
 

 
 
 

 های اخالق اسالمی  پژوهشٔحوزهاخالق معياری؛ راهی ناپيموده در 

 ١ مطهری فريمانیمحمد

  دهیچک
 اخالق اسالمی وجـود دارد كـه آثـار عميقـی در رفتـار فـرد های  پژوهشٔهراهی ناپيموده در حوز

ناميد كه در ميراث اخالقی ما جز اشاراتی » اخالق معياری«توان  اين راه را می. تواند داشته باشد می
را در اختيار او قرار دهد و » ی فعلی فرد اخالقٔهكارنام «كوشد اخالق معياری می. توان يافت بر آن نمی

ًتنها بتواند نفس خود را محک بزند كه مـثال خلـق  معيارهايی برای وی فراهم آورد كه به كمک آن نه
ُ داراست، يا از خلقی سوء مانند حسد مبراسـت، بلكـه از وضـعيت كلـی واقع ِنيكوی صداقت را به

 آدمی را به امور اخالقی توجه منظرروايات از همين برخی آيات قرآن و . اخالقی خىصش نيز آگاه شود
 مستقل در اخالق، كانون توجه قرار نگرفته ای  شاخهٔهبا اين حال اخالق معياری به منزلاما  اند؛ داده

 اخالق معياری را باب در پژوهش های چالش و ها اين پژوهش بر آن است تا جايگاه، رضژگی. است
 .تبيين كند
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  مقدمه
در برابر  ، ولی بپردازدميراث مكتوب اخالق اسالمیق ي دقٔه است كه به مطالعیكس كمتر

ن يا ،ای  مفقودهٔهحلق رسد مین حال به نظر يبا ا. دي نگشاآن ىصان به تحسين يق و ظرايفدقا
 یتـر يک نزدٔهتوانست رابط می كرده است كه در صورت وجود اثر  را كمی اخالقهای هشوپژ
راث يـن ميـ از ایريپـذيـت اثر كـه ظرفیل مـشتاقانيـ و خی زالل كتب اخالقیان محتوايم

ن آب زالل بـه تـشنگان اخـالق ي رساندن ایبرا اگر. سازد برقرار ،ارزشمند را داشته و دارند
 گروند، میه يپا ی خودساخته و بهای اخالقمار، به افرادی پرش ، نشودی در جامعه فكریهاال

اصيل، بسياری جوانان را كه به نام عرفان  ـظهور نو های عرفان اصطالح  بهٔهآلود ِآب ِداستان و
  . در باب اخالق نيز تكرار خواهد شدـ  خود ساخته استٔهشيفت
اخـالق «تـوان  میا  ری اخالقیها  در كاوشناپيموده راه یريبه تعبيا  ، مفقودهٔهن حلقيا

ارائه  او بههر فرد را فعلی  معيارهايی، وضعيت اخالقی ٔهعرضد؛ اخالقی كه با ينام» یمعيار
و روايـات تـوان از قـرآن  مـیدر اخالق را معياری  نگاه ،كه استدالل خواهد شد چنان. دهد

  از جمله،پژوهی  مختلف در اخالقواضعمعيار در مگرچه بحث  .الهام گرفت Ｄمعصومان
كه اين نوشتار در پـی تبيـين آن » اخالق معياری «،معيار فعل اخالقی مطرح استدر بحث 

 .است، ماهيت متفاوتی دارد
 چنـدان  برای اثبات مدعا و بلكه مدعاهای نهمقاله اين كه هايی با اين مقدمه، منزل يا منزلگاه

را » اخـالق معيـاری«ز  بـه اجمـال مـراد اابتدا. شود ها بگذرد، روشن می كوچک خود بايد از آن
ِ سپس اين مطلب را كه چرا اخالق معياری كانون توجـه اسـتقاللی علمـای و دهيم، توضيح می

در گام بعد به اهميت ررضكرد معياری و عنايتی كه در قـرآن و . كنيم اخالق قرار نگرفته، بررسی می
بخش اول مقاله كـه نيز پس از فارغ شدن از .  اشاره خواهد شد،برخی احاديث نسبت به آن شده

رسـد كـه بـه  به تعريف و جايگاه اخالق معياری اختصاص يافته، نىضت به بخش دوم مقاله مـی
 امكان، ٔهكه ممكن است درشاررا  ايرادهايی ،در اين بخش. پردازد های اخالق معياری می چالش

از اكنـون بحـث خـود را . مطلىضيت و ضرورت اخالق معياری مطرح شود، بررسی خواهيم كـرد
 .كنيم چيستی اخالق معياری آغاز می
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 چيستی و جايگاه اخالق معياری: بخش اول

  ستی اخالق معیارییچ. ١ 
 رو ريشـهبـا موضـوعاتی از ايـن دسـت بارهـا  خواننده را ، كتب اخالقی اسالمیٔهمطالع

يـل و ل و رذايانواع فضا«، » اخالقٔهفايد«، »شرف علم اخالق«، »تعريف اخالق«: سازد می
ل و آراسته شدن بـه كيفيت پيراستن خود از رذاي«، »درجات فضايل و رذايل«، »ها  آنٔهمقايس

 .»راه حفظ اعتدال در سلوک اخالقی«و ، »فضايل
البته .  توجه نيستكانون نفسانی رذايل و فضايل مانند ١هيچ موضوعی در كتب اخالقی

مـای اخـالق، خلـق را است و عل» ُخلق« اخالق جمع ً اواليسرا ؛ اين هم انتظار نيستجز
دف از تأليف كتب اخالقـی  هًو ثانيا؛ اند معنا كرده) رذايل و فضايل(همان ملكات نفسانی 

 در قالب عالمان اخالق بوده است و های ناپسند خلق و رهايی از پسنديدههای  ُتحصيل خلق
گام  ،ايلرذ ٔه و ازالفضايل طبيعی است برای كسب ٢.اند در اين باره قلم زدهعبارات مختلف 

 آن است كه فرد از حال و وضعيت نفس خود از ها نخستين گام يكی از كم دست و يا نخست
 .  آگاهی يابدرذايل و فضايلنظر 

 يعنی ضرورت آگاهی يافتن له،أمسی گوناگون به اصل اين ها علمای اخالق به صورت
رغـم  بـه ،اهيم ديـدكه خو و چنان اند كردهتوجه  ،خود از حيث رذايل و فضايلانسان از حال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ايـن قيـد »  اسـالمی« ٔاست كه مراد، كتب اخالقی در عالم اسالم است و برای پرهيز از تكرار كلمهروشن . ١

» اخـالق فـضيلت«كه پيداست موضوع بحث ما در بـاب  همچنين چنان. االمكان ذكر نخواهد شد حتی
بـر خـالف اخـالق . »اخـالق وظيفـه«است كه نگاه عالمان اسالمی در علم اخالق همين نگاه است نه 

وظيفه، در اخالق فضيلت، مزين شدن نفس به فضايل و پيراستن آن از رذايـل مطـرح اسـت كـه از مبـانی 
موضوع هذا العلم هو النفس الناطقة التـی هـی «: شود  كه گفته میدليلاخالق اسالمی است و به همين 

 .)٥٩ ص،١جامع السعادات، ج(»  االنسان و لبهةحقيق
غرضـنا فـی هـذا الكتـاب ان «: نىصسد  میذيب االخالق و تطهير االعراقتهٔمسكىصه در مقدمه كتاب  ابن. ٢

 .)٨١ص(» ُنحصل النفسنا خلقا تصدر به عنا االفعال كلها جميلة
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رازی، (» فی تعرف الرجل عيـوب نفـسه«همچون  ای  عنارضن اميدواركننده،كه در نگاه اول آن
و معيـاری بـه دسـت خورد، اما به ندرت مالک  می در كتب اخالقی به چشم )٣٣، ص ١٩٣٩

 .  نفسانی خود آگاهی يابدفضايل و رذايل از وضعيت ً شخصافرد بتواند كه اند داده
هايی برای حيات طبيعی انسان دارند و راه  يسان خون چه اوره و كلسترول كه وعموضاين 

 جدی در توجه بـه ٔه اما آنچه انگيزه و اراد، استبيشتر افراد روشنها چيست برای  كاهش آن
 كـه بلهـا، گـىصی نـه ايـن كلـی آورنـد، در فرد پديد میبه نحو بسيار مؤثرتری را سالمت تن 

. كند می او گزارش  خودرا به» اين شخص« خون ِاوره و كلسترولآزمايشی است كه وضعيت 
هـای  ها و چگونگی آراستن نفس به خلق  نفسانی و آثار آنرذايل و فضايلعلمای اخالق از 

امـا از اشـارات  ؛انـد  سـخن گفتـههـا های سوء به بهترين شيوه ن و زدودن نفس از خلقَسَح
خود بـه  روشنی از وضع و حال فعلی  كتب تصور اينٔهفرد با مطالع يک ،پراكنده كه بگذيصم

 .  و نه از جهت كلی، فضيلت يا رذيلت به نحو خاصيک جهت از نه ،آورد دست نمی
تواند  میهای اخالقی كه   پژوهشٔهشد تر الزم است تعريفی از اين گم پيش از توضيح بيش

 .اين خأل را پر كند عرضه كنيم
بـا  كـه گذارد میت كه معيارهايی در اختيار فرد از اخالق اس ای شاخه» اخالق معياری«

 و هم ، خاصرذايل و فضايل نظر هم از ؛شود باخبر می از وضعيت فعلی اخالقی خود ها آن
 اخالقی فعلی ٔهكارنام «وشدك می اخالق معياری ، ديگربيانبه .  وضعيت كلی اخالقینظراز 

تنها هر شخص بتواند   نهها به كمک آن كه دهد دست به و معيارهايی نهدرا در اختيار او » فرد
 از خلـق ً داراست يـا واقعـاواقع اخالص را بهخود را محک بزند كه آيا خلق نيكىصی مانند 

 .  اخالقی آگاه شودٔه بلكه از حال كلی خود از جنب، مبراستغرورسوئی مانند 
در سـه حـوزه  معيـار ٔه اخالق معيـاری، عرضـٔه گستره و دامنكه شود با اين تعريف روشن می

 و سـوم ؛اول، رذايل، مانند حسد، كبر و يصا؛ دوم، فضايل، مانند اخـالص، صـبر و توكـل: است
ی خـاص، هـا فضيلت و ها رذيلت كه فارغ از وضعيت خاص ،وضعيت كلی اخالقی انسان
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 ١ .دهد رذيلت و فضيلت چه ميزان در نفس او يصشه دوانده است نشان می

  الق به اخالق معیاریتوجھی علمای اخ  کمخاستگاه. ٢
طور صريح يا غيرصريح  بهتوان يافت كه  را میكتب اخالق اسالمی مؤلفان ی از كمتر كس

 بـه روشـنی ن بـهد و اين امر در كتب متقدمان و متـأخرابدن بهره نگرفته باش نفس و از تمثيل
 اسـت و ِطبابت نفس نوعی ،كه اخالق اند  متفطن بودهً در واقع آنان كامال٢ .خورد میچشم 

 به مسكىصه ابن »تھذیب االخالق« از جمله ، در كتب اخالقی متقدم»النفس طب«اصطالح 
 تـرجيح داده محمـد زكريـای رازی از همـين رو. )٢٦٥ ص  ق،١٤٢٦ابن مسكىصه، (كار رفته است 

  .بنامد »الطب الروحانی«  خود را در اخالقاثر معروفاست 
 توجه بوده است كه خالق كانون ،ر علم اخالقالبته اين تفاوت بزرگ ميان نفس و بدن د

 تب، لـرز، ، وقرار داده است»  خودكار هشداردهندهدستگاه« به تعبير امروزی در بدن ،هستی
بـه ...  و درد در نقاط خاص مانند قلب و شـكم و،ی عامها  هشداردهندهٔهمنزلبه ... تهوع و

 تعبيـه نفرمـودهنفس گاهی را در چنين دست اما ؛كنند میی خاص عمل ها  هشداردهندهٔهمنزل
هايی است كه خود شـخص  های دل از بيماری  بيماریمرحوم فيض كاشانیاست و به تعبير 

های نفس با نوعی   حال كه بيماری٣.ها غافل است  از آنسببها آگاه نيست و به همين  از آن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تر بحث، در بخش اول اين مقاله گاهی تنها از رذايل ياد خواهد شد و اين  تر و تبيين روشن برای تمركز بيش. ١
ٔدو حـوزه . گيـرد ٔها و دغدغه اين نوشتار همه را درشرمـی استدالل وگرنه ،فقط به نظر رعايت اختصار است

 .طور اختصاصی بررسی خواهد شد ديگر، يعنی فضايل و نيز وضعيت كلی فرد، در بخش دوم مقاله به
هـای تكـراری و مـشابه در كتـب  قدر مطالـب و مثـال از جهتی متأسفانه، و از جهت ديگر خوشبختانه، آن. ٢

كه يک  شود محققان اين حوزه برای نشان دادن اين  يساد است كه گاه احساس میمشهور اخالق اسالمی
رضـژه ايـن موضـوع  بـه. ذكر منابع متعدد ندارنـد  مطلب خاص در كتب متعدد اخالق آمده است نيازی به

 صادق است؛ البته در صورتی كه از مطالب مورد اخـتالف ، آمدهغزالی احياء العلومٔدرشاره تكرار آنچه در 
 .رضژه ميان شيعه و سنی نباشد به

إن من االمراض ما اليعرفها صـاحبها و مـرض القلـب ممـا اليعرفـه صـاحبه «: عبارت مرحوم فيض اين است. ٣
وليت ؤاحـساس مـس«گفتنـی اسـت آنچـه از آن بـه ). ١١٠ ، ص٥، ج  البيـضاءةمحجـال( »فلذلک يغفل عنه
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حصوالت خود  مًرا دارند كه صرفا ای غفلت همراه است آيا كتب اخالقی ما حكم داروخانه
شـود نـه  مـی جـا ِوارد آنولی از كـسی كـه  اند بندی شده در طبقات چيده را به صورت دسته

 ًصـرفاو اش چيست؛   كه بداند بيماریدهند به وی نشان میپرسند مشكلت چيست و نه  می
آيـا ، نـد؟ بـه بيـان ديگـرگذار می مراجعان ٔه اخالق را در اختيار همٔه داروهای داروخانٔههم

داند از كدام بيماری و بـه كـدام درجـه رنـج  می نبيمارشاندانند  میكه  ن اخالق با اينطبيبا
 كنند؟ میی مملو از دارو بسنده ها  داروخانهٔه به عرضً صرفا،برد می

، ببـرد ی نفس خود پیها كه هر كس به بيماری  برای اينايشان. خوشبختانه چنين نيست
فـی تعـرف « عنـوان بـا بحثی رازیزكريای   محمدبنكه اشاره شد  چنان. اند راهی نشان داده

البته عنارضن شبيه به آن در كتـب پـيش و پـس از او . مطرح كرده است» الرجل عيوب نفسه
بيان الطريـق الـذی بـه يعـرف « از عنوان مرحوم فيض كاشانی ًمثال. شود میراحتی يافت  به

طريـق « از عنوان مهدی نراقیمال و )١١٢، ص ٦ ق، ج ١٤٠٣فيض كاشانی، (» االنسان عيوب نفسه
 .)١٣١، ص١ ق، ج ١٢٠٩نراقی، ( برد میبهره » ة االمراض النفسانيةمعرف

های  راه «همچون عنارضنی مسكىصه ابن »تھذیب االخالق«مانند  ،گاهی در كتب اخالقی
 ١٤٢٦ابن مسكىصه، ( پرداخته شده است موضوع اما به اين شود يافت نمی» شناخت عيوب خود

طرح  در اين زمينه يعقوب بن اسحاق كندی بحث خود آنچه را پايانوی در . )٢٨٠-٢٧٨ق، ص 
 كوشـش به ًالبته در برخی كتب اخالقی صرفا. )٢٨٠همان، ص( داند مین تقدما، ابلغ از مكرده

بايد توجه  ١ . استعرضه نشدهها  عيوب سفارش شده و راهی برای شناخت آنی كشف برا
 ٔهبس طوالنی حتی در خارج از حوز ای  عيوب نفس سابقه كيفيت شناختٔهلأمسداشت كه 

شناخت عيوب « در قرن دوم ميالدی كتابی در موضوع جالينوسًمثال . اخالق اسالمی دارد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . خللی وارد كند،مرحوم فيض كاشانیالم تر از آن است كه به اين ك شود مبهم ياد می» اخالقی
دهـد و   معيار و روشی برای تشخيص عيـوب ارائـه نمـی»كلمات طريفه« در مرحوم شيخ عباس قمیً مثال. ١

در طلب عيوب خـود استقـصاء و سـعی بليـغ نمايـد و بـه نظـر دقيـق در «كند كه شخص   تأكيد میًصرفا
 .)٦٠كلمات طريفه، ص(» تجسس معايب خود برآيد
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 . )٢٧٨همان، ص(كند  می نيز از آن ياد مسكىصه ابن تأليف كرده است كه »خود
ی، غزالـی، فـيض مـسكىصه، راز ابـن راهكارهايی كه علمای اخـالق ماننـد روی،به هر 

هـا  كه ديصابيم ايـن راه برای آن. مشابه است ،اند  كردهعرضه و ديگران كاشانی، نراقيين، شبر
 به تبع مرحوم فيضرا كه  ای ای چهارگانه راهكارهٔهد خالصنچه نسبتی با اخالق معياری دار

» عيوب نفسهبيان الطريق الذی يعرف االنسان « ذيل عنوان )٦٩، ص٣ ق، ج ١٤٠٦غزالی، ( غزالی
 :شمايصم برمیجا   در اين،آورده
 دهد مراجعه كند و چنين افرادی در زمان ما بسيار نادرند؛ به كسی كه از عيوب نفس خبر می. ١

  ؛گىصداز را بی عيوب و،از دوست صادقی بخواهد رفتار او را يسر نظر گرفته. ٢
 كند؛ وجو  جستدر انتقادها و سخنان دشمنانعيوب خود را . ٣
  . را كشف كندش عيوب خىص، با مردم معاشرت كرده.٤

  استجالينوس های گفته تكرار ً كه عمدتا، در هر چهار راهكار،شود میكه مالحظه  چنان
در راه پيـشنهادی .  ديگر در ميان استشخص يا اشخاصپای  )٢٥ ش، ص١٣٥٣جـالينوس، (

جـا  د كه البته مشكل در ايندهن میاول، رجوع به عارفانی توصيه شده كه از اسرار باطن خبر 
 فضايلكه از عيوب يا  بلكه حتی اگر يافت شوند برای آن» نشوند میيافت «تنها اين نيست كه 

 ٔه از جمله اينكه كتـوم بـودن آنـان اجـاز؛ مالحظه دارندً نوعا، بگىصندی سخنبا آنانديگران 
ت وجـود مطـرح  نـدرِدر سه راهكار ديگـر، گرچـه مـشكل. دهد می ناظهاری به آنانچنين 
 شود قرار باخبرخواهد از عيوب خود  می باز هيچ مالک و معياری در اختيار فردی كه ،نيست

پس . مستقيم از ديگران توصيه شده استنوعی استمداد مستقيم يا غير به ًنگرفته، بلكه صرفا
در (استمداد مـستقيم از عـارف و دوسـت صـادق : های چهارگانه اين استراهكارحاصل 
 ).در مورد سوم و چهارم(مستقيم از دشمنان و مردم  و استمداد غير)ل و دوممورد او

 از كـهتـوانم ديصـابم  میها كه آيا من از اين طريق   پرسشدستبنابراين در پاسخ به اين 
مرحـوم برم يا خير و آيا فضيلت اخالص در من هست يا خيـر، پاسـخ  میرذيلت حسد رنج 

 شـده توسـط عـارف فهرست عرضهد بود كه بايد در  و ديگر عالمان اخالق اين خواهفيض
اللهجـه مالحظـه  شده توسط دشمن صريح  و يا عيوب بيان،ضمير و يا دوست صادق روشن
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است قسم چهارم به طور كامل گفتنی ( ١ ذكر شده است يا خيرفضايل و رذايلكرد كه آيا اين 
 ).از راه دوم و سوم منحاز نيست

ًدر ميراث اخالق اسالمی به ميان آمده باشد قطعا بايد » عياریاخالق م«اگر بنا بود سخنی از 
ـوب نفـس(های نفس در همـين بحـث  راه پنجمی برای تشخيص بيماری مطـرح ) شـناخت عي

 .اند كه مالحظه شد، علمای اخالق راه ديگری پيشنهاد نكرده شد؛ اما چنان می
 اخـالق بـرای  ايـن اسـت كـه چـرا علمـاینمايد  مقام رخ میپرسش مهمی كه در اين

ًشناخت عيوب نفس برای خود فرد جايگاهی قائل نشده و صـرفا انـد؟   سـراغ ديگـران رفتـهِ
 »تهـذيب االخـالق« كه در كتب اخالقی مانند جالينوسپاسخ اين پرسش را بايد در سخن 

چون هر انسانی حب ذات دارد معايبش بر او پوشيده «: جو كردو  نقل شده جستمسكىصه ابن
 .)٢٧٨ ق، ص ١٤٢٩، مسكىصه ابن( ٢»بيند ا را حتی اگر ظاهر باشند، نمیه ماند و آن می

. يافـتبـه اخـالق معيـاری را  تـوجهی بـی بلكـه و عنـايتی كـم ٔهتوان يصش میجا  از اين
 خود دست بهفرض غالب در ذهن علمای اخالق اين بوده كه اريسابی وضعيت اخالقی  پيش

ًكامال درست اسـت  و ؛عايب توسط شخصم» ديدن«يا » مالحظه« مالزم است با ،شخص
حب الـشیء يعمـی و « و به حكم آيد پديد می» حب ذات«كه در چنين حالتی مانع بزرگی به نام 

بنابراين، برای كشف عيوب يک فرد، خود او را كنار گذاشته، . شود مانع ديدن عيوب مزبور می» يصم
  .ات را از گردونه خارج كنند تا حب ذاند در پی عارف، دوست صادق، دشمن يا مردم رفته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً به كشف عيوب و رذايل ناظر است و نوعـا بـه ،ای كه مكرر در كتب اخالقی ما آمده راهكارهای چهارگانه .١

ٔسـازی بـرای ادامـه  شود با هـدف آمـاده ٔجا درشاره فضايل بحثی طرح می اگر در اين.  نظری ندارد،فضايل
كـه اخـالق  ارد؛ همچنـانٔ درشـاره فـضايل نيـز كـارشرد د،بحث است؛ يسرا اخالق معياری افزون بر رذايل

ٔتـری درشـاره آن در  تواند به كار رود كه توضيح بـيش ٔمعياری درشاره وضعيت كلی فرد از نظر اخالقی نيز می
 .اواخر اين نوشتار خواهد آمد

 كور است -ترين مصاديق آن است   كه ذات هر كس از روشن–كه عاشق نسبت به معشوق خود  ٔمسأله اين. ٢
در طـب رازی «: ک.ر(ٔاز گذشته بسيار دور در منابع دينی و غيردينی بيـان شـده اسـت به انحای گوناگون 

 .المثل درآمده است جا عموميت يافته كه به صورت ضرب اين مطلب تا آن). ٢٤، ص»روحانی
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» نظر كردن به خـىصش« اساسی اين است كه اگر پی بردن به عيوب خود فقط از راه ٔهنكت
 اما اگر بـه جـای ، حب ذات مانع تجىصز هر نوع نقشی برای خود فرد بود،گرفت میصورت 

 نقش حب ،ردكه فرد به نظر كردن به عيوب خود توصيه شود معيارهايی در اختيار او قرار گي آن
 . شود میرنگ   بسيار كمكم دست و يا رود میذات از بين 

ی بزرگ علمی ها  كه آيا به موفقيتبپرسند ت علمیأعضو هي اگر بدون مقدمه از يک ًمثال
 و هنگـام پاسـخ منفـی دهـدچه بسا قاطعانـه و صـادقانه ، ورزد میهمكاران خود حسادت 

ه شـود، عرض معياری ،ولی اگر به همين استاد ،نيابددر خىصش حسادتی نيز مراجعه به خود 
به اين نحو كه از او خواسته شود در نىضت ديگری كـه خبـر موفقيـت بـزرگ علمـی يكـی از 

آيا پس « يسر نظر بگيرد  و ببيند ً خود را دقيقا» اولٔهچند لحظ« همانشنود در  میهمكارانش را 
 يا مانندكند  می احساس  اولٔهظهمان چند لحاز شنيدن خبر موفقيت، رشكی در خود ولو در 

 چه بسا همين فرد با در اختيار ،»شود؟ می خوشحال درنگ بیشنيدن خبر توفيقات فرزندش 
خـشكيده بـودن درخـت  ٔهدرشـار اش داشتن اين معيار در واكاوی خـود ديصابـد تلقـی اوليـه

 ،تـوان گفـت چـون ايـن فـرد حـب ذات دارد مین. نادرست بوده استنفسش حسادت در 
گرچـه در حالـت . مانـد میگذرد از او پنهان  میكه در وجودش  ای لحظه چندٔهاوليراحتی نا

آگاه درون خود حسادت از مانع شده بود كه حب ذات  خود بدون معيار، ٔه، يعنی مالحظاول
 مانعی ، حب ذاتـ بيان شد محض نمونه  ً كه صرفاـ  ولی با در دست داشتن اين معيار شود

 . كند می خود شخص ايجاد ندر تشخيص حسادت توسط
از داوری منعزل شود و هر كس » حب ذات«كه فرد به اتهام  بنابراين در اخالق معياری به جای آن

جو و مردم عادی  ضمير، دوست صادق، دشمن كينه برای شناخت عيوب خود تنها به عارف روشن
هر شخص به . گيرد ار می معيارهايی در اختيار فرد قر،جىصی شده  برای حب ذات چاره،احاله شود

ـود نـ بـه آن محروميـابی  دارد كه افراد عادی از دستىفرد دسترس امری منحصربه ِد و آن، درون خ
توان با   حب ذات كنار گذاشته شود، بلكه میسببسادگی به  اين منبع مهم و يگانه نبايد به. اوست

بـه آن ) و فـضايل(يوب  نقشی اساسی در تشخيص عشده، در اختيار قرار دادن معيارهای حساب
 .واگذار كرد و اين مبنايی است كه اخالق معياری بر آن بنا شده است



 ١٣٩١، سال اول، شماره دوم، زمستان ی اخالق وحیانیفصلنامھ تخصص   
٦٢ 

  کبره رذیله باردر معیاره عرض و اخالق علمای. ٣
 مثابه كه ديديم، عالمان اخالق به نقش هر فرد در شناخت فضايل و رذايل خود، به چنان

توان  فضيلتی نمینيست كه هيچ رذيلت يا  ولی اين بدان معنا ؛اند  عنايتی نشان نداده،يک راه
 .ًالی كتب اخالقی احيانا معياری برای آن ارائه شده باشد يافت كه در البه

عرضـه رسـند حـدود پـنج معيـار  می كبر ٔهاكثر كتب اخالقی وقتی به رذيلمحض نمونه، 
 يـا هـست  كه آيا اين رذيلت در نفس اوديصابد ديگران بتواند ِياریبدون هر كس كه  كنند می
 عنوانی ، كه در ميان متأخران،اين مطلب هم در كتب متقدمان و هم متأخران آمده است. خير
 نيـز معيـار ٔه است و در آن از كلم بردهكار به ّمرحوم سيدعبداهللا شبردانشمند كثيرالتأليف، كه 

ه هل هو فی الميزان و المعيار الذی يعرف به االنسان نفس «١ :ست ا رساً كامال،استفاده شده
 . )١٧٦ ، ص١٣٨٢ّشبر، (» متواضع او متكبر

 پـذيرشآيا : ند از اين قرار، ذكر شده پرشماریِهای تشخيص كبر كه در كتب اخالقی راه
گو با اقران بر او دشوار است؟ آيا در جای فروتر نشـستن در مجـالس و و حق در هنگام گفت

 حاجت ديگـران بـه كـوی و دىضیه ك محافل بر او گران است؟ آيا پذيرفتن دعوت فقرا و اين
 سبک و كهنـه بـر او دشـوار اسـت؟ آيـا بـا ٔه بر او سخت است؟ آيا پوشيدن جام،بازار برود

البتـه برخـی . )١٧٧ــ ١٧٦همـان،(آيـد؟  مـیخدمتكاران در يک سفره غذا خوردن او را گران 
نراقـی، : ک.ر( اند بر اين فهرست افزودهتری   بيشفقرات مالمهدی نراقیاخالق مانند عالمان 

 .)٣٩٥ـ٣٩٤، ص١ ق، ج١٢٠٩
 كـه علمـایدهـد  مـی شده برای تشخيص رذيلت كبر نشان عرضهنگاهی به معيارهای 

 عنايت آنان ِ كانون،موضوعو جوانب  اند بحث نگريستهاين  گذرا به ً كامالای گونه  بهاخالق
م يها و عال ز مالک ا برای فرد، در مجلسنشستن محل ِتفاوتی  بیاز اين رو. قرار نگرفته است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًمـثال . های معيار، مالک و مانند آن به كار نرفته است ولی همين مطلب بيان شـده اسـت گاهی اصطالح. ١

بيان اخالق المتواضعين و مجـامع مـا يظهـر فيـه اثـر « اين معيارها را ذيل عنوان »احياء العلوم« در غزالی
 .)٢٧٣، ص٣ ، ج١٤٠٦غزالی، ( آورده است» التواضع و التكبر
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 قـشرهای ٔه درشـارًكه چنين مالكی غالبـا  حال آن،عام برای تشخيص كبر معرفی شده است
، ماننـد يـک برای افراد عادی. تواند موضوعيت داشته باشد میخاص مانند علما و بزرگان 

معيـاری  ، در باالی مجلسنشستن تمايل نداشتن به دانشجىصی، حتی و آموزی جمع دانش
ًم تكبر نيست و چه بسا اساسا مفهومی به نام باال و پايين مجلس برای آنـان مطـرح برای عد

 از جمله در بحث ،طور كه خود عالمان اخالق  درجات دارد آنرذايلكه اگر   ضمن آننباشد؛
 ؟ آيا معيارها تنهـاعرضه كردبندی  ها را بدون اولىصت توان مالک میآيا  ،اند كبر به ما آموخته

؟ روشن سازدسخ آری يا نه به وجود تكبر در فرد بدهد يا بايد ميزان آن را تا حدی تواند پا می
 .  معيار برای كبر دنبال نشده استٔهعرض در ها  از اين پرسشيک هيچ

 معيار برای تشخيص كبر آن است كه ٔهعرض ديگر بر عبور گذرای علمای اخالق در ٔهنقري
 فرموده است آن هم با تأكيدی خـاص، عرضهبر در قرآن كريم خداوند متعال معياری برای ك

 بدان پرداختـه ـ جا كه بررسی شد   تا آن-  در بحث معيار كبر از كتب اخالقیيک ا در هيچام
ِإن الذ﴿: فرمايد می غافر ٔهخداوند در سور. نشده است َّ َّ ِجادلون فيَن يِ َِ ُ َ بغاهللاِات ي آىَ ٍر سلطان يِ َ ْ ُ ِ
ِأتاهم إن ف ْ ِ ْ ُ َ ْ صدورهمىَ ِ ِ ُ ٌ إال كبرُ ْ ِ َّ  كسانی كه در آيات خداوند بدون دليل مجادله« )٥٦/غافر( ﴾ِ

 . »شان جز كبر نيستها كنند در سينه می
 توجه جـدی عالمـان اخـالق بـود جـا ، كانون رذيلت كبربرای معيار ٔهموضوع عرضاگر 

معيار ر  تشخيص كبٔه پرمعنا كه با چنين انحصاری درشارٔهآيداشت توضيح دهند كه چرا از اين 
بـاب توان برای آن دليلی ذكر كرد اما بحث مـا در   میالبته( اند سخنی نگفته ،كند عرضه می

 فقط ايـن نيـست كـه لهأمسپس ). در نپرداختن به آن استبلكه وجود يا عدم دليل نيست، 
 يک روش در ميراث اخالقی ما جايگاه ٔهمنزل به فضايل و رذايلررضكرد معياری در تشخيص 

 كه نيز ١چند رذيلت يا فضيلت خاص ٔهبحث درشار بلكه حتی ، را نيافته استخىصش ٔهشايست
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٔبحث عرضه معيار در باب رذايل در كتب اخالقی به صورت فراگير فقط درشاره رذيلت كبر . ١ . شده استبيان ٔ
ٔمـثال درشـاره صـدق در كتـاب . توان نظايری پيدا كرد ندرت می ضايل ديگر، بهٔدرشاره رذايل يا ف مـصباح «ً

فـاذا «: شـود ، كه مؤلف آن نامعلوم است، حديثی آمده است كه چنين آغاز می»ة و مفتاح الحقيقةالشريع
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 . مورد توجه قرار گرفته، استطرادی بوده است
چـرا در يک رذيلت اخالقی،  ٔهدرشار  معيارٔهاين مطلب قابل تأمل است كه در باب عرض

 كبـر بـه ٔهارق تنهـا درشـافتاده است و اكثر عالمان اخال» كبر«قرعه به نام ت، رذيل ها ميان ده
 .اند پرداخته معيار ٔهعرض

 بـسياری از رذايـل خـالف كه كبر بر  اول آن:توان داد  میاحتمالدو  كم دست باره در اين
خيص است  بهتر قابل تش،تكبر در رفتار متكبر. سازد  می خود را در رفتار فرد بهتر آشكارديگر،

همـين .  چندانی نداشته اسـتٔهمالک و معيار مؤون ٔهعرض رو، از همين .تا يصا در رفتار يصاكار
 . باشدموضوعبرای طرح اين  ای تواند انگيزه  می معيارِالوصول بودن سهل

تر   بيش، علمأه يعنی جامع،احتمال دوم آن است كه علمای اخالق با نظر به اطراف خود
 معيـار ٔهعرض با ،و از اين رو اند  با آن درگير بودهرذايلبرده و بيش از ساير   میاز اين رذيله رنج

 . رفتار خود متنبه كنندٔهدرشارديگران را نيز خود و  اند خواسته
 به ،طور مشابه  بهًی تشخيص كبر كامالها  شده عالمتسبب تنها ،اين انگيزه هرچه باشد
 معيارهای دقيق و ٔهعرض اما جنبشی در ميان علمای اخالق برای ؛اكثر كتب اخالقی راه يابد

كـه   است و چنـانپديد نياورده برای ديگر رذايل معيارهايی ٔهعرضشده در باب كبر و  حساب
 چند رذيلت معدود است و ٔهندرت درشار  و به، در باب تكبرً عمدتا، شدهانيب آنچه ،گفته شد

و همچنـين تبيـين معيـار بـرای ) به جـز مـوارد بـسيار اسـتثنايی (فضايل ٔهار معيار درشٔهعرض
جا  تا اين .شود در ميراث اخالقی ما يافت نمیدغدغه  يک ٔهمنزلی فرد به وضعيت اخالقی كل

 .بررسی شدپژوهی  آن در اخالقبودن كرسی  خالی چرايیمراد از اخالق معياری و همچنين 
 و .)ق.  هــ ٢٤٣متوفـای  (محاسـبیانصافی است اگر اين فراز از مقاله را بدون ذكر نـام    بی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ٔای درشـاره  البتـه نكتـه). ٤١١ ش، ص١٣٦٠ گيالنـی،: ک.ر(» ...اردت ان تعلم أصادق انـت او كـاذب 

، شايان يادآوری است كه اندكی بعد بـه آن اشـاره خواهـد » لحقوق اهللاةالرعاي«، صاحب كتاب محاسبی
 .شد
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بيش از هر فرد ديگر در آثار او  كسی كه ؛ به پايان بريم»ّٰ لحقوق اهللاةالرعای« او ارزشمند كتاب 
گرچه وی نيز  شود؛  میدر تايصخ علم اخالق اسالمی مطالب مرتبط با اخالق معياری يافت

 عنوان با  فصلی،مزبور در كتاب . نكرده استانيب به صورت يک روش طور مستقل و آن را به
و فـصل  )٤٠٥ ق، ص١٢٨٩محاسـبی، (» الكبـر علـی الـصدقبم يعلم العبد ان نفسه قد تركت «

 .)٤٩٨همان، ص ( خورد به چشم می» متی يعلم العبد انه قد نفی الحسد«عنوان  با ديگری
 توجه علمـای اخـالق به اين دليل كانون كنند اخالق معياری گمانممكن است برخی 

كه اخالق معياری   اين.ه است جای آن را پر كردًكامال»  نفسٔهمحاسب« ٔهآموزقرار نگرفته كه 
 نبايد ايـن تـصور را پديـد آورد كـه اخـالق ،دهد  می اخالقی فرد را در اختيار او قرارٔهكارنام

ميان اخـالق  ای مقايسهجا  در اينالزم است  از اين رو، . نفس استٔهمعياری همان محاسب
 رغـم بـه ،تنها اين دو در اين مقايسه خواهيم ديد كه نه. صورت گيرد نفس ٔهمعياری و محاسب

 دو مطلوب ٔهمنزل به كه اند دو آموزه بلكه ،دارند يكديگر با اساسی تفاوت ها، مشابهت برخی
 .اند  روايات مورد توجه قرار گرفته در آيات و،جداگانه

  نفسه اخالق معیاری و محاسب. ٤
الحی  مـردم اصـطٔه بلكه در ميان عام، اخالق تخصصیٔهتنها در حوز  نه، نفسٔهمحاسب
 مـضمون در ايـن قرآنی، تاروايی است تر  بيش گرچه » نفسٔهمحاسب« اصطالح. آشنا است
ْلتنْظر َو﴿ نورانی ٔه كه آي،به كار رفته استنيز قرآن كريم  ُ ٌنفس َْ ْ ْقدمت َما َ َ َّ ٍلغـد َ  )١٨/حـشر( ﴾َِ

 .)٢١٧، ص١٩ ق، ج١٢٩١طباطبايی، : ک.ر(از آن است  ای نمونه
 Ｄ معصومانو برخی ديگر Ａو اميرمؤمنان Ｂات رسول اكرم نفس كه در كلمٔهمحاسب

  :روشنی تعريف شده است در خود متن حديث به ،بر آن تأكيد شده
ليس منا من لم يحاسب نفسه فی كل يوم، فان عمل خيرا استزاد اهللا منه و حمد اهللا عليه 

 ؛)٨٨، ص ٧٧ ق، ج ١٤٠٣مجلسی، ( استغفر اهللا و تاب عليه ً شراًو ان عمل شيئا
؛ پس اگر كار خىضی انجام داده  نفس خود نپردازدٔهمحاسباز ما نيست كسی كه هر روز به «

 و اگـر كـار بـدی  بتواند انجام دهد تر   بخواهد كه آن كار را بيشاو از و بود خدا را شكر كند 
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 .» كندانجام داده بود استغفار و تىضه
 اعمـال خيـر و شـر  و طـی آنبـا اعمـال سـروكار دارد نفـس ٔهكه پيداست محاسب چنان

نبايد خطا و گناه را با عيـب و رذيلـت خلـط كـرد،  .شود بررسی مینشده  شده و انجام انجام
 ٔه نفس، محاسـبٔهمحاسب. ل صحيح و ثواب را با فضيلت يكی دانستعم نبايد كه همچنان

نيـستند؛ البته اين دو امر منعزل از يكديگر . اعمال نفس است نه محاسبه رذايل و فضايل آن
 بـدان �نا در كالم اميرمؤمنكه نفس است ٔه از نتايج محاسبيسرا پی بردن به رذايل و فضايل

 :تصريح شده است
 ؛ )٢٢٤، ص٢ ش، ج١٣٦٦آمدی، (من حاسب نفسه وقف علی عيىضه و احاط بذنىضه 

و بر گناهان خـود احاطـه آگاه  نفس خود بپردازد از عيوب خىصش ٔهكسی كه به محاسب«
 .»دياب می

 از آگاهیواقف شدن بر عيوب خود غير از  گىصای اين نكته است كه ،اين حديث شريف
 وصـف نفـس ، در حالی كـه عيـوب؛ وصف برخی افعال انسان است،گناه. گناهان است

 . است
و  كـشف عيـوب ، نفس و اخالق معياریٔهمحاسبيكی از اهداف مهم و مشترک در پس 
گيـرد و در   مـی نفس با بررسی اعمـال صـورتٔهنفس است اما اين هدف در محاسبفضايل 

 نفس و ٔهمحاسبهر يک از با اين حال نبايد گمان كرد كه . اخالق معياری با به كارگيری معيار
 روزانه اعمال، بركات و آثـار ٔهصرف محاسب. توانند جای ديگری بنشينند  میاخالق معياری

كـه مكلـف هـستيم از نعـم  دايصـم چنـانما به يادآوری گناهان خود نيـاز  . خود را داردٔهرضژ
دهد نـه   می نفس رخٔهاين امر در محاسب.  ياد كنيم،هاست  آنوخداوندی كه اعمال نيک جز

 . در اخالق معياری
ِبمـا ﴿ ٔهدرشـار سازد،  می آگاه»حتطبت علی ظهریا«انسان را از ما گرچه  نفس ٔهمحاسب

ُكسبت قلىضكم َُ ُ َ  ٔهرسيدن از محاسـب. دهد نمی دست  بهاطالعات مستقيمی  )٢٢٥/ /بقره( ﴾َ
 راه از آمده دست اطالعات به نياز به بررسی و تجزيه و تحليل تفصيلی ،نفس به عيوب نفس

يی بايد در آن رعايـت ها و ظرافتدارد ) و گاه بررسی مداوم اعمال چندماهه( نفس ٔهمحاسب
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 اين هدف ، اعمالٔهحظ بدون مال،معيارمستقيم  ٔهعرضدر حالی كه اخالق معياری با  ١شود؛
تـر و   كوتـاه،نفس) فضايلو ( راه اخالق معياری به سوی كشف عيوب ٢.سازد  میرا برآورده

  . اعمال نيازی نداردٔهتر است و به محاسب روشن
وليت نظارت بر اعمال خود را بر عهده ؤحقيقت اين است كه ما بندگان خداوند تنها مس

 خداونـد پـس از جـوارح از اين رو.  ما سپرده شده استقلوب نيز به بلكه نظارت بر ،ندايصم
فرمايد كه هم از سمع و بـصر و هـم از فـؤاد   میكند و بعد تأكيد  میسمع و بصر، فؤاد را ذكر

ُّكل﴿ :سؤال خواهد شد) قلب( َأولئک ُ ِ ٰ َكان ُ ُعنْه َ ًمـسئوال َ ُ ْ آيـا ايـن هـشدار . )٣٦/اسـراء( ﴾َ
 كاروسـازلب نيست؟ اگر هست، اخالق معياری با خداوند نوعی توجه دادن به نظارت بر ق

 . دهد  می اين وظيفه را انجام، نفسٔه محاسبدر مقايسه باتری  سادهبسيار 
 از توان فرق نهاد و اين تفكيک را می»  نفستويسن«و » نفس ٔهمحاسب «بنابراين بايد ميان

ا و زنوها قبـل ان حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبو«:  نيز الهام گرفت Ｂفرمايش رسول اكرم
 .)٧٣، ص ٧٠ ق، ج١٤٠٣مجلسی، (. »اتوزنو

رسد اين دو فراز حديث در مقام بيان يک   می به نظر،شود  می گفتهًبر خالف آنچه معموال
 شـريف ٔه در آيسمع و بصر كه متناظر با  نفس استٔهمحاسبفراز اول ناظر به . مطلب نيستند

 مزبـور ٔهدر آيكه متناظر با فؤاد  خود نفس است  در حالی كه فراز دوم ناظر به سنجيدناست،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كننـد، در حـالی  ای در نفس نمی  خطاهايی مواجهيم كه حكايت از ملكهاى پارهٔدر محاسبه نفس گاهی با . ١
سان خطـايی مرتكـب چـه بـسا انـ. گريبـان اسـت به ها يعنی ملكات دست »خلق«كه اخالق معياری با 

ٔمثال كـسی ملكـه سـخاوت دارد ولـی ممكـن اسـت .  نه يک ملكه،توجهی است شود كه ناشی از كم می ً
 .ٔجا خطای او نشان از ملكه خاصی ندارد در اين.  بخل ورزد،ًاستثنائا در موردی به دليل گمان بد

 ولـی ؛سؤالی را پاسخ دهـد ٔتوان از وی خواست پرسشنامه درضست برای تعيين ضريب هوشی يک فرد می. ٢
ً ضريب هوشی او را تعيين كـرد مـسلما آمـار متقاضـيان شـركت در تعيـين ،اگر بتوان با طرح چند پرسش

ٔمحاسبه نفس حالت پرسشنامه چندصـد سـؤالی را دارد و اخـالق . ها برابر خواهد شد ضريب هوشی ده
ٔهای محاسبه نفس، از  ياری برخی مزيت اخالق معًالبته مسلما. ٔمعياری مانند پرسشنامه چندسؤالی است

 . ندارد رادهد تک اعمال به فرد دست می جمله حالت توجهی كه با بررسی تک
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» مـستقيم « اخالق معياری اين رضژگی منحصر به فرد را دارد كه از حال نفس گزارش.است
 . دهد می

  وجه اھمیت اخالق معیاری. ٥
 بـه ای تـالش بـرای افـزودن واژه ، ما برای تبيين جايگاه خاص اخالق معيـاریكوشش

 معيـار نهـادن در اختيـار ً كـه اصـوالروسـتاز ايـن لكـه لـم اخـالق نيـست؛ بع های واژه
  ودارداو ثرگذاری خاصـی در عمـل ا و دهد ، انسان را از سردرگمی نجات میالوصول سهل

 وسيعی ٔهنيست و حوزصادق  در مسائل اخالقی ً اين امر صرفا.دارد وامیبه تكاپو را مخاطب 
 كـه چنـان كه سجده در پيـشگاه خداونـد را توان به افراد توصيه كرد  میًمثال. گيرد میرا درشر
دهد كه باألخره   اما اين امر مالكی را در اختيار افراد قرار نمی؛ انجام دهند، آن استٔهشايست

كه چگونه بايد بر   اينٔه درشار؟، يا خير آنان سجده باشدٔهچه حالی بايد احساس كنند تا سجد
اش   بـه شـاگرد برجـسته６اطبـايیالحـق قاضـی طب مرحوم آيت ،هی سجده كردآستان اال

 :دهد می دست  معياری به ،با ذكر اين بيت اهللا سيد محمدحسن الهی طباطبايی مرحوم آيت
 ًتراک تراب االرض لالصل ملصقا   ً و مسبحاًو فی الصبح فاسجد شاكرا

چنان بـه خـاک   و آن، سپاسگزاری به جای آور و او را تسبيح كنٔهو صبح هنگام، سجد«
 ١ .)١٢٩ ش، ص ١٢٨٧طباطبايی، ( »ىصی جزء خاک زمينیبچسب كه گ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كـه  ايـن. ای ديگـر بـود  وضعيت امروز به گونـه،هم معيارهايی عرضه شده بود» طلبه بودن«شايد اگر برای . ١

ٔقرآن در مقايسه بـا همـه علـوم رايـج از قبيـل اش از  بداند اما ميزان آگاهی» ٔطلبه علوم دينی«كسی خود را 
ٔ كه متأسـفانه درشـاره اكثـر مـا طـالب -منطق، نحو، فقه، اصول، فلسفه و علوم شرقی و غربی كمتر باشد 

اين در حالی است كـه . كند  قدری ترديد ايجاد می،بر ما» ٔطلبه علوم دينی« در صدق عنوان -چنين است 
ٔو نيز از شكوه قطعی پيامبرهمه از دعوت اكيد قرآن به تدبر  ِＢهـی ٔ درشاره مهجويصت قرآن در محضر اال

َفاقرءوا ما ت﴿امروزه برخی از ما طالب . آگاهيم َ َسريَ ٔكه درشاره قرآن جامه عمل  را بيش از آن) ٢٠/ مزمل ( ﴾َّ ٔ
م دينـی و ٔها تحصيل درشاره علـو اين بنده پس از سال. ايم های خبری محقق كرده ٔ درشاره سايت،بپوشانيم

ٔطلبه علـوم «بسيار بيش از » ٔطلبه النفس«يا » ٔطلبه خودم«ام كه عنوان  غير آن، صادقانه به اين نتيجه رسيده
ٔشايد اگر معيارهايی درشاره طلبه علوم دينی از ابتدا در اختيار ما قرار گرفته بود. كند بر من صدق می» دينی ٔ، 
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در  ای دهنـده روايات تكـان.  به همين منوال استنيز، وضعيت مسائل اخالقی ٔهدر حوز
 يک ٔهعرض اما گاهی ،سازد  میهای خود جوی احوال و نيت  هر انسانی را پی١،باب اخالص

 اگـر انـسان انـد گفتـه كـه نايـ جملـه از. باشـد گـشا تواند بسی راه  میالوصول مالک سهل
ِسرخواهد ديصابد عمل خيری كه انجام داده از  می  اخالص بوده يا خير، ببيند كه آيا اگر فـرد َ

 ً؟ مـسلما خيريا كرد احساس سرور می همين اندازه داد، انجام میديگری همين عمل خير را 
 جهـت يـک ازود وهوای نفس خـ تواند فرد را از حال  میـ  درستی در صورت ـچنين معياری 

  برای حال كلی نفس هـم، خواهد شدبيانكه  چنانهم و ،فضيلت و رذيلت خاص آگاه كند
 .   داددست بهتوان معيارهايی  می

 معياری اخالق های چالش: دوم بخش

  امکان شناخت ملکات از راه معیار. ١
وضـعيت  را از كـسی هـر توانـد می ، معيارهايینهادنگفتيم اخالق معياری با در اختيار 

 اين است كـه رخ نمايد اشكالی كه ممكن است نخستين. كند  آگاهخىصش  فضايل و رذايل
 است كه خداوند متعال آن را جز برای خواص راهی گذاشتن در قدم اخالق معياری ًاساسا

هی است و  االٔهی رضژها ن نسبت به عيوب نفس از نعمتيافتبصيرت . مسدود ساخته است
 و احوال نفس  اوضاعاز است افراد با در اختيار داشتن چند معيار بتوانند خداوند اراده نفرموده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 را بـاز »المقـدمات جامع«.  ما معيار داده شود، القاب داده شدكه به به جای آن. امروز در اين وضع نبوديم

شديم و الحمدهللا اگر مريدپرور باشيم » حجت االسالم«شديم؛ لباسی پوشيديم و »  ثقة االسالم«كرديم و 
شدن راه درازی ندايصم، و صدالبته حساب افراد مخلص و » اهللا آيت«تا ... و كمی علمايی صحبت كنيم و

 .يان روحانيان كم نيستند، جداستعالم كه در م
؛ )٢٩٥، ص٢كلينی،ج(انا خير شريك من اشرك معی غيری فی عمل عمله لم اقبله اال ما كان لی خالصا . ١

من تنهـا عملـی . پذيرم من بهترين شريكم؛ هر كس در عملش ديگری را با من شريك كند آن عمل را نمی«
 .»پذيرم كه خالص باشد را می
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 ديگر بسته است و جـز ِراه عادی به سوی كشف باطن افرادكه ه گون همان. خود آگاهی يابند
هی اال ٔه نيز جز با عنايت رضژف نيست، احاطه بر عيوب نفس خىصشبه طريق رضژه قابل كش

 : فرمودابوذر به Ｂامبر گرامی پي از همين رو و نيست،ميسر 
 ١٣٨٨صـدوق، ( فقهه فی الدين و زهده فی الدنيا و بصره بعيوب نفسه ًاذا اراد اهللا بعبد خيرا

 ؛ )٥٣١ش، ص
را بخواهد او را فقيه در دين، زاهد در دنيا و نسبت به عيـوب  ای هرگاه خداوند خير بنده«

   .»سازد مینفسش بصير 
 ، داده شـده اسـتشـماری انـدکمچنين زهد بـه افـراد كه نعمت فهم دين و ه همچنان

تواند معيارهـايی  و بنابراين نمی آيد برای افراد عادی حاصل نمیبصيرت به عيوب نفس نيز 
 . عيوب نفسشان آگاه كندبرآسانی همگان را  وجود داشته باشد كه به
 عيوب نفس رآگاهی يافتن ب كه چنين برداشت كرداين روايت از  نبايددر پاسخ بايد گفت 

كه در حديث   يسرا چنان؛بندگان خاص خداوند استو  در اختيار اوليا ًمنحصرا اندازه،به هر 
، گذشـت) من حاسب نفسه وقف علی عيىضه و احاط بذنىضـه( نفس ٔه در باب محاسبمزبور

 راهی به سوی كشف عيوب شـمرده شـده ، كه قابل اجرا برای همگان است، نفسٔهمحاسب
از آن برای همگان  ای  كه مرتبه، امری ذومراتب است،بصيرت به عيوب نفس  بنابراين.است
 .  استيافتنی دست

 ٔهمرتبمراد ، »بصره بعيوب نفسه ... ًاذا اراد اهللا بعبد خيرا« ِكه در حديث  بر ايندليل ديگر
 اسـت كـه Ｂ از رسول اكـرم حديث ديگری،خاص از آگاهی نسبت به عيوب نفس است

 در هنگام خواب او را مورد عتـاب قـرار بخواهد را ای خير بنده خداوند كه گاه آن: فرمايد می
 ايـن حـديث .)١٥٦ ش، حـديث١٣٥٩پاينـده، ( » عاتبه فی منامـهًاذا اراد اهللا بعبد خيرا«: دهد می

 نوعی آگـاهی پيشين مراد از بصيرت به عيوب در روايت كه بر اينشاهد روشنی است شريف 
اهللا  مرحــوم آيــت عــارف رشــانی  .ای ر نــوع آگــاهی عيــوب نفــس اســت نــه هــبــرخــاص 

  : نىصسد می سالكان ٔه رؤياهای رضژٔه درشارسيدمحمدحسين تهرانی
رؤياهای سالكين تعبيرش فرق دارد با همان رؤياهايی كه غيرسالكين در عالم 
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ذ شهوانی هللا و فـی يترک مشتهيات مادی و لذا... نمايند   میخواب مشاهده
كه عين اعمال تقربی است، برای سالک بـه صـورت طعـام ها  اهللا و ترک آن

  شيرين و گل و باغ و چمن و آب پاک و صافی در خواب مجـسمٔهلذيذ و ميو
بيند   می لذت نفس خود را مقدم بدارد همين شب خوابًشود و اگر احيانا می

 . )١٣٢ ق، ص١٤٢٤تهرانی، (» گزد  میكه كژدمی او را
گيرد و تنها برخـی از   می صورتگوناگونی ی انحاپس بصيرت نسبت به عيوب نفس به

 عيوب نفس براز آگاهی  ای كه بگىصيم مرتبه اين.  بندگان خاص خداوند استٔهمراتب آن رضژ
 نـورانی ٔه از آي، نمونهبرای. تنها منعی ندارد بلكه دليل هم دارد  نه،برای همگان ممكن است

ُربـكم اعلم بما فى نفوسكم﴿ ُِ ُ ِ ُ ََ َ  آنچـه در بـرتوان استنباط كرد كه انسان   می)٢٥/ اسراء( ﴾ُّ
تفصيل استدالل با توجه به سياق آيـه در ايـن مجـال  (ا حدی آگاه استگذرد ت  مینفس او

ِبل ا﴿ ٔه ذيل آي،قيامتنورانی  ٔهدر سور). ميسر نيست َنسـٰن على نفـسه بـصِالَ ُِ ِ َ ٰ / قيامـه(﴾ َرةيَ

هايی نقل شده است كه   روايت،به قيامت استرسد مربوط   می بدوی به نظرنگاه كه در )١٤
 ١٣٩١طباطبايی، (ی نفس خود آگاه است ها  انسان در همين دنيا از رضژگیكه كنند میداللت 

 .)١٠٦، ص ٢٠ش، ج 
 در اكثر كتب اخالقی برای اختبار از كبر عرضه شده های همچنين بايد توجه داشت كه راه

 از علمای اخالق آن يک ی نفس و هيچها ی از عيببرای يافتن عيبهستند ی هاي  راه،در نفس
 .اند  ندانستهابوذر خطاب به Ｂرا منافی با حديث پيامبر

بر رذايل و فـضايل » علم احاطی«روشن است كه مدعا اين نيست كه اخالق معياری به 
ای از علم به رذايل و فضايل نفسانی خود،  مرتبه كه است اين مدعا كهَبل انجامد، نفسانی می

ًه كامال در عمل انسان اثرگذار است از طريق اخالق معياری برای همگان قابـل حـصول ك
 .است

  فضایله کاربرد اخالق معیاری دربار. ٢
توان اخالق معياری را نسبت   است كه نمیاين دومی كه ممكن است مطرح شود اشكال
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ز فـضيلتی برخـوردار برد كـه ا  می اخالق معياری فرد پیٔه يسرا به وسيل؛ تعميم دادفضايلبه 
ما موظفيم خودمان را مـتهم . های خود تكيه كند  فضيلتبر در حالی كه انسان نبايد ،است

ـراهم مـیٔهبرای خود، زمين» شماری فضيلت«. دانسته، در معرض خطا بدانيم ـازد،  غرور را در مـا ف  و س
 .ستاين، خالف يكی از اهداف مهم اخالق اسالمی، يعنی پيراستن نفس از رذايل ا

 در  آن با مضر دانـستنرذايل ٔه مفيد دانستن اخالق معياری درشارًپاسخ آن است كه اوال
 يک رذيلت بر خود، ممكن باب معيار در ٔهفرد پس از عرض.  نيستشدنی  جمع،فضايلباب 

اگـر نگـىصيم .  يـا ضـعيف اسـتوجود ندارداست به اين نتيجه برسد كه آن رذيلت در وی 
 فـضيلتی كـه در فقدان يک رذيلت، دليلی است بر اينكهاری موارد  در بسيكم دستهميشه، 

احیاء «  از جملهپرشماری، در كتب اخالقی ًمثال.  آن رذيلت است در شخص وجود داردبرابر

  از Ｂپيـامبر دانـستند  چون می آمده است كه اصحاب،»جامع السعادات«و  »علوم الدین
 ١ .خاسـتند  ايشان از جا برنمیشوند با ورود  می ناراحتبلند شدن حضار هنگام ورود ايشان

وقتـی در مقابـل او  است؛ يعنـی اگـر كـسی ببينـد از كبر ای  مرتبهٔهاين خود يک معيار درشار
ًواقعا و قلبا ناراحت میخيزند  میبر  به دور اسـت و آن از ای  يا مرتبه از كبركه يابد میدر ،شود ً

از همـين رو . از تواضـع در او باشـد ای مرتبـهكـه  تواند تحقق داشته باشد مگر ايـن اين نمی
تخليـه، تحليـه و «معروف  در توضيح سه اصطالح كاشانی فيض و غزالیدانشمندانی چون 

 يعنی تخليه از يک رذيلت را مالزم با تحليه بـه ،دانند  می اولی و دومی را مالزم هم،»تجليه
تـوان گفـت اخـالق   نمـیبنـابراين. )٢٦، ص ١ ق، ج١٤٠٦غزالـی، ( شمارند  میيک فضيلت

 . مضرفضايل  باب مفيد است ولی دررذايل ٔهارمعياری درش
 فـضايلاخالق معيـاری در بـاب به كارشست اگر احتمال مغرور شدن را مانعی در : ًثانيا

 در حالی كه ؛ محدود كردرذايل ٔه نفس را به محاسبٔهتوان محاسب  میبدانيم با همين استدالل
كند و   میها استغفار از آنو  شمارد برمیم گناهان و خطاهای خود را  ه، نفس، فردٔهدر محاسب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؛ غزالـی،٣٧٤ ، ص٣ ق، ج ١٤٠٦ غزالـی،(أوه لم يقوموا له لما يعلمون مـن كراهتـه لـذلک و كانوا اذا ر. ١

 .)٣٩٢، ص١ق، ج ١٢٠٩
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 توجـه بايـد. گزارد میآن سپاس آورد و خداوند را بر انجام  میهم كارهای خير خود را به ياد 
ليس منا «ً اين عموميت صرفا دستور علمای اخالق نيست، بلكه عين مفاد حديث كه داشت

 . ذكر شدتر  نفس است كه پيشٔه محاسبٔهدرشار» ...من لم يحاسب
تنها تأثير   نه،ط خود انجام شودها اگر با ضواب ها يا توجه به آن  ذكر حسنات و فضيلتًثالثا

 بيداری و شب نماز دانيم می كه همچنان. كند  میتر منفی ندارد بلكه بنده را در بندگی مصمم
ــحر در ــا س ــتغفار ب ــان از اس ــتگناه ــورده اس ــد خ ــستغ و﴿:  پيون َالم ــحاريِفرُ َن باالس ِ َ ﴾

ُباالسحار هم  و ﴿؛)١٧/عمران آل( ِ َ ِستغفرونيِ امام موسی بـن با اين حال، . )١٨/ذايصات( ﴾َ
 منک و ةهذا مقام من حسناته نعم: كنند دعا می چنين خىصشپس از ركوع نماز وتر  Ａجعفر

 اين مقام كسی است كه حسنات او نعمتی از جانب توست در«؛ شكره ضعيف و ذنبه عظيم
 ش، بخـش كيفيـت نمـاز شـب، ص ١٣٧٧قمی، ( كه شكر او ضعيف و گناهش عظيم استحالی 

دار در قالب اين دعا به حسنات  زنده  شبدارد، شديد بر استغفار ٔه كه تكي،در نماز شب .)٨٩٣
 و به شكر نـاچيز خـود دهد  می به خداوند نسبتدرنگ بی آن را و البتهكند   می اشارهنيزخود 

 و هـا  همـراه بـا بيـنشتوجـه بـه فـضيلت اگـر ،اخالق معياری در بنابراين. كند اعتراف می
 ١ .انجامد  به غرور نمی،باشدهشدارهايی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درستی ديصابد بـرای   را اگر كسی بهاهللا سيدمحمدحسن الهی طباطبايی مرحوم آيتسخن معروف و عميق . ١

ه است كه ما ابتدا بايد از كارهای كرد ايشان اين جمله را يساد تكرار می.  كافی است،كه دچار غرور نشود آن
 ). ٤٦ ش، ص ١٣٨٧ طباطبايی،( چه رسد به گناهان ، تىضه كنيم،ايم خىضی كه انجام داده

ٔتواند مانع غرور فرد در حوزه فضايل شود اين است كه آن فضيلت نـسبی اسـت و تنهـا در  ٔنكته ديگری كه می
شرايط ديگر انسان بتوانـد آن فـضيلت را همچنـان شرايط فعلی خود را بروز داده است و معلوم نيست در 

 از آن ،اند و بـروزی ندارنـد های خفته در نفس انسان، پرشمارند و اگر خفته به تعبير مولوی، سگ. دارد  نگه
 :روست كه خوراک مورد نظر در دسترسشان قرار نگرفته است

 ار   شد صد سگ  خفته  بدان  بيد          چون كه  در كوچه خری مردار شد 
 اند شان  بنهفته  چون خوراكی نيست     اند  صدچنين سگ اندر اين تن خفته

هـای  انسان. مراتب دارند، و از اين رو هر فضيلت تنها يک معيار ندارد) مانند رذايل(كه  فضايل  ٔنكته ديگر اين
ای   بنابراين پی بردن به مرتبه و؛ٔای از آن را دارا هستند نه همه مراتب آن را معمولی اگر فضيلتی دارند مرتبه
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ِاما بنعمة  و﴿هی است و دليلی ندايصم كه آن را از  نفسانی نعمتی االفضايل روی،به هر  َِ ِّ َ
ِّربك فحدث َ َِّ َ  . استثنا كنيم) ١١ /ضحی( ﴾َ

  لی اخالقیاخالق معیاری و وضعیت ک. ٣
ممكـن .  وضعيت اخالقی فرد اسـتٔه معيارهای كلی درشارٔه، ناظر به عرضاشكال ديگر

خاص  فضايل يا برای وضعيت رذايلكه بتوان با تفحص و تدبر معيارهايی  ايناست بگىصند 
 وضـعيت كلـی ٔهتـوان درشـار  اما با اخالق معياری نمی،فرد پيدا كرد پذيرفتنی استيک در 

هر فضيلت يا  ديگر، بيان به. ی وجود ندارد يسرا چنين معيارهاي،راه به جايی برداخالقی افراد 
رذيلت عـام و فـضيلت عـام  اما باشد، داشته تواند می خود ٔهيا معيارهايی رضژ معيار ،رذيلت

 .عرضه كنيم آن معيار كلی ٔهندايصم تا بخواهيم درشار
 ندجدای از يكديگر) فضايلنيز  و (رذايلفرض است كه   از اين پيشبرخاسته ،اين اشكال

 بـا )هـا و فضيلت(ها   برخی رذيلتكم دستها ارتباط خاصی نيست در حالی كه  و ميان آن
 دىضـی  ديگـری رارذايـلتواند   می به اين معنا كه گاهی يک رذيلت خاص،دارند ارتباط هم

وابـسته بـه هـم  فـضايل را  روايـات١ . چنـين اسـتفـضايل برخـی ٔهار درشگونه همان ،آورد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ای تازه برای دسـتيابی بـه مراتـب  شود بلكه خود انگيزه تنها موجب غرور نمی از فضيلت نفسانی گاهی نه

آيند، و  ٔ كه از آزمون عرضه معيارها در همه مراتب سربلند بيرون می هستند ّتنها كملين. كند باالتر فراهم می
 . رسيدند  به اين مقامات نمی،داگر بنا بود در وادی غرور بلغزن

فايده نيست كه اگر بناست هر رذيلت و فضيلتی معيار داشته باشد، غرور نيز معيار دارد  يادآوری اين نكته نيز بی
 . موقع واكنش نشان دهد ٔتواند درشاره غرور خود، آگاهانه و به و فرد با مراجعه به آن معيار می

هـا بـرای انـسان عاقـل بـاقی  ای برای غرور نـسبت بـه فـضيلت  زمينهبه هر روی، صرف تدبر در برخی آيات
َو لوال فضل اهللا عل﴿: گذارد نمی ُ ََ َرحمته ما زك  ُكم ويَ ُُ َ ًى منكم من احد ابدا وَ َ ََ ٍَ ِ ُِ َّلـٰكن   ٰ َزكى من ياجم ِ ّ اخم   ُشاء ويَ
َع عليَسم شد ولی خدا هر كه را  ه نمیاگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، هرگز احدی از شما تزكي«؛ ﴾ميٌ

 .)٢١/  نور(» كند و خدا شنوا و بيناست بخواهد تزكيه می
اخالق  در كتاب مرحوم خواجه نصيرالدين طوسیها مورد توجه جدی  ها و نيز فضيلت ارتباط ميان رذيلت. ١

 .)ٔش، مقاله اول، فصول چهارم تا هشتم ١٣٦٠ طوسی،: ک. ر( قرار گرفته است ناصری
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 اميـر )٤٣٤، ص١١، ج ق١٤٠٣عـاملی، ( »ان خصال المكارم بعضها مقيد بـبعض« :اند دانسته
اذا « :آورد در پـی مـی ديگر را فضايلگاهی يک فضيلت، كه  اند فرمودهتأكيد  نيز Ａمؤمنان

اگر در كسی خـصلت نيكـىصی مـشاهده «؛ »اخواتها ]منه[ وا فانتظرة رائقةكان فی رجل خل
 .)۴۴۵ حكمت  ق،١٣٦٩ ،سيدرضی( »ار امثال آن باشيدكرديد در انتظ

 آورد و همچنـين يـک در پـیهـايی را  تواند فضيلت  میاگر چنين است كه يک فضيلت
گىصی مشعر به   دروغٔهكه حديث معروف درشار ـهايی را به دنبال آورد  تواند رذيلت  میرذيلت

كليدی، راه را برای آگاهی يافتن  رذايل و فضايل برخی متمايز ساختنتوان با  می  ـ١آن است
 .افراد هموار كرد وضعيت كلی نفس ٔهدرشار

قـرآن . اسـتنباط كـردنيز توان از قرآن   می كليدی رافضايل يا رذايل ٔهچنين نگرشی درشار
 نقشی اساسی دور افتادن از آن در نيل به سعادت يا رذايل و فضايلد كه برخی از ورز  میتأكيد
  :دهد می دست  به جالبیٔه نتيجنورانی، ٔه اين دو آي ميانٔهمقايس. دارند

َفاما من تاب و﴿ َ ّ َ َءامن و َ َعمل صـٰلحا فعسى ان  َ َ َٰ َ ً ِ ِ ِكون من المفلحيَ ُ َ ِ  )٦٧/قصص( ﴾نيَ
ِوق شح نفسه فاولـٰئك هم المفلحونيَمن  و﴿ ُ ُ ُ َ ِ ِ ُِ َ ََ َّ  )٩/ حشر( ﴾ُ

 باز »عمل صالح« و »ايمان« ،»تىضه« خداوند پس از نخست، ٔهآيا عجيب نيست كه در آي
َفعسى ان ﴿دهد   قطعی رستگاری نمیٔهوعد َٰ ِكون من المفلحيَ ُ َ ِ  كسی كه خود ٔه اما درشار،﴾نيَ
 دهد ، میهم با نوعی حصر  آن، قطعی رستگاریٔه در امان دارد وعدش خىص» نفسّحُش «را از 

َفاولـٰئك﴿ ِ ُ ُهم َ ِالمفلحون ُ  ديگری ٔه در آي،ا حرص است كه به معنای بخل همراه ب»ّحُش« !﴾ُ
ِاحضرت و﴿ ـ گرفته است  توجه قراركانوننيز به نحوی  َ ِ ُاالنفس ُ ُ َّالشح َ  كه ـ )١٢٨/نساء( ﴾ُّ

در . كنـد  مـی وضعيت كلی اخالقی انسان تأييدٔهدر زميننقش كليدی اين رذيلت نفسانی را 
هـا را در  رخی فـضيلت بٔهكنند تعيين و حياتی نقش توان  می نيز از برخی آياتفضايلجانب 

ُوم ي﴿  مائدهٔه سور١١٩ ٔه آيوضعيت كلی انسان به دست آورد كه ِنْفع الصادقيْ ِ َّ ُ ْن صـدقهميَ ُ َُ ْ ِ﴾ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ )٢٦٣ ، ص٦٩ ق، ج ١٤٠٣ مجلـسی،(الخبائث كلها فی بيت واحد و جعل مفتاحهـا الكـذب جعلت . ١
 .ٔهمه رذايل در يک خانه  قرار داده شده و كليد آن دروغ است
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 .هاست از آن ای نمونه
 يات قرآن و احاديثآ و با تدبر در رذايل، با يكديگر و نيز فضايل ٔهبنابراين با توجه به رابط

 .داد دست  وضعيت كلی افراد بههايی اساسی برای تشخيص معيار توان می

  معیاره پیچیدگی ارائ. ٤
 ،فضايل و رذايل معيار در باب ٔهعرض آن است كه ،كنيم  میچالش ديگری كه بدان اشاره

 ، اندكی قبـل بـرای كـشف وجـود اخـالص.های خاص خود را دارد ها و ظرافت پيچيدگی
بـه  همان عمل كه از انجامد  وقتی اخالص دارفقطكه انسان   شد و آن اين بودانيبمعياری 

 با آنچه در نخست در نگاه كم دست اين معيار  .فرد ديگری به همان اندازه مسرور باشدوسيله 
 ٔه درشارＡ، از امام رضاعبدالرحمنيونس بن  در دعايی كه . سازگار نيست،برخی ادعيه آمده

كه  ه، پس از آنپس از دعای عهد آمد »مفاتیح الجنان« نقل كرده و در ３ حضرت ولی عصر
، از خداونـد طلبـد  از خداونـد مـدد مـی３دعاكننده برای خدمت كردن به حضرت حجت

حال با اين .  بر او ارزانی دارد، يصا و عدم اخالصگونه چيخواهد كه اين نعمت را بدون ه می
تستبدل بنا غيرنا فان استبدالک بنا غيرنا عليک يسير و هـو ال و«: كند  دعا عرض میٔهدر ادام

خواهد فرد ديگری را در   می با اخالص كامل از خدا، فرد. )٧٢٣ ش، ص ١٣٧٧قمی، ( »علينا كثير
ايـن .  گران خواهـد بـودوی سخت بر ،كه اين امر گزين او نكنديهی جاانجام اين توفيق اال

 .   تری بررسی شود  اخالص بايد با تأمل بيشٔهدرشار گذشته معيار كه دهد نشان می
 بـه تنهـا ، معياری بايد پاسـخ داده شـوداخالق باب در كه هايی سشروشن است كه پر

سؤاالت ذيل از جمله مسائلی است كه پيش از تدرضن معيارها . نيستمربوط تعيين معيارها 
 از راه قرآن و روايـات بـه دسـتتنها آيا معيارها در اخالق معياری : بايد پاسخ خود را بيابند

 شناسی آيا علومی مانند رواند؟ ن در اين ميان نقش دارد يا معيارهای عقلی صرف همنآي می
در اخالق معياری تا چه ميزان احتمال خطا  دهند؟ ارائه معياری اخالق به كمكی توانند می

 مـشكل بـا را معيـاری اخـالق در تـشخيص روند توانند می نفس های آيا فريبوجود دارد؟ 
فرد در اختيـار او يل و رذايل نفسانی فضاآيا اخالق معياری تشخيص كاملی از  كنند؟ مواجه
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جا كـه فـرد مـصداق   آيا اخالق معياری عام است، به اين معنا كه حتی در آندهد؟  میقرار
َفطبع﴿ ِ ُ َعلى َ ُقلىض َ ها در آيات و   برای يافتن مالک كارشرد دارد؟، شده است)٣/منافقون( ﴾ْمِهُ

د؟ از ميـراث اخـالق اسـالمی نـر گيرد مورد اسـتفاده قـرانتوان  میيیها روايات چه كليدواژه
هايی است كه  ها پرسش توان برای اخالق معياری به نحو بهينه كمک گرفت؟ اين  میچگونه

 . در مجال ديگری بايد بدان پرداخت

  گیری نتیجه
از شمار بسيار محدودی از فرهيختگان كه بگذيصم، ميراث عظيم مكتوب در باب اخالق 

طالبـان اخـالق . ده مانده استاستفا بی گاه و استفاده ه، كماسالمی برای عموم افراد جامع
 نسخه، يک با همگی ،دهند تر در اين باب نشان می اسالمی وقتی عطشی برای دانستن بيش

 شناخت ًنوعا كه افراد نتيجه، در. شوند  ارجاع داده می»السعاده معراج« مانند هايی كتاب به
هـا و نيـز   آندرمـان و رذايـل از طوالنی فهرستی اب ،ندارند خىصش فضايل و رذايل از درستی

 كـارگيری بـه كـه ماننـد مـی مبهـوت و سردرگم و شوند می رو ها ريشه  آنهاى فضايل و مزيت
 !آيد می كار به چگونه است، شده نوشته امراض جميع برای كه ای نسخه

 آن  تـدرضنـ معيارهايی دقيق برای رذايل و فضايل در يـک كتـاب كوچـک  گردآوریبا  
 آن به جامعه، هـر ٔهعرضبا  و ـنيازمند همت گروهی از محققان و صرف وقت طوالنی است 

فضايل و رذايل نفس خىصش آگاه شود و از حال و هوای تا حد درخور توجهی  دتوان كس می
 در او اخالص يا برد می رنج شديد يا متوسط ضعيف، حد در يصا از ًمثال كه ديصابد الحال فی
ما . برد می سر و در چه حالی بها نفس اخالقی، كليدی معيارهای نظر از و ستا ای درجه چه

 بـه ، محتاجيم»الحيات مفاتيح«كه به  و همچنان نيازمنديم »الجنان مفاتيح«به همچنان كه 
انبـوه  از ميـان  كهديصابدبه كمک اين معيارها  شخصهم نياز دايصم تا هر » الحياتمعايير «

 ايـن ترتيـب مـسير تكامـل بـه و بگشايد، را  باب كدام و برود كليد دامك سراغ ابتدا ها مفتاح
فرصت كوتاه زندگی كه جرس پايان آن هر لحظه ممكن است به .  اخالقی خود را بازشناسد

 .گذارد نمی باقی آدمی برای ها  مجالی برای تحير در انتخاب مفتاح،گوش رسد
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ُحسبون انهم َيُهم  و﴿ ممكن است خود را مصداق شانسان كه با اعمال خىص َّ َ َ َحسنون ُيَ ِ
ُفانسـٰهم انفسهم﴿  يا به سرطان العالجسازد، )١٠٤ / كهف( ﴾ُصنعا َُ ُ َ َ مبـتال  )١٩ / حـشر( ﴾َ

ُفط﴿گردد و يا با  ِع على قلىضهمبَ ِ ُ ٰ َ  نيازمند شود، به سوی كمال مسدود ش راه)٣ / منافقون( ﴾َ
رسـد   مـیبه نظر. دكنگيری  خود گزارشمستمر از حال اخالقی و معنوی  طور بهآن است كه 

 امری كه ؛تواند به انسان در اين مسير كمک كند ، میطور نسبی  بههرچند ،»اخالق معياری«
 .  كمتر نيست،تر نباشد  نفس بيشٔهآثار آن اگر از محاسب
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