
 

و روایات های مهم اخالقی غیردینی )فلسفی ـ عرفانی و تلفیقی( و ارائه نظام اخالقی بر اساس آیاتو بررسی نظام نقد  

 1زادهراضیه تبریزی

 چکیده 

مستنبط از آیات و روایات است که مورد تأیید عقل  اثبات یک نظام اخالقيآنچه این نگاشته در پي آن است،    

باشد. فیلسوفان و اندیشمندان مسلمان در عرصة اخالق، بر اساس رویکردهای مي سلیم و فطرت پاک نیز

اند. مختلف فلسفي، عرفاني و تلفیقي، نظریات و معیارهای متفاوتي را در باب فعل و ارزش اخالقي ارائه داده

با یکدیگر اختالف های اخالقي کامالً هر یک از این مکاتب اخالقي، هر چند از نظر روش استناد و ارائة آموزه

سازی اخالقي است که البته این گیری از مباني غیردیني در نظامدارند اما در یک نقطه مشترک هستند و آن بهره

ها نیست، بلکه حاکي از استنتاج مباني آنها از منابع غیردیني به معنای غیردیني بودن شاکله و کلیّت این نظام

 است.

است و قرب الي اهلل نهایت درجة « قرب الهي»ضیلت و برتری فعل اخالقي در نظریه اخالقي اسالم، مالک ف

 شود،تکاملي انسان است که به وسیله نوع ارتباط معرفتي و درک عمیق رابطة وجودی با خداوند حاصل مي

نه عدم  خداوند است،« قرب»نزدیک شدن و دوری از  بنابراین فضیلت و رذیلت نیز در نظام اخالق اسالمي،

چنان که صاحبان کتب اخالقي مهمي چون  عایت حدّ اعتدال و افتادن در دو طرف افراط و تفریط،ر

اند. سعادتمندترین انسان از دیدگاه این مبنا را در معرفي فضیلت و رذیلت اخالقي ارائه داده« السعادةمعراج»

ترین انسان کسي آورد و بدبخت عقل و نقل و شهود کسي است که بیشترین درجه از قرب الي اهلل را به دست

های وصول به های اخالق مسلمین، در راهاست که بیشترین دوری را از این مقام دارد. اما نقطه اختالف نظام

 این سعادت است.
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