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 چکیده

. سه پاسخ بنیـادین  "چه کاری خوب است؟"ترین پرسش اخالق این است که: اساسی

بنـدی شـده اسـت. از    گرا و اخالق فضیلت طبقهگرا، نتیجهبه این پرسش در سه مکت  وظیفه

گـران و   ی اخالق، اخالق فضیلت در دوره مدرنیسم مـورد توجـه پـژوهش   گونهمیان این سه

اندیشمندان اسالمی و  یراسالمی بوده و به عنوان یک دیدگاهی فراتـر از دو دیـدگاه رایـ     

 گرا(، مورد تدقی  دقی   قرار گرفته است؛   گرا و نتیجه )وظیفه

 یعارفـان اسـت. بـرا   )ع( و ی ال  نزد امام علـ  ایهینظر لتیگفت اخالق فض توانیم

فَاعِلُ الْخَیْرِ خَیْرٌ مِنْهُ، وَ فَاعِـلُ   ": شده نقل 32مثال آنجا که امام )ع( در نه  البال ه، حکمت 

خـوار  را   یگفتـه  چـون  و"198در حکمـت   زنی (. و122، ص1378)شهیدی، 5 الشَّر  شَرٌّ مِنْهُ

نیسـت، فرمـود: سـخن حقـ  اسـت کـه بـدان بـاطل  را          خـدا شنید که حکومـت جـز از آن   

 نوشـتار  نیـ ا در .باشـد یمـ  لتیکه مصـداق اخـالق فضـ   (. 420،ص1378. )شهیدی،6خواهند

و فضـیلت   سـه ینه  البال ـه مقا  یاز نظام اخالق یبا بخش های فضیلت گراییشاخصه تحقیقی
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 گرفته است.  قرار یاز منظر آن حضرت مورد بررس گرایی

گرایی آن حضرت بـا آنچـه در فلسـفه    گرایی و نتیجهخص گردید وظیفهدر نهایت مش

گردد که رویکرد های ایشان چنین استتنا  می شود متفاوت است و از گفته مدرن شناخته می

 تر است. گرا به نظر ایشان نزدیک اخالق فضیلت

  واژگان کلیدی
 .یعامل اخالق لت،یالبال ه، اخالق، اخالق فض )ع(، نه یامام عل

 

 طرح مسأله

( اخـالق  1پذیرنـد:  تقسیم 1مهمترین مباحح نظری در باب اخالق به چهار گروه عمده

که به مباحح مفهومیِ اخالق مانند معناشناسی الفا  و مفاهیم اخالقـی   3یا فرااخالق 2تحلیلی

کـه   4( اخالق هنجاری یـا دسـتوری  2پردازد نظیر خوب و بد، مطلوب و نامطلوب و  یره می

یعنـی   5( اخالق توصیفی3پردازد که جنبه مصداقی دارد ای از مباحح اخالقی میبه مجموعه

ی خـاص  ای در جامعـه ای از مباحح در این خصوص که چه قواعد یا افعال اخالقیمجموعه

که ناظر به امـور   6( علم النفس اخالقی4ی آخر و دسته ها مشترک است؟یا مابین همه انسان

ی جبـر و اختیـار، حـ     ای است که آدمی با آنها سر وکار دارد مانند مسـاله انینفسانی و رو

(.  اخـالق هنجـاری خـود بـه مباحـح      11، ، ص 1391وات و خوددوستی انسـان. )ملکیـان،   

باشـند و  متفاوتی مانند اینکه چه اموری خوب و بد هستند یا چه اموری صـواب یـا خطـا مـی    

ی اخـالق وظیفـه، اخـالق نتیجـه و اخـالق فضـیلت       سـته پردازد. این اخالق به سـه د  یره می

شود. تا آ از دوران نوزایی در مغرب زمین، عموم فیلسوفان به تاسـی از ارسـطو و   منقسم می

شـود بـاور   تعبیر می "اخالق فضیلت"افالطون به اخالق هنجاری خاصی که امروزه از آن به 

                                                   
هـا و مکاتـ  بسـیاری تقسـیم     ها خود به نظریـه البته این تقسیم بندی ثابت نیست و هر یک از این مجموعه .1

النفس اخالقی را جنـاب آقـای ملکیـان بـه     شوند. وکر این نکته ضروری است که دسته چهارم یعنی علم می

 11ملکیان، نشر نگاه معاصر، ص مصطفیها افزودند. برای مطالعه بیشتر رجوع شود به مهر ماندگار، بندیطبقه

2. Analytical ethics 

3. Meta-ethics 

4. Normative ethics 

5. Descriptive ethics 

6. Moral psychology 
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ی جدید، اخالق فضیلت بکلی کنـار  (.  با ظهور فلسفه46و  15، ص 1398داشتند. )خزاعی، 

گـرا کـه بـا کانـت     های اخـالق وظیفـه  گذاشته شد و جای خود را به دو گرایش عمده به نام

ی ایـن دو مکتـ  عمـده تـا     گرایی جان استورات میل داد. سـیطره سربرآورد و اخالق نتیجه

الق خلـل و  اواخر قرن بیستم همچنان ادامه داشت تا اینکه با تـال  جمعـی از فیلسـوفان اخـ    

ای از  نواقص این دو آشکار و معلوم گشت کـه اخـالق وظیفـه و نتیجـه از حـل و رفـع پـاره       

مسائل و مشکالت اخالقی یکسره عاجزند و زمینه برای سربرآوردن دوباره اخالق فضیلت ) 

 (.260، ص 1396شهریاری، 

-مـی  وجه اشتراک این دو نظام اخالقی اینست که یگانه پرسش اصـلی اخـالق را ایـن   

. پاسخ اخالق وظیفه اینسـت کـه بـرای    "دهدچه چیزی به عمل ارز  اخالقی می"دانند که 

اینکه عملی ارز  اخالقی داشته باشد آثار و نتای  مترت  بر آن مهم نیسـت بلکـه خـود آن    

عمل است که باید واجد دو شرط مهم باشد: یکی مطاب  با وظیفه باشد و دیگر اینکه از سـر  

دانـد کـه یـک عمـل بـه میـزان       گرا پاسخ به این سوال را در آن میالق نتیجهوظیفه باشد. اخ

کند دارای ارز  اخالقی است. امـا اخـالق   ای که برای عامل و دیگران فراهم میشادکامی

فضیلت در همین نکته با این هر دو مکت  مخالف است. از نظر اخالق فضیلت یگانه پرسش 

. در واقـع در اخـالق فضـیلت    "دهـد ارز  اخالقـی مـی  چه چیزی به انسان "مهم اینست که 

خوِد عمـل مـورد نظـر نیسـت بلکـه عامـل در راس اهمیـت قـرار دارد. در نتیجـه در اخـالق           

چه زندگی خوب یـا دارای   "یا  "چه انسانی دارای ارز  اخالقی است "های فضیلت سوال

راین حـل ایـن مسـأله    (. بناب195، ص 1394حصرِ توجه دارد. )ملکیان،  "ارز  اخالقی است

اخـالق  »ی  تر است و همـواره بایـد در تبیـین و توضـیح نظریـه      نیازمند پژوهش و تحقی  بیش

هاست، تال  نمـود. یکـی از رهنماهـای     های انسان گشای بسیاری از د د ه که راه« فضیلت

هاییست که توسط افـرادی کـه خـود سرمشـ      ارزشمند زیستنِ اخالقی کت  مقدس و نوشته

تـرین  شک نه  البال ه گرانبهاترین و  نـی اند به یادگار مانده است. بیاخالقی بودهزندگیِ 

 ها برد. های زیستن اخالقی از آن بهرهتوان از آن جهت یافتن سرمش منبعی است که می

 در)ع( یعلـ امیرالمـؤمنین   یاخالقـ  یهـا  آمـوزه  آنیم بـا اتکـاد بـه   در این نوشتار در پی

فضـیلت را مــورد بررسـی قـرار دهــیم. گفتنـی اســت تـاکنون نســبت      ، اخــالق «البال ـه  نهـ  »
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توان گفت از ایـن   البال ه با رویکرد اخالق فضیلت مورد ارزیابی قرار نگرفته است و می نه 

 رو گامی رو به جلو و بدیع است.  حیح نوشتار پیش

 شناسی واژه -1

ی پهناور اخالق، مراد و مقصـود خـود از اصـطالحات    نظر به اهمیت موضوع و گستره

کلیدی مورد بررسی در مقالـه را شـرح داده و سـپس بـه واکـاوی نسـبت بـین ایـن مفـاهیم،          

 مکات  اخالقی و نه  البال ه خواهیم پرداخت. 

 اخالق -1-1

 ،بـاطنی  عـت ی، طبدرونـی  سرشـت  یبـه معنـا  و  اسـت « خُلـ  »اخالق از نظر لغوی جمع 

در قـرآن  (به عنـوان مثـال   10/86ق،    1416،ن یحس. )رود یبه کار م  یرهو ی، خوخصلت

و راست  که تـو  » فرماید:  جا که می ، آنکار رفته است همعنا ب نیبه هم «خُلُ » ی واهه زین میکر

ماننــد ه یو سرشــت گــاهاخــالق البتــه (. 195، ص  1373)فوالدونــد، ؛ را خــوی  واالســت

. است دهیلئامت، بد و نکوه ویی مانند ترسو یگاهاست و  دهیکرامت و شجاعت پسند  

شود نیـز  عالوه بر معنای لغوی، برای اخالق معانی دیگری که اصطالحات را شامل می

 ایـ فـرد   کیـ  یهنجـار  ی هیـ نظر» ایـ  «ینظام اخالق»توان از وکر شده است. به عنوان مثال می

نهـاد  » و...( و یـا  ورزشـکاران  یسـقراط، اخـالق عملـ    امبران،یـ پ یاخـالق عملـ  )مثـل  « گروه

امـری اجتمـاعی بـوده و تنهـا      سخن گفت که کمینه در این مـورد اخـالق،  « یزندگ یاخالق

بود. هم عرض هنر، علم و حقوق خواهد و  کشف و جعل فرد برای راهنمایی خود  نیست

 (.25ص، 1392، )صادقی

 فضیلت  -1-2

کل است و بـه نـوعی وابسـته بـه     در معنای اخالقی آن بسیار مش 1تبیین مفهومی فضیلت

گرایـی  شـود. بـا توجـه بـه تعـدد قرائـت از فضـیلت       تعریفی است که از اخـالق فضـیلت مـی   

توان مدعی شد عموم تقریرهای اخالق فضیلت بر اینکه فضیلت نـوعی خصـلت    اخالقی، می

                                                   
و  vitus( یونـانی اسـت کـه معـادل التـین آن ویرتـوز       arêteی آرِتِـه ) جمـه واهه مفهوم فضیلت عموما تر .1

است. آرته، تاریخی کهن دارد. کـاربرد آن بـه شـش قـرن پـیش از مـیالد        virtueکاربرد رای  انگلیسی آن 

 شود.رسد، تا آنکه به دست افالطون و ارسطو در معنایی اخالقی تثبیت می می
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(. بـه دیگـر   23، ص1396منشی مطلوب و شایسته تحسین است، اتفاق نظر دارنـد. )طالقـانی،  

هـا  کنـد کـه خـوبی   سخن، فضیلت ما را در به دست یافتن هم  ایات یا آثار خوب قـادر مـی  

ها بعد درونی شود که این انگیزههای خوب میا ل  بیرون از ما هستند و هم متضمن انگیزه

 ( .(Battaly, 2015,page 65 دهند.ما را تشکیل می

 های اخالقیدیدگاه -2

 گرا فضیلت -2-1

در حقیقت برای خصـائل شخصـیتی برجسـته و حقیقـت انسـانی ارز         لتیفض  اخالق

  قـرار دارد کـه    فلسـفه   به ییکردهایرو  آن در جبهه مقابل ، لتیفض  . اخالقبسیاری قائل است

  یواقعـ   رابطـۀ   کـه  رچنـد ه ورزند، یم دیتأک درستکاری  یکل  الزام  کی ای  فیبر قواعد، تکال

، 1394، ایـ مسـعود عل ) اسـت.   بحـح   قابل  موضوع  کیخود   گوناگون  یها برداشت  نیا  انیم

ـ ن هـا،  زهیـ به جاى سخن از افعـال، از اشـخاص، انگ   لتیاخالق فض (. در واقع77ص  و  هـا  تیّ

پرسـش   نیـ در واقـع پاسـخ  اسـت بـه ا     د،یـ گو م  عامل اخالقی سخن رفتاری هاى یژگیو

و صـاحبان اصـل     «سـت؟ یز دیـ چگونه با»پرسد:  م  ونانیسقراط که در قل  اخالق  نهیرید

 ,Battaly. «مندانــه. لتیضــف»دهنــد:  اخــالق، ســقراط، افالطــون و ارســطو پاســخ مــ  نیــا

2015,p74)ای درباره فعـلِ اخالقـا درسـت    ی اصلی این دیدگاه، نه نظریه(. در واقع د د ه

 محـور هایی است که معرف شـخص اخالقـا خـوب یـا سـتوده اسـت.       بلکه آن رفتار و منش

 عبـارت دیگـر اینکـه    به است. روائل از دوری و اخالقیفضائل  کس  در این دیدگاه، بحح

فعـل   پیامـدهای »یـا   و «اخالقـی  فعـل » بـر  نه کند می تأکید «اخالقی فاعل» بر فضیلت، اخالق

گرایـی مطـرح   گرایـی و وظیفـه  ی نتیجهاخالق فضیلت در واقع بدیلی برای دوگانه. «اخالقی

( برنامـه  1تـوان گفـت اخـالق فضـیلت دارای دو جنبـه مکمـل اسـت.       ساس میشد و بر این ا

-گرایانـه و نتیجـه  های نظریات اخالقی وظیفهها و آرمانها، رو انتقادی که نقدی از فرض

( برنامـه تاسیسـی کـه در آن نـوعی تلقـی اخالقـی هنجـاری        2دهـد و  گرایانه بـه دسـت مـی   

 (.391ص   ،1396، یرحمتگیرد.) می شود و مورد دفاع قرارمدار مطرح میفضیلت

 بـودن  صـحیح  و خطا باشد ومی فاعل به شان توجه تمامکه  این از جدای گرایان فضیلت

جهـت   ابـزاری  عنـوان  بـه  فضـیلت  داننـد، بـرای  می فاعل نفسانی روایل وفضائل  تابع را فعل
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 نقـش  بـر  گرایـان   فضـیلت  در نتیجـه . هسـتند  قائـل  خاصـی  واتـی  ارز  سـعادت،  به دستیابی

 مترتـ  هـا   آن بـر  کـه  نتـایجی  و آثـار  یـا  اخالقـی  اصـول  بر نه کنند می تکیه اخالقی کنشگر

یـک عمـل زمـانی درسـت اسـت       "کند که: استدالل می 1بر همین سیاق هرتهاوس. شود می

 "دهداگر و تنها اگر عملی باشد که عامل اخالقی فضیلتمند در آن اوضاع و احوال انجام می

چه چیـزی بـه انسـان ارز ِ اخالقـی     "ق فضیلت یگانه پرسش مهم اینست که . از نظر اخال2 

. در واقع در اخـالق فضـیلت خـودِ عمـل مـورد نظـر نیسـت بلکـه عامـل در راس          3 "دهدمی

چه انسـانی دارای ارز  اخالقـی    "های اهمیت قرار دارد. در نتیجه در اخالق فضیلت سوال

سـوالی کـه   مورد توجـه اسـت.    "خالقی استچه زندگی خوب یا دارای ارز  ا "یا  "است

هایی هستند؟ پاسـخ  بدان باید پاسخ گفت این است که فضایل اخالقی چه ملکات و ویژگی

 (.142-144 ، ص1393)صادقی، کند. به این سوال سه نوع اخالق فضیلت را تعیین می

 نگرخودگروی ویژگی

یعنـی فضـایل را ملکـاتی    در این نوع اخالق فضیلت، خـود محـور و اسـاس قـرار دارد     

داند و بقیه فضایل گیرد. فضیلت اصلی را این میداند که بیشترین خیر به خود را دربر می می

 گیرد. را مشت  از این اصل درنظر می

 نگرگروی ویژگیهمه

هایی هستند کـه بیشـتر موجـ     پاسخ این نوع اخالق فضلت اینست که فضایل خصلت

گردنـد. بـدیگر سـخن، نیـک خـواهی فضـیلت اخالقـی اصـلی         فراهم شدن خیر عمومی می

باشد. در تقابل با خودگروی که خود در مرکز توجه قرار دارد در این نـوع اخـالق خیـر     می

شـود فضـیلت   عمومی مطمح نظر است یعنی آنچه که بیشترین خیـر عمـومی را موجـ  مـی    

 گیرند.است و مابقی فضایل از آن نشات می

 گرنگروانه ویژگیوظیفه

داند. مابقی فضایل از ایـن دو  خواهی و عدالت میاین نظریه، دو فضیلت اصلی را نیک

                                                   
1. Rosalind Hursthouse 

2. Virtue theory and abortion, in Virtue ethics, Hursthouse, Roseland, Oxford 

university press 

 ماهنامه حکمت و معرفت ،یطالقان نیریش ،ییو چرا یستیچ د،یجد لتیاخالق فض .3
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نامنـد. در خصـوص   گیرند. به همـین دلیـل بـه اینهـا را فضـیلت اصـلی مـی       فضیلت نشات می

فضایل اصلی اتفاق نظری در آرای و نظرات اندیشمندان وجـود نـدارد. هـر اندیشـمندی بـر      

کـرده  ای متفـاوت از دیگـری درک مـی   یلت اصلی را خصیصهاساس زمین و زمانه خود فض

است. به عنوان مثال ارسـطو و دیگـر یونانیـان چهـار فضـیلتِ حکمـت، شـجاعت، اعتـدال و         

کرد. مکتـ  رواقـی از   عدالت را اصلی می دانستند. افالطون سه فضیلت را اصلی قلمداد می

حیـات مطـاب  بـا    » دهنـده  هـای اصـلی را عناصـر تشـکیل     افالطون تبعیت کردنـد و فضـیلت  

خواهی همواره محل اعتنا بوده است. توماس آکویناس در قـرن  دانستند. اما نیکمی« طبیعت

شـد.  سیزدهم بطور بارزی به بیان نیک خواهی پرداخت که در آن زمان به محبـت تعبیـر مـی   

لسـی را  های سه گانه پوخواهی با دو فضیلت دیگر یعنی امید و ایمان فضیلتبعدها این نیک

(. در نتیجه پس از آنکه فلسفه یونان تاثیر خـود را بـر   10، ص 1396تشکیل دادند. )ظهیری، 

های اصـلی کـه بـرای مـدت هـا عناصـر اصـلی شخصـیت تصـور          مسیحیت گذاشت فضیلت

شدند به تدری  در اخالقیات مسـیحی بـرای خـود جایگـاهی یافتنـد. در نتیجـه مسـیحیت         می

: سه فضیلت پولسی و الهیـاتی و چهـار فضـیلت نخسـت را     هفت فضیلت را اصلی می دانست

 1.فضیلت های طبیعی و  انسانی بشمار آورد 

 گرا جهینت دگاهید -2-2

گوید درسـتی  ای توصیف کرد که میترین وجه، آموزهتوان به کلیگرایی را مینتیجه

-53،  ص 1392شوند.) مردیها، شان تعیین میو نادرستی اعمال بر مبنای خوبی یا بدی نتای 

 بلکـه  ،باشـد  یراخالقی  ای یاخالق تواند نمی نفسه یف ،رفتار ای فعل کی گرید عبارت به(. 91

آن آثار و نتـای  از خـوبی    اگر. ردیگ می قرار یابیارز مورد دارد، که یتی ا و جهینت اساس بر

شوند درسـت اسـت و اگـر آن    واتی برخوردار باشند عملی که به این آثار و نتای  منتهی می

 .آثار و نتای  از خوبی واتی برخوردار نباشند عمل منجر به آنها نادرست است

 گرایانه وظیفه دیدگاه -2-3

قــرار  انــهیگراجــهینت اتیــدر مقابــل نظر انــهیگرافــهیوظ اتیــدر اخــالق هنجــاری، نظر

کـه نظریـات نتیجـه    گرایانه برآنچه(. اخالق وظیفه207-165، ص 1394)ملکیان، . رندیگ یم

                                                   
1. Ethics (Foundations of Philosophy series), William Frankena, Pearson; 2nd edition 
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هـایِ  کشد. سخن آنها اینست که عالوه بر خـوبی یـا بـدی   گرا در نظر دارند، خط بطالن می

توانـد عمـل   نتای  و پیامدهایِ یک عمل یا رویه، مالحظات دیگری نیز در کار است که مـی 

 (.231، ص 1389 ا،یمسعود عل ای را الزامی کند. )یا قاعده

 های فضیلت گرایی شاخصه  -3

توان برخی از آنها را به طور عـام  هایی دارد که می ها و ویژگی اخالق فضیلت شاخصه

 گردد. های رقی  می بیان کرد که موج  تمایز این رویکرد از نگر 

 هااهمیت انگیزه -3-1
 در اخالق فضیلت بر اهمیت انگیزه افراد در انجام یک فعل خوب تاکید شده است.  

 هاها و دغدغهرعایت عواطف، خواسته توجه به حیات باطنی: -3-2
توجه به این نکته ضروری است که حیات اخالقی انسـانی چیـزی بـس فراتـر از عمـل      

-"د د ـه "و  "هاخواسته"، "عواطف"ای از ها مشتمل بر گنجینهاست و حیات باطنی انسان

در 1 جهـت نبـود کـه مایـل اسـتاکر     تواند به زندگی اخالقی او جهت دهد. بـی هاست که می

عواطـف بـرای سرشـت، معنـا و ارز ِ بخـش عظیمـی از       "گویـد:  مـی 2مقاله دوران سـاز   

زندگی بشر اهمیت دارد. بخش وسیعی از زندگیِ دارای اهمیت اخالقی ما متضمن عواطـف  

جلـ  رحمـت و محبـت     راه تـرین مـوثر به مـردم،   یعالقه و مهرورز. به عنوان مثال، "است

جلـ  رحمـت    یبـرا  لهیوسـ  نیرسـاتر : »دیـ فرما یالساّلم م هیعل نیالمؤمن ریام .خداوند است

، 1379. ) بهشـتی،  «یاست که در باطن نسـبت بـه همگـان عطـوف و مهربـان باشـ       نیا ،یاله

 یهـا را همـوار مـ   یاز نـاهموار  یاریمـردم، بسـ   ی و توجه بـه عواطـف  مهرورز (.576صفحه 

هـای اخالقـی   کمان یا اسـوه حا یاز سو و نشان دادن عواطف اگر ابراز محبت ژهیبه و .سازد

و و مهربان  کردن بـا همگـان    » فرماید:می «مالک اشتر» نامه خودمؤمنان در آ از  ری. امباشد

دوست  ورزیدن با آنان، و مبا  همچون جانورى شکارى که خوردنشان را  نیمت شمارى! 

 «با تـو هماننـد.   چه رعیت دو دسته اند: دسته اى برادر دین  تواند، و دسته دیگر در آفرینش 

 (.243، ص 1378)شهیدی،

                                                   
1. Micheal Stocker 

2. The schizophrenia of modern ethical theories, in Virtue ethics, Stocker, Michael,  

New York 
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 1منش -3-3
منـد   در صورتی رفتاری درست و از نظر اخالقی پسـندیده اسـت کـه از مـنش فضـیلت     

فاعلِ اخالقی ناشی شده باشد. اخالق فضیلت اخالقی است که تأکید عمده خود را بر مـنش  

از دو دیـدگاه مـورد    تـوان مند افراد قرار داده است. بـر همـین اسـاس، اعمـال را مـی      فضیلت

محور. اگر در داوری خود صرفا از محور و دیدگاه  یر منشقضاوت قرار داد. دیدگاه منش

قوانین، اصول یا نتای  بهره بگیریم به وضوح دیدگاه  یرمنش محور را برگزیدیم، اما اگر به 

ز نـوع  هـای او نظـر بیفکنـیم، داوری ا    شناختی یا تمایالت و انگیزهشخص و مشخصات روان

انـد:   گونه که بیان شـد، حتـی برخـی در ایـن خصـوص مـدعی       محور خواهد بود. همانمَنِش

مند در همان شرایط باشد. در این  عملی درست است که مطاب  با نوع رفتار یک فرد فضیلت

کند، تطاب  آن با نوع عملـی   صورت، چیزی که عمل و رفتاری را از نظر اخالقی درست می

 2دهد. نظیر این ادعا را فیلیپـا فـوت   مند در شرایط یکسان انجام می لتاست که یک فرد فضی

 گیرند.را با فضایل یکسان می 6و عادات 5در این دیدگاه، ملکات 4نیز دارند 3 و هوستهورس

 اخالقی  سازی غنی -3-4
شدن در حیات اخالقی یعنی تـا آنجـا کـه مقـدور اسـت فضـایل هـر چـه         مراد از  نی 

اسـت کـه   بیشتری را در خود محق  و ایجاد نماییم. هدف انبیا و بزرگان بر همین نهـ  بـوده  

تمام قد در برابر اخالق منحط ایستاده و بر  نای اخالقی خود و جامعه خود بیفزایند. در ایـن  

-ضیلت و نه  البال ه همـین  نـی سـازی اخالقـی مـی     راستا یکی از وجوه اشتراک اخالق ف

 باشد، چنانکه خواهد آمد.

 خودشناسی و خودسازی -3-5
شود، خودشناسـی اسـت. بـه    با توصیف فضایل خاص، دستاورد دیگری که حاصل می

فهم عمی  تر از زندگی نیک، یعنـی زنـدگی کـه حقیقتـا ارزشـمند اسـت        ":7گفته جان دای

                                                   
1. Character 

2. Philippa Foot 

3. Rosalind Hursthouse 

4. Ethics: The fundamentals, Driver Julia, Blackwell Publishing, 2007 

5. Dispositions 

6. Habits 

7.  John Deigh 
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"هـای جـان و روان آدمـی بـدانیم    بی راجع به پیچیـدگی متوقف است بر اینکه مطال
. ناگفتـه  1

پیداست، چنانکه خواهد آمد، این وجه از اخـالق فضـیلت، یکـی از وجـوه مـورد نظـر امـام        

تر، از نظر ایشان تزکیه، تهذی  و رعایت تقوی البال ه نیز است. به بیان دقی  علی)ع( در نه 

آن رعایت اخالق، اندیشه عبـادت، توبـه، یـاد     های وصول بهاز اصول خودسازی است و راه

باشـد. کسـی کـه اقـدام بـه      مرگ، پرهیز از امیـال و آرزوهـای محـال، اجتنـاب از تکبـر مـی      

امـام   خودشناسی کند و عی  خـود را بدانـد از عیـ  جـویی دیگـران پرهیـز خواهـد کـرد.        

 شـتن یاصالح خو یبرا یا زهیاز توجه انسان به خود ، انگ: » دیفرمایباره م نی)ع( در ایعل

 یکسـ : »دیگـری از آن حضـرت   ریـ به تعبیا  .(176 / 6 لدج، 5. )آمدی، قرن «شود یم جادیا

 / 6 لـد ج، 5)آمـدی، قـرن     «.نائل شـده اسـت   یرستگار نیکه خود را بشناسد، به بزرگ تر

172). 
 اقتداء به الگوهای اخالقی و تالش برای الگو شدن -3-6

هـا و   تـوان تأکیـد بـر اسـوه     گرایـی اخالقـی را مـی    فضـیلت هـای   یکی دیگر از شاخصه

گرایـان اخالقـی بـوده     الگوهای اخالقی دانست. الگوی اخالقی همـواره مـورد نظـر فضـیلت    

داند و نه عمل کـردن و از ایـن طریـ      های بودن می است. فرانکنا نیز الگوهای اخالقی را راه

(. قـرآن پیـامبر عظـیم    40، ص1392)صـادقی،   داند. این مسئله را با اخالق فضیلت مرتبط می

عبـاد  "نامد و درخواست از خداوند برای الگو شدن را از اوصـاف  ی حسنه میالشان را اسوه

  2.3آورد.به حساب می "الرحمن

 از منظر امام علی)ع(« اخالق فضیلت»ماهیت  -4

و در مواجهه با  ی)ع( در مقاطع مختلف زندگیعل نیرالمؤمنیو سلوک ام رهیس یبررس

آن  یگـر آن اسـت کـه در نظـام ارزشـ      اقشار مختلف جامعه، اعم از دوست و دشمن، نشـان 

را دارد. امـام   گـاه یجا نیتـر  و مهـم  نیبـاالتر  سـتن، یز یبـودن و اخالقـ   یحضرت)ع(، اخالق

                                                   
1. Ethics and Personality: Essays in Moral Psychology, Deigh, John,1st Edition, 

Chicago press 

 74، فرقان، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَام ا .2

 دیام نیآن کس که به خدا و روز بازپس ی: برا کوستین یشما در )اقتداد( رسول خدا سرمشق یقطعا برا .3

 (21)احزاب: کند. یم ادیدارد و خدا را فراوان 
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داشـته   توانـد  ینمـ  شـان یجز هدف ا یاکرم )ع(، هدف لرسو)ع( به عنوان شاگرد مکت  یعل

: دیفرما یو م کند یم فیتوص یهدف اخالق کیهدف خود را  ،یاسالم یگرام امبریباشد. پ

(.  68/382،   11ی ، قمجلسـ . )تمام کردن مکارم اخـالق  یکه مبعوث شدم برا یبه درست»

تام و تمام هـدف آن حضـرت    یا کرامت، به گونه نیو لوازم ا یدادن به کرامت انسان توجه

رفت که خداوند متعال در مـورد   شیکرامت، تا بدانجا پ نیآثار ا یساز یبود و خود در عمل

 1«و راست  که تو را خوی  واالست.» او فرمود: 

هـا و کلمـات قصـار آن     هـا، نامـه   شـده از خطبـه   یآور جمع یا البال ه که مجموعه نه 

در او  بال ت انشـا شـده اسـت، ماننـد صـاح  خـود از        یرض دیحضرت است و از نگاه س

از  کیـ هر یانسان توجه کرده و برا یندگابعاد ز ی برخوردار است و به همه تیجامع ینوع

البال ـه روشـن    ارائه نموده است. با تأمّـل در نهـ    یاخالق ژهیانسان دستورات و یابعاد زندگ

اسـت.   یو اجتمـاع  یفرد ی دو جنبه ی)ع( دارایدر منظر امام عل یکه فضائل اخالق شود یم

 هـا تمـام آن  تیـ و در نها گـران ید اارتباط بـ  زیارتباط انسان با خود انسان، ارتباط با جامعه و ن

 نیالبال ه که مشهور به خطبه متقـ  نه  193 ی . لذا خطبهباشدمی خداوند با ارتباط به معطوف

)ع( و یامام)ع( به فرزندشان امام حسن مجتبـ  ی نامه زیپرداخته و ن انیاست، به اوصاف پارسا

از کلمـات قصـار آن حضـرت،     یا بخـش عمـده   نیو همچنـ  هیـ بـه محمـد حنف   گـر ید ی نامه

البال ـه   از نهـ   یگـر ید یهـا  بخـش  . پردازد یم «یفرد یها لتیفض»است که به  ییها بخش

 یبـه کـارگزاران، حـاو    شـان یا یهـا  )ع( به مالـک اشـتر و نامـه   یحضرت عل ی چون نامه هم

 است.   «یاجتماع یها لتیفض»

 اصول زیربنایی امام علی )علیه السالم( در حیات اخالقی -4-1

ها یا اصول زیربنایی آن توجـه نمـاییم.    فرض برای شناخت هر علمی الزم است به پیش

بـه خـدا،   عبارتند از: اعتقـاد   )ع(در همین راستا اصول زیربنایی در حیات اخالقی امیرالمومنین

 نیرالمـؤمن یمطـرح در نگـاه ام   یاخالقـ  یها ستهیبا معاد، انسان، خودشناسی و مرگ اندیشی.

زیـرا در  یـر اینصـورت، داوری در مـورد فاعـل       بودن افعـال انسـان اسـت    یاریبر اخت یمبتن

                                                   
 4سوره قلم، آیه  .1
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اصـول زیربنـایی در   طور که گفته شد اگـر   همان ای بیرون معیار خواهد بود .اخالقی داوری

 دیـ با ایـن اصـول در حیـات آن حضـرت     م،یرا خدا و معاد قرار دهـ  یامام عل یاخالق حیات

 ها نیا یهر دوگویای آن است که  )ع(علی امام بیانات و زندگی عملیباشد و  یهیبد اموری

کـه   یکشـف و شـهود   یژگـ یامـام بـا و   رایـ ز. هستند ی و مشهودهیبد یامر نزد آن حضرت

 شـود  یسـؤال مـ   شـان یاز ا یکه وقت یبه شکل داند یم یهیرا مسلم و بد رامو ی این دارد، همه

پرستش  ام، دهیرا که ند ییهرگز خدا »: دیفرما یدر پاسخ م «؟یپرست یکه م یا دهیخدا را د»

  (. 245 /1 لدج ،1390)استادولی،  . «کنم ینم

 باور به خدای یگانه -4-1-1

ترین عامل اصالح فردی و اجتمـاعی   اساسیترین و  باور و ایمان به خدای یکتا، بزرگ

آموزد که بر اساس معرفت به خداوند و قدرت او بر هسـتی اسـت    است. امام در این باره می

 .گردد شود و در نتیجه مدیریت جامعه نیز اصالح می های اخالقی تصحیح میکه نظام

ارجمنـدى   و آن کـس کـه دیـن او را ارجمنـد سـازد     کند هر که او را یار باشد یارى  »

 (.53، ص1378)شهیدی، « دهد

تـرین نقـش را ایفـا     در اصالح فردی و تهذی  نفس نیز بـاور بـه خـدای متعـال بـزرگ     

تواند عامل این دیدگاه امام باشد احساس حضور ح  در هستی اسـت  کند. چیزی که می می

ایـن   ماند که جرأت اینکه در مقابل خداوند قد علـم کنـد و در  و آن موقع دیگر خودی نمی

سـزاوار نیسـت   » مرحله به مرتبه فنای فی اهلل می رسد. بر این سیاق است که امام می فرمایـد:  

، 1378)شـهیدی،  « دانـد، خـود را بـزرگ شـمارد.     برای کسـی کـه عظمـت خداونـد را مـی     

 (.67ص

 پس از مرگ اتیباور به معاد و ح -4-1-2

فرمایـد:   همیت باور به معاد مـی امیرمؤمنین در نامه به فرزند  امام مجتبی)ع( در تبیین ا

فرصت را  نیمت دان پیش از آنکه از دست رود و اندوه  گلوگیر شو د. هر خواهنده بـه   »

مقصود نرسد و هر رفته باز نگردد. از جمله زیانها توشه رفتن فراهم نیاوردن اسـت و آخـرت   

 .«بـه تـو رسـد.   را تباه کردن. هر کـارى را پایـان  بـود و آنچـه برایـت مقـدر شـده زودا کـه         

 (.45، ص1378)شهیدی، 
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کوشـند تـا بـا توجـه دادن بـه حیـات پـس از مـرگ و          همچنین حضرت علی دائما مـی 

 تقویت یاد معاد، افراد را به اخالقی زیستن سوق دهند:

اى است رهگذار و آخرت سرای  است پایدار، پس از گـذرگاه  مردم! همانا دنیا خانه »

که در آن پایدارید. و مدریـد پـرده هـاى یکـدیگر نـزد آن      خود  توشه  بردارید براى جای  

کس که م  داند نهان شما را  از شما بهتـر . بـرون کنیـد از دنیـا دلهاتـان را از آن پـیش کـه        

)شـهیدی،  « برون رود از آن تن هاتان. شما را در دنیا آزموده اند و براى جز دنیا آفریـده انـد  

 ( 250، ص1378

 انسان -4-1-3

دارنـد. اسـاس   « کرامت»ها بدون توجه به دین و اعتقادشان،  م علی)ع( انساندر نگاه اما

ی افـراد   البال ه بر کرامت انسان نهاده شده است و باید به همـه  تربیت اخالقی انسان، در نه 

اجازه داده شود تا در بیکران کمـاالت انسـانی بـه پـرواز درآینـد. امـام علـی)ع( بـا هرگونـه          

هـای آن   کرد. یکـی از نمونـه   خواری انسانی در آن بود، مخالفت میمناسباتی که صورتی از 

جـا بـرای او پیـاده شـدند و      هنگـام ورود امـام بـه آن   « انبـار »ی  زمانی است که دهقانان منقطه

فرمـود:( ایـن چـه کـار      کند؛ ها را مؤاخذه می پیشاپیش امام علی )ع( دویدند که حضرت آن

داریم و بدان امیران خـود را بـزرگ مـ  شـماریم.     بود که کردید؟ )گفتند: عادت  است که 

فرمود:( به خدا که امیران شما از این کار سودى نبردند، و شما در دنیایتان خـود را بـدان بـه    

رن  م  افکنید و در آخرتتان بدبخت م  گردید. و چه زیانبار است رنج  که کیفـر در پـ    

 ، ص1378)شـهیدی،  « مان اسـت. آن است، و چه سودمند است آسایش  که با آن از آتش ا

خواهد و کرامت انسانی برای شود که امام انسان را برای انسان می(. بنابراین مشاهده می137

توان گفت این توجه عمیـ  بـه انسـان و فاعـل     باشد. در واقع میاو دارای اهمیت بسزایی می

یلتی کـه انسـان را از   رفتاری نشان از اخالق فضیلت در دیدگاه امام علی )ع( دارد اخالق فض

 بیند نه بر اساس اخالق سکوالر.چارچوب خدا و معاد می

 یخودشناس -4-1-4

 زیـ و ن یو در کالم و گفتار خود، همواره بر خودشناس یرفتار ی رهی)ع( در سیامام عل 

 یقرآنـ  ماتیو تعل یانیوح یها نگاه حضرت برآمده از آموزه نیا. داشتند دینگاه به خود تأک
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: کسـ  کـه ار  خـود نشـناخت جـان خـود را       دیـ فرما ینه  البال ه آن حضـرت مـ  بود. در 

ــت. ــهیدی،  باخ ــاه .(457، ص 1378)ش ــت واال  یآگ ــدر و منزل ــ    یاز ق ــان در مکت انس

را بـا   شیارز  و کمال خو آن حضرت خود نیزاو بوده و  یوجود جایگاه نیّالبال ه مب نه 

 فرمود:  رو نی. از اکوشد یو همواره در حفظ آن م کند یجابجا نم زیچ چیه

کس  است که قدر خود را بشناسد، و در نادان  مرد این بـس کـه پایـه خـویش را      دانا

 (.425، ص 1378 ،یدی)شه نشناسد.

کـرد، در حفـظ گـوهر     دایـ پ یآگـاه  شیخـو  یوجـود  یها گاه که بر ارز  آن انسان

خود را بـه دسـت    یکرامت وجود شود ینم یراض یمتیق چیو به ه دهیکوش شیخو یوجود

)ع( در رمؤمنـان یچون گناه به سقوط بکشاند. ام یرا با عوامل شیخو شتنیبسپارد و خو یتباه

 :دیفرما یخصوص م نیا

خود را از هر پست  گرام  دار، هر چند تو را بدانچه خواهان  رساند، چـه آنچـه را از    

(. افـزون بـر   237، ص 1378 ،یدی)شـه  خود بر سر این کار م  نه ، هرگز به تو برنگردان .

کسـی کـه خـود را بشناسـد، بـه      » خوانیم:  در حدیثی از امیرمؤمنان علی علیه السالم می نها،یا

 (.320، ص 1378)رسولی، « و رستگاری بزرگ نایل شده است.  ادتسع

کسی که خود را نشناسد، از طریـ  نجـات دور   » فرماید:  و در نقطه مقابلِ آن چنین می

 .(235، ص 1378 ،ی)رسول  «آید.  گمراهی و جهل گرفتار میشود و در  می

عارف حقیقی کسی است که خود را بشناسد، و )از قید و بند » تعبیر دیگری آمده:  در

سـازد پـاک و پـاکیزه     اسارت( آزاد سازد، و آن را از هر چیـز کـه او را از سـعادت دور مـی    

کـه معرفـت نفـس     شـود یاز این تعبیر بخوبی معلـوم مـ   (. 6/173   .،1378 ،ی)رسول «کند.

از  یکـ ی )خودشناسی( سب  آزادی از قید و بند اسارتها و پاکسازی از روائل اخالقی اسـت. 

از  ی)ع(، نامه به مالک اشتر است که ابعاد گوناگونیبه جا مانده از امام عل یها نامه نیتر مهم

 حضـرت . دیـ نما یگفتار اشاره م نیا دیرد تأکمو ی را مطرح نموده و به نکته یمباحح اخالق

 : دیفرما یم نیخطاب به مالک اشتر چن  نامه نیای از دربخش

... پس بدانچه دیدى مـا بـدان رفتـار کـردیم اقتـدا کنـ ، و در پیـروى آنچـه در ایـن          »

 اگـر عهدنامه بر عهده تو نهادیم بکوش . و من در آن حجت خود را بر تو استوار داشـتم، تـا   
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 (.53،ص1378)شهیدی،  .«نباشدنفس تو در پ  هواى خود خواهد رود، تو را بهانه اى 

 یتراشـ  نامه، با تمام کردن حجت بر مالک راه را بـر بهانـه   نیا انیحضرت)ع( در پا آن

 دهنـد  یو نشان م بننددیم خوانند، ینامه را م نیو حاکمان که ا انیوال گریمالک و د یاحتمال

خـود اوسـت و خـود     ی اسـت، بـر عهـده    یهر کس که عالم و توانا بر امر یو بد یکه خوب

پـس از مـرگ و نـه     یایدر خود اما با مقصد دن ینگاه اُخرو پرور با  دیشخص است که با

لـذّت بـرود    نیخود باشد و به دنبال بـاالتر  یو سعادت ابد یبه فکر رستگار ،یو ماد ییایدن

دامنه داشته باشد. الزم  یتا قرب اله نیاز بهشت بر اندتو یافراد، م ی شهیکه بسته به سطح اند

اسـت   یلیفضـا  کنـد،  یم شنهادیها پ انسان یکه امام)ع( برا یلیفضا یبه وکر است به طور کل

 34ا  در حکمـت   نمونـه  بـرد؛  یمـ  نیرا در بـردارد و روائـل را از بـ    گـر ید لیکه خود، فضا

 :دیفرما یم هجا ک البال ه آمده است؛ آن نه 

أَشْرَفُ الْغِنَـ   (. )87، ص1378)شهیدی، « شریفترین ب  نیازى، وانهادن آرزوهاست.  »

 (.تَرْکُ الْمُنَ 

. باشـد  یمثـل حـرص و آز و امثـالهم مـ     گریناپسند )آرزو( همراه با صفات د یخو نیا

 یگـر  قناعـت، تـوان   ی ساختن قناعت و الزمـه  شهیکه رها کردن آرزو، مستلزم پ ست یهیبد

خواســتن در "مفهــومِ  نیــا (. 89، صق1412ی، بحرانــ)اســت.  یروحــ یازیــن یو بــ یمعنــو

 از عارفان هم آمده است. یاریدر قول و کالم بس "نخواستن

 یشیمرگ اند -4-1-5
 یبـه صـورت خـاص رو    یهـر کسـ   یکه بـرا  داند یم ی)ع( مرگ را امر عام یامام عل

بر چیزى پیش  گیرید که همگانتان را فراگیر است  مـرگ کـه   »: دفرماییآنجا که م دهد یم

است. همانـا مـردم پـیش روى شـمایند  و مـرگ آنـان بـر شـما          ناگزیریک یک شما از آن 

آشکار  و مرگ از پس، شما رام  خواند  و شـما در چنگـال آن گرفتـار  سـبکبار باشـید تـا       

بـه آن   دنیشـ یچـون اند  نـد دایمـ  لتیامام مـرگ را فضـ   (.367، ص1378)شهیدی،  .«برسید

 ییو عجـ  رهـا   یفتگیانسان بشکند و از  ـرور و خـود شـ    یکه شاخ گستاخ شودیسب  م

او  یاست و اگر انسان بداند کـه زنـدگ   یفتگیاز روائل مهم عج  و خود ش یکی. بخشدیم

نکته بـه   نی)ع( ایعل نیرالمؤمنیام نیشود. از فرام یروائل نم نیاست هرگز گرفتار ا ایهیعار

رهـا   یبـرا  یشـ یمرگ اند نیاما ا دیشیپس از مرگ اند یبه زندگ دیگر چه باا دیآ یدست م
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و  در درون تخلـ  بـه فضـایل اخالقـی    آن  دهیفا حداقل بلکه ستین جهانینیا یکردن زندگ

 یواتـ  ینه بـه خـوب   این اخالق رایاست. ز لتیاخالق همان اخالق فض نیانسانهاست. ا بیرون

 یاعلبلکه انسـان را بـه عنـوان فـ     یِ آن،کانت در معنای فهیطوف است و نه به وظعمل مع جهینت

شـده و روائـل    یبر او که اخالق ستیبه مرگ در حکم تلنگر دنیشیکه اند نگردیم یاخالق

 یبـه زنـدگ   دنیرسـ  یگرفت و بـرا  یجدّ یستیرا هم با ایدن یرا از خود دور کند. لذا زندگ

 کوشش نمود.  یویدن یمند آخرت، در زندگ سعادت

 )ع( یملکات از نظر امام عل -4-2
بـه صـفات، رفتـار، روابـط و گفتـار او       یهـر کسـ   یشده در زندگ رفتهیپذ یها ارز  

از فضـائل   یاریو بسـ  کنـد  یمـ  دایـ پ یمنفـ  ایها بار مثبت و  و بر اساس آن کند یم دایارتباط پ

عدالت، شجاعت نه تنهـا ارز    ،ریباشند مثال خ یهستند و صرف ابزار نم یارز  وات یدارا

 یفضـائل کرامـت انسـان    نیاز ا یکیو ارزشمند است.  کوین اتیاز ح یبلکه بخش رنددا یوات

خود ببرد و آن را بشناسد و محتـرم بدانـد، هرگـز بـه      «یکرامت وات»به  یپ یاست. اگر انسان

بـه فرزنـد خـود امـام حسـن       یا هیدر توصـ  )ع(یعل نیرالمؤمنیام. دهد یو ولّت، تن نم ها یپست

 : دیفرما یم )ع(یمجتب

نفس خود را از هر پست  گرام  دار، هر چند تو را بدانچه خواهان  رساند، چه آنچـه   »

 80/ 1 ،  137 ، بن محمـد  یعل)« را از خود بر سر این کار م  نه ، هرگز به تو برنگرداند. 

 (.131،ص1378،  شهیدی (و

است  ییها است، همان ارز  )ع(که مد نظر امام ییها گفت ارز  دیبا تیروا نیا طب 

 اصول زیربنـایی و بـدیهی در حیـات اخالقـی    رو است که با  انسان با آن روبه ،یکه در زندگ

گفـت   تـوان یمـ  قتیشود. در حق یم نیراه سعادت انسان تضم نیامام منطب  است وتنها از ا

منش و رفتـار   رایز گراستلتیهمان اخالق فض )ع(یعل اممنظر هم اخالق مورد نظر ام نیاز ا

 موکد دارد. دیتاک و کرامت او و بر انسان دهدیانسان را در کانون توجه قرار م

  اتیبر ن ینیاستوار بودن اخالق د -4-3
، مـورد توجـه اسـت. بـه     و امام علی)ع( در ارز  عمل از نظر اسالم زهیو انگ تیّن ریتأث

چنان ار  نهاده شده که ممکن است گمان رود تنهـا   ینید یها انسان در آموزه تیّو ن زهیانگ

از رسـول   یثیحـد  درآن است.  تیّو ن زهیانگ یعمل، چگونگ کی یو درست یابیشرط ارزش
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کننـد   م  دایپ ازیامت ها تیقصدها و ن ی اعمال به واسطه تمام»آمده است:  نیاسالم چن یگرام

إنمـا   -(.415 ق، ص1385، ونیـ ح ابـن )« کنـد.  مـ   تیـ چـه ن  و براى هـر شخصـ  اسـت، آن   

اخعمال بالنیات، وإنما لکل امرئ ما نوى، فمن کانت هجرته إلـ  اهلل ورسـوله، فهجرتـه إلـ      

 .اهلل ورسوله، ومن کانت هجرته لدنیا یصیبها أو امرأة ینکحها، فهجرته إل  ما هاجر إلیه

کـه   ی. کسـ خـورد  یبـه چشـم مـ    یعمل واحد دو داور کیدر  حیحد نیادر  چنانچه

همـراه   یا به معشوقه دنیرس ایکه به خاطر مال  یخاطر خدا و رسولش هجرت کرده با کس به

 »: دیـ فرما یمـ  )ع(یعلـ  امـام  فاعـل فعـل اسـت.    تیـ و ن زهی. مهم انگستین کسانیشده،  امبریپ

(. 132، ص1378)شـهیدی ،  .«  نیکوکار از کار نیک بهتر است، و بد کردار از کـار بـد بـدتر   

 .فاعِلُ الْخیْرِ خیْرٌ مِنْهُ و فاعِلُ الشّر  شرٌّ مِنْهُ

سـر زنـد    یگریسر بزند که درست و همان عمل از د یاز کس یممکن است عمل یعنی

ایـن   البته .باشد یم لتیاخالق فض یبر فاعل است که مبنا دیتأک جا نیکه نادرست باشد؛ در ا

معنایش این نیست که در عمل می شود نوعی هر  و مر  داشت. به تعبیر دیگر وقتی گفتـه  

می شود که نیات مهم اند و نه اعمال، معنایش این است که اعمالی که قبح فعلی دارنـد، کـه   

کـه حسـن فعلـی دارنـد اگـر کسـی انجـام داد،         . اما آن هـایی 1هیچ، آن ها را نباید انجام داد

حسـن   .کنـد صرف حسن فعلی کفایت نمـی بدیگر سخن  .ارزشش به حسن فاعلی ا  است

است، شرط کافی این است که با حسن فاعلی همـراه شـود و حسـن فـاعلی      الزمفعلی شرط 

وآن ایـن   دارد شـرط  نیت وقتی مهـم شـد، دو  حال،  2 یعنی همان نیت حسن، خلوص النیت.

نیت کار خیر کردیـد خیلـی وقـت هـا      که چون همه ی جهان هستی در اختیار ما نیست، اگر

، پادا  شما در پیشگاه خداوند محفو  اسـت امکان دارد که موف  به انجام کار خیر نشوید 

چون انجام کار خیر به نیت بستگی دارد که در اختیار من اسـت. ولـی خیلـی از امـور دیگـر      

 امـام علـی )ع(  که آن ها در اختیار من نیست، ولی این اشکال نـدارد.  باید در عالم رخ بدهد 

به مواردی که فرد نیت یک عمـل خیـر را داشـته ولـی بـرای انجـام آن عمـل         البال ه در نه 

نیتتان این باشد که کار نیکی کنید، این  اگر فرمایدکند. و به اجمال میتوفی  نیافته اشاره می

                                                   
 /http://bidgoli1371.blogfa.comدرس گفتارهایی در معنویت در نه  البال ه، مصطفی ملکیان،  .1

 باشد.در حقیقت کالم کانت بسیار به این سخن نزدیک می .2

http://bidgoli1371.blogfa.com/
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ی امـور دسـت   د، اهمیت ندارد، چون توجه به این دارد که بقیـه کنیکه توفی  عملی پیدا نمی

توانم نیت کنم که به شما کمک کنم، ولی این کـه بتـوانم ایـن کمـک را     من نیست. من می

مـا حـدود    .بکنم به خیلی از امور بستگی دارد که این ها از حیطه ی اختیـار مـا بیـرون اسـت    

سـت، امـوری کـه در بیـرون رخ مـی دهنـد مـا        ا و نیتهـای مـا   اختیارمان در واقع بـه باطنمـان  

 است که حضرت می فرمایـد: نیـت المـرد خیـرمن عملـه     به همین دلیل اختیارشان را نداریم. 

فاسـ  هـم   (. 190 / 1   ،68و67  ، 1364ی ، همـدان  یموسـو . )ونیت الفاس  شـرمن عملـه   

دارد در واقـع  عملی که نیتش را می کند نداشته باشد ولی چـون نیـتش را    شاید قدرت انجام

 دائماً به سرائر شما نگاه می کنـد ونـه   ند. و خداککار عملش را می کند و بلکه بدتر هم می 

 به ظواهر شما.

   نینمرالمویام یحب )عشق( در مکتب اخالق -4-4
بـر اسـاس    نشیجهـان آفـر   رایکه در اخالق امام است ز ییها رو  نیمحبت از مهمتر

و تو را جـز رحمتـ  بـراى جهانیـان      ":دیفرمایاست. خداوند م افتهیرحمت و محبت سامان 

1نفرستادیم
نظـر   ازامـام را فراگرفتـه اسـت.     یو زندگ د.  عش  و محبت به ح  سراسر وجو"

 یقیعش  امام عش  حق یول ردیخود قرار نگ یتواند نابجا باشد و در جا یعش  هم م یاخالق

امید بخشش پرستیدند، ایـن پرسـتش بازرگانـان    مردم  خدا را به ": دیفرما یاست چنانکه م

است، و گروه  او را از روى ترس عبادت کردند و این عبادت بردگـان اسـت، و گروهـ     

 (.337، ص 1378)شهیدی،  ."پرستیدند و این پرستش آزادگان است  سوى را براى سپا

و در این نظرگاه همان نظرگاه اخالق فضیلت که در آن نیت عامل اخالقی مهم اسـت  

این بیان امام نیت عامل مورد تاکید موکد قرار گرفته و حتی با مقایسه دیگر دینداران که بـه  

تـوان ارجحیـت اخـالق    توانند نماینده اخالق فایده بـاور و نتیجـه بـاور باشـند، مـی     نوعی می

عبـادت   یهـا زهیـ امام انگ نجایدرافضیلت را از نظر امام علی بار دیگر مشاهده نمود. همچنین 

او به خداونـد   یکه نمونه عش  و دلدادگ کندیم انیب  یو دق بایز ف،یلط اریرا به صورت بس

عشـ    سـته یاسـت کـه خـدا را در خـور و شا     نیا یورزد برا یاست. اگر امام به خدا عش  م

عمـل کـه    جهینت یاست و نه از رو فهیترس و وظ ینه از رو یورزعش  نیداند و ایم یورز
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اسـت،   یباور دارد کـه خـال  هسـت    یهرکس ای. اگر انسان به خدا باشدیهمان بهشت است، م

او اسـتحقاق   یندارد که متعل  عش  و دلبستگ ینیعش  بورزد تضم لیکورکورانه و بدون دل

شـود. امـام    ینمـ  نیمعرفت تضـم  اجز ب یعش  ورز نیاو را داشته باشد و ا یعش  و دلبستگ

کننــد، و  علــم خداوندنــد، و آن را حفــظ مــ  بدانیــد بنــدگان  کــه نگــاه دار: » دفرمایــیمــ

پیوند داشـته و یکـدیگر    دیگرسازند، با دوست  خدا با یک هاى علم اله  را جوشان م  چشمه

دیدار م  کنند. جام محبّت او را به همدیگر م  نوشـانند، و از آبشـخور علـم او سـیراب      را 

 (.414، ص 1378. )شهیدی ، «گردند م 

عشـ  بـه شـدت     نیـ و معاد اسـت و ا  ینسبت به هست یمعرفت شناس یبه ح  نوع عش ِ

 نیگـذارد. همچنـ  یمـ  ریدارد و در رفتار افـراد تـاث  یباز م یفتگیو خودش ینیانسان را از خودب

مـا از درخـت   » انـد:  هفرمودو  دانستندیم تیبستر ترب نی( محبت را بهترع) یعل نیرالمومنیام

هـاى   و محل آمد و شد فرشـتگان برخاسـتیم، مـا معـدن    سرسبز رسالتیم، و از جایگاه رسالت 

ــاران و دوســتان مــا در انتظــار رحمــت     دانــش و چشــمه ســارهاى حکمــت الهــ  هســتیم. ی

 «پروردگارند و دشمنان و کینه توزان ما در انتظار کیفـر و لعنـت خداونـد بـه سـر مـ  برنـد.       

شوق و  تر باشد،  یپس به هر اندازه که عامل محبت در انسان قو (.179، ص1378)شهیدی، 

 یکـ یتوان  یعش  را م نکهیخواهد بود. نظر به ا تریقو ل،یکس  فضا یکشش انسان به سو

 لتیگفت که عش  و ح  در اخـالق فضـ   توانیم جهیدر نت .دانست لتیاز صور اخالق فض

 لتیاخـالق فضـ   لیـ در نهـ  البال ـه در و   افتهیهم اخالق نمود  منظر نیو از ا ردگییم یجا

 .داردقرار 

 گریبا مکاتب د نیرالمؤمنیام یاخالقنوع نگاه و حیات رابطه  -5
بـه   یمـ یابراه انیـ در اد رابطه اخالق امام علی)ع( با مکات  اخالقی دیگـر مهـم اسـت.   

 یتـک سـاحت   یجهـان، نگـاه   نیـ بـه ا امـام  شـود.  یارائه م دگاهیخصوص در اسالم هر سه د

جانبـه   همـه  یآن حضرت نگاه کرد. مین هیها توص نجات انسان یراه را برا کیداشته و تنها ن

. دانسـت  یمـ  ی( و اُخرویوی)دن یدو بُعد ماد یداشته و جهان را دارا یبشر یایو کامل به دن

، خودشناسی و مرگ اندیشی خدا، معاد و کرامت انسان میامام مفاه یاخالق هایفرض شیپ

را بـه دنبـال    یالهـ  تیرت)ع( کـه رضـا  خاص آن حض یگرو تی ا نیب دی. بدون تردهستند

 وجود دارد. یارتباط معنادار شان،یا ییگرا لتیو فض یگرو فهیدارد، با وظ
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گـردد کـه اخـالق امـام     های پیشـین ارائـه شـد مالحظـه مـی     با توضیحاتی که در بخش

هـای عمیقـی هـم دارد.    هایی را دارد ولی مسلماً تفـاوت علی)ع( گرچه از همه مکات  نمونه

گرایی با اخالق امیرالمـؤمنین سـازگار   ی مهم آن یعنی فایدهگرا و شاخهمکت  نتیجهاخالق 

تواند از ادله عدم التزام به اخالق دینی به شـمار آیـد. بنـابراین بـر     گرایی مینیست زیرا فایده

بخشی و عدم آن معیار درستی و نادرسـتی کارهـا خواهـد بـود     گرا، لذتاساس اخالق نتیجه

از دنیوی بودن صرف این اخالق دارد. اما اگر فایده را سعادت پایدار یا تقـرب  که این نشان 

تواند با اخالق دینی سازگار باشد. بنـابراین اگـر امـام    گرائی میبه کمال بالذات بدانیم فایده

گوید به خاطر همان پیش فرض اخالقی که وکر شـد مـی باشـد.    ی کار میعلی)ع( از نتیجه

گرایـی امـام   گرایی  ای  اسـت. در حقیقـت نتیجـه   ی از مکت  نتیجههایی که بکلفرضپیش

 باشـد. در حقیقـت  علی)ع( بر اساس لذت صرف نیست، و این نقطه افتراق این دو مکت  می

. دانسـت  یرا در ارتباط بـا خداونـد و جهـان پـس از مـرگ مـ       «جهینت»و  «تی ا»آن حضرت 

 یخداونـد معرفـ   یمعلـوم شـده از سـو    فیمربوط به وظـا  فیها را انجام تکال انسان یفهیوظ

مورد پسند خـدا   یکردن صفات اخالق و ملکه اتیرا ثبات قدم در راه اخالق لتینموده و فض

 یکی دیگر از نظام های اخالقی، اخالق وظیفه است.  . دانست یم ساندر روح و جان ان

نـد و از  اکانت بر این باور است که قوانین اخالقی در حقیقت از مقتضیات عقل عملـی 

که کـاماًل عاقـل اسـت سرچشـمه مـی گیـرد. امـا کانـت و         « 1عامل اخالقی»اراده خودمختار 

پیروانش به هیچ وجه معتقد نیستند کـه وظیفـه اخالقـی از اراده و فرمـان خداونـد سرچشـمه       

 گیرد. می

اگر نظام اخالقی امیرالمؤمنین گاهی به اقتضاد وظیفـه گرایـی اسـت بـا وظیفـه گرایـی       

« وظیفه گرایـی »گذاری وت هایی دارد و دقیقاً نمی توان بر آن منط  داشت. در نامکانت تفا

گرایی خوانش ندارد. در باب امیرالمؤمنین باید مناقشه کرد و گفت با تعاریف مألوف وظیفه

زیرا در فلسفه کانت بخش عظیمی از اخالق مشمول مفهوم الزام )با تکلیف( واقع مـی شـود   

الق کانت جز این مفهـوم چیـزی نمـی شناسـد و ایـن دو مفهـوم نمـی        و حال آنکه فلسفه اخ

تواند کل زندگی اخالقی ما را پوشش دهد بخصوص نمی توانـد فضـائل را توجیـه و تبیـین     
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(. و این در حالی است کـه نظـام اخالقـی امیـر المـومنین در      195، ص 1389کند. ) ملکیان ،

 .    استراستای خدامحوری است، چیزی که در مکت  کانت  ای
 

 گیری نتیجه
شود و آن حضرت در فرامین خـود   البال ه هر سه نوع دیدگاه اخالقی دیده می در نه 

گـرا( و هـم بـه فاعـل      گرا( و هم به آثار عمل )اخـالق نتیجـه   هم به نفس عمل )اخالق وظیفه

گرایـی آن حضـرت   گرایـی و نتیجـه  گرا( توجه داده است ولـی وظیفـه   عمل )اخالق فضیلت

گرایـی فلسـفه مـدرن بـا     گرایـی و وظیفـه  به خـدا و آن جهـانی اسـت کـه بـا نتیجـه      معطوف 

ی یکسـانیِ اخـالق   های سـنتی تفـاوت دارد، متمـایز اسـت. از همینجاسـت نقطـه      چهارچوب

اخالقی. زیـرا هـر دوی آن محصـول    -فضیلت نزد امام علی و اخالق فضیلت در نظام فلسفی

شـان دسـتخو    در رابطـه بـا  ایـت نهـایی    هـا  نگاه پیشـامدرنی اسـت کـه حساسـیت انسـان     

همچنـان در   "انسان باید چگونه باشد تا خوی خود را بـارور کنـد  "دگرگونی نشده و گزاره 

هـای  و مقایسه مابین شاخصه موارد وکر شده ی توجه به همه باکانون توجه قرار گرفته است. 

رچند نمی تـوان اخـالق   ه یابیم اخالق فضیلت و بخشی از نکات اخالقی نه  البال ه، در می

امیرالمومنین را در نظام خاص اخالقـی تبیـین کـرد ولـی کلمـات و سـخنان آن حضـرت بـه         

 تر است. اخالق فضیلت نزدیک

امام به لحا  مبانی فکری خود از ح  و باطل و پیش فرض های اخالقی خـود تعبیـری   

ی  هـرکس نتیجـه   دانـد کـه   درون دینی دارد. آن حضرت نظام این جهان را دارای شعور مـی 

 بیند. در نزد امیر المؤمنین نظام جهان نظامی اخالقی است. اعمالش را به عیان می

های وحیانی و آیات قـرآن کـریم اسـت، بـه     این دیدگاه حضرت که برآمده از آموزه

های زندگی انسان توجه نموده است. مکت  اخالقی امیرالمـومنین دارای چنـان   ی بخشهمه

اگر کسی به خدا و آخرت هم معتقد نباشد، دولت و جامعه اسـالمی  وسعت نظری است که 

 باید رعایت حقوق اخالقی این گونه افراد را نیز بنماید.
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