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زندگی؛ جدال امید است با محیط
دکتر محمد بقایی ماکان

*

چکیده
دربــارۀ زنــدگی تعــاریف مختلفــی شــده و هــرکس آن را از منظــری نگریســته کــه مبتنــی بــر
دیدگاههای خاص اوست .بنابراین می شود گفت زندگی به عدد آدمیـان روی زمـین تعریـفهـای
متفاوت دارد ،ولی همگان بر این نظر متفقاند که عناصـر اصـلی زنـدگی عبارتنـد از :امیـد ،عشـق،
شادی و تال

که اساس و حقیقت آن را شکل میدهند.

مقالۀ حاضر تجزیه و تحلیلی است از این عناصر زندگیساز و تأثیر آنهـا در فـرد و جامعـه .هـر
یک از این عناصر که هیچیـک را نمـیتـوان بـر دیگـری تـرجیح داد ،هماننـد ع ـوی هسـتند در
کالبدی که اگر بیرمق شوند بر دیگر اع اء اثرمـی گ ارنـد .فقـدان هـر یـک از ایـن چهـار رکـن
اساسی که اریکۀ زندگی را استوار میسازند ،سبب تزلزل دیگر ارکان میشود .برای مثال شـادی و
نشاط بیوجود سه عامل دیگر میسر نمیشود ،یا سعی و تال

هر فرد و جامعهای در زندگی زمانی

می تواند به شکوفایی برسد که امید و عشق و شادی پشتوانها

باشند .در غیر ایـنصـورت اندیشـه

ترقی و گرای

به خالقیت و آفرین

سستی میگیرد و حقیقت زندگی زایـل مـیشـود .در چنـین

احوالی است که زندگی صورتی صوری و مکانیکی مییابد و میشـود مصـداگ گـ ران عمـر کـه
حاصل

نیازمندی و چشمداشت به دستاورد دیگران است کـه آنگـاه بایـد آن را برابـر گرفـت بـا

حیات دیگر موجودات .تأکید این مقاله بر اصول یاد شده به این سبب است.
کلیدواژه :زندگی ،عشق و امید ،شادی ،فرد و جامعه ،میراث فرهنگی ،آفریننـدگی ،ارز هـای
ملی ،مدیریت فرهنگی.

* .پژوهندۀ ادبی و فلسفی ،مترجم ،نویسنده و استاد زبان و ادبیات فارسی)makanbaghai@yahoo.com( .
تاریخ وصول99/19/13 :

تاریخ پ یر 99/15/19 :

مقدمه
انسان از زمانی که دوره کودکی و بیخبـری را پشـت سـر مـیگـ ارد ،پیوسـته بـه قـدر
خود به زندگی خوی

دان
آمدن

و اصل حیات میاندیشد تا دریابد کـه چـرا بـه هسـتی آمـده،

برای چه بود و اکنون که هست ،چه طرفی از این بودن برخواهد بست یا چـه نفعـی

برای دیگران خواهد داشت.
با شکلگیری چنین پرس هایی است که آدمی سعی مـیکنـد هـدفی را در گـ ر عمـر
دنبال کند که اگر نه برای همه ،دست کم برای او سودمند باشد .کسی که زنـدگی
از هدف باشد و مسیر حیات

را بدون تعقیب منزلگاهی طی کند ،بیگمان دچار بیتفـاوتی

و یأس میشود و اسیر ورطۀ بیهودگی؛ بنابراین هـدفمنـدی نقـ
زندگی و به سامان ساختن

عـاری

مـیثری در فهـم معنـای

دارد .هر چه هدف آدمی واالتر باشد ،زنـدگی وی نیـز سـامان

یافتهتر و پربارتر میشود و نقشی ارجمند مییابد .یا بـه عبـارت دیگـر مـیتـوان گفـت کـه
زندگیِ مبتنی بر ارز های متعـالی ،موجـب پدیـد آمـدن شخصـیت و هـدفهـای ارزنـده
مــیشــود کــه حاصــل آن مســئولیتپ ـ یری ،نــوعدوســتی ،نیــکاندیشــی ،نیــککــرداری،
نیکگفتاری ،امیدواری ،شادمانی ،آرامـ خـاطر ،صـفای بـاطن و در مجمـوع جهـانبینـی
عارفانه خواهد بود؛ یعنی آنچه دنیای ماشینی امروز سخت بدان محتاج است .پدیـد آمـدن
چنـین ف ــایلی در آدمــی بـه ایـن معنــا اسـت کــه فاقـد ریایلـی ماننــد یـأس ،تشــوی ،
افسردگی ،غمانگیزی ،حسادت ،کینـهتـوزی ،خـودبینی ،تنـ

نظـری ،تاریـکاندیشـی و

تقدیرگرایی است.
بی تردید هر انسانی از زندگی برداشتی دارد که حاصل تجربه و یهنیت خود اوست کـه
در شخصیت وی بروز میکند؛ زیرا رن

رخساره خبر میدهد از سِرّ ضمیر .بر ایـن اسـاس
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زندگی؛ جدال امید است با محیط

کسی نمی تواند برداشت فرد دیگری را از زندگی ،معیاری برای خـوی

قـرار دهـد؛ چـون

یوگ و طبع هیچ فردی با دیگری برابر نیست ،ولی میتواند محاسن و معایـب دیگـران را بـه
منظور تحکیم الگویی که بدان پایبند اسـت ،مـورد تأمـل قـرار دهـد .از ایـن هرفنگـری،
زندگی آدمی ارج مییابد و اوقات

صرف امور نامطلوب نمیشود که در آنهـا نـه اثـری از

آفرینندگی و آرام خاطر هست و نه نشانی از عشق و امید.
زندگی و تأثیر عشق و امید
انسان را اشرف مخلوقات دانستهاند؛ ولی آیا این عنوان شایسته همۀ آدمیان اسـت اگـر
میبود سعدی به طعنه نمیفرمود:
اگــر آدم ـی بــه چشــم اســت و دهــان و گــو
چـــــه میـــ ـان نقـــ ـ

و بین ـی
دیــــوار و میــــان آدمیـــ ـت

1

آنکه چنین لقبی زیبنده اوست کسی است که قدر خوی را به عنوان انسان مـیدانـد و
پیوسته در این اندیشه است تـا قطـرۀ وجـود خـود را بـه دریـای هسـتی پیونـد دهـد .در ایـن
صورت است که آدمی به ارز های یاتی خوی پی میبرد و از آنهـا بـرای زنـدگی بهتـر
بهره میگیرد .در این طریق آنچه مشوگ وی خواهد بود ،امید به آینده است؛ یعنـی عـاملی
که موجب پیشرفت معنوی و اجتماعی فرد میشود .انسان برای آن که بـودن خـود را ثابـت
کند هیچ نشانهای بارزتر از امیدواری نمی توانـد یافـت .همـۀ هسـتی آدمـی بـر همـین اصـل
استوار است .هر قلبی که عاری از شعلۀ امید باشد ،عشق به عالم و آدم در آن النه نمیکنـد.
انسان فاقد عشق ،بیروم و عاری از پویایی میشود ،آنگاه بر چنین کسی نمـرده بایـد نمـاز
کرد .عشق محملی برای امید و دارای نیرو و قدرتی زاینده است که آدمـی را بـه زنـدگی و
تحرک برمیانگیزد و افقهای تازه و آرمانهای نو عرضـه مـیکنـد .عشـق و امیـد پشـت و
روی یک سکهاند .اوج و ح یض نوای زندگی سر در عشق دارد ،شورانگیزی یک پارچـه
حیات ،شوگ روی در نبات از معجزات عشق است .امید یا عشق ،حقارتها و ضعفهـا را
بــه آت ـ مــیکشــند و خاکســتر مــیکننــد .ایــن دو عامــل طبیــب جملــه علــتهــا و دوای
 .1سعدی.
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ناخوشیهای روم انسانند .کسی که معجون عشق و امید بر م اگ جـان

اثـر نکـرده باشـد،

عالقهای به زندگی نخواهد داشت و همه چیز برای

بـیتفـاوت مـیشـود؛ ولـی آن کـه بـه

زندگی امیدوار است و آینده خود و جامعه خوی

تحـت

را روشن میبیند ،همه وجـود

تأثیر این عنصـر حیـاتی سرشـار از آرزوهـای سـازنده ،خواسـتهـای فـرمبخـ

و متعـالی

میشود؛ زیرا پیوسته بر این باور است که پایان شب سیه سپید است.
چنین بینشی عاملی محرک برای شخصیت هر انسـانی اسـت .هرچـه آدمـی در زنـدگی
آگاهتر و بیدارتر باشد به همان میزان نیز امیدها و آرزوهای برتر برای خود و جامعه خـوی
در دل می پروراند .میزان آرزوها و امیدواری به آنهـا رابطـه مسـتقیم بـا ویژگـیهـای فـرد و
جامعه دارد؛ بنابراین بـه امیـدهای بـیبنیـاد کـه کیفیتشـان بـر آگـاهی و خـردورزی نیسـت،
نمیتوان دل بست و انتظار داشت که نتیجهای دلخواه به بـار آورنـد .گـاهی فـرد یـا جامعـه
امیدوارانه به کسی یا جریانی دل میبندد کـه پـس از گ شـت ایـامی چنـد در مـییابـد کـه
آرزوهای محقق نشده و مدام به امروز و فردا موکول میشود؛ بنابراین اگـر بـار دیگـر بـه
همان دیدگاه پیشین امید بسته شـود و بخواهنـد آزمـوده را بیازماینـد ،نتیجـها چیـزی جـز
ندامت و سرخوردگی نخواهد بود .این بدان معناست کـه امیـدواری بایـد مبتنـی بـر تجربـه
مستقیم یا بیواسطه باشد .از این رو فردی که خواهان تحول و پیشرفت اسـت نبایـد خـود را
به هیچ روی با محیطی منفعل و دیدگاه های مابعدالطبیعی ناکارآمد کـه دسـت عقـل بـه آن
نمی رسد ،هماهن و سرگرم کند .گام نهادن در چنین طریقـی سـبب مـیشـود کـه فـرد و
طبیعتاً جامعه امید به ابداع ،آفرین

و سازندگی را از دست بدهد و مدام چشم بـه راه باشـد

تا دستی از غیب برون آید و کاری بکند؛ یعنی منکر خودی و من خـوی مـیشـود .چنـین
فرد یا جامعه ای اگر کشکول قناعت و فقر بـه دسـت نگیـرد و گوشـه عزلـت اختیـار نکنـد،
بیگمان کاسه نیاز در انبان ناخودآگاه خوی تعبیه میکند و پیوسته بـه داشـتههـای انـدک
دل خو است و در حالی که همه نیازهای را جوامع پیشرفته تأمین میکنند ،بیهـوده الف
مناعت میزند .از اینجاست که میتوان به ارز های واقعـی دسـتاوردها و میـراث فرهنگـی
هر جامعه پی برد.
امید و آرزوهای فردی و اجتماعی را میتوان به ب ری تشبیه کرد که در زمـین فرهنـ
مساعد رشد چشمگیر مییابند ،در غیر این صورت کشاکشـی دائمـی میـان امیـد و فرهنـ
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نامساعد وجود خواهد داشت .از این رو میتوان به مسئولیت خطیر دستگاههای فرهنگـی بـه
منظور اعتالی آگاهیهای نسل جوان و پرور

ارز های متعالی روزآمد در آنان پی بـرد.

چنین نهادهایی اگر چشمهایشان را بشویند و واقعیتها و حقایق دنیـای نـوین را دریابنـد و
به دل نه به زبان بپ یرند که «گل شبدر چه کم از الله قرمز دارد» سبب میشوند تا جوانان با
گرای

به همتی بلند امیدها و آرزوهایشان را بـرای آینـدهای بهتـر در سـطوم عـالی شـکل

دهند و به واقع فرزند زمان خوی

باشند که اگـر جـز ایـن شـوند ،بـ ر ناامیـدی در خـاک

وجودشان خواهد روئید .نیازی به گفتن هم نیست که میان انسـان عـاری از امیـد و آرزو بـا
حیوان تفاوت چندانی نیست:
خــور و خــواب و خشــم و شــهوت ،شــغب اســت و جهــل و لمــت
حیـــــــوان خبـــــــر نـــــــدارد ،ز جهـــــــان آدمیـــــــت

1

انسان امیدوار بر اساس آنچه گفتـه شـد ،موجـودی انفعـالی و بـیاختیـار نیسـت ،بلکـه
شخصیتی است مستقل که خو بینانه به فردای خود و جامعه خوی

میاندیشد ،به چیرگی

نور بر لمت ایمان دارد و میداند که به رغم دشواریهای موجود در پیرامون

میتوان بـا

اتکاء به نیروی امید هر نا ممکنی را ممکن ساخت .او معتقد است که:
عشـــــق بـــــا دشـــــوار ورزیــــدن خـــــو

اســـــت

چـــون خلیـ ـل از شـــعله گـــل چیـ ـدن خـــو

اســـت

ممکنــــــــــات قــــــــــوت مــــــــــردان کــــــــــار
گــــــــردد از مشــــــــکلپســــــــندی آشــــــــکار
حربــــــۀ دونهمتــــــان کــــــین اســــــت و بــــــس
زنـــــدگی را آن یـــــک آئـــــین اســـــت و بـــــس
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دل به کف غصه نباید سپرد
این که حافظ گفتـه « :کـی شـعر تـر انگیـزد خـاطر کـه حـزین باشـد» .تنهـا شـامل شـعر
نمیشود ،او به عن وان شاعر در واقع حسـب حـال خـود یـا امثـال خـود را بیـان کـرده،
وگرنه از خاطر حزین نه تنهـا شـعر خـوب تولیـد نمـیشـود ،چنـان کـه در دهـههـای اخیـر
شاهدیم ،بلکه حزن و اندوه تأثیری ویرانگر بر یهن فرد و جامعه در همه زمینـههـا دارد و در
نتیجه موجب روحیـهای یـأسآمیـز مـیشـود کـه نشـاط و سـرزندگی را زایـل مـیسـازد و
خالقیت ،ا بداع و ابتکار را از آدمی سلب میکند .شواهد تاریخی و اجتماعی نشان میدهـد
که ملتهـای خـالگ و مبتکـر پیوسـته از روحیـهای بانشـاط برخـوردار بـودهانـد .نمـیتـوان
جامعه ای را یافت که مردمی سر در گریبان داشته باشد؛ ولی شمارگان کتاب و مطبوعـات
چشمگیر یا حتی در حد قابل قبول باشد .انسانی که خـاطری حـزین دارد ،در مرتبـۀ نخسـت
تمرکز فکری خود را از دست میدهد و پریشیدگی خاطر سبب میشود که عالقها را بـه
مطالعه از دست بدهد .این پریشیدگی در همه قشرها تأثیری نامطلوب به جای مـیگـ ارد و
بازده فکری و عملی افراد از دست میرود.
حزن و اندوه موریانهای است که عقل و یهن یا به قول حافظ خـاطر را زایـل مـیسـازد.
اینکه اشـعار فردوسـی را از کتـابهـای درسـی حـ ف کردنـد تـا فرزنـدان ایـن ملـک بـا
اسطورههای فرمبخ ملی ناآشنا بمانند؛ البته جای حیرت دارد و بزرگترین ایـراد ایـن
است که آنان با دنیای نشاطانگیز شاهنامه بیگانه میشوند که تأکید دارد بر شاد زیستن و در
نتیجه پرور روان آدمی به دور از ماتم و مویه در شرایط مطلوب:
چــــــو شــــــادی بکاهــــــد ،بکاهــــــد روان
خـــــرد گـــــردد انـــــدر میـــــان نـــــاتوان

1

نه تنها فردوسی بارها در اثر سترگ خود بر ایـن نکتـه مهـم تأکیـد ورزیـد؛ بلکـه کمتـر
شاعر و سخنوری را در تاریخ ادب فارسی از رودکی ،منوچهری و سـنایی گرفتـه تـا خیـام،
حافظ و شاعران امروزی می توان سراغ داشت که آدمیان را به شـاد زیسـتن ترغیـب نکـرده
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باشند؛ زیرا از غم و اندوه جز ناامیدی حاصلی به بـار نمـیآیـد و یـأس و ناامیـدی زنجیـری
است سنگین بر پای تحرک و پویایی.
عالوه بر چهره های یادشده ،بسـیاری از اندیشـمندان بـزرگ تـاریخ تفکـر نیـز شـادی و
نشاط را عنصری میثر در شکوفایی یهن انسان دانستهاند که از ایـن میـان مـیتـوان اشـارتی
داشت به هگل و کییر کگارد در خصوص نق

این عامل در پویایی فرد و جامعه.

به عقیدۀ هگل ح ور شادی مساعدترین زمینه برای رشد آزادی اسـت و نشـان از عـدم
بحرانهای محدودیتآور دارد .بنا بـه گفتـه وی جامعـه عـاری از شـادی «وارفتـه» و از هـم
گسیخته میشود.
کییر کگارد نیز چنین جامعـهای را «بـدون روم» مـیخوانـد کـه سـبب ضـعف نیـروی
آفرینندگی و خالقیت میشود و در نتیجه بـه آسـانی در ورطـه بـیتفـاوتی مـیافتـد و نسـل
جوان مأیوس و دلزده میشود .هگل می گوید :وقتی ملتی با فاجعۀ اشـغال سـرزمین خـود
بهوسیلۀ ملتی دیگر مواجه می شـود ،سـر در وارفتگـی و پریشـیدگی خـاطر جامعـه دارد کـه
حاصل از دست رفتن روحیه اوست .ولی فردوسی پی از همه بر ایـن اصـل تأکیـد داشـت
که غمخوردن و اندوهناکی در خور جامعهای آگاه و خردورز نیست:
جهــــان چــــون گــــ اری همــــی بگــــ رد
خردمنـــــد مـــــردم چـــــرا غـــــم خـــــورد
همین اندیشه در فرهن

1

ایرانی به صورت جشنها و مراسم نشاطانگیز به جلـوه درآمـد

که به نام جشنهای ایرانی شناخته می شوند کـه عمـده آنهـا از تقـارن نـام روز و مـاه شـکل
گرفته است .تمامی این جشنها شامل شادیهای اندیشمندانهانـد کـه در هـر کـدام یکـی از
مواهب الهی ستای میشود .در کهنترین متن موجـود از فرهنـ ایرانـی یعنـی گاتاهـای
زرتشت بارها به عنصری به نام شادی اشاره و بر آن تأکید شده است.
همین تأکید به شاد زیستن نه تنها در شعر فارسـی کـه یکـر آن گ شـت؛ بلکـه در آثـار
منثور اخالقی و تربیتی مانند قابوسنامه ،کیمیای سعادت ،اخـالگ ناصـری و امثـال اینهـا نیـز
مورد توجه بسیار قرار گرفته است .این که امروزه گفتـه مـیشـود ایرانیـان از غمگـینتـرین
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جوامع به شمار میآیند ،یا این که بدل به مردمـی عصـبی و پرخاشـگر شـدهانـد ،اختالفـات
خانوادگی و مشاجرات خیابانی امری عادی شده ،خنده بر لبها خشـکیده و یـادآور اسـپند
بر آتشند ،جملگی ناشی از گم شدن شادیهای ملی است که از آن همه فقـط نـوروز بـاقی
مانده ،حـال آن کـه شـ ادی در فرهنـ

کهـن ایرانـی ،اصـل زنـدگی اسـت .در کتیبـههـای

داریو و خشایارشا آمده است «بزرگ است اهـورامزدا کـه ایـن زمـین را آفریـد ،کـه آن
آسمان را آفرید،که مردم را آفرید ،که شادی را برای مردم آفرید »...از اینجا معلوم میشود
که تا چه میزان وجود شادی برای مردم اهمیت داشته که برابـر بـا آفـرین زمـین و آسـمان
دانسته شده؛ به عبارت دیگر کائنات بدون شادی معنایی نخواهند داشت.
گویا ایرانیان از دورترین ایام تاکنون قدر شادی را دانسـتهانـد کـه بـه رغـم یـور هـای
دهشتانگیز و اندوهباری که از بیگانگان یغماگر و ستمپیشه دیدهانـد بـا دلـی خـونین ،لبـی
خندان داشته و دل به کف غصـه نسـپرده انـد؛ چنـدان کـه از طنزگـوترین جوامـع بـه شـمار
می آیند .از جمله نکاتی که همه جهانگردان از خلقیات ایرانیان یکر کردهاند ،روحیه بشا
و نشاط انگیز جامعه ایرانی است .اکنون پیدا نیست چه فتاده است که دگرگـون شـده کـار
ولی این ب ر شادی که در نهاد جامعه اسـت از سـوی مـدیریت کـالن فرهنگـی بـه درسـتی
پرور نیافته و نمی یابد و در حالی که دیگران قرعه قسمت همه بر عی زدند ،مـا قلـم بـر
سر اسباب دل خرّم زدهایم.
این مشکل جان فرسایی است که در همۀ جوامع عقـب مانـده کـه اصـطالم میدبانـۀ آن
«کشورهای رو به توسعه» است ،وجـود دارد؛ زیـرا بـه رغـم آگـاهی از آثـار ویرانگـر رواج
اندوه خاطر حزین در جامعه که موجب انسداد یوگها و یهنهای بارور میشود ،باز هم بـر
آن شیوهای از مدیریت فرهنگی پای میفشارند کـه عـاملی سـخت بازدارنـده در تحـرک و
پویایی جامعه است.
بنابراین آنچه باید م ورد بازنگری مدیریت کـالن فرهنگـی قـرار گیـرد ،ایـن اسـت کـه
جریان ف ای شاد در یک جامعه با پرداختن به ویژگیهای اصیل فرهنگی شکل میگیـرد و
از هر نوع تال دیگری در سالنهای سرپوشیده و سرباز و حتی برنامههای نمایشی خیابـانی
عاری از اصالت نتیجه دلخواه به بار نمیآید .دمیدن شادی در ف ای جامعه بـدون اسـتعانت
از فرهن

اصیل ملی آن جامعه راه به جایی نمیبرد ،چنانکه تاکنون نبرده است.
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در دنیای امروز ،نشاط اجتماعی یکی از مهمترین نیازهای جوامع بشری است .تردیـدی
نیست که آنچه این بستر را فراهم میآورد ،وضع سالم اقتصادی است که حاصل مـدیریت
صحیح است .از واقعیتهای موجود در جهان دانسته میشـود کـه اگـر دو مـدیریت کـالن
یک کشور که عبارتند از اقتصادی و فرهنگی هماهن با یکـدیگر در طریـق درسـت گـام
بردارند ،نتایج آن به طور طبیعی شـامل پـرور

و رشـد دو عنصـر «آرامـ » و «نشـاط» در

جامعه میشود .هیچ یهن آشفتهای که از بام تا شام غم آب و نـان بـه دل دارد ،تمرکـز الزم
برای اندیشیدن و معرفتاندوزی نخواهد داشت .این تمثیـل را مـیتـوان تعمـیم داد بـه همـۀ
آنان که به کار تدریس در مقاطع مختلـف تحصـیلی از دبسـتان گرفتـه تـا دانشـگاه اشـتغال
دارند .چنین کسانی که بایـد معرفـتگسـتر باشـند ،بـه حکـم م ـایق زنـدگی از انـدوختن
آگاهیهای تازه عاجز می مانند .این مع لی است که شوربختانه در جامعه ما به عیان مشهود
است .برای نمونه بسیار کم اتفاگ میافتد یا اصـالً دیـده نمـیشـود کسـی بـه خـالف مـردم
جوامع پیشرفته به هنگام مسافرتهای درون شـهری یـا حتـی بـرون شـهری مشـغول مطالعـه
باشد ،زیرا مطالعه در احوال خویشتن و غـم آب و نـان جـای هـر مطالعـۀ دیگـری را از وی
می گیرد؛ بنابراین جای شگفتی نیست که دیگـر چهـرههـای بـزرگ فرهنگـی آنچنـان کـه
نامشان در تاریخ ماندگار شود ،از این خاک سربر نمی آورند .زمانی که هزارۀ فردوسـی در
سال  1313برگزار شد ،پنجاه چهره دستچین شدۀ فرهنگی که باید آنـان را سـرداران ادب و
فرهن فارسی دانست در آن شرکت نمودند ،حال آنکه امروز حتی یک تن از امثال آنان
را نمیتوان سراغ کرد.
چه باید کرد

اکنون این پرس

پی

می آیدکـه بـرای رفـع چنـین ضـایعهای کـه در نهایـت نشـاط و

آرام روحی را از جامعه سلب میکند ،چه باید کـرد آن هـم در کشـوری کـه بـه تأییـد
همه اهل نظر دارای سابقه فرهنگی درخشان است .از تأثیر همین فرهن است که پیـروان
پیوسته طالب خبر یا اندیشهای تازهاند .به نظر نمیرسد در هیچ جای جهان وقتی دو شـخ
به هم میرسند بیدرن از هم بپرسند «تازه چه خبر » چندان که گاه ایـن پرسـ را پـی
از سالم و احوالپرسی به زبان میآورند که این خود نشان میدهد جامعه طالـب آگـاهی ،در
پی معرفت اندوزی و دریافت موضوعات تازه است .اگر این خلق و خوی یاتی را بـه نهـالی
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تشبیه کنیم ،طبیعتاً نیاز به باغبان دلسوزی دارد که بتواند با رسیدگی و پرور

صـحیح بـدل

به درختی با شاخ و برگ گشن نماید .چنین مهارتی تنها از مدیرانی برمیآید که دود چـراغ
خورده باشند و یکر و فکرشان انباشته از ارز های ملی باشد تا بتواننـد بـا عناصـر اصـیل و
اندیشههای هویتساز که با روحیه جامعه سازمند است ،موجب تحـرک و نشـاط اجتمـاعی
شوند تا آدمیان مرز پرگهر شادیهای گمشده خود را بیابند.
حقیقت زندگی
از میان میلیاردها انسان که زیر خیمۀ آسمان سر میکنند و هر یک از زهـدانی در جـایی
از این خاک به هستی آمدهاند ،دو کس را نمیتوان یافت که از «زنـدگی» تعریفـی هماننـد
داشته باشند .این قول دربارۀ مشاهیر جهان بیشتر صدگ میکند؛ آنـان نیـز در درازای تـاریخ
نگاهی همانند نسبت به زندگی نداشته انـد و هـر یـک چـه بـه لفـظ و چـه در عمـل تعریـف
متفاوتی از آن به دست دادهاند .در همین دورۀ اخیر یکی گمان کرده زندگی خیابـانی دراز
است ،یکی هم آن را چندان ساده و نازل یافته که گفته« :زنـدگی یـافتن سـکه ده شـاهی در
جوی خیابان است» .حکیمی هم آن را تا بدان حـد متعـالی دانسـته کـه در تعـریف گفـت:
«زندگـی در صدف خوی گهر ساختـن است» .ولی برای کسی که شخصـیتی غوغایــی
داشته و معتقـد بود کـه« :آزادی اگـر مـیطلبــی غرقــه بـه خـون بـا » زندگــی ،مـردن
تدریجی است.
علت این دیدگاههای مختلف روشـن اسـت؛ زیـرا هـر کـس «زیسـتن» را از چشـمانـداز
خاص خود تعبیر میکند .بسیاری از اختالفات ،مشـاجرات ،تـن هـا و نامالیمـات سیاسـی،
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی که مدام شدت میگیرند ،ناشی از نادیده گرفتن این حقیقـت
است که هر کس براساس شرایط محیطی ،اجتماعی و خانوادگی برداشت و تعریفی خـاص
خوی از گ ران عمر دارد که نام دیگر زندگی است .از آنجا که دیدگاههـای آدمیـان
به دلیل یاد شده با هم سازگار نمی آینـد و از سـوی دیگـر دنیـای فراصـنعتی سـبب شـده تـا
رواداری جای خود را به مشاجره و مهاجمه بدهد ،عواقب ناگواری به بار میآیـد کـه غالبـاً
سر در توارث یا عادت افراد به ارز هایی خاص در زندگی دارد.
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زندگی؛ جدال امید است با محیط

از این اختالفات پنهان و آشکار است که با یقین تمام مـیتـوان گفـت بـه عـدد آدمیـان
روی زمین تعریفی برای زندگی وجود دارد و این تعریف مانند موضوع خـود بسـیار رنـ
در رن

 ،متنوع و گسترده است .مثل زمان که نمیشود تعریف جامعی از آن در یک جمله

به دست داد .ممکن است گروهی یا حتی جامعهای در کلیات زنـدگی نظـری مشـابه داشـته
باشند؛ ولی بیتردید در جزئیات که به خود آنان مربوط میشود ،با یکدیگر توافـق ندارنـد؛
زیرا ساز وجود هر کسی آهنگی خاص خود مینوازد که گر چه برخی میپندارنـد همـه در
دستگاه مورد پسند آنان است ،ولی بیخبرند که گوشههای مخالف هم دارد.
همانطور که از آغاز پیدایی انسان تاکنون نمیتوان دو نفر را یافت که نق

انگشـتهـا

و شیوۀ نگریستن یا طرز فکرشان دقیقاً مانند هم بوده باشد ،دو کس را هم نمـیتـوان سـراغ
ال
داشت که راه و هدفشان در زندگی از هر حیث ماننـد هـم باشـد یـا تعریفـی کلـی و کـام ً
همانند از زیستن ارائه داده باشند .دلیل
آن فرهن

این است که زندگی ـ یعنـی آونـدی کـه محتـوای

 ،اخالگ ،رفتار ،کردار ،باورها ،آداب و رسوم و سنتهاست ـ معنایی استعاری و

اعتباری دارد و درگ ر زمان برای هر فرد تعریفی تازه مییابد که ناشی از آگاهیهای نـوین
اوست .ممکن است تعریفی که اکنون از آن در یهن دارد ،ساعتی بعد تحـت تـأثیر شـرایط
جدید معنای دیگری پیدا کند ،این بـدان سـبب اسـت کـه برداشـتهـای آدمـی بـر اسـاس
نحوالت زمانه تغییر مییابد و در نتیجه فرد و جامعه ارز های پیشین را بـه منظـور تعـالی و
بهبود زندگی خوی

بازنگری میکنند.

در روزگاری که مردم آتن قاتق نانشـان اندیشـههـای نـاب بزرگـان تـاریخ تفکـر امثـال
افالطون و ارسطو بود ،در عین حال به عقایدی دلبسته و پـایبنـد بودنـد کـه امـروزه کـامالً
خندهآور است .آنان برای حفظ باورهای بیبنیاد المپی جان میدادند و جـان مـیسـتاندند
و به این کار مباهات میکردند؛ ولی امروزه سادهلومترین افراد نیز آن عقاید را به سـخره
میگیرند ،زیـرا زندگی رود روانـی اسـت کـه هـر لحظــه محتوایــی تـازه مـییابـد ،ایـن
تازگـی حاصل تال های عقلی است .از این روست که هراکلیتــوس از تمثیـل یـاد شـده
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نتیجــه مــیگیــرد کــه آنچــه در جهــان واقعیــت دارد ،تغییــر و دگرگــونی اســت و هــر
واقعیتـی گ را است.
در این اواخر نیز پاپ فرانسیس ق ایایی از قبیل جهـنم ،توفـان نـوم ،طبقـات آسـمان و
داستان آدم و حوا را سخنانی نمادین دانست .رهبر کاتولیکهای جهان اعالم کـرد« :کلیسـا
دیگر به جهنمی که انسانها در آن زجر بکشند ،اعتقاد نـدارد» .پـاپ فرانسـیس در خطبـهای
که شگفتی همگان را برانگیخت اعالم کرد که« :کلیسای کاتولیک دیگـر بـه جهـنم معتقـد
نیست؛ زیرا با عشق خداوندی تعـار

دارد و آدم و حـوا و توفـان نـوم و طبقـات هفتگانـه

آسمان که در کتاب مقدس آمده ،داستانی بـی

نیسـتند کـه امـروزه علـم نـوین آنهـا را بـا

هزاران دلیل مردود میداند.
غر

اینک هیچ چیز خواه عینی یا یهنی پیوسـته چنـان نمـیمانـد کـه بـوده .در تـاریخ

حیات بشری هیچ پدیدهای را نمیتوان سراغ داشت که تا پایان بـه یـک سـان مانـده باشـد.
زندگی و محتوای آن تابع سیر زمان است و زمان یعنی تغییر و دگرگونی .اگر تغییـر نباشـد،
یعنی تطور نیست و اگر تطور نباشـد ،یعنـی پیشـرفت و تکامـل نیسـت .حقیقـت زنـدگی در
تغییری نهفته است که مبتنی بر معرفت و آگاهی باشـد ،چنیـن تغییری عامل تعییــنکننـده و
اصلی در فهم معنای زندگـی است .اگر این تغییر در احوال هر فرد و جامعهای روی ندهـد،
بدل به آبگیری راکد و خزهبستـه میشود که نشـانی از شـادابی ،سـرزندگی و پویایــی در
آن نیست .در چنین تاالبی چیزی نمیرویـد و بالنده نمیشـود؛ زیرا گوهـر زندگی در آن
گم شده!
نتیجه
بنابراین هر کس می تواند زندگی را از منظر خـوی

معنـا کنـد ،ولـی یـک اصـل را در

تعریف زندگی واقعی نباید نادیده انگاشت و آن همراه بودن با جریان زمـان و اعتکـاف در
زوایای تأمل برانگیز آن است .خداوند هم به روشنی گفته است به مردمـی عنایـت دارد کـه
آنچه را در ضمیرشان هست ،تغییر دهند و روزآمد کنند.

منابع
 بقایی ماکان ،محمد ،)1382( .میکده الهور :کلیات فارسـی عالمـه اقبـال (همـراه بـافرهن

جامع لغات و اصحالحات) ،تهران :انتشارات گیسوم.

 سعدی شیرازی ،مصلح بن عبـداهلل ،)1363( .کلیـات سـعدی ،مصـحح :محمـدعلیفروغی ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
 فردوسی ،ابوالقاسم ،)1382( .شـاهنامه فردوسـی (چـاپ ششـم) ،بـه کوشـحمیدیان 3 ،جلد ،تهران :نشر قطره.

سـعید

جستاری در مؤلّفههای همزیستی اجتماعی
در مرصاد العباد نجم رازی
دکتر علی تقوی*

چکیده
در سدههای گ شته از عارفان صاحبقلم بسیاری میتوان یاد کرد که دان
حوزه های عرفان عملی و نظری را در قالب آثاری به نگار

و تجربت خود در

درآوردهاند .نجم رازی از زمـرۀ ایـن

عارفان است که در متون چندگانها بر این راه رفته است .او در مهـمتـرین کتـاب خـود ،مرصـاد
العباد من المبدا الی المعاد ،ضمن بیان پارهای از مهم ترین مبانی عرفان و تصـوف ،متـأثر از اوضـاع
سیاسی و اجتماعی ایران در سدۀ هفتم هجری ،در بخ هایی از کتاب ،بهویـژه در بـاب پـنجم آن،
به تحلیل نحوۀ سلوک طبقات مختلف مردم پرداخته و شیوۀ مطلوب را مستند به آیـات و احادیـث
بازنموده است .در پـژوه

حاضـر ،بـا رو

توصـیفی تحلیلـی ،آرا و اندیشـههـای نجـم رازی در

ضرورت پاسداشت اخالگ و ترویج آیین مردمداری و در نهایت فراهم آوردن زمینههای همزیستی
اجتماعی ،براساس کتاب مرصاد العباد واکاوی و تحلیل میشود.
کلیدواژه :نجم رازی ،مرصاد العباد ،همزیستی اجتماعی ،مردمداری.

* .ع

و هیئت علمی فرهنگستان هنر)taqavi@honar.ac.ir( .

تاریخ وصول99/19/13 :

تاریخ پ یر 99/15/19 :

مقدمه
در بسیاری از متون فارسی ،از همان نخستین نمونههـای برجـای مانـده از آنهـا تـا همـین
اشعار ،منشآت و مکتوبات شاعران و نویسندگان معاصر ،همـاره تأکیـد ویـژهای بـر ف ـائل
اخالقی و ضرورت پاسداشت آن در تمام مناسبات و شئونات زندگی شده است .افـزون بـر

کتابهای متعددی چون مکارم االخـالگ رضـیالـدین محمـد نیشـابوری ،اخـالگ ناصـری
خواجه نصیرالدین طوسی و اخالگ محسنی مالحسین واعظ کاشـفی کـه بـهطـور خـاص بـه
مقولۀ اخالگ پرداخته اند 1و فتوتنامهها و همچنین دیوانها و منظومههای شاعران ،همچـون
حدیقۀالحقیقۀ سنایی ،مخزناالسرار نظامی ،بوستان سعدی و مثنوی مولوی ،این موضـوع در
متونی که در تعریف و تبیین مبانی عرفان و حکمت ایرانی اسالمی به نگـار

درآمـدهانـد،

جایگاهی خاص دارد که برای نمونه میتوان از کشف المحجوب ابوالحسن علی هجویری،
مفتام النجات شیح احمد جام ،صوفینامه قطبالدین عبادی ،کیمیای سـعادت امـام محمـد
غزالی و مصبام الهدایۀ عزالدین محمود کاشانی یاد کرد.
دیگر کتاب در موضوع زهد و عرفان ،کـه بخـ هـایی از آن بـهطـور خـاص ،بـه بیـان

مقوالت اخالقی در مناسبات طبقات مختلف اجتماعی اختصاص یافته اسـت ،مرصـاد العبـاد
من المبدا الی المعاد نجم رازی است .این کتاب از همان زمـان نگـار

آن ،همـواره مـورد

توجه بسیاری از ادیبان و عارفان قرار گرفته و نسخههای بسیاری از آن گرد آمده اسـت .در
دورۀ معاصر نیز این کتاب در سه نوبت تصحیح و منتشر شـده اسـت کـه بهتـرین و آخـرین

 .1برای آگاهی از مهمترین اندرزنامهها ،رسالهها و متون اخالقی فارسی از سده سوم تا هفتم هجری ،ر.ک:
(دوفوشهکور.)1377 ،
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تصحیح به اهتمام محمدامین ریاحی فراهم آمده است .او در مقدمۀ مفصّل خـود بـر کتـاب،
مستند به منابع و مآخ متعدد ،نزدیک به  121صفحه ،بـه شـرم زنـدگی و آثـار نجـم رازی
پرداخته است .در پژوه

حاضر ،پس از شرحی مختصر دربارۀ زندگی و آثار نجـم رازی،

به بیان دیدگاههای این نویسندۀ عارف در مرصاد العبـاد دربـارۀ نحـوۀ سـلوک و همزیسـتی
اجتماعی خواهم پرداخت.
 .0بحث
 .0 .0درنگی بر زندگی و آثار نجم رازی:

نجم الدین ابوبکر عبداهلل بن محمد رازی ،معروف بـه «نجـم رازی» و «نجـم دایـه» ،سـال
 573هـ.گ در شهر ری دیده به جهان گشـود .او پـس از سـپری کـردن روزگـار کـودکی و
نوجوانی در زادگاه  ،سـفرهای بسـیاری در پـی

گرفـت تـا آنکـه مـدتی را در خراسـان

بزرگ ساکن شد و در خوارزم از مح ر شـیخ مجدالـدین بغـدادی ،کـه از اصـحاب شـیخ
نجم الدین احمد کبری بود ،بهره مند شد .نجم رازی مقارن حملۀ مغول به سـرحدّات ایـران،
حدود سالهای  616-617رهسپار والیات مرکزی و غربی ایران شد و نزدیک به یک سـال
در ری و سپس همدان اقامت گزید .با شهرگشاییهای مکرر مغوالن و نزدیک شـدن آنـان
به همدان ،سال  ، 618نجـم رازی از راه اربیـل و دیـاربکر بـه روم رفـت و بـه سـلجوقیان آن
سامان پناه برد .او سال های پایانی زندگی خود را در بغداد گ راند و در همان شهر بـه سـال
 659چشم از جهان فروبست( .ریاحی ،1377 ،ص )11-27
از نجم رازی چند کتاب و رساله بر جای مانـده و در منـابع بـه آنهـا اشـاره شـده اسـت.
ازجملۀ این آثار میتوان از بحر الحقایق و المعانی فی تفسیر سبع المثـانی در تفسـیر قـرآن و
منارات السائرین در بیان پاره ای از مبانی عرفان یاد کرد که هر دو به زبان عربی بـه نگـار
درآمدهاند .مهمترین کتاب نجم رازی بـه زبـان فارسـی ،مرصـاد العبـاد اسـت کـه نویسـنده

بخ هایی از آن را با تغییراتی بهصورت کتابها و رسـائل دیگـری بـا نـامهـای مرمـوزات
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اسدی و رسالۀ عقل و عشق مدوّن ساخته است .چند اثر دیگر نیز به او منسوب است :رسـاله
الطیور ،سراج القلوب و حسرت الملوک و تحفۀ الحبیب.
نجم رازی نگار

مرصاد العباد را سال  618به اتمام رساند و سپس در تحریری دیگر و

با اعمال تغییراتـی در کتـاب ،آن را سـال  621بـه عالءالـدین کیقبـاد سـلجوقی اهـدا کـرد.
نویسنده در پنج باب و چهل فصل این کتاب ،با نثری ساده و آهنگـین ،بـه شـرم پـارهای از
حقایق و معانی عرفـانی و برخـی مناسـبت هـای مـرتبط بـا ایـن حـوزه پرداختـه اسـت .او در
نگار

کتاب ،از سویی ،در تأکید و تتمیم و تکمیل سخن ،بسیار به تفسیر و تأویل آیـات و

احادیث پرداخته است؛ تمام فصول چهل گانه با یک آیه و یک حدیث نبوی آغاز میشـود
و در سراسر متن نیز نویسنده در اثبات سخنان خود و اقناع مخاطب ،به استشهاد و اقتبـاس از
آیات و احادیث روی آورده است؛ از سوی دیگر ،از پارهای متـون عرفـانی پـی

از خـود،

متأثر بوده است که در این میان ،مـیتـوان از کشـفالمحجـوب هجـویری ،کشـفاالسـرار
رشیدالدین میبـدی ،رتبۀالحیـات یوسـف همـدانی ،سـوانح احمـد غزالـی و اسـرار التوحیـد
ابوســعید ابــوالخیر یــاد کــرد( .همــان ،ص  85و 56؛ مــیینی ،1381 ،ص  )17-28برخــی از
پژوهشگران نیز با توجه به رشد و بالیدن رازی در ری و خـوارزم ،در سـالهـای نوجـوانی و
جوانی ،از تأثیر اندیشههای حکمی و اخالقی ایران باستان و بهعبارتی حکمت خسـروانی بـر
او در نگار

و پرداخت برخی از موضوعات و م امین کتاب مرصاد العباد سخن گفتهانـد.

(نجفی ،1395 ،ص  )175-196باوجود این ،او در پرور

مطالب و نحو سـخن ،بـه طـرز و

سبک خاص خود دست یافته است؛ بهنحوی که در همان زمان میلف و پس از او ،شـاعران
و نویسندگان بسیاری به مباحث و موضوعات کتاب توجه نشـان دادنـد و بـه گونـهای از آن
متأثر شدهاند که میتوان از مولوی ،حافظ ،عزیزالـدین نسـفی ،واعـظ کاشـفی ،نجـمالـدین
محمود اصفهانی و امیر حسینی هروی یاد کرد( .ریاحی ،1377 ،ص )67-69
نجم رازی ،ح رت محمد(ص) را برتـرین اسـوه و الگـوی بشـر بـرای نیـل بـه معرفـت
حقیقی که همان «معرفت یات و صفات خداوندی است»( ،رازی ،1377 ،ص  )119معرفـی
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میکند .او همچون بسیاری از عارفان دیگر ،مبـد مخلوقـات و موجـودات را اروام انسـانی
می داند که مستند به حدیث« :اوّلماخلقاهللتعالیروحی» و به روایتی دیگر «نوری» ،مبد
اروام انسانی نیز روم پاک محمدی(ص) است( .همان ،ص  )37از سـوی دیگـر ،نویسـنده
تأکید دارد که مقصود از آفریدن موجودات ،وجود انسان است و مقصـود از وجـود انسـان،
معرفت 1است و آن امانتی که مستند به آیۀ  72از سورۀ «احزاب» ،آسمانها ،زمین و کوههـا
از برداشتن آن سرباز زدند ،همـین معرفـت اسـت .از دیـدگاه رازی ،معرفـت در دیـن تعبیـه
است و انسانِ مطلق و نه یک شخ
واقع« ،شخ

ِ معین ،مـیتوانـد بـار کمـال دیـن را متحمـل شـود؛ در

انسانی در عالم یکی است و هر شـخ

انسانی و انبیا(ع) اع ای رئیسهاند برای شخ
شخ

انسانی و دل خالصۀ وجود شخ

معـین چـون ع ـوی بـرای شـخ

[ ]...و محمد(ص) از انبیا بهمثابت دل بود بـر
انسانی است؛ زیرا که در آدمی محلی کـه مظهـر

انوار روم است و جسمانیت دارد ،دل است»( .همان ،ص )195-196
 .1 .0مؤلفههای همزیستی اجتماعی در مرصاد العباد:

نجم رازی در جایجای مرصاد العباد  ،آنگـاه کـه بـه طـرم مبـانی تعلیمـی و تربیتـی در
عرفــان و تصــوف مــیپــردازد ،مناســبات اجتمــاعی و ضــرورت همیــاری و همزیســتی
مسالمت آمیز اجتماعی را نیز از نظر دور نداشته و هرگاه فرصتی دسـت داد ،بـه آن پرداختـه
است .گویی او در نگار

کتاب ،بر این اندیشه بود که «در گسترۀ جامعه ،حتی آنان کـه از

هدایت و ارشاد پیری بیبهرهاند ،دستکـم نوشـتۀ او و دیگـر کتـب عرفـانی را دسـتمایـۀ
سلوک خود قرار دهند و خود را از تار و پود زندگی مادی و دلبستگیهای دنیـوی برهاننـد
و به هر روی ،در پـی آن اسـت کـه فراینـد عمـومیسـازی عرفـان و معنویـت را در جامعـۀ
دنیازده پی گیرد و رایحـۀ ر فـت و رحمـت را جـایگزین آتـ

خشـم و جنـ

نمایـد [.]...

 .1رازی در مرصاد العباد ،معرفت را بر سه نوع معرفت عقلی ،معرفت نظری و معرفت شهودی میداند که
معرفت شهودی به صورت تام و تمام بـرای ح ـرت محمـد(ص) محقـق شـد( .ر.ک :رازی ،1377 ،ص
)119-129
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آن گاه که روی سخن با گردانندگان سیاسـت و مـدیریت جامعـه و اهـل تجـارت و کسـب
است ،بر راسـتی ،درسـتی ،دادگـری ،مـردمنـوازی ،سـتمسـتیزی و نـا ر دانسـتن همیشـگی
خداوند بر اعمال انسان تأکید میورزد»( .جوکار ،1386 ،ص )112-113
نویسنده در فصل اول از باب سوم ،کـه «در بیـان حجـب روم انسـان از تعلـق قالـب و
آفات آن» است ،به نقل از شیخ محمد کوف ،روایتی از شیخ علی مـیین بیـان کـرده اسـت
که فحوای آن ،در عظمت و اهمیت همیاری و دستگیری افراد ناتوان است:
«مرا بر یادست کـه از عـالم قـرب حـق بـدین عـالم مـیآمـدم ،روم مـرا بـر آسـمانهـا
می گ رانیدند .به هر آسمان که رسیدم ،اهل آن آسمان بر من بگریستند ،گفتنـد دیگـر بـاره
بیچارهای را از مقام قرب به عالم بُعد میفرستند و از اعلی به اسـفل مـیآورنـد [ .]...خطـاب
عـزت بدیشـان رســید کـه مپنداریــد فرسـتادن او بـدان عــالم از راه خـواری اوســت ،بـه عـزّ
خداوندی ما که در مدت عمر او در آن جهان ،اگـر یـکبـار بـر سـر چـاهی دلـوی آب در
سبوی پیرزنی کند ،او را بهتر از آنک صدهزار سال در حظایر قدس ،به سـبّوحی و قدّوسـی
مشغول باشد»( .رازی ،1377 ،ص )119-111
رازی در فصل ششم از باب سوم ،به ضرورت تزکیـه نفـس و معرفـت آن مـیپـردازد؛
موضوعی مهم که با نهادینه شدن آن ،خـواه نـاخواه ،امکـان یـک همزیسـتی مسـالمتآمیـز
اجتماعی نیز فراهم میشود .نویسنده مستند به آیات  7تـا  11سـورۀ «شـمس»« :وَنَفْسٍوَمَسا
سَوَّاهَا،فَأَلْهَمَهَافُجُورَهَاوَتَقْوَاهَا،قَدْأَفْلَحَمَنْزَكَّاهَا،وَقَدْخَابَمَنْدَسَّاهَا» و حـدیث نبـوی:
«اعداعَدوّکنَفسکالّتیبینجَنبیک» ،نفس انسان را دشمنی در لباس دوست مـیدانـد کـه
حیله و مکر او پایانی ندارد و بر انسان است که به دسـتیاری شـریعت ،دفـع شـرّ او کنـد و از
صفت امّارگی ،او را به مرتبۀ مطمئنگی برسـاند .تزکیـه و تربیـت نفـس ،شـناخت و معرفـت
نفس را در پی دارد و این معرفت ،همانطور که در حدیث آمده است« :مَسنعَسفَ َنَفسَس ،
فَقَدعَفَ َرَبّ » ،سبب شناخت حق تعالی میشود .نویسنده ،دو صفت یاتی نفـس را «هـوا» و
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«غ ب» می داند که باید با میزان شریعت ،این دو صفت را در حـد اعتـدال نگـاه داشـت تـا
زمینۀ رشد دیگر صفات یمیمه در وجود آدمی فراهم نشود:
«اگر هوا از حدّ اعتدال تجاوز کند ،شره و حرص و امل و خسّـت و دنائـت و شـهوت و
بخل و خیانت پدید آید ]...[ .و اگر صفت غ ـب از حـدّ اعتـدال تجـاوز کنـد ،بـدخویی و
تکبر و عداوت و حدّت و تندی و خودرایی و استبداد و بیثباتی و ک ب و عُجب و تفـاخر
و ترفّع و خیالء متولد شود [ ]...و اگر این هر دو صفت هوا و غ ب غالب افتد ،حسد پدیـد
آید؛ زیرا که به غلبۀ هوا هرچه با کسی بیند و او را خـو

آیـد ،بـدان میـل کنـد و از غلبـۀ

غ ب نخواهد که آنکس را باشد [ .]...چون این صـفات بـر نفـس مسـتولی شـود و غالـب
گردد ،طبع نفس مایل به فسق و فجور و قتل و نهب و ای ا و انـواع فسـادات شـود»( .همـان،
ص )181-181
نجم رازی ،فصل یازدهم از باب سوم مرصاد العباد را به «بیان شرایط و صفات مریـدی
و آداب آن» اختصاص داده و بیست صفت الزم بـرای مریـد برشـمرده اسـت کـه برخـی از
آنها ،برای دست یافتن بـه یـک همزیسـتی اجتمـاعی مطلـوب ،بـر همگـان ضـروری اسـت.
ازجملۀ آنهاست :تقوا ،صبر ،مجاهده ،ب ل ،فتوّت ،صدگ ،ادب و حسن خُلق .از ایـن میـان،
از دیدگاه رازی به شرم مختصر چند صفت بسنده میشود:
«[فتوّت ]:باید که جوانمرد باشد ،چنانکه حق هرکس در مقام خوی

میگزارد به قـدر

وسع و حق گزاری از کس طمع ندارد[ .صدگ ]:باید که بنای کار و معاملۀ خوی

بر صـدگ

نهد و آنچه کند برای خدای کند و نظر از خلق به کلـی منقطـع گردانـد ...[ .حسـن خلـق]:
باید که پیوسته گشادهطبع و خو خوی باشد و با یاران ضـجرت و تنـ

خـویی نکنـد و از

تکبر و تفاخر و عُجب و دعوی و طلب جاه دور باشد و به تواضع و شکستگی و خـدمت بـا
یاران بزرگ زندگانی کند و با یاران خُرد به رحمت و شفقت و دلداری و مراعات و لطـف
کار کند و بارک

و متحمّل و بردبار باشد و بار بر یاران ننهد؛ تا تواند خدمت یاران کنـد و

از ایشــان توقــع خــدمت نــدارد و در موافقــت یــاران کوشــد و از مخالفــت دور باشــد و
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نصیحتگر و نصیحت شنو باشد و راه منا ره و مجادله و خصومات و منازعات بسـته دارد و
به نظر حرمت و ارادت بدیشان نگرد و به چشم حقارت به خُرد و بزرگ ننگرد و به خدمت
و دلداری ایشان پیوسته به ح رت عزّت تقرب میجوید و بر سفرۀ حظّ و نصیب خود ایثار
میکند و در نصیب دیگران طمع نکند»( .همان ،ص )261-263
از دیدگاه جامعه شـناختی و شـناخت اوضـاع اجتمـاعی عصـر نجـم رازی ،بـاب پـنجم
مرصــاد العبــاد از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت .ایــن بــاب ،در بیــان «ســلوک طوایــف
مختلف» ،یعنی «ملوک و ارباب فرمان»« ،وزرا و اصحاب قلـم و نـواب»« ،علمـا از فقیهـان و
م کران و ق ـات»« ،اربـاب نعـم و اصـحاب امـوال»« ،رؤسـا و دهـاقین و مزارعـان»« ،اهـل
تجارت» و «محترفه و اهل صنایع» ،در هشت فصل تنظیم شده است .نویسنده در فصول ایـن
باب ،همچون دیگر ابواب کتاب ،متناسب با موضوع ،سخن را با آیتی از قرآن و حـدیثی از
پیامبر اکرم(ص) آغاز کرده و سپس با نگاهی عرفـانی و بهـرهمنـدی از آیـات و احادیـث و
روایات ،مبانی حکمی و اخالقی دربایستِ طبقات مختلف مردم را بیـان داشـته اسـت .او بـا
یکر ف ائل اخالقی و همچنین با منع مخاطب از ریائل اخالقی ،او را به احترام و پاسداشـت
حقوگ همنوعان و رعایت احوال آنان فراخوانده است.
رازی در فصل اول از باب پنجم کتـاب ،بـه شـیوۀ سـلوک ملـوک و یکـر انـدرزهایی
اخالقی میپردازد .از دیدگاه او ،آنان دو دستهاند :ملوک دنیا که «صورت صـفات لطـف و
قهر خداوندیاند؛ ولیکن در صورت خوی

بندند؛ از شناخت صفات خوی

محرومنـد» و

ملوک دین که «مَظهر و مُظهر صفات لطـف و قهـر خداوندنـد ،طلسـم اعظـم صـورت را از
کلید شریعت به دست طریقت بگشودهاند»( .همان ،ص  )912-913نویسنده مسـتند بـه آیـۀ
 26از سورۀ «ص» ،از داود پیامبر نام میبرد که سلطنت دیـن و دنیـا را تو مـان داشـت .او در
تفســیر ایــن آیــه ،بــه یکــر ده نکتــۀ خــاص در رســوم جهانــداری و آداب حکومــت کــردن
میپردازد که عمدهترین آنها در ضرورت شفقت و ر فت و رحمت در حق مـردم و راسـتی
پیشه کردن و عدلگستری و دوری از متابعـت هـوای نفـس اسـت( .همـان ،ص )919-915
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فصل دوم این باب نیز که با آیۀ  91از سورۀ «نحل» آغاز میشـود« ،در بیـان حـال ملـوک و
سیرت ایشان با هر طایفه» است .او برای هر حاکم و فرمانروایی سه حالت قائل است :حالت
او با نفس خوی ؛ حالت او با مردم و حالت او با خداوند .نویسنده در حالـت دوم ،عـدل و
انصاف گستردن ،جور ناکردن ،سویّت میان مردم نگاه داشتن ،آثار کرم و مـروّت خـود بـر
مردم رساندن ،تقویت ضعفا و مدارا با اقویا ،دستگیری درویشان و عیالمندان بـه صـدقات و
نفقات ،موقّر داشتن علما و تشویق و حمایت از جویندگان علم و دانـ

و احتـرام گـزاردن

به صلحا ،زهاد و عباد را از و ایف عمده و مهم حاکمان وقت میداند .او آنان را از فسـق و
وفجور برح ر میدارد و از آنان میخواهد مبادا «عوانان و مردم فرومایه و بیاصل و غمّاز و
نمّام و مفسد و الم و غاشم و محتال» بر کار شوند و لم و فسـاد را در نظـر او در کسـوت
مصلحت آرای

دهند( .همان ،ص  )932-939هرچنـد نویسـنده در دو فصـل آغـازین ایـن

باب ،حاکمان و فرمانروایان را به خیر و صالم و عدلگستری فرامیخواند و از لم و سـتم
و حکم ناروای خود و منصوبان

بازمیدارد ،از تأثیر چنـین سـخنانی نومیـد اسـت و معتقـد

است بسیاری از حاکمان ،بیشتر «عوانان و بداصـالن را بـه خـود راه مـیدهنـد و از صـحبت
هنرمندان و آزادگان و اهل معنی و ارباب ف ل و اصحاب بیوتات و رایزنـان و ناصـحان بـه
خیر محروم می مانند و اگر نیز از این نوع به نادره کسی در ح رت ملوک باشد ،ناملتفت و
منکوب و نامقبول بود»( .همان ،ص )992
رازی در فصل سوم باب پنجم ،به سلوک وزرا و اصحاب قلم و نـواب مـیپـردازد .او
مملکت را به خیمهای مانند میکند که ستون آن ،وزیر صاحبر ی است .پس او باید چون
ستون خیمه ،چهار خصلت راستی و بلندی و ثبات و تحمل را در ارتباط با خداوند ،فرمانروا
و مردم ،در خود جمع داشته باشد .نویسنده در بیان چگونگی و نـوع تعامـل وزیـر بـا مـردم،
رعایت هریک از این خصلتها را ضروری میداند:
« راستی با حشم و رعیت بدان وجه باشد کـه بـر احـوال ایشـان مشـفق بـود و پیوسـته بـه
غمخوارگی و تیمارداشت ایشان مشغول باشد ،چنانکه حشم با برگ و نوا و آلـت و عـدّت
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بود و رعیت آسوده و مرفّه باشند و بر ایشان باری نبود ...[ .وزیر] درگـاه خـود بـر اصـحاب
حوایج گشاده دارد و تنگساری و تن

خویی و تکبر با خلق خدای نکند و به خُلق خـو

و

کرم و مروت با خَلق زندگی کند .اما خصلت دوم و آن بلندی اسـت؛ بایـد کـه بـا حشـم و
رعیت به بلندهمتی تعیّ

کند ،چنانکه طمع بـه خـدمتی و رشـوت ایشـان نـدارد و پیوسـته

نتیجۀ کرم و مروّت خود بدیشان میرساند .خصلت سیم و آن ثبات است؛ باید که بـا حشـم
و رعیت ثبات برزد بدان وجه که چون امیری را اقطاعی تربیت فرمود ،یا عاملی را به عملـی
نصب کرد ،یا منصبی به کسی تفویض فرمـود ،از گـزاف تغییـر و تبـدیل بـدان راه ندهـد و
مسموع ندارد بیبیّنتی [ .]...اما خصلت چهارم ،تحمل است؛ باید کـه

سخن اصحاب اغرا

وزیر همچون ستون خیمه که بار جملگی خیمـه مـیکشـد ،بـار جملگـی حشـم و رعیـت و
مملکت بر سُفت همت و شفقت میکشد و به نظر رحمت بر رعیت مـینگـرد( .همـان ،ص
)973-977
عمده روی سخن در این فصل ،دربارۀ شیوۀ سلوک وزیر است و نویسنده در باب نوّاب
و اصحاب قلم به همین بسنده میکند که« :چون در کار خوی
جای آورد و خود را به قدر حال خوی
جانب خدای گو

هرکسی امانت و دیانت بـه

بدین خصـال کـه نمـوده آمـد ،متحلّـی گردانـد و

دارد و در تخفیف رعایا کوشد ،مسـتوجب درجـات و قربـات گـردد».

(همان ،ص )978-998
فصل چهارم باب پنجم به بیان سلوک علما اختصاص دارد .نویسنده علم را شریفترین
وسیله برای قربت حق و میراث انبیا برمیشمارد .او مستند به حدیث نبـوی« :اَنااَعلَمکُمبِساهلل
وَاَخشیکُممِن » ،علمی را نافع و سبب برکشیدن انسان میداند که با خوف و خشـیت همـراه
باشد .نشان خشیت عالِم هـم آن اسـت کـه بـه آن علـم عمـل کنـد و آن را وسـیلۀ درجـات
آخرت سازد ،نه وسیلۀ جمع مـال و اکتسـاب جـاه دنیـاوی و تمتّعـات حیـوانی( .همـان ،ص
 )981-981رازی ،علم را به علم اهر و علم باطن تقسیم میکند و علما را بر همـین اسـاس
در سه گروه جای میدهد« :یکی آنکه علم اهر داند؛ دوم آنکه علم باطن داند؛ سیم آنکـه
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هم علم اهر و هم علم باطن داند؛ و این نادر بـود؛ در هـر عصـر اگـر پـنج کـس در جملـۀ
جهان باشند ،بسیار بود»( .همان ،ص )983نویسنده علمای اهر را هم بر سه گروه مـیدانـد:
مفتیان و م کّران و ق ات .از دیـدگاه او ،مفتیـانی کـه «اهـل دراسـت و نظـر و فتـویانـد»،
عالِمدل و عالِمزبانند؛ علم آنان با عمل و فتوی آنان با تقـوا همـراه اسـت و همـاره از جـاه و
مــال دنیــا رویگرداننــد .رازی در ایــن میــان ،گروهــی دیگــر از مفتیــان را نیــز از نظــر دور
نمیدارد ،آنانکه عالمزبانِ جاهلدلند و در دل ایشان نشانی از خوف و حیا نیست و برای به
دست آوردن جاه و مال و قبول خلق و یافتن مناصب ،در پی علـم رفتـهانـد .بـر آنـان هـوای
نفس غالب شود و «به علم عمل نکنند و بر علمای متّقی و دینـدار حسـد برنـد و در پوسـتین
ایشان افتند و بر ایشان افترا کنند [ ،]...حق را باطل کنند و باطل را در کسوت حق فرانماینـد
و ا هار ف ل نمایند»( .همان ،ص )989
رازی م کّران را نیز بر سـه طایفـه و گـروه مـیدانـد .گروهـی از آنهـا« ،فصـلی چنـد از
سخنان مصنوع مسجّع بیمعنی یاد گیرند که از علم دینی در آن هیچ نباشد [ ]...و بـه غـر
قبول خلق و جمع مال در جهان مـیگردنـد و بـه صـدگونه تصـنّع و تسـلّس و شـیادگری و
بلعجبی پدید آیند تا چگونه مقصود دنیاوی حاصـل کننـد»( .همـان ،ص  )991-991گـروه
دیگر ،ائمۀ صالحند که «سخن از بهر خدای و ثواب آخـرت گوینـد و از بـدعت و ضـاللت
دور باشند و از تفسیر و اخبار و آثار و سیر صلحا گویند بر جادۀ سنت و سیرت سلف صالح
و خلق را به وعظ و نصیحت و حکمت با خدای و جـادۀ شـریعت و توبـت و زهـد و ورع و
تقوا خوانند ،چنانکه حـق تعـالی مـیفرمایـد« :ادْعُإِلَس سَسبِی ِرَبَسکَبِالْحِکْمَس ِوَالْمَوْعِظَس ِ
الْحَسَنَ ِ» 1،و خلق را نه به رجای م موم دلیر گردانند و نه در مبالغت تخویـف ،از کـرم حـق
نومید کنند»( .همان ،ص)992
گروه سوم« ،مشایخند که به ج بات عنایت حق ،سـلوک راه دیـن و سـیر یقـین حاصـل
کردهاند و از مکاشفات الطاف خداوندی ،علوم لدنّی یافتهاند [ .]...از واعظِ «واهللفسیقلس ِ
 .1نحل.125 /
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ك ّمؤمن» قبول وعظ کردهاند و کمینگاه مکر و حیلت نفـس نگـاه داشـتهانـد»( .همـان ،ص
)999-995
درخصوص گروه سوم از علما ،یعنی قاضـیان ،رازی مسـتند بـه حـدیث« :القُضساۀثلس،،
قاضیانفِیالنّاروَقاضفِیالجنّۀ» ،آنان را سه دسته میداند :آنان کـه بـه علـم ق ـا جاهـل
باشند و از سر جهل و هوا و میل نفس ق اوت کنند و آنان که به علم ق ا عـالم باشـند؛ امـا
به علم کار نکنند و به جهل و هوا کار کنند و جانب خلق بر جانب خداونـد تـرجیح نهنـد و
رشوه ستانند .نویسنده قاضی واقعی عالمزبانِ عالمدل را کسی میداند که از صـفات ناپسـند
دو دستۀ پیشین مبرّا بود و به خصلتهای پسندیده موصوف باشد و بر جادۀ شریعت حرکت
نماید؛ البته او ایعان میدارد که نزدیک سی سال در شرگ و غرب جهـان گشـته اسـت ،امـا
«هیچ قاضی نیافت که از این آفات مبرّا و مصون بود»( .همان ،ص )997-998
نجم رازی در فصل پنجم از باب پنجم ،به «بیان سـلوک اربـاب نعـم و اصـحاب امـوال»
میپردازد .از منظر او ،مال و نعمت و جاه و دولت دنیایی همچون نردبانی اسـت کـه هـم بـا
آن می توان به بلندی رفت و هم به مراتب پایین نازل شـد .بـا ایـن رویکـرد ،نویسـنده الزامـاً
جمع مال را ناپسند نمی شمارد و به فقر توصیه نـدارد؛ بلکـه مسـتند بـه حـدیث نبـوی« :مَسن
اصابماالًحالالًفکفَّبِ ِوَجه  ،»...جمع مال حالل را برای حفظ آبروی و دیـن ،اسـتغنا از
خلق ،دوری از طمع ،قناعت ورزیدن ،صلۀ رحم با خویشان دنیایی و دینی ،ق ای حقـوگ و
دیون ،و صدقه و زکات دادن ضـروری مـیدانـد( .همـان ،ص  )511-512نویسـنده زکـات
دادن را هم مشروط میکند به آنکه «از آفت ریا و سُمعه و تفاخر و مباهات و تکبـر و ترفّـع
و ای ا و توقع ثنا و صیت و شهرت و الف و صلف و حیلت و مکر و خدیعت محفوظ باشـد
که این جمله مبطل ثواب زکات و صدقه است»( .همان ،ص  )512رازی در ادامه ،در تفسیر
آیاتی از قرآن کریم ،ده آفت و صفت ناپسـند بـه سـبب جمـع مـال و طلـب جـاه دنیـایی را
برمیشمرد که برخی از آدمیان را به خود مبتال میسازد« :طغیان»« ،بغی»« ،اعرا

و روی از

خدای گردانیدن»« ،کبر و عُجب»« ،تفاخر»« ،تکاثر و مباهات نمودن و الف زدن به بسـیاری
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مال» « ،مشغولی و ت ییع عمر در جمع و حفظ مال و صرف آن در تمتّعات نفسانی»« ،بخل»،
«تب یر» و «غرور» .نویسنده ،مصادیق برخی از این صفات را نیز برمیشمرد؛ ازجملـه دربـارۀ
بخل مینویسد« :بخل منع حقوگ مال است از زکات و صدقه و مدد اخـوان و صـلۀ رحـم و
اجابت سائل و اِکرام ضیف و اکرام جار و توسّع نفقه بر عیال و خدم و حول و تعهد علمـا و
صلحا و تفقد غربا و ضعفا و امثال این»( .همان ،ص  )519مصادیق تبـ یر نیـز از منظـر او بـه
این شرم است« :اسراف است در انفاگ بر خالف رضای خدای و فرمان حـق و ت ـییع مـال
در طلب جاه و منصب و سخاوت برای شهرت و صیت و ثنای خلق و نفقه کردن بر سُـفها و
فسّاگ و لمه و غلو و مبالغـت نمـودن در اتـالف بـر مـأکول و ملبـوس و عمـارت سـرای و
مسکن و مواضع فساد از کوشک و بـاغ و ایـوان و درگـاه و تکلـف در اوانـی و فـر هـا و
پردهها و ایزار دیوارها و[( .»]...همان ،ص  )519-515دربارۀ «غرور» هم معتقد است« :غرور
دل بر دنیا نهادن است و به مزخرفات او فریفته شدن و از آخرت و مرگ و حساب و تـرازو
و صراط و ثواب و عِقـاب فرامـو

کـردن و از هیبـت و عظمـت و قهّـاری و جبـاری حـق

بی خبر ماندن و به کرم و لطف و رحمت خدای مغرور گشتن ،بیآنکه طاعت او دارد یـا از
معصیت توبه کند»( .همان ،ص  )515رازی معتقد است میتوان این صـفات نکوهیـده را بـا
اکسیر شریعت و دستکاری طریقت زدود و به ده خاصیت آن دست یافت و آراسته شد:
«اول ،علو همت است تا اگر جملۀ جهان مال و ملـک او باشـد ،بـدان بـر نشـود و بـدان
بازننگرد و همه از خدای و از آنِ خدای بیند []...؛ دوم ،عفّت است ،چون عفیفالنفس بـود
لم و فساد بر خود و دیگران روا ندارد؛ سِیم ،توجه بهه حهق اسـت ]...[ ،خـود را و مـال و
ملک را همه از برای حق دارد و از دوستی همه روی بگرداند []...؛ چهارم ،شهکر اسـت کـه
«وَاشْکُفُوانِعْمَتَاللَّ ِإِنْكُنْتُمْإِیَّساُُتَعْبُسدُونَ» 1.بـدین اشـارت شـکر ،مجـرد الحمـداهلل گفـتن
نیست ،شکر حقیقی ،انفاگ مال خدای است در راه خدای ،برای خدای به فرمـان خـدای ،بـا
دید توفیق از خدای و شـناخت عجـز خـوی
 .1نحل.119 /
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خدای؛ پنجم تواضع است که «مَنتواضعهللرَفَعَ ُاهلل» و تواضع خویشتنشناسی است که بـه
اول حالت خویشتن نظر کند که یک قطره آب مهین بود؛ هرچه بر آن قطره زیادت بینـد از
قوّت و شوکت و آلت و عدّت و مال و نعمت و جاه و حرمـت و عقـل و کیاسـت و علـم و
معرفت ،جمله ف ل و کرم و عاطفت و ر فت و رحمت و نعمت حق شناسد ،بدان مفاخرت
و مکاثرت و مباهات و تکبر و ترفّع بر خلق خدای نکنـد []...؛ ششـم ،سهخاوت اسـت [ ]...و
حقیقت سخاوت آن است که مال خوی

دریغ ندارد و مال او آن است که بدهد ،نه آنـک

بنهد []...؛ هفتم ،فراغت است که [ ]...مال و ملک در دست دارد نـه در دل ،و دل را خـاص
به یکر حق مشغول دارد تا بدان از حق بازنماند []...؛ هشتم ،تقوا است که «إِنَّأَكْفَمَکُمْعِنْسدَ
اللَّ ِأَتْقَیکُمْ» 1.تقوا آن است که از مال حرام و لقمـۀ بـا شـبهت و شـهوات حـرام و رعونـات
نفس و اخالگ بد و مخالفت فرمان اجتناب کند و در ادای اوامر و واجبات و مفترضات جـدّ
بلیغ نماید و در اخالص نیت کوشد تا آنچه کنـد از ریـا و سُـمعت و مکـر و حیلـت پـاک
باشد؛ نهم ،قوام است ]...[ ،قوام آن است که اعتـدال نگـاه دارد تـا در وقـت انفـاگ اسـراف
نکند []...؛ دهم تسلیم و رضاست [ ]...و تسلیم نفس و مال بدان وجه باشد که نفس و مـال از
آنِ خود نداند ،از آنِ حق داند و خود را وکیل خرج حق بیند و خلق را بندگان حق بینـد تـا
بتواند به نفس خوی  ،به قول و فعل ،به مصالح ایشان قیام نماید»( .همان ،ص )515-511
رازی در فصل ششم ،دهقنت و زراعت را بازرگانی بـا خداونـد و از بهتـرین صـنایع و
مکاسب و در واقع تجلی صفت رزاقی حق تعالی می دانـد .نویسـنده آنـان کـه بـه ایـن کـار
مشغولند در سه گروه جای میدهد و آداب هر یک را برمیشمرد:
«طایفۀ اول ،دهقانانند که مال و ملک دارند و محتـاج مزارعـان و مـزدوران و شـاگردان
باشند [ .]...شرایط و آداب ایشان آن است که اول به مال و ملـک خـوی

مغـرور نشـوند و

دل بر آن ننهند و در دست خود عاریت و امانت شناسند و به جملگـی هرچـه هسـت ،از آنِ
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خدای دانند که «لِلَّ ِمُلْکُالسَّمَاوَاتِوَالْأَرْضِ» 1و در بند جمع و ادّخار و استکثار نباشند و به
ننگرند [ .]...بایـد کـه بـر مـزارع و شـاگرد و

چشم حقارت به شاگردان و مزدوران دروی

مزدور هیچ حیف نکند و مزد و نصیب ایشان تمام برساند و اول ارتفاع که از کشت و باغ و
غیر آن حاصل آید و نصاب تمام بود  ،زکات آن بیـرون کنـد هـم بـر خـرمن [ .]...بایـد کـه
پیوسته درِ خانۀ خوی
دلی خو
خوی

بر صادر و واردِ دروی

و اعتقادی خوب و نیّتی خال

و توانگر گشـاده دارد و بـه روی گشـاده و

خدمت خلق خدای کند بر قـدر دخـل و ارتفـاع

و منّت بر خود نهد ]...[ .طایفۀ دوم ،رؤسا و مقدمانند و شرایط ایشـان آن اسـت کـه

[ ]...میان رعیت سویّت نگاه دارند و جانب قوی بر ضعیف ترجیح ننهند و رشوت نسـتانند و
یار حق باشند و تقویت دین و اهل دین کنند و رعایا را آسوده و مرفّه دارند و در دفـع لـم
از ایشان جدّ بلیغ نمایند و از مال و ملک و اسباب رعیت طمع بریده دارند و کوتـاهدسـت و
قانع باشند و زندگانی به صالم کنند و از اسباب فساد دور باشند و مفسدان را مالیـده دارنـد
و امر معروف و نهی منکر کنند ]...[ .طایفۀ سیم ،مزارعان و مزدوراناند [ .]...باید که به قدر
وسع خوی

به شرایط طایفۀ اول قیام نمایند و امانت و دیانت بـهجـای آرنـد و از خیانـت و

تصرفات فاسد اجتناب کنند و شفقت دریغ ندارنـد و در غیبـت و ح ـور مالکـان راسـتی و
پاکی ورزند»( .همان ،ص )519-519
رازی فصل هفتم از باب پنجم را بـه «سـلوک اهـل تجـارت» اختصـاص داده اسـت .او
تجارت را ،یا تجارت دنیا یا تجارت آخرت میداند که تجارت دنیا ،خود بر دو نـوع اسـت:
آن تجارت که فقط برای نفع دنیایی است« ،به غایت م موم است و حاصل
وزر و وبال و تبعت آخرت ،ربح آن همه خسران اسـت و زیـادت

بـیحاصـلی و

همـه نقصـان و سـود

همه زیان»؛ (همان ،ص  )522اما در آن تجارت که برای نفع آخرتی است ،شرط است:
«تقوا را شعار و دثار خوی

سازد و مال را مال خدای داند و نیّـت آن کنـد کـه در مـال

خدای برای بندگان خدای به امر خدای و رضای خدای تصرّف مـیکـنم تـا آنچـه بـر آن
 .1مائده.121 /
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ربح پدید آید ،آن را بر بندگان خدای صرف کنم و خود را و عیال خود ،یکی از آن جمله
شمارد و از امانت و دیانت هیچ دقیقه فرونگ ارد و در خرید و فروخت انصـاف نگـاه دارد،
به مساهله خرد و فروشد [ ]...و البته در بیع و شری سوگند به راست و دروغ نخورد که حـق
تعالی بایع حلّاف را دشمن دارد و بر اندک ربحی قناعت کند که برکت قرین قناعت اسـت
و حرمان قرین حرص که الحری
متاع را در آن وقت که خرد ،نکوه

محروم و در امانت کوشد و از خیانت احتراز کند [ ]...و
نکند و در آن وقت که فروشد ،مدم نگویـد و عیـب

آن پنهان نکند [ .]...باید که از هر سفر که بکند یا به هر معامله و معاوضه که در ح ر کرده
باشد ،آنچه ربـح بـود ،جملـه در وجـه خیـرات نهـد؛ اال آنقـدر کـه نفقـۀ عیـال کنـد]...[ .
بازرگان امین به راسـتکـاری و راسـتگفتـاری و راسـتکـرداری بـه درجـۀ رسـتگاری و
رستگاران رسد»( .همان ،ص )525-531
رازی در فصل هشتم این باب ،به «بیان سلوک محترفه و اهل صنایع» میپـردازد .او در
همان آغاز ،حرفه و صنعت را نتیجۀ علم و قـدرت و شـناخت روم مـیدانـد کـه بـهواسـطۀ
استعمال آالت و ادوات جسمانی و به کارفرمایی عقل ،که وزیر روم است ،از قوّه بـه فعـل
تبدیل می شود .پس از آنجاکه فاعل و قادر و صانع مطلق خداوند اسـت و روم بـه نیابـت و
خالفت حق در کالبد تن جای گرفته است ،صاحبان حرفه و صـنعتگران نیـز جمـال صـنع و
صانعی خداوند را به تجلی درمیآورند( .همان ،ص  )532-536رازی برای ایـن گـروه نیـز
پارهای از نصایح و دربایستهای اخالقی را بیان میدارد:
«شفقت و امانت و دیانت به جای آرد و در کل احوال بر جادۀ شریعت ثابت قـدم باشـد
و کسب خوی

را از مال حرام و مال با شبهت محفوظ دارد ،چنـانکـه زیـادت نسـتاند و

کم ندهد و با کسی که مال او حرام باشد ،معامله نکند؛ مگر که نداند ،و هرگز در حرفت
و صنعت خوی

کار معیوب و رویکشیده نکنـد و انصـاف نگـاه دارد و چـون کسـی را

یابد که در آن حرفت نداند و بهای آن متاع نشناسد ،بر وی اسب ندواند و به قیمت افزون
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نیک احتراز کند»( .همان،

ص )539
نتیجه
بیان مبانی و مفاهیم اخالقی و ضرورت پاسداشت و بسط آن در جامعه ،فصـل مشـترک
بسیاری از متون حکمی و عرفانی است .مرصاد العباد نجـم رازی ،یکـی از مهـمتـرین متـون
عرفانی به شمار میرود که نویسنده در جایجای کتاب ،بهویژه در باب پـنجم آن ،بـه بیـان
ف ائل اخالقی و ضرورت همیاری و همزیستی اجتماعی پرداخته است .در آرمانشهر رازی،
که بیشباهت به مدینۀ فاضلۀ فارابی نیست ،همۀ مردمان از هر دسته و گروهی ح ور دارنـد
و ضرورت دارد هریک با بهکاربستن بایستههای اخالقـی و فـراهم آوردن زمینـههـای یـک
همزیستی اجتماعی ،بـرای نیـل بـه سـعادت دنیـوی و اخـروی خـود و دیگـران بکوشـند .از
موضوعات مهـم در ایـن زمینـه ،تزکیـه و تهـ یب نفـس و معرفـت آن اسـت .رازی ،هـوا و
غ ب را دو صفت یاتی نفس می داند که باید با میزان شریعت ،این دو صفت را همواره در
حد اعتدال نگه داشت .نویسنده در باب پنجم کتاب ،بهطور خاص ،با تأویل و تفسیر آیـاتی
از قرآن کریم و احادیث نبوی ،مبانی حکمی و اخالقی دربایستِ طبقـات مختلـف مـردم را
به شیواترین وجهی بیان کرده است.
با تمام این تفاسیر ،نجم رازی که برای گروههـای مختلـف مـردم ،انـدرزهای اخالقـی
جداگانهای پیشنهاد میدهد ،در چند موضع از کتاب ،با نگـاهی واقـعبینانـه ،ناهنجـاریهـا و
بیاخالقیهای رایج در زمانه را نیز برمیشمارد و از اصالم امور ابراز نومیـدی مـیکنـد .بـه
هر حال ،مخاطب امروز از سویی ،آن نصایح و انـدرزهای اخالقـی نویسـنده را ،در تقویـت
هنجارهای اخالقی و تحقق یک زندگی مسـالمتآمیـز اجتمـاعی در پـی

چشـم دارد و از

سوی دیگر ،با مصادیق نادیده انگاشتن ف ایل اخالقی که از دیرباز تا کنـون رواج داشـته و
موجبات فساد و تعدّی به حقوگ دیگران را فراهم میآورد ،آشنا میشود.

منابع
 قرآن کریم. جوکـار ،نجـف« ،)1386( .رویکـرد اجتمـاعی در آثـار ادبـی و عرفـانی نجـمالــدینرازی» ،مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ،شمارۀ  ،51ص .115-129
 دوفوشه کـور ،شـارل هـانری ،)1377( .اخالقیـات ،ترجمـۀ محمـدعلی امیرمعـزی وعبدالمحمد رومبخشان ،تهران :نشر دانشگاهی و انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران.
 رازی ،نجـمالدین ،)1377( .مرصـاد العباد ،به اهتمــام محمـدامین ریـاحی ،تهـران:انتشارات علمـی و فرهنگی.
 میینی ،علیمحمد« ،)1381( .مقایسۀ اندیشههای عرفانی خواجـه یوسـف همـدانی وشیخ نجمالدین رازی در کتاب رتبۀ الحیات و مرصاد العباد» ،مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علـوم
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 نجفی ،زهره« ،)1395( .حکمت خسروانی در مرصاد العبـاد» ،مجلـۀ ادبیـات عرفـانیدانشگاه الزهرا ،سال  ،7شمارۀ  ،19ص.175-211

نوعدوستی و مردمگرایی در اندیشههای ایرانی و اسالمی بر مبنای کتاب

اخالق محسنی
فرزانه ثروتثمرین*

چکیده
انسان موجودی اجتماعی است که همواره در آرزوی ساختن جامعهای سرشار از صلح و
دوستی بوده است ،از این روی ،تجارب و آموزههای خود را در قالب پند و اندرز ،توصیه و سیرۀ
بزرگان دینی و اجتماعی را از طریق متون مکتوب و شفاهی در اختیار دیگران و نسلهای پی در
پی گ اشته است .ادبیات فارسی مملو از این آموزهها در حوزۀ متون تعلیمی و عرفانی است .اخالگ
محسنی یکی از برجستهترین آثار منثور قرن نهم ادب تعلیمی فارسی در اخالگ و حکمت عملی
است .همانگونه که از نام کتاب پیداست ،اصول و آموزههای اخالگ نیکو و پسندیده موضوع
اصلی کتاب است .نویسندۀ این کتاب در چهل باب اصول اخالگ فردی و اجتماعی را که نیاز
روزمرۀ همۀ انسانها ،هم در جایگاه نظام سیاسی و حکومتی و هم شهروندان معمولی است ،در
چارچوب جمالت قصار و نقل حکایات شنیدنی بیان کرده است .این مقاله به رو

کتابخانهای و

به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی است .پس از بررسی چهل باب به این نتیجه رسیدیم که نویسنده با استناد
به آیات قرآنی ،احادیث نبوی ،سخنان و حکایاتی ازبزرگان دین و ادب فارسی و در مواردی با
رویکرد عرفانی به طرم این آموزهها پرداخته است .ویژگی این متن در استفادۀ فراوان از سخنان
پادشاهان ،وزرا و دانشمندان غیرمسلمان و نقل حکایاتی از آنهاست .نویسنده با این رو

سنتهای

اخالقی و اجتماعیِ ایرانی و اسالمی را به تصویر کشیده و برنامۀ جامع و مدوّنی را برای همزیستی
مسالمتآمیز فراهم کرده است.
کلیدواژه :نوعدوستی ،مردمگرایی ،اندیشههای ایرانی و اسالمی ،اخالگ محسنی ،قرن نهم.
* .دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات(F.servat@yahoo.com) .

تاریخ وصول99/19/13 :

تاریخ پ یر 99/15/19 :

مقدمه
ادبیات در قالب کالم به بازنمایی مفاهیم واقعی و مفاهیم انتزاعی از جمله انسان،
خانواده ،اجتماع ،روابط انسانی ،احساسات و ...میپردازد .یات و فطرت انسان از ابتدای
آفرین

ناگزیر به زندگی اجتماعی بوده است .انسان با عقل و خرد آفریده شده و وجود

عقل ،او را به سوی زندگی اجتماعی میکشاند .با استفاده از عقل و خرد اصول و قوانینی
برای خود تعیین میکند که اخالگ نامیده میشود .انسان در تعامل با دیگران و همزیستی
اجتماعی میتواند به مفاهیمی همچون خوبی ،بدی ،همیاری ،نوعدوستی ،دشمنی و ...معنا
بخشد و یا شاید این مفاهیم را خلق کرده است تا به همزیستی مسالمتآمیز دست یابد.
برای نمونه او میتواند با عالقه به همنوع ،کرامت و شخصیت انسانی را ارج نهد،
درحالیکه زندگی فردی هیچ گاه امکان بروز چنین رفتارهایی را به انسان نمیدهد .انسان
هدفمند آفریده شده ،واالترین هدفِ او رسیدن به سعادت است .جهان سعادت و
خوشبختی فراتر از دنیای آکنده از زشتی و زیبایی ،تاریکی و روشنی است .جهانی یکسر
پاکی و دادگری و به قول موالنا شربت اندر شربت است که منافاتی با جهان عینی و
محسوس و زمینی ندارد؛ بلکه این پاکی در زمین و جهان عینی متصوّر است و به قول کامو
نویسنده فرانسوی (1913-1961م) بهتر ساختن دنیاست که در توان ماست( .کاشفی،
 ،1399ص ده) در نزد ارسطو سعادت افراد مردم ،هم برای فرد و هم برای جامعه ،هم در
قلمرو اخالگ و هم در قلمرو سیاست کمال مطلوب نهایی است و سعادت ،مطلوب بال ّات
انسان است( .ارسطو ،1386 ،ص )5
رسیدن به سعادت و سعادتمندی در گرو زندگی جمعی امکانپ یر است .انسان با انجام
باید و نبایدها و شایست و نشایستها در زندگی جمعی و در تعامل با دیگران به نتایجی
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میرسد که آنها را در قالب تجارب تلخ و شیرین نقل میکند .این تجربیات که حاصل
عمر نسلهای مختلف بشری است و با عناوینی مانند «پند»« ،اندرز»« ،توصیه» و «آموزههای
اخالقی» یاد میشود ،در ادبیات هر ملتی نمود پیدا میکند .اخالگ و مسایل مربوط به آن
حد و مرز نمیشناسد و هر جا که بشری زندگی میکند و تمدنی شکلگرفته باشد ،همواره
در این مورد بحث و گفتوگو میشود و طبیعتاً آثار زیادی در این زمینه نوشته شده و
میشود .در ایران قبل از اسالم نیز در آثار زرتشت و اندرزنامههای پهلوی آموزههای
اخالقی مطرم شده است و مهمترین مسألهای که بر آن تأکید میکنند ،آسوده زندگی
کردن در دو جهان است .نویسندگان این آثار انسانها را به راستی و درستی ،نیکی و
نیکنامی و صلح و آبادانی در جهان دعوت میکنند و تمامی گفتارهایشان را در سه میلفه
برای ما به یادگار میگ ارند :پندار نیک ،گفتار نیک و کردار نیک.
گفتنی است آثار اخالقی دورههای قبل از اسالم که بیشتر درک و دریافت رهبران
سیاسی و م هبی از جهان هستی بوده ،یا از زبان حیوانات نقل و یا بهصورت سیال و جواب
یا منا ره و صحبت پدر با فرزند مطرم میشد ،مانند کلیله و دمنه .بعد از ورود اسالم و
معرفی شدن آن بهعنوان دینی جامع و هور قرآن کریم بهعنوان کاملترین کتاب که
مخصوص یک قوم و قبیله نیست؛ بلکه پیام و رسالتی جهانی و برای زندگی فردی و
اجتماعی انسانها برنامههایی دارد ،آثار رن

و بوی اسالمی به خود گرفت و نویسندگان

در نوشتن آثار خود آموزههای قرآنی را سرمشق قرار دادند؛ اما آنچه که در همۀ
کتابهای تعلیمی و اخالقی چه پی
«حکمت نظری» یعنی طرز نگر

از اسالم و چه پس از اسالم مشترک است ،بیان

به جهان و «حکمت عملی» یعنی شیوۀ زندگی فردی و

اجتماعی است و هدف همۀ آنها رساندن انسان به کمال و سعادت واقعی در دو جهان
است( .کاشفی ،1399 ،ص دوازده)
یکی از آثار ادبیات تعلیمی ما که حاوی آموزههای اخالقی و حکمت عملی است،

کتاب اخالگ محسنی نوشتۀ کمالالدّین حسینبن علی کاشفی سبزواری است .اخالگ
محسنی از مشهورترین نوشتههای عرفانی و اخالقی قرن نهم است« .این کتاب به دو اسم
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اخالگ محسنی و اخالگالمحسنین شهرت دارد و امروز به نام نخستین یعنی اخالگ محسنی
معروف است»( .بهار ،1376 ،ج ،3ص  )1113کتاب اخالگ محسنی یک مقدمه و چهل
باب دارد .مقدمۀ کتاب طبق روال متون آن دوره دارای نثری کم و بی
صفا معتقدند که « :شیوۀ نگار

مزیّن است .استاد

کاشفی هر جا که تحت تأثیر متنی دیگر یا ترجمه و نقل

مطالبی از زبان عربی نباشد ،ساده و روان و جزء منشآت خوب قرن نهم و آغاز قرن دهم
هجری است»( .صفا ،1372 ،ص  )526متن کتاب را میتوان به سه بخ

تقسیم کرد :بخ

اوّل بابهایی است که در آن مسائل عرفانی و ته یب نفس مطرم میشود ،مانند بابهای:
در عبادت ،در اخالص ،در دعا ،در صبر و ...بخ

دوم بابهایی که مسائل اخالقی را که

بهطور روزمره در اجتماع و روابط اجتماعی باید حاکم باشد یا به عبارتی آنچه رعایت آن
به جماعتی مشترک مربوط میشود ،شرم میدهد ،مانند بابهای :در عفّت ،در وفای به
عهد ،در مشاورت و تدبیر و ...و بخ

سوم بابهایی است که بهطور ویژه به بیان احکام

اخالقی و حکمت عملی در نزد پادشاهان و سالطین و رعایت اخالگ متقابل سالطین و
مردم میپردازد مانند :در سیاست ،در تربیت خدم و حشم و( . ...کاشفی ،1399 ،ص سی و
هفت) در مجموعِ چهل باب ،مهمترین اصول و میلفههایی که انسان برای تربیت اخالگ
فردی و اجتماعی نیاز دارد ،مطرم شده است .در این پژوه

به بررسی این اصول با توجه

به مصادیقی که به صورت حکایات و جمالت قصار بزرگان دین و ادبیات در این متن
آورده شده ،میپردازیم.
اهداف و روش تحقیق
اخالگ جزء اساسیترین مبانی و اصول تمدن بشری است که فرد هم در حوزۀ فردی و
هم در حوزۀ اجتماعی و در روابط خود با دیگران ملزم به رعایت آن است .اخالگ علم
معاشرت با خلق است و آموزههای این علم در خالل رسالهها و متون اخالقی از گ شته تا
کنون بهصورت پند و اندرز ،حکایات و روایتهایی از تجربهها و سرگ شتهایی که در
هریک عبرتی نهفته است ،آورده شده است .کتاب اخالگ محسنی یکی از این متون
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مصادیقی از آموزههای اخالقی مانند نوعدوستی،

همیاری اجتماعی ،مهرورزی ،رعایت حقوگ دیگران و مانند آن را در این متن بررسی
میکنیم و عالوه بر یکر حکایتها که به شرم و القای اصول اخالقی در یهن مخاطب
کمک میکند ،به بیان آیات و احادیثی که نویسنده برای تحکیم دیدگاه خود اشاره کرده،
میپردازیم .رو

ما در این پژوه

توصیفی ـ تحلیلی است و از منابع کتابخانهای و

مقاالت تحلیلی استفاده شده است.
پیشینۀ تحقیق
از هور اسالم و پس از آن ،دربارۀ شیوۀ زندگی بشر و اخالگ و رفتار

از پی

انسانمدارانه گفتهها و نوشتههای بسیاری به ما رسیده است که مبنای بحثهای امروزی
قرار گرفتهاند .امروزه پژوه های بسیاری در زمینۀ همزیستی مسالمتآمیز و نوعدوستی
نوشته شده است؛ برخی صرفاً به بیان و توضیح مباحث اخالقی پرداختهاند و برخی نیز با
استفاده از متون ادب فارسی مباحث اخالقی را که در قالب حکایت و داستان مطرم
شدهاند ،بررسی کردهاند .از جمله میتوان به مقاالتی همچون «تحلیلی بر رفتارهای حمایتی
و انسانی در بوستان سعدی» نوشتۀ نوروز ندائی و دکتر فرامرز جاللت؛ «فرهن

همزیستی

مسالمتآمیز با ملل دنیا در آیینۀ اندیشۀ سعدی» نوشتۀ عسکری ابراهیمی جویباری؛ «اخالگ
فردی و اجتماعی در صفوۀالصفا» نوشتۀ دکتر مهین پناهی و ثریا کریمی یونجالی؛ «بررسی
نوعدوستی در روابط روزمرۀ اجتماعی و عوامل میثر بر آن» نوشتۀ سیروس احمدی؛
«عالمه محمدحسین ف لاهلل و اندیشه همزیستی اجتماعی در تفسیر آیات قرآن» نوشتۀ
مرضیه محص

 ،کا م قاضی زاده و محمدعلی ایازی؛ «بایدها و نبایدهای اخالگ فردی و

اجتماعی در مخزناالسرار (با رویکرد تاریخ اجتماعی)» نوشتۀ مریم شریف نسب و رعنا
جهاندیده؛ «نسبت قرآن و نهجالبالغه با اصالت صلح و همزیستی مسالمتآمیز» نوشتۀ
سرو

امیـری و «نـوعدوستی سعدی در گلستـان» نوشتـۀ کورو

اشاره کرد.

کمـالی سروستانی
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همزیستی اجتماعی
انسان موجودی اجتماعی است .یک شخ
جزئی از کل است که تداوم زندگی

بر روی زمین ،یک فرد واحد نیست؛ بلکه

به جمیع انسانها وابسته است و نمیتواند تکرو

باشد( .حاجیها ،1388 ،ص  )155در اجتماع انسانی رفتار تک تک افراد اهمیت دارد؛ زیرا
انسان ها در تعامل با یکدیگر قرار دارند و افکار ،رفتار و احساسات آنها بر یکدیگر تأثیر
میگ ارد .انسان با افکار و اندیشههای بهسامان نهتنها سبب آرام
دیگران در محدودۀ جامعۀ خود میشود ،بلکه این آرام

و سعادت خود و

و سعادت فراتر از مرزها میرود

و موجب همزیستی مسالمتآمیز در میان جوامع میشود .مولوی در این باره میگوید:
ای بــــــرادر تــــــو همــــــان اندیشــــــهای
مــــــابقی تــــــو اســــــتخوان و ریشــــــهای
گــــر گُــــل اســــت اندیشــــۀ تــــو گلشــــنی
ور بـــــود خـــــاری تـــــو هیمـــــۀ گلخنـــــی
(مولوی ،1391 ،دفتر دوم ،ص )68
فکر و اندیشه از نظر موالنا همانند گُل باید لطیف و زیبا باشد و فکر و اندیشهای
همچون گُل داشتن همه جا را تبدیل به گلستان میکند .انسان با افکار و اندیشۀ خود جهان
را شکل میدهد و رفتار ما نتیجۀ افکار و اندیشههای ماست؛ بنابراین ما با داشتن رفتاری
شایسته جهانی آباد ،آرام و با رفتار ناشایست جهانی ویران خواهیم داشت .انسان در جامعه
تنها برای خود زندگی نمیکند ،بلکه مهمترین رسالت
دیگران است .اگر انسان هدف

در زندگی دادن عشق و امید به

را خدمت به همنوع قرار دهد ،میتواند نور عشق و امید را

در دل آنها روشن نگه دارد و درد و رنج را از وجود آنها بکاهد؛ همانگونه که شیخ اجل
سعدی ،جامعۀ انسانی را پیکری میداند که هر فرد ع وی از این پیکر واحد است:
بنــــــی آدم اع ــــــای یــــــک پیکرنــــــد
کــــــه در آفــــــرین

ز یــــــک گوهرنــــــد
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چـــــو ع ـــــوی بـــــه درد آورد روزگـــــار
دگـــــــر ع ـــــــوها را نمانـــــــد قـــــــرار
(سعدی ،1377 ،ص )66
سعدی جامعه انسانی را همچون پیکری میداند که هر فرد ع وی از آن است که
نقشی برعهده دارد و سالمت این پیکر در گرو سالمت اع ای آن است و هر آسیبی که
به یک ع و از این پیکر برسد ،تمامی اع ا در رنج خواهند بود؛ بنابراین افراد یک جامعه
یک رابطۀ ارگانیک و بسیار نزدیک با هم دارند؛ اما قطعاً بع ی از اع ای جامعه به لحاظ
موقعیتی که دارند ،تأثیر بیشتری بر دیگران میگ ارند ،مثالً کسانی که بر مردم حکومت
میکنند ،خُلق و خو و رفتارشان تأثیر مستقیم بر روم و روان انسانها و همچنین بر اوضاع
اهری زندگی آنها دارد.
انسان موجودی است که از جامعه برای ادامۀ زندگی نیرو و امید میگیرد و رفتار هر
یک از اجزای جامعه است که میتواند القای عشق و امیدواری برای فرد داشته باشد یا
نفرت و ناامیدی .ابن بزاز نیز در کتاب صفوۀالصفا دربارۀ خُلق با خَلق اینگونه آورده
است« :و خُلقی که با خَلق است ،حسن معیشت است با خَلق ،همچنان که معاملهای راست
کردن و سخن و صحبت راست داشتن و مهم و مصلحت خلق راست کردن و بر خیر و شر
ایشان مشفق بودن و با خلق دست و دل و پیشانی گشاده داشتن»( .ابنبزاز ،1376 ،ص 951؛
به نقل از پناهی و کریمی ،1391 ،ص )31
بخ

مهمی از آموزههای اخالقی در کتاب اخالگ محسنی توجه به رفتار پادشاهان و

حاکمان سیاسی است و تأثیری که آنها میتوانند برای ساختن یک جامعه درست بر مردم
بگ ارند .موالنا تأثیر و تأثر ا فراد یک جامعه از یکدیگر به ویژه پادشاهان نسبت به مردم را
براساس سخن پیامبر(ص) چنین بیان می کند :آن رسول حق قَالوُزِ سلوک گفت« :ألنَّاسُ
عَلَیدینِالمُلُوک»( .مولوی ،1391 ،دفتر پنجم ،ص  )236موالنا مردم را بر کی

و آیین
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شاهـان میدانـد و اثرگ اری خوی و خصلت آنها را با این تمثیـل برای خوانندگان
روشن میکند:
خـــــوی شـــــاهان در رعیّـــــت جـــــا کنـــــد
چــــرخِ اخ ــــر خــــاک را خ ــــرا کنــــد
شــه چــو حوضــی دان حشَــم چــون لولــههــا
آب از لولـــــــــه روان در گولـــــــ ـههـــــــــا
چونــــک آبِ جملــــه از حوضیســــت پــــاک
هـــر یکـــی آبـــی دهـــد خـــو
ور در آن حـــــو

یوقنـــاک

آبِ شورســـــت و پلیـــــد
هـــــر یکـــــی لولـــــه همـــــان آرد پدیـــــد

زآنـــک پیوستســـت هـــر لولـــه بـــه حَـــو
خَـــو

کـــن در معنــیِ ایـــن حـــرف خَـــو
(همان ،دفتر اول ،ص )1172

وی پادشاه را به حو
میداند که از حو

بزرگی تشبیه میکند و بزرگان مملکت را همچون لولههایی

بزرگ منشعب میشوند و مردم را نیز به کوزههایی مانند میکند که

از آب روان ِلولهها پر میشوند .اگر آب حو

پاک باشد ،آب پاک و روشن در لولهها

جاری میشود و در نتیجه آب گوارا به کوزهها سرازیر میشود و اگر آب شور و ناپاک
در حو

باشد ،آب پلید و ناپاک ابتدا به لولهها و سپس به کوزهها میرسد« .تمثیل پادشاه

به حو

به لولهها ،مأخوی است از گفتۀ افالطون :اَلمَلِکُهُوَكَالنَّهفِ

و حشم و اطرافیان

االَعظَمِتَستَمِدُّمِن ُاالَنهارُالصَغارُفَاِنكانَعَذباًعَذُبَتوَاِنكانَمالِحاًمَلُحَت :پادشاه مانند
رودخانه و نهر عظیمی است که جویهای خرد از آن مدد میگیرند؛ پس اگر رودخانه
شیرین باشد ،آب نهرها شیرین است و اگر شور باشد شور است»( .همان ،ص  )1173نکتۀ
دیگری که در زندگی جمعی اهمیت بهسزایی دارد و تک تک اع ای جامعه
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علیالخصوص حاکم جامعه در رفتار خود با دیگران باید مورد توجه قرار دهد ،عمل کردن
است به آنچه که بر زبان جاری میشود و یا هر چیزی که دیگران را بر انجام آن سفار
میکند .اگر شخ

متعهد به گفتههای خود نباشد و در عمل رفتاری متفاوت از آنچه که

میگوید داشته باشد ،یقیناً سالمت پیکره اجتماع به مخاطره میافتد .خداوند در آیه  99از
سورۀ بقره در این باره چنین میفرماید« :اَتَامُفُونَالنَّاسَبِالبِفِّوَتَنسَونَاَنفُسَکُم» ،چگونه شما
که مردم را به نیکوکاری دستور میدهید ،خود را فرامو

میکنید .سعدی به این نکتۀ

ریف تربیتی در کتاب گلستان بارها اشاره کرده و در حکایتی چنین بیان میکند« :فقیهی
پدر را گفت هیچ ازین سخنانِ رنگینِ دالویزِ متکلّمان در من اثر نمیکند ،به حکمِ آنکه
نمیبینم مر ایشان را فعلی موافقِ گفتار:
تــــــرکِ دنیــــــا بـــــه مــــــردم آموزنــــــد
خویشــــــتن ســــــیم و غلّــــــه اندوزنــــــد
عــــالمی را کــــه گفــــت باشــــد و بــــس
هرچــــه گویــــد نگیــــرد انــــدر کــــس
عــــالم آنکــــس بــــود کــــه بــ ـد نکنــــد
نــــه بگویــــد بـــه خلــــق و خــــود نکنــــد
(سعدی ،1377 ،ص )113
او به نوعی ازیک توازن رفتاری برای سالمت جامعه سخن میگوید تا این پیکره
سالم بماند.
براساس این دیدگاهها ،زندگی جمعی نیازمند رعایت اصول و قوانینی است که هر
شخ

باید آنها را در کوچکترین جامعه یعنی خانواده ،همان جایی که زندگی خود را

از آنجا آغاز میکند ،یاد بگیرد .تربیت فرزند در خانواده اهمیت بهسزایی دارد .انسان در
خانواده با آموختن اخالگ فردی ،که زمینهساز اخالگ اجتماعی است ،قدم در جامعه
میگ ارد .تربیت صحیح فرزند در خانواده برای ح ور در اجتماع از دوران شیرخوارگی
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آغاز میشود ،بهطوری که بزرگان دربارۀ اخالگ دایهای که فرزند را شیر میدهد گفتهاند:
«دایۀ او به غایت معتدل مزاج و خو خوی و پاکیزه سرشت باید که در خبر آمده است
که :شیر دادن طبایع را متغیّر سازد»( .کاشفی ،1399 ،ص  )361آموختن اصول اخالگ
فرد ی و اجتماعی باید جزء اهداف اصلی در زندگی باشد تا بتواند انسان را به کمال و
سعادت که غایت مطلوب انسان است ،برساند.
اصول و مصادیق اخالق فردی و اجتماعی در کتاب اخالق محسنی؛ حُسن خُلق
کاشفی مقدمه کتاب را با یک آیه از قرآن و دو حدیث از پیامبر (ص) دربارۀ حسن
خُلق آغاز میکند ...« :منشور دولت سلطانالمرسلین ...به طغرای غرّای و اِنَّکَلَعَلیَخُلُق
عَظِیم مُرقَّع و مُزیّن گردانید»« ،و از م مون حدیث بزرگوار بُعِثتُ لِاُتِمَّمَ مَکارِمَ االَخالقِ
مفهوم ،که فایدۀ بعثت سرور عالم صَلَی اهلل عَلیه وَ آله وَ سَلّم تتمیم مکارم اخالگ و تکمیل
محاسن اوصافست ،الجرم زبان معجزبیان آن ح رت به کلمه تَخَلَّقُوابِاخالقِاهللِ ناطق شده
( .»...همان ،ص  )2او در واقع ،میخواهد نشان دهد که بر اساس آموزههای اخالقی قرآن و
احادیث متخلق شدن به اخالگ نیک یک ضرورت است .حسن خُلق از دیدگاه کاشفی
عبور از مرتبۀ پایین آفرین

یعنی حیوانیّت و رسیدن به باالترین جایگاه یعنی انسانیّت است:

«حکما گفته اند که خوی نیک راهیست روشن که جز به ابتهاج آن منهاج به سرمنزل شرف
و سروری نتوان رسید و جز به سلوک آن طریق رخت از هاویۀ حیوانیّت به دارُالمُلک
انسانیّۀ نتوان کشید»( .همان ،ص  )2یکی از ویژگیهای این کتاب همانگونه که در سطور
باال گفته شد ،تأکیدی است که نویسنده بر متخلق شدن پادشاهان و حاکمان نظام سیاسی
یک جامعه به حسن خلق دارد و آن را یک ضرورت میداند؛ به طوری که وی بر این نظر
است که «اول چیزی که در میزان قیامت سنجیده شود ،اخالگ حسنه باشد»( .همان ،ص )2
به سبب این که حاکم یک جامعه بنیانگ ار قوانین آن جامعه است ،او با داشتن حسن خُلق و
پیاده نمودن قوانین الهی میتواند مردم را به همزیستی مسالمتآمیز ترغیب کند .بر همگان
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آشکار است که انسان موجودی اجتماعی است .وجود افراد مختلف در جامعه با خلق و
خویهای متفاوت نیاز به اجرای قانونی مدوّن را ملزم میکند .کاشفی برای حل این مسأله
و یکدست شدن قوانین اخالقی در جامعه به شریعت و قوانین آن تمسک میکند و بر این
نظر است که حاکم جامعه باید حافظ و حامی آن باشد و اجازۀ تجاوز به آن را ندهد:
«آدمیان مدنی بالطّبع اند ،یعنی ایشان را از اجتماع و ائتالف با یکدیگر چاره نیست و اَمزَجه
و طِباع مختلف اند ...پس در میان ایشان قانونی باید که بدان قانون با یکدیگر معا

کنند و

بر هیچ کس حیفی نرود و آن قانون شریعت است که تعیین اوضاع آن به وَجه الهی باشد».
(همان ،ص )6
متخلّق بودن به حسن خلق یکی از اموری است که در اندیشههای ایرانی و اسالمی بدان
تأکید شده و شرف و عزت انسانی را در گرو داشتن این صفت میدانند ،چنانکه کاشفی
مینویسد « :حسن خُلق نوریست از انوار حکمت الهی و سرّی از اسرار عزت پادشاهی که
بدا ن نور شریف دیدۀ بصیرت منوّر گردد و بدان سِرّ عزیز معرفت حُسن صفات میسّر شود».
(همان ،ص  )1پیامبر (ص) در این باره میفرماید :بنده میتواند به وسیلۀ خو خُلقی ،مقام
روزهدار همیشگی و نماز شبخوان دائمی کسب نماید( .همان ،ص  )992سعدی نیز در
باب دوم از کتاب بوستان از زبان فردوسی دربارۀ مهربانی کردن و آزار نرساندن به دیگران
چنین میگوید:
چـــــه خـــــو

گفـــــت فردوســـــی پـــــاکزاد
کــــه رحمــــت بــــر آن تربــــت پــــاک بــــاد

میـــــازار مـــــوری کـــــه دانـــــهکـــ ـ

اســـــت

کـــه جـــان دارد و جـــان شـــیرین خـــو

اســـت

(سعدی ،1379 ،ص )87
خوی نیکو و مهربانی الزمۀ همزیستی اجتماعی است .مهربانی سبب دوستی و نزدیکی
دلها میشود .مدارا و مالیمت با خلق عالوه بر اینکه آرام

و آسای

را برای خود فرد به
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همراه دارد ،در تربیت فرد مقابل نیز تأثیر بهسزایی دارد ،چنانچه ح رت عیسی(ع)
را داد؛ اما ابله شروع به عربده و

هنگامی که ابلهی از او سیال پرسید با مالطفت پاسخ

نفرین ح رت کرد .ح رت عیسی مالحظه او میکرد تا اینکه شخصی رسید و گفت :ای
روماهلل چرا زبون او شدی و هرچه او قهر میکند ،تو لطف میکنی .ح رت عیسی فرمود:
«از او آن صفت میزاید و از من این صورت میآید ،من از وی در غ ب نمیشوم و او از
من صاحب ادب میشود و من از سخن او جاهل نمیگردم و او از خوی من عاقل
میگردد»( .کاشفی ،1399 ،ص  )99مهر ،محبت ،عطوفت و مهربانی حدّ و مرزی ندارد.
مهربانی و نیکویی مانند اکسیری است که دشمنی و کینه را بدل به محبت و دوستی
میکند .موالنا نیز بر این باور است که:
از محبّـــــت تلـــــخهـــــا شـــــیرین شـــــود
از محبّـــــت مـــــسهـــــا زرّیـــــن شـــــود
(مولوی ،1391 ،دفتر دوم)311 ،
و خداوند در آیه  39سورۀ فصلت میفرماید« :وَالتَستَوِیالحَسَنَ ُوَلَاالسَّیَئَ ُاِدفَعبِالَّتِی
هِیَ اَحسَنُ فَاذَا الَّذِی بَینَکَ وَ بَینَ ُ عَداوَۀّ كَأنَّ ُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ :هرگز نیکی و بدی در جهان
یکسان نیست ،همیشه بدی خلق را به بهترین عمل پادا
سر دشمنی است ،دوست و خوی

ده تا همان کس که گویی با تو بر

تو گردد.

عدالت
عدالت قطعاً یکی از اساسی ترین ارکان یک جامعه سالم و مطلوب است که حاکمان و
شهروندان آن را در کنار هم متحد و دوست نگه میدارد .یکی از مهمترین سفارشاتی که
از سوی خداوند به بندگان شده ،اجرای عدالت است که مصداقی از نوعدوستی اجتماعی
است و در قرآن میفرماید« :اِنَّاهللَیَأمُفُبِالعَدلِوَاالِحسان» .عدل ،دادن داد مظلومان است
و «حکما گفتهاند عدل سَویّت نگاه داشتن است ،میان خلق»( .کاشفی ،1399 ،ص )66
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اهمیت اجرای عدالت به اندازه ای است که آن را برتر از عبادت دانستهاند؛ زیرا عبادت
امری میان خالق و مخلوگ است و ثمرۀ عبادت به خود شخ
دارد؛ اما اجرای عدالت در جامعه ثمر و نتیجها

برمیگردد و نفع شخصی

به عموم مردم میرسد« :در خبر آمده

است که یک ساعت عدل پادشاه در پله میزان طاعت راجحتر است از عبادت شصت
ساله»...؛ (همان ،ص  )61چنانکه در این حکایت آمده است« :روزی یکی از سالطین قصد
حج کرد ،اما اشراف و ارکان دولت گفتند که ای مَلِک شرط ادای حج امنیّت راهست و
شما را دشمن بسیار باشد .سلطان فرمود که چون امکان سفر نیست ،چگونه میتوان ثواب
آن را دریافت گفتند :در این والیت درویشی است که شصت حج را با شرط آن بهجا
آورده ،شاید که ثواب حجّی از او بتوان خرید .پادشاه به خدمت دروی
برای او گفت و از دروی

رفت و ماجرا را

خواست که ثواب یک حج را به او بفروشد .دروی

گفت :من

ثواب همۀ حجها را به تو میفروشم و در برابر آن تمام دنیا و هر چه در آن است را
می خواهم .سلطان گفت :از دنیا و متاع دنیا جز اندکی نزد من نیست و این بهای یک قدم
تو هم نیست ،پس چگونه میتوانم یک حج از تو بخرم دروی
حج های من پی

تو آسانست؛ چون در قصّۀ دروی

گفت :بهای همۀ

مظلومی عدل کنی و یک ساعت به

مهمّ دادخواهی بپردازی و ثواب آن به من ببخشی ،من ثواب شصت حج را به تو خواهم
داد و هنوز من در این معامله بیشتر بهره بردهام( .همان ،ص  )62-69جامی نیز به این امر
چنین اشاره دارد:
عـــــدل یـــــک ســـــاعتهات را بـــــه قیـــــاس
شصــــــت ســــــاله عمــــــل خیــــــر شــــــناس
(همان ،ص )991
اجرای عدالت در هر جامعه ای از سوی پادشاه امری الزم و ضروری و در میان خلق و
روابط آنها مصداقی از نوعدوستی و انسانیت است .خداوند در آیه  58سورۀ نساء به کسانی
که در منصب ق اوت هستند ،به اجرای عدالت در میان همۀ مردم سفار

میکند و
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میفرماید« :وَ اِذا حَکَمتُم بَینَ النّّاسِ ان تَحکُمُوا بِالعَدلِ» :و چون حاکم بین مردم شوید،
داوری به عدالت کنید .چرا که «هر که را از تاب آفتاب رنجی رسد ،جهت استراحت پناه
به سایه میبرد تا رنج او به راحت مبدّل گردد ،همچنین مظلوم نیز که از آفتاب ستم و
حرارت شرارت لم به تن

آمده ،به پناه سایۀ اِله که عبارت از پادشاه است ،التجا نماید تا

از تکلّف بیداد المان به برکت آن ظ ِّظَلی ِ امن و امان ،آسایشی و آرامشی یابد»( .همان،
ص  )66اجرای عدالت فایدها

به خاص و عام میرسد و به برکت آن حکومت پابرجا

میماند؛ اما نبود عدالت موجب هرج و مرج در جامعه میشود و هیچکس به حق خود
نمی رسد؛ مشکلی که امروزه بسیاری از جوامع با آن مواجه هستند .امروزه زندگیِ بشر
دستخو

بیعدالتی انسانها نسبت به یکدیگر شده است .جن

ها ،ترورها ،بحرانهای

انسانی همه و همه گواه بر این بیعدالتی است .اجرای عدالت این است که هر کس و هر
چیز در جامعه جایگاه اصلی خود را بازیابد ،بین افراد جامعه تعادل و تساوی بدون توجه به
مقام و منصب برقرار شود و حق هر کسی از جامعه مدنی و قوانین آن جامعه محفوظ باشد.
کاشفی برای نشان دادن اهمیت امر دادرسی و عدالت به عملکرد پیامبر خدا ح رت
سلیمان (ع) استناد میکند« :مکالمه با خُردان از خصال بزرگانست ،چه سلیمان علی نبیّنا و
عَلَیه السّالم در موکب سلطنت با شرف نبوّت سخن مور ضعیف استماع فرمود»( ،همان ،ص
 )71سپس حکایتی را از پادشاهی دادگر در ملک چین نقل میکند که ناگهان شنوایی او
آسیب میبیند .او از این اتفاگ آزرده شده ،بسیار میگرید .بزرگان دولت به دنبال چارهای
برای رفع این آسیب میشوند .پادشاه تأکید میکند« :شما گمان مبرید که من بر فوت حسِّ
سمع میگریم ،چه میدانم عاقبت کار فتور و قصور به قوی و حواس راه خواهد یافت...
گریه من برای آنست که ناگاه مظلومی دادخواه بر در بارگاه فریاد کند و صدای استغاثه او
به گو

من نرسد و او محروم بازگردد و من عنداهلل میاخ باشم »...در ادامه پادشاه

راهکاری برای جبران آن میدهد «اما درین باب فکری کردهام ،بفرمایید تا درین دیار ندا
کنند که کسی غیر از دادخواه جامۀ سرخ نپوشد تا بدان عالمت بر حال مظلومان اطالع
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یابم و داد ایشان از روی راستی بدهم»( .همان ،ص 71و )71رعایت عدالت چه در حوزۀ
اخالگ سیاسی حاکمان و چه در سطح روابط اجتماعی افراد عادی جامعه مصداقی عمیق از
نوعدوستی و حفظ کرامت انسانی است.
امامعلی (ع) که مظهر عدل الهی است در حکمت ( )223در تفسیر آیه« :اِنَّاهللَیَأمُفُ
بِالعَدلِوَاالِحسان» میفرماید« :اَلعَدلُ:االِنصا ُواالِحسانُ:التَفضُّ ُ» :عدل همان انصاف و
احسان همان بخش

است (نهجالبالغه ،1379 ،ص  )1188و در حکمت ( )929آمده است

که از امام پرسیدند :عدل یا بخش

کدامیک برتر است ح رت فرمود :عدالت ،هر

چیزی را در جای خود مینهد ،در حالی که بخش
عدالت تدبیر عمومی مردم است ،در حالی که بخش

آن را از جای خود خارج میسازد.
گروه خاصی را شامل است .پس

عدالت شریفتر و برتر است( .همان ،ص)1291
عفو و بخشودگی
عفو و بخشودگیِ گناه و رفتار نامناسب دیگران ضامن صلح و دوستی است ،به همین
دلیل« :حق سُبحانَهُ پیغامبر خود را ـ صَلَی اهلل عَلَیهِ وَ سَلَّم ـ بدین صفت امر کرد که خُذِالعَفوَ.
فراگیر سیرت عفو را .به تجاوز از گناهی که به نسبت تو کرده باشد ،عادت کن»( .کاشفی،
 ،1399ص  ) 86به همین دلیل رسول خدا پس از فتح مکه بزرگان قری

را با اینکه او را

بسیار اییت و آزار کرده بودند ،میبخشد و آزاد میکند« :اَنتُمالطُلَقا» و دلهای ایشان را به
مژده عفو شاد گردانید که« :التَثفی َعَلیکُم»( .همان) و مهمتر و آشکارتر این است که
بخش

در موضع قدرت نیکوتر و باارز تر است .عبارتی در کلیله و دمنه ،عفو و

بخشودگی به هنگام قدرت را هنر می داند :هر عفو که از کمال استیال و بسطت و وفور
استعال و قدرت ارزانی باشد ،سراسر هنر است( .کلیله و دمنه ،1381 ،ص )323
امام علی (ع) دربارۀ چگونگی رفتار با مردم به یکی از استانداران
میکند :اگر گناهی از آنان سرزد ،یا علتهایی بر آنان عار

چنین سفار

شد ،دانسته یا ندانسته،
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اشتباهی مرتکب شدند ،با بخش
داری خداوند با بخش

و گ شت

و گ شت خود آنان را عفو کن ،همانطور که دوست
ترا بیامرزد( .نهجالبالغه ،1379 ،نامه  ،53ص )995

بردباری (حلم)
کاشفی مینویسد« :بیمعاونت بردباری هیچ حاکمی بار گفتوگوی رعایا برنتابد» و
«قویتر آن کس است که در حالت غ ب خود را نیفکند و مالک نفس خود باشد».
(کاشفی ،1399 ،ص  )93در ادامه به نقل از بزرگمهر در پاسخ سیال انوشیروان که حلم
چیست ،میگوید« :نمک خوان اخالقست ،چه حرف او را چون برگردانند ملح شود،
چنانچه هیچ طعامی بیملح مزه ندهد ،هیچ خَلقی بی حلم جمال نیابد»( .همان ،ص )99
بردباری و خویشتنداری شخ

در برابر مشکالت و نامالیماتی است که با آن مواجه

میشود .بردباری مشکالت را کنار میزند و مسیر صلح و ساز

را در زندگی فردی و

اجتماعی باز میکند .میزان تاب آوری افراد یک جامعه در هنگام بروز بحران اجتماعی و
مشکالت فردی ضامن ادامۀ حیات و بازسازی روم و جسم افراد آن جامعه است .در جایی
دیگر کاشفی تأکید میکند در نظام سیاسی و حکومتداری اگر تأنی و بردباری نباشد،
نظام حکومت به غارت میرود و متالشی میشود« :نمک خوان حکومت تأنی و
بردباریست و آنچه این خوان را به غارت دهد ،خشم و سبکساری»( .همان ،ص )181
درن

و بردباری در ق اوتهای اجتماعی افراد نسبت به هم و حاکمان نسبت به زیردستان

سبب حفظ کرامت انسانی و ثبات اجتماعی میشود .کاشفی بر اساس حدیثی از ائمه ،تأنّی
و بردباری را به خداوند نسبت میدهد و شتابکاری را به شیطان« :اَلتَّأنّیمِنَاَلفَّحمنِوَ
العَجَلَ ُمِنَالشَّیطانِ ،نسبت تأنّی و تأمّل فرمودن در کارها از رحمانست و انتساب تعجیل
کردن و شتابکاری نمودن از امور شیطان»( .همان ،ص  )176کاشفی در دو باب «در حِلم» و
«در تأنّی و تأمّل» بیشتر بر این تأکید دارد که حاکمان و پادشاهان برای حفا ت و صیانت از
رعایا و مردم خود باید به این اصل اخالقی یعنی صبر و بردباری متخلق باشند.
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امام علی (ع) بردباری را یکی از ابزار مهم حکومتداری و ارتباط با مردم و سبب
خو نامی میداند« :آلَ ُالفِّیاسَ ِسَعَ ُالصَّدر» ،ابزار ریاست و سروری فراخی سینه (تحمّل
سختیها و شکیبایی در کارها و دادرسی و مانند آنها) است( .نهجالبالغه ،1379 ،حکمت
 ،167ص  )1169و همچنین میفرماید :کسی که بردبار باشد در کار خود کوتاهی نکرده
است و در میان مردم خو نام زندگی میکند( .همان ،حکمت  ،31ص  )1111ناصر
خسرو صبر و بردباری را زینت و سبب تکامل انسان میداند:
جمـــــــال مردمـــــــی در حلـــــــم باشـــــــد
کمــــــــال آدمــــــــی در حلــــــــم باشــــــــد
(کاشفی ،1399 ،ص )511
دربارۀ صبر در آموزههای دینی و متون نظم و نثر ادب فارسی بسیار گفتهاند؛ بهطوری
که بسیاری از آنها مثلی رایج شده است.
احسان و بخشش
از واهۀ احسان دو معنی را میتوان استنباط کرد؛ یکی دادن نعمت به دیگران و دیگری
گفتار و کردار نیک داشتن با دیگران است .در این واهه صفات دیگری همچون کَرَم،
بخش

و سخاوت نیز نهفته است .باب بیستویکم کتاب اخالگ محسنی در سخاوت و

احسان است .کاشفی دوستکامی و خجستهفرجامی را نتیجه احسان و سخاوت میداند و
آن را هنری میداند که عیب ها را میپوشاند .در ادامه سخنی از امام علی (ع) ،که سعادت
دنیا آن است که دلها را با احسان بتوان صید کرد ،بیان میکند« :سعادت دنیا آنست که
مرغ دل خلق را به حکم االِنسانُ عَبیدُ االِحسان به کرم صید توان کرد» و سپس حکایتی از
خسرو پرویز برای اثبات آن نقل میکند .خسرو پرویز سپهساالری قوی و با اراده داشت.
روزی صاحبخبران به گو
پی

مَلِک رساندند که سپهساالر راه عناد ،دشمنی و سرکشی در

گرفته و باید قبل از آنکه عملی انجام دهد ،مانع شد .بعد از مشورت ،بزرگان بران

متفق شدند که او را به بند کشند .خسرو تدبیر آنان را تحسین کرد و روز بعد سپهساالر را
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طلب کرد و در جایگاهی باالتر نشاند و شروع به یکر مفاخر و سیرتهای ستودۀ او کرد.
از خزاین و نقود بیشتر از آنکه استحقاگ وی باشد ،عطا کرد .بزرگان که به اهر تدبیری
خالف عمل خسرو اندیشیده بودند ،اعترا

کردند .خسرو تبسّمی کرد و گفت« :من ر ی

شما را خالف نکردم ...شما گفته بودید که او را بند باید کرد و من خواستم که او را به
محکمترین بند مقیّد سازم .هیچ قیدی قویتر از قید احسان ندیدم. ...
بــــا هرکـــــه کَــــرَم کنــــی از آن تـــــو شـــــود
وانـــدر همـــه وقـــت مـــدمخـــوان تـــو شـــود
بــــا دشــــمن خــــوی

اگــــر ســــخاوت ورزی

شــــک نیســــت کــــه یــــار مهربــــان تــــو شــــود
(همان ،ص )121 - 129
در حکایتی دیگر نیز نویسنده این مطلب را ،که با سخاوت و احسان میتوان دشمن را
مطیع و بندۀ خود کرد و دشمنی را ازبین برد ،به زیبایی نقل میکند« :در کرمان ملکی بود
به غایت سخی و مهماندار .پیوسته در مهمانخانه گشادی و خوان احسان بر خاص و عام
نهاده ...وقتی ع دالدّوله لشکر کشیده ،قصد تسخیر والیت او کرد ،مَلِک طاقت حَرب وی
نداشت ،به حصار درآمد ...ملِک کرمان آن مقدار که لشکر ع د را کفایت بودی ،نان
فرستادی .ع د پیغام داد که روز حرب کردن و شب نان دادن چه معنی دارد جواب داد
که :جن

کردن ا هار مردیست و نان دادن و یفه مردمی .ایشان اگرچه دشمنند؛ اما

غریب شهر و مهمان والیت منند ،از مروّت نباشد که ایشان در منزل من نان خود خورند...
ع دالدّوله بگریست ...لشکر بازگردانید و تعرّ

وی باقی کرد»( .همان ،ص )291

کاشفی در حکایات متعددی حق نان و نمک و مهمان را ارج مینهد و برای گ شتن از
گناه دیگران و از بین بردن کدورت از این سنتهای دیرینۀ اجتماعی و دینی استفاده
میکند .بدین صورت که چنانچه از مهمانی خطایی سر زند و مهمان از سفرۀ احسان نان و
نمک خورده باشد ،باید که از سر گناه او گ شت( .همان ،ص  )292و توصیه میکند عطا
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و بخش

باید با گشادهرویی باشد تا دل شخ

کَرم عام داشت و در وقت بخش
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شاد شود« .آوردهاند که :مَعن بن زائده

بهغایت خندان و تازهروی بودی ،عزیزی را پرسیدند که

آیا ابر بارنده سخیتر است یا مَعَن بخشنده جواب داد :سخاوت معن از ابر بیشتر بهره
است .گفتند به چه دلیل گفت :بدان دلیل که هر چه ابر دهد ،گریان دهد و هر چه مَعَن
بخشد ،خندان بخشد»( .همان ،ص )382
در سیاستنامه دربارۀ ارز

و اهمیت کرم و بخش

آمده است که« :هر که در جهان

نام گرفته است ،بیشتر از نان دادن گرفته است و مردم نانکور و بخیل در دو جهان نکوهیده
است و در اخبار میآید که :البَخی ال یَدخُ ُ الجَنَّۀ و در همه روزگار در کفر و اسالم
خصلتی نیکوتر از ناندادن نبوده است»( .شعار ،1381 ،ص  )157و سعدی نیز شرافت
انسانی را در کَرَم و بخش

میداند:

شـــرف مـــرد بـــه جودســـت و کرامـــت بـــه ســـجود
هـــر کـــه ایـــن هـــر دو نـــدارد عـــدم

بـــه ز وجـــود
(کاشفی)119 ،1399 ،

و هم چنین معتقد است که داد و ده

انسان را در نگاه دیگران همچون فرشتگان

جلوه میدهد:
فریــــــــدون فــــــــرخ فرشــــــــته نبــــــــود
ز مشـــــــک و ز عنبـــــــر سرشـــــــته نبـــــــود
بــــــه داد و دهــــ ـ

یافــــــت آن نیکــــــویی
تــــو داد و دهــــ

کــــن فریــــدون تــــویی
(فردسی ،1386 ،دفتر یکم ،ص )85

کاشفی به نقل از نصایحالملوک مینویسد« :توانگری که او را احسان نیست ،چون
درختی است که او میوه ندارد»( .کاشفی ،1399 ،ص )217
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پوشیدن عیوب و حفظ اسرار
یکی از نامهای پروردگار ستارالعیوب است ،پوشانندۀ عیبها .سعدی در این باره در
گلستان میگوید« :خداوند تعالی میبیند و میپوشد و همسایه نمیبیند و میخروشد».
(سعدی ،1377 ،ص  )188کاشفی نیز به گونهای دیگر عیبپوشی خداوند را الگوی فرد
مسلمان قرار میدهد « :در حدیث آمده که هر که عیب مسلمانی بپوشد ،خدای عزّوَجَلّ
عیب او را بپوشد و در روایتی هست که گناهان او را در دنیا و آخرت پوشیده دارد .مَثَلی
هست که اُستُر سَتَرَ اهللُ عَلَیک .پرده کس ندری ،کس نَدرد پرده تو»( .کاشفی ،1399 ،ص
 )222آنچه مسلم است افشای اسرار و عیوب شخصی افراد سبب کدورت و حس ناامنی
در بین افراد جامعه میشود ،زندگی شخصی افراد را در معر

ناراحتی و رنج قرار میدهد

و اگر از سوی حاکمان این کار صورت گیرد ،جامعه برای شهروندان آن ناامن و
تحملناپ یر میشود و افسردگی ،انزواطلبی و ترک شهر و دیار از عوار

آن خواهد بود.

اساس همزیستی اجتماعی بر اعتماد به یکدیگر است و پرواضح است که حفظ حریم
خصوصی افراد سبب استحکام دوستیها و روابط اجتماعی میشود.
رعایت حقوق دیگران
هدف اصلی در زندگی جمعی رسیدن به صلح و ساز

است و تحقق این امر با رعایت

حقوگ دیگران عملی می شود .در زندگی جمعی هر شخصی حقی بر گردن دیگران دارد
که رعایت آن امری مهم و ضروری است .رعایت حقوگ انسان همان حفظ انسانیّت و
کرامت انسانی اوست ،با هر اعتقادی که دارد و در هر طبقۀ اجتماعی که زندگی میکند.
رعایت حقوگ دیگران یکی از عمیقترین مصادیق نوعدوستی و زندگی مسالمتآمیز است
که باب سیوهفتم از کتاب اخالگ محسنی به آن اختصاص داده شده است .کاشفی بر این
نظر است که رعایت حقوگ دیگران بر یمۀ همۀ مردم و بهویژه ارباب دولت و اصحاب
قدرت است و رعایت آن از سوی هر کس نشان از طهارت یات و لطافت صفات و علو
نسب او دارد( .همان ،ص  )277به بیان ساده یعنی انسان پاکسرشت و با اصل و نسب به

نوعدوستی و مردمگرایی در اندیشههای ایرانی و اسالمی بر مبنای...

09

حقوگ دیگران احترام میگ ارد .پس از ادای حق نعمت الهی ،از رعایت حقوگ پدر و مادر
و صله رحم آغاز می کند؛ یعنی مهرورزی باید از خانواده که جامعۀ کوچک است ،آغاز
شود و سپس به تمام جامعه تعمیم داده شود.
صلۀ رحم یکی از سنتهای پسندیدۀ دینی است که موجب تحکیم پیوندهای
خویشاوندی و استحکام روابط خانوادگی میشود .اگر انسان جامعه را خانوادۀ بزرگ خود
بداند و این الگوی پسندیده را نسبت به همسایهها ،همشهریها و در سطح جامعه پیاده کند،
قطعاً جامعه به سوی سعادت و آبادانی پی

میرود و انسان نیز به غایت هدف خود از

زندگی اجتماعی که دستیافتن به سعادت است ،میرسد .امام صادگ (ع) میفرماید :صله
رحم و خو رفتاری با همسایه ،شهرها را آباد و بر عمرها میافزاید( .مجلسی1913 ،گ ،ج
 ،79ص  )121کاشفی نیز بر اهمیت این امر تأکید میکند که رعایت حقوگ دیگران از
خانواده و پدر و مادر آغاز میشود و مت کّر میشود که رضایت خداوند بسته به رضایت
پدر و مادر است .در حکایتی از مالک دینار نقل میکند که تا رضایت پدر از فرزند
صورت نگیرد ،حج فرزند پ یرفته نمیشود( .کاشفی ،1399 ،ص  )278پس از آن رعایت
حقوگ خویشاوندان مهم است و از واجبات اسالم« :و دیگر حقوگ یوالقربی رعایت باید
کرد و صِله رَحِم بهجا باید آورد که آن از جمله واجبات اسالم است و صِله رحم در عمر
بیفزاید و روزی را فراخ گرداند و در احادیث قدسیه هست که من رحمانم و اشتقاگ رحم
از اسم منست ،هر که آن را پیوند کند ،من آن را به رحمت خود واصل سازم و هر که آن
را بِبُرد ،از رحمت خود

منقطع گردانم»( .همان ،ص )281

در روایتی خداوند در پاسخ به موسی (ع) که میپرسد« :الهی چه کنم که موافق رضای
تو بود» راههای رعایت حقوگ خویشاوندان را به موسی (ع) میآموزد« :خطاب رسید که:
احسان نمای با ایشان ،اگر غایب اند به سالم و دعا و اگر حاضراند با فقیران به صله و عطا و
با توانگران به زیارت و ثنا»( .همان) در این خطاب خداوند موسی (ع) را به رعایت حقوگ
فقیر و غنی الزام کرده است .پس از خویشاوندان نوبت به رعایت حقوگ همسایه میرسد:
« دیگر حق آنها که قرب جوار دارند ...در حدیث آمده که هر که به خدای و روز قیامت
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ایمان دارد ،باید که همسایه خود را گرامی دارد» .در ادامه رعایت حق همسایه را در سه
چیز میداند « :بدو نفع رساند و ضرر خود و ضرر دیگران نیز ازو باز دارد و اگر دروی

و

بینوا بود ،پیوسته از احوال وی استفسار نماید» (همان ،ص  )282و درینباره چنین حکایت
میکند :آوردهاند که درویشی در همسایگی توانگری خانه داشت .روزی کودک توانگر
به خانۀ دروی

درآمد و دید که دروی

با عیال و اطفال خود طعام میخورند .آن

کودک ...میل طعام داشت .کسی او را مردمی نکرد .گریان بازگشت و به خانه خود آمد،
پدر و مادر از گریه او متألم شدند و سبب پرسیدند .گفت :به خانه همسایه رفتم و ایشان
طعام می خوردند و مرا ندادند ...پدر درماند و به در خانه همسایه آمد ...گفت :ای دروی
باید از تو رنجی به ما نرسد .دروی

گفت :حاشا از من رنجی به کسی رسد .توانگر گفت:

رنجی ازین بدتر بود که پسر من به خانه تو آید ،تو با کسان خود طعام خوری و او را
ندهی ...دروی

ز مانی سر در پی

افکند و گفت ای خواجه در ضمن این سِرّیست که از

من مپرس که پرده من دریده شود ...گفت :بدان که آن طعام که میخوردیم ،بر ما حالل
بود و بر فرزند تو حرام ...خواجه گفت :سبحان اهلل طعامی هست در شرع که بر یکی حالل
باشد و بر دیگری حرام .دروی

فرمود که در قرآن نخوانده که «فَمَناضطُفَّفیمَخمَصَ »،

هرکه درماند به بیچارگی و تنگدستی مردار برو حالل است و بر آنکه درمانده نباشد حرام.
بدان که سه روز بود که عیال و اطفال من طعام نخورده بودند و به هیچ نوع چاره آن
ندانستم کرد .من امروز در فالن ویرانه درازگوشی مرده دیدم افتاده ،قدری از گوشت وی
ببریدم و آوردم و طعامی بپختیم و خوردیم که کودک تو آمد .صورت حال این بود که
به سمع تو رسانیدم ...خواجه که این سخن شنید ،بسیار گریست و گفت واویال اگر
ح رت خداوند روز قیامت با من عتاب کند که در همسایگی تو چنین صورتی بود ،تو از
حال همسایه بیخبر بودی ،چه جواب دهم»( .همان )285 - 283 ،در این حکایت مسایلی
چون بی خبری همسایه از همسایه ،فقر و از سویی رعایت حال همسایه با ندادن طعام حرام
به کودک را برجسته میکند و توانگر را در معر

بازخواست الهی قرار میدهد.

نوعدوستی و مردمگرایی در اندیشههای ایرانی و اسالمی بر مبنای...

10

پس از رعایت حق همسایه «رعایت حقوگ مهمانان الزم است که مهمان هدیه باشد نزد
خدای تعالی» (همان ،ص  .)288در ادامه شروط مهمانداری را مطرم میکند :مهمان را
عزیز دارند ،هرچه توانند از تکلفات نسبت به او به جای آرند ،حتی دربارۀ خصم رعایت
مهماندار کنند ،اگر ازمهمان خطایی سرزد ،چون بر سر سفره او نشسته است ،از سر خطای
او بگ رد( .همان ،ص  )288 - 299موارد دیگری که به رعایت حقوگ آنها در این باب از
کتاب توصیه شده است ،رعایت حق سائالن ،حق درخواست شفیعان برای بخش

گناه

دیگری ،رعایت حق کسی که اندک آشنایی داشته یا خدمتریزهای کرده باشد.
در جایی دیگر با اغراگ از رعایت حقوگ مردم از سوی حکما که گویی بیشترین
دغدغۀ کاشفی در اخالگ محسنی است ،به نقل از یکی از خلفا مینویسد« :در والیتی که
تعلّق به من داشته باشد ،اگر پلی ویران شود و رمۀ گوسفندان بران گ رد و پای گوسفندی
به سوراخی فرو رود و اَلَمی به وی رسد ،فردای قیامت از من خواهند پرسید و مرا از عهدۀ
آن بیرون میباید آمد»( .همان ،ص )111
کمک و یاری
کمک و یاریرسانی به همنوع یکی از مهمترین اصولی است که همۀ ادیان آن را
امری پسندیده میدانند و پیروان خود را به انجام آن توصیه میکنند .اسالم نیز بر این امر
تأکید بسیار دارد .برای اثبات این تأکید همین کافی است که پیامبر اسالم (ص) مسلمانی را
که فریاد استمداد و نیازمندی کسی را بشنود و اجابت نکند ،نامسلمان میداند« :مَنسَمِعَ
رجالینادییالَلمُسلِمینَفَلَمیجِب ُفَلَیٍَبِمُسلِم»( .الکافی ،ج  ،2ص  )169انسجام اجتماع
و تحکیم روابط انسانی با کمک و یاریرسانی صورت میگیرد .بهطوری که پرداختن به
این امر مهم برابر با طاعت و عبادت خداوند بیان شده است« :آوردهاند که ح رت مرت ی
علی ـ عَلیهِ الصَّلوات وَ السَّالم ـ در زمان خالفت ،روزها به ساختن مهمّات خالیق مشغول
بودی و شبها به عبادت و طاعت خالق اشتغال نمودی .گفتند یا امیر ،چرا این رنجها بر
خود روا میداری ،نه به روز آسایشی و نه به شب آرامشی ،فرمود که اگر روز بیاسایم،
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رعیت ضایع ماند و اگر به شب بیارامم ،فردای قیامت من ضایع مانم .پس روز مهمّ مردم
میسازم و شب به کار حق میپردازم»( .کاشفی ،1399 ،ص 12و)11
یکی از مصادیق یاریگری انجام کارهای خیر است .کار خیر و تأثیرات

تنها مخصوص

دوران زندگی فرد نیست .بعد از مرگ کار خیر از بین نمیرود و انسان میتواند در آخرت

نیز از نتایج خیرات و مبرّاتی که در زمان حیات داشته بهره ببرد .خداوند در قرآن
میفرماید« :اِن اَحسَنتُم اَحسَنتُم لِاَنفُسِکُم 1،»...اگر نیکی کنید به خودتان کردهاید . ...هر
عملی عکسالعمل و بازتابی دارد و بازتاب نیکی به دیگران ،نیکی به خود است .چنانچه
فرد برای همنوعان و جامعۀ خود عمل خیری انجام دهد ،تأثیر آن به خود شخ
بازمیگردد .از جمله کارهایی که در دین اسالم و در گفتار و رفتارهای ایرانی سفار
زیادی به آن شده است ،دادن صدقه و خیرات است .علت سفار

بر این کار ،تنها آثار

مثبت فردی آن نیست؛ بلکه بیشتر بهخاطر ساماندهی و نظم بخشیدن به جامعه است .مثالً
هنگامی که شخصی به پیامبر (ص) میگوید که میخواهم برای مادر خود خیری کنم و
صدقهای بدهم ،شما چه میفرمایی ح رت میفرماید :بهترین تصدّقی آب است و آن
شخ

چاهی میخرد و وقف میکند و ثواب آن را به روم مادر خود میبخشد( .همان،

ص  ) 115پیامد این امر خیر فراگیر است و مصداقی از عمل خیری است که برکت و فایده
آن به همه می رسد و تا سالها پایدار میماند.
در این متن جمالتی از زبان نویسندۀ کتاب دربارۀ یاریرسانی و برآوردهکردن نیاز
انسانها بیان شده است که به یکر آنها میپردازیم« :هرکه خواهد حاجتهای او نزد خدای
تعالی روا شود ،باید که بدانچه تواند حاجت خلق برآورد»( .همان ،ص )172
بـــده مـــراد فقیـــران بـــه لطـــف تـــا بدهـــد
مرادهـــا کـــه تـــو از ح ـــرت خـــدا داری
(همان ،ص )173
 .1اسراء.7 /
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«صاحب سعادتی که دولت سلطنت بدو ارزانی داشته باشد ...باید که مینت خلق را
تحمّل نماید و در حالت قدرت ق ای حاجات محتاجان را غنیمت شمرد» (همان ،ص
 )173و در جایی دیگر آمده« :آوردهاند که پادشاه چین از اسکندر پرسید که :ل ّت سلطنت
در چه یافتی گفت ...:محتاجان را روا کردن حاجت و بنواختن»( .همان ،ص )175
رحمت و شفقت

زیباترین جمالت را در وصف رحمانیت و مهربانی خداوند از سعدی در گلستان
میخوانیم« :باران رحمت بیحساب

همه را رسیده و خوان نعمت بیدریغ

همه جا

کشیده ...
ای کریمــــــی کــــــه از خزانــــــه غیــــــب
گبــــــر و ترســــــا و یفــــــهخــــــور داری
(سعدی ،1377 ،ص )99
فراگیری رحمت بی حساب و کتاب خداوند به گستردگی جهان هستی است .با شفقت
عام ،دلهای مردم تابع میشود ،مودّت و دوستی برقرار .کاشفی در حکایتی شفقت بر
حیوانی را سبب کرامت شرف پادشاهی از سوی خداوند بر سبکتگین میداند :سبکتگین
قبل از پادشاهی صیاد بود و هر روز برای شکار به صحرا میرفت .روزی آهویی دید که با
بچۀ خود در صحرا به چرا مشغول بود .سبکتگین به قصد شکار آهو اسب را تند کرد ،آهو
فرار کرد و بچۀ او ماند .سبکتگین بچه را گرفت و راهی شهر شد .آهو که بچه را گرفتار
دید ،در پی سبکتگین دوید .سبکتگین بر حال آهو رحم کرد و بچه آهو را آزاد کرد .آهو
بچه ا

را گرفت و روی به آسمان کرد .همان شب سبکتگین در خواب پیامبر (ص) را دید

که میفرمود :بهخاطر شفقت و رحمتی که در حق آن زبانبسته کردی ،حق سبحانه و تعالی
شرف پادشاهی را کرامت کرد( .کاشفی  ،1399ص  116و  )115کاشفی باز هم در این
بخ

بر مهربانی پادشاه نسبت به مردم تأکید دارد ،به طوری که تمامی توصیه به پادشاهان

را در این دو موضوع مندرج میداند :اطاعت از امر خداوند و مهربانی با خلق خداوند.
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«آوردهاند که پادشاهی بزرگوار از حکیمی نامدار عالیمقدار وصیّتی طلبید .حکیم فرمود
که :ای ملک ،همۀ وصیّتها در این دو کلمه شریف مُندرجست که« :اَلتَّعظیمُلِاَمفاهللوَ
الشَّفَقَ َعَلیخَلقِاهلل»( .همان ،ص )396
حرمت و احترام گذاشتتن
نگهداشتن حرمت انسانها و احترام گ اشتن به دیگران امری ساده ،اما مهم است که
میتواند دوستیها را استحکام بخشد و روابط اجتماعی را حفظ کند .در سنتهای دینی و
اجتماعی ما شیوههای کاربردی بسیاری برای ادای احترام به دیگران وجود دارد ازجمله:
بدرقۀ مهمان و حفظ حرمت او .در گ شته رسم بر آن بود که مهمان را تا جلوی در و حتّی
چندین قدم تا بیرون از در خانه همراهی میکردند .کاشفی در این کتاب حرمت مهمان
بهویژه اگر فرد واالمقامی باشد را بسیار سفار

کرده است« :آوردهاند که اسماعیل سامانی

پادشاه خراسان و سلطانی بس بسامان بود .روزی عالمی به مهمی نزد وی آمد ،او را تعظیم
بسیار کرد و چون میرفت ،هفت گام از عقب برفت .شبانه ح رت رسالت را صلعم به
واقعه دید که با او میگوید :ای اسماعیل ،یکی از علمای مرا عزیز داشتی ،من از ح رت
حق سبحانَهُ درخواستم تا ترا در دو جهان عزیز دارد و تو هفت قدم در عقب وی رفتی ،دعا
کردم تا هفت تن از نسل تو پادشاهی کنند و هر دو دعا دربارۀ تو مستجاب شد»( .همان،
ص  )193در ادامه در چندین جمله یک نکتۀ بسیار مهم را گوشزد میکند ،مهمان هرکس
باشد ،باید به اقت ای کرم خود از او پ یرایی شود« :حکما گفتهاند :در مهمان منگر که
کیست ،در کرم خود نگر که مقت ی چیست»( .همان ،ص  )288و نیز «شرط میزبانی آنست
که چون آفتاب بر همه کس یکسان تابد و مانند باران در همه جا به یک طریقه بارد».
(همان ،ص  ) 291این جمالت یادآور سخن ابوالحسن خرقانی است که بر سردر خانقاه
نوشته بود که :هرکه به این خانقاه درآید ،نان

دهید و از ایمان

مپرسید که آن که به
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درگاه حق به جان ارزد ،در سرای ابوالحسن نان ازو دریغ نیست( .شفیعی کدکنی،1385 ،
ص)76
در جای دیگر از کتاب دربارۀ رفتار صحیح با دوستان و دشمنان چنین آمده است« :در
وقتی که اسکندر به عزیمت تسخیر اقالیم عالم سوار میشد ،ارسطو را طلبید و گفت :ای
حکیم ،در این میدان که قدم نهادهام و این مهم را که پی
دشمنان پدید آیند ،با هر یک از ایشان چگونه مُعا

گرفتهام ،هرآینه مرا دوستان و

کنم گفت :ای ملک ،اصل آنست

که تا ممکن و مقدور باشد ،دشمنانگیزی نکنی و بر دوستان خواری روا نداری .اگر
دشمن پیدا شود ،او را به استمالت و دلنوازی اختصاص دهی تا دوست شود و دوست را به
عزّت و حرمت خاص گردانی تا از دوستی برنگردد»( .کاشفی ،1399 ،ص  )219اگر چنین
روشی را در زندگی جمعی پی

بگیریم ،یقیناً به بزرگترین هدف زندگی اجتماعی که

رسیدن به زندگی بشردوستانه و مسالمتآمیز است ،خواهیم رسید .همچنین در زندگی
جمعی و در روابط انسانی باید به هر شخصی به حکم انسان بودن

ارز

قائل شویم نه به

حکم مقام و منصب و اعتقاد .
مشورت با دیگران
پیام «وَاَمفُهُمشُوریبَینَهُم» یکی از مصادیق عمیق همزیستی و همیاری اجتماعی است
که خداوند به پیامبر تأکید میکند« :حق سبحانه تعالی ح رت حبیب خود را ـ صلی اهلل
ُمفیاالَمف» ،یعنی مشورت کن با اصحاب خود در کاری
علیه و سلم ـ فرموده که «وَشاوِره 
که واقع شود ...حق تعالی او را به مشاورت فرمود تا در میان امت سنتی شود بعد از وی».
(همان ،ص  )182مهمترین دستاورد مشورت از بین رفتن حس خودخواهی و فردگرایی در
امور اجتماعی و روابط انسانی است .در ادامه کاشفی بر اساس حدیث پیامبر (ص) شرط
مشاور را امین بودن میداند ،نه مسلمان بودن .این نوع نگر

مبنای دوستیها و همزیستیها

را مستحکم میکند« :یکی از ق اۀ مرو دختری داشت بهغایت جمیله و جمله معارف شهر
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در صدد خواستگاری او بودند و قاضی متحیّر بود که او را به کدام یک بدهد .در
همسایگی او گَبری بود ،قاضی او را طلب کرد و گفت :مرا دختری هست و خلقی او را
طلب میکند ،چه صواب میبینی گَبر گفت :من مردی هستم از دین اسالم بیگانه چه الیق
مشورت شمایم ...قاضی گفت :اگرچه تو بیگانهای ،اما مرد امینی و بزرگان مبالغت
کردهاند که با مردم امین مشاورت باید کرد «اَلمُستَشَارُ مُؤتَمِن» حاال هرچه تو خواهی
گفت ،من پی آن خواهم رفت .گَبر گفت :در تزویج کفائت شرطست و کفائت در م هب
مسلمانان به دین و ملّت باشد ...قاضی را این سخن عظیم خو

آمد ...و او را غالمی بود

مبارک نام ،به غایت عالِم و متدّین .قاضی گفت :هیچکس را از مبارک دیندارتر نمیبینم.
دختر را بدو داد»( .همان ،ص )188-189
تواضع
کاشفی در باب بیستودوم کتاب ،تواضع و کرم را دو دام میداند که دلهای مردم را
صید میکنند« :تواضع و کرم دو دامند مَر دلهای مردمان را و هر که صید از این دو دام
شد ،هرگز روی رهایی ندارد ...تواضع آنست که کسی مقدار خود را از مقدار دیگری
کمتر بیند ،پس عزّت و حرمت خود بر طرف نهاده ،دیگران را عزیز و محترم سازد».
(همان ،ص  )191در ادامه تکبر را از خصای
ساقطانست و غر

ناقصان میداند« :تکبر از خصای

ناقصان و

ایشان از آن پوشیدن نقصان خوی »( .همان ،ص  )191او بر این نظر

است که تواضع از همه کس زیبا مینماید و از اهل دولت زیباتر .همانگونه که امام علی
(ع) به مالک اشتر دربارۀ شیوۀ رفتار با مردم یادآوری میکند« :قسمتی از وقت خود را
برای کسانی که به تو نیازمندند ،اختصاص بده ،در آن وقت خود را برای ایشان آماده کن و
در مجلس عمومی بنشین و برای خدایی که تو را آفریده فروتنی کن»( .نهجالبالغه،1379 ،
نامه  ،53ص)1121
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نتیجه
دانستیم که انسان موجودی اجتماعی است و آموختن اصول اخالگ فردی و اجتماعی
امری مهم و ضروری برای همۀ انسانهاست ،چه در جایگاه سیاسی و حکومتی چه در
جایگاه شهروند معمولی .انسان برای ساختن جامعهای سرشار از صلح و دوستی ملزم به
رعایت اصول اخالقی است .یافتههای ما در بررسی کتاب اخالگ محسنی بهعنوان اثر
برجستۀ اخالقی در قرن نهم نشان داد که کاشفی در بابهای اول این کتاب به ارتباط فرد با
خداوند و ته یب نفس پرداخته است که بنیان اخالگ فردی را پیریزی میکند و او را
آماده میسازد تا در اجتماع و روابط میان انسانها موفقتر باشد ،مانند بابهای :در عبادت،
در اخالص ،در دعا ،در صبر و ...در بخ

دومِ بابها به طرم مسایل اخالقی که بهطور

روزمره در اجتماع و روابط اجتماعی باید حاکم باشد ،یا به عبارتی آنچه رعایت آن به
جماعتی مشترک مربوط میشود ،میپردازد مانند بابهای :در عفّت ،در وفای به عهد ،در
مشاورت و تدبیر و ...که هرکدام از آنها در ارتباط با دیگری محک زده میشود و بر
اجتماعی بودن انسان تأکید دارد و بخ

سوم بابهایی است که بهطور ویژه به بیان احکام

اخالقی و حکمت عملی در نزد پادشاهان و سالطین و رعایت اخالگ متقابل سالطین و
مردم می پردازد که کاشفی بر آن تأکید بسیار دارد مانند :در سیاست ،در تربیت خدم و
حشم و . ...در مجموعِ چهل باب مهمترین اصول و میلفههایی که انسان برای تربیت اخالگ
فردی و اجتماعی نیاز دارد ،مطرم شده است .نویسنده با استناد به آیات قرآنی ،احادیث
نبوی ،سخنان و حکایاتی از بزرگان دین و ادب فارسی و در مواردی با رویکرد عرفانی و
نقل حکایاتی از پادشاهان ،وزرا و دانشمندان غیرمسلمان به طرم آموزههای اخالقی
پرداخته و خالصه و چکیدۀ آنها را در ده مورد چنین بیان کرده است :اول :با مردمان در
کار نیکو مخالفت ناکردن؛ دوم :از نفس خود انصاف دادن؛ سوم :عیب کسان ناجستن؛
چهارم :چون از کسی یلّتی در وجود آید ،آن را تأویل نیکو کردن ،پنجم :چون گناهکار
ع ر خواهد ،آن را درپ یرفتن؛ ششم :حاجت محتاجان روا کردن؛ هفتم :رنج مردمان
کشیدن؛ هشتم :عیب نفس خود دیدن؛ نهم :با خلق روی تازه داشتن؛ دهم :با مردم سخن
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گفتن .از آموزههای این کتاب دانستیم که تأثیر حاکمان جامعه بر مردم بیشتر از

سایر افراد است؛ چرا که حاکمان در ر س جامعه قرار دارند و خُلق و خو و رفتارشان تأثیر
مستقیم بر روم ،روان و زندگی انسانها میگ ارد .رفتار مردم بازتابی از رفتار حاکمان
جامعه است؛ بنابراین متخلّق شدن به اخالگ نیک برای حاکمان امری ضروری است.
و مهمتر از همه سفارشی است که در اندیشههای ایرانی و اسالمی به آن تأکید شده:
پندار نیک ،گفتار نیـک و کردار نیـک و آنچه که برای خود نمیپسنـدی بـرای
دیگـران نپسند.
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صلح و دوستی در سالمان و ابسال جامی
دکتر نرگس جابری نسب*
دکتر سیده زهرا فلیحه کاظمی**
شیرین احمدیان***

چکیده
نورالدّین عبدالرّحمن جامی ،خاتم الشعرای سبک عراقی در قرن نهم است .هفت اورن از آثار
منظوم وی مشتمل بر هفت منظومه در قالب مثنوی است .منظومه سالمان و ابسال دومین اورن از هفت
اورن  ،داستانی عاشقانه و عرفانی است .صلح از نظر لغوی دارای معانی ،آشتی ،دوستی و یکرنگی
است و برخی از نمادهای آن در ادبیات عبارتند از :عشق ،دوستی ،محبت ،مودت ،آرام و عدالت
است .جامی همه کائنات را تجلی یات خداوندی میداند و عشق الهی را موجب وحدت و رسیدن همه
موجودات به صلح و یکی شدن میشمارد .در نظر وی عشق واقعی تنها عشق به خداست و هر عشق
مجازی در نهایت منجر به همان عشق می شود که از ازل موجب آفرین کائنات شده است .یکی از
مظاهر صلح که جامی در هفت اورن به آن می پردازد ،عدالت است .جامی معتقد است عدالت در
میان رعیت ،موجب برقراری صلح در جامعه میشود .عمده نظریات جامی در سالمان و ابسال که به
صلح و دوستی مربوط می شود ،در ارتباط با این دو مطلب است؛ اول عشق ازلی است که موجب
وحدت و دوستی و جمع اضداد است و دوم عدالت که موجب دوستی و صلح میان مردم و ملتها
است .تال پژوهشگران در این مقاله بر آن است که پیام صلح و دوستی را که در سالمان و ابسال
جامی نهفته است ،آشکار سازد و دغدغه جامی را در برقراری صلح و جامعهای آرام نشان دهد .در این
راستا به این پرس ها پاسخ داده شده است .1.نماد صلح در مثنوی سالمان و ابسال جامی به چه اشکالی
مطرم شده است  .2نمادهای صلح در مثنوی سالمان و ابسال دارای چه ویژگیهایی هستند این
پژوه از نظر هدف جزو پژوه های توصیفی ـ تحلیلی از نوع تحلیل محتوایی است .گردآوری
دادههای پژوه با رو مطالعه کتابخانهای انجام شده و اطالعات مورد نیاز از طریق جستوجو در
منابع مرتبط با موضوع پژوه و برگه نویسی جمع آوری شده است .تجزیه و تحلیل اطالعات و دادهها
بر اساس تحلیل کیفی و مبتنی بر توصیف و تحلیل دادهها است.
کلیدواژه :صلح ،دوستی ،جامی ،هفت اورن  ،سالمان و ابسال.
* .استادیار دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،ایران)nargesja@azad.ac.ir( .

** .پروفسور دکتر سیده فلیحه زهرا کا می ،دانشگاه ال سی بانوان ،الهور ،پاکستان.
*** .کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب.
تاریخ پ یر 99/15/19 :
تاریخ وصول99/19/13 :

مقدمه
فهم صلح و نوع نگاه به آن به مسایل زیادی بستگی دارد؛ نظیر :ملیت ،مرزهای
جغرافیایی محل زندگی و  . ...امروزه دایره معانی مترادف و بینظیر و مرتبط با مفهوم صلح
از گستردگی قابل توجهی برخوردار است .در تفکر سنتی مفهوم صلح تنها در تقابل با
ستیزه ،استبداد و جن

خالصه میگردد؛ در حالی که با گستر

شیوههای ارتباط جمعی

و پیشرفت تفکر بشر به سمت و سوی هر آنچه بهتر است ،این مفهوم به تنهایی قابل ارجاع
و پاسخ گو نیست .انسان عصر حاضر برای حفظ بقاء و امنیت خود به مفاهیمی عمیقتر از
نجنگیدن نیازمند است .مفاهیمی چون رفاه نسبی ،حفظ محیط زیست ،برخورداری از
سرمایههای ملی ،کاه

نزاع و درگیری ،رعایت حقوگ اجتماعی ،تال

در جهت تکامل

و رشد فکری و ایجاد بستری جهت تأمین سالمت جسمی و مواجهه با بیسوادی و
بیخانمانی و امثال اینها در حیطۀ مفهوم صلح قرار میگیرد.
صلح و دوستی
برخی از واهگان در لغتنامهها در کنار واهۀ صلح و دوستی یکر شدهاند .نظیر :دوستی،
محبت ،عشق و الزمه صلح را امنیت و آزادی گفتهاند.
دوستی
دوستی یکی از رهآوردهای صلح است .دهخدا در معنای دوستی مینویسد :دوستی:
محبت ،مودت ،خیرخواهی ،رفاقت و یاری؛ ضد دشمنی ،عداوت ،بغض؛ محبت؛ یگانگی؛
صداقت؛ عشق( .دهخدا ،ییل واهه)
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د ر اسالم و سیره اهل بیت راجع به دوستی مطالب زیادی آمده است« .در معارف
اسالمی هر کسی الیق دوستی با مسلمان نیست و مسلمان باید به ویژگیهای دوست خوب
هم اهمیت بدهد تا این دوستی زمینهساز تعالی و رشد اخالقی او گردد ،نه این که او را از
عمل خیر باز دارد .پیامبر دربارۀ دوست خوب میفرماید :کسی که دیدار
خدا بیندازد و سخن

بر دان

شما را به یاد

شما بیفزاید و رفتار او آخرت را به یاد شما بیاورد»( .هادی

من  ،1386 ،ص )71
عالقه به دوستان و همراهی آنان نیز می تواند حالل مشکالت بوده و برکات زیادی به
دنبال داشته باشد( .همان ،ص  )72از جمله آداب دوستی که در سیره به آن اشاره شده،
یاری در دین است :دوست به این دلیل دوست نامیده شد که به تو در صالم دینت نفع
میرساند؛ پس هر کس تو را بر صالم دینت یاری رساند ،او رفیق دلسوز توست ... .یکی از
آداب دوستی صداقت است .امام علی (ع) میفرماید :دوست به این دلیل دوست نامیده شد
که در مورد نفس تو و عیبهایت به تو راست میگوید .پس هر کس این کار را با تو کرد
با او آرام گیر که او دوست توست( .همان ،ص )75
صلح
دو کلمۀ صلح و سالم هر دو به معنی آشتی و صلح به کار رفته که در مقابل جن

و

دعوا قرار دارد .کلمۀ سالم از سویی دعایی است که ممکن است کسی به کسی بگوید؛
یعنی سالمت و بیگزند باشید .هم چنین آن را در مقام تحیت ،درود ،تعظیم و تکریم به کار
می برند( .دهخدا ،ییل سالم)
«سلم» در لغت به معنی بر کنار بودن از آفات و بیماریهای اهری و باطنی و «صلح و
دوستی» به معنی زندگی همراه با مسالمت و آرام

و همچنین ساز

عادالنه است .سالم

به معنی صلح کردن و آشتی کردن است( .همان ،ییل سلم) کلمۀ «سلم» هم خانواده کلمۀ
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«سالم» به معنی تراضی میان متنازعین ،ساز

و مقابل کلمه حرب و جن

است .کلمۀ

صلح به معنی آشتی نیز است( .همان ،ییل صلح)
معین معنای صلح را به «دوستی و عقدی که دو طرف در مورد بخشیدن چیزی یا
گ شتن از حقی در مقابل هم تعهد میکنند»( ،معین ،ییل واهه) تعبیر کرده است .سایر
لغتنویسان از آرام  ،ساز  ،صفا و مصالحه نیز یاد میکنند .رن
میدانند و وحدت ،دوستی ،امنیت ،آشتی ،عشق و آرام

سفید را رن

صلح

را نماد صلح میدانند.

در ادبیات قدیم پارسی صُلح هممعنای لغت آشتی و به معنای مقابل حرب و جن
آمده است ،در دوران معاصر مفهوم صلح گستر

یافته است .در این مفهوم صلح

شرایطی آرام ،بیدغدغه و خالی از تشوی  ،کشمک

و ستیز است .صلح 1یک آرمان

جهانی تلقی میشود.
آشتی و صلح به معنی نبود جن

نیست؛ بلکه ف یلتی است که از نیروی جان ،مایه

میگیرد و همانطور که آزادی به معنای زندانی نبودن نیست ،صلح هم به معنای نبود جن
نیست .صلح به معنای پایان دادن به مناقشه و قطع جن

است.

در متون سیاسی و حقوگ بینالملل ،صلح را دیپلماسی ادامه جن

میگویند و آن

عبارت است از خاتمه بخشیدن به خشونت و درگیریها ،حل و فصل ادعاهای جدال
برانگیز از طریق مصالحه یا چشم پوشی و برقراری نظم جدیدی ،که صرف نظر از درست یا
نادرست بودن آن ،تأمینکنندۀ ثبات ،امنیت ،آرام
 ،1372ص  ) 59صلح در فرهن
کشورها و فقدان جن

و فراغ خاطر باشد( .ملک محمدی،

سیاسی به معنای برقراری آرام

در روابط عادی با دیگر

و نیز نبود نظام تهدید است( .میر کوش  ،1392 ،ص )11

صلح یک مفهوم مطلق نیست و میتواند بسته به دیدگاه دینی و فرهنگی تعریف
متفاوتی داشته باشد« .صلح واهه و رویای زیبایی است که بشریت و جامعه بینالمللی همواره

 .1سازمان ملل متحد ،روز  21سپتامبر مصادف با 31شهریور را روز جهانی صلح اعالم کرده است.

صلح و دوستی در سالمان و ابسال جامی

در مسیر رسیدن به آن تال

10

کرده است و سودای وصال آن را در سر میپروراند .مفهوم

صلح به معنای رایج آن یعنی فقدان جن

»( .همان)

انواع صلح:
برخی صلح را به صلح مثبت و صلح منفی تقسیم کرده اند« .صلح مثبت مترادف با تمام
چیزهای خوب در جامعه جهانی به ویژه همکاری و همگرایی میان گروههای بشری و با
تأکید کمتر بر عدم خشونت است . ...از صلح منفی به عنوان عدم خشونت و نبودن جن
در جامعه و تال

برای حفظ آن تعبیر میکنند»( .همان ،ص )17

فواید صلح:
برخی از آثار صلح عبارتند از .1 :سالمت زندگی دنیا؛  .2دور ماندن از فساد و فتنهها.
برقراری صلح موجب ایجاد جامعهای امن بر مبنای دوستی و مودت است« .امام صادگ
می فرماید :با مردم مسالمت کن و از در صلح درآی تا دنیایت سالم بماند .در عبارتی دیگر
همچنین میفرمایند :با مردم مسالمت کرده و از در دوستی و صلح درآیید ،سودی که
میبرید سالم ماندن و در امنیت بودن است»( .موسوی ،1399 ،ص )95 -96

صلح و دوستی از دیدگاه قرآن
اسالم دین صلح و دوستی و آرام

است .یکی از معانی واهه اسالم به صلح درآمدن

است؛ یعنی هر که به سوی اسالم آمد .در وادی صلح وارد شده است( .موسوی ،1399 ،ص
 )31برقراری صلح در ابعاد مختلف آن در اسالم از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا
اگر صلح در درون انسانها در خانواده و بین مردم یک جامعه یا به طورکلی در سطح جهان
برقرار گردد ،آثار بسیار مطلوبی به بار میآورد که «ثمرۀ وجود چنین صلحی رشد و تعالی
انسانهاست .ح رت علی (ع) میفرماید :از برترین خیرخواهیها اشاره کردن به صلح و
آشتی است؛ یعنی در مشورت و رایزنی درمورد اختالفها این بهترین اشاره و خیرخواهی
است .هم چنین در حدیثی بیان شده است که خداوند دو چیز را دوست دارد .1 :ا هار سالم
و صلح نسبت به مردم؛  .2طعام دادن به مردم»( .همان ،ص )91-91
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برقراری صلح آن قدر اهمیت دارد که حتی تاکید شده در راه برقراری آن هزینه کنید.
اصوالً انجام کارهای خیر نیاز به فداکاری و ایثار دارد .گاهی با زبان ،گاهی با قلم ،گاهی با
مقام و گاهی با هزینههای مالی و حتی جانی باید آن را انجام داد« .برقراری صلح هم از
جمله اعمال نیکی است که باید در راه انجام آن هزینه نمود .امام صادگ (ع) به مف ل
توصیه نمودهاند زمانی که بین دو نفر از پیروان منازعهای اتفاگ افتاد ،از مال امام غرامت
بدهد تا صلح برقرار شود»( .نقل از موسوی ،1399 ،ص  )91در دین اسالم توجه به «اصالم
یات البین» و ایجاد تفاهم و زدودن کدورتها و دشمنیها و تبدیل آن به صمیمیت و
دوستى ،به اندازهای مهم است ،که جزو برترین عبادتها به شمار میآید.
دو واهه «صُلح» و «سَلَمَ» که به کرّات در قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفته ،معانی
عمیق داشته و اهمیت ویژهای دارند« .سلم» در برخی آیات قرآن در لغت به معنی بر کنار
بودن از آفات و بیماریهای اهری و باطنی آمده است« .إِیْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ» 1،آنگاه
که با دلى پاک به [پیشگاه] پروردگار

آمد.

برخی از آیاتی که دربارۀ صلح در قرآن است عبارتند از:
«وَإِنطَائِفَتَانِمِنَالْمُؤْمِنِینَاقْتَتَلُوافَأَصْلِحُوابَیْنَهُمَا» 2،اگر دو گروه از میمنان با یکدیگر
به جن

پرداختند ،میان آنها صلح و ساز

در سورۀ انفال پس از سفار

برقرار نمایید.

به تقوای الهی آمده است:

«یَسْأَلُونَکَعَنِالْأَنْفَالِقُ ِالْأَنْفَالُلِلَّ ِوَالفَّسُولِفَاتَّقُوااللَّ َوَأَصْلِحُواذَاتَبَیْنِکُمْوَأَطِیعُوا
اللَّ َوَ رَسُولَ ُإِنكُنْتُمْمُؤْمِنِینَ»[3،اى پیامبر] از تو در بارۀ غنایم جنگى مىپرسند ،بگو غنایم
جنگى اختصاص به خدا و فرستاده [او] دارد؛ پس از خدا پروا دارید و با یکدیگر ساز
نمایید و از خدا و پیامبر

 .1صافات.89 /

 .2حجرات.9 /
 .3انفال.1 /

اطاعت کنید ،اگر ایمان دارید.
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در سوره بقره واهۀ سَلَمَ با صلح و مسالمت مترادف آمده است:
«یَاأَیُّهَاالَّذِینَآمَنُوااُدْخُلُوافِیالسَلْمِكَافَّۀً 1،»...ای کسانی که ایمان آوردهاید ،همگی در
سلم و صفا داخل شوید.
از نظر قرآن «سلم» با دوامتر از «صلح» است ،به معناى سالمتى و امنیت است و صورت
یک صلح موقت اهرى را ندارد.
«وَإِنِامْفَأَۀٌخَافَتْمِنْبَعْلِهَانُشُوزًاأَوْإِعْفَاضًافَلَاجُنَاحَعَلَیْهِمَاأَنیُصْلِحَابَیْنَهُمَاصُلْحًاوَ
الصُّلْحُخَیْفٌ  2،»...و اگر زنى از شوهر خوی

بیم ناسازگارى یا رویگردانى داشته باشد ،بر

آن دو گناهى نیست که از راه صلح با یکدیگر به آشتى گرایند که ساز
«سلم» به معنی ساز
نهاده است و پی

بهتر است . ...

عادالنه و همزیستی نیز آمده است .خداوند صلح را بر جن

از آنکه مسلمانان را به جن

فراخواند ،آنان را به پ یر

ارج

صلح و دوستی

با دشمنان فراخوانده است:
«وَإِنْجَنَحُوالِلسَّلْمِفَاجْنَحْلَهَاوَتَوَكَّ ْعَلَ اللَّ ِإِنَّ ُهُوَالسَّمِیعُالْعَلِیمُ3،»...و اگر به صلح
گراییدند ،تو [نیز] بدان گراى و بر خدا توکل نما که او شنواى داناست .
«إِلَّاالَّذِینَیَصِلُونَإِلَ قَوْمبَیْنَکُمْوَبَیْنَهُمْمِیثَاقٌأَوْجَاءُوكُمْحَصِفَتْصُدُورُهُمْأَنیُقَاتِلُوكُمْ
أَوْیُقَاتِلُواقَوْمَهُمْوَلَوْشَاءَاللَّ ُلَسَلَّطَهُمْعَلَیْکُمْفَلَقَاتَلُوكُمْفَإِنِاعْتَزَلُوكُمْفَلَمْیُقَاتِلُوكُمْوَ أَلْقَوْا
إِلَیْکُمُالسَّلَمَفَمَاجَعَ َاللَّ ُلَکُمْعَلَیْهِمْسَبِیلًا» 9،مگر کسانى که با گروهى که میان شما و میان
آنان پیمانى است ،پیوند داشته باشند یا نزد شما بیایند در حالى که سینه آنان از جنگیدن با
شما یا جنگیدن با قوم خود به تن

آمده باشد و اگر خدا مىخواست قطعاً آنان را بر شما

چیره میکرد و حتماً با شما مىجنگیدند؛ پس اگر از شما کنارهگیرى کردند و با شما

 .1بقره.218 /
 .2نساء.128 /
 .3انفال.61 /
 .9نساء.91 /
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نجنگیدند و با شما طرم صلح افکندند[ ،دیگر] خدا براى شما راهى [براى تجاوز] بر آنان
قرار نداده است.
قــرآن مجیــد صــلح و ســاز

را تنهــا مخصــوص مســلمانان نمــىدانــد؛ بلکــه در مــورد

غیرمیمنان که لم و تعدى به مسلمین نکرده و عهد و پیمانها را محتـرم شـمردهانـد ،جـایز
مىداند که مسلمانان با آنان دوستى و همزیستى نمایند:
«لَا یَنْهَاكُمُ اللَّ ُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْفِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أَنْ تَبَفُّوهُمْ
وَتُقْسِطُواإِلَیْهِمْۚ إِنَّ اللَّ َ یُحِ ُّ الْمُقْسِطِینَ[ 1،»...اما] خدا شما را از کسانى که در [کار] دین با
شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکردهاند ،باز نمىدارد که با آنان نیکى کنید و با
ایشان عدالت ورزید ،زیرا خدا دادگران را دوست مىدارد.
«إِنَّمَا یَنْهَاكُمُ اللَّ ُ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوكُمْ فِی الدَینِ وَ أَخْفَجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ وَ ظَاهَفُوا عَلَ 
إِخْفَاجِکُمْآنتَوَلَّوْهُمْوَ مَنْیَتَوَلَّهُمْفَأُولَئِکَهُمُالظَّالِمُونَ» 2،فقط خدا شما را از دوستى با
کسانى باز مى دارد که در [کار] دین با شما جن

کرده و شما را از خانههایتان بیرون رانده

و در بیرونراندنتان با یکدیگر همپشتى کردهاند و هر کس آنان را به دوستى گیرد ،آنان
همان ستمگرانند.
بهعـالوه در مـوارد متعــددى مسلمانــان بـه ایجـاد صـلح مو ـف شـدهانـد .در سـوره
حجرات میفرماید:
«إِنَّمَاالْمُؤْمِنُونَ إِخْوَۀٌفَأَصْلِحُوابَیْنَأَخَوَیْکُمْوَ اتَّقُوااللَّ َلَعَلَّکُمْتُفْحَمُونَ» 3،در حقیقت
میمنان با هم برادرند؛ پس میان برادرانتان را ساز
مورد رحمت قرار گیرید.
و در سورۀ اعراف میفرماید:
 .1ممتحنه.8 /
 .2ممتحنه.9 /
 .3حجرات.11 /

دهید و از خدا پروا بدارید .امید که
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«وَ  إِلَ مَدْیَنَأَخَاهُمْشُعَیْبًاقَالَیَاقَوْمِاعْبُدُوااللَّ َمَالَکُمْمِنْإِلَ ٍغَیْفُُُقَدْجَاءَتْکُمْبَیَنَۀٌ
مِنْرَبَکُمْفَأَوْفُواالْکَیْ َوَ الْمِیزَانَ وَ لَاتَبْخَسُواالنَّاسَأَشْیَاءَهُمْوَ لَاتُفْسِدُوافِیالْأَرْضِبَعْدَ
إِصْلَاحِهَا ذَلِکُمْ خَیْفٌ لَکُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» 1،و به سوى [مردم] مدین برادرشان شعیب را
[فرستادیم] گفت اى قوم من خدا را بپرستید که براى شما هیچ معبودى جز او نیست .در
حقیقت شما را از جانب پروردگارتان برهانى روشن آمده است ،پس پیمانه و ترازو را تمام
نهید و اموال مردم را کم مدهید ،هرگز در زمین پس از آنکه کار آن به امر حق نظم و
صلح یافت ،به فساد و تبهکاری برنخیزید .این [رهنمودها] اگر میمنید براى شما بهتر است.
«قُ ْیَاأَهْ َالْکِتَابِتَعَالَوْاْإِلَ كَلَمَ سَوَاءبَیْنَنَاوَبَیْنَکُمْأَالَّنَعْبُدَإِالَّاللّ َوَالَنُشْفِکَبِ ِشَیْئًا
وَ الَیَتَّخِذَبَعْضُنَابَعْضاًأَرْبَابًامَندُونِاللّ ِفَإِنتَوَلَّوْاْفَقُولُواْاشْهَدُواْبِأَنَّا مُسْلِمُونَ» 2،بگو اى
اهل کتاب ،بیایید بر سر سخنى که میان ما و شما یکسان است ،بایستیم که جز خدا را
نپرستیم و چیزى را شریک او نگردانیم و بع ى از ما بع ى دیگر را به جاى خدا به خدایى
نگیـرد؛ پس اگـر [از این پیشنهـاد] اعرا

کردنـد ،بگوییـد شاهـد باشیـد که ما مسلمانیم.

[نه شما]
قرآن مجید «راههای صلح و امنیت را به منزله راههای نور و صراط مستقیم یکر و تشویق
میکند و تمام راههای دیگری که اغتشا  ،فتنه ،فساد ،لم و تعدی ،تحمیل ،جبر ،عنف،
خونریزی استثمار و کینه را به دنبال دارند ،نهی میکند .این راهها در حقیقت راههای
تاریکی می باشند و الیق و سزاوار آن نیستند که معبر نوع بشر قرار گیرند»( .نیازی،1351 ،
ص )896

 .1اعراف.85 /
 .2آل عمران.69 /
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هفت اورنگ جامی

هفت اورن

1

از آثار منظوم نورالدّین عبدالرّحمن بن احمد بن محمد معروف به جامی

ملقب به خاتم الشعرای قرن نهم است که مشتمل بر هفت کتاب در قالب مثنوی است .تعداد

کل بیتهای هفت اورن
در مقدمه هفت اورن

جامی حدود  23691بیت است( .مرشدی ،1391 ،ص  )75جامی
مینویسد« :چون این مثنویات هفتگانه به منزله هفت برادرند که از

پشت پدر خامه واسطینهاد و شکم مادر دوات چینینژاد به سعادت والیت رسیدهاند و از
مطموره 2غیب متاع هور به معموره شهادت کشیده ،میشاید که به هفت اورن

که به

 .1برخی از آثار جامی عبارتند از .1 :شرم برخی ابیات تائیه فارضیه؛  .2شرم رباعیات؛  .3تفسیر قرآن تا آیه
«و ایای فارهبون» آیه چهـل سـوره بقـره؛  .9شـواهد النبـوۀکـه جلـد اول کتـاب نفحـات االنـس اسـت و بـه
درخواست امیر علی شیر نوایی نوشته شده است؛  .5شرم دو بیت اول مثنوی مولوی؛  .6شرم حدیث ابـویر
غفاری؛  .7رساله فی الوجود؛  .8شـرم اربعـین حـدیث؛  .9رسـاله ال الـه اال اهلل؛  .11مناقـب خواجـه عبـداهلل
انصاری؛  .11رساله تحقیق م هب صوفی و متکلم و حکیم؛  .12رساله سوال و جواب هندوستان؛  .13رساله
ارکان الحج؛  .19برای فرزند

ضیاءالدین یوسف نوشته است؛  .15رسـاله کبیـر در معمـا موسـوم بـه حلیـه

حلل؛  .16در اصول و قواعد معما سازی؛  .17رساله در قافیه؛  .18رساله متوسط در معما؛  .19رساله اصغر در
معما؛  .21رساله صغیر در معما؛  .21رساله عرو ؛  .22رساله موسـیقی؛  .23منشـآت؛  .29فوایدال ـیائیه فـی
شرم الکافیه؛  .25در شرم کافیه ابن حاجب است در نحو و به شرم جامی معروف است؛  .26شـرم بع ـی

از مفاتح الغیب منظـوم و منثـور؛  .27نفحـات االنـس مـن ح ـرات القـدس ،اصـل کتـاب طبقـات الصـوفیه
عبدالرحمن سلمی است که خواجه عبداهلل انصاری آن را به زبان هروی برگردانده و جامی به خـواه

امیـر

علی شیر نوایی به پارسی دری برگردانده است؛  .28رساله طریق صوفیان؛  .29شرم بیت خسرو دهلوی؛ .31
مناقب مولوی؛  .31سخنان خواجه پارسا؛  .32رسالهای در سخنان فارسی و عربـی خواجـه پارسـا از بزرگـان
نقشبندیه؛  .33رساله منظوم جامی اعتقاد نامه است که به خواه

فرزند خواجـه عبـداهلل احـرار سـروده و در

پایان دفتر اول سلسله ال هب آورده است؛  .39شرم ابویر ابـن عقیلـی؛  .35رسـاله فـی الواحـد36 .؛ صـرف
فارسی منظوم و منثور؛  .37تجنیس الخط؛  .38شرم فصوص الحکم؛  .39منتخب مثنوی مولوی؛  .91رسـاله
منطق؛  .51الحاشیه القدسیه؛  .91تاریخ هرات (در صحت انتساب آن تردید است)؛  .92النفحه المسکیه؛ .93
ترجمه میمیه فرزدگ؛  .99شرم خاقانی( .جامی ،1363 ،ص )295-311
 .2مطموره :پنهان کرده شده ،کنایه از نهانخانه و ته خانه( .دهخدا ،ییل واهه)
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لغت فرس قدیم عبارت از هفت برادران که هفت کوکبند ،در جهت شمال اهر و بر
حوالی دایر نامزد شوند:
ایــــن هفــــت ســــفینه در ســــخن یــــکرنگنــــد
ویــــن هفــــت خزینــــه در گهــــر هــــمســــنگند
چــــون هفــــت بــــرادران بــــرین چــــرخ بلنــــد
نــــامی شــــده در زمــ ـین بــــه هفــــت اورنگنــــد
(جامی ،1382 ،ص بیست و هفت)
سه منظومه از این میان ،عاشقانههای تمثیلی اسـت ،مشـتمل بـر یوسـف و زلیخـا ،لیلـی و
مجنون و سالمان و ابسال .مثنویهای سلسله ال هب ،سُسبحَۀُاالبـرار وتحفسۀاالحـرار حـاوی
داستانهــایی آموزنــدهانـد و اسکندرنامــه یـا خردنامـۀ اسـکندری منظومـهای حماسـی و
آموزنده است.
اورنگ اول؛ سلسلهالذهب :به سبک حدیقه سنایی در سال  887گ در بحر خفیف
(فاعالتن مفاعلن فعلن) به نام سلطان حسین بایقرا سروده شده است .این منظومه حدود
 6111بیت است .در این مثنوی از شریعت ،طریقت ،عشق و نبوت از دیدگاه عرفانی سخن
رفته است و مباحث کالمی و اخالقی و م هبی به همراه تمثیالت و تشبیهات است.
سلسله ال هب در سه دفتر تنظیم شده است .دفتر اول منظومهای است در بیان اعتقادات
شاعر موسوم به «اعتقاد نامه» که در آن نشان میدهد جامی با وجود داشتن مقام تصوف و
عرفان در دین از طرفداران اهل سنت بوده است؛ در دفتر دوم پس از مدم پیامبر و نقل
معجزات او به مسأله عشق مجازی و حکایاتی در اینباره پرداخته شده است؛ دفتر سوم
مشتمل بر حکایات سالطین است و در پایان اخباری از طبیبان نیز یکر شده و دو حکایت
نیز از چهارمقاله نظامی عروضی نقل کرده است.
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اورنگ دوم؛ سالمان و ابسال :منظومهای عاشقانه است که به نام سلطان یعقوب ترکمان

آگ قویونلو 1در سال  885گ در بحر رمل مسدس مح وف (فاعالتن فاعالتن فاعالت)
سروده شده و حدود  1132بیت است .حکایت آن اولین بار در شرم اشارات خواجه
نصیرالدین طوسی 2و اسرار حکمۀ ابن طفیل 3آمده است« .این داستان اصالً یونانی است و
در کتب فالسفه اسالم مانند ابن سینا و فخر رازی و نصیرالدین طوسی آمده است»( .همان،
ص بیست و هشت)
اورنگ سوم؛ تحفۀاالحرار :مثنوی تعلیمی است که به سبک مخزن االسرار و در بحر
سریع مطوی موقوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن) در  2111بیت سروده شده و در آن اشاراتی به
آفرین  ،اسالم ،نماز ،حج ،زکات ،عزلت ،تصوف ،عشق و شاعری آمده است .این منظومه
دارای م امین کالمی و اخالقی است که عالوه بر حمد الهی و نعت نبی و مناجات محتوی
بر بیست مقاله است .مقاله بیستم خطابی است به فرزند او.
تحفۀاالحرار به نام خواجه ناصرالدین عبیداهلل نقشبندی شیخ سلوک آن عصر معروف به
خواجه احرار سروده شده است( .همان) «در مقدمه مختصر منثوری که در آغاز آن مثنوی
قرار دارد ،جامی بیان میکند که آن را به سبک و رو

مخزن االسرار نظامی و مطلع

االنوار امیر خسرو دهلوی ساخته است( .براون ،1339 ،ص )775

 .1یعقوب آگ قویونلو از تاریخ  883تا  896گ فرمانروایی کرد و ماننـد پـدر

دوسـتدار عالمـان ،ادیبـان و

شاعران بود و بخیرات و مبرات و ایجاد مراکز تعلیم و تدریس توجه خاص داشت( .صفا ،1369 ،ج  ،9ص )17
 .2ابوجعفر محمد بن محمد بن حسن توسی مشهور به خواجـه نصـیرالدین طوسـی 579( ،گ طـوس 653/گ
بغداد) شاعر ،فیلسوف ،متکلم ،فقیه ،ستارهشناس ،دانشمند ،اندیشمند ،ریاضیدان و منجم قـرن هفـتم اسـت.
کنیها

«ابوجعفر» و به «نصیرالدین»« ،محقق طوسی»« ،استاد البشر» شهرت دارد.

 .3ابوبکر محمد بن عبدالملک بن طفیل القیسی در وادی آ
و در سال  581گ در مراک

درگ شت.

از اقلیم غرناطه ،در حدود سال  516گ متولـد
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اورنگ چهارم؛ سُبحَۀُاالبرار :دومین مثنوی تعلیمی جامی است که در سال  887گ در
بحر رمل مسدس مخبون اصلم (فاعالتن فاعالتن فعلن) در  3111بیت به نام سلطان حسین
بایقرا سروده شده است( .جامی ،1382 ،ص  )957سُبحَۀُاالبرار منظومهای تعلیمی شبیه به
تحفۀاالحرار است؛ شامل مطالب کالمی ،عرفانی و اخالقی و برخی حکایات تعلیمی در آن
به کار رفته است؛ هم چنین در آن از تعالیم اخالقی و عرفانی در باب توبه ،زهد ،فقر ،صبر،
شکر ،خوف ،رجا ،توکل ،رضا و حب سخن رفته است( .همان ،ص )597
اورنگ پنجم؛ یوسف و زلیخا :مثنوی عاشقانه به سبک خسرو و شیرین نظامی و ویس و
رامین فخرالدین اسعد گرگانی در  9111بیت است .این منظومه در سال  888گ در بحر
هزج مسدس مقصور (مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل) است .جامی شرم عشق زلیخا به یوسف را
در این داستان یکر کرده است و تأکید میکند که در ابتدا عشق زلیخا به مخلوگ بود و
سپس همین عشق او را به عشق خالق راهنمایی کرد .این منظومه هم به نام سلطان حسین
بایقرا سروده شده است( .همان ،ص )591
اورنگ ششم؛ لیلی و مجنون :مثنوی عاشقانهای است به وزن لیلی و مجنون نظامی یعنی
بحر هزج مسدس اخرب مقبو

مح وف (مفعول مفاعلن فعولن) و در حدود  3861بیت

سروده شده است( .همان ،ص )283
اورنگ هفتم؛ خرد نامه اسکندری :در بحر متقارب مثمن مقصور (فعولن فعولن فعولن
فعول) سروده شده و مثنوی تعلیمی است در حکمت و اخالگ و در آن از حکیمان یونان
مانند سقراط و افالطون ،ارسطو ،بقراط ،فیثاغورث و اسکندر سخن رفته است( .صفا،1369 ،
ص « )959این مثنوی به نام سلطان حسین بایقرا در سال  891به نظم درآمده و مشتمل بر پند
و اندرز است»( .جامی ،1382 ،ص سی و چهار)
هفت اورن

جامی که به تقلید از مثنویهای نظامی سروده شدهاند؛ اغلب دارای

درونمایه عشق و عرفان است .زبان جامی در هفت اورن

 ،چون دیگر ادیبان صوفی

مسلک ،سرشار از استعاره و نماد عارفانه است .از آنجا که انتقال و درک مفاهیم عرفانی،

نامه انجمن مفاخر

14

فلسفی و اخالقی به مخاطب ساده نیست ،حکایتها در قالبی تمثیلی و از زبان شخصیتهای
انسانی و حیوانی روایت شدهاند.

منظومه سالمان و ابسال
مثنوی سالمان و ابسال دومین اورن

از هفت اورن

جامی ،قصهای تمثیلی است که

اصل آن یونانی میباشد .این منظومه درونمایهای عاشقانه عارفانه دارد .جامی این مثنوی را
به عنوان تمثیلی برای جان و تن آورده است .در پایان داستان ،ابسال که نماد تن است ،در
آت

میسوزد و سالمان با سالم بیرون آمدن از آت

در معنایی تمثیلی از آت

شهوات و

مادیات رها میشود و به عنوان نماد جان زنده میماند و به عشقی بزرگتر میپیوندد و الیق
جانشینی شاه؛ یعنی خدا میشود .ادوارد براون دربارۀ تمثیالت این منظومه نوشته است:
«اشخاص آن تمثیل عبارتن د از پادشاه یونان و مرد حکیمی که معلم و مستشار اوست و پسر
زیبا و عزیز وی موسوم به سالمان و ابسال که دایه خوبروی آن پسر است و زهره که
ستاره سیاره ونوس میباشد و جمال آسمانی را مجسم میسازد و به واسطۀ او نق

ابسال از

صفحه خاطر سالمان محو می شود»( .براون ،1339 ،ص )772

خالصه داستان سالمان و ابسال
سالمان پسر پادشاهی است که در کودکی به دایهای بیست ساله به نام ابسال سپرده شده
و به علت میانست طوالنی ،عاشق او میشود .ابسال حیلههایی به کار میبندد تا سالمان را به
خود مایل کند و در این راه موفق میشود و با هم ارتباط عاشقانه برقرار میکنند و به عی
و طرب مشغول میشوند .پادشاه و حکیمی که در خدمت اوست ،از راز آنان مطلع میشوند
و سالمان را سرزن
میکنند که پدر

می کنند و برای

حکایت شیرویه پسر ناخلف خسرو پرویز را تعریف

را در هوای عشق و سلطنت کشت .سالمان ا هار بیصبری میکند و

نمیتواند از ابسال چشم بپوشد و استدالل میکند که این کار دست او نیست .سرانجام
سالمان به علت مخالفتهای شاه و حکیم تصمیم میگیرد با ابسال بگریزد .با هم به کشتی

صلح و دوستی در سالمان و ابسال جامی

10

سوار میشوند و در جزیرهای خُرّم زندگی میکنند .شاه از رفتن آنها مطلع میشود و در
آیینه گیتی نما می بیند که آنها در جزیره کنار هم هستند .شاه کاری میکند که این دو از
هم باز بمانند و سالمان که دچار غم و اندوه شده ،به سوی پدر باز میگردد و پدر برای او
شرایط نشستن بر تخت را میگوید و از او میخواهد از ابسال دست بکشد که الیق او
نیست .سالمان ناراحت میشود و با ابسال به صحرا میرود و پشته ای هیزم درست میکنند
و آت

میافروزند و خود را در آن میسوزانند .شاه هم با این که از این کار خبر دارد،

منعشان نمیکند؛ زیرا قصد او نیز کشتن ابسال است .آت

ابسال را میسوزاند؛ اما سالمان

نمیسوزد و بر فراگ ابسال زاری میکند .شاه از کار سالمان عاجز میشود و از حکیم یاری
میخواهد .حکیم با سالمان صحبت میکند و از او میخواهد که به حرف

گو

دهد ،تا

ابسال را برگرداند و آنها را برای همیشه با هم دمساز کند .سالمان قبول میکند و حکیم او
را با سحر و حکمت تعلیم میدهد و چهره ابسال را نقاشی میکند تا سالمان از دیدن او شاد
باشد .در میان صحبت گاهی از زهره نام میبرد و جمال او را میستاید تا این که سالمان
عاشق زهره میشود و با دیدن او ابسال را از یاد میبرد:
خواجـــهای کـــ

خیـــل شـــاهان بنـــدهانـــد
حلقـــه حکمـــ

بـــه گـــو

افکنـــدهانـــد

مقــــــبالن را قبلــــــۀ جــــــان روی اوســــــت
کعبـــــه امیـــــد خـــــاک کـــــوی اوســـــت
کـــــوی

آمـــــد کعبـــــۀ هـــــر محرمـــــی
کعبـــــــه را نبـــــــود گزیـــــــر از زمزمـــــــی

زمــــزم آن چشــــمهــــای پــــر نــــم اســــت
آب روی عارفـــــــان زان زمـــــــزم اســـــــت
نعـــــــره زمـــــــزمفشـــــــانان از غمـــــــ
نالـــــــه گردونچـــــــههـــــــای زمـــــــزم
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کعبــــه بــــی وی از بتــــان پــــر ســــن

بــــود

بــــر خــــداجویان حــــریم

تنــــ

بــــود

(جامی ،1382 ،ص )393

جامی و نمادهای صلح و دوستی در سالمان و ابسال
با ورود عشق به عرفان مباحثی مانند صلح و محبت در عرفان مطرم میشود« .عرفان با
تکیه بر عشق و محبت و باال بردن رفیت انسانها و تغییر دیدگاه آنان نسبت به عالم و خود،
صلح و آرام  ،دوستی و مدارا را برای بشر به ارمغان میآورد؛ چرا که مسألۀ صلح را
منوط به نگاه بشر به خود و به عالم میگرداند و سلوک عرفانی برای مبارزه با نفس را همان
سلوک بشر برای بهدست آوردن صلح و آرام

فردی و اجتماعی میداند»( .مظاهری،

 ،1399ص  )37جامی از مسایلی که در پیرامون اجتماع خود اتفاگ میافتاد ،بیخبر نبود و
خود را در برابر جامعه ،انسان و درد و رنجهای آن متعهد میدانست .توجه به مسایلی نظیر
صلح و دوستی ،لزوم یاری رساندن و مهربانی به دیگران ،یکی از ویژگیهای برجستۀ شعر
جامی است .صلح و دوستی در نگاه شاعرانۀ جامی زیباست .ساختار و شکل این عناصر
چنان است که حس آرام

و امنیت را القا میکنند .جامی رسالت وجودی خود را در

آشتی دادن انسانها و آشنایی با عشق ورزیدن و ستای

مهربانی بیان میکند.

صلح و دوستی ،عدل و عدالت ،امنیت ،محبت و عشق به عنوان نمادهایی از صلح و
دوستی در منظومۀ سالمان و ابسال مطرم شدهاند .جامی برای تشویق پیروان خود به ایجاد
آرام

و امنیت و صلح و دوستی تال

بسیاری دارد.

 .0صلح:
در منظومۀ سالمان و ابسال ،واهۀ صلح به کار نرفته؛ اما نمودهای آن دیده میشود.
جامی در حکایت اعرابی که بر فرزندان

نام حیوانات درنده گ اشته بود و برای غالمان

نام حیوانات چرنده و اهلی ،توضیح میدهد که فرزندان
غالمان برای خدمتکاری:

برای جنگیدن با دشمن هستند و
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گــــرگ بایــــد قهــــر دشــــمن را و شــــیر
تــــا بــــود بــــر کشــــتن دشــــمن دلیــــر
بهــــر خــــدمت بــــره بــــه یــــا گوســــفند
تـــــا ز فعـــــل او نیابـــــد کـــــس گزنـــــد
(همان ،ص )327
منظور این است که حیوانات اهلی در صلح و دوستی به کار میآیند و به کسی گزند
نمیزنند؛ پس انسانی که دارای صفات این حیوانات باشد ،سزاوار خدمت کردن است و
میتوان در جوار او به آسودگی زندگی کرد .از سویی حیوانات وحشی که در خدمت
انسان باشند ،رودرروی دشمن میایستند و دفاع میکنند و آن هم به نوعی مایۀ آرام

و

ایجاد صلح است؛ زیرا دشمن با دانستن این که در لشکر افراد پرقدرتی هستند ،فکر حمله به
نمیزند .پس برای ایجاد آرام

سر
و گو

و آسای

به خدمتکارانی با طبع گوسفند ،یعنی نرم

به فرمان و فرزندان و نزدیکانی با طبع گرگ نیاز است.

همچنین شاه و حکیمان سالمان را نصیحت میکنند؛ اما به زور متوسل نمیشوند .حتی
با ابسال رفتار بدی ندارند و تنها سعی میکنند ،سالمان را با آگاهی دادن از وی دور کنند.
شاه به واسطۀ همت خود که میتوان آن را نوعی نیروی معنوی نامید ،سالمان را از ابسال
دور میکند و بار دیگر نیز با همین همت ،مانع سوختن وی در آت

میشود .در هر حال به

جای توسل به زور و شکنجه ،از نیروهای معنوی کمک میگیرد و این نشان دهنده روحیۀ
صلح جویی اوست.
 .1عدالت:
صلح و صفا در جامعهای حاکم است که عدل در آن گسترده باشد و مردم به مساوات
از همۀ حقوگ خود بهرهمند باشند .عدالت به نوعی در مفهوم برابری و مساوات است .همین
عدالت موجب گستر

صلح و چشم نداشتن به مال دیگران میشود:

آن کـــرم خاصـــه کـــه حکمـــ

شـــامل اســـت

وان وجــــــــود پادشــــــــاه عــــــــادل اســــــــت
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شــــــاه عــــــادل نیســــــت جــــــز ــــــل الــــــه
خلــــــــق را ــــــــل الــــــــه آمــــــــد پنــــــ ـاه
از آن ســــرمایه اســــت

هــــر چــــه یات شــــخ
پــــــی

دانــــــا مثــــــل آن در ســــــایه اســــــت
(همان ،ص )319

در این ابیات با یکر این که شاه عادل سایه خداست ،جامی میگوید که در سایه نباید
خوار نگریست؛ زیرا عکس صاحب سایه است و صفات او را داراست و از شاهـان عادل فـ ّر
الهی آشکار میشود .این شعر در وصـف یعقوب شـاه است که جامی او را به خاطر
عدالت

میستاید:
نــــــــام او دیباچــــــــه دیــــــــوان عقــــــــل
حکـــــــم او ســـــــنجیده میـــــــزان عـــــــدل
نـــــــور عـــــــدل

در شبســـــــتان عـــــــدم
کـــــرده حـــــبس لمـــــت لـــــم و ســـــتم
(همان ،ص )315

در ادامه حکایتی نقل میکند که شخصی شاه را مدم کرده بود؛ ولی چون در مدم
خود از عدالت شاه سخن نگفته بود ،مدح
نیســــت نقــــ

مورد قبول واقع نشد:

نامــــهات جــــز نــــام و بــــس
یکـــــر نـــــام کـــــس نباشـــــد مـــــدم کـــــس

نــــی بــــه ملــــک و عــــدل وصــــفم کــــردهای
نــــــی حــــــدیث تخــــــت و تــــــاج آوردهای
دور از ایـــــن اوصـــــاف چـــــون نـــــامم بـــــری
آن نباشـــــــــــد شـــــــــــیوه مـــــــــــدمآوری
(همان ،ص )316
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اما شاعر میگوید تو با همین نام به مُلک و عدالت مشهور شدهای و هر که نام تو را
بشنود ،یاد این صفات خواهد افتاد.
جامی در ابتدای داستان سالمان و ابسال میگوید شاهی که خود حکیم نیست و رایزن
حکیمی هم ندارد ،عادل نیست و به جای عدل لم میکند و همین لم در جامعه و کشور
موجب ناامنی و اغتشا

شده و صلح از این جامعه رخت برمیبندد:

خــــالی از نعــــت و نشــــان عــــدل و لــــم
فـــــرگ نتوانـــــد میـــــان عـــــدل و لــــــم
لــــم را بنــــدد بــــه جــــای عــــدل کــــار
عــــدل را دانــــد بــــه جــــای لــــم عــــار
عــــــالم از بیــــــداد او گــــــردد خــــــراب
چشــــمهســــار ملــــک دیــــن از وی ســــراب
نکتــــه خــــو

گفتــــه اســــت آن دوربــــین
عـــــدل دارد ملـــــک را قـــــائم نـــــه دیـــــن

کفـــر کیشـــی کـــاو بـــه عـــدل آیـــد فـــره
ملـــــــک را از عـــــــالم دینـــــــدار بـــــــه
(همان ،ص )325
خداوند به داوود پیغمبر گفته است که نام پیغمبران ایرانی را به نیکی ببرد؛ زیرا با این که
آت

پرست بودهاند؛ اما عدالت پیشه داشتند و طی قرنهای متمادی جهان از ایشان آباد بود

و رعیت غم نداشتند:
گفـــــــت بـــــــا داوود پیغمبـــــــر خـــــــدای
کامـــــت خـــــود را بگـــــوی ای نیـــــکر ی
کـــــز عجـــــم چـــــون پادشـــــاهان آورنـــــد
نــــام ایشــــان جــــز بــــه نیکــــی کــــم برنــــد
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گــــر چــــه بــــود آتــــ پرســــتی دینشــــان
بـــــــود عـــــــدل و راســـــــتی آیینشـــــــان
قــــرنهــــا زیشــــان جهــــان معمــــور بــــود
لمـــــــت لـــــــم از رعایـــــــا دور بـــــــود
بنــــــدگان فــــــارغ ز غــــــم فرســــــودگی
داشـــــــــتند از عدلشـــــــــان آســـــــــودگی
(همان ،ص )326
به عقیدۀ جامی کشورداری با عدالت پایدار میماند ،نه با دین ،و مَلِکی که عادل باشد،
ولی کافر باشد ،بهتر از عالم دیندار است .وی برای تشویق به وحدت میان م اهب مختلف
دعوت به دوستی کرده است.
 .1عشق:
جامی در منظومۀ سالمان و ابسال برای به توصیف عشق مجازی و حقیقی به یکر
حکایتهایی میپردازد .هم چنین در معارف و اسرار عشق معنوی و در این که مجاز قنطره
حقیقت است ،سخن میگوید .جامی معتقد است صلح ،صفا و صداقت در سایه ایمان به
خدا و عشق الهی به وجود می آید؛ زیرا سر منشأ همه کائنات عشق است و عشق به خدا هم
منشأ همه عشقها ا ست .او بر این عقیده است که حُسن پی

از عشق است و تا حُسن

جلوهگـی نکند ،عشق پیدا نمیشـود .از این مطلب جلوه حُسن خداونـد را در نظر
میآورد که به واسطۀ آن آدم عاشـق میشود .کسی که عاشق باشـد ،غیر از نام دوست
چیزی نمیشنود.
عشق در این منظومه بیشترین بسامد را دارد و مقصود از عشق بیشتر عشق معنوی و
عرفانی یا به عبارتی عشق ازلی الهی است و برای تحکیم این عشق اخالص و یکرنگی را در
دوستی شرط میداند .جامی توصیه می کند که عاشق باید غیر از معشوگ به چیزی توجه
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نداشته باشد .از این دیدگاه به آشتی میان انسان و خدا توجه شده است که در این میان تأثیر
این عشق بر مخلوقات خدا هم دیده میشود.
عشق مجازی از اصطالحات صوفیه است .معنایی که از این لفظ اراده میشود ،عشق
انسان به هم نوع است ،مانند عشق مجنون به لیلی و فرهاد به شیرین .به تعبیری دیگر عشق
مجازی همان عشق طبیعی است؛ البته مفاهیم عشق طبیعی فراتر از عشق مجازی است .عشق
مجازی معموالً در مورد انسان به کار برده میشود؛ در حالی که عشق طبیعی به طور کلی
به عشق یا محبت به طبیعت و همه جانداران اطالگ میشود.
عاشق باید همیشه به یاد معشوگ باشد و غیر از حرف او چیز دیگری بر زبان نراند .جامی
حکایت عاشقی را بیان می کند که با خود در گفت و گو بود و از هر دری سخن میگفت.
ناصحی به او میگوید تو بایـد فقط از معشوگ حرف بزنی .او در پاسـخ میگویـد تو از
حـال من واقف نیستـی و گرنه میفهمیـدی که من تنها از عشق حرف میزنـم و چیـز
دیگری نمیگویم.
عشق از راه نظر در دل عاشق راه مییابد .عشق مجازی با نظر کردن به چشم و عشق
واقعی نیز با نظر بازی عرفانی توام است .عشق موجب بال و محنت است .به نظر جامی عشق
زمانی که مورد پسند دیگران نباشد و در آن سرزن

باشد ،تحمل

سختتر است؛ ولی

اگر مالمت در آن نباشد ،شیرین است .سالمان در عشق ابسال از اطرافیان
میشنود ،به همین دلیل تحمل عشق برای او سخت است:
هــــر کجــــا از عشــــق جــــانی در هــــم اســــت
محنـــت انـــدر محنـــت و غـــم در غـــم اســـت
خاصــــه عشــــقی کــــ

مالمــــت یــــار شــــد

گفـــــت و گـــــوی ناصـــــحان بســـــیار شـــــد
از مالمـــــت ســـــخت گـــــردد کـــــار عشـــــق
وز مالمـــــت شـــــد فـــــزون تیمـــــار عشـــــق

مالمت
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بــــیمالمــــت عشــــق جــــان پــــروردن اســــت
چــون مالمــت بــار شــد خــون خــوردن اســت
(همان ،ص )398
کسی که دچار عشق نشده باشد نمیتواند آن را درک کند .جامی عشق را به باغی تشبیه
کرده که عاشق از میوه های آن بهرهمند میشود .از سویی آن را داغ و نشانی میداند که تا
ابد بر روی عاشق نق

میبندد و پاک شدنی نیست.

نتیجه
برخی صلح را به معنای «آشتی» گفتهاند و برخی دیگر در معنای صلح به «دوستی و
عقدی که دو طرف در مورد بخشیدن چیزی یا گ شتن از حقی در مقابل هم تعهد میکنند»
اشاره کردهاند .هم چنین در معنای صلح از آرام  ،ساز  ،صفا و مصالحه نیز یاد شده
است .رن

سفید را رن

صلح میدانند و وحدت ،دوستی ،امنیت ،آشتی ،عشق و آرام

را نماد صلح.
صلح و دوستی در مثنوی سالمان و ابسال جامی به صورتهای گوناگونی مطرم شده
است .از نظر جامی همه کائنات به واسطۀ عشق به وجود آمدهاند و محصول تجلی یات
الهی هستند .پس انسان به عنوان جانشین خدا باید در ایجاد وحدت میان همه موجودات و
کائنات بکوشد .عشق وجه مشترکی است میان مخلوقات ،به همین سبب انسان میتواند به
مدینۀ فاضلهای دست یابد که در آن همۀ افراد انسانی با هم برابر باشند و به سبب همین
برابری در صلح و آرام

و بدون هیچ جنگی با هم زندگی کنند.

آشتی ،عدالت ،آرام  ،عشق و دوستی تداعی کنندۀ صلح هستند و به عنوان نمادهای
صلح به کار میروند .عشق به عنوان نماد صلح ،میان انسان و سایر موجودات و میان انسان و

خدا آشتی ایجاد میکند و یادآور وحدت کائنات است .جامی در منظومه سالمان و ابسال
بی

از هر چیز از عشق سخن گفته و عقیدۀ خود را راجع به عشق مجازی و حقیقی نشان
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داده است .او معتقد است عشق مجازی نتیجه شهوت بوده و به تن مربوط میشود و از بین
رفتنی است؛ اما عشق باقی که عشق به کمال و وصال الهی است ،باقی میماند .جامی در
پایان داستان سالمان و ابسال به این نتیجه میرسد که ابسال به عنوان تن شهوتپرست،
محکوم به نابودی است؛ اما سالمان که رمز جان است ،باقی میماند و این نوع عاشقی بهتر
است به جدایی بینجامد و جان در شهوت تن غرگ نباشد.
عدل نیز یکی از واهههایی است که جامی هنگامی سخن از شاهان ،مثالهای فراوانی از
آن می آورد .عدل عامل مهمی در ایجاد صلح و دوستی میان مردم است .جامی در این
منظومه عنوان میکند که عدالت سلطان ،موجب عدالتورزی رعیت است و از این طریق
است که مملکت به آرام

میرسد .از دیگر نمادهای صلح میتوان به امنیت اشاره کرد

که حاصل عدالت است .گر چه این واهه کمتر در منظومۀ سالمان و ابسال دیده میشود؛ اما
در کنار عدل به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آن یکری به میان میآید.
دوست و دوستی ،نماد دیگری است که جامی کمتر در این منظومه به کار برده است؛
ولی هر جا آن را یکر کرده ،نظر
یکرن

به معشوگ و یار بوده است .در عالم دوستی انسان باید

و وفادار باشد .محبت ،که همراه با عشق است ،واههای کمیاب است ،اما در

مواردی دیده میشود .محب همان عاشق است و از محبت ،عشق تعبیر میشود.
 -نمادهای صلح در سالمان و ابسال جامی به رو

مستقیم به صورت بیان واهه و

توصیه به عمل به آن و غیرمستقیم به صورت بیان حکایات است .جامی در مورد عدالت و
ایجاد صلح و آسای

به طور مستقیم اشاره کرده و در مورد عشق و دوستی میان موجودات

و خداوند به طرم مباحث وحدت وجودی و از طریق یکر حکایت به آن پرداخته است.
 مهمترین ویژگی نماد صلح در منظومۀ سالمان و ابسال ،جهانشمول بودن آنهااست .مفاهیم مربوط به صلح نمادهای شخصی نیست و برای همه دنیا کاربرد دارد.
 جامی در منظومۀ سالمان و ابسال که منظومهای عاشقانه تمثیلی است ،از طریق عشقزمینی به عشق آسمانی رسیده و در نهایت به بُعد عرفانی صلح و دوستی توجه کرده است.
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فلسفه همزیستی مسالمتآمیز
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دکتر محمدجعفر حیدری*

چکیده
مالصدرا با استفاده از آیات و روایات و همچنین با تکیه برمعرفـت نفـس ،انسـان را موجـودی
ابدی معرفی میکند که پس از مرگ نه تنها نابود نمیشود؛ بلکه تا ابد همراه اعمال ،رفتار و کردار
خود زندگی خواهد کرد .ل ا از نظر او بهترین راه برای داشتن زندگی مسالمتآمیز شناخت نفـس
و در پی آن اعتقاد به وجود خداوند و ضرورت بعثت پیامبران و وجود معاد مـیباشـد .انسـانی کـه
معتقــد اســت زنــدگی ابــدی در پــی

دارد و خوشــبختی و ســعادت زنــدگی ابــدی

در گــروی

خو رفتاری ،خو اخالقی و رعایت حقوگ دیگران و کمک به هم نوعان خود در این چند روزه
دنیاست هرگز به خود اجازه نمیدهد که به حقوگ دیگران تجاوز کند و لم و ستمی روا دارد.
کلیدواژه :مالصدرا  ،زندگی مسالمتآمیز ،ابد ،معرفت نفس.
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و هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان قزوین ،واحد آبیک)mohammadjafarh@yahoo.com( .

تاریخ وصول99/19/13 :

تاریخ پ یر 99/15/19 :

مقدمه
از آنجا که انسان موجودی اجتماعی و به اصطالم مـدنی بـالطبع اسـت و بـرای زنـدگی
سعادتمندانه داشتن چارهای جز زندگی در اجتماع و در بین همنوعان خـود نـدارد و بـرای
رسیدن به زندگی خوب و رفاه نسبی باید با انسـانهـای دیگـر در حـال داد و سـتد و مبادلـه
کاال به کاال یا پول در مقابـل کـاال باشـد .از طرفـی هـر انسـانی دارای دو دشـمن کـه یکـی
درونی به نام نفس اماره و دیگری بیرونی به نام شیطان است که هر دو انسان را به حری

و

طمّاع بودن و تجاوز به حقوگ دیگران تشویق و دعوت میکننـد و از آنجـا کـه متـاع دنیـا و
پول و ثروت دنیا بسیار فریبنده و ج اب است ،بیشتر انسانها به این دعوت لبیک میگوینـد
و برای رسـیدن بـه رفـاه بیشـتر و دنیـای بهتـر بـه حقـوگ دیگـران تجـاوز مـیکننـد .وجـود
جن

های بسیار زیاد و خونریزیهای فراوان و کشته شدن بیگناهان در طول تاریخ ،بهتـرین

شاهد بر این مطلـب اسـت و بـه همـین علـت کمتـر مـیتـوان زنـدگی مسـالمتآمیـز را در
صفحات تاریخ پیدا کرد.
با توجه به محدودیت امکانات و منابع و با عنایـت بـه وجـود نفـس امـاره و شـیطان و از
طرفی سیریناپ یری انسانهای طمعکار و دنیا طلب میتـوان گفـت کـه آینـدۀ تـاریخ هـم
مانند گ شتۀ تاریخ ،مملو از این جن

ها و تجاوزها خواهد بـود؛ چنـانچـه هـم اکنـون هـم

شاهد آن هستیم .اکنون بحث بر سر آن است کـه چـه بایـد کـرد و بـرای داشـتن زنـدگی
مسالمتآمیز چه در بعد شخصی و خانوادگی ،چه در بعد کشوری و چه در بعد جهانی چـه
باید کرد
راه حل چیست
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در طول تاریخ اندیشمندان ،دانشمندان ،شاعران و فالسفۀ زیادی سعی و تال

کردهانـد

تا با بیان مطالب علمی ،یا فلسفی ،یا دینی انسانها را به زندگی مسالمتآمیز دعوت کننـد و
دربارۀ شهر آرمانی که همه به حقوگ یکدیگر احترام میگ ارند ،کتابها نوشتهاند.
در این مقاله سعی بر آن شده که تال های مالصدرا برای تربیت و راهنمـایی انسـانهـا
برای رسیدن به جامعهای که همه به حقـوگ یکـدیگر احتـرام مـیگ ارنـد و کسـی بـه حـق
دیگری تجاوز نمیکند ،پرداخته شود.
مالصدرا با تبیین این مطلب که دنیا مزرعه آخرت است و هر کاری چه خیـر و چـه شـرّ
انجام دهیم ،بعـد از مـرگ بـه خـود مـا بـر مـی گـردد و بیـان ایـن مطلـب کـه علـم و عمـل
انسانسازند و بدن اخروی ما ساخته ،پرداخته و نتیجه اعمال این دنیایی ماسـت ،انسـانهـا را
تشویق میکند که درست زندگی کنند و به حقوگ دیگـران تجـاوز نکننـد .بـه عنـوان مثـال
بهطور خیلی صریح بیان میدارد که کسی کـه مـال یتـیم را بـه لـم مـیخـورد و یـا امـوال
دیگران را به ناحق میخورد در همین دنیا مشغول خوردن آت
مرگ بر اوآشکار میشود و البته کسی که چشم ملکـوتی
خورندۀ مال یتیم را درحال خوردن آت

است و ایـن مطلـب بعـد از

بـاز شـده باشـد ،در همـین دنیـا

میبیند.

مالصدرا این مطالب را هم به کمک آیات و روایات تبیین کرد .هم بـا بیـان فلسـفی بـه
آن پرداخته است؛ ل ا این مقاله در دو بخ

تدوین مییابد.

بخش اوّل
بیان مالصدرا با کمک از آیات و روایات

 .1مالصدرا در تفسیر آیۀ دهم سوره بقرۀ به تبیین این مطلب میپردازد کـه کسـانی کـه
معصیت خدا را میکنند و با نافرمانی از دستورات الهی به دیگران لم و ستم روامیدارند و
به حقوگ دیگران تجاوز میکنند ،قلبهایشان مریض است و نیاز به مداوا دارنـد .ایشـان بـه
سه دلیل بیماریهای قلوب را بیشتر از بیماریهای ابدان مـیدانـد :اوّل اینکـه صـاحب قلـب
مریض از بیماری قلب

بیخبر است و گمان میکند که در سالمت کامل است؛ دوّم اینکـه
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عاقبت بیماریهای قلبی و باطنی انسان در حال حاضر قابل مشاهده نیسـت و بعـد از ارتحـال
از عالم دنیا ،مشخ

میگردد؛ در حالیکه عاقبت بیمـاریهـای ابـدان در همـین دنیـا قابـل

مشاهده است و به همین دلیل افراد برای معالجـه بیمـاریهـای بدنشـان بـه هرتالشـی دسـت
میزننـد و هرگـز در مـداوای بیمـاری جسـمشـان کوتـاهی نمـیکننـد؛ ولـی چـون عاقبـت
بیماریهای قلبی و روحی انسان مانند حسد  ،طمعکاری و  ...در دنیـا قابـل مشـاهده نیسـت،
چــه بســا کــه در عــالج آن ســهلانگــاری مــیکننــد؛ ســوّم اینکــه بیمــاریهــای روحــی
صعبالعالجند و به سختی درمان میشوند یا به این دلیل که اطباء روحانی کم هستند .ماننـد
روزگار ما و یا برای اینکه ایمان به گفته طبیب ضعیف است؛ چنانکه در زمان پیـامبر اکـرم
(ص) بود که بهترین طبیب را داشتند؛ ولی به گفتههای او ایمان نداشتند( .مالصـدرا،1381 ،
ج  ،1ص )396
بدون شک برای داشتن زندگی مسالمتآمیز و برخورداری از جامعـۀ ایـدهآل و مدینـۀ
فاضله باید افراد آن جامعه بهصورت فرد به فرد تمام سعی و تال شان را برای اصالم خـود
و داشتن روحی سالم و پاک از امرا

روحی مصروف دارند .چرا کـه جامعـه چیـزی جـز

اجتماع تک تک افراد انسان در کنار یکدیگر نیست.
درنگاه مالصدرا کسی که گرفتار حسد اسـت و از پیشـرفت و ترقـی دوسـت

ناراحـت

میشود و ع اب میکشد ،چنین شخصی گرفتار بیماری حسد است و روم چنـین شخصـی
نیاز به درمان و مداوا دارد و پر واضح است که در جامعهای که عدهّ ای از افراد آن گرفتـار
بیماری حسد باشند ،تحقّق زندگی مسالمتآمیز و همچنین پیشرفت چنـین جامعـهای بسـیار
سخت است و چه بسا که محال باشد افراد چنین جامعهای نه تنها به یکدیگر بـرای پیشـرفت
کمک نکنند؛ بلکه دنبال فرصت مناسـب هسـتند کـه رقیـبشـان را زمـین بزننـد و بـا خیـال
آسوده ،لبی خندان و دلی شاد ،شاهد زمین خوردن دوستشان باشند.
مالصدرا برای معالجۀ افرادی کـه نظیـر چنـین امراضـی دارنـد ،چهـار توصـیه دارد :اوّل
اینکه چنین اشخاصی باید بدانند هم برای سالمت و هم برای بیماری اسبابی است؛ یعنی چـه
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عواملی سبب سالمتی روحی انسان و چه اسبابی سبب بیماری انسـان مـیشـود و بـرای علـل
بیماری هم داروهایی است که اینها در علم طب جسمانی در مورد بیمـاری جسـم و هـم در
علم طب روحانی در مورد بیماری روحی کامالً شناسایی شده و ایمان داشته باشـد کـه ایـن
بیماریها قابل عالج هستند؛ دوّم اینکه باید بداند که طبیبهای او که خدا و پیـامبر (ص) و
امامان معصوم هستند ،پزشکانی حایقند که هرگز دروغ نمیگویند؛ سوّم اینکه باید بـهطـور
دقیق به همۀ گفتههای پزشک خود گو

کند و از چیزهایی که منع شده ،خـودداری کنـد

و به چیزهایی که امر شده ،مشغول شود و انجام دهد؛ چهارم اینکه در راه معالجه خود ثابت
قدم باشد و لحظهای غفلت نکند؛ کسی که از معالجه خود لحظهای غفلت کنـد ،از غـافلون
بوده و در جهان آخرت از خاسرین خواهد بود( .همان ،ص)396
 .2یکی از مشکالت برای داشتن زندگی مسالمتآمیز وجود افرادی در جامعه است که
اهرو باطنشان متفاوت است .در اهر ،ـاهری آراسـته و قیافـهای معصـومانه و چهـرهای
بشّا  ،دوشتداشتنی و قابل اعتماد دارند؛ در حالیکه باطنی سیاه ،فرصتطلـب و فریبکـار
دارند که در اصطالم به این افراد منافق گفته میشود که بـا ـاهر فریبنـده خـود بسـیاری را
فریب داده و افراد زیادی را با نامردی تمام به خاک سیاه نشاندهاند و همـین افرادنـد کـه بـا
فریبکاری یک ملّت را بدبخت میکنند و مانع زندگی مسالمتآمیز در جامعه میشوند.
مالصدرا در تفسیر آیۀ  19سورۀ بقره به این گروه اشاره کرده و ایـن افـراد را هـمچـون
شیاطین میداند که با نافرمانی خدا و انکار حق و نشان دادن باطل بهصورت حّق ،باطن خود
را از انسان بودن ،به شیطان شدن تبدیل کردهاند( .همان ،ص )928
مالصدرا معتقد است این افراد به واسطۀ آنکـه شـبانه روز بـه فکـر مکـر ،حیلـه ،فریـب،
خدعه ،ریاء ،سمعه و تمسخر بندگان خدا و تبعیّت از هـوی و هـوس هسـتند بـاطن شـان بـه
شیطان تبدیل شده و درروز قیامت همراه با شیاطین محشور میشـوند« :فَوَربّکلنحشفنّهمو
الشیاطین»( 1.همان ،ص )929
 .1مریم.68 /
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کسی که به یقین بداند با فریب ،نیرن

 ،لم و ستم به دیگران باطن

از انسان بودن بـه

شیطان شدن ،ملعون و مورد لعن خدا و پیامبران (ص) شدن تغییر مـیکنـد و از همـه بـدتر و
اسفبارتر اینکه در جهان آخرت همراه شیطان محشور میشود ،هرگز به خـود چنـین لمـی
نمیکند و حقوگ دیگران را رعایت کرده و گامی بلند برای داشتن زنـدگی مسـالمت آمیـز
میان آدمیان برمیدارد.
 .3مالصدرا با کمک چند آیه این مطلب را تبیـین مـیکنـد کـه بعـد از مـرگ زنـدگی
ابدیای که در پی

داریم ،پادا

و عقابی که به ما میرسد ،همان اعمـال ،رفتـار و کـردار

خودمان است که به ما برمیگردد و در واقع در جهان آخرت تا ابد ما با اعمـال و کـرداری
که در این چند روزه کوتاه دنیا ،انجام دادهایم ،محشور خـواهیم شـد .ایشـان بـه آیـات زیـر
اشاره میکند:
«هل تُجزَون الّا ما کنتم تعملون» 1،آیا جزاء جز آنی است که انجام دادهاید.
«انّما تجزون مـا کنـتم تعملـون» 2،ایـن اسـت و جــز ایـن نیسـت کــه پاداشـتان همـان
اعمالتان است.
و همچنین به حدیثی از پیامبر (ص) اشاره میکند:
«انّماهیاعمالکمتُفَدّالیکم» ،این است و جـز ایـن نیسـت کـه اعمـال خودتـان بـه شـما
برگردانده میشود.
مالصدرا میگوید این مطالب بیـانگر ایـن اسـت کـه ثـواب و عقـاب در قیامـت همـین
اخالگ ،کردار ،رفتار و صفاتی است که در روم ما رسوخ کرده است .اگـر اعمـال و رفتـار
ما خوبیها و کمک به دیگران و خوشحال کردن دیگران و حل مشکالت گرفتـاران باشـد،
تا ابد در خوشی و شادی زندگی خواهیم کرد و اگر کردار ما بدیها و لـم و سـتم باشـد،
تا ابد در ع اب بسر خواهیم برد( .مالصدرا ،1381 ،ج  ،3ص )322
 .1نمل.91 /
 .2طور.16 /
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و کامالً روشن است که بـا چنـین دیـدی و نگـاهی و تبیـین چنـین مطلبـی کـه آیـات و
روایات با صراحت بیان کردهاند ،برای افراد جامعه و نهادینه کردن این حقائق الهی در جان
انسانهـا رسیـدن به مدینۀ فاضله و داشـتن زنـدگی مسـالمتآمیـز در میـان انسـانهـا دور از
انتظار نیست.
 .9مالصدرا در تفسیر آیۀالکرسی و با آوردن چند آیه از جمله این آیه« :وجعس مسنهم
القفدۀوالخنازیفوعَبَدَالطاغوت» 1،بیان میکند که این آیات دلیلهای واضحی هسـتند بـر
این مطلب که مجرمین و گناهکاران؛ یعنی کسانی که حقـوگ الهـی را رعایـت نکـرده و بـه
حقوگ مردم و همنوعان خـود تجـاوز و دسـتانـدازی کـردهانـد .در روز قیامـت بـه شـکل
حیوانات محشور میشوند و در تاریکی و لمت بـه سـر خواهنـد بـرد و از لقـاء خداونـد و
معرفت او محروم خواهند ماند.
سپس حدیثی از پیامبر (ص) میآورند که پیامبر فرمود :در روز قیامت مردم بـه صـورت
های مختلف و شکل های گوناگون محشور میشوند( .همان ،ج  ،9ص )289
این مطالب همه داللت بر ایـن مطلـب دارد کـه اگـر لمـی در حـق کسـی روا داشـتیم
اینطور نیست که این لم نابود ،محو و فرامو

شود؛ بلکه این رفتار المانه ما در صورتی

که با توبه جبران نشود ،تا ابد و همیشگی گریبانگیر ما خواهد بود .به نظر میرسـد ایمـان و
اعتقاد به این مطالب که در قرآن و روایات به صراحت بیان شدهاند ،ترمز و مانعی باشد کـه
انسانها به حق یکدیگر تجاوز نکنند و در نتیجه در زندگی مسالمتآمیز به سر برند.

 .5مالصدرا در تفسیر قرآن

با آوردن حدیثی از امام صادگ (ع) و تبیین و شرم آن بـه

بیان تجسم اعمال در جهان آخرت میپردازد و بر این نکته تأکید میکند که اعمال وکردار
ما اهری دارد که در این دنیا مشاهده میکنیم و همچنین باطنی دارد کـه بعـد از رحلـت از
این جهان فانی مشاهده خواهیم کرد به طـور مثـال ـاهر خـوردن مـال یتـیم در دنیـا همـین
خــوردن معمــولی اســت؛ ولــی بــاطن آن آتـ
 .1مائده.6 /

اســت کــه در جهــان آخــرت خــواهیم دیــد
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وهمچنین گرهگشایی از کار گرفتاران وکمک به بینوایان و خوشحال کـردن بنـدگان خـدا
اهری دارد که میبینیم؛ اما باطن آن چیز دیگری است که در جهان آخرت خـواهیم دیـد.
مالصدرا این حدیث را به عنوان مثال یکر میکند .امام صادگ (ع) میفرماید :هنگـامی کـه
شخ

میمن در روز رستاخیز از قبر

خارج میشود که پیشاپی

خـارج مـیشـود ،همـراه او یـک مثـال نـورانی هـم

این میمن حرکت میکند و او را راهنمایی میکند ،هرگـاه کـه

از کنار صحنههای ترسناک عبور میکند ،این مثال نورانی به این میمن دلـداری مـیدهـد و
میگوید نگران و ناراحت نبا  ،این ع ابها برای تو نیست ،خوشحال با
بشارت میدهد و تو را اکرام خواهد کرد و همین طور به شخ
میدهد ،به طوری که شخ

میمن احساس آرام

که خدا بـه تـو

مـیمن بشـارت و دلـداری

میکند و هیچ نگرانی ندارد ،تـا اینکـه

به پیشگاه الهی میرسند و به آسانی به حساب او میرسند و او را به بهشت بشارت میدهند.
در این هنگام شخ

میمن از این مثال نورانی میپرسد :رحمت خدا بر تو باد .کیسـتی ! از

زمانی که از قبر خـارج شـدم ،همـراه مـن هسـتی و مـرا مـدام بشـارت دادی و خوشـحال و
مسرورم کردی .آن مثال نورانی جواب میدهد :من همان سُرور و خوشحالی هسـتم کـه در
زمانی که در دنیا بودی در قلب بندگان خدا ایجاد میکردی و مشـکالت گرفتـاران را حـل
کرده و خوشحالشان میکردی ،من همان خوشحالی هستم .خـدا مـرا از همـان خوشـحالی
آفریده است که به تو بشارت دهم و خوشحالت کنم( .همان ،ج  ،9ص)286
 .6بهترین راه برای داشتن زندگی مسالمتآمیز و داشتن مدینۀ فاضله بیان و تببین همـین
حقائق قرآنی میباشد .مالصدرا با اعتقاد به این مطلـب روایتـی را نقـل مـیکنـد کـه بسـیار
تأثیرگ ار ،سرنوشتساز و بیدارکننده است.
قیس بن قاسم همراه با گروهی نزد پیامبر اکرم (ص) رفتند و گفتنـد یـا رسـول اهلل (ص)
ما گروهی هستیم که در بیابانها زندگی میکنیم و دسترسی به شما و مراکز م هبی نداریم،
ما را موعظهای فرما که برای ما سودمند باشد و آن را سر لوحۀ زندگی خود قرار دهیم و بـه
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سعادت دنیا و آخرت برسیم .هم در دنیا زندگی مسالمتآمیز داشته و در آرام

و سعادت

زندگی کنیم و هم درآخرت جایگاه خوبی داشته باشیم.
پیامبر بزرگوار اسالم (ص) فرمودند :ای قیس بدانکه عزت و یلت ،زنـدگی و مـرگ و
دنیا و آخرت همراه هم و درکنار هم هستند .برای هر چیـزی رقیـب و نگهبـانی و بـرای هـر
کاری و عملی حسابرسی است و برای هر اجلی ،زمانی مشخ

است .ای قیس این را بـدان

که تو را قرین و همنشینی هست که همراه با تو دفن میشود که آن همنیشـین زنـده اسـت و
تو همراه با او در قبر دفن میشوی؛ درحالیکه تو مرده هستی ،اگر آن همنشین کریم باشـد،
تو را اکرام خواهد کرد و اگر لیئیم باشد ،آزارت خواهد داد و ع اب خواهی شد و تو فقط
همراه با آن همنشین محشور خواهی شد و هرگز از تو جـدا نخواهـد شـد .ای قـیس کـاری
کن که آن همنشین و قرین همیشگی تو صالح باشد؛ بهطـوریکـه بـا آن انـس بگیـری و از
همنشینی او ل ت ببری؛ ولی اگر آن همنشین صالح نباشد و چهرهای ترسناک داشـته باشـد،
تا ابد در رنج و سختی خواهی بود و بـهواسـطه وحشـت از او در عـ اب خـواهی بـود و آن
همنشین همیشگی توکسی نیست جز اعمال و کردارت که در دنیا انجام دادهای( .مالصدرا،
 ،1389ص )339
مالصدرا در بسیاری از آثارخود با استفاده از آیات و روایات این مطالب را تبیین کـرده
و به راستی که تنها راه داشتن مدینه فاضله و زندگی مسالمت آمیز همین معارف است.
بخش دوم
بیان مالصدرا با استفاده از حکمت متعالیه

 .1عالمه حسن حسنزاده آملی که از بـزرگتـرین شـارحان حکمـت متعالیـۀ مالصـدرا
میباشد ،در توضیح دیدگاه مالصدرا در این خصوص میفرماید« :تفّکر و تـدبّر در فصـول
نهم و دهم و یازدهم باب یازدهم کتـاب اسـفار اربعـه تـألیف مالصـدرای شـیرازی اهمیـت
بهسزا دارد .تا دریابی که بدن مکسوب اخروی از افعال نفـس اسـت و از مکمـن یات نفـس
به وجود میآید و دریابی که ابد ان مکسوبه صـور بـ ور ملکـات نفـس اسـت کـه مناسـبت
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خاصی بین هر ملکه و صورت است و دریابی که حشر خالیق به حسـب اخـتالف اعمـال و
ملکات مختلف است ،حتی نیات انسان موجـب اخـتالف حشـر اوسـت و در حـدیث آمـده
است که مردمان بر اساس نیّاتشان محشور میشوند و دریابی که انسـان در ایـن نشـاه نـوع
است و تحت آن افراد است و در آن نشاه جنس است و تحت آن انواع است و تا بدانی کـه
عمل مشخّ

روم انسانی است؛ یعنی انسان بـا دو

بدن اخروی انسانی است و علم مشخّ

دست قوّۀ علّامه و قوّۀ عمّاله خود ،سازنده خود است و هر کسی دارد شب و روز در مـدت
عمر خود خود

را میسازد و از این معنی آگاهی مییابی کـه علـم و عمـل جـوهر ،بلکـه

فوگ مقولهاند و عین هویت وجودی انسان میگردند که علم با عالم و عمل بـا عامـل اتحـاد
وجودی دارند؛ بلکه هوهو هستند»( .عالمه حسنزاده آملی ،1366 ،ص)116
خالصۀ این مطلب آن است که علـم و عمـل هسـتند کـه جـزء یات انسـان مـیشـوند و
انسانی که در جهان آخرت محشور میشود ،بدن
شده و روح

از اعمال ،رفتار و کردار دنیای

سـاخته

از علمی که در دنیا تحصیل کرده ساخته میشود.

و امّا توضیح این مطلب که انسان در این دنیا نوع اسـت و تحـت آن افـراد قـرار دارنـد؛
ولی در آخرت جنس است که در تحت آن انواع قرار دارند ،به این است که در علم منطـق
در بحث از کلیات خمس به هر یک از انسان ،کالغ ،گرگ ،خوک نوع میگویند کـه هـر
یک دارای افرادی هستند( .عالمه حلّی ،13 ،ص )35
مثالً نوع انسان دارای افرادی مانند فردِ قد کوتاه یا قد بلند ،چاگ یا الغر ،سـیاه یـا سـفید
هستند؛ ل ا در منطق میگویند هر نوعی دارای افراد است؛ ولی کلیاتی مانند حیـوان ،جسـم
نامی و جسم را جنس میگویندکه دارای انواع مختلـف هسـتند ،مـثالً جـنس حیـوان دارای
انواعی مانند انسان ،گرگ ،مورچه و  ...است .مالصـدرا بـا توجـه بـه ایـن مطلـب منطقـی و
همچنین بر اساس حرکت جوهری این چنین بیان میکند که انسـان در ایـن دنیـا یـک نـوع
است که دارای افرادی مانند سیاه پوسـت ،سفیدپوسـت ،چـاگ و الغـر و  ...اسـت؛ ولـی در
جهان آخرت انسان یک جنس است که دارای انواع گوناگون است مثالً انسانی که در دنیـا
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درندگی و پایمال کردن حقوگ هـمنوعـان خـود بـوده

است ،در قیامت به شکل گرگ محشور میشود؛ یعنی انسانی که به شـکل گـرگ محشـور
میشود و یا کسی که به دنبـال شـهوات حـرام رفتـه و موجـب متالشـی شـدن کـانون گـرم
خانواده ای شده و فرزندان طـالگ و مشـکالت بـرای جامعـه ایجـاد کـرده و ایـن کـار او بـه
صورت ملکه برای او درآمده ،چنین شخصی به شکل خوک محشور میشود و خود

هم

میداند که انسانی است که به شکل خوک محشور شده است.
 .2مالصدرا در کتاب رساله سه اصل بعد از بیان این مطلـب کـه اعمـال و کـردار مـا در
جان ما جای میگیرند و اگر مثالً با زخم زبان دل کسی را شکستیم و یا بـا تهمـت و غیبـت
قلب کسی را سوزاندیم ،اینها به صورت مـار و عقـرب در جـان مـا النـه مـیکننـد و از هـم
اکنون گرفتار آت

س دریافـت ایـن
و ع اب میشویم؛ ولی چون بـدن مـا در ایـن دنیـا حـ ّ

ع اب ها را ندارد متوجه نمیشویم؛ اما بعد از مرگ این ع ابها برای ما آشکار مـیشـود.
مالصدرا میگوید« :وقتی که شب افسرده دنیا به سر آید و آفتاب روز قیامت تابیدن گیرد و
مارهای خوابیده در حفرۀ تن گرم گردیده ،بیدار شوند و به حرکـت درآینـد ،سـر در جـان
موییان و هواپرستان نهند:
هرکـــــــه را امـــــــروز کـــــــردی دل فکـــــــار
مـــــار و کـــــژدم مـــــیدهـــــی در دل قـــــرار
از زبـــــــان چـــــــون مـــــــردم آزاری کنـــــــی
مــــــــار در ســــــــوراخ پــــــــرواری کنــــــــی
از درون کـــــــــز وی بســـــــــوزی مردمـــــــــان
خــــــــود بســــــــوزی روز حشــــــــر از دود آن»
(مالصدرا ،1381 ،رساله سه اصل ،ص )13
 .3مالصدرا در کتـاب کسـر اصـنامالجاهلیـه در توضـیح اینکـه چگونـه لـم و سـتم بـه
دیگران و تجاوز به حقوگ دیگران موجب شقاوت اخـروی و عـ اب آن جهـانی مـیشـود،
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مطالبی ارزشمند بیان میکند که حاصل آن این است که تکرار گناهان و عـادت کـردن بـه
لم و ستم به بندگان خدا و عدم رعایت حقوگ دیگران و حقوگ الهی موجب میشـود کـه
تاریکی و لمت در جان انسان رسوخ کنـد و بـرای او حجـابی ضـخیم بسـازد کـه چشـم و
بصیرت عقل او از درک حقایق علمی و معارف الهی محجـوب شـود و بـه واسـطۀ کـوری
عقل ،نتواند راه سعادت ابدی و خوشبختی همیشگی را تشخی
افعال قبیح روز به روز قلب
چشم

دهد و به واسطۀ تکرار این

تیره و تاریکتر شود ،بهصورتی که خداوند بر قلب و گو

و

غشاوه قرار میدهـد و گرفتـار عـ اب عظـیم مـیگـردد( .مالصـدرا ،کسـر اصـنام

الجاهلیه ،ص )169
 .9برای داشتن جامعهای ایدهال و مدینۀ فاضله و داشتن جامعـهای کـه افـراد آن گرفتـار
خودپسندی و خودبینی نباشند؛ بلکه به فکـر کمـک بـه دیگـران و فـداکاری و اهـل مهـر و
محبت باشند ،مالصدرا از هیج کوششی دریغ نکرده است .هم از آیات و روایـات و هـم از
مطالب فلسفی کمک گرفته و از آنجا که زبـان ه نـر و بیـان معـارف بـا زبـان شـعر رسـاتر و
دلپ یرتر و در نفوس انسانی اثرگ ارتر است؛ ل ا مالصـدرا مطالـب را در دیـوان شـعر
زبانی شیرین و دلنشین بیان کرده است.
عنوان ابیات  :در بیان تجسّم اعمال در خیر و شر چنین است:
هــــر چــــه در جــــان تــــو گــــردد منطــــوی
ایـــــن بـــــدان کانـــــدر قیامـــــت آن شـــــوی
خلـــق نیکـــت مـــیشـــود رضـــوان و حـــور
همّــــــت عالیــــــت مــــــیگــــــردد قصــــــور
هـــــر کـــــه را امـــــروز کـــــردی دل فکـــــار
مــــــار و کــــــژدم میــــــدهی در دل قــــــرار
از زبــــــان چــــــون مــــــردم آزاری کنــــــی
مـــــــار در ســـــــوراخ پـــــــرواری کنـــــــی

بـا
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انتظــــــــار مردمــــــــان در وعــــــــده هــــــــا
انتظـــــــار روز حشـــــــرت شـــــــد جـــــــزا
دل چــــــو در بنــــــد زر و زیــــــور کنــــــی
در ســـــر و تـــــن غـــــلّ و زنجیـــــر افکنـــــی
دل چــــو در بــــاغ و زمــــین کــــردی رهــــین
گـــــاو و خـــــر خیـــــزی بـــــه روز واپســـــین
چــــون بــــه دنیــــا خــــوی بگرفتــــی تمــــام
دوزخـــــت باشـــــد بـــــه آن عـــــالم مقـــــام
تــــا نگــــردی از درون هــــمچــــون ملــــک
کــــــی رود از ملــــــک ســــــوی فلــــــک
(مالصدرا ،1381 ،مجموعه اشعار ،ص )69
 .5مالصدرا در کتاب مفاتیح الغیب در ایـن موضـوع مـینویسـد« :پـس اهـل بهشـت در
بهشت و اهل دوزخ در آت

به واسطۀ نیات و پایداری اعمالشان جاودان خواهند شد؛ یعنی

به واسطۀ ملکه پایدار و استوار محشور خواهند شد و از هر کس به انـدازۀ یرّهای از خیـر یـا
شر انجام داده باشد ،اثـر و نوشـته آن را در دفتـر یات خـود ،یعنـی در جـان خـود مشاهــده
خواهد کرد و اعمال و کردار او تا ابـد همراه او و در جان او خواهد بـود ( همـان،1387 ،
ص )831
نتیجه
به نظر مالصدرا بهترین راه بـرای داشـتن زنـدگی مسـالمتآمیـز و همـراه بـا آرامـ
آسای

و

اعتقاد به وجود خدا و حقّانیت پیامبران الهی و روز قیامت و حسابرسی اسـت و ایـن

که بدانیم زندگی اخروی و ابدی ما و خوشبختی همیشـگی مـا وابسـته بـه اعمـال و رفتـار و
کردار ،بلکه وابسته به نیّات ماست که اگر صالح ،خوب و خداپسـندانه باشـد ،هـم دنیایمـان
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آباد میشود و همه به حقوگ یکدیگر احترام میگ ارند و در خوشی به سـر مـیبرنـد و هـم
زندگی ابدیمان که هزاران میلیارد سال طول خواهـد کشـید؛ بلکـه پایـانی نـدارد و تـا ابـد
زندگی خواهیم کرد ،در خوشی و رفاه و سعادت خواهد بود.
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نوعدوستی راهبردی به خویشتن اصیل انسانی و همزیستی اجتماعی
و مصادیق آن در متون اخالقی و عرفانی ادب فارسی
محبوبه طبسی*

چکیده
نــوعدوســتی شــناختهای اســت کــه در حــوزههــای مختلــف علمــی و هنــری از جملــه علــم
زیستشناسی ،روانشناسی اجتماعی ،فلسفۀ اجتماعی ،جامعهشناسی ،اخالگ و دین ،ادبیـات و هنـر
به آن پرداختهاند .تمامی این حوزه ها تعاریف و تبیینی از این مقوله ارائه داده ،برای آن خاستگاهی
مطرم کردهاند؛ اما در نهایت ،به این تعریف مشترک دست یافتهاند که نوعدوستی یکـی از اصـول
اساسی انسانی و عقالنیت اخالقی است .در این مقاله خواهیم دانست نوعدوسـتی چـه بـا خاسـتگاه
زیستی و هنتیکی ،چه با خاستگاه عقالنی و اخالقی آن ،چه از منظر روانشناسی مثبت و آموزههای
دینی و عرفانی ،راهبردی به خویشتن اصیل انسانی و جوهرۀ انسـان اجتمـاعی اسـت کـه بـر اسـاس
رویکرد روانشناختی اجتماعی نبود آن مع لی بـزرگ بـرای جوامـع امـروزی بـه شـمار مـیآیـد.
نوعدوستی یک تزیین دلپ یر زندگی اجتماعی نیست؛ بلکه برای همیشه مبنای آن است و دانسـتیم
که هر بحران اجتماعی موقعیتی است که میتواند عیار نوعدوسـتی و همیـاری انسـانهـا را محـک
بزند .مصادیق نوعدوستی در ادبیات تعلیمی ما بیشتر بر قاعدۀ اصلِ آنچه بر خـود نمـیپسـندی بـر
دیگران مپسند است؛ اما آموزهها و مصادیق آن در متون عرفانی فراتر از این اصل ،بر مبنای ایثـار و
ترجیح منافع دیگران بر منافع خود است .رو

ما در این نوشتار توصیفی ـ تحلیلی است.

کلیدواژه :نوعدوستی ،اصل انسانی ،همزیستی اجتماعی ،ادب فارسی.
* .دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب)tabasimahboobeh@yahoo.com( .
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مقدمه
نوعدوستی شناختهای اسـت کـه در حـوزههـای مختلـف علمـی و هنـری از جملـه علـم
زیستشناسی ،روانشناسی اجتماعی ،فلسفۀ اجتماعی ،جامعهشناسی ،اخالگ و دین ،ادبیـات
و هنر به آن پرداختهاند .تمامی این حوزهها تعاریف و تبیینی از این مقولـه ارائـه داده ،بـرای
آن خاستگاهی مطرم کردهاند؛ اما درنهایت ،به ایـن تعریـف مشـترک دسـت یافتـهانـد کـه
نوعدوستی یکی از اصول اساسی انسانی و عقالنیت اخالقی است .آگوست کنت (فیلسوف
فرانســـوی ( )1793-1857نخســـتین بـــار مفهـــوم نـــوعدوســـتی ( )Altruismرا در حـــوزۀ
جامعهشناسی به کار برد و نظرات او در این باره تأملبرانگیز است .او بـر ایـن نظـر بـود کـه
حقیقــت ایــن اســت کــه در نهــاد بشــر دو تمایــل وجــود دارد :حــس خودخــواهی و حــس
نوع دوستی که هر دو از عوامل نیرومند فطـرت بشـری اسـت .کنـت خـود را پیـامآور دیـن
انسانیت میداند ،نه به این مفهوم کـه در دیـن انسـانیت انسـان را بپرسـتند؛ بلکـه بایـد آن را
پرستاری کنند تا به کمال برسد .دعا و نماز باید کرد بدون اینکـه چیـزی درخواسـت شـود.
مردمان مقرب در این حـوزه کسـانی هسـتند کـه خـدمت بـه همنـوع کننـد .خالصـه اینکـه
مقدسترین تکالیف و همچنین باالترین سعادتها ،نوعدوستی اسـت( .توسـلی ،1389 ،ص
 )62ازنظردورکیم (جامعهشناس فرانسوی ( 1917ـ  )1858نـوعدوسـتی یـک تـزیین دلپـ یر
برای زندگی اجتمـاعی نیسـت؛ بلکـه بـرای همیشـه مبنـای اساسـی آن (زنـدگی اجتمـاعی)
خواهد بود و برخی چون رایت میلز (جامعهشناس آمریکایی ( )1916-1962کـاه

حـس

نوعدوستی را از مسایل اجتماعی مهم جوامع امروزی مـیداننـد( .احمـدی ،1388 ،ص )88
در این مقالۀ توصیفی ـ تحلیلی ابتدا بهطور مختصر به نظریههایی که در حـوزههـای مختلـف
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به تبیین پدیدۀ نوعدوستی پرداختهاند ،اشاره میکنیم و در ادامه مصـادیقی از نـوعدوسـتی و
همیاری اجتماعی را از برخی از متون اخالقی و عرفانی ادب فارسی نقل خواهیم کرد.
پرسشها و اهداف پژوهش
پرس های ابتدایی که دربارۀ این شناختۀ اخالقی گسترده و عمیق مطرم اسـت عبارتنـد
از :آیا نوعدوستی اساساً یک ارز

واالی اجتماعی است یـا یـک ارز

اصـلی و بنیـادین،

یک تکلیف اخالقی است یا یک مفهوم یاتـی و طبیعـی اجتمـاعی آیـا مسـئولیتی در قبـال
جامعه و همنوع به عهده ماست و آیا واهۀ مسئولیت را باید ضروری تلقـی کـرد آیـا حـبِّ
یات در تعار

با دیگردوستی است آیا بحران اجتماعی یک موقعیتی است که مـیتوانـد

عیار نوعدوستی و همیاری انسانها را محک بزند مسـئولیت مـا در ایـن شـرائط اضـطراری
حد و اندازهای دارد ،چه چیزی این حدوانـدازه را تعیـین مـیکنـد بازتـاب ایـن شـناخته
(نوع دوستی) در متون اخالقی و عرفانی ادبیات ما چگونه است هدف مـا در ایـن جسـتار
این است که با طرم نظریهها و مصادیق نـوعدوسـتی در برخـی متـون پاسـخی بـرای ایـن
پرس ها بیابیم.
پیشینۀ پژوهش
دربارۀ نوعدوستی و همیاری اجتماعی بسیار گفتهاند و نوشتهاند و به نظر مـیرسـد هنـوز
هم با بـروز یـک بحـران اجتمـاعی پـرداختن بـه آن و یـادآوری توصـیههـای بزرگـان ادب
مــیتوانــد یــک ضــرورت باشــد .مهــدی اخــوان در رســالۀ دکتــری بــا عنــوان «عقالنیــت و
نوعدوستی در فلسفۀ اخالگ»؛ هاله عبداللهی در مقالۀ «نقد و بررسی تبیینهای تکاملی رفتـار
اخالقی در انسان و سایر گونهها»؛ طاهره خوشحال در مقالۀ «مردمگرایـی و نـوعدوسـتی در
عرفان اسالمی و مقایسـۀ آن بـا روانشناسـی مثبـت» و سـیروس احمـدی در مقالـۀ «بررسـی
نوعدوستی در روابط روزمرۀ اجتماعی و عوامل میثر برآن» به خاستگاه امور اخالقی بهویژه
نوعدوستی و تأثیر آن بر روابط اجتماعی پرداختهاند که در این جستار بـه آنهـا اسـتناد شـده
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است؛ اما در حوزۀ ادبیات هر جا که از سعدی گفتهاند یا نوشتهاند مصـادیق نـوعدوسـتی در
اندیشه و آثار او زبانزد است .هرجا از موالنا و حافظ گفتهاند همـدلی و مهـرورزی سـرآمد
م امین آثار آنهاست .هرجا متون عرفانی ادب فارسی را بررسـی کـردهانـد ،جامعـۀ انسـانی
اهل و عیال خداوند بودند و دوستی و حبِّ آنها بر دوستی و حبِّ نفس فـرد اولویـت داشـته
است .در این پژوه

با اشاره به نظریههایی که این پدیده را در حـوزههـای مختلـف تبیـین

کردهاند ،مصادیقی از این شناختــۀ اخالقــی و اجتماعــی در متــون ادب فارســی آورده
شده است.
تبیین پدیدۀ نوعدوستی (در حوزههای زیستی ،اخالقی ،روانشناختی)
در خصوص رفتارهای اخالقی بهویژه نوعدوستی در انسان ،بهطـورکلی مـیتـوان بـه دو
نظریۀ متفاوت در میان تکاملپژوهان اشاره کرد .گروهی بر این نظرند که پدید آمدن حس
اخالقی در انسـان در امتـداد سـیر تکـاملی گـرای هـای اجتمـاعی و رفتارهـای اخالقـی از
گونههای پستتر بوده است .در این نظریه انسانها از جانوران اجتماعی به جانوران اخالقـی
تبدیل شدهاند .آنها بر این نظرند که حس اخالقی در انسان از بدو تولد بـوده اسـت و ریشـۀ
هنتیکــی دارد و ایــن نــوعدوســتی را نــوعدوســتی زیســتی مــیگوینــد .در نقطــۀ مقابــل،
زیستشناسانی چون فرانسیسکو آیاال نوعدوستی اخالقی را مطرم میکنند و بر این باورنـد
که رفتار اخالقی در انسان متناسب با هو

پیشرفته و توانمند او شکل گرفته است و از سایر

گونهها متفاوت است .در افعال انسان نوعی غایتمندی وجـود دارد کـه از اراده ،اختیـار و
قدرت انتخاب او نشأت میگیرد .انسان در اثـر تأثیرپـ یری از نهـاد فرهنـ

 ،دیـن ،سـنت

موروثی اجتماع خود عمل اخالقی انجام مـیدهـد؛ زیـرا باورهـای دینـی و فرهنگـی چنـین
توصیه مـی کننـد و انسـان در پـی توجیـه عقالنـی آن نیسـت ،بـه همـین دلیـل اسـت کـه در
زیست شناسی تکاملی کارکرد دین در اجتماع انسـانی مـورد توجـه اسـت و دیـن بـه عنـوان
میلفۀ انگیز

در جهت فعل اخالقی در نظر گرفته میشـود .در ایـن نـوعدوسـتی ،دیگـری

اهمیت دارد ،حتی اگر خویشاوند نباشد و بروز آن به سبب توجـه بـه خواسـتههـای دیگـران
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است .آیاال بر این باور است که نوعدوستیِ زیستی بدون اراده و هیچ غایت اخالقی و به تبعِ
رفتارهای هنتیکی است؛ اما او شرط الزم برای رفتار اخالقی را هو
آزادی اراده و پی بینی آینده و مخت

قوی که شامل رفیت

انسان است ،مـیدانـد( .عبـداللهی ،1397 ،ص )96

کانت بر این نظر است که انسان قابلیت خودگردانی 1دارد و دقیقاً در همین سطح اسـت کـه
اخالقیات بروز می کنـد .انسـان تـابع محتـوای تمـایالت و مقاصـد

نیسـت؛ بلکـه تـابع بـه

اجراگ اشتن خودگردانی هنجاری 2است و به ارزیابی اهداف میپردازد( .آگـاهی از مبـانی
باورها و کن های انسانی یا خودآگاهی) بر اساس دیدگاه کانت راه حل اثبات تمایز رفتـار
اخالقی انسان با سایر حیوانات ،رو

فلسفی تعقلی است که بر اساس نحوۀ تأمالت انسان و

سه ویژگی مهم اراده ،اختیار و انتخاب در انسان شکل گرفته است .ایـن سـه خصـلت ویـژۀ
انسان است و اساس رفتار اخالقی در انسان محسـوب مـیشـود( .همـان ،ص  112و  )99در
واقع ،ویژگیهای مهمی چون اراده ،اختیار و انتخاب که ریشه در قوۀ تعقـل دارد و سـاختار
ماهیتی و وجودی انسان را تشکیل میدهد ،به نوعدوستی و همیاری اجتماعی تمایل دارد.
حال پرسشی که مطرم است این است که آیا انسان در عمل اخالقی خود عقالنی رفتـار
میکند اخوان در رسالۀ دکتری خود به جنبـۀ عقالنـی بـودن نـوعدوسـتی بـر اسـاس آرای
نیگل (فیلسوف آمریکایی) و گنسلر (فیلسوف اخالگگرا) میپردازد و تقابل نـوعدوسـتی را
به مثابه یک امر عقالنی با نظریۀ خودگرایی روانشناختی ارزیابی میکند.
یکی از ویژگیهای ساختار روانی آدمیان حبِّ یات اسـت کـه موجـب صـیانت از یات
میشود و صیانت از یات سبب منفعتطلبی شخصی یا جلـب منـافع بـه سـوی خـود و دفـع
ضرر است .از سویی اخالقی زیستن و نوعدوستی عموماً یا دستِکم مسـتلزم از دسـت دادن
و فدا کردن بخشی یا تمامی منافع شخصی است .انسان بهطور عادی عقالنی رفتار مـیکنـد،
مگر به علتی .در این راستا پرس هایی مطرم است :آیا حـبِّ یات بـا نـوعدوسـتی تعـار

1. Autonomy.
2. normative self-goverment.
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دارد آیا اخالقی زیسـتن نامعقوالنـه اسـت آیـا اخالقـی عمـل کـردن معقـول اسـت آیـا
اخالقی زیستن به مفهوم گ شتن از منافع شخصی است
نظریۀ خودگرایی روانشناختی میگوید ما نمیتـوانیم خودخـواه نباشـیم و نـوعدوسـتی
خــال

افســانهای بــی

نیســت .بــر اســاس ایــن نظریــه آدمــی هــیچ عملــی را بــه انگیــزهای

غیرخودنگرانــه انجــام نمــیدهــد و دیگــر ســخن از عقالنــی یــا اخالقــی یــا مطلــوب بــودن
نوعدوستی بیمعناست؛ اما اگر بـاور داشـته باشـیم کـه آدمیـان مـیتواننـد برخـی کارهـا را
نوعدوستانه فارغ از انگیزههای خودگرایانه انجام دهند ،در واقع به امکـان نـوعدوسـتی بـاور
داریم ،به هر روی ،پرس

اصلی این است که آیا میتوان از عقالنی بـودن نـوعدوسـتی دَم

زد اگر عقالنیت بر این باور است که هر آنچه به سود ماست ،باید انجام دهیم ،آیا اخالگ
نوعدوستانه که سودِ دیگری را در نظر دارد ،عقالنی است به نظر مـیرسـد تنهـا بـر مبنـای
عقالنیت میتوان بهگونه ای از اخـالگ دفـاع کـرد کـه تمـامی آدمیـان بـه آن ملـزم شـوند و
تخلف از اخالگ را تخلف از عقل بدانند ـ در سطور باال دانستیم براساس رویکرد عقالنی به
امور اخالقی سه ویژگی مخت

انسان اراده ،انتخاب و اختیار در انجام امور اخالقـی دخیـل

است ـ بر این اساس لزوماً خودگرایی و نوعدوستی یا دیگرگرایی در مقابل هم قرار ندارند.
(اخوان ،1389 ،چکیده) آگوستکنت خودگرایی را تابعی از نوعدوسـتی و حیـات انسـانی
میداند( .همان ،1387 ،ص )22
انگیزههای انسان نه یکسره نوعدوستانه است ،نه کامالً منفعتجویانه است .در یک فعـل
می توان هدف و نتیجه را الاقل در مقام تصور و نظـر از هـم تفکیـک کـرد .شـاید هـدف و
نتیجه یک فعل در مقام محقق شدن از هم جدا یا بر هم منطبق باشـد .قصـد و هـدف انسـانِ
عاقل آن است که مهمترین امر را محقق کند که بر اساس امری شناختی تبیین میشود .آیـا
وقتی عملی نوعدوستانه انجام میدهیم ،واقعاً به فکر دیگری نیستیم ،یعنی فکر ارضای خـود
هستیم پاسخ منفی است .در کار منفعتطلبانه فرد در پی ارضای میل خود
است و در کار نوعدوستانه او باز در پی مهمترین امر خوی

برای خود

است که در این فر

کاسـتن
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از رنج دیگران است .به این معنا قصد و هدف کار ،خود من هستم؛ اما نتیجه در ایـن بخـ
متوجه دیگری است .ارضا و خرسندی من نوعدوستی را طلب میکند؛ ولی در مفهوم ایثـار
و فداکاری ـ باالترین درجه نوعدوستی ـ دیگر عامل ،قصد خود را ندارد .او کاری را انجام
میدهد که برای او مهمترین امر است ،ولو این کار به سود شخ

یا گروه دیگری یـا کـل

جامعه باشد( .همان ،1389 ،چکیده)
نیگل و گنسلر به رشد میلها و عواطف و کمال اخالقی در کنار عقالنیت توجـه دارنـد.
آنها بر این نظرند که اخالقی زیستن مطلوب عقلـی اسـت و خردپـ یر اسـت و ممکـن ،امـا
اینکه مطلوب روانشناختی خودگرایی است یا نه ،ساکت میماننـد .بـه نظـر تـامس نیگـل و
هری گنسلر نوعدوستی علیاالصول عقالنی و ممکـن اسـت و گنسـلر بـا طـرم و تصـویری
منطقی اینچنین از عقالنیت اخالقی زیستن دفاع میکند ،قاعدۀ طالیی او« :بـا دیگـران تنهـا
به گونهای رفتار کن که میخواهی در همان موقعیت با تـو آن گونـه رفتـار شـود» ایـن لـب
لباب اخالقیت و مهمترین اصل اخالقی و شاید مهمترین قاعده زندگی و گونـهای از اقسـام
اصل سازگاری است و سازگاری مهمتـرین رکـن و جـوهرۀ عقالنیـت و عقالنیـت مسـتلزم
رعایت قاعده طالیی است .اگر بخواهیم به صورت ق یۀ شرطی آن را مطـرم کنـیم ،چنـین
است :اگر کسی بخواهد عقالنی باشد ،بال روره باید اخالقی باشد ،یعنی گنسـلر بـه نحـوی
نوعدوستی و حبِّ یات ـ اخالقی زیستن و عقالنی بودن ـ را با هـم جمـع مـیکنـد( .همـان)
گفتنی است که قاعدۀ طالیی گنسلر از دیرباز در فرهن
جوامع مختلـف بـا جمالتـی کـم و بـی

ها و نگر هـای اخالقـی و دینـی

شـبیه بـه هـم بیـان شـده اسـت .در جـایی از زبـان

کنفسیوس گفته شده است و در نهجالبالغه از زبان امام علـی (ع) و همـین کـافی کـه ماننـد
مثلی سایر بر سر زبانهاست و این اشتراک به نوعی به این امـر اخالقـی در سرشـت درونـی
انسانها اشاره دارد.
نظرات گوناگونی دربارۀ امکان و یا امتناع از نـوعدوسـتی بـر اسـاس حـبِّ یات مطـرم
است .دیـدگاههـای افراطـی از یـک سـر طیـف معت قدنـد کـه آدمیـان صـرف ًا و تنهـا بـر اثـر
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منفعـتطلبـی خـود بـرای نـوعدوسـتی ـ یـا هـر امرخیـر اجتمـاعی ـ برانگیختـه مـیشـوند و
نوعدوستی به معنای حقیقی کلمه ممتنع است و از سوی دیگرِ طیف ،اعتقاد بر این است کـه
ترحم و همدردی نسبت به دیگران جزیی از سرشت آدمیان است و گـرای

بـه امـر خیـر و

نوعدوستی را مطلقاً زیستی و هنتیکی میدانند؛ یعنی اگر ریشـۀ نـوعدوسـتی را در عقالنیـت
بدانیم ،منفعتطلبی انسان عقالنی است؛ بنابراین اگر انسان نوعدوست است ،به دلیـل طلـب
منفعت برای خوی

است ،مثالً شهرت به نیکنامی و از آن طرف اگر ریشۀ نـوعدوسـتی را

در سرشت و هنتیک انسان بدانیم ،پس انسان ناآگاهانه و بهطور غریـزی نـوعدوسـت اسـت!
بیشتر مدافعان نوعدوستی آن را گرای

اخالقی مطلوب میدانند که آگاهانه انجام شـود .از

سویی همپتون (فیلسوف سیاسی آمریکایی  )1959نکتۀ جالب توجهی را مطرم مـیکنـد .از
نظر او چالشیترین و یفۀ نظریههای اخالقی ایجاد توازن میان ارزشـی اسـت کـه بـه عالیـق
خودمان و دیگران میدهیم ،دیدگاهی که ما را به این سمت بکشاند که بـه عالئـق دیگـران
بی

ازحد توجه کنیم ،همانقدر معیوب و مناقشهبرانگیز است که دیدگاهی که ما را بـه آن

ســو هــدایت کنــد کــه بــه دیگــران اهمیــت انــدکی بــدهیم .بــر اســاس ایــن دیــدگاه اعمــال
نوعدوستانهای که نیازهای دیگران را ارضا مـیکنـد ،در حـالی کـه از نیازهـای خـودِ فاعـل
چشمپوشی میکنند ،اخالقاً بد محسوب میشـود ،در حـالیکـه اعمـال خودگرایانـهای کـه
عزت نفس فرد را محقق میکند و به نمای

مـیگـ ارد ،اخالقـاً خوبنـد؛ زیـرا جنبـۀ عـزت

نفس است که موجب میشود عالیق و اهدافمان را رشد دهیم و زندگی پربـار و شـکوفایی
داشته باشیم( .اخوان ،1387 ،ص )26
ساول اسمیالنسکی (از فیلسـوفان تـوهمانگـار معاصـر) دیـدگاه یـاریگرایـی را مطـرم
میکند که بر اساس آن و یفۀ کنشگر اخالقی آن است که کن
باشد و از سوی مقابـل ،واکـن

او برای دیگران سـودمند

بـه ایـن کـن  ،حـقشناسـی و جبـران کمـک بـه کنشـگر

نوعدوست است و این رابطۀ متقابل سبب نهادینه شدن و تـرویج نیکـویی و نـوعدوسـتی در
جامعه است .این گرای

به خروجی مثبت افراد جامعه تأکیـد دارد و بـا پیامـدگرایی پیونـد
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دارد .اعمال یاریگرانه در مقابل کمـک دیگـران ،موجـب انباشـت خیـر مـیشـود (همـان،
 ،1387ص  29و  )28و برخــی ایــن تقابــل را یــک هنجــار اجتمــاعی و یــک قاعــدۀ جهــانی
میدانند که میتواند برانگیزاننده حس نوعدوستی و ترویج آن باشد .بر اسـاس ایـن هنجـار
باید محبتهای دیگران را با محبت بازپس دهیم .به تعبیری دیگر باید به کسـانی کـه بـه مـا
کمک کردهاند ،کمک کنیم و اگر میخواهیم دیگران به ما کمک کنند ،باید در حق آنهـا
محبت کنیم .هنجار انصاف قاعدهای است که بـر اسـاس آن بایـد در یـک رابطـۀ اجتمـاعی
برابر با آنچه هزینه کردهایم ،منفعت کسب کنیم؛ (ویگینـز بـه نقـل از احمـدی ،1388 ،ص
 )91اما برخی جامعهشناسان مانند رابرت بال (جامعهشناس آمریکایی) م مون این تقابـل یـا
مبادلــه اجتمــاعی را بــه تعامــل ارادی محــدود مــیســازند .او مثــالی مــیزنــد :پــول دادن بــه
تهیدستان تنها زمانی مبادلۀ اجتماعی به حساب میآیـد کـه از سـر احسـاس تقصـیر نباشـد؛
بلکه ناشی از شنیدن ثناگویی و دعای خیر فـرد تهـیدسـت باشـد .واهۀ مبادلـۀ اجتمـاعی بـه
اعمال ارادی فرد اطالگ میشود که انگیزها
شدن

دریافت پاداشی است که وی انتظار بـرآورده

را دارد .بال میخواهد تأکید کند کـه نفـع فـردی ،شـرط ضـروری مبادلـه اسـت نـه

هنجاری اخالقی( .توسلی ،1389 ،ص )922
از منظری دیگر این پرس

مطرم میشود کـه در چـه شـرایطی مـیتـوان خواسـتههـای

دیگران را بر خواستههای خود ترجیح داد و چه دالیلی میتواند سبب این گـزین

اخالقـی

شود و رویکرد سوم ،میانۀ خودگرایی و دیگرگرایی است که آیا استدالل اخالقی باید بـر
اساس منفعتطلبی یکسویه باشد یا میانـه فاعـل اخالقـی نـه یاتـاً منفعـتطلـب اسـت ،نـه
نوعدوست ،بلکه او بر این امر آگاه است که در تحقق خیر افراد نق

دارد( .اخوان،1387 ،

ص  )31از سویی روانشناسـی مثبـتگـرا بـا تکیـه بـر آرای مـارتین سـلیگمن (روانشـناس
آمریکایی )1992پدر روانشناسی مثبت ،بر این نظر است که تواناییهـایی در انسـان وجـود
دارد که مانند سپر علیه بیماریهای روانی عمـل مـیکننـد .او روانشناسـی مثبـت را در سـه
زمینۀ یهنی ،فردی و اجتماعی بررسی میکند .زمینۀ یهنی به تجارب مثبـت ،لـ ت و درک
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سازنده از آینده مانند :امید ،خو بینی و ایمان؛ زمینۀ فردی به ویژگیهای شخصیتی ماننـد:
تعهد ،عشق ،شجاعت ،مهارتهای فردی و بخش

و زمینۀ جمعی نیز به ف ـایل شـهروندی

ماننــد :احســاس مســئولیت ،مهــرورزی ،ایثــار و مــدارا و اخــالگِ کــاری مربــوط مــیشــوند.
روانشناسی مثبت بشردوستی و نیکیکردن به دیگران را بهتـرین راه بـرای کسـب شـادمانی
پایدار می داند ،یعنی عمل بشردوستی باید کامالً برای کسب شـادی دیگـران انجـام شـود و
تنها در این راه است که به شادکامی حقیقی میتـوان دسـت یافـت( .خوشـحال ،1396 ،ص
 )95در تعریف نوعدوستی نیز میگویند نوعدوستی معنای

این نیست که ما بـرای خـدمت

به دیگران خود را بـه زحمـت انـدازیم ،بلکـه آن اسـت کـه آدمـی در خـدمت بـه دیگـران
احساس ل ت کند( .همان)
آگوست کنت مدنیّت را نتیجۀ حس نوعدوستی انسان میداند که تعقـل بـر آن ضـمیمه
میشود و بر حس خودخواهی غلبه می کنـد تـا سـرانجام بـه صـورت عشـق بـه انسـانیت در
میآید .فرد بقای نـوع را بـه منزلـۀ بقـای شـخ
نوعدوستی میداند که با پـرور

نیـروی عقـل قـوت مـیگیـرد .کنـت حتـی معتقـد اسـت

پیشرفتهای انسان در حوزۀ علمی و ترقی دان
کرده ،پرور

خـود مـییابـد .او مایـه و مبـد اخـالگ را
او حس خودپرستی را مغلوبِ نوعدوسـتی

مغز را با دل همراه میکند( .توسلی ،1389 ،ص )63

نکتۀ دیگری که خوب است به آن اشارۀ مختصـری شـود ،تفـاوت و یفـۀ اجتمـاعی بـا
احسان و امر اخالقی است .پرس

این است که آیا قوانین نوعدوستانه اگر الزامی شـود ،مـا

را نوعدوست میکند یا دیگر در حوزۀ و یفـه قـرار مـیگیـرد نـه یـک امـر خیـر اخالقـی
انسانها هرچند نوعدوستی را ارج مینهند؛ امـا آن را همـراه بـا انتخـابی آزاد و بـدون الـزام
محترم و ارزشمند میدانند .دلیل گرای

به نوعدوستی انگیزهای درونـی اسـت کـه مجـالی

برای فعالیتهای آزادانه فراهم میکنـد .داگـالس دن اویـل (فیلسـوف آمریکـایی و نظریـه
پرداز در اخالگ و سیاست) حوزه و یفه را امری در رابطه با برقراری عدالت در جامعـه کـه
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میتواند از طرف دولت الزام شود ،میداند ،درحـالی کـه ف ـیلتِ احسـان و نیکـی در حـق
دیگران باید به اختیار و اراده فرد پ یرفته شود( .اخوان ،1387 ،ص  31و )27
باید توجه داشت که تمامی این دیدگاههـا در حـوزۀ خودشـان امـور اخالقـی را چـه در
چارچوب فردی و چه در چارچوب اجتماعی ،بسیار مفصل و مشروم بیان کردهانـد؛ امـا در
این مقدمۀ کوتاه به خاستگاه نوعدوستی و یـا انگیـزۀ نـوعدوسـتی در انسـان در حـوزههـای
مختلف علوم زیستی ،روانشناسی اجتماعی و اخالقی بهطور بسـیار مختصـر و گـ را اشـاره
کردیم تا از سیر اندیشۀ صاحبنظـران آنهـا بـهطـور کلـی آگـاه باشـیم .فـارغ از اینکـه چـه
خاستگاهی برای این شـناختۀ مهـم اجتمـاعی و انسـانی قائـل باشـیم ،تقریبـاً همـۀ نظـامهـای
اخالقی ،فرهنگی و ارتباطی جهان انسانی با زبانی ساده به ما توصیه میکننـد کـه خودخـواه
نباشیم ،به دیگران در هنگام دشواریها و مشکالت کمک کرده ،به همان قاعده طالیی کـه
زبان مشترک تمام جوامع بشری در حوزه دین ،فرهن

و سـنتهـای اجتمـاعی آنهـا اسـت

بسنده کنیم« :با دیگران تنها به گونهای رفتار کن که میخواهی در همان موقعیـت بـا تـو آن
گونه رفتار شود» .توصیهای که امام علی(ع) در نامه سی و یکم نهج البالغه به فرزند

امـام

حسن (ع) میفرماید« :ای پسرم! نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرار ده .پس آنچه
را بــرای خــود دوســت داری ،بــرای دیگــران دوســت بــدار و آنچــه را کــه بــرای خــود
نمیپسندی ،برای دیگران مپسند»( .نهج البالغه ،1385 ،نامه  ،31ص  )375در مجموع نتیجه
میگیریم اخالقی زیستن و نوعدوستی امری عقالنی ،مطـابق بـا سرشـت زیسـتی ،متکـی بـر
توانمندی ناشی از هو

برتر و قدرت انتخاب انسان است .انتخابـی آزاد و بـدون الـزام کـه

جامعۀ انسانـی را به یک پیکری واحد کـه اع ـای آن بـا روابـط ارگـانیکی عمیــق بـه هـم
پیوستهانـد ،تبدیل میکنـد ،بهگونـهای کـه آسـیب یـک ع ــو دیگـر اع ــا را رنجــور و
بیقرار میکند:
بنـــــــیآدم اع ـــــــای یـــــــک پیکرنـــــــد
کـــــــه در آفـــــــرین

زیـــــــک گوهرنـــــــد
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چــــــو ع ــــــوی بــــــه درد آورد روزگــــــار
دگــــــــر ع ــــــــوها را نمانــــــــد قــــــــرار
(سعدی،1377 ،ص )66
سعدی انسانها را اع ای یک پیکری واحد با منشأ واحد میداند .این پیکر را مـیتـوان
معادل جامعۀ انسانی دانست که انسانها در آن با هم رابطهای ارگانیک دارند؛ بهطـوری کـه
رنج و شادی افراد به یکدیگر سرایتکننده است .همانگونه که ابوبصیر در روایتـی از امـام
صادگ (ع) نقل میکند که ایشان فرمودند« :المومناخوالمومنكاالجسدالواحسداذااشستکی
شیئامن وجدالمذلکفیسائفجسدُوارواحهمامنروحواحدوانروحالمومنالشسد
اتصاالبفوحاهللمناتصالشعاعالشمٍبها» ،میمن برادر میمن است ،ماننـد اع ـای یـک
پیکر که اگر از یک ع و نالهای داشته باشد ،درد آن را در اع ای دیگر جسد درمییابد و
اروام آنان از یک روم است و قطعی است که روم میمن به روم الهی متصـلتـر اسـت از
شعاع خورشید به خورشید( .کلینی ،1372 ،ج  ،2ص  )169امام علی (ع) نیـز در نامـهای بـه
مالک اشتر یکسانی جوهر و منشأ آفرین

همۀ انسانها را به او یادآوری میکند تـا عـدالت

را در ق اوت و یاریرسانی به آنها رعایت کند« :مهربـانی بـا مـردم را پوشـ

دل خـوی

قرار ده ،با همه دوست و مهربان با  ...زیرا مردم دو دسـتهانـد :دسـتهای بـرادر دینـی تـو و
دستۀ دیگر همانند تو در آفرین

میباشند»( .نهجالبالغه ،1385 ،نامه  ،53ص )915

بحرانهای اجتماعی گسترۀ شکوفایی شخصیت اخالقی اجتماعی انسان
بحرانها بخشی از تجارب رنجآور و دشـوار تـاریخی و زیسـتی انسـان هسـتند ،شـرایط
اضطراری که بهطور ناگهانی زندگی روزمره را دگرگون میکنند .انسانها بـرای بازگشـت
به زندگی روزمـره در ایـن وضـعیت دسـت و پـا مـیزننـد ،خـالگ مـیشـوند و ارز هـا و
کن های انسانی و حتی غیرانسانی را خلق میکنند .هرگاه بحرانی بر جامعۀ انسانی عـار
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میشود ،شاید بتوان با قاطعیت گفت کـه تمـام اندیشـههـا ،کـن هـا و گفتارهـای افـراد آن
جامعه کم و بی

بر محور مقولۀ نوعدوستی و همیاری است.

اولین پرسشی که در رویارویی با بحران برای هر فرد مطرم میشود ایـن اسـت کـه آیـا
من در این شرایط مسئولیتی بر عهـده دارم بـر هـیچ فیلسـوف ،جامعـهشـناس ،اخـالگگـرا،
زیستشناس و حتی مردم عادی پوشیده نیست که انسان موجودی اجتماعی اسـت و تعامـل
با دیگران الزمۀ بالندگی ،موفقیت و شادی او در جامعه است .انسان یاتاً میخواهـد دوسـت
داشته شود و دوست بدارد.کاستیها در تعامالت اجتماعی سـبب بـروز آسـیبهـای روانـی
است که میتواند بهصورت انزواطلبی ،افسردگی ،پرخاشگری و حتی خودکشی تجلی پیـدا
کنــد( .ســاروخانی ،1387 ،ص  )27برخــی بــر ایــن نظرنــد کــه رفتارهــای حمــایتی و درک
دیگران ـ بهویژه در بحرانها ـ انسان را در شبکۀ ارتباطی گستردهای از وابستگی متقابل قرار
میدهد و شرط شکوفایی شخصیت اجتماعی او میشود ( .دوج وکـراوس ،1377 ،ص )33
در دنیایی که عقالنیت ابزاری مدیریت روابط اجتماعی و جهانی را به دسـت گرفتـه ،دیگـر
گستره بر گروههایی که کار آنها تولید خدمت و امداد در جامعه اسـت ،تنـ

شـده اسـت.

زندگی اجتماعی نیاز به عقالنیت ارتباطی دارد تـا پاسـخگوی الیـههـای عـاطفی ،معنـوی و
احساسی آن از طریق تعامل و همیاری باشد .همدلی و همیاری به مثابۀ عقالنیـت ارتبـاطی و
معنوی یعنی درک درد و رنجهای دیگران در شرایط بحرانـی ،یعنـی میلفـۀ جامعـۀ آگـاه و
امید و جامعه ای که ارتباط ،تعاون و همکاری را در اولویت کار اجتماعی خود قرار میدهد.
به هنگام بروز بحران تمامی حوزههای علمی از علم اقتصاد تا زیستشناسی از فلسـفه تـا
دین از جامعهشناسی تا روان شناسی از ادبیـات تـا هنـر همـه و همـه از مسـیر خـود در صـدد
ساماندهی به اوضاع پی آمده هستند .در این راسـتا علـوم انسـانی از جملـه جامعـهشناسـی،
روانشناسی ،ادبیات و هنر میتوانند در جامعـه بحـرانزده مسـیر را بـرای ارتبـاطی عقالنـی،
عاطفی و اخالقی بین افراد فراهم کنند و مردم را به همیاری یکدیگر ترغیـب نماینـد .متـون
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ادبی ما در حوزۀ اخالگ و عرفان انباشته از توصیهها برای ایجـاد ارتبـاط عقالنـی ،عـاطفی و
احساسی در میان انسانهاست.
نوعدوستی و همیاری در متون اخالقی و عرفانی ادب فارسی
آغاز این بخ

از گفتار را بـه سـخن گوهربـار پیـامبر(ص) مـزین مـیکنـیم کـه ایشـان

نامسلمان میدانند ،مسلمانی را که فریاد کمکخواهی و استمداد کسـی را بشـنود و اجابـت
نکند« :مَنسَمِعَرَجُالًیُنادییالَلمُسلمینَفَلَمیجِب ُفَلیٍَبِمُسلم»( .کلینی ،1372 ،ج  ،2ص
 )169از این دست آموزه ها در متون دینـی مـا بسـیار اسـت کـه در مجـالی دیگـر و بـهطـور
جداگانه باید به آن پرداخت.
نق

ادبیات و هنر در گرای

جامعه به عقالنیت ارتباطی و عقالنیت معنوی بـا آفـرین

زبانی روشن و زیبای منطبق بر واقعیت ،در تمـامی جوامـع بسـیار آشـکار و کارآمـد اسـت.
علوم انسانی ،ادبیات و هنر به اشکال مختلف در هنگام بحران توانایی آن را دارند که حـس
نوعدوستی و همدلی را توسعه دهنـد و افـراد جامعـه را بـه آن ترغیـب کننـد .متـون ادبـی و
عرفانی ما سرشار از این مفاهیم عمیق مهروزی اسـت .آثـار سـعدی ،موالنـا ،کلمـات قصـار
عرفا همه و همه گنجینهای عظیم از این مفاهیم است که جدای از ایـدئولوهی و گـرای

بـه

مکتبی خاص گفته شده است .مبنای شکلگیـری ایـن مفـاهیم ،انسـان اجتمـاعی و کرامـت
انســانی اســت کــه در گســتر

فرهن ـ

نیکوکــاری و نیــکاندیشــی بســیار مــیثر اســت و

رویکردی عقالنی است .همانگونه که سهروردی در آدابالمریدین در معاشـرت خلـق بـا
یکدیگر توصیه میکند« :و از آداب ایشان است که جمع شـوند و یکـی را مقـدم کننـد ...و
اعتماد بر وی کنند ،در کل احوال و اولـیتـر کسـی کـه تقـدم را شـاید ،عاقـلتـرین ایشـان
باشد ...و گفتهاند چون صحبت (معاشرت) با کسی کنی ،نظر بر عقل وی زیادت از آن کـن
که بر دین وی ،که دین خاص او را باشد و عقل هم ترا و هم او را( .سهروردی ،1396 ،ص
116و)115
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مفاهیم اخالقی و مهرورزی در قالب داستانهای خواندنی ،حکایات ،غـزلهـا و قصـاید
زیبا در متون ادبی تمامی جوامع در طول تاریخ پررن

و برجسته است و از نسـلی بـه نسـل

دیگر منتقل میشوند .نوعدوستی و همیاری در متون ادبی ایدئولوهی نمیپ یرد که به انسان
فرمان دهد کجا ،چگونه و برای چه کسی اعمال شـود؛ بلکـه در مـتن انـدوه جامعـۀ انسـانی
بحرانزده عمل میکند ،در جایی که تمـام انسـانهـا آزمـوده مـیشـوند .جامعـۀ بحـرانزده
صحنۀ زوال و یا ارتقاء انسانیت انسان است که با بحران طبیعی و ناخواسته شروع میشـود و
به بحران انسانی ختم میشود؛ بهطوری که رفتار انسـانهـا مصـیبت بـزرگ مـیشـود ،غـرگ
میشوند ،با خود غرگ میکنند ،انسانیت بـه چـال

کشـیده مـیشـود .دو حکایـت یکـی از

روزگار کهن و یکی از دوران معاصر از ادبیات جهان ح ور انسـانهـا را در هنگـام هـور
بحران اجتماعی به سادگی و بسیار هنرمندانه به تصویر کشیدهاند کـه مصـادیق خـوبی بـرای
این زوال و ارتقاء هستند.
سعدی در حکایتی از بوستان 1ازهمین منظر به جامعۀ انسانی بحـرانزده نگـاه مـیکنـد و
روابط و رفتار انسانها را به چال

میکشد« .شبی در بغداد آت سوزی اتفاگ میافتد ،نیمی

از شهر میسوزد و بسیاری بیخانمان میشوند .محل کسب و کـار عـدهای نـابود مـیشـود.
فردی با گفتمانی بر اساس حبِّ یات و عقالنیت ابزاری خدا را شـکر مـیکنـد کـه دکـان
آسیب ندیده است و گفتمانی دیگر که یـادآور قاعـده طالیـی گنسـلر (بـا دیگـران تنهـا بـه
گونهای رفتار کن که میخواهی در همان موقعیت با تو آن گونـه رفتـار شـود و یـا بـه زبـان
خودمانیتر آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران مپسند) است او را به چال

مـیکشـد کـه

هنگامی که نیمی از شهر آسیبدیدهاند ،این شُکر برای چیست:
 .1غالمحسین یوسفی در شرم بوستان ص 297مینویسد :این حکایت دربارۀ سری سقطی از بزرگان صوفیه
است .در رسالۀ قشیریه از زبان خود سری سقطی آمده است« :سی سال است تـا اسـتغفار همـیکـنم از یـک
شکر که کردم .گفتند چگونه بود گفت آت

اندر بغداد افتاد ،کسی مرا خبر آورد که دکّان تو نسـوخت،

گفتم الحمدهلل و سی سالست تا پشیمانی همیخورم تا چرا خویشتن را از مسلمانان بهتـر خواسـتم( .قشـیری،
 ،1385ص )31
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شـــــــبی دود خلـــــــق آتشـــــــی برفروخـــــــت
شــــــنیدم کــــــه بغــــــداد نیمــــــی بســــــوخت
یکـــــی شـــــکر گفـــــت انـــــدران خـــــاک و دود
کـــــــه دکّـــــــان مـــــــا را گزنـــــــدی نبـــــــود
جهاندیـــــــــدهای گفـــــــــت

ای بوالهـــــــــوس

تــــو را خــــود غــــم خویشــــتن بــــود و بــــس
پســـــندی کـــــه شـــــهری بســـــوزد بـــــه نـــــار
وگرچـــــــــه ســـــــــرایت بـــــــــود برکنـــــــــار»
(سعدی ،1379 ،ص )631
سعدی دراین حکایت صحنۀ زوال و ارتقاء انسانیت را بـه تصـویر مـیکشـد و بـه انسـان
هشدار میدهد که در جامعهای کـه افـراد آن بـر اسـاس عـادت زنـدگی مـیکننـد و درک
متقابل و پیوند آگاهانه ندارند ،همبستگی خانوادۀ بشری ضعیف است:
گـــــــرفتم کـــــــز افتادگـــــــان نیســـــــتی
چـــــو افتـــــاده بینـــــی چـــــرا نیســـــتی
(همان ،ص )58
بحران اجتماعی تلنگری برای ارزیابی شخصیتهـای جامعـه بـا محـک انسـاندوسـتی و
نوعدوستی است ،نه محک ایدئولوهی ،ملیت ،ثروت و طبقـۀ اجتمـاعی .دیگـر ایـن بحـران
است که بر عرصۀ جامعه مسلط میشود و بیپروا جامعـۀ انسـانی را نـابود مـیکنـد .تنهـا راه
مبارزه با آن اتحاد ،همبستگی ،همدردی بین افراد بدون برچسبهای طبقاتی ،ایدئولوهیکی
و ملی است .تنها پرچمی که میتواند افراشـته بمانـد ،پـرچم نـوعدوسـتی و همیـاری اسـت.
بحران در نهایت بر هیچکس رحم نمیکند و دل نخواهـد سـوزاند ،پـس همـه در برابـر آن
مسئولند .بحران چیزی به ما یاد نمیدهد ،جز اینکه میآموزد که بایـد آن را دو

بـه دو

هم شکست دهیم .آنچه طبیعی است ،این است که در بحران همه گرفتار میشوند و هـیچ-
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کس مصونیت ندارد؛ اما آنچه الزم است شرافت ،اراده و انتخابی است که رنج ایـن بحـران
را برای همه آسان کند ،چیزی به نام نوعدوستی و همیاری.
در دنیای معاصر ،کامو (نویسنده و فیلسوف فرانسوی ( )1913-1961در طاعون 1ـ مانند
سعدی در آن حکایت ـ با توصیف شهری کـه بسـیاری در اثـر بیمـاری طـاعون مـیمیرنـد،
داستان اضطرابها ،فداکاریها ،همیاریها و بیغیرتـیهـای مـردم شـهر طـاعونزده را بـه
تصویر میکشد .شهر قرنطینه باید بشود و جامعۀ انسانی بـرای مانـدن تـال

مـیکنـد .او در

بیگانه 2سرکشی و بیزاری انفرادی را نسبت به جامعـه طـرم مـیکنـد؛ امـا طـاعون گـ ار از
سرکشی انفرادی به جهان اجتماعی است کـه بایـد در مبـارزههـای

شـرکت کـرد .تحـول

بیگانه تا طاعون در راسـتای تحـول در جهـان همبسـتگی و مشـارکت اسـت .طـاعون پایـان
میگیرد و این کتاب (طاعون) شهادتنامهای است بر آنچـه مـیبایسـت صـورت پـ یرد و
آنچه بیگمان مردمان باید در آینده در مبارزه با وحشت و سالم کُند ناشـدنیا

بـهرغـم

جداییهای فردیشان باز هم به انجام رسـانند( .کـامو ،1397 ،ص  )31سـعدی در حکایـت
شهر بغداد و کامو در داستان طاعون با طرم یک بحران فراگیر اجتماعی و طبیعی اخالقیات
انسان را اندازه میزنند و افراد را به فعالیت و خالقیت سوگ میدهند .انسـان را بـا خـود

و

 .1داستان طاعون ،اثر آلبر کامو ،حکایت شهر اران است که گرفتـار یـک همـهگیـری طـاعون شـده اسـت.
موشی میمیرد و بعد ده مو
کامو مهم است ،واکن

و بعد صد مو

و باالخره اولین انسان قربانی میشود .در طاعون آنچه بـرای

انسانها در برابر ویرانی ،ارتباطات ،معـامالت ،سـالمت و درهـم شکسـتن آنهـا در

زیر بار مصیبت است .در این میان کسانی هستند که کارهای بسـیاری انجـام مـیدهنـد .در همـۀ ایـن کارهـا
قهرمانی مطرم نیست ،چون قهرمان طاعون است؛ بلکه شرافت مطـرم اسـت .طـاعون کتـاب انسـاندوسـتانه
است و آگـاهی از احسـاس هـای اولیـۀ عشـق ،دوسـتی و همـدردی .تـارو بـه عنـوان روشـنفکر ایـن جامعـۀ
طاعونزده بر این نظر است که هر کسی طاعون را در خوی

دارد؛ امـا کسـی کـه بـه ایـن امـر آگـاه اسـت

میتواند موا ب خود باشد و بکوشد که با مر دم تا حد امکـان کمتـر بـدی کنـد و حتـی کمـی نیکـی کنـد.
(کامو ،1397 ،ص  18و 17و )16
 .2بیگانه اثر دیگری از کامو ،داستان انزواطلبی انسان است و سرکشی و بیزاری انفرادی را نسبت به جامعه
مطرم میکند.
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درگیر میکنند و جدالی درونی و بیرونی به راه میاندازند و بنا بر نظر دن اویل او

را به انتخابی آزاد و بدون الزام و بـا انگیـزهای درونـی تشـویق مـیکننـد کـه مجـالی بـرای
فعالیتهای آزادانه چون نوعدوستی و همیاری فراهم میکند.
آموزههای اخالقی سعدی در بوستان و گلستان مبنی بر رفتارهای نوعدوستانه و همیـاری
و حمایتی زبانزد است و هرکدام مثلی سایر شده است .بسامد باالی آموزههـای بشردوسـتانه
و همیاریهای اجتمـاعی در آثـار سـعدی حـاکی از عصـر پـر از وحشـت و نابسـامانیهـای
اجتماعی حیات سعدی است .او دغدغه زوال انسانیت و ریشهکن شدن دوستی و مهـرورزی
را در جامعه انسانی دارد .او جامعۀ انسانی را پیکری واحد میداند و بر این نظر است که این
پیکر با مهرورزی و همیاری هیچگاه متالشی و دردمند نخواهد شد؛ به همین سبب به تمامی
اع ــای ایــن جامعــه از حــاکم تــا رعیــت از پیــر تــا جــوان و زن و مــرد اســیر و ســپاهی،
مسئولیتپ یری و مهرورزی را میآموزد .او در حدود هفتصد سال پـی دکتـرین رعایـت
حقوگ بشر را صادر میکند .او هیچگاه از منظر مکتب یا طبقۀ خاص اجتماعی و فرقهای بـه
انسان و روابط اجتماعی
مواجه هستیم:

نپرداخته است .درابیات او بیشـتر بـا واهه آدمـی و آدمـیزاده و...

تـــــو کـــــز محنـــــت دیگـــــران بـــــیغمـــــی
نشـــــــاید کـــــــه نامـــــــت نهنـــــــد آدمـــــــی
(سعدی ،1377 ،ص )66
او آسای فـردی را در گـرو آسـای
آسای از دیگران:

همنـوع مـیدانـد و خودخـواهی را سـبب سـلب

چــــــو در مــــــردم آرام و قــــــوت ندیــــــد
خـــــود آســـــوده بـــــودن مـــــروت ندیـــــد
(همان ،1379 ،ص )59
نیاســـــــاید انـــــــدر دیـــــــار تـــــــو کـــــــس
چـــــو آســـــای

خـــــوی

جـــــویی و بـــــس
(همان ،ص )92
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سعدی هشدار میدهد که شرایط دشوار نیز ممکن است برای هر انسـانی پـی

بیایـد .او

به یک مبادله و تقابل در امر خیر اشاره میکند که برای کنشگر امر خیر منفعت دارد:
درون فرومانــــــــدگان شــــــــاد کــــــــن
ز روز فرومانــــــــدگی یــــــــاد کــــــــن
(همان ،ص )79
نخــــــواهی کــــــه باشــــــی پراگنــــــده دل
پراکنـــــــــدگان را ز خـــــــــاطر مهـــــــــل
(همان)
و آفرین میگوید به کسی که منافع دیگران را به منافع خود ترجیح میدهد:
خنـــــک آنکـــــه آســـــای

مـــــرد و زن

گزینــــــد بــــــر آســــــای

خویشــــــتن
(همان ،ص )59

این ابیات نیز مصداقی برای همان قاعـده طالیـی گنسـلر اسـت و از امـر اخالقـی سـخن
میگوید که در انجام آن هر دو طرف یینفع هسـتند؛ یعنـی بـه ازای نیکـی بـه دیگـران بـه
عامل نیکی میرسد ،روز درماندگی به فریاد عامل خواهند رسـید؛ امـا بیـت آخـر مصـداقی
برای ایثار است که باالترین درجۀ نوعدوستی است.
در ادب تعلیمی و عرفانی ما نکتۀ برجستهای که میتوان به آن اشاره کرد این اسـت کـه
بسیار دیده میشود که ثواب کمک به خلق ،حُسن خُلق با مردم و ایثار و فـداکاری در حـق
همنوع را از سالها عبادت و زهدورزی فراتر میداننـد و اسـتناد آنهـا بـرای اثبـات ایـن امـر
اقوال پیامبران و بزرگان دین است.
ثواب ایثار و فداکاری در حق دیگران از ثـواب شـبزنـدهداری و عبـادت شـبانه پیشـی
میگیرد و خداوند ثواب آن را ده برابر میکند و سبب دفع بال از فرد میشود:
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بــــــه ایثــــــار مــــــردان ســــــبق بــــــردهانــــــد
نـــــــه شـــــــب زنـــــــدهداران دل مـــــــردهانـــــــد
(همان ،ص )89
نکوکــــــــــاری از مــــــــــردم نیــــــــــکرای
یکـــــی را بـــــه ده مـــــینویســـــد خـــــدای
(همان ،ص )171
حــــــدیث درســــــت آخــــــر از مصطفاســــــت
کــــــه بخشــــــای

و خیــــــر دفــــــع بالســــــت
(همان ،ص )97

کســـــی نیـــــک بینـــــد بـــــه هـــــر دو ســـــرای
کــــه نیکــــی رســــاند بــــه خلــــق و خــــدای
(همان ،ص )89
تمامی مصادیق اخالگ نیک که سعدی در ابیات بـاال برشـمرده اسـت ،اقتبـاس از آیـات
قرآن و سخنان پیامبر (ص) است .از سویی با توجه به مقدمۀ باال نتیجه میگیریم که در ایـن
نوعدوستی که سعدی بیان میکند ،به غیـر از بیتـی کـه بـه ایثـار توجـه دارد ،منـافع شـخ
نیکیکننده ت مین است ،مانند :ت مین آسای

فردی در گرو آسای

جمع؛ به فریـاد فـرد

رسیدن در هنگام درماندگی؛ پریشان و افسرده نشدن ـ پراگندگی دل ـ  ،ثواب ده برابـری
نزد خدا کسـب کـردن؛ دفـع بـال از فـرد؛ نیکـی دیـدن در دنیـا و آخـرت بـه ازای نیکـی
رساندن به خلق.
سعدی نوع انسانی را به نیکی مـیشناسـد و دربـارۀ اصـول اخالقـی در نوشـتههـای

بـه

گونهای سخن گفته است که کامالً با یات انسان منطبق است .او به حقوگ انسـانی ،عـدالت،
نوعدوستی و انسانیت میاندیشد و آرمانهای نظری او در جستوجوی آنهـا و آمـوزههـای
او و بازخوانی آنها یادآور فرهن

واالی ایرانی است .کاشفی نیـز در قـرن نهـم در اخـالگ
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محسنی به همین سبک به این آموزههـا و مصـادیق آن از فرهنـ
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کرده است.
آموزههای نوعدوستی در متون عرفانی
جنبههای اجتماعی عرفان با ف ـایل اخالقـی و اجتمـاعی در روانشناسـی مثبـت ارتبـاط
دارد .ف ایلی چون مهربانی ،عشق ،عدالت و برابری ،میانهروی و کمال انسان با کسب ایـن
ف ــایل مفهــوم دیگــری از حیــات بــه دســت مــیآورد کــه انســانیت را از منفعــتطلبــی و
خودخواهی دور میکند و فراتر از خود وآرزوهای

به سوی کمال سوگ میدهد .مهربـانی

و عشق ف یلتی است که در تعـامالت اجتمـاعی مثبـت بـا دیگـران و برخـورد بـا دوسـتان و
آشنایان ،اع ای خانواده و ناآشنایان نشان داده میشود .توانمندی مهربانی راههای مختلف
برقراری ارتباط با یک شخ

دیگر با مشاهدۀ خواسـتهـای آن فـرد اسـت بـهطـوری کـه

ممکن است به خواستهای او بر خواستها و نیازهای شخصی خود برتری داده شوند .ایـن
توانمندی به این دو معیار وابسته است .1 :چقدر برای دیگران ارز

در نظـر مـیگیـریم؛ .2

چه اندازه از خوبی کردن به دیگران حتی اگر آنها را نشناسیم ،ل ت مـیبـریم( .خوشـحال،
 ،1396ص )97
در آموزههای عرفانی متخلق شدن به اخالگ نیک یک ضرورت است و سالک باید این
طریق را طی کند .بر اساس این دیـدگاه حُسـن خُلـق عبـور از مرتبـۀ پـایین آفـرین

یعنـی

حیوانیت و رسیدن به باالترین جایگاه یعنی انسانیت است« .حکما گفتهانـد کـه خـوی نیـک
راهی است روشن که جز به ابتهاج آن منهاج به سر منزل شرف و سروری نتوان رسید و جز
به سلوک آن طریق رخت از هاویۀ حیوانیت بـه دارالملـک انسـانیۀ نتـوان کشـید» .کاشـفی،
 ،1399ص  )2از جمالت کاشفی ممکن است گرای

به رویکرد اخالگِ زیسـتی بـه مفهـوم

تکامل از درجات حیوانی به انسانی استنباط شود؛ اما چـون بـه سـلوک و حرکـت در مسـیر
کسب اخالگ نیک اشاره میکند ،میلفههای اراده و انتخاب نیز دخیل اسـت .سـهروردی از
منظر عقل در مفهوم عرفانی آن به این مقوله توجه دارد :جوهر انسـان عقـل اسـت و جـوهر
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عقل صبر است و دلیل عقل مرد ،تحمل ایی و میونـت مسـلمانان اسـت و مـدارا کـردن بـا
خلق( .سهروردی ،1362 ،ص )112
دیدگاه غالب نه عالمانه دربارۀ رویکـرد عرفـان نسـبت بـه امـور ،روابـط و رویـدادهای
اج تماعی این اسـت کـه عرفـان در ایـن مـورد نظـر و کـارکردی منفعالنـه دارد .مـا در ایـن
پژوه

در صدد نفی این دیدگاه و اثبات جنبههای اجتماعی عرفـان بـهطـور عـام و عرفـان

اسـالمی بــهطــور خــاص نیسـتیم؛ امــا بــا آوردن مصــادیقی از آمـوزههــای اجتمــاعی عرفــا و
موضعگیریهای مختلف آنها دربارۀ رویدادها و امور اجتماعی مردم ،مسیری را برای تأمـل
در این باب میگشاییم .ابوسعید ابوالخیر ویژگی عمدۀ مرد یا سالک را ح ـور در اجتمـاع
میداند ،بدون غفلت از خدای« :مرد آن بود که در میـان خلـق بنشـیند و بخسـبد و در میـان
بازار در میان خلق ستد و داد کنـد و بـا خلـق بیـامیزد و یـک لحظـه بـه دل از خـدای غافـل
نباشد»( .محمدبن منور ،1359 ،ج  ،1ص 199؛ به نقل از خوشحال)1397 ،
مهم ترین رویکـرد عرفـانی بـه انسـان ایـن اسـت کـه عرفـا انسـان را مالـک نفـس خـود
نمیدانند؛ بلکه خداوند مالک اوست و تمام موجودات از جملـه انسـان عیـال خـدا هسـتند،
بنابراین حبِّ یات یعنی دوست داشتن چیزی که مالک او نیستند ،ممتنع است .یوسـفابـن-
الحسین میگوید« :هرآن کس که خود را مالک چیزی داند ،ایثـار از او درسـت نیایـد ،از
بهر آنکه نفس خـود بـدان چیـز سـزاوارتر بینـد و ایثـار آن اسـت کـه جملـۀ اسـباب ملـک
حقتعالی دانند ...و نفس را گویـد بـه دسـت تـو عاریـت بـوده ،ملـک بـه صـاحب رسـیده.
(سهروردی ،1362 ،ص  )113در ادامه خواهیم دید که سخنان تمامی آنها بر مفهومی فراتـر
از نوعدوستی یعنی ایثار داللت دارد .خداوند دربارۀ ایثار میفرماید« :یؤثفونعلیانفسهمو
لوكانبهمخصاص » 1،ایثار میکنند هر چند خود بدان نیاز مبرمی داشته باشند.
از بایزید بسطامی نقل است که گفت هیچ کس بر من چنان غلبه نکرد که جوانی از بلخ
از حج میآمد .مرا گفت :یا بایزید حد زهد نزدیک شما چیسـت مـن گفـتم چـون بیـابیم،
 .1حشر.9 /
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بخوریم و چون نیابیم ،صبر کنیم .گفت :سگان بلخ نیز همـین صـفت دارنـد .پـس مـن او را
گفتم ،حد زهد در نزد شما چیست گفت :ما چون بیابیم ،ایثـار کنـیم و چـون نیـابیم ،صـبر
کنیم( .همان ،1362 ،ص  )112و یا ابوحف

میگوید« :ایثار آن است کـه حـظ بـرادران و

دوستان را در امور دنیا و آخرت بر حظوظ و امور خود تقدیم کنی ،چنان که میـان بـرادران
صلبی و خویشاوندان و میان دوستان هیچ فرگ و تمییز جایز نشمری»( .همان ،ص )113
خرقانی در مقام ایثار میگوید« :اگر از ترکستان تا به در شام کسـی را قـدمی در سـنگی
آید .زیان آن مرا است ،از آن من است ،تا در شام اندوهی در دلی اسـت ،آن دل از آن مـن
است»( .عطار ،1398 ،ج  ،1ص  )731خرقـانی فردگرایـی را نفـی مـیکنـد و تـا بـه ایثـار و
فداکاری نسبت به خلق در دنیا و آخـرت پـی

مـیرود« :کاشـکی بـه بـدل همـه خلـق مـن

بمُردمی تا این خلق را مرگ نبایستی دید ،کاشکی حساب همه خلق با من بکـردی تـا خلـق
را به قیامت حساب نبایستی دید ،کاشکی عقوبت همه خلـق مـرا کـردی تـا ایشـان را دوزخ
نبایستی دید»( .همان ،ص  )733سری سقطی که بنا بر قول عطار کوه حلم و خزانه مروت و
شفقت بود ،نیز به مانند خرقانی بار رنج و انـدوه خلـق را بـر دو

مـیکشـد و نمونـه اعلـی

نوعدوستی یعنی ایثار را بیان میکند :هر اندوه که بر دل مردمان است .کاشکی بر دل مـن
استی( .همان ،ص  )338و حُسن خُلق را اینگونه تعریف میکند« :حُسن خُلق آنسـت کـه
خلق را نرنجانی و احتمال رنج کُنی ازیشان بیکینه و مکافاتی»( .همان ،ص )395
ابوالخیر اقطع ،از عرفای بزرگ ،خاستگاه مهرورزی و کمک و یاری به دیگران را دلـی
میداند که جایگاه ایمان است« :دلها را جایگاه است ،دلی است که جایگاه ایمـان اسـت و
عالمت آن شفقت بر جمله مسلمانان و قصدکردن در کارهای ایشان و یاری دادن ایشان در
آنچه صالم ایشان بود در آن و دلی است که بـه جایگـاه نفـاگ اسـت و عالمـت آن حقـد
است و غلّ و غ

و حسد»( .همان ،ص )572

مواردی از ح ور عارفان در بحرانهای اجتماعی مانند قحطـی و خشکسـالی ،سـیل و...
بسیار شنیده و خواندهایم .حکایت عبداهلل تروغبدی که از زبان عمربن محمدبن احمـد نقـل
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شده است از این موارد است« :از زن ابوعبداهلل تروغبـدی شـنیدم کـه قحـط بـود و مردمـان
همی مردند از گرسنگی و ابوعبداهلل تروغبدی اندر خانه شد و مقداری دو من گندم یافت و
گفت مردمان از گرسنگی میمیرند و اندر خانۀ من دو من گندم باشد و درشـورید و هرگـز
نیامد ،مگر به وقت نماز ،فری ه بگزاردی و باز آن حـال شـدی و بـرین حـال همـی

باهو

بودی تا فرمان یافت( .قشیری ،1385 ،ص )113
عرفان به طور عام و عرفان اسالمی بهویژه نفیکنندۀ حبِّ یات به سـبب عـدم تملـک
آن و تبدیل روم بشری به روم جهانی کلنگـر اسـت و عرفـان ماننـد تمـامی رویکردهـای
اخالقی اجتماعی مانند روانشناسی مثبت به دنبال رشد ارز های فردی و اجتماعی است و
سیر این تکامل به سوی کسب ف ایل انسانی و شادمانی پایـدار جامعـۀ انسـانی اسـت؛ یعنـی
رهایی ازخودوابستگی و خودگرایی و پرور

در زمینههای جمعـی و قرارگـرفتن در مسـیر

نوعدوستی و مروّت و مدارا با مردم.
نتیجه
یافتههای این پژوه

نشان دادند که:

آگوست کنت نخستین بار مفهوم نوعدوستی را در حوزۀ جامعهشناسی به کار برد .او بـر
این نظر بود که در نهاد بشر دو تمایل وجود دارد :حس خودخواهی و حس نوعدوستی کـه
هر دو از عوامل نیرومند فطرت بشری است.
دانستیم که تکاملپژوهان در حوزه زیستشناسی در خصوص رفتارهای اخالقی بهویـژه
نوع دوستی در انسان ،دو رویکرد متفـاوت دارنـد :گروهـی بـر ایـن نظرنـد کـه انسـانهـا از
جانوران اجتماعی به جانوران اخالقی تبدیل شدهاند .حـس اخالقـی در انسـان از بـدو تولـد
بوده است و ریشۀ هنتیکی دارد و این نوعدوستی را نوعدوستی زیستی مـیگوینـد؛ در نقطـۀ
مقابل ،گروهی دیگر نوعدوستی اخالقی را مطرم میکنند و بر این باورند که رفتار اخالقی
در انسان متناسب با هو

پیشرفته و توانمند او شکل گرفته است و از سایر گونهها متفـاوت
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است .در این نوعدوستی ،دیگری اهمیت دارد ،حتی اگـر خویشـاوند نباشـد و بـروز آن بـه
سبب توجه به خواستههای دیگران است .در واقع ،ویژگیهای مهمـی چـون اراده ،اختیـار و
انتخاب که ریشه در قوۀ تعقل دارد و ساختار ماهیتی و وجودی انسان را تشکیل میدهد ،بـه
نوعدوستی اخالقی و همیاری اجتماعی تمایل دارد.
بنا بر نظر نیگل و گنسلر دانستیم که اخالقی زیستن مطلوب عقلی است و قاعـدۀ طالیـی
گنسلر این است« :با دیگران تنها به گونهای رفتار کن که میخواهی در همان موقعیت با تـو
آن گونه رفتار شود» که لب لباب اخالقیـت و مهـمتـرین اصـل اخالقـی و شـاید مهـمتـرین
قاعده زندگی است .از دیدگاهای مختلفی مانند روانشناسی مثبـتگـرا بـر اسـاس دیـدگاه
سلیگمن نیز به این مقوله اشاره کردیم و نتیجه گرفتیم که روانشناسـی مثبـت بشردوسـتی و
نیکیکردن بـه دیگـران را بهتـرین راه بـرای کسـب شـادمانی پایـدار مـیدانـد؛ یعنـی عمـل
بشردوستی باید کامالً برای کسب شادی دیگران انجام شود و تنها در ایـن راه اسـت کـه بـه
شادکامی حقیقی میتوان دست یافت و دانستیم که آموزههـای عرفـانی مـا بـا دیـدگاههـای
روانشناسی مثبتگرا نزدیک است.
و در یک جمعبندی کلی ،نوعدوستی چه با خاستگاه زیستی و هنتیکی ،چه بـا خاسـتگاه
عقالنی و اخالقی آن ،چه از منظر روانشناسی مثبت و آموزههای دینی و عرفانی ،راهبـردی
به خویشتن اصیل انسانی و جوهرۀ انسان اجتماعی است که بر اساس رویکـرد روانشـناختی
اجتماعی نبود آن مع لی بزرگ برای جوامع امروزی به شـمار مـیآیـد .نـوعدوسـتی یـک
تزیین دلپ یر زندگی اجتماعی نیست؛ بلکه برای همیشـه مبنـای آن اسـت .دانسـتیم کـه هـر
بحران اجتماعی موقعیتی است که میتواند عیار نوعدوسـتی و همیـاری انسـانهـا را محـک
بزند .مصـادیق نـوعدوسـتی در ادبیـات تعلیمـی مـا بیشـتر بـر قاعـدۀ اصـلِ آنچـه بـر خـود
نمیپسندی بر دیگران نپسند است؛ اما آموزهها و مصادیق آن در متون عرفانی فراتـر از ایـن
اصل ،بر مبنای ایثار و ترجیح منافع دیگران بر منافع خود است.
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حکمت غم و شادی از منظر موالنا جاللالدین بلخی
دکتر یداهلل قائمپناه*

چکیده
آثار و اهمّیّت غم و شادی بر پیامد و شکلگیری رفتار انسانها از گ شته تا به حال بر کسی
پوشیده نبوده و نیست .غم و شادی از خصوصیات انسانی است .انسان بما هو انسان هرگز از غم و
شادی فارغ دل و اندیشه نبوده و نخواهد بود ،چه اینکه دائماً در عرصۀ زندگی ،گاهی غم و گاهی
شادی مهمان دل و فکر آدمیست ،هر چند که فطرتاً از غم گریزان و به شادی راغب است .غم و
شادی احساسی درونی است .که از طرز نگاه و بین آدمی نسبت به خود و هستی و رابطه حاکم
بر اتفاقات رخ داده در عالم هستی صورت میبندد؛ ول ا در جان و دل عارف بلخی هم احساس
غم و شادی چون رودی خروشان به هم آمیخته و چون دریایی مواج یهن را به تالطم کشیده
است .غم و شادی یکی از مهمترین و برجستهترین درون مایههای سرودهها و حتی داستانهای
مولوی است .از منظر موالنا غم و شادی معقولترین فلسفۀ زیباتر شدن زندگیست .چه اینکه تا غم
نباشد ،کس را درک شادی حاصل نمیشود.
کلیدواژه :موالنا ،غم ،شادی ،حکمت.

* .دکترای مطالعات تطبیقی م
تاریخ وصول99/19/13 :

اهب اسالمی(Yadollah_ghaempanah@yahoo.com) .

تاریخ پ یر 99/15/19 :

مقدمه
انسان در آغازین لحظات زندگی که با اولین گریههای کودکانه پا به دنیای پر نق

و

نگار میگ ارد ،درمییابد که دنیا آمیزهای از غم و شادی است و آدمی ناگزیر است که در
ف ایی انبوه از غمها و شادیها ،حیاتی تلخ و شیرین را تجربه کند .چه اینکه غم و شادی
دو احساس طبیعی هستند که همواره همراه با انسان زاده و بالیده میشوند و زندگی بشر را
رن

آمیزی میکنند .شادی از دستیازی به هدفی یا حصول کامکاریها و غم از در

افتادن به گرداب مشکالت و نرسیدن به مطلوبی یا از فقدان امری دلخواه در دل و جان و
در درون آدمی میبالد و به وجود میآید .شادی اغلب به رضایت جان و دل انسان از
حیات خوی میانجامد و غم به نارضایتی و اندوه انسان از گیتی فرجام مییابد.
امّا «اگر حزن و اندوه از رهگ ر فقدان حطام و اموال دنیوی ،یا از نامرادیها در این
جهان حاصل شده باشد ،ابلهانه و نکوهیده است؛ زیرا اسباب و اموال دنیوی ناپایدارند و
ارز این را ندارنـد که انسـان به آنهـا دل ببندد و در حسـرت آنهـا بنشینـد»( .ریتر،
 ،1377ص )371
ولی «اگر طبیعت حزن و اندوه جدی و خطیر باشد و درد از ریشهای عمیقتر از فقدان
متاع ناپایدار [و داشتههای زودگ ر] دنیوی و نامرادی در جهان خاکی ناشی شده باشد ،در
این صورت نباید آن را نکوهیده و م موم شمرد و در صدد دفع و رفع آن بر آمد؛ بلکه
باید آن را ضروری ،ییقیمت [و ارزشمند و] مورد پسند حق و نشانهای از عنایات الهی
تلقی کرد( .همان ،ص )372
چه اینکه قرینهها حکایت از آن دارند که غم و شادی فرایندی هستند که از زمان تولد
نخستین انسان ،با او بوده و هستند؛ ول ا چه بخواهیم و چه نخواهیم همواره همراه ما خواهند
بود .غم و شادی احساسی نیست که مربوط به زمان و یا مکان و یا سن و سال و یا جنسی از
بشر و یا متعلق به گروه خاصی باشد؛ بلکه آن سنتز و واکنشی است به اوامر و عوامل درونی
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و بیرونی که در حوادث و موقعیتهای مختلف اجتماعی بر انسان عار
بشر در سیر حیات خوی در همه حال غم و شادی را تجربهگر است.

میگردد .بنابراین

با این وجود غم و شادی در نگاه هر کس قـدرتی و وسـعتی دارد .بنـابراین بسـیار پـی
میآید که دو انسان در شرایط یکسان و طبیعتـی همگـون زنـدگی مـیکننـد؛ امـا یکـی در
دریای شـادی غــرگ و دیگــری در اعمـاگ غـم ،افسردگــیهـا و خسـتگیهایــ
آفتـاب میکند.

را بـر

نگاه مولوی به این موضوع روانشناسانه و عرفانی است؛ چنان که تمثیل میآورد ،زهر
مار به عنوان ابزار دفاعی مار ،خوب است و لیکن اگر موجب مرگ انسان شود بد و
باعث رنج بازماندگان انسان است .همچنین دریا برای آبزیان آب حیات و در عرصۀ تمثیل
چون باغ و بوستان است؛ ولی همین آب دریا برای خاکیان اگر درست و به اندازه استفاده
نشود ،شرابی مرگبار خواهد بود .این تمثیالت نشان میدهد رنج و درد پدیدهای واحد
است؛ اما در نظرگاه انسانها تأثیر و تجلی آن متفاوت و گوناگون است و این حکایت از
آن دارد که غم و شادی در نزد افراد نسبی است:
پـــــس بـــــد مطلـــــق نباشـــــد در جهـــــان
بـــد بـــه نســـبت باشـــد ایـــن را هـــم بـــدان
در زمانــــه هــــیچ زهــــر و قنــــد نیســــت
کـــه یکـــی را پـــا دگـــر را بنـــد نیســـت
مــــر یکــــی را پــــا دگــــر را پــــایبنــــد
مــر یکـــی را زهـــر و بــر دیگـــر چـــو قنـــد
(مولوی)65-67 /9 ،1369،
یوســــف انــــدر چشــــم اخــــوان چــــون ســــتور
هــــم وی انــــدر چشــــم یعقــــوبی چــــو حــــور
(همان)619 /2 ،
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نیز از این حیث است که غم و شادی بر عامی و عارف تفاوت بنیادین و اساسی دارد.
اما بهقول شیخ شیرازی:
غــــم و شــــادی بــــر عــــارف چــــه تفــــاوت دارد
ســـاقیا بـــاده بـــده شـــادی آن کـــاین غـــم از اوســـت
(سعدی ،1366 ،بخ

غزلیات عرفانی ،ص )95

مولوی شخصیتی شاد دارد و غم را به دل راه نمیدهد ،وی را عقیده بر آن است که
دل را بایست شادی بر دوام باشد و شادی چون چشمه باید از درون دل بجوشد تا غم و
افسردگی بر آن چیره نگردد .من عارفانه موالنا و شور و شوگ روحانی وی ،او را در زمرۀ
شادکامترین عارفان جهان اسالم و بلکه جهان قرار داده است .گلبان و ترنم غزلیات
شمس و شور و شوگ دل انگیز و جانپرور این اثر ماندگار دورانها ،حاصل شادخواری و
سماع روم شاعر در گلگشت بیکرانههای عرفان الهی است و بیگمان همین دقایق عمیق
عرفانی و دلسپاری به تجلیات ح رت دوست است که او را از خیل شاعران غمناک و
اندوهسرایان عالم متمایز ساخته است .او مطرب عشق است و نوازندۀ عشرت طرب را
مینوازد و سبیل غم را از بیخ و بن میکند و از دل شادناک خود دور میکند:
مُطــــرب عشــــق ابــــدم ،زخمــــۀ عشــــرت بــــزنم
ریـ ـ

طـــرب شـــانه کـــنم سِـــبلَتِ غـــم را بکـــنم
(مولوی ،1368،غ  ،1395ص )591

حکمت پیدایش غم و شادی از نگاه موالنا
از پیامبر اسالم نقل است که فرمودند« :المصائ واألمفاضواألحزانفیالدنیاجزاء»
(محمد ص ،1385 ،م  )972مصیبتها و بیماریها و اندوهها ،کیفر دنیایند و نیز فرمودند:
«اذا قصف العبد فی العم ابتالُ اهلل بالهم» (همان ،م  )973چون بنده در عمل کوتاهی
میکند ،خداوند به غم دچار

میکند.
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علمای معاصر عوامل رنجآفرین را در یک نگاه کلی شامل «گناه ،دوری از امر قدسی،
محرومیت از حقوگ طبیعی و فطری ،تعلق خاطر ،محرومیت از حقوگ بشر ،نابسامانیهای
یهنی و روانی و اینجایی و اکنونی نزیستن دانستهاند»( .ملکیان ،1385 ،ص )21-93
لکن در زبان اهل علم شایع است؛ که« :تعرف االشیاء باضدادها»؛ یعنی اشیاء از راه نقطۀ
مخالف و نقطۀ مقابلشان شناخته میشوند و به وجود آنها پی برده میشود .با این حال «هر
چند درد و شادی به اهر ضد و مخالف هماند ،در باطن به یک کار اندرند که تنها خدا
بر آن آگاه است .این اندیشه باب طبع مولوی است که اشیاء را تنها میتوان به اضداد آن
شناخت»( .شیمل ،1375 ،ص )323
بر همین اساس در نظر موالنا ،خداوند رنج و غم را برای آن آفریده که تا سبب درک
و دریافت خوشدلیها و شادکامیها گردد و این گویای آن است که عارف بلخی با حکما
و اهل علم هم عقیده بوده و قبول داشته که ارز هر چیز با ضد خود هویدا و دریافت
میشود و انسان با توجه و دقت در پدیدههای عالم است که در مییابد همه موجودات و
اشیاء در هستی متشکّل از اضداد است و بدون ضد خود قابل درک و دریافت نیستند و
بلکه مفهومی ندارند .به طوری که توان گفت اگر گرما نباشد ،درک سرما میسّر نخواهد
بود و اگر شب نبود ،روز معلوم نمیشد که چیست و اگر حیات نبود ،معنی مرگ کس را
هویدا نبود .بنابراین خداوند را چونکه ضدی نیست ،بر کس آشکار و عیان نگردد .پس
بدان که:
رنــــج و غــــم را حــــق پــــی آن آفریــــد
تـــا بـــدین ضـــد خـــو دلـــی آیـــد پدیـــد
پـــس نهـــانیهـــا بـــه ضـــد ،پیـــدا شـــود
چونکــه حــق را نیســت ضــد ،پنهــان بــود
(مولوی)1131-1131 /1 ،1369،
به تعبیر دیگر در نظر موالنا و هم اندیشان «غم و شادی که در طبیعت انسان به وجود
میآید ،هم تأثیر قدرت و فعل حق است و او میتواند آنچه را که موجب شادی است،
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مولّد غم و بالعکس قرار دهد و از عین غم ،شادی بر انگیزد و از صمیم شادی ،غم پدید
آرد»( .فروزانفر ،1388 ،ص )321
همچنین از عوامل پیدای

و ایجاد شادی میتوان به پرور

نفس مطمئنه و حاالت

روحی مثبت مانند :ارتباط با معبود ،احسان ،مهرورزی ،مهماننوازی ،غریبنوازی،
دلسوزی ،دستگیری از بینوایان ،گ شت از خطای دیگران ،بخش و همدردی با
مسکینان وغیره را نام برد که باعث به وجود آمدن شادکامی و خشنودی روحی و انبساط
خاطر در انسان میشوند و بیشک برخورداری از امکانات رفاهی ،ثروت در ثروتمندان،
شهرت در شهرتطلبان ،مقام در مقامپرستان ،زیبایی در زیبارویان و فرزندان در طالبان زن
و فرزند ،موجب احساس شادی و رضایتمندی میگردد ،اما این گونه از شادیها اغلب این
جهانی وگ را هستند و هر لحظه در معر زوال و نابودیند .چه اینکه معموالً اعمال و
واکن های روحی روانی ما نتیجۀ افکار ما و برخاسته از اندیشههای فرهنگی ،اجتماعی و
سیاسی ما هستند؛ پس اگر ما فرهن درست و سیاست عالی و اجتماع سالم و افکار مثبت
و شاد داشته باشیم ،در زندگی و ارتباطات خود شاد خواهیم بود.
تمثیالت و تشبیهات غم و شادی در بیان موالنا
مولوی را باید استاد بیبدیل تمثیل و تشبیه دانست؛ چرا که تمثیل و تشبیه ،در
داستانهای مثنوی معنوی و غزلیات شمس جایگاهی واال و ح وری پر بسامد دارد؛ ول ا
تمثیل و تشبیه بخ

اعظم آثار ،بهویژه منظومههای عرفانی موالنا را در بر میگیرند.

البته تمثیل از آنجا که واسطه و ابزاری است برای ارائه یک امر انتزاعی و غیرمحسوس
در قالب محسوسات ،به منظور درک و دریافت بهتر و بیشتر از واقعیات زندگی ،امّا از آنجا
که محسوسات اغلب تنها یک وجه از وجوه معنی نهفته در امر انتزاعی را تبیین و روشن
میکنند و قادر به طرم و تصویر تمامی ابعاد معنی در یکجا نیستند ،موالنا برای یک معنی
و مفهوم غیرمحسوس ،دست به طرم و تصویر چند تمثیل میزند تا از این طریق هر چه
بیشتر به معانی نهفته در امر انتزاعی آن هم از زوایای مختلف و جهات گوناگون دست یابد.
چرا که نفع بهرهگیری از تمثیالت برای بهکار گیرنده آن ،چون موالنا ،در این است که
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مباحث عمیق و بسیار دقیق عرفانی و مطالب غامض و زمخت فلسفی را در حد ممکن برای
مخاطب خام و نوپای خود قابل فهم میکند و حتی کسانی را که اهل عبور از عالم
محسوس به سرای غیرمحسوس نیستند ،به هر شکل ممکن با خود همراه میسازد.
انتقال یهنی ح رت موالنا از مطلبی به مطلبی دیگر با بهره گیری از تمثیالت گاه بسیار
روشن و صریح است و گاه مبهم و نا مشخ  .گاه ارتباط مطالب و تماثیل بهحدی دور از
هم و جدای از یکدیگرند که بسط و ربط آنهـا به یکدیگر نامناسب و مشکل مینمایـد.
بنابراین میتـوان تمثیلی را به عنـوان مطلبـی مستقل و جدا از مطالب دیگر بررسـی و
تحلیـل کرد.
به هر صورت گاهی جناب موالنا غم را به کژدمی کشته شده و فرم و شادی را به
شرابی که بیباده و دست به دست در گرد

است ،تشبیه کرده و فرموده است:

هــــزار کــــژدم غــــم را کنــــون ببــــین کشــــته
هـــزار دور فـــرم بـــین میـــان مـــا بـــی جـــام
(مولوی ،1368 ،غ  ،1739ص )659
وگاهی تشبیه به ماری کرده که به گرد خانۀ دل میچرخد:
بـــه گـــرد خانـــۀ دل ،مـــارِ غـــم همـــی گـــردد
بکنــــــد دیــــــدۀ مــــــاران ،زمــــــرّد راقــــــی
(همان ،غ  ،3111ص)1198
همچنین موالنا شادمانی را به گونه معشوگ در هنگام شادی و سرور که سرخ و برافروخته
است و غم را به دشمن جان شکاری که سزای آویختن بر دار است ،تشبیه میکند:
مـــــا را چـــــو رخ خوشـــــت برافـــــروز
غـــم را چــــو عــــدوی خــــود درآویــــز
(همان ،غ  ،1192ص)971
زمانی هم شراب گلرن عشق الهی را به پلن
کف آن پلن چون موشی ناتوان است:

و غم را به گرگ مانند کرده که غم در
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بــــادۀ حمــــرای تــــو هــــمچــــون پلنــــ
گـــرگ غـــم انـــدر کـــف او مـــو  ،مـــو
(همان ،ت ،دوازدهم ب  ،3979ص )1297
بی گمان عارفان و عالمان عالم را عقیده بر آن است که پایان شب سیه سپید است و در
پی هر زمستانی ،بهاری رقصان و شادان میرسد؛ ل ا اگر چه آزادمرد جهان یعنی حسین بن
علی(ع) به دستور یزید بن معاویه شهید شد و به اهر رخت از جهان بست و بیحیات
گشت؛ امّا در واقع او حیات ابدی یافت و رهبر آزادگان شد .بر این اساس غم در بیان
موالنا ،که خود را به حسین زمان تشبیه میکند ،به یزید مانند شده است:
شــب مــرد و زنــده گشــت ،حیاتســت بعــد مــرگ
ای غـــم! بکـــ

مـــرا کـــه حســـینم ،تـــویی یزیـــد

(همان ،غ  ،879ص )355
در این میان غم عشق را از منظر ح رت موالنا جایگاه و مرتبتی دیگر است؛ چه اینکه
از نظر وی غم عشق خود شادی است و عاشق و عارف عزیز میدارد .غم عشق دوست
مانند رسول او در دل عارف است و این حکایت از توجه معشوگ میکند .پس چه چیزی
بهتر از این تواند بود !
غمــ

در دل ،چـــو گنجـــوری ،دلـــم ،نـــور علـــی نـــوری
مثـــــال مـــــریم زیبـــــا کـــــه عیســـــی در شـــــکم دارد

(همان ،غ  ،565ص )298
اصوالً غم عشق از آن جهت که نشان توجه ح رت معشوگ به عاشق است ،چو بهاری
که باغ را شاداب و سرسبز میسازد ،دل را نیز شاد و زنده نگه میدارد؛ چرا که این غم
تمثیلی از الطاف خداوند است و الغیر:
دل در بــــر مــــن زنــــده بــــرای غــــم توســــت
بیگانـــــۀ خلـــــق و آشـــــنای غـــــم توســـــت
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لطفــی اســت کــه مــیکنــد غمــت بــا دل مــن
ورنـــه دل تنـ ـ

مـــن چـــه جـــای غـــم توســـت
(مولوی ،1368 ،ج /2ر  ،327ص )1391

حکمت ناپایداری غم و شادی به اعتقاد موالنا
در عالم ماده همه چیز حتی مظاهر حیات و مخلوقات الهی زوال میپ یرند و افول
میکنند؛ ل ا کدام باران شادی است که سر انجام به دریای اندوه بدل نشود و کدام اسارت
است که آزادی را در پی نداشته باشد و کدام آبادی و آبادانی است که فرجام

به ویرانی

نکشد چه اینکه بهقول شیخ اجل؛ «پایان شب سیه سپید است» این همان م مونی است که
موالنای جان ،در ابیات ییل گنجانده است:
هـــــر چـــــه از وی ،شـــــاد گـــــردی در جهـــــان
از فــــــــــراگ او ،بیانــــــــــدی

آن زمــــــــــان

زآن چـــه گشـــتی شـــاد ،بـــس کـــس شـــاد شـــد
آخــــر از وی جســــت و هــــمچــــون بــــاد شــــد
از تــــو هــــم بِجهــــد ،تــــو دل ،بــــر وی منــــه
پـــــی

از آن کـــــو بجهـــــد از وی تـــــو بِجـــــه
(مولوی)3697-3699 /3 ،1369 ،

موالنا در این ابیات صریحاً بیان میکند که هر چیزی که شادی ما را در این عالم رقم
میزند و فراهم میکند ،فانی و زوال پ یر است و چنان که باد در گ ر است ،میگ رد و
از صحنۀ روزگار خارج میشود ،پس بهتر آن که به این گونه شادمانیها دل نبندیم و پی
از آن که شادی ما زوال گیرد و زوال

موجب اندوه دل و جانمان شود ،دل از آن برکنیم

و به دریای امید اندازیم و خریدار شادیی شویم که از عمق جان و دل برخاسته است:
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شـــادیی کـــان از جهـــان انـــدر دلـــت آیـــد مخـــر
شـــادیی کـــان از دلـــت آیـــد زهـــی کـــان شـــکر
(مولوی ،1368 ،غ  ،1178ص )926
موالنا خود بنا به آنچه گفته شد ،لحظههای شادی را برای دل خوی خلق میکرد و
برای آن همه شادی دستافشان و پایکوبان شعر میسرود ،چنانکه آن ماری شیمل
میگوید« :در اشعار مولوی ابیاتی از روزهای شادی وجود دارد ،روزهایی که او سعادت
وصال روحانی و آرام جان را پس از دوران دراز سوختن و آرزومندی تجربه کرده
است»( .شیمل ،1375 ،ص )981
موالنا بر آن است که غمها و شادیهای ناپایدار م مومند و وجودشان ناشی از رکو ِد
توان و انفعال نفس است .اغلب زمانی که خواستههای فردی انسان بر آورده نمیگردد و
مطالبات قلبی آدمی ارضا نمیشود و خیاالت یهنی بشر به حقیقت نمیپیوندد ،گرد و غبار
غم بر روم انسان مینشیند و تیرگیها بر قلب اوچیره میگردد؛ لکن هنگامی که اوضاع
وفق مراد است و خواستهها و آرزوها بر آورده میشود و روزگار به کام و مطالبات فراهم
میگردد ،شادی و نشاط بر اریکۀ دل آدمی تکیه میزند و غمها را تارومار میکند .به تعبیر
دیگر «غم از تعلّق خاطر به امری فائت و از دست رفته عار میشود و شادی از آویز
دل به چیزی موجود که حاصل شده است ،روی می دهد و در این هر دو حظّ نفس منظور
است»( .فروزانفر ،1388 ،ج  ،2ص )715
البته به تعبیر موالنا ،گاهی غم ،جان و دل را باغبانی میکند و شاخههای درخت شادی
را که گ ر روزگار فرسوده کرده و زاید و بیثمر گشتهاند و بر درخت روم سنگینی
میکنند ،برای باز روی درخت شادی هَرَس میکند و یا مواقعی ،غم ،چون ابر سیاه و
بارانزاست که با ریز باران ،گیاهان و درختان خشکیده را جان دوباره میبخشد؛ و ل ا
ح رت موالنا در این باره ،میسراید:
فکــــر غــــم گــــر راه شــــادی مــــیزنــــد
کارســــازیهــــای شــــادی مــــیکنـــــد
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خانـــه مـــیروبـــد بـــه تنـــدی او ز غیـــر
تـــا در آیـــد شـــادیّ نـــو ز اصـــل خیـــر
مـــــیفشـــــاند بـــــرگ زرد از شـــــاخ دل
تـــــا برویـــــد بـــــرگ ســـــبز متصـــــل
مـــــیکنـــــد بـــــیخ ســـــرور کهنـــــه را
تـــــــا خرامـــــــد یوگ نـــــــو از مـــــــاورا
غـــــم کنـــــد بـــــیخ کـــــژ پوســـــیده را
تــــــا نمایــــــد بــــــیخ رو پوشــــــیده را
غــــم ز دل هــــر چــــه بریــــزد یــــا بــــرد
در عــــــو

حقــــــا کــــــه بهتــــــر آورد
(مولوی)3678-3683 /5 ،1369،

فکــــر غـــــم را تـــــو مثـــــال ابـــــر دان
بــا تــر

تــو رو تــر

کــم کــن چنــان
(همان)3698 /5 ،

قنــــــد شــــــادی میــــــوه بــــــاغ غمســــــت
ایـــن فـــرم زخمســـت وآن غـــم مرهمســـت
(همان)3752 /3 ،
کیفیت برخورد با غمهای ناپایدار از نگاه موالنا
انسانهای ساده لوم و افراد سطحی نگر هیچگاه از غم و شادی فارغ نمیشوند و هنگام
برخورداری از موضوعی یا که از داشتن چیزی راضی و خشنود میشوند ،ناگزیر با از بین
رفتن و گم شدن آن موضوع یا شیء نیز افسرده خاطر و ناراحت میگردند؛ بنابراین برای
هیچ چیز و هیچ پیامدی نباید چنان شاد یا غمگین شد که گویی رهایی از شادی یا غم برای
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هیچگاه ،دیگر میسر نیست و نمیشود ،چون وجود این گونه امور همانطور که موالنا و
عارفان گفتهاند ،اعتباری و ناپایدار است و ل ا درخور و شایستۀ توجه وافر و پایبندی نیست.
چه اینکه بهقول جاللالدین همایی« :مولوی کوش

دارد که بشر را از دنیاپرستی و اسارت

در زندان تن و جهان مادی ناپایدار و پر غم و رنج ،نجات [داده] و او را به عالم روحانی
جاودانی که عین نشاط و محض شادمانی است ،سوگ بدهد؛ همان راهی که مردان خدا و
برگزیدگان حق تعالی ،بر آن رفتند و بشر را نیز به همان طریق هدایت کردند»( .همایی،
 ،1376ج  ،1ص)161
و این برای این است که در نگاه موالنا رومهای افسرده و غمناک مثال مرغان بیبال و
پری هستند که قادر به پرواز و سیر درآسمان کمال نیستند و ره به قلۀ قاف کوی دوست
نمییابند؛ در حالی که رومهای شادمان و پر نشاط چنان از قدرت پرواز و تکاپو
برخوردارند که میتوانند اوج گیرند و به فتح خانه خورشید نایل آیند و از دایره عالم فراتر
روند .به همین سبب دلسوزانه میگوید:
بگــــو دل را کــــه گــــرد غــــم نگــــردد
ازیـــرا غـــم بـــه خـــوردن کـــم نگـــردد
نبــــات آب و گــــل جملــــه غــــم آمــــد
کــــه ســــور او بــــه جــــز مــــاتم نگــــردد
مگـــــرد ای مـــــرغ دل پیـــــرامن غـــــم
کـــه در غـــم پَـــرّ و پـــا محکـــم نگـــردد
دل انـــــدر بـــــیغمـــــی پَـــ ـرّی بیابـــــد
کـــه دیگـــر گـــرد ایـــن عـــالم نگـــردد
(مولوی ،1368 ،غ )658
میتوان گفت مولوی آینده روشن و اهداف سعادت محور انسان را عبور از سطح
اهری زندگی و فرا روی از غم و شادی دنیوی و مادی دانسته است .جان کالم او بر
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عارفانه و غیب محور  ،حکایت غم و شادی عالم ناسوت و دنیا نیست؛

بلکه دغدغهها و دلمشغولیهای باطن است ،چنانکه سرخوشانه و طنز آمیز میگوید:
مـــن از کجـــا غـــم و شـــادی ایـــن جهـــان ز کجـــا
مــــن از کجــــا غــــم بــــاران و نــــاودان ز کجــــا
چــــرا بــــه عــــالم اصــــلی خــــوی

وا نــــروم

دل از کجـــــا و تماشـــــای خاکـــــدان ز کجـــــا
چــــو خــــر نــــدارم و خربنــــده نیســــتم ای جــــان
مــــن از کجــــا غــــم پــــاالن و کودبــــان ز کجــــا
(همان ،غ  ،215ص)128
به اعتقاد پیر عارفان ،شهیر آفاگ عرفان ،موالنای جان و جانان ،الزمه رسیدن به شادی و
شادکامی شناخت اسباب و آثار غم در حیات مادی و زندگی دنیوی است ،اسباب و آثاری
که ریشه در حنظلستانهای غرایز افسار گسیختۀ انسان دارد و آنگاه که ببار مینشیند اثر
هویدا میگردد؛ ل ا احتمال دارد اثر غم و اندوه در حیات و احساس آدمی به صورت گریه
و زاری دیده شود که این حکایت از دور گشتن انسان از امید به رحمت و بخش
پروردگار دارد و بیانکنندۀ گرفتار شدن قلب و مجروم گشتن روم انسان در تالطم
تمایالت نفسانی و طوفانهای مخرب آرزوهاست.
بنابراین میتوان گفت یکی از شایعترین و عمیقترین مسایل بشر در عصر حاضر در
همه جای جهان ،احساس غم و افسردگی است؛ چه اینکه در حال حاضر بسیاری از مردم
بدان مبتال هستند و سبب شده که بسیاری از مبتالیان و افسردگان در بیمارستانهای عالم
بستری شوند یا خودکشی کنند و یا حتی از پزشکان و پرستاران بخواهند که با تزریق دارو
یا هوا به حیاتشان خاتمه بخشند .موالنا غمهای بر خاسته از بخارات دریای خودخواهیها و
خودمحوریها را علت این گرفتاریها میداند و میگوید:
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ایـــن همـــه غـــمهـــا کـــه انـــدر ســـینههاســـت
از بخـــــار و گـــــرد بـــــاد و بـــــود ماســـــت
ایـــن غمـــان بـــیخکـــن چـــون داس ماســـت
ایــن چنــین شــد و آنچنــان وســواس ماســت
(مولوی)2296-2297 /1 ،1369 ،
از این ابیات پیداست که به قول حشمت اله ریاضی «او میگوید :این غمها [که] چون
داس ،عمر ما را درو میکند ،نتیجه وسوسههای [رنگارن و گاه و بیگاه ماست] ،و باالخره
از بودها و خودشیفتگیها ،انانیتها و بادهای این خودِ ساختگی و غرورهای این خودِ
کایبِ ما و برخاسته از جهل است .اگر دانا بودیم هرگز به جهان ناپایدار که چون سراب
فریبنده و [دلبری] پر فریب است ،دل نمیدادیم تا به خاطر آن اندوهگین شویم»( .ریاضی،
 ،1385ص )89
حکمت انواع غم و شادی از منظر موالنا
هر چند مطالب فوگ به خوبی گویای آن است که از منظر موالنا غمها و شادیها،
هیچگاه یکرن و یک شکل نبوده و نیستند و نخواهند بود .از نگاه او غمهای بشری
تلخند و بیارج ،ولی غم عشق ،شکر است و شیرین؛ پس بهتر آن است که انسان برای
رویارویی با هر نوعی از غم و شادی جان و دل را آماده دارد تا پ یرفتنیها را بپ یرد و
ناپ یرفتنیها را به مدد ح رت حق بروبد و دور ریزد .نمونه را:
تلــخ بــود غــم بشــر ،ویــن غــم عشــق چــون شــکر
ایــن غــم عشــق را دگــر ،بــی

بــه چشــم غــم مبــین

(مولوی ،1368 ،غ  ،1891ص )699
غم عشق ،از نظر موالنا ،خود ،عین شادی است و تحفهای از جانب ح رت حق است
که عارف عاشق آن را عزیز وگرامی میدارد و نیز به باور موالنا این دست از غمها
سفیرانی هستند که از سوی خداوند در دل و جان عاشقان منزل میکنند و دل صاحبخانه
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را به سرزمینهای اعجابآمیز و رازناک حکمت الهی دعوت میکنند .غم عشق گنج
پنهانیست که در دل ویران عاشقان یافت میشود؛ ل ا دل ویران از وجود این گنج شاد و
مسرور است:
درویشــــی و عاشــــقی بــــه هــــم سلطانیســــت
گنجســــت غــــم عشــــق ولــــی پنهانیســــت
ویـــران کـــردم بـــهدســـت خـــود خانـــه دل
چــــون دانســــتم کــــه گــــنج در ویرانیســــت
(مولوی ،1368 ،ج /2ر ،321ص )1391
در نگاه موالنا «عشق اصل خوشیها و منبع بیکران ل ّتهاست ،خوشیها و حالتهایی
که از عشق میتراود مانند عشق بینهایت و فوگ تصورّ است و مانند عشق هرگز تمامی
بدان راه ندارد ،معلول اسباب خارجی نیز نیست؛ بلکه ریشۀ آن در مزرع جان گسترده
میشود و به آب یوگ و هوای معرفت راستین پرور مییابد ،آب و هوایی که به جهان
غیب پیوستگی دارد و آلودۀ دود و دم نفس نیست تا گاهی سبز و تر و زمانی خشک و نژند
باشد ،برگ و بار عشق یا حالتهای متولّد از آن از جنس غم و شادی جسمانی نیست؛
بلکه فرعی است مناسب اصل خود و بدین جهت آن را با عوار نفسانی قیاس نتوان
کرد»( .فروزانفر ،1388 ،ص )712
این نگاه خاص موالنا به ح رت عشق موجب شده که پیر بلخ فا
از غـــــم و شـــــادی نباشـــــد جـــــو

میگوید:

مـــــا

بـــــا خیـــــال و وهـــــم نبـــــود هـــــو

مـــــا

حـــــالتی دیگـــــر بـــــود کـــــان نادرســـــت
تـــو مشـــو منکـــر کـــه حـــق بـــس قادرســـت
تـــــو قیـــــاس از حالـــــت انســـــان مکـــــن
منــــزل انــــدر جــــور و در احســــان مکــــن
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جـــور و احســـان ،رنـــج و شـــادی حادثســـت
حادثــــــان میرنــــــد و حقشــــــان وارثســــــت
(مولوی)1813-1816 /1 ،1369 ،
موالنا علت و دلیل غمهای ناپایدار و جانکاه را چند اصل میداند که اصلیترین و
محوریترین عوامل در بروز غمهای این جهانی خودخواهی است .قطعاً هیچ اصل و عاملی
به اندازۀ خودخواهی ،موجب رشد و جوالن درد و رنج روحی در جان و دل انسان
نمیشود .از دیگر علل و اسباب غمهای ناپایدار ،داشتن آمال و آرزوهای بلند و
دستنیافتنی و البته غیر معقول است .بنابراین علّت «همۀ گرفتاری و رنج انسان از دلبستگی
و وابستگی به غیر خداست»( .ریاضی ،1385 ،ص )37
آدمـــــی را عجـــــز و فقـــــر آمـــــد امـــــان
از بـــــالی نفـــــس پـــــر حـــــرص و غمـــــان
آن غــــــم آمــــــد ز آرزوهــــــای فُ ــــــول
کــه بــدان خــو کــرده اســت آن صــید غــول
(مولوی)3283-3289 /3 ،1369 ،
انوری درمان این نوع از غمها را غم عشق ح رت دوست دانسته و فرموده است:
غــــم عشــــق تـــــو از غــــمهــــا نجاتســـــت
مــــــــرا خــــــــاک درت آب حیاتســــــــت
نمـــــیجـــــویم نجـــــات از بنـــــد عشـــــقت
چــــه بندســــت آنکــــه خوشــــتر از نجاتســــت
(انوری،1372 ،
و اما موالنا با وجود اینکه ،پیدای

 ،19ص)772

این طیف از غمها را معلول خودخواهیها و

آرزوهای بلند میداند ،در عین حال بر آن است که آنها نیز به امر حق تعالی در دل پدید
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میآیند .چه اینکه خداوند خود فرموده است« :وَمَاتَسْقُطُمِنْوَرَقَۀإِلَّایَعْلَمُهَا» 1و هیچ برگى
فرو نمى افتد مگر [اینکه خداوند] آن را مىداند.
بنابراین «[انسان زیرک و] عارف چون نشان غم در خود مشاهده میکند ،باید آن را
نشانۀ دوری از حق تلقی کند و به استغفار و زاری بگراید ،چرا که غم و شادی هم به امر
حق در وجود انسان کار میکنند و آنجا که اراده و اشارۀ حق باشد ،عین غم تبدیل به
شادی میشود و آنچه مانع و پایبند محسوبست ،مایۀ رهایی و آزادی میگردد».
(زرّینکوب ،1382 ،ص )115
ل ا به قول موالنای جان:
آتـــــ

طبعـــــت اگـــــر غمگـــــین کنـــــد
ســـــوز

آتـــــ

از امـــــر ملیـــــک دیـــــن کنـــــد

طبعـــــت اگـــــر شـــــادی دهـــــد
انـــــدرو شـــــادی ملیـــــک دیـــــن دهـــــد

چونکــــه غــــم بینــــی تــــو اســــتغفار کــــن
غــــم بــــه امــــر خــــالق آمــــد کــــار کــــن
چـــون بخواهـــد عـــین غـــم شـــادی شـــود
عــــــــین بنــــــــد پــــــــای آزادی شــــــــود
(مولوی)839-837 /1 ،1369 ،
حکمت غم و شادی در عرصه عرفان اسالمی از نگاه موالنا
غم و شادی از جمله کاالهای احساسی انسان و از عناصر تأثیرگ ار در حیات بشر است
که همواره مورد توجه پیشوایان دینی قرار گرفته است .به طوری که از رسول خدا (صلی
اهلل علیه و آله و سلم) نقل شده که فرمودند« :تداركواالهموموالغمومبالصّدقاتیکشفاللَّ 
 .1انعام.59 /
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تعال ضفّكم و ینصفكم عل عدوّكم» رنجها و غمهای خود را با صدقه همراه کنید تا
خداوند رنجهایتان را بر طرف کند و بر دشمنانتان پیروز سازد»( .محمد ص ،1385 ،م )977
ح رت علی(ع) هم شادی را که یک حالت عاطفی است ،به «فرصت» تعبیر کرده
است و فرموده است« :اضاعۀٌالففصۀغصّۀٌ» (رضی ،1376 ،م  )118ضایع کردن فرصت
غصّه میآورد .پس شادمانیها ،فرصتند ،یعنی فرصت خلق و اندوختن توانایی و نشاط
بیشتر در مسیر زندگی .ح رت چهره بشّا و شاد داشتن را از صفات میمنان دانسته و
فرموده است« :المُؤمِنبُشفُِفیوجْهِ ِوحُزْنِ فیقَلبِ »؛ شادی میمن در رخسار اوست و
اندوه وی در دل »( .همان ،م )333
موالنا در عالم عرفان چنان از خود رسته و به اوج عرفان الهی گام نهاده بود که شادی و
شادکامی چون رعد و برگ بهاری قلب را در روشنای خود میپیچید و باران طربانگیز
باغ جان را چون شاخههای تر به رق میآورد؛ ل ا «جاللالدین بهطرز بیسابقه ،الاقل
کم نظیری مفاهیم [شادوار و طربناک و طربانگیز] عرفانی را با زبان غنایی و عاشقانه ادا
کرده است»( .دشتی ،2535 ،ص  )132روم آتشین موالنا در اشعار او خصوصاً در غزلیات
شمس شعله بر انگیخته .اوزان متنوع ،رق واهگان ،دستافشانی ابیات ،طنین آواها و
نواها ،شور بیمثال ترکیبات و استعارات و اصوات همه و همه دست به دست هم دادهاند تا
شادمانگی روم متالطم و مشتاگ موالنا را به تصویر بکشند.
«در منظومۀ شمسی دیوان کبیر موالنا ،که هر لحظه در آن سیارهای از تجارب ناب
روحی او ،در مدار ثابت عشق طلوع میکند و حرکت این سیارات ،بر این مدار ثابت،
کهکشانی از نور و سرور به ح ور میآفریند ،نیروی جایبه ،بیگمان ،نیروی جایبۀ
موسیقی است که همۀ عناصر شعر را ،در طیف مغناطیسی خوی  ،نظام و تقارن میبخشد و
نسبت ترکیبی و هندسۀ زبان شعر را ،در گسترهای به پهنای هستی ،با موجها و اوجهای ،
در سیطرۀ خوی نگاه میدارد .غزلیات موالنا ،گریزی است از همۀ نظامها ،عرفها و
عادتها ،برای پیوستن به نظام موسیقایی کیهان و آفریدن این منظومۀ شمسی.
از عصر خنیاگران باستانی ایران ،تا امروز ،آثار بازماندۀ هیچ شاعری به اندازۀ جاللالدین
مولوی ،با نظام موسیقایی هستی و حیات انسانی ،هماهنگی و ارتباط نداشته است.
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تنوع اوزان عروضی در دیوان شمس به حدی است که کمتر وزنی از اوزان شفاف [و
شادکامانه] عرو فارسی را میتوان یافت که در دیوان شمس مورد استفاده قرار نگرفته
باشد .و بدین گونه دیوان شمس جامع ترین سند اوزان شعر فارسی به ویژه اوزان شفاف [و
شاد و رقصان] است .چون خواستگاه طبیعی وزن در دیوان شمس ،حرکت سماع و رق

و

تپ قلب و نبض سراینده است و چن و چغانۀ جان موالنا با حرکتهای طبیعی زندگی
و قلب انسان کوک شده است[ ،بنابراین] در دیوان شمس با همۀ تنوع اوزان ،جای چندان
زیادی برای اوزان کدر [و غمگین] وجود ندارد .علت این امر [بسیار] آشکار است [چه
اینکه] موالنا عاشق سماع و رق بوده و آهن هایی که به هنگام سماع مینواختهاند،
غالباً شاد و شفاف و پر جنب

و پویا بوده است و این آهن

ها حرکت اصلی را در

موسیقی شعر سبب میشده است»( .شفیعی کدکنی ،1371 ،ص )389-911
این همه حکایت از آن دارد که چشمهسار جوشانی از عشق ،شادی و شادکامی در
روم و جان موالنا جاری بوده که تمام زندگی و آثار او را در بر میگرفته .روم غنایی او
بر حقایق زندگی ستارۀ نشاط و امید میپاشد و ل ا موالنا همچون سعدی عالم را خرّم و
زیبا میبیند و با جادوی کالم آهنگین خوی آن را به رق و نوا در میآورد.
موالنا غزلهای را با زبانی رقصان و غنایی میسراید و با خواندن آن انسان خیال
میکند دست در دست گلهای بهاری ،رقصان است و با صدای تار شهناز پای در خانه
خورشید میگ ارد .غزلهایی از این قبیل که میگوید:
گــــل خنــــدان کــــه نخنــــدد چــــه کنــــد
علـــــم از مشـــــک نبنـــــدد چـــــه کنـــــد
نـــــار خنـــــدان کـــــه دهـــــان بگشادســـــت
چـــون کـــه در پوســـت نگنجـــد چـــه کنـــد
مــــه تابــــان بــــه جــــز از خــــوبی و نــــاز
چـــــه نمایـــــد چـــــه پســـــندد چـــــه کنـــــد
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آفتـــــــاب ار ندهـــــــد تـــــــاب

و نـــــــور

پــــس بــــدین نــــادره گنبــــد چــــه کنــــد
ســــایه چــــون طلعــــت خورشــــید بدیــــد
نکنــــــد ســــــجده نخنبــــــد چــــــه کنــــــد
عاشــــــق از بــــــوی خــــــو

پیرهنــــــت

پیــــــــرهن را ندرانــــــــد چــــــــه کنــــــــد
تــــــن مــــــرده کــــــه بــــــرو برگــــــ ری
نشــــــود زنــــــده نجنبــــــد چــــــه کنــــــد
دلـــم از چنـ ـ

غمـــت گشـــت چـــو چنـ ـ
نخروشــــــــد نترنگــــــــد چــــــــه کنــــــــد

(مولوی ،1368 ،ج /1غ  ،835ص )339
همچنین «مثنوی معنوی آینه تمامنمای عرفان ناب موالنا و جهانبینی شورانگیز اوست.
موالنا قلندری شاد و بیپرواست و شادی و شوریدگی ،خود از صفات برجسته قلندران
حقیقت است .عشق و شور و شادی جزء الینفک یات و حقیقت این شاعر عارف است.
در قاموس او غم مدخلی ندارد .شور و مستی بیحساب او هر غمی را به طرب آورده و
در کوی معشوگ به سماع و پایکوبی فرا میخواند»( .کرمی ،1395 ،ص)2
موالنا عارفی بیبدیل است که سلوک عاشقانه و عارفانه خود را چنین توصیف میکند:
تــــا در دل مــــن صــــورت آن رشــــک پریســــت
دلشـــــاد چـــــو مـــــن در همـــــۀ عـــــالم کیســـــت
و اهلل کــــه بــــه جــــز شــــاد نمــــیدانــــم زیســــت
غــــم مــــیشــــنوم ولــــی نمــــیدانــــم چیســــت
(مولوی 1368 ،ج  ،263 /2ص )1335
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با توجه به مطالب فوگ ،میتوان گفت که مولوی در عرصه عرفان اسالمی شاعری
منحصر به فرد است .او در حوزۀ تفکراتی عارفانه بهویژه عرفان اسالمی اختیار جان و تن را
دستافشان و بیقرار از وجد و حال مشتاقانه و باکمال ادب به دوست وامیگ ارد و در
سرودههای شورمند و رقصان خود به انعکاس حاالت روم مشتاگ و منبسط خوی
میپردازد؛ بنابراین موالنا در مراتبی از سلوک بدان مقام و جایگاه میرسد که اختیار دل و
دین به ح رت دوست میسپارد .و این گونه دل سپاریها ،مولوی را به شاعری رقصان و
سراپا شور ،شوگ ،سرمستی و دلدادگی بدل میسازد که در تجلیگاه معشوگ ازل سر از پا
نمیشناسد و شادمندانه ،وجد و شور و حال خود را در کالمی مترنم از آفتاب عشق و
آهنگین به تصویر میکشد .به طوری که فراتر از دغدغههای غمانگیز روزگار کالم و جان
را به سماع در مح ر جانان شاد و طربناک میکند.
مولوی از این منظر با شاعران تفاوت و تمایزی آشکار دارد و همین تفاوت و تمایز،
شادمانگی وصفناپ یری را در کالم او بهخصوص غزلیات میریزد که بعد از چندین
قرن باز شادناکی خود را به انسان غمآلوده و غمناک منتقل میکند؛ ل ا خوب است که
مهمان

شویم و ابیاتی چند از خمخانۀ غزلهای

را بگو

دل نیوشیم:

ای شــــکران ،ای شــــکران ،کــــان شــــکر دارم از او
پنـــــد پ یرنـــــده نـــــیم ،شـــــور و شـــــرر دارم از او
خانـــۀ شادیســـت دلـــم ،غصـــه نـــدارم چـــه کـــنم
هرچــــه بـــــه عـــــالم ترشـــــی ،دورم و بیـــــزارم از او
کــی هلــدم بــا خــود ! کــی ! مــی ،دهــدم ،برســر مــی
گــــل ،دهــــدم ،در مــــه دی ،بلبــــل گلــــزارم از او
مــن ،خــو

و تــو نــیمخوشــی ،جهــد بکــن تــا بچشــی
تــــا قــــدحی مــــی بکشــــی ،زانکــــه گرفتــــارم از او
(مولوی ،1368،ج /2غ  ،2196ص )815
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دگربـــاره بشـــوریدم ،بـــدان ســـانم ،بـــه جـــان تـــو
کــه هــر بنــدی کــه بربنــدی ،بــدرانم ،بــه جــان تــو
مـــن آن دیوانـــۀ بنـــدم ،کـــه دیـــوان را همـــیبنـــدم
زبـــان مـــرغ مـــیدانـــم ،ســـلیمانم ،بـــه جـــان تـــو
نخـــواهم عمـــر فـــانی را ،تـــویی ،عمـــر عزیـــز مـــن
نخــواهم جــان پــرغم را ،تــویی جــانم ،بــه جــان تــو
چــو تــو پنهــان شــوی از مــن ،همــه تــاریکی و کفــرم
چ ـو تــو پیــدا شــوی بــر مــن ،مســلمانم ،بــه جــان تــو
گــر آبــی خــوردم از کــوزه ،خیــال تــو ،در او دیــدم
وگــر یــک دم ،زدم بــیتــو ،پشــیمانم ،بــه جــان تــو
اگــر بــیتــو بــر افالکــم ،چــو ابــر تیــره غمنــاکم
وگــر بــیتــو بــه گلــزارم ،بــه زنــدانم ،بــه جــان تــو
ســماع گــو

مــن نامــت ،ســماع هــو

مــن جام ـت

عمــارت کــن ،مــرا آخــر ،کــه ویــرانم ،بــه جــان تــو
درون صــومعه و مســجد ،تــویی مقصــودم ای مرشــد
بــه هــر ســو رو بگردانــی ،بگــردانم ،بــه جــان تــو
ســخن بــا عشــق مــیگــویم ،کــه او شــیر و مــن آهــویم
چــه آهــویم ،کــه شــیران را نگهبــانم ،بــه جــان تــو
چــه خویشــی کــرد آن بــیچــون ،عجــب بــا ایــن دل پرخــون
کـه ببریدســت آن خویشــی ،ز خویشـانم ،بــه جــان تــو
(همان ،غ  ،2162ص )811
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حکمت و هدف غمآفرین ،از ایجاد غم ،در باور موالنا
رنج کشیدن در عرصه عشق انبوهی از سرودههای موالنا را تشکیل میدهد .به اعتقاد
وی خواست ح رت دوست هر چه باشد ،مبارک و شیرین است و جز این نباید اندیشید؛
همان گونه که خورشید سحرگاهان به تیغ نور ،ستارگان را میکشد و از خون سرخشان
افقی سرخ میآفریند ،ح رت حق را هم سزاوار است عالمی را به گرداب هالکت در
افکند ،بیجرم و بیجنایت و تنها اوست که:
کیمیـــــــای حــــــــال باشــــــــد دســــــــت او
دســـــت جنبانـــــد شـــــود مـــــس مســـــت او
گــــر بخواهــــد مــــرگ هــــم شــــیرین شــــود
خـــــار و نشـــــتر نـــــرگس و نســـــرین شـــــود
(مولوی)1923-1929 /3 ،1369 ،
اگر چه نباید غافل از این بود که ح رت حق بر مخلوگ خود غمخوار و مشفق است؛
اما خصلت طنازی او موجب میشود ،رحم و مهر خود را نهان در جور و ستمکاری نشان
دهد و عاشق رازدان را که عارف به این راز است ،بدین جور و جفا ل ّت بخشد .چه اینکه
به قولی «مصائب بشری ناشی از مشیّت الهی است که یا خود ،بندگان

را دچار مصیبت

میکند و یا میهلد که قوایی دیگر چه رحمانی ،چه شیطانی ،این کار را بکنند [از این
منظر] همۀ فجایع جهان و انواع بالهای آسمانی قابل توجیهاند»( .الیاده ،1389 ،ص)111
پس بع ی وقتها اندوه و غم به خواست و امر خداوند بر دل و جان انسان عار
میشود تا او را متوجه اشتباه خود کند .این دست از غمها از جانب ح رت دوست بر قلب
و روان آدمی فرو میبارد تا به وسیلۀ استغفار و پشیمانی از اعمال ناشایست و خطاهای غیر
عمد و گناهان صغیره ،دل را پاالی

نماید و زمینهای برای ورود شادی فراهم کند .موالنا

نیز در مثنوی معنوی غمی را که عین شادی است از طرف خداوند میداند .وی پس از
مناجات با خدا با اشاره به خلقت عالم و آدم میفرماید:
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چـــونکــــه غــــم بینـــی تــــو اســــتغفار کــــن
غــــم بــــه امــــر خــــالق آمــــد کــــار کــــن
چــــون بخواهــــد عــــین غــــم شــــادی شــــود
عــــــــین بنــــــ ـدِ پــــــــای ،آزادی شــــــــود
(مولوی)836-837 /1 ،1369 ،
از منظر موالنا در ارتباط عاشق و معشوگ «قاعده آن است که عاشقان نباید شکوه کنند؛
زیرا آنان ،تا آن زمان که چهرۀ یار را نظاره میکنند ،هیچ درد و غمی را به یاد نمیآورند.
در دل عاشــــق ،کجــــا یــــابی غــــم هــــر دو جهــــان
پـــی

مکـــی قـــدر ،کـــی باشـــد امیـــر حـــاج را

(مولوی ،1368 ،ج /1غ  ،133ص )99
اندوه ،اگر چه در سیر و سلوک روحانی راهنماست؛ اما در آن زمان که کاروان به
مقصد نهایی خود رسیده باشد ،دیگر ارزشی ندارد و آنان که در خلوت حرم یار اقامت
میگزینند ،به چنین راهنمایی توجه نمیکنند»( .شیمل ،1375 ،ص )989
نتیجه
با توجّه به مطالب فوگ می توان گفت :هیچ انسانی در زندگی فارغ از غم و شادی نبوده
و شادی و غم در حیات انسان امری ضروری و اجتناب ناپ یر است .مهم ،پ یرفتن غم و
شادی به عنوان ضرورت زندگی از طرفی و از طرفی دیگر سمت و سو بخشیدن و جهت
دادن به شادی و غم است که جان و دل را آرام میبخشد .چون در این صورت غمهای
ناپایدار را ارجی نمینهد و در عو غمهای به نمای حال و رفتار را لطفی از جانب
ح رت دوست میداند؛ چه اینکه به عقیدۀ موالنا غمهای به نمای حال و رفتار چون غم
عشق دوست و غم هجران یار ،خود عین شادی و رسوالن الهی هستند .اگر چه برخی از
آنها ممکن است نتیجۀ معاصی و نافرمانی انسانها از امر حق باشد که در واقع لم به
خویشتن است .چنان که ح رت آدم و حوا ،هنگامى که به نقشه شوم ابلیس آگاهی یافتند
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و نتیجۀ خالف خود را دیدند گفتند« :رَبَّناظَلَمْناأَنْفُسَنا وَإِنْلَمْتَغْفِفْلَناوَتَفْحَمْنالَنَکُونَنَّ
مِنَ الْخاسِفینَ» 1،پروردگارا ،ما بر خود ستم کردیم و اگر ما را نیامرزى و بر ما رحمت
نیاورى ،قطعاً از زیانکاران خواهیم بود .لکن این گونه از غمها چون موجب توبه و
بازگشت به دامن امن الهی هستند ،حکم رسوالن را دارند؛ چون در فرجام امر شادی را به
جان و دل تقدیم میکنند .در باور اسالمی هم غمهای مادی و دنیوی ناپایدارند و ل ا از
سوی انسانها بهویژه میمنین نباید جدی گرفته شوند .چون در صورتی که جدی گرفته
شوند ،نه تنها باعث شدّت و غلبه اندوه بر جان و دل میگردند؛ بلکه موجب پیدای و
قوّت گرفتن نا امیدیها و یأسها و قطع آرزوهای سازنده نیز میگردند ،عالوه بر این باعث
غم و اندوه دیگران هم میشوند.
به اعتقاد موالنا غمهای ناپایدار ،داسها و دروگران شادیهای سودمند و امیدهای
بارور هستند؛ امّا در میان غمها غم عشق و غم هجران یار ،غمهایی هستند که زمینهساز
شادیند.
مولوی به خوبی دریافته که ناهمسازی و ت اد اهری اشیا ،رهآورد ت اد و ناهمسازی
درونی آنهاست .در تبادل و تقابل ضدها در عرصه حیات مولوی تکامل و حرکت رو به
جلوِ عالم را مشاهده میکند؛ و ل ا ایجاد تعادل درونی را بدون وجود دو کفه مت اد،
برای هور تجلیات و هماهنگی نظام زندگی میسر نمیشمارد.
وی بر این مبنا معتقد است بع ی از قبضها و گرفتاریها ،زمینهای برای گشای ها و
بسطهای دلچسب و شادناک در زندگی هستند و بلکه اصوالً فلسفۀ وجود غم و شادی
زیباتر شدن زندگی است .غم و شادی چون شب و روز دو مت ادّی هستند که درک و
دریافت هیچیک بیوجود دیگری ممکن نیست؛ بنابراین کسی میتواند شادیهای عالم را
درک و دریافت کند که شراب غم را هم چشیده باشد و بالعکس .وی عقیده دارد غم و
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شادی دو پدیدۀ حیاتی انسانی هستند و ل ا همۀ انسانها را از خرد و کالن گرفته تا عالی و
دانی بنابر اقت ائات روحیشان در بر میگیرد.
البته درد و غم موالنا با درد و غم اغلب انسانها فرگ میکند؛ چرا که موالنا غمی را
میطلبد که چون غم دوست از غمها رهای
مقصود

سازد و به سوی گنج معنوی و کعبۀ

هدایت کند .چون موالنا عاشق است و عاشق حقیقی با غم عشق خویشاوند است

و این بیان صریح آن عاشق دریا نو

است که سرمست از شراب عشق میگوید:

هــــر طایفــــه بــــا قــــومی خویشــــی و نســــب دارد
مـــن بـــا غـــم عشـــق تـــو خویشـــی و نســـب دارم
هم چنین در باور مولوی غمی ارز

و قابلیت ارادت و توجه دارد که از شادی ،شادتر

و شادی آفرین باشد .مولوی شاعری شادکام و رقصان است و در نظر او غم و شادی چون
خوف و رجاء نردبان سلوکند و سالک بی نصیب از درد و غم نتواند بود.
مولوی را باور این است که شادی باعث اعتدال روم و روان انسان میشود .بنابراین
باید از غمهای شادیآفرین و سازنده ،عارفانه و بیدغدغه استقبال و از شادیهای ناپایدار و
ویرانگر صرف نظر کرد .چرا که غمهای شادیزا ،دل و جان را به راه سعادت میکشانند
و روم را صفا میبخشند و خاطر را انبساط میآورند.
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دیرینهشناسی همبستگی اجتماعی
دکتر حکمتاله مالصالحی*

چکیده
نوشتار پیشارو یک بحث فشرده و کوتاه نظری و فلسفی درباب مسأله خاستگاه و دیرینهشناسی
همبستگی اجتماعیسیت .پژوه

میدانی نیست ،لیکن بیبهره از دستآوردهای میدانی هم نیست.

اتفاقاً قطار مباحث روی ریل اطالعات و دستآوردهای میدانی علوم باستانشناسی ،دیرین
انسانشناسی و متخصصان علوم میان رشتهای به حرکت در آمده است .بهرهمند از شواهد و قرائن
علوم باستانشناختی و انسانشناختی و دستاوردهای بیسابقه و بیبدیل این علوم ،رشتهها و
تخص

های مرتبط در نوع خود است؛ البته نه به شیوۀ تفصیلی که اجمالی و اختصار در چارچوب

و ضوابط یک نوشتار یا مقاله به مفهوم آکادمیک یا فرهنگستانی و دانشگاهی آن.
کلیدواژه :دیرینهشناسی ،همبستگی ،همبستگی اجتماعی ،همبستگی آیینی.

* .استاد دانشگاه تهران)Hekmat_mollasalehi@yahoo.com( .

تاریخ وصول99/19/13 :

تاریخ پ یر 99/15/19 :

مقدمه
جامعــه و جهــان بشــری مــا جامعــه و جهــان همبســتگیهاســت .همبســتگیهــای رنگارن ـ

و

گونهگون ،نه لزوماً همگون ،همسان و یکنواخت .همبستگیهای اجتماعی و گروهـی و جمعـی بـر
شالوده و شأن حس مشترک ،وفاگ برسر آراء مشترک ،اراده و عزم مشترک بر سـر فکـر و قـول و
فعل و عمل مشترک ،اتحاد بر حول منفعت و مصلحت مشترک ،روی پوسته نازک ،سرد ،شکننده
و ریف غبار کیهانی سیاره زمین در قلب منابع طبیعی و فقر و غنای امکاناتی که جغرافیای طبیعـی
در اختیار گروهای بشری قرار میداد ،حدوداً و تقریباً دو و نیم میلیون سال پی

از جامعه و جهـان

فوگ پیچیده اکنون ما پدید آمدند؛ البته بنا به شواهد و قرائن مکشوف و موجـود باسـتانشـناختی و
دیرینانسان شناختی نخس ت در قاره افریقا .اساساً و اصوالً پدیده و به پیدایی آمدن جامعـه و جهـان
بشری بدون همبستگی و تشکل گروهی و انسجام جمعی نـه ممکـن بـوده اسـت و نـه در یهـن در
می گنجد .مناسبت میان همبستگی و جامعه مناسبت یاتی و هستی شناختیست .یاتی و هستیشناختی
( )Ontologyبه این معنا که بود این ،بیبود آن ممکن نیست .تحقق آن بیتحقق این متصور نیست.
دیرینهشناسی همبستگی های آغازین نیز مهر تأیید بر رابطه و مناسبت بنیادین و هستیشناختی میـان
جامعه و انواع و اقسام و اطوار همبستگیهای اجتماعی اقلیم و عالم بشری ما مینهند .نوشتارفشـرده
و کوتاه پیشارو از صدر تا ییل در باب دیرینهشناسی مناسبت و رابطه ریشهای و بنیادین میان پدیده
همبستگی و پدیده جامعه است.
همبستگی اجتماعی

همبســتگی اجتمــاعی یــک مفهــوم مرکــب کلــی ،پوششــی و جــامع اســت ،برســاخته و
فراخوانده شده است ،به مصادیق و افراد رنگارن

 ،متعدد و متنوع بسیار داللت کند.کثیری

از مفاهیم مترادف و مشترک معنوی دیگر بـهماننـد انسـجام اجتمـاعی ،مشـارکت عمـومی،
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همنظری ،همفکری ،همراهی ،همسویی هـمزبـانی ،تفـاهم جمعـی ،وفـاگ اجتمـاعی ،حـس
مشترک ،وجدان جمعی مشترک ،همبـودی ،همزیسـتی و قـس علـی هـ ا را مـیتـوان زیـر
سقف مفهوم مرکب کلی و پوششی همبسـتگی اجتمـاعی فهمیـد ،وصـف و تعریـف کـرد.
همبستگی اجتماعی و یا بهمفهوم دقیقتر همبستگیهای اجتماعی چونـان دیگـر پدیـدههـای
فرهنگی جامعه و جهان بشری ما انواعی و اقسامی و اطواری دارنـد و بـه مقولـههـای متعـدد
مــیتــوان تقســیم و مقولــهبندیشــان کــرد .موضــوع نوشــتار پیش ـارو دیرینــهشناســی یکــی از
اُمّالموضــوعات و اُمّالمســایل مــورد بحــث در میــان مورخــان و باســتانشناســان و دیــرین
انسانشناسان روزگار ماست که در صف مقدم طرم مسألهها و مباحثی از این جنس و سـنخ
ایستاده اند .رویکردهای دیرینه یا خاستگاه شناختی و توجه ،تفطن و تفح

در خاستگاه یـا

خاستگاههای آغازین رخدادها اعم از کیهانی ،طبیعی ،تاریخی ،انسانی و اجتمـاعی شـانه بـه
شانه ردیابی و رصد و الیهنگاری منشاء پدیدارهای کیهانی و منشاء کیهـان ،حیـات ،انسـان،
فرهن

 ،جامعه ،فرایندها و فرگشتهای پیچیده اجتماعی و فرهنگی شدن و مراحل جامعـه

پ یری انسان از اهم مسألهها و مباحـث عالمـان طبیعـت ،تـاریخ ،فرهنـ

 ،انسـان و اجتمـاع

روزگارما بوده است .دیرینهشناسی همبستگی اجتماعی بـهماننـد دیرینـه و خاسـتگاهشناسـی
بسیاری از موضوعات و مسایل جامعه و جهان بشری ما ج اب و وسوسه انگیز بوده است و
همچنان دلربا و وسوسه انگیز .متأسفانه امکان طرم تحلیلـی و تفصـیلی موضـوع در نوشـتار
پیشارو نیست و در قاب و قامت کوتاه مباحث اکنون ایـن قلـم در نمـیگنجـد .مـعالوصـف
سعی شده است سیما و نمایی کلی از مسألهای بـا ایـن درجـه و دامنـه از اهمیـت در قـاب و
قامت نوشتار کوتاه پیشارو طراحی و ترسیم شود .بحث را با پرهیز از اطاله سـخن بـا پـارهای
پرس های پایه و کلیدی پی میگیریم:
همبستگی اجتماعی چیست مناسبت میان همبستگی و اجتماع چگونـه مناسـبت اسـت
شکلهای آغازین همبستگی یا همبستگی های اجتمـاعی چگونـه پدیـد آمدنـد همبسـتگی
اجتماعی پاسخ صرفاً یهنی و فرهنگی بود که انسان ریختهای تبار بشری ما بـه مخـاطرات
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و چـال هـای طبیعـی مـی دادنـد یـا عنصـرها و عامـل هـای دیگـر هـم در شـکل پـ یری و
پدیدآمـدن چنـین سـپرهای محـافظتی فرهنگــی دخیـل و سـهیم و مـیثر بودنـد همبســتگی
اجتماعی به مـاهو همبسـتگی اجتمـاعی همیشـه و از هـر جـنس و نـوع پدیـدههـای مفیـد بـا
کارکردها و نق ویژههای مثبت در صیانت از حیات و اسـتمرار زنـدگی فـردی و گروهـی
افراد جامعه بودهاند و یا آن که منفی هم عمل کردهاند و مخاطرات را هم دامن زدهاند و در
پی داشته اند از تجربه تاریخی و جغرافیای پر چین و شکن تاریخ ،فرهن

 ،جامعه و جهـان

بشری ما چنین استنباط می شود که همبستگی اجتماعی پدیدهای است بـهغایـت متنـاقض و
بهغایت تو برتو و درهم تنیده با همه شئون و مراتب و الیهها و زیرالیههای تاریخ ،فرهنـ

،

جامعه و جهان بشری ما از صدر تا ییل از متقدم و دیرینـهتـرین ادوار تـا موقعیـت اکنـون و
متأخری که ما اکنونیان و متأخران در آن زندگی میکنیم و قرار گرفتهایم .معنای لفظی کـه
از مفهوم مرکب همبستگی اجتماعی( )Social Solidarityیا مشارکت عمومی یـا وفـاداری
یا وحدت نظر و وفاگ میان افراد این یا آن گروه اجتماعی افاده میشود ،تعریف بی

و کم

شفاف و ستبر و محکم پیشینی را در اختیار ما قرار میدهد که در بحـثهـای سپسـین از آن
استفاده مکفی خواهیم برد.
همبستگی و اجتماع و متعاقباً جامعه دو واقعیت ،دو پدیده ،دو رویداد ،دو روند منفک
و متفاوت از هم نیستند .دو روی از سکه یک واقعیتاند .دو واقعیت همیات ،همزاد و
همبود هستند و یکی میید و مبین دیگری .مناسبت میانشان صرفاً عرضی و صوری شکلی و
ریختاری نیست .به اینها همه محدود نمیشود .بهمراتب ستبر ،سُتُرگ ،عمیق ،بنیادین و
شالودهای تر از اینها همه است .به سخن دیگر مناسبت و رابطه میان همبستگی و اجتماع
مناسبت یاتی و هستیشناختی ( )Ontologyاست.
وقتی مناسبت میان دو واقعیت ،دو پدیده ،دو رویداد یاتی و هستی شناختیست؛
موجویت و بود یکی بیموجویت و بود دیگری ممکن و متصور نیست .نفی ،ح ف و نبود
این به نفی ،ح ف و نبود یا عدم آن دیگر را به دنبال میآورد .مراد از همیات و همزاد و
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همبودی میان همبستگی و اجتماع و متعاقباً جامعه به همین معناست .به همین معنای بنیادین
و هستی شناختی .دیرینهشناختی ،تبارشناختی و هستیشناختی همبستگی یا همبستگیهای
اجتماعی نیز مویّد همین نظر است و مبیّن چنین واقعیتی .بود تشکل گروهی و جمعی و
روند جامعهپ یری بشر چونان هستندهای اجتماعی چنان ستبر ،سُتُرگ و استوار درهم تنیده
و بههم گره خورده است که بیبود این ،بود آن ممکن و متصور نیست .وقتی این نباشد آن
دیگری هم نمیشود که باشد .وقتی این ح ف و نفی شود آن نیز بهخودی خود ح ف و
نفی میشود .به مانند مناسبت میان سازوکار خون و رگ قلب در اندام زنده .یکی را که
ح ف کنی ،آن دیگر هم نق

و کار ویژها

ح ف میشود و سازوکار اندام زنده از

حرکت و ادامۀ حیات بازمیایستد و متوقف میشود .در مورد حس دیداری یا شنیداری
چنین نیست .کوری و کری معلولیت و نق
زنده است و میتوان با این نق

یا کاستی حسی و ع وی از اع ای اندام

ها ،کاستیها و محدودیتهای جسمی زندگی کرد؛ اتفاقاً

میتوان به موفقیتهای بزرگ هم دست یافت؛ اما بیمغز ،قلب ،رگ و خون نمیتوان
زنده ماند و دمی به زندگی ادامه داد .ح ف مغز ،خون ،رگ و قلب از فیزیولوهی و
سازوکار اندام زنده به ح ف ،نفی و توقف زندگی خواهد انجامید .مناسبت میان همبستگی
و اجتماع و جامعه چنین است .مناسبتی یاتی و بنیادین و از سنخ مناسبت و رابطه
هستیشناختی و سرشتین .مناسبت و رابطهای ضروری ،اجتنابناپ یر و حیاتی .اتفاقاً لفظ و
لغت جامعه و اجماع و اجتماع و اجتماعی که مشتق از ریشۀ واهۀ جمع عربی است ،موّید
همین نظر است و مبین همین اصل همیاتی و همزادی و همبودی میان مفهوم همبستگی و
اجتماعی بودن آن و بالعکس .جمع و جمعیت و اجتماعیت و اجماع و اجتماع و جامعه،
جمع افرادی است که میانشان رابطه ،مناسبت ،مراودت و معاشرت برقرار است .منفرد
چونان دانههای نخود ،لوبیا ،عدس و باقال کنار هم در سیلو انبار نشدهاند .واهۀ یونانی
کینونیا ( )κοινωνίαکه مشتق از فعل کینونو ( )κοινωνῶاست ،نیز به همین معناست.
معنای معاشرت ،مناسبت ،مراودت و رابطۀ میان افراد گروه و افراد جمع ،افاده شده است.
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مباحث نوشتار پیشارو واکاوی و ریشهیابی و دیرینه یا باستانشناسی بسیار فشرده ،کوتاه،
مجمل و مختصر پیرامون همین موضوع است و طرم پرس

در باب همه مسأله .در باب

موضوعی کلیدی و مسألهای مهم و اساسی .مهم و اساسی به این دلیل که معطوف و
متفطن به ریشهها و سرچشمههای آغازین روندها و رخدادها و تحوالت جامعه و جهان
بشری است.
سخن این است از کجا آغاز کردهایم که به اینجا و اکنون جامعه و جهان فراپیچیده
بشری خوی

رسیدهایم صور ابتداییتر تشکلهای گروهی جامعه و جهان بشری ما

چگونه پدید و به پیدایی آمدند نق

و سهم تشکلهای گروهی و همبستگیهای

اجتماعی آغازین در پدید و به پیدایی آمدن اجتماعات اولیه و روند جامعهپ یری و
فرهنگی شدن و حیات و ح ور فرهنگی و اجتماعی بشر چگونه بوده است باستانشناسان
و انسانشناسان و دیرین انسانشناسان و متخصصان چند رشتهای و میان رشتهای مرتبط عالم
جدید در صف مقدم هم درانداختن چنین پرس ها ومسألههای ریز و درشت بر دامن
موضوعاتشان بودهاند ،هم در پاسخ گفتن به آنها نیز در خط مقدم همچنان ایستادهاند.
(Annett 2002; Arbib 2005; Baddeley 2003; Bellomo 1994; Boricinelli
; 2005دبون ،کولیج ،وین1396؛ مگری )1397

هیچ یک از تشکلهای گروهی و همبستگیهای اجتماعی از هر نـوع و طـور و قسـم از
سـاده و ابتـداییترینشـان گرفتـه تـا پیچیـده و فراپیچیـدهترینشـان در خـالء و از عـدم پدیـد
نیامدهاند .نه تنها در خـالء و از عـدم پدیـد نیامـدهانـد کـه خلـقالسـاعه و بناگـاه هـم اتفـاگ
نیفتادهاند .سلسله و زنجیرهای در هم تنیده از علتها و دلیلهای گونهگون ریـز و درشـت و
مرئی و نامرئی انسانی اعم یهنی و ادراکی و فکری و فرهنگی و جامعه و جمعیتشناختی و
روانشناختی و رفتارشناختی و ابزارشناختی شانه به شـانه عوامـل و امکانـات و فقـر و غنـای
منابع طبیعی در وقوعشـان ،در پدیـد و بـه پیـدایی آمدنشـان دخیـل و مـیثر بـودهانـد .رونـد
اجتماعی شدن و فرهن

پ یری و جامعهپ یر شدن بشر و صور ابتدایی تشکلهای گروهـی
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و همبستگیهای اجتماعی چنان که یادآور شدیم ،هم بر زمینه و شالوده و بسـتر امکانـات و
فقر و غنای منابع طبیعی و شرایط جغرافیایی و اقلیمشناسی و میقعیتهای زیست بوم این یـا
آن منطقه ،روی پوسته نازک ،سرد و شکننده و ریف سیاره زمین پدید آمدند ،هم سـخت
امکانات وجودی انسان در پدید آمدن آنها نق

تعیینکننده داشته است .بـه پیـدایی آمـدن

صور آغازین همبستگیهای اجتماعی و تشکلهای گروهی و بهرهمندی انسـان از امکانـات
بیبدیل وجودی علیالخصوص ویژگیها یا خصوصـیات فیزیولـوهی انـدام انسـان ،دسـتان
گشوده و حرکت روی دو پـا و سلسـله اعصـاب ،مـخ و مغـز پیچیـده او همـه رونـدی دراز
و دیرپا داشتهاند .به دیگر سخن همبستگیهای اجتماعی یک روند ( )Processبـوده

آهن

و حرکتــی روندانــه داشــته اســت .ســهم و نقـ

فرگشــتهــا و دگرگشــتهــای فیزیکــی و

فیزیولوهیــک بشــر در هــزارههــای دیرینــه و دیرپــای دیرینــهســنگی کهــن شــانه بــه شــانه
دگرگــونیهــای طبیعــی هــم در هــور همبســتگیهــای اجتمــاعی و اجتمــاعی شــدن و
جامعهپ یری انسان ،هم در توسعه و بسط و پیچیدهتر و متنوعتر و رنگارن

تر شدن مرحلـه

به مرحله همبستگیهای اجتماعی جامعه و جهان بشری ما تعیینکننده و سرنوشتسـاز بـوده
است .خوشبختانه مطالعات و مشاهدات با دقت و وسواس و ریزبینانه متخصصان میـان رشـته
و علوم مرتبط با دان های باستانشناسی و دیرین انسانشناسی اطالعـات مفیـد و مـوثقی را
در باب چگونگی روند تدریجی و مرحله به مرحله تشکلپ یری و پدیدآمـدن تشـکلهـای
گروهی جامعه و جهان بشری ما از ادوار کهن پی

از تـاریخ تـا ادوار متـأخر در اختیـار مـا

قرار دادهاند.
چنان که گفتهاند و درست هم گفتهاند ،اساساً و اصالً موجودیت اجتماعی انسان نیاز به
توانایی درک درست محرکها و نیتهای دیگران در ارتباط با محرکها و نیتهای
خوی

دارد؛ هم چنین نیاز دارد تا بهطور مکرر این محرکها و نیتها را به هدفهای

اجتماعی جمعی برگرداند( .تیم مگری ،1397 ،ص  )11تجمع نیتها و هدفهای منفرد در
قاب و قالب هدف و نیت و عمل مشترک به مصلحت و منفعت گروه ،جمع و جامعه
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همبستگی اجتماعی را پدید میآورد .سپر دفاعی و محافظتی جامعه را در مواجهه با خطرها
و پیشگیری مخاطرات و دفع و رفع چال ها مستحکمتر و مقاومتر میکند.
بنا به شواهد باستانشناختی و دیرین انسانشناختی صور ابتداییتر تشکلهای گروهی و
همبستگیهای اجتماعی فرا خوانده شده بودند تا به نیازهای فوری ،حیاتی و ضروری انسان
برای ادامه حیات و حفظ امنیت و دفع انواع مخاطرات و چال های طبیعی پاسخ بگویند.
سن

ابزارهای ابتدایی بهجای مانده از گونهها و گروههای انسان ریخت آن دوران که در

قاره افریقا زندگی میکردند ،میید همین نظر است؛ البته میتوان گمان زد بشر از مواد و
منابع دیگر برای تولید و فراوری ابزارهای کارآمدتر و پاسخگویی به نیازهای متنوعتر نیز
استفاده میکرده است .نمونه ابزارهای سنگی شکار که از آن ادوار بهجای مانده است،
محصول هم تفکر انتزاعی بوده است ،هم کار گروهی ،هم نتیجه توافق بر سر تصمیم و
اراده و عزم و انتخاب فکر و عمل مشترک جمعی .همبستگی اجتماعی یعنی توافق گروهی
یا جمعی بر سر فکر ،فعل و عمل مشترک به مصلحت و منفعت افراد گروه و جمع به هم
پیوسته و مرتبط به لحاظ فکری و اجتماعی.
از آن ادوار پارینهسنگی کهن تا هور گونه نئاندرتالها در پارینهسنگی میانه و در
مراحل سپیسین تا بر صحنه آمدن گونه نژادی نیاکان ما ،هوموساپینسها گونههای نژادی
متعدد پی به پی بر صحنه آمدند و نپاییدند و از صحنه رفتند( .فاگان )1396 ،نئاندرتالها هم
که به لحاظ فیزیکی و فیزیولوهی اندام ستبرتر از نیاکان هوموساپینسها بودند و به لحاظ
پیچیدگی ساختمان عصبی ،مخ و مغز شانه به شانه هوموسا پینسها میسائیدند ،نیز نپاییدند
و از صحنه محو و ناپدید شدند .معالوصف شواهد و قرائن باستانشناختی و بقایای
انسانشناختی مکشوف و موجود از نئاندرتالها مویّد عبور از همبستگی صرفاً فوری و
حیاتی و ضروری و حرکت به سمت نوع دیگری از همبستگی و وفاگ اجتماعی که هویت
و ماهیتی آئینی داشت بوده است.
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ورود به سطح و سپهر رابطه و نسبت و همبستگی آیینی با واقعیت ،نقطه عطف در تاریخ
و فرهن

بشری بوده است .به تعبیر کوئن انقالب و انفجار در نمادها و امکانات و

توانمایههای نمادورزانه بشر ( )Cauvin 2002که نق
خردور ما در توسعه ،رشد ،بسط ،عمیق ،غنی ،رنگارن

و سهم نیاکان بشر اندی ور و
و متنوعتر شدن آن بهغایت

تعیین کننده بوده است .همبستگی آئینی نسبت و رابطه انسان را از سطح و سپهر یک رابطه
خشک و منجمد ص رفاً حیاتی که میراث مشترک ما با جانوران حیات وح

در جغرافیای

طبیعی است در افق سپهر و سطح دیگری از رابطه و نسبت با واقعیت ارتقاء میداد و میدید
و میزیست و می فهمید .نسبت و رابطه ،معرفت و منظری که هم بهلحاظ معنوی غنی بود،
هم بهلحاظ عاطفی گرم ،هم همبستگی میان فرد و گروه اجتماعی و متعاقباً افراد جامعه را
ستبرتر و مستحکمتر می کرد و دلیری و جسارت مواجهه فرد و گروه را با مخاطرات و
چال های پیشرو ،قوّت بیشتر میبخشید .نق

و سهم هم زبان تصویری ،هم زبان مفهومی،

هم زبان حاالت در رشد و بسط و غنیتر و عمیقتر شدن همبستگی یا همبستگیهای آئینی
متقابل یا دوسویه بود .هم این شعله بیز شدن تنور کن های خالگ و نمادورزانه آن را دامن
میزد ،هم آن در ایجاد نشاط و رابطۀ همدالنه و عاطفی میان افراد گروه و تقویت
همبستگی میان آنها دخیل و میثر بود؛ البته کارنامۀ همبستگیهای آئینی نیز چونان انواع،
اقسام و اطوار دیگر همبستگی در جامعه و جهان بشری ما پرگرانبار تناقض نیز بوده است.
همبستگیهای آئینی هر جا که سر از کوره تعصب و افراط برکشیدهاند ،زیر خیمه
رفتارهای آئینی که علیالقاعده سرشتی جمعی دارند و بر هویت گروهی و جمعی انگشت
تأکید مینهند ،گاه چنان کن های خالگ و ابتکار عمل و نوآورانه فرد را در جمع استحاله
کرده و نادیده از کنار

گ شته و پس راندهاند که مانع بزرگ بر سر راه خیز های

خالگ و ابتکارعمل و نوآوریهای فردی شدهاند و هیچ حقی و حقوقی را برای فرد بهماهو
فرد نپ یرفته و به رسمیت نشناختهاند .بحث و نقد و تحلیل این موضوع برغم اهمیت
غیرقابل انکارآن در مباحث نوشتار اکنون ما در نمیگنجد و از ورود به آن چشم میپوشیم.
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بحث را در باب دیرینهشناسی همبستگی آیینی پی میگیریم .ورود به ف ای یهن،
فکر ،عقل ،فهم و آگاهی جوامع نانوسا و یهنیت بشر هزارههای پی

از تاریخ بسیار دشوار

است و مغاکها پرناشدنی و عبورناپ یر .معالوصف محتوای این همبستگیهای آیینی
آغازین هرچه بوده است ،هر صبغه و سیاقی که داشته است ،سحرآمیز و جادوگرانه و
شمانیستی و مبتنی بر جادوی شکار و همخونی و همآمیختگی سحرآمیز با جانوران حیات
وح

و جان مندانگارانه و توتمیسمی و یا کارکردهای یهنی انسان بدوی به تعبیر لوسین

لوی -برول (لوی بروی )1389 ،سن

بنا و شالودۀ ورود انسان به افقها و سپهرهای فراختر

و نسبت رابطۀ آیینی بهغایت عمیقتر و همبستگیهای اجتماعی ستبرتر و غنیتر و پرمایهتر
را بنیاد نهادند و ریختند .حساس و هشیار و بیدارشدن بشر به امر متعال ( )Transcendentو
امر قدسی ( )Sacredو الوهیت ( )Divinityهر چند بهتدریج اتفاگ میافتاد؛ لیکن تحولی
بود بس عظیم و بس هرف و بنیادین و سرنوشتساز و تأثیرگ ار بر نحوه بودن بر حیات و
ح ور معنوی بشر در جهان و معرفت و منظر و فهم او ،هستی از کیهان و از معنای انسان
بودن و هستی و چیستی انسانی خوی  .ردیابی و رصد پی
(رفیعفر 1381؛ عسکرپور )1395 ،که تاریخ

از تاریخ زبان تصویری و هنر

به چند هزاره به عقب باز نمیگردد؛ پی

از

تاریخ قیامتی از تحوالت عظیم فکری ،فرهنگی و معنوی بود که نسبت انسان را با جهان
سخت دگرگون میکرد .بازتابی از متنوع ،رنگارن

و عمیـقتر شدن همبستـگی اجتماعـی

در جامعـه و جهان بشری و نحـوه بودن انسان در جهان نیز بود.
همبستگی ،نسبت و رابطه آیینی

")Conkey, 1985, p 299-323( "Ritual Communication

آگا هی بشر را به سمت سپهرهای فراختر فهم هستی ،آغاز و فرجام جهان و فهم انسان از
هستی و چیستی انسانی و انسان بودن خوی  ،از واقعیت ،از معنای زندگی ،مرگ و
ح ور انسان در جهان سوگ میداد و افقهای معنوی و مینوی و متعالیتر را به روی او
میگشود .اسطورههای خدایان (ایزدبانوان و ایزدان) و آفرین

و منشاء کیهان یکی از پی

دیرینهشناسی همبستگی اجتماعی

دیگری بر صحنۀ آگاهی ،فرهن

019

و زندگی انسان اهر میشدند .نسبت و رابطۀ انسان با

جهان و واقعیتهای آن و انسان بودن خوی

و افراد جامعه چونان گروه اجتماعی زیر

آسمان همبستگی یا همبستگیهای آیینی زندهتر ،گرمتر ،عاطفیتر ،مستحکمتر و
همدالنهتر میشد .رستاخیز عظیمی در نحوه نمادورزی وکن های خالگ نمادورزانه انسان
اتفاگ افتاده بود .انواع زبان ها اعم از زبان تصویری و زبان مفهومی و زبان حاالت در سپهر
میراث ملموس و ناملموس فراخونده شده بودند تا هر چه هنرمندانهتر ،زندهتر،
شورمندانهتر ،یوقی و زیباشناسانهتر و میثر تجربههای زیسته معنوی و مینوی گروههای
اجتماعی را زیر آسمان حسها ،حال ها و مشاهدات جمعی مشترک بیان و بازنمایی کنند.
هر چند آیینها و ادیان اسطورهای چونان ادیان سپسین نبوی پیامآور و کالم و کتاب
مشخ

نداشتند؛ لیکن روایتهای قدسی ،مینوی و معنوی از تجربههای زیسته و آگاهی

وجدان جمعی بودند و ارز ها ،باورها و روایتهای مشترک وجدان جمعی را بیان و
بازنمایی میکردند .این روایتها ،ارز ها و اندیشههای مشترک همراه و درهم تنیده با
مناسک و شعائر آیینی ،حرکات و سکنات هماهن

یوقی و زیباشناختی بودند و غنی و

پرمایه از بار عاطفی و همبستگی اجتماعی که در پیکر احساس ،آگاهی ،اندیشه ،گفتار و
کردار مشترک و مشابه و واحد بیان و بازنمایی میشدند و در مناسبتهای مهم که اغلب
ابعادی کیهانشناختی ( )Cosmologicداشت ،به اجرا و به نمای
انسان و جهان در بین

در میآمدند.

اسطورهای و آیینی ،آیینهدار همند .یکی در آیینه دیگری دیده

و بازنموده میشود .زن در آیینه زمین ،زمین در آیینه زن .مرد در آیینه آسمان و آسمان در
آیینه مرد .موالنا را ببینید:
آســــــمان مــــــرد و زمــــــین زن در خــــــرد
هـــــر چـــــه آن انـــــداخت آن مـــــیپـــــرورد
(مثنوی معنوی)
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هر یک از زبانهای بشری را اعم از تصویری و زبان حاالت و زبان مفهومی را حتی
امروز و هم اینک واکاوی ،الیهنگاری و دیرینهشناسی کنید ،به شمار کثیری از عناصر
مشترک و مشابه هم صوری ،هم محتوایی ،هم مشترک لفظی و معنوی میان اندام و اع ای
بدن انسان و پدیدارهای طبیعت مییابید .فی المثال لفظ گردن در انسان با گردنه در
طبیعت ،رود و روده ،دماغ و دماغه ،چشم و چشمه؛ علیالخصوص چشم و چشمه
خورشید ،کف دست و کف دریا ،کمر انسان و کمر در طبیعت  ،دندان و دندانه و موارد
مشابه فراوان دیگر طومارهای قطور رابطۀ رمزی و رازآمیز میان کالبد و اع ای اندام انسان
و طبیعت و یا به مفهوم دقیقتر میان کالبد انسان و کیهان را در برابر میگسترند .در سنت
دینی و ادبیات عرفانی فرهن

ها و جوامع مدیترانه شرقی رابطۀ میان انسان و جهان رابطۀ

میان عالم کبیر و صغیر ویا بالعکس تعبیر شده است .اشتراک واهۀ آیین وآینه در زبان
فارسی صرفاً لفظی و لغوی نیست ،عمیقاً معنوی هم هست.
در اینکه علتها و دلیلهای ریز و درشت و مرئی و نامرئی بسیار در گ ار انسان از
اقتصاد و معیشت شکار و جمعیتهای شکارگر و گردآورنده خوراک و طفیل طبیعت به
جامعه دامداران و کشتگران و اقتصاد و معیشت مبتنی بر کشت دانههای اهلی و پرور
دامهای دستآموز و یکجانشینی در هزارههای نوسنگی در مناطق غرب آسیا و کرانههای
شرقی مدیترانه و خاور نزدیک دخیل بودهاند ،محل تردید نیست .در اینباره سخن بسیار
رفته است و شواهد و قرائن فراوان نیز در چگونگی روند تدریجی گ ار از یک دوران
درازآهن

و دیرپای اقتصاد و معیشت شکار به جامعه کشتگران در دست است .یکی از

عوامل بسیار مهم و بهغایت تأثیرگ ار که در مهاجرت و فرودآمدن تدریجی گروههای
شکارگر به سمت دشتهای حاصلخیز با منابع آب غنی ،نق
همبستگی و حس مشترک آیینی که چندین هزاره پیشاپی

تعیین کننده داشته است،
زمینه و شالودها

در جامعه

شکارگران ریخته شده ،بوده است .ورود زندگی در دشت ،دلیری بسیار میطلبید .دشتها
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فراخند و بیحصار و فاقد پناهگاه برای انسان .بهویژه در برابر تندر ،توفان ،سیل ،زلزله،
سرما ،گرما ،هجوم حیوانات و حشرات مرگبار.
در یک نظام آیینی زن چونان نیروی الهی و ار

را در

مقدس و مادر کبیر ،فرزندان

آغو

گرم خوی

و ار

مقدس هستند .نیایشگاه «چتل هویوک» قلب تپنده مادر مقدس است ،فرزندان

به گرمی در آغو

میگیرد .کلبههای عصر نوسنگی برگرفته و برساخته از پیکر مادر کبیر
خود گرفته است و چه بسا بر همین سیاگ معبد منقو

را

«زاغه».

همبستگیهای آیینی ،اضطراب و احساس مشترک میان افراد چنین جوامعی از هراسها و
اضطرابها در روان و رفتار انسان میکاست و دلیری و جسارت زیستن را در آنها تقویت
میکرد .انسان با امر مقدس و احساسی که از الوهیت و امر مقدس داشت ،طبیعت وحشی
را رام میکرد و رام میدید .در مراحل سپسین این همبستگیهای آیینی و اسطورهای سر از
افق ادیانی برکشیدند که شهودها و مشاهدات و تجربههای زیسته هرف معنوی ،مینوی و
فکری انسان را از انسان بودن خوی  ،از واقعیت مرگ و زندگی ،از آغاز و فرجام جهان،
از معنای هستی بازنمایی و بیان میکردند .تجربههای عمیق شهودی و فراتاریخی و آن
سویی که جامعه و جهان بشری همچنان وامدار آن سنتها و میراث معنوی است .بیتردید
بدون آن مشاهدات و اشراقات آن سویی و متعالی و معنوی ،جهان ما هرگز به چنین غنای
معنوی و مینوی که اکنون هست ،نبود و دست نمییافت.
نتیجه
سخن آخر آنکه جامعه و جهان بشری بدون همبستگی اجتماعی هیچگاه جامه واقعیت
بر تن نمیپوشید .دیرینهشناسی همبستگی اجتماعی ،دیرینهشناسی انسان است و ح ور و
هور و تحقق انسان بودن آدمی در جهان ،روی پوسته نازک ،سرد و شکننده غبار کیهانی
سیاره زمین.
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لزوم بازخوانی و بازپروری پارهای مفاهیم رمانتیسیستی
برای همزیستی مسالمتآمیز در دوران کرونا و پساکرونایی
دکتر مصطفی میرداررضایی
مهسا اسالمی**
چکیده
انسان معاصر توانست به دستیاری دان  ،فناوری و ابزارهای نوین و مدرن ،طبیعت و جملۀ
مظاهر آن را رام و مسخّر قدرت خود گرداند و یگانه قدرت غالب جهان هستی شد .هرچه دامنۀ
این توانمندی و سیطره بیشتر به مدد تکنولوهی و صنعت فربهتر شد ،بشر هر روز از درون تهیتر و
در چنبرۀ مع لهای اضطرابآفرین جهان جدید گرفتار شد .هور و بروز ناگهانیِ ویروس ناپیدا،
امّا مرگبار کرونا نیز از یکسو ،اضطرابی جدید و ضربتی کاری بود بر پیکرۀ استیالی مطلق انسانی
و از دیگر سو ،رخداد و تلنگری است که با زمینگیر کردن بشر ،لزوم بازخوانی و بازاندیشی
اساسی در کن ها و من های

را بدو یادآور شده .این جستار که با رو

بهرهگیری از ابزارهای کتابخانهای نوشته شده است ،میکوشد به نق

توصیفی ـ تحلیل و با
برخی میلفههای

رمانتیسیستی در راستای همزیستی مسالمتآمیز انسان و طبیعت در دوران کرونا و پساکرونایی
بپردازد .بر اساس مطالب این نوشتار میتوان با بازخوانی ،بازپروری و بهرهگیری از برخی مفاهیم
رمانتیسیستی ،تغییراتی در نگاه خشک ،ماشینی و سرمایهمحور بشری ایجاد کرد و ضمن نگریستن
و زیستن جهان از منظری دیگر ،همزیستی مسالمتآمیزتری میان نوع بشر و انسان و دیگر مظاهر
هستی برقرار کرد.
کلیدواژه :کرونا ،رمانتیسیسم ،عشق ،طبیعتگرایی ،آزادی.
* .دکترای زبان و ادبیات فارسی)mostafamirdar@yahoo.com( .
** .کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر نرمافزار(mahsaaeslami@gmail.com).

تاریخ وصول99/19/13 :

تاریخ پ یر 99/15/19 :

مقدمه
اندیشۀ ضرورت فرمانبردار ساختن طبیعت را نخست فرانسیس بیکن ـ به همراه دکارت
پیافکند .طبیعت در خدمت انسان؛ امّا اندیشهای که میرفت به دستیاری دان

و فناوری،

طبیعت را رام خود کند و رفاه را برای نوع بشر به ارمغان آورد( ،احمدی ،1385 ،ص )112
خود به دام بحرانهای عدیدۀ مدرنیستی گرفتار آمد (نوالی ،1381 ،ص  )216و تا مرحلۀ
«ماشینشدگی» (انسانها ماشین هستند) (پستمن ،1385 ،ص  )182و به تعبیری دیگر« ،غیر
انسانیشدن» (شعارینژاد ،1386 ،ص  )311پی

رفت .به دیگر بیان ،انسانی که توانسته بود

با ابزار دان  ،طبیعت را تسخیر کند ،دچار تن ها و اضطرابهای زندگی صنعتی و ماشینی
شد .دلهرهها و آشفتگیهای عدیدهای چون :پوچی و بیمعنایی ،از خود بیگانگی،
افسردگی ،انحرافات اخالقی ،بحرانهای زیستمحیطی و ...
امّا در حالی که انسان معاصر ،در چنبرۀ این مع لهای اضطرابآفرین گرفتار آمده
بود ،به ناگهان غرگ در دشواریِ دهشتناک دیگری شد که با پریشانیهای پیشین او کامالً
متفاوت بود و البته بروز این رویداد ،درست در زمان و زمانهای صورت گرفت که بشر
بهزعم خود طبیعت را فرمانبردار خود کرده بود؛ دلهرۀ جدید و جهانیِ شیوع ویروس
مرگبار کرونا! اضطراب عظیمی که منجر مشکالت بیرونی (قرنطینۀ شهرها ،اخالل در
بازارهای جهانی ،کسادی و حتّی تعطیلی برخی کسب و کارها ،هجوم مردم به فروشگاهها
و داروخانهها ،و  )...و درونیای چون بروز استرس حاد ،سندرم افسردگی و حتّی
خودآزاری و خودکشی نیز شد .برای نمونه ،در جریان این نابهسامانی ،مرد  52سالهای در
هند ـ بدون سابقۀ شخصی یا خانوادگی از لحاظ روانی ـ به درمانگاه مراجعه کرد ،در حالی

لزوم بازخوانی و بازپروری پارهای مفاهیم رمانتیسیستی...

که با گلوله زخمی شده بود .در تحقیقات به عمل آمده مشخّ
از خارج از کشور به دیدار
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شد که وی با دوستی که

آمده بود ،مالقاتی داشته و بعد از چند روز متوجّه شده که

آن دوست مبتال به کروناست .وجود

لبریز از اضطراب شد و با مراکز مراقبت سالمت

تماس گرفت .آنها به وی گفتند که خود را قرنطینه کند و اگر عالیمی داشت به بیمارستان
مراجعه نماید .مرد هندی بهسرعت خود را از خانواده جدا کرد و به مدت دو هفته در انزوا
به سر برد .این انزوا منجر شد به افسردگی به شکل غم و اندوه ،کاه

اشتها ،کاه

خواب و بیحالی ،پیگیری اخبار مربوط به کووید  19و اندیشیدن در این باب که به دلیل
مرگباری این بیماری او نیز به زودی خواهد مرد ،بر دلهرۀ او دامن زد و موجب شکلگیری
ایدۀ خودکشی در او شد و با گلوله ،به سمت چب قفسۀ سینۀ خود شلیک کرد .او را در
حالی که هیچ عالیمی از سرفه ،آبریز

بینی ،تب و  ...در او وجود نداشت ،پیدا و بستری

کردند و پس از درمان آسیب دیدگی و تروما ،تحت حمایت روان درمانی ضدافسردگی
قرار گرفت )Sahu & others, 2020, p 51( .تن
دچار

شده بود ،تا اندازهای بوده که پی

و اضطراب شدیدی که این فرد

از مبتال شدن به کرونا ،حاضر به خویشتنکشی

و قتل نفس خود شد .در نمونهای دیگر ،زوجی خارجی از یک مرد  91سالهای که مشغول
پیاده روی بود ،خواستند تا از آنها عکس بگیرد .وی پس از شنیدن اخبار مربوط به کووید
 19و اینکه از چه راههایی انتقال پیدا می کند ،دچار اضطراب شد .خود را ایزوله کرد و
دچار عالیمی چون خشکی گلو ،شکمدرد و خستگی شد؛ ولی با اینکه هیچ مشکل
تنفّسیای در او دیده نمیشد ،خویشتنداری و کنترل خود را از دست داد ،نتوانست روی
کار خود تمرکز کند و مدام خود را در آستانۀ مرگ میدید .در نهایت ،تن

درونیا

بهجایی رسید که تصمیم گرفت بهجای درد کشیدنِ تو مانِ با عفونت زیاد ،خود را حلق
آویزکند! (همان ،ص )52

نامه انجمن مفاخر

011

در مقالهای که به بررسی فاکتورهای سالمت روان در میان کارکنان شبکههای بهداشتی
نیویورک 1پرداخته ،شواهدی از خودکشی کارکنان گزار

شده است .مطالعۀ دیگری نیز

در همین راستا در مورد کارکنان سالمت چینی منتشر شده که نشانگر افسردگی بی
درصد و پریشانی بی

از51

از  71درصد کارکنان است)Shechter & others, 2020, p 2-7( .

همچنین بر اساس مطالعهای که در کشور خودمان نیز (با عنوان «ارزیابی میزان اضطراب
جمعیت عمومی ایران در طی شیوع کووید 2)»19-صورت پ یرفت ،در بیماران مبتال به
کرونا ،عالئم روانپریشی ،اضطراب ،تروما ،ایدۀ خودکشی و وحشت دیده شده است .این
اضطراب تو مان با نوعی حالت پریشانی و نگرانی همراه با تغییرات جسمی چون افزای
فشارخون ،تعریق ،لرز ،سرگیجه و ضربان قلب باالستMoghnibashi-Mansoorieh, ( .

 )2020در یک نگاه کلی ،بروز ویروس کووید  ،19پیامدهای دهشتناکی بر جسم و روان
مردم سراسر جهان در پی داشته است ،البته میزان این اسفباری ،بسته به تفاوت بودجه و

 .1این پژوه  ،یک بررسی مقطعی در وب از پزشکان ،فیزیوتراپها ،همراهان بیمـار ،و پرسـتاران در طـی
اوج پ یر

بستری برای  COVID-19در نیویورک (از  9تـا  29آوریـل) در یـک مرکـز بـزرگ پزشـکی

انجام شد .چون معیار مشخّصی برای میلفههای پریشانی ناشی از کرونا وجـود نداشـت ،پـژوه

بـر اسـاس

آزمون لیکرت و با درجۀ پریشانی  1تا  5و میزان تمایل به فعالیتهای ریلکسکردن بـا درجـۀ  1تـا  5مـورد
بررسی قرار گرفت %57 .استرس حاد %98 ،افسردگی و  %33عالئم اضطراب را نشان دادنـدShechter, ( .
)A & others, 2020, p 2-7

 .2این تحقیق در قالب پرسشنامه و بهصورت آنالین توسّط  11759نفر از جمعیـت عمـومی  31اسـتان ایـران
بررسی شده است .پرسشنامهها از اول مارس تا  9مارس  2121در شبکههای اجتمـاعی تکمیـل شـدند .آمـار
استنباطی نشان میدهد که سطح اضطراب در زنان ،افرادی که بیشتر پیگیـر اخبـار مربـوط بـه کرونـا بودنـد،
گروه سنی  91ـ  21سال ـ این سنین بیشتر در معر

خطر از دست دان شغل قرار دارند و فشار اقتصـادی بـر

آنان شدیدتر است ـ و در نهایـت ،سطح اضطراب در بـین افـرادی کـه حداقــل یـک ع ـو خـانواده ،اقـوام یـا
دوست آنها مبتال شدند ،بهطور قابل توجهی بیشتر از دیگران بوده است)Moghnibashi-Mansoorieh, 2020( .
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ساختار درمانی کشورهای توسعهیافته و سطح پایین ،تفاوت برنامههای بهداشتی آنان برای
سالمت روان و  ...متفاوت بوده است)De Sousaa & others, 2020( .

چنان که گ شت ،این اضطراب جدید و جدّی که از ق ا از بطن و بدنۀ طبیعتِ رامشده
نشأت گرفته ،بشر مغرور و قدرتمند امروزی را حسابی زمینگیر کرده است .تال های
اولیۀ دانشمندان برای مهار این بیماری موفقیتآمیز نبود و راهکارهای دولتها 1نیز بیشتر
در جهت پیشگیری از بیماری بود .مثالً برخی از کشورها به ارائۀ خدمات آنالین در زمینۀ
آموز

و پرور

و خدمات عمومی روی آوردند .در این راستا ،گروهی از مشاوران در

حال تحصیل ،دورههای آنالین رواندرمانی را از طریق واتساپ و کانالهای دیگر آغاز
کردند؛ امّا نهتنها در خصوص بهداشت روان ،کار خاصی انجام نگرفت ،بلکه اضطراب
ناشی از افزای

تعداد مرگ و میر ،شنیدن خبرهای ناخوشایند ،افزای

استرس و اضطراب

و وسواس فکری ،بهنوعی موجب شیوع ویروس روانی شده بود)Ifdil & others, 2020( .

 .1البته برخی کشورها با اتخای راهکارهای فوری و پیشگیرانه در مهار بیماری موفق بودند .مثالً کشور چـین
که نخستین بار بیماری از این کشور شیوع پیدا کرد ،با قرنطینۀ شهر ووهان و ایجاد فاصلهگ اری اجتماعی و
اجرای یک برنامۀ پنج مرحلهای توانستند در مهار کرونا بسیار موفق عمل کـرد .ایـن پـنج مرحلـه بـه ترتیـب
عبارت بود از .1 :مرحلۀ اولیه (تا  31دسامبر )2119؛  .2مرحلۀ تحقیـق (تـا  21هانویـه )2121؛  .3فـاز شـدت
گیرنــدگی (تــا  31هانویــه)2121؛  .9مرحل ـۀ نقــد ،ع ـ اب و افســردگی (تــا  19فوریــه)21221؛ و  .5مرحل ـۀ
پیشگیری و کنترل مثبت( .تا  29فوریه  )2121در هاپن هم اقـدامات کنتـرل مـرزی صـورت گرفـت .کنتـرل
ورود مسافران در مرزها ،پر کردن فرمهای بهداشتی (ضرورت یکر مسیرهای طی شده برای ورود به هاپـن)
و اجرای طرم قرنطینۀ  19روزه .همچنین به سالمندان و افراد در معـر

خطـر توصـیه شـد ،بـرای کارهـای

غیردرمانی و غیرضروری به بیمارستان مراجعه نکنند .سـاعات کـاری کـاه

یافـت و بـه صـاحبان مشـاغل

پیشنهاد شد تا کارکنان به صورت دورکاری به انجام و ـایف بپرازنـد .در کـرۀ جنـوبی هـم فاصـلهگـ اری
اجتماعی از حالت اختیاری به حالت اجباری درآمد و از ورود مسافران خـارجی بـه کشـور جلـوگیری شـد.
()Shaw & others, 2020, p 6
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بشری همچون هو

مصنوعی 1برای

کمک به مبارزه با کووید  19شتافتند .جالب است که ادعایی هم وجود دارد مبنی بر اینکه
 .1به سبب اهمیت این بخـ و عالقمنـدی احتمـالی مخاطبـان بـه ایـن حـوزه ،بخـ هـایی از مقالـۀ «نقـ
فناوریها و ابزارهای هو مصنوعی در تسریع در مهار بحران کووید  »19یکر میشود:
مهمترین نق های فناوریها و ابزارهای هو مصنوعی در تسریع در مهار بحران کرونـا عبارتنـد از :درک
ویروس و تسریع در تحقیقات پزشکی در مورد داروها و درمانها؛ تشخی ویروس و پی بینی تکامـل آن؛
کمک به جلوگیری یا کاه سرعت انتشار ویروس از طریق نظـارت و ردیـابی مخاطـب؛ پاسـخ بـه بحـران
سالمت روانی از طریق اطالعات شخصی و یادگیری؛ نظارت و بهبـود ابزارهـای هشـداردهندۀ اولیـه؛ بـرای
کمک به تسهیل در استفاده از هو مصنوعی در طول بحران.
سیستمهای هشداردهندۀ اولیۀ هو مصنوعی با استفاده از استخراج اخبـار اصـلی ،محتـوای آنالیـن و سـایر
هشدارهای اولیۀ کانالهای اطالعاتی به زبانهـای مختلـف ،بـه شناسـایی الگوهـای اپیـدمیولوهیکی کمـک
میکنند .تعدادی از کشورها برای نظارت بر موارد کووید  19از نظارت جمعیتی استفاده میکنند( .به عنوان
مثال در الگوریتمهای کرهای ،از دادههای جغرافیایی ،فیلمهای دوربین مداربسـته و سـوابق کـارت اعتبـاری
برای ردیابی بیماران مبتال به کرونا ویروس استفاده میکنند) چین سطح خطر (کد رن  :قرمز  ،زرد یا سبز)
را به هر فرد اختصاص میدهد که نشاندهندۀ خطر انتقال از طریق استفاده از نـرم افـزار تلفـن همـراه اسـت.
بسیاری از کشورها از جمله اتری  ،چین ،لهستان ،سنگاپور و کره برای شناسایی مسیرهای احتمالی عفونت،
سامانۀ ردیابی تماس ایجاد کردهاند .به عنوان مثال ،در اسرائیل از دادههای جغرافیایی برای شناسایی افراد در
تماس نزدیک با حاملهای ویروس شناخته شده ،استفاده میشود و برای آنها پیامهای متنی ارسال مـیشـود
که آنها را مستقیماً قرنطینه میکند .نیز روباتها و هواپیماهای بدون سرنشین نیمه مستقل برای پاسخگویی به
نیازهای فوری در بیمارستانها از جمله تحویل غ ا و دارو ،تمیـز کـردن ،کمـک بـه پزشـکان و پرسـتاران و
انجام عمل زایمان اعزام میشوند.
سیستمهای هو مصنوعی مکالمهای و تعاملی از طریق اطالعات شخصی ،مشاوره ،معالجـه و یـادگیری بـه
بحران سالمت روانی کمک میکنند .برای مبارزه با اطالعات نادرسـت موجـود در شـبکههـای اجتمـاعی و
موتورهای جست وجوگر ،از اطالعات و ابزارهای هو مصنوعی برای یـافتن و حـ ف مـوارد مشـکلسـاز
استفاده میشود؛ البته سیاستگ اران هم باید به وسیلۀ اشتراکگ اری دادهها و مدلهای پزشکی ،مولکولی
و علمی در یک چارچوب مشترک و فراهم ساختن بستر مناسب برای محاسبات ،به محققان هو مصنوعی
در ساختن ابزارهای میثّر برای جامعۀ پزشکی کمک کنند .سیاستگ اران بایـد اطمینـان حاصـل کننـد کـه
سیستمهای هو مصنوعی قابل اعتمادند :آنها باید به حقوگ بشر و حریم خصوصی احترام بگ ارند .شفاف،
قابل توضیح ،مقاوم و ایمن باشند( .وبسایت )theconversation
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پی

از هور و شیوع کرونا ویروس ،سیستمهای هو

090

مصنوعی ( ،)AIشیوع یک نوع

ناشناخته از یاتالریه پنومونی را در جمهوری خلق چین تشخی

داده بودند! به هر ترتیب،

متخصّصان این حوزه اعتقاد دارند که در راستای مهار این اپیدمی مهلک میتوان از ابزارها
و فناوریهای هو

مصنوعی برای حمایت از تال های سیاستگ اران ،جامعۀ پزشکی و

جوامع برای مدیریت هر مرحله از بحران (کشف ،پیشگیری ،پاسخ ،بهبود و سرعت
بخشیدن به تحقیقات) و پیامدهای ناشی از آن استفاده کرد( .وبسایت )theconversation

همچنین یکی از مهمترین پرس هایی که با هور کرونا شکل گرفت ،این بود که با وجود
پیشرفتهای خیرهکنندۀ بشر در عرصۀ دان های مختلف ،آیا شیوع کرونا ویروس یک
شکست اطالعاتی محسوب میشود جدای از جامعۀ اطالعاتی ،ایاالت متحدۀ آمریکا

1

دارای سیستم پیچیدهای از مجموعه اطالعات پزشکی و بهداشت عمومی است که با
هماهنگی مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها انجام میشود و شامل حدود  111سیستم
نظارتی مختلف است .با این همه و با وجود اینکه برخی معتقدند که سازمانهای اطّالعاتی
ایاالت متحده در اوایل ماه نوامبر ،بیماری جدیدی را در کشور چین کشف کردند؛ (حتّی
پی

از آنکه مقامات چینی این مشکل را تشخی

دهند) امّا آن سیستم پیچیدۀ اطالعاتی

در مسیر کشف و مهار کرونا ،عمالً نتوانست حتّی در خود کشور آمریکا کار در خور
التفاتی انجام دهد( .همان)

یکی از درسهایی که عموم مردم از کووید  19گرفتهاند ،خودنمایی و عصیان طبیعت
بر چیرگی و تسخّر اهری بشر است و دیگر اینکه که علم و ابزارهای نوین آن ـ بهعنوان
 .1جامعۀ اطالعاتی ایاالت متحـدۀ آمریکـا سـالهاسـت کـه تهدیـد احتمـالی بیمـاری را از جملـه خطـرات
احتمالی ثبات و امنیت ملّی میداند؛ امّا بار اصلی تشخی

بیماری همـهگیـر در جامعـه اطالعـاتی بـر عهـده

مرکز ملی اطالعات پزشکی اسـت .ایـن قسـمت ،بخشـی از وزارت دفـاع اسـت کـه بیمـاریهـای نو هـور،
تهدیـــدات بیوتروریســـتی و توانـــاییهـــای پزشـــکی ســـایر کشـــورها را ردیـــابی مـــیکنـــد( .وبســـایت
)theconversation
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بزرگترین دستاوردهای انسان معاصر ـ بهطور یقین موضوع خاصی را در مورد این موجود
مبهم و مرموز تأیید نمیکند .مثالً اینکه میزان مرگ و میر دقیق چقدر است آیا
ماسکهای خانگی و دوختهشده از پارچه تأثیری در جلوگیری از ورود ویروس به بینی
دارند تستهای تشخی

چقدر دقیق هستند چند درصد از مردم عالیمی ندارند و . ...

امّا چنانکه جهان شاهد بوده است ،ویروس نامرئی کرونا ،هیچ تفاوتی مابین اقلیمها و
اقوام مختلف ،جنسیت ،سن و سال ،رن

پوست ،ادیان ،نوع سیاست و  ...قائل نشده و به

عنوان مع لی جهانی ،تمام دنیا را درگیر خود کرده است .در صد سال اخیر ،شاید این تنها
موردی باشد که عادالنه ،نوع آدمیزاد را بدون تفکیک و قطعهقطعه کردن جغرافیایی،
طبقاتی ،نژادی و  ،...در بر گرفته است .حال پرس

اینجاست که آیا زمان آن نرسیده که

بشر تغییری در نگرگاه تجربی و زیستیِ مبتنی بر پول ،اقتصاد و سرمایهداری خود ایجاد
کند اینکه از بدو هور و انتشار این بیماری ،همواره این پرس

مطرم بوده که «آیا

کرونا ،ویروسی دستساخته و آزمایشگاهی است ،یا خیر » و مدام برخی کشورها
همدیگر را متهم به این جنایت میکنند ،نشان از بیاعتمادیِ نوع بشر به یکدیگر نیست و
جای دریغ ندارد شایعات و فرضیههای فراوانی ،خاصه در رسانههای اجتماعی ،وجود دارد
که این بیماری را ساختۀ دست بشر میدانند .برخی میگویند این ویروس از یک
آزمایشگاه چینی که مطالعۀ جوندگان را آزمای

میکرده ،به بیرون رخنه کرده و برخی

دیگر با دالیل خاص خود نشان میدهند که این ویروس برای گستر

در بین انسانها

طرّاحی شده است .با اینحال ،هیچ مدرک مستدل و مستندی در مورد این اتّفاگ وجود
ندارد .محققان به رهبری شان لو لیو در دانشگاه ایالتی اوهایو میگویند« :هیچ مدرک
معتبری» از مهندسی هنتیک وجود ندارد( .وبسایت  )NewScientistمتخصّصان دیگر نیز
بهسبب بیوپان (بهبود دهنده) نبودنِ کرونا (همان) آزمایشگاهیبودن آن را رد میکنند؛ امّا
اگر تنها یک درصد این موضوع ـ دستساخته بودنِ این ویروس ـ صحّت داشته باشد،
جنایتی بزرگتر از این را می توان برای بشریت متصوّر شد البته پیشتر این جنایت در
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قوارهای آشنا و در قالب انتشار عمدیِ بیماری طاعون رخ داده است! عقیده بر این است که
باکتری طاعون قابلیت تبدیل شدن به آئروسل را دارد؛ بنابراین ،ممکن است از آن به عنوان
سالم بیولوهیک استفاده گردد .چنانچه در جریان جن
ارت

دوم جهانی واحد سری 731

هاپن علیه چینیها از طاعون استفاده کرد و باعث ایجاد اپیدمی طاعون شد .این عمل

با رهاسازی حشرۀ ناقل صورت گرفت .نیز با وجود آنکه شواهد موجود نشان نمیدهد که
کسی در صدد کاربرد ضد انسانی طاعون باشد ،با این حال در سال  1995در شهر اوهایو،
فردی اقدام به ارسال عامل طاعون توسّط پاکتنامه نموده که دستگیر و زندانی شد.
(مهرابی توانا؛ عطایی ،1381 ،ص )123
آیا کرونا در واقعیت نتوانست مرزها و دیوارهای تفریق و تفکیک را از میان بردارد
امر و آرمانی که سیاستمداران پُرادعای جهان هرگز نتوانستند به آن جامۀ عمل بپوشانند.
بیتردید در آینده ،این بیماری همهگیر ،چه با استمداد علم و چه بیدستیاری آن ـ همچون
آنفوالنزای اسپانیایی ،خود به خود ـ از میان خواهد رفت؛ امّا امید که درسهای آموزندۀ
آن از یاد بشریت نرود.
مطالعۀ حاضر که با رو

توصیفی ـ تحلیل و با بهرهگیری از ابزار کتابخانهای نوشته

شده است ،میکوشد به نق

برخی میلفههای رمانتیسیستی در تقویت و بهبود همزیستی

مسالمتآمیز انسان و طبیعت در دوران کرونا و پساکرونایی بپردازد.
 .0بحث
 .0 .0ویروس:
ویروس ،یک عامل عفونی ریز و میکروسکوپی است که فقط درون سلولهای زندۀ
یک ارگان ،تکثیر میشود .یک یرّۀ ویروس کامل (Virion) ،نامیده میشود که میتواند
تمامی اشکال موجودات زنده از جمله حیوانات ،گیاهان و انسانها را آلوده کنند .میلیونها
ویروس در محیط زیست وجود دارد؛ امّا نوع تاج مانند آن ( )HCoVsدر حدود 31
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درصد ،سرماخوردگی در انسان ایجاد میکند .در سال  1968اولین نوع کرونا ویروسها
کشف شد که از نوع  RNAبود و بیماریهای متنوّعی از جمله :عفونتهای تنفسی،
گاستروانتریت و هپاتیت را ایجاد میکرد)Acter & others, 2020( .
اساساً مسیر مستقیم و ابتداییِ ابتالی انسانها به این ویروس ،مصرف محصوالتی از
حیوان میزبان ویروس ،مانند شیر ،ادرار و گوشت پخته نشده است .همانگونه که در مورد
کووید ـ  ، 19حیوانات وحشی مانند پانگولین که در بازار مرطوب ووهان چین فروخته
میشدند ،کاندید انتقال ویروس هستند؛ البته میزبان واقعی این عفونتها بهطور دقیق هنوز
کشف نشده و عموماً مبهم است .امّا بر طبق گزار ها ،نوع اخیر آن اهراً از خفا

منتقل

شده است و در واقع ،خفا ها میزبان خوبی برای این نوع ویروسها بودهاند( 1.همان) در
واقع ،بیشتر دانشمندان که ویروس را مورد مطالعه قرار دادهاند ،قبول دارند که این بیماری
بهطور طبیعی تکامل یافته و از یک حیوان (به احتمال زیاد یک خفا ) به انسان منتقل شده
است( .وبسایت )theconversation
نزدیکترین بیماری به کووید 19-طاعون و جالب است که اساس پیشگیری از این
بیماری نیز کنترل میزبانها و حشرات ناقل باکتری است .برخی از حیوانات بهطور طبیعی
نسبت به بیماری مقاومند .برای مثال ،با اندازهگیری تیتر پی روندۀ آنتیبادی در س

ها و

گرگ ها ممکن است بتوان از بروز بیماری جلوگیری کرد .افزون بر این ،پیشگیری از تماس
حیوانات اهلی با مخازن بیماری بسیار میثر است( .مهرابی توانا؛ عطایی ،1381 ،ص )121
 .1 .0رمانتیسیسم:

اصطالم رمانتیسم ،نخست در پی تمهیدات استعاری که در قرن هجدهم کاربرد
فراوانی پیدا کرد ،به منا ر و چشماندازهای طبیعی اطالگ گردید و بعد اصطالحی شد برای
 .1به اعتقاد این محققان ،هنوم ویروس متوالی است و اگر تغییـر یافتـه بـود ،انتظـار داریـم عالئمـی از تـوالی
هنهای درجشده مشاهده شود؛ امّا اکنون میدانیم که در نقـاطی متفـاوت از ویـروسهـای موجـود در بـدن
خفا

هستند ،بهشکلی کامالً تصادفی پراکنده شدهاند ،دقیقاً مانند این که اگر ویروس جدید بهطور طبیعـی

تکامل یافته بود ،پراکنده شدهاند( .وبسایت )NewScientist
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هر چیز جالب و بدیع که گویای صفا و سادگی روستایی بود ،یا برعکس ،به طبیعتی
وحشی و بینظم اشاره داشت )Wellek, 1973, p 19( .در فرهن

لغت آکادمی فرانسه هم

این اصطالم «به معنای گفتار یا نوشتاری [مطرم شده] که تخیّل برانگیز بوده و به توصیف
منا ر و مکانهای طبیعی میپردازد» )Rodway, 1986, p 34( .به لحاظ فنّی ،امّا
رمانتی سیسم تحوّلی است که در آگاهی انسان غربی رخ داد و نیز نه تی هنری ،فلسفی و
اجتماعی است که از لحاظ تاریخی در اروپای قرن نوزدهم اوج گرفت و سوای ادبیات،
زمینههای گوناگونی همچون ادبیات ،فلسفه ،علوم اجتماعی و سیاسی ،معماری ،موسیقی،
نقاشی ،سینما و جز آن را در بر میگیرد (جعفری ،1378 ،ص  )1و در عین حال ،تمامی
افکار ،عقاید ،ایدههای اجتماعی و سیاسی ،جنب های م هبی و حتّی اعتقادی را نیز شامل
میشود( .ثروت ،1385 ،ص )51
نکتۀ مهم در خصوص این مکتب آن است که در دوره و زمانۀ توفانیای هور کرد که
تحوّالت مهم علمی و اجتماعی و سیاسی ،فرارسیدن نظمی جدید را خبر میدادند .در این
میان ،سه انقالب بهویژه تأثیر شگرفی بر ایهان عمومی باقی گ ارد :انقالب آمریکا ،انقالب
فرانسه و انقالب صنعتی( .پاینده ،1373 ،ص  )111به دیگر بیان ،رمانتیسیسم در یک دورۀ
پرتالطم و انقالبی که دنیا شاهد گستر

تحوّالت عظیم در عرصههای گوناگون زندگی

فردی و اجتماعی بود ،شکل گرفت .این نه ت بهمنظور ارج نهادن به احساس و
عاطفههای انسانی و واکن

در برابر ناامنیها ،نابرابریها و نابسامانیهای دامنگستر ناشی

از انقالب صنعتی و انقالب فرانسه پایهگ اری شد؛ (خاکپور ،1389 ،ص  )19ل ا به اعتقاد
پژوهشگران ،اصلیترین دلیل شکلگیری این مکتب «انقالب فرانسه» بوده است( ،ثروت،
 ،1385ص  )53یا دست کم « رمانتیسم در کنار و بالفاصله بعد از انقالب کبیر فرانسه که
خود انقالبی علیه فئودالیسم کالسیک است ،پیدا میشود( .براهنی ،1397 ،ص  )291پس
این مکتب ،زاییدۀ انقالب است و خود نیز کنشی انقالبی دارد؛ چراکه رمانتیسیسم انقالبی
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بود بر علیه سلطۀ نظریههای ماشینی و نظریات علمی قرن هفدهم و هجهدهم اروپا.

(فتوحی ،1386 ،ص )115
از سوی دیگر« ،دورۀ تاریخی کالسیکها زمان فرمانروایی خرد بود؛ امّا رمانتیکها با
کنار گ اشتن عقل و خرد کالسیک به دامان هیجان و احساسات چن

زدند .رمانتیکها

گ شته از اینکه احساسات را بر عقل ترجیح میدادند ،به حزن و اندوهی که بعدها بر
رمانتیسم حاکم شد ،متمایل شدند و در زندگی دوستدار زندگی اجتماعی و طبیعت وحشی
بودند»؛ (سیدحسینی ،1376 ،ج ،1ص  )171از همینروست که رمانتیکها جهان را ثابت و
ماشینی نمیبینند و به جهانی نامرئی بی

از جهان مرئی توجّه دارند .در نظرگاه آنها جهان

سایهای است از حقیقتی دیگر که در ورای صورت نهان است .جمالشناسی رمانتیک جهان
را زنده و دارای روم بالنده و پویا میبیند .آزادی بیان عواطف و ابراز هیجانات فردی
مستلزم نیرویی قوی برای رهانیدن فرد از سلطۀ واقعیت خشن و نظیرههای مکانیکی است.

(فتوحی ،1386 ،ص )2
این جنب

« تنها مخصوص به اروپا و کشورهای انگلیس ،آلمان و فرانسه نبود .رمانتیسم

به تدریج سرتاسر اروپا را در نوردید و حتّی کشورهای غیر اروپایی را تحت تأثیر خود قرار
داد» (جعفری ،1378 ،ص  )1و به تدریج «ملّتی را پس از ملت دیگر فراگرفت و یک زبان
مشترک را پدید آورد که سرانجام در روسیه و لهستان نیز به همان اندازۀ انگلیس و فرانسه
قابل فهم بود»( .هاوزر ،1361 ،ص  )199در ایران 1نیز این مکتب ،سالها پس از آن که در
اروپا به موزۀ تاریخ هنر پیوسته بود ،رواج یافت (زرقانی ،1387 ،ص  )216و میلفههای آن
نخستینمرتبه (در قالب یک مکتب) در شعرهای دوران مشروطه هور یافت.
چنانکه مشاهده شد ،دورۀ شکلگیری و هور مکتب رمانتیسیسم تو مان بود با
تحوّالت چشمگیر در زندگی بشری و این نه ت ،واکنشی بود در برابر ناامنیها،
 .1البته اطالگ کلمۀ رمانتیسم با آن معنای دقیقی که در ادبیات اروپایی دارد ،به آثار فارسی از روی توسّـع و
ناگزیری است؛ (شفیعی کدکنی ،1383 ،ص  )59چراکه تفاوتهای اساسی و بنیادینی میان آنها وجود دارد.
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نابرابریها و نابسامانیهای دامنگستر .از دیگر سو هم این جنب  ،انقالبی بود بر علیه سلطۀ
نظریههای ماشینی و نظریات خشک علمی .رمانتیکها جهان را ثابت و ماشینی نمیبینند و
کوش شان بیشتر برای رهانیدن فرد از سلطۀ واقعیت خشن و نظیرههای مکانیکی است .این
مختصات بهطرزی گستردهتر و وحشتناکتر در زندگی صنعتی و ماشینی امروز بشر نیز
دیده میشود .ماهیت نظام نسبتاً نوین سرمایهداری ،برجستهترین هدف جهان امروز را تولید
برای بازار میداند و همین امر ،رفتهرفته ،جامعۀ جهانی را به دو دستۀ ثروتمند و فقیر ،یا
مصرفکننده و تولیدکننده (بورهوا و پرولتاریا) تقسیم کرد .طبقۀ ثروتمندِ مصرفکنندۀ
بورهوا «خیلی زود به امکاناتی که ماشینها در مقایسه با دستهای انسان داشتند ،پی برد و
به تأ سیس کارخانه پرداخت و به این طریق یاد گرفت که چگونه عرگ کارگران را به پول
نقد تبدیل کند (ساچکوف ،1362 ،ص  )28و بهعبارتی ،نیروی کارِ طبقۀ کارگرِ فقیر
تولیدکننده را برای چرخۀ اقتصاد دولت و رفاه خود به کار گرفت .این شکاف هر روز در
سطح جهانی بیشتر و گستردهتر شد .پیشرفتهای روزافزون و چشمگیر بشر در عرصههای
مختلف دان

به لحاظ اخالقی ،جز ایجاد غرور کایب ،عمالً ثمرهای برای او نداشت و

«پول و وجهۀ اجتماعی بهجای آنکه فقط میانجیهایی برای ت مین دستیابی به دیگر
ارز های دارای خصلت کیفی باشند ،به ارز های مطلق تبدیل گردند»( .گلدمن،1389 ،
ص  )37ماحصل این اتّفاقات منجر شد به توزیع ناعادالنۀ پول و قدرت ،نابرابری ،بیکاری،
بیثباتی اقتصادی ،انحصاریکردن پول و سرمایه ،بحرانهای مختلف اخالقی و از همه
بدتر ،مشکالت بیشمار زیستمحیطی؛ محیط زیست بیبدیلی که در خطر اضمحالل و
نابودی قرار دارد .اهراً زمین تنها سیّارۀ قابل سکونتی است که امکان حیات در آن وجود
دارد و جالب است که انسان ،هزینههای هنگفتی برای یافتن کرهای دیگر برای زندگی
می کند و چندین برابر همان هزینه را نیز برای تخریب و فرسای

زمین! هور و بروز

کرونا ،با همۀ مصایب  ،فرصت مناسبی است تا بشر به بازاندیشی و بازخوانی کن ها و
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من های خود بپردازد و حال که در بنبست مع الت سرمایهداری گیر کرده ،از منظری
دیگر به تماشای جهان بنشیند.
به نظر میرسد که برخی خصیصههای رمانتیسیستی قابلیت آن را دارند که بشر با تأمّل
در آنها و بهکارگیریشان ،همزیستی مسالمتآمیزتری را با خود و طبیعت در پی

گیرد؛

البته این بدان معنا نیست که بشر به دوران رمانتیسیستی برگردد و بهطور کامل ،رویۀ آن
دوران را در پی

گیرد؛ خیر .بیتردید اگر مختصات مکتب رمانتیسیسم بهتنهایی کافی

بود ،مکاتب پس از آن ایجاد نمیشدند و اصالً اساس شکلگیری مکاتب ،پوش دادن
ضعفهای مکتب پیشین است .به دیگر سخن ،مکتبها از دل و درون مکتب پیشینشان
بیرون میآیند و این سربرآوردن عمدتاً با تغییر راه ،رو
مکتب رمانتیسم از دل مکتب کالسیسم و در واکن

و نگر

همراه است .مثالً خود

به آن بیرون آمد و اگرچه آرا و

اندیشههای این مکتب در گامهای نخستین با تمسخر و استهزاء بزرگان مکتب کالسیسم
مواجه شد؛ ولی در نهایت ،با استقرار و گستر

انگارههای جهانشمول خود توانست به

عنوان مکتبی پرمخاطب و اثرگ ار مبدّل شود .بر همین منوال ،مکتب رئالیسم نیز از درون و
در تقابل با مکتب رمانتیسیسم سربرآورد.
از سوی دیگر ،در حالی که رمانتیسیسم در ابتدا واکنشی بود در برابر ناامنیها،
نابرابریها و نابهسامانیهای دامنگستر ناشی از انقالب فرانسه که خود با وعدۀ آزادی و
برابری و اصالم امور شکل گرفته بود؛ امّا در نهایت ،خشونتها و انتقامجوییهای دوران
انقالب ،خودکامگیها ،جن

های ناپلئونی و زیر و رو شدن بسیاری از هنجارها و سنّتها

نابسامانیهای فراوانی در پیآورد و سرخوردگی و بدگمانی جای شور و شوگ نخستین را
گرفت( .مرت ویان ،1386 ،ص 176و  )175برای مثال ،ناپلئون تیب و قهرمان برآمده از
عصر و تفکّر رمانتیک است که در میان طبقات جدید و بهویژه جوانانی که در پی تحقّق
استعدادها و آرمانهای نوین خود بودند ،شور وحالی شگفت برپا کرد .رمانتیسیسم در
شخصیت ناپلئون نوعی بزرگی و نبوغ را کشف کرد که نه فقط پیروزیهای

که حتّی
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نیز مطلوب بود؛ زیرا بزرگی و نبوغ باید با رنج ،انزوا و تنهایی همراه

باشد .این عظمت بهجایی رسید که فیلسوفی چون هگل نیز ناپلئون را بهترین نمونۀ مردان
بزرگی بهشمار آورد که تجسّم روم جهان در نقاط عطف و حساس تاریخاند .به هر
ترتیب ،ناپلئون باالترین اوج و نتیجۀ پیامد تراهیک نبوغ اصیل رمانتیک محسوب میشود؛
(جعفری ،1378 ،ص  199ـ  )193امّا در نهایت و در اوان شکلگیری رئالیسم ،واترلو
مغلوب شده و انقال ب مرده بود .فرزند انقالب (ناپلئون) در تبعید بر روی تخته سنگی در
دریایی دوردست میپوسید .اروپا در ورطۀ انحطاط بود ،میلیونها مردم نیرومند از میان رفته
بودند و هیچگاه زندگی اینقدر بیمعنی و تیره نشده بود( .ویل دورانت ،1398 ،ص  918ـ
 )916در اینچنین هنگامه ای دانشمندان ،متفکّران ،فالسفه و نویسندگان پای به میدان مقابله
گ اشتند و ضمن به چال

کشیدن وضعیت نابسامان موجود و نقد عوامل بحرانزا،

راهکارهای نوینی را برای نجات روم و دنیای شکستخورده به تصویر کشیدند .نوع نگاه
علمی ،انتقادی و تاریخی آنها در آثارشان سببی شد برای پایان عصر رمانتیک؛ آثاری چون

منشأ انواع داروین ،نخستین اصول اسپنسر ،مدخل طب تجربی کلود برنار ،دروس فلسفۀ
اثباتی اگوست کنت ،پرت رویال سنت بوو و  ...که نوع دیدشان ،چشمان نویسنده را به
جهان عینی بازتر میکند و اشیا ،پدیدهها و جریانهای اجتماعی را همچون وجود موجود و
نه خیالی میبیند( .ثروت ،1385 ،ص  )92در نهایت ،به قول فورست« :نه رئالیسم برای
همیشه حاکم ماند و نه رمانتیسیسم به کلّی عرصۀ ادبیات و هنر را خالی کرد ،حتّی
عناصری از آن دوباره سر برآوردند و میتوان ادعا کرد کمتر اثر هنری است که بهکلی از
هرگونه رگۀ رمانتیک خالی باشد .به همین دلیل ،خواه رمانتیسیسم بینشی گمراه و
بیمارگونه و زیان بار شمرده شود و خواه جنبشی مثبت و پیامآور انعطافپ یری بیشتر در
فرم و صورت ،آزادی در تجربههای گوناگون و دریافتی زنده و خالّگ از جهان ،اهمیت
آن بهعنوان مکتبی غنی و پربار که برخی از عالیترین و گرانبهاترین آثار ادبی و هنری
جهان را آفریده انکارناپ یر است»( .سیدحسینی ،1376 ،ج ،1ص )276
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در واقع ،اگرچه نه ت رمانتیسیسم ،به معنی دقیق کلمه ،پی

از پایان سدۀ نوزدهم

توان و نیروی خالّقۀ خود را از دست داد و رئالیسم آن را از میدان به در کرد؛ امّا اندیشهها
و شیوههای منسوب به این نه ت بهطور کامل منسوخ نشد و از ق ا ،امکان بروز آن در هر
دورهای وجود دارد .بیشتر منتقدانی که دربارۀ این جنب

تحقیق کردهاند ،به عنصر پایدار

رمانتیسیسم در دورههای مابعد رمانتیک تا روزگار ما اشاره کردهاند .اهمیت مکتب
رمانتیک به حدّی است که میتوان گفت ریشههای جهان مدرن و عصر جدید به لحاظ
اجتماعی ،اقتصادی ،و هنری در دورۀ رمانتیک نهفته است و مکتبهای یهنگرای بزرگی
همچون سمبولیسم ،سوررئالیسم و امپرسیونیسم ،آشکارا وامدار رمانتیسیسم هستند.
(جعفری ،1378 ،ص  356و  )355نیز بسیاری از جنب های امروزین اعم از جنب های
محیط زیستی ،صلح ،ضد اتمی و ( ...مثل جنب

سبز در آلمان ،یا کمپینهای

زیستمحیطی در کشور خودمان) بر پایۀ این مکتب بنا شدهاند که عمدتاً با نمادهای جامعۀ
سرمایهداری مقابله میکنند؛ ضدیّت با سرمایهداری زیر پرچم ارز های ماقبل سرمایهداری
ـ اگرچه برخی چون مارکس و انگلس که خود نگاهی ضد سرمایهداری دارند،
رمانتیسیسم را ارتجاعی دانسته و ماهیت سرمایهداریا

را فاشیستی میدانند؛ زیرا بهجای

ساختن آینده ،در آرزوی گ شتهاند ـ!
با اینهمه تأکید میشود که تنها برخی از میلفههای مکتب رمانتیسیسم باید مورد
بازخوانی قرار بگیرد و نه کلیّت آن .شاید اگر معیارهای ارز

زندگی (سرمایهداری و )...

در نگاه بشر تغییر میکرد ،اندیشمندان میتوانستند با تلفیق خصیصههای ممتاز و کارامد
مکاتب مختلف ،ساز و کار مناسب و متفاوتی را برای همزیستی مسالمتآمیز و خروج از
بحرانهای بیشمار بشری ارائه کنند .بهطور کلّی ،برجستهترین اصول مکتب رمانتیسیسم
عبارتند از عشق ،همدلی و یگانگی با طبیعت ،هیجان و احساسات ،تکیه بر تخیل،
نوستالژی ،عالقه به دین ،غلبۀ جهان یهنی بر جهان واقعی ،فردگرایی و . ...
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گفته شد که رمانتی سیسم خاصه از اواسط قرن نوزدهم ،اعتراضی بود که هنرمند به
ماشینیکردن زندگی و تخریب ارز های بشری و مسخ شئون انسانی که نتیجۀ مستقیم
سیستم اقتصادی افسارگسیختۀ آن زمان بود ،میکرد .به سخنی دیگر ،رمانتیسیسم فریاد
اعترا

آمیز هنرمند علیه بندگی انسان آزاد علیه تبدیل شهرها به اردوگاههای فقرزدۀ

اسیران کارخانهها و علیه رقابت آزاد بود( .میترا ،بیتا ،ص  )21این نه ت توانست در
ورای نظم ماشینی ،بار دیگر عشق و مهرورزی را یادآور شود و بهیاد بیاورد که انسان یاتاً
دوستدار سادگی ،مهربانی ،زیبایی و لطافت زندگی است .اینکه در ورای محاسبات دقیق
عقالنی ،دلی نیز وجود دارد که معیار سنج

دیگری را از نوع روحانی و معنوی دنبال

میکند ،تا جایی که حساسیت عاطفی یک قلب پرشور ،از ق اوت خشک یک عقل آرام
و خونسرد ارز

بیشتری پیدا میکند( .ثروت ،1385 ،ص  )57بر این اساس ،عشق ،رکن

رکین آثار رمانتیک و یکی از میلفههای اصلی و اساسی مکتب رمانتیسیسم است .عشقی
که ابعاد مختلفی دارد؛ از یکسو ،عشقی است فردی و مبتنی بر رابطۀ عاطفی برابر و آزاد
دو فرد است و از دیگر سو ،عشق به همنوع خود؛ و دوستداری انسان بر پایۀ احساس و
عاطفه ،نهچون نگاه سرمایهداری ،دوستداری فرد به میزان سرمایه ،جایگاه و قدرت او.
عاطفه ای که در همین ایام کرونا ،بسیاری از افراد و خاصه گروه درمان را به فداکاری و از
خودگ شتگی برای نجات همنوعان واداشت .ورنه نگرگاه پرمدّعا و سودمحور
سرمایهداری که حتّی حاضر نشد ،دست کم در دوران مرگبار شیوع کرونا از شدّت
تحریمهای

بر علیه مردم ایران بکاهد؛ تحریمهایی که بهطور مستقیم بر ارائۀ خدمات

درمانی به مردم تأثیر گ اشته است و یکی از موجبات افزای

اضطراب و ناامیدی در بین
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مردم محسوب میشود .مقایسه کنید این نوع نگاه را با این چشماندازی که سهراب

1

بهدست میدهد:

 .1شعرهایی که از سهراب نقل میشود ،فقط برای نمونه است .هدف این نوشتار ،یکر مصـادیق میلفـههـای
رمانتیسیستی نیست ،ورنه مثالهای بیشماری از شاعران مختلف شعر فارسی میتوان یکر کرد .برای مثال،
نمونههایی از شعر حمید مصدگ:
بیتو من چیستم اَبرِ اندوه /بیتو سرگردانتر ،از پژواکم در کوه /گردبادم در دشت /،برگِ پاییزم ،در پنجۀ
باد /بیتو ،سرگردانتر از نسیمِ سحرم [ ]...آشیان برده ز یاد /مرغ درمانده به شب گمراهم( .مصـدّگ،1389 ،
ص 77و )76
شب تهی از مهتاب /شب تهی از اختر /ابر خاکستری بـیبـاران پوشـانده ،آسـمان را یکسـر /ابـر خاکسـتری
بیباران دلگیر است( . ...همان ،ص )59
نمونههایی از شعر فروغ فرخزاد:
دستهایم را در باغچه میکارم /سبز خواهم شد ،میدانم ،میدانم ،میدانم /و پرستوها در گـودی انگشـتان
جوهریم /تخم خواهندگ اشت( .فرخزاد ،1368 ،ص )389
شاید حقیقت آن دو دست جوان بود ،آن دو دست جوان /که زیر بار

یکریـز بـرف مـدفون شـد /و سـال

دیگر ،وقتی بهار /با آسمان پشت پنجره هـمخوابـه مـیشـود /و در تـن

فـوران مـیکننـد /فـوارههـای سـبز

ساقههای سبکبار /شکوفه خواهم داد ای یار ،ای یگانهترین یار( .همان ،ص )911
نمونهای از شعر نادر نادرپور:
از آنجــا کــه بوســههــای تــو آن شــب شــکفت و ریخــت
امــــــروز شــــــاخههــــــای کهــــــن سرکشــــــیدهانــــــد
نقــــ ـ

تــــــو را کــــــه پرتــــــو مــــــاه آفریــــ ـده بــــــود
خورشـــــــیدها ربـــــــوده و در بـــــــر کشـــــــیدهانـــــــد

شـــــــب در رســـــ ـید و شـــــــعلۀ گـــــــوگردی شـــــــفق
بـــــر گـــــور بوســـــههـــــای تـــــو افروخـــــت آتشـــــی
خورشــــید تشــــنه خواســــت کــــه نوشــــد بــــه یــــاد روز
آن بوســــــه را کــــــه ریختــــــه از کــــــام مهوشــــــی←
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«هرچه دشنام
از لبها خواهم چید
هرچه دیوار
از جا خواهم کند
رهزنان را خواهم گفت
کاروانی آمد بار

لبخند»( .سپهری ،1359 ،ص )338

→مانــــدم بــــر آن مــــزار و شــــب از دور پــــر گشــــود
تـــــک تـــــک بـــــر آمـــــد از دل لمـــــت ســـــتارههـــــا
خوانــــــــدم ز دیــــــ ـدگان غــــــــمآلــــــــود اختــــــــران
از آخــــــــرین غــــــــروب نگاهــــــــت اشــــــــارههــــــــا

چــــون بــــرگ مــــردهای کــــه درافتــــد بــــه پــــای بــــاد
یــــاد تــــو بــــا نســــیم ســــبکخیــــز شــــب گریخــــت
وان خنــــدهای کــــه بــــر لــــب تــــو نقــــ

بســــته بــــود

پژمــــرد و در ســــیاهی شــــب چــــون شــــکوفه ریخــــت
دیـــ ـدم کـــــه در نگـــــاه تـــــو جوشـــ ـید مـــــوج اشـــــک
گلبـــــرگ بوســـــههـــــای تـــــو شـــــد طعمـــــۀ نســـــیم
دیــــدم تــــرا کــــه رفتــــی و آمــــد مــــرا بــــه گــــو
آوای پــــــــای رهگــــــــ ری در ســــــــکوت و بــــــــیم
اینجــــــا مــــــزار گمشــــــدۀ بوســــــههــــــای توســــــت
وان دورتــــــر خیــــــال تـــــــو بنشســــــته بــــــیگنـــــــاه
مـــــن مانـــــدهام هنـــــوز در ایـــ ـن دشـــــت بـــ ـیکـــــران
تــــــا از چــــــراغ چشــــــم تــــــو گیــــــرم ســــــراغ راه
(نادرپور ،1382 ،بر گور بوسهها)
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همچنین عشق دیگری هم در بدنۀ مکتب رمانتیسیسم وجود دارد با نام عشق به طبیعت
و مظاهر گوناگون آن .توجّه به طبیعت بشر و بشرِ طبیعی ،شخصیتهای سادهدل روستایی،
چوپانان و کودکان که به اعتقاد آنها هنوز به فساد تمدّن و اجتماع آلوده نشدهاند و پناه
بردن به طبیعت از ویژگیهای برجستۀ رمانتیکهاست( .میرصادقی؛ میرصادقی ،1388 ،ص
 )197آنها بهشدّت دوستدار طبیعتند و خود را همسایۀ دیوار به دیوار آن میپندارند .گاه
این همسایگی چنان تنگاتن
طبیعت را همدم و همدرد خوی

و نزدیک میشود که فرد و بهخصوص شاعر رمانتیک،
مییابد« .بهخصوص وقتی که محیط طبیعی به احوال

روحی آنها شباهت پیدا میکند ،در هر یک از منا ر طبیعت ،یکی از احوال و صفات روم
خود را مجسّم میکند»( .مشرف ،1382 ،ص  )18در نگرگاه رمانتیک ،طبیعت به انسان
حیات میدهد ،الهام شاعرانه میبخشد ،راهنما و معلّم اوست ،طغیان میکند و ناله
سرمیدهد و در واقع ،ارتباط حاالت انسانی با حالتهای مختلف طبیعت و حس همهویّتی
آن با انسان ،از اصول برجستۀ رمانتیسیسم بهحساب میآید( .پورعلیفرد ،1382 ،ص )86
به عقیدۀ آنها باید همۀ مظاهر طبیعت را دوست داشت و به آنها احترام گ اشت؛ حتّی آن
موجوداتی که در نگاه بشر بیمقدار جلوه میکنند؛ به قول سهراب:
«و نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپرد
و نخواهیم پلن

از در خلقت برود بیرون

و بدانیم که اگر کرم نبود ،زندگی چیزی کم داشت
و اگر خنج نبود ،لطمه میخورد به قانون درخت
و اگر مرگ نبود ،دست ما در پی چیزی میگشت»( .سپهری ،1359 ،ص )299
این نوع نگاه رمانتیسیسمها به طبیعت را مقایسه کنیم با نگاه مادیگرای انسان معاصر
که بزرگترین تهدید برای طبیعت محسوب میشود ،نگاه خشک و خشنی که ارز ها را
در تولید ،بازار و سرمایه میبیند و بهواسطۀ همین دید نامناسب ،آسیبهای فراوان و
جبرانپ یری به محیط زیست وارد شد .گفته میشود که اگر انتشار گازهای گلخانهای و
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از بینرفتن مخازن آب زیرزمینی ـ که غیرقابل بازگشت هستند ـ به همین منوال ادامه یابد،
کمتر از سی و پنج سال دیگر ،جهان با خشکسالی شدیدی مواجه خواهد شد و در پی
آن ،زیستگاه های حیات وح

از بین رفته ،اقتصاد مختل شده و سالمت مردم بهخطر

خواهد افتاد .نیز نیروگاههای برگ که به برای تولید به آب نیاز دارند ،تعطیل خواهند شد.
( )Kwan & others,2019, p 100حال که «این زن

خطر بهصدا درآمده که انسان،

معمار تغییرات آب و هواست» (Panarello, 2020, p 30) ،آیا زمان آن نرسیده است که
بشریت در پی اصالم کن ها و نگر های خود برآید به اعتقاد رمانتیکها انسان با نگاه
سرمایهداری ،نهتنها خود

منزوی و تبدیل به شئ (شئوارگی) شده و پایگاه

را از

دست داده؛ بلکه طبیعت را نیز آلوده و ویران کرده است .پرواضح است در دنیایی که سود
و سرمایه حکومت میکند ،جایی برای انسان و طبیعت باقی نمیماند و بیخود نیست که در
بین فرضیه های فراوانی که در دوران کرونا گُل کرد ،این فرضیه نیز دیده میشد که کرونا
نتیجۀ خشم و انتقام طبیعت است! حتّی شماری از فعاالن محیط زیست نیز کوشیداند تا
بهبود کیفیت آب و هوایی را به بروز کرونا و ماندن اجباری مردم در خانه (قرنطینه) ربط
بدهند و آن را موفقیت چشمگیری در پهنۀ زیستمحیطی بهحساب آورندEcker & ( .
)others, 2020, p 70

همچنین در نگاه رمانتیکها ،رن

باختگیِ بسیاری از ارز های انسانی بهوضوم

نمایان است؛ نوعی احساس بیگانگی با خود ،جهان و طبیعت؛ ل ا آنان به دنبال بازگشت به
جایگاه واقعی روحند؛ یکی از پلها و پناهگاههای این بازگشت ،وحدت با طبیعت و
بازآفرینی آن است .آیا بهراستی نمیشود در این زمینه ،مختصری از رمانتیسیسمها الهام
گرفت آنها که عاشق طبیعتند و طبیعت را چونان مادر و استاد خود میدانند .همچون
فرزندی در دامن مادر مدهو

میافتند ،بسان یک شاگرد ،بیاختیار از ح ور استاد الهام

میگیرند و با خود طبیعت یکی میشوند .احمد زکی ابوشادی ،شاعر رمانتیک عرب در
اینباره میگوید« :به نظر من ،شعر تعبیری است از همدلی و مهربانی حواس با طبیعت ،شعر
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است و هدف آن شکیبایی و آرام

یافتن با این طبیعت است»( .الیافی ،1983 ،ص )118

نیما 1نیز عاشق راستین طبیعت بود و در این خصوص ایعان میدارد« :نجیب به کسی
میگویم که مطابق با قوانین و تأثیرات طبیعت عمل میکند»( .نیما ،1368 ،ص )291
یکی دیگر از میلفههای برجستۀ رمانتیسیستی که امکان بهرهگیری دوبارۀ از آن در
راستای بهبود و تقویت حس همزیستی بشر وجود دارد ،مختصۀ آزادی است؛ همانطور
که رمانتیکها بر قید و بندهای دست و پاگیری که آنها را محدود کرده بود ،شوریدند.
چنانکه یکر شد ،رمانتیسیسم جنبشی انقالبی و انگیزۀ اصلی آن ،نیاز روزافزونی بود که به
ترک سنن کالسیک ،که زیبندۀ نظام فئودالیستی و اشرافیّت بود ،احساس میشد .طبقۀ
متوسّط که در کار قدبرافراشتن بود و هر دم میکوشید تا به وسیلۀ شعارهای تجارت آزاد،
وجدان آزاد ،حکومت آزاد ،مردم را برانگیزاند ،احتیاجی مبرم به هنرمندی داشت که
بتواند پرچم آزادی را برافرازد .از این لحاظ رمانتیسیسم جنبۀ انقالبی داشت و برای
نخستین بار پس از قرون وسطی ،هنرمند را از زنجیر سنّتها آزاد کرد( .پرهام ،1361 ،ص
 )21بنابراین ،برنامۀ رمانتیسم بر مبنای آزادی و ترک قید و بندهای کالسیک نهاده شده
است .اصوالً آنها با هر نوع چارچوب و نظامی که محدودشان کرد ،به مبارزه میپرداختند؛
 .1نیما یوشیج در نظریۀ تصویری خود ،استحاله شاعر در طبیعت را به صراحت بیان میکند .او در فاصلۀ
سالهای  1299تا  1311شمسی ،شاخ ترین شعرهای رمانتیک خود یعنی «قصۀ رن پریده»« ،ای شب» و
«افسانه» را سرود .جلوههای رمانتیک او در سالهای دهۀ اول شاعری اوست ،پس از  1319این نوع نگر
رمانتیکی را فروگ اشت؛ امّا طبیعتگرایی را تا آخر عمر ادامه داد( .نیما ،1368 ،ص  )5افسانه نیما یکی از
عالیترین نمونههای شعر رمانتیک ایران و «یک منظومۀ غنایی است که با نمونههای شعر غنایی که در
ادبیات فارسی داشتیم تفاوت میکند .اگرچه به لحاظ زمینه اثری است رمانتیک و همین رمانتیسیسم هم با
این شکل در شعر آن روز تازگی داشته ،با این همه ،از لحاظ این که تأمالت و عواطف یک روستایی را در
شهر ـ با نوع نگرشی که به طبیعت و زندگی دارد ـ در خود به بهترین وجهی ترسیم میکند ،قابل مطالعه
است .همچنین از نظر نوع مکالماتی که در خالل این منظومه هست و قدمی است برای رسیدن به شعر
دراماتیک در ادبیات منظوم ما»( .شفیعی کدکنی ،1359 ،ص )117
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ل ا همۀ قواعد و دستورهای کالسیک را درهم شکسته و دور انداختند .چه در عرصۀ هنر و
ادبیات که ویکتور هوگو میگوید« :آزادیخواهی درادبیـــات است» (سیّدحسینی،1376 ،
ص  )179و چه در بحث آزادی فردی و اجتماعی؛ چرا که رمانتیکها آزادی فردی را با
آزادی مردم یکسان میدانستند و خواهان نیرویی بودند که بتواند موجب از بین بردن
تباهیها و تغییر وضع موجود شود( .فراپچنکو ،1369 ،ص  )319این آزادی به معنای ایجاد
هرج و مرج و قانونشکنی نیست؛ بلکه خروج از نُرم و چارچوبهای دست و پاگیری
است که در هر زمان با عناوین و بهانههای مختلف بشر را محدود میکنند؛ حتّی که در
دورۀ معاصر که با نام و ادعای آزادی ،بشریت را به اسارت کشیدهاند! در یک نگاه کلّی،
گویی انسان معاصر توان درهم شکستنِ قید و بندها و معاییر جاهطلبانۀ سرمایهداری را ندارد
و در هفتتوی مبهم و پوشالی آن گم شده است .ارز های مادی و پرزرگ و برگِ دنیای
سرمایهداری هر روز بیشتر جلوه میکند و بشر هر لحظه ،بیشتر در قعرا و تاریکنای این
مغاک لمانی فرو میرود .آیا در زمانهای که میزان و معیار سنج

انسان و جایگاه انسانی،

جملگی در اقتصاد ،پول ،سرمایه ،وجهۀ اجتماعی ،قدرت و  ...خالصه میشود ،نمیتوان با
بهرهگیری از مختصۀ آزادی از تنگنای محدود این دایرۀ وسیع خارج شد
بر این منوال ،دیگر میلفههای رمانتیسیستی نیز جای تأمّل و بررسی دارد.
نتیجه
انسان معاصر که قرار بود از شاه راه علم و فناوری ،طبیعت را فرمانبردار خود کرده و
به بهشت رفاه و آسای

راه یابد ،دچار بحرانهایی پرشماری شد و آرام

از وجود او

رخت بربست .تن ها و اضطرابهای گوناگون ناشی از زندگی صنعتی و ماشینی که به
جان

افتاد و هر روز بیشتر در هرفای چاه سرمایهداری فرو رفت .بازاندیشی در یک

رخداد تاریخی نسبتاً مشابه شاید بتواند گره از مشکالت متعدّد بشری بگشاید .رمانتیسیسم
هم جنبشی بود که بر علیه هنجارهای جامعۀ صنعتی ،سلطۀ نظریههای ماشینی و نظریات
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خشک علمی ـ مختصاتی که بهطرز گستردهتری در زندگی صنعتی و ماشینی امروز بشر نیز
دیده میشود ـ قیام کرد .نفوی و تأثیر جنب

رمانتیک در زمانۀ خود

بیانگر یک بازنگری

اساسی و جهتگیری کامالً تازه در نوع نگاه به زندگی و حتّی زیباییشناسی هنری بود و
همین امر الهامبخ

نشاط ،پویایی و تجدید حیاتی حیرتانگیز ،خاصه در آثار خالگ این

مکتب شده است .میتوان با بازخوانی ،بازپروری و بهرهگیری از برخی مفاهیم
رمانتی سیستی ،خاصه در این ایام کرونایی که قدرت و توانمندی بشر را به سخره گرفت و
سیطره ا

بر طبیعت را به چال

کشید ،تغییراتی در نگاه خشک ،ماشینی و سرمایهمحور

بشری ایجاد کرد و ضمن نگریستن و زیستن جهان از منظری دیگر ،همزیستی
مسالمت آمیزتری میان نوع بشر و انسان و دیگر مظاهر هستی برقرار کرد .امری که پیشتر نیز
رمانتیسیسم به عنوان جنبشی بسیار غنی و پربار که برخی از عالیترین و ارجمندترین آثار
ادبی اروپا را آفریده( ،فورست ،1387 ،ص  )111موفّق به انجام آن شده است.
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The necessity to reread and rehabilitate some of the
romanticist concepts for peaceful coexistence in the Corona
and post-Corona eras
Dr. Mostafa Mirdar Rezaei1
Mahsa Eslami2

Abstract
Contemporary mankind was able to subdue nature and all its
manifestations by using knowledge, technology and new and modern
tools, and became the only dominant power in the universe. As the
scope of this capability and dominance grew wider by technology and
industry, human beings became more and more filled up with holes,
and became entangled in the anxious dilemmas of the new world. The
sudden onset of the invisible but deadly corona virus, on the one hand,
was a new anxiety to human beings, and on the other hand, it is an
event and a flip that by trapping, human requires re-reading and
rethinking about the basics of his actions and origins. This article,
which is written by descriptive-analytical method and using library
tools, tries to explain the role of some romanticist components in the
peaceful coexistence of man and nature in the time of Corona and
post-Corona. According to the contents of this article, by re-reading,
rehabilitating and using some romanticist concepts, it is possible to
make changes in the strict, mechanized and capital-oriented view of
human beings, and while looking at and living the world from another
perspective, and hope that by coexistence it will be established a more
peaceful relationship between mankind and other manifestations of the
universe.
Keyword: Corona, Romanticism, Love, Naturalism, Freedom.
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Archeology of social solidarity
Dr. Hekmatullah Mulla Salehi1

Abstract
This article is a brief and theoretical and philosophical discussion on
the question of the origin and archeology of social solidarity.This is
not a field study, but it has also used field achievements.
Coincidentally, the train of topics has moved on the field of
information and field achievements of archaeologists, and
interdisciplinary scientists.
has benefited from the evidences of archaeological and
anthropological sciences and the unprecedented and irreplaceable
achievements of these sciences, disciplines and other related
specialties; Of course, not in detail, but in brief; and , on the scale of
academic paper.
Keyword: archeology, Solidarity, Social solidarity, Religious solidarity.
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The Wisdom of Joy and Sorrow in Mawlana Jalal id-Din
Muhammad Balkhi's Viewpoint
Dr. Yadollah Ghaempanah1

Abstract
The effects of joy and sorrow on man's behavior and their significance
has always been apparent. Man, human being per se, has never been
free of such emotions and his mind and heart have always been
preoccupied with joy and sorrow as their companions through the ups
and downs of life. Man, intrinsically, escapes from sorrow but
embraces joy. Both emotions are formed through one's opinion and
view of himself, life, and the relations and logic governing what
occurs in the world. Consequently, in Mawlana's soul and heart the
two interfuse into an overflowing river and bemuse his mind as a
tempestuous sea. The two emotions are the two most outstanding and
significant motifs in his both poems or even stories. In Mawlana' view
pont, joy and sorrow transform into the most rational philosophy to
beautify life since joy cannot be conceived, if sorrow does not exist.

Keyword: Mawlana, sorrow, joy, wisdom.
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Strategic altruism to the original human self and social
coexistence and its examples in the moral and mystical texts
of Persian literature
Mahboobeh Tabasi1

Abstract
It is a well-know altruism that has been studied in various scientific
and artistic fields, including biology, social psychology, social
philosophy, sociology, ethics and religion, literature and art. All of
these domains have provided definitions and explanations of this
category, proposing origins for it, but in the end, they have reached
the common definition that altruism is one of the basic principles of
human and moral rationality. In this article, we learned that altruism,
whether of biological or genetic origin, or of its intellectual and moral
origin, or from the perspective of positive psychology and religious
and mystical teachings, is a strategy to the original human self and the
essence of social man. It is great for todayʾs societies. Altruism is not
a pleasant decoration of social life, but it is its basis for ever, and we
knew that any social crisis is a situation that can test the quality of
altruism and cooperation of human beings. Examples of altruism in
our educational literature are mostly based on the principle of the
principle of what you do not like about others, but its teachings and
examples in mystical texts beyond this principle are based on selfsacrifice and preferring the interests of others to their own interests.
Our method in this paper is descriptive-analytical.
Keyword: Altruism, The human principle, Social coexistence,
Persian literature.
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Philosophy of peaceful coexistence in Mulla Sadar’s school
Mohammad Jafar Heydari1

Abstract
Using verses and hadiths, as well as relying on the knowledge of the
soul, Mulla Sadra introduces human being as an eternal creature
whom not only does not perish after death, but also lives forever with
his/her actions, behavior and deeds.Therefore, according to him, the
best way to have a peaceful life is to know the soul and then believe in
the existence of God and the necessity of the resurrection of the
prophets and the existence of the resurrection.A person who certainly
believes in an eternal life and considers the happiness and bliss of his
eternal life to be dependent on good behavior, good morals, respect
for the rights of others and helping his fellow human beings in these
few days of the material world, will never allow himself to aggress
and oppress the rights of others.
Keyword: Mulla Sadra, peaceful life, eternity, self-knowledge.
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Peace and Friendship in Jami’s “Salaman-o- Absāl “
Dr. Narges Jaberinasab1
Prof. Dr. Faleeha zahra Kazmi2
Shirin Ahmadiyan3

Abstract
“Haft Awrang “Jami includes seven poems in the form of Mathnawi.
The poem “Salaman-o- Absāl “is the second of “Haft Awrang “, a
romantic and mystical story.
The subject of this article includes peace and friendship in “Salamano- Absāl “of Jami. Peace literally means reconciliation, friendship, and
honesty and its symbols include love, friendship, Kindness, affection,
tranquility, and justice. Jami is a mystical poet that considers existence
of all universes as manifestation of essence of God.
He believes that, love leading to unity and peace among all creatures.
In his opinion, the real love is only love to God and any virtual love
would finally lead to that love has led to creation of the universe from
eternity. Another symbol of peace is justice.
From the view of Jami, justice among the vassal would create peace in
the world. The majority of opinions of Jami in “Salaman-o- Absāl
“that are related to peace and friendship include two matters including
eternal love that leads to unity, friendship, and collection of opposites
and the second one is justice that leads to friendship and peace among
people and nations.
Keyword: Peace, Friendship, Jami, Haft Awrang, Sala.

1. Assistant Professor, Islamic Azad University- South Tehran Branch, Tehran, Iran.
(nargesja@yahoo.com)
2. Professor at LC women university, Lahore, Pakistan.
3. Research scholar, Islamic Azad University- South Tehran Branch, Tehran, Iran.

219

Abstracts

Altruism and populism in Iranian and Islamic thoughts
based on "Akhlagh- e- Mohseni" book
Farzaneh Servat somarin1

Abstract
Man is a social being who has always dreamed of building a society
full of peace and friendship, Therefor, he shares his experiences and
teachings in the form of advice, advice and manner of religious and
social elders through written and oral texts to others and successive
generations. Persian literature is full of these teachings in the field of
educational and mystical texts. Akhlagh- e- Mohseni is one of the
most prominent works of prose of the ninth century Persian
educational literature in practical ethics and wisdom .As the name of
the book suggests, the principles and teachings of good morals are the
main subject of the book .In forty chapters, the author of this book has
stated the principles of individual and social ethics that are the daily
needs of all human beings, both in the position of the political and
governmental system and ordinary citizens, in the context of short
sentences and narration of audible anecdotes. This article is a library
method and a descriptive – analytical method. After reviewing forty
chapters, we came to the conclusion that the author has based on
Quranic verses, prophets’ speeches, sayings and anecdotes of the great
persian religion and literature, and in some cases with a mystical
approach to the design of these teachings. The feature of this text is
the extensive use of the words of kings, ministers and non-muslim
scholars and the narration of their anecdotes. In this way, the author
depicts the moral and social traditions and provides a comprehensive
and codified program for peaceful coexistence.
Keyword: Altruism, Populism, Iranian Thoughts, Islamic, Akhllaghe –Mohseni, Ninth century.
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An inquiry in the components of social coexistence
in Mersad al-Ebad Najm Razi
Dr. Ali Taqavi1

Abstract
In the past centuries, many author mystics can be mentioned who have
written their knowledge and experience in the field of practical and
theoretical mysticism in the works. Najm Razi is one of these mystics
who has followed this path in his numerous texts. In his most
important book, Mersad al-Ibad min al-Mabda ila al-Ma'ad, while
stating some of the most important principles of mysticism and
Sufism, influenced by the political and social situation in Iran in the
seventh century AH, in parts of the book, especially in the fifth
chapter, he has analyzed the behavior of different classes of people
and has explained the optimal style based on verses and hadiths .In the
current study, with a descriptive-analytical method, Najm Razi's views
and ideas on the need to protect ethics and promote civility manners
and ultimately providing the grounds for social coexistence are
scrutinized and analyzed based on the book of Mersad al-Ebad.
Keyword: Najm Razi, Mersad al-Ebad, Social coexistence, civility.
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Life is Hope’s Scuffle with Perimeter
Dr. Mohammad Baghāi Mākān1

Abstract
There are different definations about life, everyone has perceived it
with a view which is based on his personal perspective or point of
view.
Therefore, it is said that there are as many definations of life equal to
number of human being in this world, but everyone is harmonized on
openion that original elements of life are as under:
Hope, Love, Happiness and such Endeavours which forms its reality
and principle.
This article is an analysis of the constructive elements of life and their
influence on individual and society. Each one of these elements, none
of those can be preffered with each another, are like a limb in a body
if they are out of breath, leave effect on other parts.
Absence of each one of those four fundamental elements which
construct the throne of life, causes decline of other fundamental
elements, for instance happiness without other elements would be
impossible, or endeavours of every person and society in the life time,
could be resultant to a point which is covered by Love, Hope and
Happiness. Otherwise the thought of development and inclination to
wards creation and progress become feeble and essence of life will
disappear.
In such circumstances, life will become formal and mechanical, which
is an evidence of spending it and outcome of that is neediness and
expectations to achievements of others, that time it must be taken
equal to the life of other living beings.
The emphasis of this article is based on the above points.
Keyword: Life, Love and Hope, Happiness, Individual and Society,
Cultural Heritage, Creation, National Values, Cultural Management.
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