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 نسبت میان اخالق و آداب

 ) با تاکيد بر اخالق و آداب اسالمي(

  مولف: سيد حسين شرف الدین

یکي از نظام های هنجاری بسيار مهم در هر جامعه و جهان های فرهنگي که نقش تعيين کننده ای در سامان 

بين  ،است. هویت انضمامي« اجتماعي آداب»دهي و مطلوب سازی کنش های فردی و اجتماعي دارد،  

موجب شده تا این  دهي قالب و فرم بخشيهای صوری آداب از قبيل و کارکرد ، نسبي و متغير بودن االذهاني

ه و یا در حاشيه مدققانه به دور ماندمطالعات محققانه و تامالت  حوزهاز برغم اهميت  ،بخش هنجارین

سوال از چيستي، چرایي و ضرورت، انواع و گونه و اخالقي به اجمال مالحظه شود. ، حقوقي موضوعات فقهي

مباني نظری، وجوه اشتراک و افتراق آن با سایر نظام های هنجاری همچون اخالق، فقه،  نقش و کارکرد،ها، 

علوم  عمده ترین سواالتي است که انتظار مي رود شاخه های مختلف ؛قانون، عرف، استحسانات زیباشناختي

کنند. طرح موضوع سبک زندگي توسط  التفاتهای رشته ای خود بدان یاجتماعي به تناسب عالیق و جهت گير

 سبک زندگيبه عنوان یکي از مولفه های مقام معظم رهبری در سنوات اخير، ضرورت بحث از آداب اجتماعي 

برای جامعه علمي را  این ضرورتموجود،  اسالمي ایراني و جایگاه و موقعيت آن در سبک های زیستي جامعه

 مضاعف ساخته است. اعم از حوزوی و دانشگاهي 

و کارکردی ميان اخالق و آداب اجتماعي را به مثابه  ، زبانياین نوشتار در صدد است تا نسبت مفهومي، نظری

القي( مورد فقهي و اختفسيری، با محوریت منابع دیني)آیات و روایات( و منابع معرفت دیني) دو نظام هنجاری

نتایج کاربردی متناسب با اقتضائات جامعه موجود برخي واکاوی و تحليل قرار داده و از رهگذر این مطالعه به 

وصول یابد. موضوع اصلي این مطالعه، بررسي نسبت های مختلف ميان دو نظام هنجاری اخالق و آداب است. 

ابع دیني و علمي با روش تفسيری است. رویکرد روش مطالعه تحليل محتوای گزاره های مربوط در متون و من

غالب آن جامعه شناختي و معطوف به جنبه های کاربردی این دو نظام در مقام هدایت و سامان دهي کنش های 

   فردی واجتماعي در جامعه است.    

  .: اسالم، اخالق، آداب، ارزش، هنجار، رفتار، کارکردواژگان کلیدی
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 مقدمه 

جامعه انساني به دليل ماهيت ارتباطي پرگستره، به مجموعه ای  از اصول مشترک )بينشي، دانشي، ارزشي،  

گرایشي، هنجاری، نمادی و ایدئولوژیکي( نيازمند است. کنش اجتماعي بر پایه  قواعد ومعيارهای مشترک 

ظم و انسجام اجتماعي را به عنوان والتزام به رعایت نظام هنجاری مورد اتفاق ومنطق تعاملي  پذیرفته شده، ن

. بخشي از این معيارها را قواعد عرفي، آداب و رسوم و محقق مي سازدیک ضرورت کارکردی اجتناب ناپذیر 

شيوه های قومي )هنجارهای رویه ای(، بخشي را قوانين یاهنجارهای حقوقي و بخشي را که در مقایسه از 

اخالق و آداب  ری برخوردارند، هنجارهای اخالقي تشکيل مي دهند.جایگاه وموقعيت برتر ونقش تعيين کننده ت

برغم در آميختگي عيني در جلوه های رفتاری، در مقام به عنوان دو نظام هنجاری هدایت گر کنش های انساني 

 تعریف، مرزهای مفهومي نسبتا مشخصي دارند که غفلت از آن، اختالط های غير موجهي را موجب مي گردد. 

ختلفي ضرورت انجام این سنخ مطالعات مقایسه ای پيرامون نظام های هنجاری رایج و مقبول یک دواعي م

شناخت مبنای ارزشي و مبرم و مسجل مي سازد. جامعه به صورت نظری و انتزاعي یا عيني و انضمامي را 

رد، ، نقش و کارکفرهنگي اجتماعي واختصاصي، ضرورت و اهميت مشترکهنجاری، احکام وویژگي های 

وظيفه ، در مقام فرهنگ سازی و سياستگذاریچگونگي تصميم جایگاه آنها در سلسله مراتب ارزشي جامعه، 

بخشي از نتایج  ؛ رفتار افراددر خصوص ارزشيابي و داوری  نحوهآنها، ميان تزاحم کنش گر به هنگام بروز 

  است.متوقع از این نوع مطالعات  

بازبيني سبک ها و الگوهای زیستي موجود با هدف اصالح، پاالیش، طراحي و در شرایط کنوني جامعه ما که 

ترویج سبک های مطلوب با محوریت ارزش ها، هنجارها و آرمانهای اسالم ضرورت یافته و تالش های 

گسترده ای در سطوح مختلف برای تامين این مهم به جریان افتاده، این سنخ مطالعات مي تواند در تامين 

 هر چند اندک ایفا کند. ، نقشينظری این آرمان و پروژه فرهنگي اجتماعيملزومات 

در این مطالعه ابتدا به طرح مباحث مفهومي و دیدگاههای نظری و سپس با الهام از منابع دیني) کتاب و سنت( 

نقش مسلمان( به بيان اجمالي مواضع اسالم در خصوص  و منابع معرفت دیني) دیدگاههای تفسيری اندیشمندان

و جایگاه و ضرورت و اهميت کارکردی این دو نظام الگویي در تامين ملزومات هنجاری و هدایت و راهبری  

   شود.کنش های انساني در گستره نظام اجتماعي پرداخته خواهد 
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 حوزه معنایی آناخالق و 

نفساني است که اخالق)در تلقي فرد محور(جمع خلق و در لغت به معنای یک صفت یا یک حالت راسخ 

موجب مي شود تا افعالي متناسب با آن صفت بدون نياز به فکرکردن و سنجيدن از انسان صادر شود. این هيات 

راسخه گاه فضيلت است و گاه رذیلت و به همين اعتبار اخالق را به اخالق فاضله و اخالق رذیله تقسيم مي 

صفات نفساني و گاه به عنوان صفت فعل یعني کار کنند. معنای اصطالحي آن نيز گاه به معنای فوق یعني 

اخالقي قطع نظر از بود و نبود صفت راسخ نفساني متناسب به کار مي رود. اخالق در مواردی  نيز صرفا به 

. اخالق یا نظام اخالقي در علوم (31: 1؛ فيض کاشاني، ج3: 3131اخالق فاضله  اطالق مي شود.)مصباح یزدی،

از ارزش ها وهنجارها یا فهرستي از بایدها و نبایدهای مقبول و پذیرفته شده و  يمجموعه ایاجتماعي بيشتر به  

دارای اعتبار فرهنگي عام که عمل و رفتاراعضای جامعه را در قلمروهای مختلف زندگي فردی و اجتماعي  

 هدایت مي کند، اطالق شده است. 

ان به اخالق  در همه سطوح زندگي اجتماعي، موضوع دیگر، ضرورت اخالق در زندگي بشراست. نياز انس

نيازی کانوني، همواره و اجتناب ناپذیر است. به تعبير برخي نویسندگان: یکي از قدرتمندترین و پابرجاترین 

ما نظام اخالقي است. اخالق از جهت نقشي که در شکل « باورهای ثابت»نظام های عقيدتي در مجموعه ی 

رد از خویشتن اش و ابداع خویشتن های دیگر دارد، همانند دین عمل مي کند. گيری هویت ما، یعني جدایي ف

از نظر قدرت، استحکام و پایداری نيز با یکدیگر قابل قياس اند. ) اشتایرنر به « دستگاه باورهای ثابت»این دو

به اخالق، مانند نياز  که: نياز بشراست  ( آیه ا... جوادی آملي نيز در بياني مشابه برآن331: 3131نقل از: احمدی،

وی به نبوت ووحي است، همان طور که هر فردی نيازمند وحي است، خواه در جامعه زندگي کند و خواه 

زندگي فردی داشته باشد... درمسائل اخالقي نيز چنين است. موضوع مسئله اخالق و نيز موضوع مسئله نياز به 

غایت و آثار مترتب بر التزام عملي به (813: 31ج، 3133است و نه خصوص جامعه.)جوادی، « انسان»نبوت،

ارزشهای اخالقي استکمال وجودی، تعالي روحي و معنوی، سعادت و قرب الهي است. التزام به رعایت ارزش 

های اخالق، فراتر از زمينه ها و شرایط محيطي و دواعي و انگيزه های بيروني، از استعدادها و ظرفيت های 

این توضيح عالمه جعفری در ال جویي و تعالي خواهي معنوی او نشئت مي گيرد. فطری و دروني فرد و کم

: در باب بنياد و اساس اخالق و اصول اساسي ارزشي دو نکته قابل ذکر است: نخست آن که زمينه ها مي نویسد

چه را اصول عمومي اخالق از اعماق روح بشر سر بر مي کشد و بنای تحریک را مي گذارد. مثل این اصل: آن 

نکته  نپسند؛خود ایدیگران نمي پسندی بر ایخود بپسند و آن چه را که بر ایدیگران مي پسندی بر ایکه بر

این که همه اصول اخالقي و قضایای ارزش انساني قابل تحليل به دو عنصر اساسي و ناشي از دو ویژگي  ،دوم
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 (8استعداد اخالق ورزی و ارتقای ارزشي و تعالي اخالقي؛  (3 :بنيادی در وجود و شخصيت انسان هستند

است. به « ضرورت و بایستگي تکامل و کمال»اشتياق به رشد و تکامل که اقتضای خاص را به دنبال دارد و آن 

) نقل از اميد، بيان دیگر، اشتياق به سوی کمال که في نفسه اقتضا و بایستگي کمال طلبي را به دنبال دارد. 

3133: 11)  

 

 گونه شناسی اخالق

هنجارهای اخالقي در یک تقسيم بندی کلي به دو دسته هنجارهای فردی و اجتماعي تقسيم مي شوند، هر چند 

بخش اجتماعي آن ازگستره وسيع ترو کاربری بيشتری برخوردار است.  گفتني است که اخالق اجتماعي، از 

لذات برای اخالق اجتماعي اهميت دارد نه ملکات دروني و جهاتي متمایز از اخالق فردی است. آنچه اوال و با

فضایل و رذایل فردی، بلکه چگونگي رفتار و تعامل افراد با یکدیگر و با نهادهای اجتماعي است. فضایل و 

رذایل فردی تنها از حيث تاثيری که درتنظيم روابط اجتماعي و در رفاه و خوشبختي جمع دارند، مهم اند. در 

عالوه بر رفتار جمعي آدميان، موسسات و نهادهای اجتماعي یعني نظام اقتصادی، سياسي، اجتماعي،  این اخالق،

و قضایي یک جامعه نيز مورد نقد و ارزیابي قرار مي گيرندو موضوع داوری اخالقي واقع مي شوند. این نهادها 

ف شوند. غایت اخالق اجتماعي نيز ممکن است اخالقا خوب یا بد باشند و به ظالمانه یا عادالنه بودن متص

پرورش جامعه خوب است و جامعه خوب لزوما حاصل جمع انسانهای خوب نيست. در این اخالق نيت و 

انگيزه مهم نيست. ارزشها و الزامات اخالق جمعي از کرامت انساني یا منزلت اخالقي دیگران سرچشمه مي 

رفتار شخص با آنان را تعيين مي کند. ارزشهای گيرد و هویت انساني یا منزلت اخالقي دیگران، چارچوب 

اخالق جمعي با تمسک به جامعه شناسي یا روان شناسي اجتماعي و خوشبختي و سعادت و کمال جمعي 

انسان قابل توجيه اند. توجيه عقالني ارزشهای اخالق اجتماعي متوقف بر پذیرش مفروضات خاصي در باب 

است. هر چند در نهایت این افرادند که برای پای « معه آرمانيجا»سعادت و کمال جمعي و درک خاصي از 

 (   13 -18: 3131بندی و مراعات ارزشهای اخالق اجتماعي دليل مي خواهند.)فنایي، 

 قلمرو اخالق

موضوع دیگر، گستره شمول اخالق است. اخالق تقریبا همه سطوح ارتباطي و همه انواع و ابعاد کنشي، کنش 

گران را پوشش مي دهد. از این رو،  هيچ قلمرویي از افعال جوارحي و جوانحي)رفتارهای ظاهری، انگيزه ها، 

اعي نيست که از شمول و دایره عواطف، خواسته ها، ملکات، عادات و منش انسانها( و اعمال فردی و اجتم

اخالقي بر کنار مانده باشد.   به بيان مرداک، از فيلسوفان اخالق، نه فقط افعال ارادی اختياری جوارحي و  ارزش
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بيروني و عمومي که افعال ارادی اختياری خصوصي )یعني آنها که به ارتباطات و مناسبات آدمي با خودش و 

بسا با خدایش مربوط مي شوند( و نيز جوانحي و دروني )یعني آنها که در  احيانا با طبيعت پيرامونش و چه

ساحت ذهن و ضمير و روان آدمي انجام مي گيرند( نيز مشمول احکام اخالقي اند؛ حتي افعال ارادی غير 

اختياری مانند افعال ارادی اضطراری و اکراهي نيزدر دایره ی شمول احکام اخالقي جای مي گيرند و یا حتي 

رواني، مانند خلوص قلب و بردباری روح نيز در همين دایره مي گنجند.)به نقل از:  -انفعاالت و حاالت ذهني

( وبه بياني عامتر، فرائض اخالقي به نظام فریضه ای آفرینش تعلق دارد. این امر 333 - 333: 3133وارنوک، 

جارها، فرمانها، توصيه ها، تقاضاها، وظایف، یي  که در رفتار بشر تاثير مي گذارد، از جمله هن« بایدها »همه 

فضایل، ضوابط، مقررات و امثال آن را در بر مي گيردو نيز کل روابط فردی و ميان فردی و کليه دسته بندیهای 

 (83: 3131اجتماعي و امثال آنها به این حوزه تعلق دارد. )سني مان، 

نظام اخالقي، اعم از دیني و غير دیني، ازنوعي عقالنيت نکته پایاني این بخش، برخورداری اجتناب ناپذیر هر 

نظری و عملي است. عقالنيت نظری یعني عقالنيت ناظر به تفکر، اندیشه، باور و عقيده، و عقالنيت عملي یعني 

و موضوع عقالنيت عملي، « عقيده» یا « باور»عقالنيت ناظر به تصميم گيری و عمل. موضوع عقالنيت نظری 

تصميم گيری است. پيش « روش»اختياری یا به تعبير بهتر« رفتارهای»و «تصميمات»، «حساساتا»، «عواطف»

تقسيم « ناموجه» و « موجه» یا « نامعقول»و « معقول»فرض عقالنيت نظری این است که باورها و اندیشه ها به 

» و « موجه» یا « قولنامع»و « معقول»مي شوند و پيش فرض عقالنيت عملي این است که تصميمات و اعمال به 

تقسيم مي شوند. عقالنيت اخالقي نظری)معرفت شناسي اخالق( یعني تناسب دليل اخالقي و مدعای « ناموجه

اخالقي؛ عقالنيت اخالقي عملي)اخالق هنجاری( یعني سازگاری یا عدم مخالفت چيزی که موضوع سنجش و 

ي عملي یا ناظر به اهداف است یا ناظر به وسایل؛ ارزیابي اخالقي است با معيارهای اخالقي.  عقالنيت اخالق

و براساس « منظر اخالقي»ناظر به هدف عبارت است از ارزیابي اهداف گوناگون وانتخاب بهترین آنها از 

« بد» و « خوب»اخالقي. پيش فرض این نوع عقالنيت این است که از منظر اخالقي، اهداف به « معيارهای»

خالقي ناظر به وسایل عبارت است از ارزیابي ابزارها ووسایل  گوناگون و انتخاب تقسيم مي شوند. عقالنيت ا

اخالقي.   این نوع عقالنيت دارای دو پيش « معيارهای»و براساس « منظر اخالقي»بهترین و درست ترین آنها از 

سيم مي شوند تق« نادرست»و « درست»و« بد»و « خوب»(از منظر اخالقي، ابزارها ووسایل به 3فرض مهم است:

 (831 -838، 811: 3133( هدف وسيله را توجيه نمي کند.)فنایي، 8و
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 ادیان و اخالق

آموزه های ادیان بزرگ الهي بزرگترین منبع اخذ نظام اخالقي و حقوقي جهانشمول متناسب با عميق ترین 

پسندی، برای  آنچه برای خویش نمي»زیرساخت های مشترک انساني خواهند بود. این قاعده اساسي که 

آشکارا در مکتب های کنفوسيوس، آیين تائو، آیين هندو، آیين بودا، آیين زردشت و دینهای « دیگران مپسند

یهودی، مسيحي و اسالمي به شکلي وجود دارد و در آیين های دیگر نيز به طور ضمني پذیرفته شده 

یي است که بخواهند اخالق همگاني را است...]این اصول[ مجموعه ای الزم و پایه ای محکم برای همه آنها

( کونگ، از تحليل گران اخالق برآن است که دین درنگاه جامعه کثرت گرای 13: 3133تنظيم کنند. )دکوئيار، 

امروز، نوعي اجماع اخالقي  به معنای توافق ضروری براستانداردهای اخالقي بنيادیني است، که برغم تمایزات 

، اجتماعي یا دیني مي تواند به عنوان کوچک ترین پایه  ممکن برای زندگي موجود در جهت گيریهای سياسي

موجود درهمه سنت های دیني و اخالقي بزرگ، به « قاعده طالیي انسانيت»انسان و کنش جمعي عمل کند. 

 ((Kung,1998:98آساني مي تواند این مهم را توضيح دهد. 

ي نویسد: یکي از جالب ترین برداشت هایي که از مطالعه یکي دیگر از تحليل گران  در تکميل بيانات فوق م

تطبيقي اخالق دیني، حاصل مي شود ، تشابه آنها در تعليمات و دستورهای اخالقي اساسي است. ده فرمان دین 

و تعليمات پولس در رسائل، احکام سادهارانا یا دارمای جهاني « موعظه بر فراز کوه»یهود، تعليمات مسيح در 

(، احکام پنج گانه بودایي، و احکام)ده گانه( اسالم در قرآن )سوره اسرا،/آیات 31/31دو)قوانين مانو، درآیين هن

(، مجموعه کامال مشترکي از احکام ارزشي را تشکيل مي دهند. سي. اس. لوئيس، این گونه قواعد 88-13

اعد و مسلم بودنشان در چنين خوانده است؛ وجود این قو« نهائي ترین بدیهيات عقل عملي»اخالقي بنيادی را 

برخي جامعه شناسان نظير دورکيم و وبر (  13: 3131سنتهای متفاوتي، توصيف لوئيس را تایيد مي کند.)گرین، 

نيز بر این باورند که عميق ترین ارزشهای جامعه، ارتباط نزدیکي با نهادهای مذهبي در جامعه دارد. مذهب 

رزشهای بنيادین و حفظ یکپارچگي جامعه ایفا مي کند. مذهب، تجلي نهادی است که نقش عمده ای در تجلي ا

گاه ارزش های اساسي جامعه است، زیرا با مسائل عاجل در حيات انسان سروکارداشته و پاسخ گوی جامع 

( ظرفيت نظام اخالقي مورد 13: 3133ترین مسائل پيرامون واقعيت هستي و رازآفرینش انسان است. )ورسلي، 

یيد ادیان برای تامين ملزومات هنجاری فعاليت های رسانه ای نيز مورد تاکيد برخي از فيلسوفان توصيه و تا

در تمامي  ادیان بزرگ جهان بر ارزشهای اخالقي و معنوی و نکات ارشادی تاکيد شده اخالق قرار گرفته است: 

ه عنوان مالک هایي برای ارزیابي است. همچنين در تعاليم این ادیان، قوانيني وجود داردکه مي توان از آنها ب

 (313: 3131، نقل از فرونمن، 3331اصول اخالقي ارتباطات استفاده نمود.) جانسون، 
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 اسالم و اخالق 

هنجارهای اخالقي بخش معظمي از تعاليم و آموزه های ادیان الهي بویژه ادیان بزرگ ابراهيمي را تشکيل مي 

دهند و التزام به رعایت ارزش های اخالقي، از مهم ترین محمل های  نيل به رستگاری و سعادت موعود ادیان 

ارزش های اخالقي شده اند. اسالم به  است. مومنان، به اقتضای ایمان خویش بيش از سایرین موظف  به رعایت

عنوان آخرین و کامل ترین منشور دعوت خداوندی که هدایت و راهبری جهانيان را در مسيرنيل به تعالي تا 

پایان تاریخ، رسالت قطعي و متعين خویش قرار داده، مجموعه بسيار گسترده ای از تعاليم اخالقي و حقوقي 

وشش دهي هنجاری به ساحت های مختلف زندگي در مسيرنيل به غایت جهانشمول و جاودانه را با هدف پ

مطلوب  و کمال موعود به صورت  تاسيسي و امضایي فراروی انسانها قرارداده است. در اسالم، اخالق به عنوان 

منطق هنجاری سلوک دنيوی انسانها، از جایگاه باالیي برخوداراست و بر پایه ایمان به خدا و روز بازپسين و 

اعتقاد به نقش مقدمي زندگي این جهان برای کسب سعادت اخروی مبتني شده است. اسالم بر نتایج عملي 

ایمان یعني عمل صالح یا همان اخالقي زیستن، بسيار تاکيد کرده است. عمل صالح نتيجه حتمي و نشانه جدایي 

جهت تاکيد بر ضرورت و اهميت این ناپذیر ایمان است وذکر مجدد آن در کنارایمان در آیات متعدد، بيشتر به 

 جزء جدایي ناپذیر صورت پذیرفته است. 

پيامبر اکرم )ص(  هدف از بعثت خویش را اتمام مکارم اخالق برشمرده است. این خود از جایگاه محوری 

اخالق در اسالم و ادیان الهي پيشين حکایت دارد.  الزم بذکر است که در تشریع نسبت ميان دین و اخالق، 

: 3133عالمي،  ؛333: 3131ر.ک: فنایي، ختالف نظرهایي وجود دارد که دراین نوشتار مجالي به ذکر آن نيست.)ا

 ( 31 -33: 3133؛ ریچلز، 818 -13

از دید غالب اندیشمندان، اخالق در ساحات مختلفي وابستگي انفکاک ناپذیری با دین دارد. تردیدی نيست که 

حفظ و ثبات ارزشها، بسط و توسعه ارزش ها در مقام ثبوت، تایيد و تاکيد بر  ادیان الهي از جمله اسالم،  در

آنها در مقام اثبات، دخل و تصرف در نحوه چينش ودرجه بندی ارزش ها درسلسله مراتب یک نظام  ارزشي،  

بدست دادن مالک برای رفع تعارض و تزاحم محتمل   معرفي آرمانها وکمال مطلوب ها و غایات بالذات، 

؛ نقش مهم و بي بدیلي در خصوص  اخالقي شدن و اخالقي ماندن  عموم انسانها بویژه ارزشها  در مقام عمل

مومنان ایفا مي کنند. توجه دادن به نتایج دنيوی و اخروی اعمال و تاثير نهایي اعمال جوانحي و جوارحي انسان 

اعمال نيک و بد؛ توجه دادن به دوستي  در سعادت و شقاوت او، توجه دادن به صورغيبي، باطن وچهره برزخي

خداوند با صالحان ونيکوکاران و متقابال روگرداني او از تبهکاران و آلودگان  که خود در ایجاد انگيزه و تحریک 

و تشویق به ارتکاب اعمال نيک و اجتناب از بدیها و زشتي ها نقش تعيين کننده دارد؛ ارائه الگوو معرفي اسوه 
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هدایت همگان به آرمانهای مطلوب، توجه دادن به وجهه اخالقي عالم هستي و واکنش  های اخالقي برای

متناسب آن به اعمال خوب و بد انسانها،  تشریع عبادات که خود در  اخالقي شدن و اخالقي ماندن انسانها 

ه وتاکيد به نقش تعيين کننده دارند، تایيد ارزشهای اخالقي مورد توصيه عقل ووجدان، ارشاد، هدایت، توصي

رعایت اخالقيات در قالب داستانها وحکایات  تاریخي و احواالت امم پيشين و توجه دادن به نقش الزامات 

اخالقي در تامين سعادت انسانها؛ توجه  دادن به نظارت دقيق ومستمر خداوند و فرشتگان الهي بر همه ساحت 

ادن به ثبت و ضبط دقيق اعمال نيک و بد انسانها های هستي حتي نيات و خطورات قلبي و ذهني انسان، توجه د

افزایش نصاب التزام افراد توسط ماموران غيبي الهي، وعده پاداش و کيفر دنيوی و اخروی به عامالن که خود در 

، توجه دادن به نصاب مقبوليت اعمال در پيشگاه خداوند، بسط به رعایت ارزش ها بسيار موثر است

و... و باالتر از همه نقش و تاثير بي  يه خود مالمت گری به هنگام وقوع انحراف، قلمروارزش ها، ایجاد روح

مثال دین در باالبردن ضمانت اجرای اخالقيات و استحکام بخشي به آنها؛ اصول خدشه ناپذیری است که در 

مي نویسد:  جای جای منابع دیني بدان توجه داده شده است. شهيد مطهری  در ارتباط وثيق ميان دین و اخالق

قانون و اخالق مي خواهد وپشتوانه قانون و  ،رکن اساسي در اجتماعات بشری اخالق است و قانون. اجتماع

هرگز  ،اخالق هم فقط و فقط دین است. اینکه مي گویند اخالق بدون پایه دیني هم استحکام خواهد داشت

ی ندارد. مثل اعالميه حقوق بشر است که باور نکنيد؛]این[درست مثل اسکناس بدون پشتوانه است که اعتبار

فرنگيان منتشر کردندو مي کنند و خودشان هم قبل از دیگران عليه آن قيام کرده و مي کنند، چرا؟ چون متکي 

 (   111: 1، ج3131نيست.)مطهری،  ،به ایماني که از عمق وجدان بشر برخاسته باشد

ه مالک فعل اخالقي مي نویسد:  همه اینها آن وقت وی، همچنين در جمع بندی نهایي نظریه های مربوط ب

درست اند که یک حقيقت اعتقاد مذهبي پشت سر آنها باشد. خدا سرسلسله معنویات است و هم پاداش دهنده 

( عالمه طباطبایي نيز در  311: 3131کارهای خوب. اعتقاد مذهبي پشتوانه مباني اخالقي است.)مطهری،  

آن است که قوانين و سنن اجتماعي هر قدر هم عادالنه و دقيق تنظيم و تدوین خصوص نقش دین در اخالق بر

شده  باشد، از نقض و تخلف درامان نيست، مگر آن که جامعه بر اخالق کریمه مبتني باشد و قوانين از چنين 

اعمال نيک پشتوانه ای مستظهر باشند. اخالق نيز تنها در صورتي تامين کننده سعادت و هدایت گر انسانها به 

خواهد بود که بر توحيد و ایمان به خدای آفریدگار یکتا و ازلي و سرمدی که هيچ چيز از علم و احاطه قيومي 

(  به 212:  33، ج3131او خارج نيست و قدرتش مغلوب هيچ قدرتي نمي شود و ... مبتني باشد.)طباطبایي، 

بيان دیگر، احساس تکليف و پذیرفتن الزامات و تعهدات اخالقي در قبال دیگران، حيات انساني را معنادار 

ساخته و او را از سطح تعينات حيواني فراتر مي برد و تنها با خداوند و اعتقاد به اوست که تکليف داری  

را رعایت، و در رساندن بيشترین سود به  ی رضایت خداوند را دارد، عدالتمعنادارمي شود. کسي که دغدغه
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قرآن کریم در آیات متعدد به مجموعه قابل  (113: 3138بيشترین کسان تالش و تکاپو مي کند. )قراملکي،

توجهي از ارزشهای جهانشمول و بایدها و نبایدهای اخالقي و آنچه به نوعي در کاربری این اصول مؤثراست، 

نمونه هایي از برجسته ترین موارد مذکور در این کتاب آسماني است: توصيه و  توجه داده است. موارد ذیل تنها

تاکيد بر رعایت تقوا، حق جویي و حق محوری، قسط و عدل، نيکي و احسان، عمل صالح، اصالح امور، صلح 

ستي و آشتي، خير خواهي، امربه معروف و نهي از منکر، وفای به عهد و پيمان، ظلم ستيزی، نفي طاغوت، همزی

مسالمت آميز، اتحاد و همبستگي، صداقت و راستي، رعایت حقوق دیگران، امانت داری، مهرباني و نرم خویي، 

مردم داری و مدارا، تواضع و فروتني، ميانه روی و اعتدال، مسؤوليت پذیری و تعهد مندی، سعه صدر، 

نون گرایي، تبری از انحرافات، فروخوردن خشم، عفو و گذشت، ایثار و از خودگذشتگي، خدمت به همنوع، قا

جهاد در مسير اهداف متعالي، رافت و شفقت بر فرودستان، ميهمان نوازی و اکرام، اطعام و انفاق بر نيازمندان و 

بيچاره گان، پاکدامني و عفاف، اسوه گزیني از شایسته گان، تعليم و تعلم، هدایت گری به حق، مشورت در امور 

قابال بر لزوم اجتناب  از برخي نابایسته ها و منقصت های نفساني و رفتاری تاکيد ، محبت به نيکان و... ومت

کرده  است:  بازداشتن از راه خدا، کج نمایاندن طریق حق، تحریف آیات الهي، ارتکاب خطاها، انجام سيئات، 

گریزی و حق  ظلم و ستم، هواپرستي، تکبر و استکبار، فتنه انگيزی، اختالف و تفرقه، فساد در زمين، حق

ستيزی، اضالل و گمراهي، خرافه پرستي،  بغي و سرکشي، فسق و فجور، فحشاء و منکر، قول زور، لهو ولغو، 

اسراف و تبذیر، پيروی از گامهای شيطان، دروغ ، قتل به ناحق، نفاق، ریاکاری، خيانت، رباخواری، ارتشاء، 

سد،  مکر و فریب، خودستایي و تفاخر، تکاثر سرقت، کم فروشي، نمامي، غيبت، تهمت و افتراء، رشک و ح

طلبي، سوء ظن، عيب جویي و خرده گيری، تمسخر و استهزاء، اذیت و آزاردیگران، منت گذاری، کينه ورزی،  

)از ذکر شماره آیات به لذت طلبي، تجمل گرایي، نياکان گرایي متعصبانه، تبعيت از سنت های جاهلي و... 

  (.جهت اختصار اجتناب شده است

 

  آداب و حوزه معنایی آن

آداب )یا آیين( جمع ادب است و ادب در لغت  به معنای حسن معاشرت، حسن محضر، طور و طریق 

پسندیده، اخالق حسنه، فضيلت، مردی، حسن احوال در قيام و قعود، حسن اخالق، اجتماع خصال حميده 

چيز را نگاه داشتن، به کار رفته است.) دهخدا، است. آداب نيز به معنای راه و رسم، شگفتي، اندازه و حد هر 

(ادب و تادب نيز به معنای دارای آداب نيکو شدن، با تربيت شدن، تربيت نيکو 3133 -3131: 3: ج3138

گرفتن، با فرهنگ شدن، خوش ذوق شدن، خود را با ادب و فرهنگ و تربيت نشان دادن، است.)آذرنوش، 
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ه عنوان یکي از انواع ادب که با اخالق تناسب بيشتری دارد، به نقل از (دهخدا در توضيح ادب طبعي ب3: 3133

برخي لغت شناسان مي نویسد: ادب طبعي عبارتست از اخالق حميده و صفات پسندیده ای که با ذات انسان 

و فرایند اکتساب آن را اینگونه توضيح مي دهد: ادب هر ریاضت ستوده ای است که بواسطه « سرشته شده باشد

انساني به فضيلتي آراسته مي گردد و این معني منقول از معنای لغوی تادب و تادیب است که در آنها  آن

از دید برخي نویسندگان، ادب در مفهوم ارزشي آن، از مقوله هنر همان( «)ریاضت اخالقي ماخوذ است.

محسوب مي شود و ادیب هنرمندی است که کاری را زیباو دلپذیرانجام مي دهد. از این رو، دانشي که موجب 

دور ماندن از خطا در گفتار و نوشتار است، علم ادب ناميده مي شود؛ بلکه به مطلق علوم و معارف نيز ادب 

شده است؛ چرا که علم، مایه شایستگي و زیبایي عمل است و هنر ارائه کارخوب و نيکو، تنها از دانشمند اطالق 

 (13: 3، ج3133برمي آید.)ری شهری، 

یکي از نویسندگان دائره المعارف بزرگ اسالمي در توضيح سيرتاریخي ورود این واژه به حوزه  تمدن اسالمي 

نيست. نخست  شود، ر فرهنگ اسالمي که ریشه روشني برای آن دانستهکلمه ای متداول د «ادب»مي نویسد: 

معنایي محدود داشت. از سده دوم .ق در تحولي بسيار سریع بر اخالق و خاصه اخالق عملي اطالق شد.در 

هيختگي در امور رفردی، ف رسده سوم.ق دایره معنایي آن گسترش شگرفي یافت: اخالق، رفتار اجتماعي، رفتا

مجموعه دانشهایي که مردم فرهنگي را شایسته است، زبان داني، و سخنوری و شعر شناسي. آنگاه بر غير دیني،

اطالق شد. این دانشهای فراگير اما کم عمق به درون جامعه رفت و بيشتر طبقات آن را در برگرفت. در همان 

که رفتار، کردار، و اخالق  احوال، به معني ظرافت و آداب داني و شهری گری به کار رفت. شریعت اسالم نيز

انسان مومن را نظام مي بخشد، همه دستورها و توصيه های خویش را تحت همين نام درآورد و به دنبال آن، 

مدرسان علوم دیني نيز همه تشریفات تعليم و تعلم را ادب خواندند. سپس صوفيان پدیدار شدند و همان لفظ 

سده های متاخرتر، ادب بيشتر درمعني علوم لغوی و زبان شناختي را بر آیين های خاص خود اطالق کردند. در 

 (833: 3، ج3133به کار رفت تا سرانجام از ادبيات، به مفهوم امروزی سر برآورد.)آذرنوش، 

در منابع روایي، ادب به معنای تبلور ارزش های فطری، دیني، عقلي و اجتماعي در گفتار و کردار و نيز به 

 (11-18: 3، ج3133رفته است.)ری شهری،  معنای تربيت به کار

، مقدس شارع ها از دیدکه فعل یا ترک آن اطالق مي شود  یيمجموع رفتارهابه غالبا ، آداب ابواب فقهي رد

آداب حج، آداب ،آداب نماز: ؛ مانندمي شود ،گرفته تعلّق دانب حکم شرعي که يموجب حسن و کمال فعل

و ناخن گرفتن، و  نظافت کردن: مانند مي شود،عملي مستقل نگریسته  معنا، گاه به عنوان در اینآداب  .زیارت

غسل  آداب مانند در بعضي. خوردن غذا آداب مانند مي شود در یک فعل مالحظه صفت رفتاربه عنوان گاه 
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آداب همچنين در  .نيست ، معتبرآداب تجارت در بعضي دیگر مانند ومعتبر است،  قصد قربتو زیارت  جمعه

باب حدود و تعزیرات، به معنای ادب کردن و در بحث فروختن کتاب های مربوط به ادب یا آموزش آداب و 

     (313 -313: 3، ج3138هاشمي شاهرودی، )ار فته است. گرفتن مزد در برابر آن، در معنای علوم ادبي به ک

در ادبيات عرفاني نيز آداب به معنایي قریب به اخالق و احکام به کار رفته است: مراد از آداب، رسوم، قواعد و 

سنني است که رعایت آن در شریعت و طریقت الزم است. هر یک از مراتب و مراحل سلوک را آدابي است که 

حال و نهایت آن باید رعایت شود. ]برای مثال[ اصول آداب عشرت و صحبت در معاملت با خلق آن در بدایت 

است که علم در هر معاملت به کار داری، و شریعت را بزرگ داری، و سنت و اهل آن را گرامي داری، و از 

عادات ریاء و بدعت و اهل آن بپرهيزی، و از جای تهمت و گمان برخيزی و در پرستش خدا از وساوس و 

 (33: 3، ج3138جهل و کاهلي دور باشي و...)سجادی،  

( جزئي از شيوه های عاميانه است که چنان مرتبط Social manners/ritualsاز منظر جامعه شناختي، آداب) 

به جامعه تصور مي شوند که تخلف از آنها باعث ایجاد صدمه، وحشت، بيزاری اخالقي، یا خشم مي گردد و به 

برخي از رسوم اجتماعي اند آداب ( 111: 3133کارگيری مجازات عليه متخلف را تجویز مي کند.)گولد، کولب، 

اغلب برای و( 313: 3113ران صورت مي گيرند مانند آداب غذا خوردن)برن و کوف، که برای خوشایند دیگ

 (  181: 3133اشاره به هر الگوی قاعده مند در امر تعامل به کار مي رود.)آبرکرامبي و دیگران، 

زیبا و  هيات ،شودبنا بر آنچه که از معناى آن استفاده مى ،ادب در توضيح واژه ادب مي نویسد: عالمه طباطبایي

داند که هر عمل مشروعى چه دینى باشد مانند دعا و امثال ست که طبع و سليقه چنين سزاوار مىا ایپسندیده

به عبارت دیگر: ادب عبارتست از  .آن و چه مشروع عقلى باشد مانند دیدار دوستان، بر طبق آن هيات واقع شود

و منع تحریمى نداشته  اوال مشروع بودهکند که معلوم است که عمل وقتى ظریف و زیبا جلوه مى ظرافت عمل. 

، یعنى و ثانيا عمل اختيارى باشدپس در ظلم و دروغ و خيانت و کارهاى شنيع و قبيح ادب معنا ندارد. باشد، 

ه وجهى انجام دهد که ممکن باشد که آن را در چند هيات و شکل در آورد و شخص به اختيار خود آن را ب

است در  «بسم اللَّه »و آن گفتن استمصداق ادب واقع شود، نظير ادبى که اسالم در غذا خوردن مرعى داشته 

 ،3131 )طباطبایي، .در آخر آن و احتراز از خوردن در حال پرى شکم و امثال اینها «الحمد للَّه»اول غذا و گفتن

  (133: 3ج

جلوه ظاهری و مطبوع عمل است که عمدتا با هدف فرم دهي و صورت بخشي به رو، منظور از آداب،  از این

، اجتماعي، انتظام بخشي به کنش های متقابل متقابلرفتار، ارضای ميل طبيعي، جلب توجه و ترضيع خاطر 

آداب از سنخ قواعد و  گزینش و به نمایش نهاده مي شود.  ؛تقویت روابط انساني، پيش بيني پذیری رفتارها
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متناسب ارزش های اجتماعي  ي مجموعه ای ازنجارهای اجتماعي بوده و همچون سایر هنجارها، ترجمان عينه

مي کنند. هنجارهای  نمایندگيپذیرفته شده را طيفي از ارزش های  معموال هنجار یا مجموعه هنجارها اند. هر

ها و اندیشه های بنيادین مبتني و مقبول و مرجح در یک جامعه  همچنين با ميانجي ارزشها بر نظامي از باور

متکي اند. براین اساس، آداب اجتماعي در هر جامعه به مثابه حکمت عملي و قواعد رفتاری پذیرفته شده ریشه 

کالن یا جهان بيني و نظام معنایي حاکم دارند. نسبيت و تغيير پذیری  در مجموعه ای ارزش ها و باورهای 

     نها ریشه در همين تابعيت و وابستگي دارد.آداب نيز بيش از اقتضای ماهوی آ

 اخالق  وآداب نسبت میان 

قبل از بررسي وجوه اشتراک و افتراق دو نظام هنجاری اخالق و آداب، تذکر این نکته الزم است که اخالق 

مورد نظر در این مقایسه، آن دسته ارزشها و بایدهاو نبایدهایي است که ازفطرت، عقل عملي، وجدان، و وحي 

است.  الهيعالي معنوی، سعادت و قرب استعالی وجودی، استکمال نفساني، ت هاآنالتزام بدنشئت گرفته و غایت 

از این رو، نظریه ها و مکاتب فلسفي  که در بيان منشاء و خاستگاه اخالق به ذهن گرایي، عاطفه گرایي، 

خودگرایي، فایده گرایي و... موسوم اند یا اخالق را امری اعتباری و مقتضای قرارداد بين االذهاني کنش گران 

؛ 813 -99: 3138؛  مصباح، 33 -13: 3131مصباح یزدی، )ر.ک: ایسه خارج اند.مي پندارند، از سپهر این مق

گونه های خاصي از اخالق همچون اخالق حرفه ای و کاربردی که به حوزه های   (11-11: 3133محمدی، 

خاص شغلي همچون پزشکي راجع اند نيز در صورتي که در چارچوب اخالق هنجاری جهانشمول فوق قابل 

برخي فيلسوفان، این سنخ اخالقيات را نوع دیگری از آداب  نظر نيستند. رند، در این مطالعه، منظواندراج نباش

روشن است که اخالق در تلقي اول امری مطلق و  اجتماعي معطوف به حوزه رفتاری خاص، مالحظه کرده اند.

ال روشن و در تلقي دوم درتلقي دوم امری نسبي و متغير است. مرز ميان اخالق و آداب در تلقي اول، اجما

الزم به ذکر است که در برخي منابع اخالقي، اخالق عالوه بر ملکات نفساني به عنوان  کامال مخدوش است.

نيز اطالق شده است. این تلقي نيز  و... صفت فعل به رفتارهای اخالقي همچون راست گویي، امانت داری

 تفکيک اخالق و آداب را در عمل با مشکل مواجه مي سازد. 

نيز هنجارهایي است که عمدتا از دین و آموزه های وحياني، اخالق،  منظور در این مطالعه «آداب اجتماعي»

قراردادهای ي، مصلحت سنجي های عقالیزمينه ها و ضرورت های فرهنگي اجتماعي، تجربه های زیستي، 

استحسانات ذوقي و تخيلي، اشاعه و منابعي از این سنخ نشئت گرفته و در جنب سایر هنجارهای اجتماعي، 

  اشاره خواهد شود.  هاداردکه در مقام مقایسه، بدانبویژه در شکل دهي به رفتار اجتماعي کارکردهای خاصي 
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ها خيال کنند که اخالق و آداب شاید بعضىویسد: عالمه طباطبایي در بيان تفاوت ميان اخالق و آداب مي ن

یکى است و حال آنکه چنين نيست، زیرا اخالق عبارتست از ملکات راسخه در روح، و در حقيقت وصفى 

هاى زیباى مختلفى که اعمال صادره از آدمى متصف بدان آداب عبارتست از هياتاست از اوصاف روح، ولى 

ش بستگى به صفات مختلفه روحى دارد و بين این دو قسم اتصاف )اتصاف گردد و اعمال آدمى نحوه صدورمى

آداب ناشى از اخالق و ( فرق بسيارى است، پس معلوم شد که روح به اخالقيات و اتصاف عمل به آداب

مطلوب نهایى انسان در زندگى همان چيزى است که ادبش را در  . واخالق زائيده از مقتضيات اجتماع است

کند که در کارهایى که به منظور رسيدن به آن مطلوب انجام رفتار مشخص ساخته و برایش خط مشى ترسيم مى

 (133: 3ج ،3131 ،طباطبایي)کند.دهد از آن خط مشى تعدى نمىمى

خالق مربوط است به خود انسان، یعني مربوط است به ا :مي نویسد ایندوتفاوت  بياندر نيز مطهری  شهيد

مي  «اخالق»اینکه انسان به غرایز خودش چه نظامي بدهد، خودش را چگونه بسازد، نظّام دادن به غرایز را 

گویند. انسان دارای غرایز مختلفي است، همچون قوه شهویه، قوه غضبيه. قوه شهواني کارش جلب منافع است، 

کند که منافع خودش را طلب بکند. قوه غضبيه قوه دفع است، نيرویي است که به طور  انسان را وادار مي

یک قوه  خودکار، انسان را وادار مي کند که چيزهایي را که برای خودش بد و مضر تشخيص مي دهد، دفع کند.

به  دیگری هست به نام قوه عقل که قوه حساب گری است. هر قوه ای فقط کار خودش را حساب مي کند.

عنوان مثال، شهوت خوردن در انسان هست، آن قوه ای که کارش خوردن است دیگر حسابي در دستش نيست، 

فقط احساس لذت مي کند، مي گوید فقط باید بخورم، همچنين است قوه غضب، ولي اینها باید حسابي داشته 

بگذارید که کار خودش را انجام  باشند، باید انسان به این قوا یک نظمي بدهد. شما اگر یکي از قوا را آزاد

بدهد، این آزادی شما را فاسد مي کند. مثال دیگر چشم و زبان است، چشم از دیدن یک اموری لذت مي برد. 

، امّا یک حساب دیگری «من از خوردن فالن چيز لذت ببرم»دیگر حسابي در کارش نيست، زبان مي گوید: 

ببری، بعد از این لذت باید ببيني بر سر این اجتماع بدني و  هست و آن اینکه تنها این نيست که باید لذت

  شخصيت انسان چه مي آید.

باید عقل بر این بدن و بر این شخصيت حکومت کند و به هر کدام سهمي بدهد. این معنای نظام دادن به غرایز 

ای بدن حق دارند. و است. در اخبار و روایات نيز، به سهم بندی غرایز اشاره شده است، تمام غرایز و اعض

چون عقل به تنهایي قادر نيست که به حساب اینها برسد، دین با تکاليفي که دارد سهم بندی های اینها را 

مشخص مي کند، ما به این مسئله اخالق مي گویيم. امّا آداب، مربوط به سهم بندی غرایز نيست، بلکه مربوط 

موری اکتسابي که باید اسم آنها را فنون گذاشت، احتياج دارد؛ به این است که انسان غير از مسئله اخالق، به ا

یعني به یک سلسله صفت ها احتياج دارد. باید آنها را یاد بگيرد. به عنوان مثال، انسان احتياج دارد که خط 
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، 3138) مطهری، نوشتن را یاد بگيرد. یاد گرفتن خط و نوشتن جزو آداب است. نوشتن، فن است، هنر است. 

( و در ادامه مي نویسد: از جمله آداب، یکي هم رسوم ميان مردم است. اینها را نه مي شود 333 -331 :83ج

مثال هر مردمي برای مجالس عروسي یک رسم مخصوصي دارند،  گفت خوب است ونه مي شود گفت بد است.

 اميرالمؤمنين بهجمله دیگری را هم در دیواني که منسوب در مجالس ميهماني یک رسم بالخصوصي دارند.  

بها؛ بچه جان! اگر در آغریبه فعاشر باد بني اذا کنت في بلده»است، به ایشان نسبت داده اند و آن این است: 

مثال اگر در یک جا رفتي دیدی  .نجا صحبت آداب است. ایغریب بودی، به آداب آن شهر معاشرت بکن شهری

نباید تنگ نظری داشته باشد و  انساندیگر ..ا بخور.تو هم آنجا بایست غذ جمعيتي ایستاده غذا مي خورند،

 (333 :83ج ،3138 ،.)مطهریعمل بکنم بگوید من مي خواهم فقط به آداب خودمان

مي نویسد: آداب مربوط به  ، فيلسوف انگليسيشهيد مطهری همچنين در نقد یکي از دیدگاههای راسل

ساختمان روحي نيست، قرار دادهای افراد انسان است در ميان یکدیگر. دو نفر که به همدیگر مي رسند اخالق 

اقتضا مي کند نسبت به یکدیگر متواضع و مودب باشند زیرا تواضع الزمه اخالق است، اما در یک جامعه به 

ند و در جامعه دیگر به عالمت تواضع کاله سرشان مي گذارند.... عالمت آداب و تواضع کالهشان را بر مي دار

اینها امورقرار دادی است. در اسالم هم اگر ما اینها را به صورت سنت ها و مستحبات داشته باشيم، اغلب اینها 

 (111 :83ج ،3138 ،مطهریاصالت ندارد و بيشتر به همان عرف مردم بستگي دارد.)

 

 اب اخالق و آد وجوه تمایز

وجوهي از افتراق و اشتراک ذکر شده است. مهم ترین وجوه تفاوت « آداب و رسوم»و « اخالق»ميان در مقایسه 

 ميان ایندو از این قرارند:

 تغيير پذیری مستمر آداب به حسب شرایط و اقتضائات زمان و مکان و ثبات اخالق. (3 

توان تغيير داد )مانند آداب و قراردادی نيست. آنچه قراردادی باشد را با قرارداد ميامری استقرار احکام اخالقي، 

توان تعویض کرد. به تعبير دیگر، رسوم(، اما آنچه قراردادی نيست )احکام اخالقي( را با هيچ قراردادی نمي

خيزد. در واقع قوانين ها نيست بلکه از ذات امور انساني و طبيعت بشری برمي، قرارداد بين انسان«اخالق»

از این رو،  اند و نه قراردادی.یي از امور طبيعي؛ سلسله«تشریعيات»اند نه «تکوینيات»یي از اخالقي سلسله

 اخالق ثابت و آداب به حسب شرایط مختلف متغير است.
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واقع اخالقي  . یعني اگر یک سلسله قواعد اخالقي، بهوابسته نيستاخالق به زمان، مکان و اوضاع و احوال  (8

 مکاني زماني، هر در – …مصلحت اندیشي و ،و نه خلط شده با حقوق، آداب و رسوم، دین و مذهب -باشند

ه آن عمل نشود بر دوش انسانند. البته مکان و ب خواه و شود عمل آن به خواه و آورندالزام احوالي و اوضاع و

کنند اما ممکن است یک حکم اخالقي را نميزمان و اوضاع و احوال، اگرچه احکام اخالقي را عوض 

تابعي از مکان )بين دو کشور که البته « آداب و رسوم»دهد. حال آنکه کنند که بسيار هم رخ مي« بالموضوع»

ها در جوامع همجوار نيست( و زمان )بين دو مقطع تاریخي( و وضع و حال )بين فقرا و نافي برخي همپوشاني

 اغنيا( هستند.

های اجتماعي چندان به نقش« اخالق»اند، اما کامال( وابسته ههای اجتماعي بسيار )نو رسوم به نقش آداب  ( 1

گيریم؛ مانند نقش پدری، هایي را بر عهده مياصال( وابسته نيست. ما غير از آنکه انسانيم در زندگي نقش ه)ن

گوید، که ها سخن ميدرباره نقشآداب و رسوم در واقع بيشتر  …نقش همسری، نقش دوستي، نقش معلمي، و

المثل پدر با فرزند خود چنين باشد، فرزند با پدر چنان؛ شوهر با همسر خود این گونه باشد و همسر با في

 …شوهر خود آن گونه؛ آداب جنگ یا صلح؛ آداب عزاداری و

اما اخالق به  ؛المتعلمينالمعلمين یا آدابشوند. همچون آدابآداب، همواره مضاف واقع مي از این رو،

 …. اخالق سلسله احکامي همگاني است. راست گفتن، تواضع وه نيستهای اجتماعي چندان وابستنقش

 .دارند برعهده اجتماع در که هایينقش از فارغ است همهوظيفه 

آداب و « یادگيری»مقاومت در برابر عدم   ،تغيير آداب و رسومدر برابر  -به طور معمول -عدم مقاومت افراد (1

آنها در مقام عمل. مثال آموختن این رسم نو به نوادگان که به جای سيزدهمين روز « رعایت» و جایگزین رسوم

داب و رسوم دائما در حال تبدل و تغييرند و فروردین در یازدهمين روز آن به دامان طبيعت بروند. کما اینکه آ

را به جای راست گفتن، دروغ اما تغيير در اخالق مثال اگر هستند. این تغييرات های جدید نيز پذیرای نسل

 عاطفي نشان داده و قادر به پذیرش آن نخواهند بود.-مقاومت رواني افراد در برابرآن، تجویز کنيم

و سپس  معوض کني« قرارداد»و « مواضعه»و « وضع»اخالقيات را با حربه  مهيهرچه با جدیت بخوا از این رو،

 ، در برابر آن، نسل بعد با آنکه خبر از هيچ چيز ندارد و تازه پا به این دنيا نهاده استمبه نوادگان خود بياموزی

خورد ر هم ميافراد ب« سالمت رواني»دهد. به بيان دیگر، در صورت عوض شدن اخالقيات، مقاومت نشان مي

اما تغيير آداب و رسوم، تعریضي به روح و روان آدميان ندارند. به تعبير دارویني، این اخالقيات برای تکامل ما 
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های بعدی ضرورت دارد و اقدام به تغيير آن، گویي مقاومت در برابر تکامل زیستي آدمي باشد و از این رو نسل

 تابند.را برنمي تغييریچنين 

 ،در تعارض افتاد« اخالق»با حکم برآمده از « آداب و رسوم»اگر حکم برآمده از یک  بيان شد، بر طبق آنچه

و سایر منابع هنجاری)فقه، قانون، ارزش های « آداب و رسوم»را باید بر حکم « اخالق»بدون استثنا، حکم 

 ( 3138ر.ک: ملکيان، )غلبه داد. زیباشناختي و مصلحت سنجي های عقالیي( 

مورد اتفاق ميان این دو نظام هنجاری است، تفاوت عالوه بر تفاوت های چهارگانه فوق که مهم ترین وجوه 

عالوه اینکه در مورد برخي از آنها،  ؛های دیگری نيز ذکر شده که در مقایسه از اهميت کمتری برخوردارند

دو این وارد ووجوه اشتراک ميان در ادامه به ذکر فهرست وار این موارد و سپس ماختالف نظر وجود دارد. 

 :پرداخته خواهد شد

هاى مشخصى کنند و هم ما را به سوى آرمان یا آرماندهى مىاخالقيات، هم اعمال و کارهاى ما را جهت( الف 

بدیهي است که اگر آدابي متضمن آرمان شود. دهند؛ اما در آداب و رسوم، لزومآ آرمانى تعقيب نمىسوق مى

بلندکردن صدا در مقام احضار حضرت)ص( که قرآن در سوره  برای مثال، .کندبُعد اخالقى نيز پيدا مى باشد،

روشن  البته نه صرف ترک یک ادب که نقض یک ارزش اخالقي متوقع است.، حجرات آن را مذموم شمرده

به بيان دیگر،  است.اخالقى فاقد وجه رو از سمت راست یا چپ، راه رفتن در پيادهاست که برخي آداب مثل 

فردی هاى نفسه ـ تأثيرى در آرمانهستند که نه انجام آنها و نه ترکشان ـ فى ، هنجارهایيآداب و رسوم محض

، اجابت خواست روابط اجتماعى یابيبرقرارى نظم و سامان به انگيزهافراد جامعه  اگر چهندارد؛  اجتماعيو

 عادت وارگي و... ،تيارا یا تحت فشار اجتماعي، شرطي شدناخ و... حفظ موقعيت و اعتبار اجتماعي ،جمعي

 رعایت صوری آداب پذیرفته شده متعهدند.به  غالبا

است اما رعایت آداب هر چند ممکن است  وجودی سعادت و کمالجهت نيل به رعایت اخالق شرط الزم ب(

 چنين غایتي را تامين نمي کند.و في نفسه باشد، اما مستقيما فردی و اجتماعي غير مستقيم بسترساز تعالي 

فرد(، از  و اراده و انتخاب نوع تربيت ،اخالق عالوه بر ضمانت اجرای باطني ودروني)اعتقاد، وجدان اخالقيج(

ضمانت اجرای بيروني، بسته به ميزان حساسيت اخالقي جامعه، نيز برخوردار است؛ اما آداب تنها ضمانت 

اجرای بيروني دارند. البته گاه فرد در نتيجه التزام عملي مستمر و  به دليل شرطي و عادتي شدن، ناخودآگاه و 

 برغم الزام بيروني، به رعایت آنها برانگيخته مي شود.  
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و تالش معنوى و روحى  ت نفساني،مجاهد عالوه بر التزام نظری، به، ما معموال اخالقي ( برای کسب ملکاتد

 و تزکيه یا تهذیب هواههای نفساني،؛ اما در آداب رسوم، مبارزه با نيازمندیم مربوط مستمر بر طبق قواعدسلوک 

صوری رعایت مهم و متوقع است، آداب آنچه در ندارد.  يضرورتنفس و انجام برخي اقدامات تمهيدی لزوما 

مستلزم تمهيد مقدماتي همچون جامعه البته تردید نيست که التزام عملي به رعایت اخالق و آداب،  قواعد است.

   عالقه و اشتياق، انگيزه و اراده است. تعهد اجتماعي،فرهنگ پذیری، پذیری، 

اخالقي )طبق تلقي واقع گرایي و رئاليسم اخالقي( اموری مستقل از آدمي بوده و افراد در جعل و ارزش های (ه

این رو،  تابع باورها، گرایش ها و سالیق افراد و عرف، قرار داد شرع یا  زارزش دهي به آنها نقشي ندارند و ا

عقل نيستند؛ به خالف آداب. اصرار جامعه بر رعایت برخي از آداب کهن، نه به دليل اشتمال بر منطق قوی و 

مفهوم » فقدان جایگزین بل به پاس نکوداشت سنت  نياکان، صورت مي پذیرد. به بيان یکي از فيلسوفان اخالق:

ي مستقل دارد و نه مورد درست در آداب و رسوم مردمي مستتر است؛ نه خارج از آنها است، نه خاستگاه

آزمون قرار مي گيرد. در آداب و رسوم مردمي، آنچه هست درست است زیرا اینها آدابي کهن هستند و از این 

داب برسيم، به پایان تحليل رسيده ایم.)ریجلز، رو، اقتدار روح نياکان را در خود دارند. وقتي در تحليل خود به آ

3133 :13 )  

 اما، و دارای منشاء روحي و باطني است وصفي از اوصاف روح نفس،اخالق به معنای ملکات راسخ در (و

به است که صرفا جنبه رفتاری دارد. اعمال صادر از انسان  و جلوه مطلوب زیبا وصف ظاهری و هياتآداب 

 . ارزش عملي و کاربردی دارداخالق جنبه گوهری وذاتي و آداب نویسندگان، بيان برخي 

زندگي و به  شتهآداب و رسوم عمومآ جنبه اجتماعى دااما  ،اخالق، هم بعد اجتماعى دارد و هم بعد فردى (ز

 (3133)ر.ک: شمالي، ندارد. ارتباطيبا خود،  فرد رابطهشخصي و 

موجه نبودن جهل یا ادعای جهل افراد نسبت به گزاره های اخالقي و مفاد آن و موجه بودن اظهار آن نسبت  (ح

 به آداب ورسوم) دليل آن جهانشمول بودن اخالق و متن محور بودن آداب است(. 

ویي( ( موجه بودن مذمت فرد در عدم التزام عملي به رعایت ارزش های اخالقي) مثال ترک غير موجه راستگط

و موجه نبودن مذمت فرد در عدم التزام عملي به رعایت آداب )مثال، ترک سالم(. ] روشن است که این مورد 

 (   3133نيز تحليال به مورد قبل ارجاع دارد[)ر.ک: هادی، 
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تکریم مهمان  و داریمهمان ،اصل مهمان نوازیبرای مثال،  .آن استو نمود عيني و آداب  ثمره  هستهاخالق (ی

در مقام تکریم و ادبي که  حوهک ارزش اخالقي است و در همه جا و برای همه جوامع ارزش است اما نی

  است.در جوامع مختلف متفاوت  رعایت این اصل صورت مي گيرد،

آداب » به بيان عالمه طباطبایي: تابع و وابسته به اخالق اما اخالق  از این حيث، مستقل از آداب است. آداب،(ک

. زیرا این آداب زائيده شده مقاصد اجتماعى به منزله آئينه افکار و خصوصيات اخالقى آن اجتماع استو رسوم 

: 3.) طباطبایي، جباشد و مقاصدشان ناشى از عوامل اجتماعى و طبيعى و تاریخى آنها استشان مىاجتماعى

133)  

تابع ذوق و بيشتر ولي برای آداب استدالل عقلي وجود نداشته و  استمسائل اخالقي قابل استدالل عقلي  (ل

 (813: 3131) ر.ک: طبرسي،  .و مالحظات اجتماعي استمردم و استحسانات سليقه 

، به خالف اخالق) یا دست کم تنوع اشکال هاى مختلف اشکال متفاوتى داردگروهدر ميان آداب در جوامع و (م

  .بسيار محدودتر از تنوع در اشکال آداب است(در رفتارهای اخالقي در مقایسه 

التزام عملي به  به بيان دیگر،(آداب تاثيری در کمال و سعادت فردی و اجتماعي ندارد، به خالف اخالق. ن

بيشتر نفس را فراهم مي سازد اما التزام به آداب هر چند موجب مقبوليت و هرچه اخالق، زمينه تهذیب و تزکيه 

 مطلوبيت اجتماعي مي گردد و پاداش اجتماعي به دنبال دارد اما في نفسه به کماالت روحي منجر نمي شود. 

 

م یک جامعه با عطف توجه به سازمان اجتماعي، فرهنگ غالب، نظاو رسوم در باره آداب و داوری قضاوت س(

اما قضاوت در باره گزاره های اخالقي  گيردآن جامعه صورت مي موقعيت تمدني و...ارزشي، توافقات جمعي، 

تبعيت کرده و با ارجاع به اقتضائات فطری، عقلي و ضروت های انساني و نقض آنها از معيارهای فرا فرهنگي 

و اقتضائات فرهنگي  درون متنيیا دست کم وابستگي کمتری به زمينه ها و ظرفيت های صورت مي پذیرد 

 یک جامعه خاص دارد. اجتماعي

الزم به ذکر است که رعایت برخي آداب ميل احترام به مافوق در ارتش، از مصادیق نظم سازماني است و به 

قواعد اخالقي و  ارزش هایاقتضای قانون، تخلف از آن جرم محسوب مي شود. از این رو، در آميختن آداب با 

نيز هنجاری آنها ارزشي و  موقعيتمالحظات ثانوی،  بهاوليه آنها را به تبع تغيير داده و   حکمون(، حقوقي) قان

 .تغيير مي یابد
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  اخالق و آداب  اشتراکوجوه 

، هر چند با درجه اعتبار و هر دو از ارزش ها و هنجارهای مقبول اجتماعياخالق و آداب و رسوم  -

با خاستگاه و  دارای ضمانت اجرا، هر دو به بيان دیگر،  شمرده مي شوند.جایگاه ارزشي متفاوت، 

 .درجه الزام متفاوتند

  ،جریان یابي در عرصه عيني زندگي و سامان دهي به کنش های فردی و اجتماعياخالق و آداب برای  -

و  ، التزام عمليکنش گران پيوند یابي با ساختار شخصيتي ،، دروني شدنهر دو به جامعه پذیری

  نياز دارند.تمهيدات فرهنگي اجتماعي متناسب 

بينى پيشتحکيم و تثبيت روابط، ، ي و انسجامهماهنگنظم رفتاری،  ایجاد در هر دواخالق و آداب  -

 معيارین دارند.تميز رفتارهای بهنجار از رفتارهای مرضي و نابهنجار نقش پذیری رفتارها، 

و در مواردی توبيخ و تنبيه متخلف مي  سرزنش و مالمت موجب توجهى به اخالق و آداب و رسومبى  -

 بدیهي .و محيط را به دنبال دارددیگران صریح و ضمني و تمجيد  تحسين ،رعایت آنها متقابال ؛شود

ر برخورد با متخلفان پایين است که واکنش ها در مقابل  نقض اخالق  شدیدتر و آستانه تحمل جامعه د

 تر است.

و  آسيبيض و عوار برخي آفاتدر معرض ابتال به تحت تاثير عواملي هر دو اخالق و آداب و رسوم  -

  قرار دارند. انحراف از جایگاه و کارکرد اصلي

 

 اسالم و آداب اجتماعی

اسالم به عنوان دین تمام زندگي، نظام جامعي از ارزش ها و هنجارهای اخالقي و عرفي را با هدف سامان دهي 

مطلوب به حيات فردی و اجتماعي مومنان، تشریح و تایيد کرده است و متقابال  التزام عملي به مجموعه ای از 

است. بدیهي است که انتخاب هر نوع الگوی  هنجارها و الگوهارا به عنوان نابایسته ها ممنوع و مکروه شمرده

پذیرفته شده است. در جامعه  جهان بيني و نظام معناینوع زیستي و منطق رفتاری به عنوان حکمت عملي، تابع 

اسالمي به اقتضای حاکميت بالمنازع جهان بيني اسالمي، نظام ارزشي و هنجاری حاکم نيز به عنوان چارچوب 

، همسو و به تبع این بنياد معرفتي و اعتقادی، مشروعيت و مقبوليت خواهد یافت. مرجع و قواعد عملي زندگي

ادب الهى که ادب در خصوصياتش تابع مطلوب نهایي در زندگي است. بنابر این، به بيان عالمه طباطبایي، 

غرض و ست که از ا خداى سبحان انبيا و فرستادگانش را به آن مؤدب نموده همان هيات زیباى اعمال دینى
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البته این عبودیت در ادیان حق از جهت زیادى  .عبودیت و بندگى است ،کند و آن غرضغایت دین حکایت مى

 ،3131 ) طباطبایي،کند.فرق مى ،دستورات و کمى آن و همچنين از جهت مراتب کمال که در آن ادیان است

 (133: 3ج

هدف اسالم سر و سامان دادن به جميع جهات چون : نيز مي نویسد آدابتشریع در اسالم نقش و در بيان 

از  نه کوچک و نه بزرگ را از قلم نينداخته، ، زندگى انسانى است و هيچ یک از شؤون انسانيت نه کم و نه زیاد

این جهت سر تا پاى زندگى را داراى ادب نموده و براى هر عملى از اعمال زندگى هيات زیبایى ترسيم کرده 

پس از نظر دین اسالم هيچ غایتى براى حيات جز توحيد خداى سبحان در  .کندت مىکه از غایت حيات حکای

  (133: 3ج ،3131 ،طباطبایي.)مرحله اعتقاد و عمل نيست

ب در هر جامعه به تبع فرهنگ و نظام معنایي حاکم و پذیرفته شده تعيين مي شود. همانگونه ادآبدیهي است که 

به تبع ظرفيت های فرهنگي و اقتضائات محيطي که در قبل اشاره شد آداب ماهيت متني داشته و هر جامعه 

مي کند. جوامع ن تمکيرا در سلوک جمعي خویش مبنای عمل قرار داده و بدان  خود، مجموعه ای از این قواعد

   انساني در عين اشتراک در بخش قابل توجهي از این قواعد، در بخش هایي نيز اختالف و تفاوت جدی دارند. 

در جامعه اسالمي نيز معيارهای تفکيک آداب مقبول از غير مقبول، نظام ارزشي برگرفته از دین، عقل و خرد 

سنجي های عقالیي است. عالمه طباطبایي در بيان معيار جمعي، سيره و رویه یامنطق عملي متشرعان، مصلحت 

وعمل صالح محقق مي شودو تشخيص اینکه چه گفتار و چه  ادب تنها در گفتار پسندیدهادب دیني مي نویسد: 

عملي پسندیده است، در مسلک های مختلف زندگي و آراء و عقاید مختلفي که جوامع مختلف بشری از آنها 

مي شود، و ليکن در مجتمع دیني چون مستند آن دعوت الهي است، و دعوت الهي  د، مختلفنمتشکل مي شو

ن مستند نمي شود و کمک آهم در اعتقاد و عمل تنها و تنها تابع حق است و حق هم هرگز با باطل آميخته و به 

وقتي مجتمع دیني چنين  .ذیرد، از این جهت در چنين مجتمعي قهرا حق، اظهار و متابعت مي شودپآن را نمي 

متعددی داشت بهترین  مجتمعي بود، ادب هم در آن عبارت از این خواهد بود که اگر سلوک طریق حق راههای

ممکن بود هم به نرمي و هم به خشونت  رمثال اگ؛ شودمي راه آن سلوک شده و به خوش ترین صورتي رعایت 

د، وبود در کار نيک هم عجله کرد و هم کندی نمصحبت شود البته به نرمي صحبت مي شود، و اگر ممکن 

 (    183: 3ج ،3131 ،طباطبایيالبته عجله خواهد شد.)
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 شناسي آداب دیني گونه
 

از جمله این تقسيمات، طبقه بندی آداب بر   را مي توان به اعتبارات مختلف دسته بندی نمود.  آداب اجتماعي

 است. دیني و غيردینيبه حسب خاستگاه و منشاء 

« سنن»نظر شرعي  ازآداب و رسوم بر دو قسم است. بعضي از آنها  در بيان انواع آداب مي نویسد: مطهریشهيد 

 آن آداب را به صورت یک مستحب توضيح داده است ،شارع .نظر دارد روی آنها یعني شارع  ناميده مي شوند،

به صورت یک ما باید اموری را که اسالم، سنت کرده،  ،دهدنظر به اینکه اسالم هيچ دستوری را به گزاف نمي و

مثال، اگر مي  .حساب نموده است کردهبلکه اگر آدابي را ذکر  ،اسالم دین تشریفاتي نيست. اصل حفظ کنيم

انسان غذا را زیاد  ، مستحب استیعني طول دادن نشستن بر سر سفره،   «اطالة الجلوس عند المائده :گوید

 .اینها تشریفاتي نيست، حقایق است د ازغذا بشوید،عبجود، بسم اهلل بگوید، الحمد اهلل بگوید، دست را قبل و ب

این، یک حسابي است که به یک زمان . انسان، در کنار سالمت روان او اهميت مي دهدجسم اسالم به سالمت 

، آنها در ميان مردم هست که اگر  انساننيز لسله آداب و رسوم یک س اختصاص ندارد، برای تمام زمان ها است.

همينطور؛ مسائلي  بکند،اگر ترک هم و از طریق مثبت انجام بدهد، نه جایي خراب مي شود و نه جایي آباد،  را

شود و آن این است از او جدا نميهيچ وقت بشر یک حالتي دارد که  .که خدا در آنها سکوت کرده استاست 

 (331 -331، ص 83، ج 3138. )مطهری، استکه عالقه ای به بعضي تشریفات دارد. یک رازی در این مسائل 

  به گونه های سه گانه ذیل تقسيم شده است:نيز آداب با رویکردی ارتباطي و به اعتبار طرف ارتباط 

 بيانبه دليل حرمت قائل شدن برای خود. به  عبارت است از رعایت ارزش ها درگفتار و کردار :ادب با خود(3

دیگر، گاه انسان به دليل شرم از دیگران و رعایت حرمت خداو مردم، ادب را رعایت مي کند، و گاه به مقتضای 

 و حرمتي که برای شخصيت انساني خویش قائل است. ش های انسانيزانسان بودن و رعایت ار

خانوادگي و جایگاه ست از برخورد شایسته با افراد و اقشار مختلف با توجه به ا ادب با مردم: عبارت(8

ا. کمترین مرتبه ادب با مردم، پرهيز از هر کاری است که انسان، سرزدن آن را از دیگران ناپسند مي هاجتماعي آن

شود، بر ميزان داند. بدیهي است که هر چه رعایت ارزش های عقلي و شرعي در گفتار و کردار انسان تقویت 

 شود.ادب او افزوده مي 

ست از رعایت حرمت حضور او در همه حاالت و حرکات و سکنات، آن گونه که ا ادب با پروردگار: عبارت(1

اتبي دارد: مرتبه اول: ترک محرمات و انجام واجبات رشایسته عظمت و بزرگواری اوست. این ادب نيز انواع و م
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آنچه غير هرمرتبه سوم: پاکسازی دل از  و و انجام دادن مستحبات دینيالهي، مرتبه دوم: ترک مکروهات 

 (13 -13: 3ج ،3133 خداوند متعال است.)ری شهری،

رپذیری آنها است. در جامعه يهمانگونه که در قبل گذشت یکي از ویژگي های آداب اجتماعي نسبيت و تغي

ضرورت  ،ی تا آنجا که منطق زندگيرتغير پذی،  این حاکم ارزشيفرهنگي واسالمي نيزبرغم ثبات بنياد های 

برخي از  کند، پذیرفته شده است.و تجویزالزام آن را ، اقتضائات محيطي، شرایط عصری، های حيات جمعي

  روایات نيز به این نسبيت و تغيبر پذیری توجه داده است. 
 

ال »( آورده است:  عهای منسوب به حضرت ) در بخش حکمت، خودالحدید در شرح  نهج البالغه ابن ابي 

؛ حکمت 833: 81جق.، 3111ابن ابي الحدید، ) «تقسروا أوالدکم على آدابکم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانکم

 فرزندان خود را به رعایت آداب خویش ملزم نکنيد، زیرا آنها  به زماني غير از زمان شما تعلق دارند.  (318

اسالمي نيز برغم اشتراک در بنيادهای اعتقادی، آرماني، ارزشي و هنجاری بر گرفته از  تردید نيست که جوامع

ظرفيت اسالم در سطوحي به تبع گفتمانهای فرهنگي، شيوه های قومي، تجربه های تاریخي، اذواق زیباشناختي، 

انتظارات  له تمدني،موقعيت های جغرافيایي، ارتباطات ميان فرهنگي، مرحاقتضائات بوم شناختي، های محيطي، 

که در نحوه گزینش و اعتباریابي نظام های هنجاری مورد نياز از جمله د نداروضعيت های متفاوتي  جمعي 

 آداب و رسوم انعکاس مي یابد. 

اسالم به دليل گستردگي و تنوع قلمروهای و تایيد تدوین و ارائه فهرستي از آداب اجتماعي مورد توصيه 

عالوه که با موضوع و هدف  ؛استو غير ضروری رفتاری و ميدان های عمل، به دليل ضيق مجال غيرممکن 

منابع  ، عالوه براین موضوع تفصيل جهت اطالع یابي از این نوشتار نيز تناسب چنداني ندارد.  طالبان مي توانند 

 ،3131؛ طباطبایي،3133الطبرسي،  )ذیل مراجعه کنند: اخالقي و تفسيری به منابع  ،متعدد و کتب سيره روایي

 (3131؛ آشتياني، 3133؛ مامقاني غروی، 3133، جوادی آملي  ؛133 -133: 3ج

 

 جه گیری نتی

در عرصه های مختلف حيات   هدایت کنش های انسانيعهده دار  ،اخالق و آداب به عنوان دو نظام هنجاری-

برغم در آميختگي عيني در جلوه های رفتاری، در مقام تعریف، جمعي در مسير اهداف اند. این دو نظام 

  .مرزهای مفهومي نسبتا مشخصي دارند

اخالق)در تلقي فرد محور(جمع خلق و در لغت به معنای یک صفت یا یک حالت راسخ نفساني است که  -

لي متناسب با آن صفت بدون نياز به فکرکردن و سنجيدن از انسان صادر شود. معنای موجب مي شود تا افعا
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اصطالحي آن نيز گاه به معنای فوق یعني صفات نفساني و گاه به عنوان صفت فعل یعني کار اخالقي قطع نظر 

 .از بود و نبود صفت راسخ نفساني متناسب به کار مي رود

است که عمدتا با هدف فرم دهي و صورت بخشي به رفتار، ارضای  آداب نيز جلوه ظاهری و مطبوع عمل -

ميل طبيعي، جلب توجه و ترضيع خاطر متقابل، انتظام بخشي به کنش های متقابل اجتماعي، تقویت روابط 

 انساني، پيش بيني پذیری رفتارها؛ گزینش و به نمایش نهاده مي شود.

ی مشترک واختصاصي، ضرورت و اهميت فرهنگي شناخت مبنای ارزشي و هنجاری، احکام وویژگي ها-

اجتماعي، نقش و کارکرد، جایگاه آنها در سلسله مراتب ارزشي جامعه، چگونگي تصميم در مقام فرهنگ سازی 

رفتار در خصوص ارزشيابي و داوری  و سياستگذاری، وظيفه کنش گر به هنگام بروز تزاحم ميان آنها، نحوه

  است.  سنخ مقایساتاز این افراد؛  بخشي از نتایج متوقع 

اسالم به عنوان آخرین و کامل ترین منشور دعوت خداوندی که هدایت و راهبری جهانيان را در مسيرنيل به -

 ،تعالي تا پایان تاریخ، رسالت قطعي و متعين خویش قرار داده، مجموعه بسيار گسترده ای از تعاليم اخالقي

با هدف پوشش دهي هنجاری به ساحت های مختلف زندگي در جهانشمول و جاودانه را حقوقي و آداب 

 مسيرنيل به غایت مطلوب  و کمال موعود به صورت  تاسيسي و امضایي فراروی انسانها قرارداده است.

در جامعه اسالمي، نظر به موقعيت فرانهادی دین، مومنان مجازند با محوریت جهان بيني و نظام ارزشي اسالم به 

یت و تغيير آداب و رسوم عرفي متناسب با اقتضائات حيات جمعي و ضروت های مکاني و خلق، تایيد، تقو

 زماني اقدام نمایند. 

 

 

 کتابنامه
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، 31، )تفسير موضوعي قرآن کریم(قم، مرکز نشر اسراء، ج مبادی اخالق در قرآنجوادی آملي، عبداهلل،  -
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 .3138، تهران، شرکت مولفان و مترجمان ایران، چاپ دوم، فرهنگ معارف اسالمیسجادی، جعفر،  -

جمعی از سني مان، پي. جي، اخالق رسانه ای: نگرشي بر مبنای فرائض اخالقي، در کتاب:  -

، ترجمه: محمود حقيقت کاشاني و دیگران، تهران، مرکز نویسندگان، نگاهی دیگر به اخالق رسانه ای

 .3131مطالعات و تحقيقات رسانه ها، 

، 33، فصلنامه معرفت فلسفي، شاختیاریپایه های اخالق، سرشت، نیاز و افعال شمالي، محمدعلي،  -

 [.  838 -833] ص 3133پایيز

دفتر انتشارات قم،ترجمه محمد باقر موسوی همداني، ،تفسیر المیزان)عالمه(، طباطبایي، محمد حسين -

 .3131اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 

 .3131انتشارات زائر، قم، ، ترجمه احمد عابدی، آداب زندگی در اسالم فضل بن حسن، طبرسي، -

 .3133، ترجمه و شرح ابراهيم ميرباقری، قم، فراهاني، مکارم االخالقطبرسي، فضل بن حسن،  -

 .3133، قم، بوستان کتاب، رابطه دین و اخالقعالمي، محمد،  -

به اخالق  نگاهی دیگرفرونمن،ا.س.دویبروج.د، در جستجوی اصول اخالقي رسانه ها، در کتاب:  -

، ترجمه: محمود حقيقت کاشاني و دیگران، تهران،  مرکز مطالعات و رسانه ای )مجموع مقاالت (

 .3131تحقيقات رسانه ها، 

 .3133، تهران، نگاه معاصر، اخالق دین شناسیفنایي، ابوالقاسم،  -

 .3131، تهران، موسسه فرهنگي صراط، دین در ترازوی اخالقفنایي، ابوالقاسم،  -
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، تصحيح و تحقيق علي اکبر غفاری، قم، انتشارات المحجه البیضاءفيض کاشاني، مولي محسن،  -

 اسالمي، بي تا. 

 .3138، تهران، مولف، اخالق حرفه ایقراملکي، احد فرامرز،  -

، برگزیده مجموعه فرهنگ و دینگرین، رونالد.م. اخالق و دین، ترجمه: صادق الریجاني، در کتاب:  -

 .3131معارف دین، ویراسته ميرچا الياده، تهران، طرح نو، مقاالت دائره ال

، ترجمه جمعي از مترجمان، ویراستار محمد فرهنگ علوم اجتماعیگولد جوليوس و ویليام ل. کولب،  -

 .  3133ني، تهران، مازیار، اجواد زاهدی مازندر

ماری، وارنوک، جایگاه آیریس مرداک در اخالق شناسي روزگار ما، ترجمه: مصطفي ملکيان، در کتاب:  -

 [.813-331]3133، تهران، نگاه معاصر، حدیث آرزومندی

 . 3133مامقاني غروی، عبداهلل، اخالق و آداب زندگي در شریعت اسالمي،قم، رسالت یعقوبي،  -

 .3133، قم، بوستان کتاب، القیمکتب های نسبی گرایی اخمحمدی، مسلم،  -

قم،   حکمت نامه پیامبر اعظم)ص(،محمدی ری شهری، محمد، با همکاری جمعي از پژوهشگران،  -

 .3133سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، چاپ دوم، 

 .3131، تهران، اطالعات، دروس فلسفه اخالقمصباح یزدی، محمد تقي،  -

، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني اخالقینقد و بررسی مکاتب مصباح یزدی، محمد تقي،  -

 .3131ره، 

 .3138، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، بنیاد اخالقمصباح، مجتبي،  -

 .3138، 83مطهری، مرتضي، مجموعه آثار، تهران، صدرا، چاپ نهم، ج    -

 .3131، قم، صدرا، چاپ بيست و ششم، تعلیم و تربیت در اسالممطهری، مرتضي،  -

 .3131، چاپ هشتم، 1،  قم، صدرا، جمجموعه آثارمطهری، مرتضي،  -

، سخنرانی در سومین همایش مهر موالنا، اخالق و آداب، مصطفي، ملکيان   -

 (8331، شماره 3138مهرماه  31به نقل از روزنامه اعتماد،  www.neeloofar.orgسایت

 .3133تهران، موسسه فرهنگي انتشاراتي تبيان، ، ترجمه: سعيد معيدفر، نظم اجتماعیورسلي، پيتر،  -

، سال فصلنامه پژوهشی پژوهش نامه اخالقهادی، اصغر، نقد رویکردهای تفکيک آداب از اخالق،  -

 ( 18 -3: ص 3133زمستان ، 31ش سوم، 



 78تا  36 از صفحه، 31، پياپي  ، شماره اول پنجم سال ،3131بهار و تابستان ،     اخالقیمعرفت 

 

26 
 

(، قم، موسسه دائره المعاف فقه فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت)عهاشمي شاهرودی، محمود،  -

 .3138،ب اهل بيت )ع(مذه راسالمي ب

- - Kung,Hans; A Global Ethic  For Global Politics And Economics, Oxford 

university , press , 1998. 


