
 

 

 

 

 

 

 ن از حاالت و اطوار نفس و فطرتياديبن يبازتاب ،شاکله

 ينيد يهادر پرتو آموزه

 راونديحسن شم

 يموسو دمحم  يعلد ي  س

 دهيچک

 يه اصلياز سه پا يکي ينکه در کنار اعتقادات و احکام فقهيدگاه اسالم افزون بر اياخالق، از د

م يرا تعل ييکمال نها يسوهو حرکت ب ياسالم يسبک زندگگردد، يم يتلق يمعارف اسالم

که پس از اعتقاد به خدا  يست تا جائيده نيپوش يب نفوس بر کسيت اخالق و تهذيدهد. اهميم

 تيدگاه اهل بيرود. از ديدگاه اسالم به شمار مياز د مسئلهن يترمهم ،اخالق ،امبر اسالم)ص(يو پ

به شمار  يا قرارداديو  يچ وجه اعتبارياست و به ه «يساز و وجودتيهو» ياخالق امر )ع(

ن يسازد. ايق جهان را بر ميز حقاا ياريت بسيت انسان، بلکه هويرود، تا بدانجا که نه تنها هوينم

لت خواه ياخالق است. اخالق خواه فض ،گر اموريم در انسان و مقو يبدان معناست که فصل اخ

ن يفرد مربوط به ا يو آن جهان ين جهانيو سرنوشت ا شمار رفتهبه  يو واقع ينياز امور تکو ،لتيرذ

ن يت و البته شرافت اخالق بدياهمگردد. ياسالم محسوب م يمعرفت يهااز آموزه يبخش اساس

–ياسناد ين پژوهش با روشيرود. ايشمار مهب يانسان جهت است که موضوع آن نفس ناطقة

 سازد؟يانسان را برم يقت واقعيقت است که اخالق چگونه حقين حقين اييدنبال تبهب يليتحل

ن در ن رکيترشاکله به عنوان مهم ل قاعدةيو تحل يريکارگهازمند بين ،ن سواليپاسخ به ا يبرا

                                                             
  استاديار گروه معارف دانشگاه اصفهان(سنده مسئول:ينو m.shiravand23@gmail.com) 
 دانشگاه تهراندکتري  يدانشجو. 
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ا يلت و يفض ،ن موضوع است که اخالقياثبات ا ،ن پژوهشيج ايم بود. از نتايل اخالق خواهيتحل

 .گردديانسان محسوب م ينين رکن تکويترل داده و مهميانسان را تشک يواقع ، هستةلتيرذ

 .ب نفس، قاعده شاکله، قرآن، فطرتياخالق، تهذا: ههکليدواژ

 مقدمه

 ي)ع( دانسته است. گرچه در بخش اين هدف رسالت عامه انبيتره نفس را برجستهيم تزکيقرآن کر

ان م از زبي)ص( دانسته شده است، لکن قرآن کر رسول اکرم يهاه نفوس از برنامهيات، تزکياز آ

ث ابعَ وَنا بّرَ»کرده است:  يمعرف يو يمهم برا يب نفس را هدفيه و تهذي)ع( تزک ليم خليابراه

هدف  مسئلهن يا (129 :)بقره «مهِيِکزَيُ کمه وَالحِ وَ م الکتابَهُمُلِعّيً وَ  کَاتِيم آهِيلَا عَتلوُيَم هُا منِسولًم رَهِيفِ

 ن عنصريترسعادت خود را مهم ياست که هر انسان عاقل يقدره ت آن بيو اهم )ع( بوده ايهمه انب

و معرفت  يشناسآنها انسان سعادت ارائه شده که منشأ همة يبرا يمختلف يهادگاهيداند. ديم

 يو رفاه يسعادت او هم در مسائل ماد ، قهراًبداند يماد يانسان را موجود ينفس است. اگر مکتب

عادت ر و سيخ ،مجرد دانسته يقت انسان را امريکه حق هستند يشود و بالعکس مکاتبيمحدود م

قدر آن موضوع نيا .(167 :1393، يآمل ي)جوادکنند يفرض م ياو را هم در اخالق و فضائل اخالق

عثت ب يان»کرده است:  يه نفس معرفي)ص( هدف از بعثت خود را تزک امبر اسالميمهم است که پ

 نيروشن بر ا يليامبر دليارزشمند در زمان پ از نفوسِ ياريت بسي. ترب«التمم مکارم االخالق

م اخالق و پرورش يدار تعل)ع( عهده )ص(، ائمه اطهار اکرمامبر يپوجود مبارک مدعاست. پس از 

 افتگانيتياخالق و ترب يتوسط علما ،ن بزرگوارانيا ظاهري اتيبعد از ح ين مهم حتياند. انفوس بوده

ف صدها جلد کتاب يلأب و توجود صدها انسان مهذ   .(9 :1392، ي)صادقرفت يانجام پذ ايشانمکتب 

به  دنيرس)ع( در  تين مدعاست. نقطه ثقل معارف اهل بيقاطع بر ا يليخود دل يارزشمند اخالق

ن ياز محرمات است. در ا يق انجام واجبات و دورياخالق از طر يب نفس و تعاليتهذ سعادتِ

ا در ا ارتکاب گناه صرفي)ثواب( و  ينيمطابق و مناسب با دستورات د يانجام افعال ،يمکتب آسمان

 يو امور ل دادهيقت انسان را تشکين امور حقيگردد، بلکه اينم يلقمخالفت با دستورات خداوند ت

له يو خواه رذ يلت اخالقيخواه فض يگر هر عمليعبارت د شود. بهيمحسوب م ينيو تکو يقيحق
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حکما  ريانسان و به تعب يوم جوهر هستکه فصل مق  گذارديم يريبر روح انسان چنان تاث ياخالق

ات يفر در دوزخ و نعمت در بهشت محصول اخالقين کيدهد. بنابرايل ميه او را تشکيصورت نوع

قت و صورت يآرام آرام حق ،ا انجام دادهيکه انسان در دن ياست. اموريانسان در دن يو ملکات روح

ح يو تشر نييدنبال تبه ن پژوهش بيسازد. در ايانسان را برم ل داده و شاکلةيه انسان را تشکينوع

 م.ين امر هستيت ايفيک

 اخالق تيگاه و اهميمعنا، جا

اخالق از منظر  .(1372 :)دهخداعت يه و طبي سرشت، سج ياست به معنا يعرب يااخالق در اصل واژه

 صفات يآن را به معنا يرا تجربه کرده است. گاه يمتفاوت ياخالق کاربردها يدانشمندان و علما

و  (47 :1365، ي)عددار يصفات ناپا يبه معنا يگاه ،(46 :1تا، جي، بينراق ؛58-57 :1375ه، ي)مسکو داريپا

اما علم  ؛(Gert, 1989: 4)اند ر کردهيتعب يحاکم بر گروه خاص ينظام رفتار يز آن را به معناين ياعده

است که از صفات خوب  يعلم ،)ع( دارد تياهل ب يدر منظومه معرفت ياژهيگاه وياخالق که جا

 صاحب ينراق يکند. مالمهدياکتساب صفات خوب و زدودن صفات بد بحث م يو بد و چگونگ

کننده و ان صفات هالکيدار بدانسته که عهده يآن را علم ،اخالق ياز علما و ةادعالس جمعرا

بخش و رهاشدن از صفات صاف به صفات نجاتات  ين اسباب آنها و چگونگييبخش و تبنجات

ت است که تنها راه ي اهم يعلم اخالق از آن جهت دارا .(30 :1ج تا،ي، بي)نراقکننده است هالک

 اتيم در آيب نفس برشمرده شده است. قرآن کريتهذ ،اتيسعادت و کمال انسان در قرآن و روا

انسان  يشگيهم يو فساد اخالق را عامل تباه ،يه و اصالح نفس را عامل رستگاريتزک ياديز

 ب نفوسيه و تهذيا را تزکياز اهداف بعثت انب يکيم يکرباز قرآن  .(10-7 :)شمسبرشمرده است 

 «هعلمهم الکتاب و الحکميهم و يزکياته و يهم آيتلو علين رسوال منهم يياالم يبعث ف يهو الذ»ذکر کرده: 

 يه از امام عليبابود کرده است. ابنيتاک يبر ضرورت خودساز يات فراوانيروا ياز طرف .(2 :)جمعه

 ،دکه آنان از جنگ برگشتن ي. هنگامندرا به جنگ فرستاد ير)ص( لشک امبري)ع( نقل کرده که پ

ان رساندند و جهاد اکبر بر آنان يکه جهاد اصغر را به پا يخوش آمدند گروه»حضرت فرمودند: 

ه، ي)ابن بابوست؟ فرمودند: جهاد نفس يجهاد اکبر چ که رسول خدا يا :گفتند« مانده است. يباق

 د شده است. پاسخين قدر تاکيد که چرا بر اخالق اينمايال برجسته من سؤياکنون ا. (466 :1362
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قت انسان ياست و نفس انسان حق ينفس )روح( آدم ،ن است که موضوع علم اخالقيا ياجمال

 يو اجتماع يل فرديگانه راه کسب همه فضاي ،گردديات مستفاد ميات و رواياست. آنچنان که از آ

و...  يرخواهي، خيکار، وجدانيداربه عهد، امانت ينفس، زهد، قناعت، وفات ، عز ييجوقتير: حقينظ

 ،لتيخواه رذ ،لتيفض هخوا ،داست که اخالقيهو يخوبه ن بينفس است. بنابرا بيتهذ،

 ن امر در سعادت و شقاوت انسان است.يرگذارتريثتأ

 يانسان يهاانواع شناسنامه

به همراه  ياکند و ناچار است شناسنامهيم يزندگ يخاص يو اجتماع يمياقلط يانسان در شرا

در  يحت يااست که در هر نقطه يعيطب يا... شناسنامهله، نژاد، قوم ويصات قبداشته باشد. مشخ 

 ياوجود دارد. خداوند در قرآن راجع به پاره يعين شناسنامه طبيآمار نباشد، چن ةکه ادار ييجا

 يعين شناسنامه طبيما ا :ديفرماياظهار نظر فرموده است. آنجا که م حاًيها صرن شناسنامهياز ا

ناکم ها الناس انا خلقيا اي»کنند:  ييگر را شناسايکديم تا ياها خلق کردهنش انسانيرا همراه با آفر

 ،يعي، خواه طبيشناسنامه خواه آمار .(13 :)حجرات «و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا يمن ذکر و انث

 يها بخشن شناسنامهيگر هر چند هر کدام از ايانسان است. به عبارت د يقت وجوديرون از حقيب

ان دهند. انسيانسان را شکل نم يقيت حقيکدام هوچيدهند، لکن هيل ميت انسان را تشکياز هو

اکتفا  يمارآ ه شناسنامةاگر بو  «نيابان نشيب»ک ي ،بسنده کند يالهيو قب ينژاد اگر به شناسنامة

 يزيانسان را چه چ يواقع اما شناسنامة .(157 :1393، يآمل ي)جواد است «شهروند»ک ي ،کند

د در يکه با يشود. نکته بارزيانسان مطرح م يقيحق نجاست که شناسنامةيدهد؟ ايل ميتشک

ت يآن هو انسان يقيحق قت است که شناسنامةين حقيتوجه به ا ،نظر قرار گرفته شود ن مد  ين بيا

ه وج «اخالق» ،يم اسالميباشد. مطابق تعالياز انسان جدا نم يطيچ شراياست که در ه يازهي مم

 ينحوه ب ،انسان است يقيحق شود. اخالق، شناسنامةيم يگر تلقيکديها از ساز انسانتيبارز و هو

ود خ يقيحق کند. فرد اگر به شناسنامةيم يامت انسان را همراهيا، قبر، برزخ و قيکه هم در دن

گر يوجه بارز انسان با د اصوالًگر. يا موجود ديک شهروند و يک انسان است نه ي ،رجوع کند

، ي)آمد «اکرم الحسب حسن الخلق»ند: يفرماي)ع( م يگردد. امام علين فقره برميز به هميوانات نيح

ن نسب، حسب يتريکند و گرامين مييانسان را اخالق او تع يت واقعيحسب و هو (271: 2، ج1373
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ن شناسنامه همانند يکند. ايم يسن خلق انسان است که همواره او را همراهو شناسنامه، حُ

ا يمهر باطل بر آن حک گردد و  يهمراه انسان باشد و گاه يست که گاهين يآمار يهاشناسنامه

 شود ونگر دگرگين ديبه سرزم ينيزمست که با کوچ کردن از سرين يمياقل يهاهمانند شناسنامه

 (346 :6، ج1373، ي)آمد «ن کحسن الخلقيال قر»)ع( ير امام عليبلکه به تعب (157 :1393، يآمل ي)جواد

ان انس يقت واقعيگاهش در حقيانسان محسوب گشته و جا يشگين و همدم هميقر ،اخالق يعني

ز ا ن است که کدام شقيد ايآيش مينجا پيکه در ا يار مهميروح اوست. اما دو سوال بس يعني

 يقت وجودينکه حقيگر ايلت( و ديا اخالق رذيلت ياوست؟ )اخالق فض يشگياخالق همراه هم

از  کيگر کدام يکند؟ به عبارت دبرقرار  يتواند تناسب وجودين شق  ميانسان )روح( با کدام

 ل؟يک تحميف است و کدام يشقوق اخالق بر روح تشر

 ف؟يا تشريل ياخالق؛ تحم

؟ يفيا تشرياست  يليتحم يا اخالق بر فطرت و روح انسان امرين است که آياخالق ا ياز مباد يکي

لت بودن يا فضيلت و يخود برگردانده و رذ يگاه واقعيد اخالق را به جاين سوال بايق به ايپاسخ دق يبرا

 ندارد. انسان يروح انسان غير از يلت، موضوعيلت خواه رذيص نمود. چرا که اخالق خواه فضآن را مشخ  

در جهان  اصوالً بار  واقع شود. انيا زيز در جهان به حال او سودمند و يست که همه چين يجودمو

 د از نظر دور داشت که خداونديه باشد. نباي السويز نسبت به او عليشود که همه چيافت نمي يموجود

مخلوقات و جهان ت کمال است. انسان اشرف يز آن در غايده که همه چيآفر يانسان و جهان را به نحو

 يالذ»اند: کرده يادآورين موضوع را يات ابه کر  يات الهيدار همه صفات کمال و جمال است. آنهييآ

احسن  يلقد خلقنا االنسان ف»، (3 :)طه «يخلقه ثم هد يکل ش ياعط يربنا الذ»، (7 )سجده:« خلقه ياحسن کل ش

قت هستند که انسان و جهان ين حقينمودار ا يهمگگر يات ديآ ياريات و بسين آي. ا(5-4 :ني)ت «ميالتقو

در آنها راه ندارد. سر  احسن بودن انسان  يگشته که قصور و فترت يتلق ياله يو جمال يدو ظرف کمال

در  (22 :اي)انب «اال اهلل لفسدتا هما الههٌيلو کان ف»دا نمود: يتوان پيا ميانب در قرآن در سورة مبارکةو جهان را 

د واح ر واحد از منشأيتدب ،ت کمال برخوردار شونديدر غا يواقع آنچه باعث شده انسان و جهان از نظام

 يتوان انتظار نامبارکيهر لحظه م ،گرفتيآن را کثرت م ير نبود و جاياگر وحدت تدب يراستهاست. ب

ات و ريتمام خ ، منشأيديحتو ن مبدأيدفه و اتفاق در انسان و جهان داشت. بنابرارا بر اساس اصل صُ 
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الوصف مع .(76-75 :1393،يآمل ي)جوادگردد يشرک و کفر محسوب م ،ليهمه رذا أل است و منشيفضا

 گر چونيشرک است و از طرف د ،ليتمام رذا د و منشأيتوح ،ليتمام فضا گفت چون منشأتوان يم

د يوحش به تيگرا و طبعاً  لذا انسان فطرتاً ،ده شدهيآفر يديش توحيانسان بر اساس گرا ينظام وجود

 شود.يم يل بر فطرت انسان تلقيتحم ،هايها و ناراستيش به سمت کجيداشته و گرا يل انسانيو فضا

افعال و اعمال است.  همة يرت و ذات انسان مبنايس ،ت )ع(ياهل ب يمعرفت منظومة يبر مبنا

 يودوج ت و نحوةي فصل هو ملکه و پس از آن به منزلةل و سپس ابتدا در مرحله حا يانسان يدارهايپد

ر اصل انگينشانگر و ب ،چه فاسد چه صالح ،شوديم صادرکه از انسان  يگردند. هر عمليم يانسان تلق

 ياز کوزه همان برون تراود که دروست. امام صادق )ع( در پاسخ به سوال يريت اوست. به تعبيهو

ند که يفرماياشاره م (84 :)اسرا «شاکلته يعمل عليکل »ه يجهنم به آرامون تناسب اعمال با بهشت و يپ

ساس انسان را بر ا يقت وجوديکه حق ياتياز آ يکياست. در واقع  ياز مسائل اخالق ياريبس يگشاگره

ن قاعده در مباحث يت ايرسد که با توجه به اهميه است. به نظر مين آيهم ،ل کردهياخالق تحل

ر مباحث است که د يشترين بييازمند تبين است، ه وارد شدهين آيل ايکه ذ يفراوانر يو تفاس ياخالق

 ل بحث گذاشته شده است.يبه تفص يآت

 نکه:يقائل شد؛ ازجمله ا ييهان فطرت و شاکله تفاوتيبتوان يم نکته:

 است. ياکتساباست؛ برخالف شاکله که  ي. فطرت موهبت1

ست؛ برخالف يل نيجز به حق و صدق ما يعملش يو گرا ي. فطرت از لحاظ گزارش علم2

 ل به باطل است.يمتما يل به حق و گاهيمتما يشاکله که گاه

را بخشنده آن فقط خداوند است و اگر به انسان استناد ير خدا استناد ندارد؛ زي. فطرت به غ3

 يِ مبدأ فاعل ه؛ برخالف شاکله که بياست، نه مبدأ فاعل يل استناد به مبدأ قابليکند، از قبيدا ميپ

 انسان استناد دارد. يعنيب، يقر

است،  يانانس ياو ملکه ينفسان يست؛ برخالف شاکله که چون وصفيل ني. فطرت قابل تبد4

 .(190-182 :10ج، 1384، يآمل يجواد)ر است يپذليتبد

 ت در اخالقيرابطه عل

 يالماسر فالسفه يبه تعبقت انسان همان روح و يحق ،ت )ع( وارد شدهيره اهل بيهمانطور که در س

که در قلب نفوذ  يهر سنت ،ن اساسيبر ا .(82 :1، جي)مجلس «هُبّ اصل االنسان لُ» اوست نفس ناطقة
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بر اساس  .(176 :1393،يآمل ي)جواد گردديانسان محسوب م يم و جوهر اصلفصل مقو  ، به منزلةکند

 ديبهشت و دوزخ محصول عقان اساس يبهشت و جهنم متحرک است، بر ا ،انسان قاعدة شاکلة

نه  لتيا رذيلت و يگر اخالق فضيبه عبارت دگردد. يفرد محسوب م يرونيب يو رفتارها يدرون

 تا وسعت ياانسان در پهنه يرامونيا و امور پيت اشيسازد، بلکه هويت انسان را بر ميتنها هو

است گفته شود که آنچه امروزه  ين مقال ضرورياست. در هم يات انسانيت محصول اخالقينهايب

لت يلت و فضيد و اخالق رذيآيان ميسخن به م يخصوص در مکاتب غربهب يات اخالقياز اعتبار

 ،کنديعقال قلمداد م يبرساخته خرد جمعا يو  يرا ساخته و پرداخته عاطفه و احساسات فرد

 ياشهيو ر يقيحق يامر گناه و ثواب ،ت )ع(ياهل ب يدر هندسه معرفت 1شود.يمردود م يکلهب

 يا معطوف به احساسات فرديو  يرا قرارداد اجتماع توان آنيچ وجه نميداشته و به ه ينيتکو

ر آسن، يانهار من ما غگردد: يم مشاهده مياخالق به کرات در قرآن کر يِسازتيدانست.  بحث هو

در بهشت  ،يآمل يت اهلل جوادير آيبه تعب .(15 :)محمد)ص( انهار من لبن، انهار من خمر، انهار من عسل

ا بر يهستند که در دن يمخلص يهاانسان ،جوشد، بلکه مفج ران چشمهيآب از چشمه و چاه نم

ن اعمال و يدن گرفته و هميسار حکمت از قلوبشان جوشخود چشمه ،اثر مداومت بر اخالص

 بر اساس رابطة يابد. جهان هستييت مينيمختلف ع يهاتيانسان در آخرت در هو يکردارها

ست. در واقع ين اصل خارج نياز ا يآدم از شئون يکيت استوار است و اخالق هم به عنوان ي عل

سان م بارها انيت برقرار است. قرآن کريرابطه عل ،ج آنيح و نتاين اعمال انسان چه حَسَن چه قبيب

 يل اخالقيرذا همة يطور کله، زنا، ظلم و تجاوز و بييگوان ربا، رشوه، دروغيرا هشدار داده که پا

 .(137 :)آل عمران «نيف کان عاقبه المکذبياالرض فانظر ک يروا فيفس»گردد يم يجيمنتج به چه نتا

اخالق است.  يسازتيانگر هويب يت )ع( هم وارد شده که همگياز اهل ب يات متعدديروا

 يبرا يل اخالقيل و رذايفضاقت پرده برداشته که ين حقيز بارها از اين يا الهيمکاشفات اول يحت

 يدر مورد شخص ،ليعق ي)ع( پس از ذکر ماجرا يا مضرند. امام عليامت انسان سودمند و يقبر و ق

ن به سراغ م يشبانگاه شخص»ند: يفرمايه به نزد آن حضرت آورده بود ميکه رشوه را در قالب هد

                                                             
قي گرايي( کتاب نقد و بررسي مکاتب اخالگرايي و جامعه. براي مطالعه بيشتر بنگريد به: فصول اول و سوم )احساس1

 تاليف آيت اهلل مصباح يزدي.
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ا آب دهان ي يقِ با ييگو دم؛منفور که از آن منزجر بو يمعجون به همراه داشت؛ يآمد و معجون

است که باطن  يقت قطعين حقين ماجرا نشانگر ايا .(224خطبه  :البالغه)نهج «خته شده بود...يمار آم

اعمال  نه مشاهده فرموده بودند. همةيعه همان آب دهان مار بود که حضرت آن را ب ،رشوه لةيرذ

 يکردار انسان واقع بهشت و جهنم آوردةهستند. در ن دست يلت از ايلت خواه رذيانسان خواه فض

ن ج محصلة آين اعمال انسان و نتايگردد که بيب مشخص مين ترتيگر. به ايد يزياست نه چ

ش است مثل آت ينيو ع يقين دو امر حقيت بي رابطه عل يبرقرار است. گاه يو معلول يعل  رابطة

ن يز اين ياس دارند، گاهياز جنس ضرورت بالق ياگر رابطهيکديکه علت حرارت است و نسبت به 

جهت که روشن است فعل انسان از آن 1.رديگيجه آن شکل ميو نت ياريک کار اختيان يرابطه م

 زيرا ن يخاص يو اجتماع يفرد يمدهاايو پ يرونيو ب يتواند آثار درونيم ،خاص است يادهيپد

ن يم، بيسنجيب بر آن مبا آثار مترت  يانسان را وقت ياريدنبال داشته باشد. به هر حال فعل اختهب

و باشد و ا يدن به قرب الهياگر مطلوب انسان رس م؛ مثالًيابيياس ميها رابطه ضرورت بالقآن

ن افعال رابطه ين آن هدف و انجام ايشود که بيدر آن صورت گفته م ،ابديبخواهد به آن دست 

 .(62 :1389، يزدي)مصباح  اس برقرار استيضرورت بالق

 قت انسانيقاعده شاکله و حق

 ييو عالمه طباطبا ي، راغب اصفهاني، طبرسير فخررازينظ يشمندان اسالميآن چنان که اند

 ثم الذي يقوي»سد: ينويم يفخر رازبند.  د ويقه، مذهب، قيطرشاکله عبارت است از:  ،اندگفته

بر اساس مذهب و  يهر کس «سبيال يبمن هو أهد : فربکم أعلميعندي أن المراد من اآلية ذلک قوله تعال

مرحوم  تر است.افتهيت يهدا يداند که راه چه کسيز ميکند و خدا نيراه و روش خود عمل م

 يراغب در مفردات معنا .(286 :6ج ،1408، يطبرس) والمذهب ه: الطريقلهٌالشاکسد: ينويم يطبرس

الْمُشَاکَلَةُ من الشَّکْل أي : تقييد الدّابّة، يقال شَکَلْتُ الدّابّةَ و أصل » :ستهد و بند دانيرا ق شاکله يلغو

 يتِه أي: علشاکِلَ يقوله: قُلْ کُلٌّ يَعْمَلُ عَل .والشِّکَالُ: ما يقيّد به ومنه استعير: شَکَلْتُ الکتاب ، کقوله: قيدته و

چون  يعني .(462: 1385 ،ي)راغب اصفهان «اإلنسان قاهر يذلک أنّ سلطان السّجيّة عل سجيّته التي قيّدته، و

                                                             
هاي گونه داراي، امکان، امتناع. رابطه وجوب خودبين موضوع و محمول از سه حال خارج نيست: وجوب . رابطة1

 (  53 :1389الغير، وجوب بالقياس. )مصباح يزدي، بات، وجوب که عبارتند از: وجوب بالذ مختلفي است 



 ينيد يهادر پرتو آموزه ن از حاالت و اطوار نفس و فطرتياديبن يبازتاب ؛شاکله 

 

 

73 

 يليا خشود، لذيه او شاکله گفته ميه و سرشت خود است، به سجيدر بند و گرفتار سج يهر انسان

عالمه  تواند.ينم يخود عمل کند، ول ةيخالف سجکند که بريار تالش مياوقات انسان بس

: دنيفرمايو م کرده گر را نقليد ياز مجمع و مفردات، دو معنا شاکله يبعد از نقل دو معنا ييطباطبا

، يي)طباطبا هيئةال يالشين بمعن ها من الشکل بکسر: إنّقيل المثل و يمن الشکل بفتح الشين بمعن هُ: الشاکلقيل و

د نيفرمايگردد و در ادامه ميباز م يمورد نظر جناب طبرس يکه به نظر ما به معنا(189 :13،ج1385

ان که نچنآ يعنيه و شاکله انسان با اعمال او مانند نسبت روح او به بدن اوست، ينسبت سج که

م ياگر بخواه .(190 :)همان ستيز بدون شاکله عمل نيست؛ عمل انسان نيبدن بدون روح، بدن ن

ه در کدانست  يصفات ست آن را مستند بهيبايم ،مينمائ يريگيموطن اعمال و رفتار انسان را پ

 .مشترک متفاوت است يهاتيها در موقعاعمال انسانن سبب است که يبدذا هل. او قرار داردباطن 

ان ين استناد اعمال و رفتار آدمييو تب يشاکله ما را در بررس قاعدة يق بر مدارک و محتوايتدق

 سازد.يانسان رهنمون م يبه صفات و ملکات درون

 مدارک قاعده يبررس

 وبگو هر کس طبق روش )« سَبِيلًا يشاکِلَتِه فَرَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْد ييَعْمَلُ عَلقُلْ کُلٌّ » :مدرک اول

 شناسديبهتر م ،که راهشان نيکوتر است را ! آنهاپروردگار شما .کندي( خود عمل ميو خوخلق 

 .(84 :)اسرا

 و سرزمين پاکيزه )و« رَبِّه وَ الَّذِي خَبُثَ ال يَخْرُجُ إِلَّا نَکِداًوَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُه بِإِذْنِ » مدرک دوم:

ز ( جز گياه ناچيزارو شورهي بدطينت )هارويد اما سرزمينيشيرين( گياهش به فرمان پروردگار م

ل بحث از ين قاعده را ذيز ايالزم به ذکر است که حکما ن .(58 :اعراف) رويديارزش از آن نميو ب

به  را آن آن دو،ن يت بيان کرده و پس از اثبات سنخيعلت و معلول ب آن دو نيت بينخلزوم س

ل و نازل فاع ةفعل را مرتب ،ن مطلبيپس از نقل ا ييطباطبا ةعالماند. م دادهيفاعل و مفعول تعم

فاعل ان فعل و ياند که محکما گفته .(194 :1385،يي)طباطبا کنديم يه فعل معرفيعال ةفاعل را مرتب

 يوجود ةي است که با آن رابطذات ياو رابطه يوجود يتيسنخ ،که عنوان معلول و علت را دارد

ن يهمچن .وجود فاعل استتر از نيپائ يامرتبه نازله و درجهک يا يکند که گويجلوه م يعمل طور

ا مرتبه يدهد که گويوجود فاعل را چنان جلوه م ،و به عکس يادشده ةت و رابطيسنخ يعني
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ست. ن قرار ايمطلب از هم ،کيتشکاصالت از وجود فعل است، بلکه بنا بر اصالت وجود و  ياهيعال

چ ارتباط و يه ،ان فعل که معلول است و فاعل که علت استياند اگر مان که گفتهين بيبه ا

فعل  نين فعل را مختص آن فاعل و آن فاعل را مختص ايکه ا يواقع يتيو خصوص يذات يمناسبت

د، ر آن فعل برابر باشيست نسبت فاعل به فعلش با نسبت او به غيبايم و وجود نداشت ،کند

را به  يگر معنا ندارد که فعلين ديبر اکسان باشد، بناير فاعل ين نسبت فعل به فاعل و غيهمچن

سرين مفه است. اما ين دو آيا ،شاکله ن مدارک بر قاعدةيتردر واقع مهم .مينسبت ده ينيفاعل مع

، از ذکرشان از اطناب کالم يريجلوگ اند که براين چارجوب ذکر کردهيز در همين يگريات ديآ

 .کنيميم يخوددار

 ج مترتب بر شاکلهيآثار و نتا

شود. اما آنچه با حوزه اخالق و يحمل م يستيها و علوم مختلف زدر حوزه يبر شاکله آثار فراوان

 است:ن قرار يبد ،ن استيعلوم مرتبط قر

 ياخالق و علوم در حوزة يشود و کاربرد فراوانين قاعده حمل ميکه بر ا ين اثرياول :نخست

چ يصادره از انسان است. به ه «ن ذات و فعليت بي سنخ» ،دارد يتيو علوم ترب ير روانشناسينظ

رون داصالح عمل بدون اصالح صادر شود.  يل اخالقيد انتظار داشت از بستر ناپاک فضايوجه نبا

ه يکه نفس تزک يتا زمان .زنديعمل فاسد سر م ،ه فاسديت و سج يست، چرا که از شخصيممکن ن

موجه و انسان  يتوقع اعمال و رفتارها ،ب نگرددمعقول و منقول مهذ  يهااضتيو با انواع رد ونش

و  ه و هم عمل صالح ذو مراتبيه است که هم سجن نکته در خور توج يادوستانه محال است. 

از صالح و تقوا قرار  ياکه در رتبه ياهيابتدا سج گريارتباط متقابل هستند. به عبارت د يدارا

ت شاکله يرشد و تقو اتو همان عمل صالح موجب شدهاز عمل صالح  ياموجب مرحله ،دارد

ن يخواهد داشت و ا يتر از عمل صالح را درپيعال ياافته مرحلهيرشد صالحِ ةشود و شاکليم

ن يتريابد تا انسان به عاليينقدر ادامه مآر و تاثر ين تاثيشود و ايز باعث رشد شاکله مينمرحله 

د و يلپ ةر و تاثر در شاکليثأن تيا .نائل گردد ،است يهالل هفيدرجه کمال ممکن خود که مقام خل

ا ن مطلب ريتر شدن شاکله وجود دارد و ادير اعمال ناصالح در پليثأن و تآبروز اعمال ناصالح از 

 :کننديد مييتا ياتيآ
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چرا درباره منافقين دو دسته « فَما لَکُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّه أَرْکَسَهُمْ بِما کَسَبُوا: »اوله يآ

که خداوند به خاطر  يدانيد( در حاليمجاز م يجنگ با آنها را ممنوع و بعض ي)بعض ايد؟شده

 .(88 :)نسا وارونه کرده است يا به کلاعمالشان ) افکار ( آنها ر

ه ک يکسان يهااينگونه خداوند بر دل« قُلُوبِ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ  يکَذلِکَ يَطْبَعُ اللَّه عَل»وم: ده يآ

 .(59 :)روم نهديمهر م ،ندارند يآگاه

ب نهد بر هر قلياينگونه خداوند مهر م« کُلِّ قَلْبِ مُتَکَبِّرٍ جَبَّارٍ يکَذلِکَ يَطْبَعُ اللَّه عَل»م: سوه يآ

 .(35 :)مومنون متکبر ستمکار

 يبحث مهم شوند.ياز طرف خدا منه يو سکرامش آاعمال صالح موجب نزول  گريداز طرف 

رامون يبحث پ ،دارد يو علوم رفتار يبا روانشناس يد و ارتباط تنگاتنگيآيش مينجا پيکه در ا

و  ،صلا انسان تيشخصقت است که ين حقيشاکله مثبِت ا ت انسان است. قاعدةيرفتار و شخص

بات موج ،ستينطهارت قلب  جز يزيکه چت يشخص و ارتقا يتعال ،ن اساسي. بر افرع است ،عمل

نه اصالح عمل،  ميت هستيمور به اصالح شخصأما م نيبنابرا آورد.يانجام اعمال طاهر را فراهم م

ض يرا قلب مريشود، زيباشد از او عمل سالم صادر نمض يت انسان مريکه شخص يچرا که تا زمان

 « سَلِيمٍاللَّه بِقَلْبٍ ييَوْمَ ال يَنْفَعُ مالٌ واَل بَنُونَ، إِلَّا مَنْ أَتَ » ست.يدن درست نيدن و فهميدن، شنيد قادر به

 «حسب اعتقاداتکم ونياتکم يفهو يجازيکم عل»السالم منقول است: هيعل ياز امام عسکر (89و88 :)شعرا

 .(520 :1394، ي)حسن

ت. اس «ت انسانيهدا»بحث  ،شوديشاکله مترتب م که بر قاعدة ياجهين اثر و نتيدوم دوم:

 تينت و ني. هر چه انسان از طبا شاکله انسان ارتباط دارد کامالًمختلف بوده و ت يهدامراتب 

ه ب ،درون افزون گردد ياست و هر چه آلودگ يريپذاثر ت ويمستعد هدا ،برخوردار باشد يپاکتر

 ابد.ييز کاهش ميت او نيزان احتمال هدايهمان م

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ واَل » ن قاعده شاکله است:يه مربوط به همين آياول

بِجانِبِه وَإِذا َمسَّه الشَّرُّ کانَ يَؤُساً، قُلْ کُلٌّ يَعْمَلُ  ياإلِنْسانِ أَعْرَضَ وَنَأ يأَنْعَمْنا عَلَيَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً . وَ إِذا 

 يهمه نازل شده است، ول ين براآقر .(84-82 :)اسرا «سَبِيلًا يشاکِلَتِه فَرَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْد يعَل
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اکله در تفاوت ش ديرا با ن تفاوتيل ايدل .ن شفاء و رحمتيمومننند و يبين خسارت مآن از يظالم

کس بر اساس شاکله و ذات ن است که هريل تفاوت ايدل :ديفرمايلذا خداوند م جستجو نمود.

ت يشتر امکان هدايب ،داشته باشد يترو هر قدر که انسان ذات و شاکله سالم کنديخود عمل م

 داند کهيد خدا بهتر ميفرمايافراد مختلف است که م يايسجا ،شدن را دارد و بر اساس علم خدا

شود که تمام عادات و سنني که انسان بر اثر استفاده مي باالاز آيه  تر است.ت شدهيهدا يچه کس

يک عمل اختياري کسب کرده است، همچنين به اعتقاداتي که با استدالل و يا از روي  تکرارِ

ت ملکا صوالًاشود. پس به همه اينها شاکله گفته مي ،ننده دارندب پذيرفته که نقش تعيين کتعص 

ختياري دارد، همين ملکات است که به اعمال انسان شکل ا ةجنب و روحيات انسان که معموالً 

پيدايش آن مستند به عوامل  نکهيمشروط براسازد. دهد و خط او را در زندگي مشخص ميمي

ال کند که اعماختياري باشد. پس هر کس روي عوامل مخصوصي استعدادي و طبيعتي کسب مي

کردن اگر چه بسيار مشکل است ولي شود و عوضو کارهايش مطابق همان طبيعت از او صادر مي

در ذيل اين آيه  )ع(ق در روايتي از امام صاد .(65 :4، ج1376قرشي، تهران، ) کندسلب اختيار نمي

 يعمل علي النيّة افضل من العمل اال و ان النية هي العمل ثم تال قوله عزوجل قل کلّآمده است که فرمود: 

نيت از عمل افضل است، اصالً نيت همان عمل  .(236 :4، ج1422عروسي حويري، ) شاکلته يعني علي نيته

، 1370، يرازيشمکارم ) نيت است ،که منظور از شاکله ندفرمود باالآيه  ضمن تالوت است. سپس امام

 ،خيزديو آن اينکه نيت انسان که از اعتقادات او برم دارد بر در ياين تفسير، نکته جالب .(248 :12ج

 يامر مقيد کننده است، لذا گاه ينوع شاکله يعن خود نيت يک اصوالًدهد، و يبه عمل او شکل م

ر حال خط عمل را برتر از عمل شناخته، چرا که به ه تفسير فرموده و گاه آن نيت را به خود عمل

 ت.منشعب از خط نيت اس

توان در معابد ( پرسيدند: آيا ميالمالس خوانيم که از امام صادق )عليهيم يدر روايت ديگر

ن يا ما در آپرسد: آيم يکس .: در آنها نماز بخوانيدندنماز خواند؟ فرمود ينصار ييهود و کليساها

آنجا که  يخوانمگر قرآن نمي !ي: آرندخوانند؟ فرمودنماز بخوانيم هر چند آنها هم در آن نماز مي

 يو: تو به سندسپس فرمود «سبيال يشاکلته فربکم اعلم بمن هو اهد يقل کل يعمل عل»فرمايد: مي

 رها کن.ات نماز بخوان و آنها را قبله
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 ،ب به شاکله او دانسته و به اين معنا که عمل هر جا باشدمترت  پس در اين آيه عمل انسان را 

ش ينجا پيکه در ا ي. سوالاز کوزه همان برون تراود که در اوست .مناسب با اخالق آدمي است

ا يگر آيا ناقصه؟ به عبارت دياست  ت تام ي عل يا نقش شاکله در انسان داراين است که آيا ،ديآيم

 ؟ ستنده ن عوامل متشکله شاکله کدامياز انسان صادر گردد؟ همچن يفعل توان برخالف شاکلةيم

رار ن قيبد ،دارند ييسزاهانسان نقش ب اکلةل شيکه در تشکرا  ياملوع يزاده آملعالمه حسن

تند که در سعادت و شقاوت انسان هس ينها اصولي، اجتماع و معاشر. ايکنند: نطفه، مرب يم يمعرف

 يشتر مطلب به معرفياتقان ب يبرااست  يضرور .(104 :1392زاده، )حسن دارند ييسزاهر بيثتأ

  هر کدام پرداخته شود: ياجمال

همان  يعني امل وراثتتوان به نقش عيم ،انسان شاکلة يريگن در شکليادياز عوامل بن الف(

 ،الزم را داشته باشند يهامراعاتن يوالد. اگر اشاره نمودد يآيوجود مهکه فرد از آن ب يانطفه

 يرک سيو لقمه  يپاک توان بهيمالزم  يهااز مراعات د.ينمايجاد ميدر روح فرد ا يرات فراوانيثتأ

ن آمده است: يامبر اکرم )ص( چنياز پ يتيدر رواشاره نمود. ا يو اعتقاد ياخالق يهامراعات

د که عِرق يخود )همسر مناسب( انتخاب کن يهانطفه ي: برا«روا لِنُطَفِکُم فَاِنَّ العِرقَ دَسَّاسُيتَخَ»

 يهِ أَيءَ تَحتَ التُّرَابِ فِيدَسَّ شَ»آمده است:  المنجد . در(559 :2، ج1410س،يادر)ابنر دارد يتأث يپنهان

عنوان مثال ذکر شده و به « رَةٌ حَمرَا تَندَسَّ تَحتَ التُّرَابِ يةٌ قَصِيحَ يدَسَّاس أَ»ز يو ن« هِ وَ أَخفَاهُيأَدخَلَهُ فِ

 يبه معنا« دَسَّ»ن، يبنابرا .(214: 1421)معلوف،« األَبنَاءِ يأَنَّ أَخالَقَ اآلبَاءِ تَتَّصِلُ إِلَ يالعِرقُ دَسَّاسُّ أَ»که 

ن است يا ،در خاک و پنهان نمودن آن است و مقصود از دس اس بودن عِرق يزيداخل کردن چ

امبر يت، پين روايکند. در ايبه فرزندان منتقل م يپنهانن را به طور يات اخالق والديکه خصوص

دس اس « عِرق»را ي؛ زديکنينش مينطفة خود گز يبرا يد چه محل يد ديکه با دنيرمافي)ص( م

ا را به فرزندان منتقل ياخالق و سجا ه،قت است که نطفين حقياشاره به ا« دس اس»است و کلمة 

نَصابِ تَضَعُ وَلَدکَ فَاِنَّ  ياَ ياُنظُر فِ: »ند)ص( فرمود يرسول گرام .(83 :1، ج1358 ،ي)حج تسازد يم

، 1405، ي)الهند« گذاردير ميتأث يکه عرق پنهان يدهي: بنگر فرزند خود را کجا قرار مالعِرقَ دَسَّاس

 يق را با نور وحين )ع( که حقاي. رسول اکرم )ص( و معصوم(309 :1361، يو قضاع 855 :15ج 

گر يات ديت و رواين روايو در ا ندالقت )وراثت( توج ه کامل داشتهم خين قانون عظي، به ادنديديم
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به عبارت  .اندو کلمة عِرق را معر ف عامل وراثت )ژن( قرار داده ندابزرگ سخن گفتهن راز يدربارة ا

ده افا« عِرق»کنند، از کلمة ياستفاده م« ژن»از کلمة  يکه امروز محافل علم ييگر، همان معنايد

ث در کمال صراحت از قانون وراثت سخن گفته است و از عامل آن به کلمة ين حديشود. ايم

ه د و توج يکند که از قانون وراثت غافل نباشيه ميروان خود توصياست و به پ ر نمودهيعِرق تعب

 .(109 :1392، ي، گوهريري)بص نه پاک باشد تا فرزندان شما وارث صفات ناپسند نشونديد زميکن

هاي شخصيت انسان، شرايط گيري و دگرگونيکي از عوامل مهم و اثرگذار بر شکلي ب(

مختلف محيطي اعم از زمان، مکان و يا محيط انساني و اجتماعي است. در بسياري از موارد، 

هاي افکار و خصلت تواند رفتار،مساعد و مناسب، مي تغيير محيط و فراهم ساختن محيط تربيتي

اين  شناختيِهاي جديدي را در وي جايگزين سازد. مبناي روانربي را تغيير دهد و ويژگيمت

روش، اصل تأثيرپذيري انسان از شرايط محيطي است که در ضمن نظرية يادگيري اجتماعي بيان 

 ياهتنها معلومات و مهارت ،ابدييم انتقال مت به متعل  يم و تربيند تعليآآنچه در فر شود. در واقعمي

نتقل ز به شاگردان مياو ن يو رفتار ظاهر يات، حاالت نفساني لقبلکه تمام صفات، خُ ،ستيمعل م ن

ت ن اسين نکته مهم توجه گردد که آنچه مهم است اياست به ا يت ضروري. در بحث تربشوديم

 يک مربي «هالناس معادن کمعادن الذهب و الفض»ت اير روايست، بلکه به تعبيا ابزار نيو  يکه انسان ش

 يمرب ن نقشيدر دستان اوست. بنابرا يين مهم توجه داشته باشد که چه گوهر گرانبهايد به ايبا

 برخوردار است. ياهژيار ويگاه بسيت در اسالم از جايترب م ويو تعل

 ت انسان محسوبيشخص يريگن عوامل شکليثرترؤکان از ميبدون شک دوستان و نزد ج(

ع( ) ين عليرالمومنيش است. اميش دوستان خويآمده که انسان بر ک ات مکرريشوند. در روايم

ر يثکه تأ است ييهانها فقط نمونهي. ايستيم کيست تا بگويند: به من بگو دوست تو کيفرمايم

وَ أَنْذِْر »: ديفرمايم پيامبر )ص(خداوند خطاب به  کند.يدوست بر روح و روان انسان را بازگو م

است، معاشرت « عشرت»ره از نظر لغت يعش ةماد  کت را انذار بده!يو اقوام نزد «نَيالْأَقْرَبرَتَک يعَش

ه گفته ره کيگر است. لذا عشيکديبا  يختگياد و آميارتباط ز يمعاشرت نوع يعنياز عشرت است. 

کار ره را هم که به يد. لغت عشيفرماين باب است و مسئله خانواده را مطرح ميشود، از هميم

را که با تو رابطه تنگاتنگ دارند را انذار  ييآنها يش آن است که از نظر خانوادگيرد، معنايگيم
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ر معاشر و خانواده در يثلذا تأ .کان دارديگذارد که اشاره به نزدين را هم ميد أقربيق يبده! حت

 ن است.ياديار مهم و بنيت انسان بسيشخص يريگشکل

ط يکه فرد از مح ي. تجارباست طيمح عامل ،نسانت اي شخص درر ث ؤمو  عوامل مهمگر يد ازد( 

افت يدرط يکه از مح يراتيثأط دارد، بازخوردها و تيکه با مح يکند، ارتباط و تعامليخود کسب م

: شباهت نديفرماي. امام علي )ع( مدهدير قرار مياو را تحت تاث تيشخص يريگدارد، رشد و شکليم

زمان خود از نظر اخالقي بيشتر است از شباهت به صفات خانوادگي و  مردم به محيط اجتماعي

از صفات اجتماعي خود را از  يبسيار ،جوانان و نوجوانان يامروز يايخلقيات پدران آنها. در دن

هاي مختلف خانواده، مدرسه، کوچه و محله به طور متناوب با آنان گيرند که در محيطکساني مي

ياري از موارد شاهد رفتارهايي از آنان هستيم که از محيط اجتماع در تماس هستند و در بس

افراد  ياي نيرومند و تواناست که عموم مردم به استثناهاي اجتماع به اندازهکشش اند.کسب کرده

ن خويشتن را با آداب و سن کنند و بدون انديشه و فکر،بزرگ و نوابغ از تمام مقرراتش پيروي مي

اجتماع قادر است به آساني جوانان را همرنگ خود نمايد و  نيرومندِ سازند. محيطِآن منطبق مي

در خود حل کند.  ،هاي اجتماعي نيستات خانوادگي آنان را که هماهنگ روشصفات و خلقي 

 امالً ک يان داد که شاکله امرين پاين چنيت انسان ايشاکله و شخص مسئلهتوان يالوصف ممع

چ ين خصوص هيگردد. خداوند در ايل ميها تحصات، افعال و اعمال انسانياست و با ن يارياخت

سعادت و شقاوت  ،يارين انسان است که با انجام امور اختيل ننموده و ايبر انسان تحم يجبر

 زند.  يخود را رقم م

 جهينت

 شود که:يمشخص م ياخالق اسالم يهابا تدبر در آموزه

 «يو معلول يعل»او رابطه  يو اخرو يويبا سعادت دنات، افعال و رفتار انسان ين نيب -1

 برقرار است.

 يلقت «سازتيو هو يني، تکويقيحق» يست، بلکه امرين يو اعتبار يقرارداد ياخالق امر -2

 گردد.يم

 است که با فطرت متفاوت است. ياکتساب يامر ،شاکله -3
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نشر تهران: ، )ع( يرر امام حسن عسکيمتن و ترجمه تفس ،(1394دانوارالکاظم )ي، سيحسن -

 .الزهرايبن

 .دانشگاه تهران نشرتهران: ، لغت نامه ،(1372اکبر )يدهخدا، عل -

 .عه نورينشر طلتهران: ، مفردات الفاظ القرآن ،(1385ن )ي، حسيراغب اصفهان -

تهران: ، (يزديت اهلل مصباح ي)برگرفته از آثار آ ياخالق اسالم ،(1392، حسن )يصادق -

 .انتشارات سمت

 .13ج ،الکتب االسالميهدار :تهران، زانير الميتفس ،(1385ن )يدحسدمحم  ي ، سييطباطبا -

 ، چاپ دوم.6نا، ج: بيروتي، بانيالبر مجمعيتفس ،(1408) ي، ابوعليطبرس -

 .سسه التاريخ العربيؤمبيروت: ، 4ج ،نورالثقلين تفسير ،(1422جمعه )، ابنيزيحو يعروس -

 .4ج ،االسالميهدارالکتب: تهران، قاموس قرآن ،(1376)علي اکبر سيد، يقرش -
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و  يمرکز انتشارات علم تهران:، األخبار شهاب يفارسشرح   ،(1361، محم د بن سالمه )يقضاع -

 .يفرهنگ

 بيروت:، سنن األقوال و األفعال يالعم ال فکنز، (1405ن )يالد بن حسام ي، عليالهند يالمت ق -

 .چاپ پنجم، مؤس سة الر ساله

 .يغات اسالمينشر سازمان تبل تهران: ،فلسفه اخالق ،(1389) ي، محمدتقيزديمصباح  -

 يپژوهش يموسسه آموزشقم: ، يمکاتب اخالق ينقد و بررس ،(1393) ي، محمدتقيزديمصباح  -

 .ينيامام خم

 .دارالفقه للط باعة و الن شربيروت:  ،الل غه يالمنجد ف، (1421س )يمعلوف، لو -

 .12ج ،االسالميهدارالکتبتهران: ، تفسير نمونه ،(1370ناصر )مکارم شيرازي،  -

 .دارالنعمان للطباعه و النشرنجف: ، السعاداتجامع ،تا(ي)ب يدمهد، محم ينراق -

، يق محمد داماديح و ترجمه و تعلي، با مقدمه و تصحب االخالقيتهذ ،(1365) يبن عد ييحي -

 نا.: بيتهران

- Gert, Bernard (1989) Morality: A New Justification of the Moral Rules, 

Oxford, New York 

 


