
 

  
  
  

  ىانياخالق وح
 سخن سردبیر

  شناسي پيوند اخالق و انسان
ُاخالق جمع خلق و خلق، به معناى خوى و خصلت بوده، صـفت و حـالتى عـارض بـر  ُْ ُ

بنابراين تا انسانى نباشد، اخالقى وجود نخواهـد . م به او و نمود و بروز اوستانسان و قائ
 اوصـاف و ، وىان چگونه موجـودى اسـت تـا بـا شـناختو بايد بدانيم اين انس. داشت

اعراض و خصلت و اخـالق كنـونى و آينـده وى مـشخص شـود تـا او در مقـام تعليـم و 
يت به آنها متصف گردد تر باشد، اخالق مبتنى  تر و جامع ت ژرفهر اندازه اين شناخ. ت

  .تر خواهد بود تر و متعالى بر آن هم كامل

  هاي غير وحياني ها و آيين انسان در فلسفه
كسى كه انسان را تركيبى از عناصر و اجزاى مادى بداند كه مدتى كوتاه يا طوالنى به هم 

گسلد ديگر چيزى   مىاند و سپس به اقتضاى طبيعت و نهادشان، آن تركيب از هم پيوسته
هـا و عالئـق  ماند، انسان در نگاه وى محدود به همين زندگى است و خواسـت باقى نمى

ـوط بـه روابـط  وى هم در همان اقتضائات طبيعت مادى منحصر مى شود؛ حتى امور م
. گيـرد ـ نيز از همان نهاد و طبيعت مادى نشأت مى ٔكه پايه اخالق است اجتماعى وى ـ
محدود به همين حـدود مـادى اسـت و اعـراض و اوصـاف و بـه تعبيـرى، چنين انسانى 

ٔنمونـه بـارز ايـن ررضكـرد، اخـالق در . اخالق او هم منحصر در همين چهارچوب اسـت
اليسم و هر مكتبى است كه به حيات پس از مرگ باور ندارد   . ماركسيسم، مات

قـاد را نـه از راه در مقابل، كسى كه به حيات پس از مرگ معتقد است، ولـى ايـن اعت
شناسـى و اخـالق مبتنـى بـر ايـن  هـاى ديگـرى بـه دسـت آورده، انـسان وحى، كه از راه
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شناسى در نگاه با آنچه معتقدان به وحى بـدان بـاور دارنـد، متفـاوت خواهـد بـود،  انسان
. هاى فـراوان ديگـر مانند مكاتب افالطون، مصر باستان، هندوان در گذشته و حال و آيين

از حقيقت انسان و نيازهاى واقعى وى در ايـن دنيـا و زنـدگى پـس از مـرگ اين مكاتب 
كنند سطحى و فراخور همان  آگاهى درستى ندارند و در نتيجه آن اخالقى را كه عرضه مى

  . آگاهى ناقص آنهاست
راستى تا كسى به ژرفاى وجـود انـسان راه نيافتـه باشـد و اسـتعدادهاى شـگرف او را 

ـ و تا به نتيجه عمل و كيفر و پـاداش آن  تواند فراتر و فراتر برود  مىكه او تا كجا نشناسد ـ
تواند انديشه و رفتارى را عرضـه كنـد كـه  آگاهى كامل و مشهود نداشته باشد، چگونه مى

توان ديصافت  ها به كمال مطلوب خىصش برسد؟ براى نمونه، از كجا مى با به كار بستن آن
ٔبر روى پيمانه پيمايش غالت و ميوه، ايـستادن بـر روى كه پرهيز از خوردن لىضيا، نشستن 

ها كه در تعليمـات فيثاغويصـان آمـده،  هاى ناخن، قدم زدن در شارع عام و مانند اين يصزه
انى كـردن بـراى خـدايان در اديـان  براى حيات پس از مرگ سودمند است؟ همچنين ق

  . ...غير توحيدى و

  اخالق در اديان وحياني
اشناسى در اديان الهى،  نگيرى انسا شكل ّانا ﴿هيب ِانـا اليـه ر وهللا ِ ِ َِ  اسـت؛ يعنـى ﴾ِجعـونا ّ

ـده كـه  انسان موجودى ممتاز اسـت كـه خـدا وى را بـا سرشـتى مخـصوص چنـان آف
انسان نخـست بايـد ذات . يا خوب و بد را با آن سرشت بفهمد» تقوا«و » فجور«تواند  مى

ن خىصش را خود بشناسد يـا بـه او بـشناسانند تـا و حقيقت و آغاز و انجام و جاودانه بود
هاى خـوب و بـد را  سپس بايد مصاديق و نمونه. ٔجايگاه خىصش را در پهنه هستى ديصابد

ها را بـشناسد و از يكـديگر  بيابد يا به وى نشان دهند تا به يارى آن سرشت و ساختار، آن
اى در ايـن جهـان و چـه  بايد به وى بگىصند اين اعتقـاد يـا عمـل چـه نتيجـه. بازشناسد

اى باشـد، اثـر آن در هميـن  سـنگ ذرهفرجامى پس از مرگ دارد و حتى اگـر عملـى هـم
بر اين . گردد ماند و هم در اين زندگى و هم بعد از آن نمودار مى زندگى در نفس باقى مى
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وط به روابط اجتماعى بسيار فراتر مى رود و هر عقيده و عملى،  اساس، اخالق از امور م
وط به خود فرد باشد ـ ـ يا به پيونـد ميـان او و خـدا  پرورى مانند خودكشى يا تن خواه م

ماننـد احـسان  بخـورد ـ ـ و خواه به ارتباط او با مردم گره مانند كفر و ايمان مرتبط باشد ـ
  .گيرد ـ در حوزه اخالق و اوصاف وى قرار مى يا ستم

ه تواند بگىصـد كـدام عمـل  ه بقاى روح مىبين معتقد ب پرداز و فيلسوف ژرف كدام نظ
ًـ دقيقا چه اثرى در حيـات پـس از مـرگ  يا انفاق و اخالص مانند دروغگىصى و غيبت ـ

كند كه اين اوصاف يا اخالق  بيند و استنباط مى جهانى اعمال را مى دارد؟ او تنها آثار اين
» فراتـر از آن«عنـاى پس از مرگ هم بايد به همين صورت كنونى يا فراتـر از آن باشـد و م

آورى كه خداوند هم حقيقـت و ذات انـسان  ًهم براى آنها كامال مكشوف نيست؛ اما پيام
شناساند و هم اوصاف و اخالق نيـك و بـد و آثـار و نتـايج ايـن  را از راه وحى به وى مى

نماياند، به همه اينهـا شـناختى  اخالق در اين زندگى و زندگى پس از مرگ، را به وى مى
ى است تر و پردامنه دى و حضورى دارد كه ژرفشهو   .تر از دانش بشرى و تج

براى نمونه تنها به چند مورد يسر توجه شود كه چگونه پاداش عمل آشكارا بيـان شـده 
و به سوى بخشـشى از پروردگارتـان و بـه سـوى بهـشتى بـشتابيد كـه پهنـاى آن «: است

هـا كـه در آسـايش و  شده اسـت؛ همـانها و زمين است و براى پرهيزكاران آماده  آسمان
 »گذرنـد مـردم درمـى) خطـاى(خورنـد و از  كنند و خشم خىصش فرو مى نفاق مىسختى ا

  )١٣٤ ـ ١٣٣ٔسوره آل عمران، آيات (
ـ شـادابى آن نعمـت  گرند نظاره) نشسته(ها  اند ـ بر تخت همانا نيكوكاران در نعمت«

ُـ كـه مهـر آن  نوشانند به مهر به ايشان مىهاشان توانى شناخت ـ از شرابى سر  را در چهره
ٔآميـزه آن شـراب از  ـ جىصان بايد در اين راه بر يكديگر سبقت گيرند مشك است و سبقت

ان از آن مى ـ چشمه تسنيم است) ٔچشمه( ّسوره مطففين، آيات (. »نوشند اى كه مق   )٢٨ ـ ٢٢ٔ
َمثل كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى« َ، همچون مثل دانـهكنند َ اى اسـت  َ

كه هفت خوشه ررضانيده باشد، در هر خوشه صد دانه و خداوند بـراى هـر كـه بخواهـد، 
ٔسوره بقره، آيه (. »كند چند برابر مى ٔ٢٦١(  
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هـا را  همانا كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند، پروردگارشـان آن«
هاى نعمت، جىصبارهـا از يسـر پايـشان روان  ر باغد. كند شان هدايت مى ايمان)همان(با 

) همـه(تو پاكى و درودشـان در آنجـا ! ـ در آنجا سخن آنان اين است كه بار خدايا است
ن سخن . »شان اين است كه ستايش از آن خداوند، پروردگار جهانيـانسالم است و آخ

  )١٠ ـ ٩ٔسوره يونس، آيات (
هاشان به هـر كـارى كـه ها و پوست وش و چشمفرارسند گ) آتش(تا زمانى كه به آن «
چـرا بـه يسـان مـا : هاى خىصش گىصند ـ آنها به پوست شان گواهى دهنداند به يسان كرده

. »...گواهى داديد؟ گىصند همان خدايى ما را به ىصان آورد كـه هـر چيـزى را گىصـا كـرد
ّسوره فصلت، آيات (    )٢١ ـ ٢٠ٔ

هـاى خـىصش آتـش  خورنـد، در شـكم ه ستم مـىهمانا كسانى كه اموال يتيمان را ب«
ٔسوره نساء، آيه (. »خورند و بر آتشى افروخته وارد خواهند شد مى ٔ١٠(  

و هر كه از ياد من روى برتابد، زندگانى تنگى خواهد داشت و روز قيامـت او را كـور «
من كـه بينـا بـودم، چـرا كـور محـشورم ! پروردگار من: گىصد ـ مى .محشور خواهيم نمود

به تـو ) آشكار(، آيات ما )رفتار كردى(گونه  همين) تو هم: (گىصد مى) خداوند( دى؟ ـكر
. »)انگارنـد ات مـى ناديـده(شوى  امروز هم فراموش مى. رسيد؛ اما آنها را فراموش كردى

  )١٢٦ ـ ١٢٤ٔسوره طه، آيات (
د، بـه عـذابى كنن ها را در راه خدا انفاق نمى اندوزند و آن و آنان را كه زر و سيم را مى«

ها پيشانى و پهلـو و  ها را در آتش دوزخ تفته كنند و با آن ـ در روزى كه آن دردناك مژده بده
ايـن همـان چيـزى اسـت كـه بـراى خودتـان ) ها گىصنـد و به آن(شان را داغ نهند پشت

  )٣٥ ـ ٣٤ٔسوره تىضه، آيات (. »اندوختيد، بچشيد اكنون آنچه را كه مى. اندوختيد
م، هر جا عمل نيك يا بدى ذكر شـده، پـاداش يـا كيفـر آن هـم در سرتاسر  قرآن ك

گىصنده ناظر دقيقـى اسـت كـه . ـ با وضوح و گاه به تفصيل آمده است كه ديديم چنان ـ
بيند  شود، مى اى كه بر آن مترتب مى تمام ظاهر و باطن عمل را از آغاز تا انجام و تا نتيجه

نشيند و بار و برش  بالد و به بار مى ررضد و مى د و مىشكف داند كه اين بذر چگونه مى و مى
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ن و تلخش بـار تلـخ مـى رسد و چيده مى مى ن آن بار شي و ايـن ... دهـد و شود و شي
  .آيد ٔكارى است كه جز وحى راستين، هيچ كس و هيچ چيزى از عهده آن برنمى

م، در روايات فراوانى جزئيات كيفـر و پـاداش هـر  عملـى، گـاه بـه عالوه بر قرآن ك
ٔتفصيل و با دقت تمام آمده است كه چنين كارى هم تنها از عهده وحـى و آورنـده وحـى  ٔ

رضژگى ديگرى بيفزاييم كه تنها مخصوص اديان توحيـدى اسـت و آن  ها بر اين. آيد برمى
بنده هر كارى را تنها از روى محبت به خدا و فقط براى او و از آن جهـت . اخالص است
دهد يا از آن جهـت كـه خـدا آن را   دوست دارد و خواسته است، انجام مىكه خدا آن را

اين سلوك اخالقى، عارفان واالمقامى را با . دهد پسندد و از آن نهى كرده، انجام نمى نمى
يت خواهد كرد يت كرده است و همچنان هم ت ن و . اختالف درجات عرفانى ت بهتـ

ن اين اخالق و عرفان در اسالم شاخص  است كه بنياد آن بر توحيـد بـوده، توحيـد در ت
سرتاسر نظر و عمل يا عقيده و رفتار پيروان آن، همچون جىصبارى پـاك و صـاف سـارى و 

  . جارى است
ٔتايصخ هم نشان داده است كه در هيچ دينى از اديان آسمانى به انـدازه اسـالم، نـه در 

گرفتـه از همـان  ن تنهـا نـشأتّشمار و نه در علو درجات، عارف وجود نداشته است و ايـ
 كه آن هم از آثار و بركات وحـى قرآنـى اسـت و در هيـچ استتوحيد و اخالق توحيدى 

  .ـ وجود ندارد حتى اديان آسمانى ديگر آيين ديگرى ـ
پس بايد پذيرفت كه اخالق فراگيرى كه در اعماق روح نفوذ كند و برانگيزاند، حيـات 

سـاختار بخـشد و مـستعدان را در مراتـب متفـاوت و كنونى و پس از مرگ او را بـسازد و 
ن درجه عرفان كه مخصوص انـسان كامـل  متصاعد كمال، به كمال برساند و به عالى ٔت

  .است» اخالق وحيانى«است، ارتقا دهد، 
  
  




