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  :پس از مطالعه این بخش انتظار می رود 
    

   .با برخی برهانهاي اثبات وجود خداوند آشنا شوند  -1
  .با توحید و شاخه هاي آن اشنا شوند-2
  اهداف .                                                                             بشناسند صفات الهی و تقسیمات آن را-3
  . جایگاه صفت عدل الهی را در اعتقادات شیعه بشناسند  -4
  .با برخی شبهاتی که در محدوده عدل الهی مطرح است آشنا شوند -5

  



۴ 
 

  
  :مقدمه

  
  

. کهاي واالیی است که در نهـاد وي قـرار داده انـد    ر آفریده شده است و این یکی از محرّدانش دوست و جستجو گ آدمی فطرتاً
نیست که از کودکی اطراف خود را می کاود و هر چه بدستش برسد عاشقانه می خواهد که به درون آن راه برده از رموز و بیهوده 

فطرت دانشجویی ،بشررا به مطالعه پیرامون موجودات و آثار و خواص آنها واداشته است و او بتـدریج بـه   . اسرار آن اطالع یابد 
آسمان نیز نظر دوخته است و اینها همه زاییده همان فطرت علم دوستی ،جستجو گري و  اسرار زمین قناعت نکرده ،به ستارگان

  .کنجکاوي انسان است
بنابراین طبیعی است که براي هر انسان یک سلسله سئوالها در باره وجود خدا و جهان اطرافش مطرح شود و دنبـال پاسـخ آن   

  .باشد
  از کجا آمده ام ؟

  م ؟دري در این جهان قدم گذارآمدنم بهر چه بود ؟به چه منظو
  این جهان پهناور و این آسمان زیبا و ستارگان پر فروغ براي چه منظوري بوجود آمده اند ؟

احی نموده و هدایت می کنـد، یـا اینکـه    جهان هستی آفریدگاري داشته است که طبق نقشه و هدف خاصی آن را طرّ آیا اساساً
  هان را به صورت کنونی در آورده است و به همین ترتیب هم جلو می رود ؟عوامل درهم و بدون هدف ،با مرور زمان ج

اینها سئواالتی است که بطور طبیعی براي هر انسان مطرح می شود ، منتها بعضی به سادگی به آن پاسخ می گویند و برخـی بـا   
  .بررسی و تفکر بیشتر

یاد می شود  "توحید"نی خداوند متعال است از آن با تعبیر ،مربوط به شناخت مبدا آفرینش کائنات یع که لین اصل اعتقادياو .
        همگی به نوعی وابسـته بـه توحیـد بـوده و از آن ارزش و بهـا       –یعنی نبوت ومعاد  –صول اعتقادي دیگر مربوط به فبحث ها ي 
از ایـن رو توحیـد   . توحید هستند  نه تنها بحثهاي اصول اعتقادي بلکه فروع و دیگر مسائل دین مرهون و وابسته به. می گیرند 

  . مهمترین و بنیادي ترین بحث محسوب می شود
دي ذکر شده که در این فصل راههاي شناخت خداوند مورد بحث قرار می گیرد به منظور شناخت خداوند راههاي متعد.  
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 راههاي شناخت
 

،الزم است اندکی در باره راههاي شناخت توضیح داده شود و نشـان  بپردازیم"خداشناسی"قبل از اینکه به بحث در باره            
تها ، از چه ابزارها و از چه روشهایی استفاده می کند و سپس با توجه به راههـاي شـناخت، در   دهیم که انسان در شناخت واقعی

  .باره راههاي شناخت خدا بحث کنیم
او مـی خواهـد     .در پی شناخت جهان و واقعیتهاي گوناگون آن اسـت  می دانیم که یکی از ویژگیهاي انسان این است که همواره

و گستردگی شناختهاي خود بیفزایدتهاي مربوط به جهان درون و بیرون را بشناسد و روز به روز بر عمق واقعی.  
ی کـه دارد  خصوصـیات  هر واقعیتی با توجه بـه .تیافته است که همه چیز را نمی توان از یک راه شناخا او این حقیقت را نیز درام

  .،باید با راه و روش مناسب با آن شناخته شود
تها راههاي گوناگونی را در پیش می گیریم ازآنجمله براي شناخت واقعی:  

شناختهایی که با استفاده از این روش به دست می آوریم،شناختهایی هستند که در آن نقش :روش حسی و تجربی - 1               
  :این شناختها به دو دسته تقسیم می شوند. حس و تجربه استاصلی بر عهده 

  :مشاهده مستقیم -الف                
پیرامون خود را بـا   چیز هاي بسیاري از جهان.گیري مستقیم از حواس استه ساده ترین و روشن ترین راه شناخت،بهر             

صداي آبشار  ونغمه پرندگان را می شنویم،سـردي و  . تلف را می بینیمرنگهاي گوناگون و اشکال مخ: می کنیم،این راه شناسایی 
  .گرمی،بو ومزه  غذا ها را با حواس گوناگون خود در می یابیم و از این راه پی به وجود آنها می بریم

حاصـل  "ده مستقیممشاه"راه مل روشن میشودکه آگاهی ما به بسیاري چیزها از أبا اندکی ت: مشاهده غیر مستقیم -ب              
  .با حواس خود درك نمی کنیم ر سیم مستقیماًما وجود جریان برق را د ًمثال. نمی شود

                 نیـروي جاذبـه ،خاصـیت     مـا وجـود  . نیسـت  "مشـاهده مسـتقیم  "اه رشـناخت مـا از    در تجربه هاي آزمایشگاهی نیز غالبـاُ 
  .خود در نمی یابیم با حواس  را مستقیماً …آهن ربایی،واتم و الکترون

بـه   که با توجه به اثر و نشـانه اي ، شناخت ما از این چیزها به صورت غیر مستقیم است یعنی ما خود آنها را نمی بینیم بل          
  .مدار ،جریان برق هست وقتی روشنایی المپ را مشاهد ه می کنیم پی می بریم که در مثالً.می بریم پیوجود آنها

ما هرگز افکار کسی را با یکی از حواس پنجگانه خود در نمـی یـابیم   . نه روشن دیگر، پی بردن به افکار دیگران استنمو            
بـه وسـیله    اًشخص مسـتقیم "افکار"بلکه از روي سخنان اوست که پی به افکارش می بریم،یعنی در اینجا نیز مانند موارد قبلی 

  .که همان سخنان اوست می توان به افکارش پی برد –و نشانه هاي آن  حواس در یافت نمی شود بلکه با توجه به آثار
   آنچه حـواس در اختیـار مـی گـذارد،تنها    . در تمام این موارد ،آنچه ما را به درك واقعیتی می رساند،تنها حواس ما نیست         

از این رو، می توان گفت کـه  .قعیت می بردما  با توجه به آن نشانه ها ، پی به وجود آن وا"عقل"سپس .نشانه هاي آن چیز است
بسیاري از یافته هاي علوم تجربی .مشاهده غیر مستقیم،نوعی استدالل عقلی است که زمینه آن به وسیله حواس فراهم می شود

 . از این راه بدست می آیند

  ندیدن دلیل بر نبودن نیست
  

این مطلب به این دلیل .با یکی از حواس خود درك کنیم را مستقیماًبراي پذیرفتن وجود چیزي الزم نیست حتما خود آن            
 ،مـثالُ  "نیست"اهمیت دارد که برخی گمان می کنند هر چیزي را که نتوانند ببینند، می توانند وجود آن را انکار کنند و بگویند 

 طوري که می دانیم اگـر بخـواهیم هـر    ا بهام. چون روح،فرشتگان،جهان آخرت و خدا را نمی توانند ببینند آنها را انکار می کنند
همواره دلیل بر  "ندیدن"بنابر این . چیزي را که نمی بینیم انکار کنیم،باید بسیاري از یافته هاي ارزشمند علمی را نیز انکار کنیم

اگر دلیـل کـافی    همان طور که براي اثبات وجود هر چیزي دلیل الزم است،براي انکار آن نیز دلیل الزم است و.نیست "نبودن "
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تفـاوت   "نمـی دانـم  "و"نیسـت "باید دانست که بـین  . نمی توانیم بگوییم"نمی دانم"جز براي انکارنداشته با شیم در باره آن 
  .بسیاري است که نباید آن را نادیده گرفت

  
  

 :روش عقلی  -   2                     
 

  .وان برخی واقعیت ها را شناخت ،روش عقلی استیکی دیگر از روشهایی که به کمک آن می ت               
تفاوتی که این روش با مشاهده غیر مستقیم دارد این است که در مشاهده غیر مستقیم،استدالل بر اساس یافتـه هـاي حـواس    

  .ولی در روش عقلی ،حواس نقش چندانی ندارد)ی و تجربی دارد زمینه استدالل جنبه حس. (استوار است
در علـوم تجربـی   .دو علوم تجربی وجـود دار  می دانیم که تفاوت آشکاري بین ریاضیات. روش ،ریاضیات است نمونه روشن این 

ا ام. تجربه و آزمایش تعیین کرد جربه بر عهده دارد و لذا می توان درستی یا نادرستی مطلبی را با مراجعه بهنقش مهم را حس وت
ن هزاران نتیجه را با همین روش می توا.ر و تجزیه و تحلیل عقلی استر تفکّعلوم ریاضی تنها متکی ب. در ریاضیات چنین نیست 

عقـل یـا نیـروي    "عهـده  در اینجـا نقـش اصـلی بـر     .ه به دست آورد بی آنکه نیاز به تجربه و آزمایش باشـد از چند اصل اولی
شـناخت بـی آنکـه     –ریاضیات  عالوه بر –به کمک همین نیروي استدالل ،می توان برخی حقایق هستی را نیز . است"استدالل

 .نیازي به تجربه و آزمایش باشد
 

   :دریافت درونی -3            
  

  . ناسایی کنیمتها را شواقعیبه کمک آن می توانیم برخی  دریافت درونی یکی  دیگر از راههایی است که              
  .را می یابیم و هیچ گونه تردیدي هم در باره آنها نمی کنیم ما در درون خود غم و شادي ،ترس و تردید،محبت و کینه :براي مثال 

. درون خود به روشنی می یابیمعامل دیگري در  و بدون دخالت دریافت، دریافتی مستقیم است یعنی این حاالت را مستقیماٌ این
در  یماًٌقمستلکه چنان حالتی را وقتی احساس شادي می کنیم ، آنرا به کمک حواس پنجگانه یا عقل و دلیل درك نمی کنیم ب مثالً

     این نوع شناخت مستقیم از خود و حاالت خود، دریافت درونـی گفتـه مـی شـود کـه زمینـه بسـیاري از       . درون خود می یابیم 
  .دریافت هاي انسان را روشن می سازد 

  راههاي شناخت خدا
  

کدام یک از روشهاي یاد شده می توان شناخت روشن اسـت کـه   با توجه به راههاي شناخت ، باید ببینیم وجود خدا را با           
بنـابراین بایـد از راههـاي دیگـر     . نمی توان شناخت ، چون او وجود مادي و جسمانی نیست  "مشاهده مستقیم  "راه خدا را از 
  .شناخت 

  
      ه از حـس و تجربـه  می توان شناخت بدین ترتیب که بـا اسـتفاد   "مشاهده غیر مستقیم  "با استفاده از روش  را خدا -1

در . را در جهان اثبات کرد و سپس به کمک نیروي عقل ، وجود ناظم را براي جهان ثابت نمـود   "نظم  "می توان وجود 
  .است که ما را به وجود خدا رهنمون می شود "نشانه اي  " اینجا نظم

  
. مل ترین روش در حل مسائل خداشناسی استاین روش کا. با استفاده از روش عقلی  نیز می توان پی به وجود خدا برد -2

برهـان وحـدت و    ".جهان را ثابـت کنـیم    این روش ما تنها با کمک گرفتن از نیروي عقل ، می توانیم مخلوق بودن رد
 .یکی از این قبیل دالیل عقلی در اثبات وجود خداست " هماهنگی

  
 .ناخت را شناخت قلبی نیز می گوینداین نوع ششناخت  نیز می توان خدا را  "فت درونی دریا "با استفاده از  -3
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  برهان وحدت و هماهنگی
  

  :است  "برهان وحدت و یگانگی"از جمله برهانهایی که عقل براي اثبات یگانگی ذات پاك خداوند بیان می کند 

  
ظومه شمسی آنچنان با براي مثال تمام کرات من. بهم پیوسته است  جهان هستی مجموعه اي هماهنگ وواحدي کامالً:اول  مقدمۀ

. یکدیگر مرتبطند که همه یک خانواده محسوب می شوند و منظومه شمسی خود ،جزیی هماهنگ از یک کهکشان بزرگ اسـت  
ترون و پروتون اند ،تمام رنگها و صداها ،با ه اند که همه این عناصر داراي الکتمام این اجرام آسمانی از عناصر متعدد ساخته شد

نوع بسیار ،از نظام واحد پیروي می کنند و هزاران پدیده دیگر همگی از هماهنگی کامل بین اجزا ایـن جهـان   وجود اختالف و ت
  .حکایت می کند 

وجود نظم و هماهنگی کامل مستلزم وجود آفریننده،نظم دهنده و تدبیر کننده واحد می باشد زیرا اگر افراد متعددي :دوم  مقدمۀ
پدیده با عظمت مانند کهکشانها و مخلوقات را بر عهده گیرند بدون شک ناهمـاهنگی ،اخـالل و   بخواهند ایجاد نظم و تدبیر یک 

  . مشکالت فراوانی بوجود خواهد آمد 
  .این جهان داراي آفریننده و تدبیر کننده واحدي است :نتیجه 

   
  خدا در آئینه فطرت

  :تعریف فطرت         
. غیـره  گی، تیر اندازي واست مانند نوشتن ، رانندبرخی از آنها آموختنی : سته اندصفات و ویژگی هاي انسان دو د              

عالقه بـه فرزنـد ،   : آموزد بلکه آنها را با خود به دنیا می آورد ، مانند ی نیست ، یعنی انسان آنها را نمی برخی دیگر آموختن
  ...خطرکنجکاوي براي شناخت واقعیت ها ، همدردي نسبت به دیگران ، فرار از 

در میان این ویژگی ها برخی مشترك بین انسان وحیوانند و برخی دیگر مخصوص انسانند ماننـد علـم دوسـتی ،                  
فطري ، ویژگی هایی  بنابراین ، ویژگی هاي. کمال جویی ، گرایش به کارهاي خیر  این ویژگی ها امور فطري نامیده می شوند

  .غیر اکتسابی هستند  اًثانی. ده و در همه انسانها وجود دارد مخصوص انسان بوهستند که اوالً 
به همراه دارند اما زمان اصلی شـکوفایی فطـرت از آغـاز تولـد      بر غرایز ، فطرت را نیز با خودانسانها در هنگام تولد عالوه 

اموري از قبیـل  . کشاند ال شده و انسان را به سمت موضوعات متناسب می نیست بلکه با کسب آگاهیهایی فطرت انسان فع
گرایش و عالقه انسان به حقیقت جویی و زیبایی طلبی و گرایش به نیکی ها و فضایل اخالقی از امور فطري انسان هسـتند  

جوینده خدا هستند بدنبال نیرو و قـدرت   اًانسانها فطرت. یکی از اساسی ترین امور فطري انسان ، گرایش به پرستش است 
و همه انسانها . ردند تا در مقابل او خضوع و خشوع کنند و او را بپرستند و نیاز خود را از او بخواهندبرتر جهان هستی می گ

  .خدا را می شناسند  ودر درون خود با خداوند آشنایند  حتی آنها که منکر خدا هستند ، فطرتاً
، ظلم ، خونریزي ، زیبایی ، راستی ، عدالت  پس انسان بخشی از حقایق اساسی و مهم جهان را مثل زشتی ، دروغ               

  .و صلح را بدون نیاز به استدالل عقلی و آموزشی از طریق فطرت می یابد 
انسانهاي بسیاري در طول تاریخ با اسـتفاده از  . یکی از یافته هاي فطري انسان ، خدا شناسی و گرایش به خدا پرستی است

  .خدا پرستی گراییده اند و به دعوت انبیاء لبیک گفته اند فطرت خود بدون نیاز به استدالل عقلی به 
  

                  یکی از برنامه هاي اصلی پیامبران بیدار کردن فطرت خدا پرستی در مردم بوده اسـت از ایـن روسـت کـه در قـرآن              
" ناسند و به خدا پرستی گرایش دارند خدا را می ش ، یعنی انسانها فطرتاًیعنی تذکر دهنده خوانده شده است  "ر ذکّم .  
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عالوه بر این براي کسی که فطـرت انسـانی او   . بدیهی است که راه فطرت براي رسیدن به خدا همگانی تر از راه عقل است
که از راه  بیدار شده و به وجود خداوند اقرار کرده ، پرستش خداوند و اطاعت از او بسیار آسانتر و دلنشین تر از کسی است

  .قل به خدا رسیده استع
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  چرا برخی از خداوند غافل هستند؟ آیا خدا شناسی و خدا پرستی فطري و همگانی است؟
  

به دنبال شناخت خداوند و ارتباط با او نبوده و جوینده او نیستند و برخی دیگـر کـه بـه دنبـال      برخی از انسانها اصالً       
  .در آورده اند....  آتش پرستی و خورشید پرستی و خداوند بوده اند سر از بت پرستی ،

حال با توجه به اینکه فطریات به گروه خاصی از انسانها تعلق ندارند و همه انسانها داراي فطرت هستند ، چگونه مـی تـوان   
  .پذیرفت که خدا پرستی همگانی و فطري است 

        :پاسخ              
نبودن آن نیست چه بسا انسانهایی که به خاطر غرق شدن در افراد دلیل بر فطري شکوفا نشدن امور فطري در برخی از  -1

در آنها شکوفا نشده و  "گرایش به فضایل اخالقی  "ظلم و فساد هیچ تمایلی به عدالت و پاك زیستن ندارند و فطرت 
نبودن محـیط فعـال و بیـدار     چه بسا انسانهایی که گرایش به خداجویی و خدا پرستی آ نها در اثر فساد ، غفلت و مهیا

  .نشده و آنها ظاهرا توجهی به خداوند ندارند و او را نمی شناسند 
کشیده شده ، این مسئله دلیل بر فطري نبودن خداپرستی نیست بلکـه  ... اگر کسی به راه بت پرستی و آتش پرستی و -2

بت یـا آتـش را همـان     ري شده اند و اشتباهاًاین افراد نیز در اثر محیط و نا آگاهی و جهل ، دچار انحراف از گرایش فط
 .خداوند قادر و توانا فرض کرده اند 

در بحرانهاي شدید و خطرهاي بنیان بر افکن به یاد خداوند می افتند و  –حتی منکر وجود خداوند  –آنکه همه انسانها  -3
  .شناسی در انسان دارد از او کمک می خداهند این مسئله نیز نشان از درونی و فطري بودن خدا جویی و خدا

  راز پیروزي پیامبران
، و نیز می دانیم که آنان زر و زوري نداشتند تا مـردم را   دثیر عظیمی در تاریخ بشر بجاي گذاشتنمی دانیم که پیامبران تأ  

ره به سراغ این توانایی از کجا بدست آمده بود؟آنان یکس.اما توانستند جهانی را در عصر خویش دگرگون کنند. مجبور کنند
آري .داي خود را بشناسدمی خواستند که خود را بشناسد تا خاز او . فطرت الهی بشري رفتند و او را با خود آشنا می کردند

  .آوري می کرده اندتنها پیام می آورده اند ، و یاد پیامبران
  21-22 غاشیه آیهسوره  "یطرٍصیهم بملَع ستلَ رٌکّذَم نتما اَر انََّّکّذَفَ ":می خواند"یاد  آوري کننده"یعنی"رکّذَمقرآن پیامبر را 

  ."رياطی بر آنها ندآوري کننده هستی و تسلّا تو یاداد آوري کن همانی  "

  
  : برهان فطرت شامل دو قسمت است 

اخت فطري از خدا دارد یعنی سرشت انسان چنان است که خود به خود و بطور نا آموخته ، دلش بـا  انسان شن -1
ممکن است این شناخت فطري مورد غفلت واقع شود ، اما در هر حال همراه . خدا آشناست و او را می شناسد 

  )خداشناسی فطري . ( و همزاد انسان است 
   اسد، بلکه کشش و گرایش فطري به سـوي او دارد یعنـی شـوق و   انسان نه تنها خدا را بصورت فطري می شن -2

ایـن میـل و گـرایش    . یی در درون اوست که می خواهد به خضوع و تسلیم و پرستش در برابر او بپردازد اتمنّ
 .نامیده می شود ) خدا گرایی فطري ( فطري ، 

رد زیرا تا آدمی چیزي یا کسـی را نشناسـد   البته روشن است که خداگرایی فطري ،خدا شناسی فطري را نیز در بر دا
  .نمی تواند تمایلی به سوي او پیدا کند
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انسان ایـن انگیـزه را در خـود    . در انسان ، انگیزه خدا جویی ایجاد کنند  پیامبران نمی خواستند و نمی توانستند             
  بر آن ، پیامبران ماموریت داشتندعالوه    .ن در واقع پیام یک آشنا را به آشنایی دیگر می رسانده اند داشته و پیامبرا

.... گرایش نیرومند خدا جویی را در مسیر صحیح آن هدایت کنند و از انحراف آن بصـورت بـت پرسـتی ، گـروه پرسـتی      
  . جلوگیري نمایند

  
  توحید و شاخه هاي توحید

  
جزخدا خالق جهان و تقدیر گر امور و روزي رسـان نیسـت،هیچگاه   که هیچ کس نسان بداند و باور داشته باشد اگر ا           

  پیشانی پرستش به درگاه خداوند یگانه نمی ساید و از کسی جز او کمک نمی خواهد
ورد و سـرانجام سـر از   اما اگر دست قدرتمند خداوند را در امور نبیند به ناچار سر تسلیم در مقابل هر موجـودفرود مـی آ  

  .پرستش سنگ و چوب ویا مطیع فرعونها می شود
باید توحید و گستره معنـاي آن را  . براي فرار از این دامگاه باید همواره توحید و یگانگی خداوند را پیش چشم داشته باشد

  .موحدانه زیستن را آموخترا از زبان به اندیشه و عمل باز کرد و باید اصول "ال اله اال اهللا"باید راه .خوب فهمید
  

  توحید در ذات و صفات-1 
  

خداوند در قرآن دهرگاه سخن از این است که ذات پاك خداوند هیچ گونه شبیه و مانند ندارد و از هر جهت یکتا می باش              
ــد     ــی کن ــی م ــین معرف ــن چن ــود را ای ــریم خ ــ(:ک ــه شَــ مکَ یسلَ ــ و یثل هــ و السمیع ــیرُالب ــوره ")ص ــه  س ــوري آی               11 ش

  ".همانند او چیزي نیست و او شنوا و بینا است"
شبیه ر کند ند که هرچه انسان تصون می کاین آیه بیا  .این آیه کوتاه،توحید ذات را تفسیر می کند،تفسیري گویا،رسا و پر محتوا

نمی توان  نیز ر نیست ،بلکه حتی شبیه و مانند ياو قابل تصومی براي نه تنها دوو مانند خداوند نیست،یعنی خداوند یکی است و 
ر کردبراي او تصو.  

همیشه بوده اند وهمیشه خواهند بود و این طور ... صفات خداوند همچون علم و قدرت و معناي توحید در صفات این است که اوالً
خداونـد  .باشد و یا قدرت نداشته باشد وبعد عالم و قدرتمند شـده باشـد  نیست که خداوند همچون ما زمانی مطلبی را ندانسته 

صفات او عین ذات او هستند و جدایی بین آنها و ذات او معنی ندارد و نمـی تـوان    خود بوده و هست ،ثانیاًهمیشه داراي صفات 
ر کردذات او را بدون صفات تصو.  

  توحید در عبادت -2
  

وحید در عبادت است،به این معنا که جز او را نپرستیم و در برابر غیر او سر تسلیم فرود نیاوریم حساسترین بخش توحید،ت          
در واقع سر فصل دعوت انبیا و نخستین آموزه آیین آنها همین مسئله توحید در عبادت بـوده و            . و جز به درگاه او سجده نکنیم

  .مین جا سرچشمه می گرفته استاز هدر گیریهایی که با مشرکان داشتند غالبا ً
          م شد تنها خداوند است و هر چـه غیـر  است،زیرا هنگامی که مسلّ "توحید در ذات و صفات"نتیجه "توحید در عبادت"           

 او کمال مطلق است و جز او کمال مطلـق . او ست همه محتاج و نیازمند هستند راهی جز این نیست که عبادت مخصوص او باشد 
 آیات بسیاري از قرآن کریم این مسئله را بیان مـی .عبادت براي راه یافتن به سوي کمال است و بنابراین مخصوص اوست. نیست

ـ نهمفَ وتاغُا الطّبوناجتَ و واهللاَداعب نِاَ والًسر ۀماُ لِِّثنا فی کُعد بقَلَ و": کنند و بر آن تاکید دارند،از آن جمله ـ م م ن هي اهللاُد و 
منهم مقّن حلَت عفَ ۀُاللَالضََّ یهانظُفَرض ِاالَ ا فیِسیروا کَروکانَ یف عاقبه 36سوره نحل آیه  ".بینَذّکَالم   

خداوند گروهـی را هـدایت کـرد و    . ما در هر امتی رسولی فرستادیم که خداي یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید          
  "و گمراهی دامنشان را گرفت،پس در روي زمین سیر کنید و ببینید عاقبت تکذیب کنندگان چگونه بود؟گروهی ضاللت 

  قرآن در پاسخ به .این آیه پاسخ به کسانی است که می گفتند خدا خواسته است که ما بتها را بپرستیم و او به عمل ما راضی است
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این .ه پرستی کرده اند و با پرستش موجودي غیر از خدا مخالفت ورزیده اندانبیا بدون استثنا دعوت به یگان همه:به آنها می گوید
  چه نسبت دروغی است که به خدا می دهید؟

الهی ابالغ شده است ،این است که عبادت و پرستش ء این آیه بر این نکته داللت دارد که فرمان خداوند،که از طریق انبیا           
 مردود و...بودن و  ود دیگري به عنوان واسطه خداوند و یا به سبب صاحب قدرت و ثروتتنها مخصوص اوست و پرستش هر موج

  .ممنوع است
  تو حید افعالی-3

  
یکی از این ابعـاد ،توحیـد در افعـال یـا     . توحید و باور به یگانگی خداوند داراي مراحل و مراتب و شوون مختلفی است             

چشمه خلقت و آفرینش و نظم جهان و خالصه هر کارو هر حرکتی که در این عـالم رخ مـی   توحید افعالی است،بدین معنا که سر
  "ال اهللاجود االو ر فیِوثّال م" به عبارت دیگر. دهد اوست

مراجعه به آیات قرآن کریم این نکته را به دست می دهـد  . البته این مطلب به هیچ وجه با اختیار انسانها در تضاد نیست            
  .  د بودن می بایستی به تمام این مراتب دست یافته براي موحک

  :توحید افعالی نیز به نوبه خود شاخه هایی دارد که به اختصار به آنها می پرداریم
  

ر خداوند تمام هستی را به تنهایی آفریده  و هر آنچه هست همه آفریده اوست و کسی خداونـد را د :تتوحید در خالقی) الف             
  .آفرینش آنها یاري نرسانده است

  16سوره رعد آیه  " ارهالقَ دالواح وه و یٍشَ لِِّکُ قُخال اهللاُ لِقُ"
  ".بگو خدا آفریننده هر چیزي است ،و اوست یگانه و بسیار پیروز"

  

 بی عالم هستی تنها ذات پاك خداوند استت آن است که اداره کننده و مدبر و مرمعنی توحید در ربوبی :ت توحید در ربوبی)ب           
می باشد،شاید بیش از همه اوصاف خداوند اسـت و   "پروردگار "فارسی واژه رب که یکی از صفات خداوند است و معادل آن در .

ت دارد،چـرا  تکرار شده است و این نشان می دهد که قرآن کریم عنایت مخصوصی نسبت به توحید در ربوبی آن در قرآنمعادل 
و  ادر مسئله تدبیر جهان دچار شرك شده بودند و موجوداتی را همت ت را پذیرفته بودند ولیکه بیشتر مشرکان ،توحید در خالقی

  .همکار خداوند قرار داده بودند
هللاَاَ( ت اشاره دارداین آیه به توحید در ربوبی رکُبم و رب کُآبائاالَ م126آیه :سوره صافات .)  لینَو  

  ".خدایی که پروردگار شما و پروردگار نیاکان شماست"
  

ها همـه غیـر واقعـی و غیـر      کیتلیعنی مالک حقیقی همه چیز ذات پاك خداست و بقیه ما :ت ت و حاکمیتوحید در مالکی) ج            
نها چند روزي به دست ما سپرده اعتباري هستند و چیز هایی را که ما خود را مالک آنها می دانیم در واقع امانتهایی هستند که ت

  :شده اند آیه زیر به توحید در مالکیت و حاکمیت اشاره دارد 
  هلَ ما و كن شرما مم فیهِهما لَ و رضِی االَال ف و مواتی السف ةٍرذَ ثقالَم ونَکُملال ی اهللاِ ونِن دم ممتُعز ذینَواالَادع لِقُ"
 منه22سوره سبا آیه     " هیرٍن ظَم م  

"ه اي در آسمانها و زمین مالک نیستند و نه در آنها شریکند و نه یار بگو کسانی را که غیر از خدا می پندارید بخوانید آنها به ذر
  ".و مددکار او بوده اند

  
م قانون وضع کند و هیچ کس جز او در نگاه توحیدي اسالم تنها خداوند است که می تواند براي مرد: توحید در قانون گذاري)د            

  .اجازه چنین کاري را ندارد و دیگران تنها می توانند قانون الهی و فرمان خدا را به گوش مردم برسانند
  :این آیه به توحید در قانون گذاري اشاره دارد 

"احکُ نِاَ وینَم باهللاُ لَنزَما اَم بِه ع اَبِتَّال تَ وهواءهر احذَ م وم اَهنُفتَن یوك عاهللاُ لَنزَما اَ عضِن ب لَا49سوره مائده آیه  " یک  
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عضی اموري که ب ي مکن،وبر حذر باش که مبادا تو ازدر میان آنها طبق آنچه خداوند نازل کرده حکم کن و از هوسهاي آنها پیرو" 
  ".است منصرف سازند خدا بر تو نازل کرده

آنچه "تنها می توانند بر اساس :است و به ایشان که برترین مخلوقات هستند می فرماید )ص(م این آیه خطاب به پیامبر اکر        
حـق قـانون گـذاري    )ص(س پیامبر بدین ترتیب مشخص می شود که هیچ کس حتی وجود مقد. حکم کنند "خداوند نازل کرده 

   .ندارد و این حق مختص به خداوند است
  
  

  :عت توحید در اطا) ه                 
انسان موحد تنها اطاعت خداوند را واجب می داند و اگر از فرمان پیامبران و فر ستادگان خدا اطاعت می کند تنهـا بـه                
هرگـز  . او فقط به یک موجود می اندیشد و آن رضاي محبوب حقیقی و امتثال اوامر واقعـی اسـت  . طاعت از خداوند استسبب ا

نمی خرد ،چرا که آن را شـعبه اي از  "معصیت خالق "قیمت را به "اطاعت مخلوق  "و "خشم خدا "را به بهاي "رضاي مردم "
  :این آیه به ضرورت توحید در اطاعت اشاره دارد . شرك می بیند

  32سوره آل عمران آیه      ". رینَالکاف بحال ی اهللاَ نَّاا فَولَّون تَا،فَ ولَسالرَّ و واهللاَطیعل اَقُ"

  ".گو اطاعت خدا و اطاعت رسول او کنید و اگر سر پیچی کنید خداوند کافران را دوست ندارد ب "
  

  صفات الهی
مسائل را می یابد ،امـا پـی    عقل با دالیل گوناگون وجود خداوند و یگانگی او را اثبات می کند و فطرت نیز به روشنی این           

ــردن و  ــاره   بــ ــر در بــ ــد و چ  تفکــ ــفات خداونــ ــونصــ ــت  گــ ــواریهایی روبروســ ــا دشــ ــا بــ                                                                            .گی آنهــ
بـه هـر گوشـه اي از    . هر پدیده اي در عین اینکه از پدید آورنده خویش خبر می دهد ،تا حدي خصوصیات او را نیز می نمایاند 

  .در آن به روشنی می بینیمجهان آفرینش بنگریم ،آثار علم و قدرت را 
این اندازه علم و قدرت و کمال که در عالم طبیعت جلوه گر است ،نشان دهند ه این حقیقت است که آفریننـده ایـن جهـان ،از    

  .دانش و توانایی و کمال نامحدودي برخوردار است
      یم بـه نرا بشناسیم ولی از روي قرائنـی مـی تـوا    ی صفات خداوند و حد و مرز آنهانمی توانیم چگونگ هر چند ما دقیقاًاما           

دور نمایی از صفات زیباي الهی پی ببریم،زیرا از یک سو خداوند کمال مطلق است ،و آفریننده موجودات ،داراي صفات نیکوست 
ر گونـه عیـب و   از سوي دیگر خداوند از ه. پس او هر گونه صفتی که کمال محسوب شود را داراست مانند حیات و علم و قدرت 

  ز مند بودن ،جسم داشتن ت در زمان ،نیا ندارند،مثل محدودی محسوب شوند را.است لذا صفاتی که عیب و نقص نقص مبرّ
  

  صفات ثبوتیه
  

      ایـن صـفات را  .چون خداوند کمال نامحدوداست ،صفاتی که ناشی از کمال و الزمه آن باشـد  ،خداونـد داراي آنهاسـت               
  ).می نامند "صفات ثبوتیه"اصطالحاً صفاتی را که خداوند آنها را داراست ( .   می نامند "ثبوتیه صفات "

علـم او بـر   . خداوند عالم است و نظام جهان خبر از دانش بی انتها ي او می دهد :خداوند صفات ثبوتیه فراوان دارد از آن جمله 
  .حادثه اي در اعماق آسمانها از او پوشیده نیستهمه چیز احاطه دارد و هیچ سري در درون دلها یا هیچ 

   
"یٍشَ لِِّکُبِ اهللاَ نَّا لعالبته خدا به هر چیزي داناست  "   75 سوره انفال آیه  " یم."  
  ".است) بینا(و بصیر)شنوا(خداوند سمیع  "    75سوره حج آیه ". صیرٌب میعس اهللاَ نَِّ"

  

اما شنیدن و دیدن او مثل شنیدن و دیدن ما باگوش و چشم و دسـتگاه  . چیزي را می بیند خداوند هر نجوایی را می شنود و هر 
آري ، خداونـد  . مان علم و آگاهی است که بر هر چیزي و بـر هـر صـدایی دارد    دیدن و شنیدن او ه. رت نمی پذیرد اعصاب صو
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از آستین بیرون می آید،  وت براي کمک به دیگريخل را که در اي را و صداي هر نیایشگري را می شنود ،و دستی نجواي هر بنده
  .می بیند 

. او از انجام هیچ کاري ناتوان نیسـت  . او قادر است و جهان آفرینش با این همه عظمت ،حکایت از قدرت بیکران او می کند         
مه چیز احاطه دارد و بر هـر کـاري   قدرت او بر ه.در برابر توانایی بی انتهاي او ،سخت و بزرگ و مشکل بودن چیزي ،معنی ندارد

  20سوره بقره آیه  " دیرٌقَ یٍشَ لِِّلی کُع اهللاَ نَّا". توانا ست
او با قدرت بی پایان خود جهان را آفریده و انسان را خلق کرده و بعد از متالشی شدن جسم او نیز قادر است دوباره در جهان       

   .آخرت به پاي حساب آورد
  صفات سلبیه

نیاز است و چون خداوند بی نیاز است از هر نقصی بدوراست و لذا هر صفت و خصوصیتی که ناشی ازنقص و  هر نقص نوعی           
مثال جهل و نـاتوانی را در  . می نامند "صفات سلبیه "نیاز باشد ،نمی توان به او نسبت داد چنین صفاتی را که در خدا راه ندارند 

قـدرت و توانـایی،پس جهـل و    "نبودن "علم و آگاهی سر چشمه می گیرد و ناتوانی از "نبودن "از جهل و نادانی . نظر بگیرید 
  .ناتوانی نقص است و در خدا راه ندارد 

زیرا الزمه هـر  راه ندارد،... ماده و جسم بودن وبر همین اساس ،در ذات خداوند محدودیت ،تغییر و حرکت ،مرکب بودن ،            
  :در قرآن نیز آیاتی وجود دارد که این صفات را از خداوند نفی کرده است ،مانند .قص و نیاز استیک از این صفات ن

  
  103سوره انعام آیه  " بیرُالخَ طیفاللََّ وهو بصاراالَ كدرِی وه و بصاراالَ هکُدرِال تُ"
  ".و آگاه است  او بخشنده. چشمها او را درك نمی کنند ولی او همه چشمها را درك می کند "

  .ر نفی شده است در این جهان و چه در این جهان دیگبدین ترتیب در این آیه هر گونه امکان رویت در مورد خدا چه           
"وللّله قُشرِالم و غرِالمما تُینَاَفَ بثَا فَولَّوم واهللاِ جه  .اهللاَ نَّا واسع ع115سوره بقره آیه ". لیم  
  ".همانا خداوند واسع و داناست.و مغرب از آن خداست وبه هر سو رو کنید ،خدا آنجاست  مشرق"
  

ریق در اذهان مسـلمانان ایجـاد   از بیت المقدس به کعبه برخی یهودیان کو شش کردند از این طپس از مسئله تغییر قبله          
بنابراین به هر سو رو کنید بـه سـوي اوسـت و    . نشان بشمارند بر آیی)ص(دلیلی بر عدم ثبات پیامبر کنند و تغییر قبله را  شبهه

ه مسلمانان است نه اینکه خداوند محل و جهت خاصی که همان محل و جهت قبله است داشته باشد مسئله قبله براي تمرکز توج
  . ر است و محل و مکانی براي او نیست وجود خداوند در همه جا حاضر و  ناظ .

  نیاز انسان به مکتب
آیا خداوند که انسان را آفریده است ،او را به حال خود رها کرده ؟ یا او را در پهنه این جهان و در رویارویی با مشکالت و             

  مجهوالت زندگی، هدایت و راهنمایی کرده است ؟و اگر هدایت کرده ،این هدایت به چه صورتی است؟ 
  . کلی مورد مطالعه قرار می دهیم  را در جهان آفرینش به طور"هدایت "ابتدا اصل 

  

  هدایت عامه

انگیزي که در درونشان وجـود دارد   مل در موجودات جهان در می یابیم که همه موجودات در اثر نیروي شگفتبا قدري تأ          
ـ این حرکت به سوي هدف ،بیانگر نوعی هدایت است و در میان همه مخلوقات عم. به سوي هدف معینی در حرکتند  ت دارد ومی .

  . تعبیر می شود "هدایت عامه "از این رو ،از آن به عنوان 
  :براي تشریح بیشتر این هدایت ،نمونه هایی از آن را در جهان آفرینش یاد آوري می کنیم          

سرعت سیر زمین در . به طوري که می دانید زمین با دو حرکت وضعی و انتقا لی در منظومه شمسی در گردش است: کرات           
هرگـاه ایـن سـرعت نصـف یـا دو برابـر مـی        . مدار خورشید چنان تنظیم شده است که شرایط زیست بر سطح آن فراهم شود

گردید،آن وقت دوري و نزدیکی ما به خورشید به حدي می رسید که زندگانی کنونی ما نا ممکن بـود و کـره زمـین بـه صـورت      
  .دان در می آمدزان یا سرد و یخبنسرزمینی داغ و سو
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همینطور اگر سرعت زمین به دور خود مثال یک دهم سرعت فعلی آن بود ،در آن صورت شبها و روزها ي ما ده برابر مدت            
ز ،جوانـه هـا را   لند می سوزاند و سرماي شبهاي درافعلی بود و در نتیجه آفتاب سوزان  تابستان کلیه نباتات را در آن روزهاي ب

  . .کرد و از بین می بردمنجمد می 
هسته میوه اي که در خاك پنهان است و سپس پوست خود را شکافته و در مسیر رشد قرار می گیرد ، از همـان  :گیاهان              

  .ابتدا متوجه آخرین مرحله رشد و برومندي خویش است یعنی می خواهد به درخت سر سبز و پر از میوه تبدیل شود
ایی است که نشان می دهد در درون موجودات کششی به سوي هدفی خاص موجود است و این بیانگر آنسـت  اینها همه نمونه ه

  .که جهان ما جهانی هدفدار است و هدفداري همان هدایت الهی است 
  

  هدایت عامه الزمه جهان بینی الهی است
  

ه می گیرد زیرا به طوري که در مباحث خدا شناسی آمـده  اعتقاد به هدایت عامه از اعتقاد به وجود آفریدگار سرچشم                 
بـراي آن موجـود ممکـن و شایسـته     است ،خداوند متعال ،داراي رحمت و فیض نامتناهی است و لذا به هر موجودي تا آنجا کـه  

     . سـت ،لطف و عنایت دارد و موجودات را در مسیر کمالشان هدایت می کند و این هدایت الهـی ،شـامل همـه موجـودات ا    است
  :قرآن کریم از زبان حضرت موسی نقل می کند که به فرمان فرعون زمان خویش گفت

  
" رلقَخَ یٍشَ لَّعطی کُذي اَا الََّنَبثُ هم آفرینشی که شایسته آن بود عنایت پروردگار ما همان است که به هر موجودي  "  "دي ه

  50سوره طه آیه  ".کرد و سپس آن موجود را درراه خودش هدایت کرد 
  

  .بنابراین ، هدایت عامه از نوعی نگرش در باره جهان ناشی می شود که همان جهان بینی الهی یا توحیدي است           
  

  هدایت تکوینی و هدایت تشریعی
  

  :می تواند صورت بپذیرد "و تشریعی  "تکوینی "هدایت موجودات به دو صورت                
   

آن نوع هدایتی است که خداوند با خلق نیروها و استعدادهاي الزم در یک موجود ،امکان رسیدن بـه   :هدایت تکوینی                 
  مانند نمونه هایی از هدایت کرات و گیاهان بیان شد،همه از این قبیل اند. هدف را براي آن موجود فراهم می نماید 

.  
      راهنمـایی از طریـق وضـع   : یعنی . می شود  حاصل"قانون گذاري "است که از راه آن نوع هدایتی :  هدایت تشریعی                

  : روشن است که این نوع هدایت تنها در باره موجودي می تواند مطرح باشد که . پاره اي قوانین و مقر رات 
  

  . داراي اختیار باشد  – اوالً
  .هاي خویش ، نتواند کمال شایسته خود را بدست آوردبه تنهایی و با کمک گرفتن از نیروها و استعداد – ثانیاً

  
  .دایت عامه الهی هستند تکوینی و تشریعی هر دو از مظاهر هبنابراین ، هدایت  

  

  هدایت انسان
  

خداوندروشن و تردید ناپذیر  از جانب –ان جزیی از جهان خلقت بعنو –مطابق اصل هدایت عامه، ضرورت هدایت انسان             
  این سئوال مطرح است که هدایت انسان به وسیله خدا چگونه و از چه راهی است؟ اما با توجه به ویژگیها ي انسان ،. است
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است ؟یعنی تنها با خلق غرایز و اسـتعدادها و نیـروي    "هدایت تکوینی "بعبارت دیگر ،آیا هدایت انسان بوسیله خدا تنها یک 
نیـز  "هـدایت تشـریعی   "محتـاج بـه    انسان براي یـافتن راه سـعادت ،   بر آن ،عقل در وجود وي ،صورت می پذیرد ؟یا عالوه 

اي یک زندگی سـعادتمندانه  را در اختیـار او قـرار    و رهنمودهاي الزم بر؟یعنی باید پیامبرانی از جانب خدا آمده و قوانین هست
  . دهند 

یم آیا عقل و دانش بشري به تنهایی قادر به کشف راه اینجاست که باید قدري به بررسی قوا و استعدادهاي انسان بپردازیم و ببین
  و روش صحیح زندگی هست یا نه ؟ 

  
  
  
  

  نیاز انسان به مکتب
  

،انتخاب همسـر ،انتخـاب   انسان در زندگی همواره با مسائلی روبرو است از قبیل انتخاب دوست ،انتخاب رشته تحصیلی            
در همه اینها نیازمند به تفکـر و اندیشـه و تـدبیر اسـت و هـر چـه بیشـتر و بهتـر         بدون شک ... یتهاي نیکوکارانه شغل ، فعال

  ).اصل مشورت (    از تفکر و تجربه دیگران می شود بیندیشدموفقیت بیشتري کسب می کند و احیانا نیازمند به استمداد
ن عالوه بر این موارد جزیی باید بـه یـک   دي نیست که این اندازه طراحی و تدبیر براي اداره  زندگی کافی نیست و انسااما تردی

    از این طرح کلی ،تعبیـر بـه  . جامع و هماهنگ نیز دسترسی داشته باشد تا جهت گیریهاي اساسی او را در بر گیرد طرح کلی ،و 
  .می شود "مکتب "

سـان و تـامین سـعادت    دست یابی به یک مکتب یعنی یک طرح جامع و هماهنگ که هدف اصـلی آن کمـال ان   بنابراین ،         
  .راي انسان امري ضروري استب همگانی است ،

در چنین مکتبی می باید خطوط اصلی  روشها ،باید و نباید ها ،خوبها و بدها ،هدفها و وسیله ها ،نیازها و دردها و درمانهـا،           
زیی را نیز تحت پوشش قرار می دهد و بدیهی است که این جهت گیریهاي کلی موارد ج.مسئولیتها و تکلیفها مشخص شده باشد

        به همه آنها جهت می بخشد و به این ترتیب ،همه نیاز هاي فردي و اجتماعی انسان در پرتو تعـالیم مکتـب جـامع پاسـخ داده    
  .می شود

را بـراي انسـان بـه    این نیاز اساسی ،این سئوال مطرح است که آیا عقل و دانش بشري می تواند چنین مکتبی  بهبا توجه          
؟یا  بریزد یعنی آیا انسان قادر است طرح کلی که همه نیاز هاي فردي و اجتماعی ،دنیوي و اخروي او را در بر گیرد آورد ؟ارمغان 
  از عهده نیروي عقل بیرون است ؟ ادت همه جانبه او را تامین کندبر کلیه عوامل که سع احاطه
     هـاي فـردي و  مع و همـاهنگی اسـت کـه بـه کلیـه نیاز     و کمال خویش محتاج به مکتب جـا انسان در راهیابی به سعادت          

  .اجتماعی اش در پرتو تعالیم آن مکتب پاسخ داده شود
      

  نقص نسبی دانش بشري
  

است و تکامل علوم مختلف معلول تکامل قدرت اندیشه و تجربه . یکی از ویژگیهاي دانش بشري ، تکامل تدریجی آنست             
  .تکامل این دو ، محتاج گذشت زمان است 

   
 شمار و اشتباهات فراوان دامنگیر علم بشري بوده و بزرگترین نوابغ عالم تاریخ علم نشان می دهد که در هر عصري مجهوالت بی

ودن او در حصـار  علت این امر را باید در یک ویژگی اساسی انسان جست و آن محدود ب.نیز از این اصل کلی مستثنی نبوده اند 
انسان ، به حکم انسان بودنش ، هرگز نمی تواند قرنها جلوتر از زمان خود حرکت کنـد ، از ایـن رو نقـص و جهـل و     . زمان است

تدریجی بودن تکامل علـم سـبب مـی    .اشتباه همواره با او بوده و خواهد بود و این مسئله براي انسان امري عادي و طبیعی است
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برخوردار باشد بدین معنی که علم بشري در هر زمان "نقص نسبی "نوعی از  بشري در هر عصري ، قهراًشود که مجموعه دانش 
  .نسبت به آینده ناقص تر است و هرگز و در تحت هیچ شرایطی نمی تواند از این نقص نسبی آزاد گردد

  
. وار باشد ، جدا از این نقص و نا رسایی نخواهد بـود بنابر این ، هر مکتب یا راه و روشی که تنها بر عقل و دانش بشري است           

قرنهاي متمادي گذشت و این جهل همچنان . بعنوان مثال ، قرنها پیش ، بشر از مضرات مشروبات الکلی تا حد زیادي بی خبر بود 
  . وجود داشت تا این که برخی از اثرات ز یانبار آن مکشوف شد

آگاه می بودند ، از آن همه خسارت هاي سنگین مصـون   "راه و روش درست زیستن  "تدا  به در صورتی که اگر آنان از اب          
  .امثال این قبیل مسائل در مکتبهاي بشري ، فراوان است. بودند 

   
  
  
  

  لزوم هدایت تشریعی
  

ري عقل واستعدادهاي بشاینجاست که اگر دیدي صحیح در باره هستی و خلقت داشته باشیم ، باید اعتراف کنیم که چون           
حکیم از افقی مـا فـوق عقـل     خداوند"هدایت عامه  "هدایت انسان در عرصه زندگی نیست ، مطابق اصل  به تنهایی کافی براي

این افـق برتـر ،   . خطوط اصلی این راه را مشخص کرده و کار عقل و علم را حرکت در درون خطوط اصلی قرار داده است  انسان 
  . همان افق وحی است

بنابر این ، در حالی که دستگاه عظیم خلقت ، نیازهاي کوچک و غیر ضروري را بدون جواب نگذاشته ، چگونه ممکن اسـت           
که تامین کننده "راه و رسم صحیح زندگی  "و آشنایی با  "هدایت تشریعی " نسبت به ضروري ترین نیاز انسان ، یعنی نیاز به 

ا باشد ؟ اهمیت این راهنمایی از جانب خدا در حیات انسان بقدري است  که بدون آن ،حجت خدا واقعی اوست ، بی اعتن سعادت
  :بر مردم تمام نمی شود 

  
  :خداوند در قرآن کریم به این نکته اشاره کرده  می فرماید            

    

"رالًس مرینَشِِّب و مرینَنذ لّائَل ونَکُی اسِلنّل ی اهللاِلَع حۀٌج بالرُّ عدلِس اهللاُ کانَ و زیزاًع 165سوره نساء آیه  " کیماًح  
ــامبرانی  ــا   پی ــده ت ــیم دهن ــده و ب ــارت دهن ــود ،     بش ــام ش ــردم تم ــر م ــت ب ــامبران ، حج ــدن پی ــد از آم ــه بع                                         اینک

   .حکیم است و خدا وند شکست نا پذیر و باشند آنان عذري نداشتهو
                                                                                                                                       

        نمـوده این آیه بر می آید که اگر مشعل هدایت بدست پیامبران بر سر راه انسانها روشـن نمـی گشـت و راه از چـاه     از              
عدل الهی عذري داشتند ، و همین خود شاهد گویایی است که عقل ی شد و گمراهان در دادگاه نمی شد ، حجت بر مردم تمام نم

                        : ی کافی نیست ، و جمله پایانی یعنی و حس و سایر استعدادهاي بشر ، به تنهایی براي شناختن راه و روش صحیح زندگ
  

"اهللاُ کانَ و زیزاًع نشان می دهد که حکمت خدا اقتضا کرده است که با فرستادن پیامبران ، انسانها را هـدایت کنـد     " کیماًح .
به روي بشر بسته می شود و از آن پس می توان او را از بابت اعمالی که انجام می  يتنها در این صورت است که راه هر گونه عذر

  .قرار داد دهد ، مورد باز خواست
  

ی رساند که در تعبیر گردیده است و این خود م"رسول ظاهري "و از نبی به  "رسول باطنی "در معارف اسالمی از عقل به          
    و علم و دین دو چیز مخالف هم که یکی مستلزم نفی دیگري است ،نمی باشند ، عقـل و وحـی ،     وحی ، وبینش اسالمی ، عقل 
کشتی حیات بشري بر دریاي پر تالطم زندگی به ساحل نجات و سر منزل نهایی  ند تا با اتحاد و پیوند آن دو ،هر دو موهبتی هست
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            تـا در روشـنایی هـدایت آسـمانی ،     بر سر راه اندیشه بشري قـرار دهنـد   بنابر این انبیاء وظیفه داشتند چراغی. رهنمون گردد
  .قایق گام برداردبا شتابی افزونتر در راه آشنایی با ح

  
  
  
  
  
  
  
  

  عدل الهی
و به نظر می رسـد ماننـد سـایر صـفات خداونـد جایگـاه آن میـان مباحـث          صفت عدل یکی از صفات خداوند است               

اما این صفت داراي ویژگیها و خصوصیاتی است که موجب شده علما آن . مطرح است  "صفات خداوند "خداشناسی و در بخش 
مسئله عدالت خداوند از یک سو با اصل ایمان به خداوند ،از سـوي دیگـر بـا    .مستقل به عنوان یک اصل بیان کنندرا به صورت 

مسئله معاد و از سوي سوم با مسئله نبوت و از سوي چهارم با مسائلی همچون جبر و اختیار ارتباط دارد لذا اعتقاد به این اصل یا 
  .ا دگرگون سازدنفی آن می تواند چهره تمام معارف دینی ر

      معتقـدین بـه  . موضوع عدالت الهی از گذشته هاي دور میان طرفداران عدل الهی و مخالفـان آن وجـود داشـته اسـت                
در . عدالت الهی ،عدل را یکی از صفات کمال می شماردند و می گفتند خداوند که منبع کل کماالت است هرگز فاقد آن نیسـت  

لت الهی بر این باور بودند که پاره اي از ناهنجاریها ي ظاهري ، آفات و بالها در جهان دیده می شود که توجیه مقابل مخالفان عدا
  .آنها با قبول عدالت الهی در تعارض است

  :عدل الهی بر دو قسم است  
  :جستجو کرد  حقیقت عدل در قانون گذاري را باید در دو مورد :عدل در تشریع و قانون گذاري  - 1             

خداونـد در تکـالیف و   . تکالیف الهی که بوسیله پیامبران بر مردم فرو فرستاده شده است ، بـر اسـاس عـدل و داد اسـت    ) الف
  :دستورات خود قدرت و توانایی و میزان امکانات بندگان را در نظر گرفته و بر همان اساس وظایفی را براي آنان تعیین کرده است 

  

"ّکَال یلنَفساً اهللاُ ف لّاا وخداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی اش تکلیف نمی کند "  286سوره بقره آیه  "ها سع .  
  
ز کار در آن روز مساوي نیستند ،بلکـه در رو وري می شودو افراد نیکوکار و بددر روز قیامت بر اساس عدل و داد میان افراد دا)ب

  :ه می شود یا کیفر می شود ش داددااقیامت هرکس بر اساس عدل الهی پ

  

"ضَنَ وع وازینَالم سطَالق لومِی ظلَال تُفَ ۀِالقیامنَ مما ترازوهاي عدل را در روز قیامت نصب می کنـیم  . 47سوره انبیاء آیه ". یئاًشَ فس
  ،لذا به هیچ کس کمترین ستمی نمی شود 

  

رینش این است که در جهان تعادل حکومت می کند و سـراپاي جهـان   معناي عدل در آف:  عدل در تکوین و آفرینش -2          
پی بردن به این جنبـه از عـدالت بوسـیله    . موزون و متعادل بوده و در ترکیب اجزاء آن ،تناسب و تعادل کامال رعایت شده است 

و تناسب و اینکه هر چیز ي بـه  بشر با بررسیهاي علمی خویش  ، غیر از نظم و حساب . ستعه پدیده ها و نظم حاکم بر آنها مطال
   :این نکته علمی در روایات نبوي مورد تاکید قرار گرفته است. جاي خویش نیکوست چیزي نیافته است 

  
   ".زمین و آسمانها  بر عدل  استوار است  "ض راالَ و مواتالس تقام دلِالعبِ" 

  .عادل انجام نمی گرفت ، هر آینه محکوم به نیستی و زوال بود زیرا اگر فاصله کرات و وضع و حرکت آنها با حساب معین و مت
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  دالیل عقلی بر عدل الهی
  :دو دلیل عقلی زیر را براي اثبات عدالت الهی بیان می کنند  غالباً              

انجـام نمـی   قبـیح  چشمه خوبیها و نیکی هاست ،کار زشت و زشت و قبیح است و خداوند که سر"ظلم "می دانیم  :  اولدلیل  
  .م است یک وجود کامل هرگز کاري نمی کند که در خور مالمت باشددر خور مالمت و سرزنش است ، و مسلّ"ظالم  ".دهد

 و گـذار ت چنـین چیـزي رافـر   نشانه کمال و حکمت است ووجودي که از هر نظر کامل و بی عیب و نقص اس"عدالت "در مقابل 
                                                                                                                             :   مه به شکل زیر تشکیل شده است است و از دو مقد این دلیل بسیار روشن و واضح.نخواهد کرد 

  
  . ات کمال است عدل یکی از صف-1
  . خداوند سرچشمه همه کماالت است-2

  .در نتیجه خداوند صفت کمال عدل را داراست
   

گـاه ظلـم ناشـی از    . ظلم را در چند امر می تـوان خالصـه کـرد    در یک تحلیل روشن سر چشمه هاي   :  دلیل دوم                  
صحیح به مطلوب خود برسد ،سعی می کند نیازهاي خود را از طریـق   است و فرد ظالم به جاي اینکه با تالش "نیازهاي انسان "

  .کند وق دیگران و ظلم به آنها تامین غصب حق
گاه ستمکار براستی نمی داند چه می کند و چه کار ظالمانه اي . است "بی خبري "نادانی و "و "جهل  "گاه ظلم ناشی از           

گاه فرد می داند که کار او ظالمانه است ولی قدرت بر پایی عدل و . است "و ناتوانی "ضعف  "گاه  سرچشمه ظلم .انجام می دهد 
  .داد را ندارد 

،و ظالم قصد دارد تا در برابر ستمی که به او شـده  . سرچشمه می گیرد  "کینه توزي "و  "انتقام جویی "گاه ظلم از حس           
حـال چگونـه   . نقصان و کمبود در ظالم حکایت می کنند  یزه ها که همه از نوعیچندین برابر تالفی کند و امثال این عوامل و انگ

ممکن است ظلم و ستم از وجودي که کمال مطلق است سر بزند در حالی که نه نیاز در او راه دارد و نه جهل و نادانی و نـاتوانی و  
  .....نه کینه توزي 

نتیجه زیر خالصه کرد مات و در بیانی واضح تر این دلیل را می توان در مقد:  
  .انگیزه ها و عوامل ظلم همگی ناشی از نقص در فرد است  -1
 .خداوند از هر نقصی منزه است  -2

  . در نتیجه هیچ انگیزه و عاملی براي ظلم خداوند وجود ندارد ،از این رو خداوند به کسی ظلم نمی کند 
  سئواالتی در باره عدل الهی

  
م بعضی از انسانها تیز هوشند و برخی دیگر کند ذهنند ،برخی زشت و برخـی زیبـا ، ایـن تفاوتهـا     ما در جامعه می بینی            

ما اعتقاد داریم عوامل و اسباب پدیده هاي طبیعی در دست خداوند اسـت و آب و بـاد و   . چگونه با عدالت خداوند سازگار است 
و بال گونه ، خشک و تر را بـا هـم مـی سـوزاند ،ویرانیهـا و       تلخ و دردناك  همه گوش به فرمان اویند ،می بینیم حوادث طبیعی

کشتارها ، زلزله  ، طوفان جان هزاران انسان خوب و بد را می گیرد چگونه عدل الهی اجازه می دهد که همه این انسانها به رنج و 
ایجاب نمی کند که اینهـا همچـون    د می شوند ؟ آیا عدل الهیسختی و هالکت افتند و یا چرا برخی از انسانها با نقص عضو متولّ
رتگاه انکار وجود خدا و یا انکار فراد بسیاري را در دنیاي غرب به پدیگران سالم متولد شوند ؟ و دهها پرسش دیگر از این دست ا

  . ی سوق داده است هصفات ال
  پاسخ اجمالی به مسئله وجود شر

  
  .دانیم در برابر آنچه نمی دانیم قطره اي در برابر اقیانوس عظیمی است  آنچه ما  از اسرار آفرینش و جهان هستی می             
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بنابر این اگر نتوانسـتیم اسـرار وقـوع فـالن     . بنابراین همه قضاوتها ي ما در باره حوادث این عالم در حد معلومات اندك ماست 
نمی دانیم که در کنار آن حـوادث   زیرا واقعاً. رار دهیم طوفان یا زلزله یا حادثه را در یابیم نمی توانیم به کلی آن را مورد انتقاد ق

از مسائل را ما جزء شرور و آفات می شمردیم ،ولی امروز در پرتـو   ناگوار هیچ امور مثبتی وجود داشته یا نه ؟در گذشته بسیاري
  .پیشرفتهاي علمی و کشف اسرار تازه از جهان آفرینش آنها را مفید و سودمند می دانیم 

در سابق قضاوت عمومی بر این بود که گریه نوزادان جزء شکنجه اي براي خودشان و آزاري براي پدر و مادر بـیش   مثالً             
  . در حالی که امروز  می گویند اگر این گریه نباشد ممکن است نوزاد سالمت خود را به کلی از دست دهد . نیست 

 ا       ك بیشـتر و سنگی و دیگر حاالت نوزاد است ،دستگاه تـنفس او را بـه تحـرّ   گریه افزون بر آنکه زنگ خطري براي خطرات ،گر
  ...ند و جب تغذیه تمام بافتهاي بدن می شوجریان خون او را سریع و مو.می دارد 

  .  نها بسیار مفید و حیاتی هستند فراوان استناخوشایند می دانیم در حالی که آ ی راکه ما آنها راآنکه نمونه مسائلخالصه 
نیـز   از سوي دیگر ما می دانیم خداوندي که این جهان را آفریده و تحت فرمان دارد هیچ گونه نیازي نداشته و از جهل و ناتوانی

  . ه است و هیچ دلیلی وجود ندارد که او نسبت به بندگان خود ستم روا کرده و آنها را به سختی اندازد منزّ
  .تبعیض می پنداریم گاهی نتیجه محدودیت آگاهی ماست پس آنچه را که ما ستم یا بی عدالتی  یا

  

  پاسخ تفضیلی به مسئله وجود شر
  

   :  امري را که ما ناگوار می شماریم مصداق یکی از مسائل زیر است و هیچ کدام از این امور با عدل الهی در تعارض نیست              
   

تفاوتی وجود دارد ،زیرا هر کدام وظیفه خاصی بر عهده دارند و در جهان آفرینش موجودات بسیار م: تفاوت بین انسانها -1
در بدن انسان سلولهاي شبکیه چشم با سـلولهاي  . با آن را داشته باشند  ها و استعداد هاي هماهنگباید آفرینش ،ابزار

یک شـکل و بـا   در جامعه نیز تمام افراد . شه با شکوفه تفاوت داردان ریدر یک درخت ساختم. پاشنه پا متفاوت است 
عالئق و استعدادهاي مهنـدس ، کشـاورز ،   . استعدادهاي یکسان آفریده نشده اند توانایی هاي زن با مرد فرق می کند 

  .متفاوت است... م کارگر ،معلّ
میان دو موجـود بـا شـرایط کـامال       "فرق گذاشتن  "و    "تبعیض "  آنچه ظلم است . این تفاوتها ظلم محسوب نمی شود 

داش داده شود و دیگـري مجـازات   اظلم آن است به یکی از دو نفر که کار مشابهی انجام داده اند پ. و یکسان است مساوي 
زنـدگی   وجود تفاوتها الزم و ضروري است و اگر تفاوتی بین مخلوقات نباشد نـه نظـام  . اما وجود تفاوتها ظلم نیست . شود 

 . ند اجتماعی انسان شکل می گیرد و نه جهان باقی می ما
  . باید در جامعه و جهان موجودات متفاوت که بتوانند با یکدیگر تعاون و همکاري برقرار کنند وجود داشته باشند 

  

  :مشکالت خود ساخته -  2
در زندگی مصائب زیادي دامن انسان را می گیرد که عامل اصلیش خود اوست منتها بسیاري از افراد براي این که خـود را تبرئـه   

   انم کاریها و تنبلیهاي خود را به حساب قضا و قدر الهی گذاشته و تقصیر را متوجه مشیت الهی می کننـد و بـه دنبـال   کنند و ند
شدن بیماریهاي میکروبـی و   تولد نوزادان ناقص از والدین مشروب خوار ،فرا گیر. آن گاه ،عدالت خداوند را زیر سئوال می برند 

همه از ظلمهایی اسـت  .. ران نفر در دنیا در اثر عدم در پیش گرفتن رژیم غذایی مناسب و ،مردن هزا....همچون ایدز و  ویروسی
  .که بشر در حق خود روا داشته  است و بی عدالتی از جانب خداوند نیست 

   
ز بخشی دیگر از مصائبی که دامنگیر انسان می شود مجازاتهاي الهی است که بر طبق اسـتحقاق افـراد ا   :مجازاتهاي الهی -3

ناحیه خدا نازل میشود و این  در مورد افرادي است که مرتکب گناهانی شده اند که یا بقدري شدید است که هم مستوجب عذاب 
ي است که تنها با مجازات دنیا پاك می شود و در واقع لطفی است از ناحیه خدا بر این گروه دنیا و هم آخرت است و یا در حد.  
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بخشی از حوادث ناراحت کننده ،اثر مثبتی در نابودي کبر و غـرور ،و بیـدار سـاختن انسـان از     بدون شک :  مصائب بیدارگر-4
ی خدا را فراموش می کند و در این حال او کلّ وفور نعمت ،قدرت و سالمت ،گاه انسان را چنان مغرور می سازد که به. خواب دارد 

لطف الهی از آستین رحمانیش بیرون مـی آیـد و مصـیبتی     اینجاست که دست. به موجودي خطرناك ،بی دادگر تبدیل می شود 
  . اي فرو می رود و از بی راهه باز می گردد  اندیشهدر. سخت رخ می دهد ،در این حالت گاه فرد بیدار می شود 

  رتگـاه گاه در جاده هاي یکنواخت دست اندازهاي مصنوعی ایجاد می کنند ،تا مانع خواب رانندگان گردد ،و از سـقوط آنهـا در پ  
است که ماشین وجود او را سخت تکان می دهد ، و از  "دست اندازهاي جاده زندگی انسان "بخشی از مصائب  . جلو گیري کند 

   .خواب زدگی و غفلت که منجر به هالکت او می شود باز می دارد 
  
زي نیست بلکـه آزمونهـاي الهـی    آزمونهاي الهی همچون آزمونهاي بشري براي دانستن چی:آزمون انسانها بوسیله مشکالت -5

را به بو ته عیار سنجی می سپارند تا شعله هاي آتش ناخالصیهاي خود را از دست  "طال "که جنبه پرورشی دارد ،یعنی همانگونه 
ن یی آنها از ایومت و پایداري می دهند تا سطح کارآداده و خالص شود یا سربازان را به کارها و اعمال سنگین و خشن تمرین مقا

وسـیله تکامـل و    گاهتر و خالصتر می سازد و در یک کلمه آزمونهاي الهـی متر ، آوآزمونهاي الهی انسانها را مقا.ود طریق باال بر
  او و بی عدالتی از جانب خداوند  انسان است و نه ظلم بهپرورش روح و جسم 

 پرسشهاي درس خداشناسی

  اسالم در چه چیزي تقلید را نمی پذیرد؟  -1
  احکام- )4          اخالق                           - )3       فروع دین                                 - )2دین                                  اصول - )1
  در زمینه راه هاي شناخت خداوند ، مراتب باالتر و کاملتر معرفت خداوندي را در کدام معرفت باید جستجو کرد؟-2
  قلبی  - )4                  فلسفی                - )3         عقلی                                       -)2                                    حسی    -)1 

  شناخت خدا از کدام راه ممکن است؟- )3
  از هر سه راه- )4         نیروي عقل و استدالل  - )3         مطالعه در طبیعت و نظم جهان -)2                راه دل یا راه فطرت    -)1
  در زمینه راه هاي شناخت در باره مشاهده غیر مستقیم کدام مورد صحیح است؟- )4
                                                                                                                            نوعی کشف درونی است که زمینه آن بوسیله حواس فراهم می شود-)1
  .نوعی کشف درونی است که زمینه آن بوسیله عقل فراهم می شود- )2
                                                                                                                    نوعی استدالل فلسفی است که زمینه آن به وسیله عقل فراهم می شود-)3
  است که زمینه آن بوسیله حواس فراهم می شود نوعی استدالل عقلی - )4
  در میان راه هاي شناخت ، تفاوت مشاهدة غیر مستقیم با روش عقلی کدام است ؟- )5
  قش اصلی را به عهده دارنداولی نوعی استدالل تجربی است که زمینه آن را حس فراهم می کند ولی در دومی عقل و مشاهده ن-)1
  اولی نوعی استدالل است که عقل و حس در آن نقش برابر دارند ولی در دومی عقل و تجربه نقش دارند) - )2
  جربه استد ولی در دومی نقش اصلی بر عهده تدر اولی نوع استدالل جنبه حسی دار-)3
  قش اصلی بر عهده عقل یا نیروي استدالل استدر اولی استدالل بر اساس یافته هاي حواس است  ولی در دومی ن- )4
   از چه راهی نمی توان به شناخت وجود خدا رسید ؟- )6
  دریافت عقلی-)4                     مشاهدة درونی  - )3                        مشاهدة مستقیم -)2مشاهدة غیر مستقیم                      -)1
  میده است ؟قرآن کریم چه کسی را مذکر نا-)7
8(-ی پیامبران الهی چیست؟ت اصلّماموری  
  هر سه-) 4               هدایت خداجویی         - )3ایجاد خدا جویی                                - )2ایجاد انگیزه                                  -)1
    با وجود فطري بودن خدا گرایی چرا عده اي از آن غافلند ؟-)9
  هر سه -)4           توجه به امیال دیگر          - )3نبودن شرایط مساعد                         - )2تعلیم و تربیت غلط                       -)1

  فطرت چیست و چگونه وجود خداوند را اثبات می کند ؟ -)10
 . کدام اشاره نمایید  در باره هر شاخه هاي توحید را نام برده ،تعریف کنید ،و یک آیه-)11

 .مراتب توحید افعالی را نام برده ،تعریف کنید ،و یک آیه در باره هر کدام اشاره نمایید- )12 
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  ؟ به چه صفاتی گفته می شودصفات ثبوتیه و سلبیه الهی -)13
  مبین کدام توحید است ؟ "لَیس کَمثله شَیء "آیات شریفه -)14

  عبادي- )4                                       صفاتی  - )3              ذاتی                                 -)2                     افعالی                     -)1

  وقوع هر پدیده اي در عالم بیانگر چه نوع توحیدي است؟-)15
  عبادي  - )4                          صفاتی              - )3                                      ذاتی           -)2                   افعالی                      -)1

در کدام یک از مراتب توحید ،زمام همه اموربه دست خداست و هیچ اراده اي نمی تواند در برابر اراده او قرار -)16
  گیرد ؟

  توحید صفاتی-)4         توحید افعالی                      -)3                 حید ذاتی                     تو-)2                       توحید عبادي     -)1
  در بارة علم الهی و قدرت الهی توضیح دهید؟ -)17
 یست ؟منظور از عدل الهی چ-)18
 .یک دلیل عقلی براي اثبات عدل الهی بیان کنید- )19
          افراد کند ذهن ،زشت ،فقیر در کنار انسانهاي تیزهوش ،زیبا و ثروتمند  وال که چگونه وجودپاسخ اجمالی به این سئ -)20

 . چگونه باعدل الهی سازگار است را بیان کنید 
  چگونه در حوادث و ناگواریها ،روح انسان تعالی می یابد ؟-)21

  آیاتفاوت انسانها با یکدیگر موجب ظلم به افراد است ؟-)22  

  
  دوم بخش

  

   
  
  

 
 

  اخالق
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  :مقدمه 

داوري درباره نیکی و بدي اخالق خود و دیگران قرن هاست که وجدان آدمی را به پاي میز قضاوت کشانده و وادار می کند            
  .درباره نیکی و بدي تک تک رفتارها حکمی صادر کند

    در این میان وجدانی منصف صاحب اخالق نیکو را همواره عزیز و سر بلند و صاحب اخالق بـد را پسـت و حقیـر معرفـی                
این داور درونی است که ارزش اخالق پسندیده را اثبات می کند و انگیزه تالش براي کسب آن را می پروراند و از سوي . می کند

  .لم دانسته و پرهیز و گریز از آن را توصیه می نمایددیگر خفت و زشتی اخالق ناپسند را مس
  :تعریف اخالق    

قرار دارد که به معنی صفت ظاهري ) لق خَ( در مقابل آن . لق به معنی صفت درونی انسان استخُ. است) لقخُ( اخالق جمع          
  فاقی از انسان سرهمواره و نه بصورت اتّ ی کاريوقت .بنابر این اخالق مجموعه صفات درونی و باطنی انسان است . و بیرونی است

انسان همیشه بخل بورزد دلیل آن است که آن عمل یک ریشه درونی و باطنی در اعماق جان و روح شـخص دارد و آن   بزند مثالً
گـاه بـه   نامیده می شود و ) ملکه شدن( درونی و ریشه دار شدن صفت و عمل در وجود انسان . صفت جزیی از اخالق فرد است 

  .گفته می شود ) ملکه ( خلق و خویی که به عادت و صفت در آمده 
  
  
  
  
  

  :اخالق به دو بخش تقسیم می شود
  

  .می نامند) ملکات فضیله( ملکاتی که سر چشمه پدید آمدن کارهاي نیکو و اخالق خوب هستند که آنها را -1

  
درونی و ریشه دار . رت پایدار در انسان وجود دارد اخالق مجموعه صفات درونی و باطنی است که به صو 

 .می گویند) که شدن لم(صفت و عمل در وجود انسان را  شدن یک

  

  :پس از مطالعه این فصل انتظار می رود
  

  .با اثرات اخالق در زندگی فردي و اجتماعی آشنا شوند  -1
   اهداف                                                                    .     عوامل موثر در اخالق را بشناسند  -2

  .                                              با برخی از فضایل اخالقی و رذایل اخالقی آشنا شوند  -3
 .عواملی را که سبب سالم سازي محیط کار می شود بشناسند -4
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 .می گویند )ملکات رذیله ( ملکاتی که منشا اعمال بد است و به آن اخالق بد  -2
  

  ؟آیا اخالق قابل تغییر است
  

اصالح و بهسازي اخالق بسیار مهم و ارزشمند است و برنامه ها و دستورات متعددي براي آن وجود دارد اما شاید از میـان            
در هنگـام  .  باشـد   همه این برنامه ها شناخت و کنترل زمینه ها و عوامل بروز صفات و رفتارهاي گوناگون مفید تر و راهبردي تر

استفاده عملی و کاربردي از آنها در زندگی روزانه هدف اصلی است شناخت این عوامل در درجه ، شناخت عوامل موثر در اخالق 
ل براي کسی که خود آنها را می شناسد مفید است و به اوکمک می کند تا خود را از عوامل پیدایش و پیشرفت رذایل اخالقـی  او

  .و بیشتر در معرض عوامل ارتقاء دهنده فضایل اخالقی قرار دهد دور نگه دارد 
      م براي کسانی که مسئولیت تعلیم و تربیت را بر عهده دارند همچون پدران ، مادران ، معلمان  مفیداین شناخت در درجه دو  

راي برنامه ریزان و مدیران جامعـه مهـم و   م بدر درجه سو.  است و آنها را در تربیت فرزندان  و آینده اي نیکو تر کمک می کند 
آیا اخالق قابل . مفید است و آنها را قادر می سازد که براي حفظ و ارتقاء سطح اخالق در جامعه برنامه ریزي صحیح داشته باشند 
یر نباشد صحبت تغییر است ؟ اهمیت و ارزش بحث هاي اخالقی و تربیتی بستگی به پاسخ این سوال دارد زیرا اگر اخالق قابل تغی

  .کردن درباره اخالق و راههاي نیکو ساختن آن بیهوده و بی معنی است 
هر چند ارتباط . در سن باال دشوار تر باشد  حقیقت آن است که اخالق قابل تغییر است هرچند ممکن است در شرایطی مثالً        

  .می تواند زمینه ساز بروز یک گونه رفتار باشد  اخالق با حاالت روح و جسم قابل انکار نیست ، ولی روح و جسم تنها
                                                                                                                                                                                                                                            

و علت اصلی هر گونه رفتاري که از انسان سر می زند اراده و خواست خود اوست و به همین علت است که ممکن است شخص در 
  .مقابل افراد مختلف اخالق متفاوتی داشته باشد عالوه بر این حاالت روح و جسم نیز قابل تغییر است 

ی در انسان آنچنان تاثیر قوي می گذارد که در واقع ویژگی هاي پایدار انسان را دگرگون مـی کنـد   دیگر آنکه عوامل بیرون       
وانسان را متحول ل می سازد همان گونه که عرب جاهلی که برنامه هر روزش جنگ و کشتار و غارت بود بر اثر تعالیم اسالم متحو

  .شد و مشتاق و صاحب فضایل اخالقی گشت
نفس مسئله بعثت انبیاء و ماموریتی که آنها براي هدایت و تربیت انسانها داشته اند دلیل بر امکان تربیت و پـرورش   اصوالً          

 ثَعبذي  الَّ وه((       : آیات قران نیز بیان گر قابل تغییر بودن اخالق هستند آیاتی مانند . فضایل اخالقی در تمام افراد بشر است
ی االُفنَیمی رالًوس منهلُتم ییهِلَوا عم آیاته و یهِکّزَیم و یعلـ م هم الک تـاب و الحـ کم ـ ن کـانُ ا ه وتَ ـ  لَ بـلُ قَ نوا م           ))بـینٍ م اللٍفـی ضَ

  2سوره جمعه آیه 
خوانـد و آنهـا را    او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها می((         
ه می کند و به آنان کتاب  و حکمت می آموزد هرچند پیش از آن در گمراهی آشکاري بودند تزکی((.  

  و گمراهی آشکارند )) ضالل مبین(( ه همه کسانی است که در هدایت و تزکی) ص(این آیه نشان می دهد که ماموریت پیامبر         
و      ) نیا ایهـا اال نسـا  ( و  )یا ایها الناس (و ) یا بنی آدم( ن با تعبیراتی همچون طاب هاي قرآهمچنین همه خ. تغییرندو همه قابل 

بهتـرین دلیـل بـر    . که بعد از آنها اوامر و نواهی و مسائل مربوط به تهذیب نفس و کسب فضایل اخالقی آمده است ) یا عبادي ( 
  .ه مردم بدون استثناء است امکان تغییر اخالق رذیله و اصالح صفات ناپسند در هم

  

  آیا اخالق در زندگی اجتماعی انسانها اثر دارد؟
  

  بعضی از نا آگاهان ، اثر پایبندي به مسائل اخالقی را تنها در حیطه مسائل شخصی و خصوصی می دانند یا آن را مسئله اي         
  .است در حالیکه این یک اشتباه بزرگ است روحانی و معنوي معرفی می کنند که تنها اثر آن در زندگی بعد از مرگ 
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اکثر مسائل اخالقی بلکه همه آنها در زندگی اجتماعی انسانها اثر می گذارد و بدون آنها جامعه انسانی مانند باغ وحشی است       
در رفته و امنیـت و  که به زور قفس قوانین باید جلوي تخریب گري انسانها را گرفت در چنین جامعه اي استعدادها و نیروها به ه

  .آزادي بازیچه دست هوس بازان می شود 
  .برخی آیات قران نشان دهنده چگونگی اثر گذاري اخالق در زندگی اجتماعی بشر است          

  :از آن جمله می توان مسائل زیر را از آیات قران استنباط کرد   

   
  رابطه اخالق نیکو و حل درگیري ها و برخوردهاي اجتماعی  -1

سوره         )) میمح لیو هنَّاَکَ ةٌداوع هینَب و کینَذي با الَّذَافَ نُحساَ یتی هالَّع بِدفَه ایال الس و ۀُنَسوي الحستَال تَ و: (( ر اساس آیهب
  33فصلت آیه 

  کس که میان تو و او دشمنی است گویی  خواهی دید همان( هر گز نیکی و بدي یکسان نیستند بدي را با نیکی دفع کن ناگاه (( 
  ) دوستی گرم و صمیمی است 

  روابط اجتماعی انسانها همواره با تجدید نفرت و کینه افراد از یکدیگر و برافروخته شدن آتش درگیري و انتقام جویی مواجه       
رخت بر می بندد و این از اثرات اخـالق   مشکالت اجتماعی این چنینی همگی با خوبی کردن در مقابل بدي از جوامع. بوده است 

  . نیکوي فرد بر جامعه است
  رابطه اخالق نیکو و جلب و جذب مردم -2
ـ ضـو ا نفَّلَ لبِالقَ لیظَغَ اًظّفَ نتو کُلَ م وهلَ نتل اهللاِ نَم ۀًحمما ربِفَ: (( هبر اساس آی ا مـ ن ح ولـ  ک ـ  اعففَ عمنه اسـتَ  وـ ر لَغف مه((          

   159ه آل عمران آیه سور
و اگر تند خو و سنگ دل بودي از اطراف تو پراکنـده مـی   !  شدي ) و مهربان( نرم ) مردم( به برکت رحمت الهی در برابر آنها (( 

          .        ))را ببخش و براي آنها آ مرزش بطلبشدند پس آنها 
                                                                                                                                                                                     

  ضرورت سازندگی اخالقی
             

  
بدون تردید سازندگی درونی انسان و اصالح و تهذیب نفس او در سعادت فردي و اجتماعی ، دنیـوي و اخـروي  او نقـش              

به طوري که اگر انسان تمامی علوم را تحصیل کند و کلیه نیروهاي طبیعت را به تسـخیر خـویش در آورد امـا از    . بسزایی دارد 
  .د ناتوان باشد از رسیدن به سعادت و نیل به کمال باز خواهد ماند تسخیر درون و تسلط بر نفس خو

تمام پیشرفت هاي علمی و صنعتی ، در صورتیکه همراه با اصالح درون انسان نباشد ، بسان کاخهاي سر به فلک کشیده اي         
  .هستند که بر باالي کوه آتشفشان بنا گردیده اند 

  
بشري نشان می دهد که آنچه قبل از همه به دست فراموشی سپرده شده است ، تربیت اخالقـی و  نگاهی به اوضاع جوامع          

معنوي انسان است تمام نا بسامانی هاي موجود در سطح جهانی و انواع گرفتاري هایی که بشریت امروز با آن دست بـه گریبـان   
  .ی خویش است است همگی ناشی از غفلت انسان از امر تربیت و سازندگی روحی و اخالق

  
  براي اینکه به ضرورت انسان سازي بیشتر پی ببریم کافی است به محیط کوچک اطراف خود نظر کنیم اگر در محیط خانه             

و مدرسه و کوچه و خیابان هر کس به وظیفه اخالقی و انسانی خود عمل کند یعنی به حقوق دیگران تجاوز نکند ، با ادب و احترام 
  .............فتار کند وسایل ناراحتی آنها را فراهم نکند ، با آنها چنان رفتار کند که انتظار دارد که دیگران با او رفتار کنند و با آنها ر

  .زندگی در چنین محیط سالم و پاك و با صفا چقدر لذت بخش و سرور آفرین است 
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ایل آزار دیگران را فراهم کند ، دیگران از دسـت و زبـان او در   بر عکس ، اگر هر کس تنها در فکر منافع خویش باشد ،وس         
امان نباشند ، ادب و احترام در میان آنها حکم فرما نباشد ، بجاي پاکی و صداقت ، آلودگی و نیرنگ بر روابط آنها سایه افکند ، در 

آرامش و خوشی و سعادت را نمی این صورت آیا چنین محیط آلوده در حکم جهنم سوزان نیست ؟ در چنین محیطی کسی روي 
از این رو اسالم به سازندگی اخالقی اهمیت زیاد داده و آن را الزمه زنـدگی سـالم و   . بیند و لذت یک زندگی سالم را نمی چشد 

  . سعادتمندانه شمرده است 
  ناخالق از دیدگاه قرآاهمیت 

  
سائل اعتقادي بیشترین تکرار ، تذکر و آمـوزش دربـاره مسـائل    پس از م. بحث اخالق از مهمترین مباحث قرآنی است               

اخالقی در قرآن صورت گرفته است ، و با تعبیرات مختلف به رذایل و محاسن اخالقی توجه شده و بارها سخن از تزکیه به میـان  
  .در قرآن بهسازي مسایل اخالقی انسانها یکی از وظایف مهم انبیاء معرفی شده است . آمده است

  
) )ربناوث فیهِابعم روالًس منهتلُم ییهِلَوا عم آیاتک و یّعلمهم الکتاب و الحۀًکم و یهِزکّینَّم ااَ کنت زیزُالع الحکیم((.  

د و آنها را کتـاب و  تا آیات تو را بر آنان بخوانن! در میان آنها پیامبري از خودشان برانگیز ! پروردگارا : (( گفت)حضرت ابراهیم ( 
  129بقره آیه )) پاکیزه کند ، زیرا تو توانا و حکیم هستی ) نهایت آنها را( حکمت بیاموز و در 

  
  .در قرآن به عوامل مختلف بروز و ظهور صفات اخالقی در انسان توجه شده و به کنترل آنها توصیه شده است 

  
  

                                                                                                                           
  

  عوامل موثر بر اخالق از دیدگاه قرآن                                                               
  

  :وراثت و خانواده  - 1
  

      خانواده اولین مدرسه تعلیم و تربیت . می یابد خانواده است  لین محیطی که انسان بدان پاي می نهد و خود را عضوي از آناو
انسان در سنین کودکی بسیار اثر پذیر است و هر صفتی به سـرعت  . است و سنگ زیر بناي اخالق انسان در آنجا نهاده می شود 
د شجاعت ریا ، سخاوت ، صداقت کودك به راحتی فضائل اخالقی مانن. در روح و جان او نفوذ می کند و ماندگار و پا برجا می شود 

  .را در خانواده می آموزد و نیز به راحتی رذایل اخالقی مانند دروغ ، خیانت ، بی عفتی و ناپاکی را کسب می کند ... و
افزون بر این صفات اخالقی پدر و مادر از طریق وراثت و ژن ها نیز کم و بیش به فرزندان منتقل می شود و هر چند صفات وراثتی 

اما وراثت و به خصوص خانواده نقش بسیار مهمـی در  . نیز صفات کسب شده در خانواده در آینده با اراده فرد قابل تغییر است و 
  گرایش فرد به بروز اخالقی خاص دارند و زمینه ساز مهم روحیات و صفات انسانها هستند 

  
  : معاشران و دوستان - 2

  
گروه معاشران و دوستان دومین محیطی است که مـا  . ، خلق و خوي دوستان ماست یکی از عوامل شکل دهنده اخالق ما           

: می فرمایند) ص(تاثیر دوستان بر اخالق و رفتار که به تجربه نیز ثابت شده تا حدي است که حضرت رسول . بدان پاي می نهیم 
  .)) انسان بر همان دینی است که دوست و رفیقش از آن پیروي می کند((
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ستان و معاشران ناباب و آلوده سبب آلودگی افراد پاك شده اند و بسیاري از افراد پـاکی کـه داراي اراده اي اسـتوارند    غالبا دو
  .معاشران خود را به سوي پاکی و تقوا می برند

ایی اختیار با نیکان همنشین باش تا از آنان شوي و از بدان جد: (( سفارش می فرمایند ) ع(به فرزندش امام حسن ) ع(امام علی 
  . )) جدا شوي ) از بدي ها ( کن تا 

  .از این رو باید توجه خاص به اخالق و ویژگی دوستان خود داشته باشیم 
))و یوم یعالظّ ضالم علی ید یـه ـ ی ـ اتَّ نـیِ یتَیـا لَ  ولُقُ ـ  ذتخَ مـ الرَّ ع ـ  ولِس بیالًس  ـ یتَتـی لَ یلَیـا و ـ ن ـ تَّم اَی لَ ـ فُ ذُخ .))                           لـیالً خَ اًالنَ

  27سوره فرقان آیه 
  )خدا(اي کاش با رسول : به دندان می گزد و می گوید) از شدت حسرت( روزي است که ستمکار دست خود را ) روز قیامت ( و (( 

  .را دوست خود انتخاب نکرده بودم) شخص گمراه ( راهی را برگزیده بودم ، اي واي بر من ، کاش فالن 
  

  :نگ جامعهفره -3

   
اگر آداب و عـادات جامعـه بـر محـور     . جمعی بزرگتر از گروه دوستان و معاشران ماست و آن دو را در بر گرفته است جامعه      

فضائلی همچون حیاء وعفت شکل گرفته باشد ، محیط مناسبی  براي پرورش فضائل اخالقی و تهذیب نفس فراهم است ، ولی اگر 
 زمینه گرایش افراد به زشت خویها شکل گرفته باشد ، اپسند اخالقی همچون اسراف و تبذیرپایه صفات نآداب و رسوم جامعه بر 

  .مساعد است 
  :برخی از آیات قرآن نیز اشارات بسیار روشن به تاثیر جامعه بر افکار و اعمال انسانها دارد

 ))و ا فَذَالُعۀًشَوا فاح قالوا وجلَد نا ع28سوره اعراف آیه ))  . .))نایها آباء  
پدران خود را بر این عمل یافتیم در این آیه سخن از افرادي است کـه بـه   : هنگامی که کار زشتی انجام می دهند می گویند ((  

انحرافات اخالقی دچار و عمل زشتی انجام می دهند و نه تنها از آن شرم نمی کنند بلکه عمل زشت پدران خود را نیز به رخ می 
  .می گویند این راه و رسم نیاکان ماست کشند و

  
                                    

  محیط -4
  

می توان محیط را به عنوان یک عامل مستقل براي اثر گذاري بر اخالق و تربیت معرفی نمود ، زیرا چه بسا فضاي خـانواده ،        
ا و محیط هاي هم جوار بتوانند افکاري را بر دوستان و فرهنگ جامعه اي براي پرورش فضائل اخالقی مساعد باشد ولی فرهنگ ه

  .جامعه تحمیل نمایند 
  

 ))و ــالب ــ دلَ ــنَ جخــرُی بالطَّیِّ ــ هباتُ ــر ذنِابِ ــ ه وبِّ ــذي خَالَّ ثَب خــرُال یج ــال نَاــ داًک ــتُ کذلکَ رِّصف االیــات ــل .))                          ونَرُشــکُی ومٍقَ
  58سوره اعراف آیه 

جز گیاه ناچیز و بـی  ) و شوره زار( گیاهش به فرمان پروردگار می روید ، اما از سرزمینهاي بدطینت ) شیرین( سرزمین پاکیزه  ((
  ..))را براي آنها که شکر گزارند ، بیان می کنیم ) خود( ارزش نمی روید ، این گونه آیات 

  
ن تشبیه شده اند و محیط زندگی و رشد ونمو آنها به سرزمین شور و در تفسیر این آیه گفته شده که انسانها در این آیه به گیاها

محال است ، همان گونه که در خاك و آب و هواي مناسب پرورش باغ  در یک محیط آلوده ، پرورش انسانهاي پاك تقریباً. شیرین 
رفـت و آمـد و زنـدگی اهمیـت               و گل و گیاه آسان است به همین علت ، براي تهذیب نفوس و تحکیم اخالق سالم ،  محیط هاي 

  .فوق العاده دارند 
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 علم و آگاهی -5
فراوان به تجربه ثابت شده است که هر . یکی دیگر از عوامل و زمینه هاي بروز اخالق گوناگون سطح علم و معرفت افراد است     

مساعد تر می شود و بالعکس جهـل و فقـدان    قدر سطح معرفت و دانش الهی انسان باالتر رود ، زمینه شکوفایی فضائل اخالقی
  .معارف الهی ضربه شدیدي بر پایه و فضائل اخالقی وارد می کند

به همین علت است که در وظایف انبیاء ، تالوت آیات الهی و آموزش کتاب خدا و حکمت که راهی براي آگـاهی دادن بـه مـردم    
  .است بر تزکیه و پاك کردن روح انسانها مقدم است

  
 ))ربنا و ث فیهِابعم روالًس منهم ی اتلـو ـ ع ـ یهِلَ م آیاتک و یّعلـ م هم الک تـاب و ـ الح ۀَکم ـ  و یهِکّزَیـ م ا .))                        کـیم الح زیـزُ الع نـت اَ کنَّ

  129سوره بقره آیه 
ان برانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواند و آنهـا را کتـاب و   پروردگارا در میان آنها پیامبري از خودش: گفت ) ع(حضرت ابراهیم (( 

  )) پاکیزه کند زیرا تو توانا و حکیم هستی ) در قیامت آنها را ( حکمت بیاموزد و 
  

  عمل و رفتار    -6
در اخـالق او اثـر   اعمال  انسان نیز مـی توانـد    ریشه عمل و رفتار را اخالق فرد دانسته اند، ولی باید اذعان نمود که متقابالً      

بخشش یا سخاوت و یا بی عفتی ، می توانـد   به این ترتیب که تکرار ارادي یک عمل خوب یا بد ، مثالً. بگذارد و آن را عوض کند 
یک عادت درونی در انسان ایجاد کند و ادامه آن موجب پیدایش ملکه اخالق گردد به همین علت است که دسـتور داده   تدریجاً

توبه صورت گیرد تا با توبه و عزم به عدم تکرار ، اثر گناه از دل و جان شسته شده و زمینه پیدایش  ش و گناه فوراًشده بعد از لغز
به همین دلیل دستور به تکرار کارهاي نیک و گفتن اذکار داده شده تا با تکرار ، آنهـا در دل و جـان   . رذایل اخالقی فراهم نیاید 

  .انسان گردند جاي گیرند و جزء اخالق و ملکات 
  

  14سوره مطففین آیه .)) نبوکسوا یم ما کانُهِوبِلُلی قُع ل رانَا بلّکَ(( 
  ). چنین نیست که آنها می پندارند ، بلکه اعمالشان چون زنگاري بر دلهاشان نشسته است( 

                                                                                                                    
  تغذیه و خوراك -7

و تگاتنگی بین جسم و روح انسان وجود دارد حالت بحرانی روح ، غم و اندوه شدید ، جسم را در مـدت   رابطه بسیار نزدیک      
االت طراوت جسم ، بر عکس ح. کوتاهی ضعیف و ناتوان می کند ، مو را سفید چشم را کم نور و دست و پا را بی رمق می گرداند 

  .روح را شاداب و فکر را قوي می کند 
 ))نَّاما یاَ یطانُالشَّ ریدن یوقع کُینَبم العةُداو و البغضاء مرِی الخَف و الم91سوره مائده آیه .)) رِیس  
  .همانا شیطان می خواهد در میان شما به وسیله شراب و قمار ، دشمنی و کینه ایجاد کند (( 

در این آیه به رابطه بین دشمنی و کینه و نوشیدن شراب اشاره شده است این نکته نشان می دهد کـه غـذا و نوشـیدنی حـرام     
  .همچون شراب می تواند در شکل گیري رذایل اخالقی همچون پرخاشگري و ستیزه جویی و دشمنی و عداوت موثر باشد 

  
عامل اصـلی بـروز   . عوامل همگی زمینه سازند و عامل اصلی محسوب نمی شوند با عوامل موثر در اخالق آشنا شدیم ، البته این 

ین عوامل باز بـا اراده خـود   چه بسا فردي با وجود مساعد و مناسب بودن ا. است  اراده و خواست انسانخلقیات  و رفتارها ، 
نا مناسب بایستد و انسـان سـالم و صـالح     نا مناسب و خالف اخالق انجام دهد و چه بسا فردي با اراده خود در مقابل عوامل کار
  .شود

  
  .صفات اخالقی متفاوتی در ما وجود دارد برخی از آنها فضایل اخالقی است و برخی دیگر رذایل اخالقی است             
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خود شایسته است ما این صفات را به خوبی بشناسیم تا با پرورش و شکوفایی فضایل اخالقی زمینه کسب سایر فضایل را در 
  .ایجاد کنیم و بتوانیم با رذایل اخالق مبارزه کرده و آن صفت ناپسند را از خود بزداییم 

  

  معیار فضیلت اخالقی
  

یکی از مسائل اساسی در نظامهاي اخالقی این است که معیار فضیلت اخالقی چیست ؟ یعنی با توجـه بـه چـه معیـاري                      
  ست ؟می توان عملی را عمل اخالقی دان

یعنی هر فعل و صفتی به هر اندازه که انسان . ه انسان را در رسیدن به کمال الیق وي یاري کند را می توان اخالقی نامید کفعلی 
ند یا زمینه را براي رسیدن به آن فراهم آورد ، به همان انـدازه از ارزش اخالقـی برخـوردار    را در رسیدن به کمال نهایی یاري ک

را در رسیدن به  ه انسانی است ، در نتیجه هر فعل و صفتی کمال نهایی انسان رسیدن به مقام قرب الهینکه کتوجه به ابا . است
  .فضیلت محسوب می شود هی شود ، ند و سبب ارتقاء انسان در مراتب قرب الاین مرتبه یاري ک

           
  : مشخص شکل یافته است  هر عملی از دو جزء کامالً 
  
ل او :ه منزله روح عمل است ت که بنی  
شکل عمل که در حکم جسم و کالبد عمل است: م دو.  

بـراي  . ت کسی است که می بخشـد قصد و نی ، کسی که چیزي را به دیگري می بخشد ، این بخشش ، شکل عمل و روح آن مثالً
ت خـالص بـراي خـدا    عمل هم نی باید در انجام آن) داراي ارزش اخالقی باشد ( اینکه عملی از نظر اسالم فضیلت محسوب شود 

نمی تـوان عمـل   . ت سازگاري ندارد و هم شکل عمل مطابق فرمان خدا باشد بنابراین ، هر عمل با هر نی) ت اخالص در نی( باشد 
ناپسندي را با نیت نادرست بجاي آوردت الهی انجام داد ، همچنان که نمی توان عمل شایسته را با نی.  

                                                                          
  :ردخی از صفات اخالقی اشاره خواهیم کس بصورت اختصار به بردر این در  
  
  

  امانت داري
  

چیزي یا کاري را به کسـی  : (( که بطور ساده عبارت است از. است ) امانتداري ( یکی از ارزشهاي اصیل در کتب اخالقی              
  .)) پردن تا به نحو احسن نگهداري و انجام دهد س

  .این ارزش در آیات و روایات بسیاري مورد تاکید قرار گرفته و از ویژگی هاي مومنان شمرده شده است 
  

))ذینَالَّ و هاَم لهِماناتم و عهده8سوره مومنون آیه .)) نَم راعو  
  .))ی هستند که به امانتها و پیمانهاي خود پایبند هستند مومنانی که به فالح و رستگاري می رسند آنان(( 

  
امانتداري به معناي خاص خود همان مفهوم شناخته شده نزد مردم یعنی دقت و کوشش در حفظ امانتهاي مـردم اسـت و             

  .نقطه مقابل آن خیانت در امانت است 
در این نگاه اموري .لیتهاي اجتماعی ، سیاسی و خانوادگی می شود اما امانت در معناي کلی آن شامل بسیاري از جمله تمام مسئو
امانت هاي الهی محسوب می شوند که باید در حفـظ آن کوشـا   ... مانند تربیت فرزندان ، بیت المال و حتی اعضاء و جوارح بدن و

  . بود 
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ی کند شناخت داشته باشیم و تا حد تـوان از  براي اینکه امانت دار خوبی باشیم باید نسبت به امانت و خطراتی که آن را تهدید م
اگر یک مامور بهداشتی هستیم  و داراي مسئولیت  بهداشت هستیم  باید ابتـدا خـود و مسـئولیتمان را     آن محافظت کنیم مثالً

گهـداري  که تحت قدرت ما می باشد جزو امانت ها هستند که باید در حفظ و ن...... بشناسیم و سپس اختیارات اجرایی و وسایل 
  .ت را مبذول داریم آن نهایت دقّ

  تکبر و استکبار –تواضع و فروتنی 
  

                یعنی داشتن این صفت رذیله می تواند به تدریج موجـب  . ر را ام المفاسد یعنی مادر همه رذایل اخالقی نامیده اند تکب
تباه خود را نمی پذیرد و در نتیجه هیچ گاه به فکر توبـه و  ر دارد هیچ گاه اشپیدایش صفات ناپسند دیگر شود زیرا کسی که تکب

در مقابـل  . بازگشت نیست چنین شخصی هرگز به افراد صالح و رفتار آنها به دیده عبرت ، درس آموزي و الگو گیري نمی نگـرد  
گران در مقابل آنها ذلیـل    افراد متکبر خواهان این هستند که دی. این صفت ناپسند ، صفت پسندیده تواضع و فروتنی قرار دارد 

  .به همین دلیل اگر کسی از نعمتی برخوردار شد به عداوت و ستیز با او بر می خیزند. و حقیر و ناتوان باشند 
محیطـی کـه در آن   .اگر انسان در برخوردهاي اجتماعی خود تواضع داشته باشد  باعث جذب به خود و افکار خود خواهـد بـود   

  .فروتنی داشته باشند صفا و هماهنگی و یکدلی بیشتري حاکم استکارکنان بیشتر تواضع و 
  

  صبر و استقامت
  

وقتی به زندگی بزرگان جامعه نگاه کنید یکـی از  . صبر به معنی خویشتنداري ، ثبات نفس ، پایداري و استقامت است                 
در زندگی انسانها تنگناها و مشکالت فراوانی وجود . ست دالیل موفقیت و پیروزي آنها شکیبایی و استقامت در مقابل مشکالت ا

  .دارد که اگر آدمی صبر را پیشه خود نکند گرفتاري ها او را از پاي در می آورد
در مقابل تمام مشکالت به ویژه در راه ابالغ رسالت الهی صبر کردند و با استقامت ، تمام موانع را از مسیر خـود  ) ص(پیامبر خدا 
در بیست وسه سال دوران رسالت خود با صبر و شکیبایی راه هدایت  مردم را هموار کرد و آئین او نـه تنهـا جزیـره    برداشتند و 

  .جایگاه صبر را نسبت به ایمان به منزله سر براي بدن دانسته اند) ع(امام علی . عربستان بلکه شرق و غرب عالم را در بر گرفت
  

کار مثل بهورزان رجامعه وجود دارد صبر از اهمیت ویژه اي برخوردار است و اگر افراد دست اندمسائلی که در هر  در حلّ             
  .براي مسائل بهداشتی صبر نداشته باشند هیچگاه به هدف نهایی که رفع معضالت بهداشتی و ارتقاء سالمت است نخواهند رسید

                                                                                                                                                                                                 
  پوشش و حجاب

   
پوشیدن ، رنگ و  طرز لباس. ، رفتار ، حرکات و طرز معاشرت زن و مرد در جامعه باید آمیخته با متانت باشداز نظر اسالم               

این مسئله در موردزن بـا توجـه بـه خصوصـیات     . فرم لباس ، سخن گفتن ، طرز راه رفتن همه باید آمیخته با حیا ء و وقار باشد
  .یکی از دستورات مهم اسالمی در این زمینه انتخاب پوشش اسالمی است. جسمی وي  اهمیت بیشتري دارد –روحی 

به جز صورت و دستها در صورتیکه فاقد  هـر  ( با استفاده از پوشش ساده ، بدن خود را بپوشانند مطابق احکام اسالم ، زنان باید 
و زینت و آرایش خود را در برابر مردان نا محرم آشکار ننمایند و بدون هر گونه خود آرایی و خود نمایی در .) گونه آرایش باشند 

  .را در ارتباط با مردان بیگانه مراعات نمایند ) سادگی ( و ) پوشیدگی (  مهم جامعه ظاهر شوند ، یعنی دو اصلّ
  

  فلسفه حجاب
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بدون شک در جامعه اي که مردان به فساد کشیده شوند ، زنان نیز نمـی تواننـد از    :جلوگیري از فساد اخالقی  -1
  .فساد بدور بمانند 

2- ردان گسترش یابد ،  زنان نیز مسـلماً در جامعه اي که به علت بی مباالتی زنان ، فساد در میان م:  ت براي زنامنی 
 .در چنان محیط فاسدي امنیت نخواهند داشت

      وقتی زن با خود آرایی و خود نمایی خود را در معرض دیـد و تماشـاي مـردان بیگانـه    :  جلوگیري از ابتذال زن -3
وشـیدگی و مراعـات   در صورتیکه اگر زنان بـا حفـظ پ  . می گذارد ، به موجودي مبتذل و بی ارزش تبدیل می شود 

متانت و وقار و سادگی در رفتار وگفتار و سایر حرکات ، خود را از  دسترس کامجویی مردان به دور نگه دارنـد ، بـر   
 .حرمت و ارزش آنها در نظر مرد افزوده می شود

4- عه   یکی از آثار مهم مراعات پوشیدگی و سادگی این است که محیط جام: ت و سازندگی به جاي هوسرانیفعالی
ی می کننـد، حجـاب یکـی از    کار و فعالیت می شود  و برخالف اظهار  بعضی که حجاب را مانع فعالیت زن تلقّ محلّ

  .عوامل موثر در افزایش کار و فعالیت می باشد
اعی              از همه مهمتر اینکه پوشیدگی زن درجامعه باعث می شوددر برخوردهاي اجتم:  نگرش انسانی نسبت به زن  -5             

  عاع جاذبه هايمقام انسانی او تحت الشّ.( ي نگردد جلوه هاي ظاهري زن به جاي مقام انسانی او مالك ارزش گذار                    
  .)ظاهري واقع نشود                         

  

  آیا حجاب مخالف آزادي زن است؟
  

د پیکري است که در آن هر فردي مانند سلولی است که در ارتباط با سـلولهاي دیگـر   می دانیم که اجتماع بشري مانن              
از این روست که اصل آزادي مساوي با بی قیدي نیسـت  .  است لذا اعمال هر کس غیر از اثر فردي داراي اثر اجتماعی نیز است 

و صدمه به پیکر اجتماع  نزند و لـذا اگـر رعایـت       بلکه آزادي هر فرد تا آنجا  محترم است که حقوق دیگران را به خطر نیندازد 
پاره اي مصالح اجتماعی زن یا مرد را مقید سازد که در معاشرت ، روش خاصی داشته باشند تا تعادل روحی و اخالقی جامعـه از  

  .بین نرود نمی توان آنرا مخالف اصل آزادي دانست 
   

عی وخیمی دارد و بر عکس مراعات اصل پوشیدگی از عوامل اصلی مبـارزه بـا   نادیده گرفتن حریم حجاب عواقب اجتما             
  فساد در جامعه است پس نمی توان به بهانه آزادي هاي فردي ، حریم پوشش را زیر پا گذاشت و در جهت گسترش فساد و انهدام 

  . بنیان خانواده ها گام برداشت
     
  

  محیط کار و ارزشهاي اخالقی
    

احی شده است کـه او را  ي اجتماعی است ، آفرینش انسان و ویژگیهاي او به گونه اي طرّدن که می دانید انسان موجوچنا            
زندگی اجتماعی ، انسانها را وادار به برقراري یک نوع ارتبـاط و همـاهنگی در   . بسوي اجتماع و زندگی در جمع گرایش می دهد 

  .محیط کار می نماید  قالب مجموعه هایی مانند خانواده ، مدرسه و
در فعالیـت  . انسان در هیچ یک از مجموعه هاي مذکور نمی تواند بدون همکاري و تشریک مساعی نیازهاي خود را تامین نماید 

  . در این بین نیز افراد به یکدیگر نفع می رسانند و هم نفع می برند . هاي اجتماعی به ناچار باید کارها میان افراد تقسیم گردد 
د این رو براي پرهیز از تزاحم و ایجاد فضاي همزیستی بر اساس تفاهم و اخالق باید به یک سلسله ضوابط و آداب اجتماعی تقیاز 

  بی تردید صالح و فساد . ف از مقررات اجتماعی نظم را برهم می زند و آرامش را از افراد سلب می کند داشته باشند ، چرا که تخلّ
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صالح و فساد و شقاوت افراد آن اجتماع تاثیر فراوان دارد ، چرا که افراد در جمع زندگی مـی کننـد و از   ل جامعه در ی و تنزّترقّ
  سعادت جامعه را سعادت خود وانحطاط آن . بنابراین انسان باید خود را از جامعه و جامعه را از خود بداند . دیگران الگو می گیرند

  ) بهترین عبادت ( فرهنگ کار از طرفی انسان را به کار تشویق کرده و کار را بعنوان اسالم براي ایجاد . را انحطاط خویش بداند 
با این بیان به ذکـر ارزشـهاي   . از سوي دیگر به شدت با سستی و تنبلی مبارزه کرده . معرفی می کند ) مجاهدت در راه خدا ( و 

ه و فضایی را فراهم آورده که همگان را به فضـایل اخالقـی   اسالمی می پردازیم که باید بر محیط کار در جوامع اسالمی حاکم بود
    : گرایش و از رذایل اخالقی دور نماید

  ارزشهاي اسالمی حاکم بر محیط کار
   حسن همکاري و همیاري

ه و روحی یکی از خصوصیات بسیار مهم در اخالق اسالمی ، داشتن روحیه همکاري و تعاون ، همدلی و همراهی با افراد                 
  .خدمت به مردم به خصوص به مومنان و صالحان است 

  ب به خداوند متعال این از مجموعه تعالیم قرآنی و سیره اولیاء الهی استفاده می شود که پس از اداي فرایض ، باالترین وسیله تقرّ
  .خصوصیت است که افراد همواره در خدمت مردم بوده و در رفع حوایج ایشان اقدام نماید 

 ))تَ وعاونورِّی البِلَا ع التَّ وال تَ قوي وعاونولَا عاثمِی ال و 2سوره مائده آیه ))  دوانِالع  
افـزون بـر   . ه اي نه تنها کار و هم محیط کار را رشد می دهد ، بلکه سبب رشد و تعالی فرد نیز می شودباید گفت که چنین روحی

سوال شد محبـوب تـرین مـردم کیسـت ؟     ) ص(از رسول خدا .  ه را نیز تضمین می کنداین سالمت و سعادت محیط کار و جامع
  .)) آنکس که وجودش براي مردم سودمند تر باشد: (( فرمودند 

  .در هر حال یکی از اسباب وصول به مقامات معنوي ، حسن سلوك با مردم و حس خیر خواهی نسبت به بندگان خداست 
  بخصوص در جوامعی مثل جامعه ما که داراي مناطق محروم و زیاد. لی بسیار مهم وضروري استاین اصل براي اجراي کارهاي عم

ت پذیري و همکاري بین مردم نباشد و افراد در کارهاي خیر باهم همکـاري و تعـاون نداشـته باشـد      می باشد اگر حس مسئولی
  .جامعه اي گسسته می باشد و نمی تواند جامعه را به هدف مطلوبش برساند 

  

   کوشش و اهتمام
  

عالوه بر اینکه باید در محیط کار و اجتماع روحیه تعاون و همیاري حاکم باشد الزم و ضروري است که افراد به کار مردم              
  :اهتمام داشته باشند و نسبت به انجام آن کوشش نموده و مشکالت مردم را اصالح نمایند چنان که خداوند فرموده است

 ))نَّاما المومنَنو ااَفَ ةٌخوصلحوخَاَ ینَا بیکُو10سوره حجرات آیه .))  م  
.))                                                                                                 همانا جز این نیست که مومنان برادر یکدیگرند پس میان برادران خود را اصالح کنید(( 

 مینَسـل لمنادي یـا لَ ی الًجر عمن سم م ونهم یسلَفَ مینَسلالم ورِماُبِ مهتَالی حصبن اَم: (( نقل شده است ) ص(از رسول خدا          
  کسی که در هر صبح به امور مسلمین همت نگمارد و در اندیشه کارهاي آنان نباشد از آنها نیست (( ))   مٍسلمبِ یسلَفَ بهجِم یلَفَ

  .))   و کسی که فریاد مردي را بشنود وکمک می طلبد و به او کمک نکند مسلمان نیست
  وجدان کاري

ار را به درستی ادا کند چنانچه حضرت رسـول  وجدان کاري به این معناست هر گاه کاري به فرد واگذار شد حق آن ک                 
  .))هر گاه بنده اي کاري انجام دهد خداوند دوست دارد که آنرا محکم و متقن انجام دهد: (( فرمودند ) ص ( اکرم 

وجدان کاري در بین مردم به دلسوزي در مورد کار معروف است ومنظور این است که انسان وظایف محوله را به نحو احسن انجام 
یک نیروي بهداشتی در برابر مشکالت بهداشتی منطقه خود حساس بوده و وظایف خود را در مسیر حل مشکالت بـه   مثالً. دهد 

  . نحو احسن انجام دهد و به وقت گذرانی و اتالف وسایل در اختیار خود نپردازد 
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ی براي موفقیت در کسب و کار خود نیازمند هر صاحب فن: (( آمده است که می فرماید) ع( در حدیث بسیار مهمی از امام صادق 
م امین باشد و در کار و مـال مـردم امانـت و    ر در فن و حرفه مورد نظر داشته باشد  دوص و تبحل تخصاو: سه خصوصیت است 

م با صاحب کار خود خوش برخورد و خوش قلب باشد درستی را حفظ کند  سو.  
  نظافت و آراستگی

  م اسالمی است و یکی از اصولی که در ارتباط بر قرار کردن با دیگران نقش بهداشت و نظافت از دستورات مسلّرعایت                 
  نظافت و آراستگی باعث سالمت جسمی  و روحی فرد می شود البته آراستگی به معنی مد گرایی و تجمل گرایی در . زیادي دارد 

ادل بودن در پوشش و بدن انسان می باشد به یاد داشته باشیم که خداونـد  پوشاك و وسایل نیست بلکه به معنی پاکیزگی و متع
  .زیباست و زیبایی را دوست دارد 

  باطنظم و انض
  : می فرمایند) ع(نظم و انضباط در تمام شئون زندگی بزرگان وجود داشته و دارد حضرت علی                  

  .))سفارش می کنم شما را به رعایت تقواي الهی و رعایت نظم و انضباط در امورتان ((   )) مکُمرِاَ ظمِنَ اهللا وقوه تَم بِوصیکُاُ(( 
  :نظم و انضباط در کارها داراي مزایایی می باشد

 الگو شدن براي دیگران -5آرامش خود فرد                                                     -1
 مورد تشویق هاي معنوي و مادي قرار گرفتن - 6                  دلگرمی و لذت بیشتر از کار                 -2
 جلوگیري از سر درگمی و حیرانی در کار - 7پیشرفت بهتر و زیباتر کار                                      -3
  طه و اثرات فراوان دیگرپاسخ دهی مناسب به مسئولین مربو -8رضایت ارباب رجوع                                                -4

  رازداري
  .رازداري یکی از ارزشهاي باالي اجتماعی و انسانی است که بسیار بر آن تاکید شده است           

  انسان باید رازدار باشد و پرده از اسرار دیگران بر ندارد و این امر را در همه ابعاد فردي و اجتماعی رعایت کند از ابعاد رازداري 
  .آنهایی که از اسرار درون زندگی افراد آگاهی بیشتري دارند  و رازهاي مردم است خصوصاًحفظ اسرار 

  برقراري ارتباط اجتماعی
امروزه با توجه به تحوالت اجتماعی ، برقراري ارتباط مناسب الزمه داشتن یک زندگی سالم بوده و این موضوع می تواند               

  :وانی افراد جهت انجام فعالیت هاي روزمره داشته باشد بنابراین به نکات زیر باید توجه کرد نقش ویژه اي در سالمت روحی و ر
   احترام گذاشتن به باورها و افکار دیگران -1
  ابراز احساسات متناسب با محیط و جو اجتماعی باشد  -2

 احتیاط در عملکرد خود جهت جلوگیري از اثرات روانی منفی در دیگران-- 3          
 ) فراموش نکردن سهم خود در مشکالت و مشاجرات( عدم سرزنش دیگران بطور یک طرفه  -4
 قبول کردن خطاهاي احتمالی خویش -5
 خود ، جو روانی اجتماعی مطلوب را حفظ کنیم مطلوب با سکوت و یا عدم حضوردر شرایط روحی نا - 6
 ارزشهاي شخصی سازگاري و انعطاف پذیري معقول و عدم اصرار و پافشاري در - 7
    گوش دادن به صحبتهاي دیگران -8
  ارزیابی رفتارهاي اجتماعی و شخصی خود در پایان روز و هفته -9
 

  انتقاد پذیري
انتقاد سازنده نقش اساسی در پیشرفت و تعالی جامعه دارد و همیشه بهترین نظرها و آراء در سایه نقد و بررسـی بدسـت   

  .می آید
  . ه معنی بررسی درست از نادرست و تذکر دادن عیب موجود است انتقاد ب: مفهوم انتقاد 
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محبوب ترین برادرانم نزد من کسی است که عیبهاي مرا به ))  وبییع یلَاهدي ا نِم یلَخوانی اا بحاَ: (( فرمایند می) ع(امام صادق 
   .))کند من هدیه

  .اثر تخریبی خواهد داشت که سازنده باشد و االّ انتقاد در صورتیکه زمینه ساز رشد و تعالی جامعه است
  

  :ویژگیهاي انتقاد سازنده  

  هدف از انتقاد باید تنها اصالح و بر طرف کردن عیب موجود باشد -1
به عبارت دیگر آنچـه در انتقـاد مهـم    . انتقاد باید به گونه اي مطرح شود که شخصیت فرد مورد انتقاد ، هتک نشود   -2

لذا باید در انتقاد جانب ادب و احترام رعایـت و از بـی ادبـی و    . ه است نه توهین به مرتکب آن است بر خورد با اشتبا
 .اتهام خودداري شود 

 .انتقاد کننده نباید فکر کند آنچه را می گوید غیر قابل بحث است ، بلکه باید منتظر توضیح طرف مورد انتقاد باشد  -3
 .و خیر خواهانه باشد تا به آسانی پذیرفته شود انتقاد باید مبتنی بر دالیل منطقی و عقالنی  -4

 
  حسن خلق

 

حسن خلق یکی از واژه هایی که در اسالم نسبت به آن بسیار تاکید شده و از کسی که داراي این صفت باشد تمجید          
  :می فرماید) ص( اکرم اهمیت اخالق نیکو و حسن خلق بقدري است که پیامبر. فراوان شده است 

علما و دانشمندانی . چیزي که روز قیامت در کفه ترازوي انسان گذاشته و آنرا می سنجند خوبی اخالق او می باشد  اولین« 
که در پیرامون علل گسترش سریع اسالم توسط پیامبر بررسی و تحلیل هایی داشته اند به یکی از مهمترین مسـائلی کـه   

  .شده است مردم به او بپیوندند و اسالم آورنداشاره نموده اند اخالق نیکوي پیامبر بوده که باعث 
  :نیز در این رابطه کالمی بسیار زیبا و جالب دارد و می فرماید ) ع(امام حسن مجتبی 

  »بهترین زیبائی ها اخالق نیکوست«
ا آب همانگونه که خورشید برف را آب می کند ، اخالق خوب هم گناهـان ر «  :بیان شده است) ع(در روایتی از امام صادق 

  »می نماید
بـا  . بنابراین مومن باید در برخوردهاي اجتماعی ، اصل را بر مهربانی و حسن خلق بگذارد ، با همه مهربان و صمیمی باشـد 

روي گشاده و در کمال محبت و صفا با دیگران برخوردکند ، زیرا ریشه بسیاري از صفات حسنه همین صـفت نیکوسـت و   
  .براي نیل به کماالت عالیه انسانی است داشتن اخالق خوب ، بهترین وسیله

  

  زیبایی کالم و خوش زبانی

  .))بگویید  با مردم به نیکویی سخن((    83سوره بقره آیه ))  سناًح اسِلنّوا لولُقُ((                    
  .))وست زیبایی درون و فکر آدمی در زبان ا(( .))  سانالل مال فیِلجاَ(( : می فرمایند) ص( رسول خدا 

  :ویژگیهاي سخن گفتن نیکو عبارتند از
  پرهیز از غیبت - 5کم گویی                                                         -1
 پرهیز از دروغ -6مفید گویی                                                     -2
 پرهیز از ناسزا گفتن - 7        آرام گویی                                               -3
  پرهیز از سخن چینی و عیب جویی -8 عفت کالم                                                      -4

  وصبرو بردباري کنترل خشم
  خشم باعث از بین رفتن ایمان خواهد شد که باید بیندیشیم چقدر خطرناك است و براي آن دارویی پیدا کنیم          
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ت و خشم در برخی موارد به سراغ انسان می آید ولی انسانهایی قوي و متعادل هستند کـه نگذارنـد خشـم بـر آنهـا      صبانیع
انسان در زمانی که خشمگین است تصـمیم گیریهـاي   . مستولی شده و عنان خویش را به دست خشم و عصبانیت خود ندهند 

  ان باید ابتدا سعی کند خشمگین نشود اما اگر عصبانی شدیم چه کنیم ؟ غیر عاقالنه انجام می دهد که در برابر این معضل انس
  .ك است خارج شویمابتدا باید خود را از حالتی که باعث خشمگین شدن ما شده خارج کنیم و از محیطی که محرّ

  یا اگر نشسته ایم به  سپس روي مسائل اتفاق افتاده فکر کنیم و عجوالنه تصمیم نگیریم در این حین اگر ایستاده ایم بنشینیم
 که خود سودمند است ولی بهترین کار در زمان خشم یاد و فکر خداست که دل) در صورت امکان ( صورت خوابیده در آییم 

  .))دآگاه باشید که تنها با یاد خدا دلها آرام می گیر((  2 8سوره رعد آیه ))  وبلُالقُ نُئّطمتَ اهللاِ کرِذال بِاَ: (( راآرام می کند 
  :نیز در این رابطه می فرمایند) ص(پیامبر گرامی اسالم 

قدرتمندترین و قوي ترین شما کسی است که به هنگام خشم مالک نفس خود باشد و حلیم ترین شما آنکـس اسـت کـه در    « 
  .وقت قدرتمندي عفو کند

  :نیز فرموده است) ع(امام کاظم 
  ».کند ایمان می خداوند قلب او را در قیامت پر از امنیت و اجراي خشم خود باشدلیکه قادر بر حاکسی که خشم خود را فرو برد در« 

در مسایلی که در هر جامعه وجود دارد صبر از اهمیتی ویژه برخوردار است و اگر افراد دست اندکار مثل بهـورزان بـراي حـل    
و ارتقـاء سـطح سـالمت مـردم اسـت       مسایل بهداشتی صبر نداشته باشند هیچگاه به هدف نهایی که رفع معضالت بهداشتی

   .نخواهند رسید و فقط با صبر و پیگیري است که می توان به هدف نهایی دست یافت
  ویژگیهاي نظام اخالقی اسالم

  

  وسعت دامنه آموزشهاي اخالقی در اسالم -1
سالم چنان پهناور است که در دامنه تعالیم اخالقی در ا. یکی از امتیازات نظام اخالقی اسالم و سعت و گستردگی آن است       

کسانی که با کتب حدیث آشنایی دارند می دانند که تعلیمات اسالمی و  .اینجا نمی توان حتی فهرست کاملی از آن را ذکر کرد 
به جرأت می توان گفت هیچ نکته اي را حتی در جزیـی تـرین مسـایل     از جمله آموزشهاي اخالقی آن چنان گسترده است که

ده است عمیق ترین و دقیق ترین نکته ها در زمینه تربیت روحی و اخالقی در قالب جمله هاي ساده و کوتاه بیـان  ناگفته نگذار
همین تعالیم وسیع و عمیق خود بزرگترین معجزه در اثبات . شده و دستورهاي عملی براي سازندگی اخالقی ارائه گردیده است 

  . حقانیت این دین آسمانی است 
  لیم اخالقی اسالم                جنبه همگانی تعا -2

یکی دیگر از ویژگیهاي نظام اخالقی اسالم این است که هر کس در هر مرتبه از کمال فکري و معنوي می تواند متناسب با         
یمـات  ظرفیت درك خود از آن بهره مند  شود ، یعنی بر خالف تعالیم اخالقی فالسفه که غالبا به درد قشر معینی می خورد تعل

  .اسالمی چنان است که همه افراد در تمامی سطوح می توانند از آن سود جویند 
آموزشهاي اخالقی اسالم چنان تنظیم شده است که در عین عمیق بودن ، قابل استفاده براي عموم است  بطوریکه هر چـه در  

بنـابراین سـادگی    .تر شناخته می شودمسیر رشد فکري و معنوي پیشرفت بیشتري حاصل شود ، عمق و غناي این تعالیم بیش
ظاهر این آموزشها را نباید دلیل سطحی بودن آنها دانست ، بلکه این یکی دیگر از جنبه هاي اعجاز اسالم است که توانسته این 

  .دو جنبه به ظاهر متناقض را در یک جا جمع کند
  

  هماهنگی در پرورش فضایل         -3
ه تنها یک یا چند فضیلت در درون او رشد یابد ، بلکه کسی است که همه ارزشهاي انسـانی  انسان کامل کسی نیست ک           

در پرورش هر یک از ارزشهاي انسانی بخشی از . در حد اعالي خود در درون او پرورش یابد و این رشد ، رشدي هماهنگ باشد 
می رسد که همه استعداد هـاي او بـه شـکوفایی     استعدادهاي فطري انسان شکوفا می شود و زمانی انسان به کمال نهایی خود

از ویژگیهاي مهم نظام اخالقی این است که تنها به پرورش یک یا چند ارزش در وجود انسان .رسدو هیچ استعدادي ضایع نشود
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. دهـد  نمی پردازد ، بلکه دیدي همه جانبه نسبت به تربیت انسان دارد و پرورش همه ارزشهاي انسانی را مورد توجه قرار مـی 
در کنار ارزشهایی چون عبادت ، زهد ، اخالص و امثال آن به تحصیل علم ، انجام وظایف خانوادگی ، اجتمـاعی و  : بعنوان مثال 

سیاسی نیز سفارش شده است واهمیت دادن به علم از توجه به دل و تأکید به وظایف فردي از توجه به وظـایف اجتمـاعی بـاز    
ه نمونه اعالي تربیت اسالمی هستند ، در همه زمینه ها نمونه و سرمشق بوده اند در یک یا چند پیشوایان اسالم ک. نداشته است
                                                  .زمینه خاص

  نقش عوامل معنوي در سرنوشت انسان
  

و محسوس خالصه می شود از نظـر انسـان    جهان بینی مادي نظام جهان در علل و عوامل مادي بطوریکه می دانیم از نظر         
و تنها ایـن عوامـل   . منحصرأ مادي است .... روزي ، سالمت ، سعادت و: مادي عوامل موثر در زندگی و سرنوشت انسان از قبیل 

یا مادي است که مثال اجل را نزدیک یا دور می سازد ، روزي را توسعه می دهد یا تنگ می کند ، خوشبختی و سعادت را تامین 
  .نابود می کند 

عوامـل روحـی و   ( اما از نظر جهان بینی الهی عوامل دیگري غیر از عوامل مادي نیز در کار این جهان موثرند این عوامـل کـه    
  .همدوش عوامل مادي در زندگی و سرنوشت انسان نقش دارند   -نامیده می شوند ) معنوي 

کسی کـه دیـدگاه الهـی دارد دنیـاي     . ر نظام عالم در خور توجه است مطابق این نظر ، یک سلسله حسابهاي غیر مادي نیز د
طبیعی است که دامنه اختیار و توانایی چنین کسـی گسـترده تـر      . حوادث را داراي تار و پودهایی بیشتر و پیچده تر می بیند 

از آنها یاري جوید در زیر به برخی می شود در میدان دید او عوامل بیشتري وجود دارند که او می تواند در افعال اختیاري خود 
  :ید قرار گرفته اند اشاره می کنیماز این عوامل معنوي که در تعالیم اسالمی مورد تاک

  

  عوامل معنوي در تعالیم اسالمی
  مجاهدت در راه حق -1

  د و نصرت بیابد ، اگر فرد یا جامعه اي در مسیر حق و صالح گام بردارد و در این راه کوشش به خرج دهد و شایستگی تایی    
  .دستگاه علی و معلولی جهان به حمایت او بر می خیزد و او را از یاري و پشتیبانی خود بهره مند می سازد 

 ))ذینَالَّ و جاهنَا فینا لَدونَّهدیهم سلَبنا و لَ اهللاَ نَّامع الم69سوره عنکبوت آیه .))  نینَحس  
  .))محققا آنها را به راه خویش هدایت می کنیم و همیشه خدا یار نیکو کاران استآنانکه در راه ما کوشش کنند (( 
 ))ن تَاوا اهللاَرُنص یرکُنصم و ت اَبِّثَی7آیه ) ص(سوره محمد .)) مکُقدام   
  .اگر دین خدا را یاري کنید خدا شما را یاري می کند و گامهایتان را ثابت می کند(( 

  توکل و اعتماد به خدا  -2
توکل به معنی انتخاب نمودن وکیل و اعتماد بـر دیگـري کـردن    . نظور از توکل ، سپردن کارها به خدا و اعتماد بر لطف اوستم

بدیهی است به هر میزان توانایی و آگاهی وکیل یک شخص بیشتر باشد احساس آرامش بیشتري به آن فرد دسـت مـی   . است 
نا محدود است هنگامی که انسان بر او توکل می کند آرامش فوق العاده احساس  از آنجا که علم خدا بی پایان و تواناییش. دهد

  .می کند و در سختی ها خود را در بن بست نمی بیند و احساس ضعف نمی کند 
مسئله توکل در زندگی انبیاء الهی درخشش فوق العاده اي دارد آنها همیشه در برابر مشکالت طاقت فرسا خـود را زیـر سـپر    

  .خدا قرار می دادند و یکی از دالیل پیروزي آنها داشتن همین فضیلت اخالقی بود توکل بر 
     
  
  

                                                                                                                                     
  دعا -3

  
توکل یعنی اینکه انسان در پیمودن راه حق تزلزل به خود . یکی دیگر از حسابهاي جهان ، توکل و اعتماد به خداست 

یح و خداپسندانه بر گزیند و فعالیت خود را متوجه آن کند و را ندهد و مطمئن باشد که اگر در زندگی هدفی صح
 .نتیجه کار خود را به خدا واگذارد ، خداوند اورا تحت حمایت خود قرار می دهد
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هاي این جهان که می تواند از جریانهایی جلوگیري کند یـا جریانهـایی را بـه وجـود آورد     ر بر پدیده یکی از عوامل موثّ          
دعاست به عبارت دیگر دعا یکی از مظاهر قضا و قدر است که می تواند در سرنوشت پدیده اي موثر باشد یا جلوي قضا و قدر را 

  .بگیرد 
  .))دعا قضا را بر می گرداند هر چند آن قضا محکم شده باشد(( سفینه البحار ماده دعا    )) براماًا مبرِواُلَ و ضاءالقَ درُی ءعالداَ(( 

       
  صدقه ها و احسانها    -4

  .صدقه ها و احسانها یکی دیگر از مظاهر قضا و قدر است که از مجراهاي معنوي در تغییر و تبدیل سرنوشتها موثر است          
کسانیکه به واسطه گناهان می میرنـد از  ))  ((   االجالِبِ وتمن یمم رِکثَاَ وبِنُا الذُّبِ وتمن یم: (( می فرمایند ) ع(امام صادق 

  .))کسانیکه به واسطه سر آمدن عمر می میرند بیشترند 
  

  نیکی کردن    -5
از قبیل پدر ) صاحبان حقوق ( ارند آزار رساندن به جانداران اعم از انسان و حیوان بویژه کسانیکه بر گردن انسان حقی د         

  .و مادر و معلم ، در همین زندگی دنیایی نیز اثرات بدي به دنبال دارد 
بطور کلی طاعت و گناه ، توبه و پرده دري ، عدل و ظلم ، نیکو کاري و بد کاري ، دعا و نفرین و امثال اینها از عواملی هستند که 

  .موثر می باشند و یک سلسله حسابهاي مخصوص براي خود دارند...  وزي ودر سرنوشت بشر از نظر عمر ، سالمت ، ر
  

  الگوي اخالقی
است بدون آشنایی با الگوي عملـی  )) الگوي انسان کامل (( یکی از مسائل مهم در تربیت اخالقی انسان ، دسترسی به               

  .در خود سازي یاري نمی رساند  مباحث اخالقی غالبا در حد تئوري باقی می ماند و عمال انسان را
در مکتب هاي بشري الگویی کامل و همه جانبه که درس انسانیت و کمال را در مراحل گوناگون زندگی عمال آموزش دهد وجود 

از این رو ، پیروان این مکتـب هـا در بسـیاري از مسـائل     . ندارد و حتی ادعاي وجود چنان الگویی نیز در این مکتب ها نیست 
اما در مکتب هـاي آ سـمانی ،   . فاقد الگوي الزم هستند و این یکی از بزرگترین نقض هاي موجود در این مکتب هاست زندگی 

الگـوي تمـام عیـار    ) ص (در مکتب اسالم ، شخصیت پیـامبر  . رهبران این مکتب ها الگوهاي عملی براي پیروان خود هستند 
معرفی می کند و مسلمانان را به پیروي از ایشان فرا می ))  سوةاُ(( را ) ص ( قرآن کریم شخصیت پیامبر اسالم . انسانیت است 

  .خواند 
  .))پیامبر براي شما نمونه و الگوي نیکویی است((   21سوره احزاب آیه .))  هٌنَسح هسواُ اهللاِ ولِسفی ر د کانَقَلَ(( 

ر ، خودسري ها و بی برنامه گیها و نیز سردر گمی در بیراهه ها دسترسی به چنین الگوي واال ، مسلمانان را از تقلیدهاي زیان با 
ناآشنایی با زندگانی پیشوایان آسـمانی سـبب مـی شـود     . نجات می دهد و آنها را با راه و رسم صحیح زندگی آشنا می سازد 

ومی غلط و انواع بدعت هـا  مسلمانان از روشهاي دیگر متاثر شوند و راه وروش ناب اسالمی را با عادات و آداب و سنن ملی و ق
نمونه هاي زیادي از این گونه آداب و رسوم غلط اجتماعی را می توان در زندگانی مسلمانان یافت که نتیجـه انحـراف   . بیاالیند 

  .آنها از اسالم ناب محمدي است 
نیست و حتی سخن گفـتن   شناخت کامل آن براي کسی ممکن چنان است که اوالً) ص ( شخصیت ملکوتی پیامبر اکرم            

امـا ایـن وظیفـه همـه     . کسی را این توانایی نیست که در تمام زمینه ها چون او باشـد   ثانیاً. درباره او کار بس دشواري است 
بجاي پیـروي از ایـن و آن یـا    . مسلمانان هست که تا آنجا که می توانند خود را شبیه او سازند و درس زندگی را از او بیاموزند 

  .رسوم غلط اجتماعی و یا فرهنگ هاي منحط بیگانه ، به وي اقتدا کنند و تا آنجا که می توانند پا جاي پاي او بگذارند آداب و
ما با دسترسی به چنان شخصیت واال و آموزشهاي آسمانی او ،فرهنگی خودکفا و بی نیاز از دیگران داریم که سـرمایه بزرگـی   

                                                                                                                               .           براي پیشرفت و تعالی ماست
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  )ص(اخالق در آئینه زندگانی پیامبر اکرم 
  

  اخالق فردي -1
  )ص(نماز در نظر رسول خدا                    

  
 روشنی چشـم مـن در نمـاز   .))  ةِلوی الصَینی فع هرَّقُ: (( عالقه زیادي نسبت به نماز داشت و می فرمود ) ص(پیامبر اکرم           
روزي در گفتگو با یاران خود سوالی مطرح کرد به این ترتیب که فرض کنید در جلوخانه شما نهر روانی باشد و شما هر روز .است 

با پنج . نه ، فرمود نمازهاي پنج گانه نیز چنین اثري دارد : پنج بار در آن شستشو کنید ، آیا به تن شما آلودگی می ماند ؟ گفتند 
  .، خدا لغزش ها را از آدمی می زداید و روح او را پاکیزه می سازد نماز در شبانه روز 

   
                             تتالش و فعالی  
زمانیکه نزد حلیمه بود روزي از او پرسید کـه  . ت بود ك و عالقمند به کار و فعالیاز دوران کودکی پر تحرّ) ص(پیامبر اکرم          

  . من هم از امروز با آنها خواهم رفت : فرمود . ؟ حلیمه پاسخ داد گوسفندان را به چراگاه می برند  برادرانم به کجا می روند
  .عبادت هفتاد جزء دارد و بهترین آن کسب حالل است: فرمودند ) ص (پیامبر اکرم 

  
  سادگی و بی آالیشی                           

  .به روشنی به چشم می خورد سادگی و بی آالیشی آن است ) ص(ر اکرم یکی از اصولی که در زندگانی پیامب          
کم می خورد و کم می نوشـید و  . به کمترین مقدار از نعمتهاي دنیا قناعت می کرد ) ص(پیامبر اکرم : می فرمایند ) ع ( امام علی 

و ثروت را به سود جامعه و بـراي صـرف در    اما در عین سادگی ، طرفدار فلسفه فقر نبود ، مال. جامه اي بسیار ساده می پوشید 
  .راههاي مشروع الزم می شمرد 

  
  پاکیزگی و آراستگی                   

 :خانه پیامبر با همه سادگی همیشه پاکیزه بود و می فرمود. ه خاصی داشتندبه پاکیزگی و آراستگی توج) ص(پیامبر اکرم            
از ناشسته رها کردن ظرفهاي غـذا ، و ظـرف آب و غـذا را بـدون سـرپوش      . ید و تمیز کنیدمحوطه جلوي خانه خود را جارو بزن

          پیـامبر . آلوده نسازند و در موقـع شستشـوي بـدن داخـل نهرهـا نشـوند        دستور داده بود آبها را مطلقاً. گذاردن نهی می کرد
  )) .خداوند آلودگی را دشمن می دارد : (( می فرمود  ) ص(اکرم 

شـبو  وبه خ. ر سازند و سپس در نماز جمعه حاضر شوند زهاي جمعه یاران خود را تشویق می کرد که غسل کنند و خود را معطّرو
کردن خود و خانه اهمروزانه چندین بار به ویژه قبل از خواب و بعد از بیداري و قبل از هرنماز مسواك می زد. ت می داد ی.  

  
  )ص(اخالق اجتماعی پیامبر اکرم  -2

  

  قدر دانی و حق شناسی                    
   

در مسجد پیامبر زنی جارو مـی کشـید و   . حق شناسی و قدر دانی است ) ص(یکی از بارزترین ابعاد شخصیت پیامبر اکرم          
جویاي حال وي . او را در مسجد نیافت ) ص(شبی رسول اکرم . شبها همانجا می خوابید و مردم هزینه زندگی او را می پرداختند 

ر شد و با همراهان به از شنیدن خبر مرگ آن بانو متاثّ) ص(پیامبر اکرم . شد خبر دادندکه از دنیا رفته و او را به خاك سپرده اند 
ت خواند و برایش طلب آمرزش کرد و بدین وسیله به مسلمانان درس وفاداري و حق شناسی داد سر قبرش شتافت ، نماز می .  
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  تواضع و فروتنی                           
هرگاه شخص ناشناسی وارد مجلس می شد : ابوذر می گوید . تواضع و فروتنی بود ) ص(یکی از ویژگیهاي بارز پیامبر اکرم          

است ؟  ) ص( دآن حضرت را نمی شناخت ، تا اینکه می پرسید کدام یک از شما محم  
  
   

  تعفو و گذش                      
  .بود) ص(خود از سجایاي بارز پیامبر اکرم  چشم پوشی از خطاي دیگران و گذشتن از حقّ         

در جنگ احد علی رغم آن همه وحشی گري و اهانتی که به جنازه عموي بزرگوارش حمزه روا داشتند ، با کشتگان قریش دست 
اما نباید فراموش کرد که آن همه عفو وگذشت . انتقام بر نیامد به عمل متقابل نزد و بعد ها که به قاتلین وي دست یافت در مقام

همه مربوط به مواردي بود که جنبه شخصی داشت ، و لذا در مسائل اصولی و عمومی ، با کمال قدرت و صالبت عمل می کرد و تا 
صیه و خواهش هیچ کس اورا از تو. در اجراي عدالت و دفاع از حق قاطع و سخت گیر بود . احقاق حق نمی نمود آرام نمی گرفت 

  . اجراي عدالت باز نمی داشت 
  
  

  معاشرت با مردم                       
با مردم به قدري  محبت آمیز بود که مردم او را براي خود پدري مهربـان و دلسـوز مـی دانسـتند و در     ) ص(رفتار پیامبر        

بدیهاي دیگران را پیش من بازگو نکنید زیرا : به اصحاب و یارانش می فرمود . دشواري ها و مشکالت زندگی به او پناه می بردند 
  .من دوست دارم با دلی خالی از کدورت معاشرت داشته باشم 

هنگامی که یکی از اصحاب را غمگین می دید با شوخی کردن او را مسرور می ساخت اما هیچوقت از حریم ادب و وقـار خـارج   
  .روي نمی کرد  نمی شد و در این کار زیاده

هرکس که به خانه آن حضرت می رفت  با کمال احترام و محبت با او رفتار می نمود و از حضور او بلند نمی شد تا وقتی که خود 
  .وقتی با مردم می نشست سعی می کرد تا آنجا که ممکن است با آنها هماهنگ شود. او بلند شود 

  
  

  حقوق همسایه                  
به مراعات حقوق همسایه تاکید بسیارمی کرد و مسلمانان را سـفارش مـی کـرد کـه روابـط خـود را بـا        ) ص(مبر اکرم پیا      

  : همسایگان بر مبناي نیکی و محبت بنیان نهند تا آنجا که در غزوه تبوك اعالم کرد 
  .))هرکس همسایه خود را آزار رسانده با ما نیاید (( 
  
  وق حیواناتمراعات حق                   

با حیوانات نیز به نرمی و مهربانی و انصاف رفتار می کرد ظرف آب را پیش گربه چندان نگه می داشـت کـه   ) ص(پیامبر اکرم    
  .به مداواي خروسی که در خانه داشت و مریض شده بود پرداخت یکبار شخصاً. خوب بنوشد و سیراب شود 

بـه بهتـرین و دقیـق تـرین     ) ص(هاي حمایت از حیوانات بیفتد ، پیامبر اسالم  قرنها قبل از اینکه بشر به فکر تشکیل جمعیت
صورت از حقوق حیوانات سخن گفته و مردم را به مراعات دقیق آنها دستور داده است تا آنجا که اگر کسی مراعات این حدود را 

  .ف است صاحب حیوان را وادار به مراعات حقوق او کند نکند حاکم شرع اسالمی موظّ
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  اس یا حقوق دیگرانحق النّ                     

  
      وقتی در دینی حقوق حیوانات این اندازه مورد توجه است ، معلوم است که حقوق انسانها تا چه اندازه اهمت دارد ی.  

ا زیر پـا  ت قرار داد، یا حقوق او روقتی نمی توان حیوانی را بیجا آزار رساند ، آیا می توان انسان دیگري را بیجا مورد آزار و اذی
در ) ص(نهاد ؟ مراعات دقیق و همه جانبه حقوق مادي و معنوي دیگران از نظر اسالم اهمیت فوق العاده اي دارد و پیامبر اکـرم  

  .مورد زیر پا گذاشتن حقوق دیگران ، فرموده است که آن ظلمی است که بخشوده نمی شود 
  ) .))بخشوده نمی شود( ی شود ستمی که رها نم.))  ((  كرَتی ذي الالَّ لملظُّاَ(( 

  .                    مسلمان کسی است که دیگران از هر جهت از دست و زبان او در امان باشند: فرمودند) ص(همچنین پیامبر اکرم 
  

              
  کار خود را بر عهده دیگران نمی نهاد      

  
د ، شخصا انجام می دادند و عالوه بر آن در کارهاي خانه نیز کمک مـی  کارهاي خود را تا آنجا که ممکن بو) ص(پیامبر اکرم      

  )).از رحمت خدا بدور است کسی که سربار دیگران شود .))  ((  اسِی النَّلَع هلَّلقی کَن اَم نٌلعوم: (( کردند و می فرمود 
کنند هر چه می توانند کارهـاي خـود را بـه    کسانیکه چنان طرز فکري دارند سعی می . نقطه مقابل آن طرز فکر انتفاعی است 

خود خواهانه اي بر خالف اصول اسالمی است  چنین روحیۀ. ورند دیگران تحمیل کنند و در واقع همگان را در خدمت خود در آ
        .و سبب می شود شخص منفور دیگران شود
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  پرسشهاي درس اخالق
  

 ه چیست ؟کلو مالق ، تعریف اخ -1
 .آیا اخالق قابل تغییر است ؟ با بیان یک آیه توضیح دهید -2
 .آیا اخالق جنبه فردي دارد یا اجتماعی؟ توضیح دهید -3
4- ت اخالق را از دیدگاه قرآن بیان کنیداهمی. 
 .نیدآیا از دیدگاه قرآن وراثت در اخالق اثر دارد؟ با اشاره به مضمون یک آیه چگونگی آن را بیان ک -5
آیا از دیدگاه قرآن گروه معاشران و دوستان در اخالق انسان اثر دارد ؟ با اشاره به مضمون یـک آیـه چگـونگی آن را     -6

 .بیان کنید
آیا از دیدگاه قرآن فرهنگ جامعه در اخالق انسان اثر دارد ؟ با اشاره به مضـمون یـک آیـه چگـونگی آن را توضـیح       -7

 .دهید
 .بر اخالق انسان با استفاده از آیات قرآن توضیح دهید  درباره چگونگی اثر گذاري محیط -8
 .درباره چگونگی اثر گذاري علم و آگاهی بر اخالق انسان با استفاده از آیات قرآن توضیح دهید  - 9

 .درباره چگونگی اثر گذاري عمل و رفتار بر اخالق انسان با استفاده از آیات قرآن توضیح دهید -10
 .خوراك در اخالق انسان با استفاده از آیات قرآن توضیح دهیددرباره چگونگی تاثیر تغذیه و  -11
 امانت در معناي عام و کلی خود شامل چه اموري است ؟  -12
 .با استفاده از مفاهیم قرآنی درباره دو صفت اخالقی تواضع و تکبر توضیح دهید -13
 .با استفاده از مفاهیم قرآنی درباره صفت پسندیده توکل بر خدا توضیح دهید  -14
 .تفاده از مفاهیم قرآنی درباره صفت اخالقی قناعت و حرص توضیح دهیدبا اس -15
 چه عواملی سبب سالم سازي محیط کارمی شود؟ -16
 .ویژگیهاي نظام اخالقی در اسالم را بیان کنید -17
 .نقش عوامل معنوي در تعالیم اسالمی را توضیح دهید  -18
 .ضرورت نیاز به الگوي اخالقی را توضیح دهید - 19
 .از جنبه فردي توضیح دهید) ص(زندگانی پیامبر اکرم  اخالق را در آئینه -20
 .از جنبه اجتماعی توضیح دهید) ص(اخالق را در آئینه زندگانی پیامبر اکرم  -21
  معیار فضیلت اخالقی از نظر اسالم چیست؟ -22

                                                                                                                                                                                 .   عملی که از روي اراده واقع شود-)1
  .عملی که از روي خود خواهی نباشد و به انگیزه دیگر خواهی صورت پذیرد- )2
  عملی که از وجدان انسان سرچشمه گرفته باشد-)3
  در مراتب قرب باال بردعملی یا صفتی که انسان را - )4

  گی هاي نظام اخالقی اسالم نیست؟ هکدام مورد از ویژ-)23
  جنبه همگانی تعالیم اخالقی اسالم- )2                                                         توجه به باطن بیش از توجه به ظاهر و کیفیت عمل-)1

  هماهنگی در پرورش فضایل-)4                                                                 وسعت دامنه آموزش هاي اخالقی در اسالم   -)3
  هر عملی که انسان را به قرب الهی نزدیک تر سازد چه نام دارد ؟-)24

  توبه- )4فضیلت                                              -)3                 تقوا                                          -)2اخالص                                            -)1
  ؟ه گی هاي نظام اخالقی اسالم نیستکدام مورد از ویژ )25

  ه همگانی تعالیم اخالقی اسالمجنب- )2تقدم حقوق فرد بر جامعه                                                                                            -)1 
  هماهنگی در پرورش فضایل-)4                                                           وسعت دامنه آموزش هاي اخالقی در اسالم      -)3
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  از چه چیزي به عنوان روح عمل یاد شده است ؟-)26

   کیفیت عمل- )4جهت عمل                                       -)3ت عمل                                                     نی-)2شکل عمل                                   -)1
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
 

    

  
  :ذمنابع و ماخ

  
  مقدمه اي بر جهان بینی اسالمی                                             شهید استاد مطهري 
  )دانشگاه تهران از انتشارات(برخی از نویسندگان                                                                  معارف اسالمی         
  اخالق اسالمی                                                                          محمد علی سعادت 
  شهید استاد مرتضی مطهري                                              انسان کامل                                 
  تعلیم و تربیت                                                                          شهید استاد مرتضی مطهري  
  شهید استاد مرتضی مطهري                 حجاب                                                                       
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