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 پیشگفتار انجمن
 به نام خداوند جان و خرد

 کزین برتر اندیشه بر نگذرد

خداوند ـ تبارک و تعالی ـ در کتاب مبین که به آخرین پیامبر خود، 

نازل کرده، مراحلی را که انسان از گِل خالص ( ص)حضرت رسول اکرم 

شمارد و در آخرین مرحله،  پیموده و سرانجام به شکل انسان درآمده، برمی

ما انسان را »: فرماید در جایی دیگر می. خواند می« الخالقین احسن»خود را 

در یکی ( ص)حضرت محمد ( 18/2تین، )« ....در بهترین اعتدال آفریدیم

 :از کلمات قصار خود فرموده است

مبعوث شدم که مکارم اخالق را به کمال : «بُعِثتُ لِأتَمِّم مَکارِمَ االخالق»

 .رسانم

دارد و  هیچ کس بارِ گناه دیگری را برنمی»: وند است کهباز کالم خدا

فاطر، )« .انسان جز در برابر آنچه خود کرده است، پاداشی نخواهد یافت

38/92) 

ها  های مقدسی که خداوند به وسیلۀ پیامبران خود به انسان در کتاب

فرستاده، صریحاً بیان کرده است که کتاب را برای هدایت مؤمنان و 

ام و همه چیز را از روی دانش توضیح داده  ان نازل کردهبخشایش آن

 .است
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هدایت از گمراهی مشخص شده . در دین هیچ اجباری نیست»

هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدای ایمان آورد، به چنان . است

خدا شنوا و . رشتۀ استواری چنگ زده است که ناگسستنی است

 (.2/286بقره )« .بیناست

ها  یی به سوی نیکی گونه. بیند، دو گونه است شنود یا می آنچه انسان می

 . کشاند و گونۀ دیگر به کارهای اهریمنی می

انعام، : )«الرطبٍ و ال یابسٍ الّا فی کتابٍ مبین»پذیریم که  همه می

. هیچ تری و خشکی نیست جز آنکه در کتاب مبین آمده است(: 6/81

به بندگان من بگو که با »: کند برای مثال، خداوند به پیامبرش امر می

یکدیگر به بهترین وجه سخن گویند، زیرا که شیطان در میان آنان 

(. 97/83االسراء، )« .کند، شیطان دشمن آشکار انسان است گری می فتنه

گردان مباش و خودپسندانه روی زمین راه  با تکبّر از مردم روی»: یا

لقمان، )« .داردمرو که خداوند هیچ فخرفروش و متکبّر را دوست ن

خداوند بهترین روش تعامل با مردم را به حبیب خود (. 39/92

به سبب رحمت خداست که تو با مردم این چنین »: آموزد می

اگر تندخو و سخت دل بودی مردم از . خوشخوی و مهربان هستی

پس بر آنان ببخشای و برای آنان آمرزش . شدند گردِ تو پراکنده می

ا آنان رأی بزن و چون قصد کاری کنی بر طلب کن و در کارها ب

آل )« .کنندگان را دوست دارد خدای توکّل کن، زیرا که خدای توکّل

 (3/981عمران، 



 

1 

مردم را با حکمت و نصیحت نیکو به راه »: فرماید و به پیامبر خود می

پروردگارت فراخوان، و با بهترین شیوه با آنان مشاجره کن، زیرا پروردگار 

یافتگان را  تر است و هدایت اند آگاه که از راه او منحرف شده تو به کسانی

 (96/928نحل، )« .شناسد بهتر می

اَلحَجَرُ »: این سخن نقل شده است( ع)از موالی متقیان علی 

سنگی که به غصب در خانه : «...الغَصیبُ فی الدّارِ رَهنٌ علی خرابها

گویند این (. 220کلمات قصار، )باشد، در گرو ویرانی کاشانه است 

هم روایت شده است و این شگفت ( ص)گفتار از پیامبر اکرم 

نیست که دو سخن به یکدیگر ماند، زیرا که آب زاللی است از یک 

 .اند چشمه بیرون آورده و در دو ظرف ریخته

مندان را به این نکته باید جلب کرد  پس از این مقدّمه توجه عالقه

اهلل، سخنان حضرت رسول  خور کالمکه ادب فارسی از دیرباز از آبش

اند و با توجه به این فرموده  مند شده بهره( ع)و بیانات ائمۀ اطهار ( ص)

به سخنی که : اُنظُر اِلَی ما قالَ و ال تَنظُر اِلی مَن قال: معصومین که

گویند توجه کن به گویندۀ آن ناظر مباش، از کالم همه اندیشمندان  می

 . اند ن استفاده کردهو راهنمایان دلسوز انسا

را با این ( ع)داماد، پسر عمّ و وصی خود علی ( ص)رسول اکرم 

 :کالم ستوده است

من شهر : «العِلمِ وَ عَلِیٌ بابها، فَمَن اَرادَ العِلمَ فلیأت البابَینۀانا مد»

دانشم و علی درِ آن است، کسی که طالب علم است باید از در آن 

 .«وارد شود
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گویندگان و نویسندگان مسلمان از قرآن مجید و  هایی که استفاده

های لفظی و  اند، از صناعات ادبی و آرایه احادیث معصومان کرده

المثلین، اشاره، تلمیح، اقتباس، تمثیل و  المثل، ارسال معنوی، ارسال

اند، این مباحث را در کتب فن بدیع، معانی و بیان باید  بهره برده... حلّ

 .دنبال کرد

ترین عصر  های فارسی که در وحشتناک ترین کتاب ز مهماز یکی ا

خوارترین فرمانروای تاریخ  ترین و خون تاریخ ایران به دستور سفاک

گیری از همۀ ترفندهای ادبی و هنری بهار  نوشته شده، نویسنده با بهره

ها از خوف در  ق را که خون در جویبارها جاری بود و نَفَس 692سال 

کند، چنان توصیفی که  ، با این عبارات توصیف میها زندانی بود سینه

یابد، امروز ما با  ریز هم مقصود نویسنده را در نمی حتی چنگیز خون

یابیم که مردم خوارزم و بخارا از چگونه  خواندن این سطور در می

  *ذکر مراجعت چنگیزخان: اند بهاری استقبال کرده

عالم رسید سبزه  2و رِباع 9چون خبر قدوم ربیع به رُبع مسکون

 8بر اغصان 2از جای برخاست و هنگام اسحار 3چون دل مغمومان

                                                           
 .990-901، ص 3قزوینی، ج نقل از تاریخ جهانگشای جوینی، تصحیح عالمه *. 

 . یک چهارم کره زمین که خشکی و قابل سکونت است، کره زمین: ربع مسکون. 9
 . ها جمع ربع، منزل: رباع.  2
 .زده گان، افراد غم زد جمع مغموم، غم: مغمومان.  3
 .سحرها: اسحار.  2
 . ها جمع غصن، شاخه: اغصان. 8
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گری آغاز  شیون و نوحه 9اشجار بلبالن بر موافقت فاختگان و قماری

در  2کردند، و بر یاد جوانانی که هر بهار بر چهرۀ انوار و ازهار

ها  از دیده 8کش و غمگسار بودندی سحاب می 2و متنزّهات 3بساتین

از  6گفت باران است، و غنچه در حسرت غنجان بارید و می میاشک 

نمود که خنده است، گل بر  کرد و فرا می دلتنگی خون در شیشه می

ام،  گفت شکفته کرد و می عذار جامه چاک می رخانِ بنفشه تأسف گل

که  2داد می و اغلوطه 7پوشید سوسن در کسوتِ سوگواران ازرق می

رفتار به مدد آه  هرسروقامتی خوش1فرنگم، سروآزاد ازتلهّ آسمان

و آن را  90کرد کشید پشت دو تا می سردی که صبا هر سحرگاه بر می

از پریشانی سر بر  93او خالف 92نام نهاده بود، و بر وفاق 99تبختری

                                                           
 . جمع قمریه، قمریان، بلبالن: قماری. 9
 .ها ها، شکوفه جمع زهر، گل: ازهار.  2
 . ها ها، بوستان جمع بستان، باغ: بساتین. 3
 . گاهها جمع متنزهه، گردش: متنزهات. 2
 .ابر: سحاب.  8
 . صفت فاعلی از غنج، ناز کردن، عشوه فروختن: غنجان. 6
 . جامه کبود بر تن کردن که نشانه عزاداری بود: ازرق پوشیدن. 7
 . در گمان انداختن، فریفتن: ناغلوطه داد. 2
 . تأسف، افسوس خوردن: تلهف. 1

 . شدن خمیدن، خم: پشت دو تا کردن. 90
 .  ناز و غرور داشتن: تبختر. 99
 .همراهی، همکاری: وفاق.  92
 .از انواع دوخت بید: خِالف.  93
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 9کرد که فرّاش نهاد و از غصۀ روزگار خاک بر سر می خاک تیره می

رباب را آواز در  ، و چنگ و3غرغره در گلو انداخته 2چمنم، صراحی

 . بر گرفته بود
آنچه سخن را تا این مرحله کشانده برای بیان این غرض و مقصود 

است که بشر به سهولت و سادگی راه پرخطر تمدّن را نپیموده است، 

های بزرگ و صعبی گذشته و موانع  بلکه در راه هدف خود از گردنه

افزا  طوالنیِ رنج در این سفر. بزرگ را از مسیر راه خود برداشته است

پیوسته رهبران قوم، پیامبران و مصلحان چون چراغی راه ظلمانی و 

های جهل و  برای دریدن پرده. اند پرپیچ و خم حیات را روشن کرده

اما تأثیری که . اند خرافات، همه جور مساعی جمیل مبذول داشته

دست در تنویر افکار و هدایت جوامع  گویندگان و نویسندگان چیره

توان گفت که آنان در میان  می. اند، بسیار اثرگذار بوده است اشتهد

اند که از  امواج خروشان دریای زندگی به مثابۀ ناخدایانی توانا بوده

اند، بلکه مردانه دل به  غرّش طوفانها و نهیب امواج هراسناک نهراسیده

اند تا سرنشینان کشتی را در ساحل  دریا زده و عمری رنج تحمل کرده

 .ابناک خوشبختی پیاده کنندت

کش و مدبّر جمعیت هالل احمر دیرزمانی است  مدیرانِ زحمت

اند،  آیات قرآن و روایات معصومین را سرلوحۀ تالش خود قرار داده

                                                           
 .خدمتگزار: فراش.  9
 . نوعی ظرف باده: صراحی. 2
 . غل کردن، صدای جوش زدن مایعات غل: غرغره در گلو انداختن. 3
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اند که  اند، کوشیده در تسکین آالم بشری راهکارهایی تعیین کرده

ی و احترامی که شایستۀ انسانهاست تحقق پیدا کند، حمایت از زندگ

اند، بدون در نظر گرفتن  ها را هدف اتخاذ کرده سالمت انسان

ها در برقراری دوستی و تفاهمِ متقابل  هیچگونه تبعیض میان انسان

در . های جهان بودند و هستند اند و طالب صلح میان همۀ ملت کوشیده

راه این اهداف از هیچگونه فداکاری و تالش احساس خستگی 

 .اند نکرده

ها و  و مفاخر فرهنگی کوشیده است از میان کتاب انجمن آثار

وطنان  هایی را برگزیند که به کوشندگان در راه رفاه هم رساالت، متن

خسته نباشید و خدایارتان باد بگویند، افتخار دارند که در راستای 

تحقق اهداف جمعیت با تألیف دو اثر به نظم و به نثر که نتیجۀ تالش 

ت شایان تقدیر همکاران انجمن آثار و مداوم و بذل مساعی و دقّ

مفاخر فرهنگی است، در این راه جمعیت هالل احمر را بتوانند یاری 

 .کنند

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و پژوهشگران انجمن امید دارند که 

مطالعۀ این دو اثر در اذهان خوانندگان نوری بتاباند که در نتیجۀ آن 

نجمن از اندیشمندان و گویندگان احمر و ا هدفی را که جمعیت هالل

کنندگان را به  ها را روشن کند و مطالعه اند، ذهن ایران، استخراج کرده

 .های انسانی و مترقی رهنما باشد تحقق هدف

 

 سبحانی. توفیق هـ 
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 بیانات امام خمینی در جمع اعضای گروه امداد بروجرد

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ها همه ما باید گروه امداد باشیم آشفتگیبرای اصالح 

ما همه . زحمات شما پیش خدای تبارک و تعالی محفوظ است

اسالم همه مردم را به رعایت یکدیگر دعوت  .باید گروه امداد باشیم

 مْکُلّکُ»همه باید رعایت همه ملت را بکنیم و « راعٍ مْکُلّکُ»  فرموده

از لشکر اسالم باشیم و از گروه  همه ما مسئوولیم و همه باید« ولٌؤسْمَ

شما البته به این اسم مسمی هستید و امیدوارم که عملیات . امداد

طوری که اسمتان گروه امداد  همین. موافق با اسم این سازمان باشد

است و تا حاال امداد کردید، از این به بعد هم به برادران خودتان، به 

کنید و گروه امداد باشید  کشور خودتان، به شهر خودتان امداد رسانی

و مطابق با آنچه خدای تبارک و تعالی فرموده است مطابق دستورات 

ما گروه امداد باشیم و همه عمل  ۀاو عمل کنید و دعا کنید که هم
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امروز ایران محتاج است به گروه . کنیم به وظایف اسالمی خودمان

ند برای آنکه ها گروه امداد باش گروه ۀایران محتاج است که هم. امداد

اند خرابی است، آشفتگی است و با  آن چیزی که برای ایران گذاشته

 .ها رفع بشود امداد و امدادگری همه باید این آشفتگی
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«(ره)رسانی از دیدگاه امام خمینی  فرهنگ خودسازی و خدمت»
6

 

 

 برترین عبادات

ایران، کنم که تمام کشور  من از خدای تبارک و تعالی مسألت می

هر جایی که شما دوستان هستید و در هر شغلی که عزیزان ما اشتغال 

الهی باشد؛ یعنی کارها برای خدا، برای خدمت  2دارند، محلشان مهبط

به بندگان خدا، برای خدمت به اسالم باشد که این از بزرگترین 

 .عبادات است، خدمت به خلق خدا و خدمت به اسالم

های شما  شما و پست ۀهستید، ادارکه و امید است در هر جا 

و . های شما همه عبادت باشد مبدل بشوند به یک عبادتگاه و خدمت

من امیدوارم که در مقابل آن رژیم سابق، جاهایی که مأمورین بودند، 

مرکز معصیت بود، امروز شما با تعهد به اسالم و با تعهد به احکام 

بندگان خدا و  اسالم و با تعهد به جمهوری اسالمی، در خدمت
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یف را مالحظه کنید و عمستضعفین باشید و بیشتر از همه، طبقات ض

و من امیدوارم که شما به . این خود یک عبادت بزرگ است برای شما

این عبادت موفق باشید و غنیمت بدانید اینکه در یک رژیمی واقع 

اید که آن شغلی که سابق معصیت  اید، در یک حکومتی واقع شده شده

امروز عبادت است و آن اتاقی که سابق در آن معصیت واقع  بود،

و خداوند این . شد، امروز با خدمت به خلق خدا، عبادتگاه است می

عبادتگاه را برای شما حفظ کند و شما را موفق کند که به این عبادت 

بزرگ، که خدمت به جمهوری اسالمی و خدمت به مردم است، 

 9. بیشتر موفق بشوید

 فیق برترین تو

ما را  ۀشما را توفیق بدهد و هم ۀمن امیدوارم که خداوند هم

این از . کار بکنیم، تا شکست در آن نباشد توفیق بدهد که برای خدا

مان  ها باالتر است که ما خودمان طوری بکنیم که کارهای توفیق ۀهم

خدمت به مملکت  .خدمت به ملت، خدمت به اوست. برای او باشد

خدمت  .مملکت، مملکت خداست. خداست خود شما، خدمت به

کردن برای اینکه ما محتاج به اجانب نباشیم خدمت بزرگی است؛ 

کوشش کنید که کارتان برای . خدمت الهی است؛ برای خداست این

وقتی برای خدا باشد، از هیچ چیز باک نداشته باشید؛ خدا . خدا باشد
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نباید باک کسی که خدا همراهش است، از هیچ چیز . همراه شماست

 9.داشته باشد

 خدمتگزاری  ۀانبیا و روحیّ

انبیا خودشان را خدمتگزار . انبیا این طور احساس را داشتند

. ای خیال کند حکومت دارد به مردم دانستند، نه اینکه یک نبی می

اولیای بزرگ خدا انبیای بزرگ همین احساس . حکومت در کار نبوده

ینکه مردم را هدایت کنند، ارشاد کنند، که اینها آمدند برای ا: را داشتند

تان این مطلب باشد که  شما هم احساس قلبی. خدمت کنند به آنها

واقعاً ما آمدیم که به این مردم خدمت کنیم و این خدمت به مردم، 

خدمت به خودمان است؛ یعنی، ما اگر این مملکت را با این وضعی 

مردم در صحنه به پیش  نِکه االن دارد به پیش ببریم، با این حاضر بود

ای که برای دولت  مردم با دولت، هر قصه ببریم و با این همراهیِ

  2. آید، مردم پیشقدم هستند پیش می

 خدمت به محرومین، جلوه والیت حضرت امیر 

( ع)ما که امیدواریم که یک جلوۀ ولو بسیار ناقصی از والیت علی 

کافی ندانیم اینکه ما  در کشور ما شده باشد، ما باید توجه بکنیم،

 با دهیم و چه، اینها کافی نیست، دولت واقعاً باید کنیم و شعار می تظاهر می
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سوزاند، این هم  میبرای محرومین دل  (ع)تمام قدرت آن طوری که علی

با تمام قدرت دل بسوزاند برای محرومین، مثل یک پدری که 

رود که  بال این میهایش اگر گرسنه بمانند، چطور با دل افسرده دن بچه

. آنها را سیر بکند، یک دولت تابع امیرالمؤمنین باید این طور باشد

تواند مثل   گویم که کسی می خیلی البته من نمی الحمدهلل هستند،

توانیم  توانید، نمی خود او هم گفت که شما نمی. حضرت امیر باشد

کنیم به اینکه  هم واقعاً، اما اعانت کنیم ما او را به ورع و تقوا، اعانت

ای قدرت هست که  برای همه تا یک اندازه. توانیم تا آن اندازه که می

این . هم خودش را نگه دارد و هم جمهوری اسالمی را نگه دارد

شود یک قدرت  های کوچک وقتی پهلوی هم گذاشته می قدرت

  9. بزرگ است

 بهترین حاالت، خدمت به خدا و بندگان او

برای همه است؛ و اسالم یک رژیمی است  دانید که اسالم را می

. کنید کار می از این جهت برای خدا ،الهی ۀیک حکومتی است عادالن

و این تحول هم تحولی  .این کارها، کارهایی است که برای خداست

تواند قلوب را  هیچ کس نمی. است که به دست خدا انجام گرفته

تبارک و تعالی  خدای« القلوب مقلّب». برگرداند از حالی به حالی

و بحمداهلل این . خدای تبارک و تعالی است« االحوال محوّل» است؛
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« حال احسن»حال شما را به « االحوال محوّل»و این « القلوب مقلّب»

این است که برای او و برای بندگان او « احسن حال». متحوّل کرد

خدمت کنید و برای احکام او خدمت کنید و شما همه بحمداهلل برای 

این حال . کنید و برای بندگان او و برای مخلوق او او خدمت می

و بحمداهلل . هایی است که برای ما هست و برای شما بهترین حال

 9.و خداوند توفیق شما را هر چه بیشتر کند. موفق هستید

 الهی نه با اغراض نفسانی   خالص خدمت با قصد

با یک قصد  نهادهایی که در ایران از خود ملت پیدا شد، اولش

اگر این قصد خالص در پیش شما . خالص الهی پیدا شد و ظاهر شد

کوشش کنید که این . شود کوچک بشود دست خدا هم برداشته می

هست، بسیار   کنید و خدمت ارزنده نهادی که شما در آن خدمت می

کوشش کنید که این خدمت در راه خدا باشد، خدمت به بندگان خدا، 

. تضعف خدا که مورد عنایت حق تعالی هستندخدمت به بندگان مس

کوشش کنید خدمت برای مستضعف باشد، نه برای هواهای نفسانی و 

از کارهایی که  یکوشش کنید که این خدمت آلوده نشود به بعض

شیاطین در صددند که هر یک از این نهادهای اسالمی . ناپسند است

ها در کار است  طئهتو. های خائنین در کار است دست .دار کنند را لکه

که این نهادهای اسالمی را به دنیا برخالف آنچه که هست معرفی 
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اگر خدای نخواسته در این نهادها یک کارهای برخالف موازین . کنند

افتد، و در بوق و کرنا این  انجام بگیرد فرصت دست بدخواهان می

کنند، و شما که برای خدا مشغول کار هستید شما  مطلب را بزرگ می

 9.کنند را بدنام می

 توقع پاداش از هیچ کس نداشته باشیم

توقع اینکه مسائل به آسانی رفع بشود نباید داشته باشید و ندارید 

و اینکه کسی به شما از بشر یک تشویقی بکند یک عرض . هم

کنید،  کار می کنم که فرض کنید که پاداشی بدهد، شما برای خدا می

 ،گوید، یک چیزی فردا اال میبشر چیزی نیست، بشر یک چیزی ح

گویند؛ اینی که اساس است  فرض کنید بعضیهاشان خالفش را هم می

این است که ما حسابمان را با خدا درست کنیم نه با مردم، و از هیچ 

 2.کس هم توقع نداشته باشیم

 لزوم ادای وظیفه نه وصول به نتیجه 

ند خدمت آنچه مهم است آن است که انسان با هر منطقی که بتوا

وصول . کند و ادای وظیفه نماید که پیش وجدان خود شرمنده نباشد

 3.الهیه و به ما تکلیفی نیست ۀبه مقاصد و عدم آن، بسته به اراد
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 در خدمت به مردم دنبال کسب شهرت و محبوبیت مباش

منتهای اوییم، پس  های بی ما که عاجز از شکر او و نعمت! پسرم

بندگان او غفلت نکنیم که خدمت به آنان چه بهتر که از خدمت به 

گاه در خدمت به  هیچ .خدمت به حق است؛ چه که همه از اویند

اهلل خود را طلبکار مدان که آنان به حق منت بر ما دارند، که  خلق

و در خدمت به آنان دنبال . و عال هستند خدمت به او جلّ ۀوسیل

ن است که ما شیطا ۀکسب شهرت و محبوبیت مباش که این خود حیل

و در خدمت به بندگان خدا آنچه برای آنان . را در کام خود فرو برد

تر است انتخاب کن، نه آنچه برای خود یا دوستان خود؛ که این  پرنفع

 .و عال است س او جلّعالمت صدق به پیشگاه مقدّ

 ۀخداوند حاضر است و عالم محضر او است، و صفح! پسر عزیزم

سعی کن هر شغل و عمل که تو . های اعمالمان نفس ماها یکی از نامه

  9. است تر کند انتخاب کن که آن رضای او جل و عال را به او نزدیک

 خودتان را خدمتگزار مردم بدانید

شماها باید برای این ملت خدمت کنید و خودتان را خدمتگزار 

اگر در ذهنتان بیاورید که من وزیرم و باید مردم از من . مردم بدانید

در ذهنتان حتی خلجان بکند، . اعت بکنند بدانید اصالح نشدیداط

آقای رئیس جمهور در ذهنش خلجان بکند که من شخص اول 
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خلجانش هم از . مملکت هستم و چه و کذا، این اصالح نشده است

کند اما در ذهنش این  این خلجانش هم، او عمل نمی. شیطان است

ک شماها خدمتگزار این و همین طور هر ی. خلجان را هم بیرون کند

 9. مملکت هستید، خدمتگزار این ملت هستید

 خودتان را حاکم مردم ندانید

اید این  ملتفت باشید که شمایی که االن به حکومت رسیده

. اسالم حکومت به آن معنا ندارد. خدمتگزار هستید. حکومت نیست

 منتها قوای انتظامی هم دارد برای سرکوبی. اسالم خدمتگزار دارد

و اال نه این است که اگر خیانتکار . خواهند خیانت بکنند آنهایی که می

خواهند که حکومت  آنها نمی. خواهند بکنند نباشد، دیگر چیزی نمی

کنند به مردم و خودفروشی کنند به مردم و مردم را از خودشان 

 .بترسانند

آمد،  ها می طور که محمدرضا در خیابان کنید آن شما خیال می

ها  مملکتش بود، در خیابان ۀامیر هم با اینکه ده مقابل او سعحضرت 

آمد؟ خوب، در کوچه و بازار  آن طوری، در کوچه و بازار آن طور می

مالک اشتر، که . ها شناختندش بعضی آمد که نمی مثل یک آدمی می

کنید که مثل یکی از این  یکی از سردارهای بزرگ اسالم بود، خیال می

آن . شناختندش نمیآمد  تو مردم می طاغوت بود؟نه، این  دارهای زمان درجه
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و بعد هم ببینید کرامت او . روز یک کسی نشناخت و به او فحش داد

این اخالق را، این تاریخ اسالم را باید  !رفت مسجد به او دعا کرد ،را

هایی که در اسالم بوده است، باید  مطالعه کرد و خصوصاً حکومت

شما خودتان را حاکم مردم ندانید،  .ند گرفتمطالعه کرد و از آن پ

خدا ثوابش بیشتر از  شما خودتان را خدمتگزار مردم بدانید، این پیش

حکومت هم همان . این است که خودتان را رئیس حکومت بدانید

اگر همه . ارتش هم باید خدمتگزار مردم باشد. خدمتگزاری است

هید که هی به شما شماها خدمتگزار، خودتان را حساب بکنید، نخوا

دانم فریاد بکشند و با هم دعوا بکنید،  مدح بگویند و ثنا کنند و نمی

اگر این چیزها را کنار بگذارید و خودتان با هم تفاهم کنید و دوستی 

هایش  آنکه دیده است بچه! داشته باشید، این برای ملت چه لذتی دارد

شان با هم  هاز بین رفته، حاال این حکومتی پیش آمده است که هم

کنند که برای مردم یک کاری بکنند، تا  اش کوشش می برادرند و همه

اگر به جای این، ببینند . خواهند کار بکنند توان دارند برای مردم می

ای  اند سر یک سفره اند به یک چیزی و آمده که حاال که اینها رسیده

ببرد یا آن اند، اینها با هم سر اینکه بیشتر این طعام سفره را  نشسته

کنند، خوب، ببینید چه تلخ است در  یکی بیشتر ببرد دارند جنگ می
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اسالم و پیش خدای تبارک تعالی، به ما چه  ۀاین ملت و در ذائق ۀذائق

 9! گوید می

 ید خدمتگزار یبه من بگو

من دعاگوی همه هستم و شما احتمال این را بدهید که اگر به من 

رهبری مطرح . بگویند خدمتگزار، بهتر از این است که بگویند رهبر

اسالم، ما را موظف کرده که خدمت . نیست، خدمتگزاری مطرح است

 2. خدمتگزاری مطرح است پیش ما. بکنیم

 قدردانی از فداکاریهای مردم با خدمت به آنان

ن مردم زحمت کشیدند در این مدت، البته مردم زحمت ای

کشیدند، غالباً هم فداکاری کردند و این قدر هم توقع ندارند که چه 

. بشود، اما خوب اسالم از ما توقع دارد و ما باید ادا کنیم این دین را 

شان را فدا کردند و مع  هایشان را، جوانهای مردم جانشان را، بچه

أی دادند، وکالشان به آقایان وزراء، خودشان ذلک، خوب به شما ر

به ایشان، اینها کار خودشان را کردند و انصافاً از اول انقالب تا حاال 

آنکه کار خودش را صد در صد صحیح انجام داد ملت بود، صد در 

صد کار خودش را خوب انجام داد؛ یعنی، در همه مشکالت با دولت 

د که جنگ در یک طرف بشود و در کجا شما سراغ داری. موافقت کرد
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از آن طرف مملکت خود مردم پا بشوند بروند کمک کنند، پا بشوند 

هایی است که مال  اینها یک نمونه .در پشت جبهه وسایل فراهم کنند

اسالم است، مردم چون متعهد بودند و مسلم بودند و عقاید اسالمی 

ظ کنند و دانستند که کشورشان را حف داشتند، خودشان را موظف می

کمک کنند به آقایان، حاال نوبت آقایان است که در مقابل این همه 

زحمتی که آنها کشیدند و محبتی که آنها کردند و فداکاری که آنها 

گویم جبران آنها نکردند  کردند حاال نوبت آقایان است که من نمی

اما وجدان اقتضای این را  ،برای اینکه یک چیزی بگیرند از شما

که در همه جا کارها به نفع مملکت باشد و به نفع این کند  می

 9.ها و خصوصاً این مستمندهایی که در همه کشور هستند جمعیت

 ارزش خدمت به مظلومان و کشور

میزان، خدمت کردن به یک کشوری است که در طول تاریخ 

های آخر،  تقریباً این کشور مظلوم بوده است، و خصوصاً در این سده

خدمت به این . قعاً مظلوم بوده است، االن هم مظلوم استاین آخر، وا

همه فکر . کشور االن ارزش دارد و خدمتگزارهایش هم ارزش دارند

خدمتگزار به کشور و اسالم پیدا . این باشید که خدمتگزار پیدا کنید

ای است که خود شما  این یک مسئله. کنید، نه خدمتگزار به خودتان

همین طور است لکن گاهی وقتها انسان هم تصدیق دارید که مطلب 
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کند، گاهی  کند، از روحیات خودش هم غفلت می خودش غفلت می

 :گوید کند؛ و می وقتها هم اگر یک آدم ناجوری باشد، هی تعمد می

نیم تا اه کار دارم به این مسائل ما امروز را بگذرچهر طور پیش آمد، »

 9«.ببینیم چه خواهد شد

 کشور در انجام خدماترعایت مصالح اسالم و 

فکر این نباشیم که یک . ما خودمان باید برای خودمان کار بکنیم

کاری بکنیم که یک گروهی بپسندد این را، یا ما را تأیید بکند؛ این 

ما باید برای خدا کار بکنیم؛ باید کاری بکنیم که خدا . انحراف است

ای ملت بپسندد و آن کاری است که برای کشور ما مفید باشد و بر

ضعیف ما مفید باشد، برای مستضعفین این ملت مفید باشد، هر که هر 

ما دنبال این نباشیم که فرض کنید برای من یک . خواهد بگوید چه می

 .دنبال این چیزها ما نباید باشیم. کسی هورا بکشد یا کف بزند

ما باید خودمان بفهمیم . ها را ما نباید گوش بکنیم اختالف سلیقه

. کنیم و برای این ملت چه خدمتی باید بکنیم اریم میکه چه د

خودمان وقتی فهمیدیم یک چیزی هست، گوشمان بسته باشد راجع 

خواهند  هر کاری بکنید، آنهایی که می ]صداها[ها و راجع به  به قلم

شما هر کاری . کنند لطمه بزنند و آسیب بزنند کار خودشان را می

یک وقت یک کاری انجام . کنند ا میانجام بدهید، آنها کار خودشان ر
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یک وقت . توانند انجام بدهند  دهید که تأیید آنهاست، که آنها می می

ای را که  کنید که نه، بر خالف آنهاست، آنها باز صدمه یک کاری می

 9.رسد که صدمه بزنند لکن دستشان نمی زنند؛ خواهد می دلشان می
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6« راهبردها در کالم رهبر»
 

 

 رشد و توسعه، مقدمۀ عدالت 

که  -شاید حاال هم تصور کنند -کردند بعضی این طور تصور می

ای را صرف رشد و توسعه کنیم و وقتی که به آن نقطۀ  ما بایستی دوره

این فکر، . پردازیم مطلوب رسیدیم، به تأمین عدالت اجتماعی می

ت هدف است و رشد و توسعه، مقدمۀ عدال« عدالت». اسالمی نیست

 2.است

 ایجاد عدالت در جهت رفع محرومیت

اساس در نظام اسالمی، عبارت است از رفاه عمومی و عدالت 

 .داری همین است فرق عمدۀ ما با نظامهای سرمایه. اجتماعی
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داری، اساس، رشد اقتصادی و شکوفایی اقتصادی و  های سرمایه در نظام

تولید ثروت کند، او مقدم هر که بیشتر و بهتر . ازدیاد و تولید ثروت است

فاصله در درآمدها . آید آنجا مسأله این نیست که تبعیض یا فاصله پیش .است

در . داری نیست نگرانی نظام سرمایهو نداشتن رفاه جمع کثیری از مردم، 

داری، حتی تدابیری که ثروت را تقسیم کند، از نظر نظام  نظام سرمایه

 :گوید داری می نظام سرمایه. است داری، تدابیر منفی و مردودی سرمایه

معنی ندارد که ما بگوییم ثروت جمع کنید تا آن را از شما بگیریم »

نظام « !اینکه شکوفایی نخواهد شد. این معنی ندارد! تقسیم کنیم

نظام اسالمی معتقد به یک جامعۀ ثروتمند . اسالمی این گونه نیست

رشد اقتصادی است؛  معتقد به. است، نه یک جامعۀ فقیر و عقب مانده

ولی رشد اقتصادی برای عدالت اجتماعی و برای رفاه عمومی، مسألۀ 

آنچه در درجۀ اول است، این است که فقیر در جامعه . اول نیست

. نباشد؛ محروم نباشد؛ تبعیض در استفاده از امکانات عمومی نباشد

اما . هر کس برای خودش امکاناتی فراهم کرد، متعلق به خود اوست

 ۀمتعلق به هم –ها و امکانات  مثل فرصت –نچه که عمومی است آ

 .کشور است و باید در اینها تبعیضی وجود نداشته باشد

نظام . ما با نظام سوسیالیستی هم، به همین اندازه فاصله داریم

گیرد؛  گیرد؛ ابتکار و میدان را می سوسیالیستی، فرصت را از مردم می

ولید و منابع عمدۀ سرمایه و تولید را در کار، تولید و ثروت و ابزار ت
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در . این، غلط اندر غلط است. کند دولت متمرکز، و به آن متعلق می

هم آن غلط . نه آن را داریم، نه این را. اسالم، چنین چیزی نداریم

این طور نیست که . نظام اقتصاد اسالمی، درست است. است، هم این

ای  هر چه که در هر دورهنظام اقتصادی اسالمی، عبارت باشد از 

. هم این نبود( رضوان اهلل علیه)نظر شریف امام ! نخیر. مصلحت باشد

 . من خودم یک وقت از ایشان پرسیدم

مسلکی در مسائل اقتصادی . اسالم یک روش خاص خود دارد

اساس سیاست کلی . کند اسالمی دارد و آن سلک را طی می ۀجامع

البته . عمومی و عدالت اجتماعی اقتصادی کشور، عبارت است از رفاه

بیشتری برای  ۀممکن است یک نفر با تالش و استعداد بیشتر، بهر

. اما در جامعه فقر نباید باشد. این مانعی ندارد. خودش فراهم کند

سازمان برنامه و بودجه و . ریزان باید این باشد هدف برنامه

باید ریزان کشور، با این سیاست کلی و بر این اساس  برنامه

  9. ریزی کنند برنامه

 عدالت، در کنار توسعه و رشد اقتصادی

  سازی و حجم دوستان به مسألۀ کوچک کردن دولت، خصوصی

من . دولت اشاره کردند، که اینها همه مورد تأیید است هزیاد و فرب

اقتصادی های گوناگون  فعالیت ۀهم ۀما در زمین: این نکته را عرض کنم
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محوریم، هم  هم توسعه ،حواشی آن، باید توجه کنیم که ماو تولیدی کشور و 

امروز در دنیا رایج است و هایی که  ما طبق برخی از سیاست. محور عدالت

طرفداران زیادی هم دارد، نیستیم که صرفاً به رشد تولیدات و رشد 

ثروت در کشور فکر کنیم و به عدالت در کنار آن، فکر نکنیم؛ نه، این 

خواهیم عدالت را  نوآوری نظام ما همین است که می .منطق ما نیست

با توسعه و با رشد اقتصادی در کنار هم و با هم داشته باشیم و اینها 

سازند  ما دیدگاهی که تصور کند اینها با هم نمی. با هم منافاتی ندارند

این نکته باید در . و یا باید این را انتخاب کرد یا آن را، قبول نداریم

سازی،  هم در کاهش حجم دولت، هم در مسألۀ خصوصی ،موارد ۀهم

هم در نگاه کلی به مسائل اقتصادی و هم در تقسیم منابع، میان بخش 

  9.خصوصی و بخش تعاونی و بخش دولتی رعایت شود

 طبقاتی ۀپیشرفت اقتصادی، منهای فاصل

دهد؛ هم آزادی در محیط  ها استقالل و آزادی می اسالم به ملت 

های دیکتاتور و مستبد، آزادی  خودشان و هم آزادی از قدرتزندگی 

ها،  فکری های جاهالنه و کج ها، آزادی از تعصب از خرافات و جهالت

اسالم به . آزادی از کمند قدرت اقتصادی و فشار سیاسی استکبار

ها رفاه و پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی هم  ملت

 .دهد می
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بین طبقات مردم را زیاد کند، مورد نظر  ۀآن پیشرفت که فاصل

اقتصادی که امروز کشورهای غربی برای مردم  ۀآن نسخ. اسالم نیست

کند و رونق  دهند که طبقاتی را مرفه می پیچند و ارائه می دنیا می

برد و به قیمت ضعیف شدن و فقیر شدن و زیر  اقتصادی را باال می

شود؛ این را اسالم  میفشار قرار گرفتن طبقاتی از جامعه تمام 

رفاه اقتصادی همراه با عدالت، همراه با روح مساوات و . پسندد نمی

  9.آید اسالم به دست می ۀهمراه با روح برادری، باز هم در سای

فاصله انداختن بین فقیر و غنی، بین اشراف و غیراشراف، و امتیاز 

هر . نیستدادن به یک قشر خاص، با نظام جمهوری اسالمی سازگار 

ای از نقاط اگر به یکی  بخشی از نظام جمهوری اسالمی در هر نقطه

ها مبتال شود، از صراط مستقیم جمهوری اسالمی و نظام  از این آفت

 2.اسالمی خارج شده و باید اصالح شود

 رفع فقر و محرومیت در زندگی مردم

ای دارد که کشوری ثروتمند باشد، اما در آن گرسنگان  چه فایده

تولید باال داشته باشد؛ اما تبعیض و تفاوت . یادی وجود داشته باشندز

ای باشند که بتوانند با کمک آن  عده. در جامعه وجود داشته باشد

ثروتی که این کشور دارد، بر جمع کثیری از مردم ظلم کنند، زور 

برای این، انسان جا دارد کار کند؟ ! بگویند و آنها را استثمار نمایند
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ن، انسان باید فداکاری کند؟ فداکاری برای عدالت، آزادی، برای ای

  9.کند شادی و بهجت روح انسانی است و اینها را دین تأمین می

گیرد، باید با هدف رفع فقر و  هر کاری در کشور صورت می

محرومیت و ایجاد رونق در زندگی عموم مردم باشد نه بخشی از 

چنین فضایی است که  در. مردم و قشرهای خاصی از جامعه باشد

توانند اهداف واالی نظام اسالمی را تحقق بخشند یعنی به  مردم می

معنویت، تکامل روحی و تعالی اخالقی دست پیدا کنند؛ فضایی که 

خیرات جامعه به نحو صحیح میان مردم تقسیم شود؛ هر کس استعداد 

ب آن را ببرد و نظام و حکومت مراق ۀخود را به صحنه بیاورد و بهر

معنای . کس محروم نماند باشند که هم به کسی ظلم نشود و هم هیچ

های جمهوری اسالمی اینها را  دربارۀ دولت. کنی فقر این است ریشه

 2. باید مالک قرار داد

 مردم باید عدالت را احساس کنند

مسؤوالن کشور این است که در جامعه، عدالت را  ۀترین وظیف مهم

معنا ببخشند تا مردم عدالت را احساس کنند؛ عدالت در قانون، 

عدالت در قضا، عدالت در تقسیم منابع حیاتی کشور، عدالت در 

 .افراد به امکانات کشور ۀهای هم ها و دسترسی برخورداری
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؛ یعنی الگوی نظام جمهوری اسالمی، الگوی اسالمی است... 

الگوی پیشرفت، توسعه و رفاه، همراه با عدالت، برادری، محبت و 

. عطوفت بین قشرها و پر شدن شکاف بین فقیر و غنی در جامعه

پیشرفت جامعه به این شکل که با معنویت همراه است، مورد نظر 

 9.اسالم است

علم، فناوری، تحقیقات  ۀهای این کشور را در زمین ما پیشرفت ۀهم

ها برای این ملت  این پیشرفت. بینیم دانیم و می اقتصادی می ۀو توسع

آنچه باید . اگر این ملت پیشرفت نکند، غیرطبیعی است. طبیعی است

ها و این  روی آن تکیه و برای آن تالش کرد، این است که این حرکت

 ۀعدالت اجتماعی انجام بگیرد تا جوانان و هم ۀها در سای پیشرفت

گون ایران بتوانند از امکانات این کشور استفاده های گونا مردم بخش

 . کنند

 ای خاص  وجود امکانات بیش از حد، برای عده

توانند از  تا وقتی کسانی در کشور وجود دارند که می

حساب و کالن ببرند و  های بی های کشور، سودها و بهره موجودی

اجاره، های قانونی هم معامله،  ظاهرش این است که مثالً به صورت

الظاهر شکل آن،  یعنی علی -کنند گری می کاری و واسطه مقاطعه

قانونی باشد  صورت قانونی دارد، اگر چه ممکن است باطنش هم بی
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چنین چیزی . بدون شک، فقر در کشور، ریشه کن نخواهد شد –

یعنی وجود امکانات بیش از حد در اختیار یک جمع . ممکن نیست

لیدات و امکانات کشور، در دسترس معدود، نخواهد گذاشت که تو

نالید و  همین طور است که همیشه از آن می. مردم قرار بگیرد ۀبقی

. نالند و حق هم هست و تا آخر هم ادامه پیدا خواهد کرد همه می

های مختلف دولت، توجه دقیقی بشود که جلوی  بایستی در دستگاه

های  ثروتهای غیرمنطقی و غیر صحیح منتهی و منجر به  استفاده

اگر احیاناً قانونی هم وجود دارد که این قانون، از . کالن، گرفته بشود

گذارده شده است، یا مقرراتی در جایی وضع شده است  روی غفلت

شود، چون این ضرر و عیب را دارد، باید  که به همین نتیجه ختم می

حتی آن قانون عالج بشود و مجلس شورای اسالمی و هیأت دولت و 

های گوناگون، توجه بکنند که این را به یک صورتی عالج  خشب ۀبقی

 9. نمایند و نگذارند آن زمینه را فراهم کند

 قانونگرایی کار سختی است 

هایش،  بدانید که قانونگرایی کار سختی هست؛ اما با وجود سختی

وقتی که . قانونی بهتر است مدت و بلندمدت، فوایدش از بی در کوتاه

خواهد به منزل برسد، ممکن است از  انسان سوار اتومبیل است و می

اگر شما از . بر یا ورود ممنوعی، مسیر خود را انتخاب کند راه میان
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نقدی وجود دارد؛  ۀاین راه رفتید و به منزل رسیدید، به نظرتان فاید

ما خطراتی که در این راه هست، به مراتب غیرقابل مقایسه با آن سود ا

که اساس کار گرفته از قانون اساسی . تمام قوانین همین طورند. است

ماست، تا قوانین عرفی و عادی و معمولی که در مجلس شورای 

شود، تا احیاناً مصوبات بعضی از مراکز دیگر مثل  اسالمی تصویب می

مقرراتی که در حکم قانون است و این  هیّئقضا ۀهیأت عمومی قو

مقررات تا مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی، که آن هم 

کنند و به  آنچه که آنها معین می. مصوباتش در حکم قانون است

 .دهند، ارزشش بیشتر است مسئووالن راهبرد می

گرایی همان طور که عرض کردم در ظاهر  البته این حرف قانون

. های خودش را دارد ن است که در مقام عمل دشواریحرفی آسا

! کنند که اصحاب سبت عمل کردند بعضی قانون را طوری عمل می

اصحاب سبت هم عین مرّ قانون عمل کردند؛ یعنی خدا گفته بود روز 

ار کوچکی بله ک. ا هم روز شنبه ماهی نگرفتندشنبه ماهی نگیرید، اینه

هایی  ود و آن، این بود که حفرهکردند که آن هم رسماً منع نشده ب

ها را در  ها آمدند، راه آن حفره ها داخل آن حفره درست کردند، ماهی

روز شنبه این کار کردند، روز ! روز شنبه بستند، تا ماهی نتواند برگردد

اگر شما نگاه . این، ظاهر قانون است! ها را گرفتند یکشنبه همان ماهی

ایی است که یک ربای سنگین ه کنید، این مثل همان کاله شرعی
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قانون بود، ظاهر شرع ! کردند جا می کذایی را با یک شاخه نبات جابه

که یک فقیه اعلم و آگاه به ( رضوان اهلل علیه)بود؛ اما امام بزرگوار 

لبّ و روح دین بود، قبل از اینکه تشکیل حکومت بدهد، این را منع 

زه، ما به آن فتوا افتخار جزو فتاوی ایشان است که در دوران مبار. کرد

ایشان . نمودیم و آن منع حیل ربا بود کردیم و همه جا هم نقل می می

شما آقایان، حیل قانون را هم منع کنید و . مطلقاً حیل ربا را منع کرد

های  ها و بعضی از مجموعه بعضی از شرکت. ش را بگیریدیجلو

مواظب . هستندالسبت  الظاهر قانونی، حامل باطن اصحاب یوم علی

خواهند از قانون بگریزند، شما را به این دام  باشید کسانی که می

 9.نیندازند؛ نیایند شما را قانع کنند که این کار قانونی است

 بحث عدالت اجتماعی باید تعقیب شود

رغم  علی. دارم« عدالت اجتماعی»سؤالی راجع به بحث : سؤال

درگیر بازیهای سیاسی  بیانات شما در چند سال گذشته، این بحث،

گردید و به آن غایتی که جنابعالی فرموده بودید، چندان نزدیک 

زمان آن نرسیده است که به طریق اصولی به این بحث . نشد

پرداخته شود و داراییهای افراد را مورد بررسی قرار دهیم و این 

 امر را از دولتمردان آغاز کنیم و به مرور در جامعه تسرّی دهیم؟
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این حرف بسیار خوبی است که گفتنش آسان است، اما : جواب

به مجرد اینکه به سمت . نماید عمل کردنش بسیار بسیار مشکل می

فریاد  طبعاً اول گله و شکوه و ،بعضی از مسؤوالن دست دراز شود

شود و  د که در اصل کار هم مانع تراشی مییبین یک وقت می. آنهاست

ه جدی دارم که بحث عدالت اجتماعی من یک عقید! گیرد انجام نمی

 –ام  باید تعقیب شود و شکی در این نیست و بارها هم این را گفته

های قضایی و  همنتها آن کسی که باید تعقیب کند، بنده نیستم؛ دستگا

یک مقدار از این . های دولتی هستند که بایستی دنبال کنند هدستگا

مقدار باید به برکت  قضیه باید به برکت قوانین خوب حل شود؛ یک

های برتر  هاجرا حل شود؛ یک مقدار هم باید به برکت بازرسی دستگا

های زیر  های دولتی، نسبت به بخش یعنی دستگاه و باالتر حل شود؛

به هر حال، من . خودشان مراقبت و نظارت داشته باشند ۀمجموع

م که ام و امیدوار این نامه هم عقیده ۀنسبت به این قضیه، با نویسند

 9.پیش برود

 عالج فقر به شکل اصولی در هر جامعه 

ای، از راه استقرار عدالت  عالج فقر به شکل اصولی در هر جامعه

اجتماعی و نظام عادالنه در محیط جامعه است، تا کسانی که اهل 

اندازی به حقوق دیگرانند، نتوانند ثروتی را که حق همگان  دست
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دولتی و حکومتی  ۀاین یک وظیف. است، به سود خود مصادره کنند

اجرای . سنگینی بر دوش دارند ۀخود وظیف ۀاست؛ اما مردم هم به نوب

مدت و به تدریج  های اجتماعی فقط در بلندمدت و میان برنامه

های اجتماعی به ثمر  شود منتظر ماند تا برنامه پذیر است؛ اما نمی امکان

این . در جامعه بودبرسد و شاهد محرومیت محرومان و فقر گرسنگان 

توانند و باید در این راه  کسانی است که می ۀخود مردم و هم ۀوظیف

 .تالش کنند

مواسات یعنی هیچ . همه باید خود را موظف به مواسات بدانند

میهن و محروم را با دردها و  های مسلمان و هم ای از خانواده خانواده

آنها رفتن و  ها و مشکالت خود تنها نگذاشتن؛ به سراغ محرومیت

 ۀامروز این یک وظیف. رسانی به سوی آنها دراز کردن دست کمک

 ۀهایی است  که دارای وجدان، اخالق و عاطف جهانی برای همه انسان

اخالقی  ۀانسانی هستند؛ اما برای مسلمانان، عالوه بر اینکه یک وظیف

 9.دینی است ۀباشد، یک وظیف و عاطفی می

 امنیت متعلق به همه است 

تر از  دارند، واجبرامنیت افراد مرفه که از سرمایه و امکاناتی برخو

لذا امنیت، . امنیت آن کارگری که چشمش به مزد روزانه است، نیست

 .متعلق به همه است؛ نیروی انتظامی هم متعلق به همه است
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های حرام  مندان از پول بهره ۀگوییم که باید با طبق وقتی ما می

گذاری در  شوند که امنیت سرمایه ک عده نگران میمقابله شود، فوراً ی

گذاری و امنیت تالش  امنیت سرمایه! جمهوری اسالمی به خطر افتاد

 .هاست گذاری افتد، این کمک به آن سرمایه اقتصادی به خطر می

ه و دستگاه انتظامی، برای مقابله با یّئقضا ۀاگر قو! نمایندگان محترم

قانونند، در اسرع وقت برایشان قانون  های بادآورده دچار کمبود ثروت

دهم که در مواردی کمبود قانون باشد؛  من احتمال می .فراهم کنید

 9.ایم چون پیش آمده و دیده

 باید همۀ افراد، در برابر قانون یکسان باشند

افراد جامعه، در برابر قانون و در استفاده  ۀدر نظام اسالمی باید هم

مندی از مواهب  از امکانات خداداد میهن اسالمی، یکسان و در بهره

هیچ صاحب قدرتی قادر به زورگویی نباشد و . حیات، متعادل باشند

خود را به دیگران تحمیل  ۀکس نتواند برخالف قانون، میل و اراد هیچ

حکومت  معه، مورد عنایت خاصّطبقات محروم و پابرهنگان جا. کند

 ۀباشند و رفع محرومیت و دفاع از آنان در برابر قدرتمندان، وظیف

کس به خاطر  هیچ .بزرگ دولت و دستگاه قضایی محسوب شود

د که در امور سیاسی کشور و در مدیریت یابن مالی و قدرت نتمکّ

ایش جامعه دخالت و نفوذ کند و هیچ تدبیر و حرکتی در جامعه، به افز
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پا برهنگان، حکومت اسالمی را پشتیبان و . شکاف میان فقرا و اغنیا نینجامد

های آن را در جهت رفاه و رفع محرومیت  حامی خود حس کنند و برنامه

 .خود بیابند

ترین مسائل جمهوری  ما، این را یکی از اساسی  امام بزرگوار

اند و این،  نموده ترین بیانات را در این باره ایراد اسالمی دانسته و قوی

هیچ حایلی نباید . خصوصیت غیرقابل تفکیک جمهوری اسالمی است

های مختلف آن را از این هدف  بتواند مسؤولین نظام و مدیران بخش

نشینان و اکثریت مردم ما که بر اثر  پابرهنگان و کوخ. اساسی غافل کند

 شاهی، در فقر و برانداز رژیم ستم های خائنانه و خانه سیاست

ترین یاوران  ترین و با اخالص برند، همواره صادق محرومیت بسر می

اند و هستند و نظام اسالمی باید رفع  این انقالب و این نظام بوده

 9.خود قرار دهدۀ های سازند محرومیت از آنان را در صدر برنامه

 مقدم داشتن منافع عموم مردم 

. ن، حرف کلی استای. در زمینۀ کارها باید اساس را مردم قرار داد

 .کس هم منکر این حرف نیست زنند؛ هیچ همه این حرف را می

های خاص  گاهی اوقات منافع و خواست عامۀ مردم، با منافع گروه

کند مثالً جاهایی هست که اگر اقدامی را در زمینۀ  تعارض پیدا می

صنعت، در زمینۀ مسائل اقتصادی، در زمینۀ مسائل پولی، در زمینۀ 
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هنگی و در زمینه مسائل گوناگون انجام دهیم، به نفع مردم مسائل فر

های  های خاصی در جامعه هستند نظیر گروه است؛ اما گروه

های سیاسی  های فرهنگی و گروه پولی،مالی،اقتصادی،ثروتمندان،گروه

آن . این، آن نقطۀ حساس است. خاصی که اینها متضرر خواهند شد

این، جای همان فرمایش  .شود صراط مستقیم، اینجا معلوم می

 9.«ی الخاصهرضَبِ فُحَجْه، یَالعامَ طَخَفانّ سَ»:منین است کهؤامیرالم

های خاص  یعنی اگر یک وقت مردم خشمگین بودند، خشنودی گروه

نارضایتی و خشم . نابود خواهد شد و بر باد خواهد رفت یبکلّ

که گیرم . های خاص را پایمال خواهد کرد عمومی، خشنودی گروه

چند صباحی، ما در فالن سیاستی که اعمال کردیم و فالن کاری که 

های پولی و مالی  های خاص یا گروه اجرا نمودیم، چهار نفر از گروه

را هم از خودمان راضی کردیم؛ اما اگر خدای ناکرده با این کار، مردم 

 ۀآید و هم وفانی میطی مردم مثل ترا ناراضی کرده باشیم، این نارضای

بعد عکسش را . این، هیچ ارزشی ندارد. نوردد اینها را در می

یعنی اگر  2.«ۀمّی العاضَرِ عَمَ رِفُتَغْ، یَۀصّالخا طَخَنّ سَاِ وَ»: فرمایند می

های خاص سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره،  فرض کنیم که گروه

سر سیاست و عملی از ما خشمگین و ناراضی شدند و گفتند که 
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؛ یعنی «ۀمَالعا ضیَرِ عَمَ فرِتُغْْْیَ»این کار را انجام داد، چنانچه دولت چرا 

وقتی که عامه و عموم مردم به تعبیر امروز تودۀ مردم خشنود و راضی 

 .این را فکر کرد باید . ها قابل بخشایش است باشند، خشم آن گروه

لشکریان  ،ای باید بگردد هر انسان عاقلی و هر مجموعه!عزیزان من

امام بزرگوار ما، . با اخالص و با صدق خودش را جستجو کند

ترین هنرش این بود که لشکر خود را شناخت و پیدا کرد و  بزرگ

دانست که در روز بعد، چه کسی به داد او خواهد رسید و چه کسی 

شما ببینید چه کسانی به سخنان . سخن او را خوب گوش خواهد کرد

جنگ تحمیلی که از چندین سو  ۀختانه صحنامام گوش کردند؟ خوشب

آن روزی . است برای ما درس است، از این جهت هم برای ما درس

ای گفتند، ساعت  پاوه کلمه ۀوهشت سر قضی که امام در سال پنجاه

. رفتم ونیم، چهار بعدازظهر بود که من به طرف جماران می حدود سه

ای بود و مردم همین طور  دگرگون شده ۀشهر، قیاف ۀاصالً قیاف

ها و کم و  فراز و نشیب این حالت، تقریباً با. اختیار راه افتاده بودند بی

ای  وقتی که امام اشاره. وهفت ادامه داشت زیادهایی، تا سال شصت

رفتند؟ آنها  داد، چه کسانی می کشید و دستوری می کرد، فریادی می می

 .دریابید لشکر حقیقی شمایند؛ آنها را

امنیت برای . کند البته یک دولت، برای گروه یا غیرگروه فکر نمی

گوییم، جزو  ای که ما می کند که آن همه فرقی هم نمی. همه است
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ولو آنهایی که مخلص دولت هم . مخلصان دولت باشند یا نباشند

آنهایی که با دولت روابط چندان . نیستند، باید امنیت داشته باشند

شکی . ندارند، بایستی امکان کار و تالش داشته باشند ای صمیمانه

شما برای جمعی یا غیر . نیست که خدمات شما متعلق به همه است

کنید؛ اما بدانید که در میان اینها، آن کس که وقتی شما  جمعی کار نمی

فرض . فریاد استمداد بلند کردید، به داد شما خواهد رسید، کیست

به این داشتید که برق کم مصرف شود و کنیم، اگر یک روز احتیاج 

اعالن کردید که برق کم مصرف کنید، ببینید چه کسانی به حرف شما 

کنند و در منزلشان، صد برابر آن  کنند و چه کسانی اعتنا نمی گوش می

آدمی که با دو شعله برق، مصرف معمولی دارد، مصرف خود را باال 

به . د اینها چه کسانی هستندببینی. برند؛ یعنی به فکر شما نیستند می

  .شود شناخت نظر من، اینها را خیلی راحت می

فرهنگ  ۀدر زمین کشور یها بخش ۀکنم که در هم من خواهش می

رضی » ۀامنیت ملی مسأل ۀمسائل سیاسی و در زمین ۀعمومی، در زمین

« رضی الخاصه و سخط الخاصه»را در مقابل « العامه و سخط العامه

در نظر بگیرید؛ ببینید آنهایی که فریاد و درخواست شما را در هنگام 

 9.دهند، چه کسانی هستند الزم جواب می
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 پر کردن شکافهای عمیق اقتصادی و اجتماعی

گان خصوص طبقات محروم و پا برهنه این ملت بزرگ و فداکار،ب

 ۀاند،حقاً شایست که بار اصلی انقالب و کشور را همیشه بر دوش داشته

ها، پیش از  ها و تصمیم در تمام برنامه. اند خدمت و سزاوار صمیمیت

هر چیز الزم است استیفای حقوق و تأمین رفاه و آسایش و رشد 

اگر در . مادی و معنوی و حفظ عزت و شرف آنان مورد توجه باشد

ها، پول، شغل، تحصیل، عمران و  سرمایه ۀگذشته، همهای  دوران

رفت و  هین به کار میخیرات در جهت منافع مرفّ ۀخالصه هم

قشرهای ضعیف جامعه یعنی اکثریت محروم همواره به  فراموشی 

شدند، نظام اسالمی به عکس باید تمام همت خود را به پر  سپرده می

ن فقیر و غنی های عمیق اقتصادی و اجتماعی میا کردن شکاف

های مادی و معنوی کشور را در راه خدمت به  مصروف کند و سرمایه

هر . پابرهنگان که حق حیات به گردن کشور دارند، به کار اندازد

ای از عمر مسؤوالن که در خدمت مردم صرف کار و اندیشه  لحظه

شود، به عبادت صرف شده است و کارگزاران کشور اسالمی که 

باید دانند  خوب میترین افتخار آنان است  بزرگخدمتگزاری مردم، 

 9.ای را از این عبادت خالی نگذارند لحظه

 

                                                           
 .93/2/9361استکبار جهانی پیام به مناسبت روز ملی مبارزه با . 9



 

21 

 محرومیت یکی از ارکان عدالت است  رفع فقر و

پر کردن شکاف اقتصادی در بین مردم رفع تبعیض در استفاده از 

ترین  ترین و سخت منابع گوناگون ملی در میان طبقات مردم، مهم

کسانی  ۀریزان،قانونگذاران، مجریان و هم برنامه ۀهم.ولیت ماستؤمس

های گوناگون مشغول کار هستند، باید این را مورد  که در دستگاه

های حرکت خود به  ترین شاخص توجه قرار دهند و یکی از مهم

  9. حساب آورند

بر طرف کردن فقر و محرومیت  ۀهای بعدی، مسأل ریزی در برنامه

اول قرار دهید که یکی از ارکان عدالت، این  ۀاز کشور را در درج

مفهوم عدالت این نیست که ما فقر و  ۀالبته هم. موضوع است

محرومیت را برطرف کنیم؛ گرچه حقاً و انصافاً بخش مهمی از آن 

ها و  این امر را در کارها و در همه بخش .است مفهوم

 2. تان دخالت دهید های ریزی برنامه

 ما مستمند وجود داشته باشد ۀنباید در جامع

. باید وضع زندگی کارگران از لحاظ مادی و معنوی بهبود پیدا کند

ما مستمند  ۀاشتغال، نباید در جامع ۀبا اجرای قوانین مناسب و توسع

کارگران که جزو قشرهای مستضعف جامعه  .وجود داشته باشد
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. ار گیرنداقتصادی قر ۀهای توسع ریزی هستند، باید در اولویت برنامه

 .گیرد اگر کارگر تأمین بود و نیازهایش برآورده شد، کار بهتر انجام می

افراد  ۀتکلیف الهی ما و مقتضای عدالت اسالمی این است که هم

های الزم و مناسب  اسالمی از هر قشری بتوانند برخورداری ۀجامع

های  مندی ها و بهره شأن انسانی یک مؤمن را داشته باشند و تبعیض

ناحقی که در جوامع فاسد دنیا وجود دارد و در جامعۀ قبل از انقالب 

کلی از بین  هما نیز به بدترین شکل وجود داشت و هنوز بقایای آن ب

 9.ه شودنرفته است، برچید

 هدف اصلی، کمک به طبقات محروم جامعه

ریزان و مسؤولین دولتی مؤکداً سفارش  آنچه که من به برنامه

کنم، این است که در این برنامه توجه کنند که هدف اصلی، کمک  می

عدالت »این، چیزی است که ما را به . به طبقات محروم جامعه باشد

کشور ما در نظام جمهوری هدف اصلی در . کند نزدیک می« اجتماعی

اسالمی، عبارت از تأمین عدالت است و رونق اقتصادی و تالش 

 ۀخواهیم سازندگی کنیم که نتیج ما نمی. سازندگی، مقدمۀ آن است

ای از تمکن  رونق اقتصادی، این باشد که عده ۀاین سازندگی یا نتیج

ه این، به هیچ وج. ای فقیرتر شوند بیشتری برخوردار شوند و عده

خواهیم  ما می. رضای الهی و رضای اسالم و مورد قبول ما نیست مورد
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سازندگی شود و کشور رونق اقتصادی و پیشرفت مادی پیدا کند و از 

لحاظ اقتصادی رشد کند، تا بتواند به عدالت اجتماعی نزدیک شود و 

فقیر نداشته باشیم؛ تا دیگر، طبقات محروم در کشور نداشته باشیم و 

. این، هدف اصلی است. روز کمتر شود ن فقیر و غنی، روزبهبی ۀفاصل

های پنج ساله،  این برنامه. باید این را در برنامه مورد نظر قرار دهند

هر کدام رقم درشتی برای حرکت ملت و دولت به سمت اهداف 

گیری انقالبی است، با  باید این جهت را، که جهت. انقالب است

، در آن رعایت کنند و آن را حفظ تر هر چه تمام تأکید و اصرار

 9.نمایند

 اصولگرایی انقالبی

ایم، به خاطر آن  ما در گذشته هر جا که توفیق داشته و موفق شده

بوده است که به اصول انقالب احترام گذاشته و آن را رعایت 

ایم، به خاطر آن بوده است که کم و بیش  هر جا ناکامی داشته.ایم کرده

های  پیشرفت. ایم می و انقالبی، انحراف پیدا کردهاز اصول الهی، اسال

 2. ما، به برکت اصول انقالب است
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 قشر محروم، مدافعین هنگام تهدید مملکت

. اش را دقیق انجام دهد ای دارد و باید وظیفه کس وظیفه هر

مسؤوالن باید دنبال عدالت و دنبال آسان کردن زندگی برای طبقات 

مراد کسانی است که در روز . باشندمستضعف، محروم و پابرهنه 

خطر این مملکت را نجات دادند و اگر خدای نکرده بار دیگر خطری 

کارگری،همین معلمان،  ۀاین مملکت را تهدید کند،باز هم همین جامع

همین قشرهای محروم و همین کارمندانی که از لحاظ درآمد در 

نه سپر کنند و سی روند دفاع می سطوح پایینی قرار دارند، می

 9.سازند می

 برند مردم از تبعیض رنج می

. امروز کشور ما عدالت است ۀنیاز عمد! برادران و خواهران عزیز

مسؤوالن کشور و دولت که بحمداهلل . برند مردم از تبعیض رنج می

خواهند آنچه را  اند طبیعتاً اگر می مسؤوالن ارشد کشور مؤمن و پاکیزه

اگر . ل کنند، باید به عدالت بیندیشندکه نیاز حقیقی مردم است، اعما

گاه فرصت کار و توفیق  عدالت در دلها زنده باشد، آن ۀفکر و انگیز

ها یکی یکی به وجود خواهد آمد؛ بیکاری و مسائل  برای بازکردن گره

های فرهنگی وجود دارد،  اقتصادی و مشکالت گوناگونی که در زمینه
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ها ممکن  می و در دانشگاههای عل شود و رشد علم در دستگاه حل می

 9.خواهد شد

 برترین گام در راه استقرار عدل 

ما،برترین گام در راه استقرار عدل،رفع محرومیت  ۀامروز در جامع

درآمد است که غالباً بیشترین بار  از طبقات محروم و تهیدست و کم

اند و دارند و همواره با  مراحل بر دوش داشته ۀنظام را در هم

دفاع از قشرهای .اند اخالص و صمیمیت،از انقالب و اسالم دفاع کرده

محروم جامعه که صاحبان واقعی انقالبند برای مسئولین باید در رأس 

تحرکات اقتصادی در  ۀهای کشور و محور کلی ریزی همه برنامه

است و برنامه اقتصادی، های مختلف آن باشد و صحت هر سی بخش

پیشرفت در این هدف، در کوتاه مدت یا بلند  ۀبا چگونگی و انداز

 2.مدت، سنجیده شود

 وابستگی عدالت اجتماعی و اخالق 

البته . عدالت اجتماعی، به مقدار زیادی وابسته به اخالق است

اما مقررات . آن مربوط به مقررات و قوانین جامعه است ۀبخش عمد

بدون اینکه افراد از اخالق الهی و اسالمی برخوردار باشند، و قوانین، 

 3.چندان کارساز نیست
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 کند ای را ناراضی می عدالت، عده

ما بدون یک تحول اخالقی عمیق و گسترده، نخواهیم توانست 

. عدالت اجتماعی را آن طوری که مورد نظر اسالم است، انجام دهیم

عدالت، کسانی را که در . کند دار و ناراضی می ای را زخم عدالت، عده

آن کسانی . دارد اند،به اعتراض وامی صددسوء استفاده از اموال عمومی

کنند، کسانی نیستند که دستشان به  هم که در این مواقع اعتراضی می

تواند مسأله درست  کسی که امکانات و ثروت دارد، می .جایی نرسد

نظام . کنند میها کمک  طور آدم دشمنان خارجی هم به این. کند

 9. اسالمی، نظام عدالت است
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 6طب انگاری اخالق و لوازم آن
 ز قراملکی راحد فرام

 سیده مریم حسینی 

 چکیده

تلقّی مدیران و پژوهشگران از اخالق نقش مهمی در ترویج علمی 

انگاری اخالق آن را به مثابۀ  طبّ. و توسعۀ معرفتی دانش اخالق دارد

. آورد پیشگیری و درمان رذایل اخالقی به میان میبرنامۀ تشخیص، 

تلقّی در بُعد عملی، اثربخشی اخالق را در توسعۀ منابع انسانی و 

آورد و  های رفتاری در سازمان همراه می ها و نابسامانی کاهش تنش

در بُعد نظری، سبب توسعۀ اخالق کاربردی و نزدیکی این دانش به 

انگارانۀ اخالق را  له لوازم تلقّی طبدر این مقا. شود شناسی می روان

سازگاری : دو عامل در رواج این تلقّی مؤثر بوده است.کنیم بررسی می

 . فیلسوفان پژوهی نزد طبیب های اسالمی و رواج اخالق آن با آموزه

                                                           

 .77- 79ص ص ،6931، زمستان 4، ش 6س ،ترویجی اخالق –فصلنامۀ علمی  .9



 

86 

 های کلیدی  واژه

سلیم، اخالق   رازی، قلبزکریّای   ّانگاری اخالق، محمدبن طب

 .الق کمال محورکاربردی، سالمت نفس، اخ

 بیان مسأله

گیری  گیری، موضع تصمیم .نگرش، ریشۀ پنهان رفتار آدمی است  نوع

. گیرد شکل میکنشگر از آن امر  9و اقدام به هر امری، بر حسب تلقّی

هر دو بُعد ترویجی  3، در حوزۀ اخالق کاربردی2این اصل فراشناختی

 :گیرد و پژوهشی آن را در بر می

از اخالق موضع آنان را نسبت به اهمیت ترویج  تلقّی افراد. الف

ای از اخالق آن را امری  مدیری بر حسب انگاره. کند اخالق تعیین می

پندارد و به  تشریفاتی و تزیینی و یا امری دست و پاگیر و هزینه بر می

کند، و مدیری دیگر، اخالق را  ترویج اخالق در سازمان اهتمام نمی

و هر گونه هزینه را  2بیند، ک سازمان میشرط مدیریت استراتژی پیش

خوددرمانی و . داند گذاری می سرمایه ،برای ترویج اخالق در سازمان

در مقابل آن، احساس نیاز به متخصص برای برخورد صحیح با 

معضالت اخالقی نیز دوموضع متضادند که ریشه در دو تلقّی از 

 .اخالق کاربردی دارند

                                                           
1. Image. 

2  .  Metacognitive. 
3. Applied ethics.  
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کاربردی نیز با   اخالق  ویژه  به رشد و توسعۀ دانش اخالق،. ب

تلقّی عالمان از علم اخالق در . تلقّی پژوهشگران از آن پیوند دارد

. صدر عوامل تبیین کنندۀ رشد یا انحطاط اخالق کاربردی قرار دارد

ای از تمدن اسالمی علم اخالق به مثابۀ طبّ روحانی  وقتی در دوره

یابد، و  کاربردی رشد می ویژه در عرصۀ هشود، این دانش ب تلقّی می

ت و فرمان حای از پند و پیمان و نصی زمانی که اخالق به مجموعه

های اخالقی  افتد و کتاب پژوهی از رمق می شود، اخالق فروکاسته می

 .شوند به بیماری تکرار گرفتار می

های  بر این اساس، پرسش از چیستی علم اخالق و نقد تلقّی

های  در این مقاله یکی از تلقّی. ی داردگوناگون از آن اهمیت راهبرد

های آغازین تمدّن اسالمی گزارش شده،  رایج از دانش اخالق در سده

 .شود لوازم آن تحلیل میو ها  داللت

ترین  انگاری اخالق را مهم طبّ فرضیۀ مورد بررسی در این پژوهش،

ز این تلقی هم ا. داند های اخالقی تا سدۀ پنجم هجری می راهبرد پژوهش

و هم دارای متون اسالمی، قرآن و روایات، سرچشمه گرفته است 

انگاری اخالق، رشد  ترین تأثیر طب مهم. های یونانی است ریشه

های اخالقی به تشخیص،  اخالق کاربردی و معطوف بودن پژوهش

پیشگیری و درمان رذایل اخالقی و بهبود سبک رفتاری و خُلق آدمی 

شناسی و روان  نیان را به روانیالق پیشبوده است، و همین امر علم اخ
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انگاری اخالق، در آغاز با رویکرد  اگر چه طبّ. کند درمانی نزدیک می

خودگروی اخالقی بوده است، اما کسانی چون  ۀگرایانه از گون نتیجه

 .آوا کنند گرایانه هم فارابی تالش کردند آن را با رویکرد فضیلت

  انگاری اخالق ّ های تاریخی طب ریشه

گیری جامعه و تمدن  قرآن و سنّت دو منبع اصلی در شکل. یک

را  «مرض قلوبهم فی»قرآن در بیان احوال منافقان تعبیر . اسالمی هستند

که این تعبیر در مواضع مختلف آمده است ( 90/بقره)آورد  می

و  92،32/؛ احزاب80/؛ نور83/حج ؛928/؛ توبه21/؛ انفال82/مائده)

اینکه بر قلب انسان به عنوان مرکز (. 29/؛ مدثر21، 20/؛ محمد60

شود و این بیماری غیر از رنجوری  تدبیر بدن بیماری عارض می

همچنین تعبیر قلب سلیم در . های قرآنی است جسم است، از آموزه

و  و دعوت نبی شفا( 22/؛ صافات21/شعرا)قرآن مجید آمده است 

(. 87/یونس) «شفاء لما فی الصدور»: شفابخش خوانده شده است

نها و مِ» :البالغه نیز آمده است نهج 902انگاری نبی در خطبه  طبیب

یَضَعُ ذَلِکَ حَیثُ . مَهُهِ قَد أحکَمَ مَراهِمَهُ وَ أحمی مَواسِیبٌ دَوّارٌ بِطِبّبطَ

و السنه بکم بِدوَائِهِ ٍمُتَبِعٌ  صُمّ ی وَ آذانٍإلیه مِن قُلوب عُمْ ُۀجَالحَا

پزشکی است که با طب خویش پیوسته ( پیامبر)او ) :«...ۀِالغفلمَوَاضِعَ 

های خود را به خوبی آماده ساخته و  در گردش است، داروها و مرهم

گداخته کرده است تا بر ( ها برای سوزاندن زخم)ابزار داغ کردن را 
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های کر، بر  های کور، بر گوش لهرجا که نیاز داشته باشد بگذارد؛ د

های گنگ او با داروهای خویش بیماران غفلت زده و سرگشته را  زبان

  .(کند رسیدگی و درمان می

برای مقایسۀ  9اند برخی از مفسران بر این تلقی از نبوت تأکید کرده

فرامرز قراملکی، : های رایج نک این تلقی از نبوت با دیگر تلقی

(9322:67-60). 

مؤثرترین پزشک در رشد علم طب در تمدن اسالمی جالینوس .دو

جالینوس عالم  2.است( م 200/911-930/921)یا گالینوس یونانی

انگاری اخالق  من طبضّتوی در اخالق که م ۀرسال. اخالق نیز هست

 3.است، به دست دانشمندان مسلمان رسید

 های آغازین تمدن اسالمی از دانش طب پژوهان در سده اخالق

اند و بسیاری از آنان، طبیب حاذق و صاحب نظر  خبر نبوده بی

ن ربّ ، ابن(ق 222-290)، ثابت بن قره (ق 260-922)کندی . اند بوده

، ثابت بن سنان بن (ق 393-298)طبری، محمد بن زکریای رازی 

، ابوعلی (229-339)، ابن خمار ( ق 368یا  363. د)ثابت بن قره 

 (.229)مسکویه 

                                                           
 .16-12، صص 97ج  ،التفسیر الکبیررازی، فخرالدین، . 9

 .277، ص دانشنامه جهان اسالمقاسملو، فرید، . 2

 .917-910، صص و العلوم عند العرب فلسفۀدراسات و فصوص فی بدوی، عبدالرحمن، . 3
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اند و در هر دو دانش طب و  پژوه هم بوده بیبان اخالقبرخی از ط

 طبّدر فهرست آثار کندی کتابی به نام . اند اخالق رساله داشته
نظر از این  صرف. که به دست ما نرسیده است 9آمده است روحانی

 .اثر، آثار مانده از وی نشانگر تلقی طبیبانه از علم اخالق است

محمدبن زکریای رازی که پل کراوس آن را به سال  طب روحانی

تصحیح و منتشر کرد، نظام اخالقی مبتنی بر طبابت نفس  (م 9131)

 2.کند را ارائه می

انگاری اخالق  در مواضع گوناگونی به طب( ق 331-282)فارابی 

ل اخالقی از الگوی طب بهره ئکند و در حل برخی مسا تصریح می

 ۀالسعاد سبیل  علی  التنبیه ؛23،22،22،23،27،منتزعه فصول)برده است 
، احصاءالعلوم؛ 992،997،937 فاضله ۀآراء اهل مدین؛ 68 ،87،81،60

999.) 

یا درمان  «طب روحانی»های فراوانی هم با عنوان  کتاب

 3.های بعد رواج یافت های قلب در قرن بیماری

 بهداشت و بهبود نفس ۀاخالق به مثاب

کند و در پی  علم طب از بیماری و سالمت بدن بحث می

دانش طب به . ها، پیشگیری از آنها و درمان آنهاست تشخیص بیماری

                                                           
 .808، ص تاریخ الحکماقفطی، . 9

 .نظریۀ انسان اسالم در نظام اخالقی رازیقراملکی، فرامرز، : نک. 2

 .982-982، صص 9319قراملکی، فرامرز، : نک. 3
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سالمت انسان در صحت  ۀتأمین سالمت انسان توجه دارد، اما هم

شود؛ زیرا انسان، فراتر از بدن، دارای حقیقتی است  بدن خالصه نمی

نند؛ و البته غیر از روح مصطلح نزد خوا می« نفس»که فیلسوفان آن را 

 9. فیلسوفان است

بدن و نفس که نزد حکمای مشاء پیوند انضمامی ماده و صورت را 

پس باید در پی . دارند، در سالمت و بیماری همبستگی متقابل دارند

کند علم  دانشی که سالمت نفس را تأمین می. سالمت نفس نیز بود

آن را به یک معنی بر پزشکی ( 270 د)الصادق  ابی و ابن اخالق است

ها  پزشک حقیقی کسی است که زیان خود را در رذیلت»:داند مقدم می

ها درمان کند، سپس به  بداند و نخست خود را به انواع فضیلت

ها روی آورد؛ زیرا کسی که بدون درمان اخالقی خود به  معالجۀ بدن

 2.ترین مرتبه است ها مشغول گردد، در پست بدن ۀمعالج

های نفس خوانده  انگاری اخالق، بیماری رذایل اخالقی در طب

هر فردی برای حفظ سالمت نفس و یا بازیافت آن به علم . شوند می

انگاری اخالق در میان دو گروه از  طب. اخالق نیازمند است

. (عالمان وفادار به متون رواییو  فیلسوفان) :دانشمندان رواج یافت

بر دیدگاه افالطونی و ارسطویی به  ،ق راانگاری اخال فیلسوفان طب

نفس »موضوع دانش اخالق بر اساس این تلقی، . نفس استوار کردند
                                                           

 .932-923، صص فی الفرق بین النفس و الروح رسالۀ حنین بن اسحاق،. 9

 .901بیهقی، علی بن زید، تتمه صوان الحکمه، ص . 2
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گونه که موضوع طبّ،  از حیث سالمت و بیماری است، همان« آدمی

و همان گونه که طب  9.بدن آدمی از حیث سالمت و بیماری است

طب  (الصحه و علم عالج علم حفظ)عمده دارد  ۀاخشبدن دو 

 .و درمان دارد( بهداشت نفس)گیرانه  روحانی نیز دو رویکرد پیش

این . طب، چه جسمانی و چه روحانی، با رفتار آدمی پیوند دارد

صورت ظاهری آن . های مختلف قابل تحلیل است پیوند به صورت

. دهد است که رفتار، سالمت و بیماری را در بدن و یا نفس نشان می

 ۀبدن، آن را صدور هم( صحت)سالمت  های مشهور از در تعریف

سالمت بدن آن است که »: اند افعال به طرز صحیح و سالم دانسته

ای باشد که نفس بتواند افعال خود را به  ت بدن و اجزایش به گونهئهی

ابن سینا نیز  2« .نحو کامل انجام دهد؛ چه این افعال خوب باشند یا نه

سالمت . آورده است لیات قانونکهمین تعریف را با تغییر عباراتی در 

ای  ت نفس و اجزای آن به گونهئنفس نزد فارابی آن است که هی

آنها  ۀباشند که انسان همیشه امور خیر، حسن و افعال زیبا را به وسیل

ت نفس و اجزایش به ئانجام دهد؛ و بیماری نفس آن است که هی

قبیح را انجام  آنها شرّ، سییء و افعال ۀای باشند که نفس به وسیل گونه

در این تعریف آشکارا کامل بودن رفتار از زیبا و ستودنی بودن  3.دهد

                                                           
 .67، ص حفظ الصحه ناصریگیالنی، محمدکاظم، .  9
 .23، ص فصول منتزعهفارابی، ابونصر،  2
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آن متمایز شده، و اوّلی مالک سالمت بدن و دومی مالک سالمت 

همچنین بر اساس این تعریف، سالمت نفس . نفس انگاشته شده است

تحلیل دیدگاه فارابی در سالمت نفس به . پیش از سالمت بدن است

 .مستقل دیگری نیازمند استپژوهش 

نفس با بدن . نسبت سالمت نفس و بدن با افعال تمایزی مهم دارد

دهد، اما نفس با سالمت بدن و  سالم، افعال را تمام و کامل انجام می

نفس، افعال تمام و کامل را به نحو شایسته فعل شایسته در جایگاه 

فارابی به آن قید البته . دهد انجام می( 28:ق9208فارابی، )شایسته 

ای را میان نفس و افعال  این قید واسطه. افزاید را نیز می« همیشه»

بیماری و . در نفس است« ت راسخهئهی»کند که همان  فرض می

. ای در آن است های راسخه تئسالمت نفس در واقع در گرو این هی

ها عوامل گوناگونی دارد که در میان آن  تئپیدایش و رسوخ این هی

آورد جزء ناطقه  که ره –سان به هستی نعوامل، نباید از نگرش ا

چرا که این ؛ 9ء ناطقه غافل ماندجزو نیز از اراده در  –است ( اختیار)

انگاری اخالق  امر مباحث متافیزیکی مهمی را در سنت فلسفی طب

 .به میان آورده است

تالش محمد بن زکریای رازی آن است که کمترین مبانی فلسفی 

در طب روحانی دخالت دهد تا هم با مخاطب بیشتری سخن  را

                                                           
 .73-72 ، صصالمدینه سلسلۀفارابی، ابونصر، . 9
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بگوید و هم کارآمدی پیشگیری و درمان را بر مبانی دشوار فلسفی 

استوار نکند، اما فارابی در غالب آثارش مبانی وجود شناختی و حتی 

سالمت   ۀآورد و به تأکید و تصریح، برنام شناسی را به میان می معرفت

است، بر متافیزیک « مدینه»در گرو سالمت  نفس را، که از نظر وی

 .نهد خاصی بنا می

بینی  گرفتن جهان ّانگاری اخالق،با مفروض گرایانه طب حدیث سنت

قرآنی، از پرداخت به مباحث فلسفی، وجودشناختی و انسان شناختی 

 .کند خودداری می

 ّانگاری اخالق  اهداف مطالعاتی بر مبنای طب

انگاری آن نسبتی معنادار دارد؛ زیرا  طبّتوسعۀ دانش اخالق با 

 ۀانگارد، با چند مسأل پژوهشگری که دانش اخالق را به مثابۀ طبّ می

پژوهی را ترسیم  مشی اخالق این مسائل خط. شود پژوهشی روبرو می

 :کنند و مسیر توسعۀ این دانش را معین می

بیان واضح و )های آن  تعریف سالمت نفس و تحلیل مؤلفه. یک

 (.مایز چیستی سالمت نفسمت

ویژه تشخیص افتراقی از طریق بیان  رائۀ عالئم تشخیصی بها. دو

متمایز سالمتی نفس  9و نشانگرهای 2ها ، زیر مالک9ها  مالک با مالک

 .از بیماری آن

                                                           
1 .  Criteria. 
2  .. sub-criteria. 
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های نفس بر حسب معیار مشخص و بیان  بندی بیماری طبقه. سه

 .های مختلف رذایل عارض بر نفس گونه

های تهدید سالمت نفس و بیان عوامل و  ف زمینهتوصی. چهار

. های نفس بندی بیماری نحوۀ عروض بیماری بر نفس برحسب طبقه

بینی  گونه که در دانش طب است، باید با توان پیش این توصیف همان

 .وار بیان شود همراه باشد و در جمالتی قانون

ذایل و رهای پیشگیری از  الصحه و بیان شیوه بحث از حفظ. پنج

 .های نفس بیماری

 .های نفس ها و فنون درمان بیماری بحث از عالج و بیان راه. شش

م و اخالق پژوهی یگانه، انتظار از علم اخالق را ترس مسائل شش

عالمان اخالق متعلق به . کند شایسته است تفسیر می را چنانکه

ه به هر یک از مسائل یاد شده ارائ یهای گوناگون انگاری، پاسخ طب

دو سنت فلسفی و حدیثی در طب انگاری اخالق در  ۀمقایس. اند کرده

. آورد مندی را به میان می پاسخ به این مسائل، مطالعات نظام

های گوناگون به  پژوهان در هر دو سنت فلسفی و روایی، پاسخ اخالق

توان به منزلۀ  شش مسأله یاد شده را می. اند گانه داده ل ششئمسا

انگاری به کار بست و کارآیی  های اخالقی طبّ نظریهترازویی در نقد 

 .و اثر بخشی هر یک از آنها را سنجش کرد

                                                                                                                             
1 .indicator  
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 انگاری علم اخالق  لوازم طب

آورد، در  تلقّی اخالق به مثابۀ طبّ، لوازم فراوانی را به میان می

تر  کنیم، تحلیل افزون اینجا به بیان فهرستی از اهمّ آنها بسنده می

 :مند دیگری است امنظ مطالعاتمحتاج 

. انگاری اخالق تعریف علم اخالق است نخستین الزمۀ طبّ. یک

دانند، در تعریف علم اخالق  که اخالق را به مثابۀ طبّ می کسانی

کنند  بسنده نمی. کند صرفاً به اینکه این علم فضایل و رذایل را بیان می

کنند  ای تعریف می دانش اخالق را به گونه –چنان که گذشت  –و 

که ارائۀ راه و کارهای تطهیر نفس، پیشگیری از رذایل و درمان آنها 

دهد که در  تأمّل در این الزمه نشان می. نیز در تعریف آن اخذ شود

های مختلف از دانش اخالق  مقام نقد، مقایسه و تحلیل تعریف

 .منزلۀ یک مبنا بررسی کرد توان تلقی تعریف کننده از آن را به می

نظر  صرفرذیلت به بیماری نفس و فضیلت به سالمت آن،  تفسیر .دو

. کند شناسی نزدیک می های نظری، علم اخالق را به روان از مناقشه

رازی که تفسیر حدّاقلی  زکریای انگاری نزد کسانی چون محمدبن طب

حلیلی نزدیک ت نپذیرد، اخالق را به رویکردهای روا از سالمت را می

انگاری نزد اخالق پژوهانی که سالمت نفس را بر  گرداند، و طب می

کند  می نزدیک  9شناسی مثبت  نهند، آن را به روان فضایل اخالقی بنا می

                                                           
1.  Positive psychology. 
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قرین بودن اخالق استوار (. ، فصل نهم9319فرامرز قراملکی، : نک)

ربردی شناسی، تمایز اخالق نظری و اخالق کا  انگاری با روان بر طبّ

 .کند شناسی از روان درمانی قابل فهم می را بر حسب تمایز روان

پژوهی  ّانگاری اخالق سبب رشد اخالق کاربردی در اخالق طب. سه

د وابسته عینی فراخالق کاربردی در این انگاره به وضعیت . شده است

های عینی  ، از سالمت فرد در موقعیّتاخالق به مثابۀ طب. است

ها و نشانگرها وابسته به  به همین سبب مالکگوید و  سخن می

عالم اخالق همانند طبیب در مقام عالج بیماری نفس . اند شرایط

های پیشگیری و درمان را متناسب با  پیچید و توصیه نسخۀ واحد نمی

برخی از . کند زید ارائه می ای که فرد در آن می وضعیت عینی

کنند و برخی  مت اخذ میهای اخالقی، اعتدال را در تعریف سال نظریه

دانند، در هر حال، اعتدال در این  دیگر اعتدال را عالمت سالمت می

ها مفهومی نسبی و اضافی است که بر حسب زمان و موقعیت  نظریه

کنش، هدف فعل، وقت،  گر، طرف کم و زیاد و در نسبت با کنش

مثالً اعتدال در غضب به حسب  .شود ها تعریف می مکان و وضعیت

که مورد غضب است و امری که به خاطر آن خشم به وجود کسی 

همچنین است . شود های آن تعریف می آید و مکان و زمان و زمینه می

اند  متوسط در هر فعلی بر حسب اموری که همراه فعل. عقوبت
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ها  اعتدال در امور جسم نیز بر حسب وضعیت. 9شود محاسبه می

 2. شود تعریف می

ل این نیست که لزوماً و انحصاراً به شخص معنای نسبی بودن اعتدا

های  اسیمق های اجتماعی در وابسته است، بلکه اعتدال بر حسب گروه

گونه که در  به تعبیر فارابی، همان. شود کوچک و بزرگ تعیین می

خصوص غذا و دارو گاهی اعتدال در نسبت به اکثر زمان است و 

ن خاص در زمان گاهی اعتدال در نسبت با گروهی است و گاهی بد

از اعتدال عام نسبت : خاص است، اعتدال در رفتار نیز همچنین است

ها تا اعتدال برای انسانی خاص در وقت  به همۀ مردم در همۀ زمان

 های شخص وابسته و به این ترتیب، عالم اخالق هم مقیاس .3معین

شمول  های جهان برد و هم از مقیاس وابسته را به کار می ۀجامع

های  انگاری اعتدال در نظریه مشروط بودن یا وابسته. مند است بهره

به لحاظ نظری  –که شرط کارآمدی آنها است  –انگار  اخالقی طب

، تمثیل اخالق به طب. به میان آوردهای فراوان را  تواند چالش می

در هر دو، . کند های اخالقی را به مانند تغذیه و دارو لحاظ می توصیه

توان  ر وحدت و شخص وابستگی تا جهان شمولی را میکثرت د

                                                           
 .انگاری اعتدال در رفتار، در نظام اخالقی فارابی نقش زیرساختی دارد مشروط یا وابسته  .9

 .32فارابی، ابونصر، فصول منتزعه، ص . 2

شمول و هم وابسته به شخص و زمان خاص  جهانبدین ترتیب، فارابی رفتار اخالقی را هم در سطح .  3

 .کند طرح می
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انگاری اخالق، نشان ناکامی از  تفسیر این سخن به نسبی. نشان داد

 .پژوهان سلف است فهم دیدگاه اخالق

پذیر و قابل   های اخالقی را سنجش طب انگاری اخالق، نظریه. چهار

کارآمدی آنها   چنان که بیان شد، ترازوی این ارزیابی، هم. کند ارزیابی می

 مسکویه  به عنوان مثال، کندی،ابوعلی. در پیشگیری و درمان است

، (38-33ص ص، روحانی طب)، رازی (987-986االخالق، ص  تهذیب)

ص ص، 3، جالدین احیاء علوم)و غزالی ( 23، صمنتزعه  فصول)فارابی 

شناخت عیوب نفس را پیش شرط سالمت نفس از رذایل ( 62-68

توان دیدگاه هر یک از آنان را در تأمین شناخت عیوب  اینک می. دانند می

نفس و در پی آن میزان مصونیت از رذایل و یا توفیق در درمان رذایل را 

از اصالح کسانی  9گویی محمدبن زکریای رازی در بحث از دروغ. سنجید

اگر اهمیت . دهند مأیوس است اهمیت نمی که اندکی هم به خویش

ای در  ا یک بیماری نفس تلقی کنیم و آن را عارضهندادن به خویش ر

شخصی انگاریم، ناکارآمدی نظریۀ اخالقی  رفتار ارتباطی درون

مسألۀ درمان ناپذیری برخی از افراد در برخی از . یابد مصداق می

 .های اخالقی در بعد کارآمدی است شرایط، از معضالت این نظریه

طب روحانی اخالق را  ۀمثابتلقی اخالق به . اخالق حداقلی. پنج

ب تدارای مرا یدانیم اخالق امر می. دهد در سطح حداقلی توسعه می

                                                           
 .323، ص نظریۀ اخالقی محمد بن زکریای رازیقرا ملکی،  فرامرز،. 9
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مرتبۀ نخست . ها در رشد اخالقی مراتب گوناگون دارند است و انسان

توان به  اخالق پیراستن نفس از رذایل است، اما رشد اخالقی را نمی

به دست آوردن  تواند با آن محدود کرد؛ زیرا فرد در رشد اخالقی می

سالمت نفس، . هایی از فضایل اخالقی، بر استکمال نفس بیفزاید مرتبه

ویژه در مفهوم سنتی خود، صرفاً پیراستن نفس از رذایل اخالقی  هب

ظاهراً به همین دلیل، . ال نفس استماست و این نخستین مرتبۀ استک

متر با ویژه مالصدرای شیرازی، ک هسینا و ب فیلسوفان متأخر، مثل ابن

پردازند و بیشتر دانش اخالق را با  علم اخالق میبه الگوی طب 

محور نزد  اخالق کمال. کنند گرایانه تفسیر می گیری کمال جهت

تر  متأخران، دانش اخالق را از مرتبۀ سالمت محور گامی افزون

 .دهد توسعه می

 نتیجه

های  نفس، به دلیل سازگاری با آموزه طب ۀتلقّی اخالق به مثاب

غالب کسانی . های نخست رواج یافت پژوهان سده اسالمی نزد اخالق

بر . که هم پزشک و هم عالم اخالق بودند به این رویکرد تعلّق دارند

یابد و  اساس این رویکرد، جنبۀ کاربردی اخالق توسعه می

پژوهی  اخالق مسائل راهکارهای پیشگیری و درمان رذایل اخالقی از

انگاری اخالق این دانش را تنها در نخستین مرتبۀ رشد  طب. گردد می

 .(کند محدود می)دهد  اخالقی و استکمال نفس توسعه می
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 6رهنمودهای اخالقی امام خمینی رحمه اهلل 

 

اخالق، یکی از سه بعد عمده در دین اسالم است؛ چرا که اسالم 

تهذیب و . استوار است« اخالق»و « احکام»، «اعتقاد»بر سه بعد اصلی 

ها از رذایل و آراستن ایشان به فضایل اخالقی، از  اخالقی انسان ۀتزکی

السالم به شمار  آسمانی و اهداف غایی انبیای الهی علیهماصول شرایع 

قرآن مجید نیز در چندین آیه از چنین رسالتی برای پیامبر . رود می

: فرماید له میماز ج. کند یاد ضالل می -صلی اهلل علیه و آله  -اسالم 

االُمِیِینَ رَسُوالً مِنهُم یَتلُوا عَلَیهِم ءَایَتِهِ وَ یُزَکِیهِم وَ فی هُوَ الَذی بَعَثَ »

او » :«مُبینضَاللٍ وَ إن کَانُوا مِن قَبلُ لَفِی  ۀَالحِکمَیُعَلِمُهُمُ الکِتَبَ وَ 

کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده، رسولی از خودشان 

کند و به  ان را تزکیه میخواند و آن انگیخت که آیاتش را بر آنان می

                                                           
  .619 ۀ، شمار6977اردیبهشت و خرداد ، مجله مبلغان .9
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آموزد، با آنکه قبل از آن در گمراهی  و حکمت می( قرآن)آنان کتاب 

 «.آشکار بودند

خود در این باره  -صلی اهلل علیه و آله  -رسول گرامی اسالم 

برانگیخته شدم تا  :إنَمَا بُعِثتُ الءُتَمِمَ مَکَارِمَ االءَخالَقِ» :فرمایند می

 «.ا تکمیل کنمهای اخالقی ر کرامت

نیز در  -اهلل علیه  ۀرحم -در همین راستا حضرت امام 

های اخالقی را احیا کردند و توجه طالب  رهنمودهای خود، ارزش

ایشان . علوم دینی را به اخالق و سعادت موعود معطوف داشتند

دروس مورد توجه قرار  ۀاخالق باید در همه جا و در هم»: فرمایند می

درسی بزرگ و  ۀگیرد و اعتقادم بر این است که باید هر کسی حوز

درس اخالق بگوید تا  اًرو مؤخّ متاًکوچک دارد، یکی دو دقیقه مقدّ

 «.طالب با اخالق اسالمی بار بیایند

 تعریف اخالق 

 :خُلق عبارت است از» :اند امام راحل در تعریف اخالق آورده

ه و فکر، کند، بدون رویّ حالتی در نفس که انسان را دعوت به عمل می

است، آن خلق او را وادار به « سخاوت»کسی که دارای خُلق : مثالً

کند، بدون آنکه مقدماتی تشکیل دهد و به مرجحاتی  جود و انفاق می

و . او است، مثل دیدن و شنیدن ۀفکر کند؛گویی یکی از افعال طبیعی
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که این صفت، خُلق آن شده است، به « عفیف»فس همین طور ن

 «.او است ۀطوری که حفظ نفس کند که گویی یکی از افعال طبیعی

ت ئبر این باورند که تا هی -اهلل علیه  ۀرحم -حضرت امام خمینی 

تا نفس به »: راسخ حاصل نشود، احتمال انجام اخالق سوء هست

سد، دارای خلق نشده رر به این مقام نرر و تکّریاضت و تفکّ ۀواسط

است و کمال نفس حاصل نگردیده، و بیم آن است که آن خُلق اگر از 

 «.کماالت است، زایل شود و عادات و اخالق سیئه بر آن غالب آید

 ضرورت اخالق 

گزار تگزار اسالم باشید، خدمتاگر بخواهید خدم»: اند ایشان فرموده

آنها که مربوط به  ۀملت اسالم باشید، باید دانشگاه، فیضیه و هم

دانشگاه هستند و همه آنها که مربوط به فیضیه هستند، در رأس برنامه 

های آن،  تهذیبی باشد تا فرآورده ۀاخالقی و برنام ۀشان برنام تحصیلی

 «.را به جامعه تسلیم کند -اهلل  ۀرحم -امثال مطهری  

 های تحصیل اخالق عملی  راه

 اهلل  ۀرحم -عملکرد از نظر امام  ۀنحو .الف

 :های گوناگونی وجود دارد های اخالقی روش برای تحصیل ارزش

 ودآغازیخ.6

های  در بسیاری از مالقات -اهلل علیه  ۀرحم -حضرت امام خمینی 

خود با روحانیت و اقشار مختلف مردم، بر تزکیه و تهذیب نفس 
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هر امری از خود آدم  أمبد»: تأکید داشتند و بر این باور بودند که

 «.ما باید از خودمان شروع کنیم»و اصالح نفس را « شود شروع می

تهذیب را از خودتان شروع »اند  ایشان در جای دیگری فرموده

کنید؛ چون تا اصالح نکنید نفوس خودتان را، از خودتان شروع نکنید 

. توانید دیگران را تهذیب کنید و خودتان را تهذیب نکنید، شما نمی

تواند دیگران را تصحیح  نمی ،آدمی که خودش آدم صحیحی نیست

 «.کند

ساله که  20ساله، همین جوان  92باید از همین حاال، همین جوان »

در مدارس علمی است، باید خودش را آن طوری که رضای خدا 

الهی است، عادت بدهد به اینکه آن  تاست و آن طوری که دستورا

دارید، یک قدم برای  صیل علم برمییک قدم برای تح. طور باشد

اگر خدای نخواسته آقایان مهذب . اخالق خوب و تهذیب بردارید

خواهد  که اسالم می نباشند، اگر خدای نخواسته آقایان آن طوری

تمام ادیانی که مخترع  .نباشند، این ضررش از نفعش بیشتر است

راع شده اند ادیان ساختگی دست بشر است و تمام ادیانی که اخت شده

. کذب است، این اشخاص هستند که تحصیل کرده مؤسس هستند

اند، لکن مهذب  های علمیه تحصیل کرده اشخاصی که در حوزه

بینید که  شما مالحظه بفرمایید رؤسای مذاهب باطله را، می. نبودند

 «.شان از اشخاصی هستند که درس خواندند،لکن مهذّب نبودند تمامی
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 غنیمت شمردن فرصت جوانی . 2

همواره به جوانان سفارش  -اهلل علیه  ۀرحم -حضرت امام خمینی 

« .توانید خودتان را تهذیب کنید می شما االن جوان هستید،»: کردند می

هر چه قوای . تان برود نگذارید قوای جوانی از دست»: و نیز فرمودند

نسان زیادتر های اخالق فاسد در ا جوانی از دست برود، ریشه

 «.شود می

 تأمین دنیا و آخرت

شما جوانید و جوانی را در این راه » :فرمایند ایشان در فرازی می

. که از نظر دنیوی بر شما چندان نفعی ندارد اید، در صورتی گذاشته

بها و بهار جوانی را در راه خدا و مصرفی مقدس  اگر این اوقات گران

اید؛ بلکه دنیا و آخرت شما  نکردهو مشخص به کار اندازید، ضرر 

لکن اگر وضع شما به همین منوال باشد که اکنون . تأمین است

گردد، جوانی را تلف کرده و لباب عمر شما به بیهودگی  مشاهده می

و در عالم دیگر در پیشگاه خدا سخت مسئول . سپری شده است

ردار که کیفر این اعمال و ک هستید و مؤاخذه خواهید شد، در صورتی

در دنیا نیز با . شود انگیز شما، تنها به عالم دیگر محدود نمی مفسده

های شدید و گوناگون دست به  مشکالت و مصائب و گرفتاری

 «.بختی خواهید افتاد گریبان بوده و در گرداب بال و تیره
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 انس با قرآن در جوانی 

کسی که قرآن را در جوانی بخواند با خون و »در حدیث است که 

آن این است که در جوانی اشتغال قلب و  ۀنکت« .گوشتش مختلط شود

 .شود از این جهت قلب بیشتر و زودتر متأثر می.کدورت آن کمتر است

 اثر معاشرت و گزینش دوستان خوب 

های آخر را  مرگ هستم و نفس ۀهای من که در آستان از وصیت»

که معاشر کشم، به تو که از نعمت جوانی برخورداری، آن است  می

 هخود و دوستان خویش را از اشخاص وارسته و متعهد و متوجه ب

معنویات و آنان که به حبّ دنیا و زخارف آن گرایش ندارند و از مال 

گذارند و  کفایت و حدّ متعارف پا بیرون نمی ۀو منال دنیا به انداز

و محافلشان آلوده به گناه نیست و از اخالق کریمه برخوردارند،  مجالس

ناپذیر  فساد اجتنابانتخاب کن که تأثیر معاشرت در دو طرف صالح و 

کند  و سعی کن از مجالسی که انسان را از یاد خدا غافل می. است

پرهیز نمایی که با خو گرفتن با این مجالس ممکن است از انسان 

 «.ناپذیر است سلب توفیق شود که خود مصیبتی جبران

 تقدیم تزکیه بر تعلیم . 9

برخی از آیات قرآن کریم تزکیه بر تعلیم مقدم شده است در 

کند آنها را و  و تزکیه می :«بَ و الحکمهیهِم وَ یُعَلِّمهُمُ الکتاوَیُزَکّ»

 .دهد کتاب و حکمت را به آنها یاد می
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تربیتی و  ۀنیز در برنام -اهلل علیه  ۀرحم -حضرت امام خمینی 

تزکیه مقدم است بر »: انندد اخالقی خود تزکیه را مقدم بر تعلیم می

دوش با درس،  خواند، هم ای که در مدرسه درس می طلبه. همه چیز

 «.قدم با درس تزکیه الزم دارد هم

اگر چنانچه این نباشد، . مهذّب بشوید به آداب اهلل، به سنن اهلل»

فُهُ فی قلبِ ذیق»آن نوری که خدای تبارک و تعالی . علم اثری ندارد

خداوند متعال نور علم را در قلب هر کس که بخواهد ) :«مَن یَشاءُ

یکی فنی است که آن . اگر مهذب نباشد، قذف نخواهد شد( اندازد می

آورد و نور است، خدای تبارک و تعالی آن را  علمی که نورانیت می

هر قلبی الیق آن . شود آن به هر قلبی عنایت نمی. فرماید عنایت می

ودش را خالی نکند از اخالق زشت، تا مهذب نباشد، تا خ. نیست

خالی نکند از اعمال زشت، تا متوجه خدا نباشد و تمام قلب را به او 

 «.فرماید تسلیم نکند، خدای تبارک و تعالی قذف نمی

ن در امر تهذیب نفس یوطالب و روحان -اهلل  ۀرحم –امام  ۀبه گفت

ند، همه همه باید اخالق خودشان را تهذیب کن»: باید پیش قدم باشند

 «.ن اولی هستیدوباید جهاد نفس کنند؛ لکن شما روحانی

 :اهلل ۀرحممراتب تحصیل اخالق عملی از منظر امام  .ب
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 بیداری .6

به این مطلب چنین اشاره  -اهلل علیه  ۀرحم -حضرت امام خمینی 

. بدان اول منزل از منازل انسانیت، منزل یقظه و بیداری است»: کنند می

که از موانع بزرگ این یقظه و بیداری که اسباب نسیان  و باید دانست

میراند، آن است که انسان  لزوم سیر شود و اراده و عزم را در انسان می

 «.گمان کند وقت برای سیر وسیع است

 

 تقوا. 2

پیشگی را اساس کار  تقوا  و  خودسازی تهذیب، امام بزرگوار،

آنان با تقوا و تهذیب دانست و عقیده داشت که  های علمیه می حوزه

باید هر مسئولیتی خویش عمل کنند و پیش از پذیرش  ۀتوانند به وظیف می

ردازند و رذایل اخالقی را از خود دور سازند و به تهذیب خود بپ

فضایل را کسب کنند، علم را کسب کنند، سپس با زاد و توشه تقوا به 

 :راهنمایی و هدایت مردم همت گمارند

را، تقوا را نصب العین خود قرار دهید، فضال، طالب تقوا را، تقوا »

علوم دینیه، تقوا، تقوا، تنزیه نفس، مجاهده با نفس، یک مجاهد با نفس 

های  مجاهده کنید، تهذیب کنید حوزه. تواند بر امت حکومت کند می

 .«خودتان را
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 اخالص . 9

از مسائل با اهمیتی که برای طالب علوم دینی توجه به آن 

 .نیت است ۀسازی و تصفی است، تحصیل اخالص و پاکضروری 

گیری و هدایت  باید درس را برای خدا بخوانند؛ یعنی برای دست

جهالت و  ۀال درس بخوانند و بندگان خدا را از ورطو ارشاد جهّ

دنیوی  ۀضاللت برهانند و هرگز قصد خود را رسیدن به اهداف آلود

جویی، رسیدن  طلبی، نام بی، جاهطلبه ابتدا باید فکر مسندیا.قرار ندهند

به مرجعیت و رهبری و دنیا را از خویش بیرون کند، و اال عملش به 

حال او سودی نخواهد داشت؛ بلکه هر قدر جلوتر رود، به جهنم 

شود و اسباب بدبختی خود و در بیشتر اوقات بدبختی  تر می نزدیک

مخلص، در ضررهایی که از سوی غیر. کند امت و جامعه را فراهم می

هایی که به  طول تاریخ اسالم به این دین حنیف وارد شده و ضربه

تحصیل اخالص بسی دشوار است . شمار است پیکرش فرود آمده، بی

کارها  ۀتوان به آن اخالص که شرط اساسی هم و به این سادگی نمی

طوالنی و مداوم با نفس و  ۀو احتیاج به مبارز. است، دست یافت

أسراری   ٌمِن خالص سِرألا» :فرماید داوند متعال میخ. استقامت دارد

اخالص و پاالیش قصد و نیت،  :عبادی  أحبَبتُ مِن  استَودَعتُهُ قَلبَ مَن

باشد که در دل هر یک از بندگان خویش که  یکی از اسرار من می

 «.ام دوست دارم به ودیعت نهاده
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 ساده زیستی و پرهیز از تشریفات .4

. این است که روحانیون باید ساده زندگی کنندیکی از امور مهم »

آن چیزی که روحانیت را پیش برده و تا حاال حفظ کرده،  این است 

آنهایی که منشأ آثار بزرگ بودند، در زندگی . که ساده زندگی کردند

 .کردند ساده زندگی می

وقتی . شود تشریفات حوزه و روحانیت است که دارد زیاد می ۀلأمس

وقتی ساختمان، ماشین، دم و . رود شد، محتوا کنار می تشریفات زیاد

فقهی اسالم  ۀشود بنی موجب می. رود ها زیاد شد، محتوا کنار می دستگاه

این تشریفات سبب . دانم با این وضع چه کنم نمی واقعاً. صدمه ببیند

جواهر را با زندگی صاحب . شود که روحانیت شکست بخورد می

ای به  فهمیم که چه ضربه خوب می. بسنجیمزندگی روحانیون امروز 

 «.زنیم دست خودمان می
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 6عرفانی اخالق ۀنظری
 فنائی اشکوری محمد

 

 چکیده

رو،  از این. اخالق و عرفان دو مطلوب متعالی برای انسان هستند

تأمل در نسبت عرفان و اخالق، هم برای عرفان پژوهان و هم برای 

اما برخی عرفان را ناسازگار با . پژوهشگران اخالق اهمیت دارد

عزلت و انزوای عرفا و . اند  دانستهاخالق اخالق و گروهی آن را فوق 

نگری موجب شده است که  ر ذکر و مراقبه و دروناستغراق عارفان د

. رنگ باشد به نظر برخی، اخالق و دگردوستی در زندگی عارفان کم

توان عرفان را  گذشت، نه می  توان از سوی دیگر، نه از اخالق می

غرض این نوشتار . نادیده گرفت، بلکه مطلوب جمع میان آنهاست

ای عرفانی دربارۀ  نظریه ۀئناسازگاری اخالق و عرفان و ارا ۀدفع شبه

جان کالم در . های عرفانی است ه منشأ اخالق از راه تأمل در آموز
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عرفانی اخالق این است که عشق برخاسته از خداآگاهی عرفانی،  ۀنظری

 .منشأ اخالق و دگردوستی است

 واژگان کلیدی

عرفانی اخالق، آگاهی عرفانی، عشق الهی،  ۀعرفان، اخالق، نظری

 .ذات، دگر دوستی حبّ

 عرفان، اخالق و نسبت آنها: مقدمه

ترین عناصر زندگی اجتماعی انسان  تردید اخالق از ضروری بی

ها دل  از سوی دیگر، جمعی از انسان. است که از آن گریزی نیست

همچنین بین زیست اخالقی انسان و کمال او . اند در گرو عرفان بسته

از این رو، برای . انسان است ارتباط هست؛ چنانکه غایت نیز کمال

گرا طرح بحث  گرا و عرفان دوستان اخالق اخالق دوستان عرفان

دربارۀ نسبت عرفان و اخالق از اهمیت و ضرورت گریزناپذیری 

توان از  پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا می. برخوردار است

ش ای اخالقی استنباط کرد؟ پیش از پاسخ به این پرس عرفان، نظریه

نخست اینکه آیا : پاسخ دهیم -اما مهم -باید به دو پرسش فرعی  می

مهم و اساسی  ۀعرفان با اخالق سازگار است؟ دست کم یک جنب

اخالق، دگردوستی و خیرخواهی و خیررسانی و رعایت حقوق 

کسی که از جهت اخالقی ضعیف است، خودخواه و . دیگران است

ذت خود است و نسبت به خود محور است و تنها در پی منفعت و ل
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اند زندگی عرفانی با این بعد  برخی پنداشته. ستا اعتنا حال دیگران بی

پرسش دیگر این است که چرا برخی . اساسی اخالق ناسازگار است

اند؟ این پژوهش در پی پاسخ دادن به  از عرفان فرا اخالق سخن گفته

  .ای عرفانی در باب اخالق است ها و طرح نظریه این پرسش

کنیم که مراد ما از عرفان،  به همین مقدار بسنده می« عرفان»دربارۀ 

معرفت شهودی خداوند، امور قدسی یا باطن هستی است که از راه 

سیر و سلوک و تهذیب نفس در مسیر عبودیت خداوند حاصل 

عرفان مورد نظر در این پژوهش، عرفان دینی و خاصه عرفان . شود می

 .ر به ساحت باطنی دین استاصیل اسالمی است که ناظ

در اینجا اخالق نیک است که دارندۀ آن « اخالق»اما مراد ما از 

نی، و مبرا از رذایل وبرخوردار از فضایل درونی و افعال نیک بیر

البته این امر چه در جنبۀ ایجابی . درونی و افعال ناپسند بیرونی است

درونی، اما  ۀگوهر اخالق ملک. و چه در جنبۀ سلبی ذو مراتب است

در این بحث تأکید بر آن . ظهورش در فعل و ترک اختیاری است

دست کم یکی از . جنبه از اخالق است که مبتنی بر دگردوستی است

 .است 9ارکان اخالق دیگرگرایی

 

 

                                                           
1. Other- regarding.  
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 سازگاری یا ناسازگاری عرفان و اخالق

آیا عرفان و زندگی عرفانی با اخالق سازگار است؟ این پرسش از 

ها عناصری هست که ادعا شده با  طرح شده که هم در آموزهآن رو 

دگردوستی ناسازگار است و هم در تاریخ کسانی با عنوان عارف 

 .رنگ بوده است اند که توجه به دیگران در زندگی آنها کم دیده شده

بینی  توجهی به دگردوستی، در جهان ضعف اخالق معاشرت و بی

توهم . اند عرفا نسبت دادهنادرستی ریشه دارد که به برخی از 

ناسازگاری ماده و معنا، جسم و روح، دنیا و آخرت، و خدا و خلق 

موجب شده است که برخی نسبت به نیاز مادی دیگران و دستگیری 

کسانی هم که جبری مسلک هستند و وضع . اعتنا باشند از خلق بی

دانند، در راه بهبود وضع بشر گامی  موجود را تغییرناپذیر می

تصور غلط از برخی مفاهیم عرفانی همچون توکل، رضا . دارند نمیبر

و تسلیم نیز گروهی را بر آن داشته تا به کوشش فرد در تغییر وضع 

 .توجه باشند اعتقاد و بی موجود بی

انزوا و عزلت را از ضروریات سلوک عرفانی شمردن و همچنین 

ی ناسازگار فساد دانستن، با دگردوست ۀورود به اجتماع را منشأ هم

گیری آنها  در این نگاه، عرفان فقط برای خواصی است که کناره. است

به نظر اینان، عارف باید . از زندگی اجتماعی مخل نظم معاش نیست

زندگی عادی و آمیزش با خلق را کنار گذارد؛ چرا که توجه به خلق 
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مانع تمرکز و توجه به حق است و عرفان تمام وقت بهتر از عرفان 

 ،سسسجستجوی اتحاد با خدا» :گوید پال تیلخ می. وقت است پاره

 «.کند های انسان غافل می ها و دشواری عرفا را از توجه به رنج

(900:9187 Tillich). 

های عرفانی، جمع عرفان  شک با چنین فهم و تفسیری از آموزه بی

 ۀبینی نادرست، برنام بر اساس این جهان. و اخالق دشوار خواهد بود

اما فهم غلط از عرفان غیر از عرفان . شود سلوکی نادرستی تنظیم می

نه بین دنیا و آخرت و نه میان خدا و خلق تضاد است، نه جبر . است

بر اعمال انسان حاکم است، نه توکل و تسلیم و رضا با کار و کوشش 

منافاتی دارد و نه عرفان، مقتضی انزوا و عزلت دائمی و گریز از خلق 

دین اسالم و عرفان اسالمی بین عالم ماده و دیگر عوالم  در. است

تضادی وجود ندارد، بلکه سخن در این است که عالم منحصر به عالم 

بین روح و جسم نیز تضاد نیست، بلکه تأکید بر این . ماده نیست

است که انسان تنها جسم نیست و روح و جسم دو ساحت از یک 

سلیم و رضا نیز با تدبیر، کار و مفاهیمی همچون توکل، ت. اند حقیقت

کوشش ناسازگار نیستند، بلکه جان کالم این است که در کنار تدبیر، 

کار و کوشش، داشتن نگاه توحیدی و عناصر روحی خاص نیز برای 

 .کمال انسانی ضروری است
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توان به دست آورد که عرفان با  آیا از مطالعۀ تاریخ زندگی عرفا می

زگار است؟ البته باید پذیرفت که بسیاری از اخالق و دگردوستی ناسا

اعتنا بوده و در زندگی آنان  های مختلف نسبت به خلق بی عرفا در سنت

آنها سر در الک خود . توجه به دیگران جایگاه مهمی نداشته است

اینان  ۀترین دغدغ مهم. اند فروبرده و دل مشغول سیر و سلوک باطنی بوده

ست و جز به اذکار و اوراد و مراقبه در رسیدن به احوال خوش باطنی ا

نقش . اعتنایند اندیشند و نسبت به رنج دیگران بی  عزلت و تنهایی نمی

این . انسانی در خیرخواهی و خدمت به دیگران انکارناپذیر است ۀعاطف

حافظ گویا به چنین . کند انسانی را تضعیف می ۀگویی، عاطف گونه عرفان

 : گوید جا که میاست؛ آن  صوفیانی نظر داشته

 بو نشنیدست عشق از تندخو پوش پشمینه

  
 کند هشیاری ترک تا بگو رمزی مستیش از

   
بسیاری از عرفا . ت نداشته استیّباید دانست که اوالً این امر کلّ

برخی از آنها حتی اهل مبارزه و . اند  پیشگام در خدمت به خلق بوده

عرفان  ۀو زندگی الزم دوم آنکه این سبک تفکر. اند سیاست بوده

که گفتیم، حاصل سوء فهم و تفسیر نادرست از ننیست، بلکه چنا

 .های عرفانی است آموزه

نام ه در کتاب مقدس مسیحیان از دو خواهری سخن رفته است ب

مارسا و مری که مارسا اهل کار و خدمت و مری اهل عبادت و 
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ده است که در عرفان مسیحی همواره این بحث مطرح بو. مراقبه بود

عمل ارزش بیشتری  راه کدام یک از این دو خواهر ارزشمندتر است؟

 ( Horne, 1983:4) 9دارد یا مراقبه و سلوک باطنی؟

ای مراقبه را ترجیح داده و گروهی نیز به حق  برخی عمل را و پاره

اما در اغلب . اند بهترین راه را جمع بین عمل و مراقبه دانسته

های عرفانی، زهد و عبادت بر عمل و خدمت غالب بوده است،  گروه

های شرقی، چه در عرفان مسیحی و حتی در برخی  چه در عرفان

از باید حقیقت عرفان و تاریخ عرفان را  های تصوف از این رو، گروه

 .تفکیک کردهم 

عرفای راستین مخالف اخالق و دگر دوستی و خدمت به خلق  

درست است که برخی یا بسیاری از آنها در خدمت اجتماعی . نیستند

اعتنایی آنها به سرنوشت خلق یا  مشارکتی ندارند، اما دلیل این امر، بی

نیست، بلکه برای این است که آنان  ارزش دانستن خدمت به خلق بی

از . توانند انجام دهند گونه خدمات را دیگران نیز می کنند این فکر می

را ننظر آنها بهترین خدمت به خلق هدایت معنوی آنهاست که عرفا آ

 .دانند خود می ۀوظیف

 ۀاگر نگوییم هم. اصوالً اخالق بدون دگردوستی متصور نیست

کم بیشتر آنها، تنها در ارتباط با دیگران  تفضایل و رذایل درونی، دس

                                                           
1. Action or contemplation? 



 

12 

داری، خیرخواهی،  گویی، امانت یابد، فضایلی همچون راست معنا می

بینی و بخشش، و رذایلی مانند دروغ، غیبت، تهمت، حسادت،  خوش

از . کند بر، تنها در مناسبات فرد با دیگران معنا پیدا میسوءظن و تکّ

و دفع چنان رذایلی از الفبای سوی دیگر، اتصاف به چنین فضایلی 

ترین مانع دگردوستی،  از سویی دیگر، بزرگ. سلوک عرفانی است

هوای نفس یا همان خودخواهی و خودمحوری است و محور سلوک 

حال چگونه ممکن است که عرفان . عرفانی، غلبه بر هوای نفس است

 آری، چنانکه گفتیم، برخی عرفا راه! توجه باشد؟ نسبت به اخالق بی

اند، اما  کلی کناره گرفتهه عزلت و انزوا را در پیش گرفته و از خلق ب

 -گاه اسالمی مردود است و پیامبر اسالم به بانگداین رویکرد از دی

 (.:926-976: 9319فنائی اشکوری،. )هبانیت را رد کردرسا ر

در حقیقت عرفان راستین بدون اخالق قابل تصور نیست و اخالق 

این امر در عرفان . ذاتی عرفان حقیقی است ۀجزء ضروری و الزم

از نظر اسالم، عرفان بعد باطنی دین است، . اسالمی تردیدناپذیر است

. نه مستقل از دین، و اخالق از اجزای اصلی دین اسالم است

دگردوستی و خدمت به بندگان خدا جزء ضروری سلوک عرفانی از 

دات و معامالت را سلوک عرفانی، اخالقیات، عبا. دیدگاه اسالم است

در کنار نماز آمده است از ارکان دینداری و تقوا، اقامۀ نماز . در بردارد

و مِمَا  ۀقِیمُونَ الصَلوالذین یومِنُونَ بالغَیبِ وَ یُ»: و دادن زکات است
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نادی یا ع یُمَن سَاهلل مَ رسولُ قالَ»( 3/بقره)« نفِقُونرزَقناهُم یُ

 (.976-9376:6/978طوسی، ) .«سلممُس بِلیفَ هُبْجِیُ لمْفَللمسلمین 

دگردوستی . هستند( ع)و علی ( ص)امام و الگوی عارفان، پیامبر 

. انگیز است و خدمت به خلق در زندگی این بزرگواران حیرت

گیری از خلق و رسیدگی به یتیمان و بیچارگان جزء  دست

بخشی از شب را به ( ع)حضرت علی . ناپذیر زندگی آنها بود جدایی

کرد و بخشی دیگر را پنهانی  عبادت و راز و نیاز با معبود سپری می

ایشان . برد یتیمان و فقیران می ۀگرفت و به خان انبان نان بر دوش می

ای دور از  به حقوق مردم چنان پایبند بود که وقتی شنید در نقطه

حکومتش سربازی خلخال از پای زنی یهودی در آورده، بر آشفته شد 

رفت و چنان گریست که مردم گمان کردند فرزندانش از و بر منبر 

گاه گفت که اگر کسی از شدت ناراحتی از این موضوع  آن.اند دنیا رفته

او نسبت به ( 270 ۀخطب :البالغه نهج. )بمیرد، نباید مالمتش کرد

 ۀاگر حکومت هم :گوید ای می عدالت چنان حساس بود که در خطبه

ل اینکه پوست جوی را به ناحق از دهان عالم را به من دهند، در مقاب

 .(298خطبه : همان. )موری بستانم، به خدا قسم چنین نخواهم کرد

وی در حالیکه خلیفه بود و در اوج قدرت و توانمندی، برای همدلی 

با فقرا و تهیدستان، در خوراک و پوشاک و سایر امور مادی همانند 

چگونه علی سیر : گفت کرد و می ترین شکل زندگی می آنان به ساده
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در حالیکه ممکن است در حجاز یا یمامه کسی باشد که  ،بخوابد

: همان) .و شب را با گرسنگی سر بر بالین نهد محتاج لقمه نانی باشد

در چنین مکتبی . این است معلم و مقتدای عرفان اسالمی .(22 ۀنام

 .معناست ناسازگاری عرفان و اخالق بی

شود،  عرفانی تکیه می ۀغرب، بر تجرب در مباحث عرفانی جدید در

اما در عرفان اسالمی بیشتر بر نتایج اخالقی و رشد اخالقی تأکید 

عرفانی امری  ۀتجرب. ثمر و اثر عرفان را باید در اخالق دید. گردد می

به واقع این اخالق است که . شخصی است و کرامات نیز اتفاقی است

جمع و جامعه بشری سودمند کند و برای  روابط انسانی را تصحیح می

 .است

 عرفان فوق اخالق 

اند که عرفان فوق اخالق است و عارف به  برخی ادعا کرده

سبب، او محکوم به احکام  بدین. رود فراسوی قلمرو اخالق می

اساس اخالق بر تفکیک بین خوب و بد است؛ در . اخالقی نیست

ال ترین ویژگی رویکرد عرفانی بر مرزها و زو حالیکه مهم

نات، گویند مطلق غیر از تعیّ می .(Proudfoot,1967:7). تمایزهاست

آید، در مطلق  ن پدید میتمایزهایی که بر اثر تعیّ. و فوق آنهاست

بنابراین خدا در هیچ یک از تقسیماتی که در عالم وجود دارد، . نیست

او نه مادی است، نه مجرد، نه وجود است و نه عدم، بلکه . قرار ندارد
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قرار دادن خدا در یک سوی این . فراسوی آنها قرار دارددر 

هاست و به  او فوق تضادها و تناقض. تقسیمات، محدود کردن اوست

همین دلیل در فراسوی نیک و بد قرار دارد و مشمول و محکوم 

از سوی دیگر، عارف نیز با خدا وحدت . احکام اخالقی نیست

ات خارج و قنات و مخلواحکام ممک ۀترتیب از دایر یابد و بدین می

ها و  شود و به فراسوی تضادها و تناقض محکوم به احکام مطلق می

کوشند در ورای  عرفا می»: گوید رینولد نیبور می. رود نیک و بدها می

 .( Nieuhr,1956:17) «.های جهان قرار گیرند ساختارها و هماهنگی

اخالق نگر با  آگاهی کیهانی و وحدت»کند که  دانتو تصریح می

  .(Danto,1976:41) «.ناسازگار است

آری، این درست است . این پندار حاصل یک خلط و مغالطه است

. که خداوند نامتناهی است و نامتناهی محکوم به احکام متناهی نیست

او فوق زمان و . به بیانی دیگر، احکام خلق را نباید در خالق جست

 :مکان است

ــان ــت  یالمکــ ــور خداســ ــه در او نــ  کــ

  
ــ ــت  یماضـ ــالش کجاسـ ــتقبل و حـ  و مسـ

   
ــ ــت    یماض ــه توس ــبت ب ــتقبلش نس  و مس

  
ــر دو  ــکه ــدچ ی ــدار یزن ــه دوســت یپن  ک

   
 :ابعاد هندسی در خدا متصور نیست
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 راســـت خلـــق مـــر کـــوتهی و دراز ایـــن

  
 خداســـت کـــه آنجـــا کوتـــه و دراز چـــه

   
خدا چون نامتناهی است، فوق تضادهایی است که در موجودات 

اضدادی که رفعشان در مخلوقی مادی ممکن . شود می متناهی دیده

در او ممکن است او نه سفید است و نه سیاه، نه سبک است  ،نیست

. و نه سنگین، نه شرقی است و نه غربی، نه آسمانی است و نه زمینی

او . اوصافی که جمعشان در مخلوق ممکن نیست، در او ممکن است

م باطن، هم دور است و هم اول است و هم آخر هم ظاهر است و ه

آری، خدا فوق . هم نزدیک، هم داخل اشیاست و هم خارج اشیا

اما خدا . تقسیماتی است که در مخلوق بماهو مخلوق وجود دارد

. گیرد بیرون از تقسیماتی نیست که در وجود بماهو وجود صورت می

در تقسیم وجود به خارجی و ذهنی، بالفعل و بالقوه، علت و معلول، 

قرار « خارجی، بالفعل، علت و واجب»و ممکن، خدا در طرف واجب 

. او محال است ۀخدا فوق تناقض نیست و احکام متناقض دربار. دارد

از این رو، او فوق وجود و عدم نیست، مگر آنکه از وجود و عدم 

 .معنای دیگری مراد شود

گونه است سخن  همین. او وجود محض است و وجود عدم نیست

خدا فوق نیک و بد نیست، بلکه نیک مطلق : اخالقیدر باب احکام 

او عادل، . خدا موجودی اخالقی است .است و بدی در او راه ندارد
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صادق، رحیم، ارحم الراحمین، جواد و غفار است و ظلم و کذب و 

 .حسد و بخل و دیگر رذایل در او راه ندارد

ها نیست و  حق تعالی فوق برخی تضادهاست، اما فوق تناقض

سرّ . تقسیمات مخلوقات است، اما فوق تقسیمات وجود نیست فوق

این مطلب آن است که قرار گرفتن در یکی از اطراف شق اول موجب 

محدودیت است، اما قرار گرفتن در یکی از اطراف شق دوم موجب 

فوق اطراف در قسم اول بودن ممکن است، اما . محدودیت نیست

 .فوق اطراف در قسم دوم بودن محال است

شود و عارف  گاه از عبد بودن خارج نمی از سوی دیگر، عبد هیچ

. او در جستجوی قرب به خداست، نه خدا شدن. شود هرگز خدا نمی

. عرفان وحدت وجود اسالمی نیز مدعی یکی شدن عبد با خدا نیست

مظهر و شأن گرچه . داند عرفان، خلق را مظهر و شأن خدا می

ن ندارد، بین آنها تمایز برقرار شأ موجودیتی مستقل از ظاهر و ذی

شأن را  شأن نیست و احکام ذی است؛ بدین بیان که شأن همان ذی

شأن نوعی وحدت هست،  اگر بین ظاهر و مظهر و شأن و ذی. ندارد

این وحدت، وحدت محض نیست، بلکه وحدت در عین کثرت و 

 .تمایز است
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این معنا آری، عرفان فوق اخالق مادی، سکوالر و عرفی است؛ به 

تر است، نه اینکه فراسوی  تر و کامل که اخالق عرفانی، برتر و عمیق

 .(930:9310فنائی اشکوری، ) .اخالق باشد

 عرفانی اخالق ۀنظری

پس از فراغ از اینکه بین عرفان و اخالق ناسازگاری نیست، بلکه 

اخالق و دگردوستی جزء ضروری عرفان است، این پرسش مطرح 

توان از  ای اخالقی دارد؟ آیا می عرفان، خود نظریهشود که آیا  می

 ۀای اخالقی استخراج کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، نظری عرفان نظریه

اخالقی عرفانی چیست؟ به سخنی دیگر، پرسش این است که منشأ 

اخالق که عمدتاً ناظر به خیر و نفع دیگران است، چیست؟ با اینکه 

است که انسان به خیر دیگران انسان است، چگونه  ذات، ذاتیِ حبّ

اندیشد؟ در اینجا بحث از اخالق عرفانی یا نقش عرفان در اخالق  می

لی بحثی اخالقی و عرفانی و دومی بحثی بشری نیست بلکه اوّ

بنابراین بحث در این است که ریشۀ  ،تاریخی و اجتماعی است

 .اخالق است ۀهای اخالقی چیست؟ این بحث مربوط به فلسف ارزش

ه این است که آیا در کنار نظریات دیگر دربارۀ منشأ اخالق، نکت

های اخالقی  عرفانی اخالق سخن گفت؟ منشأ ارزش ۀتوان از نظری می

 از دیدگاه عرفانی چیست؟ 
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 دیدگاه استیس

های  که از دیدگاه عرفانی، ریشۀ ارزش معتقد است 9ستیساوالتر

اوج آگاهی عرفانی، آگاهی وحدت . اخالقی، آگاهی عرفانی است

میان نفس جزئی و روح جهانی  ۀدر این آگاهی فاصل. تمایز است بی

در . گردد می زایل و منحل شود و فردیت، در روح کلی برداشته می

لی است که حقیقی هر فرد، نه نفوس جزئی، بلکه نفس ک واقع منِ

آنچه نفوس جزئی را از هم متمایز . گردند همۀ نفوس در آن ادغام می

کوشد با  عارف سالک می. کند، احوال و خاطرات عارضی است می

نگری، این احوال و خواطر را از صفحۀ ضمیرش بزداید و به  درون

هستی یک حقیقت بیش  ۀنفس بسیط در هم. نفس بسیط دست یابد

سیط کلی به معنای زوال نفوس جزئی متکثر نیل به نفس ب. نیست

احوال و خاطرات که همان  ،ها نبه دیگر بیان، در مطلق، تعیّ. است

در این حال، بین . پاشد و فرو میشود  میمرزهای فردیت است منهدم 

من و دیگران جدایی نیست؛ یک من هست، بدون اینکه تو یا اویی 

در این هنگام، وقتی من خود را دوست دارم، همه را . در میان باشد

بر این اساس، اخالق . دوست دارم؛ چون همه من هستند، نه جز من

آن، دیگران و دگردوستی، در آگاهی عرفانی ریشه دارد که به موجب 

                                                           
     Walter T.Stace  .   
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پسندم، برای دیگران  پس آنچه برای خود می. جدا و غیر از من نیستند

  .(فصل هشتم:9378استیس،  Stace,1961:chap.8.)پسندم نیز می

 نقد این دیدگاه

این نظریه مبتنی بر دیدگاه استیس دربارۀ نفس جزئی و کلی است 

اه مقبول اما این دیدگ. های مکتب هندوست که برگرفته از برخی نحله

وجود واقعیتی به نام نفس کلی یا روح جهانی، به معنایی که . نیست

نفوس فردی نیز حاصل . مورد نظر استیس است، اثبات نشده است

هر نفس جزئی جوهری است که . عروض احوال بر نفس کلی نیستند

شود، مالک تشخص و تمایز نفوس، این  احوالی بر آن عارض می

جود و جوهر هر نفسی متمایز از دیگری احوال نیست، بلکه اصل و

اسالمی، زوال فردیت پذیرفته نیست و  ۀبراساس مبانی فلسف. است

براهین تجرد نفس و . و فردیت امری حقیقی است، نه اعتباری تکثر

تفسیری از وحدت . بقای نفس، بر بقای نفس فردی داللت دارند

 ۀالزم. یستوجود که به زوال مطلق کثرت و تفرد ختم شود، مقبول ن

مقام فنا نیز همان زوال . ضروری وحدت وجود، زوال فردیت نیست

فردیت نیست، بلکه مراد از فنا این است که شخص در آن مقام به 

از حیث وجودی نیز . خود توجه ندارد و محو تماشای محبوب است

یابد که وجود او مستقل از وجود حق نیست، بلکه پرتو و  عارف می

پس از . جود است، نه اینکه معدوم و نامتمایز باشدای از آن و جلوه



 

909 

گردد،  مقام محو و فنا، مقام صحو و بقاست که شخص به خود باز می

قصه . اما این بار این خود، با اینکه هست، مانع و حجاب حق نیست

آینه و پرده  ۀوجود و عدم نیست، بلکه قص ۀعبد در قیاس با حق، قص

تبدیل وجود به عدم نیست، بلکه در واقع مقصود از سلوک، . است

مراد از وجود یا هستی نیز در . کنار زدن پرده و تبدیل آن به آینه است

این سیاق، انانیت و خودبینی است و مراد از عدم و نیستی، زوال 

حق است، نه وجود و عدم به معنای فلسفی  به انانیت و حصر نظر

 .آنها

های  آموزه. ود استاز نظر تعالیم اسالمی نیز زوال فردیت مرد

مربوط به حیات پس از مرگ، قیامت و بهشت و جهنم، با زوال 

هر کسی در قیامت مسئول اعمال خویشتن . فردیت ناسازگار است

فَمَن یَعمَل »: اعمال خود است ۀاست، بلکه هر کس محصول و نتیج

وَ الَ تَکسِبُ کُلُ نَفسٍ إالَ عَلَیها وَ الَ »؛ (7/زلزله) .«خیَراً یَرهَ ٍۀمِثقالَ ذَر

کُم بَما کُنتُم فِیهِ ئعُکُم فَیُنَبِوِزرَ أُخری ثُمَ إلی ربکُم مَرجِ ٌۀتَزِرُ وازِرَ

 (.962/ انعام) .«تَختَلِفُون

 نسبت خودآگاهی و خداآگاهی

آیا خودآگاهی منشأ خداآگاهی است، یا خداآگاهی منشأ 

اند که خداآگاهی  هی؟ برخی حکما و عرفای اسالمی قائلخودآگا

از آن رو که مخلوق عین ربط به . مقدم بر خودآگاهی و منشأ آن است
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ون اوست، محال است که بدون آگاهی از ؤخالق و یا شأنی از ش

طرف ربط یا ذی شأن، از ربط یا شأن آگاه بود؛ چنان که از حیث 

ز حیث علمی نیز علم به او شأن مقدم است و ا وجودی، علت و ذی

 .بر علم به غیر او مقدم است

اما بسیار بعید است که کسی از خود آگاه نباشد، اما از خدا آگاه 

خودآگاهی حضوری، ذاتی انسان و مالک هویت و تشخص . باشد

این . در واقع قوام فردیت فرد به خودآگاهی حضوری است. است

آنچه در . فنا باقی است خودآگاهی قابل زوال نیست و حتی در حال

اما . حال فنا غایب است، توجه و آگاهی حصولی از خود است

خودآگاهی حضوری بستر و شرط هر نوع آگاهی است و بدون آن، 

آگاهی از غیر ممکن نیست، گرچه آن غیر، علت یا طرف ربط یا 

وجود ما وابسته به حق باشد، »هیچ اشکالی ندارد که . شأن باشد ذی

، بلکه جز این «به حق وابسته به علم ما، به خود باشد اما علم ما

 .متصور نیست

وَ اعلَمُوا أنَ اهللَ یَحُولُ بَینَ »: تر است آری، خدا از ما به ما آگاه

توان گفت که ما هم به خدا از  اما آیا می .(22/انفال)« الُمرءِ و قلبه

تر  تریم؟ همچنین نظر به اینکه خدا از ما به ما نزدیک خودمان آگاه

آید پاسخ  تریم؟ به نظر می است، آیا ما هم به خدا از خودمان نزدیک

 .منفی باشد
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نه تنها خودآگاهی حضوری مقدم بر هر آگاهی از جمله 

آید که خودآگاهی  ایات بر میخداآگاهی است، از ظاهر آیات و رو

. اکتسابی نیز معموالً مقدم بر خداآگاهی بوده و راهی به آن است

سَنُریهم آیاتِنا »: شود انسان معموالً از راه آفاق و انفس از خداآگاه می

هُ نّهُ الحَقُ أَولَم یَکفِ بربَکَ أنَنَ لَهُم أفِی االفَاقِ وَ فِی أنفسِهم حَتَی یَتَبَیّ

در اینجا به معنای « شهید»اینکه  .(83/لتفصّ) .«کُلِ شَی شَهیدُعَلَی 

توان تقدم  مشهود باشد نیز منافاتی با سخن ما ندارد و از آن نمی

خداآگاهی بر خودآگاهی را نتیجه گرفت؛ چرا که مضمونش چیزی 

بیش از این نیست که خداوند مشهود هر شاهدی است، اما شرط 

مراد از این تقدم . اهی حضوری استشاهد بودن هر شاهدی خودآگ

و تأخر البته لزوماً تقدم و تأخر زمانی نیست، بلکه مقصود تقدم رتبتی 

 .است

داللتش بر آنچه گفتیم، « هبَرَ فَرَه عَسَفْنَ فَرَعَ نْمَ»حدیث معروف 

مراد از معرفت نفس در این حدیث خود آگاهی . آشکار است

حضوری که بالفعل برای همه اکتسابی و ثانوی است، نه خودآگاهی 

این حدیث و بسیاری از احادیث دیگر درصدد ترغیب . حاصل است

خودآگاهی . به خودشناسی است که مفتاح جمیع معارف است

حضوری، حاصل است؛ نه نیازی به ترغیب دارد و نه قابل ترغیب 

 .است
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 البته باید افزود که نزد کامالن، خداشناسی مبتنی بر شناخت غیر

 .«الغیرک من الظهور مالیس لک؟»سخن آنان این است که  .نیست

ارتباطی « ما نحن فیهب»، اما این (امام حسین ۀدعای عرف: 9322قمی، )

توان نتیجه گرفت که برای خداشناسی حتی  ندارد و از این نمی

خودآگاهی حضوری راهی برای . خودآگاهی حضوری الزم نیست

ست، چه خداشناسی به شناخت خدا نیست، بلکه شرط تحقق آن ا

واسطه و  دست آمده از راه وسائط و آیات و چه خداشناسی بی

 .مستقیم

 مختار  ۀنظری

تواند منشأ  بنا بر آنچه گفتیم، آگاهی عرفانی و انحالل فردیت، نمی

های  توان مبنای دیگری برای ارزش آیا می. های اخالقی باشد ارزش

نظریۀ عرفانی اخالق، رسد  اخالقی در عرفان یافت؟ به نظر می

وابسته به نظریۀ محوخودی و انکار نفوس جزئی و اعتقاد به روح 

 .واحد جهانی و مطلق نیست

دینی و عرفانی اخالق، بین اخالق و توحید ارتباط  ۀدر نظری

اما . توان از ارزش اخالقی سخن گفت بدون خدا به سختی می. هست

طبق تعریف، کامل شود؟ خدا  وجود خدا چگونه منشأ دگردوستی می

خداآگاهی، . هاست ها و منشأ ارزش و خیر مطلق و معدن خوبی

این آگاهی در هر سطحی . آگاهی از کمال، خیر و جمال مطلق است
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باالترین نوع . که باشد، به همان اندازه حب به خدا را در پی دارد

خداآگاهی، آگاهی شهودی است که منشأ شدیدترین درجه از عشق 

. سان ذاتاً و فطرتاً مجذوب کمال و عاشق جمال استان. به خداست

این عشق . شهود کامل و جمیل مطلق بدون عشق به او ممکن نیست

 .هاست هاست، منشأ گرایش به نیکی که عشق به خوبی

از سوی دیگر، عالم و آدم از نگاه عارف، مظاهر و شئون کامل و 

شئون  عشق به حق، مستلزم عشق به مظاهر و. جمیل مطلق هستند

بنابراین خداآگاهی، عشق به خدا و بالتبع عشق به خلق را در . اوست

عشق به خدا . هاست پی دارد و عشق به خدا منشأ گرایش به نیکی

انگیزد؛ خدایی که اسماء جمال و جالل  میل به تشبه به خدا را برمی

میل به کسب فضایل و دوری از رذایل و اساس  دارد و این، منشأ

عشق باالصاله به خدا، . قی و امر و نهی فقهی استخوب و بد اخال

مستلزم عبادت و اطاعت او، و عشق بالتبع به مظاهر او نیز مستلزم 

 .خدمت به آنها، مراقبت از آنها و رعایت حقوق آنهاست

اما نه از آن حیث که  اند، کمال، خیر و جمال، بالذات مطلوب

جویی  خن با کمالاین س. واسطه برای رسیدن به چیزی دیگر هستند

گمان انسان ذاتاً دوست دارد کامل شود و از  بی. انسان منافاتی ندارد

رو نافی آن  لذت بیشتر و برتری برخوردار گردد، اما این امر به هیچ

 .نفسه عشق ورزد نیست به زیبایی فی
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« عشق برخاسته از معرفت عرفانی»خالصه آنکه از دیدگاه ما، 

تفاوت این . یش اخالقی و دگردوستی باشدتواند مبنا و منشأ گرا می

از نظر استیس، آگاهی عرفانی . نظر با دیدگاه استیس، جوهری است

تمایز منشأ اخالق است، اما طبق نظر ما، عشق مبتنی بر  وحدت بی

 .خداآگاهی عرفانی، منشأ اخالق است

دوستی لزوماً به  شود که اخالق و نوع از آنچه گفتیم، معلوم می

وابسته نیست، بلکه با اعتقاد به خدا و اینکه عالم  وحدت وجود

 .اوست نیز سازگار است ۀمتعلق به او و فعل و آی

اگر عشق مبتنی بر معرفت شهودی خداوند را منشأ اخالق بدانیم، 

دربارۀ اخالق غیر عارفان که از چنین معرفتی برخوردار نیستند، چه 

ای از  المی درجهگونه که گفتیم، از دیدگاه اس باید گفت؟ همان

از آن  خداآگاهی، فطری است و همگان بالذات هر چند ناآگاهانه

به این معنا گرایش به عرفان، فطری و عمومی است، . برخوردارند

فطری دانستن . گرچه برای شکوفایی آن به سیر و سلوک نیاز است

کانتی نیز مبتنی بر قبول همدلی  شناسی  اخالق و همچنین نظریه وظیفه

الهی باشد که فطرتاً در  تواند ناشی از حب دوستی است که می عو نو

نیز ممکن است کسی برای اخالق یک منشأ قائل . نهاد انسان است

نباشد، اما دست کم مراتب متعالی از اخالق را مبتنی بر عشق الهی 

 .بداند



 

907 

دیگر اینکه بر این مبنا هر موجودی که از چنین آگاهی و  ۀنکت

. در عین حال مختار باشد، اخالقی خواهد بودعشقی برخوردار و 

جایی که عشق هست، پیش از آن آگاهی . عشق فرع بر آگاهی است

. اگر عشق، عام و ساری باشد، آگاهی نیز عام و ساری است. هست

حال آیا بین آگاهی و عشق از یک سو، و اختیار از سوی دیگر تالزم 

ق باشد، اختیار نیز هست؟ به دیگر بیان، آیا هر جا که آگاهی و عش

اگر این آگاهی، عشق و اختیار را . هست؟ برهانی بر این تالزم نداریم

موجودات  ۀموجودات ساری بدانیم، در آن صورت هم ۀدر هم

اگر . عشق و اختیارشان، اخالقی خواهند بود آگاهی، ۀمتناسب با درج

و حوزۀ اختیار را محدود بدانیم، تنها موجوداتی که از آگاهی، عشق 

 .اختیار برخوردارند، اخالقی خواهند بود

موجودات، خداوند که به  ۀسرانجام پیش از همه و بیش از هم

و علم، عشق و اختیار  9ذات خود آگاه است و عاشق ذات خود بوده

البته اخالق . نهایت است، کمال و خیر مطلق و اخالقی نیز هست بی

در معارف دینی سخن از اخالق اهلل . خدایی متناسب با وجود اوست

اخالق انسانی ( 9377:73شهیدثانی،.)«تخلقوا باخالق اهلل»: است

بسیاری از اسما و صفات الهی . پرتوی محدود از اخالق الهی است

 .حاکی از جنبۀ اخالقی خداوند هستند
                                                           

االشارات و سینا،  ابن. )ألنه اشدّ االشیاء إدراکا الشدّ االشیاء کماال: اجل مبتهج بشی هو االول بذاته .9

 (.380، النّمط الثامن، ص التنبیهات
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او نیز جای تردید  علم و اختیار الهی محل خالف نیست و حبّ

خود سخن گفته است؛  در قرآن کریم خداوند فراوان از حبّ. ندارد

وَ اهلل یُحِبُ »؛ (82/مائده)« .م وَ یُحِبُونَهُفَسَوف یَاتی اهللُ بقَومٍ یُحِبُهُ»

در حدیثی قدسی، خلقت خلق حاصل  .(932/ آل عمران)« .المُحسنین

آنچه کنز مخفی الهی را از بطون به ظهور . حب دانسته شده است

الخلق  ف، فخلقتُعرَن اُاَ بتُحبَأخفیا فَمَ نزاًکَ نتُکُ»: آورد، حب بود

 .(9208:88ابن ابی جمهور، ) «.لکی اعرف

ــل ــتی طفیـ ــقند هسـ ــی عشـ ــری و آدمـ  پـ

  
ــی ــا ارادت ــا بنم ــعادتی ت ــری س  بب

   
. اساساً اصل و حقیقت حب و منشأ هر حبی، حب الهی است

یا حبیب »: محب حقیقی اوست؛ چنان که محبوب حقیقی نیز اوست

او حبیب، رفیق، شفیق و ( 207:9292کفعمی،. )«من ال حبیب له

 .(202 :همان)« .یا انیس من ال انیس له»: کسان است مونس بی

عام و خاص دارد و  همان گونه که جود و رحمت و لطف خداوند

او رحمان و رحیم است، حب او نیز عام و خاص دارد و اساساً 

حب عام او فراگیر است و کل هستی را در . رحمت او از حب اوست

حب خلق به . حب خاص او مختص محبان خاص اوست. بردارد

حب عام، محبت ذاتی و جبلی کل ماسوا . خدا نیز عام و خاص دارد

 :به خداست
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ــر ــن و عشــق پیمب  عشــق خــدا و عشــق دی

  
 عشــق الســما فــوق تــا االرض تحــت ز

   
مؤمنان به خداست که اکتسابی و حاصل  ۀحب خاص، حب ویژ

خاص از دو  ، به حبّ«هونَحبّم و یُهُحبّیُ». معرفت و عبودیت است

 .سوی اشاره دارد

او و راضی به قضا و رضای  ۀعارف حقیقی عاشق خدا، تسلیم اراد

او و  ۀبه تعبیری دیگر، اراد. خداست ۀاو محو در اراد ۀاراد. اوست

الهی  ۀای جز اراد اساساً او اراده. الهی در یک جهت قرار دارند ۀاراد

پسندد آنچه را »شود که عارف  این وحدت اراده موجب می. ندارد

بنابراین بین خواست عارف و اراده و امر و نهی الهی . «جانان پسندد

گرایی و  و حب ذات عارفانه با ارزشآید  تزاحمی پیش نمی

 .گیرند مداری در یک راستا قرار می اخالق

 ۀریش. سوزاند عشق حقیقی، رذایل را محو و ریشۀ سوءخلق را می

. گرایی و دگردوستی است رذایل در خودخواهی و تزاحم آن با ارزش

عمل غیراخالقی کاری در جهت سود و لذت خود و معموالً به زیان 

اگر آن خودخواهی جای خود را به . نج دیگران استو در جهت ر

ای برای عمل غیراخالقی باقی  محبت دیگران بدهد، زمینه و انگیزه

دروغ و حسادت و غیبت و تهمت و تحقیر و هر نوع اضرار . ماند نمی

برسد، هر چند به رنج « من»به غیر برای این است که سود و لذتی به 
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و منافع دیگران « من»هی بین منافع و ضرر دیگران بینجامد؛ زیرا گا

شود و فرد خودخواه منافع خود را بر منافع دیگران  تزاحم برقرار می

اش در  حال اگر او دریابد که کمال و سعادت حقیقی. دهد ترجیح می

طلبی خودخواهانه و منتهی به اضرار غیر نیست، بلکه لذت و  لذت

وشش برای خیر و سود حقیقی او در نادیده گرفتن هوای نفسش و ک

اش او را به  طلبی صالح دیگران و عمل به مقتضای اخالق است، کمال

به سخنی دیگر، نه تنها . سمت اخالق و دگردوستی سوق خواهد داد

فردی و خیر جمعی تعارض و تزاحم نیست، بلکه آنها در  بین خیر

 .دارند و بین آنها تالزم هست یک راستا قرار

ها در توهم تزاحم بین خودخواهی و  ها و تخاصم تنازع ۀریش

تا مادامی که این تزاحم حل نشود، اخالق تحکیم . دگرخواهی است

این امر . حل این معضل برداشتن این تزاحم است تنها راه. یابد نمی

. شود تنها با اعتقاد به خدا و در چارچوب دین و عرفان محقق می

شق به خلق خدا، حب ذات و عشق به خدا و در امتداد آن ع

عارف، خیر و سعادت و . دهد گرایی را در یک جهت قرار می ارزش

سان، خودخواهی متعالی  بدین. بیند گرایی می کمالش را در ارزش

بینانه  خودخواهی کوته. شود، نه معارض با آن مالزم با خیرخواهی می

 جل است که با خیرخواهی تزاحمآو ترجیح لذت عاجل بر سعادت 
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اخالقی منشأ سود و لذت حقیقی و  در نگاه عرفانی، خوش. دارد

 .بداخالقی موجب زیان و رنج است

ها که همان  رذایل و زشتی ۀهم ۀبه بیان دیگر، با حب الهی ریش

: فرمود( ص)شود؛ چنانکه حضرت رسول  حب دنیاست، خشکیده می

 دلی که در آن حب خدا هست، حب« .خطیئه کلّ الدنیا رأسَ حبُ»

ای برای خطا نخواهد  دنیا نیست و وقتی حب دنیا نبود، زمینه و انگیزه

 .بود

حتی در . بهترین راه برای تحکیم اخالق، ترویج محبت است

خوبی  ۀتواند زمین مراحل معمولی و غیرعرفانی، تقویت عواطف می

اگر محبت به حیوانات به . های اخالقی باشد برای التزام به ارزش

نوع در  اگر عشق به هم. ، به آنها آزار نخواهند رساندکودکان القا شود

ها باقی  ای برای ظهور ضد ارزش ها نهادینه شود، زمینه جان انسان

خدمت و خلوص و خیرخواهی در انسان که  ۀماند و روحی نمی

 .مقتضای فطرت پاک انسانی است در او شکوفا خواهد شد

 

 شــــود شــــیرین هــــا تلــــخ محبــــت از

  
 شــــود زریــــن هــــا مــــس محبــــت وز

   
 شـــــود صـــــافی دُردهـــــا محبـــــت از

  
 شـــــود شـــــافی دَردهـــــا محبـــــت وز
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 شــــود مــــی گــــل خارهــــا محبــــت از

  
 شـــود مـــی مُـــل هـــا ســـرکه محبـــت وز

   
ــت از ــجن محبـ ــن سـ ــی گلشـ ــود مـ  شـ

  
 شـــود مـــی گلخـــن روضـــه محبـــت بـــی

   
ــت از ــار محبــ ــوری نــ ــی نــ ــود مــ  شــ

  
 شـــود مـــی حـــوری دیـــو محبـــت وز

   
تنها اخالق، بلکه ایثار و فداکاری خواهد هر جا عشق باشد، نه 

حب ذات دارد و  ،کند مادری که برای فرزندش فداکاری می. بود

طلب است، اما حب ذات و کمال طلبی او با فداکاری برای  کمال

 .عشق است ۀاین معجز. کند فرزندش تعارض پیدا نمی

ریا و تظاهر و  ۀعشق با صداقت و خلوص مالزم است و ریش

ریا و تظاهر و نفاق در جایی است که بین درون . خشکاند مینفاق را 

عمل،  ۀدرعمل ریایی، انگیز. و بیرون، و نیت و عمل ناهماهنگی باشد

حسن ذاتی آن یا عشق به مخدوم نیست، بلکه شخص، عمل به ظاهر 

خود انجام  ۀنیک را برای تأمین اهداف خودخواهانه و هواپرستان

. نکه محبتی در دل داشته باشدآ کند، بی او اظهار محبت می. دهد می

در حالیکه  های اخالقی پایبند است؛ دهد که به ارزش وی نشان می

کند و  اما عاشق از جان و دل به معشوق خدمت می. چنین نیست

 .غایتی جز این را در نظر ندارد
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ر اوج است و معصوم کسی است که معرفت و محبتش به خدا د

کمال . الهی و خواست او همان خواست خداست ۀاو محو اراد ۀاراد

شود که کمترین مزاحمتی بین خواست  معرفت و محبتش موجب می

های اخالقی بر هم منطبق  ارزشبا او و رضای الهی نباشد و میل او 

عصیان  ۀبدین سبب است که اطاعتش از خدا تام است و ریش. باشند

 .از وجودش برکنده است و نافرمانی را

ها را شیرین، مسافت دراز را کوتاه،  ها را آسان، تلخی عشق سختی

سوء خلق را که خودخواهی است،  ۀکند و ریش و دردها را درمان می

 .کند بر می

ــاد ــاش شـ ــق ای بـ ــودای خـــوش عشـ ــا سـ  مـ

  
ــه دوای ای ــت جملـــ ــای علـــ ــا هـــ  مـــ

   
ــب ای ــوت طبیــــ ــاموس و نخــــ ــا نــــ  مــــ

  
 مــــا  جــــالینوس  و افالطــــون  تــــو ای

   
شک و وهم و ظن نیز ضعف و نقص و بیماری روح است، اما 

 :کند عشق این بیماری را نیز درمان می

 بـــس و اســـت عشـــق وسوســـه نـــدِبپوز

  
ــه ــی ورن ــواس ک ــته را وس ــت بس ــس اس  ک
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 عشق آسمانی و هوس زمینی 

های زمینی و  در اینجا سخن از عشق مقدس الهی است، نه هوس

باز، خودخواه است و خودمحور، و بویی از عشق  هوس که شیطانی

اندیشد و دیگری را که به غلط  او جز به لذتش نمی. نبرده است

نامد، جز به عنوان ابزاری برای اطفای شهوتش  معشوقش می

خواهد، اما عاشق  اش را برای خود می باز قربانی هوس. خواهد نمی

د را در پای او خواهد و حاضر است خو خود را برای معشوق می

هوس، موقت است و با فروکش کردن شهوت زایل . قربان کند

هوس فصلی و . گردد ورتر می شود، اما عشق با لقای معشوق شعله می

گراید، اما عشق به سن و  ای است و با گذر عمر به سستی می دوره

سال و تحوالت بیولوژیک، فیزیولوژیک و هورمونی وابسته نیست، 

به بیانی . شود تر می روز فروزان به ست در جان که روزای ا بلکه شعله

دیگر، هوس به قوای بدنی وابسته است، اما عشق مقدس، روحانی 

هوس به اعراض و . است و به تغییرات جسمی و جنسی کاری ندارد

شود، اما  گیرد و با تغییر آن دچار نوسان و زوال می ظواهر تعلق می

 :گیرد میعشق به ذات و حقیقت معشوق تعلق 

 بــــود رنگــــی پــــی کــــز هــــایی عشــــق

  
 بـــــود ننگـــــی عاقبـــــت نبـــــود عشـــــق
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گونه که باید عشق و هوس را از هم تفکیک کرد، الزم است  همان

عشق جزئی در این . بین عشق کلی و عشق جزئی نیز تمایز قائل شد

. ای از عشق است، اما متعلقش امر جزئی است اصطالح واقعاً درجه

خدا و عشق جزئی عشق به غیر خدا و مظاهر عشق کلی، عشق به 

ناپایدار بوده و متعلقش نیز ناپایدار  و عشق جزئی محدود. است

 .است، اما عشق و معشوق کلی، جاودانی است

ــق ــده آن عشـ ــزین زنـ ــو گـ ــاقی کـ ــت بـ  اسـ

  
ــراب از ــانفزایش شــ ــاقی جــ ــت ســ  اســ

   
عشق کلی یا عشق به کل، عشق به جزء را نیز در بردارد، اما عشق 

 :شود جزئی عشق به کل را دربر نداشته و حتی مانع آن می

ــقان ــل عاشـ ــه کـ ــن نـ ــ ایـ ــزء اقعشّـ  جـ

  
ــد ــل از مان ــر ک ــه ه ــد ک ــتاق ش ــزء مش  ج

   
 :ورزد اما آن کس که عاشق کل است به جزء نیز عشق می

 اوست از خرم جهان که آنم از خرم جهان به

  
 اوسـت  از عـالم  همـه  کـه  عالم همه بر عاشقم

   
قمی، )« هل الدین اال الحب؟»: چیزی جز این حب نیستدین 

دین راستین، حب خدا و خلق است که مستلزم بندگی ( 9363:9/209

ی است که به زیبایی تعلق این حبّ. خدا و خدمت به خلق است

 .نیکویی است ۀدانایی و زایند ۀگیرد و زایید می



 

996 

حب دنیا از . هاست هوس و حب غیرخدا منشأ دوری از ارزش

ها و منازعات بر سر مال و  حب دنیا منشأ بداخالقی. نخ هوس استس

حب دنیایی یعنی حب غیر خدا که مانع عشق . مقام و شهوت است

ریاضت مشروع در سلوک عرفانی برای مقابله با این . حقیقی است

جهاد با نفس که جهاد اکبر است، ستیز با هوس . مانع و رفع آن است

ین عارف در سلوک عرفانی نه در پی بنابرا. و حب غیرالهی است

انقطاع محض است، نه به دنبال اتصال محض، بلکه مطلوب او انقطاع 

الهی »: خوانیم در مناجات شعبانیه می. از اغیار و اتصال به یار است

 .(مناجات شعبانیه: 9322قمی، )« .هب لی کمال االنقطاع الیک

صال است، نه هر انقطاعی الزم است که مقدمه و شرط الزم برای ات

نوع انقطاعی، آن تعلقی که مانع از اتصال به حق است، باید گسسته 

بنابراین حب جهان، حب خلق، حب مردم، . شود، نه هرگونه تعلقی

ها فی نفسه مانع اتصال به حق و  حب اوالد، حب وطن و حب زیبایی

آنچه . ماسواست حبّحب خدا  ۀبلکه الزم در نتیجه ممنوع نیستند،

 .مذموم است، حب دنیاست که در عرض حب به خدا باشد

در این نگاه، عشق به خلق و همدلی با خلق ناشی از عشق به خدا 

در قرآن کریم حب غیرخدا که در . یا به جای عشق به خدا نیست

وَ مِن النَاسِ »: عرض عشق به خدا یا جایگزین آن باشد، مردود است
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ونَهُم کحُبِ اهللِ و الذین آمَنُوا أشَدُ حُبّا اداً یُحِبّدُونِ اهلل أندَ مَن یَتَخِذُ مِن

  .(968/بقره )« .هلل

عشق به غیر خدا که رقیب عشق به خدا باشد، همان حب 

های الهی هستند و  از دیدگاه قرآن، اوالد و ازواج نعمت. دنیاست

آنهاست، اما انسان در قبال آنها مسئولیت دارد و موظف به مواظبت از 

نباید در عرض خدا محبوب انسان باشند و یا خواست آنها بر 

عذاب و  ۀخواست خدا ترجیح داده شود؛ چرا که در این صورت مای

وَاعلَموا أنَمَا »: خسران خواهند بود و از همین رو باید از آن حذر کرد

در  .(22/انفال)«.ظیمأَموَالُکُم وَ أَوالدُکُم فِتنَه وَ أَنَ اهللَ عِندَهُ أَجرٌ عَ

حقیقت دوستی دنیا پایدار نیست و در سرای باقی سودی برای انسان 

بَینکُم وَ اهللُ  صِلُفْیَومَ القِیَامَه یَ مْو اوالدُکْلَن تَنفَعَکُم أَرحَامُکُم »: ندارد

 .(3/ممتحنه)« .بَما تَعمَلُون بصیرٌ

موهبت الهی اموال و ازواج و اوالد . سوز است عشق راستین شرک

خدا را شاکر بود، اما اگر نحوۀ نگاه مشرکانه  نهاهستند که باید بابت آ

باشد، نعمت را به نقمت، موهبت را به عذاب، لطف را به قهر و هدیه 

دهنده  هدیه برای آن است که رابطۀ بین هدیه. کند را به دام تبدیل می

د بیشتر به هدیه باید موجب شود که عب. تر شود گیرنده قوی و هدیه 

دهنده را  یاد خدا باشد، نه اینکه چنان مجذوب هدیه شود که هدیه

 :فراموش کند
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ــر ــو گ ــۀ در را ت ــه خان ــت جانان ــد مهمان  کنن

  
 بـاش  خانـه  صـاحب  مشـغول  مخـور  را نعمت گول

   
 ۀاگر اوالد و اموال و دیگر مواهب موجب غفلت و مانع رابط

یَآ أیُها الذِینَ آمَنُوا »: انسان و خدا شوند، تبدیل به نقمت خواهند شد

ال تُلهکُم أَموَالُکُم عَن ذِکرِ اهللِ وَ مَن یَفعَل ذَلِکَ فَأُولئکَ هُم 

 .(1/ منافقون )« .الخَاسِرُونَ

گفته شد که مبنای گرایش به اخالق، حب ناشی از معرفت اهلل 

معرفت اخالقی نیز هست، اما معرفت این حب یکی از منابع . است

. اخالقی منابع مختلف دارد که در جای دیگری باید از آن بحث کرد

های  کنیم که گرچه اصول و کلیات ارزش در اینجا به همین بسنده می

تواند تفصیالت و  اخالقی فطری و بدیهی هستند، منبعی جز دین نمی

از این رو، اخالق . جزئیات آن را روشن و اختالف نظرها را رفع کند

به )کند  اخالقی دینی است که حدود آن را عقل تعیین می ،مطلوب

اش به   یعارف نیز برای شناخت تفصیلی وظایف اخالق(. کمک وحی

 .کند دین رجوع می

عرفان دینی به . اخالق عرفانی همان اخالق دینی متعالی است

ق را عارف طرف اصلی اخال. دهد اخالق، صبغۀ الهی و معنوی می

کند،  میخدمت حتی آنجا که به خلق عاشقانه . بیند، نه خلق خدا می

با اعتالی انگیزۀ عمل، اخالق معنوی و . غایتش رضای خداست
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بنابراین اخالق دینی و عرفانی نافی یا ضد اخالق . شود متعالی می

 .عرفی نیست، بلکه تصحیح، تعمیق و تکمیل آن است

با حسن و قبح ذاتی منافاتی هاست،  اینکه خداوند منبع ارزش

های حقیقی و  خداوند متصف به خوبی. ندارد، بلکه متالزم با آن است

اراده و امر و نهی او نیز مطابق با . های واقعی است منزه از زشتی

از همین رو، این نظریه به . االمری است مصالح و مفاسد نفس

و قبح ذاتی امر الهی ارتباطی ندارد که به حسن  ۀگری و نظری اشعری

 .االمری ورای امر و نهی الهی قائل نیست و مصالح و مفاسد نفس

توان نتیجه گرفت که اخالق دینی و عرفانی چون  جا می از همین

اصول . االمری ریشه دارد، وضعی و نسبی نیست در واقعیت نفس

های اخالقی، کلی، ثابت و جاودانی است، گرچه در مقام تطبیق  ارزش

های  ها، تابع منافع و لذت ارزش. انعطاف پذیر استبا شرایط عینی 

زودگذر نیست، بلکه در اعماق وجود ریشه دارد و برخاسته از منبع 

سوی غایت نهایی آفرینش و کمال حقیقی انسان  الهی است و رو

 .دارد

بر این اساس که مبنای اخالق حب به خیر و جمال و کمال 

آنچه صالح و . شود می حقیقی است، تعارض و تضاد منافع برداشته

خیر هر فردی است، صالح و خیر همه است که دست کم با صالح و 

خیر فردی و خیر جمعی تعارض و . خیر دیگران تعارضی ندارد
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اخالق . گیرند تزاحمی نخواهند داشت، بلکه در یک راستا قرار می

باالتر از  ، کند، اما نه فقط برای منافع مادی نفسه ارزش پیدا می فی

افع مادی، کمال انسانی است که وابسته به اخالق است؛ خواه ناظر من

 .نباشد خواهو حسابگری باشد 

بنابراین نه تنها بین عرفان و اخالق تنافی نیست، بلکه اخالق جزء 

اخالق عرفانی، اخالق دوستی . ذاتی آن است ۀضروری عرفان و الزم

وصل معرفت و عمل است؛ عشقی که  ۀعشق و محبت حلق. است

درخت محبت، معرفت  ۀریش. عمل ۀمعرفت است و زایند ۀزایید

 .اش کمال و رستگاری است اش اطاعت و میوه  است و شاخه
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  :نتیجه

نه تنها عرفان با اخالق سازگار است، بلکه اخالق جزء  .9

اخالق بدون عرفان ممکن است و . ضروری عرفان است

م است، اما عرفان بدون اخالق اساساً موجود، ولی ناتما

آنچه موجب توهم ناسازگاری شده، انحراف . ناممکن است

های عرفانی بوده، نه حقیقت  در عرفان و سوء فهم از آموزه

 .عرفان

 و ارتباط با نیز عارف و است ممکنات فوق خداوند گرچه .2

 از رفتن فراترمنقطع شود و  دنیا از تا کوشد می حق به اتصال

کمال وجودی است  ۀهای اخالقی را پیدا کند که الزم رزشا

و بدون اخالق متصور نیست، بلکه اخالق در عرفان رنگ 

به دیگر بیان، عرفان، برتر از . یابد گیرد و تعالی می الهی می

 .اخالق نیست، بلکه عرفان، اخالق برتر است

 از برخاسته که خدا به عشق عرفانی، بینی جهان مبنای بر .3

های اخالقی از جمله  اهی عرفانی است، منشأ ارزشخداآگ

متعلق حقیقی و اصیل، عشق خداوند است، . دگردوستی است

عشق به . گیرد اما ثانیاً و بالعرض، عشق به خلق تعلق می

حقیقت بیکران الهی مبنای پرستش او، و عشق به خلق مبنای 

این عشق و در پی آن عبادت و . خدمت به خلق است
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سان، بین حب ذات،  بدین. ساز کمال انسانی است خدمت، زمینه

شود و خوددوستی و  ایمان و اخالق هماهنگی ایجاد می

گرایی در یک مسیر قرار  دگردوستی، و سودگرایی و ارزش

 . گیرند می

ــدای از ــخن ص ــق س ــدم عش ــوش ندی ــر خ  ت

  
ــاری ــه یادگـ ــن در کـ ــد ایـ ــد دوار گنبـ  بمانـ
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 6محبت ورزی در همزیستی اخالقی از منظر قرآن کریم 
 * پور آذر حسن سید

 چکیده

قرآن . سعادت و کمال انسان در نحوۀ همزیستی با دیگران است

های اخالقی در همزیستی  کریم، انسان را به رعایت ارزش

افزایی فضایل اخالقی  و هم خواند، تا به تربیت افراد جامعه فرامی

آمیز بودن تعامالت  در این روش از همزیستی، مسالمت. بینجامد

 .بلکه اصل، تعالی اخالقی افراد جامعه است اجتماعی، اصل نیست؛

های اخالقی، محبت  ترین عامل در تربیت و استقرار ارزش مهم

 کند و است؛ زیرا محبت میان افراد جامعه، الفتی طبیعی ایجاد می

مقصود از محبت، محبتی است . سازد جامعه را همچون پیکر واحد می

افزاید؛ و آن محبّت فی  کاهد و بر فضایل می اجتماعی میکه از رذایل 

خیرخواهانه است که از اهلل و محبّت هلل، یا به تعبیر دیگر محبّت 

محض یعنی خدای متعال برانگیخته  محبت انسان نسبت به خیر

                                                           
 .6، سال دوم، شمارۀ 9313، بهار و تابستان مجلۀ اخالق وحیانی برگرفته از. 9
 .کارشناسی ارشد مدرسی معارف، پژوهشگر پژوهشگاه معارج  *
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که محبت برای تربیت اخالقی است، به تناسب جا  از آن. شود می

 :یابد های متفاوتی می های مختلف اجتماعی، جلوه شرایط و گروه

یابد؛ و گاهی به شکل برائت ظاهر  گاهی به صورت والیت نمود می

شود؛ چنانکه محبت طبیب، سبب برائت او از آلودگی موجود در  می

 .بدن بیمار است

ر اسالم با مردم، محبت مؤمنان نسبت در بیان قرآن، مهرورزی پیامب

به هم، حتی مهرورزی مؤمنان نسبت به کافران و دشمنان، به اشکال 

همچنین دشمنی و . شود افزایی فضایل اخالقی منجر می مختلف به هم

ی برائت مؤمنان از کفاری که در دشمنی با مؤمنان لجاجت دارند، تجل

شیطان و پذیرش  ها از والیترحمت االهی است که سبب خروج آن

 .شود والیت خدای سبحان می

آمیز، همزیستی اخالقی، اخالق  همزیستی مسالمت: ها کلید واژه

 .اجتماعی، مودت، محبت، والیت
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 مقدمه

ها و  گرایش انسان به زندگی اجتماعی و پذیرش محدودیت

تکالیف همزیستی، امری طبیعی و غریزی است که از حس 

رانی به عنوان  گیرد؛ اما خودخواهی و شهوت میطلبی او نشأت  کمال

مانعی در همزیستی مطرح است که انسان را از نیل به اهداف متعالی 

راند و  دارد و مسیر تکامل زندگی را به سمت تباهی می خویش، بازمی

برد و یا به طغیان بر دیگران  افراد جامعه را در غفلت فرو می

خویش  ۀهای کامل و برگزید انسانبنابراین خدای سبحان، . دارد وامی

های اخالقی را  را همراه با برنامۀ کامل زندگی، مبعوث کرد، تا ارزش

در همزیستی برقرار کنند؛ و مسیر کامل را پیش روی انسان و جامعه، 

 .هموار سازند

تحقق اهداف االهی در همزیستی اوالً بر عرضۀ سبک و روش 

کوتی متناسب باشد؛ ثانیاً زندگی جمعی متوقف است که با اهداف مل

قرآن . نیازمند مرکبی راهوار و عاملی مؤثر در تحقق آن روش است

که ثمرۀ رسالت خاتم پیامبران است و برنامۀ تعالی بخش زندگی را 

برای بشر به ارمغان آورده، منبع اصلی پاسخ به نیازهای بشری است؛ 

 :شود از این رو، دو سؤال در این پژوهش مطرح می

آن چه نوع همزیستی و معاشرتی را برای تحقق کمال در قر .9

 کند؟ می توصیهجوامع بشری 
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از نظر قرآن چه عاملی مؤثرترین عامل و بهترین مرکب برای  .2

 بخش است؟ بشر در پیمودن سبک قرآن همزیستی تعالی

شود، این است که نوع  آنچه از بررسی آیات قرآنی فهمیده می

است که فراتر از « همزیستی اخالقی»همزیستی مورد نظر قرآن، 

فقط با این . است و از نواقص آن مبراست« آمیز همزیستی مسالمت»

یابد و  روش، کمال انسانی و سعادت دنیوی و اخروی تحقق می

مؤثرترین عامل در تحقق همزیستی اخالقی، محبت و مهرورزی افراد 

 .جامعه است

الً وجه تمایز در این بحث، سؤاالت دیگری نیز مطرح است؛ مث

آیا محبت و  آمیز چیست؟ همزیستی اخالقی و همزیستی مسالمت

آیا  مهرورزی، روشی کامل در معاشرت با مردم و جوامع است؟

برخی از آیات قرآن مانند آیات حدود، قتال با برخی از مؤمنان و کفار 

ها، با محبت در همزیستی سازگار است؟ در این پژوهش به نو مانند ای

 .شود رعی دیگری نیز پاسخ داده میمسائل ف

 سبک همزیستی از منظر قرآن

بشر طبیعتاً با همنوعان خود انس گرفته، به همزیستی گرایش دارد 

. شود نامیده می «انسان»گریزان است؛ از این رو  و از زندگی فردی

های مختلف  های میان افراد و گروه ها و تعارض وجود برخی تفاوت

اجتماعی، سبب بروز مشکالتی در زندگی اجتماعی شد که انس و 
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الفت میان مردم را به کینه و نفرت مبدل ساخت و ادارۀ همزیستی را 

در جوامع انسانی دشوار کرد؛ از این رو، اندیشمندان در صدد طرح 

آمیز را  ای برای همزیستی برآمدند و روش همزیستی مسالمت مهبرنا

 .به جهان عرضه کردند

آمیز بر اصولی از جمله برابری در حقوق، صلح  همزیستی مسالمت

ها بنا شده است؛ و اندیشمندان و  آمیز خصومت و حل مسالمت

علمای اسالم نیز به طرح آن از منظر اسالم پرداخته و چنین بیان 

های مختلف، با توجه به اشتراکات  پیروان ادیان و نحله» :اند کرده

آمیز داشته باشند و به  توانند همزیستی مسالمت اعتقادی و انسانی، می

سعادت برسند؛ البته این به معنای تکثرگرایی و نیل همگانی به 

سعادت اخروی نیست، بلکه روشی برای تحقق سعادت همگانی در 

 .(302-300 :9322ادی آملی، جو: ک.ر) .«زندگی دنیوی است

الجمله مورد تأیید اسالم است، ولی  آمیز فی همزیستی مسالمت

با توجه به تعالیم . بسیار فروتر از اهداف متعالی اسالمی است

اسالمی، زندگی دنیوی، بستری برای پرورش اخالقی انسان است و 

 .است« همزیستی اخالقی»روش مناسب با آن، 

های  همزیستی اخالقی، برقراری روابط با هر یک از افراد و گروه

های اخالقی و با رویکرد تربیتی است که به  اجتماعی بر مبنای ارزش

انجامد و از ترویج رذایل اخالقی در  افزایی فضایل اخالقی می هم
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در همزیستی اخالقی، قوانین . کاهد زندگی فردی و اجتماعی می

گی، سیاسی و اقتصادی، در خدمت تعالی حقوقی در روابط فرهن

اخالقی است؛ نه اصالت با صلح است، نه با جنگ؛ بلکه اصالت با 

فضایل اخالقی است که گاهی مقتضی جنگ است و گاهی مقتضی 

طلبد و گاهی مستلزم احسان  صلح و مدارا؛ گاهی روابط عادالنه را می

 .و گذشت است

. آمیز است مزیستی مسالمتای فراتر از ه این نوع همزیستی، مرتبه

آمیز، بر قوانین حقوقی بنا شده، در صدد برقراری  همزیستی مسالمت

عدالت و حفظ حقوق فردی و اجتماعی است؛ ولی همزیستی 

اخالقی، گذشتن از حق شخصی برای ایجاد فضایل فردی و اجتماعی 

همزیستی اخالقی در پی خیر رساندن به منظور خیر رساندن . است

آمیز در  ه دیگران خیر برسانند یا نه؛ ولی همزیستی مسالمتاست، خوا

پی خیر رساندن است، خواه دیگران خیر برسانند یا نه؛ ولی 

آمیز در پی خیر رساندن به تالفی خیر دیگری  همزیستی مسالمت

اصل در همزیستی اخالقی، سعادت اخروی عمومی است، . است

دنیوی همراه گردد یا  خواه با صلح میسر شود یا با جنگ، با سعادت

تری برای  ها؛ البته صلح و سعادت دنیوی، بستر مناسب با دشواری

تحقق سعادت اخروی است، اما اصالت با صلح نیست؛ و شاید بروز 
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افزایی اخالقی را بر جنگ  شرایطی، تحقق سعادت اخروی و هم

 .متوقف سازد

 آمیز را همچون بیان ما از ممکن است برخی همزیستی مسالمت

المللی متعارف  همزیستی اخالقی بدانند؛ اما آنچه در عرف حقوق بین

که  –است، چنین نیست؛ چنانکه اصل پیدایش چنین اصطالحی نیز 

 –داران در همزیستی بود  ها برای تحمل سرمایه از جانب کمونیست

شاهد بر مدعاست؛ پس بهتر است به جای تغییر بیان خویش از 

تناسب با بیان خویش قرار دهیم، تا اصطالح دیگران، اصطالحی م

 .معانی اولیه آن به ذهن متبادر نشود

 شواهد قرآنی بر لزوم همزیستی اخالقی

م مکارم ألتمّ عثتُبُ» :اند رسول خاتم در روایت مشهوری فرموده

گر همزیستی ناین روایت، بیا(. 99/220: 9317الهندی، )« .االخالق

خدای سبحان برای سعادت آن حضرت که از جانب . اخالقی است

جهانیان مبعوث شد، هدف خویش را در همزیستی با مردم، تحقق 

آن در زندگی فردی و اجتماعی انسان  مکارم االخالق و ظهور تامّ

کند و سیرۀ عملی ایشان در طول رسالت، مؤید کالم ایشان  بیان می

: تها در نوع همزیستی با دیگران اس پیامبر اسالم الگوی انسان. است

بنابراین الزم (. 29/ احزاب) «لَقَد کانَ لَکُم فی رَسُولِ اهللِ أُسوَهٌ حَسَنُه»

است مؤمنان در تعامل با پیروان ادیان و مکاتب دیگر، در روابط 
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افزایی اخالقی  علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، در صدد هم

 .باشند

ستی ی را به سه دسته تقسیم کرده و همزیعهای اجتما قرآن گروه

گروهی از ،مؤمنان»:کند تبیین مینها اخالقی را در معاشرت با آ

کنند و گروهی از غیر مؤمنان که  غیرمؤمنان که با مؤمنان دشمنی نمی

هایی از آیات قرآن بیان  در ادامه نمونه «.با مؤمنان در جنگ هستند

 ۀشود که در معاشرت با این سه دسته به همزیستی بر پای می

 .کنند ی دعوت میهای اخالق ارزش

وَ المُومِنُونَ وَ »: اما آیات دربارۀ همزیستی اخالقی میان مؤمنان

 «.المُومِناتُ بَعضُهُم أَولِیاءُ بَعضٍ یأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَ ینهَونَ عَنِ المُنکَر

شود هر فردی نسبت به دیگری  همبستگی ایمانی سبب می(. 79/توبه)

رسان هم  حبت ورزند و یاریوالیت داشته باشد و به یکدیگر م

باشند؛ از این رو، همدیگر را به رفتار پسندیده امر کرده، از 

در (. 6/تحریم) «.قُوا أَنفُسَکُم وَ أَهلِیکُم نارا»: کنند نی نهی مییدناپسند

اثر والیت متقابل میان اهالی ایمان، خدای سبحان مؤمنان را به 

کند؛ و این، همان امر به  محافظت متقابل از آتش دوزخ امر می

حفظ از آتش دوزخ، میسر نیست مگر . معروف و نهی از منکر است

با نوعی تعامل و معاشرت که عوامل میل به منکرات و اشتعال آتش 



 

933 

نفس انسان از میان برده، وزش نسیم ملکوت را بر جان  دوزخ را در

 .آدمی سبب شود

اهللَ عَدواً بِغَیرِ ا الَذِینَ یدعُونَ مِن دُونِ اهللِ فَیسُبُوا وَ ال تَسُبُو»از آیۀ 

توان رویکرد اخالقی در همزیستی با کفار  ، می(902/ انعام ) «.عِلمٍ

ن آیه، مؤمنان از سبّ و در ای. غیر محارب را از قرآن برداشت کرد

کنند، منع  جویی نسبت به گروهی که غیر از خدا را عبادت می عیب

اند؛ زیرا سبّ اندیشه یا کردار یا مقدسات، کافران را بر خدای  شده

شوراند و پرهیز از این کار، سبب کاستن رذیلتی از رذایل  مؤمنان می

آمیز  مسالمت بازداشتن از وقوع جنگ و التزام بر زندگی. کفار است

افزایی  نیز ثمرۀ این نهی است؛ ولی غایت اصل همزیستی اخالقی، هم

فضایل اخالقی است و صلح از لوازم مفارق آن است؛ از این رو، 

فَیسُبُوا اهللَ »: کند خدای سبحان غایت خویش را از نهی چنین بیان می

 (.902/ انعام ) «.عَدواً بِغَیرِ عِلمٍ

به همزیستی اخالقی با دشمنان دعوت  آیاتی دیگر، انسان را

که مؤمنان را نیکوترین  (لتسورۀ فصّ 32و  33آیات )کنند؛ مانند  می

کند و آنها را در مواجهه با  افراد در معاشرت با دیگران معرفی می

( رفتاری در مقابل رفتار زشت نیک)دشمنان به بهترین برخورد 

وَ ال »:تی صمیمی گرددد دوسای که دشمن مانن خواند، به گونه فرامی
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ادفَع بِالَتی هِی أَحسَنُ فَإذَا الَذی بَینَکَ وَ  ۀُالسَیئوَ الَ  ْهالحَسَنَوِی تَستَ

 (.32/ لتفصّ) «.وَلی حَمیمٌ ۀٌبَینَهُ عَداوَ

دیگر، به موسی و هارون در نحوۀ گفتار با  ۀخدای سبحان در آی

طه ) «.ناً لًعًلّهُ یتَذَکَرُ أو یخشیفَقُوال لَهُ قَوالً لًیّ»:فرماید فرعون چنین می

در این آیه، علت امر خدا به نرمی در برخورد با فرعون، ترس ( 22/ 

... اسرائیل و  از قدرت فرعون یا روشی برای رسیدن به رهبری بنی

نیست، بلکه هدف از نرمی در صحبت و دوری از درشتی و 

ث یادآوری خشونت، ایجاد تغییری در نفس فرعون است، شاید باع

 .االهی شده، یا در برابر حضرت حق، خاشع گردد  نعمت

ای از آیات قرآن است که نگرش این کتاب  این آیات نمونه

کند  های اجتماعی بیان می آسمانی را در رویکرد اخالقی به معاشرت

خواند و اصول مادی و قوانین  و انسان را به همزیستی اخالقی فرا می

 .گیرد ت اخالقی انسان، به خدمت میحقوقی را در تأمین حیا
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 تأثیر محبت در همزیستی اخالقی

های اخالقی و موفقیت  ها در ترویج ارزش یکی از مؤثرترین عامل 

در تربیت اجتماعی، محبت در همزیستی است؛ زیرا سبب اتحاد و 

افزایی  الفت طبیعی میان افراد جامعه شده، فرد فرد جامعه را در هم

دارد؛ چنانکه اعضای یک پیکر در حفظ  اخالقی به تعامل وامی

 .قانه در تعاون هستندسالمت و رشد یکدیگر، عاش

تحقق چنین اتحادی با برپایی عدالت میسر نیست؛ زیرا عدالت، 

اتحادی قهری میان افراد جامعه برقرار ساخته، موجب الفت بین افراد 

آنچه سبب اتحاد طبیعی (. 282: 9328خواجه نصیرالدین، )گردد  نمی

رتر بنابراین محبت، فضیلتی ب. هاست، محبت است و الفت بین انسان

ای که بر محبت و مهرورزی  جامعه(. همان)شود  از عدالت شمرده می

محور، به عدالت و انصاف رفتار  استوار است، بیش از جامعۀ عدالت

محبت، خودخواهی را از افراد جامعه زدوده، به تحصیل خیر . کند می

با ایجاد الفت و یگانگی در همزیستی، . انگیزد و فضیلت همگانی برمی

ز فضایل اجتماعی، مانند عدالت، احسان، گذشت، رفق و بسیاری ا

 .شود مدارا، و ایثار، محقق شده، از بروز رذایل در جامعه کاسته می

 

 رنـــد دیگ یـــک  اعضـــای  آدم بنـــی 

  
 گوهرنـــد یـــک ز آفـــرینش در کـــه
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 روزگـــار آورد درد بـــه عضـــوی چـــو

  
ــر ــوها دگـــ ــد را عضـــ ــرار نمانـــ  قـــ

   
 (80:9320سعدی، )

 محبت در همزیستیشناسی  گونه

محبت، کششی درونی میان دو چیز برای برقراری الفت و اتحاد 

محبت در انسان، دو (. 282و  221:  9328خواجه نصیرالدین، )است 

مانند محبت مادر نسبت به فرزندش که او « محبت طبیعی»: نوع است

که عواملی در « محبت کسبی و ارادی»دارد؛ و  را به تربیت فرزند وامی

خواجه نصیرالدین، : ک.ر)ق، ازدیاد و زوال آن، تأثیرگذار است تحق

9328  :260.) 

 :محبت ارادی نسبت به دیگری، چهار صورت دارد

محبت ذاتی نسبت به دیگری، نه برای تحصیل منفعت و لذت،  .9

گری صورت و سیرت وی در نظر محِبّ که  بلکه برای حسن جلوه

/ 3: تا نراقی، بی)شود  حاصل میدر اثر موافقت طباع و میل شهوت، 

ورزی در همزیستی، ذاتاً مباح است، اما آنکه  این نوع محبت(. 928

سزاوار چنین محبتی است فقط ذات باری تعالی است که مستجمع 

محبت ذاتی به غیر خدا، از جهل و . ها است جمیع کماالت و زیبایی

ر روایات رو، د گیرد؛ از این قصور انسان در فهم حقیقت نشأت می

ترین فرد نزد مؤمن است، حتی از نفس  خدا محبوب: آمده است
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تر  خویش، پدر، مادر، فرزند، نزدیکان، مال و از هر کسی محبوب

 (.909: تا طاووس، بی  سید بن)است 

محبت نسبت به دیگری برای تحصیل نفع و لذت دنیوی  .2

است و چنین محبتی در همزیستی، ضروری (. 928/ 3: تا نراقی، بی)

قوام اجتماع به آن است؛ اما در آن، مقتضی گرایش به فساد نیز بسیار 

کند و فقدان  ها تعارض پیدا می است؛ زیرا گاهی لذات و منافع انسان

آن، موجب آزردگی و تحصیلش موجب سلب منفعت از دیگری 

های اخالقی تنافی داشته، انسان را به  شود و گاهی با ارزش می

چنین محبتی مانع همزیستی اخالقی افراد  .دارد یارتکاب رذیلت وام

و فقط با اجرای  .(267: 9328خواجه نصیرالدین، : ک.ر)جامعه است 

پس چنین محبتی در . توان از افساد آن، جلوگیری کرد عدالت می

ی، تأثیر ندارد؛ و بالعکس، در تهای اخالقی در همزیس برقراری ارزش

های اخالقی، ضروری  ارزشت و الکنترل این محبت از فساد، عد

 (.281: همان)است 

/ 3: تا ی، بیقنرا)محبت به دیگری برای تحصیل نفع اخروی  .3

ورزد؛ مانند  گاهی انسان برای نفع اخروی خود محبت می(. 928-926

. محبت شاگرد نسبت به معلم به سبب کسب علم و فضایل معنوی

است؛ گاهی غرض از محبت، تحصیل نفع اخروی برای دیگران 

« محبت فی اهلل»این قسم، . ورزد چنانکه استاد به شاگرد عشق می
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افزایی فضایل اخالقی، ضروری است؛ و  شود و برای هم نامیده می

 (.همان)صاحب این محبت در واقع، محب خداست 

محبت به دیگری به سبب نسبتی که او با خدا دارد و محبت به او . 2

محبت »و « محبت هلل»این محبت، . شود سبب تقرب به درگاه ربوبی می

جوشد  است که از محبت شدید انسان به خدای سبحان می« فی اهلل

؛ همچنان که عشق مجنون نسبت به لیلی، سبب محبت او به (926: همان)

 .زیست شهر و دیاری شد که لیلی در آن می

 لیلــــی دیــــار الــــدیار علــــی أمــــر

  
 الجــــــدارا ذا و الجــــــدار ذا أقبــــــل

   
ــا و ــغفن الــــدیار حــــب مــ  قلبــــی شــ

  
 الــــدیارا ســــکن مــــن حــــب لکــــن و

   
 (همان)

دایرۀ شمول این محبت، به وسعت هستی است و دوستدار خدا، 

ها  ورزد و محبتش به همزیستی با انسان به تمام هستی عشق می

ای از جمال االهی دارند؛ البته  شود؛ زیرا همۀ عالم جلوه محدود نمی

این محبت بسیار شدیدتر ( ع)ل بیت و اه( ص)نسبت به پیامبر اسالم

ترین خالیق به پروردگار و واسطۀ فیض  است؛ زیرا ایشان نزدیک

 .اویند
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شود، این دو قسم  محبتی که سبب الفت و همبستگی مردم می

شود و از  نامیده می« محبت هلل»و « محبت فی اهلل»اخیر است که 

خواجه نصیر . گیرد محبت انسان نسبت به ذات باری تعالی نشأت می

کند که از خیر محض برانگیخته  از این قسم به محبت اخیار تعبیر می

: 9328خواجه نصیرالدین، )گراید  شود و هرگز به نزاع و فساد نمی می

؛ زیرا غرض، خیر محض و تحقق فضیلت است، نه نیل به لذت (260

یا منفعتی که فقدانش انسان را آزرده کند و یا بر دیگری بشوراند 

 (.267: انهم)

محبت در همزیستی که از خیر انگیخته شود و به خیر بینجامد، از 

شود؛ بلکه حقیقت ایمان همان حب  آثار ایمان به پروردگار شمرده می

: که روایت شده استنو بغض در همزیستی با دیگران است؛ چنا

دلیل بر شدت ایمان به ...( همسر، مؤمنان و )شدت محبت با دیگران 

/ 2: 9328؛ تمیمی مغربی، 39: 9202اهوازی، )است  خدای سبحان

 (.92:تا ؛ راوندی، بی912

ای از این نوع محبت، در رابطۀ پدر و فرزند، و برادر و برادر  نمونه

شود؛ از این رو، خواجه نصیر محبت در همزیستی را بر  مشاهده می

کند که میان پدر و فرزند و برادران برقرار  اساس محبتی تبیین می

در نظر ایشان، محبت حاکم به رعایا نسبت به یکدیگر مانند . تاس

چون محبت فرزند   محبت پدر به فرزند، محبت رعایا به حاکمان هم
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به پدر، و محبت رعایا نسبت به یکدیگر مانند محبت برادران باید 

که رسول ن؛ چنا(261 -267: 9328خواجه نصیرالدین، : ک.ر)باشد 

در میان مردم چنین ( ع)جایگاه خود و علیدرباره ( ص)گرامی اسالم 

؛ (330: 9201، (ع)امام عسکری)« أَنَا وَ عَلِی أَبَوَا هَذِهِ االُمه» :فرماید می

: ودش قرآن نیز همزیستی مؤمنان، معاشرت برادرگونه خوانده میدر و 

 (.90/ حجرات ( )ۀٌإنَمَا المُومِنُونَ إخوَ)

بت انسان به خداست که بنابراین محبت در همزیستی، همان مح

های مختلف جلوه  خیر محض است و در معاشرت اجتماعی به گونه

 .کند می

 بیان عرفانی از محبت در همزیستی

اهلل است  فنای فی در بیان عارفان، محبت اولین قدم سالک در مسیر

؛ و فقط با توجه حبّی، جهات بشری انسان در (992: 9297انصاری، )

. شود شود و به والیت پروردگار متصف می میجهات ربوبی، فانی 

ولی خدا در همزیستی با خَلق، مظهر ربوبیت و مبدأ افعال حق است، 

مانند قطعه زغالی که در مجاورت آتش قرار گرفته و به تدریج 

شود  شود تا آنکه با آتش متحد گشته، مبدأ آثار آتش می مشتعل می

 .(927 -926: 9378قیصری، )



 

929 

در ذات بندگان که انسان را قابل مقام  9منعمومیت محبت کا

گرداند، دلیلی بر وسعت دایرۀ والیت نسبت به مقام نبوت  والیت می

است؛ و اگر عبد سالک بر مرکب محبت سوار گشته و از تقوا توشه 

: همان)یابد  ن حقانی یافته و صفات ربوبیت در او تجلی میگیرد، تعیّ

ت بین بنده و خود را چنین محب ۀ؛ چنان که خدای سبحان ثمر(927

« ...کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به »: کند بیان می

 (.382/ 2: 9368کلینی، )

، (از خلق به سوی حق)طور که مرکب عارفان در سفر اول  همان

نیز ( از حق در میان خلق به صفات حق)محبت است، در سفر نهایی 

ت در همزیستی است که محبت، مرکب سفر است؛ و این همان محب

در بیان عارفان، تجلی رحمت حق تعالی در رفتار تربیتی بندگان 

 .است

 های محبت در همزیستی جلوه

های  االهی در همزیستی، به تناسب شرایط و گروه  تجلی محبت

های  هر نوع تعاملی که بر مبنای ارزش. اجتماعی، متفاوت است

اخالقی باشد، از محبت  اخالقی انجام پذیرد و هدف از آن، تعالی

هَلِ الدِینُ »بنابراین در تعریف دین بیان شده است که . گیرد نشأت می

در  دین که برنامۀ سعادت بشری است؛(. 712/ 2: همان )«  الحُبُإِالَ

                                                           
  .پنهان. پوشیده. 9
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ها، از  محبت خدا ریشه دارد؛ حتی بغض انسان در برابر پلیدی

دفع شرّ و  مصادیق محبت است که به جهت ایجاد خیر و فضیلت و

که محبت پزشک به بیمار سبب نشود؛ چنا رذیلت برانگیخته می

یابد و سبب  شود عضو بیمار را قطع کند؛ عضوی که بهبود نمی می

 .سرایت بیماری به اعضای دیگر است

پس محبت در همزیستی که از سرچشمۀ محبت انسان به خیر 

رد و های مختلفی دا جوشد، جلوه محض، یعنی ذات حق تعالی، می

ای برخی از احکام اسالمی  شود عده عدم توجه به این نکته، سبب می

اعتراض ... ی کنند؛ چنانکه امروزه به حکم اعدام و قّرا منافی رأفت تل

های محبت االهی در  بنابراین ضروری است به جلوه. شود می

 .های مختلف اجتماعی بپردازیم همزیستی با گروه

 همزیستیدر ( ص)محبت پیامبر اسالم 

« اهلل ۀِمَحَّبَ التأمین فِی»: پیامبران و امامان سرشار از محبت خدایند

از این رو، در همزیستی آنها با مردم،  ؛(2/601: 9293بابویه،  ابن)

ویژه در زندگانی رسول رحمت ه محبت به ظهور تام متجلی است؛ ب

که مظهر اتم اسماء و صفات خدای ( ص)حضرت ختمی مرتبت 

هایی از مهرورزی  و قرآن با جذابیت خاصی به بیان گوشه متعال است

 .پردازد آن حضرت می
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را به تابش رحمت پروردگار ( ص)قرآن دلیل رسالت پیامبر اسالم 

وَ ما »: کند منحصر می( ص)بر تمام جهان توسط وجود ایشان 

بر از جهت دیگر، پیام ؛(907/ انبیاء ) .«أَرسَلناکَ إِالَ رَحمَهً لِلعالَمینَ

اخالقی در   مکارم هدف بعثت خویش را به اظهار تامّ( ص)اسالم 

توان نتیجه گرفت  از این بیان می 9.گرداند انسان و جهان منحصر می

پذیر  که تحقق اخالق اجتماعی بدون مهرورزی در جامعه، امکان

و از این رو، پیامبران در همزیستی اخالقی با مردم، به محبت  نیست؛

 .اند گشتهاالهی مجهز 

دلی و مهربانی پیامبر  خدای رحمان در جای دیگر از قرآن، نرم

شمارد که موجب الفت در  با مردم را منتی از جانب خویش می( ص)

فَبِما رَحمَه مِنَ اهللِ لِنتَ لَهُم وَ لُو کُنتَ فَظا »:شود همزیستی با مردم می

 .(981/آل عمران ) .«غَلیظَ القَلبِ ال نفضُوا مِن حَولِک

سبب اتحاد و یگانگی نفس او با مردم ( ص)محبت پیامبر اکرم 

( ص)شود، بر پیامبر  شده و رنجی که بر اثر گمراهی بر مردم وارد می

لَقَد »: گرداند می آید و او را بر نجات مردم حریص میبسیارگران 

بِالمُومِنینَ  جاءَکُم رَسُولٌ مِن أَنفُسِکُم عَزیزٌ عَلَیهِ ما عَنِتُم حَریصٌ عَلَیکُم

گویی در صدد نثار جان است، تا مردم از  .(922/ توبه ) .«رَؤفٌ رحیمٌ

                                                           
الهندی، )« بُعِثتُ ألتِمّمَ مَکَارِمَ األخالقِ»؛ ( 62/322: 9202مجلسی، )إنَمَا بُعِثتُ الُِتَمِمَ مَکارِمَ األخالقِ » .9

9317 :99/220.) 
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لَعَلَکَ باخِعٌ نَفسَکَ أَالَ یکُونُوا »:گمراهی به ایمان رهنمون شوند

 (.3/شعراء) .«مُومِنینَ

کند که برای  در همزیستی، گاهی اقتضا می( ص)مهرورزی پیامبر 

: م جدا کرده و برایشان دعا کنددمرتهذیب نفوس، صدقه از اموال 

 رُهُم وَ تُزَکِیهِم بِها وَ صَلِ عَلَیهِم إنَذ مِن أَموالِهِم صَدَقَهً تُطهِّخُ»

؛ و گاهی برای (903/ توبه) .«سَمیعٌ عَلیمٌ صاَلتَکَ سَکَنٌ لَهُم وَ اهللُ

یابد که از روی  پیراستن همزیستی از رذایل اخالقی، ضرورت می

به مردم، رأفت را کنار گذاشته، تازیانه به دست گیرد؛ محبت شدید 

گونه که طبیب جراح از روی محبت و برای جلوگیری از  همان

گسترش فساد در بدن مریض، تیغ به دست گرفته و عضوی را قطع 

 :کند می

وَ ال تَأخُذکُم  ۀٍجَلدَ ۀَئَالزَانِیهُ و الزَانی فَاجلِدُوا کَلِ واحِدٍ مِنهٌما مِا»

هِما رَأفَهٌ فی دینِ اهللِ إِن کُنتُم تُومِنُونَ بِاهللِ وَ الیومِ اآلخِرِ وَ لیشهَد بِ

 .(2/نور) .«عَذابَهُما طائِفهٌ مِنَ المُومِنینَ

 محبت در همزیستی مؤمنان  

: دهد قرآن از شدت محبت مؤمنان نسبت به خدای متعال خبر می

؛ و تجلی محبت االهی در (968/بقره) .«وَ الَذینَ آمَنُوا أَشَدُ خُبًا هللِ»

: شود زیستی با دیگران میقلب مؤمنان، سبب ظهور رحمت در هم
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/ فتح) «.دٌ رَسُولُ اهللِ وَ الَذینَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَی الکُفَارِ رُحماءُ بَینَهُممُحَمَ»

21». 

محبت شدید مؤمنان به خدای سبحان، سبب ورود ایشان به 

؛ و اثر والیت (287/ بقره) .«اهللُ وَلِی الَذینَ آمَنُوا» :والیت االهی است

مندی از نور  ها و بهره خدای سبحان بر مؤمنان، از میان رفتن تیرگی

همچنین (. 287/بقره) «.بخرِجُهُم مِنَ الظُلُماتِ إِلَی النُور»:خداست

ای والیی میان  گیری رابطه محبت در همزیستی مؤمنان، سبب شکل

؛ و در (79/توبه) «.وَ المُؤمِنُونَ وَ المُومِناتُ بَعضُهُم أَولِیاءُ»: ودش آنها می

واقع، والیت مؤمنان نسبت به هم، پرتوی از والیت االهی بر اهل 

رو، قرآن تربیت و  ایمان است و اثرش نیز همان اثراست؛ از این

افزایی اخالقی را غایت محبت در همزیستی مؤمنان معرفی کرده،  هم

 :دهد از مؤمنان را به امر به معروف و نهی از منکر فرمان میهر یک 

وَ المُؤمِنُونَ وَ المُؤمِناتُ بَعضُهُم أَولِیاءُ بَعضٍ یأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَ »

 (.79/توبه) «.ینهَونَ عَنِ المُنکَر

: تعبیر قرآن دربارۀ رابطۀ والیی میان مؤمنان، رابطۀ برادرانه است

؛ و بر اساس محبت برادرانه بین (90/حجرات) «.نَ إِخوَهٌإنَما المُؤمِنُو»

فَأَصْلِحُوا »: خواند ها را به اصالح در همزیستی با هم فرا مینمؤمنان، آ

مؤمنی را که با رفتار ( ع)امام صادق (. 90/حجرات) «.بَینَ أَخَوَیکُمْ
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خود، سبب فساد ایمان مؤمنی شود، ضامن دانسته و او را به جبران 

 (.222-227/ 2: 9203ه، یوببا ابن)داند  ملکف میآن 

گاهی تربیت و اصالح دیگری، برخوردی شدید و قاطع را 

طغیان شهوت، ایستادگی  طلبد؛ چنانکه در تربیت نفس نیز در برابر می

و مخالفت با آن ضروری است و پیروی از آن، محبت به خویش 

گر را  مؤمنان طغیاننیست، بلکه نامهربانی است؛ پس آیاتی که قتال با 

کند، بر اساس مهرورزی و برادری میان مؤمنان است؛ از  تشریع می

کند اگر بین دو گروه از مؤمنان جنگی در  ذیل ذکر می ۀاین رو، در آی

گرفت و یک گروه بر خالف اصالح عمل کرده و طغیان کند، با آن 

مؤمنان قتال کنید تا خود را با معیار تربیت و اصالح در همزیستی با 

مِنینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِن ؤوَ إِن طَائِفَتَانِ مِنَ المُ»: تطبیق دهد

بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَی فَقَاتِلُوا الَتِی تَبْغی حَتَی تَفِیءَ إِلی أَمرِ اهللِ 

 (.1/حجرات) «.دْلِفَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما بِالعَ فَإِن فَاءَتْ

 محبت در همزیستی با غیرمؤمنان

 :محبت در همزیستی با غیرمؤمنان در دو مقام باید بحث شود

ای دوستانه  گروهی که با مؤمنان در صلح هستند و رابطه: مقام اول

 . اند با آنان برقرار کرده
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گروهی که به دشمنی و محاربه با مؤمنان برخاسته و در : مقام دوم

االهی خارج کرده، به والیت خویش صددند مؤمنان را از والیت 

 .درآورند

 مقام اول

ی با تای از قرآن، مؤمنان را از مهرورزی در همزیس آیه  هیچ

رفتاری با آنها دعوت  غیرمحاربان نهی نکرده است، بلکه به نیک

ال ینْهاکُمُ اهللُ عَنِ الَذین لَمْ یقاتِلُوکُمْ فِی الِدینِ وَ لَمْ یخْرِجُوکُمْ »:کند می

 «.نْ دِیارِکُم أَنْ تَبَرُوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیهِمْ إِنَ یحِبُ الْمُقْسِطینَمِ

؛ همچنین از قرابت و دوستی میان مؤمنان و مسیحیان که (2/ممتحنه)

وَ لَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَهً » :دهد ورزند، خبر می در برابر مؤمنان کبر نمی

الُوا إِنَا نَصاری ذلِکَ بِأَنَ مِنْهُمْ قِسِیسینَ وَ رُهْباناً وَ لِلَذینَ آمَنُوا الَذینَ ق

؛ ولی از برخی آیات ممکن است (22/مائده) «.أَنَهُمْ ال یسْتَکْبِرُونَ

معاند فهمیده شود که به  حرمت مهرورزی در همزیستی با کفار غیر

 :پردازیم بررسی آن آیات می

الَذینَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَی الْکُفَارِ رُحَماءُ مُحَمَدٌ رَسُولُ اهللِ وَ »آیات 

یا أَیهَا الَذینَ آمَنُوا مَنْ یرَتَدَ مِنْکُمْ عَنْ دینِهِ »و  ؛(21/فتح) «.بَینَهُم

فَسَوْفَ یاتِی اهللُ بِقَوْمٍ یحِبُهُمْ وَ یحِبُونَهُ أَذِلَهٍ عَلُی الْمُؤمِنینَ أَعِزَهٍ عَلَی 

ضلُ اهللِ ذلِکَ فَهِدُونَ فی سَبیلِ اهللِ و ال یخافُونَ لَوْمَهَ الئمٍ الْکافِرینَ یجا

چنانکه از ظاهرش  .(82/مائده) «.یؤتیهِ مَنْ یشاءُ وَ اهللُ واسِعٌ عَلیمٌ
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مؤمنان را به حفظ عزّت و ایستادگی بر ایمان خویش در  است نمایان

ا که سبب هبرابر کفار امر کرده است و از سستی و کرنش در برابر آن

هرگز از مهرورزی در همزیستی کند و  شود، نهی می خروج از دین می

شان بینجامد و سبب نرمی و کرنش آنها در برابر  ها که به هدایتبا آن

 .کند حق شود، نهی نمی

کند،  اما آیاتی که مؤمنان را از پذیرش والیت یهود و نصارا نهی می

تَتَخِذُوا عَدُوِی وَ عَدُوَکُمْ أَوْلِیاءَ تُلْقُونَ  یا أَیهَا الَذین آمَنُوا ال»مانند آیۀ 

خْرِجُونَ الرِسُولَ وَ إِلَیهِمْ بِالْمَوَدَهِ وَ قَدْ کَفَروا بِما جاءَکُمْ مِنَ الْحَقِ یُ

إِیاکُمْ أَنْ تَؤمِنُوا بِاهللِ رَبِکُمْ إِنْ کُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فی سَبیلی وَ ابْتِغاءَ 

تی تُسِرُونَ إِلَیهِمْ بِالْمَوَدَهِ وَ أنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَیتُمْ وَ ما أَعْلَنْتُم وَ مَنْ مَرْضا

یا أَیهَا الَذین »و آیۀ  .(9/ممتحنه) «.فْعَلْهُ مِنْکُمْ فَقَدْ ضَلِ سَواءَ السَبیلِیَ

وْلِیاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ آمَنُوا ال تَتَخذُوا الْیهُودَ وَ النَصاری أَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَ

 .(89/مائده) «.یتَوَلَهُمْ مِنْکُمْ فَإنَهُ مِنْهُمْ إِنَ اهللَ ال یهْدِی القَومَ الظَالِمینَ

کند و فقط از  استلزاماً از مهرورزی و حسن همزیستی با آنها منع نمی

محبتی که سبب پذیرش والیت آنها شده و مؤمنان را بر یاری آنها 

؛ چنانکه در آیات نهی (31: 9310جوادی آملی، )کند  می وادارد، منع

از تولّی آنها، به این نکته اشاره شده که هر کس والیت آنها را بپذیرد، 

پس (. 89/دهئما) «.وَ مَنْ یتَوَلَهُمْ مِنْکُمْ فَإنَهُ مِنْهُمْ»: شود از آنها می

یرش ا بینجامد، منهی است؛ زیرا پذهمحبتی که به پذیرش والیت آن
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: ا سبب خروج از ایمان و پذیرش والیت شیطان استهوالیت آن

خْرِجُونَهُمْ مِنَ النُورِ إلَی الظُلُماتِ وَالَذینَ کَفَروا أَوْلِیاؤهُمُ الَطاغُوتُ یُ»

  .(287/بقره) «.أُولِئکَ أَصْحابُ النَارِ هُمْ فیها خالِدُونَ

جر شود و آنها را از شان من اما مهرورزی با آنها اگر به رشد فضایل

والیت شیطان خارج کرده، به والیت خدای سبحان وارد کند، بسیار 

رو، صدقه به کفار جایز است تا سبب الفت  پسندیده است؛ از این

إِنَمَا الصَدقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ وَ »: شان با مؤمنان شود قلوب

خدای سبحان مؤمنان را (. 60/توبه) «.بُهُمالْعامِلینَ عَلَیها وَ الْمُؤَلَفَهِ قُلُو

داند و حتی در همزیستی با دشمنان، آنها را به  سزاوار رفتار نیک می

کند که سبب پذیرش والیت مؤمنان از جانب  معاشرتی سفارش می

وَ مَنْ »: دشمنان شود و دشمنی را به دوستی صمیمانه مبدل گرداند

اهللِ وَ عَمِلَ صالِحاً و قالَ إِنَنی مِنَ الْمُسْلِمین أَحْسَنُ قَوْالً مِمَنْ دَعا إِلَی 

وَ ال تَسْتَوِی الْحَسَنَهُ وَ الَ السَیئَهُ ادْفَعْ بِالِتی هِی أَحْسَنُ فَإذَا الَذی * 

 (.32 – 33/لتفصّ) «.بَینَکَ وَ بَینَهُ عَداوَهٌ کَأنَهُ وَلِی حَمیمٌ

و برخی از مسیحیان ت را میان مؤمنان همچنین قرآن وجود مودّ

وَ لَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَهً لِلَذینَ آمَنُوا الَذینَ قالُوا إِنَا »:کند تصدیق می

 «.نَصاری ذلِکَ بِأَنَ مِنْهُمْ قِسِیسینَ وَ رُهْباناً وَ أَنَهُمْ ال یسْتَکْبِرُونَ

ان و دهد برای ایجاد الفت میان مسلمان و حتی اجازه می .(22/مائده)

ا صدقه داده شود، تا شاید اسالم آورند، یا در مقابل هکافران، و به آن
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ا کمک هدشمنان به یاری مسلمانان آیند و یا در حوائج دینی از آن

إِنَمَا الصَدَقاتُ »(:1/399: 9297؛ طباطبایی، 9/211: 9367قمی، )گیرند 

لْمُؤلَفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِقابِ و َ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ وَ الْعامِلینَ عَلَیها وَ ا

الْغارِمینَ وَ فی سَبیلِ اهللِ وَ ابْنِ السَبیلِ فَریضَهً مِنَ اهللِ وَ اهللُ عَلیمٌ 

 .(60/توبه) «.حَکیمٌ

 مقام دوم

پیشه را در سه مرحله  قرآن روش همزیستی مؤمنان با کفار عداوت

 :کند بیان می

مؤمنان را به  9لتفصّ ۀسور 32و  33در آیات  :یکم ۀمرحل

رفتاری در برابر بدررفتاری کفار، به گذشت در برابر بدی، و به  نیک

؛ پس (97/312: 9297طباطبایی، )کند  حلم در برابر جهل دعوت می

به احسن وجه با او باید زیست تا به تربیت وی بینجامد و به دوستی 

فَإذا الَذی بَینَکَ وَ بَینَهُ تی هِی أَحسَنُ فَعْ بِالَاَدْ»ل شود صمیمی مبدّ

  .(32/لتفصّ) «.عَداوَهٌ کَأنَهٌ وَلِی حَمیمٌ 

« سیاست اعدا»در تأیید بیان مذکور، کالمی از خواجه نصیر در 

اصل کلی در سیاست اعدا آن بود که » :گویند شود؛ ایشان می نقل می

اگر به تحمل و مواسات و تلطّف ایشان را دوست توان کرد و اصول 

                                                           
الِسئهُ  عَمِلَ صالِحاً وَ قالَ إِنِنی مِنَ الْمُسلِمینَ وَ ال تَسْتَوِی الْحَنسَنهُ وَ الأَحْسَنُ مِمِنْ دَعا إِلَی اهللِ وَ  وَمَنْ) .9

 (.فًعْ بِالِتی هِی أَحْسَنُ فَإذَا الذی بَینَکَ وَ بَینُهُ عَداوَهٌ کَأنَهُ وَلی حَمیمادْ
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های ایشان منقطع گردانید، خود بهترین تدبیری  حقد عداوت را از دل

 (. 336: 9328خواجه نصیرالدین، )« باشد که تقدیم یافته بود

ؤمنان، عناد مهرورزی با کافرانی که در دشمنی با م :مرحلۀ دوم

در این مرحله، . اثر است دارند، جایز نیست؛ و در اصالح رفتار آنها بی

کند با آنها به دشمنی و عداوت برخورد شود و  محبت اقتضا می

هَا الَذینَ آمَنُوا ال تَتَخِذُوا عَدُوِی وَ یا أَیّ»: روابط دوستانه قطع شود

؛ تا به اصالح آنها (9/ممتحنه) «.بِالمَوَدِهِ لِیاءَکُمْ تُلْقَونَ إلَیهِمْأوْ عَدُوِکُمْ

عَسَی اهللُ أنْ یجعَلَ »: بینجامد و از عداوت خویش دست بردارند

 «.بَینَکُمْ وَ بَینَ الِذینَ عادَیتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَهً وَ اهللُ قَدیرٌ وَ اهللُ غَفُورٌ رَحیم

و اصحابش را الگوی ( ع)چنانکه قرآن حضرت ابراهیم  .(7/ممتحنه)

مؤمنان در همزیستی با کافران معاند قرار داده است؛ آنها از کافران 

جویند و به  معاندی که دوست دارند مؤمنان کافر گردند، برائت می

وَ قَدْ کاَنَت لَکُمْ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ »:کنند عداوت و دشمنی با آنها رفتار می

و الَذیِنَ  مَعَهُ إذْ قَالُواْ لِقَوْمهِمْ إِنَا بُرَءَؤاْ مِنکُمْ وَ مِمَا تَعْبُدُونَ  اهِیمَفیِ إبرَ

اءُ حَتیَ ضُ وَ الْبَغۀینَکُمُ الْعَداومِن دُونِ اهللِ کَفَرْنَا بِکُم وَ بَدَا بَینَنَا وَ بَ

 (.2/ممتحنه) «.تُؤمِنُوا بِاهللِ وَحْدَهُ

 اوت و بغض، از مصادیق حبّ است؛اما بیان شد که این عد

خدای سبحان نیز این نکته مطرح است  چنانکه در بحث از رحمانیتِ

ق رحمانیت یکه رحمت پروردگار فراگیر است و غضب نیز از مصاد
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که خشم پدر نسبت به  ؛ همچنان(277: 9372جوادی آملی، )خداست 

االهی غضب . گیرد فرزند و طبیب نسبت به بیمار، از محبت نشأت می

جوشد؛ دشمنی مؤمن نیز  کران او می در مورد گنهکاران، از رحمت بی

 .در همزیستی با کفار معاند، از مظاهر محبت است

فکار معاند است؛ زیرا ااقتضای رحمت و محبت االهی، دشمنی با 

 ۀبنابراین در ادام. افزایی اخالقی بدون آن ممکن نیست تربیت و هم

آیات مذکور، غایت و هدف از دشمنی ابراهیم با کفار چنین بیان شده 

؛ پس محبت االهی در (2/ممتحنه) «.حَتیَ تُؤمِنُوا باهلل وَحدَهُ»: است

کند، تا به  فکار معاند، عداوت و برائت را اقتضا میاهمزیستی با 

 .اغوت و پذیرش والیت االهی بینجامدطا از والیت هخروج آن

بت به کافران و معاندان و دعا برای هدایت آنها، از جواز بذل مح

ما کانَ لِلنِبی » :شود توبه نیز برداشت می ۀسور 992و  993آیات 

بَعْدِ ما مِن  وَالِذینَ آمَنُوا یسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکینَ وَ لَوْ کانُوا أُولی قُرْبی

اسْتِغفارُ إبْراهیمَ ألَبیهِ إالَ  وَ ما کانَ*  هُمْ أَصْحابِ الْجَحیمنَ لَهُم أَنَتَبَیّ

هٌ انَ لَهُ أنَهُ عَدُوً هلل ِ تَبَرَأ إِنَ إبْراهیمَ لَأوَاهُ فَلَمَا تَبَیّعَنْ مَوْعِدَهٍ وَعَدَها إیّ

 (.992-993/توبه) «.حَلیمٌ

و مؤمنان را از دعا و ( ص)خدای سبحان در این آیات، پیامبر 

ند، نهی ا است اصحاب جحیماستغفار برای مشرکانی که قطعی 

مهرورزی و رابطۀ عاطفی با   کند، حتی اگر از نزدیکان باشند؛ پس می
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طور  شان قطعی نیست، اشکالی ندارد؛ همان مشرکانی که جهنمی بودن

محبت داشت و به او وعدۀ استغفار داد، ولی  ربه آز( ع)که ابراهیم 

 .بعد از آنکه قطعی شد او دشمن خداست، از او برائت جست

 (.992 -993جوادی آملی، درس تفسیر سورۀ توبه، ذیل آیات )

شان نیست و  کافران و مشرکانی که امیدی به اصالح :مرحلۀ سوم

است که شوند و قطعی  از عداوت با خدا و مؤمنان هرگز منصرف نمی

وار مهرورزی نیستند و باید از آنها ااینان سز. اصحاب جهنم هستند

ها نبرائت و دشمنی با آ. اظهار برائت کرد و به دشمنی با آنان پرداخت

از مصادیق محبت و رحمت پروردگار نیست، بلکه از مصادیق غضب 

 .االهی است که موجب هالکت و نابودی و خلود در دوزخ است

ئتی که از مصادیق محبت نیست و تجلی غضب پس دشمنی و برا

االهی است، نه رحمت واسعۀ پروردگار، فقط در برابر کسانی است  

شود مگر از طریق  شان یقینی است؛ و آن معلوم نمی که جهنمی بودن

درس  جوادی آملی،) .وحی معصومانه و مردن در حال کفر و شرک

 (.992 -993توبه، ذیل آیات  ۀتفسیر سور

 نتیجه

های اخالقی با  برنامۀ قرآن در همزیستی، نهادینه کردن ارزش

ترین عامل در تحقق  افزایی فضایل است؛ و مهم رویکرد تربیتی و هم

مقصود، محبتی . های مختلف اجتماعی است آن، محبت میان گروه
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است که از محبت االهی نشأت گیرد و به بیان خواجه نصیر از خیر 

و یا « محبت هلل»و « محبت فی اهلل»محض انگیخته شود که به آن 

های اخالقی در  گویند؛ و حاصل آن، صیانت از ارزش« محبت اخیار»

روابط اجتماعی است؛ ولی محبتی که به انگیزۀ منافع و لذات مادی 

 .ایجاد شود، در معرض فساد و تباهی است

یابیم که محبت در همزیستی پیامبر  با بررسی آیات قرآن درمی

ای دارد؛ و محبت ایشان به تناسب شرایط  ن، نمود ویژهو مؤمنا( ص)

یابد؛ گاهی به شکل  ای خاص می های اجتماعی مختلف، جلوه و گروه

ت است و گاهی به خشونت و عداوت، و گاهی نیز الفت و مودّ

شود؛ و همۀ آن موارد، از مصادیق محبت االهی  موجب برائت می

 .کند جلوه میو مؤمنان ( ص)است که در همزیستی پیامبر 

قرآن در بیان محبت برای تربیت اخالقی در همزیستی، به رابطۀ 

 .کند پیامبر با دیگران، مؤمنان با یکدیگر و مؤمنان با کافران اشاره می

را رسول رحمت معرفی کرده، او را در ( ص)قرآن پیامبر اسالم 

بنابراین محبت او گاهی برای . داند هدایت و تربیت مردم حریص می

ت و استن جامعه به فضایل و پیراستن از رذایل، به شکل مودّآر

شود بدون هیچ رأفتی به درمان  یابد؛ و گاهی الزم می رأفت، ظهور می

 .جامعه بپردازد
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ای  مؤمنان در همزیستی با یکدیگر، موظف به مهرورزی و رابطه

برادرانه هستند و والیت ایشان بر یکدیگر آنها را به اصالح یکدیگر 

ا گاهی دعوت به غیر است هآن الزمۀ اصالح و والیت میان  .دارد وامی

و گاهی زجر شرّ؛ گاهی صلح است و گاهی جنگ؛ و همه، مظهر 

محبت االهی در وجود مؤمنان است که سبب دفع رذایل از جامعۀ 

 .شود ایمانی می

برخی از کفار با مؤمنان در صلحند و گروهی نیز اهل عداوت و 

اما در همزیستی با گروه اول، نفس مهرورزی منهی  .قتال با مؤمنانند

ت با نیست، بلکه قرآن به حسن رفتار با آنها امر کرده، از وجود مودّ

ای دوستانه با آنها  گروهی از کفار تصریح نموده و به برقراری رابطه

باره، آنچه از آنها نهی شده، محبتی است که به  در این. امید داده است

منجر شود و مؤمنان را به یاری آنها وادارد، ولی  پذیرش والیت آنها

محبتی که سبب خروج آنها از والیت طاغوت و پذیرش والیت 

 .، بسیار ممدوح است االهی شود

. ت با کفاری که با مؤمنان در عداوتند، نهی شده استاما مودّ

اند تا سبب پایان عداوت و  ای محسنانه مؤمنان ابتدا موظف به رابطه

پذیرش والیت مؤمنان شود؛ چنانچه در عداوت خویش، لجاجت 

ورزند، قتال با آنها و برائت از آنها ضروری است؛ البته این نیز از 
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دف ارتقای آنها به مقام ایمان انجام مظاهر محبت االهی است که با ه

 .گیرد می
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 6اخالقی حکایت وسه بیست
 دکتر نصراهلل پورجوادی

 مقدّمه.6

در کتابخانۀ چستربیتی مشتمل است  3622مجموعـۀ خطّی شمارۀ 

آثار این مجموعه را  .عربی دربارۀ کالم وتصوّف مّچندین اثر مه بر

آربری درفهرست نسخه های خطی عربی این کتابخانه معرّفی کرده 

 (Handist of the Arabic Manuscripts.vol.III.Dublinاست

1958.pp78-81j.A.Arberry.The Chester Beatty Library. .) آربری

شماره معرّفی کرده است، که همۀ آنها  96آثار این مجموعه را ذیل 

از ابوجعفر عمربن  االیمان مختصر شعباوّلین اثر . به عربی است

اثری  االیمان شعباست و ( ق..ه 611م)الشافعی  عبدالرحمن القزوینی

دومین اثر (. 282م )است کالمی از ابوبکر احمد بن الحسین البیهقی 

                                                           
 .92، شمارۀ 9362، آذر و اسفندمجلۀ معارف. 9
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آثار دیگر . است( 820م)غزالی  احمد مجالس نحصر به فردنسخۀ م

عبدالرزاق کاشانی،  این مجموعه از ابومنصور معمراصفهانی،

این نسخه . عربی است ابن سینا، ابوحامد غزالی، و الدّین کبری، ابن نجم

بن ابوالمکارم مأمون  توّسط محمد (ق..ه 207و 206)تاریخ در

کاتب یا بانی این نسخه احتماالً . است الزاکانی استنساخ شده القزوینی

 از چندین اثر. یکی از شاگردان یا پیروان عبدالرّزاق کاشانی بوده است

صدرالدّین قونوی،  پیروان او مانند عبدالرّزاق کاشانی و عربی و ابن

فهرستی که آربری . الدّین نشان می دهد را به عرفان محیی وابستگی او

آثار کوتاه  عالوه بر. بسیار مجمل است از این اثر تهیّه کرده است

الی آثار عربی دیده  البه عربی دیگر، چندین اثر پراکنده به فارسی در

اشعار . ای مختصر به آنها رد شده است شود و آربری با اشاره می

مطالب فارسی سؤاالتی است از . فارسی نیز در این مجموعه هست

عبداهلل انصاری، سخنانی از خواجه  پاسخ او دربارۀ سماع، غزالی و

ابوسعید  ابویزید بسطامی، حسن بصری،)ه یّکلمات مشایخ صوف

اشعاری منسوب به ابوسعید و غزالی و مولوی  و( خفیف نبالخیر، ا ابی

ابن  الحکم فصوصسؤاالتی که دربارۀ  و عزّالدّین محمود کاشانی، و

 .اند هایی که به آنها داده عربی شده و پاسخ

 شود که ما در فارسی، بیست و سه حکایت دیده می میان آثاردر 

. نویسندۀ این اثر معرّفی نشده است. ایم چاپ کرده اینجا استخراج و
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تر  منابع قدیم صوفیانه دارد، البتّه از ها که جنبۀ اخالقی و این حکایت

دانیم که  نمی. آنها به گوش ما آشناست بیشتر. گرفته شده است

و . چند منبع جا از یک منبع گرفته است یا از ها را یکنویسنده همۀ آن

خود آنها را به فارسی  دانیم که منبع یا منابع او عربی بوده و نمی

با توجّه به . یا مستقیماً از منابع فارسی اقتباس کرده است برگردانده،

ابیات عربی متعدّدی که نقل شده است، احتمال اینکه منبع اصلی 

عوفی  این حکایت را ای از پاره. باشد بیشتر است نویسنده عربی بوده

تر  پخته ولی نثر عوفی شیواتر و است، آورده تاالحکای جوامع در

ها  در یادداشت بعضی از حکایت عوفی را ما برای مقایسه، است و

. نویسنده متعلّق به قرن هفتم است به هر تقدیر، ظاهراً نثر. ایم آورده

کوشش بنده برای یافتن منبع یا . باشد باید تر گرچه منابع او قدیم

 های دیگری از منابع این حکایات به نتیجه نرسید و فقط روایت

عربی دیگر پیدا کردم که  منابع فارسی و در ها را این داستان بعضی از

توان ردّ این  می البتّه با جستجوی بیشتر. ام کرده یادداشتها ذکردر 

باری، با . یافت نیز عربی دیگر های فارسی و کتاب ها را در داستان

 ی است ونها تازه نیست، به هر حال خواند وجود اینکه این حکایت

هم از لحاظ آشنایی با  لحاظ اجتماعی و متعدّدی دارد، هم از فواید

هم از لحاظ  تاریخ تصوّف و تعالیم اخالقی در تمدّن اسالمی و

 .نحوی مطالعۀ خصوصیّات زبانی و
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فتوّت و . چنانچه اشاره شد، اخالقی است ها، موضوع این حکایت

از خود گذشتگی فضایلی  فداکاری و ایثار و نوازی و میهمان مروّت و

چند . ها را تشکیل می دهد است که موضوع اصلی این حکایت

های ششم  هم دربارۀ مسألۀ خاصّی است که در قرن (6و8و2)حکایت 

ی، در رأس خصوص مورد توجّه نویسندگان آثار اخالق ههفتم ب و

مسألۀ نگاه کردن به زن : ایشان نویسندگان و علمای حنبلی، بوده است

 .آمرد نامحرم و

ت معلوم نیست، ولی از اهویّت نویسنده یا مترجم این حکای

سلیقۀ او پیداست که وی شیعه بوده، یا تمایالت شیعی  انتخاب و

یعنی وی هیچ حکایتی از خلفای مورد توجّه اهل سنّت . داشته است

نقل نکرده، ولی در عوض از حضرت علی  عثمان، عمر و ابوبکر و

حکایت ( )ع)و همچنین از امام صادق ( 93،96،20های حکایت( )ع)

 .حکایاتی آورده است(  99

ولی . خط این مجموعه نسخ است، نسخ خوش و نسبتاً خوانا

شده و  میکروفیلمی که در اختیار بنده است در بعضی از جاها تار

. این موارد البتّه زیاد نیست. ت را تا حدودی ناخوانا کرده  استعبار

زحمت . کند تصحیح را دشوار می ولی به هر حال، گاهی استنساخ و

. اند استنساخ و تصحیح اولیۀ این حکایت را خانم ژالۀ باختر کشیده

الخطّ نسخه تغییری داده نشده است، مگر گذاشتن سرکش  در رسم
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چند مورد نیز عبارت متن تصحیح شده  پ درهای چ و  گاف و نقطه

حروف یا کلماتی هم که به  .پانوشت توضیح داده شده است که در

 .متن افزوده شده در داخل دو قالب آمده است

 متن حکایات .2

 9حکایت 

دستِ آلوده پیش داشت که . گدایی به در دکان عطّاری رفت

گالب به زیان  ]د[ای جوانمر :عطّار گفت! بر دستم ریز ای هگالب پار

 !دستی به دست آر مرا بخیل مپندار و. ترا سودی نکند آید و

 

 2حکایت 

چون از طعام . اند که جوانمردی غریبی را مهمانی کرد آورده

ریخت تا  دست ایشان می خوردن فارغ شدند کنیزکی بیامد و آب بر

در فتوّت زشت است که زنی : آن مرد غریب گفت. شستند دست می

 چندین سال: آن جوانمردان گفت یکی از. دست مردان ریزد آب بر

ام  حاضر شده ]د[هر روز به سفرۀ این جوانمر ست تا درین مقامم وا

 چشم بر. ریزد یا مرد دست من می ام که زن آب بر هرگز ندانسته و

هم باید تا ما را دل بدان نکشد که در حقّ آزادمردی به طعن مدخل 

 .سازیم
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 3حکایت 

 زفاف آبله بر اند که جوانمردی زنی خواست، و پیش از آورده

اهل قبیلۀ زن همه اندُهناک . رویش زشت گشت روی زن پیدا شد و

ازین  ]د[چون جوانمر. ترسیدند که او البته زن را رد کند گشتند و

چنان اظهار کرد که هیچ  حالت آگاه شد خود را نابینا ساخت و

چند  و. وی دادند الی زن را بهح بیند تا حزن ایشان زایل شد و نمی

آن آزادمرد چنان اظهار کرد . آن زن درگذشت بعد از. وی بود سال با

بنمود که خود را از آن جهت نابینا ساخته بود تا  بیند و که چیزی می

 .این غایت مروّت است و. شکسته نشوند دل اهل او زن و

 2حکایت 

مروّت نیست که : اند که جوانمردی غالم خویش را گفت آورده

بستان و به بازار برو  صد دینار. را شناسند صدقه به کسی دهند که او

. آمد به بازار برداشت و غالم زر .اوّل درویشی را که ببینی به وی ده

. مزد سر تراشیدن نداشت تراشید و او می پیری را دید که حلّاق سر

کرده بودم  ق ده که من نیّتگفت به حالّ پیر. غالم آن زر به وی داد

! زر بستان: ق را گفتغالم حالّ. که هرچه مرا فتوح شود به وی دهم

اجر خود  .ت کرده بودم که سر او خدای را بتراشممن نیّ: حلّاق گفت

غالم . دو نستدند و هر. فروشم با خدای تعالی به صد دینار نمی

 .زر بازآورد بازگشت و
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 8حکایت 

ه بزرگان عبّاد مکه بود ـ ب اند عبداهلل بن عبدالرحمن ـ از آورده

. مستمع شد مۀ گوینده بشنید، بایستاد والّس آواز. ذشتگ راهی می

 .درخواست تا درآید او از را بدید بیرون آمد و مه چون اوسیّدِ سالّ

را جایی  بشنید، به شرط آنک او. الحاح کرد مبالغه نمود و. قبول نکرد

 و. فرمان به جای آورد. نبیند را مه اوسالّ مه را ببیند وبنشاند که سالّ

مه را نزد او خواست سیّد سالمه تا سالّچون زمانی بنشست دستوری 

آوردند  مه را نزد اوچون سالّ. د مبالغه کرد قبول کردآورد ابا نمود سیّ

عبداهلل . أنا واهللِ أحبّکَ: کنیزک گفت. شدوقتش به سماع او خوش 

أن أضمّکَ اِلیّ وتضمُنَی  وأحبّ: کنیزک گفت. أنا واهلل کذلک: گفت

 مانع چیست و: کنیزک گفت .أنا واهلل کذلک و: عبداهلل گفت. إلیک

األخِلّاءُ یومَئِذٍ بَعضُهُم »: ام که از حق تعالی شنیده: گفت. جای خالیست

تو دوستی  دارم که میان من و کریه می ، و9«.قینلِبعَضٍ عَدُوُ اِالَ المتّ

اگر : مه گفتسال. قیامت به عداوت انجامد روز االمر در آخر باشد و

از عذاب : عبداهلل گفت. رحمت حق تعالی ناامید نگردیم توبه کنیم از

آمد و با سرِ  چشمش می اشک از برخاست و مفاجا ایمن نتوان بود، و

 .خواندندی 2القس مۀاز آن را سلّا مردم بعد و. عبادت رفت طاعت و
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 شعر

ــم ــد ک ــوتُ ق ــن خل ــوی بم ــی اه  فیمنعن

  
ــه ــاء منــ ــوف و الحیــ ــذرُ و اهلل خُــ  الحــ

   
ــوی ــالح اهـ ــوی و المـ ــهم أن أهـ  اُجالسـ

  
ــیس ــی ولـ ــی لـ ــرامٍ فـ ــنهم حـ ــرُ مـ  وطَـ

   
 معصــــیهٍ  إتیــــانُ  ال الحــــبُ  کــــذلک 

  
ــر ال ــی خیـ ــذَه فـ ــن لـ ــدها مـ ــقرُ بعـ  سـ

   
 6حکایت 

روزی غالمی خوب  -اهلل علیه  ۀرحم -اند که حسن بصری  آورده

 سیّدِ غالم بدانست و. از حسن خلقت او تعجّب نمود صورت بدید و

الحاح  مبالغت و. قبول نکرد. بدو بخشید را پیش حسن آورد و او

به روی  آن حسن عهد کرد که هرگز بعد از. بسیار کرد تا قبول کرد

کرد تا مُلتَحی شد و  غالم خدمت او می و. آن غالم ننگرد و نظر نکند

آب به  فتابه پیش حسن آورد وآ تا روزی طشت و. حسن ندانست

 آب بدید و گفت الحمد حسن خیالِ ریش او در. ریخت دست او می

 .بک االفتنانهلل الّذی نجانا من 

زمین سعدان به  هم درین معنی روایت کنند که جماعتی از و

جوانی امرد  آمدند و -سلّم  اهلل علیه و یصلّ -زیارت پیش پیغمبر 

 -سلم  اهلل علیه و صلی -برابر رسول . روی با ایشان بود خوب
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 .از پس بنشین و فرمود که برخیز -م السال علیه -بنشست رسول 

: اهلل أنتَ تخاف من النّظر؟ فرمود یا رسول: صحابه گفتند. چنان کرد

 .واهلل اعلم. فتن به أخی داود اأوّال اخاف ممّ

 7حکایت 

. هزار درهم بخرید را به دوازدهاند که جوانمردی سرایی  آورده

غالم را گفت ببین تا . چون به خانه آمد شبانگاه گریۀ عظیم شنید

. تفحص کرد غالم بیامد و. گرید چرا می گرید و کیست که می

به سبب : گفتند. اصحاب خانه بودند که آن خانه را فروخته بودند

ا خبر خواجه ر غالم بازآمد و. گرییم مفارقت وطن می استیحاش از

ایشان را بگو که خانه را صبحدم تسلیم شما  برو و: خواجه گفت. کرد

. با ایشان بگفت غالم برفت و. هزار درهم شما راست کنم و آن دوازده

 .بامداد به خانه بازآمدند خواجه کردند و آفرین بر هزار خرّم گشتند و

 2حکایت 

بوستانی  کرد و معن در اند که شخصی قصۀ معن زائده می آورده

 ،آنجا نبشت این بیت بر لوحی برگرفت و. آن نبود را راه در بود که او

 شعر

ــا ــود ایــ ــاج جُــ ــاً نــ ــاجتی معنــ  بحــ

  
ــالی ــفیع ســــواک معــــن إلــــی فمــ  شــ
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چون لوح نزد . رفت بوستان می9 ]در[جوی آب انداخت که  در و

را حاضر  فرمود تا او ]و[. بخواند برگرفت و معن رسید، بدید و

 تا هزار ]فرمود[ !آری: ای؟ گفت پرسید که این بیت تو گفته. کردند

دینار بود به وی  دُرّی دیگر که قیمت آن هزار دینارش بدادند، و

 هزار همچنان دُری و روزی دیگر همان مرد را حاضر کرد و و. دادند

. دینار هزار دُرّی و و برین موجب تا ده روز هر روز. دینارش بداد

گفت رأی صواب آن است که تو این زر و دُرها  وزیر معن آن مرد را

 شود و بسیار پیش از آنکه امیر را خبر باشد بروی که زر برگیری و

وزیر این سخن شنید زرها  آن مرد چون از. تو بازستاند از آخر

گفتند . را طلب کرد روز یازدهم معن او. برفت دُرّها، و برداشت و

روز  بیامدی همچنان هر و که اگر اقامت نمودی سوگند خورد. برفت

  .خزانه هیچ نماندی دادی تا در این مقدارش می

 1حکایت 

اند که جوانمردی قصد دوستی کرد و حاجت خود را بر  آورده

بنشست شرم  چون نزد وی شد و. درجیب نهاد ای نبشت و رقعه

 ای هبعد از لحظ قصّه برو عرض نکرد، و عرض حاجت، و داشت از

و ا حال تفرّس بدانست که احتیاج از جوانمرد از. به خواب رفت

ه رقعه ب جیب او کرد و دست در بنشست و نزد او آمد و. پوشاند می

                                                           
 .باشد« از»ممکن است . ح نیستضاین کلمه در نسخۀ عکسی وا. 9
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جای رقعه ه ب کرد و ای هصرّ در بخواند بعد از آن پنجاه دینار .در آورد

جوانمرد چون . اش فرستاد به خانه 9...و ای هکسو جیبش نهاد و در

مایحتاج در خانه دید و  ،به خانۀ خود آمد ،بیرون آمد گشت و بیدار

 .زر در جیب

 90حکایت 

از وی چیزی  ی نزد جوانمردی رفت وصاند که شخ آورده

طریق صواب آن است که  :گفت. هیچ نیافت که بدو دهد. خواست

من دعوی کنی من معترف شوم؛  درم بر ده هزار مرا به قاضی بری و

حبس  من نگذارند که من یک شب در مرا در حبس کنی که خویشان

آن مرد فرمان به جای آورد . مرا بیرون آورند بدهند و بمانم، البته زر

. قاضی حکم به حبس کرد. او معترف شد او را به قاضی برد و و

 مال ادا کردند و او یافتند بیامدند و چون ازین حال خبر خویشان او

 :، بیتخوانداین بیت فرو  حبس بیرون آوردند و را از

 یُعاتِبُنی فی الدّین قومی وانّما 

 یونی فی أشیاء تکسُبُهم حَمداد

 99حکایت 

پنداشت که  .شد بیدار. مسجدی خفته بود اند که شخصی در آورده

اهلل  رضی -اتفاقاً امام جعفر صادق . اند برده همیان زر با خود داشت و

                                                           
 .باشد« مایحتاج»رود  یک کلمه در اینجا خوانا نیست، احتمال می. 9
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آن مسجد  را در آن شخص چون هیچ کس دیگر. کرد نماز می -عنه 

امام فرمود که ترا چه شده است؟ . به امام درآویخت ندید، ناچار

اکنون که بیدار شدم همیان . اینجا خفته بودم همیان زر داشتم و: گفت

 امام جعفر از. کسی دیگر درین مسجد نیست ]تو[ غیر ازه نیست و ب

با من : گفت. هزار دینار: همیان زر تو چند بود؟ گفت: پرسید که وا

امام هزار دینار به . آن مرد با او برفت. بستان هزار دینار خانه آی و به

. چون با نزد رفیقان آمد حال بگفت. زر او بهتر از وی داد، بسیار

آن مرد تفحّص  .گفتند همیان اینجاست را مالمت کردند و ایشان او

او دخترزادۀ رسول : گفتند. کرد که آن شخص که زر به من داد کیست

نزد  آن مرد برخاست و. عنه بود -اهلل  رضی -خدای امام جعفر صادق 

. باز داد خواست و زر عذر زاری کرد و قدم او افتاد و در امام رفت و

ر کردیم دیگ گفت چیزی که خدای را از خود دور امام قبول نکرد و

 .باز نستانیم

 92حکایت 

روایت است که گفت روز یرموک  9ه عَدیّفاز حذی باب ایثار در

به طلب  من مشکی آب برداشتم و. شدند مردم از تشنگی هالک می

گفتم اگر او را بیابم و اندک رمقی از وی . خویش بیرون رفتم مّع ابن

شهادت  فِرُچون بدو رسیدم به شُ. باقی بود شربتی آب به وی دهم
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من  مّع ابن. تشنگی آهی بزد و جوانی نزد او افتاده بود از. رسیده بود

. چون پیش وی رفتم هشام بن العاص بود. اول آب به وی ده: گفت

 خواستم که آبش دهم اشارت کرد به پیری که نزدیک او افتاده بود و

 مّع نخست ابن :چون پیش پیر آمدم گفت. را ده نخست او: گفت

آمدم  چون نزد ابن عمّ. ما ترست از که او به آب محتاج خویش را ده

نزدیک پیرآمدم . با سرهشام رسیدم او نیز فرو رفته. درگذشته بود

هیچ آن آب نخوردند از جهت ایثار  همه درگذشتند و. وفات یافته بود

 .یکدیگر بر

 93حکایت 

بیرون کنیزکی بود که به حوائج  -السالم علیه -امیرالمؤمنین علی را 

را  هرگه که او. آن کنیزک داشت آمدی و او را مؤذّنی بود که نظر بر

 :چون حکایت دراز کشید کنیزک گفت. واهلل احبّک انا: بدیدی گفتی

فاصبری حتّی تُوَفَینا : جوان گفت. این حال با امیرالمؤمنین بگویم

 هو اصبری حتّی یحکم اهلل بیننا و اُجُورَنا مَن یُوَفّی الصابرین و

: گفت را بخواند و او. منین را اعالم کردؤکنیزک امیرالم. خیرالحاکمین

 .بخشید کنیزک را بدو یا هذا قد حکم اهلل بیننا، و

 92حکایت 

. دشمنی خشم گرفت اند که روزی بر مأمون خلیفه روایت کرده از

چون آن دشمن را بند . هالک گردانند را طلب کنند و فرمود تا او
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 رکعت نماز گزارد و بعد از دو آوردند برخاست وکرده پیش مأمون 

از بهر آنکه حق : دانی که چرا نماز کردم؟ گفت: آن شخص پرسید که

گزارم که حق  بهر آن این شکر از نه،: گفت. داد من ظفر تعالی ترا بر

را گرامی داشتند و  دل من انداخت، و بفرمود تا او تو در تعالی عفو از

 .کردند شرهای

 98حکایت 

. او طلب داشت سلطان از ،جوانمردی را غالمی بود بغایت پاکیزه

غضب شد و بفرمود تا آن  سلطان در .جوانمرد غالم را تسلیم نکرد

 او زدند تا غالم را تسلیم کند و هزار چوب بر جوانمرد را بگرفتند و

را  او. رها نکرد آن جوانمرد هزار چوب بخورد و. دست بازدارد

شبی  آن شب احتالم واقع شد، و را هم در او قاًاتّفا .محبوس کردند

. بود بغایت سرد که از غایت سرما خمر فسرده بود و جمر فرو مرده

نبود، یخ بشکست و غسل . جوانمرد برخاست و آب طلب داشت

گفت شرم داشتم که از بهر ! گفتند به نفس خویش مخاطره کردی.کرد

سردی آب صبر  از بهر خالق بر کنم و هزار چوب صبر مخلوق بر

 .نکنم

 96حکایت 

. جوار مسجد بود فُندق نصارا در. مسجد افتاد گویند سالی برق در

اند؛ خمرخانۀ  مسلمانان گمان بردند که نصرانیان مسجد را سوخته
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که  آنها را چون سلطان را خبر شد، جماعتی از. ایشان را بسوزانیدند

شت که در چند بنوای  هرقع خمرخانه سوزانیده بودند بگرفت و

ها  تا آن رقعه بفرمود و 9لدبعضی قطع ج در بعضی قتل نوشته بود و

نبشته   هآن رقع آنچه بر هر یکی رقعه برگیرند و ایشان نپراگنند و را بر

میان آن جماعت شخصی  در و. باشد با صاحب رقعه به جای آورند

آن جماعت  یکی از. رقعۀ او قتل نبشته بود در مادری داشت و بود و

 نیست و مرا مادر در رقعۀ قتل نبشته، و با او گفت که ترا مادرست و

من  بهرقعۀ خویش  من جلد نبشته است، رقعۀ من بستان و ۀرقع در

چنان . تو به قتل تو اندوهناک نشود مادر ده تا من خود را فدا کنم و

جهت  ؛فرمود تا جمله را رها کردند سلطان قصّۀ ایشان بشنید و.کردند

 .یک نفس که ایثار کرد اکرام آن

 -کرّم اهلل وجهه  -حدیثی درست است که امیرالمؤمنین علی  و

وقتی که صنادید قریش جمع شده  را فدای رسول کرد در نفس خود

مشورت  -صلی اهلل علیه و سلّم  -در باب ایذای رسول  بودند و

آن قرار گرفت که از هر قبیله یکی بیرون  کردند، تا رای ایشان بر می

 متّفق شدند و -سلّم  صلی اهلل علیه و -تل پیغمبر قآید و همه بر 

قصاص کردن  خواستن و و قوم او از خون او در قبایل متفرّق گردد

صلی اهلل علیه  -رسول را  - السالم علیه –جبرئیل . خون او عاجز آیند
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تو امشب کسی را که نفس  یند وگفت ایشان بیا کرد و خبر -سلّم  و

 -پس امیرالمؤمنین علی . جای خود بخوابان کند بر خود بر تو ایثار

امشب  ،تو کردم اهلل من نفس خویش ایثار گفت یا رسول -سالم لا علیه

پیغمبر  چون شب درآمد جماعت بیامدند و. جای خواب تو بباشم بر

توقف  .نبی دیدندعلی را بر فراش  ندیدند و -سالم لا علیه -را 

جبرئیل و  -سبحانه و تعالی  -حق . کردند نمودند و انتظار می

طول ه شما را ب ]از[من یکی  اگر: گفت -سالم لا علیهما –میکائیل را 

دو  صاحب خویش ایثار کنید یا نه؟ هر بر ،مخصوص گردانم عمر

فرمود که چرا چون علی نباشید که . اگر قسمت باشد بکنیم :گفتند

را حراست  او بروید و هر دو را ایثار محمّد کرد؛ اکنون خودنفس 

بالینش  یکی بر بیامدند و  -السّالم ماعلیه – جبرئیل و میکائیل. کنید

بخ بخ  :گفتند را نگه داشتند و می تا صبح او ین ویپا یکی بر نشست و

 :شعر .همالئکَتُ ]و[یباهی بک اهلل  ،یا علی

 بها  الجوادتجودُ بالنَفسَ ان حسن 

 الجود ۀیوالجواد بالنفس اقصی غا

 

 97حکایت 

عورتی  ۀبر خان. اند که عمر عبدالعزیز شبی بیرون آمده بود آورده

. را با آب بیامیز شوبی اللّبن، شیر: گفت زن با دختر خود می. بگذشت
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روز ندای امیرالمؤمنین نشنیدی که بر مردم یای مادر، د: دخترگفت

ما ظاهراً فرمان او  نشاید که آب بیامیزند وه ب کرد که شیر را حرام

خانه را  سخن دختر بشنید در چون عمر .بریم و باطناً خالف کنیم

خود  را از بهر پسر بامداد کسی را بدیشان فرستاد و دختر نشان کرد و

واهلل ولیّ . بخواست و آن دختر به برکت صدق خود بدان پایه رسید

 .الصّادقین

 92حکایت 

سیصد و هشت مرید با او  به ری رسید و مّاند که حاتم اص آورده

بازرگانی ایشان را مهمانی کرد و . بودند و به عزم حج بیرون آمده بود

ما  ،هیچ کار داری؟ چه: بامداد حاتم را گفتند. شب پیش او گذاشتند

را  شما اگر: حاتم گفت. رویم را فقیهی رنجورست به عیادت او می

نظر کردن به  عیادت مریض فضیلت بسیار دارد وفقیهی رنجورست 

و آن . روا باشد: بازرگان گفت. من نیز با شما بیایم ،فقیه عبادت است

مقاتل  چون به در خانۀ ابن. بن مقاتل محمد،ری بود  فقیه قاضی

دستوری . غایت بلند دید آراستهه کرد درگاهی ب رسیدند، حاتم نظر

آرایشی  سرا آنچنان عالی دید و حاتم در. آمد اجازت بار. خواستند

بغایت  .های گوناگون پرده داران و اعوان و پرده عظیم کرده وحُجّاب و

 های گرانمایه و مقاتل آمدند، فرش چون نزدیک ابن. شد متفکّر

بالینش ایستاده، مروحه در  خفته و غالمی بر او های نفیس، و طرح
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 .حاتم بایستاد پرسید، و بازرگان بنشست و می. راند دست مگس می

: حاجتی داری؟ گفت: گفت نشست،. مقاتل اشارت کرد که بنشین ابن

مقاتل  ابن. راست بنشین تا بپرسم: حاتم گفت! بگو: قاضی گفت. آری

علم از : پس حاتم پرسید که. به غالمان اشارت کرد که او را بنشاندند

 از :از که روایت کرد؟ گفت او: گفت. ثقات از: که به تو رسید؟ گفت

از : روایت کردند؟ گفتکه اصحاب رسول از  :گفت. اصحاب رسول

. حق تعالی جبرئیل از از جبرئیل و: گفت از کجا؟ پیغمبر: گفت.پیغمبر

حق تعالی به پیغمبر رسانید و پیغمبر  آنچه جبرئیل از در: حاتم گفت

ثقات به تو، هیچ شنیدی که هر که  اصحاب به ثقات و به اصحاب و

غلمان بیش  اعوان و حُجّاب و خُدّام و امیر باشد و در سرای خویش

: حاتم گفت. نه: را منزلت پیش حق تعالی بیش باشد؟ گفت دارد او

 چنان شنیدم که هر که در دنیا زاهد باشد و :گفت پس چون شنیدی؟

چیزی به آخرت فرستد  مسکینان را دوست دارد و به آخرت راغب و

پس تو به که اقتدا : حاتم گفت. درا نزد حق تعالی منزلت بیش باش او

امثال  مرود ون اصحاب و صالحان یا به فرعون و ای؟ به پیغمبر و کرده

 ،السّوء؟ امثال شما جاهالن را طالبان دنیا ببینند ایشان، یا به علماء

نباشم؟ این بگفت و  چرا بهتر او من از ،گویند عالم بدین صفت است

مقاتل را مرض  ابن. حاتم اصم استرا گفتند که این  او. بیرون آمد

شد، مردم حاتم را  آن چون این حکایت مشهور از بعد. زیادت گشت
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مرادشان  را مال بیش ازین است و در قزوین عالمی است و او :گفتند

 نزدیک طنافسی آمد و حاتم قاصد به قزوین رفت، و. طنافسی بود

ماز مرا تعلیم مفتاح ن خواهم که مبتدأ دین و ام و مردی اعجمی: گفت

 و. کرامۀً نعم و: طنافسی گفت. کنی و بیاموزانی که وضو چگونه کنم

گوش : پس حاتم گفت. غالم ظرفی آب بیاورد. گفت آب بیار غالم را

. طنافسی بنشست. دار تا وضو سازم، هرچه خطا باشد مرا بگوی

. شست و ذراع را چهار نوبت بشست میحاتم هر عضوی را سه بار 

سبحان اهلل، من در کفی : حاتم گفت. یا هذا أسرفت: طنافسی گفت

طنافسی ! در جمع این همه مال اسراف نکردی تو آب اسراف کردم و

تنگ شد و چهل  دل. را مقصود چه بود از این سخن بدانست که او

 .واهلل اعلم. بیرون نیامد خانه رفت و روز در

 91حکایت 

و . شگفت نمی او هیچ از گویند شخصی از عرب کنیزکی داشت و

چون هیچ نماند، بر . خرج کرد هرچه داشت برو. مردی توانگر بود

زن . کرد انفاق می برو ستد و ایشان می رفت و چیزی از دوستان می

مرا بفروش،  چنین مکن و: با او گفت که. بدانست که حال چیست

را برگرفت  مرد او. را بار دیگر بهم رساند شاید بُوَد که حق تعالی ما

عرض  برو برد که عامل پارس بود و بن مَعمَر9بن عبیداهلل پیش عمر و
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فروشی؟  به چند می: پرسید که. غایت خوش آمده را ب او و. کرد

. به صدهزار درم، و بسیار به ارزد که قیمت به وضع است:گفت

مرد قبض کرد،  چون زر بداد و و. را بدان قیمت بستد معمَر او ابن

 :بدیهه فروخواند در گریست و یزک میکن. خواست که بیرون رود

ــاً ــال لـــک هنیئـ ــذی المـ ــد الّـ ــتّه قـ  قبضـ

  
 تـــذکّری الّـــا کفّـــی فـــی یَبـــقَ قلـــم

   
ــول ــی أقـ ــین لنفسـ ــت حـ ــی جاثـ  بمقلتـ

  
ــی ــد أقلـ ــان فقـ ــب بـ ــری أو الحبیـ  اکثـ

   
ــوبُ ــمّ قلــ ــی بهــ ــؤاد فــ ــرّّح الفــ  مبــ

  
ــاجی ــه أنــ ــاً بــ ــل قلبــ ــر طویــ  التفکّــ

   
این ابیات انشا  بشنید زار بگریست ومرد چون آن ابیات از کنیزک 

 ،کرد

 :شعر

 یکــن  لــم  عنــکِ  بــی  الــدّهر  قعــودُ  فلــوال

  
ــا ــذِری المـــوتَ ســـوی شـــیء یفرّقنـ  فاعـ

   
 

 التفکّــــــر کثیــــــر قلبــــــاً بــــــه انــــــاجی

   
ــک ــالمُ علیـــــــ ــارۀَ ســـــــ ــا الزیـــــــ  بیننـــــــ

  
ــلَ وال ــا وَصــ ــاء إلّــ ــنُ یشــ ــرِ إبــ  مَعمَــ
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وقد شیتُ، خُذها، »  :بن عبیداهلل چون این ابیات بشنید گفت عمر

شادی تمام  کنیزک و مرد بازگردید با صدهزار درهم و «.فالمال لک

واهلل ال تشتری بمائۀ الف : گفت 9عبیداهلل عمر کران، و بعد از اندُه بی

حالالً   االنسان بین المتحابّین درهم مکرمه فوق هذه ان یجمع

 .ویخلَصهُما من غمّه الفراق

 20حکایت 

 -تنگی پیش رسول  خصی در وقت قحط واند که ش آورده

. ام، مرا طعام ده اهلل گرسنه یا رسول: گفت آمد و -سلّم  اهلل علیه و صلی

پرسید که پیش  های خویش فرستاد و به حجره -سالم لا علیه -ول رس

 والّذی بعثک بالحقّ نبیاً ما عندنا االّ: شما هیچ طعام هست؟ همه گفتند

فرمود که این مرد را امشب  -سلّم  علیه وی اهلل صلّ -رسول . الماء

شخصی از انصار . او باد کند رحمت خدای بر مهمانی که می

 !اهلل من، یا رسول: رخاست وگفتب

این میهمان رسول : را به خانه آورد و اهل خویش را گفت پس او

او باز مگیر، زن سوگند  هیچ چیز از را گرامی دار و خداست، او

و ایشان  مرد گفت برخیز. قوت کودکان  نیستنزد ما جز  :خورد که

خواب ساز تا چیزی نخورند و بخسبند، بعد از  را به حیله و تعلل در

پیش آور؛ چون مهمان  چه داری ثرید کن و هر آن چراغ برافروز و
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چراغ را  کنم و آغاز طعام خوردن کند، برخیز یعنی اصالح چراغ می

یم تا او پندارد یخا میزبان  جنبانیم و بنشین تا ما دست می فرو نشان و

فرمان به جای  زن برخاست و. سیر بخورد خوریم و که ما چیزی می

چون بامداد نزد رسول . ایشان گرسنه بخفتند آورد تا مهمان سیر شد و

بدیشان  نظر -سلم  صلی اهلل علیه و -آمدند رسول  -م السال علیه -

. ههذه الّلیل نۀٍمن فالنٍ وفال لقد عجب اهلل: تبسّم فرمود وگفت کرد و

ثِرونَ عَلی اَنفُسِهِم وَلَو کان بِهِم ؤوَیُ»:این آیت فرو آمد ،آن بعد از

 «.9صۀخَصا

                بعضی از راویان گویند که این در شأن امیرالمؤمنین علی  و

 -اهلل عنها  رضی –این مهمان را پیش فاطمه  فرو آمد و -السّالم علیه -

شبانگاه . ا داشته بودیّدو قرص بود که از برای افطار مه نزد او آورد و

چراغ را در اصالح  مهمان آورد و ثرید کرد و پیش امیرالمؤمنین و

شب  روزه نگشودند و -السّالم  هماعلی –علی و فاطمه  کردن بنشاند و

 .شد گرسنه گذاشتند تا مهمان سیر

 29حکایت 

را سه  او انطاکی جمع شدند وگویند شبی چند کس نزد ابوالحسن 

. آن سه قرص پنج مرد را بدشواری کفایت بودی وین بود وجقرص 

ایشان به نان خوردن  بر سفره پیش ایشان بنهاد و چراغ بنشاند و

                                                           
 .1 ۀسورۀ حشر، آی. 9
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خائیدند تا دیگران پندارند که  همه دست و زبان می. مشغول شدند

یچ ها بحال خود بود و ه چون سفره برداشتند نان. خورد چیزی می

 .نفس خویش یاران بر ایثار دست ننهاده، از بهر کدام نخورده بودند و

 22حکایت 

گویند هفتصد اسیر پیش معتضد آوردند، همه را کشتن  :حکایت

یا امیرالمؤمنین، به حرمت : جوانی در میان ایشان بود گفت. فرمود

. بفرمود تا بدادند. معبود بفرما تا مرا پیش از قتل شربتی آب دهند

مهمان تو شدیم؛  یا امیر،: آنگاه گفت. چون بازخورد به همه بچشانید

امیرالمؤمنین را خوش آمد؛ فرمود . ا نیستدر مروّت قتل مهمان رو

 .تا همه را آزاد کردند

 23حکایت 

ترا :گفت. گبری را مهمانی کرد -ماللسا علیه –گویند ابراهیم 

. بازگشت قبول نکرد و. کنم به شرط آنکه مسلمان شوی مهمانی می

چرا مهمانی او نکردی؟ من هفتاد : حق تعالی بدو وحی فرستاد که

اگر تو یکبار . او بر کفر خویش است و همد ا طعام میر سالست تا او

ابراهیم از پی مجوسی برفت و او را ! او را طعام دادی چه زیان داشتی

اوّل چرا مهمانی : مجوسی گفت. به مهمانی خواند و عذرها خواست

گبر . حق تعالی درباب تو با من عتاب کرد: نکردی؟ ابراهیم گفت
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 -دست ابراهیم  بر و. نی ربّکهکذا یعامل! سبحان اهلل: گفت

 .مسلمان شد -م الالس علیه

 توضیحات

ای است که در مدینه بزرگ  شاعره یه وسلّامه نام مغنّ .8حکایت 

القس ملقب  مۀّب زهد و عبادتی که داشت به لقب سالبه موج شده و

تنوخی،تصحیح عبودالشالجی،  ،قاضیۀفرج بعدالشد:بنگرید به)شده بود

 ؛10به حواشی صفحۀ خصوص ه،ب21-12،ص9312/9172بیروت، 3ج 

 ، ابوالفرج اصفهانی، تصحیح عبدالسالم محمدهارون، بیروتاالغانی

اینجا  جوزی داستانی را که در ابن(. 86-73ص ،98ج ،9163 /9323

نقل شده است به دو روایت نقل کرده است که یکی از آنها چنین 

 :است

مِن بنی جشم معاویه، ینزل بمکه،  کان عبدالرحمن بن ابی عمار...

 مۀفمرّ ذات یوم بسَلّا. القَسَ من عبادتهفسَمَی اهلها  و کان من عباد

ی، فسمع غناءها، فراه موالها فدعاه الی ان یدخله علیها، فأبی نّغوهی ت

علیه، فقال له فاقع فی مکان تسمع غناء ها ال تراها، ففعل، فغنت، 

لک أن احوًلَها إلیک فامتنع بعض االمتناع، هل : فقال له موالها. فاعجبه

 ...فأعجبه، فشغف بها شغف به ثم اجابه إلی ذلک، فنظر الیها،

وهلل  انا: فقالت به یوماً. القس مهمکه، فسموها سال و علم بذلک اهل

أنا واهلل أحب ان اضع فمی علی : فقالت. وأنا واهلل أجیک: فقال. أحبِک
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فما یمنعک، فواهلل إن الموضع : قال .قال وأنا واهلل أحب ذلک. فمک

ءُ یومئذٍ بعضهُم االخالّ: ویحک إنی سمعت اهلل یقول: فقال لها. لخال

بینک  واهلل اکره أن تکون خلۀُ ما بینی و انا و. اال المتقین لبعض عدؤ

 .فی الدنیا، عداوه یوم القیامه

ها عاد الی الطریقه التی کان علی ثم نهض وعیناه تذرفان من حبهاُ و

 به تحقیق مصطفی عبدالواحد، قاهره، الهوی، ذم)النسک والعباده 

 (.282همچنین بنگرید به ص  286-7،ص9329/9162

جوزی  کتاب ابن ابن قیم الجوزیه نیز همین حکایت را ظاهراً از

السّعاده  مطّبعۀبه تصحیح احمد عبید،  ،المحبّین ۀضرو)نقل کرده است 

ضمن اشعاری که دربارۀ  سپس در و( 328،ص9378/9186 .بمصر

طویه فاز ن نیز آورده این ابیات عربی را « ابهمبعفاف المحبّین مع اح»

 :(322ص)نقل کرده است 

 

ــم ــد ک ــوت ق ــن خل ــوی بم ــی اه  فیمنعن

  
ــه ــاء منــ ــوف الحیــ ــذرُ اهلل وخــ  والحَــ

   
ــم ــرت وکـ ــن ظفـ ــوی بمـ ــی أهـ  فیقنعنـ

  
ــه ــۀ منــ ــیش و الفُکاهــ ــر و التجمــ  النظــ

   
 اُجالســـهم أن وأهـــوی الحســـان ســـأهوی

  
ــیس ــی ولـ ــی لـ ــرامٍ فـ ــنهم حـ ــر مـ  وطـ

   



 

926 

 معصــــیۀٍ  إتیــــان  ال الحــــبّ  کــــذلک 

  
ــر ال ــی خیـ ــذَۀٍ فـ ــن لـ ــدها مـ ــقرُ بعـ  سَـ

   
غالم امرد را که از احادیث موضوع  داستان پیامبر و. 6حکایت

 ظرهی عن النّفی النّ) الهوی مّذجوزی در باب چهاردهم از  است ابن

 :بدین گونه نقل کرده است( ومجالستهمإلی المردان 

فیهم  م، وسلّ ی اهلل علیه واهلل صلّ قدم وفد عبدالقیس علی رسول

م وراء سلّ فأجلسه النبی صلی اهلل علیه و ۀغالم أمرد ظاهرالوضاء

 (.906، صالهوی ذمّ)داود النظر خطیئۀکانت : ظهره، وقال

 المحبّین ۀروض الجوزیّه درم یّق همین داستان را با اندک اختالفی ابن

 .نقل کرده است( 903ص )

حاکمان عرب  از( 989مقتول)معن بن زائده شیبانی . 2حکایت 

دربارۀ سخاوت . جود شهرت داشته است سخاوت و است که در

، الفرج بعدالشّدههایی نقل شده است، مثالً بنگرید به  معن داستان

 ،6ج ،9202/9122 اثیر، بیروت ابن کامل؛ 89-88صص، 2ج)

ابومنصور ثعالبی، تصحیح عمراالسعد،  اللّطف لطائف؛ (28-22صص

به  (تاریخ بلعمی)نامۀ طبری  تاریخ؛ (31-20ص ،9127/ 9207بیروت)

داستانی را . (9016-2ص ،2ج ،9367تهران)تصحیح محمد روشن، 

با مقدمه ) روضۀ خلدکه در اینجا آمده است محمد خوافی در 
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شعر  نقل کرده و( 273ص ،9328تهران)وتحقیق محمود فرخ، زوار، 

 :آن بدین صورت ترجمه شده است عربی در

 بـر  معـن  پـیش  مـن  حاجـت  معـن  جـود  ای

  
ــز ــو ج ــه ت ــزد ب ــن ن ــدارم مع ــری ن  پیمب

   
 الحکایات جوامعرا عوفی در  این حکایت مشهور. 92حکایت

و مصفّا، جزء نامیر با، تصحیح الحکایات جوامع: آورده است، بنگرید به

وایت ما رروایت عوفی با . (226ص ،9381 تهران،)قسم دوم،  اول از

دهد که کتاب عوفی منبع  اندکی فرق دارد، و مقایسۀ آنها نشان می

ه بن عدی فحذی» :متن عوفی. )نویسندۀ این حکایت نبوده است

 تشنگی بر بوک بسیار کس شهید شدند وتگوید که در حرب  می

را طلب  خود مّپسر ع من آب برگرفتم و. غلبه کرده بودایشان 

 (.«...کردم

دشمن مأمون ظاهراً ابراهیم بن مهدی است که داستان . 92حکایت

الدّین حسین خوارزمی  کمال. اند تواریخ نقل کرده را در عفو کردن او

به اهتمام مهدی درخشان، ) االبرار حیاالسرار فی نصا بوعنینیز در 

 .شبیه این حکایت را آورده است( 962ص ،9360تهران

 ،2ج) ۀاین حکایت را قاضی تنوخی در فرج بعدالشّد. 91حکایت 

عمربن عبیداهلل بن . به تفصیل آورده است( 322-1صص

 مردی شجاع و و سصره و والی فارب امیر( 22-22صص)مَعمَرالتّیمی
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ن گفتگوی عمربن عبیداهلل با این مرد را تنوخی بدی. سخاوتمند بود

 :صورت آورده است

 اکم شراوها علیک؟ :فقال لمواله

 .بألف دینار، وقد أنفقت علیها أکثرها من مائۀ ألف درهم: قال

أمّا ما أنفقت علیها، فغبر محتسب لک، ألنّک انفقته فی لذّاتک، : قال

 عشره سفاط ثیاب، و وأمّا ثمنها، فقد أمرنا لک بمائۀ ألف درهم، و

 وعشرۀ من الرقیق، أرضیت؟عشره رؤوس من الخیل، 

 .نعم، رضیت، فامر بالمال فاحضر: قلت

أراد االنصراف، استعبر کلّ واحد منهما  فلما قبض المولی الثمن، و

 :إلی صاحبه باکیاً وأنشأت الجاریۀ تقول

 :فاشتدّ بکاء المولی، وعال نحیبه، ثم أنشأ یقول: قال

 

ــاً ــال لـــک هنیئـ ــذی المـ ــد الـ ــه قـ  حویتـ

  
 التفکّـــر  إلّـــا  کفّـــی  فـــی  یبـــق  ولـــم

   
 کرباتهــــا فــــی وهــــی لنفســــی أقــــول

  
ــی ــد أقلّـ ــان فقـ ــب بـ ــری أو الحبیـ  اکثـ

   
 حیلــــۀ عنــــدی لالمــــر یکــــن لــــم إذا

  
ــم  فاصــبری الصــبر ســوی شــیئاً تجــدی ول
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 :فاشتدّ بکاء المولی، و عال نحیبه، ثم أنشأ یقول: قال

ــوال ــود فلـ ــدهر قعـ ــی الـ ــک بـ ــم عنـ ــن لـ  یکـ

  
ــا ــیء یفرّقنــ ــوی شــ ــوت ســ ــذری المــ  فاعــ

   
ــم أروح ــی بهّـــــ ــؤاد فـــــ ــرّح الفـــــ  مبـــــ

  
 التفکّــــــر طویـــــل  قلبــــــاً بـــــه  أنـــــاجی 

   
ــک ــالم، علیـــــ ــارۀ ال ســـــ ــا زیـــــ  بیننـــــ

  
 مَعمَـــــر ابـــــن یشـــــاء أن إلّـــــا وصـــــل وال

   
قد شئت یا هذا، خذ جاریتک، بارک اهلل لک فیها : فقال له ابن معمر

ال کنت سبباً فی انصرفا راشدین، فواهلل،  و فیما صار إلیک من المال، و

 .فرقۀ محبّین

اثری وحسنت  الرقیق والثیاب، و فأخذها وأخذ المال والخبل و

 .حاله

، الهوی مّذ؛ 962-1صص ،8ج ،نشوارالمحاضره: همچنین بنگرید به)

به تصحیح احمدعلی رجائی،  المجالس، رونق؛ 620-6صصجوزی، ابن

( 321،ص98ج) اغانی ابوالفرج اصفهانی نیز در. 20ص، 9382 تهران

 قول مرد و ابیاتی که ابوالفرج از. به اختصار آن را نقل کرده است

مواردی  در ولی روایت او. فرق دارد کنیزک آورده است با منابع دیگر

  :گوید کنیزک می. تر است به عبارت متن ما نزدیک
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ــا ــک هنیئــ ــال لــ ــذی المــ ــد الــ ــته قــ  قبضــ

  
ــم ــق ولــ ــی یبــ ــیَ فــ ــر کَفَــ ــر غیــ  التحسُــ

   
ــانّی ــزنٍ فـــ ــن لحُـــ ــکَ مـــ ــعُ فراقَـــ  مُوَجَـــ

  
 التفکّــــــرِ طویـــــلَ  قلبــــــاً بـــــه  أنـــــاجِی 

   
 :گوید مرد می و

 یکــن لــم عنــکَ قــی الــدهر قُعــود وال

  
 فاعـــذری المـــوت ســـوی شـــیءُ یفرّقنـــا

   
 بیننـــــا الزیـــــارۀ ســـــالم، علیـــــک

  
 مَعمَـــرِ ابـــنُ یشـــاء أن إلّـــا والوَصـــلَ

   
و نام انطاکی را این حکایت را عوفی نیز نقل کرده . 29حکایت 

اند  تعداد میهمانان او نیز سی و. کرده است نه ابوالحسن حسین ذکر

 .نفر ذکر شده است، نه پنج نفر

اند تن از یاران من جمع شده بودند  سی و: گفت... حسین انطاکی

در پیش یکدیگر  پس آن را پاره کردند و. یک تا نان بیش نداشتند و

که خورد شرم ندارد، یا بیشتر یا چراغ بکشتند تا آن کس  نهادند و

کس بدان دست  جمله برقرار بود که هیچ چون چراغ را بیاوردند. کمتر

قسم  ،الحکایات جوامع) .کردند به یکدیگر ایثار می دراز نکرده بود و

 (.203،ص9، جزء 2
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این داستان در منابع مختلف دربارۀ اشخاص مختلف . 22حکایت 

تصحیح غالمحسین یوسفی، بنگاه به ) نامه قابوسدر . نقل شده است

 دربارۀ خلیفه معتصم و( 72-8صص،9382نشر کتاب، تهران ترجمه و

دربارۀ معن زائده ( 212ص ،9، جزء2قسم)عوفی  الحکایات جوامعدر 

 شجاع، به کوشش ایرج افشار، بنگاه ترجمه و اثر) الناس انیسدر  و

 .دربارۀ معتصم باز( 226ص ،9386 نشر کتاب، تهران

تر و شیواتر در  این حکایت را عوفی به صورتی کامل.  23حکایت

پیرمرد . آورده است( 213-2صص ،9جزء ،2قسم) الحکایات جوامع

 ظاهراً معنی گبر در پرست خوانده شده، و در حکایت عوفی بت

 .پرست است حکایت ما نیز مشرک و بت

 داری و آیتی بوده است در مهمان( ع)اند که ابراهیم پیغمبر آورده

تی یک قو. عادت او آن بود که تا مهمان نرسیدی البته طعام نخوردی

هیچ مهمان نرسید به صحرا بیرون رفت، پیری  روز بگذشت و هشبان

ای دریغا، : ابراهیم گفت. پرست بت مرد بیگانه بود و... آمد دید که می

 پیر از. نمک ما زدمانی مسلمان بودی تا به یک ساعت انگشتی در اگر

رساند  یا ابراهیم، حق سالم می: جبرئیل در رسید و گفت. گذشت او

رزق  ما از پرست بود و بت هفتاد سال مشرک و فرماید که آن پیر و می

حوالت به تو بود به تهمت  کم نکردیم، یک روز که چاشت او او

را  او بدوید و عقب او بر( ع) ابراهیم. بازداشتی بیگانگی طعام ازو
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عتاب ( ع)چه بود؟ ابراهیم قبول آخر ردّ اول و: پیرگفت. بازخواند

چنین  خالف کردن در: پیر بگریست و گفت. حضرت با او بازراند

جملۀ بزرگان دین  از پس اسالم آورد و. مروت نباشد خدای از

 .گشت
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 6دین میزگرد بررسی نسبت اخالق و

 

دکتر سروش  ،غالمرضا اعوانی، دکتر شهرام پازوکی با حضور دکتر

و رضا  سید مصطفی محقق داماد دکتر، تبار دباغ، دکتر علیرضا علوی

 خاتمی

 سید حمید سبدی: تنظیم تهیه و

باعث افتخار است که خدمت شما دوستان محترم : تبار علوی

االتی را پیرامون موضوع ؤطور که اطالع دارید، س همان. هستیم

ال اول ؤس. ایم فرستادهبزرگواران  اخالق و دین، حضور استادان و

اخالق  نسبت دین و ۀلأابهامات بسیاری شده، مس أمنش که اخیراً

این مورد وجود دارد،  های روشنی در رسید پاسخ به نظر می. است

 ها واقعاً ولی با استقرایی که صورت گرفت، متوجه شدیم پاسخ

                                                           
 .61 ۀ، شمار6977مجله آیین مهر، سال . 9
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دانند،  اخالق بدون دین را ناممکن می برخی اساساً. روشن نیستند

 در تعریف مفاهیم، چه از لحاظ توجیه منطقی احکام اخالقی و چه

قدند دین و تمع نظر انگیزشی، اما گروه دیگری هم اساساً چه از

 ممکن است با یکدیگر. مستقل از یکدیگر هستند ۀاخالق دو مقول

 هایی با هم داشته باشند ولی اساساً گاه ارتباطی پیدا کنند یا نسبت

دیدگاه سومی هم وجود دارد که اخالق را از هم هستند  مستقل

داند و معتقد است اخالق، معیار ارزیابی و داوری  مقدم بر دین می

ال این است که چه نسبتی ؤحال س. انتخاب خود دین است دین و

 دین وجود دارد؟ بین اخالق و

اخالق، امری مسلم  ۀلأکید ادیان بزرگ الهی بر مسأت :محقق داماد

من این طور فکر . دانند اخالق را یکی می وای دین  عده. است

من از نظر تحلیل فلسفی، بین این دو رابطه از  ۀکنم، حتی به عقید نمی

البته . اتحاد دو سو آمدن هم برقرار نیست، چه رسد به عینیت و

ولی واقعیت خارجی، . تواند بدون دین وجود داشته باشد اخالق می

واقعیت خارجی  گری است،چیز دی قبل از تحلیل فلسفی و منطقی،

منان و دینداران تاریخ، اخالق خود را از ؤهای م این است که توده

ال ؤس. اند به اخالق دینی بوده قمتخلّ منان معموالًؤم. اند ادیان گرفته

مطرح شود که صرف نظر از این واقعیت  مد نظر شما، باید این طور

اخالق چگونه  دین و ۀخارجی از نظر علمی، تحقیقی و تحلیلی رابط
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اسالمی مطرح  ۀال برای متفکران مسلمان از قرون اولیؤاست؟ این س

یعقوب بن اسحق کندی از فیلسوفان اولیه مسلمان که . بوده است

لدفع  ۀالحیل فیای دارد با عنوان  درگذشته، رساله 280حدود سال 

این رساله به تصحیح محمد . که یک کتاب اخالق است االحزان

در بیروت چاپ شده  کندی رسائل ۀعبدالرحمن بدوی در مجموع

یک نظام اخالقی پرداخته تا به این  ۀکندی در این رساله به ارائ. است

نظام فلسفی او . ال پاسخ دهد که اخالق چیزی غیر از دین استؤس

او  کندی از. ت مبتنی نیستبرای اخالق، چندان بر روایات و آیا

هم این است او شود؟ جواب  ناشی می پرسد بداخالقی از چه چیز می

عنوان . شود و راه حل آن، دفع حزن است حزن شروع می که از

بسیار عجیب  -بین بردن حزن و اندوه یعنی چاره برای از -کتاب

همان تئوری اطبای امروز درمورد افسردگی  در کتاب دقیقاً او. است

 در. اخالقی یک بیماری روحی است گوید بد کند و می را مطرح می

له ورودی فلسفی است، راه حلی هم که أعین حال که ورود او به مس

بعدها زکریای رازی نیز که . نوعی درمان است کند، پیشنهاد می

له را أدارد، همین مس الروحانی عنوان الطبّای در اخالق با  رساله

 و( التنبیه علی سبیل السعاده ۀرسال)بعد از او فارابی . کند مطرح می

 مسکویه که اصالً رسیم به ابوعلی ابن ابوالحسن عامری را داریم تا می

االخالق و  تهذیب ۀرسال. از روش فلسفی یونان تبعیت کرده است



 

916 

. پردازد مسائل میاین گونه  روی و به اعتدال و میانه تطهیراالعراق

. گنجاند بندی ارسطویی می سینا هم بحث اخالق را در تقسیم حتی ابن

بندی فلسفه به حکمت نظری و حکمت عملی، اخالق،  در تقسیم

نظامی . گرفت منزل ذیل حکمت عملی قرار می سیاست مدن و تدبیر

. آن ارسطویی بود و ربطی به مسائل دینی نداشت چیز در هکه هم

خواجه نصیرالدین هم در حقیقت همان اخالق  یاخالق ناصر

. شود ارسطویی است و چیزی به نام نظام دینی در آن مشاهده نمی

از دین است و سعی داشتند نظرشان را  اینان معتقد بودند اخالق، غیر

اندیشه و ادبیات اسالمی دو جریان  در. ای فلسفی تبیین کنند به شیوه

آثار متکلمین  اخالق که در مهم دیگر هم هست؛ یکی مباحثی از

 ۀفلسف ،قبح که در حقیقت حسن و و شر و وجود دارد، نظیر خیر

آینده به آن خواهم  دیگری اخالق عرفانی است که در اخالق است و

به گمان من اول کسی که به این نکته توجه کرده که باید . پرداخت

او . استیک نظام اخالقی مبتنی بر تعلیمات دینی ارائه داد، غزالی 

یونان  ۀدهیم، همه فلسف متوجه شده که هرچه به نام اخالق ارائه می

وی همچنین به . شود چیزی از نظام اسالمی در آن دیده نمی و است

پذیرد که اخالق و دین  نیز توجّه دارد و میدین،  چیستی اخالق و

معارف اسالمی یک  ۀبدن از العلوم احیاءکتاب  غزالی در. یکی نیستند

فیض کاشانی . دهد منابع اسالمی ارائه می ۀنظام اخالق اسالمی برپای
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لیف أاو با ت. کند در قرن یازدهم به عظمت کار غزالی اذعان می

غزالی را با روایت شیعه تطبیق داده است، بعدها  اثر البیضاء ۀمحج

 .نراقی و امثال او هم به همین مسائل پرداختند

. بسیار مهمی است ۀلأاخالق مس ارتباط بین دین و ۀلأمس :اعوانی

اگر بخواهیم از : کنیم ای که ما در آن زندگی می بخصوص در دوره

دین،  کنم اصالً دیدگاه دینی، خاصه دین اسالم نگاه کنیم، فکر نمی

هیچ دینی نیست که برپایه و اساس اخالق . بدون اخالق ممکن باشد

( ص)خطاب به حضرت رسول  ددر قرآن خداون .نباشد  مبتنی

. خلق یعنی صفت اخالقی عظیم. «انک لعلی خلق عظیم»: فرماید می

یکی از ده دوازده چیزی که در قرآن به عظمت یاد شده، اخالق 

 عثتُانی بُ: روایت است که فرمود یا در. است( ص) حضرت رسول

 غایت از بعثت این بوده است غرض و اصالً. االخالق مکارمُ مُمِتَالُ

باز در حدیث دیگری . به کمال برساند که پیغمبر مکارم اخالق را

اصل اخالق، الهی است و انسان موجودی . قوا باخالق اهللتخلّ: است

راه وصول به حضرت حق  است در میان موجودات که به حق و

معرفت دارد، به صورت حق آفریده شده و مظهر اسماء و صفات حق 

کماالت  ۀهم. ی اخالق خداستاین اخالق و معنای حقیق. است

 غرض و. انسانی پیش از اینکه کمال انسانی باشند، کمال الهی هستند

ه به خداوند متشبّ غایت اخالق این است که انسان یک موجود الهی و
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توان گفت  بنابراین با عنایت به بیان قرآن، می. شود و وانهاده نباشد

است ابتدا  اما بهتر. معنی است و کمالی ندارد دین بدون اخالق بی

خود ماهیت دین را بررسی کنیم و ببینیم اخالق در دین چه جایگاهی 

 باید آن را در کلیت و. تمامیت است دین، یک کلیت و اوالً. دارد

تمامیت خود در نظر گرفت و نباید جزئی را از آن جدا کرد یا به 

 دین دارای. جای کل نشاند یا آن را به عنوان یک کل تلقی نمود

اصل توحید که از اصول  مثالً. اصول معرفتی است اصول اعتقادی و

فرق بین مطلق و . ادیان وجود دارد ۀمعرفتی است، در هم اعتقادی و

ادیان وجود  ۀممکن در هم خلق یا به زبانی، واجب و مقید، حق و

 معرفتی جدا کرد، نظری و ۀتوان از این جنب اخالق را هم نمی. دارد

های عملی هم مبتنی بر  حتی جنبه .هم پیوستگی دارند چرا که اینها به

دینی را باید به  هر. عبادات، مبتنی بر اعمال است مثالً: نظر هستند

بنا به این تعبیر، اخالق عین . تمامیت در نظر گرفت عنوان کلیت و

توان دین را بدون  دین اجزای دیگری دارد، ولی نمی. دین نیست

چنانکه . ادیان الهی است ۀم همء مقوّاخالق، جز. کرد اخالق تصور

گردد به  باز می هلأاین مس. توان از دین جدا کرد عبادات را هم نمی

اراده : قوای مختلفی که خداوند به انسان عطا کرده مانند عقل یا اراده

اما . عمل است، همچنان که عقل با نظر و معرفت ارتباط دارد أمبد

و عمل آن  نظر. اصل تخلق به اخالق الهی، مراتب و مراحلی دارد



 

911 

چنان از هم گسسته نیستند؛ انسان ممکن است که از لحاظ نظری 

باید بین نظر و عمل . چیزی را بداند، ولی در عمل به آن معتقد نباشد

تخلقوا یعنی متخلق : گوید رآن حدیث مید. هم مراحلی قائل شویم

پس آن چیزی که کمال اخالق است، عمل کردن . شوید متحقق شوید

منطق دینی نوعی پیوستگی نظر و عمل را . است، نه فقط دانستن

دیدگاه حکمت، اخالق همیشه جزئی از حکمت  از .کند طلب می

دو های قدیمی حکمت، اخالق و فلسفه را به  در نظریه. بوده است

نامیدند؛ مطلق  می معرفتیا  فلسفهکردند و آن دو را  بخش تقسیم می

آن قسمتی . ارتباط دارد یا مستقل از عمل ماست معرفت یا به عمل ما

آن قسمت که با عمل  عمل ماست، حکمت نظری و که مستقل از

اجزای شش گانه حکمت،  از. انسان ارتباط دارد، حکمت عملی است

هم در نظام ارسطویی هم در نظام . است یک بخش هم اخالق بوده

 بر چهار این فضیلت خود. افالطونی، اخالق، مبتنی بر فضیلت است

 فضایل چهارگانه مبتنی است بر. نوع است و هر نوع نیز اقسامی دارد

عالمه یا  ۀقو غضبیه و ۀشهویه، قو ۀگانه نفس انسان، قو تقسیمات سه

شهویه رذایل  ۀقو. ط دارندتفری نظری که هر کدام راه افراط و ۀقو

اعتدال رود، به  هدارد، ولی اگر تحت فرمان عقل درآید و به را بسیار

غضبیه، شجاعت است، البته نه  ۀکمال قو. شود ملکه عفت تبدیل می

این هر سه، جامع . عاقله نیز حکمت است ۀباکی؛ کمال قو بی تهور و
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نیست، برای  از حکیم، کسی عادل از نظر حکما، غیر. عدالت هستند

ال دیگری که بعد از این ؤس. اینکه عدالت باید مبتنی بر معرفت باشد

یا اخالق بدون دین ممکن است؟ به آشود، این است که  مطرح می

ای که اخالق ندارد  نظر من دین بدون اخالق ممکن نیست؛ جامعه

 .دین هم ندارد؛ اخالق شرط الزم دین است

با مقدمات  نظر دیگری واجازه بدهید من هم از م :پازوکی

موضوع مورد بحث، یعنی . تاریخی دیگری وارد این بحث شوم

ال مورد ؤطوالنی دارد، ولی س ۀاخالق، در اسالم سابق نسبت دین و

اگر به تاریخ  .ال مدرن و مربوط به انسان مدرن استؤبحث یک س

تر هستیم، بنگریم،  نوسأم نهاتفکر دو دین اسالم و مسیحیت که با آ

مجال طرح  ال به این ترتیب طرح نشده، یعنی اصوالًؤبینیم این س می

در تاریخ اسالم یکی از مناقشات معتزله و اشاعره همین . نداشته است

غربی آن  ۀبود که آیا حسن و قبح افعال شرعی است یا عقلی؟ نمون

حیات عملی  نوع حیات نظری و دو ۀهم در تاریخ یونان متقدم دربار

یونانی متقدم را هم یک نوع تفکر دینی بدانیم  ر تفکراگ. شود دیده می

 ارسطو به انتها رسید، این بحث، تحت عنوان نظر و ۀکه البته در دور

. یونان هم طرح شده است ۀعمل یا حیات نظری و عملی در دور

نگریم، شاهد همین دو تعبیر  وقتی در قرون وسطی به مسیحیت می

ها  ته در هیچ کدام از این دورهالب. حیات عملی هستیم حیات نظری و
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شویم، این  وقتی وارد عالم مدرن می. عمل، معنای مدرن ندارند نظر و

علتش آن است که . شود کانت مطرح می هیوم و ۀبحث بر مبنای فلسف

الاقل بعد . دین به اخالق تقلیل داده شده است مدرن عمالً ۀدر فلسف

دین به اخالق آن  نهایتاًآید،  از کانت، وقتی سخن از دین به میان می

ای که  آن هم عقل عملی هم اخالقی که مبنایش عقل عملی است و

تفکیکی که کانت میان . رو به اراده دارد نه به نظر، تقلیل یافته است

 ۀلأال شما یعنی مسؤزیبایی دارد، در نهایت به س معرفت و عمل و

عالم  در مسیحی و در عالم یونانی و. رسد نسبت اخالق و دین می

جوامع قبل از مدرن، چیزی به این معنا موضوعیت  اسالم، یعنی در

اخالق جدا از دین وجود  نداشته است، چون در این جوامع اصالً

، اخالق ناصریهایی مثل  در آثار تفکر اسالمی، در کتاب. نداشته است

اخالق دینی محض  ،اخالق جاللی و مسکویه اخالق ابن ،محتشمی

های فلسفی اخالقی از تفکر دینی  البته این نوع کتاب. وجود ندارد

اند که اخالق دینی  من این عرفا بوده ثر هستند، ولی به نظرأاسالمی مت

های اولیه و جامع  ، از نمونهالدین علوم احیاء. اند ما را مطرح کرده

کند که در اسالم پنج  غزالی در مقدمه آن اشاره می. اخالق دینی است

نزد  شان با آنچه در صدر اسالم و وجود دارد که معنایلفظ کلیدی 

 آنها لفظ علم و یکی از. تفاوت کرده است سلف صالح بوده، کامالً

کوشد در مقابل تقلیل دین به فقه،  غزالی می. دیگری لفظ فقه است
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این رو در مقابل ابواب اربعه فقه، ابواب اربعه  از. اخالق را مطرح کند

به نظر غزالی فقه بدون اخالق راه به جایی . کند سلوکی را طرح می

است که دو کتاب در اخالق دارد،  دیگر، خواجه نصیر ۀنمون. برد نمی

دیگری  که اخالق آن التزامی به دین ندارد و اخالق ناصرییکی 

 االشراف اوصاف. است که اخالق دینی خواجه نصیر االشراف اوصاف

در واقع آن چیزی که حافظ . یک متن عرفانی با مبانی عرفانی است

در تاریخ : عرفان بوده است دین بوده تصوف و نسبت میان اخالق و

عمل صالح  بر بینیم که بیش از هر جای دیگر تفکر عرفانی هم می

طور که  اما این عمل صالح از نظر جدا نیست، همان .شود کید میأت

ما . م هستندأایمان و عمل صالح تو مودند،آقای دکتر اعوانی فر

آن  اخالق بحث کند، بدون اینکه قبل از ۀبینیم که عارفی دربار نمی

این التزام، به یک معنا نسبت نظر و . بحث ایمان را طرح کرده باشد

ها  نامه منبع مهم دیگر فتوت. دهد عمل را در عالم اسالم نشان می

های صنفی بودند که مشاغل و  نامه ها در واقع مرام نامه فتوت. هستند

دهند  ها نشان می نامه این فتوت. گرفتند های مختلف را در برمی حرفه

ایمان،  نسبت بین اخالق و ایمان یا نسبت بین سلوک معنوی و

ها، چه نسبتی  شود یا اینکه اصحاب صنوف و حرفه مین میأچگونه ت

چگونه در  تربیت معنوی دارند و این تربیت معنوی با عرفان و

 ها و عرفان و نسبت بین فتوت نامه. شود اثر می أاجتماع مسلمین منش
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مل أقابل ت های تصوف در تاریخ اسالمی، نسبتی بسیار جدی و طریقه

خصوص اکنون که در اصناف بحران اخالق به وجود آمده  هب. است

فلسفه و  ال در عالم دین، نسبت به طرح آن درؤطرح این س. است

اخالق  بحث نسبت بین دین و. طلبد مقدمات متفاوتی می تفکر مدرن،

شود، متکی بر مقدماتی است  ای که در فلسفه مدرن طرح می به گونه

عمل،  و را کانت مطرح کرده است، یعنی جدایی نظر  که اوج آن

به همین ترتیب . دین جایی ندارد عمل که دین در جدایی معرفت از

میان  البته در)اثر نشده  أاسالمی منش ۀدر جامع اخالق ناصریاگر 

عموم متدینان،  حکما و علمای اخالق مهم است، ولی در میان مردم و

. ، به این دلیل است که این اخالق برخاسته از دین نیست(جایی ندارد

اتصال اخالق با دین در عالم اسالم، باید  ۀمن برای یافتن نقط به نظر

عرفان  صطالحات کلیدی تصوف وا عرفان از. به عرفان رجوع کنیم

به  حدیثی منسوب. حقیقت است شریعت، طریقت و اسالمی،

. احوالی ۀافعالی والحقیق ۀاقوالی والطریق ۀالشریع: است که( ص)پیامبر

این . هم جدا کرد توان از این سه، یعنی فقه و اخالق و نظر را نمی

منجر جدایی در یک عالم دینی مثل اسالم به ایجاد مشکالت جدی 

 .شود می

آقای . ورود من به بحث قدری متفاوت باشد ۀشاید زاوی :دباغ

پازوکی اشاره کردند که پرسش از نسبت میان دین و اخالق،  دکتر



 

202 

به نظر . کنم می طور فکر من هم همین. یک پرسش مدرن است

افکنی چنین پرسشی انجامیده،  دالیل مهمی که به پی رسد یکی از می

ه کع کلمه، قدرتی را جدید، دین به معنای موسّ آن است که در جهان

قدرت سیاسی  اًمراد هم از قدرت لزوم. در جهان سابق داشت، ندارد

نیست؛ در قرون وسطی یا دوران رنسانس و بعد از عصر روشنگری، 

شاید تا قرن پانزدهم و شانزدهم و حتی پس از آن، دین تنها یا 

که نه تنها متکفل سخنگویی به  ترین منبع معرفتی بود، به این معنا مهم

شناسانه بود، بلکه حتی پاسخ  وحتی جهان Existential های پرسش

البته  در درون متون دینی بود و... های انسان شناسانه، علمی و پرسش

آنکه نزاع میان  پس از. این اختصاصی هم به عالم مسیحیت نداشت

یک دیسیپلین ایستاده  ۀدین مطرح شد، اخالق به تدریج به مثاب علم و

 یعنی پس از آنکه علوم تجربی از. برپای خود اعالم موجودیت کرد

رفته استقالل خود را به  دین مستقل شدند، علوم انسانی هم رفته

ال ؤدر مقام تبیین این نکته باشیم که چرا این س اگر. دست آوردند

دین افکنی شد، به نظرم پاسخ آن است که در جهان گذشته،  یپمدرن 

میان اخالق  ۀپرسش از رابط ترین منبع قدرت بود و اساساً تنها و مهم

دو  ۀدین سالبه به انتفاء موضوع بود، اما از وقتی که این دو به مثاب و

علم تجربی مطرح شدند، چنین پرسشی  منبع معرفتی مستقل در کنار

قدم بعدی این است که دقت کنیم که به تعبیر . در جای خود نشست
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یک رشته هنجار محوری است،  فان اخالق علم اخالق اساساًفیلسو

هنجاری؛  -تجویزی ۀتوصیفی دارد هم سویّ ۀکه دین هم سویّیدرحال

اسالم یا یهودیت که فقه فربهی دارند هم،  در یعنی ما در دین، مثالً

بعد  بینیم که متکفل توضیح بعد جوارحی و احکام هنجاری می

نظر بگیریم، از اخالق  اخالق را درعلم  اما اگر. جوانحی هستند

اخالق را هم به خودش  توصیفی که بگذریم که حجم وسیعی از

احکام،  ۀرسیم، هم دهد، به اخالق تجویزی که می اختصاص نمی

 های اخالقی اسالم هم کامالً دستورالعمل. احکام هنجاری هستند

ق عداد اخالق کانتی، اخال این حیث در هنجاری هستند و اسالم از

محور قرار  گرا و اخالق فضیلت بودایی، اخالق مسیحی، اخالق نتیجه

هنجاری است، اما  این حیث، اخالق یک دیسیپلین کامالً از. گیرد می

اینکه  آخر ۀنکت. تجویزی ۀهم سویّ توصیفی دارد و ۀدین، هم سویّ

اگر بخواهیم به اقتفای دکارت، برای اینکه بفهمیم چه نسبتی میان 

ال به چند ؤاین س ناخالق وجود دارد، با تفکیک و خرد کرددین و 

ال ؤکنم باید به چهار س تر بحث را پیش ببریم، فکر می ال روشنؤس

دهیم،  ها می هایی که به این پرسش بسته به پاسخ. مهم پاسخ دهیم

. شود تر می اخالق که پرسشی مدرن است روشن نسبت میان دین و

نسبت  تفکیک و ربط و: اول): ال عبارت است ازؤآن چهار س

نسبت وجودشناسانه  ربط و :شناسانه میان دین و اخالق، دوم داللت
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ربط  :شناسانه و چهارم نسبت معرفت ربط و :میان دین و اخالق سوم

البته این تفکیک، تفکیک . (شناسانه میان دین و اخالق و نسبت روان

های  استقرایی است و نه حصر عقلی، ممکن است کسی تفکیک

کسانی . کنم عقلی نمی دیگری هم به اینها اضافه کند، من ادعای حصر

شویم، مگر آنکه  به فهم معانی واژگان اخالقی نائل نمی معتقدند ما

ن أجو کنیم؛ یعنی متن، شتمعنای آنها را در متون دینی، جس

از  برای احراز معانی مفاهیم اخالقی، جز. شناسانه هم دارد داللت

ما به این پرسش، پاسخ مثبت  اگر. دینی راه دیگری نیستطریق متون 

شناسانه حکم به ارتباط میان دین و اخالق  دهیم، به لحاظ داللت

باشیم تکوین هنجارهای  شناسانه، اگر معتقد به لحاظ وجود. ایم داده

 شوند، متوقف بر بندی می اخالقی که در تصدیقات اخالقی صورت

ادیان ابراهیمی، به لحاظ وجود  در اراده خداوند است، خصوصاً

ای هم  عده. دین است شناختی قائل به این هستیم که اخالق مبتنی بر

ترتیب اوصاف اخالقی  توان از معتقدند به لحاظ وجود شناختی نمی

خداوند  ۀاینکه مسبوق به اراد اوصاف غیراخالقی سخن گفت، مگر بر

نفی دهیم، چنانکه اگر به این پرسش پاسخ م. این نوع دوم است. باشد

اخالق مدرن از کانت به این سو چنین  ۀمعتزله یا عموم فالسف مثالً

. وجودشناسانه میان دین و اخالق نیستیم ۀاند، دیگر قائل به رابط کرده

اگر به . احراز معرفت اخالقی ما ۀاز نحو :پرسش سوم عبارت است
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وجود  تکوین معرفت اخالقی متوقف بر این قائل باشیم که احراز و

است، به این پرسش  متون دینی و مستظهر به پشتیبانی متون دینی

شناسانه هم اخالق  ایم، به این معنا که از لحاظ معرفت پاسخ مثبت داده

 مثل شهودگراها در -اگر پاسخ ما منفی باشد. متکی به دین است

قائل به این هستیم که اخالق به  -جدید ۀاخالق یا عموم فلسف ۀحوز

بندی آخر یا  دسته. دین قابل تفکیک است شناسانه از فتلحاظ معر

. شناسانه اخالق به دین است هم اتکا یا عدم اتکای روان ساحت آخر

شناسانه و حتی به لحاظ  اگر بپذیریم که به لحاظ داللت

باشیم  اخالق قابل تفکیک است، اما معتقد شناسانه دین از معرفت

جامعه برای اینکه افراد  برای نهادینه شدن اصول اخالقی در یک

مقام عمل  در تر تنظیم کنند یا شان را موجه مناسبات و روابط اخالقی

ایشان احکام اخالقی صادر شود یعنی خوب است  به صرافت طبع از

یعنی افراد به دعاوی دینی : متکی به دین کنیم که اخالق را مبتنی و

 وجودشناختی ورا انجام دهند، گرچه به لحاظ  ای از امور پاره

شناختی استقاللی هم وجود دارد، به این پرسش پاسخ مثبت  معرفت

ها به هر کدام از  این ساحت کدام از تواند در هر هر کس می. ایم داده

ها پاسخ مثبت یا منفی بدهد؛ اگر کسی به لحاظ  این پرسش

ال دوم پاسخ ؤدهد، لزومی ندارد به س شناسانه پاسخ مثبت می داللت

لحاظ معرفت شناختی  ها از این تفکیک. مثبت بدهد منفی یا
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اخالق  رابطه میان دین و توان پرسش از رسد می به نظر می. اند لقمست

به این ترتیب باید رابطه را بسته به . ال تقلیل دادؤرا به این چهار س

 .بندی کرد ها، صورت الؤپاسخ به این س

صورت بحث  ا ارائه شد،جتوضیحاتی که تا این با: تبار علوی

استادان وجود اخالق  ۀرسد هم به نظر می. شود تر می قدری روشن

آید، آن  جا برای من پیش می پرسشی که این. کنند یید میأدینی را ت

اخالقی را دینی یا غیردینی  ۀاست که چه چیزی یک منظوم

 اسالم شیعه دردیدم عالمه طباطبایی در کتاب  اخیراً. کند می

شویم، قرآن به ما  یک پرسش دینی مواجه میگویند وقتی با  می

یکی راه  .سه طریق به این پرسش پاسخ داد توان از گوید می می

یکی راه  برهان عقلی و ظواهر دینی است، یکی راه حجت و

 متن اصلی دینی ما حجیت هر ظاهراً. کشف و شهود معنوی است

سه  ،متناسب با این سه راه در تاریخ اسالم. پذیرد سه راه را می

جریان اخالقی وجود داشته که همگی هم به دینداری و اسالم 

جریان اخالقی فلسفی، جریان اخالقی عرفانی، . اند منسوب بوده

. شاید بتوان جریان مبتنی بر ظواهر دینی صرف را هم تعریف کرد

دانیم؟ آیا اگر  اما ما چه هنگام یک منظومه اخالقی را دینی می

دینی باشد، یا احکام تجویزی اخالق را باورهای کالمی  مبتنی بر

منابع دینی استخراج کند یا غایت دینی داشته باشد،  از متون و
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از اخالق، بسترسازی برای تقرب به خداوند و وارد  یعنی نهایتاً

 دانیم؟ شدن به ساحت ربوبی را بطلبد، آن را دینی می

بیان  ال را عالمه طباطباییؤبه نظر من، جواب این س :محقق داماد

 ترین که مهمدارند  المیزانآقای طباطبایی چند ابتکار مهم در . اند کرده

، نظام اخالقی را به المیزانایشان در . اخالقی است ۀنظری ۀا قضیهآن

کند، یکی نظام فلسفی است که به هیچ وجه ربطی  سه قسم تقسیم می

نظام . از نظام اخالق دینی جداست کامالً به مباحث دینی ندارد و

ایشان . از نظام قرآن است دوم، نظام اخالقی انبیاست که البته غیر

دهند که در نظام تعلیماتی  برای قرآن، یک نظام مستقل را ارائه می

اجرایی نظام انبیا که  ۀنیروی محرکه و قو. انبیای دیگر نبوده است

ترس از قیامت و آتش  کند، قرآن هم گاهی اوقات به آن اشاره می

اما این نظام، مخصوص قرآن . های اخروی است پاداش جهنم و

اهلل  آن اعمال بر اساس حب نیست، نظام قرآن، نظامی است که در

آن هم این است که ایثار  اخالق قرآنی یک قید دارد و. شود انجام می

  هحبّ یطعمون الطعام علی»: در قرآن آمده است که: علی حبه باشد

فرق . «وآتی المال علی حبه»: دیگر ۀدر آی و «اسیرا یتیما و مسکینا و

نمود  «علی حبه»بین اخالق سکوالر و اخالق قرآنی در همین عبارت 

محور  اصوالً کند و البته عرفان هم عشق به خدا را مطرح می. یابد می

اند فلسفه  جا که گفته دوستی است تا آن اصلی در عرفان عشق و
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عرفان، دانش دوستی است، ولی گاهی عشقی  است و دوستی دانش

به  دارد و شود، مقابل تعقل قرار که در آثار برخی متصوفه دیده می

عشق نوشته شده  نزاع عقل و ۀهمین دلیل رساالت بسیاری دربار

شود و عالمه طباطبایی  ولی آنچه از معارف قرآنی استفاده می. است

که تنها حبی که مبتنی بر معرفت فشارد، این است  آن پای می نیز بر

عشقی که در معارف اسالمی محور اخالق . است، ارزشمند است

هر چه تعمق معرفتی . دهد، مبتنی بر معرفت است قرآنی را تشکیل می

گردیم به  حال برمی. شود بیشتر شود، تعشق و حب هم بیشتر می

شود؟ معرفت گاه برهانی  این معرفت چگونه حاصل می. سوال شما

آنچه در ادبیات اسالمی به . تزکیه نفس مبتنی بر گاه سلوکی و است و

اصل آن  چیزی است که ریشه و ،شود نام اخالق دینی نامیده می

گاه  .نفس ۀبرهان باشد یا تزکی معرفت است، حال معرفت مبتنی بر

ای  بر نوعی سلطه مبتنی ها هیچ توجیه منطقی ندارند و برخی گرایش

های  گونه سلطه که در برخی مکتب این. کاریزماتیک ۀهستند، سلط

کاریزماتیک آن  ۀسلط. یید قرآن نیستأعرفانی وجود دارد، مورد ت

. داند چرا کند، ولی نمی است که شخص به دیگری ارادت پیدا می

انما انت مذکر لست علیهم »: فرماید قرآن خطاب به پیامبر می

عموم هرگونه سیطره نفی  این آیه به استناد اطالق و در «.یطرصبم

افال »قرآن مجید با عباراتی نظیر . شده است، حتی سیطره کاریزماتیک
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گاه نیز . کید کرده استأ، بر اهمیت تعقل ت«افال تعقلون تتفکرون و

هر دو طریق به . داده که همان سلوک است کید قرارأمورد ت تقوا را

خداوند تبدیل معرفت نیز اگر به تعشق به . شود معرفت، منتهی می

شود اخالق قرآنی این عنصر گوهر  شود، به تعبیر آقای طباطبایی می

ممکن است معرفت و علم وجود داشته باشند، . اصلی ایمان است

چنین معرفتی به خصائل : ولی آن دلبستگی قلبی وجود نداشته باشد

شود، چرا که گوهر اصلی در ایمان،  اخالقی و عمل صالح منتهی نمی

 .اهلل است حب ستگی قلبی وعنصر دلب

از اخالق دینی  این طور که گفته شد اخالق فلسفی جدا :اعوانی

. است و بین اخالق فلسفی و اخالق دینی دوگانگی وجود دارد

روح اخالق خود . ممکن است اخالق با دین سازگار یا مخالف باشد

در . در جهت دین است یا مخالف آن کند موافق با دین و تعیین می

نامیم، با  های قدیم، آنچه آن را اخالق فلسفی یا حکمی می تحکم

اخالق  ممکن است استنباط کنیم که اصالً. دین همسویی دارد

ولی به گمان بنده این . دیگری است ۀحکمی، غیر دینی و از یک مقول

هم خالف  تواند در جهت دین باشد و طور نیست، اخالق هم می

اند، مخالف حکمت  نصیر رفتهراهی که امثال خواجه . جهت دین

. اساس آن، مبتنی بر علم است دین، خود حکمت است و. نبوده است

تفسیرهایی که گاه تفسیر به : دین همچنین تفسیرهای مختلفی دارد
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به این ترتیب . هم هستند ه کتاب و حکمت باکدر حالی: رای هستند

در توانیم اخالقی فلسفی داشته باشیم در خالف جهت دین یا  می

ال این است که آیا بدون حقیقت، حقیقت به ؤاما س. جهت دین

خرین أکند؟ مت داشتند، اخالق معنی پیدا می معنایی که قدما در نظر

عقل نظری و حقیقت را قبول  کانت یا هیوم اصالً مثالً. گویند آری می

ری را نفی کنیم، خود عقل عملی، ظه اگر عقل نکدر حالی. ندارند

چه حقیقتی استوار است؟  بر چه مبنایی و عملی برعقل . سست است

گیرد؟ باید بین  گیرد؟ آیا از خود عمل می حجت خود را از کجا می

مبادی حکمت قدیم، مبتنی بر حقیقت، . این دو تفاوت قائل شویم

عقل نظری، معرفت مطلق و شناخت حقایق است و اخالق هم در 

شود،  جدید مطرح می ۀردو اخالقی که در. کند قالب آن معنی پیدا می

کنم اخالق جزئی از  از بحث نظری فاصله دارد، من فکر می کامالً

اخالق باید با حقیقت . حقیقت وجود یا همان ظهور حقیقت است

توانیم اخالقی درست کنیم که به نفس  نمی. هستی ارتباط داشته باشد

که چرا . شناسی ربطی نداشته باشد انسانی به معرفت نظری و به جهان

 جدید اخالق، اخالق منهای دین و ۀدور. با نظام دینی سازگار نیست

شناسی،  جهان خواهد اخالق جدید می .مبادی نظری است

شناخت  ۀبه طور کلی نظری وجودشناسی، آنتولوژی، خداشناسی و

در عین حال در قالب اخالق باقی بماند، اما  مطلق را حذف کند و
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خواهند یک اخالق سکوالر  ای می عده. این در قالب دین امکان ندارد

اخالق ما تابع تصوری . سیس کنندأبدون مبادی الهی ت منهای دین و

آیا انسان وجود الهی است؟ آیا خدایی . است که از انسان داریم

ربطی با حقیقت دارد یا ندارد؟ در  هست؟ آیا حقیقت مطلقی هست و

قرآن،  به تعبیر: نندک ادیان ابراهیمی انسان را موجودی الهی تعریف می

کند صفاتی که در او  اخالق کمک می. انسان، مظهر اسماء الهی است

نتیجه وجودی الهی  در به صورت بالقوه موجود است، بالفعل شود و

کنند، وجود همین صفات  کید میآن تأ دیدگاهی که عرفا بر. پیدا کند

. نبود ر کارقرآنی هم د من اگر پیامبر نبود، وحی و به نظر. بالقوه است

خداوند . ای دارید که در حد کمال است اما با وجود پیامبر، شما اسوه

. قرآن را که یک کتاب است، نازل کرده، ولی رسول، خود قرآن است

 ۀای است دربار ای که آقای دکتر دباغ به آن اشاره کردند، نکته اما نکته

این در دین و حکمت . شناسی شناسی و روان وجودشناسی، معرفت

شناسی عرفانی، عالم ظهور  در همین جهان مثالً. هر سه یکی هستند

صورت پراکنده موجود ه آن چیزی که در عالم ب ۀهم. اهلل است اسماء

است، در نفس ما به طور جملی وجود دارد، پس نفس ما خود آن 

را پیدا کنیم؟ این  هتوانستیم را اگرنه، چگونه می. حقیقت را دارد

اند، یعنی برای آنکه  کید کردهأکه قدمای ما بر آن تای است  لهأمس

 أدین بر وحدت مبد. نیز یکی باشد أاخالق باشد، باید مبد
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. شناسی صحه گذاشته شده است شناسی و روان شناسی، معرفت وجود

خداوند گفته شد که اخالق تابع اراده نیست، چرا که  ۀاراد ۀاما دربار

حکمت، اخالق . واهد بوددر غیر این صورت، هیچ چیز حکمت نخ

بنابراین . هم در علم ماست اخالق هم در علم الهی و. تابع علم است

تفسیر اخالق در فلسفه، دو روش وجود دارد؛ یکی  در به طور کلی

کید أدیگری روشی که بر اراده ت کند و کید میأروشی که بر علم ت

اشاعره، کند، مثل روش  کید میأدر روشی که بر اراده ت. کند می

 اتفاقاً. شویم به فردگرایی متمایل می توانیم به حد یقینی برسیم و نمی

. کید بر اصالت اراده استأچیزی که در غرب جدید اتفاق افتاده ت

نیست  این اراده خدا. حتی در مورد خدا، اخالق تابع اراده خدا نیست

معرفت  کند، بلکه اخالق تابع حکمت و که اخالق را اخالق می

گوید خدا حقیقت را اراده کرده است، حال آنکه  دکارت می. اوست

چنین اعتقادی از دیدگاه فلسفه . توانست طور دیگری اراده کند می

له را با أدر حکمت این مس. حقایق تابع علم الهی هستند. باطل است

  .اند تزکیه هم اشاره کرده ۀلأاند و البته به مس اراده و علم ارتباط داده

اگر درست فهمیده باشیم، منظورتان این است که  :تبار علوی

باورهای اساسی دینی مبتنی  شود که بر اخالق وقتی دینی می

  ؟باشد
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 از آنها علم و یدین تفسیرهای مختلفی دارد که در بسیار :اعوانی

خواهد ما را متوجه حکمت هر چیز  دین می .حکمت جایی ندارد

دو  حکمت خود را درخداوند . اساس وجود به حکمت است. کند

دو کتاب  هر. کتاب تکوینی اظهار کرده است کتاب، کتاب تدوینی و

توان اخالق را  نمی. هم جدا کرد هم خواند، نباید آنها را از را باید با

توان حکمت الهی را از دین  چنان که نمی از حکمت جدا کرد، هم

 .جدا کرد

 اشاره کردید وتان به یک معیار دیگر هم  ضمن صحبت :تبار علوی

آن این بود که اخالق دینی، اخالقی است که براساس تجسم عینی 

 .های دینی، یعنی پیامبر طراحی شده باشد ارزش

یعنی کمال دین در یک فرد تحقق دارد و مبحثی انتزاعی  :اعوانی

کمال اخالق بر . شد قرآن بر او نازل نمی اگر پیامبر نبود، اصالً. نیست

 «.و لقد کان لکم فی رسول اهلل اسوه حسنه»: یک اسوه استوار است

اتباع هم یعنی اینکه انسان وارث پیامبر شود، . یعنی از او اتباع کنید

به اعتبار این قرب  نزدیک شود و( ص)یعنی روح او به حضرت نبی

ق این هم تخل. معنوی صاحب معرفت، علم، احوال و اخالق او شود

 .شود آن، معرفت زاییده می است و هم تحقق و از

. البته بهترین تجلی متابعت، همان متابعت حبی است :محقق داماد

قل ان کنتم تحبون اهلل » :گوید خداوند در قرآن خطاب به پیامبر می
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داند و  قرآن حب خدا را در متابعت می «.فاتبعونی یحببکم اهلل

 .اش هم یک عشق دو طرفه است نتیجه

عرفانی را مطرح  الًدکتر محقق داماد یک بحث کام :پازوکی

هرگز در متون فقهی و کالمی ! اند و البته معتقدند عرفانی نیست کرده

بینید که گفته شود که متابعت نبی برای عشق به خداوند است،  نمی

فقط عارفان  «.قل ان کنتم تحبون اهلل فاتبعونی یحببکم اهلل»یعنی 

ای که  نکته ۀاما دربار. اخالق به عشق توجه دارند ۀلأهستند که در مس

ترین  ستیزی مطرح کردند، شاید جامع عقل ۀمحقق داماد دربار دکتر

 مثنویعشق نوشته شده، کتاب  نسبت بین عقل و ۀرکتابی که دربا

 ا ازهآن موالنا بیش از بیست ترکیب وجود دارد که در مثنویدر . باشد

خواهد نشان دهد  موالنا می. شده استمشتقاتش استفاده  لفظ عقل و

عقل کارافزا، عقل معاش، عقل معاد، عقل : ما چند نوع عقل داریم

این تفکیک بین معانی و . دوراندیش، عقل ایمانی و عقل شیطانی

توجه عارفان به معرفت عقلی  ۀدهند های مختلف عقل، نشان جنبه

ان هستند که خواهم ادعا کنم که بیش از همه این عارف حتی می. است

البته آن عقلی که در مقابل . اند به علم و معرفت در دین توجه کرده

/ آزمودم عقل دوراندیش را : گوید آن می ۀعشق است و مولوی دربار

عقل دوراندیش است، وگرنه عشق  این دیوانه سازم خویش را، بعد از

 .این عشق عین معرفت است. از معرفت جدا نیست
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آیا امکان عقلی دارد که شخص بدون برهان و  :محقق داماد

 معرفت عاشق باشد؟

به برهان ربطی ندارد،چون معرفت به  این قضیه اصالً :پازوکی

 .معرفت برهانی منحصر نیست و مراتبی دارد

عشق مقبول که مبتنی بر معرفت است، با شما  ۀدربار :محقق داماد

دیگری به او شد،  ۀجمال کسی، موجب عالق احیاناً موافقم، اما اگر

 .اینکه امکانش هست. خوب است فهمد چرا کارهای او دیگر نمی

ترین عاقالن و  عاقل گوید پیامبر الدین می بله، وقتی نجم :پازوکی

گذارد؟ هر کسی هم که  ترین بود، مگر این دو را کنار هم نمی عاشق

دید،  معرفتی که مجنون داشت و آن را در لیلی می. شود مجنون نمی

( ع)حضرت علی . اند معرفت خاصی است که همگان از آن بهره نبرده

معرفت  در این جا هم سخن از. یه معرفه اهللنمعرفتی بالنورا: فرمود می

 .است

البته من . ولی در قرآن، حب مبتنی بر معرفت است: محقق داماد

راه عرفان صحیح را مورد نقد قرار  شمس و هم عشق موالنا و

هایی در تصوف  فرمایید که اکنون فرقه تصدیق میولی . دهم نمی

کنند بدون اینکه  گوید، اطاعت می چه مرادشان می وجود دارند که هر

حصر عقلی مردم  به نحو البالغه نهج در( ع)حضرت علی . بدانند چرا

متعلم علی سبیل ،عالم ربانی»:الناس ثالثه: کند به سه دسته تقسیم می را
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دسته دوم متعلم در  اند و دسته اول عالمان ربانی «.عاعرَ جُمَهَ نجاه و

اند، آن هم  این دسته دوم متعلمند، یعنی جویای آگاهی. مسیر نجات

آگاهی از آبشخور صحیح و مسیر درست که منتهی به نجات و 

های کوچکی هستند که پیرو بادند،  مگس سوم، ۀدست. رستگاری شود

ن دسته از نورانیت ای. کند هر صدا و گرایشی آنان را جذب می

 هر. به عملی هم دست بزنند اند و اگر احیاناً بهره معرفت و آگاهی بی

از نظر قرآن عمل صالح . چند اخالقی، چون مبتنی بر معرفت نیست

شمس،  البته افرادی نظیر مولوی در پیروی از. شود محسوب نمی

اند که تحت  دوم، یعنی متعلم علی سبیل نجات بوده ۀدست نخست از

اما مجذوبان بدون . اند تربیتی رسیده ۀتربیت ایشان به مقامات علی

 .آگاهی، یعنی همان مستضعفان در تعقل و خردمندی، همج الرعاعند

عرفان، عشق، غیر  ۀدر حوز کنند اساساً دکتر پازوکی ادعا می :دباغ

 .مسبوق به معرفت نداریم

ت کلمه باید توجه داشت که چرا موالنا این همه مشتقا :پازوکی

ا جاما آن. توجه خاص او به عقل است ۀاین نشان. برد عقل را به کار می

شود، توصیه  عشق ایمانی می که عقل خودبین، منکر حقایق معنوی و

 .کند آن را کنار بگذاریم می

گوید فکر کنید  اسالم هم می من معتقدم حتی پیامبر :محقق داماد

کند، آن را قبول  تان تطبیق می ام با عقل ببینید اگر راهی که من رفته و
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الدین، قد  ال اکراه فی». پیام پیغمبر اسالم این است که تعقل کنید. کنید

غی را از هم تمیز  ، یعنی اگر فکر کنید، رشد و«تبین الرشد من الغی

 .دهید می

کنم؛ دینی که قرآن  همین فرمایش شما استفاده می از :پازوکی

در مقام . فی الدین، در مقام ایمان استاکراه  ال: فرماید اش می درباره

آیا پیامبر برای . فرماید شهادتین بگویید، همین کافی است اسالم می

خواهد که برهان بیاورند؟ پس  مسلمان شدن اعراب از آنها می

برای مسلمان شدن دیگران به چه علت است؟ اینکه  جنگیدن او

از چه معرفتی است؟ آیا ، حاکی «قولوا ال اله اال اهلل تفلحوا»: فرمود می

ای است که عرفان  صرف یک اقرار زبانی است؟ این همان نکته

به نظر من تفکیک بین اسالم و . کند آن به دقت بحث می ۀدربار

این تفکیک، . کند له را روشن میأایمان، مغز قضیه است که مس

لکن  و ومنواقالت االعراب آمنا قل لم تُ و». تفکیک خود قرآن است

ایمان مسبوق به معرفت  «.اسلمنا لما یدخل االیمان فی قلوبکمقولوا 

دین مطرح  ۀحوز را در آن گوییم و اخالق سخن می وقتی از. است

شود که ایمان حاصل شده  کنیم، باید بدانیم اخالق وقتی متحقق می می

آن  ۀشود، اسالم مقدم اسالم صرف متحقق نمی ۀاخالق در مرتب. باشد

 .است



 

220 

آقای دکتر پازوکی، مفهوم اسالم، گاهی یک مفهوم  :محقق داماد

ندهیم، بحث ما چیز دیگری  این را مبنای ایمان قرار. سیاسی است

 .است

اگر دین را در مقام . خواهم همین را بگویم من هم می :پازوکی

اسالم، یعنی تسلیم ظاهری صرف بفهمیم، از آن اخالق حقیقی بیرون 

م است، نه با تسلیم ظاهری أایمان تو اخالق و عمل صالح، با. آید نمی

این است . درحالیکه ایمان، عین علم و عمل است ؛یا ایمان اجدادی

در مقام اسالم موروثی است و به تدریج  دینی ما که غالباً ۀکه جامع

دهد، دچار  معنویت خود را از دست می به دالیل مختلف روح و

حاکی از معرفت  الزاماًاسالم، . ای شده است سابقه بحران اخالق بی

. رود ای برای ایمان به شمار می نیست بلکه تسلیمی است که مقدمه

کند که وقتی که کسی به خیر، معرفت  افالطون به دقت مطرح می

 گیرند که لزوماً البته بعضی ایراد می. شود یافت، عامل به خیر هم می

گوید،  می در حالیکه این دانایی و علمی که افالطون. گونه نیست این

این دانایی حاصل سلوک نفسانی و نوعی . عین عمل است ،خود

های  صرف دانستن صوری گزاره. تحقق خیر در وجود شخص است

شود،  به عمل می دی به ایمانی که منجرؤ، مهادینی و اقرار به آن

 ۀتمام بحث عرفان این است که چگونه اسالم را به مرحل. گردد نمی

فرمایید  حال می. االیمان کله عمل: اند ایمان گفته ۀدربار. ایمان ببرد
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اسالم سخن  ۀایمان چیست؟ اگر بخواهیم از مرتب نسبت بین اخالق و

موضوع  مکه و مدینه بپردازیم مثالً بگوییم، بد نیست به تفاوت آن در

 ۀنفاق در مدینه مطرح شد، در مکه منافق نداشتیم، چرا؟ چون هم

در مدینه . اینکه ایمان با اسالم همراه بود من بودند، برایؤمسلمانان م

برداری از  ای برای بهره وقتی اسالم قدرت ظاهری پیدا کرد، عده

ازدواج با  قدرت و برای استفاده از امتیازات اسالمی مثل ارث و

 من نبودند، بلکه قلباًؤمسلمان، اظهار اسالم کردند، ولی نه تنها م

بت میان دین و اخالق را به اگر بخواهیم نس. مخالف اسالم بودند

اسالم، ایمان و »درستی بدانیم، باید توجه کنیم که دین در سه مقام 

احسان با شریعت، طریقت و حقیقت  اسالم، ایمان و «.احسان است

را احسان یعنی آنکه خدا : فرماید احسان می ۀپیامبر دربار. منطبق است

موضوع نظر مطرح جا  این. بینی چنان عبادت کنی که گویی او را می

بحث عارف این است که یکی بودن را در هستی ببیند، این . شود می

گوید شما  افالطون هم نمی .نظر همان علمی است که عین عمل است

 .توانید به اخالق برسید های صادق، می با دانستن یک مجموعه گزاره

 گیرد که در نفس متحقق شود و از می او دانایی را به معنایی در نظر

 ۀشرح این سیر دیالکتیکی در رسال. ملکات نفسانیه شخص گردد

 است که تقریباً Paldeia این سیر دیالکتیکی. آمده است جمهوری

دهد، ولی مراتب ادب نفس مراتب معرفتی نیز  معنای ادب نفس می
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را به کمال طی کند، فیلسوف حقیقی و مربی  هست و کسی که آن

نسبت دین و اخالق باید به این  ۀبرای بحث دربار. شود مردم می

موضوع قصاص در فقه اسالمی، یک حکم  نکته توجه کنیم مثالً

حکم کردیم  توراتفرماید ما در  یهودی است، چنان که قرآن خود می

اما در صفات متقین ... مقابل گوش و چشم در مقابل چشم ،گوش در

 عن الناس و الکاظمین الغیظ والعافین» :فرماید دیگری داریم که می ۀآی

 اما باالتر. حکم قصاص، یک حکم فقهی است «.اهلل یحب المحسنین

در . فرو خورید کند خشم خود را از آن، اخالق است که توصیه می

باالتر از آن . هم گذشت کن گوید عفو بکن، یعنی قلباً ای می مرتبه

گوید در  این همان حکم عیسوی است که می. گوید احسان بکن می

احسان، اوج . کنیم نیکی کن، ولی ما آن را بد تفسیر می مقابل بدی،

در عرفان، کمال مطلوب، رسیدن به مقام احسان تلقی  اخالق است و

چرا هم این دستور قصاص را داریم و هم احسان را برای . شود می

اینکه اسالم رعایت حال اشخاص را در تمام مراتب دینی کرده است، 

ری است و هم کسی که در مقام هم کسی که در مقام اسالم ظاه

ایمان است، ولی پیروان مسیح خواص بودند، به همین دلیل حضرت 

داد که دستورات من بر دو چیز مبتنی است،  عیسی به آنها تعلیم می

 . عشق به خدا و عشق به همسایه
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یک اصل قرآنی  «ال یکلف اهلل نفسا اال وسعها»بحث  :اعوانی

اهل اسالم  کند، اگر ایمان را در نمیاست، خداوند تکلیف ماالیطاق 

که طاقت ایمان نداشتند، فرض کرده باشد، این یک تکلیف ماالیطاق 

ا هاقشار در حد استطاعت و توانایی آن ۀخداوند برای هم. است

اگر . تواند اهل ایمان باشد یمتکلیف کرده، آنکه اهل اسالم است ن

این بود که اشکال مسیحیت . شود چنین باشد از دین خارج می

. خواست رهبانیت را که اخالق خواص است به جامعه تحمیل کند می

مسلمان خلط کردید، کسی منافق است که قولوا ال  شما بین منافق و

تواند  قبول دارم که مسلمان می. گوید ولی اعتقاد ندارد اله اهلل می

 .من نهؤمنافق باشد، اما م

ید اخالق دینی، آقای دکتر پازوکی، شما معتقد: تبار علوی

مبتنی بر تسلیم قلب و  اخالقی است که محصول ایمان باشد و

 .های الهی، نه فقط تسلیم ظاهری باطن انسان به ارزش

 بله، یعنی توام با معرفتی است که از صرف ظاهر: پازوکی

 .آید برنمی

اند طالب مجهول مطلق  معنای این جمله که گفته: تبار علوی

در هر نوع طلبی، نوعی معرفت وجود  همیشه بود، این است که

 .دارد
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منافق است، گفتم اسالم،  من نگفتم مسلمان، الزاماً :پازوکی

 عرفا قائل به مراتب صعودی صدر، قلب. دین است ۀترین مرتب پایین

به به نظر ایشان محل اسالم صدر است، ایمان مربوط . هستند ادؤف و

. باالترین مرتبه باشند توانند در طبیعی است که همه نمی قلب است و

چنانکه درمورد مسیحیت چنین بود، یعنی مسیح، حکم احسان را 

ای خواص صادر کرد، اما اسالم، جامع است، یعنی برای  برای عده

کسی که در مقام اسالم ظاهری است، حکم قصاص را وضع کرده 

احسان را  ولی برای کسی که در مقام ایمان است، کظم غیض، عفو و

. کمال، قصاص نیست. اما کمال دین احسان است. ه استهم خواست

. گوید محسنین را دوست دارد به همین دلیل خداوند در انتهای آیه می

برای همه  به هر تقدیر، اخالق دینی مراتب دارد، حد اعتدال ارسطو

 .یکسان نیست

درباره تفکیک میان مقام اسالم و . رسد چند نکته به ذهنم می :دباغ

شناسانه بگوییم، وقتی کسی چیزی  قول معرفت بخواهیم از ایمان، اگر

اسالم هم که به آن اشاره کردید،  نرا صادقانه اظهار کند، حتی هما

طور فرمودید که گویی اسالم  حدی از معرفت دارد، اما شما این

. معرفتی ندارد ۀلفؤچندان م گیرد و می الشعاع ایمان قرار آوردن تحت

بندی کنیم،  اخالق طبقه ۀعرفانی را در حوز بخواهیم این مباحث اگر

 محور اخالق فضیلت ۀها در ادبیات جدید متعلق به حوزنخیلی از آ



 

228 

شود، یعنی  بندی می شناسی اخالق دسته بخشی هم در روان. است

و کسب فضایل  باید برای دفع رذایل و احراز جایی که افراد

مراتب  ر مورد سلسلهاما بیشتر نکاتی که د. هایی را احراز کنند تکنیک

که یدرحال. محور است اخالق فضیلت ۀفرمودید، همه متعلق به حوز

وارد  محور انتقاداتی که در ساحت اجتماع به اخالق فضیلت ۀهم

آقای دکتر اعوانی به شهود . است به اخالق عرفانی هم وارد است

 ۀعرفانی اشاره کردند و آقای دکتر پازوکی هم به مراتبی که از مرتب

در اخالق . آید به مراتب عالیه می شود و نازله شروع می رقیقه و

شهود مراد  شهود اخالقی، منبعی که از جدید بین شهود عرفانی و

رسد شهود  مشترک لفظی است، یعنی به نظر می شود، کامالً می

هرکس بنا به قدر و مرتبه . تواند ملک مطلق هر کسی باشد عرفانی می

مشارکت دارد، در  کرده، در او مساعدت وو فضیلتی که کسب 

فضای جدید، شهود اخالقی ملک مشاع است، یعنی  که در صورتی

. ند این شهود را از سر بگذرانندنتوا های کمابیش متوسط هم می انسان

حقیقی است، یعنی  ۀاگر ما از انسان متخلق به فضایل اخالقی که مرتب

بخواهیم مالکی ارائه کسی که متصف به وصف احسان و ایمان است، 

هایی سخن  انسان ۀقضاوت کنیم، فرض کنید ما دربار کند تا داوری و

های اعالی اخالق هستند، از ساحت پیامبران که  گوییم که مثل می

ای  یم، کسی مثل قدیس فرانسیس در سنت مسیحی یا پارهیتر بیا پایین
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رای ا بنهاگر از آ. اسالمی خودمان -از عرفای بزرگ سنت ایرانی

اینکه چگونه  احراز چگونگی رسیدن به داوری اخالقی موجه و

های ایشان را نقد کرد، مالک بخواهیم، پاسخ این است  توان داوری می

برای تنظیم روابط و مناسبات اخالقی . شوی مثل ما می/ ببین که بیا و

در سطح اجتماع، اعم از نقد حاکمان و نقد محکومین چه مالکی 

این انسان متخلق، گاهی  قی داریم؟ ممکن است ازبرای داوری اخال

عمل ناموجه اخالقی سر بزند، من چه مالکی دارم، منی که در ذیل او 

را نقد کنم به همین خاطر است که شاید بنا به رای  تا او. کنم نگاه می

در کف این  ای از اخالقیون، اگر هرم اخالقی را در نظر بگیریم و عده

که متوسطین باشند، قرار دهیم، تنظیم مناسبات و  ها را هرم اکثر انسان

رویم،  باالتر که می. روابط اخالقی آنها بر حسب لذت یا فایده است

اگر در ساحت . در سطح وظایف است، باالی هرم هم نخبگان هستند

اخالق و نقد احوال باطن و تزکیه، مالک و محکی برای تنظیم 

دست داده شود، به نظر  مناسبات روابط اخالقی در سطح جامعه به

شخصی هستند و به توضیحی  هایی کامالً رسد این جهات مالک می

طلق است نه ملک مشاع و اگر این گونه باشد، مکه گفتم، شهود ملک 

اخالق فضیلت  جزه برای نهادینه شدن اخالق در سطح جامعه، ب

محور راه دیگری برای تنظیم مناسبات روابط در سطح جامعه موجود 

 .دنباش
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ال من این است غیر از انگیزه و شاخصی که ؤس: رضا خاتمی

توانیم بگوییم اخالق دینی  پشت اخالق دینی وجود دارد، آیا می

با اخالق سکوالر متفاوت  یک سری هنجارهایی است که کامالً

جوامع بشری آنها را قبول دارند،  ۀهستند؟ چیزهایی هستند که هم

کنم اینها در  من فکر نمی. صداقت، خیانت، دزدی و وفای به عهد

توانیم یک  آیا می. مرزبندی سکوالر، دینی و غیر دینی جا بگیرد

اخالقی تعریف کنیم که اگر این موارد در آن باشد، دینی  ۀمنظوم

 است و اگر نباشد، غیر دینی است؟

انسان با  ۀالق اجتماعی، اگر بخواهیم رابطدر اخ :محقق داماد

. انسان را تنظیم کنیم، احب خدا به حب انسان به انسان خواهیم رسید

در اخالق سکوالر حب انسان به انسان بما هوانسان است، در اخالق 

در این . گیرد اهلل قرار می دینی حب انسان به انسان در مجموعه حب

به دیگری قرض به مجموعه حب دیگری حب خداست، قرض 

همین است، در  تفاوت اخالق دینی با اخالق سکوالر. خداست

حقوق بشر در قرن حاضر . اصلی انسان است اخالق سکوالر محور

آن جهت که  اساس حب انسان به انسان شکل گرفته، ولی نه از بر

 .خداست ۀانسان مخلوق و نمایند

زاویه نگاه یعنی شما باز هم بر محوریت انگیزه و : تبار علوی

 ؟کنید کید میأت
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 .آری :محقق داماد

همه عقل . قرآن برای هدایت عقل است، نه ایجاد عقل :اعوانی

تنها چیزی که . یافته نباشد دارند، اما ممکن است عقل بدوی هدایت

. الهی است غرض دین است، آگاهی درست و برای ما امکان دارد و

خواهد انسان را به  میدین . دهد علم جدید این دید را به ما نمی

این  تفسیر فعلی از دین، از. شناخت درست و عمیق از عالم برساند

اشکالی که به متجددان دارم، این است که سعی . نکته غافل است

گویم به  به اینان می. کنند یک سیستم اخالقی مستقل ایجاد کنند می

ستی افالطون دیدی از ه. جای کانت، توجه بیشتری به افالطون کنید

که متجددان  آن معنا دارد، درحالی کند که اخالق در ارائه می

انسان . دهد، حذف کنند خواهند چیزی را که به انسان دید می می

ه خود کای است، مباحث اخالقی نظری بدون این موجود پیچیده

اخالق وجود داشته باشد، معنی ندارد؛ اصال چرا اخالق؟ چرا به 

اخالق  ۀفالسف. اول باید این را تبیین کنداخالق بپردازیم؟ فیلسوف 

گرا باش، این طور باش یا آن طور باش، اینکه  گویند مصلحت می

 چرا اخالق ضرورت دارد؟ پرسش این است که اصالً. اخالق نیست

بشری برای تنظیم روابط خودش، چیزی دارد  ۀتجرب :رضا خاتمی

 .نامد که آن را اخالق می
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ال که دین چیست یا اخالق ؤهنوز معتقدم این س :محقق داماد

هایی است که  الی قدیمی است و شاهدش هم رسالهؤچیست، س

خواستند پاسخ  اخالق فلسفی نوشته شده، توسط کسانی که می ۀدربار

در مورد بحث دوم، به . دهند که اخالق چیزی غیر از دین است

ن است، ارزش من در دنیای مدرن، انسان از آن جهت که انسا ۀعقید

 پیش از این، همین کارها بر. اما از تکلیف به حق برگردیم. دارد

شد، یعنی افرادی بر اساس فرمان خدا یا  اساس تکلیف انجام می

در قرن معاصر از آن   .کردند فرمان پادشاه، این مسائل را رعایت می

های اخالقی یک  جهت که بشر، محور قرار گرفت و برای تمام ارزش

های اخالقی به  شد، گزاره حقوقی الزامی می انت اجرایینوع ضم

آن است که  هبه نظر من بهترین را. های حقوقی تبدیل شدند گزاره

اهلل قرار گیرد که حب به خداوند حب به ّ حب ۀانسان، در مجموع

اگر این را به . حب به انسان، حب به خداوند است انسان است و

 .اخالقی خواهیم شد ۀیک جامعمردم آموزش دهیم، موفق به ایجاد 

ما باید . ماند ال باقی میؤاین بیان مبتنی است، اما یک س :اعوانی

اهلل توجیهی داشته باشیم؟ باید بتوانیم وجود را توجیه الهی  برای حب

 .تمام ادیان فراموش شده است چیزی که امروزه در دین و. کنیم

 ۀموالنا کیست؟ همدهم؛ مخاطب  ارجاع می مثنویمن به  :پازوکی

هم  فیلسوف؛ قبالً بقال گرفته تا فقیه و اصناف جامعه، از قصاب و
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عارفان به عنوان مربیان اخالقی با . ها توضیح دادم نامه فتوت ۀدربار

نخبه بودن بنابر موازین ایمانی است نه . مردم سروکار دارندۀ هم

، به عالمان ما امروز به مربیان معنوی نیاز داریم. موازین رایج فعلی

آیا مشکل ما، نبودن قوانین . معلم ایمان باشند حقیقی که مربی و

معنویت . است؟ نه، اخالقی وجود ندارد که ضامن اجرای قوانین باشد

ما اکنون در یک موقعیت برزخی قرار . بسته است از دین رخت بر

آن نه موازین اخالق کانتی که مدل اخالق جوامع غربی  داریم که در

بیش در  مان حاکم است و نه اخالق ایمانی که کم و بر روابطاست، 

 .جوامع سنتی ما حاکم بود

بندی سنتی ما دین شامل عقاید  جا که در طبقه آن از: تبار علوی

شود، آیا امکان نقد اخالقی سایر اجزا هست؟  اخالق می فقه و و

نسبت بین اخالق و احکام شریعت یا علم به احکام شریعت که 

 فقه است، چیست؟همان 

 ۀمن معتقدم ابتدا باید بپرسیم تفاوت یک گزار :محقق داماد

. االت دیگر بپردازیمؤسپس به س فقهی در چیست و ۀاخالقی با گزار

موضوع فقه  گفتند موضوع اخالق، اعمال جوانحی است و قدما می

شود  اعمال جوارحی است، یعنی آنچه که به قلب مربوط است، می

آنکه به جوارح مربوط است، موضوع علم فقه است، چون  اخالق و

موضوع فقه اعمال مکلفین است و اعمال هم مربوط به جوارح بشر 
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اما در جامعه و دنیای . است، درحالیکه اخالق، مربوط به قلب است

شان اعمال  هایی که موضوع های اخالقی فقط به گزاره امروز،گزاره

ا، اموری هستند که هبسیاری از آنبلکه . شوند قلبی است، محدود نمی

به هر حال این تفکیک بسیار سنتی و . کنند به عمل ظاهری سرایت می

حقوق امروز، بین اخالق و . توان آن را پذیرفت قدیمی است و نمی

آن چیزی . نهد دیگری تمایز می ۀیا اخالق و قانون به شیو حقوق و

ضمانت یا  اگر قانونی است و ۀکه ضمانت اجزای قضایی دارد، گزار

توانیم میان  اما آیا می. اخالقی است ۀکارکرد عملی نداشته باشد، گزار

ای  گزاره گونه تفاوت بگذاریم؟ یعنی بگوییم هر فقه و اخالق همین

مجازات گذاشته یا ممکن است  تعزیر و که حاکم برایش حد و

اما اگر برای آن مجازاتی وجود نداشته  ،فقهی است ۀبگذارد، گزار

ولی اشکالش این . این تفکیک بد نیست. اخالقی است ۀباشد، گزار

های اخروی و دنیوی  ها در اسالم اعم از مجازات است که مجازات

دنیوی ندارند عقاب اخروی   های یعنی اعمالی که مجازات. است

نابراین به هر ب. های فقهی رسیم به گزاره دارند؛ یعنی باز هم می

ممکن است کسی . دهد بندی هم جواب نمی صورت این تقسیم

شریعتش احکام خمسه دارد، یعنی  بگوید دینی که شریعت دارد و

ه هر کمباح اخالق ندارد، برای این مکروه، مستحب و واجب، حرام،

آن دسته  البته به غیر از. گیرد ها قرار می این گروه عملی داخل یکی از
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های اخالقی امروز، از  اما گزاره. شود که به فقه مربوط نمی اعمال قلبی

ولی  «.مباح واجب، مستحب، حرام، مکروه و»: پنج مورد خارج نیست

اخباری فکر  خواهم به آن اشاره کنم، این است که اگر ای که می نکته

به  به تعبیر دیگر بدانیم و کتاب اخبار ۀکنیم و شریعت را در محدود

ی قائل باشیم، به این معنا که بیرون از کتاب و یک شریعت حداقل

اخبار واصله چیز دیگری  ۀحتی تفسیر کتاب در محدود سنت و

 ۀنداریم که به نام دین به خدا منتسب سازیم، در این صورت حوز

برای اخالق جای وسیعی  شود و همین اخبار محدود می ۀدین به حوز

 ای که از احکام واصلهشود، یعنی ماورای اخبار واصله و  پیدا می

رسد،  طریق اخبار به ما رسیده، چیزهایی که از طریق عقل به ما می

ه اما مکتب اصولی ب. یید نشده، اخالق هستندأولی از طریق اخبار ت

معروفی که محقق کرکی دنبال کرده و بر  ۀخصوص با توجه به قاعد

وحکم  «کم به العقل، حکم به الشرعکل ما حُ» :آن پافشاری دارد که

عقالنی را عین حکم شرعی دانسته، شاید به این نتیجه برسد که عقل 

نتیجه داخل فقه هستند در آن  در مستقالت عقلیه، احکام شرعی و و

این احکام در داخل آن  ۀیابد و هم صورت فقه و اجتهاد وسعت می

 .گیرد قرار می

فقه چه ارتباطی  دشوار این است که بین دین و ۀلأمس :اعوانی

توانند از هم جدا باشند؛ عمل اخالقی باعث  وجود دارد؟ این دو نمی
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وقتی . شود، یقول الحق علی لسان حقه سمع هلل لمن حمده وصول می

گوید، خداست که بر زبان  نماز انسان، حقیقی باشد، بنده نیست که می

بنابراین، این . سمع اهلل لمن حمده، خداست ۀکند، گویند جاری می

ولی از . اما فقه به این جنبه کاری ندارد. انتزاعی نیستنداعمال عبادی 

 کار و حقیقت اعمال عبادی، فقه با هر چیزی که سر حاظ باطن ول

اینها  ۀروزه و خمس و هم نماز و. کار دارد و دارد، با اخالق هم سر

علم شهودی  ای از ایمان، خودش شاخه. شود باعث تقویت ایمان می

معرفت ایمانی را تقسیم کنیم، همان  ایمانی واگر بخواهیم علم . است

شود؛  من عادی، نه عارف، بالقوه وارد نوعی علم شهودی کشفی میؤم

دارد و  کار و فقه با فروع دین سر اوالً. اما فقه را نیز باید تعریف کنیم

منابع  استنباط احکام از اصل در فقه، معرفت فروع و. اصول دین نه با

تواند وارد اصول  البته فقیه می. ید در اصول دیدفقه را نبا. معین است

فقه . قائل بودند فقه اکبر تمایز قدما بین فقه و. شود، اما نه بما هو فقیه

 این کالم و. پردازد فقه است که به اصول دین می ای از آن شاخه اکبر

در مقابل فقه اصغر به فروع :نامیدند اصول عقاید را فقه اکبر می

البته . دانستند، یعنی فقه الهی نیز فقه اهلل اکبر می عرفان را: پردازد می

کنم، اما  می البته من فقه را انکار. کرد تنها به فقه منحصر نباید دین را

کار ما این است که هر چیزی را در حد خودش قرار دهیم و آن را 

 برای. ایم اگر فقه را مطلق کنیم، معنای دین را از بین برده. مطلق نکنیم
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فرق فقه و اخالق . علم، با فروع دین ارتباط دارد ۀاینکه فقه در حوز

به ظاهر آیه توجه  دارد و کار و در آن است که فقه فقط با ظواهر سر

ان االعمال بالنیات، . اخالق فقط بواطن است أدارد، در حالیکه مبد

ندارد، نیت  کار و اما فقیه با نیت سر. این حدیث بسیار معروف است

ضمن . شود جا فقه از اخالق جدا می در این. امر باطنی استیک 

فروع دین نیست، بلکه یک امر و تکلیف  اینکه اخالق به نظر من از

تری دارد، یعنی کسی با  اخالق در نوافل هم جایگاه عالی. است

اما در یک . پردازد فرائض به نوافل می تر است که عالوه بر اخالق

( ص)امراست، مثل اخالق حضرت رسول  اخالق متعالی، تمام اوامر

انجام نوافل کار اولیای خداست؛در قالب دین .است اسوهکه گفتیم 

ثر است، ؤدر عین اینکه فقه هم م.نیز اخالق قائم به اولیاء الهی است

تمام  از مور وأولی این اولیا هستند که به قول قدما به تمام اوامر، م

فقه . اخالق در جامعه هستنداین افراد ضامن . نواهی منهی هستند

ای  جامعه اگر در.کند مین نمیأبرای دین الزم است، اما اخالق را ت

برای دین خواهد بود،  ترین خطر کاسته شود، بزرگ دین به فقه فرو

تقرب به خداست،  روح خودش که والیت الهی و برای اینکه دین از

زنده است دین به روحش . به ظواهر تبدیل شده است فاصله گرفته و

. اخالق هم اخالق اولیا و انبیاست. روح دین، والیت الهی است و

گویند  کنند، یعنی می دینی انکار می ۀای آن را به نام تجرب امروزه عده
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نوافل فاصله  اسالمی از اوامر و ۀسفانه جامعأکه دین فردی است؛ مت

کمابیش در  افرادی متحقق شود، مثالً باید در گرفته، ولی این اوامر

 .علمای گذشته ما متحقق شده است

 الدین علوم احیاءاشاره کردم کاری که غزالی در  قبالً :پازوکی

عارفان بزرگ  ۀهم اصوالً. مداری دین بود انجام داد، مقابله با فقه

یعنی طرح آنکه  احیا. اند اسالم به این معنا در کار احیای دین بوده

بین  رسد که حقایق اصلی آن از میاش به جایی  مداری دین با فقه

. شود مشاهده می له به صورت تاریخی در یهود نیزأهمین مس. رود می

در ده فرمانی که به حضرت موسی . خدای یهود، خدای شارع است

اما . هم احکام اخالقی شود، هم احکام فقهی وجود دارد و داده می

سوء تقلیل دین عوارض  یکی از. شود تاریخ یهود به مرور فقه زده می

شود، برای اینکه فقه، بنا  به فقه آن است که بحران اخالقی ایجاد می

کند، چرا که فقه به ظاهر   مین ایمانأتواند ت بر ماهیت خویش نمی

باید توجه داشت که . دارد اقل اخالق را مد نظر کند و توجه می

ی جوامع سنت اند، در عارفانی مثل غزالی که متوجه احیای دین بوده

توان از  در حالیکه در عالم مدرن نمی. اند کرده قبل مدرن زندگی می

به همین خاطر است که باید در این احیاء : مبانی و لوازم آن غافل شد

نقشی که اخالق و  متوجه فقه در عالم مدرن و مناسبات جدید آن و

 .عالم مدرن داشته باشند، باشیم تواند در عرفان می
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 اخالقی را مثال بزنید که ذیل فقه قرار ۀیک گزار :محقق داماد

اساس واجبات  مان را بر اعوانی، ما نباید زندگی به تعبیر دکتر. نگیرد

مان استفاده کنیم، بلکه باید زندگی را بر  حقوق ۀاز هم تنظیم کنیم و

اما . مان بگذریم مستحبات بنا کنیم، یعنی مستحب است از حقوق ۀپای

 -امور اجتماعی  ۀممکن است در حوز گاهی. هر دو شیوه فقهی است

برخی از احکام خمسه شرعیه با اخالق در  - فردی نه عبادی و

را چگونه باید توجیه کرد؟ پاسخ شخص من  تعارض باشد، این امور

این است که چنین تعارضی، به اصطالح علمای علم اصول فقه، 

قابل رفع است و راه حلش توجه به اصول پیش  تعارضی بدوی و

اصول مسلمه عقلی هستند  اصول پیش فقهی آن دسته از. فقهی است

مقام تعارض و ناسازگاری ظواهر لفظیه واصله با آن اصول،  که در

 .به اصول مسلمه عقلیه عمل کرد ظواهر برداشت و باید دست از

 تفکیک بین احکام عبادی و ۀمحقق داماد دربار فرمایش دکتر :دباغ

تفکیک اخالق به بعد  جهان امروز و احکام اجتماعی و اخالق در

جوارحی و جوانحی، تفکیک میان فقه و اخالق درست است، در 

گونه است که همه مطالب به این  اخالق معاصر هم این ۀفلسف ادبیاتِ

اخالق بیشتر معطوف به  اساساً. گیرند نمی ترتیب تحت پوشش قرار

 نه اینکه بر در جهان کنونی. شود رفتاری است که از انسان صادر می

های اجتماعی آن  کید نشود، اما سبقهأهای فردی اخالق چندان ت سبقه
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فرض کنید تفکیک میان احکام عبادی و احکام . تر است بسیار پررنگ

به مسائل خفیه باشند،  احکام عبادی، اگر ناظر: اجتماعی را بپذیریم

 مورد وفاق جمهور مبانی دارند که تقریباً مبادی و مفروضات و

در . های خاصی که خود دارند البته با تلقی. منان استؤم تدینان وم

شناسی معاصر روشی داریم با نام موازنه متعامالنه که متعلق  معرفت

او معتقد است . اخالق معاصر است به جان راولز، فیلسوف سیاست و

 ۀشهودهای مختلف ما یک رابطو های مختلف معرفتی  میان شاخه

است ساختمان معرفت  اگر قرار. است تعادلی رفت و برگشتی برقرار

ما ساخته شود، شهودهای ما در ریاضیات، فیزیک، تاریخ، دین، 

 اگر. ای خواهند داشت فلسفه، با یکدیگر چنین رابطه عرفان، اخالق و

شناختی بپذیریم، مبادی و  را به عنوان یک مبنای معرفت این تعبیر

شناختی احکام فقهی  معرفت شناختی و انسان ،مبانی وجودشناختی

وجودشناختی،  شناختی،  انسان  شهودهای  مصاف  به اجتماعی،

به تعبیر دکتر محقق داماد اصول . روند اخالقی ما می شناختی و معرفت

دارند، به همین دلیل  برگشت قرار فقهی ما در این رفت و پیش

خیلی از احکام . نقض کنیمای آنها را  توانیم به نحو متعامالنه می

اجتماعی برخالف احکام عبادی، مبادی و مبانی وجودشناختی، 

شناختی، گاه با شهودهای اخالقی متعارف ما  معرفت شناختی و انسان

برای اینکه به یک راه حل . مبانی ناسازگار هستند و آن مبادی و
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ه البت. منطقی برسیم، این مبادی و مبانی باید وارد دیالوگ شوند

 است شهودی نقدپذیر و خطاپذیر ای هم که از شهود مد نظر تلقی

گرایی معتدل به  خالصه اینکه شهود .است، نه شهودی خطاناپذیر

شناسانه ابزاری در اختیار ما قرار  عنوان یک موضع مختار معرفت

در حوزه احکام اجتماعی، به نقد  آن خصوصاً ۀدهد که به وسیل می

 خصوصاً مبانی وجودشناختی و مبادی ومحک زدن  احکام فقهی و

از این . شناختی احکام فقهی همت گماریم معرفت شناختی و انسان

 البته مراد از: آیند احکام اخالقی برای این نقد به کمک ما می منظر،

احکام اخالقی همان احکام متعارف اخالقی است که مد نظر عموم 

 .اریمد کار و در عصر کنونی با آن سر هاست و انسان
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 6(ع)برادری نوع بشر از دیدگاه علی  وحدت و
 جعفری ، محمدتقی(: ها)پدیدآورده

در  -السالم  علیه -طالب  ابی بن دیدگاه علی اهمیت انسان از

او کتاب انسان  البالغۀ نهجتوان گفت نه تنها  ای است که می درجه

است، بلکه به جهت شناخت بسیار عالی که آن حضرت دربارۀ این 

در زندگی، در مسیر  موجود بزرگ داشته است، عمدۀ تکاپوی او

ارتباط انسان با خدا، با )شناساندن انسان در ارتباطات چهارگانه 

 اجرای حقوق و و( خویشتن، با جهان هستی و با همنوع خود

حتی او برای انجام دادن . ورت گرفته استهای انسانی ص ارزش

حقوق  شؤون شخصی زندگی خود در مجرای همان قوانین و کارها و

خواسته  کرد که برای دیگر افراد بشر می های کلی اقدام می ارزش و

 .است

 :شود این مقاله سه مسألۀ با اهمیت مطرح می در

 (ع)طالب  ابی بن دیدگاه علی اهمیت انسان به طور عام از( الف

                                                           
 .38- 23، 2شماره ، 9373زمستان  :«وقف میراث جاویدان»: مجلۀ فقه و اصول .9
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اهمیت ( ع)علی امام این یک حقیقت است که محتویات سخنان 

 :سه دیدگاه اساسی داده است فراوانی به انسان و انسانیت از بسیار

 .مختصات انسان توصیف ذات و .9

 .ق اوّلیۀ آنهایمختصات انسان به حقا تحلیل ذات و .2

های  ها وشایستگی توجیه ذات و مختصات به بستگی .3

 .انسان تکاملی

 اهداف مبنای بر انسان دربارۀ مزبور دیدگاه سه که بگیریم نظر در باید

آراء حکمای راستین تاریخ بشریت  و -السالم  علیهم - انبیا بعثت

مجموع اهداف بعثت پیامبران  البالغه نهجخطبۀ اوّل  .شده است استوار

 همۀ ابعاد و نساخت بارور را که شامل لزوم به فعلیت رساندن و

 :دهد استعدادهای انسان است چنین تعلیم می

 دُوهُم میثاقَ فِطرَتِهِ، وَتَر اِلیهِم اَنبِیائَهُ لِیَستَأوا وَ رُسُلَهُ، فِیهِم فَبَعَثَ

ثیروُا لَهُم دَفائِنَ َیُ یَحتَجُوا عَلَیهِم بِالتَبلیغِ و یُذَکِرُوهُم مَنسِیَ نِعمَتِهِ وَ

 .تُحیِیهِممَعائِشَ  وَ....العُقُولِ 

 را در میان آنان برانگیخت، و خود رسوالن سبحان خداوند پس

که ) را پیاپی برای آنان فرستاد تا پیمان فطری آنان را پیامبران خود

( سبقت قرارگرفتن در جاذبیت کمال مطلق بسته بودند برای تکاپو و

که قیام به تکلیف )شدۀ الهی را  نعمت فراموش به مقام وفا برسانند و

با تبلیغ، حجت و برهان برای و به یاد آنان بیاورند ( این سپاس بود بر
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نیروهای پنهانی عقول آنان را به  ها و سرمایه آنان اقامه نمایند و

 .بخش آنان را هموار بسازند طریق معاش حیات و... فعالیت بیندارند

 نه در هر دو بعد مادی واهای سه گ این جمالت، اهمیت دیدگاه در

 :وجود آدمی گوشزد شده استمعنوی 

قیام عملی  گرای انسانی و عقل واقع جو و کمال فطرت .9

 .برای ادای تکالیف برین

 اصالح مستلزم که مادی و طبیعی زندگی طرق و عوامل .2

 های شؤون مادی وجود کیفیت ها و تکمیّ تنظیم و

 .اوست

که باید در نظر بگیریم ( ع)دیدگاه علی  ها از برای اثبات اهمیت انسان

ها برای  با چند اصطالح، به عموم انسان البالغه نهجکتاب  در

 :از آن جمله .اشاره شده است گانۀ مزبور های سه دیدگاه

  بار200: ناس .9

 بار 37: رعیت  .2

 بار 80: خلق .3

 بار 92: عامه .2

کلّ »یا با حروف دالّ بر عموم مانند ( هرکسی که)مطلق « امرؤ». 8    

 بار 68: « امرؤ

 بار        39: عبد .6
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 بار 902: عباداهلل.7

 بار     280درحدود : نفس. 2

یا با حروف دالّ بر عموم مانند ( هرکسی که)به طور مطلق و « احد».1

 بار 10در حدود : «احدکم، کل احد»

جی را که به ی، نتاالبالغه نهج در انسان پیرامون بررسی در دقت با

 به عنوان نمونه شش کلمه ازما : آوریم بدین قرار است دست می

به مالک اشتر  -السالم  علیه -فرمان مبارک علی  کلمات یادشده را از

 :دهیم مورد بحث قرار می

 :ها وارد شده استآن در مردم عموم معنای به« ناس» که مالتیج. 9

أَهلِکَ وَمَن  صَۀِمِن خا أَنصِفِ اهلل وَأَنصِفِ النّاسَ مِن نَفسِکَ وَ (الف

 .لَکَ فِیهِ هَویَ مِن رَعِیَتِکَ

 خواص دودمانت و خویشتن و ما بین خدا و مردم از یک طرف، و

طرف دیگر، انصاف  مردم جامعه که تمایلی به او داری از کسی از هر

 .کن برقرار

کردن انصاف، بین نفس  شود که در دستور به برقرار مالحظه می

برای  عموم مردم فرقی نگذاشته و نزدیکانش و زمامدار یک جامعه و

شامل عموم  رفته است که اسم جمع است و به کار« ناس»همه کلمۀ 

 .شود مردم، بدون هیچ استثنائی می
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: گوشزد شده است حقیقت بزرگ به مالک اشتر واین جمالت د در

دین کلی الهی است  حقیقت نخست همان اصل جهانی در اخالق و

پسندی  خویشتن بپسند آنچه را بر دیگران می بر» :که عبارت است از

حقیقت دوم، اشاره « .پسندی دیگران مپسند آنچه را بر خود نمی بر و

ها در تکلیف است، یعنی هم خود تو در مراعات  عد الهی انسانبه بُ

این تکلیف بزرگ با خلوص  در بگیر و نظر انصاف خدا را در عدل و

بده، زیرا آنان  مردم را مورد توجه قرارهم جنبۀ الهی  کن و نیّت رفتار

 .گاه لطف و حکمت خداوندی هستند جلوه

وَلیَکُن أَبعَدُ رَعیَتِکَ مِنکَ وَأشنَأُهُم عِندَکَ أطلَبَهُم لِمَعائبِ النّاسِ،  (ب

 .فَإنَ فی النّاسِ عُیُوباً الوالِی أَحَقُ مَن سَتَرَها

زد تو کسی باشد که ن منفورترین آنان تو و دورترین رعیت تو از و

جویاترین آنان به عیوب مردم است، زیرا در میان مردم عیوبی است 

 .ترین اشخاص برای پوشاندن آنها است که حاکم، شایسته

آن  کند، و ترین اصل انسانی را گوشزد می این دستور، با ارزش

 ۀآن به هم هاست که ضرر دارکردن شخصیت انسان ممنوعیت لکه

 .جامعه وارد گردد

 ....کُلِ حِقدِ  عُقدَۀَأطلِق عَنِ النّاسِ (ج

 .کن ای را از درون مردم باز گونه کینه گره هر
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های  کینه و گره از های آنان پر ای با مردمی که دل هیچ جامعه

 .تواند به حیات جمعی خود ادامه بدهد آزاردهنده باشد، نمی

 .رَعِیَتِکَ فِی نَفسِکَلِلحُکمِ بَینَ النّاسِ أَفضَلَ  ثُمَ اختَر( د

میان مردم بهترین مردم جامعه را از نظر  سپس برای حکم در

 .خویشتن انتخاب کن

کننده داشته  نوع حکومتی که در زندگی مردم نقش تعیین هر قضا و

 .مردم آن جامعه است باشد، مانند رگ حیاتیِ

 .لِأنَ النّاسَ کُلُهُم عِیالٌ عَلَی الخَراجِ وَأَهلِهِ (ه

 .باشند پرداخت کنندۀ آن می زیرا مردم همگی تحت کفالت مالیات و

مالیات به طور صحیح دریافت نشود یا به طور سالم در مورد  اگر

 .خود مصرف نشود، اختالف جامعه قطعی است

 ....حاجاتِ النّاسِ یَومَ وُروُدِها عَلَیکَ وَمِنها أصدارُ (و

متصدی باشی، برطرف کردن اموری که خود باید به طور مستقیم  از و

 .همان روزی که به تو وارد شده است نیازهای مردم است در

یهِ عَلَیکَ مِن شَکاۀِ فِ مَوونَۀَحاجاتِ النّاسِ إِلَیکَ مِمَا ال  مَعَ أَنَ أَکثَرَ (ز

 .مُعامَلَۀِأَو طَلَبِ إنصافِ فِی  مَظلَمَۀٍ

ازآن چیزهاست که  حتیاجات مردم به تو،ا نظر داشتن اینکه اکثر با در

ظلم یا  برآوردن آنها برای تو مشقتی ندارد؛ مانند شکایت از

 .ای دادخواهی دربارۀ معامله
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تَضُرُبِمَن یَلیِها مِنَ النّاسِ فِی  عُقدَۀِوَال یَطمَعَنَ مِنکَ فِی اعتِقادِ  (ح

 .شِربِ أَوعَمَلِ مُشتَرَکِ

به سود آنان ببندی  تو طمع آن را نداشته باشند که پیمانی هرگز از و

ای با لوازم آن پیمان دارند، مانند حقابه  ضرر آن به مردمی که رابطه تا

 .یا عمل مشترک دیگر وارد آید

 .أُسوَۀٌبِما النَاسُ فِیهِ  وَإیّاکَ وَاالستِئثارَ (ط

( شخصی که مورد تمایل تو باشد هر و)برتری دادن خود  از بپرهیز و

 .آن مساویند برخورداری از دیگران در آنچه مردم در بر

حق  حق کرامت و این جمالت تساوی عموم در حق حیات و در

 .آزادی معقول چنان روشن است که هیچ نیازی به تفصیل نیست

 :به طور مطلق در آنها به کار رفته است« رعیّت»جمالتی که  .2

گونه که در اوّل مبحث اشاره نمودیم عموم  مفهوم این کلمه همان

 :کند ای است که یک سیاست آن را اداره می جامعهمردم 

لَهُم وَاللَطفَ بِهِم وَال تَکُونَنَ  الرَحمَۀَ لِلرَعِیَۀِ وَالمَحَّبَۀَوَأَشعِر قَلبَکَ (الف

 .عَلَیهِم سَبُعاً ضارِیاً

 لطف به رعیت را به قلبت قابل دریافت نما و رحمت و محبت و و

 ....خوردن آنان را غنیمت بشماری برای آنان وحشی درّنده مباش که
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پذیرش ساختن یک  قابل دریافت و« اِشعاربه قلب»دانیم که معنای  می

لطف به  محبت و معمولی؛ یعنی رحمت و مفهوم است نه یک تصور

 .بپذیر آن را رعیت را از اعماق قلبت دریافت نموده و

وَأَعَمَها فِی العَدلِ  وَلیَکُن أَحَبُ األَمُورِاِلَیکَ أَوسَطَها فِی الحَقَ(ب

 .الرَعِیَۀِ وَأَجمَعَها لِرِضَی

فراگیرترین آنها  نزد تو حد وسط آنها درحق و ترین اشیا در محبوب و

 .ترین آنها به رضای رعیت باشد جامع دادگری و در

شود که در این دستور رضای عموم مردم جامعه چگونه  مالحظه می

 .مورد اهمیت تلّقی شده است

وَاعلَم أَنَهُ لَیسَ  شَیءٌ بِأَدعی ألی ظَن راعٍ بّرَعِیَتِهِ مِن إِحسانِهِ إلَیهِم  (ج

 ....فیفهِ المَؤُناتِ عَلَیهِم وَتَخِ

سبک کردن  بدان که هیچ چیز مانند احسان زمامدار به رعیت و و

حسن ظن زمامدار را به رعیت خود به  بینی و آنان، خوش ها از سختی

حسن ظن رعیت به زمامدار خود  بینی و خوشآورد؛  وجود نمی

 .باشد می

 زمامدار؛ ایجاد رفاه و ۀعلّت تحصیل حسن ظن مردم جامعه دربار

 .سبک کردن بار سنگین عوامل زندگی است آسایش و

رَعیَتِکَ فإنَ فَلیَکُن مِنکَ فِی ذلِکَ أَمرٌ یَجتَمِعُ لَکَ بِهِ حُسنُ الظَنِ بِ (د

 .یَقطَعُ عَنکَ نَصَباً طَویالً حُسنَ الظَنِّ
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کن که موجب حسن ظن تو به مردم  احسان آنان به کیفیتی رفتار در

 .برد ین میب ات باشد، زیرا حسن ظن، زحمت فراوانی را از جامعه

وَال تنقض سنه صالحه عمل بها صدور هذه االمه واجتمعت بها  (ه

 .االلفه وصلحت علیه الرعیه

ای را که صلحای این امت یا سابقین  ستههرگز نشکن آن سنت شای و

 هماهنگی مردم گشته و موجب الفت و و اند اولیه به آن عمل نموده

 .رعیت بر مبنای آن اصالح شده است

های الزم  دانیم برای به وجودآمدن قوانین و برنامه طور که می همان

های مختلفی الزم  ون جامعه تفکرات و صرف توانؤبرای مدیریت ش 

شود  تجارب مفیدی برای برقراری آنها استفاده می همچنین از است و

ها ممکن است به ضرر جامعه تمام  لذا شکستن آن قوانین و برنامه

 .شود

ها ضُعْوال غنی ببِ ضٍبعَها اال بِصلح بعضُال یَ طبقاتِ هِن الرعیّأ مْاعلَ و (و

 ....عن بعض

شایسته بدان که رعیت دارای طبقاتی است که هیچ یک موقعیت  و

نیازی  آنها موجب بی ابد و هیچ یک ازی خود را بدون دیگری درنمی

 .دیگری نیست از
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اصطالح سیاسی آن نیست بلکه مقصود  ،طبقات دانیم که منظور از می

نهاد است که ارزش آن وابسته به خدماتی است که به  سازمان و

 .کند جامعه عرضه می

ظهور موده  و ان افضل قره عین الواله استقامه العدل فی البالد و (ز

 .انه ال تظهر مودتهم اال بسالمه صدورهم الرعیه و

بروز  برپا شدن دادگری در شهرها و روشنی زمامدار بهترین چشم و

کند مگر  قطعی است که محبت رعیت بروز نمی محبت رعیت است و

ناراحتی در زندگی اجتماعی و  هر عقده و ازهای آنان  اینکه سینه

 .سیاسی سالم باشد

آری تنها عدالت است که نفوس مردم جامعه را در مسیر  ،عدالت

 .سازد حیات معقول شکوفا می

الوفاء علیهم فان  الصدق و ابعث العیون من اهل ثم تفقد اعمالهم و (ح

تعاهدک فی السر امورهم حدوه لهم علی استعمال االمانه والرفق 

 .بالرعیه

های  اعمال کارگزاران را مورد تفتیش قرار بده و بازرس ۀسپس هم

وفا باشند بر آنها بفرست زیرا مراقبت   مخفی که اهل صدق و

شود که امانت به کار ببرند و با  آنان باعث می امور ۀتو دربار ۀمخفیان

 .مدارا کنند رعیت رفق و
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رشد و کمال عالی  کارگزاران مدیریت جامعه از ۀبدیهی است که هم

مهارت  افتد که تخصص و فراوان اتفاق می به طور. نیستند برخوردار

شود که یک انسان مقامی را اشغال کند ولی به جهت  موجب می

 .تعهد جامعه را در معرض اختالل قرار دهد نداشتن تقوا و

فان هوالء  ....ثم اهلل اهلل فی الطبقه السفلی من الذین ال حیله لهم  (ط

 ....بین الرعیه احوج الی االنصاف من غیرهممن 

را در اصالح زندگی  به یاد بیاور خدا ،خدا را سپس به یاد بیاور و

میان  ای نیست زیرا آنان در کسانی که برای آنان چاره ین ازیطبقه پا

 .اند رعیت نیازمندترین مردم برای انصاف

مین أت ۀدربار یدکّؤدستورهای م ها و اسالمی توصیه منابع معتبر

هیچ کارگزاری در  نیازهای مادی و معنوی این گروه مردم دارد و

 .باره معذور نیست این

اجزل  واجعل لنفسک فیما بینک وبین اهلل افضل تلک المواقیت و( ی

سلمت منها  ان کانت کلها هلل اذا صلحت فیها الیه و تلک االقسام و

 .الرعیه

برای خودسازی که نفعش )مفیدترین آن اقسام را  بهترین اوقات و و

آن  ۀبده اگر چه هم خدا قرار میان خود و( به جامعه هم خواهد رسید

 رعیت با آن داشته باشی و نیت شایسته در اوقات برای خداست اگر

 .نیت پاک تو به زندگی سالم خود توفیق یابد آن اوقات و
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 ،کارگزاران شود مدیران و عمل به آنها موجب می این دستورات و

های  مهره آنان را مانند پیچ و بینند وندیدگاه باال  مردم جامعه را از

 .ناآگاه ماشین تلقی نکنند

اما بعد فالتطولن احتجابک عن رعیتک فان احتجاب الواله عن  و (یا

 .الرعیه شعبه من الضیق وقله علم باالمور

رعیت به طول نینجامد زیرا مخفی بودن  زمان پوشیده شدنت از

ناآگاه ماندن  بروز تنگنا و از( یا قسمتی)رعیت نمودی  ن اززمامدارا

 .امور زندگی مردم است از

بسیار عالی  ۀنتیج جامعه با مردم ارتباط مستقیم زمامدار یا کارگزار

بینند که  مردم می .اداره کننده است ،مستقیم ۀنتیجه یکم مشاهد .دارد

دوم  ۀنتیج .ندارد غرور هم مانند آنان یک انسان است و کبر و او

دوران ما باید  البته در ،هاست نبودن واسطه برای عرض نیازمندی

 .جوانب بشود ۀمراعات هم

رک واعدل عنک لهم بعذ الرعیه بک حیفا فاصحر ان ظنت و (یب

 ....ظنونهم باصحارک

را به آنان  ای عذر خود تو گمان کند که ظلمی کرده ۀرعیت دربار اگر

 .آنان را با آشکار کردن عذر خود برگردانهای  گمان کن و آشکار

یا کارگزاری که به خطای خود اعتراف  چه بزرگ است آن زمامدار

 .یا به طور صحیح آن را توجیه کند آن را جبران نماید و نموده و
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التزید فیما کان من  ایاک والمن علی رعیتک باحسانک او و (یج

 ....فعلک

به جهت احسانی که به آنان منت گذاردن بر رعیت خود  بپرهیز از

 .ای بینی کاری که انجام داده ای یا بزرگ کرده

لک فی الخلق نظیر تو در خلقت در آنها به کار  مالتی که نظیرج .3

 :شامل همه بنی نوع بشر می شود رفته و

اشعر قلبک الرحمه للرعیه والمحبه لهم واللطف بهم وال  و (الف

اکلهم فانهم صنفان اما اخ لک فی تکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم 

 .الدین او نظیر لک فی الخلق

لطف به رعیت را به قلبت قابل دریافت نما و  محبت و رحمت و و

ای مباش که خوردن آنان را غنیمت بشماری  برای آنان وحشی درنده

یا نظیر تو در  اند یا برادر دینی تو هستند و زیرا آنان بر دو صنف

 .خلقت

 است که جهانی بودن حق حیات شایسته و حیثیت وبا این دستور 

تساوی همه در مقابل قانون وحق  آزادی ارزشی و شرف انسانی و

تربیت برای همه مردم از دیدگاه اسالمی به روشنی کامل  تعلیم و

 .شود اثبات می

 :شود جمالتی که عباداهلل بندگان خدا را شامل می( 2
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من  و من خاصه اهلک و انصف الناس من نفسک انصف اهلل و (الف

من ظلم عباداهلل کان  لک فیه هوی من رعیتک فانک اال تفعل تظلم و

کان اهلل حربا  من خاصمه اله ادحض حجته و اهلل خصمه دون عباده و

 .حتی ینزع او یتوب

 خواص دودمانت و یک طرف وخویشتن و مردم از و مابین خدا و

اگر  کن و برقرار مردم که تمایلی به او داری انصاف کسی از هر

کس که ظلم بربندگان  هر انصاف برقرار نکنی ستمکار خواهی بود و

 طرف بندگان مظلومش خصم آن ظالم است و خدا از ،بدارد خدا روا

 باطل نماید و خصومت داشته باشد حجتش را کس که خدا با او هر

یا  ستمکاری برگردد و آن ظالم با خدا درصدد محاربه است تا از

 .کندتوبه 

 .اهلک العباد من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البالد و و (ب

شهرها را ویران  هرکس مالیات بخواهد بدون آباد ساختن شهرها و و

 .سازد بندگان خدا را هالک می و

 :گیرد می را فرا( عموم مردم )جمالتی که عامه  (8

ار چه انگیزه ارسال مالک اشتر برای زمامداری مصر بیان هدف و در

 :اند تذکر داده موضوع اساسی را

 .تنظیم مسائل اقتصادی است گرفتن مالیات که منظور اصالح و .9

 .هر مزاحم زندگی مردم دفع دشمن و.2
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 .روحی مردم اصالح وضع مادی و .3

 .آبادسازی شهرها .2

 العدل و اعمها فی الحق و ولیکن احب االمور الیک اوسطها فی (الف

ان  فان سخط العامه یجحف برضی الخاصه واجمعها لرضی الرعیه 

 .العامه سخط الخاصه یغتفر مع رضی

ترین  گسترده ترین آنها در حق و نزد تو معتدل ترین امور در محبوب و

جلب رضای رعیت باشد زیرا  ترین آنها در جامع آنها در عدالت و

پایمال  را محور و( حاکم مخصوصاً)خشم عموم مردم رضای خواص 

 .شود خشم خواص با رضای عموم مردم بخشیده می سازد و می

گیر جامعه  مردم چشم جهت و خواص همان عزیزان بی منظور از

خدمت برای مردم توقع مقام و ریاست دارند  هستند که بدون کار و

 .اند هایی که خدمتگزاران واقعی جامعه نه آن انسان

د ال بما ولوا للصالحین قبلک فاعم( الکتاب)ولکن اختبرهم  (ب

 ....اعرفهم باالمانه وجها حسنهم کان فی العامه اثرا و

را با تحقیق در ( متصدیان ثبت امور مهم وحساس)لکن آن کتاب  و

اند  تو به عهده داشته تصدی اموری که از زمامداران صالح پیش از

این مقام برگزین که بهترین اثر را در  آزمایش کن و کسی را از آنان بر

 .داری باشد آشناتر به معنای امانت و عموم مردم داشته
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ان فی کثیر منهم ضیقا فاحشا وشحا قبیحا  -مع ذلک  -واعلم  (ج

عیب  ذلک مضره للعامه و تحکما فی البیاعات و واحتکارا للمنافع و

 ....علی الواله 

 چشمی و فراوانی از بازرگانان تنگ ۀدر عد -با این حال –بدان  و

احتکار منافع و زورگویی در  پستی قبیح و لثامت و دلی آشکار و تنگ

عیبی است  این وضع موجب ضرر به عموم مردم و معامالت است و

 .زمامداران بر

ترین اهداف مدیریت  تنظیم مسائل اقتصادی از اساسی چون اصالح و

 در موارد فراوانی از -السالم  علیه -اجتماعی در اسالم است علی 

دهد  ی همین فرمان آن را تذکر میدر تعیین هدف اجرا سخنان خود و

مهمترین عوامل اختالالت اقتصادی همین  زیرا یکی از

 .زیادی به آن مبتال هستند ۀهای افراطی است که عد سودپرستی

 :شود کلمه کل امرء که شامل هر انسانی می. 6

ثم اعرف لکل امری ء منهم ما ابلی وال تضیفن بالء الی غیره وال  (الف

 .بالئه تقصرن دون غایه

موقعیت هرکسی را با توجه به زحمتی که در انجام  سپس شناسایی و

تحمل  تکاپو و هرگز فش تحمل نموده است تعیین نما ویدادن وظا

تعیین  شناسایی و در مده و زحمت هیچ کسی را به دیگران قرار
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زحمتی که متحمل شده است کوتاهی  ۀمنظور نمودن نتیج موقعیت از

 .مکن

دیدگاه اسالم  نتیجه است که از و لزوم تطابق کاراین همان اصل 

وال تبخسوا : قرآن چنین آمده است سه مورد از درو کید است أمورد ت

 .ارزش نکنید کاالی مردم را بی و کار :الناس اشیائهم

وال یدعونک شرف امرء الی ان تعظم من یالثه ما کان صغیرا وال  (ب

 .ن عظیماضعه امرء الی ان تستصغر من بالئه ما کا

زحمت  کس باعث نشود که تکاپو و اعتالی مقام هیچ شرف و و

حقارت هیچ کس موجب نشود که ( بالعکس)را بزرگ کنی و اندک او

 .زحمت بزرگ وی را کوچک کنی تکاپو و

 از ای درجهو به  هاعتدال خود خارج شد از گاهی خودخواهی بشر

همانند درون این حال است که درون انسان  در .رسد خودپرستی می

مانعی  ط فوران به وجود بیاید ویشود که اگر شرا فشان می کوه آتش

 سر راه خود هر تواند منفجر شده راه بیفتد و وجود نداشته باشد می

 از کران و برگی گرفته تا جنگل بی یک گل دو جنبنده را از روییده و

 یک مورچه ناتوان گرفته تا نیرومندترین جانداران را بسوزاند و

ترین اصول مدیریت جامعه این  بنابراین یکی از حیاتی ؛کند خاکستر

قدرت اجتماعی  است که زمامدار یا هر کارگزاری نگذارد یک فرد از

ش در مقابل ا خود سوء استفاده کرده برای اشباع حس خودخواهی
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کاری اندک پاداش فراوانی را توقع داشته باشد و برعکس نباید 

با عظمتی که  نتیجه کار باعث شود که از گمنامی یک انسان ضعف و

 چه بسا انسان ضعیف به دستمزد و ؛انجام داده است محروم بماند

یا  زیرا که اضطرار به آن پاداش دارد و ...کند پاداش اندک قناعت می

داند در این صورت قانونی تلقی کردن  ارزش حقیقی کار خود را نمی

هایی است که به  بزرگترین ستمتر  پاداش اندک در مقابل کار با ارزش

 .شود یک انسان روا دیده می

بزرگ  وزیری با حروفی نسبتاً ۀصفح 92حجم این فرمان درحدود 

تبعیض روا  که کلمات مربوط به انسان به طور عام و است درحالی

 اقتصاد و حقوق و ترین سیاست و شایسته نداشتن در برخورداری از

آن با کمال  مورد از 30بیش از درفرهنگ به معنای عام آن  دین و

هایی را برای  این فرمان انسان .صراحت و وضوح مطرح شده است

گرفته است که فطرت پاک آنها مسخ  اجرای مواد یاد شده در نظر

قابل رشد آنان در  نهادهای مثبت و دیگر خرد و وجدان و نشده و

آن  نماید و اگر مردمانی در طبیعت و مجرای اصلی خود حرکت می

جوامع پیدا شوند که از داشتن این خصوصیات محروم باشند این 

 ،تواند آنان را در مسیر حیات قابل تفسیر و توجیه قرار بدهد فرمان می

 ماکیاولی و لذا چنان که مخاطب در این فرمان چنگیز و تیمورلنگ و

 سزار بورژیا و فردریک نیچه و گالیگوال و آتیال و توماس هابس و
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های مطرح شده  همچنین انسان .امروز نیست در دیروز و امثال آنان

یک  قانونی در در این جامعه کسانی نیستند که بدون هیچ اصل و

را وسیله  خود جز هدف و را زندگی طبیعی حیوانی محض که خود

ذ طبیعی یبرخورداری از لذا نتیجه جز در دانند رها شده باشند و می

گرایی به گودال تاریک تاریخ پرتاب  که سرانجام آنان را از پرتگاه پوچ

 .گردد شان نمی کند نصیب می

ارزشی  برابری نوع بشر در مقام عالی و برادری و وحدت و (ب

 های ناآگاه و دندانه مختصات پست حیوانی و روحی است نه در

 .جبری ماشین

بخش را چنین  این اصل بزرگ وحیات البالغه نهج 936 ۀخطب در

 :خوانیم می

 .امرکم واحدا انی اریدکم هلل وانتم تریدونی ال نفسکم امری ولیس  و

زندگی یکی نیست زیرا من شما  شما در گیری من و هدف دیدگاه و

 .شما مرا برای خودتان خواهم و را برای خدا می

شرافت وجودی آدمیان را  حیثیت و طالب کرامت ذاتی و فرزند ابی

 خشم و خواب و و در خورداند که زندگی آنان را  آن می باالتر از

زا نماید که  آنان را قربانی این بیماری مرگ شهوت خالصه نماید و

 .خواهم پس حق است چون من می
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 سازد و برادری عالی محروم می وحدت و ها را از این بیماری انسان

ها  ها دره کند که برای کشتار یکدیگر در بیابان همواره آنان را وادار می

فرهنگی  .یکدیگر را نابود سازند به دنبال هم بیفتند وشهرها  ها و تپه

 «خواهم پس حق است چون من می»محور این بیماری  که مبتنی بر

ها را  انسان ،هرچند که با اصطالحات فریبنده آرایش شده باشد ،باشد

بقا با  میدان تنازع در همواره آنان را در ،نموده از یکدیگر جدا

در توصیف این  .رویاروی هم قرار خواهد داد ،های نابودکننده سالح

اقبلوا علی جیفه قد افتضحوا : فرماید چنین می 901 ۀها در خطب انسان

های حریص برای دریدن  آنان مانند سگ :باکلها واصطلحا علی حبها

در نتیجه با خوردن  های دنیوی روی آوردند و خوردن الشه و

شما  مسیر من و الفت و محور انس و ددمنشانه آن رسوا گشتند و

برای خودتان  شما مرا خواهم و من شما را برای خدا می ،یکی نیست

 .خواهید می

های  عظمت ها و ارزش معنای این جمله چنین است که شما خود و

 آشامیدن و کنید که زندگی خوردن و گمان می شناسید و یمخود را ن

 های شما جز خواسته ها و ذ چند روزه همین دنیاست لذا آرمانیلذا

که  صورتی در ،دیگری نیست آنچه بعد مادی شما را اشباع نماید چیز

 استعدادهای ملکوتی شما اطالع دارم و حقیقت بسیار عالی و من از

ارتباط » ۀارتباطات چهارگان عد الهی شما را دربه فعلیت رسیدن بُ
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 «با همنوعان خود با جهان هستی و ،انسان با خویشتن با خدا

خطبه  در .کنید توجیه مرا تحمل نمی لذا شما مدیریت و ،خواهم می

این نیست که شما  جز انما انتم اخوان علی دین و و: فرماید می 993

 .جاذبیت الهی دین محور و بر ،برادران یکدیگرید

 وحدت و ها و انسان ۀدربار -السالم  علیه -عظمت دیدگاه علی 

 گردد که مبنای تفکر آشکار میبرابری آنان در همین نکته  برادری و

های اخالقی سازنده  ارزش او توجیه بشریت به سوی کماالت عالی و

 پذیر بسازد و مردم را امکان ۀبرادری هم تواند وحدت و است که می

این همان خط نورانی پیامبران است که بشریت را در درجات کمال 

 لذا هر .ماشینی ابعاد مراحل پست حیوانی و ساختند نه در متحد می

 عنصر فرهنگی که بخواهد بشریت را از درجات عالی اخالق و

درحقیقت  ،هم متحد بسازد با های آن پایین آورده و ارزش مذهب و

 شرف و حیثیت و کرامت و خواهد حیات شایسته و معقول و می

و ها بگیرد  عشق را از انسان محبت و گرایی و زیبایی حقیقت آزادی و

این زندگی  .ت آنان را با یکدیگر متحد بسازدعالم مادیا در

ماشین وحدتی چون وحدت زنبوران  و اسیر جبر جمعی ناآگاه و دسته

 یک دیدِ از .ها را نه وحدت عالی انسان ،آورد عسل را به وجود می

وحدت زندگی زنبور  ،توان گفت حتی چنین وحدتی تر می عالی

زیرا  ،محال استهای حیوانی ماشینی  انسان ۀنیز دربار عسلی
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ص یگری از خصا سلطه سودپرستی و خودکامگی و خودخواهی و

 این بیماری روانی در زنبوران عسل وجود هاست و بعد طبیعی انسان

 وحدت و مانع از آن اتحاد و بدیهی است که این امور ندارد و

 طالب و همکاری در حیات معقول است که علی بن ابی همیاری و

 .اند تبلیغ آن به تکاپو پرداخته برای ترویج و -السالم  علیهم -انبیا 

انسان داشت  ۀطالب با دیدگاه با عظمتی که دربار علی ابن ابی (ج

 بورژیا و سزار توانست جامعه را با طرز تفکرات ماکیاولی و نمی

های اروپا  نرون توماس هابس که شمشیر به دست چنگیزهای آسیا و

 .دهند اداره کند می

ل اخالقی ینتوانست فضا او ۀالعاد گونه که سلحشوری فوق همان

همچنان تصدی او به مقام  ،بدهد الشعاع قرار واالی او را تحت

دنیای آن روز  سیاستمداری قسمت بسیار مهمی از زمامداری و

را متزلزل نماید و وی را  عناصر الهی شخصیت او نتوانست ارکان و

 .ها تسلیم نماید گری سلطه ها و طلبی شهرت برابر خودکامگی و در

لوال کراهیه الغدر لکنت من ادهی  و :فرماید میچنین  200 ۀدر خطب او

 نبود من از منفور مکروه و ،مکرپردازی گری و حیله اگر. الناس

این  ای از نویسندگان مانند پطروشفسکی از عده .ترین مردم بودم داهی

 :گویند چنین می غفلت ورزیده و (ع)طالب  دیدگاه علی بن ابی
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 او. امر اسالم وفادار بود به وی و عمیقاً و (ص)محمد  ۀعلی پرورد

تر  نزدیک (ص)شش نفری بود که از میان همه به محمد از  یکی

 .عشق پایبند دین بود علی تا سر حد شور و ...بودند
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 6حمایت از مظلوم
 زاده سید محمدعلی جمال

 

بازار طوقچی ه بازار معروف به که گذارمان ب طی راه همین در

. ه برپاستلغلغ افتاد دیدیم در کمرکش بازار ازدحام و( طاقچی)

نفر پیرمرد بقالی که  معلوم شد میان یک ،عمل آمده کاشف که ب

ه ب ای مرافعه شده و معامله پنج سر نفر میر یک جا دکان داشت و همان

تر که رفتیم یک فرد  نزدیک. شده است« قال چاق»ها  قول اصفهانی

های مادرزاد را  نظامی ها و منصب اتم از این کهنه صاحب اکمل و

آن  ی با آن سبیل چخماقی ویگو. دیدیم که مسلمان نشنود کافر نبیند

ه قمه ب پا وه رو چکمه ب چشم و بی طور قلدر و گردن کلفت همین

چنانکه  .خاک افتاده بوده مادر بکاله از شکم ه شیر وخورشید ب کمر و

 دانید طبیعت طبلۀ گوششان را طوری ساخته که حرف حق و می

                                                           
 

 .ش 9338، ]نا بی[و بعد، تهران،  8، ص 2ج داستان باج سبیل، ، سر و ته یک کرباسکتاب برگرفته از  
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رخسارشان لعابی مالیده که  صورت وه ب شود و حساب داخل آن نمی

گهواره تا  از اول تا آخر یعنی از پذیرد و قباحت نمی رنگ شرم و ابداً

رساندن فکرشان یکسر آزار  کارشان همه زورگفتن و لب گوره ب

 ناحق و خورند و کبیر را می اج سبیل مال صغیر وباسم ه ب. است

 انصافی و زور بیه ب برند و پناه را می ناحساب داروندار مخلوق بی

ی عرض یاعتنا در نهایت بی کنند و حقی را پامال می ناسزا هر فحش و

 .دهند پروا می بی دریغ و ناموس بندگان خدا را مثل آب جوی بی و

نان حالل  برسد و شان سر آنکه خم برویشان بیاید تا روزی که اجل

 بیگانه نشنیده گورشان را گم کنند و دعای خیر آشنا و نچشیده و

 خود را از ادبار چنان زندگانی سرتا پا لعنت و ی را از شر خود ویدنیا

 .نفرین خالص سازند

 ۀپردملجم  ه ابننّأنخراشیده ک چنین وجود منحوسی نتراشیده و

 های حیزی ریز و چشم رخساری تریاکی و رنگی تیره و درویشان با

خیاری  ۀگشاد دماغ پره ی کبود ویها لب گود رفته چون ترک زنگوله و

 ورد وآ خاطر میه پیچ که شاخ قوچ را ب ی پیچ اندریها سبیل و

 قدر یکه برهم که از دوطرف پیشانی ب های دم اردکی درهم و زلف

تن، ه ای ب نظامی بیرون ریخته بود، کمرچین سرمهزیر کاله  وجب از

و خورشید دار را تا زیر گلو  های برنجی شیر که تکمه در صورتی

ه ای ب شومی خمرۀ زهر مار، خربزه ور تلخی عقرب جراه بسته بود ب
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گویند زیر بغل  ها تاپوچه می انیهتاپوی کوچکی که اصف ۀقطر حجم و

مثل دو کاسۀ خون از حدقه هایش  که چشم در حالی گرفته بود و

سفید  نحیف ریش خشمگین در مقابل بقال ضعیف و ،بیرون آمده بود

جالب دهانش باز نمدام م تابید و م ایستاده بود و سبیل میتحکّه ب

 البالی برج و از پشت سنگر آرواره و از شد و بسته می شد و می

ناسزا بود  اش شلیک فحش و خورده های سیاه کرم باروی ویران دندان

 بارید و صورت بقال بینوا می سر وه که آمیخته با آب دهان ب

های آب  ای نکند، چه فحش پاشید، و آن هم، خدا نصیب تنابنده می

روز ازل  ی ازیگو رسید و پایش نمیه افعی ب و ای که نیش مار نکشیده

ردیف  افراد فوج و ریان وکاسم صنف لشه را ب حق انحصاری آن

ای  جای دیگر نمونه فرهنگ شمشیربندان در بجز در و اند بحل نموده

لوبیا  تمام نخود و ۀبقال سالخورده با سلیق. توان پیدا کرد آن نمی از

های دکان چیده و مقدار زیادی از آن  عدس را در کپه ماش و

گالب  سوسکی که مانند حافظ و سمسوری و های گرگاب و خربزه

دنیا نظیر ندارد،  در نیشابور صباح شام بغداد و شراب خلر و قمصر و

عالمت ارزان ه ب ی از زر ناب جلو دکان ریخته بود ویچون تنگها

چراغ موشی معروف است ه کردن قیمت چراغ حلبی کوچکی که ب

 روی آن خرمن درخشان روشن کرده بود که مانند زندگانی خود و

فروغی  زورزنان کورکوری بی هموطنانش دودکنان و ها و هم شهری



 

266 

 شکاف برداشته و دار و خود صاحب دکان با کاله نمدی لکه. داشت

تنبان لیفه گشاد کرباسی نیلی رنگ  رفته و پود در و قبای قدک تار

 آشامی ایستاده باشد و گناهی که جلو جالد خون چون محکوم بی

لرزانش  آخراالمر صدای ضعیف و. مدآ رنگش گره خورده بیرون نمی

با آن لهجۀ دلپسند اصفهانی چنین را  مطلب خود گوش رسید وه ب

. زاد سرکارم خانه چاکر و بیان کرد که آخر حضرت میرپنج من نوکر و

من . کنم جسارت بکنم من غلط می. ام عالی حضرت ۀپرورد من نمک

. درازی بکنم، زبانم الل باد عالی زبان مقام حضرت م که درا سگ کی

ها از صدقۀ سر  ینچرک ما یقه. دارد سرکاره مالم تعلق ب من جان و

مقابل چون  ما را چه رسیده که در. خوریم شماها یک لقمه نان می

خربزه که سهل است این چاقو را بگیر . یمینه بگو سرکار آدمی آری و

یک مثقال خون کثیف . بینداز وسط بازار خرخره مرا از بیخ ببر و و

تلخ تان  ی قابل نیست که سرکار بیخود اوقاتیچون من آدم یک القبا

گویم  چیزی که هست من می. ید باالی چشمیهرچه بفرما. بشود

زادتان  خانهه بدون آنکه محل سگ ب ید ودسرکار تشریف آور

را  نآ سنگین کردید و سبک و بگذارید یک خربزه سوا کردید و

 به گذاشتید سرجایش و دهد و گفتید مزۀ آب می سوراخ کردید و

قضا  زدید و زمین گذاشتید تا ازمین ترتیب چهاردانه خربزه را لت ه

را بکش ببینم چقدر  فرمودید این پنجمی موافق مذاقتان درآمد و
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 مقابل چشم خودتان کشیدم و در چشم وه عرض کردم ب. شود می

یک  شود یک قران و عرض کردم می سنگش را شیرین گرفتم و

برم و پولش را بعد برایت  را می عباسی فرمودید عیبی ندارد این

 شود و عرض کردم پس حساب آن چهارتای دیگر چه می. فرستم می

 ام و چون امروز هنوز دشت نکرده استدعای عاجزانه کردم که اصالً

وقت  پرداختید آن خوب قیمت را نقد می ،نان خانه معطلم برای آب و

 بنای اوقات تلخی و عالی حالتان تغییر کرد و بود که دیگر حضرت

 من پیرمرد گفتید وه دهانتان در آمد ب ه ازچ هر ی را گذاشتید ویبدگو

 . جسارت است هنوز هم ول کن معامله نیستید

« مردکۀ حرف نفهم»کنان فریاد برآورد که  جناب میرپنج پرخاش

 ...مال بد بیخ ریش صاحبش! مال تو خراب است تقصیر مردم چیست

مشت خود را گره کرد مانند پتک آهنگران زیر  را گفت و این 

 ...بقال بینوا نگاه داشت دماغ 

ای که زبان گرفته باشد دست از التماس  بقال مثل مادر فرزند مرده

پای مشتری خود ه چیزی نمانده بود که ب داشت و تضرع برنمی و

 .چشم بکشده ب خاک قدم او را ببوسد و بیفتد و

پیرمرد مسکین را محروم  رحم خواهد آمد وه خیال کردم میرپنج ب

 ی مهیب مانند صدای شیپور حاضریولی ناگهان صدانخواهد گذاشت 

مردکۀ : نعره برآورد که باش از تنگنای حلقومش بیرون جست و



 

262 

مگر با بچۀ شیرخوار . ها را کنار بگذار بازی( یهود)احمق این جود 

ات بد  گویم خربزه می. گویم شنود که چه می مگر گوشت نمی. طرفی

بشود  تا ا چشمت هشتت. خراب است و ارزانی خودت باشد است و

اگر احترام ریش سفیدت نبود . دست مشتری ندهیه جنس بد ب

کوبیدم که پدرت  مین سنگفرش بازار میه قدر مغز متعفنت را به این

در عوضش هم دلم  دهم و تو میه من پول حالل ب. جلو چشمت بیاید

اسم خربزه ه خانه ببرم، نه این کثافتی که به خواهد جنس حسابی ب می

این . کند حلق سگ بکنی قی می تو جلوی چشم مردم آینه کردی و

های محله جوباره است نه شایستۀ سفرۀ  ب دندان یهودیه آخربزه ب

 ...وزیرمو زانوی امیر  چون من شخص محترمی که هم

ی چنان قّرَابا شَحم بی دستش باال رفت و ناگهان جلو رفت و

 .ار پیچیدنواخت تو گوش پیرمرد که صدایش زیر سقف باز

چماق به م رفت، سرش مثل اینکه ه های بقال چند لحظه به چشم

ها صدای خفیف  تماشاچی ۀسین از. ین افتادیخورده باشد پا آن

آن  رسانید بیرون جست ولی از دهشت را می مانندی که وحشت و آه

 که از روشنی بازار نظیر اشخاصی آن تاریک و آنکه در گذشته جز

شان  شان خیره شده باشد، فقط یک چشم های تابش خورشید چشم

دیگر . شان اندکی باال رفت های قسمت باالی گونه قدری ریزتر شد و

شان  گونه آثاری که حالی از هیجان درونی باشد در وجنات هیچ
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 صدا و شان زده بود بی طور که خشک همه همان پدیدار نگردید و

بقال . نخوردند های کشیده جنب گردن کج و های نیم با دهن ندا و بی

سر  هر چند صورتش مثل چرم کهنۀ خشکیدۀ دلوهای اصفهانی سرتا

روی آن ه جا ب هچین وچروک بود باز جای انگشتان میرپنج جاب پر از

ها  هسینۀ سقاخانه های مسینی که ب شباهت به دست نقش بسته بود بی

کجی  شد، مثل کسی که بخواهد دهن اول دهانش باز. چسبانند نبود می

هایش افتاده بود  دندان مقداری از. بازماند طور چند ثانیه همان ند، وبک

 هایش باز کم چشم بعد کم. ها بیرون آمد الی دندان نوک زبانش از و

دامن قبای  شد و ناتوانی دوال همان حال ضعف و نیم گیج در شد و

کشد  ی از مردم خجالت مییچنانکه گو خود را جلو صورت آورده و

روی ه صورت خود را که جای سیلی میرپنج ب قسمتی از ها و چشم

ین یپا باال رفتن و دامن پوشانید، در حالیکه از دست وبا آن مانده بود 

نفس  هایش معلوم بود که بغض گلویش را گرفته و آمدن مرتب شانه

گریه کردنش را  خواهد کسی اشک و نمی کند و اش تنگی می در سینه

 ....ببیند

عبدالهادی را دیدم که جمعیت  یص آخوند مالب در همان حیص و

: با کمال آرامی گفت خود را به میرپنج رسانید و را شکافت و

اید که  شرط کارد خریدهه ها را ب ببخشید، مگر سرکار این خربزه

 ؟خواهید قیمتش را بپردازید نمی
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افاده صورت را آهسته آهسته  الخاقانی با یک خروار فیس و مقرب 

. تو نیامده استه ها ب این فضولی: گفت موالنا برگردانیده وطرف ه ب

غالف  خودش زبانی دارد از حاضر طرفم و من با این شخص حی و

سر با این ریش ه این شمشیر درازتر، تو آخوند شپشوی مندیل ب

بزقندی چه حق داری در کار مردم مداخله بکنی؟ اینجا کسی فضول 

ه گویند پنیر تو دیگر سرت را بزن ب اگر همه می. آمرعلی الزم ندارد و

 ....بمیر سنگ خال و بگیر و

 رخسار موالنا پرید، ولی باز حوصله کرد و با همان وقار و رنگ از

بوده جواب داد که آخر ما  صفات ممتاز او آرامی معمولی که از

 امر اهل یک خاکیم و برادر دینی و سرمان را بخورد همه مسلمان و

. مان است احکام دین و مذهب و منکر از اوامر نهی از معروف وه ب

 .....خواستم شاید بین دو نفر برادر دینی و وطنی را اصالح کرده باشم

 و کمک دست حرکت رکیکی کرد که منتهای تحقیره میر پنج ب

پیچتان تو  عالی با آن عمامۀ پیچ جناب گفت سر رساند و ادبی را می بی

ببین کجا  تو برو. ها چکار حرفجیب بنده، آخوند جینبو را با این 

خوار،  شیخنای مرده. بیار کنند شکمت را از عزا در حلوا خیرات می

 نفاس و از حیض و دعای میت خواندن و له گفتن وأتو مس کار

 . زدن است ترا چه رسیده که در معقوالت مداخله بکنی جنابت حرف
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 کظم وقصد ه نمود که ب چنان می جنبش آمد وه های موالنا ب لب

ال من این است که این ؤس: غیظ مشغول دعا خواندن است گفت

اگر مال شما  پردازید و ها اگر مال شماست چرا قیمتش را نمی خربزه

مال غیرتصرف  چه حقی دره دارد شما ب غیره تعلق ب نیست و

 .غرامت نیستیده حاضر ب اید و کرده

توپ  مثل ا دیگر جناب میرپنج یکباره از کوره دررفت وجاین

را که  های دریدۀ خود چشم طرف موالنا آمد وه قدم ب دو ترکید و

های  کشید توی چشم آن زبانه می مثل چشم گرگ آدمخوار آتش از

زن : نعره کشید که قریچ آورد و قریچ وه ها را ب دندان موالنا دوخت و

ای  جنگ شاخ گاو رفتهه ب ای و دانی با که طرف شده هیچ می! جلب

خواهد معنی با خرس جوال رفتن را بفهمی دیااهلل این  اگر دلت می

ی است یها آن پالوده و این میدان تا نشانت بدهم که این پالوده از گرز

 .شکند که دندان می

هنوز  دشنامی نبود که موالنا بتواند هضم نماید و« جلب زن»

زیر عبا بیرون  سخنان میرپنج به آخر نرسیده بود که دست موالنا از

با سرعت برق پنج انگشت مثل پنج خیارتر چنان بر صورت  آمد و

کالهش با همۀ  دراز نقش بست که چشمانش بهم رفت و حریف زبان

 تر به زمین چرخید و ذرع آن طرف ود سرش پرید و شیروخورشید از

 های سرسام زده عقب عقب رفت و خوران مثل آدم پیلی خودش پیلی
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. کالهش به زمین نقش ببنددچیزی نمانده بود که خودش هم مثل 

به  قد را علم کرد و ها را گشود و هم در همان حال چشم ولی باز

ای  چون سبع درنده غالف بیرون کشید و اش را از یک حرکت قداره

 .جانب موالنا هجوم آورده ب

یقین کردم که کلۀ موالنا را تا ابرو درهم خواهد شکافت ولی یا 

دوش  ا سرعتی حیرت انگیز عبا را ازب للعجب که موالنا مهلت نداد و

 جا جست و فرزی غریبی مثل گربه از و با تر انداخت و به یکسو

چنان فشاری بدان آورد که  هوا قاپید و را در مچ یارو دست برد و

پنج  شست گرفته تا انگشت کوچک هر های سرکارخان از انگشت

 . افتادآمده به زمین  دره اش ب پنجه اسلحه از چون میخ ایستاد و

فریاد میرپنج بلند شد که آخر آخوند المذهب مچم را ول کن که  

 . شود استخوانم دارد خرد می

چنگ موالنا خالص  تقال بود که بازوی خود را از میرپنج در.....

به صدای بلند خرخرکنان نفس  پیچید و خود میه مدام ب سازد و

میان  را ازکشید اما معلوم بود که محال است بتواند مچ خود  می

 .درآورده کلبتین پنجۀ موالنا ب

میرپنج گفت پول این آدم را ه دیگر خطاب ب بار موالنا باز

 با دست چپ بقال را نشان داد که با دهان باز خواهی بدهی یا نه و می
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های سیمایش  نوشخند بسیار مرموزی البالی چروک ماتش زده بود و

 .پدیدار شده بود

فشار  ی بزند ولی موالنا چنان برمیرپنج دهان گشود که حرف

 های پریشان رفته رفته و زلف برهنه و با سر انگشتان افزود که یارو

زانو درآمد درحالیکه ه جلوی پای پیرمرد بقال ب خواهی نخواهی در

 .تابی در وجناتش نمایان بود بی آثار درد و

 بقال که فشرد از میان پنجه می طورکه مچش را قایم در موالنا همان

 :کم حالش قدری بجا آمده بود پرسید کم

 عموجان اسم شریف شما چیست؟

دست را به موازی  بقال مثل کسی که بخواهد دعا بخواند دو

 .غالم شما حمزه: دوشانه آورده گفت

. موالنا گفت برادر من حمزه، خداوند شما را عاقبت بخیرکند

سوا کرده ی را که این آدم یها ی حمزه خواهشمندم این خربزهیکربال

 .شود بود بکشید ببینم قیمتش چند می

 دقت تمام دره ی حمزه بیکربال حرکت آمد وه کفۀ ترازو ب دو

آنگاه  ی را که میرپنج زخمی کرده بود کشید ویها حضور جمع خربزه

حرکت ه انگشتانش ب ها و ای چند لب برای حساب کردن قیمت لحظه

زیاد دو  مثقال کم و موالنا کرده گفت بدون یکه عاقبت رو ب آمد و
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یک  راست پنج تا صاحب قران و قیمتش سر من پنجاه است و

 (. ده شاهی)پنابادی است 

کینه نگاه تندی  سر چون شتر مست از را بلند کرد و میر پنج سر

ید که چون من یفرما زنان گفت یعنی می نفس موالنا انداخت وه ب

و فوج سرباز د فرمان دارم و پادشاه مملکت نشان و شخصی که از

 . این آدم یک القبا معذرت بطلبم فرمانم است از حکم و زیر

ه ای که ب مت الهی یقین بدان که صدای کشیدهه عظموالنا گفت ب

صورت این پیرمرد مظلوم زدی در زیر سقف عرش پیچیده ه ناحق ب

دیدگان حبیب  ن دره لرزه درآورده است و اآلمقرب را ب ۀتن مالئک و

 دانم روز حقیقتاً نمی دلسوزی جمع شده است و خدا اشک رقت و

دانم که  قدر می بازخواست جواب خدا را چه خواهی داد ولی همین

ه های نامربوط را ب صالح خودت است که این بلندپروازی خیر و در

 ....گویم گوش بدهی رچه میه به دور بیندازی و

ت دس سکوی خود جست وه کسبۀ بازار ب نفر از همان اثنا یک در

بریده باد زبانی نگوید »آوازش بلند شد که  را بر بنا گوش تکیه داد و

 «.ختم انبیا صلوات جیب خدا این کلمات که بر

آمد  وقوع پیش خیر بانگ صلوات در زیرسقف بازار پیچید و

 . تمام اهل محل اعالم داشته غیرمنتظری را ب عجیب و

 : هنوز صلوات اول ختم نشده بود که مؤمن دیگری
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 طالب  یازده پسران علی ابیه ب

 ماه عارض هریک جداجدا صلواته ب

 بر»هنوز صلوات تمام نشده بود که صدای دیگری بلند شد که 

بیش باد »جوابش غلغله برخاست که  در« .آزار است لعنت هرچه مردم

 «.کم مباد و

 ،است لعنت خوار چه حرام هر بر» صدا آمد کهه دیگری ب

داد که بیش  جست جواب می سینه بیرون میصدها  ی که ازیفریادها

 «.کم مباد و باد

ناقالی اصفهانی هم که  های بدذات و آن بچه دسته از ضمناً یک

چوبی کرده، قطعات شکسته  ررا برس کاله میرپنج را ربوده بودند آن

اش را هم با ریسمان بدان بسته، مانند علم یزید برافراشته، دستۀ  غداره

 چرخیدند و گشتند و می آن علم می دور بودند وحسابی راه انداخته 

ظرافت  ای که عطیۀ خداداد فرزندان با ذوق و اقتضاء طبع شاعرانهه ب

 های مشهور دیار وزن یکی از تصنیف خاک پاک است تصنیفی بر

زدند  دست می جستند و ین مییپا باال و خود بالبداهه ساخته بودند و

تمام اصفهانی این آواز را  لهجۀ تام وه ب کشیدند و حراه می و

 :خواندند می

 ید قال چاق شده یها بیا بچه

 میرپنج موی دماغ شده 
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 بچاچپه 

 بچاچپه     

 که پاره یشمشیرت

 مردیکه حالش زاره

 بچاچپه 

 بچاچپه 

 میرپنج زیرمهارشده 

 خربزه زهرمارشده

 بچاچپه 

 بچاچپه

 آخوند حسینی کرده 

 زهرۀ گرگا برده 

 ....بچاچپه، بچاچپه
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 بحثی در باب فلسفه صلح از دیدگاه کانت

 
 مجتهدی کریمدکتر 

 9صلح پایدار

 درمطلب زیر بخشی از مقالۀ دکتر کـریم مجتهـدی اسـت کـه     : اشاره

ایـن جسـتار را   . ارائه شده بود« کانت، صلح از طریق عدالت»همایش 

 :خوانیم می

های صیانت ذات و انطبـاق بـا محـیط     از اولین نشانهاگر ستیز و گریز 

رسد کـه بـه هـیچ وجـه سـتیز و       حال، به نظر نمی طبیعی است، با این

جنگ و گریز را با صلح به معانی که این دو مفهوم به مـرور در سـیر   

ستیز و . تاریخ اجتماعی و سیاسی بشر پیدا کرده، بتوان یکسان دانست

حیات بر روی کرۀ خاکی قدمت دارد، در گریز به اندازۀ زمان پیدایش 

که مفاهیم جنگ و صلح، حتی اگر عمر آنها را به اندازۀ تاریخ  صورتی

                                                           
 .در سایت ایران نمایه روزنامۀ همشهریبرگرفته از مقالۀ چاپ شده در 9.
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نمایند و از لحاظی جنبـۀ اکتسـابی    مکتوب بشر ندانیم کامالً جدید می

های اجتماعی سـازمان یافتـه و    جنگ در میان گروه. دارند و نه طبیعی

فمند، واجد تشـکیالت ارتشـی   مند و هد به نحو اخص میان دول نظام

گیرد، همچنان کـه صـلح نیـز یـا      مجهز و با افراد تعلیم دیده انجام می

هـای   طبق رضایت متقابل و یا صرفاً به نحو تحمیلی، بر اساس معاهده

 .گردد شده مدون و منعقد می حساب

ــ تـاریخ    افزون بر این اگر ستیز و گریز ـ در حـد حیـات حیـوانی    

ناپذیر است، بـر عکـس در نـزد انسـان      ندارد و به نحو مفهومی تحول

تاریخی مفاهیم جنگ و صلح در سیر زمان و با پیشرفت سریع صنایع 

شود و رسوم و عادات نه فقط به صـورت   متحول می زندگانیو نحوۀ 

رسـد و   ابداع بلکه در اثر انتقال و اقتباس از قومی بـه قـوم دیگـر مـی    

اساس عوامـل بسـیار دیگـر فرهنگـی و اقتصـادی تغییـر        همچنین بر

سازی دو مفهوم جنگ و صـلح   یابند و حتی ضوابط و نحوۀ متمایز می

مثالً در نیم قرن اخیرـ شاید برای اولین بار تـاریخ  . شود نیز عوض می

ـ از جنگ سرد صحبت شده که در واقع منظور جنگ همراه بـا   بشری

دقت کنـیم ـ بـدون ایـن کـه بـه       نوعی صلح موقت بوده است و اگر 

شـود کـه    صراحت گفته شودـ امروز نیز اغلب از صلحی صحبت مـی 

البتـه از طـرف دیگـر بـه نظـر      . های ظاهراً موقت است دائماً با جنگ

رسد که این دو مفهوم ـ مثـل همـۀ مفـاهیم متضادــ تـا حـدودی         می
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. کننـد  طلبند و در انعکاس در یکدیگر معنـی پیـدا مـی    همدیگر را می

 si vis pacem paraیکی از اقوال مشهور رومی این بوده اسـت کـه   

bellumخواهی، جنگ را آماده کن ، یعنی، اگر صلح می. 

به هر طریق باید دانست که گرایش کلی تفکـر در دورۀ باسـتان و   

هـای   در قرون وسطی، به نحوی تجلیل از جنگ بوده است و در دوره

رومی و چه در حماسـۀ ایرانـی   های یونانی و  پهلوانی، چه در حماسه

فردوسی، جنگ، محک تشخیص صالبت و شجاعت مردان بـه شـمار   

هـای صـلیبی مقـدس نامیـده      رفته است و در قرون وسطی جنـگ  می

البته مفهوم صلح در عصـر جدیـد و خاصـه بعـد از قـرن      . اند شده می

هـای   هفدهم میالدی مورد توجه واقع شده و به مرور یکی از موضوع

 .بحث در فلسفه درآمده است اصلی مورد

از این دوره به بعد ادعا بر این بوده که عقل بهتر از هر چیز دیگـر  

میان مردم تقسیم شـده اسـت و ایـن عقـل اعـم از اینکـه آن را مثـل        

دکارت فطری بدانیم و یا مثل منورالفکران قرن هجـدهم آن را صـرفاً   

ارزش صـلح را  کنـد کـه    اکتسابی و کسبی تلقی کنیم ـ ما را وادار می 

منظـور البتـه برکنـار نهـادن کـل      . بشناسیم و از جنگ احتراز بـورزیم 

هـای   ها نیست، بلکه باید اشاره به این نکتـه کـرد کـه در کتـاب     جنگ

 Jus فلسفی و خاصه حقوقی، دیگر فقط از جنگ به عنوان یـک حـق  

Belli  بـا هـم سـخن    « حق جنگ و صلح»کنند، بلکه از  صحبت نمی
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ر چه بیشتر از جنگ ممانعت کنند و بر امکان برقـراری  گویند، تا ه می

بــارزترین مصــداق ایــن جریــان را در اثــر معــروف . صــلح بیفزاینــد

کتاب معروف خود را تحـت   9628توان دید که به سال  گروتیوس می

بـه هـر ترتیـب از    . منتشر کرده است حق جنگ و صلحعنوان دربارۀ 

جه به صلح، آن هم شـاید  رسد که فقط با تو لحاظ تاریخی به نظر می

های آزاد به نحـوی کـه گروتیـوس بـدان      از لحاظ دریانوردی در آب

المللی و احتماالً احکام مربـوط بـه آنهـا     لۀ حقوق بینأپرداخته که مس

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و رشتۀ جدیدی از لحاظ حقـوقی  

 .بنیانگذاری شده است

ندگان زیادی با ادعای تجدد از آن تاریخ به بعد ضمن این که نویس

ها بلکـه کـامالً جنبـۀ عبـث      و منورالفکری بیش از پیش نه فقط زشتی

هـای ولتـر    مـثالً در داسـتان  )اند  ها را توصیف و افشاگری کرده جنگ

، گروه دیگری هم مستقیماً دربارۀ صلح و امکان برقراری و (فرانسوی

تـوان   تـاریخی مـی   اند که به ترتیـب  پایداری آن، آثاری را منتشر کرده

 صـلح پایـدار  رسـالۀ   9293یر فرانسوی را نام برد که بـه سـال    پی سن

 .خود را منتشر کرده است

افراد دیگر نیز خاصه حقوقدانانی چون واتـل سوییسـی   از  یبسیار

المللی است و یا مورخان فرانسوی  که او هم از بنیانگذاران حقوق بین

و وانـی و یـا   ( ندوسـتان دارد کتابی دربارۀ استعمار در ه)چون رینال 
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هـای زیـادی    ، که قسمت(سباستین)نویس فرانسوی چون مرسیه  رمان

. انـد  ها اختصـاص داده  از فصول مختلف آثار خود را به این نوع بحث

های قرن هجدهم  رسد که کانت کامالً به آرمان از این لحاظ به نظر می

یر پایبند بـوده   یپ و به عقاید بعضی از افرادی که نام بردیم خاصه سن

است و به دنبال آنها در چارچوب فلسـفۀ نقـادی و روش اسـتعالیی    

 .خود به بحث در زمینۀ صلح پایدار پرداخته است

رساله به نحوی که امروزه در اختیار ماست از تحلیـل شـش نکتـۀ    

تمهیدی به عنوان شرایط اولیۀ صلح و سه مقالۀ اصلی و دو ضمیمه و 

هـا بایـد    شده که البته هر یـک از ایـن قسـمت   دو متن اضافی تشکیل 

مستقالً تحلیل و بررسی شود که ایـن کـار از حوصـله ایـن گـزارش      

ای که در اینجا باید تذکر داد این است  ولی نکته. کوچک خارج است

بینی شده بود و  که محتوای این رساله در نظام کلی فلسفه نقادی پیش

رساله، کانت عنـوان آن را در   در واقع حدود پانزده سال قبل از انتشار

شناسی استعالیی در بحث انضباط عقل محض صـراحتاً   قسمت روش

 .در کتاب نقادی آورده است

صرف نظر از این مطلب، کانت در ابتدای رسالۀ خود یادآور شـده  

ای بر سر در یک مهمانخانه در  که عنوان به سوی صلح پایدار بر کتیبه

انـد، او   منظرۀ قبرستانی را نقاشی کرده هلند نوشته شده که در کنار آن

ـ    کند که البته مخاطب همه مردم بعد اضافه می طـور  ه انـد و احتمـاالً ب
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شوند و  گاه از جنگ سیر نمی اخص نظر به رؤسای دول است که هیچ

شاید هم مخاطب فقط فالسفه باشند که رویاهای شیرین صـلح را در  

مـدار   ه معمـوالً سیاسـت  دهـد کـ   بعد، باز توضیح می. پرورانند سر می

کند که نظریۀ حکیم مدرسـی کارسـاز    توجه به عمل دارد و تصور می

کانت طنـز و کنایـه خاصـی     ۀاز لحاظی در گفت. نیست و کاربرد ندارد

خواهد اعالم کنـد کـه نظـر فیلسـوف      وجود دارد، ولی او در واقع می

 واقعاً ارزش دارد و او باید مسـئولیت خطیـر فکـر خـود را بـه عهـده      

در ضمیمۀ دوم کتاب که جنبۀ سری نیز داشته و فقط در چاپ . بگیرد

دوم آورده شده است، کانت صریحاً اشاره کرده که نباید انتظار داشت 

که امرا به فلسفه بپردازند و یا فالسفه ریاست کنند، بلکه بهتـر اسـت   

فقط اجازه داده شود فالسفه آزادانه سخن بگویند که این برای هـر دو  

 .تر است الزمگروه 

گونـۀ نظـام    خواهد مطابق سـاختار معمـاری   به هر ترتیب کانت می

کلی فلسفه خود، به نحوی از اخالق به حقـوق و احتمـاالً از حقـوق    

لۀ صلح راه پیدا کند که البته پایـه و  أالمللی و مس عمومی به حقوق بین

ولـی از آنجـا کـه فلسـفۀ     . اساس اصلی به نظر او همان اخالق اسـت 

گانــه آن ماتقـدم هســتند و کلیــت و   کانــت و دسـتورات ســه  اخـالق 

رسـند   انسانیت و ضرورت که در آنها تضمن دارند، درونی به نظر می

به نحوی که گویی هـیچ چیـز از خـارج بـه فاعـل اخالقـی تحمیـل        
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شود و او به صرافت طبع مکلف اسـت و اراده بـه خیـر دارد، در     نمی

شود کـه جنبـۀ حقـوقی     م مینتیجه از لحاظ حیات جمعی قوانینی الز

دارند و با این که در جهت تأیید اصول اخالقـی هسـتند ولـی کـامالً     

ــ ــی  ۀجنب ــدا م ــارجی پی ــاعی    خ ــیات اجتم ــاظ مقتض ــد و از لح کنن

جامعۀ مدنی بر اساس این قوانین اعم از خصوصـی و  . اند االطاعه الزم

یابد و مطالبی که کانت درمـورد حقـوق عمـومی     یا عمومی تشکل می

الملـل   ای برای افکار او درمورد مسائل بین گوید هر چند که مقدمه می

شود ولی به عقیدۀ او انسانیت هنوز به اندازۀ کافی رشد نکرده کـه   می

بتوان اصول اخالقی را تعمـیم داد و بـه ناچـار بیشـتر نـوعی حقـوق       

طبیعی میان ملل مختلف برقرار است که حـاکی از نـوعی اخـتالف و    

رسد که یک سازمان  تر به نظر می پذیر است و مناسبنا منازعۀ اجتناب

ل میان آنها نظارت کند و عنداللزوم از حق ملل ئمشترک واحد به مسا

 .تر دفاع نمایند تر در قبال ملل قوی ضعیف

البته نباید تصور کرد که کانت درمورد صلح پایدار اسیر رویاهـا و  

ور را انکـار  بینی است؛ او در هـر صـورت شـر    تصوراتی دور از واقع

پـرداز   کند و از این لحاظ احتمـاالً حتـی بعـداً کلـوزویتز، نظریـه      نمی

البته از طرف دیگر طبق . معروف جنگ از افکار او استفاده کرده است

رسد کـه میـان اخـالق و     به نظر می صلح پایدارمتن اضافه اول رساله 

سیاسـت مبتنـی بـر    : سیاست باید به وجوه تفـارق بنیـادی قائـل شـد    
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که در اخـالق الزامـاً نـوعی     کاری است، در صورتی تیاط و مالحظهاح

 .صداقت است

دانـد و مظهـر    کانت احتیاط را در سیاست، مشابه احتیاط مـار مـی  

ای از  کنـد کـه کبـوتری را کـه بـا شـاخه       صداقت را کبوتر معرفی می

درخت زیتون بعد از طوفان نوح در آسمان ظاهر شده، به ذهن متبادر 

البتـه بـرای اینکـه    . بعداً به کبوتر صلح شهرت یافته استسازد که  می

واقعاً بتوان از صلح پایدار صحبت کرد و بدان امیـدوار بـود بایـد بـه     

کانت در قسـمتی  . نحوی از تقابل میان سیاست و اخالق رهایی یافت

در مقام انتقاد از ( یعنی در متن اضافه اول)از رساله خود که نام بردیم 

اول انجام بـده، بعـد   : شود رآمده که طبق آن گفته میموضع ماکیاول د

توجیه کن یعنی دیگـری را در مقابـل عمـل انجـام شـده قـرار بـده؛        

ای، آن را انکـار کـن،    همچنین اگر کار نامساعد و ناموفقی انجـام داده 

یعنی خود را مسئول شکست معرفی نکن؛ همچنـین ایجـاد اخـتالف    

 .ان به نفع خود استفاده کنکن تا حکومت کنی، یعنی از جدال دیگر

به عقیدۀ کانت اگر واقعاً نظر به صلح باشد، در روابط سیاسی نیـز  

اخالق باید حاکم شـود و شـرافت و درسـتی عمـل مراعـات گـردد،       

ولی از آنجا که هـیچ  . طوری که در روابط خصوصی چنین است همان

تواند رابطۀ میان ملل را تنظیم نماید، پس صـلح   حقوق خصوصی نمی

تواند پایدار بماند، مگر اینکه حداقل مبتنـی بـر حقـوق     میان دول نمی
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به هر ترتیب برقـراری یـک نظـام حقـوقی     . عمومی محکم بنیان گیرد

انکارناپذیر تحقق صلح پایـدار اسـت و آن   مبتنی بر اخالق، از شرایط 

 .البته علت الزم است، بدون این که علت کافی باشد

های کانت در حالیکه حقیقتاً از عمـق   الزم به گفتن است که تحلیل

زیادی برخوردار است و به مطالب اصلی مهمی اشـاره دارد، ولـی در   

و  عین حال به مسائلی از نوع عوامل خاص تـاریخی و فرهنـگ ملـی   

ای ملل را در نظر نگرفته است و بـه   قومی اشاره ندارد و هویت ریشه

همین دلیل ضوابط و شرایطی که او برای صلح پیشنهاد کـرده، کـامالً   

ماند و  در چارچوب الگوهای قرن هجدهم عصر منورالفکری باقی می

البته هویـت یـک مفهـوم بسـیار     . پذیرد به نحو خودجوش تعمیم نمی

ر صورت انسـان افـزون بـر آن از شخصـیت نیـز      مهمی است و در ه

شخصیت غیر از فردیت است؛ شخص مسئول اسـت  . برخوردار است

 .گیرد با این که اصالت خود را از هویت می

ام ـ در اینجـا بـه     بر این اساس ـ آنچه در یک مقاله قبلی هم آورده 

طـوری کـه    همـان : کنم عنوان نتیجۀ کلی این گزارش دوباره تکرار می

های خود کانت نباید تصور کرد که اگر مقاومت هوا  یکی از مثالطبق 

آمد کـه البتـه چنـین     بود، کبوتر با سهولت بیشتری به پرواز در می نمی

نباید پنداشـت کـه اگـر     - زیرا پرواز نتیجۀ مقاومت هواست - نیست

بـود،   های متنوع و مختلف روحی و فرهنگی میان اقـوام نمـی   گرایش
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شد و کبوتر صلح با سهولت بیشتری بال و پر  میتفاهم زودتر حاصل 

گاه چنـین   شد که البته هیچ گشود و بر کل فضای موجود حاکم می می

بدون توجه به صور واقعی فرهنگی موجود که ریشۀ حیاتی . شود نمی

دهد و با نفی اصالت و مقتضیات  و روحی اقوام مختلف را تشکیل می

کند بلکه این خطر بـه نحـو    نمیآنها نه فقط تفاهم و صلح تحقق پیدا 

گیرد که احتماالً نوعی عقدۀ روانـی و کینـۀ    دائم پیش روی ما قرار می

ناپـذیر چیـز    د و جـز خشـونت اجتنـاب   دائمی در دل افراد ریشه دوانَ

یابی  بینی و ریشه های انسان فقط با واقع آرمان. دیگری عاید بشر نشود

م متقابـل میـان آنهـا    هـا و ایجـاد احتـرا    صحیح و قبول تنوع فرهنـگ 

ترین تناقضی  رود که این مطلب کوچک پذیر است و تصور نمی امکان

 .با فلسفۀ کانت داشته باشد
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 6بررسی اصول اخالق اجتماعی در صحیفۀ سجادیه

 فردین احمدوند  

 چکیده

این کتاب . متنی کهن از مجموعۀ متون دعایی است صحیفۀ سجادیه

به علت شرایط ( ع)ای از معارف الهی است که امام سجاد  مجموعه

در این مقاله . سیاسی آن روزگار به زبان دعا بیان فرموده است

 صحیفۀ سجادیهکوشیم برخی از اصول اخالق اجتماعی مندرج در  می

اصول مربوط به اخالق »: ترین آنها عبارتند از را بررسی کنیم که مهم

خانواده، فرو خوردن خشم، صداقت، احترام به انسانیت، تواضع و 

خلقی، سخاوت و بخشش، رفق و مدارا، وفای به عهد  فروتنی، خوش

 «.و عزّت نفس

، اصول اخالق اجتماعی، صحیفۀ سجادیه، (ع)امام سجاد : ها کلیدواژه

 .عاهای اخالقید

                                                           
 .9310، سال دوم، شمارۀ اول، پاییز های اخالقی مجلۀ پژوهشبرگرفته از . 9
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 مقدمه. 6

های اصلى علم اخالق در عصر حاضر  اخالق اجتماعى یکى از شاخه

آید کـه در آثار مکتوب اسالمى و غربى کمتر بدان  به حساب می

شاید بتوان گفت اولین کتابى کـه در حوزۀ . پرداخته شده است

دسـتوراالخـالق اسالمى اخالقیات را به خوبى تقسیم کرده کتاب 
منتشر شد و در  9180اثـر محمدعبداهلل دراز است که در  لقـرآنا فـى

های مختلف اخالق از جملـه اخالق فردی، اخالق  آن از حوزه

خانواده، اخالق اجتماعى، اخالق دولتمردان و اخـالق دینـى سـخن 

 .بـه میان آمده است

امروزه هم در جوامع اسالمى و هم در جوامع غربى نیاز به اخالق 

در گذشته آدمى از امکانات دنیای . شود پـیش احسـاس می بیش از

بهره بود و لذا در صورت سقوط و تباهى، دامنۀ تأثیرش  مدرن بی

نسبتاً محدودتر بود؛ اما امکاناتى از قبیل دسترسى بـه وسـایل ارتبـاط 

ها و تکنولوژی پیشرفته سـبب شـده اسـت تبـاهى  جمعـى، ماهواره

بدین ترتیب فساد اخالقى در حوزۀ . ـدود بیابـدای نامح آدمـى دامنـه

نوردد و از  ماند و به راحتى مرزها را درهم مى فردی محدود نمی

ای را از تأثیرات ویرانگر خود  گذرد و هیچ زاویه ها می حصار خانه

های  افزون بر این، با پیشرفت تکنولوژی در عرصه. گذارد مصون نمی
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اگون نیاز به اخالق خاص در های گون گیری زمینه مختلف و شکل

 .تر شده است ها جدی برخى زمینه

در انگارۀ بسیاری از پیروان ادیان الهى، ارتباط استواری میان دین »

ای که نیازهای اخالقى خود را عمدتاً  و اخالق وجـود دارد؛ به گونه

از دین برآورده، خود را برای بازیافت یک نظـام اخالقاً درست یا 

آنان که با مراجعه به . یابنـد مند بازاندیشى مسـتقل نمینادرست، نیاز

یابند که کارهای  های رهبر دینى خود، در می متون دینى و آموزه

خـوب کدام و کارهای بد کدام است، نزد ایشان وحى الهى بهترین 

 :9322شیروانى، )« .شیوه برای به دست آوردن یک نظام اخالقى است

 . (69ص

جتماعى، و برای تأمین سعادت و رفاه خود انسان موجودی است ا

هر یک از . ناگزیر است با دیگران همکـاری و همگامى داشته باشد

ها به حکم آفرینش و زمینۀ فطری عالقه دارنـد کـه آزاد  انسان

باشـند، حال آنکه این امر به طور مطلق با خواست و روش جامعه 

اهان زندگى برخى افراد هم در متن جامعـه خو. سازگار نیست

حیوانى هستند و خود را به فضایل اخالقى و ملکات نفسانى 
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ها دارای غریزۀ استخدام هستند و  گذشـته از ایـن، انسان. اند نیاراسته

 .9اند دائماً در حال اختالف

بنابراین، الزم است در اجتماع ضابطه و معیاری وجود داشته 

آن مبنا قرار دهند و  باشـد و همـۀ افـراد رفتـار و سلوک خود را بر

جامعه نیازمند قانون است ولى . حیات جمعى خود را نظام ببخشند

ها را انسانى  بیش از آن به اخالق محتاج است؛ چراکه اخالق زندگی

از آنجایى که زندگى اختیاری در . دهد میکرده و مبنای قانون قرار 

افراد است و از طرفى ادامۀ حیات  ۀای برای تکامل هم اجتماع، مقدمه

پذیر نیست، مسلماً  اجتماعى بدون حاکمیت اخالق و قانون امکان

تواند برای انسان بپیچد که خـودش  بهترین نسخۀ اخالقى را کسى می

او را آفریـده و کتـاب قرآن را برای هدایت و راهنمایى او ارسال 

 .داشته است

ن کریم است و در مقابل قـرآن تالى تلو قرآ( ع)ائمه اطهار  ۀادعی

صحیفۀ . مجیـد کـه کـالم نـازل است، مالک صاعد لقب گرفته است
یکـى از منـابع عظـیم اخالقى است که در ( ع)امـام سـجاد  سجادیه

کوشیم اصول اخالق اجتماعى موجود در آن را بـه  این مقاله می

 .صـورت مدون طرح کنیم

                                                           
و اگر »: «و ال یزالون مختلفین ۀواحدمۀ و لو شاء ربک لجعل الناس ا»: فرماید قرآن کریم می. 9

داد، در حالیکه پیوسته در  خواست، قطعاً همۀ مردم را امت واحدی قرار می پروردگار تو می
 (.992: هود)« .اند اختالف
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 معنای اخالق. 2

ق میان علما و دانشمندان اسالمى اختالف نظر در معنى واژۀ اخال

بـه »و خَلق « به ضم»خُلق : راغب اصفهانى معتقد است. وجود دارد

خَلق را : در اصـل یـک معنـا دارنـد؛ لـیکن برحسـب استعمال« فـتح

شوند و خٌلق را در  در صورت و اشکال ظاهری که با چشم دیده می

شوند، استعمال  یرت درک میصفات و سجایای باطنى که با دیدۀ بص

بنابراین اخالق عبارت است از صورت درونى و چهرۀ باطنى . کنند می

 (.93ص  :9372؛ مهدوی کنى، 8ص  :9322جزایری، )انسان 

غزالى اخالق را حالتى راسخ و مؤثر در روان انسان که در سایه »

. داند میشود  آن بدون اندیشه و تأمـل افعال و رفتار از بشر ظاهر می

های نفسانى ثابت که  دیگران اخالق را عبارت از ملکات و صـورت

گروهى اخالق را عبارت از . دانند شود، می از تکرار عمل حاصل می

مجموعۀ اصول حاکم بر رفتار انسانى و پاسداری از این روابط 

گـاهى واژه اخالق صرفاً در »(. 39ص  :9362قائمى، )« .دانند می

رود، مـثالً ایثـارگری  عال نیک و پسندیده به کار میمورد صفات و اف

مصباح )« .نامند را صفتى اخالقى و عمل دزدی را غیراخالقى می

 (.96ص  :9329یزدی، 

داند که به واسطۀ آن،  ای می فخر رازی خُلق را عبارت از ملکه

افعال از نفس بـه آسـانى و بدون به کـار بـردن اندیشـه صـادر 
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: نویسد عبـدالرزاق الهیجـى نیـز می(. 209ص  :تـا بی رازی،)شود  می

ای است نفسانى که مقتضى سهولتِ صدور افعال از نفس  خلق ملکه»

در »(. 228ص  :9377الهیجى، )« باشد بدون نیاز به فکر و تأمل می

معادل خلق، خوی آمده است و در لغت عرب به معنای  اللغات غیاث

ص  :9322حلبـى،)« ت آمده استعادت، طبیعت، سجیت، دین و مروّ

972.) 

اخالق »: مرحوم فیض کاشانى اخالق را اینگونه تعریف کرده است

هیئتى است اسـتوار و راسخ در جان، که کارها به آسانى و بدون نیاز 

ای باشد  اگر این هیئت به گونه. شود به تفکر و اندیشه از آن صادر می

رع، از آن صـادر شـود، آن که افعال زیبا و پسندیده از نظر عقل و ش

نامند و اگر افعال زشت و ناپسند از آن صادر شود،  را اخالق نیک می

 .(92ص  :9326مصباح یزدی، )« .آن را اخـالق بـد گوینـد

ای نفسانى  اخالق ملکه»: گوید عالمه مجلسى در تعریف اخالق می

برخى از این ملکات . شود است که کار به آسانى از آن صادر می

ای از آنهـا نیـز بـا تفکـر و تالش و تمرین و  اند و پـاره طری و ذاتیف

چنانچـه بخیـل در ابتـدا ... آیند عادت دادن نفس به آنها، به دست می

بخشد، اما در اثر تکرار بخشش  بـا سختى و جان کندن چیزی را می

 /67 :9203مجلسى، )« .آید به صورت خوی و عـادت او در می

372.) 
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مجموعه ملکات نفسانى و صفات و »: عبارت است ازاخالق 

اخـالق در این معنا، یکى از ثمرات تربیت بلکه . خصایص روحـى

اخـالق از نظر »(. 2ص  :9322سادات،)« ترین ثمرۀ آن است مهم

لغوی به مجموعه فضایل و رذائلى که در انسان به صـورت ملکـه در 

 (.21ص  :9322هاشمى، )« .شود آمده انـد اطـالق می

های  در این نوشتار مراد از اخالق، همین تعریف است؛ صفت

نفسانى خوب و بد و اعمال و رفتارهای اختیاری متناسب با آن 

در مکتب . شود ها که شامل پسندها و ناپسندهای اخالقى می صفت

بایست از ضـمانت اجرایـى ایمـان و مـذهب  اسالمى اخالق می

 .، اخالق نخواهد بودبرخـوردار باشـد و اال اخالق

 که در ردّ) المله االمه و برهان سیفمرحوم احمد نراقى در کتاب »

به مدنىِ بالطبع بودن انسان و ( نظریات هنری مـارتین مسیحى است

ها بـا یکـدیگر و ضـرورت ضابطه و قانون و  متفاوت بودن انسان

ن حاکمیت خدا و پس از آن تعیین فـردی از سـوی خـدا بـرای بیـا

 (.923ص  :9326کیخا، )« .نماید احکـام تکلیفی انسان اشاره می

 اخالق اجتماعى . 9

اجتماع عبارت است از »: گوید بروس کوئن در تعریف اجتماع می

گروهى از مردم که در یک منطقه خاص جغرافیایى اسکان دارند و 

اند، به وحـدت خاص میان  دارای فرهنگ و شیوۀ زندگى مشترکی
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هایى  نمونه. کنند ند و به طور جمعى یک هدف را دنبال میا خود آگاه

ها،  های شـهری، شـهرها، شهرسـتان حوزه: از اجتماعات عبارتند از

 (.303ص  :9323کـوئن، )« .ها و روسـتاها محلـه

 اخالق اجتماعى در حوزه اسالمى. 9 .6

مراد از اخالق، آن دسته از بایدها و نبایدهای غیر الزامى که اعم »

باشد و به چنین اخالقى اگر  از صفات نفسـانى و افعـال هستند، می

مربـوط بـه روابـط گروهـى و جمعـى باشـد، اخـالق اجتماعى گفته 

 (.چکیده :9326شناس،  حق)« .شود می

اخالق اجتماعى، صفات و ملکاتى است که در رابطۀ بشر و »

و اجتماع در  جامعه[ اگر]که فرضاً  گردد، بـه طوری اجتماع مطرح می

پذیرد؛ مانند  کار نباشـد، آن صـفات مفهـومى نداشـته و تحقـق نمی

صفات پسندیدۀ اجتماعى، سخاوت، وفای به عهد، تواضع و فروتنى، 

و صفات ناپسند اجتماعى مانند، حسادت، بخل، تکبر، ظلم  ...عـدالت

 (.23ص  :9322جزایری، )« ...و

ى، کارهایى است که انسان اخالق اجتماع»: نویسد مصباح یزدی می

دهد و روابطى است که با دیگران  در ارتباط بـا دیگـران انجام می

 (.9/91: 9327مصباح یزدی، )« .کند برقرار می
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 زمین اخالق اجتماعى در مغرب .9 .2

های مختلف و  برخى از اندیشمندان غربى معتقدند به دلیل فرهنگ

تعریف اخالق اجتماعى به  همچنین اعتقادات مختلف افراد و جوامع،

عنوان یک امر مطلق کـار مشـکلى اسـت؛ اخـالق اجتماعى از تجربۀ 

 .ها در طول زندگى به دست آمده است جمعى مردم و فرهنگ

در اخالق هنجاری تقسیمى صورت گرفته و آن را به دو بخش 

اخالق کاربردی نیز اگرچه در ».اند نظری و کاربردی تقسـیم کرده

توجهى بوده،  د توجـه قـرار داشـته، امـا مـدتى مـورد بیگذشته مـور

ویلیامز، )« .ای نسبت به آن صورت گرفته است امروزه توجه دوباره

 (.98تا، ص  بی

در دامن اخالق کاربردی تقسیم دیگری صورت پذیرفتـه و آن را 

یکی از . اند بـه اخـالق اجتمـاعى و اخالق فردی تقسیم کرده

ـا و دانشـمندان اخـالق اسـالمى در زمینۀ اخالق تقسیماتى کـه علم

با سیری در کتب مهم . است عملىو  نظریاند تقسیم اخالق به  داشته

 ۀطهار، اخالق ناصریاخالقـى علمای اخالق اسالمى همچون 

رسد، این است  آنچه به نظر می محجّۀالّبیضـاءو  احیاءالعلوم، االعراق

هـا بیشـتر بـوده و بـر جنبۀ نظری  کتابکه جنبۀ عملى اخالق در این 

 .خصوصاً در عرفان اسالمى این جنبه کامالً مشهود است. حاکم است
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ارسطو معتقد بود که مطالعۀ اخالق اگر بر شیوۀ زنـدگى فـرد، »

 :9372کریب، )« .تـأثیر سـودمندی نداشـته باشد، خالى از فایده است

 (.312ص 

کریم و روایات به دو دسته تقسـیم مسائل اخالقى بر اساس قرآن »

مسـائل فردی که در آن اصول و ضوابطى برای پیراستن . 9: شـوند می

. است[ مطرح... ]فرد از رذایـل اخالقـى و آراسـتن خـود بـه فضایل

مسائل جمعى که در آن رعایت اصول دیگران مطرح اسـت مثـل . 2

ص  :9362ائمى، ق)« ...نیکی کردن به پدر و مادر، هدایت مردم و 

86.) 

با سیری در کتب مهم اخالقى علمای اخالق اسالمى چنین بـه 

اجتماعى آن  ۀرسـد کـه جنبـۀ فردی اخالق حاکم بر جنب نظـر مى

محقـق سـبزواری معتقد به تقدم »: نویسد چنانچه کیخا می. است

اخالق فردی بر اخالق جمعى بود، و به همین خاطر تـأثیر اخـالق 

تقـدم )له أاین مس... کرد ـر اخالق سایر مردم را گوشزد میپادشـاه ب

لۀ مفروض بسیاری از علما و أمسـ( اخـالق فـردی بـر جمعـى

بـوده اسـت کـه اصـالح حال اندیشمندان مسلمان در گذشته و 

 (.993همان، ص )« .دانند له اخالق فرد میأجامعه را در گرو مس
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برای تزکیـۀ  السعاده معراجاغلب مسائل اخالقى مطرح شده در »

کیخا، )« .اخـالق افـراد جامعـه بـه صورت فردی بیان شده است

 (.920ص  :9326

از جهتى شاید حق هم همین باشد، چراکه اگر افراد ساخته شوند،  

ولکن این نکته را هم . اجتمـاع خـود بـه خـود ساخته خواهد شد

و اجتماع اخالقى بایستى در نظر داشت کـه اگـر چنانچـه محـیط 

اصول اخـالق ». باشد، مسلماً افراد را تحت تأثیر قرار خواهد داد

اجتمـاعى در اسالم به دست آمده از روش اسـتقرایى و ناشـى از 

های خـود و دیگران نیست، بلکه  مطالعـه و مشـاهده اندیشـه

« .استخراج شده از متن تعالیم اسالمى و از کتاب و سنت اسـت

 (.79ص  :9362قـائمى، )

  صحیفۀ سجادیهاخالق اجتماعى در . 4

مکتوب بجا مانده از امـام  یکی از چند اثر صحیفۀ سجادیه

مکتوب جهان اسالم،  ۀنام اسـت کـه نخسـتین نیایش( ع)سـجاد

دومین کتاب مکتـوب در اسـالم و سـومین کتـاب مقـدس شیعیان 

 .شود محسوب می

« (ع)البیت انجیل اهل»،«(ص)زبور آل محمد»به القابى نظیر  صحیفه

در  صحیفۀ سجادیهشهرت دارد و به دلیل ارجمندی « القـرآن اخت»و 

بین مسلمین مخصوصاً شـیعیان شـروح فراوانى بر آن نوشته شده و 
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ترین اصـول  مهم. های مختلف نیـز ترجمـه شـده اسـت به زبان

 :عبارتند از دیهصحیفۀ سجااخالق اجتماعى در 

 اصل مسئولیت در برابر خانواده .4 .6

... بـار خـدایا»: فرماید می 90فراز  97در دعای ( ع)امام سجاد

ها و خویشان و نزدیکان و  پـدران، مـادران و فرزنـدان و قبیله

( شیطان)همسـایگان مـا را از مـردان و زنـان اهـل ایمـان از شرّ او 

نگهدارنده و بازدارنده قرار ده و بـرای مبـارزه در جای استوار و قلعۀ 

 «.های برنده عطا فرما کننده و سالح هـای حفظ بـا او زره

های  در جای دیگر، پاداش کسانى را که در خدمت خانواده

های  کنند و به جای ایشان مسئولیت خانواده رزمندگان انجام وظیفه می

رزمندگان، از خدا وزن پاداش با  گیرند هم آنها را به عهده می

پـس او را ... »: فرماید می 96فراز  27کند و در دعای  درخواست می

برابـر پـاداش آن مسلمان جنگجو و مرزبان سنگ به سنگ و مانند به 

 «....مانند پاداش ده

کند که یاد خانواده  در جای دیگری از خداوند درخواست می 

دور کند، چرا که فکر رزمنـدگان و جنگجویـان را از ذهن و فکرشان 

مسئولیت در برابر خانواده ممکـن اسـت عـاملى جهـت کاهش 

: فرمایـد می 93فراز  27در دعای ( ع)کارایى آنان به حساب آید؛ امام 

 «.و یـاد زن و فرزند را فراموشش ساز... »
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البته مسئولیت اعضای خانواده به تناسب نقشى که هـر یک از 

 .کنند متفاوت است می اعضـا در خـانواده ایفـا

 اصل فرو خوردن خشم .4 .2

بار خدایا به تو پناه »: فرماید می 9فراز  2در دعای ( ع)امام سجاد 

 «....برم از حـرص و آز و تندی غضب و خشم می

، و در (قـرآن... )بار خدایا »: فرماید می 92فراز  22و در دعای 

 «....بازدارندهدنیـا از خشـم تـو و تجـاوز گذشتن از احکام 

و مرا آن همه احسان و ... »: فرماید می 93فراز  21و در دعای  

 . «...آورد منع و جلوگیری ننمود نیکى از آنچه تـو را خشـم می

بردباری تو دربـارۀ مـن و ... »: فرماید می 26فراز  96و در دعای 

بلکه برای مدارا و ... درنـگ تـو از بـه کیفـر رساندن من

آور تو  اری و احسان تو است بر من تا از معصیت خشمرفت خوش

 «....دست بردارم، و

بار خدایا بر »: فرماید می 90فراز  20در دعای ( ع)امام سجاد 

محمد و آل او درود بفرست، و مرا به زینت صـالحان و شایسـتگان، 

انجـام حقـوق خـدا و مردمـى آراسـته فرمـا، و زیـور پرهیزگاران را 

گستردن عـدل و داد و فـرو نشـاندن ( توفیق برای)پوشان، با به من ب

 «....خشـم و خاموش کردن آتش دشمنى



 

300 

بار خدایا بر محمد »: فرماید می 2فراز  92در دعای ( ع)امام سجاد 

و آل او درود بفرست، و مرا در برابر او یاری کن؛ یاری کردن 

او، بهبودی من خشـم بـه ( چشم به راه آن نباشـم تـا)ای که  آماده

 «.ام را به سر رساند باشد و کینه

 اصل صداقت. 4 .9

ای و  پس گفتـه»: فرماید می 2فراز  21در دعای ( ع)امام سجاد 

که دروغ )است ( ها گفته)ترین  گفتـار تـو حـق و درسـت و راست

 « ....ای و قسم یاد کرده( در آن راه ندارد

و اما تو ـ ای »: فرماید می 93فراز  31در دعای ( ع)همچنین امام 

به ( پیغمبران)ای که صدیقین و بسیار راستگویان  خدای من ـ شایسته

عفو )خورنـد و گناهکاران از  تو مغرور نشوند و فریب نمی( رحمت)

 «....تو نومید نگردند( و گذشت

بار خدایا بر محمد و آل »: فرماید می 2فراز  22همچنین در دعای 

( بندگى)برای آخرتم رغبت و مواظبت در عمل او درود بفرست، و 

راسـتى و درستى بندگى  ،ام فرمـا تـا از روی دل بـرای تـو را روزی

ر دنیا بر من دست یابد، و تا اینکه برغبتى  یرا بشناسم، و تا اینکه ب

ها از روی بیم و ترس  ها را با شوق و میل به جا آورم، و از بدی نیکی

 «....باشم ایمن و آسوده( کیفر آن)
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بار خدایا بر محمد و آل »: فرماید می 2فراز  82همچنین در دعای 

( در قصد و گفتار و کردار)محمد درود بفرسـت، و مرا بر راستى 

 «....بمیران

 اصل احترام به انسانیت. 4 .4

و خیر و نیکى ... »: فرماید می 3فراز  20در دعای ( ع)امام سجاد 

را به منت نهادن باطل  ان ساز و آنبرای مردم را به دست مـن رو

 «.مفرما

 : نویسد در شرح این فراز می مدینۀ فاضلهصالح غفاری در کتاب 

خداوند برای پیدایش این محبّت که اساس سعادت و آسایش بشر ... »

ها را مکلف به احسان و خدمت به یکدیگر کرده تا از  است، انسان

محبّت، تمدنی به نام مدینۀ این خدمت، محبّت به وجود آید و از آن 

کند و به جای اینکه بین دو  تنها عاملی که محبّت را فاسد می. فاضله

شود،  نفر انسان در خدمت محبّت به وجود آید، عداوت پیدا می

گذاری بر انسان مخدوم است، اگر به انسانی خدمت کردی  منت

ام بـه بایستى به او بفهمانى که این احسان و خدمت به منظـور احتـر

 (.922ص  :9372صالح غفاری، )« ...انسـانیت توست

بار خدایا بـر »: فرماید می 3فراز 27در دعای( ع)همچنین امام 

( در برخورد با دشمن)و آنچه ... محمـد و آل محمـد درود فرست

دانند در  های آنچه نمی مطمئناً یکى از جلوه« ....دانند به آنها بیاموز نمی
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هر چند معموالً در . ه انسانیت انسانى دشمن استاین فراز احترام ب

آید نقشه و  جنـگ و دشمنى آنچه که در ابتدا به ذهن آدمى می

توان از جهت دیگر نیز جنگ و  های دشمن است، لکن می دسیسه

که همواره از خداونـد  صحیفهدشمنى را با توجه به فرازهای دیگر 

کند، وجه رفتار با خواهد که دشمنى آنان را به دوستى تبدیل  می

 . دشمن بر اساس انسـانیت را هم در نظر گرفت

و سپاس خدایى را که »: فرماید می 97فراز  9در دعای ( ع)امام 

حالل و )های پاکیزه  های آفـرینش را برای ما برگزید، و روزی نیکویی

ایشـان در این فراز همانند قرآن « .گردانید( فراوان)را بر ما روان ( روا

معرفـى کـرده اسـت، انسـان را برتـر از تمـام  اهلل خلیفۀسـان را که ان

شمارد و در آن مفهوم انسان و انسانیت را مد نظر داشته  مخلوقات می

 .نه فقـط گـروه خاصـى مثل مؤمنان یا شیعیان را

پس او را در ستمى ... بار خدایا»: فرماید نیز می 2فراز  31در دعای 

بر اثر آنچه ... و در حقى که از من برده درگذرکه به من کرده بیامرز 

 «....روا داشـته رسـوایش مکن( و آزار)بـه مـن خواسـته 

شود عفو و بخشش و  مسلم است که آنچه از این فراز استنباط می

به حسب ... گناهکار و ظالم و  ۀنسـبت به بند( ع)گذشت امام 

 .انسانیت و انسان بودن اوست و نه چیز دیگر
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( رمضان)و ما را در آن ماه »: فرماید نیز می 90فراز 22ایدر دع

توفیق دهد که بـا نیکـى فراوان و بخشش به خویشان خود نیکى 

و با کسى که ... کنیم و با احسان و عطا از همسایگانمان جویا شـویم

با ما دشمنى کرده است آشتى کنیم، جز کسى که در راه تو و برای 

 .«...دتـو بـا او دشمنى شده باش

در این فراز توفیق خدمت به مردم به واسطه انسانیتشان ( ع)امام 

 .اند خواهـد مگر کسانى که با خدا دشمنى کرده را از خداونـد می

دوستى است که از فطرت او  های مثبت انسان نوع یکی از ویژگی»

به آن  صحیفه سجادیهمختلف  یها گیرد و در بخش سرچشمه می

بهترین  ۀـثالً دعای سی و نهم در بردارنداشـاره شـده اسـت؛ م

دوستى صادقانه است که به زبان نیایش بیـان شـده  های مردم روش

 (.73، ص 9322فرزانه، )« اسـت

 اصل تواضع و فروتنى  .4 .8

و آنان را توفیق ده »: فرماید می 2فراز  26در دعای ( ع)امام سجاد 

گرفتن اخالق نیک خود و برای بر پا داشتن طریقـه و روش تو و فرا 

شان، و رفتن  شـان، و جلـوگیری از نیازمندی سود رساندن به ناتوانان

 «....شان و جویان نزد بیمارشان، و راهنمایى کردن راه

بارخدایا همنشینى فقرا و »: فرماید می 2فراز  30و در دعای 

 .«...درویشـان را بـرایم محبـوب گردان
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ین فروتنى را در قالب دوست داشتن گاهى اوقات ا( ع)امام سجاد»

 (.22همان، ص )« .کند همنشینى با بیچارگان از خدا طلب می

بار خدایا بر محمد و آل او درود »: فرماید می 2فراز 20و در دعای

فرست، و مرا در میـان مردم به درجه و مقامى سرافراز مفرما جز آنکه 

ا برایم پدید پیش نفسم مانند آن پست نمایى، و ارجمنـدی آشکار

میاور جز آنکه به همان اندازه پیش نفسم برای مـن خـواری پنهـانى 

 «.پدیـد آوری

فروتنى و دوری جستن از کبر و ( ع) در این فراز از امام»

تنها بـه عنـوان رفتاری مناسب در برابر دیگران، بلکه  خودپسندی را نه

  (.همان)« .داند به عنوان حالتى درونى می

و من ای خدای من، بندۀ توام »: فرماید نیز می 93فراز 96در دعای

کنم و فرمانت به جا  که او را به دعـا امـر فرمودی و گفت اطاعت می

 «.ای کـه در پیشگاهت افتاده آورم، اینک منم ای پروردگار بنده می

بـار خـدایا بـر محمـد »: فرماید می 29فراز  93در دعای ( ع)امام 

، و دعای مرا برآورنده و به آوازم نزدیک و به و آل او درود فرسـت

 .«ام مهربان و به صدایم شنوا باش زاری

و من نزد تو از سرکشى »: فرماید می 92فراز  92همچنین در دعای 

اصرار کنم و ( برگناه)برم از اینکه  جویم، و به تو پناه می بیزاری مى
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م، و بر آنچه خواه برای آنچه در آن کوتاهى کـردم از تـو آمـرزش می

 «.طلبم از انجام آن ناتوانم از تو یاری می

بار خدایا صبح و شام کردم در »: فرماید می 7فراز  29در دعای 

خوار توام، و جز به کمک تو بر سود و زیان خویش  ۀه بندیکحال

دهم، و به ناتوانى و  توانا نیستم، دربارۀ خود به آنچه گفتم گواهى می

چیـز، فـروتن، نـاتوان،  زیرا من بنـدۀ بی... رمبیچارگى خویش اقرار دا

 «.بـدحال، کوچک، خوار، نیازمند، ترسان و پناهندۀ تو هستم

کنم  و از تو درخواست می»: فرماید نیز می 72فراز  27در دعای 

چیز ترسـنده زنهـارخواه،  همچون درخواست پست خوار نیازمند بی

زاری و پناهخواهى  و بـا ایـن حـال درخواسـتم از روی تـرس و

 «....است

هر که در علم ! منزه و پاکى»: فرماید نیز می 26فراز  27در دعای 

تو گذشته در برابـر تـو متواضع و فروتن، و آنچه زیر عرش تو است 

برای بزرگى تو خاشع اسـت و همۀ آفریـدگانت برای فرمانبرداری از 

 «.تو فرمانبرند

و اینـک مـنم در پیشـگاه تـو »: فرمایـد می 61فـراز  27در دعای

 «....کنان، ترسان و اقرارکننده به گناهان پسـت، خـوار، فـروتن، زاری
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بار خدایا تو طالب منى اگر »: فرماید نیز می 2فراز  80در دعای

منـى اگر بگریزم، پس اینک منم در پیشگاهت  ۀفرار کنم، و دریابند

 «....فروتن، خوار، بینى بر خاک نهاده

و مرا در پیشگاه خود خوار و »: فرماید می 992فراز  27دعای در 

در نزد آفریدگانت عزیز و ارجمند گردان، و چون با تو خلوت کرده 

 «....و تنها باشم فروتن و در میـان بنـدگان بلندمرتبـه و سرافرازم نما

بار خدایا بر محمد و آل او »: فرماید نیز می 90فراز  20در دعای 

و ... مرا بـه زینت صالحان و شایستگان آراسته فرما و  درود فرست و

 «....فروتنى و شکسته نفسى، نیکو روشى

و کینه داشتن برای اهل ایمان »: فرماید می 927فراز  27در دعای 

 «....ام بـرکن، و دلم را با فروتنان مهربان گردان را از سـینه

ـاز همچـون و مـا را در نم»: فرماید نیز می 1فراز  22در دعای 

ترین طهارت و پاکى و رساترین  بـا کامل... کسـانى قـرار ده کـه

 «.اند خشوع و فروتنى به جا آورنده

بار خدایا ماه رمضان را از »: فرماید می 97فراز 22در دعای 

و اوقـات آن را بـه طاعت و فرمانبری ما برای تو آراسته ... عبـادت 

به سوی تو، و فروتنى برای تو و و در شبش به نماز و زاری ... نما 

 «....تو یاری فرما( عظمت)خواری در برابر 
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و با پاکدامنى ... و بار خدایا »: فرماید نیز می 3فراز  26در دعای 

بپوشانم، و با فروتنى با ( همسایگان)آنان ( هـای لغزش)چشمم را از 

 «....شـان رقـت داشته آنها نرم باشم و با مهربـانى بـا گرفتاران

... بار خدایا مرا چنان قرار ده که »: فرماید می 92فراز  20در دعای 

به هنگـام درویشـى و بیچارگى به درگاه تو زاری کنم، و مرا در 

حالت اضطرار به یاری خواستن از غیر خود و چـون فقیر گردم به 

 «...آزمایش مفرما... فروتنى برای درخواست از غیر خویش 

پس با زاری در برابر تو ایستاده، و »: فرماید می 1فراز  3در دعای 

با فروتنى دیده بر زمین انداخته، و برای عذر گناه، و با خضوع از راز 

دانی  و با فروتنى از گناهانش آنچه تو حساب آن را بهتر می... خود 

 «...شمرده

از ( ع)خویى است؛ امام سجاد  های ویژۀ فروتنى، نرم یکی از جلوه

خو باشد و در نهایت  خواهد کـه بـا پدر و مادر خود نرم میخداوند 

: فرماید می 6فراز  22در دعای . تواضع با آنان صحبت و رفتار کند

بار خدایا صدایم را در برابر ایشان آهسته و سخنم را خوشایند و »

 «.خـویم را نـرم گردان
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 خلقى  اصل خوش. 1 .4

تار بد خویشان در خصوص تغییر رف 7فراز  20در دعای 

دشمنى آشـنایان را به دوستى و بدرفتاری ... بار خدایا»: فرماید می

 «.خویشان را به خوشرفتاری تغییر ده

خلقى اسـت، امـا یکـى از  فتاری اخص از خوش ر هرچند خوش

نیز  7فراز  36در دعای . آید هـای مهـم آن بـه حسـاب می جلوه

نده و بسیار بخشـایندۀ ده زیرا تویى بسیار نعمت»:فرماید می

دهنـدۀ سـپاس  هـای بزرگ، پذیرندۀ سـپاس انـدک، پاداش نعمت

رفتـار، و دارای فضـل و احسان، جز تو خدایى  کـار خوش کـم، نیک

هرچند در این فراز یکى از اوصاف رفتاری خداونـد وصـف « .نیست

 .خلقى را هم از آن استنباط کرد توان خوش شـود، اما می مى

و چه بسیار ستمگری که با »: فرماید نیز می 7فراز  21ای در دع

و وقت مناسبى برای شکارش ... هایش به من سـتم کرد مکر و فریب

 «...رویى و چاپلوسـى را بـرایم آشـکار سـاخت که خوشیدرحال

ها که  رویی توان استنباط کرد که برخى از خوش از فراز فوق می

های دشمن است و  همراه تملـق و چاپلوسـى اسـت از مکر و فریب

 . رویى همواره صفت خوب بندگان پرهیزگار خدا نیست خوش

بار خدایا بر محمد و آل او »: فرماید نیز می 90فراز  20در دعای 

ـالحان و شایسـتگان آراسـته درود فرسـت و مـرا بـه زینـت ص
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خـویى و فروتنـى و نیکـو روشـى و ســنگینى و  و نــرم... فرمـا

 «.کامل گردان... نیکى[ در]و پیشى گرفتن ( با مردم)خویى  خوش

بار »: فرماید خلقى با والدین می دربارۀ خوش 6فراز  22در دعای 

نرم نما، و دلم و خویم را ... خدایا صدایم را در برابر ایشـان آهسته 

 «...را بر آنان مهربان کن

برم از  بار خدایا به تو پناه می»: فرماید نیز می 9فراز  2در دعای 

 «...خلـق و بدخویى و افراط خواهش نفس و سـوء... حرص و آز و 

 اصل سخاوت و بخشش. 4 .7

بـار خـدایا »: فرمایـد می 2فراز  30در دعای ( ع)امام سجاد 

 «...فقـرا و درویشـان را بـرایم محبوب گرداننشـینى  هم

شود که عالوه بر رفع نیازهای  از فراز فوق این نکته استنباط مى

بایسـت همچنین نیازهای عاطفى و معنوی  مادی فقرا و درویشان، می

آنان را با دوستى کـردن و دلجـویى از آنـان بـرآورده سـاخت و 

بلکه بذل مهر محبّت و  سـخاوت، تنها بذل مال و اموال نیست،

 .های سخاوت و بخشش است دوستى نیز از جلوه

بار خدایا بر محمد و آل »: فرماید می 3فراز  30در دعای ( ع)امام

های خیر و نیکى  و انفاق و خرج کردنم را در راه... او درود فرست

 «...بگردان
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توان چنین استنباط کرد که سخاوت و بخشش،  از این فراز می

به عبارت دیگر، سخاوت جایگاه صحیح  .مکان خاصى دارد زمان، و

و درستى دارد و انسـان بایـد بدانـد در چـه مـوردی سخاوت به 

خرج دهد و چه امری را در اولویت قرار دهد؛ همچنین نیاز به علم و 

خواهد که آن علم را به  از خداوند می( ع)آگـاهى نیـز دارد که امام 

 .ایشان تفضل فرماید

بار خدایا بر محمد و آل او »: فرماید می 3فراز  20ان در دعای ایش

و خیر و نیکى برای مردم را به دست من روان ساز ... درود فرست

و آن را به منت نهادن ( توانگرم گردان تا به ایشان احسـان کـنم)

 «...باطل مفرما

د توان دو نکته را استنباط کرد؛ اول آنکه تا آدمى خو از این فراز می

تواند به دیگران کمک کند و به همین سبب است  مند نباشد نمى توان

همچنان که در متون اخالقى . کند که از خداوند طلب توانگری می

آمده است که اگر توانمند نیستى باید قناعت کنى و اگر توانمند 

دوم اینکه احسان و بخشش به دیگران . هستى بایـد انفاق کنى

گذاردن بـر آنها باشد؛ چراکه موجب بطالن  منتبایست بـدون  می

توان فهمید که بخشـش  ارزش کار خواهد شد و به نحو التزام می

 .بایستى فقط برای رضای حق تعالى باشد و نه چیز دیگر
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بار خدایا به تو پناه )»: فرماید می 3فراز  2در دعای ( ع)امام 

و شکر به جا . ..و خـوار شـمردن فقرا و نیازمندان( ... بـرم می

 «نیاوردن از کسى که به ما نیکویى کرده

اوالً نیکى و بخشش : توان دو نکته استنباط کرد از این فراز هم می

به دیگران نباید سـبب شود که به شخصیت و حیثیت و ارزش واالی 

دهنده آنان را  کننده صدمه وارد شود و کمک انسانى آنها در نظر نیکی

شـونده  لزوم قدردانى و قدرشناسى یاری وماًد. خوار و ذلیل بشمارد

کننده است که مسلماً شکر و سپاسگزاری خداوند که  از یاری

 .همۀ موجودات است در اولویت خواهد بود ۀدهند یاری

بار خدایا آنچه پدر و مادر »: فرماید می 90و  1فراز  22در دعای 

من بیجا رفتار  اند یا در کردار دربارۀ در گفتـار بـا مـن تعـدّی کرده

و از تـو خواهانم که وبال و ... مـن آن را بـه آنان بخشیدم... اند کرده

زیرا حق ایشان ( ... آنها را ببخشى)گرفتاری آن را از ایشان برداری 

 «...تر و تر و نیکى ایشان به من دیرین بر من واجب

توان این نکته را استنباط کرد که اگر کسى حقى  از این فرازها می

بـر گـردن مـا دارد مـا بایستى قدردان و قدرشناس او باشیم؛ چراکه 

ند را  ا علت بخشش والدینى که به فرزندان خود تعدی و ظلم کرده

 .داند که والدین از قبل برگردن فرزندان خود دارند حقى مى
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بار خدایا بر محمد و آل او »: فرماید می 2و  7فراز  20در دعای 

مـن تغییر ده دشمنى سخت دشمنان را به درود فرست و دربارۀ 

 «....ترساند سالمتى ببخش و و آنکه مرا می... دوستى

حضرت در پـى درخواسـت مکـارم اخـالق، اصـالح و هـدایت 

ایشان عمالً شیوۀ گذشت و . دشـمنان را از پروردگـار خواستارند

بله تنها پاسخ دشمنى و عداوت مقا آموزد که نه بزرگواری را به ما مى

به مثل نیسـت، بلکـه بایـد از آن هـم فراتـر رفتـه، اصـالح و 

 :9323رکنى یزدی، )« .شـان را از پروردگار درخواست کرد هدایت

 (.22ص 

خواهـد بـه کسـى کـه  از خداوند می 2فراز  20ایشان در دعای 

ایشـان را ترسـانده اسـت سالمتى ببخشد نه اینکه او را بترساند و 

 .بزرگواری و بخشش است این نهایت

و ای آنکه بر عطا و بخشش »: فرماید نیز می 2فراز  28در دعای 

توان چنین استنباط  از این فراز می« .شود پشـیمان نمی( به بنـدگانش)

کرد که انسان بخشنده و نیکوکار هم نباید پس از بخشش پشیمان 

ین شود؛ چراکه در فرهنگ اسالمى، انسان خلیفۀ خدا بر روی زمـ

بایست صفات خدایى داشته باشد، هرچند با درجۀ بسیار  اسـت و می

 .تر نازل
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و احسان و بخششت را پى ... »: فرماید می 992فراز  27در دعای 

توان چنین استنباط کرد که  از این فراز نیز می «.در پى بر من برسـان

بایسـت بـذل و بخشش خود را  انسان بخشـنده و نیکوکار می

 .بخشد نه اینکه یک بار بخشش کند و دیگر نهاستمرار 

( رمضان)و ما را در آن ماه »: فرماید نیز می 90فراز  22در دعای 

توفیق ده کـه بـه نیکـى فراوان و بخشش، به خویشان خود نیکی 

 «...مان جویـا شویم کنیم، و بـا احسـان و عطـا از همسـایگان

کته را گوشزد کرده است؛ در این فراز دو ن( ع)رسد امام  به نظر می

نخست اینکه بخشـش زمان خاصى دارد که بهترین زمـان آن 

ها باید  رمضـان و عیـد فطـر اسـت؛ دوم اینکـه در بخشـش اولویت

رعایت شود، چراکه در فرهنگ اسالمى افراد به تناسب دوری و 

وظیفۀ ما نسبت « اصل اولویت»ای که به ما دارند بر اساس  نزدیکی

هم متفاوت اسـت و اول بایسـتى از خویشان و در پلّۀ بعد بدانها 

همسایگان که مقداری دورترند و سپس بـه سـوی دیگـران رفـت و 

 .بخشش کرد

و دادن آنچـه ایشـان را واجـب ... »: فرماید می 2فراز  26در دعای 

 «.و الزم اسـت پـیش از درخواست
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وکـاری در حـق آید که بخشش و نیک از این فراز این نکته برمی

بایست قبل از درخواست آنان باشد؛ بدین  نیازمنـدان و مسـتحقان می

 .ای نبیند شـان حفـظ شـود و صدمه معنـى که کرامـت انسانی

 اصل رفق و مدارا .4 .7

از درگاه خداوند خواستار  90فراز  27در دعای ( ع)امام سجاد 

شود و  سلمین میپراکنده شدن کفار و عدم همبسـتگی آنان بر علیه م

درازی به مرزهـای مسـلمانان  بار خدایا کفار را از دست»: فرماید می

شـان از  به خودشـان وادار و به کاستن( یا به طوائف مسلمانان)

و به ( هـالک و تباهشان گردان)کاسـتن مسـلمانان جلـوگیر 

 «.شان از اجتماع و گرد آمدن بر مسلمانان باز دار پراکندگی

خواهد که همبستگى دشمنان را  این فراز از خداوند می ایشان در

به پراکنـدگى برسـاند تـا موجب انصراف آنان به رویارویى با 

 .مسلمانان شود

های  و در راه... بار خدایا »: فرماید می 8فراز  27در دعای 

شان گردان و از چیزی که با آن رو  سرگردان( های جنگى اندیشه)

 «...گمراهشـان ساز، و( جنگیدن با مسـلمینقصد )اند  آورده

خواهد که دشمنان را  از خداوند متعال می( ع)در این فراز هم امام 

 . سرگردان کند تا نتوانند با مسلمین درگیر شوند
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دشـمنان )آنها ... بار خدایا »: فرماید می 99فراز  27در دعای 

 «...ن وبترسا( اسالم)را از زد و خـورد بـا دلیران ( اسـالم

خواهد که دشمنان از دلیران و  در این فراز از خداوند می 

چراکه . رزمندگان اسالم بترسند و در واقع درگیر جنگ نشوند

بسیاری از نیات و مقاصد انسان که از قبل با ترس توأم باشـد بـه 

 .واقعیت نخواهد رسید

گرایى،  اوج مصلحت( 27شماره)در دعای مرزبانان ( ع)امام 

اندیشد و  و اینکه جهانى می. دهد و مدارای خود را نشان می تساهل

روزی که مصالح جهانى اسـالم مطـرح اسـت و دشـمن خارجى رو 

در رو ایستاده است باید به اسالم و مسلمانان به معنای اعم اندیشید و 

در همه فرازهای این دعا از تعبیر مسلم و مسلمین و اهل ( ع)امـام 

« .تر از مؤمنان یا شیعیان است ند که لفظى عامک ثغور استفاده می

 (.29، ص 9323برزگر، )

بار خدایا بر محمد و آل »: فرماید می 21فراز  20در دعای ( ع)امام 

به طاعت و ( زندگانى دنیا)و در روزگار مهلت ... او درود فرست

 «...ات ات بگمار و راهى همـوار بـه سـوی محبت و دوستی بندگى

در لغت به معنای مدارا و رفق هم ( این فراز آمده که در)مهلت »

رود و رفـق از صفات حمیده است که رعایت آن در  به کار می
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الدین الموسوی،  شـرف)« .روابـط اجتماعى بسـیار سودمند اسـت

 (.229ص  :9326

بار خدایا بر محمد و آل »: فرماید می 90فراز  20در دعای ( ع)امام 

زینت صالحان و شایستگان آراسته فرما و  او درود فرست و مرا به

خـویى و نیکوروشى و  زیور پرهیزگاران را به من بپوشان و با نرم

 «...خویى و سنگینى و خوش

لئن »انـد و  را طبیعت معنـى کرده« عریکه»در این فراز لغت 

را تمثیلی برای « خفض جناج»خویی و  را تمثیل برای نرم« العریکه

حسینى شیرازی، ) .اند را کنایه از وقار گرفته «سکون ریح»تواضع و 

 (.327، ص 9299

سکون »در دعای مکارم اخالق از عبارت ( ع)منظور امام سجاد »

خواهد که آنان  دعا نمـودن دربـارۀ مسلمانان است، از خدا می« ریح

را موفق بدار در حین صلح و آرامش، موقعى که در کوچه و بازار یا 

نمایند در کمال صفا و  گر را مالقات میدر مسجد و خانه یکدی

آرامش باشـند، امواج قدرتى را که در مقابل کفار و مشرکین از خود 

 ۀدانند فـرو نشانند و در مقابـل برادران دینى خویش چهر بروز می

صولت و غلبه به خود نگیرند و با آرامش و سکون با آنان مالقات 

به عبارتى نسبت (. 222ص  :9326الدین الموسوی،  شرف)« .نمایند

هرچند که رفق و مدارا فقط . به همدیگر رفق و مدارا داشـته باشند
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های بارز آن به حساب  معطوف به مواجهه تنها نیست، اما از جلوه

 .آید می

در خصوص نحوۀ رفتار با همسایگان  2فراز  26در دعای ( ع)امام 

خالق نیک خودت در و آنان را توفیق ده برای فراگرفتن ا»: فرماید می

شان، و  شان، جلوگیری از فقر و نیازمندی سود رساندن به ناتوانان

و اندرز دادن  شان، و راهنمایى راهجوی رفتن نزد بیمارشان،

شان، و پنهان کردن  شان، و دیـدار از سفر آمده کنندگان مشورت

 «...شان های شان و پوشاندن عیب رازهای

بیان ( ع)ا و رفق با همسایه را امام از فراز فوق کامالً نحوۀ مدار

در خصوص نحوۀ مدارا و رفق  3فراز  26ایشان در دعای . فرماید می

بار خدایا مرا بر آن دار که »: فرماید با همسایگان ناشایست می

بدکردارشان را به نیکى پاداش دهم، و از ستمکارشان به عفو و 

و آنچه ... بخشش درگذرم، و دربارۀ همه ایشان خوش گمان باشم

برای خواص و نزدیکان رعایت داشته در نظـر دارم برای ایشان 

 «.رعایت کنم

اوج مدارا و رفق با همسایگان ناشایست را به ( ع)در این فراز امام 

های مهم مدارا  گمانى که یکی از جلوه آمـوزد، بـه ویـژه خوش ما می

شود و همچنین حتمى بودن رفق و مدارا با  و رفق است را متذکر می
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ای  هرچند که رابطه با همسایگان رابطه)بستگان و خویشاوندان را 

 (.کن رابطه با خویشان و بستگان اولى استخاص است، ل

 اصل وفای به عهد  .4 .3

از تمام قوانین دین : گوید می( ع)مالک خطاب به امام سجاد  ابن

گفتار حق و داوری به عدالت و وفای »: فرماید ایشان می. مرا آگاه کن

 « .به عهد

 و تو خود به تنهایى به من»: فرماید می 22فراز  27ایشان در دعای 

با آن احسان ( هدایت و راهنمایى که)احسان و نیکى کـن بـه آنچه 

و ( به تو ایمان آورده)نمودی کسى را که به عهد و پیمان تو وفا کرده 

 «...تو به رنج انداخته( طاعت از)خود را دربارۀ 

خواهد چرا که  در این فراز احسان خدا را به تنهایى می( ع)امام 

ا پایبند وعدۀ خویش باشد، خدا هم کسى کـه در اطاعـت از خـد

 .بایست بدو احسان و نیکی کند می

در سخت بودن وداع با ماه رمضان  23فراز  28در دعای ( ع)امام 

و مانند ... نماییم و از این رو مـا آن را وداع و بدرود مى»: فرماید می

وداع کسى کـه او را بـر عهـد و پیمـان نگاه داشـتنى و احترام 

دنى و حق اداء و پرداخت شدنى ثابت و پابرجاست، رعایت کر

 .«...پس
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در این فراز تشبیهى آورده است که وداع با رمضان سخت ( ع)امام 

خویش است و ما قبل از ادای  ۀاست همانند کسى کـه پایبند به وعد

 . خواهیم با او وداع کنیم دین خود می

پـس از آنکـه .. .بار خدایا »: فرماید می 60فراز  27ایشان در دعای 

پیمـان آن امـام را بـه پیمان خود پیوسته و او را سبب خوشنودی 

ای، و طاعت و فرمـانبرداری از او را واجب کرده، و  خویش گردانیده

 «...ای از فرمان نبردن از او ترسانیده

در این فراز اشاره به این نکته دارد که اطاعت و بندگى از ( ع)امام 

اطهار نوعى قرارداد و وفای بـه عهـد و  ۀئمـخدا و رسول او و ا

بار »: فرماید نیـز می 99فـراز  39در دعـای ( ع)امـام . پیمـان اسـت

و ... که فرمانبرم یام در حال خدایا پس اینک منم که به درگاه تو آمده

  «...ای ات در اجابتى که به آن وعده داده خواهان وفای به وعده

ای دارد که خداوند با  اشاره به پیمان و وعدهدر این فراز ( ع)امام 

همچنین اشاره  9؛«بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را»انسان بسته، که 

است به عهد و پیمان و قرارداد اطاعت خـدا و در عوض احسان و 

 .برآوردن نیازهای انسان توسط او

بار خدایا بر محمد و آل او »: فرماید نیز می 9فراز  30در دعای 

در )رود فرست، و مرا برهـان از وامى که به سبب آن آبرویم را د

                                                           
 .60: غافر. 9
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ام به آن  ببـری، و هوشـم در آن پریشـان شـود و اندیشه( میـان مـردم

ایشان در این فـراز بـرای پـرداختن وام از خداونـد « ...پراکنده گردد

خواهد و پرداخت وام و دیون در واقع همان وفای به عهد  کمـک می

 . استو پیمان 

برم ای  و به تو پناه مى»: فرماید می 2فراز  30همچنین در دعای

وام ( کار)پروردگار از اندوه قرض و اندیشۀ آن و از مشغول بودن به 

سـخن از اندوه و فکر و ( ع)در این فـراز امـام « ...اش خوابی و بی

گویـد و ایـن  خـوابى مربـوط آن سـخن می ذکر وام و بی

 .است( وام)به عهد و قرارداد ( ع)هـد و وفاداری امام دهندۀ تع نشـان

 اصل عزّت نفس. 4 .61

مبارکه سجادیه، نفس انسان محترم شمرده  ۀصحیفدر همه جای »

شده است، و تمـام ابعـاد تربیت اخالقى در این مصحف شریف 

راد،  داوودی)« .مبتنى بر حفظ کرامت و عزّت نفـس انسـان اسـت

به زبـان دعـا بیـان  صحیفۀ سجادیهنجایى که از آ(. ، چکیده9378

است، « خداوند تبارک و تعالى»دانیم مخاطب دعا  شـده اسـت و می

لذا این خود مبتنى بر کرامت و عزّت نفس انسان است؛ چرا که فقط 

 . تضرع و زاری دانسته است ۀدرگاه خدای بزرگ را شایست

و مرا در » :فرماید می 992فراز  27در دعای ( ع)امام سجاد 

 «...و نزد آفریدگانت عزیز و ارجمند گردان( مطیـع)درگاهـت خـوار 



 

329 

داند و آنچه  امام در این فراز عزّت را منحصراً از جانب خدا می»

ماننـد بنـدگان بـا  و به او متصل باشد و از ذات او سرچشمه گیرد

 ،رود و ثابت است، پس آن عز نمیتغییـر شـرایط و موقعیـت از بـین 

 (.12ص  :326شـناس،  حق)« .خداسـت آنِ

به ثابت و پایدار بودن عزّتی  8فراز  38در دعای ( ع)امام سجاد 

و ما را به عزّت و بزرگی که از ... »: کند که از آن خدا باشد اشاره می

 «...رود تأکید و کمک فرما دست نمی

و ...»: فرمایـد می 991فراز  27در دعای ( ع)و همچنین امام سجاد 

( در کارها)و رنج و گرفتاری ( نزد مردم)از انـدوه و ذلـت و خواری 

 «...پناهم ده و

یکی از عوامل ذلّت نزد مردم، قرض گرفتن از آنها و اظهار 

 93فراز  8در دعای ( ع)حاجـت بـه آنهاسـت؛ امـام سجاد 

پس بر محمد و آل محمد درود فرست، و مـا را به قدرت »: فرماید می

بندگانت دور ساز، و به بخشش خـود از ( زبان)خود از  و توانایى

 «...نیـاز گردان دیگـری بی

فقر را باعث خواری  26فراز  20در دعای ( ع)همچنین امام سجاد 

بار خدایا بر محمـد و آل محمـد درود فرسـت، »: فرماید داند و می می

نگدستى ام را به ت و آبـرویم را بـه تـوانگری حفـظ فرمـا، و ارجمندی

 .؛ چرا که انسان در مقابل فقر ضعیف است«...خوار مگردان 
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خدایا مرا به رنج توانایى و »: فرماید می 2فراز  22ایشان در دعای 

  «...باشد برگرفتاری شکیبایى و بر درویشى قدرت نمی

نیازی  قناعت انسان را به کفایت و بی( ع)در نظر امام سجاد »

 (.72همـان، ص )« .رساند می

کسى که به کفایت دست یابد، زندگى او با بقیه تفاوت دارد؛ زیرا »

های  زنـدگى در حدّ کفایت به معنى دارایى و ثروت هنگفت و ذخیره

اندیشد باید  بنـابراین، آن کس که بیشتر از همه می. زر و زیور نیسـت

ها و رسیدن  در پناه پول بـه آسـایش برسـد، پـس از گذراندن سختى

یابد که آرامش، در پناه خیـال تهى و نادرست  هایش درمی به خواسته

او نیست و اگر هزاران برابر این داشته باشد، ولى امنیت روحـى و 

آرامش دل و جان نداشته باشد، هرگز سر بر بـالین آسـایش نخواهـد 

 (.9/287 :9329ممدوحى کرمانشاهى، )« .گذاشـت

زیرا بسا از مردم را »: یدفرما می 6فراز  22در دعای ( ع)امام سجاد 

 «...دیدم که به وسـیلۀ جز تو عزّت و بزرگی طلبیدند و خوار شدند

 .داند در این فراز عزّت را فقط مختص خداوند می( ع)امام 

ای خدای من اگر تو مرا »: فرماید می 98فراز  22امام در دعای 

ى که مرا پست کند، اگر مرا پست کن بلندمرتبه گردانى پس کیست آن

داری پس  پس کیست آنکه بلندم گردانـد، و اگـر مـرا گرامى مى
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ام  ه خوارم کند، اگر مرا خوار کنى پس کیست آنکه گرامیککیست آن

 «...دارد

در یک ( 20)نکتۀ قابل ذکر این است که در دعای مکارم اخالق 

کند که با  یاد می« عزّت ظاهری»از عزّتی به نام ( ع)جا امام سجاد 

در ( ع)رسد؛ چرا که امام  ح قدری متفاوت به نظر میعزّت ممدو

امام سجاد . خواهد نفسـى و فروتنـى می مقابل آن از خداوند شکسته

بار خدایا بـر محمـد و آل او »: فرماید می 2فراز  20در دعای ( ع)

درود فرست، و مرا در میان مردم به درجه و مقامى سرفراز مفرما جز 

پست نمایى، و ارجمندی آشکار را برایم  آنکـه پیش نفسم مانند آن

پدید میاور جز آنکه به همان اندازه پیش نفسم برای مـن خـواری 

در ( ع)ایـن عزّت ظاهری با عزّتی که امام « .پنهـان پدیـد آوری

خواهد متفاوت اسـت، چرا که عزّت  جاهای دیگر از خداوند می

مـاق وجـودش شـود و در اع باطنى با روح شخص عزیز آمیختـه می

گیرد، ولى عزّت ظاهری، احترامى است که مردم نسبت به  جای می

دارند و او را مورد تکریم خود قـرار  شخص عزیز معمول می

همچنـین بـا توجـه بـه تعریفی که راغب اصفهانى از . دهنـد می

عزّت، حالتى در انسان »: نویسد دهد و می ارائه می المفرداتعزّت در 

، شخصـى کـه «شود که بر او غلبـه شـود است که مانع از آن می

عزّت روحی دارد آنقدر نیرومند و قوی است که در مقابل هوی و 
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هد و به ندهای نفسانى شخصیت بزرگ خود را از دست  خواهش

تى و زبونى روح اما عزّت ظاهری با پس. گرایـدنپستى و زبونى 

 (.12-13ص ص :9326شناس،  حق) .منافات ندارد

در عزّت باطنى افراد باایمـان »: نویسد محمدتقى فلسفى می

اند از پی آن بروند و خویشتن را عزیزالنفس به بار آورند، اما  مکلف

در عزّت ظاهری الزم نیست که شخص دارای عزّت، دارای رفعت و 

کسـى از جهتی مورد عزّت مردم  کرامت نفس باشـد، ممکن اسـت

واقع شود و عمالً او را تکریم نمایند اما از نظر روحی زبون و 

 (.220-291 /9370،9فلسفى، )« .فرومایه باشد

نکتۀ دیگر اینکه عزّت به معنای تکبر نیست و به همین دلیل است 

و ... »: فرماید پس از طلب عزّت از خداوند درخواست می( ع)که امام 

خود رام ساز و عبادتم را به عجب و خودپسـندی ( بندگى)برای مرا 

 «...تبـاه گردان

زیرا شریف و ... »: فرماید می 2فراز  38در دعای ( ع)امام سجاد 

بزرگوار کسى است که طاعت و پیروی تو او را شریف گردانیـده، و 

ات او را عزیز  عزیـز و گرامـى کسـى اسـت کـه عبـادت و بندگی

در این فراز اطاعت و بندگى خدا را سبب عزّت ( ع)امام « .تکرده اس

 . داند آدمى می
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و مرا در جملۀ »: فرماید می 99فراز  28در دعای ( ع)امام سجاد 

به وسیلۀ تو از ذلّت و خواری به عزّت و ... کسانى درآور که 

 «...بزرگواری رسیده

که با من  هر کس)بار خدایا »: فرماید می 2فراز  23ایشان در دعای

اش را درهم  اش را خوارکنى، و بزرگی ارجمندی(... آهنگ بدی کرده

اش را بر هم  شکنى، و بر گردنش طوق خواری بیاویزی و سرافرازی

در این فراز نیز خدا را عامـل خـواری و در هـم ( ع)امام « ...زنى 

 .شناسد های بد می شکستن انسان

دانستم  و می... »: فرماید می 90فراز  21در دعای ( ع)امام سجاد 

 «...خورد رحمت تو جا گرفت شکست نمی ۀکسـى کـه در سـای

مناعت و  ۀایشان در این فراز به شکست نخوردن کسى که در سای

 .عزّت االهـى جـا گیرد اشاره فرموده است

 گیری نتیجه. 8

توان ادعا  می صحیفۀ سجادیهبا توجه به مفاهیم و معانى مندرج در 

تنها یک کتاب دعا نیست که انسان در  سجادیه ۀصحیفکرد که کتاب 

خلوت و تنهایى بـدان تمسـک جویـد، بلکـه منبعى ماالمال از 

هـای مختلفـى را بـر روی  تواند افق معارف الهى است که می

ها این است که به ما نشان  یکی از این افق. آن بگشاید ۀخواننـد

تباط با مـردم چـه اخالقـى بایسته است؟ در این مقاله دهد در ار می
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ذکـر  سجادیه ۀصحیفده اصل از اصول اخالق اجتماعى مندرج در 

 .کران است ای از این دریای بی شـده کـه تنها قطره

های دینى از جملـه  خالصه اینکه انسان مؤمن با تمسک به آموزه

ل اخالق ئقى در کسب فضاهای تر تواند پلّه می( ع)اطهـار ۀادعیـۀ ائمـ

 .خـود آنها را به کار بندد ۀاجتماعى را طى کند و در زندگى روزمر
  



 

327 

 فهرست منابع

، ترجمۀ محمدمهدی فوالدوند، تهران، 9371قرآن کریم،  .9

 .الکریم، چاپ اول دارالقرآن

سید : ، شرح و ترجمهصحیفۀ سجادیه، 9378على بن حسین،  .2

 .نا بیجـا،  االسـالم، بی نقى فیض علی

عرفان و سیاست در صـحیفه  ۀرابط»برزگر، ابراهیم،  .3

 .29، ص 92، ش نامۀ اندیشـه دینـى فصـل: ، در«سـجادیه

، قم، دروس اخالق اسالمى، 9322جزایری، سید محمدعلى،  .2

 .مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم

السالکین فى  ریاض، 9299خان،  حسینى شیرازی، سید علی .8
 .قـم، مؤسسه النشر االسالمى، شرح صحیفه سیدالسـاجدین

رویکـرد صـحیفۀ سـجادیه »، 9326شناس، حمیدرضا،  حق .6

نامـۀ کارشناسى ارشد رشتۀ  ، پایان«بـه اخـالق اجتمـاعى

 .علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم، دانشکدۀ الهیات

، تهران، تاریخ تمدن در اسالم، 9322اصغر،  حلبى، علی .7

 .اساطیر

تربیت اخالقى در صحیفه کامله »، 9378راد، سعیده،  داودی .2

نامـه کارشناسـى ارشد رشته تاریخ و فلسفه  ، پایان«سـجادیه

تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدۀ علوم 

 .انسانى



 

322 

 .نا جا، بی ، بیجامع العلومتا،  رازی، فخرالدین، بی .1

ای از دعای مکارم  توشه ره»، 9323رکنی یزدی، فاطمه،  .90

 .22، ص 28و  22، ش وهمشک: ، در«اخالق

 .، تهران، سمتاخالق اسالمى، 9322سادات، محمدعلى،  .99

اصول تربیتى و »، 9326الموسوی، معصومه،  الدین شرف .92

نامه کارشناسى ارشد  ، پایان«اخالقى در صحیفه کامله سجادیه

رشته فلسفه و کـالم اسـالمى، دانشـگاه قـم، دانشـکدۀ 

 .الهیـات و معارف اسالمى

، قم، اخالق اسالمى و مبانى نظری آن، 9322على،  شیروانى، .93

 .دارالفکر، چاپ چهارم

 .جا، برهان ، بیمدینۀ فاضله، 9372صالح غفاری، محمدعلى،  .92

: ، در«انسان در صحیفه سجادیه»، 9322فرزانه، عبدالحمید،  .98

 .73، ص 98، شفصلنامه اندیشـه دینـى

شرح و تفسیر دعای مکارم ، 9370فلسفى، محمدتقى،  .96
 .، تهران، دفتـر نشـر فرهنـگ اسالمىخالقاال

، تهران، اخالق و معاشرت در اسالم، 9362قائمى، على،  .97

 .انتشارات امیری

، بهـروز «اخـالق و فـرا اخـالق»، 9372کریب، راجر،  .92

 .312، ص 29و  91، ش نقـد و نظـر: جنـدقى، در

، غالمعلى توسلى و شناسى مبانى جامعه، 9323کوئن، بروس،  .91

 .اضل، تهران، سمترضا ف



 

321 

مناسبات اخالق و سیاست در اندیشه ، 9326کیخا، نجمه،  .20
 .، قـم، پژوهشـگاه علـوم و فرهنگ اسالمىاسالمى

فروشى  ، تهران، کتابگوهر مراد، 9377الهیجى، عبدالرزاق،  .29

 .اسالمیه

، بیروت، مؤسسه الوفا، بحاراالنوار، 9203مجلسى، محمدباقر،  .22

 .67ج 

، قـم، اخالق در قـرآن، 9327مصباح یزدی، محمدتقى،   .23

، چاپ (ره)مؤسسـه آموزشـى و پژوهشـى امـام خمینى 

 .پنجم

، تحقیـق فلسـفۀ اخـالق، 9326ـــــــــــــــــــــــــ ،  .22

، چاپ و نشر [جا بی]احمدحسـین شـریفى، : و نگـارش

 .الملل بین

ۀ آموزشـى ، قم، مؤسسفلسفۀ اخالق، 9329مصباح، مجتبى،  .28

 .، چاپ دهم(ره)و پژوهشـى امـام خمینـى 

، قم، شهود و شناخت، 9329ممدوحى کرمانشاهى، حسن،  .26
 .مؤسسۀ فرهنگى سماء

های آغاز در اخالق  نقطه، 9372مهدوی کنى، محمدرضا،  .27
 .، تهران، دفتر نشـر فرهنـگ اسالمىعملى

هرا ز: ، ترجمه و تعلیقاتفلسفۀ اخالقتا،  ویلیامز، برنارد، بی .22

 .جاللى، قم، انتشارات اسالمیه



 

330 

، قم، بوستان البالغه اخالق در نهج، 9322هاشمى، سیدحسن،  .21

 . کتاب

 
  



 

339 

 

 

 

 

 

بررسی تطبیقی حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه در اسالم و 

 الملل حقوق بین

 6والمسلمین دکتر سید مصطفی محقق داماد حجّۀاالسالممصاحبه با 

 اشاره

خوانید حاصل گفتگوی گروه پروژۀ  آنچه در صفحات بعد می

با استاد، « الملل بررسی تطبیقی حقوق جنگ در اسالم و حقوق بین»

والمسلمین دکتر سیدمصطفی محقق داماد مسئول گروه  االسالم حجّۀ

الهیات فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی است که دربارۀ حقوق 

در اسالم و مقایسۀ « نه در جنگحقوق بشردوستا»جنگ یا به عبارتی 

شایان . الملل انجام شده است آن با قوانین جنگ در حقوق بین

های  یادآوری است که گروه پروژۀ یادشده یکی از گروه پروژه

است که فعالیت ( ع)پژوهشکدۀ علوم انسانی دانشگاه امام حسین 

 .خود را از حدود دو سال قبل آغاز نموده است

                                                           
 .92، سال پنجم، شمارۀ فصلنامۀ مصباحبرگرفته از  .9
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با تشکر از اینکه فرصت را در اختیار ما گذاشتید تا  :آقای هادویان

ها و نظریات شما در مورد حقوق جنگ در اسالم مطلع  از دیدگاه

اند از اعضای گروه پروژۀ  شویم، برادرانی که به خدمت شما رسیده

 .الملل هستند بررسی تطبیقی حقوق جنگ در اسالم و حقوق بین

قیق کامالً روشن گردد، برای اینکه ابعاد و زوایای موضوع تح

 ۀنظران حوز ضرورت داشت قبل از ورود به مباحث، خدمت صاحب

های  الملل برسیم و از نظریات و تجربه حقوق اسالمی و حقوق بین

نامه دکتری  با توجه به اینکه پایان. مند گردیم پژوهشی آنان بهره

عالی نیز در همین زمینه است ابتدا بهتر است این تالش  حضرت

 .هشی را اجماالً معرفی بفرماییدپژو

من هم قبل از شروع بحث، این نکته را  :استاد دکتر محقق داماد

تان عرض کنم که تعبیری در روایتی هست که کسی از  خدمت

علی الخبیر : فرماید آن حضرت می. کند ال میؤس( ع)حضرت علی 

 .خوب جایی آمدی و از خوب کسی سوال کردی. سَقَطْتَ

حمایت از افراد غیرنظامی در »نامه دکترای بنده  موضوع پایان

« الملل و حقوق اسالمی دوران جنگ مسلحانه از نظر حقوق بین

دانشگاه لوون . نامه در دانشگاه لوون دفاع کردم من از این پایان. است

حتی از . سال سابقه دارد و معتبرترین دانشگاه اروپاست 278

 .تر است آکسفورد هم با سابقه



 

333 

 8000صفحه دارد ولی برای همین کار حدود  870نامه  اناین پای

 .کنم بنابراین اهمیت موضوع را درک می ،ام صفحه مطلب نوشته

تان را در اختیار ما  ضمن تشکر از اینکه وقت :آقای ذاکر صالحی

الملل با اسالم  قرار دادید، بناست حقوق جنگ را در حقوق بین

زنیم و کار  جریان کار قیدهایی میبررسی تطبیقی کنیم، ولی طبیعتاً در 

. هایی که مباحث اصلی است، متمرکز خواهیم کرد را در آن محدوده

کنیم، مسائلی  هایی که با استادان می تالش ما این است که با مشاوره

به عنوان اولین . که باید بیشتر دربارۀ آنها پژوهش شود، مشخص کنیم

تاریخی حقوق  ۀتوسععالی دورنمایی از  سؤال خواهشمندیم حضرت

 ؟جنگ را تبیین بفرمایید

ای جدید  حقوق جنگ در یک نگاه، رشته :استاد دکتر محقق داماد

یعنی . الملل است ترین بخش حقوق بین در نگاه دیگر قدیمی. است

چون ما . الملل به شمار آورد توان حقوق جنگ را در حقوق بین می

جنگ کتاب وی به نام الملل را گروسیوس بدانیم  اگر پدر حقوق بین
الملل از حقوق  بنابراین مباحث حقوق بین. تألیف شده است و صلح

اگرچه این مبحث تحت عنوان حقوق جنگ یا . شود جنگ شروع می

law of war  ای جدید است رشته. 

خلدون عمرش به درازای تاریخ بشر است و از  جنگ به قول ابن

جنگ . گیرد که درون بشر نهفته است جویی سرچشمه می حس انتقام
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یعنی درگیری دو فرد یا دو جمعیت با یکدیگر، بنابراین اگر جنگ را 

اینگونه تعریف کنیم، درونش تجاوز نهفته است؛ جنس و فصلش به 

در معنای حقوق جنگ نکتۀ جالبی . است« تجاوز»اصطالح فلسفی ما 

شکنی  تجاوز و قانون چون از یک طرف، جنگ به معنای. هست

خواهیم متجاوز را در محدودۀ مقررات  از سوی دیگر می. است

رسد حقوق جنگ به مجموعه مقرراتی گفته  به نظر می. بگذاریم

دینی  تۀنظران، اعم از کسانی که رش شود که عاقالن و صاحب می

اند تا به تجاوز و چنگال زنی  اند یا غیردینی، آن را وضع کرده داشته

. ه انسان دیگر شکلی بدهند که از آن شدّتش کاسته بشودبسان یک ان

راند، اصل قضیه را به  گویی کسی که نام حقوق جنگ را بر زبان می

عنوان یک ضرورت پذیرفته است؛ یعنی پذیرفته که این پدیده امری 

شد کاری بشود که اصالً جنگ نشود،  اگر می. غیرقابل عالج است

شود  حقوق جنگ وقتی مطرح می. اشتیمدیگر به حقوق جنگ نیاز ند

ایم که این امر منفور زشت پلید نباید اتفاق  که در مرتبۀ سابق پذیرفته

البته منظورم از جنگ در اینجا نه به معنای جنگ ابتدایی و نه به . بیفتد

معنای جنگ دفاعی است بلکه به معنای درگیری مسلحانه است که 

ا به عنوان یک واقعیت تاریخی، وقتی این امر ر. اعم از هر دو است

توان  خواهیم ببینیم که چگونه می ضروری و العالج پذیرفتیم، می
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ها و از تلفاتش کاسته بشود و  کاری کرد که تا حد میسور از خونریزی

 : الشعرای بهار به قول ملک

 فغان ز جغد جنگ و مرغوای او

 که تا ابد بریده باد نای او

 بریده باد نای او و تا ابد

 گسسته و شکسته پرّ و پای او

 تف سموم او به دشت و در کند

 ز جانور تفیده تا گیای او

 شراب او ز خون مرد رنجبر

 وز استخوان کارگر غذای او

هاست و  به هر حال این امر، تلخ و موجب به عزا نشاندن خانواده

توانیم کاری کنیم که از دامنۀ تلفات این  سؤال این است که آیا ما می

المیسور »ضروری و العالج بکاهیم، کمترش کنیم و به قول فقها  امر

« ما ال یدرک کله ال یترک کله»یا به تعبیر دیگر « ال تسقط بالمعسور

کن بکنیم، باید کاری  توانیم جنگ را به کلی ریشه یعنی اگر ما نمی

هدف از مقررات . المقدور از آمار تلفاتش کاسته شود کنیم که حتی

هایی را  چهارچوبش همین است که ما محدودیتجنگ و اصالً 

 .ها اتفاق بیفتد بگذاریم که اگر جنگی رخ داد در این محدوده
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گویند حقوق جنگ،  المللی به آن می بین ۀامروز آنچه در صحن

ها و مقرراتی است که بسیاری از آنها قبل از جنگ جهانی  کنوانسیون

ی نیز بین دو مطرح شده و مقداری هم بعد از جنگ جهانی، بعض

 .جنگ جهانی شکل گرفته است

در عرصۀ حقوق جنگ مقرراتی داریم که قبل از جنگ جهانی 

آن . بینی شده است یعنی قبل از تأسیس سازمان ملل مطرح و پیش

وقتی که جامعۀ ملل وجود داشت و هنوز سازمان ملل تأسیس نشده 

منۀ جنگ بود؛ مقرراتی داشتیم که هنگام جنگ و درگیری مسلحانه، دا

. محدود بشود ولی جنگ جهانی نشان داد که این مقررات کارا نیست

بعد از جنگ جهانی اول، مقررات دیگری وضع شد و باز معلوم شد 

هایی پیش آمد که دیدند آن  در جنگ جهانی دوم جریان. کارآ نیست

بعد از جنگ جهانی دوم هم باز . مقررات کارآیی نداشته است

افتد نشانگر  ملحق کردند و هنوز اتفاقاتی که می هایی به آنها پروتکل

 .و نمایانگر این است که این مقررات کافی نیست

اگر بخواهیم به اولین منابعی که در زمینه حقوق جنگ وجود دارد 

در این تاریخ اعالمیه . بازگردیم 9281آوریل  96نگاه بکنیم باید به 

یعنی مقررات  معروف است؛  Martin Law پاریس را داریم که به

پس از آن در . را داریم 9263آوریل  22بعد از آن مقررات . مارتین

کنوانسیون ژنو را داریم که برای کاهش دادن آمار  9262آگوست  22
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آخرین کنوانسیونی که ما داریم دو . مجروحان و قربانیان جنگی است

ملحق  9121تا  9122است که به چهار کنوانسیون  9177پروتکل 

 .تشده اس

اینها منابع منظمی است که ما در سیر تاریخی . اینها منابع ماست

 Protectio" نامه دکتری خود با نام من در پایان. بینیم قضیه می

Individual i World Conflict O The International and 

Islamic Law"  ًدر فصل سوم آن . ام ث کردهبح در این زمینه دقیقا

بررسی، و آمار دقیق با تیتر بسیار دقیقی  سیر تحول حقوق جنگ را

 .ام در زمینه منابع حقوق جنگ ارائه کرده

با اینکه این همه . حدود چهار، پنج صفحه آمار منابع است

کدام  کنوانسیون و پروتکل در زمینه حقوق جنگ داریم ولی هیچ

تنها نتوانست از وقوع جنگ جلوگیری کند حتی نتوانست آثار منفی  نه

دانید اصل قضیۀ جنگ در  طور که می همان. کاهش دهد جنگ را

منشور ملل متحد ممنوع شده؛ یعنی توسل به جنگ مطلقاً ممنوع 

اند درگیری مسلحانه؛ از این جهت که دفاع،  اسمش را گذاشته. است

افتد تحت  هایی که اآلن اتفاق می همۀ جنگ. مشروع و مجاز است

هاست که مردم قربانی  اععنوان دفاع مشروع است ولی در همین دف

 .بینیم های غیرمجازی می شوند و ویرانی شوند؛ معلول می می

همۀ این تدابیر برای این شده که اگر درگیری پیش آید طرفین 

اگر ما بخواهیم تمام این . درگیری باز هم باید به مقرراتی پایبند باشند
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قررات از رسیم که این م بندی بکنیم به این نکته می مقررات را دسته

چند نظر ما را محدود کرده؛ یعنی از چند نظر جامعۀ بشری را محدود 

یکی محدودیت بر اساس اهداف جنگ است یعنی هیچ . کرده است

هیچ کس حق ندارد با . طلبی بجنگد کس حق ندارد با هدف توسعه

کس حق ندارد برای اینکه   هیچ. هدف امپراتور شدن بجنگد

بجنگد و آن اهدافی که قبالً گفتید یعنی با سرزمینش را توسعه بدهد 

 .ها کسی حق ندارد بجنگد آن هدف

دوم محدودیت در قلمرو جنگ است یعنی در حالیکه جنگ اتفاق 

دانید امروز وسایل  چون می. افتاد چه مناطقی را حق ندارد بکوبد

وسایل . جنگد دیگر کسی با شمشیر نمی. جنگی غیر از گذشته است

مقررات . هایش خیلی وسیع است است که ویرانی ای کننده تخریب

. گوید که این نقاط محدود است کند و می آید، محدود می جنگی می

گوید که مثالً شما حق ندارید  ها می این کنوانسیون. نباید کسی بجنگد

ها را  ها، کودکستان که اماکن فرهنگی، مراکز مسکونی، بیمارستان

 .مراکز نظامی مصونیت دارندهدف قرار دهید؛ حتی اینها داخل 

وقتی درگیری . سوم محدودیت بر اساس ابزار جنگی است

. ای استفاده کنند آید طرفین حق ندارند از هر وسیله مسلحانه پیش می

کننده را منع کرده  ما مقرراتی داریم که مثالً استفاده از گازهای خفه

 .است
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یعنی با های اعمال جنگی نسبت به افراد است  چهارم محدودیت

آید طرف مقابل چه  وقتی درگیری پیش می. چه کسانی باید جنگید

مقرراتی که در طول این چند سال تحت . توانند باشند کسانی می

عنوان حقوق جنگ وضع شده است در بعضی از آنها گفته شده که 

ها هم تا زمانی که عنوان نظامی بر  نظامی. شما باید با نظامیان بجنگید

بر آنها « وصف عنوانی»طلبگی، یعنی این  ، به اصطالحآنها صدق کند

اگر یک نظامی مجروح شد درست است که نظامی است . صدق بکند

به مجرد . دیگر در حال جنگیدن نیست. ولی اآلن دیگر سرباز نیست

ما مجموعاً مقررات جنگ را . کند اینکه مجروح شد مصونیت پیدا می

محدودیت از نظر مقاصد . متوانیم تقسیم کنی به چهار محدوده می

هایی که از  جنگ، مواضع جنگ، وسایل و ابزار جنگی و محدودیت

من اآلن در مقام . شود نظر افرادی که قلمرو جنگ آنها را شامل می

. بیان این نیستم که موفقیت این مقررات تا چه اندازه بوده است

، کنم که جنگی که در بوسنی و هرزگوین پیش آمد اجماالً عرض می

کامالً این را نشان داد که مقررات موجود در این جهت که این 

ها قربانی نشوند به هیچ وجه موفق  ها اتفاق نیفتد و انسان جنایت

بینیم که  هایی را در قضیۀ بوسنی و هرزگوین می ما جنایت. نیست

درست است که امروز دادگاه . سابقه بوده است حتی در تاریخ کم

ند و در پی این هستند که جانیان این قضیه را  ا یوگسالوی ایجاد کرده
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هایی که در آنجا وجود دارد،  محاکمه کنند امّا عمالً در کیفر خواست

 .آمیز نبوده است بینیم با این مدت طوالنی هنوز چندان موفقیت می

اگر در اینجا ارتباط حقوق جنگ را با حقوق بشر  :آقای عسکری

 .شویم تبیین فرمایید، متشکر می

در همین بحثی که داشتیم من به  :استاد دکتر محقق داماد

آن مقرراتی که حمایت از . هایی در مورد افراد اشاره کردم محدودیت

 برای حقوقی که از افراد. کند همان بحث حقوق بشر است افراد می

Civilia Populatio  کند، اصطالح  یعنی افراد غیرنظامی، دفاع می

یعنی حقوق   Humanitarian Law ه آناند و ب جدیدی درست کرده

ها در  حقوقی که مربوط به حمایت از انسان. گویند بشردوستانه می

است و یک  Civilia Populatio زمان جنگ است یک قسمتش

. قسمتش هم حمایت از نظامیان در حالت جراحت و اسارت است

حقوق بشردوستانه اصطالحاً بخشی از حقوق جنگ است و من 

دم همۀ حقوق جنگ را باید به آن گفت حقوق همیشه معتق

حقوق  ۀنامۀ دکتری خودم تاریخچ من در پایان. بشردوستانه

 .ام بشردوستانه را آورده

ریشۀ این مباحث بشردوستانه در ادیان بطور کلی و در اسالم به 

در ادیان یعنی، چه در مسیحیت و چه در . معنای خاص وجود دارد

ن آنچه از یهود برای ما باقی است، در چو. گوییم یهود اسالم، نمی
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من بوی . ، دستورهای بسیار خشنی برای جنگ وجود داردتورات

چون در دستورهای . بینم های یهودی نمی بشردوستانه در جنگ

هرچه . فعلی هست که به هر جا رسیدی درختان را بسوزان تورات

ه که تاز الملل حقوق روابط بینمن در کتاب . خانه هست خراب کن

ام که در این توراتی که  از من منتشر شده است، متن مقررات را آورده

به »دهد  اآلن در اختیار ماست قضیه این جوری است که دستور می

امّا در دستورهای حضرت مسیح، « خوری خراب کن هر آبادی برمی

در همین انجیلی که اآلن در دست ماست و در اسالم و در زندگی 

من به این . خورد ردوستانه بسیاری به چشم میاللّه، حقوق بش رسول

ام که مباحثی در اسالم وجود دارد که حتی در حقوق  نتیجه رسیده

البته باید اعتراف کنم که دستورهایی هم در . بشردوستانۀ امروز نیست

توانیم با اجتهاد به آنها  حقوق بشردوستانه امروز وجود دارد که ما می

 .ها نداریم در آن زمینه اگرچه ما نصوص صریح. برسیم

ها  ها هیچ وقت زندگی عملی مسلمان غرض من در این گفته

هایی توسط سالطین اسالمی  متأسفانه در تاریخ اسالم جنگ. نیست

اینها ممکن است همۀ . شود اتفاق افتاده است که اینها سند تلقی نمی

ایعی ها وق در بسیاری از جنگ. موازین اسالمی را زیر پا گذاشته باشند

ها هم ثبت شده ولی اینها نقطه  بینیم که احتماالً به نام مسلمان می

ها هم انجام  ها اتفاق افتاده است و مسلمان ضعفی است که در جنگ
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بنابراین اگر ما . اند ولی عمالً خالف دستورهای اسالمی است داده

تواند ادعای ما را نقض کند که در  کنیم کسی نمی چنین ادعایی می

اآلن در جنگ ایران و . نگ، جمعیت مسلمان این کار را کردفالن ج

هایی کردند و تمام موازین را زیرپا گذاشتند  ها جنایت عراق، عراقی

. امّا آنها مسلمانند نه اینکه بر طبق قواعد اسالمی عملی کرده باشند

ویژه ه گویم اسالم، منظورم دستورهای قرآن و سنت ب من اگر می

است؛ یعنی جنگی که ( ع)و معصومین  (ص)سنت رسول اللّه 

هایی  هایی که ایشان کرده، اینها نمونه کرده، دفاع( ع)امیرالمؤمنین 

اگر کسی هر سخنی بگوید ما آماده . است که برای ما حجت است

بحث هستیم امّا عمل فالن خلیفه عثمانی یا عمل فالن سلطان ربطی 

 .به اسالم ندارد

هایی که حضرت عالی فرمودید  تیکی از محدودی :آقای هادویان

طلبانه  محدودیت در اهداف جنگ بود که بر این مبنا جنگ توسعه

از سویی در اسالم جهاد ابتدایی داریم که هدف آن . ممنوع شده است

توسعۀ حاکمیت الهی است و عموم فقها آن را ضروری دین 

زمان اخیراً هم بعضی از فقها نظرشان این است که حتی در . اند دانسته

غیبت هم اگر حاکم عادلی وجود داشته باشد این جنگ مشروعیت 

 دانید؟ این دو مطلب را شما چگونه قابل جمع می. دارد
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طلبانه، که  البته منظور از جنگ توسعه :استاد دکتر محقق داماد

ای زیر اقتدار  شود، توسعۀ فیزیکی خاک و گرفتن عده امروز گفته می

واقعیت این است که باید به تاریخ اسالم برگردیم و ببینیم . است

جنگ از کجا آغاز شد و چگونه آن جنگی که اسمش را جهاد ابتدایی 

ای شخصی است  و عقیده فهمم آنچه من می. شود گذاریم آغاز می می

چون در این زمینه مطالعه دارم و کسی ]و مدافع آن هم خودم هستم 

هشت سال در مورد این . نیستم که اآلن ابتدائاً بخواهم اظهار نظر کنم

این است که اسالم دین .[ ام تا به این نتیجه رسیدم قضیه مطالعه کرده

در یک گروه و ای نیست که  اسالم دینی قومی و قبیله. دعوت است

نژاد خاصی بر پیغمبرش نازل شده باشد مثل حضرت موسی که برای 

دینی . بنی اسرائیل است، بلکه اسالم دینی عمومی و جهانی است

بنابراین دعوت در . است که مخاطب آن، همۀ جهان و ناس است

خودشان را  ۀها موظفند عقید مسلمان. های اسالمی است رأس برنامه

دو جور برخورد ممکن است با تبلیغ . غ و تبلیغ بکنندبه جهانیان ابال

کس  آید و هیچ یا این است که هیچ مزاحمتی پیش نمی: صورت گیرد

در چنین موقعیتی به هیچ وجه . کند از تبلیغ اسالم جلوگیری نمی

شود مبلّغان اسالمی تبلیغ  قطرۀ خونی از بینی کسی هم ریخته نمی

نشان داده شده است و عمالً هم  گونه کنند؛ ولی در تاریخ این می

افتد کسانی که توسعه تفکر اسالمی، مزاحم قدرت و  اینطور اتفاق می
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سلطه آنهاست از تبلیغ فکر اسالمی ممانعت، و در برابر آن، مقاومت 

. گذارند مبلغان اسالمی کار خودشان را ادامه بدهند کنند و نمی می

خونریزی انجام نشود باز  اسالم با کمال رعایت احتیاط از این نظر که

امّا اگر . کند تبلیغ خودش را ادامه بدهد و موانع را بردارد هم سعی می

وقتی فرا رسید که طرف مقابل، درگیری مسلحانه ایجاد کرد یعنی 

شد این موانع را از بین برد، اینجاست که  بدون مقاومت مسلحانه نمی

. سرزمین نیستبنابراین هدف این جنگ، توسعه . آید جنگ پیش می

بینیم که صریحاً  ما در قرآن آیاتی را می. هدف، نشر فکر است

بجنگید با آنهایی که با شما « قاتلوا الذین یقاتلونکم»گوید  می

قتل، . جنگند، فرق است بین قتل و قتال، قتال باب مفاعله است می

قتال باب مفاعله است یعنی در درونش طرفینی بودن . کشتن است

مفهوم این . کنند مقاتله کنید با آنهایی که با شما مقاتله می .نهفته است

و ال »چیست؟ مفهوم این جمله به اصطالح منطقی این است که 

گیریم که  با عکس نقیض، این نتیجه را می «تقاتلوا الذین ال یقاتلونکم

 .جنگند جنگ نکنید با آنهایی که با شما نمی

قاتلوا »مطلق فرموده که  آیاتی هم داریم که بطور :آقای هادویان

الذین ال یؤمنون باللّه و ال بالیوم اآلخر و ال یحرمون ما حرم اللّه و 

 «.رسوله و ال یدینون دین الحق
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این بحث را کامالً دقیق باید بررسی کرد  :استاد دکتر محقق داماد

نامه دکتری دقیقاً این آیات را کنار  و من در مباحث این کتاب در پایان

. ام عام و خاص را نگاه کرده. ام ته و نظریات را بررسی کردههم گذاش

با توجه به تفسیرهای آنها به این . ام مطلق و مقید را بررسی کرده

ام که جنگ اسالمی در درجۀ اول جز هدف نشر فکر  نتیجه رسیده

اگر مانعی پیش نیاید به . چیزی نبوده و نیست و برای نشر تفکر است

ده البته این عقیده را ندارم که در زمان غیبت کسی کاری ندارد و بن

من خودم از نظر شخصی بر این . معصوم جهاد ابتدایی جایز باشد

در . است( ع)عقیده هستم که این امر مخصوص زمان امام معصوم 

فقط مسلمانان موظف به دفاع از اسالم ( ع)زمان غیبت معصوم 

ه فقط یعنی باید هستۀ مرکزی اسالم حفظ بشود ن. هستند

های مختلفی دارد؛ از جمله  البته دفاع هدف. های مسلمین سرزمین

 .دفاع از مظلوم و دفاع از عقیده

هایی را که ما  جنگ( ص)اللّه  در تاریخ زندگانی خود رسول

بینیم اتفاق افتاد در پی تحقیق همین اهداف بود و آیات زیادی هم  می

فاذا »گویید مثالً  شما میآن آیاتی هم که . کند این مسأله را تأیید می

به دلیل حملۀ ابتدایی آنها بوده  «انسلخ االشهر الحرم فاقتلوا المشرکین

این قبیل آیات همه بحث دارد که اگر بخواهیم دنبال این . است
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قضایا برویم باید کل آیات جهاد را یکی یکی از نظر زمانی بررسی و 

 .یابی کنیم آغازش را ریشه

شد صرفاً به دلیل  اقعاً جهادهایی که انجام میاگر و :آقای هادویان

خوردند  رفع موانع تبلیغ بوده است باید وقتی مشرکان شکست می

بینیم اینطور  مسلمانان دیگر کاری به کارشان نداشته باشند ولی می

 .شدند شدند و یا کشته می بایست یا مسلمان می مشرکان می. نیست

 فَإذا»: فرماید د مشرکان میقرآن در مور :استاد دکتر محقق داماد

لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق 

، یعنی به هر حال «فاما منا بعد و اما فداءً حتی تضع الحرب اوزارها

در اوج درگیری جنگ، جز اینکه ماشین نظامی دشمن را خفه و 

لرقاب فضرب ا. ساکت کنید، هیچ هدف دیگری نباید داشته باشید

یعنی تا زمانی که توی جنگ است آن وسط هیچ وقت نباید سستی 

این آیه در مقابل آن کسانی است که وسط جنگ سراغ غنیمت . کنید

 .رفتند گیری می و برده

اگر ما جهاد ابتدایی را به عنوان رفع موانع  :آقای ذاکرصالحی

داشت به خوانی نخواهد  الملل هم تحلیل بکنیم باز با مفاد حقوق بین

دلیل اینکه جهاد ابتدایی نه دقیقاً مصداق جنگ عادالنه است نه 

 .مصداق دفع تجاوز
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گوییم حقوق  ما نمی. بله درست است :استاد دکتر محقق داماد

تبلیغ هم در حقوق . الملل هماهنگ است اسالمی کالً با حقوق بین

 .شود الملل، مداخله تلقی می بین

تاریخچۀ خوبی از تکوین عالی  حضرت :آقای ذاکر صالحی

از طرف دیگر مطرح کردید که این . حقوق جنگ را بیان فرمودید

به نظر شما علت این مسأله . قوانین نتوانسته است عمالً موفق باشد

 چیست؟

یکی از دالیل این مسأله این  :نکته اول :استاد دکتر محقق داماد

یرا الملل در همۀ جهات موفق نیست ز است که کل مقررات بین

. المللی مثل حقوق، داخلی نیست اصوالً ضمانت اجرای مقررات بین

الملل و ضامن اجرایی آن از آن اقتدار حقوق داخلی  حقوق بین

چون . حقوق داخلی از اقتدار زیادی برخوردار است. برخوردار نیست

الملل نیست و چون نظم عمومی  کشور خاصی مجری حقوق بین

طور کلی از ضمانت اجرایی ه ب جهان مجری آن است، بنابراین

رسد یکی از موانع  به نظر می: نکتۀ دوم. ضعیفی برخوردار است

ی یموفقیت حقوق جنگ به معنای خاص کلمه نداشتن ضمانت اجرا

ها و مقررات مربوط به حقوق جنگ است زیرا ضمانت  کنوانسیون

 تر است؛ مثالً المللی ضعیف ها از موارد دیگر بین اجرایی کنوانسیون

بینید در آن  اگر شما به چهار کنوانسیون ژنو یا دو پروتکل بنگرید، می
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بینی نشده است و لذا ما اآلن برای این  وجه پیش ضمانت اجرا به هیچ

یک دادگاه نورنبرگ داریم برای . های مختلف رویه نداریم جنگ

اآلن هم در دادگاه . اند کسانی که از مقررات حقوق جنگ تخلف کرده

اگر یک . رویه ندارند که چگونه رسیدگی بکنند یوگسالوی

ای هم نوشته شده باشد، مثالً جرائم در آن، کامالً مشخص  نامه آیین

نیست که چگونه باید مجازات این جرائم اجرا شود؛ وانگهی 

های کشورهای زورمند برای حمایت از جانیان بسیار زیاد  دخالت

از همۀ اینها . کمتر بشودها  بینی شود که این دخالت است و باید پیش

رسد که برای  که بگذریم به نظر بنده اآلن جهان دارد به این مسأله می

اآلن . بینی بکند ی این مقررات یک دادگاه دائمی پیشیضمانت اجرا

آقای کاسسه، رئیس دادگاه یوگسالوی، پیشنهاد کرده است که یک 

نگی به وجود دادگاه دائمی در زمینۀ رسیدگی به جرائم جنایتکاران ج

شود که یک دادگاه  اآلن جهان دارد به این نتیجه نزدیک می. آید

اآلن آقای . بینی بکند المللی با ضمانت اجرایی قوی پیش کیفری بین

الملل  کاسسه این پیشنهاد را که کرده خیلی از مجالت حقوق بین

ین به عقیدۀ بنده فعالً در جهان امروز ا. کنند دارند از طرح او دفاع می

 .طرح، گام بسیار بسیار ارزشمندی است

شاید مسأله، علت دیگری هم داشته باشد که  :آقای عسکری

توان آن را به بحث ضمانت اجرا اضافه کرد و آن نبودن خود نظم  می
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است؛ یعنی برای اینکه نظم جهانی به وجود بیاید دو عنصر الزم 

دیگر وجود یکی خود نظم یعنی خود آن قواعد و مقررات و : داریم

دهد،  اگر امریکا در مورد نظم نوین جهانی شعار می. ناظم خوب است

المللی مقتدر معرفی بکند؛ در  خواهد خودش را به عنوان ناظم بین می

اینکه کجا باید دخالت کرد و کجا . حالیکه نظمش تعریف نشده است

به همین دلیل کارش خودسرانه . نباید دخالت کرد، این وجود ندارد

شاید اآلن . کند ؛ یعنی مطابق اهداف استکباری خودش عمل میاست

المللی کیفری هم مطرح بشود، فردا ممکن است این  اگر آن دادگاه بین

بنابراین ما باید دقیقاً قطعنامه تعریف تجاوز را، . مشکل را داشته باشد

های  شود آن را تفسیر کرد، جزئیات و مصداق ای می که هر گونه

االجرا مطرح کنیم که  مشروع را به عنوان قواعد الزمتجاوز و دفاع 

 .حتی شورای امنیت هم نتواند تخطی کند

 ۀای که شما مطرح کردید بسیار نکت اتفاقاً نکته :دکتر محقق داماد

. خواستم آن را در انتهای عرایض خود بگویم مهمی است و من می

ست که قبالً بینی بکنیم متوقف بر این ا اگر ما یک دادگاه دائمی پیش

در هنگام تأسیس این دادگاه، همین کار را انجام بدهیم؛ یعنی برای 

مان را باال بزنیم که  های این جهت که این کار انجام شود ما باید دست

برای . یک نظام حقوقی با یک صالحیت عام و دائمی تأسیس بکنیم

ی، این کار باید آیین دادرسی آن را بنویسیم و در کنار آیین دادرس
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جرائم را تعریف بکنیم و برای تعریف جرائم باید اصول را مشخص 

کنیم؛ تجاوز یعنی چه؟ دفاع مشروع یعنی چه؟ کجا دفاع مشروع 

. شود؟ تمام این مسائل برای سازماندهی آن دادگاه الزم است انجام می

اتفاقاً من اصراری که روی این مسأله دادگاه دائمی دارم بیشتر به دلیل 

های فرار متجاوز از همین نقاط است  راه. ین نقاط مهم استتبیین هم

 .و یکی از آنها این است که اصالً مفسّر چه کسی است

 ۀهم ۀدر هنگام تأسیس این دادگاه باید عقل حقوقی جهانی دربار

های  گونه اعمال نفوذ از ناحیه دولت ل، واقعاً بدون هیچئاین مسا

با عقل بشری سالم، منهای نفوذ و  اگر بتوانیم واقعاً. بزرگ، فکر بکند

رسد  منهای جوسازی کشورهای بزرگ به این نتیجه برسیم به نظر می

آن کارهایی هم که شما اشاره کردید در . آمیزی است که گام موفقیت

شود فقط یک دادگاهی  چون نمی. کنار این کار حتماً باید انجام شود

دادگاه یوگسالوی  بگذاریم بین زمین و آسمان، همانگونه که اآلن

اصالً چه بسا فردا بیایند آنهایی را محاکمه . گرفتار این مسأله است

 .کنند که بر حق هستند

بنده دو . اند جالب این است که تاکنون یک نفر را محکوم کرده

اآلن هم چندتا مسلمان دم تیغ هستند که آنها را . هفته قبل الهه بودم

به ما گفتند که ایشان . اند ا گرفتهها ر یک نفر از صرب. محاکمه بکنند

چون بیمار است برای آخرین بار برای به اصطالح دیدار از بستگانش 
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خوب اینها هم توطئه . رفته و بعد هم گفتند که آنجا فرار کرده است

الملل مدرن،  حقوق بین. است که کمتر متجاوزی به مجازات برسد

آل، که حاکم  ایده ۀما هیچ وقت به آن نقط. محصول نظام شومی است

ها باشد و از باال این قانون را بگذارد برای  گذار مافوق انسان و قانون

آل ها که در نظام دینی وجود دارد، هیچ وقت به آن ایده انسان ۀهم

داریم که مقداری  هایی برمی رسد قدم فقط به نظر می. نخواهیم رسید

مقداری از . ردمقداری جلو قربانیان جنگ را بگی. از تجاوز بکاهد

تجاوزات غیرانسانی را بگیرد وگرنه این اشکاالتی که گفتیم به این 

. رسیم به آن نقطه نهایی که هیچ وقت نمی. ها رفع شدنی نیست زودی

رسیدن به آن نقطه وقتی است که آفریدگار بشر قانون بگذارد که 

هر گروهی بنشیند و نظامی را وضع . فشار هیچ کشوری در آن نیست

کند و  شان در آن دخالت می ، آخرش ملیّت، نژاد، منافع شخصیکند

هایی  کشند؛ مثالً اآلن شما نگاه کنید کنوانسیون آن را به یک طرفی می

نویس آن  پیش. های شیمیایی وضع شده است علیه به کارگیری سالح

گویید عجب کنوانسیون خوبی که در  بینید، می کنوانسیون را که می

خوب خیلی . های شیمیایی به کار نبرند سالح هنگام جنگ، طرفین

در . خیلی انسانی است؛ اما پشت قضیه چه چیزی است. خوب است

بینی شده است که هر جا یک گزارش رسید که  آنجا گروهی پیش

شیمیایی در داخل کشورها تأسیس شده است، بروند و حق  ۀکارخان
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کنوانسیون بازرسی داشته باشند و اگر احیاناً یک کشوری به این 

. شود ملحق نشد، فروش هرگونه مواد شیمیایی به آن کشور ممنوع می

شود؟ کشورهای بزرگی که دارای سالح  این به نفع چه کسی تمام می

ای هستند مثل امریکا هیچ وقت نیاز  پیشرفته با تکنولوژی پیشرفته

در این وسط چه کسی ممنوع . های شیمیایی به کار ببرند ندارند سالح

ود؟ یک کشور ضعیفی که برای دفاع از خودش یک وقت ش می

بیند که با قدرت چنین و چنان امریکا که به جنگ او آمده  می

این کشور برای دفاع از خودش به سالح . تواند مقابله کند نمی

. این مقررات اآلن چاقوی دو لبه شده است. شود شیمیایی متوسل می

از . برای آنها دارد کشورهای جهان سوم ملحق شوند این ضرر را

های اقتصادی و شیمیایی محکوم  طرفی اگر ملحق نشوند به بایکوت

 .تا حدی که حتی نتوانند دارو و مواد شوینده تولید کنند. شوند می

های اخیر نسبت به کارآمدی  استاد در سال :آقای ذاکرصالحی

توانیم  ما در واقع می. های جدی شده است حقوق جنگ تشکیک

بینانه آن  تفکر خوش ،یک سر این طیف ،سؤال. صویر بکنیمطیفی را ت

مخاصمات تأکید  ۀاست که بر کارآیی عملی حقوق جنگ در عرص

الملل، و از جمله حقوق  گوید که حقوق بین آن می ۀسر بدبینان. دارد

جنگ، اصالً حقوق نیست؛ به این دلیل که نه قاضی درست و حسابی 

گذار درست و حسابی و نه مجری درست و حسابی  دارد و نه قانون



 

383 

دارد و یا انتقادهایی از این دست که اصالً این به درد کشورهای 

یافته و  اصالً این با فرهنگ کشورهای توسعه. خورد ضعیف نمی

کشورهای غالب و پیروز در جنگ تدوین شده است و به درد 

حضرت سؤال این است که نگرش . خورد کشورهای جهان سوم نمی

 عالی در کجای این طیف است؟

تان  خیلی سؤال جالبی است، من خدمت :استاد دکتر محقق داماد

تعریفی برای حقوق و مقدمه حقوق برای دانشجویان  .عرض کنم

گوییم که حقوق داریم و اخالق؛ فرق بین حقوق و  می. کنیم می

گوییم که حقوق آن است که ضمانت  اخالق چیست؟ در اینجا ما می

اخالق آن است . را دارد و اخالق آن است که ضمانت اجرا ندارداج

که بحث ضمانت اجرایی دنبالش نیست اما اگر به ضمانت اجرا منتهی 

گویم که آقا تواضع خوب  من یک وقت می. شود حقوق شد آن می

گویم اگر خیانت شد، خائن را چگونه باید  است، بد است، اما نمی

اما وقتی گفتم اگر کسی خیانت . القشود اخ مجازات کرد که آن می

این است که . شود حقوق بکند مجازاتش چنین و چنان است این می

الملل با اخالق بیشتر است تا علم حقوق؛ به این  ارتباط حقوق بین

با این تعریفی که . دلیل که بسیاری از قواعد آن ضمانت اجرایی ندارد

وع با این معنا الملل در مجم عرض کردم نزدیکی اصل حقوق بین

ولی هرچه پیشرفت کرده است، ضمانت اجرایی بیشتری . بیشتر است
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پیدا کرده است اما آغازش بیشتر به اخالق نزدیک بوده و در این هیچ 

عالی باید  از اینها که بگذریم در پاسخ سؤال جناب. تردیدی نیست

بگویم که ما مسلمانیم و اسالم از آن جهت که دین عمل است، دین 

دینی است که نه فقط برای آخرت بلکه برای زندگی . دگی استزن

ما را موظف به رعایت یک سری دستورها حتی . دنیا هم برنامه دارد

برای کافر . در زمان جنگ کرده؛ یعنی برای محکوم، حقوق قائل است

حقوق قائل است؛ مثالً شما کسی را که محکوم به اعدام شده است 

ز اعدام، چشمانش را دربیاورید، بگویید که آیا اجازه دارید که قبل ا

در . چون این محکوم به اعدام شده است پس هیچ ارزشی ندارد؛ خیر

اند، هیچ حق  مورد چگونگی اعدام کردنش به شما دستور خاصی داده

یک . توهین نسبت به او ندارید؛ چرا؟ برای اینکه شما مسلمانید

در جنگیدن هم اصل . طور در هنگام جنگ هم همین. دستوری دارید

جنگیدن، یعنی . توانید بجنگید بر این نیست که شما هرجوری که می

ما از آن جهت که مسلمانیم باید معتقد . دفاع از خود هم نظامی دارد

مقررات . باشیم که در قوانین اسالمی حقوق جنگی وجود دارد

ما ملزم شرعی . چگونه جنگیدن وجود دارد. جنگیدن وجود دارد

به هر حال ما باید بگوییم که طرفدار حقوق . ه رعایت قوانینهستیم ب

جنگ هستیم ولی درون همین مسأله هم اصل مقابله به مثل را باید 

اصول را  ۀاصل ضرورت، اصل مقابله به مثل، هم. قبول داشته باشیم
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دهد و  آنجاست که فقیه دستور می. باید در کنار هم عمل کنیم

ونه باید با هم سنجید و از میان آن گوید که این اصول را چگ می

این جور نیست که ما اگر ما به مقررات جنگی سر . دستور درآورد

بنهیم بالفاصله نتیجۀ آن محکومیت ما باشد و ما در مقابل دنیا منفعل 

مگرنه این است که یقیناً از وضع اخالقی : زنم من مثالی می. بشویم

سان قائل است فهمیده اسالم و از وضع ارزشی که اسالم برای ان

سازی و بردگی منفور است زیرا از دیدگاه  شود که در اسالم برده می

اللّه است و جانشین خدا  خلیفۀاسالمی و فلسفۀ اسالمی، که انسان 

روی زمین است و تاج کرّمنا بر سر او هست، هیچ وقت اسالم 

ده ش کند ولی در آغاز اسالم این امر انجام می بردگی را تأیید نمی

ای  است، چرا؟ زیرا این مقابله به مثلی بوده است؛ یعنی در یک جامعه

بردند و برده  ها را می شد بچه مسلمان که اگر احیاناً دشمن پیروز می

توانست اعالم کند که اگر من پیروز شدم برده  کردند، اسالم نمی می

این به دلیل مقابله به مثل است، لذا حکومت اسالمی و . گیرم نمی

فاعتدوا علیهم بمثل ما اعتدی »معۀ اسالمی باید بیدار باشد که جا

این، یک قاعده و یک اصل کلی است که در نظام حقوق « علیکم

هیچ وقت با داشتن چنین اصولی ما . جنگ اسالمی باید رعایت بشود

اگر دشمن قرار است که این . شویم در مقابل دشمن ذلیل نمی

کنیم؛ یعنی خود اسالم این  یت نمیمقررات را رعایت نکند ما هم رعا
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مقابله به  ۀشکستن اشهر حُرم یک قاعد ۀمسأل. دهد اجازه را به ما می

تمام این چیزهایی که در تاریخ اسالم اتفاق افتاده است . مثل بود

وقتی آنها ما را . گردد اش به آن قضیۀ اصل مقابله به مثل برمی ریشه

وقتی آنها مقید به این . یمکن احترام بکنند خوب ما هم احترام می

کنیم اگر  ما اعالم می. مقررات باشند، ما هم به این مقررات مقیدیم

شما مقید باشید ما هم مقیدیم؛ یعنی اگر بنا باشد که ما بگوییم در 

اسالم صلح و سالم و دوستی است، صفا و مهر و محبت است و ما با 

د ما از خودمان کس سر جنگ نداریم اما وقتی به ما تجاوز کنن هیچ

کنیم ولی اگر حاکم اسالمی با دشمن پیمان بست که اگر  دفاع می

این  ،سر موضوعی بین ما درگیری شد و چنین جریانی هم پیش آمد

کنیم، به کودکان تجاوز  کنیم، به زنان تجاوز نمی مقررات را رعایت می

گیریم، این  کنیم، برده نمی ها را رعایت می کنیم، بیمارستان نمی

اگر هم دشمن رعایت کرد ما هم رعایت  ،مقررات را هم امضا بکنیم

 .کنیم این به نفع هر دو است می

پذیر باشد  از نظر عملی این ممکن است امکان :آقای ذاکرصالحی

المللی  الملل، عرف بین اما از نظر تئوری چون یکی از منابع حقوق بین

است آن هم با تأکید بر عرف کشورهای قدرتمند آیا این از حیث 

 ؟های دینی قابل جمع باشد تواند با آموزه تئوری می
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کنیم و مقتدر  ما باید خودمان را قوی :استاد دکتر محقق داماد

خودمان را برطرف  های ضعف  شویم؛ یعنی ما باید سعی کنیم که نقطه

پذیرد؟ معنای  برای قوّت خودمان باید بدانیم که جهان چه می. کنیم

در قوانین آمرۀ . قضیه حقوق جنگ، آن قوانین آمرۀ انسانی است

این قوانین . انسانی، معنای عرف خاصی به هیچ وجه مطرح نیست

نهایی است که ما در حقوق اسالمی به آن مستقالت عقلیه آمره آ

 Jus coges و این معادل همان چیزی است که امروزه به آن. گوییم می

 .گوییم می

بنده . این را قبول نداریم که عرف خاص این قوانین را تفسیر کند

به هیچ وجه عرف یک کشور خاص و یا عرف جهان حاکم را به 

آنچه مورد قبول اسالم . این اول کالم است .پذیرم عنوان مفسر نمی

جوانمردی، فداکاری، عدم خیانت، . است عرف عقال بما هم عقالست

این مسائل چیزهایی است که انسان از آن جهت که انسان است 

و ال یجرمنّکم شنآنُ قوم علی االّ تعدلوا »گوید  قرآن هم می. پذیرد می

ها  ظلم. عنی ظلم آنهاستشنآن قوم به م «.اعدلوا هو اقرب للتقوی

ما نباید دست از اصلی که فطرت . نباید موجب شود که ما ظلم کنیم

ام این است که ما اگر  من عقیده. کند برداریم انسانی آن را دنبال می

طلب و طرفدار اصول انسانی معرفی  اسالم را به عنوان دین صلح

 .دم کریرسد که در نگاه کالن زیان نخواه کردیم به نظر می
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در حقوق جنگ یا در همین حقوق  :آقای ذاکرصالحی

آن پژوهش  ۀهای متمادی دربار عالی سال بشردوستانه که حضرت

بینیم که حقوق اسالمی تعارضات جدی با حقوق  اید، مواردی می کرده

الملل دارد؛ مثالً در ارتباط با حقوق بشردوستانه طرف مقابل ما در  بین

اگر اهل قتال است تکلیفش . ل قتالجنگ اهل قتال است یا غیر اه

مشخص است و اگر غیر اهل قتال باشد نباید به آنها آسیب رساند 

مگر اینکه اثبات بشود که در جنگ مشارکت کرده است یا اینکه مثالً 

که  رسانی کرده باشد؛ در صورتی تشویق کرده، مشورت داده یا کمک

کند چنین  میالملل با پزشک که کار امدادگری  در حقوق بین

 .شود شود و اهل قتال تلقی نمی برخوردی نمی

این مسائلی که شما در حقوق اسالمی به  :استاد دکتر محقق داماد

اینها دو گونه . تر مورد دقت قرار گیرد آن اشاره کردید باید کمی عمیق

یک دسته مقرراتی که از احکام اسالمی است یعنی از : مقررات است

می است و به اصطالح از قوانین آمره است، اما احکام غیر متغیر اسال

از احکامی است که . یک سری احکام است که از احکام آمره نیست

. من مثالی بزنم. این اختیار در آن هست که مقابل آن حاکم تعهد نکند

این . اآلن شما این اختیار را دارید که روزانه چندبار میوه میل کنید

توانید  توانید سه بار، می نید دوبار، میتوا می. آزادی برای شما هست

این جواز، یک حکم شرعی . یک بار، این اختیار برای شما وجود دارد
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خواهم عرض کنم که  بنده می. جواز ترخیصات شرعیه است. است

این احکام را که اشاره کردید بعضی از احکامی است که الیتغیّر 

شود که در آن دست بنابراین نباید حاکم به قراردادی ملحق ب. است

موارد اینطور  ۀحاکم اسالمی نسبت به این مقررات بسته شود، اما هم

نیست؛ مثالً فرض بفرمایید که جاهایی است که بر اساس مقررات 

در اینجا از نظر . تواند دشمن را بکشد شرعی، حاکم مسلمین می

حاکم اسالمی اگر به کنوانسیونی . فتوای شرعی، حکم جواز است

کشیم، این هیچ  که اگر جنگی پیش آمد ما این دسته را نمی ملحق شد

اشکالی ندارد چون قتلش که واجب نبوده مثال آن کنوانسیون 

ضدبردگی است؛ اما اگر احیاناً حاکم اسالمی ملحق بشود به 

خواهم  کنوانسیون علیه بردگی آیا این خالف شرع است؟ بنده می

واز هستند و البته من عرض کنم بسیاری از این احکام از قبیل ج

در این موارد انسان باید بنشیند و دقیقاً مورد به . اینقدر ادعا ندارم

اما بطور کلی عرض . کشد مورد بحث کند که این خود به درازا می

کنم بسیاری از موارد هست که از آن احکامی است که جواز است،  می

علیه آن  الزامات نیست که نتوان. ترخیص است نه حکم الزامی است

عالی  تعهد کرد، ترخیصات است؛ مثالً این احکام اسالمی که جناب

حکم اسالمی یک تفسیری . ها را هم باید معنا کنیم گویید همین می

شما اگر به دامنۀ فقه . ای کرده است است که یک فقیهی از یک آیه
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اینجاست که . نهایت تفسیرهای مختلفی است نگاه کنید از صفر تا بی

شود  فقهی نگاه می ۀهای اولی متون اولیه اسالم با همان روش وقتی به

 .شود های دیگری هم می گاهی برداشت

ام و در  یک تحقیقی کرده. بنده نظر نسبتاً تندی در این زمینه دارم

ام که آنچه از قوانین اسالمی  هایم هم ادعا کرده بعضی از نوشته

سازی؛ یعنی ما در  داری است نه برده شود امضای برده استفاده می

استرقاق وجود . تاریخ اسالم سراغ نداریم کسی را برده کرده باشند

آنچه . ای را پیدا نکردم من در تاریخ هرچه تحقیق کردم نمونه. ندارد

داری را امضا کرده این  علت اینکه اسالم برده. هست امضایی است

داری از  دهاست که یک مرتبه مالی را بال مالک اعالم نکند تا کم کم بر

آید که اصالً  هیچ درنمی« اما منّا بعد و اما فداء» ۀاما از آی. بین برود

یک شقّ سومش استرقاق است فتوا وجود دارد که شقّ سومش 

عقیدۀ شخص من این است که از آیه، این استفاده . استرقاق است

اگر هم باشد خیلی کم . دهد شود و در عمل هم تاریخ نشان نمی نمی

کنید، بررسی فقهی الزم  یاری از اینها را وقتی شما نگاه میبس. است

دارد تا ببینیم که آیا حکمی از احکام اسالم وجود دارد که منافی باشد 

ای که امروز عقالً از آن نظر که عاقل هستند  دوستانه با قوانین انسان

شما اآلن . آن وقت باید دربارۀ آن بحث کرد. به آن پایبند هستند

م قریظه مسلّ ها در جریان جنگ بنی نید بسیاری از غربیمالحظه ک
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ای از اسیران یهودی را گردن زد یا آن   گرفتند که پیغمبر اسالم عده

ها را خالف امور انسانی تلقی  ها این غربی. داستان سوزاندن دشمن

اند و البته بسیاری از مورخان خودمان، نظیر آقای دکتر جعفر  کرده

اند و تحقیقات خیلی  قریظه را به کلی منکر شده شهیدی، داستان بنی

اند و داستان آتش زدن غالت را که در  خوبی در این زمینه کرده

اند، زیرا  جریان جنگ است، عالمه عسکری، اصل قضیه را منکر شده

این قضیه منتسب به عبداللّه بن سباست که به کلی اصل وجودش را 

. اسنادی اینطوری هم داریم در قضایا یک. دانند در تاریخ مجعول می

فرمایید مواردی است که اوالً ما باید ببینیم  آنچه شما اشاره می

آنهایی هم که الزام . کدامشان الزام است و کدامشان ترخیص است

است باید دقیقاً ببینیم که آیا این مجمع علیه فقهی است یا قول بعضی 

یم تا چه اندازه اگر هم مجمع علیه فقهی است باید ببین. از فقهاست

 .توانیم برای آن راه حل فقهی پیدا کنیم می

حضرت استاد، مجدداً از اینکه در این مصاحبه و  :آقای هادویان

 .نماییم گفتگو شرکت فرمودید صمیمانه از شما تشکر می
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 6جهان سنتی ما اخالقی است
 

 پرست منوچهر دین

 

گرایانی است که سخت به  سیدحسین نصر از جمله سنتدکتر 

او آثار بسیاری . دهد مقولۀ سنّت، معنویت و حکمت خالده اهمیت می

اما نگاه او به مقولۀ . نیز در این باب به رشته تحریر درآورده است

وگو سعی  در این گفت. اخالق نگاهی بس مهم در دنیای جدید است

های معرفتی آن را  ی بگذاریم و الیهایم این مقوله را به بررس کرده

 .کاوش کنیم

خواستم از شما بپرسم که اخالق و هنر  به عنوان اولین سؤال می

 ۀخصوص که ایشان نقط گرایان چه جایگاهی دارد، به از منظر سنت

 دهند؟ عطف سخن خود را بر حکمت خالده قرار می

                                                           
 .2، شمارۀ مجلۀ آینۀ خیالبرگرفته از . 9
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به خداوند با نگاه . در ابتدا باید یک توضیح مختصری ارائه کنم

ادیان بزرگ شیوۀ اساسی درست زیستن را با توجه به فطرت بشر و 

مثالً در . نحوی که انسان را خلق کرده است، به انسان داده است

م التمّ انی بعثتُ»اسالم هم آیات قرآنی و هم احادیثی است، مثل 

دهندۀ اصلی بودن و مرکزی بودن اخالق  شانکه ن« .مکارم االخالق

از لحاظ نظری و همچنین اگر که معیارهایی از خوبی و بدی . است

داشت،  ایم، وجود نمی در عالم غیب که ما از آن به این دنیا آمده

اند  در دوران جدید برخی کوشیده. داشت اصوالً اخالق وجود نمی

قتصادی بسنجند و ی خارجی و اجتماعی و اهااخالق را با معیار

درست است که اخالق . معتقدند که اخالق امری گذرا و نسبی است

های متفاوت، متغیر است، اما از دید ما اصول  در جوامع و فرهنگ

اخالقی و ریشه معنوی آن، ارتباطی با خارج از ما ندارد، بلکه با 

به همین . فطرت او و خلقت الهی او ارتباط داردوجود درونی انسان، 

هت در امر اخالقی کار ما فقط با جامعه نیست، بلکه کار ما با ج

و کار ما با جامعه نیز از آن جهت است که خداوند . خداست

خواهد ما یک سلسله اصول اخالقی را در ارتباط با افراد جامعه و  می

 . خلقت مثل حیوانات، گیاهان و غیره رعایت کنیم ۀهمچنین بقی

اما هنر بستر مناسبی برای گسترش معنویت است؛ هنری که در 

آسمان معنویت، عبودیت و بندگی انسان را به آستان دستاوردهای 
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هنر بر علمی به عالم هستی مبتنی است که ماهیتی . کشاند تجسمی می

باطنی دارد و به نوبۀ خود محملی برای انتقال معرفتی با یک  قدسی و

. خالق و هنر رابطۀ مستقیم با یکدیگر دارندلذا ا. سرشت قدسی است

که این  تا وقتی. اما من تمایل دارم بیشتر دربارۀ اخالق صحبت کنم

 .شود موضوع فهم نشود مقوالت دیگر نیز روشن نمی

های اخالق از  با توجه به توضیح شما، سؤال من در مورد مؤلفه

قائل  هایی برای اخالق ایشان چه ویژگی. گرایان است منظر سنت

 هستند؟

ما . کوشم به آن پاسخ دهم ال مقداری مبهم است، اما من میؤس

کنیم و  شویم، در عوالم گوناگونی زندگی می وقتی وارد عمل می

دستورهای اخالقی گرچه در یک سطحی جهانی است، اما در یک 

شود که در واقع ما در داخل  سطحی نیز به آن دین خاص مربوط می

 در آیین اسالم، طبق ذبح شرعی، خوردن مثالً. کنیم آن عمل می

گوشت برخی حیوانات حالل است و اشکال شرعی ندارد، اما همین 

کار برای هندوها امری غیراخالقی و غیرشرعی است و گناه بزرگی 

اما در عالم اصلی و عالم معنا، همۀ آنها یکی است . شود محسوب می

های اخالقی از دید و آن متافیزیکی است که پایه و اساس همۀ دستور

بر اساس این متافیزیک، انسان از آن کمالی که خداوند . معنوی است

ان ». او را به آن صورت خلق کرده است، هبوط پیدا کرده است
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این هبوط باعث شده است که انسان نفسی پیدا « .االنسان لفی خسر

دنیا کار ما در این . شود کند که در اسالم از آن به نفس اماره تعبیر می

اخالق . باید شکستن دیوار و به سلطه درآوردن این نفس اماره باشد

در واقع نحوۀ به کمال رساندن نفس ماست از مراحل ناقص نفس 

اماره، تا به مراحل کاملی که باالخره برسیم به نفس راضیۀ مرضیه، تا 

پس در واقع . انسان استحقاق حضور در درگاه الهی را کسب کند

البته بازتاب آن کمال جامعه نیز . انسان است هدف اخالق کمال

. هست، اما آنچه در وهلۀ نخست اهمیت قرار دارد کمال انسان است

یکی از . تواند کار خوب کند چون انسانی که خوب نباشد، نمی

اشتباهات انسان تمدن جدید آن است که در سطح اجتماعی 

به همین . ندجوست، بدون اینکه به کمال در سطح انسان توجه ک کمال

اش با خواب و خیال توأم است و به  جویی جهت هم همیشه کمال

بنابراین ساختار اصلی . شود مصائبی که همه شاهد آن هستیم منجر می

ای است که با کمال از یک سو و معرفت و حکمت از  اخالق رابطه

فرماید که ما تو را برای اینکه عبادت  خداوند می. سوی دیگر دارد

عرفا معتقدند که خدا برای شناختن خودش توسط . کردیمکنی خلق ن

ای است که این شناخت  اخالق وسیله. انسان، او را خلق کرده است

اما اگر اخالق را فقط به صورت محدود در . سازد پذیر می را امکان

ال مطرح شود که چه ؤعالم نسبی در نظر آوریم، ممکن است این س
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درستکار باشد؟ پاسخ این سؤال این  کند که آدم دزدی کند یا فرقی می

وقتی . است که خداوند روح ما و ما را برای خودش خلق کرده است

. شود ای بر کمال آن روح وارد می کنیم، خدشه ما کار غیر اخالقی می

تمام . شود می دورگوید، روح او از حقیقت  هر وقت کسی دروغ می

. خواهد دش میاحکام اخالقی این است که خداوند ما را برای خو

اینکه اصول اخالقی به صلح و آرامش درون انسان و آرامش وجدان 

 ۀشود، خیلی مهم است، اما هم و بهبود رفتار افراد در جامعه منجر می

الادری و  ۀاینها حاصل آن عمل اصلی است وگرنه خیلی از فالسف

ای  اند که اخالق ربطی به دین و خدا ندارد و اخالق وسیله ملحد گفته

عملی است، اخالق برای این است که افراد در جامعه بتوانند با 

دزدیدن بد است برای اینکه وضع اقتصادی . یکدیگر زندگی کنند

نظر ما این است که . نظر ما اصالً این نیست. کند جامعه را خراب می

کند، اما  درست است که دزدی وضع اقتصادی جامعه را خراب می

تری است و آن این است که دزدی یا هر  این نتیجۀ امر خیلی عمیق

عمل غیراخالقی، انسان را از آن هدفی که خداوند او را برای آن خلق 

کند و انسان با عمل غیراخالقی از آن شناخت دور  کرده دور می

توجه بفرمایید که در تمام مکاتب اهلی و عرفانی و آنچه که . شود می

عرفای بزرگ  ۀرد، همبا حق و حقیقت و حکمت خالده سر و کار دا

حتی افرادی . اند که ورای صور این عالم هستند بارها صحبت کرده
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مذهب »گوید  او می. اند چون موالنا خود را خارج از هر دینی دانسته

لذا عرفا خیلی زیاد متکی به اخالق و « .ها جداست عاشق ز مذهب

تنا بر شان را بر اساس میزان اب اند و مریدان عمل کردن اخالقی بوده

کردند، نه اینکه تا چه حد  شان قضاوت می اصول اخالقی در زندگی

دانستند که رسیدن به خداوند،  اند، زیرا ایشان می گفته خوب شعر می

خواهد و این کمالی که خداوند در ما  که کمال مطلق است، کمال می

نهاده است، تا زمانیکه به صورت اخالقی عمل نکنیم، آن امکان هیچ 

 .ماند رسد و به صورت بالقوه در انسان باقی می فعلیت نمی وقت به

بینید، یعنی  رسد که شما تجلی اخالق را در خدا می به نظر می

چه تفاوتی میان اخالق . به نحوی به اخالق عرفانی قائل هستید

گرایان و اخالقی که فقها به آن سفارش  عرفانی، اخالق سنت

 بینید؟ را در یک مجموعه می اند وجود دارد؛ آیا شما اینها کرده

کنند  اصالً متفاوت نیستند، منتها اخالقی که فقها از آن صحبت می

به عالم عمل و زندگی هر روزه مرتبط است؛ مثالً به مسائلی چون 

در ... چگونگی رفتار کردن با همسایگان یا نحوۀ خرید از بازار و 

ا عالقه و توجه زند، ام ها را هم می حالیکه اخالق عرفانی همان حرف

مثالً . گذارد اش به اثری است که این رفتارها در درون انسان می اصلی

خوانند،  های اخالقی را که مردم نیز می ترین کتاب در اسالم معروف

ترین  امام محمد غزالی بزرگ الدین احیاء علومکتاب . اند عرفا نوشته
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دیگری های  کتاب. کتاب اخالق در تمام تاریخ تمدن اسالم است

چون کتاب اخالق مرحوم نراقی، مالمحسنِ فیض و بسیاری از آثار 

معنوی  ۀای که جنب اتفاقاً جامعه. اند های عرفانی داشته دیگر، همه مایه

اخالقی در آن از بین برود و اخالق تنها در سطح قوانین و افعال 

  .شود ظاهری اشخاص قضاوت شود، اخالق در آن ضعیف می

 چگونه است؟گرایان  دید سنت

گونه است، یعنی آنها که به سنت،  گرایان هم همین دید سنت

اند، همین نظر را  اش قائل حکمت جاویدان و دین به معنای اصلی

اند  هایی نوشته گرایانی که در قرن بیستم کتاب اتفاقاً بیشتر سنت. دارند

ا ام. اند اند و کمتر راجع به اخالق کار کرده در مورد متافیزیک نوشته

برای ایشان اخالق برای به کار بستن حقایقی که در متافیزیک به 

 .کنند، کامالً ضرورت دارد صورت نظری در موردش صحبت می

اند و بیشتر به  گرایان کمتر راجع به اخالق نوشته چرا سنت

 اند؟ مباحث متافیزیکی و مابعدالطبیعی پرداخته

نخست اینکه  :توان عرض کرد دلیل این مطلب را در دو نکته می

کردند که  نوشتند، فکر می زمین می ایشان از آنجا که برای مردم مغرب

آیند از ابتدا دارای مکارم اخالقی  افرادی که به سمت این افکار می

کند  کردند کسی که از بانک سرقت می یعنی فکر نمی. الزم هستند

ای رخ داد که  دوم اینکه در غرب حادثه. های گنون بخواند کتاب
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با . یلی مهم است و آن تضعیف حکمت و متافیزیک و عرفان استخ

های احساسی  مسیحیت بیشتر جنبه اخالق از بین نرفت، ،این تضعیف

مانتال به مباحث اخالقی داد تا جوانب معرفتی و عرفانی و  و سانتی

از این رو بسیاری از افرادی که بصیرت عقالنی و عرفانی . عقالنی

اخالقی که در کلیساهای عادی تعلیم داده داشتند از این مباحث 

علت اینکه عدۀ زیادی از فرهیختگان و . شد، خسته شدند می

. غربی از دامن مسیحیت گریختند، همین بود ۀترین افراد جامع باهوش

به همین دلیل افرادی چون گنون، کوماراسوامی و شووان، بیشتر راجع 

کردند که عمل به  یبه حکمت و عرفان نوشتند، ولی همیشه اشاره م

اخالق برای درک واقعی و تحقق یافتن حقایق عرفانی در وجود 

در مورد این موضوع صفحات فراوانی . انسان، ضرورت دارد

 .اند نوشته

گرایانی که به آنها اشاره کردید، خودتان هم به  غیر از سنت

 ؟اید مسائلی از این دست پرداخته

که معتقد به یک اصول آنهایی . له جلو و عقب بودن نیستئمس

ای که در  زمانی ۀراستین جاودان هستند، آن اصول را با توجه به بره

 .برند آن هستند و متناسب با احتیاجات آن به کار می
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گرایانی چون گنون،  کنید که اگر سنت آیا فکر نمی

کردند، اآلن  می و شووان بیشتر به مقولۀ اخالق توجه میاکوماراسو

 گرایی مواجه بودیم؟ سنت ۀتری در گستر جدیبا نظام معرفتی 

هایش به صورت مفصل راجع به  شووان در کتاب. کنم فکر نمی

کاری که این آقایان . مکارم و فضایل اخالقی مطالبی را نوشته است

اند این است که نشان دهند یک حقیقت مطلق هست که آن  کرده

و انسان طبیعی  کند حقیقت بر تمام امور انسان و نظام عالم تجلی می

. و تمدن طبیعی، انسان و تمدنی است که مبتنی بر اصول زندگی کند

اند و در این  در واقع این افراد مدافعان بسیار قوی ادیان آسمانی بوده

ادیان، در مورد اصول اخالق همیشه به صورت کامالً جدی بحث 

دانستند که  گرایان وظیفۀ خودشان می از این رو سنت. شده است

ایقی را که گفتم بیان کنند و با توجه به اهمیت اخالق، مردم را به حق

البته سخن شما درست است . پیروی از آن اصول اخالقی دعوت کنند

که اگر مثالً پنجاه سال پیش کتاب مفصلی در مورد اخالق از دید 

کرد ولی در عصر  گرایی نوشته شده بود، بسیار به مردم کمک می سنت

ز بسیاری از جوامع در حال رخت بربستن است، حاضر که اخالق ا

این طور نیست که اصول اخالقی وجود ندارد، بلکه آن نیروهای 

چیرگی ... داخل نفس انسان مثل طمع، عالقه به قدرت و 

ای میان گفتار راجع به اخالق  ای پیدا کرده است و فاصله گسیخته لجام
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توان گفت که  میدر چنین موردی . و رفتار اخالقی ایجاد شده است

در جوامع غربی . وضع جوامع شرقی از جوامع غربی هم بدتر است

 .ای دورویی به خصوص در سطح سیاسی مشهود است گونه

گرا وقتی در  توان نتیجه گرفت که از نگاه یک سنت آیا می

شود، مباحث دینی و معنوی نیز  جامعه به اخالق پرداخته می

 شوند؟ پررنگ می

حقایق عرفانی و  ۀهای اخالقی در دنبال ر ما ارزشالبته، چون به نظ

مثل درختی که سایه انداخته است و به همین . گیرند الهی قرار می

ای استوار باشد، اوالً آن  جهت شکی نیست که وقتی اخالق در جامعه

یابد و مردم بیشتر به  تر است و ایمان دینی بیشتر رواج می جامعه سالم

تر از آن مرحلۀ دوم است که جنبۀ  مهم روند؛ همچنین سمت دین می

در حالیکه وقتی اخالق . معنوی و درونی آن است، یعنی جنبۀ عرفانی

به . شود که افراد سست شوند ای سست شود، باعث می در جامعه

شوند،  همین دلیل است که افراد زیادی هستند که از دینداری دور می

ر مورد آن موعظه بینند فردی که مدعی دینداری است و د زیرا می

 .کند خودش چه رفتارهای ناپسندی دارد می

گرایان نقد مدرنیته  های سنت ترین اهداف یا دغدغه یکی از مهم

گرایان اخالق از نگاه مدرنیته نیز  آیا از سوی سنت. بوده است

 مورد انتقاد بوده است؟
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نقد اخالقی نسبت به  .اخالقی ۀبله، صد در صد، منتها در مرحل

اوالً تا زمانیکه . درن غربی بسیار فراوان صورت گرفته استاخالق م

کمونیسم سقوط نکرده بود، بسیاری از فالسفۀ اخالق انتقادهای تندی 

به اخالق مارکسیستی داشتند و از سوی دیگر انتقادهای تندی نسبت 

گرایان کردند  کاری که سنت. به اخالق کاپیتالیستی وجود داشته است

خواستند نشان دهند اساساً  مکرر نکردند، بلکه میاین بود که تکرار 

و  moralityدو کلمه در انگلیسی است، یکی . چرا اخالق مهم است

که این دو به سختی به فارسی قابل ترجمه هستند،  virtueدیگری 

زیرا در فارسی مفاهیم مکارم اخالقی و فضایل خیلی به هم نزدیک 

کنند راجع  صحبت می moralityاما در غرب آنها که راجع به . هستند

کنند، اما در مورد اینکه چرا باید  به خوبی و بدی رفتارها صحبت می

توانند از نظر متافیزیکی  آدم کار خوب بکند یا کار خوب نکند، نمی

بنابراین در غرب ایمان خیلی ضعیف . دلیل موجهی برای آن بیابند

در جهان غرب  گرایان مخالف نقدهایی که از این رو سنت. شده است

خواستند  ضمن اینکه ایشان می. از اخالق مدرن صورت گرفته نیستند

به همین دلیل است که نقدی که . علت عمیق این مسئله را بیابند

متافیزیکی نداشته است، بلکه از  ۀاند صرفاً جنب ایشان از مدرنیته کرده

مدرن حاکم بوده است نیز انتقادهای تندی  ۀاصولی که در جامع

، که دکتر کاردان آن را سیطرۀ کمیتمثالً رنه گنون در کتاب . اند دهکر
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تنها به نقد متافیزیک مدرن غربی  به فارسی ترجمه کرده است، نه

فرماست  غربی حکم ۀپردازد، بلکه انتقادهای تندی بر آنچه بر جامع می

غربی  ۀخود جامع ۀنیز دارد و معتقد است که این شرایط از بین برند

 .است

در . کنند گرایان معموالً از حکمت خالده صحبت می سنت

رود که به حکمت نظری و  فلسفۀ اسالمی نیز سخن از حکمت می

. گیرد شود و بحث از اخالق می حکمت عملی تقسیم می

دانند یا حکمت  گرایان اخالق را ذیل حکمت عملی می سنت

 نظری؟

ری روشن است که در حکمت خالده اگر چه در مورد حکمت نظ

و حکمت عملی بحث روشنی نشده است، اما بخشی از حکمت 

 ۀخالده مبتنی بر اصولی است که در آن در مورد ساختار عالم، نحو

اما بخش دیگری از آن کامالً عملی . شود بحث می... پیدایش آن و 

شود، یعنی در مورد رابطۀ  است و در مورد ساختار جامعه بحث می

کند، سخن گفته  ان در جامعه چه میانسان با جامعه و اینکه انس

های اخالقی انسان با تکیه  خصوص که در مورد مسئولیته ب. شود می

ضمن آنکه حکمت خالده مدافع . شود بر فضایل اخالقی بحث می

یعنی بدون اینکه بگوید . های اخالقی جوامع سنتی است تمامی نظام

 به طور سنتی اصول اخالقی چه چیز بوده است، اصوالً ۀدر یک جامع
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ای که بر اساس آن اصول الیزال پدید آمده و  گوید هر جامعه کلی می

حکمت الیزال در آن است، یک نظام اخالقی دارد که آن نظام 

لذا . اخالقی ارزش معنوی دارد و مورد احترام حکمت خالده است

درست است که حکمت . شود حکمت خالده وارد جزئیات نمی

مورد این مسائل کتاب ندارد، ولی با  حده در خالده به صورت علی

بحث از هر یک از ادیان و نظام اخالقی آنها به این موضوع اشاره 

کرده است، و اینکه چرا اصوالً اخالق الزمۀ پرداختن به مراتب باالتر 

 .است

اخالق شاهد رویکردهای نظری گوناگونی  ۀما در بحث از فلسف

گرایی  و وظیفه گرایی یلتباوری،فض به اخالق مثل شهودباوری،فایده

های اخالقی  هستیم که با توجه به هر یک از این رویکردها، نظام

شود به  گرایی هم آیا می در مورد سنت. شود مشخصی تأسیس می

ارز اینها اشاره کرد که بر اساس آن نظام اخالقی  رویکردی هم

 تأسیس شود؟

د یا نویس را می اخالق نیکوماخوسببینید، وقتی ارسطو کتاب 

اینتایر کتابی درمورد ماکیاولی، باید در نظر داشت که اینها  مک

اندیشند  فیلسوفانی هستند که کامالً به مقولۀ اخالق به صورت نظر می

کنند، مرتبط  ای که در آن زندگی می و در برخی موارد هم به جامعه

گرا هستند  اما کسانی که به خرد جاویدان اعتقاد دارند و سنت. هستند
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اند، به خصوص آقای شووان  جع به جنبۀ معنوی اخالق زیاد نوشتهرا

های  که راجع به فضیلت عشق و ایثار و تواضع و صداقت در کتاب

ولی هیچ کدام ایشان . ای که نوشته است، مطالب فراوانی دارد صوفیانه

سازد، زیرا این امر را  به طور مشخص قوانین اخالقی را مشخص نمی

ایشان مبانی کلی معرفت را روشن و به واسطۀ آن . دانند ضروری نمی

های  ها و تمدن اند و در برابر، از فرهنگ جدید را نقد کرده ۀجامع

خورد دفاع کرده و  دیگری که تمدن مدرن مثل خوره آنها را می

اند تمام اصول اخالقی مبتنی بر ادیان الهی است و به این دلیل  گفته

رد احترام است و کار ما که از جانب خداوند آمده است، مو

در این مورد مطالب . های اخالقی است نگریستن در این نظام درون

اند که در آن  اند، ولی یک کتاب به طور خاص ننوشته فراوانی نوشته

را ... اخالق کنفوسیوسی و اسالمی و بودایی و مسیحی و یهودی و 

هم الزم من . دانستند را آن زمان الزم نمی در بر بگیرد، زیرا آن

دانم، چون ما همین که بدانیم اخالق مهم است و برای انسان  نمی

حیاتی است و خداوند نه فقط افکار ما که اعمال ما را، که نتیجۀ آن 

شویم که اصول اخالقی درونی در  خواهد، متوجه می افکار است، می

من همیشه . کند همۀ عالم یکی است ولی صور خارجی آن فرق می

زنم که در اسالم همچون سایر ادیان  به دانشجویان میاین مثال را 

بارها به خضوع، خشوع و تواضع تأکید شده است ولی این نمودهای 
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شود به  خدا می ۀیک یهودی وقتی وارد کنیسه یا خان. متفاوتی دارد

گذارد، مسیحیان برعکس  سرش به نشانۀ احترام و تواضع کاله می

یعنی به شکل کامالً متضاد از نظر نمود . دارند کالهشان را برمی

هر دو عالمت تواضع و فروتنی . بیرونی، اما معنی واحد از نظر درونی

 اند این معنای درونی را گرایان کوشیده سنت. در برابر خداوند است

اند این اصول به ظاهر متضاد را در یک نظام  روشن کنند، اما نکوشیده

این کار که . تلفیق کنند؛ مثل اینکه بگوییم تمام هنرها یک هنر است

همۀ افکار را در یک نظام جمع کنند، مثل قرن نوزدهم، اما این را 

باید هر دینی اصالت خود را داشته باشد و نظام اخالقی . قبول نداریم

آنچه که کار ما بوده نشان دادن . مبتنی بر ساختار آن دین استآن 

 .اهمیت این نظام اخالقی است

گرایی  توان نتیجه گرفت که در سنت آیا از سخن شما می

 توان یک نظام اخالقی مستقل را در نظر گرفت؟ نمی

توان یک نظام  ما معتقدیم که به هیچ وجه نمی. بله، درست است

طور که شما  ن برای جامعه در نظر گرفت، هماناخالقی مستقل از دی

اخالق و هنر دو . خواهید بین اخالق و هنر رابطه برقرار کنید می

که معرفت ما به جهان حقیقی و  اند اما تا وقتی مقولۀ در هم تنیده

وحیانی روشن نشده باشد، نه اخالق برای ما روشن خواهد شد و نه 

 .ساحت هنر
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این وسوسه نشدید که یک نظام و شما هم هیچ وقت دچار 

گرایی تدوین کنید و به صورت کتابی با  اخالقی مستقل برای سنت

 گرایان منتشر سازید؟ موضوع اخالق معنوی از نگاه سنت

اید، ما  خیر، شما اگر چنین کنید رابطۀ اخالق با دین را از بین برده

معتقدیم که یک اخالق مسیحی، یک اخالق هندو، یک اخالق 

هایشان  ها صورت این اخالق. هست... ی، یک اخالق یهودی و اسالم

کند، اما معنای باطنی همۀ آنها یکی است که همان  با یکدیگر فرق می

رسیدن به خداوند، رستگاری و پاکی روح است و باالخره رسیدن به 

ما معتقد نیستیم که یک نظام اخالقی . مرحلۀ شناخت حقیقت است

 .توان درست کرد مستقل از سایر ادیان می

کنید که در جهان امروز با بحران اخالقی مواجه  آیا فکر نمی

 شود؟ خواهیم شد و ضرورت اخالق معنوی بیشتر حس می

های اخالقی نه تنها در  افول ارزش. سؤال شما خیلی خوب است

در جوامعی . آور است آینده که همین امروز نیز قابل مشاهده و حیرت

، مثل اروپا و امریکا، اخالق فردی به شدت که مرکز مدرنیسم هستند

می چون دزدی، هتک ئامروز در این جوامع جرا. پایین آمده است

متأسفانه امروز . آور است گویی حیرت حرمت، فساد اخالقی و دروغ

اند، افول اخالقی مشهود  در ممالکی هم که همیشه خیلی مقید بوده

کودک بودم، قصد من دخالت کردن نیست، اما وقتی من . است
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گفتند  خریدیم، می ما بودند که وقتی از آنها چیزی می ۀتجّاری در محل

تجّاری بودند که . که سر ماه هر وقت پول داشتید، بیایید چیزی بدهید

دادند و ایشان بدون شمردن آن  های اسکناس را به آنها می مردم کیسه

و اعتقاد بر  ای انضباط مبنی بر درستکاری انگار گونه. دادند را پس می

شاءاهلل هنوز هم هست، اما یقیناً مثل آن روزگار  همدلی بود که ان

... اینکه امروز باید این همه سند و چک نوشته شود و. نیست

قول انسان در آن زمان . دهندۀ ضعیف شدن خود قول است نشان

. مان قول مرد داشتیم ما در زبان هر روزه. معنای مشخصی داشت

بنابراین من با سخن شما . ه باد هوا بدل شده استامروز قول مرد ب

بنابراین . امروز این بحران تمام جهان را فرا گرفته است. موافقم

خاصی که مخاطب آن است، بیان  ۀمطالب را باید با توجه به جامع

نویسم، کسی  یعنی مثالً وقتی من مطلبی راجع به هنر قدیم می. کرد

شود و  مند می ، یعنی به آن عالقهخواند که در سوئد هست، آن را می

شود، اما اگر  مند می کسی که در جای دیگری هم هست، به آن عالقه

من بخواهم اخالقی در مورد جامعه سوئدی داشته باشم، باید ارتباط 

سوئدی داشته باشم و  ۀمستقیم با ساختارهای اخالقی در مورد جامع

خواهد در ایران  می بنابراین کسی که. خودم را متوجه آن جامعه کنم

از نظر اخالقی کاری بکند و کتابی بنویسد، اول از همه باید خودش 

حرف زدن در مقابل عمل کردن خیلی ضعیف . اخالقی زندگی کند
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ولی گذشته از آن باید به مسائل خاصی که در ایران هست نیز . است

چرا اخالق در ایران ضعیف است؟ این دقیقاً در شرایط . توجه کند

ایران معنا دارد و جوابی متفاوت با همین سؤال در مورد مصر  خاص

لذا اگرچه این دو کشور هر دو مسلمان هستند و اخالق نیز در . دارد

 .هر دو ضعیف شده است، اما عوامل متفاوت است

توانیم با این جوامع مواجه شویم که یک نظام  ما وقتی می

وانیم به اخالق معرفتی قوی داشته باشیم که با توسل به آن بت

رسد که نخبگان جامعه و پدیدۀ اخالق  اینجا به نظر می. بپردازیم

بیشتر باید توجه و یک نظام معرفتی تدوین کنند که جوامع بر 

 .اساس آن فعالیت کنند

ایم، یعنی ایجاد یک نظام  کنم این کار را ما کرده من فکر می

عرفان متافیزیک  توان به سوی البته تمام افراد بشر را نمی. معرفتی

از آن نظام معرفتی که . اند همه برای این کار ساخته نشده. فراخواند

گیرد که  های فراوانی سرچشمه می شما از آن صحبت کردید، جوی

بنده کامالً با شما موافقم که در وضع فعلی . یکی از آنها اخالق است

خالق شود، باید حتماً یک ا ایران و با توجهی نیز که به اسالم می

البته . خورد اسالمی در جامعه وجود داشته باشد، و اال اسالم ضربه می

. توجه باشند چنین نیست که بزرگان همیشه نسبت به این موضوع بی

ها پیش وقتی نزد مرحوم عالمه طباطبایی  آورم که سال من به یاد می
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ای بودند، در حالیکه در  خواندم، ایشان انسان بسیار اخالقی درس می

های موجزی که به عربی و فارسی  و رساله المیزانار تفسیر عظیم کن

یک روز از . اند اند، کتابی مخصوصاً راجع به اخالق نوشته نوشته

نویسید؟  ایشان پرسیدم که استاد، چرا شما کتابی راجع به اخالق نمی

خواجه  اخالق ناصریهای فلسفی بود، مثل  فرمودند در قدیم اخالق

غزالی و  الدین احیاء علومعرفانی بود، مثل  های نصیر، اخالق

همۀ این . شد های دینی بود که در حدیث و روایات ذکر می اخالق

شود، به دلیل  ها امروز هم هست و اینکه امروز به آنها عمل نمی کتاب

من قصدم ساختن آن زمینۀ فکری . آن بستر فکری در جامعه است

قی بسیار خوب وجود های اخال است و وقتی آن درست شود، کتاب

به هر حال بنده . این حرف ایشان اصالً دور از حقیقت نیست. دارد

گرایان و طرفداران جاویدان  هایی که ما سنت خواهم بگویم حرف نمی

زنیم، به منظور ساختن یک نظام اخالقی  خرد در سطح جهانی می

های  جهانی نیست، بلکه این کاری شیطانی است که بسیاری از گروه

من با این شیوه صددرصد مخالفم و به . اند شمول به آن مشغول انجه

 .گذارم نظام اخالقی هر یک از جوامع احترام می
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 6تربیت و تعلیم در دینی و اخالقی مبانی به توجه لزوم
 

 حمید فرزام

های شگرفی  در جهان کنونی با اینکه انسان به ترقیات و پیشرفت

و صنایع نائل گردیده و تمدن مادی به  های مختلف علوم در رشته

اوج عظمت و کمال نسبی خود رسیده است، متأسفانه سعادت و 

آسایش عمومی و صلح و امنیت اجتماعی چنان که باید برقرار نشده 

و اضطراب و پریشانی و آشوب و خونریزی از میان نرفته است و 

دن به ها و مساعی مردم خیراندیش و مصلح برای سامان بخشی کوشش

 .وضع ناهنجار جامعۀ بشری هنوز به نتیجۀ مطلوب نرسیده است

در کتاب  (B.Russell)فیلسوف معاصر انگلیسی برتراندراسل 

مناسبت نیست  در همین باره مطالبی بیان کرده است که بی امیدهای نو

 :در اینجا نقل شود سخنبعضی از آنها به عنوان مقدمۀ 

                                                           
 .91 ، شماره9388تابستان  ،معارف مشهدو  دانشکدۀ الهیات فصلنامۀبرگرفته از .  9
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همۀ ما ...  (9)م امنیت استامروز سراسر جهان دچار عد... »

و به ...  (2) دانیم که نائرۀ جنگ هر آن ممکن است مشتعل شود می

ل بسیار بیم آن است که تمدن غرب و حتی شاید تمدن جهان در یدال

ها  فقط این قسمت سرگردانی...  (3) فراموش گردد... ای نزدیک  آینده

 (بلکه)نیست که باعث تشویش خاطر و اضطراب فکر مردم است 

اصول مسلّمۀ اخالقی منقول از گذشتگان و مبتنی بر سنن قدیمه نفود 

مردان و زنان امروز اغلب . و تسلط سابق را از دست داده است

اوقات در اینکه چه کاری صواب و چه کاری خطاست واقعاً در 

تردید هستند و حتی شک دارند که خطا و صواب جز خرافات و 

روابط مردم در زندگانی خصوصی آنها  (2) اساطیر اولین چیزی باشد

رفتارشان با شما ... مخصوصاً در بریتانیا از خوف و ترس آکنده است

خواه دوست باشند خواه دشمن یکسان است مگر اینکه نفع آنها 

خشک و . چنین اقتضا کند که خود را با شما مهربان نشان دهند

در نتیجۀ این  (8) عاطفه، محتاط و مراقب، خودساز، و مقید هستند بی

ها خالی  کننده و دوستی ها و روابط اجتماعی خسته وضع ـ معاشرت

طینت اغلب مردم با کمی بدخواهی و خیانت ... از گرمی و ذوق شده

سرشته است به طوریکه اگر بتوانند به دیگران آسیبی برسانند بدون 

ه و باالخر (6) «اینکه از آن جهت به آنها زیانی برسد مضایقه ندارند

 :ها چنین آورده ها و خصومت دربارۀ جنگ
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دهند ولی جنگ نتیجۀ متراکم شدن  ها می فرمان جنگ را دولت... »

نخوت و ترس و حرص و )احساسات ناپسند و هواهای نفسانی 

 (...7)« افراد است...( حسادت

چنانکه از این پس اشارت خواهد رفت بعضی دیگر از حکما و 

ند و با ا داستان این خصوص با راسل همزمین نیز در  بزرگان مغرب

کمال تأسف باید گفت که این شُرور و مفاسد اخالقی و اجتماعی که 

گیر ملل مغرب یا به  هاست تنها دامن توزی ها و کینه العلل جنگعلۀ

قول راسل مخصوصاً مردم بریتانیا نیست بلکه در حال حاضر سیل 

رفته و آسایش عمومی را کن همۀ عالم را فرا گ این بالی شوم و بنیان

از میان برده است و اگر در قرون و اعصار گذشته بر اثر عالقه و 

مندی از برکات و  دلبستگی مردم به رعایت نوامیس مذهبی و بهره

فرما  میامنِ آن، احیاناً آرامش و امنیت بیشتری بر اقطار جهان حکم

های  هبوده است، بدبختانه در روزگار ما غلبۀ تمدن مادی بر جنب

معنوی به تدریج آن آرامش و اطمینان خاطری را که ضامن سعادت و 

خوشبختی آدمی است نابود ساخته و در نتیجه مدار و مبنایِ بیشتر 

امور جامعۀ بشری بر خودپرستی و پیروی از امیال پستِ حیوانی و 

های نفسانی قرار گرفته و ظلمتِ اهریمنی مکر و دروغ  هوی و هوس

ون حیاتی فرزندان آدم سایه گسترده ؤبر بسیاری از شو ظلم و فساد 
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و کماالت معنوی و فضائل و مکارم صفات انسانی را در محاقِ زوال 

 : الشعراء بهار سرایندۀ بزرگ معاصر افکنده است، به قول استاد ملک

 افروخت در جهان که بسوخت یتمدن آتش

  
ــه    ــر چ ــا ه ــر و وف ــد مه ــاریز عه ــود یادگ  ب

   
ــا ــنا یبنـ ــدن یـ ــاد مـــ   یّتمـ ــه بـ  دادم یبـ

  
 (2)بـود   یـاری اگر به دسـت مـن از چـرخ اخت   

   
سخن عبدالواسع جبلی شاعر توانای قرن ششم هجری نیز در  و

 :عصر ما مصداق واقعی پیدا کرده در آنجا که گفته است

ــا   ــد وف ــدوم ش ــروت و مع ــد م ــوخ ش  منس

  
 یمیــاو ک یمرغوز هــر دو نــام مانــد چــو ســ

   
ــتخ یشــد راســت ــیو شــد ز یان  ســفه یرک

  
 جفــا یعــداوت و شــد مردمــ یشــد دوســت

   
 خلــق یهــا گشتســت باشــگونه همــه رســم

  
 وفـــا یعـــالم نبهـــره و گـــردون بـــ یـــنز

   
ــاقل  ــر ع ــه زاو یه ــهب ــتحن  ای ی ــده مم  مان

  
ــه داه یهــر فاضــل  (1)گشــته مبــتال  ای یــهب

   
کرد ولی قدر صادر توان حکم قطعی  با اینکه در این مورد نمی

مسلم این است که در زمان ما که دورۀ پیشرفتِ علم و صنعت و 

ظهورِ اختراعات و اکتشافات است، مبانی دینی و اخالقی به ویژه در 
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کشورهای به اصطالح مترقی سست و متزلزل گردیده و این مطلبی 

است که دانشمندان و خردمندان ممالک مزبور خود بدان اقرار و 

 .اذعان دارند

مورخ شهیر معاصر در  (A.J. Toynbee)توین بی  آرنولد جوزف

 :نوشته است آیندۀ نامعلوم تمدنکتاب 

شماری به  های بی های فکری و علمی موفقیت انسان در زمینه... »

دست آورده است ولی در مسائل روحانی و اخالقی با شکست کامل 

سفانه ترین تراژدی تاریخ این است که متأ بزرگ. روبرو شده است

 (90)« .ی نبوده استهای روحان های ما در زمینه موفقیت

یکی دیگر از دانشمندان نیز سخنی مناسب این مقام دارد بدین 

 :شرح

جانشین شدن علم به جای مذهب و اخالق هر چند سطح ... »

زندگی را باال برده و انسان را بر طبیعت غالب ساخته است اما به 

بحران عصر  .تأمین نکرد... و امیالش را بر شهوات ( او)عکس غلبۀ 

ما ناشی از این است که از قرار معلوم علم که جای مذهب و اخالق 

 (.99)« ....را گرفته قادر به انجام دادن تمام وظایفِ خود نیست

 سامرست موام، نویسندۀ معروف معاصر انگلیسی نیز عقیده دارد

خدای جدیدی که  اروپا امروز خدای خود را طرد کرده و به... »:که

علم است ایمان آورده ولی علم حقیقتی است متلون، آنچه را دیروز 
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کند و فردا آنچه را امروز نفی کرده ثابت  ثابت کرده امروز نفی می

 (.92)« ...بینی خواهد کرد و لذا بندگانش را همیشه در اضطراب می

نظیر همین معانی را در سخنان و آثار دیگر دانشمندان و 

آناتول فرانس و دکتر الکسیس کارل : گان اروپایی مانندنویسند

که در باب ... اشپنگلر کیزرلینگ آلمانی و تولستوی روسی ،فرانسوی

ها  مضار تمدن مادی و لزوم توجه به معنویات و مبانی اخالقی کتاب

و این خود دلیل روشنی است بر اینکه ( 93)توان یافت  اند می پرداخته

، یعنی عصر تعالی تمدن مادی، خردمندان و در سدۀ بیستم میالدی

ها و مفاسدی که دامنگیر جامعۀ بشری  فالسفۀ جهان از رسوایی

بینی و  گردیده سخت متأثر شده و احیاناً در صددِ مصلحت

اند تا مگر تعادلی در وضع آشفتۀ زندگی اجتماعی  اندیشی برآمده چاره

الم هستی از افراط پدید آورند و آدمی را در میدان پرفراز و نشیب ع

اتحادیۀ )تأسیس . و تفریط باز دارند و موزون و معتدل بار آورند

هم در این اواخر در مقابلۀ ( گروه تسلیح اخالقی)و ( مذاهب جهانی

و این همان چیزی است که (  92)گیر است  با فساد عمومی و عالم

ادیان الهی؛ خاصه شریعت مقدس اسالم از دیرباز جهانیان را به 

 .اند نحوی شایسته بدان فراخوانده

که پیامبر بزرگ  «بعثت التمّم مکارم االخالق»: حدیث معروف

 الموطّأآن را در « مالک»اسالم چهارده قرن پیش عنوان فرموده و 
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صرف نظر از . مؤید همین معنی است( 98)روایت و نقل کرده است 

ۀ جنبۀ نبوت آن حضرت و همچنین توصیفی که قرآن مجید در آی

هو الذی بعث فی االمیین رسوالً منهم یتلوا علیهم آیاته »: وافی هدایۀ

از تزکیۀ نفوس و تعلیم ( 96)« ...الحکمۀو یزکیهم و یعلمهم الکتاب و 

جملۀ ( 97)کتاب و حکمت به وسیلۀ آن وجود مقدس کرده است 

اوتیت جوامع »:موجز و پرمعنی مزبور، از لحاظ جامعیت به مصداق

نه تنها بر سخن فالسفه و علمای تعلیم و تربیت که در ( 92) «الکلم

اند مزیت فراوان دارد بلکه  این باب به شرح و بسط پرداخته

رود و گواه صادق فضل تقدم و تقدم  بخش آنان نیز به شمار می الهام

 .فضل آن حضرت در مکتب اخالق و تعلیم و تربیت نیز تواند بود

کمیل مکارم اخالقی و تهذیب گمان سرِ بعثت انبیای عظام، ت بی

نفوس انسانی بوده است که در هر عصری به الهام ربانی و مشیّت 

بالغه و حکمت کاملۀ الهی و به مقتضای حال و مقام و استعداد مردم 

اند، خاصه  در جهت تحقق و تکامل این امر خطیر معنوی قیام کرده

 :آنکه به قول حکیم سبزواری که گفته است

ــ ــالحک یاذ مقتضــــ ــۀو العنا ۀمــــ  یــــ

  
 (91) یـــــۀکـــــل ممکــــنِ لغا  یصــــال ا

   
در سلسۀ ممکنات همه چیز باید به غایت کمال خود برسد و البته 

تربیت و ارشاد خالیق نیز از این قاعده مستثنی نیست و خوشبختانه 
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ها تجربه و ممارست و بررسی، فالسفه  بینیم که پس از قرن امروز می

های معنوی  شناسی نیز توجه به جنبه جامعهو علمای تعلیم و تربیت و 

اند تا آنجا که  را یگانه چارۀ درمان دردهای جامعۀ بشری شناخته

برای بهبود اوضاع نابسامان جهان پیشنهاد ( راسل)الذکر  دانشمند سابق

خواهیم با صنایع و فنون جدید، زندگی با  اگر می... »: کند که می

طلبی را به جای میل بر غلبه و  سعادتی داشته باشیم باید مساوات

خواهی را به جای عشق به فتح و ظفر قرار  استیال بگذاریم عدالت

و همکاری ... خویی  دهیم، هوش و فراست را جانشین زور و درنده

و به تمام نژاد انسان مثل یک خانواده نظر ... را قائم مقام رقابت کنیم 

ین کار است مشکل است و تغییر طرز فکر که الزمۀ ا( البته... )افکنیم

شود ولی اگر لزوم آن را مربیان ما تصدیق  در یک لحظه انجام نمی

این .... کنند و جوانان را برای زندگانی دنیای امروز تربیت نمایند

گیرد و به این ترتیب  تغییر در ظرف مدت یک نسل انجام می

هالک توانیم امیدوار باشیم که الاقل قسمتی از نوع انسان را از  می

 (.20)« ایم نجات داده... عام

شود راسل نیز سرانجام برای رهایی جامعۀ  چنانکه مالحظه می

بشری از تباهی و فساد و مصائب و مشکالت عمومی به مبانی 

اخالقی و تعلیم و تربیت نسل جوان بر پایۀ تهذیب نفوس متوجه 

یبان های اجتماعی را به عهدۀ مربیان یعنی طب گردیده و عالج بیماری
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 (J. Dewey)معنوی گذشته است و از این حیث با جان دیوئی 

دانشمند بزرگ علوم تربیتی معاصر آمریکایی، با همۀ اختالفی که در 

همداستان شده ( 29)مسائل فلسفی و روش تحقیق با یکدیگر دارند 

 :که گفته است

هر یک از افراد بشر واجد قوای خالقه و استعدادهای خاصی ... »

هرگاه به طور صحیح پرورش یابد وی را در این جهان است که 

ترین وظیفۀ تعلیم و  بزرگ. نماید آشفته و پرمشقت کمک بسزایی می

تربیت پژوهش این قوا و استعدادها و تربیت و تبدیل آنها به عادات 

 (.22)« .اخالقی پایدار است

کشد نباید ناگفته گذاشت که  با اینکه سخن کمی به درازا می

راسل و جان دیوئی حکیمان و عارفان و  پیش از برتراند ها قرن

دانشمندان و شاعران بزرگ ما چون غزالی و خواجه نصیر و مولوی و 

به پیروی از تعالیم عالیۀ اسالمی همین حقایق را با بیانی ... سعدی و

 .اند رساتر شرح و بسط داده

بدان که آدمی را به ... »: نوشته است کیمیای سعادتغزالی در 

اند بلکه کار وی عظیم است و خطر وی بزرگ،  بازی و هرزه نیافریده

چه اگر وی ازلی نیست ابدی است و اگر چه کالبد وی خاکی و 

سفلی است حقیقت روح وی علوی و ربانی است و گوهر وی اگر 

یطانی چه در ابتدا آمیخته و آویخته به صفات بهیمی و سبعی و ش
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است چون در بوتۀ مجاهدت نهی از این آمیزش و آالیش پاک گردد 

السافلین وی آن است که  و اسفل... و شایستۀ حضرت ربوبیت شود

در مقام بهایم و سباع و شیاطین فرود آید که اسیر شهوت و غضب 

خالق یابد و هر دو اسیر وی گردند و وی پادشاه ایشان گردد و چون 

شایستۀ بندگی حضرت الهیَت گردد و این بدین پادشاهی رسد 

 (.23)« ...که است و کمال درجۀ آدمی استئشایستگی صفت مال

در همین باب آورده  اخالق ناصریو خواجه نصیر طوسی در 

انسان در بدو فطرت مرتبۀ وسطی یافته است و میان مراتب ... »: است

به  لطّبیعۀاعلی و بانات افتاده و او را راهی است به اراده به مرتبۀ ئکا

اگر در مرتبۀ اصلی سکون و اقامت اختیار کند و زمان ... مرتبۀ ادنی

به سمت اسفل گرداند و شوقی ... به دست طبیعت خود دهد او را 

با آن اضافت شود تا آنکه ... های ردیَه فاسد و میلی تباه مانند شهوت

ن مقام هالک به کمتر مدتی به درجۀ ادنی و مرتبۀ اخسّ رسد و ای... 

و از مرتبۀ خویش منحطّ شود و به مراتب بهایم رسد ... و بوار او بود

و اگر بر وقف « ...اولئک کاالنعام بل هم اضل»یا فروتر از آن آید 

مصلحت از روی ارادت بر قاعدۀ مستقیم حرکت کند و به تدریج 

 نور الهی بر او تابد و...  سوی علوم و معارف و آداب و فضائل گراید

 (.22)« ...مجاورت مأل اعلی یابد و از مقربان حضرت صمدی شود



 

313 

اهلل  ان»الدین محمد در شرح و تفسیر حدیث نبوی،  و موالنا جالل

و رکب فیهم العقل و خلق البهائم و رکب فیها  ئکۀالمال تعالی خلق

فمن غلب عقله  ۀو خلق بنی آدم و رکب فیهم العقل و الشهو ۀالشهو

و من غلب شهوته عقله فهوادنی من  ئکۀالمال شهوته فهو اعلی من

 :، چنین سروده است«البهائم

ــد ــه   یثدر حـ ــد کـ ــزدانآمـ ــدمج یـ  یـ

  
 یــــدخلــــق عــــالم را ســــه گونــــه آفر 

   
ــک ــم و جــود  ی ــل و عل ــه عق ــرُه را جمل  گُ

  
 آن فرشتســــت و ندانــــد جــــز ســــجود

   
ــتن ــو   یس ــرص و ه ــرش ح ــدر عنص  یان

  
 نــــور مطلــــق زنــــده از عشــــق خــــدا 

   
 یاز دانــــش تهــــ یگــــرگــــروه د یــــک

  
ــون ح ــوانهمچـ ــف در فربهـــ  یـ  یاز علـ

   
ــداو نب ــف    ینـ ــطبل و علـ ــه اصـ ــز کـ  جـ

  
ــرف  ــت و از شـــ ــقاوت غافلســـ  از شـــ

   
ــد ــه   یثدر حـ ــد کـ ــزدانآمـ ــدمج یـ  یـ

  
 یــــدخلــــق عــــالم را ســــه گونــــه آفر 

   
ــک ــم و جــود  ی ــل و عل ــه عق ــرُه را جمل  گُ

  
 آن فرشتســــت و ندانــــد جــــز ســــجود
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ــتن ــو   یس ــرص و ه ــرش ح ــدر عنص  یان
  

 نــــور مطلــــق زنــــده از عشــــق خــــدا 

   
 یاز دانــــش تهــــ یگــــرگــــروه د یــــک

  
ــون ح ــوانهمچـ ــف در فربهـــ  یـ  یاز علـ

   
ــداو نب ــف    ینـ ــطبل و علـ ــه اصـ ــز کـ  جـ

  
ــرف  ــت و از شـــ ــقاوت غافلســـ  از شـــ

   
ــنا ــ  یـ ــت آدمـ ــوم هسـ ــر زاده یسـ  و بشـ

  
ــ ــود ما  یمنـ ــر خـ ــلخـ ــفل یـ ــود یسـ  بـ

   
ــ ــود ما  یمنـ ــر خـ ــلخـ ــفل یـ ــود یسـ  بـ

  
ــ ــرد یمنـ ــلما یگـ ــو یـ ــود  یعلـ  (28)شـ

   
ــدام ــا کــ ــب ا ینتــ ــدغالــ ــرد یــ  در نبــ

  
ــدام یـــنز ــا کـ ــه تـ ــرد یندو گانـ ــرد نَـ  بُـ

   
ــزون   ــد ف ــس ش ــود پ ــب ش ــر غال ــل اگ  عق

  
 بشــــر در آزمــــون   یــــن از مالئــــک ا 

   
ــت    ــس کمترس ــود پ ــب ش ــهوت از غال  ش

  
 (26...)بشــر زان کــابتر اســت یــنا یماز بهــا

   
سال پیش از فالسفۀ غرب در غزل عرفانی  و سعدی قریب هفتصد

 :و اخالقی بسیار معروف خود به مطلع
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ــن آدمــ  ــتشر یت ــان آدم  یفس ــه ج ــتب  ی

  
ــ ــه هم ــاس ز ینن ــتنشــان آدم یباســتلب  ی

   
 :در بیان همین معانی فرموده است

 خور و خواب و خشم و شهوت شغبسـت و جهـل و ظلمـت   

  
ــوانح ــان آدم  یـ ــدارد ز جهـ ــر نـ ــتخبـ  یـ

   
ــ ــود یمگــر آدم ــه اســ ینب ــود یرک ــد ی  یمان

  
ــان آدم    ــه مک ــدارد ب ــته ره ن ــه فرش ــتک  ی

   
 یردبم یعتتز طب ییدرنده خو یناگر ا

  
ــ  ــده باش ــر زن ــه عم ــه روان آدم یهم ــتب  ی

   
 ینـد کـه بجـز خـدا نب    ییبـه جـا   یرسد آدمـ 

  
 یـت بنگر کـه تـا چـه حـدّ اسـت مکـان آدم      

   
 بنـد شـهوت   یتـو ز پـا   یـدی مـرغ د  یرانط

  
ــه در آ ــا بب یب ــیت ــرانط ین ــتآدم ی  (27) ی

   
از آنچه به شرح گفته آمد مسلم گردید که حکما و دانشمندان 

ند که با وجود ا متقدم و متأخر در شرق و غرب عالم در این باره متفق

های روحانی مظهر کمال و جمال مطلق و  اینکه انسان از لحاظ جنبه

ارتقا به اوج گاه انوار الوهیت است و شایستگی و استعداد  جلوه

رفعت و ذروۀ عزت را دارد و در زمینۀ علوم مادی نیز به جایی 

ای که شکافته  رسیده که اگر پای بر فرق فرقدان نهاده و دل هر ذره
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اگر در بند هواهای نفسانی و ( 22)آفتابی در آن یافته است 

های جسمانی گرفتار آید و از فیض راهنمایی و ارشاد پیشوایان  آالیش

بین و با ایمان محروم  نظران و مربیان واقع الهی و تربیت صاحبادیان 

ماند بلکه  گردد نه تنها از سیر به سوی کمال و نیل به سعادت باز می

 .زمین به زوال و نیستی نیز محکوم خواهد بود به قول فالسفۀ مغرب

در پایان ذکر این نکته الزم است که ما نیز جزوی از کل و قسمتی 

جامعۀ بشری هستیم و نباید خود را از تطور و تحول از همین 

بین و  ها به همت خردمندان ژرف مطلوبی که بعد از گذشت قرن

ویژه ه اندیش در مبانی آموزش و پرورش و فرهنگ جهان ب مصلحت

در زمینۀ معنویات و معارف الهی و فضائل انسانی پدیدار گردیده بر 

تقدم به جهت سهم بزرگی که الفضل للم: کنار بداریم بلکه به مصداق

باید ( 21)بر اثر سابقۀ درخشان تاریخی در پیشرفت تمدن عالم داریم 

در پرتو تعلیم و تربیت صحیح، چراغ توفیقی فرا راه جوانان میهن 

خویش بداریم و برای بهبود اوضاع اجتماعی در تهذیب اخالق آنان 

نیاکان ما  ای، غیر از آنچه صمیمانه بکوشیم و به افتخارات تازه

 .اند نائل گردیم داشته

*** 
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 ها یادداشت

، برتراند راسل، ترجمۀ دکتر شایگان، تهران امیدهای نو. 2و  9 

  .923، ص 9336

و  222و  222و  90و  263: همان، به ترتیب صفحات. 7تا  3

962. 

 9336، تهران 2، ج (الشعراء ملک) دیوان محمدتقی بهار. 2

 .در غزلی سروده است 372خورشیدی، ص 

ــانم ــو گ ی ــرو و چشــم ت ــراب ــود یو دار ی  ب

  
 بـود  یچـه کـار   یـن شدم کشته ا یانهم ینمن ا

   
، 9اهلل صفا، ج  ، به اهتمام دکتر ذبیحدیوان عبدالواسع جبلی. 1

 .92-93ص ص، 9331تهران 

بی، ترجمۀ دکتر  توین آرنولد جوزف، آیندۀ نامعلوم تمدن. 90

 .320فرهنگ جهانپور، چاپ دانشگاه اصفهان، ص 

، خداپرستی و افکار روزنقل با اندکی تغییر عبارت از کتاب . 99

 .92-93ص ص، 9322تهران 

 .مجلۀ نور دانشنقل به اختصار و تغییر عبارت از . 92

، 9320ان ، عباس اقبال، تهرکلیات تاریخ تمدن جدید در اروپا. 93

 .382-387ص ص
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، 2، شمارۀ مجلۀ مهر، به قلم مجید موقّر، سفر پرثمر. 92

 .10-26ص ص، دورۀ دوازدهم، 9328اردیبهشت 

، محمد احمد جادالمولی، ترجمۀ (ص)عظمت محمدکتاب . 98

 .98، ص 9392استاد محمود شهابی، چاپ دوم تهران، 

 .2قرآن مجید، سورۀ جمعه، آیۀ . 96

قریب به مضمون آیۀ دوم  921ارکۀ بقره نیز در آیۀ در سورۀ مب. 97

ربنا و ابعث فیهم رسوالً منهم یتلوا »: سورۀ جمعه چنین آمده است

و از این رو « ...و یزکیهم الحکمۀعلیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و 

مسلماً قرآن کریم عالوه بر تعلیم کتاب و حکمت، تزکیۀ نفوس را 

 .هر دو را الزم و ملزوم شمرده است ضرور و دربایست شناخته و این

، مجموعۀ کلمات قصار حضرت رسول اکرم حۀالفصا نهج. 92

، 9326، تألیف و ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، چاپ پنجم، تهران (ص)

 .918ص 

، حاج مالهادی سبزواری، طبع شرح منظومۀ غررالفرائد. 91

  .992ص  ،.هـ9367گراوری از نسخۀ ناصری، 

 .236-238ص ص، امیدهای نو. 20

، دکتر (های فلسفی، مبانی علوم مسائل فلسفی، مکتب) فلسفه. 29

 .72-62ص ص، 9327علی شریعتمداری استاد دانشگاه اصفهان، 
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، جان دیوئی، ترجمۀ مشفق همدانی، چاپ مدرسه و شاگرد. 22

 .932،ص 9333سوم تهران، 

، امام محمد غزالی، به تصحیح احمد آرام، کیمیای سعادت. 23

 .2، ص 9328چاپ سوم تهران، 

، خواجه نصیر طوسی، طبع تهران، کتابفروشی اخالق ناصری. 22

 .با تقدیم و تأخیر عبارات 21-22ص صعلمیۀ اسالمیه، 

در نسخۀ طبع نیکلسون، به جای علوی، عقلی آمده و مصراع . 28

مولوی به خط سید حسن  مثنویدوم بیت مزبور و سه بیت دیگر از 

خورشیدی در چاپخانۀ آفتاب  9329که در سال ( 369ص )میرخانی 

 .به طبع رسیده است نقل گردید

؛ ایضاً 366، ص 2، به تصحیح نیکلسون، ج مثنوی معنوی. 26

  .369، ص 2به خط سیدحسن میرخانی، ج  مثنوی

، 9032، به کوشش مظاهر مصفّا، تهران دیوان سعدی شیرازی. 27

خۀ محمدعلی فروغی، ، از روی نسکلیّات سعدی؛ ایضاً 723ص 

 .812تهران، انتشارات جاویدان، چاپ علمی، ص 

بند لطیف  عبارت باال مقتبس است از دو بیت زیر از ترجیع. 22

 : عرفانی هاتف اصفهانی که گفته

ــوم  ــه قـــ ــا برهنـــ ــم در آن پـــ  را یهـــ

  
ــا ــدان ب  یپــ ــرق فرقــ ــر فــ ــیبــ  ...ینــ
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ــر ذره  ــیدل هـــ ــکاف  یـــ ــه بشـــ  یکـــ
  

ــاب ــاندر م یشآفتــــــ ــیب یــــــ  ینــــــ

   
تیر  21چه در تاریخ )و اشارتست به تسخیر فضا و کرات سماوی 

و همچنین استفاده از نیروی اتم ( بشر به کرۀ ماه قدم نهاده 9322ماه 

  .برداری قرار گرفته است هاست مورد بهره که سال

، دکتر عیسی صدیق، چاپ دوم تهران، تاریخ فرهنگ ایران. 21

، به قلم «کهن و جاودان ایرانفرهنگ »؛ ایضاً 288 -206ص ص، 9332

و  صدوبیست ه، شمار9389، دی ماه مجلۀ هنر و مردمنگارنده، در 

 .91-97ص صسوم، 
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6رنج و خوشی: مباحث فلسفی
 

 علی هاشمی حائری

های زندگی  مندی از خوشی و بهره« لذت»دانیم که فلسفۀ  می

« اپیکوریست»باشد و پیروان فلسفۀ او را  می 2منسوب به اپیکور

م متولد .ق329این فیلسوف یونانی در نزدیک آتن به سال . گویند می

م فوت کرد ولی موضوع فلسفۀ او هنوز مورد نظر .ق270گردید و در 

آناتول فرانس یکی از تألیفات خود را . مادیون است و پیروانی دارد

گویند  می. ام من آن کتاب را ندیدهنامیده است و  بهشت اپیکوربه نام 

« .غرض از زندگی تمتع از تمام لذات مادی است»: گفته که اپیکور می

گویند که این نسبت دربارۀ منظور اپیکور درست  ولی بعضی می

گفته هدف مطلوب انسان در  نیست زیرا درست است که اپیکور می

یوانی زندگی باید لذت باشد ولیکن مقصود وی لذات شهوانی و ح

نبوده است، بلکه او لذت را در ارتقای عقل و ترقی خود و ممارست 

                                                           
 .72، شمارۀ 9329، مهر و آبان مجلۀ هنر و معماریبرگرفته از . 9

2.. Epicure. 
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اپیکور فلسفه را به سه قسمت تقسیم کرده . دانسته است فضیلت می

 :بود

دانش مهید مقدمه برای ورود به دریافتن  ت را این و قانونی فلسفۀ. 9

دانست که به واسطۀ آن کیفیت دانستن و فهمیدن و صحت تصور  می

 ؛(علم منطق)شود  می ادراک

 را جهان و کون اسرار آن واسطۀ به که طبیعت شناسایی علم. 2

 ؛(هیئت و طبیعیات) کنند می پیدا نجات اوهام و ترس از و یابند درمی

 چه و گرفت فرا باید چه که یابند درمی آن واسطۀ به که اخالق علم. 3

 (.قدما قول به عملی حکمت. )گردید نیکبخت تا گفت ترک باید را

با این همه شایع است که طریقۀ اپیکور پیروی از لذت بوده است 

و این طریقه هنوز هم فکر جمع زیادی را به خود مشغول داشته 

تألیف عالمۀ فرانسوی  آرا و معتقداتدر طی مطالعۀ کتاب . است

دکتر گوستاو لوبون، به فصلی در باب لذت و الم که آن را رنج و 

را « لذت و الم»لوبون  ،در این فصل. وردمخوشی ترجمه کردم برخ

نماید و خالی از فایده ندیدم  برای خوانندگان کتاب خود تشریح می

 .خالصۀ آن را برای مجلۀ شریفۀ مهر اقتباس کنم

 لذت و الم

زبان حال زندگی مادی و معنوی و عنوان رنج و »: گوید لوبون می

عت حیوانی ما خوشی اعضای تن، درد و لذت است و لذت و الم طبی
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نماید که در صورت فقدان آنها محال است  را وادار به اعمالی می

کاری صورت بگیرد و بنابراین نشانۀ برجسته از احوال باطنی ما لذت 

 «.باشد و الم یا رنج و خوشی می

قوت احساس از حس لذت و الم تکوین شده و حیات مادی و 

احساس لذت و درد . معنوی انسان از این قوه مشتق گردیده است

ای  پاره. کند که به نسبت احتیاجات حیاتی کار کند شخص را وادار می

که )پذیر نیست مانند گرسنگی  از احتیاجات ضروری زندگی مهلت

که رفع شد لذت  شود و همین وقتی دست داد شخص دچار رنج می

برد، پس برای رفع این رنج و تحصیل آن لذت آدمی تالش  می

 (.کند می

 گرسنگی عشق و

ها، لذت عشق  گرسنگی بدترین دردها و آالم است و بهترین لذت

شیلر شاعر بزرگ هم . است که بیشتر از هر لذتی بر انسان استیال دارد

 :گوید می

های دیگر دها و در انواع لذت. قوام دنیا بر گرسنگی و عشق است

شوپنهاور اشتباه . عواملی هستند که سطوح و شدت آنها کمتر است

تمام عواملی که موجب فعالیت آدمیان است : گوید ه است که میکرد

 و( بدنهادی و بدسرشتی)خباثت ، خودپرستی: گردد به سه چیز برمی

 .شفقت
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 زرد عقیدۀ ویلیام جیم

در دورۀ حاضر بعضی از فیلسوفان اهمیت درد و لذت یا رنج و »

 فیلسوف) زویلیام جیم. اند خوشی را در فعالیت آدمی انکار کرده

درد و لذت در تأثرات و انفعاالت نفسانی ما : گوید می( آمریکایی

المثل کسی نیست که برای لذت بردن از غم  تأثیری ندارد چنانکه فی

دار و عبوس نماید، یا اینکه، کسی نیست  و غصه، خویشتن را غصه

اقامۀ برهان در این « !که فقط برای لذت بردن از تنفس، تنفس کند

رست نیست، زیرا که آدمی برای لذت بردن از قضیه بدین صورت د

کند، بلکه برای رفع درد و رنجی که ناشی از قطع  تنفس، تنفس نمی

کند و همچنین برای لذت بردن از غم و  باشد تنفس می تنفس می

سازد، بلکه غبار کدورتی که بر  غصه، خویشتن را اندوهناک نمی

نماید که آن  می نشیند، تعبیر صادقی از رنج باطنی شخص چهره می

 .باشد خود نوعی از درد و الم می

 لذت دائمی و پایدار نیست

درد و لذت استمراری نخواهد بود، درد و لذت »: گوید لوبون می

گاه و در هیچ احوال با  ناپایدار و سست است و این دو هیچ طبیعتاً

لذت اگر دوام یافت، لذت نخواهد بود، همچنین . هم مطابقت ندارند

گردد، کاسته شدن و  درد همین که دوام پیدا کرد رنج آن کاسته می

آن است که « لذت»رود، بنابراین  نقصان درد، خود لذتی به شمار می
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وقتی شناخته بتوان آن را با درد مقایسه کرد و برابر نهاد، یعنی لذت 

شود که با درد قابل قیاس باشد و اینکه برخی از متفکران از لذات  می

 .اند گفتارشان بیهوده و خالی از معنی است ابدی و جاوید دم زده

 لذت نسبی است

لذت یک امر نسبی است و تابع اوضاع و »: گوید گوستاو لوبون می

الم  باشد، چیزی که ممکن است امروز درد و احوال زندگی می

تواند فردا لذّت و خوشی باشد، شخصی که از همه  شناخته شود می

ها خورده و شکم سیر داشته باشد خوردن قطعه نان  گونه خوردنی

خشکی سخت بر وی ناگوار و عذابی الیم است ولی همین شخص 

آب و علف و سنگستانی واقع شود که در آن  چنانچه در جزیرۀ بی

ز خوردن آن قطعه نان لذتی وافر گیر یافت نگردد ا چیزی دندان

 «.برد می

ها و دردها به نسبت احوال زندگی اشخاص متفاوت است  لذت

برد، با لذتی که یک  شخصی که در میخانه از نوشیدن مِی لذت می

مرد دانشمند و مخترع یا شاعر و نویسنده به هنگام کار، در کارگاه و 

از « نیوتن»لذتی که و الشک . برد، اختالفی فاحش دارد دفتر خود می

تر از این بود  بخش اکتشاف ناموس جاذبه برد به مراتب برای او لذت

 !کردند های حضرت سلیمان در خلوتگاه او ورود می که فرضاً تمام زن
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 میل و رغبت ملهم اراده است

باشند، یعنی  درد و لذت مسبب میل و رغبت می ،به عقیدۀ لوبون

ز و احتراز از درد و الم حاصل میل و رغبت در بلوغ لذت و پرهی

. و رغبت محرک اساسی اراده و باعث فعالیت و کار است. گردد می

کند که فالن کار را  باشد و با اراده الهام می میل و رغبت ملهم اراده می

قوت و ضعف اراده . بکند و اراده بدون رغبت و میل معدوم است

ک جایز نخواهد مع ذل. باشد البته به قوت و ضعف میل و رغبت می

بود اراده را با میل و رغبت ـ مانند بسیاری از فالسفه امثال شوپنهاور 

و کوندیاک ـ با هم مخلوط کنیم، چه، هرگاه میل و رغبت مصدر همه 

ها باشد، آن کس که میل به همه کاری  ها و خواستنی گونه خوشی

و اجرا  مقوم با تأمل و تصمیم و قصد ۀدارد، اراده ندارد زیرا که اراد

خری اراده مستلزم یک نوع احوال فکریه و تدبر و اُ ۀٍدباعب. باشد می

تفکری است که نظیر این حالت در تمایالت و رغبات آدمی همواره 

 .شود یافته نمی

 افراد میل و رغبت است  مقیاس ارزش

این مقیاس با . مقیاس ارزش هر فردی میل و رغبت اوست

آل یا هدف  ایده. کند فاتی پیدا میاختالف زمان و احوال ملل اختال

مطلوب یک ملت عنوان میل و رغبت اوست، چه استیال و سیطرۀ میل 

و رغبت بر قوۀ فهم و ادراک آدمی، طرز تصور و آراء و معتقدات وی 
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ما »: گوید که اسپینوزا فیلسوف معروف درست می. دهد را تغییر می

ینایی و بصیرت خود اشیاء را بنا بر میل و رغبت خود نه به واسطۀ ب

ها ارزش  و از آنجا که اشیاء فی حد ذات« بینیم زیبا و دلنشین می

گذارد و  ندارد بنابراین تمایل و رغبت ماست که بر آنها ارزش می

 .ترین دلیل این مدعا ارزش اشیاء نفیس و تغییر بهای آنهاست بزرگ

 تواند بدون میل و رغبت زندگی کند، درست الواقع آدمی نمی فی

است که در عالم افکاری که افالطون تصور نموده است، جمالی پر از 

های پاینده و جاوید وجود دارد ولیکن تا زمانی  رونق و جالل و نمونه

که نفحه و روح رغبت و میل در این افکار بهشتی و تصورات دمیده 

 .نشود چیز مهمی نیست

 آرزو و آرمان

فس میل و رغبت، چه آرزو و آرمان فرزند میل و رغبت است نه ن

آرزو عبارتست از یک نوع حالت مستعد روحی که انسان را ناگزیر 

سازد، امکان تحقق آن را به واسطۀ میل و رغبتی که به نیل آن دارد  می

شخص ممکن است میل به چیزی پیدا کند ولی آرزوی . معتقد شود

ناً شوند و احیا گاه میل و آرزو به هم نزدیک می. آن را نداشته باشد

کند هم میل دارد ببرد و  کنند؛ شخصی که قمار می اختالط هم پیدا می

 !هم آرزومند برد است
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 تفاوت لذت و آرزو

لذت مسلم از لحاظ : تفاوت مَیَالن لذت مسلم و آرزو این است که

و زمان محدود است، در حالیکه آرزو حد و انتهایی ( مقدار)کمیت 

دماغ آدمی دارد به واسطۀ لذات استیالی شگرفی که آرزو بر . ندارد

افسون « آرزو»در . گردد ممکنه است که بر اثر نیل بدان حاصل می

پیشوایان و . شگفتی هست که قادر به حول و تغییر هر چیزی است

کنند جز  تجدد، هیچ کاری نمی ۀها یعنی دعا ها و مرام مبلّغین مسلک

کنند و در  ار میها بید اینکه آرزویی را به جای آرزوی دیگر در دماغ

 !دهند ها جای می دل

 !لذت و الم محرک حقیقی است

اند تا آن حالت یقین  فالسفه خیلی تالش کرده»: گوید لوبون می

را که در انسان هست متزلزل کنند و ثابت نمایند که این دنیا ( ایمان)

ولیکن دو ( و غیر از این چیزی وجود ندارد)همین است که هست 

حقیقت ثابت و الیتغیر وجود دارد که هیچ کس یارای نقض آنها را 

و از این دو حس حرکت و  (لذت و الم): رتند ازندارد و این دو عبا

 آسمانی و قوانین زمینی، وعدشرایع . گیرد فعالیت بشر سرچشمه می

و وعید، ثواب و عقاب بهشت و دوزخ، مستند به این دو حقیقت 

 .باشند می
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ای که نفخۀ حیات در  لذت و الم ـ یا رنج و خوشی ـ از لحظه

انسان به . گذارد ز و ظهور را میشود، بنای برو کالبد آدمی دمیده می

، نه به «هست»برد که  نیروی حس و شعور به وجود خود پی می

من فکر »: به جای اینکه گفت« دکارت»نیروی تفکر و اندیشه؛ هرگاه 

« کنم پس من هستم من حس می»گفته بود « کنم پس من هستم می

ر او گفتار او به حقیقت بیشتر نزدیک بود، زیرا در این صورت دستو

کرد و تنها شامل طبقۀ خودش ـ طبقۀ  شمول کلی بر افراد بشر پیدا می

توانند فکر بکنند و به وجود و هستی خود واقف  متفکرین که می

 .شد شوند ـ نمی

زیرا که آینده در نظر او . انسان همیشه در تالش و کوشش است»

سازد که در جستجوی  ناگزیر می هاست و طبیعت او را هموارمجهول 

نیروی جاذبۀ . ا درپی خوشی و پرهیز از رنج باشدیلذت و فرار از الم 

لذت و خوشی و ترس و بیم از درد و الم، این دو چیز محرک حقیقی 

 «....آدمی است
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مشارکت مردم و صلح پایدار جهانی
6

 

 علی ذکاوتی قراگزلو

و  (Information Pollution)در واقع در شرایط آلودگی اطالعات 

اعتمادی و تنش، مکانیسم بازگشت به مسیرهای سازنده و  بی

 .خورد کنندۀ روانی بر هم می تصحیح

اگر دیگران را به چشم خطر بالقوه و بالفعل بنگریم هرگونه توان 

به کار کنیم که  را چنان طراحی می( و از جمله علم و تکنولوژی)

در واقع توان و امکانات عمده در راه اصطکاک . جنگ و انهدام بیاید

کافی است به یاد بیاوریم که . افتد کار میه و فرسایش یکدیگر ب

و  2.کند میلیون دالر خرج تسلیحات نظامی می 8/9بشریت هر دقیقه 

شود نیز  آنچه صرف جاسوسی، تبلیغات و تحریکات و خشونت می

به همین ترتیب نباید فراموش کنیم که . مسلماً رقم کالنی است

                                                           
 .، برگرفته از سایت ایران نمایههمشهریبرگرفته از مقالۀ چاپ شده در روزنامه . 9
 .22 ، ص«های نظامی جهان هزینه»، پیام یونسکومجلۀ  .2
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های خطرناک از قبیل مصرف و تجارت مواد مخدر تجارت  گرایش

چند صد میلیاردی نمایش خشونت یا دزدی و تقلب و سوء استفاده 

پاسخ به شرایط پرتنش زندگی  برای. های ناسالمی هستند مکانیسم

ها پیش  های جهان از مدت اعتمادی، اکثر دولت احساسی و بی بی

های خود قرار  جدی با مواد مخدر را در سرلوحۀ برنامه ۀمبارز

میلیارد دالری مواد مخدر گذشته  80فقط در آمریکا تجارت . اند داده

روانی  از تأثیر منفی آن بر سالمت و قوت اقتصاد، سالمت جسمی و

توان در  می 9.در معرض خطر قرار داده استنیز های آینده را  نسل

 90های انگلیسی هر سال  مورد انگلیس مثال دیگری آورد که شرکت

میلیارد پوند زیان تقلب، دزدی، خرابکاری و سوء استفاده را 

 2.دهند می

ها گر چه به تنهایی علت جنگ نیستند، اما وضعیت  این ناهنجاری

 .آورند اجتماعی متزلزل پدید می روانی و

های اخیر  وضع وخیمی را که کشورهای در حال توسعه طی دهه

ها و  اعتمادی دولت و در واقع ابتال مزمن به بی)اند  با آن روبرو بوده

های  ها و مردم بوده است و برنامه همسایگان به یکدیگر و دولت

ل کرده زدودن جهل و فقر و گرسنگی و تعادل اجتماعی را مخت

یافته و جهان در حال  جهان توسعه: بار دیگر به یاد بیاوریم( است
                                                           

 .93، ص 9370تیرماه،  2، مورخ کیهانروزنامۀ . 9
 .93، ص 9370آبان ماه،  27، مورخ اطالعاتروزنامۀ . 2
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توانند اقتصاد تسلیحات را برای تبدیل به اقتصاد تولیدی  توسعه می

اما به اعتماد . غیر تسلیحاتی و برای رفع فقر جهانی اختصاص دهند

 .متقابل نیاز هست که بر تنش غلبه کنیم

کنندۀ چرخۀ  مثابۀ مکانیسم تصحیحتواند به  دیالوگ برای صلح می

شود  با دیالوگ برای صلح معلوم می. اعتمادی عمل کند بی( سیکل)

هایی برای احساس، تفکر و عمل وجود دارد که راه حلی  که شیوه

باید بیاموزیم که قبل از طرح مسائل، به حل آنها . است غیر از جنگ

م در سطح این را هم در سطح ملی و ه. آن هم با جنگ نپردازیم

به خصوص در دهکدۀ جهانی امروز، تنش و . المللی بیاموزیم بین

تواند در مرزهای آن محدود بماند و  خشونت در یک کشور نمی

: شود تأثیرات نامرئی و نافذ و شگرف آن به صلح جهانی مربوط می

 .«ناپذیر است صلح یک کلیت تجزیه»

اس خود احس»صلح در یک مجموعۀ انسانی به تعادل عاطفی و 

بهترین طریق . افراد آن بسته است« بین بودن واقع»و « مند بودن ارزش

اعتنایی قرار  حل تضادها آن است که خواسته طرف مقابل را مورد بی

تر و فراتر مهیا  ندهند بلکه با تکیه بر سه محور فوق شرایطی جامع

 .شود تا کسی یا قومی احساس حقارت نکند
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هاست که با شکوفاندن  و ریشۀ آزادی آزادی دیالوگ و بیان، مادر

از . کند شخصیت، نیاز انسانی مهمی را در شخص تأمین و تضمین می

 .معجزۀ کلمات در معماری عشق و صلح نباید غافل باشیم

ها  و  و اگر چه غریزۀ مرگ ندایی است نیرومند، اما اگر دست

یزۀ ها و مغزها را با نیروی جادویی عشق به هم نزدیک کنیم غر قلب

صلح امروز . بیند گیرد و صلح آسیب نمی مرگ در حاشیه قرار می

و بودن یا نبودن بستگی دارد به گفتن و . بودن و نبودن است ۀلأمس

نه مالک خودشیفته و  ،بیاموزیم که بخشی از جهان هستیم. شنیدن

باید بیاموزیم که با دیگران و همۀ جهان و با حیات از . رحم آن بی

ها را له کرد یا نتوان آ ه هستیم نه موانعی که مییک جنس و یک تک

زمستان »این « ای زمستان هسته»در واقع قبل از . تحت انقیاد درآورد

نفرتی که به ظلمت رفتارهای باطل . است که خطرناک است« عاطفی

اعتمادی عمومی و حتی مشکالت روزمره گره بخورد  و چرخۀ بی

های قوم مدارانه بدل  به عقده نیروی پنهان اساطیر تاریخی و قومی را

ها  مسئولیتی اصحاب تکنیک و دولت کند و مخصوصاً اگر با بی می

افتد و این  همراه شوند رود خروشانی از خشونت و جنگ به راه می

 .زند غریزۀ مرگ است که زهرخند می

اگر تمدنی که تکنولوژی و فراغت به بار آورده از عشق و عدالت 

از « اوقات فراغت نخبگان»، ه سازدرا پژمردتهیه شده باشد و روح 
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هر کس  ،ایمان آنها پیش گیرد باید نگران همه چیز و هر سقوطی بود

از آنچه برای ترساندن دیگران و سلطه بر آنان اختراع کرده است به 

تر از بازیگران  بزرگ« بازی»هایی  در چنین بازی. خود خواهد لرزید

  .است

است که دیالوگ صلح مثل های خطرناک  در چنین لحظه

حتی با وجود  ،ها و هم وظیفۀ آنهاست خوشبختی هم حق انسان

ریا و روشنفکران  اگر مردمان صمیمی و بی. «های غریزۀ مرگ جلوه»

پر کار و فداکار به دیالوگ صلح بپردازند فصل زیبا و سرسبزی، 

فصلی که در آن حقیقت و خیر و . ها را به خود خواهد خواند انسان

ها خوشه در خوشۀ  های درخت برومند فرزانگی انسان بایی میوهزی

جشن دوستی و صلح را چراغانی خواهند کرد و خارها گل خواهد 

 .شد

ریایی مایۀ اعتماد و امید، و با دیالوگ صلح  عشق و اخالص و بی

کسی که به بلوغ و قوام روانی برسد آمادۀ درک تعالی . همسو است

آموزش دیالوگ صلح چهرۀ . اخالقی است های اخالقی و درک زیبایی

تفاوت و فرمالیسم بی روح جهان را  حوصله و نومید و بی کسل، بی

کند و تفاهم، احترام به عزت نفس دیگران و  در نظر ما عوض می

شهامت و فرزانگی حل تضادها را از طرق انسانی در ما افزایش 

بخش  مینانای از ارتباطات سالم، خالق و اط آنگاه چرخه. دهد می
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حرکت این چرخه را باید حفظ کرد همچنان که . شود ایجاد می

آنگاه همۀ توان . ها نیاز به مراقبت عاشقانه دارند ها و شکوفه جوانه

ها که اکنون صرف تسلیحات، تبلیغات خصمانه، کسب  انسان

برای  ،شود اطالعات و جاسوسی و خشونت و اصطکاک نیروها می

های امروز و آینده و مراقبت  ی همۀ انسانتأمین زندگی شایسته برا

های جهان به کار خواهد رفت و تپش حیات و  عاشقانه از زیبایی

که با  -آنان که عشق را . سرزندگی همه را به شوق خواهد آورد

اند  نیاموخته -همدلی پیوند دارد و دیالوگ صلح مقدمه آن است

نتقام را مایۀ حیات و جویی و ا بافی، تالفی ناگزیر تخطئۀ دیگران، منفی

سازند؛ آنان از خالقیت و عشق محرومند و  روش زندگی خویش می

در مورد آنها باید بگوییم ثابت . تر از آن نیست هیچ حرمانی جانکاه

ها در ایجاد حس همدلی بیشتر  شده است که هر چه توانایی انسان

در فضای خرسندی و دلگرمی و  9.یابد باشد خشونت کاهش می

طلبی و تصویر تاریک و  و تفاهم، خودخواهی و میل به سلطه احترام

رود و امید و شکوه و  بار از جهان به یک سو می متزلزل و مصیبت

بدینسان تمدن خواهد توانست عصر . گیرد زالل اصالت جای آنرا می

 .اش را زودتر پشت سر بگذارد و به بلوغ برسد کودکی

                                                           
1 . Norman Feshbach and Seymor Feshbach. 
The Relationship Between Empathy and Aggression Two Age uroups. Developmental 
Psychology, 1-1969:102-107. 
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در بسیاری از  های جهانگیر و همچنین در مذاهب و آیین

العمل،  که عبارت ساده شدۀ عمل و عکس« قانونی»های ملل  فرهنگ

خورد و حاکی است که  دهد به چشم می تمام ظرافت آن را نشان نمی

این رفتار ماست که بهشت و . شود در دفتر ابدیت هیچ چیز گم نمی

سازد و هر کس شمشیر بکشد با همان شمشیر کشته خواهد  دوزخ می

کای نور چشم من »: کند کند، به خود می نیکی یا بدی می شد و آنکه

دهندۀ آن است که بشر به  اینها همه نشان« .بجز از کشته ندروی

کردن بیش از محبت دیدن نیاز دارد و قلب هر کس خانۀ  محبت

برای صلح باید آموخت که در هر چیز یک جنبۀ زیبا، . همگان است

رزانگان و هنرمندان، با شوق ف. انگیز هست باشکوه، شگفت و احترام

اند راز آن را با همه در  و جذبۀ ارشمیدس و سخاوتمندی کوشیده

هر گوشۀ . هاست جهان، کتاب ما و محیط آموختن. میان بگذارند

فرزانگان آواز . هاست ها و شادمندی ویرانه یا آباد تشنۀ گسترش نیکی

نی که اند و به کسا ها سزاوار خوشبختی دهند که همۀ انسان می

آموزند که اگر در  هاست می شان مانع از درک زیبایی خودخواهی

 !9بینید باری عظمت در نگاه شما که هست جهان چیز با عظمتی نمی

                                                           
، ترجمۀ جالل آل احمد و پرویز داریوش، انتشارات های زمینی مائدهاقتباس از آندره ژید، . 9

 .29، ص 9388رواق، تهران، 
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صلح »بود که در مسأله  (Immanuel Kant)حق با امانوئل کانت 

در واقع این . 9از انحالل تمام نیروهای نظامی جانبداری کرد« جاودان

در عین . 2شناسی او بود ندای درونی و حس وظیفهحس اخالقی و 

دانند  حال این سخن او با سخن کسانی که اخالق را زیبایی عقلی می

« زیبایی»و « خیر»، «حقیقت». تر منافات ندارد انداز وسیع در یک چشم

خاطرنشان ساخته است، در  (P.Sorokin)همچنان که سوروکین 

 .3شوند یکدیگر عجین می

خیر و زیبایی در واقع مرکز تعادل زندگی،  وحدت حقیقت و

خوشبختی و فرزانگی است و این مرکز، مرکز فرماندهی صلح واقعی 

 .صلح و جنگ محدود به سیاست نیست: است

دوستان و هنرمندان، و عارفان بزرگی که زمین را بارها  انسان

اند  اند که هر یک به شیوۀ خود توانسته اند کسانی بوده جا کرده جابه

از آن راه قلب و روح و عواطف  نیاز بشر به عشق را دریابند و

ها را وسعت بخشند و بشر را ترغیب کنند که به طرف مرکز  انسان

اند که در دشوارترین  آنان نشان داده. تعادل خوشبختی رهسپار شود

                                                           
، ص 9368ای، انتشارات کیهان، تهران،  ، ترجمۀ فریدون بدرهبزرگان فلسفههنری توماس، . 9

302. 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب، اصغر فیاض،  فردریک مایور، تاریخ فلسفۀ تربیتی، ترجمه علی. 2

 .338، ص 9380جلد دوم، 
، ترجمۀ شیوا رویگریان، چاپ هدف، تهران، شناسی شخصیت سالم روانابراهام مزلو، . 3

 .906، ص 9367
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ترین  ترین و خالقانه ترین و هوشمندانه توان عادالنه موقعیت هم می

توانیم از اسارت  می: ها و تضادها یافت تناقض ها را برای حل راه

زیرا اخالق لزوماً به معنی احیای محض )ها رها باشیم  کلیشه

های  های قدیم یا کلیشه های قدیم و یا زدودن غبار از ارزش ارزش

توانیم از ورطۀ تخاصم پرهیز کنیم و به فراتر از  و می( امروز نیست

و فراتر از منافع قوم و ملت  نژاد، چپ و راست، مشرق زمین یا غرب

ها محروم  و گروه خاص بنگریم تا از دستاوردهای اقوام و فرهنگ

این  (Diversitive)گرا  همراه با قوانین آداب و فرهنگ کثرت. نشویم

گرا و روان واال، وارسته است که بسیاری از تضادها مثل  ذهن کثرت

تضاد تضاد جنگ و صلح، عمل و آرمان مصلحت فرد و جمع و 

کند نه میدان داوری  قومی را بدل به عرصۀ گسترش صلح و تدبیر می

تواند با افتخار و خرسندی به کارنامۀ  آنگاه بشریت می. شمشیر

توانیم به قول امرسون  می. اش بنگرد نه با شرمساری و ندامت زندگی

(R.W.Emerson) « ... با خداوند در کار توزیع کاالی شادمانی شریک

 «.9باشیم

ها راهی است به سوی این هدف و اگر  یالوگ صلح بین انساند

های هر چه  ها تأسیس شود گروه انجمنی بنا به دوستی فرهنگ

بگذاریم این بار . بیشتری در داستان دیالوگ صلح شریک خواهند شد

                                                           
 .82هنری توماس، همان، ص . 9
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ها آغازگر سازماندهی صلح باشند این مشارکت وثیقۀ نیرومند و  ملت

 .خواهد بودمتین و صداقت و امانت در کار 
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6کن کردن تجاوز صلح پایدار، در گرو ریشه
 

 االسالم والمسلمین عمید زنجانی حجت

 :توان نتایج زیر را به دست آورد ی در زمینۀ صلح مییها از بحث

تالش بشر در زمینۀ راهیابی به تبیین حقوقی صلح مانند تالش  .9

در  گاه در جهت رسیدن به صلح پایدار متکی بر عدالت هیچ

 .تاریخ زندگی بشر متوقف نگردیده است

های فلسفی همواره در هر دو نوع  ها و دیدگاه ایدئولوژی .2

  .اند اثر مستقیم داشته ،حرکت در راه صلح

شده و یا  صلح معموالً در شرایطی که خطر جنگ احساس می .3

سوز به عنوان راه حلی برای اجتناب  های خانمان برای گریز از جنگ

 .ز و آثار ناشی از آن مطرح بوده استاز جنگ و تجاو

قوی و ضعیف هر کدام صلح را به معنی خاص مربوط به  .2

 .اند موقعیت خود تفسیر کرده

                                                           
 .، سایت ایران نمایهرسالتبرگرفته از مقالۀ روزنامۀ  .9
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های مختلفی دارد که بدون آن  برقراری صلح احتیاج به زمینه .8

 .ها یا صلحی نخواهد بود و یا پایدار نخواهد ماند زمینه

خود قرار داده  صلحی که سازمان ملل متحد آن را شعار اصلی .6

 .های بزرگ است کنندۀ منافع قدرت یک شعار یک بُعدی و تضمین

کنندۀ صلح در سازمان  در شورای امنیت که تنها امید تضمین .7

 .باد رفته است رملل متحد است تا کنون بارها امیدها ب

در زمینۀ  9الملل نظر مورگانتا تئوریسین معروف روابط بین .2

 .تصمیمات شورای امنیت

های مستند سازمان ملل متحد در زمینۀ امیدهای بر باد  گزارش .1

 .رفته

اکنون با توجه به این نتایج نامطلوب مسألۀ صلح را از دیدگاه 

دهیم و محققین را به مقایسه و  اسالم مورد بررسی قرار می

 .طلبیم گیری و داوری می نتیجه

از « صلح»و « سالم»در فرهنگ و فقه سیاسی اسالم دو واژۀ 

ای برخوردارند و در نصوص قرآنی و متون احادیث  اهمیت ویژه

اسالمی برای بیان یک اصل حقوقی و سیاسی به کار برده شده و بر 

 .مشتقات این دو واژه در قرآن چنین آمده. آن دو تأکید شده است

                                                           
 .928، ص راهنمای سازمان ملل متحد. 9
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واژۀ سلم و سالمت و سالم در لغت به معنی بر کنار بودن از  -9

اذ جاء »قلب سلیم . طنی آمده استهای ظاهری و با آفات و بیماری

به معنی سالمتی قلب از آفاتی چون شک، حسد،  9«ربه بقلب سلیم

عبارت از راهی است ( السالم سبل)های سالم  کفر و ریا است و راه

یهدی به اهلل »که در آن آفتی چون ناامنی و خطر وجود نداشته باشد 

 3«لسالم عند ربهملهم دارا»و نیز دارالسالم  2«من اتبع سبل السالم

 .جایگاه امنی است که به دور از آفات و خطرات باشد

و اذا جاءک الذین یومنون »سالم که شعار و درود اسالمی است 

به معنی آرزوی سالمتی و به دور بودن  2«بآیاتنا فقل سالمٌ علیکم

باشد و تحیتی است که  زندگی از آفات و بلیات و خطرات می

دارد که از گذرگاه صبر و استقامت  خداوند به کسانی ارزانی می

8«.سالم علکیم بما صبرتم فنعم عقبی الدار»گذشته باشند 
 

گوید در حقیقت مفهوم آن  که شخصی به دیگری سالم می هنگامی

عا و خواستن سالمت و امنیت باد از خداوند بر تو، این دعا و د

فسلموا علی انفسکم تحیّهً »تحیت موجب نزول برکات و پاکی است 

                                                           
 ..22صافات، آیه . 9
 .96مائده، آیه  .2
 .927انعام، آیه  .3
 .82انعام، آیه  .2
 .22رعد، آیه  .8
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و آنگاه از جانب خداوند متوجه انسان  9«کۀً طّبیۀًمن عنداهلل مبار

به معنی برخورداری انسان از عنایات  2«سالمٌ علی المرسلین»شود  می

ال خوف علیهم و ال هم »باشد  ت وی میخاص الهی و مصونی

 3«.یحزنون

قرآن سالم را درود متعارف بین بهشتیان و سالم واقعی را از 

الیسمعون فیها لغواً و ال تأثیماً اال »داند  خصائص زندگی بهشتی می

و آن نوع زندگی را عاری از هر نوع عوامل  2«قیالً سالماً سالماً

 .شمارد تعرض می

های طالب صلح  عار صلح تنها در برابر انسانسالم به عنوان ش

شود بلکه در مقابل کسانی که با برخورد جاهالنه صلح را به  گفته نمی

و اذا خاطبهم الجاهلون »شود  افکنند نیز سالم گفته می مخاطره می

 8«.قالوا سالماً

آورند درشتی و  قرآن در برابر کسانی که شعار سالم را به زبان می

و ال تقولوا لمن القی الیکم السالم »پذیرد  مانی را نمیناباوری و بدگ

 6«.لست مؤمنا

                                                           
 .69نور، آیه . 9
 .929صافات، آیه . 2
 .992بقره، آیه  .3
 .26و  28واقعه، آیۀ  .2
 .63فرقان، آیۀ  .8
 .12نساء، آیۀ  .6
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ترین حالتی است که انسان به هنگام ورود در  سالم بیانگر مطلوب

 .کند بهشت و دریافت سند جاودانگی آن حالت را احساس می

های مقدس الهی است زیرا مبین واالترین نعمت الهی  سالم از نام

 9«.اله اال هو الملک القدوس السالم هو اهلل الذی ال»است 

گوید معنی آنکه خداوند، سالم است  می البیان مجمعطبرسی در 

آن  توحیداین است که بندگان از ظلم او در امانند و صدوق در کتاب 

دهنده تفسیر نموده و برخی نیز به معنی  را به معنی سالمت و امنیت

اند، عالمه طباطبایی در  سالم از هر نوع نقص و عیب و آفت دانسته

آزار تفسیر نموده و گفته است  نام سالم را به معنی بی تفسیر المیزان

سالم کسی است که رفتارش با تو، به سالمت و عافیت و به دور از 

 2.باشدش رضر

یا »مترادف با صلح و به معنی مسالمت است ( لمبر وزن عِ)لم سِ

( بر وزن عقل)لم و همچنین سَ 3«ایهاالذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه

وان جنحوا للسلم فاجنح »به معنی سازش عادالنه و همزیستی است 

معنی انقیاد و تسلیم به معنی سر فرود آوردن و دین ه و اسالم ب 2«لها

و من یبتَغ غیر االسالم دیناً فلن »هی از آن جهت اسالم نامیده شده ال

                                                           
 .23حشر، آیۀ . 9

 .8قدر، آیۀ  .2
 .202بقره، آیۀ . 3
 .69آیۀ  انفال،. 2
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چون دین واقعی انقیاد در برابر خدا است و سالمت و  9«.یقبل منه

یابد  مسالمت و صلح واقعی در نهاد و ضمیر آدمی هنگامی تحقق می

ان الدّین عنداهلل االسالم »که انسان به انقیاد کامل از خدا رسیده باشد 

 2«.اختلف الذین اوتوا الکتاب اال من بعد ماجائهم العلم بغیاً بینهم و ما

 3«.و القوا الی اهلل یومئذٍ السّلم»و به همین معنی آمده واژۀ سلم 

واژۀ صلح در لغت به معنی مسالمت، سازش و از بین بردن  -2

و صالح از همین ماده و به  8«الصلحُ خیرٌ» 2نفرت میان مردم است

الیه »معنی با عدل و انصاف و شایسته و به دور از هر نوع فساد آمده 

و اصالح به معنی ایجاد  6«یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه

فمن خاف من موصٍ جَنَفاً او اثما فاصلح »صلح و الفت اطالق شده 

ایجاد شایستگی و یا به معنی رفع هر نوع عیب و آفت و  7«بینهم

 2«.تهم و اصلح بالَهُمئاکفّر عنهم سی»

های  های سالم و صلح به صورت اما در احادیث اسالمی واژه

 :کنیم مختلف آمده که به ذکر چند مورد اکتفا می

                                                           
 .28آل عمران، آیۀ . 9
 .91آل عمران، آیۀ  .2
 .27نحل، آیۀ . 3

 .211، ص 2، ج قاموس القرآن .2
 .، مادۀ صلحمفردات راغب .8
 .90فاطر، آیۀ . 6
 .922بقره، آیۀ  .7

 .2محمد، آیۀ  .2
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سالم دادن در نماز : 9«ۀمن و تحلیل الصلوالتسلیم عالمه اآل» .9

 .نشانۀ امنیت و بیرون آمدن از نماز است

رایعه لمن ورده و اَعَزّ الذی شرع االسالم فسهّل شالحمد هلل » .2

ستایش خدایی را  :2«علی من غالبه فجعله أمناً لمن عَلِقَه ارکانَه

را سزاست که اسالم را برای مردم راه زندگی قرار داد و 

های آن را آسان گردانید و ارکان آن را استحکام و عزت  راه

د قرار وآن بگربخشید و آن را وسیلۀ امنیت برای کسی که به 

 .داد

این حدیث « المسلم من سلم المسلمون من لسانه و من یده» .3

و نیز در  967خطبۀ  البالغه نهجکه در متون اسالمی از جمله در 

دهندۀ تقارن و تالزم  آمده نشان 921مجلد اول و صفحۀ  کنزالعمال

 .باشد اسالم و صلح و همزیستی می

که مسلمانان از  معنی حدیث این است که مسلمان کسی است

  .زبان و از دست او در امان و سالمت باشند

احمد بن حنبل در  مسنداین حدیث را که « من اسلم مسلم» .2

هر کس : نقل کرده به معنی آن است که 227مجلد پنجم صفحۀ 

برد و از هر آفت  اسالم آورد در سلم و سالمتی و همزیستی به سر می

                                                           
 .9006، ص 2، ج الشیعه وسایل .9
 .906، خطبۀ البالغه نهج. 2
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ماند و شبیه همین معنی است پیامی که پیامبر به  و آسیبی مصون می

  .«مسلَم تَسلِاَ»امپراطور ایران فرستاد 

: آمده است( عج)حضرت مهدی  در احادیث مزبور به ظهور .8

 .کند زمین را پر از صلح می 9«مال االرض من السلم»

اهلل حتی مالئکۀمن مشی فی صلح بین النبیین صلی علیه » .6

کسی که برای سازش و صلح بین دو نفر گامی بردارد تا  2«یرجع

 .فرستند های رحمت او را درود می برگردد فرشته

دور از  3«لم مصالحهفملعون رجل یبدئه اخوه بالصلح » .7

قدم شود و  رحمت خدا است کسی که برادرش برای صلح با او پیش

 .او امتناع ورزد

 الصلح جائزٌ بین المسلمین االصلحاً اجل حراماً و حرم  .2

 .شود هرگز دروغ محسوب نمی

 یا ابا ایوب االخبرک و ادلک علی صدقه یحبها اهلل و رسوله .1

ای ابوایوب ترا خبر )وا الناس اذا یفاسد و اتباعد تصلح بین

ای که خدا و رسولش آن را  ندهم و راهنمایی نکنم به صدقه

شان به فساد  بین مردم وقتی مردم روابطدارند،  دوست می

 (.گرایید و از یکدیگر دور شدند اصالح کن

                                                           
 .23ابن ماجه، باب فتن، ص . 9

 .9006ص  ،2ج  ،الشیعه وسائل .2
 .906 ۀخطب ،البالغه نهج. 3
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کننده هرگز دروغ  گفتۀ اصالح)المصلح لیس بکاذب  .90

 (.شود نمی

در آیندۀ نزدیک  9«امناًستصالحکم و تصالحون الروم صلحاً » .99

روم با شما مردم به صلحی دست خواهید یافت که موجب امنیت 

 .است

ان المشرکین راسلونا اصلح حتی مشی بعضنا فی الی بعض و » .92

 .2«اصطلحنا

 رتفطصلح و 

قابل انکار نیست که مقتضای فطرت و طبیعت انسان در مناسبات 

سیاسی با  و روابطی که در میادین مختلف زندگی اجتماعی و

کند با قطع نظر از علل و عوامل خارجی حالت  نوعان خود پیدا می هم

باشند و این حالت فطری و طبیعی با سجایای  همزیستی و صلح می

نیک و خصائص عالیه و ملکات اکتسابی و پسندیدۀ انسانی نیز 

پیوندی بس عمیق و غیرقابل تفکیک دارد و اصوالً باید آن را از 

 .ها به شمار آورد یات و وحدت روحی انسانمظاهر معنوی ح

ها از یک  گری و جنگ نیز در میان انسان گرچه حالت ستیزه

 حبّ ۀگیرد و غریز سلسله احساسات سرکش درونی سرچشمه می

                                                           
 .23ابن ماجه، باب فتن، ص  .9

 .963، ص 93، ج الشیعه وسائل. 2
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سازی جنگ و  ذات و حس استخدام و غرائز ناشی از آن دو در زمینه

 .کند گری نقش اساسی را ایفا می تولید حالت ستیزه

جنگ با  ۀنباید از این نکته غفلت داشت که ارتباط عارضولی 

ز درونی ئبرداری از غرا غرایز انسانی تنها در صورت افراط در بهره

باشد و از این رو اگر ما به نظر دقیق عوامل درونی و  قابل قبول می

علل روانی پدیدۀ جنگ را در انسان جستجو نماییم باید انگشت روی 

ز ثانوی که نامش از افراط و ئه اصطالح غراحالت روانی عارضی و ب

باشد بگذاریم و حاالت  ز اولیه میئبرداری از غرا تفریط در بهره

 .انحرافی درونی را عامل اصلی آن بدانیم

از طرف دیگر پیوند فطری و طبیعی و اخالقی مسألۀ همزیستی و 

ق تاریخی نیز مورد یهای عینی و حقا صلح با انسان از نظر واقعیت

یید بوده و اصول و قواعد عقل و فکر و دانش نیز این پیوند معنوی تأ

 9.تر ساخته است را بیش از پیش محکم

ناپذیر  ها جنگ را در زندگی بشر اجتناب گرچه برخی از تئوریسین

دهندۀ  نشان 2دهند دانند ولی دالیلی که در این زمینه ارائه می می

ها و یا  گیر ملت ی دامنهای زندگ انحرافاتی است که در انتخاب شیوه

 .گردد سران آنها می

 اصالت صلح به عنوان یک قاعدۀ حقوقی در اسالم
                                                           

 .891، ص 99همان مأخذ، ج  .9

 .962، ص 93همان مأخذ، ج  .2
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لۀ أترین مس طوری که اولین و مهم لۀ صلح و جنگ همانأمس

الملل موضوعه است در اسالم نیز زیربنای اصلی فقه  حقوق بین

 گردد اما اینکه کدام المللی تلقی می سیاسی خارجی و بنیان حقوق بین

نظر  اصل و کدام امر عارضی و استثنایی است، در میان فقها اختالف

 .شود دیده می

فقها معموالً در مسائل بسیار مهم نخست به تأسیس اصل و قاعده 

پردازند، به نحوی که اگر حالت استثنایی از آن قاعده وجود داشته  می

بر  باشد الزاماً باید با دلیل ثابت گردد و در غیر این صورت قاعده

ها اصل را بر  مثالً در مسئولیت. موارد مشکوک حاکم خواهد بود

برائت و در اعمال دیگران اصل را بر صحت و اصل اولی را در حکم 

اند و از این رو اثبات هر نوع مسئولیت و یا  اسباء بر اباحه گذارده

فساد در اعمال دیگران و حرمت اشیاء منوط به دلیل و نیازمند به 

 .دانند میاثبات شرعی 

لۀ صلح و جنگ نیز سه نظریه به عنوان تأسیس اصل و أدر مس

 .شود قاعده دیده می

دانانی که در زمینۀ تئوری  و حقوق 9مستشرقین از برخی نظریۀ .9

مبتنی بر اینکه  2اند الملل اسالم به بررسی پرداخته حقوق بین

کند  جهاد رابطۀ اصلی دارالسالم را با جهان خارج مشخص می
                                                           

 .969همان مأخذ، ص . 9

 .290، ص 2کافی، ج . 2
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و اسالم از آنجا که نتوانست خوی جنگجویی اعراب را زایل 

سازد از این وسیله برای سرکوب غیرمسلمین استفاده نمود و 

هیابی به ااگر اسالم از صلح سخن به میان آورده صرفاً برای ر

باشد و این در  اسالم در جهان می هدف نهایی است که توسعۀ

 .شرایطی است که جهاد کارساز نباشد

مستند این نظریه آیات جهاد در قرآن است که جهاد را به  .2

مسلمین واجب شمرده و کسانی را که از  ۀعنوان یک فریضه بر هم

گردانند مورد نکوهش شدید قرار داده است و با  جهاد روی برمی

برداشتی سطحی تصور شده است که کلیۀ آیات جهاد مربوط به جهاد 

ور نگاهداشتن جنگ به طور  ابتدایی و معنی جهاد ابتدایی هم شعله

و برداشت  باشد، معنی مستمر بین جهان اسالم و جهان کفر می

صحیح از آیات جهاد را در مباحث آینده مورد بررسی قرار خواهیم 

 .داد

بودن جهاد و نفی وجود آن در اسالم که از استحبابی  ۀنظری  .3

بعضی از تابعین مانند سفیان ثوری و عبداهلل بن شبرعه و عطاء بن ابی 

جهاد امری است اختیاری و استحبابی : اند ریاح نقل شده که گفته

به صورت مزبی و استحبابی است و تنها ب نیست و اوامر قرآنی واج

گونه  گردد، آن دشمنان واجب میضرورت برای رفع تهاجم در موارد 
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قاتلوا المشرکین کافّه کما »و  9«فان قاتلوکم فقاتلوهم» ۀکه از ظاهر آی

 .2شود استفاده می «یقاتلوکم کافّه

زیرا وجوب جهاد . این نظریه مخالف با اجماع فقهای اسالم است

نظر باشد و ظاهراً  امری مسلّم و از نظر اسالم غیرقابل تردید می

این عده از تابعین آن بود که مشروعیت جهاد منوط به دالئل و 

 .اند مجوزهای خاصی است که از آن جمله دفاع را ذکر نموده

، زیرا هدف از جهاد هدایت است است نه هدفوسیله ( جهاد)جنگ 

و جنگ با کفار و کشتار آنها مقصود اصلی نیست و به همین دلیل 

ای  است که اگر هدایت بدون جهاد امکان پذیر باشد چنین طریقه

مقدّم بر جهاد خواهد بود و نیز در جهاد به حداقل و مقدار مورد لزوم 

خاص به شود و در حقیقت ضرورتی است که در مواقع  اکتفا می

 .گردد ناپذیر می میزان ضرورت اجتناب

کند و  مستند این نظریه روایاتی است که از خوی جنگجویی نهی می

کند، از این قبیل است روایتی که  طلبی دعوت می مسلمین را به عافیت

 . «العافیۀایها الناس ال تمنّوا لقاء اهلل و سلو اهلل »: کند ابوهریره نقل می

قهای شافعیه نسبت داده شده گرچه در توجیه ف به که نظریه این

و ت نیست یجهاد قابل مناقشه است، زیرا هدف جهاد هدا ۀانگیز

 و( 90/11یونس، ) «النّاس هُتُکرِ اَفَأنْتَ»هدایت است  ۀاکراه نه وسیل
                                                           

 .919 ۀبقره، آی 9

 .36 ۀتوبه، آی 2
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ولی برداشت کلی در  «.ال اکراه فی الدین»امر دین اکراه بردار است   نه

این نظریه بر اساس عدم اصالت جنگ است و بر این مبنا که جنگ 

 .همواره باید با مجوز شرعی آغاز گردد

ها نسبت داده  نظریۀ منسوخ بودن جهاد که به جنبش قادیانی .2

شده و با توجه به نصوص قرآن و احادیث اسالمی در زمینۀ فریضه 

 .ماند ین نظریه باقی نمیا ۀبودن جهاد جایی برای بحث دربار

ای به معنی اینکه غیر مسلمین مکلفند به  نظریۀ سه مرحله .8

مستند این نظریه . یکی از سه امر تن در دهند، اسالم، پیمان و جنگ

آیۀ جزیه است که پایان جنگ را گردن نهادن به پرداخت جزیه یعنی 

 .قرارداد ذمه معرفی نموده است
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 6بشری آالم تسکین برای تالش

 محمدحسین فروزان

ای که وارد هواپیما شده بود  دانست چرا؟ اما از لحظه خودش هم نمی

شد و  حاال این باال همه چیز کوچک و کوچکتر می. زد دلش شور می

زمان زیادی از . شدند فقط ابرهای سفید بودند که به او نزدیک می

نشدن پرواز نگذشته بود که صدای مضطرب مهماندار خبر از باز 

صدای جیغ و فریاد . زد فهمید چرا دلش شور می حاال می. ها داد چرخ

هواپیما چرخی زد و روی مردابی پر از گل و . از هر طرف بلند شد

 .ها لیز خورد الی محکم به زمین اصابت کرد و روی نی

کرد، انگار پاهایش شکسته بود، شروع  احساس درد شدیدی می

گذشت، چند ساعت بعد صدای  می لحظات به کندی. کرد به لرزیدن

در هواپیما باز شد و مرد . ها را از بیرون شنید آژیر آمبوالنس

                                                           
 .، برگرفته از سایت ایران نمایهراه مردمبرگرفته از مقالۀ چاپ شده در روزنامۀ . 9
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کم کم . سفیدپوشی که یک هالل قرمز روی پیراهنش بود وارد شد

 .احساس آرامش جای اضطراب را گرفت

*** 

اعتقادات و تمایالت بشردوستانه در تاریخ حیات بشری پدیدۀ 

از زمان خلقت آدم تا کنون، بشریت به  .رود جدیدی به شمار نمی

ها، همواره دارای  ها و خشونت ها، نفرت ها و خصومت رغم جنگ

. دوستانه و انسانی مبتنی بر فطرت الهی بوده است احساسات نوع

ها را به  ادیان الهی خصوصاً دین مبین اسالم، کرامت و منزلت انسان

عال در قرآن کریم ترین سطح ارتقا دادند، چنانچه خداوند مت عالی

 «.ما به بنی آدم کرامت بخشیدیم»: فرماید می

رعشه بر اندام ... از طرفی همواره با شنیدن نام سیل و زلزله و 

افتد و وقوع حوادث غیرمترقبه در زندگی بشر و وجود  انسان می

رسانی به آنها را در هنگام وقوع این  سازمانی که وظیفه امداد و کمک

ها بوده  های انسان ترین دغدغه د، یکی از بزرگحوادث داشته باشن

 .است

یافته و  های هماهنگ بشردوستانه به صورت سازمان اما تالش

ای مدرن و  المللی پدیده های بین نامه مبتنی بر یک سلسله توافق

منحصر به دنیای معاصر است که عمر آن از یک قرن و نیم تجاوز 

 .کند نمی



 

237 

های فعال در این زمینه  ن سازمانتری ترین و مهم از جمله بزرگ

است که در راستای  هالل احمرو  صلیب سرخسازمان جهانی 

های نیازمند استمداد، گام  اهداف خود همواره در راه یاری به انسان

 .برداشته است

 تاریخچۀ تأسیس

المللی در نیمه دوم قرن  های بین همزمان با ظهور پدیدۀ سازمان

. نوزدهم میالدی صلیب سرخ و هالل احمر پا به عرصه وجود نهادند

میالدی جنگ خونینی بین ارتش اتریش و  9281ژوئن سال  22در 

 96فرانسه در محلی به نام سولفورینو در ایتالیا در گرفت که در مدت 

نفر کشته و مجروح شدند و مجروحین زیادی هزار  20ساعت نبرد، 

 .گونه کمک و رسیدگی در صحنه جنگ افتاده بودند بدون هیچ

بار بود،  بازرگان سویسی که شاهد این وقایع تأسف« هانری دونان»

انگیز مجروحین قرار گرفت و با  تحت تأثیر وضعیت رقت

درمانی های امدادی  دهی داوطلبانی از روستاهای اطراف، گروه سازمان

 .رسانی به مجروحین تشکیل داد را برای کمک

پس از پایان جنگ دونان در کتابی به ذکر خاطرات جنگ پرداخت 

های امدادی و  و در انتها دو پیشنهاد مطرح کرد؛ اول تشکیل گروه

درمانی داوطلبانه در کشورهای مختلف که در زمان صلح آموزش 

شتابند و دوم تصویب ببینند تا در وقت جنگ به یاری مجروحان ب
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ها متعهد به حمایت و  المللی که بر اساس آن دولت یک معاهدۀ بین

 .های امدادی شوند محترم شمردن چنین گروه

های ملی صلیب  بعدها پیشنهاد اول دونان منجر به تأسیس جمعیت

کشور جهان گسترش یافته  972سرخ و هالل احمر شد که امروزه به 

الملل  و پیشنهاد دوم او منتهی به تصویب قراردادهای حقوق بین

به تصویب رسید و  9262بشردوستانه موسوم به ژنو شد که در سال 

سالروز تولد هانری دونان را یادآور روز  جهان نیز روز هشتم ماه مه،

 .نامید هالل احمرو  صلیب سرخصلح، 

یابی به  در راستای دست 9302ماه سال  فروردین 92ایران نیز در 

اهداف مورد نظر جمعیتی را تأسیس کرد که توسط دولت وقت به 

المنفعه امدادی به رسمیت شناخته شد و پس  عنوان یک جمعیت عام

رسماً به عنوان  «هالل احمر»قالب این جمعیت با نام از پیروزی ان

 .ترین سازمان در این زمینه به فعالیت پرداخت بزرگ

 طرف جمعیتی بی

دکتر حمیدرضا دهقان، مدیر کل جمعیت هالل احمر استان تهران 

المللی  های این جمعیت در راستای قراردادهای بین با اشاره به فعالیت

 20ر جمهوری اسالمی ایران با حدود جمعیت هالل احم»: گوید می

رسانی امدادی در  سال سابقۀ خدمت بشردوستانه و تجربۀ خدمات

المللی همواره به کلیۀ تعهدات و قراردادهای  های ملی و بین عرصه
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های صلیب سرخ و هالل  المللی مربوط به اهداف وظایف جمعیت بین

مان امداد ترین ساز این جمعیت که بزرگ. احمر پایبند بوده است

المللی نیز خدمات گسترده  سوانح در داخل کشور است در سطح بین

آمیزی ارائه داده است، چنانچه دبیر کل وقت فدراسیون  و موفقیت

هنگام دیدار خود از ایران در « آقای جرج وبر»المللی صلیب سرخ  بین

جمعیت هالل احمر ایران را با توجه به میزان فعالیت و  72سال 

این جمعیت . کشور برتر دنیا معرفی کرد 8دادرسانی جزو کیفیت ام

سال جنگ  2های داخلی، از جمله  همچنین در صحنۀ فعالیت

  شمال کشور، هجوم پناهندگان عراقی و سیل بزرگ ۀتحمیلی، زلزل

ویژه مناطق جنوب، به یاری ه کشور ب 77و  72، 79های  سال

 «.دیدگان شتافته است آسیب

ۀ جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی وی وظایف کلی و عمد

المللی ارائه خدمات امدادی در  ایران را در هر دو سطح ملی و بین

ریزی و اقدام در جهت  هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی، برنامه

آمادگی مقابله با حوادث و آموزش عمومی در این زمینه، ارسال 

در صورت کمک و اعزام عوامل امدادی درمانی به سایر کشورها 

بخشی و ارائۀ خدمات اجتماعی در جهت  لزوم، کمک به امر توان

تسکین آالم آوارگان و پناهندگان و معلولین، ارائه خدمات داوطلبانه، 

های انسانی و رشد فرهنگی افراد  تالش در جهت دفاع از ارزش
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جامعه و کوشش در راستای برقراری دوستی و تفاهم متقابل میان 

کمک به تهیۀ دارو و وسایل و تجهیزات پزشکی جوانان جامعه و 

در »: افزاید مورد نیاز مراکز درمانی ـ بهداشتی و آموزشی دانسته و می

این راستا جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران، با تشکیل 

های چهارگانه، امداد و نجات، داوطلبان، جوانان و تدارکات  سازمان

بخشی سعی در رسیدن به  وانپزشکی و همچنین معاونت درمان و ت

خود دارد تا به این وسیله بر رنج تمام  ۀاهداف از پیش تعیین شد

دردمندان نیازمند مرهم نهد و در این بین به عنوان یک حامی کامالً 

 «.دیدگان را بگیرد طرف تنها جانب آسیب بی

 سازمان امداد و نجات

کند که  میصراحت اعالم ه نامه جمعیت هالل احمر بساسا 3مادۀ 

اولین وظیفه جمیعت ارائه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث و 

. در داخل و خارج از کشور است... سوانح طبیعی مثل سیل، زلزله و 

 ۀهای اولیه در حوادث غیرمترقبه به وسیل این ماده همچنین ارائۀ کمک

 ریزی و اقدام در جهت آمادگی مقابله با حوادث و امدادگران، برنامه

سوانح و آموزش عمومی به منظور ترویج فرهنگ خودامدادی و 

ها و اعزام عوامل امدادی و درمانی به سایر  ایمنی و ارسال کمک

بدین . شمارد کشورها را از جمله وظایف اصلی این جمعیت برمی

ترین  ترین و محوری منظور سازمان امداد و نجات به عنوان اصلی
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آموزشی، عملیاتی، مخابراتی،  ۀسازمان جمعیت با امکانات گسترد

ها به تالش  هوایی، دریایی و نیروی انسانی با همکاری سایر سازمان

 .پردازد در جهت نیل به این اهداف می

 سازمان داوطلبان

المللی صلیب سرخ و هالل احمر  یکی از اصول اساسی نهضت بین

در این سازمان وظیفه دارد مبتنی بر اصول و . خدمات داوطلبانه است

راستای اهداف جمعیت، با بسیج نیروی انسانی نسبت به بهبود 

پذیر اقدام کند، لذا سازمان داوطلبان با هدف  زندگی مردم آسیب

مندی از  پذیر از طریق سازماندهی و بهره حمایت از نیازمندان آسیب

توان اقشار و افرادی که داوطلبانه به عضویت افتخاری جمعیت 

 .داند تأسیس گردی درآمده

 سازمان جوانان

شمسی به  9326آبان  92اساسنامه سازمان جوانان جمعیت در 

تصویب رسید و بر اساس آن مقرر شد وزارت فرهنگ و هنر وقت با 

همکاری جمعیت تشکیالتی را ایجاد نماید تا بر اساس آن فعالیت 

 .جوانان در این جمعیت را سازماندهی کند

باال بردن سطح بهداشت فردی و نوع،  از همان ابتدا، خدمت به هم

المللی از جمله رئوس  دوستی و تفاهم بین ۀاجتماعی و ایجاد و توسع

 .سازمان جوانان محسوب گردید یها فعالیت
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پس از پیروزی انقالب این سازمان با رویکردی جدید، عالوه بر 

ها،  برگزاری مسابقات، اردوهای آموزشی و برپایی نمایشگاه

های آموزشی، در مواقع بروز  های هنری و کالس ن وها و کان کتابخانه

های  پشتیبانی و امدادرسانی و در مواقع عادی به اجرای برنامه ۀحادث

 .پردازد المنفعه و خدمات داوطلبانه می عام

 سازمان تدارکات پزشکی

 ۀهای گوناگون عرص اش در حوزه این سازمان با شمول همه جانبه

های دارویی، مرکز  ازی مرکز فوریتاند بهداشت و درمان و با راه

 ۀتدارکات درمانی، سازمان تولید لوازم پزشکی، دارویی، کارخان

ها مرکز  پزشکی، مرکز رفرانس دیالیز، ده سازی، مرکز چشم سرنگ

ترین و  خدمات پزشکی، یکی از قوی ۀفعال دیگر و همچنین ارائ

 .آید های جمعیت هالل احمر به حساب می مؤثرترین پایه

 !همیشه آماده

بلکه در زمان  تجمعیت هالل احمر نه تنها در زمان بال و مصیب

ای که  بشردوستانه ۀسکون و آرامش هم فعال است و مبتنی بر وظیف

ها را مورد توجه  دارد همواره فعالیت در جهت برقراری آرامش انسان

 .خود قرار داده است

و همچنین مرکز  مرکز درمانی ویژه 98اندازی  در این راستا با راه

خدماتی چون ارتوپدی فنی،  ۀبخشی، به ارائ جامع مرکز جامع توان
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ضمن ارائه ... شناسی و  فیزیوتراپی، ایزوکنتیک، کاردرمانی، شنوایی

های عمومی و تخصصی نیز  خدمات به معلولین، در بخش آموزش

 .های متعددی داشته است تحقیقات و فعالیت

است که هر یک از افراد جمعیت  در انتها ذکر این نکته ضروری

اساسنامه جمعیت  2 ۀچه عضو و چه داوطلب با الگو گرفتن از ماد

هر  ۀگذارند و به یاد دارند که وظیف های آن احترام می همواره به آرمان

 :فرد در این سازمان

ها و کوشش  تالش برای تسکین آالم بشری، تأمین احترام انسان»

ها  تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملتدر جهت برقراری دوستی و 

ها بدون در نظر گرفتن  و همچنین حمایت از زندگی و سالمت انسان

 «.گونه تبعیض میان آنهاست هیچ

 

 نوشت پی

 حادثه این از بعد که پزشکان از یکی واقعی سرگذشت اساس بر. 9

 .عضو داوطلب جمعیت هالل احمر گردید
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(6)تقسیم مسئولیت 
*

 

 

ما  ۀدر زمان ما استعمالش خیلی رایج است، هم «مسئولیت» ۀکلم

شنویم و معنای آن را  گوئیم و می چندین بار این کلمه را می یروز

دانیم، با این حال بد نیست که معنای این کلمه شرح داده  مجمالً می

دار  مسئولیت یعنی عهده: شود تا بهتر متوجه مسئولیت خود شویم

کند و اگر  ای که از انسان پرسش می بودن انجام کاری در مقابل قوه

 .کند میکوتاهی شد عقوبت 

 قانونی است کاری مثالً ۀفرض کنید از طرف دولت که یک نوع قو

شود که او حساب  شخصی واگذار می ۀای به عهد حسابداری اداره

گیرد نگاه دارد و اگر کسر بیاورد از او  دهد و می هایی را که می پول

بیند، این شخص مسئول این کار است  و کیفر می. شود بازخواست می

شود مسئولیت همیشه در  نامیده می «مسئولیّت»که دارد  و این حالتی

 ۀای است که بتواند از مسئول پرسش کند خواه آن قوه، قو مقابل قوه

قانونی دیگر نسبت به زیر  ۀدولت یا هر قو ۀخارجی باشد مانند قو

معنوی باشد مانند وجدان خود انسان که از انسان  ۀدست خود، یا قو

خطا آدمی را از راه عالمت درونی کند و در صورت  پرسش می

                                                           
، به قلم حسینعلی راشد، (9322-9391، روزنامۀ اطالعات)برگرفته از کتاب مقاالت راشد  *

 .9329تهران، اطالعات 
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کند یا مافوق این دو قوه باشد مانند مسئولیت مخلوق در  عقوبت می

زیرا قدرت خدا  ،هاست مسئولیت ۀمقابل خالق بزرگ که مافوق هم

چرا که خدا  ،حقها است ۀحق خدا مافوق هم ،قدرتهاست ۀمافوق هم

همه است و  ۀهمه را آفریده و مالک جان و نگهدارنده و روزی دهند

ای معین کرده که از آن پرسش خواهد کرد و  برای هر مخلوقی وظیفه

ای که عهده دارند با علم و توانایی کوتاهی کرده  اگر در انجام وظیفه

پس مسئولیت یعنی ملزم . باشند آنها را عقوبت شدید خواهد فرمود

 بودن انسان به انجام وظیفه و استحقاق اینکه از او پرسش شود و به

دار وظیفه که مستحق است از او پرسش  همین جهت شخص عهده

ای که حق دارد از وی  شود او را مسئول گویند و به این قیاس قوه

پرسش کند باید سائل نامیده شود ولی استعمال کلمه سائل در این 

 .مورد مصطلح نشده است

های انفرادی  یک نوع وظیفه: هر کس دو نوع وظیفه به عهده دارد

های اجتماعی که  بوط به شخص اوست و یک نوع وظیفهکه مر

: جامعه است و بنابراین مسئولیت بر دو نوع است ۀمربوط به او و هم

هرکس موظف است  مثالً. (مسئولیت انفرادی و مسئولیت اجتماعی)

جسم خود را سالم نگه دارد، مال خود را حفظ کند، عبادت خود را 

ا وظایف انفرادی اوست و ورای نسبت به پروردگار انجام دهد، اینه

اینها مسئولیت انفرادی دارد، یعنی اگر این نوع کارها را انجام ندهد از 
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شود که چرا کارهای مربوط به شخص خود را انجام  او پرسش می

و هرکس موظف است که مقررات اجتماعی را رعایت . نداده است

رست انجام کند د کند یعنی کار خود را که جامعه از آن استفاده می

آبرویی جامعه نشود، آب و  در مال جامعه خیانت نکند، باعث بی. دهد

مطالبی . کند آلوده نسازد هوا و معبری را که جامعه از آن استفاده می

اینها . که باعث گمراهی و فساد اخالق جامعه است پراکنده نکند

وظایف اجتماعی اوست و برای اینگونه وظایف مسئولیت اجتماعی 

یعنی اگر از اینگونه وظایف تخلف کند از لحاظ حقی که مربوط دارد 

جامعه است و خود او نیز یکی از صاحبان آن حق است از او  ۀبه هم

پس مسئولیت انفرادی برای کارهایی است که مربوط . شود پرسش می

به شخص است و مسئولیت اجتماعی برای کارهایی است که مربوط 

نامند  لیت را مسئولیت مشترک هم میبه عموم است که این نوع مسئو

فرض کنید . دار این نوع وظایفند و همه مسئولند زیرا که افراد عهده

ها  ها و کوچه خیابان ۀشود و در هم نهر آبی است که وارد شهر می

این آب مال همه . مردم از آن استفاده می کنند ۀکند و هم گردش می

را آلوده نسازند ولی  ند که آنا همه است و همه موظفبه و متعلق 

شود، این نوع  یعنی از آنها پرسش می ؛اگر آلوده ساختند مسئولند

 ۀکه هم ،مسئولیت را گویند مسئولیت اجتماعی یا مسئولیت مشترک

اند به رعایت حقی که مربوط است به همه، اما همین  افراد موظف
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ز شود، یعنی هر فردی ا مسئولیت اجتماعی مشترک بر افراد تقسیم می

این مسئولیت سهمی دارد مختص به خودش، به این معنی که هر فرد 

خود عمل کرد  ۀموظف است که آب را آلوده نسازد اگر به این وظیف

او نیکوکار است، هرچند تمام افراد دیگر عمل نکنند و اگر او به 

خود عمل نکرد گنهکار است اگرچه تمام افراد دیگر عمل  ۀوظیف

 .بکنند

همه  بهامور اجتماعی از قبیل همان نهر آب است که متعلق  ۀهم

است و همه مسئول حفظ آن هستند و مسئولیت آن بر افراد تقسیم 

کنند که هرگاه در  بعضی گمان می. به نسبت خودش  هرکس. شود می

خود عمل نکردند و حق اجتماعی  ۀامور اجتماعی باقی افراد به وظیف

شدن حق اجتماعی دیگر الزم نیست را ضایع ساختند پس از ضایع 

ۀ افراد کنند هرگاه بقی گمان می خود عمل کنند مثالً ۀکه آنها به وظیف

پس از  ،آلوده ساختند و این حق عمومی فاسد شد نهر آب را مثالً

آلوده شدن آب دیگر الزم نیست که آنها در قسمت خودشان مواظبت 

 ،دیگری بر آن بیفزایند بلکه آنان نیز آلودگی ،کنند که آب آلوده نشود

این گمان غلط است زیرا چنانکه گفتیم مسئولیت تقسیم . باکی نیست

شود بر افراد و هرکس در سهم خود موظف است که آنچه مربوط  می

چه دیگران قسمت مربوط به خود را انجام  ،به اوست انجام دهد

بدهند، چه ندهند این نکته را که تقسیم مسئولیّت است و هرکس 
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ول قسمت مربوط به خویش است نیک به خاطر بسپارد و پس از مسئ

این در امور اجتماعی هرچند تمام افراد از وظیفه خود تخلف کنند 

 مثالً: شما یکی از آن سمت مربوط به خود را درست انجام دهید

هرچند تمام افراد در کوچه و خیابان آب دهان بیندازند شما یکی 

وی همه میزها مدتی بماند و آلوده شود میندازید، هرچند پرونده در ر

یا منحرف گردد شما مقید باشید که از روی میز شما یکی پاک و 

آوری  مورین در جمعأدرست و به موقع رد شود، هرچند همه م

ملت است کوتاهی کنند و کم و زیاد کنند  ۀمالیات که مربوط به خزان

 ۀهرچند همشما یکی قسمت مربوط به خود را با صحت انجام دهید، 

پرستاران در مراقبت بیمار کوتاهی کنند تا بیمار مردنی شود شما یکی 

مور پرستاری او هستید درست دقت کنید و آن أدر آن ساعت که م

. شماست به موقع بدهید ۀقسمت از دوا و غذای بیمار را که بر عهد

برای آنکه شما مسئول عمل خودتان هستید، مسئول عمل دیگران 

امور اجتماعی مانند همان نهر آب پیش از ما جاری بوده  ۀرشت. نیستید

که ما هم یکی از  در این چند سالی .و بعد از ما جاری خواهد بود

آید تا  زیر دست ما می ،افراد جامعه ایم از وقتی که یکی از این کارها

رود این یک قسمت از آن کار که به  وقتی که از زیردست ما بیرون می

گیرد مسئولیتش بر ماست و باید آن را درست انجام  ما تعلق می ۀعهد

 . دهیم و به کار دیگران کاری نداشته باشیم
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اجتماعی و مسئولیت مشترک باید ناظر دیگران  ۀبلی به حکم وظیف

دهند یا نه و هرگاه ببینیم آنها در  خود را انجام می ۀباشیم که آیا وظیف

ر باشد به نصیحت یا که میس کنند درصورتی انجام وظیفه کوتاهی می

خود را انجام دهند ولی در هر حال  ۀاجبار وادارشان کنیم که وظیف

خود را انجام بدهند یا ندهند ما باید کار خود را نیکو  ۀچه آنها وظیف

انجام دهیم تا سرافراز و آزاد باشیم و از چنگ عقوبت دنیوی و 

 .مالمت وجدانی و کیفر الهی رهایی یابیم

92/8/9322 
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(2)سیم مسئولیت تق
*

 

 

یکی از اصول اساسی اسالم همین تقسیم مسئولیت است زیرا که 

در دین اسالم هر فرد خواه مرد یا زن همین که بالغ شود یعنی از 

به عبارت دیگر  ،ش نمایان شودا مردی یا زنی ،دوران کودکی گذشته

مردان یا زنان شود و عاقل باشد و  ۀبرسد به حدی که باید وارد دست

ای که  مربوط به خود را داشته باشد و از وظیفه ۀتوانایی انجام وظیف

مسئول آن قسمت از  برایش مقرر است آگاه شود، آن فرد مستقالً

 ۀاگر وظیف. کارهای انفرادی و اجتماعی است که مربوط به اوست

درخور پاداش و  خود را انجام داد نیکوکار است و شایستۀ تمجید و

خود را انجام نداد گنهکار است و سزاوار مالمت و  ۀاگر وظیف

. مستحق عقوبت، خواه دیگران وظایف خود را انجام بدهند یا ندهند

تکلیف نیست و هیچ  مسئولیت یعنی بی در اسالم هیچ فرد آزاد و بی

فرد مسئول عمل دیگری نیست و هیچ فرد بار گناه دیگری را برگردن 

به هر فرد  ،خدا هر فرد را مستقل آفریده. تواند بگیرد یرد و نمیگ نمی

چشمی داده که با چشم خودش ببیند و گوشی داده که با گوش 

در دین اسالم . خودش بشنود و عقلی داده که با عقل خودش بفهمد

                                                           
 ، به قلم حسینعلی راشد،(9322-9391،روزنامۀ اطالعات)برگرفته از کتاب مقاالت راشد  *

 .9329تهران، اطالعات 
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نه عبادت . مکلف است هم که موافق با طبیعت است هر فرد مستقالً

. کند نه گناه دیگری به او ضرری وارد می رساند دیگری به او نفعی می

تواند با چشم دیگری ببیند و یا با گوش دیگری بشنود  کس نمی هیچ

پس هیچ فرد  ؛و یا با زبان دیگری بگوید یا با عقل دیگری فکر کند

دیگری را انجام دهد یا بار گناه دیگری را بر گردن  ۀتواند وظیف نمی

 .گیرد

کنند هرچند  خودشان فکر نمی بعضی افراد هستند که با عقل

مطالب بدیهی بر آنها عرضه شود که مانند آفتاب روشن باشد باز این 

که به عقل خویشتن مراجعه  اندازه استقالل برای خود قائل نیستند

نمایند و خودشان صحت و بطالن آن را بفهمند بلکه گردنشان پیش 

کنند و  می کسانی کج است که بر فکر  و عقل آنها مستبدانه حکومت

 .پذیرند می ،هرچند مخالف صریح عقل باشد ،چه آنها بگویند هر

مانند این است که بخواهند با چشم  گونه بدبختان عیناً عمل این

دیگری ببینند یا با گوش دیگری بشنوند و یا غذای خود را با معده 

گونه کسان را بدبخت نامیدم برای آن  اینکه این! دیگری هضم کنند

دیگری  ۀخدا اینها را مستقل آفریده و اینها خودشان را بنداست که 

خدا همان چشم و گوش و عقلی که به دیگران . اند مانند خود ساخته

داده به اینها هم داده ولی اینها از آن استفاده نکردند و به این جهت 

تر از  گونه کسان را در ردیف چهارپایان شمرده بلکه گمراه خدا این
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زیرا چهارپایان هرکدام اعتمادشان به همان  ؛ده استچهارپایان شمر

نیروی حس و فهمی است که خدا به خودشان داده و هرگز 

به چهارپای   خواهد بخورد ی که مییچهارپایی برای تشخیص جو

حریت بشر به عقل  گونه افراد پست و بی کند اما این دیگر مراجعه نمی

اندازند بلکه  را به کار نمیآن  و فهم خود هیچ اعتمادی ندارند و اصالً

خواهند با تشخیص دیگری مانند خودشان حقیقت را دریابند و  می

کاری بکنند که او هم فرصت را غنیمت شمرده، خوب بر دل و عقل 

اینها . ها مسلط شود و استبداد ورزد و حتی چشم و گوش این حیوان

م او نیست که آدمی تسلی هدانند که جز خدا هیچ مخلوقی شایست نمی

گونه حاجتی به انسان ندارد  شود زیرا آنکه غنی مطلق است و هیچ

ند از کجا ا اما غیر خدا که مانند خود انسان محتاج ؛فقط خداست

آنها ما را شکار خود  ،معلوم که اگر ما خود را تسلیم آنها کنیم

از این جهت مسلمان کسی را گویند که تسلیم خدا شود و  ؛نسازند

بندگی هیچ موجودی را بر گردن نیندازد و  ۀا رشتو غیر از خد ،بس

برای آنکه انسان بتواند این حریت را برای خود محفوظ دارد خدا 

بنابراین  .در جان او گذارده است که نام آن عقل است نوری از خود

کسانی که این نور الهی را در وجود خود خاموش کنند و استقالل و 

بندگی  ۀوار رشت نند و بهیمهحریت خدادادی را از خویشتن سلب ک
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دیگری را به گردن اندازند آیا چنین کسانی از دوزخ رهایی خواهند 

 .اند اهل جهنم داشت؟ نه واهلل اینها محققاً

باری به حکم استقاللی که خدا به هر فرد داده مسئولیت هر فرد 

 ۀفرد از ماد در امور اجتماعی از مسئولیت افراد دیگر جداست، هر

آید و با روح مخصوص به خود زندگی  خود پدید می مخصوص به

خورد و با عقل خود  کند و روزی مخصوص به خود را می می

ما . باشد خوابد و مسئول عمل خود می فهمد و در قبر خود می می

به ما مربوط  !صاحب این عالم و مسئول کارهای این جهان نیستیم

ما  !جهان آباد شد یا ویران !نیست که دیگران عدالت کردند یا ستم

مسئول آن اندازه از کارهای این جهانیم که زیر قدرت و اختیار ما 

باید آن اندازه کار را که مربوط به ماست نیک انجام . شود واقع می

یک نفر خمیرگیر  مثالً. بدهیم و کارها را مخلوط به یکدیگر نکنیم

د، به اندازه در آن باید آرد زیر دست او که آمد آن را نیکو خمیر کن

. بگذارد تا نیکو برسد. نمک بریزد، نیکو مشت دهد تا روغنش درآید

نجام دهد خواه او باید این کار را خوب ا ،این کار مربوط به اوست

آرد را خوب تهیه کند یا بد و  ،آرد است ۀمور تهیآنکه پیش از او مأ

در هر حال  .مور پخت خمیر نان را خوب بپزد یا بدأخواه بعد از او م

او نباید مسئولیت خود را مخلوط با مسئولیت دیگران کند و به عذر 

اینکه شخص پیش از او آرد را خراب کرده و شخص بعد از او نان را 
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بد خواهد پخت او هم خمیر را خراب کند که این عذر پذیرفته 

این اعمال نیست بلکه مسئول عمل  ۀزیرا او مسئول هم .نیست

این  ۀاینها به هم مربوط است و باالخره هم ۀهم اگرچه ،خوبش است

 ۀکارها برای این است که به مردم نان خوب برسد و هرگاه بقی

همکاران وظیفه خود را انجام ندهند آن مقصود که نان خوب است 

با این حال در مقام مسئولیت، . برای مردم حاصل نخواهد شد

ص پیش از خود تواند باید شخ بلی تا می. مسئولیت هر کس جداست

و شخص بعد از خود را نیز به نصیحت یا اجبار وادار کند که آنها هم 

کار خود را خوب کنند ولی اگر آنها نکردند، این نباید کار خود را 

 .خراب کند

زیرا  ؛بزرگی دارد ۀاین معنای تقسیم مسئولیت است و این فاید

اگر اصل تقسیم مسئولیت در کار نباشد افراد جامعه هر یک کار را به 

اینکه دیگری کار خود را  ۀگردن دیگری خواهند انداخت و به بهان

نکرده آنها نیز نخواهند کرد و خویشتن را معذور خواهند شمرد و در 

کارهای اجتماعی مختل خواهد ماند اما با  ۀآن صورت همیشه هم

هر کس ملزم است کار مربوط به شخص خود را  ،اصلرعایت این 

افراد دیگر کار خود را خراب کنند و  ۀاگرچه هم ،درست انجام دهد

که بعضی از این افراد مقید شدند و آن قسمت  با این کیفیت همین

قسمتی از کارها درست  مربوط به خود را درست انجام دادند، اوالً
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شود که  عمل اینها باعث می شناسی و صحت شود و ثانیاً وظیفه می

بعضی از افراد دیگر نیز از اینها یاد گیرند و کار خود را درست انجام 

 .دهند و به تدریج صالح بر فساد غلبه کند

چرا باید به حکم اینکه دیگران فاسدند ما صالح عمل را رها کنیم 

و چرا ما آنقدر ثبات قدم نداشته باشیم که به حکم اینکه ما صالحیم 

 گران ناچار شوند دست از فساد بردارند؟دی

خرج دهید و اگر تمام ه در راه صالح و انجام وظیفه ثبات قدم ب

د که صالح شما در یدنیا فاسد شوند شما مشوید و مطمئن باش

 .دیگران اثر خواهد کرد

20/8/9322 
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اخالقی فیض کاشانی ۀسعادت و فضیلت در اندیش
*

 
 دهقانی فیروزآبادیوحید  /ماریه سیدقریشی

 چکیده

کند که هر  فیض در تبیین مفهوم عام فضیلت به این نکته اشاره می

امر خیری که انسان را در نیل به سعادت اخروی دور کند، رذیلت 

از منظر وی به طور کلی فضایلی که انسان را در نیل به سعادت . است

نفسانی، فضایل ): شوند رسانند، به چهار دسته تقسیم می یاری می

فضیلت به معنای . (فضایل بدن، فضایل اجتماعی، فضایل توفیقی

خاص و یا همان فضایل اخالقی، در حقیقت جزئی از فضایل نفسانی 

فیض . (حکمت، شجاعت، عفت و عدالت): هستند که عبارتند از

تقسیم ( اخروی)و حقیقی ( دنیوی)سعادت را به دو قسم مظنون 

از دیدگاه وی کمال و سعادت نهایی انسان منحصر به . کند می

شناخت خدای متعال است، البته سعادت امری ذو مراتب است و 

                                                           
 .27، شمارۀ 9312، سال هشتم، بهار نامۀ اخالق فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی پژوهشبرگرفته از  *
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ها ارتباط مستقیمی با درجات ایمان و توحید  مراتب سعادت انسان

ای است که انسان  عادت، در حقیقت مرتبهس ۀباالترین مرتب. آنها دارد

یابد؛ اما با  به معرفت شهودی نسبت به پروردگار خویش دست می

ای از  این حال افرادی که از ایمان تقلیدی هم برخوردارند، به مرتبه

 . شوند سعادت نائل می

غیراخالقی،  اخالقی،فضایل فضیلت،سعادت،خیر،فضایل:کلیدی واژگان

 .فیض کاشانی

 لهأطرح مس

اخالق بوده  ۀچیستی سعادت از مسائل بنیادین در اخالق و فلسف

ها و رویکردهای مختلفی از سوی  و هست و در طول تاریخ، دیدگاه

اندیشمندانی همچون سقراط، افالطون، ارسطو و به تبع آن، فیلسوفان 

سینا و مالصدرا و  مسکویه، ابن و اندیشمندان مسلمان مانند فارابی، ابن

از سوی دیگر، بحث از . سعادت بیان شده است ۀمان درباردیگر حکی

مندی انسان نیز همواره مورد توجه اندیشمندان و مکاتب  فضیلت

مختلف اخالقی بوده است؛ چرا که تشخیص و شناخت و تبیین دقیق 

ای در تکامل و  های علمی اکتساب آنها، نقش ویژه فضایل و راه

کند و از همین جهت، هر یک از این  مندی انسان ایفا می سعادت

شناسی خود، به تبیین  اند تا بر اساس مبانی انسان ها کوشیده نظام

فیض کاشانی نیز از جمله . مفهوم فضیلت و اقسام آن بپردازند



 

281 

اندیشمندان و متفکران مسلمان است که به دلیل تسلط بر علوم 

وی در . ائل اخالقی داشته استمعقول و منقول، نگاه جامعی به مس

باید آن  که به حق می البیضاء فی تهذیب االخالق محجۀکتاب شریف 

غزالی خواند، با رویکرد تلفیقی و با توجه به  احیاءالعلومرا احیاکنندۀ 

آیات و روایات و معارف اهل بیت، عالوه بر تبیین مبادی و مبانی 

قی را بررسی نموده و های اخالقی خود، فضایل و رذایل اخال اندیشه

را بر طرف ساخته که  احیاءالعلومها و نواقص کتاب  خوبی کاستیه ب

وی در کتاب . خود سبب تحولی عظیم در علم اخالق اسالمی است

و با توجه به  ، نیز با همین رویکردالحقائق فی محاسن االخالق

های عرفانی موجود در منابع اصیل دینی به توضیح آرا و  آموزه

های  پردازد و افزون بر آن از اندیشه های اخالقی خود می شهاندی

کند با استفاده  تابد و تالش می کلی روی برنمیه اخالق فلسفی نیز ب

از قاعده زرین اعتدال، فضایل و رذایل اخالقی را به بهترین وجه 

های اخالقی  بنابراین به دلیل اهمیت و تأثیر آثار و اندیشه. تبیین نماید

نی در تبیین عقلی و گسترش علم اخالق اسالمی، در این فیض کاشا

نوشتار به بازنگری و بازخوانی آرای این اندیشمند مسلمان در مورد 

های نوینی برای  پردازیم تا از این رهگذر، افق سعادت و فضیلت می

تبیین علمی نظام جامع اخالق اسالمی به روی پژوهشگران گشوده 

چیستی سعادت و مراتب آن و سؤال اصلی این پژوهش، . شود



 

260 

همچنین تبیین نقش فضایل در نیل انسان به سعادت حقیقی از دیدگاه 

های زیر  ال به پرسشؤفیض کاشانی است و برای پاسخ به این س

 :دهیم پاسخ می

ای میان سعادت و خیر و لذت وجود دارد؟ فضایل در  چه رابطه

را چگونه  شوند؟ فیض سعادت نظام اخالقی فیض چگونه تبیین می

تعریف کرده است؟ اقسام سعادت و باالترین مرتبه آن از دیدگاه 

 فیض چیست؟

به دلیل ارتباط وثیق سعادت با خیر، فضیلت و اقسام آن، قبل از 

بررسی سعادت و چیستی آن از دیدگاه فیض، ابتدا به این دلیل که 

ا کند، خیر و اقسام آن ر فیض از سعادت، به عنوان خیر مطلق یاد می

کنیم و در ادامه به تعریف فضیلت و تبیین  از دیدگاه وی تبیین می

سپس چیستی سعادت و اقسام و . پردازیم اقسام آن از دیدگاه وی می

های  رابطه آن با ایمان و توحید را بررسی کرده، به تحلیل دیدگاه

 .پردازیم فیض در مورد سعادت و فضیلت می

 ه فیضخیر، نعمت، لذت و اقسام آن از دیدگا

که با سعادت و فضایل اخالقی دارد،  یلذت به علت ارتباط ۀمقول

از مباحثی است که همواره مورد توجه اندیشمندان و فیلسوفان بوده 

؛ 2/997: 9129؛ مالصدرا، 2/328: 9323ارسطو، : بنگرید به. )است

فیض در مورد  .(3/81: 9292الصفاء،  ؛ اخوان817: 9323شهرزوری، 
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گوید و آنها را از جهات  یل سخن میصاقسام آن به تفخیر، لذت و 

از نظر وی، به هر خیر و سعادت و لذت، . کند مختلف بررسی می

شود؛ اما نعمت و خیر  گفته می« نعمت»بلکه به هر مطلوب و مؤثری، 

از این رو هر سببی که انسان را در نیل . حقیقی سعادت اخروی است

: 9297فیض کاشانی، . )یر استبه سعادت اخروی یاری رساند نیز خ

دهد،  بخش ارائه می وی در تقسیماتی که از امور خیر و لذت .(7/977

بینی اسالمی، به عنصر پایداری و ناپایداری توجه  با توجه به جهان

کند؛ با این بیان که کارها و امور خیری که هم برای زندگی دنیوی  می

مند  سودمند و لذت (پایدار)و هم برای زندگی اخروی ( ناپایدار)

باشند، به طور مطلق خیر هستند و اموری که سبب رنج و درد در 

. باشند، به طور مطلق شر هستند می( پایدار)و آخرت ( ناپایدار)دنیا 

را در بر دارند و ( ناپایدار)همچنین اموری که سود و لذت دنیوی 

دهند  را نتیجه نمی( پایدار)برای زندگی اخروی چیزی جز رنج و درد 

و لذت و ( ناپایدار)نیز چیزی جز شر نیستند و اموری که رنج دنیوی 

را به همراه دارند، خیر هستند؛ البته با این ( پایدار)منفعت اخروی 

تفاوت که این دو صورت اخیر، تنها برای اهل تعقل و دانش و بینش 

  (7/978: فیض کاشانی، همان: بنگرید به. )باشد حقیقی قابل درک می

به طور کلی خیر و نعمت را از جهت مطلوبیت به خیر  فیض

خیرات غیرذاتی اموری هستند که انسان . کند لذاته و لغیره تقسیم می
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گزیند، مانند نوشیدن دارو برای  آنها را برای نیل به غایتی دیگر برمی

خیرات ذاتی نیز اموری هستند که به سبب . رسیدن به سالمتی

روشن است که این خیرات، برتر و شوند و  خودشان برگزیده می

خیرات ذاتی نیز خود به دو . باشند تر از خیرات غیرذاتی می کامل

یک دسته آنهایی که همیشه مطلوب لذاته : شوند دسته تقسیم می

رغم مطلوبیت ذاتی،  دیگر خیرات ذاتی هستند که علی ۀهستند و دست

وند، مانند ش گاهی نیز برای دستیابی به امر دیگری مطلوب واقع می

شود و گاهی هم  علم که گاهی برای خودش مورد طلب واقع می

بدیهی است که . برای رسیدن به چیزهای دیگر، مانند ثروت یا مقام

خیراتی که همیشه مطلوبیت ذاتی دارند، نسبت به خیراتی که گاه 

تر و  مایه شوند، گران مطلوب لذاته و گاه مطلوب لغیره واقع می

  .(977: همان. )تر هستند تر و عظیم کامل

فیض پس از تقسیمات مفصلی که از خیر و اقسام آن ارائه 

شمارد که  دهد، نعمت و خیر حقیقی را سعادت اخروی برمی می

بقایی که فنایی برای آن نیست، : امر بازگشت دارد حاصل آن به چهار

سروری که غمی در آن نیست، دانشی که جهلی در آن نیست و 

: فرمایند آن فقری نیست؛ چنانکه پیامبر گرامی اسالم میغنایی که با 

 (922-929: همان)« .زندگانی جز زندگی آخرت نیست»
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بنابراین از دیدگاه فیض، سعادت اخروی آن غایت خیری است که 

ها باید برای رسیدن به آن تالش کنند؛ چرا که این سعادت،  انسان ۀهم

رای آن غایتی وجود ترین خیرات است که ماو ترین و بزرگ کامل

تواند به  شود که انسان چگونه می در اینجا این سؤال مطرح می. ندارد

توانند انسان را به  این هدف دست یابد و کدام یک از امور خیر می

سر منزل مقصود برسانند؟ فیض با تبیین دقیقی که از فضیلت و اقسام 

بنابراین الزم دهد؛  خوبی به این پرسش پاسخ میه دهد، ب آن ارائه می

 .است در اینجا مفهوم فضیلت را از دیدگاه فیض واکاوی کنیم

 تبیین مفهوم فضیلت و اقسام آن از دیدگاه فیض 

فضیلت در لغت به معنای رجحان، برتری، فزونی، مزیت و صفت 

از دیدگاه  .(36/277: 9329دهخدا، . )نیکو و در مقابل رذیلت است

کمک آن در رسیدن به سعادت  فیض، فضیلتِ هر چیزی به اندازه

لقای پروردگار است؛ زیرا هدف انسان جز وصول به سعادت نیست 

و سعادت بنده تنها در لقای پروردگار و موالی خود و تقرّب به 

اوست؛ از این رو هر چیزی به این مقصود کمک کند، برای آن 

کمک آن در وصول به  ۀفضیلت است و ارزش این فضیلت به انداز

 .(7/276: 9297فیض کاشانی، . )ود استاین مقص

کند که هر  در حقیقت فیض مفهوم عام فضیلت را چنین بیان می

چه انسان را به سعادت اخروی برساند، فضیلت است و هر چه انسان 
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البته بدیهی . را به هر نحوی از سعادت اخروی دور کند، رذیلت است

ب انسان به است که فضایل به معنای عام نیز از جهت میزان تقر

پذیر هستند و با توجه به آنچه در  سعادت، اموری ذومراتب و تشکیک

: توان گفت میان خیر، نعمت و اقسام آن از دیدگاه فیض گذشت، می

هر خیر و نعمتی که انسان را به سعادت اخروی برساند، فضیلت به 

 .معنای عام است

دت از دیدگاه فیض، فضایل و امور خیری که انسان را به سعا

 :اند رسانند، به طور کلی چهار گونه اخروی می

 .نفس های فضیلت مانند هستند، اخص و اقرب که سایلیو. 9

 .های بدنی وسایلی که در مرتبه بعدی آنها قرار دارند، مانند مزیت. 2

 فرا را تن گرداگرد و کنند می تجاوز تن حد از که وسایلی. 3

 .خویشاوندان و مال مانند اند، گرفته

 های فضیلت مناسب آنچه و نفس از خارج اسباب میان که وسایلی .2

 .(922: همان. )کنند، مانند توفیق و هدایت نفسانی است، جمع می

رسانند و  اول از فضایلی که انسان را به سعادت اخروی می ۀدست

های  کند، فضیلت فیض از آنها با عنوان وسایل اقرب و اخص یاد می

های نفسانی با توجه به اقسام و  از منظر وی، فضیلت. نفس هستند

گردند؛ چرا که ایمان از  فروعی که دارند، به ایمان و حسن خلق بازمی

 :ستنظر فیض بر دو قسم ا
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علم مکاشفه که شامل شناخت خدا و صفات او و فرشتگان  .الف

 .و پیامبران اوست

 :علوم معامله و حسن خلق که این نیز دو قسم است. ب

 .است« عفت» آن نام که خشم و شهوت مقتضای ترک (9

روی در خودداری از شهوات و ارتکاب  مراعات عدل و میانه (2

خواه لکند و نه هرگونه که دآنها به نحوی که نه آنها را به کلی ترک 

اوست، اقدام ورزد؛ بلکه اقدام و عدم اقدام او بر اساس میزان عدلی 

 .باشد که خداوند بر زبان پیامبرش جاری کرده و فرموده است

هایی که به نفس اختصاص دارد و موجب قرب به  بنابراین فضیلت

 علم مکاشفه، علم معامله، عفت و: شوند، چهار چیز است خدا می

 .(922-923: همان) .عدالت

بندی علوم که فیض بر اساس نظریه  در اینجا الزم است به تقسیم

ه دهد، اشاره کنیم تا جهات مختلف بحث ب شناسی خود ارائه می علم

وی تمام علوم را به دنیوی و اخروی تقسیم . خوبی روشن گردد

های دنیوی تعلّق داشته  علم دنیا آن است که به مصلحت. کند می

: باشد، مانند علم طب و علم حساب؛ علم آخرت نیز بر دو قسم است

اول علمی که مقصود لذاته باشد و دوم علمی که مقصود به آن عمل 

ای برای رسیدن به علم مقصود لِذاته  باشد تا آنکه آن عمل، وسیله

کلی پسندیده است و اگر از آن دنیا اراده شود، ه باشد علم آخرت ب
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علم  .(9223:98فیض کاشانی، . )خواهد شد ملحق به علم دنیا

شهودی و علمی که مقصود لذاته است، عبارت از نوری است که بعد 

آید و به  از پاکیزه ساختن قلب از صفات زشت در دل انسان پدید می

الوجود و به  سبب این نور به معرفت حقیقی نسبت به ذات واجب

 .(همان)د یافت؛ صفات آن به قدر امکان و به افعال حق دست خواه

باشند، مقصود از آنها علمی است که  اما علومی که مقصود لغیره می

انسان را در رسیدن و دستیابی به علم شهودی و مقصود لذاته یاری 

یکی علم اخالق و دیگری علم شرایع : اند رساند و خود به دو قسم می

های  علم شرایع عبارت است از علم به کیفیت عبادت. و احکام

روع از طهارت و نماز و غیره و سایر احکام شرعی و علم اخالق مش

آن  ۀهای پسندیده و ناپسندید نیز آگاهی از احوال قلب، شامل خصلت

 .(91: همان. )است

اول از امور خیر یا به عبارتی فضایلی که انسان را به  ۀبنابراین دست

 ۀرسانند، فضایل نفسانی هستند که بر اساس نظری سعادت اخروی می

اول فضایل  ۀدست: شوند شناسی فیض به دو دسته تقسیم می علم

علوم مقصود لغیره که . دوم، فضایل مقصود لغیره ۀمقصود لذاته دست

حقیقت منشأ فضایل نفسانی هستند همان علم فقه و اخالق است، در 

این . کند که فیض از آنها به علم معامله و عفت و عدالت تعبیر می



 

267 

علوم عملی، انسان را در نبیل به علم مکاشفه و فضایل شهودی که 

 .رسانند باشند، یاری می مقصود لذاته می

فیض برای تبیین معنای دقیق و خاص فضیلت، به شرح حقیقت 

از نظر وی، آنچه مردم دربارۀ . پردازد نیک می خویی و اخالق خوش

کنند، در حقیقت نتیجۀ  حقیقت و ماهیت خلق خوب بیان می

عالوه بر این، در این سخنان تمام . خویی است، نه حقیقت آن خوش

نتایج اخالق نیک شرح و تفصیل داده نشده است؛ بلکه هر کس آنچه 

ر ذهنش حاضر را از نتایج اخالق نیک به ذهنش خطور کرده و د

آنها توجه و : توان گفت بوده، بیان کرده است و به همین دلیل می

ای که شامل  توفیقی در بیان تعریف حقیقی اخالق نیک، حتی به گونه

ها  وی پس از بیان برخی دیدگاه. اند نتایج آن باشد، نیز نداشته ۀهم

 :دنویس دربارۀ حقیقت اخالق و نقد آنها، در تبیین حقیقت اخالق می

اخالق عبارت است از صورت ثابتی برای نفس که اگر از این 

هیئت و صورت، کارهایی که از نظر عقل و شرع ستوده است، به 

خویی نام دارد و اگر کارهای بد از آن صادر  آسانی صادر شود، خوش

. شود شود، آن صورتی که منشأ کارهای بد است، بدخویی نامیده می

 (81: 9223 و 8/12: 9297فیض کاشانی، )

بنابراین فیض نیز مانند بسیاری از اندیشمندان و فالسفه، از افعال 

کند؛ بلکه خلق را  و رفتارهای انسانی به عنوان خلق یا اخالق یاد نمی



 

262 

شمارد که انسان را بدون نیاز به  راسخ نفسانی برمی ۀحالت یا ملک

: 9208 فارابی،: بنگرید به. )دهد فکر و اندیشه، به کارهایی سوق می

: 9297؛ طباطبایی، 2/992: 9129؛ مالصدرا، 88: تا ؛ نراقی، بی22-32

فیض در آثار خود با توجه به تبیینی که از قوای نفس  .(9/373-370

-81: 9223؛ 8/16: 9297فیض کاشانی، : بنگرید به)دهد،  ارائه می

فضیلت به معنای خاص یا به عبارتی فضایل اخالقی را به  ،(60

 :کند که الزم است در اینجا به آن اشاره کنیم می تفصیل بیان

از دیدگاه وی، فضایل اخالقی و به طور کلی اخالق نیک، هنگامی 

شود که ارکان نفس در حالت اعتدال قرار  در باطن انسان کامل می

پس هرگاه این ارکان چهارگانه، برابر و معتدل شوند، اخالق . بگیرند

های استوار پدید  ملکات و هیئتنیک و فضایل اخالقی به صورت 

آیند؛ اما نیروی علم، خیر و صالح و اعتدالش در این است که به  می

آسانی میان گفتار دروغ و راست و عقاید حق و باطل و کارهای 

زشت و زیبا فرق بگذارد و چون این نیرو به دست آمد، ثمرۀ حکمت 

خدا  شود که سرچشمۀ اخالق نیکو همان است که از آن حاصل می

« .فقد اُوتِیَ خیراً کثیراً الحکمۀ مَنْ یُؤت»: اش فرموده است درباره

از اعتدال و نیکویی نیروی خشم به  .(8/16: 9297؛ همو، 81: همان)

شود از اعتدال و نیکویی نیروی شهوت به  تعبیر می« شجاعت»

حالت اعتدال به زیادی گراید،  پس اگر نیروی خشم از. «عفت»
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« جبن و ترس»دارد و اگر به ضعف و کاستی مایل شود، نام « تهوّر»

« حرص»شود و اگر نیروی شهوت به سوی فزونی رود،  نامیده می

نامند و آنچه « خمود»نامیده شود و اگر به کاستی مایل گردد، آن را 

ستوده است، حد وسط است که فضیلت محسوب شود و دو طرف 

البته هرگاه عدل از بین . شود آن، صفات ناپسند و نکوهیده شمرده می

« ستم»برود، فزونی و کاستی ندارد؛ بلکه فقط یک ضد دارد و آن 

است؛ اما حکمت اگر در مقاصد فاسد به صورت افراط به کار رود، 

نام دارد و « نادانی»شود و طرف تفریط آن  نامیده می« خبث و جربزه»

؛ 11-12: همان. )شود نامیده می« حکمت»حالت وسط همان است که 

بنابراین فیض نیز مانند بسیاری از اندیشمندان  .(69-60: 9223همو 

اسالمی، در آثار اخالقی خود در تبیین فضایل اخالقی به تبعیت و 

تأثیر از ارسطو از حد وسط یا همان قاعدۀ زرین عدالت سخن 

؛ 18-2/70: 9320؛ افالطون، 66: 9328: ارسطو: بنگرید به. )گوید می

؛ 9327:927؛ امام خمینی، 2/11: تا ؛ غزالی، بی37: 9208فارابی، 

به همین جهت، اصول  .(22-9209:23مسکویه،  ؛ ابن72: 9377نراقی، 

از دیدگاه فیض فضایل ( فضیلت به معنای خاص)فضایل اخالقی 

حکمت، شجاعت، عفت و عدالت : ای هستند که عبارتند از چهارگانه

 .روند های آنها به شمار می فضایل، شاخه ۀو بقی
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همانطور که قبالً اشاره شد، نوع دوم از فضایلی که انسان را در 

از  .های بدنی هستند رسانند، فضیلت نیل به سعادت اخروی یاری می

های نفسانی که تبیین آن گذشت، غالباً با نوع دوم،  نظر فیض، فضیلت

صحت، ): شوند که چهار چیز هستند یعنی فضایل بدنی کامل می

شود، مگر با نوع  و این امور هم فراهم نمی (طول عمرقوّت، جمال و 

سوم یا وسایلی که از حد تن خارج و محیط بر آن است و آنها نیز 

مال، مقام، اهل و عیال و خویشاوندان و کرامت : چهار چیز هستند

خانواده که البته انسان از این اسباب خارجی و بدنی نیز تنها با فضایل 

این فضایل در حقیقت وسایلی هستند . ببرد تواند سود نوع چهارم می

های نفسانی  که میان اسباب خارج از نفس و آنچه مناسب فضیلت

هدایت خداوند، رشد، تسدید و : کنند که عبارتند از است، جمع می

 .(923-7/922: 9297فیض کاشانی، . )تأیید الهی

اهلل و وصول به سعادت  کس در سیر الی از دیدگاه فیض، هیچ

نیاز نیست و توفیق عبادت از ایجاد  حقیقی، از توفیقات الهی بی

هماهنگی و همسویی میان اراده بنده و قضا و قدر خداوند است که 

نعمت هدایت نیز . شود شامل خیر و شر و سعادت و شقاوت می

چیزی است که هر کسی که جویای سعادت باشد، به آن نیازمند 

سوی چیزی گرایش دارد که صالح انسان گاهی به  ۀاست؛ زیرا انگیز

داند که خیر و صالح  آخرت اوست؛ ولی در بسیاری از موارد نمی
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که ممکن است آنچه را سبب فساد است،  چیست تاجایی آخرت او در

مقصود از رشد، همان ( 919-921: همان. )صالح خویش پندارد

 آورد، این که انسان رو به مقاصد خود می عنایت الهی است و هنگامی

شود و در آنچه صالح اوست، وی را یاری و  عنایت شامل حالش می

تسدید نیز عبارت است از توجه دادن حرکات انسانی . کند تقویت می

به سوی مطلوب وی و آسان گردانیدن آن حرکت برای او تا با 

تأیید نیز یعنی تقویت . استواری و شتاب در طریق مقصود قدم بردارد

رت درون و نیرومند ساختن تصمیم و بصی ۀامر انسان به وسیل

اذکر »: خداوند فرموده است کهمساعدت اسباب در بیرون؛ چنان

. که مراد همین است .(990/مائده)« .نعمتی علیک و علی والدیک

بنابراین از دیدگاه فیض به طور کلی  .(912-919: همان: بنگرید به)

به چهار دسته  رسانند، فضایلی که انسان را در نیل به سعادت یاری می

 :شوند تقسیم می

 ؛(علم مکاشفه، علم معامله، عفت و عدالت)فضایل نفسانی  .9

 ؛(صحت، قوّت، جمال و زیبایی و طول عمر)فضایل بدنی  .2

مال، مقام، اهل و عیال و خویشاوندان )های اجتماعی  فضیلت .3

 ؛(و کرامت خانواده

 (.هدایت خداوند، رشد، تسدید و تأیید الهی)فضایل توفیق  .2
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طور که بیان شد، فضیلت در معنای عام خود از منظر فیض  مانه

عبارت است از هر امر خیر و نعمتی که انسان را در نیل به سعادت 

ها و  بنابراین در یک نگاه کلی، مجموع نعمت. رساند اخروی یاری می

تر، مجموع فضایل از دیدگاه فیض به  امور خیر و به عبارتی دقیق

ها است به  زیرا وی نعمتی را که جامع نعمترسد؛  شانزده عدد می

از . چهار قسم تقسیم نمود و هر یک از آنها را نیز چهار بخش کرد

دیدگاه او، در این مجموعه برخی به برخی دیگر نیاز دارند و این نیاز 

نیاز ضروری، مانند نیاز سعادت آخرت . یا ضروری است یا سودمند

اهی برای رسیدن به سعادت به ایمان و حسن خلق است که قطعاً ر

آخرت جز از طریق این دو وجود ندارد؛ همان طور که نیاز فضایل 

نفسانی برای کسب علم و تهذیب اخالق به صحت بدن ضروری 

ها و فضایل  است؛ اما نیاز سودمند به طور کلی از قبیل نیاز نعمت

های خارجی است؛ مانند مال، عزت، زن و  نفسانی و بدنی به نعمت

ها وجود نداشته باشند، چه بسا به برخی  د؛ چرا که اگر این نعمتفرزن

فیض پس از بیان این مطلب بر . های درونی زیان وارد شود از نعمت

های مذکور به امر آخرت کمک  کند که نعمت این نکته تأکید می

کنند و این مطلب قابل انکار نیست؛ اما باید توجه داشت که این  می

 (.912-919: همان) .ها هستند ها و بیم بر فتنه ها مشتمل گونه نعمت
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 سعادت و اقسام آن از دیدگاه فیض

فیض برای تبیین حقیقت مفهوم سعادت با بیان اینکه بسیاری از 

اند  مردم، خود و هدف خویش را از یاد برده و گمراه و سرگشته شده

ول هایشان راه یافته و رنج کارهای دنیا، عق های فاسد به عقل و خیال

آنها را ضعیف کرده است، آرا و مذاهب آنان در مورد سعادت را نقد 

و ( دنیوی)فیض سعادت را به دو قسم مظنون . نماید و بررسی می

کند، سعادت آدمی تنها به بهتر و بیشتر  تقسیم می( اخروی)حقیقی 

ها  خوردن و سایر لذات مادی نیست و ممکن است برخی از انسان

های مادی برسند و از این جهت به یک سعادت  فقط در دنیا به نعمت

دنیوی و مادی دست پیدا کنند؛ ولی از سعادت حقیقی و اخروی 

کلی رها کردن ه محروم باشند؛ بنابر این فرو رفتن در لذائذ مادی و ب

ها و خیرات دنیوی  نعمت. سعادت روح، چیزی جز شقاوت نیست

نیل به سعادت اخروی توانند انسان را در  تنها وسایلی هستند که می

اند و سعادت  ها راه افراط را برگزیده یاری رسانند؛ اما برخی از انسان

پندارند و برخی  ها و لذات دنیوی می را تنها در بهره بردن از نعمت

کلی رها کرده و به ه اند و دنیا را ب دیگر، راه تفریط را پیش گرفته

بنگرید )اند  ههای سخت و جانکاه روی آورد ها و مجاهدت ریاضت

 .(37-6/38: همان: به
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کند که سعادت منحصر به شناخت خدای متعال  فیض تأکید می

است و جز معرفت خدا، از میان سایر معارف تنها آنهایی ارزش دارند 

آنها به شناخت خدا راه یابد؛ بنابراین کمال و  ۀکه نفس به وسیل

ال اوست سعادت حقیقی انسان، فقط در شناخت خدا و صفات و افع

و تمام معارفی که احاطه به موجودات دارد، در معرفت خدا نهفته 

است؛ چرا که تمام موجودات افعال الهی هستند و هر کس آنها را از 

و حکمت الهی هستند،  هآن نظر که فعل خدا و مرتبط به قدرت و اراد

بشناسد، این شناخت مکمل معرفت خدای متعال است و کمال علم 

بنابراین کمال مطلوب و  .(923-922:همان. )هت استنیز از این ج

 ۀسعادت حقیقی انسان، همان قرب به خداوند است که در سای

 .آید شناخت و درک شهودی نسبت به صفات و افعال او به دست می

 ایمان، توحید و مراتب سعادت ۀرابط

ن در دستیابی به افیض در آثار خود به اهمیت و جایگاه ایم

ای است که انسان را به  از نظر او، ایمان وسیله. کند سعادت اشاره می

کند و آنچه آدمی از علم به دست آورده یا آنچه از  خدا نزدیک می

صفا و آمادگی برای پذیرش خود علم تحصیل کرده، او را از ایمان و 

ان شد، طور که بی کند؛ زیرا سعادت حقیقی همان نیاز نمی معرفت بی

سعادت اخروی یا رسیدن به قرب خداوند و نظر کردن به وجه کریم 

اوست و این مرتبه جز با تحصیل معرفتی که از آن به ایمان و تصدیق 
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طور که مردم  همان .(7/28: 8/20: همان. )گردد شود، حال می تعبیر می

در . اند در دنیا از حیث خوشبختی و بدبختی با یکدیگر متفاوت

مندان بر حسب شناخت و  چنین است و درجات سعادت آخرت نیز

توانیم این  از دیدگاه فیض، اگر چه ما نمی. ایمان آنها متفاوت است

توانیم اجناس آنها را در چهار دسته بیان  درجات را تعیین کنیم، می

 :کنیم

هایی هستند که از رحمت خداوند  مقصود انسان :هالک شدگان -6

رجه، به منکران توحید و کسانی که شیفته و این د. محروم و ناامیدند

های آسمانی را  اند و خداوند و پیامبران او و کتاب دنیا شده ۀدلباخت

 .(27: همان. )کنند، اختصاص دارد تکذیب می

هایی هستند که از اصل ایمان  مقصود انسان :شدگان عذاب -2 

. اند برخوردارند؛ لیکن در ایفای وظایف و شرایط آن کوتاهی کرده

توحید اساس ایمان است و آن یعنی اینکه انسان جز خدا کسی را 

کند، هوس خود را  های خود پیروی می نپرستد؛ اما کسی که از هوس

اده است، از این رو تنها به خدایی گرفته و آن را معبود خویش قرار د

 .(22: همان. )پرست است، نه به حقیقت به زبان موحّد و یگانه

مقصود از نجات، تنها سالمت است، نه  :نجات یافتگان -9

اینها گروهی هستند که دعوت اسالم به گوش . سعادت و رستگاری

اند و نه طاعتی تا آنها را به خدا  آنها نرسیده است، نه معرفتی داشته
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اند تا آنها را از ساحت او  دیک کند و نه گناه و جنایتی مرتکب شدهنز

اند و نه از اهل دوزخ؛  از این رو اینان نه از اهل بهشت. دور سازد

ای از مردم  آیند و ورود طایفه بلکه در جایگاهی میان این دو فرود می

در این محل به حکم آیات و روایات و نور بصیرت، یقینی و روشن 

 .(86: مانه. )است

از دیدگاه فیض، . اند، نه مقلّدان آنها عارفان :فائزان و رستگاران -4

دان اگر چه تا حدی به مقامی در بهشت دست خواهند یافت، از لّمق

ه عارفان از جمله مقربان درگاه حق کاند؛ در حالی اصحاب یمین

آنچه اینان در آخرت بدان نائل خواهند شد، برتر از حد . باشند می

فَال تَعْلَمُ نَفْسٌ ما »د فرمای ن کریم میآبیان و توصیف است؛ چنانکه قر

برای بندگان »: و نیز فرموده است .(97/ سجده)« .ِ اَعیَنٍۀاُخْفِیَ من قُرّ

ام که آنها را نه چشمی دیده و نه  ام چیزهایی را آماده کرده شایسته

: 9203 مجلسی،)« .گوشی شنیده و نه به دل بشری خطور کرده است

شود از قلب هیچ  مطلوب عرفان حالتی است که تصور نمی .(122

ها، شیر، عسل، خمر،  بشری گذشته باشد؛ اما حور، قصور، میوه

زیورآالت و دستبند، چیزهایی است که آنها نسبت به آن رغبتی 

کنند و جز  ندارند و اگر از اینها به آنان داده شود، به آنها بسنده نمی

کریم الهی را طالب نیستند و آن منتهای لذات و  لذت نظر به وجه

بنابراین از دیدگاه  .(7/87: 9297فیض کاشانی، . )غایت سعادت است



 

277 

ها ارتباط مستقیم با درجات ایمان و  فیض، مراتب سعادت انسان

 .توحید آنها دارد

 تحلیل و بررسی

پس از دیدگاه فیض، مطلوب نهایی انسان سعادت اخروی است و 

بر خالف . رساند، فضیلت است ان را در نیل به آن یاری میآنچه انس

گرا که هر یک مالکی را برای عمل  نظریات اخالقی سودگرا و وظیفه

دهند، وجود ابهام در عمل صحیح از اشکاالتی است  صحیح ارائه می

کند همگام با  فیض تالش می. که بر اخالق فضیلت وارد شده است

به معنای خاص به نحوی این مشکل تبیین خود از سعادت و فضیلت 

را برطرف سازد؛ چرا که در نظام اخالقی وی، انجام یک فعل در 

( سعادت اخروی)صورتی صحیح است که انسان را به مطلوب نهایی 

های خود به تنهایی تشخیص  برساند؛ حال گاهی عقل با بررسی

دهد که کدام یک از افعال انسان، چنین خصوصیتی دارند و گاه  می

های وحیانی به کمک  دهد که در این صورت، آموزه تشخیص نمی

 .رسانند آیند و انسان را در تشخیص فعل صحیح یاری می عقل می

به همین جهت از دیدگاه فیض، علوم شرعی که از پیروی پیامبران 

و فراگرفتن قرآن و احادیث پیامبر گرامی اسالم و اهل بیت و درک و 

ای در تبیین  د، نقش کلیدی و ویژهشو فهم معانی آنها حاصل می

فضایل و رذایل اخالقی دارند و کمال و سالمت نفس انسانی و 
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های اخالقی در پرتو این علوم تحقق  رهایی از دردها و بیماری

بنابراین علوم عقلی برای سالمت دل کافی نیستند؛ اگر چه . یابد می

. زمند استانسان برای رسیدن به سعادت حقیقی به این علوم هم نیا

کند و به کلی عقل را کنار  پس آن کسی که تنها به تقلید دعوت می

کند و از انوار  زند، نادان است و کسی که تنها به عقل اکتفا می می

خورده است؛ زیرا علوم عقلی مانند  گیرد، فریب قرآن و سنت بهره نمی

غذا است و علوم شرعی مانند دارو و شخص بیمار هرگاه دارو 

های دل نیز چنین است و  بیماری. بیند باشد، از غذا زیان می نداشته

آن . شود، ممکن نیست درمان آن جز با داروهایی که از دین گرفته می

ها  داروها تکالیف عبادی و اعمالی است که پیامبران برای درمان دل

های  بنابراین کسی که دل بیمار خود را با عبادت. اند ترکیب کرده

برد؛  د و به علوم عقلی اکتفا کند، از آن زیان میشرعی درمان نکن

برد؛ همچنین پندار کسانی که علوم عقلی  چنانکه بیمار از غذا زیان می

را مخالف با علوم شرعی قلمداد کرده و جمع بین آن دو را ناممکن 

 .(38-39:همان. )اند، ناشی از کوردلی است دانسته

آن و همچنین تبیینی  تبیین دقیقی که فیض از خیر، لذت و اقسام

دهد، بیانگر این حقیقت  که از فضیلت به معنای عام آن به دست می

های اخالقی به  است که در نظام اخالقی اسالم بر خالف سایر نظام

حتی بر خالف برخی از . تمام ابعاد وجودی انسان توجه شده است



 

271 

خواهی و سایر امیال  تصورات نادرست، در این مکتب به لذت

انسان نیز توجه شده است؛ زیرا در تبیین فیض از نظریه وجودی 

دنیوی نظیر  های ها و لذت اخالقی اسالم، برخورداری از نعمت

صحت، قوت، جمال، طول عمر، مال، مقام، اهل و عیال و 

خویشاوندان نیز در صورتی که انسان را در مسیر قرب الهی یاری 

رسانند، ارزش اخالقی دارند؛ بر خالف بسیاری از نظریات اخالقی 

گرایی که تنها به بعد خاصی از ابعاد وجودی انسان توجه  مانند لذت

 .اند کرده

دهد،  در نموداری که فیض از فضیلت به معنای عام ارائه می

رغم اینکه هر یک از فضایل نفسانی، بدنی، اجتماعی، توفیقی، در  علی

ای دارند، نوعی ارتباط تکاملی نیز  سیر سعادت انسانی جایگاه ویژه

شود؛ به نحوی که برخی از این فضایل برای  بین آنها مشاهده می

. ادت انسانی به برخی دیگر نیازمند هستندایفای نقش خود در سع

برای نمونه، فضایل . البته این نیاز یا نیاز ضروری است یا نیاز سودمند

نفسانی برای مؤثر بودن در مسیر تکامل سعادت انسانی به فضایل 

بدنی مانند صحت بدن نیاز دارند و این یک نیاز ضروری است و نیاز 

در حقیقت یک نیاز سودمند فضایل نفسانی به فضایل اجتماعی، 

توانند نقش  است، چرا که فضایل اجتماعی از قبیل مال و عزت نیز می

ای در تکامل فضایل نفسانی و سیر سعادت انسانی داشته  سازنده
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دیگر اینکه، فیض با توجه به آیات و روایات این حقیقت  ۀنکت. باشند

مور خیر کند که فضایل بدنی و اجتماعی در حقیقت ا را گوشزد می

نسبی هستند که تنها زمانی که انسان را در مسیر سعادت اخروی قرار 

دهند و انسان را از یاد خدا و زندگی حقیقی غافل نکنند، فضایل 

آیند و از این جهت که وی این امور خیر را  حقیقی به شمار می

فیض کاشانی، : بنگرید به. )شمارد ها برمی ها و بیم مشتمل بر فتنه

9297 :7/919-912) 

فضیلت به معنای خاص یا همان فضایل اخالقی در حقیقت جزئی 

از فضایل نفسانی و مشتمل بر سلسله مراتب و سیر تکاملی هستند؛ 

شناسی فیض، علوم اخروی به دو  علم ۀبدین بیان که بر اساس نظری

علوم مقصود لغیره : شوند دستۀ مقصودٌ لذاته و مقصودٌ لغیره تقسیم می

از علم اخالق و علم فقه، در حقیقت منشأ برخی از  که عبارتند

فضایل نفسانی هستند که عبارتند از همان فضایل خاص اخالقی 

حکمت، شجاعت، عفت و عدالت؛ فضایل بندگی از تأدب : چهارگانه

آیند و البته سرمنشأ  به آداب شریعت و فقه در نفس انسان پدید می

است؛ البته ایمانی در مراتب  این دو دسته از فضایل نفسانی نیز ایمان

چرا که ایمان بر دو نوع . «ایمان تقلیدی»اولیه یا به عبارت فیض 

( 329و  377: بنگرید به همان. )ایمان تقلیدی و ایمان کشفی: است

در حقیقت انسان در سیرتکامل خویش در مراحل اولیه با علم 
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و ای از ایمان به خدا و تحصیل فضایل بندگی  حصولی و مرتبه

ها  اخالقی و پاکیزه ساختن قلب خویش از رذایل اخالقی و مجاهدت

های شرعی و پرده برداشتن از موانع و حُجُبی که در مسیر  و ریاضت

شهود پروردگار خویش وجود دارد، سرانجام به معرفت حقیقی و 

آید، البته باید به این نکته  الوجود نائل می شهودی نسبت به واجب

ب و درجات ایمان از ایمان تقلیدی تا ایمان توجه داشت که مرات

شهودی بسیار متفاوت است و ایمان شهودی از باالترین فضایل 

جوار  نفسانی است که انسان را به سعادت حقیقی که همان قرب در

 .رساند الهی است، می

در نظام اخالقی که فیض به عنوان یک اندیشمند اسالمی تبیین 

ی به اخالق بندگی و اجتماعی نیز توجه کند، عالوه بر اخالق فرد می

ها  های اخالقی که ارزش کافی شده است و بر خالف بسیاری از نظام

شوند،  به برخی از ابعاد وجودی و مراحل تکاملی انسان محدود می

در نظام اخالقی اسالمی در مراحل مختلفِ سیر تکاملی انسان، به 

گوناگونی مطرح  های های زندگی، ارزش دلیل توجه به تمام جنبه

؛ همو، 209و  919، 972، 982، 922: 9223همو، : بنگرید به. )شود می

 .(99و  2/3و  7/22: 9297

سعادت حقیقی در نظام اخالقی فیض، سعادت اخروی یا رسیدن 

به عبارتی دیگر، . به قرب خداوند و نظر کردن بر وجه کریم اوست
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د است و هر کاری گذاری افعال اخالقی، تقرب به خداون مالک ارزش

 .که انسان را بیشتر به خدا نزدیک کند، ارزش اخالقی واالتری دارد

از دیدگاه فیض، کمال نهایی انسان منحصر به شناخت خدا است 

آنها  ۀو از میان سایر معارف تنها آنهایی ارزش دارند که نفس به وسیل

ات به شناخت خدا راه یابد؛ بنابراین کمال فقط در شناخت خدا و صف

تمام موجودات افعال الهی هستند و هر کس آنها را از . و افعال اوست

اند  آن نظر که فعل خدا و مرتبط به قدرت و اراده و حکمت الهی

وجه تمایز انسان، . بشناسد، این شناخت مکمل معرفت خدا است

شایستگی و توانایی او برای کسب دانش و حکمت است و برترین 

می در علم به خدا، صفات و افعال اوست و ها، کمال آد انواع دانش

 ۀسعادت او در کمال اوست و با همان کمال است که شایست

: همان: بنگرید به. )شود مجاورت درگاه کمال و جالل الهی می

6/922-923) 

از دیدگاه فیض، سعادت امری ذومراتب است و مراتب سعادت 

باالترین . اردها ارتباط مستقیمی با درجات ایمان و توحید د انسان

سعادت آن است که انسان به معرفت شهودی نسبت به  ۀمرتب

یابد؛ اما با این حال، افرادی که ایمان  پروردگار خویش دست می

گروهی از عارفان . شوند ای از سعادت نائل می تقلیدی دارند، به مرتبه

اند، جزء مقربان و فرودآیندگان در  که به معرفت شهودی نائل آمده
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ای سابقین  دسته: اند اعال هستند و اینان نیز بر چند دستهفردوس 

. تر قرار دارند باشند و پس از آنها کسانی هستند که در مراتب پایین می

البته درجات عارفان در طریق شناخت خدا محدود و قابل شمارش 

نیست؛ زیرا احاطه به کنه جالل پروردگار ناممکن است و دریای 

از این رو منازل راه حق پایانی ندارد و . نیستمعرفت را قعر و کرانه 

درجات سالکان راه خدا را نهایتی نیست؛ اما مؤمنی که ایمانش 

تر از  اش پایین تقلیدی است، از اصحاب یمین است؛ لیکن درجه

بنگرید . )مقربان است و این مؤمنان نیز دارای درجاتی هستند ۀدرج

 .(329و  377، 87-276:7/80و  9/206: همان: به

فیض فضایل را بر مبنای تعریف عام و خاصی که از آنها به دست 

هر چه انسان را در نیل به سعادت اخروی . نماید دهد، تبیین می می

یاری رساند، فضیلت به معنای عام است و هر چه انسان را به هر 

البته . نحوی از سعادت اخروی دور کند، رذیلت به معنای عام است

ایل به معنای عام نیز از جهت میزانی که انسان را بدیهی است که فض

پذیرند؛  سازند، اموری ذومراتب و تشکیک به سعادت مقرب می

ال این است که ؤبنابراین سعادت با فضیلت در ارتباط است؛ اما س

ای است؟ با توجه به تبیینی  این رابطه در نظام اخالقی فیض چه رابطه

دهد و همچنین آنچه  رائه میکه وی از مفهوم عام و خاص فضیلت ا

بیان ( مطلق)و سعادت اخروی ( مقید)در مورد سعادت دنیوی 
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های  های بدنی و فضیلت رسیم که فضیلت کند، به این نتیجه می می

نفسه، تنها ابزاری برای تأمین سعادت مقید ـ که همان  اجتماعی فی

آنها  روند؛ اما در مورد نقش ابزاری سعادت دنیوی است ـ به شمار می

باید به این نکته توجه داشت ( اخروی)در مورد تأمین سعادت مطلق 

شود که انسان از آنها در  که این مقصود، تنها در صورتی حاصل می

مند  جهت کمال و سعادت حقیقی که قرب به درگاه الهی است، بهره

شود و از هرگونه افراط و تفریطی که انسان را از این مسیر 

کند و این وجه در آیات و روایات به خوبی تذکر دارد، دوری  بازمی

یریدُ الدنیا و مِنْْکُمْ  مِنْکُمْ مَنْ»: داده شده و به آن پرداخته شده است

یا چنان که امیرالمؤمنین در یک  ( 982/آل عمران)« ۀمن یرید اآلخر

  :فرماید کوتاه و پرمعنا دربارۀ دنیا می ۀجمل

: 9371، البالغه نهج)« اَبْصَرَ اِلَیْها اَعْمَتْهُ مَن ابْصَرَبها بَصَرَتُهُ و من»

929) 

ببیند بینا سازد و آن کس که به ( دنیا)آن  ۀآن کس را که به وسیل

 .چشم دوزد کور کند( دنیا)خود آن 

های توفیق یا الهی نیز در حقیقت فضایلی هستند که  اما فضیلت

اری هم نسبت به سعادت دنیوی و هم نسبت اخروی، ارتباط ابز

توفیق، هدایت، رشد و تأیید الهی است  ۀدارند؛ چرا که انسان به وسیل

تواند عالوه بر سعادت دنیوی، به سعادت حقیقی و معرفت  که می
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فضایل بندگی که از علم و شریعت و عمل به . خداوند نائل شود

شوند و همچنین فضایل اخالقی  احکام آن برای انسان حاصل می

که به عبارتی همان ( شجاعت، عفت، عدالتحکمت، )چهارگانه 

فضایل به معنای خاص هستند، عالوه بر نقشی که در تأمین سعادت 

سزایی ه اخروی دارند، در تأمین مصالح و سعادت دنیوی نیز نقش ب

دارند؛ اما فضایل شهودی در حقیقت همان غایت زندگی انسانی یا به 

ن در سیر تکاملی عبارتی دیگر، همان سعادت حقیقی است که انسا

شود و به سبب  خویش به معرفت شهودی پروردگار خویش نائل می

گونه که هست، بر او کشف  تابش انوار الهی، سرتاسر وجود همان

شود که پایان کار همه بازگشت به خدا است؛  گردد و روشن می می

 .زیرا در عالم وجود چیزی جز خدا و صفات و افعال او وجود ندارد

 نتیجه

فیض کاشانی در آثار خود ضمن تحلیل مبانی و اصول موضوعه و 

نظریات علمی و عقلی اخالق قرآنی و روایی با رویکردی علمی و 

تری از فضایل به دست دهد که فضایل نفسانی،  تحلیلی، الگوی کامل

در . فضایل بدنی، فضایل اجتماعی و فضایل توفیقی را شامل شود

دهد، عالوه بر تأکید بر نقش عقل با توجه  نظام اخالقی که او ارائه می

به آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت، به نقش اساسی دین نیز در 

تبیین مبادی نفسانی افعال و ابعاد مختلف اخالقی و تربیتی توجه 
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ای که فیض تبیین  مندانه در سبک زندگی فضیلت. ویژه شده است

نسبی هستند و تنها  کند، فضایل بدنی و فضایل اجتماعی، فضایل می

زمانیکه در مسیر نیل به فضایل نفسانی قرار بگیرند، دارای بعد ارزشی 

از میان فضایل . رسانند می یخواهد بود و آنان را به سعادت حقیق

نفسانی، انسان با آراسته شدن به فضایل اخالقی و فضایل بندگی و 

 پاکیزه ساختن قلب از صفات زشت به فضایل شهودی و مشاهده

البته انسان برای . شود قلبی و عینی صفات و اسمای الهی نائل می

رسیدن به این هدف واال در سیر تکاملی خویش به سوی سعادت و 

قرب الهی، عالوه بر فضایلی که ذکر شد، به توفیق و تسدید و تأیید 

بنابراین با توجه به سیر تدریجی . ز از جانب خداوند نیازمند استین

مندی انسان، درجات و مراتب سعادت انسان نیز  تکامل و فضیلت

بسیار متفاوت است و باالترین درجۀ سعادت همان معرفت و ایمان 

شهودی نسبت به خداوند متعال خواهد بود؛ هر چند با ایمان تقلیدی 

 .شود ای از سعادت نائل می نیز انسان به مرتبه
 


