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ػرٌخ اص   ٗري اػرز ٍ ا  ٕفؼل ٍ فبػل اص ػٌخ سثظ ٍخَد ٘بىاسسجبط ه ٖؿٌبػ ٖاص هٌظش ّؼش

. ًفغ ثِ ػٌَاى هجذؤ سوبم افؼبل كبدسُ اص اًؼبى ٗبثذ¬ٖسثظ سٌْب دس هذاس ػلز ٍ هؼلَل سحمك ه

ٍ ؿرٌبخز   ٖسٍ ثشسػ ٗياخالق هغشح اػز. اص ا ٕاص هجبد ٗىٖثِ ػٌَاى  ٍٖ اص خولِ فؼل اخالل

ٕ ثرِ ػٌرَاى سٍ   ٖكذٍس فؼرل اخاللر   ٘ف٘زآى دس و ٘شًفغ ٍ سإث اػشؼذادّبٕ ٍ ّب¬هؤلفِ  ٗىرشد

ّ  ٖسوربه  ٖ،اخاللر  ٗىرشد سٍ ٗري . دس اسٍد¬ٍٖسٍد ثِ حَصُ اخالق ثـروبس هر   ٕثشا ٖخبك  ٘نهفرب

 ٘رز ثرِ سشث  ٘ذىهؼٌرب اػرز ورِ ساُ سػر     ٗيٍ ثذ گشدد¬ٖخالكِ ه« اػشذال»دس هفَْم  ٖاخالل

هگرش   گشدد¬ًٖو ٘ؼّشهْن ه ٗياػز ٍ ا ٖدسًٍ ٕثِ لَا ثخـٖاػشذال  ٗل،اص سرا ٍٖٗ سّب ٖاخالل

ٕ ¬اسصؽ ٘ربس اػز وِ هؼ ٖاخالل «ٖاخالق ػمالً»وِ ػمل ثش لَا حىَهز وٌذ.  ٖصهبً دس  گرزاس

ثِ ووبل ٍ ػؼبدر اًؼبى سا سَاضغ داؿرشي ٍ   ٘ذىثش ؿوشدُ ٍ هالن سػ ٖافؼبل سا ػٌدؾ ػمالً

 .وٌذ¬ٖه ٖدادى ػمل هؼشف ٕثشسش
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 هقذهِ

ح یالهًؿي یافحىوشىؾ  یبكا یهك اهك همیً یاله یًیؾق شهاو ب ط  ی٠لل اوث که هكشل
ث فا٠ل یوشىؾ او باٌؿ. همه بكؼىقؾاقيیؿ کیه ؾق  ییو غا یهىشىؾات همیى ال ؾو ٠لل

یث هاؾ یوشىؾ هاؾل  یبه الحٕا یهىشىؾات هاؾل  یاوه یىا  یمي یو ِىق یکه ؾاقيؿ ال ٠لل
ث فا٠ل¬بهكه ال آو شهث  ٌىؾ،¬یه یكج١ب یمي یآو به هبؿأ فا٠ل الکه  یهًؿيؿ. يمً ٠لل

 یلییجعل یجیك اویث. لیفا بكقوی¬پكقيیگ یگكبؽً ه١لى  اوث ال ٠ل  ؾ یکه هىح
ثفا٠ل و  یو شًبیه اقلٌی ٌیىيؿ¬یال او ِاؾق هی یماکه هىحم یىبث به اهىقايىاو ي یل

ثؾاقيؿ ال اهم یاؼالل  يه،ًٌاویا یو هىیح ییكبكؼىقؾاق اوث. ؾق يگاه ٠م ای¬یژهو یل
به  یال يىٞ اقجباٖ ٠لث و ه١لى  اوث. ف١  اؼالل یايىاو با ف١لً اقجبا٘ یاواقجباٖ ه

یثاویث. ال آيصیا کیه فا٠ل یهبؿأ فیا٠ل یالهًؿاوث که ي ی٠ًىاو اهك همیى الىشىؾ  یل
ه يبىؾه، بلیه ؾق ٘یى  اقاؾه و فا٠ل یثايىاو جاهل يیىٞ  یؼؿاويیؿ هح١یا  اویث، بكقوی یل

ثهبؿ  ؾق  هیایی¬یژگییهیا و و¬ِاؾقه ال او بیه شًبیه یاؼالل ا ايىاو يىبث به اف١ یل
ؾق  یگیكؼىؾ ايىاو اوث. بیه ٠بیاقت ؾ یو ؾاؼل یکه ؾقوي گكؾؾ¬یيهاو او ه١ٙىف ه

 ییكال ٌیىؾ،¬یو اؼیالق پكؾاؼحیه هی یايىاو ًٌاوی یاوه یشًبه به قبٗ و وابىحگ یىا
و  تآيهاویث و هلییا یبايىاو، اِالض و جهیف یهىٔىٞ اؼالق هماو هلیات يفىاي

 ییکٌی  گكفحى آيهیا ؾق  یفیثهىحًؿ و ک یيفىاي هاییؿههك ؾو ال پؿ یاقیاف١ا  اؼح
کاوي و جیالي  یکو  یبعد وال١ یکب١اا که ٘ گیكؾیايصام ه یوال١ یو قابٙه یًؿفكا

ؼىاهؿ بىؾ که ِیكف يٝیك  یىا یقا ٘لب ؼىاهؿ کكؾ. ظا  پكوً اِل یمیظم ی٠لم
و  یيفىیاي هیایییثوال١ ٌیىؾ،یايصام ه القکه ؾق هعؿوؾه ٠لن اؼ یال اقلي گفاق

 ییكیگٌیی  یفییثؾق ک یچیه يمٍی گفقؾ،یه یاتکه ؾق والٟ بك جیىو يفىاي یظالج
ال يفه قا بؿيبا  ؼىاهؿ  یٌؿو اف١ا  اؼالل یؿاقو پؿ یؾق قوض ايىاي یهلیات اؼالل
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ثيمً هبؿ  یگكؾاٌث. به ٠باقت ؾ  یىث؟چ یآو ؾق ِؿوق ف١  اؼالل یيفه و لىا یل
ال  یو بكؼی ی٠الهیه ٘با٘بیا  یكیو جفىی یاؼاللی ی،که ؾق هباظد فلىیف ییآيصا لا

آهیؿه اویث،  ییاوق بیه هال هىیؤله هیفکى یعاجیها و گاه جّك¬ؾللث یٍاوٌاگكؾاو ا
 ؼىاهؿ بىؾ. یٍمًؿاوايؿ یىبك آذاق ا یؿبا جاک یمي یكجعم یىا یهبًا

 سٍیکشدی اًؼبى شٌبػبًِ بِ اخالق . 1

هیای ویژگیی بعد ال ايىاو و اقجباٖ او با ف١  اؼاللی اوث. ؾق اییى قویییكؾ بیه
ؼیاَ ايىیاو و  1وشىؾی ايىاو ال شمله يفه، لىا و اوح١ؿاؾهای آو و يییم فٙكییات

ی بكای جبیییى بهحیك قابٙیه ٌىؾ.قابٙه آيها با اؼالق و ِؿوق ف١  اؼاللی پكؾاؼحه هی
 هفکىق، يگاهی هؿلايه به ج١كیف اؼالق للم اوث.

ثبسخَاًیتؼزیفٍهَضَعػلناخالق-1-1

ه و ویكت اوثDF ُؼلكEاؼالق ال واژه  ؾق کحب لغث به  >به ه١ًای وكٌث و وصیل
ايیؿ، ولیی یییی بیه ال ییک قیٍیهD ُؼلیكEو D َؼلیكEقه ٌؿه اوث که ایى هٙلب اٌا

ِىقت ايىايی اٌاقه ؾاقؾ و ؾیگكی بیه وییكت. ی١ًیی همیايٙىق کیه لیبیایی و لٌیحی 
 =باٌؿ، لیبایی و لٌحی باً٘ی يیم هىقؾ جىشه لكاق گكفحیه اویث.ٜاهكی هىقؾ جىشه هی

Fقایس <ولی ؾق اِٙالض ؾاقای ج١اقیف هؽحلفی اوثبكؾ اِٙالظی اؼیالق جكیى کاق
ؾق بیى ايؿیٍمًؿاو و فیلىىفاو اؼالق اوالهی ج١كیفی اوث که ال ؾیكبال هٙكض بیىؾه 

های پایؿاق ؾق يفه که هىشب ِیؿوق اف١یالی ِفات و هیئثEو آو ٠باقت اوث ال: 

                                              
 ؼىؾ بعری شؿاگايه ؾاقؾ. D اؼالق فٙكیEی فٙكت با اؼالق با ٠ًىاو قابٙه. ;
 .82، َ 00 زلىاو ال١كب، . >
های هؽحلف هٙال١یات اؼاللیی، ه١كفیث ی ظىلههعمؿ ٠لی ٌمالی، ٠لن اؼالق و فلىفه اؼالقF جؤهلی ؾقباقه. =

 .22،، وا  او ، َ 89اؼاللی، ٌماقه وىم، جابىحاو 
 .20. بكای هٙال١ه بیٍحك، قک فلىفه اؼالق، هعمؿ جمی هّباض، َ <
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ؾق  ; Dٌیىؾ.هحًاوب با آيها به ٘ىق ؼىؾشىي و بؿوو يیال به جفیك و جؤه  ال ايىاو هی
و ِفات و هلیات يفىايی با ِؿوق ف١  اؼاللی قابٙه جًگاجًگ ؾییؿه ایى ج١كیف هیا

ات يفىايی هك ٘ىق که واؼحه ٌىؾ،  قا ف١  ٌؿه اوث. به ٠باقت ؾیگك هلیات و ؼلمیل
اؼاللی ؼىؾ ؾاقای ؾو لىن اوث: الف( ٘بی١ی واليؿ. هلیات  هی ؼىؾ با هًاوب هن

 >اکحىابی.یا غیك اکحىابیF ب( هبحًی بك ٠اؾت و هماقوث یا 

قوٌى اوث که جفییک هیاو هلیات اکحىابی و غیك اکحىیابی ؾق کیفییث ظّیى  
آيها اوث و پفیكي هلیات ٘بی١ی به ه١ًای غیك لاب  لوا  بىؾو آيها يیىیثF لییكا ؾق 

جىايیؿ بیا اؼحییاق جؿاوم و بما  هك ؾو لىن به يى٠ی ال اؼحیاق اظحیاز اوث و ايىیاو هیی
  =   واؼحه یا جغییك ؾهؿ.ؼىیً ظحی هلیات هماشی قا لا

 ایى جّىیك ال اؼالق بیايگك چًؿ ویژگی اوث:

يمً هعىقی يفه و ِفات آو ؾق ظمیمث اؼیالقF همیايٙىق کیه بییاو ٌیؿ، . 0
 هلییات همیاو قیٍه اؼالق ؾق يفه و هلیات يفىايی اوث و به ج١بیك ٠الهه اؼالق

  <اوث.  قوض اوِاف ال وِفی مثیظم ؾق و قوض ؾق قاوؽه

ايیؿ Fالی که ياٌی ال ِفات ياپایؿاق يفىايی اویث ال ؾاییكه اؼیالق ؼیاقزاف١. 2
 هايًؿ بؽًٍ ايىايی که ِفث پایؿاق ؾق او بؽ  اوث.

ج١كیف هفکىق ؾقبكؾاقيؿه فٕای  و قـای  اؼاللی اوثF به ٠باقت ؾیگیك اییى . 9
و هن ِفات ياپىیًؿ و بیه اِیٙالض D فٕای Eج١كیف ِفات پىًؿیؿه و به اِٙالض 

E قـای Dقا ؾق بك هیگیكؾ. بًابكایى هی :جىاو ال ؾوگىيیه اؼیالق ویؽى گفیثE اؼیالق

                                              
 . 20-09. هّباض یمؾی، فلىفه اؼالق، ُِ ;

 .952، 25َ ق، ز 0409كوت، یشلؿ، چاپ ؾوم، ب 000هعمؿ بالك بى هعمؿ جمی هصلىی، بعاق األيىاق،  >.
 .22هعمؿ ٠لی ٌمالی، َ . =
، 2، ز 0954، یشلؿ، چاپ پًصن، لن، ؾفحك ايحٍاقات اواله20ماو، یك المیى، جكشمه جفىیی، هعمؿ ظىی. ٘با٘با<

 َ925. 
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هال ههؿی يكالی يیم ؾق همؿهه ه١كاز الى١اؾه اؼالق قا D. اؼالق قـیلثE و D فٕیلث
ؾايؿ ال ایى شهث ٌمكؾ و يفه قا هايًؿ بؿو هیهحیف  بیاو قـا   و ه١الصه آيها بك هی

هیا اویث، يفیه يییم ها، اهكاْ و ِیعثها و لفتقيسکه هماو ٘ىق که بؿو ؾاقای 
جىايؿ بكؼىقؾاق ال قـا   اؼاللی ٌىؾ که بكای ه١الصه آو و قویؿو به و١اؾت ؼىؾ هی

  ;ؾايؿ.بایؿ بكای اِالض آيها لؿم بكؾاقؾ و ٠لن اؼالق قا هحیف  ایى اهك هی

 بعید Dىاويفه اي هلیاتE كاهىویپ ؾايؿ کههی فًی قا Dاؼالق٠Eالهه ٘با٘با ی 
اوثF و غكْ ال اؼالق  ايىايی و ىايییظ و يباجی لىای به هكبىٖ که هلیاجی کًؿ، هی

 کمیا  هییها هٍؽُ يمىؾو هلیاجی کیه قـا   آو و ال قا جفییک هلیات فأله يفه
 ییًٌاویا ال ب١یؿ آؾهیی کًؿ جاايىاو ٌؿه و هلیاجی که وبب يمُ اووث ه١كفی هی

 همحٕیای که یییي ا٠ما  صهیيح ؾق و کًؿ ؾوق قـا   ال و ؿ،یاقایب فٕا   به قا ؼىؾ آيها
يماییؿ و هین  شلب قا به ؼىؾ ٠مىم ًیوحا اشحماٞ ؾق جا هن ؾهؿ ايصام اوث، فٕا  

  >بكوايؿ. کما  به قا ؼىؾ ٠ملی و ٠لمی و١اؾت

بًابك ج١كیف یاؾ ٌؿه، هىٔىٞ ٠لن اؼیالق همايیا يفیه، لیىا و هلییات يفىیايی 
با جىشه به ایًیه اؼالق شم  ظیمث ٠ملی اوث و ال باییؿ و يباییؿهای  =ؼىاهؿ بىؾ. 

کًؿ، لهكا آي ه هىقؾ جؤکیؿ ؾق ٠لن اؼالق اوث، هلییاجی اویث کیه اقلٌی بعد هی
جیىاو آو قا ٌیاه  جمیام ٌیىيؿF هیك چًیؿ هییهًٍؤ ِؿوق ف١  اؼاللی و اقلٌی هیی

ف به ؼىب و بؿ هیف١الیث ّل يیؿ بیكای يفیه ايىیاو جىاٌیىؾ و هییهای ايىاو که هح

                                              
 .09،َ 0، ز 0952شلؿ، چاپ او ، لن، اوما٠یلیاو،  2هعمؿ ههؿی يكالی، ه١كاز الى١اؾه، . ;
، 0954، یشلؿ، چاپ پًصن، لین، ؾفحیك ايحٍیاقات اویاله20ماو فی جفىیك المكآو، یی، المیى ٘با٘بای. هعمؿ ظى>
 .228، َ 0ز
 . 09، َ 0985شلؿ، چاپ او ، لن، هىوىه بىوحاو کحاب، 2، هصمى٠ه قوا  ، ییى ٘با٘بایهعمؿ ظى. =
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جیىاو کمالی قا فكاهن آوقؾ یا هىشب قـیلث و يمّی ؾق يفه ٌىؾ ؾايىث. بًابكایى هی
 ;هىٔىٞ اؼالق قا هلیات و ظالت يفىايی و اف١الی که قيگ اقلٌی ؾاقيؿ، ؾايىث.

راثطًِفسثباخالقٍفؼلاخاللی-1-2

٘با٘بیا ی اؼیالق قا  قابٙه هیاو يفه و اؼالق ياگىىحًی اوث جا شایی که ٠الهه
یث ِیؿوق ف١ی   ايىیاو قوضوِف  هماو هلیات قاوؽه يفىايی و بكٌیمكؾه کیه ٠لل

اؼیالق ییا ُؼلیك و ؼیى شیؿای ال يفیه  >ٌىؾ.اؼاللی بؿوو جؤه  و فیك ال فا٠  هی
يیىث، بلیه کیفی ال کیفیات يفىايی اوث که هماو هبؿأ ِؿوق چیمی اوث که ال آو 

جك ف١  اؼاللی ه١لىلی اویث کیه ٌىؾ. به ج١بیك ؾلیكیج١بیك به ف١  یا ٠م  اؼاللی ه
هیاو اییى ؾو قا ال يیىٞ اقجبیاٖ هییاو  یشى کكؾ و قابٙهوهبؿأ آو قا بایؿ ؾق يفه شىث

یث ؾاٌیحى هىٔیىٞ ه١لى  و ٠لث جعلی  يمىؾ. با جىشه به آي ه پیً جك ؾق بیاو ٠مىهیل
ِفات و هلیات اکحىیابی هیك ٠لن اؼالق گفحه ٌؿ، پكؾاؼحى به اف١ا  اؼحیاقی و يیم 

ؾو للم اوثF چكاکه ايىاو اؼاللی ايىايی اوث که هن ال قـا   و ٌكوق يفىايی هبكا 
بىؾه و به فٕا   هحّف اوث و هن ؾق همام ٠م  ال کاقهای لٌث و ياپىًؿ اشحًیاب 
کكؾه و کاقهای ٌایىحه ايصیام ؾهیؿ. البحیه قوٌیى اویث اهمییث ِیفات و هلییات 

ه ؾلی  ؾیكپایی و هايؿگاقی و ال وىی ؾیگك به ؾلی  جیؤذیك هىیحمین اؼاللی ال یک وى ب
ؾهًیؿ اهمییث ی که ؾق والٟ بؽٍی ال ظمیمث آؾهی قا جٍیی  هیبك ٌؽّیث بگىيه

ث آيصایی به ٔكوقت جبؿی  هی =بیٍحكی ؾاقؾ. کییف Eگكؾؾ که ؾايىحه ٌیىؾ ایى اهمیل
 و ؾاقؾ آو هلییات ال يٝیك لٙیٟ حییهى يفه بىؾو اؼالق، بؿیى ه١ًا يیىث که ايىاو

 ظحیی ايىیاو ثییهى ویاليؿه هلیات ىیا بلیه ٌىيؿ، هی او ثیهى بك ٠اقْ هلیات
 بیا ايىیاو ١ًییی هىحًؿF او وشىؾ شىهكی ثیف١ل هماو ًهایا. ٌىيؿ هی ايىاو ثیهاه
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 كییکًؿ. ال اییى قو بیه ج١ب هی كییجغ Dبىؾيً چهEظحی  کًؿ هی ؿایپ که ییهاؼى و ؼلك
 هین Dبیىؾو چیهE يؽىاهؿ بىؾ، بلییه ٠لین Dبىؾو چگىيهE ٠لن جًها DاؼالقE محكیؾل

 و کًیؿ هی كییجغ حًیهاه و ٌىؾ هی واؼحه حًیوال١ ؼىؾ ؼىی و ؼلك با ايىاو. هىث
و  وال١یی ثیچىو ٌؽّی لكآو کكین يیم، هًٝك ال ;Dٌىؾ. هی گكییؾ ِىقت ِىقجً

ه ال اقی،یاؼح ٠م  هك اووث که با هماو يفه ايىاو مییهى ظم  گیام ثیف١ل بىىی لىل
 کًیؿ، هیی قا کىب ؼىؾ همّىؾ و هؿف و اقاؾه با هحًاوب حییؼاِ و اذك و ؾاقؾ هی بك

 ال ؼیىؾ هحًاوب وىی ٠المی به او قا و ايىاو گٍحه ثیٌؽّ شم  هلیات و آذاق ىیا
فیE: 2 آیه( 25) هلک وىقه ؾق >.ؾهؿوىق هی وشىؾ ٠ىالن  ى ییالع و المىت ؼلك الل

 هًصك که يفىايی هایکًٍ و با ٜكافث ؼاِی به هلیات ٠Dمال اظىى ینیا بلىکنیل
 ؾاقيیؿ او وال١ی ظمیمث واؼحى و ايىاو وكيىٌث ؾق هىحمین جؤذیك و ٌىيؿهی ٠م  به

 يه و اوث ٠Dم  ىیجك ِىابE ال وؽى آیه ایى به بیاو اوحاؾ هٙهكی ؾق. کًؿهی اٌاقه
E٠م  ىیٍحكیبDF ییهیا مهییايگ كیجیؤذ جعیث کیه آيگیاه نیبؿاي که اوث ىیا ٠مؿه كایل 

 وییًات و ظكکیات ولىله هی که ٠م  یكیپ ال گفٌحه نیؾه هی ايصام ٠ملی قوظی،
 ییویى به محاا یظم و وال١اا  ه١ًىی يٝك ال اوث، ؼاَ هایاقلي و اذكها ؾاقای و اوث

ؾق ایى ِىقت اوث که ليؿگی ايىاو ب١ؿ بی يهایث  =.نیکً هی میی٘ك ٘یل  و نیقو هی
ی جًگ ليیؿگی و ؾق يحیصه هكگم پیاهؿ کاقهای ؼىؾ قا هًعّك ؾق هعؿوؾهکًؿ پیؿا هی

  <ؾهؿ.پًؿاقؾ و جؤذیك آيها قا ؾق و١اؾت و ٌماوت ابؿی هىقؾ جىشه لكاق هیهاؾی يمی

 یهصمى٠یه کىیی يیم به ایى هٙلب اٌاقه ٌؿه اوث کیه هیك ?ؾق قوایات هح١ؿؾی
 افٍیايؿیه ؼىؾ ؾق که اوث بفقها ی اجًیي و ا٠ما  ٟیشم و اوث ؼىؾ اتیي و کكؾاق
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 ِیفات و ـاجیً هلییات وی  اؼیالق و ٌیىؾ،یهی بیفقها ؾق يهایث اهك هماو ؼىؾ و
 ;.آيها او و ٌىيؿیه او آيها و اوث، هعٍىق آيها با ٍهیهم و گكؾيؿیه للهً

ؾايىحى يفیه، D شىمايیه العؿوخ و قوظايیه البما Eال هًٝك فلىفی يیم بك هبًای 
پیؿایً، پكوقي و واؼث ظمیمث ايىاو ال یک وى و شهث ؾاؾو به ٠می  اؼالق ؾق 

وی ال وىی ؾیگك يمً ج١ییى کًًؿه ؾاقؾ. بیؿیى ه١ًیا کیه ٠ملیی قا کیه ايىیاو ايصیام 
یابیؿ ولیی ؾق ِیىقت جییكاق و ٜهىق هییD ظا Eؾهؿ ؾق آغال ؾق يفه به ِىقت هی

ٜهیىق D شىهكیِىقت Eؾقآهؿه و وپه به ظالث D هلیه٠Eاؾت بك ٠م  به ِىقت 
و اییى D هیاؾهEی آیؿ يفه بكای آو به هًملهؾق هیD شىهكEکًؿF و چىو به ِىقت هی

ٌیىؾ و ؾق يهاییث ییک وال١ییث قا جٍییی  هییD ِیىقتEِىقت بكای آو به هًملیه 
ال همیى قووث که ؾق بكؼی ال آیات لكآو ايىاو قا ظمیمحاا بهیمه یا فكٌحه یا  >ؾهؿ.هی

ابكایى جؤذیك اؼالق و اوِاف اؼاللی ؾق هیحى ـات ايىیاو و کًؿF بًٌیٙاو ه١كفی هی
البحه بایؿ ؾايىث آي ه هىشب بیكايگیؽحى يفیه بیه ویىی  =چگىيگی آو وهین اوث.

اف١ا  و ال شمله ف١  اؼاللی ٌؿه جا ؾق ِؿؾ کىب آو بكآیؿ، وشىؾ لىایی اویث کیه 
ٕای  و ا٘ا٠ث ییا به ف قا که او  ییلىا ال اوث هكکب ايىاو وشىؾ ؾق يفه وشىؾ ؾاقؾ.

ؾلی  ایى هٙلب آو اوث که اف١ا  ايىاو هن به ؼىؾ  <کًؿ. هی قـا   و ه١ّیث ؾ٠ىت
ای که هبؿأ ِؿقو ف١  اوثF اوًاؾ ف١  ؾیؿو ٌىؾ و هن به آو لىهايىاو اوًاؾ ؾاؾه هی

ث آيهیا  یا ًٌیؿو هن به ايىاو و هن به لىه باِكه و واه١ه ظمیمی اوثF هك چًؿ فا٠لیل
ث يفه اوث.ؾق ٘ى  فا   ?٠لیل
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لَایًفسٍاخالق-1-3

 َهَلیه هییEاییى اویث کیه  ايىیاو ثیايىاو هىشىؾی ـو هكاجب اوثF ؼّىِی
 هین و ىاوییظ هین اوث َهَله هن که ه١ًا ىیا به ولی يه ،Dاوث شماؾی يباجی ىايییظ

 ;.اویث هكاجب ِاظب وشىؾ هی میچ هی ىیا ولی ىثیي ٍحكیب میچ هی بلیه يبات،
ه ٌؽُ واظؿ اوث، ؾاقای هكاجبی اوث که ب١ٕی ال آيها جمؿم یًیه یى ایيفه ؾق ٠

ه ییياهًؿF بیؿیى ه١ًیا کیه  ث هن هییى جمؿم قا ٠لیگك ؾاقيؿ به يى٠ی که ایبك ب١ٕی ؾ
ى یی ؼاِی ؾق باب يفیه اویث کیه ؾق ٠یؿهیى پؿیگك اوث. ایهكجبه، لا ن به هكجبه ؾ

اقؾ، هصمى٠اا ٌؽُ واظیؿی ث وشىؾ ؾیث و ه١لىلیاو هكاجب يفه يى٠ی ٠لیًیه هیا
قا  یؼاِی ییثبكؼیىقؾاق بیىؾه و غا یؼاِی ی١ثهك کؿام ال آو هكاجب ال ٘ب >اوث.

 یاییمههحًاوب با ؼىؾ بىؾه و ؾق ايىیاو ايگ یو ٌىل ی ؾا ما همكاه با هکًؿ و یؾيبا  ه
و  یىايی،و ظ ی١یقووث که يفه قا بك ؾو يىٞ ٘ب یى. ال همکًؿیه یصاؾهحًاوب با آو ا

و ٌیىق بیه  یميهًٍؤ ايگ یىايیو ظ ی١ی٘ب فهايؿ. ييمىؾه ینجمى یو اله یيفه لؿو
و ٌیىق  یميهًٍؤ ايگ یاوث و يفه لؿو یو اهىق پىث و قـا   اؼالل یاتهاؾ یوى

که هى واظیؿ  اوثبؿاو ه١ًا  یىاوث. ا یاؼالل ی و کىب فٕا یاهىق هح١ال یبه وى
او ال  ییباوث کیه بیه شهیث جكک یهؽحلف یالهایو ي یٍاتگكا جمایالت، یايىاو ؾاقا

هكبىٖ به قوض او  یهكبىٖ به شىن و بكؼ یالهاو ي یالتال آو جما یشىن و قوض، بكؼ
ی ابماقی اوث که هك یک وٜایفی قا بیك ٠هیؿه ؾاٌیحه و لىای يفه به هًمله =.گكؾؾیه

اؼالق  وشىؾ ایى لىا بكای وقوؾ به ٠كِه .به يىبه ؼىؾ فا٠لیحی جعث جؿبیك يفه ؾاقيؿ
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 ؿییبا و اؼالق ؾاٌثيمی اهىا  و ا یاه ٔكوقی اوث بؿاو شهث که اگك ايىاو غكا م،
 ;کكؾ. يمی ؿایپ هىقؾ هن ؿیيبا و
 جقسین اخالق به جًاسب قىای سه گايه -9-9-9

ی اؼالق به پیكوی ال اقوٙى، اؼالق قا به هلیات قاویؽه ؾق يفیه کیه ؾق فالوفه
ايؿ و ال آيصیا کیه هًٍیؤ ا٠میا  و قفحیاق ؾق کكؾه ٌىؾ جفىیكاذك جیكاق ٠م  ظاِ  هی

٠ی  ؾ لىا، اؼالق قا بیه الىیام هحًیىل ٞ و ج١ؿل ايىاو لىای يفىايی اووث، هماهًگ با جًىل
یث اییى لیىا، بیه بكقویی ا٠میا  و قفحیاق ايىیاو جمىین يمیىؾه ايیؿ و بیه جكجییب اولىیل

هیا هلییات ايىیاو هیؤذك ايؿ. آياو لىایی قا که ؾق پیؿایً اف١یا  و بیه ؾيبیا  آيپكؾاؼحه
ه Fلىه -0ؾايًؿ: هىحًؿ قا وه ؾوحه هی ه Fلىه -2ی ٠ملیل هFلىه -9ی ٌهىیل هك  >ی غٕبیل

 ٘لبًؿ.ی ؼىؾ قا هییک ال ایى لىا قفحاقها و کكؾاقهای ویژه

گايه ٠باقت اوث ال جمىیین اؼیالق هحًاویب بیا جمىین اؼالق به جًاوب لىای وه
مای اؼالق اوالهی ال شمله ٠الهه ٘با٘با ی اییى هباؾی اف١ا  يفه اوث. غالب ٠ل

ايیؿ. اویحاؾ جمىین بًؿی لىا قا پفیكفحه و اؼالق قا بك ایى اوان جمىین و جعلی  يمیىؾه
جكی بكای هبیاؾی هّباض هباؾی ف١  يفه قا فكاجك ال لىای وه گايه ؾايىحه و جمىین ٠ام

كیمی اویثF ی١ًیی ف١ی  و اوث. ؾق جمىین ٠ام هبؿأ ف١  گاهی غ ف١  يفه اقا ه ؾاؾه
ٌىؾF هايًؿ: ؼىقؾو ییا قوابیٗ شًىیی کیه ايف١ا  بؿيی هىحمیما هًٍؤ ايگیمي آو هی

 Fكات قوظیی هايًیؿ جیكن،  -2هًٍؤٌاو هی  به ؼىقؾو و هی  شًىی اوث گاهی جیؤذل
أٙكاب و ووىان هًٍؤ اف١ا  هىحًؿ که ؾق قوايًٍاوی با ٠ًىاو ايف١یالت يیام بیكؾه 

مایالت ٠الی ايىايی و به اِٙالض جمایالت فٙكی يٝییك کمیا  گاهی ج -9ٌىيؿ Fهی
باًٌؿ که هبیؿأ ٘لبی، ظمیمث شىیی، هی  به فٕای  اؼاللی و پكوحً هًٍؤ ٠م  هی
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0929 َ ،028. 
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 Fی يؿاقيؿ ؾق هىاقؾی يیم قفحاقهای ايىیاو هًٍیؤ اظىاویی و ٠یا٘فی  -4و غایث هاؾل
ث و گاهیؾاقيؿ که گاهی ایى ٠ىا٘ف هربث ايؿ هايًؿ ظىؿ هًفی ايؿ هايًؿ ايه و هعبل

  ;و کیًه و يفكت.

گايیه گكؾؾ، هگك لهايی که لیىای ویهث جمام و هعمك يمییبكای ايىاو ه١ًای ايىاي
كؾ، و بیه اِیٙالض ییه ال آيها ؾق ظؿ ووٗ لكاق گی  کًؿ که هك یهفکىق قا ٘ىقی ج١ؿ

لث می اوث که ؾق اؼالق به فٕیی٠ؿالث ؾق آيها بكلكاق باٌؿ. ٠ؿالث ؾق لىا هماو چ
، هًٝىق هلیاجی هايًؿ ظیمث، ٌصا٠ث، ٠فیث و Dاؼالق فألهEٌىؾ و ًٌاؼحه هی

>گًصايؿ. همه آيها قا ؾق ؼىؾ هیD ٠ؿالثEاهرا  آيهاوث که واژه 
 

 اقسام قىای يفس -9-9-2

ؾق ٠لن الًفه فلىفی بكای ايىاو لىای هح١ؿؾ اؾقاکی، جعكییی، ظیىان ٜیاهك و 
ظیمیث  یبكا ذبات قویؿه اوث. جماهی لىای يفهبا٘ى و يیكوی ج١ؿی  کًًؿه لىا به ا

قوايؿو ايىاو به کما  هٙلىبً  یبكا ییهك کؿام وهن بىماو  ايؿؿه ٌؿهیآفك یو هؿف
F ولی آو ؾوحه ال لىایی که هكبىٖ به اؼالق بىؾه و اؼالق ايىاو قا هًحهیی بیه آو ؾاقيؿ

ىاو لیىای اِیلی ه و ٠الله اویث کیه بیه ٠ًییغٕب اِلی ٌهىیه، یلىه وه ايؿ،ؾايىحه
های ايىاو ٌمكؾه ٌؿه اوث که وبب بكايگیؽحى يفیه بیه ی ؼلكهًٍؤ همهو  =يفه

 گىیؿ:گكؾؾ. ؾق ایى قابٙه ٠الهه ٘با٘با ی ؾق جفىیك المیماو هیوىی ف١  هی

Eاجخار عل  للًفس الباعرة  ه هیف ذالذة عاهة قىی إل   جًحه ةیاإليساي اْلخالق أو 
  هی و عًیذه، حهیایجعب و ئحهایجه و الًىع أفعال هایإل  جًحه و جسحًذ  الح ةیالعمل العلىم
 <D.ةیالفکش  ةیالًغق و ةیالغضب و ةیالطهى : الرالخ القىی
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 ؼىؾي هًافٟ که کًؿ هی واؾاق قا ايىاو و اوث هًافٟ شلب ٌهىايی یلىه یوٜیفه
 کًیؿ هیی واؾاق قا ايىیاو ؼىؾکیاق ٘یىقبیه که اوث ییكویي  هیغٕب یلىه. کًؿ ٘لب قا
بیه   ٠می  یلیىه. کًیؿ ؾفٟ ؾهؿ قا هی ُیجٍؽ هٕك و بؿ ؼىؾي بكای که قا ییمهایچ

 ;.ؾاقؾ ظىابگكی یاو ههمحكیى لىه ؾق ايىاو و وشه جمایم او با ظیىاو بىؾه و وٜیفه٠ًى
ؾق هیاو ايؿیٍمًؿاو اؼالق بكؼی اؼالق قا جًها هكبىٖ به ظیىله گكایٍیات و ِیفات 

ؾق يحیصه هىٔىٞ ٠لین اؼیالق قا ِیفاجی چیىو ٠فیث، ظییا ،  ايؿ وغیك ٠الله ؾايىحه
غیكت، وؽاوت، کفب، ٘مٟ، ظكَ و بؽی  ؾق شايیب ٌیهىت، و اوِیافی هايًیؿ 

ك، ٌصا٠ث، ِبك، ٠فى و جىأٟ ؾق شايب ايیؿF ؾق غٕیب لیكاق ؾاؾه ؼٍن، کیًه، جیبل
، گیكؾ و ؾقباقه شه ، ٠لن، یمییى، ٌیکظالییه اؼالق اوِاف بیًٍی قا هن ؾق بك هی

، غلى، قیا، کفكاو، هیك، ظیله و يفاق يیم گفث کًؿ. بًیابكایى وگى هیووىان، وى  ٜىل
ی ٠اللیه اویث و ٌىؾ که هبیؿأ آو لیىهها هیها و ًٌاؼث٠لن اؼالق هن ٌاه  بیًً

گییكؾ ها قا ؾق بكهیها و قوًٌگكی اوث و هن جمایالت و گكایًاذكي کٍف وال١یث
 >اوث و اذك آو جعكیک کًًؿگی به وىی ف١  اوث. که هبؿأ آو لىای ٌهىیه و غٕبیه

 اهیىقی ايصیام به هىٜفهك کؿام ال لىای یاؾ ٌؿه و١اؾجی هؽحُ به ؼىؾ ؾاقؾ و 
ال آيصا که ايىاو بیه يفیه  باٌؿ که ؾق يهایث ف١  يفه قا به ؾيبا  ؼىاهؿ ؾاٌث وهی

یابؿ کیه هیؾاقؾ و با جصكبیاجی که کىب کكؾه اوث  ؼىؾ، لىا و اف١ا  آو ٠لن ظٕىقی
و١اؾت وی غیك ال و١اؾت هك یک ال اییى لیىا اویث و يیاگمیك اویث ؾق هیك ییک ال 

بیه  –گییكؾ که ٘ب١یا ال یییی ال لیىای ؾقويیی او وكچٍیمه هیی –ؼىؾ های ؼىاوحه
 =و ؾق ِىقجی که با هّلعث وی جىافك يمىؾ به ايصام آو الیؿام کًیؿ، هعاوبه بپكؾالؾ
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بًابكایى ییی ال کاقهای يفه ایصاؾ يٝن و ج١اؾ  ؾق هییاو لیىای ؼیىیً اویث جیا ؾق 
وایه آو هك لىه هن به هٙلىب ؼىؾ بكوؿ و هن اف١ا  ايىاو ال ظؿل و هكلهای ِعیط و 
 Fپىًؿیؿه ؼاقز يگكؾؾ جا هٍمى  ـمل ؾیگكاو گكؾؾ. ایى بیاو جكشمايی ال اؼالق اویث

 م و ٘بی١یث ؼیىؾییغكا بیه ؾاؾو و چیمی شم يٝام چكاکه اؼالق هكبىٖ به ؼىؾ ايىاو
افكاٖ یا جفكیٗ ؾق هك لىه ٠م  ايىاو قا ال فٕای  اؼاللی ؾوق يگه ؾاٌحه و آو  ;يیىث.

 ؾهؿ.ها لكاق هیقا ؾق هكجبه قـیلث
یظ و اعحذال -9-9-9  بشسس  قىا دس سه حالث افشاط، جفش

بیؿأ بیكای يیىٞ ؼاِیی ال هك یک ال وه ظالث افكاٖ، جفكیٗ و ا٠حؿا  ؾق هك لىه ه
هك کؿام ال لىای يفه اؼاللیی هحًاویب آو ٌیی  ؼىاهیؿ  اؼالق ؼىاهؿ ٌؿ و بكای

ها و هلییات هكبیىٖ بیه لیىه ؼلكجىاو اؼالق قا به ا٠حباق آو لىا به بًابكایى هی گكفث.
 ها و هلیات هكبىٖ به لیىه ٠می ؼلك ،ها و هلیات هكبىٖ به لىه غٕبؼلك ،ٌهىت

 .جمىین بًؿی يمىؾ

ث و کیفیث کًحك  ٌؿه . 0 ظالث ا٠حؿا : ؾق ایى ظالث هك یک ال لىا ال شهث کمیل
ٌىيؿ. ه١یاق ؾق ا٠حؿا  لىا جٍؽیُ ٠می  اویث. ؾق و ؾق ظؿل ا٠حؿا  به کاق گكفحه هی

لىه ٌهىیه چًاي ه ٌهىت ؾق ظؿل ه١مى  و کًحك  ٌؿه ؼىؾ لكاق بگییكؾ هىشیب بیكول 
ث هیِفث و هلیه غٕبیه يیم اگك هماو ظؿل ا٠حؿا  ق٠ایث گكؾؾ و گكؾؾ. ؾق لىه ی ٠فل

ی ٌصا٠ث ظاِ  ؼىاهؿ ٌؿ. ا٠حؿا  ؾق لىه ٠الله به ظؿل افكاٖ یا جفكیٗ يكوؿ، هلیه
 و جمیام  ثیايىیاي  ه١ًیای ايىاو گكؾؾ. بكایيیم هًصك به بكول ِفحی به يام ظیمث هی

 هیك کیه کًیؿ  یج١ؿ ٘ىقی قا ؼىؾ هؽحلف لىای بحىايؿ که ولحی هگك ٌىؾ، يمی هعمك
>کًؿ. ٠م  ٌؿه ىییج١ ًیبكا که میی٘ك ووٗ ؾق و كؾ،یگ لكاق ووٗ ظؿ ؾق آيها ال هی
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ی . 2 ظالث افكاٖ: ظؿل افكاٖ ؾق هك کؿام ال لىا بؿیى ه١ًاوث کیه ال هییماو و ظیؿل
که ٠م  آو قا ج١ییى کكؾه گفق يمىؾه و به شايب کركت و لییاؾه ؼیىاهی بگكاییؿ. هیرال 

هىشب بكول لیاؾه قوی ؾق هیلهای ٌیهىايی گٍیحه و با٠ید بیكول  افكاٖ ؾق لىه ٌهىیه
كهEِفث  ٌَ D هیگكؾؾ. افكاٖ ؾق لىه غٕبیه يیم ِفثEجهىق و بی بیاکی D  قا بیه ؾيبیا

 ٌىؾ.هیD شكبمهEؾاقؾ. اها افكاٖ ؾق لىه ٠الله هىشب بكول ِفث 

ی ظالث جفكیٗ: ظؿل جفكیٗ ؾق هك کؿام ال لىا بؿیى ه١ًاوث که ال هیماو . 9 و ظیؿل
ث وىق یابؿ. جفكیٗ ؾق لیىه ٌیهىیه  که ٠م  آو قا ج١ییى کكؾه گفق يمىؾه و به شايب للل

و ؾق لیىه ٠اللیه ِیفث D شیبى و بمؾلییEو ؾق لىه غٕیبیه ِیفث D ؼمىؾیEِفث 
Eبالهث و کىؾيی D.قا يحیصه ؼىاهؿ ؾاؾ 

ٌیصا٠ث، Eهالِؿقا )قه( ق ىن فٕای  اؼاللی و هباؾی ا٠ما  يییى قا وه هلیه 
 ; کًؿ.ؼالِه هیD ٠ؿالثEؾايىحه و جمام آيها قا ؾق هلیه D ث و ظیمث٠ف

 و ٌیصا٠ث و ٠فیث لىای يفیه ؾق ظیؿل ا٠حیؿا  باٌیًؿ و هلییات ِىقجی که ؾق
ٜهیىق ؼىاهیؿ کیكؾ.  ٠DیؿالثEبه يام  ی چهاقهیهلیه ؾق يفه شمٟ گكؾؾ، ظیمث

ىؾ بییاق ظیؿل و هعی  ؼی قا ؾق ای لیىه هك ٠ؿالث ؼاِیحی اوث که با وشىؾ آو يفه
 ی ٠یؿالثايٝالم که ؾو شايب افكاٖ و جفكیٗ هلیه و ٜلن گیكؾ و ال بكول ؾو ِفثهی

 بیه ؾق اؼیالق کیه اوث مییچ هماو لىا یهمه ؾق ٠ؿالث >.کًؿهىحًؿ شلىگیكی هی
آییؿ، بیه هییاو هیی فأیله اؼیالق و هًگاهی که وؽى ال ٌىؾ،فٕا   ؼىايؿه هی يام

به همیى شهث اوث که ؾق ج١كیف  =.يفىايی يیىث هلیات ىیهم همّىؾ چیمی شم
اؼالق، آو قا هماو هلیات و کیفیات يفىايی بكٌمكؾه و ِفحی بیكای يفیه لیكاق ؾاؾه 
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گكؾؾ و آو لهايی هعمك ؼىاهؿ ٌؿ که ظاکن ؼالِه هی ؾق ٠ؿالث اؼالق ايؿ. اوان
;بك لىا ٠م  باٌؿ و جمام لىا جعث فكهیاو او ٠می  يمایًیؿ.

بیكای ٠لین اؼیالق قاهیی  
ًٌاؼث ا٠حؿا  لىای يفه و چگىيگی اوحمكاق آو ؾق بیا٘ى ايىیاو اویث. ال اییى قو 

 جىاو اؼالق قا به ظىب لىای يفه جعلی  کكؾه و يمىؾاق لیك قا اقا ه ؾاؾ.هی

 
 کیفیث کاسکشد قىای يفس ٕفشایًذ فاعلیث يفسٔ -9-9-4

ه اوث.يفه ايىاو شىهكی ـاجا هصكؾ بىؾه ولی ؾق همام ف١  يیالهًؿ  به ٘یىق  >هاؾل
 و بیىؾه لاب  و هحؤذك آو يفه ؾق که وشهی ايؿFوشه بكٌمكؾه ؾو يفه بكای کلی ظیما

ه يفه او  وشه ؾق. اوث هؤذك و ؾق آو فا٠  يفه که وشهی  ١ًییی ؼیىؾ ها فىق هحىشل
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 ِیىقت بیه ؾق پی قویؿو به فیٓ اوث جا ال آو ٘كیك و اوث هصكؾات و ٠مى  ٠الن
ك ال ایى قوؿ، یؾقآ بالف١  ٠م  یه يفه ؾوم وشه اوثF ولی ؾق لاب  و هحؤذل  كیجیؿب هحىشل
 کما  ؾق پی يای  ٌؿو به ٘كیك ایى ال و اوث ؼىیً اشحما٠ی و فكؾی ليؿگی و بؿو

ك و او فا٠ی  شًبیه اییى ؾق کیه اویث ؼىیً ليؿگی ؾق ٠ملی و١اؾت و ك و هیؤذل  هیؿبل
 ;. اوث

کیه ال يیىٞ شیىهكی ِیاؾق ؾق هباظد ٠ملی به اذبات قویؿه اوث که هیك ف١لیی 
قوؾ. يفه يیم به ٠ًىاو ییی ال ايیىاٞ شیىهك ٌىؾ کما  ذايی بكای آو يىٞ بٍماق هیهی

ث فا٠لی کمالت ذايیه ؼىیً اوث هىفك به ايصیام ٠می   که په ال ٘ی هكاظلی >٠لل
م به غكایم و لىایی اوث کیه هیك ییک گكؾؾهی . يفه بكای قویؿو به ایى کمالت هصهل

ؼىؾ ؾاقيؿ و کاق يفه ایصاؾ ج١اؾ  ؾق هیاو آيهیا اویث. ال ویىیی و١اؾت هؽّىَ 
حی ؼاَ ؼىؾ و جعث جؿبیك يفه ؾاقيیؿ کیه ؾق ٘یى  یییؿیگك  ؾیگك لىای يفه فا٠لیل

ای اویث کیه ٌىيؿ. هك ییک ال لیىا ؾق ایصیاؾ ف١ی  ؾاقای وٜیفیههبؿأ ِؿوق ف١  هی
 جىاو آو وٜایف قا به ا٠حباق جمىین بًؿی آو لىا بكٌمكؾ.هی

ی به وه ؾوحهل ٌیىيؿ. اییى ه و هؿقکه جمىین هییی ٠اهله، ٌىلىا و غكایم ال يٝك کلل
جك اوثF چكا که ایى جمىین اٌاقه به جماهی لىایی جمىین لىا يىبث به جمىین وابك کلی

ؾاقؾ که ؾق ف١  ايىاو به ِىقت کلی )ا٠ن ال اؼاللی یا غیك اؼاللیی( ؾؼیی  بیىؾه و 
ی یكوهیایگفقؾ. لىای ٠اهله هماو يال هصكای ایى لىا هی ف١  ِاؾقه ال ايىاو هىحمیما

قويیؿ. لیىای اوث که ؾق ٠ٕالت بؿو پؽً بىؾه، هبؿأ ظكکات ؾق بیؿو بٍیماق هیی
ا اکحىابی اوث که ؾق وشیىؾ ايىیاو هىیحًؿ، ی١ی یالت ٘بیها و جما یه هباؾی هیٌىل

ی کیه ی٠باقجًؿ ال لیىا  به يى٠ؿووحی. لىای هؿقکه یؿو و جمای  به ؼىقؾو، پىٌیهر  ه
ا ظفیٛ و ییب ِىق ـهًیی ی  و جكکیه، جعلیوٜیفه آيها ؾقن کكؾو، ا٘الٞ قوايی، جصم

                                              
 .290، َ 5. هٙهكی، ز ;
 .020. ٘با٘با ی، يهایه العیمه، َ >



   ثيمً هبؿ   :  69 یٍاوو ٌاگكؾاو ا یال هًٝك ٠الهه ٘با٘با  یيفه ؾق ِؿوق ف١  اؼالل یل

يگهؿاقی آيهاوثF هر  ظىانل ٜاهكی )هايًؿ باِكه و واه١ه( و ظىانل باً٘ی )هايًؿ 
ه ؼ ك.یلىل ه ٠م  و جفیل هك کؿام ال ایى لىا يىبث به هن ال قجبیه بًیؿی  ;ا  و ظافٝه( و لىل

ماا و هٍیحكکاا ؾق ف١ی  يفیه اذیك یی آيها هىیحمبؿیى ه١ًا که همه بكؼىقؾاقيؿFؼاِی 
 ؾهًؿ.   هییای ال ٠ل  قا جٍی مث ولىلهیيؿاقيؿ، بلیه قابٙه هیاو آياو ٘ىلی و ؾق ظم

ه هیی ٠اهله جعث جؤذلىل هیه جعث جؤذیه و ٌىلیی ٌىلك و يفىـ لىل ه هؿقکه اوث. لیىل ی ك لىل
ه ٌىل ه ه هیی  قا جعكیمؾ و هیايگ هی ه قا بكیهؿقکه، لىل هیی ٌىلکًؿ، و لىل ی ٠اهلیه ه لیىل

اقی ؾق ايىاو ویه یهك ف١  اؼحبه ٠باقت ؾیگك  >گكؾؾ. مؾ جا هًحهی به ٠م  یايگ قا بكهی
ث آيهافا٠  ؾاقؾ  ب اویث ییییی فا٠ی  لكیمث یؾق ظمبىؾه و  گكییؿیؾق ٘ى   که ٠لیل

ه هی٠اهله( و  ی)لىل ه یه( و یٌىل ییی فا٠  فا٠  اوث )لىل یی فا٠ی  فا٠ی  فا٠ی  )لیىل
 =هؿقکه(.

گیكيؿ و گاهی هیاو گايه گاهی با هماهًگی کاه  هبؿأ ِؿوق ف١  لكاق هیلىای وه
قوؾ کیه آيها هماهًگی کاه  وشىؾ يؿاقؾ. هماهًگی هیاو لىا گاهی جا شایی پیً هیی

ای ٠اهلیه ف١لیی ی لىلهیگكؾؾ. هرال همیى اوث به ووهیايٍاو قابٙه ايٙباق بكلكاق هی
م هىیبىق بیه یى ٌىق و اقاؾه يیال ايىاو ِاؾق ٌىؾ که هىبىق به ٌىق و اقاؾه باٌؿ و ا

ب ٠م  و فیك بىؾه باٌؿ. هر  ايىايی که وال١یا گكویًه اویث و غیفای ویالن و یجّى
له یى ٠م  بیه ووییؼىاهؿ ال آو اوحفاؾه کًؿ. ا هٍكوٞ و بالهاي١ی هن وشىؾ ؾاقؾ و هی

ه ٠اهله ِاؾق  ١ث اوث و با ٠م  و ی  و قغبث و ٘بیٌىؾ و هىافك و هماهًگ با ه هیلىل
ى لیىای یى گىيه هىاقؾ همیاهًگی کاهی  بییم همكاه اوث. ؾق ایاؾقان و اقاؾه اؼاللی ي

ا گاهی ؾق کاقکكؾ لىا همیاهًگی وشیىؾ يیؿاقؾF ی٠اهله و ٌىل ه و هؿقکه بكلكاق اوث. اهل
کكاهث ايصام ؾهؿ، هرالا بیماقی که بكای  هر  لهايی که ايىاو ٠ملی قا ال قوی اشباق و
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ه یبهبىؾ بیماقی ؼىیً هصبىق به اوح١ما  ؾاقوی جلػ اوثF ؾق ا ه ٠اهلیه و لیىل ًصا لىل
ه ٌىل ث ؾاقيؿ ولی لىل ىث. هم ًیى گاهی همیى اوث ٠می ، یه ؾق کاق يی٠الله فا٠لیل

کیه  ابیؿی هىافك ٌىق باٌؿ ولی هىافك ٠م  يباٌؿ. هیرالا ايىیاو بیه ظىیب ٠می  هیی
ؿ ولیی ییفمای  بیط بیاهؿ و به ؾقن و جعّیى اوث که ال ؼىاب و جفكیهّلعث بك ا
م ییمی اوث و همحٕای ٠م  چی١ًی همحٕای ٘بٟ چی  اوثF یط هحمای٘بٟ او به جفك

الچییی ال لىا هیىث. و گاهی همیى اوث یى لىا يیگك، په هماهًگی بیؾ حی یگىيه ف١ل
ه ؾ ث ياهماهًگی، جًالٓ و کٍمیً ی. ؾق اگك ف١ا  باٌؿیيؿاٌحه باٌؿ ولی لىل ًصا ٠لل

هیب ث، ویىو و قکىؾ یي  ى ؾو لىل ه و یىث، بلیه ٠لل هیه لىل ه یل  ;گیك اویث.یی ؾجیالی لیىل
٠ؿم وشىؾ هماهًگی هیاو لىای يفه ؾق هىؤله غایث ف١ی  يییم جیؤذیك هىیحمین ؾاقؾ و 

 لیىای اویه که هىاقؾ بكؼی همیى اهك با٠د ٌؿه جا بكؼی لا   به اهىق ٠بد ٌىيؿ. ؾق
 آو يٝك ال کًًؿ، يمی ثیف١ال شهث هی ؾق هن با همه و آهؿه ؿیپؿ ياهماهًگی هؽحلف

 ییلیىا آو يٝیك ال ولی اوث، ٠بد ف١  آو ايؿ، يؿاٌحه ؾؼالث ًییه١ ف١  ؾق که ییلىا
 >.ىثیي ٠بد ايؿ، ؾاٌحه ؾؼالث که
 لضوم جهث گیشی کماالت قىای ياصله يفس به سىی کمال يهای  -9-9-5

ال آيصا که هك یک ال لىای يفه ؾاقای کما  هٙلىب و ویژه ؼىؾ هىحًؿ، هیك ییک 
ی آو يی  به ايؿ جا او قا ؾق هىیك ٠ملی لكاق ؾهًؿ که يحیصههبؿأ ايگیمي و هی  ؾق ايىاو

کما  هؿل يٝك اوث. البحه بایؿ جىشه ؾاٌث که هكاؾ ال کما  ؾق ایًصا کمیا  بیه ه١ًیای 
ال  يمیُ و لىه بك٘كف کًًؿه ؾی که بحىايؿ واشؿ ٌىؾ وفلىفی اوث ی١ًی ٌؤوو وشى

ای چیمی قا که هال ن با ٘بی١ث ؼىؾ اؾقاک کًؿ و قویؿو بیه آو قا هك لىه =يفه گكؾؾ.
آوقؾ. ؾق اییى ظالیث قافٟ يمُ ؼىیً بؿايؿ، آو قا کما  هٙلىب ؼىیً بٍماق هیی
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هییاو اییى ؾهیؿ و ايىیاو ؼیىیً قا ؾق کٍمیً و جماظن هیاو ؼىاوث لىا قوی هیی
یابؿ. لىای يالله ايىاو قا به وىی قـای  و ه١ّیث کٍايؿه و لىای ٠الییه کٍمیً هی

 ؼىايؿ. ايىاو به وىی فٕای  و ا٘ا٠ث فكا هی

ؾق ایًیه اِ  ایى گكایٍات شم  ٘بی١ث ايىاو اوث ٌیی يیىث و يیم ٔیكوقت 
 یه ههین اویث ای للم و ٔكوقی بكای ظیات ايىاو اوث، ولی آيوشىؾ آيها جا ايؿاله

ها به کما  يهایی و اؼاللیی ؼیىیً جىشیه ؾاٌیحه و ایى اوث که ايىاو ؾق ایى جماظن
و١ی يمایؿ کمالت لىای يفه قا ؾق قاوحای قویؿو به کما  اؼاللی و و١اؾت ابؿی 
که هماو لكب به ظك ج١الی اوث وىق ؾهؿ. هك ف١  اؼحیاقی ال یک جىشه ؼاِی ال 

میالی بیكای يفیه ؾق ییک هكجبیه و ٌیؤو ؼاِیی گیكؾ و هىشب کيفه وكچٍمه هی
ٌىيؿ که به شیىهك ٌىؾ. لهايی ایى کمالت وال١ا کما  ظمیمی و اؼاللی يفه هیهی

ث آو و هكاجب هؽحلفی که ؾاقؾ هؤذك باٌؿ. به ٠باقت ؾیگك لهیًه وال قٌؿ يفه ؾق کلیل
به هكاجبه ياللیه و ج١الی همه شايبه بكای ايىاو قا فكاهن کًًؿ. بًابكایى جىشه اِی  يفه 

گكؾؾ ولی اگك ایى کمیالت ؼىیً هىشب کما  يىبی يفه ؾق هماو ٌؤو و هكجبه هی
يىبی شًبه اِالث به ؼىؾ يگیكؾ بلیه کمک کًًؿه ايىاو ؾق شهث قوییؿو بیه کمیا  
ظمیمی و جیاه  شىهكی يفه گكؾؾ، ؼىؾ آو کمالت يیم به جبٟ کما  يهایی هٙلیىب 

ث و اقلي هی  ای ال کما  ظمیمی ؼىاهًؿ ؾاٌث. ؿ و هن بهكهیابًهن هٙلىبیل

ی هؿقکه ؾق ایى شهث ؾهی بیه ویایك لیىای يفیه ال اهمیحیی ؾق ایى هیاو، کاق لىا
های ايىاو بك ؼالف ظیىاو جؿبیكی بىؾه و اهك جؿبیك ویژه بكؼىقؾاق اوثF لیكا ف١الیث

بؿوث لىای هؿقکه اوث. جفییک هّلعث و هفىیؿه، ؼیىبی ییا بیؿی، وی١اؾت و 
جّؿیك به فاییؿه و کمیا  ای ال لىای هؿقکه اوث. ٌماوت کاق لىه ٠م  اوث که هكجبه

بىؾو ف١  گاهی بؿیهی اوثF ولی ؾق بیٍحك هىالیٟ بیؿیهی يیىیث و بیك اذیك الما یات 
اشحما٠ی یا آؾاب و وًى پیٍیًیاو همیى اوث کاقی هفیؿ و اقلٌیمًؿ جلمیی گیكؾؾ و 

ؾق لىه هؿقکه به ٠ًىاو لىه ج١ییى کًًؿه  کاق ؾیگك ٔؿ اقليF ؾق ایى ِىقت يمً ٠م 
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جیكیى لیىه و و جمییم ؾهًؿه فایؿه و کما  یک ٠م  بیٍحك ٜاهك گٍحه و بیه ٠ًیىاو ههین
ث ؾق ِؿوق ف١  اقلٌی و اؼاللی يمً ایفا هی  کًؿ. ٠لل

 اخالق و هبذئیث قىای هذسکه  -9-9-6

او، یی٠الله. ؾق ایى ها  و یلىای هؿقکه ؼىؾ ال هكاجبی بكؼىقؾاقيؿ: هكجبه اظىان، ؼ
ه ؼ ه و اقاؾه قا به ظكکث ؾقهییمی که ال هباؾی ف١  بىؾه و لىای ٌىلیآو چ ا  و ییآوقؾ، لىل

ه ؼ ث ایى ؾو بؿیى ِىقت اوث که لىل ىايی و یالت ٌىلی و ظیا  جمای٠الله اوث. هبؿ یل
ه ٠الله اقاؾه ٠ماليی قا بكهی ، DٌیىقEمؾ. فكق هیاو ٌىق و اقاؾه ؾق ایى اوث کیه یايگ لىل

ی و ايىايی اوثF ٌىق هبؿأ ف١الD اقاؾهEىايی اوث و یشم ی و ظ های الحیفاـی و ثیکلل
جؿبیك لىا و به ٘بٟ آو ایصاؾ ج١اؾ  ؾق هییاو آيهیا ال  ;كی اوث.یهای جؿبثیاقاؾه هبؿأ ف١ال

 ث يفیه جیا شیاییییف١ال كهییوٜایف لىه ٠الله اوث. اگك ٠م  ؾق ايىاو ظاکن باٌؿ، ؾا
 هیاییمیق بكياهه ١ًیی كؾFیگ هی ؾقبك هن قا اي الحفاـی هایثیف١ال که ابؿی هی گىحكي

 چیاقچىب ؾق هیالیفت کیه ٌیىؾ میییق پیی ؾلیث بیه اویث همییى آيصا جا هّلعحی
 هیك و باٌیؿ هین هّیلعث اویث لفت ًیهیا ىی٠ ؾق لفجی هك و كؾیگ لكاق هاهّلعث

 فكهیاو ا٘ا٠یث اویث ١یثی٘ب ؾ٠یىت به ییپاوؽگى که ظا  هماو ؾق ١یی٘ب ثیف١ال
 ؾهیؿ، لیكاق ؼیىؾ پىًٌ كیل قا الحفاـی هایثیف١ال كییجؿب ثیف١ال اگك. باٌؿ میي ٠م 

يحیصه ایى فكایًیؿ ؾق ب١یؿ اؼیالق ٜهیىق  >.ابًؿی هی ايٙباق اقاؾه با  یه و ٠م  با ١ثی٘ب
 اقاؾه و ٠می  هییياظ ال ايیؿاله هیك فٕای  اؼاللی ؾق اف١ا  ايىیاو ؼىاهیؿ بیىؾ. ايىیاو

 افیك بیه ايیؿاله هیك و الحیفاـی، جا اوث كییجؿب ٍحكیب ًیهاثیف١ال باٌؿ، جك افحهی جیاه 
 ثییف١ال كاییل كی،یجیؿب جیا اویث الحفاـی ٍحكیب ًیهاثیف١ال باٌؿ، جكهیيمؾ ثیىايیظ
 كاییل اویث، ثیايىیاي للم ٌیكٖ ايىاو، كییجؿب ثیف١ال . اها اوث الحفاـی همه ىاویظ

 ٌیكٖ ولیی ؾهیؿ، هیی  یجٍی او كیجؿب و آگاهی و ٠لن و ٠م  قا ايىاو ثیايىاي ال مییي
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 بىؾو، اقاؾی و بىؾو ٠ماليی بك ٠الوه که اوث ايىايی آيگاه ايىايی ثیف١ال. ىثیي کافی
 ;يباٌؿ. جٕاؾ ؾق ٠الی هایًیگكا با لال  و باٌؿ ثیايىاي ٠الی هایًیگكا شهث ؾق

 کاقهای بكؼالف ؾهؿ، هی ايصام اقاؾه و ٠م  كوییي با قا ًیؼى  كییجؿب کاقهای ايىاو
 و کمیا  و كیؼ ٠م ، ظىابگك كوییي. كؾیگ هی ِىقت  یه و اظىان ظین به که الحفاـی

 ال پیه کًیؿFهی قیمی ٘كض قا آو به قویؿو قاه وپه و وًصؿهی قا ف١  ؾق يهفحه لفجی ای
ه که اقاؾه كوییي هكظله ایى ه به وابىحه ایلىل بات اشكاکًًؿه يمً و اوث ٠م  لىل  ٠می  هّىل

 ف١لیی اوث همیى گاهی که چًؿ هك آوقؾ ؾقهی ٠م  هكظله به قا فیكی هایؾاقؾ، ٘كض قا
ـبه ها، یه همه بكؼالف  اویالهی فالویفه ؾییؿگاه ال >.باٌیؿ ١ییی٘ب هایکًٍ و ها شا

 فیكؾی و هیای ییه و باٌیؿ اقاؾه و ٠م  كوهًؿییي بكاوان که اوث اؼاللی کاه  اؼالق
 =.ؾقآیًؿ اقاؾه و ٠م  کًحك  جعث همه هااقیاٌح و يى٠ی

 يقص هحىسی عقل به عًىاو هبذأ داخل  دس فعل اخالق  -9-9-7

٠الهه ٘با٘با ی ٌاؼُ اِی  لیىث ايىايی قا هكش١یث ٠می  ؾايىیحه و ه١حمیؿ 
اوث کیفیث ظیات بٍكی به ظاکمیث ٠م  ؾق بكابك اظىان وابىحه اوث. ال آيصا که 

جفكیٗ که بیاو گكؾیؿ با همیام والی ايىیايیث ویالگاق  های افكاٖ وکؿام ال ظالثهیچ
های کما  ٘لب با بییاقگیكی ٠می ، لیىای ؾیگیك قا ؾق شهیث ِیعیط يیىث، ايىاو

ا اگیك ؼیىؾ قا پ <بكيؿ.هؿایث کكؾه، ال آو بكای کىب و١اؾت بهكه هی ١یث یكو ٘بییاهل
، لكاق ؾهؿ ١ثی١ث قا هؤهىم ٠م  کًؿ و ٠م  قا اهام ٘بیًیه ٘بیا یً کًؿ و به شایؼى

كؾ و ال ییگ یث وشیىؾ او قا بك٠هیؿه هییايىاو ظاکم ی١ی٘ب ی، لىايمایؿبك٠یه ٠م  
ؿF ؾق ییآ یبكيمیکه هماو فٙكت پاک الهی اوث، ايث ؾق اهايث یشم ؼ یى ظاکمیچً
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ًٌاویؿ و ال  یث يمییقا بیه قویم هىحی ظمیمیی ؼیىیًظمىق و ظؿوؾ  ایى ِىقت
ها قیٍه بك ایى اوان ٠مؿه بی اؼاللی ;.كؾیگ یٍحى ٌی  هیًصاوث که ٜلن به ؼىیا

ث ایًییه بیه ِیىقت غییك  قیٍه ؾق ِىقت ؼیالی بىؾو فیك و ايؿیٍه ايىاو ؾاقؾ و ٠لل
اؼاللی بكول یافحه ایى اوث که هبؿأ فیكی ؾقوحی يؿاٌحه اوث. ؾق چًیى اف١یالی بیه 
شهث يبىؾ ج١مل ، ٌىق غیك ٠ماليی بك ٌىق ٠ماليی پیٍی شىحه و ؾق يحیصیه ف١ی  ؾق 

٠الهه ؾق هىیؤله ظىیى و لیبط کیه  >ز به ِىقت غیك اؼاللی هعمك ٌؿه اوث. ؼاق
جكیى هىا   فلىفه اؼالق اوث، ظىى و لبط قا بیه لیىه هؿقکیه کیه ؾق ییی ال بًیاؾیى

ليؿ. ؾق ایى ه١ًا چیمی ظىى اوث که هال مث با لیىای قأن آو ٠م  لكاق ؾاقؾ گكه هی
  =ه ٠ؿم هال مث با ٠م  ؾاٌث باٌؿ. هؿقکه و ٠م  ؾاٌحه باٌؿ و لبیط چیمی اوث ک

 يٝیكی ٠می . ٌیىؾهیی جمىین ٠ملی و يٝكی لىن ؾو به ا٠حباق کاقکكؾ ٠الله به لىه
 ايىیاو بیكای  و ؾاٌحه يٝك يبایؿها و بایؿها به ٠ملی ٠م  ؾقک ظمایك اوث. اي فهیوٜ

 یوٜیفیه اویث و لٌث و طیلب ٠ملی چه و یى،یي و ظىى ٠ملی چه کًؿ هی هٍؽُ
 بیاً٘ی اظىاویات ال قا ؼیىؾ ظین همؿهات ایى قجبه ال ٠م . اوث ظك به ؾ٠ىتاو 
بًابكایى ايىاو ؾو يییكو  <.اوث هیغّب و هیٌهى لىای هماو اظىاوات ىیا و كؾ،یگ هی

کًؿF ٠م  يٝیكی يییكوی ايؿیٍیه و فهین فهمؿ و با ؾیگكی ٠م  هیؾاقؾ که با ییی هی
ث اوث.بىؾه و ٠م  ٠ملی يیكوی ايگیمه، اقاؾه و ي هعىق ايؿیٍه بك ٠هؿه ٠م  يٝكی  ?یل

کًیؿ و پیىویحگی اییى ؾو پؿییؿه اوث و هؿاق ايگیمه ؾق ايىاو قا ٠م  ٠ملی جؿبیك هیی
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 .222، 2َ ماو، زیك المی. جكشمه جفى<
 .222، َ 00، ز 0982. ٠بؿالله شىاؾی آهلی، جفىیك جىًین، او ، لن، إوكا ، ?
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بؽٍیؿ، و ايگییمه های اشكایی ايگیمه قا واهاو هیؾقويی به ایى اوث که ايؿیٍه بكياهه
  ;٘لبؿ.ؾوحىق ٠لمی ؼىؾ قا ال ايؿیٍه هی

ویاليؿ، بیا اییى ايیؿ و ظیالت ايىیاو قا هیییاؾ ٌؿه ف١ا  ؾق ظىله اؼالق هك ؾو يیكو
جفاوت که هك یک کاقایی ؼاَ ؼىؾ قا ؾاقيؿ. ظالت ايىاو به لعاٚ والهث ییا بیمیاقی 

هك ؾو يییكو بیمیاقF  -2هك ؾو يیكو والنF  -0ؾو يیكوی يٝكی و ٠ملی ٠م  هحفاوت اوث: 
9-  Fن و ٠لمی بیماق.يیكوی ٠ملی وال -4يیكوی ٠لمی والن و ٠ملی بیماق 

ؾق ِىقت يؽىث ٠ؿ  و ٜلن، ؼیك و ٌیك، ٔیكق و يفیٟ، ظىیى و لیبط، ظیك و 
با٘ ، ِؿق و کفب بیكای ايىیاو ه١لیىم اویث و بیه ویمث کمیا  گیكایً ؾاقؾ. ؾق 
ِىقت ؾوم يه ؼیك و ٌك ه١لىم اوث و يه اي١ٙاف به ظك و ايعیكاف ال با٘ی  هیىیىق 

ٌىؾ. ؾق ِیىقت ویىم، هیك چًیؿ هییاؾ D شاه  هحهحلکEاوث که ال چًیى فكؾی به 
ؾاق اقاؾه، ٠یمم، جّیمین و اؼیالَ ياکاقآهیؿ ظىى و لبط ه١لىم اوث، يیكوی ٠هیؿه

ٌىؾ. ؾق ِىقت چهاقم، هك چًیؿ لیؿقت ج١بیك هیD ٠الن فاوكEاوث و چًیى فكؾی 
و با٘ی  گیاهی بیه ظیك  جّمین و يیكوی اقاؾه والن اوث، ؾق اذك شه  ٠لمی به ظیك

و D ياویک کین اؾقاکEٌىؾ که چًیى فكؾی هی ال آو هًعكف هیگكؾؾ و گايمؾیک هی
  >ؾق ه١كْ ؼٙك فكیبیاقاو قولگاق اوث.

اها ؾق همایىه هیاو ؾو يیكوی يٝكی و ٠ملی يفه آي ه که جیؤذیك اواویی ؾق ظیىله 
 ؿویقوی بكای ٠ملی ٠م  اؼالق و جعمك ف١  اؼاللی ؾاقؾ، ٠م  ٠ملی اوث. اظیام

 بیا کیه قا ٠ملیی هیك صیهیيح ؾق ٌیؿه، ؤٟ ليؿگی اؾتو١ و کمالی هماِؿ به ايىاو
 فیجىِی Dؿهیپىیًؿ و ؼیىبE وِیف به ؾاقؾ والگاقی و هٙابمث او ليؿگی و١اؾت

 بیا هؽیالف کیه قا کیؿام هیك و. کًیؿ هیی كیجٍیى اهك آو ايصام به هن قا اشحماٞ يمىؾه

                                              
 .282، َ 2. هماو، ز;
 .29، َ 90. ٠بؿ الله شىاؾی آهلی، اؼالق وظیايی، اؼالق وظیايی، وا  او ، ٌماقه یک، پاییم >
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 اقجییاب ال قا شاه١ه کكؾه فیجىِ Dياپىًؿ و لٌثE وِف به بىؾه او ليؿگی و١اؾت
  ;ؿ.یيما هی كیجعف و يهی آو

٠م  ٠ملی هبؿأ فا٠لی ؾق جمام اف١ا  اقاؾی ايىاو و ال شملیه اؼیالق اویث. بیه کیاق 
گیكی لىه ٠م  يٝكی ٠لن و آگاهی قا بكای ايىاو به اقهغاو ؼىاهیؿ آوقؾ و ٠لین و آگیاهی 

لی های هح١الی و هح١لك بایؿ و يبایؿ اؼالِعیط يیم ٠م  ٠ملی قا ؾق ه١كْ ج١ییى اقلي
ه ٠م  با ٔمیمه يمىؾو اؼحییاق ؼیىیً بیه لكاق هی ؾهؿ. ظا  ایى ايىاو اوث که ؾق ٠ِك

ها قفحه و ا٠مالی قا ايصیام ؾهیؿ کیه بیه ووییله آيهیا اول ؼیىؾ او هىییث و اوحمبا  اقلي
ها قا ؾق شاه١ه بىیٗ ٌؽّیث يىیی یافحه که غیك ال ٌؽّیث وابك اوث و ذايیا آو اقلي

 های پیً قو فكاهن آوقؾ.قا بكای قٌؿ ب١ؿی ؼىؾ و يى  و گىحكي ؾاؾه و لهیًه

ؾايؿ بلیه ٠الهه ٘با٘با ی ٠م  قا ؾق واؾی اؼالق هالک ايعّاقی جٍؽیُ يمی
ٌىؾ، او قا هعحاز بیه ؾق کًاق بیًٍی و ايگیمٌی که ال ياظیه ٠م  ايىاو به وی ؾاؾه هی

ن قا بیكای آو ایفیا ؾايؿ که هًٍؤ آو غیك ال ٠می  ايىیاو اویث و يمیً هیحمه١كفحی هی
 فكهایًؿ: کًؿ. ؾق بیاو ایى هٙلب ایٍاو هیهی

Eاییى و اوث ٌك کاقهای ال كیؼ کاقهای ُیجٍؽ اي فهیوٜ ٠ملی ٠م  چًؿ هك 
 همیاو ًیای٠ ٠م  ىیا اها اوث، ايىاو افكاؾ همه اویه هٍحكن و فٙكت اییهؿا ال ییی

 ؾق جىايیؿ يمیی اویث اؼیحالف هیها که مییچ و کٍايؿ، هی اؼحالف به قا بٍك که اوث
 قفیٟ ؾق قا او کیاق کیه اویث هحممیی هعحاز بلیه ٌىؾ، اؼحالف قفٟ لهیوو ظا  ىی٠

 ویىی به ايىاو آو لهیبىو جا باٌؿ ؼاَ ١ٌىقی ؿیبا هحمن آو و کًؿ،  یجیم اؼحالف
 کیه اویث يبیىی ٌی١ىق همیاو ؼاَ ١ٌىق آو. ٌىؾ ثیهؿا ؼىیً مییظم و١اؾت

 >D.ؾاقؾ ؾیى و وظیايی ه١اقف ؾق قیٍه

                                              
 .22َ ،8 ز ،ماویك المیجكشمه جفى. ;
 .229، َ 2 ماو، زیك المی. جكشمه جفى>
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ث و وظی اوث. ٠م   بًابكایى هًابٟ اؼالق ال هًٝك ایٍاو ًٌاؼث هبحًی بك ٠ماليیل
باًٌؿ بكای هك کىی که لّؿ لیىث اؼاللی ؾاقؾ. يه ٠می  و وظی به هًمله ؾو با  هی

بؿوو وظی کما  ظمیمی قا بكای ايىاو والک به اقهغاو ؼىاهؿ آوقؾ و يه وظی بیؿوو 
قابٙیه ؾییى و Eجا هًٍؤ هؿایث گیكؾؾ. اییى بعید بیا ٠ًیىاو ٌىؾ ٠م  فهن و ؾقک هی

هٙكض اوث که چىو ؼاقز ال هىٔىٞ جعمیك اوث، به هعی  هًاویب ؼیىؾ D اؼالق
  ٌىؾ.وپكؾه هی
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 گیشیًتیجِ

جىاو به يییات با جىشه به جعلیلی که ال يفه، لىا و اوح١ؿاؾهای آو بیاو گكؾیؿ، هی
 لیك اٌاقه کكؾ:

ی اؼیالق، جعلیی  ال يفیه، لیىا و اویح١ؿاؾهای آو ؾق ٠كِیهآوقؾ ایى يیىٞ قه. 0
Eاؼالق ٠ماليی D .اوثEاؼالق ٠ماليی Dاؼاللی اوث که ه١ییاق اقلي گیفاقی ؾق

اف١ا  قا وًصً ٠ماليی بك ٌمكؾه و هالک قویؿو به کما  و و١اؾت ايىاو قا جىأٟ 
جمیاهی هفیاهین کًؿ. ؾق اییى قویییكؾ اؼاللیی، ؾاٌحى و بكجكی ؾاؾو ٠م  ه١كفی هی

گكؾؾ و بیؿیى ه١ًیا اویث کیه قاه قوییؿو بیه ؼالِه هیD ا٠حؿا Eاؼاللی ؾق هفهىم 
ك  جكبیث اؼاللی و قهایی ال قـای ، ا٠حؿا  بؽٍی به لىای ؾقويی اوث و ایى ههن هیىل

 گكؾؾ هگك لهايی که ٠م  بك لىا ظیىهث کًؿ.يمی

جىشه بیه اویح١ؿاؾهای  هىئىلیث اؼاللی هك فكؾ هًىٖ به والهث ٠ماليی و يیم. 2
ؾقويی ايىاو ال شمله اؼحیاق اووث. ايىاو بك هبًای بكؼیىقؾاقی ال اقاؾه و اؼحییاق ؾق 

ً ؾايىیحه و یو١اؾت و کما  ؼیى او بایؿ ؼىؾ قا هىئى  ;بكابك ا٠مالً هىئى  اوث.
  بؿايؿ که و١اؾت و ٌماوت وی بؿوث ؼىؾ و ؾق گكو ا٠ما  ؼىیً اوث.

 یاویث. ال آيصیا کیه قابٙیه Dیاؼالل هى  Eمم ؾاٌحى هىحل یجعمك ف١  اؼالل. 9
بیا جىشیه بیه  یى٠لث و ه١لى  اویث و هم ًی یاويفه و اف١الً ال وًػ قابٙه ه یاوه
گٍحه اوث که ه١لى  ؾق لبا  ٠لث وشیىؾی هىیحم  و  ییىجب یؾق هباظد ظیم یًیها

بٗ بیه ى الیكیى ه١لى  ٠ییاز به ٠لث اوثF بًابكایى اظحی٠ يوشىؾ ويفىه يؿاٌحه  فی
ی و ٜهىق ٠لث اوث و بیه هی جكیكؾل یك٠لث اوث و به ج١ب چ ه١ًیا لابی  یه١لى  جصلل

  ىث ه١لى  ال ؼىؾ وشىؾی يؿاقؾ بلیه ال هكاجب وشیىؾ ٠لیث اویث.یي وايفیان ال آ

                                              
 . 092و  094. قظین ؾهماو و هعمؿ قٔا پىقجمی، ُِ ;
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ات باً٘ی اووث و ؼبك ال وكل ؾقوو  ات و ٜهىقات ؼلمیل قفحاقهای ايىاو ؾق والٟ جصلیل
ىهم قفحاقی یًیها یبكا یىبًابكاؾهًؿ. او هی ال  یًبه وِف اؼالق گكؾؾ للم اوث پ یل

ث  ِفث گٍیحه  یىهحّف به ا که هماو يفه و هلیات يفىايی اوثآو و ؾق هكجبه ٠لل
جعمیك  یاوث که يفه ؾق جمام هكاظی  و هبیاؾ یىا یاؼالل یثباٌؿF و هكاؾ ال يفىاي

ل هكظلیه پیه ا ی١ًییظكکث کًیؿ. و اقٌاؾات وظی  یثف١  بك هعىق و هالک ٠مالي
جا بیه  یؿيما یابیاقلو وظی به کما  بىؾو آو قا با ابماق ٠م   یكجّىق ف١ ، هكظله جّؿ

 ٌیىؾ. یهًصیك بیه ٠می  اؼاللی یثگٍحه و ؾق يها یکيفه جعك یجبٟ آو ٌىق ٠مالي
ث  ات ٠لل ات و هلیات يفىايی با ٠م  ؾو وىیه اوث. ال ٘كفی ؼلمیل اقجباٖ هیاو ؼلمیل

٠م  اؼاللی ٔاهى ظفٛ و بمای هلیات اؼاللیی ؾق  ٠م  اؼاللی اوث و ال وىیی
 يفه اوث.
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 ٍ هآخز هٌببغفْشػت 

 .قزآن کزیم .1

 جلدی، بیزوف. 18ابه مىرىر، لظان اللزب، گار اإلحیاء و التزاث اللزبی،  .2

، 1387، چگاپ چهگارو، قگم، اطگزاء، ز اوظگان بگه اوظگانی ظگجىاگی آملی، عةد الله، ت .3

 .311ص حه 

 .91وحیاوی، اخالق وحیاوی، طال اول، ػمار  یک، پاییش ، اخالق _________ .4

 .1385، ت ظیز تظىیم، اول، قم، اطزاء، _________ .5

 .1385، تىحید گر قزآن، گوو، قم، اطزاء، _________ .6

 .1378، مةاگی اخالق گر قزآن، گوو، قم، اطزاء، _________ .7

زان، رجگا، چگاپ گوو، تهگ الحکگم، فصگىؽ بگز الحکم حظه ساگ  آملی، حظه، وصىؽ .8

 .228 ، ؽ1375

طه جلد، چاپ گوو، قم، بىطتان کتگاب،  الحکمپ، پیوها ػز  و ، تزجمهػیزواوی، علی .9

1387. 

ه عالمگه یپ األربلگپ )بگا حاػگیپ فی األط ار اللقلی، الحکمپ المتلالزاسییه ػیصدرالد .11

 .یاء التزاث اللزبیگار اح ، بیزوف،جلد، چاپ طىو9طةاطةائی(، 

چگاپ پگىجم، قگم،  جلگد،21 شان فگی ت ظگیز القگزآن،یالم ه،یحظ ی، محمدیطةاطةا .11

 .1374 ،یاطالم اوتؼاراف گفتز

 اوتؼگاراف گفتگز قگم، پگىجم، چگاپ جلگد،21 شان،یگالم زیت ظ ، تزجمه_________ .12

 .1374 ،یاطالم

 ،مىطظگگه بىطگگتان کتگگاب ، قگگم،جلگگد، چگگاپ اول2مجمىعگگه رطگگائل، ، _________ .13

1387. 

حکمگت  یاوجمه اطگالم چاپ اول، تهزان، ةائی،اگوامه عالمه طةاطی، _________ .14

 .  1363 ،یو فلظ ه اطالم

 .1362، وهایه الحکمه، قم، وؼز اطالمی، _________ .15

جلگدی، چگاپ گوو، قگم، مؤطظگه بىطگتان کتگاب،  5، ظمیفلظ ه رئال، _________ .16

1387. 
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جلد، چاپ گوو، قم، مؤطظه بىطگتان کتگاب، 2های اطالمی، ، بزرطی_________ .17

1388. 

 ق.1417 ،جلد، چاپ چهارو، تهزان 8 ،یالکاف لقىب،ی به محمد ىی،یکل .18

 ق. 1413زوف، یب چاپ گوو، جلد، 111، بحار األوىار، محمد باقز مجلظی، .19

مصةا  یشگی، محمد تقی، وقد و بزرطی مکاتا اخالقگی، چگاپ طگىو، قگم، مؤطظگه  .21

 .1392اماو خمیىی ر ، 

 .1389، (ر )مؤطظه اماو خمیىی، فلظ ه اخالق، چاپ اول، قم، _________ .21

 جلد، چاپ طىو، قم، مؤطظه اماو خمیىی. 3، اخالق گر قزآن، _________ .22

 .1391، به طىی خىگ طاسی، چاپ گوو، قم، مؤطظه اماو خمیىی، _________ .23

 .1386، قم، صدرا، جلد، چاپ طىو 27آحار،  مطهزی، مزتحی، مجمىعه .24

 .1376چاپ اول، قم، اطماعیلیان،  جلد، 2وزاقی، محمد مهدی، ملزاج الظلاگ ،  .25

همبالت

هگای مختلگ  ی حگىس ، علم اخالق و فلظ ه اخالقا تأملی گربار ػمالی محمد علی .26

 .89مطاللاف اخالقی، ملزفت اخالقی، ػمار  طىو، تابظتان 

رحیم گهقان پىر تقگی، محمگد رضگا طگمیکاوی، پگژوهغ وامگه اخگالق، طگال ه گتم،  .27

 .1393، تابظتان 24ػمار  

هگای اخالقگی، د هدایتی، مقاله علم اخالق، تلزی ، مىضگى  و هگدف، پگژوهغمحم .28

 .1393، تابظتان 16ػمار  

ًزمافشار

 .)ر (مجمىعه آحار عالمه طةاطةائی .29

 .)ر (مجمىعه آحار ػهید مطهزی .31

 .مجمىعه آحار اطتاگ جىاگی آملی .31

 .مجمىعه آحار اطتاگ حظه ساگ  آملی .32

 .جامع األحاگیج .33

 


