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 يكاتولكه و يدگاه امامياز د آن يهامؤلفهبررسي تطبيقي اخالقي زيستن و 
  / ينيدانشجوي دكتري اديان و عرفان تطبيقي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خممصطفي آزاديان  mustafaazadian@ Gmail.com 

   Amirkhavas@yahoo.comدانشيار گروه اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ر خواص /يام

 25/11/1395: پذيرشـ  09/07/1395: دريافت

 دهكيچ

سـتن و يز يقـبه اخال روان خود رايپدو آيين،  اماميه و كليساي كاتوليك است. اين مذهبمهم  يهااز بخش يكياخالق 
ي از گاري و رهـايتل بـه رسـيـسـتن شـرن نيز ي، اخالقـيكاتولكه و ياز نگاه امام. كنندميآن دعوت  يهات مؤلفهيرعا

 ييهاؤلفـهمعنا و بر چه اين است كه اخالقي زيستن، به چه م رديگ ق قراريد مورد تحقيه باك يپرسششقاوت ابدي است. 
آن  يهامؤلفـه سـتن ويز يقـمفهوم اخال يبه بررسي، قيرد تطبيكن مقاله با رويا؟ اند؟ عناصر سازندۀ آن كداماستوار است

، هـم كاتوليـك اماميـه و دهد كه وجوه تشابه و تمايز ميان اين دو آيين وجود دارد: هـمپردازد. اين پژوهش نشان ميمي

تلقي نسـبتا   ي زيستن نيزفهوم اخالقآورند و در مشمار ميندۀ اخالقي زيستن بهزاخالقي را دو عنصر سا «عمل»و  «عامل»

شـناختي آنهـا شـناختي و خداهاي دو عنصر سازنده و نيـز در مبـاني انسانيكساني ميان آن دو وجود دارد. اما در شاخصه
 شود.هايي مشاهده ميتفاوت

 .كيولاتكه، يامام ي زيستن، عامل اخالقي، عمل اخالقي،اخالق يها، مؤلفهي زيستناخالق: هاكليدواژه
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 ستنيز ياخالق يمعناشناس

 الف. اماميه

 نسان، اعم ا يرو و سرشت باطني، نيه، خويسج يخُلق و خُلُق، در لغت به معنا يهاجمع واژه، «اخالق»

همر ، لق. خُلق و خَق، ذيل واژۀ خلق(1404فارس، ق، ذيل واژۀ خلق؛ ابن1410)جوهري، ده و ناپسند استياز پسند

بما  هكمانسان است و به سرشمت و بماطن او اشماره دارد  يل درونكشلق ي خُشه است، ولير يكدو از 

ده يممه بمما مشمم  دكممانسممان اسممت  يل و صممورت همماهركاسممت و خَلممق شمم كرت قابممل دريبصمم

كبهق ببالخُلق بضمق ابالقو بكبنقا    »سمد  ينويم منظورابن. ق، ذيل واژۀ خلق(1412اصفهاني، )راغبشوديم

ب  بالمختصقهبض ق  بكبمع  يتهبا هبلِصُ رباال س نبالب طنهبكبهيب فسهبكباكص ف الدينبكبالطَبعبكبالسَّجيهبكبحقيق
، 4ق، ج 1408منظمور، ابن)«ضمنزلهبالخَل بلص رتهبالظ هرهبكباكص ف  بكبمع  ي  بكبل  باكصق  بحسقنهبكبيبي قه

قمد  ك اممر ٌانّ  »يكي از مسلمانان فرمودان خَلق و خُلق، خطاب به يم كيكبا تف، امبر اعظ ي. پذيل واژه(

آممده اسمت   شمانيا ين در دعاهايهمچن. (677، ص 2ج ق، 1416قممي، )«كفَاَحسِن خُلقَ كاَحسَنَ اهللُ خَلقَ

ن اسمت كممم انسمان يل هماهركه شكگونه ن، هماني. بنابرا(680همان، ص )«يو خُلقِ يالله ّ حَسِّن خَلقِ»

و  ن اسمت زشمتكممم، آن يهمايژگيو و ات و اوصما يواسطۀ خُلقهز بيبا باشد، باطن او نيا زيزشت 

 .(51، ص 1371مسكويه، )ابنا ناپسند باشديده و يپسند ،بايز
ه افعما  كمشمود يماطمالق  يات و صمفات راسمن نفسمانكاخالق، به مل ياخالق در اصطالح علما

ات يمفدر توضيح معناي اخالق بايد گفمت  كي. )هممان(شوديدرنگ و با سرعت انجام ميب، متناسب با آنها

دار يماگر در نفم  راسمن و پاي، ت نفسانيفكي شوند.تقسي  مي« ملكه»و « حا »به دو قس  انسان  ينفسان

الزوا  و عيسمر «حما » شمود.يخوانده م «هكمل»و اگر در نف  رسوخ و ثبوت داشته باشد  «حا »نباشد، 

ل يمزا ينمده كاست و بم ن و عادت، در نف  ثابت و مستقريرار، تمركبر اثر ت «هكمل» امااست، زودگذر 

  ن، اخالق عبارت اسمت ازيبنابرا. (46تا، ص ؛ نراقي، بي64، ص 1356؛ طوسي، 135، ص 1385)طباطبائي، شوديم
  متخلّمق بمه از نفم يبا، بمه آسمانيا زيارها، زشت كشود يب مموجه ك يئات روحيو ه يات نفسانكمل

ار خمود را انجمام كمها به سمهولت، حرفه ها وه صاحبان صنعتكگونه هماناخالق خاص، صادر شود. 

، ص 1377)جموادي آملمي، نندكيا بد ميار خوب كله ه  به سهولت، يات فاضله و رذكدهند، صاحبان مليم

 يارهماكش يدايمه موجب پكاست  ياخالق هرگونه صفت نفسان  ه معتقدنديشمندان امامياند ي. برخ(73

ن يمدار. مطمابق ايمصمورت ناپاه دار باشد و مه بيابه صورت پ يا بد بشود؛ مه آن صفت نفسانيخوب 

ات و كمرد و اخمالق شمامل مليگيم يدر گسترۀ اخالق جا، انسان يو ارزش يارياخت يارهاكمعنا، همۀ 
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ه متصم  است، كمانسان  يارزش يارهاك، و همۀ يدار نفساني، حاالت و صفات ناپايدار نفسانيصفات پا

لمت يش رذيدايما موجب پ، يرا فراه  آورند يمالك ينف  انسان يتوانند برايشوند و ميبه خوب و بد م

 .(240، ص 1376؛ همو، 15، ص 1370)مصباح، در نف  شوند يو نقص
شمخ   ، يعنميسمتنيز يشود. اخالقميروشن م« ستنيز ياخالق»مراد از ، اخالقبر اساس تعري  

 يآگماه بما يباشد و در زندگ ،اتكر مليات و غكاع  از ملي، اخالق يهايژگيصفات، حاالت و و يدارا
ا ر يممالكنفم   يتواننمد بمرايشموند و ميه متص  به خوب و بمد مي، كارزش يارها، كار خوديو اخت
ت دارد و ه  جنبمۀ مببم، ستنيز يدر آن شوند، انجام دهد. اخالق يش نقصيدايا موجب پينند و كفراه  

شمد و با يصفات خموب اخالقمحاالت و  بت، اين است كه انسان داراي فضائل،. جنبۀ مبيه  جنبۀ منف
، ئملرذا يدارا ه انسانكن است ي، اياما جنبۀ منف. انجام دهد يو خوب اخالق يارزش يارها، كبه تبع آنها
 و زشت انجام دهد. يرارزشيغ يارها، كباشد و به تبع آنها يو صفات زشت اخالق حاالت

 ب. كاتوليك

مند داشمته لتيات فضمكاوصا  و مل، درون نف  خود ه انسان دركبدان معناست  يكاتولكدر « اخالق»
 دهد يرا انتخاب و انجام م يكن يارهاك، يمطابق با آن اوصا  خوب درون، رونيباشد و در ب

فضيلت عبارت است از: گرايش مدام و راسخ به انجام دادن خير، و بررا  خر ا ايرم ام ران را 
اش يمند با تمام قوا  حسري و روحرانسان فضيلتكند كه ... اعمال نيك به جا آورد، .... فراهم مي

كنردتتعاييم اش انت را  ميرو به سو  ني ي دارد؛ او در پي ني ي است و آن را در اعمال واقعري
 (.1803، پاراگراف 1393كليسا  كاتوييك، 

ري آيند. فضائل ه  ميموۀ اعمما  خوبنمد و هم  بمذفضايل اخالقي با تالش آزادانه به دست مي
سمان و اي انجام اعما  اخالقاً خوب. از نگاه كاتوليك، فضمائل اخالقمي هممۀ قمواي انهستند بر

كننمد و شمخ  را بمه سموي همد  سراسر وجود او را براي مشاركت در محبت الهي آماده مي
دهند. هد  اخالقي زيستن، ايمن اسمت كمه شمخ  در محبمت الهمي سير مي« اخالقي زيستن»

بيه ندگي بر اساس ايمان و فضائل اخالقي، بمه خداونمد شممشاركت كند و تالش كند از طريق ز
س . هد ، احسا(8  4فيليپيان )«مند اين است كه شبيه خدا بشوي هد  يك زندگي فضيلت»شود  

مخلموق  وتماس انسان با خدا و اتحاد پيوسته با اوست. البته، عارفان مسيحي جدايي بين خمالق 
محبمت  حدت با خدا، اتحاد روحاني خالق و مخلوق دردانند. منظور آنان از ورا امري قطعي مي

 واسطه بين انسان و خداست، هد  اتصما  بمه وجمود نامحمدودو اراده است. هد ، ارتباط بي
 .(343م342، ص 1393زاده، )باغباني و رسو الهي است



10    ،1395اول، زمستان  شمارههشتم،  سال 

نهما آج يو اهدا  و نتما يت فضائل اخالقيبه اهم ييبايبه ز« وهك يموعظه رو»در  يسيحضرت ع

 ند كياشاره م
را يرز ؛انيرحرال ماتمه خوخرا بر. شان استيوت آسمان از آن ا را مليز؛ نان در روح يحال مسه خوخا ب

حال هخوخرا بر. م خواهنرد خرديشان وارث زمريرا ايز ؛مانيحال حلهخوخا ب. افتيخواهند  يشان تسليا
رحرم  شانيرا بر ايز؛ نندگانكمحال رحه خوخا ب. ر خواهند خديشان سيرا ايز؛ گرسنگان و تشنگان عدايت

؛ نندگانكحرال لرل ه خوخا ب. ديشان خدا را خواهند ديرا ايز؛ دالنكحال پاه خوخا ب. رده خواهد خدك
ن وت آسرما را مليز؛ عدايت  شان براكحال زحمته خوخا ب. شان پسران خدا خوانده خواهند خديرا ايز

  دخاطر مم هر س م بره ند و جفا رسانند و بيگو چون خما را فحش؛ ديخوخحال باخ. شان استياز آن ا
ه ه بركا ريز؛ م استيرا اجر خما در آسمان عظيز؛ ديم نمائيعظ  د و خاديخوش باخ. ندياذبانه گوكبر خما 

ترا اعمرال  د نور خما بر مرردم بتابرديم بگذاريدند، ...، همچنيرسانيقبل از خما جفا م  ايطور بر انبميهم
 .(16م1  5)متي نديد نمايه در آسمان است تمجكپدر خما را ده يخما را د  وي ن

هاي وهكاتوليك معتقد است  فضائل بر دو قس  است  فضائل انساني فضمائل الهمي. فضمائل انسماني شمي

تممايالت  وهاي پايدار، كماالت معمو  عقل و اراده هستند كه بر اعما  ما حاك  هسمتند راسن، گرايش

، 1393توليمك، )تعمالي  كليسماي كاكننمدر ما را مطابق با عقل و ايممان همدايت ميبخشند. رفتاما را نظ  مي

يگمر د. از ميان فضائل انساني، مهار فضيلت اصلي و نقش محوري دارند و فضمائل (1804پماراگرا  

روي و ميانمه در گرداگرد آنها قرار دارند. اين مهار فضيلت عبارتند از  خردمندي، عدالت، بردباري

عت و   حكمت، عمدالت، شمجاعبارتند از ليفضا نياز ا يگريد ريتقر. (1805م1804اراگرا ، )همان، پ

 .(1104، ص 4، ج 1371)دورانت، عفت

 يرابرا  يآدم يشه دارند و قوايدر آنها ر يانسانفضائل  هكهستند  يلي، فضايالهفضائل  اما

ي، الهفضائل  شوند.يا مرتبط مبه خد ماًيمستق، لين فضاينند. اكي  ميتنظ يعت الهيت در طبكمشار
 بهي، اله گردانند. فضائليز ميبخشند و آن را متمايات مياند و به آن حيحيمس يت اخالقياساس فعال

شان ياده است تا يرا خدا در نفوس مؤمنان دمفضائل  نيا. بخشنديل و جان مكش ياخالقفضائل  همۀ

ضور و عمل باق حيابند. آنها مي يستگيشا يابد يگزند ينند و براكه مون فرزندش عمل كند كرا توانا 

سه  يلهافضائل  .(1813م1812، پاراگرا ، 1393)تعالي  كليساي كاتوليك، ها هستندانسان يالقدس در قواروح

 .(13  13)او  قرنتيان يد و محبتمان و امي  اميز هستند

قلممداد  يژگين ويترد و مه لت محبت در فراز قرار داريعامل، فض يات درونكان اوصا  و مليدر م
نماه و ه درونشمان از گكماممل صمادر خواهمد شمد كبه نحمو  يسانكلت تنها از ين فضيا شود. مطمئناًيم

 باشد. كها پايآلودگ
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صمه ه خاليدر دو توص، نيشيپ يايتب انبكه تورات و كان آموخته است يحيبه مس، يسيحضرت ع

ر خمود كم فو تما ييتمام د  و تمام نف  و تمام توانا خود را به يه خداوند، خداكناينخست »شود  يم

؛ لوقما 31مم30  12؛ ممرق  39م37 22متي )«ه خود را مون نف  خود محبت نمايهمسا ،هكنيدوم ا. محبت نما

ر و هممه ع اسمرايماگر نبوت داشته باش  و جم»د  يگوين دو فرمان ميت ايدر اهم، پول  رسو  .(27  10

چ يهم، اشم بن  و محبمت نداشمته كمها را نقمل وهكه ك يامل داشته باش ، به حدكمان يعلوم را بدان  و ا
شته باشم ، بدن خود را بسپارم تا سوخته شود و محبت ندا، ع اموا  خود را صدقه ده يهست  و اگر جم

؛ اسمت ينملت داشمتن محبمت دروين فضيترمه ، نيبنابرا .(3م2  13رساله او  به قرنتيان )«برميچ سود نميه

 ند.كيمحبت خدا قرار دارد و هماهنگ با آن عمل م يه در راستاك يبتمح

و  يبارگ ك  غمرور، آز، حسمد، خشم ، شمهوت، شمقرار داردلت، هفت گناه ين هفت فضيدر برابر ا

خ  شم. در نتيجه، اخالقي زيستن در كاتوليك، بمدان معناسمت كمه (1104، ص 4، ج 1371)دورانمت، يتنبل

وصا  و ملكات زشت اخالقمي پماك و بمه اوصما  و صمفات خموب اخالقمي اوالً، درون خود را از ا
اعمما   از انجمام وآراسته گرداند. ثانياً، در رفتارهاي بيروني خود، مطابق فضائل نيكوي اخالقي عمل كند 

 گيرد.زشت اجتناب ورزد. اخالقي زيستن دو ساحت دروني و بيروني شخ  را دربر مي

 ستنيز ياخالق يهامؤلفه
 ديدگاه اماميهالف. 

 ،ن دو عنصمريااز هريك  .ياخالق «عمل»و  «عامل»ستن دو عنصر سازنده دارد  يز يه، اخالقياز نگاه امام

   ينكيم يب آنها را بررسيه به طور جداگانه و به ترتكدارند  ييهاشاخصه

 يدر ارتباط با عامل اخالق. 1

، ها باشمدط و شاخصمهيه واجمد شمراك يصه شخكن است هاي عامل اخالقي ايدربارۀ مؤلفهثمرۀ بحث 

از شمود و ميش يسمتاهمد، مببمت و خموب انجمام د كار اگر يعننسبت به كارهاي خود مسئو  است؛ ي

فمر كي ه،گرفتمسمرزنش قمرار ن و يممورد تموبكند. اما اگر كار بد انجام دهمد، ميافت يخداوند پاداش در

 هايي است هحا  بايد ديد عامل اخالقي داراي مه مؤلف د.يخواهد د

 يل آگاهيان تحصكا امي يعقل و آگاهـ 

ي ن مشخصه باشد، عامل اخالقميفاقد ا يسكاگر ، ني. بنابرادارد يعقالن كسي است كه قوۀ يعامل اخالق

ق، 1406)طوسمي، كنمدقوۀ عقالني آگاهي و يا امكان تحصيل آن را براي شخ  فراه  مي. آيدشمار نميبه
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سمت. وا يعقالنم قموۀ عمل مرهون و مسبوق بمه يو بد ينسبت به خوب يعامل اخالق يآگاه .(117ص 

انجمام  يد انجام دهد و مگمونگيآنچه با يه نسبت به خوبك خواهد داشت يت اخالقيگاه مسئولآن، فرد

در  يعنم؛ يالزم را داشته باشمد يان آگاهكا امو ي ند، آگاه باشدك كد تريآنچه با ينسبت به  بدنيز آن، و 

ه بمه كم ييها. انسمان(117مم116)هممان، ص نمدكل ين علم  را تحصميه بتواند اكباشد  يتيت و وضعيموقع

شمان وجمود داشمته باشمد، يبرا ين علمميل منيان تحصكاما ام، خود بالفعل عل  ندارند ي  اخالقيوها
را  ين علمميبمه منم يابيان دسمتكمه امك يسان، كدر مقابلمسئوليت اخالقي دارند. نسبت به اعما  خود 

، ليمن دلي. بمه همم(76، ص 1379)ديلممي و آذربايجماني، خواهنمد بمود يت اخالقيفاقد مسئول، باشند نداشته

ار كمه كمنيا يشمخ  عاممل بمرا  معتقدنمدي، اريماخت فان اسالمي در بحث از شرايط تحقق عمللسويف

رد، و كمر ار را تصوكهمه جوانب  يوقت. ندكار را درست تصور كد بتواند آن يابتدا با، انجام دهد يارياخت

 ياريم يما  اخالقمكل به يرا در ن يتواند ويد است و ميش مفيار براكه انجام آن كد يق رسين تصديبه ا

؛ رسمديجاد شموق، نوبمت بمه اراده مياز اپ  ند. كيدا ميار پكصورت شوق به انجام آن  نيرساند، در ا
ق يبمه تصمد، نيشميدر مرحلمۀ پ ياخالق ، اگر عاملروايندهد. ازد و انجام مينكيار را اراده مكآن  يعني

 را انجمام نخواهمد داد. كه انجام آن عمل برايش ضرر دارد، آن عمل ندكق يتصد   فايده نرسد و ياحصو

 .(136، ص 1385)طباطبائي، باشدد آگانه يبابه هر حا ، ه  انجام عمل و ه  ترك اختياري آن، 

 قدرتـ 

مؤلفمه در  نيمآن را دارد. ا كتمر ييا توانمايمو  يل اخالقانجام عم ييه تواناكاست  يسي، كعامل اخالق

عَ  ب» د قرار گرفته است كيتاب و سنت مورد تأك بلَالبيالِّفُباللاهُب َفْسقا بِاِلابكُنقْ  بمَق ببَتْبكَبعَلَي ق ق بمق ب سقَ

را  طماقيال  بمايملكت ماننمد قمبح يين آن پرداخته، داليليز به تبيه نيشمندان امامي. اند(286بقره  )«ا تَسَبَتْ

 .(240م235ق، ص  1405؛ صدر، 301، ص 1ق، ج 1411)سبحاني، اندردهبيان ك

ز يمد ا  بال مكم، باشد يل و مقدماتيۀ ابزار، وسايمستلزم ته يفيلكت يه اداك يدر صورتگفتني است، 

   قمدرت ويلكفه و تيل   نسبت به آن وهكصورت، در واقع، م نير ايدر غ. ديآعهده آن مقدمات ه  بر
 .(119م118، ص ق1406؛ طوسي، 277م276، ص 1361)مطهري، نخواهد داشت ييتوانا

 اريو اخت يآزادـ 

مؤلفۀ مه  ديگر اينكه عامل اخالقي در انجام كارهاي اخالقي خود، آزادي و اختيار داشته باشمد. كمار 

شمود. ادر شود كمه از روي علم ، اراده و انتخماب از عاممل اخالقمي صماختياري به كارهايي گفته مي
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هاي گوناگوني در برابر خود داشته باشد و با سمنجش از ميمان آنهما، فيلسوفان اماميه، به عاملي كه راه

هايي اختصاص دارد كه پميش گويند. اين قصد و گزينش، به فاعلمي« فاعل بالقصد»يكي را برگزيند، 

كننمد. در ام كمار پيمدا مياز انجام دادن كار، تصور، سپ  تصديق به فايده كار، سمپ  شموق بمه انجم

. بنابراين، اختيمار و آزادي بمه (87، ص 2، ج 1366)مصباح، گيرند آن كار را انجام دهندنهايت، تصمي  مي

گيري و توانايي برگزيدن انجام يك كار، از ميان كارهاي متعدد است. اين اختيمار معناي قدرت تصمي 
كلي، مالك مسمئوليت طورو پاداش و كيفر و به با انتخاب، قصد و گزينش برابر است و مالك تكلي 

 .)همان(رودشمار مياخالقي به

 ت و قصدينـ 

ا  ت از اعمميمدهمد. نيانجمام م يت و قصمد اخالقميمخود را با ن يارهاي، كسي است كه كعامل اخالق
ر در نظم اركمه از انجام كاست  ييت نهايقت آن توجه نف  به آن غايحق. انسان است يو جوانح ينفسان

بعْمَقلُيَب ُقلٌّبيُلْ» ه در قرآن آمده است كمنان. لۀ نف  استكاعما  انسان تابع شااز نگاه اماميه، رد. يگيم
[ بمدنى و روانى] ساختار حسب بر ك  هر و؛ بگ(84اسرا   )«نَبِيلا بأَهْدَىبهُ َبضِمَنْبأَعْلَ ُبفَرَضُّاُ ْبشَ  ِلَتِهِبعَلَى
ات كم، همان مل«لهكشا»مراد از  است. داناتر، باشد تريافتهراه كه هر به شما پروردگار و كندمى عمل خود

 عمما  تمابعه آن هسمتند و ايملۀ ثانوكات شمايۀ نف  و نيلۀ اولكات شاكدار در نف  است. مليراسن و پا
ه باشمد، لۀ روح او شدكه و شايۀ نفسانكن حبّ ملياست است و ايحبّ جاه و ر يه داراك يسكآنهاست. 

ان دهمد، تمابع همممطلوب خواهد بود؛ اعمالي كه اين شخ  انجمام ميدن به آن يلش رستِ آمايغا
جماه و  دهد كه به آن مطلوب و غايت نفساني، يعنميغايت است. تنها به اين نيت و قصد انجام مي

 .(324، ص 1380)موسوي خميني، مقام واصل شود
قمرب الهمي و كسمب رضمايت بهترين نيت و قصد در انجام و يا ترك هر عملي، نيت نيل بمه 

خداوند است. به همين دليل، اگر عامل از روي غفلت، خطا، سهو و عادت كاري را انجام دهد و يا 
، ص 1367)مطهمري، گمردداينكه قصدي غير از رضاي خداوند داشته باشد، اين شاخصه مخدوش مي

مل به خداونمد ايممان شود كه عا. نيت كسب رضايت الهي، زماني از عامل اخالقي متمشِّي مي(195
تواند به منين قصمد و داشته باشد. كسي كه خدا را نشناخته و به او ايمان نياورده باشد، هرگز نمي

نيتي دست يابد. بنابراين، از نظرگاه اسالم، ارزش اخالقي كار، به نيت و ارزش نيمت نيمز در ايممان 
بفَلَنُ ْيينَّقهُبمُقْْمِنٌبهُق َبكَبأُ ْثقيبأَكْبذَ رٍبمِنْبص لِ  ابعَمِلَبمَنْ»فرمايد  دليل، خداوند ميريشه دارد. به همين 

 و كنت  شايسته  كار زن يا مرد از كس هر؛ (97نحل  )«يعْمَلُ نَب   ُ ابم بضِأَحْسَنِبأَجْرَهُ ْبلَنَجْزِينَّ ُ ْبكَبطَيبَةابحَي ةا
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 انجتا  آنچت  از بههتر آنتان بت  اًمستم  و بخشتي [ حقيقتى] حيتا  اىپاكيزه زن گى با را او قطعاً باش  مؤمن

 .داد خواهي  پاداش دادن مى

 ي. در ارتباط با عمل اخالق2

 ل باشد يذ هايعمل انسان، وقتي عمل اخالقي است كه داراي شاخصه

 ويكت نيبرخوردار از نـ 

قمت يقروح و ح انسمان ت به عمملينعملي اخالقي آن است كه با نيت و قصدي نيكو انجام شده باشد. 

اعما  وابسمته  ؛ ارزش(312؛ ص 70ق، ج 1403مجلسي، )«يلّ امر  ما نوكات و ليانّما االَعما ُ بالن» بخشد يم

ر از خمود برتم يگماهيجا نيمت .مانديم يرده است باقكت يانسان فقط آنچه ن يبراو  ات افراد استيبه ن

، تيمملش برتر است. نمن از عؤت مي؛ ن(84، ص 2ق، ج 1388كليني، )« ِيةبالمُْمِنِبخَيرٌبمِنبعَمَلِهِ»عمل دارد  

؛ مما  و نقم  اعمما  بمه آن اسمتكاملۀ عمل و فصل محصِّل اوست، و صمحت و فسماد و كصورت 

. سمتاناق   يتام و گاه ين است و گاهيتوه ي  و گاهيتعظ يت، گاهيمنانچه عمل واحد به واسطۀ ن
وت اسمفل و صمورت موحشمۀ كملاز م يله دارد و گماهيۀ جميو صورت به يوت اعلكاز سنن مل يگاه

 .(324، ص 1380)موسوي خميني، مُدهشه دارد

 تيان عمل و نيتناسب مـ 

عاممل،  عمل اخالقي، بايد با نيت و قصد عامل اخالقي تناسب داشته باشد. براي مبما ، اگمر قصمد

اين، كسب خشنودي خداوند است، بايد كارهايي كه مورد رضايت خداوند است، انجام دهد. بنمابر

رممت و قصدي تنها با نوع خاصي از عمل سنخيت و تناسب دارد. براي نمونه، با تجاورز بمه حهر 

ه دسمت بتوان رضايت و خشنودي خداوند را اموا  ديگران، و يا با دروغ و خيانت در امانت، نمي

 .(167، ص 1370)مصباح، آورد

 ـ حسن ذاتي عمل

ن باشمد. ذات عمم هاي عمل اخالقي، اين است كه عمليكي ديگر از مؤلفه ل بذاته خموب و حَسمَ

ت اننمد سمرقمكما  آفرين باشد و مدح عقال را برانگيزد. مانند شجاعت در برابر دشمنان. اما عملي 

سمرقت  هاز اموا  ثروتمندان، به نيت كمك به نيازمندان، هيچ ارزش اخالقي نخواهد داشت؛ مراكم

 ذاتاً عملي بد و قبيح است.
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 يكاتولكدگاه يدج. 

توق   يقاخال «عمل»و  «عامل»ستن بر دو عنصر سازندۀ يز يه، اخالقي، همانند اماميكاتولكاه از نگ

تر مه ، نآ ياست. البته، ساحت درون يرونيو ب يدو ساحت درون يستن دارايز يدارد. در واقع، اخالق

 شود و نه ازيانسان از درون نج  م يك،اتولكرا به اعتقاد ياست؛ ز يرونيتر از ساحت بنندهكنييو تع

، خباثت، ؛ و طمعيفسق و قتل و دزد، زنا، االت بديخ، شوديرا از درون د  انسان صادر ميز» رون يب

گردد و يبد از درون صادر م يزهاين ميا يتمام. غرور و جهالت ،فر، كمش  بدي، پرستشهوت، ركم
دادن اعما   در انجام گاه صرفاًچين هستيز ياساس، اخالقنيا. بر(23م21  7 مرق )«گردانديم كآدم را ناپا

صادر  يلهمان و محبت ايماالما  از ا يد از قلبيه باكبل، محصور نخواهد شد يبه هاهر درست اخالق

 از يو هاهر كه به اطاعت خشك يانيهوديبه آن دسته از  يسيحضرت ع، لين دليگردد. به هم

رده كته نمان، محبت و عدالت آراسيهمچون ا يد  خود را به فضائل اخالق، ردهكتفا كعت ايام شركاح

ر ره را عشيز ود[ يه نعناع و شِبِت ]شِوكار كايان ريسياتبان و فركبر شما از  يوا» د يفرمايبودند، م

ست آنها را بجا يبايد. مياردهك كمان را تريعدالت و رحمت و ا يعن؛ يعتيام شركد و اعظ  احيدهيم
الت، حاالت يز تخد ابتدا درون را ايشخ  با، ني. بنابرا(23  23 متي)«دياشرده بكن كز ترين را نيا، آورده

ار آورد. يكو ببو و در مرحله بعد اعما  نيكتا بتواند اوصا  ن، ديه نمايله تخليو اوصا  بد و رذ

رونش يا باله و بشقاب را طاهر ساز تيدرون پ! ور او ك يسيفر يا» د يفرمايم حيمس يسيه عهمچنانك

 رونيه از بكد يباشيد شده ميه مون قبور سفكار كايان ريسياتبان و فرك يبر شما ا يوا. ر شودز طاهين

ز يا نن شميهمچن. ر نجاسات پر استيمردگان و سا يهان درون آنها از استخوانيكل، دينمايو ميكن

 .(28م26  23 متي)«ديو شرارت مملو هست ياركاياز ر ن باطناً يكل، دينمائيبه مردم عاد  م هاهراً
بممراي اينكممه شممخ  و عمممل او در دامنممۀ اخالقممي زيسممتن جمماي بگيرنممد، بايممد داراي مؤلفممه و 

 پردازي  ها ميهايي باشند كه در اينجا بدانشاخصه

 يدر ارتباط با عامل اخالق .1

 يعقل و آگاهـ 

سمي كخدا آدمي را موجودي عاقل آفريد و به او كرامت »عامل اخالقي، عاقل و خردورز است. 

 پماراگرا  ،1393كاتوليك، كليساي تعالي )«تواند اعمالش را اجرا و ضبط و مهار كندرا عطا كرد كه مي

گاهانه رو، عامل خردمند كارهاي خود را آاينانجامد. از. خردورزي، به دانش و معرفت مي(1730

 دهد.انجام مي
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 ارياختـ قدرت و 

 نيمام دادن اردن، انجكا نيردن كقدرت عمل   ارت است ازعب يدارد. آزاد يار و آزادي، اختيعامل اخالق
مشممه سر ين قمدرت از خمرد و ارادهت خود شخ  ايز به جا آوردن اعما  آگاهانه با مسئوليا آن و ني

اند، مسمئو  اعمما  يه اعمالش ارادكتا آنجا  يه آدمكشود يسبب م يآزاد .(1731 پاراگرا  )همان،رديگيم

ممل گمر عوايد و ديشمد يهايراه، ترس، عمادت، دلبسمتگكجهل، غفلت، ا»، يلدلن يش باشد. به هميخو

 يا حتميمد اهش دهنمكعمل را  يكت در قبا  يت اسناد و مسئوليتوانند قابليمي، ا اجتماعي يشناختروان

 .(1734همان، پاراگرا  )«نندكرفع 

تدا در اباوند ها برخوردار است؛ زيرا خدكاتوليك معتقد است  عامل اخالقي از اين شاخصه
انديشه  تنها در ساحت روح و، خود آفريده بود. شباهت انسان به خدا و به صورت انسان را شبيه

بت با آن مح نه در ساحت جس . خداوند به انسان عقل داد تا بتواند استدال  كند، قلب داد تا، بود

اشته دو دوستي  ا خدا معاشرتروح داد تا بتواند با آن ب. كند، اراده داد تا كارهاي نيكو انجام دهد

، 1361ر، )ميلكند خدا آفريده شد تا بتواند خدا را بشناسد و با او ارتباط پيدا صور  باشد. انسان به

انه اند آزاد، خداوند انسان را به صورت خود آفريد و به او فكر، احساس و اراده داد تا بتو(129ص 

كند  مان، وفاداري و قدرشناسي او را خدمتخدا را حمد و ستايش كند. او را بپرستد و با اي
 .(504، ص 1381كتاب مقدس،  دائرةالمع ر )

 يتوانست زندگيم يعن؛ يده شده بوديمختار آفر امالً كو  كپا خلقت، ذاتاً يجه، انسان در ابتدايدر نت
در  يبه روشن، اريو اخت يآلوده گردد. اصل آزاد يا به گناه و نافرمانيند و كپسندانه را دنبا  ك و خداپا
ن، يبب»؛ (26  11 تبنيه)«گذارميش شما ميت و لعنت را پكن، من امروز بريبب»ان شده است  ين فقرات بيا

 .(15  30 تبنيه)«امتو گذاشته يش رويرا پ يو مرگ و بد يو خوب يمن امروز زندگ
و بما  ردنمدكه اسمتفادخود سو  يار و آزادي، از اصل اختحضرت آدم و حوا  معتقد است يكاتولك

ي، ن نافرممانيمبمه ا، تيحيدر مسبه گناه آلوده شدند. ، هردك ينافرماناز خدا  ،وه درخت ممنوعهيخوردن م
 شموديگفتمه م يا گنماه اصمليم (Original sin)«هيمگنماه اول»ه به سقوط حضرت آدم و حوا منجمر شمد، ك
ه همۀ آنهما ك يابه گونه، ردكت يدو سرا به فرزندان آن، ن گناهي. ا(2005، ديكشنري آكسفورد كليساي مسميحي)

، ول پمننمد. ك يگزند يتوانند اخالقيه آنها نمكب شد ، موجن امريهم. نديآيا ميگناه آلود به دن يبا حالت
 سد ينويان ميخود به روم ۀدر رسال

. دانم كه در مم يعني در جسدم هيچ ني ويي ساكم نيست؛ زيرا كه اراده در مم حاضر استزيرا مي
خرواهم كنم، بل ه بد  را كره نميخواهم نميزيرا آن ني ويي را كه مي؛ ما لورت ني ي كردن نيا
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بل ه گناه كه در مم سراكم ، مم ديگر فاعل آن نيستم، كنمخواهم ميكنم. پس چون آنچه را نميمي
 (.20-18: 7 تروميان، است

ه سماخت و ه او تممام نسمل بشمر را آلمودرد، گناكحضرت آدم گناه  يوقت» سد ينويان ميدر نامه به روم

گشمت؛ ممون  يو تبماه يز دمار فرسمودگيهمه م، جهيوع مرگ در سراسر جهان شد. در نتيب شموج

دم آط حضمرت سمقوه و يمگنماه اول  معتقمد اسمت نيآگوسمت. (19م12  5 روميان)«ردندكها همه گناه انسان
بمه ، اشمتهند يآزاد، خموب يارهماكدر انجمام اما . آزاد باشد ياب بدكها در ارتاراده انسان، موجب شد

 ييتنهاست و مما بمهش به گناه ايده، گرايه از آدم به ما رسك يگناه، ازمند باشد. از نگاه اويض خداوند نيف

ده ركمح ههمور يه در مسمكمض و لط  خداسمت يار فكتنها ماره .  يگردخدا باز يسو   بهيستيقادر ن

ب شمد موجمه كمذهمن انسمان شمد  يرگين سبب تيهمچني، اصل. گناه (91 و 87، ص 1363)ياسپرس، است

جمه يدر نتشمد.  ي ز ضعين اراده انسان نيند و از خرد خود بهره ببرد. همچنكر كف يدرسته انسان نتواند ب

. (475، ص 1385گراث، ك)مم ندكتواند آنها را درمان ي  دهد، و نه ميخود را تشخ يهايماريتواند بينه م
ه در يموله در اثمر گنماه اكماسمت  يهممان فسماد يرونينماد ب، شونديب مكها مرتسانه انك يهمه گناهان

 .(68تا، ص )استات، بيوجود آمده استه عت بشر بيطب

 ا آفريدهبنابراين، به اعتقاد كاتوليك، گناه نخستين، وضعيت اوليه انسان را كه به صورت خد

رد امل اخالقي وجود داشت، خدشه واهايي كه در عشده بود، دمار آسيب كرد و به همه شاخصه

 وليه خوداساخت. ذهن، اراده، احساسات و اميا  انسان، در زير سيطرۀ گناه قرار گرفت و كاركرد 

وي لط  ررا از دست داد. در اين حا ، اخالقي زيستن مقدور نخواهد بود، مگر اينكه خداوند از 
گانه يد. خداوند از روي محبت، فرزند اي بينديشد و خدا همين كار را ه  كرو محبت خود ماره

هان را جزيرا خداوند »آدم را از آثار گناه اصلي برهاند  را فرستاد تا بني خود عيسي مسيح

يات ، بلكه حقدر محبت نمود كه پسر يگانۀ خود را داد تا هر كه به او ايمان آورد، هالك نگردداين

لۀ او ا به وسيرستاد تا بر جهان داوري كند، بلكه تجاوداني يابد؛ زيرا خدا پسر خود را در جهان نف

ه بمندي از فيض عيسي مسيح، اين است كه شخ  . شرط بهره(17م16  3 )يوحنا« جهان نجات يابد

خستين نديده، جبران و انسان دوباره به وضعيت آن حضرت ايمان بياورد. با ايمان، وضعيت آسيب
ه . بنابراين، از نگا(196تا، ص ؛ تيسين، بي190، ص 2ج  ق،1268كاني،  االمير )ان گرددخود بازمي

هت، هاي عامل اخالقي هستند. به همين جهاي متدين مسيحي، داراي همۀ شاخصهكاتوليك، انسان

 در قبا  كارهاي خود مسئوليت اخالقي دارند.
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 يارتباط با عمل اخالقدر  .2

« ازندهسمعناصمر »ا يمو  «منمابع» به عنموان هكسه مؤلفه است  يدارا يعمل اخالق  معتقد است يكاتولك

 مطرح هستند  يعمل اخالق

 موضوعـ 

. باشمد يواقعم ريمه مطابق با خكند كاراده و عمل انتخاب  يرا برا يموضوعات، د آگاهانهيبا يعامل اخالق

را يمشمه خطاسمت؛ زيهم، از اعمما  مشمخ  ير دارد. انتخاب برخينشان از اراده خ، ريانتخاب عمل خ

ود، بمه خم ياعمما  بمه خمود ياست. برخ يشر اخالق يعنيمستلزم فساد اراده، ، ن نوع اعما يانتخاب ا

را  يتموان عممل بمديفر، شهادت دروغ، قتمل عممد و زنما. نمكمانند . ناروا هستند ل موضوعشان ذاتاًيدل

 .(1755و  1751، پاراگرا  1393)تعالي  كليساي كاتوليك، ادجۀ خوب انجام ديسب نتك يبرا

 تيف و نهدـ 

ت يمت اسمت. نيمغا يت اراده بمه سموكمت حريمار فاعل فعل اسمت. نيت بر خال  موضوع، در اختين

 يتواند تمام زنمدگيت ميرود. نيانتظار م، ام شده استيه به آن قك يه از عملكاست  يريخ يريگجهت

ر يمخ تين ست.يي همۀ اعما  مات نهايغا، ند. محبت خداكت ياش هداييت نهايغا يفرد را به سو يك

ه از نگما ر و درسمت شمود.يمو تهممت خ يينادرست مانند دروغگمو رفتار ذاتاً يكه كشود يب نمموج
ماننمد   شموديه به عمل اضافه مك يت ناپسنديگر، نيد يند. از سوكيه نميله را توجيهد  وسيك، اتولك

قه ماننمد صمد. اشدر بيتوانست خيم، خود ينفسه و به خوديه فك يه عملكشود ي، موجب مييخودستا

 .(1753م1752)همان، پاراگرا  ل گردديدادن، به عمل شر تبد

 د يفرمايت ميت نيدربارۀ اهم يسيحضرت ع

ان اسرت، ه در آسرمكنند؛ و اال نزد پدر خود يد تا خما را ببيورآيش مردم به جا ميزنهار عدايت خود را پ
ننرد، كيس و بازارهرا ميناكاران در كايه ران كرنا منواز؛ چنش خود ي، پيندارد. پس چون لدقه ده  اجر

، دسرت يهره تو چرون لردقه د اند. بلافتهيم اجر خود را يگوينه به خما ميابند. هر آيرام كتا نزد مردم ا
ا رم ترو، ترو يند، مطلع نشود تا لدقۀ تو در نهان باخد و پدر نهران بركيچپ تو از آنچه دست راستت م

 .(4ر1: 6 يتمت ارا اجر خواهد داد آخ

 رد.يجوشد، انجام گيم يه از محبت درونك يتيد تنها بر اساس نيباي، عمل اخالق

ارزش همۀ كارهاي بيروني، عامل اخالقي وابستگي تام به ارزش دروني آنها دارد؛ زيرا روشمن 

است كه اعما  به هاهر خوب اخالقي، مانند انفاق به ديگران، اگر از دروني پاك و با نيتي صمحيح 
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د نيت محبت، انجام شود، در بيرون نيز ارزشمند خواهد بود. اما اگر با نيت و قصدي ناصمحيح مانن

اي ارزش اخالقي نخواهد داشمت. پم  انسمان مانند خودنمايي صورت گيرد، اين انفاق ريائي ذره

همر »دهمد. گاه در بيرون كارهاي اخالقي انجام ميورز، ابتدا در درون خود اخالقي است، آناخالق

، 1384آكمپمي ، )«رانمدانساني به همان سان كه در درون خويش هست، بر امور هاهري نيز حك  مي

 (.2003، هيگيز و فاراهر؛ باب مهارم

 اوضاع و احوالـ 

 ايكمي، يمهش ناكا يش ياند. آنها به افزايعمل اخالق يك يامدها، عناصر فرعياوضاع و احوا ، از جمله پ

ا يم و  كمعممل را  يمك يتواند شر اخالقيزان سرقت ميمبا ، م ي. برانندكيم كمكاعما   يشر اخالق

نمد. كتوانمد بمد بمودن عممل سمرقت را خموب يگاه نمچي، هكاند، هرمند زان سرقتيالبته م. ندكاد يز
دهمد.  شيا افمزايماهش كآن را  يتواند بديزان سرقت مياما م. نفسه بد استه ه بكاست  يعمل، سرقت

 يممرگ. بمرا ايماز تمرس  يمبل عمل ناش. نديفزايا بياهند كت فاعل را بينند مسئولتواياوضاع و احوا  م

 يطانيۀ شمزيل و انگيه با مي، كسكند، نسبت به كشته شدن سرقت كاجبار و ترس از  ياز رو يسكمبا ، 

، خمود ينخواهنمد داشمت. اوضماع و احموا  بمه خمود يسمانيكت يمسمئول دست به سرقت بزند، قطعاً

نفسمه بمد، يعمل فم يكتوانند سبب شوند ير دهند؛ آنها نميينف  اعما  را تغ يت اخالقيفكيتوانند ينم

 .(1754 پاراگرا  ،1393كاتوليك،  كليساي )تعالي ا درست شوديخوب 

ممل عد دروغ. لمي نماروا و زشمت باشمد. ماننمعم د ذاتاًينبا ي،عمل اخالق، از نگاه كاتوليك، نيبنابرا

ش و يافمزا عمل را يك يا بديو  يتوانند خوبياوضاع و احوا  م. نجام شودت محبت ايد با نيبا ياخالق

 ننده باشند.كنييت عامل تعيزان مسئولياهش دهند و در مكا ي

 تحليل و مقايسه

وجمود دارد. همر دو  ييهامشمابهت يكاتولكه و يدگاه اماميان ديم، آن يهاستن و مؤلفهيز يدربارۀ اخالق

مشمابه هم   ييهاشاخصهي هريك برا. اعتقاد دارند ياخالق «عمل»و  «عامل»ۀ به دو عنصر سازند، دگاهيد

ستن اسمت. بمه اعتقماد يز ياخالق يدهد، مبانيدگاه را نشان ميدو د نيز اياما آنچه وجه تما. اندردهبيان ك
بمما ، آن يهاسممتن و مؤلفممهيز ياخالقمم يشممناختو انسان يخداشممناخت يدر مبممان يممكاتولك يسممايلك ،ممما

ه كم يانماست، بمه گونمهن و تناقضكث، خودشيبر تبل يمبتن يمواجه است. خداباور يجد يهامالش

ان يمآن را ب ير بشمريتوان بما تعمابيراز است و نم يكث ينند تبلكيخود اعترا  مي، حيشمندان مسياند
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ممان يا اد تميمه بفهمكمد يآن نباشم يد  در پيگويعقل دانسته، م يبرا يث را لغزشگاهيتبل، نيآگوسترد. ك

ه كمسمت  يآن ن يگفمت  در پم آنسمل مند قرن پ  از او  و ديد بفهميد تا بتوانياوريمان بيه اكبل، دياوريب

آكوئينماس  تومماس. (270، ص 1393زاده، )باغباني و رسو آورم تا بفهم يمان ميه اكبل، اورميمان بيبفهم  تا ا
ث و تجسمد از يماما اثبمات تبل، ندكوح را اثبات ر يتواند وجود خدا و بقايه عقل مكن باور بود يز بر اين

افمت نشمده يث يمبمر تبل يز نصّيتاب مقدس نكعقل، در تنها نه .(634، ص 1373)راسل، يستعقل ساخته ن
ث را در آن يمتاب مقمدس بزننمد و تبلك  يجاهالن دست به تحر ين امر موجب شد از برخيهم. است

القمدس لممه و روحكبمر وحمدت پمدر،  يرا مبنم يمتنم ،8مم7  5وحنما يدهند. آنها در رسمالۀ او   يجا

 .(189 ص ،1389 توفيقي،)افزودند
بالنَّصق ر بكَبي لَقتِ»دانمد  يان گذشمته مكافران و مشمركمد يمث را عقايده به تبليشۀ عقي  ريركقرآن 

توبمه  )«لَ ُ ُباللاقهُبأَ اقيبيْْفَاق نَنْبيَبْلُبي تَفَرُكابمِ الْمَسيحُباضْنُباللاهِبذلِكبيَ ْلُ ُ ْبضِأَفْ اهِ ِ ْبيم هُِْنَبيَ ْلَبالَّذينَب

 هماننمد هكميحالدر آورنمد،يم زبمان بمه آنها هك است يسخن نيا خداست، پسر حيمس  گفتند انصار؛ (30
شمواهد  !ابنمدييم انحمرا  حمق از مگونمه شمد،كب را آنان خدا است؛( انكمشر و) نيشيپ افرانك گفتار
ه بمه ديمز وجمود داشمته اسمت. عقيمپرستان ننزد بت، انيحيد مسياز عقا يبعضكه دهد ينشان م يخيتار
ختمه ب جمان بايه بر صلك ييگناهان بشر شده است، خدا يه قربانك يي، خدايفاد يمجس ، خدا يخدا

ه ت شمديحيوارد مسم پمول شه داشت و توسط يان ركافران و مشركد يه در عقاكاست  ياست، خرافات
و   يزيما،  يريماوزگانۀ ان سمهيبمه اسمطورۀ خمدا، ان باسمتاني. مصمر(91مم89، ص 1996، ديوي ) است

ه در دو كمشمد ياد ميمتمر معرو  يان، از شمش خمدايشمار بابليان بيان خدايم. اعتقاد داشتند هوروس
ده يموا عقيشم شمنو ويگانه برهمما، وان سهيز به خدايان هندوستان نييايشدند. آريده ميپرست ييتادستۀ سه
 .(184م179، ص 1389؛ توفيقي، 264، ص 1393زاده، ؛ باغباني و رسو 301م261، ص 1392، )خواصداشتند 

 د يفرمايم يسيت حضرت عيث، دربارۀ شخصيقرآن با رد تبل
وُُ اللُّهِ وَ نُ مَرْيمَلْمَسيحُ عيسَي ابْإِنَّمَا ا يا أَهْلَ الْكتابِ ال تَغْلُوا في دينِكمْ وَ التَقُولُوا عَلَي اللّهِ إاِلَّ الْحَقَّ»  رَسُُ

دٌ يرًا لَكمْ إِنَّمَا اللُّهُ إِلُهٌ وا ُِالثَةٌ انْتَهُوا خَقُولُوا ثَآمِنُوا بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ وَ ال تَمَرْيمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ فَ كلِمَتُهُ أَلْقاها إِلي
 اهرل  ا (؛171تنسرا::  «كُيالًبِاللُّهِ وَ  كفيسُبْحانَهُ أَنْ يكونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي اأْلَرْضِ وَ

 ميمرر بميسيع ر مسي . ديينگو حق از ريغ خدا، دربارۀ و د؛ين ن(  رو ادهيز وت  غلوّ خود ميد در تا ،ك
 او طررف از( ستهيخات يروح و نمود؛ ايقا ميمر به را او هك اوست؛( م لوق وت لمهك و خدا فرستاده فقطر 
  وددارخر سر م ميرا از. است گانهسه( خداوندت ديينگو و د؛ياوريب مانيا او، مبرانايپ و خدا به پس. بود
 از ه رلب باخرد؛ داخرته  فرزند هك است منزه او است؛ گانهي معبود تنها خدا. است بهتر خما  برا هك دينك
 .است يافك خداوند آنها، يسرپرست و ريتدب  برا و است؛ ميزم و هاآسمان در آنچه اوست آن
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ل يممئايكممبمما ،  يبممرا. اندد داشممتهيممث ترديممدر تبل يز افممراديممن يحيشمممندان بممزرگ مسمميان انديمممدر 
نمه  يسميع، وااست. از نظر  يكاتولك يسايلكابداع ، ثيه آموزۀ تبلك، باور داشت م(1553م1511)سِرِوِتوس

جهمان  امبران بمهيپ از يكيرا تنها مانند  يسيه خدا عكبل، است يكت او شريدگار برابر و نه در ابديبا آفر

 .(273، ص 1393زاده، )باغباني و رسو فرستاده است

توانمد جمز يمن يسمي معتقد است  به اعتقاد آنان، كبه گناه ذات، خود يشناختانسان يدر مبان يكاتولك
 اشمت، در قالمبه بمه انسمان دكم يخداوند به سبب محبت، لين دليبه هم. ه را بپردازديخدا تاوان گناه اول

 رادهاعتقد اسمت  مكاتوليك  فاره گناه آنان را بپردازد.كخود تاوان و  يافت تا با قربانيح تجس  يسم يسيع

 آزاد امالًكم، بمد يارهماكخمود و اجتنماب از  يارهماكقرار دارد و در انجام  ير گناه اصليانسان تحت تأث

اه رش دممار گنمحضمرت آدم و همسم، اوالًبه عقيدۀ ما، همۀ اين عقايمد ناصمواب اسمت؛ زيمرا ست. ين

ات يمحبمود و مصملحت  يارشماد ينهم تنها، اند، زيرا نهي خداوند دربارۀ نزديك نشدن به درختنشده

شمان دممار خود، شموند يكه نزديه اگر به آن شجره منهكمعنا نيدر آن لحاظ شده بود. بدآن دو،  يويدن
)طمه  افتنمديمشمقت مرده و بمه كمه از آن بماغ هبموط كمن اسمت ي آن ايمنيوكشوند و اثر تيخسارت م

درگاه خداونمد توبمه ه، بمياول كاب آن تركخاطر ارته ب،  ، حضرت آدميرك، مطابق قرآن اًيثان. (119م117

، نيبنمابرا. (37ره  ؛ بقم122)طمه  ديبرگز يامبريه او را به پكد، بليآن حضرت را بخشتنها نه زيخداوند ن، ردك

 ش منتقل گردد.تا به فرزندانبوده و يا نمانده ن يگناه اصالً

 آثمار آن ن ويبما آمموزه گنماه نخسمت وسيمپالگمانند  يشمندانيز انديان نيحيان مسيه در مجالب اينك

ه كم يهنگمامو، ادانست. به اعتقاد و آن را نامعقو  ميار كرا ان يگناه موروث وسيپالگردند. كيمخالفت م
 .دمراه خود دارا بد را هي يكار نكانجام  ييهمراه خود ندارد. او توانا يچ گناهيه، شوديانسان متولد م

 يز شمر و بمدا، آزاد شدن اراده انسمان يبرا  ه معتقدندكن است يايك، اتولكمه   يگر از مبانيد يكي

وا را حمه حضمرت آدم و يمابمد و تماوان گنماه اوليح تجس  يمس يسيل  عكد خود خداوند به شيگناه، با

 يسميع، هيمماماز نظرگماه اپمذيرد. هيچ وجه آن را نميقل به ه عكاست  يه  از امور، دهين عقيبپردازد. ا

آور اميمامبر و پيپ و حضرت محمد يطور حضرت آدم، نوح، موسدرست همان. امبر خداستيح پيمس

 ممري  سمرپ مسيح؛ (75)مائده  «الرُّنُلُببْلِهِيَبمِنبخَلَتْبيَدْبرَنُ لٌبِاِلَّبمَرْيَ َباضْنُبالْمَسِيحُبمَّ »گانه بودند  ي يخدا
عظمام را  يايمهماهنگ از انباي . خداوند سلسلهبودند آمده پيامبرانى[ نيز] او از پيش كه نبود پيامبرى جز

 و رت آدمن آنهما حضمياولم. ديبرگز يامبريانسان به پ ييت و راهنمايهدا ينش انسان براياز زمان آفر

 ن اسالم است.ين مبيامبر ديپ ن آنها حضرت محمديآخر



22    ،1395اول، زمستان  شمارههشتم،  سال 

 يريگجهينت

هاي آن، لفمهاز آنچه گذشت به دست آمد كه از نظرگاه اماميه و كاتوليك، اخالق و اخالقي زيسمتن و مؤ

گماه رنمد. از نافق و داراي مشتركات فراواني است. هر دو آيين، به عامل و عمل اخالقي توجه ويژه داه 

ا بما هاي خود رر دارد و كاراماميه، عامل اخالقي كسي است كه خرد، انديشه، عل ، قدرت، آزادي و اختيا

اشمد و از بدهد. از نگاه اماميه، عمل اخالقمي بايمد متناسمب بما نيمت الهمي نيت و قصدي الهي انجام مي

، ز توانماييحسن ذاتي برخوردار باشد. از نگاه كاتوليك، عامل اخالقمي بايمد خردمنمد و آگماه باشمد و ا
 رخاسمته ازبعتقد است  عمل اخالقي بايمد بما نيمت نصيب نباشد. كاتوليك مآزادي و اختيار كافي نيز بي

توليمك در محبت دروني انجام بگيرد و موضوعاً نيكو و از اوضاع و احوا  مناسمب برخموردار باشمد. كا

د نيمز كمه در خداشناسمي خموشناسي اخالقي زيستن، دمار اشكاالت فراواني است. همچنانمباني انسان

شمۀ هاي مه ، موجب سستي و رخوت اندياست. همين مالش دمار تبليث شده، سر از تناقض درآورده

 اخالقي كاتوليك شده است.
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 .يدارب ،ق  ،االعراق تطهير  و االخالق تهذيب ،1371ي، راز عقوبي محمدبن احمدبن يوعلاب ه،يوَكمِس ابن
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