
 

 

 

 

 

 

 

 شناسی اخالق مفهوم
و آراسته شدن انسان به فضائل و  يیجه آن آشنايكو و بد و نتي، خلق نموضوع علم اخالق

 .ز او از رذائل است يپره
 :اندف آن گفتهياست، عالمان دانش اخالق در تعر( خَلَقَ)خُلق مفرد اخالق از ماده 

 يروّیر آن يئاً من غيکتب شیة كمن یاّلخلق ملکة تصدر عنها االفعال بال رو

  حرف حرف یف

و  یاست که به سبب آن کارها به آسان( در نفس یصفت راسخ) یاخلق ملکه
دن، حروف یشیکه بدون اند یاسندهیشود، مانند نویاز به تفکر صادر میبدون ن

 .سدینویم یگریپس از د یکیرا 

شه کردن در نفس ياز صفات که در اثر رسوخ و ر یهر صفت یشمندان اسالمياز نظر اند
شه از صاحب صفت صادر يافعال مربوط به آن صفت بدون اندد، ي، به صورت ملكه درآیآدم

در او ملكه ... ، برخورد با چهره بشاش و یستي، همزی، مهربانیکه راست یمانند کس. خواهد شد

 5.زندياز او سر م یاد شده به آساني یشده است و کارها

 ابعاد وجودی انسان

 .یو ملكوت یبعد عِلْوِ یگريدو  یوانيو ح یبعد سِفْلِ یكيدارد  یانسان دو بعد وجود
ن يدر ا. و گاه مبتذل است ی، جزئیخصائص فرد یدارا یکارها و صفات آدم یدر بعد سفل
 .توجه دارد یو ماد یوانيح یازهايشتر به نيوانات که بير حيوانی است مانند سايمرحله انسان ح

نه رشد و ين بعد زميدهد، ايل مياو را تشك یل و ربوبيانسان، بخش اص یو ملكوت یبعد عِلوِ
نه ي، زمیچنانكه بعد سفل. شودیکه از فرشتگان برتر م یاآورد، بگونهیتكامل او را فراهم  م

 .گرددیتر موان پستيکه از ح يیكند تا جايو سقوط انسان را آماده م یبرگشت به قهقر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2 ، ص (ع)ی، شرح مأة كلمة المیرالمؤمنین ؛ ابن میثم بحران52 ، ص 8االیجی ، المواقف، ج .   

 .2، ص 2مولی صالح مازندرانی، شرح اصول كافی، ج .  8



 

 

 

 

 

 
 

 47 / مفهوم شناسی اخالق

 وانيکز فرشته سرشته و زح  است  یطرفه معجون هزاد یآدم             
 نياز ا دن شود بيل ايور کند م  ل آن شود به از آنيگر کند م             

 .متفاوت گزارش شده است یهاوهيدر قرآن به ش نسانل اياز بخش اص
آدم را که از گل، نطفه، خون بسته، پاره  ینش ماديخداوند در سوره مؤمنون نخست آفر

او را با  یو علو ینش ملكوتيرش گوشت بر آن، گزارش فرموده، آنگاه آفيگوشت، استخوان و رو
 :ان کرده و فرموده استيت تمام بياهم

  ن يثم انشأناه خلقاً آخر فتبارک اهلل احّسن اّلخاّلق

ن يكتا که بهتري یم، بزرگ و برکت دهنده است خدايديگر باز آفريد ینشيسپس او را به آفر
 .دگار استيآفر

نش يآفر یژه خلق را بكار گرفته و برانش انسان وايآفر یمراحل اول یه براين آيخداوند در ا
 .او از واژه انشاء استفاده کرده است یو ربوب یبعد علو

د، مخاطب را متوجه ير جديتعب 5ت است،يجاد و تربيا ینكه واژه انشاء به معنايبا توجه به ا

اده قرار د... ات و يعلم، قدرت، حانسان  یعد ربوبنش بُينكه در آفريکند و آن ایم یديجد یمعنا
نش ين مرحله از آفريوجود ندارد و ا( نطفه، علقه، مضغه و عظام)ن يشيشده است که در مراحل پ

 3.گر ندارنديكديبا  یدر ذات و صفات با مراحل گذشته وجه اشتراکاو 

نش بشر از گل يبر آفر یز خداوند خطاب به فرشتگان از اراده خود مبنيدر سوره مبارکه حجر ن
 :ديفرمایداده و سپس مخبر  یخشك و لجن بدبو

  فاذا سوّیته و نفخت فيه من روحی فقعوا ّله ساجدین

دم یپس هرگاه اندام او را پرداخته و آراسته کردم و از روح خود در آن دم
 .دیبر او سجده کن یهمگ

و  یبعد ملكوت)ده شدن روح منسوب به پروردگار در او ياد شده انسان به جهت دميه ياز نگاه آ
 .دا کرد تا مسجود مالئك گردديپ یگستيشا( یعلو

 معیار و هدف نهایی در اخالق اسالمی

 یرستگاررضای خداوند که به  یابيدست يیو هدف نها یار کلياسالم مع یدر نظام اخالق
 .شوندیف مين راستا تعريدر هم یاست و تمام ارزشها وافعال اخالق یابد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3 - 8 ، آیات 084 مؤمنون.   

 .راغب، مفردات.  8

 .88 –  8،  ص 5 عالمه طباطبایی، المیزان، ج .  4

 .82، 5 0 حجر.  3
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و  یاند، چنانكه بعد سفلو سعادت انسان یاسباب و ابزار رستگار یو فضائل اخالق یبعد علو
، یدن به سعادت رستگاريرس یاوست؛ برا یاسباب و ابزار شقاوت و خذالن ابد یرذائل اخالق

 .ل را از خود دور ساخته و به فضائل آراسته شوديانسان مكلف است تا رذا
در سوره  دانسته و رضای خدابزرگ را در تحقق  یرستگار يیهدف نهاتبيين متعال در  یخدا
 :ديفرماین ميتوبه چن

ها و ين فیمن تحتها االنهار خاّلد ين و اّلمؤمنات جنات تجريوعداهلل اّلمؤمن

  م يجنات عدن و رضوان من اهلل اكبر ذّلک هو اّلفوز اّلعظ یبة فيمّساكن ط

( درختان)ر یوعده داده است که از ز ییخداوند به مردان و زنان مؤمن بوستانها
زه در یخوش و پاک یها جااز ز یدانند و نیدر آنها جاو. ها روان استیآنها جو
ن یا. خدا از همه برتر و بزرگتر است یو خشنودبرخوردارند نده یپا یهابهشت

 .بزرگ یابیو کام یاست رستگار

دان و يسته بهشت جاويمان و عمل صالح شايه، هر چند انسان بر اثر اين آيبر اساس ا
مان وعمل صالح ياز ا يیبزرگ و هدف نها یداوند را رستگارخ یگردد، اما رضایآن م ینعمتها

 .دانسته است

 ارزش ذاتی فضایل اخالقی

در  یخدا به عنوان هدف اصل یاست که اعتقاد به جلب رضا ین  نكته ضروريا یادآوري
ا ي یست، چرا که صداقت و راستين یفضائل اخالق یارزش ذات ینف یاسالم، به معنا ینظام اخالق
بلكه . داندیمطلوب و کمال مرا آنها   ،دارند و فطرت انسان یارزش ذات... قسط و عدالت و 

خدا که  یو عمل بر طبق آنها سبب تحقق رضا یاخالق یمقصود آن است که اتصاف به ارزشها
افزون بر آنكه جان خود را به صفات  ی،اخالق یانسان با عمل به ارزشها. شودیم است ميفوز عظ

 .استنموده جلب نيز خود  یرا برا یخدا و فوز ابد یه، رضاآراسته کرد یاله
خدا نقش  یدر جهت تحقق رضا یو افعال اخالق یاله یهمچنانكه ارزشها ،افزون بر آن
است و در جهت  یاتصاف انسان به فضائل اخالق یبرا یقو یازهيز انگيحق ن یدارند، جلب رضا

 .ز مؤثر استين یاخالق یدوام ارزشها وکارها

 اش اتصاف به اخالق الهیپاد

 .ميشماریاز آنها را بر م یدارد که برخ يیآثار و پاداشها یتخلق و عمل به اخالق اله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .18، 02 توبه .   
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او در عالم باطن و ملكوت، به  یمتصف است حاالت نفسان یکه به فضائل اخالق یکس. 1

دا يپ یو همانند فضائل جلوه کرده و از آن صفات بهجت و سرور معنو یمناسب روحان یصورت

کنند و انسان از آنها در یدا ميپ یديپل يیصورتها یل اخالقيچنانكه رذا. بردیکند و لذت میم

 .وحشت و رنج است

ز يدهد، آنان نیبا صالحان و رستگاران سوق م ینيانسان را به همنش یتخلق به اخالق اله. 3

. ن استيخش و سرور آفرز لذت بير و جاذبه متقابل نين تأثيکنند و ایدا ميش پيگرااو  یبه سو

 .گرددیز فراهم مين یمعنو يیل رشد و هم افزاينه تكمينكه زميافزون بر ا

سالم و  یابرخوردار شوند، جامعه یل اخالقياتصاف به فضا یهرگاه افراد مجتمع، از روز. 9

 ینه فاضله الهيمد ،جهيها از آن رخت بر بسته و در نتيديها و پليافته، زشتيارزش مدار تحقق 

 .كندياست که خداوند به انسانها عطا م یگرين رزق ارزشمند ديشكل خواهد گرفت و ا

  بة و رب غفوريكلو من رزق ربکم و اشکروا  ّله بلدة ط

است خوش و  ید، شهرید و او را سپاس گزاریپروردگارتان بخور یاز روز

 .آمرزنده و مهربان یو خداوند( پرنعمت)ب یط

، یو انجام اعمال اخالق یاله یفت که اتصاف به ارزشهاتوان گیان شد مياز آنچه ب

 .ز هستندياند، خود پاداش عمل نك انسانيهمچنانكه عمل ن

از . عمل را خود عمل دانسته است  یم جزاينروست که خداوند در چند مورد از قرآن کرياز ا

 :ديفرما یم یرينكه به صورت استفهام تقريجمله ا

  نهّل تجزون اال ما كنتم تعملو

 .(دیشوید پاداش داده میکردیا جز آنچه عمل میآ)

 :ديفرمایه ميگاه به صورت جمله خبر

  و ال تجزون اال ما كنتم تعملون

 .(دیاد مگر آنچه را عمل کردهیشویو جزا داده نم)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5 ، 043 سبأ.   

 .22، 081 نمل.  8

 .53، 041 یس .  4
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 : ديفرمايحرف حصر، م یريگر با بكارگيد یو در جا

  انما تجزون ما كنتم تعملون

 .(دیشوید جزا داده میادهتنها به آنچه عمل کر)
 یها و عمل به افعال خداپسندانه، افزون بر آنچه گفته شد، رضالتيآراسته شدن به فض. 0

 .دارد یاست در پ یاخالق اله يیم وهدف نهايخدا را که فوز عظ

را در نفس خودش  یفضائل اخالق ،است که انسان در اثر تالش و کوشش یعيگاه رفيچه جا
ثابت و صفت دائم او  يّةو خداپسندانه به رو یل کرده تا رفتار الهيلكه تبدبه صورت خلق و م

 .حق خواهد بود یارتقاء به مقام نفس مطمئنه و جلب رضا ،جه آنيل شود، و نتيتبد

  یا ایتها اّلنفس اّلمطمئنة ارجعی اّلی ربک راضية مرضية

که هم  یپروردگارت باز گرد در حال یافته، به سویروح مطمئن و آرام  یتو ا
 .و هم او از تو خشنود  است یتو از او خشنود

نان و آرامش يبه جهت آن است که اطم« ةية و مرضيراض»ف نفوس مطمئنه به صفت يتوص
 ینيرا در برابر قضا و قدر تكويباشد، ز یراض نيز مستلزم آن است که از خداوند ،دل به پروردگار

جه خدا هم از يدر نت. م است يخداوند تسل( یعمل و ی، اخالقیاعتقاد)و هم در برابر احكام  یاله
 .کرده استحرکت ت خداوند يو عبود یر بندگيدر مس ین شخصيرا چنياست، ز یاش راضبنده

، خداوند به نفس انسان رذائل و فضائل را الهام کرده و انسان بطور یات الهيبر اساس آ
 .ابديیه نفس تحقق ميتزک یاو در پ یکند، و رستگاریآنها را ادراك م یو فطر یعيطب

و قد * قد افلح من زكّيها * فاّلهمها فجورها و تقواها * و نفس و ما سوّاها 

  خاب من دسّيها

ص فجور و تقوا را به یپس تشخ ،انسان و آن که او را سامان داد قسم به نفسِ
گمان آن که یه کرد رستگار شد و بیشک هر که خود را تزک یالهام کرد ب یو

 .الود، محروم گشتیبخود را 

 اد شده،یات یاز نگاه آ

 .ل را قرار داده استيل و رذايص فضايخداوند در وجود انسان قدرت تشخ. 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1 ، 058 طور.   

 .82و  81، 022 فجر.  8

 .2  – 1،  02 شمس.  4
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ل و تقوا يتواند خود را به فضایل را در خود بپروراند و هم ميتواند فجور و رذایانسان هم م. 3
 .آراسته گرداند

را در  ید تالش کند تا صفات الهيبا یعنيه نفس است يانسان تزک یراه فالح و رستگار. 9
ت و يها جز محروميل و ناپاکيبه رذا ینفس خود به صورت خُلق و ملكه درآورد چرا که آلودگ

 .ندارد ی، حاصلیپست

گردد، ینم یربوب یو اخالق یرش صفات الهيله پاك نشود، آماده پذيانسان تا از صفات رذ. 0
 .ف پاك را نداردمحتوا و مظرو یستگيرا ظرف ناپاك شايز

ن شده است يو تدو یجمع آور یل اخالقيل و فضايدرباره رذا ین مجموعه مطالبيدر ا
 .گردديارائه م یل اخالقيل و سپس فضاينخست رذا

در نفوس مؤمنان بگذارد، تا هم او و  یآثار ارزشمند ،با روش ارائه شده یباشد که مبلغ گرام
 .دار شوندن اثر از ثواب آن برخوريسندگان ايهم نو

 

 مقدم محمدصادق یوسفی

 


