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از ديدگاه آيات و » داری در انسانخويشتن«و » توجه به علم خدا«نسبت 

  روايات

عبدالحسين كافى
١ 
عبدالهادی مسعودی

٢
  

 چكيده

آثار نيك فراوانى برای او به » توجه انسان به علم خدا«از ديدگاه آيات و روايات، 

در ميان اين آثار، تأثيرهای اخالقى اين موضوع چشمگيرتر بـه نظـر . داردهمراه 

آراستگى «است و هم » پرهيز از رذايل«، هم سبب »توجه به علم خدا«. رسدمى

، ترك گناه، ظلم، هواپرستى و ماننـد آن »پرهيز از رذايل«مقصود از . »به فضايل

و روايات نام بـرده شـده؛ تر اين موضوع در آيات تعدادی از مصاديق جزئى. است

با بررسى آيـات و . پرهيز از بخل، بدگويى، تهمت، خيانت، خودستايى و ريا: مانند

های معنـايى، ميان اين حوزه معنايى و برخى ديگر از حوزهشود  معلوم مىروايات، 

» آثار ذكراّهللاٰ «و » آثار توجه به علم خدا«ای نزديك وجود دارد؛ مانند رابطه رابطه

  .است» وم و خصوص من وجهعم«كه 

 .داری، تقوا علم خدا، رذايل، فضايل، خويشتن خداشناسى، اخالق، :هاكليدواژه

  

                                                            
معـارف  دانشجوی دكتری مدرسى معارف اسالمى، دانشگاه قـرآن و حـديث؛ و پژوهشـگر پژوهشـكدۀ علـوم و. ١

  . حديث

 .استاديار دانشگاه قرآن و حديث. ٢



ش  | 6 ی  ژپو تان –دوم ماره –ھارم سال –ی اخال  ٢١٣٩ز

  طرح مسئله. 1

ترين صفات االهى است كه در قرآن كريم و راويات ترين و از جهتى، پيچيده ، يكى از مهم»علم«

بـرداری لمان هر يك در حد بضاعت علمى خويش به پردهدانشمندان متأله مس. مطرح شده است

های اين بحث كه در آيات و روايات به يكى از جنبه. انداز ابعاد گوناگون اين موضوع مهم پرداخته

هاشـمى  .: نـك(است  خورد، آثاری است كه برای اين موضوع در اين متون به ما رسيدهچشم مى

 ).99-83، 21: 1379، ...رفسنجانى و 
» توجـه بـه علـم خـدا«اگر صفت علم االهـى در كـانون توجـه انسـان قـرار گيـرد، آمـوزه 

.: نــك(نيــز فوايــد و آثــار زيــادی بــرای انســان دارد » توجــه بــه علــم خــدا«. گيــردشــكل مــى

در ايـن ميـان، . ايـن آثـار، اعتقـادی، فقهـى، اخالقـى و غيـر اينهاسـت). 106-21/100: همان

پرهيـز از : پذيرند ايـن آثـار بـه دو دسـتۀ كلـى تقسـيم. رسـد مى تر بـه نظـرآثار اخالقى گسترده

ــه فضــايل ــل؛ روی آوردن ب ــار . رذاي ــم خــدا«نگاشــته حاضــر، آث ــه عل ــر حــوزه » توجــه ب را ب

  .سازد، اين تأثير را آشكارتر مى»وارۀ يكطرح«توجه به . رسدنخست برمى

  
  واره يكطرح

  .رسدبه نظر مى» دوواره طرح«در نگاه ابتدايى، اين آثار به صورت 

توجه به علم خدا ترك رذايل



دا «  ن«و » و  علم  سانداری  و  7|  از دیدگاه آیات و روایات» ا

 

  
  واره دوطرح

بر اساس اين روش، همۀ آثـار توجـه . است» ایتحليلى، اسنادی و كتابخانه«روش اين پژوهش، 

) ع(داری انسان، كه در قرآن كريم و بسياری از روايـات معصـومان به علم خدا در زمينۀ خويشتن

  .آمده، تحليل و بررسى شده است

  جامع آثار. 2

ايـن . كنـد، يك مفهوم كلى انتزاع مى»توجه به علم خدا«ه، ذهن از مجموعه آثار در بررسى اولي

، مصـاديق آن را شـكل ...است كه پرهيز از گنـاه، ظلـم، هواپرسـتى و » پرهيز از رذايل«مفهوم، 

رسد و همه آنها در ای ميان مصاديق به ذهن نمىانداز نخستين، هيچ رابطهدر اين چشم. دهند مى

ای جديد وارهوارۀ نخستين را به طرحدر ادامه، تحليل اين متون، طرح. رسندنظر مى يك مرتبه به

ای كه به طور كلـى از دسته. شوندكند؛ زيرا در اين مرحله، متون به دو دسته تقسيم مىتبديل مى

بـه  شايد بتوان گفت،. دارندای ديگر كه از مصاديق گناه و رذايل باز مىكنند و دستهگناه نهى مى

طور كلى، بهترين اثر توجه به علم االهى، پرهيز از رذايل است؛ گرچه بايد توجه داشت كه رذايل، 

دسـت از . الـف: شود انسـان مـؤمناز ديدگاه قرآن، توجه به علم خدا سبب مى. خود مراتبى دارند

گناه نرود به سوی . ؛ ب)108-107: نساء(های ناروا به ضرر مسلمانان نكشد خيانت بردارد و نقشه

: نـور(، )و بـه اشـاعه آن نپـردازد(ها در ميان مؤمنان را دوست ندارد شيوع زشتى. ؛ ج)105: توبه(

آثار توجه به علم 

 خدا

اجتناب از 

 گناه اجتناب از 

 ظلم

اجتناب از 

 هواپرستى

اجتناب از 

 بخل
اجتناب از 

 بدگويى
اجتناب از 

 تهمت

اجتناب از 

 خيانت

اجتناب از 

 خودستايى

اجتناب از 

  سرمستى

 و ريا
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بـدون اذن، ) سراها و آسـياهاها، كاروانمانند حمام(اگر برای ورود به اماكنى غيرمسكونى . ؛ د)19

. ؛ هــ)29: نـور(ار بپـردازد داند كه در اين اماكن نبايد به عصيان پروردگاجازه ورود داده شده، مى

مطيع فرمان خدا خواهد بود و به هنگام دعوت پيامبر برای جهـاد، سـوگند دروغ در مطيـع بـودن 

: نـور(كند چنين كسى در مقابل امر پيامبر عصيان نمى. ؛ و)53: نور(كند برای آن حضرت ياد نمى

63-64.(  

ای دزدانـه و آنچـه را كـه هـدر برخى از آيـات بـر ايـن مطلـب تأكيـد شـده كـه خـدا نگـاه

. كاران دسـت از ظلـم بردارنـد رو، جـا دارد كـه سـتم دانـد و از ايـندارنـد مـىها پنهـان مـىدل

مطـرح اسـت، امـا شـايد بتـوان، ظلـم را هـم » ظلـم«در ايـن آيـه، گرچـه،  ٢و١).19-18: غافر(

» پرهيــز از رذايــل«يكــى از مصــاديق رذيلــت دانســت و بــر متّحــد بــودن اثــر علــم االهــى در 

رذايـل در آيـات ايـن  ٣هـای، يكـى از جانشـين»ظلـم«بـه عبـارت ديگـر، . تأكيد مجـدد كـرد

  .رودموضوع به شمار مى

دهنـد، ها انجـام مـى نكته تصـريح شـده كـه خـدا بـه آنچـه انسـان ای ديگر، به ايندر آيه

ــن ــت؛ از اي ــاه اس ــت آگ ــده اس ــهادت ش ــتى در ادای ش ــى از هواپرس ــاء(رو، نه  ٤).135: نس

تـــوان آن را از ديـــدگاه رو، مـــى هواپرســـتى نيـــز يكـــى از مصـــاديق گنـــاه اســـت؛ از ايـــن

  .های رذيلت دانستمعناشناختى، يكى از جانشين

در حـديثى بـر ايـن نكتـه ) ع(امـام رضـا . مضـمون ايـن آيـات تأكيـد دارنـد روايات نيز بـر

كننـد كـه از ديگـران پنهـان اسـت و اگـر ها گـاهى گناهـانى مـى كننـد كـه انسـانتصريح مى

اقرار بـه خـدا و تـرس از او در خلـوت نباشـد، هـيچ كـس هنگـامى كـه بـا شـهوت و خواسـته 

و انجـام گناهـان بـزرگ از كسـى دل خود تنهـا شـود، بـرای تـرك معصـيت و هتـك حرمـت 

نخواهد هراسيد و با چنـين حـالتى، همـه مردمـان نـابود خواهنـد شـد؛ پـس برپـايى زنـدگى و 

ها تأمين نخواهد شد، جز اينكـه اقـرار داشـته باشـند بـه خـدايى آگـاه و دانـا، كـه  صالح انسان

هـيچ چيـز بـر او  كنـد وداند، بـه نيكـى امـر و از زشـتى نهـى مـىتر از آن را مىپنهان و پنهان

، بابويـه ابن .:نـك(هـای فـراوان دسـت بكشـند پوشيده نيسـت، تـا بـا چنـين افـرادی از زشـتى

آنچـــه را ). 23، ح3/10: 1412، مجلســـى؛ 1، ح2/99: الـــف1404، همـــو ؛9، ح252: 1408

در . شـود انـد دقيقـًا امـروزه در تعـدادی از جوامـع غربـى ديـده مىامام در ايـن حـديث فرمـوده

يابــد، ميــزان جــرم و بــه محــض اينكــه مراقبــت نيروهــای امنيتــى كــاهش مــى ايــن جوامــع

هـر «: فرمـود) ص(در حـديثى ديگـر، پيـامبر اكـرم  ٥.كنـدجنايت، افـزايش بيشـتری پيـدا مـى

كــس خــدا را بشناســد و عظمــتش را دريابــد، دهــانش را از ســخن و شــكمش را از غــذا، نگــه 
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كسـى «: فرمـود) ع(همچنـين امـام علـى  ٦.»دكنـداری مـىدارد و با روزه و نمـاز، خويشـتنمى

  ٧.»باز ايستاد ]از انجام گناهان[را شناخت،  ]ادخ[كه 

پرهيـز از «با تعبيرهـايى نظيـر » توجه به علم خدا«چكيده آنچه گذشت اين است كه گرچه آثار 

يـز از پره«در آيات و روايات بيان شده، اما شايد بتوان جامع اين آثـار را » گناه، ظلم و هواپرستى

  .دانست» رذايل

  تأكيد بر موارد خاص. 3

افزون بر تأثير توجه به علم خدا در ترك رذايل به طور كلى، در آيات و روايات، تأثير آن در ترك 

به عبارت ديگر، ايـن دسـته از رذايـل، . تعدادی از رذايل اخالقى به طور خاص تصريح شده است

، اين مطلب را به »وارۀ سهطرح«دقت در  .است) ترك رذايل(شمارش مصاديق يك مطلب كلى 

  .تر خواهد كردفهم نزديك

 
  واره سهطرح

  پرهيز از بخل. 1. 3

ورزنـد هشـدار داده كـه گمـان خدای متعال به كسانى كه بخل مى ٨عمران، سوره آل 180در آيه 

تصـريح . استنكنند بخل، برای آنان بهتر است؛ بلكه برای آنها بدتر است و خدا به كار آنان آگاه 

و تأكيد بر آگاهى خداوند بر اعمال بخيالن، برای اين است كه اگر آنان بـه علـم خـدا بـه كـردهٴ 

  .خويش التفات داشته باشند، جا دارد كه از بخل دست بردارند

 ترك رذائل

اجتناب از 

 بخل
اجتناب از 

 بدگويى

اجتناب از 

 تهمت
اجتناب از 

خيانت

اجتناب از 

خودستايى

اجتناب از 

ريا
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كسـى كـه خـدا را آگـاه بـه انفـاق . روايات نيز همين مضـمون را در خـود جـای داده اسـت

شـدۀ خـويش بدانـد، بخـل را  دهـى و جـايگزينى مـال انفاقاداشخويش بداند و او را توانا بـر پـ

همچنـين تعـدادی ديگـر از روايـات تصـريح دارنـد كـه  ٩.رها كـرده، رو بـه سـخا خواهـد آورد

اسـت، زيـرا كسـى خـدا را نـاظر بـر انفـاق » ظن به خـداسوء«، »بخل«يكى از بسترهای مهم 

شـته باشـد و يـا اگـر نـاظر و قـادر بينـد در قـدرت او شـك داخويش نبيند و يا اگـر نـاظر مـى

برتافتـه، بخـل هـايش دچـار ترديـد باشـد، از انفـاق و جـود رویبيند، در وفـای او بـه وعـدهمى

ـــى ـــك(ورزد م ـــر.: ن ـــهریال ـــه  همان). 7871-7864ح، 157-7/156: 1390، یش ـــه ك گون

بـه ای دسـته. انـدآشكار اسـت، ايـن دو دسـته از روايـات، دو روی يـك مطلـب را بـازگو كـرده

انـد و در پرهيـز از بخـل پرداختـه» اعتقاد انسان بـه علـم خـدا بـه اعمـال نيـك انسـان«تأثير 

هــای اعتقــادی بــه علــم، قــدرت و وفــاداری خداونــد بــه وعــدهبــى«ای ديگــر بــه تــأثير دســته

  .اندآوردن به بخل پرداختهدر روی» خود

  پرهيز از بدگويى. 2. 3

و از گناهـان  ١٠)148: نساء(ايى است كه خدا دوست ندارد بدگويى آشكارا از مؤمنان، يكى از كاره

حرمت غيبـت در برخـى از مـوارد . در مذمت غيبت، آيات و روايات فراوان وجود دارد. كبيره است

يكى از اين موارد، كسـى اسـت كـه بـه او . انداستثنا شده و نصوص دينى اين كار را جايز شمرده

رای رفع ظلم از خود، از ظالم بدگويى كنـد، امـا بايـد چنين فردی مجاز است تا ب. ظلم شده است

از ايـن رو، بـرای او روا ). 148: نساء(شنود و به عملكرد او آگاه است بداند كه خدا سخن او را مى

های ظالم را بيان كند؛ بلكه بايد در اين كار، به ميزانى كه از او رفع ظلم شـود و نيست همه بدی

چنـين . مى كه بر او رفته را بيان كند و حق تجاوز از اين حد را نداردحق خود را بستاند و تنها ظل

توجه كند، تعدی از حدی را كـه شـرع ) 148: نساء(مظلومى اگر به شنوا و دانا بودن خدای تعالى 

  .دانداجازه داده، بر خود روا نمى

: 1415عروسـى حـويزی، .: نـك(كنـد روايات متعـدد نيـز مضـمون ايـن آيـه را تأييـد مـى

انـد كـه ايـن انـد و نيـز تأكيـد كـردهتعدادی از علما نيز به ايـن مطلـب تصـريح كـرده). 1/568

شــده در حــق مظلــوم و بــرای احقــاق حــق از  ظلــم واقع«غيبــت و بــدگويى بايــد محــدود بــه 

: 1370، ى؛ المجلسـ33: 1390، ىالثـان ديالشـه.: نـك(باشـد، نـه چيـز ديگـر » رفتـه خـوددست

  ).240-72/231: 1412همو، ؛ 10/419-429



دا «  ن«و » و  علم  سانداری  و  11|  از دیدگاه آیات و روایات» ا

 

  پرهيز از تهمت. 3. 3

) ص(رسـول خـدا ). 24ح، 286ـ2/285: 1389كلينى، .: نك(تهمت، يكى از گناهان بزرگ است 

ای از يهود فرستاد تا آنان را به اسالم دعوت اسامه بن زيد را به فرماندهى جمعيتى به سوی قبيله

او به طرف اسامه آمد در حـالى كـه . در آن منطقه مردی بود به نام مرداس بن نهيك فدكى. كند

وقتى نزديـك شـد، اسـامه بـا اينكـه . »اشهد ان ال اله اال اّهللاٰ و ان محمدًا رسول اّهللاٰ «: گفتمى

) ص(هنگامى كه به حضور رسول خـدا . شنيد، ضربتى بر او زد و به قتلش رساندشهادت او را مى

 ١١)1/149: 1367، ىالقم.: نك( كردرسيد، ماجرا را توضيح داد؛ رسول خدا او را به شدت سرزنش 

  :و آيه نازل شد كه

 رويـد بيـرون] كـارزار بـراى[ خـدا راه در ايـد، چـون آورده ايمـان كه كسانى اى

 پيشـنهاد يـا -سـالم شـما بـه كـه كسـى آن بـه و كنيـد وارسى و بنگريد كني

 كـاالى] دسـتاويز ايـن بـا[ كـه حـالى در نيسـتى مـؤمن تو كند، مگوييد -صلح

 هـاى غنيمـت خـدا نـزد پـس] خواهيـد مـى را ايـن اگر و[جوييد،  مى دنيا زندگى

 بـه نمـودن راه بـه[ شـما بـر خـدا و بوديـد چنـين اين از پيش شما. است بسيار

 بدانچــه خداونــد كنيـد، كــه وارســى و بنگريــد كنيــ نهــاد، پـس منــت]  اسـالم

  ١٢).94: نساء( است آگاه كنيد مى

دهد كه بايد خدا را شـنوا و دانـا بـه مؤمنان را هشدار مى )واّهللاٰ سميع عليم(جمله پايانى آيه فوق 

هـای و يا به دليـل كينـه) كه در متن آيه آمده(گفتار و رفتار خويش بدانند و برای غنيمت جنگى 

  ).11/190: 1420رازی، .: نك(ايمانى نزنند جاهلى به انسان مؤمن، تهمت بى

ــۀ  ــان را 108و  107در آي ــد مؤمن ــز خداون ــز از تهمــت تحــريض  ســورۀ نســاء ني ــر پرهي ب

  .، بررسى خواهد شد)پرهيز از خيانت(اين دو آيه، در مورد چهارم . كرده است

روايات نيز بر اين نكته تأكيد دارند كه مؤمنان بايـد بداننـد كـه خـدا بـه اعمـال آنـان آگـاه 

  :فرمود) ع(على . زدن بپرهيزندرو بايد از تهمت از اين. است

شــناخت،  راهْ  درســتىِ  و ديــن اســتوارىِ  بــه را خــود بــرادر كــس هــر! مــردم اى

 گـاه، تيرانـداز كـه زنهـار. نسـپارد گـوش او دربـاره مـردم هـاى گفتـه بـه هرگز

ــر ــى تي ــد م ــايش و افكن ــه تيره ــا ب ــى خط ــه ســخن بســى رود، و م  خــالف ك

شـريف رضـى، ( گـواه و شـنوا خداونـد و اسـت تبـاه، باطـل است، گفتار حقيقت

  ).16، ح75/197: 1412مجلسى، ؛ 141، خطبۀ197: 1369
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  پرهيز از خيانت. 4. 3

خيانت نيز از گناهان بزرگ است و اگر خائن بداند كه خدای متعال بر اعمـال او احاطـه دارد، جـا 

چند نفر از انصار مقداری غذا و شمشـير و زره دزديدنـد و سـرقت . دارد كه از خيانت دست بردارد

قرآن كريم كار آنان ). 151-1/150: 1367، ىالقم.: نك(د خود را به يكى از مسلمانان نسبت دادن

را خيانت نام نهاده، آنان را سرزنش كرده است كه سـخنان ناپسـند شـبانه خـويش را از مردمـان 

در پايـان، . كنند، اما توان پنهان كردن آن را از خدا ـ در حالى كه با آنان است ـ ندارنـدپنهان مى

در ايـن آيـه، « ١٣.كننـد احاطـه داردفرموده كه خدا به آنچـه مـىقرآن كريم بر اين مطلب تأكيد 

دارد و سرزنش بسيار است برای كسى كه شرم و حيا از مردم او را از انجام كارهای زشت باز مـى

دارد؛ در حالى كه خدا، سزاوارتر است كه مد نظر باشـد ترس از خدا او را از انجام اين امور باز نمى

همچنين، اين آيه، كسى كـه كـار زشـتى را انجـام دهـد و آن را بـه . حذر شود] از نافرمانى او[و 

  ).3/164: 1408طبرسى، (» كندديگری ـ چه مسلمان و چه كافر ـ نسبت دهد، توبيخ مى

سـازد تـا مكلفـين را از روز قيامـت  در سوره غافر پس از آنكـه خـدا پيـامبرش را مـأمور مى

هـا هـا و آنچـه را سـينهخـدا خيانـت چشـم«كنـد كـه مـىزد به آنان گـوش 19بترساند، در آيه 

ويـژه گناهكـاران، بداننـد كـه حتـى  تـا همـه مكلفـان، بـه ١٤»دانـددارند، مىدر خود پنهان مى

انــد و هــای خائنانــه و حتــى كفــر، نفــاق و ديگــر گناهــانى را كــه در ســينه پنهــان كــردهنگــاه

). 17/17: 1393طباطبـايى، .: نـك(ال دانـد تـا چـه رسـد بـه بقيـه اعمـاند نيز مـىاظهار نكرده

: 1420رازی، .: نـك(كـار از او شـديد خواهـد بـود اگر حاكم تا اين حد، آگـاه باشـد، تـرس گنـاه

27/505.(  

  پرهيز از خودستايى. 5. 3

خدای متعال پس از آنكـه  ).5/165: 1415عروسى حويزی، .: نك(خودستايى، كاری ناپسند است 

هـای مادرانشـان ها را از زمين آفريده و هنگامى كه در شكم انسان شود كه هنگامى كهيادآور مى

فال «: فرمايد، مى]ماندپس چگونه بقيه اعمال آنان بر وی مخفى مى[تر است اند، به آنان آگاهبوده

كـه پرهيزگـاری ؛ پس خود را مستاييد كه او داناتر است به آن »تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى

  ١٥).32: نجم(كرده است 

ــان و  ــرينش آن ــه هنگــام آف ــالى ب ــد كــه خــدای تع ــان بدانن ــارت ديگــر، اگــر مؤمن ــه عب ب

تـا [دانسـتند كـه جنـين بودنـد در شـكم مادرانشـان، و حاالتشـان را حتـى خـود نمـى هنگامى

جـا [تـرين تحـوالت جسـمى و روحـى آنـان آگـاه بـود، ؛ اما خدا بر كوچك]چه رسد به ديگران
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؛ ]هـا مبـرا بداننـدو از بـدی[تـا چـه رسـد كـه خـود را بسـتايند ] ردازندندارد به نافرمانى خدا بپ

  .زيرا خداوند به كسى كه تقوا پيشه كند داناتر است

روايات بسياری مطابق مضـمون ايـن آيـه از معصـومان صـادر شـده اسـت، دال بـر اينكـه 

سـتايى دانـد، جـايى بـرای خودكسى كه توجه داشته باشد كه خدا اعمـال نيـك و بـد او را مـى

بــه ســتايش خــويش  -بينــد و جــز در مــوارد خــاص ـ كــه مجــاز شــمرده شــدهخــويش نمــى

ــردازد  نمى ــك(پ ــى،  ابن.: ن ــعبۀ حران ــه،  ؛ ابن374: 1404ش ــاس ). 4، ح181: 1400بابوي ــر اس ب

دانـد خـدا بـر اعمـال او اطـالع دارد، از سـتودن اعمـال خـويش روايات، مؤمن از آنجا كـه مـى

آيـد تـا مـىكنـد و درصـدد بـرشود، بلكه از ايـن كـار جلـوگيری مـىاز سوی ديگران، شاد نمى

از ). 216ۀ خطبـــ، 1369شـــريف رضــى، (تكــاليف خــويش را در محضـــر االهــى ادا كنــد 

آنجايى كه آگاهى او به خطاهای خـود نـزد خـدا بيشـتر اسـت، بـه هنگـام ثنـاگويى ديگـران از 

ن ديگــران دربــارۀ او شــود و از خواهــد كــه او را مــدد رســاند تــا بهتــر از مرتبــۀ گمــاخــدا مــى

 خطبــه و 100 حكمــت، همــان(كنــد خطاهــای خــويش در بارگــاه االهــى، طلــب آمــرزش مــى

  ).2865-4/2860: 1375شهری، ری.: نك؛ 12: 1404شعبۀ حرانى،  ابن؛ 193

  پرهيز از ريا. 6. 3

 تجـارتى كـاروان خاصى تردستى با كه هنگامى ابوسفيان. رياكاری، يكى از كارهای ناپسند است

 ميدان عازم كه ،قريش ارتش سراغ به را كسى، برد بيرون سالمت به مسلمانان قلمرو از را قريش

 كـه" ابوجهـل" ولـى؛ گرديد باز، نيست شما مبارزه به نيازى ديگر كه با اين پيغام فرستاد ،بود بدر

 بـه اينكـه تـا گـرديم نمـى بـاز هرگـز ما كه كرد ياد سوگند داشت خاصى تعصب و تكبر و غرور

 بـازار، سال هر در كه بود عرب اجتماع مراكز از يكى جريان اين از قبل بدر و( برويم بدر سرزمين

 غـذاى، كنـيم مـى ذبـح مانـد، شـترانى خواهيم آنجا در روز سه و) شد مى تشكيل آن در تجارتى

 بـه مـا صـداى تا نوازند مى و خوانند مى ما براى خوانندگان و نوشيم مى شرابخوريم، مى مفصلى

 بـه و كشـيد شكسـت بـه كارشان سرانجام اما. گردد تثبيت ما قوت و قدرت و برسد عرب گوش

 آنهـا عـزاى بـر" گـران نوحـه"، "خوانندگان" عوض در نوشيدند، و مرگ هاىجام شراب جام جاى

 -كفـار قـريش -و مانند آن كسـان «: فرمايدقرآن كريم كار آنان را نكوهش كرده، مى !نشستند

های خويش با سرمستى از نعمت و خودنمايى به مردم بيرون آمدنـد و مـردم را مباشيد كه از خانه

كنيـد خدا بدانچه مى«و در پايان بر اين نكته تأكيد دارد كه » گرداننددارند و مىمىاز راه خدا باز 

احاطـه علـم و  شايد جمله اخير، اشاره به اين باشد كه اگـر آنـان بـه ١٦.»فراگيرنده است] دانايى[

رو، به از اين. شدندقدرت االهى بر كار خويش علم و باور داشتند، مرتكب اين كارهای زشت نمى
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رازی، (عقيده فخر رازی، جمله اخير، عبارتى تهديدآميز و بازدارنده از رياكاری و ظاهرسازی است 

1420 :15/491.(  

كـه مـؤمن نبايـد بـه مـردم  دربـاره ايـن موضـوع رسـيده) ع(روايات فراوانـى از معصـومان 

 ١٧.ترسـد تـا او را گرامـى بدارنـد، در حـالى كـه قلـبش گنهكـار اسـت نشان دهد كه از خـدا مى

از اعمـال [شناسـد، نبايـد مهـم باشـد كـه مـردم مـى ]بـه نيكـى[ای كـه خـدا او را برای بنـده

نجـات بنـده در ايـن اسـت كـه هـدفش از انجـام عبـادت، نشـان دادن  ١٨.آگاه نباشند ]نيك او

ــد  ــردم نباش ــه م ــراس، (آن ب ــى ف ــن اب ــه،  ابن؛ 1/186: 1376ورام ب  ).22، ح466: 1400بابوي

يكــى از مصــاديق ايــن شــرك، ايــن اســت كــه . مــؤمن نبايــد شــرك در عبــادت داشــته باشــد

ــد  ــتايش باش ــن س ــنيدن اي ــردم از او و ش ــتايش م ــدفش س ــى،(ه ؛ 4، ح2/294: 1389 كلين

يكـى از اوصـاف مـؤمن، ايـن اسـت كـه هـيچ ). 2/352: 1380، ىاشـي؛ الع2/47: 1367، ىالقمـ

رو كـه مـؤمن از آن). 53: 1420طلحـه شـافعى،  ابن(دهـد كار خيـری را بـرای ريـا انجـام نمـى

بايد هميشه خـدا را نـاظر بـر اعمـال خـويش ببينـد و اگـر چنـين كنـد از گنـاه پرهيـز خواهـد 

اگر كسى كاری را برای غيـر خـدا انجـام دهـد و در برابـر آن عمـل، از خـدا ثـواب طلـب  كرد،

؛ زيــرا هــم نديــده كــه اعمــال )4، ح322: 1400بابويــه،  ابن(كنــد، چنــين كســى، نابينــا اســت 

خــويش را بايــد بــرای خــدا انجــام دهــد و هــم نديــده كــه ثــواب عملــى را كــه بــرای غيرخــدا 

مــن بــر هــر بخيــل و «ســخن بهشــت، ايــن اســت كــه . كنــدانجــام داده، نبايــد از خــدا طلــب 

: 1375شـــــهری، ؛ ری52، ح72/305: 1412مجلســـــى، (» رياكـــــاری حـــــرام هســـــتم

  ).1022ـ2/1015

  نسبت درونى موارد اين حوزه معنايى. 4

گونه كه گذشت، قرآن كريم  گرچه جامع آثار توجه به علم االهى، پرهيز از گناهان است، اما همان

اند كه اگـر موارد متعددی از مصاديق گناهان و رذايل اخالقى را برشمرده) ع(ان و روايات معصوم

آنچه در اينجا مهم . در اين موارد به علم االهى توجه شود، انسان از انجام آن دست خواهد شست

با هـم نسـبتى ) semantic fields(های معنايى رسد اين است كه آيا موارد اين حوزهبه نظر مى

هـا گرفتـه حاضـر، تبيـين نسـبتى منطقـى و معنـادار ميـان ايـن حـوزه نه؟ كاوش انجامدارند يا 

های معنايى ذيل پرهيز از گناهان گونه كه گذشت همه اين موارد و حوزه دربرنداشت؛ گرچه همان

همچنين با تأكيد بر اين نكته كه گناهان دارای مراتب هسـتند و مصـاديق موجـود در . گنجدمى

هر يك در مرتبه خاص خود هستند؛ مثًال خودستايى در حـد تهمـت و خيانـت آياتى كه گذشت، 

) »مقول بـه تشـكيك«و به اصطالح، (گرچه مصاديق هر يك نيز دارای مراتب گوناگون . نيست
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تـر و ها در يك مرتبه قرار ندارنـد؛ برخـى از برخـى ديگـر، زشـتبرای نمونه، همه خيانت. است

  .شديدترند

  های معنايىنايى با ديگر حوزهنسبت اين حوزه مع. ٥

های معنايى مرتبط بـا ايـن حـوزه گرچه اين موضوع خود مبتنى بر استخراج و بررسى ديگر حوزه

هـای توان به برخـى از حـوزهمعنايى و سپس سنجش نسبت اين حوزه معنايى با آنهاست، اما مى

اسـت  »آثار ياد خـدا«معنايى  ها، حوزهيكى از اين حوزه. معنايى مرتبط با اين حوزه، اشاره داشت

دقت در متون اين دو حوزه معنايى ما را به نتايج زير رهنمون ). 154ـ1/121: 1428، یشهر یالر(

، يكسان نيستند و هر يك »ياد او«با » توجه به علم خدا«اينكه آشكار است كه  ،نخست: شودمى

آثار مثبت فراوانى » به علم خدا توجه«گونه كه  ، اينكه هماندومهای خاص خود را دارند؛ ويژگى

). همـان(شـود، چنـين اسـت نيز بر اساس آنچه در آيات و روايات مشاهده مـى» ذكر خدا«دارد، 

، عموم و خصـوص مـن وجـه اسـت )توجه به علم خدا و ياد خدا(اينكه نسبت آثار اين دو  ،سوم

بـرای نمونـه، ). خـود را دارددو نيز آثار ويـژه يعنى تعدادی از آنها مشترك است و هر يك از آن (

تـوان آن را ، يكى از آثار ذكراّهللاٰ اسـت كـه مـى)235: 1410، فهد حلى ابن(» مصونيت از اشتباه«

دانسـت كـه در ايـن مقالـه بيـان شـد؛ يعنـى » توجه به علم خـدا«بسيار نزديك با برخى از آثار 

ز رذايل برحذر باشـد، ذكـر شود تا انسان از تعدادی اسبب مى» توجه به علم خدا«گونه كه  همان

به فهم چگونگى رابطۀ ايـن » وارۀ چهارطرح«توجه به . داردمىخدا نيز او را از سهو و اشتباه باز 

  .دو حوزه معنايى كمك خواهد كرد

  
  واره چهارطرح

  گيرینتيجه

ها و اقبال او نسبت به رفتار انسان، تأثير فراوانى در پرهيز انسان از بدی» توجه به آگاهى خدا«. 1

قـرآن كـريم و «شايد يكى از رازهای تأكيد فـراوان در . به انجام كارهای خوب خواهد داشت

، تـأثير اخالقـى ايـن »های خرد و كالن انسان علم خدا به سراسر جهان و رفتار«بر » روايات

بـر علم خدا بر همه جهان و به طور ويژه «البته بررسى آثار كمى و كيفى دقيق . موضوع باشد

آثار توجه به 

علم خدا
آثار ياد خدا
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همچنين سنجش تجربـى . طلبدتری را در آيات و روايات مىهای ژرف، پژوهش»رفتار انسان

های ميدانى خاص خود است تا تأثير كمى و كيفى آنها هر يك از اين موارد نيز نيازمند تحقيق

  .در مقام عمل نيز سنجيده شود

خورد، ارتباط معناداری چشم مىدر ميان آثاری كه برای توجه به علم خدا در آيات و روايات به . 2

  .مشترك هستند» گناه و رذيلت بودن«خورد، جز اينكه همه در به چشم نمى

 های معنايى، قابل بررسى، پرفايده و با اينبا ديگر حوزه) آثار علم خدا(نسبت اين حوزه معنايى . 3

  .حال، كاری پيچيده است
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  .االسالميه دار الكتب: تهرانتفسير نمونه، ). 1371(مكارم شيرازی، ناصر و همكاران  .32

نامۀ نپايا ،»يىمعنا یهاحوزه بر تأكيد با قرآن در علم ىمعناشناس«). ١٣٩٠( شعبانى، نصرت .٣٣

  .، دانشكده علوم حديثارشد ىكارشناس

سـة آل مؤس: تحقيـقمستدرك الوسائل و مستنبط المسـائل، ). ١٤٠٨( الميرزا حسين، النوری .٣٤

  .السالم  سة آل البيت عليهممؤس: السالم، قم  البيت عليهم

 نىيالحسـ نيحسـ: تحقيق، والمواعظ الحكم ونيع). ١٣٧٦(الليثى، على بن محّمد  الواسطى .٣٥

  .ثيالحد دار: قم، رجندیيالب

، )مجموعـة وّرام(تنبيـه الخـواطر ونزهـة النـواظر  ).١٣٧٦( أبو الحسـين، وّرام بن أبى فراس .٣٦

  .التعارف ودار صعب دار: بيروت

: قمفرهنگ قرآن، ). 1379(هاشمى رفسنجانى، اكبر و محققان مركز فرهنگ و معارف قرآن  .37

  .مركز انتشارات دفتر تبليغات اسالمى

 ها نوشت پى
 

الِمينَ  ما كاِظمينَ  الَْحناِجرِ  لََدى الُْقُلوبُ  ِإذِ  اْآلِزَفةِ  َيْومَ  َأْنِذْرُهمْ  وَ «. ١ خائَِنةَ  َيْعَلمُ *  ُيطاعُ  َشفيعٍ  ال وَ  َحميمٍ  ِمنْ  لِلظ 

ُدورُ  ُتْخِفي ما وَ  اْألَْعُينِ  الص« . 
 لَمْ  وَ  أَ  َنْعَملُ  ُكنا الِذى َغيرْ  َصلًِحا َنْعَملْ  َأْخِرْجَنا َربَنا ِفيَها َيْصَطِرُخونَ  ُهمْ  وَ «: 38- 37: فاطر: و نيز بنگريد به. ٢

ْرُكم ا ُنَعم رُ  مرَ  َمن ِفيهِ  َيَتَذكِذيرُ  َجاَءُكمُ  وَ  َتَذكلِِمينَ  َفَما َفُذوُقواْ  الن ِصيرٍ  ِمن لِلظن  * ِإن  َ َماَواتِ  َغْيِب  َعلِمُ  اّهللاٰ وَ  الس 

ُدور بَِذاتِ  َعلِيمُ  ِإنهُ  اْألَْرضِ  الص«. 
.: نك» يىمعنا یهاحوزه رويكرد بامعناشناسى زبانى «در » های معنايى نسبت«برای اطالع بيشتر دربارۀ . ٣

  .16- 12: 1390ى، نصرت
ا«. ٤ ِذينَ  َيَأيهاِمينَ  ُكوُنواْ  َءاَمُنواْ  ال شُهَداءَ  بِالِْقْسطِ  َقو  ِ  َأوْ  َغنِيا َيُكنْ  ِإن اْألَْقَربِينَ  وَ  الَْوالَِدْينِ  َأوِ  َأنُفِسُكمْ  َعلىَ  لَوْ  وَ  ِهللاّٰ

ُ  َفِقيًرا َ  َفِإن  ُتْعِرُضواْ  َأوْ  َتْلُواْ  ِإن وَ  َتْعِدلُواْ  َأن الْهَوى َتتبُِعواْ  َفَال  بِهَما  َأْولىَ  َفاّهللاٰ   .»َخبِيًرا َتْعَمُلونَ  بَِما كَانَ  اّهللاٰ
 : بنگريد به. ٥

http://www.parset.com/News/ShowNews.aspx?Code=1009414 
http://rt.com/usa/news/authorities-sandy-storm-philadelphia-597/ 

َ  َعَرَف  َمن«. ٦ َمهُ  اّهللاٰ عاِم، ِمنَ  وَبطَنهُ  الَكالِم، ِمنَ  فاهُ  َمَنعَ  وَعظ يامِ  َنفَسهُ  وَعفا الط 1389كلينى، (» َوالِقيامِ  بِالص :

فتال  ؛1/66: 1376ورام بن ابى فراس،  ؛482ح، 380: 1400بابويه،  ؛ ابن112: 1414ديلمى،  ؛25ح ،2/237

  ).23ح ،69/288: 1412مجلسى،  ؛320: 1406نيسابوری، 
 ؛198 ۀخطب شريف رضى،.: و نك ؛7269ح ،428 :1376واسطى،  ؛7645ح :1360آمدی، (» َكف  َعَرَف  َمن«. ٧

  ). 44ح ،4/92 :1412مجلسى، 
 



دا «  ن«و » و  علم  سانداری  و  19|  از دیدگاه آیات و روایات» ا

 

 
ُ  آتاُهمُ  بِما َيْبَخُلونَ  الِذينَ  َيْحَسَبن  ال وَ «. ٨ ُقونَ  لَُهمْ  َشر  ُهوَ  َبلْ  لَُهمْ  َخْيراً  ُهوَ  َفْضلِهِ  ِمنْ  اّهللاٰ َيْومَ  بِهِ  َبِخُلوا ما َسُيَطو 

ِ  وَ  الِْقياَمةِ  ماواتِ  ِميراُث  ِهللاّٰ وَ  اْألَْرضِ  وَ  الس  ُ  .»َخبِيرٌ  َتْعَمُلونَ  بِما اّهللاٰ
٩.  ِ  ؛3ح ،4/43 :1389كلينـى، (» َمـْن َأْيَقـَن بِـالَْخَلِف َسـَخْت َنْفُسـُه بِالنَفَقـة«: -آلـه و عليه اّهللاٰ  صلى -َرُسوُل اّهللاٰ

ــه،  ابن ــى،  ؛1712ح ،2/62 :1404بابوي ــه،  ابن ؛898ح ،1/291 :1414طبرس ــعبۀ  ابن ؛10ح ،619: 1410بابوي ش

 :1398 ؛ همـو،5836ح ،4/393: 1404بابويه،  ابن.: ؛ و نيز نك1ح ،10/98: 1412مجلسى،  ؛109: 1404حرانى، 

 ،73/300: 1412مجلســى،  ؛138 :1370حلــى،  ؛12ح ،56 :1400همــو،  ؛55ح ،450 :1410همــو،  ؛21ح ،376

 ).1ح
ُ  ُيِحب  ال«. ١٠ وءِ  الَْجْهرَ  اّهللاٰ الَْقْولِ  ِمنَ  بِالس  كانَ  وَ  ُظلِمَ  َمنْ  ِإال  ُ   .»َعلِيماً  َسِميعاً  اّهللاٰ
: 1412الطبری، .: نك( شأن نزول ديگری هم درباره يكى ديگر از صحابه، ذيل اين آيه نقل شده است. ١١

 ).3/145: 1408؛ طبرسى، 222، ص5الجزء/4
ِ  َسبِيلِ  ِفي َضَرْبُتمْ  ِإذا آَمُنوا الِذينَ  َأيَها يا«. ١٢ المَ  ِإلَْيُكمُ   َألْقى لَِمنْ  َتُقولُوا ال وَ  َفَتَبيُنوا اّهللاٰ َتْبَتُغونَ  ُمْؤِمناً  لَْسَت  الس 

ْنيا الَْحياةِ  َعَرَض  َفِعْندَ  الد  ِ ُ  َفَمن  َقْبلُ  ِمنْ  ُكْنُتمْ  َكذلِكَ  َكثِيَرةٌ  َمغانِمُ  اّهللاٰ َ  ِإن  َفَتَبيُنوا َعَلْيُكمْ  اّهللاٰ  َتْعَمُلونَ  مابِ  كانَ  اّهللاٰ

  .»َخبِيراً 
َ  ِإن  َأْنُفَسُهمْ  َيْختاُنونَ  الِذينَ  َعنِ  ُتجاِدلْ  ال وَ «: 108-107: النساء.: نك. ١٣ اناً  كانَ  َمنْ  ُيِحب  ال اّهللاٰ َأثِيماً  َخو  *

ِ  ِمنَ  َيْسَتْخُفونَ  ال وَ  الناِس  ِمنَ  َيْسَتْخُفونَ  ُ  كانَ  وَ  الَْقْولِ  ِمنَ   َيْرضى ال ما ُيَبيُتونَ  ِإذْ  َمَعُهمْ  ُهوَ  وَ  اّهللاٰ  َيْعَمُلونَ  بِما اّهللاٰ

 .»ُمِحيطاً 
ُدورُ  ُتْخِفي ما وَ  اْألَْعُينِ  خائَِنةَ  َيْعَلمُ «. ١٤ الص« .  
ْثمِ  َكبائِرَ  َيْجَتنُِبونَ  الِذينَ «. ١٥  وَ  اْألَْرضِ  ِمنَ  َأْنَشَأُكمْ  ِإذْ  بُِكمْ  َأْعَلمُ  ُهوَ  الَْمْغِفَرةِ  واِسعُ  َربكَ  ِإن  اللَممَ  ِإال  الَْفواِحَش  وَ  اْإلِ

هاتُِكمْ  ُبُطونِ  ِفي َأِجنةٌ  َأْنُتمْ  ِإذْ  وا َفال ُأمقى بَِمنِ  َأْعَلمُ  ُهوَ  َأْنُفَسُكمْ  ُتَزكات«. 
ونَ  وَ  الناِس  ِرَئاءَ  وَ  َبَطًرا ِدَياِرِهم ِمن َخَرُجواْ  كَالِذينَ  َتُكوُنواْ  َال  وَ «. ١٦ َسبِيلِ  َعن َيُصد  ِ ُ  وَ  اّهللاٰ » مُحيٌط  َيْعَمُلونَ  بَِما اّهللاٰ

 ).47 :نفالاال(
ِ  رسولُ . ١٧ ، أبا يا«: آله و عليه اّهللاٰ  صلى اّهللاٰ قِ  َذرات  َ َ  َتخَشى أنكَ  الناَس  ُترِ  ال و اّهللاٰ  »فاِجرٌ  َقلُبكَ  و َفُيكِرُموكَ  اّهللاٰ

، 2/295: 1389؛ كلينى، 32و خطبۀ  276حكمت: 1369شريف رضى، .: و نك 111، ح1/109: 1408نوری، (

  ).121، ح1/112: 1408؛ نوری، 7ح
ُ  َعَرَفهُ  إذا َعبدٍ  َعَلى ما... « :السالم عليه الّصادقُ  اإلمامُ . ١٨  ).106، ح106/ 1: 1408نوری، (» ... الناس َيعِرَفهُ  أّال  اّهللاٰ



ش تان –دوم ماره - ھارمسال  – یاخال  ی ژپو  ١٣٩٢ز



ش تان –دوم ماره - ھارمسال  – یاخال  ی ژپو  ١٣٩٢ز
 

 حقوق حيوانات از منظر اسالم

محسن جوادی
*
   

ر مسعودیاصغ
**
   

  چكيده

آن را در زمـره  ،اسالم به حقوق حيوانات و عدالت نسـبت بـه آنهـا اهميـت زيـادی داده

نفقه حيـوان كـه شـامل . داند مىرا در برابر حيوانات مسئول  و همگان ،دانسته» اّهللاٰ  حق«

؛ بـه دليـل واجـد شـعور اسـتحقوق حيوان  ترين مهمشود، از  تغذيه، مسكن و درمان مى

او ن و احساس داشتن حيوان، هر نوع كاری كه موجب آزار و اذيت جسـمى و روحـى بود

مانند زدن، داغ نهـادن، مثلـه كـردن، بـار كشـيدن و  ،و اسباب رنج او را فراهم آوردشود 

 ايـن امـور. يسترنج دادن هنگام ذبح روا نو سواری بيش از توان، دوشيدن با ناخن بلند، 

زشت و شيطانى شمرده شده است و همواره بر رفتار مشفقانه، صادقانه و عادالنه با حيوان 

و جـدايى افكنـدن بـين بر او نيرنگ زدن  وكردن حيوان لعن همچنين . شده است تأكيد

جانـداراِن  هپناه دادن بنيز  .تنهى شده اسكه از آن ناپسند است ری وحيوان و نوزادش ام

بايـد از حيـوان . رده شـده اسـتپسـنديده شـم اند انسان پناه آورده ه به منزلكآزارى  بى

سازى و به جان هـم  عقيملذا  .برداری صحيح كرد و حق كاميابى او را ناديده نگرفت بهره

. ما مكلف بـه رعايـت حقـوق حيوانـات هسـتيم ،در اسالم .استاپسند نانداختن حيوانات 

 .دكـر هـا اسـتفاده مـى حل حيوانـات و راهتى بـرای بيـان حقـوق از هر موقعي) ص(پيامبر 

هى، استفاده شـده و برای رعايت حقوق حيوانات از ثواب و عذاب اال ،در اسالمهمچنين، 

هـا  ها در رعايت حقـوق حيوان اگر انسان. شده است به اجر و مزد اخروی و معنوی استناد 

اسالم به حيوانـات  توجه. شوند ارند و در روز قيامت، مجازات مىك وتاهى ورزند، معصيتك

در . دشـو گوشت و حيوان مشرف به مـرگ هـم مـى و شامل حيوان حرام توجه عام است

  .های احكام نيز اشاره شده است بيان حقوق به علت رافزون ب ،اسالم

  .محيطى اخالق زيست، حقوق، حيوانات، اسالم :ها واژه كليد

                                                            
 .قم دانشگاهاستاد فلسفه  *

 .  و رئيس دانشگاه جامعه المصطفى العالميه واحد كابل دانشگاه قرآن و حديث قمآموخته  دانش **



ش  | 22 ی  ژپو تان –دوم ماره –ھارم سال –ی اخال  ٢١٣٩ز

  مقدمه

دانـد  مىاو خود را برترين موجود هستى  .استسبد هستى گل سر در زمين و انسان خليفه خداوند

او در برابـر . ای دارد انسان مسـئوليت گسـترده و هستى برای او آفريده شده است؛ ولى در اسالم،

 ،ليتئومس تب اسالمكدر م. گوست ل و پاسخئوخداوند، مردم و طبيعت و ساير مخلوقات مس خود،

بـاره هـر از مسئوليت فقهى و حقوقى آدمى دره ناشى كاساس نيست، بل احساساتى و بى ىموضوع

ارگاه خلقت در مسير خير و دخالت در اهداف عاليه انسـانى قـرار كه به نوعى در كموجودی است 

  .اند لّف و مسئولكها در مقابل آنها م د و انساندارندر دين مقدس اسالم جانداران حقوقى  .دارد

ــَولىَ " :فرمايــد م مىريكــقــرآن  ــ  َســَعى  َو ِإَذا َت الَْحــْرَث َو  كفــِى اْألَْرِض لِيْفِســَد ِفيَهــا َو يْهلِ

ُ َال يُ  النْسلَ  نـد و كچـون از نـزد تـو بـازگردد، در زمـين فسـاد ؛ )205: بقـره( "ِحـب الَْفَسـادَ َو اّهللاٰ

  .ها را نابود سازد، و خدا فساد را دوست ندارد شتزارها و دامك

يـه شـريفه فســاد را بـه كشــتزار و دام نسـبت داده و نســل را بـه صــورت مطلـق بيــان در آ

  .كه اعم از نسل حيوان و انسان است ،دهكر

هــى مــردم را بــه تقــوای اال ،ای كــه در آغــاز خالفتشــان ايــراد كردنــد در خطبــه) ع(علــى 

ــيه ــرزمين توص ــر س ــان را در براب ــد و همگ ــ فرمودن ــات مس ــمردندئوها و حيوان ــدا  :ل ش از خ

هـا  ه شـما در پيشـگاه خداونـد مسـئول بنـدگان و شـهرها و آبـادیكـنيد كبترسيد و تقوا پيشه 

، البالغـه نهج( پرسـى خواهيـد شـدو حيوانـات بازهـا  حتـى از خانـه) از همـه چيـز(هستيد، زيـرا 

 .)167خطبه 

را نيـز بـه عهـده مسـئوليت تـرين  عظيمتـرين مخلـوق خداونـدى،  عظمـتبامثابه انسان به 

از  ... مســكن، توليــد مثــل و چــه حــق حيــات، تغذيــه،گر .)27/24 :1385جعفــری، ( دارد

ولـى گروهـى دانسـته يـا ندانسـته بـه حقـوق  ،تـوان آن را ناديـده گرفـت ت كه نمىحقوقى اس

 گـاه هـزاران. كننـد از زيـر بـار مسـئوليت عظـيم االهـى شـانه خـالى مى كرده،حيوانات تجاوز 

شـود، غافـل از آنكـه آشـيانه هـزاران حيـوان ويـران  مىريـق يا طعمـه حهكتار جنگل تخريب 

  .شوند مىآواره و نابود  ساكنان آنهاو شده 

واالنعـام ": اند نسـان آفريـده شـدهحيوانـات بـرای ا همچنين در قرآن كريم آمـده اسـت كـه

بــه معنــاى گرامــى نبــودن آنهــا نــزد  ايــن مطلــب بــه هــيچ روىامــا ؛ )5 :نحــل( "مكــخلقهــا ل

  .خداوند و ناديده گرفتن حقوق آنها نيست

قبــل از بيــان  .يمكنــاز منظــر اســالم بيــان را حقــوق حيوانــات كوشــيم  مقالــه مى در ايــن

  .پردازيم حقوق حيوانات به ذكر چند نكته و اهميت اين حقوق مى
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هـا نيسـت؛ زيـرا سـاختار فكـری و حقوق مساوی يا مشابه با انسان منظور از حقوق حيوانات،. 1

حيوانـات بـه الگوهـای پيشـرفته اجتمـاعى و . هاستتر از انساناجتماعى حيوانات بسيار ساده

به آزادی، نور مناسب، فضای كافى برای نشان دادن رفتارهای طبيعى  سياسى نياز ندارند، بلكه

ا خودداری كردن از زيـر پـا وظيفه م. نوعان خود نياز دارندخود، غذای طبيعى و همراهى با هم

  .گذاشتن حقوق طبيعى حيوانات است

طور كه به حقـوق انسـانى تمـام  ها نيست؛ هماناحترام به حقوق حيوانات مستلزم عالقه به آن. 2

گذاريم، در حالى كه الزم نيست آنها را دوسـت كه با آنها در ارتباط هستيم، احترام مى افرادی

  .شده است تأكيدشفقت و مهربانى با حيوانات  ربهرچند در اسالم . داشته باشيم

 ،اينحق خود را نـدارد؛ بنـابر حيوانات، حق حمايت است، زيرا آنان قدرت مطالبه مراد از حقوق. 3

  .مكنيما مكلف هستيم به حمايت از آنها اقدام 

  اهميت حقوق حيوان

سيره پيامبر و بزرگان دين بيانگر . حقوق حيوانات در اسالم سفارش زيادی شده است خصوصدر 

، يستبا توجه به اينكه حقوق حيوانات قابل اسقاط ن. استعنايت آن بزرگواران به حقوق حيوانات 

 ؛ در حـالى كـه دراسـتكند؛ زيرا تنها راه خروج از عهده آن، انجـامش  اين، وضعيت را دشوار مى

ايـن سـخن  ،رو از اين. حق، از انجامش سر باز زدتوان با جلب رضايت صاحب  ها مى انحقوق انس

م مـا َتـأتوَن إلـى كـلَو ُغِفَر لَ " :فرمودد كه در بيانى ظريف شو بهتر تبيين مى) ص(پيامبر  ارزشمند

بسـيارى از نيد، بـر شـما بخشـوده شـود، ك ه به حيوانات مىكاگر ستمى  ؛"ثيراكم كالَبهائِم لَُغِفَر لَ 

شـهرى،  ؛ محمـدى رى24973، ح9/66: 1409متقـى هنـدى، ( گناهان شما بخشوده شده اسـت

  .)4520، ح3/1344 :1379

ابّـَة تقـولُ ": فرمايـد مى برای داشتن صاحبى نيكـو از دعای حيوان )ص(پيامبر خدا  الد إن : اللُّهـم

ُلنى ما ال اطيـقُ : ِصْدقٍ  كاْرُزقنى َملِي خـدايا: گوينـد حيوانـات مـى ؛"يْشبُِعنى، ويْسِقينى، وال يَحم !

 ند و بيش از توانم بر من بار ننهـدكه مرا از آب و غذا سير كسى كن؛ كصاحب خوبى نصيب من 

  .)2477، ح2/289: 1413صدوق، (

ز گـرفتن آنهـا بـه جـای پا و پيـر نيـز توجـه دارد و ا سـتهكبه حيوانـات بيمـار و ش) ع( على 

ــز ــىك ــدك ات نهــى م ــن : ن ــرا اي ــزي ــار مســتلزم حرك ت دادن در مســيری طــوالنى اســت و ك

ــد بى ــد ش ــت خواهن ــاتى در راه اذي ــين حيوان ــد چن ــًة، َوَال «: تردي ــْودًا، َوَال َهِرَم ــَذن َع َوَال َتْأُخ

نــد كــه حيوانــات را بــه ك مــى تأكيــدارگزارش كــو بــه » ُســوَرًة، َوَال َمْهُلوَســًة، َوَال َذاَت َعــَواركمَ 

و بــر آن مگمــار «: ار و امــين بســپارد، تــا آنهــا را آزار ندهــدكفــردی خيرخــواه، مهربــان، درســت



ش  | 24 ی  ژپو تان –دوم ماره –ھارم سال –ی اخال  ٢١٣٩ز

نشــان  نــد و زياكه نــه بــر آنــان درشــتى كــاری نگاهبــان كجــز خيرخــواهى مهربــان، و درســت

 اهميــت حقــوق حيوانــات و عــدالت. »شــان گردانــد شــان ســازد و نــه خسته نــه مانده رســاند و

در مقابــل تمــام ) ع(ه علــى كــواقــع شــده  تأكيــدبــه حــدی محــل اســالم  نســبت بــه آنهــا در

نــاروا  ای بــه گانــه، حاضــر بــه گــرفتن پوســت جــويى از دهــان مورچــه هســتى و اقلــيم هفــت

ـبَْعَة بَِمـا َتْحـَت َأْفالَ «: نيست لَْو ُأْعِطيـُت اْالَقـالِيَم الس ِ َ ِفـىكَواّهللاٰ َنْمَلـة  َهـا، َعَلـى َأْن َأْعِصـى اّهللاٰ

  )224نهج البالغه، خطبه( .»َأْسُلُبَها ِجلَْب َشِعيَرة َما َفَعلُْتهُ 

ــدا  ــول خ ــوص) ص(رس ــوان بى در خص ــوق حي ــتن حق ــده انگاش ــت نادي ــا نيس و در  اعتن

ديدنـد شـترى  كـهاسـت از جملـه ايـن مـوارد زمـانى كـرده اسـت؛ گيـری  ختلف موضعموارد م

ــته ــى بس ــر در منزل ــدون آن را ب ــد، ب ــان ــو ه آب وك ــى، جل ــند یعلف ــته باش ــ! آن گذاش ر از امبپي

َ فــى ": دكــرترســى دعــوت و صــاحبش را بــه خداگفــت شــكايت حيــوان ســخن  أَال َتتقــى اّهللاٰ

ُ تعـالى إياهـا؟ كـكهذِه الَبهيَمِة الّتى َملّ  آيـا دربـاره ؛ "ُتجيُعـُه وُتْدئُبـهُ  كا إلَـى أنّـكفإنّـُه َشـ! اّهللاٰ

او از درد ! ترسـى؟ تـو گذاشـته اسـت، از خـدا نمـىختيـار ه خداونـد در اك) حيوانى(زبانى  اين بى

ــى  ــو رنج ــىك ــه وى م ــ ه ب ــن ش ــزد م ــانى، ن ــايت كرس ــدی، ( ردك ــى هن ، 9/67: 1409متق

  .)24982ح

َ فيهـا؟ امـا أن تعلَِفهـا ": و در جای ديگر فرمودنـد أيـن صـاحب هـذه الراحلـة؟ أال تتقـى اّهللاٰ

ــها ــى لنفس ــى تبتغ ــَلها؛ حت ــا أن ترس ــانه( "و ام ــوان ). 24983، ح9/67 :م ــن حي ــاحب اي ص

! اى؟ ردهكـه بـا ايـن حيـوان كـترسى بـه خـاطر ايـن رفتـارى  هى نمىاز عذاب اال جاست؟ آياك

ــدار ــا آب و علــف او را ت ــا  كي ــرايش مهي ــين و ب ــبب ــا خــودش ك ــردان ت ــا آن را آزاد گ ن، و ي

  .چيزى براى خوردنش بيابد

ــديث ــن ح ــدا  ،در اي ــول خ ــوان) ص(رس ــاحب حي ــه ص ــدار ب ــمن هش ــوی  ض دو راه جل

هـم م نكتـه. را رهـا كنـد يـا آن ،دكنـدهد كه يا به تغذيـه حيـوان توجـه  صاحب حيوان قرار مى

بلكـه از رنـج و درد شـتر  ،كنـد بـه ناراحـت شـدن درونـى اكتفـا نمى) ص(اين است كه پيـامبر 

بـا ايـن بيـان كـه خداونـد ايـن را در اختيـار تـو گذاشـته وجـدان  ، وو شكايت آن سخن گفتـه

و بـه  اسـتهـای االهـى  هـا امانت عمتندهـد كـه ايـن  به اين مطلب سـوق مى صاحب شتر را

  .ندككه توجه دائمى صاحب شتر را به حقوق حيوان جلب  استدنبال اين 

آتـش  ای مسـتوجب زمـانى حكايـت زنـى را كـه بـه خـاطر بسـتن گربـه )ص(خـدا رسول 

َبِت اْمرأٌة فـى ِهـر َرَبطتْـُه حتّـى مـاَت، ولـم ُتْرِسـلُْه فيأ": كند بيان مى شده َل ِمـن ِخشـاِش كـُعذ

ه كــزنــى بـه ســبب آن ؛)عــن جـابر 43695ح ،16/7 :همـان(" كاألرِض، فوَجَبـْت لَهــا النّـاُر بــذل
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يفـر كُمـرد، نـد و بـدين سـبب كار كداد بـراى غـذاى خـود شـ اى را بسته بود و اجازه نمـى گربه

  .گشت]  دوزخ[داده شد و مستوجب آتش 

استفاده پيـامبر بـرای رعايـت حقـوق حيوانـات از هشـدار عـذاب االهـى، ضـمانت اجرايـى 

  .برد حقوق حيوانات را باال مى

وقتـى " :حضـرت، چنـد شـتر بـه او بخشـيد و فرمـود. آمـد) ص( سوادة بن ربيع نـزد پيـامبر

هـا را  تـا غـذاى چارپايـان را خـوب بدهنـد و ناخنن كـپيش اهل خـود رفتـى، بـه ايشـان امـر 

 :تــا بىســعد،  ابــن( دكننــزخــم ن بگيرنــد تــا هنگــام دوشــيدن، پســتان آنهــا را خــراش ندهنــد و

  .)184و  7/48

. مـوى پيشـانى اسـبان را نچينيـد، زيـرا خيـر در آنهاسـت: فرمـود مـى) ص( رسول رحمـت

بـاِن  ايـن يـال، در تابسـتان نيـز سـايه( دكنـ هـا را گـرم مـىموى يال آنهـا را مچينيـد، چـون آن

مجلســى، ( هاســتپــران آن زيــرا پشــه ،نيــدكوتــاه نكو دم آنهــا را نچينيــد  .)ســتها گــردن اسب

  ).363و  3/352 :تا بىاثير،  ابن ؛25، ح64/173، 1403

حقــوق حيوانــات توجــه  بــهزوايــای مختلفــى از در اســالم  يــابيم كــه مىاز ايــن روايــات در

شـود كـه انسـان شـاكر نبايـد بـه حيوانـات آزار برسـاند و  شده است، و به اين نكـات توجـه مى

ــا ناخن ــا دوشــيدن شــير ب ــزرگ یه ــوانرســاندن ضــمن آزار  ،ب ــه حي ــد  ،ب ناسپاســى از خداون

ت اهميـ .بـه چيـزی كـه وسـيله بركـت شـده آسـيب و آزار برسـانيمنبايـد . هسـتسبحان نيز 

. انـد اّهللاٰ دانسـته ه در مـواردی، آن را در زمـره حـقكـجاسـت ر فقه اسـالمى، تـا آنحق حيوان د

ــ: نويســد در بحــث وديعــه مــى ،جــواهرصــاحب نجفــى،  ه كــحيــوان، بــه شخصــى  كاگــر مال

نيسـت و آب  پـذيرفتنىحيوان را بـه امانـت گرفتـه، بگويـد بـه آن آب و علـف نـده، دسـتور او 

: 1367نجفــى، ( رعايــت شــود اّهللاٰ  حــق اجــب اســت؛ زيــرا بايــدو علــف دادن حيــوان، و

27/111(.  

پــردازيم تــا ضــمن توجــه اســالم بــه  ر بــه حقــوق مختلــف حيــوان مىاختصــاجــا بــه در اين

  .يمشوگستره حقوق حيوانات، به اهميت و جامعيت اين دين آسمانى بيشتر واقف 

  حق تغذيه

ديق صـدقات، غـذا حقوق حيوان بر صاحبش، تأمين غذای حيوان است؛ يكى از مصا ترين مهماز 

دادن به حيوانات ذكر شده و برای آن ثواب بسياری زيادی وارد شده است كـه نشـان از اهميـت 

هـاى  ردن نيازهاى ضـرورى و احتيـاجكقرآن كريم به فراهم  .دادن اسالم به تغذيه حيوانات دارد

ة ال َتْحِمـُل كَو " :ده استكرر كها ذ نار انسانكآن را در  ،ردهكها اشاره  حياتى حيوان َأيْن ِمـْن َدابـ
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ُ يْرُزُقها َو ِإيا ِميُع الَْعلِيمُ  ْم وَ كِرْزَقَها اّهللاٰ ه قـدرت حمـل كاى  چه بسا جنبنده ؛)60: بوتكعن( "ُهَو الس

  .و او شنوا و داناست دهد رد، خداوند، او و شما را روزى مىروزى خود را ندا

اّهللاٰ يرزقهـا و «: اسـتبـر عهـده خداونـد  روزى انسـان و حيـوانكه تصريح شده است  همچنين

ِ ِرْزُقها": داند دهنده حيوانات مى خداوند خود را روزى. »مكايا  "َو ما ِمْن َدابٍة ِفى اْألَْرِض ِإال َعَلى اّهللاٰ

ٍة ال كـَو ": حيوانات توان حمل روزى خـود را ندارنـداز و از طرفى بسيارى  )6: هود( َأيْن ِمـْن َدابـ

  ).60: بوتكعن( "ِرْزَقَهاَتْحِمُل 

نـار كه آن را در كـاى  هـاى حيـاتى حيوانـات دارد، بـه گونـهاى بـه نياز عنايـت ويـژه اسالم

 مْ كدسـتور بـه َواْرَعـْوا َأنَْعـامَ  ُلـواكقـرآن كـريم پـس از دسـتور  نيازهاى حياتى بشر آورده است؛

ــت ــامَ ك": داده اس ــْوا َأنَْع ــوا َواْرَع ــكُل ــى َذلِ ــا كْم ِإن ِف ــه( "تٍ َآلي ــى”) 54: ط ــاى “ رع ــه معن ب

ــت ــدن اس ــام”. چراني ــوا أنع ــى، دام“مكارع ــه  ؛ يعن ــود را ب ــاى خ ــات ه ــا از نبات ــد ت ــرا ببري چ

  .ندكنشده تغذيه  رويانيده

اُس بـه ذكـركـای ديگـر پـس از يأْ  در آيه نْعـاُم پرداختـه اسـت ُل النـ ِإنمـا َمَثـُل الَْحيـاِة " :اْألَ

نْيا  ـا يأْ ماٍء َأنَْزلْناُه كالد ـماِء َفـاْخَتَلَط بِـِه َنبـاُت اْألَْرِض ِمم نْعـامُ كـِمَن الس اُس َو اْألَ يـونس( "ُل النـ :

نْعـامِ كـپس از َمتاعـًا لَ  ،در مورد ديگر ).24 نْعـامِ كـَمتاعـًا لَ " :اسـت شـدهْم ذكـر كْم، ِألَ  "مْ كْم َو ِألَ

  .)32: ؛ عبس33: نازعات(

تواند دليـل  مى ،خود ،د و تقدم انعام بر انفسكن را ذكر مىای ديگر ابتدا انعام و سپس انفس  در آيه

تـوان  مىنيـز  "مكن علـيكلوا مما امسـكف"از آيه  .كنداسالم به تغذيه حيوان را بيان دادن اهميت 

براى خود آنها كنار بگذارد، را ارى كار درندگان شكاستفاده كرد كه الزم است انسان قسمتى از ش

. ار براى شما حالل اسـتكيعنى قسمتى از آن ش. براى تبعيض است“ نكمما امس”در “ من”زيرا 

  .ننده باشدكاركرسد قسمت ديگر، به مناسبت مورد، بايد از آن حيوان ش به نظر مى ،بنابراين

ــابودى حيوانــات نقــش دارد رو بــر انســان الزم اســت بــه خــاطر  از ايــن .گنــاه انســان در ن

َو لَـْو " :فرمايـد مى خصـوصقـرآن در ايـن . دكنـ اجتنـاب جلوگيری از نابودی حيوانـات از گنـاه

ُ الناَس بِمـا  ةٍ   َعلـى كَسـُبوا مـا َتـرَ كيؤاِخُذ اّهللاٰ هـر گـاه خداونـد ؛ )45: فـاطر( "َظْهِرهـا ِمـْن َدابـ

اى را بــر پشــت زمــين بــاقى  نــد جنبنــدهكانــد مجــازات  ه انجــام دادهكــارهــايى كمــردم را بــه 

  !نخواهد گذاشت

شـود، يعنـى آنـان هـم بـه  را شـامل مـى ،انسـاناز جملـه غير ،اى جنبنـدههـر " دابـة"تعبير 

  .ها از ميان خواهند رفت خاطر مجازات انسان

اگـر كسـى حيـوانى را مالـك  هكـنفقـه حيوانـات آمـده اسـت  خصـوصدر متون فقهى در 

پرنـده . گوشـت حـرام گوشـت باشـد يـا سـت؛ خـواه حـاللشود، رسيدگى و نفقه آن حيوان بر او
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 مبسـوطدر طوسـى .  ... زيـرا هـر كـدام بـرای خـود حرمتـى دارنـد. ده نيز فرقى نداردو غيرپرن

ل لحمهـا، كـل لحمهـا او اليؤكـانـت ممـا يوكبهيمـة فعليـه نفقتهـا سـواء  كاذا مل": نويسد مى

  .)6/47 :1378طوسى، ( "والطير وغير الطير سواء الن لها حرمة

و در ايـن كنـد حيـوانى شـود، واجـب اسـت هزينـه آن را بـرآورد  كگـاه شـخص، مالـ هر

ه گوشــت آن را كــشــود خــورد و حيــوانى  ه گوشــت آن را مــىكــم، فرقــى بــين حيــوانى كــح

ايــن  .زيـرا حيــوان حرمـت دارد. پرنـده مسـاوى اســتو پرنــده و غير. شـود خــورد، نيسـت نمـى

كليـدی  ای نكتـهو در روايـات زيـادی بـه آن تصـريح شـده اسـت  داردحيوان حرمـت كه ه نكت

حيـوان : فرمـود مـى) ص( شـنيدم رسـول خـدا گويـد ابـوذر مـى: است اتدر رعايت حقوق حيوان

نـد و سـيرابم سـازد و مـرا كه اهـل راسـتى باشـد و سـيرم كـى كبه من مـال! پروردگارا گويد مى

  .)2، ح11/476: 1409حر عاملى، ( ند، روزى نماكارى افزون بر توان وادار نكبه 

تـوان بـه اهميـت تغذيـه و رابطـه حيـوان بـا خـالق  از اين روايـت و روايـاتى ماننـد آن مى

ــرد ــى ب ــعور آن پ ــتى و درك و ش ــامبر .هس ــم پي ــود از اين)ص( اعظ ــى فرم ــ، نه ــه را ك ه آنچ

 :1403 ؛ مجلســى،2/267 :تــا دميــری، بى(نــد، بخورنــد ك بــا دســت و دهــان حمــل مــى مورچــه

ــِرْى، ؛ 12، ح64/261 ــا بىُدِمي ــ ).2/370 :ت ــديث ب ــن ح ــت رایاي ــالش و دس ــه  ت ــج مورچ رن

  .شده استقائل ارزش 

  )ص( ويى به حيوانات از ديدگاه پيامبركپاداش ني

ردن بـه حيوانـات، پـاداش دارد؟ كآيا خوبى  پرسيدند) ص( ه از رسول خداكدر روايت آمده است 

؛ 2/378 :تـا بىُدِميـِرى، ( »اى، اجرى اسـت جگرتشنهردن هر صاحب ك كبراى خن! آرى«: فرمود

؛ 4532، ح3/1346 :1379شـهرى،  محمـدى رى: .كن؛ و نيز 24، ذيل ح65/65: 1403مجلسى، 

  ).31/359: 1367نجفى، 

پيغمبـر  .اى نـزد او آمـد گرفـت، گربـه ه وضـو مـىكـه پيـامبر اسـالم هنگـامى كـاند  نوشته

سـپس  .ظـرف آب را بـه طـرفش بـرد و گربـه آب نوشـيد .ه آن حيـوان تشـنه اسـتكدانست 

  ).160، ح16/293 :1403جلسى، ؛ م2/384 :تا بىُدِميِرى، ( ايشان نيز وضو گرفت

  آمرزش به سبب سيراب كردن سگ

ه بر سر چاهى كاى را ديد  اره، سگ تشنهكبد زنى: ه فرمودكنقل شده است ) ص( از رسول اعظم

آورد و آن را به فش خود را دركآن زن . شود كه از تشنگى هالكزند و چيزى نمانده بود  له له مى

خداوند به خاطر احسان . ردكشيد و سگ را سيراب كروسرى خود بست و به وسيله آن از چاه آب 
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 :تـا بىُدِميرى، ؛ 4532، ح3/1346 :1379شهرى،  رى محمدى( اين حيوان، گناهان او را آمرزيد به

  .)24، ذيل ح65/65 :1403؛ مجلسى، 31/359: 1367نجفى، ؛ 2/378

ايـن داسـتان را بـه صـورت شـعر بيـان ) 175: 1370خزائلـى،( سعدی در بـاب دوم بوسـتان

  :استكرده 

  

كند حيوان را سيراب  گيرنده الزم است بر امانت" :نويسد در بحث وديعه مى ،جواهرصاحب نجفى، 

تـوان بـر آن تحصـيل اجمـاع  ه مىكالى نيست؛ بلكم اختالف و اشكدر اين ح. دهدو آن را علف 

ه عادت است براى حيوان فراهم آورد؛ زيرا اين كگونه  ه بايد آب و علوفه را آنك ابه اين معن. ردك

، او را بـه ايـن كخواه مال. ه وى به آن امر شده استكهاى حفظ است  ها و ضرورت ار از بايستهك

اگـر  :نويسد ين باره مىامحقق حلّى نيز در . )27/108: 1367نجفى، ( داده باشد، يا خيرار فرمان ك

گيرنده، پذيرش سخن او روا نيست، بلكه بر او  مالك حيوان بگويد به آن آب و علف نده، بر امانت

  .)2/103: رايع االسالمش: 1408حلى، ( دهدواجب است حيوان را آب و علف 

خداونــد تبــارك و تعــالى ســيراب كــردن  :اســتچنــين آمــده م در روايــات كــدليــل ايــن ح

ای را سـيراب كنـد خـواه حيـوان باشـد  تشـنه دوسـت دارد و هـر كـه جگـرِ ای را  جگر هر تشنه

ــر آن ــواه غي ــايه و خ ــر س ــت در زي ــد او را در روز قيام ــت( خداون ــى) رحم ــرار م ــود ق ــد خ  ده

؛ 4532، ح3/1346 :1379شــــهرى،  ؛ محمــــدى رى24، ذيــــل ح65/65: 1403مجلســــى، (

م كـتوانـد اشـاره بـه فراگيـرى ح مـى »بـد حـّراءكونـه ذا كل«عبـارت . )31/359: 1367نجفى، 

ــورا ــداران خ ــه جان ــوراى و غيركنســبت ب ــه كخ ــه مهرورزان ــه جنب ــاظر ب ــئلهى و ن ــد مس و  باش

رى بـراى انسـان ندارنـد و ه زيـان و خطـكـ ،هلـىام يادشـده را بـه جانـداران غيركـتوان ح مى

ــى ــد نم ــترش داد پدي ــد، گس ــاملى ( آورن ــانى(ع ــهيد ث ــه و  ،2/250 :1413، )ش ــث اطعم بح

  .)اشربه

 غصب علوفه برای نجات جان

و  اسـتدر اسالم حق مالكيت و سلطنت هر فرد بـر امـوالش محتـرم و تصـرف غاصـبانه حـرام 

تصرف در امـوال ديگـران بـرای نجـات جـان هى است؛ ولى شخص غاصب مستوجب عذاب اال

 .استطور كه اين كار برای نجات جان انسان جايز  همان ؛حيوان تجويز شده است

 بــرون از رمـــق در حيـاتش نيافت   يكــى در بيابان سـگى تشـنه يافـت

 دستار خـويشچو حبل اندر آن بست    كله دلــو كـــرد آن پسنديده كـش

 ســگ ناتــــوان را كـمــى آب داد   به خدمت ميان بسـت و بـازو گشـاد

 كــــه ايــزد گـــناهان او عفـو كرد   خبـــر داد پيغمبـر از حــــال مــرد 
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اگـر مالـك حيـوان، آذوقـه نداشـته باشـد و تنهـا نـزد  :در اين باره عالمه حلى آورده اسـت

ده و بـا توانـد او را اجبـار كـر ورزد، مالـك مـى شخصى يافت شود كه از فـروش آن امتنـاع مـى

 :1413حلـى، ( غصب، آذوقـه حيـوان را هماننـد تهيـه غـذا بـرای حفـظ جـان خـود تهيـه كنـد

  .)31/396: 1367نجفى، ؛ 3/118االحكام،  قواعد

انسـان و حيـوان در احتـرام روح و  زيـرا: "گويـد فاضل هندی در بيان علـت ايـن حكـم مـى

ـــزوم نفـــى ضـــرر مشـــترك ، رهكتـــذدر  .)7/612: 1416فاضـــل اصـــفهانى هنـــدی، ( "ندا ل

ار كـاى غصـبى بـه  شـتى، تختـهكاگـر در سـاخت : اسـت آمـده روضهو  كمسال، المقاصد جامع

. ار واجـب اسـتكـنـدن آن تختـه، نفـس محترمـى از بـين نـرود، ايـن كه با كرود، در صورتى 

غاصـب رفتـه باشـد؛ ولـى اگـر شـخص غير اركـشـتى بـه كه تخته در قسمت بـاالى كمثل اين

نـده شـدن تختـه غصـبى، كشـتى باشـد و بـا كه از غصب آگاهى نـدارد، داراى حيـوان در آن ك

م، كـار واجـب نيسـت و بنـا بـه گفتـه محقـق اردبيلـى، در ايـن حكـجان آن به خطر افتد، اين 

اختالفــى نيســت؛ زيــرا جــان حيــوان محتــرم اســت، خــواه از آِن غاصــب باشــد يــا از آن غيــر 

  .)37/77: 1367نجفى، (

  ن حيوان بر وضوتقدم جا

ت چنان اهميتـى دارد كـه در انماز در اسالم ستون و عماد دين معرفى شده است و در ميان عباد

حال اگر مقداری آب باشد كه تنها . يكى از مقدمات نماز طهارت است. شود هيچ حالى ساقط نمى

ت و حـق كفايت كند، در مزاحمت ميان عباد برای يكى از دو عمل طهارت و رفع تشنگى حيوان

اند آب را بايد برای حيوان استعمال  اند و فرموده حيوان فقها تبديل طهارت مائيه به ترابيه فتوا داده

را برخى از باب نفس محترم و  البته جواز تيمم و سيراب كردن حيوان. دكركرد و برای نماز تيمم 

از شرايط : گويد باره مى شهيد ثانى در اين .اند كرده طرحبرخى از باب حفظ مال و دفع ضرر مالى 

ای گرچه حيوان باشد به وجود آمده و يـا  جواز تيمم، ترس از عطشى است كه برای نفس محترمه

ن و شواهدی، به وجود آيد و در آنجـا آبـى يافـت ئد به طور معمول و يا بر اساس قرارو انتظار مى

 .)1/448: 1372جبلى عاملى، ( نشود

ــد محقــق حلــى ــى، ( برخــى مانن موســوی عــاملى، (صــاحب مــدارك  و )1/368: 1364حل

ــى )2/195: 1410 ــى، ( و محــدث بحران ــاز ) 4/290: 1363بحران ــر ني ــى ب ــيمم را مبتن ــواز ت ج

 .اند دانستهبه حيوان و دفع ضرر مالى 

تعـارض پـيش بيايـد  ،اگـر ميـان دو حيـوان، مثـل سـگ و گوسـفند معتقد استشهيد ثانى 

 :1413عــاملى، (كــافى نباشــد گوســفند مقــدم اســت و آب و غــذا بــرای رفــع تشــنگى هــر دو 

بــرداری از  بهــره بــه موجــب امكــان ذبــح گوســفند و ،جــواهرصــاحب نجفــى، ولــى  ،)12/120
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فيـه منـع، بـل قـد يقـال باولويـة ": نويسـد كنـد و مـى آن در تقـدم گوسـفند اشـكال مى گوشت

تـوان گوسـفند  زيـرا مـى .)36/436: 1367نجفـى، ( "لـبكان ذبـح الشـاة بخـالف الكلب المكال

  .ن نيستكسگ، مم خصوصار در كرد، ولى اين كرا سر بريد و از آن استفاده 

  جواز وقف مال برای غذای حيوانات

از جمله مـواردی . يستمتعلق وقف بايد امر راجح و پسنديده باشد و وقف در امر ناپسند، صحيح ن

حلـى پـس از  .حيـوان اسـتكه در اسالم به آن اشاره شده و جالب توجه است، جواز وقف برای 

، حكـم بـه )ع( و سـاير ائمـه) ص( مرقد شريف پيامبر اشاره به جواز وقف برای خدمت به كعبه و

 .)2/430: 1372حلى، ( كند برای علف دابه در راه خدا مىجواز وقف 

 نظافت و بهداشت حق

 )ص(رسـول خـدا . داردای  در اسالم رعايت بهداشت و نظافت و پرهيز از آلودگى جايگاه برجسته

خداونـد طيـب و پـاك اسـت و : "دكر های مختلف به پاكيزگى ترغيب مى همواره امتش را با بيان

د، خداوند متعال اسالم را بر نظافت و كنيتوانيد نظافت  و هر قدر كه مى"؛ "پاكيزگى را دوست دارد

اى آشاميدنى زمانى ه آب"؛ "شود پاكى بنا نهاده است، و به جز پاكان هرگز كسى داخل بهشت نمى

اِربِينَ « :ده از هر گونه آلودگى خالص باشكگواراست  گـوارا بـودن، بايـد بـراى  .»خالِصًا سائِغًا لِلش

سائِغًا «: ه فرمودكبل ،»مكسائغا ل«: ها، و بنابراين نفرموده نندگان باشد، نه تنها انسانك مصرف  همه

اِربِينَ  6/418 : 1383قرائتى، . (»لِلش(.  

 در خصــوص. قــرار گرفتــه اســت تأكيــدمــورد نيــز يزگى حيــوان كبهداشــت و پــا اســالمدر 

عبـداّهللاٰ بـن سـنان در  :روايـت شـده اسـت) ص( رعايت بهداشت آذوقه حيـوان از پيـامبر اكـرم

: فرمــود) ص( پيــامبر: كنــد كــه فرمــود نقــل مــى) ع( حــديثى دربــاره گوســفند از امــام صــادق

ــا ــدارى و آغــل گوســفند را پ ــا نگــه يزهكجــاى نگه ــى آن را پ ــد و آب بين ــدك كداري حــر ( ني

 .)3، ح29، ابواب احكام الدواب، باب11/508وسائل الشيعه،  :1409عاملى، 

ذكـر شـده " رغامهـا"بـا لفـظ  كـافىهای  گويـد همـين روايـت در اكثـر نسـخه مجلسى مى

گـرد " :شـود گونـه مـى كه در اين صـورت معنـای حـديث ايـن استرغام به معنای خاك . است

 .)61/150: 1403مجلسى، ( "خاك را از آنها پاك كنيد و ظاهرشان را مرتب كنيدو 

گونـه  آن :اسـتدر روايت آمده كه  تأكيد شدهاهميت نظافت خوابگاه حيوان در اسالم به حدی بر 

عن سليمان بن جعفـر الجعفـرى ": يد كه بتوان در آن نماز برپا كردكنگاه حيوان را تميز  استراحت

 "امسحوا رغام الغنم، وصلّوا فى مراحها فانها دابة من دواّب الجنـة): ص( قال رسول اّهللاٰ : رفعه قال



ت از  اسالم  وا   31| وق 

 

آب بينـى  .)2/642:  1371؛ برقـى، 12، ح30، بـاب11/513وسـائل الشـيعه،  :1409 حر عاملى،(

  .هاى بهشت است نيد و در آغلش نماز بگذاريد؛ زيرا او حيوانى از حيوانك كگوسفند را پا

روايـت ؛ شـود ه مىتوجه زياد اسالم به بهداشت، نظافت و درمان حيوان فهميـدنيز از اين روايت 

ردن جـو بـراى كـ كالمقدس را بر عهده داشت، روزى سرگرم پا ه امارت بيتكشده تميم دارى، 

شنيدم رسول : تميم پاسخ داد !داد ار را ديگرى انجام مىكبهتر بود اين : به او گفته شد. اسبش بود

ند و به اسب بخوراند، خداونـد در برابـر هـر ك كس براى اسبش جو پاك هر: فرمود مى) ص( خدا

 .)64/177: 1403مجلسى، ( نويسد حسنه براى او مى كدانه جو، ي

  حق درمان

روايـاتى كـه . در بهداشت حيوان بايد انجـام دهـد، درمـان آن اسـت كه مالكارهايى كاز جمله 

 دهـد، دربرگيرنـده مىآنها ند و دستور به رعايت حقوق ك مهربانى به حيوانات را به ما سفارش مى

انـد؛ شـهيد ثـانى در بحـث  حيوان به حساب آورده فقها درمان را جزء نفقه .هستدرمان آنها نيز 

عـاملى، (" يفتقر اليه من الدواء لمرض م النفقة على الحيوان ماكوفى ح" :نويسد مى كمسالوديعه 

  .ه بر اثر بيمارى بدان نيازمند استكم هزينه حيوان است، دارويى كدر ح ؛)1/305: 1413

ــویاز  ــر س ــى از راه ،ديگ ــى بيماری يك ــال برخ ــای انتق ــات  ه ــق حيوان ــا از طري ــته  .اس

رو  از ايــن .تــالش الزم را انجــام دهــيم وظيفــه داريــم در ســالمت خــود و جامعــه مــا ،بنــابراين

  .بايد به درمان حيوانات بيمار بپردازيم

  مسكنحق 

ان اسـتراحت و آرامـش از جملـه كـم. اسـتحقوق حيوان، برخورداری از مكـان مناسـب  يكى از

وهش عقـل كـه مـورد نكـوتاهى ورزيدن در اين امر، افزون بر آنكنيازهاى اوليه حيوان است، كه 

از اسـت؛ نيـز آن را سـرزنش كـرده هاى آزار و اذيت حيوان است و شرع مقدس  است، از مصداق

مالك حيوان واجب است مكانى شايسته و مناسب با حيـوان و برابـر بـا عـرف زمـان و بر ، رو اين

پيامبر  .گرچه از حيوان استفاده نكرده يا حيوان مشرف به مرگ باشد ،مكان برای حيوان تهيه كند

دارد و  رفتـاری را دوسـت مـى رفتار است و نـرم بارك و تعالى نرمهمانا خداوند ت: فرمود )ص(خدا 

 پس هـر. كند رساند كه برای بدرفتاری چنان نمى گردد و برای آن چنان ياری مى خرسند مىبدان 

يعنـى آن را در ( هـايش فـرود آوريـد سته سوار شديد، آن را در منزلگاهب گاه بر اين چهارپای زبان

الزرقـانى () ايـد، اسـتراحت دهيـد كـردهجاهايى كه برای استراحت آنها در جريان مسافرت آمـاده 

 .)624: 1424/2003، ری االزهریالمص
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گـاهش ببـرد و بـه  ه اسـبى را بـراى رضـاى خـدا بـه اسـتراحتكـسى ك فرمود) ص(پيامبر 

ــارو  ــايش را ج ــد و ج ــف بده ــاو آب و عل ــبه كن ــت محاس ــالش در روز قيام ــروازى اعم د، در ت

  ).9، ح64/165 :1403مجلسى، (شود و پاداش دارد  مى

شـمارد و  حيـوان را در رديـف حـق نفقـه او مـى ن بـراىك، حـق مسـجواهرصاحب نجفى، 

ان بـه تـالش كـى و آب و مكاز خـورا اسـت بـراى بـرآوردن نيازهـاى حيـوان واجب :نويسد مى

 .)31/395: 1367نجفى، ( برخاست

گيرنده روا نيست حيوان را از خانه خـود  امانتبر  :نويسد حلّى نيز در بحث وديعه شرايع مى محقق

ه نتواند در منـزل خـود بـه او آب و علـف بدهـد و كروى ناگزيرى، مثل اينگر از م...  ندكبيرون 

 .)2/103: 1408حلى، ( عذرهايى مانند اين

هـای مختلـف تغييـر  هـا و مكان های حيوان، همچون محل استراحت كه در زمان تهيه نيازمندی

. تسازی مكـان حيوانـات اسـحيوانات جدا خصوصيكى از وظايف مهم در  .كند، واجب است مى

  .دهندبا ميش در يك مكان قرار  بز رانبايد  ،مثال برای

در رسيدگى به حيوان، در نظر گرفتن عرف، به حسب زمان و مكان لحاظ شده است؛ شهيد ثـانى 

 والمكـان مـن مـراح و اصـطبل يليـق بحالهـا و إن كانـت ... تجب النفقة«: گويد اين باره مى در

مكـان اسـتراحت و ...  ؛ نفقه حيوان واجب مى باشـد»التلفغير منتفع بها أو مشرفة على ) البهية(

. طويله متناسب جزء نفقه مى باشد، هرچند از حيوان نفعى برده نشود يا در حال تلف شـدن باشـد

  .)5/482 :1372جبلى عاملى، (

 نهى از خراب كردن آسايشگاه حيوانات

زار روحـى و جسـمى وی ويرانـى آن باعـث آ .محل آسايش هر جانـداری اسـت ،النه يا پناهگاه

 النـه )ص(رسـول خـدا  .كرده است احاديث و رواياتى از خراب كردن النه حيوانات نهى.  شود مى

چـه كسـى ايـن را سـوزانده  ؛"من َحرق هذه؟": ای را ديد كه صحابه سوزانده بودند، پرسيد مورچه

سـزد كـه جـز  همانـا نمى؛ "إنه ال ينبغـى أن يعـذب بالنـار إال رب النـار": فرمود. ما: است؟ گفتند

، 64/71: 1403؛ مجلسـى، 192 و 1/191: تا بىدميرى، ( كندپروردگار آتش، كسى به آتش عذاب 

  ).307و  72

  در النۀ خزندگانكردن نهى از ادرار 

خزنـدگان و آب نهـى شـده اسـت؛ زيـرا يكـى از  در روايات و كتب فقهى از ادرار كردن در النه

: گويـد شهيد ثانى مى. شود و آزار حيوانات مى كه اين كار باعث اذيتهای مهم آن اين است  دليل



ت از  اسالم  وا   33| وق 

 

 ؛ زيرا فرمودنداستبول كردن در آب جاری و راكد به موجب علتى كه در روايات ذكر شده مكروه 

  .)1/342: 1372جبلى عاملى، ( كنند و با بول كردن آنها را اذيت نكنيد حيواناتى در آب زندگى مى

 حق احترام

هـای مختلـف نمـود يافتـه  اين احترام در جلوه .شده است قائلای  اسالم برای حيوان احترام ويژه

چارپايان سالم را سوار شويد و آنهـا را سـالم نگـه داريـد و آنهـا را : فرمود) ص(پيامبر خدا . است

ش ه از سـواركـوبى كـنيد؛ زيرا بسـا مركها و بازارها ن وچهكهاى خود در  رسِى خطابه و صحبتك

محمدی ؛  617: 1414الشريف الرضى ، (ند كو تعالى را ياد  كبهتر باشد و بيشتر از او خداوند تبار

  .)12/408 : 1386شهری،  ری

چارپايان واجب است به دليل حرمت  كبر مال :فرمود) ص( طبق روايت أنس، پيامبر گرامى اسالم

  ).64/217 :1403مجلسى، ( ه در حيوان است به آنها آب و علف بدهندكروحى 

  سفارش دفن شتر

مـن بـا : فرمـود) ع( هنگام رحلت، به فرزند خود، محمد) ع( امام سجاد: فرمايد مى) ع( امام صادق

رد، گاه ُمـ تازيانه به آن نزدم، پس هر كي] در اين مدت[ام و  اين شتر خود، بيست حج انجام داده

ه در هفـت كـهر شـترى : فرمود) ص( درندگان نشود؛ زيرا پيامبر كبسپار تا خورا كآن را به خا

 .ت دهدكند، خداوند او را از حيوانات بهشت قرار داده در نسلش بركسفر حج، بر عرفه، وقوف پيدا 

 :1409حـر عـاملى، ( سپرد كند و او را به خاكپس از مردن آن شتر، گودالى ) ع( امام محمد باقر

  .)1، ح51، ابواب احكام الدواب، باب11/541وسائل الشيعه، 

  نهى از نوشاندن حرام

 "ره أن تسقى الدواّب الخمـرك) ع( ان اميرالمؤمنين): ع( عن ابى عبداّهللاٰ : "نيز در روايت آمده است

) ع( امام صادق؛ )4، ح10، ابواب االشربة المحرمة، باب25/308وسائل الشيعه،  :1409حر عاملى، (

) ع( عن ابـى عبـداّهللاٰ : "دانست اپسند مىن شراب را به جانداران ن، نوشانيد)ع( اميرالمؤمنين: فرمود

حر عـاملى، ( "كره ذلكنعم ي: سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى او تطعم ما اليحّل، قال: قال

به حيوان، گاو و غير آن، توان  پرسيدم مى) ع( از امام صادق؛ )5، ح25/309وسائل الشيعه، : 1409

  .ار ناپسند استكآرى اين : فرمود حالل، نوشانيد يا خورانيد؟چيز غير
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  آزار و اذيت حيوان

اسالم انسـان را  .شده است تأكيداسالم همواره بر رفتاری آكنده از شفقت و مهربانى با حيوان  در

ب شـعور بـودن و صـاح به دليل ذی) اعم از جسمى و روحى(و اذيّت حيوانات  نيز از هر گونه آزار

تحميل رنج و درد بر  ،های اسالم بر اساس آموزه .است دهكردرك و احساس بودن به شّدت نهى 

از روايات متعددی كه در مـوارد . دفاع خداوند در هيچ شرايطى جايز نيست گناه و بى لوقات بىمخ

و اسـباب  شدههر نوع كاری كه موجب آزار و اذيت حيوان كه آيد  مختلف ذكر شده، به دست مى

الق زدن، داغ نهادن، فلج كردن، مثله كردن، بار كشيدن و مانند ش ،رنج و تعذيب او را فراهم آورد

رنج دادن حيوانـات هنگـام ذبـح آنهـا روا و های بلند،  با ناخن سواری بيش از توان، دوشيدن شير

  .يستن

ارى كــ ... هــا را، ماننــد بريــدن گــوش و ُدم و ردن حيوانكــقــرآن هــر گونــه آزار و اذيــت 

َو َألُِضـلنُهْم " :كنـد مىنـوان خسـارتى بـزرگ يـاد زشت و شـيطانى شـمرده اسـت و از آن بـه ع

 ــت ــَرنُهْم َفَليَب ــنُهْم َو َآلُم َمني ــِذ كَو َألُ ــْن يتِخ ِ َو َم ــَق اّهللاٰ ــُرن َخلْ ــَرنُهْم َفَليَغي ــاِم َو َآلُم ن آذاَن اْألَنْع

ِ َفَقـْد َخِسـَر ُخْسـرانًا ُمبِينـاً  يطاَن َولِيا ِمْن ُدوِن اّهللاٰ نم،كـ و آنـان را گمـراه مـى ؛)119: نسـاء( "الش 

) اعمـال خرافـى انجـام دهنـد و(ه كـدهـم  سازم، و به آنـان دسـتور مـى و به آرزوها سرگرم مى

و فطـرت توحيـد را بـه (خـدايى را تغييـر دهنـد ) كپـا(افند و آفـرينِش كگوش چارپايان را بشـ

ارى كبرگزينــد، زيــان آشــس، شــيطان را بــه جــاى خــدا ولــّى خــود كــ، و هــر )بياالينــد كشــر

  .رده استك

  نهى از زدن حيوان

در روايات از زدن به ويژه از زدن به صورت حيوان نهى شده است و در بيان علت، ذكر شده است 

در برخى ديگر از روايـات، . كه هر چيزی برای خود حرمتى دارد و حرمت حيوان در صورت اوست

به صورت حيوانات : اند دن بر صورت حيوان ذكر كردهى از زحمد و ثنا گفتن حيوان را از داليل نه

  .)4، ح6/538، 1365كلينى، ( گويند نزنيد؛ زيرا آنها خدا را حمد و تسبيح مى

صورت . گوِى خداست ، تسبيحبه صورت حيوانات نزنيد، چون هر موجودى: فرمايد مى) ص(پيامبر 

نـد و ا تر مطيـع خدایبشان بهترند و بيشكه از راكهايى  وبكد، زيرا چه بسيارند مركنيآنها را داغ ن

 صـدوق،؛ 617:1414الشـريف الرضـى ،( نندك خدا را ياد مى) ها سوار استه بر آنكسى كاز (بيش 

ــى، 507: 1376 ــى، ك؛ 19، ح227و  28، ح64/215 :1403؛ مجلس ــدى 6/538 :1365لين ؛ محم

  ).4528، ح3/1346: 1379شهرى،  رى
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واضـح بـر  ى اسـتدليلـايـن نكتـه . دانـد قصـاص مـىامام سـجاد، زدن حيـوان را موجـب 

 .بزنــدجهــت حيــوان را شــالق  توانــد بــى انســان نمى پــس. ناپســندی ايــن عمــل و حرمــت آن

بـه حـج رفتـه بـودم، در مسـير ) ع( كنـد كـه بـا امـام سـجاد ابراهيم بن على از پدرش نقل مى

دســتى  چــوب) ع( در ايــن هنگــام امــام ســجاد. شــتر در راه رفــتن سســتى و كنــدی نشــان داد

نبـود ايـن كـار   اگـر تـرس از قصـاص! آه: خود را بلند كرد و نشـان حيـوان داد و آنگـاه فرمـود

دسـتى را از جلـوی چشـم  ت مبـارك خـود را پـايين آورد و چـوبسـپس دسـ. دادم را انجام مـى

  .)15، ح10، باب11/485 :1409حر عاملى، وسائل الشيعه، ( كرد حيوان دور

پيـامبر بـه . زد خاسـت و او نيـز آن را مـى م بـن حـارث از جـا برنمـىكـحَ  ه شترِ كاند  نوشته

: تـا بىاثيـر،  ابـن( برخاسـت شـتر از جـا! »ُحـْل ُحـلْ «: و بـه شـتر گفـت! شتر را نـزن: او فرمود

2/31(. 

او را «: فرمـود .زد ه بـا عصـا گوسـفندان خـود را مـىكـاعرابـى را ديـد  كپيامبر اسـالم، يـ

گوسـفندان را بـا عصـا مـزن، «: وقتـى او را آوردنـد، بـه او فرمـود! »بياوريد؛ امـا او را نترسـانيد

  .)1/336: همان(» نكه به رفق و نرمى، آنها را پيش و پس كبل

  موارد جواز زدن حيوان

برخى روايات ذكر شده است كه حيوان را بر لغزش بزنيد و در برخى آمده است برای نافرمـانى  در

حيـوان را بـراى  ؛"اْضِربوها على النفـاِر، وال َتْضـربوها علـى الِعثـار": فرمايد مى )ص( پيامبر .بزنيد

؛ مجلسـى، 12، ح6/539: 1365كلينـى، ( ردن بزنيد؛ اما براى لغزيدن نزنيدكشى كو سر چموشى

    .)24، ح64/214: 1403

دن حيوانات را بر لغزش بزنيد اما برای سـرباز ز: دوكه فرماست نقل شده ) ع( از امام صادقو نيز 

و شما ) شود كه موجب حيرت آنها و توقفشان مى( بينند از راه رفتن نزنيد؛ زيرا آنها چيزهايى را مى

  .)4، من ابواب احكام الدواب، ح13، ب11/488: 1409 حر عاملى، وسايل الشيعه،( بينيد نمى

دهـد كـه هـر يـك از دو دسـته روايـات  در جمع اين دو نوع روايـات مجلسـى احتمـال مـى

ضرب بر عثار و نفار مخصوص بـه مـوقعيتى خـاص بـوده اسـت؛ مـثًال عثـار بـه سـبب نهى از 

 :1403مجلسـى، ( كسالت حيـوان و نفـار بـه موجـب ديـدن شـبهى از دور و تـرس از آن باشـد

حر عـاملى سـاير روايـاتى را كـه اشـاره بـه ضـرب بـر نفـار داشـته، حمـل بـر . )61/202-203

روی در  حمـل بـر افـراط و زيـادهكنـد  نهـى مـى] عثـارضرب بـر [جواز كرده و رواياتى را كه از 

  .)11/488، وسايل :1409حر عاملى، ( نددا مىزدن 

ــد شــده در روايــت كــه مىاز تعليــل ذكر ــرون" فرماي ــا الت ــوان نتيجــه  مى "فانهــا تــری م ت

آنهـا بـه امـوری توجـه دارنـد كـه چـه بسـا گرفت كه حيوانات را نبايد در اثر نافرمانى زد؛ زيـرا 
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بـه ايـن نكتـه اشـاره روايـاتى كـه . و از آن غافـل هسـتندرنـد درك آن را نداقـدرت ا، هـ انسان

شـنوند و همـين امـر موجـب سـكون و توقـف  حيوانات صدای عـذاب جهنميـان را مـىدارد كه 

 .استشود مؤيد اين ترجيح  باره آنها مى يك

ولـى ايـن مجـوز زدن  دارد،داللـت بـر جـواز زدن  "اضـربوها"بايد توجه داشـت كـه گرچـه 

  .ديده نشده است بزرگان دين زدن حيوان سيره شود و در حيوان نمى

  داغ نهادن بر حيوان

حيـوان بـه برای اثبات مالكيت خـود بـر داشتند داران و افرادی كه حيوان  در گذشته در ميان گله

در . نهـاد ىكردند و هر يك در قسمتى از بدن حيوان داغ مـ گذاری مى واسطه داغ نهادن، عالمت

وقتـى االغـى را   )ص(پيامبر خدا  .نهى شده است ،به ويژه در صورت حيوانات ،داغ نهادن ،اسالم

ه كـسـى را كام آن  ردهكـه من لعنـت كايد  مگر نشنيده: ]فرمود[ اند ه صورتش را داغ نهادهكديد 

، 3/26 :تـا بىأبو داوود سليمان بن اشعث، ( صورت حيوان را داغ بنهد يا بر صورت او تازيانه بزند؟

 .)2564ح

ــت آن گفته ــان عل ــد در بي ــى: ان ــبيح م ــا تس ــرا آنه ــای  زي ــه ج ــدای را ب ــد خ ــد و حم گوين

ــى ــد  م ــى، (آورن ــى، 2/294: 1380عياش ــدى، 25، ح61/228: 1403؛ مجلس ــى هن : 1409؛ متق

 ).24989-24986، ح68؛ 24979، ح9/66

أن توســم الــدواب، ) صــلى اّهللاٰ عليــه وآلــه(ل اّهللاٰ نهــى رســو«: فرمــود )ع(لــى همچنــين ع

؛ 15 ،14 :تـا بىراونـدى، (» راً كـثـر ذكبهـا و أطـوع ّهللاٰ تعـالى و أكوبة خيـر مـن راكفرب دابّة مر

چنــين صــورتى مــورد احتــرام اســت و بايــد  ،بنــابراين ).16، ذيــل ح64/210: 1403مجلســى، 

امــا در صـورت نيـاز بــه  .كـردهــى از داغ نهـادن بـر صــورت آنهـا پرهيـز بـه پـاس تسـبيح اال

عبـداّهللاٰ  .يـا در گـوش او انجـام شـود ،توصيه شـده كـه در غيـر صـورت حيـوانگذاری  عالمت

از امــام دربــاره داغ نهــادن بــر چهارپايــان كــه  كنــد روايــت مــى) ع( بــن ســنان از امــام صــادق

ــيدم ــام .پرس ــودف) ع( ام ــدارد: رم ــكالى ن ــورت اش ــر ص ــاملى، ( در غي ــر ع ــايل،  :1409ح وس

 .)4، ح11، ب11/485

از امـام گويـد  نقـل شـده اسـت كـه مىفضال از يـونس بـن يعقـوب  همچنين در روايت ابن

گـذاری كـنم؟ امـام  بـر صـورت گوسـفند داغ نهـم و عالمـت تـوانم آيـا مـى پرسيدم) ع( صادق

، 11/485 :1409حــر عــاملى، وســايل، ( كــن  گــذاری هــای آن عالمــت بــر گوش: پاســخ فرمــود

 .)5، ح11ب
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 ،ترين موضـع بـدن ترين و سـخت سـزاوار اسـت بـر قـوی" :گويـد رو شيخ طوسى مـى از اين

 :1387طوســى، ( "داغ نهنــد تــا ضــرری بــه حيــوان نرســد ،كــه عــاری از پشــم و مــوی باشــد

  .)1/261: مبسوط

 ردنكمثله 

از مثله  )ص(پيامبر . در اسالم از بريدن گوش يا هر عضو ديگری از اعضای حيوان منع شده است

مـورد لعنـت خداونـد كسى را كه مرتكب چنـين كـاری شـود و كرد حيوان به شدت نهى  كردن

ُ َمن َمثَل بالَحيوانِ " :داند مى شـهرى،  محمدى رى؛ 24971، ح9/66 :1409متقى هندى، ( "لَعَن اّهللاٰ

  !ندكه حيوانى را ُمثله كسى كلعنت خدا بر  ؛)4522، ح3/1344: 1379

ه كند ك سفارش مى) ع(  و امام حسين) ع(  خوردنش، به امام حسنهنگام ضربت ) ع(  حضرت امير

نند و سپس با اشاره به كملجم نزنند و او را ُمثله ن ضربه بر ابن كپس از شهادت ايشان، بيش از ي

  .)422، البالغه نهج( ندك نهى مىرا ردن سگ گزنده كمثله حتى ، )س( سخن پيامبر

 هراس نيفكندن

خـود  ای بـه كـارگزاران در نامه) ع(امام على . هراس افكند و در بين آنها دادَرم  نبايد حيوانات را

َفِإَذا َأَتيَتَها َفَال َتْدُخلْها ُدُخوَل ُمَتَسلط َعَليـِه َوَال َعنِيـف بِـِه، َوَال ُتَنفـَرن َبِهيَمـًة َوَال " :دهد تذكر مى

گير رفتار نكن، حيوانى را َرم مـده  و سخت گر اه كه داخل شدی مانند اشخاص سلطهآنگ؛ "ُتْفِزَعنَها

  .)25، نامه البالغه نهج( و هراسان مكن و دامدار را مرنجان

  منع توهين و لعن

ده است؛ كراسالم افزون بر نهى آزار و اذيت جسمى حيوانات، از آزار روحى آنها نيز به شدت نهى 

در روايـات متعـددی بـه آن ، شمرده شـدهرو توهين زبانى و لعن حيوانات نيز امر ناپسندی  از اين

ه انسان بر او سوار شده، كحيوانى : فرمود نقل شده است كه) ص( از پيامبر اكرم .اشاره شده است

بـدبخت از مـا : ند، در پاسخ گويـدكگاه دچار لغزش شود و صاحبش حيوان را بدبخت خطاب  هر

، 11/487، وسـائل الشـيعه :1409حر عاملى، ( تر است ه نسبت به پروردگار، نافرمانكسى است ك

  .)1، ابواب احكام الدواب، ح12باب

يـد؛ زيـرا نكنپايان نزنيد و آنها را لعـن به صورت چهار: كه در اين باره وارد شده است) ع( علىاز 

 .)2/188: 1413صدوق، ( ده استكرخدای متعال، شخصى را كه چهارپايان را نفرين كند لعن 

، برای كسى كه استحقاق چنين عقـوبتى را استدرخواست عقوبت و دوری از رحمت االهى  ،لعن

 .)2/761 :1372، مجمع البيانطبرسى، (داشته باشد و حيوان چنين استحقاقى را ندارد 
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 جوانمردی

بـر در مقابـل، اسـت و  نهى شـدهاز آن و است  در اسالم نيرنگ زدن و فريب دادن امری ناپسند

نهـى شـده  نيزنيرنگ زدن به حيوانات  در اسالم دروغ گفتن و. شده است تأكيدصداقت و راستى 

انـد گويـای اهميـت  حيوانات نيرنگ زده هبا افرادی كه ب) ص(هايى از برخورد پيامبر  نمونه .است

ان خواست حيوانش را بگيرد؛ چون حيو فردى مىاست؛ اسالم به برخورد صادقانه با حيوانات دادن 

، شـرطى شـده بـود، صـاحب كاسه يا دامن صاحبش براى خوردن جو يا نمك كبا نشان دادن ي

ه ايـن كـ) ص( يامبرپ. رد و مچِ حيوان را گرفتك، چنان كحيوان با دست خالى و بدون جو يا نم

نبايـد او را فريـب ! چرا به اين حيوان دروغ گفتى؟«: رد، ناراحت شد و فرمودك صحنه را تماشا مى

  .»!دادى مى

. گوســفند را دوســت داشــت) ص( رســول خــدا گويــد ى از همراهــان پيــامبر اســالم مــىكــي

مـا بـود، برداشـت و فـرار  كه نزديـكـقـرص نـان را  كروز گوسفندى وارد منزل شد و يـ كي

ــ ــرفتم. ردك ــانش برگ ــان را از ده ــه و ن ــدم و آن را گرفت ــالش دوي ــه دنب ــورى برخاســتم و ب  .ف

ه كـردى؛ درسـت نبـود كـار شايسـته اى نكـ: مـن ديـد، فرمـود ت را ازكـايـن حرپيـامبر وقتى 

ا آن قــرص نــان را از دهــانش پشــت گــردن ايــن حيــوان را بگيــرى و بــر او فشــار بيــاورى تــ

  ). 2/44 :تا بىُدميرى، ( برگيرى

ى از انصـار اســير شـده بــود و موفـق شــد بـا شــترى از كــهــا وقتـى زن ي ى از جنگكـدر ي

 بگريـزد، چـون خـود را بـه مدينـه رسـاند و خـدمت پيـامبر از محل اسـارت) ص( شتران پيامبر

چـه بـد : فرمـودپيغمبـر . نمكـام اگر نجـات يـافتم، شـتر را قربـانى  ردهكنذر : رسيد، گفت) ص(

خــواهى آن را نحــر  رده و نجــات داده، آنگــاه تــو مــىكــتــو را حمــل ! اى پاداشــى بــه شــتر داده

آن حيـوان و چيـز  كو يـا تـو مالـه معصـيت خداونـد اسـت كـه نـذر در آنجـا كـبـدان ! نى؟ك

  .)10/75: تا بىبيهقى، (شود  ده نيستى، درست نيست و منعقد نمىشنذر

  حق دوستى

ه كـند ك اى حق دوستى بر انسان پيدا مى ان استفاده كرد كه حيوان به گونهتو برخى روايات مى از

كـه بـه دسـت انسـان آن دسته از رواياتى كه از ذبح حيـوانى . سزاوار است مورد توجه قرار گيرد

د داللت بر ايجاد نوعى رابطه دوستى و عـاطفى ميـان انسـان و حيـوان كن پرورش يافته نهى مى

اى را پـرورش  من براى قربانى، بّره: ردمكعرض ) ع( به امام رضا گويد محمد بن فضيل مى: دارد

ردم، كـآن مـدارا رد، دلم برايش سوخت و بـا كچون او را گرفتم و خوابانيدم، نگاهى به من . دادم

ه حيـوانى كگونه نباشد  اين. ردىك دوست نداشتم چنين مى: حضرت فرمود .سپس سرش را بريدم
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، ابـواب الـذبايح، 24/91: 1409، وسائل الشيعه: حر عاملى( را پرورش دهى، سپس سرش را ببرى

  .)1، ح40باب

 ى دوكــشخصــى بــه ي: ردمكــعــرض ) ع( بــه امــام صــادق گويــد صــحارى مــى ابــىو نيــز 

ار را كـايـن : حضـرت فرمـود. نـدكتـا بـراى قربـانى از آنهـا اسـتفاده  دهـد گوسفند، علـف مـى

جـا خـرد و بـراى او از اينجـا و آن شـخص، شـتر يـا گوسـفندى مـى: ردمكـعرض . دوست ندارم

ه چــاق شــده، آن را ســر كــرســد و در حــالى  ه روز قربــانى فــرا مــىكــچينــد، تــا اين علــف مــى

ارى رسـيد، كـگـاه وقـت انجـام چنـين  نـد؛ ولـى هـركرا ن اركـايـن : حضـرت فرمـود .بـرد مى

  ). 2، ح24/92: همان( داخل بازار مسلمانان شود و حيوانى بخرد و سر ببرد
ه كــناپســند اســت ": نويســد ام ذبــح مــىكــدر اح ،جــواهرصــاحب نجفــى،  ،بــر ايــن اســاس

 . )36/138: 1367نجفى، ( "ه خود پروريده، سر ببردكانسان حيوانى را 

  عادالنهرفتار 

، كه فطرت سـليم هـر انسـانى از آن استعدالت از مفاهيم اساسى و اصولى و ارزشمند در اسالم 

بـه  )ع( علـى . خـاص داردوجـه نيـز تبرقراری عدالت در ميـان حيوانـات به اسالم . دكن دفاع مى

مواظبت از آنها را بـه " :ندكنكه ميان حيوانات نيز عدالت را رعايت  دهد مى كارگزاران خود دستور

ه بر حيوانات اذيت نرسـاند و آنهـا را تنـد كسى كفردى خيرخواه، مهربان، امين و شايسته بسپار، 

ردى نزد ما بفرست تا ما آنهـا را كآورى  وات جمعكسپس هر چه از صدقات و ز. نراند و رنج ندهد

مورد اعتمـاد توسـت و  هكسى را كم وقتى كنيه پروردگار دستور فرموده مصرف كبه آن مواردى 

جـدايى  اش ه بين شـتر مـادر و بچـهكن كند يافتى، به او سفارش ك آن اموال را قبول زحمت مى

و در سوار شدن بر . اش شيرى نماند و اذيت شود ه براى بچهكقدر ندوشد  نيندازد و شتر مادر را آن

شـتر خسـته را آسـوده  و بايـد دكنند و ميان آن و ساير شتران عدالت را رعايت كاش ن آن خسته

و وقتى به آبگيرهـا . شد و اگر از راه رفتن ناتوان شده او را آرام براندكار نكبگذارد و زيادى از آن 

و در . شـاندكها ن زارها به جاده رسند مهلت آب خوردن به آنها بدهد و هنگام عبور آنها از سبزه مى

دن و چريدن مهلتشـان دهـد، تـا بـه اذن آب خور  لحظاتى آنها را به حال خود بگذارد و به هنگام

پروردگار فربه و نيرومند و نه خسته و بيمار و الغر نزد ما برسند تا به دستور قرآن و سنت رسـول 

ار پـاداش تـو را بسـيار كـنيم و البته اين كن تقسيم اناآنها را بين مسلم) صلّى اّهللاٰ عليه و آله(اّهللاٰ 

  .)969 :1379، البالغه نهج  روان  ترجمه(ان شاء اّهللاٰ  ،سازد مىترت  كبختى نزدي كد و به نيكن مى

ش قـرار دارنـد، ارگزاركـات در دسـت كـز هه بـه منزلـكـامام بـر رعايـت حقـوق حيوانـاتى 

ارگزارنــد و مــال ديگــران هســتند، كد؛ زيــرا ايــن نــوع حيوانــات، اســير آن اهتمــام بيشــتری دار

. ه نداشـته باشـد و بـه آن اهميـت ندهـدارگزار بـه سـيری و گرسـنگى آنهـا توجـكه كبسا   چه
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ان آنهــا هســتند و كــه در دســت غيرمالكــبــر رعايــت حقــوق حيوانــاتى ) ع(  روی، امــام از ايــن

 هتــكن. دهــد ننــدگان نــدارد، حساســيت بيشــتری نشــان مىك داری ســود مســتقيمى بــرای نگــه

هـى نسـبت ه حضرت، حفظ و رعايـت حقـوق حيوانـات را بـه نظـام دينـى و االكقابل توجه اين

َأْعَظــُم  كَفــِإن ذلـِـ«: دشــو و مــزد اخــروی و معنــوی قائــل مى ار اجــركــدهــد و بــرای ايــن  مى

ُ ك، َوَأْقَرُب لُِرْشدِ كِالْجرِ    .»، ِإْن َشاَء اّهللاٰ

  حق مادری

و از  اسـتبـين مـادر و فرزنـد  ترين و شديدترين عواطف در عـالم هسـتى، عاطفـه يكى از مهم

در موارد زيادی ديده شده است كه حيوانات به خاطر  .مادر و فرزند ترين دردها جدايى بين دردناك

در اسـالم از جـدايى افكنـدن بـين حيـوان و . انـد دفاع از فرزندشان جان خود را به خطـر انداخته

  .نوزادش نهى شده و به احساسات و عواطف حيوان و فرزندش توجه شده است

 رده بـود و هـركـاى را پيـدا  النـه پرنـدهان اقـوام گذشـته، مـردى در مي: فرمود) ص( پيامبر

ه بـر كـارى كـاز ) مـادر(آن پرنـده . بـرد گرفـت و مـى ها را مـىشد آن دار مى گاه آن پرنده، جوجه

ه اگـر آن مـرد كـد كـررد؛ خـداى متعـال بـه او الهـام كـايت كآمد، به خداى تعالى ش سرش مى

  ).2/208 :تا بىُدِميِرى، ( ردكخواهم  كبرگشت، او را هال

اى  تخـم پرنـده ،ه مـردى وارد جنگلـى شـدهكـگويد نزد رسـول خـدا بـوديم  مسعود مى ابن

وقتـى . زد بـال مـى چرخيـد و بـال به دنبال ما آمـده، بـر گِـرد مـا مـىپرنده مادر . را با خود آورد

ــد، فرمــود ــامبر ايــن صــحنه را دي ــكــ" :پي ــده را آزرده و مصــيبتاز  كدام ي زده  شــما، ايــن پرن

نيـد كبـه او رحـم : حضـرت فرمـود. مـن تخـم يـا جوجـه او را برداشـتم: رده است؟ مرد گفتك

مجلســى، : ، بــه نقــل از192 و 1/191: تــا بىميــرى، د! (يــدكنبــه او رد ! كنيــدو آن را بــه او رد 

  ).307و  72، 64/71 :1403

ــده  ــل ش ــرام نق ــامر ال ــت ديگــرى از ع ــاســت در رواي ــدا: هك  )ص( در محضــر رســول خ

ه چيـزى در دسـت كـه در ايـن هنگـام مـردى عبـا بـه دوش آمـد، در حـالى كـوديم نشسته بـ

چـون شـما را ! اى رسـول خـدا: آن مـرد گفـت. داشت و آن را در گوشـه عبـايش پيچيـده بـود

ه صــداى كــنــار چنــد درخــت انبــوه گذشــتم كدر مســير، از . از دور ديــدم، بــه طرفتــان آمــدم

وقتـى چنـين . رفـتم آنهـا را گـرفتم و در الى عبـايم گذاشـتم. آمـد هاى پرنده از آن مـى جوجه

ردم و كـچرخيـد؛ مـن هـم الى عبـا را بـرايش بـاز  ، مادرشان آمد و بر دور سـر مـن مـىردمك

  .هايش افتاد، من هم عبا را پيچيده و همه آنها را با هم آوردم او نيز روى جوجه

ه كـرا بـر زمـين گذاشـتم، امـا ديـدم  آنهـا! آنها را بر زمـين بگـذار: فرمود) ص( رسول خدا

آيـا از «: رسـول خـدا بـه همراهـانش فرمـود! نـدك شـود و فـرار نمـى ها جدا نمـىمادرشان از آن
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! آرى، اى رسـول خـدا: گفتنـد» !نيـد؟ك هـايش، تعجـب مـى مادر جوجه براى جوجـه كرأفت ي

تر  بـاند، خـدا بـه بنـدگانش مهركـرمبعـوث  ه مـرا بـه حـْق نبـىكـسى كقسم به آن «: فرمود

ه كـاى مـرد، آنهـا را بـه همـان جـايى برگـردان ! هـايش هها بـه بچـ است از مـادر ايـن جوجـه

  .من هم آنها را برگرداندم! »اى آورده

. ردنـدكده را بـه رسـول خـدا هديـه شـتر شـير كگويـد يـ ىمـ) ص( ى از يـاران پيـامبركي

مــن نيــز آن را دوشــيدم؛ البتــه بــراى دوشــيدن آن، . ايشــان، مــرا امــر فرمــود تــا آن را بدوشــم

ى مـرا رو ه وقتـى آن جنـاب زيـادهكـاى  ردم و سـخت آن را دوشـيدم، بـه گونـهكبسيار تالش 

 :تـا بىُدِميـِرى، ( بـراى بچـه او نيـز سـهمى بگـذار! وشگونـه نـد ايـن: در دوشيدن ديد، فرمـود

  ).3/39: تا بىاثير،  ابن ؛1، ح64/149: 1403ى، مجلس؛ 2/318

  حق پناهندگى

ــر ــوزه ب ــه كســى  اســاس آم ــر شخصــى ب ــاعى، اگ هــاى اســالمى و آداب پســنديده اجتم

 ايـن آمـوزه. پناهنده شد و از او ياری طلبيـد بايـد بـه يـاری او شـتافت و او را كمـك كـرد

بــه منــزل انســان پنــاه ه كــآزارى  ق، بــراى چارپايــان و جانــداراِن بــىاســالمى و ايــن حــ

نقـل ) ع( حلـى بـه نقـل از عمـار بـن موسـى و او از امـام صـادق. آورند نيز ثابت است مى

ايـن پرنـده قابـل خـوردن اسـت، اگرچـه ايـن . فضـله پرسـتو، اشـكال نـدارد " :كه ندك مى

ــه ــت جــاى گرفت ــاه آورده و در منزل ــو پن ــه ت ــده ب ــرا آن پرن ــار، ناپســند اســت؛ زي هــر . ك

، 23/393، وســائل الشــيعه، 1409حــر عــاملى، " (پنــاه آورد، بــه او پنــاه ده اى بــه تــو پرنــده

   ).5، ح39 تاب الصيد والذبايح، بابك

در  بـه مواظبـت از حيـوان بلكه ايشـاناست، ) ص(نه تنها پناه دادن حيوان مورد سفارش پيامبر 

ه كـفـتح م ه بـا سـپاه اسـالم بـراىكهنگامى ) ص(رسول رحمت : اند موارد مختلفى دستور داده

به ُجَعيـل بـن . خوردند شيد و آنان شيرش را مىك هايش زوزه مى ه بر بچهكرفت سگى را ديد  مى

جـا ه از آنكـد تا مبادا سـپاهيان كنآن حيوان بايستد و از او مراقبت ) و جلو(نار كه كُسراقه فرمود 

  .)7/29و  5/212 :1414صالحى شامى، ( هايش، آسيبى برسانند گذرند به او و بچه مى

  برى درست حق بهره

از جمله حقوق حيوان بر صاحبش اين است كه از او استفاده درست ببرد و آن را در مسـير همـان 

از حيوان بـه های مختلف  استفادهاسالم افزون بر  در. هدفى كه براى آن آفريده شده به كار گيرد

در اينجـا بـه  .اسـتوان برداری صحيح از حيـ حاكى از بهرهاين كه نيز تصريح شده  ها محدوديت

  :كنيم برداری صحيح از حيوانات اشاره مى هايى مختصر از دستورهای اسالم از بهره نمونه
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ــداران ــا حــرام  مى بســيارى از حقــوق و احكــام چارپايــان و جان ــودن، ي ــر ناپســند ب ــد ب توان

نقـل ) ع(و او از پـدرانش از علـى ) ع(سـكونى از امـام صـادق . بودن آزردن آنهـا اسـتوار باشـد

وقتـى : حيـوان بـر گـردن صـاحب خـود شـش حـق دارد: فرمـود) ص(كند كه پيـامبر خـدا  مى

شـود آب را بـه او عرضـه كنـد و بـر  پياده شـد بـه او علـف بدهـد و وقتـى از كنـار آب رد مـى

بـه هنگـامى (گويـد و بـر پشـت او  زيـرا او پروردگـارش را حمـد و تسـبيح مـى. صورت او نزنـد

ر در راه خــدا و بــاالتر از تــوان او چيــزى را بــر او تحميــل نكنــد و نمانــد مگــ) رود كــه راه نمــى

ــد ــتن نكن ــه راه رف ــوان او، او را وادار ب ــتر از ت ــى،( بيش ــى،2/633: 1371برق / 6: 1407؛  طوس

  ).؛4524، ح3/1344: 1379شهرى،  ؛ محمدى رى164

فرمـود سـه نفـر در رديـف هـم بـر يـك  كنـد كـه ايشـان نقـل مى )ص(پيامبر از ) ع(على 

يكـى از ايشـان از رحمـت خـدا بـه دور خواهـد بـود ] در ايـن صـورت[حيوان سوار نشوند؛ زيرا 

آنكـه : فرمـود) ص(رسـول خـدا ). 3، ح19، بـاب 11/496، وسـائل الشـيعه :1409 حر عـاملى،(

ــده اســت  ــوار ش ــوتر س ــى، (جل ــرىصــدوق، ؛  2/627: 1371برق ــه فه ــا بى، خصــال، ترجم : ت

كنـد و يـا از  كـه اولـى ديگـران را دعـوت بـر سـوار شـدن مىچون بيشتر چنين است ). 1/112 

  .است و خطر سقوط دارد  اين جهت است كه غالبًا نفر اول در سمت گردن حيوان

كــه [چشــم آن حضــرت بــه شــترى افتــاد . گذشــت مى) ع(قطــارى از شــتران امــام صــادق 

ا بـود دار كـار آنهـ حضـرت خطـاب بـه غالمـى كـه عهـده. كـج شـده بـود] بر اثر بـار سـنگين

ــد، عــدالت را دوســت دارد ! اى غــالم: فرمــود ــدار كــه خداون حــر (بــه ايــن شــتر عــدالت روا ب

  ).1، ح50، ابواب احكام الدواب، باب11/541: 1409، وسائل الشيعهعاملى، 

بارهـا را قسـمت عقـب پشـت حيـوان بـارَبر قـرار دهيـد؛ زيـرا دسـتان : فرمـود) ص(پيامبر 

 ).2، حهمان( حيوان بسته و پاهاى او استوار است

  يابى حق كام

فوايد اين غريزه حفـظ نسـل  ترين مهمو يكى از  استيكى از غرايز مهم در انسان غريزه جنسى 

در حيوانات هم به وديعت نهاده شده است و اسالم اين حق را برای آنها محترم غريزه اين . است

را ) نر و ماده(جفت  كي دهد كه از هر حيوان، دستور مى) ع(خداوند به حضرت نوح . ده استمرش

حفظ نسل و جلوگيری از نـابود  يكى از اهداف مهم اين دستور .)164: بقره( با خود به همراه ببرد

برخى به خاطر استفاده بيشتر و رشد بيشـتر حيـوان و اين در حالى است كه . استشدن حيوانات 

روايات از ايـن عمـل نهـى در . دننك مى حيوان و خصى كردن اقدام كردنچاق شدن آن به عقيم 

وايـات، در برخى از ر. يابى و توليد مثل را برای حيوانات محترم شمرده است شده است و حق كام

 .اند سازی حيوان را مثله كردن آن شمرده و از آن نهى كرده عقيم
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پيـامبر نهـى عـن اخصـاء الخيـل و الغـنم و الـديك؛  ) ص(ان النبـى: عن عبداّهللاٰ بـن نـافع

ــم  ــباز ) ص(اعظ ــردن اس ــه ك ــروسها اخت ــفندان و خ ــود  ، گوس ــى فرم ــى(نه : 1403،مجلس

ــاقر ). 24977، ح62/10 ــام ب ــات را ناپســند  عقيم) ع(ام ــداختن حيوان ــه جــان هــم ان ســازى و ب

 ).2/634: 1371، المحاسنبرقى، (دانست  مى

هـا،  مـردى از اهـالى نجـران در يكـى از جنگ: فرمـود) ع(در نوادر راوندى آمـده كـه علـى 

بـا ايـن شـخص، اسـبى بـود كـه پيـامبر بـه شـيهه او، انـس پيـدا . بود) ص(رسول خدا  همراه

شـد و شـيهه آن بـه گـوش حضـرت  چندى اسب از صـحنه بـه دور شـد و ديـده نمى. كرده بود

بــا اســبت چــه : پــس حضــرت بــه دنبــال آن مــرد فرســتاد و خطــاب بــه او فرمــود. رســيد نمى

آن را : حضــرت فرمــود. مش كــردمديــدم اســب پرشــهوتى اســت، عقــي: كــردى؟ عــرض كــرد

بــر پيشــانى اســب تــا روز قيامــت، خيــر نوشــته شــده و صــاحبانش بــر آن يــارى ! مثلــه كــردى

ــوند مى ــانى. ش ــار آن و پيش ــب، وق ــال اس ــت  ي ــدرت اس ــانه ق ــش، نش ــايى آن و دم اش، زيب

  ).34: تا بى راوندی،(

  بندی و ارزيابى جمع

» اّهللاٰ  حـق«آن را در زمره  حقوق حيوانات سفارش زيادی شده است و حق خصوصدر  ،در اسالم

سيره پيامبر و بزرگان دين در رعايت و سفارش اين حقوق عنايت آن بزرگواران را به . اند قرار داده

ادای آن با توجه به اينكه تنها راه ساقط شـدن حقـوق حيوانـات . رساند رعايت حقوق حيوانات مى

ها به حيوانات بخشوده  د كه اگر ستم انسانشو بهتر تبيين مى) ص(پيامبر خاتم بيان ظريف  ،است

  .شود شود، بسيارى از گناهان بخشوده مى

ــا تو ــدگى انســانب ــار و  جــه بــه اهميــت الگــو در زن هــا، بزرگــان ديــن و افــرادی كــه گفت

رفتــار بــا حيوانــات را بــه نمــايش  عملــى ، نمونــهاســترفتارشــان در ميــان مســلمانان حجــت 

االهـى چنـين الگـويى كـه در اديـان غير اسـتايـن الگـويى عملـى بـرای بشـريت  .اند اشتهذگ

  .وجود ندارد

نفقــه «بــه تغذيــه حيــوان توجــه فــراوان شــده اســت و در متــون فقهــى از واژه  ،اســالم در

و افـزون بـر آب و غـذا، شـامل مسـكن،  اسـتاستفاده شـده اسـت كـه تعبيـری عـام  »حيوان

گسـتره نفقـه حيوانـات در فقـه اسـالمى شـامل هـر چيـزی . شـود بهداشت و درمـان هـم مـى

نگــاه اســالم بــه حقــوق حيوانــات  .اســتاســت كــه بــرای معيشــت و حيــات حيــوان ضــروری 

گونـه آزار و اذيـت حيـوان  جامع و برای حيـوان حـق احتـرام قائـل اسـت و از هـراست نگاهى 

  .دكن آن نهى مى كردندشنام دادن و لعن  ىو حت
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بــراى  گفتــه شــده و از ســوی ديگــر،هــا ســخن  از حقــوق حيوانســو،  از يــكدر اســالم، 

وتـاهى كهـا  ها در رعايـت حقـوق حيوان شـده اسـت؛ يعنـى اگـر انسـان اليفى مقـرركها ت انسان

ــيت ــد، معص ــد و در روز ك ورزن ــىارن ــازات م ــت، مج ــوند قيام ــين،  .ش ــالمهمچن ــرای  ،در اس ب

توجــه بــه  شــده اســت؛ در صــورتضــمانت بســيار قــوی اســتفاده  رعايــت حقــوق حيوانــات از

تـوجهى و آزار حيـوان بـه عـذاب، لعـن  و بـه خـاطر بـىانـد  دادهه ثواب االهى بشـارت حيوان ب

ــذار ــد ان ــ. داده شــده اســت و دوری از رحمــت خداون ــراى خن ــ كب ــرك ــر صــاحب جگ  ردن ه

ت و ســيراب كــاى از هال نجــات ســگ تشــنه اى، اجــرى در نظــر گرفتــه شــده اســت و تشــنه

ای، موجــب آمــرزش گناهــان  از طــرف زن بــدكاره هرچنــدبــه ايــن حيــوان ردن و احســان كــ

  .دشو مى

حفـظ و رعايـت حقـوق حيوانـات، رعايـت  اجـر و مـزد اخـروی و معنـوی بـرای افزون بـر

تنهــا بــه  ،در اســالم. شــود ايــن حقــوق موجــب رشــد روحــى و قــرب االهــى انســان نيــز مى

اجتناب از اذيـت و آزار جسـمى حيـوان سـفارش نشـده اسـت؛ بلكـه از آزار روحـى حيـوان نيـز 

رو  شــوند؛ از ايــن شــعور و درك قائــل مىبــرای حيــوان روح و احســاس و  نهــى شــده اســت و

  .توان او را مورد لعن و دشنام قرار داد و به او نيرنگ زد نمى

ولـى از طرفـى  اسـت،سـبد گيتـى گـل سر هستى بـرای انسـان اسـت و او آفرينش هرچند

شـود  وبى از سـوارش بهتـر باشـد و ايـن ايـده باعـث مىكـبسـا مر ديگر بيان شده است كه چه

كنــد و منــافع و ســود او ايجــاب  كــه انســان بــه خــود اجــازه ندهــد هــر گونــه كــه هــوس مى

  .دكنكند، با حيوان برخورد  مى

گـويى حيـوان و دعـا بـرای اينكـه خداونـد صـاحبى بـه او عطـا كنـد كـه بـه  ذكر و تسبيح

نـد، ك د، و اينكـه گـاه حيـوان بيشـتر از انسـان خداونـد را يـاد مـىداشته باشآب و علف او توجه 

. شـود ر مىت از مقـام انسـانيت فاصـله گيـرد از حيوانـات هـم پسـت آموزد كـه اگـر به انسان مى

حـق نـدارد بـه مسـلمان نگـرد و  عنـوان مخلـوق االهـى مى بـه حيوانـات بـهاسـالم  ،رو از اين

از زدن بــه صــورت حيــوان و  شــراب بنوشــاند و بايــد ىآنهــا دروغ بگويــد، نيرنــگ بزنــد و حتــ

در اسـالم نهـى نيـز آتـش زدن و سـوزاندن حيوانـات  .كـردداغ نهادن بر صـورت آنهـا پرهيـز 

در ايـن مـورد  .ه اسـتگرفتـ جـايى كـه حيـوان مـورد وطـى انسـان قـراردر ، مگـر اسـتشده 

سوزانند، بلكـه پـس از ذبـح، توصـيه بـه سـوزاندن آن شـده اسـت كـه  حيوان را زنده زنده نمى

  .داردبرای خود حكمت و مصلحتى 

در نظـام سياسـى  .نـدداردر اسالم مالك، مردم و حـاكم در زمينـه نفقـه حيـوان مسـئوليت 

ارگزاران، كـاز سـوی اسـالم بـر رعايـت حقـوق حيوانـات . داردای  اسالم حكومت جايگـاه ويـژه
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لـزوم رسـيدگى بـه حيـوان  .ارگزارنـدكاهتمام بيشتری دارد؛ زيرا ايـن نـوع حيوانـات، اسـير آن 

و حتـى نهـى مالـك حيـوان  يسـتو نجات جـان او در اسـالم تنهـا بـر عهـده مالـك حيـوان ن

علوفـه دادن بــه  ران را از آب واگــر مالـك، ديگــ ،كنــد؛ بنـابراين نيـز ايــن لـزوم را ســاقط نمـى

حيوانش نهى كرد، بر سـايرين كـه بـه حيـوان دسترسـى دارنـد واجـب اسـت بـه حيـوان آب و 

 .غذا دهند تا تلف نشود

هـاى  تـهكو ن هـا هـا، جلـوه زيبـايىولـى  ،گويـد ليـف سـخن مـىكفقه اسـالمى از ت هرچند

و بــه كنــد  مىنهــى  جــدايى افكنــدن بــين حيــوان و نــوزادش ازاســالم  .خاصــى دارداخالقــى 

ــه  ــدش توج ــوان و فرزن ــف حي ــات و عواط ــين،  .دارداحساس ــراى همچن ــدگى ب ــق پناهن ح

اسـالم حـق  .آورنـد، ثابـت اسـت ه بـه منـزل انسـان پنـاه مىكـآزارى  ىچارپايان و جانداراِن بـ

دانـد  مىسـازی حيـوان را مثلـه كـردن آن  عقـيم ،توليد مثل را بـرای حيوانـات محتـرم شـمرده

حفـظ نسـل و جلـوگيری از نـابود شـدن  دسـتور خداونـد بـه پيـامبرش .كرده استو از آن نهى 

  .دهد مى حيوانات را

رامـت اسـت و انسـان حـق نـدارد بـه بهانـه اشـرف كحيوان، برخوردار از شأن و  ،در اسالم

توجــه اســالم بــه حيوانــات توجــه عــام  .ها بــودن، مقــام ايــن آفريــده را ناديــده انگــارد آفريــده

و هــم  شــود رد مىو ســوددهى دااســت  مل حيــوانى كــه قابــل اســتفادهاســت؛ يعنــى هــم شــا

ى باشــد يــا نباشــد، خــواه كخــواه خــورا. شــود شــامل حيــوانى كــه از اســتفاده افتــاده باشــد، مى

گوشت باشد يا غير آن، خواه پرنـده باشـد و يـا غيـر آن؛ زيـرا حيـوان بـرای خـود حرمـت  حالل

  .شدهرچند حيوان مشرف به مرگ با. داردو احترام 

هـای احكـام در مـوارد  بلكـه بـه علت ،در اسالم نـه تنهـا بـه حقـوق حيوانـات توجـه شـده

دی اگـر تشـنه و گرسـنه كـرحيـوانى كـه در دسـت خـود محبـوس : زيادی عنايت شـده اسـت

او را آب و غـذا بـده و در غيـر  ،شود، زبـان نداشـته و قـادر بـر سـخن گفـتن نيسـت؛ بنـابراين

گياهـان صـحرا بچـرد، اينكـه حيـوان زبـان دفـاع از خـود را  دراين صـورت او را رهـا كـن تـا 

ــدارد فطــرت پــاك انســ هاشــمى خــويى، ( انگيــزد مىان را در كمــك بــه ديگــر موجــودات برن

1358 :5/146.(  

 دكـر هـا اسـتفاده مـى حل حيوانـات و راههـا بـرای بيـان حقـوق  از تمام موقعيت) ص(پيامبر 

پرداخـت و هـم خـود حقـوق را  و به عنوان يك رهبر االهى هم بـه تبيـين احكـام آسـمانى مى

كرد و هم در صورت ناديده گـرفتن ايـن حقـوق از جانـب مسـلمانان بـه آنهـا تـذكر  رعايت مى

ه اسـت بـه طريـق اولـى وقتـى انسـان بـه رعايـت حقـوق حيوانـات ملـزم شـد .داد مىرا الزم 

های ديگـر صـادقانه و عادالنـه و  د و بـا انسـانكنـرعايـت نيـز نوعـان خـود را  بايد حقوق هـم
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هـا  بـه آسـمانى بـودن تعـاليم ديـن اسـالم كـه قرن ،از مجمـوع مطالـب .دكنـمشفقانه برخورد 

بــريم و عــام بــودن و جامعيــت آن مرهــون االهــى و آســمانى  گــذرد، پــى مى از ســابقه آن مى
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  نقد نظام اخالقى آيريس مرداك از منظر فارابى

عباس عليزمانىامير
*

  

شيرين طالقانى
**

  

 چكيده

 دوم به كلى منسوخ شـده بـود، در نيمـه بنياد، كه در دوران مدرن تقريباً  اخالق فضيلت

قرن بيستم از نو به دست بعضى از متفكران اخالقى غرب، از جملـه آيـريس مـرداك، 

. كند وجـوه منحصـر بـه فـردی دارد البته روايتى كه او از اين اخالق ارائه مى. احيا شد

بنيـاد بـه شـمار  هـای اخالقـى فضـيلت نظام اخالقى فارابى نيز يكى از مصـاديق نظام

های نظـام اخالقـى فـارابى و  ود ميـان مؤلفـهشـ حاضـر تـالش مى در مقالـه. رود مى

وجـوه مشـابهت و  و ای صورت بگيـرد های نظام اخالقى آيريس مرداك مقايسه مؤلفه

آنچه مسلم است چون نظـام اخالقـى فـارابى  .وجوه اختالف اين دو نظام بررسى شود

ارسطويى است و نظام اخالقى مرداك تا حدی ارسطويى و تـا حـدی افالطـونى  كامالً 

وجوه مشابهت اين دو نظام كم نيست ولى، در عين حـال، وجـوه اخـتالف  ت، طبعاً اس

در واقع، نقدهای مقدری كه كسى مانند فارابى بر كسى ماننـد . گير است آنها نيز چشم

های  عيار بر كسى كه مؤلفه مرداك خواهد داشت، نقدهايى است كه يك ارسطويى تمام

كـه در  ،تواند داشته باشـد تلفيق كرده است مىهای غيرارسطويى  ارسطويى را با مؤلفه

بررسى وجوه تشابه و وجوه تفاوت ايـن . اين مقاله به اين نقدها نيز پرداخته خواهد شد

بنيـاد در  اخـالق فضـيلت ای از ميان اخالق ارسطويى و نمونه دو نظام در واقع، مقايسه

 .خواهد بودبنياد  قرن بيستم است و كمك شايانى در فهم بهتر اخالق فضيلت

بنياد، خير، سعادت، فضـيلت،  فارابى، آيريس مرداك، اخالق فضيلت :ها واژه كليد

  .واقعيت، ارزش، تخيل

                                                            
 .دانشيار گروه فلسفه دين، دانشگاه تهران *

 .آزاد اسالمى، واحد علوم تحقيقات تهرانفلسفه تطبيقى، دانشگاه  ، رشتهیدانشجوی مقطع دكتر **
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  مقدمه

رود و ابـداعات  ترين متفكران در حوزۀ فلسـفۀ اسـالمى بـه شـمار مـى فارابى بدون ترديد از مهم

و   مهـارت. های بعـدی داشـته اسـت گيری اين تفكر در دوره مفهومى وی نقش بسياری بر شكل

گـذاری انديشـۀ  ريـزی و بنيان او در پى. آور است ارسطو اعجاب  منطق  در شرح فارابىجامع بودن 

: گويـد مى  خلـدون ابن  كـه  طـوری  در جهان اسالم، توانايى بسياری از خود نشان داد، بـه فلسفى

 "شـد  معـروف ثـانى   معلـم  نـام  داد، بـه  نشـان  در منطق  كه  ای و برجستگى  مهارت  برای فارابى"

)Black, 1996: 179(.  

 در  را هـم  سـيقىو مو  رياضـيات  ىبسـيار وسـيع بـوده و حتـ فـارابى  هرچند گسـترۀ دانـش

  كـه   طـوری  ، بـه اسـت  او در حـوزۀ فلسـفۀ عملـى  اصـلى  ترديـد درخشـش بى  گيرد، ولى مى بر

ــه ــد ناميده  اســالم  در جهــان  گــذار فلســفۀ سياســى را بنيان  وی درســتى   ب ــار «. ان ــارابىآث در  ف

ــات ــه  طبيعي ــارش  و مابعدالطبيع ــد آث ــز همانن ــق، او را در  در منطــق  ني ــه ح ــان، ب ــفۀ   مي فالس

  .)27: 1372فخری، ( »سازد ترديدناپذير برخوردار مى  از مقامى  اسالمى 

ايـن مبـانى را بـه شـكلى  بـه انديشـۀ يونـانى داشـت و البتـه توانسـتخاصى فارابى توجه 

  مســلمان  فيلســوف  نخســتين«وی . مــؤثر، بــا عناصــر كليــدی انديشــۀ خــويش دگرگــون كنــد

ــت ــه  اس ــرحى  ك ــم  ش ــفأو مت(  مه ــود  انهس ــر ) مفق ــالق ب ــاخوس اخ ــت  نيكوم ــطو نگاش   »ارس

)Fakhry, 1991: 78( .در  .يكــى از عناصــر مهــم در تفكــر وی بحــث از فضــيلت اســت

تــرين افــرادی دانســت كــه در مبحــث فضــيلت در فلســفۀ  تــوان او را يكــى از مهم مجمــوع مى

نـد فـارابى را در توا رئـوس مهمـى را، كـه مى كوشـيم مىدر ايـن مقالـه . انـد اخالق سخن گفته

فـارابى اگرچـه بسـياری از مطالـب . نسبت با تفكر اخالقـى مـرداك طـرح كنـد، بررسـى كنـيم

ملى در مبـانى فكـری أفلسفۀ اخالق جديـد را بـه طـور مسـتقيم طـرح نكـرده اسـت، امـا بـا تـ

  .توان اين مقايسه را به صورت تحليل استخراج كرد وی، مى

  شچند و چون پيوستگى واقعيت و ارز .الف

، اهميت بسياری در انديشۀ مرداك و به طور كلـى انديشـۀ اخالقـى در واقعيت و ارزشپيوستگى 

يكـى از . ده اسـتمتوجـه آن شـسدۀ بيستم داشته است و به همـان نسـبت نقـدهای بسـياری 

گيری كرده و آن را به چالش كشيده است، تفكيـك  كه مرداك در مقابل آن موضع هم هايى نكته

 طـور كـه مـرداك بـا به سياق انديشمندان فلسـفۀ تحليلـى اسـت كـه، آن ارزشو  واقعيتميان 

هـا و آلـوده نشـدن آن بـه تجربـه و  بـه دليـل حفـظ ارزش«كند، اغلب نيز  بينى لحاظ مى خوش
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 ,Murdoch) »اسـت  هـا، صـورت گرفتـه امتحانات تجربى، و در واقع ناشى از انگيزۀ حفظ ارزش

1993: 25(. 
نديشـۀ خـويش مخـالف ايـن تفكيـك اسـت و از نخسـتين كسـانى در سـاختار ا مرداك اما

جـدايى خـاص امـر  ،بـه بـاور وی. كنـد آن مطـرح مى خصـوصاست كـه نقـدهای مهمـى در 

بـر ايـن بسـتر قـرار گرفتـه «دفـاعى بـرای حفـظ جايگـاه اخالقيـات، مثابـه واقع و ارزش، بـه 

ــد از امــر واقــع ناشــ ، در تماميــت خــود، نمىاخالقــى ارزشاســت كــه  ى شــده باشــد و در توان

 يماوبكـقـدر واقعيـت را  ديگـر، هـر بـه تعبيـر. )Ibid.: 26( »نتيجه نسـبتى بـا واقعيـات ندارنـد

امـا مـرداك بـه سـياق خاصـى كـه بـه انديشـۀ . دست نخـواهيم يافـت ارزشبه چيزی از سنخ 

ـــه شـــيوه كنـــد، يكـــى از مـــدافعان جـــدی واقـــع اخالقـــى نظـــر مى ای  گرايى اخالقـــى ب

سراسـر قلمـرو زيسـتى مـا را فـرا گرفتـه اسـت و  ارزشبـه بـاور مـرداك، . گرايانه است فضيلت

ــى را نمى ــت آدم ــى از زيس ــيچ بخش ــه در آن ارزش و  ه ــت ك ــوان ياف ــى  داوریت ــای ارزش ه

  .يافت نشود

تواننـد  احكـام ارزشـى نمى  كوشـيد نشـان دهـدديويد هيوم، از نخسـتين كسـانى بـود كـه 

اسـت بنيـادين ميـان   تفكيكـىبـه نظـر هيـوم، . از احكام راجـع بـه امـر واقـع اسـتخراج شـوند

هـای اخالقـى و نيـز  هـای تجربـى از يـك سـو، و گزاره خصـوص گزارهه های واقعى و بـ گزاره

ــه گزاره. ارزشــى از ســوی ديگــر ــرای رســيدن ب ــيش از آن، به ب ــد پ واســطۀ  هــای ارزشــى باي

  .همين تفكيك، بدانيم كه ارزش چيزی در درون واقعيت نيست

در سـدۀ نيـز  ،يكـى از تأثيرگـذارترين فالسـفه در حـوزۀ انديشـۀ اخالقـىجرج ادوارد مـور، 

گرا بــود بــر  ى ناطبيعــتوی كــه شــهودگراي« .تفكيــك اساســى ديگــری را طــرح كــردبيســتم 

هـای واقعـى  اسـت و در نتيجـه بـا گزاره اين باور بود كه اخـالق يـك حـوزۀ پژوهشـى واقعـى

امـا در هـر  -كه البته منظـور از واقعيـت در اينجـا نيازمنـد تبيـين اسـت - در آن سروكار داريم

 :1380 داروال،( »تر از آن منفصـل اســت صـورت مسـتقل از علــوم تجربـى و بــه معنـای دقيــق

46(.  

ارزش نــه  معتقــد اســتمــرداك بــا تفكيكــى كــانتى ميــان امــر اســتعاليى و امــر متعــالى 

در واقــع . كننــد، امــری متعــالى، بلكــه امــری اســتعاليى اســت آنچنــان كــه بســياری گمــان مى

ــل  ــه قاب ــته و در نتيج ــا آن نداش ــاط ب ــوده و ارتب ــت نب ــه درون واقعي ــت ك ــالى اس ــر متع ام

حـال شـرط تجربـه و   يى اگرچـه درون تجربـه نيسـت، بـا ايـناما امر استعال. يابى نيست دست

طور كـه كانـت  همـان. شـرط ايـن اسـت كـه واقعيـت بتوانـد متعـين باشـد ،به عبـارتى ديگـر

  .توضيح داده است، امر استعاليى، شرط امكان تجربه است
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ارزش بـه مثابـه امـری اسـتعاليى، اسـت كـه  مـرداك بارهـا تأكيـد كـرده ،به همين سياق

وی . كننــدۀ امــر واقــع اســت دســت داده و در نتيجــه عنصــر متعــينه يــان امــور را بــتفكيــك م

بســياری از فالســفه از درك ايــن نكتــه عاجزنــد كــه «تأكيــد بســياری دارد بــر ايــن امــر كــه 

در . واسطۀ ميان ما و عالم ارزش اسـت و بـدون ايـن واسـطه، فهـم عـالم ممكـن نخواهـد شـد

 »كنيم مــىمدارانــه فهــم  واقــع مــا عــالم را بــه طــور كلــى در شــكل و ســنخى ارزش

)Murdoch, 1993: 56( ــت و  و مهم ــى اس ــرداك ارزش اخالق ــرای م ــنخ ارزش ب ــرين س ت

در نتيجـه، جهـان بـا ايـن تفسـير . بدون آن جهـان بـه معنـايى خـاص، متحقـق نخواهـد شـد

  .جهانى اخالقى است خاص، ضرورتاً 

ــا ــانى  يىاز آنج ــع مب ــق، و در واق ــوزۀ منط ــردی در ح ــين رويك ــدايش چن ــاز پي ــه، آغ ك

و چـون فـارابى بـه شـكل مسـتقيم بـه ايـن مسـئله نپرداختـه منطقى تفكر اخالقى بوده است، 

فــارابى . اســت، بــرای بررســى نظــر وی، بايســت مبــانى منطقــى نظريــۀ وی را بررســى كنــيم

متفكری است بـدون شـك متعلـق بـه دوران پيشـامدرن كـه پرسـش آن نـه پرسـش در بـاب 

برگزيــد،  گونــه كــه كانــت مطــرح كــرد و مــرداك نيــز چنــين ديــدگاهى را شــرايط امكــان، آن

ای در انديشـۀ فلسـفى دارد، امـا  هـای مبنـايى و اگرچـه نوآوری. وجـود اسـت خصـوصبلكه در 

  .مسئلۀ او وجود بماهو وجود است. افالطونى به اين مسئله دارد -ديدگاهى ارسطويى

تعريـف صـدق، بـرای فـارابى و بـه . يكى از مباحث بنيـادين در منطـق، بـاب صـدق اسـت

ــا پردازان منطقــى در عــالم اســالم،  ای از نظريــه طــور كلــى بــرای بخــش گســترده مطابقــت ب

و در واقـع بـه حكـم  حكـم اسـتبـا مـرتبط واضح اسـت كـه صـدق و كـذب . است عالم واقع

توانـد صـادق باشـد كـه بـا  كـم زمـانى مىحگيـرد و در نتيجـه مطـابق ايـن تعريـف،  تعلق مى

. وجـود نداشـته باشـد عالم واقع مطابقت داشـته باشـد و زمـانى كـاذب اسـت كـه ايـن تطـابق

ــان منطق ــه مي ــن نظري ــت اي ــۀ مطابق ــه نظري ــان ب  )correspondence theory of truth( دان

  .مشهور است

خـود فـارابى چنـين بيـان . نظر فـارابى نيـز ماننـد اغلـب فيلسـوفان اسـالمى چنـين اسـت

نـه لمـا كـان القـول واالعتقـاد إنّمـا يكـون صـادقًا حتـى كـان للموجـود المعبّـر ع«كند كه  مى

بـه عبـارتى، هـر حكمـى، حكـم در بـاب چيـزی اسـت و بـرای . )80: 1996فـارابى، ( ١»مطابقاً 

در . صادق بـودن حكـم، بايـد بـا آن چيـز كـه حكـم در بـاب آن اسـت، مطابقـت داشـته باشـد

  .نتيجه برای فارابى نيز به سياق ارسطو صدق حكم، برآمده از مطابقت آن با عالم است

گونـه كـه  ، آنارزششناسـى  در نتيجه، اگرچـه فـارابى بـه طـور خـاص، بـه مبحـث هستى

آيـد كـه وی نيـز بـه  مرداك به آن پرداخته، توجه نكـرده اسـت ولـى از آنچـه بيـان شـد، برمى
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گونـه كـه كسـانى همچـون ديويـد هيـوم بـاور دارنـد، قائـل  آنواقعيـت، و  ارزشتفكيك ميان 

. هـا ن يـا بـا تصـورات سـروكار دارد و يـا بـا تصـديقات و گزارهدر واقع، نزد فـارابى، ذهـ. نيست

حكـم نيـز . كنـد خـود را در حكـم متجلـى مى ارزشگـوييم، ايـن  ارزش سـخن مى بارهوقتى در

طـور كـه بيـان شـد، در مطابقـت و  كذب و صـدق حكـم نيـز، همـان. يا صادق است و يا كاذب

ارزش  ،بـه مبـانى انديشـۀ فـارابىبـا توجـه  ،در نتيجـه. عدم مطابقت آن بـا عـالم خـارج اسـت

شـود و در نتيجـه در عـالم خـارج  يكى از اموری است كه در ارتبـاط بـا جهـان خـارج بيـان مى

  .وجود دارد

 ،، اگرچــه هــم فــارابى و هــم مــرداك ارزش را واقعــى دانســتهگذشــتبــا توجــه بــه آنچــه 

ــن ــى موضــع اي ــه تفكيــك واقعيــت و ارزش نيســتند، ول ــل ب ــزاع مت قائ ــايزی دو از محــل ن م

همـۀ  ،ارزش امـری اسـتعاليى و شـرط امكـان واقعيـت بـوده ،در نگاه مـرداك. گيرد ت مىئنش

گرفتـه اسـت، امـا از نظـر فـارابى مـرداك نتوانسـته تقريـر  محيط و پيرامون زيسـتى مـا را فـرا

چراكــه وجــود واقعــى ارزش در  ،دســت دهــد  بــه ارزشو  واقعيــتقابــل دفــاعى از پيوســتگى 

  .يابى است متجلى شده و در نتيجه صدق آن نيز قابل دست عالم است كه در حكم

  مثال يا صورت خير .ب

» خيـر«شناسى وی، اهميت دارد مفهوم  ويژه در اخالق  يكى از مفاهيمى كه در انديشۀ فارابى، به

 -وی، به دليل آشنايى با مفاهيم اساسى انديشۀ يونانى، مفهوم خيـر را در انديشـۀ اخالقـى. است

  .استداده فهمى خاص خود از آن ارائه  و مفهومى بنيادی برگزيده مثابهسياسى خود به 

اخـالق و سياسـت تنهـا يـك غايـت دارنـد و آن سـعادت اسـت، امـا خـود وی  ،نزد فارابى

 »بـه طـور مطلـق خيـر اسـتسـعادت، «كـه در سـاختار تفكـر او،  دهـد به وضـوح توضـيح مى

ــارابى، ( ــه مى. )72 :1366ف ــر ارائ ــه تعبيــری ديگــر، فهمــى از خي ــان خــود،  ب دهــد كــه در بني

ــعادت ــدگاه س ــر دي ــى ب ــت مبتن ــه . گرايانۀ اوس ــعادتاو گرچ ــرداك هم در س ــا م ــو  گرايى، ب س

هايى ميـان ايـن دو  تـوان شـباهت كـارگيری آن مـىه نيست، امـا در ارتبـاط بـا ايـدۀ خيـر و بـ

نـزد فـارابى هـر كـس، هـر تحليلـى كـه از مفهـوم سـعادت داشـته باشـد و هـر . متفكر يافـت

بـه . دسـت دهـد، ايـن مفهـوم بـه هـر حـال دارای شـرايطى صـوری اسـت  فهمى كه از آن به

تـرين و  مهم .اين معنا كه بـرای فراچنـگ آوردن سـعادت، حضـور ايـن شـروط ضـروری اسـت

  روی  از آن  آدمــى«. ين شــرط از ايــن شــرايط صــوری، خيــر بــودن ســعادت اســتنيــز نخســت

و   مـورد طلـب  كـه  دانـد و هـر كمـالى خـود مى  را كمـال  آن  كـه  اسـت سـعادت  درصدد يافتن

در نتيجــه ســه ايــده در . )227 :1413 ،فــارابى( »شــود مى  ناميــده خيــرباشــد،   انســان  اشــتياق
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های بنيــادی انديشــۀ  خــورد كــه نســبتى وثيــق بــا ايــده پيونــد مىانديشــۀ فــارابى بــه يكــديگر 

  .ايدۀ كمال، خير، و سعادتند از ا اين سه ايده عبارت. دارند مرداك

سـعادت، در بنيـان . مهمـى داردفارابى در خصوص هـر كـدام از ايـن سـه مبحـث نظـرات 

امـا بـه  تـوان بـه هـيچ وجـه سـخن از سـعادت بـه ميـان آورد، خود خير اسـت و در واقـع نمى

دسـت ه خيـر نيـز بـا تعريـف خـاص و فهمـى كـه وی از آن بـ. خير به طور كلـى توجـه نكـرد

آيـد كـه كمـال  خيـر آدمـى زمـانى حاصـل مى. دارد ا ايـدۀ كمـالبـدهد، ارتبـاطى بنيـادين  مى

خيــر آدمــى، چونــان خيــر هــر موجــود ديگــری، در كمــالى  ،بــه ديگــر ســخن. بتوانــد رخ دهــد

در حـالى كـه . ايـن كمـال نيـز بـه معنـای فعليـت يـافتن قواسـتآورد و  است كه به دست مى

در انديشـۀ يونـانى كـه  ايـدامونيادر انديشۀ مرداك، فعليت يافتن قـوا و بـه بيـانى ديگـر همـان 

بــرای مــرداك، در . بــه معنــای شــكوفايى انســان و موجــودات بــود، محلــى بــرای توجــه نــدارد

ــرا از اينجاســت كــه در بســياری از  .دهــد رفــتن از خــود اســت كــه زيســت اخالقــى رخ مى ف

ــا انســان هايى در انديشــۀ وی ســروكار داريــم كــه اگرچــه در ظــاهر، هــيچ قابليــت و  مواقــع ب

هايى خـوب هسـتند كـه زيسـتى اخالقـى و مبتنـى  د، امـا بـرای وی، نمـاد انسـاننـدارنكمالى 

 مهـم ربـرای وی آنچـه در خيـ. كنـد در حـالى كـه فـارابى ايـن نكتـه را نقـد مـى. بر خير دارند

گونـه كـه فـارابى بـاور داشـته و توضـيح  است، ايدۀ كمال اسـت و بـدون ايـن ايـدۀ كمـال، آن

  .توانند موضوعيت يابند داديم، خير و در نتيجه سعادت، نمى

ــ« ــارابى بســيار مت  :Fakhry, 1965( »ثر از ارسطوســتأســياق و در واقــع روش انديشــۀ ف

گيـرد كـه بسـيار تحـت تـأثير  خيـر در پـيش مىيندی را در ارتبـاط بـا ايـدۀ آدر نتيجه فر. )471

. تـوان بـه مبحـث خيـر نزديـك شـد هماننـد ارسـطو، از دو جهـت مى ،بـرای او نيـز. وی است

ذاتــه خواســتنى اســت، در حــالى كــه خيــر دوم  حــد  خيــِر نخســت خــوْد هــدف بــوده و فــى«

و  ها خواســته های آدمــى اســت و از آنجــا كــه طريــق فــراهم آمــدن ای بــرای خواســته وســيله

كـه ارسـطو  ،ايـن تفكيـك. )27: 1378ارسـطو، ( »گيـرد مطالبات اسـت، مـورد توجـه قـرار مى

  .در انديشۀ فارابى نيز رعايت شده است ،خير مطرح كرده خصوصدر 

يكـى  ؛دسـتۀ نخسـت نيـز خـود بـر دو نـوع هسـتند. شـود اما تفكيك بـه اينجـا خـتم نمى

شـوند، امـا كــاركردی  طلــب مى هـايى كـه اگرچـه خــود مطلـوب بـوده و بــه نحـوی ذاتـى خير

امـوری هسـتند كـه اگرچـه خودشـان بـه نحـو ذاتـى  ،بـرای مثـال. ای نيز دارند غيری و وسيله

دســت آوردن ه ای نيــز باشــند بــرای بــ تواننــد وســيله امــا مى ٢،شــوند، مثــل دانــش خواســته مى

ه گـاه وسـيلۀ بـ ايـن در حـالى اسـت كـه دسـتۀ ديگـر از خيرهـا هيچ. بعضى از خيرهای ديگـر
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تواننــد  و نمى هســتنددســت آوردن خيــر ديگــری نيســتند، بلكــه خــود مطلــوب نهــايى انســان 

  .)28: 1378 همان،( تبديل به وسيله شوند

گـاه تبـديل بـه  مثال مطلق فـارابى بـرای ايـن سـنخ اخيـر از خيـر، يعنـى خيـری كـه هيچ

وانـد بـه ت گـاه نمى سـعادت امـری اسـت كـه هيچ ،بـه بـاور او. شـود، سـعادت اسـت وسيله نمى

نــزد . ، بلكــه همــواره در مقــام غايــت بــاقى خواهــد مانــدشــودوســيله فهــم و اســتفاده مثابــه 

دسـت بيايـد، هرگـز   گـاه بـه سـعادت تعريفـى خـاص دارد و آن چيـزی اسـت كـه هـر ،فارابى

ــه كــه مشــاهده مى و آن(چيــزی فراتــر از آن مطلــوب نخواهــد بــود  شــود آن چيــزی كــه  گون

بود، در بنيـاد خـود مـرتبط اسـت بـا ايـدۀ كمـال بـه معنـای مـورد  فراتر از آن مطلوب نخواهد

شــود و هرگــز در مقــام  بــرای خــودش خواســت مى صــرفاً «در نتيجــه، ســعادت ). نظــر فــارابى

ايــن . )228 :1413 فــارابى،( »گيــرد وســيلۀ رســيدن بــه چيــزی ديگــر مــورد طلــب قــرار نمى

دهــد و  نهــايى بشــر، قــرار مىرا مقصــود   درك از ســعادت و تلفيــق آن بــا غايــت اســت كــه آن

  .دهد گرايان قرار مى ترين گروه سعادت در نتيجه فارابى را از جملۀ مهم

بـه . نكتۀ ديگر اين است كه سعادت در انديشـۀ اخالقـى فـارابى، برتـرين خيـر نيـز هسـت

ايـن . شـود سخن ديگر، اولويتى ذاتـى دارد نسـبت بـه ديگـر خيرهـايى كـه در عـالم يافـت مى

نــزد فــارابى غايــت محــور . اهميــت غــايى ســعادت در انديشــۀ فــارابى اســت نكتــه بــه دليــل

های اخالقـى و نيـز سياسـى  بندی فـارابى تقسـيم ،بـه طـور كلـى. و ايـدۀ كمـال اسـت  انديشه

  .دهد خود را بر مبنای مفهوم غايت انجام مى

ــارابى در  ــال، ف ــرای مث ــهب ــال را در  الفاضــله  مدين ــت انســان، ســعادت و كم بحــث از غاي

ــرد و توضــيح مى ســان مىيك ــه مراحــل تكامــل را كــه دهــد  گي روح در اســتكمال خــود چگون

ای غـايتى دارد و سـعادت آن قـوه كمـالى اسـت كـه  هـر قـوه. )Galston, 1990( كنـد طـى مى

 بـافتگى بنيـادينى بـا سـعادت بـه همـين جهـت اسـت كـه خيـر هم اساسـاً . شود در آن مهيا مى

ارسـطويى، آن عـاملى اسـت  -يـزی، بـه سـياق افالطـونىبه بيان فـارابى، خيـر در هـر چ. دارد

 فــارابى،( »آورد انگيــزش را فعــال كــرده و در واقــع كــنش را بــه ايــن طريــق پديــد مــى«كــه 

خير در هـر چيـزی آن عـاملى اسـت كـه اسـباب انگيـزش را در آن چيـز فـراهم  ).386: 1413

ــه و حقيقــت وجــودی مى ــد و رتب ــ كن ــۀ اتمــام مى هاش ب ــه مرحل مشــاهده . رســد واســطۀ آن ب

دهـد، در فعليـت قـوا و در واقـع كمـال  تعريفى كـه فـارابى از خيـر ارائـه مىمبنای كنيم كه  مى

منـد شـوند، بيشـتر نيـز از خيـر  قـدر موجـودات بيشـتر از ايـن كمـال بهره موجودات است و هر

  .اند مند بوده و در نتيجه بيشتر به سعادت نائل آمده بهره
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بـر مبنـای آن خيـر حقيقـى  كـه دهـد تر ارائـه مى دشـناختىاما در همـان جـا، تعريفـى وجو

خيـر همـان وجـود اسـت و در نتيجـه خيـر «بـه ايـن معنـای خـاص، . مساوق اسـت بـا وجـود

: همــان( »الوجود اســت حقيقــى مســاوی اســت بــا بــاالترين مراتــب وجــود كــه همــان واجــب

در نتيجه، شاهد هستيم كـه فـارابى دركـى از خيـر دارد كـه نـه تنهـا آن را در پيونـد بـا . )385

در واقـع مسـاوق گـرفتن . كنـد، بلكـه در ضـمن فهمـى االهيـاتى از آن دارد سعادت مطـرح مى

خير و وجود، بـا تفكيـك ميـان واجـب و ممكـن و نيـز وجـود و ماهيـت، كـه هـر دو از مبـانى 

پيونـد زده و در نتيجـه دركـى از خيـر  الوجود واجـبرا بـا  مطلـقخيـر ، هسـتنداساسى نزد وی 

دهد كه بـرخالف انديشـۀ مـرداك، در بنيـان خـود برخاسـته از درك االهيـاتى فـارابى  ارائه مى

الوجود اســت و شــر حقيقــى نيــز فقــدان  خيــر حقيقــى همــان واجــب« ،بــه بــاور فــارابى. اســت

در واقـع هـر قـدر كـه كمـال ارتقـا . دهـد كه همان فقدان كمال معنـا مـى )همان( »وجود بوده

بنـابراين كمـال مطلـق، همـان خيـر مطلـق  .شـود تر شـده و گسـترده مى يابد، خير نيـز وسـيع

  .الوجود است همان واجب از اينجاست كه خير مطلق، ضرورتاً . است

بــرای مــرداك، خيــر وجــود واقعــى دارد، امــا بــا خــدای اديــان، بــه معنــايى كــه بــرای مــا 

خيـر امـری نيسـت كـه بـه صـورت سـابژكتيو و در ذهـن وجـود داشـته . ندارد آشناست، نسبتى

باشد، بلكه به شـكلى واقعـى و عينـى وجـود دارد و از اينجاسـت كـه مـرداك مـدافع سـنخى از 

نيـز اگرچـه خيـر در . در واقـع خيـر امـری اسـت اسـتعاليى. گرايى در دفـاع از خيـر اسـت واقع

در . وانـد بـه صـورت شايسـته بـه زبـان بيـان شـودت شـود، امـا ايـن خيـر نمى عالم مشاهده مى

را بـه  آن يمتـوان يـابيم، امـا نمى واقع، در حالى كه مـا خيـر را بـا دقـت و توجـه بـه عـالم درمى

امـا بـا ايـن همـه، . در نتيجـه خيـر موضـوع تجربـه اسـت. واسطۀ زبان بيـان كنـيمه سادگى ب

ته و پرداختـۀ ذهـن انسـان چيـزی سـاخ وجـود دارد و صـرفاً  »عينـى«خير و خوبى، به نحـوی 

های ديگـر  ويـژه انسـان  كنـد كـه اطـراف خودشـان، بـه ها را هـدايت مى خوبى انسـان«. نيست

مـرداك، ( »خـوب نيـاز دارد بـه دانسـتن ايـن امـور  در واقـع انسـان. و نيازهايشان را، بشناسـند

1387: 170(.  

. رداك، وارد كنــدتوانــد نقــدی بــر ايــدۀ خيــر، در انديشــۀ مــ در ايــن ســخن نيــز فــارابى مى

موضـوعى اخالقـى نيسـت، بلكـه حيثيتـى انتولوژيــك دارد و  چراكـه بـرای فـارابى خيـر صـرفاً 

ــاحتى را در انديشــۀ وی . شناســى اوســت بخشــى از هستى ــود، س ــر و وج ــع نســبت خي در واق

ها و روابــط متقابــل  گســترده اســت كــه ســعادت و خيــر را، از صــرِف مناســبات ميــان انســان

خيـر در انديشـۀ مـرداك، ايـدۀ مطلــق و . كنـد ری وجودشناسـانه تبــديل مىميـان آنهـا، بـه امـ

ها و توجـه بـه ديگـری ظهـور  عشـق و توجـه، ميـان مناسـبات انسـان عينى است، اما در سايه
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در نتيجـه، فـردی كـه ايـن مناسـبات را شـناخته و توانسـته اسـت . كرده و قابل شناختن اسـت

دركـى نسـبت بـه ديگـری داشـته باشـد، خيـر را تـا از خود فراتر رفتـه و بـا اسـتفاده از تخيـل 

ــگ آورد ــته آن را فراچن ــت و توانس ــناخته اس ــدودی ش ــتكمالى . ح ــگ آوردن اس ــن فراچن اي

  .اخالقى است

ــت ــا دس ــارابى ام ــۀ ف ــه  در انديش ــت، بلك ــى نيس ــتكمال اخالق ــرِف اس ــر، ص ــه خي يابى ب

جـود اسـت كـه خـود تـافتگى خيـر و و استكمالى وجودی را در پى دارد و ايـن بـه سـبب در هم

توانـد محـق باشـد  از اينجاسـت كـه فـارابى مى. كنـد را در مفهوم سـعادت و غايـت متبلـور مى

ــر در انديشــۀ مــرداك بى ــدۀ خي ــد  در وارد كــردن ايــن اشــكال كــه اي ــاد اســت، يعنــى فاق بني

بــه ايــن معنــا كــه اگرچــه بــر . ريزی كــرد مبنــايى كــه بتــوان بــر آن انديشــۀ اخالقــى را پايــه

مـرداك . تأكيـد شـده اسـت، امـا ايـن عينيـت نيـز بـه درسـتى توجيـه نشـده اسـتعينيت آن 

اش بازتــاب يافتــه، دركــى اخالقــى از  بــا اســتفاده از مفــاهيمى كــه در انديشــۀ اخالقــى صــرفاً 

ارزش  ؛بــرای او محــور ايــن درك مبتنــى اســت بــر فهــم او از ارزش. عــالم ارائــه كــرده اســت

ــت، و ــرده اس ــه ك ــا را احاط ــون م ــان پيرام ــى  جه ــى اخالق ــا فهم ــه م ــن ارزش، ب حضــور اي

  .دهد مى

. دهــد اش، بــرای خيــر، مبنــايى ضــروری قــرار مى فــارابى امــا بــا توجــه بــه مبــانى انديشــه

الوجود معنـادار  ضروری در اينجا به معنـای همـان واجـب اسـت و خيـر، تنهـا بـا حضـور واجـب

محـل  ، اساسـاً اما نكتـه در ايـن اسـت كـه مـرداك از آنجـا كـه فيلسـوفى مـدرن اسـت. است

نزاع متفاوتى را پى گرفته است و بيش از آنكـه بـه وجـود و نيـز حضـور خداونـد بهـا دهـد، بـه 

ــه دارد و  ــى توج ــت اخالق ــد ز مىزيس ــدرن كوش ــانى م ــه مب ــه ب ــا توج ــى را ب ــت اخالق يس

ايــن در حــالى اســت كــه هــر دوی ايــن فيلســوفان، بــه انديشــۀ يونــان . اش احيــا كنــد انديشــه

ــد،  توجــه كرده ــا از آنجــاان ــه آن توجــه داشــته يىام ــاوت ب ــا دو رويكــرد متف ــه دو  كــه ب اند، ب

  .اند يافته  ساختار متفاوت از انديشه نيز دست

  لينظام فضا .ج

ل و خيـر نيـز امـوری هسـتند كـه يفارابى به مراتب متفاوت سعادت باور دارد و در كنار آن، فضا

ل و دركـى كـه از آن ينزد فارابى ساختار فضا .)2: 1407فارابى، ( ها و مراتب گوناگونى دارند جنبه

وی در بيـان و توصـيف . بندی انديشۀ كالسيك اسـت دارد، ساختاری كالسيك و مبتنى بر طبقه

كند و در ميان آنها فضايلى كه بـه انديشـه و فكـر مربـوط  سعادت، فضايل را به دقت بررسى مى

 ،و در نهايت، سخن در بـاب فضـيلت. )46 :1413 فارابى،( داند هستند را برتر از فضايل ديگر مى
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آيـد، كـه  فضيلت زمانى به كار مى«در واقع، . با مبحث خير و سعادت در هم تنيده استنزد وی، 

  .)185 :1382داوری، ( »كند آدمى را در راستای رسيدن به سعادت ياری مى

چيـز  چهـار ؛شـمارد در مجمـوع چهـار سـنخ از فضـيلت را برمىتحصيل السـعاده فارابى در 

ــأمين مــى انســانســعادت  ــا و آخــرت ت ــع او از چهــار فضــيلت ســخن  را در دني ــد و در واق كن

ــى، فضــايل خلقــى، فضــايل فكــری، فضــايل نظــری: گويــد مى ــارابى( فضــايل عمل : 1413، ف

119(. 

در واقع امور، برای فارابى، بر . بندی در انديشۀ وی است مبحث غايت است آنچه اما مالك تقسيم

  .شوند بندی مى تقسيممبنای غايتشان 

ايـن علـم از طريـق  ،نـزد وی. علـم بـه معقـوالت اسـت ،بـه بـاور فـارابى ،ل نظـریيفضا

 علـم انسـانىشـود تـا بـه  آيد و از علم بـه مبـادی معرفـت شـروع مى دست مىه برهان يقينى ب

موجـودات را بـه نحـوی يقينـى تعقـل «ل هدفشـان ايـن اسـت كـه ياين فضا. رسد مى مدنىو 

الــنفس و  نــد از حســاب و هندســه و پــس از آن علــوم طبيعــى و علما عبارتو  )همــان( »كننــد

و علـم انسـانى . گيرنـد به طـور كلـى علـوم، اغلـب در ايـن محـدوده قـرار مى. االهيات و غيره

  .گنجند، هرچند در ساحتى عملى قرار داشته باشند هم در اين دسته مى علم مدنى

بايـد بــدان  انســان، يعنــى همـان كمــالى كـه انسـان، از غـرض آفــرينش ىانســاندر علـم 

شـود كـه  هـايى سـخن گفتـه مى سـپس از خيـرات و فضـايل و نيكـى. شود نايل آيد، بحث مى

نـد و در مقابـل، شـرور و نقـايص و سـيئاتى كـه مـانع رسـيدن بـه ا  در رسيدن به آن كمال نافع

وندان بـا هـر يـك از شـهر«شود و ايـن علـم همـان علـم مـدنى اسـت كـه  اند بحث مى كمال

] بـا اراده و اختيـار[ شان به مقـداری از كمـال كـه بـه طـور فطـری مسـتعد آننـد اجتماع شهری

  . )143: همان( »شوند نايل مى

كننـد چـه چيـز بـرای نيـل بـه غايـات فاضـله  ل فكری اموری هستند كـه معلـوم مىيفضا

شـوند و بـه بيـان ديگـر  ايـن فضـايل بـه ارادۀ آدمـى كسـب مى ،از نظر فارابى. استسودمندتر 

  .قائم به ارادۀ انسان هستند

ــارابى اســت كــه  هــای مهــم تقســيم ل خلقــى يكــى از بخشيفضــا ــزد ف بندی فضــيلت ن

كســى كــه بــا اســتفاده از . گرايانۀ مــرداك قــرار گيــرد فضــيلت  توانــد در نســبتى بــا اخــالق مى

توانــد از آنهــا اســتفاده  يابــد، در دو ســويه مى ا درمىل فكــری، غايــات ســودمند و خيــر ريفضــا

ــدك ــه  ن ــان  و ب ــردبكارش ــران ؛گي ــرای ديگ ــا ب ــويش و ي ــرای خ ــا ب ــا وی در . ي ــع، ي در واق

ــا در جســت و جســت ــرای خويشــتن اســت ي ــر ب ــرای ديگــران و جوی خي ــر ب  يلفضــا. جوی خي

ــانى حصــول مى ــى زم ــران ك خلق ــه ديگ ــر را متوج ــن خي ــه اي ــد ك ــيمآين ــرای دي ن ــری و ب گ
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كنـد كـه ايـن خيـر بـه نحـوی حقيقـى خيـر اسـت و يـا در ذهـن  البتـه تفـاوتى نمى. بخواهيم

نكتـۀ اساسـى در ايـن اسـت كـه موضـوع خيـر، . كنيم كسى كه اين خير را بـرای او طلـب مـى

ای اسـت كـه  نه خود فرد، بلكه ديگـری اسـت و ايـن موضـوع بـودن ديگـری، همـان ويژگـى

بـرای مـرداك نيـز فضـيلت در فراتـر رفـتن . شـود مىديـده در مرداك نيز، با مشـابهت زيـادی 

شود و در نتيجـه فـرد، آنجـا زيسـت اخالقـى و مبتنـى بـر فضـيلت را تجربـه  معنادار مى خوداز 

  .هايى كه مرداك بيان داشته است، از خود فراتر رود خواهد كرد كه بتواند به شيوه

ل هسـتند كـه در يز فضـااسـت كـه در انديشـۀ فـارابى نيـز بخـش مهمـى امهم اين نكته 

ل خلقـى، مبتنـى بـر يجالـب آنكـه نـزد فـارابى، فضـا. يابنـد توجِه بـه افـراد ديگـر اهميـت مى

ل يفضــا«در واقــع . كننــد تــابعى از آن عمــل مىمثابــه و بنــابراين بــه هســتند ل فكــری يفضــا

ل فكـری و هـر چـه قـوۀ فضـيلت فكـری بيشـتر باشـد، فضـيلت يخلقى مبتنى هستند بر فضـا

  . )189: همان( »تر است مخلقى عظي

خود ايـن امـر يكـى از نكـات مهـم در فلسـفۀ كالسـيك اسـت كـه در نسـبت بـا انديشـۀ 

در افالطـون نيـز بـا توجـه بـه اصـل وحـدت فضـيلت و معرفـت، كـه . گيرد مرداك نيز قرار مى

سـت كـه اشناسـى وی اسـت، فضـيلت زمـانى قابـل دسترسـى  يكى از مبـانى مهـم در اخـالق

ينـدی خطـى از دانـش مـواجهيم كـه آبـا فر ،در تفكـر وی ،در نتيجـه. باشـد معرفت پديد آمده

امـا بـه بـاور . يند دانـش، اسـتكمال اخالقـى را بـا توجـه بـه فضـيلت در پـى داردآصعود در فر

ــا معرفــت و دانــش فكــری نيســت و در نتيجــه  هم زيســت اخالقــى ضــرورتاً  ،مــرداك بافتــه ب

ت الزم باشــد، امــا زيســتى مبتنــى بــر ممكــن و مقــدور اســت كــه كســى فاقــد دانــش و معرفــ

  .فضيلت داشته باشد

ــز يكــى از مهم ــرين بخش فضــيلت عملــى ني ــارابى اســت و  ت هــای فضــيلت در انديشــۀ ف

. ل در افعـال آدمـى اسـتيطور كه از نـامش پيداسـت، فعليـت يـافتن و ظهـور ايـن فضـا همان

اشـد در رفتـار خـود ل عملـى سـخن رانـد كـه آدمـى توانسـته بيتوان از فضـا در واقع زمانى مى

در اينجــا منظــور از ( در نتيجــه پــيش از فضــيلت عملــى. ل عمــل كنــديمبتنــى بــر ايــن فضــا

ها وجـود دارنـد كـه بايسـت بـه  گروهـى از فضـيلت) ، پيشينى منطقى اسـت و نـه زمـانىپيش

اسـت، اگرچـه ظهـور آن معطـوف مهـم در ذهـن فـارابى، ايـن فضـيلت بسـيار . آنها توجه كرد

از  ).187: همـان( ل اسـتيتـرين فضـا بـه همـين دليـل مهم سـت، امـا دقيقـاً ل ديگر ايبه فضا

كنيم كـه افعـالش را انجـام دهـيم،  اين همـان فضـيلتى اسـت كـه چـون اراده مـى ،نظر فارابى

ل ضــروری اســت و چــون ارادۀ انجــام دادن افعــالش را كــرديم، الجــرم ياســتعمال ســاير فضــا

اسـت كـه عمـل بـرای مهـم ايـن نكتـه بسـيار . مكـار بـريه تمام افعال صنايع ديگر را بايـد بـ
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و تبــديل بــه فعــل و كــنش شــود، بايســت بنيــادی در انديشــه داشــته  هــداينكــه بتوانــد رخ د

ای دارد كـه بـه  بـه معنـای روزمـرۀ آن نيسـت، بلكـه اشـاره بـه نكتـه اين سـخن صـرفاً . باشد

ی اسـت كـه مبنـای عمـل، نـه در خـود او، بلكـه در چيـز. زيـادی داردجهت فلسـفى، اهميـت 

ــرده ــن ك ــه ،آن را ممك ــه در . اســت  و آن انديش ــود دارد ك ــوايى وج ــه محت ــل ب ــع، عم در واق

خصـوص در معنـای اخالقـى آن، سـخن ه تـوان از عمـل، بـ زمـانى مى ،بنـابراين. انديشه است

در نتيجـه شـرط امكـان عمـل، . مـل قـرار گرفتـه باشـدأراند كه پيش از آن، در انديشه مـورد ت

كنــد كــه فضــيلت  ز اينجاســت كــه وقتــى فــارابى بــه ايــن نكتــه اشــاره مىا. در انديشــه اســت

ه عمـل، بـه كـدارد و آن اين پـرده از حقيقتـى بنيـادين برمـى را دارد، هـا عملى بـاالترين اهميت

تــوان از فضــيلت در عمــل  و وقتــى مىاســت امــوری پــيش از خــود  بــهطــور كلــى، معطــوف 

هـای متفـاوت وجـود محقـق شـده  حوزههايى ديگـر در  سخن رانـد، كـه پـيش از آن، فضـيلت

  .باشد

مـــرداك، اگرچـــه . بـــا يكـــديگر متفـــاوت اســـتاز فضـــيلت و مـــرداك درك فـــارابى 

 در خصــوصمــدرن  های فراوانــى از انديشــۀ كالســيك داشــته، امــا ديــدگاهى كــامالً  اســتفاده

ای كـه بـه  شناسـانه فضـيلت عبـارت اسـت از عـادت و عمـل وظيفه ،به بـاور وی. فضيلت دارد

در واقــع در نظرگــاه مــرداك تنهــا . پــذير اســت ل، يعنــى عشــق، امكانينيــروی بــاالترين فضــا

ل تنهـا در پرتـو آن مـنعكس ييك فضـيلت وجـود دارد كـه همـان عشـق اسـت و ديگـر فضـا

در . ل ديگـر قـرار داردياس همـۀ فضـأدر ر] خيـر/بـه خـوبى[ به اين معنـا كـه عشـق. شوند مى

  .شود كه فارابى به چهار فضيلت در عرض يكديگر قائل مى حالى

عالوه، نزد مـرداك فضـيلت بيشـتر يـك نگـرش اسـت كـه زيسـت اخالقـى در پـى آن   به

در واقـع، . گـردد بـاز مى ،اما در فـارابى فضـيلت بـه انسـان، در مقـام يـك كـل. شود متبلور مى

ســو باشــند و نقــص در هــر  د در راســتای ايــن فضــيلت همبايــ همــۀ وجــوه شخصــيتى انســان 

تـوان بـه سـطوح متفـاوتى از فضـيلت  هرچنـد البتـه مى. كدام، نقص در ديگـری را در پـى دارد

  .كند های گوناگونى را متحقق مى باور داشت كه سعادت

. گرايى، يكـى ديگـر از نقـاط افتـراق ميـان فـارابى و مـرداك اسـت همين نكته در سـعادت

. گرايى اســت گرايى مبتنـى بــر سـعادت هـای مهــم فضـيلت بـدون ترديــد يكـى از چهرهفـارابى 

امــا بــرای . كنــد مىمهــم غايــت فضــيلت اســت كــه ايــن امــور را  مثابــهســعادت بــه  ،در واقــع

ــ. مــرداك ســعادت، چيــزی خــارج از صــرِف فضــيلت اســت دنبــال ه در واقــع اگــر فضــيلت، ب

بت بـه فضـيلت امـری بيرونـى اسـت و سعادت انجام شود، چيزی دليل فضـيلت شـده كـه نسـ
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طور كه پيش از ايـن بيـان شـد، سـاحت درونـى اخـالق، يكـى از اركـان اساسـى زيسـت  همان

  .مبتنى بر فضيلت است

اين نقد بـر مـرداك وارد اسـت كـه سـعادت، صـرف سـودگرايى و توجـه بـه  ،از ديد فارابى

توضــيح داده شــد، طور كــه  نتيجــه نيســت، بلكــه منظــور از ســعادت شــكوفايى اســت و همــان

ل يل در كنــار يكـديگر اسـت و اگـر يكـى از ايـن فضــايايـن شـكوفايى، شـكوفايى تمـام فضـا

  .ترين فضيلت است آيد كه مهم چهارگانه شكل نگيرد، خللى در فضيلت عملى پديد مى

  جايگزينى كامل دين با فلسفه .د

يعت دينى نيز چونان فلسـفه فلسفه نيست، بلكه شر ،يابى به حقيقت يگانه راه دست ،از نظر فارابى

كنـد كـه برتـر از  راهى كه البته فارابى بعدها عقيده پيدا مى(راهى به كشف و درك حقيقت دارد، 

كـه در ديـن وجـود دارد،  هايى انديشهبه بيان وی، ). كند را جايگزين فلسفه مى  فلسفه است و آن

درسـتى ه توان آنها را ب فلسفه مى براهين آن در فلسفۀ نظری آمده است و تنها با ياری طلبيدن از

 .)47 :1999 فارابى،( دهد فلسفه مجموعه براهين دين را ارائه مى ،بنابراين. فهم كرد

در واقع، مبنای اصلى برای فـارابى يگانـه و واحـد فـرض كـردن حقيقـت اسـت كـه بـيش 

 :See( از آنكه از باورهای فلسـفى فـارابى برآمـده باشـد، ناشـى از ديـن و مبـانى دينـى اوسـت

Mahdi, 1969( . در واقــع مبــانى دينــى اســت كــه نكتــۀ وحــدت حقيقــت را بــه وی القــا كــرده

در نتيجـه ايـن نكتـه . اثـر نبـوده باشـد است، هرچند اطالع از فلسفۀ نوافالطونى نيـز شـايد بـى

در مـواردی توجـه الزم را  گفتـه پيشباعث شـده اسـت كـه فـارابى بـه نظريـات دو فيلسـوف «

ايـن موضـوع بيشـتر بـه ايـن دليـل اسـت كـه «گالسـتون معتقـد اسـت . ).Ibid( »نشان ندهـد

تـوان  ، امـا بـه وضـوح مى)Galston, 1990( »هايى چندسـطحى ارائـه داده اسـت فـارابى نوشـته

های چندسـطحى فـارابى باشـد،  ايـن امـر بـيش از اينكـه ناشـى از نوشـته. دنقد كراين نكته را 

  .گيرد ست كه او مىا  برآمده از ساختار انديشۀ وی و نتايجى

ــر از فيلســوف مى ــامبر را برت ــانى اساســى انديشــۀ خــويش، پي ــد و در نتيجــه  وی در مب دان

وحى، بـه عنـوان انكشـاف سـخن خداونـد بـر پيـامبر و نسـبت يـافتن پيـامبر بـا عقـل فعـال، 

در واقـع، در حـالى كـه انديشـۀ نظـری افالطـون بـه . عقـل فيلسـوفانه دارد بـرارجحيتى ذاتى 

 ،و دانـش نظـری نـزد فـارابى بـه شـريعت خـتم شـده  رسـد، انديشـه تفكر فلسـفى مىفلسفه و 

  .واالترين مراحل آن، آگاهى حقيقى از دين است

ــه  اصــلى ــارابى ب ــه ترين پرســش ف ــوزۀ انديشــۀ اســالمى تمثاب ــه در ح ــل أفيلســوفى ك م

ايـن  آنچـه فـارابى را در. ای برقـرار اسـت كرد اين بود كه ميـان ديـن و فلسـفه چـه رابطـه مى

تــرين رمــز  مهم. كنــد، طريقــى اســت كــه وی در ايــن خصــوص پيمــود خصــوص برجســته مى
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موفقيــت او بــرای پاســخ بــه ايــن پرســش آن بــود كــه در مقــام درك چيســتى ديــن و فهــم 

ــى ــن، در مقــام امــری . ســابقه داشــت ماهيــت آن رويكــردی ب ــه دي در واقــع وی رويكــردی ب

او حقيقـت ديـن را . فلسـفى برقـرار كنـد االهى داشت، كـه توانسـت نسـبتى ميـان آن و عقـل

نـزد فـارابى وحـى، بـه مثابـه اتحـاد «. وحى دانست و وحى را نيز از مقولـۀ معرفـت تلقـى كـرد

 ,Walzer( »شــود و وحــدت بــاالترين دانــش فلســفى بــا بــاالترين صــورت پيــامبری فهــم مى

ــر مى. )142 :1957 ــن صــورت تغيي ــه اي ــد در نتيجــه، پرســش ب ــ: كن انى ماهيــت معرفــت وحي

ای بـين معرفـت وحيـانى و معرفـت عقلـى و فلسـفى وجـود دارد؟ نسـبت  چيست و چـه رابطـه

  عقل و وحى چيست؟

تفسـيری عقالنـى از  كوشـيدن اسـالمى نخسـتين كسـى بـود كـه افارابى در ميـان متفكـر

ای كــه  نــزد فــارابى، نبــى كســى اســت كــه در وی برخــى از قــوای نفســانى. وحــى ارائــه دهــد

بـه . يعنى قوۀ ناطقـه، متخيلـه، عاملـه يـا محركـه بـه كمـال رسـيده باشـد شمارد، فارابى برمى

عقـل «ايـن نكـات در مفهـوم . هـای اصـلى تفكـر فـارابى اسـت طور كلى ايدۀ كمـال، از محور

يكـى از مفـاهيم اصـلى در انديشـۀ فـارابى اسـت، خـواه در » عقـل فعـال«. نهفته اسـت »فعال

ــث  جهان ــواه در مباح ــى و خ ــانه معرفتشناس ــه  او در جهان«. شناس ــه ارائ ــى ك ــى خاص شناس

ــرح مى مى ــدور را مط ــث ص ــد مبح ــب از  ده ــه ترتي ــره ب ــول عش ــابق آن، عق ــه مط ــد ك كن

شــوند و آخــرين حلقــۀ سلســلۀ صــدور، عقــل عاشــر اســت كــه در لســان  تعــالى صــادر مى حــق

ــد ــان دينــى فرشــتۀ وحــى گوين ــه آن عقــل فعــال و در زب : الــف 1389حكمــت، ( »فلســفى ب

تعـالى آغـاز شـده و تـا عقـل فعـال  در واقع سلسلۀ عقولى وجـود دارنـد كـه پـس از حق. )177

فيلسـوف كسـى اسـت كـه در بسـتر زمـان «. دنرسـ از عقل فعـال بـه آدميـان مىو  ،دنادامه دار

ــل  ــور از مراح ــا عب ــته و ب ــری داش ــل بش ــتكمالى در عق ــيری اس ــام س ــد تم ــد و جه ــا ج و ب

بشـری، كـه نـزد فـارابى همـان عقـل مسـتفاد اسـت نائـل گوناگون، به واالترين مراتب عقـل 

الصـور اسـت مـرتبط گـردد و از آن منبـع حقيقـت بـر او  شده باشد و بـا عقـل فعـال كـه واهب

القـدس يـا فرشـتۀ وحـى اسـت كـه حقـايق را بـه پيـامبر نيـز  اين منبع همان روح. افاضه گردد

خاصـى اسـت، بـه فـارابى شناسـى  كـه مشـتمل بـر معرفت ،شناسـى ويـژه اين جهان. رساند مى

: همــان( »رديــف پيــامبر معرفــى كنــد رســاند تــا فيلســوف را در دريافــت حقيقــت، هــم مــدد مى

178.(  

ــان مى آن ــه وی بي ــه ك ــد،  گون ــوزش «كن ــاع آم ــل و اقن ــا تخي ــور نظــری را ب شــريعت، ام

ــد مى ــارابى،( »ده ــر. )132 :1349 ف ــان ديگ ــه بي ــارابى از  ،ب ــۀ ف ــريعت، در انديش ــفه و ش فلس
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ــر مو ــنظ ــر دو ب ــان و ه ــوع يكس ــر روش ه ض ــكارا از نظ ــا آش ــتند، ام ــت هس ــال حقيق دنب

  .)89: 1413 فارابى،( ست و روش ديگری تمثيلى ا روش يكى برهانى. ندا تفاوتم

ــامبر مى« ــى را پي ــود فيلســوف حقيق ــدگى خ ــارابى در دورۀ دوم زن ــد ف ــالى . دان ــن در ح اي

 حكمــت،( »ت ايــن دوســتاســت كــه نظريــۀ رايــج او در نســبت ميــان ديــن و فلســفه وحــد

ــا آن شــناخته مى بــه ســخن ديگــر، نظريــه. )49-48، ب 1389 شــود،  ای كــه اغلــب فــارابى ب

ــدام مى ــر ك ــا در روش اســت و ه ــاوت آنه ــت و تف ــن در غاي ــانگى فلســفه و دي ــه  يگ ــد ب توان

بــه ايــن نتيجــه ، از ايــن نظريــۀ وحــدت دور شــده امــا فــارابى تــدريجاً . رســميت شــناخته شــود

ــفه مى مى ــايگزين فلس ــن، ج ــه دي ــد ك ــى  رس ــن طريق ــع، دي ــود و در واق ــرای  مطمئنش ــر ب ت

ــه حقيقــت اســت دســت ــدانجا پــيش مــىأو در ايــن ر ؛يابى ب ــا ب ــد  رود كــه مى ی ت اگــر «گوي

 .)60 :1999 فـارابى،( »رياست اهـل مدينـه در دسـت فقيـه باشـد، نيـازی بـه فيلسـوف نيسـت

ــارابى در مجمــوع ف ــن مىاگرچــه ف ــر شــريعت و دي ــدم ب ــانى مق ــه لحــاظ زم ــد لســفه را ب  دان

بـه ايـن دليـل واضـح كـه فيلسـوف بـا تكيـه بـر عقـل خـود، بـه  ).132-131 :1349فارابى، (

ــ ــانى و حت ــى، مى ىنحــو زم ــه انديشــۀ فلســفى  منطق ــن، ب ــيش از ظهــور وحــى و دي ــد پ توان

يـن و وحـى نيسـت و د بـه همـين دليـل اسـت كـه مسـئله در انديشـۀ يونـانى اساسـاً . بپردازد

ــود اســت ــناخت وج ــك، ش ــت متافيزي ــت ،غاي ــه معرف ــا در حوزه. اّهللاٰ  ن ــر انديشــه ام ــای ديگ   ه

  .)90 :1413فارابى، ( مقدم بر كالم ىشريعت بدون شك مقدم است، حت

از تـوان  مىكـه بيـان شـد،  ،با توجه بـه ايـن درك فـارابى از نسـبت ميـان ديـن و فلسـفه

هايى كـه ميـان آن دو وجـود  بـا وجـود شـباهت. ارد كـردنظرگاه وی نقدی مهـم بـر مـرداك و

ــه در  ،دارد ــا، ســخن ن ــرای مــرداك ام ــه ديــن اســت، ب و آن توجــه هــر دوی ايــن فالســفه ب

بــه همــين دليــل . حقيقــت و فراچنــگ آوردن آن، بلكــه در بنــا نهــادن زيســت اخالقــى اســت

را در معنــای دانــد، امــا وجــود خــدا  مىكنــد و مهــم  مىاســت كــه وی اگرچــه ديــن را بررســى 

بـرای مـرداك، آنچـه . رسـد در نتيجـه بـه نـوعى االهيـات سـكوالر مى ،عام كلمه نفـى كـرده

بـه ايـن دليـل اسـت كـه از ايـدۀ  گويـد، صـرفاً  است، خير است و اگر از خداوند سـخن مىمهم 

در انديشۀ مرداك، دين تنهـا بـه ايـن جهـت مـورد توجـه اسـت كـه زيسـت . "خير استفاده كند

كنــد كــه ديــن در زيســت اخالقــى  در جــايى مــرداك تصــريح مى. كنــد هيل مىاخالقــى را تســ

شـود كـه در نتيجـۀ  كنـد كـه بـه دوچرخـه نصـب مى ای عمـل مى هـای كمكـى به ماننـد چرخ

وقتـى شـخص از . سلوك اخالقى زمانى فرا خواهد رسـيد كـه فـرد ديگـر نيـازی بـه آن نـدارد

ــد مى ــوی رش ــى و معن ــر اخالق ــوعى از خ نظ ــوی ن ــه س ــد، ب ــتگى طبيعىكن ــل  ودگذش ــر مي ت

قواعـد،  ... انـد كـه رعايـت شـوند مقتضـى آن ... كند؛ اّما در اين فاصـله شـرايط و مطالبـات مى
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ساختارها، و وظايف، بـه همـراه نمادهـا، مناسـك، حتّـا خـدايان و تمـام چيزهـای ديگـری كـه 

ــق پرســتش ــى  متعلّ ــروض دين ــكال مف ــام اش ــه  -اند، خالصــه، تم ــدائًا، ب ــه از نظــر او ابت مثاب

های آموزشى مفيدند، و بايد وقتى كـه ديگـر سـواركار بـه آنهـا نيـازی نـدارد، تعـويض يـا  چرخ

كنــد، بــه چنــدين جهــت لزومــًا دينــى بــدون  دينــى كــه مــرداك تصــوير مى. .. برداشــته شــوند

خداونــد را كنــار بگــذاريم، بلكــه اگــر بخــواهيم خيــر را  تــوانيم مىمــا نــه تنهــا . خداونــد اســت

زدايى از ديـن امـری اسـت كـه  اسـطوره«. جـايى بايـد خداونـد را كنـار بگـذاريمحفظ كنيم، در 

عـالوه، بـه گمـان او، شـايد همـين حـاال رهـا كـردِن ه بـ .»در اين زمانه كامًال ضروری اسـت

در مــذاهب سرتاســر دنيــا در جريــان باشــد، بــدون  »های ظاهرگرايانــۀ جزمــى كهنــه اســطوره«

زيــرا  .توانــد بــه آهســتگى رخ دهــد ايــن فرآينــد مى .اينكــه توّجــه كســى را برانگيختــه باشــد

دهـد، در  ای كـه ايمـانش را بـه خداونـد و رسـتاخيز و جـاودانگى انسـان از دسـت مى مسيحى«

  اش ايجـاد نكـرده ماَنـد، لزومـًا تغييـر بنيـادينى در دنيـای ارزشـى عين حال كه متديّن بـاقى مى

  ). See: Jacobs, 1998(» است

اش را جــايگزين مناســبى بــرای ديــن نهادينــه  فۀ اخالقــىرداك فلســكــه مــواضــح اســت 

توانـد  ايـن ديـن اسـت كـه مى كه مشـخص شـد كـه در تفكـر فـارابى نهايتـاً   در حالى. داند مى

بدون توجه بـه امـر متعـالى و بـا نفـى خداونـد، بـه هـيچ مالكـى بـرای . بر فلسفه رجحان يابد

نيـز پاسـخى بـه مشـكل نخواهـد صرف توجه بـه خـوبى يـا عشـق . امر اخالقى نخواهيم رسيد

  .بود

 اخالقى جايگاه تخيل در انديشه. هـ

مفهومى است كه هم در آثار و انديشۀ آيريس مرداك نقشى كليدی داشته  )imagination( تخيل

كار رفته و هر دوی آنها اين مفهوم را، در دو حوزۀ انديشۀ متفاوت بسـط   و هم در فارابى بسيار به

فــارابى ايــن واژه را در انديشــۀ وجودشناســانه و . انــد كــار گرفته  بــهداده و بــه ســياقى خــاص 

مالت خود در خصوص دين بسيار استفاده كرده و مرداك نيز در أشناسانۀ خويش و نيز در ت معرفت

ابتدا درك فارابى را از ايـن  ،در اين بخش. انديشۀ اخالقى خود دركى نو به اين مفهوم داده است

و در نهايت نسـبت ايـن مفهـوم نـزد كنيم  مىررسى ديدگاه او را بنتايج سپس  ،مفهوم بيان كرده

  .كنيم فارابى را با فهم مرداك از آن مشخص مى

ــم معرفت ــث مه ــى از مباح ــس، يك ــاركرد آن در نف ــوع و ك ــال و ن ــث خي ــى در  بح شناس

بـه . گيـرد فارابى به سياق ارسـطو، بـرای نفـس قـوايى خـاص در نظـر مى. ستاانديشۀ فارابى 

ــاور ــه دو دســته تقســيم مى ب ــوای روح انســانى ب ــه عمــل و  دســته«: شــوند او، ق ــوط ب ای مرب

قـوۀ عملـى خـود . )34 :1381فـارابى، ( »ای مربـوط بـه ادراك و معرفـت كنش اسـت و دسـته



داک از  س  ی آ ظام اخال ی قد    65|  را

 

و قــوۀ ادراك نيــز بــه حيــوانى و انســانى تقســيم  ،بــه ســه دســتۀ نبــاتى و حيــوانى و انســانى

يكـى حـس ظـاهر «كنـد كـه  ز بـه دو دسـته تقسـيم مىسپس ادراك در حيوان را نيـ. شوند مى

حـواس بـاطن . )40: همـان( »گانـه هسـتند و ديگـری حـس بـاطن بوده كه همان حـواس پنج

نخسـت مصـوره، دوم واهمـه يـا وهميـه، سـوم حافظـه، و در آخـر : نزد وی چهار حس هسـتند

حقـايق اشـيا شـود كـه  سـان تبيـين مى قوۀ مدركۀ انسانى يـا همـان قـوۀ ناطقـه بدين. متخيله

بـه تعبيـر ديگـر، . كند، در حالى كـه عـوارض جزئـى آنهـا در او از بـين رفتـه باشـد را درك مى

كــه بــرای فــارابى بــاالترين  )46: همــان( »كنــد كليــات و معقــوالت اســت آنچــه او درك مى«

بنـدی قـوای نفـس نـزد فـارابى اسـت كـه  ای از تقسـيم اين بيـان خالصـه. سطح شناخت است

  .ثر از ارسطوستأ، به لحاظ روش، متكه پيداست چنان

ــوه ــال، آن هــر ق ــن كم ــه اي ــالى دارد ك ــا مى ای كم ــارابى معن ــه در نظــام ف ــه ك ــد،  گون ياب

در انديشــۀ . و بــه بيــان ديگــر خيــر، فعليــت يــافتن قواســت ،ســعادت ،بنــابراين. ســعادت اســت

ده اسـت فارابى نبى و پيامبر، در واقع همان فيسـلوف اسـت كـه قـوۀ متخيلـۀ او نيـز كامـل شـ

بـه سـخن ديگـر، در حـالى كـه فيلسـوف، تكـاملى . شـود بينـد و مى و چيزهايى در بيـداری مى

در ارتباط بـا قـوۀ ناطقـه دارد، پيـامبر جـدای تكامـل در آن قـوه، چيـزی مضـاف بـر فيلسـوف 

دارد و آن تكامل در قوۀ متخيلـه اسـت و همـين نكتـه مالكـى اسـت بـرای برتـری پيـامبر بـر 

  .فيلسوف

ــال ــه وی خي ــل و آنچ ــرداك از تخي ــت و  پردازی مى درك م ــاكانتى اس ــى پس ــد، درك نام

بســط داده اســت، بــرای او، هماننــد كانــت، تخيــل جــايى ميــان  متافيزيــكطور كــه در  همــان

حسگانى و فاهمه قرار دارد كه همـين امـر و اتخـاذ چنـين جايگـاهى، نقشـى مهـم در انديشـۀ 

تـر از آن در انديشـۀ  بنـابراين، مـرداك تخيـل را در حـوزۀ هنـر و مهم. سدۀ نـوزدهم ايفـا كـرد

خالقـى، انديشـۀ اخالقـى و اسـتكمال بـرای مـرداك، زيسـت ا. كـار گرفـت  اخالقى خويش به

ــعه و  ــرو توس ــت، در گ ــز هس ــودی وی ني ــتكمال وج ــوعى، اس ــه ن ــه، ب ــان، ك ــى انس اخالق

هـر قـدر تخيـل تـوان بيشـتری داشـته باشـد و بتوانـد كـاركرد خـود را . تناوردگى تخيل اسـت

ايـن تخيـل . شـود های متفاوت بيشتر نشـان دهـد، زيسـت اخالقـى بيشـتر ممكـن مى در حوزه

 خـويشد و در نتيجـه از كـريـت ؤرا مشـاهده و ر ديگـریتـوان  ه بـا اسـتفاده از آن مىاست ك

. شــود را ســبب مى ايگــوو  خــودترين كــاركردش، فــراروی از  تخيــل، در اساســى. فراتــر رفــت

مبنـای زيسـت اخالقـى در مـرداك اسـت و از آنجـا كـه تخيـل عنصـر خود، اين فراتر رفتن از 

بخشــد، در نتيجــه هنــر نيــز يكــى از  ل را توســعه مىهنــر نيــز، تخيــو  ضــروری در آن اســت

  .مبانى زيست اخالقى است
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هنـر و مبـاحثى كـه مربـوط بـه آن اسـت، چنـدان جـايى در ميـان متفكـران  ،به طور كلى

گونـه  فـارابى همـان. اسالمى نداشت، اما فـارابى و چنـدی ديگـر از ايـن نكتـه مسـتثنا هسـتند

ــار  ــال در موســيقى دارد، كســى اســت  مهمــىكــه آث ــه مبحــث تخيــل و خي ــه دقــت ب كــه ب

  .پرداخت و در نتيجه مبنايى برای اين امر فراهم كرد

تـرين آنهـا توجـه بـه  توجه فارابى به خيال، نتايج فراوانـى بـه دنبـال دارد كـه يكـى از مهم

هرچنـد مـراد و . فلسـفهنـه مبتنـى بـر خيـال اسـت راهـى است؛ دين و شريعت  دين و شريعت

ــال، در اين ــور از خي ــاحتى از منظ ــه س ــت، بلك ــداول نيس ــى و مت ــای عرف ــه معن ــال ب ــا خي ج

. سـتها انديشهعقالنيت است كه برتـر از عقالنيـت محـض يونـانى اسـت كـه محـل تعـارض 

سـينا از آن  همـان چيـزی اسـت كـه در ابـن«اين عقالنيت خيـالى، بـه نظـر برخـى متفكـران، 

 ،ع، ايـن عنصـر خيـالدر واقـ. )220 :الـف 1389حكمـت، ( »شـود تعبيـر مى» عقل قدسـى«به 

دانــد، آشــكارا عنصــری دينــى  كــه فــارابى آن را روش امــر دينــى و كمــال آن را نــزد انبيــا مى

ــت ــدين. اس ــب ب ــود،  ترتي ــطح خ ــاالترين س ــت را در ب ــناخت حقيق ــق، ش ــن طري ــارابى از اي ف

بـاالترين شـناخت حقيقـت، شـناختى اسـت كـه در . دانـد وابسته به چنـين سـنخى از خيـال مى

دارد و از آنجا كه تخيـل و بـه بيـان فـارابى، قـوۀ متخيلـه، در كمـال خـود، تبعيـت  پيامبر وجود

قوۀ ناطقه را نيز دارد، در نتيجه در پيـامبر نـه تنهـا تخيـل و قـوۀ متخيلـه در كمـال خـود قـرار 

پيـامبر هـم در درك معقـوالت بنـابراين،  .دارد، بلكه قـوۀ ناطقـه نيـز در كمـال خـود قـرار دارد

  .يلى مبتنى بر متخيله دارای كمال استو هم در فهم تمث

ــى و زيســت  ــوزۀ اخالق ــا در ح ــل تنه ــرداك تخي ــۀ م ــه در انديش ــالى ك ــه، در ح در نتيج

تــرين مبــانى  هنــری نقــش داشــته اســت، امــا در فــارابى ايــن امــر بــه يكــى از مهم -اخالقــى

يونـد شناسانه و نيز وجودشناختى تبديل شـده و توانسـته امـر دينـى را بـا فهـم هنـری پ معرفت

به ديگـر سـخن، از آنجـا كـه بـرای مـرداك، بـا تأكيـدی كـه بـر كانـت دارد، تخيـل نـه . بزند

كنــد، ناچــار از درك خداونــد درمانــده  ذيــل فاهمــه قــرار دارد و نــه نســبتى بــا عقــل برقــرار مى

متعلــق شــناخت، خـواه توســط عقــل و  مثابـهشـود و ايــن درمانـدگى بــه نفــى خداونـد، بــه  مى

ــل ــواه توســط تخي ــت  مى ،خ ــى در درياف ــش مهم ــل نق ــارابى تخي ــۀ ف ــا در انديش ــد؛ ام انجام

ــر  ى اســت كــه مىيهــا ترين نقادی ايــن نكتــه يكــى از اساســى. كنــد حقيقــت ايفــا مى تــوان ب

بــرای فــارابى تخيــل تبــديل بــه . گرايانۀ مــرداك از ديــدگاه فــارابى وارد كــرد انديشــۀ فضــيلت

ــده ــاتى ش ــری االهي ــير آن، عنص ــودی و از مس ــری وج ــل را  عنص ــرداك، تخي ــا م ــت، ام اس

  .بيند و در نتيجه وجهى االهياتى برای آن قائل نيست شناختى مى عنصری روان
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  های اجتماعى اخالق های فردی و جنبه جنبه .و

پرداز حوزۀ اخالق شناخته شود، درگيـر مبـانى فلسـفى امـر  فارابى بيشتر از اينكه به عنوان نظريه

انى نظريـۀ اخالقـى وی نيـز در راسـتای انديشـۀ اخـالق سياسى بوده است و بخش مهمى از مب

به طور كلى، در انديشۀ سياسى كالسيك و متعلـق بـه دوران . يونانى، ريشه در امر اجتماعى دارد

بـه بـاور لئـو . مل در خصوص امور مربوط به مدينه و نيز حاكم بوده اسـتأقديم، مبحث اصلى، ت

های تفكر قديم است، كه  حاكم و مدينه، از ويژگىمحور قرار دادن مباحث مربوط به «اشتراوس، 

 »در دوران جديد، جـای خـود را بـه مبـاحثى چـون تجـارت، آزادی، ثـروت و قـدرت داده اسـت

 .)62: 1373اشتراوس، (

هــر دو بــه «در نتيجــه، يكــى از مباحــث مركــزی در تفكــر سياســى يونــان و اســالم، كــه 

دو   حــث حــاكم و مدينــه، و رابطــۀ آنســنت قــديم فكــر سياســى تعلــق دارنــد، پــرداختن بــه ب

در انديشــۀ سياســى يونــانى، بــه خصــوص در ميــان افالطــون . )10 :1372طباطبــايى، ( »اســت

بـه عبـارت ديگـر، فـرد بـرای . و ارسطو، اخـالق و سياسـت امـوری منفـك از يكـديگر نبودنـد

ايـن سـخن بـه خصـوص در . زيست اخالقى خود درگيـر در مناسـبات سياسـى بـود و بـالعكس

بـر اسـاس [ای كـه  آمـوزه«بـه ديگـر سـخن، . رسطو به كمال مورد تدقيق قـرار گرفتـه اسـتا

 »ارســطو پــى گرفــت سياســتتــوان تــا  موجــودات انســانى بــالطبع، سياســى هســتند را مى] آن

)Galston, 1990( . فارابى نيز در ايـن نكتـه بـه طريقـى خـاص از انديشـۀ يونـانى تـأثير گرفتـه

ايــن امــر معنــای ايــن ســخن . توانــايى كســب فضــيلت را نــداردفــرد خــارج از اجتمــاع، . اســت

انسـان خـارج از  ،از ديـدگاه ارسـطو. ارسطوست كه انسان جـانوری اجتمـاعى يـا سياسـى اسـت

بـه بيـان ديگـر، اخـالق . اجتماع، امكانى جهت گسـترش تـوان اخالقـى خـود در اختيـار نـدارد

ــئله ــه، نمى مس ــدای از جامع ــان ج ــت و انس ــاعى اس ــود را توا ای اجتم ــى خ ــوان اخالق ــد ت ن

تواننــد توســعه يابنــد و اگــر جــز ايــن  قــوای انســانى در اجتمــاع اســت كــه مى. گســترش دهــد

ايـن نـاتوانى در توسـعۀ . باشد، بشر جـدای از اجتمـاع، بـه معنـای واقعـى كلمـه انسـان نيسـت

 ,See: Chappell( سـان تعريـف كنـد اخالقى اسـت كـه ارسـطو را ناچـار كـرده انسـان را بدين

2009: 382-398(.  

سرشــت سياســى انســان در بيشــتر آثــار وی تأكيــد شــده  خصــوصدر انديشــۀ فــارابى، در 

در واقـع آنچـه در ارسـطو اصـل و مبناسـت، ايـن . است، اما نه به طـور دقيـق هماننـد ارسـطو

ــه نحــوی ضــروری، نيازمنــد اجتمــاع اســت ــاد زيســت خــود، ب ايــن . اســت كــه آدمــى در بني

هـم بـه نحـوی ضـروری، تفاسـير متعـددی را بـر خـود ديـده اسـت،   نيازمندی به اجتمـاع، آن

تـرين ايـن  امـا يكـى از مهم. انـد ينـد تبـدل قـوه بـه فعـل بودهآكه البته تمام آنها مبتنى بـر فر
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آنچـه انسـان در بيـرون از اجتمـاع فاقـد «. تفاسير بر محور انديشۀ اخالقـى قـرار گرفتـه اسـت

دهـد، توانـايى  الشـعاع خـود قـرار مى را تحـت آن است و اين فقـدان، تمـام حـوزۀ زيسـتى وی

بـه سـخن ديگـر، . )Chappell, 2009: 384-385( »فعليـت بخشـيدن بـه قـوای اخالقـى اسـت

دهــد و بــا توجــه بــه پيونــد آن بــا  ای گســترده از زيســت آدمــى را تشــكيل مى اخــالق، دايــره

امــا نكتــه در . رســاندتــوان خــارج از آن، ايــن قــوا را بــه فعليــت  حــوزۀ عمــومى و اجتمــاع، نمى

ترين بنيــاد  ، محــوری]بــه ايـن معنــای خـاص[فعليــت يـافتن قــوای اخالقـى «ايـن اســت كـه 

  .)Ibid.: 386( »ستزندگى نزد ارسطو

طور كـه بيـان  همـان. در فارابى نيـز تـا حـدود زيـادی ايـن تفسـير، تفسـيری غالـب اسـت

در واقـع هـر آنچـه  .شد، هدف از آفـرينش بـه طـور كلـى و امـور موجـود در آن، كمـال اسـت

سـت كـه بـه كمـال برسـد و ايـن كمـال در سـعادتى اسـت ن اوجود گام نهاده بـرای آ به دايره

ــارابى م ــان مى كــداً ؤكــه ف ــد بي ــزد وی. كن ــر اســت ،ســعادت ،ن ــم . در اســاس خــود، خي در عل

ــان ــتىانس ــت اس ــالق و سياس ــامل اخ ــارابى ش ــۀ ف ــه در انديش ــارابى، ( ، ك ، از )119 :1413ف

. شـود ل آيـد، بحـث مـىئـبايـد بـدان نا انسـان، يعنى همان كمـالى كـه سانانغرض آفرينش 

انــد و در مقابــل،  هــايى كــه در رســيدن بــه آن كمــال نافع ســپس از خيــرات و فضــايل و نيكــى

شـود و ايـن علـم همـان  انـد بحـث مـى شرور و نقايص و سيئاتى كـه مـانع رسـيدن بـه كمـال

شـان بـه مقـداری از كمـال كـه  اجتمـاع مدنىافـراد مدينـه بـا «علم مدنى است كه هر يك از 

ايــن . )143: همــان( »شــوند ل مــىئــبــدان نا) بــا اراده و اختيــار(بــه طــور فطــری مســتعد آننــد 

سخن به ايـن معناسـت كـه زيسـت مـدنى، جـزء ضـروری كمـال اسـت و ايـن كمـال، شـامل 

  :به بيان وی. شود كمال اخالقى نيز مى

كمــال را بــه دســت آورد، مگــر  شا توانــد بــه خــاطر سرشــت ذاتــى انســان نمى

هـايى گـرد هـم آينـد و بـا يكـديگر همكـاری كننـد و هـر يـك بـه  آنكه گروه

بـه   از آنچـه گـروه ،بنـابراين. ديگری آنچه را برای قـوام نيـاز دارد عرضـه كنـد

كنـد، آنچـه بـرای قـوام و بـرای نيـل بـه  مثابه يك كل به هر عضو عرضـه مى

بـه همـين خـاطر اسـت كـه افـراد در  .شـوند كمال الزم است، به هـم گـرد مى

ــين ســكونت مى ــاد شــده و در بخــش مســكونى زم ــداد زي ــد تع ــه( گزينن   مدين

  .)Galston, 1990: ازنقل به ، الفاضله

حركـت از  افارابى قرار دارد و ايـن كمـال، نسـبتى دارد بـاخالقى كمال در ذات انديشۀ  ،بنابراين

ل اخالقى و فكری را كه امـوری اكتسـابى بودنـد فضايد باي در واقع انسان هم . سوی قوه به فعل
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ايـن شـكوفايى . فضايل غيرارادی و غيراكتسابى را در خـود شـكوفا كنـد بايدتحصيل كند و هم 

  .ای است كه در اخالق فضيلت در دوران مدرن بسيار بر آن تأكيد شده است همان نكته

  يـا سياسـت دو روی يـك واقعيـت علـم مـدنىيـا اخـالق و  ىانسـانعلـم  ،فـارابىاز نظر 

بايد بـه كمـال برسـد، بـه آن نگـاه كنـيم، علـم اخـالق اسـت  انساناگر از اين بعد كه . هستند

و اگر از اين بعد كـه رسـيدن بـه ايـن كمـاالت جـز از راه اجتمـاع ممكـن نيسـت نگـاه كنـيم، 

  .علم مدنى و سياست است

ــ ــارابى، مت ــون ف ــا همچ ــز ام ــرداك ني ــأم ــۀ يون ــهثر از انديش ــون و   انى ب ــژه افالط وي

كـه البتـه انسـان بـرای او در بنيـاد خـود -برای او نيز انسـان، در سـاحت اخالقـى . ارسطوست

يكـى از بـارزترين . توانـد قـرار داشـته باشـد تنهـا در اجتمـاع مى -در ساحت اخالقى قـرار دارد

ــه ــنش  نمون ــرايط رخ دادن ك ــى در ش ــم اخالق ــادهى حك ــرداك معن ــه در م ــن انديش های اي

از . دهـد اخالق مراقبـت بـه طـور كلـى تأكيـد بسـيار دارد بـر شـرايطى كـه فعـل رخ مى. است

طرفى ديگر توجه بـه ديگـری و تخيـل او و حضـور عشـق، كـه همـواره معطـوف بـه ديگـری 

ــانى را اجتناب ــبات انس ــت، مناس ــذير مى اس ــد ناپ ــه . كن ــود و ب ــان خ ــان در بني ــع انس در واق

از اينجاســت . توانــد از آن خــارج شــود قــرار دارد و نمى ضــرورت در اجتمــاع و مناســبات انســان

  .گرايان كه نسبتى اساسى است ميان فارابى و مرداك و به طور كلى همۀ فضيلت

اسـت، توجـه خاصـى كـه در   اما از آنجا كه نظريـۀ مـرداك در دوران مـدرن شـكل گرفتـه

در تفكـر فـارابى  شـناختى وجـود دارد های روان هـای فـردی و جنبـه انديشۀ مـرداك بـه ويژگى

را بـا   جويـد و آن مـرداك در طـرح مفهـوم توجـه از اسـتعارۀ بينـايى سـود مى. يابـد وضوح نمى

ــارت ايضــاح مى ــن عب ــد اي ــره شــدن منصــفانه و عشــق«: كن ــت  خي ــه واقعي ورزانه معطــوف ب

ــردی ــه . »ف ــد دارد توج ــرداك قص ــود"از را م ــرده دور " خ ــر درك ك ــز ب ــوض متمرك و در ع

هـر فـرد را  يگانـه بـودن خـاص و، كـه امكـان توجـه بـه كنـديگـری ارزش واقعيت شخص د

كـه مـا بـه نحـوی  خواهـد بگويـد مـرداك مى. آورد و مقتضـى چنـين تـوجهى اسـت فراهم مى

. يـابيم موجـوداتى مسـتقل از مـا، بـا جهـان پيونـد مى مثابـهاز طريق ادراكمان از ديگـران، بـه 

ها بــه نظريــۀ اخالقــى مــرداك  در واقــع، ايــن توجــه ويــژه بــه واقعيــت متفــرد يكايــك انســان

گـرا، از جملـه فـارابى متمـايز  های كالسـيك فضـيلت را از نظريـه  بخشـد كـه آن ای مى ويژگى

ــر. كنــد مى ــه تفــرد و يگــانگى هــر ف ــمــرداك در ايــن توجــه دادن ب ثر از أد انســانى، خــود مت

ــه روان ــد اســت و در نظري ــه شناســى جدي ــد انســانى، ب ــوم جدي ــژه   اش بهــرۀ بســياری از عل وي

امـر  در نظـر وی، اگـر ايـن تفـرد بـه نحـو شايسـته لحـاظ نشـود، اصـوالً . برد شناسى، مى روان
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سـت، دچـار نقصـان خواهـد شـد و  ا ترين طريـق در جهـت زيسـت اخالقـى ، كه مهمنيز تخيل

  .را نقطۀ اختالف فارابى و مرداك دانست  توان آن همان جايى است كه مى اين

  گيرینتيجه

ست در جلوۀ خاصى از تفكر فلسفى اسالمى كه از سنت يونانى نيز بهـره ا فارابى از سويى، آغازی

گرايانه در سـدۀ بيسـتم  برده است و مرداك نيز از سوی ديگر، يكى از نقاط عطف تفكـر فضـيلت

گرايى كالسيك در حوزۀ اخالق و او نيـز التفـاتى جـدی بـه  يايى است برای فضيلتاست، كه اح

در نتيجه، اين دو فيلسوف در حالى كـه متعلـق بـه دو حـوزۀ فلسـفى و . تفكر يونانى داشته است

تاريخى گوناگون هستند، اما نقطۀ اشتراكى دارند و آن توجه و التفات هـر دوی آنهـا بـه انديشـۀ 

رويكرد . های خاصى همراه است ا اين همه، تالش برای مطابقت آنها با دشواریاما ب. يونان است

متفاوت آنها به انديشۀ فلسفى و تاريخ انديشه و مسائل متفاوتى كه برای آنها مطرح بـوده اسـت 

تری اشاره كنيم كه يا برای  در نتيجه، تالش شده است به مسائل مهم. آورد را پيش مىمشكالتى 

تـوان از مبـانى  بوده و در نظام فكری آنها طرح شده است و يا اينكه مى مندرزشهر دو فيلسوف ا

  .ن موضوعاتى را استنتاج كرديآنها چن

گرايى اخالقــى  دهــد ايــدۀ فضــيلت امــا آنچــه ايــده اساســى ايــن مطابقــت را تشــكيل مى

ــرداك مشــاهده مى ــه هــم در م ــارابى اســت ك ــه  و مى ؛شــود و هــم در ف ــه مثاب ــوان آن را ب ت

آرتــه . ثــى از تفكــر يونــانى پــذيرفت كــه در هــر دو ســو تــأثيراتى بــه جــای گــذارده اســتميرا

)αρητε ( ــای ــه از زواي ــت ك ــى اس ــالمى و غرب ــر اس ــان تفك ــترك مي ــى مش ــانى مبحث يون

  .تواند بررسى شود گوناگون مى

هايى كـه در ايـن نوشـتار ميـان تفكـر ايـن دو فيلسـوف ذكـر  هـا و شـباهت با تمـام تفاوت

گرايانـــه، رويكـــردی االهيـــاتى،  رويكـــرد فـــارابى بـــه اخـــالِق فضـــليت شـــد، در مجمـــوع

ــت ــردی روان معرف ــرداك، رويك ــرد م ــا رويك ــت، ام ــانه اس ــانه و وجودشناس ــناختى و شناس  ش

ــه مــرداك  در واقــع دغدغــه. تر اســت غيراالهيــاتى و از جهــاتى اگزيستانسياليســتى و فردگرايان

ــطوره ــه اس ــانى ك ــه در جه ــت ك ــن اس ــ اي ــده و دي ــى ش ــوذ و  ن و آموزهزداي ــى نف ــای دين ه

امــا . هــای اخالقــى بگشــايد انــد راهــى بــه ســوی حفــظ ارزش شــان را از دســت داده گســترش

فارابى شـايد مصـون نگـه داشـتن ديـن از مشـكالتى بـود كـه فلسـفه بـرای ديـن بـه  دغدغه

جايگاه وااليـى بـه هـر كـدام از عقـل و وحـى ببخشـد و بـا يكسـان  كوشيدوی . همراه داشت

  .گيری كند از تعارض ميان فلسفه و دين پيشدرصدد برآمد انگاشتن حقيقت 

فـراهم كـرد كـه را اين نكات، و در مجموع آنچه در متن ايـن مقالـه آمـده اسـت، فضـايى 

ــق در آن  ــه و تطبي ــه مقايس ــلانديش ــام دو فيس ــرداك، در مق ــارابى و م ــيلتف گرا، و  وف فض
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كنــد،  ای كــه زيســت اخالقــى را نــزد ايــن دو فيلســوف مهيــا مى پــرداختن بــه مبــانى فلســفى

 زمينـه اگرچه، شايد به نظـر برسـد كـه، بـه جهـت تفـاوت عميقـى كـه ميـان پـس. شودممكن 

فلسفى هر يـك از ايـن دو متفكـر، وجـود دارد، ايـن مقايسـه چنـدان دقيـق نباشـد امـا  انديشه

وده است كـه نشـان دهـيم چطـور دو فيلسـوف متعلـق بـه دو جغرافيـای فكـری تالش بر آن ب

ــرده و  ــتفاده ك ــاوت از آن، اس ــم متف ــير و فه ــا تفاس ــد ب ــتركى را، هرچن ــر مش ــاوت عناص متف

  .توانند مباحثى در يك قلمروی فكری را سامان دهند مى
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تبيين اختيار انسان بر اساس چيستى نفس يا ذهن در فلسفه اسالمى و 

  فلسفه ذهن معاصر

محمدرضا بهتاش
*

  

  چكيده

مسئله اختيار و اراده آزاد در انسان از مسائلى است كه همواره ذهن انسـان را بـه 

كند، ارتباط اين مسـئله  آنچه اين مسئله را بااهميت مى. داشته استخود مشغول 

پذيری و اخالق است، به طوری كه پايه و اساس مسئوليت و اخـالق  با مسئوليت

اين مسئله را از جهات مختلف . در انسان، بودن اختيار و اراده آزاد در انسان است

چيستى نفس يا . س استتوان بررسى كرد كه يكى از آنها توجه به چيستى نف مى

ذهن، هم در فلسفه اسالمى مطرح بوده است و هم در فلسفه غرب و به ويژه در 

آنچه در اين . آيد های فلسفه تحليلى به حساب مى فلسفه ذهن، كه يكى از شاخه

زمينه بيشتر مطمح نظر فيلسوفان بوده اين است كه آيا نفس، امری غيرمـادی و 

ی مادی و فيزيكى است؟ در اين نوشته برآنيم تا بر غيرفيزيكى است يا اينكه امر

حسب هر يك از اين دو نظريه درباره نفس، جايگاه اختيار و به تبع آن مسـئوليت 

  .اخالقى را بررسى كنيم

  .نفس، ذهن، حاالت ذهنى، اخالق، اختيار، ثنويت، فيزيكاليسم :ها واژه كليد

                                                            
 .اصفهان دانشگاه فلسفه،ی دكتر یدانشجو *
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  در فلسفه اسالمىچيستى نفس . 1

های بنيـادی نفـس پـى  چيستى نفس در فلسفه اسالمى را در دو بخش تعريف و خصيصه

  :گيريم مى

  تعريف نفس. 1. 1

توان بررسى كرد، اما آنچه در اين نوشتار، مورد نظر  های مختلفى مى چيستى نفس را از راه

سينا  محوريّت آثار ابن های فيلسوفان بزرگ اسالمى با الی نوشته است اين است كه از البه

به مبادی و مبانى ديدگاه فيلسوفان اسالمى درباره چيستى نفس دست يـابيم، يعنـى بيـان 

ای در مورد چيستى نفس، بـه خـود  آنچه توجه فيلسوفان اسالمى را قبل از هر گونه نظريه

شـهود و اموری كه بـه صـورت م. اند جلب كرده و بر اساس آن، چيستى نفس را بيان كرده

هدف از اين تفحص و بررسى، اين اسـت كـه . روشن در َمرئى و َمنظر هر كسى قرار دارند

به عناصر اساسى و بنيادی ديدگاه فيلسوفان اسالمى در خصوص چيستى نفس پى ببريم و 

ببينيم كه دقيقًا چه اموری آنها را به سوی سخن گفتن از چيزی به نـام نفـس سـوق داده 

آنها، نفس چيست؟ ) فارغ از هر نظريه(صور بسيط و پيشانظريه است و به عبارت ديگر، در ت

رويم و تحليـل و تبيـين او را جويـا  سـينا مـى برای رسيدن به اين هدف به سراغ آثـار ابن

  .شويم مى

وارد  ١سينا در كتاب نفس خود به نحو تحليلى و توصيفى و بـه تعبيـری پديدارشناسـانه ابن

گام به گام او را با استناد به مشـهودات اوليـه انسـان  بحث شده، دست خواننده را گرفته، و

كنيم، مشـاهده  كند كه وقتى ما به اجسام پيرامون خود توجـه مـى او بيان مى. برد پيش مى

، توليـد ِمثـل، )رشـد كـردن(كنيم كه بعضى از آنها، آثار خاّصـى از قبيـل تغذيـه، نمـّو  مى

تواننـد مربـوط و  انيم كـه ايـن آثـار نمىد دارند، و از طرفى مى... احساس، حركت ارادی و 

پس اگـر . زيرا جسم بودن بين همه اجسام مشترك است. (مستند به جسم بودن آنها باشند

آيد كه همه اجسام دارای اين آثار باشـند، در حـالى  جسم بودن، مبدأ اين آثار باشد الزم مى

پس بايد مبدأ  ٢).را ندارد طور كه مثًال سنگ هيچ كدام از اين آثار طور نيست، همان كه اين

سينا بـرای رسـيدن بـه  ابن. ديگری در كار باشد كه صدور اين آثار، مستند به آن مبدأ باشد

دهد كه اين آثار اين ويژگى را دارند كه يكسان و  گونه ادامه مى آن مبدأ، تحليل خود را اين

بلكه تعدد و تنـوع  ٣اشد،يكنواخت نيستند، به طوری كه اراده در انجام آنها دخالتى نداشته ب

ها آثار مختلفـى همچـون حركـت، احسـاس و تفكـر  بينيم كه انسان برای مثال، مى. دارند

های مختلف در آنهـا انجـام  ها و شكل دارند، و همين حركت، احساس و تفكر هم به شيوه



سان  اساس  یار ا ع ا ن  ه ذ ی و ف ه اسال ن  ف س یا ذ ری    75|  ا

 

 بينيم كه هر كدام اثر خاصى دارند كه به يك شيوه خاصـى شوند، اما اشيای جامد را مى مى

بـرای مثـال، آتـش فقـط اشـيای . شـود شوند و تعدد و تنوع اثر در آنها ديده نمى انجام مى

كند، و اگـر جسـم قابـل اشـتعالى در كنـار آن باشـد آن جسـم را  پيرامون خود را گرم مى

اما اين به معنای تنوع و اختالف آثار آتش نيست، بلكه مربوط به شـيئى اسـت . سوزاند مى

كند، امـا اگـر  دارد، آتش فقط حرارت دارد و چيزهای ديگر را گرم مىكه در كنار آتش قرار 

از . شـود چيزی قابليت و آمادگى سوختن را داشته باشد، حرارت آتش باعث سوختن آن مى

بريم كه برای آثار مختلف در انسان، مبدئى غير از جسم، وجود دارد كه  ها پى مى اين نمونه

سينا آن چيزی را كه مبدأ آثار متنوع و مختلـف  تيب ابنتر بدين. در اشيای جامد وجود ندارد

  ).13: 1375سينا،  ابن(نامد  است نفس مى

سـينا بـه بيـان چيسـتى چنـين نفسـى  بعد از اثبات وجود چنين مبدئى بـه نـام نفـس، ابن

آيد ايـن اسـت  سينا به دست مى های مختلف ابن پردازد، كه در اين زمينه آنچه از كتاب مى

ترين ويژگـى نفـس را مبـدأ بـودن آن بـرای  ه به آنچه در باال گفته شد، مهمكه او با توج

بنابراين، يكـى . داند كارهای مختلف همچون تغذيه، رشد، توليد مثل، احساس و حركت مى

دهد مبدأ بودن آن بـرای آثـار متعـدد و متنـوع  از چيزهايى كه چيستى نفس را تشكيل مى

، زيرا جسم به مثابه جنس و ماده، امری ناقص از طرف ديگر، نفس كمال جسم است. است

و غيرمعيّن است و اين نفس است كه به مثابه فصل و صورت، به جسـم تحّصـل و تعـيّن 

توان گفت نفس كمـالى بـرای  پس مى. رساند داده، آن را نوع محّصل كرده و به كمال مى

كـه نفـس،  تـوان گفـت جسم است، و چون بقيه كماالت جسم، متأّخر از نفس هستند مى

به عبارت ديگر، . كمال اّول برای جسم است و كماالت ديگر كمال ثانى برای جسم هستند

شـود، ماننـد شـكل خـاص  نفس چيزی است كه نوع انسان، به واسطه آن، نوع بالفعل مى

برای شمشير، اما كمال يا كماالت ثانوی، كماالتى هستند كه بعد از حصول نـوع، حاصـل 

، آثار و كارهای آن نوع هستند، مانند بريدن برای شمشير، و از آنجا شوند كه در حقيقت مى

كه هميشه كمال، كمال چيزی است و از طرفى نفس هم كمـال جسـم اسـت، پـس بايـد 

جسم در تعريف نفس آورده شود، اما بايد توجه شود كه مراد از جسم در اينجا، همه اجسام 

ود، زيرا هر جسمى نفس نـدارد و نيست كه شامل اجسامى همچون تخت و صندلى هم بش

تواند نفس داشته باشد، بلكه منظور، جسم طبيعى است يعنى اجسامى كـه در طبيعـت  نمى

ای كـه آالت  شوند و البته نه هر جسم طبيعى مثل هوا و آتش، بلكه جسم طبيعى يافت مى

تاه، اجسامى دهد، و به عبارت ساده و كو و اعضايى دارد كه كارهای خود را با آنها انجام مى

زيرا ويژگى اساسى نفس، حيـات دادن . توانند حيات داشته باشند در اينجا مراد است كه مى
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رسد كـه نفـس  سينا در تعريف نفس به اين تعريف مى گونه است كه ابن اين. به جسم است

  :عبارت است از

جسـمى (آلـى ) نـه مصـنوعى يـا تعليمـى(كمال اول برای جسم طبيعـى 

كـه ايـن ) توانـد حيـات داشـته باشـد اعضـا اسـت و مىكه دارای آالت و 

همچــون (امكــان بــرای آن جســم وجــود دارد كــه كارهــا و آثــار حيــات 

ــل، ادراك، حركــت ارادی و نطــق كــه تعقــل و  ــد مث ــه، رشــد، تولي تغذي

  ).22: 1375سينا،  ابن(را انجام دهد ) ادراك كليات باشد

يـف عـاّمى اسـت كـه شـامل ارائـه كـرد، تعر ٤اين تعريف، كه نخسـتين بـار ارسـطو

بنـابراين، بـرای اينكـه تعريـف نفـس، اختصـاص بـه . شـود حيوانى هـم مى نفس نباتى و

  :كند گونه كامل مى سينا تعريف مذكور را اين ابن نفس انسانى داشته باشد، 

نفـس انسـانى همـان كمـال اّول اسـت بـرای جسـم طبيعـى آلـى، از آن 

و اسـتنباط رأی انجـام  جهت كـه كارهـای وجـودی را بـا اختيـار فكـری

  ).320: 1379سينا، ن ابن(كند  دهد و امور كلى را درك مى مى

كـه ايـن  ٥كنـد سـينا تصـريح مى شـود، چراكـه ابن اما مطلب به همين جـا خـتم نمى

كنــد، بلكــه صــرفًا نســبت آن را بــا بــدن  تعريــف، چيســتى نفــس را بــرای مــا بيــان نمى

كنـد و كمـال  ت كـه بـدن را تـدبير مىكند، به اين صورت كه نفـس چيـزی اسـ بيان مى

كنـد كـه نفـس،  برای بدن و مبدأ كارهای بدن اسـت، امـا كمـال بـودن نفـس بيـان نمى

جوهر است يا عرض، چراكه كمال بـودن مسـاوی يـا مـالزم بـا جـوهر بـودن يـا عـرض 

ای قـرار  گويـد كـه نفـس تحـت چـه مقولـه بنابراين، اين تعريف به مـا نمى. بودن نيست

گويـد ايـن تعريـف ماننـد ايـن  سـينا مى ه عبـارت ديگـر، نفـس چيسـت؟ ابنگيرد و ب مى

كى شـيئى را بـه حركـت درمـى آورد، امـا نـدانيم كـه خـود آن  است كه ما بدانيم كه محر

  ).14: 1375سينا،  ابن( محرك چيست؟ 

سـينا تعريـف ديگـری را بـرای نفـس انسـانى ارائـه  بر همـين اسـاس اسـت كـه ابن

نده چيسـتى خـود نفـس اسـت، بـدون مالحظـه تعلـق و ارتبـاطش بـا كن دهد كه بيان مى

وجــود  ٦ســينا، قبــل از پــرداختن بــه ماهيــت نفــس، ابتــدا البتــه در اينجــا هــم ابن. بــدن

نگــری و دريافــت حضــوری و  نفــس را بــه اعتبــار ذاتــش و مســتقل از بــدن، از راه درون

فـس بـه عنـوان امـری و بعد با استفاده از دليلـى كـه بـر وجـود ن ٧كند شخصى اثبات مى

  :كند گونه بيان مى كند چيستى نفس را اين مستقل از بدن اقامه مى
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نفس انسـانى جـوهری اسـت قـائم بـه خـود كـه منطبـع در مـاده نبـوده 

  ).212: الف1379سينا،  ابن(باشد  بلكه مفارق و مجرد از ماده مى

ــى از  ــه يك ــت ك ــطويى اس ــوهر ارس ــان ج ــف، هم ــن تعري ــوهر در اي ــور از ج منظ

گانه ارسطويى است؛ و منظـور از قـائم بـه خـود بـودن هـم همـان اسـت كـه  والت دهمق

شـود كـه جـوهر مـاهيتى اسـت كـه هنگـامى كـه در خــارج  در تعريـف جـوهر گفتـه مى

و منظـور از . شـود، بلكـه قـائم بـه خـود اسـت شـود در موضـوعى موجـود نمى موجود مى

ارق از مـاده اسـت ايـن اينكه نفس جوهری است كـه منطبـع در مـاده نيسـت، بلكـه مفـ

  .است كه نفس، موجودی مجرد است نه مادی

پــس بــر اســاس ايــن تعريــف، ديگــر ســخن از جســم و بــدن نيســت، بلكــه نفــس، 

شـود نـه كمـال اول بـرای جسـم طبيعـى  جوهری مجـرد و مسـتقل از مـاده معرفـى مى

  .آلى

ــاهری در  ــت ظ ــردن تهاف ــرف ك ــف و برط ــن دو تعري ــع اي ــورد جم ــابراين، در م بن

گونـه گفـت كـه تعريـف  سـينا، بايـد اين و ديدگاه فيلسوفان اسـالمى همچـون ابنسخن 

اش بـه بـدن طبيعـى و امـا تعريـف  اول، ناظر است بـه نفـس از جهـت نسـبت و اضـافه

  ٨.دوم ناظر است به نفس در ذات خودش، بدون مالحظه نسبت و ارتباطش با بدن

توان ديدگاه  يستى نفس بيان شد مىسينا در مورد هستى و چ بندی مطالبى كه از ابن با جمع

  :سينا در خصوص نفس را به ترتيب زير خالصه كرد ابن

از راه (اش بـه بـدن  اثبات وجود نفـس بـه اعتبـار نسـبت و اضـافه: مرحله اول -

  )های خاص آثار و ويژگى

ــه دوم - ــ: مرحل ــوان كم ــه عن ــان چيســتى نفــس ب ــدأ بي ــدن و مب ــدبّر ب ال و م

  كارهای آن

از راه (وجــود نفــس بــه عنــوان امــری مســتقل از بــدن اثبــات : مرحلــه ســوم -

  )نگری در خويشتن درون

  بيان چيستى نفس به عنوان جوهری غيرمادی: مرحله چهارم -

  نقد رويكرد سينوی در خصوص چيستى نفس

يـك چيسـتى بـه اعتبـار . سينا دو چيستى برای نفس قائل شد طور كه بيان شد، ابن همان

رسد اشـكالى  اما به نظر مى. چيستى به اعتبار ذات نفساينكه نفس مدبّر بدن است و يك 

سـينا  توان مطرح كرد اين است كه ابن سينا در خصوص چيستى نفس مى كه بر ديدگاه ابن
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برای اثبات نفس به اين مطلب استدالل و استناد كرد كه هر جسـمى كـه دارای كارهـايى 

بدأ آن كارهای مختلف و متنـوع، واحد نباشند، م) راه و روش(باشد كه بر يك نهج و َوتيره 

توان اشكال كرد كه اختالف و تنوع كارها دليل كـافى  بر اين اّدعا مى. نفس است نه جسم

هـای كردبرای وجود نفس نيست، چراكه امور طبيعـى و غيرنفسـانى هـم دارای آثـار و كار

گـازر كنـد و نمـك را ِسـفت؛ و  مختلف و متنوع هستند، مثل حرارت كه شـمع را ذوب مى

پس اختالف و تنوع، مالزم با . كند و لباس را سفيد را سياه مى) شوينده و سفيدكننده لباس(

شد نفس از موانع و اخـتالف  گويد اگر مى حتى صدرالدين شيرازی مى. نفس داشتن نيست

شد همه به صورت مشابه و يكسـان  ماند، كارهايى كه از انسان صادر مى ها سالم مى انگيزه

  ).210-2/209: 2002شيرازی، (د ش انجام مى

طور كـه در  سـينا بـه ايـن اشـكال هـم پاسـخ داد كـه همـان توان از طرف ابن اما مى

مثــل حــرارت كــه كارهــای متفــاوت و (ها  گونــه نمونــه بــاال هــم توضــيح داديــم در اين

در واقـع، كـار و اثـر جسـم طبيعـى ماننـد آتـش يـا حـرارت، يـك ) دهـد متنوع انجام مى

د چيز، امـا همـين يـك كـار و اثـر بـه مقتضـای چيزهـای مختلفـى كـه چيز است نه چن

شـود نـه اينكـه  گيرنـد، تـأثيرات مختلفـى را باعـث مى در معرض كار و اثر آنهـا قـرار مى

بنــابراين، در همــين مثــال ذكرشــده، اثــر . واقعـًا اثــر و كــار آنهــا مختلــف و متعــدد باشـد

كنـد كـه  يعنـى كـاری مى كـه همـان اِحـراق و سـوزاندن اسـت(حرارت يك اثـر اسـت 

امـا همـين يـك اثـر در شـمع باعـث ) شـكل آن شـوند اشيای ديگر از حيث جوهری، هم

ذوب شدن، در نمك باعث ِسـفت شـدن، در گـازر باعـث سـياه شـدن و در لبـاس باعـث 

شود، نه اينكه آثار حـرارت، متعـدد و متنـوع باشـد، بـه طـوری كـه بتـوان  سفيد شدن مى

ذوب كــردن، ِســفت كــردن، ســياه كــردن و ســفيد : ت ازگفــت آثــار حــرارت عبــارت اســ

ــن قابل ــه اي ــردن، بلك ــف  ك ــای مختل ــرارت، اثره ــه از ح ــتند ك ــف هس ــای مختل ه

ــد مى ــه صــورت ذوب شــدن . پذيرن ــر واحــد حــرارت را ب پــس ايــن شــمع اســت كــه اث

پذيرد و ايـن نمـك اسـت كـه همـان اثـر واحـد حـرارت را بـه صـورت ِسـفت شـدن  مى

پـذيرد و  سـت كـه همـان اثـر واحـد را بـه صـورت سـياه شـدن مىپذيرد و اين گازر ا مى

  .پذيرد در نهايت اين لباس است كه همان اثر واحد را به صورت سفيد شدن مى

تــوان گفــت كــه اگرچــه ســخن  و امــا در مــورد ســخن صــدرالدين شــيرازی هــم مى

ســينا نيســت،  وی در جــای خــود درســت اســت امــا ايــن ســخن اشــكالى بــر ســخن ابن

سينا از اينكه كار و اثـر نفـس، واحـد نيسـت فقـط ايـن نيسـت كـه تنـوع  ابن چراكه مراد

تـر از آن، مـراد او ايـن اسـت كـه نفـس دارای كارهـای  و تفاوت داشته باشد، بلكـه مهم
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تـرين ويژگـى نفـس ايـن اسـت كـه مبـدأ كارهـای متعـدد اسـت  يعنى مهم. متعدد است

امـا . شـوند فـاوت هـم انجـام مىهای متنـوع و مت كه البته اين كارهای متعدد بـه صـورت

كنـد، چراكـه مـالك نفـس بـودن،  اگر تنوع از آنهـا گرفتـه شـود مشـكلى را ايجـاد نمى

  .داشتن كارهای متعدد است نه متنوع

  های بنيادی نفس در فلسفه اسالمى خصيصه. 2. 1

سـينا،  با توجه به آنچه در خصوص چيستى نفس در ديدگاه فيلسوفان اسالمى، همچون ابن

  :توان بيان كرد های بنيادی نفس را به نحو ذيل مى شد، خصيصهطرح 

 گرايى ذات. 1. 2. 1

سينا، برای نفس، ذات قائل هستند نـه اينكـه نفـس را بـه  فيلسوفان اسالمى، همچون ابن

به عبارت ديگـر، فيلسـوفان اسـالمى معتقدنـد . های مادی يا غيرمادی تقليل دهند ويژگى

ای از صـفات و  طور نيسـت كـه نفـس، مجموعـه ست و ايننفس، در كنار بدن، يك ذات ا

اين مطلب را فيلسوفان اسالمى بـا . های بدن هستند هايى باشد كه صفات و ويژگى ويژگى

سينا ده دليل  برای نمونه، ابن. كنند اثبات جوهر بودن و مفارق بودن نفس از بدن، اثبات مى

  ).359-345: 1388سينا،  ابن(ه كرده است بر اين مطلب اقام

 مبدئيت نفس. 2. 2. 1

آيد كـه او قائـل  های سهروردی به دست مى از بعضى عبارت(نزد بيشتر فيلسوفان اسالمى 

دهنـد نـه نفـوس انسـانى،  است اين ارباب انواع هستند كه كارهـا را در انسـان انجـام مى

بـا نفـوس  شوند نه طور كه كارهای نباتى و حيوانى هم با تدبير ارباب انواع انجام مى همان

امـا . نفس مبدأ فعل و فعاليت در انسان است  ).53-2/46: 2002شيرازی، ) (نباتى و حيوانى

از آنجا كه قوای نفس در انجام كارهای نفس دخالت دارند نكته مورد توجه برای فيلسوفان 

خود و نحوه دخالت قـوا در انجـام كارهـای نفـس  ٩اسالمى، نسبت و ارتباط نفس با قوای

  :توان اشاره كرد در اين زمينه به دو نظر مشهور مىاست، كه 

اند قوای نفس، ابزار و آالت نفس هستند بـه  نظر اول عقيده فيلسوفان مشاء است كه قائل

طور كـه  دهد، همان طوری كه نفس، كارها و افعال خود را با آنها و به وسيله آنها انجام مى

  .اند دهد، كه بر اين اساس قوا، خدمه نفس انجام مى... نجار كار خود را با تبر و اّره و 

انديشند، بلكـه از ديـد  طور نمى نظر دوم عقيده كسانى است كه در خصوص نفس و قوا اين

آنها نفس در عين وحدتى كه دارد همه قوای خود است و قوا در واقع، شئون نفس هسـتند 
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ه قوا خدمۀ نفـس باشـند و به عبارت ديگر، چنين نيست ك). النفُس فى َوحَدتِها كل الُقوی(

نفس انسان به واسطه آنها كارها را انجام دهد بلكه اين خود نفس اسـت كـه كارهـا را در 

كنـد چنـين  برای مثال، وقتى انسـان شـيئى را لمـس مى. دهد همان موطن فعل انجام مى

نيست كه نفس به واسطه حس و قوۀ المسه آن را درك و لمس كند بلكه اين خود نفـس 

كنـد و قـوۀ  در همان موطن قوۀ المسـه، آن شـىء را درك و لمـس و حـس مىاست كه 

بـر . آيد نه ابزار نفـس المسه صرفًا مجرای اين فعل بوده و علت اِعدادی آن به حساب مى

كه منسوب به صدرالدين شيرازی است، قوا خدمـۀ نفـس نيسـتند بلكـه ، اساس اين نظريه

يعنى آنها شئون نفس هسـتند و در واقـع شأن است؛  نسبت آنها به نفس نسبت شأن و ذی

 ).121-8/118: 2002شيرازی، (اند  مجاری فيض و علل إعدادی افعال نفس

 وحدت نفس. 3. 2. 1

در خصوص وحدت و يكپارچگى نفس هم بين غالب فيلسوفان اسالمى، اتفاق نظـر وجـود 

توان  ين زمينه مىهای مختلفى ارائه شده است كه در ا اما در تبيين وحدت آن، ديدگاه. دارد

  .سينا و نظريه صدرالدين شيرازی نظريه ابن: به دو نظريه كلى اشاره كرد

  :نويسد مى اشارات و تنبيهاتسينا در نمط سوم كتاب  ابن

ــو  ــر اســاس تحقيــق، خــود ت ــو، واحــد اســت بلكــه ب جــوهر نفــس در ت

  ).2/356: 1992سينا،  ابن(باشد  مى

قوای فرعى دارد كـه در اعضـای انسـان پخـش و  گويد كه اين جوهر واحد و در ادامه مى

  .پراكنده هستند

گويد كـه نفـس انسـانى يـك جـوهر اسـت و همـه قـوا  او در رساله اقسام نفوس مى

  ).319: 1388سينا،  ابن(تحت تصرف آن هستند 

سينا، عقيده افالطـون را، كـه انسـان دارای سـه نفـس نبـاتى، حيـوانى و انسـانى  ابن

كنــد كــه نفــس مــردم كــه در تــن مــردم  قــول ارســطو نقــل مىكنــد و از  اســت، رد مى

كند، يك ذات و جـوهر اسـت و ايـن قـوا همـه آلـت آن يـك جـوهر هسـتند  تصرف مى

  ).320: همان(

اما صـدرالدين شـيرازی پـا را از ايـن فراتـر گذاشـته اسـت و جنبـه وحـدت نفـس را 

  :يدگو مى اسفارتر كرده است، به طوری كه در جلد هشتم  شديدتر و دقيق

انسان دارای هويـت واحـدی اسـت كـه دارای نشـئات و مقامـاتى اسـت، 

بــه طــوری كــه در ابتــدای وجــودش در ادنــى مراتــب و منــازل اســت و 
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پــس نفــس انســانى از . رســد آرام آرام بــه درجــه عقــل و بــاالتر از آن مى

آن جهت كـه جـوهری قدسـى و از سـنخ ملكـوت اسـت، دارای وحـدت 

و ظـّل وحـدت االهـى اســت، و آن جمعـى اسـت كـه آن وحـدت، سـايه 

اگـر بـه وطـن اصـلى خـويش بـاز  -نفس به ذات خود قـوۀ عاقلـه اسـت

بــا مــراتبش از حــد تخيــل تــا حــّد  -و نيــز شــامل قــوۀ حيــوانى -گــردد

اســت و آن آخــرين مرتبــۀ حيوانيــت در ســفالت و  -احســاس لِّمــى

بـــا مـــراتبش كـــه  -پـــايينى اســـت؛ و همچنـــين دارای قـــوۀ نبـــاتى

باشـــد؛ و  مى -شـــان مولـّــده اســـت ن غاذيـــه و باالترينشـــا ترين پايين

ــز  همين ــدن اســت ني ــه ب ــائم ب طــور دارای قــوۀ محركــۀ طبيعــى كــه ق

ــه باشــد، چنان مى ــزرگ ارســطاطاليس گفت نفــس دارای : كــه فيلســوف ب

گانه نبـاتى و حيـوانى و نطقـى اسـت؛ نـه بـه ايـن معنـا كــه  اجـزای سـه

ی بســيط اســت، تركيــب آن از ايــن قواســت، چــون كــه از حيــث وجــود

بلكه به معنـای كمـال جوهريـت و تماميـت وجـودش و جامعيـت ذاتـش 

مر اين حدود صوری راسـت، و ايـن قـوا بـا كثـرت و گونـاگونى افعـال و 

شــان، همگــى در نفــس بــه يــك وجــود موجودنــد، ولــى بــه گونــه  معانى

ــته لطا ــه شايس ــى ك ــيط لطيف ــت بس ــس اس ــت نف ــيرازی، (ف : 2002ش

8/119-121.(  

 يرت نفس و بدنمغا. 4. 2. 1

" بـدن -نفـس" انگاری بدون شك، پارادايم غالب در فلسفه اسالمى نظريه ثنويت يا دوگانه

بـرای . توان گفت اكثر فيلسوفان اسالمى، قائل به مغايرت نفـس و بـدن هسـتند مى. است

چراكه اگر ثابت شـود كـه نفـس، . اثبات اين تمايز هم، همان ادله تجرد نفس، كافى است

است، خود به خود ثابت خواهد شد كه نفس متمايز از بدن است، چراكه بـدون امری مجرد 

  .شك بدن، امری مادی است

  چيستى ذهن در فلسفه ذهن معاصر. 2

به موازات فلسفه اسالمى، در فلسفه غرب هم مسـئله نفـس و ابعـاد مختلـف آن همـواره 

تـوان در دوران  را مى رّد پای اين مسئله. مطمح نظر متفكران و فيلسوفان غربى بوده است

سقراطى پيدا كرد و در سـخنان و آثـار فيلسـوفانى همچـون  يونان باستان و متفكران پيش

  .دنبال كرد تا برسد به قرون وسطا و دوران جديد... سقراط و افالطون و ارسطو و 
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ــن ــفه ذه ــژه در فلس ــه صــورت وي ــس ب ــه نف ــوط ب ــد بحــث مرب در  ،در دوران جدي

  .مورد بحث قرار گرفته است ،گذشت ى متفاوت با آنچهيراستا

در ايــن بخــش دوم هــم، همچــون بخــش اول، مطالــب را در دو قســمِت تعريــف و 

  .كنيم احكام ذهن و امور ذهنى مطرح مى

  تعريف ذهن. 1. 2

در فلسـفه ذهـن غـرب بـا ) mind(آنچه در اينجا بايد بيان شود اين است كه واژه ذهـن 

  :توان گفت بسيار متفاوت است، تا جايى كه مىمعنای رايج آن در فلسفه اسالمى 

ــار  ــه ك ــى محــدود ب ــل فيلســوفان اســالمى، واژه ذهــن را خيل ــدما مث ق

انــد و لــذا  كرده انــد و از آن، قــوه معرفتــى خاصــى را اراده مى برده مى

ــن  ــوفان ذه ــدما و فيلس ــزد ق ــن ن ــراد از ذه ــه م ــه داشــت ك ــد توج باي

نـه " فلسـفه ذهـن" واژه ذهـن در تركيـب. معاصر، مشترك لفظـى اسـت

به معنای معرفتـى و خـاص آن، كـه معـادل قـوه فهميـدن اسـت، بلكـه 

رود، داللـت دارد و از  بر معنای عـام آن، كـه در برابـر بـدن بـه كـار مـى

ــن ــوی  اي ــى، ارادی و معن ــى، روان ــوای معرفت ) روحــى(رو شــامل همــه ق

های مختلفـى  تـوان از ديـدگاه بـه ايـن معنـا، ذهـن را مى. شود انسان مى

تـوان آن را بـه نحـو مابعدالطبيعـه  بـرای مثـال، مى. مورد بحث قـرار داد

ــا آنكــه از پايگــاه معرفت ــا روان بررســى نمــود و ي شــناختى  شــناختى و ي

مطالعــه كــرد، بــا ايــن همــه آنچــه در فلســفه معاصــر ذهــن مــورد نظــر 

اســت رويكــردی اســت تحليلــى كــه هرچنــد بــه مباحــث مابعــدالطبيعى، 

اعتنــا نيســت بــر هــيچ يــك از آنهــا  شــناختى بى شــناختى يــا معرفت روان

  ).7-6: 1387خاتمى، (تكيه ندارد 

ــه مى ــور خالص ــه ط ــابراين، ب ــوری  بن ــامل ام ــدن، ش ــل ب ــن را در مقاب ــوان ذه ت

  .های عقلى، ادراك و خيال دانست همچون عواطف، جنبه

  های بنيادی ذهن خصيصه. 2. 2

توجـه بـه ايـن ، لسوفان ذهن معاصـرقبل از بيان احكام ذهن و حاالت ذهنى از ديدگاه في

بـه ، مسئله ذهن در مقابل بدن اسـت، مسئله فلسفه ذهنترين  مطلب الزم است كه اصلى

رويكرد شخص را نسبت به ساير مسائل مشـخص ، طوری كه انتخاب موضع در اين زمينه

، )dualism( ١٠انگارى دوگانه: چند ديدگاه معروف در پاسخ به اين مسئله وجود دارد. كند مى
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ـــارگرايى ـــه اين، )behaviorism( ١١رفت ـــانى نظري ـــاركردگرايى) identity( ١٢هم  ١٣و ك

)functionalism (توان در دو گرايش كلى ارائه كرد كه همه آنها را مى:  

گرايش اول مربوط به كسانى است كه در مورد انسـان، قائـل بـه ثنويـت و دوگـانگى  .الف

جوهر بـدن و . اند كه انسان از دو جوهر تشكيل شده است جوهری هستند، يعنى قائل

  .جسم و جوهر نفس و روح

در دوره جديد دكارت آن . منسوب است ١٤اين نظريه، به نوعى، در تاريخ فلسفه به افالطون

های فكری و فلسفى در  نى كرد و مورد توجه و تأكيد دوباره قرار داد و مبدأ جريانرا بازخوا

دكارت، همچون افالطون، انسان را مشتمل و مركب از دو جـوهر . دوران جديد قرار گرفت

  .يكى، جوهر نفس يا روح و ديگری، جوهر بدن و جسم: دانست متمايز و جدا مى  كامالً 

  :اند از دگاه دكارت عبارتهای نفس يا روح از دي ويژگى

بايــد توجــه داشــت كــه مقصــود (انديشــد يــا در خــود قــوه انديشــيدن دارد  مى. 1

ـــف گســـترده ـــردن طي ـــارت از انديشـــيدن و فكـــر ك ـــاالت و  دك ای از ح

هــای ذهنــى از قبيــل حــس كــردن، احســاس داشــتن، ادراك كــردن،  فعاليت

  ).حكم كردن، شك كردن و فكر كردن در معنای اخص كلمه است 

  ).24، 20: 1381دكارت، ) (non-divisible(ناپذير است  بخش. 2

  .spiritual ((Lycan, 1996: 167)(مادی نيست . 3

  )..non-spatial) (Ibid(مكانى نيست . 4

  .تواند آن را مشاهده كند هيچ كس غير از خود شخص نمى. 5

كـى هـای فيزي قادر نيست مطـابق بـا قـوانين فيزيكـى، باعـث حركـت در ابژه. 6

  . (Matthews, 2005: 9)شود

انگاری دكارتى، پرسش اساسى و مهمى پيش پای فيلسوفان قرار گرفـت  با ثنويت و دوگانه

متمايز و جدا، چگونه با يكديگر ارتباط و تأثير   كه عبارت از اين بود كه اين دو جوهر كامالً 

ارت كوشيد بـا غـّده خود دك. و تأثر دارند؟ اين پرسش، به عنوان مسئله دكارتى مشهور شد

. و بلكه واقعًا از عهده ايـن كـار برنيامـد  كند كه ظاهراً  صنوبری در مغز، اين مشكل را حل

كردند  ديدند و سعى مى بعد از دكارت هم همواره فيلسوفان، خود را با اين پرسش مواجه مى

نش بـا و مالبرا ١٥های اسپينوزا با وحدت جوهر اين مشكل را به صورتى حل كنند كه تالش

در ... و ) parallelism( ١٧ۀ توازننيتس با نظري و اليب) occasionalism( ١٦نظريّۀ تقارن

در اهميت اين نظريه دكارت و تأثير آن بـر روی فلسـفه غـرب . گيرند همين راستا قرار مى

همين بس كه همه انشعابات فكری بعد از دكارت در تاريخ فلسفى غرب مثل ماترياليسم و 
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گيری فيلسـوفان در برابـر آن و  انگاری و موضع به نوعى متأثر از اين دوگانه... ايدئاليسم و 

به خاطر همين عدم موفقيت فيلسوفان در دفـاع از ايـن نظريـه و . سعى در حّل آن هستند

آور، ضعف در توضيح و مشكل تـأثير و  دفع اشكاالتى از قبيل عدم انسجام، نبود دليل الزام

وارد بـر  )40: 1387كرافت، ( غيرفيزيكى و شىء فيزيكى و مادی  تأثر علّى بين شىء كامالً 

آن است كه فيلسوفان تحليلى جديد غرب را بر آن داشت كه اين نظريه را كنار بگذارند، به 

تقريبًا در ميان فيلسـوفان اجمـاع وجـود دارد كـه جـوهر : گويد طوری كه جيگون كيم مى

نى شده است، بدون اينكه در عوض فوايـد انگاشتن ذهن باعث مشكالت و معماهای فراوا

عالوه بر اين، نظريه نفس فناناپذير و غيرمادی، اغلب با لوازم گوناگون . تبيينى داشته باشد

به نظـر . ای همراه است كه بهتر است از آنها اجتناب كنيم و غالبًا متعارض االهياتى و دينى

نى هويـات يـا اشـيايى از يـك نـوع وی، اين تصور از اذهان، به عنوان نفوس يا ارواح، يع

خاص، هرگز جای پايى در مطالعات علمى جدی درباره ذهن باز نكرده و نيز رفتـه رفتـه از 

گيلبرت رايل هم ). Kim, 1996: 3, 4(مندی حذف شده است  مطالعات فلسفى درباره ذهن

او . سـتعقيده دارد كه اين نظريه نه در جزئيات، بلكه از ريشه و اسـاس، كـاذب و باطـل ا

كه خـود رايـل از ايـن  ١٨انگاری دكارتى دهد كه اشكال مبنايى و اساسى دوگانه توضيح مى

كند، اين است كه وجـود  تعبير مى category mistake)( ١٩اشكال به عنوان اشتباه مقولى

گيرد  گيرد و تفاوت آنها را فقط در نوع و گونه وجود مى را برای ذهن و ماده به يك معنا مى

گويـد  رايل پس از تقرير اين بحـث مى. طور نيست نای وجود آنها، در حالى كه ايننه در مع

كـردن  طور كـه واقعـى تلقى همـان. شده اسـت) مقولى(بندی  كه دكارت دچار اشتباِه طبقه

بنـدی اسـت،  خطـای طبقه... خانه، محوطـه و  ها، كتاب دانشگاه آكسفورد در كنار ساختمان

يزی غير از مجموعـه رفتارهاسـت هـم از نظـر رايـل نـوعى اعتقاد به اينكه ذهن انسان چ

توانيد از نفس و بدن سـخن بگوييـد و اينكـه انسـان دو ُبعـد  شما مى. خطای مقولى است

انسـان يـك واقعيـت . اما در واقع انسان از دو چيز تشكيل نشده است. نفسانى و بدنى دارد

چيـزی بـه اسـم . كنيم مـىتوصيف ) property(است كه آن را با دو خاصه و عرض الزم 

. های متمايزی هستند نفس متمايز از بدن در حاّق واقع وجود ندارد بلكه نفس و بدن خاّصه

بنـابراين، . دهد كه وجود در همه جا به يك معنا نيست زند نشان مى هايى كه مى او با مثال

. يك معنا نيستطور كه ماده هم وجود دارد اما وجود اين دو به  ذهن واقعًا وجود دارد همان

گيرد كه پـس الزم نيسـت كـه يـا وجـود ذهـن را كنـار بگـذاريم  گيلبرت رايل نتيجه مى

، بلكه هر دوی ذهن و ماده وجود دارند اما به دو )ايدئاليسم(و يا وجود ماده را ) ماترياليسم(

ك يـكامًال مناسـب اسـت بـه : عبارت خود او اين است كه). نه دو نوع و گونه وجود(معنا 
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هـا  م كـه بـدنييگری بگـويم كه اذهان وجود دارند و به لحن منطقى دييمنطقى بگو لحن

» وجـود«را يـز، كننـد ها بر دو گونه متفاوت از وجود داللت نمى ن عبارتياما ا. وجود دارند

آنها بر دو معنای متفاوت . ستيك واژه كلى ني» ت شدهين جنسييتع«ا ي» شده رنگ«مانند 

مّد باال « های در عبارت» باال رفتن«به همان اندازه كه ، كنند مىداللت » وجود داشتن«از 

معـانى » رود كاری باال مىينرخ ب«و » مار باال رفته استيدها به زنده ماندن بيام«، »رود مى

  ).Ryle, 1949: 16-23(متفاوتى دارند 

ــر ــن معاص ــوفان ذه ــان فيلس ــال، در مي ــن ح ــا اي ــارد ، ب ــون ريچ ــرادی همچ اف

ـــاليور ) Foster(جـــان فاســـتر ، )Swinburne(برن  ســـوئين ) Taliaferro(و چـــارلز ت

هاى جديـدى هـم بـراى ايـن نظريـه  انگارى جـوهرى هسـتند و اسـتدالل طرفدار دوگانه

ــه كرده ــد اقام ــده. ان ــه ع ــه دوگان ــم ب ــوفان ه ــا  انگارى ويژگى اى از فيلس  property(ه

dualism (ود دارد كـه فيزيكــى آنهـا معتقدنــد فقـط جــوهر واحـدى وجــ؛ گـرايش دارنــد

  .های ذهنى های فيزيكى و ويژگى ويژگى: است ولى دو ويژگى اساسًا متفاوت دارد

گرايش دوم مربوط به كسانى است كه با همه اختالفاتى كه در تبيين مسـئله دارنـد در ) ب

اند كه برخالف گرايش اول مبنى بر ثنويت جـوهری در مـورد انسـان،  اين امر مشترك

كوشند به يك صـورتى،  اينها مى. يكپارچگى جوهری در انسان هستند قائل به وحدت و

حاالت و امور ذهنى را بر مبنای ديدگاه فيزيكى تبيين كنند، به اين معنا كه همـه امـور 

ترتيب همـه  بـدين. گردند كنند يا بر آنها مبتنى مى ذهنى به امور فيزيكى تقليل پيدا مى

های در مقابـل خـود را تحـت  د و حتى ديدگاهگردن اين نظريات به اصالت فيزيك برمى

  .دهند قرار مى" شناسى عاميانه روان"عنوان 

های تحليلى ذهـن و نيـز پديدارشناسـى غـرب وجـود دارد انكـار  اكنون در فلسفه آنچه هم

به طوری كه امروزه ذهن به معنای آگاهى و يـا حتـى بـه . جوهريت متافيزيكى ذهن است

بـه . رود به كار مـى...) يده ذهنى، حالت ذهنى، ويژگى ذهنى و اعم از پد(معنای امر ذهنى 

دكـارتى، فيلسـوفان  -انگاری افالطـونى همين جهت است كه بعد از كنار گذاشتن دوگانـه

هـای امـور  های خود را حـول محـور ويژگى ذهن به اين مطلب سوق پيدا كردند كه بحث

متمايز و مستقل از بـدن سـخن ذهنى متمركر كنند و ديگر از خود ذهن به عنوان جوهری 

. هـای ذهنـى منـدی و ويژگى نگويند تا آنجا كه مسائل فلسفه ذهن منحصـر شـد در ذهن

توانـد صـرفًا بـه عنـوان ويژگـى، يـا قابليـت  مى" ذهـن داشـتن"بنابراين، در اين گرايش، 

)(capacity يا خصيصه ،)characteristic( ها و برخـى حيوانـات  ای تفسير شود كه انسان

گونه شد كـه در فلسـفه  اين. كامل برخالف اشيايى مانند مداد و صخره دارای آن هستندمت
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شـود  شود، بلكه از اين بحث مى ذهن ديگر از چيستى چيزی به نام نفس يا روح بحث نمى

تـرس، سـرخوردگى، (، عواطـف ...)درد، خارش، لـذت و (كه اموری ذهنى مانند احساسات 

، حاالت التفاتى و ...)قصد كردن، تصميم گرفتن، خواستن و (، حاالت ارادی ...)اضطراب و 

های  ، تفكـر عميـق، اجـرای اسـتنتاج...)فكر كردن، اميد داشتن، باور داشـتن و (محتوامند 

ها و خصايصى دارند كه آنها را از امور فيزيكى مانند قرمزی، داغى،  چه ويژگى... منطقى و 

رت ديگر، پرسش اساسى ايـن اسـت كـه آيـا يـك كند؟ به عبا متمايز و جدا مى... زبری و 

ها وجود دارد كه به  ای منطقًا ساده و واضح از ويژگى ويژگى يا خصوصيت واحد يا مجموعه

چنينى، امور ذهنى محسـوب شـوند؟ در جـواب بـه ايـن پرسـش،  خاطر آنها، همه امور اين

ده اسـت كـه هايى برای تشخيص امور ذهنـى از امـور فيزيكـى ارائـه شـ معيارها و مالك

  :اند از عبارت

ــا بى .1 ــتقيم ي ــت مس ؛ direct or immediate knowledge)(واســطه  معرف

واسـطه اسـت و  مانند معرفت ما به اينكـه درد دنـدان داريـم، كـه معرفتـى بى

  .مبتنى بر دليل و استنتاج نيست

ـــودن  .2 ـــى ب ـــاز اول) privacy(خصوص ـــا امتي ـــخص  -ي  privilege(ش

person-first(عيــت آشــكار كــه دسترســى مســتقيم بــه هــر ؛ يعنــى ايــن واق

ــدی از آن  ــل شناســای واح ــه فاع ــازی اســت ك ــاص، امتي ــى خ ــداد ذهن روي

برخــوردار اســت، يعنــى شخصــى كــه رويــداد ذهنــى بــرای او در حــال روی 

  .دادن است

ــذيری  .3 ــى )infallibility(خطاناپ ــاالت ذهن ــه ح ــخص ب ــت ش ــى معرف ؛ يعن

اش، ممكـن نيســت كــه  كنــونى) كم رويــدادهايى مثـل درد و احســاس دسـت(

  .برخطا باشد

ــودن  مكان .4 ــد نب ــوده و )nonspatial(من ــداد نب ــور ذهنــى دارای امت ؛ يعنــى ام

  .كنند، اگرچه ممكن است در زمان باشند مكان و فضايى را اشغال نمى

ــودن  .5 ــذير ب ــب )undoubted(ترديدناپ ــن مطل ــل در توضــيح اي ــرت راي ؛ گيلب

انسـان ترديـدهای كوچـك و چـه بسـا ... بر اسـاس آمـوزه رسـمى : نويسد مى

زمـان و مجـاور در جهـان فيزيكـى داشـته باشـد، امـا  بزرگى درباره وقـايع هم

كم بخشـى از آنچـه هـر لحظـه ذهـنش  تواند هيچ ترديدی دربـاره دسـت نمى

  ).Ibid.: 12(كند، داشته باشد  را اشغال مى
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ــاهى . 6 ــكل از آگ ــتند،  consciousness)(متش ــاهى هس ــاركردی از آگ ــا ك ي

. دهـد آگـاه نباشـد اين ممكن نيسـت ذهـن از آنچـه در درونـش روی مىبنابر

بــرخالف امــور فيزيكــى كــه متشــكل از مــاده يــا كــاركردی از مــاده هســتند 

)Ibid.: 13.(  

ـــاتى . 7 ـــث التف ـــاره) intentionality(حي ـــا درب ـــى aboutness)(گى  ي ؛ يعن

حــاالت ذهنــى دارای يــك متعلــق يــا معطــوف بــه يــك متعلــق يــا محتــوا 

)(content  هســتند و ايــن محتــوا ممكــن اســت وجــود نداشــته باشــد

  ).محتوامندی(

كنـد كـه نفـس از  به عبـارت ديگـر، حيـث التفـاتى بـه آن ويژگـى نفـس اشـاره مى

طريــق آن بــه ســوی اشــيا و اوضــاع موجــود در جهــان روی آورده، يــا بــه ســوی آنهــا 

شـامل پديـدارهای بـا چنـين تعريفـى، حيـث التفـاتى . ناظر بـوده يـا توجـه كـرده اسـت

ــت، انزجــار و  ــرت، رغب ــرس، عشــق، نف ــد، ت ــل، قصــد، امي ــاور، مي نفســانى، همچــون ب

ــز هســت  حافظــه اســت؛ چنان ــل قصــدی ني ــامل ادراك حســى و عم ــه ش ــوانى، (ك دي

1381 :91.(  

ــداری . 8 ــا پدي ــى ي ــاالت كيف ــه ) phenomental(ح ــى"ك ــات ذهن ــم " كيفي ه

كــه بــرای شــخص كيفيــت ذهنــى نــوعى احســاس اســت . شــوند ناميــده مى

بــه عبــارت ديگــر، چگــونگى تجربــه كــردن، يــك . شــود مــدِرك پديــدار مى

  .حالت ذهنى است

ای است در خـور توجـه،  ها جامع افراد و مانع اغيار هستند يا نه مسئله اينكه آيا اين ويژگى

اند و خبرهای ناخوشايندی هـم در ايـن  طور كه فيلسوفان ذهن هم به آن توجه كرده همان

جيگون كيم در پايان مقاله خـود، . كنيم اند كه ما به يكى از آنها بسنده مى ائه كردهزمينه ار

  :نويسد گونه مى اين" نشده معمايى حل"ذيل عنوان 

ــى گزينــه ــالك امــر ذهنــى"های  در بررس ــين فهميــديم كــه " م چن

ــدان يكپارچــه و منســجم نيســت و در  ــر ذهنــى چن ــا از ام تصــورهای م

برخـى از ايـن تصــورات . مختلـف اسـت ای از تصـورهای واقـع مجموعـه

ارتبــاط بســيار نزديكــى بــا يكــديگر دارنــد، امــا برخــى ديگــر مســتقل از 

ــر مى ــه نظ ــم ب ــند  ه ــى (رس ــان دسترس ــاطى مي ــد ارتب ــرا باي ــثًال چ م

از تنـوع و ). اختصاصى معرفتـى و غيرمكـانى بـودن وجـود داشـته باشـد؟

يـن نتيجـه فقدان احتمالى وحدت در تصـورهای مـا دربـاره امـر ذهنـى، ا
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آيــد كــه مجموعــه اشــيا و حــاالتى كــه آنهــا را بــا عنــوان  بــه دســت مى

كنيم، نيـــز ممكـــن اســـت بســـيار متنـــوع و  بنـــدی مـــى ذهنـــى طبقه

گونـه تصـور شـده اسـت كـه دو  بـه طـور معمـول، اين. ناهمگون باشـند

حـاالت ) 1: (مقوله گسـترده بنيـادين در پديـدارهای ذهنـى وجـود دارنـد

ــى  ــا كيف ــى ي ــات (حس ــىكيفي ــاس رنگ) ذهن ــد درد و احس ــا و  مانن ه

حــاالت حســى . حــاالت التفــاتى ماننــد بــاور، ميــل و قصــد) 2(ســطوح؛ 

كننـد؛  نمونه حاالتى هستند كـه معيـار معرفتـى امـر ذهنـى را اسـتيفا مى

ــه آن  ــاتى نمون ــاالت التف ــودن و ح ــى ب ــتقيم و خصوص ــى مس دسترس

اســتيفا  ای هســتند كــه معيــار حيــث التفــاتى را دســته از حــاالت ذهنــى

بـر : ايم ايـن اسـت پرسشى كه تـاكنون جـوابى بـرای آن نيافتـه. كنند مى

حســب كــدام ويژگــى مشــترك اســت كــه هــم حــاالت حســى و هــم 

انـد؟ دردهـا و باورهـای مـا چـه ويژگـى مشـتركى  حاالت التفـاتى، ذهنى

واقــع " پديــدارهای ذهنــى"دارنــد كــه بــر حســب آن ذيــل مقولــه واحــد 

ــ مى ــا ويژگ ــه آنه ــوند؟ البت ــاتى"ى منفصــله ش ــا التف ــى ي ــتيفا " كيف را اس

كنند، اما اين كـار مثـل ايـن اسـت كـه بـرای يـافتن جهـت اشـتراك  مى

ميان قرمـز و گـرد، بگـوييم كـه هـم اشـيای قرمـز و هـم اشـيای گـرد 

ــى  ــرد"ويژگ ــا گ ــز ي ــتيفا مى" قرم ــد را اس ــوابى . كنن ــه ج از آن جهــت ك

و يكپارچـه از  كنننده بـرای ايـن پرسـش نـداريم، بـه تصـوری واحـد قانع

  ).Kim, 1996: 22(رسيم  مندی چيست نمى اينكه ذهن

بر اساس اين مطلب مهم و اساسى در فلسفه ذهن غربى، احكام ذهن از ديدگاه فيلسـوفان 

  :توان خالصه كرد گونه مى ذهن معاصر را اين

  گرايى نفى ذات. 1. 2. 2

يرجوهری از ذهن، در مسـير كه گفته شد، پس از گيلبرت رايل، فلسفه ذهن با تلقى غ چنان

شـود،  ای تلقـى نمى بر اساس اين تلقى جديد، ذهن امر جوهری يكپارچه. جديدی گام نهاد

ذهـن كـه  bundleای  شبيه به مفهوم بقچه(ای از حاالت ذهنى است  بلكه صرفًا مجموعه

  :توان تقسيم كرد اين حاالت ذهنى را به اقسام متعددی مى). ديويد هيوم مطرح كرد

  .مانند درد، قلقلك و خارش) sensational(اسى احس .1

 .مانند باور داشتن، شناختن و فكر كردن cognitive)(شناختى  .2
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 .مانند ترس، حسادت و خشم) emotive(عاطفى  .3
ماننــد ديــدن، شــنيدن و ) perceptive(ادراكــى يــا مربــوط بــه ادراك حّســى  .4

 .چشيدن
ــبه .5 ــدن،  quasi-perceptual)(ادراكى  ش ــواب دي ــد خ ــردن و مانن ــل ك تخيّ

 ).after-image(ديدن پس تصوير 
ــا ارادی ) conative(حــاالت مربــوط بــه عمــل  .6 ماننــد عمــل ) volitional(ي

 .كردن، خواستن و قصد كردن

  نفى مبدئيت. 2. 2. 2

با انكار ذات برای نفس و ذهن، سخن گفتن از مبدأ بودن ذهن برای كارهـای انسـان هـم 

  .شود خود به خود منتفى مى

  نفى وحدت. 3. 2. 2

وقتى ذات و جـوهر بـرای ذهـن انكـار شـود و ذهـن بـه حـاالت ذهنـى تقليـل پيـدا 

كنــد، ديگــر وحــدت ذهــن قابــل تبيــين و اثبــات نخواهــد بــود، بلكــه ســخن از حــاالت 

  .ذهنى خواهيم داشت نه وحدت ذهن

  يكپارچگى ذهن و بدن. 4. 2. 2

مغايرت ذهن و بـدن برداشـته  ديگر تمايز و) اصالت بدن نه فيزيك(بر اساس فيزيكاليسم 

طور كـه در پديدارشناسـى  همـان. شـود شده و به تعبيری ذهن به نفـع بـدن مصـادره مى

  .شود مرلوپونتى، اساسًا آگاهى امری بدنى و بلكه عين بدن مى

تــوان گفــت ايــن اســت كــه هــر كــدام از ايــن  امــا آنچــه در انتهــای ايــن بحــث مى

ــه گرايش ــم از دوگان ــا، اع ــا انگاری و نظ ه ــند ي ــحيح باش ــه ص ــتى، چ ــات فيزيكاليس ري

مندی مشـكالت جـدی در فلسـفه ذهـن  نباشند، بايد بتواننـد بـه نحـو صـحيح و ضـابطه

  :اند از حلى برای آنها ارائه دهند كه اهّم آن مشكالت عبارت را بررسى كنند و راه

ناميـده شـده اسـت؛ " آخـرين راز بـزرگ علـم"مسئله آگـاهى كـه بـه عنـوان  .1

آگــاهى همــين اســت كــه مــن هنگــام نوشــتن ايــن مطلــب و شــما هنگــام 

هــا و وقــايع  اينكــه جهــان شــامل چنــين حالت. خوانــدن آن، هــر دو آگــاهيم

ســرل معتقــد اســت بســيار عجيــب اســت . جــان، ار. ای اســت ذهنــى آگاهانــه
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ــه بحث ــروزی در ك ــای ام ــفه و روان ه ــل  فلس ــودمند قاب ــز س ــى چي شناس

  ).24: 1382سرل، (گويند  توجهى را درباره آگاهى به ما نمى

ـــى  ـــك شـــكاف تبيين ـــاهى و حـــاالت فيزيكـــى، ي ـــان آگ ـــه هـــر حـــال، مي ب

)(explanatory gap وجود دارد كه بايد حل شود.  

هـای  مسئله اول شـخص بـودن حـاالت ذهنـى؛ اينكـه مـن از خـودم و حالت .2

هــای ذهنــى آنهــا  مــردم ديگــر و حالت" خــود"ام كــه كــامًال از  درونــىذهنــى 

  .جداست، آگاهم

توانــد تفــاوتى  يعنــى اينكــه چگونــه ذهــن مى(مســئله عليــت حــاالت ذهنــى  .3

  ).على را در جهان ايجاد كند

ای كــه بــه ســبب آن،  مســئله حيــث التفــاتى حــاالت ذهنــى؛ يعنــى ويژگــى .4

جـود در جهـان كـه غيـر از خـود های ذهنى ما به سوی اشـيا و امـور مو حالت

كننـد و يـا  ها اشـاره مى شـوند، يـا بـدان آنها هسـتند، معطـوف يـا مربـوط مى

  ).26-23: همان(واجد آنها هستند 

ــًا  .5 ــان ذات ــن در جه ــاه ذه ــين جايگ ــئله تبي ــى مس ــدن؛ يعن ــن و ب ــئله ذه مس

بـه عبـارت ديگـر، در جهـانى كـه مـادی و مركـب از ذرات مـادی و . فيزيكى

ــار  تركيبــات آنهــا ــانون فيزيكــى رفت ــًا مطــابق ق اســت كــه همــه آنهــا دقيق

  مندی بيابيم؟ توانيم جايى برای اذهان و ذهن كنند، چگونه مى مى

  تبيين اختيار و اراده آزاد در انسان بر اساس چيستى نفس و ذهن. 3

حـال بـه . تا اينجا چيستى نفس و ذهن بر اساس دو ديدگاه ثنويت و فيزيكاليسم، بيان شد

قبـل از ورود بـه ايـن . رسـيم اختيار و اراده آزاد در انسان بر اساس اين دو تبيين مىتبيين 

بحث، بايد ببينيم نزاع و اختالف در اين مسئله، دقيقًا در چيسـت؟ بـه عبـارت ديگـر، بايـد 

دانند؟ به عبـارت سـوم،  ببينيم منكران اختيار چه چيزی را مانع از قبول اختيار در انسان مى

د كه مشكل اصلى در مسئله اختيار چيست؟ در جواب به اين پرسش بايـد بايد مشخص شو

بگوييم كه مشكل اصلى و اساسى در مسئله اختيار انسان، قانون عليـت در نظـام طبيعـت 

مسئله اصلى در اين زمينه اين است كه آيا مسئله اختيار در انسان با پـذيرش قـانون . است

  :ت يا نه؟ در اين زمينه سه ديدگاه وجود داردعليت و تأثير و تأثر طبيعى قابل جمع اس

  موَجبيّت علّى افراطى .1

 گرايى اختيار .2
 موَجبيّت علّى معتدل .3
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هـای  قائالن به موجبيت علّى افراطى معتقدند هر چيزی در جهان از جمله اعمال و انتخاب

كه  اما بر اين اساس. يابد انسان، علتى دارند كه با تحقق آن علت، معلول آن نيز تحقق مى

اند، انسان هم كامًال تحت تـأثير  ها همه زير پوشش عليت و معلوليت طبيعى علت و معلول

  .عوامل محيطى و وراثتى است و اختيار در انسان، توّهمى بيش نيست

ــد اگــر بخــواهيم مســئوليت اخالقــى را حفــظ  ــارگرايى، معتقدن ــه اختي ــائالن ب امــا ق

ــذاريم  ــار بگ ــت را كن ــه موجبي ــده ب ــد عقي ــيم باي ــان را كن ــار و اراده آزاد در انس و اختي

ــذيريم ــار. بپ ــه اختي ــائالن ب ــه ق ــان  البت ــورد انســان بي ــن مطلــب را فقــط در م گرايى، اي

كننــد و معتقدنــد همــه حــوادثى كــه در جهــان غيرجانــداران يــا جانــداران غيرانســانى  مى

در بــر اســاس ايــن ديــدگاه، انســان . پــذير هســتند بينى وار و پيش افتــد، ماشــين اتفــاق مى

توانــد بــا آزادی كامــل تصــميم بگيــرد و كــاری  شــناختى، مى هــر شــرايط طبيعــى و روان

  .را اختيار كند

اما گروه سـوم، يعنـى قـائالن بـه موجبيّـت علّـى معتـدل، بـرخالف دو دسـته قبـل، 

انـد نـه تنهـا  قائل به ناسازگاری ميان موجبيـت علّـى و آزادی انسـان نيسـتند، بلكـه قائل

مســئوليت اخالقــى، بــا موجبيــت علّــى ناســازگاری وجــود نــدارد،  ميــان آزادی انســان و

گوينـد آنچـه بـا اختيـار و آزادی اراده انسـان  آنهـا مى. بلكه بـدون آن قابـل درك نيسـت

گويــد انســان قــادر نيســت  ناســازگار اســت، تقــديرگرايى اســت، يعنــى نگرشــى كــه مى

مـا اختيـار و آزادی ا. دهـد علت حوادث را تغيير دهـد و هـر چـه بخواهـد رخ دهـد رخ مى

آنهـا در توضـيح . اراده با موجبيت علّـى بـه معنـای نظريـه عليـت عـاّم ناسـازگار نيسـت

ــده خــود مى ــن عقي ــال و  اي ــدون علــت نيســت و امي ــًا عمــل انســان ب ــد كــه يقين گوين

ــأثير مى ها و گرايش خواســته ــر روی انتخــاب انســان ت ــای انســان ب ــن  ه ــد و از اي گذارن

گيرنـد، امـا ايـن تـأثير عوامـل  و موجبيـت علّـى قـرار مىجهت تحت قانون عليـت عـام 

ــار و اراده آزاد را از  ــه اختي ــدارد و آنچ ــات ن ــان مناف ــار و اراده آزاد انس ــا اختي ــى، ب درون

كنــد، تــأثير عوامــل بيرونــى اســت كــه مــثًال كســى يــا چيــزی  انســان ســلب و نفــى مى

  ).284-263: 1385پالمر، (انسان را وادار به انجام كاری كند 

تــوان اختيــار و اراده آزاد در انســان را بــه شــرح  حــال بــا توجــه بــه ايــن مطلــب مى

  .ذيل تبيين كرد

ــادی و غيرفيزيكــى  ــدگاه ثنويــت و اينكــه نفــس جــوهری غيرم ــر اســاس دي ــا ب ام

شــود كــه از آنجــا كــه نفــس جــوهری غيــر از  گونــه تبيــين مى اســت، اختيــار انســان اين

جسـمى و فيزيكـى قـرار نـدارد و چـون اراده بدن است، تحت عوامـل و تـأثير و تـأثرات 
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گونــه تــأثری از عوامــل  و اختيــار مربــوط بــه نفــس اســت، لــذا نفــس انســان بــدون هيچ

ــأثير  فيزيكــى و خــارجى مى ــد اختيــار و اراده آزاد داشــته باشــد؛ و اگــر هــم تحــت ت توان

ــار و اراده آزاد او  ــا اختي ــزه، ميــل و خواســتن باشــد ايــن ب عوامــل داخلــى همچــون انگي

  .تعارض ندارد

ــم مى ــدگاه فيزيكاليس ــاس دي ــر اس ــا ب ــه اين ام ــار و اراده آزاد را ب ــوان اختي ــه  ت گون

ــابع تصــادف و اتفــاق  ــوعى ت ــای ن ــه معن ــار را ب ــين كــرد كــه اگــر اختي ) random(تبي

بگيريم كه اثبات اختيار بسـيار آسـان اسـت، چراكـه در ايـن صـورت هـر چيـزی كـه بـه 

ــاقى و  ــادفى و اتف ــو تص ــام مى بينى پيشنح ــذير انج ــود و  ناپ ــد ب ــاری خواه ــود، اختي ش

اّمـا اگـر . كند كه آن چيز در انسـان باشـد يـا در حيـوان و يـا حتـى در ماشـين فرقى نمى

تـوان  گيری و انتخـاب بگيـريم، بـاز هـم مى اختيار را به معنـای نـوعى آزادی در تصـميم

ای كــامپيوتری تبيــين و ه ای اختيــار و آزادی را در حيــوان و حتــى بعضــى ماشــين گونــه

ای داده  های كـامپيوتری، اگرچـه بـه دسـتگاه برنامـه اثبات كرد، چراكـه مـثًال در ماشـين

كنـد، امـا ايـن امكـان را بـرای دسـتگاه بـاقى  شود كه بر اسـاس آن برنامـه، كـار مى مى

يعنـى ايـن . هـای مختلـف داشـته باشـد گذارند كه در شـرايط مختلـف بتوانـد انتخاب مى

ای كــه بــه آن داده  ی ماشــين كــامپيوتری وجــود دارد كــه بــر اســاس برنامــهامكــان بــرا

در حيوانـات هـم كـه . هـای مختلـف داشـته باشـد شده است، در شرايط مختلـف انتخاب

ــات اســت ــل مشــاهده و اثب ــامًال قاب ــدار انتخــاب و آزادی اراده ك ــن مق ــابراين، در . اي بن

يـار و اراده آزاد بـه ايـن معنـا مورد انسان هـم حتـى بـر اسـاس مبنـای فيزيكاليسـم، اخت

  .وجود دارد

هابز بهتـرين نمونـه جبرگـروی فيزيكـى در فلسـفه جديـد اسـت كـه وجـود   توماس

ها انكــار كــرده اســت و همــه تصــورات، احساســات و  نفــس مجــرد بــا روح را در انســان

ــدهای روان ــز مى فرآين ــاده در مغ ــرات م ــا تغيي ــات ي ــارت از حرك ــناختى را عب ــد،  ش دان

و افكار بشـر را رفتـار مـاده و بـه طـور كلّـى معلّـل و موَجـب بـه تغييـرات ذرات رفتارها 

كنـد كـه ايـن جبرگـروی فيزيكـى بـا  هـابز تأكيـد مى داند، ولـى بـا ايـن حـال  مادی مى

آزادی بشر سازگار است، زيـرا او آزادی را تنهـا بـه عنـوان فقـدان و غيبـت قيـد يـا مـانع 

تواننـد واجـد آن باشـند  جـان هـم مى شـيای بىداند، لذا به عنـوان چيـزی كـه حتـى ا مى

ــت ــرده اس ــف ك ــه در . تعري ــع ك ــه موان ــت هم ــت از غيب ــارت اس ــر او، آزادی عب از نظ

هـابز نتيجـه گرفتـه اسـت كـه هـر جسـم   .طبيعت و كيفيت ذاتى فاعـل منـدرج نيسـتند

ــوان آزاد تلقــى كــرد متحــرك غيرمقســور را مى مــثًال آب غيرمقســور يــك نهــر روان . ت
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شــود، هرچنـد جريـان يــافتن آن بـه طـرف بــاال يـا در عـرض بســتر  رازير مىآزادانـه سـ

بخشــى از طبيعــت و كيفيــت ذاتــى آب ايــن اســت كــه بــه طــرف . رود، آزادانــه نيســت

  ).221-220 :1378ادواردز، (يابد  پايين جريان بيابد و آزادانه جريان مى

  ختيار و اراده آزادمقايسه تطبيقى ميان فيزيكاليسم و ثنويت در مورد تبيين ا. 1. 3

كوشد نشـان دهـد زيرسـاخت وجـود  كه ديديم، فيزيكاليسم در باب نفس و بدن، مى چنان

بر اين اساس، هرچند انسان در مرتبـه . گردد انسانى به جوهر جسمانى يا فيزيكى او باز مى

هـای فيزيكـى و ذهنـى  ها دو نوع ويژگى كـامًال متمـايز بـه نـام ويژگى اوصاف يا ويژگى

. های فيزيكـى اسـت دهد، اما تقدم وجودشناختى از آِن ويژگى را از خود نشان مى] نىنفسا[

افتد مگر اينكه سـرانجام  توان گفت هيچ تغيير ذهنى يا نفسانى اتفاق نمى به طوری كه مى

هـای  اكنون با توجه به اين مبنـا، ويژگى. بر تغييری فيزيكى تكيه زده و بر آن مبتنى است

كند كه چگونـه در طبيعـت كـه سراسـر آن را  را با اين مشكل درگير مىنفسانى انسان، ما 

ها و حركـات آنهـا تبيـين كـرد،  توان با رفتارهای ميكروسكوپيك و ماكروسكوپيك اتم مى

قوانين . موجودی يافت شده است كه تبيين رفتارهای او با قوانين علّى طبيعى، دشوار است

ندرج در آن كامًال به جهان طبيعت تعلق دارنـد و علّى طبيعى، قوانينى هستند كه هويّات م

شود تحقق يابد بالضروره معلـول  بر اساس معنای عليّـت، هر گاه هر آنچه علت خوانده مى

ترتيب قـوانين علّـى طبيعـى، روابـط  بدين. يابد آن به همراه آن در قطعات زمان تحقق مى

از طرفـى اختيـار بـه . سـازد مى جبری و دترمينيستى را ميان هويّات مندرج در خود برقـرار

دهد كه از ضرورت واقـع در حلقـات  معنای واقعى كلمه، اين فرصت را به موجود مختار مى

های طبيعى خارج شـده و در برابـر آنهـا امكـان تعـين بخشـيدن بـه  سلسله علت و معلول

البتـه . رود تواند متفاوت از رفتاری باشد كه از آن سلسله انتظـار مـى رفتاری را دهد كه مى

توان به دلخواه در معنای اختيار تصرف كرد و از آن تعريفى ارائه داد كه با نظام معنـايى  مى

گـذارد و  مورد نظر يك فيلسوف ناسازگار نباشد، اما ايـن تصـّرف تـأثيری در واقعيـت نمى

. ردبنابراين، يا اختيار به معنای واقعى كلمه وجود دارد يا نـدا. دهد مسئله اصلى را پاسخ نمى

هـای  اگر اختيار وجود داشته باشد، البته با قوانين علّى طبيعى قابل جمع نيست، زيرا مالك

كنند؛ و اگر اختيار وجود نداشته باشـد، مسـئله اخـالق و  آنها در دو جهت متفاوت عمل مى

بنابراين، تبيين فيزيكاليسم از اختيار با مشكل . ماند پذيری انسان الينحّل باقى مى مسئوليت

  .شود واجه مىم

اما ثنويت كه در برابـر جـوهر بـدنى محسـوس، بـه جـوهر ديگـری قائـل اسـت كـه 

و احكـام و قـوانين فيزيكـى را از ] يـا جسـمانى[اسـت نـه محسـوس ] يـا مجـرد[معقول 
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ــى ــار م ــول بركن ــوهر معق ــدوده ج ــار علت دارد، مى از مح ــد در كن ــى،  توان ــای فيزيك ه

ــار در ســاحت نامحســو ــرای اختي ــرد كــه از مــوقعيتى را ب س و غيرفيزيكــى در نظــر بگي

تواننـد اراده را  قوانين جبری عـالم طبيعـت يـا اشـيای فيزيكـى بيـرون اسـت و آنهـا نمى

زيــر پوشــش تــأثيرات مســتقيم خــود قــرار داده و آن را متعــين در انجــام رفتــار خاصــى 

 هـای فيزيكـى منـدرج آنچـه بـا ايـن آزادی اراده يـا اختيـار در تقابـل اسـت، عليت. كنند

توانـد بـه  در عالم طبيعت از جمله بدن انسـان اسـت، امـا خـود اختيـار يـا آزادی اراده مى

اختيـار، بـا . عنوان يك علت مسـتقل از طبيعـت، فعلـى از افعـال ممكـن را متعـين سـازد

اين توضيح با قـوانين ديگـری غيـراز قـوانين طبيعـت، يعنـى قـوانين اخـالق سـر و كـار 

ول انســانى قــرار دارنــد و خبــر از وجــود اختيــار در آن قــوانين اخــالق در جــزء معقــ. دارد

تـوان وجـود مسـئوليت انسـان را در  تر مى بـر اسـاس ايـن مبنـا، آسـان. دهنـد نهاد را مى

هــای فيزيكــى و تــأثير آنهــا تــا جــايى اســت كــه بــه  ُبــرد علت. قبــال اعمــال نشــان داد

ر گـرفتن همـه امـا جـزء غيربـدنى انسـان بـا در نظـ. منطقه غيربـدن وارد نشـده باشـيم

نگـرد تـا بـا اختيـار بتوانـد تـأثيرات  شرايط فيزيكى، به قوانين مندرج و مقـّرر در خـود مى

جهان فيزيكى را مهار كنـد و حتـى بـا قـوانين خـود، عـالم طبيعـت را تحـت تـأثير قـرار 

همــين توانــايى در انجــام رفتارهــای مختلــف و ســپس تعــين يكــى از آن رفتارهــا . دهــد

ی اخالقـى بـه دور از هـر گونـه تـأثيرات فيزيكـى اسـت كـه انسـان ها در راستای قانون

  .دهد را در حيطه مسئوليت اخالقى قرار مى

نفســه  از ميــان متفكــران غــرب، كانــت هــر عمــل آزاد انســانى را در دو منطقــه فى

در ديــدگاه او، از نظــر . دهــد مــورد توجــه قــرار مى] يــا تجربــى[و پديــداری ] يــا معقــول[

يـر پوشـش قـوانين طبيعـت قـرار دارد، قـوانينى كـه جـايى بـرای پديداری، هر عملـى ز

امـا از آنجـا كـه ايـن . گرداننـد گذارنـد و همـه افعـال را جبـری مى آزادی اراده باقى نمى

نفســه يــا معقــول تعلــق دارد، از ايــن جهــت فقــط قــوانين  عمــل و فعــل بــه جهــان فى

گـر فيزيكـى آزاد  هـر تعيّنرو اراده او، هـم از  اخالق آن را متعـين سـاخته اسـت و از ايـن

ــيده اســت  ــه آن مصــداق بخش ــرده و ب ــر ك ــانونى را تقري ــتقالل، ق ــا اس ــم ب ــده و ه ش

  ).118-113: 1369كانت، (

طباطبايى نيز در نوشـته خـود در بـاب اختيـار نشـان داده اسـت كـه اختيـار بـا اصـل 

از به عبـارت ديگـر، اختيـار بـه مثابـه يـك علـت، جـدای . عليت فيزيكى در تقابل نيست

شـود بـه طـوری كـه تـا اِعمـال نشـود، فعلـى  ها ظـاهر مى علل فيزيكى، در سلسله علت

چيـزی تـا "بنـابراين، بـا توجـه بـه قـانون . از افعال آزاد، ضرورِت وجـود نخواهـد داشـت
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بـه مرتبـه ) اختيـاری(تـا وقتـى فعـل " هنگامى كـه واجـب نگـردد موجـود نخواهـد شـد

هــا در موقعيــت اجــزای  د و بقيــه علتگــرد وجــوب نرســد در جهــان طبيعــت محقــق نمى

  ).640-619: 1371مطهری، (گيرند  علل و شرايط، قرار مى

  های اختيار و اراده آزاد در انسان نقد تبيين. 2. 3

تر از  رسد اگرچه ديدگاه ثنويت در تبيـين اختيـار و اراده آزاد در انسـان، كاميـاب به نظر مى

برای اظهار نظر قطعى در اين زمينه به پايان نرسيده ديدگاه فيزيكاليسم است، اما هنوز راه 

به عبارت ديگر، قضاوت نهايى در اين زمينه بستگى بـه ايـن دارد كـه مـا در مـورد . است

برای توضيح اين مطلب بايـد بگـوييم . تعريف و محدوده اختيار، چه موضعى را اتخاذ كنيم

  :ختلف وجود داردكه در مورد تعريف و محدوده اختيار دو ديدگاه كامًال م

گويد كه فعـل اختيـاری فعلـى اسـت كـه كـامًال بـا پسـندها و  ديدگاه اول مى .1

ــايالت و اراده ــد تم ــق باش ــى منطب ــای شخص ــل . ه ــر، فع ــارت ديگ ــه عب ب

ماننـد اراده، انگيـزه، ميـل، انتخـاب، (اختياری بـودن، بـا معلـوِل امـور درونـى 

يـف و ايـن تعريـف از ايـن ديـدگاه را جبرگـروی خف. بودن، منافـات نـدارد...) 

هــابز و هيــوم و الك بــه ايــن ديــدگاه  . نامنــد مى" مشــروط"اختيــار را اختيــار 

  .معتقدند

گويد كه فعـل اختيـاری، فعلـى نيسـت كـه صـرفًا بـا پسـندها،  ديدگاه دوم مى .2

های شخصى انطبـاق كامـل داشـته باشـد، بلكـه فعلـى اسـت  تمايالت و اراده

از آن، حتـى بـا فـرض اِحـراز همـان  كه فاعل آن بـر انجـام دادن فعلـى غيـر

قــادر باشــد، نــه ...) هــا و  هــا، انگيزه يعنــى پســندها، تمــايالت، اراده(شــرايط 

اينكه فقط بـه ايـن معنـا باشـد كـه اگـر شـرايط درونـى او متفـاوت باشـد، او 

بــه عبــارت ديگــر، در صــورتى . قــادر بــه انجــام دادن فعلــى غيــر از آن اســت

فعــل، دارای اختيــار مطلــق و بــى قيــد و  شــود كــه فاعــلِ  اختيــار محقــق مى

ــد ــرط باش ــى مى. ش ــار قطع ــار را اختي ــف از اختي ــن تعري ــد  اي ادواردز، (نامن

1378 :229-231.( 
او بر اساس ديدگاه خاصى كه در عقل عملى . ترين مدافعان اين ديدگاه، كانت است از مهم

، جز قانون كلـى ضـروری، داند كه تحت موَجبيّت هيچ چيزی ای مى دارد، اراده آزاد را اراده

كننده ديگری جز اين صورت تقنينـى كلـى نتوانـد در  بنابراين، اگر هيچ مبدأ ايجاب. نباشد

ای را بايد از قانون طبيعى پديدارها به لحـاظ روابـط  مقام قانوِن اراده قرار گيرد، چنين اراده

ين استقاللى، به اختيار او عقيده دارد كه از چن. شان با يكديگر، كامًال مستقل دانست متقابل
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كلمه، تعبير شده ) transcendental(ترين معنای كلمه، يعنى به معنای استعاليى  به دقيق

ای كه فقط صورت تقنينى محض يك دستور بتواند در مقام قانون آن  در نتيجه اراده. است

و ملـزوم  بنـابراين اختيـار و قـانون عملـى نامشـروط، الزم... قرار گيرد، اراده مختار است 

كانت اين اختيار را آزادی اسـتعاليى يـا خـودانگيختگى ). 51-50: 1385كانت، (يكديگرند 

  ).Kant, 1998: 484(نامد  مى) absolute causal spontaneity(علّى مطلق 

دكارت هم اين تعريـف در مـورد اختيـار را برگزيـده اسـت، بـه طـوری كـه اختيـار و 

د توصيف كـرده اسـت، بـه ايـن معنـا كـه هـيچ نـوع حـّد اراده آزاد نفس را اختيار نامحدو

  ).223: 1378ادواردز، (و قيدی برای قدرت انتخاب نفس وجود ندارد 

تـوان گفـت كـه اگـر نظريـه اّول را  بر اساس ايـن دو ديـدگاه در تعريـف اختيـار، مى

در ايـن زمينـه بپـذيريم، اثبـات اختيـار و اراده انسـان، كـار دشـواری نخواهـد بـود و هـر 

تواننــد بــر اســاس مبــانى خــود، تبيينــى از اختيــار و اراده  وی ثنويــت و فيزيكاليســم مىد

تر خواهــد  آزاد در مــورد انســان ارائــه دهنــد، اگرچــه تبيــين ثنويــت در ايــن مــورد روشــن

آيـد كـه تبيـين  اما اگر ديدگاه دوم در مـورد تعريـف اختيـار را بپـذيريم، بـه نظـر مى. بود

كم بــدون ابهــام  اده آزاد در انســان، بــدون اشــكال يــا دســتثنويــت در مــورد اختيــار و ار

تر مســئله  تــوان گفــت كــه اگرچــه ايــن ديــدگاه، بهتــر و روشــن زيــرا مى. نخواهــد بــود

ها يـا  كند، اما بـا ايـن حـال بـر اسـاس ايـن ديـدگاه، اشـكال اختيار در انسان را تبيين مى

  :اند از آيد كه عبارت هايى به نظر مى ابهام

وان مدبّر بدن بـه بـدن تعلـق داشـته و از امـور بـدنى و مـادی منفعـل نفس به عن. 1

. گيـرد و متأثر شده و در نهايـت بـه واسـطه بـدن تحـت قـوانين عـالم طبيعـت قـرار مى

الـنّفُس غيرمتـأثره عـن الَبـدِن ِمـن َحيـث : "گويـد صدرالدين شـيرازی در ايـن زمينـه مى

ِدها َعنـه، َبـل ِمـن حيـث َتعلقهـا بـه يعنـى نفـس اگرچـه ). 6/43: 2002رازی، شـي" (َتَجر

از حيث تجـرد بـودنش متـأثر از بـدن نيسـت، امـا از حيـث اينكـه بـه بـدن تعلـق دارد و 

  .تدبير بدن را بر عهده دارد، از بدن متأثر است

اگــر بپــذيريم كــه نفــس بــه هــيچ وجــه تحــت تــأثير امــور فيزيكــى قــرار نــدارد، . 2

ت بـوده و متـأثر از قـوانين عـالم مجـردات ممكن است تحت تأثير قـوانين عـالِم مجـردا

  .باشد، و در نتيجه اختيار به معنای مطلق و نامشروِط كانتى نخواهيم داشت

گيری و  بنـــابراين، همـــواره ايـــن احتمـــال وجـــود دارد كـــه انســـان در تصـــميم

ــامعلوم ديگــری باشــد انتخاب ــأثير يــك اراده و عامــل ن ــه . هــای خــود تحــت ت پــس ب

" ای صــنم ايــن دليــل اختيــار اســت /يى ايــن كــنم يــا آن كــنماينكــه گــو"ِصــرف اينكــه 
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ــهود  نمى ــا ش ــا ب ــه م ــه اگرچ ــرد، چراك ــات ك ــان را اثب ــار و اراده آزاد در انس ــوان اختي ت

يــابيم كــه هميشــه در همــه كارهــا بــين دو راهــى يــا چنــدراهى قــرار  مى) نگــری درون(

معنـا نيسـت كـه در  هـا را انتخـاب كنـيم، امـا ايـن بـدين تـوانيم يكـى از راه داريم و مى

ــى از آن راه ــردن يك ــاب ك ــل  انتخ ــيچ عام ــأثير ه ــت ت ــتيم و تح ــامًال آزاد هس ــا ك ه

  .فيزيكى يا غيرفيزيكى قرار نداريم

تــوان بــه ســخن طباطبــايى اســتناد كــرد كــه در مــورد تبيــين اختيــار و  در اينجــا مى

  : گويد اراده آزاد مى

افعــال انســان، هــم اســتناد بــه اراده وی و هــم اســتناد بــه علّتــى ديگــر 

فوق انسان دارد، ولـى در طـول همـديگر نـه در عـرض همـديگر، يعنـى 

ــان اراده مى ــان را از راه اراده انس ــل انس ــان فع ــوق انس ــى ف ــد و  علّت كن

انســان فعــل را بــه واســطه اراده، اختيــار و انتخــاب كــرده و بــا موافقــت 

ــ ل مــادی و صــوری و شــرايط زمــانى و مكــانى ايجــاد بقيــۀ اجــزای عل

نمايــد و علـــت فـــوق انســـان بــرای ايجـــاد فعـــل انســـانى، ارادۀ  مى

كنـد، پـس انسـان فعـل را بـا  كنندۀ فعـل را در انسـان ايجـاد مى انتخاب

كنـد ولـى در اراده تحـت تـأثير علتـى خـارج از خـودش  اراده انتخاب مى

و " جبـر"كـه ميـان دو قـول  "امـر بـين االمـرين"است و اين است معنای 

  ).633-629: 1371مطهری، (واقع است " تفويض"

تر اسـت، چراكـه بـر اسـاس ايـن  اما بر اسـاس ديـدگاه فيزيكاليسـم، مشـكل روشـن

ديــدگاه، انســان كــامًال تحــت تــأثير قــوانين فيزيكــى و طبيعــى اســت و از ايــن جهــت 

ــى ــر م ــه نظ ــرممكن ب ــان، غي ــار و اراده آزاد در انس ــات اختي ــد اثب ــا . آي ــًا ب مخصوص

بــرای مثــال، بعضــى از . انــد هــا و تحقيقــاتى كــه دانشــمندان انجــام داده آزمايش

انــد، بــه ايــن نتيجــه  هايى كــه بــر روی مغــز انســان انجــام داده دانشــمندان بــا بررســى

ــيده ــام مى رس ــان انج ــه انس ــاری ك ــر ك ــه در ه ــد، يك اند ك ــل از  ده ــه قب ــوم ثاني س

آيـد كـه اختيـاری و ارادی نيسـتند  اتـى بـه وجـود مىگيری، در مغـز انسـان، تغيير تصميم

  ).114-113: 1387بلكمور، (

ــه نظــر مى ــاال، ب ــب ب ــه مطال ــه ب ــا توج ــس، ب ــار و اراده آزاد در  پ ــات اختي رســد اثب

  .انسان، كار آسانى نيست، و بحث از آن ادامه دارد
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  گيری نتيجه

گيری در  د را تجربـۀ تصـميمكسى در اينكه مردم معتقدند آزادند، ترديدی ندارد و اين اعتقا

طور كـه انسـان  همـان. كند، ولى اين بدان معنا نيست كه ما واقعًا آزاديم ها تأييد مى انسان

های خاص، به امور زيادی معتقـد شـود، ولـى اعتقـاد  تواند طبق شواهد مبتنى بر تجربه مى

ر بـه همـين صـورت، شـواهدی كـه د. داشتن به اين امور به معنـای صـدق آنهـا نيسـت

اند ممكن است موِجب شوند ما معتقد شويم كه اختيار در انسـان وجـود  گيری دخيل تصميم

الجملـه و نـه  ، به صورت فى)شناسى عاميانه روان(نگری  دارد، يعنى انسان با شهود و درون

يابد، اما اين به معنای اثبات فلسـفى و يقينـى  بالجمله، خود را مختار و دارای اراده آزاد مى

و اراده آزاد در انسان نيست، اما با اين حال، همـين مقـدار درك و تبيـين اختيـار در اختيار 

انسان برای پذيرش مسئوليت اخالقى و اجتماعى كافى است كه انسان خـود را نسـبت بـه 

دهد مسئول بداند و جامعه هم نسبت به نتايج و آثار اعمال انسـان، او  اعمالى كه انجام مى

  .العمل نشان بدهد قبال كارهای خوب و بد او موضع گرفته و عكسرا مسئول دانسته و در 
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  ها نوشت پى
 

 اظهار چيه بدون كه شود داده اجازه بحث مورد سوژه و موضوع به شود ىمى سع آن در كهی ا وهيش. ١

 آن بر را خودمان دگاهيد و نظر ما نكهيا نه كند داريپد و آشكار آزادانه را خود محقق، طرف ازی نظر

 فيتوص را خودش و گشوده سخن به لب خودش ما سوژه كه ميده اجازهی ريتعب به بلكه م،يكن ليتحم

 .كند نييتب و
 بوری د. باشد گريدی زيچی برا از علت تواند ىنم جسم كه است كرده ديتأك بارها نايس ابن ن،يا بر عالوه ٢.

 نيـا بـود استوار آن بر عتيطب به راجع نايس ابن مذهب كهی ا شالوده نيتر بزرگ: "ديگو ىم نهيزم نيا در

 خـرد كـه اسـت نفس اي صورت اي قوه شهيهم فاعل شود، واقع فاعل ستين ممكن جسم كه بود فرض

 بـه نيتـر پست از آن مراتب نيتر مهم  ست،ين قوای برای حصرى عيطب جهان در. كند ىم كار آنها توسط

  ).336: 1377 نصر،(ى كل نفوس وى انسان نفوس جانور، اه،يگ ،ىعيطبی قوا از است عبارت نيباالتر

 چيهـ خودی خود به اجسام از كدام چيه كه كند ىم حيتصر مطلب نيا به خود نجات كتاب در نايس ابن خود

 ،یگـريد كـار چيه نه و نديآ ىدرمى شكل به نه دارند،  سكون نه و كنند ىم حركت نه دهند، ىنم انجامی كار

 .دهند ىم انجام دارند قرار آنها در كهيى قوا را كارها نيا همه بلكه
ی ا گونه به كهيى كارهاى عني لالراده؛ عادمه واحده رهيوتى عل ستيل: است نيا نايس ابن عبارت اصل. ٣

 . باشد نداشتهى دخالت آنها انجام در اراده و باشند اراده برنده نيب از كه ستندين كنواختي و كساني
 نيـای دهايـق حيتوضـ. ىآلـى عـيطب جسـمی برا است اول كمال نفس ارسطو دگاهيد از: ارسطو هينظر ٤.

  :است نيچن نفس درباره كتاب در ارسطوی ها گفته اساس بر فيتعر

  .یصور جوهر و صورتى عني: كمال -

  "علم بردن كار به" همچون نه است" علم" همچونى عني: اول كمال -

 و قـوام كـه اسـتی زيـچ ارسطو نظر در ousia همان اي جوهر( است جوهرى نوع كه: جسم -

 )ندارد دوام و ثبات كه عرض مقابل در دارد؛ دوام و ثبات
  ىميتعل وى مصنوع جسم مقابل در: ىعيطب جسم -

 وی تغـذی دارا كـه اسـت نيا اتيح از منظور( است بالقوه اتيحی دارا كهى جسمى عني: ىآل -

 )باشد ريفسادپذ و بوده نموّ 
 هـم واناتيح و اهانيگی برا جهت نيا از و رديگ ىمى كي بودن زنده با را نفس نفس درباره كتاب در ارسطو

 نفـس جهـت نيا و ددان ىمى عقالنی ها يىتوانا و حركت در راى انسان نفسى ژگيو اما ،شود ىم قائل نفس

 استى عقالنی ها يىتوانا و ادراك،  ه،يتغذ گانه سهی ها ىژگيوی دارا نفس ،او نظر از. نامد ىم ذهن را انسان

 را" ذهـن" ارسطو ،نيابنابر. است انسان مختص كه استى نعقالی ها يىتوانا نيا ،ىژگيو سه نيا نيب از كه

 نيـا با اما بخش، نيتر مهم هم آن ؛رديگ ىم كساني نفس ازى بخش با كند ىم انيب را ما تيانسان كه آنجا زا

  .ىكيولوژيب حركت وى زندگی برا مای ها يىتوانا ازی جدا  كامالً  نه حال

 نفـس. اسـت زنده بدن ورتص: عشيوسی معنا در نفس، كه ديآ ىم دست هب ارسطو گريدی ها عبارت از

 "دارد اتيح بالقوه كهی ا ىعيطب بدن صورت مثابه به استی هرجو" كند ىم انيب ارسطو كه طور همان
 كـار نفـس بـارهدر ارسـطو دگاهيـد خصـوص درى قطعـ نظر كه داشت توجه نكته نيا به ديبا ،نيبنابرا

ى بعضـ از كهی طور به ،ستين هماهنگ و كنواختي نهيزم نيا در ارسطوی ها عبارت چراكه ست،ينی ا ساده
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 كـه ىحال در ،است بدن از آن بودن كيتفك قابل و نفس تجرد به قائل او كه ديآ ىم دست هب اوی ها عبارت

 ،داند ىنم بدن از مستقل و جدای زيچ را نفس او كه شود ىم دهيفهم طور نيا اوی ها عبارت از گريدى بعض از

 نفس جهينت در و دانسته صورت و ماده ،گريد عبارت به اي ،سكه كي طرف دو را نفس و بدنی دو هر بلكه

 را نفـس او كه ديآ ىم دست هب او خود معروفی ها مثال از كهی طور به. داند ىم بدن از انفكاك رقابليغ را

 بـه نـه دانـد ىمـ چشم به نسبت دنيد ويى نايب اي و تبر، به نسبت دنيبر و بودن تبر مثابه به بدن به نسبت

 دگاهيـد بـهى دسترسـ كـه اسـت نيا. شود ىم دهيفهم افالطون هينظر از كه چنان ،ىكشتی برا مّالح مثابه

 نيـا بـهيى جـا در ارسـطو خود .است خارج هم ما بحث از كه استى مشكل كار نهيزم نيا در ارسطوى قطع

 ايـ اسـت بدن تيواقع نفس، بيترت نيبد ايآ كه ماند ىمى باق مبهم ن،يا اما"...  :كند ىم اشاره ابهام و مشكل

  ."استى كشتی برا مّالح مثابه به نكهيا

 دارد، ذهـن در او ديـآ ىم نظر به كهيى ها بخش" :سدينو ىم ارسطو عبارت نيا حيتوض در هم وسيمات كياِر

 هـا بخـش نيا ايآ كه است نيا كند ىم انيب او رسد ىم نظر به كهی ديترد و هستند، ى عقالنی ها بخش

 بـدن ازى خاصـ بخـش چيهـ) در كـرده دايـپ تيواقع( به وابسته آنها رايز باشند،ى جداشدن است ممكن

 .ستين روشن اوی برا هنوز ديگو ىم او كهی زيچ ستند؛ين
 .سوم و اول فصل ،ىاول مقاله الشفاء، كتاب من النفس. ٥
 وى سـتيچ انيـب از قبـلى عني. است" هيقيحقی ما" از قبل" طهيبس هل" كه است شده انيب درمنطق رايز. ٦

 .شود ثابت آن وجود ديبا ء،ىش تيماه
 حالـت درى حتـ انسـان ديـگو ىم نكهيا از بعد نايس ابن اول، فصل سوم، نمط ،هاتيتنب و اشارات كتاب در. ٧

 ادامـه طـور نيـا سـت،ين غافـل خـود وجود از است، غافل خود بدنی اعضا همه از كه ،ىمست و خواب

 نداشـته قبـل ازی ا خـاطره و سـابقهى عني ؛یا شده خلق دفعه كي حاضر حال در كن فرض كه دهد ىم

 هـمى جسـم لحـاظ از زيـن و  كند، ىم نيتضم را توى آگاه كهى هست ميسل عقلی دارا نيهمچن  ،ىباش

 ،ىكنـ درك را خـود ذات از ريغی زيچ جهينت در و كند تياذ را تو تای ندارى ضيمر چيه وى هست سالم

 ،یشـو غافل خود از كه شود باعث تا گرم نه و سرد نهى عني ،ىهست ِطلق كامالً ی هوا كي در نيهمچن

 درك را خـودت ذات از ريـغی امـر هم باز تا باشند نداشته تماس گريكدي با هم تو جوارح و اعضا زين و

ى خـارجی اياش از اعمی زيچ چيه كهى فرض نيچن در ،ىنينب رای زيچ تا باشد بسته هم تو چشم وى كن

 را خـودت ذات هـم بـاز ،ىهسـت غافل آنها از وى كن ىنم درك را خودتی قوا و حواس و اعضاى حت و

 .توست بدن از ريغی زيچ و دارد وجود تو ذات و نفس پس. ىستين غافل آن از وى كن ىم درك
 دو به و جهت دو از را نفس كه كند ىم حيتصر مطلب نيا به خود،ی ها كتاب در همی رازيش نيصدرالد. ٨

  :كرد مالحظه توانى م اعتبار

 در گر،يد عبارت به. شود ىم مالحظه بدن مدبر و صورت عنوان بهى انسان و ناطقه نفس اول، اعتبار در. الف

 آنی "نفسـها ىفـ" وجـود كه معنا نيا به. رديگ ىم قرار مالحظه مورد نفس،ی "رهايلغ" وجود اعتبار، نيا

 نفس، كه است مالحظه نيا در). است بدن و جسمی برا وجودشى عني( است آنی "رهايلغ" وجود نيع

  .ىآلى عيطب جسمی برا است اول كمال

ى عنـي بدن، با ارتباطش نه رديگ ىم قرار مالحظه و توجه موردى انسان نفس ذات و جوهر گر،يد اعتبار در. ب

 و مجـرد استی جوهر نفس صورت، نيا در كه است، آنی "لنفسها" وجود نيع آنی "نفسهاى ف" وجود

 بدن قيطر از را خودی كارها و بوده بدن مدبر اّول، اعتبار اساس بر اگرچه  بدن، از ازين ىب و خود به قائم

  ).38 ،2/37: 2002 ،یرازيش( دهد ىم انجام

ى تيهـو) ىانسـان( نفـوسی برا: "كند ىم انيب گونه نيا كوتاهی ا جمله در را اعتبار دو نيای رازيش نيصدرالد

: 2002 ،یرازيشـ" (اسـت) بـدن بـه تعلـق(ى تعلقى تيهو آنهای برا كه طور همان است،ی تجرد وى عقل
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 مـدبر و بدن به تعلقش اعتبار به را نفس اگر ديگو ىم نايس ابن كه داردى تياهم چنان مسئله نيا). 8/309

 آن ازى عـيطب عـالِم و گرفتـه قـرار بحث مورد اتيعيطب علم در م،يكن مالحظه آن بودن بدن محرك و

ى اولـ فلسـفه در كـه اسـت آن بهتـر رد،يگ قرار توجه مورد خودش ذات ثيح از اگر اما و كند، ىم بحث

 ). 233: 1371 نا،يس ابن( ديبگو سخن آن ازى االه لسوفيف و گرفته قرار بحث مورد
 المعـارف دائره در زين و مالصدرا اسفار و نايس ابنی شفا همچونى فلسفی ها كتاب اكثر در كه طور همان. ٩

 بـه اول ميتقسـ در انسـانى نفسانی قوا است، آمده" ىاسالم فلسفه در نفس" به مربوط بخش در راتلج

 كـهى وانيـح نفـس است، دمثليتول و هيتنم و هيتغذ دار عهده كهى نبات نفس: شوند ىم ميتقس بخش سه

 اريـاخت با را كارها و بوده اتيكل مدِرك كهى انسان نفس و است باالراده حركت و اتيجزئ درك دار عهده

  .دهد ىم انجام استنباط وی فكر

  :از اند عبارت كه دارد وجوديى قوا گانه، سه نفوس نيا از كي هری برا

 كـار كـدام، هر كه است دافعه و هاضمه  و ماسكه و جاذبهی قوا شامل خود كه هيغاذ قوه: ىنبات نفسی قوا

 آمـده مربوطـه و مفصـله كتب در آنها اتيجزئ كه دهند ىم انجام غذا دفع و هضم و جذب در راى خاص

  .است

  .است انسان جسم نمو و رشد دار عهده كه هيمنم قوه

  .است انسان دمثليتول و ريتكث راه از انسان نوعی بقا دار عهده كه مولّده قوه

  :شوند ىم ميتقس قوه دو بهى وانيحی قوا اما

  : شود ىم ميتقس قوه دو به خود كه دارد، كار و سر ادراك با كه مدِركه قوه. 1

  .المسه و ذائقه شامه، سامعه، باصره، قوه: اند قوه هشت اي پنج كه) یظاهر حواس(ی ظاهرى ادراكی قوا -

 كـه اسـتى محلـ كـه) ايبنطاس( مشترك حس: اند قوه پنج اي سه كه) ىباطن حواس(ى باطنى ادراكی قوا -

 حفـظ خـود در را گانـه پنج حواس صور كه اليخ رند،يگ ىم قرار آن دری ظاهر حس پنج از حاصل صور

 اسـت، آن صـورت احضـار بـه قادر هم باز محسوس،ى خارج ءىش ابيغ درى حت كهی طور به كند، ىم

 بـه رديگ قرار واهمه خدمت در اگر و نديگو ىم متفكره آن به رديگ قرار عقل خدمت در اگر كه( متصرفه

 هيـجزئ) صـور نه(ى معان مدِرك كه واهمه و است هيجزئى معان مخزن كه حافظه ،)نديگو ىم لهيمتخ آن

  .است

  :شود ىم ميتقس قوه دو به خود  دارد، كار و سر فعل انجام و كيتحر و حركت با كه محّركه قوه. 2

  :شود ىم منشعب قوه دو به خود كه كند، ىم جاديا را حركت زهيانگ كه هيشوق و باعثه قوه -

  .كند ىم كيتحر نافع امور جذب بر را انسان كه شهوت قوه

  .كند ىم كيتحر ضارّ  امور دفع بر را انسان كه غضب قوه

 عضـالت در و اسـت عمل و كار فاعل و دهنده انجام واقع در كه عضالت در منبّث  و عامله قوه -

  .است پراكنده و پخش جسم،

ى ژگـيو كـه انـد كـرده مطرح را عاقله اي عقل قوه ،ىاسالم لسوفانيف ،ىانسان نفسی قوا اي قوه مورد در اما

 .كند ىم فراهم را اتيكل درك امكان اوی برا و است انسان ممتاز
 .هستندى كيزيرفيغ ءىش كي حاالتى ذهن حاالت ،یانگار دوگانه هينظر بر بنا. ١٠
 خاصى طيشرا تحت خاصى صورت به رفتاری براى التيتماى ذهن حاالت ،يىگرا رفتار هينظر بر بنا. ١١

 .هستند
 .هستندی مغز حاالت همانى ذهن حاالت ،ىهمان نيا هينظر بر بنا. ١٢
 .هستندى نيمع و خاصى علّ ی ها نقش فاكنندهياى ذهن حاالت ،يىكاركردگرا هينظر بر بنا. ١٣
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 و بـوده تـن از شيپـ كه استى رجسمانيغ كامالً ی امر نفس اي روح افالطون، نظر از: افالطون هينظر. ١٤

 و رانـد ىمـ فرمـان آن بـه و اسـت تن سرور و است گرفتار تن قفس در ايدن نيا در و است ريناپذ مرگ

 و بـدن از مسـتقل و مجـرد استی جوهر نفس او، دگاهيد در. است شهوت و اراده  عقل، جزء سهی دارا

 و مجـرد وى قدس و طيبسی جوهر است، ريفسادپذ و مركب كه بدن، برخالف انسان نفس. ذات به قائم

 عـالم كـه خود،ى قيحق وى واقع موطن و عالم به و ماند ىمى باق انسان مرگ از بعد كه است ريرناپذييتغ

 تعلق آن به بدن حدوث با و بوده آنجا در هم بدن از قبل كه طور همان گردد، ىم باز باشد، قيحقا و ُمثل

ی بـرا مثال عالم در ُمثل مشاهده با كه را خود علوم و معارف همه تعلق، نيهم جهينت در و است گرفته

  ).افالطون تذكر هينظر( داردی ادآوري و تذكر به ازين و كرده فراموش بود، شده حاصل او

 قيـدقی معنـا بـه مـا) افالطـون نظر بر بنا( م،ييبگو سخن دقت با ميبخواه اگر م،يك گونيج گفته بهى حت

 نفـس كيـ ما از كي هرى عني. ميهست نفس همان توجه قابلی معنا كي به ما رايز م،يندار نفس كلمه

 هـر كه ليدل نيا به ،"دارد ذهن" ما از كي هر بيترت نيبد. هستم كه استی زيچ آن من نفِس . ميهست

 .است ذهن كي ما از كي
 دانست) عتيطب اي خدا( جوهر كي حاالت را آنها و كرد انكار را بدن و نفس نيبی جوهر زيتما نوزاياسپ. ١٥

 است واحد جوهر آن حالت بدن و فكر صفت تحت است واحد جوهر آن حالت نفس كه تفاوت نيا با

 .امتداد صفت تحت
ی برا. شود ىم داده اسناد خدا بهى كيزيف حاالت با زمان همى ذهن حاالت جاديا دگاه،يد نيا اساس بر. ١٦

 ديپد درد حالت شما در كه كند ىم اراده زمان هم خداوند رود ىم فرو شما دست در سوزنى وقت مثال،

 .ديآ
ى كيزيف حاالت وى ذهن حاالت از كدام هر كه صورت نيبد بدن، و ذهن دوجانبه تيعل انكارى عني. ١٧

 زمان هم و گريكدي موازات به دو نيا اديبن نيشيپى هماهنگ خاطر به اما دهند، ىم رخ هم از مستقل

 . ابندي ىم تحقق
 و نيماشـ در) روح( شبح دكارت، اسطوره ،ىدكارتی الگو ،ىرسم آموزه: یرهايتعب با هينظر نيا از ليرا. ١٨

 ).240: 1383 استرول،( كند ىم ادى يكيمكان هيفرض
 همـان بـه متعلـق را ذهـن ذهـن، بحث نيهم در مثالی برا كه است نيا ل،يرا نظر در ،ىمقول اشتباه. ١٩

  .هستندی جبر نيقوان عيمط و سخت و سفت دو هر كه صورت نيا به م،يريبگ بدن مقوله
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 تحليل و تبيين مفهوم بخشايش

زينب صالحى
*

  

  چكيده

بخشايش يكى از مفاهيم اخالقى است كه در فلسفه اخالق جديد اغلـب بـه عنـوان 

ايـن مفهـوم در انديشـه اخالقـى يونـان و روم بـه مثابـه . شود يك فضيلت طرح مى

بـا . دانسـتند فضيلتى اصلى مطرح نبود و يونانيان آن را در زمره فضايل چهارگانه نمى

انسان، اين فضيلت قوت گرفـت  ظهور حضرت مسيح و تأكيد مسيحيت بر خطاكاری

برخـى . و در دوره جديد و معاصر به تدريج به عنوان فضيلتى جدی و مهم طرح شـد

شناسـى بـر بخشـايش نامشـروط تأكيـد  های روان تحت تأثير تعاليم مسيح و جريان

ای معتقد بودنـد بخشـايش نامشـروط پيامـدهای غيراخالقـى فراوانـى  داشتند و عده

. كردنـد لذا از منظر فلسفى و اخالقـى هشـدارهايى را طـرح مى. تواند داشته باشد مى

ترين آنها اين بـود  ها مباحث مختلفى را پيش كشيد كه يكى از مهم تقابل اين جريان

ترتيب  بـدين. كه اساسًا بخشايش به لحاظ مفهومى چه هست و چگونه سرشـتى دارد

ــاتى، روان ــفى، االهي ــى، فلس ــاد اخالق ــدالطبي ابع ــناختى، مابع ــناختى،  عى، زبانش ش

شناختى، سياسى و اجتماعى بخشايش محل توجه قرار گرفت و كاوش در اين  زيست

ايـن مقالـه انعكـاس بخشـى از ايـن . ابعاد تا حدودی به ايضاح مفهومى آن انجاميـد

ها در جهت تبيين ماهيت و چيستى بخشايش است و عمـدتًا بـا روش تحليـل  تالش

  . كوشد به ايضاح مفهوم بخشايش كمك كند مىمفهومى و در قالب فقراتى مستقل 

.بخشايش، عفو، گذشت، مفاهيم اخالقى، فضيلت، خطای اخالقـى :ها كليدواژه

                                                            
 .دانشگاه قم ،آموخته كارشناسى ارشد فلسفه اخالق دانش * 
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  مقدمه

ها چگونه پاسخ دهيم، بلكه بايد بياموزيم كه بهترين،  در زندگى نه تنها بايد بياموزيم كه به خوبى

انسـان موجـودی جايزالخطاسـت و . ها چيست ها و زشتى ها به بدی پاسخ ترين و زيباترين اخالقى

اين مسئله كـه . زند اين يعنى زندگى ما سرشار از خطاهايى است كه از خودمان يا ديگران سر مى

به لحاظ اخالقى چه واكنشى به خطا و خطاكاری نشان دهيم كه وظيفه اخالقى خـود را بـه جـا 

  .بايد ابعاد آن به دقت كاويده شود آورده باشيم امر مهمى است كه

ــه ــان  بخشــايش مقول ــى را در مي ــه فراوان ــرن بيســتم، عالق ــع آخــر ق ــه در رب ای اســت ك

ــته ــف همچــون روان انديشــمندان رش ــور بين های مختل ــوق، سياســت، ام ــى، حق ــل،  شناس المل

ايـن در حـالى اسـت كـه . علوم اجتماعى، اخالق، ادبيـات، مطالعـات زنـان و فلسـفه برانگيخـت

 ,Hughes(در گذشــته بحــث از بخشــايش اغلــب محــدود بــه حــوزه االهيــات و اديــان بــود 

2010; Scott, 2010: 1.(  

ــرا  ــم دارد؛ زي ــى ه ــد تجرب ــاتى، بع ــفى و االهي ــى، فلس ــاد اخالق ــر از ابع ــايش غي بخش

شــناختى و اجتمــاعى آن را بررســى  شناســان و عالمــان علــوم اجتمــاعى، آثــار روان روان

هـای متخاصـم  علـوم سياسـى نيـز از بخشـايش بـرای سـازش ميـان گروه دانشمندان. كنند مى

منــد بــه فهــم اهميــت ارزش  شناســان تكــاملى نيــز عالقه زيست. كننــد و ناســازگار اســتفاده مى

ــزه هســتند ) adaptive(ســازگارانه  ــه يــك غري ــه مثاب . )McCullough, 2008(بخشــايش ب

نگر نيـز كـه بـر مسـئوليت مـا  نـهبخشايش در اخـالق فضـيلت، اخـالق مراقبـت، و اخـالق زنا

كنـد، محـل توجـه فـراوان واقـع شـده  در قبال ديگران و نيـز حفـظ ارتبـاط بـا آنهـا تأكيـد مى

 .)Hughes, 2010; Malcolm, Decourville, Belicki (eds.), 2008(است 
تـر در بـاب آن  تر و ژرف بخشايش، در نگاه نخسـت، مفهـومى اسـت سـاده، امـا اگـر دقيـق

های  شــناختى و اخالقــى پيچيـــدگى يــابيم كــه از لحـــاظ مفهــومى، روان مىبينديشــيم در

ــى دارد ــه خطاكــاری انســان لحــاظ . فراوان ــه واكنشــى مثبــت ب ــه مثاب ــًا، ب ــدار عموم ــن پدي اي

هـای  البتـه اخـتالف نظرهـای فراوانـى در بـاب معنـای بخشـايش، ارتبـاط آن بـا واژه. شود مى

پديــدار . اختى، رفتــاری و هنجــاری آن وجــود داردشــن خــانواده، و نيــز ابعــاد روان مشــابه يــا هم

افــزون . نايافتـه نزديكــى و مشـابهت دارد يافتــه و تعين بخشـايش بـا طيفــى از پديـدارهای تعين

هايى را در ايــن خصـوص پــيش كشــيده  بـر ايــن، نظـاير قــانونى و سياسـى بخشــايش پرسـش

خشـايش توصـيف شـود توانـد واقعـًا بـه عنـوان ب است كه كدام دسـته از رفتارهـای بشـری مى

)Hughes, 2010 .(ــر از چشم ــزی غي ــايش چي ــاض  بخش ــا اغم ــى ي ، )condonation(پوش

پوشـــى از مجـــازات يـــا تخفيـــف  چشم) (pardon(، عفـــو )forgetting(فرامـــوش كـــردن 
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، پــاك كــردن خطــا، توجيــه كــردن خطــا )reconciliation(، صــلح و آشــتى )مجــازات

)justification( ــــاطى ــــتن خ ــــذور داش ــــه )excusing(، مع ــــرحم )acquittal(، تبرئ ، ت

)mercy( شــــفقت ،)compassion ( و همــــدلى)sympathy ( اســــت)Worthington, 

2005: 557; Scott, 2010; Hughes, 2010; Brudholm, 2008; Waldron 
and Kelley, 2008: 15; Govier, 2002: viii; Griswold, 2007: 54-64; 

Hober, 1991: 59-60.(  

، )Hughes, 2010(انديشـــمندان مختلـــف از جملـــه اپيكتتـــوس، ســـنكا فيلســـوفان و 

، 182: 1390(، آكوئينــــاس، اســــپينوزا )247-246، 190، 147، 98-82، 79: 1378(ارســــطو 

ـــالبرانش، )200، 199 ـــاتلر )Hobbes, 1651: 94(هـــابز  ، م ، )Butler, 1846(، هگـــل، ب

، لوينـــاس، كريســـتوا )2005(، دريـــدا )355-347: 1389(هانـــا آرنـــت  ، )1887(نيچـــه 

)Kristeva, 2010: 183-194 ،2004(، پـــــل ريكـــــور )97-73: 1389؛ كريســـــتوا( ،

، )2007(، گريســـولد )2003 ,2002 ,1988(مـــورفى . ، جفـــری جـــى)2010(نـــاوتن  مك

، رابــرت )2002(، تــرودی گــاوير )1991(هــابِر  ، )1999(، دســموند توتــو )2007(آنتــونى َبــش 

ابعـــاد ... و ) 1381(، كوالكوفســـكى )2006 ,2005(ورثينگتـــون ، )2005(رابـــرتس . ســـى

ايـن مقالـه . اند هـای نـوينى را پـيش روی مـا گشـوده انـد و افق مختلف ايـن موضـوع را كاويده

ــده ــان  عه ــه زب ــايش را در س ــرفًا بخش ــه ص ــت، بلك ــوع نيس ــن موض ــاريخى اي ــى ت دار بررس

پس در قالـب فقراتـى مجـزا و كنـد و سـ فارسى، عربى و انگليسى بـه لحـاظ لغـوی بررسـى مى

ــايش را مى ــتى بخش ــت و چيس ــرتبط ماهي ــال م ــين ح ــل  در ع ــوم آن را تحلي ــاود و مفه ك

  .كند مى

 بخشايش در لغت. 1

  بخشايش در زبان فارسى و عربى. الف

هـای ديگـر،  بخشايش اسم مصدر از بخشودن و بخشاييدن است و در زبان فارسى، همچون زبان

  :اند از شود، كه عبارت مىطيفى از معانى را شامل 

  ).2/838: 1387انوری، (گذشت . 1

پوشــى كــردن از گنــاه يــا كــار نادرســت كســى؛ ناديــده گــرفتن؛ صــرف نظــر چشــم. 2

ـــاض  ـــردن؛ اغم ـــان(ك ـــدا، 6/5209؛ 1/477؛ 3/2352؛ 2/838: هم : 1377؛ دهخ

3/4415.(  

ــرحم كــردن، دل ســوزاندن، شــفقت كــردن، مرحمــت كــردن . 3 ) در فارســى كهــن(ت

  ).3/4415: 1377؛ دهخدا، 2/839: 1387انوری، (
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  ).3/4415: 1377دهخدا، (عفو كردن . 4

شـوند،  در زبان فارسى به دليل تشابه ظاهرِی الفاظ بخشايش و بخشش، اين دو با هـم خلـط مى

های قديم و حتى در متون  البته اين خلط از زمان ١.حال آنكه اساسًا اينها دو مقوله متفاوت هستند

ارسى وجود داشته و در موارد بسياری بخشش به جای بخشـايش و بخشـيدن بـه جـای اصيل ف

بخشيدن به معنـای دادن چيـزی بـه كسـى ). 2/838: 1387انوری، (بخشودن به كار رفته است 

امـا بـه معنـای . بدون دريافت چيزی در قبال آن است، يا به عبـارت ديگـر همـان عطـا كـردن

اين در ). 4420و  3/4416: 1377؛ دهخدا، 840: همان(رود  بخشودن و عفو كردن هم به كار مى

های صرفى و مشتقات با هم تفـاوت  حالى است كه بخشودن و بخشيدن، از نظر دستوری، صيغه

  .دارند

ــد ــاوت دارن ــل تف ــن دو فع ــز، اي ــايى ني ــر معن ــردن، . از نظ ــو ك ــای عف ــه معن ــودن ب بخش

نجفـى، (دادن و دهـش كـردن  درگذاشتن و نيـز رحـم كـردن آمـده، امـا بخشـيدن بـه معنـای

ــت). 60: 1382 ــش اس ــای داد و ده ــه معن ــيدن و ب ــدر از بخش ــم مص ــان . بخشــش اس در زب

آمـده و در فارسـى نيـز بـه همـين معنـا ) baxshishn(پهلوی نيز بـه معنـای تقسـيم و توزيـع 

امـا بخشـايش از مصـدر بخشـودن بـه معنـای درگذشـتن از گنـاه و اِعمـال . به كار رفته اسـت

ــادل آن عفــو اســت  ــوی مع ــان پهل ــين، (آمــده اســت  apaxshayishnو در زب -54: 1369مع

با وجود ايـن، گـاهى در متـون فارسـى كهـن بخشـيدن بـه جـای بخشـودن و در معنـای ). 55

گـاهى نيـز بخشـودن بـه جـای بخشـيدن و در . عفو كردن يا رحم كـردن بـه كـار رفتـه اسـت

ــى ــار م ــه ك ــردن ب ــش ك ــای ده ــى، (رود  معن ــز، ). 61-60: 1382نجف ــر ني ــى معاص در فارس

رود، امـا بهتـر اسـت بـرای تشـخيص ايـن دو معنـا از  بخشش به جای بخشـايش بـه كـار مـى

 ).55-54: 1369معين، (يكديگر، هر يك را در معنای حقيقى خود به كار ببريم 
نيـز در زبـان فارسـى معـادل بخشـايش لحـاظ شـده اسـت، امـا بـه » گذشـت«گرچه واژه 

اســم » گذشــت«زيــرا . بيشــتر از گذشــت اســت» بخشــايش«واژه  رســد بــار اخالقــى نظــر مى

رود ولـى  مصدر از گذشتن اسـت و در زبـان فارسـى بـه معنـای عفـو و بخشـايش بـه كـار مـى

بـه ). 6/6091: 1387انـوری، (رود  مردی و بزرگـواری هـم بـه كـار مـى مجازًا به معنـای جـوان

تر شــده و بــه نظــر  نزديــكويــژه در زبــان فارســى معاصــر معنــای ايــن واژه بــه مصــدر خــود 

رسد حاوی ايـن معناسـت كـه صـرف نظـر از اينكـه آنچـه واقـع شـده خطاسـت يـا نـه، از  مى

ــار آن بگــذر ــای . كن ــا معن ــدادن دارد ت ــده گــرفتن و اهميــت ن ــای نادي ــذا گــويى بيشــتر معن ل

فــرض گرفتــه  رســد در بخشــودن خطــا بــودن آنچــه واقــع شــده پيش بــه نظــر مى. بخشــودن

  .ذشت كردن نهشود، اما در گ مى
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نيــز، صــرف نظــر از معنــايى كــه در زبــان عربــى دارد، در زبــان فارســى و بــه » عفــو«واژه 

ويژه فارسى معاصـر، بيشـتر معنـای بخشـودگى حقـوقى و سياسـى دارد، لـذا بـار اخالقـى واژه 

در زبـان عربـى نيـز، معمـوًال سـه واژه عفـو، غفـران ). 5/5043: همـان(بخشايش بيشتر اسـت 

: همـان(غفـران نيـز بـه معنـای بخشـايش و آمـرزش گناهـان اسـت . رود مـى و صفح بـه كـار

ها در زبان عربـى نيـز تقريبـًا همـان طيـف معـانى مـذكور در زبـان فارسـى  اين واژه). 6/5186

عفـو بـه معنـای پـاك كـردن، . كنيم های ظريفـى كـه بـه آن اشـاره مـى البته با تفاوت. را دارند

ـــوش، (اســـت . ..امحـــاء، حـــذف، بخشـــودن، درگذشـــتن و  ؛ راغـــب 447-446: 1388آذرن

غفـران نيـز همـان معـانى عفـو را دارد، امـا بـه معنـای آمرزيـدن ). 442-441: تـا اصفهانى، بى

؛ راغـب 488: 1388آذرنـوش، (رود و لـذا بـار دينـى غفـران بيشـتر از عفـو اسـت  نيز به كار مى

نــای عــريض كــردن و صــفح نيــز عــالوه بــر معــانى عفــو و غفــران مع). 469: تــا اصــفهانى، بى

ــز دارد ــزی را ني ــا ورق فل ــزی ب ــين صــفح عميــق. پوشــاندن چي ــو و  تر و جــدی همچن تر از عف

ــت  ــت اس ــوهش و مالم ــرك نك ــمن ت ــوده، متض ــران ب ــوش، (غف ــب 366: 1388آذرن ؛ راغ

در واقـع عفـو بـه معنـای تـرك عقوبـت و مجـازات و بخشـودن اسـت، ). 469: تـا اصفهانى، بى

لـذا در صـفح قربـانى . ن تـرك مالمـت و سـرزنش نيـز هسـتاما صفح عـالوه بـر آن متضـم

انـد صـفح بـاالتر از عفـو، و غفـران نيـز  برخـى گفته. كشـد اصًال خطای خاطى را بـه رخ او نمى

شـود و بـه رخ خـاطى هـم كشـيده  در غفـران نـه تنهـا خطـا بخشـوده مى. باالتر از صفح است

ــانى از در رحمــت وارد مى نمى ــا رحمــت پاســخ  واقعشــود و خطــای  شــود، بلكــه قرب شــده را ب

ــت آن را مى مى ــا رحم ــد و ب ــاند گوي ــده اســت. پوش ــز آم ــرآن ني ــفحوا   وان«: در ق ــوا وتص تعف

ــيم ــور رح ــان اّهللاٰ غف ــروا ف ــابن(» وتغف ــو و ). 14: تغ ــوارد عف ــريم در بســياری از م ــرآن ك در ق

گـويى در صـفح كـاری . صفح در كنار هم آمـده و البتـه صـفح پـس از عفـو ذكـر شـده اسـت

در واقــع عفــو تــرك مؤاخــذه و مجــازات اســت، امــا . كنــد شــود كــه عفــو را تمــام مى ع مىواقــ

ــدين ــر آن، تــرك مالمــت و ســرزنش نيــز هســت و ب ترتيب عفــو را كامــل و  صــفح، عــالوه ب

از آنجـايى كـه صـفح معنـای . به عبارت ديگر، صـفح، عفـو بـدون عتـاب اسـت. كند زيباتر مى

بينيم و  صــفح گــويى مــا چهــره خطاكــار خــاطى را نمــىانــد در  ورق زدن نيــز دارد، برخــى گفته

  .زنيم تا روی و صفحه ديگری از او ببينيم ورق مى

  بخشايش در زبان انگليسى. ب

ناظر به عملى است كه در آن رها كـردن احساسـى همچـون  forgiveدر اشتقاق انگليسى، فعل 

توانـد بـه  همچنين مى. است خشمارنج، يا دست كشيدن از ادعايى مربوط به انتقام و تالفى نهفته
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دادن به احساس نفرت، خشم و بيـزاری   معنای صرف نظر كردن از ِدين و بدهى ديگران يا پايان

  .از خاطى يا حتى خودمان باشد

ــا  giveاز  forgiveفعــل  ــر شــود، چنان مشــتق مى grantي  to giveكــه در تركيبــى نظي

up ــاظر بــه رهــ بــه كــار مــى ا كــردن يــك احســاس، نظيــر رود و بــه معنــای فعلــى اســت ن

ــمارنج  ــطالح ) resentment(خش ــى؛ و اص ــام و تالف ــب انتق ــا طل ــه  forgivenessي ــاظر ب ن

هــای مشــابه بــه  افعــالى همچــون بخشــودن، درگذشــتن از خطــا، بخشــودگى ِديــن، و واكنش

در ايـن معنـا، بخشـايش ارتبـاطى اسـت دو طرفـه ميـان خـاطى و . آسيب، خطـا و ِديـن اسـت

شــود كــه از  شخصــى كــه در حــق او خطــا شــده اســت؛ و بــه مثابــه راهــى در نظــر گرفتــه مى

ل، از طريـق اذعـان بـه خطـا و گـذر از گذشـته آن، خودشـان المثـ طريق آن قربانيان خطـا، فى

ــر مى ــاطى را تغيي ــت خ ــد و موقعي ــى. دهن ــويه عل ــاط دوس ــين ارتب ــى   رغم چن ــق برخ ای، طب

توانــد  نيســت، بلكــه مى) person(ها، مفهــوم عــام بخشــايش صــرفًا ميــان دو شــخص  ديــدگاه

ــراد  ــان اف ــا گروه) individuals(مي ــا  ي ــد ب) groups(ه ــد، مانن ــراد از باش ــن اف ــودن ِدي خش

همچنـين چـه بسـا . طريق يـك نهـاد مـالى يـا تخفيـف حكـم زنـدانى از طريـق عفـو رسـمى

المللــى مــرتبط بــا  هــای بين كــه تالش هــايى از مــردم واقــع شــود، چنان بخشــايش ميــان گروه

های دولتـى شـكل گرفتـه اسـت تـا حقيقـت و  عدالت ترميمـى گـواهى اسـت بـر آن، و كميتـه

ــ ــازش را مي ــلح و س ــاريخى ص ــای ت ــان خطاه ــان و قرباني  ٢)historical wrongs(ان خاطي

  ).Hughes, 2010(برقرار و عملى كند 

  تحليل مفهومى بخشايش. 2

يكى از بهترين . با توجه به آنچه گذشت بخشايش مفهومى ساده نيست و تعريف آن دشوار است

در . حليل مفهومى استها برای تبيين ماهيت بخشايش و نزديك شدن به هسته مفهومى آن ت راه

 .كوشيم مفهوم بخشايش را تحليل كنيم فقره مى 57ادامه، در قالب 

ای كه تقريبًا در باب آن اجماع وجود دارد  بخشايش داير مدار چه چيزی است؟ نخستين مسئله. 1

) moral wrongdoing(اين است كه بخشايش فعلى است كـه دايـر مـدار خطـای اخالقـى 

ينكه چه سنخ خطاهايى بخشودنى هستند و چه سنخ خطاهايى نابخشودنى البته در باب ا. است

های مختلفى برای تشخيص آنها طرح شـده، از جملـه  اختالف نظر فراوان وجود دارد و مالك

قابل سرزنش بودن يا نبودن، شدت و عمق خطا، گستره خطـا، عامدانـه و غيرعامدانـه بـودن، 

ها بـرای خطـا  تقريبًا غالـب ديـدگاه... . ليت خاطى و آگاهانه و غيرآگاهانه بودن، ميزان مسئو

شده در خصـوص خطـا را  های طرح بندی ها، مدرج شوند، هرچند برخى ديدگاه مراتبى قائل مى
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شوند،  در عرف روزمره نيز برخى خطاها پيش پا افتاده و لغزش عادی محسوب مى. پذيرند نمى

  ... .تر و برخى در حد شرارت و  برخى جدی

رسد چنين ديـدگاهى صـحيح  تواند داير مدار رنجش باشد نه خطا؟ به نظر مى بخشايش مى آيا. 2

يعنـى . زيرا رنجش همواره توأم با خطا نيست، هرچند خطا اغلب توأم با رنجش اسـت. نيست

الواقع منشأ رنجـش در  ممكن است كسى از دست ديگری احساس رنجش كند، حال آنكه فى

گاهى رنجش هست، اما . ه اينكه خطايى از ديگری سر زده باشدجای ديگر يا در خود اوست، ن

رنجش بـرای بخشـايش . لذا بخشايش حتمًا بايد داير مدار خطا باشد. خطايى واقع نشده است

در موارد بسياری ممكن است ديگران از ما برنجند، حـال آنكـه خطـای اخالقـى . شرط نيست

م كه طلب بخشـايش كنـيم و نـه كسـى كـه در اين موارد نه ما وظيفه داري. واقع نشده است

. رنجيده است صالحيت دارد كه ما را ببخشايد؛ چون اساسًا خطای اخالقى در كار نبوده اسـت

توان گفت هر گاه كسى از  لذا نمى. حتى ممكن است اِعمال عدالت به رنجش ديگران بينجامد

ای اخالقـى شـديم بايـد بلكه هر گاه مرتكب خط. ما رنجيد ما بايد از او طلب بخشايش كنيم

  .طلب بخشايش كنيم

متعلق بخشايش چيست؟ گرچه بخشايش داير مدار خطای انسانى است، اما اين خطـا ممكـن . 3

در اين صورت پرسش اين است كه متعلق . است يا از خود انسان سر بزند و يا از شخص ديگر

اسـت؟ آيـا بخشايش، خطای چه كسى است؟ در واقع حد و حـدود مفهـوم بخشـايش تـا كج

تـوان  تواند عالوه بر خطاهای ديگـران، خطاهـای خودمـان را هـم در بـر بگيـرد؟ آيـا مى مى

را نيز نوعى بخشايش دانست؟ در خصـوص ايـن مطلـب ) self-forgiveness(بخشودن خود 

كه متعلق بخشايش خطای ديگران است، تقريبًا اجماع وجـود دارد، امـا اينكـه آيـا بخشـايش 

ها  گرچـه تمـام ديـدگاه. خودمان هم تعلق بگيرد يا نه، محل اختالف استتواند به خطای  مى

دانند، به اين معنا كه هميشه هم خاطى وجود دارد و هم قربانى،  بخشايش را امری متقابل مى

بـه . توانند در آن واحد يكى باشند يا نه محـل اخـتالف اسـت اما اينكه آيا خاطى و قربانى مى

واند در عين حال هم قربانى باشد و هم خاطى؟ يا لزومًا قربانى و ت عبارت ديگر، آيا شخص مى

  خاطى بايد دو شخص متمايز از هم باشند؟

تر بخشايش چيست؟ بر فرض آنكه بخشايش هم به خود انسان و هم به ديگـری  متعلق دقيق. 4

ا شود و آن اينكه دقيقًا متعلق بخشايش چيست؟ آي تعلق بگيرد، آنگاه پرسش ديگری طرح مى

خوِد شخِص خاطى است، يا فعل او و يا حالتى كه او داشته است؟ حالت چيـزی اسـت كـه در 
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هستند ) mental state(مثًال شجاعت، بخل، حسد يا جديت حالت ذهنى . زمان ماندگار است

گيرد و لـذا فعـل  و دوام دارند، اما تصميم گرچه باز هم ذهنى است، اما در يك آن صورت مى

حالت ذهنى و فعل با يكديگر تفاوت دارند و تفاوت آنها ناشى از ميـزان دوام و بنابراين، . است

گيرد يـا  لذا بايد مشخص شود كه بخشايش دقيقًا به خود شخص تعلق مى. ماندگاری آنهاست

  .به فعل شخص و يا به حالتى كه داشته است

طا باشد، آنگـاه بخشودن دارد؟ بر فرض آنكه بخشايش داير مدار خ) power(چه كسى قدرت . 5

چه كسى قدرت بخشودن خطا را دارد؟ آيا فقـط خـدا قـدرت بخشـودن دارد؟ يـا انسـان نيـز 

ای كه در اينجا بايد به آن توجه داشت اين است كه گاه منظور قـدرت  تواند ببخشايد؟ نكته مى

اگـر ايـن معنـا از . اسـت) factual(تكوينى يا وجودی است كه امری امكانى و ناظر به واقـع 

  :قدرت را لحاظ كنيم منطقًا چهار حالت قابل تصور است

  )تقريبًا قائلى ندارد. (نه انسان و نه خدا قدرت بخشودن ندارند. 1

  )ديدگاه غالب. (هم خدا و هم انسان قدرت بخشودن دارند. 2

  )های دينى برخى ديدگاه. (خدا قدرت بخشودن دارد، اما انسان ندارد. 3

  )های سكوالر برخى ديدگاه. (دارد، اما خدا نداردانسان قدرت بخشودن . 4

ديدگاه سوم نيز مدافعانى در ميان برخـى متـدينان دارد، . ديدگاه دوم ديدگاه غالب و معتدل است

های سكوالر كه بخشايش را اساسًا امری بشری و نـه  برخى ديدگاه. اما ديدگاه دينى غالب نيست

دانند و لذا صـرفًا از بخشـايش  ر حيطه قدرت انسان مىدانند، بخشايش را صرفًا امری د الوهى مى

  .گنجند گويند و لذا در دسته چهارم مى شخصى و گاهى نيز بخشايِش خود سخن مى بين

ــوان روان ــدرت، ت ــراد از ق ــز م ــاهى ني ــه مى گ ــه عوامــل  شــناختى اســت ك ــد بســته ب توان

ــن، جنســيت، تفاوت ــه س ــى، از جمل ــت، محــي مختلف ــك، تربي ــای شخصــيتى، ژنتي ــد ه ط، رش

طبــق ايــن معنــا از قــدرت، ممكــن اســت شــخص الــف . متفــاوت و متغيــر باشــد... اخالقــى و 

قــدرت بخشــودن قاتــل پســرش را داشــته باشــد، حــال آنكــه شــخص ب ايــن تــوان 

در واقــع ممكــن اســت نــوع انســان قــدرت بخشــودن داشــته . شــناختى را نداشــته باشــد روان

شـناختى بـرای  بخشـودن، يعنـى تـوان روان ها در برخـى مـوارد قـدرت باشد، اما برخـى انسـان

  .بخشودن، نداشته باشند

چه كسى صالحيت بخشودن دارد؟ آيـا فقـط قربـانى صـالحيت بخشـودن دارد يـا خـدا نيـز . 6

های ديگر غير از قربانى چطور؟ آيا خود خاطى نيـز صـالحيت  صالحيت بخشودن دارد؟ انسان

فـرض . اسـت) standing(شأن و جايگاه  بخشودن خود را دارد؟ صالحيت در اينجا به معنای
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كنـد و هـيچ  آيا شخص ج كه در شـهر ديگـری زنـدگى مى. كشد كنيد شخص الف، ب را مى

بخشايم؟ آيا چنين شخصى در  تواند بگويد من خاطى را مى نسبتى با خاطى و قربانى ندارد مى

انـه صـالحيت در زمـره امـور ارزياب. جايگاهى هست كـه صـالحيت بخشـودن داشـته باشـد

)evaluative (٣.رسد در بخشايش، شرط است است و چيزی است غير از قدرت؛ و به نظر مى   

به هر حال اين پرسش جدی است كه آيا غير از قربانى شخص يا نهاد ديگری هم صـالحيت 

و قدرت بخشودن دارد؟ اين پرسش در واقع دو وجه دارد؛ وجه نخست اين است كـه شـخص 

و وجـه دوم ) يعنى بخشايش از سوی شـخص ثالـث(ديگری غير از قربانى خاطى را ببخشايد 

ادها هم صالحيت و قدرت بخشودن دارنـد يـا خيـر؟ توضـيح ها يا نه اين است كه آيا سازمان

بيشتر اينكه گاه قربانى اصلى و شخص بخشاينده يكى نيسـت؛ خـواه قربـانى اصـلى در قيـد 

در اين موارد بخشايش . شود مىباشد، به هر دليل كس ديگری متكفل اين كار يا نحيات باشد 

ى درجه دو است و گاه هـم اساسـًا گاه شخص ثالث قربان. شود از سوی شخص ثالث انجام مى

لذا پرسش اين است كه آيا ممكن است قربانى درجه يك حق بخشـودن را بـه . قربانى نيست

قربانى درجه دو يا شخص ثالثى كه اساسًا قربانى نيست واگذار كند؟ پرسش ديگر اينكـه اگـر 

صـورت اگـر  ای باشد كه منجر به مرگ قربانى درجه يك شـود در ايـن ميزان آسيب به گونه

شود؟ و در تمـام  چيزی به نام حق بخشودن وجود داشته باشد اين حق به چه كسى منتقل مى

تواند جانشين شخص بخشاينده شود؟ برخى بخشايش از  اين موارد آيا يك نهاد يا سازمان مى

اند، اما اگر چنين چيزی را ممكن بدانيم و  سوی شخص ثالث را غيرممكن و غيرمنطقى دانسته

شود كـه در صـورت  نى درجه يك همچنان در قيد حيات باشد آنگاه اين پرسش طرح مىقربا

همچـون خشـم، (بخشايش از سوی شخص ثالث احساسات منفى درون قربـانى درجـه يـك 

شود؟ پرسش ديگر اينكه آيا فرآيند بخشايش برای قربانى درجه دو و  چه مى...) كينه، نفرت و 

همان فرآيندی است كه برای قربانى درجه يك ترسيم شخص ثالث به لحاظ عاطفى و درونى 

شود؟ يعنى قربانى درجه دو يا شخص ثالث نيز بايد بر احساسات منفى غلبه كند؟ مسلمًا ما  مى

شـود  شود يا خطاهايى كه در حـق آنهـا مى نوعانمان وارد مى هايى كه به هم ها از آسيب انسان

تحقـق  ،بنـابراين. گناه باشند اگر آنها بىه ويژه ب كنيم؛ پيدا مى... احساس خشم، كينه، نفرت و 

امـا آيـا در بـاب نهادهـا و . بخشايش در شخص ثالث يا قربانى درجـه دو نيـز متصـور اسـت

 تواند معنادار باشد؟  ها نيز چنين چيزی متصور است و لذا آيا بخشايش در اين موارد مى سازمان

ها تعلق  ناختى است و به افكار و داوریسنخ بخشايش چيست؟ آيا بخشايش امری فكری و ش. 7

گيرد؟ يا بخشايش امری احساسى، عاطفى و هيجانى است؟ يا امری است در حـوزه اراده و  مى

خواست؟ يا امری است در قلمرو رفتار و فعل بيرونى؟ اگر بخشـايش از سـنخ امـور فكـری و 
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ها درباره خاطى يا  و داوریتواند به معنای تغيير باورها  شناختى باشد آنگاه بخشودن خاطى مى

فعل او باشد؛ اگر بخشايش از سنخ امور احساسى، عاطفى و هيجـانى باشـد، آنگـاه بخشـايش 

تواند به معنای زايل كردن احساسات منفى از قبيل خشم، كينه و نفرت باشد؛ اگر بخشايش  مى

ظـر كـردن از تواند به معنای صـرف ن امری در حوزه خواست و اراده باشد، آنگاه بخشايش مى

تواند به معنای  اگر بخشايش در حوزه رفتار و عمل بيرونى باشد، آنگاه مى. خواست انتقام باشد

  . صرف نظر كردن از مجازات يا جريمه خاطى باشد

ها  برخـى از ديـدگاه. ها بسـيار متنـوع اسـت نيـز ديـدگاه) چيستى سنخ بخشـايش(در اين زمينه 

ترتيب قربـانى بايـد هـم باورهـا و  بـدين. داننـد مـرو مىبخشايش را شامل هر چهار حـوزه يـا قل

هايش را در خصوص خاطى تغيير دهد، هم احساسات منفى متوجه به خاطى را زايل كـرده  داوری

و يا تخفيف دهد، هم از خواست انتقام دست بكشد و هم رفتار مثبتى را در ارتبـاط بـا خـاطى در 

ش را شامل يك، دو يا سه سـاحت از سـاحات فـوق توانند بخشاي ها مى ساير ديدگاه. پيش بگيرد

برانگيز بوده اين اسـت  اما آنچه در اينجا مسئله. های مختلفى قابل تصور است بدانند و لذا تركيب

كه آيا ممكن است در سه ساحت نخست قائل به بخشايش شد، اما در ساحت چهارم بخشايش را 

صرفًا امری انفسى، ذهنى و درونـى اسـت ساری و جاری ندانست؟ به عبارت ديگر، آيا بخشايش 

يا نمود و ظهور و بروز بيرونى هم دارد؟ برخى از انديشـمندان معتقدنـد بخشـايش صـرفًا امـری 

ای معتقدنـد  در مقابـل عـده. تواند با مجازات قابل جمـع باشـد ذهنى و درونى است، لذا حتى مى

  . بخشايش و مجازات هرگز قابل جمع نيستند

) نايافته تعين(گيرد يا به خطای مقدر  تعلق مى) يافته تعين(رفًا به خطای محقق آيا بخشايش ص. 8

گيرد؟ به عبارت ديگر، آيا بخشايش هميشـه معطـوف بـه خطـايى اسـت كـه در  نيز تعلق مى

تواند خطايى را كه در آينده صورت خواهد گرفـت  يا مى) خطای محقق(گذشته صورت گرفته 

ين مسئله از دو حيث اهميت دارد؛ يكى در مواردی كه خـاطى نيز شامل شود؟ ا) خطای مقّدر(

تواند اين پيامد را به همراه داشته باشد كـه او خطـا را در  شرور است و همواره بخشايش او مى

در اين موارد حتى اگر با قطعيت حكم نكنيم كه خـاطى در آينـده بـاز . آينده باز هم تكرار كند

بينـى  توانيم خطايى را كه در آينده از او سر خواهد زد پيش كند، با احتمال زياد مى هم خطا مى

خواهيم خطای پيشين  لذا ممكن است اين پرسش برای ما پيش بيايد كه آيا ما فقط مى. كنيم

باشـيم؟ حتـى ممكـن  گر بخشـايشتوانيم  او را ببخشاييم يا در خصوص خطای آتى او نيز مى

. كشد و قربانى را دچار دغدغه خـاطر كنـداست خطای مقدر بحث مسئوليت اخالقى را پيش ب
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های  و نيـز پيامـد گر بخشـايشترتيب خطـای مقـدر بـا بحـث مسـئوليت اخالقـى فـرد  بدين

  .خورد غيراخالقى فعل بخشايش گره مى

خطای مقدر از حيث ديگری نيز اهميت دارد و آن اينكه بسته به اينكه در پاسخ به پرسش چهارم 

يدگاهى داشته باشيم آنگاه پاسخ ما به پرسش هشتم نيز متفـاوت چه د) تر بخشايش متعلق دقيق(

تـوان از  باشد، آنگـاه هـم مى) فاعل(به عبارت ديگر، اگر متعلق بخشايش خوِد انسان . خواهد بود

بخشودن خطای محقق سخن گفت و هم از بخشودن خطای مقدر، اما اگر متعلق بخشايش فعل 

در واقع پاسخ به اين شـق نيـز . ئله به اين سادگى نيسترسد ديگر مس خطا باشد آنگاه به نظر مى

منوط به اين است كه به پرسش نهم چه پاسخى داده باشيم و اينكه اساسـًا فعـل را چـه چيـزی 

  .كند اين امر ما را به پرسش بعدی منتقل مى. تعريف كنيم

بارت ديگـر، گـاه تواند خيالى هم باشد؟ به ع آيا متعلق فعل بخشودن همواره واقعى است يا مى. 9

دهيم كه شخص خاطى است، اما گاه ممكن  خطايى واقع شده و ما با استناد به واقعيات نشان مى

تر معطـوف بـه  بينانـه است خطای خاطى صرفًا امری برساخته از توّهمات ما و يا در حالتى خوش

واقع گويى توان از فعل بخشايش سخن گفت؟ در  در اين صورت آيا باز هم مى. خطای مقدر باشد

فرض بخشايش كه وقوع خطاست محقق نشده است و ما با خطايى بالفعل و واقعـى مواجـه  پيش

پرسش ديگری كه باز هم با همين بحث مرتبط است اين اسـت كـه آيـا الزمـه محقـق . نيستيم

تواند در غياب طرفين يـا  است يا مى) خاطى و قربانى(شدن فعل بخشايش حضور بالفعل طرفين 

كى از طرفين هم محقق شود و صرف حضور تخيلى آنها كافى باشد؟ بايد توجه داشت در غياب ي

. هر فعلى كه در حال انجام شدن است واقعى است نه خيـالى. گاه خيالى نيست كه خود فعل هيچ

اگر انجام بگيرد كه واقعى است نه خيالى، و اگر انجـام . گيرد گيرد و يا انجام نمى فعل يا انجام مى

بنابراين، خود فعل بخشودن خيالى نيسـت و همـواره واقعـى . اساسًا فعلى در كار نيست نگيرد كه

منظور از خيالى در اينجا اين است كه . است، اما متعلق آن يا طرفين آن ممكن است خيالى باشند

  . نداشتن حضور بالفعل نيز اعم از در قيد حيات بودن يا نبودن است. حضور بالفعل نداشته باشند

آيا هميشه يك طـرف ) بخشايش انسانى(در بخشايش متقابلى كه هر دو طرف انسان باشند . 10

كامًال خاطى و طرف ديگر كامًال قربانى است يا حاالت ديگر نيز ممكـن اسـت؟ دو حالـت 

ممكن است؛ يكى اينكه هر دو هم خاطى باشند و هم قربانى و حالت ديگر اينكـه يكـى از 

ضمنًا فرض اينكه هر دو طرف صرفًا . رف ديگر كامًال قربانىطرفين كامًال خاطى باشد و ط

فـرض اصـلى بخشـايش انسـانى، كـه  زيـرا پيش. قربانى يا صرفًا خاطى باشند محال است
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عبارت است از خطای يكى در حق ديگـری، ناديـده گرفتـه شـده و اساسـًا محملـى بـرای 

  .بخشايش نخواهد بود

تواننـد قربـانى واقـع شـوند؟ بـه  د يا خدا و طبيعت هم مىتواند انسان باش آيا قربانى فقط مى. 11

های ديگر است يـا  زند همواره در قبال انسان عبارت ديگر، آيا خطاهايى كه از انسان سر مى

» آسيب«تواند در قبال خدا و طبيعت هم باشد؟ البته در خصوص طبيعت ما اغلب از واژه  مى

آسيب رسـاندن بـه . »نافرمانى«يا » گناه«ه كنيم و در خصوص خدا اغلب از واژ استفاده مى

رسد آسيب رساندن به خدا معنای محصلى ندارد  طبيعت معنای محصلى دارد، اما به نظر مى

بـه نحـو . شود كه مصـون از آسـيب اسـت كم در نگرش دينى خدا چنان تصوير مى و دست

ف بخشايش توان اين پرسش را طرح كرد و آن اينكه بر فرض آنكه يك طر ديگری نيز مى

توانـد طـرف ديگـر يـك شـىء  يا همان انسان باشد آيا مى) person(همواره يك شخص 

)object (تـوان از  يا خدا باشد؟ اگر طرفين تقابل را صـرفًا انسـان فـرض كنـيم آنگـاه نمى

اين در حالى است كـه . بخشايش الوهى و نيز بخشايش ناظر به طبيعت يا اشيا سخن گفت

ها وجود داشته و هم بخشايش نـاظر بـه اشـيا يـا  سياری از ديدگاههم بخشايش الوهى در ب

محيطى محـل  طبيعت، كه هم در برخى اديان وجود داشته و هم امروزه در اخـالق زيسـت

نكته ديگر اينكه اگر ميان خدا و طبيعـت مـرزی قائـل نشـويم و بـه . توجه واقع شده است

بيعت بخشى از همان بخشـايش خدای غيرمتشخص قائل باشيم آنگاه بخشايش ناظر به ط

ی سخن گفـت گر بخشايشتوان از  رسد هنگامى مى همچنين به نظر مى. الوهى خواهد شد

ی گر بخشـايشتـوان از  لـذا هنگـامى مى. علم و اراده داشـته باشـد گر بخشايشكه موجود 

باورانـه  طبيعت سخن گفت كه طبيعت علم و اراده داشته باشد و اين جـز بـا ديـدگاهى روح

)animistic (لذا چنين بخشايشـى صـرفًا بـا تحقـق ايـن فـرض . ممكن نيست ٤و عرفانى

  .امكان تحقق خواهد داشت

توانند خـاطى واقـع  تواند انسان باشد يا خدا و طبيعت هم مى آيا در بخشايش خاطى فقط مى. 12

هـر  شوند؟ اگر در بخشايش متقابل يكى از طرفين تقابل را خدا يا طبيعت بدانيم، آنگاه آيـا

توانند خاطى يا قربانى باشند؟ به عبارت ديگر، آيا فقط خطای انسان معنـا  يك از طرفين مى

دارد يا خطای خدا يا طبيعت هم معنا دارد؟ مسلم است كه ما در اخالق از خطاهای انسـانى 

گوييم، اما ممكن است كسى برخى رويدادهای ناخوشايند برای انسان را به خدا يا  سخن مى

... بت دهد و لذا آنها را مقصر بداند؛ به ويژه حوادث طبيعى از قبيل سيل، زلزله و طبيعت نس
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در شر اخالقـى همـواره انسـان خـاطى . كنيم نه شر اخالقى كه ما شر طبيعى محسوب مى

اين مسـئله بـه . توان خدا يا طبيعت را مقصر و خاطى دانست است، اما آيا در شر طبيعى مى

چراكه حتى اگـر كسـى بـه لحـاظ مابعـدالطبيعى و . خاصى داردشناختى اهميت  لحاظ روان

اخالقى هرگز خدا يا طبيعت را مقصر و خاطى نداند، ممكن اسـت در هنگـام وقـوع شـرور 

توان از شخصى كه قربـانى  آيا در اين شرايط مى. طبيعى احساس خشم و نفرت داشته باشد

بخشايش معنا نـدارد؟ بـه عبـارت  شّر طبيعى شده انتظار بخشودن داشت يا اساسًا در اينجا

توان حالتى را فرض كرد كه در آن صرفًا قربانى وجود داشته باشد نه خاطى، و  ديگر، آيا مى

  همان باِر اخالقى را داشته باشد؟» قربانى«باز هم واژه 

در صورتى كه خدا صالحيت و قدرت بخشودن داشته باشد و خطا نيز، هم در حـق انسـان و . 13

شود كـه آيـا بخشـايش الـوهى  دا معنا داشته باشد، آنگاه اين پرسش طرح مىهم در حق خ

بـه تعبيـر دينـى (انـد  ها در حق خـدا انجـام داده گيرد كه انسان صرفًا به خطاهايى تعلق مى

نيـز تعلـق ) النـاس حق(انـد  ها در حق يكديگر انجام داده ، يا به خطاهايى كه انسان)اّهللاٰ  حق

در معنـای نخسـت گـويى . تواند داشته باشـد الوهى دو معنا مىگيرد؟ در واقع بخشايش  مى

آيا خدا قدرت بخشودن خطاهـايى . قربانى خداست و در معنای دوم قربانى يك انسان است

ها  دهند دارد يا اين كار صرفًا از جانب خـود انسـان ها در حق يكديگر انجام مى را كه انسان

ای معتقدنـد بخشـايش  بر دو قسم است؛ عـدههای دينى در اين زمينه  مقدور است؟ ديدگاه

شود صرفًا از جانب قربانى خطا كه انسان  خطايى كه انسانى در حق انسان ديگر مرتكب مى

است ممكن است؛ دسته ديگر معتقدند خدا نيز قدرت بخشودن چنين خطاهايى را دارد، خواه 

  .قربانى ببخشايد يا نه

قدرت بخشودن خطاهايى را داشته باشند كـه انسـانى ها  بر فرض اينكه هم خدا و هم انسان. 14

در حق انسانى ديگر انجام داده است، آنگاه آيا اين دو قـدرت در طـول هـم هسـتند يـا در 

شـود  عرض هم؟ بر فرض آنكه اين دو قدرت در طول هم باشند آنگاه اين پرسش طرح مى

ديگری مقدم اسـت؟  كه كدام يك بر ديگری متوقف است؟ يا به عبارت ديگر، كدام يك بر

آيا بخشايش الوهى مقدم بر بخشايش انسانى اسـت و لـذا بخشـايش انسـانى متوقـف بـر 

بخشايش الوهى است؟ يا بخشايش انسانى مقدم بـر بخشـايش الـوهى اسـت و بخشـايش 

های دينى بخشايش الوهى را متوقـف بـر  الوهى متوقف بر بخشايش انسانى؟ برخى ديدگاه
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، اما برخى ديگر معتقدند حتى بخشايش انسانى در گرو لطف خـدا دانند بخشايش انسانى مى

  .و به تبع آن بخشايش الوهى است

ای امكان تحقق دارد يا نه؟  بينى ، با هر جهان)و نه مصداقى(آيا بخشايش، به لحاظ مفهومى . 15

به عبارت ديگر، ممكن است كسى مـدعى شـود بخشـايش، بـه لحـاظ مفهـومى، محقـق 

باز هم به تعبير ديگر، ممكن اسـت كسـى مـدعى . های خاصى بينى جهانشود مگر در  نمى

بـه لحـاظ (بينى الف را داشته باشيم آنگاه قـدرت يـا امكـان بخشـودن  شود اگر فقط جهان

هـای دينـى و سـكوالر در  بينى اين بحث به ويژه در خصوص جهان. خواهيم داشت) نظری

ن باور به خدا و جهان پس از مرگ، يا به بينى بدو توان در يك جهان آيا مى. خور توجه است

بينى بدون باور به خدا بـاز هـم بخشـايش را بـه لحـاظ مفهـومى  طور خاص در يك جهان

هـايى امكـان طـرح دارد كـه  بينى ممكن دانست؟ يا اينكه مفهوم بخشايش صرفًا در جهان

های  زه ديـدگاهامـرو. كم يكى از اين دو باور و به ويژه باور به خدا حضور داشته باشـد دست

سكوالر فراوانى وجود دارند كه حتى بدون اعتقاد به خدا و جهان پس از مرگ نيز بـاز هـم 

  .دانند مفهوم بخشايش را ممكن مى

ای باشد كه اساسًا اختياری برای انسان قائل نشويم   بينى ما به گونه پيرو فقره قبلى، اگر جهان. 16

مفهومى امكان تحقق خواهد داشت؟ چراكـه در آيا در آن صورت باز هم بخشايش به لحاظ 

چنين شرايطى جبر مطلق بر جهان حاكم خواهد بود و اساسـًا مجـالى بـرای اخـالق، فعـل 

كم   به عبارت ديگر، آزادی اراده و يا دسـت. نخواهد بود... اخالقى، خطا و صواب اخالقى و 

بـه همـين  فرض اصلى فعل اخالقى است و در خصـوص بخشـايش نيـز آزادی عمل پيش

  .ی با جبر سازگار نيستگر بخشايشلذا گويى . منوال است

تـوان  اگر به اين ديدگاه معتقد باشيم كه منشأ همه خطاها جهل معرفتى است آنگـاه آيـا مى. 17

اساسًا مجالى برای بخشايش قائل شد؟ اگر معتقد باشيم خاطى جاهل و نادان بوده و از سـر 

يعنـى . آيـد جهل و نادانى اين كار را كرده است، باز هم موردی برای بخشـايش پـيش نمى

اگـر بـه چنـين . ته كه نبايد كار الف را انجام دهد اما آن را انجام داده استدانس خاطى نمى

چـون . مانـد چيزی هم قائل باشيم باز هم در چنين موردی جايى برای بخشايش بـاقى نمى

شود نفرت، خشـم و  اساسًا ما نسبت به موجودی كه از سر جهل مرتكب خطای اخالقى مى

بنابراين، كسانى كه جهل . ا از راه بخشايش مرتفع كنيمكنيم تا بخواهيم آن ر كينه پيدا نمى

بينند، از يك جهت خوب است كه چنين ديدی دارند،  را به هنگام عمل پررنگ مى  ها انسان
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اما از يك جهت هم بد است كه موردی را برای اِعمال فضيلت بخشـايش بـرای خودشـان 

  ٥.آورند پيش نمى

مابعدالطبيعى است؟ آيـا بخشـايش جـوهر اسـت يـا  بخشايش در زمره كدام يك از مقوالت. 18

خاصه، نسبت، رويداد، فرآيند، و مجموعه؟ اينكه بخشايش جوهر، خاصه، نسبت يا مجموعه 

باشد قائلى ندارد، اما در خصوص اينكه بخشايش رويداد است يا فرآيند اختالف نظـر وجـود 

ذهنى و بيرونى؛ : اند خود دو دستهرويدادها . رويداد و فرآيند هر دو در قيد زمان هستند. دارد

باورها، احساسات و عواطف و هيجانات، اراده و خواست، گفتار و كردار همگى زيرمجموعـه 

هستند و دو مورد آخر ) mental event(سه مورد نخست رويدادهای ذهنى . رويداد هستند

آينـد در تبيـين اين مسئله كه بخشايش را رويداد بدانيم يـا فر). body event(رويداد بدنى 

  .مفهومى آن بسيار مؤثر است

شناختى در مواردی مجموعه شرايط خاصـى بـرای انجـام دادن  رسد به لحاظ زبان به نظر مى. 19

ای كه بتوان ادعا كرد آن فعل محقـق شـده  يك فعل الزم است؛ يعنى شرايط الزم و كافى

اسـت يـا نـه؟ ) performative(آيا بخشايش، به لحاظ مفهومى، يك فعل انجـامگر . است

گويـد  فعل او تحقق يافته است، اما آيـا وقتـى كسـى مى» قول دادم«گويد  وقتى كسى مى

، به صرِف گفتن فعل او تحقق يافته است؟ آيا بخشايش صرفًا بـه زبـان آوردن »بخشودم«

اين فعل و اظهار لسانى آن است؟ آيا بخشودن مانند تشكر كردن، تبريك گفـتن و تسـليت 

دن، به ازدواج درآوردن و طالق دادن است؟ آيا بخشودن نظير افعال فوق فعلـى گفتن، خري

رسد وجه اشتراك فعلى نظير قول دادن با بخشودن در ايـن  انجامگر است يا نه؟ به نظر مى

كنند، اما تفاوت آنها در اين اسـت كـه  است كه هر دو انتظاراتى را در طرف مقابل ايجاد مى

شود كه شخص  به قول خود وفا نكند در عرف زبانى گفته مى در فعل قول دادن اگر شخص

قول داد اما به قولش عمل نكرد، حال آنكه اگر كسى بگويد بخشودم، اما در عمـل رفتـاری 

گـوييم  گـوييم شـخص نبخشـوده اسـت و يـا مى كه حاكى از آن باشـد از او سـر نزنـد مى

سـد در بخشـودن صـرف اظهـار ر لذا به نظـر مى. بخشايش او صادقانه و واقعى نبوده است

  .لسانى كافى نيست

تواند بدون  آيا در بخشايش ارتباط زبانى ميان خاطى و قربانى الزم است يا فعل بخشايش مى. 20

  ارتباط زبانى ميان خاطى و قربانى نيز واقع شود؟
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 اگر ارتباط زبانى جزء الزم بخشايش باشد آنگاه اين پرسش قابل طرح است كه آيا بخشايش. 21

ای اسـت؟  فعل گفتاری است؟ اگر بخشايش فعل گفتاری باشد آنگاه چه نوع فعـل گفتـاری

  :دهد سرل پنج نوع فعل گفتاری را تشخيص مى

  .؛ مانند امروز دوشنبه است)شرط صدق دارد(اخباری . 1

دهم؛ يعنـى  ؛ ماننـد قـول مـى)شرط صـدق نـدارد، امـا شـرط صـداقت دارد(التزامى . 2

  .قصد قول دادن داشته باشم بايد در درونم واقعاً 

؛ ماننـد سـاعت چنـد اسـت؟ )شرط صـدق نـدارد، امـا شـرط صـداقت دارد(تحريكى . 3

  .يعنى بايد واقعًا قصد پرسيدن ساعت را داشته باشم

؛ ماننــد )شــرط صــدق نــدارد؛ امــا شــرط صــداقت دارد) (expressive(الحالى  وصــف. 4

  .تشكر كردن، عذرخواهى كردن، تسليت گفتن

گــذاری؛  ؛ ماننــد تســميه و نام)نــه شــرط صــدق دارد و نــه شــرط صــداقت(ادی ايجــ. 5

  .مثًال فرزندم را على ناميدم

الحالى است يا اخباری؟ آيا فقط شرط صداقت الزم دارد يا شـرط صـدق هـم  آيا بخشايش وصف

  الزم دارد؟

 گيرنـد، لـذا بخشـايش نيـز در زمـان صـورت تمام افعال گفتاری همواره در زمان صـورت مى

ای است؟ آيا فقط شرط صـدق  گيرد، اما بحث در اين است كه بخشايش چه نوع فعل گفتاری مى

شود يا شرط صداقت نيز در آن ضروری است؟ هيچ كس ادعا نكـرده اسـت كـه  در آن لحاظ مى

اخبـاری، التزامـى، (امـا در خصـوص سـه قـول ديگـر . بخشايش، فعل ايجادی يا تحريكى است

  .هست و هر كدام قائالنى دارد اختالف نظر) الحالى وصف

 -درست، نادرست، خوب، بد، فضيلت، رذيلت، بايد، نبايد، وظيفه (آيا تمام محموالت اخالقى . 22

بر بخشايش، به عنـوان يـك فعـل ارادی اختيـاری كـه ) و مسئوليت -شامل تكليف و الزام

لحـاظ مفهـومى  تواند موضوع گزاره اخالقى واقع شود، قابل حمل است؟ همچنين آيا به مى

  بخشايش فضيلت است يا وظيفه؟

  مراتبى است؟ اگر چنين است از چه جهت؟ آيا بخشايش امری سلسله. 23

آيا بخشايش، به لحاظ مفهومى و مصداقى، با ساير فضايل قابل جمع است يا ممكن است بـا . 24

سـو و  همبه عبارت ديگر، بخشايش با چه فضايلى ممكـن اسـت . برخى فضايل قابل جمع نباشد

كم در خصوص دو فضيلت عشـق و  سازگار شود و با چه فضايلى احيانًا متعارض و ناسازگار؟ دست

توانـد دربـاره او  اگر قربانى عاشق خـاطى باشـد نمى برخى معتقدند. عدالت چنين ادعا شده است

خوش خشـم، كينـه و  چون كسى كه عاشق ديگری است از كـار او دسـت. بخشايش داشته باشد
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طور كه اسپينوزا نشان داده و توماس آكوئيناس هـم اشـاراتى بـه ايـن  زيرا همان. شود مىنفرت ن

اند، عشق برای كينه، نفرت و خشم جايى  شناسان اخالق هم گفته مطلب داشته و بسياری از روان

برد و حالتى در انسان به وجود  عيار كينه و خشم و نفرت را از ميان مى عشق تمام. گذارد باقى نمى

عشق بخشـايش را بالموضـوع . بيند های معشوق را نمى ها، خطاها و زشتى آورد كه او كاستى ىم

ها را  ها و زشـتى گويى عشق قدرت ديدن بـدی. شود كند و در واقع سالبه به انتفاء موضوع مى مى

توانيم  طبق اين ديدگاه، لب و لباب بخشايش اين است كه در جايى كه نمى. كند در انسان كم مى

كم از نفرت داشتن نسبت بـه او دسـت  گری را دوست داشته باشيم و به او عشق بورزيم دستدي

همچنين برخى معتقدند بخشايش با عـدالت ناسـازگار اسـت، امـا برخـى بـه خـالف آن  .بكشيم

تـوان از بخشـايش عادالنـه و  اگر بخشايش و عدالت همـواره ناسـازگار نباشـند آيـا مى. معتقدند

؟ آيا در اين صورت بخشايش عادالنه و ناعادالنه همان بخشايش اخالقى و ناعادالنه سخن گفت

  غيراخالقى است؟ 
توانـد  است؟ آيا بخشايش از سر غـرور نيـز مى) از سوی قربانى(آيا بخشودن مستلزم تواضع . 25

  اخالقى باشد؟

 گيـرد؟ مـثالً  گيـرد يـا بـه تـرك فعـل هـم تعلـق مى آيا بخشايش هميشه به فعل تعلق مى. 26

خواستگاری كه تمام حقايق را نگفته است آيا مرتكب خطای اخالقى شده است؟ در فلسـفه 

شـود بـر  لذا تمام احكامى كه بر فعل حمـل مى. شود فعل، ترك فعل هم فعل محسوب مى

  ٦.شود ترك فعل هم حمل مى

. تشـناختى اسـ كم نوعى مطلوب روان رسد تغيير قلبى خاطى و يا اصالح او دست به نظر مى. 27

  توان اين پرسش را طرح كرد كه آيا مطلوب اخالقى هم هست يا نه؟ لذا مى

  آيا بخشايش بيشتر نوعى كنش است يا نوعى پاسخ و واكنش؟. 28

سر باز زد؟ فـرض كنيـد ) و يا حتى عفو(توان از پذيرش بخشايش  آيا، به لحاظ مفهومى، مى. 29

و شخص ب علنًا اظهار كند كـه شخص الف عالمانه و عامدانه به شخص ب آسيب برساند 

توانـد بگويـد مـن بخشـايش تـو را  در اين صورت آيـا شـخص ب مى. او را بخشوده است

پذيرم؟ يا مثًال برای فردی كه حكم اعدام صادر شـده بـا هـدف تخفيـف  خواهم و نمى نمى

ند توا در اين صورت آيا خاطى مى. مجازات، اعدام را تبديل به حبس ابد با اعمال شاقه كنند

از پذيرش اين عفو خودداری كند؟ آيا اساسًا بخشايش، به لحاظ مفهـومى، قابـل رد كـردن 

شوند نيازمند پاسخ و واكنش از جانب طرف مقابل هستند؛  است؟ برخى افعال وقتى واقع مى

تواند پيشنهاد يا دعـوت را  در اين موارد طرف مقابل مى. مثًال پيشنهاد دادن يا دعوت كردن
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آيا بخشودن نيز فعلى از همين قبيل است و پس از كنش قربانى، نيازمنـد . د كندبپذيرد يا ر

گرفته از جانـب  پاسخ خاطى است، يا اينكه بخشايش خود واكنشى است به خطـای صـورت

گذشـته از ايـن، آيـا بـه لحـاظ اخالقـى . طلبد خاطى كه ديگر پاسخى از جانب خاطى نمى

كه پاسخ به اين پرسش مثبت باشـد آيـا ايـن بخشايش قابل رد كردن است؟ و در صورتى 

  افتد؟ مسئله با اينكه بخشايش، نوعى ارزش و فضيلت باشد ناسازگار نمى

تواند مفهومى تجربى باشد، يا دست كم ابعاد تجربى داشته باشد؟ يـا صـرفًا  آيا بخشايش مى. 30

  مفهومى اخالقى است؟

  راه سومى نيز قابل تصور است يا نه؟ آيا در مواجهه با خطا غير از بخشودن و نبخشودن. 31

  دارد؟ اگر پاسخ مثبت است اين نقطه مقابل چيست؟) ضد(آيا بخشايش نقطه مقابل . 32

  دارد؟ اگر پاسخ مثبت است اين بديل چيست؟) اخالقى(آيا بخشايش بديل . 33

او ايـن تواند مدعى شود كه  بخشايش سخن گفت؟ آيا خاطى مى) right(توان از حق  آيا مى. 34

  حق را دارد كه قربانى او را ببخشايد؟

نفسه حاكى از نقص اخالقى اسـت و ميـل بـه بخشـايش حـاكى از  آيا عجز از بخشايش فى. 35

  كمال اخالقى؟

آيا بخشايش همواره ارزش مثبت دارد؟ ارزش بخشـايش مطلـق و ذاتـى اسـت يـا نسـبى و . 36

يا مطلوبيت بالغير؟ باز هم به عبارت  غيری؟ به عبارت ديگر، بخشايش مطلوبيت بالذات دارد

ديگر، آيا بخشايش غايتى دارد يا خود غايت اسـت؟ اگـر بخشـايش غـايتى دارد آن غايـت 

  چيست؟

  آيا بخشايش فضيلتى است زنانه يا مردانه؟ يا اساسًا مستقل از جنسيت است؟. 37

توانـد داشـته  ا مىفرما نيز ارزش اخالقى دارد؟ بخشودن خـود دو معنـ آيا بخشايش خويشتن. 38

گاهى به معنای آن است كه شخص خطايى را كـه خـودش در حـق خـودش كـرده : باشد

ببخشايد؛ در برخى موارد هم به اين معناست كه شخص، خـودش، خطـايى را كـه در حـق 

در هر دو صورت خود شخصى كه مرتكب ). فرما بخشايش خويشتن(ديگری كرده ببخشايد 

اما در اولى خطا در حق خود خاطى است و در دومـى خطـا بخشايد،  خطا شده خودش را مى

  ٧.در حق ديگری

رسـد  ما با چه سنخ افعالى سر و كار داريـم؟ بـه نظـر مى) به معنای مثبت(در بخشودن خود . 39

ايم كـه بـه  افعالى است كه بيشتر با درون انسان سر و كار دارد؛ مثًال تصميم خطايى گرفتـه
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مثًال اينكه تشخيص پزشك اين است كه من جراحى شـوم . يما تبع آن به خودمان ضرر زده

يا مثًال انسان به خودش قولى بدهد يا با . اما من برخالف تشخيص وی اجازه جراحى ندهم

رسـد خطـای  بـه نظـر مى. خودش عهد ببندد كه فالن كار بد را نكند اما باز هم تكرار كند

و  ٨ی و خطـای در عمـل ظـاهر شـودتواند در قالب خطای معرفتى، خطای اراد اخالقى مى

تواند در هر سه مورد  بخشودن خود نيز مى. تواند از هر سه حيث تحليل شود ترتيب مى بدين

  .مصداق داشته باشد

های ناظر بـه بخشـايش مناقشـه كـرد؟ مـثًال طبـق برخـى  فرض توان در برخى پيش آيا مى. 40

ای از  طـف و هيجانـات منفـىفرض بخشايش اين است كه احساسات و عوا پيشها،  ديدگاه

نفسه منفى و  شود فى قبيل خشم، كينه و نفرت كه در اثر خطای خاطى در قربانى حاصل مى

چون اين احساسات و هيجانات : فرض قابل مناقشه است مذموم هستند؛ حال آنكه اين پيش

 تـوان نفـِس  زيـرا نمى. نفسه بد نيستند، بلكه بدی و خـوبى آنهـا تـابع متعلـق آنهاسـت فى

ای كه  مرزبندی اخالقى. احساسات و عواطف و هيجانات را در بابشان مرزبندی اخالقى كرد

كنيم كـامًال دايـر مـدار متعلـق احساسـات و  ما در باب احساسات و عواطف و هيجانات مى

يعنى عشق يا نفرت فى حد نفسه، به لحاظ اخالقى نه خوب است . عواطف و هيجانات است

فـرض كنيـد كسـى عاشـق دروغ . ارد كه به چه چيزی تعلق بگيـردو نه بد، بلكه بستگى د

توان برای اين عشق و نفرت او به لحاظ اخالقـى  گويى متنفر؛ آيا مى گفتن باشد و از راست

ارزش قائل شد؟ به همين جهت برخى معتقدند تا وقتى كه نفرت، خشم و كينه به فعل ضد 

لذا ايـن سـخن . ايسته است كه در ما باشداخالقى تعلق بگيرد، اتفاقًا بسيار خوب است و ش

توانند كامًال موجـه  اند، بلكه مى درست نيست كه خشم، كينه و نفرت فى حد نفسه نادرست

)justified ( و اخالقى)moral (باشند.  

معيار ما برای ارزيابى بخشايش چيست؟ وظيفه و مسئوليت يـا الـزام ناشـى از آن؟ نتيجـه و . 41

  بودن بخشايش؟ پيامد بخشايش؟ فضيلت

بندی فضايل به عقالنى و اخالقـى را بپـذيريم، آنگـاه بخشـايش در كـدام دسـته  اگر تقسيم. 42

گنجد؟ نسبت بخشايش با عقل، عقالنيت و فضايل عقالنى چيست؟ نسبت بخشايش بـا  مى

) خـاطى، قربـانى و ديگـران(دورانديشى چيست؟ نسبت بخشايش بـا مصـلحت و منفعـت 

  با لذت چيست؟چيست؟ نسبت بخشايش 
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های ما عقالنيت  نسبت بخشايش با عقالنيت نظری و عملى چيست؟ اگر بايد در تمام ساحت. 43

رسـد  تواند اين هدف را در ما محقق كند؟ به نظر مى حاكم شود آنگاه چگونه بخشايشى مى

  .كم با عقالنيت عملى ارتباط وثيقى دارد بخشايش دست

النظر را بپذيريم و بخشايش هم نوعى وظيفـه  بادی ظايف فىراس از وديويد بندی  اگر تقسيم. 44

  نگر؟ نگر يا آينده ای است گذشته باشد، آنگاه بخشايش وظيفه

قدرت (شناختى بخشايش  توان ظرفيت روان آيا بخشايش آموختنى و قابل تعليم است؟ آيا مى. 45

ی فضـيلتى گر شبخشـايرا در خود يا ديگری افزايش داد؟ به عبارت ديگـر، آيـا ) بخشودن

  اكتسابى است؟ آيا بخشايش فضيلتى قابل توصيه است؟

  تواند مشروط هم باشد؟ آيا بخشايش همواره نامشروط است يا مى. 46

  است؟) supererogatory(كوشانه  آيا بخشايش امری زياده. 47

 ارتباط بخشايش با مفهوم زمان چيست؟ آيا بخشايش امری است كه بيشتر بر محور گذشـته. 48

افتد يا امـری اسـت معطـوف بـه آينـده كـه  و خاطرات آن، يعنى بر محور حافظه اتفاق مى

كوشد با استفاده از زمان حال و گذر از گذشته آينده بهتری را رقـم بزنـد؟ بـه تبـع ايـن  مى

چه نسبتى دارد؟ ) ethics of memory(بحث، بخشايش با اخالق ناظر به حافظه يا خاطره 

چـه نسـبتى دارد؟ بخشـايش بـا خطاهـای تـاريخى ) history(يخ بخشايش با مفهوم تـار

)historical wrongdoings (كنـد؟ اگـر خـدا  ای مى چه نسبتى دارد و با آنها چـه معاملـه

توانـد  كنيم، بخشايش الوهى چگونه مى موجودی سرمدی است و ما در ظرف زمان خطا مى

  معنادار باشد؟

هـای اخالقـى در  و معتقـد باشـيم كـه هنجارهـا و ارزشاگر سياست را امتداد اخالق بدانيم . 49

هـای  سياست نيز ساری و جاری است در ايـن صـورت بخشـايش چـه جايگـاهى در كنش

  دارد؟) های اخالقى ای از كنش به عنوان دسته(سياسى 

كنند؟ اين فضايل بـه لحـاظ مفهـومى چـه ارتبـاطى بـا  چه فضايلى بخشايش را تسهيل مى. 50

  شوند؟ سبب تسهيل آن مىبخشايش دارند كه 

  های اصلى بخشايش است؟ آيا ترميم ارتباط ميان خاطى و قربانى از مؤلفه. 51

آيا بخشايش لزومًا بايد با جبران گذشته همراه باشد، يا صـرف تكـرار نشـدن خطـا در آينـده . 52

كند؟ آيا در مواردی كه جبران گذشته ممكن نيسـت بـاز هـم بخشـايش ممكـن  كفايت مى

  است؟
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های ضروری بخشايش  خاطى جزء مؤلفه) repentance/contrition(آيا پشيمانى و ندامت . 53

  است يا اينكه بخشايش بدون پشيمانى خاطى هم ممكن است؟

های ضروری بخشايش است يا اينكـه  خاطى از قربانى جزء مؤلفه) apology(آيا عذرخواهى . 54

  بخشايش بدون عذرخواهى خاطى نيز ممكن است؟

يا در خصوص بخشايش ميان معنا و استعمال آن شكافى وجود دارد؟ بخشايشى كه در عمل آ. 55

تـوان از بخشـايش  شود چه هست؟ بايسته است كه بخشايش چه باشـد؟ آيـا مى محقق مى

  ناب و غيرناب سخن گفت؟

هايى كه به لحاظ اخالقى در خور سـرزنش نيسـتند، مـثًال ناتوانـان  آيا بخشايش شامل فاعل. 56

هـای كـامًال  تواند فراتر از فاعل شود؟ آيا مفهوم بخشايش مى نى يا كودكان نابالغ نيز مىذه

، )immaturity(، نابـالغ بـودن )ignorance(مسئول و در خور سرزنش باشـد؟ آيـا جهـل 

، ارعـاب و شـكنجه )automatism(، خودانگيختگى ناهشيار )insanity(جنون و ديوانگى 

)duress( ضرورت ،)necessity( اجبار ،)coercion( اضطرار ،)compulsion( بـه لحـاظ ،

ــودن  ــار ب ــر هنج ــى زي ــتباه )mental subnormality(ذهن ــادف ) mistake(، اش و تص

)accident (تواند از ميزان خطاكاری خاطى بكاهد و بخشايش را تسهيل كند؟ يا اساسًا  مى

هـايى و در چنـين  نـين فاعلگنجند و افعـالى را كـه از چ اين موارد در دايره بخشايش نمى

توان خطای اخالقى دانست تا مشمول بخشايش شود؟ اگـر ايـن  شرايطى سر زده باشد نمى

تواند آنها را پوشـش دهـد؟ ميـزان  گنجند چه مفهومى مى موارد تحت مقوله بخشايش نمى

پذيری فعلى كه واقع شده چه سهمى در بخشايش  مسئوليت اخالقى فاعل و ميزان سرزنش

  دارهای مشابه آن دارد؟يا پدي

باشد، آيا چنين تغييری به محض  گر بخشايشاگر بخشايش مستلزم تغيير عاطفى در شخص . 57

شود؟ آيا احساسات و عواطف تحت سـلطه مسـتقيم ماسـت كـه بـه  اراده كردن محقق مى

محض اراده كردن بتواند محقق شود؟ اگر من اكنون ناشاد باشم و تصميم بگيرم كـه شـاد 

ا همين حاال شاد خواهم شد؟ اگر من از كسى نفرت شديد داشته باشـم آيـا بـا يـك شوم آي

شود؟ در باب كينه و خشم و ساير حاالت و احساسـات  لحظه اراده كردن نفرت من زايل مى

منفى چطور؟ اگر از سويى تغيير عاطفى چندان در حيطه اختيار و اراده ما نباشـد و از سـوی 

  طفى ناممكن باشد آيا اساسًا بخشايش ممكن خواهد بود؟ديگر بخشايش بدون تغيير عا
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هايى كه ذكر شد هنجاری است، اما هر كدام وجهـى از مباحـث  گرچه برخى از فقرات يا پرسش 

ترتيب روشن شد كه تعريـف مفهـوم  بدين. كند مفهومى در خصوص بخشايش را آشكار مى

عدی از اين مفهـوم پيچيـده هر يك از فقرات فوق روشنگر بُ . بخشايش چندان آسان نيست

   .است

  گيری نتيجه

با توجه به فقراتى كه طرح شد، تعريف بخشايش به راحتى ممكن نيست و اين پديدار هرچنـد در 

های فراوانى دارد كه حـاكى از ابعـاد مختلـف آن  رسد، اما پيچيدگى نگاه نخست ساده به نظر مى

چه موضع و ديدگاهى اتخاذ كنيم، تعريف بسته به اينكه در خصوص هر يك از فقرات فوق . است

دهد اين مفهوم اخالقى در  تحليل مفهومى بخشايش نشان مى. ما از بخشايش متفاوت خواهد بود

تواند محـل تـأمالت  عين حال كه امری روزمره و عينى است، اما ژرفا و عمق زيادی دارد كه مى

  .فلسفى فراوان واقع شود
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 ها نوشت پى
 

هايى وجود  البته در زبان فارسى اين تشابه بيشتر ظاهری و لفظى است، اما در زبان و فرهنگ انگليسى، ديدگاه .١

باألخص (های دينى  مانند ديدگاه دريدا و برخى ديدگاه. دانند دارد كه اساسًا بخشايش را از مقوله بخشش مى

ارسى نيز در نگاه برخى شعرا، همچون نظامى، اگرچه در زبان ف. دانند كه بخشايش را هديه و هبه مى) مسيحى

  :گويد وی در هفت پيكر مى. چنين ديدگاهى مشهود است

  چون در كان جود بگشايد   گنج بخشد گناه بخشايد

 .cf.: Carmichael, 2003:  ch. 5, pp)  :به كار رفته است» گناه ساختاری«در برخى متون ديگر تعبير  .٢
94-118)  
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 .(cf.: Bash, 2007: ch. 7): رود به كار مى» خطای ساختاری«گاهى نيز تعبير 

ممكن است من : زنيم مثال مى) اعطا كردن(برای آنكه تفاوت قدرت و صالحيت بيشتر روشن شود از بخشيدن . ٣

وانايى يعنى ت. چون آن كتاب بسته به جان من است. مالك يك كتاب باشم ولى نتوانم آن را به ديگری ببخشم

در آن صورت اساسًا صالحيت بخشيدن . اما ممكن است من اساسًا مالك كتاب نباشم. روانى برای بخشيدن ندارم

 .يعنى در جايگاهى نيستم كه بتوانم كتاب را به ديگری ببخشم. كتاب را نخواهم داشت

 .)panentheism( و پننتئيسم )pantheism( وحدت وجودی، اعم از پنتئيسم. 4

رسد يكى از داليلى كه سبب شد در انديشه سقراط و افالطون فضيلت بخشايش طرح نشـود اعتقـاد  به نظر مى .5

كنـد و اگـر  طبق اين ديدگاه، انسان به هر آنچه علـم دارد عمـل مى. آنها به نظريه فضيلت مساوی معرفت بود

ها را در  شى اساسـًا خطاكـاری انسـانچنين نگر. خطا يا رذيلتى از او سر بزند به سبب جهل و نادانى بوده است

های عالم انسانى و نيز شكاف ميان عمـل و  كند و واقعيت پرتو ميزان كاستى در دانش و معرفت آنها تعريف مى

ضمن اظهار نظر درباره ) Jankelevitch(يانكلويچ . گيرد نظر را كه حاكى از ضعف اراده انسان است ناديده مى

داننـد چـه  آنهـا را ببخشـای؛ زيـرا نمى! پدر«: كه در مورد جالدانش فرمود آخرين سخن مسيح بر روی صليب

كنند، پس  دانند چه مى طبق تحليل وی، اگر آنها نمى. يابد چنين نگاهى را سقراطى مى) 34: 23لوقا، (» كنند مى

يرارادی اسـت آيا اگر چيزی اشتباه باشد در خور بخشودن است؟ هر اشتباهى غ. گناه آنها اشتباه است نه جنايت

طبق ديدگاه سقراط، هـيچ كـس . است نه مجازات و بخشايش) excuse(پذيری  و لذا در خور تصحيح و پوزش

اسپونويل، در دفاع از يانكلويچ، اين نگـرش  -كنت. از روی اراده بدجنس نيست، لذا شر چيزی جز اشتباه نيست

اسپونويل، شر در اراده اسـت نـه  -به نظر كنت. ندك پذيرد و آن را نقد مى افالطونى را درباره شر نمى -سقراطى

شر اشتباه نيست كه به چشم نيايـد و . در نادانى؛ در قلب است نه در عقل يا روح؛ در كينه است و نه در حماقت

از همين رو نيازمند بخشايش اسـت، حـال آنكـه . رحمى است چيزی تلقى نشود؛ شر خودخواهى، بدجنسى و بى

دارد، ولـى بـدجنس را  انسـان نـادان را معـذور مـى«: گويـد يـانكلويچ مى. ذيری اسـتپـ اشتباه در خـور پوزش

اراده تنهـا موضـوع مشـروع خشـم، . تواند مقصر باشـد بنابراين، اراده مقصر است و فقط اراده مى. »بخشايد مى

ها در دايـره بخشـايش قـرار  هيچ كس به طور غيرارادی بـدجنس نيسـت و فقـط بـدجنس. نفرت و كينه است

 ). 169: 1388اسپونويل،  -كنت(كه بخشايش  يابد، چنان شر و بدی در سياق اراده آزاد و آگاه تبلور مى. گيرند مى
داوری  تواننـد مـورد ارزش روشن است كه افعال غيرارادی، غيراختياری و غيرعمدی، گرچه فعل هستند، اما نمى .٦

 كسى كه بدون عمد عابری را ترسانده فعلى انجام داده مثالً . شود قرار گيرند و محموالت اخالقى بر آنها حمل نمى

 . شود است، اما اين فعل مشمول حوزه اخالق نمى
بـا  1973ژنرال پينوشه در . های زيادی را به همراه داشت فرما در شيلى واقع شد كه مخالفت نمونه عفو خويشتن .٧

سال حكومت بر شيلى جنايات زيـادی مرتكـب  17پينوشه در طول . كودتای نظامى حكومت آلنده را سرنگون كرد

خابــات پاتريشــيو آيلــوين را بــه مــردم شــيلى در انت 1989شــد و بــه ســركوب مخالفــان پرداخــت تــا اينكــه در 

آيلـوين در . البته باز هم پينوشه در فضای سياسى شـيلى قـدرت و نفـوذ زيـادی داشـت. جمهوری برگزيدند رياست

پينوشه به سـرعت يـك . مراسم تنفيذش وعده داده بود كه به موارد نقض حقوق بشر در دوره پينوشه رسيدگى كند

هر گونه تحقيق و اقدام برای مجازات مرتكبان نقض حقـوق بشـر از آن  قانون عفو عمومى صادر كرد كه بر اساس

ها از قـدرت و اقـدامات وحشـيانه حكومـت  هايى كه بيشتر سوءاسـتفاده زمان كودتا تا ابتدای آن سال را، يعنى سال

هـای  كنشفرمايانه بـود وا اين عفو عمـومى كـه در واقـع خويشـتن. كرد ژنرال پينوشه در آنها رخ داده بود، منع مى

ترتيب افكـار  بـدين. گيری كميته ملـى حقيقـت و آشـتى در شـيلى شـد فراوانى را به دنبال داشت و منجر به شكل

آفريقـای جنـوبى، زيـرا در . عمومى فرآيند عفو در آفريقای جنوبى را پذيرفت، اما عفو عمومى در شـيلى را رد كـرد
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حال آنكه در شيلى خـود خاطيـان بـدون . شد ا انجام مىبخشايش از سوی قربانيان و از طريق اقرار خاطيان به خط

  .اقرار به خطا و جبران گذشته اعالم عفو عمومى كردند

ها اساسًا پيدايش احساسات و عواطف در  خطای احساسى را در رديف اين موارد نياوردم، زيرا بسياری از ديدگاه .٨

ن از خطا بودن آنها، با قوتى كه در ساير موارد ذكر لذا شايد نتوا. دانند انسان را چندان ارادی و اختياری نمى

  . های فراوانى دارد كه در اينجا مجال پرداختن به آن نيست اين مسئله پيچيدگى. كرديم، سخن گفت
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  اخالق در نظر فردريش نيچهبررسى انتقادی 

محمد عنبرسوز
*

  

جعفر مرواريد
**

  

  چكيده

برانگيزتـرين فلسـفه تـاريخ ترين و ابهاماالطراففلسفۀ نيچه را شايد بتوان جامع

صـورت گرفتـه  -و گـاه متضـاد  -ها و تعابير متفـاوت دانست كه از آن برداشت

اخـالق  شك حوزهبوده، بىای كه نيچه در آن تأثيرگذار ترين حوزه اما مهم. است

او در اين عرصه، دگرگونى معيارهای اخالقى گذشتگان  هایاست كه پيامد آموزه

ای از اخالق را مد نظر قرار داده و آن را اخـالق  نيچه مدعى است نوع تازه. است

كوشـيم آرای اخالقـى نيچـه را مطـابق  در ايـن جسـتار مى. داند ويژۀ ابرمرد مى

و انتقـادات واردشـده بـر آن و ميـزان  ،ترين تفسير بررسـىترين و موجهمنسجم

  .درستى و نادرستى آنها را ارزيابى كنيم

  .نيچه، اخالق، حيات، ابرمرد، اراده :ها واژه كليد

  

                                                            
 .دانشجوی دكتری فلسفه دانشگاه تبريز *

 .استاديار دانشكده االهيات و معارف اسالمى، دانشگاه فردوسى مشهد **
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  مقدمه

و دغدغـه مسـائل  انـددر سراسر تاريخ فلسفه، فيلسوفان همواره حوزه اخالق را مد نظر قرار داده

اند و افالطون خـود اخالقى داشته كه سقراط و افالطون دغدغهاند؛ چنان اخالقى را ملحوظ داشته

ويژه فالسـفه به  –اما فالسفه . است دانستهرا در اصل فيلسوف اخالقى و سپس متافيزيكدان مى

يك عده فيلسوفانى كه اخـالق گذشـتگان و اصـول . توان به دو دسته تقسيم كردرا مى -جديد 

آينـد؛ ماننـد ارسـطو كـه ای مـوارد در آن برمـىپذيرند، اما درصدد اصالح پارهآن را مى موضوعه

ای از تعـديل پـاره رسيده از سقراط و افالطون و ساير يونانيان را بررسى كرد و بـه اخالق به ارث

خـود را  شورند و هـمّ از طرفى برخى فالسفه بر اخالق سنتى گذشتگان مى. مطالب آنها پرداخت

شك فردريش نيچه بى. اعتبار سازندسازند كه اخالق اسالف خويش را بىمصروف اين مطلب مى

  .ترين فيلسوف دسته اخير در طول تاريخ فلسفه است مهم

نيـز دو  -كننـدكسـانى كـه بـر ضـد اخـالق سـنتى قـد علـم مـى -اخيـر  اما در اين دسته

اول، كســانى كــه صــرفًا هدفشــان برانــدازی . نــوع رويكــرد و بــا دو تفســير خــاص وجــود دارد

اعتبار كـردن اخـالق بمـا هـو اخـالق اسـت؛ و دوم، آنهـايى هسـتند كـه های سنتى و بى ارزش

ای فـراهم كننـد كـه در شـعاع آن، هـای اخالقـى سـنتى زمينـه در نظر دارند با برانـدازی ارزش

هــای جديــد، آدم جديــد و درنتيجــه عــالم جديــدی را جــايگزين اخــالق ســنتى و عــالم  ارزش

و مــرج روی  مبنــايى و هــرجدر واقــع، گــروه اول بــه تخريــب و آنارشيســم و بــى. ســنتى كننــد

. دوم بـر تأسـيس اخـالق مـدرن و ظهـور انسـان و عـالم مـدرن نظـر دارنـد آورند و دسـتهمى

در يك طرف عامل غيرمسـئولى قـرار دارد كـه ملهـم از بيـزاری و وقاحـت و يـا لـذت حسـى «

ــالى  ــه او را تع ــت ك ــانى اس ــم از آرم ــه مله ــرار دارد ك ــاملى ق ــر ع ــرف ديگ ــت؛ و در ط اس

  ).165: 1371كاپلستون، (» بخشد مى

غـرب، نيچـه متعلـق بـه نـوع دوم فيلسـوفان منتقـد اسـت  برخى شارحان فلسـفه به عقيده

ويـژه از اخـالق مسـيحى طلـب نيسـت و تنفـر خـويش را از اخـالق سـنتى و بـه ومـرجو هرج

اخالقـى هـای رفتـاری و تعلـيم بـىدارد، امـا هـدفش واژگـون سـاختن معيـارآشكارا ابـراز مـى

ــا ارزش نيســت، بلكــه او اخــالق ســنتى و مبــانى و ارزش هــای  هــای آن را مغــاير و مخــالف ب

دارد كــه در قلمــرو اخــالق او خــود اظهــار مــى«. پنــداردمــى اخــالق واقعــى و مطلــوب ابرمــرد

  ).166: همان(» طلب نيست گرا يا هرج و مرج يك نيست

همچنــين قــرار دادن نيچــه در حــوزۀ فــرااخالق نيــز امــری سرراســت و روشــن بــه نظــر 

هـای اخالقـى مبـين  شـويم كـه گزاره در اين حـوزه ابتـدا بـا ايـن پرسـش مواجـه مى. رسد نمى
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گرا و  دهنــد شــناخت ســتند يــا خيــر؟ كســانى كــه بــه ايــن پرســش پاســخ مثبــت مىباورهــا ه

گرايان  در ميــان شــناخت. شــوند گرا ناميــده مى كســانى كــه پاسخشــان منفــى اســت ناشــناخت

اند و واقعيـاتى را ملحـوظ  نيز كسـانى كـه معتقدنـد ايـن باورهـا حـداقل گـاهى اوقـات صـحيح

گرايــان  اند و واقعيــاتى طبيعــى هســتند، طبيعت ســره مســتقل از آرای انســانى دارنــد كــه يك مى

گراسـت و در  رسـد نيچـه طبيعت بـا اينكـه بـه نظـر مى). Miller, 2003: 8(شـوند  ناميـده مى

موارد بسـياری بـا آنهـا موافقـت دارد، امـا انديشـۀ چنـدوجهى نيچـه او را در مـواردی بـا سـاير 

ين هنـوز هـم بـر سـر اينكـه همچنـ. دهـد نظر در حـوزۀ فـرااخالق پيونـد مى های صاحب گروه

آيــا بايــد نيچــه را جــزء فيلســوفان حــوزۀ فــرااخالق قــرار داد يــا اخــالق وی اخــالق هنجــاری 

  .است، اتفاق نظر كامل وجود ندارد -ولى با كمى تفاوت  -سنتى 

  آثار اخالقى نيچه

  :كنندآثار نيچه را معموًال به سه دوره اصلى تقسيم مى

 و ضرورت  ١توان آن را دوره تمركز بر متافيزيك هنرمندمى هك) 1872-6(نخستين نيچه  دوره

 درباره، ذوقى فرهنگىدرباره بى، تولد تراژدیآثار اين دوره شامل . احيا و تجديد فرهنگى ناميد

 واگنر در بـايروتو  شوپنهاور به مثابه آموزگار، سودمندی و عدم سودمندی تاريخ برای زندگى

در اين دوره نيچه به شوپنهاور به مثابه آموزگاری فرزانه و قابل اتكا در حوزه متافيزيـك . است

  ).تازدحال آنكه در آينده بر وی مى(نگرد  مى

  تمركز بر چيرگى بر متافيزيك و رسـيدن  كه دوره) 1883-85و  1878-82(دوره ميانى نيچه

 دانش شادو دم سپيده، های آزادهجانگانه هاين دوره شامل س. به نوعى بلوغ فلسفى تازه است

نگاشـته  چنين گفت زرتشـت -ميانى و پيش از دوره پايانى بعد از دوره -در اين هنگام . است

  .كندهای ميانى و پسين عمل مىشود كه با ظهور مفهوم ابرمرد به مثابه پلى ميان دورهمى

 هـايى مـواجهيم كـه با نوشته در اين دوره :نهايى و واپسين كه مملو از آثار اخالقى است دوره

اسـت، بـا هـدف بازسـازی  -ويـژه اخـالق مسـيحىبـه   -بنيان آنها براندازی اخالق سنتى 

پايـانى  تـرين آثـار دوره مهم. ای كه خاص خود نيچه اسـتالطبيعهاخالقيات تحت لوای مابعد

 دجال، هاغروب بت، ى اخالقتبارشناس، فراسوی نيك و بد: اند از عبارت) 1885-8(تفكر نيچه 

دانـد و در مقـام هـای آزاده مـىگانـه جـانمقابل سه پيرسون اين آثار را نقطه. اينك انسانو 

گانـه ای كـه سـهگـويىدر برابـر آری«: گويـدمقايسه ميان آثار دوره ميانى و دوره نهايى مـى

" گـويىنـه"نيچه آن را كار  اند كهها وقف چيزی شدهكند اين متنهای آزاده را متمايز مى  جان
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ها و تسويه حسـاب مهلـك بـا اخـالق مسـيحى  ارزش يابى دوبارهنامد و شامل ارزشخود مى

  ).21: 1388پيرسون، (» هستند

گونه اظهارنظر كنيم كه آثار اخالقى نيچه مربوط بـه دوره توانيم به صورت كلى اينسان مىبدين

الطبيعـى هـای نظـام مابعـدريزی بنيـادفراوان و پىپختگى فكر وی است و نيچه پس از تتبعات 

گذارد و اصول موضـوعه اخـالق سـنتى را از دم تيـغ انتقـادات خويش، پای به عرصه اخالق مى

  .گذراندخويش مى

  از اخالق سقراطى و اخالق فيلسوفان انتقاد

برتر را، كـه متوجـه برای مثال، او آشكارا ايدۀ اخالقيات . نيچه منتقد تمامى اخالقيات نيست«. 1

را هم برای آنچه بر " اخالق"پذيرد و در اين راستا همان واژۀ آلمانى  زندگى ابرمردان است، مى

پس معرفى ). Leiter, 2013(» گيرد كند، به كار مى تازد و هم برای آنچه ستايشش مى آن مى

كه نيچه بـه اخالق امری ناصحيح است و ملحوظ داشتن اين نكته  وی به عنوان فيلسوفى بى

انتقـاد نيچـه از اخـالق را اسـترن بـه . بند است، اهميت دارد اصول اخالقى خاص خويش پای

سنت اخالق مسيحى، سنت اخالق دنيـوی كـه فالسـفه اخـالق «: دهدچهار حوزه تسری مى

 های گله ارزش"يا به اصطالح، (توده غيرروشنفكر بشر  بانى آن بودند، اخالقيات عادی و يوميه

» رسيده از يونان باستان، به خصوص سقراط كم بخشى از سنت به ارثو سرانجام دست) "عوام

نگارنده اما، در اين مقام، موافق رأی كاپلستون است كه انتقـاد نيچـه از ). 383: 1385مگى، (

. گيـردسازی او يك نفى دوجانبه را در بر مىكار ويران«: كاهداخالقيات را به دو حوزه فرو مى

ار نوعى از انسان كه تاكنون به عنوان واالترين، يعنى نيك، مهربان و خيرخواه تلقـى يكى انك

). 167: 1371كاپلسـتون، (» اسـت" اخـالق زوال"شده، و ديگری انكار اخالق مسيحى كه مى

دليل اين فروكاهش آن است كه گلـه عـوام در نظـر نيچـه اساسـًا محلـى از اعـراب نـدارد و 

و نيـز . را اشكال مختلفى از اخالق دينى يا اخالق فيلسـوفان بـدانيم توانيم اخالقيات توده مى

انتقاد از سقراط و فالسفه يونان باستان ريشه در بحث تعميم و تسـری دارد كـه همـين وجـه 

نيز هست و اين اشتراك به مـا اجـازه  -تر از همه كانت و مهم -متوجه فالسفه اخالق بعدی 

بحث تعميم، به عنوان دليل انتقاد نيچه از فالسفه، در (هد دسازی فالسفه اخالق را مىيكسان

  ).ادامه همين بخش خواهد آمد
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توانسـتند بـر اقويـا دست فرومايگانى است كه چون نمـىاخالق مسيحى، در نظر نيچه ساخته. 2

برتر، دست به وضع آن زدند تا انتقام خود را از ابرمردان  غلبه كنند، برای محدود ساختن طبقه

: 1383ياسـپرس، (» تـوزی اسـتويژه اخالق مسـيحى كـينمنشأ صدور اخالق به «. نندبستا

امـا وجـه ديگـر . كندبه همين سبب است كه نيچه اخالق برآمده از كينه را منكوب مى). 237

گرايـى وی مـرتبط دانسـت؛ توان به وضـوح بـا انديشـه حيـاتانتقاد نيچه از مسيحيت را مى

زيرا به نظر نيچه اين مـذهب اهانـت و : حيات است در حق اخالق مسيحى باألخص جنايت«

  ).168: 1371كاپلستون، (» كندتحقير به غرايز اصلى حيات را تعليم مى

نيز به دليل ميدان دادن به حيات در آن عصر  -پيش از سقراط  -توجه نيچه به يونان باستان . 3

يى كـه در يونـان باسـتان اگـر در از آنجـا -خويى و زيركـى را نيچه صفاتى چون درنده ٢.بود

-پسندد و اين نسبيت خير و شرمى -گرفتندراستای منافع اجتماع بودند، مورد ستايش قرار مى

سقراط نخستين كسى بود كه . مطلوب نيچه است -كه به دست افالطون و سقراط تخطئه شد

هـا در ميـان نهای اخالق مطلق برآمد و اين سنت نـاميمون را بـرای قـردرصدد يافتن معيار

اعالی اين انحراف در كانت ظهور كرد و كليد انتقاد  گذاری كرد، تا اينكه نمونهفيلسوفان پايه

اين در حالى است كه نيچه جهان رومى را به . جاستنيچه از فلسفه اخالق تعميم و تسری بى

آميـز نـه حمترين دوران تمدن روم، رفتـار تـردر عالى«: ستايددليل نداشتن چنين تعميمى مى

ستودند، ايـن و اگر چنين اخالقى را مى. آمد نه بد، نه اخالقى نه غيراخالقىخوب به شمار مى

كرد، خواه ستايش در قياس با ستايش از عملى كه به پيشرفت همگانى، به جمهور، خدمتى مى

آيـد كـه از اين عبارت چنين برمـى). 153: 1375نيچه، (» ناخواه چيزی همچون نكوهش بود

های مختلف و برای افراد مختلف، قابـل  نيچه حسن و قبح اخالقى اعمال گوناگون را در زمان

  .ستايدداند و جامعه روم را به همين دليل مىتغيير مى

متوجه سقراط شد، فالسفه بعدی را نيز آماج حمـالت خـويش قـرار داد؛ در ايـن  انتقادی كه ابتدا

نيچـه هرگـز از سـر «چه در امان نماند؛ به تصريح اسـترن ميانه افالطون نيز از گزند انتقادات ني

تـرين هنـرش بـه خـاك  تقصير افالطون نگذشت كه كسى را به مقام قهرمانى رساند كـه بزرگ

پردازی  نيچـه اهميتـى بـرای سـخن). 386: 1385مگى، (» كس با حرف بودرساندن پشت همه 

او،  دانـد، چيـزی كـه بـه عقيـدهىقائل نيست و جوهر انسانى را منحصر در حيات و شكوفايى مـ

تاريخ فلسفه از سـقراط تـا پيـروان هگـل، تـاريخ «. اندتمامى فيلسوفان اخالق از آن غفلت كرده
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هـا بـرای خـود برداریهای انسان، و داليلى كه به منظور توجيه اين فرمانبرداریطوالنى فرمان

  ).48: 1382دلوز، (» ماندآورد، باقى مىمى

توزی فرومايگان كينه اخالق مسيحى را زاييده كند ونيچه از اخالق مطلق انتقاد مىگفتيم كه . 4

نيچه تمايل به ايجاد اخالق . جو كرد و توان در ابرمرد جستريشه اين دو مطلب را مى. داندمى

داند، محدوديتى كه به هيچ وجه برای پيش از خود مى محدوديت ذهن فالسفه مطلق را نشانه

از طرفى  ٣.تابدگونه محدوديتى را برنمىتصور نيست و ابرمرد بايد كسى باشد كه هيچابرمرد م

تـرس «كنـد كـه گونه اظهار عقيده مىداند و اينتوزی فرومايگان را ناشى از ترس مىاو كينه

اين ترس برای نيچه پذيرفتنى نيست، چراكـه چهـره ). 153: 1375نيچه، (» مادر اخالق است

پـردازد كـه بـر پايـه روست كه به مقابله با اخالقياتى مى كند و از ايندار مىشهابرمرد او را خد

  .ترس بنا نهاده شده است

ای است كه بری از ابرمرد اسطوره. توان در ابرمرد جستسان ريشه انتقاد از اخالق را مىبدين. 5

نتقاد است كه از رو مورد ا اخالق از اين. هر گونه ضعف و سرشار از قدرت حيات و آزادی است

اگر بخواهيم آرای اخالقى نيچه «. خيزد؛ صفاتى كه از ابرمرد دور استتوزی برمىترس و كينه

صـانعى (» تأييد قدرت و نكـوهش ضـعف: را در يك جمله خالصه كنيم، حاصل اين است كه

رك آزادی مفهوم بنيـادين مشـت. و قدرت با آزادی رابطه تنگاتنگى دارد). 93: 1389بيدی،  دره

پـس اخـالق گذشـتگان از جهـت اينكـه آزادی . در تمامى فيلسوفان اگزيستانسياليست است

مطـرود  -كنـداعتبـار مـىو تحديد آزادی، انسانيت ابرمـرد را بـى -كند انسانى را محدود مى

بخش ذات انسـان  توان گفت در انديشه فالسفه اگزيسـتانس آزادی قـوامدر واقع مى. شود مى

 حيـوانى در گلـه(نيچه، هر اخالقياتى، وجود انسان را به يك حيـوان  ديشهبر اساس ان«. است

كه وجـود انسـان واقعـًا يـك حيـوان نيسـت، و يـا حـداقل حالى دهد، در تقليل مى) حيوانات

 ,Tongeren(» ناپـذير اسـت ای با حيوانيت نـدارد، چراكـه انسـان همچنـان تعريفهمانندی

شـود كـه ديگـران الق تن در دهد، تبديل به حيوانى مـىاگر انسان به اين اخ). 394 :2009

ای آن را كنند؛ اخالقى كه اعتباری اسـت و عـدهاش را سلب مىگيری، و آزادیبرايش تصميم

انـد كـه آزادی اش را طـوری چيـدهو اصول موضوعه ٤اندمتناسب با نيات خويش تعريف كرده

خيـزد كـه ابتـدائًا زادگانى برمـىر بزرگها از غرو مجموعه پيشين ارزش«ابرمرد را سلب كند؛ 

  ).Sinhababu, 2009: 263(» اندبندی كردهخودشان و اعمالشان را به عنوان خير دسته
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های قبلى كشيشان و روحانيون مسـيحى بر همين اساس نيچه واضعان پيشين اخالق را در سنت

ر وفق شرايط خويش سعى در ها ب داند كه با وضع ارزشمى -يا به عبارت ديگر روحانيون دينى -

رغم تعداد  على –ها ابرمردانى هستند كه بايد مردم دارند؛ اما در ميان توده به بردگى كشيدن توده

هـايى را كـه برايشـان سـاخته شـده، دوبـاره  جريان تاريخ را دگرگون ساخته، ارزش ٥-اندكشان 

  ٦.يابى كنندارزش

هـای غلـط اسـت كـه  ای از ارزشوعـهاخالقيـات مجم«شـود كـه با اين بيـان روشـن مـى

شــود و در تقابــل بــا اصــول اخالقــى در هــر دينــى بــه وســيله روحــانيون آن ديــن عرضــه مــى

و در ايــن ) Diethe, 1999: 312(» كنــدمســتقل و جديــدی اســت كــه ابرانســان خلــق مــى

بنـا بـه تفسـير عبـدالجواد فالطـوری، كـه . شك پيـروزی از آن ابرانسـان خواهـد بـودتقابل بى

گارنــده نيــز از پــذيرش آن ابــايى نــدارد، پيكــان انتقــاد نيچــه از اخــالق دينــى همــۀ اديــان را ن

دهد، بلكـه متوجـه اخالقيـاتى اسـت كـه تفسـير رسـمى مسـيحيت و كشيشـان  هدف قرار نمى

ــيه مى ــد توص ــيحيت «. كردن ــه آن را در مس ــه نيچ ــود ك ــزی ب ــدگى، چي ــه زن ــتن ب آری گف

يابـد و بـه حـد كـافى نيـز از آن تعريـف و  بـه آن دسـت مى يابد و در اسـالم انگارانه نمى نيست

  ).111: 1386فالطوری، (» كند تمجيد مى

  اخالق در نظر نيچه

روشن شد كه نيچه تمامى اصـول و . اخالق بود های گذشتهتا اينجا بحث بر سر انتقاد از گونه. 1

امـا در ايـن وقـت، كند؛ را ويران مى) اخالق سقراطى و اخالق مسيحى(مبادی اخالق گذشته 

كند؟ پاسخ اين پرسش مخاطب خواهد پرسيد كه نيچه چه چيزی را جايگزين اخالق قبلى مى

در اينجا بايد بـه دقـت . كندرا جايگزين مى" حيات"گونه داد كه  توان اينرا به طور خالصه مى

هـای فـرضدهـد تمـامى پـيشبررسى شود كه كدام قسم اخالق است كه به مـا اجـازه مـى

مانند آنچه مد نظر كانت بود  -مان را كنار بگذاريم؟ آيا يك اخالقيات محصل و مطلق  تهگذش

  كرد، يا چيزی فراتر از آن را؟ را جايگزين خواهيم -

های اخالق گذشتگان با اخالقى كه نيچه مترصـد بنيـان نهـادنش ترين تفاوتاز جمله اساسى. 2

ه در نظر وی آنچه برای من امری اخالقـى است، نسبى بودن اخالق نيچه است، بدين معنا ك

گونه نباشد و يا حتى برای يك شخص در دو شود، ممكن است برای ديگری اينمحسوب مى

نيچه اساسًا بـه پديـده اخالقـى قائـل نيسـت و اخالقيـات را . زمان امر يكسانى متفاوت باشد

اخالقى خبری نيست،  ديدهگونه پ از هيچ«: داندسره منحصر در تفاسير و امور اعتباری مى يك
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در باب تبيين نقـل ). 117: 1377نيچه، (» ها در كار استتنها يك تفسير اخالقى از اين پديده

قول فوق سه تفسير قابل بيان است؛ نخست اينكه ما اساسًا حقـايق اخالقـى عينـى نـداريم و 

كـه حقـايق اسـت دومـين تفسـير آن . های فردی هستندهای اخالقى صرفًا فرافكنىقضاوت

امـا سـومين . دادنى هسـتنداند و اموری صرفًا نشانها خارجاخالقى موجودند، اما از مرز گفتنى

در انديشـه ) perspectivism(رأی است، در سـايه منظرگرايـى تفسير كه نگارنده نيز با آن هم

بـه  بر طبق اين رأی، اعتبارات مختلف اخالقى و اقسـام اخـالق در واقـع. كندنيچه ظهور مى

بـر همـين اسـاس، وجـود انسـانى . گرددنوعى تكثر وجودشناختى از منظرهای گوناگون برمى

  .تابدابرمرد مقتضى نوعى از اخالق است كه توده يا حتى ابرمرد ديگر آن را برنمى

كـردن  اعتبارگفتيم كه نيچه قصد بى. شوددر اينجا پرسش از معيار ارجحيت اعمال مطرح مى. 3

كند؛ در اين حالت ابرمرد بـا چـه معيـاری بايـد باری را ترويج نمىوبندارد و بىاخالقيات را ند

ابرمرد نيچه ". اراده: "شودريزی كند؟ پاسخ تنها در يك كلمه خالصه مىاعمال خويش را طرح

بلكـه تنهـا معيـار عمـل وی  ٨و نه بـر اسـاس امـر مطلـق؛ ٧كندنه بر اساس دانايى عمل مى

تـری و تاز بدهد، كمال افزون ست و هرچه بيشتر به اراده مجال تاختآزادش ا شكوفايى اراده

: همـان(» آدمى بايد بخواهد كه بيش از آنچه دارد داشته باشد، تا بيشـتر شـود«. خواهد يافت

اش اراده مخصوص ابرمرد است و همه چيز بايد تابع اراده او قرار گيرد، نه اينكه او اراده). 117

شما بايد به نيكـى، «نيچه  به توصيه. های ساختگى ديگران هماهنگ كندرا با فضايل و معيار

روای خود و خدايگان فضايل خودتان باشيد، آنها قبًال بر شما چيـره بودنـد، امـا ايـن در فرمان

 ,Clark and Dudrik(» حالى است كه بايد ابزارهايى در ميان سـاير ابزارهـای شـما باشـند

2009: 219.(  

-نيچـه بـرای ابرمـرد ". نهايـتتا بى"توان گفت ه تا كجاست؟ در پاسخ فقط مىمحدوده اين اراد

جـوالن اراده را نامحـدود  او عرصه. به هيچ حد تعادل يا حد وسطى قائل نيست -برخالف ارسطو

هـای كوچـك، های كوچك، لـذتتعادل: زنديك چيز در جهان حال نيچه را به هم مى«. داندمى

). 127: 1390دلوز، (» داردبار بر خود روا مىبار و فقط يكآدمى يك های كوچك، هر آنچهشادی

به انديشه بازگشت جاودان مربوط است كه در ادامـه بـه آن " يك بار"تأكيد دلوز در اينجا بر روی 

  .خواهيم پرداخت

ــىاراده ــه از آن دم م ــه نيچ ــش ای ك ــان نق ــت و چن ــاتى اس ــرايش حي ــدری ب ــه ق ــد ب زن

همـه چيـز «. گيرنـدرمـرد دارد كـه سـاير عناصـر در سـايه آن قـرار مـىپررنگى در شكوفايى اب
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ــيله ــودوس ــدا ش ــد در راه آن ف ــت و باي ــان اس ــای انس ــرای ارتق ــترن، (» ای ب ). 96: 1373اس

  .اشيابد، مگر با التفات به ارادهانسان ارتقا نمى

د، نيچه پلى به يكى از معنا خواهد بوخواهد و بدون آن بىابرمرد متعلقى مى از آنجايى كه اراده. 4

اراده . زنـدمـى) Will to power" (اراده معطوف به قـدرت"ترين نظرياتش تحت عنوان معروف

اش رساند كه بر اساس آن ابرمرد كسى است كه ارادهنيچه را مى معطوف به قدرت لّب انديشه

ين انسانى از خـود چن. تابد تازاند و در اين مسير هيچ محدوديتى را برنمىرا به سوی قدرت مى

دهد و از هـر گونـه دروغ و اش انجام مى بيگانه نشده و اعمالش را در راستای حقيقت وجودی

بـدترين «: داردداند و اظهار مـىهايى را دون شأن خويش مىنمايى ابا دارد و چنين رفتار سياه

  ).253: 1362نيچه، (» چيزی كه در ميان ايشان يافتم اين ريا بود

خو از ابرمرد بـه ذهـن مخاطـب نيچـه ای درندهممكن است چهره" معطوف به قدرت دهارا"تعبير 

گونه شرارتى ابا ندارد؛ اما بايد در نظـر داشـت يابى به قدرت از هيچ دست جهتمتبادر كند كه در 

ريـايى شـعار معـروف او البته از صداقت و بى. مطلوب نيچه است ،در كنار قدرت ،كه صداقت نيز

داند، حتى بازی و نيرنگ مىكند، اما ابرمرد را بری از حقهرا قصد مى" خودت باش"ى سقراطى يعن

گرايى نيچه كه از طرفى همين اراده. تر قدرت او شوداگر چنين رفتارهايى منتج به اكتساب افزون

شود و بر اساس اراده است كه عمـل بـد گرايى حقايق اخالقى مىقدرت است موجب نسبى اراده

از طرفى نيكى و بدی اين حقايق صرفًا لذت بـه معنـای زودگـذر و . ست نيك تلقى شودممكن ا

شود و لذت تكرار ابدی به انديشه يونانى اپيكوروس نزديك مى حسى نيست، بلكه نيچه با نظريه

منظور اپيكوروس لذات آنى و احساسات فردی نيست بلكه لـذتى اسـت «: داند مداومرا چيزی مى

  ).467: 1385كاپلستون، (» عمر دوام دارد كه در سراسر يك

  رفع چند ابهام

بندوباری نبوده، بلكه قصدش ارتقای انسـان در حمله به اخالق ترويج بى گفتيم هدف نيچه از. 1

نيچه به همه اشكال معاصر اخـالق حملـه «به تصريح ياسپرس . استگرايى بوده سايه حيات

بند آزاد كند، بلكه بـدان مقصـود كـه بـاری بـر دوش كند، نه برای آنكه آدمى را از قيد و مى

اما واضـح اسـت كـه ايـن ). 233: 1383ياسپرس، (» ها بگذارد تا به مرتبه واالتر برسند انسان

تـوان بـه ايـن بهترين پاسخى كه مـى. ها ممكن است به نوعى تعارض منجر شودتقابل اراده

اش تلقـى مشـكل دسـتگاه اخالقـى ايراد داد، اين است كه نيچه چنـين تعارضـى را نـه تنهـا

كند، بلكه آن را برای ارتقای ابرمـرد و از ميـدان بـه در شـدن فرومايگـان ضـروری هـم  نمى
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داند؛ چراكه بر اساس اگزيستانسياليسم و پرسپكتيويسم نيچه چنين تعارضى ريشه در وجود  مى

هـای وجه پيامد نيچه به هيچ. شناسى خاص وی قابل فهم استانسانى دارد و بر اساس انسان

اجتماعى لحاظ كردن خير به عنوان آنچه اراده معطوف به قدرت رو بـه سـوی آن دارد را مـد 

كرد، عجيب بود؛ چراكه در ايـن صـورت خـود را دهد و اساسًا اگر غير از اين مىنظر قرار نمى

اگـر . دكـرفايـده مـىشناسانه بى جامعه سازی نافرجام و وقوع در يك عرصهدرگير نوعى نظام

هـر كـس ) نخست اينكه(«: نمايدديدگاه اخالقى نيچه پيامدگرا باشد، دو پرسش ديگر رخ مى

و دوم (بايد خير چه كسى را مد نظر قرار دهد؟ فقط خيـر خـودش را يـا خيـر تمـام مـردم را؟ 

 ,Harka(» شوند؟ های خاص در طول زمان در زندگى يك شخص جمع مىچگونه خير) اينكه

2009: 17.(  

نمايد؛ توضيح اينكه اگر نيچـه تمـام با اين تفسير، در ابتدا اخالق نيچه شديدًا خودمتناقض مى. 2

گنجانـد، پـس داند و آن را در هيچ دستگاه مطلقى نمىابرمرد مى جريان اخالقى را بسط اراده

كند؟ گويى نقض غرض معطوف به قدرت را تعليم مى عمل بر وفق اراده چطور خودش نسخه

گرايى را هـم سازی و تعميم اصول اخالقى، آموزه حياتوی با وجود مخالفت با نظام است كه

  .دهدكند و هم آن را به عنوان يك امر مطلق تسری مىمند مىنظام

رسد با لحاظ كردن يك تفاوت اساسـى ميـان اخـالق و فلسـفه اخـالق نيچـه چنـين به نظر مى

دارد و اجـازه را در فلسـفه اخـالق نگـه مـى سـازینيچه تمام اين نظـام. مشكلى قابل حل است

اخـالق و قـدم گذاشـتن در وادی  دهد، اما پس از پذيرش فلسـفهاخالق را نمى ورودش به حوزه

. معطـوف بـه قـدرت باشـد اخالق عملى است كه ابرمرد اجازه دارد همواره گوش به فرمان اراده

امـری  يه اخالقـى، فلسـفه اخـالق اوگرايانه كردن نظررغم اصرار نيچه بر ضرورت طبيعت على«

  ).Schacht, 2001: 465( ٩»نقادانه، تحليلى و شديدًا تجويزی است

هايى كه فلسفه اخالق نيچه بدان گرفتار آمده، اين تصور است كه وی نـابودی از ديگر كژتابى. 3

ه درصـدد كند، حال آنكـه او نـتوده را مد نظر دارد و مبنايى شبيه به قانون جنگل را تعليم مى

دگرگون ساختن توده است و نه نابودی آن، بلكه تمام تـوجهش معطـوف بـه ابرمـرد اسـت و 

تنها نـابودی فرومايگـان را  او نه. خواهد قدرت واقعى اراده ابرمرد را به خودش يادآور شود مى

ه هايى قلمـداد كـرد كـنوع كهتران را بايد به عنوان پايه«آن است كه  كند، بلكه برتعليم نمى

  ).177: 1371كاپلستون، (» دهندها قرار مىنوع مهتران زندگى مهترانه خود را بر آن پايه
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ممكن است تفسير فوق روابط جامعه طبقاتى افالطون را تداعى كند و چنين بـه نظـر برسـد كـه 

شـهر تطبيـق  وران در دولتپادشاه افالطون و توده را با پيشه-توان ابرمرد نيچه را با فيلسوفمى

افالطون اگرچه قشـر  چنين تطبيقى اما به نظر نگارنده صحيح نيست؛ چراكه اوًال در انديشه. ردك

دهـد و تبعيـت و فرودست از حقوق شهروندی محروم است، اما بخشى از جامعه را تشـكيل مـى

ور بخشد؛ چراكه اگر جامعـه مردمـى پيشـهپادشاه مقبوليت مى-پذيرش توده است كه به فيلسوف

نيچه، توده اساسـًا محلـى از  اين در حالى است كه در انديشه. معنا خواهد بودشاه نيز بىباشد، پاد

زنـد و او را از بسـط اراده آزادش ابرمرد نمى ای به وجههاش هم لطمهاعراب ندارد و حتى نابودی

ايل هـم دهد و مای نشان نمىشناختى عالقهدوم اينكه نيچه اساسًا به مباحث جامعه. داردباز نمى

چه بسا ممكـن اسـت ابرمـرد در . های اعتباری محدود كندكشىنيست كه ابرمرد را با چنين خط

جامعه جزء قشر فرودست باشد و دليل اين مطلب هم معطوف ساختن اراده آزاد به امری خـارج از 

ن روست كه به عقيده راقم اين سطور نيچه و افالطـون در ايـ از اين. اكتساب شأن اجتماعى باشد

  .زنندباب در دو مسير مختلف گام مى

كه مقصـود نيچـه از  -و متأسفانه فراوان ايجاد كرده -كلمه نوع نبايد اين توّهم را ايجاد كند . 4

مشخص از جامعه است؛ بلكـه مقصـود نيچـه از نـژاد برتـر،  آن، يك نژاد خاص يا يك طبقه

گرايى و اراده معطوف به تمامى ابرمردان در سراسر دنيا هستند كه وجه اشتراكشان تنها حيات

همو، (» گذارد نه بر نژاد يا نوعنيچه تكيه را بر افراد برجسته مى«قدرت ايشان است و در واقع 

1382 :391.(  

توان به دستگاه اخالقى نيچـه رسد يك انتقاد مهم را مىقادات اما، به نظر مىدر ميان انبوه انت. 5

رسـد شورد، امـا بـه نظـر مـىوارد دانست و آن اين است كه اگرچه او بر امر مطلق كانتى مى

دهد كه به انـدازه ای به خواست مىبرانگيزش تحت عنوان بازگشت جاودان قاعدهنظريه ابهام

يـا (توضيح اينكه بر طبق نظر بازگشت جاودان ). 127: 1390دلوز، (» قاعده كانتى دقيق است

بنا بـر تفسـير . گرددپايان برمىچيز به طور بىشود و همه تاريخ همواره تكرار مى) تكرار ابدی

ای اخالقى ای درباره وجود و كل كائنات باشد، نظريهاين انديشه بيش از آنكه نظريه«استرن، 

منشى كردار و اراده و نيات و افكار ما بايد آنچنان آميخته به كرم و بزرگ است، به اين معنا كه

به عقيده ). 401: 1385مگى، (» باشد كه بخواهيم و بتوانيم تا ابد بارها و بارها تكرارشان كنيم

داد، به شكلى نگارنده نيز، همان تعميمى كه نيچه دستاويز انتقاد از امر مطلق كانت قرارش مى

به اين معنا كه تسری كانتى بين افراد مختلـف جـاری بـود و . ين نظريه نهفته استديگر در ا

  .های متعدد و برای يك فرد استتعميم نيچه به زمان
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  گيری نتيجه

توان بـه مثابـه مى -توان به صراحت فرااخالق ناميداگرچه نمى - به طور خالصه اخالق نيچه را

در  -يا به عبارت بهتر اخالق اومانيستى  -اخالق پلى برای جهش از اخالق مسيحى به سوی فرا

و ) اومانيسم اخالقـى(نظر گرفت؛ اخالقى كه آشكارا راه را برای توجه به انسان در زمينه اخالقى 

از سوی ديگر، توجه نيچـه بـه اخـالق . سازد های حيات هموار مىگرايى و فلسفههمچنين حيات

شـود كـه هايدگر در توجه به اين دوران مـى  محركسقراطى و جهان باستانى يونان و روم،  پيش

تـوان همچنـين اخـالق نيچـه را مـى ١٠.دهـدهايـدگری را تشـكيل مـى  اگزيستانسياليسـم پايه

ای انـداخت، ترين دستگاه اخالقى تمام تاريخ دانست كه اخالقيات را در مسير تـازهساختارشكنانه

سازی و تعميمـى  ها گرفتاری در دام همان نظامترين آن اگرچه برخى انتقادات دقيق و تند كه مهم

توجهى نيچه به  و در آخر اينكه متأسفانه بى. كند را تاب نياورد است كه خود نيچه از آن انتقاد مى

كنـد كـه هـايى مواجـه مـى محور، او را بـا چالش های اجتماعى اخالق ارادهساختار جامعه و پيامد

  ١١.تاكنون به نيكى حل نشده است

  منابعفهرست 
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 .)1388 ،پيرسون .: نك(بندی از آن پيرسون است اصطالح متافيزيك هنرمند و نيز اساس اين تقسيم .١
در  "نبرد غوالن"تعبير . ستود يدگر نيز دوران پيش از سقراط را به دليل اينكه عرصه شكوفايى وجود بود، مىها.  ٢

هراكليتوس و از سوی اشاره به طرح مباحث مربوط به هستى  )5: 1391هايدگر، ( هستى و زمانكتاب 

 .پارمنيدس دارد
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ويژه در مباحث عرفانى   ظر دارد، در جهان اسالمى و بههای ابرمرد در ن رسد آنچه نيچه در باب ويژگى به نظر مى .٣

اليقين هيچ محدوديتى را  مرتبه حق زگردد و انسان كامل ديگر پس ا متجلى مى "انسان كامل"تحت عنوان 

نيچه نگرش مثبتى به  ،د فالطوریابر تفسير عبدالجو بنا .شتابد سوی ديدار معشوق مى  تابد و تنها به برنمى

های روی  تعليم اسالم و سيرت و سنت پيامبر اسالم كه تجلى خود را در تعلق خاطر به انسان«اسالم دارد و 

يابد، از جمله  داری و جز اينها مى نزمين، حمايت از حيات، ترفيع و تعميق ارزش زندگى، كشف سعادت، خويشت

 »فرهنگ اسالمى واداشتگيری در قبال اسالم و پيامبر اسالم و  لى بودند كه نيچه را به اين موضععوام

 ).112: 1386فالطوری، (
او در محاوره گرگياس در رد . س استلدر يونان باستان شخصى كه منتهای موافقت با آرای نيچه را دارد، كاليك .٤

اگر راست خواهى قوانين را همواره ضعيفان «: كند اخالق قراردادی و توجه به تمتع اقويا از لذايذ استدالل مى

كنند و  گرفتن منافع خود برخى كارها را نيك قلمداد مى نظر كنند و با در اند وضع مى هر جامعهكه اكثريت 

شوند، مرعوب  ها بيش از ديگران متمتع مى ای را بد، و برای اينكه مردان نيرومند را، كه از همه موهبت پاره

ولى طبيعت به نيكوترين ...  گويند برای خويش بيش از ديگران خواستن زشت و منافى اخالق است سازند مى

باشند و اليقان بهتر و برتر از   كند كه عدالت آن است كه مردمان توانا بيش از ناتوانان داشته وجه ثابت مى

هاست به  يه جزئى از نفس كه جايگاه هوس؛ اما افالطون با تشب)297: 1380افالطون، ( »شمار آينده نااليقان ب

زندگى از روی قاعده بهتر از آن زندگى «و با اين بيان كه  )306: همان( گردد خم سوراخى كه هرگز پر نمى

 .خيزد ، به مخالفت با وی برمى)307: همان( »است كه بر هيچ اصلى استوار نباشد
 »ندا ها هميشه كمياباصيل«: گويدكند و مىشمار بودن ابرمردان در برابر توده اشاره مىنيچه خود به انگشت .٥

 .)253 :1362نيچه، (
گرداند، بلكه اين دو انتقاد با دو  توان به انتقاد او از اخالق فيلسوفان باز انتقاد نيچه از اخالق مسيحى را نمى .٦

در اخالق مسيحى مالك، كمتر بودن از حد انسانى خويش و گذشت از بسط . شوند مالك مختلف مطرح مى

 كه در انتقاد نيچه از اخالق فيلسوفان، پيكان حمله مسئله تعميم را نشانه رفته حالى اراده انسانى است، در

 بسط اراده خويش را های مسيحيت ميدان كه در اخالق مسيحى انسان تحت تأثير آموزه ااست؛ به اين معن 

عوام   ز گلهای ا د، ولى در اخالق فيلسوفان ممكن است ابرمرد محدود شود و به دنبال آن فرومايهكن محدود مى

 . ن اوستبه كارهايى دست يازد كه مافوق شأ مجالى بيابد و
فضيلت حقيقى، عمل حقى است «محور را افالطون مد نظر دارد و در مورد فضيلت بر آن است كه  اخالق دانايى .٧

 .)209: 1386استيس، ( »گيرد های حقيقى سرچشمه مى كه از ادراك عقالنى نسبت به ارزش
ا مالك درستى پذيری ر اصل تعميم«دهد و  مبتنى بر امر مطلق را كانت در دستور كارش قرار مىاخالق  .٨

وی مطابقت با قانون، انجام وظيفه و امكان تعميم را مالك امر مطلق در حوزه . )30: 1389اترك، (» داند مى

گاه نبايد  يعنى من هيچ ؛آيدمطابقت با قانون است كه بايد به عنوان اصل خواست به كار «داند؛  عقل عملى مى

: 1369كانت، ( »جز اين رفتار كنم تا كه همچنين بتوانم اراده كنم كه آيين رفتارم به قانونى عام مبدل شود

27(. 
اينكه آيا ضرورت دارد كه ميان مفروضات فلسفه اخالق و اخالق عملى نيچه انسجام برقرار باشد يا نه، خود  .٩

شوند كه از  گرايانه دچار چنين مشكلى مى های طبيعت رسد تمام نگاه به نظر مىنيازمند بحثى مجزاست؛ اما 

 .رسند توصيف طبيعت انسان به تجويز مى
در . ز موجود به وجود استهايدگری تغيير توجه انسان ا  اليسميترين آموزه اگزيستانس توان گفت اساسى مى .١٠

ود را معطوف به وجود ساخته اند، چراكه هّم خ تاريخ ستههای برج پارمنيدس و هراكليتس چهره ،هايدگر   انديشه

ساز است، پديدار جهان را  شناسانه كه برای ما بسيار مهم و سرنوشت بودند؛ و پارمنيدس در آغاز سنت هستى

  ).Dryfus: 1991: 77( ناديده انگاشته است
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خودش باشد و الغير، پيامدهای اين  كس اگر هر«: داند حتى استرن نيز اين ايراد را به اخالق نيچه وارد مى .١١

شود؟ و امثال  ياسى سازگار مىتر چه خواهد شد؟ چطور اين قضيه با يك نظام س قضيه در قلمروی گسترده

. سفانه به هيچ وجه خرسندكننده نيستشود، متأ ايى كه به نيچه مربوط مىها تا ج پرسشپاسخ اين . هااين

 های چه گرايشاگرهمچنين . )393: 1385مگى، ( »ان ثمربخش نيستچند برخورد او با مسائل اجتماعى اصوالً 

ای سياسى به  مشهود است، دليلى برای نسبت دادن فلسفه) ها برابری انسان بارهنظرش در مثالً (ليبرالى نيچه 

 در باب ماهيت دولت و جامعه ندارد) روشمند يا حتى نسبتاً (های روشمندی  وی وجود ندارد، چراكه او ديدگاه

)Leiter, 2013(.  
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  محمد عابد الجابریبررسى و نقد ميراث ايرانى از ديدگاه 

نسب على اسالمى حمزه
*

  

  چكيده

محمد عابد الجـابری از مشـهورترين متفكـران جهـان عـرب بـود كـه بـا ارائـه 

های فرهنگى و سياسى جهـان  كارهايى نوين سعى در حل مشكالت و بحران راه

با نگاهى كامًال انتقـادی كوشيد  عربىالخالقى االعقل الوی با تأليف . عرب داشت

تمـام وی نتيجـه گرفـت كـه . را بررسى و نقد كنند صوفيانهو  های ايرانى ميراث

ها و انحطاط ارزشى و اخالقى در تمامى جوامع اسـالمى  ها، بدبختى ماندگى عقب

داشته و اگر خطايى از حاكمان عـرب  -ـ اخالق اطاعت ريشه در تفكرات اردشير

بر  .زد بلكه بايد دنبال جسد اردشير بود و بر آن لگد ،بزند نبايد آنها را نكوهيد سر

ــت ــياری وارد اس ــدهای بس ــابری نق ــون : آرای ج ــدهايى چ ــومنق ــى ق ، گراي

عـدم توانـايى در ، و استفاده گزينشى از منابع، مورد های گسترده و بى داوری پيش

  .؛ كه در اين نوشتار به آنها خواهيم پرداختيابى به منابع مختلف هر ميراث دست

عقـل اخالقـى عربـى، ميـراث ميراث ايرانى، محمد عابد الجابری،  :ها واژه كليد

  .اخالقى پارسى، اخالق اطاعت

                                                            
 .قم دانشگاه اخالقارشد رشته كارشناسى  آموخته دانش *
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 مقدمه

 75در  .ش.ه1389در بـود كـه جابری متفكر و استاد فلسفه دانشكده ادبيـات ربـاط المحمد عابد 

يكـى از جـابری . بـود شناسى معرفتاوليه او در رشته فلسفه علم و  ت تحصيال. سالگى درگذشت

ترين و پركارترين متفكران جهان عرب بود كه آثار و نظراتش در فلسفه و مسائل كالمـى  معروف

هـای فرانسـه و انگليسـى  عالوه بر زبان عربى بـه زبان وی. ای داشته است جديد بازتاب گسترده

ائـه جـابری بـا ار. گيرد هايش حيطه وسيعى را در بر مى تسلط كامل داشت و از اين رهگذر نوشته

متفكران با توانست های فلسفه، كالم، فقه، سياست و تاريخ اسالم  متنوع در حوزهآثار گوناگون و 

هـای جـابری  تـرين كتاب مهم. گوی انتقادی داشته باشـد و گفت ای دوسويه و رابطهمشرق عربى 

 ىواء علـأضـ ؛)1971( معالم نظرية خلدونية فى التـاريخ اإلسـالمى: العصبية والدولة: اند از عبارت

 ؛)1977( من أجل رؤية تقدمية لبعض مشكالتنا الفكرية والتربوية ؛)1973( مشكل التعليم بالمغرب

دراسة تحليلية : الخطاب العربى المعاصر ؛)1980( قراءات معاصرة فى تراثنا الفلسفى: نحن والتراث

  العقـل السياسـى العربـى ؛)1986( بنية العقل العربى ؛)1984(ى تكوين العقل العرب ؛)1982( نقدية

  ... .و ) 2001( دراسة تحليلية نقدية لقيم فى الثقافة العربية: العقل األخالقى العربى؛ )1990(

 و بالغــى عربــى و تــاريخ ادبيــاتاز  ،دعــاوی گونــاگون عربــىالخالقــى االعقــل ال در كتــاب

 ىو عرفـان شـيع غزالـى سـينا و ن بنـام اسـالمى، ماننـد ابـناتاريخ اسالم گرفته تا نقـد متفكـر

  .مطرح شده است اطاعت و استبداداخالق  تمامى آنها به پيوند دادنتصوف، و  و

اسـت عـواملى كمـك گرفتـه  ها و لفـهؤچـه م زكوشـيم نشـان دهـيم وی ا در اين مقاله مى

بــه نتــايج دلخــواه خــويش در بــاب ميــراث ايرانــى و متفكــران  عربــىالخالقــى االعقــل ال در تــا

  .بنامش برسد

  ميراث ايرانى. 1

ای بـرای  هـای گسـترده ميراث ايرانى در قرن گذشته زمينـه مناسـبى بـرای مطالعـات و پژوهش

ها و فرهنـگ ملـل ديگـر  بازخوانى ايران باستان و احيای افتخارات و ميزان تأثيرگذاری بر ميراث

د آورده ای از آداب و رسوم و اخالقيـات را گـر ميراث در خود طيف گستردهاين  .جهان بوده است

ترين ميراث ايران باستان نام بـرد  گرايى به عنوان نوشونده توان از طبيعت است كه برای نمونه مى

كه برخالف مسيحيت و يهوديت كه در آنها انسان به عنوان مالك موجودات معرفـى شـده و لـذا 

نسـبت بـه محدوديتى در استفاده از طبيعت برای وی متصور نيست، در آن نگاه ابزاری و مالكانه 

گرايى بيش از حد نياز ناپسند است و تعامل با طبيعت طيـف  ديگر موجودات وجود ندارد و مصرف

  .گيرد ای از زندگى ايرانيان را در بر مى گسترده
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ــوارد ديگــر مى ــه در آن يكتاپرســتى و  از م ــرد ك ــاره ك ــى اش ــون كهــن ايران ــه مت ــوان ب ت

را بــا ســرود خشــم آغــاز  ايليــادبــرخالف هــومر كــه . كنــد نيــايش بــا پرودگــار خودنمــايى مى

كنـد و بـا نـام او نيـز بـه  را بـا نـام خداونـد جـان و خـرد شـروع مى شاهنامهكند، فردوسى،  مى

  .برد پايان مى

ــا ــونفردوســى در ج ــه خ ــر گون ــوم مى ی ديگــری ه ــوان  ريزی را محك ــر آن عن ــد و ب كن

 :نهد جنگ با خداوند را مى

جابری در تبيين تباهى ميراث اخالقى عربى به دست ايرانيان معتقـد اسـت ميـراث عربـى نظـام 

؛ ميراث فارسىاست؛ ده كرها را گردآوری  فرهنگ ها و نظام ای از در خود مجموعهواحدی ندارد و 

واقع و جهـان  اما در ".خالص" ميراث اسالمى؛ "خالص" ميراث عربى ؛ميراث صوفى؛ ميراث يونانى

و همـين، . هميشه پابرجاست از صدر اسالم تاكنون های ارزشى آرام نبوده و ج، ستيز اين نظامخار

لذا بايد ميزان تأثيرگذاری هر يـك از . گرفتار آنندنوعى نگرانى شبه دائم را باعث شده كه جوامع 

ها را در ميراث عربى بررسـى كنـيم تـا بتـوانيم راهكـاری بـرای نجـات از بحـران در  اين ميراث

  .كشورهای اسالمى بيابيم

چگونــه در فرهنــگ امــوی كــه عربــى خــالص بــود و در آن تعصــب فرهنــگ عربــى مــوج 

ــه و زد و مــى ــود، اخــالق پارســى راه يافــت خطاب ــام  و شــعر حــاكم ب ــه ن ــده نوظهــوری ب پدي

ــت؟ "ترســل" ــده گرف ــى در رواج اخــالق طاعــت برعه ــه نقــش مهم ــد ك ــد آم ــه پدي های  نام

. ابزارهـايى بودنـد كـه بـرای ايـن منظـور بـه كـار گرفتـه شـدند تـرين مپادشاهان اموی از مهـ

در  شــد خوانــده مى...  در مســاجد، ميــادين و بــرای عمــوم و ای را كــه های آمرانــه نامــه ترســل

ای  از سـويى وسـيله: اهميـت ترسـل در دو چيـز بـود .كـرد بيـان مىو زيبـا ريختـه  قالبى نغز و

ــرای پخــش ارزش ــت ســعى در  ب ــه حاكمي ــود ك ــايى ب ــه  نشــر وه ــوس عام ــت آن در نف تثبي

ايــن يعنــى  و ؛از ســوی ديگــر متــون ترســل بــه مرجعــى در ادب لســان تبــديل شــد داشــت و

  .های آينده نيز از اين هجمه جديد در امان نبودند نسل

ارزش  ننخسـتيسـالم دانسـت كـه  لحميـد واهای عبد توان بـا نگـاهى گـذرا بـه نوشـته مى

گـذاری شـد، اخـالق اطاعـت بـود كـه در  عربـى پايهاخالقى كه به وسـيله ترسـل در فرهنـگ 

لـذا ايـن ارزش نيـز ريشـه . رفـت بـه شـمار مىآن اطاعت از خليفه همـان اطاعـت از پرودگـار 

  .دارد »ىارسپفرهنگ «در 

يزــــــاندار يـــزدان ستــــــمكـــن بـــا جه  ون مريــزــــتى، يــافتى، خــــــجهــان خواس

ده تيـزـــــگ گـردوِن گردنــــــمكن جن    زـريــــم گنه خون دی، بىــــچو چيره ش
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و ای  ههای قبيلـ اين است كـه چگونـه دولـت عربـى امـوی كـه تـابع سياسـتديگر  پرسش

 هــا و شــد كــه ديــن را بــرای توجيــه ارزشهای دينــى بــود بــه دولتــى تبــديل  خــالى از نشــانه

حكومـت وقـت  نهايـت در زمـان عباسـيان بـه عنـوان ضـمان اسـتمرار در اثبات مشـروعيت و

  .گرفت كار به

هـا متوسـل بـه خطـاب  قيام ها و دولت اموی در اواخر حكومت خـود بـرای مقابلـه بـا فتنـه

ــد  ــى ش ــد و دين ــى مانن ــاهيم دين ــن راه مف ــت«در اي ــت اّهللاٰ «، »اطاع ــار...  و »خالف ــه ك  را ب

  .گرفت

طبــق  رفتـار بــر«دولـت عباســيان نيـز همــين كــه زمـام امــور را بــه دسـت گرفتنــد شــعار 

بـه نحـوی كـه  ؛و بـه نـام ديـن حكومـت كـرد ،سـال مطـرح 120را به مـدت » سنت كتاب و

ــرين دولت ايــن دولــت از بزرگ: عصــر ســقوط عباســى نوشــت ن هــمايكــى از مورخــ هــايى  ت

  .حكومت كرد، ملك ستى آميخته از دين ودنيا با سيا است كه بر

  اين مفهوم از كجا سر برآورد؟!! آميخته از دين و پادشاهى ىدولت

ــاهى  ــن و پادش ــتالط دي ــمه اخ ــد در سرچش ــای كتابرا باي ــهو  األدب ه ــير  عهدنام اردش

در ای را كــه ميــراث پارســى  تــوان ابعــاد نظــام ارزشــى جو كــرد كــه بــه واســطه آن مى و جســت

 بـارههنگـامى كـه معلـم واثـق بـاّهللاٰ از مـأمون در. كـرد مشـخص سـاخت اردفرهنگ عربـى و

اردشـير را  عهدنامـهتعلـيم دهـد و  قـرآنمتن درسى پرسـيد، مـأمون جـواب داد كـه بـه واثـق 

  .وادارد دمنه كليله وبرايش بخواند و به حفظ 

سلســله مراتــب طبقــاتى و رعايــت آن، بــه كــارگيری ديــن در امــور  اردشــير بــر عهدنامــه

امــری االهــى را و پادشــاهى  ردپرهيــز از اختالفــات تأكيــد دا ســت، رمــوز حفــظ قــدرت وسيا

ــد مى ــه انوشــيروان نســبت داده كــه مى. دان ــولى را ب ــد ابوالحســن عــامری ق  پادشــاهى و: گوي

ديگـری را اثبـات كـرده و معنـای واحـدی را تـداعى ، كـدام عبوديت، دو اسم هسـتند كـه هـر

  .و عبوديت مقتضى پادشاهى استپادشاهى مقتضى عبوديت ؛ كنند مى

ــن ــع اب ــروج ارزش بزرگ ،مقف ــرين م ــروانى و ت ــای خس ــت در ه ــدئولوژی اطاع ــتر  اي بس

عصــر نهضــت جديــد « از عصــر تــدوين تــا كليلــه و دمنــه. اســالمى اســت -فرهنــگ عربــى

گيــری عقــل اخالقــى  مرجــع اول در شــكل ،كــه تــا نيمــه قــرن بيســتم ادامــه داشــت ،»عربــى

  .فتر عربى به شمار مى

ــن ــ اب ــود ك ــد ب ــميمى عبدالحمي ــع دوســت ص ــر دو ه مقف ــعى دره ــال ارزش س ــای  انتق ه

ــى ــگ عرب ــه فرهن ــتبداد ب ــت و اس ــون اطاع ــرايى چ ــالمى -كس ــتند اس ــد . داش عبدالحمي

اســتفاده از ايــدئولوژی فشــار بالغــى و اقنــاع مــردم و تشــويق  خواســت بــا كمــك ترســل و مى
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مقفـع ادبيـات سياسـى پارسـى را بـه  امـا ابـن .جـا نگـه دارد ، دولت اموی را پا برآنان به اخالق

  .كندفراهم  ی عباسىای را برای دولت نوپا ايدئولوژی بالنده تا خدمت گرفت

گـذار دولـت كسـرايى در بـالد  عبدالحيمـد قانون تـر پـيش مقفـع و ابـن«توانيم بگـوييم  مى

صـاحب «مقفـع  ابـن. »اسالم بودند، دولتى كه همچنان تا به امـروز بـه نـام ديـن پايـدار اسـت

پيكــره دولــت نوپــای  ای بــود كــه بــه واســطه آن لبــاس دولــت ساســانى را بــر پــروژه تمــدنى

الگــوی اردشــير را بيــان  خــويش مدينــه فاضــلهفــارابى نيــز بــا ايــدئولوژی  .»عباســى پوشــانيد

فارابى تحـت تـأثير الگـوی اردشـير بـوده و مدينـه پيـرو امـام كـه آن «به ديگر سخن، . كند مى

  .»نامد، همان مدينه اردشير است له مىرا مدينه فاض

كـه بـه تعيـين عثمـان  ،سـاعده و مـاجرای شـورا بحـران سـقيفه بنـىجابری معتقـد اسـت 

. اسـالمى بـا آن مواجـه شـد هـايى سياسـى بـود كـه جامعـه بحران، غنـائم فتوحـات و انجاميد

. آمـد وجـودبـه اخالقـى  هـای اسـالمى و ى متنـاقض بـا ارزشهـاي جريانلذا در بالد اسـالمى 

هـای خـويش را بـر جهـان خـارج گشـوده بـود، اجتمـاعى بـود از انـواع  بصـره كـه دروازه مثالً 

سـاعده  بحـران سـقيفه بنـى جـابری معتقـد اسـت بعـد از چنانچـه. عـادات رفتارها و تمايالت و

اخالقــى  هــای اســالمى و ى متنــاقض بــا ارزشهــاي جريان، در بــالد اســالمى و مــاجرای شــورا

ن بصـره را عـالوه بـر تجـار اسـوم سـاكن و در زمـان فتوحـات يـك .ق.ه 50در . آمـد وجـودبه 

ــارجى ــوالى و عجم، خ ــكيل مى م ــا تش ــد ه ــاكنو  دادن ــت س ــا در اداااكثري ــلمان آنج  ین مس

بـا خـود  بـن حنفيـه قيـام كـرد و مختار نيز بـه نـام محمـد. كردند شان تساهل مى تكاليف دينى

ــازه ــاره امامــت بــه ارمغــان  مفــاهيم ت  هــای جريان يليات ويمفــاهيمى كــه از اســرا؛ آوردای درب

ماننـد وصـيت، علـم سـری، وراثـت، نبـوت،  ،های قديمى قبل از اسـالم اخـذ شـده بـود ميراث

  . ... ت، تقيه وببدا، مهدويت، رجعت، غي

. شـدپيوسـته بـه سـرعت باعـث تشـكيل اسـطوره امامـت نـزد تشـيع   هـم  هبـ اين مفاهيمِ 

در جامعـه مـوالى  از آنجـايى كـه اكثريـت غـالتو  وف شـدندبعـدها بـه غـالت معـر افراداين 

ــدگى مى ــد زن ــالع  ،كردن ــدم اط ــنآاز ع ــتفاده كرده ــوء اس ــى س ــان عرب ــه زب ــبت ب ــدا نس  و ن

بــرای ائمــه،  ،كــارگيری تفكــر حلــوله بــا بــ حلــول را نشــر دادنــد و مفــاهيمى ماننــد تناســخ و

  .نبوت يا الوهيت قائل شدند

گيـرد كـه تشـيع و تصـوف دو  نتيجـه مى ى العربـىالعقـل االخالقـجابری در بخـش سـوم 

كـاری جـز نـابودی بـه واسـطه ايرانيـان بنيـان نهـاده شـدند كـه تيغ يك قيچـى هسـتند كـه 

) ص(و ســنت پيــامبر  ىتفكــر و اخــالق فنــا از اخــالق قرآنــ. اند اخالقــى عربــى نداشــته تفكــر

در اسـالم و چـه چـه  ،كـه بـه معنـای فنـا باشـد هـيچ اصـلى و وحدتى وحيدت. بسيار دور است
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جنبـه عملـى تصـوف زهـد اسـت كـه موضـعى منفـى بـوده . است نزد عرب نداشته ،قبل از آن

ارزشــى تفكــر فنــا بنــابراين، . و قبــل از اســالم در ايــران، يونــان و ميــان مســيحيت شــايع بــود

  .كه از طريق كوفه و بصره وارد اسالم شد استوارداتى 

  مانده اردشير پيكر بر جای: آغاز پايان و

گانه موجود در فرهنـگ عربـى و اشـاره بـه فلسـفه  پنجهای  پس از تحليل مفصل ميراث ،جابری

مشكل اخالقى جوامع اسالمى را مطـرح  ،م و حكيميبه مثابه دانشمندی عل ،حاكم بر جهان عرب

ها و انحطـاط ارزشـى و اخالقـى در  ها، بدبختى ماندگى يابد كه تمام عقب و در نهايت درمى ،كرده

هنوز پدرشـان اردشـير را دفـن «آنان  ارد؛ چراكهوامع اسالمى ريشه در تفكرات اردشير دتمامى ج

: بـرد آخرين سطور پروژه اخالقى خود را با ايـن جملـه غيراخالقـى بـه پايـان مى وی. »اند نكرده

به . اند ها، مسلمانان، ايران و ديگر كشورهای اسالمى هنوز بدان نهضت مطلوب دست نزده عرب«

  .»اردشير را ؛اند لتش آن است كه آنان هنوز در درون خويش پدرشان را دفن نكردهنظر من ع

  جابرینقد . 2

 ؛رو شـده اسـت هخود با ناقدان فراوانى روب نقد العقل العربىاز هنگام نگارش  جابریالعابد  محمد

، جورج برای مثال. اند های وی پرداخته به نحوی كه هر كدام از ناقدان به بخش خاصى از ديدگاه

. طرابيشى نه تنها به نقد روش و ديدگاه وی پرداخت كه نشان داد عمده شواهد او دروغين اسـت

الفكر االمامى فى نقـد در كتاب (احمد محمد نمر : توان به اين افراد اشاره كرد از ديگر ناقدان مى

االمامى االثنى محمد عابد الجابری لنقد الفكر . دراسه نقديه حول منهجيه و منطلقات د: الجابری

دراسات نقديه فى در كتاب (؛ كامل الهاشمى )عشری و نظامه المعرفى من خالل المنهج العرفانى

   ).نقد العقل العربى فى الميزانكتاب  در(يحيى محمد و  ؛)الفكر العربى المعاصر

، در اينجـا در حـد تـوان »مرده از بـس كـه فـزون اسـت كفـن نتـوان كـرد«از آنجايى كه 

  .پردازيم های جابری درباره ميراث ايرانى مى و نقد برخى ديدگاه به بررسى

  گرايى جابری قوم. 1. 2

. دهـد مـىشناختى خويش دخالت  های معرفت و آن را در داوری رددا انهگراي جابری ديدگاهى قوم

  :گويد اگرچه در اين مورد مى

زشـى هـای ار بايد بر اين نكته تأكيد كـنم كـه كـار مـن بـه عنـوان ناقـد نظـام

زيــرا . ســره از احساســات قــومى تهــى اســت اســالمى، يــك -فرهنــگ عربــى

، »بيـان«اسـالمى بـه  -هـای معرفتـى در قلمـرو فرهنـگ عربـى تقسيم نظـام
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اســالمى  -از دل تحليــل سـاختاری علـوم عربـى اساسـاً » برهـان«و » عرفـان«

تـر، ايـن علـوم بـه دو  پـيش. رون آمـده اسـتيـب ـ اگـر بشـود چنـين گفـت –

حـديث، (نقلـى  و...)  فلسـفه، كـالم، اصـول فقـه، علـوم طبيعـى و(دسته عقلى 

  ).399: 1378-1377ى، كرم(د شدن تقسيم مى) فقه و نحو

 ؛ وینهد از تفكر عقالنى دفاع كرده و تفكرات غيرعقالنى را به كناری مى عربىالعقل النقد در اما 

ها هديه كرده و اگر در آن نشانى از غيرعقالنى بودن مشاهده شود آن را  تفكر عقالنى را به عرب

  .كند جو مى و در ميراث پارسى جست در بيرون از سرزمين عرب و عمدتاً 

  : گويد گرايانه وی مى نقد تفكر قوم دريحيى محمد 

بپـذيريم، مغـرب را  بنـدی ميـراث عربـى بـه مشـرق و حتى اگر بتوانيم تقسـيم

خلــدون را ماننــد ديگــران  حــزم، شــاطبى و ابــن تــوان امثــال ابــن بــاز هــم نمى

چراكـه اينهـا بـه طـور كلـى بـا  ؛پيرو تفكـر فلسـفى ارسـطويى بـه شـمار آورد

ــفه بيگانه ــفه و فالس ــد فلس ــاد . ان ــه انتق ــفه را ب ــای فالس ــاطبى راهكاره ش

اش آشــكارا بــر فالســفه تازيــده و فلســفه را  خلــدون در مقدمــه ابــن و گيــرد مى

دانــد كــه بــه تبــاهى كشــيده  باطــل دانســته و پديدآوردنــدگانش را افــرادی مى

 توجيـهگرايى  قـوم پايـه بـر جـز متنـاقضهـای  گرايش ايـن جمـع آيـا. اند شده

ــری ــين دارد؟ و ديگ ــت هم ــه اس ــث ك ــده باع ــت ش ــاهى از او اس ــام نگ  و ع

ــه ،گرا شــمول ــهالز ك ــر م ــى ه ــد  محــروم اســت، تحقيق ــدغير، (بمان : 1381ال

96.(  

دب و منصــف عبــدالحق و ؤنويســندگانى ماننــد عبــدالوهاب المــ، عــالوه بــر يحيــى محمــد

ــه ــيش ب ــالم حم ــد س ــدگاه نق ــه  قومهای  دي ــابری گرايان ــابری در ج ــد ج ــه، معتقدن پرداخت

تعصـب وی را  لـذا. شـناختى خـويش جانـب عـدالت را رعايـت نكـرده اسـت های معرفت داوری

  ).122: 1993حرب، (اند  بر ضد فالسفه شرقى، مردود شمرده

بنـدی ميـراث و عقـل  جابری به اشخاصى كـه بـه چـارچوب فكـری وی مبنـى بـر تقسـيم

را مــتهم بــه دفــاع از تفكــر عقالنــى  اوو  دارنــدبــه مشــرق عربــى و مغــرب عربــى اعتــراض 

  : دهد گونه جواب مى كنند، اين مغرب مى

همــان شخصــى كــه  ـســينا  ف كننــد و متوجــه شــوند كــه ابــنآرزو دارم كشــ

از خـاور دور  ـل شـد ئـرشـد بـين او و خـودش تفكيـك و جـدايى قا گفتم ابـن

ســينا و رازی پزشــك  ابــن؛ و بخــارا و كشــورهای عجــم باشــد) مشــرق عربــى(
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ای  غنوصى و غزالى، همـه آنهـا بـه مشـرق عربـى تعلـق دارنـد؛ مشـرق عربـى

  ).201: 1990حنفى، ( ج فارسى به دور استكه از گستره محيط تا خلي

ــر جــابری ــى و غيرع ــارابى ب،بســياری از متفكــران ايران ــد ف ــه فرهنــگ  ،مانن ــق ب را متعل

گـذاران مباحـث عقلـى و برهـانى  تـرين پايـه يكـى از مهمكـه  را، سـينا وی ابـن. داند عربى مى

ــت،در  ــالم اس ــان اس ــاريخ مى جه ــارج از ت ــتفاده غر خ ــد و اس ــدان ــان از او و ياروپاان و بي ي

ــن ــده مى اب ــه راحتــى نادي ــى را ب ــثم و بســياری از دانشــمندان مشــرق عرب ــرد  هي جــابری، (گي

 تأثيرگــذاران بيــدر پيشــرفت فرهنــگ غر را باجــه طفيــل و ابــن رشــد، ابــن ولــى ابــن) 70: 1993

كــه از ظاهرگرايــان و ، حــزم اندلســى بــنبــرای اتر از همــه اينكــه وی  جالــب. كنــد مى معرفــى

بــه ديگــر . قائــل اســتدر عقالنيــت اســالمى  ای ويــژه جايگــاه ،ان شــديد عقــل اســتمخالفــ

ــار ابن ــفه را در آث ــاط فلس ــاز انحط ــابری آغ ــخن، ج ــينا مى س ــه در نمط س ــد ك ــر  دان ــای آخ ه

. فلسـفى محـض ادغـام كـرده اسـت -عرفـانى را بـا مباحـث عقلـى -، مباحث اخالقـىاشارات

خــود را از های  انديشــه ىشــيعانشــمندان چراكــه د ؛در حــالى كــه ايــن بــاوری نادرســت اســت

دريافــت  ،كــه مشــحون از مطالــب عقلــى و منطقــى اســت ،البالغــه نهــجهــايى همچــون  كتاب

ــدكن مى ــه. ن ــت ك ــالى اس ــن در ح ــه اي ــاهای  در انديش ــى  نب ــز عرب ــانى ج ــث عرف و مباح

مغـرب عربــى اسـت از ايــن  بــه دليـل آنكــه اهـلِ شـود، امـا  گرايى چيـزی مشــاهده نمى بـاطن

ســينا همــان دانشــمندی  گيــرد كــه ابن جــابری بــه راحتــى ناديــده مى. انتقــادات مصــون اســت

ــگاه ــال در دانش ــيش از هفتصــد س ــاتش ب ــه تأليف ــدريس مى اســت ك ــايى ت ــد های اروپ در . ش

در پـى  نيسـت، بلكـه يـات و سـطوح دقيـق اختالفـات فكـریئدر پى كشـف جزنتيجه جابری 

  .جغرافيايى برای تفكر است ماهيت قومى و به اصالت بخشيدن

  شهری در انديشه عامری فلسفه ايران. 2. 2

در ميراث ايرانى فصل پانزدهم كتاب، گرايش تلفيقى در اخالق يونانى و مسئله استبداد  جابری در

گانه يونانى، ايرانى و اسـالمى  های سه اين گرايش بر آن است تا ميراث: دهد گزارش مىچنين را 

كوشيد برتـری  مناقب االسالمعامری در كتاب . وار فراهم سازد در هم بياميزد و آثاری كشكولرا 

وی نبـوت و پادشـاهى را يكـى دانسـته و بـدين وسـيله همـان . اسالم را در اخالق نشان دهـد

  :شود های خسروانى پديدار مى ارزش

مسـكويه در فرهنـگ عربـى منتشـر كردنـد  هر آنچه ابوالحسـن عـامری و ابـن

ــود ــانى ب ــراث فارســى و يون ــين مي ــرويج  آن دو. حاصــل جمــع ب گرايشــى را ت

ــاك  ــده تناقضــى خطرن ــد كــه دربردارن ــود؛ كردن از ســويى ارزش مركــزی در ب

ــانى،  و از ســوی ديگــر  شــد خالصــه مى ســعادت فــرد و جامعــهدر اخــالق يون
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ــتبداد  ــا اس ــت ي ــى اطاع ــراث ايران ــزی در مي ــود ارزش مرك ــابری، (ب : 2001ج

420.(  

بـرای اثبـات ايـن امـر  .اسـتسـطحى و بـه دور از واقعيـت در ايـن مـورد جابری  ایادعاه

 یبــن يوســف عــامر های سياســى ابوالحســن محمــد از انديشــهكــافى اســت بــه يــك نمونــه 

ــا  ینيشــابور ــهمــان و ي فيلســوف  ی،نيشــابور یذر يوســف عــامر ىابوالحســن محمــد بــن اب

عـامری  .اشـاره كنـيم مبمناقـب األسـالاألعـالم  مبنـای كتـاب بـر ی،بزرگ قرن چهارم هجر

  : گويد در نحوه ارتباط سياست مدن و وحى و نبوت مى

ــوم اســت كــه هــر انســان ــه  ىمعل ــرد و ب ــرا گي ــر از خــود دانــش ف ــد از برت باي

قــدر اسـتمرار داشــته باشــد  تر از خــود تعلـيم دهــد و ايـن رابطــه بايـد آن پـايين

د تـا او بـه عنـوان تر از همگـان مشـخص شـو صصـكه تنها خـرد برتـر و متخ

مــورد ، ىو فرهنگــ یمرجــع و پناهگــاه در مســائل ناشــناخته و معضــالت فكــر

دهـد  ايـن فـرد حـوزه شـناخت و بيـنش خـود را توسـعه مى. مراجعه قرار گيـرد

ــتگ ــزينش او بس ــرجيح و گ ــه ت ــور ب ــلحت ام ــرد. دارد ىو مص ــين ف در  یچن

ن و گيــرد كــه ضــمن قــراي مــورد وثــوق و اطمينــان مطلــق قــرار مى ىصــورت

 –محقــق گــردد كــه در پيشــگاه پروردگــار ، شــود كــه از او ظــاهر مى ىعاليمــ

در  .بلنـد دارد ىواال و شـأن ىمقـام، كه مالـك خلـق و امـر اسـت – جّل جالله

قـوت ) خداونـد( ىاحكـام مـول ،اين صورت است كه بـه بركـت صـدق گفتـار او

  ).74: 1367ی، عامر( گيرد مى

چـارچوب عقالنيـت ارائـه كنـد و لـذا عقالنيـت را در كوشـد انديشـه خـود را در  عامری مى

فلســفى،  -دانــد، بلكــه هنگــامى كــه بــا ترجمــه متــون علمــى گــرو هــيچ ملــت و آيينــى نمى

  :گويد شود بر خود باليده و مى تاريخى و سياسى ملل ديگر به زبان عربى مواجه مى

ـ موفـق بـه ترجمـه كتـب و  یخردمندان و علمـا ـ بـه حسـن توفيـق خداونـد

مضــامين  یهنــد و يونــان شــدند و در ژرفــا ،ايــران ،آور روم ر حكيمــان نــامآثــا

آنها به تأمل پرداختـه و مـوارد شـبهه را حـل كردنـد و شـرح و تفصـيل آنهـا را 

ــْر ِعبــاِد ": بــر عهــده گرفتنــد و بــه كمــال ادب االهــى كــه فرمــوده اســت َفَبش

ذيَن يْسـَتِمُعوَن الَْقــْوَل َفيتبُِعـوَن َأْحَسـَنهُ  َو ُأولئـِـَك  الـ ُ ذيَن َهـداُهُم اّهللاٰ ُأولئـِـَك الـ

: آراسـته شـدند و گفتـار پيـامبر را كـه فرمـود) 18-17: زمـر" ( ُهْم ُأولُوا اْألَلْبـاب

ــد« ــرين آن را برگيري ــز بهت ــر چي ــش بســيار اســت و شــما از ه ــار  »دان ــه ك ب

كـه در اسـالم وجـود دارد  ىمعـارف یو غنـا ىاگـر ايـن وسـعت فرهنگـ. بستند
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ــز مىدر اد ــر ني ــان ديگ ــود ي ــده مى، ب ــان دي ــه آن ــوط ب ــب مرب ــد و از  در كت ش

   ).137: همان(ماند  گران پوشيده نمى پژوهش

ــر اســتفاده از فرهنگ یدر اينجــا عــامر ــد زده وأهــای ديگــر مهــر ت ب ــا  يي آن را مطــابق ب

بـا تأكيـد بـر نقصـان مكاتـب و اديـان  ،از سـوی ديگـر. دانـد تعاليم عالى فرهنگ اسـالمى مى

ــ ــالمديگ ــگ اس ــه فرهن ــود را ب ــيفتگى خ ــان مى ىر ش ــد نش ــگ . ده ــه فرهن ــامری ب ــذا ع ل

ــه ،مقابســات ــای خــاص كلم ــه معن ــدارد ،ب ــق ن ــه فرهنــگ مقابســات در  ؛تعل  خصــوصچراك

قــه، ســليقه و ئای را كــه بــا ذا رود كــه از فرهنــگ، ديــن و مكتبــى انديشــه فــردی بــه كــار مــى

و  دآور جـا گـرد رتـب در يـكبـه صـورتى نام ونـد تناسـب داشـته اخـذ ك شـخص ویسلوك 

ليفـات خـود يـك اصـل داشـته كـه در أی بـرای تعـامرامـا . كنـدليف أبه اين وسيله كتابى را ت

هـای مختلـف مراجعـه كـرده و مطالـب  لـذا بـه فرهنگ. شـد فرهنگ ناب اسالمى خالصـه مى

اند در كتـــاب خـــويش  ييـــد فرهنـــگ اســـالمى وجـــود داشـــتهأكـــه در ت را هايى و انديشـــه

ای كــه بــا اصــلى از اصــول فرهنــگ اســالمى منافــات  آوری كــرده و هــر نظــر و انديشــه جمــع

  .ده استكرداشته به آن تازيده و آن را مردود اعالم 

ــه ايران ــد گفــت در خصــوص كلم ــز باي ــه نظــام در : شــهر ني ــه خواج و  نامه سياســتاگرچ

انديشــه  جوی و در جســت المســتظهریو  اقتصــاد فــى االعتقــادو  نصــيحة الملــوكغزالــى در 

شـهری و تــدوين نظريــه دادگــری ايرانـى در درون خالفــت و ســلطنت ســلجوقيان بودنــد  ايران

بـه عنـوان مركـز  ىبـه عنـوان يـك اصـطالح جغرافيـاي ـ شـهر را كلمـه ايـران یعـامر«لكن 

در دو ـ قـديم  یگانـه در جغرافيـا هـای هفـت آن بـه اقليم یبنـد جهـان طبـق تقسـيم ىطبيعـ

بـه كـار بـرده و در هـيچ كـدام از  )129و  226: همـان( اقـب االسـالماالعـالم بمنجا از كتاب 

  ).11: 1377شكوری، (» نداشته است آن را ىـ سياسى و يا فلسف ىآنها قصد فلسف

ــه تصــريحات ــن هم ــا اي ــابر، ب ــد ج ــا ســطحىاشخاصــى مانن ــام  ی ب ــامری را نگری تم ع

. كننـد معرفـى مـى وی را عامـل تبـاهى اخـالق يونـانى ،متعلق بـه فرهنـگ مقابسـات دانسـته

 توجـه سـالمالمناقـب ابعـالم اال یبـه نـام كتـاب عـامر حـداقل آيا بهتر نبـود امثـال جـابری

  .شدند نمى ی در استنباطگونه دچار خطا كردند تا اين مى بيشتری

  ىمكتب غنوص. 3. 2

در جهـان باسـتان  أوجود دارد كه اعتقاد به دو مبد خاورشناسانن و اتفكری در ميان بعضى مورخ

و در عصـر مـا  اسـت ىاين لفظ يونـان. اند خوانده مى ىای از آن را مكتب غنوص رايج بوده و گونه

ايرانيـان را بـه  نقـد العقـل العربـىجابری نيز در جای جـای  .شود تلفظ مى) gnosti( كستيگنو

در ؛ بـرد ار مىو هرمسى بودن متهم كرده و اين دو عنوان را برای تحقير ايرانيـان بـه كـ ىغنوص



ی جا د ا مد عا ی از دیدگاه  ا راث ا قد  ی و    157|  ر

 

به اين معنا كه با برخورد به يـك گـروه و در يـك بـازه  ؛حالى كه ادله جابری اخص از مدعاست

تاريخى محدود، در تالش است مدعای خـويش را تعمـيم و گسـترش داده و بـرای تمـامى ادوار 

 اين خطـای فـاحش نيـز از محـدود بـودن منـابع مطالعـاتى و. تاريخى ايران باستان به كار گيرد

  .شود تحقيقاتى وی ناشى مى

ــ ــان،از  ىبرخ ــت خاورشناس ــت را طبيع ــل از زرتش ــردم قب ــ م ــت معرف ــد و  مى ىپرس كنن

پرســتى  يگانــه هــای بســيار، مــردم را بـه ســوی توحيــد و معتقدنـد زرتشــت توانســت بــا تـالش

ــ ــد؛ ول : 1412؛ طوســى، 2/236: 1416طبرســى، (طبــق مفــاد احاديــث اســالمى  ىهــدايت كن

انــد و آيــين  شــود كــه ايرانيــان قبــل از آمــدن زرتشــت نيــز موحــد بوده معلــوم مى...) و  6/275

ايــن اعتقــاد بــه توحيــد بعــد از ظهــور . آمــده اســت بــه حســاب مى یاديــان توحيــد ءآنــان جــز

او . توحيـد بـه تبليـغ آيـين خـود پرداخـت ینيـز بـه عنـوان منـاد یزرتشت نيز ادامه يافت و و

ــيكتــا قا یبــه خــدا ــود و او را اهــوئ ــا ىرامزدا، يعنــل ب ــا مى یدان ــد  توان : 1369مشــكور، (خوان

97.(  

هـای ايـن  ادامـه پيـدا كـرد يـا اينكـه تـالش ىپرسـت اما اينكـه بعـد از زرتشـت نيـز يگانـه

بــا انــدكى . نيــاز بــه بررســى و تحليــل دارد شــد،خــوش تحريفــاتى  پرســت دســت پيــامبر يكتــا

يافـت كـه نشـان  دسـت یدتـوان بـه داليـل متعـد جو در منـابع مربوطـه مى و فحص و جسـت

ها ادامــه يافتــه اســت و پيــروان آيــين  بعــد از زرتشــت نيــز مــدت ىپرســت دهــد ايــن يگانــه مى

ــه يكتاپرســتى دعــوت  ــل ديگــر جهــان را ب ــوام و مل ــوارد بســياری توانســتند اق زرتشــت در م

  :شود اين منظور به موارد ذيل اشاره مى یبرا. كنند

كـرد تـا بـه فلسـطين بازگردنـد و  كقوم يهـود كمـالنهرين به  كورش بعد از فتح بين .الف

: نويسـد در فرمان خـود مى یو. النصر ويران كرده بود از نو بنيان نهند معبدشان را كه بخت

جهان را  كها، تمام ممال آسمان یدارم كه خداوند خدا من، كورش، پادشاه پارس، اعالم مى"

كـه در يهـودا  ،در شهر اورشـليم او یبه من بخشيده است و به من امر فرموده است كه برا

كـه  ىكه در سـرزمين مـن هسـتند، كسـان ىاز تمام يهوديان ،بنابراين ؛ای بسازم خانه ،است

 .يل را در اورشـليم بنـا كننـدياسرا یگردند و خانه خداوند خدا توانند به آنجا باز بخواهند مى

بنـا بـه ). 466صو  4ــ2، ص 1، ج)كتـاب عـزرا(كتـاب مقـدس ( "خدا همراه ايشان باشـد

نويسان كهن و امروزی، با تحـول فرهنگـى ژرفـى كـه زرتشـت در ميـان  نوشتارهای تاريخ

های امپراتوری گسـترش  ها را در ميان ملت ترين انديشه وجود آورد، آنها آزادمنشه ايرانيان ب

نگـارش ه را بـ) فرمـان آزادی(نخستين قـانون حقـوق بشـر  مرتبط با همين مسئلهدادند و 
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حقيقت متعلق به هيچ كشور، به هيچ ملت و «موخته بود كه آچون زرتشت به آنها . نددرآورد

  ).694و  693: تا ، بىونطافال(» به هيچ نژادی نيست

كه در كتيبه خشايارشاه نوشته  چنان ؛ماند ىاو باق جانشيناندر ميان  ىبعد از كورش نيز توحيدگراي

بـود كـه در  یخشايارشاه گردن نهادنـد، كشـوردر ميان اين كشورها، كه به فرمان «: شده است

ديو را تبـاه سـاختم و اعـالم  یآنگاه كه من به فضل اهورامزدا جا ؛پرستيدند گذشته ديوان را مى

شـد، اهـورامزدا را بـر طبـق  كردم كه ديوان را نبايد پرستيد، آنجا كه در گذشته ديو پرسـتيده مى

  ).192 :1377ی، فرا. ن(» قانون پرستيدم

خداونـد متعـال بعـد از  یاز سـو پيـامبرانو اعتقـاد بـه ارسـال  یباط با اديان توحيدارت .ب

تـرين شـاهد ايـن مـدعا حضـور  مهم. هخامنشيان و در دوره اشكانيان نيز ادامه داشته است

حضـرت  ىيـافتن پيـامبر تـازه تولديافتـه، يعنـ یدر فلسطين برا ىای از مجوسيان ايران عده

 لحـم بيـت در پادشـاه هيـروديس ايـام در عيسى چون ى،متطبق نقل انجيل . است ى،عيس

: شناس از مشرق زمين به اورشليم آمده پرسـيدند چند مجوس ستاره ناگاه يافت تولد يهوديه

های دوردسـت  كه بايد پادشاه يهود گردد؟ مـا سـتاره او را در سـرزمين ىكجاست آن كودك

و ) ىعيسـ( كای شدند كـه كـود وارد خانه ىوقت...  ايم تا او را بپرستيم ايم و آمده شرق ديده

 یسـپس هـدايا. را پرستش كردند كنهاده كود كبر خا ىمادرش مريم در آن بودند، پيشان

اما در راه بازگشت به وطن  ؛بو به او تقديم كردند خود را گشودند و طال و عطر و مواد خوش

ا خداوند در خواب به آنهـا زير ؛از راه اورشليم مراجعت نكردند، تا به هيروديس گزارش بدهند

كتـاب ؛ يكـم بنـد دوم، بـاب، ىمتـ انجيـل(به وطن بازگردند  یفرموده بود كه از راه ديگر

  ).894 :مقدس

متـأخران جماعـت  ىبـرخالف عقايـد بعضـ: معتقد اسـت كـه تاريخ جامع اديانناس در  ىجان ب

اهورامزدا، تمام موجودات حسب مشيت و اراده متعال  گفت كه بر مى ىزرتشتيان، آن پيغمبر باستان

ها صراحت دارد، اهورامزدا موجب و موجد هم نـور  كه در آيه آخرين از گات اند و چنان آفريده شده

  ).458 :1370، ناس ىب(و هم ظلمت، هر دو است 

  ايران باستان در شاهنامه فردوسى. 4. 2

اسـت كـه مهـم شناسانه چنان برجسـته و  هويت دينى و فلسفى ايران باستان در رويكرد معرفت

در قرن ششم، فلسفه مطلوب خويش را بر آن بنـا  سهروردیحكيم بزرگ و صاحب مكتبى چون 
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نامد كه برگرفته از نور در برابر ظلمت در حكمت ايرانى  نهد و حكمت خود را حكمت نوری مى مى

  ).46: 1380ايزدپناه، (و خسروانى است 

ــورهــا و عقافردوســى نيــز با شــاهنامهدر  ــه وضــوح ي د؛ شــو ديــده مىد ايرانيــان باســتان ب

زيســتند،  چنانچــه فردوســى معتقــد اســت تمــامى پادشــاهانى كــه قبــل از زرتشــت مى

ــدكتاي ــز  ؛پرســت بودن ــومرث نخســتين پادشــاه پيشــدادی پــس از آنو ني ــد اســت كي  كــهمعتق

 .درك چنين با خدا نيايش پسرش ـ سيامك ـ به دست ديو كشته شد اين

  )19: 1365فردوسى، ( 

اشاره كرد كه در تمامى تنگناها و حوادثى كـه  شاهنامهای  توان به رستم قهرمان افسانه و نيز مى

مـثًال در . طلبد آيد با ياد خداوند از وی برای گشودن مشكالت ياری مى در جنگ برايش پيش مى

با بـردن نـام خداونـدگار، ، شود زمانى كه گرفتار زن جادوگر مى ،های مازندران خان سوم از جنگ

  .شكند طلسم جادو را مى

  )262: همان(

های تاريخى ايران، يكتاپرستى وجود داشته و به صرف اينكـه  چنانچه مشاهده شد در بيشتر دوره

نبايد حكم جـزء را بـر كـل در يك بازه زمانى محدود، اديان تاريخى دچار تحريفاتى جزئى شدند 

. پرستى و از بعد غيرحقيقى ايران باسـتان را بررسـى و مطالعـه كـرد تعميم داد و با عينك دوگانه

بايست با نگاهى عميق و بدون تعصب منابع مطالعاتى خويش را از چهار منبع افـزايش  جابری مى

  .پرداخت ىداد و با كنار نهادن منابع خاورشناسان مغرض به ايران باستان م مى

ــر آرای جــابری وارد شــده مى از اشــكال تــوان بــه مــوارد ذيــل اشــاره  های ديگــری كــه ب

  .كرد

كليله و های  با اشاره به كتاب های خسروانى را مطرح كرده و جابری به صورتى تفصيلى ارزش. 1

گيرد  مى ن آنها نتيجهاو مؤلف العقد الفريدو  عيون االخبار، االدب الكبير و االدب الصغير و دمنه

كتـاب «و » دآيـ مى حسابن سرچشمه نگارش اخالقى در اسالم به نخستي«كه ميراث ايرانى 

و  )171: 2001جـابری، ( »رود مقفع نخستين مرجع تكوين عقل اخالقى عربى به شمار مى ابن

ــــام ــرآورد و ب   آســــمانور، ســــر ســــوی كــــى ن ـــب ــانـ ــد گم ــر ب ــت ه  د خواس

 و بيــــــالود مژگــــــانش را  بخوانــــــد   ش را ـبـــــدان برتـــــرين نـــــام يزدانـــــ

ــ ــتتهم ـــه يـن ب ـــ ــت ايشزدان ني  بــــر او آفــــرين و ســــتايش گرفــــت   گرف

 دگرگونـــه برگشـــت جـــادو بـــه چهـــر   چـــــو آواز داد از خداونـــــد مهـــــر
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های اسالمى بود، دولتى كه  گذار دولت خسروانى در سرزمين قانون...  مقفع ابن«توان گفت  مى

  ).194: همان( »همچنان تا به امروز به نام دين پايدار است

و قبول كنيم كه اخالق اسـتبداد و اطاعـت از يم پذيرباگر رواج ميراث پارسى در فرهنگ عربى را 

توان فقط اين افراد را عامـل اصـلى ايـن  نمى، باز هم های غيرعربى دارد سلطان، ريشه در ميراث

اند و اين گروه  فرادی با خصوصيات فكری مخصوص به خود بودهچراكه آنها ا«؛ نفوذ معرفى كرد

به  آنان غالباً . گيری اخالق عربى باشند ها در شكل توانند عامل انتشار گسترده آن ارزش اندك نمى

 ادارات حكومتى و قدرت مرتبط بوده و بيشتر از آنكـه تفكـر عمـوم را مـنعكس كننـد تفكـرات و

و اكثريت آنـان در عرصـه ادب نقشـى بسـيار ...  كردند ىهای خاص حكومت را منعكس م ارزش

، جمعى از نويسـندگان( »اند گيری عقل اخالقى عربى در طى قرون و اعصار داشته اندك در شكل

2005 :114.(  

از  كليلــه و دمنــه«: گويــد چنــين مى كليلــه و دمنــه خصــوص نظــر ديگــری در  در اظهــار

نهضـت جديـد عربـى تبـديل بـه مرجـع اول در صـر عتـا  زمانى كه در عصر تدوين ترجمه شد

  ).173: 2001جابری، ( »گيری عقل اخالقى عربى شد شكل

فـاننى لـم «: گويـد ن وی مىاگويا اين اظهار نظـر چنـان عجيـب بـوده كـه يكـى از منتقـد

) 45: همـان(؛ »كليلـه و دمنـهاستطع قـط ان افهـم هـذه المبالغـه المسـرفه فـى تقـدير كتـاب 

  .را متوجه شوم كليله و دمنهلغه بيش از حد در ارزش كتاب من نتوانستم اين مبا

گيرد كه اسـتبداد سياسـى و اخـالق اطاعـت ارزشـى وارداتـى بـوده و بايـد  جابری نتيجه مى .2

جو  و جسـتمقفع  ابنو مكتوبات  كليله و دمنهو عمدتًا در های ديگر  های آن را در ميراث ريشه

ا در اواخر عصر اموی و اوايل عصـر عباسـى بـه كرد كه توانست نظام خالص سياسى عربى ر

  .تباهى برد

جابری كافى بود ماجرای سقيفه را اندكى بادقت مطالعه كند تا متوجه شـود عمـر چـه نقشـى در 

 خليفـه تعيين در مالك گويند مى سنت اهل. خالفت ابوبكر داشت و با مخالفان چگونه رفتار كرد

 كردنـد اجمـاع ابوبكر انتخاب در مردم چون و) 1/215: 1404ابن ابى الحديد، (است  مردم اجماع

 از نشد و آنچـه حاصل اجماع ابوبكر حالى كه در خالفت در. شد تعيين خليفه عنوان به ابوبكر لذا

 اتفـاق گونه هيچ اين است كه، است محدثان و مورخان همه اتفاق مورد و آيد مى دست به تواريخ

 گـروه ايـن ورزيدند، و تخلف بيعت از زيادی است، گروه نشده حاصل ابوبكر بيعت مورد در آرايى

 همچـون بودندای  شايسته مردان و علمى بارزهای  شخصيت جزء همه نبودند، بلكه عادی افرادی

 ابى ابن). 5/152: 1392؛ القشيری، 5/82 :1414البخاری الجعفى، (اميه  بنو و زهره شم، بنوها بنى

  :گويد مى باره اين در مذهب حنفى معتزلى الحديد
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آن را  نو مخالفــا عمــر همــان كســى اســت كــه بيعــت ابــوبكر را محكــم كــرد

 ؛و شمشـير آختـه زبيـر را شكسـت و بـر سـينه مقـداد زد سـاخت؛خوار و ذليـل 

ــدمال  ــقيفه لگ ــاده را در س ــن عب ــعد ب ــرو س ــتك ــيد «: د و گف ــعد را بكش س

ــد ســعد را بكشــد : گفــت بينــى حبــاب بــن منــذر را كــه روز ســقيفه و» خداون

هاشــم را  بــه خــاك ماليــد و هــر كــس از بنى »مــن دوای درد و چــاره كــارم«

ابـن (و از خانـه خـارج سـاخت كـرد پنـاه بـرد تهديـد ) س(كه به خانه فاطمـه 

  ).1/174: 1404: ىمعتزل الحديد ابى

 وادار را او و بــرده مسـجد بــه زور بـه را )ع( علــى كـه باشــد اجمـاع شــرايط از شـايد نيـز و

ــه ــد، و بيعــت ب ــاع كــه آنگــاه كردن ــد، او امتن ــه را ورزي ــل ب ــد قت ــد تهدي  حضــرت كــه!! كردن

 ايــن ؛ در)1/13: تــا ه الــدينوری، بىقتيبــ ابــن(» رســوله اخــا و عبــداّهللاٰ  تقتلــون اذا و«: فرمودنــد

  كشيد؟ مى را خدا رسول برادر و، خدا بنده صورت

 بنـده گفتـى ؛ اينكـه»فـالرسـوله؛  اخـا امـا فـنعم، و عبـداّهللاٰ  امـا«: گفـت جـواب در عمر و

  .»هرگز، خدا رسول برادر گفتى اينكه اما هستى، و خدا بنده تو آری خدا، پس

شــد كــه  بــه نيكــى متوجــه مىكــرد  مى هجعــارم متــون تــاريخى قــديمىاگــر جــابری بــه 

گرفـت ـ بـرای نخسـتين بـار بـه دسـت  خالفت مـوروثى ـ كـه از اسـتبداد سياسـى نشـئت مى

چنانچـه . فـای بعـدی و امويـون نيـز بـا اشـتياق ايـن راه را پيمودنـدخليفه اول انجام شـد و خل

چــون  و الثــانى ســال ســيزدهم هجــرت بيمــار شــد ابــوبكر در جمــادی«: نويســد يعقــوبى مــى

ســفارش چنــين  ايناش  ش شــدت گرفــت بــه عمــر بــن خطــاب بــرای خالفــت آينــدها بيمــاری

ابـن ( »د و فرمـان بريـدپـس بشـنوي. اما بعد، مـن، عمـر بـن خطـاب را بـر شـما گمـاردم :دكر

  ).2/136: 1358ابى يعقوب، 

كنـد كـه چـون  نيز جـابری خـود در هنگـام بيـان حـوادث دوران عثمـان از وی نقـل مى و

و خواســتند كــه خالفــت را رهــا كنــد، ااز  ونــد شورشــيان محــل حكومــت وی را محاصــره كرد

ــربلنيه اّهللاٰ «: پاســخ داد ــرباال س ــع س ــم اكــن الخل ــابری، (» ل ــه؛ )370: 2000ج ــى را ك  پيراهن

ــار آن ــرد پروردگ ــرون نخــواهم ك ــن بي ــانيده از ت ــر مــن پوش ــر ســر همــين . را ب در نهايــت ب

  .جا بر حكومت كشته شد پافشاری بى

  گيری نتيجه

ها و  تـوان بررسـى لـذا نمى. چه مشاهده شد جابری با فرهنگ ايرانى كامًال بيگانه بوده استنچنا

جـابری از ميـراث عربـى در واقـع . ابری را علمى دانست و به آنها استناد كردهای ج گيری نتيجه
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يـای ؤوی در ر. يابى بـه آن نيسـت يارای دسـت ـها  جز عرب ـ آشيانى ساخته كه هيچ فردی را

ميراث ايرانى  عمدتاً  های ديگر و ميراث های ميراث عربى را در ها و نادرستى خويش تمامى كاستى

  :فراوانى بر ديدگاه جابری وارد شده است، از جمله شكاالتا .كند جو مى و جست

اسـتفاده گزينشـى  كـه بـه ناچـار مجبـور بـهيابى به منابع مختلـف  توانايى در دستنا .1

  .شود مى از منابع

  .گرايى قوم .2

  .زبانان ليفات پارسىأزبان پارسى و ت اآشنايى بنا .3

  .های درونى و تناقض مورد های گسترده و بى داوری پيش .4

آگاهى و ناگانه را مدعيانه، غيرمستدل و حاكى از  پنجهای  جابری در خصوص ميراث یلذا بايد آرا

  .دكرهای مذكور ارزيابى  به ميراث ویجهل 

  فهرست منابع

  .قرآن كريم .1

  .نهج البالغه .2

  .1ججا،  بى ).تا بى) (ىانجيل مت -كتاب عزرا( كتاب مقدس .3

  .2، النجف االشرف، جتاريخ اليعقوبى). 1358(ابن ابى يعقوب، احمد  .4

ى، اّهللاٰ مرعشـ خانه آيت انتشارات كتاب: قم، البالغه نهج شرح). ١٤٠٤( ىمعتزل الحديدابن ابى .5

  .1ج

  .جا ى، بانينقو). تا بى( ونطافال .6

مجموعـه مقـاالت همـايش : هويت تمـدن ايرانـى و حقـوق بشـر). 1380(ايزدپناه، عباس  .7

  .مؤسسه انتشارات دانشگاه مفيد: قم گوی تمدن، و المللى حقوق بشر و گفت بين

ر، چـاپ يـدار ابـن كث: روتي، ب یح البخاريصح ).١٤١٤(ل يمحمد بن اسماعى، الجعف یبخار .8

 .5ججم، پن
انتشـارات و : تهـراناصـغر حكمـت،  ىعلـ :ترجمه، تاريخ جامع اديان). 1370( جان، ناس ىب .9

  .، چاپ پنجمىآموزش انقالب اسالم

مركـز دراسـات : ، بيروت، دراسات و مناقاشاتهالتراث والحداث). 1991(الجابری، محمد عابد  .10

 .الوحدة العربية
مركـز :  ، بيـروتتراثنـا الفلسـفى  معاصـرة فـى  قراءات:  و التراث  نحن ).1993(ــــــــــــ  .11

 .دراسات الوحدة العربية
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ش تان –دوم ماره - ھارمسال  – یاخال  ی ژپو  ١٣٩٢ز
  

  

  له جهاد در قرآنئبودن خشونت در مس ىاخالقرينقد انگاره غ

جعفر نكونام
*

  

تبار مريم كريمى
**

  

 چكيده

شده  است موجبحكم جهاد كه در آيات متعددی از قرآن كريم به آن اشاره شده 

ورزی در طلبـى و خشـونتمصداق روشن جنـگای از مخالفان اسالم، آن را عّده

در اين . قرآن تلقى كنند كه با هدف تحميل عقيده بر افراد بشر تشريع شده است

نوشتار، عالوه بر تبيين نظر قرآن در خصوص آزادی عقيده، آيات جهاد در قـرآن 

با توجه به بستر تاريخى و فضای نزول بررسى شده و از رهگـذر آن ثابـت شـده 

اد در قرآن كامًال جنبه دفاعى دارد و آيات جهات به هيچ رو دال بـر است كه جه

تـوان  طلبى قرآن و تحميل اسالم بر افراد بشر نيست و از اين جهت نمى خشونت

  .قرآن را متّهم به تأييد و تشريع احكام غيراخالقى كرد

 .خشونت، جهاد، غيراخالقى، تحميل عقيده، جهاد دفاعى :هاكليدواژه

                                                            
 .دانشگاه قم دانشيار *

 .و عضو هيئت علمى دانشگاه علوم و معارف قرآندانشجوی دكتری رشته علوم قرآن و حديث  **
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  مقدمه

طلبـى و ورزی، جنـگهر انسانى به حكم عقل و فطرت پاك خـويش از اعمـالى چـون خشـونت

شـمارد و همـاره های مسلّم اخالقى مـى خونريزی بيزار است و آنها را در تنافى با اصول و ارزش

يكى از احكام مهم اسالمى كه . داندمرّوجان و طرفداران خشونت را مستحّق انتقاد و سرزنش مى

در آيات متعّددی از قرآن كريم به آن تصريح شده و مسلمانان به انجـام آن تشـويق و تحـريض 

تأكيد قرآن كـريم . اند، حكم جهاد استاند و حتى متخلّفان مورد سرزنش و توبيخ قرار گرفتهشده

ای مخالفان، اسالم را به گونـهای از مستشرقان، دگرانديشان و بر مسئله جهاد موجب شده تا عده

معرفى كنند كه با توسل به انواع خشونت، قهر و خونريزی در راستای تحميل عقيـده، پـذيرش و 

  :اند از ت برخى آيات مورد استناد آنها عبار. كندتثبيت خود استفاده مى

ــِر َو ال« - ــالْيْوِم اْآلِخ ِ َو ال بِ ــاّهللاٰ ــوَن بِ ــِذيَن ال يْؤِمُن  ــاتُِلوا ال ُ َو ق َم اّهللاٰ ــر ــا َح ــوَن م ُم يَحر 

 29: توبه(» َرُسولُُه َو ال يِديُنوَن ِديَن الَْحق.(  

  ).73: توبه(» يا َأيَها النبِى جاِهِد الُْكفاَر َو الُْمناِفِقيَن َو اْغُلْظ َعَليِهم« -

َ َو ابَْتُغـوا ِإلَيـِه الْوَ « - ِذيَن آَمُنـوا اتُقـوا اّهللاٰ ـ ِسـيَلَة َو جاِهـُدوا ِفـى َسـبِيلِِه لََعلُكـْم يا َأيَهـا ال

  ).35: مائده(» ُتْفلُِحونَ 

  ).5: توبه(» َفاْقُتُلوا الُْمْشِركِيَن َحيُث َوَجْدُتُموُهم« -

هـای  ورزی، زور و تحميل عقيده، غيراخالقى اسـت و آموزهحال مسئله اينجاست كه اگر خشونت

ت، در قرآن وجود ندارد، پس آيـات جهـاد بيـانگر غيراخالقى كه از نظر عقل و فطرت محكوم اس

  چيست؟

  قرآن و آزادی عقيده

  :توان در چند اصل مورد توجه قرار داد موضع قرآن نسبت به آزادی انتخاب عقيده را مى

آياتى چند از قرآن كريم ناظر بر آن است كه انتخاب دين و عقيده : نفى اكراه در دين اصل اول؛

ولو شاء ربك ال من من في االرض كلهـم جميعـًا   ، )256: بقره(راه في الدين ال اك(اجباربردار نيست 

توانـد از مقـّدمات  و اساسًا خشونت و اكـراه نمى) )22: غاشيه(؛ لست عليهم بمصيطر )99: يونس(

اعتقـاد بـه . ايمان قرار گيرد، چراكه ذات اكراه و خشونت با ذات ايمان و اسالم سنخيت نـدارد

اسالم و ايمان، امری قلبى و درونى است و امور قلبى اصوًال از نظر عقلـى اجبارپـذير نيسـت، 

: 1366؛ صــدرالمتألهين، 2/342: 1417، طباطبــايى(بلكــه در گــرو رشــد و درك افــراد اســت 

خداوند درباره آن عده از اعراب بدوی كـه تـازه بـه اسـالم ). 2/205: 1362؛ طالقانى، 2/181
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كردند، در حالى كه هنوز ماهيت اسالم را درك نكرده بودند و گرويده بودند و ادعای ايمان مى

ْعراُب آَمنا ُقْل لَـْم ُتْؤِمُنـوا َو لِكـْن ُقولُـوا قالَِت اْألَ «: فرمايدايمان در دلشان نفوذ نكرده بود، مى

يماُن ِفى ُقُلوبُِكم ا يْدُخِل اْإلِ 14: حجرات(» َأْسَلْمنا َو لَم.(  

مردم  تكوينى خود همه اگر خشونت و اجبار در انتخاب دين صحيح و منطقى بود، خداوند به اراده

ِإْن َنَشـْأ «و نيـز ) 99: يونس(» َمْن ِفى اْألَْرِض ُكلُهْم َجِميعاً  َو لَْو شاَء َربَك َآلَمنَ «كرد را مؤمن مى

ماِء آيًة َفَظلْت َأْعناُقُهْم لَها خاِضِعينَ  ْل َعَليِهْم ِمَن الس لكن خداوند خواسـته اسـت )4: شعراء(» ُنَنز ،

با لحن اسـتنكار و ) ص(كه مردم با اختيار خودشان ايمان بياورند و به همين دليل به پيامبر اكرم 

و خطاب بـه كـافران و ) 99: يونس(» َأَفَأنَْت ُتكِْرُه الناَس َحتى يُكوُنوا ُمْؤِمنِينَ «: فرمايد استبعاد مى

ْشُد ِمـَن الَْغـى«: مشركان با لحنى مستدل و مبرهن فرموده است يِن َقْد َتَبيَن الر ال ِإكْراَه ِفى الد «

؛ توّجـه بـه ايـن )22: غاشيه(» لَْسَت َعَليِهْم بُِمَصيِطرٍ «: فرمايدر مىو نيز در جای ديگ) 256: بقره(

گونه كه اصل ايمان و گرايش به دين بر اجبار بنـا نشـده اسـت، نكته نيز ضروری است كه همان

بقای آن نيز به همين منوال است و اساسًا مسائل اعتقادی و فكری در حدوث و بقا، جبر و اكـراه 

  .تابندرا برنمى

  بحث و مناظره بر اساس منطق و استدالل :اصل دوم

تعقـل و  اّول آياتى است كه در زمينه دسته. شوداصل مذكور از دو دسته از آيات قرآن استفاده مى

دوم آياتى است كه به صراحت بر آداب دعوت  و دسته) 170و  164: بقره(تدبر وارد شده است 

: سوره نحل آمده اسـت 125در آيه . كندل تأكيد مىو مناظره با كفار بر اساس منطق و استدال

تِى ِهـى َأْحَسـنُ   اْدُع ِإلى«  ، دو شـيوه»َسبِيِل َربَك بِالِْحكَْمِة َو الَْمْوِعَظِة الَْحَسـَنِة َو جـاِدلُْهْم بِـال

  .حسنه و جدال احسن نيز الزامًا از چارچوب عقل و منطق خارج نيست موعظه

  ن و تحقيق و نه تقليدتوّجه به يقي :اصل سوم

راه يافتن به حقيقت و انتخاب عقيده صـحيح و راه درسـت اسـت  يكى ديگر از اصولى كه الزمه

های در قرآن بر پيروی نكردن از هوای نفس، ظنون و گمان. توجه كردن به يقين و تحقيق است

َو «). 149و  148: نعام؛ ا120: بقره(است  غيرمعتبر، عقايد و آرای باطل گذشتگان بارها تأكيد شده

يطانُ  بُِع ما َوَجْدنا َعَليِه آباَءنا َأ َو لَْو كاَن الشقالُوا َبْل َنت ُ   يْدُعوُهْم ِإلـى ِإذا ِقيَل لَُهُم اتبُِعوا ما َأنَْزَل اّهللاٰ

ِعير روشن است كه در اين آيه پيروی كوركورانه از گذشتگان مذّمت شده )21: لقمان(» َعذاِب الس ،

خواهد كه با كشد و از پيروان خود مى ترتيب دينى كه بر روش تقليدی قلم بطالن مى است، بدين

  تواند منكر آزادی عقيده و مذهب باشد؟ استدالل و برهان اعتقادات دينى را بپذيرند چگونه مى
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هـای آزادی عقيـده از ای از جنبـهكـه روشـن اسـت هـر يـك از اصـول مـذكور جنبـهچنان

را تــأمين كــرده و در نهايــت رويكــرد كلــى اســالم را نســبت بــه آزادی عقيــده  ديــدگاه اســالم

بنـابراين، اسـالم نـه تنهـا بـه هـيچ وجـه درصـدد تحميـل عقيـده بـر ديگـران . كنـدتبيين مى

  .نيست، بلكه طرفدار فضای باز آزادی انتخاب عقيده است

نيــاز بــه اســت  حــال كــه روشــن شــد قــرآن بــه هــيچ رو تحميــل عقيــده را تأييــد نكــرده

رو كـه اگــر قــرآن نخواسـته اســت مــردم را  از آن. نمايــد بـازنگری و تبيــين آيـات جهــاد رخ مى

به ضرب زور و شمشير وادار به ايمـان آوردن كنـد، پـس حكـم جهـاد در قـرآن بـا چـه هـدفى 

  تشريع شده است؟

  ) جهاد دفاعى(افروزان  جهاد در مقابل جنگ

. دانـد ای، اعّم از انسان و غيرانسان، دفاع در مقابل دشمن را حّق طبيعى خـود مىهر موجود زنده

. اسـتخالق جهان نيز وسايل دفاع و برخورداری از اين حق را در همه موجودات به وديعه نهـاده 

دهند كه  اند، حق مىتمام قوانين آسمانى و بشری نيز به فرد يا گروهى كه مورد تهاجم واقع شده

اگـر يـك ديـن يـا . اع از خود به پا خاسته و دست ظالمان را از حقوق خود كوتـاه كننـدبرای دف

مكتب، قانونى درباره دفاع نداشته باشد به حكم عقل و فطرت انسانى دين و مكتب قابـل قبـولى 

شمول اسـت كـه در الملل نيز دفاع مشروع يك امر حقوقى جهان در حوزه حقوق بين. نخواهد بود

ی قضايى جهان پذيرفته شده و در فصل هفـتم منشـور سـازمان ملـل متحـد بـه هاتمام سيستم

  ).1/339: 1991الفاروقى، (رسميت شناخته شده است 

وجـه حكمـى خشـن، دفـاعى داشـته و بـه هـيچ  مّدعا اين است كـه جهـاد در قـرآن جنبـه

نظـر  ضّدانسانى و ضـّداخالقى نيسـت؛ بـرای اثبـات ايـن مـّدعا، الزم اسـت آيـات جهـاد بـا در

لــيكن از آنجــا كــه . قــرائن اعــّم از ســياق، زمــان و مكــان نــزول بررســى شــود گــرفتن همــه

گنجـد تنهـا آن آيـاتى را كـه صـراحت بيشـتری در ايـن  آيات در ايـن مجـال نمى بررسى همه

  : كنيم موضوع دارند، مطرح مى

ِذيَن يقاتُِلوَنُكْم َو ال َتْعتَ « - ِ ال َ ال يِحب الُْمْعَتِديَن َو اْقُتُلـوُهْم َحيـُث َو قاتُِلوا ِفى َسبِيِل اّهللاٰ ُدوا ِإن اّهللاٰ

 ْ َمْسـِجِد َثِقْفُتُموُهْم َو َأْخِرُجوُهْم ِمْن َحيُث َأْخَرُجوُكْم َو الِْفتَْنُة َأَشد ِمَن الَْقتِْل َو ال ُتقاتُِلوُهْم ِعنْـَد ال

َ َغُفـوٌر  الَْحراِم َحتى يقاتُِلوُكْم ِفيِه َفِإْن قاَتُلوُكمْ  َفاْقُتُلوُهْم َكذلَِك َجزاُء الْكاِفِريَن َفِإِن انَْتَهْوا َفِإن اّهللاٰ

ِ َفـِإِن انَْتَهـْوا َفـال ُعـْدواَن ِإال َعَلـى  يُن ِهللاّٰ ى ال َتُكـوَن ِفتَْنـٌة َو يُكـوَن الـدَرِحيٌم َو قاتُِلوُهْم َحت

الِِمينَ  سلمانان برای اولين بار دستور جهاد با مشركان در اين آيات به م). 195-190: بقره(» الظ

اين دستور بدان جهت است كـه مشـركان مكّـه مسـلمانان را از شـهر و . استمكّه داده شده 
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لـذا بـه . گونه دشمنى نسـبت بـه آنهـا فروگـذار نكـرده بودنـدديارشان بيرون كرده و از هيچ

پس در واقع ايـن مشـركان بودنـد كـه . دشد تا با آنها مقابله به مثل كننداده  مسلمانان اجازه

. زمينه جنگ و قتال را فراهم كردند و مسلمانان ناگزير برای دفاع از خود اقدام به جهاد كردند

َو ال «بنابراين، در اين آيات جهاد ابتدايى و تهاجمى مطرح نيسـت بـه خصـوص اينكـه فـراز 

َ ال يِحب الُْمْعَتِدينَ  ، طباطبـايى(از هر نوع تعّدی و تجاوزی نهى كرده است  نيز» َتْعَتُدوا ِإن اّهللاٰ

  ).76-4/75: 1419، اّهللاٰ  فضل؛ 2/60: 1417

ِذيَن يقُ « - جاِل َو النساِء َو الِْولْداِن ال َو الُْمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الر ِ ولُوَن َو ما لَُكْم ال ُتقاتُِلوَن ِفى َسبِيِل اّهللاٰ

 ْ الِِم َأْهُلهاَربنا َأْخِرْجنا ِمْن هِذِه ال مسـلمانانى اسـت كـه در  اين آيه دربـاره): 75: نساء(» َقْريِة الظ

شـدند و اموالشـان بـه مكّه در چنگال مشركان گرفتار بودند و به دست آنها آزار و شكنجه مى

چرا برای نجات افرادی كه به دست ظالمان : فرمايدلذا خطاب به مسلمانان مى. رفتغارت مى

  خيزيد؟ اند به پا نمىشيده شدهبه استضعاف ك

بنابراين، روشن است كه مقصود از قتال در آيه دفاع از مستضعفان و مظلومـان اسـت و هـيچ 

غـازی،  ؛ آل4/419: 1417طباطبـايى، (داللتى بر كشتار و خـونريزی بـدون دليـل در آن نيسـت 

1382 :5/575.(  

؛ )5: توبه(» َفاْقُتُلوا الُْمْشِركِيَن َحيُث َوَجْدُتُموُهْم َو ُخُذوُهْم َو اْحُصُروُهْم َو اْقُعُدوا لَُهْم ُكل َمْرَصدٍ « -

و لـيكن بـه . فرمايد مشركان را هر كجا كه يافتيد، بكشـيد در اين آيه خطاب به مسلمانان مى

دسته از مشركانى است كه پس از آنكـه شود كه مقصود، كشتن آن  قرينه آيات بعد روشن مى

با مسلمانان پيمان معاهده بسته بودند، درصدد نقض پيمان و فريب مسلمانان برآمده و مترّصد 

َفَما اْسَتقاُموا «: استبودند به جنگ با آنها اقدام كنند، چراكه بالفاصله بعد از اين حكم فرموده 

ى كه آنها بر عهد خود استقامت ورزيدند شما هـم اسـتقامت يعنى تا زمان» لَُكْم َفاْسَتِقيُموا لَُهمْ 

عالوه بـر اينكـه در آيـه مـورد ). 354-9/353: 1383، دروزه؛ 9/157: 1417طباطبايى، (كنيد 

ای داّل بر اينكه تجديد عهد با معاهدان را ممنوع كرده باشد يا عهدشـكنى از بحث هيچ قرينه

بنابراين، اين آيه ناظر بـه جنـگ بـا ). همان(ندارد طرف مسلمانان را تجويز كرده باشد، وجود 

شده و بـه آنهـا العهدی است كه درصدد بودند هر طور شده بر مسلمانان غالب  مشركان ناقض

كند كـه بـا آن دسـته از مشـركان مورد بحث به مسلمانان امر مى ضربه بزنند؛ در واقع در آيه

: 1373؛ كاشـانى، 9/368: 1383دروزه، (ننـد مقابله به مثل كرده و به جنگ با آنها مبـادرت ك

ِذيَن عاَهـْدُتْم ِعنْـَد «آيات ). 2/213 ـ ِ َو ِعنْـَد َرُسـولِِه ِإال ال َكيَف يُكوُن لِلُْمْشِركِيَن َعْهٌد ِعنَْد اّهللاٰ
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 الُْمت يِحـب َ ِقـيَن، َكيـَف َو ِإْن يْظَهـُروا الَْمْسِجِد الَْحراِم َفَما اْسَتقاُموا لَُكْم َفاْسَتِقيُموا لَُهـْم ِإن اّهللاٰ

ًة يْرُضوَنُكْم بَِأْفواِهِهْم َو َتـْأبى َو ال ِذم ُقُلـوُبُهْم َو َأكَْثـُرُهْم فاِسـُقونَ   َعَليُكْم ال يْرُقُبوا ِفيُكْم ِإال «

  .داّل بر اين مطلب است) 8-7: توبه(

َة الُْكْفرِ َو ِإْن َنَكُثوا َأيماَنُهْم ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم َو طَ « - موضوع ): 12: توبه(» َعُنوا ِفى ِدينُِكْم َفقاتُِلوا َأئِم

شكنى خود ادامه داده، آيين اسالم را اين آيه نيز كفار و مشركانى هستند كه همچنان به پيمان

مكـارم شـيرازی، (پرداختنـد  كردند و با تبليغات سوء خود به دشمنى با مسلمانان مى مذّمت مى

  ).9/369: 1383روزه، ؛ د7/304: 1374

ِذيَن ال يْؤِمُنوَن « - ِ قاتُِلوا ال ُ َو َرُسـولُُه َو ال يـِديُنوَن  بِاّهللاٰ َم اّهللاٰ ُموَن ما َحـر َو ال بِالْيْوِم اْآلِخِر َو ال يَحر

ِذيَن ُأوُتوا الِْكتابَ  اِت ؛ به گواهى سياق آيات و نيز بر اسـاس روايـ)29: توبه(» ِديَن الَْحق ِمَن ال

طبرسـى، (توبه بعد از فتح مكّه و در سال نهم هجـری نـازل شـده اسـت  ترتيب نزول، سوره

همان؛ مكارم (و برخى آيات آن ناظر به جنگ تبوك است ) 9/399: 1383؛ دروزه، 5/3: 1372

دسـتور ) ص(فوق زمانى نازل شد كه رسول خدا  از مجاهد نقل شده كه آيه). 7/271: شيرازی

: 1372طبرسـى، (را صادر فرمود و به دنبال آن سپاه اسالم عازم تبـوك شـد  جنگ با روميان

هـايى را بـه حاكمـان و بعد از فتح مكّه نامه) ص(بنا به نقل روايات سيره، رسول خدا ). 5/34

زمامداران مناطق مختلف از جمله مناطق تبوك و شام كه تحت حاكميت روم بودند، فرسـتاد، 

و نيز يهوديانى را كه بعد از جريان برخورد مسلمانان با آنها در مدينـه تا قبايل نصرانى آن ديار 

را ) ص(به آن سامان مهاجرت كرده بودند، به اسالم دعوت كنند، ولى آنها فرستادگان پيـامبر 

؛ بـا نـزول آيـات )170-2/165: تا سعد، بى ابن(كشتند و در تدارك جنگ با مسلمانان برآمدند 

فرمان تجهيز و اعزام سپاه برای جنگ با روميـان را صـادر كـرد، ) ص(سوره توبه، رسول خدا 

پس حكم جهاد در آيه مورد بحث ناظر به يهود و نصارای سرزمين روم و به جهـت دفـاع و از 

  ).402-9/400: 1383دروزه، (باب مقابله به مثل است 

آيـد، طور كه از سياق آيه برمـى ؛ همان)36: بهتو(» قاتُِلوا الُْمْشِركِيَن َكافًة َكما يقاتُِلوَنُكْم َكافه « -

گونه كه مشركان و دشمنان اسـالم در دشـمنى و  اين آيه درصدد بيان اين معناست كه، همان

پارچه و در  محاربه با مسلمانان متّحد و منسجم هستند، مسلمانان هم بايد در مقابله با آنها يك

؛ 9/432: 1383؛ دروزه، 5/43: 1372طبرسى، (صف واحد باشند و از اختالف و تفرقه بپرهيزند 

لذا اين آيه، كه به آيه سيف نيز معروف اسـت، بـه هـيچ عنـوان در ). 6/433: 1382غازی،  آل

  .مقام اعالن جنگ با كفار و كشتار آنها نيست
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: توبـه(» َجَهنُم َو بِـئَْس الَْمِصـيرُ يا َأيَها النبِى جاِهِد الُْكفاَر َو الُْمناِفِقيَن َو اْغُلْظ َعَليِهْم َو َمْأواُهْم « -

جهاد در لسان قرآن لزومًا به معنای قتال به كـار نرفتـه اسـت و چـه بسـا در ): 9: ؛ تحريم73

به همين جهـت بايـد بـه كمـك . است» نهايت سعى و تالش در مقاومت«مواردی به معنای 

شود كه مقصـود استفاده مى» يِهمْ َو اْغُلْظ َعلَ « در اين آيه از جمله. قرائن معنای آن روشن شود

از جهاد با كفار و منافقان مبارزه مسلّحانه نيست، بلكه نهايت غلظت و شّدِت مـذّمت و تـوبيخ 

دهد كه با كفار و منافقان كه دشـمنى خـود را آشـكار است و خداوند به رسول خود فرمان مى

آميز در  اند روشى سـخت و تـوبيخهای خود به كيد و مكر بسنده كردهاند و در كارشكنىنكرده

مسلّحانه  مثًال به تهديد يا رسواسازی آنها مبادرت ورزد، نه اينكه با آنها وارد مبارزه. پيش گيرد

طباطبـايى، (مسلّحانه نكردنـد  گاه با منافقان مبارزههيچ) ص(خدا كه رسول بينيم لذا مى. شود

  ).6/459: 1382، غازی آل؛ 5/259: تا ؛ طوسى، بى19/337و  9/339: 1417

ِذيَن يُلوَنُكْم ِمَن الُْكفاِر َو لْيِجُدوا ِفيُكْم ِغلَْظةً « - ِذيَن آَمُنوا قاتُِلوا ال ؛ در ايـن )123: توبـه(» يا َأيَها ال

آيه سخن از قتال با دشمناِن نزديك است، و مقصود از كفار، دشمنان كافر هسـتند نـه مطلـق 

؛ چراكه اين آيه در زمـانى )9/564: 1383دروزه، (ف نزول آيه است شاهد بر اين معنا ظر. كفار

ترين دشـمن در آن روز،  العرب را فرا گرفته بود و نزديك نازل شد كه اسالم تقريبًا همه جزيره

امپراتوری روم شرقى بود كه به دليل آنكه در تدارك حمله به مسـلمانان بـود مسـلمانان نيـز 

؛ مكـارم شـيرازی، 11/59: 1412طبری، (از خود به تبوك شتافتند برای مبارزه با آنان و دفاع 

در ايـن آيـه قتـال بـا «: به همين جهت طبری در تفسير اين آيه گفته اسـت). 8/197: 1374

و نگفته است قتال با كفار، بلكه بر لفـظ ) 11/59: 1412طبری، (» دشمنان نزديك فرض شد

  .دشمنان تأكيد كرده است

ـا  َفِإذا لَِقيُتمُ «  - ا َبْعـُد َو ِإم ـا َمنـ وا الَْوثاَق َفِإم ى ِإذا َأثَْخنُْتُموُهْم َفُشدقاِب َحت ِذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الر ال

ُ النَْتَصَر ِمنُْهم ؛ عالوه بر آنكه در )4: محمد(» ِفداًء َحتى َتَضَع الَْحْرُب َأْوزاَرها ذلَِك َو لَْو يشاُء اّهللاٰ

جنگ با كافرانى است كه با مسلمانان در حال جنگ هستند و در واقع نحـوه اين آيه سخن از 

به قرينه عبارت ) 9/147: 1372طبرسى، (كند  برخورد با محاربان در ميدان جنگ را گوشزد مى

ِ َأَضل َأْعمالَُهم« وا َعْن َسبِيِل اّهللاٰ ِذيَن َكَفُروا َو َصد و امر قتـال متوجـه متعـّديان ) 1: محمد(» ال

كننـد گری مـىكافرانى است كه ديگران را مورد تجاوز و اذيت قرار داده با آنها دشمنى و حيله

لذا آيه به هيچ وجه درصـدد بيـان جنـگ ). 8/302: 1383دروزه، (تا آنها را از راه خدا بازدارند 

  .ابتدايى و كشتار و خشونت نيست
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رفته، جهاد دفاعى است كه در  آن سخن جهادی كه در قرآن از: آنچه تا اينجا به دست آمد اينكه

اسـت، و در  شـده جهت مقابله با توطئه و هجوم مشركان مكه و يهوديان مدينه و روميـان نـازل

واقع پيام كلى آيات جهاد اين است كه در هر زمان و مكانى اگر فرد يـا گروهـى بـه دشـمنى بـا 

ار دهنـد، ايسـتادگى در مقابـل آنهـا و اسالم و مسلمانان مبادرت ورزيده و آنها را مورد هجوم قـر

جهاد با آنها امر الزم، طبيعى و عقاليى است و نه منافاتى با آزادی انتخاب عقيده دارد و نه مجّوز 

بررسى ساير آيات جهاد نيز در اين نتيجه تغييری ايجـاد نخواهـد . و مرّوج خشونت و كشتار است

كـه در ايـن زمينـه ) 1/46: 1419رمى، حض(» بهشت زير ساير شمشيرهاست«حديث نبوی . كرد

در جنگ دفـاعى . شود نيز هرگز داللت بر حمله و هجوم ابتدايى ندارد بسيار به آن استناد داده مى

كه صراحت آيات قـرآن هـم همـين معنـا را  روند؛ چناننيز اگر كسانى كشته شوند، به بهشت مى

ِ َأْمواتًا  َو ال«: خورندشدگان نزد خدا روزی مى ساند كه كشتهر مى ِذيَن ُقتُِلوا ِفى َسبِيِل اّهللاٰ َتْحَسَبن ال

  ).169: آل عمران( »َبْل َأْحياٌء ِعنَْد َربِهْم يْرَزُقونَ 

 توطئــه بنــابراين، جهــاد در آيــات قــرآن بــدان معنــا نيســت كــه مســلمانان بــدون مقدمــه

هــا را بــه اســالم كــرده و آنهــای ديگــر حملــهدشــمنان، شمشــير در دســت گرفتــه و بــه ملّــت

ــا شمشــير  ــذيرش اســالم، ب ــان از پ ــد و در صــورت اســتنكاِف آن ــر كنن ــا جنــگ مخي آوردن ي

ــد گردن ــه تشــريع قــرآن هــيچ. هايشــان را بزنن ــا ب گــاه چنــين جنگــى را روا ندانســته اســت ت

-كـرده، نيكـىآميز مـتّهم شـود، بلكـه آنچـه قـرآن بـه آن توصـيه احكام غيراخالقى و خشونت

رزيــدن نســبت بــه غيرمســلمانان و كــافرانى اســت كــه بــا مســلمانان ســر كــردن و عــدالت و

ــد ــْن «: جنــگ ندارن ــوُكْم ِم ــْم يْخِرُج يِن َو لَ ــد ــْم يقــاتُِلوُكْم ِفــى ال ــِذيَن لَ ــِن ال ُ َع ال ينْهــاُكُم اّهللاٰ

ــِطينَ  ــب الُْمْقِس َ يِح ــيِهْم ِإن اّهللاٰ ــُطوا ِإلَ وُهْم َو ُتْقِس ــر ــاِرُكْم َأْن َتَب ــهم(» ِدي مگــر اينكــه ) 8: متحن

آنها از سر دشـمنى بـا مسـلمانان وارد پيكـار شـوند كـه در آن صـورت مسـلمانان را از دوسـتى 

يِن َو َأْخَرُجـوُكْم ِمـْن «: با آنها نهى كـرده اسـت ِذيَن قـاَتُلوُكْم ِفـى الـد ـ ُ َعـِن ال ِإنمـا ينْهـاُكُم اّهللاٰ

ــى ــاَهُروا َعل ــاِرُكْم َو ظ ــراِجُكْم َأنْ   ِدي ــالُِمونَ  ِإْخ ــُم الظ ــَك ُه ُهْم َفُأولئِ ــَول ــْن يَت ــْوُهْم َو َم  » َتَول

  ).9: ممتحنه(

در پايان بحث الزم اسـت بـه ايـن مطلـب اشـاره شـود كـه برخـى از عالمـان اسـالمى بـا 

. انـدروايـى، وجـود جهـاد ابتـدايى در اسـالم را ثابـت كـرده استناد به بعضى آيات قـرآن و ادلّـه

ثابت كرديم جهـادی كـه آيـات قـرآن نـاظر بـه آن اسـت منحصـر در جهـاد  اگرچه ما در اينجا

دفاعى است و بررسى داللـت روايـات نيـز خـارج از موضـوع بحـث ماسـت و لـيكن بـه جهـت 

ــدايى را  ــاد ابت ــل بحــث، هــدف از تشــريع جه ــن نظــر -تكمي ــول اي ــرض قب ــر ف مطــرح  -ب
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ن جهـاد دفـاعى اسـت كـه كنيم تا روشن شود كـه روح جهـاد ابتـدايى نيـز در اسـالم همـا مى

  .شودآميز تلقى  تواند خشونتبا هنجارهای اخالقى منافات ندارد و نمى

شـده و قـدرت دفـاع  هـا مظلـوم واقـعای از انسـانجهاد ابتدايى در مواردی است كـه عـّده

دارنـد بـه دفـاع از ايـن گـروه در چنـين مـواردی مسـلمانان وظيفـه . از خويش را نداشته باشند

اگر بـا داشـتن توانـايى سـاكت بنشـينند در واقـع بـه ظـالم كمـك كـرده و مرتكـب  بپردازند و

قــرآن كــريم بــا صــراحت و جــديت از ايــن جهــاد كــه در حقيقــت . انــدكــار غيراخالقــى شــده

-كننــدگان در ايــن امــر را ســرزنش كــرده همــان دفــاع از مظلــوم اســت، طرفــداری، و سســتى

جـاِل َو النسـاِء َو الِْولْـداِن َو مـا لَُكـْم ال ُتقـاتُِلوَن ِفـى َسـبِ «: است َو الُْمْسَتْضـَعِفيَن ِمـَن الر ِ يِل اّهللاٰ

ـالِِم َأْهُلهـا َو اْجَعـْل لَنـا ِمـْن لَـُدنَْك َولِيـا َو اْجَعـ نا َأْخِرْجنا ِمْن هـِذِه الَْقْريـِة الظِذيَن يُقولُوَن َرب ْل ال

در   )ع(و ســخنان ائمــه ) ص(لــى پيــامبر اكــرم عم ســيره). 75: نســاء(» لَنــا ِمــْن لَــُدنَْك َنِصــيراً 

بــرای نمونــه، از رســول اكــرم . خصــوص حمايــت از مظلومــان نيــز بســيار فــراوان و گوياســت

ــْم يجبــه فلــيس «: نقــل شــده كــه فرمودنــد) ص( مــن َســِمَع ُرجــًال ينــادی يــا للمســلميَن َفَل

  ).2/164: 1365الكلينى، (» بمسلم

  :گويدباره مى مطهری در اين

است طـرف بـا مـا نخواهـد بجنگـد ولـى مرتكـب ظلـم فـاحش نسـبت ممكن 

هـای اسـت و مـا قـدرت داريـم آن انسـانها شـده  به يـك عـّده افـراد انسـان

اگـر نجـات نـدهيم در  دهـيم؛  انـد، نجـاتديگر را كه تحت تجاوز قـرار گرفتـه

يـا در جـايى  ايـم؛ واقع به ظلم ايـن ظـالم نسـبت بـه آن مظلـوم كمـك كـرده

كسى بـه مـا تجـاوز نكـرده ولـى از مـردم ديگـر كـه ممكـن اسـت كه هستيم 

هـا نسـبت بـه  ، انـواع ظلم... مسلمان باشـند و ممكـن اسـت مسـلمان نباشـند 

آيـا بـرای مـا جـايز اسـت  اند ولى فعـًال بـه مـا كـاری ندارنـد؛ آنها مرتكب شده

كه به كمـك ايـن مظلومـان مسـلمان بشـتابيم بـرای نجـات دادن آنهـا؟ بلـه، 

  ). 47: 1379مطهری، (جايز است بلكه واجب است اين هم 

  .اند هاست كه ظالمان تضييع كرده در واقع هدف اين جهاد احقاق حق فردی يا ملّى انسان

نيـز در چـارچوب همـين هـدف قابـل بررسـى اسـت؛ چراكـه هـدف ) عج(قيام امام مهدی 

فـر و نفــاق و قســط و عـدل و علـم و امـن در جهــان و رفـع ظلـم و ك از قيـام حضـرت، اقامـه

ــاك ــتمگران و پ ــارت س ــعفان از اس ــات مستض ــدان و نج ــود مفس ــوث وج ــين از ل ــازی زم س

نيل به ايـن هـدف مبـارزه بـا همـه عناصـر فسـاد و تبـاهى و سـوءنيت و  الزمه. گمراهان است

اسـت كـه چـرا امـام زمـان اشكالى كه ممكن اسـت در اينجـا مطـرح شـود ايـن . انحراف است
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ران و مشـركانى كـه بـه ظـاهر مـزاحم سـاير افـراد بشـر نيسـتند و بـه با آن دسته از كاف) عج(

نيز خواهـد جنگيـد و ايـن جنـگ را تـا از بـين رفـتن كامـل كفـر  اند،  زندگى فردی خود سرگرم

و شرك ادامه خواهـد داد؟ پاسـخ اينكـه در همـه احكـام و تكـاليف ديـن اسـالم، مصـالح فـرد 

ى مقيـد بـه آن احكـام و تكـاليف نباشـند لحـاظ شـده اسـت و اگـر كسـان -توأمـان –و جامعه 

انـد و آن مصـداق بـارز ظلـم برخالف مصالح فردی خود و نيز سـاير افـراد اجتمـاع اقـدام كـرده

فسـاد را در  كنـد زمينـهمـثًال زن كـافری كـه حجـاب را رعايـت نمـى. به خود و ديگران اسـت

نهـد در حقيقـت نمـى دينـى كـه بـه حرمـت ربـا وقعـىآورد و يا مرد بـىجامعه فراهم مى همه

: 1379خراســانى، (انــد  رســاند، پــس كفــار و مشــركان ظالمبــه ســاير افــراد جامعــه ضــرر مــى

ــام   و اصــوالً ) 380 ــه همــين جهــت جهــاد ام ــم الزمــه الينفــك كفــر و شــرك اســت و ب ظل

تا محو كامل همـه مظـاهر ظلـم در جهـان ادامـه خواهـد يافـت و در واقـع جهـاد ) عج(مهدی 

ها در ســطح جهــان  ز بــه جهــت رفــع ظلــم و احيــای حقــوق همــه انســاننيــ) ع(بــزرگ امــام 

  .است

ــگ ــا جن ــاد اســالمى ب ــان جه ــاهوی مي ــاوت م ــه تف ــران اســالمى ب ــای يكــى از متفك ه

طلبـــى  در اســـالم مقصـــود از جنـــگ توســـعه«: نويســـدغيراســالمى اشـــاره كـــرده و مـــى

ــه  ــا و ب ــعاف آنه ــتثمار و استض ــر و اس ــع ديگ ــر جوام ــلّط ب ــتى و تس ــت آوردن امپرياليس دس

بازارهــای تجــاری نيســت، بلكــه جهــاد در اســالم فقــط بــه ســبب حمايــت از آزادی و حقــوق 

  ).120: 1346عزام، (» هاستانسان

اگر اشكال شود كه با توجـه بـه اينكـه جهـاد در اسـالم بـه جهـت رفـع ظلـم اسـت، چـرا 

جهـاد يـا كننـد، در پاسـخ بايـد گفـت مسـئله های اسـالمى اقـدام بـه جهـاد نمـى امروزه دولت

صلح تابع شرايط زمان و به تشـخيص ولـى امـر مسـلمانان اسـت تـا او بـر اسـاس مصـلحت و 

روابـط كنـونى مسـلمانان بـا كشـورهای . المللـى بـه جنـگ يـا صـلح حكـم كنـد اقتضائات بين

ــدات و پيمان ــر اســاس معاه ــای بين غيراســالمى ب ــى ه ــى اســت و م ــوعى الملل ــوان آن را ن ت

بـس و نـه بـه معنـای اعتـراف بـه سـيادت صلح بـه معنـای آتـش آميز دانست؛ لكنروابط صلح

َو ِإْن َجَنُحــوا «يكــى از عالمــان اســالمى ذيــل آيــه ). 117: 1382آل نجــف، (و حاكميــت كفــار 

ــْلِم َفــاْجَنْح لَهــا امــا اطــالق اســت طريــق بــر اگرچــه فــاجنح«: نويســدمــى) 61: انفــال(» لِلس 

 باشـد صـلح خـالف در مصـلحت اگـر چـه امـام؛ يـا) ص( پيغمبـر به مصـلحت است مخّصص

ــد صــلح ــانى، (» نكن ــه ). 4/215: 1336كاش ــوط ب ــافران را من ــا ك ــز صــلح ب شــيخ طوســى ني

  ).5/150: تا طوسى، بى(مصلحت دانسته است 
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) عـج(به گـزارش روايـات، در زمـان ظهـور، ايـن مصـلحت برداشـته شـده و امـام مهـدی 

  .پا خواهد خواست عيار تا رفع همه مظاهر كفر و ظلم به به جنگ تمام

  گيری نتيجه

صحيح، تعّقل،  يابى به حقيقت و عقيده آيد كه از نظر قرآن راه دستاز آنچه گفته شد به دست مى

های غيرمعتبر در انتخاب ديـن و عقيـده از  تقليد كوركورانه و پيروی از گمان. تدبّر و تحقيق است

جبار در دين را مطلوب و موّجه ندانسـته نظر قرآن محكوم است و قرآن كريم به هيچ رو اكراه و ا

به همين جهت حكم جهاد و قتـال در قـرآن بـه سـبب وادار كـردن . و به آن توصيه نكرده است

ها به پذيرفتن اسالم نيست؛ بلكه جهاد در قرآن به طور مطلق جنبـه دفـاعى دارد، و جهـاد  انسان

جهاد دفاعى اسـت، و مسـلّم اسـت كـه اند، در واقع همان  ابتدايى هم، كه برخى علما به آن قائل

تـوان بـه خـاطر  دفاع امری كامًال فطری و عقاليى است و هيچ فرد، گروه، مكتب و دينى را نمى

  .طلبى محكوم كرد دفاع به خشونت
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6    Abstract 
An Analysis and Critique of Iranian Heritage in the View of Mohammad 'Abed 
Al-Jaberi 

  Hamzeh Ali Islaminasab 

Mohammad 'Abed Al-Jaberi was one of the most famous thinkers in Arab world, 
who tried to solve cultural and political problems and crises of that world 
through providing new solutions. By writing the book Al-'Aql Al-Akhlaqi Al-
Arabi (Arabic moral reason), he tried to analyze and criticize Iranian and Sufi 
heritage through a completely critical look. He concluded that all backwardness, 
miseries, and moral-value degradation in all Islamic societies were rooted in 
Ardshir's thoughts- the ethics of obedience- and that if Arab rulers make a 
mistake, they should not be reproached; rather, Ardshir and his thoughts should 
be reprehended. The present paper reviews many critiques directed against Al-
Jaberi's, some of which are as follows: ethnocentrism, irrelevant and widespread 
prejudgments, selective use of source and inability or access to different sources 
of each heritage. 

Key words: Mohammad 'Abed Al-Jaberi, Iranian heritage, Arabic moral 
reason, Persian moral heritage, the ethics of obedience.  

A Criticism of the Idea that Violence Mentioned in Quranic Verses of Jihad is 
Immoral 

Ja'far Nekoonam 
Maryam Karimitabar 

The injunction of Jihad which is mentioned in several verses of the holy Quran 
has made some opponents of Islam to regard it a clear instance of bellicosity and 
violence, which is legislated with the aim of imposing beliefs on men. Explaining 
the view of the Quran about freedom of thought, the present paper examines 
Quranic verses of Jihad with regard to their historical context and occasions of 
revelation, and proves that Jihad as mentioned in the Quran is completely 
defensive and the verses of Jihad never indicate violence-seeking of the Quran 
and imposition of Islam on men. Therefore, the Quran cannot be accused of 
affirming and legislating immoral injunctions. 

Key words: violence, Jihad, immoral, imposition of belief, defensive Jihad.   
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this regard, philosophers have greatly discussed the question whether soul is 
immaterial and non-physical or material and physical? The present paper seeks 
to investigate the position of choice and, consequently, moral responsibility 
according to these two theories about soul. 

Key words: soul, mind, mental states, ethics, choice, dualism, physicalism. 

An Analysis and Explanation of the Concept of Forgiveness 

Zeynab Salehi 

Forgiveness is one of the moral concepts, which is often proposed as a virtue by 
modern philosophy of ethics. In Greek and Roman moral thought, this concept 
was not discussed as a main virtue and Greeks did not regard it among four 
virtues. With the advent of Jesus Christ and emphasis put on man's sinfulness by 
Christianity, this virtue strengthened and gradually proposed as an important 
and serious virtue in modern and contemporary period. Under the influence of 
Christ's teachings and psychological trends, some emphasized on unconditioned 
forgiveness while others believed that unconditioned forgiveness can have many 
immoral consequences. Therefore, they issued philosophical and moral 
warnings. Confrontation between these trends caused different discussions, the 
most important of which was the question: what is conceptually meant by 
forgiveness and what is its nature? Thus moral, philosophical, theological, 
psychological, metaphysical, linguistic, biological, political and social dimensions 
of forgiveness were taken into consideration, and exploration on these 
dimensions contributed, to some extent, in elaborating this concept. The present 
paper reflects a part of these attempts to explain the nature and essence of 
forgiveness and seeks to contribute in elaborating on this concept by mainly 
using conceptual analysis and in the form of some independent points. 

Key words: forgiveness, pardon, tolerance, moral concepts, virtue, moral 
mistake. 

A Critical Review of Ethics in Friedrich Nietzsche's View 

Mohammad 'Anbarsooz 
Ja'far Morvarid 

Nietzsche's philosophy may be regarded as the most all-inclusive and most 
ambiguous philosophy of history, of which different-and sometimes 
contradictory-understandings and interpretations are made. No doubt, however, 
ethics is the most important field on which Nietzsche has exerted influence. The 
consequence of his teachings in this field is the change of past generation's moral 
standards. Nietzsche claims that he intended a new type of ethics and calls it the 
ethics special for superhuman. The present paper tries to study Nietzsche's moral 
views based on the most coherent and justified interpretation and evaluate the 
criticisms directed against this interpretation and the scale of their correctness 
and incorrectness.  

Key words: Nietzsche, ethics, life, superhuman, will. 



4    Abstract 
observing the rights of animals and "divine chastisement" for violating their 
rights, and refer to other worldly and spiritual rewards. If men fail to observe the 
rights of animals they will commit sin and will be punished in the day of 
resurrection. Islam's attention to animals is general and includes those animals 
whose meat in forbidden to eat and those which are dying. In addition to 
referring to the rights of animals, Islam points to the reasons of injunctions 
related to animals. 

Key words: rights, animals, Islam, environmental ethics. 

A Criticism of Iris Murdoch's Moral System in Farabi's View 

Amir Abbas Alizamani 
Shirin Taleghani 

Virtue-based ethics, which had been totally obsolete in modern times, was 
revived by some western thinkers including Iris Murdoch in the second half of 
20th century. Of course, Murdoch's exposition of this type of ethics has unique 
aspects. Farabi's moral system is also considered as an instance of virtue-based 
moral system. The present paper seeks to compare the components of Farabi's 
moral systems with those of Iris Murdoch's system and examine their similarities 
and differences. It taken for granted that there are many similarities between 
these two systems, because Farabi's moral system is completely Aristotelian and 
Murdoch's system is to some extent Aristotelian and to some other extent 
Platonic. However, there are considerable differences between these systems. In 
fact, non-actualized critiques directed by philosopher like Farabi against a 
thinker like Murdoch are those critiques which a perfect Aristotelian can direct 
towards a thinker who integrates some Aristotelian components with some non-
Aristotelian ones. The present paper examines these critiques.  Comparing and 
contrasting these two systems is, in fact, a comparison between Aristotelian 
ethics and an instance of virtue-based ethics in 20th century and will greatly 
contribute to a better understanding of virtue-based ethics. 

Key words: Farabi, Iris Murdoch, virtue-based ethics, goodness, felicity, virtue, 
reality, value, imagination. 

An Explanation on Man's Free-will Based on the Nature of Soul or Mind in 
Islamic Philosophy and Contemporary Philosophy of Mind 

Mohammad Reza Behtash 

The problem of man's choice and free-will has always occupied man's mind. Its 
importance lies in its relationship with accountability and ethics, in such a way 
that the basis of man's responsibility and morality is the existence of choice and 
free-will in man. This problem can be studied from different aspects one of 
which is taking into consideration the nature of soul. The nature of soul or mind 
is discussed in both Islamic philosophy and western philosophy, particularly the 
philosophy of mind, which is considered a branch of analytical philosophy. In 
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Abstracts 
The Relationship between "Attention to God's Knowledge" and "Man's Self-
restraint" from the View of Quranic Verses and Traditions 

'Abdulhussein Kafi 
'Abdulhadi Mas'oodi 

According to traditions and Quranic verses, "man's attention to God's 
knowledge" has many good effects for him, among which moral effects seem 
more profound. "Attention to God's knowledge" not only results in "avoidance of 
vices" but also in" possession of virtues". "Avoidance of vices" means abstaining 
from sin, cruelty, whimsicality and the like. The Quranic verses and traditions 
refer to some of the more specific instances of these effects, such as avoiding 
meanness, backbiting, accusation, treason, self-glorification, and hypocrisy. 
There is a close relationship between this semantic field and some other 
semantic fields, such as the relationship between" the effects of attention to 
God's knowledge" and "effects of remembrance of God", which is "general and 
peculiar in some respects". 

Key words: theology, ethics, God's knowledge, vices, virtues, self-restraint, 
piety.  

Animals' Right from an Islamic Perspective 

Muhsen Jawadi 
Asghar Mas'oodi 

Islam puts great importance on animals' rights and doing justice towards them, 
considers these rights as "God's rights", and deems all people responsible for 
animals. One of most important rights of animals is their right of maintenance 
which includes food, shelter and treatment. Any act which bothers animals 
physically and mentally and cause them suffering, such as beating, cauterizing, 
mutilating, overloading, overriding, milking with nails, and hurting at the time of 
slaughtering are forbidden, because animals have consciousness and feelings. 
These acts are considered satanic and bad, while friendly, honest and just 
treatment of animals is always emphasized. Furthermore, cursing, deceiving and 
separating animals from their foals are disfavored and forbidden, while 
sheltering harmless animals which seek shelter in man's house is favored. 
Animals should be utilized properly and their right of mating should not be 
violated. Therefore, emasculating animals and making them to fight each other is 
disfavored. According to the injunctions of Islam, we are obliged to preserve the 
rights of animals. The holy Prophet of Islam (peace be upon him and his 
progeny) used any occasion to elaborate on animals' rights and the ways of 
preserving them. In addition, Islamic texts use the term "divine reward" for 
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