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چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اخالق اسالمی در رساندن انسان به کمال می باشد .روش پژوهش ،توصیفی و از نوع تحلیل اسنادي
است .جامعه تحقیق شامل منابع دست اول(قرآن کریم و آثار مربوط و منتسب به پیامبر اسالم (ص) و ائمه اطهار(ع) و دیگر بزرگان
دینی ) و منابع دست دوم ( منابع غنی اسالمی و احادیث و روایات و اقوال منقول از معصومین ( ع ) و دیگر بزرگان ) است که در کتابها
 ،نشریات  ،پایان نامه ها  ،سایت هاي اینترنتی م ذهبی و پژوهش ها و تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق می باشد .نمونه گیري به شیوه
هدفمند انجام شده و بر این اساس از منابع مرتبط با موضوع تحقیق استفاده گردیده است  .ابزار پژوهش نیز فیش برداري بوده است .در
این تحقیق پس از بیان معانی و مفاهیم اخالق  ،کمال ،اصل و روش به این سؤاالت پاسخ داده شده است:
 -1اهمیت و جایگاه اخالق در اسالم چگونه است؟
 -1نقش اخالق در زندگی فردي و اجتماعی از منظر قرآن کریم و معصومین (ع) چیست؟
 -3انگیزه هاي دستیابی افراد به کمال کدامند؟
 -4اصول و روشهاي اخالقی در رساندن انسان به کمال از دیدگاه قرآن کریم و معصومین (ع) کدامند؟
نتایج تحقیق نشان می دهد روشهاي اخالقی که قرآن کریم و پیامبر گرامی اسالم (ص) و ائمه اطهار (ع) ذکر کرده اند ،مسیر رسیدن
انسان به کمال را روشن نموده اند که با عمل به آنها می توان به کمال حقیقی دست یافت .در پایان نیز پیشنهاداتی براي کاربردي نمودن
تحقیق ارایه شده است.
کلید واژه ها :اخالق،کمال ،قرآن کریم،معصومین (ع) ،اصول ،روشها

 1پژوهشگر مطالعات اسالمی و کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت(تعلیم و تربیت اسالمی)
 2کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی
 3دانشجوي دکتري مدیریت آموزشی
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مقدمه
از دیدگاه قرآن ،انسان موجودي است که میتواند کماالت بسیاري را به دست آورد ،چرا که انسان استعداد تعالی جویی دارد .خداوند
در نهاد و فطرت انسان استعداد سیر به سوي خدا را قرار داده است و لذا در قرآن میگوید:
«یا اَیّتُهَا النُفسُ المُطمئنة اِرجعی الی رَبّک راضیَة مَرضیة فَادخُلی فی عَبادي وادخُلی جَنتی»( .سوره فجر ،آیات )12،12،10،30
این آیه بیانگر آن است که انسان استعداد دستیابی به واالترین مراحل کمال را دارد ،یعنی میتواند به چنان مقامی برسد که موجودي
ملکوتی شود ،موجودي که هم او را از خدا خشنود شود و هم خدا او را داخل بهشت و در کنارخاصّان قرار دهد(.نصري)1332 ،
روش قرآن در ساختن انسانهایی واال ،با اخالقی نیک و ارزشمند ،به این صورت است که می کوشد انسان را از نظر اوصاف و طرز
تفکر ،طوري تربیت کند که دیگر در فکر و دل او محل و موضوعی براي رذائل اخالقی باقی نماند .به عبارت دیگر قرآن با پیشگیري و
تربیتهاي الزم اجازه نمی دهد رذائل اخالقی در دل انسان راه پیدا کند تا در صدد برطرف کردن این رذائل برآید .بلکه از اول دل او را
با ایمان و عشق به خدا پر می کند و نتیجه ایمان به خدا هم جز اعمال و صفات نیک ،چیز دیگري نخواهد بود .پس طریقه قرآن بر
اساس توحید خالص و کامل بنا شده است ،توحیدي که تنها در اسالم دیده می شود و خاص اسالم است .قرآن مجید روش اول را نمی
پسندد و براي ساختن انسانها روش خود و روش انبیاء را بکار می برد (.طباطبائی،بی تا ،ج ،1ص)312
اهتمام فوقالعاده قرآن مجید به مسائل اخالقی و تهذیب نفوس به عنوان یک مساله اساسی و زیربنایی است که برنامههاي دیگر از آن
نشات میگیرد; و به تعبیر دیگر ،بر تمام احکام و قوانین اسالمی سایه افکنده است.
تکامل اخالقی در فرد و جامعه ،مهمترین هدفی است که ادیان آسمانی بر آن تکیه میکنند ،و ریشه همه اصالحات اجتماعی و وسیله
مبارزه با مفاسد و پدیدههاي ناهنجار میشمرند.
در حدیث معروفی از پیامبراکرم (ص)میخوانیم:
«انما بعثت التمم مکارم االخالق; من تنها براي تکمیل فضائل اخالقی مبعوث شدهام( ».متقی هندي 1400،ق  ،ح  ، 11121ج ،3ص)13
در حدیث دیگري از امیرمؤمنان علی (ع) میخوانیم که فرمود« :لو کنا النرجو جنة والنخشی نارا والثوابا والعقابا لکان ینبغی لنا ان
نطالب بمکارم االخالق فانها مما تدل علی سبیل النجاح; اگر ما امید و ایمانی به بهشت و ترس و وحشتی از دوزخ ،و انتظار ثواب و
عقابی نمیداشتیم ،شایسته بود به سراغ فضائل اخالقی برویم ،چرا که آنها راهنماي نجات و پیروزي و موفقیت هستند( ».نوري 1402،ق،
ج  ،1ص) 123
این حدیثبخوبی نشان میدهد که فضائل اخالقی نه تنها سبب نجات در قیامت استبلکه زندگی دنیا نیز بدون آن سامان نمییابد!
انسان به وسیله اخالق اسالمی است که در نشأه آخرت به کمال نهایی خویش رسیده ،و در نشأه دنیوي نیز به یک زندگی وارسته از همه
قید و بندهاي خواسته هاي نفسانی دست می یابد (.طاهري ، 1320،ص)11
آیات و روایات اسالمی در ضمن باال بردن سطح ایمان و درجه تعبد در انسان ،و معتقد ساختن او به غیب و معاد ،از طرفی او را مسئول
اعمال و رفتار خویش می داند و سعادت و خوشبختی و یا بدبختی و بیچارگی در دنیا و آخرت را معلول رفتارهاي خود انسان می داند
و از طرف دیگر براي جلوگیري از سقوط بیشتر و بازگشت به خدا وي را به عفو و بخشش و خداوند امیدوار می سازد.
بیان مساله
کسانی که قدم در راه کمال می گذارند ،باید از ابتدا سعی کنند با تحصیل علم وبصیرت و سعی و تالش در جهت خالص گردانیدن
نیّت وعمل خود و متابعت کامل از موازین شرعی ،زیربناي محکمی براي حرکت خود پی ریزي کنندوهرگز فریب حاالت روحی
زودگذر را نخورند ،بلکه با حوصله و پشتکار به شناخت سرمایة معنوي خود از ایمان و اخالص و عالئق و امیال و صفات گوناگون
بپردازند و سپس کمر همّت بر میان بندند و به جبران کمبودها و تقویت ضعف ها و از بین بردن نارسائی ها بپردازند .اگر در ایمان خود
خللی می یابند ،به تقویت وتحکیم آن بپردازند و شک ها وتزلزل ها را تبدیل به یقین کنند تا در مراحل بعدي گرفتار انواع تردیدها و
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سستی ها نشوند .واگر در حاالت روحی خود از نظر صفات مذموم اختالالتی مشاهده می کنند  ،با یک برنامة جدي همراه با توّکل به
خدا به اصالح آنها همّت گمارند و چه بسا همین اصالح حاالت و صفات  ،خود سالها به طول انجامد ؛ و یا اگر در معلومات خود نسبت
به وظایف و تکالیف و مسائل تربیتی و معنوي و آنچه در این مسیر دانستنش الزم وضروري است ،ضعفی می یابند باید با تالش هاي
پیگیر به تحصیل علوم و معارف بپردازند و بینش خود را تقویت نمایند و بدانند که این مسیر راهی نیست که با انواع جهل ها و نا آگاهی
ها بتوان آن را طی کرد و به مقصد رسید( .سادات ،1332،ص)123
اخالق  ،مطمئن ترین و ضروري ترین قواعدي را که رعایت آنها سعادت فرد و اجتماع را در پی دارد به ما می آموزد .بدیهی است که
پیشرفت تمدن و ترقی در مراتب علمی ،مادي و صنعتی  ،به تنهایی نمی تواند سعادت با رستگاري انسان و جامعه را تأمین و تضمین کند
؛ چه بسیار جوامعی را می توان نشان داد که در اوج پیشرفت علمی صنعتی و برخورداري تمدنی درخشان،بدترین فساد ها ،پلیدي ها،
پستی ها ،و بدبختی ها در انها حاکم است ودر آن مدنیت شکوفا ،از صالح و رستگاري خبري نیست (.کمالی  ،1322 ،ص)12
از اینرو مساله اساسی این تحقیق این است که اخالق اسالمی چه نقشی در رساندن انسان به کمال دارد و براي رسیدن به کمال چه اصول
و روشهایی وجود دارد؟
روش تحقیق
پژوهش حاضر ،درصدد بررسی نقش و جایگاه اخالق اسالمی در رساندن انسان به کمال می باشد ،با عنایت به عنوان و مسأله اساسی
پژوهش،این تحقیق به شیوه توصیفی و از نوع تحلیل اسنادي انجام شده است بدین ترتیب که کلیه اطالعات و منابع مربوط به موضوع
گردآوري شده و به شیوه کیفی به ارائه یافته هاي پژوهش پرداخته شده است.
یافته های تحقیق
 -1معنای لغوی و اصطالحی اخالق ،کمال ،اصول و روش چیست؟
اخالق
خُلق ،عبارت است از سیماي باطنی و هیئت راسخ نفسانی که به موجب آن ،افعال نیک و بد ،اختیاري و بدون تکلّف و تأمّل از انسان
صادر می شود که این حالت بر اثر تعلیم و تربیت و تمرین براي نفس پدید می آید؛ به گونه اي که رفتارهاي پسندیده و یا ناپسند به
طور طبیعی و بدون آن که به فکر کردن ،نیاز باشد از انسان سرمی زند (.طبرسی ،1323 ،ج ،10ص) 333
واژه اخالق همانند دو واژه  Moralو Ethicsدو کاربرد متمایز دارد :گاهی اخالق به معنی خلق و خوي ،رفتار عادت شده و
مزاج به کار می رود .همانگونه که دو واژه انگلیسی یاد شده ،گاهی به معناي عادت و سجیه و  Customبکار می رود .معناي دیگر
این واژه ها دانشی است که از حسن و قبح و خوبی و بدي رفتار بحث می کند .اخالق حرفه اي نیز به دو معنا اطالق می شود :خلق و
خوي حرفه اي و دانشی که از مسایل اخالق حرفه اي در کسب و کار بحث می کند (.قراملکی ،1321 ،ص )13
کمال
کـمـال در لغـت  ،به معناى تمام شدن  ،کامل شدن  ،تمام و آراستگى صفات است ( .عمید ، 1331،ص ) 240و در اصـطـالح  ،به این
معنى است که در ساختمان وجودى انسان  ،بُعدى بى نهایت قرارگرفته کـه انـسان مى تواند با گام برداشتن در راه خدا به (اعلى علییّن )
برسد.
از «کمال» در دیدگاههاي گوناگون ،تعریفهاي متفاوتی ارائه شده است؛ برخی معتقدند :کمال انسان در برخورداري از هر چه بیشتر
از لذایذ مادي است .عدهاي کمال انسان را در برخورداري جامعه از مواهب طبیعی میدانند .بعضی هم اعتقاد دارند :کمال انسان در
برخورداري انسان از معنویت و روحانیت است که از طریق ریاضت و مبارزه با هواي نفس و دوري از لذتهاي مادي حاصل میشود.
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و گروهی کمال انسان را در رشد عقالنی میدانند که از راه علم و فلسفه حاصل میشود .سرانجام برخی کمال انسان را در رشد عقالنی
و اخالقی میدانند که از راه تحصیل علوم و ملکات فاضله به دست میآید (.شجاعى ،1321 ،ص .)134
کمال به معناي انجام یافتن و تمام شدن است و در اصطالح آنچه تمامیت شیء به آن است ،کمال شیء نامیده می شود (.دهخدا،1322 ،
ج  ،11ص  ) 12110-12111کمال تمامیت شیء در ذات و تمام ،تمامیت در صفات است( .احمد نگري1002 ،م ،ص )213
اگر بخواهیم براي کمال یک تعریف کلی بیان کنیم ،هم شامل انسان خواهد شد و هم سایر موجودات .به طور کلی می توان گفت
کمال یعنی از قوه به فعل رسیدن ،این تعریفی است که فالسفه براي کمال ارائه داده اند( .ناصري،1300،ص  )100یعنی استعدادهاي
خاصی که دستگاه آفرینش در موجود به ودیعه گذاشته ،به فعلیت برسد و در این مسیر ،انحرافی رخ ندهد (.قائمی امیري ،1323 ،ص
)143
اصول
اصل مفهومی کلی است و مالك و معیار واقع میشود؛ بنابراین نمیتواند امري جزئی و داراي یک مصداق معین باشد (شاتو،1330،
ص)104
اصول جمع اصل ،واژه اي است عربی به معناي بیخ ،بنیاد ،ریشه ،پایه و بن هر چیزي (.دهخدا ،1322،ماده اصل) اصول به
دستورالعملهاي کلی گفته میشود که بر مبانی مبتنیاند(باقري ،1323 ،ص ) 34
بنابراین اصل ،سلسله قواعد و معیارهاى کلى (بایدها) است که متناسب با ظرفیتهاى انسان انتخاب و به منظور تعیین روشها براى
دستیابى به اهداف ،مورد توجه قرار مىگیرند.
روش
روش در کتابهاي فارسی معانی گوناگونی دارد؛ نظیر :طرز ،طریقه ،شیوه ،اسلوب ،سبک و راه (.دهخدا ،1322،ماده روش) در عربی
نیز معادل ب لمات «المنهج» و«المنهاج» و یا «الطریق الواضح» (راه روشن) آمده است (.ابن منظور1402 ،ق  ،ذیل ماده نهج)
روش در اصطالح به معناي «راه انجام هرکاري» است.
 -1اهمیت و جایگاه اخالق در اسالم چگونه است؟
قرآن کریم در موارد متعدد  ،مسئله تزکیه و تربیت اخالقی انسان ها را در زمرۀ مهم ترین اهداف بعثت به شمار آورده است  .یکی از
نمونة کالم خداوند متعال در سوره جمعه ؛ که فرموده «:هُوَ الَّذي بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُوالً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ
الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی ضَاللٍ مُبینٍ »اوست خدایی که میان عرب امی(یعنی قومی که خواندن و نوشتن هم
نمیدانستند ) .پیغمبري بزرگوار از همان مردم بر انگیخت تا بر آنان آیات وحی خدا تالوت کند و آنها را از لوث جهل و اخالق زشت
پاك سازد و شریعت کتاب سماوي و حکمت الهی بیاموزد با آنکه پیش از این همه در ورطه جهالت و گمراهی بودند( .طباطبائی،
بیتا ،ج ،10ص )443
اخالق اسالمی در اعتقاد به توحید و یکتا پرستی ریشه دارد و دین در حقیقت پایه و مبناي اخالق است .اعتقاد به خدا محور و پشتوانه
تمامی فعالیت هاي اخالقی انسان در عرصه جامعه است .قرب به خداوند انگیزه اي الهی در انسان ایجاد می کند و این انگیزه است که
مبناي ارزش گذاري رفتارهاي اخالقی یک انسان دین مدار است .شهید مطهري می فرماید :خداشناسی پایه اخالق است .انسانیت و
آدمیت و اخالق بدون شناختن خدا معنا ندارد یعنی هیچ امر معنوي بدون این که آن سر سلسله معنویات پایش به میان آید معنا ندارد ...
وقتی که پایه اي در روح بشر نباشد چرا انسانیت؟ به من چه مربوط؟ ( ...این اخالق) پایه و اساس ندارد و نمی تواند داشته باشد  ...دین
...اساس داشته و تجربه و آزمایش ،صحت آن را ثابت کرده و چطور انضباط هاي اخالقی محکم پوالدین را به وجود آورده و بعد از
این هم به وجود خواهد آورد( .مطهري1322 ،ش  ،ج ،11ص.)110
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اخالق اسالمی با ویژگی خاص و بُعد متعالی خود ،تضمین کننده سعادت انسان ها در همه عصرها ،و ره توشه همه ره پویان راه کمال
است .رعایت اخالق نیک نسبت به یک دیگر در برخوردها و تمام ابعاد زندگی و رعایت حقوق جانی و مالی و...که عالی ترین نقش را
در جذب دیگران و نفوذ در دل ها دارد ،از عوامل مهم گسترش اسالم ،بوده است.
پس او می تواند با ایجاد انقالبی در درون خود ،در جامعه نیز انقالب و تحول به وجود آورد و سمت و سوي همه چیز را به سوي هدف
و مقصود اصلی ،یعنی خداوند قرار دهد؛ امري که خلقت جهان براساس آن بنا شده است.
در نظام اخالقی اسالم عمل عامل اخالقی عالوه بر نیک بودن بایستی با انگیزه و نیّت نیکویی نیز صورت گرفته باشد .نیک بودن عمل
حسن فعلی آن بوده و نیکو بودن انگیزه عمل حسن فاعلی آن میباشد .اما مبدأ افعال اختیاري و عامل اصلی در تعیین ارزش آنها نیّت
فاعل میباشد (.مصباح ،1321 ،ص)120
این مسأله (حسن فاعلی) تا حدي حائز اهمیت است که پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد(ص) در این باره میفرمایند« :همانا اعمال به
نیت هاست و بهره هرکس همان است که نیت کرده .پس هرکس به سوي خدا و رسولش هجرت کند ،هجرتش به سوي خدا و رسول
خدا خواهد بود ،و هرکس به سوي دنیا هجرت کند بدان قصد که به آن دست یابد یا به سوي زنی تا با او ازدواج کند ،پس هجرتش به
سوي همان چیزي خواهد بود که به سوي آن هجرت کرده است (».نوري1402 ،ق  ،ص)00
از این جمالت و عبارات بر می آید که یکی از اهداف بعثت انبیاء  ،هدایت مردم به سوي کمال انسانی و تزکیة نفس از پلیدي ها بوده
است ؛ همچنین درك می شود که با وجود علم کتاب و حکمت و معارف در بیان اهداف مهم بعثت  ،تزکیه نفس مقدم بر تعلیم کتاب
و حکمت بوده است و این خود ،نشانگر اهمیت بیشتر علم اخالق در مقابل علوم دیگر است (.کمالی  ،1322 ،ص)12-13
نقش اخالق در زندگی فردي و اجتماعی از منظر قرآن کریم و معصومین (ع) چیست؟
رفتار هر انسانی ،صرفنظر از منزلت و جایگاه اجتماعی و عناوین شغلی ،خوب یا بد است .کسی که در رفتار ارتباطی درون شخصی ،به
خود دروغ می گوید و خود را فریب می دهد ،مرتکب رفتار زشت و ناپسند است و او را می توان فرد ضد اخالقی دانست و کسی که
با خود صریح و صادق است ،در رفتار با خود ،اخالقی است
انسانها در رفتارهاي برون شخصی نیز می توانند اخالقی یا غیر اخالقی عمل کنند .کسی بخشنده است و دیگري خسیس .فردي
متواضع است و دیگري متکبر .بنابراین هر فردي صرف نظر از اینکه شاغل هست یا نه ،نسبت به رفتارهاي خود داراي مسئوولیت است.
این مسئوولیت بر اصول معینی استوار است و این اصول در مجموع اخالق فردي را می آفریند.
منظور از اخالق فردى ،اصولى است که صرف نظر از حیثیّت اجتماعى انسان ،به بیان ارزشهاى اخالقى او مىپردازد .جدیّت و کوشش
در راه خدا براى فرد انسان ،ارزش است« :وَالَّذینَ جـهَدوا فینا لَنَهدینَّهُم سُبُلَنا»( .سوره عنکبوت،آیه )10،30قرآن به استقامت و ثبات در
راه خدا« :فَاستَقیمُوا اِلَیهِ وَاستَغفِروه» ( ،سوره فصلت،آیه )3 ،41و ترك پیروى از هواى نفس سفارش کرده است« :وَالتَتَّبِعِ الهَوى
فَیُضِلَّکَ عَن سَبیلِ اللّه» ( ،سوره ص،آیه ) 13 ،32بستن چشم از نگاه به نامحرم و پاك دامنى که از عزّت نفس نشأت مىگیرد« :قُل
لِلمُؤمنینَ یَغُضّوا مِن اَبصـرِهِم ویَحفَظوا فُروجَهُم» (سوره نور،آیه )30 ،14و نیز انتخاب الگو و اسوهاى دینى در زندگى هر فرد ،مورد
سفارش قرآن است« :لَقَد کان لَکُم فى رَسولِاللّهِ اُسوَۀٌ حَسَنَة»( .سوره احزاب،آیه )33،11خداوند ،حسد را که حالتى درونى و فردى
است ،نکوهش مىکند و از انسان مى خواهد به بندگان او براى نعمتى که خداوند به آنان داده است ،حَسَد نورزد« :اَمیَحسُدونَ النّاسَ
عَلى ما ءَاتلـهُم اللّهُ مِن فَضلِه»  ( ،سوره نساء،آیه )14 ،4و سرانجام از آدمى مىخواهد که در توانگرى از اسراف و تبذیر بپرهیزد:
«وَالتُبَذِّرتَبذیرًا * اِنَّ المُبَذِّرینَ کانوا اِخون الشَّیـطین»( .سوره اسراء،آیه13 ،12ـ)12
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اخالق اجتماعى وزنه سنگینترى در علم اخالق دارد و شخصیت انسان بیشتر بر محور آن دور مىزند ،اگر چه اخالق فردى نیز سهم
قابل توجهى در مورد خود دارد( ».مکارم شیرازي ،1323 ،ص 10تا )31
وقتى اخالق بهصورت مطلق بهکار مىرود ،بیشتر اخالق اجتماعى منظور است ،که به بیان اصول ارزشى حاکم بر روابط اجتماعى
انسان مىپردازد .مهمّ ترین اصل حاکم بر روابط اجتماعى ،رعایت عدل و پرهیز از ستم است که مفاد آیات بسیارى در این زمینه است.
خداوند از انسان مىخواهد در رفتارش عدالت پیشه کند; زیرا به تقوا نزدیکتر است« :اعدِلوا هُوَ اَقرَبُ لِلتَّقوى» (سوره مائده،آیه )2 ،1و
نیز هرگاه سخن مىگوید ،به عدالت بگوید« :وَاِذ قُلتُم فَاعدِلوا و لَو کان ذاقُربى» (سوره انعام،آیه )111 ،3و خود خداوند هم به عدل امر
مىکند« :اِنَّ اللّهَ یَأمُرُ بِالعَدل» (سوره نحل،آیه )00 ،13و در مقابل از ستم نکوهش مىکند و بر آن وعده عذاب دردناك مىدهد« :اِنَّ
الظّـلِمینَ لَهُم عَذابٌ اَلیم» ; (سوره ابراهیم،آیه )11 ،14حتّى از رعایت عدالت درباره دشمنان نیز نهى نمىکند( .سوره ممتحنه،آیه)2 ،30
برخى از اصول اخالقى که به نحوى از اصل پیشگفته ریشه مىگیرند ،عبارتند از :حرمت و قبحِ قتل انسان بىگناه« :وَالتَقتُلوا النَّفسَ الَّتى
حَرَّمَ اللّهُ اِالّ بِالحَقّ» ( ،سوره انعام،آیه )111 ،3سرقت« :وَالسّارِقُ والسّارِقَة فَاقطَعوا اَیدیَهُما» (سوره مائده،آیه )32 ،1و کمفروشى که در
غشّ و فریبکارى ریشه دارد« :وَیلٌ لِلمُطَفَّفین» ; (سوره مطفّفین،آیه )1 ،23در مقابل ،حُسن و لزوم وفاى به وعده و اداى امانت« :یـاَیُّها
الَّذینَ ءامَنوا اَوفوا بَالعُقُود» ( ،سوره مائده،آیه« )1 ،1اِنَّ اللّهَ یَأمُرُکُم اَن تُؤَدُّوا االَمـنـتِ اِلى اَهلها» ( ،سوره نساء،آیه )12 ،4اصالح روابط
برادران دینى« :اِنّما المُؤمِنون اِخوَۀٌ فَاَصلِحوا بَینَ اَخَویکُم» (سوره حجرات،آیه )10 ،40و عفو و گذشت« :وَالعافِینَ عَنِ النّاسِ و اللّهُ یُحِبُّ
المُحسِنین»( .سوره آلعمران،آیه)134 ،3
 -3صفات و ویژگیهای انسان کمال یافته کدامند؟
 -1آرامش وطمأنینه :یکی از ویژگیهاي اساسی انسان کامل آرامش است که خداي متعال آن را در دل مؤمنین قرار میدهد (سوره
فتح  ،آیه )4و از یاد خدا بهدست میآید (سوره رعد،آیه .)12نماز ،از مهمترین مصادیق ونمادهاي آن است .اضطراب نداشتن ونگران
نبودن درامور ،از خصوصیات اولیاي الهی در قرآن شمرده شده است (سوره یونس،آیه )31که نتیجه ایمان وعمل صالح است (سوره
مائده  ،آیه.)30
 -1ثبات شخصیّت :یکی دیگر از ویژگیهاي انسان کامل در قرآن ثبات شخصیت است که انسان کامل با داشتن آن ،در اثر تغییر و
تحوالت بیرونی دچار دگرگونی و اضطراب نمیشود .افسوس نخوردن به از دست دادن چیزي و شادمان و سرمست نشدن از بهدست
آوردن نعمتی ،از ویژگیهاي ستایش شده این انسانها در قرآن بیان شده است (سوره حدید،آیه .)13ثبات درقلب به عنوان کانون
احساسات وعواطف (سوره فرقان،آیه )31و ثبات در گفتار به عنوان ویژگی پسندیده انسان مؤمن در دنیا و آخرت (سوره
ابراهیم،آیه )12و ثبات در رفتار به عنوان مدد و یاري خداوند براي مؤمنان (سوره محمد،آیه )2سه خصلت توصیف شده درقرآن است
که شخصیت انسان راثابت نگهداشته است .قرآن پایداري در برابر آزمایشات را ،پاداش ایمان وعمل صالح دانسته و آن را به درختی
پاك تشبیه کرده است که ریشه واساس آن استوار و غیرقابل تغییراست (سوره ابراهیم،آیه.)14
 -3کرامت وعزّت نفس :این ویژگی ،در قرآن به عنوان یکی از صفات پسندیده انسان بیان و باعث فضیلت وبرتري او بر سایر
موجودات شده است (سوره اسراء،آیه .)20ویژگی کرامت و عزّت نفس ،به جهت وجود عنصر ملکوتی و نفخه روح الهی درانسان
(سوره حجر،آیه )10وي را سزاوار جانشینی خدا در روي زمین کرده (سوره بقره،آیه )10و توانایی تقرّب به حق را به او داده است
(سوره انشقاق،آیه .)3کرامت در قرآن از آثار تقوا شمرده شده که موجب ترفیع و تکامل وي میگردد(.سوره حجرات ،آیه )13و
مخصوص خدا است (سوره آل عمران،آیه)13که به انسانهاي مؤمن عطا میکند( .سوره منافقون،آیه.)2
 -4زندگی پاکیزه( :حیّات طیّبه) از دیگر ویژگیهایی است که در قرآن کریم به عنوان پاداش ایمان وعمل صالح ذکرشده است (سوره
نحل ،آیه .)02این صفت به بهره مندي از نعمتهاي معنوي الهی اطالق میشود که در اثر اطاعت از خدا و پیروي از دستورات پیامبرش
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حاصل میشود نه برخورداري از نعمتهاي مادي و دنیوي (سوره انفال،آیه .)14قرآن کریم قصاص وکشتن جسم راموجب حیات
میشمرد (سوره بقره،آیه )120و شهیدان در راه خدا را زندگان برخوردار از نِعَم الهی معرفی میکند(.سوره آل عمران  ،آیه
.)130امیرالمومنین علی(ع) دانشمند بیبهره از کمال را مردهاي مینامد ،که درمیان انسانها حرکت میکند( .رضی ، 1322 ،خطبه.)22
 -1یقین :عالیترین درجه ایمان وغایت بندگی وعبودیّت در قرآن کریم،یقین شمرده شده است (سوره حجر،آیه)00؛ علمی که
درنفس وروح آدمی رسوخ میکند و هرگونه شک وتردیدي را از آن میزداید و باعث آرامش و سکون نفس میگردد .یقین که
منتهاي تقوا و پرهیزگاري است ،باعث خودآگاهی و خودشناسی (سوره اعراف،آیه )101و موجب شناخت انسان به حقایق اشیا (سوره
انفال،آیه )10میگردد ،بهطوري که شخص میتواندملکوت آسمان وزمین راببیند (سوره انعام،آیه )21و به مقام امامت وکمال نفس نایل
گردد (سوره سجده،آیه.)14
 -3قلب سلیم( :سالمت روح) تنها خصیصة ارزشمند در قیامت یاد شده است( .سوره شعراء،آیه )20در قرآن ،قلب به عنوان مرکز ثقل
شخصیّت انسان شناسانده شده است که قواي شناختی و عقالنی نفس (سوره محمد،آیه)14وقواي عاطفی وهیجانی آن (سوره انفال ،
آیه) 33وقواي رفتاري وکرداري انسان (سوره انفال،آیه )11به عنوان ابعاد آن میباشد و ویژگیهایی همچون آرامش نفس (سوره
فتح،آیه ،)4رحمت و مهربانی (سوره حدید،آیه )12و طهارت و پاکی (سوره احزاب،آیه )13به آن نسبت داده شده است.
 -2انسجام و یکپارچگی :از دیگر ویژگیهایی که براي انسان کامل حاصل میشود ،یکیکردن قواي متعدد نفسانی و همسو نمودن
آنها در جهت خداي واحد است (سوره توبه،آیه .)31نیروهاي دعوت کننده به خیر و بدي که در نفس ملهمه وجود دارد(.سوره شمس
،آیه ،)2هر یک میخواهند انسان را به کاري گماشته و بهسوي هدفی بکشانند .انسان کامل دراین مرحله نه تنها خود را مالک چشم،
گوش ،و قلب خود نمیداند و همه آنها را در تملّک حضرت حقّ قرارداده است (سوره یونس،آیه )31بلکه با اتصال به مبدأ واحد ،از
خود سلب انانیّت کرده (سوره بقره،آیه )113و تمام اعضاي جسمانی وروانی خود را با اراده خداي یکتا ،یکی کرده وآنها را منسجم و
یکپارچه متوجه خالق خویش میگرداند ،که خالق آسمان وزمین است (سوره انعام،آیه.)20
 -2حکمت :از دیگر ویژگیهاي کمالی در قرآن حکمت است که خصیصهاي براي درك وتشخیص اشیا است .شخص به وسیله آن
میتواند حق و واقعیّت را ـ که باطلی در آن نیست ـ درك کند (طباطبایی ،ذیل آیه 31سوره بقره) .قرآن کریم از «حکمت» ،به عنوان
خیر کثیر یاد می کند که به هرکسی که خدا بخواهد میدهد (سوره بقره،آیه )130و خداوند آن را به برخی ازپیامبران خود عطا کرده
است (سوره نساء،آیه .)14قرآناز پیامبرخاتم به عنوان معلّم حکمت یاد میکند که باید آن را به بندگان بیاموزاند (سوره آل عمران ،
آیه )134تا آنها نیز با برخورداري از نعمت الهی ،به معرفت وکمال نایل گردند(سوره بقره،آیه.)131
 -0شرح صدر :گشادگی روح و روان را میتوان از دیگر ویژگیهاي کمال در قرآن یادکرد ،که چون نوري روشنیبخش ،ازجانب
خدا براي انسان ارزانی شده (سوره زمر،آیه ،)11موجب هدایت و کمال وي میگردد (سوره انعام،آیه .)111شرح صدر ،به عنوان
ابزاري مهم در پیامبري و هدایتگري ،از جانب حضرت موسی (ع) درخواست شده (سوره طه،آیه )11و خداوند از آن به عنوان نعمتی
بزرگ براي پیامبر خاتم خویش یاد کرده است( .سوره انشراح،آیه)1
 -10مهرورزي به دیگران :نوع دوستی از جمله صفات دیگر انسان کامل در قرآن است .یکی از ویژگیهاي ذاتی انسان درقرآن،
«حبّ» بیان شده که خداوند آن را در انسان به ودیعه گذاشته است (سوره انفال،آیه )33وآن از جمله نعمتهایی بیان شده که موجب
برادري و صمیمیّت بین انسانها گشته است (سوره آل عمران،آیه .)103دوستی باخدا (سوره بقره،آیه ،)131دوست داشتن کارهاي
خوب (سوره عادیات،آیه )2و محبت به انسانهاي مؤمن دیگر (سوره توبه،آیه)21ازجمله مصادیق مثبت مهرورزي درقرآن معرفی شده
است.
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 -4انگیزه های دستیابی به کمال کدامند؟
 -1انگیزه کنجکاوي و انگیزه حقیقت جویی
نیاز به کمال ،انسان را به کنجکاوي و حقیقتجویی و دانستن و آگاهی وامیدارد .این دو انگیزه «کنجکاوي» و «حقیقتجویی» در
حقیقت ،از انگیزه ریشهايتر و اصلیتر «کمالخواهی» منشعب میشوند (.شجاعى ،1321 ،ص 133ـ) 132
این دو انگیزه انسان را ودار می کنند پیوسته در پی کشف مجهوالت و حقایق باشد .اگر انسان به این دو انگیزه سمت و سوي صحیح و
توحیدي ـ اخالقی ندهد ،موجد ناهنجاريهاي اخالقی میشود.
 -1انگیزه استقالل طلبی و اعتماد به نفس
انگیزه «استقالل» و انگیزه «اعتماد به نفس» و نیز انگیزه «احترام» (حرمت خود) از گرایشهاى فردى و منشعب از انگیزه «قدرت» شمرده
شده است).
انگیزه استقاللطلبی و انگیزه اعتماد به نفس ،که از دیگر جلوههاي انگیزه کمالاند ،این حس را در مؤمن ایجاد میکنند که مستقل
باشد .انگیزه اعتماد به نفس و خوداتکایی در صورتی تحقق مییابد که انسان تواناییها و قدرت خویش را باور داشته باشد و بپذیرد که
مهم و کارآمد است .با این برداشت و نگرش ،میتواند مستقل باشد ،کمتر به دیگران متکی بوده و مطمئن باشد که میتواند با
بهرهگیري از نیروها و تواناییهاي خود ،به موفقیتهاي چشمگیري دست یابد و سرانجام ،به کمال مطلوب نایل آید (.شجاعى،1321 ،
ص  141و )144
 -3انگیزه پیشرفت
انگیزه پیشرفت یکی از مظاهر میل به کمال است .روانشناسان در پژوهشهاي خود ،به این نتیجه دست یافتهاند که انگیزه پیشرفت
برایند تعدیل انگیزه «موفقیت» و انگیزه «اجتناب از شکست» است .انگیزه پیشرفت نقش مهمی در رشد و تکامل فردي و اجتماعی افراد
در همه زمینهها،ازجملهرشداقتصادي در تمامفرهنگها دارد (.شجاعى ،1321 ،ص )141
 -4انگیزه حرمت خواهی
یکی دیگر از گرایشهاي فرعی انگیزه «کمال»  ،عالقه به محبوبیت و احترام داشتن نزد خود و دیگران است .انگیزه کمال اجازه میدهد
تا انسان نسبت به قابلیت ،ارزشمندي و کارامدي خود احساس اطمینان کند .در نتیجه چنین احساسهایی ،انسانممکناست در تمام
جنبههاي زندگی خود کارامدتر و مولّدتر شود .نیز انگیزه کمال موجب میشود تا عالقه به محبوبیت و احترام دیگران به شکل
مقام،شهرت،موقعیتاجتماعیومانندآنها متبلور شود (.مصباح ،1324 ،ج  ،1ص )110
انگیزه «احترام نزد خود» از دیدگاه اخالق توحیدي در عزّت نفس متجلّی میشود .توضیح آنکه مؤمن موحّد هیچ عزّتی براي خود و
دیگران باالستقالل قایل نیست؛ همه عزّت از آن خداست ،و او عزت خود را از خدا میداند و عزّت خود را در عزّت حق میبیند و
فی نفسه براي خود عزّت و احترامی قایل نیست و خود را ذلیل درگاه حق میپندارد .این حالت ذلّت عین عزّت است؛ ذلتبندگی در
عینعزّتمنديخداونديوشکوه ربّانی (.طباطبائى ،بیتا  ،ج  ،1ص  310و ) 324
 -1انگیزه قدرتطلبی
از جمله امیال فطري انسان ،میل به قدرت و توانایی بر انجام کار و تصرف در موجودات دیگر و تسخیر آنهاست .این میل چنان قوي
است که انسان حتی به فعالیت براي تسخیر کهکشانها نیز میپردازد (.شجاعى،1321 ،ص )142
 -3چه عواملی مانع رسیدن انسان به کمال می باشند؟
عواملی که مانع پیمودن راه کمال و نیل به سعادت انسان میگردد فراوان است ولی مهمترین آنها عبارتند از:
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 .1تعلّقات دنیوي :عالقه افراطی و خارج از چارچوب به مال ،ثروت جاه ،مقام و ریاست ،انسان را از حرکت ،هجرت و سلوك به سوي
سعادت حقیقی که همان قرب الهی است باز می دارد .قلبی که با محسوسات انس گرفته و شیفته و دلباخته آنهاست ،چگونه میتواند به
طرف سعادت و عالم باال ،صعود کند؟ دلی که جایگاه محبت امور فانی دنیوي است چگونه میتواند تجلیگاه انوار الهی باشد؟ حضرت
امام صادق (ع)میفرماید« :حب الدنیا رأس کل خطیئه؛ محبت دنیا ریشه هر گناهی است( ».مجلسی 1023 ،م ،ج  ،23ص) 00
 .1پرحرفی و سخنان غیر ضروري و بی فایده :زیاد حرف زدن و پراکنده گویی ،فکر را پریشان ساخته و قدرت اندیشیدن صحیح و
تشخیص صواب از ناصواب را سلب میکند .پرحرفی نشانه کم عقلی است .امیر المؤمنین علیه السّالم در حدیثی میفرماید« :اذا تم العقل
نقص الکالم؛ وقتی عقل کامل گردد سخن گفتن کم میشود( ».مجلسی 1023 ،م ،ج  ،21ص ) 100
 .3ریاکاري :ریاکارى تخریب کننده فضائل اخالقى و عاملى براى پاشیدن بذر رذائل در روح و جان انسانهاست .ریاکارى اعمال را تو
خالى و انسان را از پرداختن به محتوا و حقیقت عمل باز مىدارد.خداوند در آیه  134سوره بقره می فرماید:
یا ایها الذین آمنوا التبطلوا صدقاتکم بالمن و االذى کالذى ینفق ماله رئاء الناس و الیؤمن باهلل و الیوم االخر فمثله کمثل صفوان علیه
تراب فاصابه وابل فترکه صلدا الیقدرون على شىء مما کسبوا و اهلل الیهدى القوم الکافرین (سوره بقره ،آیه)134
اى کسانى که ایمان آورده اید بخششهاى خود را با منت و آزار باطل نسازید همانند کسى که مال خود را براى نشان دادن به مردم انفاق
مىکند و به خدا و روز رستاخیز ایمان نمى آورد (کار او) همچون قطعه سنگى است که بر آن (قشر نازکى از) خاك باشد (و بذرهائى
در آن افشانده شود) و رگبار باران به آن برسد (و همه خاکها و بذرها را بشوید) و آن را صاف (و خالى از خاك و بذر) رها کند ،آنها
از کارى که انجام دادهاند چیزى به دست نمىآورند و خداوند جمعیت کافران را هدایت نمىکند!
در این آیه تلویحا یک بار ریاکاران را فاقد ایمان به خدا و روز قیامت معرفى کرده و یک بار به عنوان قوم کافر ،و اعمال آنها را هیچ و
پوچ و فاقد هرگونه ارزش مىشمرد چرا که بذر اعمالشان در سرزمین ریا کارى پاشیده شده که هیچگونه آمادگى براى رشد و نمو
ندارد.این احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که ریاکاران خودشان همانند قطعه سنگى هستند که قشر نازکى از خاك بر آن است و
هیچگونه بذر مفیدى را پرورش نمىدهد; آرى! قلب آنها همچون سنگ و روحشان نفوذ ناپذیر و اعمالشان بىریشه و نیاتشان آلوده
است.
 .4دروغ :یکی از عوامل سعادت این است که آدمی از دروغ گویی پرهیز کند .امام علی(ع) در خطبه 23می فرماید« :جَانِبُوا الکَذِبَ فَانَّهُ
مُجانِب لِألیمانِ؛ از دروغ پرهیز کنید؛ چون دروغ مخالف با ایمان و ضد ا یمان است»« .الصَّادِقُ عَلَی…شَفا مَنجاۀٍ وَ کَرامَةٍ؛ راستگو بر
مقام بلند نجات و کرا مت است»« .و الکاذبُ علی شرف مهواهً وَ مَهانَةٍ؛ و دروغ گو بر لب پرتگاه سقوط و خواري است».
اسالم به عنوان کاملترین و جامعترین دین الهى خوشبختى و رستگارى انسانها را در قرآن بیان کرده است و در آیات متعددى به این
موضوع پرداخته است .در قرآن حدود  40مرتبه از فالح (رستگارى) سخن گفته شده و در ضمن آیات مربوطه از صفات و عالئم
رستگاران و سعادتمندان واقعى و اخروى سخن رانده است که البته رستگارى از هر دو بعدش هم دنیوى و هم اخروى مدنظر بوده و از
آنجا که حیات اخروى جاودانى و ابدى است از اهمیت بیشترى برخوردار مىباشد( .عبد الباقى)1323 ،
 .1بدخلقى :بدخلقى صفت بسیار زشتى است که زندگى انسان را تیره و تار مى سازد و صفا و صمیمیت را از شخص بدخلق و آشنایان
و اطرافیانش دور مى کند و تشویش و وحشت مى آفریند .امام على (ع ) مى فرماید (:ال وَحْشَتَةَ اَوْحَشُ مِنْ سُوءِ الْخُلْقِ)( آمدي ،بی تا ،
ج  ،3ص ) 400
هیچ وحشتى ترسناك تر از بدخلقى نیست .زن یا مرد بداخالق  ،عالوه بر اینکه خود همواره دچار بیمارى و اضطراب روحى اسـت
زنـدگـى را بـر دیـگـران نیز تلخ مى کند و محیط خانه را ـ که باید کانون صفا و آرامش بـاشـد ـ بـه جـهـنـمـى غـیـرقـابـل تـحـمـّل
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تـبـدیـل مـى کـنـد .فـرد بـداخـالق هـمـه اهـل خـانـه و اقـوام و خـویـشـان را مـلول و افسرده مى سازد و آنان را از خود منزجر مى
کند آن امام فرمود(:مَنْ ساءَ خُلْقُهُ مَلَّهُ اَهْلُهُ)( آمدي ،بی تا  ،ج  ، 1ص ) 312هر کس بدخلق شود ،خانواده اش از او منزجر مى شوند.
تـداوم ایـن وضـعـیـت کـشـنـده بـه انـدازه اى ایـجـاد تـنـفـّر مـى کـنـد کـه اهل خانه به مرگ اوراضى مى شوند! آن حضرت فرمود:
(مَنْ ساءَتْ سَجِیَّتُهُ سَرَّتْ مَنِیَّتُهُ)( آمدي ،بی تا  ،ج  ، 1ص )121هر کس بداخالق شود ،مرگش شادى آفرین است !
 -3حسد :امام علی (ع) می فرمایند« :وَ ال تحاسَدُوا ،فَأن الحَسَدَ یأکل االیمانَ کما تأکُلُ النّارَ الحَطَبَ؛ نسبت به یکدیگر حسد نورزید،
چون حسد ایمان را نابود می کند همچنان که آتش هیزم را می خورد» (.رضی  ،1322،خطبه)23
 .2کینه :امام علی (ع) می فرمایند« :ال تباغَضُوا فَاِنَّهَآ الحالِقَة؛ نسبت به یکدیگر بعض و کینه توزي نداشته باشید؛ براي اینکه کینه توزي
موجب تباه شدن ایمان می شود» (.رضی ، 1322،خطبه)23
 .2بدبینى  :هر یک از زن و شوهر ب اید به یکدیگر اعتماد داشته باشند و اجازه ندهند که جوّ بدبینى و بى اعـتـمـادى بـر زندگى آنان
سایه افکند .گر چه مراقبت  ،دلسوزى  ،خیرخواهى و نصیحت در حدّ مـعمول  ،مقبول و پسندیده است ولى نباید به مرز بدبینى و عدم
اعتماد برسد ،در این صورت  ،بـه آرامـش و صمیمت ـ که الزمه زندگى مشترك است ـ لطمه مى زند! امیرمؤ منان (ع ) در این باره نیز
مى فرماید (:سوُءُ الظَّنِ یُفْسِدُ االُموُرَ وَ یَبْعَثُ عَلى الشُّروُرِ)( آمدي ،بی تا  ،ج  ، 4ص ). 131بدگمانى  ،کارها را مختل مى کند و انگیزه
شر مى شود.
 .0آرزو :امام علی (ع) می فرمایند« :واعلَمُوا اَنَّ االَمَلَ یسهی العَقلَ وَ ینسِی الذّکر؛ و بدانید که آرزو موجب اشتباه عقل و فراموشی از یاد
خدا می گردد» .بدانید که آرزوها تمام شدنی نیستند و انسان را به خود مشغول می کنند( .رضی ، 1322،خطبه)23
 .10عُجب :عجب عبارت است از اینکه (انسان ) خود را بزرگ شمارد به جهت کمالى که در خود ببیند .خواه آن کمال را داشته باشد،
خواه (در واقع)نداشته باشد (.نراقی،1323 ،ص )102شـادى وشـگـفـتى از عبادت  ،خود را قهرمان میدان عمل دانستن و در پى آن  ،ناز
و کرشمه به خدا فروختن از نادانى و کوته فکرى انسان سرچشمه مى گیرد و دردى کشنده و آفتى بر باد دهنده اسـت و هـستى و حیات
عبادت و کار نیک رانابود مى سازد و از جمله آفتهایى است که ممکن است به همه نیکیها و پرستشها آسیب برساند.
امام على (ع ) پیرامون آن فرمود:
(مَنْ اَعْجَبَ بِعَمَلِهِ اءَحْبَطَ اءَجْرَهُ) (آمدي ،بی تا  ،ج  ،1ص )310هر کس از عمل خویش شگفت زده شود ،اجر خویش را نابود کرده
است.
امام باقر(ع ) چنین فرموده است :
دو نفر وارد مسجد مى شوند؛ یکى عابد و دیگرى گنهکار ،سپس آن دو در حالى از مسجد خارج مى شوند که گنهکار ،دوست خدا و
عابد ،گناهکار شده است  .بدین جهت که عابد براى بالیدن به عـبـادت وارد مـسـجـد شـده و انـدیـشـه گنهکار این بوده که از گناهش
باز گردد و از خدا آمرزش بطلبد(.مجلسی  1403 ،هـ  .ق  ،ج  ،21ص ) 313
 .11بخل :هـمـان طـور کـه یـادکـردیـم  ،بـخـل بـه مـعـنـى (خـوددارى از بـذل و بـخـشـش در مـوارد الزم و ضـرورى اسـت )  .بـخـل
در مـقـابـل سـخاوت قرار دارد و از خصلت هاى بسیار زشت اخالقى به شمار مى رود .و داراى مراتب گـونـاگـونـى است  .بدترین
مرحله بخل خوددارى از اداى حقوق واجب الهى و انسانى است مانند ،نپرداختن خمس و زکات  ،کفّارات  ،وام  ،نفقه  ،مهریه و مانند
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آ ن  ،قرآن مجید و روایات معصومین (ع ) بـا شـدیـدتـریـن لحـن از بـخـل و تـنـگ چـشـمـى یـاد مـى کـنـنـد .ایـن رذیـله از دل
بـیـمـار و مـغـز مـعـیوب  ،سرچشمه مى گیرد و خالف فطرت انسانى است و نمى تواند مورد قبول دین و خرد قرار گیرد.
امیرمؤ منان (ع ) مى فرماید(:اَلْبُخْلُ جامِعٌ لِمَساوِى الْعُیُوبِ وَ هُوَ زِمامٌ یُقادُ بِهِ اِلى کُلِّ سُوءٍ)( رضی  ، 1322،حکمت  ،32ص )1133
تـنـگ چـشـمـى  ،کـانـون زشـتـى هـاسـت و افـسـارى اسـت کـه بخیل را به سوى هر بدى مى کشاند.
به عنوان مثال  ،مفسّران نقل کرده اند که انگیزه اصلى تبهکارى و فحشاى قوم لوط ،بخل و تنگ چشمى آنان بوده است (.مکارم
شیرازي  ،1332 ،ج  ،13ص ) 114
 .11اسراف و تبذیر :اسـراف بـه مـعـنـاى زیـاده روى و مـصـرف بیش از حد نیاز و شایستگى شخص همین طور مصرف مـال در راه
مـعـصـیـت خـداونـد اسـت (نراقى ،1402 ،ص ) 112و تـبـذیـر از ریـشـه (بذر) و به معناى دانه افـشـانـى اسـت کـه بـه طـور کـنـایـه
بـراى ریـخـت و پـاش کـردن ثـروت بـه کـار مـى رود (.راغب اصفهانى 1411،ق  ،واژه بذر)
ایـن دو خـصـلت نـاپـسـنـد سبب ضایع شدن بسیارى از نعمت هاى الهى مى شودو آثار زیانبارى براى فرد و جامعه در پى دارد قرآن
مجید براى ریشه کن کردن آن دو مى فرماید ...(:کُلُوا وَ اشْرَبوُا وَ ال تُسْرِفوُا اِنَّهُ الْ یُحِبُّ الْمُسْرِفینَ)( سوره اعراف ،آیه  )31بخورید و
بیاشامید ولى اسراف نکنید که خداوند ،مسرفان را دوست ندارد.
هیچ خردمندى نیز زیاده روى در مصرف و ریخت و پاش در مواهب الهى را نمى پسندد وهر کس چنین کند در واقع  ،فرمان عقل و
شرع را نادیده گرفته و در مسیر جهالت و طغیان  ،گام نهاده است و فرجام او نیز جز دوزخ نخواهد بود همان طور که قرآن مى فرماید:
( .. .وَ اِنَّ الْمُسْرِفینَ هُمْ اَصْحابُ الّنارِ)( سوره مؤ من  ،آیه )43همانا اسرافگران اهل دوزخند.
ایـن بـالى خـانـمـانـسـوز مـصـداق هـاى گـونـاگـونـى داردو عـالوه بـر مسائل مادى  ،اسراف درفـکـر و عـقـیـده  ،اسـراف در وقـت ،
اسـراف در خـواب و سـخـن گـفـتـن و ...را نـیـز شامل مى شود که شرح آنها نیاز به فرصت دیگرى دارد.
 .13تکاثر :معناى لغوى (تکاثر) مسابقه و رقابت (و چشم و هم چشمى ) در افزایش ثروت و عزّت است  (.راغب اصفهانى 1411،ق ،
واژه کثر)
افـراط و تـفـریـط در بـهـره ورى از پـدیـده هـا و مـنـابـع مـادّى  ،خـالف عقل و منطق است وانـسـان نـبـایـد بـه آن مـبـتـال شـود،
بیکارى  ،فقر و نیازمندى  ،جانب تفریط است همانگونه که اسـتـغـنـا و بـى نـیـازى  ،حـدّ مـیـانـه اسـت و تـکـاثـر و انـبـاشته کردن
ثروت  ،جانب افراط در مسائل مالى و به کارگیرى مظاهر مادى .
انـبـاشـتن ثروت بدون غرض عقالیى  ،کارى بیهوده و زیان آفرین است و به قیمت از دست دادن عـمر تمام مى شودو این بیمارى با
یافتن دارو ـ که همان ثروت است ـ روز به روز شدیدتر و کـشنده تر مى گردد و ثروت اندوز هر چه بیشتر مى یابد ،بیشتر مى خواهدو
هرگز سیر نمى شـود تـا مـرگش فرا رسد  ،عالوه بر اینکه همواره اشک یتیمان و آه مستمندان  ،بنیان زندگى و ثروت او را تهدید مى
کند چرا که همین زرپرستى ها سبب درماندگى آنان شده است  ،به تعبیر موالى متقیان (ع )(:اِنَّ اللّهَ سُبْحانَهُ فَرَضَ فى اَمْوالِ االَغْنِیاءِ
اَقْواتَ الْفُقَراءِ فَما جاعَ فَقیرٌ اِالّ بِما مَنَعَ غَنِىُّ) ( رضی  ، 1322،حکمت  ،310ص )1141خداوند سبحان  ،روزىِ مستمندان را در ثروت
توانگران واجب کرده و هیچ فقیرى گرسنه نمى ماند جز به سبب خوددارى غنى (از پرداخت حقوق واجب خویش) همین طور آن امام
همام در سخنى ظریف و حکیمانه  ،ثروت را منشاء اصلى همه خواهش ویرانگر نفسانى دانسته  ،مى فرماید(:اَلْماُل مادَّۀُ الشَّهَواتِ)(
آمدي ،بی تا  ، ،ج  ،1ص ) 113ثروت اندوزى عالوه بر اینکه به خودى خود کارى عبث و نابخردانه است سبب بـسـیـارى از مفاسد
دیگر مانند طغیان و سرکشى  ،بى دینى  ،قساوت و در نهایت  ،ندامت و دوزخ نیز مى گردد.
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 -7اهداف رسیدن انسان به کمال کدامند؟
 )1رضایت الهى
کمال مستقلّی را که اسالم براي انسان قائل شده  ،طبق آن احکام و مقررات خود را تنظیم کرده  ،و آن را مالك حسن و قبح اخالق
قرار داده است  ،مراتب مختلفی دارد که جامع آنها  ،کامیاب شدن در زندگی جاودانی است  .نازلترین مرتبه این کمال  ،رسیدن به
لذایذ حسی پس از مرگ و عالی ترین آنها  ،نیل به معرفت کامل و آخرین مراتب قرب پروردگار است  .اسالم در حقیقت انسان را به
همان کمال نهایی بشر یعنی آخرین درجه معرفت وقرب پروردگار دعوت می کند  ،اما از آنجا که همه نفوس  ،آن همت را ندارند که
به تمامی لذایذ دنیوي و اخروي پشت کنند وتنها قرب حق تعالی را وجهه نظر خویش قرار دهند وبگویند « :وَجَّهتُ وَجهی لِلَّذي فَطَرُ
السّماواتِ واالرض ِ حنیفاً مسلما ً و ما انا مِن المشرکینَ(».سوره انعام ،آیه )20
یا بگویند« :پروردگار! اگر رضاي تو در این باشد که براي همیشه در شکنجه و عذاب باشیم  ،خشنودي تو را بر لذّت وسود خویش
ترجیح می دهیم ! » یا بگویند «:خدایا! تو را به سبب ترس از دوزخ و یا طمع دربهشت نمی پرستیم  ،بلکه چون سزاوار پرستش هستی ،
تو را عبادت می کنیم ( » .کمالی  ،1322 ،ص)43
در آیه  12فتح،آیه 42رضایت الهى نیز از عوامل فتح به شمار آمده است« :لَقَد رَضِىَ اللّهُ عَنِ المُؤمِنینَ  ...و اَثـبَهُم فَتحـًا قَریبـا».برخى از
مفسران ذیل این آیه تصریح کرده اند که پیروزى وعده داده شده ،نتیجه رضایت الهى از مسلمانان است (.طباطبائی ،بیتا ، ،ج  ،12ص
)121
 )1قرب الهی
مقصد نهائی حیات انسان آنچنان که از آیات قرآنی دریافت می شود مقام ومرتبتی است که از آن به «نزد خدا » تعبیر می شود ،یعنی
انسان در نقطه نهائی سیر استکمالی خویش به جایگاهی می رسد که آنجا  ،نزد خدا و جوار رحمت اوست.
خداوند در قرآن در مورد سرنوشت نهائی متقیّن می فرماید«:اِنَّ المُتَّقینَ فی جَنّاتٍ وَنَهَرٍ ٍفی مَقعَدِصِدقٍ عِندَمَلکٍ مُقتَدِرٍ»( .سوره قمر،آیه
11و )14محققاً پرهیزگاران در جنات ونهرهائی در جایگاهی راستین در «نزد» خداوند سلطنت وعزّت منزل خواهند گزید.
پس کمال نهائی انسان در رسیدن به قرب ربوبی است و آمدن انسان به این جهان براي تحصیل الزم جهت وصال بحق است.از اینرو
تمام مساعی تربیتی باید در جهت تحصیل این آمادگی و کسب شایستگی براي رسیدن به حضور خدا باشد  ،و چون این کمال جز در
سایة اختیار وداشتن آزادي در انتخاب بدست نمی آید  ،لذا الزمة آن وجودبراي آزمایش انسان است تا در مواجهه با عوامل مخالف
وموافق و برسر چند راهی ها از روي اختیار و به انتخاب خویش  ،سرنوشت خود را رقم بزند.از اینرو ،در ضمن پاره اي آیات قرآنی ،
هدف از آفرینش انسان ،آزمایش او شمرده شده است.
با توجه به اینکه کمال نهایی انسان رسیدن به مقام قرب الهی است  ،در نتیجه هر فعل و صفتی که انسان را در رسیدن باین مرتبه یاري
کند وسبب ارتقاء انسان در مراتب قرب پروردگاري باشد  ،فضیلت محسوب می شود .بنابراین  ،در فلسفة اخالق اسالمی  ،فضیلت فعل
و صفتی را گویند که یا خود مستقیماً انسان را در مراتب قرب باالتر برد یا زمینه را براي این سیر فراهم آورد .از اینرو اگرعملی بظاهر
صالح و شایسته بنظرآید ولی اگر از نظر نتیجة نهائی انسان را به کمال نهائی نزدیک نگرداند،از نظر اسالم فاقد ارزش اخالقی است زیرا
بطوریکه گفته شده  ،در اسالم روح ارزش هاي اخالقی را قرب بخدا تشکیل می دهد و ارزش هر یک از افعال انسانی به تناسب
مساعدتی است که آن عمل در رسانیدن انسان به آن کمال نهائی دارد(.سادات ،1332،ص )13
 -8اصول اخالقی رساندن انسان به کمال از منظر قرآن کریم و روایات معصومین (ع)کدامند؟
اگرانسان با تأمل وتفکر ،امکانات واستعدادهایی که براي رشد و تکامل در او آفریده شده است ،بشناسد ،بهترمی تواند سرمایه هاي
وجودي خود را به کمال برساند(.سبحانی ومحمدرضایی ،1323،ج ،1ص)3
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ایمانویل کانت  ،از فیلسوفان بزرگ مغرب زمین ،می گوید:انسان قبل ازهرچیزباید به ارزیابی وشناخت دقیق توانایی خود بپردازد(.
سعادت وبزرگمهر،1321،ج ،3ص)131
اگر کسی خودش را نشناسد و از عیوب و ضعف هاي خویش و توانمندي هاي بالقوّه نفس خویش آگاهی نداشته باشد  ،هرگز به دنبال
خودسازي  ،تهذیب اخالق و کسب کماالت انسانی نخواهد رفت (.حسینی  ،1321،ص )13
سقراط در این زمینه می گوید « :بیهوده در شناخت موجودات خشک و بی روح  ،رنج مبر؛ بلکه خود را بشناس که شناخت نفس ،
باالتر از شناخت اسرار طبیعت است» (.حسن زاده آملی  1331،ش ،ج  ،1ص )301
از برخی آیات قرآن  ،چنین برداشت می شود که هر کس قدر نفس خود را فراموش نکرد  ،خدا را هم فراموش نمی کند (.سوره مائده
 ،آیه )101
کسی که بخوا هد از قدرت شگفت انگیز روحی خود استفاده کند و از وجود چنین نیروهایی در درون خود آگاهی داشته باشد و در
صدد فعّال ساختن آنها و بهره مند شدن از آنها و شناخت چگونگی استفاده از آنها برآید  ،باید خود را بشناسد .به تعبیر امام علی(ع) :
«کسی که خود را بشناسد  ،به بزرگ ترین رستگاري نائل شده است» (.آمدي ،بی تا  ،ج  ، 3ص )121
انسان از طریق خودشناسی میفهمد که آزاد ،مختار و مسئول آفریده شده ،و هدف از خلقت او قرب به درگاه الهی ،رسیدن به مقام
عبودیت و بندگی و تخلّق به اخالق و صفات کمال و جمال حق گشتن است ،که این باالترین سیر کمال بشر است (.حائري تهرانی،
 ، 1322ص  22ـ ) 01
 )1اصل تقوي
تقوي رئیس اخالق است .این عنوان ترجمه بیان امیر المؤمنین «(ع)»است که فرمود «:التّقوي رئیس االخالق».یعنی مجموعه صفات
پسندیده و مکارم اخالق در تقوي نهفته است( .مجلسی  1403 ،هـ  .ق ،ج،20ص)124
ریا ست تقوي بر سایر مکارم اخالق به این معناست که شخص متقی یک نوع حالت مواظبت دقیق و کامل در رفتارهاي فردي و
اجت ماعی وسیاسی خود دارد ،به هر چه نمی نگرد،هر صدا وآهنگی را نمی شنود  ،در هرمحفل وجمعی حضور نمی یابد  ،سرهرسفره
رنگین نمی نشیند واز هر لقمه اي استفاده نمی کند  ،مواظب گفتار و زبان خویش است و باالخره تا مطمئن به سالمت وصحت کاري
نشود اقدام به انجام آن نمی نماید واین همه ازبرکت وجود تقوي است (.زیدان  ،1323 ،ج،1ص) 113
 )1اصل زهد
زهـد در لغـت یـعـنـى نداشتن حرص و رغبت به چیزى(ابن منظور1402 ،ق،ج ،3ص  )102و در اصطالح عبارت است از :عـدم
دلبـسـتـگـى بـه دنیا و مظاهر آن و چشم پوشیدن از برخى مواهب براى تأمین مصالح فردى و عمومى باالتر .زهد در متون دینی به عنوان
یکى از کماالت اخالقى انسان شمرده شده است .
پیامبر اکرم (ص) فرمود“ :اگر مى خواهى خداوند تو را دوست بدارد ،در دنیا زاهد باش( (”.اءِنْ اَرَدْتَ اَنْ یُحِبَّکَ اللّهُ فَازْهَدْ فِى الدُّنْیا)،
فیض کاشانی1023 ،م ،ج  ،2ص )311٫
امیرالمؤمنین علی «(ع)» زهد را این گونه معنا فرموده :
«ایها الناس الزهاده ،قصر االمل و الشکر عند النعم والورع عندالمحارم»(اي مردم) زهد عبارت است از کوتاهی آرزو وسپاسگزاري
هنگام نعمت  ،و پارسایی نسبت به کارهاي حرام.
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زاهد راستین به کسی می گویند که ضمن استفاده از مواهب و نعمات دنیا وحضور در متن جامعه هیچگاه اسیرودلبسته دنیا وهرچه دراو
هست نباشد و به عبارت دیگرهمیشه اوبرکاالهاي دنیا حکومت می کند ونه آنکه پول وکاالهاي دنیا براوحکومت کنند (.ارفع،1321 ،
ص)33
 )3اصل اخالص
عنصر اخالص در آدمی،باعث پرورش روحیة عبودیت به عنوان یک صفت متعالی می گردد واین روحیه مبدأ بسیاري از فضایل
اخالقی است .جامعه اي که اخالق برآن حکم براند وکار را براي خدا و تأمین مصالح جامعه انجام دهد  ،به عمق کار ،بیش از ظاهر آن
توجه می کند و به جاي پرداختن به ظاهر ،به آینده و نتایج ارزندۀ آن می اندیشد(.سبحانی ورضایی ،1323،ص)22
عملی که با نیت خالص وبراي خدا انجام نگیرد براي انسان مفید نخواهد بود  ،بلکه در آخرت مضر هم خواهد بود (.سلطانی، 1334،
ص )31
از پیامبر اکرم (ص)نقل شده است «:انّما االعمال بالنیات ولکل امرء مانوى ،فمن غزى ،ابتغآء ما عنداهلل ،فقد وقع اجره على اهلل عزّوجلّ،
وَمَن غُزَّى یُریدُ عَرَض الدنیا ،اَونوى عقاال ،لم یکن الّا مانوى ; همانا کارها تابع قصد و انگیزه است و براى هر کسى ،آنچه قصد کرده،
خواهد بود; پس کسى که بخاطر جلب رضاى خدا بجنگد ،مسلماً به اجر و پاداش الهى خواهد رسید ،و هر کس به خاطر مال ناپایدار
دنیا یا به قصد رسیدن به غنایم جنگى بجنگد ،چیزى براى او نخواهد بود جز آنچه قصد نموده است(».حرعاملی1302 ،ق،ج،1ص)31
 )4اصل ایمان
هیچ صفتی مانند صفت ایمان  ،انسان را به کمال نمی رساند ،چون اعتقاد به خداي جهان و فرامین او است که انسان را به کمال می
رساند.از این جهت باید تمام سعی وکوشش ما بر این باشد که خود را به این صفت بیارائیم و گوهر انسانیت را از معدن فطرت استخراج
کنیم که این کار بسیار دشوار است(.سلطانی  ،1334 ،ص )121
حضرت رضا (ع) در خصوص ایمان می فرمایند«:ایمان پیوندي در دل و واژهاي بر زبان و کاري به اعضاست ،ایمان جز این نیست( ».
صدوق  1403،هـ ق ،ص )120 -122
آرزوي انسان ،نیل به سعادت و خوشبختی است وایمان راه رسیدن به این سعادت است.ایمان به آدمی نشاط ،آرامش،اطمینان
قلبی،معنا،امید،شجاعت وهدف می دهد.قرآن کریم ،ایمان را بسیار گرامی می دارد و عامل رستگاري پرهیزگاران و هدایت یلفتگان می
شمارد وتأکید می ورزد که ایمان می تواند آدمی را از تاریکیها به نور راه نماید(.سبحانی ورضایی ،1323،ج ،1ص)11
 )1اصل احسان
اصل احسان براى جبران کمبودهاى موجود در جوامع است و داشتن روحیه ى احسان گرایى براى زدودن محرومیت ها بسیار کارآمد
است; لذا خداى متعال به همراه فرمان به عدل ،به احسان نیز امر فرموده است( :إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ); ( سوره ى نحل ،آیه ) 00
همانا خداوند فرمان به عدل و احسان مى دهد.
در هـر جـامـعـه اى کـم و بـیـش افـرادى یـافـت مـى شـونـد کـه بـه عـلل گـونـاگـونـى توان تاءمین زندگى خویش را ندارند ،همچنین
مواردى پیش مى آید که نیاز بـه کـمـک تـوانـگـران احـسـاس مـى شـود مـانـنـد سـاخـتـن بـیـمـارسـتـان  ،مـدرسـه  ،پـل و راه ،
مـسجد و کارهاى عام المنفعه دیگر .در این گونه موارد سخاوت و جوانمردى اقتضا مى کـنـد کـه آدمى به کمک همنوعان خود بشتابد
و با انفاق بخشى از دارایى خود در رفع نیازمندى هـاى عـمـومـى سـهـیـم شـود .قـرآن مـجـید این اقدام خیرخواهانه را برخاسته از ایمان
دانسته  ،مى فرماید (:قُلْ لِعِبادِىَ الَّذینَ امَنوُا یُقیموُا الصَّلوۀَ وَ یُنْفِقوُا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِرّاً وَ عَالنِیَةً مِنْ قَبْلِ اَنْ یَاءْتِىَ یَوْمٌ البَیْعٌ فیهِ وَ ال خِاللٌ)(
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سوره ابراهیم  ،آیه ) 31بـه بـندگان من (که ایمان آورده اند) بگو:نماز را برپاى دارند و از آنچه به آنها روزى داده ایم  ،پنهان
وآشـکـار ،انـفـاق کـنـنـد پـیـش از آن کـه روزى فـرارسد که نه خرید و فروشى در آن است و نه دوستیی .
 )3اصل اعتدال
اعتدال در همه مراحل زندگی و در ابعاد مختلف تاکید شده است .امام رضا (ع) نیز به این امر سفارش کرده اند و در این خصوص مـی
فرمایند:
خود را با کار مداوم خسته نکنید و براى خود تفریح و تنوع قرار دهید ولى از کارى که در آن اسراف باشد یا شما را در اجتماع سـبک
کند پرهیز کنید (مجلسی  1303،ق ،ج  ، 22ص )343
 )2اصل محبت
از نظر اسالم ،محبت بیشترین نقش را در ساماندهی جامعة آرمانی انسانی دارد .روایاتی که در مورد محبت از ائمة هدي(ع) وارد شده
است ،به روشنی اثبات میکند که جامعة مطلوب اسالمی ،جامعهاي است که براساس محبت مردم نسبت به یکدیگر شکل گیرد .محبت
مؤثرترین عامل پرورش انسان هاي شایسته ،و کارآمدترین ابزار پیشبرد اهداف فردي ،اجتماعی و مادي و معنوي است .محبت به قدري
شیرین و لذتبخش است که با کمک آن میتوان همة تلخیهاي زندگی و بسیاري از ضعفها و نابسامانیها و مشکالت کوچک و
بزرگ فردي و اجتماعی را جبران کرد .در حدیثی حضرت سلیمانعلیهالسالم میفرماید« :هیچ چیز مانند محبت شیرین نیست»(.محمدي
ريشهري 1320،ش  ،ح  )32از دیدگاه رسول گرامی اسالم(ص) وقتی دوستی برقرار شود ،مشکالت و کمبودها به آسانی قابل تحمل
است .آن حضرت در این باره با کنایه میفرماید« :هیچ مجلسی براي نشستن دو دوست ،تنگ نیست» (.محمدي ريشهري 1320،ش ،
ح  )23عنصر محبت ،آنقدر براي تحقق برنامههاي دینی و هدایت انسانها مؤثر دانسته شده است که امام باقر(ع) دین اسالم را چیزي
جز محبت نمیداند  ( .محمدي ريشهري 1320،ش  ،ح )234
 )2اصل توکل
در بسیاري از آیات قرآن مجید و روایات اسالمی و سرگذشت انبیاء و اولیاء و صالحان و در کتب علماي اخالق و ارباب سیر و سلوك
روي مساله توکل به عنوان یک فضیلت مهم اخالقی که بدون آن نمیتوان به مقام قرب الهی رسید ،یاد شده است(.مکارم شیرازي
،1324،ج،1ص)140
منظور از توکل سپردن کارها به خدا ،و اعتماد بر لطف اوست ،زیرا «توکل» از ماده «وکالت» به معنی انتخاب وکیل نمودن و اعتماد به
دیگري کردن است ،بدیهی است هر قدر وکیل توانایی بیشتر و آگاهی فزونتر داشته باشد شخص موکل احساس آرامش بیشتري
میکند ،و از آنجا که علم خدا بی پایان و تواناییش نامحدود است هنگامی که انسان توکل بر او میکند آرامش فوقالعاده احساس
میکند ،در برابر مشکالت و حوادث مقاوم میشود ،و از دشمنان نیرومند و خطرناك نمیهراسد ،در سختیها خود را در بن بست
نمیبیند و پیوسته راه خود را به سوي هدف ادامه میدهد(.مکارم شیرازي ،1324،ج،1ص)140
 )0اصل کرامت
کرامت به معناي بزگواري (معین1321،ش ،ج، 3ص ) 1010و نزاهت از پستی و فرومایگی و برخورداري از اعتالي روحی است؛(
جوادي آملی ، 1330 ،ص ) 13-11و خداي تبارك و تعالی انسان را مفتخر به آفرینشی کریم کرده است تا در زمینه کرامت نفس به
کماالت الهی دست یابد.
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این اصل به انسا ن بودن انسان باز می گردد واختصاص به دسته معینی از انسانها ندارد وهمه شریفند وهیچ کس بر دیگري برتري ندارد
(باقري.)1323،
از دیدگاه امام رضا (ع)  ،واالیی و ارزش انسان به منزله پایه و اساس قرار می گیرد و قوانین دیگر با توجه به این عمل تدوین می شود.
(صدوق1404 ،ق ،ج ، 1ص )124
 )10اصل یقین
امام رضا(ع) فرمود :یقین،توکّل بر خدا ،و تسلیم در برابر خدا ،و خشنودي به تقدیر خدا و سپردن (کارها) به او است (.کلینی،1333،ج
،1ص)11
کلینی گوید :گروهی از اصحاب ما از سهل بن زیاد و حسین بن محمد ،از معلّی بن محمد و همگی از وشاء از ابوالحسن الرضا(ع) نقل
کنند که حضرتش میفرمود :ایمان ،درجهاي برتر از اسالم ،و تقوا درجهاي از ایمان برتر ،و یقین درجهاي باالتر از تقواست ،و چیزي در
میان مردم کمتر از یقین قسمت نشده است (.کلینی1333،ش،ج ،1ص)11
 )11اصل ایثار
با استفاده از آیات مى توان از این اصول ا رزشى در جهت دهى پیوندهاى اجتماعى بهره برد .مقتضاى عقل آن است که هر فرد به اندازه
اى که در زندگى اجتماعى و تحصیل مصالح جامعه مؤثر است ،به همان اندازه نیز از نتایج زندگى اجتماعى بهره مند شود; و این همان
اصل عدل است .حقیقت عدل و قسط آن است که به اندازه اى که افراد بار دیگران را به دوش مى کشند ،دیگران نیز بار آنان را بر
دوش گیرند .قرآن کریم در سفارش به این اصل مهم مى فرماید(:إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ);( سوره ى نساء ،آیه ى )12
چون میان مردم داورى مى کنید ،به عدالت داورى کنید.
ایـ ثـار در لغـت بـه مـعـنـاى بـرگـزیـدن  ،دیـگـران را بـر خـویـش مقدّم داشتن و مانند آن است و در قـرآن کـریـم نـیـز بـه مـعـنـاى
لغـوى بـه کـار رفته است  .چنان که می فرماید  (:بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَی وۀَ الدُّنْی ا)( سوره اعلى  ،آیه  )13آرى  ،شما زندگى این جهان را
برمى گزینید .
ایـثـار در اصـطـالح عـبـارت اسـت از :بـخـشـش مـال بـه کـسـى  ،بـا وجـود احـتـیـاج (خـود) بـه آن (.نراقی  ،بی تا  ،ج  ،1ص )111
ایـن مـعـانـى بیشتر در مقدم داشتن دیگران در امور مالى یا مقدم داشتن خواسته دیگران  ،صدق می کـنـد ،ولى آنـچـه در امـور
نـظـامـى مـطـرح اسـت چـیـزى بـیـش از ایـنـهـاسـت و گـذشـت از جـان ،مـال  ،مـقـام  ،شخصیت و مانند آن را نیز شامل مى شود؛
بدین معنا که یک انسان مکتبى در راه اعتالى پـایـگـاه اسـالم و پـایـدارى در راه اقـامـه شـعـایر دینى و برافراشتن پرچم توحید ،با تمام
امـکانات خود تالش کرده  ،از بذل جان و مال خویش در راه هدف مقدّس بویژه در مصاف با دشمن در میدان نبرد دریغ نکند .
در روایـات مـعـصـومـیـن  :نـیـز ایـثـار بـه عنوان (خوى و خصلت ابرار و برگزیدگان الهى ،نـیـکـوتـریـن احـسـان و عـالى ترین مرتبه
ایمان ) شمرده شده است  ،چنان که امیر مؤ منان (ع ) فرمود « :اَالْیثارُ سَجِیَّةُ االَْبْر ارِ وَ شی مَةُ االَْخْی ارِ»( آمدي ،بی تا  ،ج  ،1ص )134
ایثار خوى نیکوکاران و شیوه نیکان است.
از منظر قرآن کریم و روایات معصومین (ع) چه روشهای اخالقی برای رساندن انسان به کمال وجود دارد؟
 )1روش صبر و شکیبایی
در فرهنگ اخالقی ،صبر عبارت است از وادار نمودن نفس به انجام آنچه که عقل و شرع اقتضا می کنند و بازداشتن از آنچه عقل و
شرع نهی می کنند (.راغب اصفهانی1411 ،ق )
به دلیل اهمیت باالي صفت صبر خداوند بیش از صد بار صبر و مشتقات آن را در قرآن آورده است(مکارم شیرازي1324 ،ش )
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صبر در برابر مشکالت ،نامالیمات ،مصیبت ها و … یکی از راه هاي رسیدن به قرب االهی است که در قرآن و روایات بر آن تأکید
فراوان شده است؛ از این جهت عرفاً دارندگان این صفت ،یعنی صابران را محبوبان خداوند دانسته اند (.عربی ،بی تا  ،ج  ،1ص ) 332٫
طبق بعضی از روایات در انتهاي صبر است که گشایش در کارها صورت می گیرد(دیلمی1411 ،ق ،ج ،1ص ، )110امام صادق (ع) به
نقل از پدر بزرگوارشان می فرماید… :به راستى که هر کس (در برابر نامالیمات) صبر پیشه کند ،با بردبارى و شکیبائى خود قدر و
منزلت روزه دار شب زندهدار ،و شهیدى که در رکاب رسول خدا (ص) شمشیر زده است را به دست مىآورد (.صدوق1403،ق  ،ص
)102
 )1روش میهمان نوازي
میهمان نوازي ،یکی از خصلتهاي خوب انسانی است که در مکتب اسالم به آن سفارش زیادي شده است .پیشوایان دینی ما نیز با
برخورد انسانی و عاطفی با میهمانان خود ،به ما می آموزند که باید میهمانان را گرامی داشت .در روایتی آمده است :براي حضرت
رضا(ع) میهمانی آمد و نزد او نشست و با ایشان قسمتی از شب را مشغول مذاکره و گفتگو بود .ناگهان ،چراغ عیب پیدا کرد .مرد
میهمان دستش را دراز کرد تا چراغ را اصالح کند .حضرت مانع شد .و خود به تنهایی چراغ را اصالح کردند و فرمودند :ما میهمان را
به کار وا نمی داریم (.کلینی 1333،ش،ج ، 3ص ) 123
 )3روش نیکی به پدر و مادر و سپاسگذاري از آنها
قرآن بارها در کنار دعوت به توحید و نهی از شرك ،به «احسان به والدین» دستور داده و در جایی هم به وضوح و صراحت ،
سپاسگزاري در آستان خدا و سپاس نسبت به پدر و مادر را کنار هم مطرح کرده است« :اَنِ اشْکُرْ لی وَ لِوالدیک»( سوره لقمان  ،آیه
 )14سلوك قرآنی ،تنها در پیمودن راههاي پرپیچ و خم عرفانی و تهذیب نفسهاي پارسایانه و تقواهاي شگرف نیست .ادب و احترام
نسبت به پدر و مادر هم ،که امري پیش پا افتاده و خانوادگی و فامیلی است ،از گردونه «اخالق قرآنی» بیرون نیست.
در روایات قدردانی و سپاس از والدین پیش از سپاس از خداوندسفارش شده است .امام رضا (ع) در خصوص تشکر از والدین می
فرمایند«:إنّ اللّه عز و جل  ...أمَـرَ بالشُّکرِ لَهُ ولِلوالِدَین  ،فمَن لَم یَشکُرْ والِدَیهِ لَم یَشکُرِ اللّه  ».خداوند عز و جل  ...به سپاسگزارى از خود
و پدر و مادر فرمان دادهاست  .پس هر که از پدر و مادرش سپاسگزارى نکند  ،از خداوند سپاسگزارى نکردهاست  (.محمدي ريشهري
،1324،ص )314
 )4روش خوش رفتاري با همسایگان
در دین مقدس اسالم چنانکه صراحتا از آیات قرآن کریم و احادیث و روایات ادمه معصومین (ع)برمی آید،همسایه،جایگاه ویژه
وخاص را دارد.خداوند متعال در آیه اي می فرماید «:واعبدواهلل و ال تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا و بذي القربی و الیتمی و
المساکین و الجار ذي القربی و الجار الجنب » ...و خداي یکتا را بپرستید و چیزي را با او شریک نکنید و به والدین و اقوام و یتیمان و بی
چیزان و همسایگان اطراف وصاحب خانه ي کناري و ......احسان کنید( »...سوره نساء،آیه )33
موالي متقیان علی (ع) نیز در آخرین لحظات عمرمبارکشان باز فرزندان را به رعایت حقوق همسایگان سفارش می فرمایند:
« اهلل اهلل فی جیرانکم فاِنَّهُ وصیَّةُ نبِیِّکُم » خدا را،خدا را،در مورد همسایگانتان (درنظرداشته باشید وبه آنها نیکی کنید) که این سفارش
پیامبرتان است(.مجلسی 1303،ق  ،ج،24ص)113
 )1روش تواضع و فروتنی
یکى از روشهاي رسیدن به کمال ،تواضع در برابر خداوند و بندگان اوست  .تواضع و انقیاد در برابر احکام و دستورات الهى و نیز
فروتنى در برابر بندگان حق از طهارت نفس و تزکیه روح انسان حکایت دارد.
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از دیـدگـاه قرآن  ،انسان ها همه از یک پدر و م ادر ،پدید آمده اند و پدر همه نیز از خاك آفریده شده و از نظر آفرینش  ،کسى بر
دیگرى برترى ندارد و تنها مالك ارزشمندى انسان تقواست  .هـمـچـنـین پایان زندگى همه موجودات و از جمله انسان  ،به مرگ و
متالشى شدن بدن عنصرى آنـان خـتـم مـى شـود .بـر این اساس  ،انسان با چنین آغاز وانجامى  ،شایسته نیست به دیگران  ،نخوت بورزد
و خود را بزرگ و آنان را کوچک شمارد .امام متقیان سالم اهلل علیه در این باره مى فرماید( :مـا الِِبـْنِ آدَمَ وَالْفـَخـْرَ ،اَوَّلُهُ نـُطـْفـَةٌ وَ
آخـِرُهُ جـیـفـَةٌ ال یـَرْزُقُ نـَفـْسـَهُ وَ ال یـَدْفـَعٌ حَتْفَهُ) ( آمدي ،بی تا  ،ج  ،3ص )02
آدمـى زاده را چـه بـه فـخـرفروشى ؟ آغاز او نطفه و انجامش مردار گندیده است  ،نه مى تواند خود را سیر کند و نه توان رفع مرگ
خود را دارد.
حضرت رضا (ع) در خصوص تواضع می فرمایند:تواضع و فروتنى مراتبى دارد  ،مرتبهاى از آن این است که انسان موقعیتخود را
بشناسد و بیش از آنچه شایستگى آن را دارد از کسى متوقع نباشد و با مردم به گونهاى معاشرت و رفتار نماید که دوست دارد با او
آنگونه رفتار شود و اگر کسى به او بدى نمود در مقابل خوبى کند  ،خشم خود را فرو خورد و گذشت پیشه کند و اهل احسان و نیکى
باشد (مجلسی 1303 ،ق ،ج  ، 22ص )311
 )3روش اخوت و برادري
یکى دیگر از روشهاي اخالقی که انسان را به سوي کمال رهنمون می کند اخوت و برادري در میان مردم بخصوص مؤمنان است .
قرآن کریم می فرماید « :إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَۀٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ » در حقیقت مؤمنان با هم برادرند ،پس
میان برادرانتان را سازش دهید واز خدا پروا بدارید ،امید که مورد رحمت قرارگیرید (.سوره حجرات ،آیه )10
 )2روش اصالح میان دو نفر
از دیگر روشهاي اخالقی که انسان را در رساندن به سوي کمال یاري می کند و ارزش آن از نماز و روزه باالتر است  ،اصالح میان دو
نفر است  .امام علی (ع ) در این خصوص می فرمایند « :صَالحُ ذاتِ الْبِینِ اَفْضَلُ مِنْ عامَّةِ الصَّالۀِ وَ الصِّیامِ »; اصالح میان دو نفردر نزد
خدا از یک سال نماز و روزه برتر است ( .رضی ،1322،ص)032
 )2روش پرهیز از غرور ،تکبر و خودپسندي
امام رضا (ع) می فرمایند :عجب درجاتى دارد ؛یکى این که کردار بد بنده در نظرش خوش جلوه کند و آن را خوب بداند و پندارد کار
خوبى کرده  .یکى این که بندهاى به خدا ایمان آورد و منت بر خدا نهد با این که خدا را به او منت است در این باره (حرانی1323،ه.ق،
ص )432
عُجب و خودپسندى باعث مى شود که انسان عمل شایسته خود را فزون از حد ،بزرگ و شکوهمند پنداشته و دستخوش بهجت و سرور
نسبت به آن گردد ،و خویشتن را از هر گونه خرده و کمبود و تقصیر مُبرّى تلقى کند .اگر این ابتهاج ،با تواضع در برابر خدا توأم باشد و
از این که به عمل صالحى توفیق یافت بر خدا منت ننهد؛ بلکه در حال امتنان از خدا باشد مى توان چنان عملى رابا دیده قبول نگریست و
در انتظار پاداشى در برابر آن به سر برد( .حجتی)1321،
 )0روش خودداري از آزار خویشاوندان
امام رضا (ع) پرهیز از آزاردیگران بویژه خویشاوندان را سفارش کرده اند.حضرت می فرمایند :پیوند خویشاوندى را برقرار کنید گرچه
با جرعه آبى باشد  ،و بهترین پیوند خویشاوندى  ،خوددارى از آزار خویشاوندان است (حرانی1323،ه.ق  ،ص )430
 )10روش حسن خلق
اسالم نسبت به حسن خلق بسیار تأکید کرده نموده و از کسی که داراي این صفت باشدتمجید فراوان کرده است.
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اخالق خوب به قدري اهمیت دارد که پیامبر اکرم (ص) می فرمایند « :اَوَّلُ ما یُوضَعُ فی میزانِ الْعَبدِ یَوْمَ الْقِیامَةِ حُسْنُ خُلْقِهِ( ».مجلسی
 1303،ق ،ج ،21ص)321
اولین چیزي که روز قیامت در میزان سنجش بنده خدا قرار می گیرد  ،اخالق نیک اوست .
« مامِنْ شَیْء اَثقَلَ فیِ المیزانِ مِنْ خُلق ٍحَسَنِ » .در ترازوي قیمت چیزي سنگین تر ازاخالق خوب نیست (.متقی هندي 1400،ق  ،ص
)111
علما و دانشمندانی که پیرامون علل گسترش سریع اسالم توسط پیامبر بزرگوار (ص) تحقیق کرده اند  ،به مسائلی از قبیل :اعجاز قرآن،
مدیریت پیامبر(ص)،ایثارمسلمین وچیزهایی ازاین قبیل اشاره نمودند که یکی از مهمترین آنها مسأله اخالق نیکوي رسول اکرم (ص)
است(.شمس الدین،1022،ص)11
امام صادق (ع)فرمودند«:انَّ حُسنَ الخُلق ِ یُذیبُ الخطیئَة َ کما تُذیبُ الشََّمسُ الجَلید»(.مجلسی ،1303،ج،21ص)321
همانگونه که خورشید ،برف را آب می کند،اخالق خوب هم گناهان را آب می نماید.
بنابراین مؤمن باید در برخوردهاي اجتماعی ،اصل را بر رأفت و حسن خلق بگذارد ،با همه مهربان و صمیمی باشد،با روي گشاده ودر
کمال محبت و صفا با دیگران برخورد کند،زیرا ریشة همه ،با بسیاري از صفات حسنه ،همین صفت نیکوست و داشتن اخالق خوب،
بهترین وسیله براي نیل به کماالت عالیه انسانی است (.شمس الدین،1022،ص)12
 )11روش نیت پاك
پایه و اساس عمل اخالقى دینى ،نیّت و انگیزه است; بدین معنا که هر چه نیت پاك تر و خلوص معنوى آن بیش تر باشد ،ارزش آن
عمل زیادتر خواهد بود; از این رو على(ع) مى فرماید«:النیّةُ اساس العمل» (آمدي ،بی تا ،ص  ;)302نیّت ،پایه و اصل عمل است.لذا اگر
کارى به منظور جلب توجّه و یا فریب دادن دیگران صورت گیرد ،از نظر اسالم ،ارزش اخالقى ندارد; چون از انگیزه ى پاك الهى
نشأت نگرفته و مبتنى بر اصول و مبانى اخالقى نیست.
 )11روش صله رحم
حضرت امام رضا (ع) به جا آوردن دیدار از خویشان و نزدیکان را سفارش کرده ،می فرمایند :یَکونُ الرّجل یَصِلُ رَحِمَهُ فیکونُ قَد بَقِیَ
من عمرِهِ ثالثُ سنین فَیُصَیِّرُها اهللُ ثَالثینَ سَنَةً ( ...کلینی 1333 ،ش  ،ج  ،1ص )110
چه بسا مردي که سه سال از عمرش بیش نمانده ،ولی صله رحم به جا آورد و خدا به خاطر این کار ،عمرش را به سی سال افزایش دهد
و خدا آنچه را می خواهد انجام می دهد.
 )13روش تهذیب و تزکیه نفس
عامل دیگرى که انسان را به زندگى سعادتمند رهنمون مىشود تزکیه نفس است.
در اهمیت تهذیب نفس از رذائل اخالقی همین بس که آن را «جهاد اکبر» نامیده اند .حدیث معروفی که پیامبر اکرم(ص) به مجاهدین
اصحابش پس از مراجعت از یکی از جنگها فرمود« :مرحباً بقومٍ قضوا الجهاد االصغر و بقی علیهم الجهاد االکبر ،فقیل :یا رسول اهلل ما
الجهاد االکبر؟ قال :جهاد النفس»( .آفرین بر جمعیتی که جهاد کوچک را انجام دادند و جهاد اکبر بر آنها باقی مانده است .عرض
کردند :جهاد اکبر کدام است؟ فرمودند :جهاد و مبارزه با هوسهاي نفسانی) (.حر عاملی 1001،م  ،ج ،11ص)113
بدین جهت بعضی از بزرگان اصحاب حدیث در کتابهاي خود بحثهاي مربوط به تهذیب اخالق را در کتاب جهاد عنوان کرده و آن را
جزء جهاد دانسته اند.
و در بعضی از احادیث در ذیل این روایت این جمله نیز از آن حضرت نقل شده( :برترین جهاد ،جهاد با هوسهاي نفسانی است که در
درون سینه آدمی است ().حر عاملی 1001 ،م  ،ج ،11ص)113
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 )14روش راز نگهداري
امام رضا (ع) در خصوص حفظ اسرار دیگران و راز نگهداري در روایات مختلفی می فرمایند :بر شما باد راز پوشى در کارهاتان در
امور دین و دنیا  .همچنین می فرمایند :افشاگرى کفر است  .در روایت دیگري از آن حضرت است که  :کسى که افشاى اسرار مىکند
با قاتل شریک است  .و نیز روایت کرده اند که هرچه از دشمن پنهان مىدارى  ،دوست تو هم بر آن آگاهى نیابد (مجلسی  1303 ،ق،
ج  ، 22ص )342
 )11روش وفاى به عهد
دررویات بسیاري از معصومین(ع) پیمان شکن عملی زشت ومذموم معرفی شده است ومردم را به پرهیز از آن و وفاي به عهد فرا خوانده
اند .امام رضا (ع) می فرمایند :آدمى نمىتواند از گردابهاى گرفتارى با پیمانشکنى رهایى یابد  ،و از چنگال عقوبت رهایى ندارد کسى
که با حیله به ستمگرى مىپردازد (مجلسی 1303،ق،ج  ، 22ص )340
در سوره مؤمنون از جمله هفت صفتى که براى مؤمنان رستگار شمرده است وفاى به عهد و پیمان است« .وَ الَّذِینَ هُمْ الماناتهم وَ عَهْدِهِمْ
رَ عُونَ؛( سوره مومنون ،آیه  ) 2آنها که رعایت امانت و عهد مىکنند» .افراد یک جامعه اگر پایبند به عهد و پیمان باشند و امانتدارى از
ویژگىهاى آنها محسوب شود خیلى از مشکالت امروز حل مىگردد از جمله یکى از آن امانات همین مسئولیتهایى است که به افراد
واگذار مى شود اگر همگان به این نکته توجه داشته باشند که مسئولیتى که به آنها سپرده شده است امانتى بیش نیست و عهدى است که
بین خود و اداره یا شرکت و یا نظام خود منعقد کرده است حساستر و دقیقتر خواهد شد تا آن مسئولیت را هم در حضور جامعه و
مردم و هم در محضر خداوند بارى تعالى بهتر و مفیدتر به انجام برساند و لغزش به خود راه نداده با ایمانى راسخ به اداى مسئولیت و
تکلیف خویش در قبال جامعه و مردم بپردازد.
 )13روش امر به معروف و نهى از منکر
قرآن کریم یکی از راههاي رسیدن به کمال فرد و جامعه را امر به معروف ونهى از منکر مى داند .امربه معروف که عبارت است از
طلب و درخواست انجام امور و کارهاى خیر ،بیش از موعظه ونصیحت وحتى وصیت  ،در قرآن مورد تاءکید قرار گرفته و جزء
واجبات است و همچنین نهى از منکر یعنى جلوگیرى از کارهاى زشت و اعمال ناروا که از فرایض و واجبات اسالم شمرده شده است .
احادیث معتبر زیادى بر اهمیت امر به معروف و نهى از منکر در جامعه اسالمى داللت دارد از جمله روایتى از امام باقر(ع) که فرمودند:
« امر به معروف و نهى از منکر راه انبیاء و طریق صلحاء است .فریضه بزرگى است که به آن است قیام تمام فرائض ،راهها به آن ایمن
مىشود و کسبها به آن حالل مىگردد و مظالم به سبب آن رد مىشود و زمین به آن آباد مىگردد و به آن انصاف از دشمنان ظهور
مىیابد و استقامت امور به آن حاصل آید (».مکارم شیرازى ،1323 ،ج  ،3ص  )41همچنین امام على(ع) مىفرماید :تمام کارهاى نیک و
حتى جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منکر چون آب دهان است در برابر دریاى پهناور .این دو وظیفه بزرگ در
حقیقت ضامن اجراى بقیه وظایف فردى و اجتماعى است و در حکم روح و جان آنها مىباشد و با تعطیل آنها تمام احکام و اصول
اخالقى ،ارزش خود را از دست خواهد داد (.مکارم شیرازى ،1323 ،ج  ،3ص )41
 )12روش یاري کردن به مؤمن
امام رضا (ع) می فرمایند :هر کس اندوه و مشکلى را از مؤمنى برطرف نماید  ،خداوند در روز قیامت اندوه را از قلبش برطرف سازد
(کلینی 1333 ،ش  ،ج  ، 3ص  .)132همچنین آن حضرت فرمودند :بعد از انجام واجبات  ،کارى بهتر از ایجاد خوشحالى براى مؤمن ،
نزدخداوند بزرگ نیست (.مجلسی  1403 ،ه  .ق ،ج  ، 22ص )342
 )12روش توبه
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بسیارى از علماى اخالق نخستین گام براى تهذیب اخالق و سیر الى اهلل را «توبه» شمردهاند ،توبهاى که صفحه قلب را از آلودگیها پاك
کند و تیرگیها را مبدل به روشنایى سازد و پشت انسان را از بار سنگین گناه سبک کند ،تا براحتى بتواند طریق به سوى خدا را بپیماید.
مرحوم «فیض کاشانى» در آغاز جلد هفتم «المحجهالبیضاء» که در واقع آغاز گر بحثهاى اخالقى است چنین مىگوید:
«توبه از گناه و بازگشت به سوى ستار العیوب و عالم الغیوب آغاز راه سالکین و سرمایه پیروزمندان و نخستین گام مریدان و کلید
عالقهمندان و مطلع برگزیدگان و برگزیده مقربان است»!
توبه اساس دین را تشکیل مى دهد ،چرا که دین و مذهب انسان را به جدا شدن از بدیها و بازگشتبه خیرات دعوت مىکند; و با توجه
به این حقیقت،الزم است توبه در صدر مباحث مربوط به اعمال و صفات نجاتبخش قرار گیرد( ».فیض کاشانی1023 ،م  ،ج ،2ص 3و)2
 )10روش سکوت و خاموشی
خاموشی و سکوت گاهی تنها راه نجات بشر است .چرا که گاهی سخن گفتن عین گمراهی و رنج است .مومن ،انسانی داراي فهم و فقه
است و می داند چگونه در زندگی عمل کند که خود و دیگران را به رنج و زحمت نیفکند .امام رضا(ع) در این باره می فرماید :ان من
عالمات الفقه :الحلم و العلم ،و الصمت باب من ابواب الحکمه ان الصمت یکسب المحبه ،انه دلیل علی کل خیر؛ از نشانه هاي فقه و فهم
دین ،حلم و علم است و خاموشی دري از درهاي حکمت است .خاموشی و سکوت ،دوستی آور و راهنماي هر کار خیري است.
(کلینی1333 ،ش  ،ج ،4ص .) 441گاه نیاز است که نسبت به چیزي سکوت کرد و هر رازي را بر زبان نراند و با سکوت و تفکر می
توان بهترین کار را انجام داد .چنین سکوتی گاه الزم و بلکه واجب است ،چرا که نجات دین و دنیا بر آن است .امام رضا (ع) در این
باره می فرماید  :یاتی علی ال ناس زمان تکون العافیه فیه عشره اجزاء :تسعه منها فی اعتزال الناس و واحد فی الصمت؛ زمانی بر مردم
خواهد آمد که در آن عافیت ده جزء است که نه جزء آن در کناره گیري از مردم و یک جزء آن در خاموشی است( .حرانی1323،ه.ق
 ،ص.)443
 )10روش موعظه ،نصیحت و خیر خواهی
یکى از روش هاى مؤثر براى رسیدن به کمال که قرآن بدان اشاره نموده است ؛ روش نصیحت و خیرخواهى است .
پیامبر گرامى اسالم صلّى اللّه علیه و آله مردم را به نصیحت کردن یکدیگر تشویق مى نماید «.ان اعظم الناس منزلة عنداهلل یوم القیمه
امشاهم فى ارضه بالنصیحة لخلقه » (کلینی1333 ،ش  ،ج  ،1ص  )112بزرگ ترین مردم از لحاظ مرتبه نزد خدا در روز قیامت کسى
است که براى نصیحت خلق در زمین بیشتر سعى و تالش نماید.
امام صادق (ع) مى فرماید :یجب للمؤمن على المؤمن النصیحة له فى المشهد و المغیب (کلینی1333 ،ش  ،ج  ،3ص  )102-103بر مؤمن
واجب است که در حضور و غیاب  ،خیرخواه مؤمن باشد و نیز مى فرماید :علیکم بالنّصح هلل فى خلقه فلن تلقاه بعمل افضل منه (مجلسی
 1403 ،هـ  .ق  ،ج  ،24ص  ) 332بر شما باد به نصیحت کردن مخلوق براى رضاى الهى که خدا را به عمل بهتر از آن مالقات نکنى .
 )11روش وصیت به خیر و حق
قرآن کریم  ،یکى از روش هاى مؤثر و مفید در رسیدن به کمال را مسأله وصیت دانسته است  .وصّیت به عنوان یک روش تربیتى
منحصرا در وقت مرگ و آن هم براى تقسیم اموال و تعیین تکالیف به کار نمى رود وصیت که به معناى سفارش و خواستن بعضى از
امور است به صورت گسترده در اسالم براى بیان وظایف فردى و اجتماعى و رعایت مسایل اخالقى به کار رفته است .
قرآن از حضرت عیسى (ع) نقل مى کند :و اوصانى بالصلوۀ و الزکوۀ ما دمت حیا(سوره مریم ،آیه  ) 31خداوند به من وصیت و سفارش
کرد که تا وقتى زنده هستم نماز بخوانم و زکات بپردازم.خداوند به انسان سفارش مى کند که ووصیّنا االنسان بوالدیه حسنا(سوره مریم
،آیه  ) 31با پدر و مادر خود به خوبى رفتار کند .
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قرآن کریم مى فرماید :انسان ها در قیامت در خسران و زیان هستند مگر کسانى که اهل ایمان و عمل صالح باشند و مردم را به حق و
حقیقت و صبر و استقامت و فضایل اخالقى و مکارم نفسانى توصیه و سفارش کنند «:ان االنسان لفى خسر اال الذین امنوا و عملوا
الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر» (سوره والعصر،آیه 1و  ) 3یعنى همه انسان ها در زیان هستند مگر اهل ایمان و عمل صالح
و کسانى که به حق و صبر سفارش مى کنند.
 )11روش یاد مرگ و قیامت
قرآن کریم علت تباهى و سقوط افراد گنهکار را فراموشى قیامت و روز حساب مى داند .انّ الذین یضلون فى سبیل اللّه لهم عذاب
شدید بما نسوا یوم الحساب (سوره ص  ،آیه  ) 13کسانى که از راه خداوند گمراه شوند عذاب شدیدى به خاطر فراموش کردن روز
حساب دارند.
یا د مرگ و قیامت در تربیت و تهذیب روح انسان تاءثیر فراوان دارد و در روایات بدان اشاره شده است ؛ امام صادق (ع) مى فرماید«:
ذکر الموت یمیت الشهوات فى النفس و یقلع منابت الغفلة و یقوّى القلب بمواعد اللّه و یرق الطبع و یکسر اعالم الهوى و یطفئ نار
الحرص و یحقّر الدنیا » (مجلسی  1403 ،هـ  .ق  ،ج  ،3ص  )133- 131یاد مرگ شهوتها در نفس را مى میراند و غفلت انسان را از بین
مى برد و باعث قوت قلب انسان به وعده هاى الهى مى شود ،طبیعت انسان را نرم مى کند و هوس را مى شکند و آتش حرص را
خاموش و دنیا را در نظر انسان کوچک و حقیر مى کند.
 )13روش مراقبه و محاسبه
یکى از روش هاى اخالقی مؤثر در کمال انسان مراقبه و محاسبه است که علماى اخالق و ارباب معرفت درباره این موضوع تاءکید و
توصیه فراوان نموده اند.
مرحوم نراقى در جامع السعادات مى فرماید :محاسبه عبارت است از این که انسان در هر شبانه روز یک وقتى را معین کند که به حساب
نفس خویش برسد که چه اعمالى را انجام داده و طاعت ها و گناهانش را موازنه و سنجش نماید و نفس خویش را سرزنش کند اگر
در طاعت الهى تقصیر نموده یا مرتکب معصیت شده  ،و شکر نماید خداوند را اگر واجبات را انجام داده و معصیتى از او صادر نشده و
شکر زیادترى نماید اگر موفق به بعضى اعمال خیر و مستحبى شده است و مراقبه آن است که همیشه مالحظه کند ظاهر و باطن خود را
تا این که اقدام به معاصى نکند و واجبات از او ترك نشود تا این که در موقع محاسبه مالمت و ندامت متوجه او نشود (.نراقی  ،بی تا ،
ج  ،3ص ) 340
 )14روش صداقت و راستی
«راستی» در گفتار و کردار ،در نیت و عمل ،در دوستی و رفاقت ،در گواهی و مشارکت ،در قول و قرار و عهد و پیمان ،در امتحان و
کار ،در همسایگی و روابط و  ...یک ارزش مهم اخالقی به شمار می رود .در مقابل ،دروغ و نیرنگ و شیادي ،گندم نمایی و جو
فروشی ،وعده دادن و خلف وعده کردن ،از مظاهرِ «عدم صداقت» است که بنیان جامعه را بر هم می زند.
در قرآن کریم دربارۀ اهمیت راستگویی تعبیرات کمنظیري آمده است .خداوند میفرماید راستی و راستگویی مؤمنان سبب یاري
آنان در دنیا و نجاتشان در قیامت میشود و پاداش آن را بهشت و رضایت خود از راستگویان میداند( .سوره مائدۀ،آیه  )10در
روایات نیز به این فضیلت اخالقی اهمیت فراوانی داده شده است .از روایات استفاده میشود که همة فضیلتهاي انسانی از صداقت و
راستی سرچشمه میگیرد(مجلسی  1403 ،هـ  .ق  ،ج  ،32ص )0و کلید همة خوبیها راستگویی و کلید همة بديها دروغ و
دروغگویی است (.محمدي ريشهري ،1324 ،ص  )430امام صادق(ع) راستگویی را نوري میداند که جهان اطراف خود را روشن
میکند؛ مانند آفتابی که هرچه در معرض تابش آن قرارگیرد ،روشن میشود ،بدون آن که نقصی در آن وارد شود (.محمدي
ريشهري ،1324 ،ص )10
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 )11روش خوش بینی
نحوه فکر و شناخت ،در نحوه عمل و رفتار انسان مؤثر است .کسی که گمان و حدس را پایه قضاوتها و عملهاي خود قرار دهد ،بسیار
خطا می کند و به اشتباه می افتد.
قرآن به مؤمنان چنین دستور می دهد« :اِجتَنِبُوا کثیراً مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ»( سوره حجرات ،آیه « )11از بسیاري از گمانها
بپرهیزید ،به یقین برخی از گمانها گناه است».
توصیه دینی این است که نسبت به کار دیگران ،تا آنجا که می توان باید خوشبین بود و کارها را «حمل به صحت» کرد و براي افعال
دیگران «محمل صحیح» یافت .اگر بدبینی در جان انسان نفوذ کند ،به راحتی دروغ می گوید و تهمت و افترا می زند و غیبت می کند و
به عالوه« ،آرامش روان» را هم از انسان سلب می کند.
 )13روش اصالح خود
امام على (ع) می فرمایند« :مَن أجهَدَ نَفسَهُ فى إصالحِها سَعِدَ ،مَن أهمَلَ نَفسَهُ فى لَذّاتِها شَقِىَ وَ بَعُدَ» هر کس براى اصالح خود ،خویشتن
را به زحمت بیندازد ،خوشبخت مىشود هر کس خود را در لذتها رها کند ،بدبخت مىگردد و بىبهره مىماند(.آمدي ،بی تا ،ح
 2143و ح )2142
 )12روش قناعت
در ادبیات عرب ،قناعت به مفهوم راضی شدن به مقدار اندکی از بخشش( ابن اثیر1334،ش  ،ج  ،4ص  )114و رضایت دادن به سهم
خویش ،به کار می رود (.ابن منظور1402،ق  ،ج  ،2ص ) 102
قناعت خود آثار فراوان و سودمندي را به دنبال دارد ،و از سوي دیگر موجب پیشگیري از بسیاري رذایل اخالقی و بلکه جرایم حقوقی
می گردد .بر همین اساس در نظام اخالقی اسالم بسیار مورد تشویق و ترغیب واقع شده است.
امام رضا (ع) می فرماید :قناعت ،باعث خویشتنداري و ارجمندي و آسوده شدن از زحمت فزون خواهی و بندگی در برابر دنیاپرستان
است .راه قناعت را جز دو کس ،نپیماید :یا عبادت پیشه اي که خواهان مزد آخرت است ،یا بزرگواري که از مردمان فرومایه دوري می
کند (.مجلسی 1303،ق،ج  ،22ص  ،340ح ) 3
 )12روش سالم و احوالپرسى
نـخـسـتـیـن ادب مـعـاشـرت اجـتـمـاعـى  ،درود فـرسـتـادن بـر یـکـدیـگـر وجـویـا شـدن حـال بـرادر مـؤمن است  .عالوه بر این ،
سالم از نام هاى مقدّس خدا و شعار اسالم است  .قرآن مجید به پیامبر اسالم (ص) مى فرماید:
« وَ اِذا جاءَكَ الَّذینَ یُؤْمِنوُنَ بِایاتِنا فَقُلْ سَالمٌ عَلَیْکُمْ» (سوره انعام،آیه )14هرگاه کسانى که به آیات ما ایمان دارند ،نزدت آیند(به آنان )
بگو( :سالم بر شما).این دستور اجتماعى به اندازه اى پر اهمیت است که رهبر بزرگوار اسالم حضرت محمد(ص ) مى فرماید(:مَنْ بَدَاءَ
بِالْکَالمِ قَبْلَ السّالمِ فَال تُجیبُوهُ) ( مجلسی  1403 ،هـ  .ق  ،ج  ،23ص  )3هر کس پیش از سالم  ،سخن گفت  ،پاسخش را ندهید.
 )10روش عفّت و پاکدامنى
پاکداشت جسم و روح از هر گونه آل ودگى جنسى  ،مقام ارجمندى است که عالى ترین درجه آن را اولیـاى خـدا دارا هـسـتـنـد
ودیـگـران نـیـز هـر چـه از پلیدى هاى جنسى فاصله بگیرند ،به خدا نـزدیکتر خواهند شد .ازدواج  ،تنها راه اشباع غرایز جنسى است و
آفریننده هستى هیچ راه دیگرى را مـجـاز نـشـمرده است  .بنابراین  ،مرد و زن باید از این راه اصولى و الهى به اشباع غریزه خـویـش
بپردازند و هر گز گوهر عفت خویش را با سنگ خیانت نشکنند و از این نظر هیچ تفاوتى میان زن و مرد نیست .آراسـتـگـى هـر یک از
13

زن و مرد به ملکه عفّت  ،موجب پاکى  ،صداقت و سالمت زندگى مى شود و ارزش هاى دیگر را نیز در پى خواهد داشت  .امیر مؤ
منان (ع ) مى فرماید( :اَلْعِفَّةُ رَاءْسُ کُلِّ خَیْرٍ) (آمدي ،بی تا ،ج ،1ص  )303؛عفّت ریشه همه نیکى هاست.
گر چه زن  ،ناموس مرد محسوب مى شود که باید به طور کلى از تعرّض نامحرم درامـان بـمـاند ولى این مصونیت تا حدود زیادى به
عفت مرد بستگى دارد و اگر مردى جانب عفّت را مـراعـات نـکـنـد و بـه نـامـوس دیـگـران خـیـانـت ورزد قـطـعـا" گـرفـتـار
عـکـس العمل دیگران و مقابله به مثل خواهد شد .امام صادق (ع ) مى فرماید( :عَفوُّا عَنْ نِساءِ النّاسِ تَعُفَّ نِساؤُکُمْ)( مجلسی  1403 ،هـ .
ق ،ج  ،21ص  )120از زنان مردم چشم بپوشید تا زنانتان عفیف بمانند.
 )30روش عفو و گذشت
تفاوت اندیشه ها و اختالف سلیقه ها کم و بیش در زندگى جمعى اصطکاك هایى را سبب مى شود که اگر بموقع حل و فصل نشود،
تشنّج آفرین و بحران زا خواهد شد .بهترین حربه کارساز بـراى پـیـشـگـیـرى از بـروز اخـتالف و خنثى کردن اختالفات جزئى  ،چشم
پوشى و گذشت از خـطـاهـاى دیـگـران بـویژه اعضاى خانواده است اگر زن و شوهر ،بویژه در ابتداى راه زندگى مـشـتـرك ،
خـطاهاى یکدیگر را بزرگ نکنند و نسبت به یکدیگر اغماض کنند و دوستانه و دور از بـدبـیـنـى بـه رفـع اشـتـبـاهات خانوادگى
بپردازند به تفاهم و همفکرى خواهند رسید و چرخ زندگى آنان با تشریک مساعى و غمخوارى همدیگر شتاب خواهد گرفت و موانع و
ناگوارى ها را پشت سر خواهد گذاشت .
رسول گرامى اسالم (ص ) فرمود(:عَلَیْکُمْ بِالْعَفْوِ فَاِنَّ الْعَفْوَ الْ یَزیدُ الْعَبْدَ اِالّ عِزّاً فَعافَوْا یُعِزَّکُمُ اللّهُ)( مجلسی  1403 ،ق  ،ج  ،21ص ) 401
بـر شـمـا بـاد بـه عـفو کردن  ،زیرا عفو و گذشت جز بر عزّت بنده نمى افزاید ،پس گذشت کنید تا خدا شما را عزیز دارد.
همچنین عفو و گذشت را سبب تنش زدایى دانسته مى فرماید(:تَعافَوْا تَسْقُطِ الضَّغائِنُ بَیْنَکُمْ) (متقی الهندي 1400 ،ق  ،ج  ،3ص ) 323
همدیگر را عفو کنید تا کینه ها از میانتان رخت بر بندد.
 )31روش راضی بودن به قضا و قدر
امام رضا (ع) در این خصوص می فرمایند«:معنا الْقَدَره تَقدیرُ الشّیءِ مِنْ طولِهِ و عَرضِهِ »..معناي قدر ،اندازه گیري چیزي از طول و عرض
است و معناي قضا ،تأیید حکم بعد از صدور حکم است(.خالد برقی  ،بی تا ،ص )144
و در جاي دیگري می فرمایند « :ال یکون شیءٌ فی السماواتِ و ال فی االرضِ االّ بِقدَرَ اهلل وَ مَشیّتِهِ » چیزي در آسمان و زمین ،جز به
تقدیر و خواست خداوند نمی باشد(.مجلسی 1403 ،هـ  .ق  ،ج  ،1ص ) 22
 )31روش تفاوت نگداشتن بخاطر فقر
انسان نباید فردي را به سبب فقر از خود دور نماید وبه خودش با فقیر وثروتمند متمایز باشد .امام رضا (ع) می فرمایند:کسى که فقیر
مسلمانى را مالقات نماید و بر خالف سالم کردنش بر اغنیا بر او سالم کند  ،در روز قیامت در حالى خدا را مالقات نماید که بر او
خشمگین باشد( .صدوق1404 ،ق  ،ج  ، 1ص )11
 )33روش صدقه دادن
امام رضا (ع) صدقه دادن به نیازمندان بخصوص به صورت مخفی را سفارش کرده اند .حضرت می فرمایند:
قال االمام الرّضا (ع)  :الْمُسْتَتِرُ بِالْحَسَنَةِ یَعْدِلُ سَبْعینَ حَسَنَة ،وَ الْمُذیعُ بِالسَّیِّئَةِ مَخْذُولٌ ،وَ الْمُسْتَتِرُ بِالسَّیِّئَةِ مَغْفُورٌ لَهُ ( .حرعاملی 1302،ق ،ج
 ،13ص  ،33ح  )10000انجام دادن حسنه و کار نیک به صورت مخفی ،معادل هفتاد حسنه است; و آشکار ساختن گناه و خطا موجب
خواري و پستی می گردد و پوشاندن و آشکار نکردن خطا و گناه موجب آمرزش آن خواهد بود.
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امام رضا (ع) صدقه دادن از کودکی را مورد توجه قرار داده در این خصوص می فرماید «:مُرِ الصَّبیَّ فلْیَتَصدَّقْ بیدِهِ بالکِسْرۀِ والقَبْضةِ
والشَّیءِ وإنْ قَلَّ  ،فإنَّ کلَّ شیءٍ یُرادُ بهِ اللّه وإنْ قَلَّ بعدَ أنْ تَصدُقَ النِّیّةُ فیهِ عظیم» به کودك دستور بـده کـه بـا دست خودش صدقه
بدهد گر چه به اندازه تکّه نانى یا یک مشت از چیزى باشد؛ زیرا هر چیزى که در راه خدا داده شود اگر با نیّت پاك صورت گیرد  ،هر
چند کم باشد  ،بسیار زیاد است  (.محمدي ريشهري  ،1324 ،ص)13
 )34روش عیب پوشی
از جمله وجه تمایز نفاق و ایمان ،عیب پوشی است .در روایات عیب پوشی را از صفات مؤمن دانسته( مجلسى  1334،ش ،ج،11ص
 ) 103و پرده دري و عیبجویی را صفت اهل نفاق( مجلسی  1403،ه.ق ،ج، 1ص ) 413برشمرده اند.
در فضیلت وشرافت عیب پوشی و پرهیز از عیبجویی ،روایات بسیاري ذکر شده است.
امام رضا(ع) درپاسخ مردى که از برادرش شکوه می کرد فرمود ...«:پردهپوشى کن و بر عیوبش روکش افکن (»..مجلسی  1334 ،ش،
ج،1ص )12
 )31روش نزدیک شدن به خوبان
امام رضا (ع) افراد پاك و شریف را به خود نزدیک کرده بودند و آنان را مورد توجه و محبت در خور قرار می دادند و به شیعیان و
علویان عالقه و محبتی خاص داشت و در دیدارها با آنان دست می دادند و هنگام خارج شدن مهمان تالش می کردند آنان را تا جلوي
درب منزل بدرقه نمایند.
در معاشرت ها  ،دیدارها  ،در مسجد و جلسه ي درس اگر به افراد با تقوا و مومن رو به رو می شد او را به خود نزدیک می کرد و همه
نوع محبت را نسبت به وي روا می داشت  (.مجلسی  1303،ق،ج، 40ص )111
از این رو بسیاري از پاکان در سایه ي نزدیکی به امام احساس ارج و شادمانی می کردند ولی آن حضرت در برابر گناهکاران سخت
گیر بود .به گونه اي که درب خانه ي خود را به روي آنان می بست و سعی می کرد از این راه او را تنبیه کند که نمونه ي آشکار این
گونه برخورد با زید برادرش بود  .چرا که زید در راه امام حرکت نمی کرد .از این جهت نقل شده که در یک مورد بدو فرمود:
تو آن گاه برادر من هستی که مطیع خدا باشی و اطاعت او را نمایی .اما هنگامی که در معصیت و گناه زندگی کنی  ،بین من و تو
برادري نیست (.مجلسی  1303،ق ،ج ، 40ص )111
 )33روش پرهیز از غیبت کردن
باید از غیبت کردن نیز که در قرآن کریم این گونه از آن تعبیر کرده که انگار فرد گوشت برادر مرده ي خود را می خورد دوري کرد
زیرا خداوند این عمل به این میزان زشت و پلید خوانده است و حتی اگر دیدید فردي یا جمعی مشغول غیبت هستند از آن ها دوري
نمایید تا وارد بحث جدیدي شوند ،چون گوش دادن به آن نیز مانند خود عمل به این میزان ناپسند است (.حرانی 1323 ،ه.ق ،ص )414
 )32روش پرهیز از شوخی زیاد
به اعتقاد ائمه معصومین (ع) شوخی زیاد باعث از بین رفتن شخصیت فرد ودلیر شدن دیگران بر وي می گردد به طوري که امام رضا
(ع) در این باره می فرمایند« :کسی که با مردم شوخی و مزاح کند کوچکش می شمارند و براي شوخی کردنش مذمت می شود».
(حرانی  1323،ه.ق  ،ص  )414پس باید توجه داشت که نباید هرگز در سخنان و مخصوصا شوخی هاي خود از حرف ها و کلمات
ناپسند و دشنام استفاده نماییم.
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جدول ذیل ارتباط هر یک از اهداف ،اصول و روش ها را مشخص می کند.
اهداف

اصول

روشها

رضایت الهی

زهد

سکوت و خاموشی
پرهیز از غرور ،تکبر و خودپسندي
میهمان نوازي

احسان

خودداري از آزار خویشاوندان
موعظه ،نصیحت و خیر خواهی
خوش رفتاري با همسایگان

کرامت

نیکی به پدر و مادر و سپاسگذاري از آنها
تواضع و فروتنی
نزدیک شدن به خوبان
سالم و احوالپرسى
قناعت

اعتدال

پرهیز از شوخی زیاد
اصالح میان دو نفر
صله رحم

محبت

حسن خلق
اخوت و برادري

ایثار

وفاى به عهد
وصیت به خیر و حق
صدقه دادن
عفو و گذشت
یاري کردن به مؤمن
قرب الهی

پرهیز از غیبت کردن

تقوي

عفّت و پاکدامنى
اصالح خود
توبه
راز نگهداري
تهذیب و تزکیه نفس

اخالص

نیت پاك
مراقبه و محاسبه
صداقت و راستی
تفاوت نگداشتن بخاطر فقر
عیب پوشی

ایمان

امر به معروف و نهى از منکر
راضی بودن به قضا و قدر

توکل

خوش بینی
یاد مرگ و قیامت

یقین

صبر و شکیبایی
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نتیجه گیری
 -1انسان موجودي است که با یک استعداد تنها و بسیط خلق نشده است تا تکامل او نیز تنها در گرو رشد و شکوفائی آن استعداد باشد .
 -1انسان مجموعه اي از استعدادهاي گوناگون وموجودي چند ساحتی است .بعضی از این استعدادها در طول هم و برخی دیگر در
عرض هم قرار دارند  .تکامل انسان در گرو شکوفائی همه جانبه وهماهنگ همة این استعدادهاست .بعضی از فضائل ناظر به رشد یک
یا چند استعداد معّین است  ،همچنانکه رذائلی که در نقطة مقابل آن فضائل قرار می گیرند ،سبب تضییع همان استعدادها می
گردند.ارتباط هر یک از فضائل با آن هدف کلّی و اساسی  ،ارتباطی است که استعداد مربوط به آن فضیلت با کمال نهائی انسان دارد.
ولی بهر حال  ،این یک اصل کلّی ومسلّم است که هر فضیلتی ارتباطی با کمال نهائی انسان دارد هرچند این ارتباط گاهی بسایر مبهم و
کامال ً غیر مستقیم باشد.
 -3انسان موجودي تکاملطلب و متصاعد است و براي باال رفتن و تعالی یافتن نیاز به دستگیره و ریسمان الهی دارد که همان قرآن و
عترت است.
 -4تکامل اخالقی در فرد و جامعه ،مهمترین هدفی است که ادیان آسمانی بر آن تکیه میکنند ،و ریشه همه اصالحات اجتماعی و
وسیله مبارزه با مفاسد و پدیدههاي ناهنجار میشمرند.
 -1انسان جزء اصلی تشکیل جامعه صالح و سالم است .انسان براي اصالح جامعه و تشکیل اجتماعی سالم ،نخست باید اصالحات و
تحوالت را از درون خود ،آغاز کند؛ زیرا مسائل اجتماعی ،زشتی ،فساد و...در اجتماع ،مربوط به انسان است.
 -3اسالم واقعی در صورتی در جامعة مسلمانان تجلیّ می کند که فردفرد مسلمانان یا الاقل اکثریت آنها از روي ایمان و از صمیم
دل،به مبارزه با رذایل و خوي حیوانی پرداخته و به تحصیل مکارم اخالق بپردازند.
 -2در نظر دا شتن رضاي الهی و باالترین و واالترین هدف انسان یعنی قرب الهی در کارها و اعمال و رفتار سبب می شود که همواره از
اعمال و رفتار خود مواظبت نماییم .این تحقیق  11اصل را بر اساس استنباط محقق ارایه نمود .همچنین در این تحقیق  32روش اخالقی
که باعث رسیدن انسان به کمال می شود استنتباط و ارائه گردید .براي شناخت ارتباط هر یک از روشها با اصول و نیز شناخت هر یک
از اصول با اهداف ،جدولی ارایه شده که نحوه ارتباط آنها را روشن می سازد.
پیشنهادات:
پیشنهادات پژوهشی:
 -1پیشنهاد می شود محققین بعدي میزان استفاده برنامه ریزان ومسئولین را از اصـول و روشـهاي اخالقـی ارایـه شـده را در برنامـه هـاي
تربیتی ودرسی مورد بررسی قرار دهند.
 -3پیشنهاد می شود عواملی که مانع رسیدن انسان به کمال می شود به صورت دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهادات کاربردي:
-1تدوین محتواي آموزشی مناسب بر طبق اصول و روشهاي ارائه شده در این تحقیق
-1برنامه ریزي نظام مند وهدفمند نظام آموزش هاي رسمی از مرحله کودکی براي اینکه انسان را در رساندن به کمال یاري رسانند.

منابع
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 -1قرآن مجید
 -1ابن اثیر ،عزالدین(. )1334النهایه ،چاپ چهارم ،قم ،مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
 -3ابن منظور  ،محمد ابن مکرم(1402ق).لسان العرب .چ اول.بیروت.دار االحیا التراث العربی.
 -4احمد نگري ،عبدالنبی بن عبدالرسول(1002م) .موسوعه مصطلحات جامع العلوم .بیروت :مکتبه لبنان ناشرون
 -1ارفع ،سید کاظم ( . )1321اخالق در قران.قم .نشر فیض کاشانی.
 -3آمدي  ،عبد الواحد بن محمد(بی تا).شرح غررالحکم .تهران  .دانشگاه تهران.
 -2باقري  ،خسرو( .)1323نگاهی دوباره به تربیت اسالمی .چ چهارم .تهران .انتشارات مدرسه.
 -2جوادي  ،عبداهلل ( .)1330کرامت در قرآن .تهران  .مرکز نشر فرهنگی رجاء.
 -0حائري تهرانی  ،مهدي ( 1322ش) .شخصیت انسان از نظر قرآن و عترت .تهران .انتشارات بنیاد فرهنگی امام مهدي(عج).
 -10حجتی  ،سید محمد باقر( . )1321اسالم وتعلیم وتربیت .چاپ پنجم .تهران .دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 -11حر عاملی  ،محمدبن حسن( 1001م) .وسائل الشیعه .تحقیق عبدالرحیم ربانی شیرازي .بیروت .داراحیاء التراث العربی.
 -11حرانی  ،حسن بن علی بن الحسن بن شعبه(1323ه.ق) .تحف العقول  .تهران  .مکتب الصدوق .
 -13حرعاملی  ،محمد بن الحسین(1302ق) .وسائل الشیعه .چ چهارم .تهران .مکتبة االسالمیه.
 -14حسن زاده آملی ،حسن( 1331ش)  ،معرفت نفس .تهران .نشر علمی و فرهنگی.
 -11حسینی ،جعفر( .)1321خودسازي و تهذیب نفس .قم .دار الثقلین.
 -13خالد برقی ،احمدبن محمد(بی تا) .المحاسن برقی  .طهران  .دار الکتب االسالمیة .
 -12دهخدا  ،علیاکبر( . )1322لغتنامه دهخدا .تهران .دانشگاه تهران.
 -12دیلمی ،حسن(1411ق) .ارشاد القلوب.ج .1چ اول .قم .ناشرشریف رضی.
 -10راغب اصفهانی  ،حسین بن محمد(1411ق) .المفردات فی غریب القرآن .ج .1چ اول .بیروت .دارالعلم.
 -10رضی ،سید شریف ( ، )1322نهج البالغه .ترجمه و شرح فیضاالسالم  .تهران  .دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 -11زیدان  ،عبدالکریم ( . )1323الوجیز فی اصول الفقه .نشر احسان .
 -11سادات  ،محمدعلی( 1332ش)  .اخالق از دیدگاه قرآن و سنت .تهران  .سمت .
 -13سبحانی  ،محمدرضایی( .)1323اندیشه اسالمی .ج.1تهران  .پیام نور.
 -14سلطانی  ،غالمرضا ( .)1334تکامل در پرتو اخالق  .ج .1قم .دفتر انتشارات اسالمی.
 -11شاتو ،ژان ( .)1330مربیان بزرگ .ترجمه غالمحسین شکوهی .تهران .دانشگاه تهران.
 -13شجاعی ،محمّدصادق ( .)1321دیدگاههاي روانشناختی حضرت آیتاللّه مصباح یزدي .قم .مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی.
 -12شمس الدین ،احمد بن خلکان(1022م) .وفیات االعیان .ج  .3بیروت .دار صادر.
 -12صدوق  ،محمدبن علی بن بابویه( 1403ق) .خصال .ج1و  . 1چ دوم  .قم  .جامعه مدرسین حوزه علمیه قم .
 -10صدوق  ،محمدبن علی بن بابویه(1404ق) .عیون اخبار الرضا.تحقیق شیخ حسین اعلمی .بیروت .مؤسسة االعلمی للمطبوعات.
 -30صدوق  ،محمدبن علی بن بابویه(1403ق)  .ثواب األعمال و عقاب األعمال .چ اول .قم .انتشارات دار الرضی.
 -31طاهري ،حبیب اهلل( .)1320درسهایی از اخالق اسالمی .قم .دفتر انتشارات اسالمی.
 -31طباطبائی ،سید محمّدحسین(بیتا) .المیزان .چ چهارم .قم .جامعه مدرسین.
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 -33نوري ،میرزا حسین (1402ق).مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل .بیروت.مؤسسه آل البیت الحیاء التراث.
 -34طبرسی ،شیخ فضل بن حسن( .)1323مجمع البیان .قم .ناصرخسرو.
 -31عبد الباقى ،محمد فؤاد( .)1323المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الکریم .قم .نوید اسالم.
 -33عربی  ،محی الدین(بی تا) .فتوحات مکیه .بیروت .نشر دار صادر.
 -32عزّالدین (ابن اثیر) ،على بن ابى الکرم(1334ش) .النهایه .چ چهارم .قم .مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
 -32عمید ،حسن( . )1331فرهنگ فارسی عمید .ج .1چ پنجم .تهران .انتشارات امیرکبیر.
 -30فیض کاشانی ،محسن(1023م) .المهجة البیضاء فی تهذیب االحیاء .بیروت .نشر اعلمی للمطبوعات.
 -40قائمی امیري ،محمدمهدي( .)1323انسان و جهان در شناخت مکتب اسالم.تقریرات درس آیت اهلل ممدوحی .موسسه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) .
 -41قراملکی ،احد فرامرز ( .)1321اخالق حرفه اي .قم  .مجنون.
 -41کلینی  ،محمد بن یعقوب(1333ش)  .اصول کافی  .تهران  .دار الکتاب االسالمیه .
 -43کمالی  ،حسن (  . )1322اخالق صنفی در نظام اداري کشور  .تهران  .مدبر.
 -44متقی الهندي  ،عالء الدین بن حسام الدین(1400ق).کنز العمال فی أحادیث األقوال و الفعال  .بیروت .مؤسسه الرساله.
 -41مجلسی  ،محمدباقر( 1403هـ  .ق)  .بحاراالنوار  .بیروت  .مؤسسة الوفاء.
 -43مجلسی ،محمدباقر( 1023م) .بحاراالنوار .بیروت .مؤسسة الوفاء.
 -42مجلسی،محمد باقر( 1303ق).بحاراالنوار .تهران .مکتبه االسالمیه.
 -42محمدي ريشهري ،محمد(.)1324منتخب میزان الحکمه .ترجمه حمیدرضا شیخی .چ سوم .قم .دارالحدیث.
 -40محمدي ري شهري،محمد و با تقدیري،محمد ( 1320ش) .دوستی در قرآن و حدیث  .ترجمه  :سید حسن اسالمی  .چ اول .
قم  .دارالحدیث .
 -10مصباح ،محمدتقی( .)1324اخالق در قرآن .قم .مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 -11مصباح،مجتبی( .)1321بنیاد اخالق .قم .مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی .
 -11مطهري ،مرتضی(1322ش)  .مجموعه آثار .چ پنجم .تهران .صدرا.
 -13معین ،محمد(1321ش).فرهنگ فارسی .چ دوم .تهران .امیرکبیر.
 -14مکارم شیرازي  ،ناصر( . )1323زندگی در پرتو اخالق .تهران  .سرور .
 -11مکارم شیرازي ،ناصر و همکاران(.)1332تفسیر نمونه .دار الکتب االسالمیه .تهران.
 -13مکارم شیرازي ،ناصر( .)1324تفسیر نمونه .تهران .دار الکتب االسالمیه .
(ع).
 -12مکارم شیرازي ،ناصر(.)1324اخالق در قرآن .قم  .مدرسهاالمام علیبنابیطالب 
 -12ناصري ،عبداهلل( .)1300فلسفة خلقت انسان .تهران .کانون اندیشه جوان .
 -10نراقی ،احمد ( .)1323معراج السعاده .قم .هجرت.
 -30نراقى ،مولى احمد(1402ق) .عوائد االیام .قم .مکتبة بصیرتى.
 -31نراقی  ،محمد مهدي(بیتا)جامع السعادات .نجف .مطبعه النعمان .
 -31نصري ،عبداهلل( . )1332انسان از دیدگاه اسالم .تهران .پیام نور.
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