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  علیه السالممبانی اخالق کار از دیدگاه امام علی 
    *محمد علی مشایخی پور

  27/9/90: پذیرش نهایی  3/8/90:دریافت مقاله
  

 چکیده
دین اسالم با کارهاي خود قرار داده اند،  محورب که انسان را برخالف نظر بسیاري از مکات 

دراین . اده استجهان را مد نظر قرار د ، انسان و، توجه به خداوندنگاهی همه جانبه به مقوله کار
به ویژه با تکیه بر ) علیهم السالم(روایات معصومین  و نقرآ ه با استفاده ازآیاتپژوهش سعی شد

مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار  اسالمی اخالق کارمبانی ) علیه السالم(امام علی گهربار ات بیان
  .گیرد

  
  . نهج البالغه، )علیه السالم(امام علی ، کار در اسالم، ق اسالمیالاخ: کلید واژه ها

  
  
  
  
  
  
  
  

  m.mashayekh68@yahoo.comدانش آموخته کارشناسی ارشد علوم حدیث * 
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  بیان مسئله
بشـر   یعقلـ  اتیهیبد و اتیفطرو جزو  دهاینبا و دهایبا از يکه مجموعه ا، اخالق

سـعادت   اعـتال و  رایـ ز؛ در نظر قـرآن اسـت   امبرانیپ يهدفها نیاز مهمتر یکی، است
صلی (پیامبر اکرم  کهیی است تا جا یبه اخالق اله یآراستگ و يبندیانسان در گرو پا
   .ندفرموده ا انیب یاخالق يمکرمتها لیمبعثت خود را تک هدف از) اهللا علیه و آله

رفـع   مـد و آبا هدف کسب در، کهیی اطالق می شود هاتیبه آن دسته از فعال »کار«
اخــالق ، اخــالق ياز حــوزه هــا یکــی. شــود یانجــام مــ یاجتمــاع و يفــرد يهــاازین

را دارد و راه  یمسـائل اخالقـ   يا شـه یر یو بررسـ  لیـ است که رسالت تحل يکاربرد
مـورد   یخـاص زنـدگ   هـاي  در حوزهرا تحقق آنها  وهیو ش یاخالق فیتکال صیتشخ
  . قرار می دهد یبررس

 اي ژهیـ و گاهیاست از جااخالق کاربردي زیر شاخه هاي  از یکیکه ، کار اخالق
از  دسته اي تیرعا ازمندین يکه در هر کار ردیپذ یم یهر انسان ؛ زیرابرخوردار است

  .شودحاصل نمینتیجه مطلوب آنها  تیاست که بدون رعا یاخالق يدهاینبا و دهایبا
در  ی راارزشـ  بـا  يآمـوزه هـا  ، يسنت نبو با علم به قرآن و) علیه السالم(امام علی 

و تالش را با درایتی واقع بینانـه   کار دارند و نهیزم نیمختلف از جمله در ا يها نهیزم
در کــالم گهربــار خــود بــه تشــریح مبــانی  ) علیــه الســالم(امــام علــی. کــرده انــدبیــان 

گـرایش بـه کـار بـه     ، اخالقگرایی در کار پرداخته اند؛ بـه عبـارت دیگـر تبیـین علـل     
 چیزي است که ایـن تحقیـق درصـدد اسـت بـا اسـتفاده از آیـات و       ، صورت اخالقی

  .با تکیه بر نهج البالغه به تشریح آن بپردازدروایات بویژه 
 سـخنان آن حضـرت بـا هـدف    رهنمودها از  نیا يکاربرد يدسته بند استخراج و

برنامـه   نیتـدو  در اخـالق و ) علیـه السـالم  (انی امـام   شناسـاندن مبـ   به جامعه و یمعرف
 نیا شده است سعی پژوهش نیدر ا .ارزش خواهد بود با و دیمف اریبس، ياخالق کار

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
www.SID.ir


 39 /  )ع(مبانی اخالق کار از دیدگاه امام علی 

 

  .ردیقرار گ یبررس تحلیل و مورد وشود  اجاستخر یمبان

  
  کار  اخالق و 1معنا شناسی

، عـادت ، طبیعـت ، سرشـت ، سـجیه «است که به معناي» خُلُق«و» قخُلْ«اخالق جمع 
: اغـب در المفـردات مـی گویـد    ر). 86:1405، ابن منظور( ».به کار می رود... خوي و

شـکلها و صـورتهاي    است؛ اما خَلق به هیئتهـا و یکی ، دو کلمه خَلق و خُلق در اصل«
ولـی کلمـه خُلـق بـه نیروهـا و      . ، ظاهري اختصاص دارد که با چشم دیـده مـی شـود   

، راغـب اصـفهانی  ( ».سجایاي باطنی اطالق می شود که با چشم دل مشاهده می شـود 
296:1412.(  

یکی از رایجترین . واژه را در معانی متعددي به کار برده انددانشمندان اخالق این 
صفات یا ملکات نفسانی که در نفس انسان رسوخ کـرده  «: این معانی عبارت است از

و پایدار شده باشد و باعث می شود کارهاي متناسب با آن صفات به طور خود جوش 
بـه عبـارت    ؛)36:1371، هابن مسکوی(»شودو بدون نیاز به تفکر و تأمل از انسان صادر 

، دیگر همان طور که صاحبان صنعتها و حرفه ها به آسانی کار خود را انجام می دهند
جـوادي  (صاحبان ملکات فاضله و رذیله هم به سهولت کـار خـوب یـا بـد مـی کننـد      

  ).73:1387، آملی
، 40ج ، دهخـدا (»فعل وکردار انسـان آمـده اسـت   ، عمل«در لغت به معناي  2»کار«

آنچه از شخص صادر گرددوآنچه شخص خود را بـه آن  ، در اصطالحو ) 107:1336
ــغل اســت     ــل و ش ــاظ دیگــرش عمــل و فع ــه الف ــازد ک ــغول س ــدا(.مش ، 40ج ، دهخ

107:1336.(   

                                                      
1 - Semantics 
2 - Work  
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ابـزار  ، دستها، که انسان با استفاده از مغز است مجموعه عملیاتی ،به طور کلی کار
ن انجام می دهد و این اعمال نیـز متقـابال   و ماشینها براي استفاده عملی از ماده روي آ
  ).10: 1381، توسلی(بر انسان اثر می گذارد و او را تغییر می دهد

کار مبتنی بر فعالیت فکري و ، نخست: ویژگی دارد سه، تعریف کار این بر اساس
 برابرسوم در  .شودیا خدمتی عرضه می ، کاالیی تولید، از طریق کار :دوم. بدنی است

  .دستمزدي پرداخت می گردد، کار
یکی از حقوق اولیـه مـردم ایـن     انسانی در جامعه) علیه السالم(امام علی از دیدگاه 

مگر با توجه بـه   کوچکی و بزرگی ندارد ،کار. شاغل باشند، است که همه حق دارند
  .کاري که انجام می دهند و هرکس اعم از مرد و زن پاداش کار خود را خواهد دید

  
  1اخالق کار

است که در سه دهه اخیـر بیشـتر    اخالق کار یکی از موضوعات اخالق کاربردي 
اخالق کـار بـه عنـوان یکـی از زمینـه هـاي       . سوي متفکران غربی مطرح شده استاز

 . دانش مدیریت به شمار می رود

قواعـد و  ، علـم معاشـرت  ، خلـق و خـوي  «اخالق کار در لغتنامه دهخدا به معنـاي  
در تعریفی دیگـر   .)107:1336 ،40ج ، دهخدا(»است شده آورده یدستور رفتار انسان

روانـی و  ، متعهـد شـدن تـوان ذهنـی    ، اخـالق کـار   «:چنین آمـده اسـت  اخالق کارز ا
اندیشه جمعی در جهت اخذ قـوا و اسـتعداد درونـی گـروه و      جسمانی فرد یا گروه به

 ر توسـعۀ اخـالق کـار مهمتـرین عامـل فرهنگـی د     . توسعه به هر نحـو اسـت   فرد براي
کار به حـوزه اي از فرهنـگ    اخالق .)56:1364، تودارو(»شود اقتصادي محسوب می

 ییو قابل شناسـا  ردیگ یم و ارزشهاي مربوط به کار را در بر دیشود که عقا یگفته م
                                                      

1 – Work ethic  
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پیروي حاکم بر فرهنگ و جامعه  یاخالق کار از قواعد کل .)25:1380، معیدفر(است
  .می کند

تعـاریف بـه میـدان عمـل آوردن اخالقیـاتی اسـت کـه از        وجه مشترك همه ایـن  
و ، اینکه در کار به قوانین و مقررات وضعی توجـه . فطرت پاك انسانی برخاسته است

  . یا به نحومطلوب انجام شود در واقع رعایت کردن اخالق در حیطه کار وعمل است
-نهـج  .خـورد هاي دینی نصوص فراوانی درباره اخالق کار به چشم مـی در آموزه

در ) علیـه السـالم  (امـام علـی   که تجلی گـاه دسـتورالعملهاي نظـري و عملـی     ، البالغه
هاي مختلف فردي و اجتماعی است به جنبه هاي گوناگون اخالق کـار توجـه   عرصه

بهره گیري از این کلمات گهربار که نشأت گرفته از سرچشمه اي وحیانی . داده است
  .رسیدن به قله هاي سعادت وکمال رهنمون باشدمی تواند ما را هرچه بیشتر در ، است
  

  ارتباط اخالق با کار 
 هـدفهاى  از انسـانى  ارزشـهاى  و نیـک  خـوي هـاى   تکامل و نهادینه کردن اخالق

 شـمار  در مسـئله  ایـن . اسـت  بـوده  راسـتین  پیـامبران  رسـالت  و نبـوت  اساسى و اصلى
 انگیـزه  مهمتـرین  و هـدف  یگانـه  عنـوان  بـه  )صلی اهللا علیه وآله(اکرم پیامبر هدفهاى

مـن  «):16: 1397 ،3ج ،الهنـدي (» ِاّنم ا ُبِعث ُت ِل اَتِمَم َمك اِرم اَل اخالقَ     «: است شده معرفى
 .»ام ها براى تکمیل فضائل اخالقى مبعوث شدهتن

 اخالقیِ و عادالنه نظام برپایى براى) صلی اهللا علیه و آله(پیامبر اکرم  رنجهاى تمام
  . بود قرآنى هاى آموزه از برگرفته نوین

اهتمام و توجه قرآن به اخالق و تأکید پیامبران عظام و ائمه دین بر متخلق شدن به 
امـام علـی    .در زندگی فردي و اجتماعی انسان داردآن حکایت از نقش بی بدیل آن 
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َتَعصُّ ُبُكْم   َف ِإْن َك اَن َل ا ُب دَّ ِم َن اْلَعَص ِبیَّة َفْل َیُكنْ       « :در ایـن بـاره مـی فرماینـد    ) علیه السالم(

اگـر  « ):295:بی تـا ، شریف رضی(» ِلَمَكاِرِم اْلِخَصاِل َو َمَحاِمِد اْلَأْفَعاِل َو َمَحاِسِن اْلُأُمور
بنا به تعصب باشد باید تعصب شما براى صفات پسندیده و کردارهاى شایسته و امـور  

  .»نیک باشد

َلا َنْرُجو َجنَّ ة َو َل ا َنْخَش ى    َلْو ُكنَّا «: هم چنین آن حضرت در بیانی دیگر می فرمایند

َعَل ى   َنارًا َو َلا َثَوابًا َو َلا ِعَقابًا َلَك اَن َیْنَبِغ ي َلَن ا َأْن َنْطُل َب َمَك اِرَم اْلَأْخَل اِق َفِإنََّھ ا ِممَّ ا َت ُدلُّ         
اگر ما امید و ایمانى به بهشت و ترس  ):193: 1408، 11ج ،محدث نوري( »َسِبیِل النََّجا
شایسته بـود بـه سـراغ فضـائل     ، داشتیم و انتظار ثواب و عقابى نمى از دوزخو وحشتى 

   ».چرا که آنها راهنماى نجات و پیروزى و موفقیت هستند ؛اخالقى برویم

دهد که فضائل اخالقى نه تنها سبب نجات در قیامت  بخوبى نشان مى احادیث این 
تجربه تاریخی بشـر گویـاي ایـن    ! یابد بلکه زندگى دنیا نیز بدون آن سامان نمى،  است

اي که از ارزشهاي اخالقی فاصله بگیرد و بـه پاسداشـت نظـري و     است که هر جامعه
فاجعـه اسـفبار    ناپذیر مـی شـود و  شـاهد    متحمل خسارتهاي جبران، عملی آن نپردازد

  .انسانی خواهد بود و راه انحطاط خواهد پیمود
خاصی محدود باشد بلکـه در تمـامی   نکته اینجاست که اخالق نمی باید به حوزه 

حوزه ها و زمینه ها می باید به اصول اخالقی توجه شود؛ در ایـن صـورت اسـت کـه     
امـام علـی    .نتیجه بخش خواهد بود و موجبات تعالی و سعادت انسان فراهم می شـود 

فیھ ا  اّلت ی تفاَض َلت   «:این نکته را به زیبایی مد نظر قرار داده انـد ، در ادامه) علیه السالم(

 :192خطبـه ، شـریف رضـی  ( »الُمَجداِء و اْلنَُّجداُء ِمن ُبیوتاِت الَع َرِب و یعاس یِب الَقباِئ لِ   
، عـرب  برجسـته  خانـدان  دالوران از، بزرگواران آن مواردي است که در اینها ). 295

 یعنـی  متصف سـازند؛  آن به را خود کنند می سعی برجسته شخصیتهاي و قبایل مهتران
بـا   کـه  اسـت  سـالم  اي جامعه. است اخالق در بدهیم اي مسابقه با هم ما باشد قرار اگر
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 و خمیـر  ملتها و اقوام اصلی سرمایه باشد؛ زیرا اخالق اخالق در اش مسابقه ارزشترین
 در انسان وسیله بهترین اخالق .است سالم اجتماعی زندگی فقرات ستون و تمدن مایه
 هـیچ ، نشـود  حـل  انسـانی  جوامـع  در اخالقـی  مسائل تا دلیل همین است؛ به الهی سیر
   ).7:1377، مکارم شیرازي( .شد نخواهد حل اي مسئله

کار نیز به دلیل تأکید فراوان آیات و روایات و اهمیـت و نقـش بـی بـدیل آن در     
زندگی فردي و اجتماعی از این امر مستثنا نیست و می باید به اخالقیات در آن توجه 

کار بدون توجـه بـه   ، یل ارتباط تنگاتنگ بین کار و اخالقشود؛ به عبارت دیگر به دل
  .اخالق به نتیجه مطلوب دست نمی یابد و انسان را به سعادت نمی رساند

 نـه بـه   اسـت  بـودنش  اخالقـی  بـه  هر کار ارزش) علیه السالم(امام علی  از دیدگاه 
شـریف  (» التَّق وی ال یِقلُّ عمٌل م َع  « :ندنهج البالغه می فرمای 95 حکمت در. آن زیادي
و کََیَف یِق لُّ  « »شود نمی محسوب کم پرواداري با عملی هیچ): 484: 95حکمت، رضی

 کـه  چیـزي  آیـد  حسـاب  به کم چگونهو ): 484: 95 حکمت،شریف رضی(» ما یَتقبَّل
   »شود؟ می پذیرفته خدا نزد

 عمـل  امـا . اسـت  عـالم  قـوانین  طبـق  مانـد؛ چراکـه   خواهـد  عالم در اخالقی عمل
، مکـارم شـیرازي  (نیست  بالنده کندو نمی است؛ رشد عالم قوانین مخالف اخالقی غیر

 نیسرزم«): 58/اعراف( »والبلُد الطیب یخُرُج َنباتھ بإذِن ربِّھ«: گوید می قرآن ).7:1377
  .»دیرو یبه فرمان پروردگار م اهشیگ، نیریو ش زهیپاک

و  یانسـان  يمرزهـا و حـدود ارزشـها   کار اگـر  ، )علیه السالم(امام علی  از دیدگاه 
حالـت   نیـ در ا. عبادت اسـت  یبلکه الزم و نوع، نه تنها مباح، را محترم بشمارد یاله

ِإنَّ اللََّھ َعزَّ َو َجلَّ ُیِحبُّ  «: دینفرما یم شانیا. محبوب خدا خواهد بود، است که کارگر

 شـه یاهـل حرفـه و پ  ، همانا خداوند« ):113:1365 ،5ج ،کلینی(» اْلَعْبَد اْلُمْحَتِرَف اَألم ینَ 
  . »دارد وستامانتدار را د
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همه ... محکم کاري و  امانتداري، تعهد پذیري، تأکید بر اتقان و استحکام درکار
و همه بیانگر نقش مهم و اساسی اخالق در به ثمر رسیدن کار و تالش است؛ زیرا 

 سعادت دنیا و آخرت انسانکه به دلیل رعایت اینها است که کار نتیجه خواهد داد و 
شهید مطهري در . را فراهم می سازد و اصوال کار اخالقی براي بشر ارزشمند است

تفاوت کار اخالقی با کار طبیعی در این است که کار اخالقی «:این رابطه می فرمایند
در وجدان هر بشري داراي ارزش است؛ یعنی یک کار ارزشمند و گرانبها است و 

قیمت قائل است؛ آن قیمتی هم که برایش قائل است نه از ، ین کاربشر براي خود ا
نوع قیمت و ارزشی است که براي کار یک کارگر قائل است که ارزش مادي به 
اصطالح ایجاد می کند بلکه یک نوع ارزش ما فوق این ارزشهاست که با پول و 

   ).13:1372، مطهري( ».کاالي مادي قابل تقویم نیست

  
  کار مبانی اخالق 

جهـان و  ، نظام اقتصادي حاکم بر دنیاي فعلی بر اساس تفسیر خاصـی کـه از خـدا   
بنیانهاي خود را محکم کرده است و بر اساس تفاسیر ویژه از مقوله هـاي  ، انسان دارد

 .یاد شده در نهایت انسان محوري را در همه فعالیتهاي اقتصادي اصل قرار داده است

بـر اسـاس    یکه نظام به دست می آیدآن گاه ، کاري گسترهما در  ياستقالل فکر
احـ  ، ارزشها و اهداف اسـالم ، ینیب جهان در  ییاگـر هـدف نهـا   . میکنـ  یکشـف و طرّ

آن  يرفتـار  يالگوهـا ، باشـد  یو شـهوان  يمـاد  الیـ فقط پاسخ دادن به امکسب وکار 
 تیکسـب رضـا  ، آن ییخواهد بود که هـدف غـا   ییتاررف يمتفاوت از الگوها اریبس

خـود را گسـترش    کسـب وکـار   یانیـ هـدف م ، اگر جامعـه  یحتّ. تعال باشدخداوند م
 يا آن متفـاوت از جامعـه   يرفتـار  يالگوهـا ، قـرار دهـد   يو اقتصاد یعدالت اجتماع

  .است يماد الیوردن امآبر کسب و کار يخواهد بود که آمال و آرمانها
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پایـه و محـلّ   ، ریشـه ، بنیاد، ساسا، بنیان« واژه مبانی جمع مبنا و در لغت به معناي 
  .)ذیل واژه :1336، 12ج، دهخدا(آمده است» بنا

انسـان شـناختی و جهـان شـناختی کـامال      ، داراي مبانی خداشناختی، مکتب اسالم
متفاوت از دیگر مکتبهاست که پیوند اخالق بـا کسـب وکـار را اجتنـاب ناپـذیر مـی       

  .داند
انسـان شـناختی وجهـان شـناختی     ، بنابراین در ذیل به تشـریح مبـانی خداشـناختی   

زمینه مناسـبی بـراي   ، این رهگذر ضمن تبیین مبانیاز اخالق کار پرداخته می شود  تا 
  :اصول و زمینه هاي تحقق اخالق کاري فراهم آید

  
  خداشناختی  مبانی -1

مهمترین اصل اعتقادي و پایـه  ، )81:1366، آمدي( واالترین شناختها، خداشناسی
 »برترین علم به برترین معلـوم « و به تعبیر حکیمان مسلمان  )1(مسلماناندیگر اعتقادات 

بسـیار  ، اعتقاد داشتن یا نداشتن به خـدا در زنـدگی انسـان    ).98:1378، مطهري( است
همـه کارهـا و   ، نقش آفرین است؛ بدین گونه که اگر انسان به وجود خدا معتقد شـد 

، ین انسان به وجود خدا معتقـد نباشـد  ولی اگر هم. رفتار او رنگ و بوي الهی می یابد
  .افعال و اعمال او رنگ دیگري به خود می گیرد

اهمیت خداشناسی به دلیل آثار آن در حیات فردي و اجتماعی انسانها مورد توجه 
اعتقاد انسان به خـدا و برداشـتی کـه از اوصـاف الهـی دارد در شـئون مختلـف        . است

اي براي فرد  او مؤثر است و شخصیت ویژه رفتارو  داوریها، نیتها، ها انگیزه، زندگی او
 و) 11:1380، مطهـري ( اخـالق  هیـ پای خداشناسـ .دهـد  سازد و روش او را تغییرمی می
خـداگرایی و خـداباوري ازچنـد     .)115:1380، مطهـري (اسـت  یاخالقـ  لیفضاي مبنا

  .ازجمله اخالق کار ي پیوند می خورد، جهت با مبانی اخالق
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 و رابطـه او بـا جهـان و    محور وکانون عالم هستی اسـت ، خداونداز دیدگاه اسالم 
، در ایـن بیـنش  . اسـتوار اسـت  » رازقیـت «و » مالکیت«، »خالقیت«انسان براساس رابطه 

انسان جانشین خداست وطبیعت با تمام ثروتها و امکاناتش به عنوان امانـت در اختیـار   
چارچوب احکام و ارزشهاي و او موظف است فعالیتهاي خود را در ، بشر قرار گرفته

  . در ذیل به تبیین این مبانی پرداخته می شود. الهی به سامان رساند
   1خالقیت -1 - 1

خداوند متعال خالق همه موجودات است و هدف از آفرینش انسان این است کـه  
 .جایگاه خود را در نظام عالم بهبود بخشد وتکامل خود را تحقق دهـد ، با عمل صالح

 »الَّ ِذي َخَل َق اْلَم ْوَت َو اْلَحی اة ِلَیْبُل َوُكْم َأیُُّك ْم َأْحَس ُن َعَم الً        «: قرآن در این باره می فرمایـد 

زندگی را پدید می آورد تا شـما را بیازمایـد کـه کـدام      واوست که مرگ «): 2/ملک(
            .»انسان عملش نیکوتر است

باور داشـتن و یـا نداشـتن بـه     . خداستمسئله وجود ، از مسائل بسیار اساسی انسان
کسـی کـه بـه خـدا اعتقـاد دارد و انسـان را       .خدا در زندگی بسیار نقش آفرین اسـت 

مخلوق خود را عبث و ، مخلوق او می شمارد بر آن است که چون خالق حکیم است
ْم َعَبث ًا َو  َأَفَحِس ْبُتْم َأنَّم ا َخَلْقن اكُ   «: بیهوده نمی آفریند؛ چنانکه در قرآن کریم می فرمایـد 

آیاگمان کردید شما را بیهـوده آفریـده ایـم و    « ):115/مؤمنون(» َأنَُّكْم ِإَلْینا ال ُتْرَجُع ون 
  .»به سوي ما باز گردانده نمی شوید

    انسـان هـدفی را دنبـال    آفـرینش ایـن اسـت کـه    ، آنچه از این بیانات فهمیده می شـود 
فداري آفرینش انسان بر ضرورت عمـل  با تأکید برهد) علیه السالم(امام علی . کندمی
» َو ِإنََّم ا َأَراَد َأْن َیْبُل َوُكْم َأیُُّك ْم َأْحَس ُن َعَم ال     « :ح یـا عمـل اخالقـی تأکیـد مـی کننـد      صال

کـه شـما را آزمـایش     اسـت  پروردگار اراده کرده«): 266: 183خطبه، شریف رضی(
                                                      

1 - Creative   
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صـالح در دنیـا باعـث    عمـل   ؛ زیـرا دهیـد مـی  عمل را انجام  یک بهترین کند تا کدام
   .)197:1362، بحرانی(» آمادگى براى خوشبختى دائم است

َو م ا َخَلْق ُت   «: کریم درآیه اي دیگر هدف از آفـرینش را عبـادت مـی دانـد    قرآن 

مگر براي اینکه مرا  را نیافریدم جن و انس« ):56/ذاریات(» َس ِإالَّ ِلَیْعُب ُدون ناْلِجنَّ َو اإل
  .»عبادت کنند
چـون خداونـد   ، عبـادت ذکـر شـده   ، انسان آفرینشعلت ، در کالم وحی با اینکه

ـا   ، آثارعبـادت بـرا ي سـعادت بشـر مفیـد     ، یستنیازمند عبادت انسان ن و آن نیـز ماهیتً
خـالف هـواي نفـس     انهخداپسـند  دادن کـار معناي عبادت انجام . اخالق محور است

اْلِعَب اَدة  «: مـی فرماینـد  در حـدیثی ایـن چنـین    )صلی اهللا علیـه وآلـه  (پیامبر اکرم . است

عبـادت  «): 12: 1408 ،13ج ،محـدث نـوري  (» َسْبُعوَن ُجْزًء َأْفَضُلَھا ُجْزًء َضَلُب اْلَحَل الِ 
  .»هفتاد جزء است که برترین آن کسب حالل است

ضـرورت دارد در کـار و   ، بدیهی است براي اینکـه کسـب حـالل بـه دسـت آیـد      
نازل شده از سوي خداوند را رعایت کنیم فعالیتهاي خویش اصول و موازین اخالقی 
  .تا جزء عبادت کنندگان خداوند قرار بگیریم

که خداوند متعال یکی از اهـداف آفـرینش بشـر را    ، که بر اساس این مبنانتیجه این
باید به این مهم توجه داشت و در کـار خـویش   ، اجراي کار اخالقی ذکر کرده است

  .اخالقگرا بود
  1مالکیت  - 2 – 1

در قرآن کریم بارها براین امر . همه عالم ملک الهی است، جهان بینی توحیديدر 
مالکیـت آسـمانها   «): 107/بقره( »ُمْلُك السَّماواِت َو األَْْرض َو لھ« :تأکید شده است که

  .»و زمین از آنِ خداست
                                                      

1- Possession   
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مالکیت حقیقی خداوند را این گونه بیان می ، با بیانی دیگر) علیه السالم(امام علی 
آنچـه  «): 73:1409 ،1ج،اصـفهانی (» اَلاَرِضین و الَسَماواِت َو َما َبیَنُھم ا  َلُھ َما ِفى« :نندک

  . »در زمینها و آسمان و بین آن دو است همه مال خدا است
ـرَه    « :هرمالکی غیر او را مملوك مـی داننـد  ) علیه السالم(امام علی  غَی ـک الکُـلُّ م

لُوك مهرمالکی غیر او مملوك است«): 96:65خطبه ، شریف رضی(» م«            
ـت حقیقـى از آفـرینش سرچشـمه مـى     ، براین اساس کسـى کـه همـه     .گیـرد  مالکی

در بقـا و   انـد کـه   نه تنها در آغاز وجود به او نیازمند بـوده ، است موجودات را آفریده
دلیـل  بـه همـین    ؛سـت ومالـک حقیقـى ا   .ادامه وجودشان نیز به او وابسته و نیازمندنـد 
؛ به تعبیر )72:1375 ،3ج ،مکارم شیرازي(مالکیت درباره غیر خدا اعتبار و مجاز است

و گرنه هیچ موجـودى   استاگر مالک چیزى شویم به سبب تملیک پروردگار دیگر 
   .از خود چیزى ندارد

ال ح ول و ال ق وة اال   «در پاسخ بـه پرسشـی دربـاره معنـاي     ) علیه السالم(امام علی 

ِإنَّا َلا َنْمِلُك َمَع اللَِّھ َشْیئًا َو َلا َنْمِلُك ِإلَّ ا َم ا َملََّكَن ا َفَمَت ى َملََّكَن ا َم ا       « :ن می فرمایندچنی »بالّلھ

بـا وجـود خـدا مـا را بـر      «: )547:404حکمـت  ، شـریف رضـی  (» ُھَو َأْمَلُك ِبِھ ِمنَّا َكلََّفَنا
پس چون ما . مالک آن گرداندما را  جز آنچه او، چیزى اختیار نماند و چیزى نداریم

  .                                »استمان گذاشته تکلیفى بر عهده،سزاوارتر است  بدان کرد که خود چیزى را مالک
مــا بــا خداونــد و در عــرض مالکیــت او مالــک چیــزى نیســتیم و مالــک  بنــابراین 

). 72:1375 ،3ج ،مکـارم شـیرازي  ( شـویم جـز آنچـه او تملیـک مـا کـرده باشـد        نمى
مالکیت او حقیقی و بر تمام شـئون مخلوقـات و علـی االطـالق و بـدون قیـد و شـرط        

از این رو هیچ شأنی از هیچ مخلوقی نیست که تحت مالکیت الهی نباشد و لـذا  . است
  .همه ملک خدایند، همه عالم و از جمله انسان و هرآ نچه در اختیار اوست

خـود انسـان و هـر    ، توحیدي وجـود دارد  که در جهان بینی، با این دید ژرف نگر
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آنچه در اختیار او قرار دارد همه از آنِ خداست که به صورت امانت در دسـت او بـه   
دیگران و عالم طبیعت باید با اذن ، از این رو هرنوع تصرف درخودمان. شمار می آید

 و رضایت مالک حقیقی باشد و تنها در صورتی می توان مالک آنها شد کـه تنهـا بـه   
در ایـن  ) علیـه السـالم  (شیوه فرمانبري و طاعت خداوند عمل شود؛ چنانکه امام علـی  

کسى که به طاعـت  «): 183:1366، آمدي(» َمَلك  اللَِّھ َعِمَل ِبَطاعةَمْن «:باره می فرمایند
  .»مالک گردد، خداوند عمل کند

 بنابراین مالکیـت هرآنچـه در عـالم هسـت از آن خداونـد اسـت و او تنهـا مالـک        
از سوي دیگر هدف انسان در کار و تالش نیز به دست آوردن . حقیقی و واقعی است

مالکیت چیزي است و براي رسیدن به ایـن مهـم بایـد در کـار خـود دسـتور الهـی را        
  .رعایت کند؛ زیرا که تنها درسایه عمل به دستور الهی می تواند مالک چیزي شود

  رازقیت  - 3 – 1
ِعَیاُل  ُھ اْلَخَل  اِئُق َض  ِمَن «: خداونــد و روزي خــوار اوینــدآفریــدگان همچــون عائلــه 

َوَما « :قرآن کریم دراین باره چنین می فرماید )124:91خطبه ، شریف رضی( »َأْرَزاَقُھم

اي در زمین نیست جـز   هیچ جنبنده«): 6/هود(» ِمن َدابَّة ِفي اْلَأْرِض ِإلَّا َعَلى اللَِّھ ِرْزُقَھ ا 
  .»خداوند استعهده که روزیش براین

گیري شده و در دیوان الهی به ثبت رسـیده   در واقع روزي هر کس معین و اندازه
تواند آن را کم یا زیاد کنـد   کس جز دست تقدیر الهی نمی که هیچ يه گونه ااست ب

َو َل ْن َیْس ِبَقَك   «:در این باره می فرمایند) علیه السالم(امام علی . و یا روزي کسی را ببرد

در آنچـه روزى توسـت هـیچ    « ):543:379حکمـت ، شریف رضی(» ِرْزِقَك َطاِل ب ِإَلى 
   .»اى بر تو پیشى نگیرد خواهنده

بلکه  ؛است که این تقدیر و تقسیم با کار و تالش منافاتی ندارد مذکر این نکته الز
زیرا که خداوند بهره  ؛وظیفه مردم است که خود در راه تحصیل روزي تالش کنند
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َوَأن «: در میزان تالش و کوششی قرارداده است که انجام می دهد روزي هرکس را

و کوشش او  یجز سع يا انسان بهره يبرا«): 29/نجم(»  ٰلَّْیَس ِلْلِإنَساِن ِإلَّا َما َسَعى
-و کوشش رفتارهر انسانی در گرو «): 38/مدثر(» ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِھیَنة«.»ستین

   .»هاي خویش است
روایات فراوانی در باره عوامل وسعت دهنده ، سوي دیگر در کتابهاي حدیثاز 

و ، یکی از عوامل مهمی که در افزایش روزي مؤثر. )2(یا کاهنده روزي آمده است
امام علی . رفتار اخالقی یا اعمال صالح است، در نهج البالغه نیز از آن یاد شده است

، آمدي(» ُتَدرُّ اْلَأْرَزاق  اْلَأْخَلاِق  ِبُحْسِن«: نددر این باره چنین می فرمای) علیه السالم(
  َمْن َساَء ُخُلُقُھ َضاَق« .»رزق و روزیها فرود آید، پسندیده با اخالق« :)255:1366

                 .»رزق و روزیش تنگ گردد، لق شودآن که بد خُ« :)264:1366، آمدي(» ِرْزُقھ

َیْعَمُل اْلَأْعَماَل «: این گونه بیان می کنند در اوصاف متقین 193ایشان درخطبه 

با کارهاي  ]متقی[« :)303:193خطبه ، شریف رضی(» الصَّاِلَحة َو ُھَو َعَلى َوَجل
 .»ترسان است، دهد ي که انجام میا شایسته

 :رازق هستی نیز در تشریح جایگاه و امتیازات تقـوا پیشـگان چنـین مـی فرماینـد     
هـر  « :)2-3/طـالق (» َیْحَتِس بُ َوَمن َیتَِّق اللَّ َھ َیْجَع ل لَّ ُھ َمْخَرًج ا و َیْرُزْق ُھ ِم ْن َحْی ُث َل ا         «

دهد و از آنجا کـه انتظـار نـدارد      کس تقوا پیشه کند خداوند گشایشی به کار او می
  .»بخشد میرا روزیش 

بداند کـه روزي  ، بنابراین اگر انسان در کار و فعالیت به دنبال کسب روزي است
او به دست خداست و عملکرد او در کاهش یا افزایش روزي او نقشی مهم دارد؛ به 

، گونه اي اگر کار خود را درست و با رعایـت شـرایط و ضـوابط الهـی انجـام دهـد      
  . خداوند بر رزق و روزي او می افزاید
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  شناختی  مبانی انسان -2
داراي اسـتعدادهاي   ؛رود شـمار مـی  انسان محور خلقت و گل سر سبد آفرینش به 

اجتماعـات بشـري بـه    . نهفته و بیکران الهی و موجودي بسیار پیچیده و ذووجوه است
سبب وجود انسان شکل گرفته و نظامهاي سیاسی حاکم بر جوامع نیز براي اداره امور 

 رايوحی بـ  فرود آمدنبعثت پیامبران الهی و ، مهمتر از تمام اینها. ه استاو پدید آمد
وجود ، نتیجه تمام اینها. وجود شریف انسان و هدایت و تعالی او صورت گرفته است

متکثـر و مختلـف    کـامالٌ گونـاگون  مذاهب و فرهنگهـاي  ، اقوام، انسانهایی در جوامع
  .انسان بودن آنهاست، اما وجه مشترك تمام اینها. است

آنچه با انتخابگري او  و هر  معاد و مسیر حیات، أمبد، تلقی انسان نسبت به جامعه
  د و چگونگیشو از تلقی انسان نسبت به خود آغاز می کند اي مستقیم برقرار می رابطه

آورد و رتبه و جایگاه هر می مسیري براي دگرشناسی پدید ، خودشناسی انسانی
 ؛ لذا با عنایت به این مهم در ذیل به تشریح مبانی انسانزند شناخت و علمی را رقم می

  :خالق کار پرداخته می شودشناختی ا
  فطرت نگري - 1 – 2

برنامه هاي سعادت بخش دین همگـی براسـاس   ) علیه السالم(از دیدگاه امام علی 
هیچ یک از برنامه هاي الهی مخالف فطرت انسانی نیست و میان . فطرت بنا شده است

نها و براي انسـا فطري بودنِ دینِ الهی . این برنامه ها و نهاد انسانها تفاوتی وجود ندارد
َفَأِقْم «: انسانی با دینِ خدا را در این آیه به روشنی می توان دریافت منطبق بودن فطرت

َق یُِّم  َوْجَھَك ِللدِّیِن َحِنیفًا ِفْطَرَت اللَِّھ الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْیھا ال َتْبِدیَل ِلَخْلِق اللَِّھ ذِلَك الدِّیُن اْل
پــس روي خــود را متوجــه آیــین خــالص « :)30/روم( »اِس ال َیْعَلُم  وَنَو لِك  نَّ َأْكَث  َر النَّ  
ایـن فطرتـی اسـت کـه خداونـد انسـانها را بـراي آن آفریـده اسـت؛          ! پروردگار کـن 

  .»این است آیین استوار ولی بیشتر مردم نمی دانند. دگرگونی در آفرینش الهی نیست
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ُكلُّ َمْوُل وٍد ُیوَل ُد َعَل ى    «: ی فرمایندنیز در این باره م) صلی اهللا علیه وآله(پیامبر اکرم 

هــر « :)187 :1404 ،58ج،مجلســی(  »اْلِفْط  َرة َف  َأَبَواُه ُیَھوَِّداِن  ِھ َو ُیَنصِّ  َراِنِھ َو ُیَمجَِّس  اِنھ    
یهـودى  شود؛ آن گاه پدر و مـادرش او را   نوزادى بر اساس فطرت راستین آفریده مى

   .»کنند یا مسیحى یا مجوسى مى
 :در بیان هماهنگی دین با فطرت انسانی چنین مـی فرماینـد  ) علیه السالم(امام علی 

 َفَبَع  َث ِف  یِھْم ُرُس  َلُھ َو َواَت  َر ِإَل  ْیِھْم َأْنِبَی  اَءُه ِلَیْس  َتْأُدوُھْم ِمیَث  اَق ِفْطَرِت  ِھ َو ُی  َذكُِّروُھْم َمْنِس  يَّ    «

 در را سـتادگانش فر خداونـد ، هنگام این در پس« :)43:1خطبه، شریف رضی(» ِنْعَمِت ھ 
 اجـراى  داشـت تـا   روانـه  پى در پى مردم سوى به را پیمبرانش برانگیخت و آنان میان

  .»کنند یادآوریشان اش شده فراموش نعمت به بخواهند و آنان از را فطرت پیمانهاى
به عنوان گل سرسـبد پیـام آوران الهـی    ) صلی اهللا علیه و آله(از طرفی پیامبر اکرم 

: سیرت و اخالق مردم را مهمترین فلسفه بعثت خود بیان می فرماینـد در بیانی اصالح 
ــراي « :)382 :1404 ،68ج ،مجلســی( »ِإنََّم  ا ُبِعْث  ُت ِل  ُأَتمَِّم َمَك  اِرَم اْلَأْخَل  اقِ «  تکمیــلمــن ب

  .»امنگیخته شدهامکارم اخالق بر
مالزمه اي که می توان میان این دوحدیث برقرار کـرد ایـن اسـت کـه پاسداشـت      
مکرمتهاي اخالقی و گرایش به رفتار نیکو در ذات انسان نهفته است؛ زیـرا طبـق آیـه    

َو َنْف ٍس َو م ا َس ّویھا فألَھَمھ ا ُفُجوَرھ ا و      « :قرآن خوبی و بدي به انسان الهام شده است

 کـو یو ن( کـرد  لیکـه او را تعـد   یسوگند بـه نفـس و بـه کسـ    « :)8و7/شمس( »َتْقویھ ا 
  .»را به او الهام فرمود یتقوا و خوبو  يو شرّ و بد) دیافریب

هـر انسـانى اگـر بـا ایـن فطـرت       «: آیت اهللا مکارم شیرازي در این باره می فرمایند
پرست خواهد بود و در سایه  پرورش یابد به طور طبیعى و فطرى یگانه، دست نخورده

تـا  آینـد   پیامبران مـى  .این فطرت توحیدى به نیکیها و حق و عدالت پایبند خواهد بود
 ،1ج ،مکـارم شـیرازي  ( »دانسانهاى منحرف شده را بـه فطـرت توحیـدى بـاز گرداننـ     
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215:1375.(  
بنابراین ارزشهاي اخالقی و اخالق گرایی از جملـه اصـول ثابـت طبیعـت انسـانی      

ــراد بشــر ریشــه دارد و هرفــردي خواهــان آن اســت   ، نصــري( اســت کــه در نهــاد اف
ک اخالقی را می پسندد و در این کار کارهاي نی، انسان به حسب فطرت. )156:1379

یعنی گرایش به اموري کـه   ؛)287:1380 ،مدرسی( گونه اي شرافت و برتري می بیند
 ؛بلکه تمایل ذاتی به فضیلتها و کرامتها دارد، فراتر از سودجویی و زیان گریزي است

مانند گرایش به راستی و درستی از آن جهت که راستی و درستی اسـت و انزجـار از   
  ).53:1364، مطهري( ناراستی و نادرستی

    1کرامت -2 - 2
ذات اقدس حق تعالی انسـان را گرامـی داشـت و او را بـر بسـیاري از مخلوقـاتش       

 :سوره اسرا این حقیقت به زیبایی به تصویر کشیده شده است 70درآیه. برتري بخشید
َو اْلَبْح ِر َو َرَزْقن اُھْم ِم َن الطَّیِّب اِت َو َفضَّ ْلناُھْم       َو َلَقْد َكرَّْمنا َبِني آَدَم َو َحَمْلناُھْم ِف ي اْلَب رِّ  «

تحقیقا ما فرزندان آدم را تکریم نمودیم و آنـان را در  « :»َكِثیٍر ِممَّْن َخَلْقنا َتْفِض یالً   َعلى
خشکی و دریا به راه انداختیم و از مـواد پـاکیزه بـه آنـان روزي دادیـم و آنـان را بـه        

  .»برتري دادیم، ایم کرده بسیاري از آنچه خلق
 "و لقـد کرمنـا بنـی آدم   ": فرمود و انسان را نوع کریم معرفی کرد، خداي سبحان
 کریم خلق شده و شایستگی کرامت زایـد را هـم دارد  ، فی نفسه، یعنی این نوع انسان

   .)18:1369، جوادي آملی(
ی آفـرینش  چگـونگ پس از بیان در خطبه یک نهج البالغه ) علیه السالم(امام علی 

َو اْسَتْأَدى اللَّ ُھ ُس ْبَحاَنُھ اْلَمَلاِئَك ة    «:مردمان را به این امر توجه داده و فرمودنده اند، انسان

» َوِدیَعَت  ُھ َل  َدْیِھْم َو َعْھ  َد َوِص  یَِّتِھ ِإَل  ْیِھْم ِف  ي اْلِإْذَع  اِن ِبالسُّ  ُجوِد َل  ُھ َو اْلُخض  وِع ِلَتْكِرَمِت  ھِ         
                                                      

1 - Munificence  
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خداوند از فرشتگان خواست تـا آنچـه را در عهـده     پس«): 42:1خطبه، شریف رضی(
  نشـانه  اند وفا کنند و در برابر کرامت انسانی بـه  دارند ادا کنند و عهدي را که پذیرفته

  .»سجده آورند، خضوع و خشوع
نـه گوشـت و   ، بنابراین آنچه فرشتگان به سجده و تعظیم در برابرش مکلف شدند

   .بود» کرامت انسانی«بلکه ، انپوست و استخوان و نه قامت کشیده انس
خضـوع و خشـوع اسـت کـه جـز در برابـر       ، تعظیم و سجده باالترین مرتبه احترام

که این تعظیم بـه امـر    داردولی کرامت انسانی به حدي ارزش است؛ شرك ، خداوند
، ورزیـد  خـودداري خداوند در مقابل آن صورت گرفـت و موجـودي کـه از تعظـیم     

اگـر چـه از    ؛قـرار گرفـت و از دیـدگاه الهـی رانـده شـد      مورد خشم و غضـب الهـی   
  .نزدیکان آن درگاه به حساب می آمد

بدون شک بشر آن گوهر ارزشمند و کرامت واالي انسانی را بـا خـود بـه عرصـه     
واال که از روح دمیـده شـده خـدا در     ویژگیاین خاك و زندگی دنیایی آورد و این 

   .شدجزء ماهیت بشر ، گرفت انسان نشأت می
بدیهی است هرکس در ایـن دنیـا نسـبت بـه ایـن ویژگـی منحصـر بـه فـرد انسـان           

حرمتی روا دارد و کرامت نفس همنوعان خود را پاس ندارد و آن را مورد خدشـه   بی
  .سرنوشتی بهتر از ابلیس نخواهد داشت، قرار دهد

 نسان به سبب این کرامت ذاتی به واالیی میل دارد و این بهتـرین بسـتر شـکوفایی   ا
» ارض مکرمـه للنبـات  «، چنانکه زمینی را که نیکو براي رشد نبات اسـت  ؛آدمی است

   .)372: 1385دلشاد تهرانی، (گویند
زیرا خداي متعال او را  ؛رشد و تعالی اوست  پس زمین کرامت آدمی بهترین زمینه

 رسیدنطبیعت و   چنین آفریده است که به کرامت ذاتی خود به نزاهت از پستی مرتبه
علیه (امام علی . )372:1385، دلشاد تهرانی( دحقیقت خویش میل دار  واالیی مرتبه به
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پـس  « :»َو َھَطَلْت َعَلْی ِھ اْلَكَراَم ة َبْع َد ُقُحوِطَھ ا    ...َفَمْن َأَخَذ ِبالتَّْقَوى«: ندافرمودنده) السالم
شـریف  (»بـر او ببـارد  ایسـتادن   از پس بـاز  کرامت  باران پیوسته، آن که به تقوا کوشد

   .)312:198رضی، خطبه 
پوششی است که آدمـی را  ، صالح است رفتارکه محصول معرفت و ، پیشگی پروا

اصـلی    و ایـن مایـه   مـی رسـاند  کند و به اعتالي روحـی   از دنائت و حقارت حفظ می
علیـه  (امـام علـی   ، چنانکه امیـر بیـان   ؛)378:1385، دلشاد تهرانی( کرامت آدمی است

، شـریف رضـی  (» َلا َكَرَم َكالتَّْقَوى«: اند فرمودندهاین گونه  کرده و هبدان اشار) السالم
  .»کرامتی چون پرواپیشگی نیست« :)488:113مت کح

 با این اوصاف اگر انسان به این مهم توجه کند و به اموري نظیـر طاعـت خداونـد   
، آمـدي ( راستگویی، )288 :1404 ،67ج ،مجلسی( تقوا گرایی، )184:1366، آمدي(

که با عنوان عوامـل نگهدارنـده و   ... و) 252:1366، آمدي(وفاي به عهد، )218:1366
رشد دهنده این کرامت یاد شده است اهتمام ورزد در این صورت است که می تواند 
به جایگاه شایسته خود دست یابد؛ زیرا بهشت پاداش نفس با کرامت است و شایسـته  

د که در غیر این صورت گرفتار خسران نفس خود ر ا بفروش، نیست به چیزي جز آن
انَّ ُھ  « :به این نکته اشاره فرموده انـد ) علیه السالم(و زیان خواهد شد؛ چنانکه امام علی 

 )556: 456شــریف رضــی، حکمــت(َل  ْیَس ِلَأْنُفِس  ُكْم َثَم  ٌن ِإلَّ  ا اْلَجنَّ  ة َفَل  ا َتِبیُعوَھ  ا ِإلَّ  ا ِبھ  ا  
  .)3(»جاودان پس مفروشیدش جز بدانبهشت جانهاى شما را بهایى نیست جز «

  : شاعر نیز در اشعار خود به زیبایی این واقعیت را به رشته نظم درآورده است
  زره ب نسنجى تو آن را به سیم و                              اگر، فراوان بود قدر نفست
  یکو سرشتچو باشى خردمند و ن                         بهشت نقده نه بفروشیش جز ب

  )127:1375، مجدي(
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  مختاربودن -3 -2

انسان موجودي آزاد و صاحب اختیار است که این آزادي را خـدا بـه انسـان داده    
از دیدگاه قرآن انسان آزاد آفریده شده؛ راهنمایی  .)200:1386، حسینی بهشتی( است

  .)3/دهر( مشی زندگیش را تعیین می کند شده و با انتخابهاي خود است که خط و
نیز در بیانی ارزشمند براین حقیقت تأکیـد ورزیـده و ایـن     )علیه السالم(امام علی 

ــد  ــه مــی فرماین ، شــریف رضــی(» َو َل  ا َتُك  ْن َعْب  َد َغْی  ِرَك َو َق  ْد َجَعَل  َك اللَّ  ُھ ُح  ّرا   « :گون
  .»بنده دیگري جز خدا نباش در حالی که او تو را آزاد آفریده است« :)401:31نامه

درتبیـین دالیـل مختـار بـودن انسـان در      ) علیه السالم(آزاد مردان امام علی الگوي
َوْیَح َك َلَعلَّ َك َظَنْن َت َقَض اًء َلاِزم ًا َو َق َدرًا       «: پاسخ به سؤال مرد شامی چنین می فرماینـد 

اْلَوِعی ُد ِإنَّ اللَّ َھ ُس ْبَحاَنُھ     َحاِتمًا َلْو َكاَن َذِلَك َكَذِلَك َلَبَطَل الثََّواُب َو اْلِعَقاُب َو َسَقَط اْلَوْع ُد وَ 
، شـریف رضـی  (» َأَمَر ِعَباَدُه َتْخِییرًا َو َنَھاُھْم َتْح ِذیرًا َو َكلَّ َف َیِس یرًا َو َل ْم ُیَكلِّ ْف َعِس یراً      

اى کـه اگـر    شاید تو قضا و قدر حتمى را گمـان کـرده  ، واى بر تو« :)481:87حکمت
اعتبار  بى، و وعده خوب و ترساندن از بدى پاداش و کیفر معنى نداشت، این طور بود

با ترس و بـیم و   است خداوند پاك به بندگانش امر کرده با اختیار و نهى فرموده. بود
  .»نه تکلیف دشوار، تکلیف کرده آسان

در این بیان در اثبات مختار بودن انسان به این عوامل اشاره ) علیه السالم(امام علی 
ن دقـراردا ، روى بیم و ترساز  ترساندن، ان باحق اختیاربندگ شدن مأمور :کرده است

توانایی بـر  ، دادن پاداش زیاد براي عمل اندك، تکلیف آسان به جاي تکلیف دشوار
هدفداري فرو فرستادن کتابهاي آسمانی و فرستادن پیامبران و بیهوده ، نافرمانی کردن

  . نبودن آفرینش آسمان و زمین
نظام جزا و پادش معنا پیدا مـی کنـد؛   ، انسان ختاربودنمبراین اساس تنها در سایه  

هیچ گاه نمی توان او را هنگام ارتکاب جـرائم مجـازات   ، زیرا اگر انسان مجبور باشد
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اصـوالً  . اگر انسان مجبور باشد ارزشهاي اخالقی و نظام جزا و پاداش معنا ندارد. کرد
 بـر  را موجودي هرگز زیرااوست؛  اختیار وجود به انسان اخالقی کارهاي تمام ارزش
  .کرد نخواهند بازخواست، ندارد را آن انجام دادن توانایی و استعداد آنچه

نیز باید توجه داشت که اصوالً رمـز بـرتــري انـســان بــر آفــریدگان       را این نکته
آدمـی در   رفتـار دیگر در داشتن همین توان انتخاب اسـت و مـالك ارزشـمند بـودن     

همین جاست و گرنه موجودي که تنها یک راه در پـیش دارد و آن را بـدون اختیـار    
امــا انـســان بــه دلیــل ایـنکــه       .شـایـسـتـه پـاداش و کـیـفـر نـیـسـت، می پـیـمـایـد

ولی برنمـی گزینـد و در راه راسـت    ، آگـاهانه می تواند راه هاي نادرست را برگزیند
  .پاداش و بزرگداشت است شایسته، گام می نهد

  
 مبانی جهان شناختی - 3

وسیله بودن دنیا و آخرت گرایی از جمله مبانی جهان شناختی اخـالق  ، هدفداري
  :کار است که در ذیل به آنها پرداخته می شود

  هدفداري  -1 -3
، جهان هستی به حق و عدل وجود یافته و بیهوده آفریده نشده و از آفرینش هستی

درایـن بـاره   ) علیـه السـالم  (امـام علـی   . حکیمانه در کـار بـوده اسـت    غایت و غرضی
آسـمانها و زمـین و   « :»َو َلا َخَلَق السََّماَواِت َو اْلَأْرَض َو َما َبْیَنُھَم ا َب اِطال  «: فرمودنده اند

  ).481:78حکمت، شریف رضی(» نیافریده اند باطل آنچه را مابین آنهاست از روي
دهـد کـه هـدف بزرگـى در      گواهى مى، انسان و جهان ن جهان آفرینشِئتمام قرا

 انسان و جهان را آفریده است، آفرینش او بوده و خداوند حکیم براى آن هدف مهم
در ایـن  ) رحمـه اهللا علیـه  (عالمه محمدتقی جعفـري  .)46:1375 ،3ج ،مکارم شیرازي(

اصول و فروع دین با اثبات اینکه انسان دراین دنیا موجـودي اسـت   « :باره می فرمایند
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و جهان هستی نیز حقیقتی است هدفدار و براي رسیدن به ایـن هـدف سـعی    ، هدفدار
وکوشش و تالش جدي و گـزینش موضـوعات و انتخـاب طریـق مناسـب ضـرورت       

وا مـی   او را در دگرگون کردن موقعیتها و تطبیق زنـدگی بـر قـوانین بـه تکـاپو     ، دارد
   ).61:1379، جعفري( ».دارد

اى به حیات و  با دید ویژه و اسالم جهان بینى روشنى درباره هستى و آفرینش دارد
جهان هسـتی را در زیبـاترین صـورت    ، خداوند، از نظر اسالم .نگرد زندگى انسان مى

 ازمندین شیخو تیو ترب تیهدا يانسان برا .آفریده و در اختیار انسان قرار داده است
و آسـمان و   نیاعم از زمـ  يویمواهب دن  یاست و خداوند تمام يادیز يامکانات ماد

از  يمنـد  او نهـاده و نـوع اسـتفاده و بهـره     اریدو وجود دارد در اخت نیچه را در انهر آ
 تیبشـر   يبـرا  یالهـ  يایـ و اول پیـامبران که توسط  ییها در برنامه زیاز آنها را ن کیهر

و آخرت  ایسعادت دن، از آنها حیصح يریگ تا انسان با بهره استکرده اعالم ، فرستاده
در این باره می ) علیه السالم(پیشواي آزادگان امام علی . کند نیو تضم نیخود را تأم  

َأَواِن َفْلَیْعَم ِل اْلَعاِم ُل ِم ْنُكْم ِف ي َأیَّ اِم َمَھِل ِھ َقْب َل ِإْرَھ اِق َأَجِل ِھ َو ِف ي َفَراِغ ِھ َقْب َل             « :فرمایند
ِر َظْعِن ِھ  ُشُغِلِھ َو ِفي ُمَتَنفَِّسِھ َقْبَل َأْن ُیْؤَخَذ ِبَكَظِمِھ َو ْلُیَمھِّْد ِلَنْفِسِھ َو َقَدِم ِھ َو ْلَیَت َزوَّْد ِم ْن َدا   

کوشش کننده از شما در ایـام مهلـت   «): 116:86خطبه، شریف رضی(» ...ِلَداِر ِإَقاَمِت ِھ  
وقت فراغت قبل از اینکه گرفتار شود و  ریابد و درکه مرگ او را داینبکوشد پیش از 

آدمـى بایـد بـراى    . انـد  در زمانى که راه نفس بـاز اسـت و هنـوز گلـویش را نفشـرده     
آسایش فردا و ثبات قدم سفره طاعت آماده کند و از سراى رفتنى براى خانـه اقامـت   

  »...توشه بردارد

 :ن هشدارها چنین می فرماینددر ادامه در بیان دالیل ای) علیه السالم(امام علی 
َقْد  َفِإنَّ اللََّھ ُسْبَحاَنُھ َلْم َیْخُلْقُكْم َعَبثًا َو َلْم َیْتُرْكُكْم ُسًدى َو َلْم َیَدْعُكْم ِفي َجَھاَلة َو َلا َعًمى«

این به « :)116:86خطبه، شریف رضی(» َسمَّى آَثاَرُكْم َو َعِلَم َأْعَماَلُكْم َو َكَتَب آَجاَلُكم
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یل آن است که خداوند شما را عبث و بیهوده نیافریده و مهمل نگذاشته و در جهل دل
و اعمال  ه استتعیین فرمود اًبلکه وظایف شما را دقیق، و نابینایى رها ننموده است

ر داشته استاداند و سر شما را مى   .»مد عمرتان را مقرّ
انسان است و در واقـع  ، هدف از آفرینش جهان و، بنابراین آفرینش جهان هدفدار

جهان خلق شده است که مدرسه انسان و محل تربیت و جایگاه تکامل باشـد و انسـان   
بتواند با استفاده از ابزارها و امکاناتی که در آن فراهم شده است زمینه تکامل معنـوي  

  .خود را فراهم سازد
  وسیله بودن دنیا -2 -3

حکـم  ، دگی آدمـی در آن هسـت  دنیا از آن جهت که وسایل و امکاناتی براي زن
همه انسانها به دنبـال کسـب سـعادت    . ابزاري مناسب براي تحقق غایت آفرینش دارد

  . به عنوان غایت زندگی هستند، جاوید
. تفکر اسالمی بر دستیابی به آسایش جاودانه همچون آرمـان زنـدگی تأکیـد دارد   

لـذت اسـت در   جـاودانگی و  ، کـه حـاوي معنـایی گسـترده از آسـایش     ، تعبیر بهشت
اهمیــت وجایگــاه ویــژه اي را بــه خــود  ، نگــرش اســالمی همچــون ادیــان ابراهیمــی 

هم چنین و کننده اي در تبیین آینده عالم و آدم تعیین  اختصاص داده و از نقش بسیار
  . هدایت زندگی شخصی و عمومی مردمان برخوردار است

رى است که انسـان بـراى   دنیا سراى ناپایدا، دیدگاه اسالم و تمام ادیان آسمانىاز 
اندوختن زاد و توشه و کسب کمال و معرفت و به دست آوردن بال و پر براى پـرواز  
در سراى جاویدان به آن گـام نهـاده اسـت و بـه همـین دلیـل خداونـد او را بـا انـواع          

اعم از عبادات و طاعات و ترك شـهوات و مصـائب و   ، آزمایشها و تمرینهاى سخت
دهـد و بـراى زنـدگى ابـدى در      نیا آمیخته است پرورش مىکه با زندگى د مشکالت

 ـ  که سرایى است مملو از خیـر و برکـت بـراى نفـوس پـاك و مهـذّب       ـ  جهان دیگر
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   .)352:1375 ،3ج ،مکارم شیرازي( سازد آماده مى
و از ، رشـد و هـدایت آدمـی نگریسـته     به منظوراگر دنیا به عنوان وسیله و ابزاري 

اي استفاده شود که بتـوان در دنیـا    مظاهر و مواهب و امکانات مادي و دنیوي به اندازه
تـوان   می، کرداي براي آخرت فراهم  عبادت و بندگی خدا را انجام داد و زاد و توشه

ساز سـعادت   مناسبی براي کسب و تجارت مواهب معنوي و زمینه  گفت که دنیا مکان
الدُّْنیا « :کشتگاه آخرت است) صلی اهللا علیه و آله(یر پیامبراخروي انسان است و به تعب

نیــز ) علیــه الســالم (امــام علــی  چنانکــه ؛ )267:1405، یئاحســا(» َمْزِرَع  ة اْل  آِخَرة 
» َو َرِبُح وا ِفیَھ ا اْلَجنَّ ة   ، اْكَتَس ُبوا ِفیَھ ا الرَّْحَم ة   . َمْتَج ُر َأْوِلَی اِء اللَّ ھِ   ...ال دُّْنَیا «: انـد  فرمودنده

تـوان بـا    خداسـت و مـی   ياولیا  دنیا محل تجارت« :)492:131حکمت، یف رضیشر(
   .»دبهشت و همه خیرات و برکات اخروي را به دست آور، آن

تـوان در صـورت شـناخت     داند که مـی  اي می دنیا را وسیله) علیه السالم(امام علی 
َفِإنَّ « :نمانددرست با آن به هدفهاي واالي انسانی رسید و در حد پست و پایین آن هم 

ال  دُّْنَیا َل  ْم ُتْخَل  ْق َلُك  ْم َداَر ُمَق  اٍم َب  ْل ُخِلَق  ْت َلُك  ْم َمَج  ازًا ِلَت  َزوَُّدوا ِمْنَھ  ا اْلَأْعَم  اَل ِإَل  ى َداِر          
هـاي   وسعت و زیبایی و جاذبه  دنیا با همه«: )190:132خطبه ، شریف رضی(» ...اْلَقَرار

سـت کـه خـود را بـه     ا ن بسیار واالتر از آنگوناگون در خور مقام انسان نیست و انسا
بـه سـرمنزل    رسـیدن زیرا دنیا وسیله و ابزاري است که بایـد از آن بـراي    ؛دنیا بفروشد

  »...اصلی بهره گرفت
اگر بینش و نگرش آدمی نسبت به دنیا و آخرت تغییر کند و بداند که دنیا وسـیله  

عمر آدمـی محـدود اسـت و     چنین هم ؛هدف و دنیا گذرگاه است نه قرارگاه  است نه
کنـد و خـود    بازنگريخویش باید   یابد که در کارهاي درمی، ابدي نامحدود یزندگ

از این خود را به این دنیـا    بسیار طوالنی و جاویدان آماده سازد و بیش يرا براي سفر
 و به جـز وسـیله فریـب و نیرنـگ چیـز      مشغول نکند؛ زیرا دنیا جز سرگرمی و بازیچه
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َأنََّم ا اْلَحَی اة ال دُّْنَیا َلِع ٌب َوَلْھ ٌو      «: ؛ چنانکه خداونـد در قـرآن مـی فرماینـد    تدیگري نیس

تنهـا   ایدن یزندگ دیبدان« :)20/حدید(» َوِزیَنة َوَتَفاُخٌر َبْیَنُكْم َوَتَكاُثٌر ِفي اْلَأْمَواِل َواْلَأْوَل ادِ 
در اموال و  یشما و افزون طلب انیدر م یو فخرفروش یو تجمل پرست یو سرگرم يباز

» َراِجُع ونَ ِإنَّا ِللَِّھ َوِإنَّ ا ِإَلْی ِھ   « ؛»بازگردداصلی خویش  جایگاهو او باید به  فرزندان است
نبایـد بـه دنیـا بـه      بنـابراین  .»میگـرد  یاو بازم يو به سو مییما از آنِ خدا«: )156/بقره(

سرمایه عمل صالح  براى اندوختن اى بلکه ابزار و وسیله، عنوان هدف نهایى نگاه کرد
ایـن   ممکن است. گیرى در جایگاه ابدى است نتیجه به منظورو تحصیل معارف الهى 

له در زنـدگى  ئولى در واقع سرنوشت سـازترین مسـ  ، مطلب در نظر بعضى ساده باشد
همین است که به مواهب مادى دنیا و امکاناتى که در اختیار او است به کدام ، انسانها
و بـه  ـ   هدف نهایى و مطلـوب واقعـى   نابزار و وسیله یا دید ندید، کند نگاه مى دیده

  . غرض غایىـ  اصطالح
  آخرت گرایی  -3 -3

ظلـم و  ، ر فرهنگ اسالمی یکی از عوامل مهم بازدارنده انسـان از انـواع زشـتیها   د
جاودانـه   ؛خواهد همیشـه باشـد   زیرا انسان می ؛ی استیآخرت گرا، گیهاهرزستمها و 
در ذات » مطلـق خـواهی  «زندگی او نـابود نشـود کـه غریـزه     ، لذّت او، عمر او ؛گردد

پس باید به دیـار دیگـري   ، پذیرد در دنیاي فناپذیر تحقّق نمی آرمانانسان است و این 
   .)83:1379، دشتی( بهشت جاویدان است، سفر کرد که تنها پاسخ مثبت این غریزه

تواند بـه غریـزه    جاودانه پس از مرگ میی و زندگی یبهشت گرا، ییآخرت گرا
 :امام علی در بیـانی گهربـار چنـین مـی فرماینـد      .مطلق خواهی انسان پاسخ مثبت دهد

همانـا تـو بـراي زنـدگی     « :)398:31نامـه ، شـریف رضـی  (» ِانَّما ُخِلْقَت ِلالِخَرة الِلل دُّْنیا «
توجه به اینکه تمام به تعبیر دیگر با  .»جاویدان آخرت آفریده شدي نه دنیاي زودگذر

پدیده هاي عالم طبیعت و همه اشخاص و اشیایی که در دنیا هستند و سرانجام زائل و 
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و به مرگ فنا منتهی مـی شـود تـا زمینـه رسـتاخیز عظـیم آخـرت        ، )49/احقاف( فانی

از . )113/مومنـون ( عمر دنیا در برابر آخرت روز یا سـاعتی بـیش نیسـت   ، فراهم شود
آرمانخواه و کمـال  ، جو موجودى است ارزش ؛خواهد لق را مىکمال مط طرفی انسان

   . )57:1384، مطهري( خواه مطلوب
بنابراین دنیا با این محدودیتها و فناپذیري نمـی توانـد جوابگـوي امیـال فطـري او      

ناپذیر است گرایش داشته باشد و آنچـه از   پس باید به آخرت که جاودان و فنا. باشد
ضمن دعـوت مـردم   ) علیه السالم(فراهم گرداند و لذا امام علی ، زاد و توشه نیاز دارد

توصـیه  بودن براي سفر آخرت   همگان را به آماده، نیک در دنیا رفتاربه خداپرستی و 
ــد َفَت  َزوَُّدوا ِف  ي ال  دُّْنَیا ِم  َن ال  دُّْنَیا َم  ا َتْح  ُرُزوَن   ... و َب  اِدُروا آَج  اَلُكْم ِبَأْعَم  اِلُكمْ «: مــی کنن

به سبب کردار خـود بـر مـرگ خـویش     « :)95:64خطبه، شریف رضی(» َسُكْم َغدًاِبِھَأْنُف
پس در دنیا از دنیا توشه بردارید تا خود را بـراي فـرداي قیامـت از    ...پیش دستی کنید

  .»عذاب الهی برهانید
بر همین اصل معنوي تکیه دارد که روحِ ) علیه السالم(امام علی سیاست آموزشی 

، هـا و هواپرسـتیها  یشهوت زدگ، یت کند و از انواع دنیاپرستیهارا تقو» ییآخرت گرا«
ُك ْن  «: این امر به زیبایی بیان شـده اسـت  )  علیه السالم(در کالم امام  . جامعه را برهاند

بـا تـن و بـدنت در    « : )145:1366، آمدي(» َو َعَمِل ك   ِفي الدُّْنَیا ِبَبَدِنَك َو ِفي اْلآِخَرة ِبَقْلِبَك
  .»ا کردار و میل دلت در آخرتاش و بدنیا ب

دانـد کـه مسـافران سـفر      دنیا را گذرگاه و مکان موقتی می) علیه السالم(امام علی 
پردازند و آن گاه به سراي  ي را در آنجا به استراحت و سرگرمی میزچند رو، ابدیت

اٍز َو اْلآِخَرة َداُر َق َراٍر  َأیَُّھا النَّاُس ِإنََّما الدُّْنَیا َداُر َمَج«: ابدي و جاودان سفر خواهند نمود

 اي همانا دنیـا خانـه  ، مردم« :)320:203خطبه، شریف رضی(» ِلَمَق رُِّكم   َفُخُذوا ِمْن َمَمرُِّكْم
پس از گذرگاه خود توشه برداریـد بـراي جـایی     ؛گذرا و آخرت سرایی است پایدار
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ِمْن َاْبناِء َاآلِخَرة َوالَتُکوُنوا َفکُوُنوا « :و لذا بارها رهنمود می دادند »که در آن پایدارید

از « :)83:42خطبـه  ، شـریف رضـی  (» ِمْن َاْبناِء الدٌّْنیا  ُكلَّ َوَلٍد َس ُیْلَحُق ِبَأِبی ِھ َی ْوَم اْلِقَیاَم ة    
خیز هـر فرزنـد بـه مـادر     فرزندان آخرت باشید و از فرزندان دنیا مباشید که روز رسـتا 

  .»خود پیوندد
شود و  کند و بدان متصف می انسان بدان میل می، گیردهر چه مقصود آدمی قرار 

خواهد که آخرت را مقصود گیرند و از مقصود  از مردمان می) علیه السالم(امام علی 
  .و اتصاف به آن اجتناب ورزند ایقرار دادن دن

  
  نتیجه گیري
بـه  با نگـاهی همـه جانبـه     براساس تعالیم قرآن وسنت نبوي) علیه السالم(امام علی 
 بر اساس بدین معناکهند؛ وجهان را مد نظر قرار داده ا خدا، انسان، شناخت مقوله کار
 توجه به اخـالق اسـالمی در کـار را    ،دنارائه می ده، انسان وجهان ازخدا شناختی که

 و ؛ خالقیـت، مالکیـت  براساس این تعالیم مبانی خداشناختی. دناجتناب ناپذیر می نمای
. ؛ فطرت نگري، کرامت ذاتـی ومختـاربودن اسـت   شناختیمبانی انسان  .ترازقیت اس

گرایی نیز مبانی جهـان شـناختی  اخـالق کـاررا     خرت آو  هدفداري، وسیله بودن دنیا
   .می دهدتشکیل 

  
  یادداشتها 

و  28: سازمان تبلیغات اسالمی :تهران. 2و  1ج . 13چ  .آموزش عقاید ).1374(محمدتقی، مصباح یزدي: ك.ر -1
60.  

و  382 :کتابخانه سنائی :تهران. 2ج  .سفینه البحار و مدینه الحکم و االثار ).بی تا(شیخ عباس، قمی :ك.ر -2
381. 

  .18-20/؛ اسراء41/؛ روم20/؛ شورا29/؛ کهف3/؛ دهر40/؛ عنکبوت114/؛ نحل11/رعد: ك.نیز ر -3
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پژوهشگاه فرهنگ و : تهران. 4ج  .دانشنامه امام علی، عبادت و عبودیت). 1380(سید محمد علی، مدرسی

  .اندیشه اسالمی
  .انجمن اسالمی دانشجویان مدرسه عالی ساختمان: تهران. 3چ  .فطرت). 1364(مرتضی، مطهري

  .صدرا: قم. 11چ  .فلسفه اخالق). 1372(__________
  .صدرا: قم. 5چ  .اصول فلسفه و روش رئالیسم). 1378(__________
  .صدرا: قم. 7چ  .فلسفه اخالق ).1380(__________
  .صدرا: قم .سیري در نهج البالغه ).1384(__________

موسسه کار و تامین : تهران .بررسی اخالق کار و عوامل فردي و اجتماعی موثر بر آن). 1380(سعید، معیدفر
  .اجتماعی
  .دار الکتب االسالمیه: تهران. 3 و 1 ج .پیام امام شرح تازه و جامعی بر نهج البالغه ).1375(ناصر، مکارم شیرازي

  .علیه السالم مدرسه امام علی ابن ابی طالب: قم. 2چ . 1ج  .اخالق در نهج البالغه ).1377(_____________
  .مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر: تهران. 3چ  .مبانی انسان شناسی در قرآن). 1379(عبداهللا، نصري
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