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 مقدمه

 323سـال   / اسـفند حـوت  7اين خطابـه را بـه روز    /موالنا سيد ابواالعلي مودودي
مـيالدي) در يـك اجتمـاع بـزرگ      1944ماه فبـروري سـال    26هجري شمسي (مطابق با 

 دانشمندان و دانشجويان دانشگاه اسالميه (اسالميه كالج) در پشاور ايـراد فرمـوده بودنـد.   
موصوف طي اين مقـال مختصـر   » وري اخالق اسالميتئ«موضوع خطابه عبارت است از 

بـودن آن را   ها جامع تحليل كرده پوچ و ميان تهي ستي را خيليپر اولتر از همه اخالق ماده
هاي استوار آن و محركـات آن را   اند، و سپس اخالق اسالمي، پايه آشكار و واضح ساخته

اند كه نظـام اخالقـي ايكـه بـا فطـرت       به صورت مدلل و مبرهن بيان فرموده ثابت ساخته
ه آن تنها عبارت است از نظام اخالقـي  بشري و با اصل مقام انسان در كائنات تطابق داشت

 ايي كه اسالم ارايه كرده است.
توانيد در سطور آتـي   آورد، ميبه نحوي از انحا كه موصوف اين بحر را درون كوزه در

 آن را مالحظه و مطالعه فرمائيد.
 قوس سال 6 –مورخ 

 27هـ ش (مطابق با  1359
  1980نوامبر 

 حامدياحمد خليل 

 دعوةللدارالعروبة مدير 

 الهور –ةاملنصور ةسالمياإل

 





 

 
 

 اسالم در مورد اخالق ي هنظري

تا وقتي كه اقيانوس وجود انساني در حال سكون و آرامـش اسـت و تـا هنگـامي كـه      
كيفيـت اطمينـان    بـه طـرزي  درياي هستي بشري حالـت آرام و يكنواخـت دارد، انسـان    

آن حجاب و مانعي ميان ناظر، و كثافـات و   يهكند، زيرا سطح زالل و پاكيز محسوس مي
 كند. لجني كه در زير آن موجود است، ايجاد مي

ها و  لشود كم به فكر گ انسان موقعي كه در برابر آن نظافت و صفاي ظاهري واقع مي
آيد، تا ايـن كـه آن    منبع و منشأ آن برميكثافات متعفن ته آن ميافتد و در صدد كنكاش از 
هايش زير و رو شود و آنچه در اعمـاق   درياي هستي توأم با امواج به حركت آمده و آب

 اي نمودار گردد. آن نهفته بود ظاهر و در سطح آب قرار بگيرد و در برابر چشم هر بيننده
واهـد ديـد كـه    اي از نور داشته باشد بـه خـوبي خ   در اينجا هركس كه چشمانش بهره

هائي در بـر دارد و ايـن درسـت همـان      امواج اقيانوس هستي بشري چه كثافات و پليدي
كه عموم مردم به اهميت موضوع پي برده و احساس خواهنـد كـرد كـه بايـد      وقتي است

هاي آب ظاهر اسـت بـه دسـت آورده و راه     ها و كثافات را كه در حباب ريشة اين پليدي
ها و كثافات انديشيد. به خدا سوگند اگـر انسـان در چنـين     ودگياصالح آب دريا را از آل

ها نيز متنبه نشود و در پي اصالح و تهذيب نفس برنيايـد ايـن دليـل بزرگـي بـه       موقعيت
گرفتاري انسان به نوعي سرمستي و غفلت خواهد بود، چون به ضرر و خطرهائي كه وي 

 را احاطه نموده و دامنگيرش شده است توجه ندارد.
زمـان آن همـان   «كنـيم   در آن زيسـت مـي  چه مسلم است اين است كه زماني كه ما آن

ايم، اقيانوس مجتمـع بشـري بهيجـان     آشوب و فساد غير معمولي است كه حاال بيان كرده
بينيد جنـگ در آخـرين    هاي آن دچار طغيان وحشت زائي شده است. شما مي آمده و آب

ديگر در گرفته و تخاصم و دشـمني ميـان   درجه شدت ميان دو بلوك و بين ملتي و ملت 
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هـا و   رسيده است: بلكه بلـواي جنـگ و خصـومت از انحصـار دولـت      آنان به اوج كمال
ها و  ها هم مانند بلوك كرده است، آن سرايت ها بيرون آمده، به تك تك افراد بشر نيز ملت

 اند!! نزاع كشيده شده يهدول به ميدان جنگ و معرك
ر، اين شده كه اكثريت جهـان بشـريت طبـائع و صـفاتي را كـه      نخستين نتيجه اين كا

انـد،   اي قـرار داده  هاي طوالني در باطن داشتند. بيرون ريخته و در برابـر هـر بيننـده    زمان
هـاي   ها نهفته بود و جز از راه بحـث  خصائل شيطاني و نواياي سوئي كه در طبيعت انسان

ها رسانيد، همه برمال شده و پـرده از   آنشد اطالع به  هاي علمي نهائي نمي دقيق و كاوش
شود، گمان كنـد   روي مجتمع انساني و اسرار آن برداشته شده است! امروز كسي پيدا نمي

كه ميكرب مرضي در بدن او اصالً وجود ندارد، مگر كسي كه جاهـل بـوده يـا چشـم از     
عالجـه  تواند از منشأ امـراض غفلـت كـرده و در صـدد م     حقايق جهان ببندد و كسي نمي

برنيايد، جز آن كه مشاعرش مختل و يا مانند چهار پايان حس و شـعور را از دسـت داده   
باشد (همچنين احتياج به تربيت اخالقي و معالجة روحي پـس از هويداشـدن ايـن همـه     

 خصال پليد و صفات ناپاك، مسلم و قطعي است. م)
*** 

هريمنـي كـه انسـانيت همـه     بينيد اخالق فاسد و صفات پليد ا عزيز مي يهشما خوانند
، در ميـان كليـه ملـل و طوائـف بشـري پديـدار       شـمارد  ا را حقير و محكوم ميه وقت آن

شـكني و حيلـه،    گرديده است، ستمگري و سنگدلي، آزار و اذيت، دروغ و فريب، پيمـان 
فـردي   يهخيانت و وقاحت، شهوتراني و استبداد و استعمار و مانند آن گناهاني كـه جنبـ  

داشت همه امروز اخالق قومي و اجتماعي گشته و آثار شومش دامنگيـر اجتمـاع بشـري    
و مقتـدر در حالـت دسـتجمعي مرتكـب جـرائم و معاصـي        هاي بزرگ شده است. دولت

هـا بـه زنـدان     هاي به علت ارتكـاب آن  شوند، جرائمي كه تاكنون افراد آن همان دولت مي
 شوند! مي ها كيفر انداخته شده و به خاطر آن



 7 تئوري اخالقي اسالم

هر ملتي از ميان خود بزرگترين جنايتكاران و اهل حيله و فريـب و صـاحبان اخـالق    
چـون و چـرا بـه     اند و بـي  فاسد را انتخاب نموده و زمام امورشان را به آنان واگذار كرده

كنند و به هر راهي كه آنان قدم نهنـد   وار از ايشان پيروي مي ها گردن نهاده سايه فرمان آن
 روند! دنبالشان مي ملت نيز

هـا و   ملـت  –شـرمي تمـام مرتكـب آن نشـوند      كار زشتي نمانده كه ملل و اقوام با بي
كنند، حتي  هاي جهان مرتب به همديگر افترا بسته و آن را در اطراف عالم پخش مي دولت

فضا از كثرت دروغ تيره و تار گشته و ذرات جهان در اثر نشر اخبار دروغ كه از راديوهـا  
 شود، پليد و كثيف شده است. ر ميمنتش

هـاي مختلـف جهـان همـه بـه صـورت        مضافاً بر اين، مردم كشورها و سـاكنين قـاره  
بينـي كـه تعقيـب     سپس يكـي از آنـان را مـي    –اند  هائي از دزدان و راهزنان درآمده دسته

هـا را   شمارد و كارهاي زشـت و ناهنجـار آن   جنايتكاران مانند خودش را جرم و گناه نمي
داند برمال گردد، مگر هنگامي كه به خودش برخـورد دارد و هنگـامي كـه خـود      ائز ميج

ريـزد و شـهرها را ويـران     هـا را بـه نـاحق مـي     زده و خون آن تاراج اموال مردمه دست ب
 سازد، سياهي نامة عملش از سياهي كارنامة حريفش كمتر نيست. مي

*** 
ها پـيش ايـن سـتمگران بسـيار      ن واژهاما مساوات و مواسات و انصاف واقعاً معاني اي

ها پيش اينان جـز بـه پاداشـتن عـدالت و برابـري در       تنگ و محدود است، زيرا معاني آن
شان نيست و اخالق  ها و بر نفع آن يهگمان دارند حق جز در بار«هاي خود، نيست،  ملت

ديگران را  پرستي حقوق دهد كه از روي هوسراني و شهوت ها به ايشان اجازه مي عاليه آن
اي شـمرده و ابتكـارش را از    ناچيز شمرده و پايمال كنند و اين را براي خود كار پسنديده

 خود بدانند!!
اي رسـيده   هـا بـه درجـه    كاري و خيانت در اكثريت ملت سوء نيت، افكار فاسد، فريب

آورنـد و كـوچكترين    است كه حقوق خويشتن را از مردم به تمام و كمال بـه دسـت مـي   
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برنـد و بـراي    اغماض ندارند، ليكن حقوق مردم را پايمال كـرده و از بـين مـي    گذشت و
هاي مخصـوص جهـت تشـخيص خيـر و شـر درسـت        حفظ مصالح و منافع خود ميزان

ملت ديگري را با مصالح و منافع خود معارض ديدنـد تمـام آن    سپس اگر منافع اند، كرده
ها احترام بگذارنـد،   باشند و نسبت به آن ها ها را كه توقع دارند، ملل ديگر پابند آن مقياس

 برند. بيدرنگ پشت سر انداخته و از ياد مي
شكني در ميان دول بزرگ چنان شيوع پيدا كـرده   از طرف ديگر مرض خطرناك پيمان

است كه يكي را جاي اعتماد و اطمينان به ديگري باقي نمانده است، زيرا در مـوقعي كـه   
  شوند و در ظاهر قيافه اطر بستن پيماني دور هم جمع ميهاي معظم به خ نمايندگان دولت

شان اين معنا هست كه در اولين فرصت اگر  جدي و واقعي دارند، در همان ساعت در دل
 شان ايجاب كند با اين پيمان و قرارداد مبارزه كنند! منافع و اغراض ملي

را  چـاقويش  يهتر اين كه هنگامي كه رهبر ملت و يا نخست و زير كشوري لب شگفت
شود، حتـي يـك نفـر از     كند و آماده نقض پيمان و عهد مي چنين قرباني تيز مي براي ذبح

كند،  نمايد و اين عمل زشت و فساد اخالق را تقبيح نمي افراد ملت نيز به او اعتراضي نمي
بلكه ملت جملگي او را تأييد و در ارتكاب به ايـن جـرم بـزرگ بـا او تشـريك مسـاعي       

 كنند! مي
گـران و مكـاران بـراي     ي رسـيده اسـت، حيلـه   كاري و مكر به حد نهـاي  فاق و فريبن
زنند و به اين طريـق   زدن و اغفال مردم، دم از اخالق نيكو و خصال عالي انساني مي گول
شان، استعمار كننـد   ها را در راه اغراض و مصالح مردم را فريب داده آن يهخواهند تود مي

مال و استخدام افراد  يهوانمود كنند كه مقصود آنان از مطالب چنين لوح و به اشخاص ساده
ها نيست، بلكه آنان كـه خدمتگـذاران مخلـص ملـت و      ملت، غرض و منافع شخصي آن

ها را جز به خـاطر خيـر و سـعادت عـالم      اين همه مشكالت و سختي مصلحين كشورند!
 شوند. بشريت، متحمل نمي
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اي عظيم هرچه پيرامون آن قلمفرسـائي كنـيم   ه نت و قساوت دولتوخش يهاما در بار
اي است كه هنگامي كـه يكـي بـر ديگـري      كم است زيرا قساوت و شقاوت آنان به اندازه

شان را بكوبند و آنان را زير پاهايشان بـدون   كنند به اين كه دشمنان تازد تنها اكتفا نمي مي
ادي فجـايع و  احساس رحم و شفقت پايمـال نماينـد، بلكـه بـا كمـال خوشـنودي و شـ       

كنند، گويا اينـان   مي تر آن فضا را كثيف سازند و با نشر شان را از راديوها منتشر مي جنايت
هاي عاقـل و فهميـده خـالي شـده و دنيـا را جـز        اطمينان دارند كه جهان از وجود انسان

هـاي   كنـد!! همچنـين رذيلـه    هاي هـار و حيوانـات وحشـي و خطرنـاك آبـاد نمـي       گرگ
به حدي رسيده است كه موقعي كـه   هاي بزرگ دگري و استبداد در ملتخودپسندي، بيدا

شان تحـت نفـوذ و قـدرت     و مصالح شخصي را در راه منافع هاي كوچك و ضعيف ملت
ها را  هاي آن رحمانه ثروت دارند نه تنها بي شان نگاه مي و خوار و ذبون دهند. خود قرار مي

خواهند ماهرانه لباس عزت و سيادت را  ميبرند، بلكه هميشه به طرق مختلف  به يغما مي
 از تن آنان كنده و از اخالق و خصال پسنديده تجريدشـان گرداننـد در عـوض كوشـش    

هـا را پليـد و زشـت     كنند تمام رذائل اخالقـي و صـفات ناپسـند را كـه خـود نيـز آن       مي
 شمارند، در ميان آنان رواج دهند. مي

صفات رذلي بود كه به عنوان نمونـه يـادآور   اي از مفاسد بزرگ اخالق و  اين مجموعه
اي از دريا و مشتي از خروار نيست، و اگـر شـما بـا نظـر      شويم و آنچه ذكر شد جز قطره

دقيق و باريك اطراف مجتمع بشري را مورد دقت و مطالعـه قـرار دهيـد برايتـان روشـن      
ي در اثر فساد معنا فاسد شده و تن جامعة انسان جداً به تمام خواهد شد كه جهان بشريت

هـاي   هـاي گذشـته النـه    جائي كه در زمـان  –اخالق و صفات پليد، متعفن گرديده است 
مجالس ميگساري و لهو و لعب از بدترين اماكن فساد و منفـورترين   ها، فحشاء، قمارخانه

شد، امروز شما بـه هرجـا نظـر     جاها و بزرگترين زخم در تن اجتماع بشري محسوب مي
ي را از شرف تا غرب در فساد و آشوب خواهيد يافت و خواهيد ديـد  نيد تمدن انسانكاف
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هاي كشنده در آن جمـع و آن را بـه    تمام پيكر اجتماع انساني عليل و تباه شده و ميكرب
 صورت يك زخم مزمن درآورده است.

هاي  ها و حزب ها، مكتب ها، مجالس شوري و قانونگذاري، وزارتخانه اين همه پارلمان
كه همه از مظاهر تمدن  –ها، ادارات فرهنگ و مراكز تجارت و صنعت  گاهرسمي، آموزش

هاي عفوفي كه  هاي چركين و جراحت گردند، جز زخم و آثار پيشرفت انسان محسوب مي
 باشند. بايد براي عالج و درمان آن يك جراح حاذق تهيه دهد، نمي

ترين گرانبهـا شـك   مصيبت بزرگتر و آفت خطرناكتر اين كه دانش و معرفـت كـه بـي   
ساختن دنيا  چيزي است كه خدا به انسان داده است، امروز تمام اقسام و انواع آن در ويران

نيرو و ديگر ابزار زندگي كه خداوند در بشر  –رود  بردن فضائل انساني به كار مي و از بين
 آفريده و براي او فراهم ساخته است تا در نيكي و خير مصرف كند بشر بـا بـه كاربسـتن   

ها را ضايع گردانيـده اسـت حتـي صـفات      هاي فساد و هالكت مردم، همه آن ها در راه آن
هاي خير،  عالي انساني مانند شجاعت، ايثار، از خودگذشتگي و صرف بهترين اشياء در راه

داشتن و تصميم قاطع كه هميشه در بني نوع بشـر از   سخاوت، شكيبائي، حلم، همت عالي
همه و همه آلت فساد و وسـيله بـراي اخـالق     –رود  مار ميفضائل و مكارم اخالق به ش

 رذيله گرديده است.
*** 

 پيشواي فاسد و ملت فاسدتر

كـه افـراد آن    كند جز از اين راه اي رخنه نمي روشن است كه فساد اجتماعي بر جامعه
عزيـز تصـور    يهآيا شما خواننـد  –در نهايت درجه دچار فساد و انحطاط اخالقي شوند 

كنيد كه در اجتماعي اكثريت افراد آن، اشخاص صـالح و پـاك باشـند ولـي در هيئـت       مي
ممكـن اسـت در    اجتماعي ستمگر و ياغي و به شكل فاسدي ظاهر گردند؟! همچنين آيـا 

ميان ملت و جمعيتي افراد پاك و نيكوكار و متقي زمام امورشان را به دست مردان آلوده و 
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هـا را آزاد   كارها را در اختيار سـتمگران مفسـد بگذارنـد؟ و سـپس آن     ناپاك داده و كليد
گذاشته و اجازه دهند كه تمام شؤون ملي و مسائل دولتـي را بـرخالف اصـول و قواعـد     

 اخالقي حل و فصل نمايند؟!
هاي بزرگ به طور كلي از هر اخالق فاسد و خصلت  بينيد، دولت بنابراين، اگر شما مي

كنند اين دليل بزرگي است كه افراد اجتماعات و نـوع انسـان علـي     ميپليدي علناً ترويج 
ها و ترقياتي كه در عالم صنعت، علم و تمدن نصـيبش شـده اسـت، دچـار      رغم پيشرفت

فساد اخالق شديد و خطرناكي گرديده است، و اين مرض خانمان برانداز در بيشتر افـراد  
تا مدتي به همـين حـال بمانـد و ايـن     بشر ريشه دوانيده است، به خدا سوگند اگر انسان 

قوس نزولي را بپيمايد انسانيت در پرتگاه سقوط قـرار گرفتـه و در مـنجالب هالكـت و     
 بدبختي واقع خواهد شد و ظلمت و بيچارگي تا زمان طوالني آنان را فرا خواهد گرفت.

ـ  حاال اگر نخواهيم نسبت به اين درد بزرگ سهل اك انگار باشيم، و از اين مرض خطرن
پوشي نكنيم و راضي نشويم كه اين بـال و مصـيبت بـزرگ دامنگيـر همـه       و كشنده چشم

اين همه فساد و منشأ اين سيل بنيـان   يهشود، الزم است فكر اساسي بكنيم و از سرچشم
كن به سوي مجمع انساني روي آورده است، تحقيق نمـائيم و چـون ايـن همـه فسـاد و      

ظاهر نيست، لذا قطعـاً منشـأ و سـبب آن را جـز      انحطاط جز در اخالق و صفات انساني
 توانيم پيدا كنيم. افكار و تصوراتي كه در باب اخالق شيوع دارد، چيز ديگر نمي

 اخالق در عصر حاضر شائع است: ي ههائي كه در بار انديشه
اخـالق جريـان دارد چيسـت؟ مـا      يهحاال بايد ديد افكار و تصوراتي كه امروز در بار

اين پرسش فكر كرده و با نظر دقيق به بحـث در پيرامـون آن بپـردازيم،     هاروقتي كه در ب
نـوع طـرز فكـر مختلـف      وخواهيم ديد كه اين افكار از نقطه نظر پايه و اساس، حاوي د

 است:
نوع اول: عبارت از افكاري است كه بر مبني ايمان به خدا و اعتقاد به زندگي اخروي، 

 استوار است.
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 هائي غير از دو اعتقاد مزبور. گر افكار يعني انديشهنوع دوم: مبني بر دي
ـ   يهما در اين كتاب به خواست خدا در بار اخـالق،   يهاين دو نوع طرز فكـر و نظري

ها را مـورد بررسـي و دقـت قـرار      با بصيرت تمام بيغرضانه آن آزادانه به بحث پرداخته و
شكلي درآمده و آثار و نتـائج آن  دهيم تا ببينيم اين دو نوع تفكر در اطراف جهان بچه  مي

 در اجتماع بشري چگونه بوده است؟
*** 

: بر ارباب دانش و روشن ضميران پنهـان نيسـت كـه    انديشه نخست يهتحقيق دربار
افكاري كه براساس ايمان به خدا و زندگي اخروي استوار اسـت طبعـاً چنـين افكـار بـر      

د دور زده و از نظر حد و حـدود بـا   محور ايماني كه مردم نسبت به خدا و روز جزا دارن
نيم. تـا  كمقتضيات آن همشكل خواهد بود، لذا سزاوار است چشمي به اطراف جهان بيـاف 

ببينيم بشر در ادوار زندگي چطور و به چه شكل ايمان به خدا پيدا كرده و انديشه و تفكر 
 حيات جاوداني چگونه بوده است؟ يهاو در بار

هـاي   شود كه اكثر ملـت  حقيق و بررسي كرديم روشن ميموضوع ت يهوقتي كه در بار
هائي را بـه خـدا شـريك     پرستي فرو رفته و ارباب به اصطالح خداشناس! در شرك و بت

و  –ها نـداده بـود    چنين عملي را به آن يهاند در صورتي كه هرگز خداوند اجاز قرار داده
شـؤون مربـوط بـه زنـدگي     هاي خـدائي در بـارة    شان به آن خدايان قدرت به خيال باطل

كننـد و آنـان را بـه     اند و اين خدايان را هرطور كه دلشان خواست تصور مـي  روزانه، داده
برنـد و در   آنان قدرت به كار نمي يهصورت خداياني مطيع و فرمانبر كه جز بر وفق اراد

نماينـد.   كنند، تصـوير مـي   هاي نفساني آنان دخالت نمي شؤون زندگي جز مطابق خواسته
اينان اگر گناهاني مرتكب شدند، آن خدايان در پيشگاه خداونـد (رب االربـاب!) بـه نفـع     
آنان وساطت كرده و بر ايشان طلب آمرزش خواهند نمود! و اگر در روي زمين بـا آزادي  

تكليف كه ميان  مراعات حقوق ديگران مانند چهارپايان بي تمام بدون احساس وظيفه و بي
دهند به چريـدن مشـغول شـوند بـاز گمـان دارنـد        ل تميز نميپاك و ناپاك و حق و باط
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هائي كه به پيشگاه  ها را در پاداش نذور و قرباني شان پيروزي و رستگاري ابدي آن خدايان
 اند ضمانت خواهند نمود! ايشان تقديم داشته

انگيـزي دارنـد، از    موهوم خود خيـاالت واهـي و شـگفت    هاله يهباالخره اينان در بار
جمله گمان دارند، گر فردي از ايشان به دزدي رفت خدايان او را در كف حمايـت خـود   
قرار داده و او را از نظر پاسبانان محفوظ نگاه خواهند داشت، بلكه پرده بر چشم نگهبانان 

هد! گويا ميان طرفين (مشركين كشند تا او به دلخواه خويش هرچه را خواست انجام د مي
و خدايان) قرار دادي به امضا رسيده و پيماني به اين مضـمون بسـته شـده كـه مشـركين      

هـا معتقـد شـوند و در تقـديم      شان بـه تمـام نيكـي    موظفند ايمان به آنان داشته و در حق
در عوض خـدايان نيـز در    –به پيشگاه آنان كوتاهي ننمايند  نذورات و صدقات و احسان

مقاصـد خيـر و شـر     يهپاداش اين اعمال، مشكالت را بر ايشان آسان گردانيده و در كليـ 
پس از مرگ زنـده شـدند و در روز قيامـت در پيشـگاه     موفقشان بدارند! سپس ايشان كه 

شان آمده و آنان را از عذاب و فشار آن روز برهاننـد و در   پروردگار قرار گرفتند، خدايان
ها وساطت كرده و بگوينـد خـداي بـزرگ اينـان از اطرافيـان و       حضور خداوند به نفع آن

هـا درگـذر و در برابـر     ايـن  هاي ما هستند، بار الها! از گناهان نشانده نشينان و دست حاشيه
تر اين كه معتقدند كه برخي از آنان اصال به پاي حسـاب   شان مؤاخذه منما! شگفت اعمال

شان وارد بهشت خواهند شد زيرا جلـوتر،   شوند بلكه بدون رسيدگي به اعمال كشيده نمي
هـا   اند پرده كشيده و آن ها مرتكب شده بعضي از خدايان به تمام معاصي و جناياتي كه آن

 را عفو نموده است!!
گيرد،  توحيد، سرچشمه مي يهاين عقائد خرافي و اوهام كه از شرك و انحراف از جاد

صـورت نـامطلوبي درآورده و از نتـائج    حقيقتاً مسئله معاد و زندگي پس از مـرگ را بـه   
هـا را بـاال بـرده     هاي اخالقي را كه اديان آسماني مقام آن زيانبارش اين است كه تمام پايه

درسـت اسـت كـه اصـول اخالقـي در       –است، متزلزل ساخته و ويران گردانيـده اسـت   
هـا را بـه زبـان     صفحات كتب ضبط است و مردم هميشـه بـا تجليـل و مراعـات ادب آن    
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آورند ليكن حقيقت غير قابل انكار اين است كه شرك و اوهام و عقائد خرافـي كـه از    يم
شود مشركين را چنين معتقد ساخته كه آنان طرق نجـات فـراوان دارنـد كـه      آن ناشي مي

توانند از اين رهگذر خود را از قيود قواعد و اصـول اخالقـي آزاد سـازند و اطمينـان      مي
از زنجيرهـاي قـوانين اخالقـي آزاد سـاختند و از حـدود آن      خاطر دارند كه اگر خود را 

تعدي و تجاوز نمودند از هر راهي فرار كنند و به هر وسيله تخلص جوينـد بـاالخره بـه    
 رسند!! سرحد سعادت و نجات مي

از شرك به سوي اديانيكه ايمـان بـه خـدا و    نگامي كه توجه خود را از مشركين و و ه
تر است، معطوف داشتيد آنـان را   تر و كامل ها مطلوب اي در آن اعتقاد به روز جزا تا اندازه

زيرا اينجا نيز خواهيد ديد مفهوم دين و اوامر الهي به نيز بهتر از مشركين نخواهيد يافت، 
نسـاني، انحصـار يافتـه اسـت     طور كلي در دائرة بسيار تنگ قسـمتي از شـؤون زنـدگي ا   

دارنـد و از حـدود    آورند و شعارهاي معينـي بـه پـا مـي     هاي معدودي به جاي مي عبادت
شان كلية آنچه خدا از ايشان خواسته همين امور مزبور بوده  پرهيزند و به گمان معلومي مي

امـر  اي به آنان  و آن نهايت چيزي است كه خداوند در دائره تنگ زندگي فردي و خانواده
هـاي محـدود خداونـد بهشـت واسـعي بـه پهنـاي         فرموده است و در پاداش همين عمل

ها به اين تكاليف معدود قيـام   و زمين بر ايشان مهيا ساخته است! اگر چنانچه آن ها آسمان
كنند و اين فرائض معلوم را به جا بياورند، ديگر واجبي از واجبات و امري از اوامر الهـي  

و در بقيه كارهايشان مستقل و در ادارة شؤون ديگر زندگيشان هرطور به جا نخواهد ماند 
شان خواست خود مختارند! سـپس اگـر در قيـام بـه ايـن تكـاليف نيـز         كه هوي و هوس

كوتاهي نمودند چندان اهميتي ندارد، زيرا لطف و رحمت خداوند متعـال شـامل و اميـد    
ن درگذرد و در بهشت آثـار گناهـان   ها را بريزد و از كليه خطاهايشا است تمام گناهان آن

ها پـذيرائي نمـوده و بـه بهشـتي كـه در آن       ها را محو گرداند و با فضل خاصش از آن آن
 ها جريان دارد وارد كند!! چشمه
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تصور دين اينچننين محدود و ناقص، حقيقتاً مانع از اين شده كه قواعـد اخالقـي كـه    
مختلف زنـدگي تطبيـق گـردد و از تـأثير      اند با شؤن شرائع و اديان آسماني تشريع نموده

ها در نشاط اجتماع انساني كاسته است نتيجتاً تمام طوائف بشري و مجتمعات انسـاني   آن
اند در صورتي  بهره مانده و خود را از هر قيود اخالقي رها ساخته از هر هدايت و رشاد بي

صـول اخالقـي را بـراي    كه همين ادياني كه اينان معتقد به آن هستند سزاوار بـود همـان ا  
ايمان به خدا و روز و جزا، نيـز   يبارهباز اين فكر كوتاه در –جامعه انساني تحويل دهند 

خواهند از قيود و چهار چوب اخـالق خـود    هائي كه مي هائي نيست تا آن خالي از فرارگاه
ها فرار نمايند. اما طوائف ديگر از مردم متدين و آنان  رها سازند به آساني بتوانند از آن راه

مردمـاني كـه از شـرك     –كه از نظر اعتقاد و ايمان به مبدء و معـاد وضـع بهتـري دارنـد     
اجتناب ورزيده و بر راستي به خداي بزرگ ايمان دارند و جز خـدا يـار و ولـي ديگـري     

شـك   بـي  –شان دهنـد   اند تا به ايشان ياري كرده و روز قيامت پناه براي خود اتخاذ نكرده
هـا   كنيد و در ميـان آن  هاي پاك زياد پيدا مي شما در ميان چنين مردم اخالق نيكو و نفس

بينيد لـيكن حـق ايـن     افراد بسيار پاكيزه و صاحب اخالق پسنديده و كردارهاي نيكو، مي
است كه اين چنين مردمان هم در پيرامون مذهب و روحانيت يك تصـور محـدود بـراي    

اخير  هنده است اين فرقكاند و همين تصور ايشان را از راه درست دور اف خود اتخاذ كرده
ز دنيا روگردان شده و از مسائل زندگي و امور معيشت به طور به تمام معنا ا» طائفة سوم«

هـا فـوق العـاده     اند. اينان به قسمتي از اعمال قيام كرده و نسبت بـه آن  كلي چشم پوشيده
كند همين است و بس و آثار ايمان جز اين  جدي هستند. گمان دارند آنچه دين اقتضا مي

و سـلوك و بـه اصـطالح اهـل باطننـد و       باشد و برخي ديگر از اين طائفه اهل سـير  نمي
خواهند با نوعي از رياضت اهليت پيدا كنند تا در اين جهان با عالم غيب ارتباط برقرار  مي

هائي از آن جهان گوش آنان را نوازش دهـد و يـا پرتـوي از جمـال الهـي       سازند و نغمه
نـد سـعادت و   كن ظاهر گردد! از جمله افكار اين طائفه اين است كـه تصـور مـي    برايشان

رستگاري به زندگي دنيوي راه ندارد، بلكه اساساً خوشبختي و فالح با زندگي مساس پيدا 
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تقرب به پيشگاه پروردگار متعال ايـن اسـت كـه انسـان      هگويند تنها وسيل كند! باز مي نمي
قسمتي از شؤون بارز زندگي خويش را در قالب شرايع و اديان بريزد سـپس بـه تهـذيب    

هـاي معينـي روحـش را صـفا و جـال       هاي مخصوص و رياضـت  و با عمل نفس پرداخته
بخشد پس از آن بقية زندگي را در انجام مراسم مذهبي و وظائف روحاني سـپري سـازد   

 همه اين امور در دائرة بسيار تنگ زندگي قرار دارد.
 كنند خداوند از آفرينش اين اين طائفه چنين است: اينان گمان مي يهتصور من در بار

هـاي بلـورين و چنـد     خواسته چند ظـرف  جهان غرضي جز اين نداشته كه براي خود مي
نمـا تهيـه كنـد. روي ايـن      هاي خوش يا چند راديوهاي لطيف و چند عكس بلندگو آالت

هدف بشر را آفريد و اين همه لوازم و اسباب را كه در اطراف جهان است، در اختيـار او  
خويشتن را تغيير ماهيـت داده و خـود را همـان     گذاشت تا او با رياضت و تهذيب نفس

اشياء نفيس كه مطلوب خدا بود قرار دهد سپس با خلوص و ايمان به سوي پروردگارش 
 برگردد!!

دين و سيستم اخالقي  بارهبزرگترين صدمه و ضرري كه اين افكار ناقص و خرافي در
مـان پـاك و   و مسائل معنوي به جهان بشريت متوجه سـاخته اسـت ايـن اسـت كـه مرد     

ا را در هـ  آنصاحبان اخـالق و خصـال نيـك را از ميـدان زنـدگي و مبـارزه كنـار زده و        
خلوت و دور از اجتماع در حال انزوانگاه داشته است و طبعاً ميدان به ديگران  هاي گوشه

بـاقي مانـده اسـت و گـوي      –اند  آنان كه داراي اخالق و خصال پست و صفات رذيله –
 ر انحصارشان قرار گرفته است.ميدان بدون مزاحم د

هائي است كه امروز در دنيا به عنوان افكار ديني رواج دارد  افكار و انديشه هاين خالص
توانيد تصديق كنيد كه بيشتر طوائف بشري، دين واقعي  آن شما به آساني مي هو با مالحظ

به خدا و  را پشت سر گذاشته و از آن نيروي روحاني و اخالقي كه محصول ايمان حقيقي
هاي كمي كه هميشه از اين نيـروي   اما جمعيت اند. مانده بهره خضوع در برابر آن است، بي

دهند متأسفانه خود را از  اخالقي اديان استمداد جسته و خويشتن را با آن تعاليم تربيت مي



 17 تئوري اخالقي اسالم

انـد و ميـدان مبـارزه بـه      نشيني نمـوده  اجتماع كنار كشيده و از رهبري عالم بشريت عقب
ها درسـت ماننـد بـاطري بـرق اسـت كـه داراي        ران بالمزاحم مانده است. و مثل اينديگ

باشد، ليكن مهمل گذاشته شود و مورد استفاده قرار نگيرد، طبعاً نيـروي   نيروي برق قوي
 ماندن بهدر رفته و تمام خواهد شد. اثر متروك اما دربرق آن در چقدر هم زياد باشد 





 

 
 

 نهضت اخالقي مغرب زمين

گرداننـد اصـول و    آنان كه زمام تمدن بشري را امروز به دست گرفته و چرخ آن را مي
دو  هشان عاري از ايمان به خدا و اعتقاد به روز رستاخيز است و بر پاي هاي اخالقي انديشه

كنند حـدود و آثـاري را كـه در اثـر دو      ي ميباشد، بلكه آنان سع مزبور استوار نمي هعقيد
و قـوانين و   آيد از مبادي اخالقيشان جدا كرده مذكور در اخالق مردم به وجود مي دهعقي

اند تنظيم كنند! كبر و غرور آنان را واداشته تـا از خـود    دستوراتي غير از آنچه اديان آورده
انـد از   نماينـد و نخواسـته  اخالقـي نـويني تأسـيس     يهابتكاري به خـرج دهنـد! و فلسـف   

 مند شوند! اخالق بهره ههاي خداوند متعال در بار راهنمائي
اگرچه اكثريت اين گروه، ظاهراً معتقد به ديني از اديان هستند ليكن گمـان دارنـد كـه    
دين يك مسئله شخصي بيش نيست و تماسي با اجتماعات بشري نداشته و تنهـا بـا فـرد    

ن گروه دين بايد مخصوص فرد بوده و در چهارچوب اعمـال  اي هسر و كار دارد! به عقيد
در صورتي كه اديـان كـوچكترين نفعـي در امـور زنـدگي       گويند فردي منحصر باشد، مي

بخشند پس چه نيازي داريم در تدبير شؤون زندگي به هدايت آسماني پناهنده شـويم   نمي
 هاي الهي هدايت بجوئيم!؟ و در تنظيم امور اجتماعي از آموزش

 پيدايش نهضت:
امواج  يهگذشته در آمريكا شروع شد، سپس دامن يهنهضت اخالقي كه در اواخر سد

جمعيـت   يهآن كه در قطعنامـ  اساسي هو سائر نقاط جهان كشيده شد، پاي آن به انگلستان
بيان شده است، عبـارت از  ) تفصيالً American Ethical Union( امريكائي هوداران اخالق

اهميت موضوع اخالق و موقعيت خطير آن در روابـط و شـؤون مختلـف     بايد«اين است 
زندگي بشر، اعم از فردي، اجتماعي ملي و دولتي بدون اين كه اديان و عقائـد مـذهبي و   
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هاي متافيزيك كوچكترين تأثير و دخالتي داشته باشد در نفوس افراد انسان به طور  انديشه
 ».محكم جاگير شود...

هاي هواداران اخالقي بـه   در انگلستان هيئتي به نام اتحاد جمعيت در دنبالة اين نهضت
ها و مردم  ها در عبارت زير بيان شده است: بايد به ملت هدف آن يهوجود آمد كه چكيد

 جهان راه خدمت به جامعه و تعاون و همكاري را ياد داد كه اصول آن عبارت است از:
خواهـد در دل مـردم    ست كـه مـي  بزرگترين هدف و مقصد اديان عبارت از اين ا -1

 محبت و عالقه به خير و نيكي را ايجاد كند.

ها و حيات اخالقيش نيازمند اين نيست كه بـه حقيقـت جهـان و     انسان در انديشه -2
 آن و به زندگي پس از مرگ، معتقد باشد. يهآفرينند

و افراد انسان طوري تربيت شوند كه حق را شناخته و نسبت به آن عالقمند باشند  -3
ها بايد با وسـائل كـامالً    در تمام شؤون زندگي بر وفق آن رفتار نمايند و تمام اين

طبيعي و با استمداد از فطرت و غرائز بشري انجـام گيـرد اصـالً نيـازي بـه ديـن       
 نباشد!!

*** 
افكار و تراوشات مغزي كساني است كه در  يهدهند بينيد نشان اين عبارت چنانچه مي

تمدن بشري بـه شـمار    هجهان مقام رهبري نهضت فكري و تمدن را پيدا كرده و سر قافل
هاسـت   هائي كه امروز كليدهاي امور جهان در دسـت آن  آيند! انصاف اين است كه آن مي

ه است، چون ها جاي گرفت هاي محدود و باطلي در بارة دين در مغز آن تصورات و انديشه
هـا   آنان مبادي و اصول اخالقي را از ايمان و اعتقاد به خدا و روز آخرت تفكيك كرده آن

اگر ايمان و اعتقاد به خدا دارند اين هم فقط به حدي كـه خـدا موجـود اسـت، ولـي در      
حاال بهتر اسـت   دانند موضوع اخالق خود را نيازمند به هدايت و ارشاد اديان آسماني نمي

نيـازي از هـدايت اديـان،     ي مختلفي را كه بشر پس از اعراض از دين و اظهار بيها فلسفه
 ها را روشن سازيم. اختيار نموده است، مورد بحث و بررسي قرار دهيم تا حقيقت آن
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 هائي در فلسفة اخالق پرسش

 پرسش اول:
آيد اينست كه خير حقيقـي و   اخالق پيش مي يهنخستين پرسشي اساسي كه در فلسف

برتري كه سزاوار است هدف تمام افراد بشر بوده و كوشش همه بايد به خاطر آن باشد و 
آن تنها معيار و ميزان سنجش كردار بشر گردد و به واسطة آن حكم به خوبي و يـا بـدي،   

 شود چيست؟ صواب و يا خطاي كارها مي
لگي بر آن باشند و مورد اتفاق عمـوم باشـند انسـان    در پاسخ اين پرسش قولي كه جم

ينـد آن خيـر   گو اي مي آن اختالف نظر دارند: عده يهتواند پيدا كند، زيرا مردم در بار نمي
حقيقي و برتر عبارت از مسرت و خوشي است. برخي نيز گمان دارند كه آن كمال نفـس  

ي از تكليف و وظيفه يا عـزم  باشد و سومين گروه معتقدند كه آن عبارت است از پيرو مي
 و تصميم براي انجام آن براي اين كه آن تكليف و وظيفه است.

كننـد، الزم اسـت بـه     اما آنان كه خير و نيكي مطلق را به خوشي و سعادت تفسير مـي 
 شود پاسخ كافي دهند: ها مي چند سؤالي كه از آن

ن بـا  حقيقت اين خوشي چيست؟ آيا مقصود خوشـي و مسـرتي اسـت كـه انسـا      -1
شـود و يـا    هاي نفساني و شهوات جسمي به آن نائل مي بخشيدن به خواسته تحقق

رسد  آن خوشي است كه انسان در نتيجة ترقي در مراتب معرفت و عقل به آن مي
و يا اين كه مسرتي است كه انسان در اثر آراسـتن خـود بـه زيـور ذوق و هنـر و      

 كند؟ بلندي و بزرگي روح، در خويشتن احساس مي

پس صاحبان اين مسرت و خوشي كيانند؟ و مطلوب سعادت كيست؟ آيـا مـراد   س -2
خوشي و سعادت هر فرد انسان به تنهائي است يا سعادت جمعيتي كه انسان با آن 
جمعيت بستگي و ارتباط دارد يا اين كه مطلوب سعادت نوع بشـري اسـت و يـا    

 خوشي ديگران هركسي كه باشد هدف است؟!
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كنند و  آنان كه نيك و خير حقيقي را به كمال مطلق تفسير مي –همچنين به طائفه دوم 
 چند سؤال متوجه است: –گويند: هدف نهائي بشر كمال است  مي

 آنان از واژة كمال چه تصوري دارند؟ -اول
 ميزان و معيار كمال پيش آنان چيست؟ -دوم
ن بـه  كمال چه كسي مطلوب است؟ كمال فرد يا كمال ملت و جمعيتي كه انسا -سوم

 باشد؟ آن منسوب است يا اين كه مطلوب كمال تمام جهان انسانيت مي
گويند خير حقيقي و برتـر و پيـروي از تكليـف و يـا      و به همين قرار از كساني كه مي

عزم بر اداي آن است براي اين كه آن تكليف است و پيروي مطلق و خضوع تام در برابـر  
قـت ايـن قـانون    يشود كه حق شمارند، سؤال مي نهائي باطن را خير و نيك مطلق مي فرمان

 (اداي تكليف براي اين كه آن تكليف است) چيست؟
و چه كسي آن را وضع كرده است كه الزم است در برابـر او خاضـع بـود و بايـد در     
مقابل آنچه كه او تشريع كرده تسليم شد چون او آن قانون را وضع كرده و تشريع نمـوده  

 است؟
سيار مختلف و متفاوت است و اين اختالف نه تنها از نظر تفكـر  پاسخ اين سؤاالت، ب

باشـند و هـركس    شود، بلكه عمال نيز مورد اختالف مي و نه فقط در كتب فلسفه ديده مي
ايـن جمعيـت انبـوه و قابـل توجـه كـه امـروز         عمال پيرو يكي از نظريات مزبور اسـت. 

شامل وزيران، رؤساي ارتـش،  هائي كه  گردانندگان چرخ تمدن بشري هستند و اين هيئت
هاي بشري، و صاحبان صنايع  ها، قانونگذاران، آموزگاران، عربيان نسل قاضيان داد گستري

ها و اسباب زنـدگي هسـتند، سـپس كـارگزاران كارگـاه       و بازرگانان كه مالك انواع ثروت
ل بـر  اي كه دارند. اين جمعيت كثير كه خود مشتم تمدن انساني با اختالف مرتبه و درجه

باشد، به خدا سوگند پيش آنان يك معيار و ميزان كلي (كـه مـورد اتفـاق     افراد مذكور مي
همگان باشد) براي تشخيص خير و نيك مطلق، وجود ندارد! بلكه هر فرد فرد آنان مالك 
مخصوص به خود داشته و طرز فكر خاصي دارند، اينان اگرچه تحت يك قانون و در راه 



 23 تئوري اخالقي اسالم

اي  نظر ويـژه  هكنند، ولي هريك مشي به خصوصي داشته و وج يك هدف (تمدن) كار مي
 دارند.

كند و مقصودش  هاي آرزو در زندگي حساب مي يكي خوشي را غايت كوشش و منت
 از اين خوشي اين است كه به هواهاي نفساني و شهوات جسماني خود تحقق بخشد.

محفـوظ نگـاه   رود، لـيكن ايـن معنـا را     ديگري نيز دنبال سعادت شخصي خويش مي
داشته و در دل مقصود ديگري دارد او كارهايش را برحسب حصول اين سعادت و عـدم  

كند و روي همين ميزان (خوشي و سعادت فردي) حكم بـه صـالح و فسـاد     آن اتخاذ مي
شـمارد! ولـي از قيافـة جـدي و      خوب و يا بد مي ها را كند و به همان مالك آن كارها مي

انگاريم اين است كه او براي اجتماع انساني يـك وزيـر    ما ميوضع پاكيزة ظاهريش آنچه 
باشـد و يـا همچنـين در هـيچ حيثيـت       فهميده يا يك قاضي منصف يا يك معلم بارع مي

 گيرد. ديگري يك عضو صالح از اعضاي تمدن انساني قرار مي
كنـد،   همچنين آن كه خوشي و سعادت، سعادت جمعيت محدود و معيني را اراده مـي 

هـاي   ها و اين شـخص ارتبـاط برقـرار اسـت و اغـراض و اسـتفاده       كه مابين آن جمعيتي
ها پيوستگي ايجاد كرده است و خوشي به اين معنا پيش او خيـر و نيـك    شخصي ميان آن

ها در راه رسيدن به اين  ها و فعاليت مطلق است و تنها عمل نيك آن است و تمام كوشش
رش در بارة خوشي چنين باشد بالمـآل  شود، وقتي كه شخص طرز تفك خوشي تحمل مي

جز ملت خود ملت ديگري را دوست نخواهد داشت و فقط منافع ملت و وطـن خـويش   
هاي ديگر مار گزنده و عقرب خطرناكي خواهـد بـود،    را اختيار خواهد نمود و براي ملت

خـوريم لـذا او را انسـاني     انگيـز او را مـي   ولي چون ماگول زيبائي، ظاهر و حسن شگفت
ها  اي از آن ها كه بهره كنيم آن همه امانت اش مي رگوار و داراي مروت ميانگاريم و حوالهبز

 باشد. هاي ديگر هم مي هاي و خانواده براي ملت
همچنين است حال معتقدين به كمال مطلق و وضع پيروان فلسفة اداي تكليـف بـراي   

هايشـان،   فكـار و انديشـه  بينيـد كـه ا   ها نيز افـرادي مـي   اين كه تكليف است. در ميان اين
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كشنده به تمدن بشـري و فرهنـگ انسـاني وارد آورده و در     خسارت و ضررهائي مثل سم
هايشان رنگ تحقيق  ها افكار و نظريه زندگي روزمره اثرات سوئي گذاشته است، ليكن اين

اند و به طـور دائـم در    و فلسفه زده و سم را به نام داروي شفابخش به مردم عرضه داشته
 كنند. دگي اجتماعي ما وارد شده و زهرشان را داخل ميزن

يا نيك و بد چيست؟ و هر جمعي كه سزاوار است براي تشخيص و شناخت حسن و 
 قبح و خطا و صواب به آن رجوع.

 پرسش دوم:
 يهاخـالق ايـن اسـت كـه وسـيل      يهدومين پرسش مهم از سؤاالت اساسي در فلسـف 

ت؟ و مرجعي كه سزاوار است بـراي تشـخيص و   شناسائي خير و شر، يا نيك و بد چيس
 باشد؟ شناخت حسن و قبح و خطا و صواب به آن رجوع شود چه چيز مي

تواند پيدا كنـد   براي اين پرسش نيز يگانه پاسخي كه مورد اتفاق همه باشد، انسان نمي
آن  يههاي متعـددي در بـار   اين نيز مختلف و گوناگون است، و جواب يهو افكار در بار

شناسائي خيـر و شـر و تنهـا مرجـع      معرفت و هگويند: وسيل اي مي ظهار شده است، عدها
 هاي ممتد انساني است. براي فهميدن صحيح از خطا همانا تجربه

برخي نيز معتقدند وسيله و طريق شناسائي خير مطلق، قوانين كلي زندگي و شـناخت  
بـه آن رسـيده اسـت،     اوضاع هستي و اصول علمي است كه بشر در اثر بحـث و تحقيـق  

گويند: تنها وسيله و مرجع وجدان است و بس! طائفة چهارم گمـان دارنـد    گروه سوم مي
 كه آن وسيله و مرجع فقط و فقط تشخيص عقل بشر است.

رسـد، چنانكـه در    ها به حد نهـائي مـي   اينجاست كه اختالف فكري و تشويش انديشه
هنگامي كه انسان اين امور مختلف  موضوع پرسش نخست نيز مالحظه فرموديد و يهبار

مسلمي  يهرا وسيله و مالك براي شناخت خير و شر و صالح و فساد قرار داد گويا قاعد
آيد و آن ايـن كـه بـراي اخـالق ميـزان كلـي و معيـار         براي اخالق در اينجا به دست مي

بـه  صحيحي كه داراي حد و حدود معين باشد، نداريم!! و در اين صورت مبـاني اخـالق   
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صورت شمعي درخواهد آمد كه در دسـت انسـان قـرار بگيـرد و بـه هـر شـكلي كـه او         
 تواند آن را به آن شكل و قالب درآورد! خواست و در هر قالبي كه او ريخت مي

*** 

 هاي بشري: تجربه
هـا اسـتفاده ببـرد و در راه     هاي بشري، براي انسان مقـدور نيسـت كـه از آن    اما تجربه

 يههـائي كـه در بـار    تجربـه  هها استمداد جويد، زيرا كلي شر از آن شناسائي صحيح خير و
اخالق هست ممكن نيست، به طور كامل و تمام پيش انسان جمع باشد سپس بـا نظـري   

ها  دقيق و جامع االطراف و معتدل مورد مطالعه قرار بگيرد تا بالمآل شناسائي صحيح از آن
 حاصل و نتائج قطعي استنباط شود.

ن است كه هيچكدام از اين دو امر بـراي انسـان امكـان نـدارد، زيـرا اوالً      و حقيقت اي
هاي بشر هنوز تمام نشده و به آخر نرسيده است، بلكـه عـالي الـدوام در پيشـرفت      تجربه

كه براي انسان تا به امروز حاصل شده همـه در يـك جـا بـه      هائي باشند. و ثانياً تجربه مي
نـده در پـيش مردمـان مختلـف     كها به طور پرا بلكه آن طور جمع در برابر او قرار ندارند،

شـان از آن   ها و عقول وجود دارند و آنان هميشه از رهگذرهاي مختلف برحسب خواسته
هـاي نـاقص از ايـن     نتائجي كـه عقـل   يهآيا ممكن است كلي –كنند  ها استفاده مي تجربه

فساني مورد استفاده قرار تر آن هم كه بر وفق اميال ن هاي ناقص معلومات محدود و تجربه
گيرند، صد درصد صحيح و محفوظ از خطا باشند؟! پس وقتي كه اين موضوع ممكـن   مي

شناسـائي   يهنشد و ممكن نيز نخواهد بود، انديشه و عقل آنان كه گمان دارند تنها وسـيل 
هاي انسـاني اسـت چقـدر     خير و شر و مرجع براي تشخيص صالح و فساد، همان تجربه

 مار خواهد بود!ناقص و بي
*** 
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شناسـائي   يههـا وسـيل   است حال قوانين كلي زندگي و اوضاع هستي اگر آن همچنين
ها نيك و بد و خير و شـر را در   خير و شر اتخاذ شوند، زيرا اگر شما خواستيد توسط آن

باب اخالق بشناسيد از دو حال بيرون نيستيد، يا منتظر خواهيـد بـود علـم شـما بـه ايـن       
هـا كسـب معرفـت و شناسـائي كنيـد بـه        آن يهقوانين و اوضاع تكميل شود تا به وسـيل 

ان خاطر حاصل گردد، يا اين كه مردمـاني مختلـف در مراتـب خـرد و     اي كه اطمين اندازه
دانش، تصدي به اين كار كنند و آن معلومات ناقصي كه تا حال بـر ايشـان حاصـل شـده     

ها را پايه و اساس در مسئلة اخالق قـرار دهنـد و هريـك بـه      است، با علم به نقصان، آن
 ست.تنهائي قضاوت كند كه خير و نيك چيست و شر كدام ا

ها زياد شد و در معرفت اين قوانين و اوضـاع هسـتي،    آن هشان در بار سپس اگر دانش
اند خط بطالن بكشند و  قدمي به پيش گذاشتند، بيايند و بر آنچه حكم كرده و قطع نموده

شمارند فردا در شـمار   آن را تبديل نمايند و كار به جائي برسد كه آنچه را امروز نيك مي
كنند روزي از روزها تحت عنـوان   رد و آنچه امروز حكم بشربودنش ميها قرار بگي زشت

 خير و نيك درآيد!
ها نيز از وضـع آنچـه كـه گذشـت بهتـر       اما دو پاسخ اخير، (عقل و وجدان) وضع آن

نيست، زيرا اگرچه بيشك، عقل نوع توانائي شناخت خير و شـر را دارد و هـر انسـاني از    
مچنين ترديـدي نيسـت كـه شناسـائي خيـر و شـر تـا        مند است و ه اين مقدار عقل بهره

تواند خير و  اي با وجدان بشر بستگي دارد و انسان با طبع و فطرت خدا داديش مي اندازه
شر را درك بنمايد، ليكن حقيقت اين است كه هيچكدام از عقل و وجدان به تنهائي كافي 

ها را  ت دهند تا انسان آنخير و شر به دس يهنيستند آن شناخت دقيق و مطلوب را در بار
نهائي براي شناسائي آن دو (خير و شر) اتخاذ نمايد. و اگر  يه(عقل و وجدان) تنها وسيل

كافي گمان كنيد، نـه   يهخواستيد به يكي از عقل يا وجدان اكتفا جسته و آن را تنها وسيل
اي خواهـد بـود    ايد، بلكه آن وسيله ناقص و محدود استناد كرده يهتنها شما به يك وسيل
ها و اوضاع مختلف فرق خواهد كرد، چون اين عقل و وجدان را اگر  كه حكمش در زمان



 27 تئوري اخالقي اسالم

هاي متعدد به كار ببندند حكم به نيكـي و بـدي اشـياء مختلـف      مردمان مختلف در زمان
 خواهند كرد!

كه در صفحات گذشته به آن اشـاره شـد، نـه تنهـا منحصـراً در       اين اختالف و تشتت
ي و مباحث فلسفي ظاهر و هويدا است، بلكه شما آثار آن را به طـور واضـح   مقاالت علم

تمام طبقات مـؤثر در تمـدن فعلـي،     –در مظاهر تمدن و فرهنگ امروز نيز خواهيد يافت 
ها و اعم  هاي مؤثر و اتباع آن اعم از زعما و گره كشايان مشكالت سياسي و اعضاي هيئت

دهندگان رؤسا و زمامـداران هسـتند و از نظـر     ربيتكه از نظري ايجادكننده و ت از كساني
ايـن   يههمـ  –آورنـد   باشند، به وجود مـي  اول مي هديگر طبقة مؤثر ديگر را كه پيرو دست

كنند و هركس جداگانه به يكي از  ها هميشه به مدارك مزبور مراجعه مي طبقات و جمعيت
 جويند. آن وسائل، در شناسائي خير و شر توسل مي

اي از طبقات  سنجد و هر طبقه يك و بد را با ميزان مخصوص به خود ميپس هركس ن
كند و در  گيري مي مردم، خير و شر را با آن مقياسي كه براي خود اتخاذ كرده است، اندازه

گـردد. و   نتيجه آنچه را كه اين يكي نيك تشخيص داده پيش آن ديگري شر محسوب مي
اخالق بشري، اين است كه اسـاس   يهر در باراز آثار شوم  اين تشتت راي و اختالف فك

بينيد امـروز بعضـي از    شما مي –محكمي را براي اخالق باقي نگذاشته است  هثابت و پاي
اي از بشر  شمرد، پيش طائفه ها مي ها و تباهي ها را از زشتي كارهائي كه انسانيت هميشه آن
شـك خيـر نسـبي     آيد و اگر چنانچه خير مطلق نباشد بـي  عين خير و نيكي به حساب مي

الح اي كه انسان دائماً حكم به صـ  شود و همچنين فضائل و صفات پسنديده محسوب مي
هـا در شـمار حماقـت و سـفاهت و مسـخره       كرد امروز بعضي از آن ها مي بودن آن و نيك

 شود! محسوب مي
و به طور دائم طبقات مختلفي از بشر فضائل و مكارم اخالق را علناً بازيچه قـرار داده  
و بدون شرم و حيا بلكه با فخر و مباهات بـه آن خصـال عـالي انسـاني، بـا نظـر اهانـت        

 نگرند! مي
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زد، ولـي بـه    گفت و حرف باطل و غلط زياد مـي  در زمان گذشته اگر انساني دروغ مي
هائي كه امـروز   اما فلسفه –شمرد  اخالق عاليه مي يههرحال صدق و راستي را قوام و پاي

هاي بشر حكمفرما است، زور و دروغ را تحت عنـوان مكـارم اخـالق     بر عقول و انديشه
دهند و به اين اندازه هم قناعت نكـرده،   اي شخص قرار ميداخل كرده و آن را فضيلتي بر

هـا،   بلكه خواستند دروغ را هنري بزرگ و علمي مسـتقل قلمـداد كننـد و مرتـب دولـت     
 كنند. هاي شاخداري را روي امواج راديو در دائرة وسيعي پخش مي دورغ

اخـالق   يهرتوانيـد ماننـد آن را در بـا    (اين كه گفته شد به عنوان مثال بود) و شما مي
اين صـفات پليـد و خصـال     يهدر جائي كه هم –سوء ديگر و بقيه اعمال زشت بگوئيد 

ها را بـه   اخالق آن يههاي نوين در بار رفت امروز اين فلسفه ناپسند از رذائل به شمار مي
 خير مطلق و يا نسبي برگردانده است.

 پرسش سوم:
اينست كه ضمانت اجرائي قوانين اخالق  يههاي اساسي در فلسف پرسش سوم از سؤال

و كدام نيروئي است كه مردم را به احترام از دستورات اخالقي و پيـروي   اخالقي چيست
 از آن واميدارد؟

*** 
دهنـد كـه فضـائل و     خوشي و پيروان كمال مطلق چنين پاسخ مـي  يهطرفداران فلسف

مكارمي كه انسان را به سوي خوشي و كمال مطلق سوق داده و بـه مراتـب عـالي آن دو    
هـا وادار سـازد. و    تواند بشر را به پيـروي از آن قـوانين و عمـل بـه آن     دهد، مي ترقي مي

يض نـاراحتي و گرفتـاري واقـع    حضـ به وادار  را اخالق بدو كردارهاي ناپسندي كه بشر
هـا نيـروي جلـوگيري     كنـد، چنـان در آن   سازد و در گودال مذلت و هالكت ساقط مي مي

شـان برحـذر دارد، پـس     ها را به ايشان شناسانده و از نتـائج  هست كه كافي است آثار آن
 ها را اجرا بگذارد، ندارند. بنابراين، قوانين اخالقي نيازي به قدرت خارجي كه آن
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هائي كه معتقدند تكليف را براي اين كه تكليف اسـت بايـد انجـام     ئفه دوم يعني آنطا
اش فـرض   عادلـه  يهگويند قانون (تكليـف) را بـراي انسـان، حسـن نيـت و اراد      داد، مي

گردانيده است و از اين جهت احتياجي به نيروي خارجي كه در اجراء به كاربستن قوانين 
 ها گردد، نيست. شدن آن انة عملياخالقي مورد استناد شود و پشتو

شان به اين است كه تنها نيروي اصيلي كه قـوانين اخالقـي را در    اما طائفة سوم، تمايل
گذارد، قومي دولتي و سياسي است، زيرا هيئت حاكمه خـوب   ميان مردم به موقع اجرا مي

ر زمـان  تواند آن دستورات را عملي سازد! از اين جهت تمـام نيروهـائي كـه انسـان د     مي
دانست، امروز به هيئت دولت انتقال داده شده اسـت! پـس    گذشته مخصوص خداوند مي

هـاي   كند و پيچ و خـم  هاي حق و باطل را تعيين مي دولت است كه براي مردم و ملت راه
 سازد! هائي را كه سزاوار است آنان در زندگي اتخاذ نمايند بر ايشان روشن مي راه

اين همه  –اند  را عوض دولت به اجتماع داده ةاين نيرو و قوچهارمي نيز آمده  يهطائف
هـا اشـاره شـد پيوسـته انـواع       هاي گوناگوني كه در صفحات قبل بـه آن  ها و فلسفه پاسخ

 يهبيشماري از فساد و تباهي را دامنگير جهان انسانيت كرده است، اما پاسخي كه فالسـف 
ه نيروي خـارجي بـراي اجـراي قـوانين     عدم احتياج ب يهاخالق به دو سؤال اول (در بار

اند، حقاً بر بيچـارگي و گمراهـي بشـر افـزوده و منجـر بـه پراگنـدگي و از         اخالقي) داده
هـاي آخـر    پاشيدگي سيستم زندگي اجتماعي شده است، و اما پاسخي كه بدو پرسـش  هم

ني ندگي و پاشيدگي در اجتماع انسـا كداده شده است، جز اين نيست كه باعث افزوني پرا
هـا   هاي متعدد و متنـوعي در جهـان آراء و انديشـه    گشته است، به طوري كه چنين فلسفه

 عةدولت را تا به مقام خداوند واجب االطا هها مرتب فلسفه اند كه برخي از آن ظهور پذيرفته
 باال برده و افراد ملت را غالمان حلقه به گوش هيئت دولت قرار داده است!

وه تدبير معاش و رسيدگي به اوضاع اقتصادي زمـام خيـر و   ها عال و برخي ديگر از آن
اند، ولي حق اين است كه نه اجتمـاع و نـه هيئـت     اجتماع گذاشته يهشر را نيز ... به عهد

 دولت هيچكدام آن مصونيت و پاكي را كه خداوند احديت دارد، ندارند.
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عـاملي كـه انسـان را بـه احتـرام قـوانين        ههنگام بحث از پاسخ اين سؤال اخير در بار
هـاي نفسـانيش واميـدارد     اخالقي و عمل بر وفـق آن عليـرغم غرائـز طبيعـي و خواسـته     

اين سؤال نيز  يهو پراگندگي روبرو است زيرا در بار –چيست؟ نيز، همين حالت تشتت 
حتي گويند، ميل به خوشي و شادي و نفرت و انزجار از رنج و مصـيبت و نـارا   برخي مي

 يهزدن به ايـن قـوانين وادار سـازد. عـد     تواند انسان را به چنگ عاملي است كافي كه مي
جستن انسان از بدبختي و نقصان محركـي   گويند: مطلوبيت كمال مطلق و دوري ديگر مي

هـاي آن   تواند انسان را به تقييد به مبادي اخالق و تمسك به شاخه است كه به تنهائي مي
جماعتي هم عاملي را كـه انسـان را بـه احتـرام از قـانون وادار       –يد ترغيب و تشويق نما

ـ     يهدانند و آن را وسيل كند، حسن نيت مي مي  يهكافي براي پيـروي انسـان از مبايـد عالي
كنند اين مشكل را از راه طمع در پاداش  طائفة چهارم سعي مي –نمايند  اخالق معرفي مي

دهند  مخصوصي به بيم مردم از خشم دولت مي و ترس از كيفر دولت، حل كنند و عنايت
 دانند). (و آن را مؤثر در پيروي اخالق مي

هائي كـه اجتمـاع بـراي     ها نيز اصرار دارند ثابت كنند كه افكار عمومي و پاداش بعضي
اجتمـاع بـه انسـان متوجـه      هدهد و يا خشم و غضبي كه از ناحي انسان در برابر اخالق مي

تواند انسان را ترغيب به خيـر كنـد و از شـرور بـازش      ست كه ميشود، يگانه عاملي ا مي
 دارد.

هاي اخالقي كه  هاي پنجگانه موقعيت خطير و واالئي را در ميان سيستم همه اين پاسخ
اين سؤال تأمل كند  يهباشند و اگر انسان در بار در اين عصر رائج و شايع است، جائز مي

شود كه تمام عوامل و ضامن اجراهـائي كـه    ن ميو پيرامون آن نيك بيانديشد برايش روش
 شود، اگرچه  امكـان دارد گفته شد چه بسا ممكن است باعث رذائل و مفاسد اخالقي نيز 

ها بيشـتر از   انسان را به مكارم و فضائل اخالق وادار سازد، بلكه عامل شر و فسادبودن آن
كلي اين عوامـل قطعـاً در    باشد و حق اين است كه به طور بودنشان مي عامل خير و نيكي

 رسند. انساني كافي به نظر نمي هايجاد فضائل اخالقي عاليه و خصال فاضله پسنديد



 

 
 

 اخالق يهنظريه اسالم در بار

هـائي كـه امـروز در خصـوص آن      اخالق و فلسـفه  يهاز اين بحث اجمالي كه در بار
شـود كـه جهـان بـه      مشهور است كرديم. در نخستين وهله به خوانندگان عزيز روشن مي

طور كلي در تزلزل اخالقي شديدي واقع گشته و به آشوب سختي گرفتار شـده اسـت و   
وانسـته اسـت   نياز دانسته، نت هاي او بي انسان پس از آن كه خويشتن را از خدا و راهنمائي

اساس محكمي كه آن را زيربناي اخالقيات قرار دهد و ساختمان زندگي بهتـري روي آن  
 استوار گرداند، به طوري كه اطمينان آور و رضايتبخش باشد، پيدا كند!

بشر هرگز نتوانسته پاسخ كافي و حل درستي در زمينة سؤاالت اساسي اخالق پيدا كند 
ها  ي كه سزاوار است هدف زندگي بوده و تمام كوششو نتوانسته است خير و نيك مطلق

و كردارهايش دور آن بچرخد و ميزان سنجش اعمال خير و شر بوده و توسط آن نيك بد 
 و صحيح و ناصحيح را بشناسد، به دست آورد.

و نه توانائي اين را داشته است از مرجع اصلي اطالع پيدا كند كه با مراجعه به آن، حق 
 شر را از هم تشخيص دهد و بشناسد. و باطل و خير و

و همچنين موفقيت حاصل نكرده كه براي خود نيروئي تهيه بكند كه با توسـل بـه آن   
جهاني اخالق را به موقع اجـرا بگـذارد و نيـز تمكـن پيـدا       يهبتواند يكي از قوانين عالي

نفرت از  نكرده ضامن اجرائي پيدا كند كه در نفوس بشر رغبت صادقانه به خير و نيكي و
 بدي و باطل را برانگيزد.

باالخره پس از آن كه انسان از خداي خويش روگردان شده و نسبت به او كفر ورزيده 
است، خواسته است اين مسائل را به تنهائي حل كرده بدون استفاده از هدايت نـور الهـي   

هـائي پيـدا    كند موفق به حل گرديده و راه حـل  ها را باز كند و گمان مي گرة مشكالت آن
است كه اين همه انحطاط اخالقي كه امروز در جلو مان ين ليكن حقيقت ا –نموده است 
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ها  اين بينيم و نزديك است موج خطرناك آن تمدن ماني و آثار آن را ويران سازد، همه مي
 هاي سست و افكار باطل بشر چيز ديگر نيست. انديشه يهجز نتيج

الق اساس صحيحي كه ممكن اسـت اخـ   يهآيا هنوز وقت آن نرسيده است كه در بار
انساني روي آن به طور محكم و استوار، بنا شود، بحث و جسـتجو كنـيم؟ حقيقـت ايـن     
است كه اين تنها بحث و كاوش علمي نيست، بلكه ضرورتي واقعي از ضروريات روزمرة 

باشد. مخصوصاً در اين عصر پرآشـوب كـه بـر ضـرورت و اهميـت مسـائل        زنندگي مي
تـرين   تـرين و ضـروري   اساس اخالقي از مهـم اخالقي افزوده است، قطعاً بحث از چنين 

 مسائل زندگي به شمار خواهد آمد.



 

 
 

 اسالم ي هنظري

خواهم در اين مقام نتائج و محصوالت علمي خود را كه در اثر  به همين جهت من مي
ام، به شما خوانندگان گرامي عرضه بدارم و اميدوارم آنـان   ها، رسيده بحث و تحقيق به آن

هـا بـا    در بـاره آن  –انـد   كه اهميت و موقعيت خطير مسـائل اخالقـي را احسـاس كـرده    
اي  د سپس اظهار نظر نماينـد كـه كـدام اسـاس و قاعـده     تمام تأمل و دقت كنن يهحوصل

 صالحيت دارد كه زيربناي اخالق انساني واقع شود. هصحيح است يا كدام اساس و پاي
ام اين اسـت كـه هـيچ     تحقيق و كاوش علمي به آن رسيده يهاما آنچه كه من در نتيج

به جهان انسانيت آماده چيزي، جز آن يگانه اساس و پايداري كه اسالم آن را تهيه كرده و 
اخـالق قـرار داده شـود. شـما      يهگردانيده است، صـالحيت نـدارد كـه زيربنـاي مسـئل     

هـاي   تمـام پرسـش   يهاي در بـار  كننـده  هاي قـانع  خوانندگان عزيز در مكتب اسالم پاسخ
هـاي   اساسي و اصلي فلسفة اخالق پيدا خواهيد كرد و آن ضعف و سستي را كه در پاسخ

هـاي   هـا و حـل   شد، در هيچكدام از پاسـخ  مشاهده مي هاي مختلف اخالقي پيروان فلسفه
 اسالمي نخواهيد ديد.

هاي اخالقي اديان چسپيده و نگذاشته است  باز ضعف و تزلزلي كه به برخي از سيستم
اند انسان را  ها در انسان يك حالت نيرومند و خصلت واالئي به وجود آورند و نتوانسته آن

هاي سـنگين آن را متحمـل شـوند، در مبـادي      كه بار تمدن و مسئوليت چنان تربيت كنند
 اخالقي اسالم شما همچون ضعف و سستي را پيدا نخواهيد كرد.

در قوانين اخالقي اسالم شما يك نوع راهنمائي جـامع االطرافـي خواهيـد يافـت كـه      
د، و يـك  رسـان  دست انسان را گرفته و او را به مراتب بلندي در تمام مراحل زندگي مـي 

هـاي عـالي اخالقـي را خواهيـد يافـت كـه جـداً صـالحيت دارنـد، بهتـرين            سلسله پايه
ريزي شود و زماني كه رفتار و كـردار فـردي و    ها پي هاي اخالقي و مدني روي آن سيستم
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طبعاً حيـات اجتمـاعي انسـان هـم از      –اجتماعي انسان بر روي آن مبادي، استوار گرديد 
 ر امان خواهد ماند اما دليل و برهان اين مطالب؟نفوذ فساد و پراگندگي د

خواهم دالئل ادعاي خويش را به طور اختصار و در عين حال كـافي،   من در اينجا مي
 در بيان ذيل از نظر شما بگذرانم.

 يهكنند، در واقع اصل و ريش هاي اخالق از آنجا شروع به بحث مي اي كه فلسفه نقطه
شروع نيست، بلكه آن فقط از فروع مسـائل اخالقـي بـوده و در     يهمسائل اخالقي و نقط

مرتبة دوم واقع است، ولي اين گروه، فلسفة اخالق خود را بر پايـة آن بنـا نهـاده و آن را    
اخالق  يهاند و اين نخستين خطا و اشتباهي است كه در فلسف مبدء شروع بحث قرار داده

كه توسط آن ممكـن اسـت، حـق و باطـل      رخ داده است، زيرا پرسش از ميزان و مقياسي
اعمال انسان از هم شناخته شود. و سؤال از خير و نيك مطلـق كـه سـزاوار اسـت تمـام      

رسيدن به آن هدف باشد (هيچكدام از ايـن دو پرسـش)    كوشش انسان در زندگي، در راه
 پرسش نخستين نبوده و جاي آن، مطلع بحث اخالقي نيست.

ناچار است نخست آن را عنوان كند و يگانه مشكلي را كه به نظر ما، سؤالي كه انسان 
موقعيـت و مقـام   بشر بايد بيش از هرچيز ديگر آن را حل نمايد، عبارت از اين است كه 

اين پرسش از نظر ترتيب، از كليه سؤاالت اساسـي فلسـفة    انسان در اين جهان چيست؟
ام خويش در ايـن عـالم پـي    اخالق، جلوتر است، به اين دليل كه تا بشر به موقعيت و مق

فائده  خود را تشخيص نداده است، بحث از باقي مسائل اخالقي لغو و بي يهنبرده و مرتب
خود  يهبلكه به احتمال قوي، تا هنگامي كه انسان در اين جهان، مقام و درج خواهد بود.

اخالقي كه  يهرا نشناخته، راه تحقيق، بر او به غرنج و مبهم خواهد بود، و هر قاعده و پاي
در اثر بحث بخواهد آن را به اثبات برسـاند از اول خـالي از پيچيـدگي و ابهـام و دور از     

 انحراف نخواهد بود.
كار خـود   يهاي نقش براي توضيح به اين مثال توجه كنيد: شما اگر خواستيد در مزرعه

است پيش از  را طرح كنيد و حدود تصرفات جائز و غير جائز را تعيين نمائيد، آيا ممكن



 35 تئوري اخالقي اسالم

تـان را در بـارة    آن كه موقعيت و وضعتان را نسبت به اين مزرعه روشن كنيد و نوع عالقه
 ان مشخص گردانيد، اين مسئله را حل كرده و اين طرح را بريزيد؟

اگر اين مزرعه ملك ديگري بود و شما در آن تنها جنبة وكالت و يا نيابت را داشـتيد،  
تصرفتان در آن به پيرامون مسائل اخالقـي بـه طـرز خاصـي     آيا كار شما در اين مزرعه و 

نبود؟ اما اگر مزرعه ملك خودتان باشد، و حدود مالكيت شما خيلي توسعه داشـته قطعـاً   
كار و تصرفتان در آنجا به پيرامون مسائل اخالقي يك نحو ديگري كه كامال مغاير با شكل 

 اول است، خواهد بود.
عالقه و چگـونگي وضـع شـما در ايـن      يهكه تنها نحو آيا شما ترديدي داريد در اين

 تواند راه عمل صحيح را براي شما روشن كند؟ مزرعه مي
تصرفات مجاز و غير مجـاز و صـحيح و غيـر     واقعاً بايد اعتراف كرد كه تعيين حدود

صحيح، بستگي كامل به تشخيص موقعيت و منزلـت شـما نسـبت بـه آن مزرعـه دارد و      
كار صحيح را در  يهتواند نقش ن پرسش و آن اين كه كيست كه ميهمچنين است پاسخ اي

او در  يهروي زمين براي شما طرح كند؟ خود شما؟ يا آن كس كه شـما نائـب و نماينـد   
روي زمين هستيد؟ اسالم به اين سؤال عنايت خاصي مبـذول داشـته و پـيش از هرچيـز     

ترين شـك و شـبهه بـر مـا     خواهد آن را اصالح و عالج بنمايد و بـدون كـوچك   ديگر مي
او در  يهخداوند جهـان آفـرين، و نماينـد    يهسازد كه انسان در اين جهان بند روشن مي

بينـد و يـا بـا آن     ها و زمـين مـي   باشد و هرچه را كه انسان در ميان آسمان روي زمين مي
هـاي   اي از مخلوقات و آفريـده  شود، همه و همه، ملك حقيقي خداوند و نمونه روبرو مي

هائي كـه در آن بوديعـت گذاشـته     باشند، حتي بدن انسان و تمام نيروها و موهبت وي مي
خود انسان نيست، بلكه همه ملك مطلق خداوند متعال است و بس  شده، هيچكدام ملك

خـود در روي زمـين    يهو خدا بشر را در اين جهان آفريده و او را جانشـين و نماينـد   –
ها رو برو اسـت و   قرار داده است و به او اجازه و حق تصرف را در تمام اشيائي كه به آن

كه در وجـود او گذاشـته شـده) داده     قوائيها تماس دارد (و تصرف در مواهب و  يا با آن
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ـ شدن انسان به اين مقـام و مرتبـت (خـال    است. و در برگزيده اهللا) امتحـان و آزمـايش    ةف
اين آزمايش  يهبه عمل آمده است و البته ثمر و نتيج بزرگي است كه از جانب پروردگار

هـا و نـوع    و ملـت در اين جهان ظاهر نخواهد شد، بلكه در آن وقت كه اعمال تمام افراد 
بشر به آخر رسيد و نتائج كارهائي كه انسان تحصيل كرده و عواقب آنچه كـه او مرتكـب   

كشـاند   شده به حد نهائي رسيد، در چنين وقتي خداوند تمام بندگان را به دادگاه خود مي
كند و در آن واحد به حساب همه شان تك تـك و دسـته    و تمام افراد بشري را جمع مي

شود كه  كند و آنگاه معلوم مي ها قضاوت مي آن يهنمايد، سپس در بار گي ميدسته، رسيد
چه كسي به وظائف بندگي و نيابتش خوب عمل كرده است و چه كسـي كوتـاه آمـده و    

نشيني نموده است! و اين آزمايش فقط پيرامون يك موضوع از موضوعاتي كه انسان  عقب
امور زنندگي اسـت و بـاز منحصـر بـه      يهكلي باشد، بلكه شامل با آن سر و كار دارد، نمي

اي از اطراف آن نيست، بلكه به تمام مراحـل زنـدگي،    اي از مراحل زندگي و ناحيه مرحله
 فروع و اصوال آن احاطه دارد.

كه خداوند در بدن و روان او بوديعت گذاشته است (غرائز،  در تمام آنچه سپس انسان
ـ   ها و سائر نيروهاي جسمي و روحي ملكه  ه) مورد آزمايش قرار خواهـد گرفـت و در كلي

ها)  چيزهائي كه به او اعطا شده است (حق تصرف در اشياء و منافع و مسائل مربوط به آن
اختيـار و آزمـايش درخواهـد     يهاين امور در بوت يهامتحان خواهد شد و باالخره در هم

ها را بـه   در راه هدف آن آمد، تا ثابت شود كه چطور از امور مذكوره بهره برده و چه نحو
 كار بسته است؟ و از حق تصرف در اشياء چگونه استفاده نموده است؟

و هنگامي كه موقعيت و مقام انسان در اين جهان با بيان مزبور روشن شد، از نتائج آن 
اينست كه انسان حق نداشته باشد در زندگي دنيوي نقشة كار بـراي اخـالق خـود طـرح     

تواند در بـارة زنـدگي    اين مربوط به خداوند خواهد بود، او است كه مي يهكند، بلكه هم
 هاي راه صحيح زندگاني را به او روشن سازد. انسان نقشه طرح نمايد و پيچ و خم
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اخـالق   يههـائي كـه فالسـفه در بـار     پرسش يهآمدن اين مطلب كلي پس از، به دست
ها روشن خواهد گرديد. بـاالتر از   ناند خود به خود حل شده و نقاط ابهام آ مطرح ساخته

هاي مختلف و  ها. پاسخ اي باقي نخواهد ماند كه براي هريك از آن پرسش اين، ديگر زمينه
هـاي اخالقـي را    گوناگوني بتراشيم، و يا هريك طائفـه يكـي از اصـول فلسـفي و پاسـخ     

شـنائي آن بـر   چراغي به دست بگيرد و با اسـتفاده از رو  يهانتخاب نموده و آن را به منزل
برود و به اين طـور ايـن همـه     هاي پرپيچ و خم اخالق به پيش هريك راه جداگانه از راه

هاي مختلف به پيش رفتند و به نـوعي از تكلـف بـه سـوي      ها كه كوركورانه در راه گروه
هايشان راه افتند به سـبب گمراهـي و پيـروي از هـوي و هـوس در روي       مقاصد و هدف

ه و جهان را پر از آشوب گردانند در صورتي كه همه شان عضو يك زمين ايجاد فساد كرد
 تمدن و پيرو يك نظام سيستم اجتماعي هستند.

اش كه بدان اشاره شد، اعتراف ورزيد و با آنچه كه اسالم در  اگر انسان به مقام و مرتبه
كـه  اين جهان براي او مقرر فرموده، اذعان كرد و ايمان آورد، ثابت و مسلم خواهـد شـد   

خير و نيك مطلق و برتري كه سزاوار است انسان در زندگي خود آن را هدف قرار داده و 
رسيدن به آن را نصب العين قرار دهد، چيزي جز اين نيست كه انسـان در آزمايشـي كـه    

آورد، پيـروز و موفـق آيـد و خوشـنودي پروردگـار خـويش را        خداوند از او به عمل مي
ن در كارها پيش بگيرد و هر خط مشي كه انتخاب نمايـد  تحصيل كند و هر راهي كه انسا

صحت و خطاي آن بستگي كامل دارد به اين كه آيا اين طريق چه اندازه بر پيروزي او در 
كند يا چـه مقـدار او را از آن مقصـد دور نگـاه      رسيدن به خير و نيك مطلق كمك مي راه
 دارد؟ مي

ديـد كـه تنهـا مرجـع صـحيح بـراي       همچنين از اين گفتار سابق ما روشن و مسلم گر
آورد، همانـا راهنمـائي و    شناسائي نيك و بد و صحيح و خطاي آنچه كه انسان به جا مـي 

ارشاد خداوند است و بس، اما وسائل و مدارك ديگري كـه انسـان بـراي همـين منظـور      
ها اگرچه صالحيت دارنـد كمـك و مؤيـد مرجـع      كند، آن (شناخت خير و شر) اتخاذ مي
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ند كه به آن اشاره كرديم، ولي به تنهائي صالحيت ندارنـد كـه مرجـع و مأخـذ     اصلي باش
 براي شناسائي نيك و بد قرار داده شوند.

شود كه مرجع اصلي نيروي ضمانت اجـراي قـوانين    باز از اين بيان گذشته روشن مي
اخالقي تنها خداوند است و بس و تنها چيزي كه سزاوار است محرك انسـان بـه سـوي    

عاليه و خصال پسنديده و يا مانع از تخلق او بـه اخـالق پسـت و صـفات رذيلـه      اخالق 
باشد، همانا محبت خداوند و عالقمندشدن انسان به تحصيل رضـا و خوشـنودي او و يـا    

 ».باشد ترس از خشم و غضب او مي
شـود، بلكـه    اخالق حل مـي  هاسالمي نه تنها فقط مسائل اساسي فلسف هو از اين نظري

دار كه  آيد، سيستمي است دامنه اسالمي به وجود مي هاين نظري يهقي كه برپايسيستم اخال
اند، تحت ايـن   ها اشاره كرده هاي مختلف اخالقي كه دانشمندان اخالق به آن تمام سيستم

 كند. ها در محل مناسبي براي خود جا باز مي اسالمي مندرج و هريك از آن هنظري
*** 

هـا را بـه    هاي اخالقـي كـه فلسـفه آن    گفته شود، سيستمالبته دور از انصاف است كه 
شـود، بلكـه تنهـا     ها حق و راستي پيدا نمـي  بشريت عرضه داشته است در هيچكدام از آن

اند حـق را فقـط    ها اين است كه يك قسمت از اجزاء حقيقت را گرفته و خواسته عيب آن
جزء را برگردانده كل قـرار  اند  ها خواسته به آن قسمت منحصر نمايند، به عبارت ديگر آن

رود و  دهند، در صورتي كه آن حقائقي كه در اين راه (راه تحويـل و تحـول) از بـين مـي    
شوند براي تالفي و جبران آن از مطالب باطل استمداد كنند و سخنان واهـي بـه    ناچار مي

و  ها تمـام حقيقـت   جاي آن اتخاذ كرده و به حقيقت آميخته گردانند، اسالم برخالف اين
كمال واقعيت را آورده است، و در آنچه كه در دست اسالم است، تمـام حقـائقي كـه بـه     
طور پراگنده و ناقص در دست مردم است، وجـود دارد مـثالً در اسـالم بـراي مسـرت و      

اخالقي اسالم،  يهخوشي مقام مناسبي در نظر گرفته شده ولي مقصود از خوشي در فلسف
يـافتن   پيروي از اوامر خداوندي و هـدايت  جهدر نتي آن خوشي و سروري است كه انسان
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كند و همين خوشي و سرور، گاهي ردي است كه  در اثر ارشاد الهي، در خود احساس مي
برد و گاهي عقالني و رواني است كه تنها روان و  جسماني و مادي مي يهانسان از آن بهر

كـه طبـع و ذوق آن را درك   يابد و احياناً نيـز هنـري و ذوقـي اسـت      دل از آن آگاهي مي
نمايد. عالوه بر اين خوشي، سرور و سعادتي كه در سيستم اخالقي اسالم وجود دارد،  مي

باشـد و در   عمومي است و شامل خوشي و سـعادت فـرد، جماعـت و نـوع بشـري، مـي      
ها شما تناقض و اختالفي پيـدا نخواهيـد كـرد،     ها و مسرت هيچكدام از اين انواع خوشي

 ن تمام اقسام آن كمال توافق و پيوستگي وجود دارد.بلكه در ميا
واالئي هست، ولي كمال مطلـوب   هي كمال مطلق در اسالم، مقام و مرتباو همچنين بر

در اينجا آنست كه انسان به توسط آن پيروزي و موفقيت خـود را در آزمـايش و امتحـان    
ع بشري همه شـركت  ها و نو خداوندي تضمين نمايد و در اين كمال: فرد، جماعت، ملت

صحيح اخالقي در نظر اسالم اين است كه انسان تنها به  هداشته و سهيم هستند. پس وظيف
تأمين كمال فردي خويش كفايت نكند، بلكه عالوه بر كمال فردي خود بايد، مردم ديگـر  

روند. در تحصيل كمال، يـاري   را كه در مسير زندگي همراه او دنبال كمال مطلق پيش مي
توانــد مــانع از ترقــي و پيشــرفت رفــيقش در بــه  نمايــد و هرگــز احــدي نمــيو كمــك 

 آوردن كمال، باشد. دست
كه قائل بـه لـزوم پيـروي كامـل از      )Kant Imanual( كانت هو از اينجا است كه نظري

فرمان نهائي وجدان بود مقام بلند و ارجمندي پيدا كرده است و براي ايـن كشـتي كـه در    
شد، لنگر محكم و  دچار بحران شده و به چپ و راست متمايل مي اقيانوس بيكران فلسفه
اضطراب و غرق نجات دهد مهيا خواهـد شـد. زيـرا قـانون لـزوم       نيرومندي كه آن را از

توانست حقيقـت آن را روشـن سـازد، در     گفت و نمي پيروي از فرمان نهائي كه كانت مي
ادر شـده و همـان شـريعت و    واقع همان دستور و قانوني است كه از جانب پروردگار ص

ديني است كه خداوند توانا آن را براي سعادت بشر تشريع فرموده است و خدا است كـه  
هاي آن را روشن ساخته است، و لذا پيـروي از آن،   حقيقت آن قانون را بيان و پيچ و خم
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جز اين نيست كه انسان به طـور كامـل   » و نيك مطلق«به طور مطلق بر همه واجب است 
 ن تبعيت كرده صادقانه آن را دنبال كند.از آ

خذي كه اسالم براي شناسائي نيك و بد باب اخالق در اختيار ما اسپس آن مرجع و م
هـا   ها رجوع كرده و به آن گذاشته است، بر كليه مدارك و سندهاي ديگر كه فالسفه به آن

صحيح جـا داده   ها را در يك سيستم آن هكشد، بلكه هم جستند، خط بطالن نمي استناد مي
دهد، و اما آنچه از اين مدارك مورد قبـول   ها را اجزاء منظم يك اصل اصيل قرار مي و آن

 يهخذ اصلي و تنهـا وسـيل  اها را م اسالم نيست، اين است كه انسان همه و يا برخي از آن
 نهائي براي شناسائي، اتخاذ كند.

هنمائي و ارشاد الهي به شناسائي را يهكند كه آنچه انسان به واسط زيرا اسالم ثابت مي
اصلي معرفت، و مرجع شناسائي است و اما دانشي كـه   يهآيد، تنها پاي خير و شر نائل مي

آورد و يا از قوانين كلي زندگي و اوضاع هستي استفاده  هاي خويش به دست مي از تجربه
ايـد، همـة   نم كند و همچنين شناخت و دانشي كه وجدان و خرد، به آن راهنمـائي مـي   مي
بينيد كارهـائي را كـه اديـان     ها چيزي جز مؤيد و شاهد آن پاية اصلي، نيستند. آيا نمي اين

ها گواهند و  بودن آن هاي انساني به نيك شمارند، هنوز هم تجربه آسماني نيك و صالح مي
نمايند و عقـل و وجـدان    ها را تصديق مي همچنين قوانين كلي زندگي، صالح و نيكي آن

 باشند؟؟ ها مي د آننيز مؤي
شك تنها ميزان درست و واقعـي، هـدايت الهـي اسـت نـه ايـن        ولي با وصف اين، بي

هاي ممتـد انسـاني و يـا از قـوانين      وسائل و طرق مختلف شناسائي و اگر احياناً از تجربه
زندگي و يا از آراء وابسته به عقل و وجدان، حكمي مخالف احكام آسماني، به دست آمد 

هـا!!!   ار و اطمينان به دستورات و ارشاد خداوندي است نه به اين آراء و استنباطقطعاً اعتب
معرفت كه در اثر هدايت خداوند و اديان به دست  يه... و ثمره اين ميزان صحيح و وسيل

آيد، اين است كه تمام علوم و معارف بشري در سيستم واحدي جمع و در يك سـياق   مي
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وب و تزلزلي كه از نبود همچون ميزان كلي و غرور هركس شوند، و انسان از آش چيده مي
 يابد. شود، نجات مي مي خويش ناشي يهي و نظريابه ر

همچنين اسالم مشكل و معماي نيروي ضامن اجراء را كـه الزم بـود قـوانين اخالقـي     
عاملي را كـه بـه وسـيلة آن مـردم وادار بـه كـردار        يهتوسط آن اجراء گردد، و نيز مسئل

كنـد، ولـي نـه چنانكـه بـر تمـام        پسنديده گشته و از اخالق پست بيزار شوند، حـل مـي  
اند خط بطـالن كشـد، بلكـه در     هائي كه فالسفه براي حل اين مشكل پيشنهاد كرده نظريه

ها چسبيده  به آنخواهد مطالب غلطي را كه  ها را تصحيح كرده و مي ضمن دستوراتش آن
هاي زنجيـر   ها را مانند رشته آن يهها پاك گرداند و هم و يا اضافه شده است از آن نظريه

 به طور منظم در يك سيستم شامل و عمومي بچيند.





 

 
 

 ضامن اجراي قوانين اخالقي اسالم

داوند است، طبعاً داراي يك خ يهآئين اسالم و شريعت الهي چون دستوراتش از ناحي
معنوي  يهتواند خود به خود در ميان مردم اجرا گردد و اين قو نيروي معنوي است كه مي

كند در دل هر فرد با ايمان وجود دارد كـه   كه بر اجراي نفوذ قوانين اخالقي مساعدت مي
بـه   آورد و انسـان را  او را به سوي طلب خوشنودي پروردگارش به نشاط و حركت درمي
شود، وادار به كوشش  دنبال كمال مطلقي كه در اثر تقرب به پيشگاه خداوندي حاصل مي

كند، سپس همين نيروي ضامن اجرا كه در دل عموم افـراد بـا ايمـان ريشـه      و فعاليت مي
دهنـد، وجـود    دوانيده است، قطعاً در اجتماعي كه افراد آن را چنين اشخاص تشكيل مـي 

هاي محكم اسالمي تأسـيس   ت صالحي هم كه براساس و پايهخواهد داشت و باز در دول
 گرديده، موجود خواهد بود.

 عامل محرك براي پيروي قوانين اخالقي اسالم
سـازد،   بـه اخـالق وادار مـي    اقتداچيزهائي كه فرد با ايمان را به پيروي و يهو از جمل

عنايت و اهتمام او به اداي تكليف و به جـاآوردن فـرائض و واجبـات بـوده و همچنـين      
ــائي، و زشــت و   جانــب داري و حمــايتش از حقيقــت و درســتي از روي بصــيرت و بين

ها، اميدي كه  اين يهناچيزشمردن امور باطل را از روي علم و دانش است، و عالوه بر هم
ان به ثواب و پاداش اخروي و ترس و وحشتي كه از عذاب و زحمت روز جـزا  فرد باايم

 دارد، عمده عاملي محرك براي پيروي دستورات اخالقي اسالم است.
شويد كه چطور اسالم آشـوب و اختالفـي را كـه در     از مطالب گذشته شما متوجه مي

راهنمائي خداوندي بـه  افكار و كردار انساني بر بناي وضع سيستم اخالقي به غير  يهناحي
 كن سازد. آيد، ريشه وجود مي





 

 
 

 هاي گذشته بحث ي هنتيج

گردد، زيرا اسـالم از   اخالقي اسالم كامال روشن مي يهبا توجه به مطالب گذشته نظري
كند كه آفريدگار همه بـوده و مالـك حقيقـي     نظر ايدئولوژي، خدائي را به بشر معرفي مي

نياز است) كـس ديگـري نيسـت و جـز او      انسان و باقي مخلوقات جز او (كه يگانه و بي
براين، وسـاطتي كـه هرگـز    تواند شركت كند. بنا معبودي به حق وجود ندارد و تنها او مي

نتواند خدا آن را رد كند، در پيشگاه امكان تحقـق نـدارد، مگـر شـفاعتي كـه بـه معنـاي        
 گردد. درخواست و تقاضا بوده و سبب جود و بخشش او مي

رستگاري و يا زيانكاري بشر، در پيشگاه خداوند بستگي كامل به نوع عملي دارد كـه  
توانـد بـر گناهـان شـخص      هيچكس نمي –دهد  يدر زندگي دنيوي با دست خود انجام م

ديگر پرده بكشد و امكان ندارد كه بار گناهان كسي بر ديگري حمل گردد، و هرگـز هـم   
كـه   تر از اين است توان به ديگري داد. باز خداوند منزه ثواب و پاداش عمل احدي را نمي

التر از اين است كه بـا  اي از بشر، تعصب نشان دهد، و مقام او بلندتر و با نسبت به طائفه
اي ستم روا داشته و با ديگري به  يكي كنار آيد! و با فرد ديگر كينه بورزد، و يا به خانواده

عدالت رفتار كند و يا اين كه لطف و عنايتش را شامل حال ملـت و يـا نسـلي گردانـد و     
ـ    د نسل و يا ملت ديگر را از فضل و رحمتش محروم سازد، بلكه همة مـردم پـيش خداون

برابرند و به همة شان به طور مساوي، يك قانون اخالقي وضع كرده است و تنهـا مـالك   
 امتياز در پيشگاه خداوندي همانا فضيلت اخالقي و تقوي و پرهيزگاري است و بس.

و چون خداوند رؤوف و مهربان اسـت، دوسـت دارد، در ميـان بنـدگانش، محبـت و      
بندگانش نيـز جـود و بخشـش را دوسـت      رأفت باشد و چون او جواد و كريم است، در

، خـدا دادگـر و   درگذرنـد دارد، او بخشنده است، دوست دارد كه بندگانش نيز ببخشند و 
دادگستر است، افراد عدالت پيشه را نيز دوست دارد. باالخره ذات پاك خداوند از صفات 
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ظرفيتي منزه و وارسته است، و از رذائل قساوت، تندخوئي،  چشمي و كم ظلم، تعدي، تنگ
يكطرف، منزه است و لذا در ميان بندگانش نيز كساني را كـه از ايـن   عصبيت و سازش با 

 دارد. د شيطاني دورند، دوست ميصفات پلي
مضافاً بر اين، عظمت و بزرگي بدون معارض، مخصوص خداوند متعال اسـت. پـس   

زمين بدون لياقت و شايستگي، بزرگـي بفروشـد،    هرگز خدا دوست ندارد انسان در روي
نياز است كه جز او معبـود بـه حقـي وجـود      در صورتي كه تنها بزرگ خداي يگانه و بي

مخلوقات و آفريدهاي اين جهان به طور مساوي، بندگانش، او هستند و بـه   هندارد. و هم
و  عةخداوند واجب االطا ههمين خاطر راضي نيست كه يكي از بندگانش، خود را به منزل

 فرمانده مطلق!، قرار دهد.
ها و زمين، مالك حقيقي همه چيز است، اما آنچه  باز تنها خدا است كه در تمام آسمان

ان در اختيار انسان است، جـز امـانتي كـه از ناحيـة الهـي بـراي مـدتي بـه او         در اين جه
تواننـد بـه طـور     اند، چيز ديگري نيست. پس بنابراين، هيچكدام از بندگان خدا نمي سپرده

مستقل در برابر او، امر و نهي كنند، يا صدرنشين باشند! و براي مردم قانون جعل كننـد و  
د، و يا خويشتن را در ميان بنـدگان بـه طـور اسـتقالل الزم     يا دستور و فرمان صادر نماين

 يهو مطاع، جلوه دهند در حالي كه خداوند تنها ذاتي است كه سزاوار است همـ  عةاالطا
مخلوقات او را اطاعت كنند و نيكي تمام در بشر همـين اسـت كـه او را بـه طـور كامـل       

خداوند به او احسان و نيكـي  اطاعت نمايد و به فرمان او به طور جدي گردن نهد، سپس 
پس سزاوار است كه انسان به سپاسگزاري و شكرگزاري او قيام كند و او را دوسـت   كند،

حقيقي است، پس بهتر اسـت كـه    هدهند داشته و به سوي او روي آورد. و چون او نعمت
هاي او جز موافق خواست او، دخالتي ننمايد، و او دادگر و عادل است و  انسان در نعمت

الزم است كه انسان از عدل او بترسد و از عذاب و مجازاتش به او پناه ببـرد، همچنانكـه   
واجب است از انصاف او اميد ثواب و پاداش نيك داشته باشد، و او دانا به همـه چيـز و   

دانش او، چيـزي نـه در آسـمان و نـه در      يهمطلع از تمام رازها و اسرار است و از حيط
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دانـد، لـذا    ها است مي اي نيز، بيرون نيست، آنچه را كه در سينه ذره يهزمين، حتي به انداز
سيرتي، گـول زنـد، و او    خوئي و نيك تواند او را با تظاهركردن به خوش انسان هرگز نمي

گيـري او،   تواند از سخت اي نبايد خيال كند كه مي به بندگانش احاطة كامل دارد. هيچ بنده
 يابد. اگر مرتكب جرم و گناهي شد، نجات

*** 
اسالمي (اعتقاد به وجود آفريدگاري كه مالك  هشما خوانندگان عزيز اگر در اين انديش

تأمل و دقت كنيد، خواهيد ديد كه ) . م.خليفة اهللا استاست و بشر در روي زمين حقيقي 
از اين ايدئولوژي اسالمي يك زندگي اخالقي به صورت صحيح، به وجود خواهد آمـد و  
عمده مزيت و خصوصيت اين طرز فكر در اين است كه شما نقص و عيـوب آن مبـادي   

زنند، در اين فكر نخواهيـد يافـت    ها چنگ مي ايمان به آن اخالقي را كه مردم مشرك و بي
و باز در اين نوع تفكر، راه فـراري بـراي انسـان از تكـاليف و فـرائض اخالقـي پيـدا         –

نخواهيد كرد. و همچنين شـما در ايـن مبنـاي اخالقـي و اصـل اسـالمي، راه را بـه ايـن         
هـا، انسـان روي    هاي منحرف و باطل، باز نخواهيد يافت تـا بـه اتكـاي آن فلسـفه     فلسفه
روعش، قسـمت آبـاد روي زمـين را بـه دو جـزء      هاي نامشـ  هاي نفساني و خواسته هوس

تقسيم كند و نسبت پيكي، انساني شريف و داراي خلق عالي و فرشته صفت باشـد ولـي   
 نسبت به جزء ديگر عذابي دردناك و ديو خطرناك گردد.

هـا و عيـوبي اسـت كـه      باالخره اين اصل اخالقي و ايدئولوژي اسالمي، دور از نقـص 
ـ   هاي اخالقي  دامنگير پايه  يهمنكرين خدا بوده و نگذاشته است اخـالق انسـاني روي پاي

هـا اشـاره    استوار و متيني، به طور محكم قرار بگيرد، اين چند مزيت و امتيازي كه بـه آن 
 اسالمي است. يهشد، مزاياي منفي انديش

و در اينجا عالوه بر امتيازات گذشته، يك امتياز و مربت مثبتـي نيـز وجـود دارد و آن    
داري را كه وسعت  در جلو انسان يك هدف بسيار عالي و دامنه طرز فكر اسالمي، اين كه
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سازد و او را در رسيدن به اين هدف عالي و بلندپايه،  و بلندي آن اندازه ندارد، مجسم مي
 كند. هائي كه در ترقي و پيشرفت و صالح باالتر از زمان قرار دارند، مساعدت مي با انگيزه

دهد، آزمايش خداونـد را   ه اسالم در سويداي دل انسان قرار ميسپس اين طرز فكر ك
كند، بلكه اين امتحان الهي شامل جميع چيزهائي است كه خداونـد   منحصر در چيزي نمي

به انسان موهبت فرموده است، همچنين امتحان او اختصاص به حالتي از حاالت مختلـف  
رسد، نـدارد بلكـه شـامل تمـام      ن ميو به مقامي از مقاماتي كه انسان در زندگي خود به آ

هـا مشـغول فعاليـت     هـائي اسـت كـه بشـر در آن     ها و مرتبه مقام هحاالت و محيط به كلي
اي از مراحل زندگي مخصوص نيست، بلكه بشر در  باشد و نيز آزمايش الهي، به مرحله مي

 تمام مراحل زندگي، مورد امتحان و آزمايش است.
وسـعت امتحـان الهـي،     يهدائرة اخالقيات را بـه انـداز  اين طرز فكر اسالمي، ميزان و 

دهد حقيقت اين است كه بشر در تمام آنچه كه در اختيار او است: عقل، ابـزار   توسعه مي
و وسائل دانش و مآخذ آن، و آنچه كه مربوط به انسان و است: نيروهاي عقلي و فكـري  

عرض آزمايش است و حواس و مشاعر، عواطف، عشق و عالقه و نيروهاي جسمي، در م
 باشد. امتحان مي ه امور مزبور داخل دائرههم

به عبارت ديگر، آزمايش الهي شامل تمام وجود انساني است و به شخصيت او از تمام 
ـ  چيزهـائي كـه در روي    هاطراف احاطه دارد، پس از اين مرحله، انسان در رفتارش با كلي

كنـد و در   هـا تصـرف مـي    ائي كه در آنها مواجه و روبرو است و در تمام اشي زمين با آن
ها ارتباطي برقرار كرده اسـت،   رفتار با مردمي كه موضوعي از موضوعات دنيا، در ميان آن

 در معرض آزمايش و امتحان قرار خواهد گرفت.
كند، اين است كه آيـا   ها، آنچه كه خداوند انسان را در آن امتحان مي اين هباالتر از هم

كند و رفتـاري كـه بـا امـور      دهد و تصرفي كه در اشياء مي انسان در كارهائي كه انجام مي
آورد، به خدائي پروردگار ايمان دارد؟ و در دل، اين عقيده را دارد كـه او   مزبور به جا مي

اين كارها را آزادانه و با حريت تمـام بـه    هر اين دنيا است يا هماو د هخدا و خليف يهبند
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دهد؟ و يا اين كه خود را غالم حلقه به گوش ديگري، غير از خـدا   طور مستقل انجام مي
 ...!كند؟ هاي ساختگي خضوع و خشوع مي دهد و در برابر بت قرار مي

اخالقي اسالم، اثري از تكلف و محدوديت كه از تصور محدود و  هشما در اين انديش
وسيع، انسان را در تمام مراحـل   هنخواهيد ديد، بلكه اين انديش شود، تنگ دين، ناشي مي

شـود، و بـه تمـام     هاي مبارزه و فعاليت به پيش برده و سبب ترقي او مـي  زندگي و ميدان
شته (كه به آن اشـاره شـد) بـه گـردن او     هائي كه در تمام مراحل گذ تكاليف و مسؤوليت

سازد و باز اين انديشه، انسان را با يك عده مبادي اخالقي ديگـري   نهاده شده، متوجه مي
هـا رفتـار نمايـد، پيـروزي و      آن هها پيـروي كنـد و روي نقشـ    كند كه اگر از آن مجهز مي

 نمايد. مي هاي مختلف زندگي، تضمين موفقيت او را در امتحان الهي در كلية قسمت
اسـالمي ايـن اسـت كـه      يهمضافاً بر اين مزايا و خصوصيات، از آثار ديگر اين انديش

شـدن آن، در روز   دانـد، بلكـه پـس از تمـام     امتحان الهي را فقط در دنيا پديدار نمي هنتيج
اش روشن خواهد شد و موفقيت آشكار و يا محروميـت واقعـي،    قيامت نيز نتيجه و ثمره

است كه در روز قيامت انسان با آن روبرو است، نه آنچه انسـان در ايـن   پاداش و جزائي 
 آورد. جهان به دست مي

اسالمي، بشر را به زندگي دنيوي خويش متوجه ساخته و نظـر او را بـه    يهاين انديش
دهـد كـه نتـائج و     كند و او را در حالي قرار مي طرز رفتار و شؤون اين زندگي، جلب مي

كارها در دنيا پديدار است، ميزان حقيقي خـوب و زشـت، صـحت و     آثاري را كه از اين
خطا و مقياس ثابت حق و باطل و پيروزي و زيانكاري نپندارد. بنابراين، انسـان نبايـد در   

كردن از قوانين اخالقي و يا روگرداندن از آن، اين نتائج و آثـار دنيـوي را در نظـر     پيروي
روز قيامـت قبـول كنـد و در دل     يهه را در بـار بگيرد. توضيح اين كه اگر بشر اين عقيـد 

نسبت به آن اذعان و باور داشته باشد، چنين شخصي در پيروي از قـوانين اخالقـي قطعـاً    
شكيبا بوده و در تقيد به آن مباني در كلية حاالت، عنايت مبذول خواهـد داشـت، اعـم از    

 د! ...اين كه اين دستورات اخالقي در دنيا نتيجة خوب دهد يا ثمرة ب
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البته مقصود اين نيست كه اصال به آثار و نتائج دنيوي قوانين اخالقـي، اعتنـا نكـرده و    
اهميت ندهد (زيرا اسالم دوشادوش امور آخرت، امور دنيوي را نيز مورد توجه قرار داده 
است. م) بلكه مقصود اين است كه انسان همت خويش را مصروف اين منافع زودگذر و 

ز به مقدار ضروري، نكند و عمده عنايت و كوشـش او در دنبـال منـافع    فوائد فناپذير، ج
اي در دل  اخروي و فوائد هميشگي و باقي، باشد، و پس از استوارشـدن همچـون عقيـده   

كند مگـر ايـن كـه در آن     انسان، طبعاً او در زندگي خويش برنامه و خط مشي تعيين نمي
نمايد و قطعاً قضـاوت او در   مراعات مينتائج اخروي اعمال، و فوائد باقي و هميشگي را 

ايـن امـور در    انتخاب برخي از كارها و رهاكردن بعضي ديگر، اين نخواهد بـود كـه آيـا   
كند يا نه، بلكه تنها مالك حكم و  مندي مي زندگي دنيوي به طرف او جلب خوشي و بهره

عـدي زنـدگي   قضاوت او در اين امور، موكول است به آثار و نتائج حتمي كه در مرحلة ب
 (حيات اخروي و ابدي) پديدار خواهد گرديد.

شك سيستم اخالقي انسان در ترقي و پيشرفت خواهد بـود و   در اثر اين نوع تفكر، بي
در عين حال مبادي اخالقيش در معرض تغيير و تبديل واقع نشـده و غرائـز و طبـائع او،    

انسـان اگرچـه از نظـر    دستخوش تحول و انقالب قرار نخواهد گرفت، به عبارت ديگـر،  
هاي اخالقي هراندازه كه فرهنگ و تمدن و عمران پيش برود، در حال پيشـرفت و   انديشه

هـاي   ترقي است، ولي مباني اخالقي او دستخوش حوادث و انقالب قـرار نگرفتـه و پايـه   
شـود، تـا انسـان بوقلمـون صـفت بـه        اخالقي او موافق هر عصر و دوراني عـوض نمـي  

درآيد و داراي اخالق ثابت و عمل هميشـگي و محكـم، نباشـد و يـا     هاي گوناگون  رنگ
مانند پركاهي باشد كه در اثر وزش باد، به حركت درآيد و ابداً اسـتقرار و ثبـاتي نداشـته    

 باشد!...
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 مهم ي هدو نتيج
روز قيامت و اعتقاد به آن است.  يهاسالمي (كه در بار يهباالخره انسان در اين انديش

كنـد كـه هرگـز بـه وسـائل ديگـر        مهـم در قسـمت اخـالق، اسـتفاده مـي      يهم) دو فايد
 توانست آن را به دست بياورد: نمي

بـرداري از   نخست اين كه در اثر اين ايدئولوژي اسـالمي (اعتقـاد بـه آخـرت و بهـره     
شوند، طوري كـه   هاي اخالقي هرچه بيشتر، محكم و استوار مي اعمال، در آن روز. م) پايه

اين طرز تفكر، انسان داراي روش  يهاضطراب نپذيرد. دوم اين كه در نتيجهرگز تزلزل و 
اخالقي ثابت و معيني خواهد بود كه ابداً ترس و انحـراف و اعوجـاج بـه آن راه نـدارد،     

 قدم بوده و دلش سرشار از ايمان باشد. مادام كه انسان در اعتقاد بدين، ثابت
هائي كـه   مختلف دارد و آن يهها اثر و نتيج مثالً راستي و راستگوئي در اين جهان، ده

ها و دنبال منافع مادي هستند و در تمام كارها همان منافع دنيوي را در مد نظر  پي فرصت
كننـد   ها روش مختلف برحسب اقتضائات و حاالت، براي خود اتخاذ مي دهند، ده قرار مي

در آن اختالف و تغير  اخروي راستي، بدون شك يكي بيش نيست و ابداً يهليكن نتيج –
آميخته به اين اعتقاد و هدف  وطينشراه ندارد، پس آنكس كه ايمان به روز رستاخيز دارد 

است، ناچار بايد يك روش علمي اتخاذ كند و توجه به نفـع و يـا ضـرري كـه احيانـاً از      
 رسد، نداشته باشد. ناحية راستگوئي در اين جهان به او مي

نتائج دنيوي و زودگذر باشد، خواهيـد ديـد كـه نيـك و بـد       تان تنها به شما اگر توجه
هاي مختلف  تحت ضابط محدود و معيني واقع نخواهد شد، بلكه يك چيز به اعتبار نتيجه

آن، برخي اوقات نيك و در زمان ديگر، بد محسوب خواهد گرديد و از اين جهت اسـت  
كننـد   ي مـادي صـرف مـي   ها آنان كه عمرشان را در منافع مادي و دنيوي و در پي فرصت

 برند. هميشه در بحران و تزلزل اخالقي به سر مي
شـك خيـر و شـر     اما اگر شما در كارهايتان نتائج و ثمرات اخروي را رعايت كنيد، بي

(نيك و بد) داراي حد معيني خواهد بود و در اين هنگام هيچ فردي از آنان كه ايمـان بـه   
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بد فالن كار نيـك و يـا بـه     يهترس و بيم از نتيجتوانند فقط براي  روز قيامت دارند، نمي
 خاطر طمع در اثر خوب فالن كار بد، در برخي از اوقات روش خويش را عوض كنند.

خدا است و مالك چيزي نيست و  يهسپس تصور اين كه انسان در روي زمين نمايند
ت، قطعـاً  خـدا اسـ   يهحق تصرف در هيچ چيز ندارد، مگر از نظر اين كه نماينده و خليف

كنـد و راه و رسـم آن را روشـن     اي هدف از زندگي انساني را مشخص مـي  چنين انديشه
كند كه انسان نتواند در برابر پروردگارش استقالل نشـان   سازد و باز اين فكر اقتضا مي مي

دهد و از اطاعت و فرمان او سر باز زند، يا غير از خدا ديگري را عبادت كنـد و بـه بتـي    
يا به يكي از بندگان خدا تكبر ورزد و در روي زمين برتري بفروشد، گويا او  ايمان آورد،

بلكه او جز اين كه دنبال رضا و خشنودي پروردگار برود حق  –پروردگار جهانيان است!! 
هر عمـل و در   هخدا است در زمين يهديگر ندارد و بايد در برابر قانون اخالق كه از ناحي

 كند، تسليم شود. رف ميمورد هر چيزي كه در آن تص
سازد كه  اخالق، از يك طرف انسان را وادار مي هاسالمي در بار يههمچنين اين انديش

در كردار و اخالقش از هر روش ظالمانه و خط مشي كه توأم با عبـادت غيـر خـدا و يـا     
تكبر و كبريا باشد، اجتناب ورزد، زيرا عبادت و برتري و كبريا به مقام خالفت و نيابت از 

و از طـرف ديگـر    –دارد  طرف خدا در روي زمين، زيبنده نيست، بلكه با آن تضاد كلـي 
و زمـين خـدا اسـت و بـه      ها ها در آسمان تصرف انسان در چيزهائي كه مالك حقيقي آن

هاي مختلف را كه خدا آفريده است و حكومتش بر بنـدگان   كاربستن او نيروها و موهبت
ها بايد بر وفق تكوين و روشي باشد كه مالك و صـاحب ايـن    اين يهو رعاياي خدا، هم

ملك و رعاياي خويش اتخاذ فرموده است، نيازي به توضيح نيست كه از  يهبارجهان در 
آثار و نتائج خالفت و نيابت اين است كه خط مشي و روش نماينده با روشي كـه مالـك   

كند مخالف نباشد و اخالق نماينده با اخالق و سـلوك او فاصـله و فـرق     اصلي اتخاذ مي
 نداشته باشد.
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اخالقي اسالم است كه انسان مأموري بيش نباشد و نيروهائي  يهباز از آثار اين انديش
كه خدا به او داده وسائل و ابزاري كه در اختيارش گذاشته است، جز در مواردي كه خدا 

اي كـه بـرخالف ميـل و     دوست دارد و راضي است، به كار نبرد. و به تعبير ديگر نماينده
كند كه او دوست  ندگان او طوري رفتار ميكند و با ب سلطان در ملك او تصرف مي يهاراد

اي كه مالك حق تصرف به  ندارد، گناهكار بزرگي به شمار خواهد آمد، و همچنين نماينده
اثر  او داده، ليكن او مهمل گذاشته و آن را به كار نبندد، يا نيروئي كه به او است، آن را بي

و وسائلي كه مالـك در اختيـار او    برداري از امكانات بگذارد و ضايع گرداند و يا در بهره
ها كوتاهي نمايد و باالخره از تكـاليفي   انگار باشد و در به كاربستن آن گذاشته است، سهل

كه مالك اصلي به او فرض نموده است سر باز زند و همه را پشت سـر بيانـدازد، چنـين    
 گردد. اي جداً خطاكار محسوب مي نماينده

 تعاون و همكاري
اخالقي اسـالمي) ايـن    يهقطعي اين انديشه (انديشيهكه ذكر شد، نتيجعالوه بر آنچه 

گيرد كه تمام بشر يا  اي قرار مي است كه حيات نوع بشر و شؤون اجتماعي آن روي نقشه
توانند در قيام به تكاليفي كه خدا  نمايندگان خدا در روي زمين، مي يهبه عبارت ديگر كلي

اري كنند و در به جاآوردن تكاليف اجتماعي همديگر ها گذاشته است، همك آن يهبه عهد
 را ياري نمايند.

و در محيط متمدن و آباد بشري ديگر يكي از اوالد آدم تجاوز به حق نمايندگي بـرادر  
اي از مردم بر عدة ديگر مسـلط   شود كه عده اي پيدا نمي كند و زمينه نوع خويش نمي و هم

برداري ايشان را از نمايندگي خويش  ند و يا بهرهشده و حق نمايندگي را از آنان سلب كن
اي از آن، چنان دچار انحطاط شوند  به تأخير اندازند، مگر اين كه ندا نكرده!! بشر يا طائفه

كه خويشتن را از نمايندگي خدا انداخته و در روي زمين راه ظلم و ستم و طغيان بر ضد 
 مالك حقيقي و توانائي خود را اتخاذ نمايند!...



 تئوري اخالقي اسالم   54

نيابت و نماينـدگي انسـان    يهقطعي انديش يخاين همان روش اخالقي است كه نتيج
در روي زمين است و اما غرض از حيات اخالقي انسان و هـدف از كوشـش او در ايـن    

 شود. جهان، آن نيز به دليل قطعي و منطقي از اين انديشه معلوم مي
پروردگار خـود شـد،    يهيندتوضيح اين كه زماني كه انسان در روي زمين مأمور و نما

طبعاً ناچار است در زندگي هدفي جز اين نداشته باشـد كـه دسـتورات خداونـدي را در     
قسمت آباد روي زمين به مورد اجراء بگذارد و كوشش كند در آن قسمت از امـوري كـه   

انسان گذاشته است، قانون و حكم خدا را مورد عمل قرار  يهخداوند تدبير آن را به عهد
و برابر مشيت و خواست پروردگارش، قانون امنيت و صلح و عدالت را به پا بدارد، دهد 

اند، خاتمه داده و  هاي انس و جن در ميان بشر آورده و به انواع خبث و فسادي كه شيطان
خصـال و كارهـاي    يهكن سازد و فضائل اخالقي را به وجود آورده و ريش ها را ريشه آن

خواهد روي زمين را آبـاد بـه آن و سـاكنين و رعايـاي      و مينيك را كه خدا دوست دارد 
 خويش را آراسته به آن فضائل بيند، آبياري كند.

تي است كه هر انسـاني كـه روح نماينـدگي و نيابـت در او     يها، هدف و غا اين يههم
 بيدار است، بايد در پي آن باشد و مخلصانه در راه آن فعاليت و كوشش نمايد.

اسالمي نه فقط اهداف و غاياتي را كه طرفداران لذت و تمتع و عاشـقان  و اين هدف 
ها، آنان كه براي اثبات حقانيت! مطالب لغو و بيهوده  ها و نظائر اين ماديت و ناسيوناليست

كشد، بلكه به طور كلي اهداف مهمل  ها خط بطالن مي اصرار دارند!، دور انداخته و بر آن
هاي فاسد و غلط  ها در اثر انديشه ن برخي از اديان و رجال آنو باطلي را كه در مغز پيروا

دين و روحانيت، جاگير شده است، جداً كنـار ميانـدازد و در ميـان ايـن دو فكـر       هدر بار
اسالمي (اصل نمايندگي از جانب خدا) در پيش انسـان   همتناقض و دور از صواب، انديش
هاي او را بـراي انجـام كـار بـه نشـاط      سازد و تمام نيرو هدفي بس بلند و واال مجسم مي

قواي فكريش را براي كوشش و مبارزه در هر دوره از دوران زندگي، به  هآورد و كلي درمي



 55 تئوري اخالقي اسالم

ها را در به پاداشتن يك سيستم مدني و فرهنگـي و ترقـي و    آورد، و همة آن حركت درمي
 بندد. پيشرفت خويش، به كار مي
ي و اصولي بود كه اسالم به عـالم بشـريت بـه    سازيم: اين مبان در پايان خاطر نشان مي

ريزي كنيم و بايد توجه كنيد كه اسالم  ها پي آن هارمغان آورده است تا بنياد اخالق را برپاي
اي از طوائف بشري نيست، بلكه ميراثي است همگـاني   ملتي از ملل جهان و يا طائفه هويژ

ايـن نـدارد    سالم، هدفي جزكه جهان انسانيت جملگي در آن سهيم است و آئين مقدس ا
 كه جهان و تمام بشريت، به رستگاري و پيروزي نائل شوند.

خواهد، سزاوار است دقـت كنـد، تـا     پس هركس سعادت خويش و افراد بشري را مي
هـا،   ببيند كدام مبنا و پايه اخالقي در ايجاد اخالق صحيح انسـاني و پيشـرفت و تـرق آن   

هائي كه اسالم براي ما افـراد بشـري تهيـه     قوانين و پايهآيا  –تر است  نيرومندتر و مستقيم
خواند يا آنچه كه برخـي از مـذاهب و مكاتـب فلسـفي، بـه مـا        فرموده و به سوي آن مي

 دارند؟! عرضه مي
تر و  هاي اسالمي، صحيح وقتي كه انسان با اعتماد كامل و از ته دل اعتراف كرد كه پايه

ان را به هدف و آرمـان مطلـوب برسـاند، پـس نبايـد      تواند انس تر است و بهتر مي مستقيم
شـدن در برابـر آن    تعصب خشك و جاهلي، مانع از پذيرش آن مباني و اصـول و تسـليم  

 باشد.
 و آخرين سخن ما، سپاسگزاري بر پروردگار جهانيان است.

 كتاب پايان يافت. هترجم 1365/  7/  30در تاريخ 
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