
 55 -46  ، ص1318 بهار، 17رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675  

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
هدف تحقیق حاضر تبیین مباني انسان شناسي اخالقي با تاکید بر کتاب شرح حديث جنود عقل و 

باشد که با استفاده از رويکرد جهل امام خمیني )ره( و نقش آن در دروني سازي معارف اخالقي مي

 و توصیفي و مطالعات کتابخانه اي داده هاي مورد نیاز گرداوري شدند و با رويکرد تحلیلي تجزيه

تحلیل گرديدند نتايج نشان داد نکته نخست آنکه تعريف هويتي اخالقي براي انسان و طرح اخالق در 

ي ابعاد دروني خود را در شود فرد همهارتباط با نیازها و استعدادهاي دروني و ذاتي انسان موجب مي

اس خأل و کمبود، هاي هويتي چون احسمسیر کمال و فعلیت بیابد و از اين رو هیچگاه دچار بحران

 بي معنايي زندگي و پوچ گرايي، تضاد دروني و روان پريشي و ... نشود. 

از ديگر سو جهت دادن همه انگیزه و تمايالت دروني به سوي جنود و سپاهیان عقل و يکپارچه کردن 

 دهاي انسان به سوي صفات پايدار، ماندگار و الهي، يک زندگي توحیدي را رقم خواهد زهمه ظرفیت

که در فرد منشأ رهايي از چندگانگي شخصیتي، از اين شاخه به آن شاخه پريدن، هدر دادن 

 هاي وجودي و در نتیجه آرامش دروني خواهد شد.سرمايه

نکته ديگر که در اين میان نبايد از دست نهاده شود آن است که دروني شدن معارف اخالقي و ديني 

يکي از جدي ترين راه کارهاي نجات دادن جوانان از بحران تواند در پرتو انسان شناسي اخالقي مي

  دين گريزي شود.

 انسان شناسي اخالقي، جنود عقل و جهل، امام خمیني )ره(.: واژگان کليدي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل 
سا

ی )
ماع

جت
م ا

لو
ر ع

ی د
هش

ژو
ی پ

دها
کر

روی
ی 

علم
له 

مج
جم

پن
)

 

ره 
ما

ش
71  /

هار
ب

 8
13

1
 

ص
 /

  
46- 

55
  

 2 سعيد رستمی ، 1 باقر گرگين

 اسالمي بوشهر. عضو هیت علمي دانشگاه آزاد 1
 .دانش آموخته کارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش )تعلیم و تربیت اسالمي(  2

 
  نام نويسنده مسئول:

 سعيد رستمی

ود کتاب شرح حدیث جن تبيين مبانی انسان شناسی اخالقی با تأکيد بر

 امام خمينی )ره( و نقش آن در درونی سازي معارف اخالقیعقل و جهل 
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 مقدمه
از نگاه عارفانه و  دانست. اين جايگاه ويژهاي قائل بود و آن را سرماية سعادت دو جهان ميامام خمیني)ره( براي اخالق جايگاه ويژه

 باشد که ايشانگرفته است و اين بدان معنا ميحکیمانه ايشان به مقولة اخالق نشأت مي

 شمرد. امامگذارد و محاسن و معايب هر يک را بر ميکرد و آن را فیلسوفانه به بحث ميرذايل و فضايل اخالقي را به دقت تحلیل مي

 دانست. هاي عمیق فلسفي و کالمي انسان شناسي ميوزهخمیني)ره( اخالق را مبتني بر اصول و آم

باشد که ايشان رذايل و فضايل اخالقي را از دل احاديث امام خمیني)ره( عمیقاً به اخالق ديني اعتقاد داشت؛ اين بدان معنا مي

 گرفت. هره ميکرد و براي تحلیل اين احاديث از عقل نیز بکشید؛ لیکن سنت نقل اکتفا نميمعصومین)ع( بیرون مي

از ديدگاه امام خمیني)ره( قواي چهارگانه نفس میزان در اجناس فضايل و رذايل بوده و طرف افراط :  (ديدگاه اخالقي امام خمیني )ره

فس نو تفريط هر يک، رذيله و حد اعتدال در هر يک، فضیلتي از فضايل نفساني است. براي تبیین بحث فضیلت ابتدا به تقسیم قواي چهارگانه 

 . گرددو سپس تشريح هر يک اشاره مي

کند. قوه عاقله، قوه قواي چهارگانه نفس: امام خمیني)ره( در بحث از قواي نفس به چهار قوه عاقله، واهمه، غضبیه و شهويه اشاره مي

است. در مقابل آن، قوه واهمه اي است که به حسب ذات، مجرد و به حسب فطرت، مايل به خیرات و کماالت و داعي به عدل و احسان روحانیه

اي (.  مطابق ديدگاه امام خمیني)رحمة اهلل علیه( قوه شیطانیه، قوه1711شود )امام خمیني )ره(،قرار دارد که از آن به قوه شیطانیه تعبیر مي

 اين نظر، قوه عاقله حقیقتاست که فطرتاً تحت نظام عقلي در نیامده و مسخر در ظل کبرياي نفس مجرد نشده و مايل به دنیاست. مطابق 

بر  اي در انساننورانیه دارد در حالي که در مقابل آن، وهم از تجرد عقالني نوراني برخوردار نیست بلکه تجرد برزخي ظلماني دارد و چنین قوه

ان الهي است و چه در انس شود از نعم بزرگاما قوه غضبیه که از آن به نفس سبعي نیز تعبیر مي. باشدحسب فطرت، مايل به شر و فساد مي

باشد. در واقع، عنايت الهي اقتضا نمود تا اين قوه در انسان و حیوان قرار گیرد و به واسطه و چه در حیوان، عامل حفظ بقاي شخصي و نوعي مي

است و ثمرات زيادي دارد از از نظر امام )رحمة اهلل علیه( اين قوه، تجلي انتقام و غضب الهي  آن، دفع مفسدات و مخالت نظام جامعه نمايد.

گیرد. بنابراين اگر شخصي فاقد اين قوه باشد لزوماً جمله اينکه جهاد با نفس و دوري از جنود جهل تحت حمايت اين قوه شريفه انجام مي

 بسیاري از ملکات خبیثه و اخالق ذمیمه مانند خوف، جبن، ضعف و تنبلي را در خود خواهد داشت. 

بايد دو شرط اساسي را در نظر آورد. اول، اين خداوند اين قوه را مرحمت نموده تا آدمي آن را در جهت آن مياصل مهم اين است که 

 بنعمت الهي را در موقع خود به کار برده و دوم، بر خالف مقصد الهي خرج نکند. زيرا در غیر اين صورت، اين قوه، ديگر از جنود الهي محسو

اما . دباششود که اين قوه به صورت کلب معلم عقل و حق گیرد. البته، شرط دوم در صورتي محقق ميرار مينشده و در زمره جنود شیطانیه ق

اي است که خداوند به انسان و حیوان شود. اين قوه نیز از قواي شريفهچهارمین قوه، قوه شهويه است که از آن به نفس بهیمي تعبیر مي

رفت و از طرفي چون تحصیل سعادت ابدي بدون اقامت در بود در اسرع وقت رو به زوال و نابودي ميمرحمت فرموده و اگر آدمي فاقد آن مي

ادت تواند سبب سعگیرد، سعادت انسان و حیات ملکوتي او نیز مرهون اين قوه شريفه است. اين قوه در صورتي مينشئه طبیعت انجام نمي

بايد از تحت موازين عقلیه و شرعیه خارج شود. زيرا در آن صورت نه تنها سبب حصول انسان باشد که از حد اعتدال تجاوز نکند. بعالوه ن

(. حاصل سخن اين است که از نظر ايشان، اگر انسان در اين عالم 1711شود که مايه شقاوت انسان نیز خواهد بود )امام خمیني ،سعادت نمي

ايد و نیز سیر باطن و ظاهر تحت میزان شريعت الهي باشد در عالم ديگر، صورت در طريق انسانیت سیر کرده و سه قوه را تعديل و تابع عقل نم

ز اوي صورتي انساني خواهد بود و اال اگر عقل وي تابع سه قوه ديگر باشد، هر يک از آن سه قوه که غلبه کند، صورت باطن ملکوتي نیز تابعي 

 (. 1711آن خواهد بود )همو، 

دهند ها: از نظر امام )رحمة اهلل علیه( قواي چهارگانه، میزان فضايل و رذايل بوده و اين گونه توضیح ميماهیت فضايل و رذايل و اقسام آن

رسد اي از رذايل. بنابراين، به نظر ميکه حد اعتدال در هر يک از اين قوا فضیلتي از فضايل نفساني است و طرف افراط و تفريط هر يک، رذيله

ايشان فضايل را تحت چهار جنس حکمت، شجاعت، عدالت . اندضايل يعني حد وسط را مورد پذيرش قرار دادهکه همان مالك ارسطو در باب ف

گانه دانند. حکمت را فضیلت قوه ناطقه، عفت را فضیلت قوه شهويه، شجاعت را فضیلت قوه غضبیه و عدالت را تعديل فضايل سهو عفت مي

حکمت تعديل قوه نظريه و تهذيب آن؛ شجاعت، تعديل قوه غضبیه و تهذيب آن، عفت،  کنند کهشمرده و هر يک را اين چنین تعريف مي

(. سپس به بیان رذايلي که در دو طرف 1711تعديل و تهذيب قوه شهويه و عدالت هم تعديل قوه عملیه و تهذيب آن است )امام خمیني )ره(، 

فراطي است که از آن به شره تعبیر کنند و مقصود از آن سر خود عمل فرمايند نفس بهیمي را جهت اهر فضیلت قرار دارد، پرداخته و مي

کردن شهوت و به اطالق وا گذاشتن نفس بهیمي و عنان گسیختگي قوه شهويه است. اما در جهت تفريط آن، خمود قرار دارد که عبارت است 

آنکه براي حفظ شخص ضروري است. حال اگر اين قوه به عبارت ديگر مهمل گذاردن   (.1711از بازداشتن قوه شهوت از حد اعتدال )همو، 

فت شود که از آن به عتحت میزان عقل و شرع، ارتیاض پیدا کند و متحرك به حرکات عقلیه و شرعیه گردد يک ملکه اعتدال در آن پديدار مي

فس را اي که نست و آن عبارت است از ملکهفرمايند که از شعب اعتدال قوه غضبیه، حلم اايشان در مقام بیان قوه غضبیه مي. شودتعبیر مي
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موقع، عارض او نشود و اگر بر خالف میل نفساني او چیزي رخ دهد از حوصله بیرون نرود. شود و هیجان بيبه واسطه آن، طمأنینه حاصل مي

 بنابراين شخص شجاع، کسي است که کارهايش از روي طمأنینه نفس باشد. 

،(. اما ه1111کند )طوسي، به همین مطلب اشاره داشته و اين قوه را بسیار خطرناك تلقي مي« ياخالق ناصر»خواجه طوسي نیز در 

از آن به طیش و خفت و سبکي « تاج العروس»شود. در کتاب فضیلت حکمت متوسط بین رذيله سفه است که از آن به جربزه تعبیر مي

اري است. بنابراين، سفاهت، همان سبک مغزي و خفت عقل و استعمال فکر شود و در مقابل آن سکونت و بردبم(. تعبیر مي1191)زبیدي، 

 . (1711است در غیر مواردي که سزاوار است. رذيله ديگر بله است به معناي تعطیل فکر در مواردي که سزاوار است )امام خمیني )ره(،  

اول سیر تا انتهاي وصول هیچ منحرف نشده است، مقدور فرمايند اعتدال حقیقي جز براي انسان کامل که از امام)ره( در جاي ديگر مي

نیست و آن به تمام معنا، خط احمدي و محمدي است و ديگران سیر به تبع کنند نه به اصالت و چون خط مستقیم و اصل بین دو نقطه، 

که ولي رذايل را انواع بسیار بل بیش از يکي نیست از اين رو، فضیلت به قول مطلق و سیر بر طريق عدالت و اعتدال، بیش از يکي نیست

سپس امام)ره( با استناد به قول افرادي چون ابن مسکويه و خواجه نصیرالدين طوسي اجناس رذايل را به  (1711غیرمتناهي است )همو، 

 ،(ه1111مسکويه،  شوند )ابنهشت قسم تقسیم کرده و براي هر يک از فضايل چهارگانه دو طرف يکي حد افراط و ديگري، حد تفريط، قائل مي

ويند گعدالت به عنوان ام الفضايل: امام)ره( در مقام توضیح فريضه عادله و علت توصیف فريضه به عادله در حديث بیست و چهارم مي

که چون خلق حسن خروج از حد افراط و تفريط است و هر يک از دو طرف افراط و تفريط مذموم. پس عدالت که حد وسط و تعديل بین 

گويند که عدالت، حد وسط بین افراط و (. ايشان در جاي ديگر در توصیف عدالت مي1711ست، مستحسن است )امام خمیني )ره(، هاآن

تفريط و از امهات فضايل اخالقي است بلکه عدالت مطلقه، تمام فضايل باطني و ظاهري است. مطابق اين تعريف، عدالت، همه فضیلت خواهد 

(. بر اساس نظر ايشان، عدل و جور از 1711هاست نه جزئي از آن )همو، مقابل، جور که ضد آن است نیز همه رذيلتبود نه جزئي از آن و در 

ي اند زيرا وباشند. البته هم امام )رحمة اهلل علیه( و هم نراقي اساس اين مطلب را از ارسطو دانستهامهات بوده و جنود بسیاري تحت آن دو مي

کند. مطابق اين تعريف، چون عدالت، حد وسط بین افراط و لت بالمعني االخص و عدالت بالمعني االعم تقسیم ميعدالت را به دو قسم عدا

تفريط است از نقطه عبوديت تا مقام ربوبیت بر خط مستقیم قراردارد. بنابراين طريق سیر انسان کامل از نقطه نقص عبوديت تا کمال عز 

یر معتدل است. پس صراط مستقیم اشاره به همین سیر اعتدالي دارد و به تعبیري چون خط ربوبیت، عدالت است که خط مستقیم و س

  .مستقیم يکي است پس فضیلت به قول مطلق و سیر در طريق عدالت و اعتدال نیز بیش از يکي نخواهد بود

دال، براي همین است که حد اعت« تیزتر است تر و از شمشیراز مو باريک»تعبیر امام صادق)علیه الساّلم( در مورد صراط مستقیم و اينکه 

بنابراين، امام)ره( در علم اخالق به وسط حقیقي و اعتدال حقیقي توجه دارند در حالي که نراقي چون  (112 1711وسط حقیقي است )همو، 

ه و توضیح جايگاه آن و اعتقاد به اينک امام)ره( در تبیین اعتدال. انددانند از وسط نسبي، سخن بـه میان آوردهنیل به آن را بسیار مشکل مي

 . گانه شهويه، غضبیه و شیطانیه استفرمايند که مقصود از عدالت در اخالق نفسانیه، اعتدال قواي سهعدالت از فضايل بزرگ انساني است مي

ه خلق و از خلق به حق و به عدالت در مورد جلوه معارف الهیه و جلوات توحید در قلب اهل معرفت، عبارتست از عدم احتجاب از حق ب

است. عدالت اما در عقايد و حقايق ايمانیه عبارتست « کمّل اهل اهلل»عبارت ديگر رؤيت وحدت در کثرت و کثرت در وحدت که اين مختص 

معاد است و  از ادراك حقايق وجوديه علي ما هي علیه از غايه القصواي کمال اسمائي تا منتهي النهايه رجوع مظاهر به ظواهر که حقیقت

  (. 1711توحید، غايت قصواي سیر انساني و توجه به کمال مطلق )امام خمیني )ره(،

مال ک امام)رحمة اهلل علیه( پس از آنکه تعديل قواي نفساني را مقدمه وصول به کمال انساني قلمداد کرده و در واقع غايت و نتیجه اعمال را هم

ها نیز مقدمه حقیقت توحید است ع اعمال صوريه و اخالق نفسیه، مقدمه معارف الهیه است و آنفرمايند که جمیکنند، ميانسان معرفي مي

بنابراين از نظر امام )رحمة اهلل علیه( غايت در اعمال و افعال انساني، وصول . که غايت قصواي سیر انساني و منتهي النهايه سلوك عرفاني است

اي براي هدايت ها، مقدمهفرمايند که معرفت عقل و جهل و جنود آنديث جنود عقل و جهل ميبه توحید است لیکن براي آغاز سیر در شرح ح

کنند که اين هدايت يا هدايت کیفیت استکمال نفوس و تنزيه و تصفیه آن است و يا هدايت مطلق که است و در تبیین هدايت نیز بیان مي

ين مطلب آنکه، معرفت اهلل، نتیجه معرفت عقل و جهل و جنود آنهاست و تا معرفت دلیل ا. البته، هدايت به معرفت اهلل، اس و اساس آن است

کند و تا چنین نشود و به کماالت متوسطه نرسد، محل جلوه اسما و به مهلکات و منجیات نفس، حاصل نشود، نفس صفاي باطني پیدا نمي

شود که بر اساس اين مقدمات حاصل مي راين، غايت، هـمان معرفـتيرسـد. بنابصفات و معرفت حقیقیه قرار نگرفته و بــه کمال معرفت نمي

 (   1711،گردد )امام خمیني )ره( مي

کنند که توجه به کمال مطلق و عشق به آن از فطريات انسان است و کمال مطلق را نیز حق تعالي، معرفي امام)ره( همچنین بیان مي 

اي از جلوات فعل و الحقیقه، بايد کمال و جمال مطلق باشد و ديگر موجودات جلوهسیطالحقیقه است و بکنند زيرا ذات مقدس، بسیطمي

اي بايد مدد گرفت؟ امام)ره( (. اما سؤال اين است که براي نیل به اين مراحل از چه وسیله1711اي از رشحات مقدس اويند )همو، رشحه

ها اند تا هر کس به مقدار فهم خود، نصیبي از آنائمه در احاديث شريفه بیان داشتهتعالي در قرآن و انبیا و فرمايند که حقايق عقلیه را حقمي
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کنند که قرآن شريف، جامع همه معارف و حقايق اسما و صفات است و جامع اخالق و دعوت به مبدأ و معاد و زهد و داشته باشد و اضافه مي

ها را ها به عنوان چراغ راهنماي راه کمال خود به نحو احسن استفاده و آننتوان از ايترك دنیا و رهسپار شدن به سر منزل حقیقت پس مي

 . الگوي خود قرار داد

به نظر امام )رحمة اهلل علیه( از آن جا که مقام جسمانیت و صورت ظاهره انسان در عالم آخرت و نشئه : صور اخروي با ملکات نفس

است، بنابراين، صورت انساني در عالم آخرت که روز ظهور ملکات نفسانیه است از هشت  ماوراي عالم طبیعت، تابع صورت روحانیه و مقام نفس

(. مقصود امام)ره( از هشت صـورت اين است کـه اگر انسان در ايـن عالم در طريق مستقیم انسانیت سیر 1711صورت، خارج نیست )همو، 

و بعالوه، سیر باطن و ظاهر تحت میزان شريعت الهي انجام شود، صورت روح  ها را تابع عقل کندکند و بین سه قوه، تعديل برقرار کرده و آن

و باطن او صورت انساني خواهد شد و لذا صورت جسمانیه و ظاهر او در آن عالم به صورت انسانیت است و لیکن اگر مقام روحانیت نفس و 

د و ديگر قوا را تحت نفوذ خود قرار دهد، صورت باطن ملکوتي، عقل او تابع سه قوه ديگر شود در اين صورت، هر يک از سه قوه که غلبه کن

اي شود. بنابراين اگر غلبه با قوه غضبیه شود، صورت ملکوتي او به شکل سبعي از سباع و اگر غلبه با قوه شهويه باشد به شکل بهیمهتابع آن مي

اما گاهي ممکن است دو قوه از اين قوا، حاکم شوند يعني در عین . از بهائم و اگر قوه واهمه غلبه کند به شکل شیطاني از شیاطین خواهد بود

اينکه انسان در کمال غضب است در کمال شهوت نیز باشد در اين صورت، صورت مزدوجه ملکوتیه، پیدا شود که نه اين است و نه آن و گاهي 

شود )امام و يک صورت مزدوجه از هر سه پیدا مي شودممکن است هر سه قوه در حد کمال باشد که در آن حالت، باطن او تابع هر سه مي

توان گفت، صورت انسانیه فقط يکي از اين هشت صورت است و بقیه صور، صور غیر انسان است. همه مواد ( در نتیجه، مي1711خمیني )ره(، 

 قام انسانیت است و آدمي را از حقیقتگفت در صورتي است که قواي ثالثه به جانب افراط بیفتند اما هم چنان که جانب افراط، مفسد مپیش

)همو،  رودکند به همان صورت، طرف تفريط نیز از مفسدات مقام انسانیت و در واقع از ملکات رذيله به شمار ميو فضیلت انسانیت، خارج مي

1711 .) 

 

 امام خمينی)ره(« شرح چهل حدیث»درونی سازي اخالقی در 
قي در پاسخ به يکي از نیازها يا استعدادهاي دروني است. با اين تبیین انسان هر دستور يا از دروني سازي، طرح معارف اخال ورمنظ 

داند. از اين طريق ارتباط بدون واسطه )حضوري( و ملموس با معارف دين معرفت اخالقي را پاسخي به يک نیاز يا استعداد در درون خود مي

وان تهاي ديني خواهد بود. با نگاهي اجمالي ميکارکرد عملي يافتن دستورالعمل شود که نتیجه آن عمق يافتن شناخت دين وبرقرار مي

ترين عامل در فرايند دروني سازي معرفت که اين امر خود مهم ;دريافت که بیشتر احاديث برگزيده امام خمیني درباره مسائل اخالقي است

باشد. بیش از سي حديث از احاديث مورد نیاز ديني مردم است، اخالق ميديني در عرصه دينداري است. به بیان ديگر، از نظر ايشان، آنچه 

 شود. برگزيده امام، به صورت مستقیم و باقي احاديث هم به طور غیرمستقیم به مسائل اخالقي مربوط مي

کالمي. ولي کتاب شرح هاي عالمان بزرگ، احاديث فقهي جايگاه خاصي دارد و در برخي ديگر، احاديث فلسفي و «اربعین »در برخي از 

اما بايد توجه کرد که کارکرد  ;چهل حديث امام خمیني يک کتاب اخالق است. اشاره شد که چهل حديث امام خمیني يک کتاب اخالق است

ب اخالق اگیرند متفاوت است. آنچه معموال از يک کتها در نظر مييک کتاب اخالق در نظر ايشان با کارکردي که معموال براي اين گونه کتاب

و خالصه اين که يک نسخه عالج براي آدمي  ;هاي انحراف اخالقيرود، عبارت است از ارائه راه رستگاري و کنکاش در شناسايي ريشهانتظار مي

الج عباشد. هرچند با کمال تاسف، امروزه اين کارکرد طبیعي و حداقلي اخالق هم ناديده گرفته شده است و کتابهاي اخالق از اين که نسخه 

 باشند، ناتوانند:

توانیم درباره بسیاري از گويد، امروزه ما با قطع و يقین ميهاي اخالق سخن مياگر امام با ترديد درباره نسخه نبودن برخي از کتاب

لي اخالق، مسائل اصها نسخه بیماريهاي اخالقي بشر نیستند و به جاي پرداختن به شود، بگويیم که آنآنچه به نام اخالق، ترجمه يا تالیف مي

اه گبه بیان تاريخ اخالق و يا مسائل ديگر پرداخته اند. اما جالب توجه است که نقش کتاب اخالق بايد بیش از ارائه نسخه عالج باشد. از ديد

 د نزديک نکند و يکهاي اخالق را فهماندن و راه عالج نشان دادن، يک نفر را به مقصامام خمیني، اکتفا به ارائه نسخه کارساز نیست. ريشه

 (. 11قلب ظلماني را نور ندهد و يک خلق فاسد را اصالح ننمايد )همان: 

دهد اين است: کتاب اخالق آن است که به مطالعه آن، نفس قاسي نرم، و پس کارکرد کتاب اخالق چیست؟ پاسخي که امام مي

راهنمايي، راهبر و در ضمن ارائه عالج، معالج باشد و کتاب، خود،  غیرمهذب مهدب و ظلماني نوراني شود، و آن، به آن است که عالم در ضمن

 (. 19دواي درد باشد نه نسخه دوانما )همان: 

امام خمیني شرح چهل حديث را به عنوان کتاب اخالقي نگاشته است که عالوه بر راهنمايي خواننده، خود نیز جزئي از فرآيند عالج 

تواند بیش از اطالع رساني، ايفاي نقش بکند. امام شود اين است که چگونه يک کتاب ميمطرح مي بیماريهاي اخالقي باشد. اما پرسشي که
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خمیني معتقد است که حلقه وصل نظرپردازي اخالقي به عمل اخالقي، موعظه است و نقش بسیار مهمي براي آن قائل است. وعظ نقش بديل 

 يک کتاب اخالق مرهون واعظ بودن آن است: ناپذيري در انگیزش اخالقي دارد و در واقع، عالج بودن

(. بر اين اساس 11کتاب اخالق، موعظه کتبیه بايد باشد و خود معالجه کند دردها و عیبها را، نه آن که راه عالج نشان دهد )همان: 

 آدمي سرايت نکند، فايده مطلوب بینیم زبان کتاب، زبان موعظه است. زيرا تا از راه وعظ، مطالب عقلي اخالق به عمق ضمیر و جاناست که مي

ا به هاي عقلي رگشايد و آن يافتهيابد زبان وعظ ميشود. مؤلف کتاب هرجا از بحث و بررسي علمي و فلسفي، فراغتي مياز اخالق حاصل نمي

زم آن را به تن مهارتهاي الکند. البته آشکار است که موعظه صرفا يک شیوه بیاني نیست که هرکس بتواند با آموخهاي قلبي تبديل ميتجربه

ها عمل اما بي ترديد، يکي از آن ;طلبداي مياي دارد. بحث از اين مبادي مجال ويژهکار گیرد، بلکه موعظه يک فرآيند است و مبادي ويژه

 خود گوينده به مقتضاي گفتارش است. 

هاي صوتي و تصويري در نراني اخالقي از طريق رسانهشود و هزاران سخهاي فراواني درباره اخالق منتشر ميدر جهان امروز نوشته

اما با کمال تاسف، شاهد انحطاط اخالقي تعداد قابل توجهي از مردم هستیم. شايد يکي از علل اين مساله فراموش کردن  ;اختیار مردم است

طريق، دست سالکان تازه کار را گرفته، به موعظه است و البته وجود موعظه منوط به وجود عالمان پرهیزکار و پیشروي است که ضمن ارائه 

 مقصد رسانند. 

هرچند  ;ها که بتوانند در عرصه اخالق باريک انديشي کنند و يا سخن سرايي کنندآنچه امروز کم است وجود چنین کساني است، نه آن

درس در محفل طالب حوزه علمیه قم (. مطالب کتاب شرح چهل حديث، ابتدا به صورت 11ها هم در جاي خود مفید فايده اند)همان: آن

لي به و ;مطرح شد و سپس به وسیله خود امام به صورت کتاب درآمد. قصد من در ابتدا آن بود که مطالب کتاب را در يک مقاله تلخیص کنم

 ذاد، ثانیا مطالب کتابگداليلي از اين کار منصرف شدم. زيرا اوال کتاب از حشو و زوايد خالي است و چندان مجالي براي تلخیص باقي نمي

اي است و تلخیص آن، ساختار زباني برد و ثالثا زبان کتاب موعظهبسیار متنوع است و تلخیص آن، به ناچار، تنوع مطلوب آن را از بین مي

دگان فهیم آن وامي اي کرده، تامل و تدبر در کتاب را به خواننکند. بر اين اساس، تنها به چند مطلب مهم آن اشارهکتاب را دچار آسیب مي

 گذاريم. 

دهد که طرحي در پس زمینه فکري گزينش و تدوين احاديث آن وجود داشته، که احتماال چنین است: مطالعه اجمالي کتاب نشان مي

هاي فطري او و نیز در شناساندن اوصاف الهي اخالق سیر و سلوك آدمي است به سوي خداوند. از اين روي، احاديثي در معرفي انسان و ويژگي

و مقصد سلوك اخالقي معلوم گردد. اما بیشتر احاديث مربوط به کیفیت سلوك اخالقي و نیز شناسايي موانع حرکت از خود آمده است، تا مبدا 

 به خداوند است. رواياتي در مورد تفکر، اخالص، شکر، عبادت، يقین، توبه، صبر، توکل و ذکر خداوند آورده شده است تا عناصر و مراحل سیر

ر برابر، رواياتي نیز در خصوص ريا، عجب، کبر، حسادت، حب دنیا، نفاق، هواي نفس، غیبت، عصبیت، شک و و سلوك را معرفي کند و د

 وسواس براي شناساندن موانعي که فراروي سالک است، آورده شده است. 

یر ت، نشانگر تاثانسان و سرشت او. نکته اصلي در انسان شناسي امام خمیني مساله فطرت است. توجه فراوان ايشان به موضوع فطر

 (. 1711فکري استاد بزرگوارشان مرحوم شاه آبادي است)امام خمیني )ره(،

اگرچه عناصر هويت او همگي به صورت استعداد است. بدان که نفوس انسانیه  ;انسان از منظر امام خمیني موجودي بي هويت نیست

علوم و معارف و ملکات حسنه و سیئه، بلکه در جمیع ادراکات و فعلیات، در بدو ظهور و تعلق آن به ابدان و هبوط آن به عالم ملک در جمیع 

 (. 17بالقوه است و کم کم رو به فعلیت گذارد به عنايت حق جل و عال)همان: 

ها قواي محرك عمل اخالقي اند و براي سازند، بسیار مهم است. زيرا آنها، که سرشت آدمي را ميبازشناسي اين استعدادها و بالقوگي

 سیر و سلوك آدمي ضرورت دارند. يکي از مهم ترين عناصر فطرت آدمي، عشق به کمال است:

هايي که جمیع سلسله بني االنسان مخمر بر آن هستند و يک نفر در تمام عايله بشر پیدا نشود که برخالف آن باشد، و يکي از فطرت

(. 121هد و در آن خلل وارد نیاورد، فطرت عشق به کمال است. )همان: هیچیک از عادات و اخالق و مذاهب و مسالک و غیر آن را تغییر ند

توان گفت که عالقه آدمي به جمال و زيبايي، علم و دانايي و....، همگي ريشه در عشق به کمال دارند و به بیان دقیق تر، کمال، حیثیت مي

هاي محدود و حتي ه کمال مطلق است و جستجوي کمالتقییدي هر نوع تعلق خاطري است. اما بايد توجه داشت که عشق اصیل آدمي ب

 رهاند:وصال به آنها، او را از بي قراري نمي

چون توجه فطري و عشق ذاتي به کمال مطلق متعلق است، و ساير تعلقات عرضي و از قبیل خطا در تطبیق است، هرچه انسان از ملک 

يا سلطنت و رياست پیدا کند، اشتیاقش روزافزون گردد و آتش عشقش افروخته و ملکوت دارا شود و هرچه کماالت نفساني يا کنوز دنیايي 

 (. 121گردد )همان:

ي در شدندولاگر فطرت آدمي فقط همین عشق به کمال بود همگان به مقتضاي آن، در صراط مستقیم به وصال کمال حقیقي نايل مي

يابند: بدان که نفس انساني گرچه به يک معني، که مال، ظهور و بروز مياي بسا زودتر از عشق به کنهاد آدمي تمايالت ديگري هم هست که
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اکنون ذکر آن از مقصود ما خارج است، مفطور بر توحید بلکه جمیع عقايد حقه است ولي از اول والدت آن در اين نشئه و قدم گذاشتن در 

توان گفت (. با توجه به اين موضوع است که در مقايسه، مي196اين عالم، با تمايالت نفسانیه و شهوات حیوانیه نشو و نما کند )همان،: 

هاي حیواني آدمي فعلیت دارند:پس، انسان حیواني بالفعل است در ابتداي ورود در اين عالم و در تحت هیچ میزان جز شريعت حیوانات، جنبه

اند آدمي را از اسارت اين تمايالت حیواني رهايي بخشد، تو(. از ديدگاه مؤلف کتاب، آنچه مي166که اداره شهوت و غضب است، نیست. )همان: 

عنصر تربیت نفس است. فلسفه ارسال پیامبران از ناحیه خداوند و نیز تعبیه عقل در آدمي، همین تربیت نفوس انساني است: چون عنايت حق 

در او قرار داد که آن دو به منزله دو بال است. اين تعالي و رحمتش شامل حال فرزند آدم در ازل بود، دو نوع از مربي و مهذب به تقدير کامل 

(. 111باشند. )همان: دو يکي مربي باطني، که قوه عقل و تمییز است و ديگري مربي خارجي، که انبیا و راهنمايان طرق سعادت و شقاوت مي

وت است، ناچار بايد به ساحتهاي آن اشاره چون تربیت نفس و يا به تعبیر امام خمیني، جهاد نفس در هريک از ساحتهاي مختلف نفس، متفا

)همان: کنیمشود. به بعضي مقامات نفس اشاره کرده و وجوه سعادت و شقاوت آن را اجماال بیان نموده، کیفیت جهاد نفس را در آن مقام بیان مي

1 .) 

ي است و قواي آن عبارتند از حواس مقام اول نفس جنبه ملکي اوست که همان ظاهر نفس است و مصدر فعالیتهاي بدني و جوارحي آدم

عبارت است از غلبه کردن انسان بر قواي ظاهره »ظاهري. سیطره نفس در اين مقام از طريق وهم است. تربیت يا جهاد نفس در اين مقام، 

( به هر حال، 9)همان: «  ها را در تحت فرمان خالق قرار دادن، و مملکت را از لوث وجود قواي شیطان و جنود آن خالي نمودن استخود، و آن

عرصه تربیت نفس در مقام ملکي همین اعمال آدمي است و البته جهاد نفس در اين مقام، کار دشواري است و بر مجاهدان آن وعده بهشت 

راي جزاي اعمال داده شده است: غالبا وصف جهنم و بهشت که در کتاب خدا و اخبار انبیا و اولیا شده، جهنم و بهشت اعمال است که از ب

 (. 17عملهاي خوب و بد تهیه شده است)همان: 

مقام ديگر نفس، جنبه ملکوتي آن است که باطن نفس است و عرصه فعالیت نفس در اين مقام، خلقیات است و جهاد نفس در اين 

 (. 166اي نیز به بهشت و جهنم اخالق که اهمیتش بیشتر است شده)همان: شود:گاهي اشاره خفیهمربوط مي1  مرحله به اخالق

و باالخره، مقام سوم نفس که متاسفانه نام آن و نیز شرح آن ناگفته مانده و مؤلف محترم، مجال را براي طرح آن نامناسب ديده است: 

 (21)همان: « فیت مجاهده آن بنمايیم... لیکن مقام را مناسب نديديمخواستیم اشاره به مقام سوم نفس و کیما مي»

توان حدس زد که مقام سوم مربوط به شهود و عرفان است: گاهي هم به بهشت لقاء و اي که در البه الي جمالت آمده ميولي از اشاره

(. انسان براي رهايي از تمايالت 17ز براي اهلش )همان: جهنم فراق، که از همه مهمتر است، ]اشاره خفیه اي[ گرديده ولي همه در پرده و ا

حیواني و پرداختن به پرورش استعدادهاي متعالي خود بايد جهاد نفس را پیشه خود سازد تا عنصر اصلي فطرت او، يعني عشق به کمال، مسیر 

 درست فعلیت يافتن خود را بیابد:

کن و دامن همت به کمر زن، و تا وقت است فرصت را غنیمت بشمار، و تا عمر باقي  اي عزيز، از خواب بیدار شو. از غفلت تنبه پیدا هان

 (. 21اي کن )همان: است... چاره

اما چاره چیست؟ پاسخ امام اين است که اولین چاره، تفکر است. تفکر. تفکر نقطه شروع سیر و سلوك اخالقي، و منشا و مصدر خیرات 

 و برکات زيادي است:

 (. 111است )همان: « تفکر»ط مجاهده با نفس و حرکت به جانب حق تعالي بدان که اول شر

بدان که از براي تفکر فضیلت بسیار است و تفکر مفتاح ابواب معارف و کلید خزائن کماالت و علوم است، و مقدمه الزمه حتمیه سلوك 

 (. 117انسانیت است )همان: 

اي که ثمره آن عملي است. اصوال از ديدگاه امام خمیني، علوم يعني انديشه ;تالبته روشن است که مراد از تفکر، نوع عملي آن اس

 ديني و اخالق، عملي اند و اگر در مواردي اين ويژگي عملي را از دست بدهند، هويت خود را از دست داده اند. 

 ال جوانحي است:معرفت ديني آن است که قلب آدمي را مطمئن و مؤمن سازد و اين اطمینان و ايمان از سنخ اعم

علم مطلقا طريق به عمل است حتي علم المعارف، منتها آنکه علم المعارف اعمالي است قلبي و جذباتي است باطني که نتیجه آن اعمال 

 (. 11ها صورت جنت ذات و بهشت لقاست )همان: و جذبات، و صور باطنه آن

توان از يک انديشه، نتیجه عملي گرفت؟ امام خمیني باز از راه مي اما چگونه ;پس تفکري مورد نظر است که ثمره عملي داشته باشد

دهند. احترام به شخص بزرگ و عظیم در نهاد آدمي است و وجدان انسان به آن گواهي معرفي عناصر فطرت آدمي، به اين پرسش پاسخ مي

 دهد:مي

                                                           
در حالی که معموال اخالق را به معنای  ;خمینی اخالق را در اینجا به معنای مضیق گرفته اند که موضوع آن فقط خلقیات یا ملکات نفسانی استامام  -1 

 عام می گیرند که موضوع آن شامل اعمال آدمی هم می شود
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. به عالوه، درك حضور کسي، خود مايه حرمت و نیز از اموري که در فطرت ثبت و مسطور است احترام شخص بزرگ و عظیم است

بینید که اگر انسان از کسي خداي نکرده بدگويي کند در غیابش، اگر حاضر شد اوست و نیز، حاضر در کتاب فطرت الزم االحترام است. مي

 (. 162نمايد )همان: کند و از او احترام ميفطرتا سکوت مي

يعني آدمي با  ;دهداز آن رو اهمیت دارد که فطريات مذکور را به سمت صحیح سوق مي نقش تفکر در دروني سازي معارف دين: تفکر

پردازد و با زبان نیايش و عبادت، حرمت داوند ميخدرك عظمت خداوند و احساس حضور فراگیر او، برحسب فطرت سلیم خود، به بزرگداشت 

د، کند. بي ترديه زمینه خضوع و خشوع آدمي نسبت به خداوند را فراهم ميدارد. به بیان ديگر، ارزش اصلي تفکر در آن است کاو را پاس مي

 هنقش مهمي که در روايات اسالمي براي تفکر ذکر شده است و مثال باالترين عبادت را استغراق در تفکر در پیرامون خداوند و قدرت او دانست

توان گفت که نفس تفکر و تامل شود. هرچند ميمربوط مي (. همگي به همین نقش مقدماتي آن براي خضوع و خشوع111اند، )همان: 

توان ارزشمند است، اما بي ترديد، در حوزه مسائل اساسي زندگي تفکري ارزش دارد که مايه تحول مطلوب در شخصیت آدمي گردد وگرنه، نمي

خمیني، علم هويت واقعي خود را در به بار  (  از ديدگاه امام111گفت که ساعتي انديشیدن از شصت سال پرستش کردن برتر است. )همان: 

دانم، ولي تا ورود در حجاب يابد:من نیز چندان عقیده به علم فقط ندارم و علمي را که ايمان نیاورد حجاب اکبر مينشاندن میوه عمل مي

  ماند که به بار ننشسته است.ا مي(. پس هرگاه علمي به مشاهده نینجامد، بذري ر111نباشد خرق آن نشود. علوم بذر مشاهدات است)همان: 

ها نیست:میزان در علم، آنچه در ديدگاه امام، علم واقعي و تفکر صحیح است، جمع آوري مفاهیم کلي در ذهن و تحلیل و تنسیق آن

علم  ت، وحصول مفهومات کلیه و اصطالحات علمیه نیست، بلکه میزان آن رفع حجب از چشم بصیرت نفس است و فتح باب معرفة اهلل اس

 (. 21حقیقي آن است که چراغ هدايت ملکوت و صراط مستقیم تقرب حق و دار کرامت او باشد)همان: 

نقش نیت در دروني سازي اخالقي: نیت از مبادي عمل است و بر چگونگي وقوع فعل داللت دارد. در برخي از مکاتب معروف اخالقي 

ز نظر سودگروي، ارزش اخالقي يک عمل تابع نتیجه آن است و مبدا صدور عمل از لحاظ دهند. امعاصر، مانند سودگروي، بهايي به نیت نمي

خواه اين عمل از روي فضیلت خواهي صورت گیرد و خواه از روي  ;اخالقي بي اثر است. بر اين اساس، آنچه ارزش اخالقي دارد راستگويي است

ش دهد و چگونگي انگیزت، فیلسوف معروف اخالق، بهاي زيادي به نیت ميدر حالي که ايمانوئل کان ;مصلحت انديشي دنیايي و يا از ترس

داند. اگرچه کانت در اصل بازشناسي اهمیت نیت در اخالق، بر صواب است و آدمي به انجام عمل را تعیین کننده ارزش اخالقي آن عمل مي

مل اخالقي بر خطا رفته که بیان آن از مجال اين مقاله خارج بر مکاتبي مانند سودگروي برتري دارد، اما در بیان کیفیت نیت مطلوب براي ع

 است. 

امام خمیني در موارد متعددي از کتاب مزبور، بر اهمیت نیت در تعیین صحت و سقم اخالقي عمل تاکید نموده اند: نیت صورت کامله 

واحد به واسطه نیت گاهي تعظیم و گاهي عمل و فصل محصل او است، و صحت و فساد و کمال و نقص اعمال به آن است. چنانچه عمل 

(. به طوري که مصدر انجام 21)همان: « عبارت است از اراده باعثه به عمل»گويد، (. به هر حال، نیت چنانچه مؤلف مي27توهین است)همان: 

 فعل همین نیت است. 

ؤلف محترم که در اين خصوص، رساله گیرد، مگیرد و از کجا سرچشمه مياما جاي اين پرسش است که خود نیت چگونه شکل مي

يعني شکل گیري نیت از همان مطلوبهاي نهايي آدمي  (71) «نیت تابع غايات اخیره است. »گويد: در اين کتاب مي2 مستقلي هم نگاشته است

ه خود زند و نیت به نوبرقم ميهاي نهايي انسان، نیت او را کند. دلبستگيهاي اساسي و غايي اوست که نیت وي را معین مياست. اين خواسته

گیرند؟ آيا به طور شود که مطلوبهاي نهايي آدمي چگونه سامان ميگردد. ولي باز اين پرسش مطرح ميمنشا انجام فعل متناسب با آن مي

 دهد:فطري و غیراکتسابي در نهاد آدمي قرار داده شده اند؟ مؤلف پاسخ مي

له باطني انسان مرهون اعمال اوست و کار نیک و صواب موجب تقويت ملکه فضیلت، و کار اما جالب آن که خود ملکات اخالقي و شاک

دهد که نبايد گذاشت معاصي به حدي برسد که در درون جان نادرست موجب شکل گیري ملکات زشت است. بر اين اساس، مؤلف هشدار مي

هاي آدمي دارد و آن هم از که خود، ريشه در مطلوب ;یت استهاي زشت اخالقي درآيد. پس آنچه مصدر عمل است، نآدمي به صورت ملکه

گیرد. اما ملکات، محصول اعمال آدمي است. در نتیجه، نوعي تفاعل بین عمل اخالقي و ملکات سرزمین ملکات روحي انسان سرچشمه مي

 کند. به طوري که يکي ديگري را تقويت مي ;اخالقي وجود دارد

ه جلو نهادن، به معناي فراهم آوردن زمینه عملهاي اخالقي ديگر است. زيرا آن عمل به نوبه خود آب يک گام در عرصه عمل اخالقي ب

 شود. حیاتي است که بر ريشه اعمال آتي انسان يعني ملکات روحي ريخته مي

ايي جمالت گوي اينک بايد ديد که کدام نیت و کدام ملکه روحي فضیلت است و سزاوار تحسین و شايسته تحصیل. امام خمیني در

 دهند:پاسخ اين پرسش را مي

                                                           
 منظور، رساله طلب و اراده است که امام خمینی در جوانی نگاشته اند. -2 
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ملکات در صورتي فاضله است که نفس اماره در آن تصرف نکند و در تشکیل آن قدم نفس دخیل نباشد بلکه شیخ استاد ما، دام ظله 

فرمودند میزان در رياضت باطل و رياضت شرعي صحیح قدم نفس و قدم حق است. اگر سالک به قدم نفس حرکت کرد... رياضت باطل و مي

(. آري، رها شدن از خودخواهي مالك رستگاري است. اما نکته اينجاست که خودخواهي 16شود)همان: ميسلوك آن منجر به سوء عاقبت 

 شود. گاهي در لباس رستگاري درمي آيد و راهزن سالک مي

لت فاست. و آن بیدار شدن از خواب غ« يقظه»عمده به فکر تصفیه و اصالح افتادن است و از خوب بیدار شدن است. منزل اول انسانیت 

خواهد. زاد و راحله انسان خصال خود و هشیار شدن از سکر طبیعت است، و فهمیدن اين که انسان مسافر است، و هر مسافر زاد و راحله مي

 (. 91انسان است. مرکوب اين سفر... همت مردانه است. نور اين طريق مظلم ايمان و خصال حمیده است) همان: 

ي و عرفاني امام خمیني)ره(: مراد از عوامل دروني ـ چنان که در مقدمه اشاره شد ـ مواردي است که عوامل دروني مؤثر بر تربیت اخالق

اي که هاي خاص و تأکید بر اعمال و رفتارهاي ويژههاي فردي، به کارگیري شیوهبه خود امام )س( مربوط است و مشتمل است بر ويژگي

 ، مورد توجه قرار داده اند.ايشان در مسیر رشد و تعالي اخالقي و عرفاني خود
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 مراجعمنابع و 
پیوند روح، نور و سکینه در قرآن و نقش آنها در حیات اخالقي انسان با تکیه بر ارزيابي ديدگاه عالمه  (،1717تقي.، ) آران، [1]

 (.1) 16طباطبايي، دوفصلنامه علوم قرآن و حديث 

کنفرانس بین المللي  بررسي مقايسه اي عقالنیت و انسان اخالقي در انديشه کانت و مالصدرا، (،1712)احمدآبادي، محمد.،  [2]

 استانبول، شرکت مديران ايده پردازان پايتخت ايلیا. -مديريت، اقتصاد و علوم انساني، ترکیه 

سومین همايش متن پژوهي ادبي،  انسان، سرنوشت نظام اخالقي موالنا در پرتو نظريه ي بي اعتمادي به(، 1717اسالمي، علي.، ) [7]

 دانشگاه عالمه طباطبايي. -تهران، هسته مطالعات ادبي و کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران  ا،نگاهي تازه به آثار موالن

 (.16) 11هاي فلسفي دو فصلنامه پژوهش در نظام اخالقي کانت،« انسان شناسي»(، جايگاه 1711انصاريان، علي.، ) [1]

المللي مطالعات رفتاري جامعه و کنگره بین ها،بررسي نقش اخالق و تعلیم وتربیت اسالمي در انسان  (،1711، علي.، )بخشي  [1]

 سبک زندگي سالم، تهران، مرکز توانمندسازي مهارتهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه.

 نگي، چاپ چهاردهم.تهران: شرکت انتشارات علمي و فره ترجمه نهج البالغه،(، 1761پارسانیا، محمد.، ) [9]

 (، انسان شناسي فلسفي، تهران: عروج، چاپ اول.1712پناهي آزاد، حسن.، ) [1]

 .معادشناسي، تهران: انتشارات حکمت، چاپ دوم و سوم (،1712حسیني طهراني، سید محمد حسین.، ) [6]

ن همايش بین المللي انسجام مديريت اولی بررسي تاثیر محیط بر اخالق انسان از ديدگاه متفکران اسالمي، (،1761خالقي، داوود.، ) [1]

 و اقتصاد در توسعه شهري، تبريز، دانشگاه اسوه، دانشگاه آتاترك ترکیه.

خمیني)س(، صحیفه امام، شرح حديث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(، 1711خمیني، روح اله.، ) [11]

 .چاپ اول ،تهران

گونگي حفظ کرامت انساني بر مبناي اخالق تعلیم و تربیتي امام رضا)ع(، يازدهمین کنگره (، تحلیلي بر چ1712جعفري، کاظم.، ) [11]

 ملي پیشگامان پیشرفت، تهران، مرکز الگوي اسالمي ايراني پیشرفت.

المللي فرهنگ و انديشه ديني، قم، (، آموزه هاي ديني و اخالقي انسان در شاهنامه فردوسي، کنگره بین1711رضايي، محمد.، ) [12]

 رکز راهبري مهندسي فرهنگي شوراي فرهنگ عمومي استان بوشهر.م

با ديباچه و تصحیح محمد تقي دانش پژوه، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه  اخالق محتشمي، (،1711روح االمیني، رضا.، ) [17]

 .تهران، چاپ سوم

دومین  تاکید بر طراحي معماري ايراني اسالمي،بررسي معیارهاي انسان گرايي و اخالق محوري با  (، 1761درويش، مهدي.، ) [11]

کنفرانس بین المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري، تهران، کنفدراسیون بین المللي 

 دانشگاه جامع علمي کاربردي. ، (IFIA) مخترعان جهان

کنگره بین المللي علوم انساني، مطالعات  درفقه و حقوق اسالمي، سازي انسانيبررسي بعد اخالقي شبیه (،1712سمندي، مجید.، ) [11]

 فرهنگي، تهران، مرکز توانمندسازي مهارتهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه.

(.، تبلور انسان شناسي صدرايي در نهضت امام 1712شربیاني، رسولي.، جمشیدي راد، محمّدصادق.، خودروان، حسن.، ) [19]

 . 12-71، صفحه 1، شماره 2وم انساني. دوره خمیني)ره(، نشريه الهیات و عل

 (.2) 1نامه مباني تعلیم و تربیت (، نقد و بررسي رويکرد سواد اخالقي از منظر عاملیت انساني، پژوهش1762شريفي، نرگس.، ) [11]

 (، اخالق اسالمي ومباني نظري آن. قم: دارالفکر، چاپ پنجم.1761شیرواني، علي.، ) [16]

شناختي تعلیم و تربیت از ديدگاه امام خمیني)ره(، (، مباني انسان1717سن.، شعباني، حسن.، )فقیهي، علي نقي.، شکوهي،مح [11]

 .11-1.صص 1نشريه پژوهش هاي معنوي، شماره 

(، علل گرايش انسان امروزي به اخالق، سومین کنفرانس سراسري دانش و فناوري علوم تربیتي مطالعات 1717قادري، عظیم.، ) [21]

 ايران، تهران، موسسه برگزار کننده همايش هاي توسعه محور دانش و فناوري سام ايرانیان.اجتماعي و روانشناسي 

نامه کارشناسي (، راه هاي شناخت فضايل و رذايل اخالقي )با توجه به ديدگاه حضرت امام خمیني )ره(، پايان1766قبادي، فرهاد.، ) [21]

 دانشکده الهیات و معارف اسالمي.  -م دانشگاه ق -وزارت علوم، تحقیقات، و فناوري  -ارشد، دولتي 

(، اوصاف اخالقي مورد نکوهش انسان در قرآن، چهارمین همايش ملي اخالق و آداب زندگي، زنجان، گروه 1711قرباني، سمیرا، ) [22]

 فلسفه دانشگاه زنجان.

ادبیات مقاومت با محوريت  نخستین همايش ام،فضاو خشونت بازجست انسانیت واخالق در رمان من زنده(، 1761غزالي، رحیم.، ) [27]

 شهداي دانشجو استان خراسان شمالي، بجنورد، دانشگاه کوثر خراسان شمالي.
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شماره پیاپي  - 2، شماره 1(، اخالق و آزادي از ديدگاه امام خمیني )ره(، مجله اخالق، دوره 1719عباسي، ولي اله.، غفاري، علي.، ) [21]

 .12-1، صفحه 21

سیر استقرايي تربیت انسان در حکمت هاي اخالقي نهج البالغه، کنگره بین المللي فرهنگ و انديشه (، 1717کاظم زاده، فاطمه.، ) [21]

 ديني، قم، مرکز راهبري مهندسي فرهنگي شوراي فرهنگ عمومي استان بوشهر.

تي و آسیب اولین همايش علمي پژوهشي روانشناسي، علوم تربی جايگاه عقل در تعلیم و تربیت اسالمي،(، 1769کیخا، علي.، ) [29]

 شناسي جامعه، بصورت الکترونیکي، شرکت طالي سبز، انجمن پايش.

 .16-17صفحات  71شماره  6(، ديدگاه اخالقي امام خمیني، نشريه اخالق، جلد 1711عسگري، علي.، سلیماني، رضا.، ) [21]

 تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ دوازدهم. ،فرهنگ فارسي(، 1711معین، محمد.، ) [26]

وزارت علوم،  -نامه کارشناسي ارشد، دولتي (، انسان شناسي اخالقي از ديدگاه امام خمیني )ره(، پايان1717یا، معصومه.، )موحد ن [21]

 دانشکده الهیات و معارف اسالمي. -دانشگاه قم  -تحقیقات، و فناوري 

، 1، شماره 1ي تعلیم و تربیت. دوره (، مباني انسان شناسي در سیره امام خمیني )ره(، مجله پژوهشها1711میزرايي، جالل.، ) [71]

 .191-111صفحه 

نامه کارشناسي ارشد، (، اخالق عملي در قرآن با تکیه بر ديدگاه امام خمیني درکتاب چهل حديث، پايان1711مهرباني، اکبر.، ) [71]

 دانشکده علوم قرآني آمل. -دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم 

اي علوم انساني با تأکید بر معارف علوي، اولین همايش ملي علوم انساني اسالمي، (، اخالق و بحرانه1712محمدي، محمد.، ) [72]

 بصورت الکترونیکي، موسسه آموزشي مس رايان پیشرو.

(، تأثیرگذاري اخالق اسالمي در زندگي و سرنوشت انسان، اولین همايش علمي پژوهشي علوم تربیتي و 1717موسوي، امیر.، ) [77]

ي و فرهنگي ايران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمي سروش حکمت مرتضوي، انجمن روانشناسي آسیب هاي اجتماع

 علمي توسعه و ترويج علوم و فنون بنیادين.

هاي نوين در (، بررسي اخالق اسالمي و کرامت انساني و دينداري در تربیت ديني، کنفرانس ملي پژوهش1761ناصري، محمد.، ) [71]

 ي، کازرون، دانشگاه آزاد اسالمي واحد کازرون.مديريت،اقتصاد و علوم انسان

 (، فلسفه اخالق و تربیت، اصفهان:  انتشارات فرهنگ مردم ، چاپ اول.1711نصر اصفهاني، محمد.، ) [71]

همايش ملي اخالق علم و اخالق  نقش خالقیت انسان در معنابخشي به زندگي با رويکرد اخالق ديني، (، 1761نعمتي، قاسم.، ) [79]

 مرکز مطالعات و پژوهش هاي علم و دين. -، تبريز، دانشگاه صنعتي سهند تبريز(کتب عالمه طباطبايي )رهحرفه اي در م

(، نقش ابتال به شدايد در تقويت روحاني انسان با تأکید بر آراي امام خمیني )در شرح چهل حديث و 1711نوروز زاده، علي.، ) [71]

 .171-111، صفحه 1711، زمستان 17، شماره 17وره شرح حديث جنود عقل و جهل(، نشريه انقالب اسالمي. د

چهارمین همايش ملي اخالق و آداب  ، بررسي مولفه هاي اخالقي محیط و منزلت انسان از منظر قرآن کريم،(1711همو، حمید.، ) [76]

 زندگي، زنجان، گروه فلسفه دانشگاه زنجان.
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