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Abstract
Although some Muslim scholars have been affected in their
ethical system by ancient Greek philosophers, they have also
added some Islamic teachings to it and established a combined
ethical system (philosophical and religious). Raghib Isfahani,
the author of Al-Dharīʿa, is one of these Muslim scholars whose
ethical system in this book should be regarded as a combined
Islamic Virtue Ethics. It is the combination of Quranic and
Philosophical Virtue Ethics. The general framework of his
theory is philosophical adopted from Aristotle's and Plato's
Virtue Ethics, however, the content of his theory is completely
Islamic and Quranic. One of the significant innovations of
Raghib in philosophical Virtue Ethics is adding religious
virtues to moral virtues. He added theses four religious virtues:
Hidāya (God's guidance), Rushd (God's supplement), Tasdīd
(God's giving strong will to individuals) and Taʾyīd (God's
assistance) to Plato's four ethical virtues (wisdom, temperance,
courage and justice). He has called them Tufīqī virtues.
According to Raghib, there is no way to obtain virtues but by
God's guidance and supplement. By inspiration from Quran, he
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divided justice into absolute and conditional one. This
innovation help us in reconciling Muʿtazilites and as Ashʿarites
dispute in being moral goodness and badness rational or
religious.
Keywords: Raghib Isfahani, Al-Dharʿia, Virtue

Ethics, Tufīqī

Virtues.

Extended Abstract
Introduction
Rāghib Isfahānī (died 502 AH/1109) is one the great Muslim
moralists and interpreters. In addition to al-Mufradāt, a book in
semantics of The Quranic terms, al-Dharīʿa ilā Makārim al-Sharīʿa,
is a significant source in Islamic ethics. In this paper, the important
parts of this book will be reviewed. Rāghib has excellently combined
some elements of philosophical ethics with Quranic ethics. On one
hand, some elements of Platonic-Aristotelian virtue ethics, like
Plato’s division of human soul faculties, four main moral virtues and
Aristotle’s golden mean are seen in this book. On the other hand,
many ethical verses of the Quran and some Quranic virtues are
observable. In Rāghib’s opinion, religion and reason are
supplemental. “Know that reason is not guided but through religion
and religion is not interpreted except by reason. Reason is like head
and religion like body” he hassaid (Raghib Isfahānī, n.d. a, p. 50).
This kind of thinking is the base of his ethical theory in al-Dharīʿa.
This book has seven chapters. In accordance to the style of most
Islamic moralists, the first chapter of the book has been begun by
psychology, human’s soul and its faculties. The second chapter is
about reason and knowledge, and the virtues and vices of human’s
reason. The third chapter discusses human’s appetite faculty and its
virtues and vices. The fort chapter has been devoted to the anger
faculty and its moral virtues and vices. The Fifth chapter is about
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justice, injustice, kindness and hatred. The last two chapters are about
business, jobs and the related moralities.
The Meaning of Happiness
In discovering the meaning of happiness (eudaimonia), Rāghin begins
with Aristotelian introduction that we need first to find out the main
function and activity of human beings. The one that distinguishes
human from animals and plants. What separates us from animals and
plants is reason and intellectual faculty. Rāghib says that humans
approach to angles which are entirely intellect beings with the faculty
of knowledge (intellect) and to animals with appetite and nourishment
faculty. Therefore, everyone should devotes his endeavors to train the
faculty of intellect with knowledge. Then, he/she will be an angle as
the Quran says: “This is not a mortal; but this is a noble angle” (Q:
Yusuf, 31) (Rāghib Isfahānī, 1428, pp.79-80).
Based on the verses of Quran, Rāghib determines the
characteristic activity of humans in this world. Our main functions are
three: 1) living on the earth and preparing the needs of our life as
Quran says: “It was He who brought you into being from the earth
and made you inhabit it” (Q: Hud, 61); 2) God’s worship as the verse
says: “I created jinn and mankind only to worship Me” (Q: AlDhārīyāt, 56); 3) Acting on the earth as God’s successors: “He said,
‘Your Lord may well destroy your enemy and make you successors
to the land to see how you behave” (Q: Al-Aʾraf, 129). The man who
deserves to be called God’s successor is the one who has successfully
managed the relationship between his body and soul’s faculties. In the
other word, the man has gained the virtues of justice, wisdom,
courage and temperance. According to Rāghib, someone who has not
purified his soul and not obtained the moral virtues does not deserve
to be called God’s successor and undertake the policy of people and
society. As Quran says: “vegetation comes out of good land in
abundance, by the will of its Lord, but out of bad land only scantily”
(Q: Al-Aʾraf, 58). Human’s essence and soul is a land that its fruits is
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good or bad actions. Therefore, the first condition for politicians is
purifying their soul from moral vices (Ibid, 82-86).
The ultimate happiness in Rāghib’s ethical theory is placing in
God’s heaven as Quran says: “As for those who have been blessed,
they will be in Paradise, there to remain as long as the heavens and
earth endure” (Q: Hud, 108) (Ibid, 106).
Kinds of Virtues
As I mentioned above, according to Rāghib, the ultimate and chief
good and happiness for human being is otherworldly happiness. The
otherworldly happiness involves four virtues: immortality
(permanence without ending), absolute power, absolute knowledge,
and richness without need (Ibid, p. 106).
Rāghib says the way of reaching to the otherworldly happiness is
obtaining moral virtues and purifying the soul (Rāghib, 110). The
main moral virtues are Knowledge, temperance (chastity), courage
and justice. These moral virtues are not completed except by
obtaining bodily virtues which are health, power, beauty and long life.
These bodily virtue also are not completed unless by external virtues
which are worth, family, dignity and big gens. In Rāghib’s opinion,
these external virtues just comes from God’s grace. God’s grace
involves four things which he calls Tufiqi virtues: Hidaya (God's
guidance), Rushd (God's supplement), Tasdid (God's giving strong
will to individuals) and Taʾyīd (God's assistance) (Rahgib Isfahānī,
1428, pp. 106-7).
Rāghib like other Islamic moralists, says that the way of gaining
moral virtues is purifying the faculties of the soul. Following Plato’s
lead, he states three faculties for human soul: reason, anger and
appetite. By purifying and improvement of the faculty of reason,
humans reach to the virtue of wisdom and knowledge. By purifying
the faculty of anger and appetite, the virtues of courage and
temperance are obtained. The last virtue which comes out after
purification of all faculties is justice. Therefore, in Rāghib’s theory,
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the main moral virtues are these four as the former philosopher have
stated (ibid, p. 95).
Tufīqī (Merciful) Virtues
One of the important innovations that Rāghib has done in the
history of Islamic Ethics is adding religious and Quranic virtues into
the four main philosophical virtues. His act is like Aquinas in adding
three Christian virtues (faith, hope and love) to Greek moral virtues.
As I mentioned, Rāghib divides virtues and goods into five kinds.
Firstly he divides them into otherworldly and this-worldly virtues.
Then divides this-worldly virtues into moral, bodily, external and
Tufīqī virtues. He means by Tufīqī the virtues are obtained just by
God’s Tufīq. “Tufīq” is an Arabic word and literally means mercy
and grace. He has inspired this name from the Quran which says about
ethical purification: “If it were not for God’s bounty and mercy
towards you, not one of you would ever have attained purity. God
purifies whoever He will” (Q: Nur, 21). “Tufīq” as an Islamic
theologian term which means the accordance of human’s will and act
to Divine providence and will.
Like philosophical virtues, Tufīqī virtues are four: Hidāya (God's
guidance), Rushd (God's supplement), Tasdīd (God's giving strong
will to individuals) and Taʾyīd (God's assistance). Hidāya, the first
Tufīqī virtue, has three steps in this world. First is recognizing the
paths of right and evil. God has shown the right way by reason and
through sending prophets and religions. As the Quran says: “And We
point out to him the two clear ways [of good and evil]?” (Q: Al-Balad,
10). The second step of God’s guidance is increasing human’s
knowledge and right deeds. This one has been mentioned in the verse
“God has increased the guidance of those who follow the right path,
and given them their awareness [of Him]” (Q: Muhammad, 17). The
third step of God’s guidance is sending prophets and the light of
Vilaya and Nubuwwa. “Say, ‘God’s guidance is the true
guidance.”(Al-ʾAnʿām, 71). The second virtue of Tufīqī virtues is
Rushd or God's supplement. Rāghib means by this one God’s
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attention to a man when he\she wants to do a right deed and makes
him/her strong in doing what profits and weak in doing what harms.
As the Quran said: “Long ago We bestowed right judgment on
Abraham and We knew him well” (Q: Al-Anbiya, 21). The third
virtue is Tasdīd which Rāghib means by this human’s standing,
willing and moving toward his/her right aim and goal in a way that
could reach in short time. We asks God to guide us toward the right
path and give us a strong will in the first surah of the Quran: “Guide
us to the straight path” (Q: Al-Fatiha, 6). The last virtue is Taʾyīd
(God's assistance). He means by that God’s endorsing human’s will
and acts by giving him/her internal insight and external power and
strong. The verse “I strengthened you with the holy spirit” (Q: AlMaʾida), 110) refers to this virtue (Rāghib Isfahānī, 1428, pp.119120).
Conclusion
The general structure of Rāghib’s ethical theory is depended on Greek
Virtue Ethics. Rāghib has accepted Plato’s division of soul faculty
and four main virtues. He adopted some aspects of Aristotle’s virtue
ethics like the golden mean. However, he has combined these
philosophical Greek aspect of ethics with the Quranic and Islamic
teachings in a best way. As when you read his al-Dhariʿa you never
feel its philosophical aspects. One of the main innovations of his
ethical theory as an Islamic Virtue Ethics theory is adding four
religious virtues to Plato’s four main virtues.
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دانشگاه زنجان

فصلنامه تأمالت اخالقی

دورة اول ،شمارة اول ،بهار  ،9911ص .999-909
شاپا6262-0190 :

پیوند اخالق فلسفی و دینی در الذریعة راغب اصفهانی
حسین

اترک 1

چکیده
برخی از حکمای اسالمیی رره ر ظاا اخمیی خیش

یأثرر از ییسسییا شیظا باسأا

بیرهاظد ولی اغسب تمش راشالأ اظد اخمق یسسفی آظها ا با آییزههای ظاب رشنی یخسیط
کنند و شک ظاا اخمیی تسفیقی (یسسالالفی-رشنی) ا ائ ظماشند .اغب اصالالفهاظی صالالاحب
کأاب شالالرشا الی ش ا الی یکا الیالالرش ا شکی از اشن حکمای یسالالسما اسالال  .ظارش
اخمیی اغب ر اشن کأاب ا ییتیا ر زیره ظارش های اخمق یضیس

یرا رار .اغب

رره ر ساخأا کسی ظارش اخمییاش یأثرر از اخمق یضیس ایمطی و ا سطی اس
ایا ر یحأیای عسمی آ کأابی ظارش ای کایم رشنی و یرآظی اس

و هندا

ظگ و بیی

یسسالالالفی ظالدا ر .وی ب خیبی اخمق یسسالالالفی و یرآظی ا ب هه آییخأ اسالالال  .شکی از
ابأکالا ا یهه اغالب ر اشن کأاب ک ظاشالالالی از بهره ریری وی از یرآ کرشه اسالالال
ایزو ر یضالاش رشنی ب یضاش هها راظ اصسی یسسفی ش نی حکم
عدال

اسال  .وی هها یضیس

هداش

عف

شااع

و

شد تسدشد و تثشید ا ب عنیا یضاش تیییقی

بر آظها ییایزاشد .ب عقیده اغب هیچ کس اهی ب هیچ شک از یضالالالاش ظدا ر یبر ب
هداش

الهی و حم

او .تقسالالیه عدال

ظیعی اه ریالای ح اخأم

ب یطسو و یقید ک بر رریأ از آشا یرآ و ب

حسالن و ی ع عقسی و شالرعی ی أزل و اشالاعره اس

 .1راظییا یسسف راظیباه زظاا atrak.h@znu.ac.ir

تا شخ ر شای  /1938/8/11 :تا شخ پیشرش1938/11/11 :

ظیز از
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اغب اس

ابأکا ا

ک ر کم رشبر حکمای اسمیی رشده ظمیشیر.

واژگان کلیدی :اغب اصفهاظی الذریعة اخمق یضیس

اسمیی یضاش تیییقی.

مقدمه
اغب اصالالفهاظی (یأییای  215ق ).ک بییالالأر کأاب المفررا او ییالالهی اسال

صالالاحب

کأاب اخمیی ا زشالالمندی ب ظا «الذریعة الی مکارم الشررعیعة» اسالال  .اشن کأاب پییظد

بسالیا خیبی بین وشکرر یسسالالفی ب اخمق -ک بییالالأر آ ا ر کأابهاشی هی یصالالی
ینأزع یا ابی رسرالة یی اخالق ابن سالینا السعادة و اإلسعاد ابیالحسن عایری تهیشب
االخمق یسالکیش و اخمق ظاصالری طیسالی ییالالاهده ییکنیه -و وشکرر رشنی و ظقسی ب
اخمق اشاار کرره اسال ال  .ب طی کسی ر اظدشیالالالا اغب عق و شالالالر یکم شکدشبر
هسالأند .وی ر کأاب تفصالالی النیالالثتین و تحصالالی السال ارتین ر بیا

ابطا عق و شالالر

هنین ییریشالد« :اعسه ا ال ق لنشهأدی اال بالیالالالر و الیالالالر الشأ ین اال بال ق یال ق
کاألس و الیالالر کال نا »؛ «بدا ک عق هداش
ظمی شالالیر یبر با عق ؛ عق هی بنیا اسالال

ظمی شالالالیر یبر با شالالالر و شالالالر ت یین
و شالالر هی بنا » ( اغب بیتا الا ص

 .)21اشن طرز تفکر اغب ر کأاب الذریعة ینار ب پییظد اخمق یسسالالالفی و رشنی شالالالده
اس  .وی ر اشن کأاب عموه بر بهره جسأن از اسسیب ظاا و ها هیب اخمق یسسفی
ک ی أنی بر بحث ییای ظفس یضالاش هها راظ اصالسی و یاعده اعأدا ا سالطی اسال

ب

خیبی از آشا یرآظی و واشا اسمیی بهره جسأ ب طی ی ک ظگ و ل اب یسسفی از
رریأ شده و بییأر ص غ رشنی شایأ اس .

اخمی

اشن کأاب ییأم بر هف یص اس ک یص او ب سیاق اغسب حکمای اسمیی با
بحث از ظفسشناسی ییای ظفس و یضاش آظها آغاز ییشیر .یص رو ر با ه عق و عسه
اس ال

و ب یضالالاش و اش ییه عایس ییپررازر .یصال سالالی ر با ه یضالالاش و اش ییه

شهیش یص هها ر با ه یضاش و اش ییه غض ی و یص پناه ر با ه یضاش عدال
ظسه یح

و بغض اس  .رو یص اخیر ر با ه صناعا و یکاسب و اخمییا یربیط

ب آظها اس  .هماظطی ک از یصی کأاب وشن اس
کأب اخمیی یسسالالفی اس ال

ساخأا کسی آ بر اساس ساخأا

ولی یحأیای آ یمسی از آشا و واشا اسال

ک اغب ب
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و زش اشی یأناسالب با ییوالی بحث آظها ا جمک کرره اسال  .ر اشن یقال س ی

ییشیر ومن رزا شی از کأاب الذریعة ظیآو یهاشی ک اغب ر طرح ظارش اخمیی
ر یقاشس با رشبر حکمای اخمق اسمیی راشأ اس

خیش

بیا رررر.

 .1قوای نفس از نظر راغب
تقسالالیهبندیهای یأ دری از ییای ظفس ر کأب اخمیی و عسهالنفس وجیر را ر .شالالاشد
ییالهی ترشن تقسالیهبندی از ییای ظفس تقسیه بندی ایمطی اس
عق

ک برای ظفس س ییه

شالالهی و غضالالب ر ظار ییریرر (ایمطی  1911ص .)1155 .هرهند ا سالالطی

ینأقد اشن تقسالالیهبندی اس ال

و ت دار ییای ظفس ا بی

از سال ییراظد  1ولی اشن تقسالالیه

بندی از ییای ظفس ر کأب اخمیی حکمای یسالالسما بسالالیا شالالاشک و اش( اس ال

(ظک.

ابن سالالالینا  1338ص 922؛ یسالالالکیش  1981ص 91؛ طیسالالالی  1119ص 11؛ غزالی
 1383ص .)11تقسالالالیهبندی رشبری ک واج یاب تیجهی ظزر حکمای یسالالالسما را ر
ک ییای ظفس ا ر تقسیه او ب رو

تقسالیه بندی هها راظ خیاج ظصالیر طیسالی اس

ییه ار اکی و تحرشکی و ر تقسیه رو ییه ار اکی ب رو ییه عق ظاری و عق عمسی
و ییه تحرشکی ب رو ییه شهیی و غض ی تقسیه ییکند (طیسی  1119صص.)19-15 .
یمصالالالد ا و یم یهدی ظرایی عموه بر تقسالالالیه بندی سالالال راظ ایمطیظی و هها راظ
طیسالالالی ر تقسالالالیه بندی جدشدی ییای ظفس ا ب هها ییه بهیمی (شالالالهی ) سالال ی
(غضالب) شالیطاظی و یسکی (عق ) تقسیه ییکنند ک از ییه شیطاظی یکر خدع حیس
تک ر حب جاه ایأخا و اسالأیم صالار ییشالیر .آظها بدشن طرشو برای ییه عایس شث
الهی یائ شالدظد ک ینیالا پاکیها و طها

ها ر ظفس اظسالاظی اس

(یمصد ا 1159

ج 3ص85 .؛ ظرایی  1151ج 1صص.)91-91 .
اغب اصالالالفهاظی ت دار ییای ظفس ا ر ابأدا پن( عدر کر ییکند )1 :ییه غیا ک
وظیفا آ
ر شای

شد ظمی و تیلید یرزظد اس ؛  )5ییة حس ک احساس لی و ر ر تیسط آ
ییشیر؛  )9ییة تخی ک تصی صی

اشیا ب د از یطک ا ت اط از حیاس وظیفا

آ اسال ؛  )1ییة ظزو شا یی ک وظیفا آ طسب یمئما و واشأمندی و همچنین یرا
 . ۱ا سطی ییای ظفس ا ییه غا ش شییی حساس یحرک و ظاطق بیا کرره اس ( .ا سطی 1918ب ص )31
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از ظایمئما و کراه

از ایی یخالا اسالال ؛  )2ییة تفکر ک ت ق

تدبیر أی و ظار از آ اس

حکم

اظدشیالال

( اغب اصفهاظی  1158ص  .)19اشن تقسیه بندی از ییای

ظفس پی تر ر آرا یا ابی ییالاهده ییشیر (ظک .یا ابی  1913ص .)125-121 .وی
ر ارایال بال بیالا ییای یالد ک ییپررازر و ت دار آ

ا ظیز پن( عدر کر ییکند بدو

اشنک جاشباه اشن ییا ا ر تقسیهبندی او ک ت دار ییا ا پن( کر کرره بیر ت یین کند
و ییالخص کند ک اشن ییا پناباظ زشریامیع کداییک از آ ییای پییالین هسأند .وی
ییای یالد کال ا اشن پن( ییه کر ییکند )1 :حیاس پناباظ  )5ییه خیا  )9ییه یکر
 )1ییه عق و  )2ییه حفظ .ب ظار یی سد حیاس پناباظ ا ییتیا
رار؛ ایا ییه خیا هما ییه سالالی ر تقسالالیهبندی او ش نی تخی
برای تکرا آ ظیسال  .ییه یکر و عق ظیز اوال ع ا

ش ییه حس یرا

اسال

و ب ظار وجهی

رشبر از هه هسأند و ظاهرا وجهی

برای تکرا شالالالا وجیر ظدا ر عموه بر اشنک آظها هما ییه پناه ش نی ییه تفکرظد و باز
وجهی برای تکرا شا ب د از تقسیهبندی او ظیس .ایا ییه حفظ اکر ینای اغب از آ
ییة حایا باشد شکی از ییای باطنی ظفس ر عرض ییة تخی اس

ک ش هیچ شک از

ییای پناباظ پییالین یرا ظمیریرر .وی ر ارای ب کر اظیا ار اکا حسی ییپررازر
( اغب اصفهاظی  1158ص.)11 .
اغب رره ب طی ی سیط ر یی ر اظیا ار اکا حیاس پناباظ صح
ولی ر یی ر ییای رشبر بحالث هنالداظی ظمیکند جز اشن ک ار اکا ییه عق
از هم و پس از آ ار اکا ییه یکر و سال س تخی و ر ظهاش

ییکند
ا باالتر

حس ا پاشینتر از هم

بیا ییکند .عق و یکر اشالالیا وحاظی ا ر ک ییکنند .ییه تخی واسالالط بین رو ییه
عق و یکر و بین رو ییه بیناشی و شالالالنیاشی اسالال ؛ هرا ک ر حال

بیدا ی اشن ییه از

ییای بیناشی و شالالالنیاشی ایی ی ا اخی و ب عق و یکر یی سالالالاظد و ر حال

خیاب از

ییای عق و یکر ایی ی ا اخی و ب هیالاله و ریش یی سالالاظد ( اغب اصالالفهاظی 1158
صالالالص .)12-19 .اغالب ب د از بیا ییای ظفس از باب تط یو اشن یطالب با آشا یرآظی
یاظند «وج

لکه السالمک و االبصا و األیددة» (ظح )18/؛ «إ یی لک لیکری لمن کا

ل یسب أو ألقی السالمک و هی شالهید» (ق )91/ک ر آظها ب ییای ظفس اظسالا اشالالا ه شالالده
اس

ییریشد:
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چون مبدأ تأثیر این قوا مغز است و قوام مغز و بلکه تمام جسم به قلب است ،گاهی از
این قوا تعبیر به مغز و گاهی به قلب میشود که تعبیر دوم شایعتر است .همچنین چون
اکثر حقایق به وسیله این قوا ادراک می شود و چون قوه فکر تابع عقل ،و قوه تخیل
گاه تابع قوای عقل و فکر و گاه تابع قوای سمع و بصر است ،خداوند قلب [یا همان
عقل] که یک طرف ادراک است و سمع و بصر که طرف دیگر ادراک هستند را به
طور خاص ذکر کرده است (همان ،صص.)57-51 .

اغب ر یصال رشبری از کأاب ک ب طها

ظفس اخأصاص را ر ب تقسیهبندی

ایمطیظی از ییای ظفس اشالا ه ییکند تهیشب و تطهیر سال ییه یکر شهی و حمی

ا

برای تهیشب ظفس الز یی شالالما ر ک از تهیشب آظها یضالالاش هها راظ اصالالسی حاصالال
ییشیر (هما ص.)88 .
ویأی تقسالیهبندیهای یخأسا حکمای اسالمیی ا ر کنا تقسالیهبندی جایک ابنسینا
از ییای ظفس یرا ییرهیه عس

اخأم

اشن تقسیهبندیها وشن ییشیر ک آ هیزی

غیر از کر برخی از ییای ظفس و عالد کر برخی رشبر ب خاطر یقاصالالالدی ک حکما
راشالأ اظد ظیسال  .ر وایک تقسیه بندی ایمطی ک برای ظفس اظسا س ییه عق
و غضالب کر ییکند حدایسیترشن تقسیهبندی اس

شهی

ک ارر بخیاهیه ب آ ییای ظ اتی

یالاظنالد ییه غالا شال ییای ار اکی حییاظی یالاظنالد حیاس پنابالاظال شا برخی از ییای باطنی
پنابالاظال یالاظنالد خیا واهم و حایا ا اوالالالای کنیه اشن ت دار ایزاش

خیاهند شای

(یقاشس کنید با :ابنسینا  1989صص.)51-11 .
 .2معنای سعادت
اغب ر کأاب تفصی النیثتین و تحصی الس ارتین ک بییأر ب ی ری
را ر س ار اظسا

ظفس اخأصاص

ا ب رو ظی س ار اخروی و رظییی تقسیه ییکند .س ار اخروی

یاظدرا و س ال ار رظییی ظاپاشدا اس ال  .وی با اشن یقدی ک سال ا هر ییه ای از ییای
ظفس اظسالا یاظند بینای بیشاشی هیاشی و غیره ر سید ب ایی یمئه با ط یا اس
سالالال الار اخروی ا با تیج ب تارر ظفس و بقای ییه ظاطق از سالالالنخ ار اک ییراظد و

ییریشد« :فاللذات األخرویة هی لذات التدرک اال بالعقل المحض» ( اغب بیتا ص.)12 .
اغب ر الی ش ر بیا ی نای سال ار اظسالالا از هما یقدی ییالالهی ک یقدی ای
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ا سالطیشی اسال
شده اس

ش نی ت یین آظچ وظیف و کا کرر اظسا اس

و اظسا ب خاطر آ خسو

(ا سطی 8731الف ص )91-91 .آغاز ییکند .اظسا از آ جه

یی کند؛ شد و ازرشار ظس را ر یاظند ریاها اس
ییکند یاظند حییاظا اسال  .بنابراشن اظسالاظی

و از آ جه

ک تغیش

ک احساس و حرک

اظسالا ب اشن ایی ظیسال  .آظچ اظسا

ا

اظسالا یی کند عسه حو و عم یحکه و اسالأیا اسال  .ظ تنها برتری اظسا بر ییجیرا
رشبر ب اشن رو اسال
یضالیس

بسک برتری برخی از اظسالاظها بر برخی رشبر ظیز ب همین ایی اس .
وررظ او حییاظی بی

اظسالا بر رشبر ییجیرا ب خاطر ییه ظطو اوس

ظیس .

اظسالا با ییه عسه و ظطو ب یمئک ظزرشک ییشیر و با ییه غیا و ظکاح ب بهائه .پس هر
کس کال همال

خیر ا ب تربی

ییه یکر با عسه و عم یصالالالرو

را ر ب ایو یمئک

یسحو ییشالیر و یسک باظی ظاییده ییشالیر« :إ هیا اال یسک کرشه» (شیسالا )91/و هر
کس هم

خیر ا ب تربی

ییه شالالهیی با ات ا لیا بدظی یصالالرو

را ر یسحو ب ایو

بهائه رررر« :و جعل منهم القعدة و الخنازیع» (یائده )11/و هی اکثر اظسالالاظها ر صالالی
ظالاهر اظسالالالا هسالالالأنالد ولی ر بالاطن بال تربیال

ظفس خیش

اظسالالالاظی خیر

و حقیقال

ظ رراخأ اظد یرآ ییریشد« :إن هم اخ کاخنعام بل هم أضرل سیلق» (یعقان )44/و «أن
شررع الوواع دنواا الُّررم الیکم الذیع خیعق ن» (اظفا  .)55/ب یرشنا «الش قسی » ییالالخص
اسال

ک یرار از رواب ر آش جن ندرا اظسالاظی هسأند ک ب خاطر عد ت ق یسحو ب

هها پاشا شدهاظد( اغب اصفهاظی  1158صص.)81-13 .
وی ب زش اشی آش «و هویناه النجویع» (بسد )11/بر اسالالاس ظفسشالالناسالالی اظسالالا هنین
تفسالیر یی کند ک هی اظسا از سیشی را ای ییه شهیی و بهیمی اس

و از سیشی رشبر

را ی ییة عق و باظی ییجیری یابین حییا و یسک اس ؛ هه ییأیاظد با اشأغا یحض
ب ییای شهیی و بهیمی ب سیی حییا شد پی

ور و هه با اشأغا ب جکم

و راظ

ب سیی یسک شد عروج کند (هما ص.)81 .
اغالب هی رشبر حکمالای شیظالاظی و اسالالالمیی کمالالا هر ییجیری ا ر عمال بال
وظاشا خاص خیر ک ب خاطر آظها آیرشده شالالده اسالال
کای

ییراظد و بر اشن اسالالاس اظسالالا

ا اظسالاظی ییراظد ک ب وظیف اصسیاش ک ب خاطرش خسو شده اس

عم کند.

ایا آظچ اغب ا از رشبر حکیما و یمسف جدا ییسازر بیا هیسأی اشن وظیف اصسی
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اظسا اس  .وی با الها از یرآ کرشه اشن وظیف ا س هیز بیا ییکند:
زیین ک ر آش «و اسالالالأ مرکه ییها» ییکی اسال ال

و یرار از آ تهی یا

 )1عما

شحأاج زظدری و ی اش خیر و رشبرا اظسالالالاظها اسالالال ؛  )5ع ار

خدا ک ر آش «و ما

ال قرُ الجع و اخنَ اخ للعیروون» ییکی اسالالال
ییشالالیر؛  )9خمی

خدا ک ر آش «و یسررخخ ککم یی اخر

شالالده و آ ایأدا ب خداوظد یأ ا ب اظدازه طای
شالالرش

اس ال  .هر کس صالالمحی

خمی

و یض ال بیا یی کند ک هد

یلنرع کلف عع و ن» کر

بیالالر ر سالالیاسال

الهی ع ارت

باشد بدتر از بها ئه اس  .وی یکا شرش
ت الی اس

و با ایأثا اوایر و ظیاهی خدا ییسالالالر

ا حکم

با بکا ریری یکا

و عما
عدال

ا ض او ا ظداشالالأ

بین یرر حسه احسا
و یرا ر جیا خداوظد

از کسالالب آظها سالالید ب بهی ال

(هما صص.)89-85 .

ایا یقصالیر اغب از سالیاسالأی ک اظسالا ب واسطا آ یسأحو خمی
هیسال و وی سالالیاسال
سالیاسال

ا ک ی نای آ تدبیر ایی اسال
و  )5سیاس

ظفس و بد خیش

خیش  .ظکأ بسالالالیا یهه ر سالالالیاسالال
صالمحی

سالیاس

ظفس خیش

الهی ییشیر

ب رو یسالاله تقسالالیه ییکند)1 :

رشبرا اعه از خاظیاره و اه شهر و یمسک
رشبرا از ظار اغب اشن اسالال

ا ظدا ر صمحی

سیاس

رشبرا

ک «کسالالالی ک
ا ظخیاهد راش »

(هما ص .)81وی اشن ظکأ یهه و اساسی ا از یرآ کرشه اسأن اط کرره اس :
«أ تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و أنتم تتلون الکتاب» (بقره)11/؛
«یا أیها الذین آمنوا لم تقولون ما التفعلون»(صف.)1/

از ظار اغب کسالالی ک ظفس خیش
ظ یره و صالالمحی

و حکیی

بر زیین او ا ظدا ر؛ هرا ک خمی

الهی هیزی

غیر از ایأدا ب ای ا الهی ب اظدازة طای

و کسی ک ر ظفس

طاهر ظ اشد

ر یی و ی س

خمیأ

ا طاهر ظکرره باشالالد ر ع ار خداوظد کای
خیش

ظیس

کال هر رو از ظفس ظیالالالث یی ریرظالد طاهر ظخیاهد بیر و ایأدا ب ای ا

خداوظد ظأیاظد کرر .بر همین اسالالاس اس ال

ک رفأ شالالده اس ال « :البلد الطیب یخرج نبات ُ

بأذن ر ب ُ و الذی خبث الیخرج اال نکدا» (اعرا  )28/و ر واش
خاظ ای ک ر آ سگ باشد ظمیشیظد» ک یرار از بی
سالالالگ هما

هس

ک «یمئک وا ر

هما یسب اظسا اس

و یرار از

اش اخمیی یاظند حرص حسالالالد و ظااشر آظها .ر ظأیا تهیشب و تطهیر
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ظفس الزی خمی
خاطر اسالالال

الهی و غاشأی اسال

ک اظسالا ب خاطرش خسو شده اس

ک خداوظد خسیفا خیر حضالالالر خاته ا هنین خطاب ییکند« :و ثلابک

یطهع و العجز یاهجع» ک هما ریاب (ل اس) کناش از بد اسالال
حضالر

و ب همین

ا تطهیر یی سازر (ط و یرائ

سالی

و جاظیالالینا

و اه بی

عسمای شی ) شا ب واسطا ووک رسأی ا

شرعی خاص برای اشیا ییخیاهد تطهیر رررظد (یرائ

عسمای اه سن )( .هما ص.

.)81-81
آظچ ک ظفس ب واسطا آ تطهیر شده و الشو خمی
ع ارا اسال  .آظچ از ظفس تهیش
اسال

حمی
ر ظهاش

واجب اس

ک از تطهیرشا یضاش حکم

از اجأما آظها عدال

الهی ییرررر عسه و عم ب

تهیشب ییای س راظ یکر شهی

و عسه عف

و جیر و شااع

و

و حسه و

پدشد ییآشد (هما ص .)88ر اشناا تثریرپیشری اغب

از ایمطی و رشبر حکیما یسالسما ایمطیظی وشالالن اسال  .از اشن و اغب سال س ب
بیا یضاش و اش ظاشی از ییای ظفس ییپررازر ک ر ارای آظها ا کر خیاهیه کرر.
اغالب همچی رشبر حکمالای اسالالالمیی ب خاطر اعأقار ب ی ار و زظدری واپسالالالین
ا سالالال ار اخروی و یرا رریأن ر بهیالالال

بالاالترشن سالالال ار

الهی بیا ییکند .وی

ییریشد« :باالترشن و شالرشاترشن ظ م های الهی سال ار اخروی اسال

ک یقصیر از

آش «و اما الذیع سرعووا یکی الجنة الالویع یلها»(هیر )118/اس » (هما ص  .)111وی
س ار اخروی ا هها هیز ییراظد :بقا بدو ینا ید

بدو عاز عسه بدو جه

و غنای بدو یقر .ایا ظی ب سال ار اخروی یمکن ظیسال

یبر ب شالرط اکأساب یضاش

ظفسی و بکا ریری آظها همچنا ک یرآ یییریاشد« :و مع أراد اآلالعة و سعی لها سعلها
و ه مؤمع یاولئک سرعلهم مشرک را» (اسالرا  .)13/اصی یضاش ظفسی هها اس  :عق
ک کما آ عسه اس ؛ عف
اس ال

و عدال

ک کما آ و

ک کما آ اظصالالا

اس ال

اس ؛ شااع

ک کما آ یااهد

ک از آ ت یر ب رشن ییشالالیر .ایا یضالالاش

ظفسالی تما و کما ظمی شیر یبر با اکأساب یضاش بدظی ک آظها ظیز از ظار اغب هها
هیزظ د :صح

ید

زش اشی و طی عمر .ایا یضاش بدظی ظیز ب کمک یضاش خا جی

و بیروظی کای یی شالیر ک آ ظیز هها هیز اس  :یا اه

عز و بز ری خاظدا  .از

ظار اغب هیچ اهی برای کسب یضاش بیروظی وجیر ظدا ر یبر ب تیییو الهی .و تیییو
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الهی شالالالد الهی تسالالالدشد الهی و تثشید الهی (هما

صص .)111-111ر ظأیا از ظار اغب س ار اظسا ایری اس

ک با لطا و یساعد

الهی ییسر ییشیر .وی ر المفررا ر ت رشا س ار هنین ییریشد« :السعد و السعادة
معاونة األمور االلهیة لألنسان علی نیل الخیر» ( اغب بیتا ب ص  )911ر ظهاش
یسه اس

اشن ایسالا بیسال
رییقا ییالخص ظیس

ک از ییا آظها تنها هها یسه یضاش ظفسی اکأسابی اس .

ک اغب هرا از بین یضاش بدظی و بیروظی بیشما تنها ب کر اشن

ههالا راظ های خاص ییپررازر؛ یخصالالالیصالالالا ک ابطا کما و تمایی
یدعی اسال ال

آظبیظ ک وی

بین اغسب آظها وجیر ظدا ر .تیجی یضالالالاش ظفسالالالاظی هها راظ با تیج ب

تا شخ اخمق یضالیس
آ هها یضالیس

جمیک

اسالمیی وشن اس

ک تثسی ب ظارش یضیس

ایمطی و تناسب

با ییای ظفس اسال ؛ ایا هطی ییتیا زش اشی و یی جسالمی ا شرط

سید ب ب یضاش ظفساظی هی عف
وی ر پاشا اصال

و عدال

شا کما آظها راظس !

ا ب س ار اخروی راره و ییریشد:

« بدان که فضیلت کامل و سعادت حقیقی همانا خیرات أخروی است و سعادت خواندن
غیر آن یا به اعتبار کمک بودن در نیل به آن است یا به اعتبار نافع بودن در آن .پس
هرآنچه که ب ر خیری و سعادتی یاری رساند ،خود خیر و سعادت است» (همان ،ص .
.)105

وی با کر حدشثی از پیای ر اکر (ص) ک یرییرهاظد« :الخیر فی خیر بعده النار و الشر

فی شررر بعده الةنة» خیر یطسو ا بهیالال

و شالالر یطسو ا جهنه بیا ییکند .و ر ظهاش

ییریشد:
«و اما سعادت مطلق زندگی نیکو در آخرت است و آن همان چهاری است که پیشتر
ذکر آنها گذشت :بقاء بدون فناء ،قدرت بدون عجز ،علم بدون جهل و ثروت بدون
فقر» (راغب اصفهانی ،1111 ،ص.)101 .

تیجال بال اشن ظکأال الز اسالالال
بررریأ شا ظیالث

ک رره جیهره و بنیاشا بحث اغب از سالالال ار

رریأ از اخمق شیظاظی و ظارش ا سالطی ر باب سال ار اس ؛ هرا ک

ا سالطی س ار اظسا

ا غاش

جای ی از یضاش عقسی اخمیی و خیرا بیروظی ییراظد

(ا سالطی 1918الا صص )935-931 .ولی اغب اشن اظدشی ا هنا با اظدشیا رشنی و
یرآظی ر هه آییخأ اسال

ک اظدشی ای کایم اصی و اسمیی ب ظار یی سد و ظیاظی از
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سرش

یسسفی و شیظاظی آ ظیس  .وی بر خم

س ار اخروی و و ور ب جن

ا سطی اوال س ار حقیقی و غاشی ا

الهی بیا ییکند؛ س س با زشرکی و خیش ط ی تمش

یی کند ر ازای یضالالاش هها راظ اصالالسی اخمیی ایمطیظی (حکم

عف

و

شالالااع

عدال ) برای هر یسه از ایسا رشبر یضاش و خیرا اعه از اخروی بدظی و بیروظی ظیز
هها یسه کر کند و ظارش خیر ا یناه و ظاا یند سازر .ایا یههتر از هم اشن اس ک
تما ایسالا اشن یضالاش ییروط ب تیییو و تثشیدا الهی اس

و ای ا

ظ ییروط ب بخ

ک ر ظارش ا سالالالطی ر یی ر خیرا بیروظی ب هیالالاله ییخی ر .اب ا او اصالالالال
سال ار اخروی راره و بقی یضالاش و خیرا
خیاظده اسال

اخروی خیر و ظ م

یاری اس  .برخم

ا از باب کمک و شا ی ب ظی ب سال ار

ر حالیک ر اظدشی ا سطی اشن یضاش خیر اصال

را ظد و س ار اخروی اصم یطرح ظیس
ظکأالا یهه ر ظارشال سالالال ار

اب

(اترک  1932ص.)515 .

اغب تیج وی ب خیرا بیروظی و ظ ما

و ییاهب

برخی از عریا و عالما اخمق اسمیی ک تیصی ب یقر و رو ی از

یا رظیا ییکررظد و یضالالالیس

زهد باالترشن یضالالالیس

ییخیاظدظد اغب خیرا و لیا

یاری ا برای سال ار کای اظسا الز ییراظد .وی همچی ا سطی ک تحقو و عم ب
برخی یضاش اخمیی هی سخاو
از پی و ررو و یصر

ریاره رسأی بز گینیی ا ینیط ب برخی را ی

آظها برای رشبرا و یقاصد خیرخیاهاظ ییراظس

کال خیرا بیروظی یاظند با پرظدرا اظسالالالا

ی أقد اس

ا ر سالالالید ب سالالال ار حقیقی کمک

ییکنند .وی ر یی ر یا و ررو ییریشد :بسالالالیا ی از یضالالالاش یاظند یرب و ظزرشکی
حاص از پرراخ

زکا و اظاا یناسک ح( هسأند ک بدو یا و ررو ظمیتیا ب

آظها ظاش شد .ب همین خاطر اس

ک پیای ر اکر (ص) یرییرهاظد« :ظ ه ال ی عسی تقیی

اهلل المالا » و از خالداوظالد طسالب غنا و ررو ر کنا هداش
أسررکل

و تقیای ییکنند« :اللهم أنی

الهدی و الققی و العةة و الننی» .اه و عیا ظیز ر سالالید ب س ال ار اظسالالا

کمک ییکنند؛ «نعم العون علی الدین المرأة الصررالحة» .ر واشا آیده اسالال
اظسالالا با یرر

ا

ک عم

یطک یی شالالیر یبر از سالال جه  :صالالدی جا ی؛ عسمی ک ب آ ینأفک

شیظد؛ و یرزظد صالحی ک براش
یرر ی ریی شالالده اس ال

رعا کند .همچنین همسر صالع کمک و عی بر رشن

(هما صالالص .)111-111 .حسالالب و ظسالالب شالالرشا و از خاظدا
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بز گ بیر ظیز یضیس
یزاج اس

اس

و اظسا

111

ا ر س ار کمک ییکند؛ هرا ک اخمق ظأیا

و یزاج پد ب پسر ینأق یی شیر؛ هماظطی ک صی

ظاهری و ظگ یرزظد

ش ی پد و اجدارش ییشیر (هما ص .)115 .یضاش بدظی ظیز ب س ار اظسا کمک
ییکنند هماظطی ک یرآ کرشه یییریاشد« :أ اهلل اصالطفاه عسیکه و زاره بسطا یی ال سه
و الاسه» (بقره .)511/زش اشی صی

از حسن باطن را ر و ب همین خاطر اظ یا

حکاش

صی تی زش ا راشأ اظد .ایا طی عمر ظیز باعث برخی رای اظسا از س ار رظییی بییأر ک
شرط ظی ب س ار اخروی اس

خیاهد بیر (هما صص.)112-119 .

 .3رابطة اخالق و قوای نفس
وشژری اخمق یضالالالیسال

بال عنیا شکی از ظارشا کم ر اخمق هناا ی و ب عنیا

ییب ظأیا رراشی و وظیف رراشی اشن اس ال

ک اخمقیندی و اخمقرراشی ا بر اسالالاس

یفهی سال ار ک یطسیب اتی هر اظسالاظی اسال
هی هر اظسالاظی طالب س ار حقیقی اس

ت یین و تحسی ییکند؛ ب اشن شییه ک

اه و شرط سید ب س ار اظساظی کسب

یضالالالاشال اخمیی و عم ب وظاشا اخمیی اسالالال  .بنابراشن اخمقیندی از باب یقدی
واجب واجب خیاهد بیر .اغب ب د از بحث از سال ار و ییای ظفس ر یصالالی ابأدای
الی ش ا ر ارای وا ر بحث یضالاش اخمیی اصسی و یرعی یربیط ب هی ییه ییشیر .وی
ب طی کسی یضالیس

اعه از یضالالیس

اخمیی و غیراخمیی (یربیط ب حیزة غیر اخمق)

بال راشالالالأن هیزی اوالالالای ک عای یزش

و برتری شک یرر بر ایرار رشبر شا شک ظی بر

اظیا رشبر ییشیر ت رشا ییکند.
«اما فضیلت اسمی است بر چیزی که به وسیله آن برای انسان مزیتی بر دیگران
حاصل شود .فضیلت ،اسم برای چیزی است که به وسیله آن به سعادت رسیده میشود
و ضد آن رذیلت است» (همان ،ص.)101 .

بر همین اساس وی خیرا بیروظی یاظند زش اشی سمی

جسمی خاظ همسر اوالر

عیالالالیره و ی یس ا ظیز «یضالالالائ یطیف » (یضالالالاش بیروظی) ظایبیا ی ییکند؛ هرا ک عای
یزش

و برتری شک یرر بر رشبرا اسال  .ر ظأیا یضاش اخمیی هه باعث برتری یرر

از ظار خسقی و ظفسالالی بر رشبرا خیاهد شالالد و کسالالب اشن یضالالاش برای ظی ب س ال ار
ورو ی اس .
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ا پن( ظی اخروی ظفسی بدظی خا جی و تیییقی کر

وی ایسالا خیرا و یضالاش

ییکند ک پی تر ر یی رشالالا بحث شالالد .وی ب صالالراح
وصالی ب سال ار حقیقی اخروی ظیسال
ص  .)111ب همین خاطر اس

بیا ییکند ک « اهی برای

یبر از طرشو اکأسالاب یضائ ظفساظی» (هما

ک خداوظد ر آشا شرشف یرییره اس « :و من أراد اآلخرة

و سرعی لها سرعیها و هو مِمن فأولک

اان سرعیهم مورکورا» (اسالرا  .)13/یرار از س ی و

تمش برای سید ب س ار اخروی هما کسب یضائ ظفسی و اخمیی اس .
ایا اه کسالالالب یضالالالاش اخمیی اصالالالمح ییای ظفس اسالالال « :أن طهارة النکَ عک ن
بأصقح الق ی الثقث» (هما ص  .)32اصمح ییة یکر شا عق ب شارریری و ت سه اس
ب ظحیی ر عق بأیاظد بین حو و باط ر اعأقارا
بین زشال

و بین صالالالدق و کیب ر رفأا و

و زش ا ر ای ا تمییز یائ شیر .اصمح ییه شهیی ب عف

غضب شا حمی

ب حسه اس

ک از آ شااع

اس

و اصمح ییة

پدشد آشد .وی ب یاظند ایمطی و رشبر

حکمای اسالالمیی ییریشد با اصالالالمح اشن ییای سالال راظ برای ظفس یضالالالیس
احسالالالا پدشد یی آشد ک هماظا عدال
اسال

جایک یکا و طها

عدال

و

ظفس و جایک اخمق ظیک

(هما ص .)32 .بر اشن اسالالاس اغب هی رشبر حکمای اسالمیی ت دار یضالالائ

اخمیی اصالالالسی ا ههالا یضالالالیس

حکم

عف

شالالالااع

و عدال

ییراظد ال أ با

تفاو های جزئی ر ترتیب و ابطا تیلیدی آظها از یضائ رشبر.
وی بر همین اسالالاس آشا «إنما المِمنون الذین آمنوا بالل ُ ورسررول ُ مم لم یرتابوا وااهدوا

بأموالهم وأنةسرهم ف سبیل الل ُ أولکَ هم الصادُون» (حارا  )12/ا هنا تفسیر ییکند
ک اشن یضالالاش اصالالسی از آ اسالالأن اط شالالیر .وی ییریشد اشما ب خدا و سالالی ک ر
ابأدای آش آیده اس
و یضالالاش عف

از اصمح ییه یکر و از آ یضیس

عسه و حکم

حاص ییشیر

و جیر از یااهد با اییا و اظفس پدشد ییآشند ک یربیط ب اصالالمح

ییة شالالهیی هسالالأند و از اصالالمح ییة حمی

شالالااع

و حسه پدشد ییآشند (هما ص.

.)31
اشن هها ایها یضالائ ظفسی هسأند ک از آظها یضائ یرعی بییما ی پدشد ییآشد.
اغب یضالالالاش خیش یکری حایاا خیب یطاظ
ید

اسالالالأیا ی أی و ظار یهه خیب

شارریری خیب ا از جمسا یضالالالاش یرعی ییة یکر کر ییکند .یضالالالاش جیر و
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بخیال

ر زیا راشأن و ص ر ر زیا سخأی و ظداشأن از تقیش

شالالالااع ؛ و یضالالالائ یناع
تقیشال

یضالالالائ

عدال

اغب اظسالالالاظی
اظساظی

ایاظأدا ی از تقیش
حم

ییة حمی

ییة شالالالهیی و عف

حسه عفی اظسالالالاظی

119
و یضیس

پدشد ییآشند .از

و کر پدشد ییآشند .رلی اشنک
ک ی أقد اسال ال

و کر ا جایک هم یضالالالاش بیا ییکند اشن اسال ال

ب یضاش ظفسی یخأص ب اظسا رفأ ییشیر و هر اظساظی ب اظدازه برخی را ی

از اشن یضالاش ظفسالی یسالأحو ظا اظساظی

اس  .ایا کر اسه برای جمیک اخمق و ای ا

یحمیره اسال

ویأی ک ب طی ی سی ر اظسا ظاهر شیظد .حرش

اشنکال حرشال

ر یی ر کسالالالی بال کا یی ور ک یطایک و اغراض رظییی ظدا ر .تفاو

رشبر حرشال

بالا کر اشن اسالالال

ک حرش

ظیز اشن هنین اس

جز

هه ر یی ر ایی کیهک وهه بز گ بکا

برره یی شالالالیر و کسالالالی ک حأی یا اظدکی ر اه خدا اظفاق کند حرش

ب آ اطمق

ییشالالالیر؛ ولی کر تنها ر ایی بز گ و ظیکیهای با حاه باال بکا یی ور .هر کریی
حرش

اسالال

ولی هر حرشأی کر ظیسالال  .اغب اشن رو یضالالیس

ا از یضالالائ یخأص

یررا ییراظد (هما صص.)111-112 .
هماظطی ک یضالائ اخمیی از اصمح ییای س راظ پدشد ییآشند

اش ظفساظی ظیز

از ظار اغب از یسار اشن س ییه حاص یی شیظد .وی بدو اشا ه ب یاعده اعأدا و حد
وسط ا سطی

اش حاص از ییای ظفس ا هی

عدر کر ییکند ..ر ظأیا ییریشد:

«پس جمیع رذائل از فساد این قوای سهگانه ایجاد میشوند :از فساد قوه فکر ،جربزه
و بالهت ،از فساد قوه شهوی[ ،رذایل] شره و خمود شهوت ،از فساد قوه حمیت[ ،رذایل]
تهور و جبن حاصل می شود و از حصول این امور یا حصول بعضی از آنها ،ظلم یا
انظالم پدید میآید .پس جمیع اصول فضائل خلقی چهار و جمیع رذائل خلقی هشت
هستند» (همان ،صص.)11-11 .

وشالالن اس ال

ک اغب ر بحث یضالالاش و ائ اصالالسی یأثرر از رشدراه ایمطیظی-

ا سالطیشی و تابک رشدراه حکمای اسالمیی پی
اسال  1.وی رره ب صراح

از خیر یاظند کندی یسالکیش و ابنسالالینا

یاعده اعأدا ا سطی ر یی ر یضاش اخمیی طرح ظکرره

 .۱ایمطی بر اساس تقسیهبندی س راظ خیر از ییای ظفس هها یضیس اصسی حکم
برای ظفس یائ اس ( .ظک .ایمطی جمهوری  1911ج  5ص .)1111

شااع

عف و عدال

111
اسالال
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ک آ

ولی کایم وشالالالن اسالال

طرح ییکند .هی تنها ر صالالی
وسالالط ییا رو شس

ا پیشریأ و بر هما ی نا ظارش اخمیی خیر ا

پیشرش اشن یاعده -ک ییریشد هر یضالالیسأی ر حد

شکی ر جاظب ایراط و رشبری ر جاظب تفرشط اس ال

(ا سالالطی

1918الا ص -)11ییتیا ت دار اش اصسی یقاب با یضاش هها راظ اصسی ا هی
راظس  .ال أ وی تصرشحاتی ظیز ب تیسط یضاش اصسی عف

شااع

و عد بین

اش

ایراط و تفرشط را ر (ظک .اغب اصفهاظی  1158صص.)521 595 551 .
 .4فضایل چهارگانه اصلی
هماظطی ک رفأ شالالالد اظدشیالالالا اغب ر هها راظسالالالأن یضالالالاش اصالالالسی اخمیی ش نی
حکم

عف

عنیا یضالالیس

و شالالااع

یضالالاش اصالالسی یربیط ب سالالیه ییه ظفس و یضالالیس

عدال

ب

جایک آظها اظدشیال ای کایم یسسالالفی و یأخی از یسسالالفا ایمطی و حکیما

یسالالسما ایمطیظی پی
هها راظ اصسی

از خیر اسالال  .وی هها بخ

از کأاب خیر ا ب اشن یضالالاش

اش یقاب آظها و رشبر یضاش و اش یرعی یرت ط ب آظها اخأصاص

راره اس  .ایا هماظطی ک ی م اشا ه شد وشژری بحثهای اغب تسفیو شا ی احث یسسفی
اخمیی با آشا

واشا و رشن ی ین اسم اس .

 .4-1فضیلت عقل

یصال رو کأاب ر با ة یضالیس
ر ابأدای یصال
حییاظالا

یضالالیس

عق

عسه ظطو و رشبر یضاش یأ سو آظهاس  .وی

بیر عق برای اظسالالا

ا ظ یاظند ا سالالطی از اه ییاس اظسالالا با

بسکال با اسالالالأنار ب واشا و آشا ار ا ییکند (یقاشسالالال کنید با :ا سالالالطی

1981الا ص .)91-91 .اولین جمسا اشن یص هنین آغاز ییشیر:
«العق ل اول ج هع أوجوه اا ععالی و أشعیه بوخلة ما روی دع النیی د له الُّقة
و السقم أنه قال « :أول ما ال ق الهه ععالی العقل ،یقال له أقیل یأقیل ثم قال له
أدبع یأدبع ثم قال :و دزعی و جقلی ما ال قُ أکعم د ی منک؛ بک آالذ و بک
أدطی و بک أثلب و بک أداقب» (راغب ،1111 ،ص.)199 .

همچنین با اسالالأنار ب واش
بیا ییکند و خسیفا السهی اظسالالالا

«الرشن لمن العق ل » ا زش یسالالسما

ا ب ییزا عقس

ا ب خاطر عق ییراظد (هما ) .وی با اسالالالأنار ب آشا
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«الل ُ ولی الذین آمنوا یخراهم من الظلمات إلی النور» (بقره )521/ظی ا ب عسه و ظسم

ا

ب جه ؛ و آشا «و کیلک أوحینا الیک وحا ین ایرظا» وح ا ب عسه؛ و آشا «و یاشسأیی
األحیالا و ال األییا » (یالاطر )55/حیالا

ا بال جه ت رشا ییکند

ا بال عسه و یمالا

(هما ص .)198 .وی والالمن بیا تفاو ییا عسه ی ری

و حکم

ر اش

یضالالاش

یرعی یأ دری ک حاصالال از عق هسالالالأند ا کر ییکند یاظند :کا (سالالالرع
حو) هن (ار اک حو ر ایی اخأمیی) یهه خالاطر (حرکال

یطک ب

یهه بال سالالالیی ر ک

هیزی) وهه (ی ی یی حو) خیالا بالالدشهال (راظسالالالأن هیزی بالالدو یکر) وشالا (یکر
واظدشیال ) کیس (ید

و ( ...ظک .هما

اسأن اط خیب) ظن (حدس صائب) یراس

صص.)125-115 .
ظکأا یهه رشبر ر ظارش اخمیی اغب ک ب حو باشد آ
و یرآظی ظایید ک تداعی رر ظقیی اس
یسالیحی راش
رمرة عق

اس

ا ی ری

ا اخمق یضالیس

اسمیی

ک آکیئیناس ر یرو وسطا ر اخمق یضیس

ایزور یضاش رشنی ب یضاش اخمیی اس  .وی ر همین بخ
باهلل و طاع

او کر ییکند و ییریشد:

« أشرف ممرة للعقل معرفة الل ُ تعالی ،و حسن طاعق ُ و الکف عن معصیق ُ و علی
ذل ُول ُ (ع) « :العقل مالمة أازاء :ازء معرفة الل ُ و ازء طاعة اله ُ و ازء الصبر
عن معصیة الل ُ» (همان ،ص.»)135 .

وی سال س وا ر بحث ظ ی و ظق
ا ر هداش

سالی

عق ر تیخیص صح

ظ ی ییشیر و عق و

خسو همأراز عنیا ییکند .ر ارای یضیس

ا ب عنیا شکی

اشما

رشبر از رمرا ییه عق بیا ییکند (هما ص.)115-121 .
جه

شس

یقاب عق و عسه اس ال

ک

اش یرعی حاص ال از آ شا ر ا ت اط آ

ع ا تند از :جنی حمو (کمی تیج ب وش حو ر کسب ی ری ) ییک (احمو کسی
کال ایر یحالا

ا پالیشرر) احمو (ظالایص ال قال ) غمالا

خرق (جالاهالب لال عسی عمسیال ) غی (ت ی ال

(کمی تارب ر ایی عمسی)

از هیی) والالالملال

(جه یرکب و عد

تیالالخیص حو ر اییا و عقاشد) رها (حیس رری) جربزه خب (بکا ریری تیزهیشالالی و
یکر ر ایی رظییی کیهک و بز گ) (هما صص.)118-1112 .
اغب ر ارایا همین بخ

ک یربیط ب ییه عق و یضالاش و اش یرت ط

اس
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ب ییویعاتی هی صدق و کیب یدح و رنا شکر غی

یزاح

و ظماظی کم زش

و وحک و یسه ر وغ ییپررازر ک ب ظار یی سد ا ت اط وشنی با ییه عق و یضیس
عسه ظدا ظد (ظک .هما صص.)519-139 .
 .4-2عفت

یصال سالی الذریعة اخأصالاص ب ییة شالهیی و یضالاش و اش یرت ط ب آ را ر .عف
یضالیس

اصالسی اشن ییه اس  .اغب ر ت رشا آ ییریشد« :و آ حالأی اس

ییا ایراط ک آ شالره ظا را ر و تفرشط ک آ جمیر شهی اس
از ی ی یناع
یضیس

عف

یأیسط

و آ اساس یضائسی

زهد غنای ظفس و سخا اس  ( ».اغب  1158ص.)551 .

یهه رشبر ر ا ت اط با اشن ییه یضیس

حیا اس

ک اغب یص سی

ا با

بحث از آ آغاز ییکند .وی حیا ا بازراشأن و «اظق اض ظفس از ی ائع» ت رشا ییکند
ک یضالالیسأی یخأص ب اظسالالا اسالال  .وی طر

حیا ش نی کسالالاظی ک باشد از آظها حیا

ظمیر ا سالالال هیز عنیا ییکنالد :اظسالالالا خیر و خدا .حیا از خداوظد یههتر از حیا از
اظسالاظهاسال

و کسی ک از خدا حیا ظکند ب خاطر عد ی ری

ب اوس  .وی واشاتی از

پیای ر اسالالم کر ییکند ک یرییرهاظد« :اسالالأحییا ین اهلل حو الحیا »؛ «ین الحیا ل یم
اشما ل » (هما ص  .)518-511اغب یضالالیس

حیا ا یرکب از رو هیز ییراظد :ج ن

و عف ؛ ب همین خاطر ییریشد ک اظسالالا با حیا (یسالالأحیی) یاسالالو ظمی شالالیر و اظسالالا
یاسو با حیا ؛ ب خاطر تنایی عف

و یسو .همچنین ب ظد

و اظسالا با حیا شاا ؛ ب خاطر تنایی اجأما ج ن و شااع

اظسا شاا با حیا ییشیر
(هما ص  .)511ب ظار

اشن سالخن اغب یاب اشالکا باشالد ب اشن رلی ک ترسی ک ر حیا وجیر را ر ترس
ی ق ی و ظاشالی از رسالأی عق اسال
ییشالیر .شالااع

ظ ترسالی ک و ا ظفس اس

آظبیظ ک ا سالطی ت رشا کرره اسال

ترسید و ظأرسید ر جای ر س

هر کدا اس

و شس

ظأرسالید صر

یحسیب
ظیس ؛ بسک

(ظک .ا سطی 1981الا ص.)119 .

 .4-3صبر و شجاعت

یصال هها الذریعة اخأصاص ب یضاش و اش ییة غض ی را ر .اولین یضیسأی ک وی
ر اشن یص از آ صح

ییکند یضیس

ص ر اس  .ص ر بر رو ظی اس  :ص ر جسمی
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و ظفسالی .صال ر جسالمی ص ر تحم سخأی ها ب ید طای
یطسو ظیس  .ایا ص ر ظفسی ک یضیس

اغب یضالیس

صال ر ر ییالأهیا و شالهیشا ک عف

بدظی اس

و ید

اخمیی یطسو اس

115
ک از ظار

رو ظی اس :

ظاییده ییشیر و ص ر بر یکروها و ظایمئما

ک بسالأ ب یی ر اسالایی یأفاوتی هی ص ر (تحم یصائب) شااع
جنگ) حسه (تحم و بازراشالالالأن غضالالالب) کأما سالالالر (تحم

(تحم سخأی ر

از) زهد (تحم یقر)

ظاییده ییشیر.
یضالالیس

شالالااع

ک ت رشا اغب هما ت رشا

رشبر یرت ط ب ییه غض ال ی اس ال

اسالالطیشی اس ال ؛ ش نی یضالالیسأی بین تهی و ج ن ک تیسالالط و اعأدا ییة غضال ی حاصال
ییشالیر .وی اظیا شالااع

ا پن( کر ییکند )1 :س ی :یاظند کسی ک ب خاطر یی ا

غضب ب رشبرا حمس کند؛  )5بهیمی :یاظند کسی ک برای کسب یآک و یناکع جنگ
کند؛  )9تاربی :یاظند کسالالی ک ب طی یکر جنبیده و پیروز شالالده و اشن تارب برای او
شک اصالالال و ی نا شالالالده اسالالال ؛  )1جهاری :یاظند کسالالالی ب خاطر رشن جنگ کند و )2
حکمی :جنگ و غض ی ک از وی یکر و اظدشی اس ( .هما ص.)599 .
 .4-4عدالت

یصالالال پناه کأاب ر یی ر یضالالالیس

عد و شس

ظسه اسالالال « .عد » ش نی

یقابس

یسالاوا  .عد ارر وصالا اظسالا شا ییهای از او باشالد ی ناش
طسب یسالاوا یی کند و ارر وصا ی
عنیا یضالالالیس

باشد ی ناش

تقسیه یساوی اس  .عد راه ب

جایک ک شالالالای هم یضالالالاش اسال ال

ت رشا ییشالالالیر و راه ب عنیا

کای ترشن و باالترشن یضاش ک ر اشن صی
یضالیس

عدال

اظسا شا ییه ای اس

ک

رشبر جایک یضاش ظیس  .اغب ر بیا

ب برخی اشا و واشا تمسالک ییجیشد یاظند« :اهلل الیی أظز الکأاب

بالحو و المیزا » (شالالالی ی)11/؛ «والسالالالما ی ها و ووالالالک المیزا » ( حما ( )1/هما
ص .) 513هماظطی ک کر شالد اغب بر خم
برای یضیس

عدال

رو شس

اسالطی و برخی از حکمای یسالسما ک

یقاب ش نی ظسه و اظام یائسند (ظک .ا سطی 1918الا

ص119؛ ابنسالالالینالا  1338ص919؛ اشای بیتالا ص )111برای عالد شک طر
اسال

و آ یقط جی شا ظسه اسال  .عد حد وسالط اس

یائ

و خروج از آ ه ر جه

ظقصالالا و ه زشاری جی رفأ ییشالالیر .وی شایأن اشن حد وسالالط ا صالال ب و رشالالیا
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ییراظد و حدشث «شرلیخنی سر رة ه د» از پیای ر اکر (ص) ا ر تثشید صال یب

کر

آ

ییکند ( اغب  1158ص.)521 .
عد ظسال

اغب عاش

خداوظد ک ب شالالناخ

ب پن( هیز والرو ی ییشما ر )1 :عد ر ابطا اظسا با

او و هاش

شالالر یحقو یییالالیر؛  )5عاش

عد بین ییای ظفس

ک هما ی نای اخمیی و ایمطیظی عد اسال ؛  )9عد بین خیر و پییینیا ک ب اظاا
وصالاشای اشیالا ییسالر ییشالیر؛  )1عد بین خیر و طر
اظصا

عاش
حکیی

ر ی ایم یحقو ییشیر؛  )2عد بین یرر ک ب رار حکه عارالظ و

صالحاظ بر اشیا یحقو ییشیر (هما ص.)521 .

اغب عد

ا ب رو ظی تقسالالیه ییکند :عد یطسو و یقید .عد یطسو آ اس ال

عق ب ظیکی آ حکه ییکند و هیچ وی
ظرسالالاظده؛ ایا عد یقید هیزی اسال
یمکن اس ال

ک

ینسالالیو و یأصالالا ب ظسه و جی ظمیشالالیر

یاظند ظیکی ب کسالی ک ب شما ظیکی کرره اس

و پرهیز از آزا کسی ک ب شما آزا ی

ک عد بیرظ

ب وسالالیس شالالر یهمیده ییشالالیر و

ر زیاظی ینسالالیو شا یاازا یأصالالا ب ظسه رررر یاظند یقابس بدی ب یثس

ک حکه شالر ر یصالاص اسال
اس

ی ایس ک ب ارا حو اشیالالا و

شا حکه شر ب اخی یا یرتد .اشن ظحی از عد یمکن

ب طی یاازی ر برخی شراشط یأصا ب ظسه رررر .همچنا ک یرآ یییریاشد:

«و جزاؤا سررلئة سررلئة مث ها»؛ «إ تسالالخروا ینا یاظا ظسالالخر ینکه کماتسالالخرو » (هیر)98/
(هما ص  .)521اشن تقسالالیه بندی ییتیاظد اهریالالای اخأم

ییا ی أزل و اشالالاعره ر

حسالالن و ی ع عقسی و شالالرعی باشالالد؛ ب اشن ی نا ک اغب حد وسالالط ا رریأ اسال

وظ

یطسقا حسن و ی ع شرعی ا پیشریأ و ظ یطسقا حسن و ی ع عقسی ا؛ بسک ی أقد ب حسن
و ی ع عقسی و شالرعی تیأیا اس ؛ ش نی حسن برخی اعما یاظند جزا احسا ب احسا
تیسالط عق ر ک یی شالیر ولی حسن برخی رشبر یاظند حکه یصاص و اخی یا یرتد
ک حکه شر یقدس اسم اس
ایا ظسه ب عنیا

شس

تیسط شر شناخأ ییشیر.

یقاب عد ترک عد عمدا و اظحرا

از عدال

اسال ال  .ب

همین خالاطر ظسه ا بال «یرا رار شالالالی ر غیر ییوالالالک خیر» ت رشا کررهاظد .اغب
اظحرا

از عالد

ا بال رو صالالالی

اسال ؛ ولی رویی هنین ظیسال

ظسه و اظام ی ریی ییکنالد کال اولی یطسقا یییی

و ر برخی شالراشط یحمیر و پسالندشده اسال  .اظام س
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صالالالی
کرایال

را ر :اظام ر یالا (پالیشرش ظسه ظالاله ر رریأن یالا بال ظالاحو) اظام ر
(پالیشرش خیا ی ر ظالارشالده رریأن کرای

(پیشرش خف

و شالالالث خیش ) و اظام ر ظفس

و خیا ی از سالالیی کسالالی ک آزا ش ییرهد) .هر شک از اشن سال یسالاله

راه پسالندشده و راه ظاپسند اس  .ایا یسه پسندشده آ ریش
کرای

111

و ینزل

از حو یالی خیر از حو

خیر و از ظفس خیر ر یییک یناسب و ب ید یناسب اس

تغای و اظخدا شار ییشالیر .از همین باب اس

ک از آ ب

ک ک رفأ ییشیر« :دقل مکلالی اسُ

که یک ث ث آن زیعکی و دو ث ث آن عغایل اسُ» شا «هرراه کسی یصد یرشب تی ا راشأ
باشد ارر خیر ا ب یرشبخی رری بزظی او ا یرشب رارهای» .ایا ظسه اظحرا
اسال

ا یرا رار شالی ر غیر ییوک یناس

وآ

از عد

ت رشا کررهاظد ( اغب اصفهاظی

 8441صص.)529-525 .
 .5افزودن فضایل دینی به فضایل فلسفی
ایا یهه ترشن ابأکا اغب اصالالالفهاظی ر ظارشا یضالالالیس
یرآظی وی اسال

خیر ک ظاشالالالی از وجها رشنی و

ایزور یضالاش تیییقی رشنی ب یضاش هها راظ یسسفی اخمیی اس .

اشن کا او ی ار کا ی اسالال
اشمالالالا اییالالد و یح الال

ک آکیئیناس ر یرو وسالالطا کرر و سالال یضالالیس

رشنی

ا ب یضاش اخمیی ایمطیظی-ا سطیشی (خزاعی  1931ص.

 )111ایزور .هماظطی ک ریشالالال

وی اظیا خیرا

سالالال ار ها و یضالالالائ

ا پن( ظی

اخروی ظفسالالالی بدظی خا جی و تیییقی بیا ییکند .یضالالالاش تیییقی هها یضالالالیس
هداش

شالالد تسالالدشد و تثشید هسالالأند .ب ظار یی سالالد رلی

اغب ر ایزور یضالالاش و

خیرا تیییقی ب هها ظی ی تنها وتنها رلی رشنی و ظباه تیحیدی وی ب یسائ اس .
بر اسالالاس آییزة تیحید ای الی خداوظد ینیالالث تما ای ا و حیارا جها اس ال  .ب عقیده
اغب هیچ کس اهی ب کسالب هیچ شک از یضالاش و خیرا هها راظ پییین ظدا ر
یبر بال هداش

الهی و حم

او .خداوظد ی دأ و ینأهای تما خیرها اسالالال  .همچنا ک

ر یرآ کرشه آیده اس ال « :لیال یض ال اهلل عسیکه و حمأ یا زکی ینکه ین أحد أبدا و
لکن اهلل شزکی ین شیا و اهلل سمیک عسیه»( .ظی .)51/
اغب ی
«تیییو» ییایق

از بیا ی نای اشن یضالالاش
ا ارة اظسا و ی س

ابأدا ب ی ناشالالناسالالی عنیا «تیییو» ییپررازر.

با یضا و ید الهی اس  .رره تیییو از ظار لفای
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یی تیاظد ر هر رو حال
بکا یی ور .برخم
هر رو حال

خیب و بد بکا ور ولی عریا تنها ر یی ر خیبی و سالال ار
یفهی «اتفاق» ک ی ناش

یطاوع

وت ی

از تیییو اسالال

ور

س ار و شقاو بکا یی ور و رفأ ییشیر :اتفاق خیب شا بد.

«هالداش » ب عنیا اولین یضالالالیس

تیییقی ر رظیا سالالال یرحس را ر :او ت رشا و

شالناسالاشی اه خیر و شالر ک ر آش «و هدشناه النادشن» ب آ اشا ه شده اس  .خداوظد
راه از طرشو عق و راه از زبا

س

اشن رو طرشو ا ب اظساظها ت رشا و شناساشی کرره

اس ؛ رو ایدار یسأمر بنده ب وسیس ازرشار عسه و عم صالع ک ر آش «والذیع اهخووا
زادهم هوی و ءاعاهم عق اهم» (یحمد)11/؛ سالالی ظی والش

ک ر ایو ظی ظ ی بیره و

یقصالالیر از آش «قل إن هوی اا ه الهوی» (اظ ا  )11/اسالال  .اظسالالا از طرشو اشن یناز
و جن

س راظ ب بهی
« شالد» عناش

الهی هداش

الهی اس

ییشیر.

ک اظسا

او ا ب اظاا آظچ ب صمح

اس

ا ب هنبا تیج ب ایی خیش
تقیش

شا ی ییکند و

ییکند و از اظاا آظچ ییجب یسار اس

ییسازر ک ر آش «و لقد اتینآ ابراهیه شده ین ی و کنا ب عالمین» (اظ یا )21 /

سس

ب آ اشالا ه شده اس  .اشن عی و شا ی اغسب از طرشو تقیش

عز شا یسخ آ صی

ییپیشرر.
«تسالدشد» یی ا ا اره و حرکا اظسالا ب سیی غرض و یطسیب صحیع خیش
ب طی ی ک ر اسالالالر وی
(یاتح  )1/آ
شااع

اس

ب آ ظاش شالالالیر ک ر آش «اهونا الُّررعاا الوسرررخقلم»

ا از خدا یسثل

«تثشید» تقیش

اس

ییکنیه.

ایر اظسالا از ر و ب وسیس بصیر و از بیرو ب وسیس یی زو و

و آش «و أشدتک بروح القدس» (یائده )111/ب اشن یضیس

اشا ه را ر.

هر هنالد اغالب ر ابأالدا یضالالالاشال تیییقی ا ههالا عالدر کر ییکند ولی ر ارای
ا ظیز ب آظها ییایزاشد.

تیوالالالیع آظها رو یضالالالیس

رشبر ش نی ظصالالالر الهی و عصالالالم

«ظصالالالر الهی» ی الاوظ

و شا ی اظ یا و اولیا الهی و بندرا صالالالالع خداوظد ر ظی ب

آظچ ییجب اصالمح آج و عاج آظها اسال « .عصم » یض الهی اس

ک ب وسیس

آ اظسا بر اظاا خیر و اجأناب شر تقیش ییشیر ب طی ی ک از ر و یاظ ی بر اظاا
شر پیدا ییکند (هما صص.)151-113 .
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نتیجهگیری
ظارش اخمیی اغب اصفهاظی ا از جه

ساخأا کسی ک ی أنی بر ظفسشناسی ایمطی

یضاش هها راظ اصسی و اش هی راظ یقاب آظها اس

باشد ر زیره ظارشا یضیس

رراشاظ ایمطیظی -ا سالالالطیشی راظسال ال  .ایا یا غ از سالالالاخأا کسی کأاب یحأیای کأاب
کایم یرآظی و واشی اسال

و هندا ب زشی آشا و واشا اسالمیی آ اسأ شده اس

ک رشبر ظگ و بیی یسسالالالفی و شیظاظی براش

ظماظده اسالالال  .ر یامی کأاب الذریعة

رره وشکرر تسفیقی را ر و اخمق یسسالالالفی و یرآظی ا ب هه آییخأ اسال ال

ولی جن

یسسالفی و شیظاظی آ بسالیا وال یا اسال  .ابأکا یهه اغب ر بحث یضاش اخمیی ک
بررریأ از یرآ کرشه بیر و ییتیا آ
راظ ایید اشما و یح

ا ی ار ابأکا آکیئیناس ر ایزور یضاش س

ب یضاش یسسفی شیظاظی راظس

ایزور یضاش تیییقی هداش

شالد تسالدشد و تثشید ب یضاش اخمیی یسسفی بیر .تقسیه وی از عدال
ظیز ییتیاظد ب ظیعی اه ریالای ح اخأم
اس

ظیز از ابأکا ا

اغب اس

ب یطسو و یقید

حسن و ی ع عقسی و شرعی ی أزل و اشاعره

ک ر کم رشبر حکمای اسمیی رشده ظمیشیر.

191

تأمالت اخالقی ،دورة اول ،شمارة اول ،بهار .1911

منابع
یرآ کرشه.

ابن سالالالینا ( .)1338رسررالة یی ال ر و االره ر المیهب الأربیى عند ابن سالالالینا ین خم
یسسفأ العو لة ع داالییر ز .شمس الدشن الشعکة العالولة لسکأاب .
ابنسینا ( .)1989سال ظفس اظأیا ا راظیباه بیعسی و اظامن آرا و یفاخر یرهنبی.
اترک حسالالین ( .)1932ظارش اعأدا ر اخمق اسالالمیی سالالازیا اظأیالالا ا پژوهیالالباه
یرهنگ و اظدشی اسمیی هاپ او .
ا سالالالطالی (1918الالا) .اخالمق ظیکییالالاخیس ترجم ال یحمالالدحسالالالن لطفى ت رشزى
اظأیا ا

طرح ظی هاپ او .

 1918( ------ب) .ر با ه ظفس .اظأیا ا حکم

ترجم عسیمرار راووری.

ایمطی ( .)1911جمهی ی .رو ه آرا ایمطی  .ترجم یحمد حسالالن لطفی اظأیالالا ا
خیا زیی هاپ رو .
اشای عضالد الدشن( .بیتا) .سالالا تهیشب اخمق ظسالخ خطی کأابخاظ یاسس شی ای
اسمیی.
یصالالالطفی ینأقمی یروزا ؛ خزاعی زهرا« .)1931( .یح ال

یضالالالیس

برتر ر اظدشیالالالا

اخمیی تییاس آکیئیناس» یصسنای تخصصی اخمق پاشیز صص .131-111
اغب اصفهاظی .)1158( .الذریعة الی مکارم الشعیعة اظأیا ا را السم هاپ او .
( .-----بیتا الا) تفصی النیثتین و تحصی الس ارتین یه :اظأیا ا هار .( .-----بیتا ب) المفررا یی غرشب القرآ یکأ ا ظزا یصطفی ال از.طیسی خیاج ظصیرالدشن .)1119( .اخمق ظاصری اظأیا ا عسمی اسمیی .

غزالی ( .)1383ییزا ال م

را الکأب ال سمی بیرو .
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یا ابی ( .)1913اظدشی ال های اه یدشن یاوالالس ترجم ج فر سالالااری سالالازیا هاپ و
اظأیا ا یرهنگ و ا شار اسمیی.
الهیای ع الدالرزاق ( .)1989ریهر یرار تصالالالحیع و تحقیو یهسالالالسالالال تحقیقاتی ایا
صارق( ) ظیر ساش .
یسکیش ابیعسی ( .)1981تهیشب االخمق و تطهیر األعراق اظأیا ا زاهدی یه.
یمصد ا ( .)1159الحکوة الوخعاللة یی اخسکار اخربعة را احیا الأراا ال ربی بیرو .

ظرایى یحمد یهدى ( .)1151جایک الس ارا

اظأیا ا اسماعیسیا هاپ رو .

