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 نقش احادیث امام صادق )ع( در نقد اخالق سکوالر و نهادینه کردن اخالق اسالمی

 1محمّدزکی علیزاده

 2محمّدمهدی کریمی نیا

 
 چکیده

 ازیشود انسان بدون نیکه موجب ماست  یداریثابت و پا یصفات نفسانمقصود از اخالق اسالمی، 

یابی به هدف غایی اخالق اسالمی، دست .انجام دهدرا متناسب با آن صفات  یافعال ،ملأبه فکر و ت

ی زندگی ی تجربهتنها در سایهباشد که میه به خداوند بُّشَقرب الهی و تَ ارزش حقیقی، کمال نهایی،

سکوالر معتقدند که . در مقابل، طرفداران اخالق استیابی معنوی و رفتارهای اخالق دینی قابل دست

ها و قواعد اخالقی بر مبنای اصول انسانی و زندگی و ارزشبوده اخالق باید از ساحت دین بیرون 

شناسانه، تالش ای معرفتهگیری، با موضعامام صادق )ع( .دنیوی و رفاه عمومی تعریف و تعیین گردد

ی انسانی نهادینه را در جامعهالمی اخالق اخیر را نفی نموده و اخالق اس فکری که مبنای است نموده

خود با دو ریکرد اخالقی در عصر این تالش بدان جهت صورت گرفته است که ایشان  نماید.

لقای سعی نمود تا در قالب اِو لذا مواجه بود قه(، نادِو حد اکثری )زَعتزال( )اِسکوالریستی حد اقلی 

اخالق تأکید داشتند شدن شدن و دنیا مدارانه اصول اخالق اسالمی، این دو رویکرد غلط که بر عرفی 

با روش تحلیلی  ،در این مقاله پای فشارد.های وحیانی، مبتنی بر گزارهرا نفی نموده و بر بنیاد اخالق 

 نقش احادیث امام صادق )ع( را در این زمینه تبیین نماییم.تا  ، سعی نمودیمـ توصیفی

 .اخالق سکوالر، اخالق اسالمی، احادیث، امام صادق )ع( واژگان کلیدی:
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 درآمد

 کنیم:ضرورت اخالقی زیستن آغاز میی بحث را با یک سئوال اساسی و بنیادی در حوزهمدخل 

انسان ند که گروهی معتقدسئوال، این در پاسخ به دین نیازمند است؟  بهو اخالقی زیستن آیا اخالق 

در  باشند.میاساساً دین و اخالق از هم جدا نو  باشدمیاخالق ورز نیز  ،است ورزگونه که دین نهما

دین و خدا تعریف گردد. دون بمستقل از دین و حتی باید اخالق دیگر بر این باورند که ، گروهی مقابل

اخالق سکوالر باور گروه اول تحت عنوان اخالق اسالمی و رویکرد گروه دوم نسبت به اخالق، به نام 

 است.  شده شناخته

 ای یذهن سمیسکوالر ، تقسیم شده است.یو فلسف یاسیس ای یو ذهن ینیعبر دو نوع  سمیسکوالر

خدا  ییگو د کهکن یزندگ یاگونه گوید انسان باید بهکه می است ییخدا یمعادل الحاد و ب ،یفلسف

دولت از  ییجدابه مبحث  یاسیس ای ینیع سمیسکوالراما وجود ندارد.  اصالً ییخدا ایو مرده است 

به  مانیاکه  از آن جائی .باشدی تأکید دارد که از موضوع بحث این مقاله خارج مینید ینهادها

یت ضددر الجمله یا بالجمله، فی ،یفلسف ای یذهن سمیو سکوالرباشد می یساس مسلمان، اخداوند

ی گفتاری امام صادق )ع( مورد طرد و نفی سیرهقراردارد،  یدیتوح انتیدنوع اسالم و هر  کامل با

  .گرفته استقرار بررسی مورد  ،تحقیق، به نحو تفصیلیاین قرار گرفته است که در 
 مفهوم شناسیـ 1

 پردازیم: در بحث مفهوم شناسی به تعریف اخالق اسالمی و اخالق سکوالر می
 ـ تعریف اخالق سکوالر1ـ 1

ها را بر دیدگاه گرایشی است که صفات، رفتارها و هنجارهای حاکم بر آن 1اخالق سکوالر

ه باور بگونه مرجعیتی در امور اخالقی ندارد.  دین هیچکه کند و معتقد است غیردینی مبتنی می

 تنها مرجع تنظیم رفتارهای انسانی است ،خود بنیاد و علم تجربی ِعقل ی،خالقطرفداران این گرایش ا

(Michalson, 2013: p24).  ها از سکوالریسم، جهان ارزشی است که خدا به برخی قرائتبر مبنای

 انسان سپرده استآدمیان اعطا کرده و خود از آن سلب مسئولیت نموده و نگهداری آنرا به خود 

(chars, 1999: p45). به  یازین چیتحقق خود ه یاخالق براسکوالر باور دارد که خالق به هرحال، ا

  .(53تا: صکانت، بی) باشدمی هموجّو  داری، معنو توسط عقل عملی به طور مستقل نداشته و نید

 
 (.56: ص1381زند، شده است )شجاعیبه »دنیوى یا عرفى شدن« ترجمه  ،در فارسى( Secularisی سکوالر  ). واژه1
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اند که خداوند، ، معتزله طرفدار اخالق سکوالر بوده است؛ زیرا آنان بر این باور بودهاسالم یایدر دن

ها ندارد و امور بندگان را به خود آنان و گذار انسانافعال خالتی در تدبیر دپس از خلق این جهان، 

 ن،یصرف نظر از د ی،عقل آدمبه اعتقاد آنان،  1؛(272: ص.ق1420صدرالدین شیرازی، ) نموده است

اخالق سکوالر، بنابراین،  2.(74: صش.1381مصباح یزدی، ) افعال را دارد یبد ای یکشف خوب ییتوانا

معتقد است  یاخالق شیگرا نیاکند. که از جانشینی عقل انسان به جای خدا حمایت میاست  یشیگرا

 نیو بدون توجه به د یجهان و رفاه اجتماع نیا اتیح یتنها بر مبنا دیرا با یاصول و قواعد اخالق که

 .(92: صش.1381سروش و دیگران، ) ندارد یخالقدر امور ا یتیگونه مرجع چیه نیکرد و د نییتع
 ـ تعریف اخالق اسالمی2ـ 1

 یصفات نفساناین است که بگوییم: »اخالق،  یاسالم شمندانیاند انیاخالق در م فیتعر نیمشهور تر

متناسب با آن صفات  یافعال ،ملأبه فکر و ت ازیشود انسان بدون نیکه موجب ماست  یداریثابت و پا

  .(1285: صش.1385بجنوردی، ؛ 372: ص67ق. ج1403؛ مجلسی، 51تا: صعلی، بیابی)« انجام دهدرا 

دخالت داشته و  یانسان به کمال و قرب اله دنیکه در رس چیزیر خالق اسالمی را هابرخی دیگر 

منحصر نبوده  یملکات نفسانبر مبنای تعریف دوم، اخالق تنها به . داند، میانسان باشد تیقوام آن به ن

یکی از مصادیق اخالق  نیاحسان به والدبه عنوان نمونه، . باشدآن می یو اعم از اصطالح فلسف

الهی واجبات  نیتراز واجب یکینه تنها حسن دارد، بلکه باشد؛ زیرا احسان به والدین اسالمی می

 گرانیبا د)خوشرویی(  یرفتار معاشرت راخالق د نیچن. همشودسبب قرب انسان به خدا میاست که 

ق اسالمی، منعکس در: )یزدی، تعریف اخالاست  ترعیوسنیز  نیو از ا شودیخالصه نم زین

http://mesbahyazdi.ir/node/6504) . 
 یاخالقرویکردهای مهم ـ 2

 اخالق و ریکردهای اخالقی موجود در زمان رسول خدا )ص(، سه گونه بوده است: 

 
وطبق  تهمیوفق مش یعل جادهایفهم مستقلون با همیبعض االفعال وفوّض ال یان اهلل اوجد العباد واقدرهم عل ی»ذهب جماعة ال. 1

 .ارادتها...«

که به نیو رفتارهاست نه ا اءیوابسته به ذات اش یاوصاف یو بد یخوبیعنی  ؛است یذات ،یمعتزله حسن و قبح اخالق. از نظر 2

و  ییعقل به تنها ،اوصاف نیدر مقام کشف ایعنی است،  یعقلمذکور، حسن و قبح به باور آنان منوط باشد.  یدستور و فرمان االه

 را بفهمد. یو بد یخوب تواندیم ینیبه دستورات د ازیبدون ن
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انسان را به  صرفاًو نداشت هاى مادى به جنبه، هیچ توجهی اخالق کلیساالف: اخالق کلیسا؛ 

ازدواج را نکوهش نموده و تجرد را  ؛کرددنیا و زندگى در دیرها و غارها دعوت مىگیرى، ترك گوشه

  (.84: ص.ق1429سبحانی، ) خواندپسندیده مى

انسان را به زندگى مادى و انجام وظایف  ،اخالق یونانى ؛یا اخالق سکوالر ب: اخالق یونانی

کار نیک  بایدانسان چنانچه اگر در این رویکرد اخالقی  کرد؛اخالقى براى کسب مقام و مال دعوت مى

به هرحال اخالق  همان(.) به خاطر این است که از این رهگذر سودى عاید او گرددتنها  ،انجام دهد

ی مین سعادت اخروی و زندگی ابدی، هیچ طرح و برنامهر به شدت دنیا مدار بوده و برای تأسکوال

 .(290: صش.1389)همیلتون،  خواهد داشته باشدندارد و نمی

داند و از سوی را مجاز می 1گیرى از طیّباتبهرهسو، از یکخالق اسالمى ج: اخالق اسالمی؛ ا

امور باید محو ن، انسان اخالق اسالمىورزد. از منظر تأکید میهاى معنوى جنبهبه رعایت شدید ، دیگر

از امور  تاغرق گردد معنویت محض در فکر نکند و نه دیگری چیزى به  ،که جز لذت گرددمادى 

یر نشینى و ترك دنیا و دَدر عین نهى از زاویهکه قرآن کریم است بدین جهت  .)همان( بازمانددنیوى 

 ،خداجلب رضای کارهاى نیک، براى انجام به هم الش و کار دعوت کرده و را به تهم انسان گزینى، 

 در و جهان این در را ما ؛ پروردگاراحَسَنَةً الْآخِرَةِ فِی وَ حَسَنَةً الدُّنْیا فِی آتِنا ارَبَّن: »فرا خوانده است

ی طراحی به گونهاسالم اصول اخالقی  قوانین وبنابراین،  (.201)بقره، فرما«  عطا نیکى دیگر سراى

و انسان را به سعادت  در انسان زنده نمودههمزمان، که فضایل اخالقی و سجایای انسانی را است شده 

 گردد.میو خوشبختی در دو جهان رهنمون 
 های اخالق اسالمی و اخالق سکوالرـ ویژگی3

 های اخالق اسالمی و اخالق سکوالر بپردازیم: در اینجا مناسب است که به بیان ویژگی
 های اخالق سکوالرـ ویژگی1ـ 3

 های اخالق سکوالر محسوب شده است: خصوصیات زیر، از ویژگی

ترین عنصر اخالق سکوالر، غیر دینی بودن آن اصلیترین جوهره و الف: غیر دینی بودن؛ مهم

نفی شده و بر عرفی شدن و عقل محوری در دینی  مرجعیتِهرگونه  ،در اخالق سکوالر باشد؛ زیرامی

 
آمَنُوا  نَیلِلَّذِ یَمِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِ باتِیِّأَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّ یاللّهِ الَّتِ نَةَیقُلْ مَنْ حَرَّمَ زِ»« اعراف با عتاب فرموده است: 32. در آیه »1

را حرام کرده  زهیپاک هاىیو روز مدیالهى را که براى بندگان خود آفر نتهاىیبگو چه کسى ز؛ امَةِیالْقِ وْمَیَخالِصَةً  ایالدُّنْ اةِیالْحَ یفِ

 خالص ]براى مؤمنان[ خواهد بود. امت،یدر قها این نعمتاند؛ آورده مانیبراى کسانى است که ا ایدر زندگى دن نهایاست؟ بگو: ا
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 قطعی و مسلمهیچ اصل به عبارت دیگر، از منظر اخالق سکوالر، است.  گردیدهی اخالق، تأکید زمینه

  (.26: صش.1371، عادل) 1ده استنشپذیرفته  ،در تنظیم اخالق ،دینی

با ادیان وحیانی  یارتباطهیچ داشته و طبیعت گرایانه محض  ، روشاخالق سکوالرمداری؛ ب: دنیا

آنچه برای انسان ارزش نهایی رویکرد اخالقی، ز دیدگاه این ندارد. زیرا اهای ماوراءطبیعی و گرایش

 .خوشبختی در این دنیاستزندگی دنیایی و رسیدن به  ،دارد

گردد؛ زیرا در متحمل میرا و محدودیت آزادی کمترین قید  ،اخالقگونه از در این قیدی؛ ج: بی

 کثر آزادی برای افراد فراهم آید.حداگردد تا سعی می یرویکرد اخالقاین 

هیچ کس حق اظهار لذا ی است و شخص کامال امر ، یکدر این رویکرد اخالق: شخصی بودن؛ هـ

فاعل اخالقی در مقابل دیگران هیچ احساس شرم و بنابراین، رفتار دیگری را ندارد.  ینظر درباره

 نخواهد داشت.مسؤولیتی 

خوب بلکه  ؛به طور مطلق، خوب یا بد نیست ،اخالقی یهیچ آموزهسکوالر، خالق و: نسبیت؛ در ا

. به عبارت دیگر، اخالق سکوالر بسته به شرایط و محیط دارد، اخالقیی بودن یا بد بودن یک سجیه

 .(42: صش.1381)اسالمی، داند هیچ امری را مطلقا خوب یا بد نمی

 های اخالق اسالمیویژگیـ 2ـ 3

 باشد: های زیر میاخالق اسالمی دارای ویژگی

و بوده برخاسـته از متن دین آن  رصفات، رفتار و هنجارهای حاکم بالف: در نظام اخالق اسالمی 

ی اصول و قواعد رفتاری و اخالقی رای تنظیم و ارائهب ترین مرجع اصلی دین مبین اسالم،های گزاره

 . (801: ص2، ج.ق1428جعفریان، ) باشدمی

ی دین میسر تنها در سایهرا انسان کمال و سعادت دنیوی و اخروی  ارزش،ب: این نظام اخالقی، 

تنها قرب الهی است که ، ر این رویکرد اخالقی، آنچه برای انسان ارزش نهایی وحقیقی داردد داند.می

با اینکه از  .)همان( آیدبه دست می اسالم تعالیم دین ی زندگی معنوی و اخالقیِ برخواسته ازدر تجربه

 
 نى،یالد ى،یاگرایدن ،هاالمعارفو دائرة های لغتدر فرهنگی سکوالریسم نیز قابل فهم است؛ زیرا . این استنباط از تعریف واژه1

غرب  خیدر تاراین واژه  شدن، از معانی این واژه دانسته شده است. و عرفى وىیاصول دن طرفدارى از ن،یاعراض از د ى،یخدابى

ت، یعقالن رروحانى،یمقدس و غ ریغ است،یاز س نید کیتفک ا،یو دن نیو معانى متفاوتى مانند جدا انگارى د میدر مفاه زین

 (.92و  54: ص1377/5رفته است )آریانپور، و تلقى عصرى و تفکر اکنونى به کار  ىینوگرا ى،یگراعلم
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 باشدنیز نمیاصالت امر فرعی نیست، اما در عین حال دارای ، زندگی دنیوی اسالمیاخالق نظر 
 (.84: ص.ق1429سبحانی، )

اهمیت  ،اصلی اخالق هایعقل وتوانایی آن در شناخت ارزش اسالمی،در اخالق با اینکه : ج

 ،صحیح اخالقی هایمرجع اصلی و مورد اعتماد برای تشخیص گزاره ، اما در عین حال،بسیار دارد

 . نه عقل انسانی باشدهای وحیانی میگزارهو دین 

 شود،میکمک گرفته  ل و مصادیق جزئی اخالق از دینیمسانه تنها در ، اسالمیاخالق د: از منظر 

 نمود. گذاری را پایه یهاد اخالقی صحیحنتوان نمی ،دینی بدون اعتقاد صحیح بلکه

 باشد.میو تقرب به خدا  هاحفظ و تقویت فضایل بنیادی انسان اسالمی،اخالق  هدفهـ: 

رساند که فاعل آن و: نیت الهی داشتن؛ یعنی فضایل اخالقی زمانی انسان را به قرب الهی می

 ی الهی و اخالص داشته باشد.انگیزه
 اخالق سکوالرامام صادق )ع( در نفی ی گفتاری سیرهـ 4

بررسی سخنان امام صادق )ع( در دهد، به در این بخش که شاکله اصلی این مقاله را تشکیل می

پردازیم. اخالق سکوالر، در عصر می نفی اخالق سکوالر و نهادینه کردن اخالق اسالمی به جای آن

ی که معتزله یک ئ؛ از آنجاگری بروز و ظهور یافته بودی اعتزال و زندقهامام صادق )ع( با دو چهره

توان آن را تفکر داند، میدر حسن و قبح اشیاء میگرا بوده و عقل انسان را مستقل مذهب اسالمی عقل

اکثری دینی تأکید داشت را سکوالریسم حدهای سکوالرییِ حداقلی و زنادقه که بر نفی خدا و گزاره

گردیده و به جای آن اخالق امام صادق )ع( نفی هر دو رویکرد اخالقی توسط به هرحال،  بنامیم.

اخالق در سو، از یک توان گفت کهبنای فرمایشات ایشان، میبر ماسالمی تعیین و تبیین شده است. 

آن  یجزئ قیمصاد صیتشخ ،یاخالق یهاارزش نییدر تعما بوده و  نیوابسته به د ،از جهات یاریبس

ها و تیهدا ازمندین ،یاخالق یهاارزش ییو ضمانت اجرا یاخالق یهاهدف ارزش نییتع ارزشها،

کمال اخالق، از سوی دیگر، و )نفی تفکر اعتزالی( باشیم می نیدمتولیان اصلی و  نید یهاییراهنما

در هر صورت  .گری()طرد کلی مکتب زندیقی دارد یاله یبه استمداد از وحتام  یبستگ

گری مورد تحلیل قرار ی نفی اعتزال و زندقهی امام صادق )ع( را در دو حوزهیهای گفتارگیریموضع

 دهیم.می
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 ادیث امام صادق )ع( در نفی مکتب اخالقی اعتزالـ اح1ـ 4

 ؛بود گوناگون هاییشانیگرفتار اختالف و پر ،به لحاظ فکری مسلمانان، )ع(صادق  امامعصر در 

 یهرکدام اصول و اعتقادات که معتزله، مرجئه، غالت و مجبره ،زنادقههای فکریی مانند نحله وجود

معتزلیان  باشد.فکری جهان اسالم در زمان ایشان می تشتّتگواه این ، مخصوص به خود را داشتند

شان حسن و قبح آن را تشخیص که خود بر اساس عقلدانستند آنان میخود  یدهیآفریان را افعال آدم

استوار ساختن  برایآنان، . (61تا: ص؛ اسفراینی، بی323: ص.ق1408قاضی عبدالجبار، )کنند داده و عمل می

 یقاض)کردند را نیز تفسیر عقلی می قرآن اتیآ یبهره برده و برخ یاز اصول عقل ش،یخواین اعتقاد 

که خدا را نادرست این نوع از باورهای  اصالحامام صادق )ع(، (. 362 ،357 ،355ص :.ق1408عبدالجبار، 

ها، در تمام زمینه ی امامیهعهینظری ش یمبان قیو تعمپنداشت غرض میی اخالق اسالمی بیدر حوزه

 دانست و در این میدان تالشهای بنیادین خود میی اخالق اسالمی را جزء رسالتدر زمینه مخصوصاً

 کرد.می

، ی اخالق اسالمیدر حوزه (ضیتفوی برخورد امام صادق )ع( با این تفکر سکوالریستی )نحوه

در  تفکر اعتزالی ی)ع( که به روشن امام صادق اتیاز روا یکی بوده است؛عقل گرا نفی مطلق این تفکر 

کند حدیثی است که طرد و نفی میهای علوم اسالمی و به ویژه در حوزه اخالق اسالمی را تمام حوزه

 عبداهلل از ایشان نقل کرده است:حریزبن

عَاصِی فَهَذَا قَدْ لنَّاسُ فِی اَلْقَدَرِ عَلَى ثَالَثَةِ أَوْجُهٍ رَجُلٍ یَزْعُمُ أَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَجْبَرَ اَلنَّاسَ عَلَى اَلْمَا»

هِمْ فَهَذَا قَدْ وَهَّنَ اَللَّهَ فِی ظَلَمَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی حُکْمِهِ فَهُوَ کَافِرٌ وَ رَجُلٍ یَزْعُمُ أَنَّ اَلْأَمْرَ مُفَوَّضٌ إِلَیْ

فْهُمْ مَا الَ یُطِیقُونَ فَإِذَا سُلْطَانِهِ فَهُوَ کَافِرٌ وَ رَجُلٍ یَقُولُ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ کَلَّفَ اَلْعِبَادَ مَا یُطِیقُونَ وَ لَمْ یُکَلِّ

 ؛ لَّهَ فَهَذَا مُسْلِمٌ بَالِغٌ وَ اَللَّهُ اَلْمُوَفِّقُأَحْسَنَ حَمِدَ اَللَّهَ وَ إِذَا أَسَاءَ اِسْتَغْفَرَ اَل

گناه ه تقدیر سه نوع عقیده دارند یکى گمان کند که خداى عز و جل مردم را ب یهمردم در بار

فرماید ستم روا کیفر گناه اجرا می یهاین شخص بر خدا در حکمى که در بار .مجبور نموده است

ه این شخص ب .دست مردم سپرده شده استه کارها ب یهان کند که همو کسى گم ؛داشته و کافر است

قدر طاقت ه عقیده دارد که خداوند ببرخی دیگر  .مقام شامخ سلطنت الهى اهانت نموده و کافر است

چون کار نیک انجام دهد  ،بندگان تکلیف معین فرموده و آنچه را طاقت ندارند تکلیفشان نکرده است

این شخص مسلمان کاملى  ،ت و چون کار بد کند از خداوند آمرزش طلبدخداى را سپاسگزار اس

 (.342: ص28.، جق1409ی، )حرعامل .«است
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، االطالق اعتزالیگرایی علینفی مکتب عقل)ع( ناظر بر  های امام صادقاز آموزه گرید تیروا

توان اخالقی نمیهای کشف گزارهاست. یعنی در  «نیمرَاالَ نَیبَ ن امرٌولکِ ضَیفوو ال تَ برَجَال: »حدیث

امام توسط فرمایش امام صادق )ع(،  نیانیاز شد. های وحیانی بیاز گزاره نموده و اتکا به عقل محض

است و مقصود  مشرك، ضیکافر و معتقد به تفو ،معتقد به جبرشده است: »داده شرح چنین )ع(  رضا

را  یفعل چیوجود دارد، بندگان ه ینواه ی عمل به اوامر و تركاست که برا یراه ،نیاالمر نیاز امر ب

است و قضای او همان  ییقضا ایرا در آن فرمان  خداوند نکهیمگر ا ،دهندیبد انجام نم ای کیخواه ن

: 2ق.، ج1403)طبرسی،  و آخرت استحقاق آن را دارند ایکه بندگان در دن است یحکم او به ثواب و عقاب

انسان به هیچ عنوان عقل کند و های اخالقی را تبیین و تعیین میاین دین است که گزارهیعنی  (.405ص

 باشد.در این مباحث جایگزین خدا تواند نمی
 ـ احادیث امام صادق )ع( در نفی تفکر زنادقه2ـ 4

به گزارش . ه است« بودنی»زند دآن اصل  ؛دارد یفارس یشهیر بوده و قیجمع زند ،زنادقه یواژه

.، ق1416)طریحی،  شده استاستعمال  نیدر د یسپس برهر ملحد و انیمجوسابتدا به زنادقه طریحی، 

 سکوالریستیِافکار انحرافی و های ترین نحلهخطرناكترین و مجهزیا دهریون، از زنادقه . (178: ص5ج

هاى زنده با زبان بوده وکرده  لیو تحص ، نظیفمتجدد یطبقهزیرا آنان  ؛نداهبودعصر امام صادق )ع( 

 و به یزیربا برنامهاند؛ آنان یی کامل داشتهفارسى، هندى و... آشنا انى،یسرمانند زبان  ،آن روز

، زیر هبهرا، با القای شُهای وحیانی گزاره و مخصوصاً یسات اسالممقدّ ،شدهیده صورت سازمان

و  مسلمانان داشتند دیو تزلزل عقا بیتخر در یسع ،نیمختلف د یهادر حوزهبردند و سئوال می

از جمله  3عفَّقَو ابن مُ 2صانىیابوشاکر د 1العوجاء،ابن ابىنمودند. گری را ترویج میحهگری و اباالابالی

روش )شدند محسوب می امام صادق )ع(،متفکران و تئوری پردازان این مکتب سکوالری در عصر 

 .(https://www.tasnimnews.com، منعکس در: دفاع امام صادق )ع( از قرآن در برابر شبهات دشمنان

مقفّع و ابن یو عبدالملک بصر یصانید و ابوشاکر العوجاءیابابنروزی،  ،هشام بن حکمبه گزارش 

خود  ارانیبه  العوجاءیابابن کردند؛ه میو قرآن را مسخر انیو حاج ه بودندخدا جمع شد یدر خانه

 
 (.321: ص2ق/هـ1416« )طریحی، من تالمذة أبی الحسن البصری فانحرف عنه و عن التوحید ،ابن أبی العوجاء». 1

 (.171: ص4« )همان/عبد اهلل الدیصانی و کنیته أبو شاکر کان زندیقا من الزنادقة و أسلم. »2

« بالمیم و القاف و الفاء المشددة و العین المهملة أخیرا على ما صح فی النسخ: رجل کان دهریا کابن أبی العوجاء ،ابن المقفع. »3

 (.382)همان: ص
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ابطال  رآنکل قتا بدین وسیله،  میقرآن را باطل کن ربعیک  هر کدام مانما چهار نفر  دییایگفت: ب

محسوب  اسالمبطالن  نقض نبوت اوو ت محمد نبوّ، نقض قرآناو در ادامه گفت که نقض  گردد؛

 ینزد خانه ، در سال بعد،هر چهارنفررسد. ندارد، به اثبات می یصانع، عالم کهگردد و مدعای ما می

من از پارسال تا اآلن، گفت که  ،العوجاءیابابنتا هرکدام یک ربع قرآن را ابطال نماید؛ خدا جمع شدند 

 این آیه بود که خداوند فرموده است: در مورد  فکرم تمام

  ؛فَلَمَّا اسْتَیْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِیًّا»

« رفتند و با هم به نجوا پرداختند یشدند، به کنار وسی( از او مأیوسف که )برادران هنگامی

 ؛(80 )یوسف،

 یبرا که من نگذاشت هیآ کیهمین  درو تفکر  ، نتوانستماورمیهرچه فکر کردم که مانند آن را بو 

 فکر کنم.  ،گرید اتیآ

 : دیگویماندیشم که تا حاال در مورد این آیه میاز پارسال که من گفت نیز عبدالملک، 

 اجْتَمَعُوا وَلَوِ ذُبَابًا یَخْلُقُوا لَنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ تَدْعُونَ الَّذِینَ إِنَّیَا أَیُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ »

 ؛وَالْمَطْلُوبُ الطَّالِبُ ضَعُفَ مِنْهُ یَسْتَنْقِذُوهُ لَا شَیْئًا الذُّبَابُ یَسْلُبْهُمُ وَإِنْ لَهُ

هرگز  د،یخوانیاز خدا م ریرا که غ ی: کساندیزده شده است، به آن گوش فرا ده یمردم! مثل یا

از  یزیکار دست به دست هم دهند! و هرگاه مگس چ نیا یهر چند برا نند،یافریب یمگس توانندینم

حج، ) «لوبانکنندگان ناتوانند، و هم آن مططلب نی! هم ارندیآن را باز پس گ توانندینم د،یآنها بربا

73).  

 که فکر مرا نیز این آیه مشغول کرده است که گفته است:  گفت یصانیابوشاکر د

  ؛یَصِفُونَ عَمَّا الْعَرْشِ رَبِّ اللَّهِ فَسُبْحَانَکَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا لَو »

)و نظام جهان به هم  شدندیبود، فاسد م یگرید انیجز »اللّه« خدا ن،زمی و آسمان در اگر

 (. 22)انبیا،  «!کنندیکه آنها م یفی(! منزه است خداوند پروردگار عرش، از توصخوردیم

فصیحی که از هرجهت با این  قدرت آوردن کالم بعد از یکسال تفکر، به این نتیجه رسیدم کهمن 

 را ندارم. آیه برابر باشد 

فقط ذهن مرا در طول این یکسال  ؛ زیراستیقرآن از جنس کالم بشر ن نیاگفت دوستان مقفّع بنا

 : گویدمیاین آیه متحیر کرده است که 
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وقِیلَ یَا أَرْضُ ابْلَعِی مَاءَكِ وَیَا سَمَاءُ أَقْلِعِی وَغِیضَ الْمَاءُ وَقُضِیَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِیِّ »

  الظَّالِمِینَ؛ لِلْقَوْمِ بُعْدًا وَقِیلَ

 انیکن! و آب فرو نشست و کار پا یآسمان، خوددار یآبت را فرو بر! و ا ن،یزم »ای: شد گفته و

هنگام،( گفته شد: دور باد قوم ستمگر  نیپهلو گرفت؛ و )در ا ،ی( بر )دامنه کوه( جودیو )کشت فتای

 «.()از سعادت و نجات و رحمت خدا!

ی هیآآنان گذر کرد و صادق )ع( از کنار امام حضرت  ه،هنگام نیا در ،بن حکم هشامبه گزارش  

 : ی مذکور فرموده استفرمود؛ خداوند در آیهقرائت ها آن یرا برا ی اسراء« سوره88»

بَعْضُهُمْ  کَانَ وَلَوْ بِمِثْلِهِ یَأْتُونَ لَا الْقُرْآنِ هَذَا بِمِثْلِ یَأْتُوا أَنْ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى»

 ؛الِبَعْضٍ ظَهِیرً

قادر بر این امر  اورند،یقرآن را ب نی)جن و انس( اتفاق کنند که همانند ا انیها و پربگو: »اگر انسان

  .(377: ص2ج ،.ق1403طبرسی، ) «یاری رسانندکار(  نیرا )در ا گریکدکه ی؛ هر چند بودنخواهند 

کردند و حالشان  گریهمد به ینگاه دند،یشنامام صادق )ع( را از  ی فوقهیآ یزنادقه وقت سران

به در عصر ما محمد )ص(  ینیجانش دیداشته باشد، با یقتیاگر اسالم حقکه  گفتندبا هم دگرگون شد و 

. باشد هیدلرزن او بتیما از ه یهابدنو  مینینشده او را بب وقتچیشود و ما ه یشخص منته نیا

االطالق زنادقه و تفکر فی علین .گفتند و از نزد هم متفرّق شدندمتفکران زنادقه این کالم را 

باشد؛ زیرا آنان کلیت دین اسالم را ی آنان توسط حضرت، نفی مکتب اخالقی آنان نیز میدنیاگرایانه

داشت. امام صادق )ع( نیز کلیت تفکر زندیقی گری قبول نداشتند که نفی اخالق اسالمی را نیز در پی

االطالق، مکتب اخالقی سکوالریستی زمان خودش را نفی نموده است تا در ضمن این نفی کلی و علی

 را نیز نفی نموده و درهم کوبیده باشد. 
 ی گفتاری امام صادق )ع( در نهادینه کردن اخالق اسالمیـ سیره5

تقید به باورهای دینی منکر و دانند گفتیم که طرفداران اخالق سکوالر، منبع اخالق را عقل بشر می

 و انجام رفتارهای مذهبی که منافاتی با مرجعیت عقل خودبنیاد و تجربه علمی نداشته باشد، نیستند

تی سکوالر منطقاً ممکن است حکوم»ادل ضاهر: طبق ادعای ع (.15ـ  17: صش.1382)نقیب العطاس، 

گیری در آن نباشد، اما در عین حال، قوانینش منطبق با شریعت دینی بوده و دین، مرجع نهایی تصمیم

های عقالنی، حکومت را به سویی سوق دهد که به وضع قوانینی بر اساس شریعت باشد؛ یعنی مصلحت

  .(60ـ  61م: ص1999)ضاهر، « منجر شود
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م و هسته معنایی آن، اتکا و تقید به اعطای اولویت به عقل وصف بنیادین سکوالریسایشان از نظر 

این  امام صادق )ع( )همان(. رأیی با دین بینجامدبخشی در نهایت به هماست، هرچند این اولویت

اصول و با القای گرایی مطلق را نفی نموده و به نیازمندی اخالق به دین تأکید نموده است؛ ایشان عقل

راه، تشویق و ترغیب را از ها انسانکه از طریق قرآن و سنت به دست آورده است، هنجارهای اخالقی 

 انذار و تحذیر به سوی عمل به دستورات اخالقی سوق داده است.نیز و 

 به عنوان نمونه به این داستان توجه فرمایید: 
که  شیاز قر یمردخواست آن را به داشت و  نارید یمقدار(، ع)فرزند امام صادق  ،لیاسماع

برای انجام  لیاسماعسفر تجاری به یمن داشت، بدهد تا برایش مالی را از آنجا بیاورد.  میتصم

دارد و من به یمن قصد مسافرت  یفالن !پدر جان: »عرض کردرفت و پدرش این کار نزد 

 حضرت« بخرد؟ ییجنس و کاال میرا به او بدهم تا برا میبه نظر شما پولها ایپول دارم آ یمقدار

پاسخ داد:  لیاسماع« نوشد؟یشخص شراب م نیکه ا یخبر ندار ایپسرم آ»به فرزندش فرمود: 

  .«ندیگویم نیمردم چن»

ی هیتوص لیاسماع« نده. لیشخص تحو نیرا به ا تیکار را مکن پولها نیپسرم ا»فرمود:  امام

شخص مذکور نیز نه کاالی را  ؛آن شخص داد لیرا تحو یشپدرش را گوش نداد و پولهااخالقی 

به ( ع)همان سال امام صادق  ،از باب اتفاق برایش پس داد.را یش پولهابرای اسماعیل آورد و نه 

کرد و یخدا را طواف م یخانه لیهمراه پدرش بود، اسماع زین لیحج مشرف شد و اسماع

( ع)صادق  امام« کن. تیعنا ینیگزیآنچه از دست من رفته است در عوضش جا ایخدا»: تگفمی

او را از پشت تکان داد و  ،رساند و با دست لیخودش را به اسماع ،صحنه بود نیکه شاهد ا

را  تیکند و دعاینم تیبرا یکار نیآرام باش پسرم، نه به خدا سوگند، خدا چن»فرمود: 

تو خبر  ،فراهم نمودیت را هایرفتن مال نیاز ب ینهیتو خودت زمزیرا مستجاب نخواهد کرد، 

  .«شراب خور است یآن شخص که به او پول داد که یداشت

که  دمیتنها از مردم شن ؛ام که شراب بنوشددهیپدر جان، من آن را ند»به پدرش گفت:  لیاسماع

یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ فرموده است: »پسرم خداوند در قرآن »فرمود:  حضرت« .ندیگویم نیچن

اگر  (.61 )توبه،« کندیم قیدارد و )تنها( مؤمنان را تصد مانیبه خدا ا]رسول خدا[ او ؛ لِلْمُؤْمِنِینَ

 رایمکن ز نانیکن و به شرابخور اطم قیدادند آن را تصد یگواه یمومنان در نزد تو به مطلب

 لهیاموال خود را، که خداوند وسوَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ؛ بیان داشته است: »خداوند در قرآن 

شرابخور پسرم! سفیه تر از  (.5 )نساء،« دینسپار هانیشما قرار داده، به دست سف یقوام زندگ

او شفاعت  یبرا یکس دهند،جواب مثبت نمیرابخوار وجود ندارد؛ زیرا مؤمنان به خواستگاری ش
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خداوند  ،بردب نیآن را از ب شرابخوار و بسپاردبه او  یو امانت شمرد نیکند و هر کس او را امینم

 .(299ـ  300: ص5.، جق1407کلینی، ) دهدیمال از دست رفته قرار نم یبرا ینیگزیجا چگاهیه

اموال به سفیه را در  نسپردنحضرت، با بیان دو آیه از قرآن کریم اصل عدم اعتماد به گناهکار و 

عفو و گذشت و تنها اعتماد نمودن به مؤمنین را روا دانسته است. نموده و  ءی اخالق عملی القاحوزه

صفوان ی رحم نیز از صفات اخالقی ممدوحی است که مورد سفارش و عمل ایشان بوده است. صله

 یکالم یریدرگ( ع)سن و امام عبداهلل بن ح نینموده که ب تیروا(، ع)از اصحاب امام صادق  ،جمال

ها جمع شدند و باالخره کار به را بر امام بلند کرد که مردم به دور آن شیصداعبداهلل چنان  ؛آمد شیپ

عبداهلل بن حسن )که  یکه بر درخانه دمیرا د( ع)امام صادق روز بعد،  بحص شد. رمنجآن دو  ییجدا

ه ابومحمد بگو فرمود: »باو  هیو به جار ستادهیبود( ا شانیاعقیدتی  انمخالفاز ها و از عموزاده

 نجایموقع صبح به ا نیچرا ا»: دیآمد پرس رونیعبداهلل بن حسن که ب «؛اباعبداهلل بر در خانه است

از کتاب خدا برخوردم  یاهیشب به آ روز،ید یریپس از مشاجره و درگ»فرمود: ( ع) امام« ؟یاآمده

« رعد که فرموده 21ی »آیه فرمود امام« ه؟یکدام آ»: دیپرس عبداهلل« که مرا مشوش و آشفته کرد.

پس از  «یَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ وَ»: است

افتادند و عبداهلل بن حسن  هیباهم معانقه کردند و به گر را در بغل گرفته و گریهمد ،هر دوتالوت آیه، 

هرگز بدان برخورد  ایرا نخوانده و گو هیآ نیمن اصال ا ایواهلل گو ااباعبداهلل،ی یراست گفت»گفت: 

 .(208ـ  209: ص2، جتا)عیاشی، بی« نکرده بودم

 کرده است: )ع( نقل  نیرالمؤمنیامام صادق)ع( از ام

وَ  اعْتِبَارٌ فَهُوَ سَهْوٌ هِیفِ سَیْفَکُلُّ نَظَرٍ لَ النَّظَرِ وَ السُّکُوتِ وَ الْکَلَامِ: الٍثَلَاثِ خِصَ یکُلُّهُ فِ رُیْجُمِعَ الْخَ»

  ؛ذِکْرٌ فهُوَ لَغْوٌ هِیفِ سَیْوَ کُلُّ کَلَامٍ لَ فِکْرَةٌ فَهُوَ غَفْلَةٌ هِیفِ سَیْکُلُّ سُکُوتٍ لَ

پس هر نگاهى که  ؛نگاه کردن و خاموشى و سخن گفتن خیر در سه چیز فراهم آمده است: یههم

تفکر باشد غفلت است و هر سخنى که خدا را بیاد عبرت انگیز نباشد خطا است و هر خاموشى که بى

اش ذکر باشد و بر خناش فکر و سنیاورد بیهوده است خوشا بحال آن که نگاهش عبرت و خاموشى

 (.31: ص9.، جق1408محدث نوری، « )بگرید و مردم از شرش در امان باشند دگناه خو

اصل تفکر، اصل سکوت، اصل ذکر خدا گفتن و نیز عدم مردم آزاری و عبرت آموزی و توبه از 

علوی نقل دهد که امام صادق )ع(، آن را از سنت گناهان، ستون فقرات اخالق اسالمی را تشکیل می

 نموده است.
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ایشان عالوه بر القای اصول بنیادین اخالق اسالمی، برای نهادینه کردن اخالق اسالمی در جامعه، 

از روش تشویق و انذار نیز استفاده کرده است. به عنوان نمونه در مورد تشویق مردم به تعاون و کمک 

 ده است: فرموسخاوت و انفاق در خودشان،  یبه همدیگر و تقویت روحیه

النِ قَضاءُ حاجَهِ الْمُؤْمِنِ أفْضَلُ مِنْ ألْفِ حَجَّه مُتَقَبَّله بِمَناسِکِها، وَ عِتْقِ ألْفِ رَقَبَه لِوَجْهِ اهللِ، وَ حِمْ»

  ؛اهللِ بِسَرْجِها وَ لَحْمِها لِیألْفِ فَرَس فى سَب

بنده و فرستادن هزار  هاى مؤمن از هزار حج مقبول و آزادى هزارازمندىیبرآوردن حوائج و ن

  (.364ـ  365: ص16.، جق1409)حرعاملی، « ، باالتر و واالتر استاهللسبیلجهاد فیاسب مجهز در 

گوید، تو نباید منافع خود را فدای دیگران کنی؛ بلکه این در حالی است که اخالق سکوالر می

 به هرحال امام صادق )ع(، در حدیثی دیگری فرمود:  دیگران را فدای منافع خود نمایی.

 ؛ الْحِلْمِ، وَ سَتْرُالْجاهِلِ نُیْالصَّمْتُ کَنْزٌ وافِرٌ، وَ زَ»

آبروى شخص نادان و  ایسرپوشى برو بخش حلم و بردبارى  نتیسکوت همانند گنجى پربهاء، ز

  (.396: ص4ج ،.ق1413)صدوق، « باشدجاهل مى

 باشد.آثار مفید برای سکوت، تشویق به اخالق اسالمی است، تردیدی نمیدر اینکه ذکر 

امام صادق )ع(، برای نهادینه کردن اخالق اسالمی، از روش انذار نیز بهره گرفته است؛ ایشان در 

 این زمینه فرموده است: 

وَ  هُ،یَ، وَ إذا اُمْسِکَتِ الزَّکاهُ هَلَکَتِ الْماشِإذا فَشا الزِّنا کَثُرَتِ الزَّالزِلُ :إذا فَشَتْ أرْبَعَهٌ ظَهَرَتْ أرْبَعَهٌ»

إذا جارَ الْحُکّامُ فِى الْقَضاءِ اُمْسِکَ الْمَطَرُ مِنَ السَّماءِ، وَ إذا ظَفَرَتِ الذِّمَهُ نُصِرُ الْمُشْرِکُونَ عَلَى 

 ؛ نَیالْمُسْلِم

را در پی ال و گرفتارى چهار نوع ب ،گردد جیدر جامعه رای ضد اخالق مؤلفههنگامى که چهار 

گردد. فراگیر میزلزله و مرگ ناگهانى  ،گردد جیراعفتی و بیزنا خواهد داشت؛ نخست اینکه هرگاه 

گردد. سوم اینکه هر وقت می واناتیح موجب نابودی ،کات و خمسِ اموالعدم پرداخت زدوم اینکه 

چهارم اینکه هر  .باردفرونمیباران رحمت خداوند  ،ندیستم و بى عدالتى نما ،جامعه و قُضات حاکمانِ

 خواهند شد«. روزیپ نیبر مسلم نیمشرک ،شوند تیاهل ذمّه تقوزمانی که 

گری جنسی را بالیای طبیعی و مرگ عفتی و اباحهچنانکه مشاهده فرمودید، امام )ع(، اثر بی

گری جنسی ی اباحهتواند نتیجهیا همان کرونا، می 19کوید ناگهانی دانسته است؛ مانند شیوع ویروس

در عصر حاضر باشد. پیامد ناگوار عمل نکردن به واجبات مالی و غیر مالی نیز نابودی حیوانات گران 
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کند و همراهی عقیدتی و باران رحمت را قطع می ،عدالتی قضاتبی خواهد بود.شدن گوشت در بازار 

گردد. این میدر میان مسلمانان ، باعث تقویت مکتب اخالقی سکوالریسم اخالقی با غیر مسلمانان

ی باشد. آیه« روم، قابل استنباط می41معارف اخالقی را که امام )ع( بیان کرده است، همگی از آیه »

 مذکور فرموده است: 

 «.یُذِیقَهُمْ بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ لِ»

 در حدیثی دیگری از ایشان آمده است: 

یْهِ شُجَاعاً فِی أَیُّمَا مُؤْمِنٍ سَأَلَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ حَاجَةً وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا فَرَدَّهُ عَنْهَا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَ»

 ؛ قَبْرِهِ یَنْهَشُ مِنْ أَصَابِعِهِ

اش را برآورد و انجام حاجتى را طلب کند و او بتواند خواسته شیمانیچنانچه مؤمنى از برادر ا

: .ق1407حلی، )« افعى بر او مسلّط گرداند که هر لحظه او را آزار رساند کیندهد، خداوند در قبرش 

 . (190ص

باز  و حقوق بشری بدین خوبی و انسانی، ترویج شده است؟در کدام مکتب اخالقی، اصول اخالقی 

هرکس برادر ؛ فَهُوَ مِنْ أهْلِ النّارِ بیْمَنْ عابَ أخاهُ بِعَ»در حدیث دیگر از همان بزرگوار آمده است: 

: 75.، جق1410)مجلسی،  «اهل آتش خواهد بود.نماید، خود را برچسبى بزند و او را متّهم  مانىیا

  (.260ص

این حدیث، اخالق به معنای برخورد صادقانه و مؤمنانه با برادرانی دینی است که عدم رعایت در 

 در گفتار دیگر آن امام همام آمده است:  تواند باعث جهنمی شدن انسان گردد.آن می

سْخُو نَفْسُهُ، وَ یُمْسِکُ الْفَضْلَ لَا یَکْمُلُ إِیمَانُ الْعَبْدِ حَتَّى تَکُونَ فِیهِ أَرْبَعُ خِصَالٍ: یَحْسُنُ خُلُقُهُ، وَ تَ»

 ؛مِنْ قَوْلِهِ، وَ یُخْرِجُ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ

 نخست اینکه باشد:نهادینه شده گردد مگر آنکه چهار خصلت در او انسان کامل نمى مانیا 

و چهارم  کنترل سخن داشته باشدسوم آنکه نفس خود را سبک شمارد، دوم اینکه باشد،  کویاخالقش ن

 (.125ق: ص1414طوسی، )« اضافى ثروتش ـ حقّ اللّه و حقّ النّاس ـ را بپردازد اینکه

جا و نسنجیده حرف نزدن و پرداخت حقوق مالی را جزء امام )ع(، اخالق خوش، تواضع، بی

 های تعالی بخش دین اسالم برشمرده است.برنامه



 476 /نقش احادیث امام صادق)ع( در نقد اخالق سکوالر... /1401هشتم، بهار  شمارهی/ و علوم اسالم یمعارف علوم انسان یتخصص -یفصلنامه علم

 نتیجه

 نتایج زیر دست یافتیم: تعاریف و با توجه به مطالب ارائه شده به 

بروز و ظهور رفتار که موجب شود گفته می یداریثابت و پا یصفات نفسانـ اخالق اسالمی به 1

 گردد.خدا پسندانه از فاعل می

ها را بر دیدگاه غیر گرایشی است که صفات، رفتارها و هنجارهای حاکم بر آن ،اخالق سکوالرـ 2

به باور طرفداران گونه مرجعیتی در امور اخالقی ندارد.  دین هیچکه کند و معتقد است دینی مبتنی می

 .تنها مرجع تنظیم رفتارهای انسانی است ،خود بنیاد و علم تجربی ِعقل ی،خالقاین گرایش ا

د اخالقی تحت عنوان ـ در زمان رسول خدا )ص( و نیز در عصر امام صادق )ع( سه رویکر3

 اخالق کلیسا، اخالق یونانی و اخالق اسالمی وجود داشت.

های مهم و عناصر ، از ویژگیتیو نسب یدیق یب ،یمدار ایدنشخصی بودن، بودن،  ینید ریغـ 4

 اساسی اخالق سکوالر است.

ی را متربی و اخرو یویسعادت دن: ی است؛ ثانیاًنید یهابر گزاره یمبتن: ـ اخالقی اسالمی، اوال5ً

. رابعا: انسان است یادیبن لیفضا تیحفظ و تقو یهدف اخالق اسالم: گیرد؛ ثالثاًرا همزمان در نظر می

 و داشتن اخالص است. یاله تینی اصلی اخالق اسالمی، جوهره

از ها تأکید داشته و زنادقه که دین را در تمام حوزههای اخالقی ـ معتزله که بر فهم عقلی گزاره6

مکاتب اخالقی سکوالری در زمان امام صادق )ع( کرده است، از بزرگترین جمله در اخالق انکار می

 رفته است. به شمار می

ـ امام صادق )ع(، در دو حوزه با تفکر سکوالر، در زمان خودش، مواجهه نموده است؛ نخست، 7

است. دوم، با بیان آثار خوب االطالق رد نموده و بر نفی آن کوشیده اصل تفکر سکوالری را علی

برای رعایت اخالق اسالمی و انذار به خاطر عدم رعایت اخالق اسالمی، بر نهادینه کردن اخالق 

 ی انسانی تالش واسع نموده است.اسالمی در جامعه
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