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 (22/10/1398تةریخ پذیرش ) (8/10/1398تةریخ دریةفت )

 (12/01/2020( )تةریخ پذیرش  یالد  29/12/2019)تةریخ دریةفت  یالد  

 چكیده

در پللدوه  حةضللر اخللالا از  مرللر . هللة  ا للا  بشللر بللود  اسللت اخللالا از دیربللةز یکلل  از دغدغلله

بللة بررسلل  ت بی لل  آرا  عال لله طبةطبللةئ   . کویمللةس بررسلل  شللد  اسللتآعال لله طبةطبللةئ  و تو للةس 

آکویمللةس از اکهیللةت . هللة  بسللیةر  خللواهیم بللود هللة و  فةرقللتو تو للةس آکویمللةس شللةهد  شللةبهت 

ایشللةن در قةکلل  . ددانللعال لله اخللالا را از حللمد حکمللت عمالل   لل . بللردو رویکللرد ع الل  بهللر   لل 

گرایةنلله ) خللت  انسللةن و ف للیات کمللد: اخللالاپلم   للورت بلله بررسلل  اخللالا پرداختلله و تبیللین  لل  

گرایةنلله، اخللالا دیملل   وحللودات  للةح  نفللد(، اخللالا پیة دگرایةنلله )قللرارداد (، اخللالا وظیفلله  

  )هللدو از ایللن اخللالا نلله رسللیدن بلله سللتةدت و خوشللبخت         قرآنلل)ادیللةن گذشللته( و اخللالا   

در رویکللرد آکویمللةس اخللالا شللر  تزم رسللیدن بلله بللةتترین     . خللرو  باکلله لات اکهلل  اسللت(  ا

دانللد و شللر  کللةف  آن فللی  اکهلل  و در حهللةن   درحلله سللتةدت ) شللةهد  رودررو لات اکهلل (  لل   

هللةی  بللة  هللة و تفللةوت   عال لله طبةطبللةئ ، نزدیکلل   قرآنللاخالقلل  . آخللرت قةبللن دسترسلل  اسللت  

 .  مرر تو ةس آکویمةس دارد شةهد  رودررو لات اکه  از 

 ، قرآنللاخللالا، عال لله طبةطبللةئ ، تو للةس آکویمللةس، اخللالا      واژگففان کلیففدی: 

  .  اخالا  سیح 

                                                            
Email: m_ashori@atu. ac. ir )نویسمد   سئوي( 
Email: maryam_parvizi@atu. ac. ir 
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 مقدمه. 1
تللة عصللر حةضللر، بیشللتر فیاسللوفةن  سللامةن، از شللیته و سللم ، در حللوز  اخللالا پیللرو        

تهلللذی  اتخلللالا و ت هیلللر  در کتلللة  . ا 421 سلللکویه هلللة  اخالقللل  ابلللن اندیشللله
کملد کلله تمللةم تللالش خللود را   سلکویه در کتللة  خللود اشللةر   لل  ابللن. انللدبللود  اتعلراا 

اسللت و ا  للةي  حمللد بللن یوسلل  اکتللة ر      در اقتبللةس از آرا  ارسلل و  للرو کللرد   

در . ا 364و یحیللل  بلللن علللد     اکسلللتةد  و اتسلللتةد در کتلللة  . ا 381اکمیشلللةبور  

اخللالا اسللال   وحللو  اخالقلل  در . انللدهمللین تللالش را داشللته تهللذی  اتخللالاکتللة  

ایمللةن و کفللر، . اسللتغةکبللة دو وحهلل  اسللت و ت ةبللن سلله وحهلل  کمتللر قةبللن  شللةهد    

در اخللالا اسللال   . عللدي و ظاللم،  للدا و کللذ ، ا ةنللت و خیةنللت از ایللن قبیللن هسللتمد

در حللةک  کلله در  . نیللت و قصللد قربللت ن لل  بسللزای  در خللوب  و بللد  رفتللةر دارد       

ف لللةین . (172: 1370 صلللبة ، ) ن وحلللود نلللدارد اخلللالا ارسللل وی  حلللةی  بلللرا  آ  

در اخللالا ...  ، اخللالص، شللکر، توکللن و سلل  در اسللالم،   للن ایمللةن، ت للوا  اخالقلل  اسة

بمللة بلله گفتلله شللهید   هللر  بللی  از هملله عال لله طبةطبللةئ   . ارسلل وی  حةیگللةه  نللدارد

 . (190: 1363)  هر ،  در  یةن حکمة   سامةن در  ورد اخالا بحث کرد  است

 محورهای مطالعه و پژوهش اخالقی. 2
و « اخللالا همجللةر »، «1فللرا اخللالا» حورهللة    ةکتلله و پللدوه  اخالقلل ، سلله  حللور  

قامللرو   ةکتلله  للة نگللرش  بللةن  اخالقلل  عال لله طبةطبللةئ       . اسللت« اخللالا تو للیف  »

اخلالا همجلةر  یلة هملةن بةیلدهة        مشلی فلرا اخلالا   . است کله  بح ل  فلرا اخالقل  اسلت     

 جموعلله  بةحللث فللرا اخللالا کلله بلله   . (18: 1378)ادواردز،    اسللتو نبةیللدهة  اخالقلل

 گویمد سه دسته است:   آن اخالا تحایا  و ن د  نیز

 2معناشناسی اخالق. 2-1

ایللن دانلل  کوششلل  اسللت  للمرم بللرا  درم  فللةهیم  همنللون درسللت و نةدرسللت،     

 جللةز و غیر جللةز، بةیللد و نبةیللد، خللو  و بللد، شةیسللت و نةشةیسللت، ف للیات و رلیاللت،  
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ایللن دانلل  بلله . ایللن  فللةهیم  حمللوي ق للةیة  اخالقلل  هسللتمد . وظیفلله و تکایلل  اسللت

عللداکت خللو  کلل  خللو  اسللت بللة گللزار   از قبیللن تفللةوت گللزار  خللوهللةی  پرسلل 

قةبللن هللة  کفللهلاسللت چیسللت  خللوب   فهللوم بسللیو اسللت یللة ا للر  دارا  تتریلل  بللة   

 . دهد   شمةرش پةسخ

 3اخالقشناسی معرفت. 2-2
اخالقل  اسلت؛   لن ایمکله     هلة   این دانل ، کوششل   لمرم بلرا  درم ح ی لت گلزار       

هسللتمد ، ق للةیة  اخالقلل  انشللةی  "شللود  لل   للدا ق للةیة  اخالقلل  از کجللة  تاللوم "

داور  در  للورد احکللةم  "، "آیللة حکللم اخالقلل    اللق اسللت یللة نسللب  "، "یللة اخبللةر  

  (Garner, 1967: 215) ... و "اخالق  چگونه است 

   4وجودشناسی اخالق. 2-3
ایلللن دانللل ، کوششللل   لللمرم بلللرا  درم ح ی لللت اخلللالا اسلللت کللله در آن بللله     

اخللالا  "و یللة  "اخللالا واقتیللت دارد یللة ا للر  اعتبللةر  اسللت    "چللون: هللةی  پرسلل 

 . پردازد   "ست یة قرارداد  اا ر  کشف  

ا  هربللرت ریللد عاللم اخللالا را شللةخه . در فاسللفه یونللةن، زیبللةی  و اخللالا آ یختلله بللود 

. (26-28: 1999)عبللد ،  دانللد لل  و خللوب  را  للورت  از  للور زیبللةی   شمةسلل  از زیبللةی 

 . (67-57: 1379هةسشرز و اسکراتن، ) دانمد   نیز همر را در خد ت اخالاگروه  

 ماهیت و تعریف اخالق. 3

بلله  تمللة  خللو ، خصللات، طبیتللت، عللةدت، طبللآ،  للزاج و         "خواللق"اخللالا حمللآ  

بله  تملة  ایجلةد و احلداد      "خ الق "سجیت آ لد  کله حمبله بلةطم  دارد؛ بلر خلالو واژ        

  (.157: 5 ، ج1375 ،)طریح  شود   انسةن اطالات ظةهر  ئکه  فهوم آن بر هی

شللود  لل  ا  اطللالابلله  اکللةت نفسللةن  "اخللالا"یللن عاللم، در تتللةبیر حکمللة و عامللة  ا

شللود کلله نیللةز  بلله  لل  کلله در حللةن انسللةن رسللو  کللرد  و بةعللث  للدور افتللةي و حرکللةت 

انللد   للن حاللم   اکللزوايحکمللة آن را کیلل  نفسللةن  دانسللته کلله ب لل   . و تفکللر ندارنللد تی للن
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و عاللم  عاللیم؛ بللر خللالو آن دسللته از کیلل  نفسللةن  کلله گللةه  در   حاللیم، حکمللتِ حکللیم

زد  یللة اي اسللت   للن سللرخ   للورت انسللةن خجاللت  اکللزوشللود و سللریآ لل  نفللد ایجللةد

 (.63: 4 ج ،1392 ال درا،)  شدن انسةن بردبةر و حایمغ بمةم

 . گللذاردا  نملل نهدان تفللةوت روشللممدا آکویمللةس  یللةن ن لل  فیاسللوو و اکهلل     

 . بللردهمللین دکیللن او هللم از فاسللفه و هللم از اکهیللةت بللرا   بةحللث  ختالل  بهللر   لل    بلله

  در نرللر او بللرا  رسللیدن بلله سللتةدت کة للن تزم اسللت کلله ع للن بلله خللود لات اوکلل     

. یللت لات اکهلل  اسللت کلله همللةن لات خیللر اسللت برسللد و سللتةدت نهللةی  عبللةرت از ر 

. چلرا کله  ةیلن بله شلمةخت  ةهیلت عالت اوکل  اسلت          ؛یلت دارد  انسةن  یا  طبیتل  بله ر  

عاللت نهللةی ، در نرللةم واقتلل  و بةکفتللن،  یللن و     یللن طبیتلل  انسللةن بلله شللمةخت بیشللتر  

اراد  بللةک بآ  ت للوو و  توحلله بلله خیللر کالل  اسللت و   . آرزو   شللةهد  خداونللد اسللت 

ع للن تمهللة . رسللدایللن حرکللت اراد  تمهللة بللة تمالل  خداونللد بلله خرسللمد  و سللکون  لل  

شللود یللت ح ی للت   اللق خرسللمد  لل    وحللود آ للد  و ف للو بللة ر   ح ی للت بلله  بللرا 

آیللد و دسللت نملل ر یللت خداونللد تمهللة بللة اخللالا بلله ا للة . (513-514: 1388 )کةپسللتون،

اخللالا شللر  تزم بللرا  ایللن سللتةدت اسللت، وکلل   . نیةز مللد عمةیللت خداونللد نیللز هسللت

سلت نیة لد  و نیةز ملد    دایلن دیلدن بلة دتیلن ایملةن  و اخالقل  بله       . شر  کةف  آن نیسلت 

 . (Aquina, 1905: 53فی  اکه  و اشراا است )

دارا  عاتلل  عةرضلل  اسللت و آن  . بللد ، ا للر  سللهو  بللود  اسللت و لاتلل  نیسللت   

. سللتهةهملله چیزهللة شللبةهت  بلله خللدا دارنللد کلله غةیللت هملله چیللز  . عاللت خللو  اسللت

ستةدت نهلةی  انسلةن عبلةرت از اعملةي ف لیات اخالقل  نیسلت، زیلرا کله ایلن اعملةي وسلیاه             

عللةدت  .(639: 1365 اسللت )راسللن،دربللةر  خد تی للننیسللتمد، باکلله ایللن سللتةدت در تفکللر و 

آیلد و انجلةم افتلةي بلد را  بلرا  رسلیدن بله غةیلت          ل   ف یات از را  افتةي خلو  فلراهم  

ه اسللت مة  دوراندیشلل ، ف للةین ع النلل  بللدون    تللوان، بلل  لل . کمللد لل  واحللد تسللهین 

تللوان ف للةین اخالقلل  بللدون ف للةین اخالقلل  بلله اسللت مة   و  لل  ف للةین اخالقلل  داشللت

 . (519: 1388 دوراندیش  و فهم داشت )کةپاستون،
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 اخالق از منظر عالمه طباطبائی. 4

از  وضللآ یلل  فیاسللوو و بللر طبللق سللمت فیاسللوفةن،      ِّحَِددَکُهظيددعال لله در کتللة  

فاسللفه و حکمللت را بلله نرللر  و عمالل  ت سللیم کللرد  و اخللالا را کیلل  نفسللةن  دانسللته  

او در ایلللن کتلللة  بللله پیلللرو  از سلللمت . اسلللت کللله از حلللمد حکملللت عماللل  اسلللت

و  در کتللة  . پرداختلله اسللت «گرایةنللهف للیات» بلله اخللالا فیاسللوفةن یونللةن   محصللراً 

خللود؛ یتملل  ا للوي فاسللفه و روش رئةکیسللم، اخللالا ابتکللةر  خللود را کلله  دیگللر فاسللف 

جللة اخللالا را از اعتبللةرات سللةخته    پرورانللد و در آن لل  اسللت« پیة دگرایةنلله»اخالقلل  

« اخللالا شللهود » عال لله در بخشلل  از کتللة  اکمیللزان بلله تبیللین  . دانللد لل  دسللت بشللر

فاسللف   بللةدرت ورزیللد    در   ةبللن اخللالا ادیللةن و اخللالا قرآنللتحللت عمللوان اخللالا 

ایلن اخلالا نله  بتمل  بلر      . اسلت  قلرآن و  دع  شلد  اسلت کله طلر  ایلن اخلالا، ویلد         

ظللواهر دیملل  و نلله  بتملل  بللر ع للن و اسللتدتي، باکلله نةشلل  از نللوع  بمللدگ  خةکصللةنه و   

 . تة(و طبةطبةئ ، ب  1362 است )طبةطبةئ ، عةش ةنه و اکهة ةت شهود 

 منظر عالمه طباطبائیگرایی اخالقی در فضیلت. 4-1

 نویسد:    گرای در   ةم تتری  اخالا  بتم  بر ف یات  ِّحََِکُهظيعال ه در کتة  

و درنللال  تی للناخللالا  اکلله نفسللةن  اسللت کلله افتللةي بلله آسللةن  و بللدون   

 . (123: 1362، طبةطبةئ ) شود   از آن  ةدر

 گوید:    (4)قام/ ر ٌةََقیتنت َلنعَََِّ ََُّإدر تفسیر اکمیزان نیز لین آیه 

خاللق بلله  تمللة   اکلله نفسللةن  اسللت کلله بللر طبللق آن  اکلله، افتللةي بللدن  از  

کملد کله خالق  فهلو   علةم دارد؛       ل   ایشلةن اضلةفه  . زنلد آن به آسلةن  سلر  ل    

وکلل  اگللر ایللن واژ  بلله   ؛شللود لل  یتملل  هللم ف للیات و هللم رلیاللت را شللة ن  

از آن  فهلللوم ف لللیات و خالللق نیللل    لللورت   الللق بللله کلللةر رود  تملللوتً 

 . (369: 19، ج 1393)طبةطبةئ ،  شود   ید مفه
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هلللة و گرایةنلله، اخللالا تمهللة  ربلللو  بلله عللةکم انسللةن      بللر اسللةس اخللالا ف لللیات   

 لل  افتللةي اراد  خللود بلله کمللةي خللوی  وسللیا  وحللودات  للةح  نفللد اسللت کلله بلله

 تهللل  هسلللتمد راد  ندارنلللد از اخلللالا جلللردات کللله ع لللن عماللل  و کملللةي ا. رسلللمد

 نویسد:    عال ه در  ورد تفةوت اخالا و اد . (123 -124: 1362طبةطبةئ ، )

گذارنللد، بللین ا  کلله بللین اخللالا و اد  تفللةوت نملل بللرخالو تصللور عللد 

اخللالا، همللةن  اکلله نفسللةن  اسللت و از او للةو     . آنهللة تفللةوت وحللود دارد  

خةسلللتگة  عال للله . وکللل  اد  از او لللةو عملللن اسلللت ؛رو  یلللة نفلللد اسلللت

آدا  را اخلللالا و خةسلللتگة  اخلللالا را غةیلللةت خلللةص هلللر حة تللله دانسلللته   

غةیللت، عبودیللت و  دارد کلله چللون در نرللر اسللالم     لل  ایشللةن اظهللةر . اسللت

 آدا  در اسلللالم حکةیلللت از عبودیلللت و توحیلللد دارد   توحیلللد اسلللت، همللل  

 . (257: 1393، طبةطبةئ )

انسللةن خللو  اسللت هللة  یلل  کللردن ویدگلل گللرا در للدد  شللخ اخللالا ف للیات

 و ایمکه روشن کملد کله ف لیات انسلةن بله چیسلت و چله چیلز بلرا  او رلیالت  حسلو            

در ایلن دیلدگة ، ف لیات بله ایلن دکیلن قةبلن تحسلین تا ل  شلد  اسلت کله ایلن              . شود  

و لل  بللرا  انسللةنیت انسللةن ارزشللممد اسللت و رلیاللت از ایللن نرللر قبللی  اسللت کلله       

 . گیرد   انسةنیت را از انسةن

 تت لد اسلت بلرا  رسلیدن بشلر بله  ترفلت  لةورا طبیتل  یلة تفکلر  لذهب  سله               عال ه

 را  وحود دارد:

  را  ظواهر دیم ؛ -1

 حجت ع ا ؛  یة تفکر فاسف  را  استدتي و بیةن  م   ، -2

 . اخالص بمدگ  درم  تمو  یة را  وتیت و کش ، تهذی  نفد، -3

 اسلتمتةج کلرد ،    قلرآن تفکلر دیمل  را از آیلةت      مبلآ کملد تلة ایلن سله      ل   ایشةن سلت  

 . (78-79: 1376یید بگیرد )طبةطبةئ ، هر تیاز آن  ه
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 ل   ا  اسلت کله هلر کسل  در حلد فهلم خلود       به نرلر عال له ظلواهر دیمل  بله گونله      

تللوان بمللةبراین کایللةت و حزئیللةت احکللةم دیللن را  لل  . توانللد از آن برداشللت  داشللته بةشللد

 . آورددست از ظواهر دیم  به

ا  از تفسللیر اکمیللزان بلله اخللالا از  وضللآ ظللواهر   عال لله طبةطبللةئ  در بخلل  عمللد  

دیملل  نگریسللته و اخللالا را بخشلل  از  تللةرو فرعلل  اسللالم و از دسللتورات خللدا و         

 شللد  عال لله در  اخللالا   للر  . (357: 1ج  ،1393 )طبةطبللةئ ، رسللوي او دانسللته اسللت 

  بتملل  بللر تکایلل  اکهلل  و یللة اخللالا گرایةنلله آخللرت اخللالا دیملل ، ایللن کتلل  عمللدتةً

 .  بتم  بر عشق و  حبت اکه  است خداگرایةنه

 پیامدگرایی اخالقی. 4-2
پیة للدگرای  اخالقلل ، عال لله در   ةکلله ششللم ا للوي فاسللفه و روش رئةکیسللم، تحللت عمللوان    

، یلل  نرریلله اخالقلل  حدیللد   للر  «هللة  پمللدار اعتبةریللةت و عاللوم غیرح ی یلله بللة اندیشلله»

 دارد کله  وکلود  « احسةسلةت  » ا لوي کال  ایلن دیلدگة  عبلةرت اسلت از: انسلةن       . کرد  اسلت 

و  قللةدر اسللت یلل  رشللته    . وحللود   ربللو  بلله سللةختمةن ویللد  اوسللت    « احتیةحللةت»

ادراکللةت و افکللةر  بسللةزد کلله بسللتگ  خللةص بلله ایللن احسةسللةت داشللته و آن احتیةحللةت را 

ادراکللةت اعتبللةر  بللةکمتم    ایشللةن نللةم ایللن ادراکللةت سللةخته شللد  انسللةن را     . رفللآ کمللد 

 . (313و  292-293تة، )طبةطبةئ ، ب  خ  یة اعتبةریةت عما  گذاشته استا 

نداشللتن اسللت داشللتن و دوسللتاز نرللر عال لله چللون اخللالا از   وکلله احسللةس دوسللت »

 دهللد، خللو  و بللد از آن قللرارداد انتللزات لل   للورت ا للر  قللرارداد  نشللةنکلله خللود را بلله

. در ایللن  للورت، خللو  و بللد اخالقلل  ا للر  نسللب  خواهللد بللود  طبیتلل  اسللت . شللود لل 

گوییم چیز  خلو  اسلت، یتمل  بلرا  و لوي کسل  کله   صلد  تیمل  دارد بةیلد              وقت 

 للورد اسللتفةد  قللرار بگیللرد و خللو  اسللت، نلله ایمکلله بللرا  هملله خللو  اسللت، اگللر کسلل    

حلرو ایلن   اکبتله نتیجله ایلن    .   صد  خالو ایلن   صلد داشلته بةشلد بلرا  او خلو  نیسلت       

 . (1387)نصر ا فهةن ، « ح ی ت استطور کا  ب نیست که اخالا به
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 )امرالهی( پیامدگرایی اخروی. 4-3
غیللر از اخللالا  تمللوي قللدیم   للن   کللریم قللرآناز نرللر ایشللةن، اخللالا   للر  شللد  در  

  ایللن اسللت کلله قرآنللتفللةوت اسةسلل  اخللالا قللدیم و اخللالا . اسللت ...اخللالا یونللةن و 

پسلمدد خلو  و    ل   اسلةس را بلر ایلن قلرارداد  اسلت کله هرچله را حة تله        اخالا بشلر   

بللر اسللةس  للد  و  قللرآنکلله اخللالا در در حللةک . پسللمدد بللد اسللتهرچلله را حة تلله نملل 

لم  للردم نیسللت تللة ببیمللیم آننلله در نرللر عة لله  للردم  مللدو  اسللت، آن را خللو  بللدانیم  

کللریم، همللةن  قللرآندر  اخللالا. و آننلله در نرللر  للردم  للذ وم اسللت، آن را بللد بللدانیم  

بلله ایللن  تمللة کلله  . فر للةن خداونللد اسللت کلله  بمللة  آن رللوا  و ع للة  اخللرو  اسللت   

اسللت کلله رللوا  اخللرو  بلله  چیللز  خللو  و پسللمدید  اسللت و خللدا آن را ا للر فر للود   

هملرا  داشللته بةشلد و چیللز  بلد و نةپسللمد اسللت کله خداونللد آن را نهل  فر للود  اسللت و      

رللوا  اخللرو    کللریم قللرآندر . گرفتلله شللد  اسللت بللرا  آن عللذا  آخللرت در نرللر   

بهتمللوان پللةداش رفتللةر اخالقلل  پسللمدید  و ع للة  اخللرو  سللزا  رفتةرهللة  نةپسللمد        

تمسلل  نمللود    قللرآنعال لله بللرا  اربللةت ادعللة  خللود بلله آیللةت  از     . اخالقلل  اسللت 

َدهسٌخَ َأَقخدوَ َِّهسٌَ ِدَََََََُِّاست خلدا از  » یتمل   َِّهسدٌسَ ِّ لَرَّدکََََإََِِّ ِّتََََّ ش تَ َ َقَدلََ ِّ ِسدؤ قَرَ لََأَُفِن

 «هةشللةن را خریللد، تللة در   ةبللن آن بهشللت را داشللته بةشللمد      هللة و  للةي  مین حللةنل لل

یتمل :  لةبران احلر خلود را      ظُیََِدحََ ِ خَدغَيَ سٌخهس َجخَد ََ َِ نظ ِ َ ِّص َد َّوَِظَيسَدَُّإِ( 111)توبه/

ٌَخهسددََِّ لَََِِّظ ِّرَّددََِّإ. (10؛)ز للر/. بلله تمللةم و کمللةي و بللدون حسللة  خواهمللد گرفللت    

َهللن َ( 21)شللور / یتملل : بدرسللت  سللتمکةران عللذاب  دردنللةم دارنللد؛    ٌٌَِّددأَ ٌُ َةَدد

ٌَسهس ددآ نَِّ خ  َأَ نفَددیََيلَ َ َِّّدديَ َورِ َ ِّرُّددَِّددإَِظ ََِددتنرُّ َِّلَقَددٌَخهسجس ِخ ددو َيسرندداقََيلَ َ َِّّددَ َُِّّدد َ

یتملل : خداسللت سرپرسللت کسللةن   ظ ََِددتن ِّرَُّ َِّددإَِورِ ِّرُّددَلَقَددٌَخهسوَُجسدد ِخ يَيسو سظغن ِّطَّدد

و کسللةن  کلله  بللرد لل  هللة بلله سللو  نللورهللة را از ظامللتاو همللوار  آن. کلله ایمللةن دارنللد

را از نللور بلله سللو   هللة انللد، سرپرسللت آنهللة طللةغوت اسللت کلله همللوار  آن  کللةفر شللد 

 . (257)ب ر / آورد   ظامت بیرون
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 گرایی اخالقیوظیفه. 4–4
دهللد  تت للد اسللت کلله دیللن  لل  آ للوزش دیللن در تتریفلل  کلله از دیللنعال لله در کتللة  

زنللدگ  اسللت، در بخلل    از آنجللة کلله اخللالا بخشلل  از برنة لل   . زنللدگ  اسللت  برنة لل

ته اسلت کله انسلةن نسلبت بله      سل اخالا کتلة ، اخلالا را از حلمد وظیفله و  سلئوکیت  دان     

 . (253تة: )طبةطبةئ ، ب  خدا، خود و دیگران دارد

هللة  در روش. یملل  و اخللالا بشللر ، تفللةوت در اهللداو آنهةسللت تفللةوت اخللالا د

بللردار  بهتللر از  مللةبآ  شللترم بللین انسللةن غیردیملل  تمهللة زنللدگ   للةد  و دنیللو  و بهللر 

همللین حهللت اسللت کلله روز بلله روز در بللین آنهللة   شللود و بلله لل  و حیللوان  هللم دانسللته 

ا لة دیلن  تت لد اسلت کله زنلدگ  انسلةن نة حلدود          ؛شلود  ل   انح ة  اخالقل  آشلکةرتر  

پةیللةن ع ةیللد پللةم و  للحی  و سللر ةیه پللد از  للرس ایللن زنللدگ  بلل و حةودانلله اسللت 

دیللن  همللین حهللت، وظللةی  و تکللةکی  دربلله. و اخللالا پسللمدید  و اعمللةي  للةک  اسللت

اکشللتةت خداشمةسلل  و  ا  تمرللیم شللد  اسللت کلله تحللت   گونللهبللرا  فللرد و حة تلله بلله  

رللر آن پللد از  للرس و روز رسللتةخیز حاللو  کمللد و بلله کللةر آن زنللدگ  نیللز  خداپرسللت  ا

 . (245-246تة: )طبةطبةئ ، ب  بیةید

 اخالق محبت. 5–4
بیشلتر    ؛ عال له طبةطبلةئ  نرریله پلمجم خلود را کله ظلةهرًا       قرآنل اخالا  حبت یلة اخلالا   

 للتن دیگللر اخالقلل ،   اللو  ایشللةن اسللت نیللز در تفسللیر اکمیللزان از       هللة  از نرریلله

ایلن تئلور  اخالقل   بتمل  بلر  حبلت اسلت و خلود ایشلةن          .   دس تو ی  کلرد  اسلت  

نللةم نهللةد  اسللت؛ چللرا کلله بلله نرللر ایشللةن ایللن نللوت از اخللالا،     " قرآنللاخللالا "آن را 

یلل  از کتلل  آسللمةن  و تتایمللةت انبیللة  اسللت و بمللة بلله نرللر ایشللةن در هللیف  قللرآنویللد  

ایشللةن ایللن . شللودشللبیه آن یةفللت نملل   ت للوي از حکمللة  اکهلل هللة  گذشللته و اندیشلله

دانللد کلله بللة وحللود آن هللیف زشللت  و رلیاتلل   لل  اخالقلل  اخللالا را کةرآ للدترین نرریلل 
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کملد، تلة چله رسلد بله ایمکله ایجلةد شلود و         یةبلد و در او تح لق پیلدا نمل      به انسةن را  نم

 . (358: 1 ، ج1393شخ  بخواهد آن را از بین ببرد )طبةطبةئ ، 

دیلدگة ، غةیلت،   صلد و هلدو رفتلةر، نله سلتةدت و کملةي دنیلو ، نله سلتةدت و            در این 

خوشلبخت  اخلرو ، باکلله غةیلت و نهةیللت عملن، تمهلة و تمهللة یل  چیللز و آن هلم لات اقللدس        

اسللت، بللة ایللن تفللةوت کلله نرریلله پللمجم عال لله، تئللور  دیگللر  از اخللالا دیملل  . اکهلل  اسللت

ا لة ایلن نرریله نیلز همنلون نرریله        ؛تر اسلت گشلة تلر و  شلکن  تلر، حةکل   تر، دقیلق بسیةر خةک 

سوم که ف لو بلرا  اهلن ایملةن بله خلدا بلة رویکلرد خلةص شلمةخت  قةبلن طلر  اسلت و بلرا                

 تمللة خواهللد ة خللدا  او حللذابیت نداشللته بةشللد بلل کسلل  کلله بلله توحیللد اعت للةد نداشللته بةشللد یلل

ن نرریلله را ةفللت ایللهللر  للل م  تللوان فهللم و دری راتلل  اسللت و عللالو  ایللن رویکللرد لوبلله. بللود

 . همین حهت، این نگرش اخالق  خواص استبه. ندارد

زیبلةی  بله ا لور اخالقل  و نیلز اطلالا اکفلةد زیبلةی            چگلونگ  توسلت   عال ه دربلةرۀ 

کلله  فهللوم  بللر دیگللر ا للور  کلله  ةنمللد زیبللةی  خوشللةیمد هسللتمد، توضللی  زیبللةی  دارد  

رسلد اوکلین    ل   بله نرلر  »سلةزد:   ل   روشلن  قلرآن ا  از حسمه و سلیئه را در آیلةت کریمله   

نوعلةن  زیبلةی  در هلم   از را   شلةهدۀ . )زیبلةی ( آشلمة شلد    بةر  کله بشلر بلة  تملة  حسلن     

ویللد  در چهللر  نمللود  هللة، بللهانللدامیللن زیبللةی  در آفللریم   للوزون تمةسلل  ا. خللود بللود

کلله در سللةیر هللةی  زیبللةی  در هممللوت خللود، بلله زیبللةی   تشللخی بشللر بتللد از . داشللت

بةزگشللت زیبللةی  در نهةیللت بلله آن اسللت کلله    . ت طبیتلل  اسللت،  توحلله شللد   وحللودا

بشلر پلد   ...  .رود، سلةزگةر بةشلد   ل   ی  چیز یلة آننله از نلوت او بله طلور طبیتل  انترلةر       

ةرچو   حسوسلللةت ت  و زیبلللةی  را توسلللته داد و از چللل زشللل  سلللئا از ایلللن  رحاللله، 

داد کلله در ظللرو  خللةرج سللةخت و بلله کةرهللة و  تللةن  اعتبللةر  و عمللةویم  سللرایت       

 . گیرد   احتمةت  ورد نرر قرار

، یتملل  سللتةدت زنللدگ  بشللر و یللة  را از ایللن ا للور کلله بللة غللرض احتمللةت و  آننلله 

از زنللدگ  سللةزگةر اسللت، زیبللة، خللو  و پسللمدید  خوانللد و آننلله هللة انسللةن مللد  بهللر 

پللد بشللر عللداکت،    ؛را بللة ایللن غللرض سللةزگةر نبةشللد، زشللت، بللد و نةپسللمد نة یللد        
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ةر  بلله کسلل  کلله سللزاوار آن بةشللد، تتاللیم و تربیللت، خیرخللواه  و ا للور  از     نیکوکلل

. ایللن دسللت را حسللمه و زیبللة خوانللد و سللتم، دشللمم  و  ةنمللد آن را سللیئه و زشللت نة یللد  

نللدگ  در حة تلله  کة للن او از ز مللد  اوي بللة سللتةدت واقتلل  و یللة بهللر      زیللرا دسللت  

نکلرد، باکله دا مل  آن را      لدار اکتفلة  بشلر بله ایلن     . .. سةزگةر و دسلته دوم نةسلةزگةر بلود   

را کلله در طللوي زنللدگ  بللة توحلله  تللر کللرد تللة حللوادد خللةرح  و پیشللة دهةی   گسللترد 

آیلد، شلة ن شلود     ل   ریر عوا لن  ختال  بلرا  انسلةن؛ چله فلرد و چله حة تله پلی          به تلی 

آرزو  انسللةن و سللةزگةر بللة سللتةدت فللرد  یللة     برخلل  از ایللن حللوادد   للةبق  یللن و  

نریللر سللال ت  و تمدرسللت  یللة آسللةی  و رفللة ، ایللن ا للور حسللمةت و     احتمللةع  اوسللت،

برخلل  دیگللر بللة خوشللبخت  و سللتةدت فللرد  و احتمللةع  او      . نللةم گرفتمللد هللة خللوب 

و اسللةرت و  از قبیللن تمگدسللت ، بیمللةر ، خللوار هللة نةسللةزگةر اسللت،  ةنمللد بالهللة و رنلل 

 . (10: 5 ج ،طبةطبةئ ) «خواندندهة ا  ةي آن که آن را سیئةت یة بد 

بللودن خیللرات بللودن خللوب  و بللد  و وحللود عال لله بللرا  توضللی  چگللونگ  نسللب 

 گوید:    یزند وهةی  بودن شرور و سیئةت،   ةيو حسمةت و عد  

، بللرا   للردم  ددهلل لل  زکزکلله و سللین ویرانگللر وقتلل  در سللرز یم  رو    »

آنجلللة زشلللت و بلللد اسلللت، وکللل  بلللرا  دشلللممةن آن  لللردم، نتملللت و خلللو  

در نرللر دیللن نیللز هللر بللال  عمللو   کلله بللر سللر کللةفران     . شللود لل   حسللو 

و نیللز خللوردن غللذا   فسللد و تبهکللةران سللرک  درآیللد، نةخوشللةیمد و بللد اسللت 

خلوردن اگلر از   اگلر از  لةي خلود بةشلد، خلو  و  بلة  اسلت و هملین غلذا            الً

 للةي دیگللر  و بللدون رضللةیت او بةشللد، حللرام اسللت چللون آن  للفت  را کلله     

حللة آوردن فر للةن اکهلل   بملل  بللر عبللةرت اسللت از بلله د، نللدارد و آنبةیللد داشللته بةشلل

و نیللز  هلة  اکهلل  اکتفلة نمةییلد   آنکله از  لةي دیگلران  خوریللد، یلة تمهلة بلله حلالي      

خللوابگ  زن و  للرد اگللر در پلل  ازدواج بةشللد، خللو  و  بللة  اسللت و اگللر   هللم

از رو  زنلللة و بلللدون ازدواج بةشلللد، بلللد و حلللرام اسلللت؛ زیلللرا آن  لللفت      

این خیلللرات و حسلللمةت عملللةویم  بملللةبر. بلللة تکایللل  اکهللل  را نلللدارد  واف لللت
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ا للة  للتن عمللن و نفللد  ؛بةشللمد لل  و شللرور و سللیئةت عمللةویم  عللد   وحللود 

 «10: 5ج  )طبةطبةئ ،« آن در دو حةي خو  و بد یک  خواهد بود

 حسللوس فراتللر هللة  طبیتلل  و زیبللةی هللة  از پدیللد  کللریم قللرآنگسللتر  زیبللةی  در 

. (285: 1 ،1417زیللن و سللةکم، )  تمللو  و اخالقلل  را نیللز شللة ن اسللت هللة  زیبللةی بللود  و 

داشللتم  و زیبللة و در   ةبللن کفللر، پایللد  و نةفر للةن ، از  رللةهر زشللت       ایمللةن دوسللت 

ٌَسَن خََِّدإَِهَ َّیََدَ ٌََخَنو ِتنَد َقن ََدََسرََدي َََ ََظَِيََِدظَ ِّ ٌَسَن خََِّدإَِ َ  َدحََهللَ ََلََََِّّ َاسلت؛  شمرد  شد 

و هللة گفتلله. (7)حجللرات/ َِ س شَدد ِّ ٌََّسهسددَ َِّاَدد خ نَظَِ َصخددعَ ِّ َ ََوعَِسددفن ِّ َ ََ َف ددَن ِّ 

انسللةن نیللز دو گونلله زیبللة و نةزیبللة دارد و خداونللد  تتللةي بلله زیبللةی  در گفتللةر  هللة  کللرد 

ظََِِددُ ظَظَ ِّ رَ خصَدد َ َ(؛ 83)ب للر /رظًِخددحسَظسِتر ددََِّو  وِّنددقنَ َکمللد؛  لل  و کللردار دعللوت

 . (8)عمکبوت/رظًِخحسَََيخ َو َِّ ِ

خلللوب ، زیبلللةی ، کملللةي و تةبملللةک  همللله از آن خداونلللد  تتلللةي اسلللت و تملللة     

یبلللةی  و کملللةي نة تملللةه  و حسلللن  ا  اسلللت کللله حکلللةیتگر آن ز نمونلللههلللة زیبلللةی 

ةنه اوسللت و نشللةن از شللنةپللذیر اسللت؛ زیللرا هللر آننلله غیللر خداونللد اسللت، آیللت و ن   رز

عال لله، شمةسلل  زیبللةی . و تمهللة حکللةیتگر  للةح  نشللةن اسللت    خللود چیللز  نللدارد   

هلة   گیلرد و هلم زیبلةی     ل   بلر ة ت  اسلت کله هلم حلوزۀ اخلالا را در     حل شمةس  زیبةی 

ایللن دیللدگة  وحلله  شللترم  یللةن آن  . آورد لل   حسللوس را و آن دو را کمللةر یکللدیگر 

ةیمد را دو و نیللز چگللونگ  انت للةي از زیبللةی   حسللوس بلله ا للور اخالقلل  و ا للور خوشلل     

هللة  طبیتلل ، در زیبللةی  هللة  در نتیجلله ا للوي حللةکم بللر زیبللةی    . دهللد لل  توضللی 

 . اخالق  نیز  تمةس  بة آن حریةن دارد

دانللد کلله بخشلل  از آن رةبللت و   لل  اخالقلل  را نسللب  و اضللةف  هللة  عال لله زیبللةی 

، قللرآناخالقلل    للر  شللد  در  هللة  و  در شللر  زیبللةی . بخلل  دیگللر  تغیللر اسللت 

 کللریم قللرآناز   تللیررعال لله کلله شمةسلل  زیبللةی . دهللد لل  ا  ارائللهارزنللد   هللةتفسللیر

آورد،  للل  کلللههلللةی  و در بیشلللتر   لللةيشلللود  للل  اسلللت، شلللة ن حلللوز  اخلللالا نیلللز

 . آورد   اخالق  را کمةر یکدیگرهة   حسوس و زیبةی هة  زیبةی 
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 علم اخالق از منظر عالمه طباطبائی. 5

 نویسد:    عال ه در تتری  عام اخالا

 لل  هللة  انسللةن  بحللث عاللم اخللالا عبللةرت از فملل  اسللت کلله پیرا للون  اکلله  

 کملللد؛  اکلللةت  کللله  ربلللو  بللله قلللوا  نبلللةت  و حیلللوان  و انسلللةن  اوسلللت   

فةیللد  عاللم اخللالا در ایللن اسللت کلله آد لل       . (370: 1ج  ،1393)طبةطبللةئ ، 

رلایللن دور بتللد از شمةسللةی  ف للةین و رلایللن، خللود را بللة ف للةین بیةرایللد و از    

کمللد و در نتیجلله، اعمللةي نیکلل  کلله   ت للة  ف للةین درونلل  اسللت، انجللةم دهللد 

تللة در احتمللةت انسللةن  سللتةی  عمللوم و رمللة  حة تلله را بلله خللود حالل  نمللود ،    

 . (371: 1)همةن، ج ستةدت عام  و عما  خود را به کمةي رسةند

 اخالق از منظر توماس آکویناس. 6
انتخللة  خیرهللة   حللدود و رفللتن بلله طللرو خیللر  در تتریلل  آکویمللةس، اخللالا یتملل   

تللوان در ایللن حهللةن کسلل  کللرد، وکلل    بختلل  و سللتةدت ح ی لل  را نملل  نیلل .   اللق

پللد بللرا   ؛هللة  دریةفللت آن را در آخللرت در ایللن حهللةن ایجللةد کللرد  تللوان ز یملله لل 

کسلل  سللتةدت حةویللدان بةیللد شللهوات را شللمةخت و بللر آنهللة تسللاو یةفللت، شللرور را از  

د، ف للةین را کسلل  و حفللظ نمللود و در حسللتجو  خوشللبخت  در     نفللد اخللراج کللر  

یتملل  شللمةخت ح ی للت در   ؛دهللدتللرین و برتللرین عمالل  کلله انسللةن انجللةم  لل     کة للن

ا للة بللرا  درم  ؛شللمةخت انسللةن گرچلله  حللدود اسللت. ت نرللر  بللودتللی الفاسللفه و بللة 

افتللةک  خیللر  . (451: 1396 ،آننلله کللم دارد و رسللیدن بلله آن کللةف  اسللت )ایاخللةن       

هسللتمد کلله بلله تحصللین سللتةدت رهممللون شللوند و یللة بللة نیللن بلله آن سللةزگةر بةشللمد و      

: 1388افتللةک  شللر هسللتمد کلله بللة تحصللین ایللن سللتةدت نةسللةزگةر بةشللمد )کةپاسللتون،       

بةشللد یللة بللة آن  وافللق هللر عمللن انسللةن یللة بللة نرللةم ع للن  وافللق اسللت و خیللر  لل   . (512

د نلله خیللر و نلله شللر بللود  و خم لل   توانللا  نملل یف فتللن آگةهةنللههللنبللود  و شللر اسللت و 

 . (518بةشد )همةن: 
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سللید شللد  تللة انسللةن را در  سللیر تحصللین یآکویمللةس  تت للد اسللت حة تلله  سللیح  ت

شلد  تلة او را در تحصلین خیلر دنیلو  یلةر         تیسلید دوکلت نیلز   . یلةر  کملد   خیر طبیتل  

 دهللد کلله  او انسللةن را در نرریلله اخالقلل  از حیللث آن  للورد بررسلل  قللرار  لل       . کمللد

غةیللت از نرللر او آن خیللر   . سللو  غللةیت  دارد کلله بلله آن دعللوت شللد  اسللت    رو بلله

زیللرا آد لل  ع للن  ؛بخشللدعمللوان  وحللود  خللردورز کمللةي  لل اسللت کلله بلله انسللةن، بلله

نةشمةخته و نة تجسم نیسلت، حلز بله ایلن  تملة کله بله کملةي رسلیدن ا یلةي حسل  و نبلةت              

غةیلت آن چیلز  اسلت کله     . م گیلرد او بةید تةبآ نخسلتین  یلن او کله ع النل  اسلت انجلة      

انسللةن بمللةهو انسللةن  وحللود  خللردورز بللود  و  . کمللدانسللةن بمللةهو انسللةن را کة للن  لل  

 . (518: 1388حیوان  رو نیست )کةپاستون، 

ز للةن  کلله بیللةن . کمللد لل  رسللد او انسللةن را بلله غللةیت  فراطبیتلل  دعللوتبلله نرللر  لل 

کمللد انسللةن  یللن طبیتلل  بلله شللمةخت لات خللدا دارد،   صللود او ایللن نیسللت کلله        لل 

از   اللق و یللة  شللرو    ا ، اعللمدر حةکللت طبیتلل   فروضلل  چمللین  یللن طبیتلل   آد لل  

   صللود او ایللن اسللت حرکللت طبیتلل  ع للن انسللةن      . بلله دیللدن خللدا خواهللد داشللت   

ب  کلله تمهللة غةیللت واقتلل  سللت بلله ایللن سللر یللت بةکفتللن خدا بلله سللو  ح ی للت همللةن

دربللةر  ح ی للت  تت للد  . (514-515: 1388آد لل  غللةیت  فراطبیتلل  اسللت )کةپاسللتون،    

دارد و  یللن و  5در ا للور اکهلل  تی للنبللر اسللةس لات خللود گللرای  طبیتلل  بلله اسللت کلله انسللةن 

آیلد  دسلت  ل   یلت خلدا( در ارلر رحملت اکهل  بله       رغبت او به غةیت فراطبیتل  و نة وحل  )ر  

 . (517)همةن: 

آکویملللةس  تت لللد اسلللت هلللدو و  مرلللور از اراد  بلللر اسلللةس ضلللرورت  طبیتللل    

 رسللیدن بلله غةیللت نهللةی  اسللت، نلله از ایللن حهللت کلله غةیللت نهللةی   للورد بحللث  للرفةً  

توانسلت انسلةن را بلدون سلوا    و نله آنکله اگلر فراطبیتل  بلود، خداونلد نمل         طبیت  است

 طةکلل  سللتةدت اسللت و عمللالً باکلله اراد  بةک للرور   ؛دادن بلله ایللن غةیللت آفریللد  بةشللد 

بمللةبراین انسللةن واقتلل  بةک للرور  طةکلل     ؛یللت خداونللد قةبللن دسللتیةب  اسللت   تمهللة در ر

برتللرین قللو   . غةیللت هللر حللوهر ع النلل  شللمةخت خداونللد اسللت     . اسللت یللت خدر
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شللتور بللرا  نیللن بلله خداونللد خاللق     وحللودات ل . شللتور ع للن اسللت  وحللودات ل 

غةیللت خللوی  بللود  و افتللةي آد لل  اگللر وسللیاه اراد  طةکلل  سللتةدت بلله   ةبلله . انللدشللد 

 . (515-518مد خیر یة شر هستمد )همةن: دستیةب  به این غةیت بةشمد و یة نبةش

ا للة ایللن شللمةخت از را    ؛از نرللر آکویمللةس سللتةدت هللر آد لل  در شللمةخت خداسللت    

 تلوان دریةفلت خداونلد   از را  اسلتدتي تمهلة  ل    . آیلد دسلت نمل   استدتي و به نحو فاسف  بله 

سللتةدت از شللمةخت  کلله بللة . یللةبیمکلله چلله هسللت دسللت نملل  ا للة بلله درم آن ؛چلله نیسللت

چلرا   ؛کملد شلمةخت از را  ایملةن  یلن را ارضلة نمل      . آیلد دسلت نمل   شود بله ایمةن حة ن   

او سلله را  . (516)همللةن:  کلله هللر کللد  ةیللن اسللت چیللز  را کلله بلله آن ایمللةن دارد ببیمللد   

ق ع لن، طریلق وحل  و طریلق وحلدان  سلت یم بلر        کملد: طریل  برا  شمةخت خلدا  ترفل   ل    

 دربللةر  ایللن طریللق سللوم ت ریبللةً . ف للو از طریللق وحلل   تاللوم شللد  اسللت  ا للور  کلله قللبالً

کمتلر   تلوان گفلت  شلر  او بیشلتر ع النل  اسلت تلة عرفلةن  کلذا طبتلًة            . گویدچیز  نم 

 . (642: 1365در این  ورد بةید سخن بگوید )راسن، 

ا لة اربلةت ت ایلث و حالوي و      ؛دا و ب لة  رو  را اربلةت کملد   توانلد وحلود خل   ع ن  ل  

هللر چیللز  کلله قةبللن اربللةت بةشللد، تللة آنجللة کلله اربللةت   . روز داور  از او سللةخته نیسللت

و در کشلل  و شللهود هللیف چیللز  نیسللت   شللود،   للةبق و  وافللق دیللن  سللی  اسللت  لل 

 . (634که بة ع ن  خةک  بةشد )همةن: 

اخالقلل   نرریلل . بللردکللةر  لل  بسللتر  سللیح  بلله الا ارسلل وی  را در آکویمللةس اخلل 

ا للة بللة نرریلله ارسلل و در ایللن بللة   ؛کلله از برخلل  حوانلل  ع النلل  اسللتآکویمللةس بللة آن

اخللالا حللة   را در حللوزۀ او تمهللة افتللةي اختیللةر  انسللةن . ا  داردهللة  گسللترد تفللةوت

 6عمللوان  وحللود نللةطق و  ختللةر نةشلل  شللد  و خیللر   افتللةک  کلله از آد لل  بلله  . دهللد لل 

ایلن خیلر کال  بةک لرور  غةیلت نهلةی        . باکله خیلر کال     7خصلوص ا ة نه خیلر بله   ؛هستمد

ایللن غةیللت نهللةی  را تمهللة در خداونللد،  . رسللیدن بلله غللةیت  دیگللر نیسللت   بللود  و وسللیا

کةپاسللتون در  للورد نرریلله اخالقلل   . تللوان یةفللتکلله خیللر  تتللةک  و نة تمللةه  اسللت  لل  
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آخللرت، اخللالا ارسلل وی  را تکمیللن کللرد    سللئاهآکویمللةس  تت للد اسللت او بللة  ترفلل   

 . (510-518: 1388)کةپاستون، 

ود  کلله دارا  افتللةي  اخالقلل  او تمهللة بللرا  انسللةن بلل    ریلل همللةن ور کلله بیللةن شللد، نر  

حهللت اسللت کلله تمهللة چمللین  خاللوق  قللةدر شللتور اسللت؛ ایللن  وضللوت بللدیناختیللةر  و ل 

 مکللن  آورد و ایللندسللت نهللةی  را از را  شللمةخت و عشللق بلله    خواهللد بللود کلله خیللر   

یللت خللدا کلله تمهللة بللرا  چمللین  وحللو  ا کللةن ر . شللتورشللود  گللر بللرا   وحللود ل نملل 

ن قللةدر بلله ا للة تمهللة در حهللةن آخللرت اسللت کلله انسللة   ؛سللتةدت کة للن اسللت، وحللود دارد 

یللةفت  تمهللة در حهللةن آخللرت دسللت   8ایللن سللتةدت کة للن . اسللتاکمفسلله خددریللةفتن فلل  

م از حزئلل  و کالل  ؛ چللرا کلله خیللر، اعلل ا للة  مجللر بلله ارضللة  اراد  نیللز خواهللد شللد   اسللت؛

یلت خلدا   سلتةدت بلود  و آن هلم تمهلة بلة ر       خیلر کال  همةنلة   . شلود بةعث ارضة  انسلةن  ل   

آیلد  دسلت نمل   و ایلن سلتةدت بله    شلود پلذیر اسلت تتریل   ل     که در حهةن آخرت ا کلةن 

ن  مجللر بلله سللتةدت ع النلل  ةایللن حهلل  گللر بللة شللمةخت ع النلل  و عشللق بلله خداونللد کلله در

 . (511 -512شود )همةن: نةق  و در آخرت  مجر به ستةدت ع الن  کة ن   

 ؛یللةفتن بلله سللتةدت ازکلل  عللةحز هسللتیمة  للة از دیللدار حللق بذاتلله یللة دسللتدر ایللن دنیلل

ا للة رو در رو نلله بلله  تملل     ؛ا للة در عللةکم آخللرت حمللةي او را رو در رو خللواهیم دیللد    

ایلن ا لر نله بله سلةئ ه نیلرو  طبیتل   لة، باکله          . چرا کله خداونلد رو نلدارد   ح ی   کامه، 

حتلل  در آن همگللةم نیللز  للة او را تمللةم نخللواهیم    ؛در پرتللو نللور اکهلل  واقللآ خواهللد شللد  

بللة ایللن دیللدار،  للة حیللةت حةویللدان، یتملل  خللةرج از قیللد ز للةن خللواهیم یةفللت       . دیللد

 . (639-640: 1365)راسن، 

 للة سللتةدت کة للن در حهللةن  ا ،ن اسللت از دسللت رودسللتةدت نللةق  ایللن حهللةن  مکلل 

بللةر لات اکهلل  را دیللد  اسللت، نداشللتن  زیللرا کسلل  کلله یلل   ؛شللدن  نیسللتآخللرت زایللن

تللوان نتیجلله گرفللت کلله او از سللتةدت   للورت  لل بللدین. آرزو   شللةهد  او  حللةي اسللت 

اکمفسله هسلت؛   گونله کله فل    کلذا غةیلت سلتةدت ر یلت خلدا آن      ؛گویلد فراطبیت  سخن  ل  

یتلل  کلله در آن انسللةن خداونللد را رودررو خواهللد   ر . یللت لات اکهلل  بةیللد بةشللد ر  یتملل 
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توانللد بیهللود چللرا کلله  یللن طبیتلل  نملل   ؛پللذیر اسللت شللةهدۀ حللوهر خداونللد ا کللةن . دیللد

طللور بللود نیللن بلله شللمةخت حللوهر اکهلل  کلله هملله الهللةن بلله آن  یللن دارنللد   اگللر ایللن. بةشللد

تللالش انسللةن  مکللن نیسللت و تمهللة بلله هللة بللةیللت خداونللد تما للة نیللن بلله ر  ؛بللود مکللن نملل 

 . (516-517: 1388پذیر است )کةپاستون، رحمت اکه  ا کةن واس  

آ یللز   ةب للت آن بللة قللةنون ع للن اسللت؛ قللةنون  کلله افتللةي عة للن ا للا  فتللن ف للیات

 للن اسللت کلله دسللتورهةی  را کلله ع. کمللدسللو  غةیللت نهللةی  او هللدایت  لل آد لل  را بلله

تحکمل  اکلزام     مشلی ا لة ایلن بلدان  تمل  نیسلت کله ع لن         کملد؛  ل  آور است  ةدر اکزام

نخسلتین هلدو ع لن  عمال ،     . توانلد هلر اکزا ل  را کله بخواهلد تحمیلن کملد       است یة  ل  

و ع للن عمالل ، چللون خیللر را نللوع  غةیللت  یللر  اسللت کلله دارا   ةهیللت غةیللت اسللتخ

)بةیلد خیلر را   کملد کله    ل   گونله اعلالم  دانلد، نخسلتین ا لن خلود را ایلن      ل   رفتةر آد  

 . (519-520انجةم داد و دنبةي کرد و از شر دور  گزید( )همةن، 

 قوانین اخالقی از منظر آکویناس. 7
حوهرهللة  دیگللر دارا   یللن طبیتلل  بلله حفللظ وحللود خللوی  اسللت و   آد لل   ةنمللد هملل

بةیللد وسللةین ضللرور  حفللظ حیللةت را بلله کمللد در ایللن  یللن، حکللم  لل   تی للنع للن بللة 

آد لل   ةنمللد سللةیر حیوانللةت دارا   یللن طبیتلل  بلله تک یللر نللوت و   همنمللین . دسللت آورد

عمللوان  وحللود  خللردورز دارا   یللن طبیتلل  بلله کلله بللهتربیللت فرزنللدان اسللت، در حللةک 

بمللةبراین اکللزام نةشلل  از ع للن  ؛در بللة  خداونللد اسللت حللو  ح ی للت،  خصو للةًوحسللت

بله ایلن  تملة ع النل      قلةنون اخالقل    . بلر خلود لات آد ل   بتمل  اسلت      است، ا ة  ست یمةً

و آن قللةنون ، طبیتلل  اسللت کلله بمیللةد   و طبیتلل  اسللت کلله خودسللرانه و باهوسللةنه نیسللت 

 . (520)همةن:  شودآن در خود لات آد   است، هر چمد بة ع ن اعالم و ا ال   

. کله اکزا ل  بةشلد خلو  یلة بلر وفلق طبیتلت بةشلد         توانملد بلدون ایلن   افتةي آد ل   ل   

 لدر اسلت   ه  الزم بله خلوردن ایلن یلة آن و ایم لدر و آن      کل ا لة نله ایم  آد   بةید بخورد    الً

 . (520)همةن: 
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شلود   ل   از این ح ی ت که قلةنون طبیتل  بلر خلود طبیتلت آد ل   بتمل  اسلت نتیجله         

 ةنللد و  لل  یکسللةن زیللرا طبیتللت آد لل  اسةسللةً توانللد تغییللر یةبللد؛ةنون طبیتلل  نملل کلله قلل

تلوان احکلة     داد، بله ایلن  تملة کله  ل       تلوان افلزای   آن را  ل  . نزد همگةن یکل  اسلت  

را کلله بللرا  حیللةت آد لل  سللود مدند از را  قللةنون اکهلل  و قللةنون آد لل  تللروی  کللرد،    

تللوان از ایللن ا للة نملل  ؛ت قللةنون طبیتلل  قللرار نگیرنللدتحلل حتلل  اگللر ایللن احکللةم  سللت یمةً

 . (521قةنون کةست )همةن: 

زیللرا احللرا  آنهللة بللرا  خیللر    تغییرنةپذیرنللد؛ نخسللتین احکللةم قللةنون طبیتلل  کللة الً  

   سلللت یم نخسلللتین احکلللةم نیلللز  آد للل  ضلللرورت   الللق دارد، در حلللةک  کللله نتلللةی  

پللذیرد  مکللن اسللت در اوضللةت و احللواي خة لل ، نلله بلله  هللر چمللد او  لل . نةپذیرنللدتغییر

اعتللراو او بلله .  تملل  اوضللةت و احللواي سللخت، بللر حسلل  دتیللن خة لل  تغییللر یةبمللد    

کلله بللر تغییللر  در طبیتلل  در  للوارد حزئلل  بلله حللة  ایم نپللذیر  احکللةم رةنویلله قللةنوتغییر

 9ةن آن را تغییلر  وضلوت  بةشلد بلر چیلز  اشلةر  دارد کله  درسل      خود حکلم اشلةر  داشلته    

ن دیگلر  شلموي   کمملد کله فتل   بله سلخن دیگلر  ت  لیةت فتلن چملةن تغییلر  ل         . نة ملد   

 . (521کمد )همةن: که خود نه  تغییر   شود نه ایمنه  نم 

کلله   صللود از آفللریم  انسللةن نیللن بلله غةیللت سللتةدت ازکلل  اسللت کلله از       از آنجللة 

بلر قلةنون طبیتل     توانةی  نیرو  طبیتل  آد ل  فراتلر اسلت، ضلرور  بلود کله انسلةن علالو          

 . (523و قةنون انسةن  بة قةنون اکه  نیز به سو  غةیت خود هدایت شود )همةن: 

هللة کلله یکلل  از آن بسللیةرهللة   تمللةه  در قةکلل  را خداونللد لات اکهلل  خللوی  را  

و او در ایللن طبیتللت آد لل  قللةنون وحللود  دانللدطبیتللت آد لل  اسللت، شةیسللته پیللرو   لل 

او بلله ایللن دکیللن کلله خللودش، یتملل  خیللر      . کمللدیةبللد و آن را اراد   لل  آن را در لل 

توانللد بللة خللودش نةسللةزگةر بةشللد آن را  تتللةک ، را دوسللت دارد و بللدین سللب  کلله نملل  

نون اخالقل  در نهةیلت بلر خلود لات اکهل   بتمل  اسلت و بملةبراین         پلد قلة  . کملد اراد    

ا للة آن بللر هللیف فتللن     کمللد؛آن را اراد   لل  خداونللد ق تللةً . توانللد تغییللر یةبللد  نملل 

بللر اراد   پللد ایللن سللخن کلله قللةنون اخالقلل  ا للوتً ؛خودسللرانه اراد  اکهلل   بتملل  نیسللت
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ا  وحلود دارد کله   اخالقل  اکه   بتم  نیسلت بله هلیف وحله بلدین  تملة نیسلت کله قلةنون          

خللود خداونللد . بلله نحللو   ر للوز در پللد خداونللد قللرار دارد و بللر خداونللد حللةکم اسللت

انلد، ا لة بله    هلة بله او وابسلته   ارزش. و  تیلةر هلر ارزشل  اسلت      مشلی ارزش  تتةک  اسلت و  

ة کلله خداونللد هللة یللة تفکللرات  حللدود خداوندنللد، نلله بلله ایللن  تملل ایللن  تمللة کلله بلله بهللر 

 . (523-524کمد )همةن: هة اع ة   شةن را به آنویدگ  ارزش  ةهیت و 

واقللآ چیللز  حللدا از شللوند، درکلله بلله خللدا نسللبت داد   لل او  تت للد اسللت چیزهللةی  

ا للة  ؛خللدا بلله نرللر او خللو ، کة للن، فةضللن، قدرتممللد و ابللد  اسللت . خللود خللدا نیسللتمد

   للةهیت  دارنللد چیزهللة   للةد. هللة حللةک  از چیللز دیگللر  غیللر از خللود خللدا نیسللتمدایللن

ا للة چللون خللدا  ؛آورنللد همةنمللد بةشللمدتوانمللد بللة  للةهیت  کلله بلله تصللةح  در لل کلله نملل 

( 441-443: 1393چیللز   للةد  نیسللت، پللد خللدا و  للةهیت  از هللم تمیزنةپذیرنللد )راتالل ،   

به این دکین که خداونلد هملةن اسلت کله هسلت، قلةنون اخالقل  هلم هملةن چیلز  اسلت            

 لل ، کلله قللةنون آن در قللةنون طبیتلل  نشللةن داد       زیللرا خللود طبیتللت آد   ؛کلله هسللت 

 . (524: 1388شود، بر خداوند  تک  است )کةپاستون،   

انسللةن  کلله راب لله . تللرین انسللةن اسللتانسللةن شللری  تو للةس، بلله یلل   تمللة، وابسللته 

کمللد )همللةن: اظهللةر  لل  یةبللد و کللة الًوابسللتگ  خللود بلله خداونللد را بلله درسللت  در  لل  

بللودن از ة  تحللت تللیریر  خاللوا دیگللر  قرارنداشللتن،  سللت ن  بللودن بلله  تملل آزاد. (524

بللودن از توانسللت بلله  تمللة   سللت ن انللد و نملل توبللودن نملل هللر لر  گیتلل  اسللت؛ آزاد 

ت للدیر اکهلل  خللةک  از شللر و احتمللةي و اختیللةر و بخللت  . (456: 1393خللدا بةشللد )راتالل ، 

 للمتتگر خللوب  کلله  ةنمللد . شللودعمللن رللةنو  حة للن  لل  شللر بلله واسلل  . و اقبللةي نیسللت

تللوان او  تت للد اسللت خللدا را نملل . (640: 1365ابللزار بللد در دسللت داشللته بةشللد )راسللن، 

چللرا کلله بمللة بلله  تمللة    . گللر در حهللةن اندیشللید بلله  تملل  دقیللق کاملله عة للن  داخالله   

ا لة چلون   . گیلرد کله پیشلتر غةیل  بلود       تتةرو دخةکلت، یتمل  خلدا در حلةکت  قلرار  ل       

تلوان خلدا را عة لن  داخاله در حهلةن      حلة هسلت، نمل    و همله  تواند غةیل  بةشلد  خدا نم 

 . (450: 1393به  تم   تتةرو دانست )راتا ، 
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هللة آزاد  انسللةن. او  تت للد اسللت  شللیت خللدا بللة آزاد  انسللةن نةسللةزگةر نیسللت      

عمللوان عللوا ا   للردم بلله هللة آزادنللد، رةنیللةًانجیللن  تت للد اسللت انسللةن دارنللد چللرا کلله اوتً

ن اسللتتداد را دارنللد کلله  یللةن  سللیرهة  بللدین عمللن دسللت بلله       ع النلل  در خللود ایلل  

د کله دسلت بله عملن بزنملد یلة       بلر ایلن در خلود ایلن توانلةی  را دارنل      علالو  . انتخة  بزنمد

ورز  شللر  اندیشللهواقللآ از نرللر او آزاد  انسللةن پللی   در. کللردن احتمللة  کممللد از عمللن

 خللدا سللةزگةر اسللت؛ چللرا کلله تمهللة بلله واسلل     آزاد  انسللةن بللة  شللیت . خالقلل  اسللتا

 توانلد بلر  تلین و نلة تین تلیریر بگلذارد       ل    شلیت اکهل   . همین  شیت انسلةن وحلود دارد  

 . (452-455تواند بر اعمةي آزادانه انسةن ارر بگذارد )همةن،    و کذا

انسللةن بللة ارتکللة  گمللة  کبیللر  زنللدگ  حللةودان  را کلله سللرانجةم او اسللت از دسللت          

کلد حلز بله  لدد بخشلةی  اکهل        هلیف . گلردد و بملةبراین  سلتوح  علذا  ابلد   ل       دهد  

انسللةن در را  .  تهللذا گمةهکللةران اگللر ایمللةن نیةورنللد سللزاوار ع وبتمللد    . از گمللة   بللرا نیسللت 

خلدا  . ییلد آسلمةن  بةشلد   توانلد  سلتحق تی  کلد نمل   ت، ا لة هلیف  راست  حتةج بله رحملت اسل   

گللذارد و برخلل  را بللرا  رفللتن بلله   ا للة بت لل  را در گمراهلل  بللةق   لل    عاللت گمللة  نیسللت؛ 

همنمللین او . رونللد ةنمللد و بلله دوز   لل گزیمللد و بت لل  در گمراهلل  بللةق   لل بهشللت بللر  لل 

و ایللن از ز للرۀ آن  توانللد بلله بهشللت را  یةبللدکللد بللدون غسللن تتمیللد نملل اسللت هللیف د تت لل

باکلله  وضللوع  اسللت کلله در  . بةشللد وسللیاه ع للن   اللق قةبللن اربللةت ح للةی   نیسللت کلله بلله 

 . (641-642: 1365 کشوو گردید  است )راسن،  10انجین یوحمة

ا للة از آنجللة کلله حسللم در طللوي زنللدگ  تغییللر    . او  تت للد بلله  تللةد حسللمةن  اسللت  

کمللد، او  تت للد نیسللت انسللةن بللة همللةن بللدن  کلله در ز للةن  للرس داشللته اسللت وارد    لل 

ادرام  للة و دیللدن چیزهللة  تکلل  بللر تجربلله      . (643شللود )همللةن،  روز رسللتةخیر  لل  

گیللرد چللون خللدا آبللد  فیزیکلل  نیسللت، پللد هللیف ادرام     و نتیجلله  لل   حسلل  اسللت 

کملد  و  رد نمل  . توانلد وحلود داشلته بةشلد    نمل  هلة  طبیت  یة دیلدن خلدا از سلو  انسلةن    

. هللة  فیزیکلل  از خللدا شللمةخت داشللته بةشللمد بللد آتوانمللد بللدون  یللةنج  کلله  للردم  لل 

توانمللد بیمشلل  از کلله افللراد بللة سللخن گفللتن از زنللدگ  پللد از  للرس  لل   گویللدو   لل 
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ا للة  مکللر اسللت کلله  ؛هللة  فیزیکلل  نیسللتبللد آخللدا داشللته بةشللمد کلله  ةنمللد شللمةخت از 

از  دانلل   للة. کممللد لل  واسلل ه از خللدا پیللدادر ایللن دنیللة شللمةخت   سللت یم و بلل  هللةانسللةن

. کملیم، نةشل  شلد  اسلت    دگ   ل  حهلةن  کله در آن زنل    هلة   لة دربلةرۀ   خدا از دانسلتم  

ن  کلله خللود را در آن  تللوانیم بللدانیم خللدا وحللود دارد، زیللرا حهللة    بلله نرللر او  للة  لل   

 . (436-437: 1393تواند خود دکین خوی  بةشد )راتا ، یةبیم نم   

 نتیجه
گرایلل  ف للیات اکمللد، بللر اسللةس اخللال   لل  نللوت اخللالا را   للر   5عال لله طبةطبللةئ   

ودات  للةح  نفللد اسللت و اخللالا هللة و  وحلل ربللو  بلله عللةکم انسللةنعال له، اخللالا تمهللة  

و  سللشد . یلل  انسللةن خللو  اسللتهللة  کللردن ویدگلل گللرا در للدد  شللخ ف للیات

یتمل    ؛گلوییم چیلز  خلو  اسلت    وقتل   ل    کملد،  ل الً  پیة دگرای  اخالقل  را   لر   ل    

. سلت برا  و لوي کسل  کله   صلد  تیمل  دارد بةیلد  لورد اسلتفةد  قلرار گیلرد و خلو  ا           

، فر للةن خداسللت قللرآنگویللد اخللالا در )ا راکهلل (،  لل  عال لله در پیة للدگرای  اخالقلل  

گرایلل  اخللالا را   للر  و  سللشد وظیفلله. کلله  بمللة  آن رللوا  و ع للة  اخللرو  اسللت 

دانللد کلله انسللةن نسللبت بلله جللة از حللمد وظیفلله و  سللئوکیت   لل او اخللالا را در ایم. کمللد لل 

عال لله پمجمللین اخللالا کلله بیشللترین   اوبیللت را نللزد و      . خللدا، خللود و دیگللران دارد 

 قللرآنو  ایللن اخللالا را ف للو  خللت   . دانللد   لل قرآنللدارد اخللالا  حبللت یللة اخللالا  

در ایللن دیللدگة ، غةیللت رفتللةر نلله سللتةدت دنیللو  و نلله سللتةدت اخللرو  اسللت    . بیمللد لل 

تخللة  از نرللر تو للةس آکویمللةس نیللز اخللالا، ان  . بةشللدباکلله تمهللة لات اقللدس اکهلل   لل   

گویلد بلرا  کسل  سلتةدت     و   ل  . خیرهة   حلدود و رفلتن بله طلرو خیلر   الق اسلت       

را بیلللرون کلللرد و ف لللةین را  هلللة حةویلللدان بةیلللد شلللهوات و شلللرور را شلللمةخت و آن   

 و   تت للد اسللت حة تلله  سللیح  آ للد  تللة انسللةن را در  سللیر دسللتیةب      . حللةیگزین کللرد 

عملوان  وحلود    ت کله بله انسلةن بله    غةیلت از نرلر او خیلر  اسل    . به خیر طبیتل  یلةر  کملد   

از نرللر آکویمللةس حرکللت طبیتلل  ع للن انسللةن بلله سللو       . بخشللدخللردورز کمللةي  لل   
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حللدان را بللرا  شللمةخت  و و  حللو  سلله را  ع للن، و. یللت بةکفتللن خداسللت  ح ی للت و ر

خللود را  خللت  انسللةن و افتللةي     کمللد و  ةنمللد عال لله نرریلله اخالقلل    خللدا   للر   لل   

یللت خللدا و   از نرللر او تمهللة بللرا  چمللین  وحللود  ر    . دانللد لل  شللتوراختیللةر  و ل 

اکبتلله ایللن اخللالا عاللت تزم سللتةدت نهللةی  اسللت و عاللت     ؛سللتةدت نهللةی  ا کللةن دارد 

ا للة ایللن اخللالا او   ؛گیللردآکویمللةس تمهللة یلل  نللوت اخللالا را نرللر  لل   . تة لله آن نیسللت

 .     ورد نرر عال ه طبةطبةئ  داردقرآنهةی  به اخالا دارا  غرابت

1. Meta Ethics 
2. Semantic Moral 

3. Moral Epistemology 

4. Moral Ontology 

5. Aliqua contemplation divinorum 

6. Bonum 

 (. 510: 1388تواند بةشد و اراد  انسةن را راض  کمد )کةپاستون، چرا که نه کة الً، کة ن است و نه    .7

ن  دت ع الا ة رسیدن به ستة به ستةدت ع الن  نةق  وحود دارد؛ یةب در این حهةن ا کةن دست .8

 . (512: 1388پذیر است )کةپاستون، کة ن تمهة در حهةن آخرت ا کةن

9. Mutation materiae 

گویم اگر کس     مجم: عیس  در حوا  گفت آ ین آ ین، بهترپانجین یوحمة، بة  سوم، آیه  .10

 . از آ  و رو   وکود نگردد،  مکن نیست که داخن  اکوت خدا شود

 نوشتپی
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