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 چکیده
نسبت این سنخ از مسئولیت با تعین و ضرورت سابق علّی و یا علم  پییمین و گذشته از شرایط مسئولیت اخالقی و پرسش هنجاری معطوف به 

های اخیر بوده است، قلمرو چنمین مسمئولیتی و اسمان بنیمادین اخالق در سده ةترین مباحث فلسفترین و پرچالشکه از جذاب ،خطاناپذیر الهی

مسمئولیت عاممل اخالقمی در  ةدرصدد بررسی دامنموش تحلیلی م توصیفی به رآید. این نوشتار شمار میآن نیز خود از مسائل مه  این حوزه به

های دینی است و مطابق آن، مسئولیت اخالقی انسان بر مبنای عبودیت و بندگی انسان سمامان یافتمه و نگرش اسالمی با اتکا به تحلیل آموزه

الیف و وظایف عامل اخالقی در برابر حضرت حمق و اواممر و ناظر به تک سو،یکیابد که از چنان در جهان هستی گسترش می ،قلمرو موسّع آن

هما، پنمدارها و باورهما، عواومف و ترین نیات، گمانین و پنهانترکوچکبیانگر مسئولیت شخص در برابر خود و  ،و از دیگر سو ،نواهی وی است

 دات امکانی پیرامون فرد است.معطوف به دیگر موجو، نهایتدر مده از عواوف یا باورهای خود و آهای برهیجانات، کنش
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 مقدمه
همای مککمد در نمماخ اخالقمی اسمالخ، از جمله خصوصیات و ویژگی

پذیری انسان است. در این نگرش، انسان بمه خماور تعهد و مسئولیت

رد، وظیفه و مسئولیتی که نسبت به خمود و دیگمر حیمایق هسمتی دا

شود. او در حیییت، با این مسمئولیت خطیمر و مکاخذه و بازخواست می

روست که مجموعة ممکنات، از جملمه خمود را بمه سموی فراگیر روبه

ک  م سمیر اسمتکماو و تیمرب مبدأ هستی سموق دهمد و م دسمت

ها و حتمی ا و انگیزههد. تماخ افعاو، اقواو، نیتموجودی را مسدود نکن

ها در نسبت با این مسئولیت اساسمی و قصمد و ها و ترک فعلسکوت

تالش فاعل یا تارک برای کسب رضایت الهی و عمل بمه تکلیمف و 

« عبودیمت»ساز خود در احتمراز از هواهمای نفسمانی و عهد سرنوشت

حضرت حق قابل سنجش و ارزیابی خواهد بود. قمرآن کمری  نیمز در 

صمافات:  ؛51اب: احز ؛77عمران: آو ؛6آیات متعددی از جمله اعراف: 

بممر اهمیممت ایممن تعهممد و  41رعممد:  ؛47؛ انفمماو: 14-15نحممل:  ؛42

کند؛ پیمان و مسئولیتی ها، از جمله پیامبران تأکید میمسئولیت انسان

همراه خواهد داشت. در حدیث زیبمایی که بازخواست اخروی را نیز به

 نیل شده است: از رسوو اکرخ

ه، و االميـ  اّّـ ع علـ  کلّکم راع و کلکم مسؤول عـ  رعيّ ـ»

اّناس راع و هو مسئول ع  رعي ه، و اّ جل راع اهل بي ه و هـو 

علـ  اهـل بيـت بالهـا و وّـهه و هـ   المراةمسئول عنهم، و 

 «مسئوّة عنهم... ااَل فکلّکم راع و کلکـم مسـئول عـ  رعيّ ـه

همـة شـما شـیا يه و همـه در (؛ 671، ص6، ج6386)دیلم ،

را ـه حاکم  که ب  م دم حکـم م شیا   خود مسئول هس يه. 

شیان است و  سیت به مـ دم مسـئول اسـت. مـ د، شـیان 

خا واده اسـت و در ب ابـ  آ ـان مسـئول اسـت. و ان شـیان 

خا وادۀ شوه  و ف ا ها ش و در ب اب  آ ها مسئول اسـت. آاـاه 

 باشيه که همة شما شیا يه و همه در شیا   مسئوّيه.

بینی دینی و ایممان ت اخالقی، جهاناما گذشته از شرایط عاخ مسئولی

رسی دقیمق به خداوند و تعالی  وحیانی و باور به روز رستاخیز و حساب

های جدیدی در گسترة اخالق دینی فمراروی آن، وظایف و مسئولیت

انسان مکمن نهاده و با تکالیفی همچمون اخمال ، توکمل، خضمو ، 

ید. چنین انسمانی نماصبر، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر رخ می

واسطة شهود حضرت حمق تنها در میان مردخ، بلکه در خلوت نیز بهنه

و حبّ به حضرتش و یا باور به ثواب و عیاب اخروی، خود را میموو 

بیند که وبعما  او را از خممودگی و ناپذیر میسلسله وظایف اجتنابیک

قمی، رهاند و به اهتماخ نسبت بمه احکماخ میتضمی اخالتفاوتی میبی

ریزی در جهت اصمال  جامعمه تربیت و تهذیب نفس و تأمل و برنامه

یابممد بممرای بممروز دارد. او لحمممه لحمممة زنممدگی را مجممالی میوامممی

مسئولیت خطیر خود؛ مسمئولیتی کمه قلممرو آن از محمیط زیسمت و 

( تما 41،  1، ج5161؛ کلینمی، 567، خ5171البالغه، نهججمادات )

، 8ق، ج5241؛ حرعاملی، 455،  62ق، ج5241، مجلسیحیوانات )

ق، 5247، آممدیتمیمی ؛ 55-7نفس و رو  خود )شمس:  (،112 

( ، قلمب 55،  5، ج5161؛ کلینی،54( ، عیل انسانی)ملک: 541 

، آمممدیتمیمممی ؛ 111،  6ق، ج5257خممود )تجلیممل تبریممز ، 

شمعبه ابن؛ 511(، بدن و اعضا و جوار  خود )بیمره: 421ق،  5247

(، 457ق،  5247، آممممدیتمیممممی  ؛571 ق، 5242حرانمممی، 

، 4، ج5161؛ کلینمی، 514؛ وه: 452های خانوادگی )شعراء: مسئولیت

های جامعمه (، دیگر انسان527،  16ق، ج5241، مجلسی؛ 515 

؛ کلینممی، 565ق،  5242حرانممی، شممعبه ابن؛ 7؛ ممماعون: 54)قلمم : 

؛ 8؛ تکممماثر: 11)نسممماء:  (، اماممممان معصممموخ161،  4، ج5161

؛ کلینمی، 544( و خداوند )آو عمران: 76،  41ق، ج5241، سیمجل

 گیرد.دربرمی ( را561،  5، ج5161

گونه که ذکر شمد، منممور ایمن نوشمتار بررسمی قلممرو اما همان

شناسمانة مسمئولیت عاممل اخالقمی اسمت و در نیمل بمه ایممن هستی

میصود، با این پرسش اولیه و اصلی مواجه است که دامنمة ارادة آزاد و 

شناسی تا چه حمد گسمترده ها از منمر هستیمسئولیت اخالقی انسان

است؟ متفر  بر این پرسش اساسی، این سمکاتت مطمر  اسمت کمه 

های مسئولیت چیست؟ و نسبت هریمک گونهاصل و محور جامع این

 از آنها با اختیار عامل اخالقی تا چه اندازه است؟

 

 شناسانه مسئولیت اخالقیدامنة هستی
که بیان شد، از منمر اولیه، قلمرو مسئولیت اخالقمی انسمان را آنچنان

توان با عنایت به متعلَّق و موضو  انضمامی این سنخ از مسمئولیت می

شناسمانة مسمئولیت روی، فارغ از دامنة کنشنمر قرار داد. بدینمطمع

اخالقی و نحوة ترابط یا انتساب افعاو مستیی  و غیرمستیی  به عاممل 

هما و یما ها و تمرک فعلگی مسئولیت شخص در برابر فعلو یا چگون

نگر، انحمای قلممرو نگر و مسمئولیت گذشمتههای مسئولیت آیندههگون
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تموان مسئولیت اخالقی فرد در قباو موجودات را بدین شکل کلی می

 ترسی  کرد:

 . مسئولیت در برابر خدا1

کدیگرند بنابر مبنای میبوو در فلسفة حیوق، حق و مسئولیت مالزخ ی

و ثبوت هرگونه حیی در عال  واقع برای یک موجود، مسمتلزخ ثبموت 

گونه که وقمو  و ثبموت تکلیف و مسئولیتی برای دیگری است؛ همان

مسئولیت برای فردی، حاکی از ثبوت حیی برای موجود دیگمر اسمت. 

بنابراین، اگر موجودی همچون خداوند مبدأ و منیأ تماخ هستی بموده 

همایی کمه و مالک انسان و مجموعه امکانات و نعمت و در میاخ خالق

در اختیار او قرار گرفته سرچیممه حیموق باشمد، )بمر اسمان فلسمفة 

حیوق اسالخ، حق فیط از آن خداوند است و برهان آن ه  این اسمت 

که منیأ حق، نوعی سلطه است و سلطة اعتبماری برگرفتمه از سملطه 

ز خداست، پمس اصمل تکوینی است، و چون اصل هر سلطة تکوینی ا

ها، حیموقی را هر حیی از خداوند است و او بر اسان مصالح و حکمت

. (512،  5، ج5186 صممبا ،)ر.ک: مدهممد بممرای دیگممران قممرار می

یابد وبیعتا  مسئولیت حیییی و اصیل انسان نیز در میابل همو معنا می

های اخالقی و حیوقی متفمر  بمر و در واقع، سایر تکالیف و مسئولیت

در ضممن روایمت مفصملی  این مسئولیت خواهد بمود. امماخ سمجاد

رحمت خداونمد بمر تمو »کنند: جایگاه حیوق الهی را چنین ترسی  می

باد! بدان که خدای عزوجل را بر تو حیوقی است که در هر سمکون و 

حرکتی یا در هر حالت و یا منزلی کمه برگزینمی، یما در همر حرکمت 

تمرین تو را فراگرفتمه اسمت. بزر  عضوی از بدن و یا تصرف در آن،

حق خداوند تبارک و تعالی همان حیی است که برای خویش بمر تمو 

 «واجب نموده است؛ همان حیی که رییه و منیأ همة حیموق اسمت

 (.161،  4ق،ج5241)صدوق، 

های متیمابلی کمه وظمایف و مسمئولیت پس مطابق بیان امماخ

ن شمموو و عممومیتی دارد انسان در برابر حیوق عاخ خداوند دارد، چنا

گیمرد و اگمر که در هر حاو و موقعیتی افعاو و احواو فرد را دربمر می

بیند بمه تبمع انسان مسئولیتی در قباو موجود دیگری فراروی خود می

« عبودیمت»ها، یعنمیویژه حق بزر  الهی بر انسانهبهمین حیوق و 

: نماینمداست. حضمرت در اداممة ایمن روایمت همچنمین تصمریح می

ترین حق خدا بر شما این است کمه او را بررسمتید و چیمزی را بزر »

 (.166)همان،  « شریک او نسازید

اَلَم  »سورة یمس  65و  64محییا  این عبودیت، که مطابق آیات 

آنچنان اهمیتی داشته است کمه  «اَعْهَد إلیْکُ  یَبنِی أدَخَ... أنِ اعْبُدونِی

سمورة  16ن قرار گرفته و بنابر آیة از آغاز میموو عهد و پیمان با انسا

همدف نهمایی  «مَا خَلَیْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّما لِیَعْبُمدُونَ»مبارکه ذاریات 

خلیت او منحصر در آن است، در سایه التزاخ به اوامر و نواهی خداونمد 

قابل تحصیل خواهد بود که به واسطة تعالی  قرآن و اولیمای الهمی در 

رار گرفته و بالتبع، زمینة مسئولیت اواعمت انسمان از ها قاختیار انسان

 آنها را نیز فراه  آورده است. 

 

 . مسئولیت در برابر خود2

نفس انسان در عین وحدت و بساوت، شئون و وجموه گونماگونی دارد 

و کماو آن در گرو استکماو هماهنگ تمماخ ایمن وجموه و وحمدت و 

ه هرچه را عیمل نممری کایگونهیگانگی همة قوای نفسانی است، به

یابد عیل عملی نیز بمدان ایممان آورده، ملتمزخ گمردد. بنمابراین، درمی

یکی دیگر از ابعاد مسئولیت اخالقی شخص، مسئولیت در برابمر خمود 

و شناخت، تربیت و پرورش شئون گوناگون نفس است. گماخ نخسمت 

این مسئولیت، یعنمی شمناخت و معرفمت نفمس ممرتبط و ممالزخ بما 

که اگر انسان خداوند را فراموش کنمد، ایگونهاوند است، بهشناخت خد

خود را نیز از یاد خواهد برد و مصداق این آیه شریفه خواهمد بمود کمه 

( در احادیمث متعمددی 51)حیر: « للَّهَ فَأَنسَاهُ ْ أَنفُسَهُ ْالَّذِینَ نَسُوا ا»

ق، 5241مجلسمی، « )مَن عَرَف نفسَه فیَد عَرَف ربَّه»همچون روایت 

عکمس  عالممه وباوبمائی(، که به بیان ظریمف 44، روایت 1، ب4ج

، 6، ج5174باوبممائی، ر.ک: وآیممد )شمممار مینیممیآ آیممة مممذکور بممه

و معرفمت ا  حکایمت ( نیز از تیارن و تالزخ معرفمت نفمس 584 

روی اگمر انسمانی حیییمت نفمس خمود را بیناسمد در کند. بمدینمی

 حیییت حضرت حق را شناخته است. 

از منمر فلسفی نیز نسبت ما با خداونمد، رابطمة معلموو بما علمت 

روی، شناخت این معلولیت خود، کمه عمین بخش است و بدینهستی

مثابة شناخت علتمی اسمت کمه تمماخ ربط و اتکا و نیازمندی است، به

یابد. اگر انسان در تالو  زنمدگی کنمونی، وجود ما در پرتو او معنا می

چیسمتی خمود، چرایمی خلیمتش و میصمد  ای درنگ کند و درلحمه

نهایی را که خواه ناخواه به سوی آن برده خواهد شمد توجمه و تأممل 

روی خمود ها متفماوت و ارزشممندی پمیشنماید، تکالیف و مسئولیت

همای معمموو زنمدگی خواهد دید که او را از بسمیاری از بنمدها و رنج

گمردد. بخید و به سمرمنزو آراممش رهنممون میمتعارف رهایی می
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برای مثاو، چنین انسانی اضطراب و تیویش تأمین معییمت خمود را 

نخواهد داشت؛ زیرا او نه فیط خود، بلکمه تمماخ موجمودات ممکمن را 

دانمد کمه اوت،  بمه حموایج و نیازهمای معلوو و مخلوق خداونمدی می

مخلوق خود عالِ  است. ثانیا ، قدرت بر تمأمین ایمن نیازهما دارد. ثالثما ، 

در او راه ندارد و رابعا ، به تماخ مخلوقات خود محبمت و رحممت بُخلی 

ییمین، هرچمه را کمه خیمر و دارد و خیرخواه آنان است، و بنابراین، بمه

 مصلحت و در جهت تعالی بندگان است به آنها اعطا خواهد کرد. 

قرآن کری  با عنایت به اهمیت و جایگاه توجه به نفس خود، متذکر 

هَا الَّذِینَ آمَنُواْ عَلَیْکُ ْ أَنفُسَمکُ ْ تَیَضُمرُّکُ  مَّمن ضَملَّ إِذَا یَا أَیُّ» گردد:می

 (.541)مائده:  «فَیُنَبِّئُکُ  بِمَا کُنتُ ْ تَعْمَلُونَ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُکُ ْ جَمِیعا  اهْتَدَیْتُ ْ

بینی  هدایت سالک معطوف به توجه وی به نفمس که میآنچنان

ی، این نفس همان وریق و مسملک شمخص روینخویش است و بد

راهمی و به سوی پروردگمارش اسمت کمه در صمورت تزکیمة آن، گ 

ا  جموادی یمتآضاللت دیگران مزاحمتی برای آن نخواهد داشمت. 

در تفسیر این آیة شریفه، با یادآوری این نکته کمه در سمیر المی  آملی

  اسمت و بما شمرو« نفس انسان»ا ، سالک، مسلک و هدف همان 

سیر و سلوک، اعتیاد، تخلّق و ارادة عمل صالح در نفس عامل فعلیمت 

 کند:یابد، اضافه میمی

شود که سـاّ  ح کـت ب  ای  پایه، سلوک هم وق   باّفال م 

خود را آغاا کنه؛ چون سلوک وصف ساّ  اسـت و سـاّ  هـم 

 فس ا سان است. پس وق   سي   فس شـ وع شـود، سـلوک 

آن، مســل  و ی یــ  هــم باّفاــل  اــ دد و در پــ باّفاــل م 

شو ه، در   يجه، سـاّ  و مسـل  در سـي  و سـلوک یکـ  م 

باشه و در ایـ  جهـت، ميـان ا د ه که همان  فس ا سا   م 

اع قاد، تخل  و عمل صاّح ف ق   يسـت؛ ایـ ا عمـل خـارج اا 

حواۀ ا سان  يست و ا سان بيش اا ی  حقيقت عين   يسـت و 

رو ـهه( در سـي  ا سـا   م ده ـه، چون مسل  و ساّ  )راه و 

، یانـ : «یا ایها اّـ ی  آمنـوا علـيکم ا فسـکم»خهاو ه ف مود: 

مواظب خود باشيه تا در راه باشيه، وا  ه ب  اث  ف اموشـ  راه را 

رویه... ا سان همي  که  فـس خـود ام خواهيه ک د و بي اهه م 

ا دد سقوط ک ده اسـت. پـس را رها کنه و مشغول چيز دیگ ع

یه اا همة عقایه، اخالق، اعمال و  يّات خـود م اقیـت کنـه کـه با

کنـه خا ه را مازول و اسي  م بيگا ه در او راه  يابه، وا  ه صاحب

 (.76، ص91، ج6321)جوادع آمل ، 

همایی کمه او ها و انگیزهترین نیتپس سالک حیییی نسبت به مخفی

ظاهری زیبما دهند و گاه های خاصی سوق میرا به فعل یا ترک فعل

و فریبنده دارند، عواوف و احساساتی کمه برانگیزنمده وی نسمبت بمه 

ها، تفکرات، عل  و معرفتمی کمه بمر جمان و اند، بسیاری از گمانعمل

گزینمد، نیاند و در نهایت، عملی که در هر لحممه برمینفس خود می

ای مواجمه اسمت کمه های اخالقمی ویمژهبا الزامات و بایمدها و نبایمد

کند. برای مثماو، یکمی از یت وی را در هر مرحله میخص میمسئول

اخمالق »ترین وجوه مسئولیت عاممل در حموزة ترین و اساسیابتدایی

یابد که در آیات متعدد قرآن بدان اهتمماخ شمده اسمت تبلور می« نیت

(. اگمر 41عممران: آو ؛547توبمه:  ؛1احمزاب:  ؛441بیمره: ؛ 42)انفاو: 

یل کماو اختیاری انسمان و قمرب او بمه هدف و میصد اخالق، تحص

هما و تمک فعملباشد، ارزش تک« عبودیت»خداوند و به بیان دقیق، 

های آگاهانه و اختیاری عامل نیز بسته بمه آن خواهمد بمود ترک فعل

ای در جهت این هدف عمالی باشمد. بنمابراین، که میارن نیت و انگیزه

سب با غایمت خمود عامل اخالقی موظف است در کنار اتخاذ فعل متنا

و تالش در جهت تمهید شرایط حصوو آن، هر لحمه نیمت و همدف 

و در حیییمت، علمت  -خود و حبّی را که او به غایت فعمل خمود دارد 

دقییا  رصد نمایمد و مراقبمت داشمته باشمد کمه  -فاعلیت فاعل است 

واسمطه و جموانحی وی در صحت و سالمت نیت به عنوان فعل بمی

تا فعل ثانوی بیرونی تداوخ یابد و در ووو ایمن صورت استمرار عمل، 

 هایی همچون ریا و عداوت نگردد. مسیر، میوب به آلودگی

حضرت حق نیز با عنایت به این اهمیت و لزوخ نیت الهی انسمان 

 در افعاو اخالقی و به عبارت دیگر، حسن فاعلی آنهاست که بما بیمان

« یُتَیَبَّلَ مِنکُ ْ إِنَّکُ ْ کُنتُ ْ قَوْم ما فَاسِمیِینَقُلْ أَنفِیُواْ وَوْع ا أَوْ کَرْه ا لَّن »

شود که اعماو خیر و اخالقی منافیان همچمون (، یادآور می11وبه: )ت

انفاق و کمک به دیگران به سبب آنکه نیت و انگیزة الهمی و میبمولی 

ندارد، پذیرفته نیده، و تأثیری در رشد و کماو آنهما نخواهمد داشمت، 

 ت توفییاتی برای اییان داشته باشد.اگرچه ممکن اس

ها برخاسمته اما خواسته یا ناخواسته بسیاری از اعماو بییتر انسان

کم  م یکمی از هایی است که م دستاز احساسات و عواوف یا گمان

آورد، ک عمل را فمراه  ممیهای استدتو مضمر و پنهان محرمیدمه

ها، در نهایت به حمبّ لها و ترک فعکه با ردیابی بییتر فعلایگونهبه

هممای ناموجممه و ناصممحیح منتهممی هممای فممردی و یمما گمانو بغآ

ای که ظاهرا  به سبب تخطی راننمدة دیگمر از قموانین شوی . رانندهمی
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اعتنایی به قانون، به میاجره و نمزا  بما راهنمایی و رانندگی و رواج بی

ق خمودش خاور تضییع یا تحدید حیموخیزد، اما در حیییت بهاو برمی

وسیلة آن راننده از دست وی عصمبانی اسمت و هممین عصمبانیت به

تر است. یما عمابری کمه صمرفا  از مبنای اعتراض او در پوشش میبوو

بینمد، کممک ممالی سوزی و ترح  به فییمری کمه در راه میروی دو

همای فمردی و های اخالقمی مما دربمارة رفتارکند و یا انبوه داورییم

همایی از چنمین های باول خود، نمونهسان گمانسیاسی یکدیگر بر ا

-5،  4441)برای مطالعمه بییمتر، ر.ک: دیکسمون،  اعمالی هستند

 (.568،   5114نیا، ؛ سبحانی4ج، 5176 ؛ مصبا ،41

حاو با این پرسش مواجهی  که ارزش اخالقی و به عبارت دیگمر 

گیمر دامنة مسئولیت عامل اخالقی در برابر این مبمادی گسمترده و فرا

، پیمدایش و عالممه وباوبمائیفعل تا چه اندازه است؟ بر مبنای نممر 

، ج 5174تکون ظن و گمان، اممری غیراختیماری اسمت )وباوبمائی، 

گونه ادراک نفسانی اساسا  خارج از قلممرو (، در نتیجه، این115،  58

اخالق و مسئولیت اخالقمی انسمان اسمت، مگمر بما در نممر گمرفتن 

عامل اخالقی نسمبت بمه ایمن سمنخ از ادراک؛ واکنش و رفتار تحق 

تواننمد توهّممات و پنمدارهای خمود را اراده و ها اصوت  نمیزیرا انسان

سمورة مبارکمه  54رسد که بتوان مراد آیمه کنترو کنند. اما به نمر می

همما را، همم  در ها از بسممیاری از گممماندر احتممراز انسممان« حجممرات»

نست و مسئولیت عامل اخالقی در پذیرش ظن و رفتار متأخر از آن دا

ارائة چنین گمانی به موازین عیلی و نیلی و در صورت عمدخ وضمو ، 

احتیاط در رفتارها و اعماو مبتنمی بمر آن را گوشمزد نممود و هم  بمه 

همای گیمری گمانها در تمهید زمینة شمکلتکلیف و مسئولیت انسان

خمواور و ها چنمان ممأنون بما ناصحیح توجه کرد؛ زیرا برخی انسمان

و مفمماهی  و صممور فرضممی و باوممل قمموه واهمممه یمما  یشممواغل حسمم

همای صمحیح و اند که اساسما  مجمالی بمرای عیایمد و گممانمتخیله

یابند. مسلما  چنین اشخاصی به اختیار و خواست ضممنی شایسته نمی

تدریج، عنان اندییه را به پندارها و توهممات وهم  و خیماو خود و به

کاهنمد و در نتیجمه، بمر قموای ادراکمی می سررده و سمیطرة عیمل را

 شوند و در برابر آنها مسئولند. های غیرواقع میپذیرای گمان

و در بیان احواو و میاممات عرفما  االشاراتدر نمط نه   سیناابن

در سیر و سلوک، پس از آنکه نخستین درجة حرکت و سلوک عارف، 

، به عنوان «ریاضت»کند، به تیریح و تنییح را بیان می« اراده»یعنی 

گمردد پردازد و متذکر میگانه آن میمیاخ دوخ سیر انسان و اهداف سه

که یکی از اهداف ریاضت، تبعیت و انییاد نفس اماره تحت حاکمیمت 

نفس مطمئنه و در نتیجه، تصحیح تخیالت و توهمات افمراد اسمت و 

 آید:این مه  به چند وریق حاصل می

بـاّفک ه، ثـم  العبادة المشفوعة ياء: و اّثا   یاي  عليه عهه اش

األّدان اّمس خهمه ّقوع اّنفس اّموقاه ّمـا ّدّـ  بـه مـ  

اّکالم موقع اّقیول م  االوهام ثم  فس اّکـالم اّـواعم مـ  

سـينا، قائل اک ّ بایاره بليغه و  غمه رخيمه وسمت رشـيه )اب 

 (.371، ص3، ج6373

و سمخنان پنمدآموز از بنابراین، اموری همچون عبادت همراه با تفکمر 

کننمده از ای روشمن و قمانعهگویندگان پاک با عباراتی بلیغ و بمه گونم

لوازخ اختیاری و آگاهانه پیدایش و رشد تخیالت و توهمات قدسی در 

هما و هشخص است، و هر اندازه انسان از اشتغاو و مکانسمت بما گفتم

اسمان های نامعیوو و سیر در توهمات و پندارهای باول و بمینوشته

های ناصحیح و شمیطانی را بکاهد، بییتر قادر خواهد بود زمینة گمان

 در مواقع مختلف برچیند. 

اما در باب تأثیر احساسات و عواوف بمر قصمد و نیمت یما بماور و 

 های بسیاری صورت گرفتمه اسمت)برای مثماو،اعتیاد عامل، پژوهش

 تردیمممد،(. بی452،  5161صمممدرالمتألهین، ؛ 4448بمممرن، ر.ک: 

همایی اسمت کمه های عامل اخالقی برخاسته از نیتبسیاری از کنش

گرفتمه از عواومف و امیماو های نیئتخود حاصل اعتیادات و معرفت

است، و حاو آنکه به راحتی محتمل است کمه برخمی از ایمن حمبّ و 

کمه سرچیممة باورهما و اعمماو م ها و یا تممایالت و تنفمرات بغآ

و ناروا بوده و موجبات ضاللت انسمان باول م هاست بسیاری از انسان

ها را به عیمل عملمی آورد. انسان مکمن این حب و بغآرا فراه  می

عرضه کرده و در چارچوب تمایالت و تنفرات قلب و فطمرت سملی  و 

کند تا کژی و ناراستی این ساحت در ادامه، به خطای الهی کنترو می

 شناختی یا رفتاری او نینجامد. 

گیری خمود احساسمات و این مجاو، دربارة شکل اما سخن ما در

عواوممف و تأثیرپممذیری آنهمما از عناصممر دیگممری همچممون باورهمما و 

با همة اهمیمت و نیمش م توان تکون این امور را هاست. آیا میکنش

غیراختیماری و بممالتبع م  آنهما در ایجماد بسممیاری از باورهما و اعمماو

پمذیری، اخالقمی لیتغیرقابل تغییمر و تبمدیل و فاقمد ارزش و مسمئو

ک  م بخیی از آنها رییه در برخمی اممور قلمداد نمود، یا آنکه م دست

 اند؟ اختیاری انسان داشته و قابل کنترو
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در پاسخ به این پرسش، تزخ است بار دیگر به ایمن نکتمه توجمه 

های دینی، هدف نهایی خلیمت تربیمت انسمان کنی  که مطابق آموزه

در سایة عبودیمت و بنمدگی، هممة ابعماد  متکامل و متعادلی است که

فکری، روحی، عاوفی، و رفتاری اسمت بمه رشمد و بالنمدگی ممکمن 

یمک از وجموه او مغفموو واقمع نیمده و یما بما افمراط و رسیده و هیچ

انحطاط، مزاح  دیگر ابعاد نگردیده اسمت. در ایمن منممر، شخصمیت 

عمدی از بُ ای است که اصال  نکمردنانسان مجموعة واحد و یکرارچه

دهد و برای مثاو، ضعف و یما آن دیگر ابعاد را نیز تحت تأثیر قرار می

تواند موجب بروز خطای شناختی یا رفتماری وی لغزش عاوفی او می

بینی و نیصمان معرفتمی انسمان گونه که ضعف در جهمانگردد. همان

شمود کمه درخمور او نخواهمد بمود. بنمابراین، منتهی به احساساتی می

ن مکمن از جهان پیرامون خود و خداوند و نسبت خود بما شناخت انسا

او، « ایممان»حضرت حمق و دیگمر موجمودات و نیمز مکلفمة درونمی 

خاستگاه و منیأ بسمیاری از عواومف و احساسمات متناسمب بما آنهما 

خواهد بود. چنین انسانی در پرتو اعتیاد و ایمان به امتداد حیمات پمس 

  هراسمناک اسمت و نمه در از مر  دنیوی، نه خود از واقعیمت ممر

تابی یا غ  و حسرت نامعیوو برخمی مر  و فراغ عزیزانش جز  و بی

که انسان سالکی که به میاخ رأفمت و دهد؛ همچنانافراد را نیان می

رحمت حضرت حق نسبت به بندگانش ایممان دارد و مطممئن اسمت 

دهد بما خواسمت و ارادة الهمی و بمرای که هرچه در این عال  رخ می

ها و حصوو کمماتت نفسمانی در آنهاسمت، بمه بیت و تعالی انسانتر

هما آید و در ابتالئات و سمختینایل می« رضا»فضیلت و ملکه شامخ 

تموان شمود. پمس میدچار احساساتی همچون عصمبانیت و غم  نمی

انفعالی انسان مسلمان، بخمش م  نتیجه گرفت که در منمومة هیجانی

ت متکی بمه باورهما و سمطح ایممان توجهی از عواوف و احساساقابل

انسان و مآت  متناسب با قرب و بُعد الهی و حمبّ سمالک بمه خداونمد 

تردید، تحصیل ایمن اعتیمادات و کسمب و تیویمت چنمین بوده که بی

روسمت کمه در ایمانی، کمامال  اختیماری و مسمئوتنه اسمت. ازهممین

مده اسمت داوود آهای آونیل شده که در حکمت حدیثی از اماخ باقر

، 4، ج5161)کلینمی، « یَنبَغمی لِلمسمل ِ اَن یَکمونَ مالکما  لِنفسِمه»که 

دار و مسمملط بممر (؛ شایسممته اسممت کممه مسمملمان خوییممتن442 

 هیجانات و احساسات نفس خویش باشد.

از دیگممر وجمموه مسممئولیت انسممان در برابممر خممود، وظممایف و 

های اخالقممی انسممان در قبمماو باورهممای خممویش اسممت. مسممئولیت

های گونه که مالحمه شد، او تا حمد زیمادی در بنمد مسمئولیتهمان

مثابمة بماور و نیمز ی آن بمهیمپییین عامل در میاخ ظمن و وهم  و تل

هممای معرفتممی ناشممی از احساسممات و عواوممف نابجمما و گیریجهت

غیرصحیح او در نتیجة گرفتار آمدن در داخ تسویل، خودفریبی، جممود 

نخستین فیلسوفی اسمت کمه  فوردکلیو تعصب بر رأی خویش است. 

ای مه  و تأثیرگذار، التزاخ به قواعد و هنجارهمای معرفتمی را در میاله

همواره، همه جا و برای »با احکاخ اخالقی پیوند زده و تأکید کرده که 

همه کس نادرست است که بر اسان قراین ناکافی بمه چیمزی بماور 

ن میالممه و (. پممس از ایمم411،  5877)کلیفممورد، « داشممته باشممد

های قابل توجمه آن، ایمن پرسمش و چمالش اساسمی هممواره بازتاب

به درستی خطای اخالقی را مدنمر داشمته  کلیفوردمطر  بوده که آیا 

است؟ و آیا خلطی میان خطای معرفتمی و خطمای اخالقمی صمورت 

نمر از انبوه مجادتت و مناقیاتی کمه در ایمن نگرفته است؟ با صرف

رسد که بتوان ادعا کرد که اخالق باور به نمر میمیان رخ داده است، 

شناختی شامل دو مدعای مستیل و مجزای اخالقی و معرفت کلیفورد

 است: 

مدعای اخالقی آن است که باور کردن اعتیادات از سوی کسمی 

کمه یکه )از حیث معرفتی( سزاوار آنها نیست، نادرسمت اسمت، درحمال

نکممه ایممن اسممتحیاق و شممناختی عبممارت اسممت از ایمممدعای معرفممت

شایستگی معرفتمی در گمرو تأییمد قمراین و شمواهد اسمت )آمزبمری، 

4448  ،47.) 

شناسمانه و البتمه افراومی میالمة بنابراین، اگرچه حیثیمت معرفمت

گرای حداکثری م نماظر بمه ضمرورت م به عنوان یک قرینه کلیفورد

القی، های انسان است، اما از حیث اخقرینه و دلیل برای تماخ معرفت

تردیمد، در حموزة معرفمت، نفمس گردد که بیاین وظیفه را یادآور می

صرفا  منطبع و منفعل ادراکات عیلی نیست، بلکه اساسا  با فعمل ارادی 

روی، خمواه نماخواه میمموو و اختیاری عامل انسانی مواجهی  و بدین

های اخالقی خواهی  بمود. پیداسمت کمه تالزممی الزامات و مسئولیت

بسمما مُممدرکی از منمممر دو حیثیممت وجممود نممدارد؛ چه میممان ایممن

شناختی دچار خطا شده باشد، اما این خطا با خواسمت و اختیمار معرفت

خود او صورت نگرفته و الزاما  لغزش و خطایی اخالقی نباشد. بمه همر 

حماو، عاممل اخالقممی در حموزة ادراکممات و باورهمای خممود، بما ایممن 

همای معرفتمی مکان به هنجارمسئولیت خطیر مواجه است که تا حد ا

تنها در پذیرش اعتیادات، بلکه در رد و نفی آنهما نیمز التزاخ داشته و نه
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ای دسمت قراین و براهین کافی داشته باشد و اگمر بمه چنمین قرینمه

، آن اعتیاد را در بُیعمة امکمان عیلمی قمرار داده سیناابننیافت به بیان 

 توقف کند.(، دربارة آن 258،  1، ج5181سینا، )ابن

های مسمئولیت اخالقمی نسمبت بمه خمود، اما یکی دیگر از حوزه

معطمموف بممه قلمممرو اعممماو و رفتارهاسممت. اگممر عامممل اخالقممی در 

ای مسئوتنه و اخالقی عممل کمرده رویارویی با باورهای خود به گونه

روسمت کمه بمه تناسمب و باشد، در این بخش نیز با این وظیفمه روبه

حیح و مطمابق بما واقمع خمود عممل کنمد، میتضای این باورهای صم

های بسیار و حتمی در بماب اممور مهممی کمه بمر که در نمونهحالیدر

سعادت و شیاوت عامل تأثیرگمذار اسمت، چنمین تناسمبی را میماهده 

أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّمهُ »کنی . قرآن کری  با بیان نمی

کنمد کمه هواهمای (، بمه زیبمایی تصمریح می41جاثیمه: ) «عَلَى عِلْ ٍ

گردد که او با وجود عل  و آگماهی خمود، در نفسانی انسان موجب می

وا بِها وَ اسمتَییَنتها وَجَحَد»راهی کییده شود و به مصداق عمل به گ 

 (، حتی ییین قلبی خود را انکار کند.52)نمل: « أنفُسَه 

الوه بمر علم  و معرفمت، روسمت کمه ایممان عماین واقعیت ازآن

مستلزخ عنصر ارادی و اختیاری دیگری نیمز هسمت کمه هممان ارادة 

قلبی برای پذیرش و تمکین در برابر لوازخ آن عل  اسمت. بمه سمخن 

در تبیین چرایی وقو  انکار در انسان، اگر فطمرت اولیمه  اماخ خمینی

و  های دنیمویواسطة اشتغاو به عال  وبیعت و انس با لمذتانسان به

کَثرات عال  ملک از روحانیت خود محجوب و ظلمانی گمردد، حیمایق 

اش تلخ و ناگوار، و عیاید باول و اوهاخ کماذب و معارف الهی در ذائیه

در کامش شیرین شده، نفس او مبتال به حالت جحد و انکاری خواهد 

شد که در نتیجة آن، قلبش در برابر هیچ حیییتی، حتمی ضمروریات و 

، 5177موسممموی خمینمممی، ر.ک: شمممود )نمیفطریمممات خاضمممع 

 (.556م551 

همای پذیری اخالقمی انسمان در قلممرو کنشبنابراین مسمئولیت

خود، مستلزخ تناسب این افعاو با نیات و هیجانات و باورهای بهنجمار 

ای است که عامل کسب کرده اسمت، و در حموزة گسمتردة و شایسته

عماوفی بما م  سیعمل معطوف به باور ه ، که مواجهة ساحت احسا

و ارتیمای شمخص از « میمل»گیمری عنصمر عال  بیمرون بمه شمکل

شمود، مسملّما  باورهای ساحت عییدتی بمه تصممی ، اراده و عممل می

غلبه بر استیالی انفعالی نفسمانی و ضمعف اخالقمی نیازمنمد تیویمت 

ای است که به ممدد تصمحیح و تمرمی  مکلفة میل و نیروی انگیزاننده

دهنمدة هیجانمات و نیمز ممارسمت و ین شمکلبرخی باورهمای پییم

های دینمی عمالوه بمر شود. آموزهمداومت در فعل اخالقی حاصل می

کننمد و امیماو و دهمی میاینکه احساسات و عواوف عامل را جهمت

بخیند، این مجاو را نیمز بمرای او مهیما های او را سامان میانگیزش

نة خمود، از تعلیمات سازند که در پرتو بندگی و تهذیب نفس مختارامی

های دنیا و در نتیجه، انکار معلومات خود برهد و به لموازخ بستگیو دو

هما و تمرک باورهای اصیل خود تیید یابد. چنمین انسمانی تمماخ فعمل

نممر مطمع« عبودیت»های خود را در نسبت با مسئولیت حیییی فعل

خمود، های ترین کنشترین و به ظاهر، سادهدهد و بر کوچکقرار می

 بیند. وظایف و هنجارهایی در جهت آن مسئولیت اساسی حاک  می
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از دیگر قلمروهای مسمئولیت اخالقمی انسمان، تکمالیف و وظمایف او 

های دیگر است؛ مسمئولیتی کمه دامنمة آن از تمأمین نسبت به انسان

هما تما نیازهای مادی و معییتی و تالش در جهت حفظ حیات انسان

ترین عیاید و باورهای فردی و نیز رفتارهما ایترین و پایهاصال  عالی

گیرد. در بینش متعمالی اسمالخ، های اجتماعی آنها را دربر میو کنش

اگرچه مسئولیت اولیة مسلمان ناظر بمه نمواقص، نیازهما و میمکالت 

به نیل از  کییان اوست، تا آنجا که به فرمایش اماخ صادقسایر ه 

دخ، در حالی روز خود را آغماز کنمد کسی که هر سریده» وو خدارس

که اهتمامی به آتخ و میمکالت دیگمر مسملمانان نداشمته باشمد، در 

(، اما دامنمة 562،  4، ج5161)کلینی، « زمرة مسلمانان نخواهد بود

این رحممت و خیرخمواهی برخاسمته از محبمت بمه حضمرت حمق و 

که غیرمسملمانان را نیمز شمامل یابد مخلوقاتش، آنچنان گسترش می

کننمد یمد میروی، در ادامة همان حدیث، حضمرت تأکگردد. بدینمی

خواهی هر انسانی را بینود و پاسخ ندهمد از که اگر کسی فریاد کمک

بنابراین، اگر در این الگوی فکری، اماممان «. شموو اسالخ خارج است

در کنمار پمذیرترین مصمادیق انسمانیت به عنوان مسمئولیت معصوخ

ناپمذیر در ابمالغ تعمالی  دینمی و همدایت و تالش و جدیت خسمتگی

های ممادی، عماوفی و روانمی افمراد نیمز ها، به نیازسعادتمندی انسان

برنمد و بما اند و برای مثاو، شبانه برای نیازمنمدان غمذا میتوجه کرده

کردند و یا در صف میمدّخ و آبروی افراد، به آنها کمک می عزتحفظ 

رفتنمد، یتیممان را تفیمد و نموازش بمه جنمگ بما دشممنان می لیکر

شدند، هممه حکایمت از کردند، در فیر و مسکنت مردخ شریک میمی
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ممان های پیراممونآن دارد که دامنة مسئولیت مما نسمبت بمه انسمان

موسع و در عمین حماو، ذوابعماد اسمت و در واقمع، دغدغمه و وظیفمة 

ها بدون پیونمد عماوفی و سانمحوری و بنیادین هدایت و استکماو ان

پمذیر های آنها در سایر وجموه امکماندر نمر گرفتن نواقص و کاستی

نخواهد بود؛ زیرا این همدلی و مودّت یاریگر تبلیمغ و تفهمی  دیمن در 

میغوو وواف کعبه بودند کمه یکمی از  صدر اسالخ بود. اماخ حسن

ض شیعیان به حضرت مراجعه کرد و برای حمل میمکل ممالی و قمر

کاری که او را در تنگنا و فیمار قمرار داده بمود از اییمان خود به ولب

کمک خواست. اماخ، که در آن هنگاخ چیزی در اختیار نداشتند، که به 

او کمک کنند، وواف مستحب خانة خدا را رها کردند و بما آن شمیعة 

کار رفتند تا وساوت کنند و مهلتی بمرای او بگیرنمد میروض نزد ولب

 (.441م442،  ق5247ی، لّر.ک: ح)

که پیداست، اوت ، سنخ رفتار حضمرت امماخ حسمن م علیمه چنان

ای بود که آنها اومینان داشتند اییان حتمی السالخ م با مردخ به گونه

شنود و در عین حاو، تا حد امکمان، شان را میدر حین وواف، میکل

به آنمان محبمت خواهمد کمرد. ثانیما ، اگرچمه حضمرت در آن لحممه 

شمان را نداشمتند، امما توانسمتند ستطاعت مالی تأمین نیاز برادر دینیا

واسمطة آبمرو و منزلمت خمود، میمکل او را برومرف کمرده و ادای به

مسئولیت کنند. ثالثا ، این وظیفه آنچنان اهمیتی داشمت کمه حضمرت 

اعتکاف و وواف خمود را بمرای آن رهما کردنمد. بنمابراین، عممل بمه 

ت اساسممی و بنیممادین اصممال  و تربیممت وظممایف متفممر  بممر مسممئولی

ها، اصوت  نیازمند در نمر داشتن انسان به عنوان یک مجموعمه انسان

 ناپذیر و شرایط و نیازهای هر بُعد وجودی آن است. و کلّ تجزیه
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مسئولیت و وظیفة اخالقی انسان در برابر حیوانات، گیاهمان و محمیط 

یرامون خمود، از دیگمر وجموه و قلمروهمای مهم  مسمئولیت زیست پ

اوست. از منمر اسالخ، اگرچه تماخ ممکنات، مسخَّر و مملوک خداونمد 

و به بیان فلسفی، عین ربط به اویند، اما حضرت حق بخیی از ملمک 

خود، یعنی وبیعت و موجودات غیرانسانی را به نحو امانت به تسمخیر 

از او خواسمته اسمت کمه از آنهما تنهما در  ( و44انسان درآورده )لیمان:

( و آشمکار اسمت کمه انسمان 7بهره گیرد )کهمف: « عبودیت»آزمون 

ای در این ملک، تصمرف کنمد کمه مالمک حیییمی تواند به گونهنمی

در  حکی ، عادو و خیرخواه آن رضایتی بمدان نمدارد. حضمرت امیمر

ر  و قیاممت ای، که در اوایل خالفت ایراد کردند، پس از یاد مخطبه

اِتَّیوُا ا َ فِمی عبمادِهِ و بِمالدِه، » و آماده کردن مخاوبان، متذکر شدند:

، 5171البالغمه، نهج) «فانّکُ  مَسمکولونَ حَتّمی عَمن البِیما ِ و البَهمائِ 

(؛ دربارة بندگان خدا و شهرهایش، تیوای الهمی را رعایمت 567خطبه 

ها و حیوانات نیمز زمین کنید و کوتاهی نکنید؛ زیرا شما حتی نسبت به

 مسئوو هستید. 

بینی ، در کمالخ حضمرت، مسمئولیت اخالقمی گونه که میهمان

انسان در برابر وبیعت و حیوانات، یکی از شئون و لوازخ تیوا و بنمدگی 

بینمی کمه هرچمه خلمق شمده بمر شمار آمده است. در این جهاناو به

و هماهنگی بما کمل ( و در توازن 21حسب اندازه و میزان معین )قمر: 

( است و همر لحممه بمه تسمبیح شمعورمندانة 51نماخ هستی )حجر: 

(، محییا  عامل انسانی این اجازه 22حضرت حق میغوو است )اسراء: 

را نخواهد داشت که به دلخواه خود، این توازن و تعادو را بر هم  زنمد 

ار و آنچه را در اختیار دارد جز در مسیر کماو خود و رشد دیگران به ک

 بندد. 

 

 گیرينتیجه
در اخالق اسالمی، مسئولیت اخالقی انسان بر مبنای اصمل بنیمادین 

عبودیت حضرت حق و لمزوخ اسمتکماو وجمودی موجمودات امکمانی 

همای فعمل هما و تمرکیابد و در نتیجمة آن، تممامی فعملسامان می

مستیی  و یا غیرمستیی  انسان در قباو موجودات بمه ظماهر کوچمک 

گمردد آنچنان میموو مسئولیت اخالقی شمخص ممی جهان هستی،

که فعل و یا ترک فعل او در برابمر حضمرت حمق. در ایمن رهیافمت، 

توجهی از هیجانمات ها، باورها و حتی بخش قابلانسان در برابر کنش

 آید.شمار میهای خود از نمر اخالقی مسئوو بهو گمان
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