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Abstract 

The purpose of the present study is an analysis of the originality of “Islamic ethics”. 

Using descriptive analysis, this research reviews the viewpoint of the deniers of 

“Islamic ethics”. In this regard, the study is focused on the viewpoints of those who 

have refuted “Islamic ethics” as well as the ideas of Muslim thinkers who have 

concentrated on two keywords in morality, that is “virtue” and “justice”, as two 

effective components in compiling the structure of Islamic ethics. The results showed 

that some arguments raised by the deniers of Islamic ethics are somehow justifiable as 

they say that the ethical books throughout the history have been under the influence of 

Greek ethics (specially Plato and Aristotle) and that Aristotelian justice is more of a 

“social justice” type that begins with an “individual” and leads to the distribution of 

blessings, income, benefit, judgement, and arbitration. Furthermore, they say that 

ethical instructions in the verses and traditions are not coherent but they are scattered. 

Yet these arguments do not make us assume that valuable attempts of thinkers such as 

Ibn Miskawayh, Khāja Nasir Tūsī, Mullā Mihdī Narāqī and tens of other philosophers 

in compiling Islamic ethics are as a result of negligence to the indigenous belongings. 
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 چکیده

-ییفپژوهش با روش توص یناست. در ا «ینظام اخالق اسالم»بر اصالت  یلیهدف پژوهش حاضر تحل

ر پژوهش، ب این در. اندشده «ینظام اخالق اسالم»شده است که  منکر  یبررس یافراد یدگاهد یلی،تحل

 یدتاک انیون فهآراء فالس یقتلف یمسلمان برا یشمنداناند یزو ن «ینظام اخالق اسالم»منکران  هاییدگاهد

اختار س ینمؤثر در تدو ۀبه عنوان دو مؤلف« عدالت»و  «یلتفض» یعنینظام،  ینمهم ا یدواژۀدو کل یو بر رو

تا  یمنکران نظام اخالق اسالم یلاز دال ینشان داد که برخ یجتمرکز شده است. نتا ی،نظام اخالق اسالم

 یژه)بو یوناناخالق  هاییرآموزهتحت تأث یخدر طول تار یکتب اخالق ینکهموجه است، ازجمله ا یحدود

ز است که ا« یعدالت اجتماع»شتر از نوع یب ییعدالت ارسطو کهیناند و اافالطون و ارسطو( قرار گرفته

 یهاآموزه  ینگردد. همچنیمنجر م یسود، قضاوت و داور م مواهب، درآمد،یشود و به تقسیآغاز م« فرد»

باعث  یلدال ینا ۀوجود، هم ینو به صورت پراکنده است. با ا یستن جممنس یاتو روا یاتدر آ یاخالق

و  ینراق ی، مالمهدیر طوسیه، خواجه نصیهمچون ابن مسکو یشمندانیکه تالش ارزشمند اند شودینم

 یخود تلق یبوم یهابه داشته توجهییحاصل ب ینظام اخالق اسالم یندورا در ت یگرد یشمندها اندده

 .یمکن
 

 .عدالت یلت،ارسطو، فلسفه اخالق، فض ی،اخالق اسالم ها:کلیدواژه
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 مقدمه .1

است که  یموضوع ترینیدی، کل«حکمت»دانستن آن با  یکیو  1«لتیفض»دادن به مفهوم  یتاهم
گردد. اگر یبرم یحالد مسیش از میسال پ 011 یعنیدور،  یهابه زمان یمباحث اخالق ۀآن در حوز ۀسابق

 و گرایییفهوظ ۀبر کردار، شامل حوز یاخالق مبتن»را به دو گروه  یمربوط به اخالق هنجار هاییدگاهد
با  یاسالم که قرابت اخالق یستن یدیترد یم،کن یمتقس «یلتبر فض یاخالق مبتن»و  «گرایییتغا ۀحوز
گردد یبر کردار به عهد رنسانس برم یمربوط به اخالق مبتن یاتاست. اساسًا نظر یشترب راییگیلتفض

وده ب گرایییلتفض یانه،دوران باستان و م هاییدگاهد یشترب یالگو یرا(، ز162، ص1930یاری،)شهر
اط و سقرشود، با یقلمداد م یزاخالق ن ۀدر حوز یفلسف –یعقل یکردکه محور رو گرایییلتاست. فض

الق اخ ۀبه حوز یامفهوم به صورت برجسته ین. ایافت یافالطون آغاز شد، سپس در ارسطو نظم منطق
 در مباحث اخالق «یلتفض» یت. اهمیافت مامسلمان، نشو و ن یشمندانمنتقل شد و در دامان اند یاسالم
 یطۀو نه در ح «ییگرایتغا» ۀرا نه در جرگ یاز فالسفه، اخالق اسالم یاریاست که بس یبه حد یاسالم

اند محسوب کرده «گرایییلتفض»تحت عنوان  یگری،د ۀبلکه آن را متعلق به حوز ،«گرایییفهوظ»
 (. 79، ص1911 ی،)زمان
نظام اخالق  ینآن، بر تدو ییو ارسطو یافالطون یبه معنا یلتبر فض یاخالق مبتن یخیتار نۀیشیپ

 ،ینظام یناصالت چن ینۀدر زم یمتعارض یهاامر سبب شده که قضاوت ینموثر بوده است. ا یاسالم
. انددهرا منکر ش «ینظام اخالق اسالم» یترا فراتر گذاشته و از اساس، موجود یپا یمطرح شود. برخ

. خوردیتر به چشم مکم ی،علوم اسالم یگرد یهاشاخه یتدر مورد موجود یدگاه،حد از اختالِف د ینا
را  یمسلمان، نه تنها نظام اخالق اسالم یشمنداناز اند یبرخ یدگاه،د ینست که برخالف اا یدر حال ینا

قلمداد  یاخالق یهانظام همۀبر آن نهاده و آن را جامع « علم اخالق»مسلم فرض کرده، بلکه عنوان 
 یخکه در طول تار ییهاضمن مردود شمردن تالش یز،ن ی(. گروه16، ص1، ج1966 ی،اند )نراقکرده

 اهتمام نموده یدر چهارده اصل کل یدجد ینظام اخالق یک ینصورت گرفته، به تدو ینهزم یناسالم در ا
 ی(.  گروه991، ص1930اند )مصباح، دهیآن مبادرت ورز هاییژگیو و یو به شرح و بسط کامل مبان

 «پرستش» ۀه حوزرا متعلق ب ینظام اخالق اسالم ی،اخالق یهانظام یرسا هاییدگاهپس از نقد د یگر،د
(. 197، ص1927 ی،اند )مطهرکرده یمعرف ینظام ینچن یاصل ۀرا مشخص« کرامت نفس»دانسته و 

 و خارج دانسته« ملکه»و « حال» ۀرا از مقول سالمیاساسًا اخالق ا یرین،متفاوت با سا یدر نظر یاعده

                                                           

1   . Virtue. 
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موضوع  نینفس، ا« البقاء یةالحدوث و روحان یةجسمان» یتبر خصوص یمالصدرا مبن یدگاهبر د یهبا تک
 گونهینا ی،اخالق یردانسته و معتقدند: در س «یصورت جوهر» ۀ، بلکه از مقول«حال و ملکه» ۀرا نه از مقول

 و ییراست که دستخوش تغ« وجود انسان»متحول شود، بلکه  «یآدم ماهیت»که ُخلق و خو و  یستن
 (.971، ص11، ج1930ی،آمل ی)جواد شودیتحول م

ه اند. الزم بشده «ینظام اخالق اسالم»که منکر  پردازدیم یکسان یدگاهد یحاضر به بررس پژوهش
 یکردرو فلسفی،–یکرد عقلیمتفاوت، شامل رو یکردچهار رو یدارا ی،ذکر است، نظام اخالق اسالم

ست. ا شده ینتدو «یقیتلف یکردرو» ۀپژوهش در حوز ینبوده و ا یقیتلف یکردو رو یکرد نقلی، رویعرفان
تالش  یپرداخته و سپس ضمن بررس «ینظام اخالق اسالم»منکران  هاییدگاهلذا، ابتدا به نقد د

و  «یلتضف» یعنینظام،  ینمهم ا یدواژۀدو کل یبر رو یونان،آراء فالسفه  یقتلف یمسلمان برا یشمنداناند
 خواهد شد. متمرکز ی،ساختار نظام اخالق اسالم ینمؤثر در تدو ۀبه عنوان دو مؤلف« عدالت»

 مسئله یان. ب2

ها دانشگاه یاو اخالق حرفه یدر قالب دروس معارف اسالم یکه آموزش اخالق اسالم یطیشرا در
 یهاسال یط کند،یم یفاا یانمعلمان در دانشگاه فرهنگ یتترب یژهبو یان،دانشجو یتدر ترب ینقش اساس

 یرأثدر ت یاکنندهیفنقش تضع تواندیشده که م یجادا یدهاییترد ی،نظام یندر اصالت وجود چن یراخ
 یرا برا یلیدال ی،بگذارد. مخالفان وجود اصالت نظام اخالق اسالم یبرجا یاخالق یهاآموزه ینا

 خالصه کرد: یلدر پنج مورد به شرح ذ توانیرا م یلدال یناند که اخود اقامه کرده یمدعا
 وجود ندارد. ینظام اخالق کی هاییژگیاز و یک یچما ه ییدر کتب روا -
 پراکنده است. یادر آثار متقدمان، کم فروغ  «یاخالق»مباحث  -
 اند.فالسفه، کم بهره یاخالق یهااز آموزه ی،فلسف یچیدۀبا اصطالحات پ ییعدم آشنا یلمردم به دل -
که  یستن یدر حد یدارد و به لحاظ کم   «یجنبه اقل  » یدر متون اسالم یاخالق اسالم یهاآموزه -

 .یردقرار گ ینظام اخالق یک یبتواند مبنا
فاصله  یاست که با اخالق قرآن «یونانیاخالق »شده،  یدهنام یاسالم یآنچه به نام نظام اخالق -
 دارد.

در  توانیمشخص کند تا چه حد م یل،دال ینو نقد ا یحاضر درصدد است تا ضمن بررس پژوهش
مشخص شود منظور از  یدبا یزداد؟ قبل از هر چ یتاهم یلدال ینبه ا یاصالت نظام اخالق اسالم ینف
 اءیدهنده و قرار دادن اش یبنظم دهنده، ترت یبه معنا« نظام» یمفهوم لغو یست؟چ« اسالم ینظام اخالق»
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ار بک یزرشته جمع کردن ن یکو در  یدنبه مهره کش یلغت در معنا یهااست. در کتاب یگردر کنار همد
 زیرا به نظم درآورند ن یدکه در آن مروار یا. گاه به رشتهباشدیو ُنُظم م یمرفته است. جمع آن انظمه، اناظ

واحد را  و کل یابندیم یوندپ ینیمع شکلکه به  گرددیاطالق م یاند. در اصطالح به مجموعه عناصرگفته
 و یباز یرتس یو هم به معن یهسرشت و سج یُخلق به معن یشۀاز ر یزاخالق ن ۀ.واژ آورندیبه وجود م
 (.992، ص6ج تا،یب یدی،؛ زب110، ص 0ق، ج1016بکار رفته است )ابن منظور،  یباصورت ز

 یو کاربردها ی، معانیاخالق در اصطالح دانشمندان و عالمان اخالق یست؟مفهوم اخالق چ اما
 ق آمده است: اصطالح اخال یبرا یرز یدارد. در منابع مختلف سه معن یمتفاوت

ها متناسب با آن یدار در نفس که موجب صدور افعالیپا یهائتیصفات و ه :یراسخ نفسان صفات
 شوند.یاز به تفکر و تأمل از انسان میطور خودجوش و بدون ن به

آن  شود، چهیا بد میخوب  یش کارهایدایاست که موجب پ یگونه صفت نفسان: هرینفسان صفات
کر و ف یرور راسخ و چه از یدار و غیصورت ناپادار و راسخ باشد و چه به یصورت پا به یصفت نفسان

 ا بدون تفکر و تأمل سر زند.یشه حاصل شود و یاند
رود، مثاًل یبکار م یل اخالقیك و فضایاخالق، صرفًا در مورد اخالق ن ۀواژ یگاه :یاخالق فضایل

ه ک یا زمانیو « است یراخالقیغ ی، کارییگودروغ»ا ی« است یفالن کار، اخالق»شود: یگفته م یوقت
ن ی. ااستلت ی، منظور از اخالق، تنها اخالق فض«اخالق، عشق و محبت است ۀعصار»شود: یگفته م

و « خوب»ا ی« درست»معادل با  1«یاخالق»ر یج بوده و غالبًا تعبیهم را یسیمعنا از اخالق، در زبان انگل
 (.11-77، ص1910است )مصباح،« بد»و « نادرست» یبه معنا 2«یالقاخریغ»در مقابل آن 

استوار  یوضع و حالت نفسان یکبوده و منظور از آن، « ملکه»اخالق همان  یر،از منظر خواجه نص 
 شهیبه تفکر و اند یازمندبدون آنکه ن شود،یاز آن صادر م یبا سهولت و آسان یاست که فعل آدم یو راسخ

است از:  رتعبا ینظام اخالق یفعام از اخالق، تعر یر(. براساس تعب111، ص 1961 ی،باشد )طوس
 و مردم از یابندیم یوندعرف جامعه، با هم پ یا یند یلۀها که به وسو ارزش یناز عناصر، قوان یامجموعه»

 (.71، ص 1939)فرانکنا، «کنندیم یرویپ یجمعدسته یا یآن به طور انفراد

  یمنکران وجود نظام اخالق یلدال ی. نقد و بررس3

 وجود ندارد.  ینظام اخالق یک هاییژگیاز و یک یچما ه ییدر کتب روا اول: دلیل
                                                           

1  .  Ethical. 
2   . Unethical. 
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ات، مسائل یات قرآن و روایکه در آ یریمبپذ یدبه ناچار با یم،بدان یرا وح یگانه منبع اخالق اسالمی اگر
را  یاخالق یها(. لذا، آموزه32ق، ص1013 ی،ر است )مجتبویناپذكیگر تفکیر مسائل دیاز سا یاخالق

 یو ضبط شده، ول ثبتکتب  ینها در اآموزه ینات جستجو کرد. ایو روا یاتدر قالب آ توانیفقط م
در « اخالق»کنند. ینم یرویاست، پ یهر نظام اخالق ۀکه الزم ینشده و از نظم خاص بندییتاولو

 ست. ا« آداب»همان  یآثار عمومًا به معن گونهینا
، ی، غرر الحکم عبدالواحد آمدیاالنوار طبرسمانند مشکوة  ییهاو انتظام موجود در کتاب شکل
 انگریآنان را نما توانیاست که نم یاخ صدوق به گونهیو مصادقة االخوان ش ید اهوازین بن سعیالزهد حس

 یانم سخن به یم فکریستبه عنوان س« نظام»از  یاساسًا وقت یرابه حساب آورد، ز« ینظام اخالق اسالم»
در  «هاروش»و « اصول» ،«یمبان»، «اهداف» یعنینظام  یک یچهار رکن اصل یفتکل یدابتدا با ید،آیم

 باشد.  «یاتاهداف و غا»بر  یآن مبتن «یمبان»که   یافت یناناطم یدآن، روشن گردد. سپس با
برخالف « هاروش»و « اصول»ها قرار دارند. «هست» ۀاست که در حوز یاییقضا یقت،در حق مبانی

تفاوت م یطدر شرا توانندیو م گیرندیقرار م «یدهابا» ۀهستند که در حوز ییهاشامل دستورالعمل ی،مبان
 شوندیصادر م «یمبان»ضرورتًا از « هااصول و روش»نظام منسجم، هر دو دسته  یککنند. در  ییرتغ

حول  ی،(. عالوه بر آن الزم است، موضوعات مطرح شده در هر اصل30-11، ص7، ج1916 ی،)باقر
با هم  یتعارض یز،مباحث ن یکه محتواآن یگراجتناب شود. شرط د یمحور دور بزنند تا از پراکندگ یک

ل هم هستند. کارکرد  ینا یدر واقع  اجزا یرانداشته باشند، ز ه ب است که یندر ا یزن «وشر»نظام، مکم 
 یث،دکتب ح یعنیگونه آثار  ینا یستن یدیشد. ترد یکقدم به قدم به مخاطب، نزد توانیآن، م یلۀوس

 هستند.  نظام منسجم یک یاتخصوص یناز ا یبرخ یافاقد همه 
 یرا حت یثدرست است و کتب حد یمطلب تا حد ینگفت، هرچند ا یداشکال با یندر پاسخ به ا 

حال  نیبه حساب آورد، در ع یاخالق یافتۀنظام ساختار یکبه عنوان  توانیاگر موضوع آن واحد باشد، نم
 یازمندثار، نگونه آنیمؤلفان ا یزۀانگ یافتآثار قلمداد کرد. در گونهینا یبرا یرا نقص یصهخص ینا توانینم

 است.  یشتریتعمق ب
بزرگ از جمله  یکه علما یگفت، زمان یدبا ییدر کتب روا ینظام اخالق اسالم یابیمورد عدم رد در

تند، هدف پرداخ ین کتب اخالقیگران، به تدویو د یخ طبرسیخ صدوق، شید، شین بن سعی، حسینیکل
« ثیکتب حد»نبوده، بلکه رسالت آنان، نگارش « ینظام اخالق اسالم»ساختار  ینوجه تدو یچآنان به ه

نظام  گریانکه ب یثار در چارچوب نظم خاصآ ینن بزرگان، خرده گرفت که چرا اید بر ایبوده است. لذا، نبا
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ات، یغا یینبت یبرا یچ تالشیکتب ه ینگونهاست که در ا یعیاست؟ طبن نشده یباشد، تدو یاخالق اسالم
 ها انجام نگرفته باشد. رفع تعارض یها و حتاصول، روش یمبان

در  یاجتماع یطو شرا ل تفاوت مخاطبان آنیآثار به دل یندر ا یزث نیاحاد یسطح علم یگرد یسو از
که  یهستند، در حال ات، عامه مردمین روایاز ا یساله صدور آن، متفاوت است. مخاطب برخ 701 ۀدور
 یث،اداح رخیدانشمند انشاء شده است. در ب یعیانش یااز اصحاب  یکیدر پاسخ به سؤال  یثاحاد یبرخ
ه،تق ینوع  گونهنیاساس، ا نیاند. بر انسخ شده یعدب یاتتوسط روا یاتروا یبرخ یو گاه یدهلحاظ گرد ی 

شده بر  یادخارج کرد تا اساسًا اشکاالت  «ینظام اخالق اسالم» یطراح ۀاز جرگ یدث را بایکتب حد
آنان را در  یدبا یو آموزنده هستند، ول یدمف یآثار هرچند مشحون از مسائل اخالق ینها وارد نباشد. اآن

 اسالم باشند. ینظام اخالق یانگراخالق که ب یهاکتابقرار داد، نه « ثیحد»کتب  ۀزمر
 پراکنده است.  یادر آثار متقدمان، کم فروغ  «یاخالق»مباحث  دوم: دلیل
ن اب» یا« خلدونابن»متقدم همچون  ۀفالسف یندر ب یهستند که مباحث اخالق یمدع یگرید گروه

ه اند. بنداشته یبه مباحث اخالق یجد ییتبرخوردار نبوده و آنان عنا یکاف یتاز اهم« یصاعد اندلس
نها به ت مرده،را برش یعلوم اسالم یاصطالحات الفنون، وقت کتاب کشاف ۀدر مقدم« یتهانو»عنوان مثال 

او اساسًا اخالق را جزء علوم متداول  رسدیبه موضوع اخالق، اکتفاء کرده است. به نظر م یکوتاه ۀاشار
اخالق و مباحث مربوط  شودیمشخص م یلدال ینا ۀدر آن زمان، محسوب نکرده است. لذا، از مجموع

 یستن یتدور از واقع یلیخ ین،اند. بنابرانبوده یاسالم یبه آن در گذشته، هرگز جزء علوم متداول و ضرور
علم، سابقه  یخگذشته و تار یعلما یفاتنظام مستقل در تأل یکدر قالب  یاگر گفته شود که مباحث اخالق

 ندارد.  یچندان
« ن خلدوناب. »یستبرخوردار ن یخیعلم مستقل از اصالت تار یکموضوع به عنوان  ینا یگر،د یانب به

 در یاسالم یهادر ثبت دانش یزن یاند و تهانوبه اخالق  نداشته یااشاره یچه «یابن صاعد اندلس»و 
، 1930دگان، یسناز نو ی)جمع کندیدر موضوع اخالق بسنده م یکشاف، فقط به اشاره مختصر ۀمقدم

باحث م گونهینبلکه معتقدند ا یستند،ن یندر آثار متقدم یگروه، منکر وجود مباحث اخالق ین(. ا13ص
داشته ن یتععلم مستقل، موضو یککتب مختلف پراکنده شده و به صورت منسجم و به عنوان  یاندر م

 است. 
 گفت: یدپاسخ با در

ر االعراق یاالخالق و تطهب یتهذ یعنی( یهجر 071–976یا971) یهکتاب ارزشمند ابن مسکو اواًل: 
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برخوردار  یشود، از انسجام کاملیاست و جزء آثار متقدم محسوب م یاز آثار ارزشمند اخالق یکیکه 
 .(36ق، ص1019 ی،مدعا است )راز ینبوده و ناقض ا

« یخالقنظام ا»بر عدم وجود   یلیدل تواندیات نمیات و روایآ یاخالق یهاجنبه یریناپذكیتفک :یاً ثان 
 ینها بود. اآموزه یندر ا ینظام اخالق یاصل یرمایۀمنکر خم توانیدر فرهنگ اسالم باشد. حداقل نم

ما وارد بوده، ا یزن یاسیس امو نظ ینظام اقتصاد ی،و اعتقاد یها ازجمله، نظام فکرنظام یراشکال در سا
 در اسالم نشده است. ییهانظام ینمنکر وجود چن یلدل ینبه ا یکس

قن هاییافتهاست.  یدهبه ما رس یقرآن یهادر قالب قصه« یاعتقاد»از مسائل  یاریبس  ه ک یمت 
ا ر« اسالم ینظام اعتقاد»و  یدهکش یرونب یاتآ یالمسلمان با ظرافت تمام آن را از البه یشمنداناند

ء خلف ایانب ۀریس با ییکه هدف آن آشنا یاتیات و روایکه از آ یستن گونهیناند. مگر اکرده گذارییهپا
 یقرآن، موضوعات اخالق یات اقتصادیتوان از آینم یااستخراج شده است؟ آ یبوده، احکام اسالم

 ۀکمک به مستمندان و صدها مسئل ین،انت به مسلممان، اعیبه عهد و پ ین و وفاید یاستخراج کرد؟ ادا
سر بزرگ معاص یی،قرآن دارد. به عنوان نمونه، عالمه طباطبا یاقتصاد یاتدر آ یشهر یگر،د یاخالق ر مف 

 ی،اجتماع ی،مختلف اقتصاد یاتآ یالاست، از البه یموضوع اخالق یککه « ادب»در خصوص 
نموده که  ینتدو یارزشمند ۀسوره مائده، مقال 171تا116 یاتآ یرتفس یلقرآن ذ یو فقه یاعتقاد یخی،تار

(. 966، ص 6، ج1936 یی،)طباطبا شودیمحسوب م یزانالم یرتفس یمۀضم یهامقاله ینجزء بهتر
ات و یآ ایاز کتاب خدا  یر موضوعات، بخش مستقلیر و کالم و سایل فقه، تفسیاز قب یاساسًا مگر مسائل

 . یمداشته باش ین انتظاریچن« اخالق»در مورد  یمبخواهشود که یات را شامل میروا
دم در آثار خود، جا ۀکه اگر فالسفنیا یبعد نکته ل یاند، دلدر نظر نگرفته یمسائل اخالق یبرا ییمتق 

امروز،  یایمهم در دن یعلم یهااز شاخه یکی. به عنوان مثال، یستمقوله نزد آنان ن ینا یتبر عدم اهم
کس  چیگفت که ه تواننمیبوده، اما  یستمموضوع هرچند مربوط به قرن ب یناست. ا« فرا اخالق»مبحث 

 علم به آن توجه نداشته است.  یخدر تار
گونه که کاهد و نه از اعتبار و ارزش آن. همانیمتأخر بودن اخالق نه از اصالت آن م ینکهآخر ا نکته

 یاسالم ۀدر فلسف« اصالت وجود»ر آن را در بحث مهم یاست، نظ نهگوینمسائل مستحدثه در فقه ا
 اصفهان و قرن یاست و به مکتب فلسف یدیبحث جد یکهرچند موضوع اصالت وجود،  یرام، زیشاهد

 یتا حد ،یافت یناسابن یژهومتقدم به ۀدر آثار فالسف توانیمبحث را م ینا یرد  پا یول شود،یمربوط م 11
 داد.  یصدر آثارش تشخ یها و اشارات ورا با توجه به نکته یناسابن یاصالت الوجود یدگاهد توانیکه م
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فه فالس یاخالق یهااز آموزه ی،فلسف  یچیدۀبا اصطالحات پ ییعدم آشنا یلمردم به دل سوم: دلیل
 اند.بهرهکم

ز ل استفاده ایند، به دلیاند با مردم سخن بگوخواسته یلسوفانمعتقدند، هرگاه ف یگرید گروه
اند با همردم، نتوانست یبه ُبعد عاطف یتوجهیخشك و ب یو استدالالت عقل یفلسف ۀدیچیاصطالحات پ

ن جامعه یختگابرقرار کنند. همواره، مخاطب آنان خواص و فره یقیو عم یرعموم جامعه، ارتباط فراگ
 ۀفلسف»بهتر  یربه تعب یافالسفه  یاخالق یممردم از تعال ۀاست که قسمت عمد یمعن نین بدیاند. ابوده

و عرفا و هنرمندان با استفاده  یبانکه اد یاند. در حالبهره بودهخبر و به همان نسبت از آن، کمیب« اخالق
مردم را با خود همراه سازند  یهام تودهیل عظیاند خات، شعر، خطابه و موعظه توانستهیادب ی،از هنر مردم

م فالسفه موفق شده باشند نظام یرین، بر فرض که بپذی(. بنابرا07ص ،1930 یسندگان،از نو ی)جمع
ه نظام هرگز نتوانست یناذعان کرد ا یدند، اما باینما یگذارهیپا یعنوان نظام اخالق اسالم را تحت یخاص

دهند مسائل یم یحمردم ترج یشتربر عموم مردم موفق عمل کند. ب ریثاست در جلب مخاطب عام و تأ
 ، موالنا، حافظ ویچون خواجه عبدالله انصار یهمچون گلستان و بوستان، و بزرگان یدر آثار را یاخالق
 اییندهمان توانندیآثار هرگز نم گونهینا یگر،د یکنند تا در کتب فالسفه اخالق. از سوجستجو  ی،فردوس

موم کرد که ع یانب ینچن توانیگروه را م ینا یدگاهد ۀ. خالصیندبه حساب آ« ینظام اخالق اسالم» یبرا
نند، کیم نمیاند، تنظف شدهیتأل یعنوان کتب اخالقکه تحت  یمردم خلق و خو و رفتار خود را با آثار

 اخالق قرار دارند.  ۀاز حوز یرغ یگریر منابع دیشتر تحت تأثیبلکه آنان ب
 یاز کتب عرفاندرست است که عموم مردم اخالق و منش خود را  ینگفت، ا توانیسخن م یننقد ا در

، ینراق یالسعادات مالمهد همچون جامع یرند و کتب اخالقیگیو حافظ م یچون گلستان، مثنو یو ادب
ستند. ه اندیشمندانخواص جامعه و  یشترآثار ب گونهینمخاطب ا یرابا عموم جامعه ندارد، ز یارتباط چندان

 یلمنابع اص یندر هم یدعرفا را با هاییلها و تمثقصه یات،اشعار، حکا یاذعان کرد منبع اصل یدبا یول
ل مث یذوقسندگان خوشیتوسط نو یممکن است مسائل اخالق اسالم یگر،جستجو کرد. به عبارت د

 رالدینیهمچون خواجه نص یلسوفانیف نتر ارائه شده باشند تا مثاًل از زبانیدلنش یموالنا، حافظ و سعد
که خارج از  یآثار ینگونها یرگرفت، تاث یجهتوان نتیمطلب حداکثر م یناز اگران. یرداماد و دیا می یطوس
خاطب م یبر رو ی،و ذوق یلیتمث ی،عرفان ی،اند، مانند کتب ادبنگاشته شده یمند اخالقنظام یهاقالب
الق ظام اخانکار ن» ۀبا مسئل یافته یناند و انوشته شده یاسالم خالقاست که در قالب ا یاز کتب یشعام ب

ائه ار یرا به صورت هنر ذوق یعلم یچیدهپ یلعرفا همان مسا یقتدارد. در حق یتفاوت فاحش «یاسالم
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 اند.کرده
با توجه به کاربرد اصطالحات مبهم و  یمحسوس است. عرفان نظر یشترب یاشکال در عرفان نظر این

اندك از خواص عرفا قادر به درك و  یت ارتباط با مخاطب عام را ندارد. تنها گروهیده در آن، قابلیچیپ
ا ن نظام را بیاند نقطه ضعف ابزرگ توانسته ۀو معارف خواهند بود. اما عرفا و متصوف یقکشف آن حقا
ات، شعر، خطابه و یاز هنر، ادب یریگبهره یقق عواطف و احساسات مردم، از طریر عمیاستفاده از تأث

ل یآنان از قدرت تمث ۀاستادان ۀموزون برطرف کنند. استفادخوش و لحن  یاز صدا یریگبهره  یموعظه، حت
اه گیجا ین نظام اخالقیو نثر موجب شده، ا ظمآموزنده در قالب ن یهاها و داستانها، قصهتیان حکایدر ب

 ۀتوسعه دهد. درست است که مردم با کتاب فالسف یاخالق یهار نظامیان عموم مردم، بهتر از سایخود را م
فال  یرباما در تع گیرند،یها فال نمبا آن گاهیچو به عنوان مثال ه یستندحافظ مأنوس ن یوانندازه داخالق به ا
وق س یو اخالق یفلسف یممفاه ینهم یکه آنان را به سو شوندیمواجه م یقیبا حقا افظح یوانخود در د

اشعار آن بزرگان  یالو شاعرانه و در قالب کلمات موزون در البه یفکه به صورت لط یمی. مفاهدهدیم
 تهممن سبقت رح یا»در عبارت « سابقه»گنجانده شده است. به عنوان مثال صاحب فال اگر نداند مفهوم 

 : یافتشعر حافظ را در نخواهد  ین(، هرگز مفهوم ا701ق، ص1910 ی،است )کفعم یبه چه معن« غضبه
 مشو یدهمه از سابقه نوم ین**** گفت با ا  یددم یدوخورش دییبخت بخسب یا گفتم

 (.061، ص 1906 یرازی،)حافظ ش  
قرار  ینظام اخالق یک یمبنا تواندیدارد و نم «یجنبه اقل» یاخالق اسالم یهاآموزه چهارم: دلیل

 .یردگ
که « خدومم یاتاخالق»: دسته اول، شوندیم یمبه دو دسته تقس یاتگفته شده که اخالق یدگاهد ینا در

ها ارزش گونهینها تحقق اهاست و هدف انسانبشر وقف خدمت به آن یو ثابت دارند و زندگ یارزش ذات
 یکم که اتفاقًا سهم هارزشا ینا یبرا یناز آن است و د یبشر تابع یکه در واقع زندگ یا. به گونهباشدیم

مشکل  یبه آن پرداخته است، ول یشترِگ تمام گذاشته و بسن شوند،یرا شامل م یاخالق یهااز تعداد آموزه
 یا «خدا»هستند، مانند مفهوم  «یاقل»شمار بوده و به اصطالح ها انگشتارزش ینکه تعداد ا ینجاستا

 یطحم یطها تابع شرا. آنباشندیبشر م یخدمت زندگ دراست که « خادم یاتاخالق»دسته دوم، «. انسان»
را  یاز کتب و منابع اخالق یمیهرچند ممکن است بخش عظ کنند،یم ییرگوناگون تغ یهابوده و در زمان

 یگریکرده و ارزش د ییرتغ یط،شرا ییرندارند و با تغ یچون ارزش ذات یبه خود اختصاص دهند، ول
، 1922)سروش،  «یلاخالق و فضا»محسوب کرد، نه « آداب» ۀآن را در زمر یدبا شود،یآن م یگزینجا
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 توانیچگونه م یرااست. ز «ینظام اخالق اسالم» یعماًل نف یدگاهی،د ینچن یعقالن یجۀنت(. 1-1ص
را  ینظام اخالق یکمخدوم(  یاتفقط با چند مفهوم محدود مانند خدا، انسان و روح )تحت عنوان اخالق

داب فهوم آاز م یباور به نظام اخالق اسالم یبه جا دهدیم یحترج یسندهنو یقتدر حق ؟کرد گذارییانبن
 یدگاهد ینهم هستند. در نقد ا ییردر معرض تغ یمها داارزش ینمعتقد است ا ینکها یژهاستفاده کند، بو

 یاییجغراف اً را اساس یاخالق یهاارزش ییرپذیریتغ ی،اسالم یتدوباره به ترب یفاضل کتاب نگاه یسندۀنو
از  یکی «ییراستگو»به عنوان مثال اگر  یعنی(؛ 16، ص7، ج1916 ی،)باقر یخینه تار داند،یم
که، اگر آن یح. توض«یانسان یاتح»است، مانند  یباشد، محدود به حدود خاص« خادم یهاارزش»

 بییاارز قیقت. در حشودیبه عنوان ارزش، قلمداد نم یگرشود، د یانسان یاتموجب زوال ح ییراستگو
ه عنوان ب یخدر تار یشهد آن در نظر گرفته شود تا همحدو یتبا لحاظ کردن و رعا یدبا ییدر مورد راستگو

ارزش بوده و امروز ارزش خود را از دست داده باشد.  یدر گذشته دارا ینکهارزش محسوب شود، نه ا یک
 ۀبرخالف فلسف ینشود. ا یلتبد رزشدر همان جا به ضد ا یقاً ارزش باشد و دق ییراستگو ییدر جا یا

 یکبه عنوان  گرایجهو در اخالق نت یستن یمخدوم است که محدود به حدود خاص یهاارزش یوجود
 یرافقها ب ییشده است. از سو یدهنام «یزآمدروغ مصلحت»شده و نزد فقها تحت عنوان  یرفتهاصل، پذ
 شمارندیرا مذموم نم یو هر دروغ اندهرا در نظر گرفت یخاص یطضوابط و شرا یدروغ ینجواز چن

 )اژدر و یستن یزجا یطیشرا یچکه دروغ در ه گرایییفه(، برخالف مکتب وظ19، ص1932 ی،)اسالم
در حد آداب تنزل داد.  توانیمخدوم را نم یاتاساس اخالق ین(. بر ا21-10، ص1911همکاران، 

ه شاکله شده و ب یاملکه  یریگموجب شکل ر،ما در صورت استمرا یرفتار یهاوجود ندارد کنش یدیترد
 ۀبه منزل یلفضا ین(. ا69، ص1910و همکاران،  ی)فرامرز قراملک شوندیم یلتبد یاخالق یلمرور به فضا

خالق نظام ا یعرف یها در آثار خود، بنابزرگ با استفاده از آن یشمندانهستند که اند یارزشمند یهاخشت
 اند.  کرده ریزییرا پ یاسالم

 یاست که با اخالق قرآن یونانیشده، اخالق  یدهنام یاسالم یم نظام اخالقآنچه به نا پنجم: دلیل
 فاصله دارد.
اعتدال و عدالت را که محور  ۀاند، آنان مسئلمقوله پرداخته ینمتفاوت به ا یاهیاز زاو یگرد گروهی

م یاصل  دانندیالزم برخوردار نم ییاز کارآ شود،یاسالم محسوب م ینظام اخالق یندر تدو ینمتقد 
 ۀآثار متقدمان، اصل اعتدال، نقط یدر تمام یباً است که تقر یدر حال ین(. ا979، ص1930)مصباح، 

دة السعا ی،بن عد یاخالق از ح یببه  تهذ توانیآنان بوده است. به عنوان نمونه م هاییشهقوت آراء و اند
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احمد بن محمد بن  یابوعل االعراق از یراالخالق و تطه یبتهذ ی،عامر یوسفو االسعاد محمد بن 
 یزان العمل از ابیالعلوم  و م احیاءطوس ،  یرالدیناز خواجه نص یاخالق ناصر ی،راز یهمسَکَو  یعقوب

 ینراق یالسعادات از مالمهدجامع ی،دوان ینالدلوامع االشراق از جالل  ی،حامد محمد بن محمد غزال
 اعتدال افالطون و حد یۀنظر یربدون استثناء تحت تاثاشاره کرد که  یالسعاده از مال احمد نراقو معراج

وجه بودن قالب آن را مت ییاست تا ارسطو یآثار کاف ینفهرست ا هب ینگاه یوسط ارسطو قرار دارند. حت
 .  یمشو

 یرتاث یلآثار به دل ینآلود بودن ادر اثبات وجود شرک یفراتر گذاشته و سع ینپا را از ا یگرد ایعده
 یروکه پ مسلمانان یرغ یهایشهگروه، اقتباس مسلمانان از آراء و اند ینآثار دارند. ا ینگونهبر ا یونانیافکار 

 فاحش قلمداد نموده و آن را یخیتار باهاشت یکگذشته را  یشمنداناند، توسط اندنبوده یمیابراه یاناد
 (. 1-10، ص1916 ی،)فالح دانندیمردود م
 ارزش محسوب یکحد ذاته  یمکتب اسالم، ف یدگاهت از دگفت، کسب علم و معرف یدپاسخ با در

ک یناسالم تا ا یعتدر شر اییضهتر فرو کم شودیم واجبات  ریقرار گرفته است. برخالف سا یدحد مورد تأ
به  یشرط یچعلم بدون ه یدر وجوب نماز، جستجو یفکه وجوب آن مشروط است، همچون سن تکل

( و هرگز محدود به مکان 90، ص 1، ج1921 ینی،)کل باشدیواجب م ینبر کل مسلم یضهفر نوانع
ق(، 1019 ی،و علو ی)مجلس «یناطلبو العلم ولو بالص»اکرم)ص( فرمود:  یکه نب آنچنان یست؛ن یخاص

ک ینالحرام است. هم اللهیتب ۀکه مشروط به محدود« حج»مانند  یبرخالف احکام و عوامل  یدهاتأ
ا ر یادن یهامسلمانان مجوز ورود به کتابخانه ی،ه در قرن دوم هجرباعث شد ک یگرد یاجتماع -یاسیس
، 1927 یدان،را در دستور کار خود قرار دهند )ز یونانیو  یرانیا یانی،سر ی،آثار هند ۀو ترجم یابندب

 یات،روا و یاتبر آ نیمبت ییبا وجود محتوا یو افالطون ییقالب ارسطو یرفتنوجه، پذ یچ(. به ه031ص
د و آداب اعراب یاز عقا یآنجا که قرآن، بخش یاست که برخ ینا یب. عجاندازدیاصالت نمآن را از 

به  ندیبخود را پا یداً شد یرفته،پذ ی( به عنوان آداب و اخالق اسالمییرا )تحت عنوان احکام امضا یجاهل
حد وسط  یتبر رعا یارسطو و افالطون )مبن نظر یدمؤ یات،و روا یاتآ ینآنجا که هم یدانند، ولیآن م
ر ب ید. سرتاسر قرآن، تأکشمرندیعدالت( است، آن را مردود م یتو رعا یطاز افراط و تفر ینه یعنی

در ُبعد  یاله یاءانب ۀارسال رسل و محور رسالت هم ییو هدف نها یتبوده و عدالت، غا یورزعدالت
 و انزلنا معهم الکتاب و»داند. یل مقسط و عد یرا برقرار نبیاءهدف بعثت ا یحاً است. قرآن صر یاجتماع

وجه، دستاورد  یچگذشته به ه یدر آثار اسالم« عدالت»(.  لذا، 70 ید،)حد« الناس بالقسط یقومل یزانالم
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 ییبها خیش یرکه به تعب یست)سؤر( کافر هم ن خوردهیمن ی. غذایستن یونانیارسطو و افالطون و اخالق 
 : یمکن یمسلمانان را از خوردن آن نه دالزم باش

 طلبی؟ی***  از سؤر ارسطو چه م یفرموده نب سؤرالمؤمن،
  (91، ص 1907 یی،بها یخ)ش 

گونه آثار یناز ارزش کار مؤلفان ا یزیآن، چ یناب اسالم یبا وجود محتوا ییقالب ارسطو رفتنیپذ
ث مباح یپا یاست، وقت یدر مسائل اسالم یکه خود سردمدار مبارزه با افکار فلسف ی. غزالکاهدینم

، 1909کوب، رین)ز باشدیارسطو و افالطون م یاعتدال یشۀاند یرتحت تاث یداً است، شد یاندر م یاخالق
 یچه یاستفاده شده، ول ییآثار از روش ارسطو گونهیناست که هرچند در ا ینا یقت(. حق133ص

عادات السجامع یا یغزال یاءالعلومکوماخوس ارسطو با احین کتاب اخالق نیبه لحاظ محتوا، ب یمشابهت
 از یاخالق یار به خرج داده تا به محتوایبس یمسلمان، سع ۀسندینو ینوجود ندارد. ا ینراق یمالمهد

ز، ین کار نیبدهد و انصافًا در ا یاسالم، شکل و سازمان قابل قبول ییو روا یانیوح یاتمراجعه به آ یقطر
از ارسطو  یهرچند نام ی،(. فرزند او مال احمد نراق97-00، ص1966 ی،ه است )نراقافتیار یق بسیتوف

ساختار اثر خود را از جامع السعادات پدر وام گرفته،  کهاز آنجا  یخود نبرده، ول ۀدر کتاب معراج السعاد
که  یبانو به هر ز یندبه هر قالب که درآ یاخالق یهااست. گزاره ییهمان قالب ارسطو یرسخت تحت تاث

 کنند. یترجمه شوند، اصالت خود را حفظ م

 ینظام اخالق اسالم هایبه شاخص یدنرس یبرا یافالطون و ارسطو، تالش ینب ی. آشت4

 1،یگذار بوده، سه اثر اخالق ادموسشمندان مسلمان، اثریخ بر اندیان آثار ارسطو که در طول تاریم از
 یاو اختصاص دارند. معمواًل آراء اخالق یاخالق هاییشهبه آراء و اند 3استیو س 2یکوماخوسیاخالق ن
 ین اخالق به مبدئییتب یبرا هن اساس، آنان کیاند. بر ادانسته 4انهیگراعتیبخش مکاتب طبا الهامارسطو ر

که  ییهادگاهیاند و ددهیش دیخو یاند، افالطون را مقتداا عقل محض توسل جستهیمثل خدا  یعیفراطب
اند نموده یاند، به ارسطو تأسقرار داده یانسان یهاشیازها و گرایها، نتیرا در قابل یارزش یارهایمع

ر به ه یدبا یاخالق اسالم یارهایشدن به مع یکنزد یبرا یستن یدی(. ترد110-101، ص1931)گردر،

                                                           

1  .  Eudemian Ethics. 
2  .  Nicomachean  .  

3  .  Politics 

4   . Naturalistic. 
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ک جست. اما چگونه؟ در نگاه اول، هر کدام از ا یدگاهدو د د که سر آراء آنچنان از هم دور هستن ینتمس 
هم، کاماًل با  یفلسفه اسالم ی(. مبان7، ص9، ج1929 ی،اند )مطهرشده یجداگانه تلق یمنشاء مکتب

 ینا یآراء اخالق توانیم یاوصف، آ ین. با ایستفالسفه به صورت جداگانه منطبق ن یناز ا یکهر  یدگاهد
 ایردر آن گام نهاد. ز ی،ن معلم ثانبه عنوا یدشوار بود که فاراب یاربس یراه ین،دو را با هم جمع کرد؟ ا

کادم 91هرچند ارسطو، حدود   هاییدگاهل کرده بود، اما برخالف انتظار، از دیافالطون تحص یسال در آ
 فاصله گرفته بود. یاراستاد مشهور خود بس

در  وف،یلسدو ف ینا یدگاهنشان دادن وحدت د یبرا یمینالحک یرأ یندر کتاب الجمع ب یفاراب تالش
شد.  یاخالق اسالم یهاکتاب یفتأل یکتاب، مبنا ینا یراز شود،یقلمداد م ینوع خود تالش ارزشمند

 «لیستیآیدها» اهارسطو و نگ «گرایییعتطب»هر دو بعد  ینگاشته شده، حاو یکه پس از فاراب یعموم آثار
واب خ ینارد. اما متاسفانه اد یشتریجلوه ب یعرفان یکردرو یژهبو ینی،د یهاافالطون است که در آموزه

 است.  یافتناخوش  یریتعب یخوش فاراب
شدند که انتساب  یلیدال ۀدانشمندان موفق به ارائ یالدی،بار در اواخر قرن نوزدهم م یناول برای

ه تا آن ک یرگذارکتاب مهم و تاث ینکرد. برخالف انتظار، مشخص شد ا یبه ارسطو را کاماًل منتف 1یاآثولوج
در  یفاراب هایاوتقض ی( و مبنا30-110، ص1م، ج1130 ی،)فاراب شدیم زمان به ارسطو نسبت داده

از تاسوعات  یکتاب، بخش ینو ا یستقرار گرفته بود، متعلق به ارسطو ن یمینالحک یرأ ینکتاب جمع ب
ه لحاظ اما ب یی،وش، ارسطوبه لحاظ ر یااثولوج یقت( بوده است. در حقینوافالطون ۀ)از فالسف ینافلوط

راء افالطون و به اشتباه آ یاست. در واقع فاراب یکنزد یاربس یانبوده و به افکار نوافالطون ینیمحتوا افلوط
شکاف اختالف  یرا(، ز3، ص1932آبادی،ینحس یو عباس یکرده بود )احمد یکرا به هم نزد ینافلوط
بودند،  آثار ارسطو یفتۀبتواند آن را پر کند. مسلمانان که ش از آن بود که او تریقآنان با ارسطو، عم یهردو

فراتر  یعبه منب یازن رو،ینبزرگ شدند. از ا یلسوفف یندر آثار ا یعیطب یماورا حثخالء مبا ۀبه مرور متوج
ارسطو  زیکیمتاف یانتوانست نقش حلقه را م یاارسطو را در خود احساس کردند. کتاب اثولوج یزیکاز متاف

 یتآش طونارسطو و افال هاییدگاهد یانتر توانست مکند. از آن مهم یفااخص ا یبه معن یاتو مباحث اله
افکار  یرحت تأثت یشتردر اسالم، ب یکتب و منابع اخالق کهینبر ا یتصور عموم، مبن ین،برقرار کند. بنابرا

ه شکل ب ین،افلوط یایکتاب اثولوج یقافالطون از طر هاییدگاهو د یستن ینظر درست باشد،یارسطو م
ق، 1019 د،یاست )زا یافتهدان مسلمان، راه یشمنناخواسته به آثار اند یخی،اشتباه تار یکو در اثر  یاتفاق

                                                           

1  .  The Theology. 
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 (.162، ص1ج

 گرایلتاخالق فض یافالطون و ارسطو و مبنا یشۀمحور اند یلت،. فض5

« لتیفض» نیارتباط ب ۀکه در آثار افالطون و ارسطو، مفصل به آن پرداخته شده، مسئل یاز مسائل یکی
 رساله منون باشد. اساساً  یدشا ینهزم یناخالق افالطون در ا ۀرساله در فلسف ینتراست. مهم« معرفت»و

ت ست؟ و نسبت آن با معرفیلت چین است که فضیاست. بحث بر سر ا« لتیفض»ن رساله یموضوع ا
 ۀدگاه را محور فلسفین دیدانست و ایم یکین دو را ی(. افالطون ا30، ص1931م است؟ )افالطون، کدا

ل یفضا»جاد یخود را اصالح اخالق و ا یاخالق خود قرار داد. او همانند استادش سقراط، رسالت اساس
 (. 70، ص1911، یدانست )زمانیم« یاخالق

ان که اواًل، انس یافتتوان دریاساس م ینباشد، بر ا« معرفت»از نگاه افالطون همان  «یلتفض» اگر
گاه که م کس دانسته  چیه یًا،کند. ثانیخوب استف قطعًا به آن عمل هم م یست و چه کاریداند حق چیآ

را در فعل  یآدم سنف یرعقالنیرسد افالطون نقش عناصر غیکند. به نظر میقصد کار بد نم یو از رو
نکه یشود انسان با ایکه در آن فرض م یاتوجه است. تجربهیب یضعف اخالق ۀفراموش کرده و به تجرب

گاه یکار یا بدی یبه خوب  یانفس و... به انجام  یدارد، اما در اثر عوامل گوناگون مثل وسوسه، هوا یآ
گاه و در آثار  داده یصتشخ یرا به درست ضعف ینابد. مسلمانان اییق نمیخود توف یترك فعل براساس آ

در  «طانیش» یا «یسابل»عامل اغواگر به نام  یکو نقش  ینفسان یو هواها یزغرا یرد به مکر نفس و تأثخو
توجه نمودند. هرچند مراد افالطون از شناخت خوب و بد، نه شناخت  یانجام فعل به صورت پر رنگ

گاهیکار یبه بد یساست. اگر ک« نیشناخت راست»، بلکه یمعمول م آن باشد، انجان داشته یراست ی، آ
دارد )بکر  یمان راسخ، همراه است و عمل را درپین با ایراست ییرا دانایمحال خواهد شد، ز یو یکار برا
 (. 91، ص1932و بکر،

ر اعالء یتواند انسان را به خیلت عمده )حکمت، شجاعت، عدالت و عقل( میچهار فض یریبکارگ
 سه اصل تا آخر عمر وفادار مانده است: نیرسد افالطون نسبت به ایل آورد. به نظر مینا

 لت، همان معرفت است،یاصل اول: فض 
 است، یلت، آموختنیاصل دوم: فض 
 یشود. اگر اعتراض شود که آدمینم یاراده، مرتکب بد یچ کس دانسته و از رویاصل سوم: ه 

 است که او بد را به اعتبارن یکه شر  است، انتخاب کند، پاسخ افالطون انیا یتواند آزادانه شر  را برایم
م میمتما یزیبه چ یقتکند. در حقیر است، انتخاب میکه خنیا کن یر است، لیخ ،کندیل است که توه 
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ر یشر، تو خ یا»کند که ین جمله، خاموش میبا اوجدان خود را  یشر  است. در واقع او ندا یقت،در حق
 ارسطو کاماًل متفاوت است. یدگاه(، اما د701، ص1، ج1931)کاپلستون، « من باش

است،  یحد وسط یلت،دگاه ارسطو، فضیاست. از د« یلت اخالقیفض» یت زندگینگاه ارسطو، غا در
« ودنکم ب»ل یبه دل یکیو « ناد بودیز»ل یبه دل یکیقرار دارند که « طیتفر»و « افراط»که در دو سمت آن 

رت»و « جبن»ن یکه حد وسط ب« شجاعت»نقص است، مثل  یدارا که حد وسط « سخاوت»ا یاست « هو 
 یطد، به حد وسیگویلت به عنوان حد وسط، سخن میارسطو از فض یاست. وقت« بخل»و « اسراف»ن یب

ت نسب»د: یگویف خود میل است که در تعرین دلیمحاسبه شود، به ا ید از لحاظ عددینظر ندارد که با
در  یروانهیل میو تجل شیبا ستا ید به عنوان مساویحد وسط )اعتدال( را نبا ییارسطو ۀیالبته نظر«. به ما
و  افراط یسروکار دارد، نوع یلت از آن جهت که با علو و برتریضرا فیدر نظر گرفت، ز یاخالق یزندگ

دگاه یست. در دیگونه ننیاند؟ قطعًا الت به وجود آمدهیب دو رذیها از ترکلتیا فضیاست. اما آ یروادهیز
(. 111 ، ص1930 )ارسطو، یستنداز آن دو ن یبیلت قرار دارند و ترکیقًا بر ضد  دو رذیها دقلتیارسطو، فض

کند. یکوماخوس استخراج میارسطو در اخالق ن یهااز نوشته یبه خوب 1است که کاپلستون یان نکتهیا
تادن صه، شجاعت را از فرو افیخصن یخونسردانه. ا یشیاندتنهاست و نه عاقبت یباکیمثاًل شجاعت نه ب

ر احمقانه از  ، 1، ج1931 کند )کاپلستون،یگر حفظ مید یاط بزدالنه از سویو احت سوكیدر تهو 
 (.191-101ص

   گرایلتموضوع در اخالق فض ینتری.  عدالت، محور6

لت یضك، فیهر  یداند و برایرو میسه ن ینفس، آن را دارا یگانگیه بر بساطت و ین تکیدر ع افالطون
 یرویهمت و اراده، ن یروین ،یشهوان یرویاست: ن یرد که سرچشمه اعمال آدمیگیدر نظر م یاژهیو

کند. یم یمعرف اروهین نیك از ایهر  ۀژیب، اعتدال، شجاعت و حکمت را صفات وی. او به ترتیعقالن
 یعقالن یرویه، تابع نشهوت و اراد یروهایشوند که نیحاصل م یاعتدال و شجاعت، تنها در صورت

 یللت کیابند، فضیلت در شخص به طور کامل و متناوب تحقق ین سه فضی)حکمت( باشند و اگر ا
ل ز قائیتما ل،یضاان فیم ین، افالطون از طرفی(. بنابرا30، ص1931شود )افالطون، یعدالت حاصل م

لت یفض یگانگی ۀیرد و نظریگیها در نظر مان آنیوحدت م یگر همانند سقراط نوعیشود و از طرف دیم
کرد. او بر مطلق بودن ارزشیپذیرا م ییو دانا یا خوبیو حکمت   یت قواعد اخالقیکند و رعاید میها تأ

                                                           

1  .  Frederick Copleston 
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افالطون که معتقد بود، هر کس « محورمعرفت» ۀیند. اما ارسطو در نقد نظریبیان الزم میآدم ۀهم یرا برا
 یزی، تماو معرفت یلتفض ینآن عمل خواهد کرد، ب یبر مبنا کند، لزوماً  یدامعرفت پ یلت،نسبت به فض

 شود. یمحسوب م یبر فلسفه اخالق افالطون یجد ینقد ینشد و ا یلقا یماهو
م یخواهیست؟ بلکه میم شجاعت چیم بدانیخواهیما نم»د: یگویکوماخوس میدر اخالق ن ارسطو
: دهدیسپس ادامه م«. میم عادل باشیخواهیست؟ بلکه میم عدالت چیم بدانیخواهیم. نمیشجاع باش

 و( 700، ص1930)ارسطو، « شودیل، عادل نمین دلیشناسد، تنها به ایهر کس که ذات عدالت را م»
ه یتشب یمارانیك خواهند شد، به بیمحض، ن یکنند به معرفت نظریرا که فکر م یباز در همانجا، کسان

ا بندند. بیك از دستورات او را بکار نمیچ یدهند، اما هیکند که با دقت به دستورات پزشك، گوش میم
گاهین، ارسطو، رسیوجود ا  یرا که از رو یداند و اساسًا عملیناممکن م یدن به سعادت را بدون علم و آ

، پدر یکیکه در تارل. او معتقد است آنیشمارد و نه جزء رذایرد، نه جزء فضائل میصورت گ« جهل»
زد )همان، ینم ین کاریشناخت، دست به چنینخواهد بود، چرا که اگر او را م خود را کشته، ظالم

را « معرفت»م که او یریجه بگین نتیچن دیم، بایدر قول ارسطو نشان ده یم تعارضی(. اگر نخواه117ص
ه به حساب آورد یلتن فضیدر نظر گرفته و نه ع یداند، اما آن را نه شرط کافیم یشرط الزم فعل اخالق

 ت.اس
ك حد یك نوع حد وسط است. یکه عدالت،  دهدیم یادخالقانه به ما  پردازییهنظر یکدر  ارسطو

کوماخوس یط آن قرار دارد. او دو نوع عدالت را در اخالق نیو ظلم در هر دو حد افراط و تفر یقیوسط حق
 ۀبر هم اکمو حافکنده  یخود را بر سر تمام اصول اخالق ۀیك نوع عدالت که سایم کرده است. یترس

است  لتیست، بلکه تمام فضیلت نیك جزء از فضین نحو عدالت، یاست. به هر حال، ا یفضائل اخالق
، گفت توانیلت است. میتمام رذ یز،ظلم ن ینست، بلکه ایلت نیك نوع از رذیچ وجه یو ضد آن به ه

 شود،یکار مآش یکبارهبه  الطونافالطون قرار دارد. اما اختالف او با اف یطرۀو س یرتحت تأث ینجاارسطو تا ا
 داند،یگران، عدالت میرا از لحاظ ارتباط با د یل. او فضاداندینم یکی« لتیفض»را با « عدالت»آنجا که 

)همان،  کندیمحسوب م« لتیفض»است،  یدر وجود آدم« طیمحض بس ۀملک» یاز آن نظر که نوع یول
 (.110ص

باور است که  یناست. او بر ا« معتدالنه»عمل « سعادتمندانه»قت ارسطو معتقد است عمل یحق در
 ن مقوله، الزمین اییتب یوجود دارد. برا« خوب یزندگ»ها مطلق است، اما به تعداد انسان« خوب بودن»

کند یف میتعر« مساوات»با قانون و « موافقت»م. او عدالت را یعدالت را مرور کن ییف ارسطویاست تعر
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معتقد  ی(. البته و710، ص1930شمارد )ارسطو، یم« ظلم»و هر نوع نقض قانون و عدم مساوات را 
خوب  یهمشهر»را از « ف بودنیشر» یم نشده باشد، قابل نقد است. ویاست اگر قانون، خوب تنظ

عدالت  ۀرا در حوز یدهد و دومیمآن قرار  یجزئ یعدالت به معن ۀرا در حوز یسازد. اولیز میمتما« بودن
 ت انسان در اجتماع مطرحیت قانون در تربیرا در قالب رعا« یعدالت کل»گر او یان دی. به بیکل یبه معن

ر عادالنه، یاعمال عادالنه و غ کندیم یدنه شود. او تأکیت در مدین امنیکه منجر به تأم یکند، عدالتیم
 ینباشد، نه عادالنه و نه ظالمانه است. اعمال ناش یباشد. اگر اراد« هاراد» یرد که از رویگیانجام م یوقت

 (.719است )همان، ص یر ارادیاز جهل هم، غ
 یمسلمان قرار گرفت. حت یشمندانمورد اقبال اند ی،نظام اخالق اسالم یندر تدو هایدگاهد ینا تمامی

در  ژهیو در آثار خود بو یرفتهقرار دهد، آن را پذ یعتمحور مسائل خود را فقط شر کندیم یکه سع یغزال
ه م یاءاح  هاییدگاهد ینو در اروپا ا خیر(. هرچند در قرون ا1ج تا،یب ی،)غزال گذاردیالعلوم، بر آن صح 

(. 111-711، ص1929قرار گرفته است )راسل، یدجد یشمنداناز اند یاریبس یارسطو مورد نقد جد
 ۀفه، حاصل همفلس یات. مؤلف کتاب کلکنندیم یداز صفات تأک ینبودن برخ ایینهبر سه گز یشترآنان ب

اهرًا حد وسط ندارد. ظ یی،راستگو یابه عهد  ایچون وف یلیفضا»خالصه کرده است:  ینانتقادها را چن ینا
چون شجاعت  لییاست، برخالف فضا یهانگار بود، بهتر قابل توجبنا به نظر افالطون که مطلق یل،فضا ینا

 یاثرگذار ۀحال ارزش و درج ین(. با ا71، ص1921 ین،)پاپک باشدیم یهکه به نظر ارسطو بهتر قابل توج
نظران صاحب ینسال، هنوز ب 7011بر سر قبول و رد آن، پس از گذشت  ثتا آنجاست که بح یهنظر یک

 داغ است.  یعلوم اسالم
 یابر یبه رشد و کمال را )حت یدنتنها راه رس ی،مطهر یداعتدال ازجمله شه یۀاز موافقان نظر گروهی

 یرسم ینتعادل شده است( از هم یۀمخالفت با نظر یبرا یبرق یۀروزها نظر ینبه مقام قرب که ا یدنرس
در جهت  کرد،یم روییادهآن، ز یتداشت، هرچه در فعال ینفسان ۀقو یکاگر انسان، تنها . »دانندیم

قوه  یک یهااز خواسته یرویو پ یریدر بکارگ یطافراط و تفر یگر،د ینفسان یکمالش بود، لکن وجود قوا
، 71، ج1921 ی،)مطهر کندیدعوت م یطاز افراط و تفر یو به حفظ توازن و اعتدال و دور یدهرا، روا ند

عدالت او هم سخن  یۀم در مخالفت نظریاگر بخواه یبس که حت یننظر ارسطو هم یید(. در تأ30-61ص
 بشر امروز پس از ینکهراز ا ید. شایمکن یتعدالت را در قضاوت رعا ینکهجز ا یمندار یاچاره ییم،بگو
نهفته  ینکته اساس ینبکشد، در هم یرونخود را از دست افکار ارسطو ب یبانها، هنوز نتوانسته است گرقرن

 باشد.  
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  گیرییجه. نت7

 یاتآن در آ یتردار است و اهمبرخو یعیرف یگاهاخالق از جا ی،که در فرهنگ اسالم یستن تردیدی
 ۀکه گمشد یستن یشک ینکاماًل مشهود است. همچن ی،اله یاءو در اهداف رسالت انب یاسالم یاتو روا
ک ینا ۀ. اما با همباشدیما اخالق م ۀامروز جامع یاصل سؤال، ذهن  یکمعاصر،  ۀهمچنان در دور یدها،تأ
ان تحت عنو یزیاساسًا چ یعلوم اسالم یاندر م یاه آمسلمان را به خود مشغول داشته است ک یشمنداناند

 وجود دارد؟  «ینظام اخالق اسالم»
به  تیپرداخته و در نها ینظام ینپنج گروه از منکران وجود چن یلدال یحاضر به نقد و بررس پژوهش

 که: یدرس یجهنت ینا
شر در ب یمتراکم فکر ۀن از دستاوردها و تجربیمسلم یریگبلند در جهت بهره یها گاماقتباس این

بر طلب دانش از هر کس، هر  یمبن یند یاءو دستور اول یشیاز آزاداند یو نماد شودیجهان محسوب م
انه را با ینو ا یاقتباس علم ینو ا یجهد فکر ینکجا و در هر زمان بوده است. ا به عنوان  یدتالش مجد 

ماندن در  یفتد،اتفاق ب یدماند. آنچه نبااما هرگز در آن حد ن یرفت،پذ «ینظام اخالق اسالم» یمبنا
 یاخالق هاییهاز توص یقبل نوشته شده و برخ یهادوره یاجتماع یطاست که براساس شرا ییمحتوا

 ینگرباز یازمندبه شدت ن دیو اخالق کاربر یحقوق شهروند ی،حقوق اجتماع ینۀدر زم یژهگذشتگان بو
 است.

و  یقرآن یهاو تأمل نسبت به آموزه یقما را از گشودن باب تحق یدارزشمند گذشتگان نبا یفکر میراث
ر در آ یدجد هاییافتها و درپژوهش شمندان یرسالت اند یات،قرآن و روا یاخالق یاتببندد. لزوم تدب 

هم ما را به  امروز ینکه  هم یکند. رسالتیتر منیگذشته سنگ یافزودن به دستاوردها یرا برا یفعل
ق اخال ی،فلسفه اخالق، اخالق کاربرد ینۀجهان اسالم در زم یقاتو تحق هایافته ینخراز آ یریگبهره

معلمان -دانشجو یو مهارت یو توان ارتباط یجهت ارتقاء سطح علم ی،ااخالق حرفه یژهو بو یهنجار
  .خواندیفرام یاندانشگاه فرهنگ
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 .7مدرسه برهان، چاپ نهم، ج ی. تهران: موسسه فرهنگیاسالم یتدوباره به ترب ینگاه(. 1916خسرو ) باقری، .3

 یاز مترجمان. قم: موسسه آموزش ی. ترجمه گروهفلسفه اخالق غرب یختار (. 1932شارلوت؛ بکر، الرنس ) بکر، .1
 .ینیامام خم یو پژوهش

 مجتبوی. تهران: انتشارات حکمت. ینالد. ترجمه جاللفلسفه یاتکل(. 1921) یچاردر پاپکین، .11

. قم: یمکاتب اخالق اسالم یراثم یلیتحل ی،گزارششناخت اخالق اسالم(. 1930) یسندگاناز نو جمعی .11
 .یهحوزه علم یغاتدفتر تبل ی،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم

 .11. قم: مرکز نشر اسراء، جقرآن یموضوع یرتفس(. 1930عبدالله ) ی،لآم جوادی .17

 .ی. تهران: چاپخانه احمدحافظ ینهسف(. 1906محمد ) ینالدشمس یرازی،ش حافظ .19

 . قم: انتشارات افست.ر االعراقیب االخالق و تطهیتهذق(. 1019ه )یابن مسکو ،یراز .10

 . تهران: آوند دانش.یابندرینجف در. ترجمه فلسفه غرب یختار (. 1929برتراند ) راسل، .10

العامة  ةیالمصر یئة: اله. قاهرهیمینالحک ییرأ ینب الجمع : دراسة لکتابهیقو التوف یالفارابق(. 1019) یدسع زاید، .16
   .1للکتاب، ج

 .6ج یاء،: دارمکتبه الحیروت. بتاج العروس من جواهر القاموس(. تای)ب یمحمد مرتض زبیدی، .12

 .ی. تهران: انجمن آثار ملفرار از مدرسه(. 1909) یندالحسکوب، عب زرین .13

 نور. یام. تهران: انتشارات دانشگاه پفلسفه اخالق(. 1911) یمهد زمانی، .11

 چاپ هفتم. یرکبیر،جواهر کالم. تهران: ام ی. ترجمه علتمدن اسالم یختار (. 1927) یجرج زیدان، .71

 .01شماره  ،یانک. یو اکثر یاقل یند(. 1922) یمعبدالکر سروش، .71

 . تهران: انتشارات سمت. ینتایرمک ا یدگاهفلسفه اخالق در تفکر غرب از د(. 1930) یدحم شهریاری، .77

 .یمحمود ی. تهران: کتابفروشیجواهر ین. به کوشش غالمحساشعار یاتکل(. 1907) ینمحمد بن حس یی،بها شیخ .79

. قم: دفتر انتشارات یهمدان یموسو د محمدباقری. ترجمه سزانیر المیتفس(. 1936ن )یمحمدحس ،یطباطبائ .70
 .6ه، جیعلم هن حوزیمدرس ه، وابسته به جامعیاسالم

 .ی. تهران: انتشارات خوارزمیدریح یرضاو عل ینویم یمجتب یح. تصحیاخالق ناصر (. 1961) الدینیرنص طوسی، .70
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 . 1: دارالمعرفه، جیروت. بینعلوم الد یاءاح(. تایابوحامد محمد )ب غزالی، .76

 .1نادر، ج یرنصریالب : چاپیروت. بیمینالحک ییرأ ینب الجمع کتابم(. 1130محمد ) محمد بن فارابی، .72

. تهران: انتشارات در مدرسه یااخالق حرفه(. 1910فائزه ) ی،موحد ینب؛ز ی،احد؛ برخوردار ی،قراملک فرامرز .73
 .یمهدو یدشه یریهخ

 . قم: کتاب طه. یصادق ی. ترجمه هادفلسفه اخالق(. 1939) یک یلیامو فرانکنا، .71

 . اصفهان: نور الصادق.منطق شرک یاو  یدمنطق توح یونانی، یاتاله(. 1916) یاسر فالحی، .91

. تهران: انتشارات یمجتبو ینجالل الد یدس ۀ. ترجمو روم یونانفلسفه،  یختار (. 1931چارلز ) یکفردر کاپلستون، .91
 .1سروش، ج

 للمطبوعات. ی: موسسه االعلمیروت. بیباح الکفعممصق(. 1910) یجبع یمابراه الدینیتق کفعمی، .97

 و یخ. تهران: انتشارات دفتر مطالعات تاریا. ترجمه محمدباقر کمرهیاصول کاف(. 1921) یعقوبمحمد بن  کلینی، .99
 .1ج ی،معارف اسالم

 چاپ ششم. یلوفر،. ترجمه حسن کامشاد. تهران: نشر نیسوف یایدن(. 1931) یوستین گردر، .90

 )فصل مستقل(. قم: انتشارات حکمت. فلسفه یاتترجمه کتاب کلق(. 1013) ینالدجالل یدس مجتبوی، .90

: دار یروت. ببحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهارق(. 1019عبدالزهراء ) ی،محمدباقر؛ علو مجلسی، .96
 .یاء التراث العربیاح

. قم: انتشارات مؤسسه امام یفین شریحمدحس. نگارش ایمکاتب اخالق ینقد و بررس(. 1930) یمحمدتق مصباح، .92
 . ینیخم

 چاپ سوم. ینی،امام خم یو پژوهش ی. قم: موسسه آموزشفلسفه اخالق(. 1910) یمحمدتق مصباح، .93

 ، چاپ سوم.71. تهران: انتشارات صدرا، جمجموعه آثار(. 1921) یمرتض ،مطهری .91

 . تهران: انتشارات صدرا.فلسفه اخالق(. 1927) یمرتض مطهری، .01

 .9. تهران: انتشارات صدرا، جیمقاالت فلسف(. 1929) یمرتض مطهری، .01

 .1. قم: انتشارات حکمت، جیمجتبو ینجالل الد ید. ترجمه سجامع السعادات(. 1966) یمالمهد نراقی، .07
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