
 1تبیین مبانی عمل اخالقی بر اساس نظریه اسالمی عمل
 2ی علیاننیره حاج

 چکیده

واره اساالمی عمال  مبانی عمل اخالقی و بار اساا  طارحتبیین  ،هدف از نرارو این مقاله 
توان نتیجاه  می قرآن ویژه به از بررسی متون اسالمی و  ،است  در خصوص مبانی زیرساز عمل

را  هاا آنتوان  می شود که می کم در سه نوع مبانی اساسی خالصه دست ،گرفت که مبانی عمل
 ،اعم از مشهود یاا نامشاهود ،هرگاه رفتاری  مبانی شناختی، گرایشی و ارادی ا اختیاری نامید

ناوع  از کیفی ،پژوه  عمل محسو: خواهد شد  روو ،آن رفتار ،بر این سه مبنا مبتنی باشد
بدین معنا که از تحلیل مفهاوم آیاات و روایاات اخالقای، توانساتیم باه   تحلیل مفهومی است

 این تحلیلی جامعه  برداری است فی ها  داده آوری جمع خالقی دست یابیم  ابزارمبانی عمل ا

 ،گیاری از ایان جامعاه نموناه اسات  و روایات و همچنین کت  تفسایری آیات قرآن ،پژوه 
هاا  )اخالق( صورت گرفته است  روو تحلیال داده بر اسا  موضوع پژوه  ،هدفمند طور به

آوری  جماع زمان باا مستمر و هم طور بهت و روایات بوده که بندی، کدگ اری و تفسیر آیا دسته
 انجام شده است  ها  داده

سآال اصلی تحقیق این است که با بررسی آیات و و روایات، آیا امهان تعمیم نظریه انساان عامال  
به حیطه اخالق وجود دارد؟ در این مقاله، با بررسی آیاات قارآن و روایااتی کاه باه حاوزه اخاالق 

بنیاد خیر و خیر بنیادین، شناخت کرامات انساانی  عنوان بهشود، به مبانی شناخت خدا  میمرتب  
واضع حد و حدود، ادراک کلیات عقالنای عمال  عنوان بهزیربنای اخالق، شناخت خداوند  عنوان به

اخالقی در حیطه شناختی  و مبانی انسان خواستار خیر نهایی و تعادل هیجاانی، مبناای فضایلت 
ا  حیطه گرایشی  و مبناای اراده و عازم شار  الزم اعماال اخالقای در حیطاه ارادی اخالقی در

 یافته، نظریه انسان عامل را به حیطه اخالق تعمیم دادیم  دست اختیاری
 : عمل اخالقی، کن ، نظریه عمل، گرای ، شناختواژگان کلیدی
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 مسئله بیان 
در نظار گرفات   «انسان عامل»نظریه شاید بتوان یهی از مباحث بنیادین در فلسفه اخالق را 

کننده این امر است که در اندیشه اسالمی، انساان عااملی در نظار  تبیین ،نظریه انسان عامل»
 أتوان اعمال صادرشده از او را به خاودو منتسا  نماوده و او را منشا می شود که می گرفته

مبناای  :باشاد یما واره انساان عامال، عمال دارای ساه مبناا عمل  در نظر گرفت  در طرح
عمل، هر جلوه یاا حاالتی از گانه  سه و ارادی ا اختیاری  با توجه به مبانی ،شناختی، گرایشی

  گاردد می اعم از درونی و بیرونی که مبتنی بر سه مبنای م کور باشد، عمل محسو: ،انسان
ن تاوا مای بار ایان اساا  عمل آدمی سخن گفت  به منزلهتوان از آن  این صورت نمی در غیر

گفت که هر رفتاری بر سه مبنای شاناختی، گرایشای و ارادی ا اختیااری مبتنای باشاد، آن 
  (84 :1387، )باقری، خسروی« شود می رفتار عمل محسو:

مبنای شناختی عمل، ناظر به تصویر و تصوری است که فرد از عمل و نتایر مترت  بر  
متحول باشد و متناسا  باا آن  آن دارد  طبیعی است که این تصویر و تصور، امری پویا و

توان گفت که مبنای شناختی عمل، ترییر و تحول یافته است  اما مبنای گرایشای  نیز می
هاا  عمل، به تمایالت و هیجانات فرد در مورد آن عمل اشاره دارد  اعم از آنهه این هیجان

گیاری فارد و  ا اختیاری نیز نااظر بار تصامیم منجر به اقدام یا پرهیز باشد  مبانی ارادی
گزین  عمل است و هنرامی عمل تحقق خواهد یافت که عالوه بر وجود تصویرشناختی و 

های درونی، تصمیم و انتخا: نیز در آن تحقق یابد  بنابراین زمانی کاه عملای باا  هیجان
تاوان وی را  زناد، وی در قباال آن مسائول خواهاد باود و می این مبانی از فردی سر می

ت کرد  در دیدگاه انسان عامل، تصویری که از انسان در نظر داریم، خصوص بازخواس درآن
منشأ عمل است و  به منزله موجودی است که در کشاک  نیروهای مختلف محیطی خود 

 زند   با اعمال خوی  هویت خود را رقم می
 از عمال زماانی کاه نیسات  بناابراین شدنی ح ف انسان عاملیت عمل، اسالمي نظریه در

 هار»توان نادیده گرفات:  ، نمیاوست به منسو: عمل این که آید، عاملی را می انبه می سخن

آورد   ماي دست به آن عامل قصد و نیت از را مفهوم  و معنا شود، مي صادر کسي از فعلي که
 دهد  مي انجام چیزي از رهیدن یا و چیزي به رسیدن خاطر به یا را کار آن عملي معین، فاعل

 نظار در و کنایم حا ف را آن اگر که طوري به  است اساسي عمل ظهور التفاتي در حیث این

 زند مي سر انسان از که فعلي بین حیث، این ح ف با بروییم  سخن توانیم عمل نمي از نریریم،

  (1375 )باقري، «نیست تفاوتي کوه باالي از سنري پاره غلتیدن فرو و
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ظار گرفات، عمال اخالقای یهای از تاوان در ن در میان انواع متفاوت رفتاار آدمای کاه می
گانه بایاد دربااره آن صاادق باشاد  بار ایان  رو مبانی سه ازاین ترین انواع عمل است   برجسته

اسا ، عمل اخالقی رفتاری است که مبانی شناختی، گرایشی و ارادی، زیرساز آن بوده و بار 
ساخن گفات، « عمال یالققای  »اسا  این مبانی صورت گرفته باشاد  هنراامی کاه بتاوان از 

 توان تصور کرد  مسئولیت فرد در قبال آن را نیز می
نوشاته دکتار جماال فاواز منصاور « تربیا  یالققای  »تاوان باه مقالاه  درباره پیشینه تحقیق می

محقق پس از بررسی نظام اخالقی در اسالم، فصل تمایز بین اخالق اساالمی  اشاره کرد  1آلوماری
 امر دانسته است که مالک عمل، دستورات الهی است  و غیراسالمی را ایمان به خدا و این 

ساه  2نیابتین پنجاوسا ،«نییز به تاون  چیرچوب یالقق قرآنی بریی یالقق پزشکی»در مقاله 
الیاه  :با هام در ارتباا  باشاند دبایها  دارد و معتقد است که این الیه می الیه را در قرآن بیان

جوانا   ،الیاه دوم  )صافات الهای( اسات قرآنهای اخالقی خداوند در  ماهیت و ویژگی ،اول
قوانین رفتاری است که روابا  اخالقای  ،و الیه سوم ست مختلف رابطه اخالقی انسان با خدا

    کند می را تنظیمها  انسان بین

دارد  بیاان مای 3، جی  ماارک هالساتد«چیرچوبی متفیوت بریی تربی  یالققی»در مقاله 
یاو مسالمان بایاد داشاته باشاد  مآلاف، اخاالق را اخالق، اد: و خصوصیاتی است که 

ای  کنناده اصاول اخالقای داند که در شریعت مشخص شده و دین اسالم بیان تهالیفی می
 است که محدودیت زمانی ندارند 

ای به مبانی شناختی، گرایشای  اشاره ها آناین است که در  ،یادشدهدر مقاالت  گفتنینهته 
در مقاله پی  رو ساعی شاده باا اساتفاده از روو تحلیال  و ارادی عمل اخالقی نشده است 

تاوان از اخاالق  مای و مشخص شود کاه ،مفهومی و با مراجعه به آیات قرآن، این مبانی تبیین
  د یا نهکرعمل یاد  عنوان به

 مبانی شناختی عمل اخالقیـ 1
)جوادی "است  دهآم آن امثال و چیزی بنای محل   شالوده، بنیاد، معانی به لرت، در مبنا واژه»

                                                           
1. Jamal Fawaz Mansour Alomari. 

2. Sibtain Panjwani.  

3. J. Mark Halstead. 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Mark+Halstead)
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 کاه نظر و اندیشه با: گیرد  در می قرار دیرری چیز اسا  و پایه که ) 32، 1ا :1378، آملی

 هاا آن بار فرعای نظریات که اساسی و بنیادین محورهای است، فیزیهی و مادی امور از تر ممه

 وها  هسات هماان، درحقیقات شاود  مبناا مای محساو: فهری و نظری مبانی مبتنی است،
 زیربناای و شاود مای بررسای شناساینانسا وشناسای  هستی حوزه در که است هایی تقعیوا

 .گردند می استنبا  فرعی قواعد و اصول آن، اسا  بر و گیرد می قرار علمی نظریات

محاور هساتی، شاناخت کرامات  عنوان باهچون شناخت خادا  ای در این مبحث، به مبانی
ادراک و واضع حد و حدود اخالقی،  عنوان بهند زیربنای اخالق، شناخت خداو عنوان بهانسانی 

  د کرکه به اختصار بیان خواهیم ایم  کلیت عقالنی عمل اخالقی دست یافته

 خیر بنیادین و بنیاد خیر عنوان بهشناخت خدا ( 1ـ1
، هم صاح  و مالو هستی است و هم مدبر و تدبیرکننده آن  بناابراین ر:   عنوان بهخداوند 

 افعاال ، چه و او قوای چه هستند، وی تابع که موجوداتی تمامی و نسانا از یو سو، وجود
آفریاده اسات  عالماه طباطباایی در  را انساان کاه هستند عزیزی خدای ذات به قا م همه

 احاوال  همه در او محتاا همواره و اوست به آدمی ذات قوام پس»فرماید:  تفسیر خود می
 او مالاك و او ر: اسات، چنین چون و نیست او از مستقل ،ی بقا و حدوث  در و اوست، به

 و نادارد ماالهیتی و اختیاار گوناه هیچ او خاود و کناد مي او در بخواهد که تصرفی هرگونه
 همه (  از سوی دیرر532 ،1 ا :1374)طباطبایی،« نیست خود مالك از مستقل وجه هیچ به

 جهاان، کال مادبر و چیزهاا هماه ر:   شاود و می منتهی تعالی خدای به مختلف تدبیرهای
خواهاد او را  می است  خداوناد در آیاه ساوم از ساوره یاونس، از پیاامبر سبحان خدای

 شا  در را زماین و ها آسامان که است کسی آن شما پروردگار برو» گونه معرفی کند: این
 عاالم اماور تادبیر باه و گرفات قارار تادبیر مقاام و قادرت کرسای بر سپس و بیافرید روز

 « است عالم همه دهنده پرورو و مدبر که خداست مینه پرداخت       

آیات قرآن، مالو و مدبر جهاان هساتی باا صافات در که است  دیرر، آن برانریز نهته تأمل
در قرآن بیشترین تأکید بر بخشندگی و بخشایشرری خداوند شده و ده است  شخیر، توصیف 
ْسِ   این جنبه در ِه  ُِ ْحمِن  اللَّ حي  الىَّ انعهاا  یافتاه  (سوره توباه به استثنای) ها سوره همهآغاز   الىَّ

: در قرآن درباره خدا باه کاار رفتاه اسات، ازجملاه، اوصاف دیرری نیز رحمت است  عالوه بر

تأکیاد شاده  در قارآن  6«عَفُاو  » 5،«غفور» 4،«غیفر» 3،«کرنم» 2،«حلیم» 1،«رزیق» 1،«وهیب»

                                                           
ََإِنَّك َ .1 نْت 

 
ََأ اب   (.8)آل عمران؛ « ای تنها تو بخشنده»؛ الْو هَّ

http://www.wikifeqh.ir/سوره
http://www.wikifeqh.ir/سوره
http://www.wikifeqh.ir/سوره_توبه
http://www.wikifeqh.ir/سوره_توبه
http://www.wikifeqh.ir/رحمت
http://www.wikifeqh.ir/رحمت
http://www.wikifeqh.ir/وهاب
http://www.wikifeqh.ir/رزاق
http://www.wikifeqh.ir/حلیم
http://www.wikifeqh.ir/کریم
http://www.wikifeqh.ir/غافر
http://www.wikifeqh.ir/غفور
http://www.wikifeqh.ir/عفو
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 و 9«الیریلحایکمی  »و  8«یحکم یلحایکمی  »او  7 کند می حهم احسان و عدل است که خداوند به

تأکید بسیاری شاده اسات کاه  عدل خدا و در نتیجه ظلم است  همچنین بر نفی 10«حسیب»
 بودن اوست  بنیادینخیر  آن هم وجهی از

خیر محض باودن  سینا ابن  هستند ودن خداوندفالسفه اسالمی نیز قا ل به خیر بنیادین ب
الوجود خیر است،  شود واج  اینهه گفته می: »دارد می الوجود دانسته و بیان را شایسته واج 

او مبدأ هر کماال   استبه معنای وجودی است که از هرگونه آمیختری با استعداد و نقص مبر  
  (603: 1364ساینا،  ابان)« ساتو نظام و آراستری است و این نسبت باه ساایر موجاودات ا

ای اسات  و ذات  به گونه: »گوید می و ردسینا در ادامه به بنیاد خیر بودن خداوند اشاره دا ابن
خیرات به حس  طبع نیسات    شود و این از لوازم جالل اوست و افاضه که از او خیر افاضه می

  (605همان: )« بلهه از روی علم و رضاست

شامارد کاه هار موجاودی باه آن اشاتیاق دارد و آن را  یازی مایخیر را چ مالصدرا نیز
داند که همه اشیای عالم به او اشتیاق دارناد و  خیر مطلق را از آن کسی می»   ویطلبد می

الوجاود  شوند و آن وجاود قیاومی واجا  شود، کامل می او و آنچه از او افاضه می  به واسطه
نیست و نور و روشنایی محض و موجاودی  است  زیرا او وجود مطلقی است که نقصی در او

رو  ازایان   تمام و فوق تمام است  پس طبع هار ممهنای باه او شاوق دارد و عاشاق اوسات
و ا وجودی  نقصان درجه  یو از معلوالت از هر جهت، خیر محض نیست  بلهه به اندازه هیچ 

                                                                                                                                              
1. َََّإِن َ وَ َاّللَّ زَّاقَه   (.58الذاریات: « ) خداست .... و رزاق یگانه درستى به» ؛الرَّ

3 . ََو َ ورَ َاّللَّ ف  ليمَغ   (.225)بقره: « است بردبار و غفور خدا» ؛ح 

3. رَّكَ َما بِّك ََغ  ريمَبِر   .(6)انفطار: « است؟ کرده مغرور کریمت پروردگار به را تو که چیست» ؛الْك 

4 . َِنْبََِاغفِر  (.3)غافر: « است نیرومند و شدیدالعقاب و توبه پذیرنده و گناه آمرزنده»؛ اتلَّْوبَقابِلََِوَ َاذلَّ

5. َلا ورَ َِمنََْن ز 
ف   (.32)فصلت: « شده فراهم رحیم آمرزنده خداى ناحیه از ......... اینها»؛ ر حيمَ َغ 

6 . ََاكنَ َو َ وًّاَاّللَّ ف  ورااََع  ف   (.99اء: )نس« خداست کار مغفرت و عفو» ؛غ 

7 . َََّإِن َ رَ َاّللَّ م 
ْ
ْدلََِي أ )نحل: « دهد مى فرمان خویشان به بخشش و کردن نیکى و عدالت به خدا»؛اْْلِْحسانََِوَ َبِالْع 

90.) 

8.  َََو نْت 
 
مَ َأ ْحك 

 
اكِمنيَأ

ْ
 (.45)هود: « هستى داوران ترین عادل تو»؛ اْل

9 .  َوَ َو ْيَ َه  اكِمنيَخ 
ْ
 (.87)اعراف: « است نحاکما بهترین او» ؛اْل

10 . ََََِك ىفَو سيباَبِاّللَّ  (.39)احزاب: « است کافى حسابرسى براى خدا و»؛ ح 

http://www.wikifeqh.ir/عدل
http://www.wikifeqh.ir/عدل
http://www.wikifeqh.ir/احسان
http://www.wikifeqh.ir/احسان
http://www.wikifeqh.ir/حکم
http://www.wikifeqh.ir/حکم
http://www.wikifeqh.ir/حسیب
http://www.wikifeqh.ir/ظلم
http://www.wikifeqh.ir/ظلم
http://www.wikifeqh.ir/عدل_خدا
http://www.wikifeqh.ir/عدل_خدا
http://www.wikifeqh.ir/خیر_محض
http://www.wikifeqh.ir/خیر_محض
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درا ساپس صا  (58، 7ا :1378 ،دین شایرازی)صدرال« از خیر مطلق، به شر آمیخته است
موجودی واحد اسات کاه باا حهمات، عنایات،  هجهان تحت سلطه و سیطر»کند:  بیان می

راند  حهمت و عنایات او اقتضاای آن را دارد  قدرت و عدالت مطلق و محض بر آن حهم می
که جهانی با نظام احسن و بیشترین خیرات و کماالت ایجاد کند  جهانی که همچون خاود 

 ( 56، 7ا :1361، همو) «او خیر کامل و محض باشد
خیار بنیاادین و مالاو و مادبر  عنوان باهبنابراین با توجه به اندیشه مالصدرا خداوندی 

در تحلیل نظام احسن جهان، نباید جهان هستی، جهانی را با نظام احسن بنیاد کرده است  
ه باه انسان را محور قرار داد و گمان کرد که هرچه به حال او مالیم است، خیر است و هرچ

های جهان هستی به  ای از مهره حال او مالیم نیست، خیر نیست  بلهه خود انسان نیز مهره
رود  هایچ امتیاازی از ایان جهات بارای او نیسات و مانناد دیرار موجاودات در  شمار می

 های نظام احسن قرار دارد   حلقه
هاای   آموزهبنیادین و بنیاد خیار باودن مالاو و مادبر جهاان هساتی، در  با توجه به خیر

بدین معنا که  است  در مدبری است که دارای مطلق خیر ،معیار و مالک همه اعمال ،اخالقی
در افعال و رفتار آدمی صادر شود، اگر برخاسته از حهم حق تعاالی و خیار مطلاق که حهمی 

 ،شود  پس شار  قباولی اعماال می باطل شناخته و رد عنوان بهوگرنه   باشد، حق خواهد بود
کناد   مای حسن فاعلی جهت حرکت انسان را مشاخصبدین معنا   حسن فاعلی است داشتن

 حساا: به انساني عمل ارزو منشأ دارد و را عمل بهدهنده  جهت   نق ، فاعلي حسن و نیت
 صااح  هانریاز و نیت به اخالقي، امور چه در و عبادي امور در چه کاري، هر ارزو و آید مي

بنیادین، از اعمال خیر انساان  خیر عنوان بهچه بیان شد، خداوند بر آن بنا است  وابسته کار آن
 نیاز است و انسان است که نیازمند اعمال خیر اخالقی است   بی

درآمدی ، از کتا: «خیر بنیادین و بنیاد خیر عنوان بهخداوند »نهته دیرر آن است که مفهوم 
 خسرو باقری اخ  شده است  تألیف دکتر  بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران

 کرامت انسانی؛ زیربنای تعالیم اخالقی( 1ـ2
 و صحاحدر  و کرامت به معنای سخاوت، شرافت، نفاست و عزت است  ا َفَر بر وزن  ا «کرم»

، 4ه ق، ا 817فیروزآباادی،  )یعني کرم ضد لئامت اسات  الکةم ضد اللوم :گفته شده قامو 
کرم اگار » :گوید مي قامو  قرآن  به نقل از غخي است  راي ساپس کریم به معن واژه کرم( 

ناام ، از آن احسان و نعمت آشهار خداست و اگر وصف انسان باشاد مراد ،وصف خدا واقع شود
شود و هر چیزي کاه در ناوع خاود شاریف  مي اخالق و افعال پسندیده اوست که از وي ظاهر
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که بزرگداشت یا سودی به انسان برساد  اکرام و تهریم این است شود  مي با کرم توصیف ،است
 «رساد او را کاریم یاا شاریف گرداناد مای که در آن نقصان و خواری نباشد یا چیزی که به او

جوادی آملی در تبیین کرامت انسان، بار ایان الله  آیت  (114 ،4ا :ق1416 )راغ  اصفهانی،
اراست که درواقع آنچاه کرامت آدمی معنای خاص خود را د ،در تعالیم اسالمی»باور است که 

شود، تنهاا جازء و یاا پرتاوی از  می در سایر مهات  فهری، تحت عنوان کرامت یا عزت نامیده
نفساه  رود  در منطق قرآن کریم، نوع انسان فای می مفهوم کرامت در تعالیم اسالمی به شمار

  (174: 1372، )جاوادی آملای« د را هام داراساتیاکریم خلق شده و شایستری کرامات زا
آفریاده کاه در  ای گوناه باه آن است که خداوند انسان را  ،توان گفت کرامت ذاتی می بنابراین

از امهاناات و مزایاای بیشاتری  ،از لحاظ ساختمان وجاودی ،مقایسه با برخی موجودات دیرر
درواقاع ایان » برخوردار است و تنظیم و ساختار امهانات  به شهل بهتر صورت پ یرفته است 

از آن ها  انساان حااکی از عنایات ویاژه خداوناد باه ناوع انساان اسات و هماه ،نوع کرامات
« دانناد مای واسطه نعمت عقل به ویه برخوردارند  برخی از مفسرین کرامت ذاتی انسان را ب

و برخی نیز این ناوع کرامات را باه جنباه ملهاوتی و  (125 ،13ا: 1374)عالمه طباطبایی، 
   (739، 3ا: 1374)مطهری،  دهند می نفخه الهی نسبت
واسطه نعمت عقل باشد و چه مرتب  به جنبه ملهوتی و نفخاه الهای ه ب چه کرامت انسانی

که خداوند متعال فرزندان است این امر دهنده  نشان  باشد و چه مرتب  به هدف خلقت انسان، 
ه طباطبایی به بیان عالمبرتری داده است   همه مخلوقات و آنان را بر  کردهرا ذاتًا تهریم  آدم

یعنی این کرامت و بزرگاواری را   انسان را مهرم قرار داده است ،خداوند در خلقت و آفرین »
ْمنا َلَقْد  َو : فرمود اینهه در سرشت و آفرین  انسان قرار داده است  پس ِنةي َكىَّ  مقصود 1آَدَم  َُ

 نباشاد، راندیر در که است خصوصیتی به دادن شرافت و عنایت به دادن اختصاص ،تهریم از
 تهاریم چاون  کناد مای پیدا فرق "تفضیل" با "تهریم" معنای که است خصوصیت همین با و

 نظار ماورد تهریم مورد شخص تنها بلهه  نیست غیر به کاری تهریم در و نفسی است معنایی
 شخص که است این آن از منظور که تفضیل خالف به  بشود کرامتی و شرافتی دارای که است
  دارد شارکت عطیاه آن اصال در دیراران با او که درحالی یابد، برتری دیرران از تفضیل مورد
 و نیسات، دیراران در که دارد خصوصیتی عالم موجودات میان سایر در انسان یمیگو می حال

 غیار در کاه اسات این موجودات سایر بر انسان تفضیل معنای و است، عقل نعمت داشتن آن
 ساایر در که کمالی هر و داشته برتری دیرران بر انسان مه صفات و خصوصیات سایر از ،عقل

                                                           
 ما فرزندان آدم را بسيار گرامى داشتيم 1
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   (21 ،13 ا 1374)طباطبایی، «دارد وجود انسان در آن اعالی حد ،هست موجودات
محاور جهاان هساتی،  عنوان باهکه خداوناد  گفتتوان  می با نراهی بر آیات اخالقی قرآن،
تعیین حاد  به واسطه  و از انسان  اخالقی خود قرار داده هایکرامت انسانی را پایه تمام دستور

و  1دیرار های انساان  خواهد که در اعمال خود با دیراران، مواظا  کرامات  ، میو حدود الهی

کرامات  باه واساطه  باشد  به عباارتی دیرار، انساان  (28-27: نور)ر ک:  2کرامت ذاتی خود
ساازد  باه هماین  می دار را خدشه ویکرامت  ،اعطاشده، کریم خلق شده و اعمال غیراخالقی

خداوناد کاه بادین معناا   حد و حدود اخالقی بر اسا  کرامت انسانی بیان شده است ،دلیل
بار آن مبنای تعیین حدود اخالقی را کرامت انسان دانسته و با بیان تعاالیم اخالقای اساالم، 

 کرامت انسان همواره حفظ گردد  است که

 القیواضع حد و حدود اخ عنوان بهشناخت خداوند ( 1ـ3
توان نیازمند مبنای خدامحوری و کرامت انسانی دانسات  پاس از شاناخت  می این مبنا را

 محور هستی، خداوند بر اسا  کرامت انسان، حد و حادود اخالقای را بیاان عنوان بهخداوند 
و  «حاد»جمع  «حدود» د اناز این طریق فضایل و رذایل اخالقی را به انسان بشناس تادارد  می

ء باشد و  ی جلوگیری و منع کردن است و به هر چیزی که فاصله میان دو شیامعندر اصل به 
حد خانه و حد باغ و حد شهر و کشور، باه  مثالً   شود گفته می حد را از هم متمایز سازد، ها آن

ممیاز  ،مرز یا به عبارتي حدود سازد  دیرر جدا می مناطقرا از  ها آنشود که  گفته می مناطقی
ي یجهت شناسا و گاهي صرفاً  است تفهیك دو یا چند چیز منشأ و گاهي است ل بین حق و باط

 ، باهحد: »فرماید مي سوره توبه 63مرحوم طبرسي در ذیل آیه   رود مي کاره اشیا از همدیرر ب
واقع شده  ءگویند که میان دو شي مي این مرز را به آن جهت حدرمعني منع و دفع است و بناب

  (139، 11ا :1377طبرسی، ) «و مانع اختال  است

گااهي الزم داده شاده کاه  ،در قرآن به عناوین مختلف، مرزهاي الهي بیان و به انساان آ
و گااهي حتاي  این حدود دار کردن و شهستن و از خدشهکند حریم حدود خداوند را حفظ 

 امیهاي از احها سوره بقاره، 229آیه در برای مثال،   بپرهیزد شدت به ها آننزدیك شدن به 
  پس از بیان شرای  طالق، خداوناد توصایه شمارد و آن را از حدودالله ميشده مطرح  الهی

                                                           
 262بقره،  1

 28-27نور،  2
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 باه پاا را خادا حدود که بدانید آنهه اید، نریرید، مرر داده ها آنچیزهایی را که به »کند:  می
ِه َفََل َتْعَت  :فرماید خداوند مي ،بعد از بیان این موارد « دارند نمی َدَّ  ُدوَهاِتْلَك ُحُدوُد الَلَّ َتعَة ََ ْن  َومَة

اِلُموَن  وَلِئَك ُهُ  الَظَّ
ُ
ِه َفأ و     «ن تجااوز نهنیادآاز   اینهاا حادود خداوناد هساتند»  ُحُدوَد الَلَّ

 داند   هار میستمند، از آن تجاوز ک راهرکس 
 «و مارز حد»خورد و آن تعبیر  لطیف درباره قوانین الهی به چشم می یدر این آیه تعبیر

یاو سلساله  ورود کناد، هاا آنباه تواند  که انسان می اموریسا ، در میان است  بر این ا
خطرناک اسات  خداوناد متعاال باا قاوانین و  ها آن بهمناطق ممنوعه وجود دارد که ورود 

ایان عال مای هشاداردهنده انساان را از ورود باه  ااین مناطق را مشخص کرده و با ،احهام
درحقیقات  ،دنهناعتنا  د و به این قوانین نیت ککند  بنابراین کسی که معص منع می مناطق

د  با توجاه باه ایان کن میو بدبخت  اندازد میخود را به هالکت  ،با تجاوز از حد و مرز الهی
حتی از نزدیو شدن به این مرزها نهی شاده انسان  ،همین سوره 187اصل است که در آیه 

وها: است ُُ ِه َفَل َتْقَى   «نزدیو نشاوید ها آنا حدود الهی است، پس به اینه»  ِتْلَک ُحُدوُد الَلَّ
اسات  نهته حا ز اهمیت این  دهد زیرا نزدیهی به این مرزها، انسان را بر ل  پرتراه قرار می

کیدي است بر حفظ مرزهااي أت ،نآکار رفته و تهرار ه ب «حااور یل »چهار بار  ،که در این آیه
  الهي و رعایت حریم آن براي همران

بیاان قاوانینی، حیطاه اعماال  باکه خداوند  کردتوان تصریح  می آنچه بیان شد، با توجه به
محوریات الهای بار  باهشاناختی کاه  به واسطه   خواسته اخالقی را به انسان شناسانده و از او

جهان دارد، عامل به این قوانین باشد  در کنار بیان این قوانین و حاد و حادود الهای، گااهی 
و گااه  داده 2و زماانی وعاده بهشات و فاردو  کارده مشاخصنیز را  1نتیجه دنیایی اعمال

خاواه  ،د و عمالیاب میدهد  بنابراین نتیجه اعمال اهمیت  می و     را نوید 3محبو: خدا شدن
، خواه برای رسیدن به بهشت و فردو  باشد انجام شود از روی تر  از عقا: و مجازات الهی

                                                           
 در و کند مى اش روانه دینابو سوى به و دهد مى نقصان پیوسته را ربا خدا»؛ الصَّدَقاتِ یُرْبِی وَ الرِّبا اللَّهُ یَمْحَقُ .1

 (.276)بقره: « دهد مى نمو را صدقات عوض

 ایم، داده شان روزی آنچه از و» ؛الدَّارِ عُقْبَى لَهُمْ أُولئِكَ السَّیِّئَ َ بِالْحَسَنَ ِ یَدْرَؤُنَ وَ عَالنِیَ ً وَ سِرًّا رَزَقْناهُمْ مِمَّا أَنْفَقُوا .2

    (.22)رعد: « است ایشان خاص سرا آن ثواب کنند؛ مى رفع نیکى با را ىبد و اند کرده انفاق آشکارا و پنهان

 حال در که ها آن»؛ الْمُحْسِنِینَ الَّ ِینَ یُنْفِقُونَ فِی السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْکاظِمِینَ الْغَیْظَ وَ الْعافِینَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ یُحِبُّ .3

 درگذرند مردم بدى از و نشانند فرو غضب و خشم و کنند انفاق فقرا هب خود مال تنگدستى از و وسعت

 .(134)آل عمران: « است نیکوکاران دوستدار خدا و نیکوکارند[ مردمى ]چنین
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بااره  دراین علایاماام قباول و پساندیده اسات  و خواه برای رضایت الهی، رفتاری قابال 
و ان قوما عبدوا اهلل رهبة فتلرك عبراد     ان قوما عبدوا اهلل رغبة فتلك عباد  التجار،: فرماید می

هماناا »  (237نهار البالغاه، حهمات ) و ان قوما عبدوا اهلل شکةا فتلك عباد  االحةار العبید،
و گروهی او را از   پیشران است این عبادت تجارت  پرستند گروهی خدا را به انریزه پاداو می

و گروهای او را بارای آنهاه او را سپاسارزاری   صفتان است این عبادت برده  پرستند تر  می
حتي اگار  رعایت قوانین اخالقی، بنابراین  «این عبادت آزادگان است  پرستند کرده باشند می

تاوان مراتا   البتاه مای  رزشامند اساتا ،یا طمع در بهشت هم باشاد از عقا: تر  به دلیل
 د کرمتفاوتی را برای آن بیان 

 ادراک کلیت عقالنی عمل اخالقی( 1ـ4
بساتن شاتر  ،عقل در لرت به معنای امساک، پیوند دادن و نره داشتن است و به همین دلیل

شود که آماده پ یرو دان  است و گااهی باه دانشای  را عقال گویند  عقل به قوایی گفته می
ق، ذیال  1412گویند )راغ  اصافهانی، عقل دست آمده است، ه ب ز که به وسیله همین قوه نی

(  در قرآن کریم مشتقات عقل در چندین مورد استفاده شده اسات کاه شااید «ع ق ل»ماده 
قاامو   بتوان گفت همان فهم درست و دقیق و دریافات صاحیح از حقاایق عاالم اسات  در

  ، واژه عقل(4ا :ه ق 817)فیروزآبادی، هعقل الشیء فهم: چنین آمده است
شاناختي اسات کاه از  مهم فلسفي و معرفت باحثبه نظري و عملي، از م «عقل»تقسیم 

متهلمان مطرح بوده و درباره تعریف و کارکرد آن ساخن گفتاه و  دیرباز در میان فیلسوفان
بنیااد ایان ولاي  د،گرد شده است  پیدای  و گسترو این تقسیم به دوران اساالمي باازمي

قاوه »اعتقاد ارسطو در بحث از نفس  بهمربو  به یونان باستان دانست   دبندي را بای تقسیم
 غیرمتحرك است  و تنها عقلي متحارك اسات کاه در کناار شاوق، -پیوسته -انسان هعقلی

رسد که مقصود ارسطو از عقل متحرك، همان عقال عملاي  غایتي را منظور دارد  به نظر مي
  (260: 1378رسطو، ا)« بوده است

عقل نظري مربو  به تصرف در امور کلیه اسات  » به تبعیت از ارسطو معتقد استسینا  ابن
مثال   شاوند ي، هرچند درباره عمل باشند، ولي صرف اعتقادند و منجر به عمل نميلو امور ک

ا ساخته اي در خار تنهایي، خانه ي، بهلي به کیفیت ساخت خانه  از این علم و اعتقاد کلعلم ک
آنچاه فعال و عمال را   شود  چراکه علم کلي اختصاصي به این خانه یاا آن خاناه نادارد نمي

و عقل عملي مربو  باه  (184، 2ا :1405 سینا، )ابن «علم به امر جز ي است ،کند درست مي
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نفع و ضرر، زیبایي و زشتي، خیار و شار، و انجاام دادن یاا نادادن  این امور است  عقل عملي
عقل عملاي از : »گوید نیز درباره عقل عملي چنین مي اشاراتکند  وي در  بررسي ميکاري را 

کناد و کاار آن،  فعالیات مي ،قواي نفس انساني است که به علت نیااز نفاس باه تادبیر بادن
ینادي ااستنبا  امور جز ي است  عقل عملي در این استنبا ، به کمك عقل نظري، با انجام فر

   (387 :1403، همو)« شود ي منتقل مي)در رأي کلي( به رأي جز 
 حسن و قابح افعاال شود این است که آیا عقل عملی توان تعیین می ی که مطرحسآال حال 

به عبارت دیرر در حیطه اخالق، عقال تاوان ادراک کلای عمال اخالقای و خاوبی و د؟ را دار
اعتقاد معتزلاه، عقال، به  :، دو دیدگاه وجود داردسآال در پاسخ به این  ؟ زشتی اعمال را دارد

و بناابراین مساتقالت عقلیاه را  کندتواند درک  می حسن و قبح ذاتی افعال را مستقل از شرع
از ساه قسام   کارده،امار یاا نهای  هاا آن  دربارهکه شارع   افعالی معتقدند ها آن  کنند می بیان

را درك  هاا آنبح حسن یا قا که عقل مستقالً  یعنی افعالی   مستقالت عقلیه ،اول: »نیست خارا
مانند حسان احساان و قابح   نرسیده باشد ها آنحهمی درباره   اگر چه از سوی شرع ،کند می

مانناد   کند می را درك  ها آنحسن یا قبح  ،بیان شرع اموری هستند که عقل پس از ،دوم  ظلم
د حسان ماننا   امر یا نهی شارع اسات ها آنحسن و قبح   امور تعبدی که کاشف ،سوم  قبح ربا

بناابراین از نظار   (127 :1373، فاضال)« روزه آخر ماه رمضان و قابح روزه اول مااه شاوال
معتزله، عقل توان درک حسن یا قبح اعمال را دارد و شرع و عقل در یاو سامت و ساو قارار 

حهام باه توان شرعی هستند و عقل ها  که حسن و قبحبر این باورند اشاعره  ،در مقابل دارند 
کلای  هتمام افعال در نظر عقل یهساان اسات و با»معتقدند  ها آنرا ندارد   افعال حسن یا قبح
ظلام و   شرع به مثالً گویند اگر  نمایند و می عقلی و مصلحت و مفسده را انهار می حسن و قبح 

و اینهاا را قبایح  ،را حسن ها آن ،صدق و احسان، نهی کرده بود و از عدل و ،اسا ه و ک :، امر
   (106  :1352)طی ،  «دانستیم می

نظر معتزله، در بسیاری از آیات قرآن کریم، خداوند توان شناسایی حسن و قبح را باه  طبق
وَرهةا َو َتْقواهةا :فرمایاد که می است  چنانده کرعقل الهام  ُُ  (  عالماه8)شامس:  َفَاْلَهَمهةا ُف

 اسات آن معناای به ت،اس الهم مصدر که کلمه الهام» فرماید: میطباطبایی در تفسیر این آیه 
گهی و تصمیم که  اگار الهی است و ای افاضه خود این و بیفتد آدمی دل در خبری از علمی و آ
 بفهماند که به این دلیل است را، آن فجور هم و خوانده الهام را نفس تقوای هم ،شریفه آیه در

 او باه و نده،شناساا انساان باه را انساان عمال صفات تعالی خدای که است الهام این از مراد
 و اعمالی، چرونه تقوا که کرده مشخص و  فجور یا و ستاتقو دهد می انجام که عملی فهمانده

خداوناد  ،به عباارتی دیرار  (500 ،20 ا :1417ه ق، )طباطبایی، «است اعمالی چرونه فجور
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ه داد نشان وا به را چاه و راه ،تر ساده تعبیر ده و بهکراین دو حقیقت را به انسان الهام و تعلیم 
نا ُ  َو : اسات آمده بلد سوره 10 آیه در که گونه همان است  َْ ِن  َهةَد َْ ةَد ُْ خیار و شار  پاس .النَّ

و  سازاوار اسات انجاام دهادبه انسان آموخته شده و انسان به کلیتی از کارهایی کاه  اخالقی
 ه هماهتوان نتیجه گرفات کا می   بنابراین، شناخت دارددهدسزاوار نیست انجام که  کارهایی

و اگر در آیاات و  دکه توان تعیین حسن و قبح اعمال را دار هستنددارای نعمت عقل ها  انسان
 یر حادیث  دبوده است ، به جهت نداشتن تفهری معینشدهتفهری انسان نهوه   روایات، بی

مرن  : فرماید می خور بهشت دانسته و و در ،، حضرت افراد عاقل را دارای دیناز امام صادق

   (1539571 1،11ا :1413)کلینای،  عاقال كان له دین، و من كان له دین دخرل الجةرة  كان 
البتاه  « شاود داخل بهشت مای ،کسی که عاقل باشد دین دارد و کسی که دین داشته باشد»

هاای شایاطین کاه باه گفتاه اماام  ی معرفت راستین است، نه شیطنتاعقل در اینجا به معن
  (382 ،5ا :)همان« شبیه عقل است و نه خود آن»  العقلو لیست ب شبیهة بالعقل: صادق

گردد، این است که با توجه باه نقا  عقال در رسااندن  می دیرری که اینجا مطرح سآال  
ر دانسان به کمال اخالقی و شناسایی حسن و قبح افعال، آیا ما نیازی به دین داریم؟ خداوناد 

انساان باا کماو  و داده اسات بشرمبران به توس  پیا کند که می آیات قرآن به معارفی اشاره
ُمُكُ  اْلِكتةاَب َو كَ : رسید نمی عقل بدانها َعلِّ َُ يُكْ  َو  َزكِّ َُ ْتُلوا َعَلْيُكْ  آَاِتنا َو  ََ ْرَسْلنا فيُكْ  َرُسواًل ِمْنُكْ  

َ
ما َ

ُمُكةْ  مةا َلةْ  َتُكوُنةوا َتْعَلُمةوَن  َعلِّ َُ ًَ َو  ا رساولی از خودتاان در میاان شام»  (151)بقاره:  اْلِحْكَم
حهمت باه  کند و کتا: و پاك و پاکیزه  فرستادیم که همواره آیات ما را بر شما بخواند و شما را

مهاارم  الله آیت«  به شما بیاموزد ،توانستید بدانید نمی شما بیاموزد و آنچه را که خودتان هرگز
دهاد کاه اگار وحای و  مای روشانی نشاان این آیه باه»فرماید:  میشیرازی در تفسیر این آیه 

بارای  ،بخشی از علوم که تنها از همین طریق به دسات ماا رسایده اسات ،آن نبودهای   آموزه
   (153 ،1ا :1387، مهارم) «ماند می همیشه از بشر مخفی

خداوند متعال اسالم را تشریع کرد    و آن را وسیله » :فرماید می باره دراین حضرت علی
بار اساا  ایان   (49 ،5ا :1413 )کلینای، «ورزناد که خرد مای یقین برای کسانی قرار داد

ای بارای  کناد و وسایله باه او کماك مای ،به یقاین برسادعقل ادمی اینهه  حدیث، دین برای
اره پس از بیان برخی مسا ل، انسان را وروست که قرآن هم ازاین دستیابی عقل به یقین است 

دهی و راهنمایی عقل به مسیری که باه  جهت یعنی ،این کار  کند دعوت می ها آنبه تعقل در 
داند که عقل در چاه  بهتر از هرکس می خداوند خالق عقل است، ازآنجاکهرسید   خواهدکمال 
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مسیری توانایی رسیدن به مطلو: را دارد و در چه مسیرهایی از دساتیابی باه نتیجاه نااتوان 
هاا و  آیات تهوینی و پدیده ،(10ا: )ر ک: انبی است  برای مثال قرآن انسان را به تعقل در قرآن

)ر ک:  و سرگ شت پیشاینیان (151)ر ک: انعام:  احهام اخالقی ،(53)ر ک: طه:  نظم جهان
زیرا نتیجه تفهر در این امور، شناخت خدا، درك احهاام اخالقای، و  کند  دعوت می (128طه: 

 عبرت گرفتن از پیشینیان است  
توان به این نتیجه رسید که انساان بارای  می شده رحمط از بررسی مبانی شناختیبنابراین 

سپس با   خیر بنیادین و بنیاد خیر است عنوان بهاخالقی شدن، ابتدا نیازمند شناخت خداوند 
شناخت حد و حدود الهی و کمو عقل، به درک درستی از مباحث اخالقی خواهد رسید  پس 

    است شدناما ناکافی برای اخالقی  ،شده، شر  الزم مبانی مطرح

 مبانی گرایشی عمل اخالقیـ 2
عمل نیاز پدیادار  دادن در فرد میلی به انجام دمعرفتی بای أبرای تحقق هر عمل، عالوه بر مبد

 گردد و اراده وی نیز بر اقدام به آن قرار گیرد  خداوند در امر جهاد به پیاامبر خاوی  فرماان
  در اینجاا چاون مخاطباان (65نفال: د )ر ک: ان را بر آن تحریض و تشویق کنامنآدهد م می

  ، علم به عظمت جهاد در راه خدا و آثار آن در وجود آنان حاضار اساتهستند نامنآپیامبر، م
 ،بناابراین باا تشاویق و ترغیا  است اما به دلیل سختی عمل، میل درونی آنان به آن ضعیف 

مبانی گرایشای  ازگیرد   می قتعل جهادمیلی در آنان ظاهر گشته، اراده آنان نیز بر انجام  أمبد
مبناای و انسان دارای مطلو: نهایی، تعادل هیجاانی،  :دکرتوان اشاره  می موارد این عمل، به

 فضیلت اخالقی 

 نهایى  خیرانسان داراى ( 2ـ1

 و ارساطو  خواهد مطلق می طور بههر کمالی را  ،در فطرت خودموجودی است هدفمند و  انسان
« دانناد اعلاي می خیار یا نهایي غایت را سعادت»مالصدرا،  ازجمله ،مسلمان فیلسوفان همچنین
 ذاتاي ارزشا  ،شاود ماي خواسته خودو خاطر به فق  که معنا این به  (17: 1378)ارسطو، 

 کند   مي تنظیم غایت این به رسیدن براي را های  تالو وها  فعالیت همه انسان و است

 نحوه و بین نوع  و متفاوت هاي بیني جهان از برخاسته، سعادت بارهمتفاوت در های تحلیل

 و ساقرا  فیثااغور ، چاون ارساطو، از پی  انسان است  حهیمان و هستي به افراد نررو
 و عفات شاجاعت، حهمات، چاون فضایلي تحقق» و ،کمال نفس در تنها را سعادت افالطون،

 دیرر و امرا  و جسم ضعف سستي، فقر، اینجا در  نددانست مي سعادت آن نفس، در را عدالت
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 عقالناي فضایلت فقادان باا اينهگو به که ناداني و جهل جز  سعادت نیست به مضر ص،ینقا

 (53 :تا مسهویه، بی )ابن «کند مي پیدا ارتبا 

و معتقاد  داناد می و روحاني جسماني بعد دو هر کمال معناي را به سعادت نصیرالدین خواجه
 یاا اینهاه ساعادت به توجه با ولي نیست، سعادت موج  بهتنهایي بدن یا نفس کمال» است که

 ساعادت محساو: از بخشاي اینها ندارد، سعادت حصول در مستقیم دخالت جسماني خیرهاي

 و اخالقاي عقاید، فضایل صحت امور، در مانند توفیق امور از نظریه، هریك این شوند  پیروان نمي
 باورناد این بر و دانند ادت ميسع از بخشي را شهرت حسن و ثروت جسم، صحت شایسته، رفتار

)خواجه نصایر الادین  «شود حاصل مي جسمي و روحي کماالت تمامي تحقق به نهایي عادت که
 تادبیر و مرکا  تربیات از کاه هر»گوید:  مي باره دراین نیز   صدرالمتألهین(49: 1346طوسی، 

از  است عبارت که نیاد در معاو امر که مادام و شود نمي تمام سفرو غافل گردد، و ذاهل منزل،
 کاه تعاالي باري ساوي باه انقطاع و تنقل امر نباشد، تمام محسو ، و حس نفس به تعلق حالت

 بادن اینهاه  مرار گردد، نمي تمام دنیا در معیشت امر گیرد  نمي صورت سلوك باشد، از عبارت

 .(362-1360،361)صدرالدین شیرازی،« بماند باقي مستحفظ نوع  دا م و نسل  سالم،
مفهوم سعادت در قرآن، مناس  با بین  وسیع الهي درباره انسان به کاار رفتاه اسات  خداوناد 

اِلةِدََن ِفيَهةا َمةا : فرماید باره مي دراین ََ   ٌ اِر َلُهْ  ِفيَها َزِفيى  َوَشةِهي ِذََن َشُقوْا َفِفي النَّ ا الَّ مَّ
َ
َفِمْنُهْ  َشِقيٌّ َوَسِعيد  َفأ

َماَواُ  َوالَ  اِلةِدََن َداَمِ  السَّ ََ  ًِ ة نَّ َُ ِذََن ُسةِعُدوْا َفِفةي اْل ا الَّ مَّ
َ
ِىَُد َوَ َُ َما  ا   لِّ َك َفعَّ َُّ َك ِإنَّ َر  ُ ِفيَهةا َمةا  ْرُ  ِإالَّ َما َشاء َر

ُذوذٍ  ُْ َك َعَطاء َغْيَى َم  ُ َماَواُ  َوالَْرُ  ِإالَّ َما َشاء َر اند:  ماردم دو دساته»(؛ 108وو 105)هوود:   َداَمِ  السَّ
خت و خوشبخت  شقاوتمندان تا آسمان و زمین هست، در آتا  جااودان بمانناد، مرار آنچاه بدب

پروردگار تو خواهد  که او هرچه خواهد، کند  و سعادتمندان تا آسمان و زماین هسات، در بهشات 
 « نشدني است جاودان بمانند، مرر آنچه خداي تو خواهد  که این، بخششي قطع

 شقاوت به متصف و شقي یا هست، قیامت هعرص در سیکهر که شود مي آیه استفاده از

 شود مي ثابت موضوع براي چیز چه به صفت دو این اما»  سعادت داراي و سعید و یا است

 و اسات ازلیاه اراده باه ثبوتشاان اینهه یا و موضوعشان براي هستند ذاتي صفت آیا دو و
 شاریفه آیاه  شاود ماي اصلح عمل و اکتسا: به اینهه یا نیست، تخل ف وجه قابل هیچ به

 در آن داشاتن قارار ،هسات که چیزي  ندارد داللتي یك هیچ بر و ساکت است آنه دربار

 را اطاعت معصیت، و اطاعت میان در اینهه به تحریك و صالح و عمل ایمان به دعوت سیاق
 راه و است مآثر سعادت حصول در صالح عمل و ایمان اینهه کند بر مي داللت کند، اختیار

   (23، 11ا: 1374 عالمه طباطبایی،)« است آسان آن به رسیدن
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مرکا  از روح و بادن، رسایدن باه خیارات  است از نظر قرآن، سعادت انسان که موجودي
در آیات اخالقی قارآن، انجاام فضاایل   بنابراین است جسماني و روحاني و متنعم شدن به آن

سیدن به سعادت دنیوی و کمال اخروی  اخالقی و دوری از رذایل اخالقی، راهی است برای ر
دار بودن انسان یا داشتن مطلاو:  دیرر از مباني تربیت اخالقی را هدفتوان یهی  می بنابراین

عبارت اسات از رسایدن باه ساعادت و کماال  کماال یعناي شاهوفایي » نهایي او دانست که
ي و کیفي  شود که از و سعادت به ل ت پایداري گفته مي  استعدادهاي دروني انسان جهت کم 

با توجه باه وجاود ( 28، 1ا :1376)مصباح،  «هاست داراي برتري و دوام نسبت به سایر ل ت
تاوان انساان را موجاودی دارای تمایال و گارای   می ها، هدف و غایت در زندگی همه انسان

    کند می دانست که برای رسیدن به هدف و غایت  تالو

 ضیلت اخالقیتعادل هیجانی مبنای گرایشی ف( 2ـ2
ها و از طارف دیرار  ها و ساتای  تارین مادح از یو طرف عاالی ،در اوصاف انسان ،در قرآن

 ،از آسامان و زماین و از فرشاته که گاه   چنانشود مشاهده می او ها درباره سرزن ترین  دب
ها را  الله جاوادی آملای مادح آیت است  شده تر شمرده پست ،از دیو و چهارپایان گاهو  ،برتر

وحشای باالطبع باودن : »داند می ویبه طبیعت  ها را ناظر و نهوه  ،اظر به فطرت انسانن
کنناد یاا در مقاام  توان از آیاتی به دست آورد که خلقات ماادی او را بیاان می انسان را می

اسرزن  او هستند  مانند:  ٌَ َهُلوعًة ِل َُ نَساَن   باه رسایدن  منظور ]به انسان آری"  ِإنَّ اْْلِ

دست که مربو  به طبیعات اسات،  در بی  از پنجاه آیه ازاین 1 "شده خلق یصحر کمال،[
انسان نهوه  شده است  از سوی دیرر، آنجا که سخن از فطرت است، از انسان با عظمات 

ُتُه َو َنَفْخُ  فيِه ِمْن ُروحی َفَقُعوا َلُه سةاِجدََن و جالل یاد شده است:  َْ  کار چون پس"  َفِإذا َسوَّ

 2 "افتیاد باه ساجده بارای  کاه بایاد دمیادم، او در خاود روح از و رسانیدم ایانپ به را او
(  از 458: 1384)جاوادی آملای، « بنابراین انسان، طبیعتی وحشی دارد و فطرتی متمدن

الله جوادی آملی پاسخ این سآال را که آیا انسان ذاتًا بر اسا  سرشتی پاک  سوی دیرر آیت
نسابت باه  یمقارآن کار»کناد:  بدسرشت است، چنین تبیین میو نیهو آفریده شده یا ذاتًا 

نماید کاه باا در  کند و حقیقتی را به لحاظ طبیعت، ترسیم می انسان، طبیعتی را تصویر می

                                                           
 19 :معارج .1

 . 29 :حجر 2
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جاویی و  نظر گرفتن آن بخ  مادی و طبیعی، آدمی را همواره در پی اسراف و اتراف و ل ت
کریم بیان شده که   یز برای انسان در قرآنداند  اما جنبه دیرری ن پروری می طلبی و تن رفاه

های بلند انسانی الهی، چون کرامت، خالفت، حمل امانات، شارافت و  همه ملهات و فضیلت
هی و اصل و اسا  انسانی است که طبیعت  گیرد و آن، همان حقیقت روح     را در بر می الل 

ه این سخن، پاسخ این پرس  فرع و تابع، زیر پوش  خود گرفته است  با توجه ب عنوان بهرا 
شود  زیرا از یو ساو وجاود دو جنباه ما کور در  که سرشت انسان چرونه است، آشهار می

تفاوت نسبت به خیر و شر آفریده نشده و  دهد که آدمی، هرگز با سرشتی بی انسان نشان می
 از سوی دیرر، به جهت اصالت جنبه ملهوتی با آن همه فضایل الهی و فارع باودن طبیعات  

شود که گرای  انسان به لحااظ اصال حقیقات خاود باه ساوی  طل  آدمی، روشن می رفاه
فضایل و ملهات الهی انسانی است و سمت و سوی وجود و چهره جان او همواره با ایماان و 

 (  294)همان: « روست خیر و مسا ل ارزشی روبه
انساان از یاو  ایها در زمیناه تماایالت و گرای شاده  با توجه به مباحث مطرح شده مطرح

هماه اینهاا را بارای  ،بدون تردید دستراه آفارین که  دیرر از طرف ویو ضعف وجودی  ،طرف
توان اذعان داشت که انسان به حد و حادود الهای  می ،آفریده و غایت تهاملی انسانهمان هدف 
ر اشااره برخی آیات به ایان اما  افرا  و تفری  در نوسان است حد پیوسته میان دو ،پایبند نبوده

 و ترقای و تهامال وسایله باالقوه کاه آفریده انسان را در صفاتی و زینیروها، غرا ،خداوند دارد که
 انحرافای مسایر در کاه هنرامی صفات همین اما  نیستند بد ذاتاً  وشوند  می محسو: او سعادت

ٌَ  ْنساَن اْْلِ  ِإنَّ : شد دنخواه فساد و بدبختی مایه شود، سوءاستفاده ها آن از و دنگیر قرار ِل َهُلوعةًا  َُ
ُه  ِإذا ى   َمسَّ َّْ ُه  ِإذا َجُزوعًا َو  ال  رسایدن  منظاور باه] انسان آری»  (21ا19)معارا:  َمُنوعاً  اْلَخْيُى  َمسَّ
 از و آیاد درمای جازع باه، شار برابار در که شده خلق طور این نیز و شده خلق حریص [کمال به

دارای امیاال و  ،کاه انسااناسات  ث آنحاصال بحا « کناد مای دریا  دیرران به خیر رساندن
انساان در هاای    اگر امیاال و گرای است ردهک  بیانرا  است و خداوند حد و حدود هایی گرای 

    شود می و منجر به عبور از قوانین الهی ،محدوده الهی نباشد، تبدیل به هوای نفس

 مبانی ارادی عمل اخالقیـ 3
انجام دادن عمل اسات  بارهفرد و گزین  درگیری  تصمیم ناظر بر ،ا اختیاری مبانی ارادی

ی درونای، هاا هیجانو عمل هنرامی تحقق خواهد یافت که عالوه بر وجود تصویرشاناختی و 
 آن تحقق یابد   بارهتصمیم و انتخا: نیز در

گاردد و از  در قرآن، گاه برای تحلیل عمل اخالقی، عمل به مباانی ارادی آدمای منتسا  می
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از سوره یوسف، اشاره به این امر دارد که انسان در کارهاای شار،  32آیه یابد   یاین طریق معنا م
ذي ذِلُكنَّ فَ  همانند کارهای خیر، دارای اراده است: ني الَّ   َفاْسَتْعَصَ   َنْفِسِه  َعْن  راَوْدُتُه  َلَقْد  َو  فيِه   ُلْمُتنَّ

 « کارد داری خویشاتن و مخواسات کاام او از مان کردیاد  مالمتم او درباره که همان است این»
 توان گفت که در رفتار اخالقی، مبنای ارادی نیز متصور است  بنابراین می

کاه از اراده  طور هماان و که اعمال خیر و شر، اعمالی ارادی هساتند دهد نشان می  این آیه 
 داری اشااره کند، باه اراده یوساف بارای عفات و خویشاتن می زلیخا به عملی غیراخالقی یاد

انساان دارای اراده » دو اصالکه به خواسته زلیخا تن نداده است  در ایان مبناا، باه  کند  می
 یم کن می اشاره «شر  الزم اعمال اخالقی دشوار ،عزم»و  «آزاد

 آزاد ارادهانسان دارای ( 3ـ1
شود، این است کاه انساان در تصامیم خاود بارای  فهمیده می «آزادی»آنچه از معنای لروی 

آزاد باشد و نیز در عمل تحت تاأثیر و اجباار دیراری نباشاد  از  ،کرده است کاری که انتخا:
های خود را داشته و قادر به تعیاین سرنوشات خاود  نظر حقوقی هم حق استقالل در تصمیم

با ظهور اسالم و نزول قرآن کریم و آیااتی از کاالم الهای کاه بار   (86 :1334)دهخدا،  باشد
ول اعماال ئخدا داللت داشت و نیز آیاتی که هرکس را مس هاراده و مشیت شامل قدرت مطلق و

که آیا سرنوشت انسان از پای  معاین شاده اسات و شد دانست، این سآال مطرح  خوی  می
و اراده مطلق خداوند بر همه اعمال بشار ساایه افهناده و مشایت  داردانسان دخالتی در آن ن

یا اینهه انسان،   باید اجرا گردد ،وح تقدیرشده در ل ترییرناپ یر الهی طبق برنامه از پی  تعیین
سرنوشت  با اختیار و اراده خودو رقام زده خواهاد  ول و در گرو اعمال خوی  است وئمس

  است  گ اشته آزاد ،شد و خدا او را در انتخا: راه هدایت یا کفر
 اهال خاود راکاه معتزلاه  :دو دیدگاه مخالف و معاار  وجاود دارد سآال در پاسخ به این 
که بر خدا واج  اسات باه بنادگان  در  بودمرادشان از عدل این  ،دانستند توحید و عدل می

 :گویاد مای عطاا بان که واصال چنان  کیفر ،و در مقابل معصیت دهد مقابل عمل صالح، پاداو
خدا حهیم و عادل است و غیرممهن است که شر و ظلم به او نسابت داده شاود و بناابراین »

چنان کند که مردمان، مخالف آنچاه او فرماان داده اسات عمال کنناد و امهان ندارد که وی 
خود فاعل افعال خویشتن  ،الزمه اصل عدل این است که انسان  بدین جهت آنان را کیفر دهد

معنای خواهاد  وگرنه ثاوا: و عقاا: بای  یعنی انسان در افعال خود مرید و مختار باشد باشد 
معتزله خارا بودن افعال انسان از حیطه اراده مطلق  ن(  بنابرای32: 1972 ،)شهرستانی «بود

درنتیجه اعمال انسان مشمول قضا و قدر الهای  دانستند  میالهی را الزمه مختار بودن انسان 
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 اسا  اراده انسان است  هر کار تنها بر دادن یا ندادن و انجام شود مین
ةه علةی كةل شةيئی  ةدَىان ال نظیر ،اسا  آیاتی از قرآن کریم بر اشاعره ،در مقابل )بقاره:  لَّ

ا  لما َىَدو  ،(109 کاه  ابه این معن  دندکر بر قدرت و اراده مطلق الهی حهم، (16)بروا:  فعَّ
قدرت حقیقی و مآثر در آفرین ، تنها از آن اوست و قدرت مخلوقات چاون قادرت حااد  گفتند 

واساطه پیادای   ت بایپس قدرت و اراده مطلق خدا تنهاا علا است، شایسته ایجاد فعلی نیست 
ل ا اشاعره منهار علال واساطه در  همه اشیا و امور، اعم از جواهر و اعرا  اوصاف و افعال است 

نامیدناد، چناین بیاان  ان در توالی حواد ، علت و معلول میرنظام آفرین  شدند و آنچه را دیر
ه» :کردند نبال برخی دیرار و سنت الهی بر این جاری شده است که برخی حواد  به د عادت الل 

دانایم و نیاز افاراد  را دخیل در حاواد  مای ها آنکنیم و  باشد و اسبا: و عللی که مشاهده می
دهایم، تنهاا باه  نسابت مای هاا آنانسان و حیوان که در افعالشان و حرکاتشان وجود اشیا را به 

ه چنین است کاه ابتادا حس  ظاهر است نه به حس  حقیقت امر فی اسابا:  نفسه   و عادت الل 
 ( 370، 6ا  :1378 ،صدرالدین شیرازی) «ظاهری و به دنبال آن مسببات بیایند

باه   اسات مخیار ،ر انجام امور خو: یا بددشیخ طوسی انسان را موجودی آزاد دانسته که 
کننده کسي است که داراي صفتي است و براي داشاتن آن صافت،  اراده» شیخ طوسياعتقاد 

شدني است، او باه یاك  هاي گوناگون انجام انایي دارد و به شهلصحیح است کاري که بر آن تو
بزند و یا چنین بیندیشد که اگار بار  اي که وي اندیشد، آن کار از او سر صورت دیرر یا به گونه

از نظر او اعتقاد باه وجاود   (104 :1346 طوسی،) «آن توانا باشد، آن کار از او سر خواهد زد
اي  هرگااه انریازه» :فرماید ل ا در جایي دیرر مي  وجداني است امري فطري و ،اراده در انسان

ما را به انجام دادن یك کار از چند کار وادار کند و همه آن کارهاا در رسااندن ماا باه مقصاد، 
مساوي باشند، مانند برداشتن یك سهه از چند سهه از هر جهت مساوي، هنرامي کاه یهاي از 

یابیم که پی  از انجام دادن آن کار چنین حالتي  صفتي ميداریم، خود را داراي  را برمي ها آن
کند، سخن گفتن با او در ایان باا: روا  پس هرکس که داشتن این صفت را انهار مي  نداشتیم

  (106 :ان)هم «زیرا این قضیه انهارشدني نیست  نیست
ام تهاالیف یدن راه هدایت و انجیاشاره دارد که انسان در پو مطل خداوند در قرآن، به این 

یاد و باا تماایالت آ میی دوگانه خیر و شر به دنیاا ها گرای  با   او گیرد خود تصمیم می ،الهی

خدایی که مرگ و زندگی را آفرید تا بیازماید کاه  1شود  میآزمای   ،گوناگون و فرصت انتخا:

                                                           
 (.2)ملک:  الَّ ِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَالً .1
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 هاهم سااختفررا برای این بشر تمام امهانات مادی و معنوی  ،یك نیهوکردارتر خواهند بود کدام

 1کناد  استفاده می ها آنقرار داده است تا ببیند چرونه از  ونیاز داشته در اختیاربشر و آنچه 
  کنادبنابراین ارزو انسان به این است که آزادانه و با اراده خود، بین رذایل و فضایل انتخا: 

یاده اسات  کناد، بلهاه او را آزاد آفر نمای جبری در کارهای انساان دخالات صورت بهخداوند 
هماه شارای  انجاام  فراهم بودن کند که با وجود می اشاره خداوند در آیات متعدد، به افرادی

و عملای اخالقای  وندشا ساربلندبا اراده خود در این میدان اند  یو عمل غیراخالقی، توانسته
 16   در آیاهاسات آزادی انساان و اراده او در انجاام اعماالدهنده  نشان    این امر انجام دهند

کاه موفاق  را افارادی، انفااق دادن اراده مثبت بارای انجاام با اشاره بهسوره ترابن، خداوند 
در گاروه  کنناد،کنتارل  شاان را نفسانی هاای و گرای  ،شاان مقابلاه با بخل نفسانیاند  شده

ُقوا: دهد می رستراران قرار َه  َفاتَّ طيُعوا َو  اْسَمُعوا َو  اْسَتَطْعُتْ   َما اللَّ
َ
  َو  َ

َ
ْيىاً  ْنِفُقواَ ْنُفِسُكْ   ََ ةوَ   َمةْن  َو  ِلَ َُ 

ولِئَك  َنْفِسِه  ُشحَّ 
ُ
توانید از خدا پروا داشته باشید و بشانوید و  می پس تا آنجا که»  اْلُمْفِلُحوَن  ُهُ   َفأ

که موفق شده باشند خود را  و اگر انفاق کنید برای خودتان بهتر است و کسانی  اطاعت کنید
در آیااتی دیرار، خداوناد باه افارادی اشااره  « ظ کنند، رساتراراننداز بخل نفسانی خود حف

انجام یو عمل اخالقی از آن برخوردارند،  برایکه  هایی شناخت و گرای  وجودکه با  کند می
آیاات داللات این گیرند   می کاره باز هم اراده خود را در جهت منفی و انجام رذیلت اخالقی ب

در دنیا  خروی انسان در گرو اعمال خود اوست و هر کاری کهد که شقاوت ابدی و اندار آن بر
ْسةَئْلُكُموها ِإْن  :او را در آخارت خواهاد دیاد نتیجاه هد،د میانجام  ْخةِىْ   َو  َتْبَخُلةوا َفةُيْحِفُكْ   ََ َُ 

نُتْ  
َ
ْضغاَنُكْ  * َهأ

َ
ِه  َسِبيِل  فِی  ِلُتنِفُقواْ  ُتْدَعْوَن  َهُؤاَلِء  َ ن َفِمنُك  اللَّ ْبَخُل  مَّ ْبَخْل  َمن َو  ََ َما ََ ْبَخُل  َفِإنَّ ْفِسِه  َعن ََ  َو  نَّ

ُه  نُتُ   َو  اْلَغِنی   اللَّ
َ
 در کاه بخواهاد را شاما اماوال همه خدا   اگر (38و  37)محمد:      اْلُفَقةَىاُء  َ

هماان  شما  کشد می زبانه بیرون به تان دروني های کینه و ورزید می بخل ،دهید قرار او اختیار
 دناورز می بخل شما از بعضی کنید، انفاق خدا راه در شوید می دعوت وقتی که مردمی هستید

 ایان  نادارد شاما باه احتیااجی خادا و ورزیاده بخل خودو بر سعادت ،ورزد بخل هرکس و
      «  فقیرید سراپا که شمایید

کرده و از عزم، سخن گفته اسات  عازم  خداوند به آزادی اراده انسان اشاره ،در آیاتی دیرر
و تالو  نسبت به اراده، درجه باالتر و شدت بیشتری دارد  بنابراین در اعمال اخالقی که توان

 درباارهاند  خداوند  دهکرطلبد، کسانی موفق هستند که عزم یا اراده خود را جزم  می بیشتری

                                                           
 (.7)کهف:  ا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زِینَ ً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَالًإِنَّ .1
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طعاام خاود را بارای  کردنادی نفساانی، اراده ها گرای   وجودکه با  کند می منانی صحبتآم
تيمًا َو  کنند:ا به مسهینی عطا رضای خد ََ ِه ِمْسكينًا َو عاَم َعلی ُحبِّ ْطِعُموَن الطَّ َُ ما ُنْطِعُمُكْ   َاسيىاً  َو ِانَّ

ِه ال ُنىَُد ِمْنُكْ  َجزاًء َو  ُشُكورا ال ِلَوْجِه اللَّ
یتایم و  به مساتمند و، و غ ا را باآنهه دوست دارند»  1

و از شاما کنیم  رای خرسند شدن خداوند اطعام میکه شما را فق  ب [با این نیت]  اسیر دهند
: نویساد مای مهارم شیرازی، ذیل ایان آیاه الله آیت « گونه پاداو و سپاسی نداریم انتظار هیچ

 در و    ضامیر اسات شادید نیااز هنرام در ایثار با توأم بلهه نیست  ساده ها آن کردن اطعام»
ه  َعلی"  انفااق را آن ،دارناد طعاام باه عالقاه اینهاه ینعا در یعنی  گردد بازمی طعام به "ُحبِّ

انجام ایان عمال اخالقای، نیازمناد بنابراین   (353 ،25 ا :1360 )مهارم شیرازی،« کنند می
نیاز باه  وجود چشم بر تمایالت خود ببندد و غ ای خود را بافرد، ای قوی است تا  عزم و اراده

 آن، به فرد دیرری ببخشد 

 گیری نتیجهـ 3
اساالمی باه چهاار مبناا دسات  هاای آموزهوه  در حوزه مبانی شناختی بر اسا  در این پژ

بنیادین و مالو و مدبر جهان هستی، جهانی را با نظاام احسان  خیر عنوان بهخداوند  :یافتیم
  یساتانسان محور هستی و معیار سنج  خیر و شار  جهاان ن ،که در این نظام کند می بنیاد

ها  انساان دود اخالقی، تعالیم اخالقای را بارای حفاظ کراماتواضع حد و ح عنوان بهخداوند 
 را حفاظها  انساان کرامت ذاتی خود و دیرار ،تعالیم اخالقی این ده و انسان با رعایتکروضع 

در کنار تعالیم دینای  ،کننده کلیت مفاهیم اخالقی درک عنوان بهد  در مبنای آخر، عقل کن می
 دهی و راهنمایی عقل به مسایری کاه باه نتیجاه خواهاد این کار یعنی جهتگیرد و  می قرار

 د  هستن اما ناکافی برای اخالقی شدن ،مبانی شناختی عمل اخالقی، شر  الزمرسید  
هدف و غایتی کاه در زنادگی  با توجه بهانسان در مبانی گرایشی به این نتیجه رسیدیم که 

، اسات الهای کننده حد و حدود بیانیی است  ازآنجاکه خداوند ها گرای  دارد، دارای امیال و 
و باه  شاود میی انسان در محدوده الهی نباشد، تبدیل به هاوای نفاس ها گرای  اگر امیال و 

 تعادل هیجانی عمل اخالقی رعایات گاردد  دگردد  بنابراین بای میمنجر  عبور از قوانین الهی
ارزو انساان و عمال  است عمل اخالقی از منظر اسالم، اراده و اختیار  برای شر  الزم دیرر

   درکناداخالقی او به این است که آزاداناه و باا اراده خاود، باین رذایال و فضاایل انتخاا: 

                                                           
 9انسان؛ 1
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، از عزم، سخن باه میاان آماده کاه کند می اخالقی که به آزادی اراده انسان اشاره های آموزه
که توان و تاالو و شدت بیشتری دارد  بنابراین در اعمال اخالقی  باالتر نسبت به اراده درجه

 اند  دهکرطلبد، کسانی موفق هستند که عزم یا اراده خود را جزم  میباالیی 
 کاه نظریاه انساان عامال را گفاتتاوان  می شده از قرآن کریم، با توجه به مبانی استخراا

د  بار اساا  کارعمال اخالقای یااد  عنوان بهتوان به حیطه اخالق تعمیم دارد واز اخالق  می
 ،رفتااری اسات کاه مباانی شاناختی، گرایشای و ارادی ،امال، عمال اخالقاینظریه انسان ع

اخالقای  «عمال»باشد  هنراامی کاه از  محقق شدهآن بوده و بر اسا  این مبانی  اختزیرس
خواهد بود  بر این اسا ، در نظار  مطرحآید، مسئولیت فرد در قبال آن نیز  می سخن به میان

مرتبه ای است کاه بارای انساان مای خالق، باالترین گرفتن انسان به منزله عامل در حیطه ا
، انساان باه است مشترکها  انسان که در میان همه ویژگی عاملیت انساندر  توان تصور کرد 

عمل اخالقی خاوی  اسات و باا هماین  منشأ شود که خود  می منزله موجودی در نظر گرفته
 زند   اعمال هویت خود را رقم می
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Abstract  

The purpose of this article is to explain the principles of ethical action based 
on the Islamic schema of action. Regarding the underlying principles of the 
practice, the study of Islamic texts, and in particular the Qur'an, can be 
concluded that the foundations of action are summarized in at least three basic 
foundations, which can be called cognitive, attitudinal, and voluntary basis. 
Whenever behavior, whether tangible or intangible, is based on these three 
bases, that behavior is considered to be action. The method of research is a 
qualitative conceptual analysis which means from the analysis of the concept of 
verses and moral narratives, we were able to achieve the foundations of moral 
action. The data collection tool is flash cards and note taking. The analytical 
community of this research is Quranic verses and narrations as well as 
interpretative books. Sampling from this community is purposeful based on the 
subject of research (ethics). The data analysis method is the categorization, 
coding and interpretation of verses and narrations which have been done 
continually and concurrently with data collecting. The main question of the 
research is that by studying the verses and narrations, is it possible to generalize 
the human-factor theory to the domain of morality? In this article, by studying 
the verses of the Quran and the narratives related to the field of ethics, we 
found the foundations of knowing God as the foundation of good, the 
recognition of human dignity as the basis of morality, the recognition of God as 
the limit of limits, the perception of the rational universality of action Ethics in 
the cognitive domain; and the human foundations demand the ultimate good 
and balance of emotion, the basis of ethical virtue in the sphere of tenderness; 
and the basis of will and determination of the necessary condition for moral 
action in the voluntary domain of achievement, and generalized the human 
theory of the agent to ethics. 

Keywords: moral action, action, theory of action, tendency, cognition
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