
 

 

 

 

 

 

 آن یقرآن و نظام اخالق

 یزاده اصفهانحسن سراج

   چکیده

 دیـنظـام جد کیـ شـنهادیپ ا  یقرآن و ثان ینظام اخالق یضرورت طراح ۀادل انی بپژوهش اوال نیهدف ا
 جیمنظور، با توجه به آثـار و نتـا نیمند و جامع است. بدنظام یآن در ساختارقر یاخالق یهاآموزه یبرا

گانـه هجده ۀبـه ادلـ ،یلیتحل ـی فیپژوهه با استفاده از روش توص نیقرآن، در ا یاخالق اتیآ یمندنظام
سو، صـفات خـدا  کیاساس، از  نی. بر اشودیقرآن استناد م ینظام اخالق یاثبات ضرورت طراح یبرا
و  راتیتـأث گـر،ید یاست؛ و از سو ینظام اخالق یطراح یکه مقتض شودیاسالم آورده م یهایژگیوو 
و  یفـرد اتیـاخالق، انسان و ح ،خود قرآن یبرا ینظام اخالق کی یکه در طراح شودیذکر م یدیفوا

 زیـرا ن هنـیزم نیـدر ا یپژوهش یکمبودها ستم،یس ینظام به معنا کی ی. طراحدیآیاو به بار م یاجتماع
و « روابط»، «صفات» ،«ییمعنا» ،«یلفظ»بر نظامِ  یمختلِف مبتن یهانظام ی. در ادامه با معرفکندیجبران م

 یهـامنـد کـردن آموزهبـه نظام یـ که هر کـدام بـه شـکل «ستمیس»بر  ینظام مبتن زیاخالق و ن« مراحل»
 نیـا نـدی. برآشـودیمـ شـنهادیقـرآن پ ینظام اخالق ینگر براو کالن دیجد یاند ـ مدلپرداخته یاخالق
 قرآن است.  یاز نظام اخالق یو چهاربعد شکلیساختار هرم کی ۀارائ ق،یتحق
 
 قرآن، اخالق در قرآن. یقرآن، ضرورت نظام اخالق ینظام اخالق ،یاخالق، نظام اخالق: هادواژهیکل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 ی.پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم اریاستاد (seraj.hasan@gmail.com) 

 (۳۱/۳۹/۷۵؛ تاریخ پایرش  ۱۷/۱۱/۷۶تاریخ دریافت: )
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 مقدمه

اسـت. قـرآن « قـرآناخـالق در »های مهم معارف قرآن، مباحث مربوط بـه یکی از بخش

قـرآن،  کـاوش در آیـات انـدکیبخش اسـت کـه بـا های اخالقی و هدایتسرشار از آموزه

 های اخالقی را در تاروپود تعالیم آن آشکارا دید.توان نقش محوری هدایتمی

 یهـاآموزه آیـا کـه اسـت بـوده مطرح پرسش این مسلمان، میان اندیشوران در دیرباز از

 نظـامی بـر آن عناصـر اجـزا و و است برخوردار و منسجم منطقی ساختاری از قرآن اخالقی

 اسـت نامنسـجم و پراکنـده اخالقی هایتوصیه دربردارندۀ قرآنکه این یا است استوار علمی

   کرد؟ دهیسازمان وار،نظام و مرتبط ساختاری و سازوار مبنایی بر را آن نیست ممکن که

هـای اخالقـی آن را بـه رفتی قرآن در حوزۀ اخالق، بتوان مفـاهیم و آموزهمع اگر در نظام

هـای اخالقـی قـرآن در تعلـیم و تـوان از گزارهصورت منظم و سیستمی ارائه کرد، بهتـر می

هـا منـدی از آنها به دیگران و بهرهتربیت اخالقی و در حیات فردی و اجتماعی و معرفی آن

استفاده کرد. معارف و مفاهیم اخالقی متعدد قرآن کـه  در حل مشکالت و معضالت اخالقی

های متعدد آن عرضه شـده اسـت، تـأثیر ویـژۀ خـود را در تربیـت الی آیات و سورهدر البه

اخالقی دارد؛ اما چنانچه به صورت منظم و هدفمند و در ساختاری علمی در کنـار یکـدیگر 

جامعه و تعلیم و معرفی آن بـه دیگـران، ویژه در حوزۀ اخالق در قرار گیرند، اثرگااری آن به

 بیشتر خواهد شد.

پژوهـان قرآنـی و نویسـندگان مختلـف، در مواجهـه بـا بر همین اساس، بسیاری از اخالق

های مختلفـی را در ههای اخالقی قرآن، به طراحی یک نظام اخالقی اقـدام کـرده و شـیوآموزه

منـد کـردن آیـات به آثار و نتایجی کـه نظام اند. این پژوهش با توجهدهی آن مطرح کردهسامان

تحلیلـی پـس از بررسـی ادلـۀ ضـرورت اخالقی قرآن دارد، در صدد است به روش توصـیفی

 طراحی یک نظام اخالقی برای قرآن، الگو و ساختار جدیدی از نظام اخالقی قرآن معرفی کند.

ی نظام وجود دارد ـ یکـی جا که در موضوع نظام اخالقی قرآن، دو معنا یا کاربرد برااز آن

« نظام»به معنای مجموعۀ منظم و دیگری به معنای سیستم و نگاه کال ـ در ادامه، ابتدا تعریف 

و کاربردهای آن آمده و سپس با توجه به اهمیت و ضرورتی که برای معرفـی نظـام اخالقـی 
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 نظـام ای بیان شده اسـت کـه بـر ضـرورت و اهمیـتبه عنوان یک سیستم وجود دارد، ادله

گاه با مروری بر آثـار متعـددی کـه بـه ویژه در معنای سیستم داللت دارد. آناخالقی قرآن به

مند کـردن آیـات قـرآن گـزارش و ها در نظامهای مختلف آناند، شیوهاخالق قرآنی پرداخته

که به نگاه جامع و سیستمی بـه اخـالق قرآنـی، کمتـر بررسی شده و در پایان با توجه به این

ای پیشـنهاد شـده اسـت کـه بـا نظام اخالقی قرآن شـیوه« ساختار»جه شده، برای معرفی تو

 نگرِی بیشتر، با نظام به معنای سیستم نیز سازگارتر است.برخورداری از جامعیت و کل

نظـام اخالقـی « شـاکلۀ»و « سـاختار»گفتنی است که محور مباحث این پژوهش، بررسی  

خالقی قرآن و بررسی آیات اخالقی قـرآن سـخنی بـه میـان نظام ا« محتوای»قرآن است و از 

نیامده است. از این رو، سئوال اصلی این تحقیق این است که اوال  چه ضرورتی برای طراحی 

یک نظام اخالقی برای قرآن وجود دارد؟ ثانیا  در یک نگاه کالن به مجموعـۀ آیـات اخالقـی 

ان طراحی کرد که با توجه بـه ضـرورت و توقرآن، چه ساختاری برای نظام اخالقی قرآن می

مندی آیات اخالقی قرآن هست، تناسب بیشتری با نظـام در کـاربردش فوایدی که برای نظام

 به معنای سیستم داشته باشد؟

 تعریف نظام 

های مرواریـد که دانه شودیمبه رشته و نخی گفته « نظام»در زبان عربی و به لحاظ لغوی 

نظام بـه دو معنـا بـه (. اما به لحاظ کاربرد، ۱۱/۷۵۹ :۱۴۳۷منظور،ابن)کند را به هم متصل می

 شود: کار برده می

ای منظم کاربرد دارد و هنگـامی کـه نظام گاهی به طور تسامحی به معنای نظم و مجموعه

شود، منظور نظم یا مجموعۀ اجـزای مـنظم اسـت، ماننـد نظـام خـواب، نظـام نظام گفته می

و... که در برهان نظم برای اثبات وجود خدا به کار بـرده شـده اسـت سکونتی، نظام پوشاک 

(. در این معنا، برای تحقق نظم وجود سه رکن ضـروری اسـت: یکـی، ۱۹۶: ۱۰۵۶)دیلمی، 

وجود اشیا یا اجزای مختلف و متعدد؛ دوم، عامل پیونددهندۀ اشیا یا اجـزا؛ و سـوم، ترتیـب، 

های متعدد و پراکندۀ مروارید کـه بـا ا، مانند دانهچینش و آرایش خاص برای این اشیا یا اجز

 (.۷۷کنند )همان: شوند و نظام پیدا مینخی به ترتیب خاصی به هم متصل و منظم می
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( systemنظام در معنای دیگر آن، همان معنایی است که در انگلیسی معادل واژۀ سیسـتم )

سیستم یا نگاه سیستمی است. برای  شود، مراد از آن، یکرود و وقتی نظام گفته میکار می به

سیستم تعاریف مختلفی شده است. نقطۀ اشتراک در تمام این تعاریف، این است که سیستم، 

های نیـل بـه هـدف راه درهم وابسته است کـه آن اجـزا  ای از اجزای بهیک کل یا مجموعه

توجـه بـه  ا، باز نظام یگرید فیدر تعر (.۰۳: ۱۰۵۷معینی با هم هماهنگی دارند )چرچمن، 

منـد نظام یامجموعـهکـل یـا  ینظام را بـه معنـا توانیآن، م ۀدهندلیعناصر و اجزای تشک

و ارکـان  یعناصـر اصـل نیـاسـت کـه ا یو سه رکن نظر یسه عنصر اصل یدانست که دارا

مانند نظام اخالقی قرآن یـا  1(؛۱۷۱: ۱۰۷۱ )اعرافی، «اصول و اهداف ،یمبان»عبارتند از  ینظر

م )نـه نظام  اخالقی اسالم؛ به این معنا که اگر ساختار و صورت نظام اخالقی قرآن به یک هِـرم

شـناختی، وجودشـناختی، گاه مبانی این نظام )اعـم از مبـانی معرفتاستوانه( تشبیه شود، آن

سـخن  «هاسـتینها و هسـت، هاستیو ن هااست»شناختی و ... )که از خداشناختی و انسان

هـا و بـدها، ، خـوبدهایـنبا وها دیـباآن هستند و اصول این نظام )که از « ۀقاعد»گویند( می

شود آن را شامل می« بدنۀ» 2(دیگویمسخن  هاتیمسئولها و و وظیفه هانادرستها و درست

 دهند.آن را تشکیل می« رأس و سر»و هدف یا اهداف این نظام، 

نظمی و بی مقابلِ خست(، گاهی در نظام در کاربردش به معنای نظم و پیوستگی )کاربرد ن

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 کرده است. ها( را معرفیاین کتاب عناصر اصلی هر نظام تربیتی )مبانی، اصول، اهداف و روش .1

هی است که اصل و اصول را در علوم کاربردی )مانند علـوم تربیتـی و اخـالق(، جا مبتنی بر دیدگا. معنای اصول در این2

ای اسـت کـه اصل در علـوم کـاربردی، قاعـدا عامـه»دارد: داند و بیان میبه عنوان دستورالعمل کلی و راهنمای عمل می

اصـل در علـوم کـاربردی، بـه  منزلة دستورالعمل کلی در نظر گرفت و به عنوان راهنمای عمـل قـرار داد.توان آن را بهمی

ای تجربی، بـه شـکل قضـیه که در علوم نظری واست؛ درحالی«[ نباید»]و « باید»شود که حاوی ای بیان میصورت قضیه

کنیم، الزم اسـت خـود (. بر این اساس، وقتی از اصول اخالقی بحث می۹۵: ۱۰۹۷)باقری، « شود، اظهار می«است»حاوی 

منزله راهنمای عمل و تدابیر اخالقی برای مـا باشـد کـه در ایـن تحقیـق، ایـن ی محدود کنیم که بههایرا به قواعد و گزاره

توان باید و نباید، خوب و بد، و درسـت و نادرسـت اعمـال و اشـخاص و ها میهایی هستند که از آناصول، همان گزاره

   صفات را فهمید.
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پراکندگی و گاه در مقابل تصادف است؛ اما نظام در کـاربردش بـه معنـای سیسـتم یـا نگـاه 

اندیشۀ انسان متفکـر در مواجهـه  1سیستمی )کاربرد دوم(، در مقابِل نگاه جزئی و خرد است.

این رو، برخـی بـه با جهان عینی و علمی، عمدتا  در دو مسیر عمومی جریان داشته است؛ از 

اند و بعضی به شکل کلـی و مجمـوعی. مشـرب معرفتـی جهان به صورت جزئی نگاه کرده

گرایی خوانـده شـده اسـت؛ و هایی همچون اتمیسـم، عنصـرگرایی و تجزیـهنخست، با نام

گرایی یا مکتب توحیـدی را بـه خـود گرفتـه نظرگاه دوم مفاهیمی چون تفکر ارگانیکی، کل

واره در امتداد دیدگاه دوم اسـت کـه در (. نگرش سیستمی یا نظام۶۳: ۱۰۹۱است )سبحانی، 

آن به جای نگاه به جزم جزم عناصر )نگاه جزئی و اتمی(، مجموعۀ اجزا و عناصر به شـکلی 

شـود )نگـاه جـامع و سیسـتمی(. بنـابراین جامع، کلی، پیوسته، هماهنگ و هدفمند دیده می

نگـر باشـد و بـه لحـاظ م معرفتی است که جامع و کلمنظور از نظام در این تحقیق، یک نظا

 شود.ای است که از سه رکن مبانی، اصول و اهداف تشکیل میساختاری مجموعه

 ضرورت و اهمیت طراحی نظام اخالقی قرآن

مند کـردن های متعددی که برای نظامپیش از آشنایی با ساختار نظام اخالقی قرآن و شیوه

ای شود که برای طراحی به ضرورت و اهمیت و فوایدی اشاره آن وجود دارد، شایسته است

دلیـل بـر ضـرورت،  ۱۹نظام اخالقی قرآن به معنای سیستم اخالقی وجود دارد. از ایـن رو، 

 شود.اخالقی قرآن ذکر می اهمیت و فواید استخراج نظام

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

عناِی نظام، عناصر و اهداف وجود دارد؛ اما تفاوت در این است کـه نوعی، در هر دو مذکر این نکته شایسته است که به .1

ها پراکنده نباشـند، بلکـه پیوسـته و مـنظم که این آموزهاند، چه بسا برای اینهای اخالقی روی آوردهگروهی به نظمِ آموزه

هـای کـه همـة آموزهای اینانـد، بـرهای اخالقـی توجـه کردهباشند )نظم در کاربرد نخست(؛ و گروهی نیز به نظمِ آموزه

هـای اخالقـی بـه ای دیده شوند، نه جزم جزم. ممکن اسـت آموزهاخالقی، در ارتباط با یکدیگر و به صورت کل و شبکه

هـا نشـده ای به آن آموزهصورت منظم و پیوسته و حتی هدفمند در کنار یکدیگر جمع شود؛ اما نگاه جامع و کلی و شبکه

نگری است کـه در کـاربرد دوم که وجه فارق این دو معنا، یکی کلنگری نبوده است. خالصه اینو هدف از انتظام نیز کل

موجود و در کاربرد نخست مفقود است؛ و دیگری، جامعیت است که در کاربرد نخست، دیده نشده؛ اما در کاربرد دوم با 

 توجه به ذکر مبانی، لحاظ شده است.
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هـای ژگیوی»(، بعضی، ۱بوده )دلیل « صفات خدا»گفتنی است برخی از این ادله ناظر به  

توجیـه « قـرآن»(، تعدادی، نظام اخالقی را با نظـر بـه ۴و  ۰، ۱را مدنظر داشته )دلیل « اسالم

، نظـام را مسـتدل «های اخالقـی قـرآناخالق و آموزه»(، گروهی با نگاه به ۶و  ۷کرده )دلیل 

و و زنـدگی فـردی « انسـان»(، بخشی از ادله ناظر بـه ۱۰و  ۱۱، ۱۱، ۱۳، ۷، ۹، ۵کرده )دلیل 

(، و بـاالخره، خـع علمـی در ایـن زمینـه نیـز ۱۵و  ۱۶، ۱۷، ۱۴اجتماعی طرح شده )دلیـل 

 گانه به شرح زیر است:ادلۀ هجده 1(.۱۹ضرورت این امر را اثبات کرده است )دلیل 

گونه که در واقـع و کند همانبرخی صفات خداوند مانند حکمت و عدالت ایجاب می .1 

از یک نظام معرفتی برخـوردار اسـت، در مرحلـۀ اثبـات نیـز  در مرحلۀ ثبوت، اخالق قرآنی

(. از سـوی دیگـر، ۱۶: ۱۰۷۳یافته از آیات قرآن استخراج کرد )دیلمـی، بتوان ساختاری نظام

وقتی استخراج نظام اخالقی قرآن ممکن شد، باید چنین نظامی را استخراج کرد تا بر اسـاس 

ت و اعتقاد به خداوند و صـفات او، نظـام مـتقِن داللت اثر بر مؤثر و با توجه به ضرورت اثبا

کنندۀ حکمت و عدالت خداوند باشد. اگر نظام اخالقی قـرآن مـتقن و اسـتوار اخالقی اثبات

باشد و اجزای آن همگی در جای خود با هماهنگی و انسجام باشند، اثری است که مـؤثِر آن 

 کند.و صفات او )حکمت و عدالت( را اثبات می

جا که در هر نظام و سیستمی، وجود هدف و هدفمندِی اجزا یکی از ارکـان آن بنابراین از

گونـه کـه کنـد هماننظام است، حکمت خداوند به معنـای هدفمنـدی در افعـال، اقتضـا می

کنـد، در مناسـبات تشـریعی و از جملـه خداوند در افعال طبیعی نظمی هدفمند را دنبـال می

ین حکمـت و اهـداف مشـخ ، بایـدها و نبایـدها و حوزۀ اخالق قرآنی نیز بر اساس مواز

ها و بدهایی را به طور جامع و کامل برای انسان مقرر کرده باشد تا انسان بـا کشـف و خوب

 ها به آن اهداف و اغراض اخالق نایل آید. رعایت آن

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

هـای اسـالم، هایی است که در متن آمده است )صفات خدا، ویژگییل، عناوین و موضوعدل ۱۹بندی برای این مبنای تقسیم .1

بندی ممکن است موجب تداخل برخی از این ادلـه یـا تکـرار در بخشـی از ادلـه یـا امکـان قرآن و...(؛ از این رو، این تقسیم

 ای از آن نبوده است.های مستقیم، چارهویژه به علت رعایِت امانت در نقِل قولبندی دیگری باشد که بهپیشنهاد تقسیم
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رعایـت »و چه بـه معنـای « وضع کل شیم فی موضعه»عدالت خداوند نیز، چه به معنای 

گونـه کـه در عـالم طبیعـت هـر چیـزی بـر اسـاس ، اقتضـا دارد همان«و نیازهاها استحقاق

شایستگی و استحقاق یا نیاز در جایگاه خاص خود قرار گرفته اسـت، در عـالم تشـریع نیـز 

ها و بدها و بایدها و نبایدها نیز در جایگاه خاص خود به کار رود و هر یک از احکـام خوب

ی یا نظم علی و معلولی، در جای مناسـب قـرار گرفتـه اخالقی با رعایت نظم طولی و عرض

یافته و کالنی را تشکیل دهند. برای نمونه، صفت یـا فعـل اخالقـی کـه باشند و ساختار نظام

ای بیان شده باشد که جنبـۀ مقـدمی جنبۀ علّی و مقدمی بر سایر صفات و افعال دارد، به گونه

جنبۀ معلولی دارد، باز شـناخته شـود و بـرای خود را آشکارا نشان داده، از صفت یا فعلی که 

 هر کدام احکام اخالقِی متناسب صادر شده باشد.

طور عدالت خداوند اقتضا دارد که قرآن به کارهایی که انسان را به اهـداف اخـالق همین 

سـازد، نهـِی رسانند، امر اخالقی، و از افعالی که او را از رسیدن به آن اهـداف محـروم میمی

کرده باشد؛ و نظامی از اوامر و نواهی متناسب و هر کدام در جایگـاه خـود تشـکیل اخالقی 

هایی که به لحاظ بعد معرفتی )در نظـم طـولی(، بـه خـدا )در شده باشد؛ مثال  در قرآن انسان

شـده و « بایـد»یا الزام اخالقـی « خوب» ها داوری ارزشیِ نظم عرضی( ایمان دارند، برای آن

 شده باشند. « نباید»یا الزام اخالقی « بد»ن و مشرک مستحق داورِی ایماهای بیانسان

ای از آن در آیـات قـرآن مـنعکس شـده دین اسالم به عنوان یک دین کامل که گوشـه .2

هـای مختلـف است، در برابر سایر مکاتب باید به طرح نظـام اخالقـی ویـژۀ خـود در حوزه

اشته باشد. بدیهی است وقتی اسـالم کامـل فردی و اجتماعی بپردازد تا بدین لحاظ نقصی ند

های اخالقی و نظام اخالقی آن هم کامل خواهد بود که بدین وسـیله، هـم تمـایز بود، آموزه

و مرجعیـت اخالقـی  ها و هم امتیاز واالی اخالق قرآنیاخالق قرآنی از سایر مکاتب و نظام

شـود. بـدون تـدوین نظـام کامـل شـری آشـکار میهای باین کتاب آسمانی برای سایر نظام

ها، کماِل چنین دینی و تمایز و امتیـاز آن بـه شـکل علمـی و اخالقی، در مقایسه با سایر نظام

شود. همچنین معرفی اخالق قرآنی به شکلی جـامع بـه جوامـع دیگـر، منسجم حاصل نمی

یافته، منسجم و هماهنـگ اقتضا دارد که نظام معرفتی قرآن در حوزۀ اخالق به شکلی سازمان
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 و هدفمند عرضه شود.

اسالم دینی جامع است و همۀ ابعاد مادی و معنـوی، فـردی و اجتمـاعی، و دنیـوی و  .3

نگری و اخروی انسان را که در سعادت او دخیل هستند، در بر دارد. چنین جـامعیتی بـا کـل

تر اسـت تـا بـا ر و مناسـبهـای اخالقـی، سـازگارتویژه آموزههای آن بهیافتگی آموزهنظام

شـود. بنـابراین اگـر نگری را شـامل نمینگری؛ هرچند هر جامعیتی لزوما  نظام و کـلجزئی

ها و ابعادی از حیات حضور دارد که در سـعادت دنیـوی و اخـروی انسـان اسالم در عرصه

گیری و چارچوب روابط و مناسـبات انسـان را در همـۀ آن ابعـاد شـکل مؤثر است و جهت

هـا را از اخالقیات مؤثر در سعادت انسان را در بر داشته باشد و بتوان آن« تمام»دهد، باید می

های اخالقـی آیات قرآن استخراج کرد. چنین جامعیتی اگر همراه با نظام و نگاه کلی به آموزه

باشد، نسبت بیشتری با هم خواهند داشت. البته برخی بـه جـای تناسـِب جامعیـت و نظـام، 

نگری اسـت کـه در نظـام و نگـاه نگری و کـلاز لوازم جامعیـت اسـالم، مجموعـه معتقدند

(. از سوی دیگر، تعیین قلمرو اخالق و معرفـی ۵۹: ۱۰۹۷شود )سبحانی، سیستمی یافت می

جامعیت این دین در حوزۀ اخالق و با استفاده از آیات قرآن نیز در پوشش یک نظام اخالقی 

 های اخالقی( بهتر میسر خواهد شد.پراکندگی آموزهنگری یا تشتت و )به جای جزئی

وارگی معارف اخالقی قرآن با جهانی و جاودانه بـودن اسـالم و قـرآن همسـویی نظام .4

نگـری )کـه از مختصـات بودن و جاودانگی یک آیـین بـا کـالنبیشتری دارد؛ چراکه جهانی

 اساسـی یهـاتفاوت از نگرش سیستمی است( تناسب و نسبت بیشتری دارد. اصـوال  یکـی

همیشگی جهـان هسـتند و  هدایت و مدیریت دارداعیه که هاییمکتب با یفرد تفکرات میان

معمـوال   کـه اسـت دهنـد، ایـنبرای حیات سعادتمندانۀ بشر راهبردهای کالن به دسـت می

به لحـاظ زمـانی  دانند(،)از جمله، تفکراتی که منبع اخالق را جامعه می یفرد تفکرات بیشترِ 

از  و دهنـدمی قـرار مطالعـه مـورد نگرند و گاهی زمان یا مکان محدودی رامکانی، جزئی و

ویژه مکاتـب الهـی و )بـه نگرکالن مکاتبکه آن کنند، حالهای دیگر غفلت میزمان و مکان

هـا و همـۀ در همـۀ زمان را یبشـر حیـات گونـاگون یهاحوزه آسمانی و از جمله اسالم(،

 و پوشـیده زمان یا مکـانی و مکتبی، اگر دین نگاه دارند؛ چراکه از یشخو ها در قلمرومکان



 

 

الق
 اخ

ظام
و ن

آن 
قر

 ی
 آن

۱۰ 

 

 و نقـ  نشانۀ گر نداشته باشد،های هدایتها برنامهها و مکانبماند و برای همۀ زمان مغفول

دادن نشـان .هـا اسـتها و مکانجامعه در همۀ زمان و مدیریت فرد در مکتب آن یناکارآمد

ها، از رهگـار ر هدایت و مدیریت اخالقی جهان در همۀ زمانکارآمدی دین اسالم و قرآن د

 گیرد.یک نظام اخالقی برای قرآن، بهتر صورت می

مندی علمی و مدلل اخالق قرآنی )قرآنی که به عنوان یکـی از منـابع دیـن اسـالم نظام .5

ن، است( موجب اتقان و توانمندی بیشتر قرآن و دین اسالم است. اتقان نظام اخالقی هر دیـ

رود. دینی که االدیان به شمار مییکی از معیارهای حقانیت و برتری در مطالعات تطبیقی بین

ها و از جمله اخالق است، باید از دار حقیقت و برتری خود بر سایر ادیان در همۀ زمینهداعیه

ر استواری و استحکامِ الزم برخوردار باشد و این اتقان از مسیر نظـام اخالقـی قـرآن همـوارت

بـدیلی در کامیـابی تواند نقـش بیکه تبیین مدلل نظام اخالقی یک دین میِ شود؛ همچنانمی

بخشـی معنـوی بـه رفتـار جامعـۀ متولیان رسمی دین، در انجام وظیفۀ تربیت دینی و جهـت

المـااهب نیـز (. در مطالعات تطبیقـِی بـین۱۹: ۱۰۹۷متدینان بازی کند )احمدپور و دیگران، 

تواند رافع اختالفات و معیار حقانیـت بـرای مـوارد اختالفـی در القی قرآن میاتقان نظام اخ

 روایات اخالقی اهل سنت و شیعه باشد.

، ضمن روزآمـدکردن قـرآن در زمینـۀ مسـائل اخالقـی، دستیابی به نظام اخالقی قرآن. 6

)ماننـد نظـام اخالقـی روایـات( های نظام اخالقی اسـالم الگویی برای استخراج سایر بخش

 نهد.ها را با یکدیگر نیز در دسترس میافزایی و ارتباط آناست و هم

های اخالقی قرآن از یـک سـاختار مـنظم و مبتنـی بـر مبـانی، اصـول و برخورداری آموزه .7

م کند. از ایـن رو، در مقـااهداف، هم تصور آن را آسان و هم تصدیق و باورپایری آن را بیشتر می

های اخالقی توجـه تعلیمِ اخالق به دیگران، به تقدم و تأخرهای منطقی و ارتباطات مختلف آموزه

شـود می ها و ترتب مباحث بر یکدیگر روشـنهای علمی نیز، اولویتشود و در مقام پژوهشمی

روع و افزاید و در مقام تربیت اخالقی نیز، ابتـدا و انتهـا و نقطـۀ شـعلمی تحقیقات می و بر ارزش

 (.۱۷: ۱۰۷۳پایان سلوک اخالقی و تربیت قرآنی مشخ  خواهد شد )دیلمی، 

های قرآن به حوزۀ اخالق اختصاص دارد. تعالیم اخالقی قـرآن بخش عظیمی از آموزه .8
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های مفیدی اسـت، گریتنهایی و جداگانه حاوی نکات ارزشمند و هدایتگرچه هر کدام به

ها با یکدیگر و ادراک نسـبت میـان د نظر قراردادن ارتباط آنفهم عمیق این تعالیم، در سایۀ م

ای مرتبط، منسجم و هدفمنـد اسـت و های قرآنی مجموعهآید؛ چراکه آموزهها حاصل میآن

 هاست که بـا نظـامفهم عمیق دربارۀ یک عضو از این مجموعه در گرو یافتن مجموعۀ رابطه

 شود.محقق می

هـای اخالقـی آن بنـدی و ارائـۀ علمـی آموزهکنندۀ طبقههیل. وجود نظام اخالقی قرآن تس۷

های روابـط های فزاینـدۀ شـبکهاست. در عصر تغییرات شتابندۀ ساختار جوامـع و پییچیـدگی

تـوان بـه اجتماعی، بسیاری از رفتارهای چندبعدی را با وجود نظامی منسجم، جامع و منقح می

 (.۱۵: ۱۰۹۷بندی کرد )احمدپور و دیگران، طبقههای بهنجار یا نابهنجار راحتی در قالب کنش

شود بـه هـر های اخالقی قرآن در قالب یک نظام اخالقی، باعث میبندی ارزشطبقه .11

هـا و ها و معلولارزش اخالقی، اهمیت درخور و شایستۀ آن داده شود و اصل و فرع و علت

ی از مشـکالت و هـا بهتـر روشـن شـود. اصـوال  یکـعناصر محوری و غیرمحـوری ارزش

معضالت اخالقی در زندگی فردی و اجتماعی، این اسـت کـه اصـول را در جایگـاه فـروع 

های جزئی و فرعـی را بـه ای که برنامهبنشانند و به فروع ارزش اصولی بدهند. فرد یا جامعه

تواند به موفقیت خود در پیشگیری یـا حـل مسـائل نشاند، نمیهای راهبردی میجای برنامه

هـا ی امید ببندد. در این مـوارد، گـاهی بـه جـای درمـان علـل، بـه برخـورد بـا معلولاخالق

رسـند. ترسـیم یـک نظـام پردازند و در نتیجه، به مقصودی که بـه دنبـال آن هسـتند، نمیمی

ها و تواند نقشۀ راهی باشـد تـا بـا آن بـه طـور روشـن، بتـوان آسـیباخالقی برای قرآن می

ها اقدام مقتضی کـرد، اصـول و فـروع را از و برای درمان آنخطرات اخالقی را تشخی  دا 

هم جدا و نقطۀ آغاز و پایان را در مسیر رشد اخالقـی ترسـیم کـرد و در حـل تزاحمـات و 

 (.۱۳: ۱۰۷۳تشخی  مصالح برتر به آن مراجعه کرد )دیلمی، 

هـای هها و حوزویژه زمـانی کـه عرصـهمند از اخالق قرآنـی بـهارائۀ ساختاری نظام .11

مختلف زندگی را در بر گیرد، اخالق را که یکی از منابع غنـی آن قـرآن اسـت، کارآمـدتر و 

کـه تر است. ضمن اینگشاتر خواهد کرد و افزون بر آن، با تخصصی شدن علوم هماهنگراه
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های مختلف در رسیدن ضرورت وجود اخالق و کارگشایی آن را نیز برای اندیشمندان رشته

 (.۱۰۷: ۱۰۹۷روشنی آشکار خواهد کرد )رشاد، بهبه اهدافشان، 

که در هر نظام اخالقی و از جمله نظام اخالقی قرآن، رسیدن به اهداف با توجه به این .12

ها و بدها به منظور تحصـیل اخالق، یکی از ارکان مهم است و همۀ بایدها و نبایدها و خوب

ابی بـه یظومۀ اخالق، شناخت و دسـتستمی به منیاهداف غایی اخالق است، غفلت از نگاه س

 کند. میی اخالق را دشوار و چه بسا ناممکن یهدف غا

جا که نظریۀ اخالقی برای هر مکتبـی تـأثیر زیـادی در نحـوۀ زیسـت اخالقـِی از آن .13

پیروان آن دارد، کشف نظریۀ اخالقی قرآن از رهگار نظام اخالقی آن بهتـر حاصـل خواهـد 

زیستن چیست؛ و چرا در قرآن به لحـاظ اخالقـی، معیار اخالقی»که  شد. پاسخ به این سئوال

وقتـی « به فعلی یا ابعاد وجودی انسان امر شده یا از فعلی یا ابعاد وجودی نهـی شـده اسـت

ممکن خواهد شد که تمام دستورات اخالقی قرآن را در یک هماهنگی کامل و نگاهی جامع 

ترسـیم کـرد. نگـاه جزئـی و غیرسیسـتمی بـه و با انسجام درونی و اهدافی مشخ  بتـوان 

 گاارد.های اخالقی قرآن، ما را در دستیابی دقیق به یک نظریۀ اخالقی، ناکام میآموزه

انسان از طرفی دارای ساحات و ابعاد وجودِی طولی مانند سـاحت اندیشـه و معرفـت،  .14

ت، از سـوی دیگـر، عاطفه و احساس، اراده و خواسته، رفتار و گفتار و صـفات و ملکـات اسـ

خـود، خلـق و  های مختلف عرضی است و روابـط مختلفـی بـا خـدا،زندگی او دارای حوزه

مراتب طولی و روابط عرضی که خود نظامی منسجم را تشـکیل خلقت دارد. ترکیب این سلسه

کند قرآن مفاهیم اخالقی مرتبط با این ساحات و روابط را نیـز در قالـب ایـن دهد، اقتضا میمی

 مند ارائه دهد.ختارها تبیین کند و بتواند برای این مفاهیم اخالقی، ساختاری نظامسا

نیازهـای »های صـحیح بـه های زنـدگی انسـان معاصـر، پاسـخبا توجه به پیچیدگی .15

گیرد؛ چراکه در ایـن نظـام، برای قرآن بهتر انجام می« نظام اخالقی»با ارائۀ یک « اخالقی بشر

های ه ابعـاد مختلـف انسـان و روابـط گونـاگون او و سـطوح و الیـهبه علت توجه داشتن ب

های زندگی فردی و اجتمـاعی انسـاِن معاصـر بیشـتر توجـه متفاوت این نظام، به پیچیدگی

 داده خواهد داد. خواهد شد و به نیازهای او بهتر پاسخ
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 «نِ های نوظهور اخالقـی انسـاپرسش»های علمی از سرچشمۀ زالل وحی برای پاسخ .16

هـا و تزاحمـات اخالقـی ها، معضـالت و تعارضحل برای پدیدهسرگشتۀ امروز و ارائۀ راه

کـه پیشـگیری از نسل امروز، بر اساس یک نظام جامع اخالقی بهتـر میسـر اسـت؛ همچنـان

های اخالقی قرآن نیز در یک سیستم علمی، شفابخشی آیات قـرآن دردهای اخالقی و درمان

 کند. تر اثبات میرا سهل

تحقق عینی و جامِع اخـالق قرآنـی در درون فـرد و نمـود آن در حیـات اجتمـاعی،  .17

های اخالقی است که ایـن شها و ارزمندی در زمینۀ توصیهنیازمند انسجام، هماهنگی و نظام

منـدی آیـات قـرآن حاصـل های اخالقی و ارائۀ ُمدل بـرای نظاممندی آموزهامر از مسیر نظام

ریزی در تربیـِت صـحیح و های اخالقـی، برنامـهتوان اولویتا در پرتو نظام میشود؛ زیرمی

های اخالقی و رفع تزاحمات در صحنۀ عمل حل تعارضات میان آموزهتر اخالقی و راهسریع

 را نیکوتر شناسایی کرد. 

پژوهان قرآنـی در بررسـی آیـات اخالقـی گونه که مالحظه خواهد شد، اخالقهمان .18

اند. از این رو، آنچه تـاکنون انجـام نگری بسنده کردهشتر به ُخردنگری به جای کالنیقرآن، ب

ن حوزه نبوده و خلئی جدی در این زمینه وجود دارد یگوی مطالبات علمی در اگرفته، پاسخ

که الزم است با طراحی یک نظام اخالقـی جـامع و فراگیـر بـرای قـرآن، ایـن نقصـان را در 

رطرف کرد و از همۀ فواید و نتایجی که برای طراحی یک نظام اخالقـی منظومۀ علوم قرآنی ب

 مند شد.برای قرآن هست، بهره

 مند کردن معارف اخالقی قرآنهای مختلف نظامشیوه

پیش از این گفته شد که واژۀ نظام دو کاربرد دارد: در کاربرد نخست، نظام به یک معنـای 

بخشـی و دن آیات اخالقـی قـرآن بـه معنـای نظـممند کرتسامحی، به معنای نظم بود و نظام

دهنده بود. در کاربرد دوم، نظام به معنای خـاص ها بر اساس یک عامل پیوندمرتب کردن آن

 آن مد نظر است که همان سیستم است.

هـا و آثـار ارجمنـدی بـه دسـت مند کردن آن تاکنون کتابدر حوزۀ اخالق قرآنی و نظام

ای خـاص ان قرآنی به رشته تحریر درآمده که هر کدام به شـیوهپژوهبزرگان اخالق و اخالق
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نظام »یا « نظام»آثار خود به « عنوانِ »که در اند. گروهی بدون اینبه نظام اخالقی قرآن پرداخته

تصریح کرده باشند، به نظـام اخالقـی قـرآن توجـه کـرده و « نظام اخالقی قرآن»یا « اخالقی

بخشی معـارف بیشتر به معنای نظم« نظام»اند که این پی گرفته های اخالقی رانظامی از آموزه

ویژه در اخالقی قرآن بوده است. گروه دیگـر، کسـانی هسـتند کـه در عنـوان آثـار خـود بـه

بیشتر همـان سیسـتم بـوده « نظام»استفاده کرده و مقصودشان از واژۀ « نظام»مقاالت، از واژۀ 

دو گروه شده و در پایان، نظام پیشنهادی نویسـنده  جا مروری بر آثار هر یک ازاست. در این

 آمده است.

 گروه نخست: آثار مرتبط با نظام اخالقی قرآن 

بیشـتر « نظـام»اند که این های اخالقی را پی گرفتهگروهی از نویسندگان، نظامی از آموزه 

ر خـود بـه آثـا« عنـوانِ »که در ها بدون آنبخشی معارف اخالقی قرآن است. آنبه معنای نظم

انـد و بـر تصریح کرده باشند، به موضوع نظام اخالقی قرآن توجـه کرده« نظام اخالقی قرآن»

ها و مفاهیم اخالقـی دهی آموزهاساس یک عامل پیونددهنده و تمرکز بر یک شیوه، به سامان

، بعضـی بـا محوریـت «الفاظ قـرآن»اند. در این گروه، برخی با تمرکز بر قرآن همت گماشته

« روابط اخالقـی»ای نظر به ، عده«فضایل و رذایل اخالقی»، گروهی با توجه به «انی قرآنمع»

منـد هـای اخالقـی قـرآن را نظامدر قـرآن، آموزه« مراحل اخـالق»و نیز بزرگانی با تأکید بر 

 ها خواهیم داشت. اند که مروری بر آنکرده

اند، خالق در قرآن همـت گماشـتهمند کردن ابه نظام« لفظی»هایی که به شیوۀ کتاب الف(

ها، از ابتـدا تـا پایـان قـرآن اند: در گونۀ نخست صرفا  آیات قرآن به ترتیب سـورهبر دو گونه

از  جـواهر القـرآن و ُدرره، اند؛ مانند کتابای را سامان دادهاند و نظام ترتیِب سورهمنظم شده

هـا را در دو بخـِش علمـی و عملـی تـرین آنلّب آیات قرآن و مهم . ایشانغزالیامام محمد 

گوهرهـای قیمتـی )جـواهر قـرآن  ترین آیات قرآن رامهمعلمی، بخش در  د کهکننظامند می

ر قرآن  عملیدانسته و بخش  (قرآن در بخـش  نامگااری کرده است. (های آنو صدف)را ُدرم

 ق الهی( اسـت،)اخالدربارۀ ذات، صفات و افعال خداوند که  ، ایشان آیاتی را«جواهر القرآن»

کـه توضـیحی الکتاب تا سورۀ اخالص، بـدون اینةهای قرآن، از سورۀ فاتحسوره ترتیِب  به
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بـه بیـان نیز « القرآن درر» بخشو در  (۱۱۱ :۱۴۰۱)غزالی، کرده استذکر  ها بدهد،دربارۀ آن

 شـود ومـیمتـاکر را و تهایب نفس پردازد و راه رسیدن به خداوند میالهی صراط مستقیم 

را که بیانگر مباحـث اخالقـی و تهـایب نفـس اسـت، بـه  از سورۀ بقره تا سورۀ ناسآیاتی 

 (.۱۷۳ )همان: شمردبرمیها سوره ترتیب

ها و نامـهها، فرهنگنامـهها، دانشای از موسـوعهمنـدی لفظـی، مجموعـهگونۀ دوم از نظام

قی قرآن هسـتند. یکـی از ایـن بخش مفاهیم اخالمعاجم هستند که نوعا  به ترتیب الفبایی، نظام

ایـن کتـاب بـه عنـوان  1.، نوشتۀ دکتـر احمـد شرباصـی اسـتاخالق القرآن ةموسوعها کتاب

در قالـب فقـط مفهوم اخالقـی را  ۱۰۱در سه مجلد،  المعارفی از موضوعات اخالقی قرآندایرا

ها را شرح داده یک از آن اج کرده و هر، از آیات قرآن استخرو نه رذایل اخالقی فضایل اخالقی

نوشتۀ جمعی از نویسـندگان نیـز  2،مکارم اخالق الرسول الکریم موسوعة نضرا النعیم فی است.

نوشته شده است، در هـر مفهـوم اخالقـی، از  9هرچند با محوریت اخالق رسول مکرم اسالم

های اخالقی قـرآن زمرۀ کتاب شماری از قرآن استفاده کرده است که به همین دلیل، درآیات بی

الصـفات »فضیلت اخالقی با عنوان  ۱۳۳از آن یاد شده است. در این کتاب نیز به ترتیب الفبایی 

 3بیان شده است.« الصفات المامومة»رذیلۀ اخالقی با عنوان  ۱۶۱و « المستحبة

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

، در شـش جلـد بـا ترجمـۀ محمـد دایراالمعـارف اخالقـی قـرآننگاه در سنندج با عنـوان . این کتاب را انتشارات تازه1

 بهامالدین حسینی منتشر کرده است.

عبـدّل  بـن ُحمیـد و  این کتاب در دوازده جلد توسط جمعی از متخصصان نوشته شده و با نظارت و اشراف صالح بن .2

 ق. در جده چاپ شده است. ۱۴۱۹عبدالرحمن بن محمد در انتشارات دارالوسیله در سال 

بندی را فضـایل و رذایـل اند، محـور ایـن تقسـیمهایی که به شکل لفظی، مفاهیم اخالقی را سامان دادهبخشی از کتاب .3

ای قلمداد کرد که نظام را بـر اسـاس فضـایل و رذایـل قـرار ز گونهها را اتوان آناند که به این لحاظ میاخالقی قرار داده

المعـارف ادایردهی معـاجم و و معجمی است و مبنای سامان یالمعارفادایرها بیشتر که رویکرد آناند؛ اما به دلیل اینداده

موسوعة نضـرا النعـیم(  واحمد شرباصی  اخالق القرآن ةموسوعها )همچون کتاب معموال  ترتیب الفبایی است، این کتاب

ها داخل باشند کـه بـا توجـه بندیها نیز ممکن است در این تقسیماند. البته سایر کتابهای لفظی تلقی شدهدر زمرا کتاب

 اند. ها جای داده شدهبه وجه غالب و رویکرد کلی یا روش آن کتاب، در هر یک از این گونه
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اخالق در وارۀ فرهنگاثر دیگری که به عنوان موسوعۀ اخالقی قرآن از آن یاد شده، کتاب 

این کتاب که به زبان فارسـی  1(، از دکتر جعفر شعار است.القرآناالخالق فی ةموسوع) قرآن

 ،آیـۀ قـرآن ۱۱۳۳عنوان و مفهوم اخالقی را مستند به  ۱۷۳قسمت، حدود  ۵۷نوشته شده، در 

اسـتخراج « دادنو پنـاه کردنیاری»تا مفهوم « آداب معاشرت»به ترتیب حروف الفبا از مفهوم 

 کرده و ضمن ترجمۀ آیات، به شرح برخی از آیات قرآنی پرداخته است. 

تـألیف شـده،  ای در حـوزۀ اخـالق قرآنـینامهیکی دیگر از آثاری که با رویکرد فرهنگ 

مجلد و این کتاب که در سه  2نوشتۀ عبدالنبی امامی است. اخالق حمیده :فرهنگ قرآنکتاب 

وفـای بـه »تـا عنـوان « ابـرار»فصل، به ترتیب حروف الفبا و با زبان فارسی، از عنوان  ۴۴در 

 «اخـالق حمیـده»اخالقـی در قـرآن بـا عنـوان  فضـیلت ۴۴نگارش یافته، مجموعا  به « عهد

سـایر  یک از این مفاهیم از نگاه لغویـان و مفسـران و پرداخته و مباحثی کامل در توضیح هر

 کرده است. بیاندانشمندان 

اند. از جملۀ این به مباحث اخالقی قرآن توجه کرده« دانشنامه»ها با عنوان برخی از کتاب 

یاد کرد که پژوهشکدۀ فرهنگ و معـارف قـرآن آن  دانشنامۀ قرآنی اخالقتوان از ها میکتاب

برخی مفاهیم اخالقی قـرآن )از  را تهیه کرده است. در این کتاب نیز به ترتیب و نظام الفبایی،

واژۀ آبرو تا واژۀ حیات طیبه( توضیح داده شده است. این کتاب مجموعه مقاالتی اسـت کـه 

 3است. المعارف قرآن کریمدایرابه موضوع اخالق و مفاهیم اخالقی پرداخته و مستخرج از 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

صـفحه چـاپ  ۱۹۵و در  ۱۰۷۰نوشتۀ دکتر جعفر شعار را انتشارات قطـره در سـال  اخالق در قرآن ۀوارفرهنگکتاب  .1

 کرده است.

در آینـده تـألیف خواهـد شـد. ایـن  کـه عنوان اخالق ذمیمه است، با بخش دوم مباحث اخالقی قرآنی ،گفتۀ مؤلف به .2

 چاپ کرده است. ۱۰۹۷ کتاب را انتشارات مطبوعات دینی در سال

است که فضالی  قرآن کریم المعارفادایریک جلد است و متشکل از مجموعه مقاالت اخالقی  نشنامۀ اخالقی قرآندا .3

عرضه شده است. این کتـاب را « دانشنامۀ اخالق قرآنی»اند و در مجموعة مستقلی با نام حوزوی و دانشگاهی آن را نوشته

منتشر کرده است. جلـد  ۱۰۷۷فرهنگ اسالمی آن را در سال  پژوهشکدۀ فرهنگ و معارف قرآن تهیه و پژوهشگاه علوم و

 دیگر آن هنوز به بازار نیامده است. 
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اعـم از  نویسـی وجـود دارد کـه بـه همـۀ مفـاهیممعجمهای دیگری نیز با رویکرد کتاب

جمله  نیز آورده شده است؛ اما از اخالقی و غیراخالقی پرداخته و در بین آن، مفاهیم اخالقی

هـا را بـر اسـاس و آنهایی که به طور مستقل به مسائل اخالقی در آیات قرآن پرداخته کتاب

اسـت  عی للقرآن الکریمالکشاف الموضو، یکی کتاب نظامی مبتنی بر الفاظ تنظیم کرده است

که در پنج مجلد تدوین شده و در مجلد چهارم به ُمنجیات اخالقی انسان و در مجلـد پـنجم 

المعجم الموضوعی آلیات القـرآن دیگری، کتاب و  1؛به ُمهلکات اخالقی انسان پرداخته است

 ر اولـینترتیب حروف الفبا در یک مجلد تهیه کـرده و د حّسان عبدالمنان به است که الکریم

بخش کتاب که به حرف همزه اختصاص دارد، آیات اخالقی قرآن را در دو قسـمِت فضـایل 

کـرده  منـدنظام «ةاالخـالق الامیمـ»و « ااالخالق الحمیـد»اخالقی و رذایل اخالقی با عنواِن 

 3.اندهر دو کتاب صرفا  تحت برخی عناوین اخالقی، آیات مرتبط را ذکر کرده 2است.

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

با هفت محـور  است؛ با تهیه و تنظیم آقایان آصف هاشمی و سلیمان موسوی الکشاف الموضوعی للقرآن الکریم. کتاب 1

. مهلکـات ۵ ، و. منجیـات انسـان۶ ،عرفـت انسـان. م۷ ،. نبوت و انبیـا۴ ،. اسمام و اوصاف خدا۰ ،. معاد۱ ،. مبدأ۱ اصلی

مؤسسۀ دارالقرآن الکـریم قـم در  . این اثر راآیۀ شریفه ۱۷۷۹۱عنوان فرعی و  ۴۱۴۹موضوع اصلی و  ۷۷۰و شامل  ،انسان

 ده است. کر، در پنج جلد چاپ (ش۱۰۵۵. )ق۱۴۱۷سال 

 «بالعهـد الوفـام» تا «الحسن السلوک» از الفبا، تیبتر بدون را اخالقی عنوان ۰۱ الحمیده، االخالق قسمت در کتاب این .2

 کـرده ذکـر «البغـام» تـا «االخـالق مساوی» از الفبا، ترتیب بدون را اخالقی رذیلۀ عنوان ۷۴ الامیمه، االخالق قسمت در و

 .است کرده چاپ قم در ق۱۴۱۵ سال در دارالعلم انتشارات مؤسسۀ را کتاب این. است

اند کـه چـون بـه قـرآن مـرتبط به تنظیم اصطالحات اخالقی همت گماشته« نامهاصطالح»ا با عنوان هگفتنی است برخی کتاب .3

است که مرکـز اطالعـات و مـدارک اسـالمی دفتـر « نامۀ اخالق اسالمیاصطالح»ها ها اشاره نشد. یکی از آننبودند، در متن به آن

طالحات اخالقی در سـه محـورِ آداب و حقـوق، رذایـل اخالقـی و تبلیغات اسالمی قم آن را فراهم کرده است. در این کتاب، اص

که در آن هر اصطالح اخالقی در ردیـف الفبـایی بـه « نمایش الفبایی»اند: نخست، فضایل اخالقی، به سه صورت نمایش داده شده

ترین صورت گرفتـه اسـت ترین اصطالحات به خاصکه در آن، نمایش از عام« یافتهنمایش نظام»نمایش گااشته شده است؛ دوم، 

ـیمی»های اصلی و فرعی اخالق دست یافـت؛ و سـوم، های شاخهتوان به همۀ تقسیمو می کـه در ایـن روش تنهـا « نمـایش ترس

مراتب علم نمایش داده شده است. در این شیوه، ساختار کلـی علـم اخـالق و اصـطالحات اصطالحات مرجح و داخل در سلسله

 درختی ترسیم شده است. این کتاب را بوستان کتاب در یک جلد چاپ کرده است.آن از اعم به اخ  به شکل 
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منـد کـردن آیـات اخالقـی قـرآن بـه نظام« معناشناسـی»که با محوریـت هایی کتاب ب(

از ایزوتسـو  دینی در قرآن ساختمان معنایی مفاهیم اخالقیاند. از این میان، دو کتاب پرداخته

 از دکتر صـدیقه مهـدوی کنـی قابـل ذکـر اسـت. کتـاب های اخالقی قرآنساختار گزارهو 

زوتسو از ژاپن با ترجمـۀ ینوشتۀ توشیهیکو ا 1دینی در قرآن، ی مفاهیم اخالقیساختمان معنای

شناسـانه و وتحلیل زبانایزوتسو در این کتـاب بـا روش تجزیـه است. ایدکتر فریدون بدره

ت های ارزشی قرآن در زمینۀ اخالق و رفتار را به دسمعانی واژه کهمعناشناسانه کوشش دارد 

های قرآن، خود معنای خـویش را ای که قرآن به زبان خود سخن بگوید و واژهآورد؛ به گونه

 تبیین و تفسیر کنند.

تـوان تنهـا بـا هـا نمیواژه« معنای»در این روش که روشی معناشناسانه است، برای فهم  

معنـای  بـرای دسـتیابی بـه .های زبانی اکتفا کـردسازیهای لغت و معادلمراجعه به فرهنگ

شرایط و اوضاع و احوال کاربرد آن واژه در محیط یا مـتن  باواژه، باید معنای واژه را  درست

 .(۱۴و  ۷: ۱۰۶۳،یزوتسو)ا توصیف کرد

خاصـی از  دینـِی زبـان، نظـامسـخن، در روش ایزوتسـو، اصـطالحات اخالقی دیگربه 

ند و این نظام، جزئـی از دارای با یکدیگر ارتباط بکهدهد که به طور شمقوالت را تشکیل می

ایـن روش، یـافتن  هدف در رود.تر معنایی زباِن موردبحث به شمار میسیستم و نظام بزرگ

وجو مـرتبط جسـت کلی و شبکۀ شبکۀ معنایی الفاظ است و معنای واژه را در سیستم و نظام

 های دیگری مانند فسـق، فجـورد که واژۀ کفر به چه واژهخواهد بدانمی ،کند و برای مثالمی

ایشان تنهـا بـه برخـی از مفـاهیم عمـدۀ  البتهست. چگونه ا ظلم مرتبط است و این ارتباط و

 .دینی یعنی ایمان و کفر پرداخته و حوزۀ معنایی این دو واژه را بررسی کرده استاخالقی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

گفتۀ مؤلف این کتاب، ویرایشی جدید همراه با اصالحات کلی و با تجدیدنظر بنیادین از کتاب پیشین ایشان بـا نـام  به .1

ایـن  ه چـاپ رسـانده اسـت.بـآن را  ۱۷۷۷ساختار اصطالحات اخالقی در قرآن است که دانشگاه کیو در توکیو در سال 

روز بـا ویراسـتاری نتشارات فـرزاندر ا ۱۰۵۹در انتشارات قلم و بار دیگر، در سال  ۱۰۶۳در ایران یک بار در سال  کتاب

 ده است.شچاپ  دینی در قرآن مجیدمفاهیم اخالقیجدید و اضافات و اصالحات با عنوان 
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رویکـردی بـا ی قـرآن هـای اخالقـسـاختار گزارهدر کتـاب  کنـی مهـدوی هدکتر صدیق

بـه در ایـن کتـاب، نویسـنده ی قرآن پرداخته اسـت. های اخالقمعناشناختی به ساختار گزاره

هـای گزاره «موضـوِع »اختـه و در ی قرآن در خانواده پردهای اخالقتحلیل معناشناختی گزاره

تقوا، بّر، احسان، عدل، صلح، مودت، رحمت، اطاعت و معروف  یِ ی به نُه مفهوم اخالقاخالق

اشاره کرده و روابط معنایی بین این مفاهیم را از نگاه معناشناسـانه بررسـی کـرده اسـت. در 

است، توجـه « دستوری»و دیگری « ارزشی»که یکی  ها نیز به دو محمولاین گزاره «محمول»

و  «لـیس علـیکم جنـاح»و  «الجنـاح» مفـاهیمی همچـون ،«ارزشی»در محمول  داشته است.

کـه ظهـور در طلـب و را هـای خبـری افعال امـری و گزاره، «دستوری»محمول  و در «خیر»

 اختصار توضیح داده است. ، به وجوب دارند

بـه « فضـایل و رذایـل اخالقـی»دن صفات و تقسـیم آن بـه آثاری که با محور قرار دا ج(

 اخـالق در قـرآناند. یکی از این آثار کتـاب مندی آن پرداختهموضوع اخالق در قرآن و نظام

مندکردن مسائل اخالقـی، بـا محـور برای نظام این کتاب،مکارم شیرازی است. ناصر اّل  آیت

سرگاشـت اقـوام پیشـین و بـه  ،فضایل و رذایل اخالقـی انسـان یاصفات نفسانی  قراردادن

دهی فضـایل و عبارتی، تاریخ و حاالت انبیا از حضرت آدم تا حضرت خاتم را معیار سازمان

های دهد. برای مثال، نخست به سراغ داسـتان آفـرینش آدم و حـوا و وسوسـهرذایل قرار می

که سبب  را لیس( و حرص )از سوی آدم و حوا(شیطان رفته و رذایلی مانند تکبر )از سوی اب

شـدن آدم و حـوا از انگیز طردشدن شیطان از قـرب الهـی یـا محرومپیدایش ماجرای عبرت

ند، مانند تواضـع هست و سپس، فضایلی را که مقابل این رذایلاست بررسی کرده  ،بهشت شد

 کند.از دیدگاه قرآن بیان می ،و قناعت

که انسان با موجـودات جهـان دارد، « روابط اخالقی»بر اساس  تعدادی از آثار اخالقی د(

که متعلمق ایـن روابـط، خـدا، خـود یـا اند. در این آثار به تناسب ایننظام خاصی را بیان کرده

اند کـه اکثـر منـدی معـارف قرآنـی همـت گماشـتههای مختلفی به نظاممردم است، به شیوه

احیـام علـوم کتاب ارند. اولین اثر در این قسم های اخالقی قرآن در این قسمت جای دکتاب
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بخش تقسیم کرده کـه هـر  کتاب خود را به چهار وی 1.استحامد محمد غزالی واز اب الدین

مشتمل بر ده کتاب است. ایشان در مجموع، کتاب خـود و مباحـث  «ربع»بخش نیز با عنوان 

احیام علوم های چهارگانۀ داده است. بخش ای سامانویژه اخالقی را در چهل عنوان در نظام

ربـع در  عبارتند از: ربع العبـادات، ربـع العـادات، ربـع المهلکـات و ربـع المنجیـات. الدین

و رابطـۀ  د و بیشتر بـه اخـالق بنـدگیکنخوبی بیان میعبادات را به اسرار اخالقی ،العبادات

ند کتاب اسـرار الزکـاا و اسـرار الصـوم، و کتـاب االذکـار و ، مانپردازدمیان انسان و خدا می

کنـد و بیشـتر، مباحـث اخـالق روابـط میـان خلـق اشـاره می ربع العادات به اسراراالوراد. 

د، مانند کتاب آداب الصـحبة و پردازکند که به رابطۀ انسان با همنوعان میرا بیان می اجتماعی

 ربع المهلکات بیشتر به اخالق فردیب االمر بالمعروف و النهی عن المنکر. المعاشرت و کتا

کتاب آفات الغضـب ، مانند شخ  انسان است پردازد که مربوط به خودِ در حوزۀ رذایل می

وزۀ فضـایل در حـ ربع المنجیات به اخالق فردی. کتاب ذم المال و البخل و الحقد و الحسد،

 کتاب الخوف و الرجام. و ، کتاب الصبر و الشکر،ةکتاب التوبدارد، مانند  اشاره

تألیف دکتر محمـد عبـداّل  دّراز اسـت. ایـن ، ستور االخالق فی القرآنددومین اثر، کتاب 

در ایشـان  کنـد.کتاب در دو بخش، اخالق نظری و اخالق عملی را از نگاه قرآن معرفـی می

 را در پنج فصل سامان داده است. صاص دارد، کتاباختب که به اخالق عملی بخش دومِ کتا

و در سـه  کنـدکه رابطۀ اخالقی با خـود را مطـرح می است فصل نخست ویژۀ اخالق فردی

و  به اموری مانند طهارت نفس، استقامت، کظـم غـیظ ،«مباحات»و  «نواهی»، «اوامر»قسمِت 

ا ریـ و امر فردی، همچنین به اموری مانند خودکشی، دروغ، نفاق، بخل، اسراف... به عنوان او

های پاکیزه، بـه عنـوان و در آخر به اموری مانند برخورداری از نعمت ؛به عنوان نواهی فردی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

کنـد، بـه روایـات به آن استناد و استشهاد می اعنوان و موضوعی ابتد افزون بر آیات قرآن که در هر غزالی در این کتاب .1

 کـه وی دردلیـل این جـا بـهکنـد. در ایننبوی و آثار بزرگان و صحابه و مکاشفات اهل کشف و همچنین عقل استناد می

هـای نوان یکـی ار کتابآیات قرآنی مستند کند، از کتاب ایشان به ع هصدد بوده هر یک از عناوین کتاب خود را در ابتدا ب

 نوعی مکمل آن است.واقع به وی ناظر به این کتاب و در جواهر القرآنکه کتاب ویژه اینیاد شده است؛ به اخالق قرآنی
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فصل دوم، به اخالق خـانواده  آوری کرده است.اشاره و برخی آیات مرتبط را جمع ،مباحات

ها، روابـط والدین و فرزندان، روابط همسران و وظایف متقابل آناختصاص دارد و به روابط 

را  در فصل سوم، اخالق اجتمـاعی پردازد.با خویشان و در آخر به مباحث مربوط به ارث می

در فصـل  ، آیاتی را بیان کـرده اسـت.«آداب»و  «اوامر»، «محظورات»مطرح و در سه قسمِت 

اخالق حکمرانی مربوط است، آمده و در آن، رابطـۀ میـان رئـیس و مـردم و چهارم، آنچه به 

در فصل پنجم نیز با عنوان اخالق دینی، وظایف انسـان در  روابط خارجی مطرح شده است.

قیدوشرط از خـدا، تـدبّر در قبال خدا ذکر شده و برخی آیات که بر ایمان به خدا، اطاعت بی

نشـدن از رحمـت او، ادای نمـاز و  ، توکل به خدا، نومیدهای الهیآیات الهی، شکر بر نعمت

در  و اجمال ذکر شده استبه ،واجبات و ... داللت دارد، به عنوان آیات مرتبط با اخالق دینی

تـرین کنـد کـه بـه مهمآخر نیز ایشان بدون هیچ توضیح و معیاری، برخی از آیات را ذکر می

 داند.مسلمان واقعی مید و آن را از امتیازات نفضایل اشاره دار

اّل  محمدتقی مصباح یزدی است. آیتاثر  اخالق در قرآن کتاب در این قسمت،اثر دیگر  

بندی موضوعات اخالقی از آن تبعیت کرده، نظامی اسـت مبتنـی نظامی که ایشان برای دسته

در  در سه جلد عرضه شده اسـت.که  گانۀ انسان با خدا، خویشتن و مردمبر تنظیم روابط سه

ایشـان ایـن نـوع از کـه  مباحث مربوط به رابطۀ انسان با خدا طرح شده اسـت ،جلد نخست

و روابطـی را  اند. جلد دوم، مباحـث اخـالق فـردیگااری کردهنام« اخالق الهی»اخالق را 

ی خـود )ماننـد غرایـز و که انسـان بـا خویشـتن و ابعـاد وجـود است داده موردتوجه قرار

دارد که محـور آن روابـط  بر جلد سوم، مسائلی را در .تمایالت، عواطف و احساسات( دارد

شـود؛ ماننـد نامیـده می های دیگر است و اصطالحا  اخالق اجتماعیاجتماعی انسان با انسان

رابطۀ انسان با جان و مـال و  های مردم،رابطۀ انسان با اعضای خانواده، رابطۀ انسان با قرارداد

وگو با مـردم، رابطـۀ انسـان بـا رفتارهـای غیراخالقـی آبروی مردم، معاشرت با مردم، گفت

 و رابطۀ انسان با غیرمسلمانان.  ،دیگران

در ایـن که  است نوشته شده های اخیر در باب اخالق قرآنیهای دیگری نیز در سالکتاب

نوشـتۀ  ،مبـانی و مفـاهیم اخـالق اسـالمی در قـرآنکتـاب تـوان جـای داد؛ ماننـد می قسم
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اسالم در قرآن، برخی از ایـن مفـاهیم  ایشان در بخش مفاهیم اخالقی 1.نیامحمدحسین فهیم

دو  دیگر، بـا خـود و بـا طبیعـت، در هایرا بر اساس روابط چهارگانۀ انسان با خدا، با انسان

تـألیف  ،اخـالق قرآنـیکتـاب دیگـر،  دهی کرده اسـت.سامان ،قسمِت مفاهیم مثبت و منفی

 قسـمت، یکـیمباحـث اخالقـی خـود را در دو  هعمـد این کتاب 2است. اّل  شریفیعنایت

اسـت. در  کـرده متمرکـز ،های تربیت اخالقـیروش دیگریقرآن و  معرفی مفاهیم اخالقی

و اجتمـاعی  قسمت مفاهیم اخالقی قرآن، ایشان مجموع مباحث را در قالب اخـالق فـردی

است. مؤلف در بخش اخالق فردی، روابط فردی را به دو قسمت رابطۀ فـرد بـا  سامان داده

و شناختی است یـا ها نیز یا رابطۀ معرفتی خدا و با خویشتن تقسیم کرده که هر یک از رابطه

نیز روابط اجتماعی انسـان را در چنـد زمینـه سـامان  رابطۀ عملی. در بخش اخالق اجتماعی

آداب معاشرت، اخالق جنسی، اخالق تعلیم و تربیت، اخالق اقتصـادی  اخالق و :داده است

، نوشـتۀ (۱) قـرآن کتـاب اخـالق هـای ایـن قسـم، کتـاباز جمله کتاب و اخالق سیاسی.

تـرین فضـایل که در دو فصل جداگانه به شـرح و تفصـیل مهم 3استنیا محمدتقی سبحانی

)تواضـع،  عفت( و فضـایل اخـالق اجتمـاعی و نفس، توکل، صبر، حیا )عزت اخالق فردی

 ظن و عفو( پرداخته است. مهربانی، حسن

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

. این کتاب هم به بخش اخالق نظری و هم اخالق عملی در قرآن پرداخته و در سه بخش ایـن مباحـث را سـازماندهی 1

و در بخـش سـوم،  ؛در بخش دوم، مبانی اخالق اسالمی در قـرآن ؛در بخش نخست، مفاهیم و کلیات اخالق :ستکرده ا

بـه زیـور  ۱۰۹۷در قرآن آمده است. این کتاب را انتشارات بوستان کتاب در سال  یطی چهار فصل، مفاهیم اخالق اسالم

 طبع آراسته است.

و  ؛بخش سوم، اخالق اجتمـاعی ؛اخالق فردی ،بخش دوم ؛کلیات. این کتاب، دارای چهار بخش است: بخش نخست، 2

 چاپ کرده است. ۱۰۷۳انتشارات هجرت در سال  را این کتاب. تربیت اخالقی یهابخش چهارم، روش

و اجتماعی پرداخته، در دو فصل تنظیم شده است: فصـل  ترین فضایل اخالق فردیگفتۀ مؤلف به مهم . این کتاب که به3

شـامل  و فصل دوم، فضایل اخـالق اجتمـاعی ؛عفت و نفس، توکل، صبر، حیا نخست، فضایل اخالق فردی شامل عزت

ب دیگری با عنـوان ظن و عفو. نگارنده برای تکمیل دیدگاه قرآن در زمینۀ اخالق، تصمیم دارد کتاتواضع، مهربانی، حسن

 ( را در موضوع رذایل اخالقی در حوزۀ اخالق فردی و اجتماعی بنویسد. ۱) قرآن کتاب اخالق
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در « مراحل اخالق»نیز با تأکید بر  آملیاّل  جوادیحضرت آیتون برخی بزرگان همچ ه(

مباحث اخالقی قرآن را  ،مجموع اند. ایشان درمند کردههای اخالقی قرآن را نظامقرآن، آموزه

 .  اندکرده بیانمراحل اخالق در قرآن و  مبادی اخالق در قرآندر دو کتاب 

و مبتنـی مباحث اخالق عملی با رویکرد اخالق عرفانی  ،حل اخالق در قرآنمرادر کتاب 

بر اساس بر مراحل و منازل سیروسلوک در اخالق به نحو مبسوط بیان شده است. این کتاب 

داند که مقصد آن لقـای خداونـد اسـت. بـه گفتـۀ بینی توحیدی، انسان را مسافری میجهان

که این مسافت و مسیر در درون و نهاد آدمی اسـت، نـه بیـرون از او، جا آن از مؤلف محترم،

کردن الجرم وی باید مراحل و منازلی را برای سیروسلوک خود بپیماید. روشن است که طی

ها را بشناسد و سپس آن موانـع را، از اّل  نخست باید آنالی این مسیر، موانعی دارد که سالک 

و « تحلیـه»، از سر راه بردارد و سپس به «رذایل اخالقی»استگی خویش از و پیر« تخلیه»باب 

 بپردازد که همان سیر در مراحل این سفر است.« فضایل اخالقی»آراستگی خویش به 

تنظـیم  در سـه بخـش را مراحل اخـالق در قـرآنتوجه به آنچه گفته شد، ایشان کتاب  با

 انـد؛به شناسایی موانع سیر الی اّل  از نگاه آیات قرآن پرداخته ، ابتداتدر بخش نخس اند:کرده

شامل غفلـت، وسوسـۀ علمـی، پنـدارگرایی و  ـ موانع را در دو قسمِت موانع نظری گاهآن و

مداری و خودبینی، شیطان شامل هوس ـ و موانع عملی ـ عقل متعارف )عقل در برابر عشق(

پردازنـد و زدایی میند. در بخش دوم، به چگـونگی مـانعاردهکتبیین  ـ و همچنین دنیاگرایی

، دزهـ ،کننـد کـه شـامل توبـهزدایی مطـرح میپنج راه یا پنج مرحله را به عنوان مراحل مانع

شود. در بخـش سـوم کـه بـه پیمـودن مراحـل ریاضت، مراقبه و محاسبه و در آخر تقوا می

قی اختصاص دارد، ایشان بهترین ترتیـب را شدن به فضایل اخالاّل  و آراستهسیروسلوک الی 

داننـد؛ می اوصـاف االشـرافدیدگاه خواجه در  بر اساس دهِی مراحل سیروسلوکدر سامان

عارفان و حکیمان است کـه هـم از عقـل و هـم از نقـل  چراکه این ترتیب، ترکیبی از روش

 1،وپنجگانهسـتبـا بیـان مراحـل بی کتاب )آیات و روایات( بهره جسته است. در این بخش

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

داند که آن را در شـش بـاب تنظـیم مرحله می ۰۱خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اوصاف االشراف، این مراحل را  .1
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معرفت خداوند )و بـه گفتـۀ خواجـۀ طوسـی، ایمـان( و آخـرین  ،اولین مرحلۀ سیروسلوک

 .شده استمعرفی  ،اّل  فنای فی  ،مرحله

 گروه دوم: آثار مرتبط با نظام اخالقی قرآن

اند، در آثار خـود گروه دیگری از نویسندگان که به موضوع نظام اخالقی قرآن توجه کرده

اند که این گروه در قالب جزوه یا مقاله )نه کتاب( مطالب خود را استفاده کرده« امنظ»از واژۀ 

توان استفاده کرد که این گروه منظورشـان اند. از کلمات و عبارات این گروه میعرضه داشته

هـا جـا بـه بررسـی اجمـالی آناز نظام، همان سیستم است، نه نظم یا اجزای مـنظم. در ایـن

 1 شود.پرداخته می

کـه  نظـام اخالقـی قـرآنای با عنوان صفحه ۶۷ای الف( استاد مصطفی ملکیان در جزوه 

گفتارهای ایشان است، به نظام اخالقی قرآن اشاره کرده اسـت. از درس مجموعۀ شش جلسه

ایشان از مباحث مرتبط با نظام اخالقی قرآن، تنها به بخشی از مبانی اخـالق در قـرآن یعنـی 

بندی و از ساختار نظام اخالقی قرآن سخنی جـز یـک تقسـیم ختی پرداختهشنامباحث انسان

کلی مشتمل بر مبانی اخالق و اصول اخالق، نداشته است. وی معتقد است برای یافتن نظـام 

هـای . امور واقِع مربوط به انسـان یـا واقعیت۱اخالقی قرآن باید در دو قسمت سخن گفت: 

(. به عقیـدۀ ایشـان Human valuesهای مربوط به انسان ). ارزش۱(؛ و Human factsانسانی )

                                                                                                                                        
 

، فقـر، زهد، توبه؛ باب دوم، موانع حرکت: اخالصانابه،  باب نخست، آغاز حرکت: ایمان، ثبات، نیت، صدق،کرده است: 

؛ بـاب شـکرو  صـبرالکان: خلوت، تفکر، خـوف، رجـا، های س؛ باب سوم، سیروسلوک و ویژگیتقوی، محاسبهریاضت 

های اهـل ، سکون؛ باب پنجم، ویژگییقینارادت، شوق، محبت، معرفت، ل )احوال مقارن سلوک(: چهارم، مقدمات وصو

 (.۷: ۱۰۵۰، )طوسی، اتحاد، وحدت؛ باب ششم، فنام توحیدا، تسلیم، ، رضتوکلوصول: 

مبـانی و اسـتاد مصـباح و  اخـالق در قـرآنعبداّل  دراز و  القرآندستور االخالق فیهای گفتنی است که هرچند کتاب .1

که هم به مبانی و هم بـه اصـول ایناّل  جوادی آملی در گروه نخست جای گرفتند، با توجه به آیت مراحل اخالق در قرآن

هایی قلمداد کرد که با نگرش سیستمی بـه اخـالق در قـرآن ها را در زمرا کتابتوان آناند، میاخالق در قرآن توجه کرده

 در مورد نظام اخالقی قرآن به میان نیامده است. ای صریحها واژهاند؛ با این حال، در عناوین آنتوجه داشته

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%D9%87%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%D9%87%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B5%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B5%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DA%A9%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DA%A9%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C


 

 

۱۹ 

 

ل 
سا

شم
ش

 
ره 

شما
ـ 

وم 
د

 
پی

پیا
ـ 

 
ـ  41

ان
ست

 تاب
ر و

بها
43

17
 

 اصـال   دیـد بایـد های انسانی مقدم است؛ چراکـه اولهای انسانی، بر ارزشبحث از واقعیت

 چـه است؟ قائل انسان برای روحیهای چه ویژگی داند؟می موجودی چگونه را انسان قرآن

 یـا شـتریب لیم جهتی چه به ده شود،وانها خود به انسان اگر است؟ قائل ضعفی و قوت نقاط

 چـه انسـانی در فـرد ها،انسان دیگر بودن است؟ چگونه او عمل با انسان ارتباط دارد؟ کمتر

 دارد؟ انسـان رییتـأث چه اشجهانی این زندگی در خدا به نسبت انسان موضع دارد؟ رییتأث

 باید دیـد این مباحث، شود؟ بعد ازمی ارشاد یا خوردمی فریب روین یا موجود چند جانب از

 بکنـد؟ نبایـد چه بکند و باید چه کهگوید اینها چه میویژگی این با برای این انسان و قرآن

 از انسـانی هایتیواقع به ما اگر باشد؟ نباید داشته حاالتی باشد و چه داشته باید حاالتی چه

 دفاعقابل آمده، در قرآن نانسا دربارۀ که هاارزش بعضی آیدمی به نظر م،ینکن توجه قرآن دید

 و شـده باشـد )کـال   پایرفته قرآن شناسیانسان که است دفاع قابل وقتی قرآن ست. اخالقین

 فرمـوده، انیـب انسـان بـرای قـرآن که هایییویژگ نخستین کار این است که جزئا (. بنابراین

ی را برای انسـان بیـان فهرست شود. از این رو، ایشان با استناد به آیات قرآن تنها پانزده ویژگ

ماند و بقیۀ مبانی اخـالق گونه بحث نظام اخالقی قرآن و ساختار آن ناتمام میکند و بدینمی

 شود. و همچنین اصول و اهداف اخالق بررسی نمی

هاشمی کـه از نظـام  اثر سیدحسین« قرآن در اخالقی نظام سازوارۀ»ای با عنوان ب( مقاله

مقاله هرچند در پی یافتن نظام اخالقی قرآن اسـت، بـه سـاختار کند. اخالقی قرآن بحث می

پردازد و تنها به محور این نظام اشاره دارد و محور نظام اخالقی قـرآن نظام اخالقی قرآن نمی

کند. نویسنده ابتـدا را صفات و ملکات اخالقی و در رأس آن، صفت تقوا و فجور معرفی می

اره دارد و در آن، نخسـت نظـام اخالقـی یونـانی را کـه به پیشینۀ نگاه سیستمی به اخالق اش

های اخالقی دارد، بندی قوای نفس آدمی است و رویکردی غیردینی به آموزهمبتنی بر تقسیم

وارگی معـارف اخالقـی قـرآن هایی که بـه نظـاممدل کند؛ سپس به بررسیبررسی و نقد می

کنـد: یکـی دیـدگاه اختصار نقل و نقد می پردازد و در آن دو دیدگاه را بهاند، میتوجه داشته

بندی کرده و دیگـری دیـدگاه عالمه طباطبایی است که معارف قرآن را در هشت محور دسته

 روابط انسـان یهااخالقی قرآن را با لحاظ طرف مجموع آیات یسازنظام ی است کهمشهور
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 .داندپایر میسامان ، در چهار بخش و محور)خدا، خود، مردم و جهان هستی(

را که در دیدگاه « افعال انسانی»که نویسنده پس از نقد اجمالی این دو دیدگاه، به جای این

را و بـه عبـارتی، « صـفات و حـاالت نفـس انسـان»سازی بود، مطرح کند، اخیر محور نظام

 ۵با استناد به آیـۀ  کند وفضایل و رذایل اخالقی انسان را محور نظام اخالقی قرآن معرفی می

ا (سورۀ شمس  ۹و  اهم وَّ ا سم مم نمفٍْس وم ا *وم اهم تمقْوم ا وم هم ا ُفُجورم هم مم ، تقوا و فجور را کـانون )فمأملْهم

 داند. وی مدعی است:فضایل و رذایل در قرآن می

در قرآن، نفس آدمی به این دو صفت و دیگر صفات چون مطمئنه، زکیـه و امـارا بالسـوم 

کـه طرفـداران ه، عفیفـه، شـجاعه و حکیمـه موصوف شده است، نه به صفاتی همچون عادل

موضوع دانش اخالق، نفس انسان است؛ »قوای نفسانی به آن معتقد بودند. به عقیدۀ نویسنده 

اخالقـی اسـت و  یهـاها و رذیلترویش ملکات، فضیلتو  زیرا نفس انسان محل پیدایش

پـس اگـر بخـواهیم  ؛یابـدهمان ملکات نفسانی وجود و بروز می بستیافعال اخالقی بر پا

در قرآن را بشناسیم، بایـد صـفات و حـاالت نفـس انسـان در قـرآن را  نظام معارف اخالقی

و نقـش  یاز رهگار رهیافت بـه احـوال نفـس در قـرآن و جایگـاه کـارکرد بجوییم؛ چراکه

تـوان انسان، مـی ییک از آن صفات بر سایر صفات نفس و نیز افعال و رفتارها تأثیرگاار هر

 معـارف اخالقـی از ۀصـفات نفسـانی و در فراینـد آن، بـه هندسـ ۀطـولی و هندسـنظام  به

 ۀملکـ ،از یـک سـو که دهدنشان می ،تتبع در آیات قرآن .قرآنی دست یافت یهامنظر آموزه

فجـور، کـانون تمـام  ۀملکـ ،دیگـر یهـا، و از سـوتمام فضیلت تقوا، کانون و محور نفسانی

   .(۱۳۷: ۱۰۷۱)هاشمی،  اخالقی است یهارذیلت

گونه که مالحظه شد، در این مقالـه بـرای شـناخت نظـام اخالقـی قـرآن، پیشـنهاِد همان

وجوی صفات و حاالت نفس انسان در قرآن و کشـف هندسـۀ صـفات نفسـانی داده جست

که به ساختاری جامع از این هندسه کـه مشـتمل بـر مبـانی، اصـول و اهـداف شده، درحالی

و به افعال انسانی نیـز توجـه ویـژه نشـده اسـت و روابـط  شدهای ناخالق باشد، هیچ اشاره

مختلف انسان نیز در مجموعۀ معارف اخالقی قرآن مغفول مانـده اسـت. گفتنـی اسـت ایـن 

 اند. ای از آثاری است که نظام را به معنای سیستم گرفتهمقاله نمونه
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 اخالقی نظام شفک مسیر در اخالقی؛ گامی هایارزش روابط باب در جستاری»ج( مقالۀ 

وار بـه اکبر حسینی. در این مقاله، هرچند نویسنده از نگرش سیستمی و نظـام، اثر علی«قرآن

دهـد، بـه لحـاظ هـا تـرجیح میکنـد و آن را بـر سـایر نگرشمعارف اخالقی قرآن دفاع می

های مختلـف ای به ساختار نظام اخالقی قـرآن نـدارد و تنهـا بـه گونـهساختاری هیچ اشاره

کند و این امـر پردازد و مصادیقی از آن را ذکر میهای اخالقی در قرآن میابط میان ارزشرو

 نظـام، اساسا   جا کهکند. وی معتقد است: از آنرا گامی در کشف نظام اخالقی قرآن تلقی می

ابـد، یمـی تحقـق وسـتهیپ مجموعـۀ کی هدفمند عناصر ارتباط و بیترک از که است تییهو

 انیم کشف روابط و اخالقی هایارزش واکاوی اخالقی، نظام به ابییدست رایب گام نیترمهم

بـه  روابـط را و ایـن کرده را بررسی اخالقی هایان ارزشیم روابط هایگونه آنهاست. مقاله

 و رابطۀ تضـاد جزم و و رابطۀ کل خاص، و رابطۀ عام فرع، و رابطۀ اصل رابطۀ علّی، صورت

گونه کـه از عنـوان آن پیداسـت بـا بیـان انـواع روابـط میـان همانداند. این مقاله تزاحم می

برای کشف نظام اخالقی و سـاختار آن برداشـته و بـه « گامی»های اخالقی قرآن، تنها ارزش

 ای نداشته است.نظام و ساختار آن نظر ویژه

 رسد تنها آثاری که به طور جدی و علمی به ساختار نظام اخالقی بـا نگـرشد( به نظر می

چیستی و چرایـی نظـام اخالقـی »و « مبانی و نظام اخالق»اند، دو مقالۀ سیستمی توجه کرده

است؛ هر سه، نوشـتۀ احمـد دیلمـی. هـر سـه اثـر، هرچنـد اخالق اسالمی و کتاب « اسالم

ویژه بـا محتـوای مشخصا  به نظام اخالقی قرآن نپرداخته و ساختار نظام اخالقی اسالم را بـه

اند، به لحاظ ساختاری، به ساختاری منطقی و نظامی مدون با رویکردی هروایات بررسی کرد

جا که نظام اخالقی قـرآن بخشـی از اند و از آنهای اخالقی توجه داشتهسیستمی برای آموزه

نظام اخالقی اسالم است، شاید بتوان این ساختار را به ساختار نظام اخالقی قرآن نیز سرایت 

ن اخالق اسالمی و به عبارتی نظام اخالقی اسالم را به طـور منطقـی داد. نگارنده ساختار کال

. اخـالق ۱. مبانی اخـالق )مباحـث بنیـادین و فلسـفی اخـالق(؛ ۱داند: دارای سه بخش می

های اخالقی، هم به عنوان صفت نفسـانی و هـم در توصیفی )توصیف هنجارها و ناهنجاری

ها و ابزارهای آراستن انسـان بـه )تبیین شیوه . اخالق تربیتی۰های مختلف رفتاری(؛ و حوزه
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 های اخالقی(.ها و پیراستن از رذیلتفضیلت

گرچه نویسنده با توجه به نگرش سیستمی به معارف اخالقی، ساختاری منطقی و علمـی 

هـای ایـن نظـام، منـد کـرده اسـت، در بخشرا سامان داده و معارف اخالقی اسـالم را نظام

برای نمونه در بخش مبانی اخالق، تمرکز اصلی بـر مباحـث فلسـفۀ مالحظاتی وجود دارد. 

شناختی بوده و در پرداختن به سایر مبانی از جملـه اخالقی )فراخالقی( و برخی مبانی انسان

مبانی خداشناسی و معادشناسی کوتاهی شده است. وی در بخش اخالق توصیفی نیز محـور 

اده و از صفات نفسانی انسان نیز تنها به فضـایل اخالق را در این نظام، صفات نفسانی قرار د

بندی قرار نگرفتـه و بـه اخالقی توجه داشته است و رذایل اخالقی در این نظام محور تقسیم

که افعال نیز به طـور ویـژه مـورد توجـه همچنان ها یاد شده است،عنوان موانع یا آفات از آن

ت انسانی، افعـال و سـایر ابعـاد انسـان نیـز از که در قرآن در کنار صفااند، درحالیواقع نشده

 شوند. ای برخوردارند و رذایل نیز همدوش فضایل مطرح میاهمیت ویژه

بندی کلی، صفات نفسـانی را دو ایشان همچنین در بخش اخالق توصیفی، در یک تقسیم

. صـفات نفسـانی ۱گر مانند ایمـان و یقـین؛ و . صفات نفسانی هدایت۱قسمت کرده است: 

ای کـه هـر یـک از ایـن صـفاِت کـارگزار گیریکننده که با توجه بـه جهـتکارگزار و عمل

گیرنـد: صـفات های هفتگانه جای میتوانند داشته باشند، این صفات در یکی از این دستهمی

. معاد و عاقبت خویش، ۱. خدا و مبدأ هستی، مانند توکل و تسلیم؛ ۱نفسانی انسان نسبت به 

. آینده، ماننـد همـت بلنـد و ۴. خویشتن، مانند انکسار نفس و تواضع؛ ۰؛ مانند خوف و رجا

. دیگران، مانند خیرخواهی و حسادت؛ و ۶. مواهب دنیوی، مانند زهد و قناعت؛ ۷یاد مرگ؛ 

 . بازدارندگی نفس، مانند کظم غیظ و حیا. ۵

اسـتناد برخـی بندی نویسنده اوال  معیاری علمـی بـرای آن بیـان نکـرده و بـه در این تقسیم

روایات، ایمان را مدار و محور در ساختار نظام اخالقی اسالم معرفی کرده است. ثانیا  برخـی از 

ها و مفاهیم اخالقی آن متداخل هستند؛ برای مثال خوف و رجا که در نسـبت بـا بندیاین دسته

از »خـوِف  معاد مطرح شده، در نسبت با خدا نیز قابل طرح است؛ چراکه مراد از خوف و رجـا،

است و این مفاهیم و صفات، نسبت به خدا سـازگارتر اسـت تـا « به رحمت خدا»و امید « خدا
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که مثالی بـرای « یاد مرگ»که تواند در یک دسته قرار گیرد؛ چنانمعاد. همچنین آینده، با معاد می

کـه تمرکـز بـر بندی، افـزون بـر ایـنآینده است، برای معاد نیز مصداق دارد. ثالثا  در این تقسیم

طـور صفات است، از سایر ابعاد و ساحات نفس انسان، مانند ساحت عاطفه و احساس و همین

 ساحت معرفت و شناخت و اراده و خواستۀ انسان نیز یادی نشده است.

بخش سوم این ساختار نیز که به اخالق تربیتی پرداخته، قابل بررسی است. اخالق تربیتی 

پردازد، ارتباطی با نظام اخالقـی استن به فضایل و دوری از رذایل میهای آرکه به تبیین شیوه

ندارد؛ و اصوال  اخالق قلمروی جدا از تربیت دارد که باید برای تربیت اسالمی و قرآنـی نیـز 

های یک نظام طراحی کـرد و از خلـط مباحـث اخالقـی بـا ای بر اساس مؤلفهنظام جداگانه

 تربیتی اجتناب کرد.

دهی پـژوه بـرای سـامانتلفی که از دانشمندان اخالقی و نویسندگان اخالقهای مخشیوه

منـد کـردن معارف اخالقی قرآن ارائه شد، هر یک به جهاتی امتیاز دارند؛ امـا بـه لحـاظ نظام

توان نظامی جدید را پیشنهاد داد کـه بـا نگـرش ها، میهای اخالقی افزون بر این شیوهآموزه

ر و بر ساختاری چندبخشی و چندالیه مبتنی باشد؛ ساختاری که سیستمی به اخالق سازگارت

 ها باشد. به نوعی مکمل و جامع همۀ شیوه

 ساختار پیشنهادی نظام اخالقی قرآن 

گونه که گاشت، نظام در کاربردی، به معنای نظم و اجزای منظم و در کاربرد دیگر، همان

ویژه در امـور و نگـاه سیسـتمی، بـهنگر اسـت. سیسـتم به معنای سیستم و نگاه جامع و کل

اجـزای »کند که افزون بر وجود های اخالقی قرآن اقتضا میها و آموزهمعرفتی همچون گزاره

و « مبـانی»که در نظام به معنای نظم وجود دارد، برای این اجزای مـنظم، یـک سـری « منظم

گونه که گفته شد، مـراد و مقاصد نیز دیده شود. از این رو، همان« اهداف»ها و یک سری پایه

 راه اجـزا در آن کـه 1اسـت وابسته هم به اجزای منظمِ  از ایاز نظام در این پیشنهاد، مجموعه

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

نظام اخالقـی قـرآن را معرفـی کنـد. بـدیهی « ساختار»که پیش از این گفته شد، این مقاله در صدد است که طور همان .1

ها و روابـط میـان ایـن مفـاهیم نیـز های اخالقی قرآن تکمیل شد، ارتباطکه محتوای این ساختار با آموزهاست پس از این
 



 

 

الق
 اخ

ظام
و ن

آن 
قر

 ی
 آن

۰۰ 

 

دارند و به لحاظ ساختاری از سه رکن یـا سـه الیـۀ  هماهنگی با هم معینی هایهدف به نیل

خن گفتـه شود. بنابراین وقتـی از نظـام اخالقـی قـرآن سـمبانی، اصول و اهداف تشکیل می

های اخالقی قرآن در ارتباط و هماهنگی با یکـدیگر و در شود، منظور این است که آموزهمی

راه نیل به اهداف اخالق، در ساختاری منظم مرکب از سه رکِن یـا سـه الیـۀ مبـانی اخـالق، 

اصول اخالق و اهداف اخالق، طرح شود. نگاه سیستمی به اخالق قرآنـی نیـز بـه ایـن معنـا 

نگر دیده شود. یک آموزۀ اخالقی را های اخالقی قرآن، در نگاهی جامع و کلموزهاست که آ

ها و بدون ارتباط با مبانی و اهداف آن نگریست، بلکـه نباید تنها و بدون ارتباط با سایر آموزه

باید در هماهنگی و در ارتباط با یکدیگر و با توجه به مبانی و اهداف آن آموزه، آن را فهـم و 

 عمل کرد.به آن 

دهندۀ ایـن نظـام بر این اساس، برای معرفی نظام اخالقی قرآن ابتدا باید به اجزای تشکیل

جا که یک نظام معموال  های بین اجزا را روشن کرد. به بیان دیگر، از آنتوجه داشت و ارتباط

بـا  شـود، الزم اسـتها یک نظام کلی میهای مختلفی تشکیل شده که برآیند آننظاماز خرده

 شود.ها نظام اخالقی قرآن حاصل میهایی آشنا شد که از مجموع آننظامخرده

 ها در نظام اخالقی قرآننظامخرده

هـای ی اخالقی قرآن هستند. ایـن آموزههاآموزهدهندۀ نظام اخالقی قرآن، اجزای تشکیل

هـای نظامدهبه شرح زیر سامان داد که در واقـع خـر 1در چهار بخش کلی توانیماخالقی را 

                                                                                                                                        
 

ابطۀ اصل و فرع یا علّی و معلولی یا سایر روابِط مفهـومی یک از این مفاهیم رشود که کدامروشن خواهد شد و معلوم می

یک مؤخر باشد. این مقاله فعال  در مقام بیان چنین روابطی نیست؛ زیرا ایـن یک مقدم و کدامرا خواهند داشت و باید کدام

 اند و با موضوع ساختار همخوانی ندارند.روابط، بیشتر روابط مفهومی

تقسـیم اسـت؛ بـرای نمونـه در اخـالق تـر قابـلبخش بـه اقسـام جزئیاست و هر  یکلبخش  چهار نیاگفتنی است  .1

گونه تقسیم کرد: رابطۀ فرد با فرد، رابطۀ فرد بـا خـانواده، رابطـۀ فـرد بـا های دیگر را اینتوان رابطه با انساناجتماعی می

زاده نـوری، بیشـتر از ایـن جزئیـات، ر.ک: عـالم جامعه، رابطۀ فرد با انسان کامل، رابطۀ فرد با ولی فقیه و... )برای اطـالع

۱۰۷۴ :۱۴۱ .) 
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 آیند:نظام اخالقی قرآن به شمار می

 یی که بر روابط اخالقی انسان با خداوند داللت دارد )اخالق بندگی(؛هاآموزهنخست،  

 )اخالق فردی(؛ کندیمیی که به روابط اخالقی انسان با خود اشاره هاآموزهدوم،  

 )اخالق اجتماعی(؛ کندیمدیگر ترسیم ی هاانسانیی که روابط اخالقی انسان را با هاآموزهسوم،  

یی که با این سه رابطه تفاوت دارد و روابط اخالقی انسان را با غیِرخـدا، هاآموزهچهارم،  

و به سخن دیگر، روابط انسان را با جهـان پیرامـون اعـم از  کندیمبیان  هاانسانخود و دیگر 

 1امون(.جهان پیردربارۀ )اخالق  کندیمجهان غیب و شهود تبیین 

هـای های اخالقی قرآن را در قالب چهار عنوان کلی بـا نامتوان مجموع آموزهبنابراین می

سـامان « اخالق دربارۀ جهان پیرامون»و « اخالق اجتماعی»، «اخالق فردی»، «اخالق بندگی»

 ها یاد کرد. های نظام اخالقی قرآن از آننظامداد و به عنوان خرده

توانند نظام اخالقی قرآن را شـکل دهنـد کـه در ها مینظامخرده گفتنی است هنگامی این

هـا یـا ارتبـاط نظامارتباط با یکدیگر و در کنار هم باشند. نق  یا نبود هر یـک از ایـن خرده

دارد، زند و آن را از تأثیر بـازمیمی اخالقی قرآن آسیب ها با هم، به نظامنداشتن هر یک از آن

شـود ان به عنوان یک کل، هنگامی وجود دارد و کارایی آن معلـوم میگونه که بدن انسهمان

های جزئی مانند دست، پا، مغز و قلب، بدون نق  یا کمبـود، وجـود و که تمام اجزا و اندام

 ها در کنار یکدیگر و در ارتباط با هم بدن انسان را شکل دهند. کارایی داشته باشند و همۀ آن

 هاامنظهای هر یک از خردهالیه

نظام، دارای سه الیه هسـتند: الیـۀ مبـانی، الیـۀ اصـول، و الیـۀ هر یک از این چهار خرده

 اخالقی قرآن بـه نظام صورت و گونه که در ابتدای مقاله گفته شد، اگر ساختاراهداف. همان

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 مراحـل ا عنـوانبـ ونـد،روابـط انسـان بـا خدا در دهایـنبا و دهایبا از ،یآمل یاّل  جوادآیتاز بزرگان همچون  یبرخ. 1

یـدها توجـه و بـا رویکـردی عرفـانی بـه ایـن بایـدها و نبا دهیاد کـر( دهای)نبا روسلوکیس موانع و( دهای)با روسلوکیس

که در این تحقیق به لحاظ شکلی و ساختاری، این اصول مورد توجه است و محتوا و مفاد این اصـول در اند؛ درحالیداشته

   .(۱۱۷و  ۱۱: ۱۰۵۷ ،یآمل یجوادر.ک: ) این مرحله مطرح نیست
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ها خواهنـد نظامهر یک از این ابعاد به نام یکی از این خرده شود، تشبیه هرم چهاربعدی یک

: بُعد نخست به نام اخالق بندگی؛ بعد دوم اخالق فردی؛ بعد سوم اخـالق اجتمـاعی؛ و بود

بعد چهارم اخـالق دربـارۀ جهـان پیرامـون. چنانچـه هـر یـک از ایـن ابعـاد چهارگانـه یـا 

آن  «قاعـدۀ»بندی شود، طبقۀ زیـرین یـا بندی و الیهها در قالب شکل هندسی طبقهنظامخرده

ترین قسـمت و بـه گویند؛ طبقه و الیۀ بعدی و وسطی را که مهم« خالقمبانی ا»نظام را خرده

 آن «سر و رأس»گویند؛ و طبقه و الیۀ باال یا « اصول اخالق»نظام است، آن خرده« بدنۀ»نوعی 

نظام اخالق بندگی، سه الیۀ بنابراین در خرده .نامندمی« هدف یا اهداف اخالق»نظام را خرده

نظـام ول اخالق بندگی و اهداف اخالق بندگی وجود دارد. در خردهمبانی اخالق بندگی، اص

های مبانی اخالق فردی، اصول اخالق فردی و اهداف اخالق اخالق فردی نیز سه الیه با نام

های اخالق اجتماعی و اخالق دربارۀ جهان پیرامـون نظامفردی خواهد بود. هر یک از خرده

 .گانه را دارندهای سهنیز همین الیه

هـا اند کـه اصـول اخـالق بـر آن، اموری«مبانی اخالق»ها منظور از نظامدر همۀ این خرده

گویند؛ همچـون مبـانی سخن می «هاستینها و هست، هاستیو ن هااست»مبتنی است و از 

هـای نیـز همـان ارزش« اصـول اخـالق»شناختی، وجودشناختی. مراد از خداشناختی، انسان

« هاها و نادرسـتها و بدها یـا درسـتبایدها و نبایدها یا خوب»قالب اخالقی هستند که در 

در هـر یـک از « اهداف اخـالق»ها را استخراج کرد. مقصود از اند و از قرآن باید آنبیان شده

   1شود.برای رسیدن به آن انجام می« اصول اخالق»ها نیز غایاتی هستند که نظاماین خرده

نظـام اخالقـی )بنـدگی، فـردی، اجتمـاعی و وجود چهار خردهبر این اساس، با توجه به 

دارای سه الیه و قسمِت مبـانی، اصـول و اهـداف هسـتند،  هرکدامجهان پیرامون( که دربارۀ 

به شکل هرم چهاربعدی معرفـی کـرد کـه هـر  توانیممجموع ساختار نظام اخالقی قرآن را 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

نظام، از آیات قـرآن بـه چهار خردهالبته پس از تجمیع مبانی و اهداف، ممکن است مبانی و اهداف مشترکی را نیز برای این  .1

نظامِ اخالق بنـدگی، اخـالق فـردی، اخـالق دست آورد که در این صورت، برخی از مبانی و اهداف به هر یک از چهار خرده

 ها مشترک است.اجتماعی و اخالق دربارۀ جهان پیرامون اختصاص دارد و برخی از مبانی و اهداف، میان آن
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 .  شودیماف اخالق بُعد آن از پایین به باال، شامل مبانی، اصول و اهد

 الیۀ اصول اخالق

ها است. برای شـناخت نظامتوضیح کامل ساختار نظام اخالقی قرآن نیازمند تشریح خرده

جـا کـه هـا را بررسـی کـرد. از آنها و سـطوح آنها نیز پیش از هر چیز باید الیـهنظامخرده

اصـول »دهد، الیـۀ شکیل مینظام که به عبارتی، بدنۀ اصلی آن را تترین الیۀ هر خردهگسترده

است، در این جا به لحاظ ساختاری )نه محتوایی( تنهـا بـه ایـن الیـه در هـر چهـار « اخالق

شـود. بنـابراین در ها به مجال دیگری واگاار میشود و توضیح سایر الیهنظام اشاره میخرده

امـون، بایـد ایـن هاِی اخالق بندگی، فردی، اجتماعی و دربارۀ جهان پیرنظامهر یک از خرده

که در ارتبـاط بـا خـدا، فـرد، دیگـران و « ها و بدهاییبایدها و نبایدها یا خوب»اصول یعنی 

 جهان هستی است، بررسی شود.

شـود، بـا نظام اخالق بندگی که در آن روابط اخالقی انسان بـا خـدا بررسـی میدر خرده

روابط انسان با خدا نیز باید  1ت،که برای انسان پنج بُعد یا ساحت قابل تصور استوجه به این

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 اراده و( معرفـت) علـم سـاحت از ترکیبـی فقـط نفس، ساحت گاشته، شناساننفس و فیلسوفان نزد رایج بر اساس اعتقاد .1

 و فیلسـوفان نـزد امـروزه کـه اینظریه اما اراده؛ مقولۀ از یا شدمی دانسته علم مقولۀ از یاها آن نزد انسان نفسانی احوال و است

 و عـاطفی معرفتـی، سـاحت سـه دارای را انسان که است یانظریه شده، پایرفته نفس هایساحت در خصوص شناسانروان

مطـرح کـرد )پورسـینا،  ۱۷و۱۹شـناس آلمـانی قـرن ( فیلسـوف و روانTetensبار تتنز ) . این نظریه را نخستینداندمی ارادی

 بـلقا کـه دارد وجـود عـاطفی ساحت به نام دیگری مستقل ساحت ارادی، و معرفتی ساحت بر عالوه انسان در (.۰۰: ۱۰۹۷

دهـد؛ می تشـکیل را آدمـی روان شـناختی و عقالنـی جنبـۀ معرفت، ساحت زیرا نیست؛ دیگر ساحت دو به ارجاع و تحویل

 تـرک یـا انجام ارادۀ انسانکه این از پس .دارد در بر را آن کنشی و ارادی جنبۀ اراده، و است؛ روان انفعالی و تاثّری جنبۀ عاطفه،

 یـا به صـورت گفتـار «فعلی و رفتار» انسان، از و رسدمی گانهسه ابعاد این خارجی ظهور و وزبر به نوبت گاهآن کرد، را کاری

 و عقیـده از را دیگـران شـخ ، تـا و بودند درونی امری که ارادی و عاطفی معرفتی، بعد سه بر خالف. شودمی صادر کردار

 خـارجی فعـل ویژهبه انسان، «فعلی و رفتاری» بعد شد،نمیها آن متوجه بیرون، از کسی بود، نکرده آگاه خود ارادۀ و احساس

 رفتارهـای بـا شـخ  کـه است گونهاین و بود خواهد آشکار و روشن همه برای بیرون از او، ظاهری کردار و گفتار یعنی او،

 دو اخـالق فلسـفۀ و فلسـفه در گفتنی است که منظـور از اراده. کند معرفی را خود «شخصیت و منش» تواندمی معموال   خود،

 باعـث( خـودم از رونیـب) رونـییب مـانع امـا خـواهممی آنچه( ۱شود؛ می هم عمل به منجر و خواهممی آنچه( ۱است:  مورد
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با لحاظ این ابعاد بررسی شود. انسـان دارای پـنج بعـد معرفتـی، عـاطفی، ارادی، رفتـاری و 

صفات است. بعد معرفتی انسان، ساحت علـم و بـاور نفـس اسـت؛ بعـد عـاطفی، سـاحت 

تأثرات، انفعاالت و احساسـات نفـس )خوشـایندها و ناخوشـایندهای نفـس(؛ بعـد ارادی، 

هـا(؛ بعـد رفتـاری، سـاحت بیرونـی و هـا و نامطلوباحت فعلی و درونی نفس )مطلوبس

ظاهری نفس )گفتار و کردار(؛ و بعد صـفات، سـاحت ملکـات پایـدار نفـس انسـان اسـت 

)فضایل و رذایل(. در آیات قرآن باید مالحظه کرد کدام آیه است که به لحاظ بعد معرفتی بـه 

)مانند یقین یا ایمان به خدا(؛ کدام آیـه از جنبـۀ عـاطفی رابطـۀ پردازد رابطۀ انسان با خدا می

ای بُعد ارادی انسان با خدا را ذکر کند )مانند ترس از خدا(؛ چه آیهانسان را با خدا روشن می

ای بیـانگر رابطـۀ رفتـاری ها و آرزوهای انسان از خدا(؛ و چـه آمـوزهکند )مانند خواستهمی

کر زبانی خدا یا عبادت خدا(؛ برخی آیات قرآنی نیـز بـر صـفات انسان با خدا است )مانند ذ

 پایدار انسان که به نوعی مرتبط با خدا است، داللت دارند )مانند استکبار در برابر خدا(. 

شود و انسان بنابراین روابط انسان با خدا به لحاظ ابعاد وجودی او به پنج رابطه تقسیم می

گانـۀ انسـان بـا د داشته باشد. از سوی دیگر، چون روابـط پنجتوانگانه میبا خدا روابطی پنج

خدا گاهی به صورت ایجابی و گاهی سلبی است، این روابط در اخالق بندگی بـه ده رابطـه 

کند. بدین معنا که رابطۀ انسان با خدا به لحاظ بعـد معرفتـی، گـاهی بـه شـکلی ارتقا پیدا می

داوری شـده اسـت؛ و وب یا ضروری )باید( ارزشاست که در قرآن این نوع رابطه اخالقا  خ

ای است که این رابطه اخالقا  بد یا ممنوع )نباید( دانسته شده است. بقیـۀ ابعـاد گاهی به گونه

                                                                                                                                        
 

 اراده را ایـن ،(اسـت درونی مانع یعنی) کنمنمی اما بکنم، خواهممی را کاری در مواردی که اما .نشود منجر عمل به که شودمی

ها را به سه ساحت بینش، گرایش و کُـنش تقسـیم برخی نیز این ساحت (. البته۷۵: ۱۰۵۳ملکیان، ) گویندمی« لیم» گویند،نمی

بندی دیگری دربارۀ قوای بدن وجود دارد کـه بـر اسـاس آن از نظـر (. در فلسفۀ اسالمی تقسم۱۱۶: ۱۰۹۷اند )شجاعی، کرده

قوای عاملـه خـود بـه دو قسـمت  قوای عامله. و ی شوقیه،شود: قوای ُمدرکه، قواقوای بدن انسان به سه دسته تقسیم می ،کلی

 (.۱/۹۰: ۱۰۶۱شود )مطهری، ارادی و غیرارادی تقسیم می
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نیز به همین شکل خواهد بود؛ یعنی بعد عاطفی، ارادی، فعلی یا صفات انسـان در رابطـۀ بـا 

هی به شـکل منفـی )بـد و نبایـد و خدا گاهی به شکل مثبت )خوب و باید و فضیلت( و گا

نظام اخالق بندگی، روابط اخالقـی داوری شده است. بر این اساس، در خردهرذیلت( ارزش

اش( با خدا و در دو شکل مثبت و منفی، در قالب ده رابطه قابل تصور گانهانسان )با ابعاد پنچ

انند اخالق بندگی، دارای اجتماعی و جهان پیرامون نیز مهای اخالق فردی، نظاماست. خرده

کنـد کـه در ده رابطه خواهند بود که مجموع روابط انسان به چهل نوع رابطه افزایش پیدا می

نظـام شـامل تـوان بـه شـکل چهـار خردهدهی کلی، نظـام اخالقـی قـرآن را مییک سازمان

خـالق هاِی )الف( اخالق بندگی، )ب( اخالق فردی، )ج( اخالق اجتماعی و )د( انظامخرده

را « چهارگانـه»های نظامهای آن، سامان داد که این خردهدربارۀ جهان پیرامون با زیرمجموعه

تـوان در سـاختار زیـر است، می« مثبت و منفی»انسان که به شکل « گانۀپنج»با توجه به ابعاد 

ک از کند، نشان داد. در این ساختار، هـر یـانسان را ترسیم و تنظیم می« گانۀچهل»که روابط 

ها و بایدها( و سلبی )بدها و نبایدها( تقسیم نظام ابتدا به دو بخش ایجابی )خوبچهار خرده

 شوند. تر تقسیم میها به اقسام جزئیگانۀ انسان در سایۀ آنگاه ابعاد پنجشوند؛ آنمی

نظـام های اخالقی قرآن در الیۀ اصـول را در چهـار خردهبندی، آموزهمطابق با این تقسیم

 دهی کرد:توان سازمانگونه میزیر این

 ؛ شامل دو بخش کلی:اخالق بندگی )رابطۀ انسان با خدا( نظامالف( خرده

 ها و بایدها(:اخالقیات مثبت )خوب

ها و باورهای خوب )یا باید( انسان راجـع بـه های اخالقی قرآن در زمینۀ معرفت. آموزه۱

 ؛«وجه یکم»خدا، 

های اخالقی قرآن در زمینۀ عواطف و احساسات خوب )یا باید( انسان نسبت بـه . آموزه۱

 ؛«وجه دوم»خدا، 

های خوب )یا بایـد( انسـان از خـدا، های اخالقی قرآن در زمینۀ اراده و خواسته. آموزه۰

 ؛«وجه سوم»

اید( انسان در ارتباط بـا های اخالقی قرآن در زمینۀ کارها و رفتارهای خوب )یا ب. آموزه۴
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 ؛ «وجه چهارم»خدا، 

 «.وجه پنجم»های اخالقی قرآن در زمینۀ صفات خوب )یا باید( انسان در رابطۀ با خدا، . آموزه۷

 ها(:اخالقیات منفی )بدها و نباید

ها و باورهای بد )یا نبایـد( انسـان راجـع بـه های اخالقی قرآن در زمینۀ معرفت. آموزه۱

 ؛«شموجه ش»خدا، 

های اخالقی قرآن در زمینۀ عواطف و احساسات بد )یا نباید( انسـان نسـبت بـه . آموزه۱

 ؛«وجه هفتم»خدا، 

های بد )یـا نبایـد( انسـان از خـدا، های اخالقی قرآن در زمینۀ اراده و خواسته. آموزه۰

 ؛«وجه هشتم»

( انسـان در ارتبـاط بـا های اخالقی قرآن در زمینۀ کارها و رفتارهای بد )یا نبایـد. آموزه۴

 ؛«وجه نهم»خدا، 

 «.وجه دهم»های اخالقی قرآن در زمینۀ صفات بد )یا نباید( انسان در رابطۀ با خدا، . آموزه۷

*** 

 ؛ شامل دو بخش کلی:اخالق فردی )رابطۀ انسان با خویشتن( نظامخردهب( 

 ا(:ها و بایدهاخالقیات مثبت )خوب

ها و باورهای خوب )یا باید( انسان راجـع بـه های اخالقی قرآن در زمینۀ معرفت. آموزه۱

 ؛«وجه یازدهم»خود، 

های اخالقی قرآن در زمینۀ عواطف و احساسات خوب )یا باید( انسان نسبت بـه . آموزه۱

 ؛«وجه دوازدهم»خود، 

وب )یا بایـد( انسـان از خـود، های خهای اخالقی قرآن در زمینۀ اراده و خواسته. آموزه۰

 ؛«وجه سیزدهم»

های اخالقی قرآن در زمینۀ کارها و رفتارهای خوب )یا باید( انسان در ارتباط بـا . آموزه۴

 ؛«وجه چهاردهم»خود، 

 «.وجه پانزدهم»های اخالقی قرآن در زمینۀ صفات خوب )یا باید( انسان در رابطۀ با خود، . آموزه۷
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 ها(:و نبایداخالقیات منفی )بدها 

ها و باورهای بد )یا نبایـد( انسـان راجـع بـه های اخالقی قرآن در زمینۀ معرفت. آموزه۱

 ؛«وجه شانزدهم»خود، 

های اخالقی قرآن در زمینۀ عواطف و احساسات بد )یا نباید( انسـان نسـبت بـه . آموزه۱

 ؛«وجه هفدهم»خود، 

وجه »های بد )یا نباید( انسان از خود، تههای اخالقی قرآن در زمینۀ اراده و خواس. آموزه۰

 ؛«هجدهم

های اخالقی قرآن در زمینۀ کارها و رفتارهای بد )یا نبایـد( انسـان در ارتبـاط بـا . آموزه۴

 ؛«وجه نوزدهم»خود

 «.وجه بیستم»های اخالقی قرآن در زمینۀ صفات بد )یا نباید( انسان در رابطۀ با خود، . آموزه۷

*** 

 ؛ شامل دو بخش کلی:های دیگر(اخالق اجتماعی )رابطۀ انسان با انسان نظامج( خرده

 ها و بایدها(:اخالقیات مثبت )خوب

ها و باورهای خوب )یا باید( انسان راجـع بـه های اخالقی قرآن در زمینۀ معرفت. آموزه۱

 ؛«ویکموجه بیست»های دیگر، انسان

ی اخالقی قرآن در زمینۀ عواطف و احساسات خوب )یا باید( انسان نسبت بـه ها. آموزه۱

 ؛«ودوموجه بیست»های دیگر، انسان

های خـوب )یـا بایـد( انسـان از های اخالقـی قـرآن در زمینـۀ اراده و خواسـته. آموزه۰

 ؛«وسوموجه بیست»های دیگر، انسان

های خوب )یا باید( انسان در ارتباط بـا های اخالقی قرآن در زمینۀ کارها و رفتار. آموزه۴

 ؛«وچهارموجه بیست»های دیگر، انسان

های های اخالقی قرآن در زمینۀ صفات خوب )یا باید( انسان در رابطۀ بـا انسـان. آموزه۷

 «.وپنجموجه بیست»دیگر، 
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 ها(:اخالقیات منفی )بدها و نباید

اورهای بد )یا نبایـد( انسـان راجـع بـه ها و بهای اخالقی قرآن در زمینۀ معرفت. آموزه۱

 ؛«وششموجه بیست»های دیگر، انسان

های اخالقی قرآن در زمینۀ عواطف و احساسات بد )یـا نباید(انسـان نسـبت بـه . آموزه۱

 ؛«وهفتموجه بیست»های دیگر، انسان

های نسـانهای بد )یا نباید( انسـان از اهای اخالقی قرآن در زمینۀ اراده و خواسته. آموزه۰

 ؛«وهشتموجه بیست»دیگر

های اخالقی قرآن در زمینۀ کارها و رفتارهای بد )یا نبایـد( انسـان در ارتبـاط بـا . آموزه۴

 ؛«ونهموجه بیست»های دیگر، انسان

های های اخالقی قرآن در زمینۀ صفات بد )یا نبایـد( انسـان در رابطـۀ بـا انسـان. آموزه۷

 «.اموجه سی»دیگر، 

*** 

 اخالق دربارۀ جهان پیرامون )رابطۀ انسان با جهان پیرامون(؛ شامل دو بخش کلی: نظامردهد( خ

 ها و بایدها(:اخالقیات مثبت )خوب

ها و باورهای خوب )یا باید( انسان راجـع بـه های اخالقی قرآن در زمینۀ معرفت. آموزه۱

 ؛«ویکموجه سی»جهان پیرامون، 

های اخالقی قرآن در زمینۀ عواطف و احساسات خوب )یا باید( انسان نسبت بـه . آموزه۱

 ؛«ودوموجه سی»جهان پیرامون، 

های خوب )یا بایـد( انسـان از جهـان های اخالقی قرآن در زمینۀ اراده و خواسته. آموزه۰

 ؛«وسوموجه سی»پیرامون، 

های اخالقی قرآن در زمینۀ کارها و رفتارهای خوب )یا باید( انسان در ارتباط بـا . آموزه۴

 ؛«وچهارموجه سی»جهان پیرامون، 

های اخالقی قرآن در زمینۀ صفات خوب )یـا بایـد( انسـان در رابطـۀ بـا جهـان . آموزه۷

 «.  موپنجوجه سی»، پیرامون
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 ها(:اخالقیات منفی )بدها و نباید

ها و باورهای بد )یا نبایـد( انسـان راجـع بـه های اخالقی قرآن در زمینۀ معرفت. آموزه۱

 ؛«وششموجه سی»جهان پیرامون، 

های اخالقی قرآن در زمینۀ عواطف و احساسات بد )یا نباید( انسـان نسـبت بـه . آموزه۱

 ؛«وهفتموجه سی»جهان پیرامون، 

های بـد )یـا نبایـد( انسـان از جهـان های اخالقی قرآن در زمینۀ اراده و خواسته. آموزه۰

 ؛«وهشتموجه سی»پیرامون، 

های اخالقی قرآن در زمینۀ کارها و رفتارهای بد )یا نبایـد( انسـان در ارتبـاط بـا . آموزه۴

 ؛«ونهموجه سی»جهان پیرامون، 

قی قرآن در زمینۀ صفات بد )یا نباید( انسان در رابطۀ با جهان پیرامـون، های اخال. آموزه۷

 1«.وجه چهلم»

نظام کلِی بـاال کـه های اخالقی قرآن در الیۀ اصول در چهار خردهدهی آموزهپس از سامان

کند، باید برای هـر یـک نظام را بیان میو بایدها و نبایدهای آن خرده« اصول اخالق»در واقع 

اخالق را از آیات قرآن به دست آورد تـا سـاختار « اهداف»و « مبانی»نظام، چهار خرده از این

و از این طریق، مجموع ساختار نظام اخالقی قرآن بـه شـکل  2نهایی نظام اخالقی کامل شود

هرم چهاربعدی معرفی شود که هر بعد آن از پایین به بـاال، شـامل مبـانی، اصـول و اهـداف 

 3اخالق باشد.

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

هـای اخالقـی گزاره». برای اطالع بیشتر از محتوا و ساختار دیگری از این نظام رجوع کنید به مقالة نویسـنده بـا عنـوان 1

 «.مندسازی آنقرآن و چگونگی نظام

ز تجمیع مبانی و اهداف، ممکن است مبانی و اهداف مشترکی را از آیات قـرآن بـه دسـت آورد کـه در ایـن . البته پس ا2

صورت، برخی از مبانی و اهداف اختصاص به هر یک از چهار خرده نظامِ اخالق بندگی، اخالق فردی، اخالق اجتمـاعی 

 ک میان آنهاست.و اخالق در باره جهان پیرامون دارد و برخی از مبانی و اهداف، مشتر

طور که در ابتدای مقاله گفته شد، اگر ساختار و صورت نظام اخالقی قرآن به یک هرم )نه استوانه( تشبیه شود، مبـانی ایـن . همان3

 دهند.شود و هدف یا اهداف این نظام، رأس و سر آن را تشکیل مینظام قاعدۀ آن هستند و اصول این نظام، بدنۀ آن را شامل می
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 گیرینتیجه

که اوال  چه ضـرورتی بـرای طراحـی یـک نظـام  سؤالگاشت و در پاسخ به این  آنچهبنا بر 

دوم  سـؤالاخالقی برای قرآن وجود دارد، به هجده دلیل در این باره اشاره شد. ثانیا  در پاسخ به 

پیشـنهاد داد نیـز بیـان شـد کـه بـا توجـه بـه  توانیمی اخالقی هاآموزهکه چه نظامی را برای 

ضرورت طراحی نظام اخالقی قرآن، الزم است نظامی پیشنهاد داده شود که بـا ایـن ضـرورت 

مند کردن معـارف قرآنـی، های موجود در نظاممتناسب باشد. بر این اساس، پس از معرفی نظام

پیشـنهاد شـد کـه دارای چهـل وجـه و بـه شـکل یـک هـرم « ساختار»الگویی جامع مبتنی بر 

، «اخـالق بنـدگی»طراحی شده بود. چهار بعد و طرفی که با عنـاویِن چهاربعدی یا چهارطرفی 

گااری شد و هـر بُعـد و نام« جهان پیراموندربارۀ اخالِق »و « اخالق اجتماعی« »اخالق فردی»

مبـانی »طرفش دارای سه الیه و سه قسمت پایین، میانه و باال است. قسمت پایین یا قاعدۀ هرم، 

اهـداف »رد؛ قسمت باال و رویـی یـا رأس هـرم، کیمر طرف بیان را در هر یک از چها« اخالق

اصـول »کرد؛ و قسمت میانه یا بدنۀ هرم نیـز یمرا در هر یک از این چهار طرف روشن « اخالق

 قسمت هرم بود و به تفصیل توضیح داده شد. نیترمهمکرد که یمرا تشریح « اخالقی
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 سیدعلی موسوی، مؤسسۀ فرهنگی اشراق و عرفان، قم.
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 اسرام، قم. ،قرآن در اخالق مبادی(، ۱۰۹۴ـــــــ ) .۱۳

 آموزش مرکز اصالنی، رشید ترجمۀ ،هاسیستم نظریۀ (،۱۰۵۷وست ) چارلز، چرچمن، .۱۱

 دولتی، تهران. مدیریت

 اخالقی؛ گامی هایارزش روابط باب در جستاری»(، ۱۰۷۷اکبر )علی سید حسینی، .۱۱

 ،۵۹ اپیی، پ۱ شمارۀ ،۱۱ سال قرآنی، های، پژوهش«قرآن اخالقی نظام کشف مسیر در

 .۱۵ـ۴بهار، ص

 االخالق مقارنة دراسة ،القرآن فی االخالق ُدستور(، 1241عبداهلل ) محمد درّاز، .11

 االسالمی، قم. دار الکتاب ،القرآنفی النظریة

 (، طبیعت و حکمت؛ پژوهشی در برهان نظم، معارف، قم.۱۰۵۶می، احمد )دیل .۱۴

تنظیم زیر نظر  7دانشنامۀ امام علی، در «مبانی و نظام اخالق»(، ۱۰۹۷ـــــــ ) .۱۷

 اکبر رشاد، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی، تهران.علی

، فصلنامۀ علمی ترویجی «چیستی و چرایی نظام اخالقی اسالم»(، ۱۰۷۳ـــــــ ) .۱۶

 ؛ ۴۱ـ۷، زمستان، ص۱۶اخالق، سال اول )دورۀ جدید(، شمارۀ
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 ،های اخالقیپژوهش« چیستی و چرایی نظام اخالقی اسالم»(، ۱۰۷۱ـــــــ ) .۱۵

 .۷۱ـ۱۰ان، صستبتا، ۱۱ۀشمار

 ، دفتر نشر معارف، قم.اخالق اسالمی(، ۱۰۹۶دیلمی، احمد؛ و مسعود آذربایجانی ) .۱۹

، «آن یمندسازنظام یقرآن و چگونگ یهای اخالقگزاره»، (۱۰۷۶سن )زاده، حسراج .۱۷

 .۶۴ـ۴۷، صبهار ،۰۷ ۀشمارسال دهم، اخالق،  ۀپژوهشنام

 مصباح ال ل آیت حضرت شناختیروان هایدیدگاه(، ۱۰۹۷محمدصادق ) شجاعی، .۱۳

  قم. ،امام خمینی پژوهشی و آموزشی مؤسسۀ انتشارات ، مرکزیزدی

 بهامالدین محمد ترجمۀ قرآن، اخالقی دایرةالمعارف (،۱۰۵۷احمد ) شرباصی، .۱۱

 نگاه، سنندج. تازه حسینی،

 العربی، بیروت. دار الرائد ،القرآن اخالق موسوعة (،۱۴۳۵ـــــــ ) .۱۱

 قم. هجرت، ،قرآنی اخالق(، ۱۰۷۳اّل  )عنایت شریفی، .۱۰

 تهران. قطره، ،قرآن در اخالق وارۀفرهنگ(، ۱۰۷۰جعفر ) شعار، .۱۴

(، اوصاف االشراف، تحقیق: سیدمهدی ۱۰۵۰ه نصیرالدین محمد )خواجطوسی،  .۱۷

  .ران، تهیالماد اسو ارش گنرهف وزارت اراتشتو ان اپچ انازمسالدین، شمس

 نقد ،«"انسان با خود یرفتار اخالق" کتاب یبررس» (۱۰۷۴محمد ) نوری، زادهعالم .۱۶

 .۱۷۴ـ۱۰۴، ص۴و۰ ۀسال اول، شمار شناسی،روان و تربیتی علوم اخالق، کتاب،

دار  انتشارات الکریم، القرآن آلیات الموضوعی المعجم(، ۱۴۱۵حّسان ) عبدالمنان، .۱۵

 قم. العم،

 مشهد. نشر،به ،قرآن در اخالق (، آیین1387محمدرضا ) عطایی، .۱۹

القومیة،  الوثائق و دار الکتب ،ُدَرره و القرآن جواهر(، ۱۴۰۱محمد ) حامدابی غزالی، .۱۷

 قاهره.ال

  دار الجیل، بیروت. ،الدین علوم احیاء تا(،ـــــــ )بی .۰۳

 مؤسسۀ ،قرآن در اسالمی اخالق مفاهیم و مبانی (،۱۰۹۷محمدحسین ) نیا،فهیم .۰۱

 کتاب، قم. بوستان

، تهیه پژوهشکدۀ فرهنگ و دانشنامه قرآنی اخالق(، ۱۰۷۷ها )گروه دایراالمعارف .۰۱

 سالمی، قم.معارف قرآن، پژوهشگاه علوم و فرهنگ ا
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مجموعة من المختصین )باشراف صالح بن عبدّل  بن ُحمید و عبدالرحمن بن محمد بن  .۰۰

موسوعة نضرة النعیم فی مکارم اخالق الرسول (، ۱۴۱۹عبدالرحمن بن ملّوح( )

 ، دار الوسیلة للنشر و التوزیع، جده.الکریم

 کندری،اس محمدحسین تحقیق ،قرآن در ، اخالق(۱۰۹۰محمدتقی ) یزدی، مصباح .۰۴

 ، قم.امام خمینی پژوهشی و آموزشی مؤسسۀ

 .تهران ، حکمت،منظومه شرح( ۱۰۶۱مرتضی ) مطهری، .۰۷

 بن علی امام قرآن، در اخالق، (۱۰۹۵) فضال از جمعی ناصر؛ و شیرازی، مکارم .۰۶

 ، قم.7طالبابی

 :گفتارها(، نظام اخالقی قرآن، )جزوه( از سلسله درس۱۰۵۳ملکیان، مصطفی ) .۰۵

 http://bidgoli1371.blogfa.com  
 رویکردی) قرآن اخالقی هایگزاره ساختار( ۱۰۹۹صدیقه ) مهدوی کنی، .۰۹

 صادق، تهران. امام دانشگاه ،(معناشناختی

(، ۱۰۹۶نامۀ علوم اسالمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی )واحد اصطالح .۰۷

 ، مؤسسۀ بوستان کتاب، قم.مینامۀ اخالق اسالاصطالح

 قرآنی، های، پژوهش«قرآن در اخالقی نظام سازوارۀ( »۱۰۷۱هاشمی، سیدحسین ) .۴۳

 .۱۱۱ـ۷۱ص ،۶۷ اپیی، پ۱ شمارۀ هجدهم، سال
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