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 ایمان مبناي نظام اخالقي قرآن
 

 *سَسي آل رسَل  61/6/29تاریخ دریافت: 
 **فاطوِ شيزساد راد جاللي  3/5/26تاریخ پذیزش: 

 چكيذُ

بٔي اؾت وٝ  ٔجٙابيف ايٕابٖ ثاٝ    ٞبي اذاللي ٔتفبٚت اؾت. ٘ظ ٘ظبْ اذاللي لطآٖ ثب ؾبيط ٘ظبْ

ك ثٝ اذاللیبت قیٜٛ ترّّ ، ٚوؿت ضيبيت اٚ، ٚؾیّٝ ضؾیسٖ ثٝ آٖ حت ٚ ذسا، غبيتف شات اِٟي

ثبقس. ٚلتي ا٘ؿبٖ عّٓ يمیٙي ٚ ايٕبٖ ثٝ تعّیٓ لطآٖ وطيٓ وٝ  ض آٖ اظ ثیٗ ثطزٖ ظٔیٙٝ ضشايُ ٔيز

تٟٙب زيٍاط زض زِاف خاع ذاسا      زاقتٝ ثبقس، ٘ٝ زا٘س لسضت ضا ٔٙحهط زض ذساي ؾجحبٖ ٔي ععت ٚ

ٞب ضا اظ زَ ٚ خب٘ف قؿاتٝ ٚ ثاٝ ظياٛض نافبت      ٞب ٚ ثسي ثّىٝ تٕبْ پؿتيوٙس  وؿي ضا اضازٜ ٕ٘ي

ت اِٟي ٚ ترّك ثٝ اذالق اِٟاي اؾات. ا٘ؿابٖ اظ    وٙس. اذالق لطآ٘ي ثط اؾبؼ ح اِٟي آضاؾتٝ ٔي

ضؾس. ٔعٙبي ايٙىٝ عّٕي ثٝ ذابَط ٚخاٝ اا ا٘دابْ قاٛز آٖ      َطيك ذسازٚؾتي ثٝ نفبت ذسا ٔي

 .ي ٚ ضحٕت ذسا وٙسٖ عُٕ خّت ذكٙٛزاؾت وٝ ٘تیدٝ آ

 .ايٕبٖ، ٘ظبْ اذاللي، عُٕ نبِح، ضشائُ، فًبئُ :ّا کليذٍاصُ
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 هقذهِ

ثٝ ٔعٙابي ثابٚض زاقاتٗ،     اؾت، )أٙیت يبفتٗ(«ؤٔٗ» ، ٚ اظ ضيكٝ«فعبَإ»ثبة  ٔهسض «ايٕبٖ»

 ايٕابٖ زض  . ٞاط ٌابٜ ٚاغٜ  (3728-3729 :3تٗ، ايٕاٗ قاسٖ ٚ اعتٕابز وطزٖ)زٞراسا،     عمیسٜ زاقا 

آٖ يعٙي تهسيك ُّٔاك ذساٚ٘اس،    ، ٔعٙبي ذبني اظ آٖ ٔٛضز ٘ظط اؾت ٚانُالح ثٝ وبض ثطزٜ قٛز

؛ 202: 6وتت آؾٕب٘ي ٚ خٕیع پیبٔجطاٖ اِٟاي) َطيحاي،   نفبت اٚ، لیبٔت، ثٟكت، زٚظخ، ٔالئىٝ، 

تمابز زض  ايٕابٖ يعٙاي اؾاتمطاض اع   »٘ٛيؿس:  زض تعطيف ايٕبٖ ٔي عالٔٝ َجبَجبيي .(121 :1َجطؾي، 

ٔثُ ايٗ اؾت وٝ ٔؤٔٗ ثٝ ٞاط يیاعي واٝ ايٕابٖ      ٌطفتٝ قسٜ، ٚ «ؤٔٗ»ت ٚ ايٗ وّٕٝ اظ ٔبزٜ لّ

ٖ  «)اظ قطن ٚ تطزيس زض ٔٛضز آ٘چٝ وٝ آفت اعتمبز اؾت أٙیات يبثاس   آٚضزٜ فاي   َجبَجابيي، إِیاعا

   (.45: 1اِمطآٖ، تفؿیط

    ٚ ٚ ثاٝ   ،سٔعتماس ثبقا   ثسٖٚ تطزيس يىي اظ اضوبٖ ظ٘سٌي ثكط ايٗ اؾت واٝ ثاٝ يیاعي ٔاؤٔٗ 

انُالح ثٝ انُ يب حمیمتي ٔتىي ثٛزٜ ٚ زض ٔمبثُ آٖ تؿّیٓ ثبقس. أب آ٘چٝ إٞیت زاضز ايٗ اؾت 

وٝ ايٗ أط ٟٔٓ وٝ ٔٛضز ٘یبظ ا٘ؿبٖ اؾت ثبيس زاضاي اٚنبفي ثبقس وٝ اضظـ ذًاٛ  ٚ پیاطٚي ضا   

ٚ   زاقتٝ ثبقس. ثسيٟي اؾت آٖ عمیاسٜ  ٚ اؾبؾا  اي واٝ ضيكاٝ  ، ذٛزٔحاٛضي اؾات   ف ذٛزپطؾاتي 

عاللاٝ ٚ ايٕابٖ ا٘ؿابٖ     قبيؿتٍي آٖ ضا ٘ساضز وٝ ا٘ؿبٖ زض ضاٜ آٖ فب٘ي قٛز، پؽ ثبيس أطي ٔٛضز

َاٛضي واٝ ايٕابٖ ثاٝ اٚ     ٝ ث ،أٛض عبِیٝ ٚ قطيفٝ ثبقس ٌیطز، وٝ ٔبفٛق ٕٞٝ ٔمسؾبت ٚ ٕٞٝ لطاض

ٝ  پطٚضزٌبض  ُ ايٕبٖ ثٝ خٕیع حمبيك ثٛزٜ ثبقس. ايٕبٖ ثٝ شات يٍب٘ٝقبٔ  حمابيك ضا زض   ايٕبٖ ثٝ ٕٞا

ز ٞبيي وٝ زض ايٗ خٟبٖ ٔٛخٛزيات زاض  ٚ تٕبْ انُ ،زاضز يٖٛ تٕبْ حمبيك ٔٙجعث اظ شات اٚؾت ثط

   .(94-95 :22ٌیطز)ُٟٔطي،  اظ شات پبن اٚ ؾطيكٕٝ ٔي

٘ؿجتي واٝ ٔیابٖ ايٕابٖ ٚ عٕاُ ٚخاٛز زاضز       ثٝ زِیُاِجتٝ تعطيف ايٕبٖ ٘عز ٔتىّٕبٖ اؾالٔي 

االيٕابٖ لاَٛ   »زا٘ٙاس:   تهسيك ٌفتابض ٚ واطزاض ٔاي    ايٕبٖ ضا ياقعطٔتفبٚت اؾت. ثطذي ٕٞچٖٛ 

تحماك   -ٔاتىّٓ ٔعتعِاي   - ظٔركطيأب  .(194 ؿٛ، ٔفْٟٛ ايٕبٖ زض والْ اؾالٔي:)ايعٚت«ٚعُٕ

ٌَ ﴿  آيٝ تفؿیط ايٕبٖ ضا ٔكطٌٚ ثٝ عُٕ زا٘ؿتٝ ٚ زض اُوا ِٔ
ِْ
َّاُر ٔبنا كااُىاا ََ واُهُه الي

ِ
ولٔئَك َمأ

ُ
 (8)ياٛ٘ؽ/ ﴾أ

زضيبفات ٞاسايت،    ا٘ؿبٖ ضا قبيؿتٝ آٖ ٘ٛ  ايٕب٘ي وٝ زٞس آيٝ ثٝ ٘حٛ لُعي ٘كبٖ ٔي»٘ٛيؿس:  ٔي

؛ ثب وٙس ايٕبٖ ٔكطٌٚ اؾت، يعٙي ايٕبٖ ٕٞطاٜ ثب اعٕبَ نبِح ضؾتبذیع ٔي اِٟي زض ضٚظ أساز ٚ ٘ٛض
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جبقاس، اعُاب   اِٟي ثٝ ا٘ؿب٘ي وٝ ايٕب٘ف ثب اعٕبَ نابِح ٕٞاطاٜ ٘   ايٗ اؾتّعاْ وٝ أساز اِٟي ٚ ٘ٛض

 .(330 -331: 2ظٔركطي، )«٘رٛاٞس قس

ٚ ٔعتمس٘س ٔبزاْ وٝ ايٕبٖ ٞؿت، عُٕ ثاس ا ياٝ     ،ثبقس ذالف ٔعتعِٝ ٔي زضؾت ثط  ٘ظط ٔطخئٝ

قاطن،  ٌٛ٘ٝ واٝ ثاب ٚخاٛز     تٛا٘س ٞیچ آؾیجي ثطؾب٘س. زضؾت ٕٞبٖ وجیطٜ ٚ يٝ نغیطٜ ا انالً ٕ٘ي 

وطأیّٝ زض نٛضتي وٝ  .(220زض والْ اؾالٔي:ؿٛ، ٔفْٟٛ ايٕبٖ ايعٚت)عُٕ نبِح ٞیچ ؾٛزي ٘ساضز 

ايٕابٖ وٙاس زض    ٔبزاْ وٝ ا٘ؿبٖ ِفظابً اهٟابض   زا٘س ٚ ٔعتمس اؾت ض لَٛ ِؿب٘ي ٔيايٕبٖ ضا ٔٙحهط ز

زاضز  ٔاي  أب خٟٕیاٝ اهٟابض   .(206ٕٞبٖ:)اـ وفط ثبقس اعتمبز ثبَٙي حتي اٌط ،ذسا ٔؤٔٗ اؾت ٘ظط

حتاي اٌاط ا٘ؿابٖ    »ٌٛيس:  بِمّت(، ٚ زض تٛيیح آٖ ٔيغیط)عمس ث ال وٝ ايٕبٖ، اعتمبز ثبَٙي اؾت ٚ

ٔابزاْ   ،پطؾتي يب تثّیث اهٟبض وٙس ٚ زض ايٗ حبَ ثٕیطز وفط وٙس ٔثالً ثٝ ثت عّٙبً ٚ ثسٖٚ تمیٝ اهٟبض

 وبُٔ ٚ زٚؾات ذاسا ٚ اظ  بقس زض ٘ظط ذسا ٔؤٔٙي ثب ايٕبٖ ِوٝ ٘ٛ  زضؾت اعتمبز ضا زض لّت زاقتٝ ث

   .(207ٕٞبٖ:«)اُٞ ثٟكت اؾت

 عالٔاٝ َجبَجابيي  ٚ تٟٙاب تعطياف    ،ايٗ ٘ٛقتبض لهس ٚضٚز ثٝ ايٗ ٔٙبلكبت ٚ اذتالفبت ضا ٘ساضز

انُ ٚ ٔجٙابي  ايدبز أٙیت اظ قه ٚ تطزيس ٚ ؾبيط آفبت اعتمبز( ضا  ٚ ،اؾتمطاض اعتمبز زض لّت )يعٙي

ُ نابِح  ٖ ٚ عٕا تٍٙبتٍٙي وٝ ثیٗ ايٕب زٞس. اظ ؾٛي زيٍط ثب تٛخٝ ثٝ ضاثُٝ ٔجبحث آيٙسٜ لطاض ٔي

ثیط ايٕبٖ ثاط  زٚ( تإویس قسٜ زض ايٗ ٔمبِٝ ثٝ تإ عُٕ )ٞط ٚ ٕٞٛاضٜ ثط ايٕبٖ ٚ زض لطآٖ ثطلطاض اؾت،

 قٛز.  عٕبَ ٚ ضفتبض زض لطآٖ پطزاذتٝ ٔي٘ظبْ اذاللي حبوٓ ثط ا

ٔي وتات ٚ  ثبيس ثٝ آٖ تٛخٝ زاقت ايٗ اؾت وٝ زضثبضٜ اذالق اؾال ٘ىتٝ لبثُ تٛخٝ وٝ ٔمسٔتبً

ٖ     ٚخٛز زاضز ٔمبالت ثؿیبضي ٕٞابٖ اذاالق    ٞاب ٔعٕاٛالً   وٝ تفبٚت يٙاسا٘ي ثاب يىاسيٍط ٘ساض٘اس. آ

تطؼ اظ عمبة ٚ أیس ثٝ پابزاـ   ٚ يب ٟ٘بيتبً ،ا٘س وٝ ضً٘ ٚ ثٛي اؾالْ ثٝ ذٛز ٌطفتٝاضؾُٛيي ثٛزٜ 

 اؾت.  ٞب افعٚزٜ قسٜ  اذطٚي ثط آٖ

اؾاالٔي اضائاٝ    -اذاللي  ي٘ظبْ ٚ ٔىتج ٞبي لطآ٘ي ٚ ؾٙٗ زيٙي اِٚیٗ وؿي وٝ ثط پبيٝ آٔٛظٜ

غفّات اظ ٔٙجاع اذاالق يعٙاي     ثٛز. اِجتٝ ٘مم ثعضي وبض اٚ وٝ  «اِعّْٛ احیبء» وتبة زض غعاِيوطز 

عالٔاٝ  ٔطتفاع ٌطزياس.    «اِجیًابء  محجة  »زض  ٔال ٔحؿٗ فیى وبقب٘يتٛؾٍ  ،) ( ثٛزاُٞ ثیت

ٖ »زض تفؿایط ٌطا٘ماسض    ٔالنسضاثیط اظ ٘یع ثب تإ َجبَجبيي ُٔاطح   ضا لاي لطآ٘اي  ٘ظابْ اذال  «إِیاعا

ٚ پبيٝ  ،اذاللي وٝ حبفظ ٘ظٓ ٚ ا٘تظبْ خبٔعٝ ثٛزٜ ي٘ظیط اؾت. ٔىتج ٕ٘بيٙس وٝ زض ٘ٛ  ذٛز ثي ٔي
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زض خٙجٝ عّٕي اٚ ضا ثاٝ  . اظ ٘ظط ايكبٖ ا٘ؿبٖ زاضاي فُطتي اؾت وٝ ؾبظز ٚ ٔجٙبي آٖ ضا تٛحیس ٔي

ت فُطي ٔدٟاع ثاٝ اياٗ ثبياس ٚ     . ا٘ؿبٖ ثٝ نٛضٕ٘بيس ذٛا٘س وٝ ؾعبزت اٚ ضا تإٔیٗ ٔي اعٕبِي ٔي

 . ٘جبيسٞب ٚ يب ٕٞبٖ حؽ اذاللي اؾت

: جؿٌٛ ثٝ ٔجبزي اذالق پطزاذتاٝ اؾات  زض زٚ ٔمبْ ثٝ ٘حٛ ٔ عالٔٝ٘ىتٝ لبثُ شوط زيٍط ايٙىٝ 

ّك اعتجبضيبت اظ خٟات  وٝ ثٝ ُٔ «ضٚـ ضئبِیؿٓ انَٛ فّؿفٝ ٚ»زض  «ازضاوبت اعتجبضي»زض ٔمبِٝ 

اعتجبضات اذاللي ضا  وٝ« إِیعاٖ»ٚ زض تفؿیط  ،ٞب پطزاذتٝ اِٙفؿي آٖقٙبذتي ٚ عّٓ  ٔبٞیت ٔعطفت

قاٛز   زٞس. ٔمبِٝ حبيط ثٝ ايٗ زٚ أاط اذیاط ٚاضز ٕ٘اي    ٔٛضز ثحث لطاض ٔي ثٝ عٙٛاٖ ٔجبزي اذالق

 .وٙس َ ٔٛيٛعٝ زض آضاء عالٔٝ ثساٟ٘ب تإویس ٔيثّىٝ ثٝ عٙٛاٖ انٛ

 

 ارتثاط ایواى ٍ عول صالح

وٙاس ياب ناطفًب افىابضي ٘ظاطي اؾات واٝ         ؿبٖ ثطاي ذٛيف ا٘تربة ٔاي آضاء ٚ عمبيسي وٝ ا٘

٘ظیط ضيبيیبت، َجیعیبت ٚ عّْٛ ٔبٚضاءاُِجیعاٝ؛   چ ضثُي ثٝ عُٕ ٘ساضز؛ٔؿتمیٕبً ٚ ثسٖٚ ٚاؾُٝ ٞی

وبضـ ٔؿتمیٕبً ثب عُٕ اؾت، ٔب٘ٙس ٔؿبئُ ٔطثاٌٛ ثاٝ ذاٛثي ٚ     ٚ ٚ يب افىبضي اؾت عّٕي وٝ ؾط

ثبيس وطز ٚ يٝ عّٕي ضا ٘جبياس واطز. زض لؿآ اَٚ، ضاٜ تكاریم      ثسي اعٕبَ ٚ ايٙىٝ يٝ عّٕي ضا

ٝ ثطٞبٖ ٚ ياب حاؽ ثا   یح، تٟٙب پیطٚي عّٕي ٚ يمیٙي اؾت وٝ اظ ضاٜ افىبض ٚ عمبيس نحیح اظ ٘بنح

آٖ عّٕاي ضا ناحیح ثاسا٘یٓ واٝ     . يعٙاي  آيس؛ ٚ زض لؿٓ زْٚ ضاٜ ٔٙحهط زض تدطثٝ اؾت زؾت ٔي

يٙیٗ آٖ عّٕي ضا ثبَُ ثاسا٘یٓ   ، ٞٓزض تإٔیٗ آٖ ٘بفع ثبقس ٚ يب حسالُ وٙسؾعبزت ا٘ؿبٖ ضا تإٔیٗ 

ٞاط   .(421: 1)َجبَجبيي،ؾاعبزتف ًٔاط اؾات    قٛز يب ثاطاي  ت آزٔي ٔٙدط ٔيوٝ ثجیٙیٓ ثٝ قمبٚ

 .زٞس وٝ ثجبت ٚ پبيساضي پیسا وٙس ٔي  ٔٛيٛعي، ذٛاٜ ٔبزي ثبقس يب ضٚحب٘ي، ٚلتي اثط ٚ ٘تیدٝ

نٛضتي وٝ ايٕبٖ زض لّت ا٘ؿبٖ ثبثت  آٖ لّت اؾت. زض أٛض ضٚحب٘ي ٚ ٔحُ ثطلطاضي ايٕبٖ اظ

 ٚ پؿاٙسيسٜ اؾات، ثاطاي ٕٞیكاٝ ثبثات ٚ ثطلاطاض        ٌطزز، آثبض آٖ وٝ نسق زض ٌفتبض ٚ وطزاض ٘یىاٛ 

، اظ آٖ حبِت ايُطاة ٚ تعِعَ زض ايٕابٖ  ٔیبٖ لَٛ ٚ عُٕ پسيس آيس قٛز ٚ يٙب٘چٝ اذتالفي زض ٔي

تٕبْ حؿاطت  » ضٚايت قسٜ وٝ فطٔٛز:  ) (خعفط نبزقأبْ اظ  «وبفي»قٛز. زض  اؾت وٝ وكف ٔي

ٚ ٘سا٘اس واٝ زض ياٝ حابَ ٚ      وٝ اظ آ٘چٝ زيسٜ اؾت ٔٙتفع ٘كاسٜ،  وؿي اؾتٚ ٘سأت ٚ ٚٓيُْ ثطاي 

اي پبيساض اؾت. آيب ثٝ ؾٛز اٚؾت يب ثٝ يطض اٚ؟ اظ ايكابٖ ؾاؤاَ قاس واٝ ثاب ياٝ عالٔتاي         ثط٘بٔٝ
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قٛز قرهي وٝ زض ٘دبت ٚ ضؾتٍبضي اؾت؟ فطٔٛز: ايٗ وٝ عُٕ اٚ ثب ٌفتبضـ ٔٛافك  قٙبذتٝ ٔي

؛ 419: 2وّیٙاي،  «)ٔٛافك ٘جبقس، ايٕب٘ف عبضيتي اؾتثٛزٜ ثبقس، أب وؿي وٝ وطزاض اٚ ثب ٌفتبضـ 

 .(30 :2ٔدّؿي،

ثابَٗ يىا     ايٕبٖ ٌٛٞطى اؾت وٝ اٌط زض زَ ا٘ؿبٖ ضؾٛخ پیسا وطز، ٌفتبض ٚ وطزاض ٚ هبٞط ٚ

ٖ    اى ٔكبٞسٜ ٔ  قٛز. ِصا عّت ايٙىٝ زٌٚبٍ٘  زض ٌفتبض ٚ عُٕ عسٜ ٔ  ٞاب   قٛز، اياٗ اؾات واٝ آ

ا٘س. ايٕاب٘  واٝ ثتٛا٘اس ا٘ؿابٖ ضا زض      ٔجسؤ ٚ ٔعبز ضا ثبٚض ٘ىطزٜ  زٜ ٚفمٍ ثٝ ٌفتٗ قٟبزتیٗ اوتفب وط

ت واٝ ٕٞابٖ ثابٚض    ٔمبثُ ٔفبؾس اذالل  ثیٕٝ وٙس ٚ حفظ ٕ٘بيس، ايٕبٖ ثٝ ٔعٙ  ٚالع  وّٕاٝ اؾا  

. يٙب٘ىٝ لطآٖ ٔدیس زضثبضٜ خٕع  اظ بٖ ِفظ  وٝ فمٍ زض ظثبٖ ٌفتٝ قٛززضٚ٘  ا٘ؿبٖ اؾت ٘ٝ ايٕ

 فطٔبيس: ٘كیٗ ٔ  ٞبى ثبزيٝ عطة

اااا ََاااِ  ُ ﴿  ُقالُااااا َأِ ااا َِنيا َو َلنَّ
ًِ ااا ْٔ َّاااا ُقاااِم َلاااِه كُِنٔمُيااااا َو ل ااابَِ زاُن  َمي

ِ
ٔااا  قاَلااأا اَ   ٌُ ٔإَناااا

ِ
ٔم اَ

ِه  ُْ  (14حدطات/)﴾ُق ُأب

اياس ثّىاٝ ثٍٛئیاس اؾاالْ      ايآ، ثٍاٛ قإب ايٕابٖ ٘یابٚضزٜ      آ٘بٖ ٌفتٙس: ايٕبٖ آٚضزٜ»

 .(22/209،ٔىبضْ قیطاظي«)ايٓ، ٞٙٛظ ايٕبٖ ٚاضز لّٛة قٕب ٘كسٜ اؾت آٚضزٜ

 نٓاسقلَٝٔ  اِْئِيٕٓبَٖ ٔٓب ذََّمٓ فِاي اِْمَّْاتِ ٚٓ  ِىَّٗ : »٘یع ٘مُ قسٜ وٝ )ل(ضؾَٛ اوطْثبضٜ اظ   زض ايٗ

ذبِهي اؾت وٝ زض خبٖ ٚ زَ ضيكٝ زاضز  ايٕبٖ، عمیسٜ: (187؛ نسٚق، 66/72ٔدّؿي، )«اِْإَعٕٕٓبَُ

 ٕ٘بيس. ضا تإيیس ٔي ٚ ضفتبض ا٘ؿبٖ آٖ

 ٖ ٚ  ،ٞاب ضا اظ ٔاب ُٔبِجاٝ واطزٜ     ايٕبٖ ٚ عُٕ نبِح اظ خّٕٝ ٔٛاضزي ٞؿتٙس وٝ ذساي تعابِي آ

 ياٗ زٚ ٔفٟاْٛ زض لاطآٖ واطيٓ زض    قطٌ ضؾیسٖ ثٝ وٕبَ ُّٔٛة ٚ ؾعبزت ثكاط زا٘ؿاتٝ اؾات. ا   

قبيؿاتٝ  »ٞب ثب يىسيٍط تإویس ٌطزيسٜ اؾت.  ا٘س ٚ ثط تالظْ آٖ ثؿیبضي اظ ٔٛاضز، زض وٙبضٞٓ شوط قسٜ

حٔؿٗ آٖ عُٕ اظ خٟت هبٞط ٚ ثبَٗ ٚ ٘یت ٚ لهاس ٚ فىاط ٚ    ٚ ٘یىٛ ثٛزٖ عُٕ، عجبضت اؾت اظ

ظيطا حمیمت ايٕابٖ عجابضت اؾات اظ     ايٕبٖ اؾت  اخعاء؛ ٚ نالح عُٕ، اثط ٚ خّٜٛ قطايٍ ٚ آزاة ٚ

اِٟاي يٙب٘ىاٝ   ٔمبثُ ٔمطضات ٚ احىبْ ٚ زؾتٛضٞبي  ايٕٙي زازٖ ٚ أٗ لطاضزازٖ ذٛز يب زيٍطي زض

   .(30-6/29)ٔهُفٛي،«اعتٙبيي ٘ؿجت ثٝ آٖ ٔمطضات وفط عجبضت اؾت اظ ضز وطزٖ ٚ ثي

ايٕبٖ ثٝ ذاسا ثبقاس    زض ايٙىٝ عُٕ نبِح زض نٛضتي ٘عز ذساٚ٘س ٔؤثط ٚ ٔمطة اؾت وٝ تٛؤْ ثب

تاٛا٘یٓ عٕاُ نابِح     أب زض ذهٛل آ٘ىٝ نالحیت عُٕ يیؿت ٚ يٝ يیاع ضا ٔاي   ،قىي ٘یؿت
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اي ٘كسٜ اؾت أب اظ آثبضي وٝ ثطاي آٖ شوط فطٔٛزٜ ٔعٙبي آٖ ضا  زض لطآٖ وطيٓ ثٝ آٖ اقبضٜ ثسا٘یٓ،

 :ٕ٘بيس يٙیٗ اؾت طاي آٖ ٔعطفي ٔيؾبظز. اظ خّٕٝ آثبضي وٝ لطآٖ ث ضٚقٗ ٔي

 عُٕ نبِح، آٖ عّٕي اؾت وٝ قبيؿتٍي ثطاي زضٌبٜ ذساي تعبِي ضا زاقتٝ ثبقس: -ؤ

ِّهِٔه ﴿ ًَ َصَبُروا اِبتٔغاَء َوِجهٔ َرب َّٔذَ  (22ضعس/) ﴾َو ال

 .«ٌیط٘س ٚ زض َّت ضيبي ذسا ضاٜ نجط زض پیف ٔي»

 فطٔبيس: ٚ ٘یع ٔي

َّ اِبتٔغاَء َوِجهٔ اهَّللٔ ﴿ ٌَ إَٔا  (272/ثمطٜ) ﴾َو ما كُِيفُٔقا

 .«وٙیس ٍٔط ثطاي ذسا ٚ ا٘فبق ٕ٘ي»

 :ٔمبثّف ضا زاضز اثط زيٍط آٖ ايٗ اؾت وٝ نالحیت ثطاي ثٛاة زازٖ زض - ب

ًَ َو َ ٔنَم صالٔحا﴿ ًِ  َم    (80/)لهم﴾َثااُن اهَّللٔ َ ِيْر لَٔن

 .ثاان   ا بهتر ا ا بزاي كِي كه اَناٌ  ورد و  نم صالح كي 

 َیت ثٝ ؾٛي ذسا تٛؾٍ عُٕ نبِح اؾت: وّٕٝظ آثبض زيٍط آٖ، ثبال ضفتٗ ا - ج

الُٔح ََِزَفُعه﴿ يُِّب َو اِلَعَنُم الصَّ   (10فبَط/) ﴾ إَٔلِيهٔ َيِصَعُ  اِلكَ ُٔه الظَّ

ثّىاٝ   ،اِجتٝ ايٗ ثٝ ٔعٙبي آٖ ٘یؿت وٝ عُٕ نبِح قطٌ وبفي ٚ ٚافي زض تحمّك ايٕابٖ اؾات  

ٔمهٛز آٖ اؾت وٝ عُٕ نبِح قطٌ افعايف ٚ اظزيبز ايٕبٖ ٚ ثابال ضفاتٗ آٖ ثاٝ ؾاٛي ذساٚ٘اس      

 اؾت.

ٗ   ثب تٛخٝ ثٝ آثبضي وٝ زض لطآٖ وطيٓ ثٝ عُٕ نبِح ٘ؿجت زازٜ قسٜ اؾت، ٔاي  ٌٛ٘اٝ   تاٛاٖ ايا

وطأت اؾت ٚ زض  اؾتٙجبٌ وطز وٝ نالح عُٕ ثٝ ٔعٙبي آٔبزٌي ٚ ِیبلت آٖ ثطاي تّجؽ ثٝ ِجبؼ

لطثاب٘ي واطزٖ    سز ٚ وٕه اؾت، ٕٞچٙبٖ وٝ زضثبضَٜیت ثٝ ؾٛي ذساي تعبِي ٔ ثبال ضفتٗ وّٕٝ

 :  زض حح آٔسٜ اؾت

َِّقاى﴿ ًِ ََيالُُه الت ْٔ ه  َو ل ُْ  (37/)حح ﴾  ٔمِي

 «ضؾس ِیىٗ تمٛاي قٕب ثٝ اٚ ٔي ٚ ضؾس ٌٛقت ٚ ذٖٛ لطثب٘ي ثٝ ذسا ٕ٘ي»

 :ٚ ٘یع آيٝ

﴿ ٌَ ُزو ُْ ًَ ََِن َّٔذَ يِّئأت َلهُِه َ ذاْن َشٔ َ َو ال َِّ   (10فبَط/) ﴾ال

 .«پطزاظ٘س عصاثي اؾت ؾرت ثطاي وؿب٘ي وٝ ثٝ تجٟىبضي ٔي»
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 هزاتة ایواى 

ثبقس. انُ ايٗ ٔؿاإِٝ واٝ    قٛ٘س زضخٝ ايٕب٘كبٖ يىؿبٖ ٕ٘ي ي وٝ ٔؤٔٗ ٘بٔیسٜ ٔيوؿب٘ ٕٞٝ

   اؾتفبزٜ اؾت: آيبت لطآٖ لبثُ ٔطاتت زاضز اظ ايٕبٖ

وكُاا اِلٔع َِه َدَرجإت ََِزَفٔع  ﴿
ُ
ًَ أ َّٔذَ ِه َو ال

ُْ ًَ  َمُياا ٔمِي َّٔذَ    (11)ٔدبزِٝ/﴾اهَّلُل ال

تاٛاٖ ٌفات تعاساز     قطيفٝ، ايٕبٖ أطي اؾت زاضاي ٔطاتت ٚ زضخبت. ٌطيٝ ٕ٘ي ثب تٛخٝ ثٝ آيٝ

ايٕابٖ زاضاي زٚ ٔطحّاٝ ٚ   قاٛز ٌفات واٝ     ايٗ ٔطاتت ٚ زضخبت يٍٛ٘ٝ اؾت أب ثٝ يه اعتجبض ٔي

ثبقاس ٚ ٞٙاٛظ اظ لّات ٘فاٛش زض      لّت ٔاي   اعتمبز اؾت وٝ ايٕبٖ زض ٔطحّٝ  اؾت؛ يىي ٔطحّٝ زضخٝ

ا٘س ٚ ٞٙٛظ ايٕبٖ  ٘كسٜيعٙي اعًبء ٚ خٛاضح ٔؿرّط ايٗ عمیسٜ ٚ ايٕبٖ  ،اعًبء ٚ خٛاضح ٘ىطزٜ اؾت

اعتمابز ٔاؤثط زض عٕاُ ٚ َبعات اؾات ٚ آٖ       وبُٔ ٘طؾیسٜ اؾت. زيٍطي ٔطحّٝ َبعتِ ثٝ ٔطحّٝ

عٕاُ ضؾایسٜ اؾات؛      بضج قسٜ ٚ ثطٚظ وطزٜ ٚ ثٝ ٔطحّٝاعتمبز ذ  اي اؾت وٝ ايٕبٖ اظ ٔطحّٝ ٔطحّٝ

ٝ    اي وٝ زض ظٔیٗ اؾت ٚ ضيكٝ زاضز، أب ٞٙٛظ  ٕٞچٖٛ ثصض ظ٘سٜ   ثٝ ثیاطٖٚ ثاطٚظ ٘ىاطزٜ ثبقاس)ٔطحّ

ٝ اَٚ( ٚ ثصضي وٝ ثعس اظ ٔستي ثیط  ، آثابض ايٕابٖ زض  زْٚ(  ٖٚ آٔسٜ ٚ هبٞط ٚ قىٛفب قسٜ ثبقاس)ٔطحّ

   .(133-134/  27)ُٟٔطي، يٙیٗ اؾت عُٕ ايٗ  ٔطحّٝ

اؾت. يعٙاي   اؾت ٕٞبٖ الطاض ثٝ ظثبٖ "اؾالْ"زا٘ي ايٕبٖ وٝ اؾٕف   زض ٚالع ثبيس ٌفت ٔطتجٝ

اَٚ ايٕبٖ اؾت؛   قٛز، ايٗ ٔطحّٝ اعتمبزي زض لّت ا٘ؿبٖ پیسالسض وٝ ثٝ ٔطحّٝ لّت ثطؾس ٚ  ٕٞیٗ

اي وٝ ا٘ؿبٖ ضا وبٔالً تحت تاإثیط ٚ ٘فاٛش    ضؾس ثٝ ٔطحّٝ ٔيِٚي ذٛز اعتمبز ٔطاتت ٚ ٔطاحُ زاضز، 

ٚخاٛز ذاٛزـ ذالناي پیاسا      اي وٝ ا٘ؿابٖ اظ قاطن ٚ ثٙٛيات زض    ثٝ ٌٛ٘ٝ ،زٞس ذٛزـ لطاض ٔي

ٛا٘س ثطاي زؾاتیبثي ثاٝ اياٗ    ذ وٙس. ايٙىٝ ذساٚ٘س زض لطآٖ اُٞ ايٕبٖ ضا ٔدسزاً ثٝ ايٕبٖ فطا ٔي ٔي

 :اذیط اؾت  ٔطحّٝ

ُّهَا  ﴿ اِه ُىااراّ َا َأَ ُْ ًِ َرِ َنتٔاهٔ َو ََِكَعاِم َل ِه كِٔف َاِئ  ٔما ُْ ٔ َُّقااا اهَّلَل َو  ٔمُيااا ٔبَزُ االٔهٔ َُاِنك ًَ  َمُيااا اق َّأذَ ال

ِه َو اهَّلُل َغُفاْر َرٔ يه ُْ ٌَ ٔبهٔ َو ََِغفِٔز َل  (28)حسيس/﴾ َكِنُصا

بٖ ثیبٚضياس تاب   ذٛز ؾبظيس ٚ ثٝ پیبٔجط ذسا ايٕا  اُٞ ايٕبٖ! تمٛاي اِٟي ضا پیكٝ اي»

بيات  ثٝ قٕب ٘اٛضي عٙ  حٓظ اظ ضحٕت ذٛز ثٝ قٕب ثسٞس:ذساي ٔتعبَ زٚ ثٟطٜ ٚ زٚ 

ٚ تب ذساي ٔتعبَ قٕب ضا ثیبٔطظز ٚ ذسا اِجتٝ آٔطظ٘سٜ ٚ  وٙس وٝ زض پطتٛ آٖ ضاٜ ثطٚيس،

 .«ٟٔطثبٖ اؾت
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 عُٕ ٌفتیٓ وٝ ايٕبٖ زاضاي ٔطاتت ٔتعسزي اؾت ٚ قست ٚ يعف زاضز؛ ايٗ قست ٚ يعف زض

 تط ثبقاس اياٗ أاط    اعٕبَ نبِح ثیف قٛز. وؿب٘ي وٝ تمیّسقبٖ ثٝ ا٘دبْ ٚهبيف قطعي ٚ ٔي هبٞط

يمسض فطز، پطٞیعوبضي  ٌٙبٞبٖ، ٞط يٙیٗ زضٔمبْ اختٙبة اظ ٞبؾت، ٞٓ تط ثٛزٖ ايٕبٖ آٖ  لٛي  ٘كب٘ٝ

ٔىطٚٞابت   تط ثبقس ثٝ َٛضي وٝ حتي اظ أٛض ٔكاتجٝ ٚ ٔكاىٛن ٚ ٘یاع    اـ اظ ٌٙبٜ ثیف ٚ ٍ٘طا٘ي

آ٘دب وٝ ؾیط تىبّٔي ا٘ؿابٖ ٚ آ٘چاٝ ا٘ؿابٖ ضا زض     تط ثٛزٖ ايٕبٖ اٚؾت. اظ لٛي  اختٙبة وٙس، ٘كب٘ٝ

تط ثبقس، اظ  ضٚ ٞطيمسض ايٕبٖ ا٘ؿبٖ وبُٔ ثطز يیعي خع ايٕبٖ ٘یؿت، اظ ايٗ ٔطاتت ا٘ؿب٘یت ثبال ٔي

ٙدب ُٔطح قاٛز اياٗ   تطي ثطذٛضزاض ذٛاٞس ثٛز. پطؾكي وٝ ٕٔىٗ اؾت زض اي وٕبالت ا٘ؿب٘ي ثیف

ٝ   تٛاٖ ايٕبٖ ض اؾت وٝ يٍٛ٘ٝ ٔي ٚ ثاطاي   ،آٖ زؾات پیاسا واطز    ا تمٛيت ٕ٘ٛز تب ثاٝ ٔطاتات عبِیا

 تط ثٝ آٖ لّٝ، يٝ ثبيس وطز؟ پیٕٛزٖ ايٗ ٔؿیط ٚ ٘عزيه قسٖ ٞطيٝ ثیف

تطلااي ٚ تىبٔاُ     ٔدٕٛ  زٚ عبُٔ اؾت: يىي قاٙبذت ٚعّآ، ٚ زيٍااطي اضازٜ    ايٕبٖ، ثطآيٙس

ثٙبثطايٗ تمٛيت ايٕبٖ ٚ ثبال ضفتٗ زض ٔطاتات   ،(241-242، ٔهجبح يعزي)ٛي ذساخٟت تمطة ثٝ ؾ

 ٚ زضخبت آٖ ثؿتٝ ثٝ تمٛيت ايٗ زٚ عبُٔ زاضز:

 

 أ.تأثيز علن ٍ آگاّي تز ایواى 

اؾابؼ عّآ    قاٛز واٝ عمبياس ثبياس ثاط      ثب ٚخٛز آ٘ىٝ اظ ثطذي آيبت لطآٖ يٙیٗ اؾاتٙجبٌ ٔاي  

ٌَّ َوِ َ  اهَّللٔ َ ا   لَٔيِع َ  ﴿(: 155: 7)لطائتي، ثبقس أب اظ ثطذي آيبت لطآٖ ٘یع ثاٝ ضٚقاٙي    (21)وٟف/﴾ُناا َأ

ٞب ضا ا٘ىبض وٙاس ٚ   تٛاٖ اؾتفبزٜ وطز وٝ ٕٔىٗ اؾت وؿي ثب ٚخٛز عّٓ ثٝ آيبت ضٚقٗ اِٟي، آٖ ٔي

ٜ  ي، فطيت ٚؾٛؾٝٞب ٚ أیبَ ٘فؿب٘ ثب پیطٚي اظ ذٛاٞف ضا ذاٛضزٜ ٚ ثاٝ   قایُبٖ    وٙٙاسٜ   ٞبي ٌٕاطا

 ٔب٘ٙس: (332/ 8إِیعاٖ في تفؿیط اِمطآٖ،  َجبيي،) َجبوكیسٜ قٛز ثیطاٞٝ

ًَ اِلغأوًَ﴿ ٌَ ٔم ٌُ َفكا ِيظا َِ ََخ ٔمِيها َفَأِكَوَعُه الصَّ َّٔذي  َكِيياُه  َاكٔيا َفاِن  (  175)اعطاف/﴾ َو اِكُم َ  َِيهِٔه َىَوَأ ال

ٞاب، آيابت آفابلي ٚ     سياسٜ پ  ؿّٓ اؾت وٝ زعٛت لطآٖ ثٝ ٔكبٞسٜثب ٚخٛز ٔسَِٛ يٙیٗ آيبتي، ٔ

، زض ٚالاع ثاطاي تمٛيات ايٕابٖ     ٌصقتٍبٖ وٝ ٔٛخت افعايف عّٓ اؾت ا٘فؿي ٚ ُٔبِعٝ زض احٛاَ

تإيیاس   ٘یع زض آٌبٞي اؾت، لطآٖ٘تیدٝ زِیُ ضٚقٙي ثطاي اضتجبٌ ايٕبٖ ثب عّٓ ٚ  نٛضت ٌطفتٝ ٚ زض

 :  آٚض٘س ٕٞٝ آيبت ايٕبٖ ٔيتط٘س ثٝ  زاضتط ٚ ضاؾد زاضز آ٘بٖ وٝ زضعّٓ ضيكٝ ايٗ ُّٔت ثیبٖ ٔي

ِّيا ﴿ ًِ ٔ ِئ  َرب َّا ٔبهٔ كُم  ٔم ٌَ  َمي ٌَ  ٔ  اِلٔع ِٔه َيُقالُا     (7)آَ عٕطاٖ/ ﴾َو الزَّأ خُا
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ا٘جیبء اِٟاي واٝ ٕٞاٛاضٜ ثاب     حهَٛ آٖ اؾت. زعٛت   ثٙبثطايٗ عّٓ ٞٓ قطٌ ايٕبٖ ٚ ٞٓ ظٔیٙٝ

ٖ  يسٜپس  آيبت ٚ تالٚت وتت آؾٕب٘ي، زعٛت ثٝ ٔكبٞسٜ  اضائٝ ٞاب ناٛضت    ٞبي ذساٚ٘س ٚ تفىاط زض آ

ٔؿّٕبً ٔٛخت افعايف عّٓ ٚ ايدبز ثیٙف اؾت أب تطزيسي ٘یؿات واٝ ٞاسف اناّي      ،ٌطفتٝ اؾت

ا٘جیبء افعايف عّٓ يب ايدبز ثیٙف ٘جٛزٜ اؾت ثّىٝ اظ آ٘دب وٝ عّٓ ٚ آٌبٞي زض افعايف ايٕبٖ تاإثیط  

يٖٛ قطٌ الظٔي ثاطاي   ٞٓ ٞب زض زعٛت آٖ ٞب ثٛزٜ اؾت؛ ثیٙف ٚ عّٓ زاضز ٕٞٛاضٜ ٔٛضز تإویس آٖ

عُٕ ٚ ٔالظْ آٖ اؾت ٚ اِتاعاْ ثاٝ عٕاُ ضا ثاٝ ٕٞاطاٜ       ضزٖ ثٛزٜ ٚ يٖٛ ايٕبٖ ٘یع ظٔیٙٝايٕبٖ آٚ

 .(24 ضفتٝ اؾت)ضظالي: قٕبض ٔي ثٝ  زاضز، زض ٘تیدٝ عّٓ ٚ ثیٙف قطٌ ايدبز اٍ٘یعٜ ثطاي عُٕ ٘یع

٘ماف اظزيابز    ٌطايف عٕسي ٚ آٌبٞب٘ٝ اؾات زض ٔٛضز اظزيبز ايٕبٖ وٝ ٘ٛعي  عالٔٝ َجبَجبيي

ٓ "، قست ٚ يعف ايٕبٖ ضا ٘بقي اظ قست ٚ ياعف زٚ عبٔاُ   عّٓ ضا يبزآٚضٌطزيسٜ اِتاعاْ  "ٚ  "عّا

ؾت اظ اِتعاْ ثاٝ  ا زا٘س. ظيطا ايٕبٖ عجبضت اؾت اظ عّٓ ثٝ يیعي ثب اِتعاْ ثٝ آٖ، يب عجبضت ٔي "لّجي

ٞط نٛضت ثب تمٛيت ياب ياعف عّآ اؾات واٝ       يیعي وٝ َجعبً ٔجتٙي ثط عّٓ ثٝ آٖ يیع اؾت. زض

 .(451/ 6قٟطي،  ضي  بٖ ٘یع تمٛيت يب تًعیف ذٛاٞس قس)ٔحٕسيايٕ

 

 ب.تأثيز تقَیت ارادُ تز ایواى 

اناُالح عاعْ    زضِغت ثٝ ٔعٙبي ذٛاؾتٗ ٚ لهس وطزٖ ٚ تٛخٝ وطزٖ آٔسٜ اؾت، ٚ زض "اضازٜ"

ٝ   ٚخاٛز آياس اضازٜ ٔاي     قٛق( ثٝ، عكك ٚ ٔبت فعُ )تهٛض، ٔیُٔمس ضاؾري ضا وٝ ثعس اظ  ٌٛيٙاس وا

ٔیُ،  تفبٚت آٖ ثب ٔیُ زض ايٗ اؾت وٝ ( 510ٚؾیٙب، اقبضات ٚتٙجیٟبت:  لطيت فعُ اؾت)اثٗ  ٔمسٔٝ

ؾاٛي آٖ قايء ذابضخي     خبشثٝ ٚ وككي اؾت ٔیبٖ ا٘ؿبٖ ٚ يه عبُٔ ذبضخي وٝ ا٘ؿابٖ ضا ثاٝ   

قاٛز   آيس، تكٙٝ ٔاي  ض اٚ ثٝ ٚخٛز ٔيقٛز ٔیُ ثٝ ٔإوٛالت ز وكب٘س. ا٘ؿبٖ يب حیٛاٖ ٌطؾٙٝ ٔي ٔي

ٝ پؽ ٔیُ، وكف ا ،آيس ٚ ... ٔیُ ثٝ ٘ٛقیسٖ آة زض اٚ پسيس ٔي اي  ؾت يعٙي ٕٞچٖٛ ٘یطٚي خبشثا

ِٚاي اضازٜ ثاٝ زضٖٚ ٔطثاٌٛ     ٘س؛وكب ؾٛي قيء ذبضخي ٔي ٔب٘س وٝ ٚلتي پسيس آٔس ا٘ؿبٖ ضا ثٝ  ٔي

 یؿت ثّىٝ عىؽ آٖ اؾت.  عبِٓ ثیطٖٚ ٘ٔیبٖ ا٘ؿبٖ ٚ  اي ضاثُٝ ، يعٙياؾت ٘ٝ ثیطٖٚ

ا٘سيكاي   وٙس، زٚضا٘سيكي ٚ عبلجات  وبضي ا٘سيكٝ ٚ آٖ ضا ٔحبؾجٝ ٔي  ا٘ؿبٖ ثعس اظ ايٙىٝ زضثبضٜ

ٞب ضا ثاب يىاسيٍط    ٞب ٚ ٔفؿسٜ وٙس، ثب عمُ ذٛزـ ٔهّحت وٙس يب ثٝ انُالح ؾجه ؾٍٙیٗ ٔي ٔي

وٙس آ٘چاٝ ضا واٝ    ٔي زٞس وٝ انّح ٚ ثٟتط وساْ اؾت، آٖ ٚلت اضازٜ ؾٙدس ٚ ثعس تكریم ٔي ٔي
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ٗ  عمُ ثٝ اٚ فطٔبٖ زازٜ ا٘دبْ زٞس ٘ٝ آ٘چٝ ضا وٝ ٔیّف ٔي ثؿایبضي اظ ٔٛالاع ٚ زض   ضٚ   وكس. اظ ايا

وٙس تب ثط حىٓ فتٛاي عمُ ا٘دابْ   زا٘س ٚ ا٘ؿبٖ اضازٜ ٔي آ٘چٝ ضا وٝ عمُ ٔهّحت ٔي اغّت اٚلبت

   .(328-22/329)ُٟٔطي، وٙس ي اؾت وٝ زض ٚخٛزـ احؿبؼ ٔيزٞس ثط يس ٔیّ

ٔثالً يىاي   ّىٝ ٘یبظ ثٝ تٕطيٗ ٚ ٕٔبضؾت زاضز؛قٛز ث ٔعطفت ٚ قٙبذت حبنُ ٕ٘ي اضازٜ تاٟٙب ثب

تماطة ثاٝ ذاسا زض ٚالاع       ضًٔبٖ، تمٛيت اضازٜ اؾت. اضازٜ ي ٔبٜ ٞبي ٕ٘بظ پٙدٍب٘ٝ ٚ ضٚظٜ اظ فّؿفٝ

٘ٛعي حطوت زضٚ٘ي اؾت. ايٗ اضازٜ أطي اذتیبضي اؾت ٚ ٔٛخت ثٝ پایف ضفاتٗ ضٚح ا٘ؿابٖ ثاٝ     

يٗ تغییط آيس ٚ ا قٛز، ظيطا تغییطي تسضيدي زض ثبَٗ ا٘ؿبٖ پسيس ٔي ؾٛي ٔمهس )تمطة اِي اا( ٔي

 تسضيدي ٕٞبٖ حطوت اؾت:  

بَِرَض َ ئيفاّ ﴿
ِ
ناوأت َو اَ َِّ َّٔذي َفَظَز ال ِّ  َوجَّهُِا َوِجهَٔي لٔ   (  79)ا٘عبْ/﴾إٔن

ٞب ٚ ظٔیٗ ضا  ٔٗ اظ ضٚي اذالل، ضٚي ذٛز ضا ثٝ ؾٛي وؿي ٌطزا٘یسْ وٝ آؾٕبٖ»

 .  «پسيس آٚضزٜ اؾت

ٕبٖ حطوات  ٚخٛز آٚضْ ٚ ايٗ ٞ اْ تغییط ضا زضٖٚ ذٛز ثٝ  ايٗ تٛخٝ وطزٖ يعٙي ايٙىٝ اضازٜ وطزٜ

رتّف هٟاٛض پیاسا وٙاس آٖ حطوات ٞآ      ايٗ اضازٜ زض قىُ ٚ لبِت اعٕبَ ٔ تىبّٔي اؾت. ٞط لسض

 .(243 وٙس) ٔهجبح يعزي: تطي پیسا ٔي ٚ ٞٓ ؾطعت ثیف زأٙٝ ٚ ٌؿتطٜ

 

 اهزي اختياري است ایواى

 زي ٚاظ زاليُ آظازي ٚ ؾطثّٙسي ا٘ؿبٖ آٖ اؾت وٝ ذساٚ٘س ٔتعبَ اٚ ضا عمُ زازٜ تب ظ٘سٌي ٔاب 

مٟاٛض ثاٝ ياه    ٚ ٔ ،ٔعٙٛي ذٛز ضا ثط اؾبؼ تكریم عبلال٘ٝ ٚ اذتیبض ٚ آظازي ذٛز ا٘تربة وٙاس 

ايٗ اذتیبض ٚ آظازي اؾت وٝ ا٘ؿبٖ زض ٔمبثاُ اعٕابَ ذاٛز پابزاـ ٘یىاٛ ٚ       َطف ٘جبقس. زض ٘تیدٝ

زاضز. پؽ اٌط ثٝ نٛضت خجط ٚ لٟط اياٗ اعٕابَ پؿاٙسيسٜ     خعاي ُّٔٛة ٚ ٔمبْ ثّٙسي زضيبفت ٔي

ْ نٛضت ثٍیطز ا ٕٞچٖٛ ع  ؾایط ثاٝ ؾاٛي عابِٓ ثابال ٞطٌاع        ٚ بِٓ ٔالئىٝ ا پبزاـ ٚ تطفیع ٔمب

 .(225/ 8)ٔهُفٛي، ت ذٛاٞٙس ثٛزتٝ، ٕٞیكٝ زض يه حبِنٛضت ٍ٘طف

اي اؾت وٝ ايٗ زٚ ضا وبٔال ثاٝ اضازٜ ٚ   زٞس ثٝ ٌٛ٘ٝ ٖ اظ ايٕبٖ ٚ وفط اضائٝ ٔيتهٛيطي وٝ لطآ

 :  وٙس ٔي ايٗ اؾت وٝ ذساٚ٘س ٔب ضا ثٝ آٖ أط ثٛزٖ ايٕبٖ قبٞس اذتیبضي ظ٘س. اذتیبض ا٘ؿبٖ ٌطٜ ٔي

﴿  ِّ ًِ َرب ِه َقِ  جاَءُكُه الزَُّ اُل ٔباِلَح ِّ ٔم ُْ ِه َفآٔمُياا َ ِيراّ َل  ( 170)٘ؿبء/ ﴾ُْ
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 ٚ 

َّٔذي َأِىَزِليا﴿    (8)تغبثٗ/ ﴾َفآٔمُياا ٔباهَّللٔ َو َرُ الٔهٔ َو اليُّأر ال

ٔعٙاب ثاٛز. يإٗ آ٘ىاٝ      ٔب ثٛز، أطوطزٖ ٔب ثٝ آٖ ثاي  اٌط ايٕبٖ أطي خجطي ٚ ذبضج اظ اذتیبض

ؿبٖ ضا ثٝ ايٕبٖ يب فعٚ٘ي آٖ فطا ذساٚ٘س ا٘ آيبتزض ثطذي  ُٛض وٝ زض ؾُٛض ثبال ٞٓ اقبضٜ قس،ٕٞب٘

 .  ٌیطز غیط اذتیبضي تعّك ٕ٘ي ثٝ أط زا٘یٓ وٝ زعٛت ذٛا٘سٜ اؾت ٚ ٔي

پبؾد اياٗ اؾات واٝ اياٗ     يیؿت؟  اذتیبضي وٝ زض ايٕبٖ زذبِت زاضز ضاؾتي ايٗ عٙهطٝ أب ث

افتاس، اظ   اتفابق ٔاي  ثبقس ٚ زض زضٖٚ ا٘ؿبٖ  یعي اؾت وٝ ٔطثٌٛ ثٝ لّت ٚ زَ ٔيي عُٕ اذتیبضي

، حبالت ضٚحي ٚ زضٚ٘ي ا٘ؿبٖ اؾت وٝ ٔب ف آٖ ٔكىُ اؾت. ايٗ ذهٛنیت ٔكتطنايٗ ضٚ تعطي

ْ   ٚ فمٍ آٖ تٛا٘یٓ تعطيفي اظ آٖ اضائٝ ثسٞیٓ، ٔعٕٛالً ٕ٘ي قٙبؾایٓ ٚ   قابٖ ٔاي   ٞب ضا اظ َطياك ِاٛاظ

 وٙیٓ.  ٔعطفي ٔي

َ  يحبِتٔثالً ٔحجت ٚ عكك  ٚ  زضٚ٘ي ٚ أطي ٔطثٌٛ ثٝ لّات ٚ ز اٌاط اظ ٔاب ثرٛاٞٙاس     اؾات 

تٛا٘یٓ عالئآ،   تٛا٘یٓ حمیمت آٖ ضا تعطيف وٙیٓ ِٚي ٔي زاقتٗ ضا تعطيف وٙیٓ، ٕ٘ي عكك ٚ زٚؾت

 قٛز وٝ ٔب پاؽ اظ  ايٕبٖ ثٝ يه يیع، ٍٞٙبٔي زض لّت ٔب پیسا ٔي .ضا ثیبٖ وٙیٓ ٞب ٚ ِٛاظْ آٖ ٘كب٘ٝ

ٛ    پي ثٙاس ثبقایٓ ٚ عٕاُ وٙایٓ.      اظْ آٖ پابي ثطزٖ ثٝ حمیمتي، ثٙب ثٍصاضيٓ ٚ ّٔتعْ قٛيٓ واٝ ثاٝ ِا

زا٘یٓ ِٚي ثٙب ٘اساضيٓ ثاٝ    ٔي ايٓ. أب اٌط يیعي ضا ٌٛيیٓ ٔب ثٝ آٖ يیع ايٕبٖ آٚضزٜ ايٙدبؾت وٝ ٔي

ِٛاظْ آٖ ّٔتعْ ثبقیٓ، ايٙدبؾت وٝ فمٍ عّٓ ٚخٛز زاضز ٚ ايٕبٖ ٘یؿت. پؽ ايٕبٖ آٖ اؾات واٝ   

ٖ     ا٘ؿبٖ پؽ اظ زا٘ؿتٗ ثرٛاٞس ثٝ ِٛاظْ آٖ )ثٝ اذتی ا ض بض( عٕاُ وٙاس ٚ آٔابزٌي پاصيطـ ِاٛاظْ آ

 .(197-200 :)ٔهجبح يعزيزاقتٝ ثبقس

 

 ایواى ٍ ارتثاط آى تا اخالق  

يبفتٝ  ٚ ٔٙحهطاً زض يبضيٛة عمبيس ٔعبزي آٖ تىبُٔ  ،ٔصٞت زاضز ضيكٝ زض اذاللیبت زض اؾالْ

اياٗ خٟابٖ    زضايٗ يبضيٛة ٔعبزي، ؾط٘ٛقت غبيي ا٘ؿبٖ ثؿتٍي ثٝ ضفتبض ٚ وطزاض ٚي  اؾت. زض

ب ٔاب٘عي زض ضاٜ آٖ  ٌاطزز ٚ يا   اؾالْ ٔاي  زاضز، يعٙي ايٗ وطزاض ا٘ؿبٖ اؾت وٝ ؾجت پیكطفت اٚ زض

 (.255: لطآٖ )ايعٚتؿٛ، ٔفبٞیٓ اذاللي ا زيٙي زضوٙس ايدبز ٔي
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ٕ٘بياس   ثب ٔٛخاٛزات عابِٓ اضائاٝ ٔاي     اي اظ ذبِك ٚ ٔرّٛق ٚ اضتجبٌ ا٘ؿبٖ ايٕبٖ وٝ ثیٙف ٚيػٜ

قٛز. ثاٝ ز٘جابَ    اضتجبٌ ثب ذساٚ٘س ٚ اضتجبٌ ا٘ؿبٖ ثب ذٛز ٚ زيٍطاٖ ٔي ٞبي ا٘ؿبٖ زضؾبظ ضفتبض  ظٔیٙٝ

ٌیاطز. ٞطيٙاس    ا٘ؿابٖ قاىُ ٔاي   ٞابي ٔكابثٝ ّٔىابت ٚ نافبت      ٔٛلعیات  تىطاض ايٗ ضفتبضٞاب زض 

أاب   ،فُطي زاضز ا٘ؿبٖ شاتي اؾت ٚ ضيكٝ ذٛاٞب٘ٝ زض خٛيب٘ٝ ٚ ؾعبزت َّجي ٚ تٕبيالت ِصت حمیمت

ٌاصاضز، تاب    اضيبي غطايع تإثیط ٔي ؾٕت ٚ ؾٛي ذبني وطزٜ ٚ ثط قیٜٛ ٞب ضا ثٖٝ قٙبذت ايٕب٘ي آ

ٚ ا٘دبْ عجبزت ذساٚ٘اسي ؾاٛق    "تمطة اِي اا "آ٘دب وٝ حتي ذٛضز ٚ ذٛضان ا٘ؿبٖ ضا ثٝ ؾٛي 

ز٘جبَ ٔعبضفي وٝ ٚحي زض اذتیبض ثكاط ٟ٘ابزٜ،   ٝ تٛاٖ ايُٙٛضٌفت وٝ ث زٞس. ثٝ عجبضت زيٍط، ٔي ٔي

ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ايٕبٖ وٝ ا٘ؿابٖ ثاٝ    ،ا٘ؿبٖ ٔكرم ٌطزيسٜ اؾت  ضفتبضي ٚ اختٕبعي حسّ ٚ ٔطظٞبي

اضتجبٌ ضفتبضٞبي ايٗ ز٘یب ثب ؾعبزت اياٗ خٟابٖ ٚ آٖ     ٛت زاضز ٚ ثٝ اعتمبزي وٝ زضثبضٜذساٚ٘س ٚ ٘ج

 وٛقس ثٝ زؾتٛضٞبي زيٗ عُٕ وٙس ٚ ٌطايف ذٛز ضا قىُ ايٕب٘ي ثركس.   خٟبٖ زاضز، ٔي

لبِات  افىٙایٓ ا قایٜٛ اي واٝ اياٗ اذاللیابت ضا زض        تطثیتي اؾالْ ٘ظاطي ٔاي   ٚلتي ثٝ قیٜٛ

شات ثبضي تعابِي تعّایٓ    يبثیٓ ٔعیبضٞبي ذسايي وٝ ثٝ ٚؾیّٝ ضٔيا ززٞس ضفتبضٞبي ظ٘سٜ ٕ٘بيف ٔي

آٚض٘اس ٚ زض   ، خبٔعٝ ٚ أت نابِح ضا ثاٝ ٚخاٛز ٔاي    ، تٟٙب ٔعیبضٞبيي ٞؿتٙس وٝ ا٘ؿبٖقٛ٘س زازٜ ٔي

پیٕبٖ ٚ عٟاسي واٝ    ؛ؾبظز ٔطتجٍ ٔي آٚضز وٝ اٚ ضا ثب ذسا پیٕب٘ي ثٝ ٚخٛز ٔي ظ٘سٌي ٔؤٔٗ عٟس ٚ

 (:150ثبقس)لُت: ٔي« اَََعٕٙب»ٚ« ؾِٕٓعٕٙب»قبُٔ زٚ وّٕٝ 

   (7)ٔبئسٜ/﴾إِٔذ ُق ُِتِه َ ٔنِعيا َو َأَطِعيا ﴿

 «قٙیسيٓ ٚ اَبعت وطزيٓ ٚلتي ٌفتیس»

ْ  پیبٔجطثط  قسٜ ضٜ ٚ آذطيٗ آيٝ ٘بظَاِٚیٗ ؾٛ آيابتي ٞؿاتٙس واٝ ثیب٘ابت عمیاستي ا        )ل(اواط

ٞایچ   ٚ ،ضٚ اذالق ٔؿّٕب٘بٖ )اٌط ٚالعبً ٔؿّٕبٖ ثبقٙس( اذالق ذاسايي اؾات    ايٗ . اظاذاللي زاض٘س

ٌٛ٘ٝ ٘یؿت وٝ اٞساف، ٚؾابيُ ضا تٛخیاٝ وٙٙاس ثّىاٝ اياٗ       اضتجبَي ثٝ ٔهبِح ظٚزٌصض ٘ساض٘س ٚ آٖ

 .(154ا٘س)لُت: ؾت وٝ ٔؿّٕب٘بٖ ثب ذسا ثؿتٝاذالق عٟس ٚ پیٕب٘ي ا

 

 أ.اخالق ٍ ًظام اخالقي قزآى

٘فؿب٘ي وٝ افعابَ ذبناي ثاب     اؾت اظ ّٔىٝ ٚ عجبضت ،اذالق خٕع ذُّك اؾت. ذُّك يعٙي ذٛي

)َجبَجبيي، قاٛ٘س  ا٘ؿبٖ نبزض ٔي لجّي اظ  ا٘سيكٝ ٚ ، ٚ ثسٖٚ تهٕیٓؾِٟٛت ٚ ثسٖٚ تإُٔ ٚ زضً٘
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بذتٕبٖ ٚخٛزي ا٘ؿبٖ تب آ٘دب واٝ ٔطثاٌٛ ثاٝ    ؾ .(304 ؾیٙب، اِٟیبت ٘دبت: ؛ اث402ٗاِحىٕة:  ٟ٘بية

قٛز ٚ تب آ٘دب وٝ ٔطثٌٛ ثٝ ضٚح يعٙي ٔطثٌٛ ثٝ لؿإتي اظ   ثسٖ اؾت، ذَّك )ثٝ فتح ذبء( ٌفتٝ ٔي

قٛز. ثٝ عجبضت زيٍط ذَّاك ٔطثاٌٛ ثاٝ قارم      تٕبيالت ضٚحي اؾت، ذُّك )ثٝ يٓ ذبء( ٌفتٝ ٔي

ايؿاتیس ٚ   يٍبٔي وٝ زض ٔمبثُ آيٙاٝ ٔا  ٞٙ ثٝ قرهیت. زض زعب ٚاضز قسٜ اؾتاؾت ٚ ذُّك ٔطثٌٛ 

ا ( يعٙي ذساٚ٘س16 /74، ٔدّؿي)«ْٙتٓ ذَّْمِي فَحٓؿِّْٗ ذُُّمِيأَِّّٟٓق وَٕٓب حٓؿق»یس: ثیٙیس، ثٍٛي ذٛز ضا ٔي

نٛضت ا٘ؿبٖ ٚ زض احؿاٗ  ٝ اي ٚ ٔطا ث اذالق ٔطا ٘یىٛ ٌطزاٖ ٕٞچٙبٖ وٝ ا٘ساْ ٔطا ٘یىٛ ٌطزا٘یسٜ

 اي. تمٛيٓ آفطيسٜ

قٛز. ٔاثالً اؾاتعساز    آٖ زض ضحٓ تٕبْ ٔي ؾبذتٕبٖ ثسٖ اؾت، َطح ٚ ثط٘بٔٝ ٔطثٌٛ ثٝآ٘چٝ وٝ 

ٗ  ايٙىٝ ا٘ؿبٖ ؾفیسپٛؾت ثبقس يب ؾیبٜ ٞاب زض   پٛؾت، ظقت ثبقس يب ظيجب، وٛتبٜ ثبقس يب ثّٙس، تٕبْ ايا

ؾٍ ذٛز اٚ ٚ ٘ٝ تٛ آيس ٘ٝ ثٝ ٚؾیّٝ ٝ ز٘یب ٔيآ٘ىٝ وٛزن ث ٚ پؽ اظ ،قٛز ضحٓ َطح ٚ ثٙب ٔئطحّٝ 

ٕٞایٗ ز٘یاب ٚ عابِٓ    ثبقس. أب اذاللیبت وٝ ٔطثٌٛ ثٝ ضٚح ا٘ؿبٖ اؾات زض   زيٍطاٖ لبثُ تغییط ٕ٘ي

)اِجتٝ لؿإتي اظ  قاٛز  ٔطثیبٖ ٚ اختٕاب ، َاطح ٚ ثٙاب ٔاي     ذٛز قرم ٚ ٔعّٕبٖ ٚ ٔبزي ثٝ ٚؾیّٝ

ٗ  ذُّمیبت ٘یاع اظ   ٚاغٜ .پیف اظ تِٛس اؾت( ٌ ثٝ ؾطقت ٚ ٔطحّٝاؾتعسازٞبي اذاللي ٔطثٛ خاب   ٕٞای

ٞب اظ ٘ظط ضفتبضي ثب يىسيٍط ٔرتّفٙس، ٔثالً ٕٔىٗ اؾات ٔتٛاياع ثبقاٙس ياب      قٛز؛ ا٘ؿبٖ ٔي پسيساض

ٝ ٔتىجط، ثركٙسٜ ثبقٙس يب ِئیٓ ٚ ٕٔؿ تاٛظ ٚ پطذبقاٍط. اياٗ لجیاُ       ه، حّیٓ ٚ ثطزثبض ثبقٙس يب ویٙا

ٝ ٌٛيٙس؛ اِجتٝ الظْ ثٝ شوط نفبت ضا ذُّمیبت ٔي ّاك اَاالق   ذُ اؾت وٝ ٍٞٙبٔي ثٝ ايٗ نفبت وّٕا

عُٕ  ، ٚ زض اثطقٕبض ضٚز  ٞبي ا٘ؿب٘ي ثٝ خعء ذٛي قٛز وٝ زض ضٚح ا٘ؿبٖ خبيٍعيٗ قسٜ ثبقس ٚ ٔي

ٌاطزز ٚ ثاٝ اناُالح ثاٝ      ٚ تىطاض ٚ تّمیٗ ٚ غیطٜ اؾت وٝ ايٗ نفبت زض ضٚح ا٘ؿبٖ خبيٍعيٗ ٔي

 .(56/ 25ُٟٔطي، آيٙس) ٔي فبيّٝ يب ضشيّٝ زض نٛضت ّٔىٝ

ذهاٛل ازيابٖ   ٝ يیس خٛأع ثكطي ٚ ثا زي اؾت وٝ ٕٞیكٝ ٔٛضز تإت اظ ٔٛاضاذالق ٚ اذاللیب

ثٛزٖ آٖ زٚ ضا ثبعث قسٜ اؾت. ٞط يٙس  زيبٖ ثط اذالق، تٛٞٓ ٚ ازعبي يىيویس ظيبز اثٛزٜ اؾت. تإ

ِٚي ايٗ اضتجبٌ ٘ٝ اظ ٘ٛ  تًبيف اؾت ٚ ٘ٝ اظ ٘ٛ  ٚحست.  ،ايٗ زٚ اضتجبٌ ثؿیبض ظيبزي ثب ٞٓ زاض٘س

ذاالق )ٔب٘ٙاس آ٘چاٝ وآ قابٞسـ      ٖ ثاسٖٚ ا ٔب٘ٙس يٛ٘بٖ ثبؾتبٖ( ٚ ٔتسيّٙبيٗ )ظيطا اذالق ثسٖٚ ز

، اذالق اؾت ِٚي بيس اشعبٖ وطز وٝ انُ ٚ ٔحٛض زيٗ( لبثُ تهٛض ٚ تهسيك اؾت. اِجتٝ ثايٓ ٘جٛزٜ

 زٚ ايٗ ٕٞب٘ي ٘یؿت.   ضاثُٝ ايٗ
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، ثاٝ ٞآ زاضز  ٞبي ظيبزي  ٞب قجبٞت آثبض آٖ ٖ اؾالٔي زضثبضٜ اذالق ثؿیبض لّٓ ظزٜ ا٘س ٚٔتفىطا

٘ظبْ اذاللي لطآ٘اي عطياٝ وٙٙاس. ٘ظابٔي واٝ زاضاي       قٛز وٝ وٓ ٔكبٞسٜ ٔي ؾفب٘ٝ ثؿیبضأب ٔتإ

ثاب عٙبيات    غبيت ٚ ٞسف ثبقس ٚ ثط پبيٝ آٖ ٔجٙبٞب فًبيُ ٚ ضشايُ ٔعٙبزاض قٛ٘س ٚ انَٛ ٚٔجب٘ي، ٚ

ٖ   ٞبي ٔثجات ٚ زٚض  ٞبي عّٕي وؿت ذٛي قیٜٛ ثٝ غبيت ٚ ٔمهس زازٜ  ي اظ ذّمیابت ٔٙفاي ٘كاب

ثس ٔعّْٛ قسٜ ٚ ٔمیسثٛزٖ ثٝ ايٗ  ثٛزٖ ثٝ ٔعٙبي پیطٚي اظ ٘ظبٔي وٝ زض آٖ ذٛة ٚ قٛ٘س. اذاللي

 ضٚـ ٚ زؾتٛضاتي وٝ ثٝ لهس ؾبذتٗ ذٛز ثبقس.   ٘ظبْ ٚ ضفتبضوطزٖ ثط َجك

 وٙٙس:  ؾٝ ٘ظبْ اذاللي ٕٔىٗ ٔعطفي ٔي «إِیعاٖ»زض  عالٔٝ َجبَجبيي

. ئٝ ٌطزيس وٝ ٔجتٙاي ثاط اعتاساَ اؾات    اضا اضؾُٛبٖ تٛؾٍ ٘ظبْ فّؿفي وٝ زض يٛ٘بٖ ثبؾت: اَٚ

. ٘یطٚي ٔحطوٝ آٖ آثابض اختٕابعي ياٖٛ    ٝ آضأف ضٚا٘ي ٚ ععت اختٕبعي اؾتٞسف آٖ ضؾیسٖ ث

ؾتبيف اختٕب  اؾت ٚ تٛخٝ ثٝ فٛائس ز٘یٛي فًبئُ ٚ تحؿیٗ افىبض عٕٛٔي اؾت: ٔثالً عّٓ ثبعث 

ٚ ثطاي ا٘ؿبٖ ٕٞچاٖٛ يكإي    ،ٌطزز ذٛال ٔيضٚ آٚضزٖ ٔطزْ ٚ ععت ٚ خبٜ ٚ ا٘ؽ زض ٔدبِؽ 

ثاط ذاالف    ثیٙاس،  زٞس ٚ تٛؾٍ آٖ ٞط ٔحجٛثي ضا ٔاي  ٔب٘س وٝ ٞط ٔىطٚٞي ضا ثٝ اٚ ٘كبٖ ٔي ضا ٔي

 ضٚـ تطثیتي زض ايٗ ٔىتت ٘یع زضٔبٖ ضشائُ ٔي ثبقس.   خُٟ وٝ يه ٘ٛ  وٛضي اؾت.

آٖ  آٖ ثاط  ٖ ٚ غیاط ٕٞبٖ ضٚـ ٔعٟٛزي اؾت وٝ عّٓ اذالق لسيٓ ٚ اذالق يٛ٘اب  ايٗ َطيمٝ

ٚ لطآٖ وطيٓ اذالق ضا اظ ايٗ َطيك اؾتعٕبَ ٘ىطزٜ ٚ ظيطثٙبي آٖ ضا ٔاسح ٚ   ،اؾبؼ ثٙب قسٜ اؾت

ثیٙیٓ وٝ عُّ زعٛت ٔطزْ ثاٝ اذاالق فبياّٝ     شْ ٔطزْ لطاض ٘سازٜ اؾت ٚ اٌط زض ثطذي اظ آيبت ٔي

اذاطٚي ٚ زض ٘تیداٝ    فٛائس ز٘یٛي لطاض زازٜ قسٜ اؾت، ثطٌكت آٖ فٛائس ٘یع زض حمیمات ثاٝ ثاٛاة   

 عمبة آذطتي اؾت. ٞب، ٔبيٝ ٞبي ٔربِف آٖ ذٛي

آيابت   َطيمٝ ٚ ضٚـ ا٘جیبء اؾت ٚ آٖ تٛخٝ ثٝ فٛائس اذطٚي فًبيُ اؾت واٝ شواطـ زض  : زْٚ

 لطآٖ ثٝ ٚفٛض آٔسٜ اؾت:

ٌَّ اهَّلَل اِشَترى ﴿ ٔ ٌَّ َلهُُه اِلَك   إ هُِه َو َأِمااَلهُِه ٔبَأ َِ ًَ اِلُنِنٔمئيَ  َأِنُف ََّة ٔم   (111)تٛثٝ/ ﴾ي

 .«ٞبيكبٖ ضا ذطيس زض ٔمبثُ ايٙىٝ ثٟكت زاقتٝ ثبقٙس ٞب ٚ ٔبَ ٖ خبٖٔؤٔٙب ذسا اظ»

الٔٔنيَ  َلهُِه َ ذاْن َألٔيْه  ﴿ ٌَّ الظَّ ٔ  ( 22)اثطاٞیٓ/﴾ إ

 .«ثٝ زضؾتي وٝ ؾتٕىبضاٖ عصاثي زضز٘بن زاض٘س»



 19/  مبناي نظام اخالقی قرآن مانیا

ٚ اؾاتفبزٜ اظ   اذاطٚي ٖ عبٔاٝ اؾات. غبيات آٖ ؾاعبزت     ٗ ٘ظبْ اذاللي زيٙي ثطاي ٔتاسيٙب اي

اـ اؾاتفبزٜ اظ ٘عآ اذاطٚي ٚ تاطؼ اظ عاصاة اؾات. ضٚـ        تٕتعبت اذطٚي اؾت. ٘یطٚي ٔحطوٝ

 ت ا٘دبْ ٚاخجبت ٚ تطن ٔحطٔبت اؾت.تطثیتي زض ايٗ ٔىت

ٗ    يه اظ ازيبٖ زيٍط ٚ  : ٘ظبْ ذبل لطآٖ اؾت وٝ زض ٞیچؾْٛ ٌٛ٘اٝ   وتات آؾإب٘ي زيٍاط ايا

ـ حت ٚ ا ٘كسٜ اؾت. ٔجٙبي ايٗ ٔىتت تٛحیس، ٞسف ٚ غبيتف شات اِٟي، ٚ ٘یطٚي ٔحطوٝ ُٔطح

 آٖ ظبْ ٔرهٛل لطآٖ اؾات ٚ ضٚـ تطثیتاي  عكك ثٝ ذساؾت اِجتٝ حت ٔجتٙي ثط ٔعطفت. ايٗ ٘

وٙاٖٛ ثاٝ ٔاب     يه اظ وتت آؾٕب٘ي وٝ تاب  ٞیچ . ايٗ َطيمٝ زضٞبي ضشايُ اذاللي اؾت ٔحٛ ظٔیٙٝ

ياه   ٞیچ تعبِیٓ ا٘جیبء ٌصقتٝ ٘مُ ٘كسٜ ٚ حتي زض يه اظ ٞیچ اظ ٚ ٘یع ،قٛز ضؾیسٜ اؾت يبفت ٕ٘ي

ٚنابف ٚ َاطظ   ا اظ ٘ظاط  ٞاب  ٘كسٜ اؾت. زضايٗ ضٚـ، ا٘ؿبٖٔىبتت فّؿفٝ ٚ حىٕبي اِٟي زيسٜ  اظ

 .  ٔب٘س ي ثطاي ضشائُ اذاللي ثبلي ٕ٘يوٝ زيٍط ٔحُ ٚ ٔٛيٛع قٛ٘س تفىط، َٛضي تطثیت ٔي

 ثط٘اس ٚ ٘اٝ اظ   ثایٗ ٔاي   ٞبي ٘بؾتٛزٜ ضا اظ َطيك ضفاع، اظ  ٝ ٚ ذٛيثٝ عجبضت زيٍط اٚنبف ضشيّ

ٞب ضاٜ يبفتاٝ ٚ ثعاس زض ناسز ثطَاطف واطزٖ آٖ       زٞس وٝ ضشائُ زض زَ ، يعٙي اخبظٜ ٕ٘يَطيك زفع

ي خابيي ثاطاي ضشائاُ ثابل     وطزٜ واٝ زيٍاط   ٔعبضف ذٛز پط يٙبٖ ثب عّْٛ ٚ  ٞب ضا آٖ زَ، ثّىٝ ثطآيٙس

زٞس يب ثٝ زِیُ آٖ اؾت  ذسا ا٘دبْ ٔي ىٝ ٞط عّٕي وٝ ا٘ؿبٖ ثطاي غیطتط آ٘ ٔب٘س. تٛيیح ثیف ٕ٘ي

 اٚ زاضز.   خٟت تطؾي اؾت وٝ اظ ٘یطٚ ٚ لٜٛ ٚ يب ثٝ ،وٝ زض ٚي ععتي ؾطاغ زاضز

   :زا٘س لطآٖ وطيٓ ٞٓ ععت ضا ٔٙحهط زض ذساي ؾجحبٖ ٔي

ٌَّ اِلٔعزَّةَ ِهَّلِل َجٔنيعاّ  ﴿ ٔ  ( 65)يٛ٘ؽ/﴾إ

  :زا٘س اٚ ٔي ٞٓ ٘یطٚ ضا ٔٙحهط زض ٚ

ٌَّ اِلُقاَّةَ ِهَّلِل َجٔنيعاّ ﴿    (165)ثمطٜ/ ﴾َأ

تٟٙب زيٍط زض زِف خاع ذاسا وؿاي ضا      ِصا ٚلتي ا٘ؿبٖ، عّٓ يمیٙي ثط ايٗ ٔؿإِٝ زاقتٝ ثبقس، ٘ٝ

ضاؾاتٝ  ٞب ضا اظ زَ ٚ خب٘ف قؿتٝ ٚ ثٝ ظيٛض نفبت اِٟي آ ٞب ٚ ثسي ثّىٝ تٕبْ پؿتي ،وٙس اضازٜ ٕ٘ي

 .(355-359/ 1يي، )ضن: َجبَجبوٙس ٔي
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 ب.شاخصِ ّاي ًظام اخالقي قزآى

ٞبي ٔتفبٚتي اظ  تٛا٘ٙس ثٝ اٍ٘یعٜ قٛ٘س ٔي َٛض وٝ شوط قس افعبِي وٝ اذاللي ٔحؿٛة ٔي ٕٞبٖ

ٚ  تاي قرهاي غاصاي ذاٛز ضا ثاٝ زيٍاطي ٔاي       قبٖ نبزض قٛ٘س. ثٝ عٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚل فبعُ  ثركاس 

تٛا٘اس   قٛز. ِٚي اٍ٘یعٜ ايٗ الساْ ٔاي  ٔحؿٛة ٔيايٗ عُٕ اذاللي  وٙس لُعبً اي ضا ؾیط ٔي ٌطؾٙٝ

ذاٛز آٖ فاطز، ٚ قابيس اٍ٘یاعٜ ثابالتطي ياٖٛ        تكىط ٔٙسي اظ احتطاْ ٚ ؾتبيف ٔطزْ ثبقس يب ثٟطٜ

اللاي  ٞاب وابض ٚي اذ   ت اٚ ضا ثٝ ايٗ وبض ٚازاقتٝ ثبقس، وٝ زض ايٗ حبِات احتطاْ ٚ ذسٔت ثٝ ا٘ؿب٘ی

ٟت وٝ ذساٚ٘س ٚعسٜ عاٛو اياٗ   فطز اظ آٖ خقٛز ٞط يٙس زيٙي ٘یؿت. ٕٔىٗ اؾت  ٔحؿٛة ٔي

، وابض  يٗ وبض وطزٜ ثبقس وٝ زض اياٗ حبِات  زض ثٟكت ثٝ ٚي زازٜ الساْ ثٝ ا ٚ خجطاٖ آٖ ضاثركف 

 ِیىٗ اضظقٕٙسي افعبَ اذاللي زض لطآٖ فطاتط اظ ايٟٙبؾت.   . ٚقٛز ٔحؿٛة ٔي زيٙي ٚي اذاللي ٚ

ه ٔقَواَم ا ﴿ ُْ ًَ ٔبااهَّللٔ َلِيَس البٔارَّ أٌ كَُالٓااا ُوجااَه اًَّ البٔارَّ َماً  َما ْٔ ِٔ َو الَنغأزٔن َو ل َو الَيااؤ لَنصأز

ةٔ  َْ َّبييَ  َو  تَا  النااَل َ  ا  اَأ ٔز َو النلائ تأن و الي ْٔ َو  َو أقااَو الٓصا اةَ َو  تَا  الزَّكااةَ ...ُ وِّاهٔ   َو ال

ٌَ ٔبَع  ًَ َصَ قاا ًَ    الَوأ أء َو الضَّ هٔ ٔهه إذا  اَه وا َو الٓصأبزَالنافا ٓزأءَو  يَ  الوأٔس اولٔئَك الٓذَ

  ٌَ َّقا    (177)ثمطٜ/﴾َو اولٔئَك ُهُه الُنت

يٝ حمیمت حبَ ٘یىبٖ اظ خٟت عمبيس، اعٕبَ ٚ اذاالق تكاطيح قاسٜ اؾات، زض اثتاسا      زض ايٗ آ

ٖ   "ٚ ؾاسؽ   "اِٚئه اِاصيٗ ناسلٛا  ": ٚ ثعسا "ٔٗ آٔٗ ثبا..."فطٔٛزٜ:  . زض "اِٚئاه ٞآ إِتماٛ

وٙس وٝ خبٔع  وتت آؾٕب٘ي ٔي ضٚظ خعا ٚ ٔالئىٝ ٚ پیغٕجطاٖ ٚ اقبضٜ ثٝ ايٕبٖ ثٝ ذسا ٚ لؿٕت اَٚ

ٕابٖ  ، اِجتٝ ٔٙظٛض اظ اياٗ اي ذساٚ٘س اظ ثٙسٌبٖ ذٛز ذٛاؾتٝ اؾتٕٞٝ ٔعبضف ٚ عمبيس حمٝ اؾت وٝ 

َ   اظ آٖ خسا ٕ٘اي  ٌبٜ آثبض آٖ ٕٞبٖ ايٕبٖ وبّٔي اؾت وٝ ٞیچ ٝ قاه ٚ  ، ثاٝ ايٙىا  قاٛز، ٘اٝ زض ز

، ٘اٝ زض خٟات اعٕابَ ٚ    ٞب ٘بضايي ٚ ذكٕٙبن ٌطزز ي زؾت زٞس يب اظ پیكأٔسٞب ٚ ٔهیجتتطزيس

فبق ثط ذٛيكبٚ٘ساٖ ٚ يتیٕابٖ ٚ اثاٗ   فطٔبيس: ا٘ بضٜ ثٝ لؿٕتي اظ اعٕبَ وطزٜ ٚ ٔياذالق. ؾسؽ اق

 پطزاظ٘س.   زاض٘س ٚ ظوبت ٔي ب ٔيوٙٙس ٚ ٕ٘بظ ثٝ پ ٞب ٔي ثٙسٜ ؾجیُ ٚ فمطا ٚ

زض وٙٙاس ٚ   بيس: وؿب٘ي وٝ ثٝ عٟس ذٛز ٚفب ٔيفطٔ ٞب وطزٜ ٔي اظ اذالق آٖثعس اقبضٜ ثٝ لؿٕتي 

ٝ      ٞب ٍٞٙبْ فمط ٚ پطيكب٘ي ٚ ثیٕبضي قاٛز ناجط ٚ    ٚض ٔاي  ٚ آفبت ٚ ٔاٛلعي واٝ آتاف خٙاً قاعّ

يٝ تٕبْ ّٔىبت فبيّٝ اذاللي ضا زض ثط ٘ساض٘س ِٚاي ٍٞٙاب٘ي   بٔت زاض٘س. ٚفب ثٝ عٟس ٚ نجط اٌطاؾتم

ٌاطزز.   ٘یع ثٝ ٔٛاظات آٖ زض اٚ حبنُ ٔي ٔٛخٛز قٛز ثمیٝ نفبت فبيّٝ وٝ ايٗ زٚ نفت زض وؿي
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سق نفتي اؾات واٝ   خبٔع تٕبْ فًبيُ عّٕي ٚ عّٕي اؾت، ظيطا ن "اِٚئه اِصيٗ نسلٛا"نفت

قاٛز.   ب ضا قبُٔ ٔاي ٞ ، اظ عفت ٚ قدبعت ٚ حىٕت ٚ عساِت ٌطفتٝ تب فطٚ  آٖتٕبْ اذالق فبيّٝ

آٖ ٔٙاٌٛ ثاٝ    ٝ ايٙىٝ حهَٛ تمٛي ٚ وٕبَٞبؾت ي بَ آٖثٝ ٔٙظٛض وٕ "اِٚئه إِتمٖٛ"نفت 

 .(613-1/610)َجبَجبيي، نسق ٚ ٘یىٛوبضي اؾت

بؾت واٝ زض آيابت   ٞ آيٝ ثطاي اثطاض شوط فطٔٛزٜ ٕٞبٖ ٘بٌفتٝ ٕ٘ب٘س نفبتي ضا وٝ ذساٚ٘س زض ايٗ

 :  قسٜ اؾت اقبضٜ زيٍطي ٘یع ثٝ آٖ

ٌَ الظعاَو َ    ُ  و  ﴿ ه لَٔاجهٔ اهَّلل  (8َوََتينا َو أ يرا)وِّهٔ ٔمِْييا َُظٔعنا ُْ ٌَّّٓما ُىظٔعُن -8)زٞاط/  ﴾إ

9)   

زٚؾتي ثاٝ  ت اِٟي ٚ ترّك ثٝ اذالق اِٟي اؾت. ا٘ؿبٖ اظ َطيك ذسااذالق لطآ٘ي ثط اؾبؼ ح

عٕاُ   نفبت ذسا ٔي ضؾس. ٔعٙبي ايٙىٝ عّٕي ثٝ ذبَط ٚخٝ اا ا٘دبْ قٛز آٖ اؾت وٝ ٘تیدٝ آٖ

 .خّت ذكٙٛزي ٚ ضحٕت ذسا وٙس

 

 تحث ًتيجِ

ٚ  آ٘دب وٝ تٕبْ حمبيك اظ شات يٍب٘ٝ پطٚضزٌبض ٔٙجعث ٔي اظ ايٕابٖ ثاٝ ٕٞاٝ     قٛز ِصا ايٕبٖ ثاٝ ا

ٚ زضخبت ٔتعسز اؾت وٝ قست ٚ يعف زاضز. وؿب٘ي واٝ   ثط زاضز. ايٕبٖ زاضاي ٔطاتت زضحمبيك ضا 

ٖ تط ثٛزٖ   تط ثبقس ٘كب٘ٝ لٛي تمیّسقبٖ ثٝ ا٘دبْ ٚهبيف قطعي ٚاعٕبَ نبِح ثیف ٞبؾات.   ايٕابٖ آ

. قاٛز  آٖ اؾت وٝ ٌفتبض ٚ وطزاضـ ٚ هبٞط ٚ ثبَٙف يى  ٔ  عالئٓ ضؾٛخ ايٕبٖ زض زَ ا٘ؿبٖ اظ

ضفتٗ آٖ طٌ افعايف ٚ اظزيبز ايٕبٖ ٚ ثبالعّٓ ٚ آٌبٞي زض افعايف ايٕبٖ تإثیط زاضز ٚ عُٕ نبِح ق

لي وٝ لاطآٖ ٔعطفاي   ٔصٞت زاضز ٚ ٘ظبْ اذال . اذاللیبت زض اؾالْ، ضيكٝ زضي ذساٚ٘س اؾتثٝ ؾٛ

٘ظبٔي اؾت وٝ غبيتف شات اِٟي اؾت، ٔجٙابيف  ٞبي اذاللي ٔتفبٚت اؾت.  وٙس ثب ؾبيط ٘ظبْ ٔي

قیٜٛ ترّك ثٝ اذاللیبت زض آٖ اظ ثایٗ ثاطزٖ    ٚ ،، پبي ضفتٙف حت ٚ وؿت ضيبيت اٚايٕبٖ ثٝ اٚ

 ثبقس.   ٔيظٔیٙٝ ضشايُ 

ٔب٘اس. ٞاط    خبيي ثطاي ضشائُ ثبلي ٕ٘ي يٍطوطزٜ وٝ ز ٔعبضف ذٛز پط يٙبٖ ثب عّْٛ ٚ  ٞب ضا آٖ زَ

يب ثٝ زِیُ آٖ اؾت وٝ زض ٚي ععتي ؾطاغ زاضز ٚ يب  ،زٞس ذسا ا٘دبْ ٔي عّٕي وٝ ا٘ؿبٖ ثطاي غیط

اٚ زاضز. لطآٖ وطيٓ ٞٓ ععت ضا ٔٙحهط زض ذاساي ؾاجحبٖ    خٟت تطؾي اؾت وٝ اظ ٘یطٚ ٚ لٜٛ ثٝ
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تي ا٘ؿبٖ، عّٓ يمیٙي زض ايٗ ٔؿإِٝ زاقتٝ ثبقاس،  ٚل ؛ ِصازا٘س ٞٓ ٘یطٚ ضا ٔٙحهط زض اٚ ٔي ٚ زا٘س ٔي

ٞب ضا اظ زَ ٚ خاب٘ف   ٞب ٚ ثسي وٙس ثّىٝ تٕبْ پؿتي تٟٙب زيٍط زض زِف خع ذسا وؿي ضا اضازٜ ٕ٘ي ٘ٝ

ٞبي  يه اظ ٘ظبْ ايٗ ٘ظبْ اذاللي لطآٖ ٔكبثٝ ثب ٞیچوٙس.  قؿتٝ ٚ ثٝ ظيٛض نفبت اِٟي آضاؾتٝ ٔي

 .  اذاللي زيٍط ٘یؿت
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