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 ************************************************************** 

های دو نظریه  نسبت به معیار  ارزش این عصر    هاست. و درکنیم عصر تزلزل ارزش عصری که در آن زندگی می  ❖

ای  شرایط مکان و زمان و فرهنگ تلقی کردند و عده   را بدون معیار و متناسب با  هاای ارزش وجود دارد. عده 

در بین اندیشمندان دینی نیز این دو نظریه وجود دارد. اشاعره به نظریه اول و  دانند.  نیز آن را دارای معیار می 

ند  ای معتقد وجود حسن و قبح ذاتی عده ه  و در میان اندیشمندان دینی معتقد ب  عدلیه به نظریه دوم معتقدند. 

عقل انسان توانایی شناخت ندارد و  ند که  ای معتقد قبح را دارد و عدهخت این حسن و  ان توانایی شناکه انس

 روی کند.پیباید از وحی 

جود دارد و همچنین عقل و فطرت انسان بدون وحی هم  ی وح ذات ین است که حسن و قبروشن اسالم ااما راه   ❖

داوند هم به هیچ  ن زمینه و خی هم پیش برنده است در ای. و وحناسد تواند بشخیر و شر ها را میای از  عمده

 کند مگر اینکه خیر باشد.چیز امر نمی 

ه خیر و امر به  الگو برای دعوت بو  کند به اینکه امتی باشند نمونه  می امر  مسلمانان را  ند در قرآن کریم  خداوو   ❖

 معروف و نهی از منکر. 

داند که »بخل«،  ای با هر نظام اجتماعی می عهر جامکانی و در هر هر زمان و مسان دبه صورت مصداقی ان ❖

ی«، »وفای  »امانت دار،  ت«»گذش از منکرات و »جود«،  پایی«  »خود»خودنگری« و  «،  »زبونی«، »ذلت  ،»حسد«

 هستند. ف عرومیق مصاددگرنوازی« از  » و   »انصاف« »دگر نگری« «، »شجاعت«، ردانگی، »مبه عهد«

اینکه معیارهای خیر و شر  سنجیم نه بر  های خیر و شر می های اجتماعی را بر اساس معیاردرواقع ما درنظام  ❖

 جتماعی تعیین کنیم. های ارا بر اساس نظام 

ای رخ دهد که باالی سر آن قرآن پهن شده آن جامعه لجن  ای حتی اگر در جامعه بی عدالتی در هر جامعه  ❖

 است. 

 .ای که باشد منکر استاستبداد و استکبار به هر شکلش که باشد و در هر جمعه  ❖

، به راحتی برای هر انسان سالم قابل شناخت است. گروهی »معروف«  هاناپسند و    ، این پسند بدهاها و  این خوب  ❖

 دود همه کس شناس( هستند.  ( و گروهی »منکر« )بد مر)خوب همه کس شناس 

 .ها بردارند خستین برای انتخاب راه راستین را به کتاب این شناختهای نم گاخواهد اسان قرآن می  ❖



 

 

های  و تبلیغ ، فرد مسلمان و نمونه و جمع مسلمان و نمونه امت اسالمی نمونه استاسالم  غ برای بهترین تبلی ❖

 یج اسالم داشته باشد.ین، گمان نمیکنم بتواند سودی برای ترودیگر بدون ا


