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  چكيده

ـ تربه ویژه ت بیم و تربیها و اهداف تعل از روش یآگاه ر است.یده، پردامنه و وقتگیچیپ يت امریترب ـ ی مسـتلزم   ی،ت اخالق

ـ ترب يها لفهؤم یرو هدف پژوهش حاضر بررس نیازا است. ینظران اسالم صاحبخصوصاً گ، ان بزریمرب يشناخت آرا ت ی

ـ ا یتیتربالگوي  است. یفیک يل محتوایروش مورد استفاده تحل است. يدگاه مقام معظم رهبریاز د یاخالق  ،ن پـژوهش ی

ـ منابع تحق م است.یدر کنار تعل یت اخالقیقرار گرفتن ترب  .سـت ها یمقـاالت و سـخنران   هـا، مجـالت،   ق شـامل کتـاب  ی

دن یرسـ  يبرا یل اخالقین، متخلق و آراسته به فضایشرو، عالم، متدیمتفکر، محقق، پ يها ت انسانین هدف تربیتر یاصل

ـ به غا یابیاست که دست یو اجتماع يصالح در شئون فرد ۀرت، سعادت و جامعیبه بص ـ ی یانسـان  یل زنـدگ یت اصـ ی  یعن

  اهللا را دربر خواهد داشت.اهللا و تخلق به اخالق  یقرب ال

  .رتی، بصیل اخالقیت، فضایم و تربی، تعلیت اخالقی، تربيمقام معظم رهبر ها: کلیدواژه
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 مهمقد

 اسـت و  یح اخالقـ یت صحیمشروط به ترب یآدم يپرورش استعدادها و یاجتماع و يح فردیرشد صح

ـ  کنـد.  یممتحول  بلکه کل جامعه را شود، یمنحصر نم آن فقط به اصالح فرد ةثمر  یعین قلمـرو وسـ  یچن

 ق کرده باشـد و یطر یل طیکسب فضا علم و يریراه فراگ در يمصلح دارد که خود عمر ياز به راهبرین

بـه  . واال داشته باشـد  یگاه هیتک ،یق عصر کنونیق آن بر مصادیتطب و یانیم وحیتر آنکه در درك مفاه مهم

ـ یترب و یشناسـ  ارزش و یشناسـ  معرفـت  يها هینظر د بریکأت ن نوشتار باین سبب ایهم بـه   یاخالقـ  و یت

 یراهـ  ۀشان توشیا ياز رهنمودها پرداخته است تا یرهبر معظم انقالب اسالم يها دگاهید يوجو جست

 يبـرا  یپـرورش خاصـ   مستلزم فـراهم کـردن آمـوزش و    یت اخالقیترب نظر عالمان اخالق، از رد.یبرگ

ـ  ییشکوفا ـ   بـا  یقـ م اخالیآمـوزش تعـال   و، هـا  ک سلسـله ارزش ی  ؛هاسـت  ارزش يسـاز  یهـدف درون

 شـود.  یمـ  شـتر یروز ب روزبهبدانها او  یوابستگ ازمند بوده وین هابه آن یزندگ يابتدا از که بشرهایی  ارزش

، 1380(ذوعلـم،   »اسـت  ینظـام آموزشـ   هر یاصل يها ینگران از یتیترب يها آرمان به اهداف و یابیدست«

 در .انسـان باشـد   یاخالقـ  ۀمتوجه جنب یتیعمل ترب که یورتص در ت است،یجه تربینت اخالق، ).24ص 

 م ویقلمـرو نظـام تعلـ    تحـول در آغاز نانه خواهان یزبیهوشمندانه و ر ير مقام معظم رهبریان اخیسال یط

. داننـد  یاظهر من الشـمس مـ   ن مسئله رایا، کشور دانسته یتینظام تربۀ الزم آن را هستند و ت بوده ویترب

 یـی گرا تیخود را به اخـالق سـکوالر داده و نسـب    يکم جا کم یاخالق مذهب ،امعجو یبرخ ن دریهمچن

(خنیفـر،   اند فتهایاخالق ظهور  یمبان د دریجد ییها دگاهید نشسته و یاخالق ییگرا مطلق يجاه ب یاخالق

ـ یترب يهـا  سـاحت دیگـر   بـه  نسـبت  یت اخالقیترب ).160، ص 1389 ـ اولو از دارد و تیـ محور یت  تی

 انسـان پدیـد   است، باید انگیزه الزم در مختار توجه به اینکه انسان موجودي بااراده و با .است برخوردار

اخـالق پدیـد    ایمـان و  ایـن انگیـزه را  . قیام کند و تنگنا در این راستا احـسـاس فشار انسان بدون آید تا

 گـردد.  مـی  اجـرا هاي اخـالقـی قابـل   ارزش کـنـار قـوانـیـن الهـی در بـخـشـد و و قوت مـی آورد می

توجـه بـه    بـا  ن راستایهم در .ضامن اجراي قوانین خواهند بود هاي اخالقی نگهبان دین و بنابراین ارزش

 يارهـا یمطـابق مع  جوانـان بـه عنـوان هـدف و     يبـرا به ویژه  یت اخالقیت تربیاهم ارزش و گاه ویجا

ـ اید دانند که ب می یاساسهدفی  را یت اخالقیترب يمقام معظم رهبری، اسالم ، لیـ تحم و اجبـار  دور ازه ب

ـ یـ تحم از ریـ غ یاخالق تیترب« د:باتحقق ی ینید يها یژگیو متناسب با ضرورت و يتحت لوا  یل اخالق

 يدارا و یاسـالم  بـه اخـالق   متخلـق  بـاور،  نیـ د ن،یمتـد  جوان، که باشد نیا دیبا یاساس هدف و است

  .)30/4/82، يمقام معظم رهبر( »دیایب بار شمرده، معتبر انسان يبرا که اسالم یاتیخصوص
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آنهـا بـه    ده بـا یـ درهـم تن  یهم بخش و، تیتربدیگر  يها ساحت ازین شیهم پ یت اخالقیترب نیبنابرا

جوامـع مختلـف کـه بـه      ت دریترب م ویان تعلیمدع نظران و صاحب یبرخالف برخایشان  د.یآ یشمار م

ـ اهم رو شیپ يها نسل نده ویآ بدون توجه به يبه آزادرند ندا م توجه خاصیتعل ت قبل ازیترب  ژهیـ ت وی

  دارند: یان میب وند دان مینسبت به نسل جوان  يانگار سهل و یتوجه یرا بکار ن یا ،دهند یم

ـ با کـرد و آنهـا را   یجوانان توجه ینید و یت اخالقیترب د به مسئله اخالق ویکنند نبا یتصور م يا عده د ی

ـ ترب نسـل جـوان اسـت.   ة نـد ینسبت به آ یاهتمام یبو  يانگار ن سهلیکه ا یصورت در؛ آزاد گذاشت ت ی

  .(همان) میاورین بار بید متدیبا جوانان را ت،یدرست ترب يها وهیش با است. یمهم اریبس ۀمقول ،یاخالق

همـۀ   در دهنـده  جهـت  هـاي اثرگـذار و   تـرین نهـاد   گسـترده  که یکی از آموزش و پرورش، نهاد

باید  هاي خود، توجه به رسالت و با مستعدي که دارد توجه به مخاطبان فراوان و با کشورهاست،

که  این ضرورت، قرار دهد. ترین مسائل خود محوري ترین و اصلیو برنامه تربیت اخالقی را جز

گیـرد کـه    تأکید قـرار مـی   زمانی مورد حیات انسانی است، اخالق در جایگاه نقش و از برخاسته

چراکه رسالت متولیـان امـر تربیـت،     ها بدانیم؛ سانرا احیاي فطرت دینی ان وظیفۀ اصلی این نهاد

 را در انسـان حضـور خـدا    آنهاسـت تـا   غفلـت از  کردن غبار  و پاك ها کردن فطرت انسان بیدار

نظام تربیت اخالقی . اخالق آشکار گرددو  گرایش او به دین از درون خود لمس کرده، زندگی و

هـاي تربیـت    ر مؤلفـه گیدبه  و تمرکز دارد بعد معرفتی آموزش نظري بیشتر بر، مدارس رایج در

چگـونگی تربیـت    هـاي آموزشـی،   هـاي نظـام   دغدغه امروزه یکی ازکند.  میتوجه تر اخالقی کم

هاي مرسوم و باقیمانده در مـدارس   . مقام معظم رهبري با عنایت به حاکمیت شیوهاخالقی است

 متربیان باشد که بر این باید همت مدارس در«فرمایند:  گرفته از غرب هستند، می که بعضاً نشأت

بیاینـد و   بـار  مسـلمان  هاي انسان عملی، و تعبد و اخالق قلمرو اعتقاد، تربیت دینی، در از لحاظ

). از منظـر رهبـر فرزانـۀ انقـالب،     25/10/70(مقام معظم رهبري، » کار است اساس و عالج این

 حرکـت و همـت اسـت؛ یعنـى    تحول تالش،  ۀالزمۀ تربیت اخالقی تحول اخالقی است و الزم

 کنـار  خـود اوسـت   ماندگى یا عقب آزار دیگران موجب اي را که اخالقى هر رذیلت انسان اینکه

  اخالقى بیاراید. هاى و زیبایی فضایل به را و خویشتن بگذارد

رویکرد افراد در پژوهش و ردیابی پیشینه تربیـت اخالقـی در اسـالم، بـه سـابقۀ حضـور       

گردد. در خصوص آرا و نظرات تربیتی و اخالقی علمـا   ب آسمانی باز میگونۀ انبیا و کتا مربی

رغم اینکه ایـن آرا و نظـرات از یـک منبـع (اسـالم و       توان گفت: به و متفکران اسالمی نیز می

اند با این  تر کرده اند، هر کدام از آنها بعدي از تربیت اخالقی را پررنگ قرآن) سرچشمه گرفته
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که باید قدر و اهمیت خود را در میان مسلمانان باز نیافته  و نظرات چنانحال متأسفانه این آرا 

اند. شاید دلیل این  و اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان در اقصا نقاط جهان آنها را جدي نگرفته

ها در طول تاریخ پس از اسـالم بـوده اسـت کـه اعتقـاد       هاي حاکم بر ملت توجهی، قدرت بی

ها و مقاالت مرتبط، مشخص شد  اند. همچنین با بررسی کتاب نداشته راسخی به تعالیم اسالمی

طور مجزا و خاص پرداخته نشـده   که تاکنون به تربیت اخالقی از دیدگاه مقام معظم رهبري به

ها و بیانات ارزشمند و نتایج تحقیقات مزبور، بر آنیم  است. لذا با توجه به این کمبود و توصیه

  ی از منظر مقام معظم رهبري بپردازیم.تا به تبیین تربیت اخالق

  يت اخالقين مفهوم تربييتب. ۱

 »یپاکـدامن  طهارت و ،يشجاعت و فداکار صفا، صدق و مقاومت، و صبر ،يبردبار حلم و یعنیاخالق «

متناسـب   یافعال شوند یکه موجب م يداریپا راسخ و یلذا صفات نفسان ).12/9/93، ي(مقام معظم رهبر

ـ یـ مفهـوم ترب  گـاه و یجا ات هسـتند. یاخالق از، صادر شود یآدم ولت ازسه آن صفات به با  در یت اخالق

ـ ترب محرکـه معنـا نـدارد.    ت دارد که اسالم بدون آن بـه عنـوان موتـور   یاهم قدر اسالم آن يها آموزه ت ی

ـ ا از یبرخ شود. یمی منته آور الزام یاخالق ياهو دستور دهاینبا وها دیبا به یاخالق ـ نبا و هادیـ ن بای  دهای

 ةگسـتر  در. نـد ا ابهـام  يآنهـا دارا  از گـر ید یبرخـ  امـا  دارنـد  برخور یتوجهدرخور  یروشن از وضوح و

انـد   دهیـ ن عقیا عالمان علم اخالق بر .دارد يادیبن و يمحور ینقش یآدم اریاخت اراده و ،یاخالق يها الزام

ـ  ات امـور یـ خُلق .بازگردانـد  یم ارزشـ یز به مفاهین را یم الزامیتوان مفاه یکه م  در نهـا ت و هسـتند   یدرون

 ز تکرار شـود، یط مشابه نیشرا در و صادر شود يفرد از یک صفت اخالقی متناسب با يکه رفتار یصورت

  است. رآن رفتا متناسب با یمتخلق به صفت اخالق جه گرفت اویتوان نت یم

 امـا ؛ باشـد  که همان کمال علوي میاست کمال مطلوب انسان  هاي اخالقی غایت الزام، الزام در

هـدف   رسیدن به غایـت،  نهاتاست. مطلوبی دنیوي ، نوع مادي بوده این غایت ازي دیگر ها در الزام

 ري ارزشـی تبـدیل بـه رفتـا    تواند آنها را میي دیگر ها اگرچه همراه شدن نیت با الزاماست؛ اصلی 

. بر این مبنا مقـام معظـم رهبـري الزامـات     خُلقیات است آشکارکننده صفات و بنابراین رفتار،. کند

  کنند: اخالقی را چنین توصیف می

ـ حلم و ظرف گذشت، و از جمله صبر م:یپرورش بده را یاسالم يکویات نیدر درون خودمان اخالق ما ت ی

ـ هم ا يالزامات رفتار م ویت کنیدرون خودمان تقو اات رین خصوصیا تواضع. جنبه داشتن و داشتن و ن ی

  ).29/8/92، ي(مقام معظم رهبر میببر عمل به کار در کو رایات نین خلقیاست که هم
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پـس تربیـت اخالقـی مسـتلزم پایبنـدي اخـالق بـه بایـدها و نبایـدها و احتـرام نسـبت بـه             

هـاي بلنـد    مام شئون بر پایـه صورت اخالق به معناي فضایل به کار رفته، و ت هاست. بدین ارزش

 اخالقی که مربوط بـه روابـط اجتمـاعی و    ياهدستور آن دسته ازاخالق و فضیلت استوار است 

 شـود،  زندگی دنیوي مـی  موجب بهبود دیگران است و چگونگی معاشرت با جلب منافع مادي و

طبع باال  گواري واز بزر انسانیت بوده و اخالقیات که معیار گیرد در گروه محاسن اخالق قرار می

نابراین گام . بگیرد اخالق قرار می زمره مکارم کند در معنوي انسان حکایت می و تعالی روحی و

خود گامی است بـراي دسـتیابی بـه مکـارم      ن،ای رعایت محاسن اخالقی است و ،اخالق اول در

ق آن اخـال  مکـارم  حقیقت، محاسن اخالقی بستري براي مکارم اخالقی است. پـس  و در اخالق

 کنـد و  و به انسان تعـالی معنـوي عطـا مـی     باالتر قرار دارد اي مرتبه صفاتی است که در دسته از

اگـر   و نـد محاسـن اخالقـی باالتر   مکـارم اخالقـی از  . آورد مـی  از قوه به فعلیت در تمایالت را

 یکـی حسـن و   :نـوع محاسـن اخالقـی داریـم     دو بندي کنیم، درجه بخواهیم محاسن اخالقی را

در زنـدگی   همان مکارم اخالقی است؛ زیرا نیکوترین شیوه برخورد را ،احسنکه  احسن دیگري

از منظـر مقـام معظـم     .پس مکارم اخالقی همان انتخـاب نیکـوترین اسـت   . گذارد به نمایش می

انسـان صـبور باشـد، متـین باشـد، باانصـاف باشـد،        «رهبري داشتن مکارم اخالقی یعنـی اینکـه   

مردم خیرخواه باشد، خدوم باشد، اهل کار باشد، مبتکر باشد، پیشـرو  ذات باشد، نسبت به  خوش

اساس ضرورت توجـه و شـناخت و    ). براین17/10/92(مقام معظم رهبري، » باشد و تنبلی نکند

  رسد. هاي اخالقی بر جامعه از ضروریات انکارناپذیر به نظر می کارگیري ارزش به

  يتيترب و ياخالق يها ارزشضرورت . ۲

نـام   ۀسـت یشا یابد. انسـان زمـان  ی یآنها سامان م يایونه دن مردم مفهوم دارد ين برایالق نباشد نه داخ اگر

مسـلخ   هـاى اخالقـى در   ارزش انسـانیت و  در دنیاى امروز، باشد و یاخالق انسان يانسان است که دارا

هـاي   براین ارزشبنـا انـد.   را گرفتـه  هـا آن گسیختگى جـاي  افسار بندوبارى و بى تمدن جدید قربانى شده،

را  آن روسـت کـه روح مـا    ضرورت اخـالق از . بود ضامن اجراي قوانین خواهند اخالقی نگهبان دین و

آراسـتن آن   ل ویاذر پس پاك ساختن نفس از دهد. تعلیم می بهترین شیوة زندگی فرد را سازد و سالم می

ـ بـدون آن دسـت    و است،ات یضرورن یتر مهم ل ازیبه فضا  .محـال اسـت   یقـ یحق یافتن بـه زنـدگان  ی

تحقق فضـایل انسـانى    کماالت و ها و ها به سوى خوبى انسان ةهدایت اراد علم اخالق،ارزش ترین  مهم

 ایـن علـم را  ضـرورت  تـرین   مهم رو علماى بزرگ اخالق، ازاین ؛رذایل است ها و پلیدى نیز دورى از و

۸۲      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

فراگیـري   ةانگیـز  اخـالق،  ضـرورت  و آشنایی با اهمیـت  .اند شمردهربتحول روحى آدمیان  تغییر خلق و

 روابـط اجتمـاعی و   اهمیت اخالق در جامعه با چه افراد هر کند و انسان بیشتر می مباحث اخالقی را در

مقـام   تر خواهند بود. دیگران موفق تعالی خود و و پیمودن مسیر رشد در آشنا شوند، محیط اجتماع بیشتر

 محاسـن متعـارف و   اصول و ریسا وگر ید يکارها و یهدف اصل را یتخلق به اخالق اله يمعظم رهبر

  :دانند یآن م يبرا يا را مقدمه نظر مطلوب مورد

تخلق به اخـالق اهللا مقدمـه    ها متخلق به اخالق اهللا بشوند. ن است که انسانیا یهدف اصل و یاساس دةیفا

مقدمۀ تخلـق بـه اخـالق    عدل  اخالق اهللا است. تخلق به يمقدمه برا گر،ید يکارها. ستیگر نید کار يبرا

ـ  يبـرا  امبران،یت پیحاکم و یحکومت اسالم هاست. شدن انسان ینوران اهللا و (مقـام معظـم    ن اسـت یهم

  ).18/4/70، يرهبر

ـ ا از .ب باطن اوسـت یتهذ و يمعنو و یروح یسازندگ انسان و ن موضوع علم اخالق،یبنابرا ن جهـت  ی

ـ با ،که موضوع آن شـناخت حـق اسـت    یاز علم الهپس   ن ویتـر  پـرارج  فـت کـه علـم اخـالق از    د گی

جوامـع   هـا و  اصالح انسـان است که دلیل ن یبه هم. ددار ازیاست که انسان به آن ن ین علومیتر يضرور

در پرتـو تـرویج اخـالق بـه      اجتمـاعى،  مفاسد فردى و معضالت و نجات آنان از مشکالت و و بشرى،

 از چـه  هـر « انـد:  ان داشـته یب ائمه از يرویپ اب يلذا مقام معظم رهبر. یافت معناى واقعى تحقق خواهد

(مقـام معظـم    »شـد  خواهد بیشتر و تر پیچیده زندگى هاى گره و مشکالت بگیریم، فاصله اخالقى فضایل

شـتر  یب ،مرویی روبه هاآن جهان با که در ییها يرو کج جهان امروز و که در ییهنجارها ).17/9/82، يرهبر

جامعـه  . اسـت  يبشر يها دانسته ده گرفتن سهم آن دریناد اخالق و یفراموش رنگ شدن و مربوط به کم

ـ  ،دهیرسـ   کننـده  رهیـ خ ییهـا  شرفتیبه پ يفناور امروز به لحاظ علم و ـ بـه رغـم ا   یول  هـا،  شـرفت ین پی

  .رشد نکرده است ها يبزرگوار و یکرامات انسان ،یاخالقي ها ارزش

 رسـد  یبـه نظـر مـ    و اسـت  یو اجتماع يت اخالق فردیرعا ،جامعه در یات اخالقیضرور گرید از

امـور   غفلـت از  مشکالت را یانقالب علت اصل ۀفرزان رهبر. کند نیز اخالق حل می مشکالت جامعه را

  ند:یفرما یو م ددانن یم یاخالق يها ارزش و يمعنو

گـرایش بـه    غفلـت و معنویـت و   ناشـی از  هاي مختلف، نظام مشکالت بشري در علت اصلی بسیاري از

 پیـدا کنـد و   اسـت نمـود   نگـاهی جـامع بـه توحیـد     تفکر ناب اسالمی که ناشی از باید است.مادیگري 

  .)1389، ی(شوبکالئ هدف آرمانی تربیت دینی باشد ،گرایی اصول

گـاه   ده ویفا یآن ب از يرویشده که پ یزندگ وارد يهمسو با تکنولوژ یاخالق غرب رسد یامروزه به نظر م

 وآیـد   بـه شـمار مـی   جامعـه   در يجـزو شـئون فـرد    کمتـر  یاخالقـ  يها ارزشکه  یل؛ درحااست مضر



   ۸۳ يمنظر مقام معظم رهبر از يت اخالقيترب يها لفهؤم بر يليتحل

هـاي   و بـراي احیـاي ارزش   بحـران اخالقـی معاصـر    براي رهـایی از  .است هدرنگ ش کم يمدار اخالق

 ظلـم و  و يبشـر  يهـا  يگرفتـار  ۀشـ یر ينظر مقام معظم رهبر در .قیام جدي کرد دیبا یتیو ترب اخالقی

 اخـالق در  يآن معلـول انـزوا   يامـدها یگـر پ ید خشـونت و  و غارت زورگو همراه با يها تسلط قدرت

  هست: بوده و یزندگ

 و ظلـم  و خشـونت  فضـاى  از را دنیـا  غربـى  خشـن  تمدن و دارد وجود سلطه و ظلم دنیا در اگر امروز

 کـرده  پـر  جهـانى  مراکـز  ۀوسیل به ها ملت اموال غارت ها ملت بر ها تسلط قدرت گویى ناحق و زورگویى

ـ ، دنیـا  مـردم  امروز يگرفتار .است انسانى اخالق و معنویت انزواى خاطر به اینها، است  يکشـورها  یحت

(مقـام   اسـت  کـرده  شـان یپر دنیا در امروز انسانیت را که است اخالقیات از یتهیدست ،پیشرفته و ثروتمند

  ).1/1/76، يمعظم رهبر

؛ توجـه هسـتند   کـم  ایوجه ت یبه اخالق ب د وننک میل دانش یرا صرف تحص تالش خودهمۀ  افراد یگاه

 د باشـد کـه در  نمسـود  توانـد  یمـ  یزمـان دانـش   بدون اخالق آفـت جامعـه اسـت و    نکه علمِیا غافل از

لـزوم   نـه یزم در یانقـالب اسـالم   رهبر اخالق حاکم باشد. یو اجتماع يفرد گوناگون اعم از يها حوزه

 بـا  را مـردم  بایـد  تبیـین  و زبـان  بـا  که است اسالم تعالیم جزو« :ندیفرما یم یاخالق يها ارزش ت ویترب

  .)11/5/80، ي(مقام معظم رهبر »داشت هانگ دور منکرات از و کرد آشنا اخالقى فضایل

هـاي   ضـرورت ارزش  ه سـبب اهمیـت و  اهمیت اخالق و تزکیه بر کسی پوشیده نیست. ب

ا در هـ  . اصـالح انسـان  آموزشی جـاي داده شـوند   نظام تربیتی و ها باید در این ارزش اخالقی،

ها  جوامع مختلف و نجات آنها از مشکالت تنها در پرتو ترویج اخالق صحیح و دعوت انسان

گونـه مسـائل حـل نشـوند،      به آراسته شدن به فضایل اخالقی میسر است. بدیهی است تا ایـن 

هـاي اخالقـی دیگـري کـه      توان نظام اخالقی قابل قبولی را مطرح ساخت و در برابر نظام نمی

داننـد و منشـأ اخـالق را     هاي قومی مـی  ردادي و تابع سالیق اجتماعی و فرهنگاخالق را قرا

بـراي   راتربیتی  و هاي اخالقی ارزش ما«فرمایند:  کنند دفاع کرد. لذا ایشان می طبیعت تلقی می

خاطر همین ه ب علم است و معتقدیم انقالب ما اهمیت آن بیشتر از دانیم که جوان ضرورتی می

  ).13/8/65(مقام معظم رهبري، » ها بوده است ارزش

 شگفتـار و رفتـار   افکـار و  هـاي اخالقـی در   ارزش به میزان ظهـور  انسانی را هربنابراین 

ـ ، تربیـت  شود جامعه ظاهر می یک شخص در اولین نمودي که از. نندک ارزیابی می آن  یاخالق

ح عملی است عمل صال پسندند. همه آن را می ل اخالقی مطلق است ویفضا ؛ چرا کهاست فرد

 مسلم است آنکـه بخواهـد   و سوي کمال نهایی،ه جامعه ب فرد و ةثمربخش و رشددهند و بجا

۸۴      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

. در منظر رهبـر فرزانـۀ انقـالب،    باشد جانبه برخوردار همه یاز شناخت عملش صالح باشد باید

 و تعالیخود مقدمۀ اخالق حسنه  البته تخلق به .باید به اخالق حسنه تخلق پیدا کنند ها نسانا

تـا  ؛ است انسان کامل، به منزلۀ هدف نهایی معرفت برتردستیابی به  روحی و تکامل معنوي و

آن  رشد کند و همه از، این امت کامل شود و جامعه، افراد و در میان بشر اخالق، اینکه مکارم

 اگـر . در خود تقویت و تکمیل کنیمبه عنوان ضرورت  اخالق انسانی را باید برخوردار شوند.

 هــا، دنبــال هــوس بمــانیم و اخــالق الهــی دور اي کــه متعلــق بــه اســالم اســت، از جامعــهدر 

، از اهمیت و ضرورت اخالقیات و هدف که همان سعادت ها برویم ها وخودپرستی خودخواهی

انسان بدون اخالق و تربیت واقعی و بدون شکوفایی استعدادهاي درونـی  ایم.  است غافل شده

چـه پیشـرفت علـم و صـنعت بیشـتر       ی، انسان فاقد همه چیز. هریعن ،و ابعاد روحی و فطري

هـا و   ایـم مؤلفـه   . در ایـن پـژوهش کوشـیده   شـود  باشد، نیاز به رعایـت اخـالق شـدیدتر مـی    

  اختصار بیان کنیم. هاي مقام معظم رهبري به هاي تربیت اخالقی را مبتنی بر دیدگاه شاخص

 )يرهبر(از منظر مقام معظم  يت اخالقيترب يها مؤلفه. ۳

 و سعادت يرستگار :هدف. ۳- ۱

هاي اخالقی است؛  هدف تربیت اخالقی، افزایش آگاهی و کسب التزام درونی افراد نسبت به ارزش

زیرا رشد صحیح فردي و اجتماعی و پرورش استعدادهاي آدمی مشروط به تربیت صحیح اخالقی 

لق بـه اخـالق اسـالمی و داراي    باور، متخ هدف اساسی باید این باشد که جوان متدین، دین«است. 

). پـس  29/7/89(مقـام معظـم رهبـري،    » خصوصیاتی که اسالم براي انسان معتبر شمرده بار بیایـد 

هـاي   انسان ایمانی همان انسان اخالقی است؛ زیرا بنیاد دین بر اخالق است و فلسفه و هدف آموزه

ی دارد و کمال انسـان دارا شـدن   وحیانی، تخلق انسان به اخالق اهللا است. از سویی هر چیزي کمال

حقیقـت  «خلق عظیم و یافتن سعادت و رستگاري و قرب الهی است. در نظر رهبر فرزانۀ انقـالب:  

هـدف تربیـت   ). 25/5/68(مقام معظـم رهبـري،   » اوست راه هدف و فکر و خواسته و انسانى، هر

باشد و انسـان را بـه   جانبه  همهفرد باید تربیت . انسان نگاه داشتن است آوردن و انسان بار ،اخالقی

  .ندابرسمکارم اخالقی و قرب الهی 

توانـد از لحـاظ    رسد هدف علم و تربیت اخالقی کمال انسان است. این کمال مـی  به نظر می

که علم بیشتر بر جنبه معنوي و دنیـوي تکیـه دارد. نفـوذ و ادغـام      مادي و یا معنوي باشد؛ چنان

کوشـد   اتی را مد نظـر داشـته باشـد و تربیـت اخالقـی مـی      شود ملزوم اخالق در علم موجب می



   ۸۵ يمنظر مقام معظم رهبر از يت اخالقيترب يها لفهؤم بر يليتحل

انتها دانستن این تالش  خطاهایی را که ممکن است پیش آید کنترل کند. ایشان در این زمینه با بی

  دارند: و پیامد آن براي آدمی بیان می

ـ دن سعادت در و يدن به رستگاریات انسان رسیهدف از ح ،یاسالم تفکر يمبنا در  و آخـرت اسـت   و ای

ـ م و ابدیقوام  کند تا د رشدیداند که با یم يانسان را همان بذر  مـورد  در ثمـربخش باشـد و   و وه بدهـد ی

  ).59، ص 1389(خنیفر،  ندارد وجود یسقف ین حرکت تکاملیا يانسان برا

 و هـر چـه بـه قصـد     ات اوسـت و یـ جامعـه اخالق  انسان در ماندگار توان گفت اساس عملکرد یپس م

 و ییرخـدا یغ و يویدن و يچه جنبه ماد هر و دارتر خواهد بودیپا و تر ارزنده، باشد موجب قرب به خدا

 نـد: یفرما یمـ  يمقام معظم رهبر لذا. کند یبه همان درجه سقوط ماش  يماندگار ،داشته باشد یاخالص یب

آن هـدف   کنـد،  راه آن فـداکارى مـى   انسان در خواست خداست و قایم به غیب و هدفى که الهى و اما«

  .(همان) »باشد یاله که است یباق و ماندگار یهدف تنها و میرد مىن

آن  مـردن انسـان،   رفـتن و  بـا  انسان است، متعلق بـه اوسـت و  شخص  هدفى که قایم به نفس و هر

  فرمایند: . ایشان همچنین میرود از بین مى میرد و هدف هم مى

ـ ک حی ةنها سازندیامثال ا و یمان قلبیا و ها اخالص ها، خدمت ـ جاو ات سـعادتمند ی بعکـس   اسـت و  دی

 تنهـا  جهان آخرت است. در آلود ات شقاوتیموجب ح و... بد يخوها خلق و ها و یمانیا یب ها، ياعتقاد یب

مـان  یا بـاور و  بر یاراده مستحکم مبتن عزم راسخ و ر،یتدب رت،یبص حفظ شجاعت، راه سعادت ادامه راه با

  .)1389، ی(شوبکالئ است یاسالم

تواند بر  نمی خالق کسی جز توحید باشد وب باید مبدأ و مبنا توحید و مقصد نیز به همین سب

 انسان به مقـام توحیـد   هرگاهسرنوشت مردم حاکم باشد و آنها را به سرمنزل سعادت برساند. 

ن ها را از آ فیض ۀهم و دنیبخود ن رسد که هیچ نعمتی را ازباز معرفت  نیز به این حد افعالی و

داند هر  می ن اوشود. با این نگرش چو تکاپو ایجاد می و نشاط کار او در ،ددانبخداي سبحان 

کردن و  فردا امروز و کارهایش نه دچار رماند، بنابراین د پاداش نمی کاري را که انجام دهد بی

. رهبـر فرزانـۀ انقـالب بیـان     دکنـ  ر دیگران تحمیـل مـی  گردد و نه خود را ب آرزوهاي دراز می

نفـی عبودیـت    و عالج آن است که مسلمانان به اسالم ناب که در آن توحیـد  اهر«فرمایند:  می

اسالم  را در قدرت خود عزت و و تراست، برگردند درخشنده و تر چیز برجسته هر از غیرخدا،

تمایالت  را اداره کند؛ هدف این است که انسان خود). 22/2/69(مقام معظم رهبري، » بجویند

 در گـردد.  دور آنچـه غیرمنطقـی و غیرعقالنـی اسـت،     از کنـد و  مهـار  هواهاي نفسـانی را  و

 است. سخت توجه شده اخالقی انسان به رشد هاي تربیتی متعالی، برنامه

۸۶      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

 گوناگون يها در جبهه يت اخالقيترب. ۳- ۲
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سیاسى و تنظیم هاى  گیرى منظور از سیاست اخالقى اشرافیت و برتري اصول اخالق در تصمیم

کنند و اجرایی  هاست؛ یعنی اصول و مبانی سیاست باید بر بستر اخالق اسالمی رشد می برنامه

هـاى دینـى و    شوند. دیدگاه اسالم آن است که سیاست باید مطابق با اصول اعتقـادي و ارزش 

 ها شکل بگیرد. این یعنی مسیر حرکت آن هدایت به سمت کمال، فضیلت و سعادتمندي انسان

اصالت دادن به مفاهیم و موضوعات اخالقـی در برابـر مفـاهیم سیاسـت و حکومـت در ادارة      

جامعۀ اسالمی، که هدف آن ایجاد و تشکیل دنیاى عارى از ستم، جنگ و تجاوز است تا مسیر 

بـین اخـالق فـردي و سیاسـی      .ها را به سوي سعادتمندي و تعالی فـراهم آورد  هدایت انسان

خالق و سیاست ضرورت دارد. اخالق فردي در پی فضیلت و سـعادت  تفکیک نیست. تالزم ا

فردي، و اخالق سیاسی به دنبال فضیلت و سعادت جمعی است و هـدف، هـدایت مـردم بـه     

سوي سعادت است و این جز با پایبندي به اصول اخالقـی در سیاسـت ممکـن نیسـت. مقـام      

سـلوك سیاسـی از   «فرماینـد:   معظم رهبري با عنایت به همراهی سلوك سیاسی و اخالقی مـی 

اي  سلوك معنوي و اخالقی جدا نیست؛ سیاست آمیخته با معنویت و اخالق است، منشأ گرفته

). مهم این است که سیاست در اسالم 20/6/88(مقام معظم رهبري، » از معنویت و اخالق است

هـدف،  بر پایۀ فضایل و مکارم اخالقی و انسانی استوار است و براي کسـب قـدرت نیسـت.    

خدمت به مردم و آشنایی آنها با فضایل و کمال است. پس سیاست تابع اخالق است؛ در غیـر  

هـاي ایـن    شود. نشانه این صورت براي کسب قدرت و ثروت خواهد بود و آفت محسوب می

وضـوح   اخالقی بـه  جاي دنیاي تحت لواي سلطه و بی خیزي با اندك تأمل امروزه در جاي آفت

  فرمایند: عظم رهبري در این باره میمشهود است. مقام م

انـد   اسـت یکه مواجه با آن س یمردم يبرا راب بشودیت سیمعنو از رد،یاخالق سرچشمه بگ از است اگریس

ـ  يورز استیت جدا شد سیمعنو اخالق و است ازیس اگر اما راه بهشت است؛ کمال است،ۀ لیوس شـود   یم

  .(همان) آفت شود یاست مین سیاا. یدن کسب ثروت در مت ویق کسب قدرت به هر يبرا

مسـائل   بـا  دوشـ کب سیاست است، کار کس که در یعنى هر تقواى سیاسىي، دگاه مقام معظم رهبرید در

دروغ گفـتن بـه    سیاست به معناى فریب و کند. روى دلسوزى برخورد از دردمندانه و سیاسى صادقانه و

 دیـن اسـت.   ایـن جـزو   درسـت جامعـه؛   ةسیاست یعنى ادار مطلوب اسالم نیست. افکار عمومى مردم،

 ،تقـواي سیاسـی   تـرین رکـن در   مهـم . صادقانه عمل کنـد  یعنى انسان در میدان سیاست، تقواى سیاسى،



   ۸۷ يمنظر مقام معظم رهبر از يت اخالقيترب يها لفهؤم بر يليتحل

معنـوي   ثمرات مادي و برکات و أاین تقوا منش ممزوج با سیاست دردمندانه عمل کردن است. صادقانه و

 .کـرد  وي سـعادت حقیقـی حرکـت خواهـد    به س ن سیاستیاساس ا جامعه بر بود و جامعه خواهد در

هـاى درسـى    نیست کـه منحصـر بـه حلقـه    انشگاهی د اى نظرى و صرفاً مسئله سیاست، نسبت اخالق و

  .اخالقى است عدم پایبندى به اصول که ماحصل آن پایبندى یا اى دارد بلکه نتایج عملى گسترده باشد،
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 اصـلی بـراي یـک اجتمـاع،     ةواقع سـاز  یعنی در است؛  هویت اخالقی آن ،هویت حقیقی جامعه

باید بـه اخـالق خیلـی     گیرد. ما آن شکل می بر محور همه چیز اخالقی آن جامعه است و ۀشاکل

اجتمـاع   اهمیت اخـالق در  جامعه با چه افراد هر). 11/9/83(مقام معظم رهبري،  اهمیت بدهیم

 جایگـاه و بـود.   خواهند تر دیگران موفق تعالی خود و رشد و یرپیمودن مس در شوند، آشنا بیشتر

مقررات اجتماعی  نجاست که حتی عمل کردن به قوانین وآ زندگی اجتماعی تا اهمیت اخالق در

تـوان گفـت    مـی  است.آن بهترین ضامن اجراي  اخالق، اخالق ممکن نیست و بدون پشتوانه نیز

شود. مقام معظـم رهبـري دربـارة زنـدگی      و محقق مییابد  اخالق در زندگی اجتماعی عینیت می

اجتماعی و فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر و اهمیت آن در جامعه تحت عنوان یک واجب 

ولیت ئمسـ  واجـب،  ایـن،  نهی از منکر کننـد.  همه امر به معروف و«فرمایند:  و مسئولیت مهم می

انجـام معـروف وقتـی    ). 29/7/71ري، (مقام معظم رهب» هم هست سیاسی شما انقالبی و، شرعی

گیرد کـه انسـان    منکر وقتی صورت می و اهللا باشد متوجه قرب الی ها شود که همۀ هدف آسان می

وقتی اثرگـذار   منکر، امر به معروف و نهی از عقب بیفتد. د وواین هدف به انحراف کشیده ش از

ـ  کند. شونده القا نهی به فرد امرشونده یا این حقیقت را ناهی، است که آمر یا ایـن   مهـم در ۀ نکت

. دربـارة  باشـد  صـدق دعـوي او   هنشان عمل کند تا هاي خود به گفته روش آن است که فرد باید

رعایت حقوق دیگران باید گفت خداوند سبحان، آفرینش را بر اساس حق استوار کرد و دیـنش  

دادوسـتدهاي فکـري و   حق آفریـده شـده و    اساس، انسان در یک نظام کامالً به حق است. براین

هاي دیگر باید بر محـور حـق قـرار گیـرد؛ بـه باطـل        عملی او و ارتباطش با خدا، خود و پدیده

نگراید، و از محور حق منحرف نگردد. رعایت حقوق دیگر افراد به سود همه است. عدم رعایت 

قـوق  آن به دلیل خودخواهی و توجه به منافع شخصی بوده، براي جامعه مضر است. شـناخت ح 

ترین عامل تفرقـه اسـت.    دیگران بر همگان الزم و ضروري است و تعدي به حقوق دیگران مهم

فـرد مسـلمانی    هر برالناس موجب گرفتاري در دنیا و عذاب در آخرت است.  رعایت نکردن حق

۸۸      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

رعایت کردن  و تجاوز نکند دنپیش پا افتاده باش هرچند که جزئی و ،واجب است به حقوق دیگران

فرماینـد:   . مقـام معظـم رهبـري در ایـن بـاره مـی      بدانـد  جزو وظایف دینی خود گران راحقوق دی

ادب  یـزى، ر برنامـه  نظـم و  وجدان کـارى،  مثل انضباط اجتماعى، جامعه؛ هاى رفتارى افراد خالقا«

رعایـت   حق آنهـا  و باید اینکه دیگران حقى دارند، رعایت حق دیگران توجه به خانواده، اجتماعى،

 یکـی از ). 17/9/82(مقـام معظـم رهبـري،   » مهـم اسـت   فضـایل بسـیار   خلقیـات و  ازیکـى   شود،

توان حفظ کرامت دیگران  اي که می به گونه است. محور اخالق اجتماعی کرامت، هاي جامعه ویژگی

 ازآنجاکه انسان موجودي اجتمـاعی اسـت،  . اخالقی اجتماعی مؤمن دانست ترین رکن در اساسی را

هـاي   بلکه به بهانه لل وعبه  گروهی است. ارتباطات جمعی و گرو نیز در حفظ و توسعه کرامت او

 باشـند.  این حق برخوردار از و باید داد ارتقا شخصیت دیگران را روابط اجتماعی، در باید مختلف،

خـالق  . اکردارهـا  و گفتارهـا  بسیاري از اجتماعی و مالی، آبرویی،: مختلفی دارد ورزي ابعاد کرامت

  .اخالق اجتماعی است مقاصد از ،تخلیص رهایی و است. ي تزکیهعامل مهم برا
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 و جامعـه  افـراد  ثروت آن تبع به و ش ثروت جامعهیافزا ،سطح کالن در یاسالم نظام اقتصاد یهدف عال

 .اسـت  ياقتصاد يها نظام ۀهدف هم ،رفاه ش ثروت ویافزا است. ینیم دیچارچوب تعال در یرفاه عموم

 نـوع  بـه  ياقتصـاد  امور در ها تفاوت نظام است. ياقتصاد يها کیتکن علم و ،ن هدفیتحقق ا البته ابزار

ـ قب ش ازا ياهـداف اقتصـاد   ۀدن به همـ یرس اسالم در شود. یمربوط م آنها ییهدف غا ش رفاه ویافزا  لی

تحقـق   رایـ ز؛ شـود  یخارج نمـ  یاخالق يها از چارچوب ارزش عدالت، ياجرا رفاه و جادیا زدودن فقر،

ـ پ همراه با ها ن ارزشیا ـ ؛ اهـداف مکتـب اسـالم اسـت     از و یاسـالم  اده شـدن اقتصـاد  ی از  یکـ یکن یل

ـ راه ن در یبـه اقتصـاد مقـاومت    يبنـد یلزوم پا ،ریاخ ةدور در يکد مقام معظم رهبرؤم يها  سفارش ل بـه  ی

 یاسـالم  محصـول اقتصـاد   یقـاومت اقتصـاد م اسـت.   یاخالق يها تحقق ارزش و یستادگیا و يخودباور

ـ  داشت. خود خواهد در را یمقاومت ک اقتصادی يها یژگیو و  ها تیقابل لزوماً که است  ک نظـام اقتصـاد  ی

 ،اقتصـاد  بـا  یاخالق يها ارزش ختنیآم. ها دهین ایکارآمدتر از است یو مکتب یعلماست  ینظام ،یاسالم

صـفات   از يا ، مجموعهياخالق اقتصاد از مراد ت.انسان اس يسعادت اخرو و ين رفاه مادیبه هدف تأم

ـ فعال يسـاز  سـالم  و مطلـوب،  داریپا ياقتصاد به رشد یابیدست ربه منظو رفتارها و  و ياقتصـاد  يهـا  تی

ـ ملـزَم بـه انجـام دادن     را خود ی،اخالق و ینیاعتقادات د پرتو درافته ی تیترب فرد است و نهیمصرف به  ای

 و یاصـالت منـافع عمـوم    ي،مـاد  يهـا  ارزش بـر  یانسـان  يها ت ارزشیارجح. داند یم ترك کردن آنها



   ۸۹ يمنظر مقام معظم رهبر از يت اخالقيترب يها لفهؤم بر يليتحل

اسـالم پـرداختن    در .اسـت  ..سخاوت و. ی،ستیز ساده قناعت و ي،اقتصاد از مفاسد زیپره ،یت الهیرضا

 یپاش مـال  خت ویر«ند: معتقد ي. مقام معظم رهبرهاست واجبات حکومتو جز مردم، ياقتصاد امور به

جـود   نه اسمش، ست.ین یچ وجه صفت خوبیبه ه مصرف، در يرو ادهیز وخرج کردن  در يرو ادهیز و

  .)1/1/74 ،ي(مقام معظم رهبر »است یمنش بزرگ نه کرم و سخاست و و

 از و یچگـونگ  ت ویـ فیجهت ک مصرف آن از و کسب درآمد یاخالق یابیارز یعنی ياخالق اقتصاد

سـعادت   و ين رفـاه مـاد  یقتصاد به هدف تأما با یاخالق يها ختن ارزشیآم سالم،ا يها دهین ایکارآمدتر

ـ اهداف ماز  يا لسلهس ن هدف،یتحقق ا يبرا .انسان است ياخرو  ییسـو  گـردد کـه از   یمطـرح مـ   یانی

  .است ییبه هدف نهادستیابی  ۀمقدم گر،ید ياز سو و آید به شمار می ياقتصاد يها تیفعال ةزیانگ

 شناخت معرفت و بر يمبتن يت اخالقيترب. ۳- ۳
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 رو موجب هدایت و ازاینو ایمان است  و باور بلکه دانایی همراه با، دانایی صرفنه  ،بصیرت

عمـل بـه   ۀ مای نتیجه لزوماً و در، قلبی نبوده که علم همواره مقرون باور درحالی؛ حرکت است

. کنـد  مـی  غفلـت بیـدار  خواب  از انسان رااست و بصیرت موجب هدایت . اتش نیستیمقتض

گیري غافالنه  موضع امور و فریب خوردن در خطر گمراهی و صیر به کمک این قوه ازانسان ب

مصـون   خطرنـاك انسـان را   مواقـع  و هـا  هنگام فتنـه  مانند سپري است که درو در امان است 

 چون انسـان را ؛ اند بصیرت نامیده لباس محافظ جنگی را روست که زره و ازاین شاید دارد. می

دسـتیابی انسـان بـه بصـیرت     . کنـد  نه حفـظ مـی  گیراغافل ي نابهنگام وها ضربه از شمشیرها و

 غلبـه کنـد و راه درسـت و    هـا  کـژي  و هـا  ناراستی بتواند بر اوج شکوفایی اوست تا اخالقی،

فرماینـد:   . لذا مقام معظم رهبري با توجه به نقش و اهمیت موضوع، میبپیماید مستقیم الهی را

 آن توصیه این خواهد بود کـه بصـیرت خودتـان را    بکنم،اگر من بخواهم یک توصیه به شما «

 در آگاهی است. هوشیاري و دانایی، بینش، ،صیرت). ب3/6/88(مقام معظم رهبري،  »زیاد کنید

 به شعاع هدایت الهی آراسته گشته است و نور قدسی منور و همان عقلی است که با ،اصطالح

روشن و آشـکار   بلکه حق را، ندارد؛ رهان نیازب به دلیل و کند و رو در مشاهده خطا نمی ازاین

 تشـویش و  از حیـرت و  نسـان را ارو  ازایـن  کنـد.  ذلت نفی می خواري و باطل را با بیند و می

نویسد:  می السائرین منازلکه صاحب  چنان کند؛ می طرد اي را هرگونه شبهه رهاند و تردید می

 رشـد و یعنـی   بصـیرت اخالقـی  . »سـازد  حیرت خالص می از را بصیرت چیزي است که تو«

۹۰      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

 بینی دینـی و  دستیابی به روشن اخالقی انسان جهت رسیدن به کمال نهایی و بالندگی فکري و

هـاي گونـاگون    کژتـابی  ها و ناراستی از دوري او تهذیب انسان و و دانایی معنوي که به تزکیه

  شود. میمنجر حیات طیبه  به تشکیل حیات معقول انسانی و وانجامد  می

 قوه قلبـی کـه بـه نـور قـدس روشـن باشـد و       : عبارت است از اصطالح عرفانی، یرت دربص

نماي حرکـت   بصیرت را قطبمقام معظم رهبري  بیند.ب اشیا را باطن حقایق و با آن قوه،شخص 

 شـناخت عمیـق و   معناي آگاهی،و معتقدند که بصیرت به  دنکن شاخص راه معرفی می صحیح و

 ةپرد پشت نوري است که به انسان، توانایی درك حقایق وهمچون  ،بخش و علمی یقینی اطمینان

همیشه  در جاده،«: دهد وضوح تشخیص می از باطل به که راه حق را اي گونه به دهد؛ حوادث را می

مقـام معظـم   ( »کنیـد  اشـتباه مـی   زود گـم کردیـد،   اگر شاخص را نظر باشد. مورد باید شاخص،

انسـانی   اندیشـمندي و دانـایی حکیمانـه و    بینی، روشن ت،اساس بصیر براین). 6/12/88رهبري، 

 راه کمـال و  کنـد و  روشـن مـی   را جلـوي او  شـب تاریـک،   است که همچون چراغی پرنور در

حیوانیـت   ضـاللت و  در جهالـت،  سـقوط او  مـانع از  سـازد و  براي وي نمایـان مـی   انسانیت را

 بر آید و هارت روح به دست میط اخالق الهی و اي است که از خردورزي فاضله ،. پسگردد می

 شناخت حـق از  این بصیرت اخالقی است که در اندیشی او، اثري عمیق دارد. نیک بینی و روشن

بـه   رسـتگاري،  راه نجـات و  و موانـع رشـد   شناخت احکام الهی و جامعه، عیوب فرد و باطل و

جلـوي چشـم    ،مـادي  تمایالت نفسانی و هاي هوس و انسانی که حجاب رساند. انسان یاري می

 گونه که هست و راه حیات طیبـه و  آن تواند حقایق را نمی را گرفته است، عقل پویاي او باطن و

منجـر بـه    دانـایی،  رشد طهارت روح و پاکی باطن و اما مشاهده کند؛ گونه که باید، آن معقول را

عینـی   واقعیـت بصیرت  . پسشود شکوفایی استعدادهاي انسانی می چه بیشتر حقایق و درك هر

مسـیر   گـام در  یابنـد و  اخالقی دست می ها به مراحل باالي تربیتی و انسان آن، تحقق است که با

مقام معظم رهبري در  :است جامعه و صیرت عامل حل مشکالت فرد. بگذارند بایسته می سالم و

 ثر یکی ازا بر آید، اجتماعات بشر پیش می تمام مشکالتی که براي افراد یا«فرمایند:  این زمینه می

توجـه بـه معنـاي     بـا ). 12/8/77(مقام معظم رهبري،  »صبر  عدم عدم بصیرت یا یا این دو است:

جامعـه   دلـی،  روشنآن در سایۀ  حقیقت است تا شناساندن حق و هدف کلی شناخت و، بصیرت

مسـیر حـق قـرار     اسـالمی در  ۀشرایطی فراهم آید که جامع سعادت پیش برود و به تکامل و رو

  .حکومت عدل الهی شود ساز به کمال نهایی برسد و زمینه گیرد،



   ۹۱ يمنظر مقام معظم رهبر از يت اخالقيترب يها لفهؤم بر يليتحل

رسـیدن   یعنـی  پندارهاست؛ گفتارها و ها، عقالنی رفتار اخالقی و ویژگی اصلی جامعۀ نمونه،

بصیرت  دینی، اساس منابع معتبر فاضله که بر به بصیرت اخالقی و تحقق جامعۀ سالم و ها انسان

دوران . شود به طور کامل محقق می عصر ظهور، ه درتربیت قدسی انسان است ک تعلیم و اخالقی

رسـیدن او بـه بصـیرت اخالقـی      واخالقـی  تربیت  تعلیم و در پرتو بالندگی انسان، شکوفایی و

. اساسى بصـیرت اسـت   ۀپای گاه توحیدى به جهان طبیعت. در دیدگاه مقام معظم رهبري، ناست

 انسـان بصـیرت ایجـاد    در کـردن،  آنها تـدبر  درو  درست سنجیدن ن،یستدرست نگر حوادث را

هایی که  انسان معموالً .شود می انسان چشمش به حقیقت باز کند و ى ایجاد میییعنى بینا کند؛ می

ها  این زمینه توانند می ند ودارهاي بصیرت بیشتري  زمینه، شوند دینی می هاي علمی و عرصه وارد

و  صـیرت نداشـته باشـید   . اگـر ب ده شـوند اي برسند که فرد بصیر نامی به مرحله د وننتقویت ک را

اگـر   و دیـ گذار قـدم مـی   راه بـد  گـاهی در  ،نیـت خـوب   ولـو بـا  ، نشناسـید  دشمن را دوست و

 امـروز سـخنان رهبـري را    بنابراین اگر .اید گرفته محاصره دشمن قرار در نباشید خوانی بلد نقشه

در . ایم هفتفت که بصیرت یاتوان گ وقت می آن دانستیم، عمل کردیم و قدر والیت را فهمیدیم و

 سـالم و  میـان مـردم،   توانـد در  آن نور مـی  درونی است که شخص با بینش، نور واقع بصیرت و

 غیرحقیقـی بـاز   امـر  از حقیقت را از چاه و بابصیرت است که راه را یانسان سازنده زندگی کند.

 در ارائـه رأي و  و دارد،و بهتـر   گزینشـی برتـر   ها، گرفتن اطالعات و داده در نظر شناسد و با می

ـ فرمای می این زمینه امام علی در کند. درست را اتخاذ می تصمیم صحیح و نظر، کسـی کـه   « د:ن

  ).103، ص 147حکت البالغه،  (نهج» ارزش است بی نادرست و رأي او بصیرت نداشته باشد،

  تفکر و تعقل .3- 3- 2

اسـالم دینـی   کند.  ها یاري می رد و موقعیتعقل پس از دریافت هدایت الهی انسان را در تطبیق بر موا

 جهـات از همـۀ   بلکه تقریبـاً در  مبارزه نکرده، مخالفت و نیروي عقل و قدرت تفکر تنها با است که نه

کـه   جالب آنکه بـدانیم درحـالی  . و تأیید خواسته و به نحو عجیبی هم بر آن تکیه کرده است آن کمک

را  آنقـدر آن  اسـالم  انـد،  داشـته  ترین مسائل راکـد نگـه   ئیجز حتی در قوة عقل انسان را ادیان دیگر،

 ،همگـان مفـروض اسـت    خود که تحصیل آنها بر آزاد دانسته که حتی دربارة اصول عقیدتی محترم و

سـاحت آن   نیـز در  تفکـر انسـان را   ناکافی و مردود دانسته، بلکه خوان تعقل و تعبد را تنها تقلید و نه

هنگـامی کـه   . انسان عاقـل  دجسنبآزادانه صحت آنها را  مستقل و فردي،الزام داشته که هر  گسترده و

  .دارد می کمال گام بر در مسیر بخشد، فعلیت می عقل خویش را

۹۲      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

گـام بـه    بـه  اند کـه خـود را گـام    متأسفانه در غرب به علم و زادة عقل بشري تا جایی اهمیت داده

پیماینـد. البتـه در    اه شقاوت و بدبختی را میهاي علمی، ر اند و با تمام پیشرفت منجالب تباهی کشانده

اند که در مسیر و قلمرو علم حقیقی باشند یا عالم ربانی باشند یـا   نگرش اسالمی، کسانی حقیقتاً انسان

ـ     به تفکر و تعقل دعـوت مـی   نسان را). دین اهمان(متعلمی در راه نجات  آن  ۀکنـد و ایمـان را بـر پای

کارهـاى اساسـى و    کـه در اسـت  بـوده  کارها درست انجام دادن  ۀمهمیشه مقدتعقل  تفکر و. داند می

  عقـل   نیروي  گرفتن به کار تفکر تا آنجاست که ارزش تدبر وشود.  اصلى محسوب مى خود ،زیربنایى

اندیشیدن یک ساعت برتـر اسـت   «ند: فرمود خدارسول باشد.  می براي استنتاج امور مثمر و اندیشه

منـابع   عقـل یکـى از   دهـد.  مـی   علمی را نتیجـه یۀ نظر  یک ،تفکر علمی  که چنان؛ »از عبادت یک سال

کنـیم:   مـی این است که گاه ما یک حکم شرعى را به دلیل عقل کشف  مقصود احکام است. ۀچهارگان

نیز روي تعقل و تـدبر تأکیـد    توحید ترین موضوعات دینی همچون اصیلة حتی دربار اسالم و قرآن،«

 طـور  همـین  استدالل سوق داده شدیم و منطق و به سوي عقل، ر تعالیم ائمهاول تشیع د از. کنند می

  ).17/8/85(مقام معظم رهبري، » هم باید عمل بکنیم

 ،یرخـواه یخ ،ییخـو  خـوش تـدین،   ،يفکـر  ی واخالقـ  يهـا  یبرجستگمقام معظم رهبري  منظر از

ع یار وسـ یبس يها دانیم در ل به ورودیمات ،ي، پرسشگريفکرخالقیت  ،یبلندهمت ،يدواریام ،ینیب خوش

 ۀات جامعـ یضـرور  از ،مجهـوالت  يعلم به واد افکندن نور ها و یکشف دانستن يبرا بشر يها ینادانستن

ـ کأت تعقل گذاشته شـده و  تفکر و ز برین یت اخالقیترب و ینیم دیتعال يبنا. است امروز  .آن اسـت  د بـر ی

نکـه  یتوجـه بـه ا   بـا  د ونـ ک مین است مالحظه همسا یروح انسان ن معرفت انسان را که بایتر یعقل عال

ن یتـر  یبـه عـال  رسیدن  در ییکند که کمال نها یحکم م آن معرفت است، ۀباال رفتن مرتب در یکمال انسان

 وجود مطلـق و  شهود مطلق، يحرکت به سو. البته این مرتبه از معرفت شهودي با است يمعرفت شهود

  .شود یکمال مطلق حاصل م

 اخالقي در رفتارتجلي تربيت . ۳- ۴
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  کند: را هدف معرفی می آن، و هاي عدالت اشاره به مفهوم و ویژگیمقام معظم رهبري 

هاي نهایی ایـن   اي است که در آن، راه رسیدن به معنویت و اهداف و سرمنزل اسالمی، زندگی ۀحیات طیب

آبـادي دنیـا هـدف نهـایی      اکند، منته دم را آباد میکند. اسالم دنیاي مر راه از زندگی دنیوي مردم عبور می

ها در زنـدگی دنیـوي از معیشـت شایسـته و مناسـب، از       اینکه انسان :نیست. هدف نهایی عبارت است از



   ۹۳ يمنظر مقام معظم رهبر از يت اخالقيترب يها لفهؤم بر يليتحل

آسودگی و امنیت خاطر و از آزادي فکر و اندیشه برخوردار باشند و از این طریق به سمت تعالی و فتـوح  

المی شامل دنیا و آخرت هر دو است. مسئله ایـن اسـت کـه زنـدگی     اس ۀمعنوي حرکت کنند. حیات طیب

کند باید زندگانی حقیقی و راستین عادالنه را براي مردم تـأمین   دنیوي که به سمت اهداف الهی حرکت می

گیـرد، عـدالت اسـت.     نظر اسالم به هیچ وجه و در هیچ شرایطی مورد مناقشه قرار نمی کند. ارزشی که از

عـدالت، زنـدگی مـردم     ۀمبران است؛ هدف انقالب اسالمی هـم بـوده اسـت. در سـای    عدالت، هدف پیغ

  .)18/2/84، ي(مقام معظم رهبر و توسعه مادي به سمت اهداف معنوي هم حرکت کندتواند با رفاه  می

کنند و بـه ایـن امـر     ایشان عدالت را در پیوند عمیق با دو مفهوم دیگر معنویت و عقالنیت معنا می

دهند که اگر عدالت در پیوند با این دو مفهوم نباشـد، عـدالت نیسـت، و مـردم بایـد       یمهم توجه م

بسیار مراقبت کنند تا دچار فهم اشتباه از عدالت نشوند و یا به تعبیري دیگر، سر مردم در شـناخت  

  گیري از عدالت کاله نرود: و بهره

ند، با دو مفهوم دیگر به شدت در هـم  اگر بخواهیم عدالت به معناي حقیقی خودش در جامعه تحقق پیدا ک

دیگر معنویت. بنابراین عقالنیت و محاسـبه یکـی از شـرایط الزم     تنیده است؛ یکی مفهوم عقالنیت است،

  ).25/5/83، ي(مقام معظم رهبررسیدن به عدالت است 

نخواهـد  اگر عدالت را از معنویت جدا کنیم، یعنی عدالتی که با معنویت همراه نباشد، این هم عـدالت  

گوید: مخالفت شما با یک قومی، موجب نشود که عـدالت را فـرو    دهد و می قرآن به ما دستور میبود. 

تـر بـه    این عدالت، نزدیـک . بگذارید و فراموش کنید. حتی در مورد مخالف هم عدالت به خرج دهید

ق معنـوي عـالم   ). عدالتی که همراه با معنویت و توجه بـه آفـا  14/3/90(مقام معظم رهبري،  تقواست

تبدیل خواهـد شـد    سازي وجود و کاینات نباشد، به ریاکاري و دروغ و انحراف و ظاهرسازي و تصنع

  ).8/6/84(مقام معظم رهبري، 

شود، باید بدانیم که ثمره و نتیجه آن در رفتار و کردار ما باید بروز  وقتی از عدالت صحبت می

افـراط و تفـریط، و از سـوي دیگـر، نگـاه       و ظهور یابد. عـدالت را از سـویی بایـد دوري از   

ایشـان  نگر به موضوعات اجتماعی براي به دسـت آوردن حـق و حقیقـت دانسـت.      جانبه همه

ترین اصل یک حرکت الهـی   ترین و محوري اساسی عدالت، تکیه بر فرمایند: درباره عدالت می

 یعنـی اعتـدال در   اخـالق  عـدالت در  کار همه انبیا و مصلحان بزرگ تاریخ است.ۀ ادام است؛

 عدالت اخالقـی،  رو ازاین تحت تدبیر عقل قرار گیرد.مشروط به اینکه  شهوت، قواي خشم و

 افـراط و  غضـب از  ةقـو  بـه تبـع آن،   وهسـت  دیگر فضایل نیـز  دربردارندة فضیلتی است که 

مت عقل نیز به حک ةنتیجه قو در پیماید و شهوت مسیر اعتدال را می ةقو ها رهایی یافته، تفریط

سـالم   اي تحقق حق عدالت جامعـه  گمان جامعه بی بی. کند قواي دیگر را رهبري می رسد و می

۹۴      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

عدالت واالترین ارزش و آرمان براي رستگاري  پاشد. می سادگی از درون فرو نخواهد بود و به

ها  همه کوشش حقیقت، باشد و در جامعه می هر از ملزومات پیشرفت در انسان است که امروز

هایی هستند که  برابري ارزش هایی همچون آزادي و ارزش ي براي تحقق عدالت است.ا وسیله

 و اگر آزادي و برابري بـه عـدالت منتهـی نشـوند،     هاهم ملزوم آن ست وهاآن ۀعدالت هم الزم

دالت در پایه، مفهومی اخالقی است و نیازمند سازوکارهاي مناسـب  . عارزشی نخواهند داشت

 عـدالتی اسـتوار اسـت و    کنـی بـی   اقعی نیز بر الـزام اخالقـی ریشـه   پیشرفت و براي تحقق آن.

 عدالتی باشند. الگوهاي پیشرفت نیز باید قادر به تقلیل بی

  ر علمیز از قول به غیپره. 3- 4- 2

  ن مسائل است.یتر یجزو اساسپرهیز از قول به غیر علم اخالق، ۀ در مسئل

ـ به نماز اهتمام دار ،دیدار یعملمختلف اهتمام به طهارت  يها نهیطور که در زم نیهم د، بـه روزه اهتمـام   ی

اگـر چنانچـه مـا     د.ین مسئله هم اهتمام داشته باشیبه ا ،دیاهتمام دار یجنس يها ز از تعرضید، به پرهیدار

رعلم است. خود قولش هـم  یقول به غ شود تهمت. ین میا ست،یم که در او نینسبت بده یرا به کس يزیچ

را کـه علـم بـه آن     يزیچ یعنی رمعلوم و بدون علم هم اشکال دارد؛یبه آن امر غاشکال دارد، عمل کردن 

د کـه بـه آن علـم    یرا گفت يزیک چیشما  یگفتار. وقت ۀنیعمل، هم در زم ۀنیهم در زم ، دنبال نکن،يندار

  ).16/5/91، ي(مقام معظم رهبر است که انسان به آن علم ندارد يامر ين هم اختفایا د،یندار
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شرط دیگر این است که در مقابل این حرکت و کار، از کسی مزد نخواهد. مزد، مربوط بـه جـایی   «

وقتی ما از درون و عمـق جـان و از عشـقمان انگیـزه      .دهد است که کسی از بیرون به ما انگیزه می

رفتـار را بـا   ن مـؤم ازآنجاکـه  ). 5/3/84  (مقـام معظـم رهبـري،   » گیریم، مزد دادن، تحقیر ماست می

گونـه   د و از هـر اشـ منطقی است که به دنبال نام و نشان نب دهد، اخالص و تنها براي خدا انجام می

نشانی در اظهارات رهبر معظـم انقـالب نیـز چنـین      این گمنامی و بی. گزیند شهرت و تبرج دوري 

ه هــاي علمــی، جوانــان مــؤمن کــ عرصــه هــاي علمــی در حتــی در میــدان: «برجســته شــده اســت

 کننـد؛  ظرفیت اسـتفاده مـی  ۀ از هم دنبال نام و نشان نیستند، اند، خصوصیتشان همین است که مؤمن

). ایشـان دربـارة ضـرورت    4/9/88(مقام معظـم رهبـري،   » هاي نظام اسالمی است هدف هم آرمان

توانید کاري کنید که بـه انسـان سرشناسـی در جامعـه تبـدیل       اگر می«فرمایند:  دوري از شهرت می

  فرمایند: طور می ). همین10/7/89(مقام معظم رهبري، » وید، این کار را بکنیدنش



   ۹۵ يمنظر مقام معظم رهبر از يت اخالقيترب يها لفهؤم بر يليتحل

ـ د، اید، که معروف نشویکن يد کاریتوان ید، اما اگر مدیبه کار ببن خودتان را يت وجودیظرف ۀهم ـ ی  ین اول

ـ  يند؟ چه ضرریتو نگشا يد اگر مردم زبان به مدح و ثنایکن یم ين بهتر است. چه ضرریا ؛است ـ کن یم د ی

  .ي؟ (همان)متعال محمود يش خدایکه پ یوقت یاگر چنانچه در نزد مردم مذموم باش
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رد و در چارچوب آن اقدامات مربـوط  یپذ یانجام م ییمشخص و هدف غا یبر اساس آرمان ینیت دیترب

ـ ا یتین دستاورد تربیتر وان مهمد بتیرد. شایپذ یصورت م یتیترب يها هیها و اتخاذ رو به انتخاب هدف ن ی

 د در او دانسـت یـ جـاد اعتمـاد و ام  یبـه انسـان و ا   يروح معنـادار  يبا هدف القـا ن جهاۀ شیاندرا  اصل

  باره فرمودند: نیا در يمقام معظم رهبر ).168، ص 1388س، ی(است

ـ  ییگرا آرمان ات را.یدن واقعیم و هم دیکن ید مییرا کامالً تأ ییگرا ما هم آرمان ـ دون دب ـ دن واقعی ات، بـه  ی

ـ عنوان واقع ه شود ب یات و آنچه که تالش میان واقعید میالبته با و توهم منجر خواهد شد. يپرداز الیخ ات ی

  ).7/5/92ي(مقام معظم رهبر ل شدیالقا شود، تفاوت قا

 جامعـه معنویت در وجود آحـاد یـک    ةبحث ذخیر ،یکی از عناصر ضروري در ساخت هویت یک ملت

ـ  خواهی به عنوان مقدمه معنویت مقام معظم رهبري از آرمان ،مین راستااست. در ه  ،آنه دنبـال  افزایی و ب

تـر رود، انسـان دچـار     معنوي در وجود انسـان از حـد الزم پـایین    ةاگر ذخیر. کنند ساخت هویت یاد می

ـ   ها و گمراهی لغزش شـدن   هدفـدار  ۀهاي بزرگی خواهد شد. معنویت در وجود یک انسان، بـراي او مای

هاي معنوي و اخالقـی، زنـدگی    که آرمان دهد. همچنان کند و به آن جهت می است؛ زندگی او را معنا می

از  جامعـه  وقتی یک« ند:یفرما یمایشان لذا  .سازد کند؛ و براي انسان هویت می دار می یک جامعه را جهت

 شـود؛  و مثل پر کـاهی مـی  دهد  هاي اخالقی و معنوي تهی شد، هویت حقیقی خود را از دست می آرمان

(مقـام   »افتـد  گاهی دست این، گاهی هـم دسـت آن مـی    رود، گاهی به آن طرف می گاهی به این طرف،

  :فرمایند نیز میها و اهداف  اساس آرمان ل حکومت بریتشکبارة درایشان  ).18/3/68، يمعظم رهبر

ها  ت تحقق آرمانهاست. اگر حکومت تشکیل شد، ولی درجه تشکیل حکومت براي تحقق آرمان

هـا و   باید به سمت آن هـدف  حتماً است؛ و معیار کلی ةاین یک قاعد پیش نرفت، منحرف است.

» منحـرف اسـت   ها و آرزوهایی باشد که متن قرآن و احکام اسالمی وجود دارد. اگر نبود، آرمان

  ).19/9/75  (مقام معظم رهبري،

و مبارزه با واقعیات منفی در جهت رسیدن به صحیح از واقعیات مثبت  ةگرایی یعنی استفاد رمانآ

، عـدالت،  خـواهی واقعـی   آزاديمعنـوي،   سـبک زنـدگی  ، خـواهی  یشان عـدالت . ااهداف بزرگ

انحـراف در ارزش  بـارة  درو  دانند گرایی می مساوات، عزت و سربلندي را از مصادیق بارز آرمان

۹۶      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

 بـاطنش ارتجـاع و   ها تبـدیل شـود،   انگرایی، به بیزاري از آرم اگر آرمان« :گویند خواهی می آرمان

یعنی دنبـال عـدالت، مسـاوات،     ؛بود ها باید دنبال آرمان پرستی است. کهنگی و پوسیدگی و کهنه

(مقام معظم رهبري، » عزت اجتماعی، سرآمد شدن ملی در جهان آزادي معنوي، آزادي اجتماعی،

زادي، معنویـت، و عـزت اسـت.    هایی مثل عدالت، مساوات، آ ها همان ارزش ). لذا آرمان1/9/78

اند از: اثبـات   نمایند که عبارت ها براي یک جامعه هفت اصل را مطرح می له در تبیین آرمان معظم

اسالم ناب محمدي و نفی اسالم سکوالر و اسالم متحجر، اعتقاد به ارادة مردم، اتکال بـه کمـک   

ف مستکبران، اسـتقالل، رد  الهی، طرفدار جدي حمایت از محرومان و مستضعفان در جبهۀ مخال

  ).14/3/94پذیري و وحدت (مقام معظم رهبري،  سلطه
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هـا   این است کـه ایـن ارزش   فرض بر، هاي الهی که از اسالم گرفته شده است اساس مفاهیم و ارزش بر

اي سـعی دارنـد    عـده اگرچـه   ).10/8/74، ي(مقام معظـم رهبـر   »دند یک جامعه را سعادتمند کننتوان می

، الشرایط مورد قبول مردم را بد جلوه دهند و از آن به حکومت فردي تعبیر کننـد  والیت فقیه جامع ۀمسئل

ها در زمان غیبت امام معصـوم   ترین حکومت اسالمی قانونمند ۀباید دانست که والیت فقیه عادل بر جامع

  :دارند یان میبرهبر معظم انقالب لذا است 

بخـش   مصدر و الهام صورتی داراي والیت است که در آن ولی مشخص بوده و عمالً یک جامعه در

ـ      هاي زندگی باشد. ها و فعالیت همه نشاط  ۀازآنجاکه ولی جانشین خـدا و مظهـر سـلطه و قـدرت عادالن

دهـد، خـرد و بیـنش انسـانی را بـه بـاروري        الهی در زمین است؛ همه را به سوي بندگی خدا سوق مـی 

انسان را به هدف و غایـت از   ةدهد، و خالصه انسانیت و پدید ان را به کار و ابتکار سوق میرساند، آن می

هاي دین بـه   یک از فرمان بخش را که هیچ و راز این سخن آگاهی ،سازد تر می آفرینشش نزدیک و نزدیک

  ).238، ص 1، ج 1363(امینی،  سازد اهمیت والیت نیست، آشکار می

غـرب شـکل گرفتـه، طـوري انسـان را       محور) بـه انسـان کـه در    یستی (انسانسفانه در نگاه اومانأمت

کـه هـر چـه را بپسـندد و اراده کنـد، همـان را مشـروع و قـانونی و غیـر آن ر ا           انـد  العنان دانسته مطلق

  نامند. غیرمشروع می

ـ وال. اي تالش دارند والیت فقیه را به معناي حکومت مطلقه فردي معرفی کنند؛ ایـن دروغ اسـت   عده ت ی

 ه، جایگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیري از انحراف به چپ و راست است؛ ایـن یفق

  ).14/3/83، ي(مقام معظم رهبر ترین مفهوم و معناي والیت فقیه است ترین و محوري اساسی



   ۹۷ يمنظر مقام معظم رهبر از يت اخالقيترب يها لفهؤم بر يليتحل

یـت  اهمیت علم اخالق با توجه به تأکیدهاى فراوان قرآن و روایات بر تزکیـه و تهـذیب نفـس، اهم   

ها و جوامع بشـرى و نجـات آنـان     زیرا اصالح انسان؛ پرداختن به مسائل اخالقى بر کسى پوشیده نیست

از مشکالت و معضالت و مفاسد فردى و اجتماعى، در پرتو تـرویج اخـالق بـه معنـاى واقعـى تحقـق       

، دچـار  ت جامعه جـدا کـرد  یرین را از حکومت و اخالق را از مدید یاز وقت یامت اسالم. خواهد یافت

  ).25/6/85، ي(مقام معظم رهبر اختالل شد
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 درشـخص   آموزد که هـر  یم به ما ،يریپذ تیصل مسئولا اوست. يریپذ تیبه کمال مسئول یآدمسعادت 

لحـاظ   کمـال انسـان چـه از    رشـد و  لذا خود مسئول است. يکارها امور وهمۀ  يبرا باشد، يا هر مرتبه

  :ارتباط دارد او يریپذ تیبه مسئول یلحاظ اجتماع از و چه يفرد و یروح

ـ  یسادگ ها به ینابسامان معضالت و از کنار قبال جامعه مسئول در طلب و تیعاف فرد  يدردمنـد  گـذرد،  ینم

؛ آن کشـانده اسـت   دان مبارزه بـا یبه م او را از او گرفته و ها خواب راحت را ضیاست که کمبودها و تبع

ـ  او هم نگاه کنـد؛  گران تالش کنند،ید تا ند،یبنش ست کناریل نیما وداند  یم میسه خود را کـه   ییا آنجـا ی

ـ ا راد گرفتن؛یبنا کند به ا ده شد،ییاش سا ک گوشهیا تا یو  سودش را ببرد؛ است، سودمند جـور انسـان    نی

  .)7/9/84، ي(مقام معظم رهبر میهم در جامعه دار

 خود با آن ارتباط دارنـد.  یو اجتماع يفرد یه در زندگها هموار است که انسان یمفهوم يریپذ تیمسئول

 مختلـف دارد.  يهـا  حـوزه  دربسـیاري   يریپـذ  تیمسئول ش،یخو اتع ارتباطیوس ةانسان به لحاظ گستر

سـت  یز طیمحـ  جامعـه و  خـانواده،  ش،یخالق خو تواند در ارتباط با یانسان م يریپذ تیمسئول يها حوزه

پـذیري   مسـئولیت  عهـده دارد.  بـر  يا فـه یوظ واست ت یمسئول يک دارایف گردد که نسبت به هر یتعر

. رگـذار خواهـد بـود   یالعـاده تأث  افراد جامعه فوق ین روانیتسک و یش رفاه اجتماعین به لحاظ افزایهمچن

بـه تمـام    احسـاس را ایـن   نگاه اسـالم،  ضمن برشمردن ماهیت احساس مسئولیت از يرهبرمقام معظم 

  فرمایند: می دهند و جوانب زندگی تسري می

احسـاس   مقابـل ایـن فکـر،    ۀنقط .انسان موجودي است مسئول. اعتقاد به مسئولیت انسان است تفکر، ۀپای

 و سرنوشـت جهـان،   در مسـئولیت در قبـال حـوادث زنـدگی؛     ،و نزدیکان  برابر خانواده در مسئولیتی، بی

هـاي   فقـط نسـبت بـه انسـان     این احساس مسئولیتپس  .باشد یز مین چه مسلمان، چه غیرمسلمان جامعه،

غیرمـؤمنین هـم احسـاس مسـئولیت      بلکه حتی نسبت به غیرمسـلمین و ، مؤمن نیست مسلم و عقیده و هم

  ).8/9/93، ي(مقام معظم رهبر کند می

ـ ید و یامـور فرهنگـ   همنوعان، مشارکت در یت حقوق اجتماعیرعا  کشـور،  دفـاع از  مشـارکت در ، ین

برابـر   فـه در یاحسـاس وظ  و یاجتمـاع  امور مشارکت در و... منکر از یامر به معروف و نه انفاق، جهاد،

۹۸      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

به مشکالت مسـلمانان   یاهتمام و يریپذ تین مسئولیچن یکساگر قدر مهم است که  آن یمسائل اجتماع

ر یپـذ  تیمسـئول  يها در گرو انسان يا جامعه شرفت هریپ رشد و .اسالم خارج است ةرینداشته باشد از دا

ـ اسـت و ا  ن افـراد یـ دسـت ا  ه درسرنوشت جامع. است ـ  موجـ ن مفهـوم  ی و مـانع از   یب آرامـش روان

ت و اهتمـام بـه مشـکالت    یاحسـاس مسـئول   يمنظر مقام معظم رهبر از. اجتماع است در یختگیگس هم

  ابد:ی یت مینیع یت اخالقیمسلمانان جزو اسالم است و در بستر ترب

وجود روان انسـان گذاشـته شـده     که در یبیعج يها ییو توانا یدانش انسان ،یحکمت انسان ،یانسان خرد

حکومـت   عـدالت،  جـاد یا ت دارند.یفه و مسئولیوظ یعن؛ یکند یل میک موجود مقتدر تبدیکه انسان را به 

 ).25/2/86، ي(مقام معظم رهبر است عهده افراد آزاد بر آباد، يایدن ،یروابط انسان حق،

  يريگ جهينت

سـاز تکـوین و تعـالی پیوسـتۀ هویـت       ماعی و فرایند زمینـه ترین جریان اجت تربیت اخالقی اساسی

متربیان مبتنی بر معیارهاي دینی و اخالقی به منظور آماده شدن جهـت تحقـق آگاهانـه و اختیـاري     

اهداف، معرفت، تحول، جامعۀ صالح، مراتب حیات طیبه در همۀ ابعاد است و ثمرة آن بـه اصـالح   

سـازد و تحقـق آن، هـم رفـاه اقتصـادي و هـم        تحول میشود بلکه کل جامعه را م فرد منحصر نمی

هاي  آورد. در مقابل، فاصله گرفتن از فضایل اخالقی مشکالت و گره فضایل اخالقی را به همراه می

هاي تربیتی محوریت  کند. لذا تربیت اخالقی نسبت به دیگر ساحت تر و بیشتر می زندگی را پیچیده

باور، متخلق به اخالق اسالمی و دیگـر   جوان متدین، دین و اولویت دارد و هدف اساسی آن تربیت

صـورتی بـراي جامعـه     شـخص عـالم در  هایی است که اسالم براي انسان برشمرده، است.  ویژگی

و پایۀ اساسی پیشـرفتی کـه    اصالح خویشتن آغاز کند تربیت و خواهد بود که از تأدیب وسودمند 

سـت علـم و دنیـا و ثـروت و فعالیـت زنـدگی را       محور آن انسان است و داراي بعد معنوي قوي ا

 و در همـۀ  شـود  مهیا صالح اي اي براي رسیدن به تعالی روحی قرار دهد تا در نتیجه، جامعه وسیله

عنصـر   کـه  و اخالقـی  دینی و معیارهاي باتقوا همراه صالح عمل بر اساس و اجتماعی فردي شئون

 و فضـایل  از مالحظـات  مسـتقل  تواند نمی اي جامعه هیچ .نمایند اقدام است زندگی نوع این اصلی

 کـه  اي نقطـه  بـه  رسـیدن  .کنـد  اقدام خود فرهنگی و و اجتماعی فردي امور بخشی امان به اخالقی

 آنها از جملۀ است معنوي و چه مادي چه الهی از مواهب افراد بردن و بهره انسانی کرامت شایستۀ

ـ  .ودنمـ  اشـاره  اخالقی و فضایل آزادي، علم به توان می هـاي   ه سـبب اهمیـت و ضـرورت ارزش   ب

  آموزشی جاي داده شوند. نظام تربیتی و در ها باید این ارزش اخالقی،
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