
  

   اقتصاد اخالقشاكلة اجتماع و
  1بيژن بيدآباد

  

  چكيده

 شاكله افراد است و در جامعهشاكله فردي منشاء تشكيل نيات افراد است و فكر فرد شكل دهندة شاكله 
يا تغيير يابد محدود شود يا استمرار عادت اگر شاكله اجتماع بر اساس قانونگذاري . شاكله اجتماع را شكل ميدهد

شود، بلكه ضامن مداومت  القاء يك فكر يا روش دفعتاً سبب جاري شدن آن نمي. يابند م تغيير ميعمالً نيات ه
 تغيير يابد اجتماعلذا براي اينكه شاكله . شود يك فكر يا روش آن عرف و عادتي است كه در جامعه ايجاد مي

ث را به مبحث اخالق و تربيت اين موضوع دنباله بح. بايست روش صحيح را در عرف و عادت افراد نهادينه نمود
 و مسلّط است بر قواي او و افعال از آن فرداي است در وجود  تهذيب اخالق از خُلق انساني كه ملكه. ميكشاند
 و عادي كه به عادت و ممارست تغيير ،دو قسم طبيعي غير قابل تغييرخُلق به  .نمايد شود، گفتگو مي ناشي مي

بررسي اصول اخالقي در اقتصاد اخالق  به جزئيات قوا و صفات انساني به با اشاره. شود  تقسيم مييابد مي
  . د نقش اساسي در اصالح شاكله اجتماع داشته باشدنكه ميتوانپردازيم  مي

ين موضوع  و ا.از لحاظ اقتصاد نئوكالسيك انسان خوشحال انساني است كه مصرف بيشتري داشته باشد
اقتصاد اخالق ولي . ود را صرف توليد و سپس مصرف كاال نمايدبشر تمام انرژي خمترادف اين است كه 
در دنباله مباحث به اين موضوع اشاره آيا بشر براي اين هدف خلق شده است؟ نمايد كه  پارادايمي مطرح مي

دهد  شود و اخالق اقتصادي را تشكيل مي هايي كه از دين و مذهب در اقتصاد منبعث مي چنانچه آموزهشود كه  مي
 شره و و. بسياري از مضار فعاليتهاي اقتصادي كاسته خواهد شدو  شود اجتماعمنجر به اصالح شاكله واند ت مي

  . خمود اقتصادي به اعتدال اقتصادي كشانده ميشود
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  مقدمه

اي از توجهات به تن و توجهات روح است، برعكس حيوان كه استعداد توجه به روح  آميخته طبيعت بشر
ت انسان توانايي ادراك به ادراك خود را دارد و از لحاظ رفتاري اين سي نمشعر شعور خود  است و بهدر او كمتر

يعني حيوان ميداند چه بايد كند اما انسان ميتواند . است بين او و حيوان بوجود آورده  راتمايز بزرگترين تفاوت
 قرار دادهراي زندگيش در ذهن وي ها و علوم الزم ب  غريزي تمام رويهطورلذا حيوان ب.  بايد بكندچهبداند كه 

هاي الزم  جاهل است و بايد با توانايي شعور خود پي به دانش و رويه  ولي انسان در بدو تولد كامالً. استشده
  . ببردبراي زندگي 

 ندارد و عبر اين اساس تكليف بشر از ساير موجودات متفاوت است، حيوان به دليل فوق احتياج به تشري
 .و نهادينه شده و حيوان طبق آن به اين شريعت عمل مينمايدر اد آماده و و ي قبالً براي او مهياشريعت رفتاري و

 بايد هدف معلوم دبراي تدوين رفتار اال و الب. ولي بشر احتياج به اين دارد كه رفتار خود را تنظيم و تدوين نمايد
از كيفيت استنباط و ادراك منتج تشريع معموالً هدف .  در غير اينصورت نميتوان تشريع يا قانونگذاري نمود.باشد

معموالً هنجارهاي اجتماعي تشريع  ا تشريع توسط افراد جامعه صورت گيردياگر قانونگذاري . قانونگذار است
بشر خاكي معموالً .  يعني آنچه كه مورد عالقه فرد و نتيجتاً عموم افراد و نتيجتاً جامعه ميباشد قانون ميشود.ميشوند
به تمايالت تن دارد زيرا غريزه حيات خوددوستي و خودگرايي را به او آموخته، نتيجتاً قواي شهويه و توجه 

ه كه مغاير تن چ تن است و آن ماليم پس آنچه كه.كند ميرا دفع غضبيه او آنچه كه ماليم است جذب و منافر 
غيير ميكند، هرآينه تو اكرت پايان بين با ميزان توجه بشر به ف اين تشريع. شود  و قانون ميگردد است تشريع مي

در او زياد ميشود بهانيسمعد معنوي تشريع را بيشتر ميكند و هرگاه لذات جهرگاه عمر خود را در زوال بيند ب  
   .پردازد گسترش خوديت خود مي

م به وضع افراط و تفريط منتفي شوند اقدا انبياء و اولياء و حكماء الهي در تشخيص اين كه چه بايد كرد تا
سيس يا امضاء قوانين نمودند كه  خصوصيات زمان و مكان اقدام به تأاي بنا بر قوانين شريعت نمودند و در هر ازمنه

 نددهر جا كه مردم جوامع از اين حد تعادل به افراط و تفريط كشيده ش. دن را به تعادل كشانهرفتار مردم جامع
ي انساني افراد و جوامع قابل مشاهده است ولي موضوع  رفتارها مظاهر اين آسيب در جميع.دچار آسيب گرديدند

بشر عصرحاضر بنا بر مقتضيات تن . ما در اين مقوله افراط و تفريطي است كه در اقتصاد آن را مشاهده ميكنيم
رسوالن الهي همه سعي كردند اين رفتار افراطي . هاي پيش هدف خود قرار داد خود اصل اصالت لذت را از هزاره

 كتب آسماني اعم از قرآن و تورات و اناجيل و متون اديان غيرابراهيمي در شرق و غرب زمين .ا به تعادل كشانندر
رفتار به مها از لحاظ جامعه شناسي نُرهنجارها يا . همه داللت بر مبارزه رسوالن الهي با هنجارهاي جامعه دارد نيز

 ،اگر هنجار در جامعه .دنشو عريف ارزش در جامعه مي و هنجارها موجب تشود گفته ميغالب و عمومي جامعه 
كاران  لعمل شناخته ميشوند و اگر تفريط در زهد باشد تفريطگرايي باشد افراط كاران صحيح ا تافراط در لذ

در تعريف نيت و  .گيرد  شكل مياجتماع جوامع بر اساس اين هنجارها ارزشها را تعريف و شاكله . ميشوندتقديس
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شاكله آن . نيت همان تصميم فرد است . در رفتار فرد نيت و شاكله اساس بروز رفتار است2:ايندشاكله مي فرم
  . است كه فكر فرد را شكل ميدهدچيزي 

بگو » قُلْ كُلٌّ««: 4آمده است» َيْعَملُ َعلَٰي َشاِكلَِتِه كُلٌّ «3در تفسير بيان السعاده في مقامات العباده در تفسير آيه
 مشتمل بر نيتي شاكلهكنند، يعني هر  عمل ميخود شاكله برحسب  »َيْعَملُ َعلَٰي َشاِكلَِتِه«بندگان اد افرهمه از خدا و 

 بنا شمعني كه هر كس عملش را بر نيتبه اين يا . و طبيعت اوستو مقام او  حال انسان ة دهندشكل نيت واست 
احد سان برحسب فعليت بشريتش داراي يك نوع وبدانكه ان. و فعليت نفس او شاكلة حال او و مقام اوستكند  مي

غير حد  حدي است يهر نوعو براي انواع متبايني است بالقوه است، ولي برحسب باطن است و بر او حدي واحد 
ارپايان، هچ شود، مثالً وقتي انسان بالفعل يكي از درندگان، پس آنگاه كه بالفعل برحسب باطن نوعي مي .ديگر

معاصي و سان كه مشتمل بر انواع ماليكه است بشود هر وقت بخواهد عملي در صور عبادات و شياطين يا ان
به آن فعل  آن صورت قصد مثّلي ت كند و به واسطه ميتمثل  آن صورت را پيش خود مانجام دهدمباحات 

صد نيت فعل  ق اين اين صورت و و.كند ميوجود پيدا كمال آنچه كه بالفعل حقيقت آن عمل است به نمايد  مي
است يا خودپسند كه  يگيرد، مثالً انسان عمل قرار مياو مبناي و براست آن  در حين عمل مشتمل بروا است، و

كند، به واسطة اين  قصد ميساخته و به آن عمل تمثّل پيش خود م رياكار وقتي بخواهد نماز بخواند صورت آن را
 دهد انجام ميپس نماز را  .د پيش مردم ممدوح استكن دش را زينت دهد برآنچه كه گمان ميصورت نفس خو

به  .است و آن نوع خودپسندي است مثالً همانند طاووسآن بالفعل و آن ست ين مشاكله اكه مشتمل بر نيت ا
دهد و او قصد تزئين نفس خودش را دارد كه شاكلة حال او و  خود قرار ميعبارت ديگر عملش را بر اساس قصد 

بالذّات صفات جماليه او از رحمت، جود، احسان،  تعالي شأنه اوالً و و چنين است شاكلة حقّ اول .باشد فعليتش مي
 وثاني با قصد  ها و و غفران،پس عمل او در قصد اول جز همين نيست، ولكن گاهي برحسب قابليت عفو، صفح

رحمت و بر شاكله گو كه خداوند ها ب به آن:  اين است كه)ي آيه (معنا و .شود بالعرض قهر، غضب و انتقام مي
كنيد به نحوي كه رحمت الهي را رضا يا غضب   عمل ميبر شاكله خودنيز  و شماكند   عمل مياحسان
 ه از امور غيبيشاكلهد، و نكن خود عمل مييعني كه همه بر شاكله  »فََربُّكُْم أَْعلَُم بَِمْن ُهَو أَْهَدٰي َسبِيالً« .دهد قرارمي
كند ممكن است برحسب  اختيار ميرا ، پس كسي كه صورت عمل به آن معبر نيسترت عمل  است و صوهباطني

 پروردگار شما برآن كس كه كه همانا .كند اختيار مي را  كه خدااستكسي مختار بلكه   اختيار نشده باشد،شاكله
وصاً بر خصمقدر است شرط شده كه جانشين جزاي چيزي  داخل بر »فا« پس .راه يافته است داناترست

و در ثاني اين منافاتي با اين تعميم آيه به جميع مواردي  »َو إِذَآ أَْنَعْمَنا َعلَي الْإِنَسٰاِن«مذكور در قوله » الْإِنَسٰاِن«تفسير
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ع و از  چه مقصود بالذّات از ذكر خيرات علي .، همچنانكه شأن جميع آيات چنين استكند ندارد كه صدق مي
 ».كند باشد با تعميم آن به جميع مواردي كه صدق ميبع بالتّاو  دشمنان ورذكر شر

نيات افراد در اجنماع در درون تك تك افراد است و شاكله فرد را تشكيل ميدهد و شاكله افراد جامعه 
اگر شاكله اجتماع بر اساس .  به نوعي همان هنجارهاستاجتماع را شكل ميدهد كه اين شاكله اجتماعشاكله 

 تقنينجامعه از طريق  اين موضوع اساس روش اصالح .دنياب  نيات هم تغيير ميالًود عمشقانونگذاري محدود 
اصالح اين شاكله از طريق تربيت . مختلف اصالح كرد براي اين كار بايد شاكله جامعه را نسبت به مسائل. باشد مي

ر يابد كه انسان دوستي را به جاي اي تغيي اجتماع به گونه براي مثال اگر شاكلة. قابل حصول و انجام استنيز فردي 
روش تغيير شاكله از لحاظ علوم  .دنخوددوستي جايگزين كند، نيت انسانها هم تغيير ميكند و رفتارها عوض ميشو

قوانين و احكام در ارتباط با اعمالي صورت ميگيرد كه مستوجب جزا يا پاداش . اجتماعي، وضع قوانين است
 را تشكيل داده ولي اجتماعتشريعي بسياري از موارد وجود دارد كه اساس شاكله در حيطة خارج از احكام . ندسته

اين قبيل رفتار در حيطة اخالق قرار . مد نظر قانونگذار نيست و آن اعمال مستوجب جزا يا پاداش هم نيست
مسائلي كه در . گردد د كه سبب اعتدال در رفتار انسانها ميشو اي از معيارها مي اخالق شامل مجموعه. ميگيرند

لذا . گردند ابند و به حكم و الزام جاري نميي د با استقبال فرد از آنها قابليت تحقق مينگير حيطة اخالق قرار مي
مسلماً القاء يك فكر يا روش دفعتاً سبب جاري . اخالقي فرد بايد با رضايت خاطرآن را بپذيردعاليات  تبراي قبول

ي است ا روش آن عرف و عادتيضامن مداومت يك فكر  « :5فرمايند ميشود، بلكه همانطوري كه  شدن آن نمي
هاي   نمود كه با استفاده از آموزهالش تغيير يابد بايست تاجتماع لذا براي اينكه شاكله ».شود كه در جامعه ايجاد مي

الق و تربيت اين موضوع دنباله بحث را به مبحث اخ. تربيتي روش صحيح را در عرف و عادت افراد نهادينه نمود
  . ميكشاند

در نظر . به معناى سجيه، سرشت و صفات باطنى آمده است است و در لغت» قلُخُ«و » لقخُ«جمع » اخالق«
با اتكا به سجيه و سرشتى است كه در نفس ملكه شده است و افعال بدون نياز به فكر و تامل » خلق«علماى اخالق، 

كه مسنداليه آن، فعل ارادى نمايند  تعريف مياى گزاره را ره اخالقىگزالذا . شود صادر مىفرداز اين تخلق 
لذا چنانچه . باشد» خوب، بد، بايد، نبايد، ثواب، خطا و وظيفه«اختيارى انسان، و مسند آن يكى از هفت مفهوم 

امل مهم لذا از اين رو تربيت ع. گردد مسند افعال به سمت تعالي بشري متوجه گردد افعال به همين سمت برمي
 و بهتربيت از ريشه ربو و از باب تفعيل . تواند به ابناء بشر اضافاتي را متعلق گرداند تربيت مي. شود تعالي جامعه مي

الزامات تربيت وجود مربي . پرورش استاضافات  به معناى فراهم كردن زمينه و تربيتمعناى زيادت و فزونى 
و اگر مربي ناآگاه باشد هم به . شودكند، هالك مىهنمايى نمىكسى كه حكيمى او را را 6:اند است كه فرموده

                                                            
   و اسرافقتصاد درباره علوم ا5/2/1387نورعلي تابنده مجذوبعليشاه در تاريخ دكتر حاج سخنراني حضرت آقاي  5
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لغزش  «7:فرمايدمى) ع(اميرالمؤمنين بر اين اساس است كه . رساند خود يعني مربي و هم به مربا هر دو آسيب مي
  ».شود هم غرق ميكند و  غرق مىهمونى كشتى است، گدانشمند، مانند واژ

نمايد از خُلق انساني كه       تهذيب االخالق گفتگو مي    «8:نويسند  اي انساني مي  در ارتباط با تهذيب اخالق و قو      
طبيعـي كـه   : شود، و آن دو قـسم اسـت   اي است در وجود او و مسلّط است بر قواي او و افعال از آن ناشي مي          ملكه

كـه بـه    و عـادي    . غير قابل تغيير است و اين خيلي نادر است و بعـضي از اخـالق و بعـضي اشـخاص اينطـور اسـت                       
. كنـد   يابد و به معاشرت و صحبت فـرق مـي           شود و آن به عادت و ممارست تغيير و تبديل مي            اكتسابي نيز تعبير مي   

  : علماي اخالق گويند براي انسان دو قوه است

اول ـ قوة عاقله كه قوة عالّمه نيز گويند، و به واسطة قدرت بر تحصيل مجهوالت به توسط نظـر و فكـر آن را قـوة     
نظرّيه نيز گويند، قوة مميزه نيز خوانند از جهت اينكه بين نيك و بد امتياز دهد؛ قوة تدبير هم از جهـت قـدرت آن                   

  . شود بر ترتيب امور به حسب مصالح مطلوبه ناميده مي

ة جلب منـافع  و آن را از وجه. دارد اي است كه انسان را به عمل وامي دوم ـ قوة عملي كه عماله نيز گويند، اين قوه 
  . و جذب مالئم شهوت نامند، و از جهت دفع مضار و امور غير مالئم آن را غضب گويند

براي قوة عالّمه در تحصيل علوم نظريه و معارف حقيقيه، چون سير او است در خط مـستقيم بـه سـوي مبـدأ،                          
 سلوك محـض را دو طـرف        افراط متصور نيست فقط قصور متصور است، مگر به نظر عرفاني كه جذب محض و              

شود، و مرتبة آن فـوق مقـام    از اين وجهه عقايد حقّه و ترقيات روحي و مشاهدات پيدا مي   . اند  افراط و تفريط گفته   
ولي براي عالّمه از وجهة تدبير امور مادي و تحصيل نتايج عاجلة دنيويه و براي دو قـسم قـوة   . تصور و اختيار است  

حد وسط هر يك كه عبارت است       . ب است حد متوسط و افراط و تفريط متصور است         عماله نيز كه شهوت و غض     
اي كه براي  از مطيح بودن آن قوه نسبت به قوة عقالنية نظريه و فرمانبرداري اوامر حقّه و صرف كردن آن در وجهه

م و خلـق بـد و رذيلـه    شود و دو طرف افراط و تفريط مذمو آن خلق شده، مطلوب و ممدوح و خُلق نيك گفته مي      
حد وسط قوة عالّمه را حكمت، حد متوسـط شـهوت را عفّـت و اعتـدال غـضب را شـجاعت، و توسـط در                          . است

دو طرف افراط و تفريط حكمت، جربزه و بالهت است؛ دو طرف عفّـت شـره          . اند  گانه را عدالت گفته     مجموع سه 

                                                            
گرفتارى «: دارد  نيز همين موضوع را تصريح ميآيت اهللا خميني. »ة العامل كانكسار السفينة تغرق و تغرقزلّ« ،11 ،2 ،58بحار األنوار  7

تفكراتشان . انداند، تربيت نشدهعالم شدند، تربيت نشدند، دانشمند شده. ايمايم، تربيت نشدههمه ما براى اين است كه ما تزكيه نشده
شود، آن خطر از خطر مغول باالتر طرى كه از عالمى كه تربيت نشده است بر بشر وارد مىاند و آن خعميق است، لكن تربيت نشده

لهى، در صحنه فلسفه، در ااگر نفوس تزكيه نشده و تربيت نشده وارد بشوند در هر صحنه، در صحنه توحيد در صحنه معارف  ... .است
خاصى كه تزكيه نشدند و تصفيه نشدند و از اين شيطان باطن رها اى وارد بشود، اشصحنه فقه و فقاهت، در صحنه سياست در هر صحنه

  .14 / 253، ج »صحيفه نور« ».نشدند خطر اينها بر بشر از خطرهاى بزرگ است
  .12حضرت حاج سلطانحسين تابنده، تجلي حقيقت در اسرار فاجعه كربال، انتشارات حقيقت، فصل  8
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از هـر يـك از اينهـا صـفات     .  ظلـم و انظـالم اسـت   و خمود؛ دو طرف شجاعت تهور و جبن، و دو طـرف عـدالت        
ذكاوت، سـرعت فهـم، صـفاي ذهـن،         : مثالً از حكمت  . شود  ديگري كه دو طرف آنها نيز مذموم است منشعب مي         

شود، و افراط و تفريط آنها از قبيل خيانت، بـالدت، سـرعت تخيـل، كنـدي فهـم، عـدم                       حفظ و تذكّر منشعب مي    
  . ، غفلت، نسيان و امثال اينها در جربزه و بالهت داخل و مذمومندقضاوت صحيح، ظلمت نفس، التهاب

جربزه ـ جربزه در لغت به معني خباثت و در اصطالح علم اخالق آن است كه صـاحب آن بـر هـيچ فكـري ثابـت       
كه در نبوده، خياالت متعدده از پردة متخيله گذشته متخيالت و موهومات را نيز به صورت معلومات در آورد، يا آن

مـرض وسـواس كـه در شـريعت         . تميز خير و شرّ نظرش مقصور بر انتفاعات دنيوي و جلب امور مادي بـوده باشـد                
باشد، چه صاحب اين مـرض بـه          مذموم است، غالباً ناشي از اين جهت مي       ) چون موجب عسر و حرج است     (اسالم  

. انـدازد  دام نموده خودش را بـه زحمـت مـي   هر خيالي ترتيب اثر داده به گمان آنكه عملش تكميل نشده مجدداً اق            
سازد، ولي اين     مثالً در هر چيزي اصالت نجاست را به جهت تعمقي كه به خيال خود در امر ديانت دارد جاري مي                   

: در قرآن اسـت . مخالف است) كه طهارت اشياء است مادامي كه علم به نجاست پيدا نشود    (احتياط با دستور شرع     
مكر و تزويـر    .  يعني خداوند در امر دين بر شما حرج و دشواري قرار نداده است             9 ِفي الّدينِ ِمْن َحرجٍ    ما َجَعلَ َعلَْيكُمْ  

سفيان آن را دارا بود، ولي چون تميز ايـن صـفات از يكـديگر و     معاويه بن ابي. و شيطنت نيز داخل در جربزه است     
ن امر بر عوام مخفي مانده معاويه را عاقلترين         جدا كردن صفات پسنديده از نكوهيده در اين موارد دشوار است، اي           

ُيخاِدُعونَ اَهللا :  در ذم اين اشخاص اسـت 10لَْو الَ التُّقي لَكُْنُت ِمْن اَْدَهي الّناسِ : فرمود) ع(حضرت امير   . گفتند  مردم مي 

اعتقاد به جبـر و عقايـد       . 12 َو َيْمكُُراُهللا َخْيُر الْماِكرينَ    ًو َيْمكُُرونَ ١١َو الَّذيَن آَمُنوا َو ما َيْخَدُعونَ ِاالَ اَْنفَُسُهْم َو ما َيْشَعُرونَ          
غير مشروعه دربارة حق و غلو درباره انبيا و اوليا و اعتقاد به وحدت و حلول و اتّحاد به اقسامي كه مخالف شـرع و                

ارف الهيـه   شود و ممكن است اينها را جـزء قـصور قـوة عقالنيـه نيـز در تحـصيل معـ                      عقل است از جربزه ناشي مي     
  . دانست

لَُهـْم قُلُـوٌب ال   : بالهت ـ بالهت كندي قوة عالّمه و تعمق نكردن در امور است، در ذم صاحبان اين صفت اسـت  

و در . دهند كنند و خير را از شر تميز نمي  يعني كفّار دلهايي دارند كه بدانها تعقّل و تفكّر در امور نمي      13َيفْقَُهونَ بِها 
اعتقاد به تفويض و امثال ذلك به اعتباري        . 14اَفَلَْم َيسُريوا ِفي االَْرضِ فََتكُونَ لَُهْم قُلُوٌب َيْعِقلُونَ بِها         :جاي ديگر فرمايد  

  . در بالهت داخل است، ولي اينها نيز در حقيقت از قصور قوة عالّمه است

                                                            
 . 78 سوره مؤمنون آيه -9

 . بود من زيركترين افراد عرب بودم ري نمي يعني اگر پرهيزكا-10
 . كنند و متوجه نيستند كنند، ولي در حقيقت با خودشان مكر مي يعني با خدا و مؤمنين مكر مي. 9 سوره البقره آيه -11
 . كند، ولي خدا بهترين مكر كنندگان است كنند، خدا هم مكر مي آنها مكر مي. 30 سوره انفال آيه -12
 . 179ه  سوره اعراف آي-13
 . كنند تا داراي دل آگاه و مطلعي بشوند يعني آيا روي زمين گردش نمي. 46 سوره حج آيه -14
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 اطاعـت قـوة عاقلـه اسـت،     متفرعات شجاعت ـ از شجاعت كه عبارت از قوت قلب و ثبات در امور و استفامت در 
و هر يك از اينهـا      . شود  نجدت، همت، ثبات، صبر، حلم، سكون، شهامت، تواضع، رقّت و كظم منشعب مي            : امثال

كه از حد اعتدال خارج شد از صفات مذمومه محسوب و داخل در جبن يا تهـور خواهـد بـود، چـه جـبن عبـارت                   
 چيزهايي كه نبايـد از آنهـا رو بگردانـد؛ و تهـور توجـه كـردن بـه                    ثباتي قلب و روگردانيدن از      است از تزلزل و بي    

حد افراط و تفريط بعضي اخالق بـه نـام مخـصوص ناميـده              . داند  اموري است كه عقل احتراز از آنها را واجب مي         
چنانكه تكبـر  . تواند افراط و تفريط هر يك را درك كند   شده، بعضي هم نام مخصوص ندارند و شخص متدبر مي         

باشد، و بدگماني نسبت       خودخواهي و الف زدن و طغيان و گردنكشي و خودبيني از توابع صفت رذيلة تهور مي                و
  . به همه كس و جزع و اضطراب در امور و دنائت و امثال ذلك ناشي از جبن است

) ودشـ  صبر و سكون به اعتبـار موضـوع مختلـف مـي    (حيا، رفق، مسالمت، صبر و سكون :  صفات15عفت ـ از عفّت 
و نيز قطع عاليق از لوازم دنيا و دريغ نداشـتن جـان و              . شود  قناعت، وقار، ورع، سخا، امانت و عزّت نفس ناشي مي         

مال در راه خدا و مضايقه نكردن از صدقات واجبه و مستحبه و ترك محرّمات جزء عفّت محسوبند، زيـرا مـراد از                      
باشد و جلوگيري از هواي نفس و به كار بردن            عقل مي  عفّت نگاهداشتن خود است از لذّتهايي كه مخالف شرع و         

تـوانيم از متفرّعـات       آن در موارد مشروعه؛ هر چند بعضي از اين صفات را مانند بذل جـان و مـال در راه خـدا مـي                       
  . شجاعت بگيريم

افراط و تفريط اين اقسام جزء رذايل محسوب و در خمـودت و شـره مندرجنـد، چـه خمـودت خوابانيـدن و                          
شره عبارت است از . باشد ل نكردن قوة شهويه است كه عقل به آن حاكم و الزمة بقاي نوع يا بهداشت تن مي      اعما

حرص به خوردن غذا زياده از اندازة احتياج، يا بر اسـتفراغ مـواد بـدني زيـاده از                   : افراط در شهوات نفسانيه از قبيل     
از خمودت نيز صفاتي ناشـي  . ن و قبح شرعي و عقلي آنحد الزم و غرق شدن در لذّات دنيويه بدون مالحظة حس      

 غيرمشروعه و دوري از آواز خـوش در غيـر       قةحرام كردن محلّالت بر خود و رياضتهاي فوق الطّا        : شود از قبيل    مي
مبـاالتي در جمـع    شرمي و ريا و حـسد و بـي   و حرص و بي. شود و امثال ذلك موارد منهيه كه غنا نيز محسوب نمي     

  . يت نكردن محرّمات شرعيه داخل در شره استمال و رعا

صداقت، الفت، وفا، شفقت، صلة رحـم، حـسن قـضا، تـودد، تـسليم، توكّـل، رعايـت حقـوق         : عدالت ـ از عدالت 
  . شود منشعب مي) نه زياده از آن(زيردستان، حفظ احترام بزرگان و تأديب مجرمين بر حسب تناسب جرم 

دو طرف هر يك از آنها داخل در ظلم و انظالم است، چه ظلم عبارت است از گذاشتن چيزي در غير موضع       
رعايت نكردن لوازم كمال نفس كه موجـب ظلـم بـر اوسـت، و رعايـت نكـردن            . خودش و انظالم مقابل آن است     

نكـردن عـزّت و وقـار و        و مراعـات    . وفايي و امثال ذلك در ظلـم منـدرج اسـت            صداقتي و بي    حقوق ديگران و بي   
                                                            

شود و بسياري از اين صفات را ممكن است در شجاعت يا غير آن داخل نمود، و مقصود   اين تفريعات به اعتبارات مختلف مي-15
 . اصلي اتصاف به آن صفات است خواه جزء عفت باشد يا غير آن
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ولـي بايـد دانـست كـه انظـالم در اصـطالح غيـر از        . مناعت و رفع ظلم نكردن در مورد لزوم از اقسام انظالم اسـت          
زيرا مظلوميت موقعي است كه عزّت نفس تقاضاي تحمل ظلم طرف را بنمايد يا آنكه قـدرت بـر                   . مظلوميت است 

  . دفع آن نباشد، بر خالف انظالم

چهـار از آنهـا ممـدوح و امهـات صـفات حـسنه              : ريرات معلوم شد كه كليات صـفات دوازده اسـت         از اين تق    
ايـن اصـطالحات از علمـاي اخـالق اسـت كـه             . رونـد   محسوبند، و هشت ديگر مذموم و امهات رذايل به شمار مي          

ش ايجاد كند، و    گويند شخص بايد در مقام اصالح قواي عقلية خود برآمده اخالق چهارگانة ممدوحه را در خوي               
هميشه مراقب باشد كه از راه راست كه ميانه روي است به افراط و تفريط منحرف نشود و حوريان مراتب عقليه را       

از اخالق به فريـضة عادلـه تعبيـر شـده اسـت، كـه روزي در                 ) ص(در فرمايش حضرت رسول       . در آغوش بكشد
بـه طـور نكـوهش فرمـود عالّمـه          . »عالّمه و دانشمند   «:مسجد اجتماعي بر گرد يك نفر ديد، پرسيد كيست؟ گفتند         

اينها فضل است نه علـم      : حضرت فرمود . كسي است كه از علم تاريخ و انساب اعراب واقف است          : چيست؟گفتند
تقاديـات جازمـه و فريـضة    مراد از آية محكمـه اع . آَيٌه ُمْحكََمة اَْو فَريَضة عاِدلَة، اَْو ُسنَّةقاِئَمة: ِانََّما الِْعلُْم ثَالثَةٌ. و دانش 

براي تكميل اخالق بايد ممارسـت      . عادله عبارت از اخالق حسنه و سنّت قائمه احكام شرعيه و دستورات آن است             
و . براي رفع صفات رذيله نيز عالجهايي است كه در كتب اخالق ذكر شده است             . بر اين صفات كرد تا ملكه شود      

مقصود از محاسبه هم اين است كه خود شـخص رفتـار خـود را               .  است به طور كلّي ممارست و محاسبه خلي مؤثّر       
بسنجد و دقّت كند و آنچه مخالف دستور شرع مطهر به جا آورده كوشش كند كه بعداً ترك نمايـد كـه فرمـوده                        

يعني پـيش از آنكـه خداونـد و مالئكـه بـه حـساب شـما رسـيدگي كننـد خودتـان                       . حاسبوا قَبلَ اَنْ تُحاسبوا   : است
كه مرتبة نازلة آن نسبت به اعمال قالبيه و باالتر از آن محاسبة در اخالق است، و مرتبة عالية آن كه . سيدگي كنيدر

از صفات عالية سالّك است آن است كه در توجه به حق ذكر او در احوال و اعمال مراقبت داشته و رفتار خود را                        
        ة خويش را داشته باشد، كه اگر در دل به ياد غير حـق بـوده از         با رضاي خدا تطبيق نموده و محاسبة خياالت نفساني

و محاسبة اخالقي نيز از نظر سلوك مرتبة مادون همين قـسمت اسـت،              . آن استغفار كند و در آتيه بر مراقبه بيفزايد        
. كنـد ولي از نظر تزكية نفس و اصالح باطن شايسته است كه محاسبه داشته باشد تا نواقص اخالقي را از خود دور                      

 به واسطة ممارست بر اخالق خـود را بـه مرتبـة فـضيلت اخالقـي رسـانيد، بـه                     16چنانكه بنيامين فرانكلين آمريكايي   
  » .رود طوري كه در اروپا و آمريكا نام او مشهور و از بزرگان اخالق به شمار مي

ر ايـن بـاب مـشربي دقيقتـر و     د) رضـوان اهللا علـيهم    (سلـسلة عرفـا را       «17 :دهند  ر عرفا در اخالق ادامه مي     در باب نظ  
تا انساني به قوة خود بخواهد از صفتي مذموم جلوگيري بنمايد رذايل ديگر ممكـن اسـت       : لطيفتر است، چه گويند   

  : جلوه نمايد، و سر نفس را از هر طرف كه بكوبند سر ديگر برآورد

                                                            
16- Benjamin Franklin) 1706-1790 .( اين موضوع در جلد دوم راه نو تأليف كاظم زاده) 45در ص ) 1343منطبعة برلين در سنة 

  . ذكر شده است
  .12حضرت حاج سلطانحسين تابنده، تجلي حقيقت در اسرار فاجعه كربال، انتشارات حقيقت، فصل  17
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  از فراز عرش تا تحت الثّري    نفس را هفتصد سر است و هر سري 

 بر ريشه زد و در اول امر خودبيني و تكبر را به واسطة تـسليم شـدن بـه امـر مربـي از خـود دور                       پس بايد تيشه    
نموده به دستور او قدم در راه نهاد، و دل را كه پايتخت كشور انساني و منشأ صفات و بروز حسنات و ذمائم اسـت             

چـه اگـر روي دل بـه طـرف دنيـا و             . ع شود به عالم غيب توجه داد و به دست مربي و استاد سپرد كه عاليق دنيا قط               
شوند، ولي اگر به عالم علوي و تجرّد روي نمود اخالق فاسـده اصـالح    كثرت شد صفات ذميمه بر حسنه چيره مي       

پس بايد اول تسليم مربي شد و بعد از تسليم بر وفق امر مربـي   . 18فَاَْصَبْحُتْم بِنِْعَمِته ِاْخواناً  : شود، كه در قرآن است      مي
ه احكام شريعت عمل نمود و آداب طريقت را مراقب بود، كه عالوه بر پيدايش اخالق نيك، جـان در گرفتـه بـه              ب

ــتالف . شود از قرآن مقدس و اخبار نيز اين امر مستفاد مي. نور خدايي گردد و آثار الهي از او بروز كند ايــــن اخــ
 دو قسم ممكن است تعبير كـرد، ولـي عقيـدة عرفـا              عقيده به واسطة اختالف در فهم ظواهر قرآن پيدا شده و به هر            

) ص(در اسالم و قرآن به وجه اكمل و اتم بيان اخالق شـده و حـضرت رسـول                   . دقيقتر و به حقيقت نزديكتر است     
يـز  و در قرآن جزئيات اخالق ن     . ام كه اخالق نيك را تكميل كنم        يعني من آمده  .  ُبِعثُْتِ الَُتمَِّم َمكارَِم االَْخالقِ    :فرمود

ذكر شده و بلكه همانطور كه پيش گفتيم مدح و قدح قرآن نسبت به اخالق و اعمال است نه نسبت بـه اشـخاص،                        
به طور كلّي اخالقـي   . يعني من عمل شما را دشمن دارم      . ِاّني ِلَعَمِلكُْم ِمَن الْقالنيَ   : فرمايد  چنانكه در حكايت لوط مي    

 راجع است به ملكات براي تكميل اعتقاديات و توحيد كه جزء بعضي: كه در اسالم دستور داده شده دو قسم است
شود، يعني حقّي است بر بنده نسبت به خالق از قبيل توبه، انابـه، توكّـل، صـبر، تـسليم، رضـا و                         اهللا محسوب مي    حق

اين قسم موجب ترقّي و كمال روح و محكم شدن پاية توحيد است، و در قرآن و اخبار در اين موضـوع                      . اخالص
  . راجع به اخالق ذكر شده است) ع(وگذار نشده است، در جزو سوم وافي نيز اخبار ائمة معصومين فر

بعضي از دستورات اخالقي قرآن راجع است به عمل اعضا و جوارح و معاشرت، كه حاكي از : اخالق عملي
حاد و اتّفاق جامعه نيت صحيح و خلق نيك است يا عمل به آنها موجب تصحيح خوي خود و ديگران و تكميل اتّ

صلة رحم و احسان و كظم غيظ كه : شود، و حقوقي است كه براي افراد جامعه نسبت به يكديگر است، از قبيل مي
در اسالم امر شده است، و مانند غيبت نكردن، تهمت نزدن، حسد نورزيدن و سخن چيني ننمودن كه بهترين 

واسطة رعايت نكردن يكي از اين دستورات و متّصف شدن به و به . عوامل براي حفظ اتّحاد و وفاق جامعه است
رو در قرآن از اين  از اين. يكي از اين منهيات، ممكن است القاي عداوت بين افراد و ايجاد اختالف در جامعه شود

ظ قسم صفات نهي اكيد شده و اهميت زياد به فرا گرفتن اخالق اجتماعي داده شده و بيشتر از قسم اول براي حف
َوال َيْغَتْب َبْعُضكُْم َبْعضاً اَُيِحبُّ اََحُدكُْم اَنْ َياْكُلَ  19 :فرمايد مليت جامعه رعايت شده است، چنانكه دربارة غيبت مي

يعني نبايد هيچيك از شما غيبت از ديگري بكند، آيا يك نفر از شما دوست دارد كه . لَْحَم اَخيِه َمْيتاً فَكَرِْهُتُموُه
در اين آيه مؤمن را برادر قرار داده، چنانكه در آية . دة خود را بخورد؟ البتّه از آن كراهت داريدگوشت برادر مر

                                                            
 . سطة نعمت اسالم كه خداوند ارزاني داشت برادر شديديعني شما به وا. 103 سوره آل عمران آيه -18
 . 12حجرات آيه   سورة -19
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 و آبروي او را در حكم گوشت بدنش و تكلّم به معايب او را مانند خوردن 20ِانََّما الُْمْؤِمُنونَ ِاْخَوٌه: فرمايد ديگر مي
كنند او را در آيه به برادر مرده  ران معايب او را ذكر ميگوشت او قرار داده، و چون خودش مطّلع نيست كه ديگ

اين كناية بزرگي است در ذم غيبت و معلوم است موجب افسردگي طرفين و كدورت و نقار . تشبيه نموده است
هكذا ساير دستورات اخالقي . شود و ممكن است زيادتر شده به كدورت خانوادگي منجر شود بين آن دو مي
همانطور كه دستورات قولي در اسالم جامعيت دارد، دستورات عملي آن . آن از آنها ياد شده استاسالم كه در قر

) ص(چنانكه از حضرت رسول . نيز جامع است و افعال و حاالت بزرگان اسالم بر طبق همين دستورات است
، اشاره است به اينكه تمام جهات كمال 21 اَْحوايلاَلشَّريَعة اَقّوايل َو الطَّريقَةُ اَفْعايل َو الَْحقيقَة: مروي است كه فرموده

داشت، زيرا شريعت جنبة ظاهر و طريقت و  در وجود مباركش جمع بود و مراتب وحدت و كثرت را محفوظ مي
، يعني تو داراي 22َو ِانََّك لََعلي ُخلُقٍ َعظيمٍ: در قرآن خطاب حق به آن حضرت است. حقيقت مراتب باطن است

فهماند كه تمام محاسن اخالق در آن حضرت جمع بود، به عمل نيز دستور  ظيمي هستي، ميخوي بزرگ و خلق ع
ريخت و آن حضرت را  چنانكه قضية عيادت او از يهوديي كه روزها بر سر راه او خاشاك مي. داد اخالق مي

داد بيشتر از  اخالق ميو اهميتي كه به . كرد و ساير قضاياي زندگاني او گواه بر اين مطلب است اذيت و آزار مي
از همين عبارت جامعيت اسالم و بزرگان آن در اخالق فهميده .  ُبِعثُْت الَُتمَِّم َمكارَِم االَْخالقِ:احكام بود كه فرمود

فعل امام هم مانند قولش حجت است، چه عملش نيز مانند قولش به : از اين رو علماي اصول فقه گويند. شود مي
  ».دده ديگران دستور مي

. اند همه در اين مقوله ميگنجد  الهي مطرح نمودهء و اوصياءانبياء و اولياكه همانا اصول اخالقي كه حكماء 
آنها ميتواند نقش اساسي   درتدبرنمايد كه  هاي جديدي را در اقتصاد اخالق باز مي اين اصول اخالقي زمينهبررسي 

الت زيادي در اين زمينه ميگنجد كه در اقتصاد مقوي از لحاظ اقتصاد . داشته باشداجتماعدر اصالح شاكله 
اند بسيار متنوع هستند ولي در باب رفتار  بطور كلي صفات كه مبدل به شاكله شده. نئوكالسيك مطرح نيست

شتن پسوند اقتصادي دنبال غالب اال با گذ ه صراحت بيشتري دارند واقتصادي از بعضي از آنها ميتوان نام برد ك
  .  فرض كردانوجه مشخصة اقتصادي براي آنصفات ميتوان 

 آمال اصلي مصرف كننده و توليدكننده ، حداكثر مطلوبيت و سودسباز لحاظ اقتصاد نئوكالسيك ك
 در اين نظريات انسان خوشحال انساني است كه مصرف بيشتري داشته باشد و از كاالها و خدمات حداكثر .است

شايد اگر اين نگاه را مد نظر قرار دهيم رشد و . بع مطلوبيت خود ببردبهره برداري را در چارچوب فرم تابعي تا
يعني بشر تمام انرژي خود را صرف توليد و سپس . توسعه اقتصادي به مفهوم مادي آن در گرو همين نظر باشد

ولي آيا بشر براي اين هدف خلق شده است؟ سؤالي است كه اقتصاد اخالق در حاشيه اين . مصرف كاال نمايد

                                                            
 . يعني مؤمنين نسبت به همديگر برادرند. 10 سوره حجرات آيه -20
 . هاي من و طريقت كردار من و حقيقت حاالت من است  يعني شريعت گفته-21
 . 4 سوره قلم آيه -22
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اگر نظر اقتصاددانان نئوكالسيك را بپذيريم تحليل حداكثر رضايت مصرف كننده به آنجا . نمايد  ميرادايم بازپ
ي است عمالً ابزار دوستخواهد رسيد كه بشر انتفاع از قوه شهويه خود را حداكثر كند پس رأس اين قوه كه خود

ي نماياست كردن، خوديذات خورن، پوشيدن، رل. التذاذ از تمام چيزهايي كه سبب تقويت خوديت ميشود ميگردد
 و از لحاظ مفاهيم .گردد  مي خودپرستي يا خوددوستيتحقق براي ميانيكردن و نزديكي و مشابه آن اهداف 

خوردن و هوا و هوس نزديكي و پوشيدن .  ذكر شده با يكديگر در ارتباطندمياني بسياري از اهداف ،اخالقي رفتار
اي دارند  هدد لذائذ مش،شوند و چون حسهاي مادي فوق  ميي كردن ابزار رسيدن به آنو رياست كردن و خودنماي

 از سوي ديگر همانگونه كه حكماي اخالق ابراز. دننماي  مي روحيات و توجه انساني را به خود معطوف،تمام تفكر
ب ماليم نيازش به اي سيري ناپذير است و از شدت جذ نمايند روحيات انساني از حصول ماليمات به گونه مي

ر تشهوت از راندن تير«فرمايند كه   ميلذا اصطالح. يابد  ميگردد و حرص فزوني  ميجذب بيشتر ماليم بيشتر
. بود  ذكر شده خواهدميانيدر نزديكتر شدن به اهداف و  نتيجتاً كسب رضايت بيشتر در گرو مصرف بيشتر »گردد

 حس التذاذ جنسي كه از اشد لذائذ تن است برميگردد لذا اين قوه چون همانگونه كه ذكر شد اين حسها غالباً به و
يعني اين قوه است كه پس از تأمين نيازهاي حياتي اوليه نظير خوردن و  .شود فعاليتهاي اقتصادي ميپنهان محرك 

ظ بين مرد و زن از لحا هاي فيزيولوژيك از طرفي با توجه به خصيصه. پوشيدن به زندگي انسانها جهت ميدهد
رفتار زن در ارتباط با ارتباطات فردي و در  »قبول« در رفتار مرد و »ايجاب« ةبدني و كيفيت نيروهاي بدن و خصيص

اجتماعي مرد و زن بيهوده نيست بگوئيم كه در اقتصاد متعارف و بر مبناي تعاريف اقتصاددانان نئوكالسيك زن در 
 بعنوان مظهر قوه محركه رشد و توسعه ،سل بشر استزندگي اجتماعي به همان گونه كه تداوم دهنده حيات ن

جماد و نبات و حيوان به گونه ديگر مطرح چون طوح مختلف جوامع ديگر ساين پديده در . اقتصادي خواهد بود
براي مثال خانمها ظرافتها و . و اين تفاوتها بدليل ادراك حسي موجودات از محيط اطراف خود است. است

كنند كه تقريباً آقايان در مقايسه با خانم ها   مي از يك نگين تراشيده شده زيبا را دركهدع شساتزيبائيها و برق 
در حشرات .  مردان و زنان بايد بر اساس فيزيولوژي آنان متفاوت باشدي لذا جهانبين.از اين ادراك معافندبالنسبه 

 هي قرار داد وز طبيعت در اختيارجنس ماده قدرت مديريت و سلطه بيشتر از جنس مذكر دارد لذا حكومت را ني
همانگونه كه در مقاطعي از تاريخ بشر زن ساالري نوع اقتدار در جوامع از خانواده تا گروه يا قبيله بوده  .است
  .است

دهد  خالق اقتصادي را تشكيل ميشود و ا  ميثعبهايي كه از دين و مذهب در اقتصاد من چنانچه آموزه
به عبارت ديگر شره و . شود بسياري از مضار فعاليتهاي اقتصادي كاسته خواهد شد اجتماع به اصالح شاكله منجر

در شره اقتصادي فعاالن اقتصاد بايد با تمام نيروي خود براي  .خمود اقتصادي به اعتدال اقتصادي كشانده ميشود
اين حالت در .  برسندييگرا بقاء تالش نمايند تا بتوانند اقدام به حصول حداكثر منافع نمايند و به حداكثر لذت

نمايند و  در اين نظامها افراد شبانه روز براي حصول درآمد تالش مي. شود داري بوضوح ديده مي نظامهاي سرمايه
در مقابل تجربه كشورهاي . گرايي است  هدف از اين همه كار مصرف.اند مردم تبديل به ماشين كار شده

و نگراني براي افراد جامعه در حصول مايحتاج شد  ه نياز انجام ميكمونيست را مشاهده كرديم كه توليد به انداز
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 . گراييدندتلذا مردم به خمود يافت متعلق به خودشان نبود در اثر كار بيشتر افزايش مينيز اگر دارايي آنها و نبود 
  .خورد بچشم ميكامالً در اين حالت خمود اقتصادي در اين كشورها 

يابد و وقتي خمود غالب گردد بسترهاي  د نااطميناني نيز افزايش ميوقتي شره در اقتصاد غالب گرد
طيف در حين عدم منع افراد با ساليق مختلف از دو اعتدال قابل حصول در بين اين  .انگيزشي محدود ميشود

 را هاي اخالقي مرتبط با اقتصاد اخالق ميتواند باشد كه شره و خمود افراد گرايش به حد چپ و راست القاء آموزه
  .رفتار معتدل هدايت نمايد  را به مرزاجتماعبه اعتدال كشاند و شاكلة 

  منابع

بيان السعاده في مقامات العباده، ترجمه محمدآقا . حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعليشاه •
 .رضاخاني و حشمت اهللا رياضي، انتشارات حقيقت

 در باره اسراف و 6/2/1387عليشاه در تاريخ دكتر نورعلي تابنده مجذوبحاج سخنراني حضرت آقاي  •
   :شاكله

http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-02-06-sobhe-jome-kotob-selseh-niyat-va-
shakeleh-esraf.mp3 

 درباره علم اقتصاد و 5/2/1387دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه در تاريخ حاج سخنراني حضرت آقاي  •
  :اسراف

http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-02-05-sobhe-panjshanbeh-elm-va-esraf-
kardan.mp3 

  .حضرت حاج سلطانحسين تابنده، تجلي حقيقت در اسرار فاجعه كربال، انتشارات حقيقت •
  . 1343 ، برلين،راه نو، كاظم زاده •
 . كشف الغمة عن علماء األمةالحوالي، عبدالرحمن بن سفر •

  .بحار األنواراقر مجلسي، مال محمد ب •
  .»صحيفه نور«اهللا خميني،  آيت اهللا سيد روح •

  


