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 چکيده
آدمی همواره با انبوهی از گزینه های رفتاری روبروست که می تواند محدودی از آنها را برگزیند و هر چه 

انسان بزرگتر و بالغ تر و کامل تر می شود در تار و پود اجتماع این گزینه ها بیشتر و انتخاب سخت تر است . گفت و 

از میالد مطرح بود.سقراط، افالطون و ارسطو آراء اتحاد شنود در زمینه اخالق و آراءگوناگون آن از سده  ششم پیش 

معرفت و فضیلت، مثل و اعتدال در باب اخالق را بین کردند.دردین مبین اسالم، اخالق از جمله عوامل مهم و پایه ای 

دین را  برای انتخاب بهترین گزینه توسط انسان است. انسانی که اصول دین را شناخت دارد و به باور رسانیده و فروع

برنامه زندگی خود قرار داده است، اخالق به مثابه میوه درخت تناور دین است که به ثمر می نشیند . خلق به فتحه خ 

یعنی شکل ظاهری و خلق به ضمه خ یعنی صفت پایدار و راسخ یعنی ملکه را گویند و اخالق به مجموعه صفات چگونه 

، عفت، حکمت گویند. اخالق سابقه دیرینه ای دارد در زندگی ا بودن از نظر روحی و معنوی مثل عدالت، شجاعت

من از طرف خداوند برانگیخته شدم که مکارم  "بعثت المم مکارم االخالق"نسانها.  پیامبر خدا)ص( نیز فرمودند که 

، هماهنگی و اخالقی را تکمیل کنم. از جمله ویژگی های نظام اخالقی اسالم، فراگیر بودن، قابلیت تبیین عقالنی بودن

انسجام درونی داشتن، توجه به تمام نیازها و ابعاد انسان نمودن، توجه به حسن فاعلی و فعلی و مراتب داشتن 

ارزشهاست. هدف ما در این بررسی مبانی و مفاهیم اخالقی دراسالم است. کاوش درمتون معتبر اسالمی، رساناهای 

یان نامه های مرتبط ، تجربه های شخصی بیست ساله آموزشی و گروهی، جستجو در موتورهای جستجوی اینترنتی، پا

انبیاء الهی )ع( یکی از مهمترین  پژوهشی و بررسی های کیفی و مروری در زمینه اخالق و مبانی اخالقی اسالمی است.

 رسالت هایشان پرورش مکارم اخالقی و انسانی در مردم است کما اینکه حضرت رسول خاتم )ص( هدف از بعثت را

تکمیل مکارم اخالقی می دانند چون هدف از خلقت حکیمانه انسان تکامل و عبادت بوده است که در قرآن نیز به آن 

اشاره شده است. )وماخلقت الجن و االنس االلیعبدون( و برای رسیدن به این هدف راهکارهایی تشریع و وضع شده 

ود. انسان بعنوان اشرف مخلوقات گر چه بالقوه واجد است که بصورت عبادت های ویژه در شریعت اسالمی بیان می ش

صفات خداگونه در زمین  است اما با طی طریق و فقط در کوران زندگی است که مزید در عمل این صفات را به فعلیت 

گیرد  برساند. انسان با الهام درونی و الزام های بیرونی منبعث از رسالت پیامبران الهی می باید در صراط المستقیم قرار

و در همه ابعاد وجودی و زندگی خود فطرت خداگونه گی خود را فعال کند. در این صورت است که به اوج سعادت و 

خوشبختی خواهد رسید. در این مسیر الزم نیست انسان تمام باشد حتی انسان ناقص و معلول نیز می تواند و می باید 

در اسالم و فرهنگ  رای عموم انسانها میسر و در دسترس می باشد.خود را به کمال برساندو دسترسی به کمال انسانی ب

اسالمی انسان هدفدار افریده شده و با سرلوحه قراردادن برنامه زندگی اسالم در اصول و فروع دین به بالندگی مکارم و 

ی گیرد. مطلوب صفات عالی و خداگونه  انسانی می رسد. مکارم اخالقی در انسان همه ابعاد وجودی انسان را دربرم

نهایی انسان بوده منطبق با عقل و حسن فاعلی انسان است و شامل همه انسانها اعم از تمام یا ناقص است و همه می 

 .توانند به کمال برسند و به اوج سعادت و خوشبختی برسند

 .اخالق، مفاهیم اخالقی، اسالم، اخالق اسالمی :يديکل واژگان
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 مقدمه

افالطون و ارسطو آراء اتحاد معرفت  گفت و شنود در زمینه اخالق و آراءگوناگون آن از سده  ششم پیش از میالد مطرح بود.سقراط،

نفس و اعتدال آنها  نیروهایو استعدادهای  اخالق، قابلیت یت. توجه به کمال نفس، غاو فضیلت، مثل و اعتدال در باب اخالق را بیان کردند

پیکور بر لذت جسمانی، توازن، آید. او تاکید بر اهمیت معرفت عقالنی در اخالق، از نقاط مثبت نظریه این سه فیلسوف بزرگ به شمار می

ورزید. رواقیان برخالف اپیکور غایت انگار بودند و نظریه اخالقی خود را بر ای زهد و ریاضت معقول تاکید میرهایی از اضطراب خاطر و گونه

ن به اراده و درون او؛ کردند: وحدت وجود جسمانی؛ خیر بودن همه چیز؛ سیطره قوانین طبیعت؛ محدودیت اختیار انساپنج اصل مبتنی می

وابستگی فضایل به یکدیگر. در قرون وسطی تقریباً همه فیلسوفان بر این باور بودند که الاقل برخی امور نه از آن رو که مورد امر الهی 

ت. در آغاز هستند، بلکه به سبب اینکه موافق عقل سلیم اند، عمل اخالقی درست اند و تعلق امر خداوندی، کاشف درست بودن آن عمل اس

ای ارائه کردند. تاکید بر عقل و اصول کلی آن و های اخالقی تازهفلسفه جدید، رنه دکارت، مالبرانش و مهم تر از همه اسپینوزا، نظریه

اخالق بر اصول فلسفی و هستی شناسی، مباحث مربوط به نفس و نیز عشق و محبت به خدا، از نکات مثبت نظریات این فیلسوفان  استیالی

های دیوید هیوم اهمیت بیشتری دارد. طبق نظر او اخالق وابسته به احساسات های هفدهم و هجدهم، اندیشهست.در میان فالسفه قرنا

های ناظر به واقع نیستند. در میان فالسفه آلمان نیز کانت، فیشته، شوپنهاور و های اخالقی، قابل استنتاج منطقی از گزارهماست و گزاره

درباب فلسفه اخالق ارائه داده اند که همه نیازمند نقد و پژوهش است. روسو، من رو بیران و اگوست کنت در فرانسه، و بنتام،  نیچه نظریاتی

های آمریکایی چون پیرس و های اخالقی راسل، پراگماتیستمیل و اسپنسر در انگلستان درباره اخالق و اندیشه اظهار نظر کرده اند. نظریه

آیند. در مجموع، در بخشی دان اجتماعی دورکیم، و شهودگرایی مور از دیگر نظریات اخالقی فلسفه جدید غرب به شمار میویلیام جیمز، وج

از نظریات مطرح شده، نکات بسیار مثبت و مفیدی وجود دارد، ولی به دلیل روشن نشدن جهات دیگر بحث، مطالب پاسخگوی تامی برای 

ر میان مسلمانان، مسائل اخالقی به تبع مسائل کالمی مطرح شده است. عمده ترین مباحث فلسفه حل مشکل قوانین اخالقی نیست.اما د

معلمی پژوهشی است که به  اخالق در بحث عقل عملی و عقل نظری بروز یافته است. کتاب مبانی اخالق در فلسفه غرب و فلسفه اسالمی

رداخته است. در این اثر محقق ارجمند، مبانی اخالق را از دیدگاه متفکران تبیین مبانی اخالق از دیدگاه فلسفه غرب و فلسفه اسالمی پ

رب غرب، از یونان باستان پی گرفته، با نقل و تقریر هر یك از دیدگاهها، به نقد و بررسی آنها پرداخته است.و سپس به آرای متفکران جدید غ

به معنای   اخالق است. اختصار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته پرداخته است و دیدگاه فیلسوفان معتبر دوران جدید غرب هرچند به

 360اخالقی در یك محیط  پذیریپذیری است در قبال تمام کسانی که ما در زندگی خود به نحوی با آنها ارتباط داریم. مسئولیتمسئولیت

ی از جمله با خودش در تعامل است. اگر این محیط زید و باعناصردرجه می 360شود. یعنی هر فردی در یك محیط پذیر میدرجه امکان

آن درجه در زندگی شهری او باشد،  360نامیم. و اگر این محیط شخصی می راآن  درجه در زندگی شخصی و خانوادگی او باشد، 360

شغلی،  اخالق کند.می شغلی را ایجاد ای، محیط کاری و شغلی باشد،اخالقدرجه 360نامیم. و اگر این محیط شهروندی می اخالق را

دهد، فرد حقیقی نباشد، بلکه شخصیت حقوقی و به پذیری را از خود نشان میای است. و اگر فردی که مسئولیتحرفه اخالق ای ازشاخه

شاخه مشاغل دو  اخالق سازمانی و اخالق نامیم.سازمانی می اخالق  ای،درجه 360اش را در محیط پذیریباشد، مسئولیت شکل موسسه

ها در مشاغل یا حرف پذیری افراد یا سازمانای را چنین تعریف کنم؛ مسئولیتحرفه اخالق توانمای هستند. به این ترتیب میحرفه اخالق از

 اخالق، صرفا مشتی پند و نصیحت و موعظه است، به دنبال آن، اگر گمان کنیم  گیرند.در قبال همه کسانی که تحت تاثیر این شغل قرار می

ی پیشگیری، بهبود، درمان و توسعه برنامه اخالق آید. اما اگر علم پیدا کنیم کهمی اخالق اعتنایی باای سرد و گریزان و مملو از بیمواجهه

واقعیت تلخ این  را بیشتر جدی خواهیم گرفت، تبعات و آثار و برکات این نگاه را بیشتر خواهیم دید. اخالق فردی و گروهی است، آن وقت

ها کمتر نشان دادیم ایم و به شهروندان و صاحبان مشاغل و سازمانرا کم رواج داده اخالق ست که ما در جامعه این تلقی دوم ازا

صرفاً یك مشت پند و پیمان و نصیحت نیست بلکه یك برنامه پیشرفت کردن و برنامه پیشگیری از معضالت، برنامه درمان و  اخالق که

ای، کاسب کسب و کار عرض کنم باید بگویم که در هر جامعه اخالق ای وحرفه اخالق اگر من در حوزه است.برنامه بهبود و تعالی 

شود شود که به این کاسب کار، اعتماد بیشتری پیدا شود و این اعتماد بیشتر باعث میشود. این تمایز سبب میاخالقی، متمایز دیده می کارِ

رساند. دهد و او را به سهم باالتری از بازار میو این مزیت رقابتی شغل او را توسعه کمی و کیفی می فرد در شغلش، مزیت رقابتی پیدا کند

این  اخالق کند. گذشته از آن، همیشه در کارهای گروهی، اختالف و ستیزه و چالش وجود دارد ودر واقع نوعی مزیت استراتژیك ایجاد می

اما این خطر وجود دارد که ما گمان  مدیریت کند و گروه اجتماعی را از تهدید به فرصت برساند.ها را توان را دارد که ناسازگاری و چالش

چیزی جز رضایت خدا و انسانیت ما نیست و  اخالق است.خیر؛ اینها فایده است. بین فایده و هدف فرق است. هدف اخالق کنیم اینها هدف

بداند قطعاً این تمایز را  اخالق ما فواید زیادی وجود دارد. اگر کسی اینها را فایدهاخالقی داشته باشیم. ا ما باید به فرمان فطرت، زیست

معطوف به سود می شود و نهایتا آن را از درون تهی  اخالق اخالق، تجربه خواهد کرد اما اگر این تمایز را هدف بداند، در واقع اخالق در

صرفاً سود  اخالق هدف کند. ا نیست و زیست دینی کمك به پیشرفت ما میروشن و آشکار است که هرگز دین مانع پیشرفت م کند.می
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اخالقی بودن و نبودن ما وضع بدی دارد. و  امروز اعتماد که سرمایه بزرگ اجتماع است به دلیل است. اخالق نیست اما سودی کالن فایده

گیری با هم منافات ندارد. هنر دانشمندان ما باید ن این دو جهتتواند این سرمایه اجتماعی را برای ما ایجاد کند. بنابرایاخالقی می زیست

ها و ای به جدّ از مسائل امروزی ما در همه سازمانحرفه اخالق این باشد که بتوانند از منابع سنتی و دینی ما، مسائل امروزی ما را حل کنند.

ن مسائل در شأن دانشمندان و مدیر امروزی نیست. از طرف دیگر، اعتنایی به این مسائل و جدا ماندن از ایها و موسسات است و بیشرکت

های دیگر، مثل مغرب زمینیان هم، در شأن یك دانشمند مسلمان نیست. ما نشان بهره ماندن از منابع دینی و بسنده کردن به نسخهبی

ما در عصری زندگی  مان را حل کنیم.خالقی سازمانهایا هایدینی و سنتی خودمان، گره مبانی توانیم باایم که اگر روشمند باشیم، میداده

محیطی که هستی تمامی گونه های حیات را بر روی این سیاره تهدید می کند. از نظر می کنیم که جامعه بشری در میانه بحران زیست

ین ا .، سیاسی و اجتماعی نیستمحیطی با این پیچیدگی و گستره تنها حاصل برخی عوامل اقتصادیبسیاری از اندیشمندان، بحران زیست

چنین بحرانی اخالقی و معنوی نیز هست که برای پرداختن بدان، ما به درکی فلسفی و دینی از خود به مثابه مخلوقات طبیعی بحران هم

محیطی فعلی بحران زیستایم. بنابراین باید بار دیگر ادیان را با توجه به نیازمندیم که در چرخه حیات به دنیا آمده و به اکوسیستم وابسته

این بدان سبب است که ادیان چه به صورت آگاهانه و چه ناخودآگاه کمك می کنند نحوه تعامل خود را با طبیعت .مورد بررسی قرار داد

فت( هستند. ایم و به کجا خواهیم رکه ما از کجا آمدهاینشکل دهیم. ادیان حاوی حکایات بنیادین تفسیری درباره ماهیت انسان و طبیعت )

گیری اخالقی ها جهتگویند که چگونه باید با دیگران رفتار کنیم و چگونه با طبیعت رابطه برقرار سازیم. این ارزشادیان همچنین به ما می

های هنگهای جوامع و فرآورند که شالوده رویکردها و ارزشبینی و اخالقیاتی را پدید میبنابراین ادیان، جهان. سازندیك جامعه را می

رفتار مردم با محیط زیست وابسته به دیدگاهی است که درباره رابطه »گوید: یکی از مورخان مشهور می« لین وایت»سازد. مختلف را می

های اطراف خود دارند. اکولوژی انسان عمیقا از عقاید او درباره ماهیت و سرنوشت خود یعنی دین او متأثر است. در جریان خود با پدیده

روشن شده است که ما فاقد توان ارزیابی ماهیت پیچیده ماده و نیز ماهیت خویشتن  ش برای بازنگری در رویکرد انسان به زمین،کوش

ایم. به عبارت دیگر ما قادر نیستیم که زیبایی و حیات شده« محورخود»وی معتقد است که ما در تعامالت خود با دنیای طبیعی . هستیم

شناسی نوین، ایم. او معتقد است که ما به یك کیهانبینانه خویش اسیر شدهپسندانه و نیازهای کوتهزیرا در افکار خودطبیعی را درک کنیم؛ 

محیطی کنونی، های مهم بحران زیستیکی از مؤلفه تدوین مجدد اصول فرهنگی و برانگیختن توان جهانی برای غلبه براین نقیصه نیازمندیم

گام که به مسائل های پیشتوانند در مشارکت با افراد، نهادها و جریانجاست که ادیان جهان میست. در اینبعد معنوی و اخالقی آن ا

های قابل مالحظه و خالقانه رغم تأخیر در پرداختن به این بحران، اکنون با شیوهپردازند، نقش مهمی ایفا کنند. ادیان علیمحیطی میزیست

  .اندشروع به پاسخگویی کرده

 وشر

کاوش درمتون معتبر اسالمی، رساناهای گروهی، جستجو در موتورهای جستجوی اینترنتی، پایان نامه های مرتبط ، تجربه های  

 .شخصی بیست ساله آموزشی و پژوهشی و بررسی های کیفی و مروری در زمینه اخالق و مبانی اخالقی اسالم

 بحث ونتيجه گيري:
یان امروزین همچنان این مسأله است که چگونه به بحرانی پاسخ دهند که بسیاری معتقدند به سبب ها برای ادترین چالشیکی از بزرگ

ها فقط به نآ .شدن و صنعتی شدن در جوامع معاصرایجاد شده استگرایی بی حد و مرز، عرفیتجاوزات و چپاول عظیمی که توسط ماده

محیطی خویش هم بر این به بازنگری در اعمال و عائر و تعهدات دیرینه زیستبازاندیشی مباحث کالمی خود مشغول نیستند، بلکه عالوه 

های حاصل از عقاید و اعمال بینیاند. بدین منظور ماهیت دین و اخالق مورد چالش و تفسیر قرار گرفته است. بازنگری در جهانتوجه کرده

محیطی مؤثر و های مفهومی وسیع و اخالقیات زیستو نیز ایجاد چارچوبای بسنده های جامع به گونهتواند برای احیاء کیهانشاسیدینی می

ها برای ادیان امروزین همچنان این مسأله است که چگونه به بحرانی ترین چالشیکی از بزرگ.کار آمد برای قرن بیست و یکم حیاتی باشد

شدن و صنعتی شدن در گرایی بی حد و مرز، عرفیپاسخ دهند که بسیاری معتقدند به سبب تجاوزات و چپاول عظیمی که توسط ماده

در واقع برخی معتقدند که جدا کردن دین از .  تأثیر جهان غرب بوجود آمده اند، ایجاد شده استجوامع معاصر بویژه جوامعی که در یا تحت

محیطی به یان جهان با بحران زیستیك از ادکه در گذشته هیچزندگی عرفی ممکن است، یکی از دالیل عمده این بحران باشد. در حالی

دهی رویکردهای بشری نسبت به وکارهایی مؤثر هستند که در شکلاند، اما دارای چنان سازای که ما با آن مواجهیم، روبرو نبودهگونه

کدام است و قضایای های اخالقی علّامه در مورد این که اخالق چیست و خوب و بد. روندچنان ابزارهایی کلیدی به شمار میطبیعت هم

ایشان گاه  اخالقی چگونه قضایایی است و بین قضایای مربوط به واقع و قضایای مربوط به اخالق چه تفاوتی هست، نظر واحدی نداشته است.

توان ایشان می ای که از مجموع نوشته ها و بحث هایبا مبانی عقلی و گاه با مبانی دینی در مورد مبانی اخالق اظهار نظر کرده است. به گونه

این نظریات عبارتند  ی متفاوت اخالقی مجزا استخراج نمود که هر کدام را در زمان وشرایطی که مطرح کرده، قبول داشته است.پنج نظریه

بت. سه نظریه ی مح -5 ـ نظریه ی پیامدگرایی اخروی؛4گرایی ـ نظریه ی توصیه3گرایی؛ پیامد ی ـ نظریه2گرایی؛ نظریه ی فضیلت ـ1از: 
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ی دیدگاه اول مبتنی بر رویکرد تحلیلی و عقالنی است و دو دیدگاه آخر مبتنی بر رویکرد توصیفی است. مطالعه ی آثار مرحوم علّامه طباطبای

دهد که اخالق مطرح شده از جانب ایشان هم مبتنی بر ظواهر دینی، هم مبتنی بر عقل و استدالل و هم مبتنی بر کشف و شهود نشان می

نی است. علّامه جایگاه اخالق را از یك منظر نگاه نکرده و در هر کتابی بنابر این که از چه موضعی سخن گفته است برای اخالق باط

به اخالق از موضع ظواهر دینی نگریسته و اخالق را بخشی از معارف  المیزان ای از تفسیرایشان در بخش عمده جایگاهی در نظرگرفته است.

آخرت گرایانه »، «اخالق دینی»[ اخالق مطرح شده علّامه در این کتب عمومًا 12دستورات خدا و رسول او دانسته است.]فرعی اسالم و از 

که در صدد توضیح  آموزش دین مبتنی بر عشق و محبت الهی است. علّامه در کتاب« خداگرایانه ی»مبتنی بر تکلیف الهی و یا اخالق « ی

معارف اسالمی را ابتدا به دو بخش اصول و فروع تقسیم نموده و سپس فروع را در دو بخش کلّی، یعنی ظواهر کتاب و سّنت اسالمی است، 

علّامه در  [ ایشان در این کتاب تشخیص وظایف را از منظری عقالنی تبیین نموده است.13اخالق و احکام فقهی از هم تفکیك نموده است.]

ت فیلسوفان، فلسفه و حکمت را به نظری و عملی تقسیم کرده و اخالق را کیف نفسانی از موضع یك فیلسوف و بر طبق سنّ الحکمه نهایة

« فضیلت گرایانه»دانسته است که از جنس حکمت عملی است. او در این کتاب به پیروی از سنّت فیلسوفان یونانی منحصراً به اخالق 

است « پیامدگرایانه»، اخالق ابتکاری خود را که اخالقی ئالیسماصول فلسفه و روش ر وی در کتاب دیگر فلسفی خود، یعنی پرداخته است.

تحت « اخالق شهودی»به تبیین  المیزان علّامه در بخشی از کتاب داند.می پروراند و در آن جا اخالق را از اعتبارات ساخته ی دست بشر می

ی شده است که طرح این اخالق، ویژه ی قرآن است. این عنوان اخالق قرآنی در مقابل اخالق ادیان و اخالق فلسفی مبادرت ورزیده و مدع

ایشان  اخالق نه مبتنی بر ظواهر دینی و نه مبتنی بر عقل و استدالل، بلکه ناشی از نوعی بندگی خالصانه و عاشقانه و الهامات شهودی است.

اخالق ملکه ی نفسانی است که افعال به آسانی و نویسد: گرایی میدر مقام تعریف اخالق بنا بر مشرب فالسفه ی مشّاء و مبتنی بر فضیلت

ّللّل نّّّّّّ ا ﴿نیز در ذیل آیه ی  المیزان [ در تفسیر15شود.]بدون تأمّل و درنگ از آن صادر می نویسد: [، می16]﴾ ـّعـّيم ـّعـّعلی خ

زند. ایشان اضافه می کند که خُلق مفهومی عام سر میی نفسانی است که بر طبق آن ملکه، افعال بدنی از آن به آسانی خُلق به معنای ملکه

شود ولی اگر این واژه به صورت مطلق به کار رود معموالً از آن مفهوم فضیلت و خُلق نیك دارد؛ یعنی هم فضیلت و هم رذیلت را شامل می

گرایانه دارد. علّامه در توضیح بیشتر این فضیلت   نقش اساسی در فهم اخالق« ملکه»و « خُلق»روشن شدن دو مفهوم  [17شود.]فهمیده می

یك صورت ادراکی است که در درون انسان جایگزین شده و در موقع مناسب، در درون انسان جلوه کرده، و او « خُلق»دو مفهوم آورده است: 

ك از این صفات ادراکی ثابت را ندارد و کند. در اوایل زندگی که لوح درونی انسان، از این صفات پاک است، هیچ یرا به اراده و عمل وادار می

رار در نتیجه در هنگام عمل، وضعیت روشنی ندارد. مثالً گاهی در برابر حوادث ناگوار و تهدید کننده استقامت می ورزد، و گاهی فرار را بر ق

ملکه، عادت به عمل خوب یا بد  نویسد: ملکه با علم و عملِ به خوب و بد متفاوت است.می« ملکه»ایشان درخصوص  [18ترجیح می دهد.]

است. ایشان این تفاوت را این گونه توضیح می دهدکه علوم عملی ـ نه علوم نظری ـ یعنی علومی که به منظور عمل کردن و به کار بستن 

باشد؛ زیرا کلیّات شود و وقتی می تواند در مرحله ی عمل به طور کامل نتیجه دهد که فرا گرفتن آن درضمن تمرین و آزمایش فراگرفته می

علمی اگر بر جزئیات و مصادیقش تطبیق نشود، تصدیق آن و ایمان به صحتّش برای بشر دشوار است. هر کس که می خواهد علوم عملی را 

که بر  های خود را به کار بسته و تمرین کند تا آن که به آن عمل عادت کند و به این وسیله اعتقادات وهمیفرا گیرد، الزم است فراگرفته

خالف آن در زوایای دلش هست به کلی از بین برود و تصدیق به آنچه که آموخته در دلش رسوخ نماید؛ زیرا مادامی که عمل نکرده احتمال 

 مثالً کسی که از معلم و یا کتاب رود.دهد که شاید این عمل ممکن نباشد؛ ولی وقتی مکرّر عمل کرد، رفته رفته این احتماالت از بین میمی

درباره ی خوبیِ شجاعت چیزهایی آموخته و آن را تصدیق هم کرده است ولی هیچ وقت به آن عمل نکرده و شجاعتی از خود نشان نداده 

تواند از معلوماتی که درباره ی خوبِی کند، برخورد نماید نمیوقتی به یك موقعیّت خطرناک، که دل انسان را پر از وحشت و ترس می

اش در این موقع او را به احتراز از مقاومت وا می دارد و هشدار می دهد که مبادا فاده نماید، زیرا قوهّ ی واهمهشجاعت کسب کرده است

متعّرض هالکت جسم و از دست دادن حیات شیرین مادی خود گردد، این کشمکش بین واهمه و عقلش به راه افتاده و او را در ترجیح یکی 

سازد، سرانجام در این نبرد غلبه با قوهّ ی واهمه خواهد بود، چون حسّ او مؤیّد و کمك واهمه می از دو طرف، دچار حیرت و سرگردانی

 [19است.]

آید، ولی وقتی برای بار اول آن را انجام به عبارت دیگر عملی که انسان سابقه ی انجام آنرا ندارد، انجام آن به نظرش دشوار، بلکه ممتنع می

نظرش بود مبدّل به امکان می شود، ولی هنوز در نفس] او[ اضطرابی ]درباره ی[ آن هست ودرباره ی وقوع اولین داد، امتناعی که قبالً در 

 بارآن تعجب می کند، گویا او کاری نشدنی انجام داده است، اگر بار دوم و سوم آن را انجام داد، رفته رفته آن عظمت و صولت سابق از بین

تکرار عمل، باالخره به جایی خواهد رسید که صورت  دیات می شود، و دیگر هیچ اعتنایی به آن ندارد.می رود وعمل مزبور درنظرش از عا

درونی، همیشه در ادراک و شعور انسان حاضر بوده و با کمترین توجهی، خودنمایی کرده و اثر خود را خواهدبخشید. از این رو است که گفته 

براساس  «.سانی است که در اثر آن صورت ثابت، عمل مربوط، به آسانی از انسان سر می زندها و صورت های ثابت نفاخالق، ملکه »اند: 

بیانات فوق علّامه معتقد است: اخالق عموماً در میان علم و عمل در جریان است. به عبارت دیگر، از یك طرف با اعتقاد هم مرز است و از 
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ه واسطه ی اسباب و عواملی از اعتقاد منصرف شود، در اثر آن ، خُلقِ مناسبِ خود را طرف دیگر با عمل و فعل، مرز مشترک دارد. اگر انسان ب

کم خُلق مناسبِ فعل، رو به زوال از دست خواهد داد. همچنین اگر به واسطه ی عملی به فعل موفق نشود، یا فعل مخالف انجام دهد، کم

ق همیشه از یك طرف در گرو عمل، و از یك طرف در گرو اعتقاد و ایمان رفته و باالخره به کلی از میان خواهد رفت. پس در حقیقت، اخال

کنند. تأثیر تکرار عمل، به همین جهت، اخالق را گاه از راه تکرار عمل و گاه از راه تلقین ُحسن و خوبی عمل وگاه از هر دو راه ایجادمی است.

کاری که تکرار عمل در درون انسان انجام می دهد این است که امکان  در پیدایش اخالق، به تاثیر اعتقاد صورت علمی بر می گردد؛ زیرا

کند تا کار به جایی می رسد که پیوسته امکان عمل در نظر انسان عمل و بی مانع بودن عمل و مقتضی دار بودن عمل را به ذهن تلقین می

القیات در کشورهای غربی را همین ملکه شدن آنها دانسته علّامه علّت رعایت برخی اخ [20رود.]زیبا مجسم شده و مجال تصوّر مخالف نمی

بینیم که در ممالك متمدن، قوانین و مقررات مملکتی، به طور کامل اجرا می شود. افراد به کلیات وظایف گوید: ما آشکارا میاست و می

-پا برجا هستند، مردم به یکدیگر دروغ نمی اجتماعی خود هم آشنا و هم پای بندند، اخالق مناسب مواد قانونی عمومیت داشته و محکم و

نمی کنند. بیگانه پرستی، وطن فروشی، سبك سری، اهانت به قانون و مقدسات ملی  کنند. خیانت به جامعهگویند و از ستم و ناروا پرهیز می

و اگر احیاناً اخالق ناروایی از این کنند، زیرا وظایف قانونی، محیط مناسب و تبلیغات خستگی ناپذیر دولت پشتیبان آن مناسبات است نمی

اما در  پذیرد.هایی نیز تحقّق میموارد از گوشه و کناری خودنمایی کند جنبه ی استثنا دارد. چنان که با وجود مدنیت، استثناً اخالف قانون

پرهیز از عوارض اخالقی باده گساری و  های جنسی وبینیم، برخی اخالقیات پشتیبان ندارند، مانند پرهیز از بی بند و باریهمین کشورها می

توانند آنها را در جامعه مستقر سازند و حتی نمی توانند اخالق مخالف آنها را متزلزل مانند آنها. با وجود تبلیغات شدید و قوی، دولت ها نمی

کند؛ ملکاتی که مربوط به قوای نباتی  های انسانی بحث میعبارت از فنی است که پیرامون ملکه دارندکه علم اخالق در تعریف [21سازند.]

[ وظیفه ی علم اخالق این است که بگوید کدام فعل خوب و جمیل است ونیز راهنمایی کند که چگونه 22و حیوانی و انسانی اوست.]

در این است که این اهمیّت علم اخالق از نظر علّامه    توان از دو طریق علم و عمل آن خُلق خوب و جمیل را در نفس خود ملکه ساخت.می

ی کمال اوست، و کدام یك کند که کدام یك از ملکات نفسانی انسان خوب و فضیلت و مایهسازد و معلوم میعلم، فضایل را از رذایل جدا می

ارآید و از فایده علم اخالق در این است که آدمی بعد از شناسایی فضایل و رذایل، خود را با فضایل بی بد و رذیلت و مایه ی نقص اوست.

رذایل دورکند، و در نتیجه، اعمال نیکی که مقتضای فضایل درونی است، انجام دهد تا در اجتماع انسانی ستایش عموم و ثنای جامعه را به 

ب فضایل و رذایل اخالقی، به پیروی از ارسطو، فضیلت و رذیلت یا خو. [23خود جلب نموده، سعادت علمی و عملی خود را به کمال برساند.]

داند. قوهّ ی شهویّه به دنبال جذب منفعت و و بد را ناشی از سه قوهّ ی اصلی آدمی یعنی: قوهّ ی شهویّه، قوهّ ی غضبیّه و قوهّ ی عاقله می

خیر است و منافعی را که هماهنگ و مالیم با تمایالت انسان است کسب می کند، مثل خوردن و نوشیدن. قوه ی غضبیّه دافع شّر و امور 

کند و از شّر و شقاوت نفس آدمی است، مثل دفاع از جان و مال و آبرو، و] قوهّ ی عاقله یا[عقل ]انسان را[ به خیر و سعادت هدایت میمضر 

هر یك از قوای یادشده، یك حالت اعتدال و حدّوسط دارند و دو شقّ مخالف که یا حالت افراط و یا حالت تفریط این . [24دارد.]باز می

اعتدال یا فضیلت  [25ت ممدوح فقط حدّوسط هر یك از آنهاست و طرفین آن که افراط و تفریط باشد رذیلت و مذموم است.]قواست. فضیل

« عّفت»[ ملکه ی عامله در شهوات، اگر مالزم با اعتدال گردید به آن 26از نظرعلّامه، استعمال مناسب قوا از نظر کمی و کیفی است.]

ملکه ی مرتبط با غضب نیز اگر  نام داده اند.« تنبلی یا خمود»و صورت تفریط آن را « حرص یا شره»افراط گویند و در صورت تالزم با می

گویند. ملکه ی حاکم در خیر و می« ترس»و در صورت تفریط به آن « تهوّر و بی باکی»نام دارد و در صورت افراط « شجاعت»معتدل بود 

و صورت تفریط آن « جُربُزه»نام دارد و صورت افراط آن « حکمت»ورتی که مالزم با حدّوسط باشد شّر و نافع و ضارّ یعنی قوهّ ی عاقله در ص

هیئت حاصل از اعتدال آن سه قوهّ، در صورتی که موجب اعطای حقّ هر سه قوّه گردد و هر چیز در جایگاه مناسب  است.« کودنی یا غباوت»

پذیرش ظلم یا »به خود تحقّق می یابد و در صورت تفریط « ظلم»افراط هر سه قوا شود و در صورت نامیده می« عدالت»خود قرار گیرد، 

ها و موجودات گرایانه، اخالق تنها مربوط به عالم انسانباید به این نکته توجه داشت که بر اساس اخالق فضیلت آید.به وجود می« انظالم

شوند. مجرّدات که عقل عملی و کمال ارادی ندارند از اخالق نایل میصاحب نفس است که به وسیله ی افعال ارادی خود به کمال خویش 

و « عدالت»، «ّفتع»، «حکمت»های فرعی چهارفضیلت اصلی، یعنی علّامه معتقد است همه ی فضایل اخالقی شاخه [27تهی هستند.]

درختی را  المیزان فضایل اخالقی دیگر، شاخه های فرعی این چهار فضیلت است. بر همین مبنا ایشان در کتاب هاست. هم« شجاعت»

ها فروعی منشعب شده است. از شاخه ی حکمت شش فضیلت، از ترسیم کرده است که چهار شاخه ی اصلی دارد و از هریك از این شاخه

، ایشانبه نظر . [28فضیلت و از شاخه ی شجاعت نه فضیلت منشعب شده است.] شاخه ی عفّت هجده فضیلت، از شاخه ی عدالت هفده

ای بین علوم اعتباری با علوم حقیقی و نظری مثل های اخالقی از جنس علوم اعتباری هستند، او در پاسخ به این که چه رابطهها و نبایدباید

در این « هیوم»و « مور»کند. علّامه در این جا با فیلسوفان انگلیسی همچون علوم تجربی یا فلسفی وجود دارد، رابطه ی میان آنها را نفی می

نویسند: همه ی موجودات ایشان در توضیح دیدگاه خود می ها استنتاج کرد، همصدا و همفکر است.ها را از استکه منطقاً نمی توان باید

این حرکت  کنند.ای آنهاست و آنها با این کار، هستی خود را تکمیل میفعّال هستند، و فعّالیت همه ی آنها نیز به نفع هستی و مالیم با بق
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دهد و از سوی دیگر راه رسیدن به کمال گیرد. علم از یك سو ماورای حقیقی کمال را به انسان نشان میاستکمالی از راه علم و فکر انجام می

تکمال فعلی نفس است علم اعتباری است، نه علم حقیقی؛ اگر چه علم کند. علمی که مستقیماً و بال واسطه وسیله ی اسحقیقی را اعتبار می

، ابتدا و انتهای اعتبارات به عالم حقیقت مربوط است. به این صورت که انسان به صورت طبیعی  اعتباری بی نیاز از علم حقیقی هم نیست.

کند)عالم حقیقی(، سپس نسبت لزوم و وجوب را میان یکند)عالم حقیقی(، میل به سیراب شدن در او جلوه متشنگی را شهود و احساس می

برد )اعتبار(، چون این خاصیت حقیقی آب را با تجربه یا آموزش از دیگران فراگرفته است. آن گاه می تواند خود و سیراب شدن به کار می

این اعتبار باعث تحقق رشد و کمال در  [. عملی کردن69را میان خود و حرکت ویژه که خوردن آب است اعتبارکند)اعتبار(]« وجوب»نسبت 

حقیقی، با قطع نظر « فعل»و یا « موجود»به نظر علّامه، خود  کند)علم حقیقی(.شود و آن را احساس میمی شود و او حقیقتاً سیرابفرد می

در  [ 70لکه فقط خودش است.]از نبودن و یا نداشتن وصف و حالتی که مالیم طبع و موافق آرزوی انسان باشد، نه حسن است و نه قبح، ب

اسالم و فرهنگ اسالمی انسان هدفدار افریده شده و با سرلوحه قراردادن برنامه زندگی اسالم در اصول و فروع دین به بالندگی مکارم و 

انسان بوده منطبق  صفات عالی و خداگونه  انسانی می رسد. مکارم اخالقی در انسان همه ابعاد وجودی انسان را دربرمی گیرد. مطلوب نهایی

با عقل و حسن فاعلی انسان است و شامل همه انسانها اعم از تمام یا ناقص است و همه می توانند به کمال برسند و به اوج سعادت و 
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