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  اي حرفه و اخالق توحيدگرايي

 ∗ ارزادگاناهللا نج فتح

  چكيده

وفور  به ديني هاي در آموزه اي حرفه خويو خلق معناي به اي حرفه اخالق
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  طرح مسأله. 1

 ،طـور خـاص   انبيا بـه  اصالحي در حركت و طور عام به دين هدر حوز اي حرفه اخالق اًقطع

 )91  :1383 ،قراملكيفرامرز( »اي خلق و خوي حرفه« معناي بهرا  آن دارد؛ چه ويژه جايگاهي

را  آن كـه  ــ  بـدانيم  ،شود او محدود مي فرد در شغل اخالقي ها و الزامات ليتومسؤ به كه

معنـاي   بـه را  يـا آن  و ــ ) 107: همان( نامند اي مي تي از اخالق حرفهسن و حداقلي تعريف

يـات  و اخالق ابعاد سـازمان  همه كهم يفرض كن »سازمان و بنگاه اخالقي هاي مسؤوليت«

و  در كسـب  اي حرفه اخالق از مسائل كه دانشي«در برابر و ) همان(گيرد  ميشغلي را دربر

 .رديگ يقرار م) 91: انهم(» كند مي كار بحث

 در دعوت. خورد مي چشم به اي حرفه اخالق درباره يفراوان وصنص ،ديني هاي در آموزه

 قـوم  بـه  خطـاب  )ع(شعيبكه  قرآن آيه مانند اين .بسيار است مقوله از اين انبيا نيز سخن

����ـ�ا ا���ـ�س�   َ و����ا ا������� و�اِ����ان� و��َ ���...« :گويـد  خود مي����
��45ِ ذِ���ـ � �2��ـ01   ِ/�ـ.  -�,�&� إِ  ر'ضَ ا� ��)'ِ�&�وا ِ�%َ ْ$���ءه� � و��َ أ

 )85/  اعراف( ». ...���� �

 منش اين هعناصر سازند به و توجه ديني هاي و كار در آموزه كسب منش حضور پررنگ

 اصـالحي  و حركت ورزي دين هدف تحقق با منش اين پيوند قطعي دليل بهانبيا  در دعوت

 ،و پيرو آن بعد اجتماعي  ازجمله ،انسان ابعاد وجودي ههم جز با اصالح كه هدفي ؛ستآنها

 .يابد نمي تحقق وي اي حرفه منش اصالح

تـا   كنـيم  منظـر بازكـاوي   انبيا را از اين اصالحي نمايد حركت مي الزم توصيف با اين

 مـنش  درخصـوص  ـ حركت اين و مباني اهداف به با توجهـ را   آنان اصالحي هشيو بتوانيم

 .نماييم ترسيم اي حرفه

  فهد در حريگاه توحيجا. 2

 بـا اصـالح   ــ  طور عـام  بهـ  توحيدي مكاتب و تمام ـ طور خاص به(انبيا  اصالحي حركت
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ــ در   ندانيم را تنها راه ـ اگر آن عمده هاي از راه يكي حداقل بنابراين .شود باورها آغاز مي

 بر همين .است درست باورهاي به بخشي و تعميق نادرست باورهاي ها، اصالح خُلق اصالح

و  االصـول  اصـل  كهتعالي در ربوبيت و عبوديت  يكتايي حق ويژه باور به به» توحيد«اساس 

پيونـد   آنـان  اخالقي پود مكتب و با تار ،است آسماني اديان باورها در نظام همه سرسلسله

 .بخشد مبنا و اعتبار مي آن خورد و به مي

  و ازجملـه  يهست دربارهـ  طور عام به ـ  توحيدي و اديان ـ طور خاص به ـ قرآن ديدگاه

 انسان ،پروراند را مي هستي كه »العالمين رب«ازنظر قرآن . استپيوند  سرآغاز اين ،انسان

خداونـد و   گـري  مربـي  هعـ زيرمجمو ،انسـان  اخالقي تربيت بنابراين .كند يم را نيز تربيت

ِ  :�ـ�9 ا8 َ أ�7ـ�'  « :فرمايـد  مـي  قـرآن . خواهد بـود  هستي نظام او بر كل گري هدايت
 )164/  انعام( ».$%ٍءِ  ه��� ر�ب@ آ��< ر�-=�> و� %-;َ أ

 تربيـت   ازجملـه  ــ  انسان تربيت در راه گام و نخستين خودسازي اساس هياال يانبيا

 دليل به اين و ندا هقرار داد از شرك و پااليش» توحيد« را شناخت نفس و تزكيه ـ  اخالقي

خـود را  » توحيـد «و بـاور بـه    شناخت هتنها در ساي كه است انسان وجودي ساختار خاص

 ،شـده  از خود بيگانـه  آن يفراموشرسد و با  خود مي هشايست كماالت به آن يابد و درپي مي

 ...C)���ـ�4 � َ أ���Cه� � َ �����Cا ا8َ ��...« :تعبير قرآن به ؛آيد درمي خسارت هورط به

بـر مـدار    آنهـا  يمتعال همه هانبيا و صدر و ساق آغاز دعوت ،اساس همين رب )19/ حشر( ».

Dـ�   و�« :فرمايد نيز مي باره نيادر  قرآن .تاس بوده» الّا اهللا ال اله« هطيب هتوحيد و كلم
�7�JDِ �KLِ' ر��IلG إEFَ أ 'JDِ ��'L�I5% ر��C M�أ إ� ِ َ   �Mإ�ـ F �Mـ�C

��&ونَ أإ�<� N��� �C ِ. «)25/ انبياء( 

 حقيقـت (توحيـد   هكلم ،درخت ناي ريشه و توحيد است درخت انسان ،هياال در بينش

در  اخـالق  خـدا و مكـارم   ظهور صفات ،آن ميئدا هميوز ينو  جان در ژرفاي) اهللا إلّا إله ال

 :فرمايد مي زمينه نيازيبا در  تمثيلي با قرآن .اوست سرتاسر زندگي

 را چون )توحيد كلمه( پاكيزه سخن ؟است زده مثَلي خدا چگونه كه اي آيا نديده
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در  آن هاستوار و شاخ ) در زمين( آن ريشة كه )است كرده وصف( پاكيزه درخت
 دهـد و خـدا بـراي    مي پروردگارش فرمان به خود را هر هنگام هميو .است آسمان
اعتقاد كفر (پليد  سخن و مثَل .ياد آرند و پند گيرند بهزند شايد  ها مي مثَل مردم

و  شده بركنده زمين ياز رو كه ) زده و آفت(پليد  است درختي همچون )و شرك
 )26 ـ 24/ ابراهيم. (نباشد )و استقراري ريشهو ( قراري را هيچ آن

 ؛اسـت  طيبـه  هشجر اين بارنشاندن به آغاز و انجام» توحيد« ،بستر در اين آنكه حاصل

و  اوسـت  هـاي  ها و گرايش در هر دو بعد بينش آدمي »توحيدي فطرت« از درون آغاز آن

تـا   ؛است آن و رشددهي بخشي با جهت فطرت اين به نسبت اريو هوشي آگاهي ،آن انجام

 اقدس چيز جز ذات پروردگار خود شود و باور كند همه متوجه ،وجود با تمام آدمي ا كهجآن

 همـين  .اثـر نيسـت   أچيز جز خداوند منشـ  هيچ ،و در هستي است و فاني فقر محض ،حق

 ،سـطح  ترين در عالي انسان رذايل تمام و پااليش فضايل پيدايش اصلي پايه ،و باور توجه

 .است اي حرفه اخالق هدر حوز  ازجمله

پيونـد   اي حرفـه  اخالق  ازجمله ،اخالق با مباني از چند جهت و خداباوري گراييتوحيد

 اخالق نهايي مالك تبيين«، »انسان ياخالق هاي گرايش خاستگاه تبيين« ؛ مانندخورد مي

سـازي   و پشتوانه ايجاد انگيزه«، »اخالقي تارهايها و رف گرايش گزاري ارزش«، »در حرفه

 . ...و »اخالقي در افعال دهي جهت«، »اخالقي فعل و تداوم در پيدايش

اكتفـا   چهـار محـور نخسـت    دربـاره  فشرده تبييني به ،بحث حجم تناسب بهما در اينجا 

 .كرد خواهيم

  انسان اخالقي هاي گرايش خاستگاه تبيين. 1ـ  2

 از ديـدگاه  .اوست هياال هويت برآمده ازاو و  در ذات انسان اخالقي هاي گرايش خاستگاه

���Oـ�1   ا��Qِـ% ِ  ا8 ة�O�ِ'ـ�1 ...« :فرمايد مي دارد؛ قرآن خدايي فطرت انسان ،قرآن
��4���L�N 30/  روم( ». ...ا����س�( 
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 ؛دكنـ  مـي  حكايـت  انساني هويت كتاياز » فطر«بر فعل » اهللاِ َةفطْرَ«مطلق  مفعول تقدم

 و«: فرمايد مي )ع( علي امام كه گونه همان ؛نيست» إلّا اهللا ال إله« هجز كلم چيزي كه هويتي
RLآM Sـ1   2ـ.ص ا'O(ِ4ـ� ا�>CUاهللا فطـرت  إلّـا  إلـه  ال ؛ة� ) اسـت  )آدمـي. «

 ،اسـت  توحيدي فطرت همين هجلو ،اخالقي هاي خاستگاه تمام بنابراين) 160 خ ،البالغه نهج(

 دليـل  بـه  اخـالق  بـه  انسان اگر گرايش ،طور نمونه به .باشند آن عرضو در  مستقل آنكه نه

 توحيـدي  فطـرت  همان جلوه ،احساس ، اينباشد اخالقي فعل زيبايي به نسبت وي احساس

را خير و  اخالق كه است آن دليل بهاگر  باشد و يمها  زيبايي و آفريننده مطلق زيباي كه است

 .اسـت  شده واقف آن به كه اوست وجودي در زواياي خير مطلق هنيز جلو بيند، اين مي خوبي

 افعـال  هـاي  خاسـتگاه  عنـوان  بـه  كه... و خواهي آرمان ،سودجويي ،گرايي لذت نظر ما حتي به

ـ گير مي سرچشمه فطرت از همين جملگي هستند، مطرح اخالقي يـا بـا    واسـطه  د و بـدون ن

خطـا در   بـه نجـا تنهـا بايـد    در اي. باشـند  يم تبيين قابل توحيدي فطرت پايه بر همان واسطه

 ،اسـت  آدمـي  هـاي  ها و جهالـت  غفلت از يـ كه ناش قضيه در صغراي عبارتي بهو ـ  مصداق

 .كرد ويژه توجه

  در حرفه اخالق نهايي مالك تبيين. 2ـ  2

 هيپاآورد و بر  دست بهرا  آن راهبردي اصول توان مي اخالق نهايي مالك تبيين بر اساس

ـ را ارا آن و قواعـد كـاربردي  نمـود   را ترسـيم  اخالقي و رذايل فضايل جدول ،آن . كـرد  هئ

 خـاص  نظـام  ،چيسـت  اخـالق  نهايي مالك اينكه هب معين پاسخ برحسب ،دليل همين به

 ،برونـي  نگـاه  از نهـايي  مـالك  )343 :1383 ،قراملكـي فرامرز( .گيـرد  مـي  شكل اخالقي

ـ  نگاه از. اشدب ينممعنا  خود محتاج كه است اخالقي هاي اقدام همة بخشامعن  هـم  يدرون

 اخالقـي  هـاي  نظـر مـا نظـام    بـه  .اسـت  اخالقـي  هـاي  تـالش   همه و آرمان بخش انگيزه

 بـر آزادي  مبتنـي «، »فراگير بر عدالت مبتني« هاي و حتي نظام »گرا وظيفه«، »گرا فايده«

گـرا و پيامـدگرا محسـوب     كه آنها را در عرض مكتب هنجارهاي اخـالق وظيفـه   »فردي
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 ؛كرد تبيين آسماني اديان توحيدگرايي همجدد بر پاي با تحرير و تقريري توان يمكنند، ن نمي

ـ  بـه  از مفـاهيم  رسـد برخـي   يمـ نظر  بهتقرير دو امر  هرچند در اين  لفظـي  اشـتراك  همرتب

 از آنهـا همچنـان   طولي هاي ساحت ترسيم بر اساس معقول دفاع غلطتند؛ اما امكان درمي

 فراتـر از نظـام   امـا در سـطحي   ؛گراسـت  فايـده  اباوريخـد  اخـالق  مثالًماند؛  مي محفوظ

 نظام دليل بهاست كه  جاودانه سودي بلكه ؛بلندمدت اجتماعي يا حتي شخصي هسودگرايان

 آن خداباوري در اخالق توان هرگز نمي ،خورده رقم آدمي حيات در ادامه كه اُخروي پاداش

 نهـايي  مـالك  ،توحيـدي  اديان ايه در آموزه از آنجا كه .گرفت كم دست يا حتي را ناديده

 اديـان  ههمـ  كـه  كنيمتأكيد  گزاره بر اين توانيم مياست،  شده تبيين طور شفاف به اخالق

 بـه  و درنهايـت مانـده   مصـون  و پراكنـدگي  و از تشتت هستند خاص اخالقي نظام داراي

 ر بـه بـاو «بر اساس  توحيدي در اديان اخالق نهايي مالك تبيين. اند رسيده گرايي انسجام

 يـا  و محـض  در دو قلمرو زيباي حداقل» وجود خدا« به حصولي صرفاً معرفت و نه» خدا

و  خوب هاي منش و شاخص است وحياني هاي بر آموزه و مبتني معقول امري ،خير مطلق

 ،مطلـق  زيباي عنوان بهخدا  به مقرب كه در حرفه هر منشي معنا كه اين به ؛بد خواهد بود

د باشـد   كه و هر خُلقياست  فضيلت و خوبي اخصش ،باشد... و خير مطلق عـبشـاخص  ،م 

 خـود بـه   در درونتوانـد   يمـ  معيـار  همين به نظر ما توجه به. آيد شمار مي به و رذيلت بدي

؛ چـون در اديـان توحيـدي، شـاخص     ورزدتأكيـد   »فعلي حسن«بر  افزون »فاعلي حسن«

اعلي را نيـز بايـد در آن   مقرب بودن فعل فقط بر حسن فعلي آن متكي نيست و حسـن فـ  

�ـ� اD 8ـJ   إR>Cـ ...«: فرمايـد  بـاره مـي   قـرآن در ايـن  . لحاظ كـرد VQW �
XVQبا كشف . پذيرش كار خوب موجب قرب بنده به خداوند خواهد شد) 27/مائده( ».ا�

از  اخـالق  در فلسفه بنيادين مسائل بهتوان  شاخص فضيلت و رذيلت در اديان توحيدي مي

 بـودن  و نسـبي  مطلـق  ه، دربـار ادد دسـت  را بـه  اخالقـي  معيار فعـل  اين منظر پرداخت و

 .رداشتب آنها پرده بودن نشاييايا  خبارياو از  ردك داوري اخالقي هاي گزاره

 هـر كـاري   اوسـت خـدا و بعـد از    بـه  قـرب  ،اخالقي معيار فعل ،توحيدگرايي براساس
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 موجـب  كـه  و هر كاري است و ارزشمند اخالقي ،شود قرب موجب ـ  هرچند كار طبيعي ـ

بـا وجـود ايـن     اخالقـي  احكامبنابراين . خواهد بود و ضداخالق نامطلوب ،بعد از خدا باشد

 توانـد موجـب   مي كسهر رفتار اخالقي ،يكسان در شرايط چون ؛خواهند بود مطلق مالك

ز امور و اهستند  خباريانيز  حوزه در اين اخالقي هاي گزاره. شود اوخدا و يا بعد از  به قرب

 كسي هستند و حقيقي و بعد از خدا اموري او به قرب كنند؛ چون مي حكايت و واقعي عيني

ِ  تعـالي  هرچند اين .است ايجاد شده و تعالي او تحول ، در روحبرسدخدا  به قرب مقام به كه

 شـخص  ايـن  هـاي  ها و گـرايش  شنبي آنها در تمام آثار بيروني ،نيست رؤيت قابل معنوي

 ،سقوط و بر اثر اين كرده نيز واقعاً سقوط از خدا دور شده كه آن روح .است اياننم خوبي به

 آثار بروني ليكن ؛نيست رؤيت نيز قابل روحي تأثير منفي اين .است و نفوذناپذير شده سخت

بـر   زشت رفتارهاي از تأثير منفي قرآن. باشد مي نمايان انسان ها و رفتارهاي شندر بي آن

�L�7ـ�-�D � Z4Zـ� آ�ـ���Cا     Y-��' ر�ان� �L�N آ�.E« :است ياد كرده چنين روح
ِ����ن�'��W.« )و  »اسـت  خـوب  راسـتگويي «هـاي   گـزاره  ،طـور نمونـه   بـه  )14/ مطففين

ارزشـمند و   راسـتگويي  اوالً،: شـوند  مي تحليل چنين دين در حوزه »بد است دروغگويي«

 چون ؛است امطلوبو ن ارزشضد و دروغگويي خداست به قرب موجب چون ؛است مطلوب

بر  دو آن تأثير روحي دليل به هستند و ثالثاً، مطلق هر دو قضيه ثانياً، .بعد از خداست موجب

» بـد «را بـه   و ديگـري  »خـوب «را به  يكي ،بعدآور است آور و ديگري قرب يكي كه روح

 بقر براي راستگويي از مقدار تأثير روحي حكايت ،در اينجا خوبي يعني .كنيم مي توصيف

 .در بعد از خدا دارد دروغگويي از مقدار تأثير روحي حكايت خدا و بدي به

  اخالقي ها و رفتارهاي گرايش اريذگ ارزش. 3ـ  2

 از ميان ـ لو ناآگاه وـ  انسان. گيرد مي سرچشمه دروني و رغبت نيت از يك اختياري فعل

 آن هر قدر نيت و دهد انجام نآ گزيند تا كار را بر مبناي را برمي يكي ،و خواسته ها ميل ده

 :اسـت  آمـده  در حـديثي . يابـد  مي نيز ارزش يو كار ،باشد داشته ارزش ،برگزيده كه ميلي
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 )186/ 67 :1397 ،مجلسي( ».ٍ �C �Dي ��R>CU ِ����< ا1Dي

 بر كمال و تأثيرش ماست و انحطاط كمال رفتارها و بين بين حد وسط و ميل نيت اين

و اگر  نفس كمال موجب ،باشد درست عمليِ  اگر نيت .است كوينيت آن و يا انحطاط نفس

 اخالقـي  در فعـل  گـزاري  معيار ارزش ،امر و همين است آن انحطاط موجب ،نباشد درست

خود  ،مؤثر است آن يا سقوط سروكار دارد و در كمال اصالتاً با خود نفس آنچه چون ؛است

از  كـه  است نيت اين ؛سازد را مي و عمل روح پيوند بين كه است آن نيت بلكه ؛كار نيست

 .گذارد اثر مي بر نفس ،شده ناشي و از خود نفس و شعور است توجه ،آگاهي سنخ

 اخالقـي  فعـل  گزاري و ارزش انگيزش موجب كه گوناگون هاي ها و نيت ميل در ميان

آور  ربتق هر كاري ،معيار در اينكه  است هياال اديان خدا مورد اهتمام به قرب نيت ،است

 .شود تلقي و يا عادي هرچند طبيعي ؛است و اخالقي ارزشي ،باشد

 در فطرت كه باشد يم خدا قرب مقام به رسيدن ،انسان حقيقي و مطلوب واقعي گرايش

 كـافي  و هوشـياري  سـرحد آگـاهي   خود بـه  خودبه در بيشتر مردم چون اما ؛است او نهفته

 ها درصدد يـافتن  انسان ـ  نياز دارد و تربيت راهنمايي ،زدايي غفلت ،معرفت و بهـ   رسد نمي

 لـذت  ،آنهـا را شـناخته   كـه  و دنيـوي  مادي كماالت برخالف ؛آيند برنمي آن به و رسيدن

ـ  مصـباح ( .كننـد  مـي  آنهـا را درك  به رسيدن  رسـيدن  از اينكـه  غافـل ) 86 :1380، يزدي

ـ ا .خداسـت  به در گرو تقرب پايان بي هاي و لذت جاويدان هاي نعمت به  در ظـرف مهـم  ن ي

و  تقـرب  ، دركباشـد  و بـاور بيشـتر   معرفـت  هرچـه  و شود مي او حاصل و باور به معرفت

 .پذيرتر است امكان نيت خلوص

  اخالقي فعل و تداوم در پيدايش ايجاد انگيزه. 4ـ  2

 در اخـالق  پـذيري  وليتؤمسـ  پيامـدهاي  درنظـر آوردن  ،سازماني در اخالق شايع محرك

. خواهـد بـود   با اعتمـادآفريني  همراه مردم در چشم وجاهت ،آن  ازجمله كه است سازماني

دنيـا   ها در بستر حيات در سازمان اخالقي هاي برانگيزنده دستاوردهاي همهرسد  نظر مي به
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 :گويد مي زمينه در اين ييطباطبا عالمه. دنگير مي شكل

غيـر   و يونـان  مانند اخالق ،قديم اخالق در علم شده شناخته اي شيوه ،شيوه اين
و اگـر در   اسـت  نخواسـته  راه ينا يازادر را  اخالق تهذيب كريم قرآن .است آن

 قـرار داده  را فوايد دنيايي آن و علت كرده دعوت اخالقي فضايل بهرا  مردم جايي
 )355/ 1 :تا يب( .است اُخروي هاي پاداش به آن بازگشت درواقع است،

فراتـر از   ،قرآنـي  در قلمرو وحي انانس ارزش چون ؛نيست ييد قرآنأمورد ت ،شيوه اين

و زودگـذر   و امـور مقطعـي   اجتمـاعي  در گرو وجاهت تنها او و كمال است اعتباريات اين

 تـدريج  برند، بهب خود بهره محيط اخالق براي روش از اين فقطها  اگر سازمان بلكه ؛نيست

 كه. هد شدخوا )خدا قرب به رسيدن(او  اخالق و مقصد نهايي انسان از هدف غفلت موجب

 .عملكرد را بپذيرند اين خسارت ناگزيرند مسؤوليت صورت در اين

 هاي در منش بازدارنده و نيز عوامل مثبت هاي منش ها براي ندهانبرانگيز تمام در قرآن

 را در درون آنهـا  اجرايـي  ضـمانت  ها كه محرك اين .اند گرفته بر مدار توحيد شكل ،منفي

 واقعـي  كمال كه اي گونه به ؛اوست هياال همسو با هويت آدمي در نهان ،آورده خود فراهم

 .بخشند مي او را تحقق

 ضـوابط  و رعايـت  ايتـام  امـوال  پرداخـت  به نسبت دستور اخالقي يك پس از قرآن مثالً

ِ  -Zـ�Y  8و�آ�)�...«: فرمايـد  مي ،گفته سخن» توحيد«از  ،با حضور شاهدان آن حقوقي
�يكـديگر قـرار    در طـول  وحـي  هدر حيط اخالقي فعل يها ندهانبرانگيز) 6/ نساء(» ��5ِ��

 هـاي  پـاداش  بـه  شـوق «هستند؛ ماننـد   تعالي حق سنايح يسماَ أاز  اي جلوه كدامدارند و هر

توانـد اميـدزا و    از آنهـا مـي   كـدام و هر هسـتند  و بسيار متنوع گوناگون ابعاد آن كه» خداوند

 .برانگيز باشد شوق

 نكـه او يا) 20/ زمـر ( ،را عطـا كنـد   نيكوكـاران  شپـادا  اسـت كـه   داده خداوند وعـده 

نـدارد   دليلي چون) (31/ رعد(كند  نمي وعده و هرگز خُلف) 64/ مريم( كار نيست فراموش

 را بـا افـزايش  ) 89/ نمـل ( و بهتـر از آن  بندهِ  كار خوب بر آنكه افزون )كند وعده خلف كه
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 .كند برابر يا بيشتر عطا مي ده

 پيش به بكوشد و گامي نفس و تهذيب اخالقي فضايل كسب راهدر  بنده هرچه بنابراين

 براي. برابر خواهد بود و چندين گوناگون شكالَ أ به تعالي حق هكار او از ناحي بردارد، پاداش

 و كمبودهـا  جبـران  ،زودهنگـام  هـاي  پـاداش  بـه آنهـا را   توان ها مي تفضّل ابعاد اين درك

 هـا از ناحيـه   پـاداش  اين. كرد آن تقسيم پايان بي و با ابعاد بسيار متنوع بهشتي هاي نعمت

ـ  نيز محركي» خداوند از كيفرهاي خوف« .است جمال اسماي يداراخداوند   هديگر از ناحي

 .است جالل اسماي يو دارا خداوند كيفردهنده

اميد  ،ديگر در سمت .است داده خود اختصاص را به و روايات از آيات انبوهي ،عامل اين

 از كيفـر و عقـاب   خـوف «آنها، ميان  بين با توازن همواره تا انسان قرار گرفتهها  پاداش به

 كلي قاعده در يك )ص( اكرم پيامبر به قرآن. برَدسر  هب» خدا عفو و پاداش بهاميد «و » خدا

�=%« :كنـد  مي خطاب چنين�C ِدي��Nِ أ ْء َ%]C ا�;�)��ر� ا�ـ5ِ�1� � َ أ ��C * 
 )50 و 49/ حجر( »^اب� ا�F� �ن� �N^ا-Z% ه��� ا�,�َ أو�

 از قبيـل و  تكويني ،با كيفر آن عمل هرابط چون ؛كيفر نيست بدون رذيلتي اصوالً هيچ

و كيفـر آنهـا را    را اصـالح  هـايش  زشـتي  ،بـا توبـه   انسان جز آنكه ؛است و واكنش كنش

كيفرهـا  از  برخي .بروز آنهاست كيفر و زمان در نمودهاي تنها تفاوت .كند تبديل پاداش به

 ،نمايد و در هر صورت مي دنيا رخ از زندگي از آنها پس اي دنيا و پاره و در همين زودهنگام

مفقود و كيفر  عملش كه برَد نبايد گمان رو آدمي از اين. خواهد بود گوناگون بروز آن نحوه

 در. خود برحذر باشـد  زشت اعمال تكوينيِ  بايد از واكنش همواره بلكهاست؛  محو شده آن

 كيفرهـاي  كلي چهار دسته بهبروز آنها را  كيفر و زمان نمودهاي توان مي بندي تقسيم يك

 .كرد تقسيم هراس محشر و كيفر دوزخ ،مرگ گذرگاه ،زودهنگام

 ،محبـت  امتـداد ايـن   .اوست نيرومند در اخالق نيز محركي در انسان »محبت جاذبه«

سـوز و   هسـتي  بـا محبتـي   همراه ،نهايت بي سمت به انسان فطري هاي مانند ساير گرايش

. باشـد  داشـته  را بـا انسـان   وجودي رابطه شديدترين كه است نقص زيبا و بدون محبوبي
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 نهايت بي و جمال خداست از آن ،هست و هرچه او خود كه حقيقت اين تنها با لمس آدمي

 توانـد محبـوب   مـي  ،اوست و نيازمند به از او و كمالي و هر جمال اوست نقص بي و كامل

 واقعـي  و محبت عشق دهد و به درست خود پاسخ نياز فطري اين خود را بيابد و به واقعي

 .شود لئو پايدار نا

  :گويد مي كه مولوي قول به
  

ــقان    ايـم  بـوده  مـي  ايـن  از مستان ما هم ــهِ  عاشـ ــوده وي درگـ ــم بـ    ايـ
ــان در او عشــق    انـــد ببريـــده مهـــر او از مـــا نـــاف ــده ج ــا كاري ــد م   ان

 

 :ستا ساخته نمايان گونه ينارا  توحيدي محبت از اين نيز پرتوي )ع(سجاد امام

تـو برگزيـد؟    جـاي  را به تو را چشيد و ديگري محبت شيريني كسي چه! معبودا
 پيوند بـه  ، ...توست تنها براي ،من و خواب و بيداري تنها تو مراد مني... !معبودا

 مـن  تو و دلـدادگي  هب در عشق من تو و شيدايي براي من و شوق من تو آرزوي
 . ...مـن  و آخـرت  مـن  دنياي اي ،من و بهشت من نعمت اي. .. .توست در هواي

 )180 و 179 :1364 ،مشكيني(

 از رذايـل  ،هراسـد  مـي  سخت از محبوبش شدن و محجوب گرفتن از فاصله كه محب

دارد و  مـي  دوسـت  او گزيند و هرچـه  مي دوري ،ندارد دوست محبوبش آنچهو هر اخالقي

) خـدا ( مـان  واقعـي  ما و محبوب بين. بيفتد جدايي آنها كند تا مبادا بين سندد، اجرا ميپ مي

در ) 16/  ق(» .تر اسـت  ما نزديك به گردن خدا از رگ«: اند گفته ياز طرف .نيست مسافتي

 .كند مي جدا ما را از محبوبمان كه ماست)  زشت( تنها اعمال ؛نيست حجابي هم راه بين

چيز در  هيچ ،آفرينش در نظام .است تعالي حق »و مراقبت نظارت هبباور «ديگر  محرك

 يكسـان  خـدا آشـكار و پنهـان    براي) 38/  ابراهيم( ،نيست از خدا پنهان ها و زمين آسمان

 خطـورات ) 77/ بقـره . (داند را مي همه م،يكنيا اظهار  را كتمان آنچه) 10 و 9/ رعد( ،است

 و به) 225/ بقره( ما در محضر اوست وجودي سطوح باورها، پندارها، رفتارها و همة ،ذهني
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 اين) 93/ نمل( .نيست ما غافل هرگز از ما و كارهاي) 54/  فصلت. (دارد كامل هآنها احاط

 .اند شده فراوان بيان و رواياتي در آيات حقايق

 نيرومند بـراي  محركي ،يديگر از هر عامل شيو ب پيش ،حقايق اين باور به گمان بي

را  رود و آدمـي  شـمار مـي   بـه  زندگي آشكار و پنهان زواياي در تمام ز رذايلا شستن دست

 عصمت مقام به اي اگر عده. كند مي كنترل ،باشد داشته حقوقي هپشتوان به ينياز آنكه بدون

بينند و  مي و نظارت مراقبت خود را تحت حال در همه كه است دليل همين به ،يابند بار مي

 .دارند شرم احساس تخطّي ترين رو از كوچك از همين

 چون ؛اند بوده مطرح آسماني اديان در تعاليم همواره ،شد بحث تاكنون كه هايي محرك

قرار  وحياني تعاليم هرم در رأسكه  خداست بهمحور باور  برآنها  تمام ،گفتيمطور كه  همان

 در بـين  )ره( طباطبايي تعبير عالمه به كه است ديگر نيز مطرح محركي ،ميان در اين. دارد

 كـريم  قـرآن  آورد ويـژة  و ره اسـت  نداشـته  سـابقه  ،گذشـته ِ  و غير آسماني آسماني تعاليم

را  رذايـل  و پااليش فضايل كسب نياز به احساس آنكه جاي به محرك اين درواقع. باشد مي

سـازد تـا از    مـي  فراهم يو نيرومند و پايدار براي اي وجود آورد، انگيزه به انسان در زندگي

 بحث حاصل. نيايدوجود  و بها بر سر رشد فضايل او ننشيند و مانعي بر دل گَرد رذايل ،اول

 عالمـه  از كـالم  بـا الهـام   ،بنـا شـده   »توحيد ناب درك« بر مبناي كه محرك اين درباره

 ،مانند استداللـ  معرفتي گوناگون هاي خواهد از راه مي قرآن كه است چنين )ره( طباطبايي

را  دل ـ  ...تقـوا و  ،عبـادت  بـه  ماننـد توصـيه  ـ  و عملي ـ  ...و احسن جدال ،تمثيل ،موعظه

هـا و   آسمان و ملك باور كند ملك حق به آدمي كه اي گونه به ؛كند پر سراسر با توحيد ناب

 ،هست هرچه ؛ندارد از خود چيزي كس هيچ و خداست از آن ،در آنهاست و هر آنچه زمين

 خدا و نيازمند بـه  به وابسته ،حال و تكويناً در همه ستاو و افعال صفات ،ذاتِ  خداوند مالك

 .اند كرده را بيان معارف اين ،فراواني آيات و اوست

 كنـد كـه   مي را احساس قرآن تعاليم ،وجود تمامبا  ،را باور كرد حقايق اين آدمي يوقت

 »...���JRِ ا��Z- �D JDِ �R�,CِMٍ 8ِ  و�« :خداسـت ِ  از آن يو يها نعمت همه
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�ـ&��a���� b ا�Z- 8ُـ�ٍف  َ أ« )53/  لنحـ (�N... «) آ�)ـ  و�...« )36/ زمـرY 
 J�D�b' آ�ن� W1�Wـ&� ا�ِ,ـ��  «) 31/  فرقان( »...-�Kd-�1Z ه�د�W> و�9cCا>

MــLL��  ِ��ــ ــL�N fgــ و�« )10/ فــاطر(» ...R�e�,ــ�> �bا�ِ,  Yا8ُ :�ِ�
 . ...و )21/  يوسف(» ...bِZ1�Dَ أ

 اندازد؛ چون برمي كند، از ريشه رخنه انسان در دل از آنكه پيش را رذايل باورها تمام اين

و  طور موقـت  بهخود  هاي ها و ميل خواسته بشر از تأمين اقناع يا در عدم رذايل تمام ريشة

و يا در  ـ ...و محبت و بقا، ارضاي جاودانگي ،ناپذيري شكست به مانند ميلـ  محدود است

 مثالً ؛است... و از ديگران طلبيدن و عزت مدد خواستن غير، به اميد داشتن ،از ديگري ترس

از منكـر   او را نهي ستااميدوار  او كمك به چون ؛گويد مي ترسد، دروغ مي از ديگري چون

بينـد،   او مي دست كار خود را به هگر خواهد و يا گشودن مي عزت نزد كسي چون ؛كند نمي

 ،يافت توحيد راه حقيقت به انسان كه گاه آن . ...سازد و مقدار مي و بي خود را در نزد او ذليل

 و پيوسـتن  و قـدرت  علـم  هبـا سرچشـم   خود را در ارتباط هاي خواسته كامل ارضاي، اوالً

را  خود و هستي ونؤش همة چون ،ثانياً ؛بيند پذير مي امكان نهايت بيِ  و كمال جمال معدن به

 آن كنـد، تمـام   مـي  مشـاهده  و نـاداري  فقر و نياز را در كمال بيند و ديگران خدا ميِ  از آن

 جـاي  روند و به مي بودند، از بين بروز رذايل أمنش كه... ها و ها، مددها، خضوع اميدها، ترس

 و وقار، آرامش هيبت ،نفس و غناي عزت ،طبع مناعت همچون صفاتي او به دل هصفح ،آن

كند، از  نمي خدا خضوعبر غيرهرگز در برا انساني چنين .شود مي آراسته... اميد پايدار و ،مدام

و  رنگ كه از چيزي و خواهد خدا مدد نمياز غير ،اميدوار نيست ديگران بهترسد،  غير او نمي

تواند  نمي كند بلكه نمي خدا را ارادهتنها غير نه او .طلبد نمي و بهجت ندارد، لذت خدايي بوي

در  قرآن خاص شيوة اين. شود نمي هرگز دچار رذايل كه روست غير او را بخواهد؛ از همين

بـر   كـه  اسـت  پسـنديده  اوصـاف  به جان و آراستگي تهذيب اخالق براي سطح ترين عالي

 ن روش،ياآورد  ره )361 ـ 358/ 1 :همان ،ييطباطبا :ك.ر(است  بنا شده توحيد ناب اساس

 نآو قـر  زنـد  مي موج آنان در زندگي اخالق مكارم كه است و مقرّبي صالح بندگان تربيت
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 .شمارد يم اخالق را الگوهاي نآنا

 حضـرت  زنـدگي  را در مـتن  هـايش  خواهد آمـوزه  مي تربيت كتاب عنوان به قرآن مثالً

درآينـد و  بـه   خـدا از پنـدارزدگي   دهد تا بندگان نشان و عيني طور محسوس به )ع( يوسف

 عزت ،است چيره بر كارش او ،است از آن خداوند هستي و ملك ملك كه باور كنند حق به

بـاتقوا و   خداونـد هرگـز بنـدگان   . كنـد  مـي  را كفايـت  اش و بنـده  اوسـت  دسـت  هب و ذلت

 ويـژه  بـا امـدادهاي   ،كرده را هدايت آنان كند، همواره خود رها نمي حال را به گزارشسپاس

 ماجراي در تمام .دارد مي ارزاني پايان بي هاي پاداش آنان نيز به كند و در آخرت مي همراهي

 هـيچ  ،وزارت و منصـب  كـاخ  و در درون و زندان چاه در درون )ع(يوسف پر فراز و نشيب

 امتيازهـاي  وي با آنكه ؛خورد نمي چشم به يو هاي ها و گرايش ها، منش در بينش يتغيير

او،  به درباري زنان دلباختگي ،كاخ آور، امكانات حيرت زيبايي ،خواب تأويل مانند ،استثنايي

چيز  دارد و همه... و بر انتقام قدرت 1نيرومند، اي حافظه ،داري خزانه و منصب اجرايي نيروي

هـا،   خـوبي  و برخوردار از تمـام  زيباست و سيرت در صورت قرآن يوسف .او مهياست براي

 زنان در برخورد با پيشنهاد زليخا و حضور در جلسه» حيا«و  »جوانمردي«، »عفت« :ازجمله

عفو و « ،و ديگران زنداني بندهاي ا همب »خيرخواهي«و گفتار و  در منش »صداقت« ،دربار

جـا و   در همـه » خـدا  به توكل«و  »هياال تقواي« ،خود زليخا و برادران به نسبت »گذشت

از خداوند  »شناسي حق« ،و قحطي در آسايش از نيازمندان »و دستگيري احسان« ،قت همه

و  »طبع مناعت«، يانزندان به نسبت» ارشاد«و » مهر و مدارا« ،حال او در همه هاي و نعمت

زليخا  آبروي به نسبت »پوشي و پرده رازداري« ،از زندان و نجات در برابر گناه »نفس عزت«

و  تواضـع «ها  واتهام در برابر ناماليمات» صدر و سعه حلم«، »صبر و پايداري« .و ديگران

 .ديگر و اقتدار و فضايلي وزارت پدر و مادر در زمان به »و احترام فروتني

هـا، در   در خـوبي  و ثبـات  فضـايل  ايـن  همه ريشة كه است در اينجا اين يديكل نكته
                                                                        

  ولـي  ؛را شـناخت   ه، برادرانشاز خانواد  دوري  سال  از چندين  پس  كه شود فهميده مي از آنجا  يوسف  قوي  حافظة. 1
 )58/  يوسف( .او را نشناختند  آنان
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 و�« :كنـد  مي نقل چنين يو را از زبان حقيقت اين قرآن .است نهفته )ع( يوسف خداباوري
%hِ��-i jَ�LDِ �k�,�����lm�I و���V�,�Wب� �D آ�ن� ���� ِ إ-�1اِه� � و�ِ إ ا

 �L�NY���ـ� و��L�Nـ  ِ  اp��  ِ8'ـ�  ذDِ �K�ِـJ َ$%�ٍء  JDِِ  ِك� -8�Z ن' 1nْ�Cَ أ
 )38/  يوسف( ».�1��nْ�W Fون�ِ  آ'�1qَ ا��<�سَ أو���J�ِ ِ  ا��<�س

خـود،   زنـدگي ِ  لحظـات  تـرين  در بحراني كه است يتوحيد درك همين دليل به يوسف

 ترين هشكوبا يابد و در مي و فحشا نجات او از رذيلت به با پناه است و را يافته پروردگارش

دارد از  و هرچـه  از خداست امتيازاتش هكند هم مي وجود اذعان نيز با تمام زندگي لحظات

از  بـاز قـرآن  . بينـد  مي آخرتاو در دنيا و  خود را نيازمند الطاف رو همواره از اين .اوست آن

�����Qِ�%ِ  ر�ب=« :آورد مي چنين )ع( يوسف زبانi '&�7  Kـ'Lا�� �JDِ  ِ %ِ�ـ�Q�R�L�Nو� 
DِJ �WZو��� ِ�% �kC و���d%َ ِ أ ر'ضَ و�ا�ِ  ����1uِ ا���Rtاتِ  �5ِدrWَ ا�ِ  

vو�ا ��'Cw&�12ِا�b  ِ %�ِـ������ ».-c��Z=ـ�Vmِ'�  �Xmِ�ِ'ِ�ـ% َ أ���Dـ�RLِ> و�  

 )101/ يوسف(

 هسـتند،  اخالقـي  گرفتـار رذايـل   نحوي به كدامهر ،قرار دارند در برابر يوسف كه آنان

 هـاي  تـأثير برانگيزنـده   تحتهستند،  و مؤمن هرچند پيغمبرزاده كه يوسف انبرادر  ازجمله

 اندازند تا او را از ميان مي چاه را به يوسف و آفريند مي فاجعه ) شيطان ،نفس( اخالقي رذايل

 ،ماننـد حسـادت   گرفتـار رذايلـي   آنـان  .را برآورنـد  شـان  نفسـاني  هـاي  بردارند و خواسـته 

 آنهـا . هسـتند ... و يأس ،ظن سوء ،دروغگويي ،حقارت احساس ،اتهام ،جبع ،خودبرتربيني

 ،شـرك  نوع اين. شدند در اطاعت دچار شرك ،نيافتند راه توحيد و خداباوري عمق به چون

 ايـن  بنـدي  در جمـع  قـرآن  كـه  است بيشتر مؤمنان زندگيبار در  زيان و آفتي رذايل ريشه

Dـ�   و« :فرمايد مي ،پرداخته آن هب ـ  داستان اصلي هاي از پيام يكي عنوان بهـ  حكايت
JDxW  1هqوِ  -�8 أآ EF1آ�ن� ه  إnD.« )106/ يوسف( 

 :فرمايد مي آيه اين معناي هدربار )ع(باقر امام

 اّـ�  وا����ـ�  ���ـ�د  ��َك �� و 	��� ��ُك
��ــ�ن���أ�ــ���ا  ��ــ�  	���ــ �ــ�ك  �ــ� 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 1388 تابستان، 4كم، شماره ينامه اخالق، سال  پژوهش يفصلنامه پژوهش    �    24

24 

*ـ(�  	ا"��ـ   )��آ�ا &�% $ ا#�"�ن...  .
 )357/ 2: 1388، يني؛ كل358/ 1: 1404، يقم(

بنا  است آسماني تعاليم هرم در رأس كه توحيد ناب بر مبناي محرك اين ،آنكه حاصل

 هـاي  هـا در مسـؤوليت   نبايد سـازمان  انسان ساختار وجودي دليل به ،گفتيم و چنانكه شده

 .باشند غافل امري خود، از چنين اخالقي

  نتيجه

 در دعـوت . خـورد  مـي  چشم به اي حرفه اخالق هدربار ينفراوا نصوص ،يدين هاي آموزه در

 هانبيـا در همـ   اصالحي و حركت يدين هاي آموزه .بسيار است مقوله از اين انبيا نيز سخن

 روي همـين  بـه  ؛اسـت  شده نهاده انيبن» توحيد«بر اساس  انسان بعد اخالقي  ابعاد ازجمله

پـود   با تـار و  ،است آسماني اديان باورها در نظام همه هسرسلسل و االصول اصل توحيد كه

 .است مبنا و اعتبار بخشيده آن و به پيوند خورده آنان اخالقي مكتب

 و تمـام  اوسـت  هياال سرشت دليل به انسان در ذات مثبت اخالقي هاي گرايش خاستگاه

 خـداباوري  بـر اسـاس   ،در حرفه اخالق نهايي مالك .است توحيدي فطرت همين هآنها جلو

 ،باشـد  ...و خيـر مطلـق   ،مطلق زيباي عنوان بهخدا  به مقرِّب كه هر منشي ؛ستا تبيين قابل

بـر   .اسـت  و رذيلـت  بدي شاخص ،مبعد باشد كه و هر منشياست  فضيلت و خوبي شاخص

 بـر اسـاس   حرفه اخالقي احكام. دنشو مي گزاري ارزش در حرفه اخالقي افعال ،اساس همين

 .كنند مي حكايت از امور عيني باشند كه يم اخباري آن هاي و گزارههستند  مطلق ،خداباوري

 دادن توجـه  ،سـازماني  در اخـالق  اخالقـي  فعـل  و تـداوم  در پيـدايش  شـايع  محرك

اگـر   ؛اسـت  و اعتبار اجتماعي وجاهت كسب براي ، تنهااعضا پذيري وليتؤمس پيامدهاي به

 موجـب  تـدريج  به يرد،تر قرار نگ كار رود و در راستاي اهداف عالي تنهايي به به محرك اين

 تمـام  ،آسـماني  در اديـان . خواهـد شـد   )خدا به قرب( انسان ياخالق از مقصد نهايي غفلت

 بر مدار توحيـد شـكل   ،منفي هاي منش بازدارندة و عوامل مثبت هاي منش يها برانگيزنده
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آنهـا   و در رأس انـد  آورده خـود فـراهم   را در درون اجرايي ها ضمانت محرك اند؛ اين گرفته

 حضـرت  اخالقـي  هـاي  را در مـنش  آموزه اين عيني نمونة. قرار دارد »توحيد ناب درك«
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