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د و ، هفـتمن، سالينور الثقل مؤسسهن،يعقل

و تابستان، دوازدهمشماره 94بهار

و اخالقگستره عقل عملي در  حوزه قانون

1شكراهللا جهان مهين

 چكيده

و قـانونهٴ اين نوشتار، نخست توضيحى كوتاه دارد دربار ُخلـق و و مـدعى،َخلق

و دقيق اجرا شود و نظـم برقـرار،است كه اگر قانون به طور صحيح  عدالت اجتمـاعى

و،عدالت اجتماعى معلول قانونمندی است. شود مى ولى عدالت اخالقى معلول تعـادل

و نطقيه است  و غضبيه اگر عدالت اخالقـى تحقـق يابـد،. توازن قوای نفسانى شهويه

و ريشه ؛ ولى عدالت اجتماعى لزرمـًامى ای تحقق عدالت اجتماعى به طور عمقى يابد

و معـالى اخـالق. همراه با عدالت اخالقى نيست عدالت اخالقى مستلزم تحقق مكارم

و مكارم اخالق كه برخاسته از كرامت نفس است، از محاسن اخالق كه برخاستها ست،

شود كه گستره عقل عملـىمى از مصلحت انديشى هاست، برتر است؛ از اين رو معلوم

و در حوزه اخالق، نامحدود است . در حوزه قانون، محدود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
و پژوهشگر حوزه معارف دانشگاه آزاد اسالمى جهرم.١  jahanmahin@yahoo.comكارشناس ارشد علوم قرآنى
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محاسـن اخالقـى، عقـل،مكارم اخالقـى،عدالت،قانون، اخالق:واژگان كليـدی

 عملى، عقل نظری

*** 

 مقدمه

ُخلق از يك ريشه و َخلقَخلق َعقـل( اند، ولى و شـكلهٴ دربـار) بـر وزن هيـأت

ُخلق و ُشكر( ظاهری، و گرايش های نفسانى بـه كـارهٴ دربار) بر وزن  سجايای باطنى

و دومى با بصيرت يا ديد. رود مى ادهٴ اولى با بصر يا چشم ظاهری، .شودمى راكباطنى

ص1ج:ق1355و قمى، 158:ش1332راغب،( ،410. (

آن،جزئياتش منطبق گرددهٴ قانون امری است كلى كه بر هم و احكـام جزئيـات از

ج1339،دهخدا( شناخته شود، ای كـه قاعـده«و بـه معنـای اخـص) 120ص،38،

آن) قوه مقننه(» دار مقامات صالحيت و و ابالغ كنند ،مبنى بر طبيعت عالم تمدن،وضع

هم،و متناسب با مصلحت مردم است آنهٴو معـين،(.تبعيـت كننـد،افـراد مملكـت از

.749ص:ش1382 (

هم«قانون هٴو اغـراض مسـتبدان،مملكت گـردد... افراد مردمهٴ بدون استثنا شامل

ص38ج:ش1339دهخدا،(».دخالتى نباشد،اشخاص را در آن ،120 (

و متعهـد در محـاكم،ت است كه در كشورهای قانونمندبه همين جه قضات شايسـته

و تخلفات افراد رسيدگى و افراد متخلف را به حكـم همـان كنند،مى قضائى به شكايات

و غير قابل تخلف، محكوم به ادای حقوقى كه از ديگران ضـايع كـرده انـد، قوانين فراگير

و اعدام نموده يا به خاطر قانون شكنى محكوم به زندان و تعزير .كنندمى يا تبعيد يا حد

و امنيت حاكم،با اجرای صحيح قانون و نظم بـه همـين. شودمى عدالت اجتماعى

وهٴ در فرق ميان عـدالتى كـه زاييـد×جهت است كه امام على و جـود قانونمنـدی،

 عدالت هر چيزی را در جای خود«: فرمايدمى،اخالق محوری استهٴ بخشش كه زاييد
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و بخشش، آن را از جای خود خارج مى عدالت تدبير عمـومى مـردم. سازدمى گذارد

و جود پديد و برتـر اسـتهٴ است، ١.»خاصـى اسـت، از ايـن رو عـدالت شـريف تـر

.429حكمت،البالغه نهج( (

معنای اين گفتار ماندگار اين است كه عواطف شخصى نبايد مـانع اجـرای قـانون

ا،شود .ز حق خود بگذردمگر اين كه صاحب حق

م چه بود وضع در نا موقعشـظل عدل چه بود وضع اندر موضعش

ص 1380بلخى( ،909(

راـعدل چه بود آب ده اشج راـظ ار  لم چه بود آب دادن خار

نـعدل وض هر عمتى درموضعشـع  بيخى كه باشد آبكش نه به

چ نـكه بود وضع درناموضعىـظلم جـه بالـباشد عىـرا منبز

)686و 685ص،همان(

 قواي نفساني انسان

و فكر؛ به همين جهت است كه كارهای: انسان دارای سه قوه است و غضب شهوت

و اسـتدالل اسـت  قسـم اول،. انسان يا برای جلب منفعت، يا برای دفع ضرر، يا تفكر

قوهٴ منسوب به قو و قسم دوم، منسوب به و قسم سوم،هٴ شهويه، منسوب به قـوه غضبيه

و فكريه است )16:ق1346نراقى،(.نطقيه

و در حـد و تفريط حفظ شوند، سعادت انسان در اين است كه اين سه قوه از افراط

قو. اعتدال باقى بمانند قوهٴ حد اعتدال و حد اعتدال وهٴ شهويه، عفت غضبيه، شـجاعت

.فكريه، حكمت استهٴ حد اعتدال قو

و شجاعت آيـد كـه مـى ای پديـدو حكمت در وجود انسان، ملكهبا اجتماع عفت

عدالت به اين معنى است كه حق هر يك از قـوای سـه گانـه ادا. شودمى عدات ناميده
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و هر كدام و تفريطـ شود، از. در جايگاه خود قـرار گيـردـ بدون افراط اگـر انسـان

يـا تفـريط، اگـر كند،مى عدالت خارج شود، يا در حق قوای نفسانى خود افراطهٴ جاد

و حق آن ها را ناديده بگيرد، به  و اگر در حق آن ها تفريط كند، افراط كند، ظلم كرده،

و اين انظالم است تا(.تفريط گراييده، ) 377و1،376ج: طباطبائى، بى

و،بنابراين و اساس اخالق، رعايت حقوق قـوای نفسـانى در شالوده قـرار آن هـا

.جايگاه خويش است

ازاصول فضائ و عدالت:ل اخالقى عبارتند .عفت، شجاعت، حكمت

با بودن عدات، فضـائل ديگـر،. ستون فقرات فضائل اخالقى استهٴ عدالت به منزل

و با نبودن آن سرنوشت بقي . فضائل نيز در خطر جدی اسـتهٴ پابرجا ومستحكم است،

و ميل نمودن به سمتى هيچ شائبه«در عدالت كـه عـدالت، باشد، چون نمى ای از افراط

و انزال كتب از برای تعيين نمودن طريق اّهللاِٰظّل وحدت  و در ارسال رسل تعديلهٴ است،

)516: 1381كشفى،(.»كلى است فى ما بين مردمان در تمام امورايشانهٴو تسوي

و عقل عملي  عقل نظري

و عقل عملى در حوزه» نبود«و» بود«يا» نيست«و» هست«عقل نظری در حوزه

نفس آدمى كه توانـايى تعقـل دارد، جـوهری. كندمى اظهار نظر» نبايدها«و» يدهابا«

و استعداداتى برخوردار است عقـل. يكى از آن قوا عقل عملـى اسـت. است كه از قوا

و تجربـى اسـتفاده و مشـهور  عملى، كارهايى را كه بايد انجام داد، از مقدمات بـديهى

و البته در اين كار، نـاگزير از عقـل كند، تا به هدف های اختياری خود مى نائل گردد،

قوه ديگر، عقل نظـری اسـت كـه. گيردمى كمكـ كه صاحب رای كلى استـ نظری

نفس از لحاظ كامل ساختن خويش به آن محتاج است، تا بتواند به مرتبه عقل بالفعـل 

)242:ش1381ابن سينا،(.»برسد
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فايده حكمـت. آيدمىو عملى پديدز فعاليت همين دو قوه است كه حكمت نظری

و فايـده حكمـت عملـى هـم  و تحقق مرتبه عقل بالفعل، نظری، استكمال عقل نظری

و هم استكمال عقل عملى از راه اخالق است اگر حكمت عملـى. استكمال عقل نظری

و رفتـار مـا، حاصـل و تصديقى به اموری كه عبارتند از اعمـال  نباشد، علم تصوری

و اگر دست نفس از اين گونه علوم تهـى اين. شود نمى همان استكمال قوه نظری است

و استكمال قوه عملى باز )4-8:ش1365نراقى،(.ماندمى باشد، از علم اخالق

و عملى گفته شده است دو«: در شرح نظر ابن سينا درباره عقل نظری دريافت بـر

ب: قسم است و بستگى نداشـته ماننـد علـم بـه. اشـدنخست دريافتى كه به عمل تعلق

و اين قوه مبنای حكمت نظری است و جز آن، و زمين دوم دريافتى كه به عمل. آسمان

و بيداد، زشت است. بستگى دارد اين قـوه مبنـای. مانند دريافت اين كه داد، نيكوست

و مصـدر فعـل هـای. حكمت عملى است عقل عملى بر خالف عقل نظری، مبدأ فعل

و چون انجام عمل در عقلو در بدن. گوناگون است و اين جهان دارای تأثيراتى است،

يابد، پس عقل عملى در تشخيص موارد لزوم عمل كـه نمى عملى بدون دريافت تحقق

و تكـاليف خـود را بـا مـى انجام آن حتمى است، ناچار از عقل نظری استمداد طلبـد،

مانند. كندمى لى معينمالحظه مقدمه كلى بديهى يا مشهور يا تجربى، به وسيله عقل عم

كه: آن كه از مقدمه كلى بديهى انجام دادن هر عمل نيكويى شايسته است، اين قاعده را

 ...آورد، سـپس عقـل عملـى مـى راستگويى شايسته است، به كمك عقل نظری بيرون

پس: گويد مى و هر عملى چنين باشد، انجام آن الزم است، اين عمل راستگويى است،

و مخال ) 188:ش1363ملكشاهى،(.»روا نيست...فتسرپيچى

و عدالت اجتماعيف  رق عدالت اخالقي

از. هر جا عدالت اخالقى باشد، عدالت اجتماعى هم هست محال است كـه كسـى
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. عدالت اخالقى برخوردار باشد، ولى به حقوق ديگران تجاوز كند، يا قانون شكنى كند

او را بـه جـرم. های درخشان اخالق ناميـدهسقراط، حكيمى بود كه بايد او را از چهر

و البته قانون چنان اجازه و ناكرده، محكوم به مرگ كردند ای بـه حاكمـان كينـه تـوز

شبى كه سـقراط. عدالت ستيز، نداده بود؛ ولى آن ها از قانون سوء استفاده كرده بودند

و تن به مرگ بدهد، شـاگردها  اسـباب بايد به دست خويش جام شوكران راسربكشد،

و رهائى از اعدام را برايش فراهم كردند و نـهـ ولى او به احترام قانون،فرار از زندان

،1ج: 1375كاپلسـتون،(!حاضـر بـه فـرار نشـدـبه احترام مجريان بد سگال قانون

و فروغى، 136ص ص1ج: 1371، ،13(

يـت رعا. هرجا عدالت اجتماعى باشد، الزم نيست كه عدالت اخالقـى هـم باشـد

و پای بندی به قانون ممكن است از ترس مجـازات يـا بـدنامى يـا. عدالت اجتماعى

و مادی باشد انـد، اگر اشخاصى كه به عدالت اخالقى نرسيده. محروميت های ظاهری

و  و به همين جهت اسـت كـه حـّب و ايمان نيست، رعايت قانون كنند، از روی عقيده

و نبودن موانع، سبب افسار گسيختگى  و تبـه بغض و خيانـت و جـرم و قانون شـكنى

و دشـمنى هـا شـما«: گويدمى قرآن كريم. شودمى كاری را از اجـرای مبادا كينه هـا

)2آيه،5: مائده(٢.»عدالت را رعايت كنيد كه به تقوا نزديك تر است. عدالت باز دارد

و علت تاّم و روح پرهيزگاری ُمّخ تقوا هٴ خـود نگـه داری از همـهٴ عدالت اخالقى،

و پاسداری از هم . فضيلت هاستهٴ رزيلت ها

و تمـايالت. عادل اخالقى، عفيف است و تقصـير در ارضـای شـهوات و از قصور

.پرهيزد مى

و زبونى به دور و جبن و از ترس و بى باكى و از تهور عادل اخالقى، شجاع است،

.است

و در وادی انديشم و از نظرات عادل اخالقى، حكيم است، و كودنى، ندی از جربزه
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و و بـر كنـار اسـت، و مبرا و ترك تفكر، منزه و از تنبلى ذهن و حكمت سوز، افراطى

:گوش جان به بيت زير سپرده است

ب تـای و ريـشهایو همين انديشهـرادر ای مابقى تو استخوان

ص 1380،بلخى( ،118(

كهمى او )6ص:ش1385،كلينى(.٣.»عقل دليل مؤمن است«داند

هيچ فقری بدتر«×در مقام خطاب به اميرالمؤمنين|و به فرمايش پيامبر اعظم

)همان(٤.»و هيچ ثروتى بهتر از عقل نيست از جهل

و قانون  فرق اخالق

و قـرار و اساس اخالق، رعايت حقـوق قـوای نفسـانى با توجه به اين كه شالوده

ازمى دادن آن ها در جايگاه خويش است، معلوم شود كه اخالق دارای قلمرو وسيع تر

و از ملـك بـه«. قلمرو قانون است آن چه انسان را از منش خاكى به اوج منش عالى،

و از درنده خوئى به فرشته خوئى ومى ملكوت  به اصطالحـ رساند، در قلمرو اخالق،

اوـ و خوی حيوانى و آن چه انسان را در سيه چال زندگى خاكى، اسير اخالقى است،

و ضد ارزش استمى را تقويت و دنائت و رزيلت : 1386بهشـتى،(.»كند، غيراخالقى

34(

و اخالق از دو جهت فرق بگذاريم ون عهده دار يكى اين كه قان: ما بايد ميان قانون

از مـى تنظيم قواعدی است كه روابط مردم را با يكـديگر، تنظـيم و در حقيقـت، كنـد،

و اعضـای خـانواده سـخن و دولتمـردان و مـى حقوق متقابل مردم با يكديگر گويـد،

 در دادگاه های عرفى يا شرعى محاكمه،كه هر كس قانون را زير پا گذارد ديگری اين

، ولى اگر كسى فرمان شده را جبران كند يا مجازات شودالو بايد حقوق پايم. شود مى

ازمى وجدان محاكمههٴ اخالق يا وجدان اخالقى را زير پا گذارد، در محكم شود، اعـم
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وجـدان اخالقـى همـان نفـس. اين كه در دادگاه های ظاهری محاكمه بشود، يا نشود

و زشتى هاست،كه مالمتگر بدی)2هٴآي،75:قيامت(٥.قرآنى استهٴ لّوام هٴو تازيانـ ها

.پليس ظاهری بسى دردناك تر استهٴ مالمتش از تازيان

و. وجدان اخالقى، پليس باطنى ماست و همـواره بيـدار پليسى كه هميشه بـا مـا

و باطنى ماست اين پليس هوشيار، هم بر اعمال جـوارحى مـا. مراقب اعمال ظاهری

مامى مراقبت و هم بر اعمال جوانحى نه. كند، و اّما پليس ظاهری نه هميشه با ماست،

و شـيطانى را  و انگيـزه هـای شـهوانى و جـوانحى اگر مراقب ما باشد، اعمال باطنى

و نظارت . كندمى مراقبت

 وجدان اخالقى تنها به حقوق متقابل بشری اشراف نـدارد، بلكـه عـالوه بـرآن، از مـا

و حق طبيعتو عال مى و حق خويشتن .م خلقت را هم زير پا نگذاريمخواهد كه حق خدا

مگـر اينكـه بـا،آيـد نمى اگر حق خدا را زير پا بگذاريم، مجری قانون به سراغ ما

اگر حقوق خويشتن را زير پـا. ضايع شدن حق خدا، حقى از بشر نيز ضايع شده باشد

و  و مبارزه با پليدی ها و جسمى و رعايت بهداشت روحى و در حفظ سالمت گذاريم،

ن سررذائل و تحليه و تخليه و از تجليه :ق1367سبزواری،(٦.باز زنيم فسانى نكوشيم

آيـا. مگر اين كه به حـق ديگـران تجـاوز شـود،قانون به ما كاری ندارد) 309و308

و عالِم نشده است؟ ديده !ايد كسى را مجازات كنند كه چرا درس نخوانده

و وظ خود را نسـبت بـه آن اداهٴيفاگر كسى به ديده بدبينى به جهان خلقت بنگرد،

ای زده شود، مگر اين كه به حقـوق ديگـران لطمـه نمى نكند، در هيچ دادگاهى محاكمه

. باشد

و لوازم آن  گستردگي قلمرو حقوق اخالقي

و فراگيرندهٴ از آن چه گذشت معلوم شد كه داير هٴهمهٴ حقوق اخالقى بسيار گسترده
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بخشى از هستى نيست كـه از قلمـرو حقـوق هيچ: در حقيقت بايد گفت. هستى است

و هيچ بخشى از اخالق نيست كه از قلمرو هستى خارج باشد و. اخالقى آری اخـالق

و گستردگى هم و هـمهٴ حقوق اخالقى به پهنا هستى است؛ هـم فراگيـر غيـب اسـت

و هـم ملكـوت  و هم آخرت، هم ملك اخـالق مـا را بـه خـدا، بـه.شهادت، هم دنيا

ه و به جهان هستى مرتبطخويشتن، به بى اخالقـى، يعنـى از خـدا. سازدمى منوعان،

و از بشريت بيگانه بـودن،  و از همنوع بيگانگى، يعنى از خود بيگانگى، يعنى از انسان

.يعنى از جهان هستى بيگانه شدن

و اگر مراعات قانون كند، يا از ترس است بى و پوچ ميشمارد، اخالق، قانون را هيچ

. شماردمى طمع، ولى انسان اخالقى قانون را از جان خود عزيزتريا از روی 

بايد به وظايف خود در برابـر. اگر بخواهيم حق خدا را ادا كنيم، بايد او رابشناسيم

و هـم.او آگاه شويم اگر بخواهيم حق خويشتن را ادا كنيم، بايد هم خودشناس باشيم

ب.خود نسبت به خود آگاه شويمهٴ با وظيف خود در برابـر ديگـرانهٴ خواهيم به وظيفاگر

و بدانيم كه پيوندهای اجتمـاعى، مسـتلزم حقـوق  آگاه شويم، بايد جامعه را بشناسيم

محـدود شخصـى»َمـِن«هٴ ما بايد از محـدود. اين حقوق رابايد بشناسيم. متقابل است

. نوعى برسيم»َمِن«بگذريم وبه  بـ»َمِن«. و نـوع ه نوعى موجـب گـره خـوردن فـرد

و آن هم به گونهمى يكديگر و انقطاع آن ها از يكديگر شود غيـرممكن،ای كه انفكاك

ای نيست جز اين كه درباره شناخت ديگـران از طريـق بنابراين، چاره. يا دشوار است

و ارتباطات بيشتر تأمل كنيم، تا بهتر بتوانيم به وظائف خود در برابـر شناخت پيوندها

) 235: 1386تى، بهش(.ديگران آشنا شويم

و چه جـزء كـوچكى از آن جـا كـه! ما كل اين جهان، نه، بلكه جزئى از اين جهانيم،

؛ چرا كه جزء تابع كل است  هرچند. جزئى از اين جهانيم، بايد تابع نظام اين جهان باشيم

كهمى با منتفى شدن جزء، كل هم منتفى: گويندمى كه شود؛ ولى اين، نه به آن معنى است
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و نظام حاكم را زير پا گذارد جزء ص(.در برابر كل، سرسری كند ) 389همان،

و جهان با ما سخن را،گويدمى اگر گوش دل، شنوا باشد، نظام آفرينش انسان و ما

و رسم سنت الهى فرا و تخلف از راه و. خواندمى به عدم تخطى اگر گوش جانمان كر،

همهٴ اگر ديد هم حقايقهٴ قلبمان كور نباشد، و جهان را شنويم وهممى مربوط به انسان

.كنيممى شهود

هستى حضور دارد، از زبان خـودشهٴ هيچ دشوار نيست كه ندای حق را كه در هم

و امامانش بشنويم .يا حداقل از زبان پيامبران

و در دايـرهمى قانون حقوقى به پيوندهای افقى انسان ها ای محـدود، تعيـين نگرد،

و مجريـان قـانون آن هم به گونه كند؛مى تكليف ای كه هزار كاله قانونى از سوی مردم

و نـه هرگـز سـرش  و تخلف وجود دارد؛ ولى قانون اخالقى نه كالهى دارد برای فرار

و اجتمـاعى نظـر نـدارد؛ بلكـه بـه. رودمى كاله قانون اخالقى تنها به پيوندهای افقى

هممى پيوندهای طولى هم نگاه و نظام والئى خدا كند، تا انسان و عالم ملكوت با خدا

و هم اين واليت تكوينى را بـه واليـت تشـريعى  و مالئكه ارتباط يابد، و ائمه و انبياء

و از كسى جز آن كه گفته، اطاعت نكند، چنان كه خدای متعال : فرمايـد مـى پيوند زند،

و و زمامدارانى كه از نظر عصمت و هم پيامبر ،شـئون واليـتخدای را اطاعت كنيد،

آي4نساء(٧.قائم مقام او بلكه به لحاظى خود اويند از)59هٴ، »َمـِن«مـا نـه تنهـا بايـد

و بـه»َمِن«شخصى به »َمـن«نوعى برسيم، بلكه هنوز بايد گام های بيشتری بر داريم،

هم. جهانى برسيم و اجتمـاعىآاين خرين دوا برای معالجـات بيمـاری هـای فـردی

در. نيست .اين چارچوب، اگر خود، مشكل ساز نباشد، مشكل گشا هم نيست ماندن

كسى كه با خالق اين جهان بى ارتباط است، هنوز در تنگنائى خفقان آور محبـوس

كه. است و بايد هم به آن رسيد، ولى به شرطى با خدای ايـن جهان ميهنى خوب است

و حصر او را منشأ و زيبائى های بى حد و انسان زيبا جهان آشنا شويم، ئى های جهان
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و انسان برسيمبدانيم و از عشق جمال بى مثال او به عشق به جهان ،.

و انسان را زير پا گذاشتيم، ممكن است هرگـز و جهان و خويشتن اگر حقوق خدا

و مجـازات اخـروی  و مجازات نشويم، ولى بايد منتظر مؤاخـذه در اين جهان مؤاخذه

ك و تا دير نشده است توبه و جاودانـ×امام سجاد. نيمباشيم، هٴ در نيايش های جانانه

ای كه از من آسيب ديده، يـا هر بنده،خدايا«: به پيشگاه خدای اليزال عرض كردخود

و حقى از او پايمال شده، و آلـش درود) نخست( آزرده شده، يا ستمى ديده بر محّمـد

و  و سپس با توان خويش آن بنده را از مـن خشـنود گـردان، حقـوقش را ادا بفرست

)39دعای صحيفه سجاديه،(٨.»فرمای

وحـدتى فـوق وحـدت هـایـ كه انسان نيز جزئى از آن اسـتـ او بر كل جهان

و خدا را مالك مطلقمى ما حاكمهٴ شناخته شد هٴو خـود را در قبضـ،شناسـدمى بيند،

و عرضمى قدرت بيكران او ِ�ّال م�ا كند،مى نگرد، ِمَن �ألمر َ.ا ِم�ن3قَض�يَتلَيَس 4ََال
)6همان، دعای(.�8َِ9 7ّال ما 6عَطيَت

و نيكى آن چـه تـو و از خير از تمام امور، آن چه تو حكم كرده ای، از آن ماست،

.بخشيده ای، برای ماست

و محاسن اخالق  مكارم

و انسان زير و جهان و خود چنين كسى محال است كه اخالق را در ارتباط با خدا

آن.پا گذارد و تكميـل اخالق او اخالق مكارمى است كه نيای بزرگوارش برای تتميم

تا(٩.از سوی خدا مبعوث شده است ص16ج،مجلسى، بى نه اخالق محاسـنى)210،

.كه تفاوت آن ها از زمين تا آسمان است

ب چرا كه محـور ايـن، ازه اخالق مكارمى؛ه انداخالق محاسنى خوب است، ولى نه

و سـودجوئى تشبّه به خدای  و محور آن ممكن است شهرت طلبى و بس، اليزال است
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و مطالبه باشد اخالق مكارمى همان خلق عظيمى است كه طبق آيـت عـالى.و معامله

و استيال دارد و مكرم اسالم، برآن، استعال هٴ، آيـ68: قلم( ١٠.مرتبت قرآنى، پيامبر معظم

آن)4 و نيست،،و كسى را يارای رسيدن به  نه ايـن كـه كسـى بـه خلـق عظـيمنبوده

و استيالهٴ رسد؛ بلكه به درج نمى بهشـتى( اوسـتهٴ بلكـه معجـز،اوهٴ كه ويـژـ استعال

ص1389 . رسد نمىـ)50،

و آن مظهـر و بـرازش و آن راه نمای عرش برجسـتگى آن امام قله نشين نيايش،

و دانش در فراز دعـايى كـه دربـار و كوشندگى وهٴ استوار مجاهدت مكـارم اخـالق

و صفات محاسن افعال است، و جمال مطلق است، به خدائى كه از حيث اخالق ، كمال

و مباهات؛«: كندمى عرض و مرا از فخر  ١١»حفظ فرمـای به من معالى اخالق ببخش،

)20صحيفه سجاديّه، دعای(

و و جهـان و خويشتن و حق خدا او زندگى كسى كه حق گريز يا حق ستيز است،

پامردم  و به درگاه خـدای منـان عـرضمى گذارد، چرا گاه شيطانمى را زير  شمارد،

تو«: كند مى هنگـامى كـه عمـرم. كوشم، طول عمـر بـدهمى مرا تا وقتى كه در طاعت

و خشم تو شـوم، جـانم را بگيـر  ١٢»چراگاه شيطان گردد، پيش از آن كه گرفتار كيفر

فراگير كه پرتوش راه گشای حقـوق حق است، آن هم حقىهٴ او خواهان طريق) همان(

و عاملش  ) همان( ١٣.از حقوق مردم را بر گردن نگيرد ذرة المثقالىمردم باشد،

 مراتب اخالق

شد مى و اخـالق: توان برای اخالق، سه مرتبه قائل اخالق دنيوی، اخالق اخـروی

و در قلمرو حكمت عملـى. خدايى درست است كه همه اين ها برخاسته از عقل عملى

و تكاليف خـويش در برابـر  و درست است كه روح همه آن ها توجه به وظائف است،

و انسـان هاسـت، ولـى بـه قاعـده  و جهان و خويشتن بِا.;ّي�اِ:«خدا »7نّم�ا �الَعم�اُ
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ص67ج:ق1396مجلسى،( ح111، توان خلقيات آدمى را درجه بندی كرد؛مى)21،

و الهى تقسيم كرد و اخروی و رفتار آدمى را بايد به دنيوی . چرا كه اخالق

و فوايد دنيوی آن و كـاری بـا. خواهندمى برخى اخالق را برای دنيا اينان نه سـر

و كاری با خداآخرت دارند،  را.و نه سر توان اخالق سكوالر يا اخالقمى اين اخالق

به. ای ناميد حرفه و حرفه و كار و رواج كسب و محبوبيت هر كس برای كسب شهرت

و حرفه و سكوالريستى و على الظاهر بـه اخالق روی آورد، اخالقش دنيوی ای است،

. رسدمى خواهد،مى همان چيزی كه

و فواكـه برخى اخالق را و اشـجار و انهـار و قصور و حور و بهشت  برای آخرت

و نمره اخالقى اينان از دسته اول برتر است؛ اگـر چـه. خواهند مى معلوم است كه رتبه

و به هدف خود . رسندمى هر دو گروه معامله گرند،

خواهند، در حقيقت، آن ها نه انگيزهمى دسته سوم آن هايند كه اخالق را برای خدا

و جميل هسـتى،  و نه انگيزه اخروی؛ بلكه محبت يا عشق به مبدأ جليل دنيوی دارند،

و روی آوردن به حكمت عملى  و گرايش به فضايل، آن ها را به سوی پرهيز از رذايل،

و شرع، سوق را. دهدمىو سرسپردگى در برابر عقل و معشوق راستين آن ها محبوب

و او را برای خودش برگزيده ازمى اند، و آخـرت؛ هـر چنـد كـه خواهند، نه برای دنيا

و اخروی نيز برخوردار شوند؛ ولى فرق است ميان آن كه خدا را برایمى فوايد دنيوی

و اخرویمى خودش و آن كه او را برای مطامع دنيوی انبيای سلف،. خواندمى خواهد،

و پيامبر خاتم تاطبا(.مبلغ اخالق الهى بودند|مبلّغ اخالق اخروی )1ج: طبايى، بى

 نتيجه

و از نظر اخالق هر انسان اخالقمندی خود را نسبت به ادای چهـار حـق، مكلـف

و حق انسان های ديگر: شماردمى مسئول .حق خدا، حق خويشتن، حق جهان،
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و كاملهٴ عدالت اخالقى، يعنى رعايت حقوق چهارگان .فوق، به طور دقيق

و نطقيه است، بايـد ايـنهٴ از آن جا كه انسان دارای سه قو و غضبيه نفسانى شهويه

و متعادل نگاه دارد و آن ها را همواره در حد وسط و تفريط حفظ كند، از. قوا از افراط

. آيدمى حفظ تعادل اين قوا، عدالت اخالقى پديد

و و مقررات جزائى عدالت اجتماعى يعنى رعايت حقوق افراد جامعه كه در قوانين

و .يك مملكت، مدون شده است مدنى يك ملت

و قانونمنـدی كسى كه از عدالت اخالقى برخوردار است، قطعًا از عدالت اجتماعى

و جلـوت، حقـوق چهارگانـه را رعايـت. نيز برخوردار است  چنين كسى در خلـوت

و اگر تخلف كند، گرفتار مالمت وجدان مى و. شودمى كند، به عالوه، عشـق بـه پـاكى

تخلـفهٴ رساند كه هرگـز بـه خـود، اجـازمى ای از كرامت نفسانى صفا او را به درجه

و گرفتار سرافكندگى وجدانى و سالم دريچـه. شود نمى نميدهد ای اسـت وجدان پاك

.برای ارتباط انسان باخدای متعال

ازمى مكارم اخالقىهٴ كسانى كه به درج و اگـر رسند، به تعبير روايات از احرارنـد

و نه به طمعمىو به نيكى ها رویگريزند،مى پليدی ها آورند، نه از ترس عقاب است

و. اين همان عدالت ناب اخالقى است. ثواب عدالت اجتماعى ممكن است از راه ترس

و اگر از روی طمع است، بازرگانى است  ١٤.طمع باشد؛ اگر از روی ترس است، بردگى

).229نهج البالغه، حكمت(

ها نوشت پي

ِجَهتِ.١ َعْن يُْخِرُجَها َو الُْجوُد َمَواِضَعَها يََضُع اْألُُموَر َأْشـَرفُُهَما الَْعْدلُ فَالَْعـْدلُ َخـاص َعاِرٌض َو الُْجوُد َعام َسائٌِس َو الَْعْدلُ َها

.َوَأْفَضلُُهَما
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٢.}cلِلت,ْقَو Uُْقَر
َ
@ ُهَو َيْعِدلُو ْ ْعِدلُو ْ ال,

َ
@ َeَ Sٍقَْو َشَنآُ� gَِْرَمن,ُكْم .}َ�الَ

.العقُل دليُل المؤِمِن.٣

ِمَن العقِل.٤ َأعوُد ، والمالَ ِمَن الجهِل الفقَر أَشد.

ام.٥ وْفِس اللبِالن أُْقِسُم .ةوَال

و تخليه به معنای خالى كردن درون از رذائل.٦ و حسدـ تجليه به معنای آراستن خويشتن به احكام شرع از قبيل بخل

وـ نفسانىو تحليه به معنای زينت دادن خويش به فضائلـو كينه و سـخاوت و حكمـت و شـجاعت از قبيل عفت

و ايثار مى.ـ استگذشت :گويد حاجى سبزواری

تـيـلـجـت تـيـلـخـه، فَــثُيهـلـحـه، مــنــم ُمرتَِقبهــراتِــًا ُ ب

ي رِعـه للشـيـجلـتَ الَعَمالس محّق ادرـَطمووـحـم ثالــتـمـأن

تهـيـخلـت بـة وـَعن سوء األخدـَعـيُنـاِطـذيب كَبُخل َحَسد الق

ِمنُكْم{.٧ ْمِر
َ
iِ�ْ  أل

ُ
@َ� ِطيُعو ْ  لر,ُسوَ�

َ
@َ� ِطيُعو ْ  ب,

َ
@{.

بِي.٨ لَِحقَُه َأْو َأًذى، نَاِحيَتِي ِمْن ُه َمس َأْو َدَرٌك، ِمني َأْدَركَُه َعبِيِدَك ِمْن َعبٍْد َأيَما َو ُهمَسـبَْقتُُهَأْو الل َأْو ِه، بَِحقـ ُه فَفُت ُظلٌْم بَِسبَبِي

ِعنِْدَك ِمْن َحقُه َأْوِفِه َو ُوْجِدَك، ِمْن َعني َأْرِضِه َو َو آلِِه، ٍد ُمَحم َعلَى فََصل .بَِمْظلَِمتِِه،

َمكاِرَم االخالق.٩ ِالُتمم بُِعثُت .إنما
َعِظيم{. ١٠ ُخلٍُق mلََع .}o�َِن,َك

خ اندر احمد آن حسى كو غارب است يـخفته اندر زير اسـاك تـثرب

ت وآن عظيم الخلق او كو صفدر است مـبى صدـقـغير ق انـدر اسـتعد

)، ، 1338بلخى )438ش

َمعالَِى اْالَْخالِق،. ١١ َهْب لى ِمَن الْفَْخِرَو .َواْعِصْمنى

ُعْمرى. ١٢ ْرنى ما كاَن َعم َو
فَاقبضنى إليَكبِذلًَة فى طاَعتِ َمرتَعًا للّشيطاِن ُعمری فَاذا كاَن َمقتُـَك، يَسـبَِق َأن َأوَكقَبَل إلَـى

 ُ .َعلَىَكيَستَحِكَم غضب

َعنها. ١٣ َحق الَأزيُع َوَطريقَِة بِِه، َأستَبِدلُ ال بِهدًی صالٍِح .َوَمتعنى

َع إّن. ١٤ َ دُوبَ قومًا فَ غبََرا اّهللاٰ قَِاو التّجاِرةبادِع لَكتًِة َعّن َ دُوبَ ومًا فَْهبََرا اّهللاٰ ِعتًِة َعِاَو بيدِ الَعةبادلك َ دُوبَّن قْومًا فَا اّهللاٰ لـكتُِشكرًا

.حرارِ بادة االَعِ 
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و حجت باطـن  حجت ظاهـر

1سيدرضا مؤدب
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در رابطه با حجت هـای×در اين نوشتار نخست روايت ارزشمندی از امام كاظم
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