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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 اخالقای بر بحث  مقدمه

گرایش عالمان و گرایش عارفان در اخالق اخالق عملی، ی اخالق،  فلسفهعلم اخالق،  :ها کلیدواژه

 اخالقیّات.یا علم آداب عملی، 

 اخالق یعنی چه؟الً ست که اصااین  ،استمطرح بحث در آغاز  ،الؤصورت یک س های که ب نکته

 اگر ؟گیردتواند در بر  اخالق چه مفاهیمی را می اصطالح ؛دیگر خواهیم کالس اخالق داشته باشیم می

چه موضوعاتی  ،مراجعه کنیم Ethics اخالق یا ی واژهبه و  برویم المعارف ةدایرسراغ یک به مثالً 

اساسی  ی حوزه سه،  Ethicsی اخالق یا واژه ذیل ؟مورد بحث قرار گرفته باشد ذیل آن،ممکن است 

  :مطرح کرد توان بحث را می

 شناسانه است هستی الت عقلیِمّأت ،فلسفه .گوییم می اخالق ی فلسفهبه آن  که اصطالحاً ای حوزهاوّل، 

های مطرح  مقوله ی در حوزه، التمّأت گونه این به ،های فلسفه است یکی از شاخهکه  اخالق ی فلسفه و

 ؛کند شناسی می هستی دارد، اخالق وجود ی که در عرصه هایی مقوله یعنی درمورد ؛پردازد در اخالق می

های آن  بحث ی نتیجهلذا  و استاخالق  ی در حوزه عقالنی یالتمّأت عنییاست؛  دانش نظریلذا یک 

 مثالً .توصیفی دارد ی جنبه سنخش همگفت  توان می بنابراین. ها به آن مقوله راجعاست توصیفی  ،هم

 ؟استپسند جامعه آیا ؟ ناشی شده است ه چیزیاز چاصالً بد  خوب وشود که  عرصه، بحث میدر این 

خوبی الواقع  فی، مستقل از جامعه و فرد یاآ ؟کند بدی تعریف می هر فردی در درون خودش خوب وآیا 

شده است یا اینکه خوبی  ، خوبخوب صفتِصدق گفتیم  ما به صفتِچون یعنی ؟ ستاصفات  در ذاتِ
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 یا عینی؟ذهنی هستند  ،اخالقی های ارزش .است الؤس این یک ؟صداقت وجود دارد در خودِ

Subjective یا هستندObjective های اخالقی نسبی هستند یا  ارزشاین هم یک سؤال است.  ؟

 گوییم که می چیزی و آن همیشه و همه جا خوب است ،گوییم خوب یکه میزی چ یعنی آن ؟مطلق

 رباشد و د خوب ،در یک دورهصفتی ن است ممک ؛بستگی دارد ؛یا نه ؟است جا بد یشه و همههم بد،

های  ارزش ؟بد دیگر خوب باشد و در یک جامعه و فرهنگ ،در یک جامعه و فرهنگ ؛بد دیگر یا دوره

نگاه به  از یک نوع توان می یعنی ؟بین دانش و ارزش نسبتی هستآیا  اخالقی نسبی هستند یا مطلق؟

را  یخاصّ اخالق ،بینی نیعنی جها ؟بایدها و نبایدهای اخالقی رسیدو ها  به یک سری ارزش ،هستی

 ی حوزهدر  بحثها گونه بسیاری از این ؟داردنوجود سبتی نبین دانش و ارزش  ،کند یا نه اقتضا می

 ی زمینه ایی دره توصیف ،الت هممّأتاین  ی گیرد و نتیجه الت فلسفی قرار میمّأمورد ت ،اخالق ی فلسفه

  .گوییم می اخالق ی فلسفه اصطالحاً ،حوزه از اخالق به این ست.ها این مقوله

نامیده  علم اخالقاصطالحاً ، شود مورد آن مطرحدرتواند  میهای اخالقی  بحثدومین محوری که 

. علم بودنظری یک دانش اخالق که  ی برخالف فلسفه ؛علم اخالق یک دانش عملی است .شود می

شناسایی  ،در انسان پدید بیاید تواند می کهرا  ات و صفاتیروحیّ ،اتدانشی است که خلقیّاخالق 

به صفات خوب  بعد آنها را ؛د داشته باشدتواند درانسان وجو اتی میچه نوع خلقیّ الًاص ندبی می .کند می

ک از این صفات یهر که شود  می هچ کند که اصالً مطالعه می سپسو  کند می بندی طبقه و صفات بد

هایی نظیر  همچنین به پرسش [.کند را بررسی می]صفات ت پدیدآمدن علّ ؛آید می به وجوددر انسان 

 ی در او مشاهده خواهد شد؟ئمچه عال ،ر انسان وجود داشته باشددصفت فالن اگر دهد:  این پاسخ می

ن صفت را در او آتواند  چه عواملی می ؟شود ایجاد می اوحاالتی در چه و  گفتارچه نوع  ،چه نوع رفتار

انسان  یک ن صفت از وجودآاگر بخواهیم  ؟کند ضعیفصفت را ت آنتواند  چه عواملی می ؟تقویت کند

چگونه  ،اضافه شود یک انسانوجود بخواهیم صفتی به  یا اگر ؟یمچگونه باید وارد عمل شو، حذف شود

 طبیعتاً ی!چگونه رفتار کن بایدگوید: تو  می انسان به است؛ یک دانش عملیدر واقع  ؟کنیم باید اقدام

گونه رفتار  این انسان بایدگوید  می عنی؛ یت تکلیفی داردماهیّ ،که یک دانش عملی است علم اخالق
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 دارد؛ ت دستوریماهیّ ؛انجام دهیرفتارهایی  نوعهستی چه  گوید مجاز می ؛دارد یزیوت تجماهیّ؛ کند

  !نباش چگونه !باش گونهچگوید  می ؛آمرانه داردی  جنبه

 در .اخالق است عالمانِ گرایشِ ییک ؛شود گرایش تقسیم می به دوخود علم اخالق یا اخالق عملی 

ا ملّ ،کاشانی فیض ،ینالدّ مثل خواجه نصیر؛ بینیم میعالمان اخالق بزرگی را  ،اخالق اسالمی ی حوزه

اخالق  ی های وزینی در حوزه که کتاب ای برجسته های چهره و دیگر ا احمد نراقیملّ ،مهدی نراقی

که به زبان عربی  عاداتالسّ جامعیا  ،استکه به زبان فارسی  1ةعادالسّمعراجمثل  اند؛ هاسالمی نوشت

 5و به فارسی 4استعربی  که آن هم فیضحقایق مثل  .ترجمه شده است هم 3به زبان فارسی و 2است

پرداختن به اخالق  عالمان اخالق دری تالش  . نتیجهعلمای اخالق های کتاب ترجمه شده است و دیگر

مثل یک کتاب  ،کنید که نگاه می راشان های کتاب یعنییعنی چه؟  .یک اخالق استاتیک است ،عملی

نوشته شده است، پزشکی  در دانشکه ها را  کتابگونه این اگر .استدر طب  یشناس یمارییا ب لوژیوپات

که ممکن است در  هایی ی بیماری همه .المعارف است ةدایرمثل یک  بینید می ،نیدبزبردارید و ورق 

اینکه مثالً  ،یماریبهر عالئم  ،بیماری هرت ابتال به علّ ؛است معرّفی کرده را بدن انسان به وجود بیاید

امل تشدید عواینکه  ؛کند احساس میدر خود یی  و یا چه ناراحتیگیرد  کجایش درد می ،کند تب می

 راجع به چیست؛ بیماریآن  ی راه معالجه چیست، بیماریهر خفیف عوامل ت ،بیماری چیستهر 

های  کتاب نوشته است.را  این اطّالعات ،بیایدپدید انسان  در وجود تواند که می هایی بیماریتک  تک

 یا بوجود بیاید در یک انسان ممکن است که را تمام صفاتییعنی  ؛است طورعلمای اخالق هم همین
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 ش.1733صادقی، چاپ دوم: قم، انتشارات آیت اشراق،  ی حمیدرضا مّدمحسن، حقایق، ترجمهفیض کاشانی، مح. 5
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ت علّ ،یند و عالئم وجودا هکرد بندی طبقه بد و و به صفات خوب کرده شناسایی ،وجود داشته باشد

را  انسانبه ت اصف اینهر یک از اضافه شدن  و کردن حذفی  نحوه ،تغییر دادن ی نحوه ،پدید آمدن

بخواهید از خودتان یک انسان شما که اگر ، این بحث نیست ها در این کتاب. منتها ندا فی کردهمعرّ

این بحث  ؛گام دوم باید چه باشد ؛دباش هچ باید لین قدماوّ ؛از کجا باید شروع کنید ،وارسته بسازید

سراغ  ؛خودت را بخواهی درمان کنی اخالقی بیماری بستگی دارد به اینکه شما کداممطرح نیست. 

  .آوری به دست می از آن ییها و راهنماییروی  مربوطه می فصل

تمام  در ،دانید میطور که  همانگرایش عارفان است. ، گرایش دیگری که در اخالق عملی داریم

ی  همه. است یاخالق ی تزکیه تهذیب و بر یدأکلین تاوّ ،شانعرفان عملی ی در حوزه ،های عرفانی مکتب

هذیب نفس و ت انجام دهد،اهلل باید  لین کاری که یک سالک الیید دارند که اوّأکتبر این نکته عرفا 

منتها سبک ورودشان به  ؛اند اخالق عملی وارد شدهی  لذا آنها هم به حوزه ی اخالقی است. تزکیه

 عملی اخالقی  زمینهمتونی که آنها در در  .کند ک عالمان اخالق فرق میسباخالق عملی با  ی حوزه

برای  اند، هصفات اخالقی پرداختبه عالوه بر اینکه . فی شده استمعرّ یو روش خاصّ ژیولمتد ،اند نوشته

 م نخستِگا؛ اند فی کردهمعرّرا  یترتیب خاصّ ،بسازد و تهذیب کند خودش را اینکه انسان بتواند

 دو کتاب خواجه عبداهلل انصاری . ... و ؟گام سوم آن چیست آن چیست؟ قدم دوم کجاست؟خودسازی 

 صد میدانکتاب فارسی او  نوشته است. را به عربیدیگری یکی را به فارسی و  .دارددر همین زمینه 

ی خوب دارد.  یکی دو ترجمه ؛هم ترجمه شده است آنکه  است ائرینالسّ ازلنماست وکتاب عربی او 

صد میدانش از کتاب در  .دهد به شما نشان میهمین را  ،بینید که میهای خواجه عبداهلل را  کتاب

 گفته .ده استکر فیصد میدان معرّ ،کمال نهایی انسان تا رسیدن به مقصد ،هستید شما آنجایی که

کدام  سوم چیست؛قدم دوم  ست؛چی در آن گام بگذاریدبه کمال باید  نبرای رسید که اوّلین میدانی

به هزار وادی تقسیم این مسیر را داده و  ائرین این کار را با ریزبینی بیشتری انجامالسّ ازلنم در .است

به و وجود دارد که باید یک به یک  هزار وادی ،یکمال نهایی انسان آن بین شما و هگفت ؛کرده است
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ها با ریزبینی  ها با ریزبینی کمتر و بعضی بعضی ؛اند عرفا این کار را کرده ی طی کنید. همهآنها را ترتیب 

 گفت:اینکه  .است بندی کرده مرحلهاین سیر را  ،مرحله هفت درار عطّ مثالً بیشتر.

 ایم اندر خم یک کوچههنوز ما   ار گشتهفت شهر عشق را عطّ

وقتی  ،شیرطّال منطقیا در  .همین هفت وادی است که باید طی شود ،هفت شهر عشق آن همین است.

کردند تا به آن  مراحلی که طیو  مسیرآن  ،برسند ار سیمرغدبه دید تصمیم گرفتن آن سی مرغ

یک  اهلل است که همان مراحل سلوک الی ،خودشان همان سیمرغ هستندکه رسیدند و دیدند  سیمرغ

و  روش در ،اخالق بنابراین فرق اخالق عملی عارفان با اخالق عملی عالمان .سالک باید طی کند

های  هست و در کتاب عارفان های می است که برای تربیت یک انسان در کتابترتیب و تقدّ ،برنامه

  وجود ندارد.اخالق  عالمان

 .ات یا علم آدابتحت عنوان اخالقیّ چیزی است ،بپردازد آنتواند به  ای که اخالق می سومین حوزه

 آنجوامع مختلف و علل پدید آمدن  ات اخالقیات یا علم آداب به شناسایی خصوصیّاخالقیّ

اینکه مثالً  ؛پردازد می، اتی که درجوامع مختلف هستل روحیّت و علل و عوامل تغییر و تحوّاخصوصیّ

اتی ها چه روحیّ عرب ؛ی دارنداتچه روحیّ ها مریکاییا ؛اتی دارندات و روحیّچه خلقیّ ها معموالً ایرانی

ل تغییر و تحوّ سببعاملی  چه ؛ایجاد شدبین مردم  لقیایرانی چنین خُ ی هدر جامعکه  چه شد ؛دارند

 گویند. اخالقیّات مییا  آدابعلم  اصطالحاًحوزه این به  ها. بحث امثال اینو  در جامعه شد هروحیّیک 

 .است ات اخالقی جوامع بشریخصوصیّ شناسیِ جامعه ؛شناسی است ای از جامعه شاخه، این علم

 صدها سال قبل از، متون شرقی دره البتّ .د شدغرب متولّ رد 6گوست کُنتابا  شناسی جدید جامعه

ای  مهمقدّمثالً  بینیم؛ میی خیلی عمیقی  شناسانه های جامعه بحثبه میدان بیاید،  اگوست کنت اینکه

شناسانه را  های بسیار عمیق جامعه بحث ،خیلی معروف استو نوشته  شون بر کتاب تاریخدلخ که ابن

اگوست  .د شده استدر غرب متولّشناسی  جامعهدانش  ،جدید و به این شکل ا به این نظمامّ .دارد دربر

                                            

6 .Auguste Comte 
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این  ، بهشناسی جدید در غرب است جامعه دِتولّ محلّ طور که همان .است گذار این دانش پایه کنت

ات اخالقیّ یای علم آداب  هایی که در حوزه یعنی کتاب م؛خوری غربی برمی در متون هم بیشتر اش شاخه

نه ولی  ؛اند کار کرده هم ها شرقی .اند شناسان غربی نوشته جامعهقین و محقّرا عمدتاً  نوشته شده است

ما  ،اخالق ی دیگر یعنی اخالق عملی و اخالق نظری یا فلسفه ی دو حوزهدر  اامّ ها. ی غربی به اندازه

چه از  ،یهای بسیار وزین کتاب .اسالمی داریم ی در حوزه خصوصاً، در جوامع شرقییی  متون بسیار غنی

فرهنگ اسالمی  ی اخالق در حوزهبزرگ  ی فالسفهچه از بزرگ اخالق و  چه از علمای ،عارفان بزرگ

 هایی را ه بحثگونچممکن است  ،اخالقگوییم  اصالً وقتی میکه  ؛لال اوّؤپس این جواب س .مبینی می

 گیرد. دربر
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