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 مقدمه -5-5

اخالق، يكي از مسائل مهمي است که در زندگي بشر نقش اساسي دارد. اين موضوع در اسالم 

است. به تعبير ديگر، چگونه  اسالم ای دارد و در حقيقت يكي از ارکان تشكيل دهنده دين جايگاه ويژه

به چه سان عمل کردن  و با چه منش و خويي زيستن )اخالق(، سه و فكر کردن و چه اعتقادی داشتن 

برخي تعبيرات کند و در يک کلمه چنان که از  رکن اساسي است که محدوده تعليمات ديني را تعيين مي

آيد، هدف و مقصد انبيای عظام، تكميل مكارم اخالقي و تهذيب نفوس بوده  قرآني و روايي به دست مي

يابد.انسان اگر بخواهد در زندگي  است. بدون شک، آسايش دنيا و آخرت، در سايه اخالق نيک، تحقق مي

رد، راهي جز مبارزه با صفتهای زشت و دنيا آسوده بوده و دور از نگرانيها و اضطرابهای ويرانگر به سر بب

پاکسازی دل از خوهای پليد ندارد.

 مساله انیب -5-2

 یراه هاا  انگريارزش ها وب قياست که موضوع آن شناخت مصاد ياز علوم انسان یاخالق شاخه ا علم

باد   ايا خاو    یدر فلسفه اخاالق، دربااره    .(162: 2831،يفياست )شر يکسب فضائل وترک رذائل اخالق

است که   خو امر کي يتنها در صورت دگاه،يد کيوجود دارد. مثالً در يمختلف یها دگاهيامر د کيودن ب

 گار، يد يدگاهي( اما دیگرو تي/ غاييامدگراي/ پييگرا جهيدلخواه به همراه داشته باشد )نت يي)ها(  جهينت

از  ي(. برخا ياي گرا فاه يوظداناد ) يما  يذات امر را کيدلخواه، خو  بودن  یها جهينت نظر گرفتن بدون در

ها ممكن اسات   جهينت نيا رمدا ني. در اخالق دندينما يوادعا م رنديپذ يدوم در اخالق را م شيگرا انياد

دلخاواه   یهاا  جاه ي، رخاداد نت  ينا يردياما در اخالق غ افتند،ياتفاق ب زياست ن یکه فراماد گريدر جهان د

کاه   نيا وا ياخالقا  یالگوها زياخالق ر نينظر است. در امد  یتنها در جهان ماد ،يمثالً جامعه انسان یبرا

ممكان اسات باا اجمااع روان شناساان و جامعاه        دارند، يجامعه انسان یدلخواه برا یها جهينت یچه امور

 .(22: 2831 ،يجانيو آذربا يلمي) د "نيد انيشود نه لزوماً متول نييشناسان برجسته تع

باه نظار او    "دارد.  یساخنان گهرباار   "اخاالق معااش   "باالخص  در با  اخالق و يمحمد غزال امام

از جملاه اخاالق،    اتيا از ح يبرداشت کلا  کيبلكه  ست،يوصول به کمال ن یبرا یفرد يتصوف صرفاً راه

از  گاز هر يغزالا  شاه يعرفان در اند است. عقل و عهيو مابعدالطب يشناسجهان د،يعقا رفتار و ،يزندگ وهيش

   .(2822:73نژاد،  ي)پارس ستنديهم جدا ن
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-از وسوساه  پار  ياسات: زنادگان   ياخالق اضتير يطانيش یهااز وسوسه ييهارتنها راه  ينظر غزال از

 شيا به خطا و آال را منحرف کنند و مياست که ممكن است فطرت سل ييغرورها ها وبيپر از فر هاست و

: 2861  ،کاو  نيا )زر مراقبات نفا    و تيبه ترب ،ياخالق اضتيو اجتنا  از آن حاجت دارد به ر ندازنديب

212-216).   

از  اسات و  "یسعادت اخارو  "مرادش  کند ويم يمعرف "سعادت "به  دنيرا رس يزندگ تيغا يغزال

هدف ماست، بقاء بدون  که منظور و ی: سعادت اخروديگوينگرد؛ او ميبه اخالق معاش م زيمنظر ن نيهم

 عازت بادون ذلات اسات. و     بادون نقصاان و   بدون فقر، کماال  یفنا، لذت بدون درد، سرور بدون غم، غنا

بارآن عاارن نگاردد )     ينقص چيکه ه یشود، تا ابد به گونه ا يهرآنچه مطلو  و مرغو  تصور م بالجمله

 .(21،2826: يغزال

 "حيآماوزش صاح   "از  یمعاش روزمره، برخاوردار  و يدر زندگ تيموفق یهااز راه يكي ينظر غزال از

 يتا يترب یرهياعمال شاده در سا   يتيروش ترب نيترعمده و نيرتريفراگروش  نيمعتقدند که ا ياست. برخ

   .(122: 2833 ،يعياست ) رف يمانده از غزال مكتو 

معتقد است بر  يو فن آموزش است. غزال وهيش يعنياخص آن  یمعنا م،يتعل از آموزش و يغزال مراد

 نيشاود. بناابرا  يم دهياز او کش یرويپ به سمت خداوند و کند ويم یو معرفت، فرد از گناه دور ياثر آگاه

را به دنباال   جهينت عمل و ش،يحالت وگرا نيشود که ا يم جاديفرد ا در يحالت ،يآگاه معرفت و قياز طر

دهناد، همانناد   يما  یکه در فرد رو ييهاحالت و راتييدارد. او معتقد است که معرفت، همانند درخت، تغ

 ،ياند )غزالا آن درخت یهاوهيدهد، همانند ميانجام م يد از آگاهکه فرد بع يآن درخت و اعمال یهاشاخه

 .(1/813: ج2863

 يزنادگ  یراهكارهاا  عقل معاش و یدرباره یاديز اناتيب "سعادت یايميک" گرشيدر کتا  د يغزال

 هيباه افاراد توصا    یکناد. و يم ديتاک یطاقت داشتن در مقابل ندار بر صبر و اريبس يسعادتمند دارد. غزال

 شاكوه  و یقارار يبا  زيا در ظااهر ن  داشته و تيدرون خود رضا ها، در باطن ويکند که در هنگام سخت يم

 قناعت متصور است: يباطن یسه حالت را جهت رضا یو ،نكنند

را در باطن ساه حالات    یدر ظاهر آن که گله نكند. و و در باطن رضاست، و يشيبدان که اد  درو "

 است:

باا   نيا که ا يتعالحق است از تيصرف عنا نيشاکر، که داند که ا اشد وشاد ب يشيآن که به درو يكي

 را کار يشيفعل خدا را عزوجل کاره نبوده، اگرچه درو یکند. دوم آن که اگر شاکر نبود، بار شيخو یاياول

بازرگ   زيا ن نيوا د؛از حجام ناخشنود بو كنيل درد آن را و بوده وکه حجامت کند کاره يه کسک بود؛ چنان

ثوا  فقر باطال کناد بلكاه باه هماه       حرام است و نيا و ن،يکاره بود بد يتعال ی. سوم آن که از خدااست
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وانكار نرسد.  تيکراه یرا با و يکس کرد و ديآن کند که با يواجب است که اعتقاد کند که حق تعال يوقت

 .(113-1/111) همان: ج "تحمل نگاه دارد یکه گله نكند وپرده ديو اما در ظاهر با

خاواهش   یپندارد. در نظر ويزشت م و هيکر اريبس گرانيرا از د یزيخواستن وطلب کردن چ يغزال

 :ستيضرورت واضطرار، صالح ن یو کمک جز در موارد

 فاواحش جاز باه ضارورت حاالل نشاود. و       که رسول )ص( گفته است: سوال از فواحش است و بدان

 يشا يآن کاه اظهاار کاردن درو    يكا يبد اسات:  کار  سه یسبب آن که از فواحش است آن است که در و

باشد. و  هطعن کرد شيخو یدرجه خواهد در یزيچ یگرياز د ياگر غالم کس و يتعالاست از حق تيشكا

را خاوار   شاتن يآن کاه خو  گار ي. ددينگو تيشكا ليسب ريو  ديبه ضرورت نگو است که جز نآ نيکفارت ا

بدان بود کاه   نيخالص از ا خوار بكند. و يتعالحق شيجز در پ شتنيمومن را که خو ستين بكرده باشد و

 یکند که به سبب سوال به چشام حقاارت باه و    يکس يدلفراخ و یشاونديو خو يتا تواند سوال بر دوست

آن کا    دنيا رنجان ی. ساوم آن کاه در و  ديا چون بتواند جز ضرورت نگو یو شيپ خوار نشود، و و ردننگ

از  دهد که از مالمت ترسد. پ  اگر دهاد رنجاور شاود و    ايهد به رباشد، که بود که آن چه دهد به شرم د

کناد.   همعرضا  د،ينگو حيبدان بود که صر نيا خالص از اگر ندهد در رنج شرم و مالمت افتد. و دل ندهد؛ و

 .(182-1/181غافل تواند ساخت ) همان: ج شتنيچنان چه آن ک  اگر خواهد، خو

کناد. در نگااه   يذکار ما   اتينفساان  از هوا، هاوس و  زيپره را ياخالق در زندگ تيغا نيهمچن يغزال

 یاست که اخالق را در نازد او مقدماه  نكته  نياست بر مراقبت نف  و هم ياخالق مبن نيا یبنا " يغزال

در نظر  ست،ا ينفسان التيتوان گفت چون مكارم اخالق غالباً خالف تمايدهد. ميسلوک جلوه م تصوف و

: 2861کاو ،   نيا ) زر "شاود  يم هيتصف یو ينفسان التيتما د،يگرايم کيالق نانسان به اخ يوقت يغزال

213). 

از  انيزرتشات  اتيا اخالق "را مخاطب گرفته است.  تيژرف انسان يزرتشت به صورت ياخالق دستورات

 یژهيا و یوشاخصاه هاا   دهاياست؛ اما تاک نيبزرگ د انياد يوفلسف يهمسان با اصول اخالق ار،يوجوه بس

هاا:  ييپارساا  نيده است؛ از جمله اش يياهورا یهاييبر پارسا اريبس ديتاک ،يزرتشت انتيد دارد. درخود را 

 .(221: 2833  ،ي)بو "راستگو بودن، عادل بودن، درستكار بودن است

 نيها شده اسات. ماز  ياز زشت زيوپره ياخالق یهايكيبه کسب ن یاژهيتوجه و ،يگاهان یسرودها در

ناه تنهاا موجاب بهاره      کيا و کردارن ک،يگفتار ن ک،ين یشهياند يعني ،ياخالق نياديشدن به سه اصل بن

 حاق و  باه نعمت، برکت و وصول  يشادمانه است، بلكه سبب فزون خو ، سالم، با نشاط و ياز زندگ یمند

 زيا ن ياخالقا  ليا رذا هاا و  یدرست، باد  يراه اخالق انيدر برابر ب .(27، بند81هات  سنا،ي)  است قتيحق
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از رهباران باد، و    یرويا پ ،ينا يديمانناد با   اباد، ي ييهاا رهاا  خواهد که از آنياز انسان م اند وشده مطرح

 .(71: 2831 ،ی) منجز مانيپ شكستن عهد و

و  صياز خصاا  "آمده است:  نيچن انيزرتشت یدهيپسند یخو نيا یدرباره  گريد یدر جا نيهمچن

 يما  منانيدر شكست اهر یاري خلوقات خو  اورمزد وها و مدهياز پد يبانيکمک و پشت انيزرتشت ليفضا

-282: 2831)باار،   در کار اسات  يکوشسخت و یامانت، درستكار ،ييراستگو ليخصا نياز جمله اباشد... 

281). 

اشام   "نمااز   ايا  شيايا خوانده شود، ن ديزرتشت که روزانه با هيگانه مورد توصسه یهاشياياز ن يكي

 نيبهتار  يراسات " یباشد، که به معناا يم "اشم يشتائيه و ياشائ تيه يائاوشتا اهم ياست شتميه وهو و

 ورداود،)پا  "اسات  يراسات  نياست که خواستار بهتار  يسعادت است. سعادت از آن کس یهيهم پا نعمت و

2823 :212-211). 

جهاان   يدرآباادان  یاست تا هر فرد نيا يزندگان یجهيزرتشت مقصود ازخلقت ونت ينيد ماتيتعل در

 و يقابل عروج به عاالم روحاان   ک،يپندار وگفتار وکردار ن یلهيخود را به وس ده،يکوش انيجهان يادمانش و

را صرف خادمت   ودخ یقوا ديدهد: ما بايم ميزرتشت تعل ". دينما يسعادت جاودان به اوج کمال و دنيرس

را ساعادتمند   انيا جهان ن وجها ميتا بتوان ميآنان را فراهم آور شيموجبات آسا و مينمائ گرانيسعادت د و

 ساعادت بشار و   و ياکتفا ننموده، بلكاه کاامال طرفدارخوشا    يروحان ميتعل . زرتشت تنها به فلسفه وميساز

چاادر   يزنادگ  نياسات، همچنا   رانزوا متنفا  و یريگمناسبت از گوشه نيبه هم است و ياجتماع يزندگان

خلاق شاده اسات.     ديا مف وکامل و ياجتماع يانزندگ ی: انسان براديفرما ي. او مدينمايرا مذمت م ينينش

 نيا انجاام ا  یهرک  برا است که از پرتو کوشش خود، جهان را آباد کرده و نيانسان ا نشيمقصود از آفر

: 2871 ،ی) راوناد  گاردد  گاران يخدمت موظف است تمام قواء خود را به کار انداخته مشغول خدمت باه د 

 .(173/ 2ج

محماد   ممعاش را در آثار اماا  اخالقاست که  نيا پژوهش نيما درافوق، هدف  یتوجه به گفته ها با

  نيا ا یهاو وجوه اشتراک و متفاوت گفته ميقرار ده ليوتحل يزرتشت مورد بررس اناتيب نيو همچن يغزال

 .ميکن انيبا  اخالق معاش ب دو را در

 ( پژوهشیسوال هاسوال ) -5-9

 دارد؟ يرتشت چه مفهومزو  يمحمد غزال ماما دگاهي. اخالق معاش از د2

زرتشات در ماورد    و يدر آراء امام محمد غزالا  تياعتقاد به وحدان و ينيد یهاآموزه زاني. به چه م1

 داشته است؟ رياخالق معاش تاث
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 و يمكتب غزالا  انيتوان ميم ينيد و يمشترکات فرهنگ اخالق معاش چه مفترقات و ینهي. در زم8

 ؟درشمرزرتشت ب

 ( پژوهشیها هی) فرض هیفرض -5-4

هام   يغزالا  اسات و  یخرواُ و یويبه سعادت دن دنيرس یلهيزرتشت، وس دگاهي. اخالق معاش از د2

در  را کاه  یمااد  و یويا دن یهانعمت یکند که همه يم هيبه اخالق معاش توص يدر رابطه با سبک زندگ

 .اشدب دياو مف یار براپروردگ شتريب يشود، در جهت معرفيمند مخود از آن بهره يزندگ یلحظه لحظه

-و بيشاتر آماوزه   اسات اخالق معاش  يكيزرتشت  نيآئ ترين مبانيياز اساسيكي رسد به نظر مي. 1

کمتر به اخالق معااش توجاه نشاان     يمكتب غزال ي؛ ولاستپيرامون معاش و اخالق معاش  زرتشت  های

عقايد خود را بر اين ديان بناا    است وبراساس اينكه غزالي يكي از بزرگان اسالم  داده به آن پرداخته است.

 حدی برای اخالق معاش قائل است و در رابطه با معاش نه افراط را قبول داشته و نه تفريط را. نهاده،

خاود از احكاام و قواعاد     یمسلمان که قطعااً در آرا  است يمتكلم و لسوفيف يکه غزال يي. از آنجا8

 تيهادا  یکه برا يهمگان است عام و ينياسالم د نيمب نيد گريد یبهره فراوان برده است. از سو ياسالم

. افات يدر يان الها يا اد ريباا ساا   نيد نياز ا يتوان وجوه مشترکيشده است. م يها ارزانبه آن تيکل بشر

)  يوآسامان  يسه گاناه االها   انيزرتشت در کنار اد نيپژوهان، د نيد  از یارينگاه بس نياز ا نيافزون بر ا

اسااس   نيا شود. بر ايدر نظر گرفته م ينيزم و یبشر انينه اد و ياله اني( جزو ادتيحيومس هودياسالم، 

شارايط   ليخورد؛ اما به دليبه چشم م تزرتش و يمكتب غزال نيب ،فراوان يتوان گفت اشتراکات اخالقيم

کتساا   ی اخاالق از ايان دو منباع قابال ا    اصول اعتقادی متفاوتي در حوزهقطعاً  ،جغرافيايي و زماني آنها

 .است 

 هدف )اهداف( پژوهش -5-9

 نمود: یريگيپ فرعي و اصلي یتوان در دو مقوله يپژوهش را م نيا اهداف

 :اصلیهدف 

 .وزرتشت يامام محمد غزال دگاهياخالق معاش از د سهيمقابررسي و 

 :فرعیاهداف 

 .زرتشت نيآئ و يمكتب غزال انيم ينيد و يمفترقات فرهنگ مشترکات و انيب -

 .مقدس اسالم نياز د يمحمد غزال ممكتب اما یريرپذيتاث زانيم يرسبر -

 .زرتشت و يدر اخالق معاش در نزد غزال تياعتقاد به وحدان و ينيد یهاآموزه ريتاث انيب و يبررس -
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 پژوهش تیاهم و تضرور -5-6

اناد،  ساته يزيم خيادوار تار يکه ط خيتار بزرگان اد  و یرفتار یالگوها و ديها، عقاشهياند ييشناسا

باه   ميعظا  یاتجربه هر قوم، سرچشمه معنا و تيهو رايز ،باشد ندگانيما و آ یبرا يخوب یراهنما دتوانيم

کارساز باشد. اکناون   اريستواند بيم يمحمد غزال م اما زرتشت و یهاا آرا و گفتهنمب ني. بر اديآ يشمار م

 دارد و یاناد کاه انساان در کاانون توساعه جاا      دهيرس جهينت نيبه ا يو اجتماع یفرد يزندگ زانيربرنامه

اسات. حاال آنكاه زرتشات،      يدر زنادگ  تيا موفق ها به ساعادت و انسان دنيعامل رس نيترمهم اتياخالق

تواناد  ياسات کاه ما    يمتعاال  و کيا ن یهاشهياند اعمال، گفتار و داشته که تنهايم انيهزاران سال قبل ب

از آن  يحااک  يزنادگ ي تعاليم زرتشت و انطباق آنها با اصول الزاماات  متعالي سازد و بررسزندگي انسان را 

تواناد  يها ما دوران ياست که در تمام يفرهنگ اخالق یوهيش نيترپخته و نيتريعال ،یو مياست که تعال

 رهنمون کند. یو اخرو یويسعادت دن یبشر را متعادل و به سو يزندگ

از پاردازش   ريمعاش در جامعه، ناگز و ياخالق زندگ يتيترب نديتحقق فرآ یروشن است که برا اريبس

زرتشت  چون اسالم و ياله انياد یاهبراساس آموزه ياخالق تيترب ینهيمنسجم در زم ند ونظام یاهينظر

زرتشات باه    ندر کناار آ  و يغزالا  مچون اما ياسالم شمندانياند یهدف آرا نيبه ا دنيرس ی. براميهست

 خواهد بود. یايغنمناسب  ینهيباستان، زم رانياپرست كتاي امبريعنوان پ

 پژوهش ینهیشیپ -5-7

صاورت گرفتاه اسات.     "اخالق معااش  "همان  اي يزندگ وهيش یدرباره یشماريب قاتيکنون تحقتا

 و يخيتاار  ،يبار آثاار گونااگون ادبا     ديا با تاک کرا  يکتب مختلف نامه وانيمقاالت، پا طهيح نيمحققان ا

که به موضوع ماورد   یامقاله نامه و انيتوان گفت که تا حال کتا ، پايبه جرات م ياند؛ ولهنگاشت يعرفان

. اماد يوزرتشت پرداخته باشد، باه دسات ن   ياما محمد غزال دگاهياخالق معاش از د یسهيمقا ،يعنينظر ما 

 یهادهيشده است، که به گز د نظر پرداختهراز موضوع مو یاها به گوشهنامهانيپا مقاالت و يالبته در برخ

 شود:ياشاره م قاتيتحق نياز ا

 يقا يتطب يبررس "ارشد خود که با عنوان  ينامه کارشناس اني( در پا2811) یحسن آباد يکرمياراله

 نياي درآورده است، باه تب  ريبه رشته تحر "يطوس نيالد ريخواجه نص و يامام محمد غزال دگاهياخالق از د

 نيرالديخواجاه نصا   و ياماا محماد غزالا    يعنا ينشمند ومتفكر بزرگ جهان اساالم  و نظرات دو دا دگاهيد

 و ياخالقا  یكردهاا يهاا ورو مطالعاه را روش  نيهدف از ا پردازد، ويم تيترب د علم اخالق وردر مو يطوس

اخاتالف   نكاات اشاتراک و   يبررس خصوص و نيا درمنسجم از نظرات آنان  يارائه چهارچوب آنان و يتيترب

 کند. يم يعرفها مآن
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 يخاصا  تيا اهم اخاالق معااش از منزلات و    يغزالا  شاه يدر اند "است که:  دهيرس جهينت نيبد یو 

 يگاردد. اخاالق غزالا    يممكن ما  لتيفض اخالق و قيسعادت جامعه از طر یاز نظر و رايبرخوردار است؛ ز

اسااس را در   ي. غزالا گرناد يكديعناصار مكمال    نيا است، که ا نايصوف و نيد و يفلسف یمشتمل بر اجزا

 يكي و ايدن و نيسعادت د "عبارت است از:  ياز نظر غزال تيوترب ميهدف  تعل گذارد و يم ياخالق بر وح

مراحال   تيا وترب ميدر ماورد تعلا   یو "داناد.  يدر کودک ما  كوياخالق ن جاديرا ا تيترب و مياز اهداف تعل

همگاان   تيا وترب ميبر تعل یاست. وخاص  تيترب ميتعل ينوع يداشته که هر کدام مقتض انيرا ب یمتعدد

 ."اعتقاد دارد

معرفات   يمباان  "ارشد خود که با عناوان   يکارشناس ینامهاني( در پا2811)  نيالد شم مصطفي 

تنگاتناگ   و ميارتباط مستق انينوشته است تالش داشته است تا با ب "يامام محمد غزال دگاهياز د يشناس

 یدفار  يزندگ ييشكوفا آن در رشد و ريتاث نقش و ،یريادگي ميمباحث مربوط به شناخت و معرفت با تعل

 افراد بپردازد. ياجتماع و

 معرفات و  انساان مقادور دانساته و    یمعرفت بار اماور عاالم را بارا     يغزال "دارد که:  يعنوان م یو

داناد. معرفات حاق در امتاداد      يما  یبشار  شاه يکماال اند  و یتاالش فكار   تيا را غا يشناخت حق تعال

از جان  گاوهر    يچارا کاه نفا  آدما     د،يا آ يانسان به دست م یوجود قتياز حق يآگاه و يخودشناس

ذات  ياز شناخت نف  خاود هسات   و نديب يآن نگرد، ذات حق را م در يبه درست هرک  فرشتگان بوده و

عقال   ی لهيتنها به وس قتيکسب معرفت و وصول به حق يمعرفت غزال یهيشناسد. در نظر يخداوند را م

باه   الهام واشراق بوده که راه دل و ينيقيو  ي. لذا منبع وسرچشمه معرفت واقعستين ريان پذحواس امك و

 .  "ديآ ياز شهوات به دست م یورمدد د

 یمايدر دانشگاه صادا وسا   "او افكار زرتشت و "که با عنوان  ي( در طرح پژوهش2827) یريمسيما 

در  ختاه اسات و  پردا تختلاف از نظارات زرتشا   م یايا زوا انينوشته است، به ب اتياله یتهران و دانشكده

زرتشات   یرا بارا  يميتعاال  یرا مطرح ساخته اسات. و  ياجتماع و یفرد يدر زندگ اتيهم اخالق يقسمت

 :ديگو يو م کرده انيب

 ،يبر بودجه مال ژهيبه و همراه بوده و نيد و ياجتماع یاقتصاد ینهيدر زم يبا اصالحات ميتعال نيا "

توجاه بار    اخاالق و  بي) تهاذ  یمعنوی وجه یگريد کار( و و يزندگ شتيدر امر مع) اصالحات  یاقتصاد

 ."فراوان داشت دي( تاککيوکردار ن کيگفتار ن ک،يپندار ن

نقش آن در  زرتشت و ياخالق ميبا عنوان ) تعال یا( در مقاله2818) زيپرهفرياد  و يالنيگالدين نجم

 تيا اهم ،يالها  انيا اد گار يزرتشت، همانند د نيد یدر آموزه ها "داشته اند:  انيب "باستان انيرانيرفتار ا

سودمند داده شده است، کاه   واناتيح يحت احترام به حقوق انسان ها و و یکار كوين ات،يبه اخالق يخاص
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 ياجتمااع  و یفرد يباال در زندگ يداشتن فرهنگ و ياخالق انسان وگسترش عدالت و یورآن بهره یجهينت

باه   يابيدسات  تقار  باه پروردگاار، و    لهيوسا  نيرا به عنوان بهتار  کياعمال ن یبود. زرتشت اجرا انينرايا

انساان دوساتانه و    یارهازرتشت، بارها رفت ياخالق مي. در تعالدانست يم یاخرو و یويپاداش دن سعادت و

وکوشاش، خادمت باه     مبارزه با بدکاران، کسب دانش، کاار  ،ينبرد با زشت ،ييخدا دوستانه مانند: راستگو

-نكاوهش شاده   ،ياخالق ريغ یبرعك  رفتارها ند، واشده شيرا خواستن، ستا گرانيد يخوشبخت و گرايد

 "اند.

زرتشات   دگاهيا ار شد خاود کاه باا عناوان ) د     يکارشناس ینامهاني( در پا2831زاده ) حسنمحمد 

ت. تالش کارده اسات تاا هادف     نوشته شده اس "ياخالق یآن با ارزش ها یهدف انسان ورابطه  یدرباره 

خداگونه شدن است، برشامارد   ايبه خدا  وستنيکه همانا پ یبه سعادت ابد دنيجهان را رس نيانسان در ا

 یکناد. و  يمعرفا  طيتفار  از هر گونه افراط و یدور يعنيدر اخالق  یروانهيهدف را م یبه ا دنيراه رس و

 کند:   يم انيب نگونهيخود ا قيتحق یدهيدر چك

هام در   و یفارد  يمرحله هم در زندگ 2نيبرد که ا يمرحله کمال را نام م 2امر زرتشت  نيا یابر "

 شيساعادت خاو   ريمسا  يانساان را در طا   و سات يمعتقد ن ريدارد. زرتشت به تقد ييکارا گرانيرابطه با د

 باشاد و  يما  يموهبت اله نيکند که با استفاده از عقل که بزرگتر يبه او گوشزد م دانسته و ارياخت یدارا

 گااه يتواناد در بهشات کاه جا    يما  دهيگرفتن از فطرت خو  خود که خدا آن را به او بخشا بهره نيهمچن

 ."رديبگ یاست ، جا یكوکارين

 "خارد  یناو يزرتشت از منظار م  نياخالق در د "( در مقاله خود با عنوان 2811) یفرهودمصطفي 

 دارد، اقتدار مطلقه اورمزد در جهاان و  يهست با سرشت يقيعم ونديزرتشت پ نياخالق در د ": سدينو يم

 هتماام آنچاه با    تيا آرمان با رعا نيانسان است، لذا ا ياخالق ستيزرتشت در گروه ز نينجات انسان در د

. اباد يتحقاق   يانساان  يمختلف زنادگ  یهادر ساحت ديشود، با يم يمناسک تلق و نييعنوان اعتقادات، آ

اخاالق، تاالش کناد تاا امشاساپندان را در       تيا مام قاوا هماراه باا رعا   با ت ديبا گاهيجا در هر رتبه و يآدم

 از پا درآورد.   را منياهر پاک کرده و دهيآلوده گرد منيرا به واسطه اهر يجهان متوطن سازد و شتنيخو

است. انسان باا   يرونيارزشمندتر از رفتار ب اريسرشار از معرفت بس يمانيهمراه با ا ميسل يقلب داشتن

توجاه اسات کاه     ساته يفاراهم ساازد. شا   يرشد اخالقا  نهيتواند زم ياست، م اريه توأم با اختخرد ک یاري

 دنيباه کماال رسا    در یانسان رقم خورده، موانع جد یکه برا یريتقد رساندن انسان و بيدر آس منياهر

 ."انسان هستند

 یاساه يامق يبررسا  "کاه باا عناوان    يپژوهشا  یا( در مقالاه 2812همكارانش ) و یهروياضيرشيدا 

 یاز آماوزه هاا   گار يد یاجنباه  ينوشته اناد، باه بررسا    "اسالم زرتشت و نيياز نگاه آ يمفهوم خود شناس
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مشاترک   ايا باه عناوان آماوزه     يمقاله گفته شده است که خودشناس نيزرتشت پرداخته اند. در ا ياخالق

 باشد. ياصول اخالق معاش م نيزرتشت از مهم تر نيد اسالم و انيم

 ش پژوهشرو( و )داده هامواد  -5-8

باا  عاات ماا   طالاصاورت کاه    نياسات. باد   توصايفي  -تحليليپژوهش حاضر  مورد استفاده در روش

. ساپ  باه   ميپارداز  يما  یبردار شيبه فسپ  ، جمع آوری شده است مراجعه به منابع مرتبط با موضوع

 پرداخت. مياهها خوآن نيبه تدو تيدر نها شده پرداخته ویگردآور یهاشيف ليتحل و هيتجز

 انجام پژوهش یبرا ازیابزار مورد ن و لیوسا -5-5

چاون کتاا ،    ييابزارهاا  از پاژوهش  نيا در اي نياز است کاه  خاص یابزار و ليپژوهش به وسا هردر 

 .  شده استاستفاده  ينترنتيا منابع ،يمقاالت علم
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 اخالق معاش -2-5

ازد که به دليل همبستگي ذاتي اخالق و معاش الزم پردرسي اخالق معاش ميفصل حاضر به بر

است ابتدا تعريف لغوی اخالق و سپ  تعريف اصطالحي آن آورده شود، آنگاه در ادامه به بررسي معاش و 

 اخالق معاش خواهيم پرداخت

 اخالق یلغو فیتعر -2-5-5

و باطن چنانكه خَلق )به فتح خاء(  رتيس ياسم جمع است، جمع خُلق )به ضم خاء( به معن اخالق

ماده است که مراد از خُلق، شكل  کي. خُلق و خَلق در لغت عر  از باشديصورت و ظاهر انسان م يبه معن

که  یهمانطورباشد.  يانسان م يعيو ساختمان طب یو منظور از خَلق، شكل ظاهر يو صفات روح ينفسان

 يباطن بعض ئتيآراسته و مطبوع، و ه زين يگروه يل نفساناست شك باياز مردم ناز يبرخ یشكل ظاهر

 (12-13:  2818ابن مسكويه، ) و نامطبوع است. ستهيناشا گريد

 اخالق یاصطالح فیتعر -2-5-2

به سعادت و  دنياخالق را رس ن،يعلماء اخالق و اکثر فالسفه و دانشمندان از قدماء و متاخر تمام

 نانيآورند. ا يبشر  به شمار م یو معنو یو تكامل ماد يتعال هيماانسان دانسته، آنرا سر يکمال واقع

است  يانسان يدگزن زانيو م يشناس فهيعامل وظ ده،يپسند یو خلق و خو دهيدارند که صفات حم دهيعق

خود برقرار سازند و خود را  نيرا در ب يمحكم یوندهايتوانند پ يدر پرتو اخالق خو  م یو جوامع  بشر

خود کوشا بوده، خود را متخلق به اخالق  يو از زذائل بر حذر دارند و در سازندگ نديارايب يقاخال ليبه فضا

برخوردار و در  يعمل کرده و از حسن روابط اجتماع يو اجتماع یتا بتوانند به اخالق فرد ندينما دهيپسند

 ( 81: 2818ان، )هم برسند. يبه مقام انسان ستهيشا يتيو موقع يابيو با کام يزندگ شيرفاه و آسا

 اخالق علم -2-5-9

که مربوط به  ييهاشهياز اند يها و افعال و بعضشيبحث علم اخالق انواع صفات انسان و گرا موضوع

 یهاشيصفات بد و گرا نيصفات خو  و همچن انيعلم ابتدا به ب نيباشند، در ا ياعمال انسان است م

انجام اعمال  هنگامدر  ديکه انسان با يخوب یهاشهيندبد و افعال خو  و افعال بد و ا یهاشيخو  و گرا
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-ستهيشا انيشود و بعد از ب يدر هنگام انجام اعمال دارا باشد پرداخته م ديکه نبا ييهاشهيدارا باشد و اند

) شمالي،  پردازديبد موارد مذکور م هایاجتنا  از حسنه قهيمذکور و طر هایدر جنبه هاستهيو ناشا ها

2831  :3). 

 علم اخالق یاصطالح یمعن -2-5-4

آن  ياصطالح يباشد که معان يم زين ياصطالح یچند معنا یدارا یاخالق عالوه بر مفهوم لغو کلمه

 عبارتند از:

حالت مترادف با مفهوم  نيباشند که در ا دهيعادت رس اي هيکه به مرحله سج يصفات نفسان (الف

 باشد. يم یلغو

باشند و  دهينرس هيسج ايهستند که به مرحله عادت  يصفات، صفات دسته از نيکه ا يصفات حال ( 

حال متصف  نيدر ع يدهد ول يفكر و تامل آن کار را انجام م یدر نف  رسوخ نكرده باشند و انسان از رو

 شود. يبه آن صفت م

 شود عبارت است از اخالق يکلمه در استعماالت اراده م نيکه از ا يسوم ی( اخالق فاضله: معناج

 ياخالقريکار غ نيا مييگو يم يوقت ايخو  است  يعنياست  يکار اخالقفالن مييگو يم يفاضله لذا وقت

 «رود. يم کارنسبت به  اءيبا  شهياستعمال کلمه اخالق هم نيدر ا»و بد است.  ستهيناشا يعنياست 

 .(82: 2828)مصباح يزدی، 

 اخالق موضوع -2-5-9

علم معلوم  ني. در اکنديگو موگفت يفضائل و رذائل اخالق است که درباره شناخت يعلم اخالق

 ند؛آيياز رذائل و خبائث به شمار م يدر انسان از فضائل و مكارم بوده و چه صفات يکه چه صفات گردديم

 لياست تحص يقرا که در انسان موجب فضائل اخال ياز آنها، صفات کيتا پ  از شناخت و علم به هر 

است ترک کند و ضمناً با شناخت عوامل و موجبات آن خود  يکه موجب رذائل اخالق ينموده و آن صفات

که موجبات  يبر حذر داشته و عوامل سازد،يرا در انسان فراهم م يکه موجبات رذائل اخالق يرا از عوامل

ل و درجه اوج کما تيخود را به نها دبتوان لهينوسيکند تا بد جادياست در خود ا يفضائل مكارم اخالق

 .(1:  2861)شبر،  انسان برساند يسعادت واقع

 اخالق فلسفه -2-5-6

در اخالق به عنوان  گر،يشود، به عبارت د يفلسفه اخالق از اصول موضوعه علم اخالق بحث م در

 یچه نحو وجود یو بد يواقعاً خوب ايامر که آ نيا يول مکنييبحث م لهيو فض لهيمثال از انواع صفات رذ
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مورد  ستيو بد چ و کار به خ ميکه مالک تقس نيو ا يامور واقع ايهستند  یامور اعتبار ايآدارا هستند 

 .(22: 2823:  ي)مسائل رديگيبحث قرار م

 معاش یلغو فیتعر -2-5-7

 يزندگ و يخوش، گذران ياست و به معن يگرفته شده است که اصل آن عرب شيع شهياز ر معاش

و  حيو تفر دنيکرد از خوردن و خواب يکه بتوان با آن  زندگ یزيچهر  يمعاش به معن همچنين. باشديم

 .(ذيل واژه معاش ا،دهخد ن،ي)مع شودناميده مي يسرگرم

 معاش یاصالح فیتعر -2-5-8

و  کوشش در بدست آوردن آن است و کلمه معاش از  یاست از جُستن روز عبارت اصطالح معاش

از آن سبب است که  ياصطالح يو مناسبت آن با معن است «شيع» شهيبر وزن )فعل( از ر یلحاظ لغو

مبالغه در  قيرو کلمه معاش را از طر نيو از ا دآييانسان جزء در پرتو آن به دست نم يزندگان اي شيع

که آن را از  شوديم با زور گرفته اي یدانست که بدست آوردن روز دباي. اندبكار برده یروز ستنمفهوم جُ

 نيو ا آورنديکه متداول است آن را به چنگ م يو با اقتدار و زور بر وفق قانون تانندسيباز م گرانيدست د

کردن جانوران رمنده بدست  كاررا از راه ش یروز نكهيا اينامند. و يرا باج و خراج م یگونه کسب و روز

-يرا شكار م یگونه کسب روز نيو ا آورنديبدست م ايدر اي يخشك قيمزبور را از طر واناتيو ح آورنديم

انسان که محصوالت آنها را که  یاست برا ياهل واناتياز ح یبرداربهره لهيبه وس یکسب روز اي. و نامند

و پرواز زنبور، عسل  شميو از کرم ابر ريش انياز چهارپا الًو مث کننديمردم است استخراج م ازين هيما

و از ثمرات آنها  پردازنديم یار کشت و درختكارو به ک کننديم برداریبهره اهانياز گ اي آورنديبدست م

 يدر پرتو اعمال انسان یکسب روز نكهيا اينامند. و يم یاعمال را کشاورز نگونهيا هيو کل شوندمي مندبهره

 نامنديم عيو آن را صنا کنديم يتصرفات ينيدر موارد مع اي: ابدييو آن هم به چند صورت انجام م تاس

کار  ينيدر موارد نامع ايو  نها،يو پرورش اسب و مانند ا يو پارچه باف ياطيو خ ینجار و يسندگيمانند نو

کاالها و آماده کردن  لهيوس بهکسب  نكهيا ايو تصرفات انسان است،  هاشهيپ هيکه عبارت از کل کننديم

بازار شدن  یوسانهااحتكار آنها و منتظر ن ايمعاوضه است که از راه گردش دادن آنها در کشورها  یآنها برا

در  يراغب اصفهان .(137: 2821)مقدمه ابن خلدون :  نامنديم ينوع کسب را بازرگان نيو ا ابدييانجام م

 يف قالَتَ اهُيالحَ نَاِلَ اهُيالحَ نَمِ صُأخَ وَهُ وَ وانيالحَصه بِختَالمُ اهُي: الحشي: العَديگويم شتيمعمورد 

 ياتيح یبه معنا شيه: عنمِ شُيعتَيَلما  هشَيعالمَ نهُمِ قُشتَيَ وَ لکُالمُ يف وَ يعالتُ یالبارِ يف وَ وانِيالحَ

و فرشته  دو خداون وانيواژه درباره ح نيا راياست، ز اتياست و آن أخص از واژه ح وانيح ژهياست که و
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و  شيشود و آن عبارت است از هر آنچه که عياز واژه نخست مشتق م شت،يمع رِيرود. تعب يبه کار م

 شود.يم ياز آن ناش يزندگ

 وَ مُطعِالمُ نَها مِبِ شُيعتَ يلتاَ هشَيعکه: المَ ديگويم شتيمع ايبا صراحت درباره معاش  یروزآباديف

 ليشود از قبيم ياست که با آن زندگ یزيچ شت،ي: معهيو فه اَبِ عاشيُما  وَ اهيالحَ هِون بِكُما تَ شر  وَالمُ

 شود. يم يزندگدر آن،  ايوابسته به آن است و با آن  ي، و آنچه که زندگهايدنيآشام ها،يخوردن

و ما ع اَنافِالمَ عم وَالنَ وهُوجُ بز وَالخُزق وَالرِ نواعِن اَه مِبِ عاشيُو ما  اهي: الحَشي: العَديگو يم زين يحيطر

انواع رزق  يعنيشود؛  يم يگاست که با آن زند یزيو چ اتيح یبه معنا شيک: عذالِ رَيغَ يله اِبِ لصَوَتَيَ

 ريکرد، و غ دايپ يدسترس ورام نيکه بتوان به کمک آن به ا یزيچ ايها و منافع گوناگون و نان و نعمت

 (.11، 2838)کالنتری،  ها نيا

 و معاش انسان -2-5-5

از  شياو را در تمام احوال و مراحل زندگان یاست که خوراک و روز ازمندين يليانسان بالطبع به وسا

 فرمايد: . خداوند در قرآن ميکند نيتام یريو پ يو روزگار بزرگسال يتا مرحله جوان يآغاز دوره خردسال

جهان است  نيهمه آنچه را که در ا يتعالسبحانه یو خدا (83)محمد/ديازمندانياست و شما ن ازين يخدا ب

شما همه آنچه  یو گفته است: برااز کتا  خود بدو منت نهاده  هيآ نياست و در چند دهيانسان آفر یبرا

سخر شما مُ یرا برا يشما رام فرموده کشت یو ماه را برا ديخورش د،يافرياست ب نيرا که در آسمانها و زم

است و دست و قدرت  اريبسشواهد در قرآن  نگونهي. و ا(11)بقره/شما رام فرمود یرا برا انيکرد، چهارپا

داده است خود قرار نيخدا او را به منزله جانش راياست ز انسان بر جهان و آنچه در آن هست گشاده

 نيا جهياز آنان در نت يكيآنچه  اشتراک دارند. جانشين بودنپ  آنها در  ندستهپراکنده انسانها در دنياو

پ   رد،يباز گ یاز و يعوض آنكهمگر  کنديرا از آن محروم م یگريد وردآيبدست مدنيا  يگشادگ

تا آنچه را  کنديتالش م هاشهيپ دنيدر گذرد و در برگز يو از مرحله ناتوان ابدي که انسان قدرت يهنگام

از راه پرداختن عون  يزندگان اتيو ضرور هايازمندين ليداشته است در تحص يخدا به سبب آن به او ارزان

 يب یزرو لهيهم وس ي. و گاهدييرا نزد خود بجو ی: پ  روزدفرماييم يتعالیآنها خود خرج کند. خدا

 نيبا همه ا يزراعت سودمند است و مانند آن. ول یکه برا ييمانند بارانها دآييکوشش و تالش بدست م

مزبور اگر به  هایبدست آورده نيتالش کند. بنابرا ديو ناچاراً با باشديم یفقط کمک و يموجبات نيچن

آن وقت منبع  ابدي يضرورت فزونمعاش او خواهد بود و اگر از اندازه  لهيباشد وس ازينضرورت و  زانيم

اگر سود آن  دآييکه به دست م يحاصل ايبهره  نيدانست که ا دي. پ  باروديثروت و تمول او به شمار م

 نيکند چن جخود خر یهايازمنديانسان شود و از ثمره آن برخوردار گردد و آن را در راه مصالح و ن ديعا

 یآنچه از ثروت تو به تو اختصاص دارد مقدار: »دفرماييم )ص(امبري. پنامنديو رزق م یرا روز يحاصل



16

 انيو آن را به جر يصدقه بده اي ،یو آن را کهنه ساز يبپوش اي ،يو آن را تمام کن یاست که بخور

خود به  یهايازمنديرو سود نبرد آن را در مصالح و ن چيکه از ثروت خود به ه يو در صورت «یمصرف انداز

آنچه را که انسان به  نيو بنابرا نامندينم یرا نسبت به دارنده آن رزق و روز يوتثر نيچن ندازدين کار

است چه آن را نسبت به مرده  راثيمانند م نيو ا نامنديم« کسب» آورديکوشش و قدرت خود بدست م

 که از آن برخوردار ياست و نسبت به وارثان هنگام نبرده یبه سبب آن سود راينه رزق ز ندگوييکسب م

شرط آنكه  ندگوييمعتزله  م يمفهوم رزق از نظر اهل سنت، ول قتياست حق نيشوند نام آن رزق است. ا

هر چه نتوان آن را به  شانيا دهيباشد و به عق حياست که تملک آن صح نيرا رزق نامند ا يثروت نيچن

-مي و اندساخته ونريمفهوم ب نيو حرام را از ا ياموال غصب هيو کل ستين قعنوان تملک تصرف کرد رز

به غاصب و ظالم و مومن و  يتعالی. حال آنكه خداديتوان رزق نامياصول را نم نياز ا کي چيه ندگوي

دانست که  دي. پ  بادهديخود اختصاص م تيو هر که را بخواهد به رحمت و هدا دهديم یکافر روز

گذران است و به ناچار  هيردن ماو به دست آو یگردآور یاست از کوشش و اراده کردن برا ارتکسب عب

باشد.  حيصح یوجود داشته باشد هر چند بدست آوردن آن از راهها يو عمل يسع یروز یبرا ديبا

است  يآن وابسته به الهام و قدرت ی. و کوشش برادييرا نزد خدا بجو ی: پ  روزدفرماييم يتعالخداوند

در هر گونه محصول و  ديجانب خداست و ناچار بادارد، و همه موجبات آن از  يکه خدا به انسان ارزان

در  يکه کار انسان داستيباشد پ یبنفسه کار عياگر مانند صنا رايمصرف شود ز يکار انسان یروين يثروت

 يکار انسان یرويبا ن ديبا چارآن هم به نا ديبدست آ اي اهيگ اي وانيانجام آن ضرورت دارد و اگر از ح

از آن حاصل  ایو بهره بدست نخواهد آمد و سودی زيرو چ چيوگرنه به ه مينيبيحاصل گردد، چنانكه م

 .(121:  2821ابن خلدون :) شود ينم

 گوناگون معاش اقسام -2-5-51

ارت و تجارت و فالحت و صناعت است. اِم: از است عبارت از نظر حريری معاشاقسام گوناگون 

معاش  يعياز طرق طب يو صنعت و بازرگان یورزلكن کشا ست،يمعاش ن یبرا يعيطب ایوهيش ييفرمانروا

و  ستيفطر و ساده و طيبس یامر رايبذاته بر همه انواع معاش مقدم است ز یرز. اما کشاورونديبه شمار م

 دهنديمردم آن را به آدم ابوالبشر نسبت م انيسبب در م نيو بد ستين يو دانش شهيبه اند یازيدر آن ن

 هایاهر نيتريميقد ینكته اشاره به آن است که کشاورز نيو ذکر ا داننديآن م و او را معلم و انجام دهنده

 .باشديآن م ليوسا نتريستهيمعاش و شا

است  يو علم يبيصنعت از امور ترک رايدر مرتبه دوم و پ  از آن است، ز یپ  از کشاورز عيصنا اما

 ينينش هيباد يلباً جز در شهرها که از زندگرو صنعت غا نيو از ا برنديو نظر را بكار م شهيکه در آن اند

 دهنديپدر دوم نسبت م  يسبب آن را به ادر نيو به هم شودينم افتيمتاخر و در مرتبه دوم آن است 
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گذاشته  ادگاريبه  ندهيبشر آ یصنعت را استنباط کرده و برا يتعال یاز جانب خدا يوح لهيچه او به وس

آن جز داد و  هایوهيراهها و ش شتريب ياست ول يعيحاظ کسب امر طبهر چند از ل ياست. و اما بازرگان

تفاوت  نيتا از ا برنديو فروش بكار م ديخر یهادو ب انيبدست آوردن نرخ م یکه آنها را برا ستيستد ن

سبب شروع در امور تجارت چانه زدن را مباح شمرده است چه آن  نيدر کسب سود برند و به هم متيق

)همان:  ستيو بال عون ن يبه طور مجان ريگرفتن مال غ يتفاوت که بازرگان نياست، با ااز با  مقامره 

2821 :12.) 

 و معاش تیترب -2-5-52

 خود از را هاپرسش نيسوال روبه رو نشود و ا ناي با اشروزانه يزندگ انيکه در جر ستين يکس

آن  حيصح تيترب با؟يز ايزشت است باطل.  ايخو ، حق است  ايبد است  کنميکه من م یکار ناي: نكند

 تيترب یهاراه نيکه به بهتر يکس يعنيپرسشها جوا  دهد.  نيآن به ا هياست که انسان بتواند در سا

 و بد اشدر اعمال روزانه توانديم يبه آسان گردديبهره مند م يشود و از آن به طور کافيم ييراهنما

است اقدام کند و از  دهيو پسند كويو آنگاه به آنچه که ند هد زييتم گريكديرا از  بازي و زشت و خو 

 .حيصح تيترب ياست معن نيا دينما یزشت و ناپسند دور یکارها

 کردنديم حتيبه مردم نص شيدر دو قرن پ دگوييم دانشمند معروف انگليسي قرن سيزدهم كنيب

و فنون مستظرفه را بر  عيعرفت، صناکنند. علم و م هيخود ته یبرا يرا بفروشند و آ  و نان شانيکه کتابها

کنند و  هيته يو اسبا  زندگ ينان لهيباشند که به چه وس نيا یکنار گذارند و همواره در جست و جو

 يپ تيو ترب ميتعل تيدوره بر خالف آنان به اهم  نيما در ا يرا از سرما و گرما محفوظ دارند، ول شتنيخو

-يما ب كردنديما از نظر دور م انينشيکه پ یزيچ نيا ميديفهم م،يتافي يو لزوم آن را در زندگان مايبرده

 یحقاً بر رو ستيبايخود را که م تيکه اساس ترب مياعتراف کن ديرا با نيا كنيول ميازمندياندازه بدان ن

بلكه  ست،ين تيحسا  ترب يگرفتن کم ادي. خواندن و نوشتن و ميانكرده مياستوار کن عتيطب نيقوان

 .باشدي از غذا م ريغ یاست چنانكه اسبا  و ادوات غذا خور تيمقدمه ترب

: درست است که کتا  ديگويم نوي  انگليسينويسنده و نمايشنامه ريشكسپاز لرد اويبوری  به نقل 

و  ميکه در تعل يداشت، کس یاديتنها به آن اکتفا کرد و از آن انتظار ز دينبا ياست ول تياز عوامل ترب

را از نظر  يو مندرجات صفات عالم هست عتيکتا  طب دهد،يرا مورد توجهش قرار م تنها کتا  تيترب

را کم  زهاياز چ یاريبس شهيهم يدر سفر بر خطر زندگان و رسديبه سرحد کمال نم چگاهيه کنديدور م

 .(27: 2813:  یبوريآ)لرد  دارد
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 اتیدر روا معاش -2-5-52

 :ديگو يباقر)ع( مبه سند خود و به نقل از امام محمد ينيکل

در سه  يکمال انسان  کل: هُشَيعالمَ رِيقدِتَ ه وَبَلنائِاَ يلعَ برُالصَ وَ نيالد يه فِقَفَلتَاَ مالِلكَاَ لَکُ مالُلكَاَ

و  بتيمص ی. واژه )نائبه( در معناشتيمع ريو تقد تيصبر نمودن بر معص ن،يد دنياست: خو  فهم زيچ

 خيش -1شر است.  و ريحوادث و رخدادها اعم از خ یائب( و به معنابال به کار رفته است. جمع آن )نو

 يفِ هُقَفَالث. التَال ثَاِ مُسلِالمُ رءِالمَ حُصلِيُ اي: گويدمي به نقل از امام صادق)ع( هيالفق حضرهيصدوق در من ال

و  ريرود: تدب يبه صالح نم زيه چه: انسان مسلمان جز با سبَلنائِاَ يلعَ برُالصَوَ هُشَيعالمَ يفِ ريقدِلتَو اَ نيالدِ

)ع(: يصدوق در خصال به نقل از امام عل خيش -8: يبر سخت ييبايو شك شتيدر مع ريتقد ن،يتفقه در د

ب: شخص مسلمان با وائِلنَاَ يلعَ برُالصَ وَ هشَيعالمَ يفِ رِيقدالتَ وَ نِيالد يه فِقَفَلتَ: اَمُسلِالمُ لُكمُيَ نَهِبِ الثُثَ

در  يطوس خيش -1ها. بتيبر مص ييبايو شك شتيدر مع ريتقد ن،يرسد: تفقه در د يمال مبه ک زيسه چ

بر الصَ وَ هشَيعالمَ يفِ ريقدالتَ سنِ: حُالثُن ثَومِالمات المُن عَ: مِگويدمي به نقل از امام محمدباقر)ع( بيتهذ

ه: از رَالخِا وَ اهيندُال لِ حصلِيُما  هشَيعمَ يف رصِقتَيَ ل الجُالرَ يف ري. و قال: ما خَنِيالد يه ففَقَالتَ ه وَبَلنائِاَ يلعَ

. و نيتفقه در د و بت،ينمودن برمصصبر شت،يدر مع ريتقداست: حسن زيسه چ مانيشخص با ا یهانشانه

و آخرت  ايدر دن يشخص نيخود فاقد اقتصاد باشد. چن يکه در زندگ يدر شخص ستين یريفرمود: خ

 د.رو يخود به راه صالح نم

و  نيالد يفاف فالحسن عن المروه فقال: العِ لَئِ: سُنقل مي کند عهيدر وسائل الش يحُر عامل حيش -7

شد فرمود: آن  دهيوت پرسه. از امام حسن )ع( درباره مرّبَالنائِ يلَبر عَالصَ وَ هشَيعالمَ يف ريقدسن التَحُ

  .بتيمص بر ييبايو شك شتيدر مع ريتقدحسن ن،يعبادت است از عفاف در د

مشخص است. به نقل از امام صادق آمده  )ع(نيعبارات معصوم يبعض ازمفهوم معاش  يگستردگ

طلبم که به سبب آن، بر يم شتي! از تو حسن معايخواند: خدايدعا را م نيا نيابن حس ياست که: عل

 يآن به آخرتم برسم، باز  یويدن یريگند شوم و با بهرهمتوان امخود و خانواده زندگي نيازهایهمه  نيمأت

که به شقاوت افتم. از  یريگچنان بر من تنگ ايکنم  يکه سرکش يچنان در ناز و نعمت غرق کن اآنكه مر

ام دار. سپ  با  يارزان انيپا يفضلت، نعمت گوارا و بخشش ب انيده و از جرشيحاللت بر من گشا یروز

اش به يخشندگکه در يباز مدار، نعمت فراوانآن  یاز حد( مرا از شكرگذار شي)و ب اريدادن نعمت  بس

 دگانيدار که از آفر يرا چنان ارزان شتميمن! مع یام اندازد. خدابه فتنه شيهاخود مشغولم دارد و شكوفه

 ات نائل شوم.یشوم  و با آن به رضوان و  خوشنود ازينيبدکردارت ب

 کفعمي/  827:  االسبوع جمال/ 77:  حسنه باالعمال االقبال/  771 – 778:  1: ج يني)کل

 .(182/ والمصباح :  26: نيالبلداالم
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و  ايانسان و با دن یهایازمنديو ن جئواحبا همه  شتيامام صادق)ع(، مع یفقرات از دعا نياساس ا بر

 يرضوان اله نيبه ا لياز اشرار و ن یازينيو ب يآخرت او سر و کار دارد و در پرتو آن، عزت و کرامت انسان

همراه با اعتدال و به دور  همطلو  آن است ک شتيمع ،ينوران یدعا نياساس ابر نيشود. همچنيق ممحق

موجب شقاوت  يو دوم انيتواند سبب طغ يم ياول راي(باشد، زياز تَرَف )غرق شدن در رفاه( و قَتَر )تنگ

گرفته است. قرار مورد توجه شتيز لزوم اعتدال در با  معياز امام صادق)ع( ن گريد يگردد و در سخن

که وقت و فرصت خود را  شدبا ياز کس شيب شت،يتو در با  مع یوجوستج ديبافرمايند: ايشان مي

با  حرص  نيباشد که در ا يو کمتر از کس دينمايم يکوتاه يزندگ یهایازمنديدر ن و کنديم عيضا

 ياسالم یهاو آموزه ميمفاه گريد ناگفته نماند با توجه به .و مطمئن است يخود راض یايورزد و به دنيم

شخص  را،يشود؛ زيمحدود نم یفرد يچهارچو  زندگ رد شتيمع ريو... تقد ثاريفاق، انمانند: احسان، ا

نسبت به آنها  ديبر دوش دارد که نبا ييهاتيمسئول زيخود ن شانيکهم يشتيمع تيمسلمان در قبال وضع

 .(23-11:  2838:  یتفاوت باشد )کالنتريب

 یکشاورز -2-5-59

 چيه ،ياسالم یهاآموزه انيدر م ديشاتوات اينگونه استنباط کرد که های معتبر ميباتوجه به آموزه

: امام ينيواقع نشده باشد. بنابر نقل کل یگذارمورد احترام و ارزش یبه اندازه کشاورز یديکار تول

 است. یتر، کشاورزبزرگ یايه: کمراعَالزِ رُکبَاالَ اءُيميصادق)ع( فرمود: الك

 االنامَ وزَنُکَ ونَعُ: الزارِقولي: سمعت اما عبداله )ع( ديگويهارون م ابن ديزي یگريد تيروا طبق

 دمي: شننيکبارَالمُ ونَدعُيَم بهُقرِاَ قاما وَمَ الناسِ حسنَاَ هِامَيالق ومَيَم هُ ل وَجَز وَعَ اهللَ جهُخرِاَ بايطَ ونَعُزرِيَ

را که خداوند در  ایزهيو پاک بيط یزهايمردمانند، آنها چ یهارمود: کشاورزان، گنجف ي)ع( م نيامام حس

 نيبه لحاظ مقام و منزلت بهتر گرانيگروه، در جهان آخرت و نسبت به د ني. اکارندينهاده، م ارشانياخت

 .(281: 2838ان،)هم خواننديو برکت( م نيبا عُ های)انسان نيهستند و آنها را با نام مبارک نيترو مقر 

 یجهانگرد صنعت -2-5-54

 یگردقرآن را از جهان ريتفس توانيميكي ديگر از مواردی که در با  معيشت در قرآن مطرح است 

 ياست، و در برخفراوان قرارگرفته دييمورد اهتمام و تا يفراوان اتيدانست که در آ« رناالَ يفِ رَيَسَ»

 بهِعاقِ کانَ فَيکَ روانظُيَلرن فَاالَ يو فِ رُيسيَم لَأوَ: »هيمانند آاست، کار، سرزنش شده نيموارد، ترک ا

سرنوشت  يکنند تا بنگرند به چگونگ يگردش نم ن،يدر زم ايآ»« وهُم قُنهُمِ دُشَو اَکانُ م، وَهُبلَن قَمِ نَيذالَ

 «تر بودند.رومندين شانيو از ا کردنديم يزندگ شانياز ا شيکه پ يکسان
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 ياز گذشتگان اعالم کرده است. ول یريگرا پند و عبرت یو جهانگرد ريهدف از س اتيگونه آنيا در

 افتنييو مطالعه در عالم خلقت و آگاه شهيکه همانا اند مخورييبر م نيفراتر از ا يبه هدف ات،يآ يدر برخ

ن از جهانگردا ایکه امروزه، هدف دسته یزيآن است؛ همان چ هایيو شگفت نشيافر ياز چگونگ

به مردم بگو: در  امبريپ یا« »لقلخَدأ اَبَ فَيکَ ر وَانظُفَ رنِاالَ يف وارُيَل سَقُ» هيشود. مانند آ يمحسو  م

 2838: )همان «را به وجود آورده است نشيچگونه خداوند، آفر ديو بنگر دييو گردش نما ريس نيزم

:282). 

 استیس -2-5-59

 هایدر با  معاش در تمام عرصه نيد نيا یمنودهاره دياست، با استيس نيآنجا که اسالم د از

که  يمهم کرد. امر زيپره يزدگاستيو س طيرا مدنظر قرار داد و از افراط و تفر يو خارج يداخل استيس

از آن بوده است  هاانياشخاص و جر يخود، شاهد غفلت بعض خيتار هایاز برهه يکشورها در برخ

 .(282:2838)همان،

 یاخالق باتمکی برخی از معرفی اجمال -2-2

 پوسیستیآر -2-2-5

ظاهراً در  پوسيستيق.م متولد شد، آر 187در حدود  يحوزه کورنائ انگذاريبن ،يکورن پوسيستيآر

آشنا شد و بعدها در آتن با سقراط در صوفسطايي معروف دوران سقراطي  پروتاگوراس ماتيکورن با تعل

 ارتباط بود.

معرفت  یابزارها رامونيپ پوسيستيآر شهيدر مورد اند مؤرخان ترينيكي از مشهور کاپلسون کيفردر

 يف اءيدهند و درباره اش يم ينيقيمعرفت  ما ما به یمعتقد بود که تنها احساسها پوسيستيآر» :گويديم

 نيبدهند. بنابرا تواننديبه ما نم ينيقي يآگاه چيحواس ه گرانيد ینفسه و نه درباره احساسها

 رفتار اريمن مع یفرد یباشند و اما اگر احساسها يرفتار عمل یبرا يو اساس هيپا دياب يشخص یاحساسها

بدست  ديرفتار با تيکه غا شوديم جهينت عتاِيطب پوس،يستيپ  به نظر آر دهند،يم ليمرا تشك يعمل

 (.32، 2831، )کاپلستون «لذت بخش باشد یآوردن احساسها

 :دگويياحساس م ليدر تحل پوسيستيآر

خشن است، درد  ياست، احساس لذت بخش است، وقت ميمال يعبارت است از حرکت. وقت ساساح»

. یهست و نه درد يوجود ندارد، نه لذت ياصالً حرکت يوقت اي ستيحرکت قابل ادراک ن يهست، وقت

 يعنيلذت  ايصرف درد  ا يغ توانديهم نم ياخالق تيباشد، و غا ياخالق تيغا توانديحرکت خشن نم

  (.166)همان،  «مثبت باشد. تيغا يعنيلذت  ديبا ياخالق تيغا نيباشد، بنابرا يمنف تيغا کي فاًصر
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است که شاگرد سقراط بود. اساس مكتب  پوسيستيآر يشخص ييمكتب لذت گرا ندهينما

استوار  يآدم عتيطب ليو محور خوبها و بدها بر اساس تحل يفعل اخالق اريمع نييدر تب  پوسيستيآر

 يآدم عتيطب یبر اساس آن استوار گشته است و مقتضا يکه آنچه خلقت آدم يمعن نيبه ا گشته است 

 .(13 – 11، 2811، گنسلرجي)باشد يخوبها و بدها م ارياست همان مع

 ی: لذت انگارکوریاپ -2-2-2

فلسفه  ينوع ندهينما كوريدانست، اپ يآن نم يرا مربوط به خوش يزندگ يخالف افالطون که خوب بر

که از ظاهر  ييخو  از منظر او لذت است. اما بر عك  معنا زيمانده است.تنها چ يد که تا زمان حال باقبو

 یها يو شادکام يو شرا  خوارگ يدعوت کننده به شكم بارگ . مكتب اپيكوری،شود ين مستفاد مآ

اصرار در کسب  کرد و يم هيلذت را را توص تيمعتدالنه اما با محور يستيز پيكورنبوده است. ا يطافرا

نبود را  يرا که خالص بودند و همراهشان درد و رنج يدانست. او لذات يلذت را خود عامل درد و رنج م

بود. از  دهيگزرا بر يستيو معاشرت با دوستان و ساده ز یفلسفه ورز رينظ يکرد. او خود لذات يم قيتشو

 ی( نقديمعرفت ايو  يحال جسمانلذت است ) یجستجو انينظر که محرک آدم نيبر ا يوجه روانشناس

است که لذت ساکن  نيدر ا ي(، نقد اصليقبل يشدگ نييآگاهانه و با تع ريغ ی)مگر در رفتار هاستيوارد ن

و بعد غم از دست دادن  فرد کيآورد مانند دوست داشتن  يگاه محنت م زيمانند محبت ن يجنبش يو ب

ها و  ونيمانند آرامش بخش ها و اف يلياختراع وساو  جادياست که با ا نيآن فرد. منطق لذت طلبان ا

بلكه از  ستياز خود لذت ن رادياز آنها زدود . ا زيامور دوگانه را ن نيتوان بخش دردناک ا يمحرک ها م

بدست آوردن لذت  یاست که برا نيتر ا ی. نقد جدمياز آنها اجتنا  کن ديکه با ستيعواقب ناخواسته ا

 نيمورد ا نيرا متحمل رنج شد. جوا  آنها در ا ييسالها ديخو  گاه با شغل کيارزشمند مانند  یها

خود  يزمان حال زندگ یهايكيبلكه در نزد ميکن يگددور زن ندهيدور و نه در آ یاست که نه در گذشته

 .(26، 2811، همان) مييلذت برآ یبه جستجو

 از نظر ارسطو اخالق -2-2-9

کل و  تيمطلو  انسان، مراتب دارند. آنچه غا  اتياست و غا يتيانسان را غا عملارسطو معتقد است 

به  يبعض انگارند،يرا در امور مختلف م ياست. اما مردم خوش يمطلو  مطلق است مسلماً سعادت و خوش

خود  تيبه غا یوجود چيه مينبييم ميبه جاه. اما چون درست بنگر يبه مال و جماعت يلذات راغبند برخ

به  فهيوجه اجراء کند و انجام وظ نياو مقرر است به بهتر یکه برا ایفهيمواره وظمگر آنكه ه رسدينم

 لتيو سعادت با فض يخوش يعنيمطلو  انسان  تياو است. پ  غا لتيفض یهر وجود یوجه برا نيبهتر

  (1:  2886)همان،  شوديحاصل م
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The purpose of morality from the viewpoint of scholars and elders, is conveying the 

mankind to luck and perfection. In Islam, extrimity of moral is God satisfaction. The 

purpose of subsistence morality is human perfection. The aim of this study is to examine 

the subsistence morality from the viewpoint of Imam Mohammad Ghazali and Zoroaster. 

In the Muslim world, many scientists and researchers have been given theories about 

subsistence morality. But specifically a book that pays in details about the subsistence 

morality, is not available. Imam Mohammad Ghazali as one of the leaders of the Islamic 

world, the extent of his influence about morality is insomuch that none of the Muslim 

scholars has been dined her voice at different angles of world and no work is deeper than 

his work. Throughout Islamic history, no one can be found who insomuch Imam 

Mohammad Ghazali can illustrate the diversity in all aspects of a culture in his life and 

thought insomuch strong and animate. His relatively short life was full of activity and 

mobility. Ghazali in his works and in various levels of knowledge and understanding pays 

to subsistence morality discussion and its conditions. In continue he draws the limitation 

of each of them, cites to the verses of Quran in wisdom of subsistence morality, and 

knows it kindness and grace of God. This shows the importance of subsistence morality 

near him. Zoroaster is the prophet of ancient Iranian that proselyted a divine religion. He 

is the first one that has counsel about subsistence morality. Also, subsistence morality is 

one of the main beliefs of him that includes the people and its environment whether 

animate or inanimate. The purpose of Zoroaster from subsistence morality plan is 

supplying the needs of themselves, their families and all human beings, in order to supply 

the welfare, comfort and escape from being caught in the strap forces of evil (demons). 
Zoroaster knows pastor and agriculture in addition to employment, earn money for living, 

family welfare, as well as peace of mind, to engage in religious activities, religious 

practice, worship fire, worship God (Ahura Mazda), ceremonies, prayers according to 

Zoroastrian celebrations for Ahura Mazda. In this study we tried to investigate the 

subsistence morality from the perspective of Imam Mohammad Ghazali and Zoroaster in 

method of descriptive-analytical and present the differences and similarities of them untill 

other researchers take advantages of it. 
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