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نظر استاد راهنام
پروژه علدی تحقیقی تحت عنوان «اخالق و سیر تاریخی آن در

افغانستان» که مطابق پالن دورمنائی انجدن فلسفه و روانشناسی جهت
رفع دورۀ نامزدی برای محرتم عبدالجبار عابد سپرده شده و رهنامئی آن
برای اینجانب محول شده بود اکنون آماده و به پایۀ اکامل رسیده است

بنا ًء بعد از ارزیابی دقیق و هده جانبه در مورد آن چنین نظر ارائه
میدارم:
محرتم عبدالجبار «عابد» از آغاز تا انجام کار پروژه هدیشه

نظریات و مشوره های استاد رهنام را در نظر داشته و هر فصل را
مطابق نورم های علدی و تحقیقی به رشته تحریر در آورده است.

ثانیاً در کار پروژه از مآخذ و منابع خوب استفاده به عدل آورده که

نهایت در خور اهدیت میباشد.

قابل یاد آور است که مؤلف در ضدن پژوهش تسلسل موضوعات

را نیز جداً در نظر گرفته و فصل اخیر که از اصول و معیارهای

اخالقی در جامعه افغانستان بحث میکند مطابق کلتور و عنعنات
پسندیده مردم ما به زبان ساده و سلیس نگاشته است ،هدچنان

نتیجه گیری آن خوب و پیشنهاداتی که ارائه داشته است مناسب
حال جامعه ما میباشد.

أ

بنا ًء با در نظرداشت نکات فوق الذکر نظرم در مورد پروژه علدی

محرتم عبدالجبار عابد مثبت بوده و موصوف مستحق ترفیع از رتبه

نامزد محقق به رتبۀ علدی محقق است ،مؤفقیت های مزید برایش

خواهانم.

بااحرتام

معاون رسمحقق داکرت خواجه الدین صدیقی

ب

تقریظ
به انجدن محرتم فلسفه و روانشناسی!
به جواب نامۀ شامره ( 3323/3/23 )33شامست!

اثر تحت عنوان « فلسفه اخالق و سیر تاریخی آن در افغانستان» که
غرض تقریظ به اینجانب ارسال منوده بودید به غور مطالعه منودم در

زمینه چنین ابراز نظر مینامیم:

اثر فوق الذکر در چهار فصل تألیف گردیده است .فصل اول مروری
بر پیشینۀ موضوع است ،فصل دوم آن تحقیق بر مفهوم اصول و

معیارهای اخالقی تخصیص یافته که در البالی آن مفهوم اخالق و

معیارهای اخالقی را به بررسی علدی قرار داده است .و در فصل سوم

مفهوم اخالق از دیدگاه سایر علام و فالسفه را در پویۀ تاریخ به تحقیق
گرفته است .در فصل اخیر فصل یعنی چهارم کتاب که موضوع اصلی

اثر به شامر می آید اصول و معیارهای اخالقی در افغانستان را مورد

بحث قرار داده است .در اخیر کتاب نتیجه گیری صورت گرفته و
پیشنهادات با ارائه فهرست مآخذ نیز به طور معیاری آماده گردیده

است.

باید گفت که به متام موضوعات شامل فهرست توضیحات داده

شده ،کاستی های که در اثر موجود بود رفع گردیده است .آنچه که
باید افزود میگردید در خالل ارتباط مستقیم با محقق محرتم عالوه

گردیده ،هدچنان آنچه مربوط به ارزش های خوب جامعه ما میگردد در
این اثر به خوبی توضیح شده است.
ج

ما که پیروان دین مبین اسالم هستیم به ارزش های واالی اسالمی
خویش ارج بیشرت می گذاریم ،چه در ارزش های اخالقی دین مبین اسالم
حکدت خداوند نهفته است که درک کامل ماهیت آن خارج از عقل قارص

انسان است ،در رعایت آن ارزش های خیر دنیوی و اخروی هدۀ آدمیان و
مفاد دارین است .ارزش های اخالقی اسالمی برای هدۀ مسلامنان یک

سان وضع گردیده است ،چه شاه است و چه گدا هده در مقابل رعایت این
ارزش ها مکلفیت مساوی دارند و به رعایت آن هده یکسان مکلف اند و

هدین اصل از عدالت اسالمی رسچشده گرفته و منایانگر آنست که دین
اسالم نظر به سایر ادیان دین عادل و مقبول است.
این هده تئورهای اخالقی که در فلسفه اخالق طرح و ارائه گردیده و

ارزش های واالی اسالمی را منایانگر است در اثر گرامنایه محرتم
عبدالجبار عابد بخوبی رشح و توضیح گردیده است .من در حالیکه این اثر

را مثبت ارزیابی مینامیم برای محقق محرتم کامیابی های بیشرتی در راه

شگوفائی مشعل علم و دانش خواهانم.

در اخیر باید عرض کنم این اثر که نتیجۀ زحامت محقق محرتم است ،آن-

را یک اثر علدی میدانم و اگر سایر رشایط الزم برای ترفیع رفع نامزدی به رتبۀ

محقق را تکدیل منوده باشد من این اثر را برای ترفیع به رتبۀ محقق کافی
میدانم و از دربار ایزد متعال برای شان مؤفقیت های بیشرت را متنا دارم.
و من الله توفیق
محقق میرزا محدد لودی

د

مقدمه
هرگاه انسان بخواهد خود را از سایر جهان هستی متامیز کند و از
سایر پدیدهها برتر بداند معدوالً ادعا منی کند که از سایر پدیده ها
نیرومند تر با هوشرت یا به گونه ای بهرت است ،بلکه تنها مدعی است که

دارای عقل و سجایای عالی و حسن اخالقی است.

واقعا ً اخالق که بزرگرتین قوه محرک و رهنامی برش است انسان را

در روشنایی های قرار میدهد تا انسان ذریعه آن طرق بیرون رفت از نا
مالیدتی ها و کجروشی ها را دریابد و برای اصالح خود و اجتامع

خویش تصدیم اتخاذ مناید.

اشخاصیکه با مدیزات اخالقی آراسته و از رذایل مربا هستند ،در

حقیقت خود سوق دهنده و مجری کارهای سامل در اجتامع خود
میباشند ،چرا انسان با داشنت قوه ادراکه و تعقل می تواند خیر را از رش

متیز منوده و خود را آماده کار های نیک سازد.

عامل بزرگ اسالم ابو نرص فارابی گفته است که منشأ عقل تربیت
است و انسان کم عقل ضعف جامعه پنداشته شده و عامل زیادی نا
بسامانی ها در جامعه و اجتامع خود می گردد ،گذشته از آن او مشوره

می د هد تا بخاطر تقویت عقل از مبادی دینی کدک و استدداد

خواسته شود ،زیرا آنچه موجب خیر و فالح و رشد عواطف عالی انسانی
میگردد هامنا مشورت های دینی و اخالقی در جامعه است.

فالسفه و دانشدندان قوۀ متفکر یک ملت و جامعه محسوب می

شوند ،صنعتگران و کارگران که قوای مؤلد جامعه به شامر می روند به
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منزلۀ ستون فقرات و قوۀ حیاتی می باشند هدین نظام و تشکیالت
وقتی در جامعه دارای بقا خواهند بود که اساس آن بر شالودۀ قوانین و
اصول اخالق استوار باشد ،اقوام و ملل که صاحب افراد با ایامن و با

اخالق نباشند هرگز صاحب وحدت و قدرت نخواهند شد هر چند هم
که متدول باشند باز مثل آنست که بر فراز پرتگاه عدیقی ایستاده و هر

لحظه در خطر سقوط و زوال میباشند .خالصه اگر افراد یک جامعه
هده برای خود شان زنده گی کنند و جزء خود خواهی و خود منایی

منظور و هدفی دیگری نداشته باشند افراد چنین جامعه محکوم به فنا
و زوال است و مرگ و نیستی آن ها از قضایای مسلم به شامر می رود.
هر وقت اخالق قوم و ملتی از دست رفت ،آن قوم و ملت را منقرض شده

باید پنداشت ،هدچنان هر وقتی ملت از جاده تقوی وفضیلت منحرف
گردید ،و اعتنائی به راستی حق و عدالت نکرد آن ملت دیگر قابل

زیست و بقا نخواهد بود .و باالخره هر وقت مدلکتی که در متول،
عیاشی و بطالت غوطه ور گردید ،و مردم آن قانون ،وظیفه شناسی و

وطنپرستی را فراموش کرد و ارزش های اخالقی را پشت پا زد حتام ً
ظلدت هائل آن مدلکت را احاطه خواهد کرد .و اگر در این تاریکی

شوم بر حسب اتفاق عده ای معدودی اشخاص با اخالق باقی مانده
باشند که دست یکدیگر را گرفته و بخواهند فکری به حال وطن خویش
کنند باید بدانند که جزء به وسیله ای تجدید قوای اخالقی افراد ،دیگر

به هیچ وسیله ای نخواهند توانست کاری به پیش بربند ،و ملت خود را

از خطر زوال قطعی نجات دهند ،ولی اگر اخالق طوری از میان ملت

رخت بر بسته و از بین رفته باشد که دیگر نتوان آنرا تجدید منود هیچ

امیدی برای نجات آن ملت باقی نخواهد ماند.
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مقدمه

روی هدین اصل و عالقه وافری که شخصا ً به فلسفه اخالق دارم
موضوع «فلسفه اخالق و سیر تاریخی آن در جامعه افغانستان» را
انتخاب و بعد از پژوهش و غور هده جانبه از البالی کتب و آثار
گرانبهای قلم به دستان داخلی و خارجی این رساله را به تحقیق گرفته

و به رشته تحریر در آوردم .در این رساله نه تنها راجع به اخالق که به
مثابه یکی از بزرگرتین قوای محرک در جهان ثابت شده است بحث

میشود ،بلکه انسان را راهنام نیز است تا با کدام اصول و معیار ها
بتواند خود را به زیور اخالقی بیاراید ،هدچنان بیان می شود که

اشخاص با اخالق عالوه بر حس وجدان دارای حس ادب و احرتام نیز
هستند که چنین اشخاص آراسته با هدین خصایص عالیرتین و نجیب

ترین منونه انسانیت دانسته شده اند .رساله بیان می دارد اشخاصی
که در صدد یافنت فضیلت و اهدافی که او را قرین سعادت و نیکبختی

سازد باشد رصفا ً می تواند با فراگیری و رهنامیی علم اخالق به اهداف
واالی زنده گی خویش رسیده و خود را آماده زیست با هدی سازد.

ادوار تاریخی اخالق (دوره کالسیک و معارص) بخشی دیگری است

که انسان را در روشنایی افکار اخالقی ادوار مختلف می گذارد ،در این
فصل بیان می شود که چگونه عادات محلی کهنه جای خویش را به

معیار های واال و بلند اخالقی عوض می مناید.
بخشی دیگری کتاب اختصاص یافته است به اصول و معیار های

اخالق در افغانستان قبل از اسالم و بعد از اسالم در معیار های اخالقی
قبل از اسالم توضیح شده است که مردم آن وقت ساده گی ،توابع،

راستی ،عهد و پیامن را دوست داشته و به آن ارج می گذاشتند ،قوانین
حکومتی کدام مزایا را دارا بوده هرگاه کسی که از امور قانون تخلف
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