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چکیده
رویکرد غالب در دانش اخالق ،توجه به رفتار و عمل فاعل اخالقی است و نیـات و روحیـات
درونی اهمیت چندانی ندارد؛ در مقابل رویکـردی وجـود دارد کـه در آن روحیـات درونـی و
نی ق
ات شخ  ،مبنا قرار گرفته و نقش اعمـال در گـام بعـدی و از حیـث تـأثیرات آن بـر درون
اهمیت پیدا میکند .این رویکرد ،نگرشی توحیدی به اخالق است کـه در آمـوزههـا و تربیـت
اسالمی تبیین شده است.
در این تحقیق ابتدا تفاوت اخـالق توحیـدی و غیرتوحیـدی بررسـی و سـشس راهکارهـای
ق
اصالح درون تبیین شده است؛ این راهکارها به طور کلی به سه قسم منقسم میشـوند:
اسالم قی
علم و آگاهی ،افعال جوانحی یا قلبی ،و افعال جـوارحی یـا بیرونـی؛ افعـال جـوانحی نیـز بـه
اخالص یا قصد قربت و تاکر و یادآوری؛ و افعال جوارحی به افعال تعبدی ،توصـلی و افعـال
تأثیرگاار مستقیم تقسیم میشوند .از نتایج این پژوهش آنکه :محور اخالق و تربیـت اسـالمی
مبتنی بر اصالح درون است؛ پرداختن به افعال جوارحی نیز طریقی برای اصالح درون بـوده و
به تنهایی موضوعیتی ندارد؛ لاا رفتار نیکو بدون اصالح درون گاهی بـیارزش و گـاهی ضـد
ارزش خواهد بود.
کلیدواژهها :اخالق توحیدی؛ افعال جوانحی؛ افعال جوارحی؛ اصالح درون؛ نیت.
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مقدمه

اولین و اساسیترین مسأله در اخالق توحیدی این است که دیـدگاه اسـالم در
رابطه با اخالق چیست و این نگاه چه تفاوتی با سایر مکاتب اخالقی معاصر دارد؟
مقصود از اخالق توحیدی آن است که تمام گزارههـای اخالقـی بـر حـول محـور
توحید میچرخد به گونهای که شخ

با عمل کـردن بـه هـر یـک از گزارههـا از

عبودیت و بندگی بیشتری برخوردار میشود و گامهـای مهمـی در مسـیر توحیـد
برمیدارد .اگرچه تمام ادیان الهی در مسیر پیاده نمـودن اخـالق توحیـدی بودهانـد
چنانکه از جمله اصیلترین گزارههای تبلیﻐی انبیا که در قرآن کریم گـزارش شـده
دعوت به توحید و زندگی بر اساس آن بوده است اما چنین اخالقی با توجه به سعه
و ﻇرفیت پیامبر اکرم 6و سطح درک امت اسالمی به خصوص در حال حاضـر
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۹ـ بهار وتابستان ۱۰۷۷
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بروز و ﻇهور بیشتری دارد به گونهای که از ابتدا سرتاسر آیات و روایـات معـارفی
حاکی از توجه به زندگی توحیدی با تمام لوازم آن است.
اخالق امروزه در برخی از مکاتب اخالقی بـه مجموعـهای از رفتارهـا اطـالق
میشود و انسان اخالقمدار شخصی معرفی میشود که رفتارهای نیکویی را انجـام
دهد .البته اخالق فضیلت محور ممکن است از چنین رفتـارگرایی کنـاره بگیـرد و
نیات و اعتقاد درونی در آن اصل و اساس قرار گیرد .توضیح آنکه در زمینه اخـالق
فضــیلتگرا دو تلقــی از فضــیلت وجــود دارد کــه در برداشــت اول از اخــالق
فضیلتمحور که رهیافتی کالسیك است ،مهم صادر شدن فعـل اخالقـی از فاعـل
اخالقی است (مطهری۴۰ /۱۱ ،۱۰۵۶ ،؛ شیروانی۱۱ ،۱۰۵۷ ،؛ ارسطو ،بیتـا)۵/۱ ،
لاا بر اساس چنین نگاهی این اعمال انسـانی اسـت کـه شـخ

را بـه فضـیلت و

سعادت میرساند و در ایـن رابطـه اصـالح درون در کسـب فضـیلت و سـعادت
جایگاهی ندارد.

چنانچه تربیت نیز همانند اخالق در عرصه افعال و رفتارها و نـه نیـات درونـی
معرفی گردیده و به معنای تﻐییر روشمند و هدفمند پایـدار لحـاظ شـده اسـت بـه
گونهای که به اصطالح علم اخالق چنین رفتاری تبدیل به ملکه میشـود .بـر ایـن
اساس به تﻐییرات بدون هدف یا تﻐییرات موقت تربیت اطالق نمیشود .تربیـت را
معموالً در محدوده رفتارها و اعمال تبیین مینمایند .چنانچه در نظام تعلیم و تربیت
کنونی تمرکز بر روی رفتارها است .لاا اخـالق مجموعـهای از رفتارهـا و تربیـت
اصالح و تﻐییر رفتارها است که بر همین اساس در مباحث فلسفه تربیت و اخـالق
به دنبال چگونگی شکلگیری رفتارها هستند و در آن به دنبـال ارائـه راهکارهـایی
برای تﻐییر رفتارهایی همچون بیصبری ،عصـبانیت و بخـل برمیآینـد .در برخـی
مکاتب غیر الهی محور تمام مسائل در اخالق و تربیت رفتار و افعـال لحـاظ شـده
است اما در دین مقدس اسالم محور تعلیم و تربیت و اخالق صفات درونی اسـت
است نه بدن و انسان در عالم آخرت با حقیقت خود محشور میشود .رفتارها لوازم
این بنیان و اندیشهاند لاا اصالح رفتار هدف اول اسالم محسوب نمـیشـود چـون
رفتارها اموری گارایند و در باطن و نهاد انسان وجود ندارند تـا در عـالم آخـرت
همراه انسان باشد .اگر اعمال و رفتار انسانها در درونشان اثرگاار باشد امر مثبـت و
مفیدی خواهد بود وگرنه رفتار به تنهایی در اسـالم از اهمیـت برخـوردار نیسـت.
چنین مدعایی را میتوان از آیات و روایات بسیاری به دست آورد .از جمله آیـات
میتوان به موردی توجه نمود که خداوند متعال خطاب به افراد کافر میفرماید کـه
اگر تمام زمین طال شود و به عنوان فدیه و کفاره گناهانشان پرداخت شود فایـدهای
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چرا که اسالم به دنبال اصالح بنیان انسان است و حقیقت انسان ،نفس و روح انسان
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ندارد چرا که ضمیر و نهاد آنها مبتنی بر کفـر اسـت و اعمـال بـدون نیـت صـحیح
تأثیرگاار نیستند .1در میان روایات نیز بر این مسأله تأکید شده کـه اصـل و اسـاس
اعمال مبتنی بر نیات درونی افراد است و داشتههای هر کس مبتنی بر نیاتش اسـت
(مفید .2)۱۱۹ :۱۴۱۰ ،چنانکه برخی از محققان به تبع ادله دینی 6و کتب اخالقی در
رابطه با محور بودن نیات در اخالق اسـالمی اینگونـه بیـان نمودهانـد کـه عالمـان
مسلمان ،4همانند بسیارى دیگر از اندیشمندان الهی اخـالق را بـه معنـاى ملکـات
نفسانی در نظر میگرفتند (شیروانی)۱۳۵/۱۱ :۱۰۵۷ ،؛ یعنی هیأتهـایی راسـخ و
پایـدار در جـان آدمــی کـه او را بــه انجـام دادن کارهـایی بــدون اندیشـه و تأمــل
برمیانگیزاند (الهیجی۶۵۵ :۱۰۵۱ ،؛ شهیدی.)۱۶۶/۱ :۱۰۵۰ ،
 .8تفاوت رویکردهای اخالق توحیدی و غیرتوحیدی
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به طور کلی دو رویکرد در باب علم اخالق را میتـوان مـورد مداقـه قـرار داد.
رویکرد اول بیشتر در پی اصالح رفتارها و اعمال می باشد بدون آن که تـوجهی بـه
نیات و روحیات درونی افراد داشته باشـد .بـر ایـن اسـاس چنـین نگـاهی معیـار
ارزشمند بودن انسانها نوع افعالی است که از خود بروز میدهند بدون آنکـه نیـات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق
ل ُم باألَ بر ق
اب
ض ذ ََهباً َو لَ قو افبتَ َدى ب ق قه ُأولئ ق َ
ل م ق بن َأ َح قده ق بم م ق ب
ین کَف َُروا َو َماتُوا َو ُه بم کُف ٌار فَل بَن یُقببَ َ
ك ل َُه بم َعـاَ ٌ
 « .1قإن الا َ
ق
ق
ق
ین» (آل عمران.)19/
یم َو َما ل َُه بم م بن نَاص قر َ
َأل ٌ
 « .2إنما األعمال بالنیات و إنما لکل امرئ ما نوى».
لهـم
 .6چنانکه در آثار حدیثی اینچنین آمده است که پیامبر گرامی در دعاهـاى خـویش عـرض میکردنـد :ألل ل
حسن خلقی و خلقی؛ خداوندا! صورت و سیرتم را نیکو گردان( .قمی )381/2 :1414 ،و نیـز خطـاب بـه
ل
ق
ق
ق
ق
َ
َ
ه
ه
َك فَأ بحس بن ُخلُقَك» تـو مـردى
ال َخلبق َ
یکی از مسلمانان فرمود« :قَالَ لی َر ُسو ُل لال ص إن َ
ك بام ُرؤٌ ق بَد أ بح َس َن ل ُ
هستی که خداوند صورتت را نیکو ساخته ،پس سیرت خود را نیکو ساز( .ورام.)01/1 :1411 ،
 .4ابو علی مسکویه در تهایب االخالق خلق را اینگونه تعریف مینماید« :الخلق حال للـنفس داعیـة لهـا الـی
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در این زمینه تأثیری داشته باشد .چنین رویکردی را میتوان در میان مکاتب غربـی
دنبال نمود (استونر۵۹ :۱۰۵۷ ،؛ هیک ۵۶ :۱۰۵۶ ،؛ محمدی۱۷۵ :۱۰۹۷ ،؛ ژکـس،
۷ :۱۰۶۱؛ کریپ ،بیتا۱۷۱ :؛ محمدی.)۱۹ :۱۰۹۷ ،
رویکرد دیگر به خالف رویکرد اول در مقام توجه بیشتر به درون افراد است به
گونهای که مالک و معیار ارزیابی افراد از لحاظ اخالقی آن است کـه افـراد از چـه
نیات و روحیاتی برخوردارند و اگر در این رابطه اعمال افراد نیز مالحظه مـیشـود
تنها دلیل آن را بایستی در تأثیرگااری چنین افعالی بـر درون افـراد کـاوش نمـود.
رویکرد اخالق الهی با این رویکرد سازگار است چرا که به دنبال نهادینهسازی نگاه
توحیدی و آخرتگرا است که چنـین امـری جـز بـا اصـالح درون افـراد محقـق
نمیشود .چنانکه ممکن است شخصی رفتارهای نیکو داشته اما انگیزههای درونـی
وی الهی نباشد که در دید اخالق الهی چنین رفتاری ارزشمند نیسـت .اگـر رفتـار
بود.
به عنوان نمونه در باب نظافت جامعه ،رویکرد اخالق الهی این است که رعایت
آن نشانه ایمان است( 1مجلسی۱۷۱/۷۷ :۱۴۳۰ ،؛ مستﻐفری )۱۱ :۱۰۹۷ ،که حـاکی
از گزاره ارزشمند درونی است اما طبق رویکرد اول ضرورتی ندارد که میان نظافت
و درون افراد پیوندی برقرار شود بلکه نظافت بـه عنـوان رفتـاری خـارجی لحـاظ
میشود بدون آن که حاالت درونی شخ

ارزیابی شود.

به همین جهت اخالق در فلسفه اسالمی تعریف متفاوتی مییابد چرا که اخالق
در لﻐت عرب از ریشه ُخلق است که به معنای طبیعت ،روحیات درونی و ملکـات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 « .1قال ص تخللوا فإنه من النظافة و النظافة من اإلیمان و اإلیمان مع صاحبه فی الجنة»

راهكارهای اصالح درون در اخالق توحیدی

برخاسته از اصالح درون باشد ارزشمند و اال رفتاری بیفایده یا ضدارزشی خواهـد
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نفسانی است نه رفتارهای بیرونی (ابـن منظـور۹۶/۱۳ :۱۴۱۴ ،؛ فراهیـدی:۱۴۱۳ ،
 .)۱۷۱/۴ملکه به صفتی میگویند که در درون انسان ثابت و استوار گردیده اسـت.
در رویکرد اول در فلسفه اخالق مراحلی که به رفتار منتهی میشود و اموری که در
رفتار مﺆثرند مورد بررسی قرار میگیرد اما در رویکـرد دوم کـه بـه دنبـال سـاختن
درون است به بررسی اموری میپردازد که بر درون تأثیرگاار است یعنی تأثیر رفتار
بر درون بررسی میشود نه تأثیر رفتار بدون اصالح درون .بر این اساس سﺆاالت و
پاسخها و الگوها متفاوت میگردند.
 .2راهکارهای اصالح درون

از آنجا که انسانها از دو بعد ﻇاهر و باطن برخوردارند به گونهای که رفتارها بعد
ﻇاهری آنها و نیات بعد باطنی آنها را نشان میدهد و هر یک نقشی بسزا در اصالح
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درون دارد در ادامه ابتدا نحوه تﻐییر رفتارها و پس از آن نحوه تﻐییـر درون بررسـی
میشود.
 .228راهکار تغییر رفتارها

رفتارهای انسانی دو عامل اساسی دارند -۱ :آگاهیها و نگرشها  -۱روحیات و
خصوصیات اخالقی (وکیلی .)۰۵ :۱۰۷۶ ،چه بسا افـرادی کـه روحیـات یکسـان
دارند اما به جهت تفاوت اندیشه عملکردشان متفاوت میشود .لاا یکی از پایههای
اصالح رفتار ،اصالح افکار و اندیشهها است .اما گاهی افکار انسانها صحیح هستند
اما روحیات درونی افراد با یکدیگر متفاوت است .چنانچه ممکن است دو شخ
در یک خانواده پرورش یابند اما شاکلهها و روحیـات متفـاوتی از یکـدیگر داشـته
باشند .در این موارد اصالح رفتار منوط به اصالح اندیشهها نیست چرا که هر دو از
اندیشه یکسانی برخوردارند بلکه بایستی روحیات و خصوصیات درونی شـخ
را تﻐییر داد تا رفتار تﻐییر نماید.

 .228راهکار تغییر حاالت درونی

بخشی از حاالت درونی انسان به صورت غیراختیاری پدید میآید و محصـول
محیط و وراثت است .بدیهی است که چنین حاالتی از محدوده تربیت و اخالق که
مربوط به امور اختیاری است خارج است .راهکارهایی بـرای تﻐییـر درون وجـود
دارد که به طور کلی به دو مقوله علم و فعل منقسم میشود که افعال به جـوانحی و
جوارحی و افعال جوارحی در شرع مقدس اسالم به سه قسم منقسم میشود که در
مجموع پنج راهکار برای تﻐییر حاالت درونی قابل ذکر است.
 ..2.21علم و آگاهی

گاهی خود آگاهیها سبب میشود درون انسانها تﻐییر نماید به همین خـاطر در
شریعت اسالم بر آن تکیه شده و آن را بر تمام مسـلمانان واجـب گردانیـده اسـت
بگونهای که طالبان علم مورد محبت الهی قـرار میگیرنـد( 1برقـی۱۱۷/۱ :۱۰۵۱ ،؛
احسانهای بسیاری به او نموده است (حلوانی ،۹۱ :۱۴۳۹ ،لیثـی واسـطی،۱۰۵۶ ،
 )۴۱۷حال محبت در درونش نسبت به آن شخ

پدید میآید یا این که انسـان در

مورد توحید تفکر مینماید و آن را متوجه مـیشـود کـه بـه محـض فهـم حالـت
تواضعی نسبت به خداوند برای وی صورت میپایرد یا به مرگ فکر میکنـد لـاا
دلبستگیش به دنیا از بین میرود (حسینی تهرانـی .)۱۶۷ :۱۴۴۱ ،ایـن مـوارد نـوع
دیگری از ایجاد حال درونی هستند (طبرسی۴۴۵ :۱۴۱۱ ،؛ فتال نیشـابوری،۱۰۵۷ ،
. )۴۴۹/۱
 ..2.2.افعال جوانحی یا قلبی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 « -1قال أبو عبد هلال ع طلب العلم فریضة علی کل مسلم أال و إن هلال یحب بﻐاة العلم»

راهكارهای اصالح درون در اخالق توحیدی

صفار .)۱/۱ :۱۴۳۴ ،به عنوان نمونه زمـانی کـه انسـان متوجـه مـیشـود دیگـری

۴۰

از آنجا که افعال به درونی و بیرونی تقسیم میشود اولین و مهمترین کـار بـرای
تﻐییر درون ،افعال درونی و قلبی است .این افعـال بـه قـدری اهمیـت دارد کـه در
روایت این گونه بر آن تأکید شده است که حرکت کردن انسان با قلـب بـه سـمت
خداوند متعال تأثیرگاارتر از آن است که انسان بخواهد به وسیله اعمـال جـوارحی
خود را به زحمت اندازد و به سمت خداوند متعال حرکـت نمایـد (شـامی:۱۴۱۳ ،
۵۱۴؛ شهید اول .1)۰۷ :۱۰۵۷ ،این روایت به مبنای اساسی اسالم در تربیـت اشـاره
مینماید که تربیت اسالم تنها تﻐییر رفتار نیست بلکه اصـل و اسـاس تﻐییـر درون
است .زمانی که هدف تﻐییر درون باشد راهکار اصالح تربیتی نیز درونـی خواهـد
ال تأثیری
بود چرا که فعل درونی موجب ساختن انسانها میشود و افعال بدنی یا اص ً
در درون انسان ندارند یا این که خیلـی از مـوارد آن تـأثیرات محـدودی دارد لـاا
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۹ـ بهار وتابستان ۱۰۷۷

۴۴

مهمترین و اولین راهکار افعال درونی است که در ادامـه بـه دو نمونـه از آن اشـاره
میشود.
 .۱2۱2۱2۱اخالص و قصد قربت
در دستورات دینی آنچه امور دنیـوی و اخـروی شـخ

را اصـالح مینمایـد

اخالص است (تمیمی آمدی۶۳۷ :۱۴۱۳ ،2؛ حسـکانی )۷۵۱/۱ :۱۴۱۱ ،کـه امـری
قلبی است نه عملی خارجی یعنی شخ

مخل

نیت خود را متمرکز بر خداونـد

متعال مینماید و غیرخدا را از نیات خود خارج مینماید چنانکه ممکـن اسـت دو
نفر در انجام فعلی یکسان باشند اما یکی خالصاً برای خداوند متعال و دیگری برای
رسیدن به شهرت آن عمل را انجام دهد .چنانکه ریشه تمام افعال اخالقـی در دیـن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 « .1قال علیه السالم :القصد إلی ا هلل تعالی بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح باألعمال»
 « .2من أخل

هلل إستظهر لمعاشه و معاده»

مبین اسالم اخالص و قصد قربت است کـه صـفتی نفسـانی میباشـد و ﻇهـور و
بروزی ندارد .در کنار اخالص مفاهیمی همچون توکل ،1حـب و بﻐـض( 2کـوفی،
۴۱۷ :۱۴۱۳؛ کلینی )۹۳/۹ :۱۴۳۵ ،و برخی دیگر از مفاهیم اینچنینی وجود دارد که
در ادبیات دینی ذکر شده است (عیاشی۱۳۶/۱ :۱۰۹۳ ،؛ علـی بـن موسـی:۱۴۳۶ ،
 )۰۹۱و ریشه تمام صفات اخالقی انسانها میباشند به طـوری کـه موجـب تﻐییـر
حاالت درونی انسان میگردند.
یکی از سﺆاالتی که به دنبال مبنای اصالح درون در اسالم پدید میآید آن اسـت
که اگر هدف اصالح درون است چرا در شرع مقدس 6دستور داده شده کـه افعـالی
خاص (ابن حیون۱۶۶/۱ :۱۰۹۷ ،؛ ابن بابویه )۰۵۷/۱ :۱۴۱۰ ،همچون نمـاز ،روزه
و زکات را انجام دهند؟
در پاسخ به این سﺆال بایستی به این نکته توجه نمود که افعال بدنی انسـان سـه
افعال خود تجدید نظر مینماید .چنانکه عملکرد مربی وقتی بخواهد اصالح رفتـار
کند متفاوت از زمانی میشود که قصد اصالح درون مخاطـب را داشـته باشـد .بـه
عبارتی رفتارها گاهی خود طریقیت دارند یعنی رفتارهـا مقدمـهای بـرای اصـالح
درون است و فی حد نفسه ارزشمند نیسـت و گـاهی موضـوعیت دارنـد و جنبـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق
ق
ال لقکُ ِّل شَ بی ٍم ق بَدرا»(طالق)6/
ال بالقغُ َأ بم قر قه ق بَد َج َع َ
َ ُ« .1و َم بن یَتَ َوک ب
ل هل ُ
ل َعلَی هلال ف َُه َو َح بسبُ ُه إن هل َ
 « .2قال یا زیاد و هل الدین إال الحب و البﻐض ثم تال هاه اآلیات الثالث کأنها فی کفه و لکن هلال حبب إلـیکم
اإلیمان و زینه فی قلوبکم و کره إلیکم الکفر و الفسوق و العصیان أولئك هم الراشدون .فضال من هلال و نعمة
و هلال علیم حکیم و قال یحبون من هاجر إلیهم و قال إن کنتم تحبون هلال فاتبعونی یحبـبکم هلال و یﻐفـر لکـم
ذنوبکم و هلال غفور رحیم»

قیموا الصال َة َو آتُوا الزکا َة َو بارک َُعوا َم َع الراکقعین»(بقره)46/
َ « .6و َأ ُ

راهكارهای اصالح درون در اخالق توحیدی

نوع تأثیر دارد به گونهای که اگر به چنین تأثیراتی انسان توجه نماید در نحوه انجـام

۴۷

اثرگااری آن بر اصالح درون لحاظ نمیشود و نفس عمل ارزشمند است .با توجه
به نوع تأثیراتی که افعال در درون انسان پدید میآورد علت تأکید دین مبین اسـالم
بر انجام افعال نیز مشخ

میشود که در بخش افعال جوارحی به تبیین تأثیرات هر

یک از این رفتارها پرداخته میشود.
 .۱2۱2۱2۱تاکر و یادآوری
یکی از عوامل جوانحی برای تﻐییر رفتار ،یادآوری و تاکر اسـت و بـر اسـاس
برخی از آیات قرآن کریم 1تا جایی که چنین فعلـی نـافع اسـت (جیالنـی:۱۴۱۷ ،
 )۰۱۱/۱بایستی به آن پرداخت چنانکه یکی از شـروط آن تـرس داشـتن 2در قبـال
عمل نکردن به محتوای یادآوری است .چنانکه گاهی انسان به چیـزی علـم دارد و
روحیاتش اقتضای انجام عمل را دارد اما حالت غفلـت پیـدا مینمایـد کـه سـبب
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۹ـ بهار وتابستان ۱۰۷۷

۴۶

ال میداند خوردن شیرینی ضـرر دارد و روحیـات
میشود آن کار را انجام ندهد .مث ً
عمل به چنین علمی را دارد اما چون در حال صحبت کردن با دیگران است غفلـت
پیدا مینماید و شیرینی را صرف مینماید .لاا آگاهیها زمانی اثر میکند که همـراه
توجه و یادآوری باشد به گونهای که آگاهی بدون آن مبدأ تﻐییـر رفتـار نمـیشـود.
بسیاری از اشتباهات انسانها به جهت غفلت است لاا یکـی از دسـتورات اساسـی
اسالم ذکر و یادآوری است تا انسان مـوارد حـق را دائمـاً تکـرار نمایـد تـا چنـین
تاکراتی مبدأ عمل برای نفس شود که این تاکرات شامل موارد گوناگونی همچون
یاد خدا (علی بن حسین ،)۱۷۶ :۱۰۵۶ ،یاد مرگ (حرانـی ،6)۱۵۹ :۱۴۳۴ ،محبـت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

«-1فَاَ کِّر قإنب نَفَع ق
ت ِّ
الاکبرى» (اعلی)0/
َ
ب
َ « .2سیَاک ُر َم بن یَ بخشَ ی َو یَتَ َجنبُ َها باألَشب قَی» (اعلی)11-11/
 « .6فأکثروا ذکر الموت عند ما تنازعکم إلیه أنفسکم فـإنی سـمعت رسـول هلال ص یقـول أکثـروا ذکـر هـادم
اللاات»

ورزیدن ،تبری جستن درونی ،توکل کردن و شکر کردن میشود (طوسـی:۱۴۱۱ ،
۶۴۰/۱؛ ابن شهر آشوب.)۴۶/۱ :۱۰۶۷ ،
درون انسان همانند جسم انسان در اثر تکرار و انجـام حـاالت درونـی حالـت
خاصی مییابد .چنانکه برای آنکه عقاید و حاالت حق در درون انسـان اسـتقرار و
رسوخ یابد بایستی اذکار را با حضور قلب انجام داد یعنی معنای الفاظ را بـه قلـب
خطور داد و آن را تکرار نمود.
افعال جوارحی یا بیرونی

افعال تعبدی

بسیاری از افعالی که در شریعت دستور به انجـام آن داده شـده  ،نفـس فعـل مـورد
توجه نبوده بلکه حال قلبی که از آن فعل به دست میآمده اهمیت داشته اسـت( 1جعفـر
بن محمد۷۰ :۱۴۳۳ ،؛ طوسی )۹۰/۱ :۱۴۳۵ ،و چنین حالتی زمانی پدید میآیـد کـه آن
عمل خارجی انجام شود که در واقع عمل خارجی عالمت حال قلبی اسـت نـه علـتش
چنانکه امیرالمﺆمنین آغاز نورانی ترین و بهترین راه را ایمـان میداننـد بـه گونـهای کـه

راهكارهای اصالح درون در اخالق توحیدی

النیة هلل تعالی فی األمور کلها قال هلال تعالی یوم ال ینفع مال و ال بنون .إال من أتی هلال بقلـب سـلیم و

۴۵

چنین ایمانی انسان را به عمل صالح راهنمایی میکند و در مقابل عمل صالح نیز انسـان
را به سمت ایمان فرا میخواند تا این که زمینههای سعادت اخـروی انسـان در قیامـت
مهیا میشود( 2علی بن ابی طالب۱۵۷ :۱۴۱۴ ،؛ هاللی.)۶۱۷/۱ :۱۴۳۷ ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 « .1قال الصادق ع صاحب النیة الصادقة صاحب القلب السلیم ألن سـالمة القلـب مـن هـواجس المحـاورات
بتخلی

قال النبی ص نیة المﺆمن خیر من عمله و قال ص إنما األعمال بالنیات و لکل امرئ ما نوى فال بد للعبـد مـن
خال النیة فی کل حرکة و سکون ألنه إذا لم یکن بهاا المعنی یکون غافال».
ق
ق
ق ق
اإلیم ق
اإل ق
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ق ق
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ال َبجن ُة لل ُبمتق َ
َ
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البق ب

لاا غرض دین مبین اسالم از انجام رفتار ،ایجاد حال درونی است که به نوعی به
چنین رفتارهایی افعال تعبدی گفته میشود که انجامش قصـد قربـت میخواهـد و
ال قابل قبول نخواهد بود .به عنوان نمونه زکات دادن یکی از
بدون چنین قصدی اص ً
شروطش قصد قربت است لاا اگر به جهت دوسـت داشـتن فقیـر زکـات دهـد -
اگرچه کار خیری نموده -یا این که ریائاً یا سـمعتاً انجـام دهـد هیچکـدام زکـات
شرعی محسوب نمیشود (بحرانـی۷۴۰/۱ :۱۰۵۴ ،؛ راونـدی .)۱۴۳/۱ :۱۴۳۷ ،در
این موارد اصل و اساس قصد قربت است ولی به جهت آنکه نیت زمـانی جـدی و
قوی میشود که به حد عمل برسد و نشانه نیت قوی آن است که به آن عمل شـود.
لاا اگر انسان نیت استوار داشت و عملی را انجام داد ولو ایـن کـه غـرض مـاکور
انجام نشود خداوند متعال چنین عملی را قبول مینماید چنانکه اگر با قصـد قربـت
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۹ـ بهار وتابستان ۱۰۷۷

۴۹

به شخصی به عنوان فقیر کمک نماید اما بعد از آن مشخ
فقیر نبوده است ،مشکلی در عمل شخ

شود که ایـن شـخ

پیش نمیآید و یا این که با قصـد قربـت

سعی در رساندن پول به فقیر مینماید اما در مسیر ﻇالمی آن پول را اخا میکند کـه
در چنین حالتی نیز خدشهای در عمل وی وارد نمیشود .نیتی که منجـر بـه رفتـار
بشود هیچگاه از رفتار جداشدنی نیست لاا زمانی که نیت قوی میشود و به عملی
منتهی میشود در نفس اثرگاار میشود ولو آنکه آن عمل به سرانجام خود نرسد .به
همین خاطر است که در روایات آمده است :نیت مﺆمن از عملش بهتر است( 1ابن
بابویه۷۱۴/۱ :۱۰۹۷ ،؛ علم الهدی.)۰۱۷/۱ :۱۷۷۹ ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 « .1قلت ألبی عبد هلال ع إنی سمعتك تقول نیة المﺆمن خیر من عمله فکیف تکون النیة خیرا من العمل قال ألن
العمل ربما کان ریام للمخلوقین و النیة خالصة لرب العالمین فیعطی تعالی علی النیة ما ال یعطی علی العمـل
قال أبو عبد هلال ع إن العبد لینوی من نهاره أن یصلی باللیل فتﻐلبه عینه فینام فیثبـت هلال لـه صـالته و یکتـب
نفسه تسبیحا و یجعل نومه علیه صدقة».

آنچه در دین مبین اسالم از اهمیت بسزایی برخوردار است انجام کار قلبی است
و چون چنین کاری خارجاً از عمل خارجی جدا نمیشود در دستور تربیتی اسـالم
نیز کار خارجی به همراه نیت ذکر میشود تا افراد با تالش خود نیت را قوی نمایند
و به دنبال آن عملی صورت پایرد .به عنوان نمونه نمیتوان انجام نماز صبح را الزم
ندانست و تنها نیت آن را کافی دانست به جهت آنکه نیت امـری درونـی اسـت و
بدون افعال خارجی افراد به سختی میتوانند از نیات واقعـی خـود مطلـع گردنـد،
زمانی که شخ

خود را دارای نیتهایی فاخر محسوب مینماید اما به لوازم عملـی

آن پایبند نیست میتوان شخ
شخ

ال
را در داشـتن چنـین نیتهـایی تخطئـه نمـود مـث ً

خود را از اهل انفاق محسوب مینماید اما زمانی که فرصت کمک نمـودن

به فقرا برای وی پیش میآید و در عین تمکن مالی و نبـود موانـع مشـروع کمـک
نمینماید نشان میدهد که شخ

از نیات واقعی بهرهمند نیست لاا نمیتـوان بـه

لاا دستور اسالم این است که نماز صبح را همراه با قصد قربت انجام دهد که اساس

راهكارهای اصالح درون در اخالق توحیدی

تـا

۴۷

چنین توصیهای که نیت صرف باشد عمل نمود و یا بر فـرض امکـان عمـل ،آن را
ارزیابی نمود.
آن همان قصد است لاا اگر شخ

نمیتواند ایستاده نماز بخوانـد بایـد نشسـته یـا در

حاالت دیگری که میتواند نماز بخواند اما هیچگاه قصد قربت را کنار نگـاارد چراکـه
روح نماز همان قصد قربت ،تسبیح و اخالص است و از لحاظ بدنی هـم شـخ
جایی که میتواند باید انجام دهد (خمینی۱۵۷ :۱۴۱۶ ،1؛ سبحانی.)۱۴۶ :۱۴۱۷ ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 «-1کسی که نمیتواند نشسته نماز بخواند ،باید در حال نماز به پهلوى راست طورى بخوابد که جلوى بـدن
او رو به قبله باشد و اگر به این حالت ممکن نباشد ،باید به پهلوى چپ طورى بخوابد که جلوى بدن او رو
به قبله باشد و اگر به این حالت نیز نتواند ،باید به پشت بخوابد ،به طورى که کف پاى او رو به قبله باشد».

افعال توصلی

دسته دوم مواردی است که در دستورات دین وارد شده است و قصد قربت در
ال صله رحم از واجباتی است که قصد قربت نمیخواهـد .صـله
آنها الزم نیست مث ً
در لﻐت به معنای رسیدگی و صله رحم به معنای رسـیدگی بـه خویشـاوند اسـت
(ابن منظور۵۱۹/۱۱ :۱۴۱۴ ،1؛ حمیری )۵۱۹۱/۱۱ :۱۴۱۳ ،که مقصود اصـلی از آن
هزینه نمودن برای ارحام و رسیدگی مالی است تا نیازهای مادی آنها تأمین شود که
میتواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم باشد .لاا صله رحم با فرستادن مـالی بـرای
خویشاوند ناتوان از طریق چند واسطه نیز انجام میشود .قانون اسالم در رابطـه بـا
خانواده این است که هر خانوادهای از خود و خویشاوندان خود فقرزدایـی بنمایـد
چنانکه در کمک به فقرا ،فقیران خویشاوند بر سایر فقرا ترجیح مییابنـد .بعـد دوم
صله رحم رسیدگی عاطفی به خویشاوند است به گونهای که به دیدار آنهـا برونـد،
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۷۳

در تشییع جنازه آنها شرکت نمایند و سایر مواردی که در ایـن زمینـه وجـود دارد.
متأسفانه در عرف مسلمانان تنها بعد دوم صله رحم باقی مانده است که بایستی بـه
میزانی که عرف الزم میداند بـه آن پرداخـت امـا اصـل و اسـاس صـله رحـم بـر
رسیدگی مالی است.
لاا صله رحم قصد قربت نمیخواهد چنانکه در روایات آمـده اسـت کـه امـام
صادق  7برای برخی از بنی اعمام خود یعنی بنی الحسن که بسیار به امام صادق7

اهانت میکردند ،پنهانی و با واسطه پول میفرستادند و در مقابل اعتراض برخی بـه
بد بون چنین افرادی ،حضرت میفرمودند امر خدا را اطاعت مینمایم کـه فرمـوده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق
ق
َ
ق
الرعایـة
النسب و األَ بصهار و َ
قربین من ذوی َ
الرفبق بهـم و ِّ
العطف علیهم و ِّ
 «-1و هی کنایة عن اإلحسان إلی األ َ
ألَ بحوالهم ،و کالك قإن بَ ُع ُدوا َأو َأساؤوا ،و قَطب ع الر قحم ضد ذلك کلِّه»

صلُونَ ما َأمر ه ق
است « َو ال قاین ی ق
ـوم
وصـ َ
ل َو یَ بخشَ ب
ـونَ َرب ُهـ بم َو یَ َخـافُونَ ُس َ
ال بقـه َأنب یُ َ
َ َ
َ َ َ لُ
ال قبح َس ق
اب» (رعد )۱۱/لاا بایستی به امور آنها رسیدگی نمایم .حضرت به گونهای به
این افراد کمک مینمودند که بنی اعمام ایشان متوجه نمیگردند که امام صـادق7

به ایشان کمک مینماید تا این که پس از شهادت حضرت متوجه گردیدند که ایـن
کمکها از طرف ایشان بوده است (ابن شهر آشوب۱۵۰/۴ :۱۰۵۷ ،1؛ فیض کاشانی،
 .)۷۶۷/۱۳ :۱۴۳۶کمک نمودن و تملیک مال به دیگران گاهی با قصد قربت اسـت
که به معنای صدقه خواهد بود که عالوه بر فعل جوارحی فعل جوانحی نیـز دارد و
پس گرفتن صدقه به دلیل ما کان هلل بودن ممنـوع گردیـده اسـت امـا اگـر تملیـک
مجانی به غیر بدون قصد قربت باشد تحت عنوان هدیه قرار میگیرد و قابـل پـس
گرفتن خواهد بود .صدقه و هدیه هر دو مستحب است (ابن اشعث ،2بیتا۷۶ ،؛ ابن
بابویه )۱۵/۱ :۱۰۶۱ ،6چرا که جدانمودن مال دنیا از خود فضیلت دارد و اگر قصـد
تأثیرات چنین افعالی آن است که اگرچه خود به جهـت نداشـتن قصـد قربـت
تﻐییری در درون انسان ایجاد نمیکنند اما میتوانند ابزار و واسطه قـرار گیرنـد بـه
گونهای که انسان را در معرض اموری معنوی قرار دهند تا آن امور در درون انسـان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 « .1الفضل بن شاذان عن أبی عبد هلال قال :حدثنا إبراهیم بن عبد الحمید عن سالمة موالة أم ولـد کانـت ألبـی
عبد هلال قالت کنت عند أبی عبد هلال ع حین حضرته الوفاة -فأغمی علیه فلما أفاق قـال :أعطـوا الحسـن بـن
علی بن الحسین و هو األفطس ،سبعین دینارا ،قلت :أ تعطی رجال حمل علیـك بالشـفرة قـال :ویحـك أ مـا
تقرمین القرآن قلت :بلی -قال :أ ما سمعت قول هلال تبارك و تعالی« -الاین یصلون ما أمر هلال به أن یوصل -و
یخشون ربهم و یخافون سوم الحساب»
 « .2قال رسول هلال ص الصدقة تدفع عن میتة السوم»
 «-6عن أبی عبد هلال ع قال :نعم الشیم الهدیة أمام الحاجة و قال تهادوا تحابوا فإن الهدیة تاهب بالضﻐائن»
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قربت در آن نباشد در زمره امور توصلی قرار میگیرد.

۷۱

اثر بگاارد .به عنوان نمونه در کمک مالی به غیر ،گاهی صـرف اعطـام آن بـر اعطـا
کننده اثر نمیگاارد و ممکن است قصد قربت هم نکرده باشد تا قصد قربت زمینـه
تﻐییر درون را فراهم آورد اما به جهت شاد گشتن نفـس فقیـر از چنـین کمکـی آن
شادمانی قلب مﺆمن بـر نفـس و درون اعطاکننـده اثـر میگـاارد و موجـب رشـد
میشود .چنانکه روایات بسیاری در رابطه با ایجاد سرور در قلوب مـﺆمنین وجـود
دارد که بر وجود چنین تأثیراتی تا عرصه قیامت تصریح مینماید( 1کلینـی:۱۴۳۵ ،
۱۷۳/۱؛ کوفی اهوازی .)۷۱ :۱۴۳۴ ،این تأثیرات نفوس بر یکدیگر بخشی از آن بـه
روزی انسانها برمیشود چرا که گاهی فقیر از کمک نمودن شخ

شادمان میشود

و به دنبال آن اثراتی نیکو برای انفاقکننده پدید میآید اما گاهی فقیری پرتوقع است
و از مبلﻐی که شخ
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کمک مینماید شاد نمیشود لاا اثر چنین کمک کردنی نیـز

کمتر از مورد پیشین میشود.
بنابراین بسیاری از کارهای بدنی موجب میشود انسان در معرض امور معنوی
قرار گیرد به گونهای که نتیجه کار مهمتر از خود کار میباشد .به عنوان نمونه ورود
به حرم ائمه اطهار بدون قصد قربت نیز تأثیرگاار است چرا که نفس وجود مالئکه
در چنین فضاهایی موجب پایرفتن تأثیراتی میشود که افراد با رفتن خود مسـتقیماً
بر خود اثر نمیگاارد بلکه به جهت در معرض قرار دادن خـود در فضـای معنـوی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 « .1قال أبو عبد هلال ع فی حدیث طویل إذا بعث هلال المﺆمن من قبره خـرج معـه مثـال یقـدم أمامـه کلمـا رأى
المﺆمن هوال من أهوال یوم القیامة قال له المثال ال تفزع و ال تحزن و أبشر بالسرور و الکرامـة مـن هلال عـز و
جل حتی یقف بین یدی هلال عز و جل فیحاسبه حسابا یسیرا و یأمر به إلی الجنـة و المثـال أمامـه فیقـول لـه
المﺆمن یرحمك هلال نعم الخارج خرجت معی من قبری و ما زلت تبشرنی بالسرور و الکرامـة مـن هلال حتـی
رأیت ذلك فیقول من أنت فیقول أنا السرور الای کنت أدخلت علی أخیك المﺆمن فی الدنیا خلقنـی هلال عـز
و جل منه ألبشرك».

نفس تأثیر میپایرد و به همین خاطر است که بر زیارت قبور ائمه اطهار تأکید شده
است( 1حرانی۱۳۶ :۱۴۳۴ ،؛ حرعاملی.)۰۱۷/۱۴ :۱۴۳۷ ،
این نوع سوم رفتارها است که نیت همراه آنها نیست و خود مستقیماً بر انسان
اثر نمیگاارند ولیکن انسان را در معرض امور نورانی قرار میدهند که یا موجب
شادی دیگران میشود مثل صله رحم و انفاق یا همانند مواردی چـون رفـتن بـه
مکانهای مقدس است که با قرار گرفتن در آن حتی بدون قصد قربت از تـأثیرات
حضور مالئکه بهرهمند میشود و یا اسـباب حضـور مالئکـه را فـراهم مـیآورد
چنانکه بسیاری از مستحبات اینچنین هستند به عنـوان نمونـه اعمـالی همچـون
روشن نمودن چراغ خانه در نزدیک غروب ،روشن نمودن عـود در خانـه ،عطـر
زدن و لباس تمیز پوشیدن موجب حضور مالئکه میشود .بنابراین چنین افعـالی

تأثیرگاارند ( برقی.)۴۰۷/۱ :۱۰۵۱ ،
افعال تأثیرگذار مستقیم بر نفس

قسم سوم مربوط به مواردی است که مستقیماً نفس از فعل بدنی تأثیر میپایرد
و موارد آن محدود است .از جمله این افعال سجده رفتن و رکوع نمودن اسـت کـه
خود چنین افعالی موجب آوردن حال تواضع میشود چه شخ

قصد قربت داشته

باشد یا نه .نشستن و همانند بردگان غاا خـوردن نیـز از جملـه ایـن مـوارد اسـت
چنانکه پیﻐمبر اکرم 6میفرماید :همانند بردگان میخورم و مینشینم( 2نـوری،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق ق
ق ق
ق
ق
ق
ق
ك ُأم ق برتُ بم َو َألقمـوا بقـالبقُبُو قر
َام َو بقاَ ل ق َ
«-1ق قَالََ :ألموا ب ق َر ُسول هلال ص إذَا َخ َر بجتُ بم إلَی بَیبت هلال ال َبح َرامق -فَإن تَ برکَ ُه َجف ٌ
ق َ
الر بزقَ عقنب َد َها».
ال َحق َها َو قزیَ َارتَ َها َو اطب لُبُوا ِّ
التی أل َبز َمک ُُم هل ُ

 « .2روی عن النبی ص أنه قال :إنما أنا عبد آکل أکل العبید و اجلس جلسة العبید».
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به تنهایی انسانساز نمیباشند بلکه به جهـت دفـع شـیاطین و جلـب فرشـتگان

۷۰

۱۱۹/۱۶ :۱۴۳۹؛ مجلسی )۱۶۱/۱۰ :۱۴۳۶ ،یکی از ابعاد استحباب بر زمین نشستن
و اینگونه غاا خوردن آن است که حال تواضع ایجاد مینماید .از آنجـا کـه برخـی
افعال با حاالت درونی ارتباط دارند لاا هنگام انجام آن حال درونی در انسـان زنـده
میشود و نفس انسان رشد مینماید.
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نتیجهگیری

اخالق توحیدی به دنبال اصالح درون است در حالی که اخالق غیرتوحیدی به
دنبال اصالح رفتار است .برای تحقق اصالح درون در اخالق توحیدی راهکارهایی
برای آن ارائه گردیده است که به طور کلی به سه قسم علم و آگاهی ،افعال جوانحی
یا قلبی و افعال جوارحی یا بیرونی منقسم میشود .از جمله موارد افعـال جـوانحی،
اخالص و تاکر است .افعال جوارحی نیز به سه قسم منقسم مـیشـود کـه شـامل
افعال تعبدی ،توصلی و افعال تأثیرگاار مستقیم بر نفس میشود .لـاا پـنج راهکـار
برای اصالح درون وجود دارد که در اخالق توحیدی اسالم بدان توجه میشود.
شرع مقدس برای اصالح درون ابتدا افعال جوانحی را پایه و اسـاس قـرار داده
است و مابقی افعال الیههای چنین افعالی میباشند .در میان افعال انسانی آنچه اصل
و اساس برای ساختن درون انسانها است افعال قلبـی میباشـد و بعـد از آن افعـال
بیشترین تأثیر را دارد و تأثیر اساسی آن بخاطر نیت است که فعـل وسـیلهای بـرای
تحقق چنین تأثیری است .مورد سوم افعالی است که اگرچه مستقیماً درون انسان را
تحت تأثیر قرار نمیدهد اما واسطه قـرار میگیـرد تـا انسـان را در معـرض امـور
ملکوتی قرار دهد .مورد چهارم افعالی هستند که همچون رکوع و سجود بـه طـور
مستقیم بر نفس انسان اثر میگاارد بدون آن که واسطهای درمیان باشد.
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جوارحی هستند که مقرون به نیتند که به آن افعال تعبدی گفته میشـود و در نفـس
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منابع
 .1قرآن کریم.

 .۱ابن اشعث ،محمد بن محمد (بی_تا) ،الجعفریات (األشعثیات) ،مکتبة النینوى
الحدیثة ،تهران.
 .۰ابن بابویه ،محمد بن علی ( ،)۱۰۶۱الخصال ،جامعه مدرسین حوزه علمیه ،قم.
 ،)۱۰۹۷( ____________________ .۴علل الشرائع ،کتاب فروشی داورى ،قم.
 ،)۱۴۱۰( ____________________ .۷من ال یحضره الفقیه ،دفتر انتشارات
اسالمی ،قم.
 .۶ابن حیون ،نعمان بن محمد ( ،)۱۰۹۷دعائم اإلسالم ،مﺆسسة آل البیت علیهم السالم،
قم.
 .۵ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ( ،)۱۰۶۷متشابه القرآن و مختلفه ،قم :انتشارات بیدار.
 ،)۱۰۵۷( _________________ .۹مناقب آل ابی طالب ،قم :انتشارات عالمه.
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 .۷ابن مسکویه ،احمد بن محمد ( ،)۱۴۱۶تهذیب األخالق و تطهیر األعراق ،بیجا:
طلیعة النور.
 .۱۳ابن منظور ،محمد بن مکرم ( ،)۱۴۱۴لسان العرب ،انتشارات دار الفکر ،بیروت.
 .۱۱ارسطو (بیتا) ،علم األخالق إلی نیقوماخوس ،مترجم :سانت هلیر ،بارتلمی؛ سید
احمد لطفی ،دار صادر ،بیروت.
 .۱۱استونز ،راب ( ،)۱۰۵۷متفكران بزرگ جامعهشناسی ،مترجم :مهرداد میردامادى،
انتشارات مرکز ،تهران.
 .۱۰بحرانی ،سید هاشم بن سلیمان ( ،)۱۰۵۴البرهان فی تفسیر القرآن ،قم :مﺆسسه بعثه.
 .۱۴برقی ،احمد بن محمد ( ،)۱۰۵۱المحاسن ،دار الکتب اإلسالمیة ،قم.
 .۱۷تمیمی آمدى ،عبد الواحد بن محمد ( ،)۱۴۱۳غرر الحكم و درر الكلم ،دار الکتاب
اإلسالمی ،قم.
 .۱۶جعفربن محمد ،امام ششم علیه السالم ( ،)۱۴۳۳مصباح الشریعه ،انتشارات اعلمی،
بیروت.
 .۱۵جیالنی ،محمد بن محمد ( ،)۱۴۱۷الذریعة إلی حافظ الشریعة ،دار الحدیث ،قم.

 .۱۹حرانی ،حسن بن علی ( ،)۱۴۳۴تحف العقول ،انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه
قم ،قم.
 .۱۷حر عاملی ،محمد بن حسن ( ،)۱۴۳۷وسائل الشیعة ،مﺆسسة آل البیت علیهم السالم،
قم.
 .۱۳حسکانی ،عبید هلال ( ،)۱۴۱۱شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ،مجمع إحیام الثقافة
اإلسالمیة ،تهران.
 .۱۱حسینی تهرانی ،سید محمد صادق ( ،)۱۴۴۱جذبه عشق ،انتشارات نور ملکوت قرآن،
مشهد.
 .۱۱حلوانی ،حسین بن محمد ( ،)۱۴۳۹نزهة الناظر و تنبیه الخاطر ،مدرسة اإلمام
المهدی ،قم.
 .۱۰حمیرى ،نشوان بن سعید ( ،)۱۴۱۳شمس العلوم و دواء کالم العرب من الكلوم ،دار
الفکر المعاصر ،بیروت.

 .۱۷راوندى ،قطب الدین ( ،)۱۴۳۷فقه القرآن ،انتشارات کتابخانه آیة هلال مرعشی نجفی،
قم.
 .۱۶ژکس ( ،)۱۰۶۱فلسفه اخالق (حكمت علمی) ،مترجم :سید ابو القاسم فنایی ،امیر
کبیر ،تهران.
 .۱۵سبحانی تبریزى ،جعفر ( )۱۴۱۷رساله توضیح المسائل ،مﺆسسه امام صادق علیه
السالم ،قم.
 .۱۹شامی ،یوسف بن حاتم ( ،)۱۴۱۳الدر النظیم فی مناقب األئمة اللهامیم ،جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم ،قم.
 .۱۷شیروانی ،علی ( ،)۱۰۵۷اخالق اسالمی و مبانی نظری آن ،دار الفکر ،قم.
لدرة الباهرة من األصداف الطاهرة ،انتشارات
 .۰۳شهید اول ،محمد بن مکی ( ،)۱۰۵۷ا ّ
زائر ،قم.
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 .۱۴خمینی ،سید روح هلال ( ،)۱۴۳۷توضیح المسائل ،مﺆسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینی ،قم.

۷۵

 .۰۱شهیدى ،سید جعفر ( ،)۱۰۵۰شرح مثنوى ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،
تهران.
ال
 .۰۱صفار ،محمد بن حسن ( ،)۱۴۳۴بصائر الدرجات فی فضائل آل
محمد صلّی ه ّ
ّ
علیهم ،مکتبة آیة هلال المرعشی النجفی ،قم.
 .۰۰طبرسی ،حسن بن فضل ( ،)۱۴۱۱مكارم األخالق ،الشریف الرضی ،قم.
 .۰۴طوسی ،محمد بن الحسن ( ،)۱۴۳۵تهذیب األحكام ،دار الکتب اإلسالمیه ،تهران.
المتهجد و سالح المتعبّد ،مﺆسسة فقه
 ،)۱۴۱۱( ______________ .۰۷مصباح
ّ
الشیعة ،بیروت.
 .۰۶علم الهدى ،علی بن حسین ( ،)۱۷۷۹أمالی المرتضی ،دار الفکر العربی ،قاهره .
 .۰۵علی بن ابی طالب ،امام اول علیه السالم ( )۱۴۱۴نهج البالغة ،مﺆسسه نهج البالغه،
قم.
 .۰۹علی بن الحسین ،امام چهارم علیه السالم ( ،)۱۰۵۶الصحیفة السجادیة ،دفتر نشر
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الهادى ،قم.
 .۰۷علی بن موسی ،امام هشتم علیه السالم ( .)۱۴۳۶الفقه المنسوب إلی اإلمام الرضا
علیه السالم ،مﺆسسة آل البیت ،مشهد.
 .۴۳عیاشی ،محمد بن مسعود ( ،)۱۰۹۳تفسیر العی ّاشی ،المطبعة العلمیة ،تهران.
 .۴۱فتال نیشابورى ،محمد بن احمد ( ،)۱۰۵۷روضة الواعظین و بصیرة المتعظین،
انتشارات رضی ،قم.
 .۴۱فراهیدى ،خلیل بن احمد ( ،)۱۴۱۳کتاب العین ،نشر هجرت ،قم.
 .۴۰فیض کاشانی ،محمد محسن ( ،)۱۴۳۶الوافی ،کتابخانه امام أمیر المﺆمنین علی علیه
السالم ،اصفهان.
 .۴۴قمی ،عباس ( ،)۱۴۱۴سفینة البحار ،انتشارات اسوه ،قم.
 .۴۷کریپ (بیتا) ،اخالق و فرا اخالق ،مترجم :بهروز جندقی ،بیجا :بینا.
 .۴۶کلینی ،محمد بن یعقوب ( ،)۱۴۳۵الكافی ،انتشارات دار الکتب اإلسالمیة ،تهران.
 .۴۵کوفی ،فرات بن ابراهیم ( ،)۱۴۱۳تفسیر فرات الكوفی ،وزارة اإلرشاد اإلسالمی،
تهران.

 .۴۹کوفی اهوازى ،حسین بن سعید ( ،)۱۴۳۴المؤمن ،مﺆسسة اإلمام المهدی علیه السالم،
قم.
 .۴۷الهیجی ،عبد الرزاق ( ،)۱۰۵۱گوهر مراد ،تهران :انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی.
 .۷۳لیثی واسطی ،علی بن محمد ( ،)۱۰۵۶عیون الحكم و المواعظ ،دار الحدیث ،قم.
 .۷۱مجلسی ،محمد باقر (۱۴۳۰ق) ،بحار األنوارالجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار ،دار
إحیام التراث العربی ،بیروت.
 .۷۱مجلسی ،محمدتقی ( ،)۱۴۳۶روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه ،مﺆسسه
فرهنگی اسالمی کوشانبور ،قم.
 .۷۰محمدی ،مسلم ( ،)۱۰۹۷مكتب های نسبی گرایی اخالقی از یونان باستان تا دوران
معاصر ،بوستان کتاب ،قم.
 .۷۴مستﻐفرى ،جعفر بن محمد ( ،)۱۰۹۷طب النبی ،مکتبة الحیدریة ،نجف.
 .۷۷مطهری ،مرتضی ( ،)۱۰۵۶مجموعه آثار استاد شهید مطهری ،انتشارات صدرا،
 .۷۶مفید ،محمد بن محمد ( ،)۱۴۱۰المسائل الصاغانیة ،کنگره جهانی هزاره شیخ مفید،
قم.
 .۷۵نورى ،حسین بن محمد تقی ( ،)۱۴۳۹مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،مﺆسسة
آل البیت علیهم السالم ،قم.
ورام ،مکتبه فقیه ،قم.
 .۷۹ورام بن أبی فراس ،مسعود بن عیسی ( ،)۱۴۱۳مجموعة ّ
 .۷۷وکیلی ،محمد حسن ( ،)۱۰۷۶بنیادهای اصالح جامعه اسالمی ،مﺆسسه مطالعات
راهبردی علوم و معارف اسالم ،مشهد.
 .۶۳هاللی ،سلیم بن قیس ( ،)۱۴۳۷کتاب سلیم بن قیس ،انتشارات الهادى ،قم.
 .۶۱هیك ،جان ( ،)۱۰۵۶فلسفه دین ،مترجم :بهزاد سالکی ،الهدى ،تهران.
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تهران.
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