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Abstract 
One of the most important issues for ethicists is to obtain ethical principles. 

Ethical principles, while they can organize the moral policy of a moral 

system, are also effective in solving moral challenges. Moral systems 

themselves, based on the type of moral theory, propose moral principles, 

which are sometimes the common principles of all moral systems. The study 

and analysis of the teachings of the Qur'an and Islamic traditions shows that 

the most important moral principles of religious teachings can be achieved 

based on verbal characteristics such as word structure and content and 

content characteristics such as emphasis, frequency, repetition and 

presentation. These principles, while guiding the morality of believers, can 

be the criterion for moral decision-making in some difficult moral challenges 

and situations  
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استخراج اصول  ییو محتوا یلفظ یها شاخصه ها و یژگیو

  اتیبر قرآن و روا دیبا تاک یاخالق
 

 ، قم، ایران.یدانشگاه معارف اسالم یاخلالق اسالم ارگروهیدانش  محمد جواد فالح

 چکیده
آن نظام را سامان دهد در  یاخالق یتواند خط و مش یضمن آن که م یاخالق یدر نظام ها یاصول اخالق

 یخود اصول اخالق یاخالق هیبر اساس نوع نظر یاخالق یکارگشاست. نظام ها زین یاخالق یحل چالش ها

استخراج  هدفمقاله با  نیاست. ا یاخالق یاصول مشترک همه نظام ها یدهند که گاه یم شنهادیرا پ

 اتیقرآن و روا یآموزه ها لیو تحل ی. بررساست افتهیسامان  یفرا اخالق کردیقرآن با رو یاصول اخالق

توان بر اساس شاخص  یدهد م ینشان م -صورت گرفته است یلتحلی – یفتوصی روش به که – یاسالم

 نیبه مهم تر م،یو تقد رار، تک یفراوان د،یچون تاک ییمحتوا یو ماده وشاخصه ها ئتیچون ه یلفظ یها

چون  ییها یژگیاز و یاصول ضمن برخوردار نی. اافتیدست  ینید یمورد نظر آموزه ها یاصول اخالق

 یگر تیاخالق نقش هدا یبودن برا یا هیو پا تیاز اولو یبرخوردار ،یسازگار ،ی، هدفدار تیجامع

 .کارگشا هستند یاخالق واردش یها تیچالش ها و موقع یدر برخ فاکردهیمومنان را ا یاخالق

قرآن  ،ییمحتوا - یلفظ یشاخص ها ،یاخالق اسالم ،ی: فرا اخالق، اصول اخالق :ها واژهکلید

 .اتیو روا
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 . مقدمه و بیان مسئله0

گیرد گران قرار میترین مسائلی که در حوزه اخالق کاربردی مورد توجه پژوهشاز مهم

گری هایی اخالقی است. اصول اخالقی نقش بسیار مهمی در هدایتاصول اخالقی در نظام

های اخالقی  حل چالش  های اخالقی دارد و از سویی در روشمشیاخالقی و تعیین خط و 

کند؛ اما پیش از ورود این اصول به اخالق کاربردی مسئله اصطیاد و  نیز نقش ایفاء می

استخراج این اصول و اینکه این اصول را بر اساس چه شاخص و معیاری اصل اخالقی 

رو مسئله این مقاله  ل طرح است؛ از ایننامند از مسائلی است که در حوزه فرا اخالق قاب می

های قرآنی فرااخالقی دانست و از را به اعتبار استخراج اصول اخالقی بر اساس شاخص

 نتایج آن در حوزه اخالق کاربردی استفاده نمود. 

های اخالقی کدام اصول اخالقی پذیرفته شده و حائز اولویت است اینکه در نظام

های ها و چالشدهد در حل دوراههی آن نظام را سامان میضمن آنکه خط و مشی اخالق

تواند زمینه است و میاخالقی که مورد دغدغه اخالق کاربردی هست نیز بسیار تعیین کننده

گران این حوزه به روش حل بسیاری از معضالت اخالقی گردد چه آنکه برخی از پژوهش

اند. اما پرسش قابل طرح آن روی آوردهها مندی از اصول در حل چالشگرایی و بهرهاصل

آیند؟ منشا آنها چیست و چگونه و با چه است که اصول اخالقی یاد شده از کجا بدست می

آیا این اصول برگرفته از  کنیم.هایی ما از آنها به عنوان اصول اخالقی یاد میشاخصه

ها اذعان دارند ها بدانکند یا وجدان انساندیدگاه نخبگان است یا عقل آنها را توصیه می

 یا مورد توصیه دین هستند؟

هایی را طرح نمود؛ باری دغدغه این مقاله توجه و توان دیدگاهبرای یافتن پاسخ می

های اسالمی به ویژه آیات و روایات است. در اصل این مقاله بر این مسئله تمرکز بر آموزه

آن و روایات اصول اخالقی را های قرتوان از آموزههمت خواهد گمارد که چگونه می

 استخراج نمود؟

توان بر اساس با توجه به منابع معرفتی اسالم به ویژه قرآن و روایات اسالمی می

توان گفت اصول اخالقی به عنوان دست آورد؛ در اصل می معیارهایی اصول اخالقی را به
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روش این پژوهش بر آن رو های نظام اخالقی اسالم قابل پذیرش است؛ از اینیکی از مؤلفه

استوار است که ضمن استخراج آیات و روایات مرتبط با مسئله در این مقاله و تبیین چیستی 

های های استنباط واصطیاد اصول اخالقی از آموزهوماهیت اصول اخالقی، به شاخصه

ترین اخالق اسالمی با محوریت آیات و روایات اشاره خواهد شد وبه برخی از مهم

-ای لفظی ومحتوایی دال بر اصول اخالق اسالمی در آیات وروایات پرداخته میهشاخصه

 شود.

 . پیشینۀ پژوهش2

است و هر نظام اخالقی مبتنی بر نظریه های اخالقی به اصول اخالقی اشاره شدهدر نظام

دهد. نکته دیگر کند اصول اخالقی متفاوتی را پیشنهاد میهنجاری که آن را حمایت می

توان برخی اصول را نسبت به اصول اولویت بخشید. برخی اصول اخالقی نیز کلی اینکه می

و فراگیرتر از دیگر اصول هستند. در اصول عام و فراگیر مواردی چون عدالت و احترام 

های خاص اخالقی مثل اخالق توان متناسب با حوزهاز سوی دیگر می قابل طرح است.

پزشکی اصولی متناسب با آن حوزه را مطرح  محیط زیست، اخالق شهروندی یا اخالق

یابی به اهداف نظران حوزه آموزش عالی جهت دست نمود. به عنوان نمونه صاحب

ها  های خود از آن دهند و در اغلب نگاشته آموزشی توجه به اصول را مدنظر خود قرار می

و پرورش از  توان به کتاب مبانی و اصول آموزش آورند. برای نمونه می سخن به میان می

 (؛4737نژاد) اکبر شعاری (؛ فلسفه آموزش و پرورش از علی4731غالمحسین شکوهی)

( اشاره کرد که در آن به اصول 4737اصول و فلسفه تعلیم و تربیت علی شریعتمداری)

توان به کتاب  اند. در مطالعات غربی نیز برای نمونه میاخالقی در آموزش اشاره کرده

( در مقدمه به اصول پرداخته یا 2002ریکا کیت اسپیگل و همکاران)اخالق تدریس از پات

های چهار، پنج، شش  (که در فصل2003مند اثر جان نیکسن) سوی دانشگاه فضیلت کتاب به

 است.چون صداقت، احترام، درستکاری توجه داده و هفت به برخی از این اصول 

ه فراوانی بیشترری نیز دارد را های خاص اخالقی کنمونه دیگر از اصول مربوط به حوزه
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اصل  2،الضرر 4،یاستقالل فردتوان در حوزه اخالق پزشکی یافت. چهار اصل می

اند. اصول مهم اخالق پزشکی هستند .اشاره کرده از 1عدالت اصل و 7یسودمند

(Beauchamp T., Childress T. 1994; p.120-96). 

اخالقی دو کارکرد مهم بیان کرد: اول های توان برای وجود اصول اخالقی در نظاممی

دست آوردن احکام و  شود، مبنای به تنها خود از اصلی دیگر استنتاج نمی که نه این

که  ( دوم این733: 4733گیرد)ر.ک؛ هولمز، هولمز،  های اخالقی دیگر نیز قرار می گزاره

های  القی و چالشرفت از تعارضات اخ های اخالقی، راه برون داشتن اصول بنیادین در نظام

های (. از این جهت اصول اخالقی در نظام73، 2: ج4733اخالقی است)ر.ک؛ اتکینسون،

 اخالقی بسیار حائز اهمیت است.

شناسی اصول اخالقی است به کند گونهنکته دیگری که در تبیین مسئله به ما کمک می

گیری بسیار عام به جهت اعتبار محدوده و قلمرو استفاده از این اصول اخالقی، به جهت فرا

( اصل 22(یا قاعده زرین اخالقی، )نور: 3زمانی و مکانی به اصولی چون عدالت )مائده: 

( و نیزاصل کرامت)اسراء: 414)نساء: آزادی و رهایی اصلو  (3)حجرات: محبت و عشق

اند.)به ( اشاره کرد که مفسران برخی آیات ناظر به عمومیت و فراگیری آن سخن رانده30

 :4767؛ حسینی شاه عبدالعظیمی، 747، ص6: ج4733؛ طیب، 3عنوان نمونه ر.ک؛ مائده/ 

های خاص اخالقی مورد توجه اخالق پژوهان آن (.برخی از اصول نیز ناظر به حیطه71، 7 ج

است مثل اصول اخالقی در پزشکی، آموزش، محیط زیست، حوزه خاص قرار گرفته

توان برای هرکدام اصول خاصی نشناسی و...که میورزش، رسانه، مهندسی، معماری، روا

را به جهت فراوانی و اهمیت قائل شد که در قرآن کریم هم قابل استخراج است؛ به عنوان 

(صداقت و عدم فریبکاری 432فروشی )انعام: نمونه در حوزه کسب و کار عدم کم

( در 72ئده: ؛ ما433(، در حوزه پزشکی اصل حرمت نفس محترمه)بقره: 2و4)مطففین: 

( از این موارد است. به شکل موردی 433اعراف: «)حسن خلق»حوزه معاشرت اصل 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 . The Principle of Autonomy  

2 . The Principle of Non-maleficence  

3 . The Principle of Beneficence   

4 . The Principle of Justice   
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در اخالق معاشرت به ویژه معاشرت خانوادگی توجه « عفو و گذشت»توان به اصل  می

( یا در 22کرد. به عنون نمونه در فضای اخالق معاشرت به ویژه معاشرت خویشاوندی)نور: 

(. 43است)نساء: ین عفو و بخششی بیشتر مورد توجه قرار گرفتهحوزه روابط خانوادگی چن

توان اصول اخالقی را با توجه به به اعتبار فرد و اجتماع نیز اصول قابل تقسم است: می

مسائل فردی و اجتماعی منظور کرد. مثالً برای اخالق فردی به اصولی چون اصل عزت 

و برای اخالق اجتماعی نیز به اصولی ( 66نفس، خود احترامی، حلم اشاره کرد)تحریم: 

 (.10، 3 ج :4710چون احترام، عفو، بخشش، انصاف اشاره کرد)ر.ک؛ کاشانی، 

توان به اصول سلبی و ایجابی تقسیم نمود: به عنوان نمونه برخی اصول را نیز می

پسندی برای دیگران بپسند و  آنچه را برای خود می»گوید:  است که می اخالقیای  قاعده

این قاعده در ادیان و مکاتب گوناگون «. پسندی برای دیگران مپسند آنچه را برای خود نمی

دو شکل منفی و مثبت دارد. در برخی روایات فضایل اخالقی چون که است. اخالقی آمده

( و عدل 43، 4ج :ق4142 ،دیلمی)ر.ک؛ انصاف (471، 2ج :4763کلینی، )ر.ک؛تواضع

. به اعتبار استدر قالب این قاعده تعریف شده(462، 2ج  :ق4140کراجکی، )ر.ک؛ 

گرایی نیز اصول اخالقی نظریات اخالقی رایج مثل غایت گرایی، فضیلت محوری و وظیفه

 اند.قابل تقسیم

دربارة اخالق بر آن است (4332) 1اسکنلون ام. تی. 7قراردادگرایانهبرای مثال، نظریة 

که نادرستی اخالقی به واسطة قواعدی برای تنظیم کلی رفتار که هیچکس قادر نیست آنها 

به عنوان است. را به عنوانِ مبنای توافق عالمانه، غیراجباری، همگانی، انکار کند، تعیین شده

هر انسانی در »است: اب اصول اخالق درباب آزادی آوردهدر کت 4ای دیگر اسپنسرنمونه

خواهد آزاد است، مشروط بر اینکه آزادی برابر دیگران را نقض  انجام هر کاری که می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

شود. است، هربرت اسپنسر به عنوان یکی از فیلسوفان مهمترین فردگرا شناخته می. گرچه امروز تقریبا فراموش شده4

بقای »نفوذ او در نیمه دوم قرن نوزدهم بسیار زیاد بود.نام اسپنسر معموال با دارویین ارتباط دارد، زیرا او این کلمه را 

 است، تحسین می شود.  "مرد در مقابل دولت"نامید. امروزه در آمریکا او اغلب به خاطر مقاالتی که در « مطلوب

 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
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  4«. نکند

توان اصول اخالقی چون عدل: گرای مبتنی بر امر الهی نیز میهای وظیفهدر دیدگاه

را ..« يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْصِِبُوا َوَصاِبُروا َوَراِبطُوا َواتَُّقوا»بر: یا ص« اْعِدلُوا ُهَو أَقْرَُب لِلتَّْقَوى»

توان بر اساس رویکرد فضیلت گرایی اخالقی نیز اصول اخالقی را اصولی پیشنهاد داد و می

ای اخالقی را از انسان رفع و دفع دانست که در بردارنده یک فضیلت اخالقی باشند یا رذیله

ند لذا فضایلی چون شجاعت، عفت و حکمت در بردارنده سه اصل اخالقی عفت، نمای

 اند.شجاعت و حکمت

اند نظام اخالقی قرآن گران مبتنی بر رویکردهای رایج سعی کردهالبته برخی از پژوهش

را توجیه کنند که رویکردی تحویل گرایانه به مسائل اخالقی قرآن داشته اند)ر.ک؛ 

گران نیز به نظام اخالقی قرآن به شکل مستقل ( و برخی پژوهش3: 4733رضوان طلب، 

، «صفات»، «معنایی»، «لفظی»های مختلفِ مبتنی بر نظامِ  معرفی نظامپرداخته و ضمن 

مند  ـ که هر کدام به شکلی به نظام« سیستم»اخالق و نیز نظام مبتنی بر « مراحل»و « روابط»

نگر برای نظام اخالقی قرآن  مدلی جدید و کالناند ـ  های اخالقی پرداخته کردن آموزه

 (.3: 4733دهند)ر.ک؛ سراج زاده اصفهانی،  پیشنهاد می

 های اصول اخالقی. چیستی و ویژگی3

پیش از آنکه به بحث چیستی اصول بپردازیم توجه به نظریه اخالقی اسالم که بر اساس 

برخی محققان اسالمی نظریه . آیات و روایات اسالمی سامان یافته است حائز اهمیت است 

، 734، 4مطهری، طباطبایی: جر.ک؛ اند)هایی تشریح کردهلفهؤاخالق اسالمی را بر اساس م

های اصلی نظریه  ( به عنوان نمونه عناصر و مؤلفه4737، مصباح یزدی، 4733جوادی آملی، 

تأثیر آن نخست اینکه مالک ارزش هر کاری بر اساس نوع ی اسالم چند مورد است: اخالق

دوم ؛ هر کاری که موجب تقرب بیشتری به سوی خدا شود  .شود در کمال نفس تعیین می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Every man is free to do that which he wills, provided he infringes not the equal 

freedom of any other man )The Principles of Ethics: In Two Volumes Hardcover – 

August 1, 1978 by Herbert Spencer (Author(. 
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تری از قرب را برای انسان به دست آورد، از ارزش بیشتری برخوردار خواهد  و مرتبة عالی

هر کاری که بیشترین تأثیر را در دور شدن انسان از خدا داشته باشد،  بود؛ مولفه سوم اینکه

های  در تعیین ارزش چهارم اینکه ةو نکت .ها خواهد بود ها و بدترین رذیلت ین ارزشتر پست

شود: صالحیت فعل بما انه فعل و صالحیت فعل بما انه صادر  اخالقی روی دو چیز تکیه می

لفه دیگر اینکه پس حسن فعلی و ؤعن الفاعل. یعنی هم حسن فعلی و هم حسن فاعلی. م

اما حسن فعلی در طول حسن فاعلی است. اصالت، با حسن فاعلی هر دو مالک است. 

فاعلی است. در نهایت اینکه در اسالم باید در بسیاری از موارد و شاید در اغلب موارد، 

حسن و قبح افعال را از راه وحی بشناسیم. البته این مربوط به مقام اثبات است و نه ثبوت. 

وت. ما اگر بخواهیم حسن و قبح افعال را نقش وحی در اینجا برای مقام اثبات است نه ثب

بشناسیم در بسیاری از موارد نیاز به بیان شارع داریم، اما حسن و قبح، یک رابطه نفس 

اش. این رابطه قابل جعل نیست  سبب و مسببیتی است بین فعل و نتیجه  االمری است. رابطة

(. 714و 710: 4731زدی، )ر.ک؛ مصباح یولی شناخت ما از این رابطه احتیاج به وحی دارد

بر اساس این نکته ضرورت مراجعه به وحی برای اصطیاد نظام اخالقی اسالم ضروری است. 

اند؛ در بحث نظام اخالقی هایی را مبذول داشتهکما اینکه برخی محققان در این زمینه تالش

آنچه منظور ماست بدست آوردن اصول اخالقی مبتنی بر وحی و مفسران وحی یعنی 

رو ما بحث اصول اخالقی را در چار چوب فوق و پذیرش اخالق و ایات است از اینرو

هایی این پرسش مطرح است که آیا حیانی مورد توجه قرار خواهیم داد. با چنین پیش فرض

های قرآن و روایات برخوردار از اصولی هست یا خیر و اگر پاسخ اخالق مبتنی برآموزه

 هایی قابل استخراج است.صهمثبت است این اصول با چه شاخ

 «Principle»معادل کلمه انگلیسی« اصل»جمع « اصول»اما در باب چیستی اصول: 

(. 63: 4، ج4736است)ر.ک؛ باقری، معنای بیخ، بن و ریشه آمده است و در لغت به 

عنوان نمونه برخی از  اند. به معانی متعددی ارائه کرده« اصل»دانشمندان علوم مختلف از 

نگر  های کلی و تجویزی که بیا گزاره»را « اصول»نظران حوزه علوم تربیتی،  صاحب

: 4730اند)ر.ک؛ مصباح یزدی،  معنا کرده« کارهای رسیدن از مبانی به اهداف هستند راه
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آیند)ر.ک؛ باقری، همان:  دست می ( این اصول عامه و کلی از مالحظه مبانی و اهداف به63

 (.63، 4ج

قواعد و اصول اخالقی ین خامه اصول اخالقی است.در اصل اما مقصود ما در ا

گویند کدام امور الزامی یا مجاز یا خوب یا بد است. به عبارت دیگر، قواعد و اصول  می

 مجاز وها انجام دادن کدام امور الزامی است یا کدام امور  گویند برای فاعل هنجاری می

اصل مفهومی :»توان گفت است. می تشویق و تحسین درخور مأذون است. یا کدام امور

تواند امری جزئی و دارای یک  شود؛ بنابراین نمی کلی است و مالک و معیار واقع می

ها را یکسری خوب  (. برخالف قواعد اخالقی که آن431: 4733شاتو، «)مصداق معین باشد

زاحم با اصول شوند، ولی در ت طوری عادی اجرا می دانند که به و بد و بایدها و نبایدهایی می

شوند. درواقع یعنی استثناپذیر هستند. در این پژوهش  نفع اصول کنار گذاشته می اخالقی به

مقصود از اصول اخالقی آن معنایی نیست که در فلسفه اخالق مطرح است بلکه مراد 

دهنده این  مشی اخالقی عناصر شکل و   بایدهای کلی اخالقی در حوزه خاص است که خط

توان اصل بر که ذکر شد می هاییبا توجه به ویژگیرو سازد از این یم میحوزه را ترس

که بر اساس مبانی و اهداف انشایی است مجموعه قواعد کلی » ،اساس دیدگاه نگارنده

است. در قرآن « گیردقرار می فاعل اخالقیراهنمای  نقشة راه وشود و می انتزاع، اخالقی

 است.نیز به اصل اشاره شده

ی که در امر تربیت برای هایویژگی و وجه به معانی لغوی و اصطالحی یاد شده،با ت

-ها را برشمردهاین ویژگی اصل تواند به اخالق کمک کند؛ آنها برایاند میاصل برشمرده

 اند:

 اهمیت و تقدم .3-0

نوعی اهمیت و تقدم اصل در برابر سایر امور؛ به گونه ای که هر چند به قیمت از دست 

. به عنوان نمونه مسئله تقوی، احسان دادن اموری دیگر، این اصل باید حفظ و رعایت شود

هایی مثل بر و و...در قرآن کریم نسبت به مفاهیم دیگر از اولویت برخوردار است و یا واژه

نیکی و خیر حاکی از چنین اولویتی است مثالً در قرآن برای بیان چنین اولویتی برخی 
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لَيَْس الِِْبَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل »است. در آیة و برخی مصادیق اثبات شدهمصادیق بر سلب 

يِّنَي وَآََت الَْمْْشِِق َوالَْمْغرِِب َولَکنَّ الِِْبَّ َمْن آَمَن ِباللَِّه َوالْيَْوِم اْْلِخِر َوالَْمََلِئَكِة َوالِْكتَاِب َوالنَّبِ 

ِبيلِ الََْمَل َعََل ُحبِِّه َذِوي ا ( این اهمیت و 433بقره: «)لُْقْرََب َوالْيَتَاَمى َوالَْمَساكِنَي َوابَْن السَّ

 است.اولویت بیان شده

 کلیت و شمول در مفهوم اصل .3-2

در اصول اخالقی شمولیت و فراگیری مورد توجه است لذا اصولی چون صبر، تقوی، 

اگیر وکالن مورد توجه است. از های فراحسان و انفاق در آیات و روایات به عنوان باید

است؛ به عنوان نمونه رو به شکل امر عمومی مورد نظر خداوند و اولیای دین قرار گرفتهاین

)آل عمران: « اْصِِبُوا َوَصاِبُروا َوَراِبطُوا َواتَُّقوا »(؛ 3مائده: «) اْعِدلُوا ُهَو أَقْرَُب لِلتَّْقَوى»آیات: 

( بیانگر چنین فراگیری و عمومیتی است که 6تحریم: «)  َوأَْهلِيُكْم نَاًراقُوا أَنُْفَسُكْم  »(؛ 200

 در جای خود تبیین بیشتری از آن ارائه خواهیم کرد.

 پایه و اساس و منشئیت اصل برای امور دیگر .3-3

گیرد. به اصول اخالقی به نوعی عامل وعلت اصول فرعی تر یا امور اخالقی دیگر قرار می

است. مثال تر اخالق هستند. مثالً در روایت آمدههای فرعیاصول به منزله پایهعبارت دیگر 

گری گری انسان که در سورة بقره در باره هدایتپایه و اساس بودن تقوی برای هدایت

( ؛ در روایات نیز 2بقره/«) َذلَِك الِْكتَاُب ََل َريَْب ِفيِه ُهًدى لِلُْمتَِّقنيَ  »است:قرآن بیان شده

؛ ِبالَْعدِل تَْصلَُح الرَِّعیَّةُ »است:یا در کالم علوی در باره عدل آمده« العلم مثرة الحلم»ه: آمد

توان در (. نمود مشهودتر چنین اصل بودنی را می733آمدی،  «)شود ملت با عدل اصالح می

البالغه دانست که حضرت ایمان را بر چهار نهج 74روایت امیرالمومنین )ع( ذیل حکمت 

داند که از هرکدام از این اصول نیز در بردارنده اخالقی: صبر، یقین، عدل و جهاد می پایه

   4امور دیگر اخالقی است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ِْبُ ِمنَْها اْْلِميَاُن َعََل أَْربَعِ دَ ». َو ُسِئَل ) عليه السَلم ( َعِن اْْلِميَاِن فََقاَل:1 ِْبِ َو الْيَِقنِي َو الَْعْدِل َو الِْجَهاِد َو الصَّ َعائَِم َعََل الصَّ

َقُِّب فََمِن اْشتَاَق إََِل الَْجنَِّة َسََل َعِن ا َفِق َو الزُّْهِد َو الَّتَّ ْوِق َو الشَّ َهَواِت َو َمْن أَْشَفَق ِمَن النَّاِر َعََل أَْربَعِ ُشَعٍب َعََل الشَّ لشَّ
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 دستور و باید در مفهوم آن .3-9

ها را در نظر است که باید آن "بایدها"نیست، بلکه از سنخ  "هاهست"یعنی اصول از سنخ 

مبتنی بر تفسیر  –گرایی اخالقی س واقعبر اساها تحقق بخشید، گر چه داشت و به آن

های انشایی اخالقی جزو مقوالت فلسفی است که نسبت به گزاره -قرآنی و وحیانی آن

برد. نمونه آیاتی که بیان شد غایتی مثل سعادت وکمال انسان از حقیقت و واقعیت بهره می

 است.همه به صورت دستوری و در قالب امر بیان شده

 رفتار گریهدایتدهی و جهت .3-5

اصل مانند کند. بر اساس این ویژگی اصول از خط ومشی عملی و رفتاری افراد مراقبت می

ل یا نخ بنایی است که کلیه آجرها باید بر اساس آن شاخص، روی هم گذاشته شوند. وشاغ

رفتار آموزشی آموزگار بر اساس در امور تربیتی و آموزشی نیز چنین مطلبی مشهود است؛ 

و یا  "بایدها"گیرد؛ ی موجود، اهداف مورد نظر و رابطه مطلوب بین آن دو، شکل میمبان

تا بتوان به آسانی به اهداف مورد  افراد استالعین به عنوان مالک و راهنما، نصب "اصول "

 (.77: 4730)ر.ک؛ حسینی زاده، نظر دست یافت

؛ 37هدایت )بقره :  در قرآن این هدایتگری قابل رصد است و غایات و اهدافی چون:

 :طه(، ذکر )7 شعراء:(، ایمان، )433: بقره( و لوازم این هدایت مثل فالح )407/آل عمران 

( به عنوان غایت برخی اصول اخالقی مندرج در 11 :طه(، خشیت )32 :بقره(، شکر)11

 است.آیات الهی بیان شده

                                                                                                                                        
نْيَا اْستََهاَن ِبالُْمِصيبَاِت َو َمِن ارْتََقَب الَْمْوَت َساَرَع إََِل الْ اجْ  َخْْيَاِت َو الَْيِقنُي ِمْنَها َعََل تَنََب الُْمَحرََّماِت َو َمْن زَِهَد ِِف الدُّ

َ ِِف الِْفطَْنِة تَبَيَّنَْت لَُه الِْحْكَمُة َو أَْربَعِ ُشَعٍب َعََل تَبِِْصَِة الِْفطْنَِة َو تَأَوُِّل الِْحْكَمِة َو َمْوِعظَِة الِْعِْبَ  لنَِي فََمْن تَبَِصَّ ِة َو ُسنَِّة اْْلَوَّ

َا كَاَن ِِف اْْلَوَّلنَِي َو الْعَ  ََل َغائِِص ْدُل ِمنَْها َعََل أَْربَعِ ُشَعٍب عَ َمْن تَبَيَّنَْت لَُه الِْحْكَمُة َعرََف الِْعِْبََة َو َمْن َعرََف الِْعِْبََة فََكأََّنَّ

َم َغْوَر الِْعلِْم َصَدَر َعْن ََشَائِعِ الُْحْكِم الَْفْهِم َو َغْوِر الِْعلِْم َو زُْهرَِة الُْحْكِم َو رََساَخِة الِْحلِْم فََمْن فَِهَم َعلَِم َغْوَر الِْعلِْم َو َمْن َعلِ 

ِميداً َو الِْجَهاُد ِمنَْها َعََل أَْربَعِ ُشَعٍب َعََل اْْلَْمِر ِبالَْمْعرُوِف َو النَّْهِي َعِن َو َمْن َحلَُم لَْم يَُفرِّْط ِِف أَْمرِِه َو َعاَش ِِف النَّاِس حَ 

ْدِق ِِف الَْمَواِطِن َو َشنَآِن الَْفاِسِقنيَ   (.68: ح 8631فیض اَلسَلم،«)الُْمنَْكِر َو الصِّ
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 با یکدیگر یسازگار .3-1

داشته باشند، این بدان معنی است که  و سازگاری اصول اخالقی باید با یکدیگر مطابقت

به عنوان .های یک اصل اخالقی، نباید علیه دیگری از آنها تالش کردهنگام تحقق خواسته

به عنوان یک اصل اخالقی،  "مواجه شدها برابر انسان باید با"مثال، اگر پذیرفته شود که 

مردان فروتر هستند و به همین  زنان از"گوید توان اصل دیگری را پذیرفت که مینمی

 ."ترتیب باید از آنها پیروی کنند

تر باشد، سازگاری بین آنها دشوارتر خواهد بود. به همین هرچه لیست اصول طوالنی

االت اساسی اشاره دارند که در تجربیات ؤدلیل، اصول اخالقی اندک است و آنها به س

اصولی مثل ایمان، اخالص، تقوی، به عنوان نمونه در قرآن  .مختلف بشر مشترک است

کدام منافاتی بایکدیگر ندارد و در بسیاری از موارد یک احسان و دیگر اصول اخالقی هیچ

گیرد و گاهی نیز اصول اخالقی ثمره و اصل اخالقی پایه اصل اخالقی دیگر قرار می

شین و هم های جانپژوهان واژهمحصول دیگر اصول اخالقی در قرآن است. بسیاری از قرآن

اند)ر.ک؛ ایزوتسو، ای توجیه و تبیین کردهنشین مفاهیم اخالقی را بر اساس چنین مؤلفه

 (.4100؛ عواطفی، 4733

 پذیریانعطاف. 3-7

شود، بنابراین باید انعطاف اصول اخالقی به طور کلی برای طیف وسیعی از شرایط بیان می

خالی آنها باقی نماند. به این ترتیب  شود وقتی عملی شوند، جایپذیر باشد. این باعث می

 .شود که آنها برای پوشش دادن شرایط از طبیعت بسیار متنوع کافی هستندتضمین می

ممکن است به عنوان یک اصل اخالقی کافی  "بدون کشتن"به عنوان مثال، قانون 

که  توان استنباط کردنباشد. اگر رفتار صحیح فقط با اجتناب از آن عمل مشخص شود، می

یک اصل  "کشتن نکن"بنابراین، .ها مانند شکنجه مجاز استاستفاده abuse سایر انواع سو

پذیرتر شود. در حقیقت، این قانون در یک اصل اخالقی انعطافاخالقی محسوب نمی

  ".خواهید با شما انجام دهند با دیگران انجام ندهیدآنچه را که نمی"است: گنجانده شده

به عنوان نمونه اصل صداقت به عنوان یک اصل اخالقی مورد در مباحث اسالمی 
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توجه است ولی این اصل گاهی به خاطر شرایط خاصی مثل در مخاطره بودن جان یک بی 

گناه ممکن ست استثنا بخورد لذا ما در مباحث اسالمی مجوزهای دروغ یا غیبت و...را به 

وسف برای تحقق برخی اهداف جهت مصالح عالیه و واقعی داشته باشیم. اقدام حضرت ی

-60(؛ یا اقدامات حضرت خضر در قرآن )کهف: 33مهم در اتهام سرقت به برادر)یوسف: 

های قرآنی و حدیثی مجاز شمرده (یا برخی مواردی که در فقه و اخالق بر اساس آموزه32

 4شده است مثل مجوزهای دروغ یا مسوغات غیبت از جمله این موارد است.

 اشتن اصولاتب دسلسله مر. 3-9

شود که اصول همه اصول اخالقی از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. در نظر گرفته می

باالتری وجود دارد، آنهایی که باید همیشه در لحظه یک معضل اخالقی باالتر از دیگران 

به عنوان مثال، حفظ زندگی و یکپارچگی افراد یک اصل اخالقی باالتر است. .قرار بگیرند

به عبارت دیگر، بیان فرهنگی .بدان معناست که باالتر از اصل تعیین سرنوشت استاین 

های تواند باالتر از زندگی باشد، این بدان معنی است که نباید فداکاریآزاد مردم نمی

 .انسانی انجام شود، حتی اگر سنتی باشد

 های لفظی در استنباط اصول اخالقی. شاخصه9

توان بر اساس رویکرد اخالق فلسفی بیشتر ناظر به یک ل را مینگاه اخالق اسالمی به اصو

سری فضایل مهم اخالقی مثل عدالت، شجاعت و دیگر فضایل اخالقی دانست ولی در 

گرایانه این مسئله براساس حسن و قبح عقلی قابل تفسیر است و همه اصول یک نگاه وظیفه

د تفسیر نمود. از سویی در نگاه اخالقی را ذیل دو اصل حسن عقلی و قبح عقلی خوب و ب

اصول اخالقی « کل ما حکم به الشرع حکم به العقل»گرایانه اشعری نیز مبتنی بر وظیفه

توان اصول اخالقی را آنهای است که مورد تأیید تأکید و دستور شارع است. به هرروی می

ت دریافت. در اسهای اخالق اسالمی و آنچه در منابع اسالمی منعکس شدهمطابق با آموزه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

، ص 1؛ شهید ثانی، جامع المقاصد، چاپ آل البیت، ج  237، ص 2. نک: نراقی، محمد مهدی، جامع السعادات، ج  4

23. 
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توان این اصول را دریافت. برخی از این هایی میقرآن و روایات بر اساس شاخص

توان در متون دینی یعنی آیات و روایت می ها لفظی است و برخی محتوای است.شاخص

ها گاه در لفظ و بر اساس شاخص و معیارهایی به اصول اخالقی دست یافت. این شاخص

جایگاه و اهمیت این اصول اخالقی است. به عنوان نمونه میزان اهتمام و گاه معنا بیانگر 

تواند موید چنین تفسیری باشد.  هایی مثل عدالت یا صبر میتوجه آیات و روایات به مقوله

تواند راهنمای کنیم که میالبته ما از این جهت مفاهیمی مانند صبر را به عنوان اصل یاد می

های انسان عمل کند و اال آنچنان که بیان شد ک شاخص در فعالیتعمل باشد و به عنوان ی

بسیاری از مفاهیم اخالقی در لسان اخالق اسالمی به ویژه رویکرد اخالق فلسفی ناظر به 

توان برای کشف و اصطیاد اصول اخالقی در اند. با این وصف میفضایل و رذایل ایراد شده

معیارهایی را در نظر  –فاتی که در این زمینه هست البته با مالحظه اختال –قرآن وروایات 

 ها به قرار ذیل است:گرفت. این معیار

 های لفظی در استخراج اصول اخالقی. شاخص9-0

های لفظی ناظر به الفاظ و واژگان کلمات است و به دو شکل قابل طرح هستند. شاخص

 ها و دیگری ماده.یکی صورت کلمات و واژه

عبارت است از ترکیب، شکل و ساختار الف(صورت و هیئت: صورت یا هیئت 

در )خاصى که از کنار هم قرار گرفتن حروف اعم از حروف اصلى و زاید و حرکات آنها 

هاى ترکیبى( هاى افرادى( یا از کنار هم قرار گرفتن کلمات با نظم خاص )در هیئتهیئت

(صورت 344، 4فرهنگ نامه اصول فقه، ج )ر.ک؛آید و معناى خاصى داردبه وجود مى

های فعل یا اسم در نظر گرفت به عنوان نمونه صیغه امریا صیغه توان در صورتماده را می

تواند بر اهمیت و اصل بودن متعلق خود هایی هستند که میجمع و نیز افعل تفضیل هیئت

وگو مورد گفت منظور از صیغه امر، همان مواردی است که در علم صرفداللت کنند. 

شود که صیغه فعل امر برای چه منظوری وضع شده و گیرد؛ در علم اصول بیان میقرار می

مثال در آیه قرآن (461 -467، 4 ج: 4733)ر.ک؛ ملکی اصفهانی، کندافاده چه معنایی می

ای ؛  أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْصِِبُوا َوَصاِبُروا َوَراِبطُوا َواتَُّقوا اللََّه لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ يَا »که فرمود 

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa91653
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ها،( استقامت کنید! و در برابر اید! )در برابر مشکالت و هوس کسانی که ایمان آورده

هیزید، شاید دشمنان )نیز(، پایدار باشید و از مرزهای خود، مراقبت کنید و از خدا بپر

( هیئت وصیغه افعال به شکل امر و جمع داللت بر اهمیت و 20آل عمران:«)!رستگار شوید

جایگاه و اصل بودن متعلق این امر و درخواست جمعی دارد. در این آیه چهار اصل: صبر، 

توان ضمن تبیین آنها از است که میمصابره، مرابطه و تقوی مورد سفارش قرآن قرار گرفته

 برداری نمود.آنها نیز پرده رابطه

است؛ افعل تفضیل را برای این مهم استفاده شده« افعل تفضیل»یا گاهی از صیغه 

اند برگرفته از فعل که بر اشتراک دو چیز در یک صفت و برتری و زیادت  صفتی خوانده

؛ 417ص 4: جهالدروس العربیجامعر.ک؛ یکی بر دیگری در آن صفت، رهنمون است)

ها بر زیادت و برتری ( که در برخی از اسلوب60النحو و الصرف و اإلعراب: موسوعة 

های ایجابی مورد های اخالقی این هیئت هم جنبهداللت دارد. در مورد اوصاف و ویژگی

يَن »است: توجه قرار گرفته و هم سلبی مثالً در آیه قرآن آمده قُْل َهْل نُنَبِّئُُكْم ِباْْلَْخََسِ

کارترین )مردم( در کارها، چه کسانی آیا به شما خبر دهیم که زیان»گو: ب؛ أَْعََمًَل 

إِنَّ أَكْرََمُكْم ِعنَْد اللَِّه أَتَْقاكُْم »( یا به شکل ایجابی و مثبت در قرآن آمده407کهف: «)هستند؟

(؛ آنچنان که مشهود است 13حجرات: «)ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست گرامی؛ 

توان آن ل تفضیل در آیات مذکور نشان دهنده اصل بودن یک مطلب است و میمتعلق افع

 را به عنوان یک باید یا نباید اخالقی کلی و کالن منظور ساخت.

ر روایات اسالمی تعبیراتی است. ددر روایات نیز فراوان از افعل تفضیل استفاده شده

« اجمل»و  1«احب»، 7«احسن»و  2«ازین»)برترین صفات اخالقی( یا 4« افضل»تحت عنوان 

است؛ از جمله، های مهمی از اصول اخالقی شدهشود که در آنها نیز اشاره به بخشدیده می

سئل الباقر علیه السالم عن افضل االخالق فقال الصبر والسماحة؛ از »خوانیم: در حدیثی می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (.63/651/221: 8046مجلسی،  اْلماُم الباقُر عليه السَلم ـ و قد ُسئَل عن أفَضِل اْلْخَلِق ـ: الّصُِب و الّسَمَحةُ  . 1

 (6611: 8084لَعفاُف)آمدی،إّن أْزيََن اْلْخَلِق الَوَرُع و ا . 2

ِجيحُ : امام عَل عليه السَلم . 3 ناِء الُخلُق السَّ  (6246بهَّتين رفعت، نرمخويى است.)آمدی، هَمن:  أْحسُن السَّ

كُم تَواُضعا؛ . 4  (۱8/615/23مجلسی هَمن: ) إّن أَحبُّكم إََلَّ و أقَربَُكم ِمنّي يَوَم الِقياَمِة َمجلِسا أْحَسنُُكم ُخلقا، و أَشدُّ
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یبایی و استقامت( و صبر )شک :السالم درباره بهترین اخالق سؤال شد، فرمودامام باقر علیه

در حدیث دیگری از علی ( یا در 733، 76بحاراالنوار، ج . )ر.ک؛ جود و بخشش است

ترین اخالق اکرم االخالق السخاء واعمها نفعا العدل؛ باارزش»السالم آمده، فرمود: علیه

در حدیث دیگری از همان حضرت ؛ «اسالمی سخاوت و پرسودترین آنها عدالت است

اشرف الخالئق التواضع والحلم ولین الجانب؛ برترین صفات اخالقی، تواضع و »خوانیم: می

دیگری از امام صادق  روایتدر (؛ همان«. )حلم و نرمش و انعطاف پذیری و مدارااست

ايُّ اَلِْخَصاِل ِبالَْمرِْء أَْجَمُل؟ قَاَل َوقَاٌر ِبََل » :خوانیم که از آن حضرت پرسیدندالسالم میعلیه

نْيَاَمَهابَ  ؛ کدامیک از صفات انسانی ٍة َو َسََمَحٌة ِبَلَ طَلَِب ُمَكافَاٍة َو تََشاُغٌل ِبَغْْيِ َمتَاٍع ِِف اَلدُّ

زیباتر است؟ فرمود: وقاری که توام با ایجاد ترس نباشد، و بخششی که انتظار مقابله با مثل 

 (. 210 :2اصول کافی، ج« )در آن نباشد، و مشغول شدن به غیر متاع دنیااست

های ها و صیغهب(ماده : ماده همان حروف تشکیل دهنده یک واژه است که هیئت

ها )امر، نهی مختلف ماده یکی است و معنای مستقلی را دارا است ولی به هر کدام از هیئت

شود بر نسبت تام و زمان خاص آن هیئت به یک فاعل غیر معین داللت و...( که داخل می

تواند داللت دهد نوع ماده میع دینی به ویژه آیات و روایات نشان میکند. بررسی منابمی

، «قیام»، «سرعت»، «امر»بر اهمیت و اصل بودن یک امر اخالقی کند؛ به عنوان نمونه ماده 

بر اهمیت و اصل بودن متعلق خود داللت دارند، به « فضل»، «خیر»، «وصیت»، «جد»، «جهد»

ْت َوَسارِعُ  »عنوان نمونه در آیه  ََمَواُت َواْْلَرُْض أُِعدَّ وا إََِل َمْغِفرٍَة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعرُْضَها السَّ

و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان؛ و بهشتی که وسعت آن،  ؛لِلُْمتَِّقنيَ 

( فعل 7آل عمران: «)ها و زمین است؛ و برای پرهیزگاران آماده شده استآسمان

یک اصل مهم در اخالق و « طلب مغفرت الهی»دهد متعلق آن یعنی نشان می« سارعوا»امر

به ویژه اخالق بندگی است؛ البته هیئت امر و جمع هم در این واژه اصل بودن چنین طلب 

ها و  در نیکی؛ فَاْستَِبُقوا الَْخْْيَاِت »کند. آیه مغفرتی در حوزة اخالق بندگی را تقویت می

( نیز شاهد دیگری برای داللت ماده کلمه 413بقره: «)دبقت جوییاعمال خیر، بر یکدیگر س

هرچند به شکل امر آمده و اهمیت مورد امر را « استبقوا»بر اصل بودن است؛ در اینجا فعل



 919 |   فالح؛  ... با یاستخراج اصول اخالق ییو محتوا یلفظ یها وشاخصه ها یژگیو

 در اینجا داللت بر اصل بودن و اهمیت دارد.« سبقت»دهد ولی خود ماده نشان می

يتَاِء ِذي الُْقْرََب َويَنَْهى َعِن الَْفْحَشاِء إِنَّ اللََّه يَأُْمُر »نمونه دیگر آیه  ِبالَْعْدِل َواْْلِْحَساِن َوإِ

داللت بر اهمیت « ینهی»در « نهی»و ماده « یامر»در « امر»(که ماده 30نحل/«) َوالُْمنَْكِر َوالْبَْغيِ 

و اصل بودن متعلق امر و نهی در آیه را دارند. در این آیه عدل و احسان و بخشش به 

ویشان مورد امر الهی است و فحشا، منکر و بغی مورد نهی حق که بیان کننده برخی خ

اصول ایجابی و سلبی در اخالق است. در روایات نیز با چنین معیارهایی مواجهیم مانند ماده 

السالم که نشان دهنده اهمیت آن چیزی است آنجا که در کالم امام علی علیه« وصیت»

نهج «)میع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی، بتقوی اهلل، و نظم امرکماوصیکما و ج»فرمودند : 

مورد وصیت ایشان به فرزندان « نظم»و « تقوی»(؛ در اینجا امور اخالقی چون 13البالغه: نامه

رسد که نشانگر اهمیت مطلبی است که مورد و همه کسانی است که این نامه به آنها می

« دعائم»نهج البالغه آمده که از واژه  74درحکمت وصیت قرار گرفته است. نمونه دیگر 

برای نشان دادن اهمیت برخی از اصول اخالقی استفاده کرده و در آن اخالقیات به عنوان 

السَلم[ َعِن اْْلِمَياِن فََقاَل اْْلِميَاُن َعََل أَْربَعِ َو ُسِئَل ]عليه»است: های ایمان معرفی شدهپایه

ِْبِ  ْوِق َو َدَعائَِم َعََل الصَّ ِْبُ ِمنَْها َعََل أَْربَعِ ُشَعٍب َعََل الشَّ  َو الْيَِقنِي َو الَْعْدِل َو الِْجَهاِد َو الصَّ

َقُِّب  َفِق َو الزُّْهِد َو الَّتَّ ِل الِْحْكَمِة َو …الشَّ َو الْيَِقنُي ِمنَْها َعََل أَْربَعِ ُشَعٍب َعََل تَْبِِصَِة الِْفطْنَِة َو تَأَوُّ

َو الَْعْدُل ِمنَْها َعََل أَْربَعِ ُشَعٍب َعََل َغائِِص الَْفْهِم َو َغْوِر الِْعلِْم َو .…الِْعِْبَِة َو ُسنَِّة اْْلَوَّلنِيَ  َمْوِعظَةِ 

ِي َو الِْجَهاُد ِمنَْها َعََل أَْربَعِ ُشَعٍب َعََل اْْلَْمِر ِبالَْمْعُروِف َو النَّهْ .…زُْهرَِة الُْحْكِم َو رََساَخِة الِْحلْمِ 

ْدِق ِِف الَْمَواِطِن َو َشَنآِن الَْفاِسِقنيَ  ِق .…َعِن الُْمْنَكِر َو الصِّ َو الُْكْفُر َعََل أَْربَعِ َدَعاِئَم َعََل التََّعمُّ

َقاق.. يْغِ َو الشِّ  4.«َِو التَّنَاُزِع َو الزَّ

های بیان کننده اصل است های دیگری که نشان دهنده از جمله مادهاز جمله واژه

است. البته است که در روایات یا به صورت فرادی و یا جمع به کار رفته« اصل»ود ماده خ

های خوب و بد اخالقی به عنوان اصول ایمان و کفر معرفی در بسیاری از روایات ویژگی

خوانیم که در السالم میباز در حدیث دیگری از امام صادق علیهاست به عنوان نمونه شده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

)باب دعائم الکفر و شعبه( آمده  734، ص 2شبیه این حدیث درباره شعب چهارگانه کفر، در اصول کافی، جلد  . 4

 .است
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اصول الکفر »:است، فرمودت، تحت عنوان اصول الکفر بیان شدهآن اصول اخالق زش

؛ «سد؛ اصول کفر سه چیز است: حرص و تکبر و حثَلثة: الحرص واَلستکبار والحسد

 :سپس در توضیح این سه اصل چنین بیان فرمود

َجرَِة » َلَُم ِحنَي نُِهَي َعِن اَلشَّ ا اَلِْحرُْص فَِإنَّ آَدَم َعلَيِْه اَلسَّ َحَملَُه اَلِْحرُْص َعََل أَْن أَكََل فَأَمَّ

ا اَلَْحَسُد فَابْنَا آَدمَ  ُجوِد ْلَِدَم فَأَََب َو أَمَّ ا اََلِْسِتْكبَاُر فَِإبْلِيُس َحْيُث أُِمَر ِبالسُّ َحيُْث قَتََل  ِمنَْها َو أَمَّ

خت ؛ اما حرص )در آنجا ظاهر شد که( آدم هنگامی که نهی از آن درأََحُدُهََم َصاِحبَهُ 

مخصوص شد، حرص او را وادار کرد که از آن بخورد )و از بهشت بیرون برده شد( و اما 

ر )آنگاه ظاهر شد که( ابلیس هنگامی که مامور به سجود برای آدم شد تکبر ورزید )و تکبّ

از سجده خودداری کرد و برای همیشه ملعون و مطرود درگاه الهی شد( و اما حسد )آنگاه 

اصول )ر.ک؛ سر آدم یکی بر دیگری حسد برد و او را به قتل رسانیدظاهر شد که( دو پ

 (.233 :2کافی، ج 

های بزرگی که در جهان انسانیت یا در آغاز آن رخ بدبختی ةبه این ترتیب، سرچشم

داد، این سه صفت نکوهیده بود. حرص، آدم را از بهشت الهی بیرون کرد؛ و استکبار، 

خدا راند؛ و حسد پایه قتل و خونریزی و جنایت در جهان ابلیس را برای همیشه از درگاه 

 .شد

تواند نشان دهنده اهمیت و اصل نیز می« راس»، «اساس»، «اول»های دیگری چون واژه

ترین اصول و دهد که متعلق این خطابات مهمبودن متعلقشان باشد لذا این واژگان نشان می

نمونه این سخن پیامبر حائز اهمیت است: دهد به عنوان ارکان فضایل و رذایل را شکل می

نْيَا َو ُحبُّ الرِّئَاَسِة َو ُحبُّ الطََّعاِم َو ُحبُّ »  إِنَّ أَوََّل َما ُعِِصَ اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ ِبِه ِستٌّ ُحبُّ الدُّ

وسیله آن  ؛ نخستین چیزی که نافرمانی و عصیان الهی به النَّْوِم َو ُحبُّ الرَّاَحِة َو ُحبُّ النَِّساءِ 

انجام شد شش چیز بود: محبت )افراطی به مال( دنیا و ریاست و طعام و خواب و راحت 

 (.7، ح 403 :63حار، ج )ر.ک؛ بطلبی و زنان

حده البته بررسی سندی و داللی هرکدام از این روایات محتاج مجال و فرصتی علی

رزیابی است کما اینکه است که مسئله نوشتار حاضر نیست و در جای خود قابل بررسی و ا
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ویژه سند وداللت برخی احادیث اخالقی را مورد برخی محققان بدان همت گمارده و به

 اند.مداقّه قرار داده

نکتة دیگری که محتاج پژوهش مستقل دیگری است اولویت بندی و بیان سلسله 

ت و مراتب این اصول اخالقی است. اینکه در میان اصول ذکر شده کدام به جهت اهمی

جایگاه و به جهت رتبی اززش بیشتری دارند و به بقیه اصول مقدم هستند. لذا بر اساس یک 

توان به یک نظام ارزشی و اخالقی دست یافت که اصول کالن و مهم پژوهش جامع می

تر در قله قرار گرفته و بر اساس اهمیت و ارزش و میزان کارایی و فراوانی بقیه اصول وکلی

اصلی سامان داد. نکته دیگر چالش و تعارض در برخی از این اصول  را ذیل آن اصول

آمده که بیان کننده افضلیت  4«خیر االمور»است. به عنوان نمونه در بسیاری از روایات واژه 

آن کار است. مثال در کالم نبوی این تعبیر برای چند امر به کار رفته از جمله فرمودند: 

( و در جای دیگر فرمودند  712االختصاص : «) ََشُّ اَلُموِر ُمْحَدثاتُهاَخُْي اَلُموِر َعزامئُها، و »

َخْيُ »است: ( یا در کالم علوی آمده336/333األمالی للصدوق : «)َخُْي اَلُموِر َخْيُها عاِقبَهً : »

ِر ما َخُْي اَلُمو » اند:( و در جای دیگر فرموده1363غرر الحکم : «) اَلُموِر ما أْسَفَر عِن اليَقنيِ 

(که پرسش قابل طرح اینجاست که چگونه این موارد 1337الحکم : غرر« )َعِرَي عِن الطََّمعِ 

اند برخی از این موارد تزاحم را در مختلف قابل جمع است. برخی پژوهندگان سعی کرده

 (.4736هایی ارائه کنند)ر.ک؛ عالم زاده نوری، روایات مورد بررسی و برای آن پاسخ

 ای محتوایی در استخراج اصول اخالقیه. شاخص9-2

های محتوایی ناظر های محتوایی است. شاخصدومین مؤلفه برای استخراج اصول شاخص

به سیاق و نحوة استفاده از واژگان در معارف اسالمی است. به عنوان نمونه تأکید، تکرار یا 

بودن تلقی شود تواند به عنوان شاخص برای اصل مقدم نمودن یک امر بر امور دیگر می

 دهیم: های آن در آیات و روایات توجه میکه به برخی از نمونه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

این روایات را « خیر االمور».جناب آقای محمد محمدی ری شهری در کتاب میزان الحکمه ذیل بابی تحت عنوان  4

 (.363، 7: ج4733حکمه :میزان الآورده است:) ر. ک: 
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السالم از تأکید بسیار استفاده الف. تاکید؛ در قرآن کریم و روایات معصومان علیه

توان از آن استنباط اصل است. هرگاه متعلق این تأکید یک مسئله اخالقی باشد میشده

تأکید معنوی که با است .اقسام مختلف تاکید صورت گرفتهبودن را نمود. در متون دینی 

گیرد و فایده آن دفع توهّم واژگانی چون: کلّ، اجمع، کال، کلتا، نفس و عین صورت می

مَجاز بودن، افاده عموم و شمول نسبت به همه افراد یک مفهوم و نیز نبود حذف و سهو و 

رار لفظ اول است. تأکید با قسم، نسیان است. قسم دوم، تأکید لفظی است که همان تک

های دیگر تأکید است. نیز بدل، عطف، وصف، حروف جرّ و حروف تأکید، از گونه

های بالغی گوناگونی همانند عدول از فعل امر به استفهام، التفات، استفاده از اسم  شیوه

های از روشظاهر به جای ضمیر، عدول از جمله فعلیه به اسمیه، تقدیم ماحقّه التأخیر و... 

( 76، 73: ش4732)ر.ک؛ ربانی، استدیگر تأکید است که در قرآن، فراوان به کار رفته

کند؛ اسلوب تأکید خود چند گونه مثال گاهی از روش تأکید برای بیان اولویت استفاده می

.تاکید در مسند الیه؛ ما در روایات نیز با چنین 7.جمله فعلیه؛ 2.جمله اسمیه ؛ 4است :

مواجهیم مثال دروصایای امیر المومنین علیه السالم تاکید حضرت درباره ایتام،  تأکیدی

است؛ به عنوان نمونه ایشان همسایگان، قرآن ، نماز و جهاد به روش قسم صورت گرفته

جا متعلق در این«. اللَّهَ اللَّهَ فِی جِیرَانِکُمْ فَإِنَّهُمْ وَصِیَّةُ نَبِیِّکُمْ»درباره همسایگان فرموده اند : 

سوگند همسایگان و نیکی با همسایگان است که متعلق قسم حضرت واقع شده و نشان 

 دهنده اهمیت و تأکید بر نیکی با همسایگان است. 

توان آن را از فنون بالغی به شمار ب. تکرار؛ تکرار ضمن آنکه جنبه هنری دارد می

شمرند)ر.ک؛ اسن فصاحت برمیتر دانسته و از محآورد و برخی آن را حتی از تأکید بلیغ

گردند. به (. گاهی لفظ و گاهی جمله و گاهی معانی تکرار می247، 2: ج4124سیوطی، 

بار صورت گرفته که « 233»عنوان نمونه کاربرد واژه تقوی و مشتقاتش در قرآن کریم 

ترین اصول اخالقی است به ویژه اینکه این اصل را از اختصاصات دهد از مهمنشان می

توان تلقی کرد که در همه افعال، کردار و ابعاد وجودی انسان سایه یین مسلمانی میآ

افکنده و به عنوان یک اصل اساسی مورد مطالبه دینی و شریعت نیز هست. نمونه دیگر واژه 
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بار  431است؛ اژه احسان نیز با مشتقاتش بار در قرآن آمده 407صبر با مشتقاتش است که 

توان تواند بیانگر اهمیت این امور است و میاست که میهی قرار گرفتهمورد توجه آیات ال

 ها را دریافت نمود.از چنین تکرارهایی اهمیت و اصل بودن این واژه

شود. در گیرد و در آیات الهی تکرار میگاهی نیز تکرار به شکل جمله صورت می

در سوره انشراح چنین  است؛ به عنوان نمونهبرخی از آیات چنین تکراری صورت گرفته

یا در سوره «. ان مع العَس یَسا»و بالفاصله همین آیه تکرار شده «فان مع العسر یسرا»آمده : 

فَِبأَيِّ آََلِء َربُِّكََم »است: بار تکرار شده 74الرحمن تذکر به نعمات الهی است که 

بَانِ  ای گروه جنّ و  کنید )شما پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می؛تَُكذِّ

(؛ در اصل این آیه بیان کننده اصل اخالقی عدم غفلت و فراموشی و 47الرحمن: «)؟انس(

یابد. جالب آنکه در های الهی است که در ارتباط انسان با خدا معنا میتکذیب نعمت

َلِء فَِبأَيِّ آ »  خواند، هر بار که به آیه که سوره مبارکه الرّحمن را مى کسىروایات آمده است 

بانِ  اى پروردگار من! هیچ ؛ ء من آالئک رب اکذب ال بشى»رسد، بگوید:  مى« َربُِّكَم تَُكذِّ

 (.706 :32بحار، ج )کنم هاى تو را تکذیب نمى یک از نعمت

العمل العمل، ثّم النهایة النهایة، و »فرماید: امیرمؤمنان)ع( در جایی مییا در روایتی 

( 433سید رضی، نهج البالغه، خطبه «) الصِب، و الورع الورعاَلستقامة اَلستقامة، ثّم الصِب

دهد امور تکرار شده نزد اولیلی الهی دارای اهمیت ویژه در حیات آدمیان که نشان می

 اند که بیانش گذشت.است؛ البته برخی تکرار را از مصادیق تاکید دانسته

وی در استنباط اصول توانیم به عنوان معیار معنج.تقدیم؛ از موارد دیگری که می

اخالقی از آن یاد کنیم مسئله مقدم ساختن برخی امور برد یگر اموراست. ما در آیات و 

شویم که قرآن برای بیان اهمیت و اصل بودن یک روایات با این مهم بسیار مواجه می

کند. به عنوان نمونه در قرآن مطلب و اولویت دادن به آن، از صنعت تقدیم استفاده می

یْسأَلُونََك َماَذا يُنِْفُقوَن قُْل َما أَنَْفْقتُْم ِمْن َخْْيٍ » م برای انفاق سلسله مراتب قائل شده است:کری

ِبيِل و َما تَْفَعلُوا ِمْن َخْْيٍ فَِإنَّ اللَّ  از  ؛َه ِبِه َعلِيمٌ فَلِلَْوالَِديِْن َواْْلَقَْرِبنَي َوالَْيتَاَمى َوالَْمَساكِنِي َوابِْن السَّ

خواهید( انفاق کنید، براى پدر و  پرسند چه چیز انفاق کنند؟ بگو: هر مالى که )مى تو مى
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مادر و نزدیکان و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان باشد. و )بدانید( هر کار خیرى که 

 .انجام دهید، همانا خداوند به آن آگاه است

 رسول خدااز  اند از جمه آنکه قتاده ذیل این آیه روایاتی را در تبیین آن ارائه کرده

ها نازل  صلى اهلل علیه و آله درباره نفقه سؤال کردند، این آیه را خداوند در جواب آن

ای که در آیه قابل توجه است اینکه مسئله اولویت و مقدم دانستن افراد مورد . نکتهفرمود

 لویت در صدقه دادن آمدهاست لذا در روایتی دیگر ذیل همین آیه از اوتوجه قرار گرفته

در صورت نیازمندى بستگان، نوبت «  .33 :33بحار، ج « » الصدقة و ذو رحم محتاج»است: 

 .رسد صدقه به دیگران نمى

دربرخی آیات دیگر قرآن اولویت دادن خویشتن یا اهل به دیگران مورد توجه و 

و اهل خود توصیه و  تمرکر قرار گرفته است به عنوان نمونه به اهل ایمان نسبت به خود

 ای يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا قُوا أَنُْفَسُكْم َو أَْهلِيُكْم ناراً َوقُوُدَها النَّاُس َو الِْحجارَُة؛»است.:تأکید شده

 و هاانسان آن هیزم که آتشی از را خویش خانواده و خود! اید آورده ایمان که کسانی

 (.6: تحریم«)نگاهدارید هستند، هاسنگ

ترین این آیه نیز از طریق امر و نیز بکار بردن صیغه جمع و نیز تاکید یکی از مهم

ها را در تربیت اخالقی و بازدارندگی آنها از مکاید شیطان و در نهایت عذاب الهی اولویت

 کند؛ آن هم بازداشتن نفس خود و خانواده خود از آتش جهنم. بیان می

نازل شد، یکی از یاران پیامبر اکرم)ص( سؤال روایت شده که هنگامی که آیه فوق 

آنها را » کرد: چگونه خانواده خود را از آتش دوزخ حفظ کنم؟ حضرت)ص( فرمودند:

کنی، اگر از تو پذیرفتند آنها را از آتش دوزخ حفظ  امر به معروف و نهی از منکر می

گری که در اینجا قابل . نکتة دی4«ای  ای، و اگر نپذیرفتند وظیفه خود را انجام داده کرده

طلبد این مطلب است که گاهی در اصول اخالقی نیز تری را میذکر است و مجال وسیع

ترین مسائلی که به ویژه در تحلیل هنجاری ممکن است چالش صورت گیرد. یکی از مهم
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-ها و مهمیابی به دیدگاه صحیح در تصمیم اخالقی کارگشاست بررسی اولویتو نیز دست

توان آن را بر اساس معیارهایی از معارف اسالمی استخراج ل اخالقی است که میترین اصو

 مند شد.گیری اخالقی از آن بهرهنمود و در شرایط قضاوت و تصمیم

 گیریبحث و نتیجه

اصول اخالقی بایدهایی کلی هستند که خط و مشی اخالقی افراد را در یک جامعه 

گرا و فضیلت گرا، غایترویکردهای اخالقی وظیفهکنند. این اصول مبتنی بر دهی می جهت

اصول یا نظام رذایل فضایل در یک نظام اخالقی مبتنی بر  ساساًمحور قابل تفسیر هستند. ا

اوصاف  نظریه اخالقی قابل توجیه است. پیش فرض ما این است که وحی که افعال و

است. سفارش قرار داده مورد کمال و سعادت ابدی انسان غایت اخالقی را مبتنی برهدف و

های های اخالقی و مؤلفههای اخالقی مبانی، معیار ارزش، هدف اخالق، روشدر نظام

گیرد. یکی تواند حلقة وصل امور اخالقی به اهداف باشد مورد توجه قرار میمهمی که می

ر تواند منجر به تحقق این اهداف شود اصول اخالقی است که دهای مهمی که میاز مؤلفه

نظام اخالقی قرآن و روایات قابل استخراج است. در اصل اینکه کدام اصول به جهت 

تواند در تحقق اولویت و اهمیت مقدم بر اصول دیگر است از آن باب مهم است که می

کند بر عملکرد اخالقی انسان جهت نیل به سعادت تاثیر گذار باشد. این اهمیت اقتضا می

های قرآن و حدیث اصطیاد ایی چنین اصولی را از آموزههای لفظی و محتواساس شاخص

توانیم برای آن از یک نظام اولویت برخوردار است که مینماییم. در نظام اخالقی قرآن نیز 

و به این هایی بیان کنیم های اخالقی را بر اساس شاخصسلسله مراتب اصول وارزش

. نظام اخالقی را محقق سازند توانند اهداف چنینکدام اصول میپرسش پاسخ دهیم که 

گرفته از مبانی توحیدی است. در تعالیم حاصل سخن اینکه این اصول در دیدگاه اسالمی بر

است. اصل بودن ویژه آیات و روایات اسالمی به برخی از این اصول اشاره شدهاسالمی به

توان ه میهای لفظی و محتوایی قابل استخراج است ضمن آنکاین موارد بر اساس شاخصه

بر اساس نوع کاربست این اصول در موارد مختلف برای این آنها اولویت قائل شد و یکی 

های دینی است را بر دیگری مقدم نمود. این اصول ضمن اینکه بنفسه مورد توصیه آموزه
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گیری اخالقی قرار توانند معیار تصمیمهای اخالقی نیز میها و دشواریدر حل چالش

های مختلف بین اصول ی ممکن است در تصمیمات اخالقی درموقعیتگیرند. از سوی

های ذکر شده و نیز اهمیت و توان بر اساس شاخصچالش و تزاحم صورت گیرد که می

 اولویت این اصول تزاحم ذکر شده را حل نمود.
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