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یادداشتی از آیت الّل العظمی صانعی دمظّله

هنوز امام را رد بلندای 

اتریخ تمام انقالب اهی بشری می بینم،

 هنوز رد پهنای فلک، رفیاد رسای او را می شنوم 

و ره از گاهی با مهر و عطوفتش 

هب تأمل رد اندیشه زبرگ فقهی اش می نشینم.



در گفتگوی صفیر حیات با 
حجت االسالم والمسلمین

 دکتر داوود فیرحی

 جنـاب آقـای دکتـر؛ در ابتـدا تقاضـا می کنیم 
تعریـف مختصـر و کاربـردی از اخالق و سیاسـت ارایـه فرمایید.

بحـث اخـاق را بیشـتر بـه صـورت ُمنسـجم از ادبیـات ارسـطو به بعد   n
داریم. متفّکران مسـلمان هم به تبع یونانی ها، اخاق، سیاسـت، اقتصاد و مسـائل 
ایـن گونـه را ذیل حکمت عملی قـرار داده اند. حکمت عملی ترجمه  واژه ای اسـت 
یونانـی تحـت عنوان »فرانسـس= Francis« و منظور دانش هایی اسـت که به 
درد زندگـی انسـان می خورنـد. یعنـی اینهـا کّل دانش ها را به سـه دسـته تقسـیم 
می کننـد: دانش هـای نظـری که موضوعش مسـتقل از انسـان اسـت؛ دانش های 
عملـی که موضوعش خود عمل انسـان اسـت؛ و تکنولوژی. نام اّولـی را »تئوری« 
گذاشـته اند چـون کـه دنبـال ایـن هسـتند ببیننـد ذهن انسـان بـا بیـرون چگونه 
می توانـد منطبـق شـود؛ دومـی را فرانسـس» Francis« نـام گذاشـته انـد که 
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موضوعش نوعی تربیت اسـت؛ در واقع درسـت زندگی کردن. یعنی آدمی 
ایـن علـوم را یـاد می گیـرد تا به آن عمل کنـد و هدف این قسـم دانش ها 
را اصطاحـًا رسـیدن بـه آرامش یـا سـعادت می دانند، یعنی انسـان بتواند 
از زندگـی و تصمیمـات خـودش رضایت داشـته باشـد. »تکنولـوژی« هم 
کـه ابـزار اسـت. وقتـی که نـگاه می کنیم بـه این دسـته بندیهـا در واقع 
جنـس اخـاق و سیاسـت و اقتصـاد و علـوم اجتماعـی یکـی می باشـد و 
بـه طـور کلّـی َمقَسمشـان یکی اسـت و امـوری که َمقَسـم واحد داشـته 
باشـند بـا همدیگـر تضـاد بنیـادی ندارنـد بلکـه ویژگی هایشـان تفـاوت 
می کنـد. مثـًا در منطـق وقتـی کـه می گوییـم که انسـان حیـوان ناطق 
اسـت معنی اش این اسـت کـه در وضعّیت بیولوژیک و حیاتـی اش با بقّیه 
حیوانهـا فرقـی نـدارد و جنسـش یکـی اسـت. وقتـی هـم می گوییم که 
سیاسـت و اخـاق از جنـس علوم عملـی یا حکمت عملی هسـتند یعنی 
جنسـش واحـد اسـت و چیـزی هم که جنسـش واحد اسـت بـا همدیگر 
تضـادی ندارنـد و مختصـات فصلی اش فـرق می کند. اگر این طور باشـد 
در واقـع اخـاق را به عمل در حوزه فردی و سیاسـت را بـه عمل در حوزه 
مدنـی ترجمه می کنند. ُقدمـا از واژه اجتماع به دالیلی اسـتفاده نمی کردند 
کـه شـاید اآلن توضیحش الزم نباشـد. حـوزه مدنی یعنی حوزه شـهری؛ 
حـوزه شـهری کـه با غیـر، مرتبط اسـت. به این ترتیب دسـته بنـدی این 
بحـث از اینجـا در ادبیـات غربـی شـروع شـده اسـت. وقتی که اخـاق را 
ترجمـه می کننـد دو جـور ترجمـه دارد: یکـی واژه اِتیکـس)Ethics( و 
یکـی واژه مورالیتی )Morality( اسـت. ما در فارسـی این دو را ترجمه 
می کنیـم بـه اخـاق و ارزشهـای اخاقـی. در هـر دو صورت منظـور از 
اخـاق، مجموعـه قواعـدی اسـت کـه  آدمی به آنهـا ملتزم می شـود چه 
در حـوزه فـرد و چـه در حـوزه  اجتماع کـه قواعدش با هم فرقـی ندارند و 
فقـط حـوزه اش فـرق می کند یکی مدنی و یکی فردی تلقی شـده اسـت. 
ایـن مجموعـه ارزشها، ارزشهای جالبی هسـتند مثل صداقـت، انصاف، 
فتـوت و جوانمردی. این ارزش ها دوگانه های بسـیار مهمی هسـتند مانند: 
صداقـت در مقابـل دروغ، فتـوت در مقابـل ناجوانمـردی، ایثـار در مقابـل 
سـودجویی و کتمـان در مقابـل آشـکارگی. اینهـا در واقع ادبیاتی هسـتند 
کـه در دوگانه هـای یونانـی بـوده و وارد دنیـای مـا هم شـده اسـت. ُقدما 
و متأخریـن و حتـی اندیشـمندان ُمـدرن قبـول دارند که وقتـی از قاعده یا 
قواعـد اخاقـی سـخن می گوییم،  وجـه قاعـده، تغلیب اسـت و این طور 
نیسـت که اسـتثناء ناپذیر باشـد؛ مثًا وقتـی از صداقـت صحبت می کنند 
ایـن طـور نیسـت کـه صداقـت همه جـا نُـرم باشـد و بلکه بعضـی جاها 
اسـتثناپذیر اسـت ماننـد جایـی که صداقـت باعث صدمـه به حیـات، آبرو 
و نامـوس کسـی می شـود. در ایـن جـا می گویند کـه این اسـتثناءات هم 
تابـع  قاعـده و مؤیـد آن اسـت؛ منظـور این اسـت کـه هر قاعـده  ای یک 
فلسـفه ای دارد و اگـر اسـتثناء هم می شـود بـه خاطر همان فلسـفه اش یا 
به خاطر همان هدفش اسـتثناء می شـود و نمی تواند از هدفش جدا شـود. 
بـه عبـارت دیگر، ویژگی قاعده این اسـت که اسـتثناء را می پذیـرد، اّما اگر 
ایـن اسـتثناها را از قاعـده خـارج کنید خود قاعـده را به هـم می ریزید. این 
بحـث، بحـث حساسـی در اخاق اسـت و آنچه برای ما خیلی مهم اسـت 

و بـرای ُقدمـا هـم مهم بـود این بـود که این قواعـد اخاقی، تربیت سـاز 
هسـتند. منظـور از تربیـت این اسـت که آدمی عـادت می کنـد آن جوری 
کـه بایـد، زندگـی کنـد و ایـن تربیت هـم از تکرار نُرم ها ناشـی می شـود. 
فاسـفه اخـاق در یونـان که بیشـتر در حوزه سیاسـت هم کار کـرده اند 
ـ مثـل ارسـطوـ  حرفـی دارنـد کـه بـه نظـر می آید حـرف بسـیار مهمی 
اسـت و  آن حـرف ایـن اسـت کـه می گوینـد: آدم در فطرتـش میـل بـه 
اخـاق دارد اّمـا ایـن طـور نیسـت که ایـن میل لزومـاً فعلّیت هم داشـته 
باشـد؛ مثـًا آدمی دوسـت دارد در مبـارزه ای پیروز شـود اّما تـه وجدانش 
هـم دوسـت دارد یـک جور جوانمردانـه و با صداقت پیروز بشـود. جامعه با 
قانونگذاری هـا و قواعـدش فـرد را کنتـرل می کنـد و بـر این اسـاس فرد، 
مسـائل اخاقـی را دایـم تکـرار می کند و برایـش عادت ثانویه می شـود و 
آن وقـت دیگـر نمی تواند حّتی آنجایـی که جامعه یا قانـون، کنترلی روی 
او ندارنـد، خـاف اخـاق عمـل کنـد. مثالی بزنـم: قانون بسـتن کمربند 
در حـال رانندگـی را در نظـر بگیریـد یا راسـتگویی در حسـاب زندگی؛ اگر 
قانـون بـه گونه ای باشـد که برای کشـف خاف های فـرد جریمه بگذارد 
آن وقـت فـرد کمربنـد را می بندد یـا صادقانـه در زندگی خـود مالیاتش را 
می پـردازد. ایـن عمـل بـه قانـون تکرار می شـود تـا جایی که اگـر پلیس 
هـم نباشـد فکر می کنـد که اگر کمربنـد را نبندد دیگـر نمی تواند رانندگی 
کنـد، یـا اگر بـا صداقـت، خـود اظهـاری مالیاتی نداشـته باشـد نمی تواند 
زندگـی کنـد گرچـه مأمـور مالیـات هم باالی سـرش نباشـد؛ ایـن یعنی 

اخـاق دارد نهادینه می شـود.
  از همیـن جاسـت که می تـوان گفت 

میـان اخالق و سیاسـت همبسـتگی بر قرار می شـود؟
درسـت اسـت! از همین جـا ُقدما بیـن اخاق و سیاسـت رابطه   n
ای تنگاتنـگ ایجـاد کـرده اند و گفته اند که اگر سیاسـت درسـت نباشـد 
قواعـد اخاقـی نهادینـه نمی شـود و اگـر قواعـد اخاقـی نهادینه نشـود 
سیاسـت ثبـات نـدارد که اصطاحـاً در ادبیات منطقی ما بـه آن می گفتند: 
ارتبـاط معـی یـا دور معـی. بـر این اسـاس، رابطـه این دو کامًا گسسـت 
ناپذیـر اسـت. بنابـر این اگر در حوزه سیاسـت مشـکلی پیدا بشـود، قواعد 
اخاقـی می شـکند و افـراد، غیر اخاقی می شـوند و همین کـه افراد غیر 
اخاقی شـدند نظم سیاسـی یا ثبات هم به سـمت بی ثباتی و ناهنجاری 
مـی رود کـه اصطاحـاً در ادبیـات امـروز می گوینـد: از جا در رفتـن هر دو 

تایشان.
 اگـر ایـن همبسـتگی و وحـدت میان 
اخـالق و سیاسـت وجـود دارد، پـس مباحثـی کـه در حوزه 
نظـر یـا حـوزه عمـل می بینیـم کـه بـه یـک نحـوی تضاد 
میـان اخـالق و سیاسـت را نشـان می دهنـد، چـه علـت یا 

علت هایـی دارنـد؟
تقریبـاً می شـود گفـت کـه ایـن طور نیسـت. مـا در سـه، چهار   n
حـوزه بحـث تضـاد را داریـم کـه مطـرح شـده اسـت. یکـی در ادبیـات 
مارکسیسـتی بود. مارکسیسـت ها ایده ای را مطرح کردند بـه نام »اولویت 
هـدف بـر وسـیله« بعد گفتنـد اگر هدف ما کسـب قدرت باشـد، وسـایلی 
کـه در راسـتای کسـب قدرت اسـت، آن هـدف را توجیه می کننـد؛ بعد در 
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جاهـای دیگـر اسـامی دیگـری پیـدا کرد مثـل حفظ نظـام با هر وسـیله 
ای، کـه عمـًا بـا ایده مارکسیسـت ها تفاوتی نـدارد. در ادبیـات غربی هم 
یـک دوره ای پیـدا شـد به نـام ماکیاولیزم سیاسـی که معطـوف به کتاب 
شـهریار اسـت. ماکیاولـی آنجـا بحثـی را مطـرح می کنـد که اگـر هدف، 
کسـب قـدرت باشـد هر جایـی کـه ابزارهای اخاقـی مغایر قـدرت بودند 
تابـع قـدرت می شـوند. این بحث مّدتی مطرح شـد و بعدها هـم در ادبیات 
سیاسـی جهـان تحـت عنـوان رئالیـزم یا واقـع گرایـی سیاسـی از آن یاد 
کردنـد و اخاقی هـا را بـه عنوان ایده آلیسـت ها. ولی واقعّیـت این بود که 
ایـن یـک انحـراف از مسـیر اصلی مباحث سیاسـی بـود. به عنـوان نمونه 
می خواهـم عـرض کنم که خـود ماکیاولی در کتاب گفتارهـا، تحت عنوان 
گفتارهایـی دربـاره نخسـتین ده گانـه تاریخ تیتـوس لی لیـوس، وقتی که 
تاریخ تیتوس لی لیوس را شـرح می کرد بحثی را مطرح کرد که سیاسـت 
روی شـانه های اخاق ایسـتاده اسـت و برعکس. ایشـان این دور را طرح 
کرده که نه دور باطل بلکه دور سـازنده اسـت. در آن جا این حرف را گفته 
کـه نظم سیاسـی پایدار نمی شـود مگر اینکه شـهروند آزاد باشـد یعنی در 
واقـع شـهروند آزاد اسـت کـه نظـم سیاسـی را پایدار نگـه مـی دارد و بعد 
ایشـان یـک حرفی زده کـه آزادی در طبیعـت آدمی نیسـت، آزادی را باید 
در طبیعـت آدمـی کاشـت. این حرف خیلـی مهمی بـود، در واقع ماکیاولی 
حرفـش ایـن بود کـه نظام سیاسـی می توانـد قوانینی تنظیم بکنـد که به 
تدریـج ایـن قوانیـن آزادی را وارد ذهنیـت افراد جامعه کند تا اینکه انسـان 
احسـاس کنـد کـه آزاد اسـت. حرفش این بـود که می گفت نظم سیاسـی 
درسـت، وقتـی می مانـد که قوانین درسـتی وضع بشـود و شـهروندان آزاد 
بشـوند یعنـی قوانین، شـهروندان آزاد تربیـت کند. معنی قضّیه این اسـت 
کـه نظـم سیاسـی دارد یـک امـر مهـم اخاقـی را وارد تـک تـک افـراد 
می کنـد و بـه قـول خودشـان وارد فردّیـت انسـان می کند و بعـد می گوید 
کـه ایـن اتفـاق ُرخ نمی دهد مگـر اینکـه قانونگـذار، قانونگذار درسـتی 
باشـد. اتفاقـاً در آنجـا حرفـش مهم اسـت که می گویـد قانونگـذاری کار 
پیامبـران اسـت یعنی مقولـه قانونگـذاری خیلی مهم اسـت. بعضی جاها 
هـم می گویـد که  قانونگـذارـ  این مطلـب را از افاطـون می گویدـ  نباید 
خـودش مجری باشـد چـرا که در ایـن صورت بـه اقتضای اجـرا، قانون را 
تـراش می دهـد و در نتیجـه آن را خـراب می کنـد. وی در ادامـه میگوید 
که نظم سیاسـی مسـتقر و پایدار نمی شود مگر اینکه انسـانها آزاد باشند. 
مطلـب دوم ایـن اسـت که انسـانها بـا قوانین درسـت، آزاد می شـوند. در 
اینجـا ماکیاولـی بـرای آزادی، اولویـت را به امر سیاسـی می دهـد. در واقع 
اصـاح زندگی را از سیاسـت شـروع می کند و نه از فرهنگ یـا امور دیگر؛ 
یعنـی در سـاختن انسـان آزاد، اولویـت را بـه دولت می دهد. بعـد می گوید 
کـه ایـن قوانیـن ایـن قـدر بایـد تکـرار بشـوند و انسـانها عمـل کنند تا 
عـادت ثانویه شـان شـود. اصطاحـش کاشـتن آزادی اسـت. نظریه های 
لیبـرال نظریه هایی هسـتند کـه معتقدند انسـانها به طور ذاتی آزاد اسـت 
ولی این نظام سیاسـی اسـت که خرابشـان می کند. بنابراین منظور آزادی 
لیبـرال این اسـت که شـما اگر این موانـع را بردارید آدم آزاد می شـود، ولی 
نظـر ماکیاولـی بر خـاف آنها اسـت. ماکیاولی در سـّنت مسـیحی حرف 

می زنـد و حـرف دیگـری دارد و می گویـد: شـما ایـن موانع را هـم بردارید 
تا انسـانها آزاد نباشـند احسـاس آزادی نمی کنند و اگر این نظم برداشـته 
شـود هرج و مرج پدید میآید و برداشـتن نظم اسـتبدادی، فقط آنارشیسـم 
درسـت می کنـد. پس در واقـع آزادی لزوماً فقدان مانع نیسـت بلکه آزادی 
ایجـاد یـک انگیـزه اسـت در آدمها کـه این انگیـزه را دولت ایجـاد می کند.

ایـن  بنابرایـن کسـی کـه در رأس   
قـدرت و دولـت قـرار می گیـرد بایـد فـردی اخالقـی باشـد.

n  نـه تنهـا بایـد فـردی اخاقی باشـد بلکه الزم اسـت هنـر تبدیل 
اخـاق بـه قوانیـن را هم داشـته باشـد تا ایـن قواعـد و قوانیـن بتوانند در 
جامعـه جـاری و تکثیـر بشـود و دیگران هـم مثل فرمانـروا بشـوند. البته 
ماکیاولـی معتقـد اسـت که وجـود چنیـن فرمانـروای اخاقی یـک اتفاق 
اسـت کـه اگـر در جامعـه ای بخـت یارشـان باشـد یـک چنیـن حاکمی 
ممکـن اسـت پیـدا شـود. معمـواًل در جوامـع، بـه طـور اتفاقـی رهبـران 
فضلیتمنـد )virtue( پیـدا می شـوند کـه بافاصلـه بعـد از آنهـا هـم 
اوضـاع نابسـامان می شـود. البتـه اگر جامعه این بخت را داشـته باشـد که 
رهبـران فضیلتمنـد در پی هـم بر جامعـه حکومت کننـد در این صورت 
نسـلی شـکل می گیرد کـه با قوانین درسـت، تربیت شـوند و ایـن قوانین 
بتوانـد انسـانها را اخاقـی کند، آن وقـت چرخه کامل می شـود و همین 
انسـان اخاقـی، نظـم سیاسـی را شـکل می دهـد. ایـن حرفی اسـت که 
ماکیاولـی در گفتارهـا می زند و شـبیه همین حرفها را دیگـران هم دارند. 
حتـی در ادبیـات وحیانی هم بحث همین گونه اسـت. اصًا فلسـفه نبوت 
به خاطر همین اسـت که بتوان  نظم شایسـته ای را تبدیل به قوانین کرد 
و ایـن قوانین، توسـط افراد جامعه مرتب عمل شـوند تا نهادینـه گردند. در 
ادبیـات دینـی مـا هم مفهوم شـریعت همین اسـت یعنـی پیدا کـردن راه. 
در ادبیـات ایرانـی هـم آییـن یعنـی راهی که قاعده مند شـده اسـت. اینها 
را در واقـع می شـود گفـت کـه قوانین یونیورسـال و جهانی هسـتند. حاال 
ممکن اسـت در دنیا یک جا کسـی دنبال فیلسـوفی برود که چنین کاری 
بکنـد، در جـای دیگـر متفکر سیاسـی مثـل ماکیاولـی در پـی فرمانروای 
فضیلتمنـد مـیرود که اخاق مردانگی داشـته باشـد، یکـی دنبال پیامبر 
اسـت کـه چنیـن کاری را انجـام بدهـد. در واقـع مسـأله از همیـن قانون 
شـروع می شـود کـه قانون باید انـدک اندک بـه نُرم اخاقی تبدیل شـود. 
در نظرّیه هـای کاسـیک و جدیـد حرف بسـیار مهمی زده می شـود و آن 
حـرف ایـن اسـت کـه در واقـع اخـاق فـردی و اخـاق در سیاسـت هر 
دوتایشـان از جنـاق واحـدی جدا شـده اند و از جنس واحدی شـکل گرفته 
انـد. اّمـا در مقایسـه بین این ارزش، اولویت با سیاسـت اسـت، چون گفتند 
کـه ایـن سیاسـت اسـت کـه با وضـع قوانیـن درسـت و پشـتیبانی از این 
قانونهـا، جامعه را به سـمت اخاقی شـدن میبرد. البته ممکن اسـت در 
ابتـدا مـردم عـادی از ترسشـان قوانین را انجـام دهند اما بـه تدریج عادت 

می کننـد و نظـم شـکل می گیرد. 
 بـا ایـن دیـدگاه در حقیقت سیاسـت 

ابـزاری برای اخالقی سـاختن شـهروند اسـت؟
بلـه در واقـع سیاسـت هم ظرفی اسـت برای اخـاق و هم ابزار   n
بزرگی اسـت برای اخاق. چونکه اگر بنا باشـد که انسـان اخاقی نباشـد 
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فلسـفه سیاسـت، محّقق نمی شـود. اقتصاد هم ابزاری اسـت برای اخاق؛ 
چـرا کـه در واقع آدمی دنبال این اسـت که آرامشـی در هسـتی پیدا کند.

 حتـی دیکتاتورهـا هم ایـن گونه فکر 
؟ می کنند

بلـه در واقع همه شـان این طوری هسـتند یعنی فلسـفه اصلی   n
همیـن اسـت منتهـا راه گـم می شـود. مثـًا فـرض کنیـد که کسـی که 
حریـص می شـود در جمـع کـردن پـول، این فرد همیشـه دنبال سـعادت 
اسـت فقـط مصداقـش را گـم کـرده و هیـچ فرقـی نمی کند با کسـی که 
حریـص اسـت در قـدرت و عمـًا فرقـی ندارنـد چـون هـر دو نفـر دنبال 
آرامـش هسـتند. حرفـی که برخی از فیلسـوفان مثـل مارکـس و امثال او 
می گوینـد کـه اگـر ثـروت از یـک حـّد قاعـده مندی خـارج بشـودـ  البته 
منظـور حجـم ثـروت نیسـت بلکه بـه قاعده نبـودن خـود ثروت اسـتـ  
آن وقـت این سـرمایه مالک خـود را تبدیل بـه ابزار خودش می کنـد. واژه 
ای کـه مارکس به کار می برد، الیناسـیون اسـت. الیناسـیون یعنی مسـت 
شـدگی از خـود و بیگانگـی، یعنـی آدمی تبدیل می شـود به ابزار پـول. در 
نتیجـه، هـدف نظـم سیاسـی و همیـن طور هـدف اقتصـاد به طـور کلّی 

انسـان است. 
 دیـدگاه ماکیاولـی در کتـاب گفتارهـا  
بـا دیدگاههـای او در کتـاب شـهریار در بـاره رابطـه اخالق 
و سیاسـت اختـالف دارد. ایـن تفـاوت دیدگاه چگونـه قابل 

اسـت؟ توجیه 
n  ظاهـر قضّیـه این اسـت کـه دیدگاه برخـی محققان ما نسـبت به 
شـهریار درسـت نیسـت. کتاب شـهریار ماکیاولی در واقع مقدمـه ای برای 
اسـتقرار یک نظم در جامعه ای اسـت که هنوز نظمی در آن مسـتقر نشـده 
و سیاسـت، وضعیـت جنگـی دارد و وقتـی هـم سیاسـت، وضعیت جنگی 
دارد ایـن قاعده مطرح اسـت که »الحرب خدعة«؛ یعنی در واقع شـهریار، 
سیاسـت هدایـت جنگ اسـت نـه اداره شـهر، در حالی که کتـاب گفتارها 
سیاسـت اداره شـهر اسـت و ایـن دو بـا هـم به شـدت فـرق می کنند چرا 
کـه در جنـگ شـما خدعـه و فریب و خیلـی چیزهای دیگـری دارید چون 

کـه خود شـما هم بـه نوعی بـا ُخدعه مواجه هسـتید.
کتـاب  زمـان  ایتالیـای  شـده  نقـل   
شـهریار دههـا خـرده حکومـت داشـت و تکـه تکـه شـده بـود. 

n  درسـت اسـت و در واقـع یـک دولـت واحـد فراگیر شـکل نگرفته 
بـود تـا جامعـه را اداره کنـد. بحـث ماکیاولی در کتـاب شـهریار مربوط به 
ماقبل شـهر اسـت.  اصًا در دوره ای شـهریار مهم شد که شرایط استعمار  
وجـود داشـت و در اروپـا، دولتهـای ملـی داشـتند شـکل می گرفتند ولی 
در حـال حاضر این طور نیسـت و هیچ کشـوری اآلن به ادبیـات آن دوران 

نگاه  مثبـت ندارد.
 اگـر ایـن دیـدگاه درسـت باشـد که 
یـک وحـدت )و حتی تقـدم( میان اخـالق و سیاسـت وجود 
دارد و سیاسـت ابـزاری بـرای اخـالق اسـت پـس حـرف 
صوفی هـا یـا حتـی سـکوالرها چگونه قابـل فهم اسـت که 
نسـبت داده شـده صوفی هـا در رابطه با سیاسـت البشـرط 

هسـتند حتـی می گوینـد باید گوشـه نشـینی 
کـرد و از سـویی سـکوالرها نسـبت بـه دیـن 

هستند؟ البشـرط 
یونـان  از  فلسـفی کاسـیک  ادبیـات    n
تـا اآلن بیشـتر فـرض شـان بـر این اسـت که 
انسـان در جامعـه، انسـان اسـت و انسـان خارج 
از شـهر یـا خـدا اسـت یـا َدد؛ یعنـی گـرگ و 
موجـودی وحشـی. مفهومـش ایـن اسـت کـه 
انسـان، انسـان بودنـش در شـهر اسـت. ایـن 
نظرّیه البته مخالفانی دارد که لیبرال ها هسـتند، 
چـون لیبرال هـا معتقـد هسـتند کـه انسـان ها 
می تواننـد خودشـان را بـدون شـهر هـم اداره 
کنند، چرا که شـهر فقط برای بهزیسـتی اسـت. 
در حالـی کـه نظرّیه ماکیاولی، یونانی و بخشـی 
از نظرّیـه مسـیحی و بخـش بزرگـی از نظرّیـه 
اسـامی فـرض شـان بـر این اسـت که شـهر 
برای زیسـتن اسـت. یعنی تا اصل شـهر نباشـد 
زیسـت ُرخ نمی دهد و شـاید هم به همین دلیل 
اسـت که در سـخنان حضرت امیـر)ع( آمده که 
می فرماینـد:» البُـد من امیـر بـٍرّ او فاجٍر« یعنی 
نظـم بـد هـم از بـی نظمی بهتـر اسـت. منتها 
بحث این اسـت که برای تأسـیس نظـم به چه 
قیمتـی و وسـیله ای متوسـل شـویم و در واقـع 
بحـث در آنجـا دارد خـودش را نشـان می دهـد؛ 
یعنـی مـا می توانیـم مثـًا بـرای حفـظ امنیت 
مردم آزادی شـان را بگیریـم؟ این بحث در واقع 
یـک معادلـه ای اسـت کـه در حـوزه سیاسـت 
شـکل می گیـرد و بـه همیـن دلیل هم هسـت 
کـه از افاطـون خیلی ها نقل کردنـد - به رغم 
گرایش هـای اقتدارگرایـی کـه افاطـون دارد - 
کـه می گویـد: سیاسـت اداره آزادانه انسـان های 
آزاد اسـت، اداره نباشـد سیاسـت نیسـت، آزادانه 
نباشـد بردگـی اسـت و اگـر انسـان نباشـد گلّه 
اسـت. بنابراین آنچه که شـهر را، شـهر می کند 
این اسـت که چـه جـور انسـان های آزاد، آزادانه 
اداره بشـوند. ایـن حرفی اسـت کـه ماکیاولی در 
گفتارهـا می زنـد کـه اصًا چـه طور می شـود و 
چه باید کرد که انسـان آزاد بشـود و بعـدا آزادانه 
اداره بشـود؟ آن وقت اولویت هـا را بیان می کند. 
در حالـی کـه در ادبیـات لیبرال هـا و بعضـی از 
اهـل تصـّوف، اولویـت را بـه فـرد می دهند که 
اّول بایـد فرد اصاح بشـود. حـاال کدامش مهم 
اسـت و اولویـت دارد بایـد انتخـاب کـرد. ولـی 
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بسـیاری از بزرگان حتی آنهایی که نسـبتاً گرایشـات دموکراتیک و لیبرال 
هـم دارنـد آنهـا هـم اولویـت را بـه سیاسـت داده اند مثـل نائینـی. اما در 
مورد سـکوالرها؛ سـکوالرها بحـث اخـاق را حذف نمی کننـد، مهم این 
اسـت که آنها می گویند اخاق امری فرادینی اسـت یعنـی از درون ادبیات 
دینـی اخـاق در نمی آیـد. اتفاقـاً فکر می کنم کـه در بین دیـن داران هم 
بعضـی مواقـع چنین حرفـی وجـود دارد که ارزش هـا، ارزش هـای  جهان 

هستند. شمولی 
 بـه نظـر می رسـد آنچه کـه ماکیاولی 
در کتـاب گفتارهـا در بـاره تربیـت انسـان های آزاد مطـرح 
می کنـد یـک فراینـد زمان بری اسـت تـا انسـان قاعده مند 
شـود. پرسـش این اسـت که بـه عنـوان یک عمـل موقت 
و اورژانسـی آیـا سیاسـت و دولـت می توانـد یـک سـری 
نُرم هـای اخالقـی را بر جامعـه الزام نماید ؟ همین پرسـش 

در حکومـت دینـی بـه نحو ویـژه هم مطرح اسـت.
n بـر خاف نظریـه رایج، عـادت زیاد زمان نمی خواهـد. فرض کنید 
کـه آدم دو بـار چایـی را تـرک کنـد یـواش یـواش بـار سـوم رغبتش کم 
می شـود یعنـی ضریـب رغبت، ضریب مسـاوی نیسـت بـار اّول که ترک 
می کنـد حـرص زیـادی دارد بار دوم ممکن اسـت این حـرص بیاید هفتاد 
و پنـج در صـد و بار سـوم دیگـر در حد پنجـاه درصد تا به مـرور رغبت به 

صفر می رسـد.
 اگـر حاکمیـت الـزام به تـرک کند آیا 

حـرص و رغبـت به انجام بیشـتر نمی شـود؟  
n ایـن بحـث مطرح هسـت کـه »االنسـاُن حریٌص علی مـا ُمنع« 
ولـی سـخن از الزام هـای نظامـی اسـت کـه توجیـه ایـن الزامهـا در خود 
نظـام سیاسـی هسـت؛ یعنـی وقتـی الزامـی از ناحیـه دولت پیدا می شـود 
آدمـی احسـاس می کنـد کـه در آن نفعی وجـود دارد. مثًا بسـتن کمربند 
در هنـگام رانندگـی، بـا دادن مالیات فرقش این اسـت کـه پلیس می گوید 
کمربنـدت را ببنـد! آدم می گویـد ایـن که برای او سـودی نـدارد و احتمااًل 

بـه سـود خـودم هسـت و در ایـن صـورت شـهروند آن را می پذیـرد. در 
حقیقـت، نظام توجیهی که پشـت این دسـت از الزام اسـت، ایـن را فطرت 
آدم می فهمـد. اّمـا وقتـی که دولـت الزاماً می گویـد مالیات بده، چـون آدم 
نمی دانـد ایـن مالیـات سـودش چـه زمانـی بـه آدم برمی گـردد یـا اصًا 
سـودی دارد یـا نـه مثل بسـتن کمربنـد، به راحتـی قبـول نمی کند چون 
کـه احسـاس می کنـد فعًا ثروتـش دارد از دسـت می رود. اما اگر کسـانی 
کـه مالیـات می گیرنـد و آن را الزام می کننـد، نظام توجیه آنها هم شـفاف 
باشـد و بـه عیـان و سـمع و نظـر مردم برسـد، مثـًا ببینند فان جـاده یا 
پـارک از پـول مالیـات پرداختـی احـداث شـده، در این صـورت ایـن الزام 
عـادت را درسـت می کنـد. بـه همین دلیل اسـت کـه در حوزه  سیاسـت، 
صداقـت مهـم اسـت. اگر جایـی صداقت شـکل بگیرد ایـن اصطاح هم 
برمـی گـردد بـه واژه ای به نام حکمرانـی خوب؛ حکمرانی خـوب در واقع 
هـم الزامـش شـفاف اسـت و هـم نتایـج الزامـش شـفاف اسـت. بـه این 
ترتیـب وقتـی کـه ماکیاولی در کتـاب گفتارهـا از قانـون صحبت می کند 
ایـن چنیـن قانونـی را می گوید؛ یعنـی قوانینی کـه نظام توجیهـش برای 
موضـوع قانـون کـه فـرد اسـت روشـن می باشـد. بنابرایـن دولت بـه فرد 
نمی گویـد چـون مـن می گویـم اطاعت کـن بلکه مـن می گویـم اطاعت 
کـن بـه این دلیل کـه صادقانه و بالعیان برایت روشـن شـده اسـت. یعنی 
در واقـع حاکمـی کـه در مـدت زمامـداری خـود صـادق باشـد در پـی آن 
اصطاحـًا نظامـی پیدا می شـود به نام اعتماد. یعنی اگر شـما بـر فرض ده 
قانـون را احسـاس کردید که توجیـه دارد، قانون یازدهـم و دوازدهم خیلی 
دیگـر نیـاز بـه دلیـل و توجیه نـدارد چون شـما نسـبت به حاکـم و قانون 
چیـزی پیـدا کردهاید به نـام اعتماد یا تراسـت)trust(. تراسـت یا اعتماد 
مفهومـش ایـن اسـت که بـا اینکه مـن نمی خواهم به مـن توضیح بدهی 
اّمـا می دانـم کـه اگر توضیح خواسـتم، قطعا توضیـح دارد. به عنـوان مثال 
دربـاره صداقـت یـک حاکم، مـن می دانم و اطمینـان دارم وقتـی او حرف 
می زنـد راسـت می گویـد به همیـن دلیل نمی پرسـم آیا راسـت می گویی؟  
اّمـا اگـر هم بپرسـم همین اتفـاق خواهـد. اوبامـا روزی در مدرسـه ای در 

نهتنهابایدفردیاخالقیباشدبلکهالزماست
هنرتبدیلاخالقبهقوانینراهمداشتهباشد

تااینقواعدوقوانینبتواننددرجامعه
جاریوتکثیربشودودیگرانهممثلفرمانروابشوند.
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آمریـکا رفتـه و گفـت: آن موقعـی کـه ما بچـه بودیم می توانسـتیم خیلی 
چیزهـا را پنهان کنیم اّما شـما تبلـت دارید، اینترنت داریـد، اگر می خواهید 
رئیـس جمهـور شـوید از همیـن حاال حـواس تان جمـع باشـد. وقتی که 
چنیـن بچـه ای که از حاال شـروع می کند حواسـش جمع باشـد بـه مرور، 
صداقـت برایـش عـادت شـده و بـه قاعـده تبدیـل می شـود. البتـه چنین 
آدمـی ممکـن اسـت اگـر بـه جایـی دیگـر کوچ کنـد کـه در آنجـا وقتی 
راسـتگو باشـد ضـرر می کنـد چـرا کـه بـرای مـردم آن منطقـه عـادت و 
فرهنـگ نشـده، در ایـن صورت آهسـته آهسـته توجیـه پیـدا می کند که 

بـه مـرور دروغ بگویـد و مـی رود به سـمت رذایل. 
 در بُعـد الزام خود شـهریار و حاکم به 
رعایـت نرمهـای اخالقی، چه علـل و عواملـی می تواند مؤثر 
باشـد؟ ما می بینیـم که خیلی هـا در بُعد نظری ممکن اسـت 
حرفهـای اخالقـی زیبایی هم بزننـد اّما وقتی کـه به قدرت 

و ثروت رسـیدند جور دیگـری عمل می کنند!
در بـاره نکتـه ای کـه اشـاره کردیـد بایـد گفت همـه متفّکران   n
حـوزه اخاق فرضشـان این اسـت کـه نُرمهای اخاقی وابسـته بـه افراد 
نیسـتند، یعنـی ایـن گونه نیسـت کـه حاکـم چیـزی بگوید و مـن حرف 
دیگـری بزنـم، بلکه اخاق آن اسـت که در فطرت عمومی جامعه سـریان 
دارد یعنـی اخـاق یـک نُرم اجتماعی اسـت؛ مثـًا صداقت چیزی اسـت 
کـه حتـی دزد هـم صداقـت را می پذیرد و وقتـی می گویید که چـرا دزدی 

کـردی توجیـه می کند.
 بنابـر ایـن، مشـکل در ایـن جـا نوع 

برداشـت از صداقت اسـت؟
یعنـی صداقـت، دزدی نکـردن، امـوال مردم را غصـب نکردن و   n
خیلـی چیزهـای دیگـر، در نزد همـه افراد جامعـه عمل اخاقی اسـت این 
نشـان می دهـد کـه حاکم، منبـع اخاق نیسـت و منبـع اخاق بیـرون از 
مجموعه حکومت اسـت. سرچشـمه های اخاقی  در ارزشـهایی اسـت که 
در عمـق جامعـه وجـود دارد. بنابرایـن اگـر حاکم الـزام بکند بـه آن چه که 
ارزش اخاقـی اسـت، ایـن الـزام، الـزام مثبتـی اسـت و در همه جـای دنیا 
ایـن الزام، مثبت اسـت. در ادبیات ماکیاولی و متأخران و متفّکران سیاسـی، 
اخـاق از قوانین تولید شـدند. مثًا شـما چیزی دارید به نـام الزام به توقف 
پشـت خـط عابـر پیـاده؛ ایـن قانون اسـت کـه در صـورت تخلف، فـرد را 
جریمـه می کنـد، البته همین الـزام بعد از مّدتـی تبدیل به عادت می شـود. 

ایـن دیگـر الـزام اخاقی اسـت که ریشـه آن کرامـت عابر پیاده اسـت.
 در واقـع قانـون هسـت ولـی دیگـر 

جریمـه کننـده و پلیـس الزم نیسـت.
در واقـع ایـن شـهروندی که راننده اسـت دیگر به وجـه قانونی   n
توجهـی نمی کنـد بلکه به وجه انسـان بـودن آن عابر و حّق حیـات او نظر 
دارد، ایـن دیگـر عمـل اخاقی اسـت. متفّکرانی که اولوّیت را به سیاسـت 
می دهنـد، می گوینـد سیاسـت، ارزشهـای درسـت را کـه هنـوز درسـت 
هسـتند ولـی در جامعـه اجرا نمی شـوند تبدیل بـه قانون می کننـد و وقتی 
کـه ایـن ارزش هـا قانـون شـدند، در اثر تکـرار مداوم توسـط افـراد جامعه 
نُـرم اخاقـی می شـوند و دیگـر آن وجـه قانونی  حـذف می شـود و حّتی 

اگـر آن قانـون را هـم بردارنـد،  مـردم آن را رعایت می کننـد. نمونه دیگر 
مسـأله صداقت اسـت. بحثی وجود دارد تحت عنوان اینکه کسـی که دارد 
داوطلـب یـک نهاد عمومی می شـودـ  مثـل نماینده مجلـسـ  باید رزومه 
زندگی خود اعم از مثبت و منفی را بنویسـد؛ مثًا حتی بنویسـد کجا یک 
بـار در حـال مسـتی رانندگـی کـرده اسـت. این به صـورت قانـون درآمده 
چـرا کـه می گوینـد کسـی که یک بـار کار خـاف قانـون در خفـاء کرده 
اآلن هـم می توانـد انجامـش دهـد و بنابراین چنین آدمی نبایـد خودش را 
داوطلـب ریاسـت بکند. اّما همین قانـون در واقع یک جریمه هـم دارد که 
می گویـد اگـر خـاف فرد کشـف شـد منصـب را از او می گیرنـد. این نوع 
قوانیـن بـرای ایـن وضـع شـده کـه اگر افـرادی بـه فکر کسـب مناصب 
عمومـی هسـتند کاری نکننـد کـه در آینده به ضررشـان تمام شـود.  این 
قانـون در اثـر مداومت، اخاق می شـود. یعنی هیچ کسـی بچه مدرسـه را 
الـزام قانونـی نکرده که درسـت رانندگـی کند و در رانندگی شـراب نخورد، 
ایـن مسـأله اخاقی اسـت، اّما مسـألهای اسـت کـه قانـون آن را اخاقی 
کـرده اسـت. بـرای مثـال وقتی قضّیـه پدر آقـای کامـرون در مـورد فرار 
مالیاتی در اسـناد پاناما کشـف می شـود، آن جوانی که در آرزوی نخسـت 
وزیـری انگلسـتان اسـت بـه لحـاظ اخاقـی خـودش را الـزام می کند که 
چنیـن کاری را نکنـد. در همین موارد اسـت که سیاسـت اولویـت دارد پیدا 
می کنـد. یـا مثـًا مورد دیگـرش در نروژ بود کـه یکی از نماینـدگاه حزب 
پیـروز، داوطلـب نخسـت وزیـری بود و بعد کشـف شـد کـه آن موقع که 
ایـن خانـم، زندگی عادی داشـته مسـتخدمی داشـته که غیر رسـمی بوده 
بـرای اینکـه مالیـات ندهد. وقتی با ایـن اتهام روبرو می شـود، ادعا می کند 
کـه در آن موقـع مـن نیاز داشـتم، چون دو تا بچه داشـتم و نمی توانسـتم 
مالیـات بدهـم ایـن کار را کردم یعنی آن اسـتثنایی که مؤید قاعده اسـت. 
البته رسـانه ها حقوق خودش و شـوهرش را در آن زمان برسـی کردند که  
مـردم دیگـر هـم در آن موقع با ایـن درآمد مالیـات می دادنـد و این باعث 
شـد کـه از نخسـت وزیری اسـتعفاء بدهد. این قانـون اسـت و از این پس 
کسـی جـرأت نـدارد کار خـاف قانون بکنـد. میلیون ها نفر ممکن اسـت 
از ایـن قانـون بهـره اخاقـی بگیرنـد اّما هیچ کـدام هم داوطلب نخسـت 

وزیـری نباشـند این دیگر اخاق اسـت. 
عمـل  می رسـد  نظـر  بـه  البتـه   
غیر اخالقـی عملی اسـت که هـر فـرد در هر شـرایطی باید 
آن را انجـام ندهـد گر چه مطمئن باشـد که اصالً هم کشـف 

و افشـاء نمی شـود.   
اتفاقاً بحثی که در اولویت سیاسـت مطرح اسـت این اسـت که   n

ایـن قانـون چگونه نُـرم اخاقـی را تقویـت می کند 
اگـر آدمـی مّدتهـا در چنیـن جوامعـی زندگـی کند جوری می شـود 

کـه گویـا اصا بلد نیسـت خـاف قانون رفتـار کند.
از  مثـاًل  فـرد  کـه  هسـت  مـواردی   
کشـورهای توسـعه یافتـه بـه وطـن خـود برگشـته امـا 

رفتارهایـش در ایـن جـا مغایـر بـا آن جـا اسـت. 
n  بحـث مـا بـر سـر قاعـده اسـت. می خواهـم عـرض کنـم قاعده 
ایـن طـوری اسـت البتـه دائمـی هم نیسـت؛ یعنی اگر شـما ده بـار عمل 
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کردیـد عـادت می کنیـد و از قضـای روزگار دو بـار هـم 
خـاف اخـاق عمـل کنید یـواش یـواش دوبـاره عادت 
شـما عـوض می شـود. چـون فطـرت اّولیه که نیسـت یا 
بگوییـم این مـوارد که جزو ویژگی هـای بیولوژیک آدمی 
نیسـت کـه تغییـر ناپذیر باشـد. این عـادت اسـت، عادت 
مثبـت را اگـر تکـرار بکنیـد مثبـت می شـود و برعکس. 
مثًا کسـی کـه دزد اسـت، تـرک دزدی برایش سـخت 
اسـت اّمـا می توانـد بـا تـاش و تحت شـرایط قانـون و 
مسـائل دیگر در هر صـورت دزدی را ترک کرد و شـروع 
دوبـاره به دزدی سـخت اسـت اّمـا اگر یکی دوبـار دزدی 
کـرد، آن عـادت دوباره برمی گـردد. اصًا تربیت از جنس 
عـادت اسـت و مفهومـش این اسـت که عـادات تربیتی 
بـرای همیشـه پایـدار نیسـت. هیـچ التزامـی و تضمینی 
وجـود نـدارد آدمی که امروز اخاقی اسـت برای همیشـه 
اخاقـی بمانـد و آدمـی کـه امـروز اخاقی نیسـت برای 
همیشـه غیراخاقـی باشـد. بـه همیـن دلیـل اسـت که 

قانون همیشـه الزم اسـت. 
چنیـن  ایـن  اگـر   
اسـالمی،  اخـالق  علمـای  اینکـه  اسـت، 
اخـالق را ملکـه راسـخ در نفـس می داننـد 

باشـد؟    داشـته  می توانـد  معنایـی  چـه 
n  اصـًا ملکـه مفهومش دائمی بودن نیسـت بلکه 
ملکه بودن یعنی اسـتمرار. اسـتمرار به معنی دوام نیست. 
انسـان عادل برای همیشـه عادل نیسـت به همین دلیل 
هـم در ادبیات عرفانی، مراقبه وجـود دارد منتها متفّکران 
مـدرن ایـن مراقبـه را بیشـتر به سیاسـت و بـه نهادهای 

قانونـی می دهند. 
 پرسـش دیگـر مـن 
این اسـت که در رابطه با اخالق و سیاسـت 
در میـان فالسـفه سیاسـی اسـالمی یـا در 
میـان برخـی از حکمـا، نهضـت اندرزنامـه 
نویسـی برای حاکمان، وجود داشـته اسـت 
اّمـا فقهای سیاسـی اگـر چه پراکنـده یا به 
نحـو جزئی در بعضـی جاها ایـن موضوع را 
مطـرح کـرده انـد اما چرا بـه نحو مـدّون و 

منسـجم به ایـن بحـث نمی پردازند ؟
n  آنچـه کـه بـرای یـک عالـم اخاقـی یـا یـک 
فیلسـوف، مهم اسـت توصیه اسـت اّمـا کار فقیه توصیه 
نیسـت فقیـه شـبیه حقوقـدان و قانونگذار اسـت که به 
دنبـال وضـع قواعد اسـت، قواعدی که بنا بـه تعریف باید 

نُـرم را ایجـاد کنـد و نُـرم بایـد تبدیل به ملکه بشـود.
 یعنـی فقـه در مقـام 

بیـان تکلیف اسـت؟

n  همـه جـا تکلیـف نیسـت. قواعـد یـا قوانیـن و حقـوق هـم ایجاد 
می کنـد بنابراین همه جا تکلیف نیسـت؛ این طور نیسـت کـه قانون همه 
جـا تکلیـف باشـد بلکـه قانون، حقـوق هم بـه آدم می دهـد. مثـًا قانون، 
حـق تقـّدم شـهروند را در عبـور از خط، بـه عابر می دهد؛ این قانون اسـت 
هـر چنـد تکلیـف به راننده اسـت. بنابرایـن الزام هایـی که در قواعد اسـت 
و فقیـه بـه دنبالش هسـت، فلسـفه قانونگـذاری، تولیـد نُـرم و بعد ملکه 
اسـت. چـرا می گوینـد در جامعـه اگـر دیدیـد حج تعطیـل شـده، حاکم با 
خـرج بیـت المـال افـرادی را بـرای انجام این فریضه بفرسـتد؟ بـرای این 
کـه ایـن نُـرم فراموش نشـود. یا مثـًا در جامعه ای کـه اّیام مـاه رمضان 

اسـت، فضـا رمضانی باشـد؛ این نُرم اسـت.
 احتمـال خطـا در ایـن سـنخ قانـون 

نـدارد؟ وجود  گـذاری 
n  فقیـه دو قانـون در فقـه وضـع می کنـد. یـک سـری از قوانیـن، 
قوانینـی هسـتند کـه نیـاز به الـزام ندارنـد مثل عبـادات و مسـتحبات که 
در ایـن گونـه مـوارد، الـزام بیرونـی ندارنـد، اینها صـرف تذکرات اسـت و 
شـاید هـم فطرت آدمی و بـاور آدمی به خـودی خود الزام درسـت می کند 
کـه نیـازی بـه الـزام بیرونی نباشـد. اّمـا قوانین نـوع دوم قوانینی هسـتند 
کـه الـزام دارنـد کـه در اینجا مـا دو جـور قانون داریـم: یکی قانـون برای 
الـزام کـردن جامعـه اسـت و دیگـری قانون بـرای ضمانت آن الزام اسـت 
کـه هـر دو قانونگـذاری اسـت اما به یکـی می گوینـد قانون هـای اّولّیه و 
دیگـری را قانون هـای ثانویـه می گوینـد؛ فلسـفه ایـن قوانین، تولیـد نُرم 
می باشـد. حـاال بحث سـر این اسـت کـه این قوانین درسـت چیسـت؟ در 
قوانیـن اّولیـه ممکن اسـت خطا صـورت بگیـرد؟ در اجرا یـا در ضمانت ها 
ممکـن خطـا شـود؟ آیا در قانـون نوع دوم ممکن اسـت ایـن خطا صورت 
بگیـرد؟ در هر صورت، مشـکل در دسـت حکومت اسـت یعنـی هم قانون 
و هـم قوانیـن تضمینـی را درسـت وضع کردن به دسـت حکومت اسـت. 
ایـن دو هـر دوتایـش مشـکل دارنـد یعنی ممکن اسـت در اینجـا خطایی 
صـورت بگیـرد. وقتـی که نـگاه می کنیـد در همه جـای دنیـا حقوقدان ها 
هـم همیـن کار را می کننـد؛ مثاً هـارت، در آن کتـاب معروفـش بـه نـام 
مفهـوم قانـون - کـه آقـای راسـخ از انگلیسـی به  فارسـی ترجمـه کرده 
- شـبیه همیـن حـرف را می زنـد. یعنـی یـک حقوقـدان فـرق می کند با 
یـک فیلسـوف؛ فیلسـوف فقـط توصیه می کنـد اّما یـک حقوقـدان دنبال 
ایـن اسـت کـه چـه باید بکنـد کـه ضمانت هایی پیـدا بشـود، نُرم هـا باید 
بماننـد تـا اخاقّیات جاری بشـود. به همین دلیل هم اسـت که میگوییم 
ذات فقـه یـا وظیفه سـازمانی فقه، توصیـه اخاقی نیسـت و اتفاقاً وظیفه 
سـازمانی فقـه، کاوش در چگونـه وضع کردن قوانیـن و چگونگی ضمانت 
کـردن اسـت که ایـن نُرم ها شـروع عملی داشـته باشـند و آن توصیه ای 
کـه یک فیلسـوف اخـاق می کند چگونـه عملی شـود. ایـن فرایند همه 
اش کـه بـا صـرف نصیحـت و اندرزنامه نامه حاصل نمی شـود، چـرا که از 
سـنخ دیگر اسـت. به همین دلیل اسـت کـه می گویند وقتی کـه پای اجرا 
بـه میـان می آید فیلسـوف فقـط ناظر اسـت و این فقیه اسـت کـه درگیر 
عمـل زندگـی و مسـیر روان زندگی اسـت و آنجا باید دید قانون درسـت و 
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قانون غلط چیسـت؟
 و از همیـن جـا بحـث معیـار قانـون 

درسـت و نادرسـت بـه بوتـه بحـث گذاشـته می شـود.
درسـت اسـت. ایـن جـا از حاال به بعـد بحث های خوبی شـروع   n
شـده در مورد اینکه اصًا معیار یک قانون درسـت چیسـت؟ که فاسـفه 
سیاسـی یا متفّکران سیاسـی پاسـخ این پرسـش را دادهاند. به عنوان مثال 
می گوینـد قانونـی کـه فلسـفه قانونگـذاری را بـرآورده نکند قطعـاً قانون 
درسـتی نیسـت. یعنـی شـما وقتـی که داریـد می گویید پشـت خـط عابر 
پیـاده اولویـت بـا عابر پیاده اسـت و برای ماشـین جریمه تعییـن می کنید، 
فلسـفه اصلـی این قانون حفظ جان اسـت اّمـا اگر این قانون بـه گونه ای 

باشـد که جـان را به خطر بینـدازد...
 یا تأثیری نداشـته باشـد مانند قانون 
اعـدام قاچاقچیـان مواد مخـدر که اثـر چندانی در کاسـتن 
مـواد مخـدر نداشـته یـا سنگسـار و یـا قوانینـی که سـوء 

اسـتفاده در آن زیاد اسـت.
فلسـفه  کـه  اسـت  ایـن  درسـت  قانـون  معیارهـای  از  یکـی    n
قانونگـذاری را نقـض نکند، یا بی تأثیر نباشـد. یعنی اصطاحـاً یک رِنج 
یعنـی محـدوده می گذارنـد تا قانون سـودمندی بـه نفع  فلسـفه آن قانون 
داشـته باشـد. فلسـفه قانونگـذاری حفظ ارزش هـا و مقاصـد بنیادین پنج 
گانـه اسـت که شـامل جان، مـال، عقـل، دین و بـاور مردم اسـت. منظور 
از عقـل و خـرد ایـن اسـت کـه قانـون یک جـوری باشـد که مـن از حاال 
بتوانـم  فـردای خـودم را پیش بینی کنم مثًا اگر چقـدر کار کنم می توانم 
بـه زیـارت امـام رضا)ع(  در مشـهد بـروم. این عقل اسـت که بایـد بتواند 
ایـن محاسـبه را داشـته باشـد. امـا اگـر جامعه این قـدر بی نظم باشـد که 
مـن نتوانـم چنین محاسـبه ای را بکنم یعنی گرونی پشـت سـر هم اتفاق 
بیفتـد و نفهمـم چـکار کنم، یـا جاده ها ناامن باشـند و موارد دیگـر، در این 
صـورت مـن هرگـز نمی توانـم محاسـبه ای بـرای فـردای زندگـی خودم 
داشـته باشـم، آن وقت عقلم از محاسـبه می افتد. بنابراین وقتی در ادبیات 
سیاسـی می گوینـد عقل و جامعـه را حفظ کنید منظور این عقل محاسـبه 

گر اسـت نه عقـل در مقابـل جنون.
 اخیـراً کتابـی از حضرت عالی منتشـر 
شـده در شـرح تنبیه االمه مرحوم نائینی؛ آیـا در این کتاب و 
دیگـر آثاری که بـه اندیشـه های نائینی می پـردازد به بحث 

رابطه اخالق و سیاسـت پرداخته شـده اسـت؟
n  خیلـی زیـاد! نائینی حرفـی آنجا دارد که حرف بسـیار جدی اسـت 
و آن اینکـه اصـًا یـک نظام سیاسـی بـا دو ارزش بنیادیـن اخاقی یعنی 
آزادی و برابـری چـه نسـبتی دارد؟ بـا توجـه بـه ایـن کـه اینهـا نُرم هـا و 
ارزش هـای اخاقـی هسـتند. از جمله مباحـث دیگر نائینی این اسـت که 
اصًا اسـتبداد شـرک اسـت! و بعد حـرف جدی دیگـری دارد که می گوید: 
دینـی بـودن و غیردینی بودن اسـتبداد مهم نیسـت بلکه در ذات اسـتبداد 
شـرک وجـود دارد. چـون کـه آن اراده ای که خدا به انسـان داده، اسـتبداد 
آن را سـلب و انسـان را خلـع اختیـار می کنـد و چون چنیـن کاری می کند 

شـرک اسـت پسـوندش مهم نیسـت دینی باشـد یا غیر آن.

 بیشـتر توضیـح دهیـد کـه از دیدگاه 
مرحـوم نایینـی چـه ارتباطی بیـن اسـتبداد و شـرک وجود 

دارد؟ 
n نائینـی بـا ادبیـات خاص خود یک حرف بسـیار مهمـی می گوید. 
اّواًل یـک گـزاره ای دارد و می گویـد نظام هـای اسـتبدای آزادی و عدالـت 
را کـه دو ارزش اخاقـی هسـتند از آدمیـان سـلب می کننـد کـه این خود 
مشـکل بزرگـی اسـت. امـا این از نظـر الهیاتی چـه مشـکلی دارد؟ معتقد 
اسـت در واقـع نظام هـای اسـتبدادی نه تنهـا اراده آدمی را سـلب می کنند 
بلکـه در تکوینیـات آدم هـم وارد می شـوند، یعنـی وقتـی می گوینـد مثًا 
نـوع غـذا و پوشـش باید فان شـکل خـاص داشـته باشـد، در واقع وقتی 
کـه بـه ایـن حوزه هـا وارد می شـوند، دارنـد اُلوهیت می کننـد یعنی همان 
اقتـداری کـه خداونـد راجـع بـه بنـده دارد و بنـا بـه تعریف، غیر او کسـی 
نـدارد، اسـتبداد آن اقتـدار خدایـی را  اجـرا می کنـد. در ایـن صـورت از آن 
طـرف خداوند می گویـد که غیر از من از هیچکس در این مسـائل اطاعت 
مطلـق نکنیـد و ُمطـاع بـودن تنها شـأن خداوند اسـت و هر نـوع اطاعت 
غیر خدا شـرک اسـت؛ در نتیجه نایینی معتقد اسـت نظام های اسـتبدادی 
نـه تنهـا حقیقتاً نظام سیاسـی نیسـت بلکه بـه لحاظ اعتقادی هم شـرک 
اسـت. بعـد شـروع می کنـد بـه توضیـح دادن. بیش از ایـن را بایـد هم در 
کتاب و شـرح آن ماحظه کرد. مرحوم نائینی کتابش فشـرده اسـت و دو 
تـا پیچیدگـی دارد یکـی پیچیـده بـودن لغـات اسـت که من سـعی کردم 
لغاتـش را کنـار متـن با توضیح بیـاورم. بعضی مواقع و بلکـه اغلب، نایینی 
اصطاحاتـی را بـه کار می بـرد کـه در این کتـاب توضیح ندارد. مثـًا واژه 
ای بـه کار می بـرد تحـت عنوان حقیقت حکومـت و حکومـت امانتی؛ اما 
هیـچ توضیحی نداده اسـت اّمـا در اصول نائینی بحث حقیقت اشـیاء آمده 
اسـت کـه من مجبـور بودم کـه برای تبییـن آن به کتب اصولـی و فقهی 
او مراجعـه کنـم و توضیـح ایـن واژه را بیـاورم. کتابـی کـه مـن در شـرح 
تنبیـه االمـه نوشـتم ویژگـی اش این اسـت که متـن اصلی حفظ شـده و 
بعـد لغـات و اصطاحـات نظریه نائینی شـرح داده شـده اسـت عـاوه بر 
ایـن، توضیحـات مرحـوم طالقانی بر این کتاب حفظ شـده اسـت. مرحوم 
طالقانـی در سـال 1334، کتـاب نایینـی را همراه با شـرح مختصری چاپ 
کرده و من هم در سـال 94 13شـرحی نوشـتم که 60 سـال فاصله اسـت 
بـا آن شـرح. من توضیحـات مرحوم طالقانـی را هم درج کـردم تا خواننده 
امروز متوجه بشـود که 60 سـال قبـل چه گونه می فهمیدند و برداشـت ها 

چگونـه می تواند متفاوت باشـد.
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محمد جواد نجفی
 عضو هیأت علمي 
دانشکده الهیات و معارف اسالمي
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در فرهنگ دینی ما پیوند اخاقی انسان با پدیده های هستی، 
استوارترین و شکوهمندترین خاستگاه همه پیوند های دیگری 
است که زوایای زندگی فردی، گروهی و اجتماعی را در هم تنیده 

است.
به  پایه خداگرایی، نگرش معنوی  بر  قرآن  اخاقی  نظام 
هستی، معنا داری زندگی و انسان گرایی استوار است. ویژگی های 
این نظام در نوع خویش ، بی همانند است . روشن است که بخش 
گسترده ای از آیات قرآن ، ویژه آموزه های اخاقی است. گونه 
شناسی آیات، نشان گر آن است که حتی در شماری از احکام 
آیات به ارزش های اخا قی در هدف گذاری و تشریع احکام اشاره 
از رویدادهای  نتیجه گیری های اخاقی  شده است. همچنین 
تاریخی ، پافشاری بر آرمان های اخاقی در عرصه نظام اجتماعی ، 
نظام خانواده، جامعه و جهان در جای جای قرآن کریم به چشم 

می خورد.
از سوی دیگر، کوشش برای شناخت نظام اخاقی قرآن 
از این دیدگاه برخاسته است که پیامبر خاتم بر پایه نص قرآن 
واالترین منش های اخاقی را در سراسر زندگی به اوج  رسانده  
و با اعجاز اخاقی خود توانسته  است، دل های  سیاه و سختی را 
برای باور به توحید، هموار کند چنان که این حقیقت در قالب منت 
و مهر خدا به پیامبر به بیان   آمده است سرانجام این که  میدان 
جاذبه اخاقی او در گذر قرن ها انسان های بسیاری را دلداده دیانت 
اسام بر محور شخصیت او ساخته، چنان که از زبان گهر بار 
خود او گزارش شده است که فرمود : من برای تحقق واالیی های 

اخاقی برانگیخته شدم.
    البته  به گفته برخی پژوهشگران ، قرآن ، یک نظام اخاقی 
جدا از نظام دینی، عرضه نمی کند و بنابر این مفاهیم اخاقی آن 
تابع مفاهیم دینی اند . حتی خود واژه اخاق یا واژه ای که ساخت 
معنایی معادل آن داشته باشد هیچ گاه در قرآن به کارنرفته است  
)واژه ُخلق دو بار در قرآن آمده است که فقط در یک مورد معنای 
رایج اخاق از آن استفاده می شود ( از لحاظ قرآن معنی اخاق، 

در دین نهفته است.)1( 
دیانت اسام ، آکنده از آموزه  های گوناگون اخاقی در عرصه 
گسترده زندگی و در مراحل آن است. چنان که گوهر همه ادیان، 
پرورش معنوِي شهروندان، آموزش دیگرخواهي و رعایت حقوق 
دیگران است و این چیزي نیست جز صورت بندی قواعد اخاقی 
برای پی افکندن پایه های زندگی بر شالوده معنادار ساختن زیست 

انسانی .
در  مخصوصا  نایافته  تعلیم  چه  و  یافته  تعلیم  چه  ادیان 
گفتگویی جدی با مقتضیات حیات اخاقی پدید می آیند و  تحول 
می پذیرند. این ادیان، قوانین عمل ، طریقه استدالل اخاقی و 
معیار های فضیلت را به تفصیل بیان  می کنند. برای این که 
تعهد به حیات اخاقی را تقویت کنند ، جهان را به صورت نظامی 

پایهیبنیادیناسالم،
نظاماخالقیایاستکهبر

بنیاندستگاهجهانبینیتوحیدی،
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اواخالقمداریرانزدیکترینراه
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اخاقی تصویر می کنند که در نهایت حاضرند این نظام اخاقی را به صورتی 
اصاح و تلطیف کنند که به همه اجازه دهد به عالی ترین مرحله فضیلت 
اخاقی نایل شوند و سنت های دینی در همه این راه ها به تکامل اخاقی 
بشر و خود شناسی وی کمک کرده اند و ادیان، آن چنان که برخی متفکران 
قرن نوردهم استدالل کرده اند به اخاق قابل تحویل نیست چون دین به 
دغدغه ها و نیازهای مختلفی  از انسان نظر دارد؛ میل زیبا شناختی ، کنجکاوی 
علمی و تاریخی ، تمایات آیینی و تعقلی همه در ایمان دینی به گونه ای بروز 
می یابند. ولی هیچ کس را یارای انکار این نیست که دغدغه های اخاقی به 

اتم معنا، از محوری ترین جنبه های حیات دینی بوده است. )2( 
از میان پایه های بنیادی نظام اخاقی اسام، یکی رهیافت به هستی 
با رویکرد خدامحوری است که واقعیت هستی را با حضور خدا به عنوان 
آفریدگار و همچنین تدبیرکننده ی آفریدگان، تفسیر می کند. در 
جهان بینی اسامی، خدا حی و قیوم، زنده و پاینده و پایدارساز 

جهان است. 
 بر پایه ی این نگرش آنتولوژیک )هستی شناسانه(، نظام 
اخاقی  استوار است که منظومه ی ارزش های اخاقی را بر 
بنیان پیوندی ریاضی با نظام اعتقادی به عنوان هدف گسیل 
پیامبران به سوی مردم معرفی می کند. نظامی که در آن، ارزش 
گذار، تنها خداست و پیامبران، نمودهای واالی عینی ارزش های 

خدایی اند. 
اخاقی،  نظام  با  هم بسته  دیگر  برجسته ی  عنصر   
دستگاهی حقوقی است که در پیوندی استوار با نظام اخاقی 
و اعتقادی، زندگی بیرونی، ظاهری، فردی و اجتماعی انسان 

را پوشش می دهد.
 احکام، روانی زنده و زاینده دارد به نام عدالت که برپایه 
روایت اسامی »العدل حیاة االحکام« )دادگری، مایه ی زندگی 
و اصالت احکام است(، برگوهر عدالت سامان می یابدکه آن 
هم اصل محوری اخاق است. عدالت اصل واالی اخاقی و 
هدف اجرای احکام است که چون روح  به پیکره ایمان زندگی 

می بخشد و بر سبک زندگی انسان ها اثر می نهد. 
 بنابراین هویت اخاقی انسان مومن، سرشتی ترکیبی و جامع نگر 
دارد که بر پایه نگرش معنوی به سراسر هستی، تکلیف اخاقی و حقوقی 
او را مشخص می کند و به وی شخصیتی کل نگر و سامان مند می دهد که 

چهره ی او را از دیگران برتر می نماید. 

 پایه های نظام اخالقی قرآن 
1. رهیافت به هستی

محور اصلی همه مفاهیم دین و اصلی ترین محور اندیشه اسامی 
خداست. کانون اصلی دستگاه اندیشگی  همه فرقه های مسلمان که در قلمرو 
جهان اسام و برپایه قرآن و روایات اسامی شکل گرفته است، به رغم 
همه اختاف های فکری، باور به یگانگی خدا بوده است؛ رویکرد اسامی 
به هستی بر محور وجود و حضور پروردگار شکل می گیرد چنان که سراسر 
هستی بدون وجود مطلق و محض و بسیط او تحقق ندارد. پروردگار آفریدگار، 

تدبیرگر و هستی بخش همه چیز است؛ هیچ موجودی مستقل از ذات پاک او 
هستی ندارد. این هستی همواره از سوی پروردگار جریان دارد، او علت محدثه 
و مبقیه همه چیز است، همه چیز آیت و آینه هستی اوست. از دیدگاه خدا به 
هستی اندیشه می شود.. جهان یکسره ملک خدا و از آن اوست و در حرکت 

خود به او باز می گردد. 
در قرآن کریم بیش از هر چیز بر قیاس ناپذیری خدا با دیگر موجودات 

ا َیِصُفوَن « )3(  ِ َعمَّ تاکید شده است: » ُسْبَحاَن اللَّ
در قرآن، خدا، از دو وجه وصف می شود. از سویی خداوند متعالی است: 
ا َیُقولُوَن « )4( و هیچ همانندی ندارد: » لَْیَس َکِمْثلِِه  » ُسْبَحانَُه َو تََعالَی َعمَّ
َشيْ ٌء « )5( و با دیگر پدیده ها سنجش ناپذیر است: » لَْم َیُکْن لَُه ُکُفواً أََحدٌ « )6(. 
از سوی دیگر در تعامل با آدمیان و در پیوند با ایشان است؛ از رگ گردن به 
آن ها نزدیک تر است: » َو نَْحُن أَْقَرُب إِلَْیِه ِمْن َحْبِل الَْورِیدِ « )7(، آن ها را دوست 
می دارد: » ُیِحبُُّهْم َو ُیِحبُّونَُه « )8( و حتی آدمیان می توانند دوست )خلیل( او 
باشند )9( در تاریخ بشر مداخله می کند و تاثیر می گذارد و حتی رفتارهای آدمیان 

 .)10( » ُ را همانند ایشان پاسخ می دهد: » َو َمَکُروا َو َمَکَر اللَّ
همچنین در تقسیم بندی دیگری می توان گفت از سویی بر جنبه سلبی 
و تنزیهی اوصاف او تکیه می شود و از سوی دیگر به جنبه های ثبوتی و 

ایجابی اشاره می گردد) تشبیه و تنزیه(. 
اوصاف گوناگونی که در قرآن به خدا نسبت داده شده است، بر پایه 
تقسیم بندی امروزی در دامنه سه وصف عمده در خور تقسیم بندی است: 
قدرت، علم مطلق و خیر خواهی محض خدا. گرچه متکلمان این اوصاف را 
ذیل هفت اصل بررسی کرده اند، آنان اراده، حیات، سمع، بصر، وکام را بر 

دو مورد نخست افزوده اند. )11(. 
امام علی )ع( در خطبه اّول نهج الباغه می فرماید: » حمد باد خداوندی 
را که سخنوران در ثنایش فرو مانند و شمارندگان از شمارش نعمتهایش عاجز 
آیند و کوشندگان حق نعمتش را آن سان که شایسته اوست، ادا نتوانند کرد. 
خداوندی، که اندیشه های دور پرواز او را درک نکنند و زیرکان تیزهوش، به 
عمق جال و جبروت او نرسند. خداوندی که فراخنای صفاتش را نه حّدی 
است و نه نهایتی و وصف جال و جمال او را سخنی درخور نتوان یافت، 
که در زمان نگنجد و مدت نپذیرد. آفریدگان را به قدرت خویش بیافرید و 
بادهای باران زای را بپراکند تا بشارت باران رحمت او دهند و به صخره های 

کوهساران، زمینش را از لرزش بازداشت. 
اساس دین، شناخت خداوند است و کمال شناخت او، تصدیق به وجود 
اوست و کمال تصدیق به وجود او، یکتا و یگانه دانستن اوست و کمال 
اعتقاد به یکتایی و یگانگی او، پرستش اوست. دور از هر شایبه و آمیزه ای، 
و پرستش او زمانی از هر شایبه و آمیزه ای پاک باشد که از ذات او نفی هر 
صفت شود، زیرا هر صفتی گواه بر این است که غیر از موصوف خود است و 

هر موصوفی، گواه بر این است که غیر از صفت خود است. 
هرکس خداوند سبحان را به صفتی زاید بر ذات وصف کند، او را با 
قرینی پیوسته، و آنکه با قرینش پیوندد دوتایش دانسته، و هر آنکه دو تایش 
خواند، جزء جزئیش داند، و آنکه او را جزء جزء داند، او را نداند، و آنکه او را 
نداند در جهتش نشاند، و آنکه در جهتش نشاند محدودش انگارد، و آنکه 
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محدودش انگارد، معدودش شمارد، و آنکه گوید در کجاست در چیزش در 
آرد، و آنکه گوید در چیزی است، دیگر جای ها را از او خالی دارد.

خداوند همواره بوده است و از عیب حدوث، منزه است. موجود است، نه 
آن سان که از عدم به وجود آمده باشد؛ با هر چیزی هست، ولی نه به گونه ای 
که همنشین و نزدیک او باشد؛ غیر از هر چیزی است، ولی نه بدان سان که از 
او دور باشد. کننده کارهاست ولی نه با حرکات و ابزارها. به آفریدگان خود بینا 
بود، حتی آن زمان، که هنوز جامه هستی بر تن نداشتند. تنها و یکتاست زیرا 
هرگز او را یار و همدمی نبوده که فقدانش موجب تشویش گردد. موجودات 
را چنانکه باید بیافرید و آفرینش را چنانکه باید آغاز نهاد. بی آنکه نیازش به 
اندیشه ای باشد یا به تجربه ای که از آن سود برده باشد یا به حرکتی که در 
او پدید آمده باشد و نه دل مشغولی که موجب تشویش شود. آفرینش هر 
چیزی را در زمان معینش به انجام رسانید و میان طبایع گوناگون، سازش 
پدید آورد و هر چیزی را غریزه و سرشتی خاص عطا کرد. و هر غریزه و 
سرشتی را خاص کسی قرار داد، پیش از آنکه بر او جامه آفرینش پوشد، به 
آن آگاه بود و بر آغاز و انجام آن احاطه داشت و نفس هر سرشت و پیچ و 

خم هر کاری را می دانست.« 
2/1. خدای اسام به خاف خدای فلسفه یونان که به جهان بی اعتناست 
و در تاریخ جهان دخالتی ندارد، حتی از دیدگاه فیلسوفان مسلمان، شارع، 
فرستنده پیامبران و تعیین کننده تکلیف و بازخواست کننده در روز جزا ست. 
)12( خدای فلسفه یونان از جهان جداست و جنبه فاعلی بودن آن تنها به وسیله 

َماَواِت  ُ نُوُر السَّ غایی بودن اوست. در قرآن خدا نور آسمان ها و زمین: » اللَّ
ُ َولِيُّ الَِّذیَن آَمُنوا «،  َو اْلَْرِض «، ولی وسرپرست ایمان حق پرستان: »اللَّ

همچنین زنده و برپا دارنده است.
1/ 3. پیوند پروردگار با هستی از راه ساختاری است که او خود پرداخته 
است. آفرینش جهان و پدیده های هستی جدا از پدیدآوردن نظام آن نیست. 
بدین ترتیب در تکوین جهان، فرشتگان با انجام ماموریت های گوناگون ابزار 
خدا در اداره جهان اند. در قرآن کریم، ایمان به فرشتگان بخشی از باورمندی 
گروندگان را شکل می دهد، فرشتگانی که در گستره هستی، دنیا و آخرت، 
غیب و شهود، هریک، قلمرو و ماموریتی ویژه دارند، قرآن می فرماید: » آَمَن 
ِ َو َمَائَِکتِِه َو ُکُتبِِه َو  ُسوُل بَِما أُنِْزَل إِلَْیِه ِمْن َربِِّه َو الُْمْؤِمُنوَن ُکلٌّ آَمَن بِاللَّ الرَّ
ُّوا ُوُجوَهُکْم ِقَبَل الَْمْشِرِق  ُرُسلِِه «. )13( همچنین می فرماید: » لَْیَس الْبِرَّ أَْن ُتَول
ِ َو الَْیْوِم اآْلِخِر َو الَْماَلِئَكِة َو الِْکَتاِب َو  َو الَْمْغِرِب َو لِکنَّ الْبِرَّ َمْن آَمَن بِاللَّ
النَّبِیِّیَن«؛  نیکی آن نیست که روی را سوی خاور و باختر بگردانید، بلکه 
نیکی )از آن( کسی است که به خداوند و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب 
)آسمانی( و پیامبران ایمان آورد . )14( در این آیه،  یاد نام فرشتگان در کنار نام 

پروردگار آمده است. 
همچنین کارهای گوناگونی همچون نظارت و مراقبت انسان، آورنده 
وحی، یاری رسان در اوضاع خاص زندگی، گیرنده جان انسان ها و نگهبانی 
بهشت و جهنم در قرآن به فرشتگان نسبت داده می شود که نشانه وجود کار 
ساز آنان در کارگاه هستی است و این جزو باورهای بنیادین دستگاه اندیشگی 
اسامی است. پس در جهان شناسی اسامی، جهان در طبیعت چکیده 
نمی شود بلکه مراتبی فراتر از آن هست که به عبارات گوناگونی چون غیب 

جهان، ملکوت هستی و باطن عالم و عوالم عقول از آن یاد می شود. 
 بحث در باره فرشتگان از دیرباز با پیدایش هستی و آفرینش انسان گره 
خورده است و بحث از سرشت آنها و سپهر هستی شان در سراسر کتاب خدا 

پرا کنده است. 
2. جهان شناسی. جهان هستی تنها به جهان محسوس محدود و 
منحصر نیست و گستره آن بسیار پهناورتر از جهان دیدنی هاست. قرآن 
جهان محسوس را »شهادت« می خواند و آن را در برابر»غیب« می نهد. )15( 
1/2. طبق جهان شناسی اسام، موجوداتی در جهان به نام ملک)فرشته( 
وجود دارند. قرآن بارها و بارها از فرشتگان سخن گفته است. فرشتگان 
موجودات مجردی اند که یک سر عقل اند و از هر شائبه مادی پیراسته اند: 
فرشتگان بندگان گرامی خدا هستند و هیچ گاه از فرمان او سر نمی پیچند. )16( 

موالنا گفته است: 
در حدیث آمد که خاق مجید خلق عالم را سه گونه آفرید: یک گروه را 
جمله عقل و علم بود، او فرشته است و نداند جز سجود؛ اینان آفریده هایی واال 
مقامند که میان خداوند و عالم مشهود نقش میانجی دارند. هیچ رویداد کوچک 

و بزرگی در عالم نیست، مگر آن که آنان عهده دار صورت پذیرفتن آنند. 
فرشتگان با نگرش به شمار بسیارشان، هر یک در مرتبه ای قرار دارند 
و مرتبه ها دارای درجه های باال و پایین است. به عبارت دیگر برخی از آنان 
دستور می دهند و برخی فرمان می برند. فرشتگان کارها و وظایف مختلفی بر 
عهده دارند. مثًا رقیب و عتید بر انسان موکلند و کردار و گفتار وی را ثبت و 
ضبط می کنند. برخی از آنان روز قیامت در زمره کسانیند که در حق گنهکاران 
شفاعت می کنند. )19( پاره ای دیگر که بسیار نیرومند و دل سخت هستند، در 

روز قیامت به عذاب دادن انسان های ناسپاس و بدکار می پردازند. )20( 
2/2. آنچه از آیه های قرآن در زمینه آفرینش آسمان و زمین بر می آید، 
این است که آفرینش آن دو از عدم محض نبوده، بلکه پیش از این شکل 
ظاهری، ماده ای انباشته و متراکم بوده که اجزای آن در دو روز یا دو برهه 
از زمان گسترش یافته، و زمین کنونی به وجود آمده است. بن مایه آفرینش 
آسمان ها دود است که آن نیز گشوده و باز شده، و در دو برهه به صورت 
هفت آسمان در آمده است. در میان این آسمان ها، آسمان دنیا همین جهان پر 
ستاره باالی سر ماست. قرآن از شش آسمان دیگر چیزی نگفته است. برخی 
آیه ها گویای این امر هستند که آسمان جایگاه فرشتگان است و درهایی دارد 
که به روی کافران بسته است و اشیاء و روزی ها را از آن جا فرو می فرستند.   )21( 
2/ 3. در فرهنگ اسامی انسان از میان همه آفریدگان برتر است حتی 
از فرشتگان که در عالمی فراتر از عالم انسانی هستند،  انسان جانشین خدا 
برزمین است و هیچ آفریده دیگری نتوانسته جای او را در ساختار هستی پر 
کند؛ اعتراض فرشتگان در آغاز آفرینش هم به جایی نرسید. خداوند، جامه 
کرامت بر قامت انسان پوشانده و او را هدف اصلی آفرینش جهان خوانده 
است. انسان خلیفه خدا در زمین است و با خداگونه شدن این قوه را به فعلیت 
می رساند؛  انسان کامل تبلور اسما و اوصاف االهی است و از همین روست 
که اخاق واالترین هدفی می شود که انسان برای عینیت آن پا بر زمین 

نهاده است.
4/2. از دیدگاه فرهنگ اسامی، پیامبران در نظام هستی جایگاهی 
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برجسته دارند؛ چنان که خداوند با گسیل آنان نظام تشریع را پی افکنده، 
فیض پیوسته خود را نثار بندگان فرموده و همگان را زیر پوشش هدایت 
خویش گرفته است. پیامبران از سویی با نوید و مژده بهشت و از دیگر سو 
با هشدار و بیم دوزخ، بندگان را با آیین پرستش آشنا می سازند، پرستشی از 
سر آگاهی و برای گسترش ظرفیت وجودی انسان در عین بی نیازی خدا. 
زندگی انسان باورمند در پرتو راهنمایی فرستادگان خدا، روحی معنوی و 
بالنده به خود می گیرد و از انبوه پلیدی هایی که می تواند دامنگیر انسان شود، 
َ َو  ٍة َرُسواًل أَِن اْعُبُدوا اللَّ می پیراید. قرآن می فرماید: » َو لََقْد بََعْثَنا ِفي ُکلِّ ُأمَّ
اُغوَت.)نحل/16(؛ البته در میان هر مردمی پیامبری برانگیختیم )تا  اْجَتنُِبوا الطَّ

بگوید( خدا را پرستش کنید و از طاغوت بپرهیزید«. 
پرهیز از هرچه جز خداست، انسان را خداگونه می سازد و به واالیی های 

انسانی می آراید. 

نظام اخالقی
 پایه ی بنیادین اسام، نظام اخاقی ای است که بر بنیان دستگاه 
جهان بینی توحیدی، خدا را سرچشمه همه ارزش های دینی می داند؛ او خود 
ارزش گذار و پشتوانه استوار ارزش های اخاقی است. خدای اسام که خود 
اخاقی است ارزش های جاودان را می آفریند. و از بندگان می خواهد با زندگی 
اخاقی به او نزدیک شوند. او اخاق مداری را نزدیک ترین راه پیوستن به 
ِ ُشَهداَء بِالِْقْسِط َو  اِمیَن لِلَّ پروردگار می شناسد:  » یاأَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ُکونُوا َقوَّ
َ إِنَّ  ال َیْجِرَمنَُّکْم َشَنآُن َقْوٍم َعلی  أاَلَّ تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أَْقَرُب لِلتَّْقوی  َو اتَُّقوا اللَّ
َ َخبِیٌر بِما تَْعَمُلونَ )22(؛ ای کسانی که ایمان آورده اید برای خدا برخیزید و  اللَّ
گواهان بر دادگری باشید و بدی گروهی شما را وادار نکند که از دادگری روی 
برتابید دادگری کنید که نزدیکترین راه به پارسایی است و از خدا پروا کنید که 

خدا به آن چه می کنید آگاه است«. 
بدین ترتیب رعایت عدالت و فرزانگی اخاقی گوهر شخصیت انسان 
را شکل می بخشد. در تاریخ اندیشه اسامی به دگرگونی هایی بر می خوریم 
که سرنوشت پرورش معنوی انسان را به خود گره زده، چهره های متفاوتی از 

انسان اخاق اسامی به یادگار نهاده است.
1. اخاق درون گرا. بررسی متون دینی نشان می دهد درون گرایی در 
اخاق از سفارش هایی است که متون اخاقی کهن از آن حکایت می کند و 
در متن قرآن هم نشانه هایی برای آن می توان یافت تا آن جا که پایش نفس 

جز با پرداختن همیشگی به آن ممکن نیست. 
امام علی)ع( در سخنی می فرماید: ای مردم، خوشا کسی که پرداختن 
به عیب خویشتن او را از عیب دیگر مردم بازمی دارد و خوشا کسی که در 
خانه اش بماند و روزی خود بخورد و به طاعت پروردگارش مشغول باشد و بر 
گناهان خود بگرید. )23( عارفانی چون موالنا جال الدین رومی، شغل اصلی 

انسان را اشتغال به نفس دانسته هرکار دیگر را بیکاری می انگارد: 
در زمین مردمان خانه مکن 
کار خود کن کار بیگانه مکن
کیست بیگانه تن خاکی تو
 کز برای اوست غمناکی تو

تا تو تن را چرب و شیرین می دهی

جوهر خود را نبینی فربهی)24( 
مولوی تمثیلی شایسته دارد: فرض کنید انسان زمینی جهت ساختمان 
برای خودش تهیه کرده، به هر علتی نمی رود آن جا ساختمان کند. هنگام 
شب عمله و بنا و مهندس و مصالح می فرستد آن جا تا یک ساختمان بسازند 
برای آنکه در آن سکونت بکند. پول ها خرج می کند، خانه ای می سازند 
مکمل و مجهز و او هم خاطرش جمع که خانه خیلی خوبی برای خودش 
ساخته است. آن روزی که حرکت می کند برود داخل خانه، وقتی نگاه می کند 
می بیند خانه را در زمین دیگران ساخته؛ خانه را ساخته ولی نه در زمین 
خودش، در زمین دیگران. زمین خودش چطور؟ لخت و عور آنجا مانده. چه 
حالتی به انسان دست می دهد؟ می گوید این، حالت همان آدمی است که وارد 
قیامت می شود، خودش را می بیند مثل یک زمین سخت؛ آن که برایش کار 

نکرده خودش است و آن که برایش کار کرده او نبوده. 
گر میان مشک، تن را جا شود 

وقت مردن گند آن پیدا شود
اگر این بدن را همیشه توی مشک بگذاری، همین قدر که مرد، دو روز 
که بگذرد عفونت می گیرد و مردم مجبورند برای فرار از عفونتش آن را دو 

متر زیر خاک مخفی کنند. 
مشک را بر تن نزن، بر جان بمال
مشک چه بود نام پاک ذوالجالل 

این درون گرایی رویه دیگر آخرت گرایی است که انسان را بر آن 
می دارد که در همه کارهایش در دنیا به انگیزه رستگاری در آخرت به عمل 
اَر اآْلِخَرة )25(؛ و بجو در آنچه خدا به تو داده  ُ الدَّ بپردازد. » َو ابَْتِغ ِفیما آتاَک اللَّ

خانه آخرتت را «. )26( 
اُر  نْیا إاِلَّ لَِعٌب َو لَْهٌو َو لَلدَّ قرآن در جای دیگر می فرماید: » َو َما الَْحیاُة الدُّ
اآْلِخَرُة َخْیٌر لِلَِّذیَن َیتَُّقوَن أَ َفا تَْعِقُلون   )27(؛ و زندگی دنیا جز بازیچه و سرگرمی 
نیست و بی گمان برای کسانی که پرهیزگاری می ورزند سرای واپسین نیکوتر 

است؛ آیا نمی اندیشید؟«
بدین سان زندگی دنیا  بستری  برای دستیابی به آرمان اخروی است 
.در ادبیات دینی، از نسبت دنیا و آخرت به گونه های متفاوتی اشاره شده است؛ 
چونان این که دنیا کشتزار آخرت، جایگاه  بازرگانی انسان، بازداشتگاه انسان 
و دیگر مضمون هایی که دستاویز درون گرایی شماری از صوفیان و عارفان 
در گذر تاریخ اسام بوده است و آنان را به گوشه های عزلت و چله نشینی ها 
کشانده از عرصه های عمومی بیرون برده است و گونه ای اخاق دیگر گریز 
را نمایندگی می کند. جستجوی معرفت و پیوستگی حق از راه دوری از خلق 
و بی اعتنایی به انبوه رنج های اجتماعی که شمار بسیاری از بندگان خدا را در 

تنهایی تحمل آن فرو نهاده است.

درون گرایی مطلق
بلکه  در نظام اخاقی قرآن، درون گرایی مطلق سفارش نمی شود 
شکوفایی اخاقی انسان در متن جامعه و در گرما گرم کنش های اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و فکری رقم می خورد. ،گوشه گیری، دوری گزینی و انزوا 
در فرهنگ اسام نکوهش و نفی شده است. عبارت معروف: »ال رهبانیة فی 
االسام« با تعبیر »رهبانیة امتی الجهاد«. کمال می یابد. در ادبیات ادیبان 
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که بستر رواج اخاق دینی در گذر تاریخ بوده است همین دیدگاه بازتاب 
یافته است:

عبادت بجز خدمت خلق نیست
 به تسبیح و سجاده و دلق نیست

سخنی  از شهید مطهری برای روشن کردن مرزهای اخاقی نقل 
می شود:

 » مسئله دیگری که در انسان کامل عرفان وجود دارد و اسام آن را 
تأیید نمی کند، این است که در عرفان فقط درون گرایی مطرح است، یعنی 
برون گرایی خیلی تحت الشعاع قرار گرفته است؛ جنبه فردی در آن زیاد 
است و جنبه اجتماعی محو شده یا بگوییم کمرنگ شده است. انسان کامل 
عرفان انسان اجتماعی نیست، انسانی است که فقط سر در گریبان خودش 

دارد و بس.« )28( 
2. اخاق برون گرا. در آموزه های دینی پرداختن به اخاق اجتماعی و 
کوشش در استوارسازی هنجارهای اجتماعی چندان برجسته می نماید که که 

گویی برون گرایی در  دین اصل است. به عنوان نمونه:
» َفال اْقَتَحَم الَْعَقَبَة َو ما أَْدراَك َما الَْعَقَبُة َفكُّ َرَقَبٍة أَْو إِْطعاٌم ِفي َيْوٍم 
ِذي َمْسَغَبٍة َيِتیمًا ذا َمْقَرَبٍة أَْو ِمْسِكینًا ذا َمْتَرَبٍة ُثمَّ كاَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َو 
ْبِر َو َتواَصْوا ِبالَْمْرَحَمِة ُأولِئَك أَْصَحاُب الَْمْیَمَنةِ )29(؛ اما او از  َتواَصْوا ِبالصَّ
گذرگاه سخت نگذشت؛ و تو چه دانی که گذرگاه سخت چیست؟ آزاد کردن 
برده ای است، یا خوراک دادن در روز گرسنگی به یتیمی خویشاوند یا به 
بینوایی زمین گیر. آنگاه از کسانی خواهد بود که ایمان آورده اند و یکدیگر را 
به شکیبایی و یکدیگر را به مهرورزی سفارش می کنند. آنان، خجستگانند؛)30(

بدین ترتیب آیات قرآنی از ویژگی هایی در انسان مومن خبر می دهد که 
برون گرایی را اصل می نمایاند.

در سخنی از پیامبر آمده است که: » اللهّم بارِک لنا في الُخبز و ال ُتَفرِّْق 
بیننا و بیَنه فلوال الخبُز ما صلّینا و ال ُصْمنا و ال ادَّینا فرائَض ربّنا پروردگارا، نان 
را برایمان مبارک فرما! )که( اگر نان نباشد، نه می توانیم نماز بخوانیم و نه روزه 

بگیریم و نه دیگر واجبات پروردگار عزوجل را انجام دهیم «. )31( 
و امام علی)ع( در نهج الباغه بی دردی رادردی بزرگ می شناسد:  
؛ درد تو این  » َو َحْسُبَک َداًء اَءْن تَبِیَت ِبِبْطَنٍة َو َحْولََک اَءْکَباٌد تَِحنُّ إِلَی الِْقدِّ
بس که شب سیر بخوابی و در گرداگردت جگرهایی بود در آرزوی پوست 

بزغاله ای «. )32(
و از ابوذر غفاري نقل شده است که: »عجبت لمن له عیال ولیس له مال 
کیف ال یخرج علي الناس شاهراً سیفه؛ در شگفتم از کسي که غذا در خانه 

پیدا نمی کند، چگونه شمشیر خود را بر مردم نمي کشد؟ « )33(
این نمونه ها از روایات بسیار دیگری چینش شده است که آشکارا اخاق 
برون گرا را جزو هسته اصلی شخصیت انسان می داند.اما آیا به راستی اخاق 

اسامی برون گراست؟

3. اخالق فراگیر
در منطق اخاق اسامی درون گرایی در متن برون گرایی معنا می شود 
زیرا انسان موجودی پیچیده است که ابعاد گوناگون او در هم تنیده است ودر 
عین زندگی درمتن طبیعت در  فراسوی آن،در جهان های دیگری هم زندگی 

می کند. امام علی)ع( می فرماید: أتزعم انک جرم صغیر و فیک انطوی العالم 
االکبر؛ آیا می پنداری جرم کوچکی هستی در حالی که جهان بزرگ تر در 
تو نهفته است. بنابراین درون گرایی به گوشه گیری و برون گرایی به گریز 
از معنویت تفسیر نمی شود. در اخاق اسامی انسان موجودی چند بعدی 
شناخته می شود که دارای نیاز های فردی و اجتماعی، درونی و بیرونی و 
حواس ظاهری و باطنی است که همه اینان در یک هماهنگی پیشین بنیاد 
زندگی انسانی را شکل می دهند در قرآن آیه ای هست که این هماهنگی در 
اوج معنوی و در پیوند مستقیم فردی با خدا از همدردی با بندگان او کوتاه 

نمی آید. )34(: 
اَة َو ُیْؤُتوَن  ُ َو َرُسولُُه َو الَِّذیَن آَمُنوا الَِّذیَن ُیِقیُموَن الصَّ » إِنَّما َولِیُُّکُم اللَّ
کاَة َو ُهْم راِکُعونَ )35(؛ جز این نیست که ولی شما خداست و رسول او و آنان  الزَّ

که ایمان آورده اند، همان ایمان آورندگانی که اقامه نماز و ادای 
زکات می کنند در حالی که در رکوع نمازند... «

 اگر انجذاب خیلی کامل شد، در آن، حالت برگشت است 
یعنی شخص در عین اینکه مشغول به خدا هست، مشغول به 
ماوراء هم هست. بعضی افراد در همه احوال در حال خلع بدن اند 
مثًا اآلن با ما و شما نشسته اند و در حال خلع بدن هستند. به 
نظر آنها آن حالتی که در وقت نماز تیر را از بدنش بیرون بکشند 
و متوجه نشود، ناقصتر از آن حالتی است که در حال نماز توجه به 
حال فقیر دارد، نه اینکه در اینجا از خدا غافل است و به فقیر توجه 
کرده، بلکه آنچنان توجه به خدایش کامل است که در آن حال 

تمام عالم را می بیند.)36( 
در اخاق دینی دنیا از نگاه آخرت و برون از رهگذر درون 
و ظاهر با عینک باطن به تماشا گرفته می شود، جهاد که روشن 
ترین صحنه درگیری زندگی دنیوی است تنها برای خدا و ستردن 
چهره جهان از زنگار آلودگی به ستم، معنا می یابد هرگناهی قالبی 

ظاهری دارد و محتوایی باطنی:  
» َو َذُروا ظاِهَر اْلِثِْم َو باِطَنُه إِنَّ الَِّذیَن َیْکِسُبوَن اْلِثَْم َسُیْجَزْوَن 
بِما کانُوا َیْقَتِرُفوَن)37(؛ گناه ظاهر و نهان را واگذارید، کسانی که گناه 
می کنند به زودی سزای اعمالی را که می کرده اند خواهند دید «. 

مطهری در سخنی جامع، موضع اسام را چنین بیان کرده است:
» ولی اسام ضمن آنکه همه آنچه را که در مورد دل و عشق و سیر 
و سلوک و علم افاضی و علم معنوی و تهذیب نفس گفته می شود تأیید 
می کند، انسان کاملش انسان جامع است، برون گرا هم هست، جامعه گرا 
هم هست، همیشه سر در گریبان خودش فرو نبرده است؛ اگر شب سر در 
گریبان خود فرو می برد و دنیا و مافیها را فراموش می کند، روز در متن جامعه 
قرار گرفته است. درباره اصحاب حضرت حجت )عّجل اللَّ تعالی فرجه(- که 
نمونه هایی از مسلمان کامل هستند- مکرر در مکرر در اخبار آمده است که: 
ُرْهباٌن بِاللَّْیِل لُیوٌث بِالنَّهارِ اگر در شب سراغشان بروی، گویی سراغ یک عده 
راهب رفته ای، سراغ عده ای رفته ای که در دامنه یک کوه در غاری زندگی 
می کنند و جز عبادت چیز دیگری سرشان نمی شود. ولی در روز، شیران نرند. 
آنها راهبان شب و شیران نر روز هستند. خود قرآن هم اینها را با یکدیگر 

دراخالقدینیدنیااز
نگاهآخرتوبروناز

رهگذردرونوظاهربا
عینکباطنبهتماشا
گرفتهمیشود،جهاد

کهروشنترینصحنه
درگیریزندگیدنیوی
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الّتائِبوَن  می کند:  جمع 
الْعابِدونَ  الْحاِمدوَن الّسائِحوَن 
الّراِکعوَن الّساِجدوَن. اینها همه، آن جنبه های درونی است. 
بعد می فرماید: ااْلِمروَن بِالَْمْعروِف َو الّناهوَن َعِن الُْمْنَکِر. فوراً وارد 
جنبه های جامعه گرایی آنها می شود: آنها مصلحان جامعه خود هستند. 
ِ َو الَّذیَن َمَعُه اِشّداُء َعلَی الُْکّفاِر  ٌد َرسوُل اللَّ یا در آن آیه کریمه می فرماید: ُمَحمَّ
ُرَحماُء بَْیَنُهْم. در اینجا اول جنبه جامعه گرایی را می گوید: پیامبر و همراهانش 
)حال بنا بر بعضی تفاسیر، خصوص همراهانش را می گوید( اِشّداُء َعلَی الُْکّفاِر 
ُرَحماُء بَْیَنُهْم در مقابل پوشندگان حق و حقیقت و کسانی که با حقیقت عناد 
می ورزند، با صابت و محکم و مانند دیواری روئین هستند و نسبت به اهل 
عًا  ایمان یک پارچه محبت، مهربانی، خیر و رحمت. بعد می فرماید: تَریُهْم ُرکَّ
داً همین جامعه گراها را در حال رکوع و سجود می بینی. َیْبَتغوَن َفْضًا  ُسجَّ
ِ َو رِْضواناً از خدای خود فزونی می خواهند و به آنچه دارند قانع نیستند  ِمَن اللَّ
و رضای حق را می خواهند؛ یعنی افرادی نیستند که برای خود، دنیا یا آخرت 
را بخواهند، برای آنها رضای حق از هرچیزی برتر و باالتر است. سیماُهْم فی 
جوِد؛ در چهره آنها آثار عبادت و آثار سجود را می بینی.  ُوجوِهِهْم ِمْن اثَِر السُّ
این یک نقطه ضعف دیگری است که در انسان کامل تصوف دیده می شود. 
البته بسیاری از پیشروان عرفان چون شدیداً تحت تأثیر تعلیمات اسامی 
بوده اند، متوجه این نکته بوده اند و در کلمات خود به این نکته اشاره کرده اند. 
اما به هرحال گاهی کم و بیش این افراط پیدا شده است؛ یعنی درون گرایی 
به حدی رسیده که دیگر برون گرایی نفی شده است. اسام این جهت را 

تأیید نمی کند«.)38(

نسبت نظام اخالقی قرآن با ساختار کلی آموزه های دینی
باورمندی به نظام حقوقی برآمده از سرچشمه وحی از مولفه های 
فرهنگ اسامی است. متن قرآن و روایات اسامی آکنده از آموزه هایی 
است که تکلیف ها، بایدها و نباید هایی را برای انسان بیان می کند که 
سرسپردن به آنان در شکل بخشیدن به هویت انسان مسلمان تعییین 
کننده است. این احکام قلمرو گسترده زندگی آدمی را در بر می گیرد 
در  را  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی،  فردی،  عرصه های  و 
می نوردد. برخورداری از جهان بینی توحیدی و آراستگی به ارزش های 
اخاقی برای شکل گیری هویت اسامی بسنده نیست بلکه افزون بر 
دینی  هویت  مکمل  شریعت،  قالب  در  مسلم  احکامی  به  پایبندی  آن 

انسان است. 

نسبت احکام با اخالق
 احکام با اخاق نسبتی معنادار دارد چندان که احکام، بستر ساز 
زیربنای  اخاقی  نگرش  احکام  همه  ودر  است  اخاقی  روح  پیدایش 
هدف  از  پیراسته  حکمی  هیچ  است.  آن  نهایی  هدف  و  حکم  تعیین 
اخاقی نیست درپشت هر حکم فقهی راز و رمزی اخاقی نهفته است 
اخاقی  واالیی  به  دستیابی  انجام حکم شرعی  تمرین  و  تکرار  با  که 
ارزشهایی  از  نماز که ستون شریعت است در هاله ای  ممکن می شود. 
برین اخاقی قراردارد. خدا در قرآن می فرماید: » اْتُل ما أُوِحَي إِلَْیَک ِمَن 
 ِ اَة تَْنهی  َعِن الَْفْحشاِء َو الُْمْنَکِر َو لَِذْکُر اللَّ اَة إِنَّ الصَّ الِْکتاِب َو أَِقِم الصَّ
ُ َیْعلَُم ما تَْصَنُعوَن )39(؛  آنچه از کتاب به تو وحی شده بخوان  أَْکَبُر َو اللَّ
و نماز به پادار که نماز از فحشاء و منکرات جلوگیری می کند و ذکر خدا 

بزرگتر است و خدا می داند که چه می سازید «. 
آثار گسترده  با  نماز که سرآمد احکام شرعی و روح بندگی است 
فردی و اجتماعی همراه است. انسان سرآمد دین مدار از هرگونه زشتی 
دور می شود و فراتر از هر واالیی و بالندگی اجتماعی از نیروی آرامش 

برآمده از یاد خدا برخوردار می گردد. 
و  اهداف  دارای  تناسب،  به  هریک  نیز  شریعت  احکام  دیگر 
ره آوردهای اخاقی اند به گونه ای که می توان گفت هیج حکم شرعی 
بدون نتیجه و هدفی اخاقی درعرصه فرد و اجتماع وضع نشده است. 

اصالت اهداف و فلسفه احکام 
در انجام تکالیف شرعی تنها انجام دستور بدون هدف دستیابی به 
نتایج واحکام در نظر گرفته نشده است بلکه باید هر رهنمود شریعت با 
نگاه به دستاوردها و پیامدهای آن در نگرش انسان مؤمن نهادینه شود. 
دین اهدافی کلی و اساسی در آوردن شماری از احکام دارد که هر مکلف 
که  ای  وظیفه  به  نگرش  با  آن  برآوردن  در  را  باید سهم خود  شرعی 
انجام می دهد، بازشناسد. نتیجه آنکه هیچ حکم غیراخاقی در شریعت 
راه ندارد و دستیابی به اهداف در همه مراحل انجام وظیفه شرعی باید 
نگاهی هدفمند و استوار بر انگیزه های متعالی داشته باشد. فقه با همه 

زوایای آن در طول اخاق قرار دارد. 
 در روایات اسامی از قول پیامبر اسام آمده است که: إنما العمال 

بالنّیات. )40( 
 عمل درلغت آن چنان که راغب ذکر می کند  معنایی أخص از فعل 
دارد و تنها به فعلی که از قصد صادر شود گفته می شود. سپس راغب 
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با استناد به آیات 123 و124 سوره نساء، عمل را أعم از عمل صالح و 
سیئه می داند. )41(

هر  و  می دهد.  تشکیل  را  شریعت  به  عمل  پیکر  روح  انگیزش، 
عملی با روح خویش سازنده و زاینده است. اهداف، انگیزه ها و فلسفه 
از هرگونه توجیه  احکام پیشاپیش نظام حقوقی روشنگر دوری احکام 
غیرعقانی و تعصب همراه نا آگاهی است. احکام شرعی باید تضمین 
گر عدالت درهمه قلمرو زندگی انسان باشد. در روایات اسامی عدل 
که اصل عقائی پذیرفته شده نزد همه خردمندان است، مایه زندگی و 
گوهر اصلی احکام شمرده شده است: العدل حیاَة االحکام)42( با عدالت، 
احکام زنده می ماند. چنان که امام خمینی بر آن است که: اسام برای 
تاسیس حکومت عدل آمد ه است و تمامی قوانین مدنی و جزایی اسام 

بر اساس عدالت و سهولت است«.)43( 
اندیشمند دینی معاصر، مرتضی مطهری پیرامون جایگاه عدل در 
دستگاه حقوقی اسامی می نویسد: اصل عدالت از مقیاس های اسامی 
است که باید دید چه چیز بر او منطبق می شود عدالت در سلسله علل 
احکام است نه در سلسله معلوالت، نه این است که آن چه دین گفت 
آسیب  در  وی   )44( می گوید.  دین  است  عدل  چه  آن  بلکه  است  عدل 
شناسی فقه، کاستی دستگاه کنونی اجتهاد را در عدم کاربست این اصل 
مهم می داند: اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیت آن در فقه ما مورد 
غفلت واقع شده است و در حالی که از آیاتی چون »بالوالدین احسانا« 
و »اوفوا بالعقود« عموماتی در فقه به دست آمده است ولی با این همه 
تأکیدی که در قرآن کریم بر روی مسأله عدالت اجتماعی دارد مع هذا 
یک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده است و این مطلب 

سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ما گردیده است. )45( 
همچنین عامه طباطبایی در توضیح نسبت میان احکام و اخاق 

می نویسد: 
میان  تفرقه  جواز  عدم  از  بویی  شریفه  آیه  از  بتوان  بسا  چه  و   «
احکام فقهی و معارف اخاقی استشمام نمود، و می توان گفت که آیه، 
اشعاری هم به این معنا دارد که صرف عمل به احکام فقهی، و جمود 
به خرج دادن بر ظواهر دین کافی نیست، )برای اینکه احکام فقهی دین 
مانند اسکلت ساختمان است، اسکلتی که به هیچ وجه زندگی در آن 
قابل تحمل نیست، و احکام اخاقی به منزله سفید کاری و سیم کشی 
و دکوربندی آن ساختمان است، مثًا احکام فقهی و قانونی زناشویی، 
احکامی است خشن، که نه شوهر حق دارد به زن خود فرمانی دهد و 

نه زن حق دارد بدون اذن او از خانه در آید، ولی همین قوانین فقهی 
وقتی توأم شد با احکام اخاقی که اسام در باب زناشویی داده آن وقت 
به  راجع  فقهی  احکام  نیز  و  می شود  قابل عمل  و  گوارا  بسیار  قانونی 
عبادت و دعا و ذکر، اسکلتی است که مجرد آن انسان را به فرض دین 
که همان سعادت بشریت است نمی رساند، ولی وقتی این جسد توأم با 

روح و معنای عبادت شد که همان ورزیدگی و تزلزل ناپذیری 
روح است، آن وقت قوانینی خواهد شد که بشریت بی نیاز از 

آن نخواهد بود و هیچ قانونی جایگزین آن نمی شود «. )46(

پویایی احکام
پایبندی به احکام شریعت به هیچ روی به معنای بازگشت 
به زندگی نخستین صدر اسام نیست بلکه احیای روح معنوی 
از  اورا  و  دمید  انسان  پیکر  در  پیامبر  که  بود  ای  انسانی  و 
عصرجاهلی به دوره تمدن اسامی کشاند، تمدنی که به گمان 

شماری اندیشمندان چهره آن فقهی است. 
تمدن اسامی را باید تمدن فقه و حقوق بدانیم نه تمدن 
فلسفی. این فقیه پروری یک ذهنیت قانونگرا و قانون اندیش 
تکلیف  ذهن  یک  واقع  در  که  است  داده  مسلمانان  تمام  به 
اندیش به مسلمان داده شده است. مسلمانان در تمام زمینه ها 
استراحت،  کار،  نمایند، هنگام  توجه  مقررات شریعت  به  باید 
دانش  یک  فقه  امور.  سایر  و  آشامیدن  و  خوردن  استحمام، 
تکلیف اندیش است. تکیه بر عنصر قانون ساالری در تمدن 
به دموکراسی بسیار نزدیک خواهد کرد و  را  راه ما  اسامی 
آنچه که کم داریم مفهوم حق است که آنرا هم از طریق جهاد 

فرهنگی باید وارد این بدنه عظیم تمدنی بکنیم. )47( 
پویا،  و  پیوسته  اجتهاد  دستگاه  پایه ی  بر  احکام  قالب 
شکل های گوناگون زندگی را در گذر زمان، جهت می بخشد 
و بر سبک زندگی انسان ها اثر می گذارد. روند اجرای احکام 
شریعت به نگرش نیازهای نوشونده انسان، سبک زندگی را 
نیازهای  و مکان و گسترش  زمان  دگرگون می سازد. عنصر 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با ابزار اجتهاد که سازکاری درون دینی 
بندی  صورت  را  پویایی  و  زنده  احکام  انسانی،  پیشرو  خرد  کمک  با 
شریعت  کلی  و  بنیادی  آرمان های  و  اهداف  پاس داشت  با  می کندکه 

شکل زندگی را سامان می دهد.
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نگرش سیستمی به اخالق
هماهنگی  از  اخاقی  ارزش های  منظومه  قرآن  اخاقی  نظام  در 
کارآمدی برخوردار است چنان که در ارزش های اخاقی در فرد و جامعه، 
حریم خصوصی و عمومی، جنگ و صلح و تربیت و سیاست یکسان است .

انسان آرمانی
در نظام اخاق قرآن پیامبر اکرم انسان آرمانی است که رهروی او 
از سوی مؤمنان سرمایه زندگی اخاقی و آرمانی است. از آن چه گذشت 
روشن شد که در نگرش اسامی انسان سرآمد،  شخصیتی است چند بعدی 
که زوایای شخصیت او با ویژگی هایی برجسته نشان داده می شود. بهترین 

نشان از انسان سرآمد و فرهیخته را می توان در آیه ای از قرآن یافت: 
ُّوا ُوُجوَهُکْم ِقَبَل الَْمْشِرِق َو الَْمْغِرِب  » لَْیَس الْبِرَّ أَْن ُتَول
ِ َو الَْیْوِم اآْلِخِر َو الَْماِئَكِة َو الِْکتاِب  َو لِکنَّ الْبِرَّ َمْن آَمَن بِاللَّ
َو  الَْیتامی   َو  الُْقْربی   َذِوي  ُحبِِّه  الْماَل َعلی   آتَی  َو  النَّبِیِّیَن  َو 
اَة  قاِب َو أَقاَم الصَّ ائِلِیَن َو ِفي الرِّ بِیِل َو السَّ الَْمساِکیَن َو ابَْن السَّ
ابِِریَن ِفي  کاَة َو الُْموُفوَن بَِعْهِدِهْم إِذا عاَهُدوا َو الصَّ َو آتَی الزَّ
اِء َو ِحیَن الَْبأِْس أُولئَِک الَِّذیَن َصَدُقوا َو أُولئَِک  رَّ الَْبأْساِء َو الضَّ
ُهُم الُْمتَُّقوَن )48(؛ نیکی آن نیست که روی خود را به طرف 
مشرق کنید )که چون مسیحی هستید( و یا به طرف مغرب 
)که چون یهودی هستید( بلکه نیکی برای کسی است که 
به خدا و روز آخرت و مائکه و کتاب آسمانی و پیغمبران 
ایمان داشته باشد و مال خود را با آنکه دوستش می دارد به 
خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و راه ماندگان و دریوزگان 
و بردگان بدهد و نماز را بپا دارد و زکات بدهد و کسانیند که 
به عهد خود وقتی عهدی می بندند وفا می کنند و از فقر و 
بیماری و جنگ، خویشتن دارند اینان هستند که راست گفتند 

و همین هایند که تقوی دارند«. 
از  طیفی  روشنی  به  قرآنی  آیات  این  به  نگرش 
ویژگی های انسان سرآمد تر از دیانت را بر شمرده است که 
منظومه ای از اندیشه جهان شناسی اسام است. اسام دین 
توحید است، و تمامی فروع آن به همان اصل واحد بر می گردد، و آن اصل 

واحد است، که در تمامی فروع دین منتشر شده است. 
از اینجا روشن می گردد که اصل توحید، طهارت هم هست، طهارت 
کبرا نزد خدای سبحان، و بعد از این طهارت کبرا و اصلی، بقیه معارف 
کلیه نیز طهارت هایی است برای انسان، و بعد از آن معارف کلیه اصول 
اخاق فاضله نیز طهارت باطن از رذائل است، و بعد از اصول اخاقی احکام 
عملی نیز که به منظور صاح دنیا و آخرت بشر تشریع شده طهارت هایی 
دیگر است، و آیات مذکوره نیز بر همین مقیاس انطباق دارد، هم آیه : ُیِریُد 
َرُکْم تَْطِهیراً و هم آیات دیگری که در معنای  َرُکْم و هم آیه: َو ُیَطهِّ لُِیَطهِّ

طهارت وارد شده )49(
 رستگاری  در گرو وارستگی اخالق 

در نگرش قرآنی رستگاری و پیروزی در گرو آراستگی به اخاق است 
نه صرف انجام احکام و فرمان های ظاهری. از همین رو در مورد احکام با 

تعبیراتی حکایت گر شاید و احتمال و در باره اخاق با قاطعیت از  دستیابی 
به رستگاری سخن می گوید.

در آغاز سوره مؤمنون با قطعیت به رستگاری انسان در پرتو آراستگی به 
مجموعه ای از فضائل فردی، خانوادگی و اجتماعی می پردازد که سرانجام 

آن جاودانگی در بهشت خداوندی است:
» َقْد أَْفلََح الُْمْؤِمُنوَن الَِّذیَن ُهْم ِفي َصاتِِهْم خاِشُعوَن َو الَِّذیَن ُهْم َعِن 
کاةِ فاِعُلوَن َو الَِّذیَن ُهْم لُِفُروِجِهْم حاِفُظوَن إاِلَّ  اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن َو الَِّذیَن ُهْم لِلزَّ
َعلی  أَْزواِجِهْم أَْو ما َملََکْت أَْیمانُُهْم َفإِنَُّهْم َغْیُر َمُلوِمیَن َفَمِن ابَْتغی  َوراَء ذلَِک 
َفُأولئَِک ُهُم العاُدوَن َو الَِّذیَن ُهْم ِلَماناتِِهْم َو َعْهِدِهْم راُعوَن َو الَِّذیَن ُهْم 
َعلی  َصلَواتِِهْم ُیحاِفُظوَن أُولئَِک ُهُم الْواِرُثوَن الَِّذیَن َیِرُثوَن الِْفْرَدْوَس ُهْم ِفیها 
خالُِدوَن؛ بی گمان مؤمنان رستگارند. همانان که در نماز خویش فروتنند. و 
آنان که از یاوه  رویگردانند. و آنان که دهنده زکاتند. و آنان که پاکدامنند. 
جز با همسران خویش یا کنیزهاشان که اینان نکوهیده نیستند. پس کسانی 
که بیش از این بخواهند تجاوزکارند. و آنان که سپرده های نزد خویش و 
پیمان خود را پاس می دارند. و آنان که بر نمازهای خویش نگهداشت دارند. 
آنانند که میراث برند. همانان که بهشت را به میراث می برند؛ آنان در آن 

جاودانند «.
این در حالی است که در باره احکام ظاهری که به تاکید از انسان 
پایبندی به آن ها خواسته می شود، با احتمال به دستیابی به دستاورد ها اشاره 
می شود. برای مثال پس از اشاره به وجوب روزه در سوره بقره و بایستگی 
آن حتی در شریعت های پیشین، می فرماید شاید پارسا شوید: » یا أَیَُّها الَِّذیَن 
یاُم َکما ُکتَِب َعلَی الَِّذیَن ِمْن َقْبلُِکْم لََعلَُّکْم تَتَُّقون)50(  ای  آَمُنوا ُکتَِب َعلَْیُکُم الصِّ
مؤمنان! روزه بر شما مقّرر شده است چنان که بر پیشینیان شما مقّرر شده 

بود، باشد که پرهیزگاری ورزید «.
یا در باره پرهیز از گناهانی چون میگساری، قمار و... ) در آیه 90 سوره  
مائده( باز با احتمال امکان به نتیجه بخش بودن آن ها در سرنوشت دنیوی و 
اخروی اشاره شده است: »یا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا إِنََّما الَْخْمُر َو الَْمْیِسُر َو اْلَنْصاُب 
ْیطاِن َفاْجَتنُِبوُه لََعلَُّکْم ُتْفلُِحون ؛ ای مؤمنان! جز  َو اْلَْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ
این نیست که شراب و قمار و انصاب و ازالم، پلیدی )و( کار شیطان است 

پس، از آن ها دوری گزینید باشد که رستگار گردید«. 
بدین ترتیب دانسته می شود که انجام فرمان های شریعت و پرهیز از 
ناروایی هایی که از انسان خواسته می شود، در صورتی به برآیند نهایی تحقق 
آرمان های رسالت در زندگی انسان می انجامد، که به فضیلت اخاق و ملکه 

ای نفسانی پایان یابد. 
در قرآن کریم آشکارا وصف اخاقی عدالت نزدیک ترین راه برای 
نزدیکی انسان به خدای بزرگ و گسترش هویت وجودی او شناخته شده 
ِ ُشَهداَء بِالِْقْسِط َو ال َیْجِرَمنَُّکْم  اِمیَن لِلَّ است: » یا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ُکونُوا َقوَّ
َ َخبِیٌر بِما  َ إِنَّ اللَّ َشَنآُن َقْوٍم َعلی  أاَلَّ تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أَْقَرُب لِلتَّْقوی  َو اتَُّقوا اللَّ
تَْعَمُلون. )51(؛ ای مؤمنان! برای خداوند بپاخیزید و با دادگری گواهی دهید و 
نباید دشمنی با گروهی شما را وادارد که دادگری نکنید، دادگری ورزید که 
به پرهیزگاری نزدیک تر است و از خداوند پروا کنید که خداوند از آنچه انجام 

می دهید آگاه است «.
در قرآن کریم، اوصافی برای انسان آرمانی قرآن، آرمان شهر قرآنی و 

درنظاماخالقیقرآن
منظومهارزشهای
اخالقیازهماهنگی
کارآمدیبرخوردار
استچنانکهدر
ارزشهایاخالقیدر
فردوجامعهحریم
خصوصیوعمومی
درجنگوصلح
تربیتوسیاست
یکساناست.
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جامعه آرمانی بر شمرده می شود.شاید بتوان گفت در سوره   فتح، وصف این 
هرسه در یک آیه گرد هم آمده است:

اِر ُرَحماُء بَْیَنُهْم تَراُهْم  اُء َعلَی الُْکفَّ ِ َو الَِّذیَن َمَعُه أَِشدَّ ٌد َرُسوُل اللَّ » ُمَحمَّ
ِ َو ِرْضواناً ِسیماُهْم ِفي ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر  داً َیْبَتُغوَن َفْضًا ِمَن اللَّ عاً ُسجَّ ُرکَّ
ُجوِد ذلَِک َمَثُلُهْم ِفي التَّْوراةِ َو َمَثُلُهْم ِفي اْلِنِْجیِل َکَزْرٍع أَْخَرَج َشْطأَُه َفآَزَرُه  السُّ
ُ الَِّذیَن  اَر َوَعَد اللَّ رَّاَع لَِیِغیَظ بِِهُم الُْکفَّ َفاْسَتْغلََظ َفاْسَتوی  َعلی  ُسوِقِه ُیْعِجُب الزُّ
الِحاِت ِمْنُهْم َمْغِفَرةً َو أَْجراً َعِظیماً: محمد، پیامبر خداوند  آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ
است و آنان که با وی اند، بر کافران سختگیر، میان خویش مهربانند؛ آنان 
را در حال رکوع و سجود می بینی که بخشش و خشنودی یی از خداوند 
نمایان  اثر سجود،  از  در چهره هایشان  آنان  )ایمان(  نشان  را خواستارند؛ 
است، داستان آنان در تورات همین است و داستان آنان در انجیل مانند 
کشته ای است که جوانه اش را برآورد و آن را نیرومند گرداند و ستبر شود 
و بر ساقه هایش راست ایستد، به گونه ای که دهقانان را به شگفتی آورد تا 
کافران را با آنها به خشم انگیزد، خداوند به کسانی از آنان که ایمان آورده اند 

و کارهای شایسته کرده اند نوید آمرزش و پاداشی سترگ داده است «.
عامه طباطبایی در توضیح آیه می نویسد: معنای آیه این است که: 
مثل مؤمنین مثل زراعت و گیاهی است که از کثرت برکت جوانه هایی هم 
در پیرامون خود رویانده باشد، و آن را کمک کند تا آن نیز قوی و غلیظ 
شده، مستقا روی پای خود بایستد، بطوری که برزگران از خوبی رشد آن 

به شگفت درآمده باشند. )52(
بدین سان میوه کوشش های تاریخی پیامبران، در پرورش یارانی وفادار 
و وارسته تا برپایی جامعه ای ایستاده بر بنیان های استوار خود سر بر آستان 
حق نهاده آهنگ پیشرفت را در همه زمینه ها ی معنوی و مادی، نواخته و 
جامعه آرمانی نوید می دهد که در سوره نور به پیروزی نهایی آنان پیرو 

وعده های خدا اشاره می شود:
ِفي  لََیْسَتْخلَِفنَُّهْم  الِحاِت  الصَّ َعِمُلوا  َو  ِمْنُکْم  آَمُنوا  الَِّذیَن   ُ اللَّ َوَعَد   «
َننَّ لَُهْم ِدیَنُهُم الَِّذي اْرتَضی   اْلَْرِض َکَما اْسَتْخلََف الَِّذیَن ِمْن َقْبلِِهْم َو لَُیَمکِّ
لَنَُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوِفِهْم أَْمناً َیْعُبُدونَنِي ال ُیْشِرُکوَن بِي َشْیئاً َو َمْن  لَُهْم َو لَُیَبدِّ
َو  کاةَ  الزَّ آُتوا  َو  اةَ  الصَّ أَِقیُموا  َو  الْفاِسُقوَن *  ُهُم  َفُأولئَِک  بَْعَد ذلَِک  َکَفَر 
ُسوَل لََعلَُّکْم ُتْرَحُموَن: خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده اند  أَِطیُعوا الرَّ
و کارهای شایسته کرده اند وعده داده است که آنان را به یقین در زمین 
جانشین می گرداند- چنان که کسانی پیش از آنها را جانشین گردانید- و 
بی گمان دینی را که برای آنان پسندیده است برای آنها استوار می دارد و 
)حال( آنان را از پس هراس به آرامش بر می گرداند؛ )آنان( مرا می پرستند 
و چیزی را شریک من نمی گردانند و کسانی که پس از این کفر ورزند 

نافرمانند «.
که  مؤمنین  برای  است  زیبایی  و  جمیل  وعده  آیه  این  نتیجه  در 
عمل صالح هم دارند، به آنان وعده می دهد که به زودی جامعه صالحی 
مخصوص به خودشان برایشان درست می کند و زمین را در اختیارشان 
می گذارد و دینشان را در زمین متمکن می سازد، و امنیت را جایگزین ترسی 
که داشتند می کند، امنیتی که دیگر از منافقین و کید آنان، و از کفار و جلو 
گیریهایشان بیمی نداشته باشند، خدای را آزادانه عبادت کنند، و چیزی را 

شریک او قرار ندهند. )53( 
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رأس السیاسة استعمال الرفق. امام علي)ع(
ذکرمهرویان مجلس گرچه دل می برد و دین 

بحث ما در حسن طبع و خوبي اخالق بود )حافظ(
از دیر باز این سخن و این سؤال مطرح بوده که آیا رابطه و نسبتي 
میان اخاق و سیاست بر قرار است؟ چرا که اخاق در پي اتصال به حقایق و 
فضایل است و سیاست در پي جلب مصالح و پایداري حاکمان.  و در جهان 
سیاست مصلحت را با حقیقت چندان سر سازگاري نیست.  چه بسا فضایل 
اخاقي  که در مسلخ مصالح سیاسي قرباني می شوند.  و سیاستمداران 
فضیلت کش  همواره در پي جلب مصالح خویشند . و یا این که مصلحت هاي 
سیاسي باید از بطن حقایق اخاقي برخیزد.  وسیاست باید به دنبال اخاق 
و براي احیاي فضیلت ها اعمال شود ؟ و سیاستمداران باید در مدار اخاق،  
سیاست ورزي نمایند ؟ هر چند به گواهي تاریخ غالب سیاستمداران، اخاق 
را در سیاست ورزي پشت سر گذاشته و راهي را رفته اند که ماکیاول، زاده 
ایتالیا در قرن شانزدهم آ ن را در کتاب »شهریار« تئوریزه کرده است؛  یعني 

اگر فضیلت ها مانع حکومت شوند باید آنها را زیر پا گذاشت.  
خداوندان اندیشه سیاسی یونان باستان،  سیاست را بر مقوله و پایه 
اخاق بنا کرده بودند ، سقراط بر این باور بود که دانش سیاسی باید پیش 
از  هر چیز ، آدمیان  را به وظایف اخاقی شان  آشنا سازد. سقراط پایه 
سیاست را اخاق و پایه اخاق را خود شناسي مي دانست . بر سر درگاه 
معبد دلفي نوشته بود : خود را بشناس. تا خود را نشناختي در این معبد 
وارد نشو . در رساله ای که افاطون به نام»آپولوژی« یعنی دفاعیه نوشته، 
و مجموعه ی مدافعات سقراط در دادگاه می باشد، سقراط می گوید: »من 
هیچگاه در مقام شناختن جهان نبوده ام، من همیشه در مقام شناختن خود 
بوده ام. می خواستم انسان شناسی کنم نه جهان شناسی، برای من جهان 
شناسی هیچ اهمیتی ندارد.« به قول آقاي ملکیان : »اگزیستانسیالیست های 
امروز از این نظر، پدر فرهنگی و فکری خود را سقراط می دانند.« در ادبیات 
دیني ما نیز عرفان نفس بر عرفان پروردگار پیشي دارد.  هر چند موضوع 
بحث ما در این جا سقراط و یا خود شناسي نیست ؛ اما نمی توان از اخاق و 
سیاست سخن گفت و سقراط را در این مقوله مهم نادیده انگاشت. کسي 
که  می گوید: »بیداد را با بیداد نباید پاسخ گفت«  . او در پایبندیش به قانون 
از زندان و کیفر نوشیدن جام شوکران فرارنکرد ، با اینکه می دانست  بی گناه 
است و داوران دادگاه در حکم خود، بر او بیداد روا داشته اند.  دلیل او این 
بود، گریز از زندان به معنای نادیده گرفتن قانون است.  اطاعت نکردن از 
قانون برخاف اخاق  است و روح قانون را آزرده می سازد.  ما باید با عمل 
اخاقي و دادگرانه، بیداد بیدادگرایان را پاسخ بدهیم.  اگر بیداد را با بیداد 
پاسخ دهیم، بی اخاقي را رواج داده ایم و در بی اخاقي و بي نظمی، 
جامعه مدني موجود نمی شود و از هم می پاشد. شاگرد او افاطون در کتاب 
»جمهوریت« حکومت ها را با معیارهاي  اخاقی محک می زند.  در تاریخ 
فلسفه، کمتر فیلسوفی را به بزرگی و نفوذ سقراط می بینیم.  درست است 
که او چیزی ننوشت و فقط به گفت و شنود پرداخت؛ اما با این همه، تأثیر 
اندیشه های او تا امروز، باقی مانده است.  او را متهم کردند که باوری به 
خدایان آتن ندارد و خدایان جدیدی را به مردم می شناساند و جوانان را 

از راه به در می برد و بی دین می سازد؛ اما در واقع سقراط آموزنده نوعی 
دانایی بود. او دو چیز بزرگ به جهان داده است.  روش های اخاقی و شیوه 
حکمروایی برخود و دیگران . سیاستمدار کسي است که اول برخود حاکم 
باشد و سپس بر دیگران. او نمی توانست تحمل کند انسان ها نادان بمانند، 
به یکدیگر دروغ بگویند یا نادرست بیندیشند.  او پس از مرگ بیدارگرانه 
خود، در خاور و باختر به صورت »قّدیس« و پیامبر گونه درآمد. در کتاب 
»تاریخ الحکماء ابن القفطی« آمده است که سقراط » همواره یونانی ها را 
بر عبادت اصنام نکوهش کردی و به حجت ها و دالیل رؤسای ایشان را 
مغلوب و منکوب داشتی«. افاطون که از سقراط بهره گرفته بود، براین باور 
بود که  هدف حکمران باید معطوف به خوشبختی و سامت اخاقی جامعه 
باشد و از نظر او سعادت به نحو آشکاری با اخاق بستگی دارد  و ارسطو نیز 
به تبع استاد خود در کتاب اخاق نیکوماخوس،  اخاق را به عنوان مدخلی 
بر سیاست قرار می دهد و پیوند میان این دو مقوله، بستر تفکر فلسفی او را 
شکل می دهد . ارسطو،  اداره شهر را مبتنی بر اخاق دانسته و عمل مطابق 
عقل را مبنای عمل اخاقی می داند.  به عبارت دیگر در بینش ارسطویی 
موضوع اخاق تصمیم عقانی درباره اموری است که به ما بستگی داشته 
و ما قادر به تحقیق آن هستیم.  در اندیشه ارسطو،  سعادت تنها در زندگی 
مدنی تحقق یافته و این زندگی جز با عمل به فضیلت که موضوع بحث 
اخاق است قابل وصول نیست . لذا مفهوم سعادت از مجرای اخاق و در 
عرصه مطلوب ترین نظام سیاسی مطرح می شود. بنابراین وی جامعه ای را 
سیاسی می داند که اخاقی باشد . تعبیر وی چنین است: »جامعه سیاسی 
باید فضیلت را پاس بدارد.«  از فیلسوفان بزرگ آتن و یونان که بگذریم ، 
اندیشه هاي پیشوایان اسامي،  در این باره، که سیاست باید بر مدار اخاق 
بچرخد، شاید آموزنده تر و درخشان تر باشد.  در فرهنگ و آموزه هاي کتاب 
شریف نهج الباغه بن مایه حکمراني و سیاست ورزي تقواي الهي است  

که می توان آن را تقواي سیاسي و یا اخاق باز دارندگي نام نهاد.  

تقوای سیاسی
در میان پیشوایان دین شاید کسي به وسعت و ژرفناکي امام علي )ع( 
در این باره سخن نگفته باشد.  جاي جاي سخنان حضرت در نهج الباغه 
و سفارشات او به کارگزارانش لزوم  رعایت تقوا ست.  و تقوا را بازدارنده 
سرکشي ها، خود رأیي ها و طغیان ها، که غالباً در زمام داران و مراکز قدرت 
رخ  مي دهد، مي داند و تقوا همچون لگامي است که اسب سر کش خود 
خواهي و خود رأیي را مهار مي نماید.  ذّمتي بما أقول رهینة،  وأنا به زعیم ! 
إن من صرحت له العبر عما بین یدیه من المثات حجزه التقوی عن التقحم 
في الشبهات » أال وإّن الخطایا خیل ُشمس حمل علیها راکبها وخلعت 
لجمها،  فتقحمت بهم في النار؛ « عهده ام را در گرو سخنانم قرار می دهم،  
و نسبت به آن ضامن و پای بندم. کسی که عبرت ها و پند آموزي  روزگار 
را با چشم ببیند و کیفرهای پیش رویش را بر او آشکار نماید، تقوا او را از در 
افتادن در اشتباهات مانع مي گردد... بدانید که خطاکاري ها همانند توسنان 
چموش و سرکشند که خطا کاران را بر آنها سوار کرده اند.  آن اسبان لجام 
گسیخته به نا گاه مي تازند و سواران خود را به آتش دوزخ سر نگون می کنند.  
أال وإّن التقوی مطایا ُذلُل حمل علیها راکبها وأعطوا أزمتها فأوردتهم الجّنة ؛ 
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اما تقوا، چونان مرکب های فرمانبرداری هستند که سواران 
خود را، عنان بر دست، وارد بهشت جاویدان می کنند. حّق و 
باطل همیشه در پیکارند، و برای هر کدام طرفدارانی است، اگر 
باطل پیروز شود، جای شگفتی نیست، از دیر باز چنین بوده، و 
اگر طرفداران حق اندکند، چه بسا روزی فراوان گردند و پیروز 
شوند، اّما کمتر اتّفاق می افتد که چیز رفته باز گردد. )خطبه 16( 
لهذا از جمله مؤلفه هایی که بیدار کننده و بیان کننده 
پیوند اخاق و سیاست در اندیشه امام علی علیه السام است، 
سفارشات آن حضرت به مسئوالن سیاسی نسبت به رعایت 
تقوا ی الهي درعرصه زندگی فردی و اجتماعی است.  حضرت 
به این مطلب اذعان دارد که زمامدارن  و حاکمان  می بایست،  
اخاق سیاسی را در حوزه مأموریت خود مراعات نمایند. شاید 
سندي به اتقان و استحکام عهد نامه حضرت به مالک اشتر، 
که در نامه 53 نهج الباغه آمده است نباشد.  امام در سرآغاز 
نامه،  مالک اشتر را به عنوان یک مدیر سیاسي که می خواهد 
منطقه اي به وسعت مصر را مدیریت نماید به  رعایت تقوا ی 

الهي دعوت می نماید. 
»امره بتقوی اللّ ،  و ایثار طاعته،  و اتباع ما امر  به فی 
کتابه : من فرائضه و سننه،  التی الیسعد احٌد ااّل باتباعها و ال 

یشقی ااّل مع جحودها و اضاعته«؛ 
»او را به پرهیزگاری و ترس از خدا و برگزیدن فرمان او،  
و پیروی از آنچه در کتاب خود به آن فرمان داد؛ از واجبات و مستحبات که 
کسی نیکبخت نمی شود مگر به پیروی از آنها. و به شقاوت نیفتد مگر به 

انکار آنها و ضایع گذاشتن آنها.«
آنان  گرفتن  قرار  یعني  سنت  و  کتاب  به  زمامداران  بازگرداندن 
علی  امام  است.  داشته  مقرر  آنان  براي  و حدودي که خدا  در چارچوب 

علیه السام در فرازی دیگر از نامه خود به مالک اشتر چنین می فرماید:
»انصف اللّ  و انصف الناس من نفسک و من خاصة اهلک و من لک 
فیه هوی من رعیتک فانّک ااّل تفعل تظلم«؛ »با خدا به انصاف رفتار کن،  
و از جانب خود و خویشان نزدیک و هر رعیتی که دوستش می داری در باره 

مردم انصاف را از دست مده،  که اگر نکنی  ستم کار باشي.    
برابر  در  انسان  که  جایي مطرح می شود  با خدا وند  انصاف  مسأله 
نعمت هاي خداوند شاکر باشد. زور و قدرتي را که خدا در بازوي او نهاده 
است و بر کرسي ریاست نشسته است،  شکر آن را درست به جا آورد و در 
راه خدمت مردم بکار گیرد.  و بداند که زور بازو براي زور گویي با مردم و 

نادیده انگاشتن حقوق مردم  نیست .  به قول ناصر خسرو :
چون تیغ به دست آري مردم نتوان کشت 

در نزد خداوند بدي نیست فرامش 
انصاف این است که انسان حتي ناخن خود را که کمترین ابزار کار 
است، براي گره گشایي کار مردم به کار گیرد، نه براي خراشیدن قلب و روح 

مردم.  به قول صائب تبریزي : 
به هوش باش دلي را بقهر نخراشي 

به ناخني که گره گشایي تواني کرد. 
انصاف با مردم، یعنی این که حّق هر کسی همان گونه که هست ادا 
شود و حقوق هر انسانی به طور کامل و به گونه ای مساوی رعایت گردد. 
حاکم در مقام حکومت، از دو جهت بایستی با مردم با انصاف رفتار کند؛ 
نخست در رابطه با خود )چه در مسائل حکومتی و چه در مسائل شخصی( 
و دیگری در رابطه با خویشان، دوستان و کسانی که به وی نزدیک ترند. 
انصاف و عدالت از اساسي ترین فضایل اخاقي است که غالب دولتمردان 
تاریخ آن را فاقدند. هیچ تمدنی در تاریخ بشری نتوانسته است بدون تکیه 
بر ارزش های اخاقی و عدالت به حیات و بالندگی خود ادامه دهد. اخاق و 
عدالت عامل پیوند انسان ها با یکدیگر است به گونه ای که نبود آن ناگزیر 

به فروپاشی جوامع می انجامد. سعدي در بوستان چه زیبا مي گوید :
شنیدم که خسرو به شیرویه گفت

در آن دم که چشمش زدیدن بخفت
بر آن باش تا هرچه نیت کنی

نظر در صالح رعیت کنی
اال تا نپیچی سر از عدل و رأی
که مردم ز دستت نپیچند پای

گریزد رعیت ز بیداد گر 
کند نام زشتش به گیتی سمر

در نهج الباغه بار ها بر این نکته تأکید گشته که سیاست براي سیاست 
نیست،  بلکه سیاست وسیله اي است براي ادا ی حق مرد م و به پا داشتن 
ُ َعْنُه َدَخلُْت َعلَی أَِمیِر الُْمْؤِمنِیَن)ع(  ِ بُْن َعبَّاِس َرِضَی اللَّ عدالت. َقاَل َعْبُد اللَّ
بِِذی َقاٍر َو ُهَو َیْخِصُف نَْعلَُه َفَقاَل لِی َما ِقیَمُة َهَذا النَّْعِل َفُقلُْت اَل ِقیَمَة لََها 
ِ لَِهَی أََحبُّ إِلَیَّ ِمْن إِْمَرتُِکْم إاِلَّ أَْن أُِقیَم َحّقاً أَْو أَْدَفَع بَاِطا«؛  َفَقاَل)ع( َو اللَّ
امام)ع( به ابن عباس در راه بصره در ذي قار می گوید : سوگند به خدا این 
نعلین پاره از فرمان روایی بر شما نزد من محبوب تر است، مگر آن که حقی 

را به پای دارم یا باطلی را دفع کنم. )نهج الباغه خ 33(
پس از رحلت رسول خدا، که ابابکر به عنوان خلیفه مسلمین بر گزیده 
شد، گروهي که سیاست را فقط براي مطامع خود می دانستند و در راس 
آنان ابوسفیان قرار داشت، عباس را جلو انداخت تا از امام بخواهد  که براي 
باز پس گیري خافت اقدام نماید ؛ اما از آن جا که امام  کسی نبود که 
بخواهد قدرت را از راه های غیراخاقی به دست آورد،  پیشنهاد آنان  را 
رد کرد و مردم را به آرامش و مسالمت جویی دعوت نمود و فرمود : » أَیَُّها 
ُجوا َعْن َطِریِق الُْمَناَفَرةِ َو َضُعوا  النَّاُس ُشقُّوا أَْمَواَج الِْفَتِن بُِسُفِن النََّجاةِ َو َعرِّ
تِیَجاَن الُْمَفاَخَرةِ أَْفلََح َمْن نََهَض. ..؛ اي مردم، امواج فتنه را با کشتي نجات 
بشکنید، و راه اختاف و درگیري را سّد کنید، و تاج کبر و غرور را از سر 
برگیرید. پیروز آن کس که به پشتیباني یاران بپا خیزد و گر نه آرام گیرد و 
راحت گذارد، که این خافت و ریاست، گندابه اي را مانَد و یا لقمه اي گلوگیر 
و مرگ آور باشد. اکنون زمان قیام نیست، که میوه نارس چیدن، چون کشت 
در زمین غیر، بهره بیگانه است. اگر از خافت سخن گویم، شیفته آنم خوانند 

و اگر دم فرو بندم، هراس از مرگ را به من بندند«.
 امام )علیه السام( در هیچ شرایطي حاضر به عدول از مباني اخاقي 

سقراط
براینباوربودکه
دانشسیاسیبایدپیش
ازهرچیز،آدمیان
رابهوظایف
اخالقیشانآشناسازد.
سقراط
پایهسیاسترا
اخالق
وپایهاخالق
راخودشناسي
ميدانست.برسردرگاه
معبددلفينوشتهبود:
خودرابشناس.
تاخودرانشناختي
دراینمعبدواردنشو.
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و فضایل انساني نگشنتد؛ چه پیش از خافت و چه پس از خافت.  زماني 
که به خافت رسیدند بعضي دوستان و یاران امام توصیه هایي که، در ظاهر 
با حسن نیت و در نظر گرفتن مصالح امام و حکومت همراه بود، به ایشان 
می دادند؛ اما آن بزرگوار از هر گونه مصلحت اندیشي که با اصول اخاق 
و عدالت نا سازگار بود پرهیز می کردند و در جواب این قبیل پیشنهادات 
می فرمودند : » أتأمروني أن اطلب النصر بالجور فیمن ولیت علیه و الل 
ال اطور به ما سمر سمیر.  و ما ام نجم في السما نجماً؛  آیا به من دستور 
می دهید که براي پیروزي خود از جور و ستم در حق کساني که بر آنها 
حکومت می کنم استمداد جویم.  به خدا سوگند تا عمر من باقي است و تا 
شب و روز برقراراند و ستارگان آسمان در پي هم طلوع و غروب کنند هرگز 
چنین کاري نخواهم کرد.« )خطبه 126( ابن ابي الحدید در شرح این خطبه 
می گوید : »سیاست امام علیه السام در واقع همان سیاست پیامبر اکرم 

)صلّی االل علیه و آله و سلّم( بوده است.« 
مي دانیم در تاریخ نخستین خلیفه اي که براي امر حکومت از مرز 
اخاق عبور کرد معاویه فرزند ابوسفیان بود.  برخي او را سیاستمداري با 
هوش می پنداشتند. امام )ع( حرکات سیاسي معاویه را چنین توصیف می کند: 
» والل ما معاویه بادهي مني ولکنه یغدر و یفجر و لوال کراهیه الغدر لکنت 
من ادهي الناس ولکن کل غدره فجره و کل ف جره کفره.  )نهج الباغه 
کام 200( سوگند به خدا معاویه از من سیاستمدارتر نیست؛ اما او نیرنگ 
می زند و مرتکب انواع گناهان می شود. اگر نیرنگ ناپسند و ناشایسته نبود 
من سیاستمدارترین مردم بودم ولي هر نیرنگي گناه است و هر گناهي 
یک نوع کفر! ابن ابي الحدید می گوید : »کان علي الیستعمل في حربه 
اال ما وافق الکتاب والسنه و کان )معاویه ( یستعمل خاف الکتاب والسنه و 
یستعمل جمیع المکاید حالها و حرامها. « امام )علیه السام( در جنگ ها از 
چیزهایي که با کتاب و سنت پیامبر موافق نبود استفاده نمي کرد ولي معاویه 
عاوه بر اینکه از امور مخالف قرآن و سنت بهره مي گرفت تمام مکر و 
حیله ها را خواه حال یا حرام به کار مي بست.  شک نیست که مکر و غدر 
بر خاف اصول اخاق و فضایل انساني است. حکومت هایي که به نام دین 
آمدند و در لفافه اسام سیاست ورزیدند مکر و غدر را تار و پود حکومت خود 
نمودند.  و ما امروز شاهد بدترین نوع بي اخاقي و خشونت در جوامع اسامي 
هستیم.  سیاستمداران جز براي بقاي خود به چیز دیگري نمي اندیشند.  و 
انواع بي اخاقي ها را براي مخالفین خود روا می دارند.  »والکاظمین الغیظ و 
العافین عن الناس« که از مهمترین دستورات اخاقي قرآن است،  پاک از 
یاد برده اند.  امیر المؤمنین با خوارج در نهایت  درجه آزادی و دموکراسی رفتار 
کرد. او خلیفه بود  و آنها رعیتش؛ هر گونه برخورد سیاسی برایش مقدور بود، 
اما خوارج را زندانشان نکرد و شاق بر  تنشان فرو نیاورد و حتی سهمیه 
آنان را از بیت المال قطع نکرد، به آنها نیز همچون سایر افراد می نگریست. 
این نوع سیاست ورزي  در تاریخ خافت علی عجیب نمي نماید،  اما چیزی 
است که در دنیا و در میان حکومت هاي اسامي کمتر نمونه دارد. آنها در 
همه جا در اظهار عقیده آزاد بودند و حضرت خودش و اصحابش با عقیده 
آزاد با آنان روبرو می شدند و صحبت می کردند، طرفین استدالل می کردند، 
استدالل یکدیگر را جواب می گفتند.  که دست به شمشیر نبردید، و با ما 

هستید، از سه اصل اساسی برخوردارید:
1-  ال نَمَنُعُکم َمساِجَد اللِّ اءن تَذُکُروا فیها 

اِسَمُه؛
جلوگیری  نماز  برای  به مسجد  ورود شما  از 

نمی کنیم.
2- ال نَمَنُعُکم ِمَن الِفی ء ما داَمت اءیدیُکم 

َمَع اءیدینا؛
تا وقتی که با ما هستید از حقوق بیت المال،  

شما را محروم نمی کنیم
3- ال نُقاتُِلُکم َحّتی تَبَدُؤنا؛

با شما نمی جنگیم تا شما جنگ را آغاز کنید. 
)دعائم االسام ج1ص393( 

اگر این نوع سیاست ورزي توام با اخاق در 
تاریخ سیاسي اسام تداوم داشت و حاکمان دیني 

اخاق را معیار کار خود قرار می دادند ، یقیناً حال مسلمین در این روزگار 
چنین نبود که می بینیم.  حاکماني که مخالفین فکري و سیاسي خود را 
با اندک بها نه اي به زیر شکنجه می برند و آنا ن را به انواع کیفرها مجازات 
مي کنند ، و بر چسب اسام را به آن می زنند،  همان تداوم سیاست معاویه 
است و نه علي.  در پایان این مقال حکایتي  از گلستان سعدي را که در 

بخش سیرت پادشاهان آمده است ، می آورم.  
یکی از ملوک خراسان، محمود سبکتکین را در عالم خواب دید که 
جمله وجود او ریخته بود و خاک شده مگر چشمان او که همچنان در 
چشمخانه همی گردید و نظر می کرد. سایر حکما از تأویل این فرو ماندند 
مگر درویشی که بجای آورد و گفت: هنوز نگران است که ملکش با دگران 

است.
بس نامور به زیر زمین دفن کرده اند

 کز هستیش به روی زمین یک نشان نماند
وان پیر الشه را که نمودند زیر خاک

 خاکش چنان بخورد کزو استخوان نماند
زنده است نام فرخ نوشیروان به خیر

     گرچه بسی گذشت که نوشیروان نماند
خیری کن ای فالن و غنیمت شمار عمر
 زان پیشتر که بانگ بر آید فالن نماند

هیچتمدنیدرتاریخ
بشرینتوانستهاست

بدونتکیهبرارزشهای
اخالقیوعدالتبهحیات
وبالندگیخودادامهدهد.

اخالقوعدالتعامل
پیوندانسانهابایکدیگر
استبهگونهایکهنبود
آنناگزیربهفروپاشی

جوامعمیانجامد.
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چکیده: 
حیات انساني با اخالق نمود پیدا می کند و ظهور آن در روابط 
اجتماعي دو چندان می شود. در این پژوهش که طي چند مقاله 
متوالي ارائه می شود بنابراین است که اخالق، علم اخالق و فلسفه 
اخالق با بیاني ساده تبیین شود. در آغاز اهمیت و پیشینه بحث و 
سپس واژه اخالق و معنای آن توضیح داده می شود. پس از آن 
انواع پژوهش هاي اخالقي که عبارتند از اخالق توصیفي، هنجاري 
و فرا اخالق بیان می شود و در ادامه جهات مختلف فرا اخالق با 
عناوین هستي شناختي، معرفت شناختي، معنا شناختي و منطقي 
اخالق،  فلسفه  تعریف  به  نگاهي  پایان  در  و  می شویم  یادآور  را 
موضوع و مسائل آن می اندازیم و بحث از جزئیات آن را به مقاالت 

بعدي وا می گذاریم. 
کلید واژه: اخالق، علم اخالق، فلسفه اخالق، اخالق توصیفي، 

اخالق هنجاري فرا اخالق، اخالق کاربردي. 

مقدمه: 
اخاق از مفاهیمي است که سهل و ممتنع می نماید، همه می دانند 
چیست ولي آن گاه که عمیق می شوند، در درک مفاهیم، مباني و مبادي آن 

با چالش هاي جدي مواجه می شوند. 
اخاق به ابعاد مختلف حیات انساني )اندیشه و رفتار( نظم و نسق 
می دهد و در حقیقت ناظم رفتار فردي و مدیر روابط اجتماعي انسان هاست. 
اخاق مهمترین عامل شکوفایي حقیقت در درون آدمي و موجب بروز 
و ظهور آنها در حیات فردي و اجتماعي آدمیان است. بر ماست که با تبیین 

این اصول و فضایل، مقدمات عمل را براي فرد و جامعه مهیا کنیم. 

 اهمیت علم و فلسفه اخالق: 
جهت تبیین این مهم نکاتي را یادآور می شویم 

یکم: انسان در بدو خلقت به گونه اي است که در بعد انساني قوه 
محض است. اوست که باید به کمک اندیشه و با اراده و اختیار استعدادهایش 
را شکوفا نماید »بخشي از استعدادها و ابعاد انساني همان خلقیاتي است که 
باید انسان کسب کند اخاق استعدادي است که در وجود انسان نهفته است 
و براي آنکه انسان به کمال الیق خود برسد باید این جنبه از وجودش را نیز 
شکوفا سازد این نوع کمال به واسطه یک سیستم اخاقي میسور است.«)1( 
گرامي  پیامبر  ویژه  به  و  پیامبران  اهداف  مهمترین  از  یکي  دوم:  
ضعیف  نهال  نبود  چنین  اگر  که  نیکوست  اخاق  داشتن  اسام»ص« 
اسام به درختي چنین مستحکم مبدل نمی شد که خداوند به پیامبر»ص« 

وا ِمْن َحْولَِک«)2(  ا َغلِیَظ الَْقلِْب اَلنَْفضُّ می فرماید »وَ لَْو ُکْنَت َفظًّ
اگر تندخو و سخت دل می بودي از گرد تو پراکنده می شدند. 

معروف  روایتي  در  اسام  گرامي  پیامبر  که  است  دلیل  همین  به 
می فرمایند: 

»انما بعثت التمم مکارم االخاق«)3( 
به راستي که من مبعوث شدم تا شرافت هاي اخاقي را کامل و تمام کنم. 
سوم: اخاق عامل شاکله ساز است. شاکله هیئت و شمایلي است 
که آدمي با انتخاب هاي پي در پي خود در مواجه با رخدادهاي گوناگون در 

درون خویش نهادینه می کند و با این شاکله زندگي می کند و می میرد و 
محشور می شود به عبارتي با این ویژگیهاي اخاقي است که حیات دنیوي 

و اخروي او رقم می خورد. 
»ملکات و خلقیات و اعمال ما صورتي ملکي دارد که فاني و موقت 
است و آن هم ظاهر اعمال است که در این جهان تحقق می یابد. حقیقت 
و وجهه اي ملکوتي دارد که پس از صدور از ما هرگز فاني نمی شود و آن از 

توابع و لوازم و فرزندان جداناشدني اعمال و رفتار ماست. 
ملکات و خلقیات و اعمال ما از وجهه ملکوتي و چهره غیبي باقي است 
و روزی خواهد رسید که ما به آنها واصل خواهیم شد و آنها را با همان وجهه 
و چهره مشاهده خواهیم کرد و زمینه و موجبات نعیم و لذت یا جحیم و 

عذاب ما همین امور خواهند بود.«)4( 
چهارم: با توجه ارتباطات بسیار قوي در جامعه به خصوص در این 
دهه هاي اخیر و کنجکاوي هاي ذاتي انسان، نیاز مبرم به بحث  هاي نظري 
و فلسفي در باب فلسفه اخاق وجود دارد هم براي اقناع اشخاص و هم 

براي پاسخ گویي به پرسشهاي جامعه در فضاهاي حقیقي و مجازي و ... 
پنجم: گاهي در مرحله عمل به قوانین و احکام اخاقي تعارض و 
تزاحم هایي پیش می آید براي تقدم بعضي بر دیگري و یا کنار گذاشتن 
اساس بعضي از آنها نیاز به یک مبنا وجود دارد، که این مبنا بایستي در 
فلسفه اخاق به بحث گذارده شود و بطور کلي باید یک نظام منسجم 
اخاقي با اندیشه ورزي و دقت، طراحي شود که هم بتواند پاسخ گوي 
نیازهاي فردي باشد و از طرفي هم بتواند جاذبه عقاني داشته باشد. و این 
مهم با داشتن مبنایي صحیح و مستحکم و نگاهي دقیق و عمیق میسر 

خواهد بود 
بنابر وجوه باال اهمیت پرداختن به اخاق و فلسفه اخاق نمود بیشتري 
خواهد داشت و ضرورت پرداختن به آن بر همگان به ویژه اندیشمندان 

نمایان می شود. 

پیشینه بحث 
اخاق و رعایت اصول اخاقي، از بدیهیات تاریخ بشر براي رسیدن به 
تعادل فردي و اجتماعي بوده است. همه جوامع دیني )به معناي عام( و غیر 
دیني روابط خود را در چارچوب قواعد و قوانیني تنظیم کرده اند که اکثر این 
قواعد اخاقي بوده، بقاء نسل آدمي حکایت از رعایت این اصول و قوانین 
بوده است که اگر چنین نبود امروز انسان با این ماهیت وجود نداشت. البته و 
صد البته اساس تعالیم پیامبران و سفیران وحي نیز بر پایه اخاق و رعایت 

اصول اخاقي بنا نهاده شده است. 
بنابراین اخاق از آغاز آفرینش آدمي حاکم بر او بوده و هم اکنون نیز 
ادامه دارد اگر چه حاکمان ظالم همواره این اصول را نادیده گرفته اند ولي 
تمدن سازهاي واقعي مردمان گمنام بوده اند و آن اصول را نسل به نسل 

تا به امروز ادامه داده اند. 
اما فلسفه اخاق، بدین شکل که امروزه به عنوان یک رشته مستقل و 
علمي مطرح است. سابقه چنداني ندارد به نظر برخي از اندیشمندان جورج 
ادوار مور)5(  فیلسوف شهیر و برجسته انگلیسی اولین فردي است که فلسفه 
اخاق را با این عنوان مطرح نموده، اندکي بیش از یک سده از عمر آن 
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می گذرد و بسیار نوپاست، وي کتاب مباني اخاق)6( را در سال 
1903 میادي به رشته تحریر در آورد و در آن به تبیین اصول 
و مباني اخاق در شش فصل پرداخت که عبارتند از: موضوع 
اخاق، اخاق طبیعت گرایانه، لذت اخاقي، اخاق مابعدالطبیعي، 
فلسفه اخاق در رابطه با رفتار، آرمان یگانه)7( آقاي مور پس از 
آن در کتابها و مقاالت و سخنراني هاي مختلف به تفسیر نظریه 
اش پرداخت. بنابراین می توان او را اولین مبین فلسفه اخاق با 
ادبیات خاص نام نهاد که به طور مستقل به این مباحث می پردازد. 
البته مباحث این حوزه )فلسفه اخاق( از دوران یونان باستان 
تاکنون وجود داشته است که با مراجعه به تاریخ و رخدادهاي آن 
می توان به این مهم پي برد مثا زماني که سقراط)8( در زندان 
محکوم به مرگ شده بود، زمینه فرار از زندان را براي او مهیا 
کردند، او حاضر به زیر پا گذاشتن قانون نشد و مجازات را پذیرفت 
و این تمکین عملي از قانون یک رفتار اخاقي بود اگر چه به 

ضرر او باشد. 
پس از سقراط، افاطون)9( و سپس ارسطو)10( پي گیر این 
مباحث بودند و سپس اپیکوریان)11( و رواقیون ادامه دادند تا در 
قرون وسطا آگوستین هیپویي)12( و پس از آن سنت آنسلم)13( و 
به طور ضمني به مباحث فسلفه اخاق پرداخته اند تا در دوران 
رنسانس)14( و پس از آن دوران مدرن )مدرنیسم)15( ( شخصیت هاي 
همانند جان الک)16(، دیوید هیوم)17(، جرمي بنتام)18( جان استوارت 
میل)19(  فرد ریش)20(  نیچه مطالبي از این دست بیان داشته اند تا 
اینکه از قرن بیستم به بعد این مطالب مدون و بطور جدي مورد 

بحث و نقد قرار گرفته است. 
مسلمانان نیز از هنگام بعثت پیامبر گرامي اسام)ص( توجه 
به اخاق را امري ضروري می دانستند و آن را بخش بسیار مهمي 
از دین می پنداشتند و به همین دلیل دانشمندان بسیاري به پیروي 

از تعالیم اسام کتابهاي فراواني تالیف نموده اند. 
به عنوان نمونه کتاب تهذیب االخاق ابن مسکویه، تهذیب 
االخاق یحیي بن عدي، اخاق ناصري خواجه طوسي، ارشاد 
القلوب دیلمي، مصابیح القلوب سبزواري، مکارم االخاق حسن 
بن امین الدین طوسي، احیاء علوم الدین محمد غزالي، محجة 
البیضاء فیض کاشاني، جامع السادات مامهدي نراقي و ده ها 
کتاب دیگر اخاقي ... که در باب اخاق و علم اخاق نگاشته 
شده است ولي در این میان توجه کمتري به فلسفه اخاق به 
صورت مستقل شده است و شاید مهمترین دلیل آن با این باشد 
که مسلمانان متکي به دین اسام بوده اند و امر و نهي هاي آن را 
از جانب خداوند می دانستند و آن راهها را بدون خطا می پنداشتند 
نیازي به بحث هاي عقل و فلسفي در باب اخاق و مبادي و 

مقدمات آن نمی دیدند 
با این وجود مباحثي همچون حسن و قبح عقلي در ضمن 
کتابهاي کامي اصولي و فلسفي مطرح بودن و همینطور مباحث 

عقل عملي و عقل نظري و بحث هاي حقیقي و یا اعتباري بودن 
مفاهیم فلسفي که در بر گیرنده مباحث اخاقي است و نیز مباحث 
بوده  ... در کتب فلسفي مطرح  انگیزه و  اراده و  اختیار،  جبر و 
است که امید است با توجه به داشته هاي فراواني که در متون 
اصیل دانشمندان اسامي وجود دارد بتوانیم فلسفه اخاق متقن 
و محکمي که در عرصه جهاني نیز مخاطبان فراواني دارد تبیین 

کنیم. 

واژه اخالق 
اخاق جمع ُخلْق و ُخلْق به معناي صورت باطني و ناپیداي 
انسان است که سرشت و سیرت نیز نامیده می شود »و حقیقته 
انه لصوره االنسان الباطنه«)21( در کتابهاي لغوي ماده مشترک 
خلق و خلق »خاء، الم، قاف« است با این تفاوت که َخلق به 
معناي آفرینش و گویا نوعي جبر در آن حاکم است و وقتي گفته 
می شود فاني داراي خلق زیبایي است یعني داراي اندام متناسب 
و ظاهري زیباست که خودش در آن دخالتي نداشته است ولي 
ُخلق نیز آفرینش است یعني آفریدن صفات و ویژگیهایي که 
باطني هستند و با نیت و انگیزه انسان با اختیار خویش در درون 
خود نهادینه می کند و زماني که گفته می شود فاني داراي خلقي 
نیکوست یعني داراي سرشت و سجیه اي زیبا می باشد که از 
درونش می جوشد بنابراین می توان گفت َخلق آفرینش ظاهري 

و جبري انسان است و ُخلق آفرینش باطني و اختیاري اوست. 

معناي اخالق 
اخاق هیئتي استوار در جان آدمي است که کارها به آساني 
و بدون نیاز به اندیشه از او صادر می شود »الخلق عبارة عن هیته 
للنفس راسخه، تصدر عنها االفعال بسهوله و یسر من غیر حاجة 
الي فکر و رویه«)22(  که البته اگر این هیئت به گونه اي باشد که 
در نظر عقل و شرع مورد پسند باشد آن را اخاق نیکو و اگر زشت 

و ناپسند باشد آن را اخاق بد می نامند. 
البته براي اخاق معاني دیگري نیز ذکر نشده است که بنابر 
مباني مختلف، متفاوت است، که مثا مرحوم خواجه نصیرالدین 

طوسي شناخت شناسانه تعریف می کند و چنین می فرماید: 
»اخاق علمي است که به آن که نفس انسان چگونه خلقي 
اکتساب تواند کرد که جملگي احوال و افعال که به اراده از او صادر 

می شود جمیل و محمود بود«)23( 
و یا بر اساس نظریه هنجاري یک فرد و یا یک گروه و 
الگوگیري از آن مطرح می شود. همانند اخاق عملي پیامبر)ص( 

و یا اخاق رواقیون و اپیکرایان و ... 
و گاهي هم اخاق به معناي »نهاد اخاقي زندگي«)24( به 
کار می رود در این کاربرد اخاق معنایي هم عرض هنر، علم و 

حقوق خواهد داشت. 

مسلمانان
نیزازهنگامبعثت
پیامبرگرامي
اسالم)ص(توجهبه
اخالقرا
امريضروري
میدانستندوآنرا
بخشبسیارمهمياز
دینمیپنداشتندوبه
همیندلیلدانشمندان
بسیاريبهپیروي
ازتعالیماسالم
کتابهايفراواني
تالیفنمودهاند.
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علم اخالق 
زیستن  براي  کلي  دستورالعمل هاي  که  است  علمي  اخاق،  علم 
مقدس متعالي و ارزشمند را مورد بحث قرار می دهد. به عبارت دیگر علم 
اخاق، علم قالب هاي کلي چگونه زیستن متعالي و با قداست می باشد. 
این چگونگي، هم شامل رفتار می شود و هم شامل ملکات نفساني، یعني 
انسان باید چگونه رفتار کند و چگونه ملکاتي باید داشته باشد تا زیستن او با 
ارزش باشد. ملکاتي مانند عدالت، تقوا، شجاعت، عفت، حکمت، استقامت، 

وفا، صداقت و .  ..)25( 

پژوهش ها و مطالعات اخالقي 
اندیشمندان معاصر در جوامع مختلف، اخاق را از زوایاي گوناگون 
و متفاوتي مورد پژوهش و مطالعه قرار می دهند در این میان سه حوزه، 
توصیفي، هنجاري و فرا اخاق )تحلیلي( از اهمیت بیشتري برخوردارند که 

به اختصار توضیح می دهیم: 
1ـ اخالق توصیفي)26( 

اخاق توصیفي به توصیف و معرفي اخاقیات افراد، گروهها و جوامع 
مختلف می پردازد اخاق توصیفي عاري از هر گونه ارزیابي اخاقي و ارزش 
داوري است. در این صورت در اخاق توصیفي از درستي و نادرستي احکام 
و معیارهاي اخاقي سخني به میان نمی آید از این رو هدف تحقیقات 
توصیفي در اخاق فقط آشنایي با چگونگي رفتارهاي اخاقي افراد و جوامع 
مختلف است نه ارائه تحلیل عقلي و فلسفي از اخاقیات و یا توصیه و 
ترغیب افراد به عمل بر طبق آن ها یا اجتناب از آن ها،)27( این دست از 
پژوهشها معموال در حیطه کاري جامعه شناسان مردم شناس و با مورخان 

و تاریخ نگاران قرار دارد. 

2ـ اخالق هنجاري)28( 
این قسم از پژوهش که آن را دستوري و یا توصیه اي می نامند به 
بررسي افعال اختیاري انسان و ارزش گذاري و قضاوت درباره آن می پردازد 

که به عنوان مثال کدام فعل خوب است و کدام بد و .... 
اخاق هنجاري دو وظیفه اساسي را عهده دار است. 

یک: طرح معیارها و ماک هاي فراگیر اخاقي براي اینکه معلوم 
شود که کدامیک از افعال اخاقي درست یا نادرست و با خوب و بد و با 

زشت و زیباست. 
دو: تعیین مصداق خوبي و بدي، زشتي و زیبایي، درستي و نادرستي 
افعال خاص جزئي بنابراین ارائه معیارهاي اخاقي براي خوبي و بدي و 
با بستگي و نبابستگي و تعیین مصادیق خوب و بد اخاقي و باید و نباید 
اخاقي از وظایف اخاق هنجاري است و گفتني است روش بحث در 
این نوع پژوهش اخاقي، استداللي و عقلي است، نه نقلي و تجربي)29( در 
اخاق هنجاري نظریه هایي براي ارائه معیار عام اخاقي مطرح شده است 

که می توان آنها را به سه دسته تقسیم نمود: 
1ـ نظریه نتیجه گرا و یا غایت گروانه)30(   2ـ نظریه وظیفه گروانه)31(   

3ـ نظریه فضیلت گروانه. )32( 
نظریات نتیجه گرا، ماک خوبي و درستي عمل را وابسته به هدف و 

غایت می دانند. البته این غایات ممکن است، لذت، سود، قدرت، معرفت و ... 
باشد نظریات خود گروانه، با سود گروانه و یا دگر گروانه نیز از همین دست 

هستند یعني جز نظریات نتیجه گرا هستند. 
بنابر نظریه وظیفه گرا یک عمل ممکن است با صرف نظر از میزان 
خیر و خوبي که در نتیجه آن به بار می آید به دلیل ویژگیهاي دروني و ذاتي 
اش، خوب و بایسته باشد و مانند عمل احسان که با صرف نظر از نتایج 
فردي و اجتماعي اش به دلیل عادالنه بودن با متعلق فرمان خدا بودن، 

خوب و بایسته شمرده می شود. 
بنابر نظر فضیلت گرایي به جاي تمرکز بر ذات عمل، نتایج حاصل از 
آن در تشخیص خوبي با بایستگي اخاقي بر ویژگیها و خصایل شخصي 

اهمیت قائل است. )33( 
درباره تفاوت این مکتبها در حد ساده سازي چنین می توان گفت که 
تمام بحث بر سر این است که چه چیزي به یک فعل ارزش می دهد. در 

واقع ارزش مثبت یا منفي می دهد؟! 
دیدگاه وظیفه گرایانه می گوید خود فعل است که في نفسه داراي 
ارزش مثبت یا منفي است اما دیدگاه نتیجه گرایانه می گوید:  فعل مطلقا 
ارزش ندارد بلکه به اعتبار آثار و نتایج است که داراي ارزش می شود. اما در 
اخاق فضیلت نه خود فعل في نفسه ارزش دارد نه به اعتبار آثار و نتایج 
بلکه به اعتبار فاعل فعل است که داراي ارزش می شود. پس اخاق فضیلت 

گرا، فاعل محور است. )34( 
در  البته  است  هنجاري  اخاق  مجموعه  زیر  کاربردي)35(  اخاق 
حوزه هاي خاص زندگي همانند معاشرت، معیشت، دانشجویي، نقد، گفتگو، 
محیط زیست، سیاست جنسي، تجارت پزشکي و ... این رشته از اخاق 
مورد اقبال فراوان اندیشمندان غربي قرار گرفته است و آثار متعددي در 
خصوص مباحث متنوع اخاقي پدید آمده است و مطمئنا با توسعه بیشتري 
در آینده پیش خواهد رفت و از این جهت که به خصوص یک حرفه و 

موضوع خاص می پردازد، می تواند بسیار راهگشا باشد. 

فرا اخالق)36( )اخالق تحلیلي( 
فرا اخاق به بررسي تحلیلي درباره مفاهیم و احکام اخاقي می پردازد. 
فرا اخاق مفاهیم و عبارات و جماتي که در اخاق هنجاري مورد بحث 
قرار می گیرند بررسي و تحلیل می کند دغدغه محلل در این شاخه از اخاق، 
درستي و نادرستي و حق و باطل بودن عبارات و قضایا نیست بلکه یک 
فیلسوف اخاق در اینجا فقط به بررسي معناي خوب و بد و تحلیل گزاره ها 
می پردازد. در فرا اخاق از جهات گوناگون، گزاره هاي اخاقي مورد بررسي 
قرار می گیرند که اهم آن جهات عبارتند از هستي شناسي، معرفت شناسي 

معنا شناسي و منطقي: 
1ـ هستي شناسي)37( 

در اینجا بحث بر سر این است که آیا مفاهیم اخاقي ما بازاء خارجي 
دارند یا خیر؟ 

یعني آیا حاکي از وقایع خارجي هستند یا فقط ذهني هستند و حکایت 
از امور ذهني می کنند، به عبارت دیگر در چه جایگاهي قرار دارند. آیا جزء 
معقوالت اولیه هستند و یا معقوالت ثانیه فلسفي و یا معقوالت ثانیه منطقي 
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که البته به این بخش از فرا اخاق کمتر توجه شده است. 

2ـ معرفت شناسي)38( 
اینکه آیا گزاره هاي اخاقي، مطلق اند یا نسبي و یا اینکه 
اخباري و یا انشایي هستند باید با روش عقلي بحث کرد که 
در چه دسته اي قرار دارند یعني با اعتبار معتبر ایجاد می شوند 
که نسبي باشند یا خبر از واقع می دهند و ... و به بحث هایي از 

این دست می پردازد. 
3ـ معنا شناسي)39( 

در مباحث معنا شناختي بحث بر سر این است که موضوع 
و محمول در گزاره هاي اخاقي به چه معنایي هستند گر چه 
بیشتر از محموالت در گزاره هاي اخاقي بحث می شود ولي 
در موضوعات هم بحث این است که آیا مثا در گزاره دروغ 
بد است آیا دروغ یک فعلي از افعال ارادي و اختیاري آدمي 
است و یا اینکه یک صفت و ویژگي اوست که خارج از اراده 

او رخ می دهد و ... 

4ـ منطقي)40( 
از  »بایدها«  که  است  این  اینجا  در  اساسي  بحث 
»هست ها« بدست می آیند یعني نتیجه منطقي هست بعنوان 
یک واقعیت خارجي باید بعنوان یک ارزش هست یا خیر و یا 
اساسا چه ارتباطي بین گزاره هاي متفاوت اخاقي وجود دارد 

و  ... همه در جهت منطقي قابل بحث است. 
فلسفه اخالق)41( 

فلسفه اخاق نه فلسفه است و نه اخاق بلکه در فلسفه 
اخاق، چیستي و چرایي مفاهیم و گزاره هاي اخاقي بررسي 
می گردد در این دانش مبادي و مباني علم اخاق به صورت 

عقاني بررسي می شود. 
به طور کلي فلسفه اخاق از پیش فرضها و مبادي و 
مقدمات علم اخاق بحث می کند برخي از بحث هاي فلسفه 
اخاق درباره تعریف و تبیین پاره اي از مفاهیم )مبادي تصویه 
علم اخاق( مثل بحث درباره مفهوم خبر، حسن، ضرورت، 
باید و نباید و مسئولیت ... و برخي دیگر درباره اثبات و تبیین 
تصدیقات )مبادي تصدیقه( گزاره هایي است که قبل از علم 
اینکه  مانند  می شود  مطرح  فرض  پیش  عنوان  به  اخاق 
»انسان کمال جو است« دیگر از بحث هاي فلسفه اخاق، 
بحث در مکتب هاي اخاقي است که ضمن آشنایي با آراء و 
اندیشه دانشمندان و فیلسوفان اخاق آنها با همدیگر مقایسه 

و مورد نقد و بررسي قرار داده می شوند. 
بنابراین می توان گفت: فلسفه اخاق علمي است که درباره 
برخي مفاهیم اساسي و نیز پیش فرض هاي زیربنایي و مهم 
در علم اخاق و همین طور طرح آراء اندیشمندان و مکاتیب 

اخاقي با روش عقلي و فلسفي به بحث و بررسي می پردازد. 

 فلسفه اخالق معرفت درجه اول است یا دوم؟)43( 
در اینکه فلسفه اخاق معرفت درجه اول است یا درجه 
دوم باید توجه کنیم که فلسفه اخاق با فلسفه علم اخاق 

متفاوت است. 
اخاق  خود  احکام  و  مباني  بررسي  به  اخاق  فلسفه 
می پردازد و فلسفه علم اخاق به بررسي مباني عناصري از 
مسائل و موضوعات جاري در متن علم اخاق و مشخصا 
مفاهیم و گزاره هاي اخاقي را موضوع کاوش عقاني خود 

قرار می دهد. 
بنابراین موضوع فلسفه اخاق به معناي دانش درجه اول، 
همان موضوع علم اخاق است و تنها تفاوت در روش است: 
بدها و  را که همان خوب و  فلسفه اخاق موضوع اخاق 
ارزش هاي اخاقي و ملکات نفساني »با توجه تعاریفي که 
از اخاق و موضوع آن می شود« با روش فلسفي، عقلي و 

استداللي بررسي می کند. 
ولي فلسفه علم اخاق معرفت درجه دوم است زیرا که 
ناظر به علم اخاق است که محدود به مباحثي نظیر معاني، 
مفاهیم و جمات اخاقي، چگونگي وجود اوصاف اخاقي که 

امروز، تحت عنوان فرا اخاق می باشد. 

موضوع فلسفه اخالق 
نیازمند موضوعي  لزوما  باشیم که هر علمي  قائل  اگر 
است، می توان گفت موضوع فلسفه اخاق عبارتست از: پیش 
فرض ها، مفاهیم و مقدماتي که در علم اخاق مطرح می شود. 

 مسائل فلسفه اخالق 
مسائلي که در فلسفه اخاق مورد بررسي قرار می گیرند، 
قابل توسعه اند یعني می توان مسائل دیگري به آن افزود و 

البته مهمترین آنها عبارتند از: 
1ـ فعل اخاقي چیست؟ 

2ـ معیار فعل اخاقي کدام است؟ 
3ـ ریشه ارزش اخاقي کجاست؟

4ـ مفاهیم اخاقي چه نوع مفاهیمي هستند )معنا دارند 
یا فقط براي ابراز احساسات و عواطف و امیال افراد به کار 

می روند(؟
5ـ مبادي فعل اخاقي کدام است؟

6ـ آیا فعل اخاقي هدف مند است؟
7ـ آیا اخاق مطلق است یا نسبي؟

8ـ رابطه اخاق و دین کدام است )آیا می توان از اخاق 
سکوالر )بدون دین( سخن گفت یا خیر؟

9ـ احکام و گزاره هاي اخاقي از چه سنخي هستند. 
10ـ معیار و ماک توجیه و معقولیت احکام و ارزش هاي 

اخاقي چیست؟ 
11ـ آیا انسان داراي مسئولیت اخاقي است. 
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12ـ آیا مسئولیت اخاقي تنها در برابر فعل اختیاري و ارادي صورت 
می گیرد و یا در برابر نتایج، ترک فعل، انگیزه، عواطف و ... قابل تصور است؟ 
13ـ آیا اخاق از امور ماقبل دیني است یا پسادیني محسوب می شود؟

14ـ منشاء الزام اخاقي چیست؟ 
مسائلي که مطرح شد و حواشي آنها بسیار گسترده و مهم اند و هر 
کدام را می توان در مقاله اي جدا مورد بررسي قرار داد که ان شاء الل و به 
حول و قوه الهي اگر توفیق رفیق راه شود سعي می کنیم با زباني ساده و در 

حد توان اهم آن مسائل را بررسي کنیم. 
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چکیده:
اخالق و ادب، یکي از نیازهاي اساسي انسان به خصوص در زندگي جمعي است. هیچ 
فرد و گروه و جامعه اي، از این مهم، بي نیاز نیست. بدون اخالق و ادب، فرومردگي همه جا را 
فرا می گیرد. همة کارهاي حرفه اي محتاج یک نظام اخالقي هستند. کار ارزیابي و بررسي هاي 
مربوطه هم از این مهم، مبراّ نیست. ارزیابي در موضوعات مختلف با شکل هاي مختلف هرچند 
همه جا خدمتي است الزم ولي باید از آلودگي هاي اخالقي و ادبي دور باشد. بلکه ضرورت 
آن نسبت به خیلي از کارهاي مشهود و معهود، ضرورتي دو صد چندان دارد. کمبود در این 
خصوص، به شّدت حس می شود. از این رو باید که فراتر از دستورهاي اخالقي و بایدها و 
نبایدهاي پندآمیز و فرمایشي، مبتني بر مباني و اصول انساني و دیني، مهندسي و طرح ریزي 

و عملیاتي شود.
نوشتار پیش رو مجموعه یادداشتي است در خصوص »اخالق و ادب ارزیابي« که به ترتیب 

پاي عناوین ذیل، حضور شما خوانندگان گرامي، ارائه می شود:
1. تعریف؛
2. اهمیت؛

3. موضوعات؛
4. مباني و اصول؛
5. آثار و پیامدها؛

6. آسیب ها.

1. تعریف 
1-1.  در لغت 

در زبان فارسي، ارزیابي را »عمل یافتن ارزش هر چیز. تقویم.«)1(  یا »نتیجه اي که از عمل ارزیابي 
به دست آید؛ مثل ارزش خانه«)2(  دانستند. ارزیاب را هم »کسي که ارزش هر چیزي را معین کند. مقّوم«)3(  

معني کرده اند.
به عربي، مادة »قیمة«، »تقویم«، »تقدیر«، »سعر« و »ثقف«، »نقد«، »صرف« مرتبط یاد شدند. 
»مقوِّم« کلمة عربي، هم خانوادة »قیمت«،)4(  »تقویم« و به معني تقدیر)5(، تعیین قیمت و ارزش گذاري 

است. )6(  
َم الشي ء: تبینت قیمته.« )7(  »تََقوَّ

َم السلعة تقویماً: سعرها، و ثمنها.« )8(   »َقوَّ
ُ هو الُمَقوِّم«.)9(  أي: لو سعرت  ْمَت لنا، فقال: »اللَّ ِ لو َقوَّ »و في الحدیث الشریف: » قالوا یا َرُسول اللَّ

لنا، و هو من قیمة الشي ء. أي: لو حددت القیمة.ـ  الشي ء: ثقفه.« )10( 
»و نَاَقده في اَلْمر: نَاَقَشه، و منه الحدیث: »إِْن نَاَقْدتَهم نَاَقُدوَک.«)11( 

اِد. من النََّقِد و  اِد منه بالنَّقَّ اِده، و تقول: هو أَْشبُه بالنَّقَّ ْعِر و نُقَّ »و نََقَد الَکَاَم: ناَقَشه، و هو من نََقدِة الشِّ
ْعر علی قائِلِه.« )12(  النَّْقِد. و انَْتَقد الشِّ

اُدها، من الُمَصاَرَفِة.« )13(   راِهِم َو نَقَّ ّراُف: َصّراُف الدَّ »الصَّ

2-1. در اصطالح:
ارزیابي، عملي است حرفه اي، تخصصي، آگاهانه، تحلیلي، آشکار و رسمي یا مخفیانه، با واسطه یا بي 
واسطه، به منظور یافتن و شناخت و معلوم کردن ویژگیهاي مادي یا معنوي، نقاط قوت یا ضعف، مثبت یا 
منفي، ظاهر یا پنهان در موضوعي خاص، و بررسي و قضاوت دربارة وجود و ارزش و اعتبار و اصالت و در 

نهایت قبول یا عدم قبول و رّد آن.
از رّد و قبول دگران باک ندارم 

یک ذّره قبول نظر یار مرا ده)14( 

ارزیابي،عملياست
حرفهاي،تخصصي،آگاهانه،
تحلیلي،آشکارورسميیا

مخفیانه،باواسطهیابيواسطه،
بهمنظوریافتنوشناختو
معلومکردنویژگیهايماديیا
معنوي،نقاطقوتیاضعف،
مثبتیامنفي،ظاهریاپنهاندر

موضوعيخاص،
وبررسيوقضاوتدربارة

وجودوارزشو
اعتبارواصالتودرنهایت
قبولیاعدمقبولورّدآن.
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مثل کارشناسیهایي که دربارة ویژگیهاي مادي یک چیز منقول یا غیر 
منقول و تعیین ارزش و قیمت براي آن انجام می شود؛ نیز مانند ارزیابي 
ظاهر یا باطن افراد و گروههاي اجتماعي؛ همچنین مانند بررسي و تحلیل 

یک رخداد یا یک اثر علمي و تخصصي.
منظور ما از اخاق در اینجا: مجموعه صفات باطني و بایدها و نبایدهاي 
مرتبط با مسئلة ارزیابي است، همچنین مراد ما از ادب: مجموعه صفات 

ظاهري است که منش و روش و کاس کاِر ارزیابي به حساب می آیند.
با این حال، تعریف اخاق و ادب ارزیابي در قالب هاي رسمي، کار 
مشکلي است، اما امیدواریم در این نوشتار آن را براي تأمل بیش تر، نزدیک 
به واقع، تحلیل کرده و به هدف خود در جهت یافتن اخاق و ادب ارزیابي 

و استاندارد و نشاندار شدن آن، دست یافته باشیم.
خوش بود گر محک تجربه آید به میان

تا سیه روي شود هرکه در او غش باشد)15( 
مقصود ما از »ارزیابي« در این نوشتار، کاري است مسؤوالنه و بیرون از 
حوزة فردي که طرف دیگر آن منافع و حقوق و اعتبار یک شهروند یا یک 
خانواده و یا یک گروه اجتماعي قرار دارد، خواه در ازاي این ارزیابي، اجرت 

و مزدي دریافت شود یا نشود.
به عقیدة ما عمِل ارزیابي با تعریفي که از آن ارائه شده است چه به 
صورت فردي انجام شود یا به صورت گروهي و در واحدهاي اجتماعي 
و سازماني، باید که دست کم با اخاق و ادب مربوطة الزم همراه باشد. 
بخصوص اگر مرتبط با سازمان هاي حکومتي، یا مجامع علمي و تخصصي، 
شکل حرفه اي به خود گرفته، بابت آن اجرت و مزد دریافت شود. در این 
صورت اخاق و ادب ارزیابي از سنخ اخاق و ادب کار، شغل، حرفه، صنف 
و سازماني خواهد بود. ولي با این حال، ما در این نوشتار، اخاق و ادب 
ارزیابي را فراتر از منشورات و مرامنامه هاي معمول و معهود سازماني در 
نظر داریم. چون همة افراد و طبقات اجتماعي، دانسته و ندانسته، خواسته 
یا ناخواسته به آن مشغول و مبتا هستند و در منافع و اعتبار و سرنوشت 

یکدیگر، نقداً تأثیر  مثبت یا منفي دارند.
افسوس از آن کالم مؤثر که می فکند

هم لرزه در زمین و هم آشوب در جدار 

2. اهمیت
1-2. اهمیت »اخاق و ادب ارزیابي« بیش تر به این خاطر است 
که مسؤولیتي است انساني و دیني که با حقوق و منافع و اعتبار و آبرو و 
سرنوشت مردم سر و کار دارد. این تأثیر تا اندازه اي است که ممکن است 
یک شهروند، یا یک خانواده و یا یک گروه اجتماعي را از فرش به عرش 

برساند و یا آنها را از صعود به سقوط بکشاند و از هستي ساقط کند. 
روزي که شرار بغض و کین شعله ور است 
وز آتش فتنه، خشک و تر در خطر است
افسوس من این است که در آن هنگام
بیچاره تر آن بَُود که بیچاره تر است)17( 

از این رو، قصور و تقصیر در این مهم به هر شکل و از هر فرد و 
گروهي که باشد خدشه و خلل در نظام تعلیم و تربیتي به شمار می آید و 

نابخشودني است.
بر زبان و دل، چو کج باشد نبخشاید کسي 

از دم عقرب گره جز سنگ نگشاید کسي)18( 
انتقال  و  ِصرف  دانستنیهاي  از جنس  ارزیابي  ادب  و  اخاق   .2-2
اطاعات و یافته هاي علمي و مفهومِي صرف نیست. بلکه بیش از آنکه 
از جنس مفاهیم و آموزش صرف باشد از جنس کاربرد است. اخاق و ادب 
ارزیابي هرچند آموزش، الزم دارد، ولي براي رسیدن به این مهم، آموزش 
کافي نیست. آموزش، پیش درآمدي است براي تغییر و تحول در فکر و 

رفتار ارزیابي. به قول سعدي: »تو نیز اگر بتواني ببند بار تحول.« )19( 
3-3.  اخاق و ادب ارزیابي، صیرورت، شدن، گردیدن، به عمل آمدن 
خمیرة وجودي یک انسان براي انجام درست عمل ارزیابي به شمار می آید. 
میوة رسیده اي است که در بوستان زندگي جمعي، رنگ آن چشم نواز، بوي 
آن دل انگیز، و مّزة آن گواراست و تشخص و هویت انسان و جامعه اي 

انساني را رقم می زند.
تو بیا تا بدان دیار شویم

با هم از روي صدق، یار شویم)20( 
2.4. همچنین اخاق و ادب ارزیابي بیش از آنکه اخاق و ادب یک 
کار باشد، اخاق و ادب صاحب فعل و کنندة کار است. از این رو دخالت 
و سرایت اخاق و ادب سابق فردي)درست یا نادرست(، در اخاق و ادب 
ارزیابي، اجتناب ناپذیر است. سال ها پیش در کتابي اخاقي - تربیتي خوانده 
بودم که کسي صاحب فرزند شده بود، نزد عالمي آمد و گفت: من بچه دار 
شدم، می خواهم بدانم که از کي باید او را ادب و اخاق بیاموزم؟ عالم در 

جواب وي گفت: »بیست سال، قبل از تولد.«
به همین خاطر از تأثیر اخاق و ادب فردِي شکل یافته در سابق با 
اخاق و ادب ارزیابِي حادث در الحق، و ورود آن در این مسئله و حکومت 

آن بر این مهم نباید غافل بود.
از ورق گرداني وضع جهان غافل مباش

صبح و شام این گلستان، انقالب رنگ هاست)21( 

3.  موضوعات
عدد  به  و  دارد  خاصي  موضوعات  یا  موضوع  ارزیابي،  هر  بي شک 
ارزیابي هاي الزم می توان موضوع یا موضوعاتي را برشمرد. قابل ذکراینکه: 
زیرا  باشند،  نداشته  اهمیتي  به خودي خود چندان  این موضوعات  شاید 
اهمیت همة آنها بیش تر به خاطر رابطه اي است که بین انسان ها و یا به 
سبب ارتباط و نسبتي است که بین مردم و این موضوعات وجود دارد و پاي 
حقوق و منافع مادي و معنوي و شادي و نشاط و کمال و سعادت و اعتبار 
و آبرو و سرنوشت یک فرد، یا یک گروه، مثل خانواده، یا دیگر گروههاي 

اجتماعي، یا یک ملت و دولت و کشورشان در میان است.
بر دل کشور نشیند چون خدنگ زهردار

آه هایي کز ته دل، بهر کشور می کشي)22( 
ذکر همة این موضوعات در این نوشتار، الزم به نظر نمی رسد و سود 
چنداني هم براي ذکر آنها متصور نیست. از این رو، تنها به خاطر اطاع اجمالي 

و کلي از موضوعات یک ارزیابي، مواردي را دراین قسمت، یاد می کنیم:
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1-3. ویژگیهاي مادي یک چیز منقول؛ مثل وسیلة  نقلیه؛
2-3. ویژگیهاي مادي یک شيء غیر منقول مثل خانه و زمین؛

3-3. شناخت رابطه ها و نسبت هایي که بین انسان ها و چیزهایي که 
در زندگي وجود دارند؛

4-3. رویدادهاي مختلف تاریخي و معاصر؛
5-3. اعمال و اقدامات جنایي؛
6-3. آثار علمي و تخصصي؛

7-3. ویژگیهاي شخصیتي: ظاهري یا معنوي: اعتقادي و اخاقي - 
تربیتي یک شخص و خانواده مثًا به منظور معاشرت و وصلت؛

مالي،  موقعیتي،  بدني،  زباني،  ظاهري،  الزم  توانمندي هاي   .3-8
فکري، علمي، مدیریتي، سیاسي و... براي ایجاد روابط و نصب و تصدي 

مناصب گوناگون؛

4. مباني و اصول
از آن جهت که اخاق و ادب ارزیابي، تعهد و مسئولیت پذیري یک فرد 
است در برابر کاري که انجام آن را براي خودش، دیگري و یا یک سازمان، 
گردن گرفته است افزون بر آموزه هاي قرآني)23(  مانند »أَ َفُتماُرونَهُ  َعلی  ما 
َیری .« )24( یا »َوالتَْبَخُسوا النَّاَس أَْشیاَءُهْم.« )25(  و تعالیم روایي، مثل: »َو َمنْ  
َعیََّر ُمْؤِمناً بَِشيْ ٍء لَْم َیُمْت َحّتی  َیْرَکَبُه«،  انتظارات عقانِي عرف یک جامعه 
که از لوازم ناچار در زندگي جمعي است هم می تواند مباني و اصول آن را به 
طور عام تشکیل دهد، مثل: صداقت، عدالت، امانتداري، وفاداري. و به طور 
خاص، مثل مسئولیت، تعهد و انطباق اجتماعي را نیز می توان جزو مباني 

خاص اخاق و ادب ارزیابي برشمرد. 
از عنوان »اخاق و ادب ارزیابي« پیداست که یک ارزیابي باید بر 
اخاق و ادب استوار باشد، اما در تفصیل و تشریح آن، تنها برخي از موارد به 

شرح زیر به عنوان مباني و اصول ارزیابي یاد می شود. 
به عقیدة ما باید به این مباني و اصول با دیدة تکلیف نگریست. زیرا 
عدم التزام به آنها انسان را از اخاق و ادب الزم درارزیابي محروم می سازد 
و فقدان هرکدام، به تحقق و نهادینه شدن اخاق و ادب در ارزیابي صدمه 
وارد می کند و ناهنجاري ها و بداخاقي ها و بي ادبي هایي را بوجود خواهد 
آورد. همچنین یادآور می شویم که: افزون بر همة اینها باید کار علمي، 
فرهنگي، مهارتي و حقوقي نیز توأمان انجام شود. ارزیابي اگر بر این مباني 
و اصول و بایدها، پایدار بوده و از آسیب هاي مربوطه مبرا باشد، بسیار سازنده 

و بالنده خواهد بود.
روز در بیم که شب آمد و چون خواهد رفت 

شب در اندیشه که فردا به چسان خواهد بود)27( 
1-4. ارزش محوري؛ یعني ارزیابي با ارزش هاي انساني و ارزش هاي 
دیني مثل: رعایت کرامت انساني و تقوا همسو باشد. این مسئله باید در 

باورها و اعتقادات فردي یا سازماني، ریشه داشته باشد. 
اگر بي قیمتم تحصیل ارزش می کنم کآخر 

رسد این قطره را روزي که خواهي ُدّر غلطانش)28( 
چون این مهم خود سازندة سازمان و قوانین حاکم بر یک حرفه و کار 

به شمار می آید. در این صورت به طور عیني و به شکل مسؤولیت پذیرِي 
مستمر در رفتارهاي افراد، گروهها و سازمانهاي تخصصي، بروز می یابد و در 
تعامل با عناصر ذي حق و ذي نفع، باعث جلب اطمینان و اعتماد می شود 
و اعتبار و امید و موفقیت و پیشرفت بیش تري را به دنبال خواهد داشت. 
و به خاطر فقدان همین مبنا و اصل است که توصیه هاي صرف و ماده و 
بخشنامه و منشورات اخاقي سازماني خشک بدون پشتوانه به سرانجام 

نمی رسد.
چون نیست هیچ کس که به داد سخن رسد 
صائب ز جمع کردن دیوان چه فایده؟! )29( 

2-4. عالمانه و آگاهانه باشد؛ 
دارم حکایتي سره و نغز و دلپذیر 

بشناس گفتة سره از گفت ناسره)30( 
یعني: موضوع شناس و کارکرده باشد و با ابراز نظر 
و ابزاز توضیح و دلیل منطقي، یافته هایش را حرفه اي و 
دقیق ارائه کند و حتي آن را موضوعي آماده در معرض 
گفت و شنود و نقد و نظر و دفاع بداند. در این صورت است 
که می توان زمینه هاي ارتقاي فکري و اگاهي و تحول در 
نگرش و تأثیر در گروش و اخاق و ادب را فراهم ساخت. 

از درد عشق اگر هست، صائب تو را نصیبي
از ناله در دل سنگ، تأثیر می توان کرد)31( 

3-4. تعهد و مسؤولیت پذیري؛ یعني: با انگیزة انجام 
مسؤولیت، ارزیابي کند نه براي ُپز و اسم و رسم و منفعت 
طلبي هاي ِصرف. بهتر اینکه: ارزیابي را یک مسؤولیت )ما 
ُیسئل عنه( و قضاوتي در برابر و محضر احکم الحاکمین 
بداند. عملي که بابت آن در پیشگاه خداوند متعال از او سؤال 

و دربارة او قضاوت و حکم خواهد شد؛ 
سفارش جناب لقمان حکیم به فرزندش را از یاد نبرد: 

»أَْخلِِص الَْعَمَل َفإِنَّ النَّاِقَد بَِصیٌر.« )32( 
یا چنانکه گفته اند: »فاعلم أّن الناقد بصیر، و لیس مثله 

خبیر، و هو المشرف)33(  علی خواطر الضمیر.« )34( 
بر همین اساس، باید که تحقیقي باشد نه تقلیدي و تأثیري. هرگز به 
منظور خوش آمدن کسي و باب میل این و آن، ارزیابي نکند. همچنین 
استادي که وقت  یا  است  فقیر  تحلیل،  و  اطاعات  از جهت  کسي که 
راهنمایي و مشاوره و ارزیابي آثار علمي بندگان خدا را ندارد صادقانه قبول 
نکند و با عناوین و القاب ظاهري، کسي را معطل و سرگردان خودش نسازد.

نقد صوفي نه همه صافي بي غش باشد
اي بسا خرقه که مستوجب آتش باشد)35( 

4-4. جامع نگري؛ یعني: مسئلة چند وجهي و چند ضلعي را به یک 
وجه یا یک ضلع، تغییر و تقلیل ندهد و نگاه جزئي را که مانع نگاه جامع و 
تشخیص درست است، جاي نگاه کلي و جامع، ننشاند. در اتاقک تاریک 
ذهن خود حبس نشود تا حس و حدس خود را از فیِل واقعیت، همانگونه 
تصویر کند که در روشنایي، واقعیت دارد نه آنگونه که در تاریکخانة خیال 

اهمیت
»اخالقوادبارزیابي«

بیشتربهاینخاطر
استکهمسؤولیتياست

انسانيودینيکهبا
حقوقومنافعو
اعتباروآبروو
سرنوشتمردم
سروکاردارد.

اینتأثیرتااندازهاي
استکهممکناستیک
شهروند،یایکخانواده

ویایکگروهاجتماعيرا
ازفرشبهعرشبرساند

ویاآنهاراازصعود
بهسقوطبکشاندواز

هستيساقطکند.
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خود یافته است. در واقع یافته هاي جزئي را پازل گونه در روشنایي فکر، 
کنار همه بچیند و متن و بطن واقع را راست و درست و جامع، ارزیابي کند.

ز عمر برخورد آن کس که در جمیع صفات 
نخست بنگرد آنگه طریق آن گیرد)36( 
5-4. تکنیک و مهارت الزم را داشته، بلِد این کار باشد.
هرکسي کاري که در وي ماهر است
بیشکي زان کار می گوید سخن)37( 

صرف داشتن تخصص در یک علم و کار، کافي نیست و ارزیابي در هر 
حوزه  را مجاز نمی کند. چه بسا  اهل علمي که اهل قلم و تحقیق نیست و 
توان ارزیابي در رشتة خودش را هم ندارد، چه رسد به رشتة  دیگران؛ مثًا 
در برخي از مؤسسات علمي دیده شده به افرادي که در اتاقشان باتکلیف 
هستند و فعا کاري ندارند تنها به این خاطر که به آنها ماهانه مزد می دهند 
و براي اینکه بي کار نباشند فان تحقیق تخصصي را که تکنیک و مهارت 
و دقت و تأمل الزم را می طلبد به آنها داده تا ارزیابي کنند که متأسفانه 
نتایجي غیر اخاقي و دور از ادب الزم را به دنبال داشته است. چنانکه 
برخي از پژوهشگران نوشته اند: »بسا در ارزش گذاري یک اثر  هرچند در 
مقیاس یک امتیاز  محقق یا استادي از دریافت جایزه اي نفیس محروم و 
محقق دیگري بي جهت الیق و شایستة جایزه معرفي می شود یا استادي 
از رسیدن به رتبة ممتازي و نمونه شدن بازداشته و دیگري به جاي وي 

گزینش می شود.« )38( 
آه آه از دست صرافان گوهرناشناس

هر زمان خرمهره را با ُدر برابر می کنند)39( 
6-5. پرهیز از همة رذایل اخاقي و بي ادبي هاي جاهانه؛ مثًا حّب 
و بغض و تبعیض و حقد و حسادت و دروغ  و توهین وتحقیر و تمسخر و 
تعییر و تعّیر و مچ گیري و نیش و کنایه هاي گزنده و شتابزدگي را در ارزیابي 
دخالت ندهد و از آنها لّذت نبرد. مراقب باشد که زمینة اذیت و آزار و آسیب 

به دیگران را فراهم نسازد. 

سیه اندرون باشد و سنگدل
که خواهد که موري شود تنگدل)40( 

آنکه  نه  آري  در  دگران  پاي  از  خار  اینکه  عزیز  با خداي  »عهدت 
به همین  است.« شاید  نگاه، خار  گاه یک  باش که  به هوش  بگذاري. 
خاطر در برخي از مراکز تحقیقاتي به خاطر دقتي که دارند، پیش از ارسال 
پژوهش هاي علمي براي یک بررس و ارزیاب، اسم و مشخصات محقق 
را حذف می کنند تا مثًا حب و بغض ارزیاب و بررس در ارزیابي و بررسي 
آنها تأثیري نداشته باشد. معلوم می شود براي ارزیابي و بررسي، عاوه بر 
تخصص علمي و مهارت عملي ارزیاب، به چیزهاي دیگري )اخاق و ادب( 
هم نیاز است تا اندازه اي که ذکر اسم و مشخصات ارزیاب و بررس به این 

پایه از نیاز و اهمیت نمی رسد.
از در احتیاِج مردم بود

آنچه دادند عاقالن ترتیب)41( 
7-5. پرهیز از فرافکني؛ یعني اصل و نقاط قّوت موجود در موضوع 
نامربوط،  با پرداختن به چیزهاي  نادیده نگیرد و خرده گیرانه  ارزیابي را 

ارزیابي نکند؛ 
در چشم خرده بینان هر نقطه صد کتاب است
آن خال را به صد وجه تفسیر می توان کرد)42( 

مثًا ممکن است در گذشته از نکته و حرف و رفتار کسي در جایي، به 
غلط خیالي پیدا کرده باشد، ولي موقع ارزیابي، خیال و برداشت اشتباهش را 
از درون خود تخلیه و الیروبي کرده در ارزیابي جاري سازد و به شامه هاي 

زکام نگرفته، آزار برساند.
با دل پر غش و غل، نتْوان بَِر دلدار شد

زان که قلب ناسره رسوا شود پیش محک)43( 
8-5. عدم دخالت سایق شخصي؛ یعني آن قدر قوت داشته باشد 
که سلیقه و پسند خودش را در ارزیابي دخالت ندهد و بر سایق موجود در 
موضوع ارزیابي، تحمیل نکند. بلکه در صورت لزوم، ادب نگه داشته آن را 

به صورت پیشنهاد مطرح کند. 
نصیحت کسي سودمند آیدش

که گفتار سعدي پسند آیدش)44( 
9-5. حق مداري و انصاف محوري؛
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بده انصاف که خود دینداران
جز بر انصاف تکیه گه نکنند)45( 

یعني موقع ارزیابي از خود کنده شود و به دیگران هم حق بدهد و در 
خصوص حقوق و منافع و اعتبار و آبرو و سرنوشت آنان انصاف داشته باشد. 

حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج
فکر معقول بفرما گل بي خار کجاست)46( 

10-5. انطباق با واقع؛ یعني بر اساس توهم و خیال و احتمال و شاید 
و تهمت و دروغ و شنیده هاي واهي و... ارزیابي نکند.

آن گوش ها که آنچه شنیده اند گفته اند
وندر پس شنیده چنان مرده خفته اند

ُمهري شده است حرف روي دهانشان)47( 
الخطابي،  فصل  مثل  برشمرد،  می توان  هم  دیگري  موارد   .5-11
مستبدانه و پیش داورانه و باطني نباشد؛ یعني ارزیابي و بررسي خودش 
را وحي منزل و با نگاه باطني نداند و پیش داورانه نظرش را تحمیل نکند. 

چون ارزیابي و خیلي چیزها را به سمت غیر اخاقي شدن سوق می دهد.
نه خدایي و دست تو دهد رزق مقدور

نه رسولي و بود نطق تو وحي منزل)48( 

5. آثار و پیامدها
آثار و پیامدهاي رعایت اخاق و ادب ارزیابي عاوه بر این که متوجه 
خود اصل ارزیابي است، تثبیت و ترویج اخاق و ادب در این عمل خاص به 
شمار می آید و افزون بر این دو اثر کلي، در کلیت اخاق و ادب و درستي و 

آرامش در روابط اجتماعي نیز مؤثر است.
رفتار دوستان به تو باري اثر کند

آري مؤثر است محیط جهان به ما)49( 
به عقیدة ما رعایت اخاق و ادب ارزیابي از جمله، اثار زیر را بدون 

همایش و نمایش و هزینه هاي هنگفت، به دنبال خواهد داشت:
با ارزش هاي  ارزیابي ها و بررسي ها و قضاوت ها  1-5. همسوشدن 

انساني و دیني؛

2-5. تأمین حقوق و منافع شهروندان و زمینه ساز کمال و کاس و 
سعادت افراد و گروه هاي اجتماعي؛

3-5. نهادینه شدن اخاق و ادب ارزیابي در میان همة افراد و طبقات 
جامعه با تعیین جهت مندي، استاندارد و مارک دار شدن ارزیابي ها، در 
همة حوزه ها و گروه ها و طبقات و محیط هاي تخصصي و غیر تخصصي، 

سازماني و غیر سازماني؛
4-5. انتخابات و گزینش هاي درست و بهترین ها در همه جا و در 

همة  زمینه ها؛
5-5. رو به روال شدن امور؛

6-5. امیدواري نسبت به آینده؛
7-5. ارتقاي سامت رواني در روابط اجتماعي؛

8-5. پیش رفت و کسب اعتبار و موفقیت هاي بیش تر.
بي نیازي ندهد دهر خدایا تو بده   سازگاري نکند خلق 

خدایا تو بساز)50( 
نکتة قابل توجه اینکه: اخاق و ادب ارزیابي با نگاه 
راهبردي و جامع، در صدد تکامل و موفقیت همة افراد 
غیر  نگاه  با  اما  است،  سازماني  و  اجتماعي  گروه هاي  و 
راهبردي، در افراِد معدود، محدود و در حوزه فضیلت هاي 

فردي، محصور خواهد شد.
نه چندانت مکارم جمع شد، کان

به آساني بود معدود و محصور)51( 

6. آسیب ها
آنچه بیش از همه باعث شد تا نویسنده به نگارش 
مقالة پیش رو اقدام کند آسیب هایي بوده که خود او آنها 
را به عینه در ارزیابي آثار برخي از محققان، مشاهده کرده 

است؛ 
در همه، بازار صرافان عشق

همچو روي زرد من دینار نیست)52( 
مثًا دیده شده: رذیلت هاي اخاقي، پشت برخي از 
ارزیابي ها به نیت طرد ناجوانمردانة دیگري، و صرفاً جهت 
کسب  و  علمي  امتیازات  تصاحب  و  مقاله  فان  انتشار 
مادیات، مخفي شده بودند. به قول صفاي اصفهاني: »دین 

بفروشند و زر ناسره گیرند.« 
یار مفروش به دنیا که بسي سود نکرد

آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود)54( 
نویسنده این یادداشت ها را ابتدا بیش تر به خاطر ارتباط تحقیقاتي که 
با بعضي از مراکز علمي و پژوهشي و برخي از محققان داشته در خصوص 
ارزیابي هاي متون علمي برداشته بود، اما بعدها در مواجهه اي جدید، با دقت 
و تأمل بیش تر دید این مسئله در همة زمینه ها و در همه جا آسیب دیده 
عمل می شود. از این رو، دائرة آن را تا اندازه اي توسعه داده یادداشت هاي 
تازه تري را به آنها افزوده است. قابل یادسپاري اینکه: ما در این نوشته و 
یادداشت هایمان، قصد هیچ گونه توهین و تعییر و تعّیر و خرده گیري از 
اشخاص حقیقي و حقوقي را نداشته ایم. »إِْن أُِریُد إاِلَّ اْلِْصاحَ .«  و »إِنِّي 

آثاروپیامدهاي
رعایتاخالق
وادبارزیابي

عالوهبراینکهمتوجه
خوداصلارزیابياست،

تثبیتوترویج
اخالقوادبدراین
عملخاصبهشمار
میآیدوافزونبر
ایندواثرکلي،

درکلیتاخالقوادب
ودرستيوآرامشدر

روابطاجتماعي
نیزمؤثراست.
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ْیطاِن َولِیًّا.« )56(  و »إِنِّي  ْحمِن َفأَُکوَن لِلشَّ نِي َعذاٌب ِمَن الرَّ أَخافُ  أَْن َیَمسَّ
َ َربَّ الْعالَمیَن.« )57(  أَخافُ  اللَّ

ز خال گوشة ابروي یار می ترسم
از این ستارة دنباله دار می ترسم)58( 

جناب مرحوم محدث نوري دربارة مرحوم صاحب روضات الجنات،)59(  
)متوفای 1313هـ .ق( نوشته است:

»ثّم اعلم أّن من سنن الّل التي لن تجد لها تبدیًا و ال تحویًا، علی 
ما نُطق به کام أهل العصمة علیهم السام، و عاضدةَ االستقراء و التجربة: 
إّن من عّیر مؤمنا بذنب لم یمت حّتی یرتکبه، و هذا السّید المعّظم صاحب 
الروضات، مع طول باعه، و کثرة اّطاعه، و تعییره... قد صدر منه في الکتاب 
المذکور في موارد عدیدة أعجب من هذا)60(  بمراتب عدیدة، نشیر الی بعضها، 

و الباقي موکول الی تتّبع الّناظر.« )61( 
ظالم که کباب از جگر ریش خورد

چون درنگري ز پهلوي خویش خورد)62( 
را  معهود  ارزیابي هاي  با  مرتبط  آسیب هاي  اما 

می توان در سه ردة کلي، دسته بندي کرد:
آسیب هایي که اصل ارزیابي را تهدید مي کند؛

آسیب هایي که اخاق و ادب ارزیابي را به بي راهه 
می کشاند؛

آسیب هایي که - بیش تر ارزیابي هاي معمول در 
روزگار ما - براي کلیت اخاق و ادب و حقوق و منافع 

و زندگي و سرنوشت مردم به بار می آورند.
آدمي اندر جهان خیر و شر

کم شناسد نفع خود را از ضرر)63( 
به عقیدة ما بعضي از ارزیابي هاي معمول و معهود و 
متداول در جامعة ما، غیر ارزشي، ناآگاهانه، غیر متعهدانه، 
به دور از مسؤولیت پذیري، با نگاه ناقص، بدون رعایت 
رذیلت هاي  با  آمیخته  الزم،  مهارت هاي  و  تکنیک 
فرافکني،  با  توأم  ادبي،  بایدهاي  از  دور  و  اخاقي 
غیر منصفانه، ناهمگون با حقیقت و واقع، تحمیلي، فصل 
الخطابي و مستبدانه است! به قول اقبال الهوري: »پس 

چه باید کرد اي اقوام شرق.« )64(  
به عنوان نمونه، برخي از ارزیابي هاي ما بر اساس شنیده هایي است که 
احتمال دروغ بودن شان زیاد است، بدون اینکه خودمان دیده یا براي روشن 
شدن درستي آن جستجویي کرده باشیم. خبرهایي که می شنویم یا به گوش 
ما رسانده می شود! یعني همان چیزهایي که ساخته و خواسته و قرائت و 
برداشت و تحلیل و تشخیص آمیخته با غرض و مرض بعضي هاست. تازه 
اگر دیده باشیم دریغ از حمل به صحت و احتمال خاف و تحّمل آموزه هاي 

روایي که در خصوص حفظ حرمت و اعتبار مؤمن وارد شده است. 
عده اي از ماها زیاد ادعا می کنیم و خودمان را بسیار قبول داریم. از 
نظر ما همیشه همة شنیده هاي ما دقیق و دیده هاي ما ژرف و عمیق است. 
ولي حقیقتاً همین عده آن قدر ضعیف النفس هستیم و دیوار ایمان ما کوتاه 
است که هر سارقي با مرض ُمسري خود به راحتي و بدون زحمت از آن باال 
می آید و دار و ندار جان مان را وقت و بي وقت به یغما می برد و ما و نظرمان 

را به نوع دیگر تبدیل می سازد و با ابزار ساختن مان، به هدف خود می رسد و 
اشخاص و گروه ها و جامعه اي را به زحمت می اندازد. کافي است یک وقت، 
جایي خبري را دربارة کسي براي گوش یا چشمان از راه و سفرة شبکه هاي 
مجازي، لقمه بگیرند و به ما بخورانند، فرداي آن روز، ارزیابي و نظر و 
رفتارمان با آن شخص و گروه و مردم در کوچه و حوزه و دانشگاه و محل 
کار و کشور، آن چنان تغییر می کند که از مسیر تریبون و رسانه هاي سنتي 
و مدرن، همة حقوق و منافع و اعتبار و آبرویشان را سلب کرده، آسمان و 
زمین فراخ و شهر و دیار را بر آنها و نسل و ایل و تبارشان تنگ می سازیم 
و قلبشان را با رذالت تمام به درد می فشاریم! به همین راحتي! نه حضوري! 

نه محضري! نه خدایي! نه مرگي! نه قیامت و نه سؤالي!
صدبار به او گفتم و این بار دگر بار

انگار نه انگار
حرفم به در است و رخم انگار به دیوار

انگار نه انگار)65( 
تخصص نمی خواهد، تجسمش کافي است که زندگي در کنار افراد و 
خانواده ها و گروهها و سازمانهایي با این مختصات و ارزیابي هاي ویرانگر، 
چقدر تلخ و دهشتناک است؟ آیا نمرده، به عذاب و فشار قبر نمی ماند؟ 

»خدایا دوزخت فرداست، چرا امروز می سوزم؟«)66( 
از دست روزگاِر حسودم چنان غمین
وز زخم آن زبان زده، افغانم آرزوست

آزرده خاطرم ز خدایاِن نوپدید
تجدید ال اِلَه ُو ایمانم آرزوست

»دي شیخ با چراغ همي گشت ِگرد شهر
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست«

من هم چو شیخ و شمس، ملول از هواي نفس 
هم اینم است در دل و هم آنم  آرزوست
در شهر، حبس، از نََفس افتاده ام ز پاي

بي شک هواي پاِک دهستانم آرزوست)67( 
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جامعة اخاقی جامعه ای اسـت که در آن اخاق انسـانی و فضیلت 
حاکـم اسـت. جـاری بـودن اخـاق و عمـل به اصـول آن ماننـد جاری 
بودن آب در بدنة درخت اسـت که هم از خشـک شـدن آن پیشـگیری 
می کنـد و هـم سرسـبزی و طـراوت آن را بـه دیگـران هدیـه می کنـد. 
اخاق قوام و دوام یک جامعه اسـت و زیرسـاختهای انسـانی و عاطفی 
جامعـه را اسـتوار می کنـد. در جامعـه ای کـه اخـاق در آن رنـگ ببازد، 
رذیلتهـا و ناهنجاری هـای گوناگـون رشـد می کنـد و زندگـی مـردم را 
دسـتخوش آسـیب و آفـت می سـازد. بیشـتر شـخصیت  ها و قهرمانـان 
معـروف بشـری، در اخـاق انسـانی نیـز چهـره بـوده و رفتار پسـندیدة 

آنـان زبانزد بوده اسـت.
بیشـتر متون ادب فارسـی که آیینـه ای برای بازتاب اخـاق، باورها 
و روحیـات یـک جامعـه اسـت، از گذشـته تاکنـون اخـاق و فضیلت را 
بـه عنـوان یکـی از موضوعـات مهـم، مطـرح کرده انـد. نویسـندگان و 
شـاعران زبـان و ادب فارسـی در آثـار منثـور و منظوم خود به شـکلهای 
گوناگـون ماننـد پنـد و موعظـه، حکایـت و داسـتان و مـدح و ذم بـه 
اصـول اخاقی و رعایت و کاربسـت آن سـفارش کـرده و از بداخاقی و 
بـدی بـه دیگران پرهیـز داده اند. آثار بـزرگ از نامداران ادبیات فارسـی 
صفحات درخشـانی از اخاق انسـانی و توجه به کرامت و ارزش انسـان 
را در پیـش چشـم گذاشـته اسـت. البتـه ذکـر ایـن نکته الزم اسـت که 
ایـن سـفارش به اخاق بیشـتر در بعد فـردی و در بارة انسـان در جامعه 
اسـت زیـرا مفهـوم  جامعـه و امـت، مفهومی نسـبتاً جدید اسـت و نباید 
همیـن تصـور را کـه امـروزه از جامعـه داریـم از متـون ادبی نیز داشـته 
باشـیم. واژه هایـی ماننـد قـوم و طایفـه  نزدیـک بـه این اصطـاح بوده 
اسـت. در اینجـا قسـمتهایی از بیـان سـخنوران ادب را دربـارة جامعـة 

اخاقـی تقدیـم می کنیم. 
از همـان آغـاز ادبیـات در زبـان فارسـی دری، شـاعران، پنـد و 
نصیحـت و بیـان یافته هـا و تجربه هـای خویـش را در قالـب شـعر، در 
سـخن خویـش گنجانـده و خوانندگان سـخن خـود را موعظـه کرده اند. 
چنانکـه شـهیِد بلخـی از شـاعران قـرن چهـارم هجری در سـفارش به 
بـرآوردن آرزوی دیگـران و بـا تأثیـر از کام شـریف نبـوی گفتـه اسـت:

شنیده ام که بهشت آن کسی تواند یافت
که آرزو برساند به آرزومندی

رودکـی اسـتاد شـاعران و پدر شـعر فارسـی دری نیز در سفارشـی 
اخاقـی چنیـن مـا را به نیکـی کـردن توصیه کرده اسـت:

این جهان را نگر به چشم خرد
نی بدان چشم کاندرو نگری
همچو دریاست و ز نکوکاری
کشتی یی ساز تا بدان گذری

ابوشـکور بلخـی دیگـر شـاعر توانـای ایـن قـرن در پرهیـز دادن 
انسـان نسـبت به یکـی از آفتهـای اخاقی کـه همان پرحرفـی و مهار 

نکـردن زبـان اسـت، بـه زیبایی گفته اسـت:
سخن تا نگویی تو را زیر دست

   زبر دست شد کز دهان تو َجست
سخن کو ز سی و دو دندان بَجست
به سی و دو گوش و دل اندر نشست

نیاید دگر باز زی مردمان
سخن کز دهان َجست و تیر از کمان 

ایـن موضـوع در روابط مردم جامعـه تأثیر گذار اسـت و گاهی یک 
سـخن نابجـا آشـوبی برپـا می کنـد؛ پـس چنانکـه همیـن شـاعر گفته 

اسـت بایـد بدانیم که: 
سخن کز دهان، ناهمایون َجَهد

چو ماری است کز خانه بیرون جهد
نگه دار ازو خویشتن، چون سزد

که نزدیکتر را سبکتر گزد
ایـن مضمـون را کـه همیشـه در رفتـار مردم مؤثر اسـت شـاعران 

دیگـر نیـز در شـعر خـود پرورده اند، چنانکه فردوسـی سـروده اسـت:
سخن تا نگویی بود زیر پای

    چو گفتی ورا بر سر توست جای
سخن تا نگویی تویی شاه آن

  چو گفتی شود شاِه تو آن زمان
و سعدی نیز در بیتی همین را تکرار کرده است:

سخن تا نگویی بر آن دست هست
 چو گفته شود یابد او بر تو دست

اسـدی توسـی، از شـاعران نامـدار قرن پنجـم هجری اسـت. وی 
گردآورندة نخسـتین لغتنامة فارسـی اسـت بـه نام لغت ُفـرس. منظومة 
پهلوانیهـای  اثـر وی اسـت کـه دربـارة   گرشاسـبنامه، مشـهورترین 
گرشاسـب از شـخصیتهای حماسی داسـتان های ایرانی اسـت. سفارش 
بـه اخـاق و پرهیـز از بدی و سـتیزه جویی و گزند رسـاندن بـه دیگران 
و نیـز نشکسـتن پیمان و نبریدن از دین از ارزشـهای اخاقی اسـت که 

در ایـن اثـر بـه چشـم می خورد: 
 ستیزآوری کار اهریمن است

 ستیزه به پرخاش آبستن است 
 همیشه دِر نیک و بد هست باز
تو سوی دِر بهتری شو فراز 

 چه رفتن ز پیمان، چه گشتن ز دین
که زین هر دو به ز آسمان و زمین 

 چو یار گنهکار باشی به بد
به جای وی ار تو بپیچی، سزد 

 جهان آن نیرزد بِر پُرخرد
که دانایی از بهر او غم خورد 
همان خواه بیگانه و خویش را

 که خواهی روان و تن خویش را 
چنان زی که مور از تو نبود به درد
نه بر کس نشیند ز تو باد و گرد 
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شـاهنامة فردوسـی بی گمـان از مشـهورترین آثار ادبی جهـان و از 
بهتریـن منظومه هـای ادب فارسـی اسـت. بخش عظیمـی از این کتاب 
گرانسـنگ بـه نبـرد ایرانیان بـا بیگانه و جنـگ پهلوانان و حماسـة آنان 
پرداخته اسـت. معمواًل در جنگ بخشـی از اصول انسـانی و ارزش های 
اخاقـی در معـرض تهدیـد و نادیده گرفتن قـرار می گیرد اما فردوسـی 
در پردازش شـخصیت قهرمانان و پهلوانان حماسـه، اخاق و ارزشـهای 
انسـانی را برجسـته کـرده و معمواًل آنـان را به 
ایـن رفتارهـای نیـک آراسـته اسـت. ازجملـه 
عواملـی کـه ایـن منظومـة پهلوانی را شـکوه 
فناناپذیـر  آثـار  گـروه  در  را  آن  و  می بخشـد 
در  کـه  اسـت  ایـن  می دهـد،  قـرار  اخاقـی 
حماسـه های اسـاطیری و پهلوانـی شـاهنامه، 
جنـگ و انتقام جویـی کـه محـور اصلـی اغلب 
دیگـر  جنگ هـای  رغـم  بـه  رویدادهاسـت، 
نـوع بشـر، بـرای ارضـای حـس خودخواهی و 
برتری جویـی قهرمانـان انجام نمی گیـرد بلکه 
اغلـب بـه منظـور ایفـای وظیفـه ای مقدس و 
همـراه بـا اهدافی متعالـی به وقـوع می پیوندد 
و ایـن سـفارش حکیمانه که هرکس سـتم روا 
دارد و بـدی کنـد دیـر یـا زود سـزای عملـش 
را خـود یـا فرزنـدان او خواهنـد دیـد، نصـب العیـن همیشـگی پهلوانان 

دسـت پروردة فردوسـی اسـت: 
هر آن کس که اندیشة بد کند
به فرجام بد با تن خود کند 

 جهان را نباید سپردن به بد
که بر بدکنش بیگمان بد رسد

 در همـة متونـی کـه بـه گونـه ای بـه اخاقیـات نیـز اشـاره ای 
بیهقـی  تاریـخ  از مهمتریـن سفارش هاسـت.  نیکـی کـردن  کرده انـد 
اثـر ارجمنـد ابوالفضـل بیهقی در قـرن پنجـم تاریخ حکومـت غزنویان 
بخصـوص سـلطان مسـعود را بیان می کند و پر اسـت از انـدرز و عبرت 
و سـخنان خردمندانـه کـه خواننـده را متوجه می کند تـا در آنچه خوانده 
اسـت دّقـت کنـد و ذهـن خویـش را بـرای دریافـت نتایـج اخاقـی به 
کار انـدازد و از بیـن نیـک و بـد یکـی را برگزینـد. »... و هـر بنـده کـه 
خـدای عّزوجـل او را ِخـردی روشـن عطـا داد و بـا آن خرد که دوسـت 
بـه حقیقـت اوسـت، احـوال عرضه کنـد و با آن خـرد، دانش یار شـود و 
اخبـار گذشـتگان را بخوانـد و بگـردد و کار زمانـة خویش نیـز نگاه کند، 
بتوانـد دانسـت که نیکـوکاری چیسـت و بدکرداری چیسـت، سـرانجام 
هـر دو خـوب اسـت یا نـه و مردمان چه گویند و چه پسـندند و چیسـت 

که از مـردم یـادگار ماند نیکوتـر...«. 
تاریخـی،  داسـتان های  نقـل  بـا  سـحرآفرین  خامـة  بـا  بیهقـی 
فریفته شـدگان بـه دنیـا و خودکامـگان را بـر ریختـن خـون بیگناهـان 
سـرزنش میکنـد و از سـتم رانـدن بـاز میـدارد و از کیفـر روز رسـتخیز 
می ترسـاند. وی مـردم را بـه داشـتن دل، انسـان می شـمارد و چنیـن 
می گویـد: »چنـان دان کـه مـردم را بـه دل، مـردم خواننـد و دل از 
بشـنودن و دیـدن قـوی و ضعیـف گـردد کـه تـا بـد و نیـک نبینـد و 
نشـنود، شـادی و غـم ندانـد انـدر ایـن جهـان. پـس ببایـد دانسـت که 
چشـم و گـوش، دیده بانـان و جاسوسـان دالند که رسـانند بـه دل، آنکه 

ببیننـد و بشـنوند...« 

بیشترمتونادبفارسی
کهآیینهایبرای
بازتاباخالق،
باورهاوروحیات
یکجامعهاست،
ازگذشتهتاکنون
اخالقوفضیلت
رابهعنوانیکیازموضوعات
مهم،مطرحکردهاند.
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راسـتی و درسـتی ویژگـی انسـان های صادق و داناسـت. کسـانی 
کـه وجودشـان در جامعـه باعـث رواج اخاق و جاری شـدن فضیلت در 
گلسـتان زندگـی اسـت. بی شـک پرهیز از ناراسـتی و با مـردم به کجی 
رفتـار کـردن سـفارش همیشـگی دوسـتداران اخـاق در جامعه اسـت. 

ابیـات زیـر از چنـد سـخنور نامور ایـن مطلـب را به خوبـی می پرورد:
 به هرکار از راستی یادکن
برو تا توانی همه داد کن

دو کار است بیداد و ناراستی
که در کار مرد آورد کاستی

به گیتی هرآن کو برآراست کار
شد از راستکاری ز بد رستگار

گر امید تو رستگاری بود
در آن کوش تا راستکاری بود    )دقیقی توسی( 

چنیـن سـفارش هایی بـا بهره گیـری از کام بزرگـی چـون موالی 
صادقان و پیشـوای درسـتکاران علی علیه الّسـام اسـت که فرموده اند: 

ـدُق نَجاٌح،  الِکـذُب ِفضاٌح«. »اَلصِّ
در سـتایش ایـن راسـتی و همسـو شـدن بـا رسـتگاری شـاعرانی 

دیگـر نیـز داِد سـخن داده انـد: 
به کّژی و ناراستی کم گرای

جهان از پی راستی شد به پای )ابوشکور بلخی(
و همچنین:

سِر مایة مردمی راستی است
ز تاری و کّژی  بباید گریست
همه راستی جوی و فرزانگی

    ز تو دور باد آز و دیوانگی
همه راستی باید و مردمی
ز کّژی و آزار خیزد کمی

همه راستی کن که از راستی
بپیچد سر از کّژی و کاستی  )فردوسی(

نظامـی گنجـوی در همیـن بـاره چـه زیبا و 
روان بـر جـان و روان مـا اثـر گذاشـته اسـت: 

از کژی اُفتی به کم و کاستی
از همه غم َرستی اگر راستی
راستی آور که شوی رستگار
راستی از تو ظفر از کردگار

گر سخن راست بود جمله ُدر
تلخ بود تلخ که »الحقُّ ُمر«

از موضوعـات مهـم کـه در اخـاق  یکـی 
مـردم بـروز دارد عیب جویـی از دیگران یـا پرهیز 
از آن اسـت. طبعـاً عیب جویـی از کار و زندگـی و 
شـخصّیت دیگران، دوری و نفـرت و بی اعتمادی 
بیـن مـردم را در پـی دارد و برعکـس آن پرهیز از 
ایـن صفت زشـت، باعـث آرامـش روانـی، اعتماد 
مـردم بـه یکدیگـر، دوری از نفـاق و دو رویـی در 
جامعـة سـالم و بـا نشـاط خواهـد شـد. پرهیـز از 
عیب جویـی از سـفارش های مهم قـرآن و روایات 
معصومـان نیـز هسـت؛ بـه گونـه ای کـه امیـر 

پرهیـزکاران فرمـوده اسـت »خوشـا برآن کسـی کـه پرداختـن به عیب 

راستیودرستی
ویژگی

انسانهایصادقوداناست.
کسانیکه

وجودشاندرجامعه
باعثرواجاخالق

وجاریشدنفضیلت
درگلستانزندگیاست،

بیشکپرهیزازناراستیو
بامردمبهکجیرفتارکردن

سفارشهمیشگیدوستداران
اخالقدرجامعهاست.
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خـود او را از عیب جویـی دیگـران بـاز دارد« یـا »هرکـس 
بـه عیب خویش پـردازد از عیـب جویی دیگـران بازماند«.

چو عیب تن خویش داند کسی
ز عیب کسان برنخواند بسی )فردوسی(

کسی گیرد آرام دل در کنار
    که از صحبت خلق گیرد کنار
مکن عیب خلق ای هنرمند فاش
به عیب خود از خلق مشغول باش

چو باطل سرایند مگمار گوش
چو بی ستر بینی بصیرت بپوش   )سعدی(

به عیب خویش اگر راه بردمی صائب 
 به عیب جویی مردم چه کار داشتمی )صائب(

آثـار سـعدی شـیرازی از شـیرین ترین و دلپذیر تریـن 
آثار ادب فارسـی اسـت. در بیشـتر سـروده ها و نوشـته های 
سـعدی، نشـانه های اخـاق و توصیـه به عمل بـه اخاق 
انسـانی و پرهیز از خصومت و بدی دیده می شـود. سـعدی 
نسـبت بـه خلـق جهان مشـفق و مهربان اسـت. او مبّشـر 
صلح و بشردوسـتی اسـت و چـون کرامت انسـان و آزادی 
او در نظـرش اهمیـت فـراوان دارند، غایـت آرزویش تفاهم 
میـان ملت هـا و از بیـن رفتـن خصومت هـا و کدورت هـا 
از جوامـع انسـانی اسـت و در ایـن ارتبـاط بـا احسـاس 
مسـئولیت و غم خـواری نسـبت بـه ناتوانـان و بیچـگارگان، خطـاب به 
مصلحـان و خیراندیشـان، توصیه هایـی ایـن چنین دارد کـه در باب اول 

می خوانیم:  گلسـتان 
بنی آدم اعضای یکدیگرند

 که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی 

      انتظـار اینکـه در جامعـه هیـچ گونـه گزنـد و آزاری نباشـد، 
انتظـاری سـخت و دور از واقـع بینـی اسـت. در چنیـن حالتی همـراه با 
پرهیـز دادن و امـر به معروف، صبر و تحمل نیز کارسـاز اسـت. سـعدی 
در این باره از سـامت گوشه نشـینی و صبر بر ایذای خلق، در بوسـتان 

می گویـد: 
اگر در جهان از جهان رسته ای است

در از خلق بر خویشتن بستهای است 
 کس از دست جور زبانها نرست

اگر خودنمای است و گر حق پرست 
 اگر برپری چون ملَک ز آسمان
 به دامن در آویزدت بد گمان 

 به کوشش توان دجله را پیش بست

 نشاید زباِن  بداندیش بست 
ناصرخسـرو قبادیانـی نخسـتین گوینـده ای اسـت کـه شـعر را بـه 
طـور کلـی در خدمـت فکـر اخاقـی و اجتماعـی و در مسـیر اندیشـة 
مکتبـی قـرار داده اسـت. دراشـعار او وصف معشـوق و مـدح و توصیف 
وجـود نـدارد. تمـام اشـعار وی در حقیقت جویـی، کمـال انسـانی، علم و 
اعتقـاد خاصه می شـود. شـعر او مـدح و هزل و غزل نیسـت، حکمت و 
تحقیـق اسـت. بـه اعتقاد وی آدمـی بایـد دل را که تجلیگاه انـوار الهی 
و کعبـة حقیقـی اسـت، به نـور عرفان صفا بخشـد و لحظـه ای از خدای 

غافـل نباشـد و در همـة امـور بر او تـوکل کند. 
ای روی داده صحبت دنیا را
شادان و برفراشته آوا را 
 غّره مشو به زور و توانایی
کاخر ضعیفی است توانا را 

 واال نگشت هیچ کس و عالم
نادیده مر معلم واال را 

 بررس به کارها به شکیبایی
زیرا که نصرت است شکیبا را 

 یاری ز صبر خواه که یاری نیست
  بهتر ز صبر مر تِن تنها را 

ناصرخسـرو تنها شـاعری اسـت که شـعر را وسـیله ای برای تبلیغ 
و ترویـج افـکار دینـی و اخاقـی قـرار می دهـد و به تعبیر خـودش »به 
یـاری سـپاه دیـن و سـپر خـرد«، مبارزهـای نسـتوه را در برابر »لشـکر 
زمانـه و تیـغ تیـز دهـر« آغـاز میکنـد و بـه اتـکای مکتب خـاص خود 
و احساسـاتی کـه از مایـه مذهـب و ارادت بـه خانـدان پیامبـر)ص( 
سرچشـمه می گیـرد، از شـعر همچـون سـاحی مؤثر در جهـت پیکار با 
جهـل بیدینـی و بیخـردی سـود می جوید. خطوط برجسـتة شـعر ناصر 
خسـرو را دیـن و اخـاق و تعلیـم و تربیـت اسـامی تشـکیل می دهد. 
فضیلت جویـی و تعهـد اخاقـی و مذهبی در سراسـر اشـعارش مشـهود 
اسـت و بلنـدی همـت و مناعت طبع و بی اعتنایی بـه زر و زور و زخارف 
دنیـوی از سـخنانش پیداسـت. او دربـارة برخـی صفـات اخاقـی می گوید: 

مکر و حسد و کبر و خرافات و طمع را
  مپذیر و مده ره به دِر خویش و حوالی 
 خواری مکش و کبر مکن، بر ره دین رو
 مؤمن نه مقصر بود این پیر نه غالی 

 بر خلق جهان فضل به دین جوی ازیراک
 دین است سر سروری و اصل معالی 

 ریـاکاری آفتـی اسـت کـه نه تنهـا چون مـور بلکه بسـیار تندتر و 
سـریعتر از مـور، بنیـان راسـتی و صداقت و اخـاق و پاکـی را می خورد 
و بنیـان زندگـی سـالم و همراه بـا اعتمـاد را ویران می کنـد. این صفت 
ناپسـند از آنجـا ناشـی می شـود که یا انسـان نگاهش را از خـدا به خلق 
دوختـه و چشـم امید یا طمع به دسـت مـردم دارد یا انصـاف و آزادی در 
جامعـه بـه تنگنایـی رفتـه و موجب دورویـی و ریـاکاری را در بین مردم 

بهنظرحافظ
حقیقتهستی
وجودخدایتعالیاست
کهتجلیگاهوی
دلهایپاکانسانهایی
استکهقلوبشان
ازعشقمعنویسرشار
استو
رسیدنبهحقیقت
ودرکلقایحق
جزازراهپاککردن
روحازرذایلاخالقی
وکشتنحرصو
خودپسندی
وامیالنفسانی،
مقدورنیست.
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فراهـم کـرده اسـت. سـعدی در نکوهش ایـن ویژگی ویرانگـر حکایتی 
شـنیدنی را آورده است:

»زاهـدی مهمـان پادشـاهی بود. چون بـه طعام بنشسـتند کمتر از 
آن خـورد کـه ارادت او بـود و چـون به نماز برخواسـتند بیـش از آن کرد 

کـه عـادت او بود تا ظـّن صـاح در حّق او زیـادت کنند.
ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی

کاین ره که تو می روی به ترکستان است
چـون بـه مقـام خویـش بازآمـد سـفره خواسـت تـا تناولـی کنـد. 
پسـری داشـت صاحب فراسـت. گفت: ای پدر! باری به دعوت سـلطان 
طعـام نخـوردی؟ گفـت: در نظر ایشـان چیزی نخـوردم که بـه کار آید. 

گفـت: نمـاز را هـم قضـا کـن که چیـزی نکـردی که بـه کار آید
ای هنرها نهاده بر کف دست

 عیب ها گرفته زیر بغل
تا چه خواهی خریدن ای مغرور

روز درماندگی به سیم دغل«
او در تأکیـد بـر اخـاص و برکت آن و دربارة ریـا و آفت آن در باب 

پنجم بوسـتان می گوید: 
عبادت به اخالص نیت نکوست

و گرنه چه آید ز بی مغز پوست؟ 
 چه زنّار ُمغ بر میانت چه َدلق
که درپوشی از بهر پنداِر خلق

به اندازة بود باید نمود
خجالت نبُرد آنکه ننمود و بود

که چون عاریت برکنند از سرش
نماید کهن جامه ای در برش 

و  مشـهورترین  شـیرازی  حافـظ  محمـد  خواجه شـمس الدین 
محبوب تریـن شـاعر ایرانـی اسـت کـه شـعرش مقبولیت خـاص و عام 
دارد. وی حافـظ قـرآن و آشـنا بـا لطایـف کام الهی و معارف اسـامی 
اسـت و بـه واسـطة عشـق سرشـاری کـه نسـبت بـه حقیقـت دارد، بـا 
آنهـا کـه زهـد دروغیـن و ظواهـر دیانـت را وسـیلة رسـیدن بـه منافع 
شـخصی قـرار می دهند، مخالـف و از ریا و تزویر گریزان اسـت. چنانکه 

می گویـد: 
حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی

دام تزویر منه چون دگران قرآن را  
بـه نظـر حافـظ حقیقـت هسـتی وجـود خـدای تعالـی اسـت کـه 
تجلیـگاه وی دل هـای پـاک انسـان هایی اسـت که قلوبشـان از عشـق 
معنـوی سرشـار اسـت و رسـیدن بـه حقیقـت و درک لقای حـق جز از 
راه پـاک کـردن روح از رذایـل اخاقـی و کشـتن حرص و خودپسـندی 
و امیـال نفسـانی، مقـدور نیسـت. او در آثـارش همواره با نفـاق و تقوای 
ظاهـری مخالفـت می کنـد و معتقـد اسـت کـه باید بـه آزادگی زیسـت 
و سـرانجام بـا پاکـی و عـزت نفس و شـرافت، زندگـی را بـدرود گفت. 
صـرف نظـر از اصطاحـات عرفانی کـه در دیوانـش بـه کار رفته و هر 

کـدام اشـارت و کنایتـی اسـت، شـعر او از لحاظ اشـتمال بـر نکته های 
اخاقی و دسـتورالعمل های زندگی در خور سـتایش اسـت. مناعت طبع، 
آزادگـی، بـی اعتنایی بـه زخارف دنیا، تشـویق به سـعی و عمل، توصیه 
بـه شـکیبایی و صبـر در برابر نامایمـات، قناعت و خرسـندی، اخاص 
و پرهیـز از ریـا و نفـاق و... مضامینـی اسـت کـه چنـان مرواریدهـای 

درخشـان شـعر حافظ را آکنده از روشـنایی و صفا سـاخته اسـت.
حافظ در قطعات خود در مورد اخاق چنین می گوید: 

بر تو خوانم ز دفتر اخالق
آیتی در وفا و در بخشش 

 هر که بخرا شدت جگر به جفا
همچو کان کریم زر بخشش 
 کم مباش از درخت سایه فکن
هر که سنگت زند ثمر بخشش 

 از صدف یاد دار نکتة حلم
  هر که بّرد سرت گهر بخشش

از دیگـر اشـعار حافـظ کـه جانمایه هـای اخاقی و حسـن سـلوک 
در آن بـه چشـم می خـورد، ابیـات زیر درخور توجه اسـت کـه در آنها از 

دوسـتی و مهربانـی و مـدارا بـا مردم سـخن می گوید:
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

با دوستان مرّوت با دشمنان مدارا
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

نهال دشمنی برَکن که رنج بی شمار آرد
مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن

که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست
هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد

 خداش در همه حال از بال نگه دارد
دال معاش چنان کن که گر بلغزد پای
فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد
ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم

    جامة کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم
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بعضــی اوقــات انســان از نــگاه بــه زمانــه در حیــرت 
ــت  ــا واقعی ــت؛ ام ــخت اس ــاورش س ــرد. ب ــرار مي گی ق
ــری  ــوان تصمیم گی ــا ت ــّب و بغض ه ــد: ح دارد. گفته ان
درســت و صحیــح را از انســان ســلب می کنــد و انــرژی 
آدمــی را بــه هــدر می دهــد. گویــا ســخن حّقــي 
ــاره  ــه شــخصیتی، پ ــبِّ ب ــار ح ــا اظه ــي ب ــد؛ یک گفته ان
ــري  ــد و آن دیگ ــخصیت مي زن ــای آن ش ــه خوبی ه ب
ــا  ــی برپ ــم نخبگ ــه ای، َعلَ ــه نخب ــِض ب ــه و بغ ــا کین ب
مي کنــد. ســومي هــم ِگل را بــه آب ندیــده،  ردای 
ــر  ــن می پوشــد. راه کــدام اســت؟! و راهب ــر ت قداســت ب
ــن  ــي دارد ای ــود عالم ــت؟! خ ــا کجاس ــد؟! و منته کیانن
ــوِء إاِلَّ  ــاَرةٌ بِالسُّ ــَس َلمَّ ــه »إِنَّ النَّْف ــر اینک ــان. مگ انس
َمــا َرِحــَم َربِّــَي«. خدایــا؛ تــو زیســتن را بــه مــا بیامــوز و 

ــود روشــنی ده. ــت خ ــور هدای ــه ن ــان را ب جانم
ــه و  ــه ای فق ــوزة اندیش ــي در ح ــاي علم چالش ه
فقاهــت چیــزي نیســت کــه تنهــا در ایــن عصــر مــورد 
ــه  ــه باشــد، بلکــه تضــارب آرا در زمین ــرار گرفت ــا ق ابت
ــور  ــر حض ــاز و در عص ــرعی از دیرب ــکام ش ــوم و اح عل
هــم وجــود داشــته و در آن دوران نیــز ائمــه دین )علیهــم 
الســام ( بــر فقاهــت اصحــاب در فروعــات دینــی توصیه 
و تشــویق می فرمودنــد. شــاید بــه جــرأت بتــوان گفــت 
ــی،  ــق فقه ــات و مصادی ــی از فروع ــن انبوه ــه در بی ک
ــار  ــی اعص ــا در ط ــه فقه ــت ک ــی اس ــرع فقه ــر ف کمت
ــایلی  ــژه مس ــه وی ــند، ب ــق باش ــر آن مّتف ــادی ب متم
ــد و  ــکان می گنج ــان و م ــی زم ــوزه ی فقاهت ــه در ح ک
پایــداری خــود را در همــان زمــان بــه اثبــات رســانده و 
در خــارج از آن بــا تبــّدل موضــوع، حکــم آن نیــز  تبدیــل 
ــات  ــن فروع ــت از ای ــم نیس ــت.  ک ــه اس ــر یافت و تغیی
کــه در کتــب مطــول فقهــی فقهــای عظام)قــّدس 
ــا  ــرم ب ــدگان محت ــده و خوانن ــته ش ــرارهم( نوش الل اس
مراجعــه ی بــه آنهــا می تواننــد غنــاي فروعــات مســایل 
ــه وضــوح  ــا را، ب ــاره اي از آنه ــّدِد پ ــر و تع فقهــي و تکّث
ــه  ــت ک ــوان گف ــال می ت ــور مث ــه ط ــد؛ ب ــاهد نماین مش
در اندیشــه هاي تابنــاِک فقهــی اســتوانه هایی چــون 
ــروه و ...  ــب ع ــر، صاح ــب جواه ــاء، صاح ــف الغط کاش
)رضــوان الل تعالــي علیهــم( دههــا و بلکــه صدهــا فــرع 
فقهــی مطــرح شــده اســت. نقــض و ابــرام، رّد و اشــکال، 
ــه  ــه و هم ــق و ... هم ــعه و تضیی ــت، توس ــد و تثبی تأیی
ــه در  ــه امامی ــي عرصــه ي فق ــي و پویای ــت از ترّق حکای

ــه نیازهــا،  کالبــد زمــان دارد. پیشــرفت ها، پاســخ گویي ب
توســعه و گســترش قواعــد و ماک هــا، تحقیقــي افــزون 
ــه  شــمار  ــان ب ــا و حوزوی ــات، افتخــار حوزه ه ــر تحقیق ب
ــح تازه هــاي  ــاد و فت ــد. اســتدالل، اســتنباط، اجته مي آی
فقهــي و نوآوري هــاي علمــي براســاس موازیــن مســلّم 
فقاهتــي، برآینــد اصلــي یــک فقیــه و مجتهــد فرهیختــه 
حــوزه علمیــه اســت. هموســت کــه رداي علــم و عمــل 
و تقــوا را بــر خــود پوشــانده و از هــواي نفــس و افاضــات 
ــه  ــل ب ــر عم ــود را ب ــه خ ــه و تکی ــي یافت ــوي رهای دنی
صــواب و دوري از پیــش داوري قــرار داده اســت. اوســت 
کــه بــه دنبــال کشــف حقایــق از متــن علــوم و معــارف 
الهــي، مصطفــوي و علــوي اســت. نــه ُحّبــي ااّل المــوّدة 
ــن  ــداء الدی ــن أع ــي ااّل م ــه بُغض ــي دارد و ن ــي القرب ف
ــام  ــاندن پی ــدف، رس ــه دارد. ه ــود نهفت ــن در خ والطاغی
الهــي و احــکام دینــي بــه نــوع مــردم و انجــام رســالِت 
بــردوش گرفتــه، بــه ســرانجام خدمــت و جلــب رضایــت 

معبــود عالــم اســت.
و  اجتماعــی  عرصه هــای  در  دینــی  نواندیشــی 
ــا،  ــا و روش ه ــر و تبّدل ه ــا، تغیی ــه رخداده ــو ب ــگاه ن ن
مؤلّفه هــای جدیــد در سیســتم زندگــی، از ضرورت هــای 
جامعــه امــروزی بــه شــمار مــی رود. زِن امــروز نیــز بــه 
ــا و  ــواده، نیازه ــاد خان ــر از نه ــن مؤثّ ــک رک ــوان ی عن
خواســته هایی دارد کــه از حقــوق مســلّم او شــمرده 
ــترهای  ــه بس ــای علمی ــه و حوزه ه ــد فق ــود و بای می ش
مناســب تحّقــق حقــوق زنــان را فراهــم آورنــد و 
تنگناهــای موجــود در قوانیــن مربــوط بــه آنــان را رفــع 

ــد. نماین
از ایــن منظــر، موضــوع » تســاوي دیــه زن و مــرد« 
یکــی از آن موضوعاتــی اســت کــه از قدیــم االیــام گاه 
ــي  ــي و فقه ــع علم ــا و در مجام ــن فقه ــی گاه در بی و ب
ــز نمــودی دیگــر  ــروزه نی ــوده و ام مســأله ای چالشــی ب

بــه خــود گرفتــه اســت.
ــأله  ــم مس ــال آنی ــه دنب ــتار ب ــن نوش ــه در ای آنچ
تصویــب » برابــری دیــه زن و مــرد«  در الیحــه بیمــه 
ــوری اســامی  ــی جمه ــن جزای ــث در قوانی شــخص ثال
ــن  ــت. ای ــامی اس ــورای اس ــس ش ــط مجل ــران توس ای
ــته  ــیب های گذش ــراز و نش ــه ی ف ــس از هم ــون پ قان
ــورای  ــد ش ــه تأیی ــال 1394 ب ــای س ــن روزه در آخری
اقتصــادی  کمیســیون  ســخنگوی  رســید.  نگهبــان 

/  فروردین و اردیبهشت  4995

تالشبرخی
نمایندگانمجلسو
شخصیتهایعلمی

برایتغییر
کّلیقانون

برابریدیهزنومرد
درتمامموارد،

تاکنونبینتیجه
ماندهاست؛

اگرچهدورنمای
تصویباصلقانون

برابریدیهزنومردبا
فراهمآمدن

برخیزمینههادرآینده،
دورازدسترسنیست.



مجلــس شــورای اســامی در روز دوشــنبه 24 اســفند 
ــن  ــیما در ای ــدا و س ــزاری ص ــا خبرگ ــه ب در مصاحب
ــتر در  ــرد پیش ــه زن و م ــری دی ــت: »براب ــاره گف ب
ــود و  ــده ب ــرح ش ــث مط ــخص ثال ــه ش ــه بیم الیح
ــد  ــن الیحــه را تأیی ــان ای خوشــبختانه شــورای نگهب
کــرد؛ بــه عبارتــی، شــورای نگهبــان برابــری دیــه زن 
ــه  ــزود: »توجی ــرده اســت.« وی اف ــد ک ــرد را تأیی و م
ــه  ــود ک ــن ب ــرد ای ــه زن و م ــری دی ــاره براب ــا در ب م
برخــی از بانــوان سرپرســت خانــواده هســتند و زمانــی 
کــه دچــار حادثــه می شــوند و از بیــن می رونــد، 
ــم  ــد.« رحی ــکل برمی خورن ــه مش ــا ب ــدگان آنه بازمان
ــه  ــون بیم ــرای قان ــس از اج ــرد:  »پ ــد ک زارع تأکی
ــن  ــان، ای ــورای نگهب ــر ش ــا نظ ــث و ب ــخص ثال ش
موضــوع بــه دولــت ابــاغ می شــود و 15 روز پــس از 

ــر( ــزی خب ــد مرک ــل اجراســت.« )واح ــاغ قاب اب
بــا ایــن حــال مــواد 209 و 300 قانــون مجــازات 
اســامی هنــوز دیــه زن را نصــف دیــه مــرد می دانــد 
و شــورای نگهبــان فقــط بــه الیحــه ای کــه بــه الــزام 
ــای  ــه اولی ــه زن ب ــاوت دی ــه رّد تف ــه ب ــت بیم صنع
 َدم کــه از طــرف مجلــس شــورا تصویــب شــده، 
رأی موافــق داده اســت. بنابرایــن، تــاش  برخــی 
ــرای  ــی ب ــخصیت های علم ــس و ش ــدگان مجل نماین
تغییــر کلّــی قانــون برابــری دیــه زن و مــرد در تمــام 
مــوارد، تاکنــون بی نتیجــه مانــده اســت؛ اگرچــه 
ــه زن و  ــری دی ــون براب دورنمــای تصویــب اصــل قان
ــده،  ــا در آین ــی زمینه ه ــدن برخ ــم آم ــا فراه ــرد ب م

ــت. ــترس نیس دور از دس
آنچــه در اینجــا می تــوان گفــت ایــن اســت 
ــه زن در بخــش  ــه مجلــس دی ــر طبــق مصوب کــه: ب
تصادفــات رانندگــی برابــر بــا دیــه مــرد اســت و ایــن 
مابه التفــاوِت مّصــَرح در مــاده 209 و 300 قانــون 
ــه  ــزام بیم ــّوب ال ــه مص ــا الیح ــامی ب ــازات اس مج
ــد.  ــتیفاء می باش ــل اس ــت آن قاب ــه پرداخ ــزی ب مرک
حــال ســؤال اینجاســت کــه نفــس ایــن »الــزام« چــه 
ــه  ــه ب ــی را ک ــوان حکم ــا می  ت ــی دارد و آی جایگاه
ــا  ــن دســت از فقه ــوان احــکام شــرعی توســط ای عن
ــوا  ــرد فت ــه زن و م ــف دی ــر تنصی اســتنباط شــده و ب
ــزام  ــی »ال ــاده قانون ــب م ــا تصوی ــته، ب ــادر گش ص
ــف  ــاوت تنصی ــت مابه التف ــه پرداخ ــه ب ــت بیم صنع

ــر خــاف  ــا مســکوت گذاشــت و ب ــه« رد نمــود ی دی
ــرد؟ ــل ک آن عم

خــاف  »الــزام«  ایــن  می رســد  نظــر  بــه 
برداشــت فقهــی و فتوایــی ایــن دســته از فقهــا باشــد 
و نتــوان بــر اســاس ایــن برداشــت، التزامــی بــه ایــن 
الیحــه داشــت؛ چــون از ســویی گفتــه می شــود 
ــر  ــه زن در براب ــف دی ــه تنصی ــا ب ــوای فقه ــه و فت فق
ــر  ــی ب ــر قانون ــوی دیگ ــد و از س ــت دارن ــرد، دالل م
ــی  ــون برخ ــتفاِد از مت ــه مس ــوا ک ــن فت ــاف ای خ
ــی  ــن دو گانگ ــود. ای ــب می ش ــت تصوی ــات اس روای
ــری  ــچ تغیی ــدون هی ــرعی ب ــم ش ــک حک رأی در ی
ــچ  ــارض اســت و هی در موضــوع آن، خــود نوعــی تع
ــه  ــد ک ــود نمی ده ــه خ ــازه ای را ب ــن اج ــی چنی فقیه
بــر خــاف مســتنبط خــود کــه بــر اســاس موازیــن و 
متــد فقاهتــی بــه دســت آمــده، قانونــی را بــر خــاف 

ــد. ــب نمای آن تصوی
ــه  ــزام بیم ــون ال ــر قان ــه ب ــکالی ک ــن، اش بنابرای
ـ بــا تکیــه بــر مبانــی فقهــی ـ وارد اســت، ناکارآمــد 
ــه  ــرعی ب ــل ش ــا دالی ــه ب ــت ک ــی اس ــدن قانون ش
دســت آمــده اســت. بــا توجــه بــه ایــن مطلــب، مــاده 
قانونــی کــه در قانــون مجــازات اســامی وجــود دارد 
هیــچ گونــه تغییــری پیــدا نکــرده و بــه صــورت عــام 
ــش  ــال، بخ ــن ح ــی در عی ــت؛ ول ــی اس ــی باق و کل
ــاقط شــده  ــاع س ــز انتف ــون از حّی ــن قان ــات ای تصادف
و عمــًا از کار افتــاده اســت. اینکــه یــک موضــوع در 
ــا ادلّــه ی مربــوط بــه خــود در مرتبــه فقاهــت  فقــه ب
ــود و  ــر ش ــی منج ــه قطع ــک نتیج ــه ی ــاد ب و اجته
ــی  ــودش از کارای ــق خ ــی از مصادی ــپس در بخش س
ــل  ــاف آن عم ــردد و خ ــل گ ــًا تعطی ــاقط و عم س
ــه  ــا  قانونــی در مقابــل آن تصویــب شــود، ب گــردد ی
نظــر می رســد در فقــه امــری بی ســابقه بــوده و 
فقهــا بــر آن راضــی نباشــند. لــذا بــا تصویــب قانــون  
ــه : در  ــت ک ــد گف ــث بای ــخص ثال ــه ش ــه بیم الیح
حقیقــت ایــن مــاده قانونــی ـ نصــف بــودن دیــه زن 
ــون مجــازات  ــات رانندگــی در قان ـ در بخــش تصادف
ــی  ــوع کارای ــچ ن ــده و هی ــی ش ــت تلّق ــامی زین اس

ــدارد. ن
جالــب اینجاســت کــه ایــن مصّوبــه را هــم 
نمی تــوان قــرار داد طرفینــی فــرض نمــود تــا در 
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ضمــن یــک حکــم شــرعی قــرار گرفتــه و  حکــم 
ــر  ــن تصوی ــت طرفی ــراه رضای ــه هم ــه ب ــاوی دی تس
ــی  ــا فقیهان ــه ی ــا مســتنبط فقی ــم ب شــود و مشــکلی ه
کــه صاحــب ایــن نظریــه هســتند، نداشــته باشــد. لــذا، 
ــی نیســت؛ چــون شــورای  ــرارداد طرفین ــن الیحــه ق ای
ــی  ــع مال ــفافیت مناب ــس از ش ــًا پ ــان رأس ــای نگهب فقه
پرداخــت مابه التفــاوت دیــه، الــزام ایــن الیحــه را تأییــد 
ــارت های  ــن خس ــدوق تأمی ــه صن ــد؛ در حالیک نموده ان
بدنــی بیمــه مرکــزی بــرای تأمیــن منابــع ایــن صنــدوق 
ــه می گــردد و  ــرارداد جداگان ــه ق ــه اخــذ اضاف متوســل ب
ــی وارد  ــی و حقوق ــراد حقیق ــق اف ــازادی را در ح ــار م ب
می نمایــد. در واقــع بیمــه مرکــزی باالجبــار بــرای 
ــراد  ــب اف ــت در جی ــه، دس ــن دی ــارت ای ــن خس تأمی
ــه زن را  ــن وصــف، پرداخــت نصــف دی ــا ای ــوده و ب نم
ــر را  ــن ام ــه ای ــوان نتیج ــاید بت ــد. ش ــن می کن تضمی
تصــرف عدوانــی در مــال دیگــران دانســت کــه در فقــه 
غیــر مجــاز شــمرده شــده اســت؛ چــه اینکــه منابــع ایــن 
ــه  ــه نام ــا بیم ــم ی ــل جرای ــی مث ــدوق از محل های صن
شــخص ثالــث تأمیــن شــود و چــه اینکــه آن را از منابــع 
خــود تأمیــن نمایــد. در هــر صــورت الــزام بــه پرداخــت، 

ــه اســت. ــف الیرضــی صاحب ــه تکلی ــار ب اجب
ــد  ــن نق ــد توجــه داشــت کــه ای ــن حــال بای در عی
ــه تنصیــف  ــه نظری ــل ب متوجــه کســانی اســت کــه قای
دیــه زن و مــرد در مســتنبط فقهــی خــود می باشــند؛  امــا 
بنــا بــه نظریــه حضــرت آیــت الل صانعــی کــه قایــل بــه 
برابــری دیــه زن و مــرد می باشــد، ایــن نقــد جایگاهــی 

نخواهــد داشــت.

 گذشته فقهی تا اصالحات قانونی برابری دیه
برکســي پوشــیده نیســت کــه ســنگ بنــاي بحــث 
ــت  ــر آی ــن عص ــرد« را در ای ــه زن و م ــاوي دی » تس
ــاده  ــی نه ــال 1378 شمس ــي در س ــي صانع الل العظم
ــه  ــي معّظم ل ــاي فقه ــوا و مبن ــن فت ــا ای ــت و بعده اس
ــي«  ــه و زندگ ــتداللي » فق ــاب اس ــاره، در کت در این ب

ــت. ــه اس ــر یافت ــتدالًّ تقری ــوطًا و مس ــماره 3 مبس ش
دیــدگاه فقهــی ایــن فقیــه پیرامــون موضــوع فــوق 
ــس از  ــي پ ــال 1381 شمس ــتان س ــار در تابس ــن ب اولی
موافقــت دولــت وقــت و قــوه قضائیــه، بــا تنظیــم و ارائــه 
الیحــه »برابــري دیــه اقلیت هــا بــا مســلمانان« مطــرح 

گردیــد کــه ضمــن طــرح ایــن الیحــه، بحــث » تســاوي 
دیــه زن و مــرد« هــم در مجلــس ششــم مــورد بررســی 
قــرار گرفــت و در نهایــت بــه خاطــر اعتراضاتــي کــه از 
ــدگاه فقهــی  ــن دی ــراز شــد، ای ــان اب ســوي برخــي آقای
مســکوت گذاشــته شــد و امــکان ادامــه طــرح در مجلس 
را نیافــت. لیکــن در پــی دغدغــه خاطــر اجرایــي شــدن 
فتــواي » تســاوي دیــه زن و مــرد« کــه طرفدارانــي نیــز 
از علمــا و مجتهــدان فعلي)ماننــد آیــت الل جناتــی، آیــت 
الل موســوی بجنــوردی و آیــت الل محقــق دامــاد( را بــه 
دنبــال داشــت؛ بــار دیگــر بحــث و گفتگــو پیرامــون ایــن 
ــا  ــاد ت ــان افت ــه جری ــهریور 1385 ب ــم ش ــوا در پنج فت
اینکــه مجلــس در ســال 1386 طرحــی را بــه تصویــب 
رســاند کــه اولیــن قــدم قانونــی در ایــن زمینــه محســوب 
می شــود. ایــن مصوبــه مجلــس بــه عنــوان یــک تبصــره 
ــزوده و  ــث« اف ــون بیمــه شــخص ثال ــاده 4 » قان ــه م ب
قــرار شــد بــه مــدت پنــج ســال بــه صــورت آزمایشــی 
اجــرا شــود. البتــه ایــن قانــون پیــش از اجرایــی شــدن 
بــا مانــع شــورای نگهبــان برخــورد کــرد و مــورد تأییــد 
ــی  ــه مابق ــود ک ــرده ب ــب ک ــس تصوی ــع نشــد. مجل واق
دیــه زن  را بیــت المــال بپردازنــد؛ امــا شــورای نگهبــان 
ــن هزینه هــا اشــکال  ــودن محــل تأمی ــه نامشــخص ب ب

وارد نمــود  و لــذا ایــن قانــون رد شــد.
ــاده 554 و  ــراد، در تبصــره م ــن ای ــس از ای ــه پ البت
555 قانــون جدیــد مجــازات اســامی کــه در اردیبهشــت 
ســال 1392  بــرای اجــرا بــه دولــت ابــاغ شــد، پیــش 
بینــی شــد کــه مابقــی تفــاوت دیــه زن از طریــق 
ــزی،  ــه مرک ــی بیم ــارت های بدن ــن خس ــدوق تأمی صن

ــن شــود.  تأمی
ــت الل  ــال 1386 آی ــرداد س ــه، در خ ــن زمین در ای
ــو  ــان عض ــي از زن ــدار جمع ــنجاني در دی ــمي رفس  هاش
احــزاب اصولگــرا، طــي ســخناني، ضــرورت اصــاح » 
دیــه زن و مــرد« را در قانــون مجــازات اســامي متذکــر 
ــس شــوراي  ــدگان مجل ــدام نماین ــزوم اق ــر ل شــدند و ب
ــه زن و  ــري دی ــون » براب ــب قان اســامي جهــت تصوی
ــوا و  ــن فت ــت از ای ــد. وي در حمای ــد نمودن ــرد« تأکی م
ــن طــرح را  ــس ای ــان داشــت: » ... اگــر مجل ــه بی نظری
تصویــب کــرد حتــي اگــر شــوراي نگهبــان آن را رد کند، 
ــب آن در مجمــع فراهــم اســت. « ــراي تصوی ــه ب زمین

ــنجاني در  ــمي رفس ــت الل هاش ــخنان آی ــاب س بازت

برکسيپوشیدهنیست
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»تساويدیهزنومرد«
رادراینعصر
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ــات عظــام  ــب برخــي آی ــي را از جان آن برهــه تأییدات
و فضــا بــه دنبــال داشــت. آیــت الل العظمــي 
صانعــي هــم در همــان زمــان در پایــان درس خــارج 
فقــه خــود در مدرســه فیضیــه، راهــکار الزم را در 
تصویــب ایــن قانــون بــه مســئوولین مربوطــه گوشــزد 
ــا  ــگاهیان ب ــون و دانش ــد: » روحانی ــد و فرمودن نمودن
انجــام کارهــاي مطالعاتــي و تحقیقاتــي و نماینــدگان 
مجلــس هــم از طریــق قانون گــذاري کــه اخیــراً هــم 
ــم  ــه ه ــنجاني، ک ــمي رفس ــت الل هاش ــرت آی حض
ــدگان  ــب رأي از نماین ــم صاح ــد و ه ــب نظرن صاح
مجلــس درخواســت کردنــد درجهــت تصویــب قانــوِن 
برابــري دیــه مــرد و زن اقــدام کننــد و مــن امیــدوارم 
رفتــه رفتــه بســیاري از ایــن مســایل و مشــکات حــل 

شــود.«
حجــت االســام و المســلمین محســن غرویــان از 
دانش آموختــگان مؤسســه آموزشــي و پژوهشــي امــام 
ــرح  ــن ط ــت ای ــام موافق ــم در اع ــي)س( در ق خمین
ابــراز داشــتند: » طــرح مســأله تســاوي دیــه زن و مرد، 
نشــان دهنــدة تأثیرگــذاري عقــل در اجتهــاد اســت و 
ــن  ــه و پذیرفت ــروز جامع ــرایط ام ــا درک ش ــا ب فقه
حضــور فعــال زنــان در عرصه هــاي مختلــف، حکمــي 
فقهــي را کــه نّصــي هــم از آن در قــرآن وجــود نــدارد، 

ــد.« ــاح آن برآمده ان ــدد اص در ص
آنچــه از مطالــب فــوق بــه اســتحضار رســید تنهــا 
ــواي  ــدن فت ــي ش ــش اجرای ــر چال ــی ب ــرور کوتاه م
»تســاوي دیــه زن و مــرد« در نیمــه اول دهــه ســال 
ــه  ــده ب ــه نگارن ــد ک ــال 1392 می باش ــا س 1380 ت
اختصــار، بــدون ذکــر برخــي اســامي و مطالــب بیــان 
ــد. ــور مي کن ــر از آن عب ــورد نظ ــرع م ــون ف ــده پیرام ش

بــر  نــگاه، مــروري  زاویــة  بــا همــان  امــا 
ــط  ــوق از اواس ــوع ف ــا موض ــط ب ــای مرتب اظهارنظره
از  گوشــه اي  تــا  داشــت  خواهیــم   1390 ســال 
مطالــب و تناقضــات مطــرح شــده در ســخنان برخــی 
تقدیــم  حــوزوی،  و  مســئول  شــخصیت های  از 

خواننــدگان محتــرم گــردد.
در مــورخ 18 دي مــاه 1391 در رســانه ها بــا 
ــده  ــود « آم ــر مي ش ــرد براب ــا م ــه زن ب ــر » دی تیت
اســت: » بــا اصــاح بخــش حــدود، قصــاص و دیــات 
ــه زن از  ــرخ دی ــي ن ــامي، مابق ــازات اس ــون مج قان

ــواد  ــود. « ج ــت مي ش ــزي پرداخ ــه مرک ــق بیم طری
ــه  ــوه قضائی ــح ق ــن لوای ــر کل تدوی ــبي مدی طهماس
ــامي  ــازات اس ــه مج ــات الیح ــش کلی ــت: » بخ گف
ــي و کیفــي  ــي از نظــر کّم ــون قبل ــا قان در مقایســه ب
ــت...« ــته اس ــه اي داش ــل ماحظ ــرفت هاي قاب پیش

مدیــر کل تدویــن لوایــح قــوه قضائیــه در ادامــه 
افــزود: »نــوآوري در قانــون مجــازات اســامي نســبت 
بــه قوانیــن قبلــي نــه تنهــا افزایــش پیــدا کــرده بلکــه 
خألهــاي قانونــي در ایــن زمینــه نیــز برطــرف شــده 

اســت. «
جــواد طهماســبي دربــارة بخــش حــدود، قصــاص 
ــون مجــازات اســامي  ــد قان ــات در الیحــه جدی و دی

گفــت: 
» یکــي از نوآوري هــا در الیحــه قانــون مجــازات 
ــن  ــه ای ــرد اســت، ب ــا م ــه زن ب ــري دی اســامي براب
صــورت کــه در قانــون جدیــد، مابقــي نــرخ دیــه زن 
از طریــق صنــدوق تأمیــن خســارت هاي بدنــي بیمــه 

ــود. « ــت مي ش ــزي پرداخ مرک
ــت  ــتان وق ــط دادس ــخنان توس ــن س ــر همی نظی
کل کشــور نیــز در رســانه ملــي پخــش گردیــد. قبــل 
ــه در  ــم ک ــه نمایی ــد اضاف ــأله، بای ــک مس ــرح ی از ط
اظهــارات رئیــس کل وقــت بیمــه مرکــزي ایــران کــه 
آن هــم یــک روز پــس از ایــن ســخنان در رســانه ها 
ــه  ــري دی ــن آمــده اســت: » براب ــد، چنی منتشــر گردی
ــاص و  ــدود، قص ــش ح ــاح بخ ــا اص ــرد ب زن و م
ــد  ــورت تأیی ــامي در ص ــازات اس ــون مج ــات قان دی
ــي  ــن درحال ــود، ای ــي مي ش ــان اجرای ــوراي نگهب ش
اســت کــه برابــري دیــه زن و مــرد در صنعــت بیمــه 
ــاح  ــاده 4 اص ــاس م ــر براس ــال اخی ــور در 5 س کش
ــال 1387  ــّوب س ــث مص ــخص ثال ــه ش ــون بیم قان

ــراء شــده اســت.« اج
ــرخ دیــه زن  ایشــان افــزود: » در حــال حاضــر ن
ــرد  ــه م ــا دی ــر ب ــث براب ــخص ثال ــه ش ــه نام در بیم
ــه  ــت ک ــان اس ــون توم ــغ 126میلی ــه مبل ــلمان ب مس
ــي  ــه اجرای ــرکت هاي بیم ــوي ش ــون از س ــم اکن ه

ــت. « ــده اس ش
ــد،  ــل ماحظــه گردی ــه کــه در ســطور قب آن گون
ــه،  ــوه قضائی ــح ق ــن لوای ــر کل تدوی ــخنان مدی در س
چنــد نکتــه قابــل تأمــل وجــود دارد:  نخســت آنکــه بــا 
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افزایــش مــواد قانــون قبلــي از 62 مــاده بــه 214 مــاده 
ــاده  ــامی،  م ــازات اس ــون مج ــات قان ــش کلی در بخ
برجســتة آن مــواد؛ یعنــي » برابــري دیــه زن بــا مــرد «، 
ــه  ــا در الیح ــي از نوآوري ه ــان: » یک ــر ایش ــه تعبی ب

قانــون مجــازات اســامي « اســت.
اینکــه در ایــن ســال ها مســأله » برابــري دیــه زن 
ــامي  ــازات اس ــون مج ــاي قان ــرد« از نوآوري ه ــا م ب
ــت؛  ــه اس ــل خدش ــگاه قاب ــک ن ــود از ی ــداد مي ش قلم
چراکــه ایــن فتــوا بــه صــورت قاطــع بــه همــراه بیــان 
مبانــي، ادلـّـه و مــاکات آن، از مرجعــي چــون حضــرت 
آیــت الل العظمــي صانعــي از ســال 1378 صــادر شــده 
اســت و بعدهــا دیگــران نیــز بــه آن عنایــت نموده  انــد، 
لیکــن قانون گــذاران نظــام جمهــوري اســامي تحــت 
ــا  ــده اند ی ــب آن نش ــه تصوی ــق ب ــي موف ــر عنوان ه
ــوزه  ــن ح ــان و متنّفذی ــب منصب ــي از صاح ــي برخ حت
ــت  ــه بدع ــي، از آن ب ــت های خاص ــا برداش ــه ب علمّی
ــد  ــاد کردن ــد ی ــرآن مجی ــح ق ــّص صری ــاف ن ــا خ ی
ــات  ــات و بیان ــدر تبلیغ ــع عالیق ــن مرج ــه ای و برعلی
ــم  ــد حاک ــه خداون ــد ک ــد. باش ــه راه انداختن مســموم ب

و قاضــي اَعمــال باشــد. 
ــه ایــن  ــوآوري ب ــوان نســبِت ن ــد دیگــر مي ت از بُع
ــش  ــه کش ــه ب ــا توج ــه ب ــت؛ چراک ــون را پذیرف قان
ــد  ــرد و قواع ــا م ــه زن ب ــاوي دی ــة تس ــات مثبت روای
کلــي مســتفاد از آیــات قرآنــي، اســتیفاي حقــوق 
نیمــي از جمعیــت انســاني بــه منصــه ظهــور پیوســته و 
ــي  ــگاه منف ــن و ن ــه دی ــال ب شــرایط و زمینه هــاي اقب
ــالل( را از  ــت تر)نعوذ ب ــود پس ــوان موج ــان به عن ــه زن ب
درون تــوده مــردم دفــع و رفــع نمــوده اســت. لــذا بایــد 
ــر  ــرای تغیی ــی ب ــای قانون ــه تاش ه ــود ک ــدوار ب امی
ــه زن و  ــری دی ــه براب ــح ب ــون و تصری ــن قان اصــل ای
ــز فراهــم شــود.  ــون مجــازات اســامی نی مــرد در قان
بــه ویــژه در مجلــس دهــم کــه تعــداد قابــل توجهــی 
از نماینــدگان راه یافتــه بــه مجلــس شــورای اســامی 

ــد. ــکیل می دهن ــان تش را زن
ــح  ــن لوای ــر کل تدوی ــخنان مدی ــه دوم در س نکت
ــون » تســاوي  ــود قان ــه: نب ــه آن اســت ک ــوه قضائی ق
ــاي  ــا و خأله ــي از کمبوده ــرد « یک ــا م ــه زن ب دی
ــده  ــمرده ش ــامي ش ــازات اس ــن مج ــي در قوانی قانون
کــه بــا تصویــب و اجــراي آن ظلــم و تبعیــض نســبت 

ــن  ــامي و قوانی ــه اس ــز از جامع ــان نی ــوق زن ــه حق ب
کشــور برطــرف شــده اســت. همان گونــه کــه بســیاري 
از حقوق دانــان نســبت بــه موضــوع عــدم تســاوي دیــه 
ــري آن در  ــتار بازنگ ــد و خواس ــار تردی ــرد دچ زن و م
قانــون مجــازات اســامي بودنــد. دیدگاه هــاي حقوقــِي 
تناقــض  و  آشــکار  نقــص  و  مطــرح،  حقوق دانــاِن 
ــن  ــوي ای ــف ماه ــده ضع ــه نشــان دهن ــي آن ک اجرای
ــک  ــاد ی ــر و ایج ــزوم تغیی ــک ل ــوده باش ــون ب قان
ــن  ــي و دایمــي را در اجــراي ای ــدار و قطع ضابطــة پای

ــرد. ــا مي ک ــون اقتض قان
البتــه چــه بســا در آینــده متخّصصان و کارشناســان 
علمــي و حــوزوي بــه نوآوري هایــي در پهنــای فقــه و 
ــد کــه برخــي از همیــن  قوانیــن اجتماعــي دســت یابن
فتــوا و دیدگاه هایــي کــه برخــی آقایــان طــرح آن را از 
ســوي حضــرت آیــت الل صانعــي رمــّی بــه بدعــت یــا 
شــاذ تلّقــي نموده انــد، بــراي بــرون رفــت از مشــکات 
اجتماعــي و حتــي سیاســي در جامعــه، عرصــه جدیــدي 
ــوده  ــامي گش ــوري اس ــام جمه ــن نظ ــه روي قوانی ب
شــود و فقــه شــیعي بــا آن ظرفیــت باالیــش همچنــان 
طایــه دار عبــور از معضــات و بــن بســت هاي جامعــه 

امــروزي و بین المللــي بــه شــمار آیــد.

انشاءالل

چهبسادرآینده
متخّصصانو

کارشناسانعلميو
حوزويبهنوآوريهایي
درپهنایفقهوقوانین
اجتماعيدستیابند

کهبرخيازهمینفتوا
ودیدگاههایيکهبرخی

آقایانطرحآن
راازسوي

حضرتآیتاهللصانعي
رمّیبهبدعتیاشاذ

تلّقينمودهاند،
برايبرونرفتاز
مشکالتاجتماعيو

حتيسیاسيدرجامعه،
عرصهجدیديبهروي
قوانیننظامجمهوري
اسالميگشودهشودو
فقهشیعيباآنظرفیت
باالیشهمچنانطالیه
دارعبورازمعضالت
وبنبستهايجامعه
امروزيوبینالمللي

بهشمارآید.
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جنابعالـي اطالعـات جامـع، دقیـق و خوبي نسـبت به مسـائل مختلف 
داریـد. از چـه راه هایـي براي کسـب اطالعـات اسـتفاده مي کنید؟

بنـده برخـي از رادیوهـاي خارجـي را گـوش مي دهم و اخبار، تفسـیرهاي سیاسـي 
و تجزیه و تحلیل مسـائل سیاسـي مختلف توسـط کارشناسـان و صاحبنظران سیاسـي 
را بـا دقـت دنبـال مي کنـم. بسـیاري از مقـاالت و اخبار و تفسـیرهایي کـه در اینترنت 
وجـود دارد را بـراي بنـده تهیـه مي کننـد و آنهـا را نیـز مطالعـه مي کنـم. روزنامه هـاي 
داخلـي را نیـز مي خوانـم. البتـه سـاعتي را که بـه ایـن کار اختصاص مي دهـم به زمان 

مطالعـه و مباحثـه علمـي و تدریس بنده آسـیبي نمي رسـاند.
شـما وب سـایت اینترنتـي در اختیـار داریـد، معمـوالً افـراد در چـه 

مي پرسـند؟ سـؤال  زمینه هایـي 
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پایـگاه  در  بنـده  کتـب  و  آثـار  از  بسـیاري 
اطـاع رسـاني ایـن جانـب قـرار دارد و در دسـترس 
آنـان  دارد.  قـرار  اینترنتـي  کاربـران  و  عاقه  منـدان 
را  خـود  دینـي  پرسشـهاي  و  سـؤاالت  معمـواًل 
مي پرسـند ولـي سـؤاالتي در زمینه مسـائل اعتقادي، 
سیاسـي و گاهـي اوقـات در زمینـه حقـوق بشـر نیـز 

. سـند مي پر
 بـه نظـر جنابعالـي اگر امـام خمیني 
در حـال حاضـر در قیـد حیـات بودند، چه 

اتفاقـي در ایـران رخ مي داد؟
فقیـه،  یـک  عنـوان  بـه  امـام)س(  حضـرت   
فیلسـوف، مجتهـد و عالـم کـم نظیـر و عـارف بـالل 
بـود،  شـخصیت علمـي ایشـان بـه گونـه اي بـود کـه 
اعتقـاد داشـت دیـن را بـه روش سـاده و آسـان براي 
مـردم بگوییـم تا امـکان اجرایي شـدن قوانیـن دیني 
در جامعـه فراهـم شـود. همـه امـور را بـراي مـردم و 
در خدمـت رفـاه و سـعات جامعـه مي خواسـت. بـراي 
نظـر  در  جداگانـه اي  حـق  و  سـهم  هیـچ  خـودش 
اساسـي مـردم، حـق حاکمیـت  نمي گرفـت. حقـوق 
بـر سرنوشـت خودشـان، آزادي هـاي قانونـی، تدوین 
سـاختار نظـام سیاسـي بـر اسـاس دو اصـل مهـم و 
و  »اسـامیت«  و  »جمهوریـت«  ناپذیـر  تفکیـک 
بسـیاري از حقـوق دیگر جزو میراث مانـدگار آن رهبر 
فرهیختـه و عالـم کـم نظیـر اسـت. مسـلمًا چنانچـه 
امـام امـت سـالهاي طوالني تـري هدایـت فکـري و 
معنـوي جامعـه را بـر عهـده داشـت رونـد فرهنـگ 
سـازي در جامعـه بهتـر انجـام مي گرفـت و تحقـق 
دموکراسـي و نظـام مـردم سـاالر در جامعـه نهادینـه 
مي شـد. در طـول یک دهـه هدایت و رهبري ایشـان 
کـه بـا درایت و هوشـیاري الزم انجام شـد، بزرگترین 
بحرانهـا و سـختیها را کشـور و مـردم مـا بـا موفقیت 
پشـت سـر گذاشـتند، و اکنون نیـز هر رویـداد مهمي 
در پیـش باشـد و نیازمنـد حمایـت و پشـتیباني مـردم 
باشـند از رهنمودهـا، نصایـح و پیامهـاي ایشـان در 
فرهنـگ سـازي اسـتفاده مي کننـد. بنـده بر ایـن باور 
هسـتم که تمام مسـائلي کـه در زمینه تسـاوي حقوق 
اجتماعـي بین زن و مرد، مسـلمان و غیرمسـلمان که 
در حـوزه علمیـه مـورد بحث و بررسـي قـرار داده ام و 
از آن دفـاع نمـوده ام،  قطعـًا بـا موافقت ایشـان آنها را 
بـه صـورت قانـون تدویـن مي کـردم و امـروز امکان 
اجرایـي پیـدا مي کـرد. لـذا بنـده بارهـا در گفتگـو بـا 
خبرنـگاران در تبیین شـخصیت ارزنده ایشـان گفته ام 
کـه آن چنـان در دلهـاي مـردم محبوبیـت و مقبولیت 

داشـت کـه پـس از پانـزده سـال تبعیـد و دوري از 
وطـن وقتـي بـه سـوي ایـران آمـد مـردم غیرتمنـد، 
باشـکوهترین اسـتقبال تاریخـي را از ایشـان به عمل 
آوردنـد و بعـد از یک دهـه تاش و کوشـش بي وقفه 
بـه هنـگام رحلـت،  مـردم متدیـن، وفـادار و سـوگوار 
ایـران بزرگتریـن وداع را بـا رهبـر فقیدشـان داشـتند 
و در میـان حـزن و غـم و انـدوه فـراوان آنان مراسـم 
خاکسـپاري امـام)س( انجام شـد.] مصاحبـه خبرنگار 
مجلـه نیـوز آمریـکا بـا حضـرت آیـت الل العظمـي 

العالي([ )مدظلـه  صانعـي 
در هلنـد یکـی از نماینـدگان مجلس 
فیلمـی علیه اسـالم سـاخته اسـت و قرار 
اسـت از تلویزیـون  پخـش بشـود. نظـر 

جنابعالـی در ایـن مورد چیسـت؟
توحیـدی  و  االهـی  ادیـان  جـزء  کـه  اسـام 
می باشـد و بـرای سـعادت و رسـتگاری بشـر نـازل 
شـده اسـت، امـروز مورد احتـرام میلیونها نفـر از مردم 
جهـان اسـت که بـر طبق ایـن آئین زندگـی می کنند، 
بنابرایـن بـه باور مـا توهین بـه مقدسـات مذهبی هر 
ملتـی گنـاه و جـرم اسـت و برخـاف منشـور حقـوق 
بشـر اسـت و هـر کسـی کـه بـه مقدسـات مذهبـی 
توهیـن کند چه در زمینه سـاخت فیلم باشـد، نوشـتن 
مقالـه یـا کتـاب باشـد، ترسـیم کاریکاتور باشـد، تمام 
بایـد  مجرمیـن  و  اسـت  گنـاه  و  جـرم  کارهـا  ایـن 
مجـازات بشـوند، و دولـت هلنـد کـه بـه دموکراسـی 
و آزادی اعتقـاد دارد بایـد از ایـن کار جلوگیـری نماید 
چـون واکنـش و عکس العمل مسـلمانان در قبال این 
توهیـن قابـل پیـش بینـی و کنتـرل نیسـت و باید در 

آینـده مسـئولیت ایـن کار را بپذیرنـد.
احتمـال ایـن هسـت کـه عالمـان و فقیهـان در 
حـوزه علمیـه قـم فتـوا بدهنـد کـه این شـخص باید 

بشود؟ کشـته 
خیـر، نمی تـوان حکـم بـه کشـتن وی داد، ولـی 
شـود.  مجـازات  و  محاکمـه  هلنـد  کشـور  در  بایـد 
بحـث سـلمان رشـدی یـک مـورد خـاص و اسـتثنا 
بـود چـون او تمـام ادیـان االهـی و توحیـدی و انبیـا 
را زیـر سـؤال بـرده بـود و بـه سـاحت پیامبـر گرامی 
اسـام)ص( توهیـن کـرده بـود و امـام خمینـی)س( 
بـا آن وزانـت علمـی و مراتـب زهـد و تقـوای االهی 
کـه داشـت حکـم ارتـداد او را داد. امـروز مسـلمانان 
نمی تواننـد توهیـن افراد به مقدسـات مذهبـی خود را 
تحمـل کننـد و قطعـًا عکس العمـل نشـان می دهند و 

خواسـتار محاکمـه و مجـازات خواهنـد شـد.
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بهگونهايبودکهاعتقاد

داشتدینرابهروشساده
وآسانبرايمردمبگوییم

تاامکاناجرایيشدنقوانین
دینيدرجامعهفراهمشود.
همهاموررابرايمردمو
درخدمترفاهوسعات
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برسرنوشتخودشان،
آزاديهايقانونی،تدوین

ساختارنظامسیاسي
براساسدواصلمهمو

تفکیکناپذیر»جمهوریت«
و»اسالمیت«وبسیاري

ازحقوقدیگرجزومیراث
ماندگارآنرهبرفرهیختهو
عالمکمنظیراست.مسلماً
چنانچهامامامتسالهاي
طوالنيتريهدایتفکري

ومعنويجامعهرابر
عهدهداشتروندفرهنگ

سازيدرجامعهبهترانجام
ميگرفتوتحققدموکراسي

ونظاممردمساالردر
جامعهنهادینهميشد.



56 سال دوم / شماره هفتم    /

ولـی ایـن اتفـاق در هلند و برخـی از نقـاط دیگر رخ 
است؟ داده 

بایـد مسـئولین و دولتمردان هلندی در قبال مسـلمانان پاسـخگو 
باشـند و افـرادی کـه در ایـن زمینـه مجـرم و گناهـکار هسـتند را 

محاکمـه و مجـازات کننـد.
جنابعالی اصًا این امور را قبول ندارید؟ 

بنـده کشـتن افـراد را قبـول نـدارم، البتـه اگـر ایـن شـخص بـه 
ایـران بیایـد بـر طبـق قوانیـن جزایـی محاکمـه و مجازات می شـود. 
ایـن یـک قانـون بین المللـی اسـت کـه هـر مجرمـی طبـق قوانیـن 

همـان کشـور بایـد مجـازات بشـود.
این شـخص فکـر می کند مـردم باید آزادی داشـته 
غیراسـالمی  کـه  می بیننـد  کـه  را  چیزهایـی  و  باشـند 
هسـت، مثـاًل اینکـه نمی دانـد کـه اسـالم خواهـان صلح 

اسـت یـا خیر؟
ایـن طـرز فکـر قابل قبـول نیسـت، این شـخص بایـد مطالعه و 
تحقیـق کنـد و از افرادی که نسـبت به آئین اسـام آگاهی و شـناخت 
دارنـد سـؤال کنـد، ایـن منطقـی نیسـت که هر شـخص بـا اطاعات 
انـدک و ناچیـز خـود علیـه یک آئیـن االهـی و توحیدی تبلیغ سـوء و 

دهد. انجـام  بدبینانه 
آیـا بـر طبـق آئین اسـالم کسـی کـه از دیـن خارج 
می شـود، مرتـد بـه حسـاب می آیـد و حکـم آن اعـدام 

اسـت. نظـر جنابعالـی در ایـن مورد چیسـت؟
 بـه طـور کلـی اگـر کسـی کـه مسـلمان اسـت به هـر دلیـل از 

دیـن خارج شـود به دو شـکل ممکن اسـت صـورت گیـرد: یک موقع 
شـخص امـوری در اسـام دیـده یـا قوانینـی را ماحظـه کـرده و بر 
حسـب خیـال و تصـور او نادرسـت و غلـط بـوده، لـذا تصمیـم گرفته 
و از دیـن خـارج شـده اسـت و دیـن دیگـری انتخـاب کـرده و ماننـد 
سـایر غیرمسـلمانان زندگـی می کنـد. در ایـن صورت با این شـخص 
کاری نمی تـوان کـرد چـون بـر اسـاس منطـق و عقانیـت ایـن کار 
را نکـرده و بـه تصـور خـود عمـل کـرده، امـا حـق توهیـن بـه آئیـن 
اسـام و مقدسـات مسـلمانان را نـدارد. صـورت دیگـر این اسـت که 
شـخص می فهمـد و درک می کنـد کـه اسـام از ادیـان توحیـدی 
و بـر حـق اسـت ولـی ایـن دیـن را نادرسـت معرفـی می کنـد و از 
دیـن خـارج می شـود و علیـه اسـام و مقدسـات مذهبـی مسـلمانان 
بـه تبلیـغ می پـردازد در ایـن صـورت وی بایـد محاکمـه و مجـازات 
شـود و مجـازات آن شـخص را قانـون تعییـن می کنـد. حـال ممکـن 
اسـت از طریـق یک شـبکه سراسـری در دنیا بـه تبلیغ علیه اسـام و 
مقدسـات مسـلمانان دسـت بزند و توهیـن کند، در ایـن حالت ممکن 
اسـت مجـازات وی محکومیـت به مرگ باشـد، ولی اگر کسـی جامعه 
را به فسـاد می کشـاند و همه مقدسـات مذهبی را زیر سـؤال می برد، 
تبلیـغ سـوء می کنـد و چنیـن وانمـود می کنـد کـه چـون مـن قبـًا 
مسـلمان بـوده ام، پـس حرفهـای مـن درسـت اسـت. ایـن مـورد هم 
بـه دو شـکل اتفـاق می افتـد: یـک وقـت مسـلمانی اسـت کـه در اثر 
اشـتباه بـه دین مسـیحیت یـا زرتشـت گرایش پیـدا می کنـد، ولی به 
تبلیـغ سـوء علیه اسـام نمیپردازد، در این صورت کسـی بـه او کاری 
نـدارد چـون در عقیـده اش آزاد اسـت، ولـی یـک وقـت می دانـد کـه 
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اسـام بـر حـق اسـت و حقانیت آئیـن اسـام را می داند 
امـا در عیـن حـال علیه آئیـن اسـام تبلیـغ می کند این 
شـیوه مجـازات دارد و ممکـن اسـت بـه مـرگ محکوم 
شـود. البتـه ایـن بحـث ارتـداد صرفـًا بـه آئین اسـام و 
مسـلمانان تعلـق نـدارد، بلکـه به مسـیحیت نیـز مربوط 
می شـود. یعنـی یـک نفـر مسـیحی اگـر از آئین مسـیح 
برگـردد و آئیـن دیگـری اعتقـاد پیـدا کنـد به دو شـکل 
اسـت: یک وقت ناآگاهانـه به آئین غیرمسـیحی گرایش 
پیـدا می کنـد و کسـی بـه او کاری نـدارد، امـا یک وقت 
می دانـد مسـیحیت درسـت اسـت ولـی بـه یـک آئیـن 
دیگـری اعتقـاد پیـدا می کنـد و بـر علیه آئین مسـیحیت 
بـه تبلیـغ می پـردازد، در این صـورت برای این شـخص 
مجـازات تعییـن می کننـد، بنابرایـن بحث ارتـداد تنها به 
اسـام و مسـلمانان برنمی گـردد بلکـه بـه سـایر ادیـان 

نیـز تعمیـم داده می شـود.
آیـا دولـت ایـران از اینکه شـخصی که 
مسـلمان اسـت، مسـیحی شـود، خوشحال 

می شـود؟
خیـر، کسـی خوشـحال نمی شـود. چـون بر اسـاس 
ناآگاهـی و تصور غلط از آئین اسـام خارج شـده اسـت، 
ولـی اگـر علیـه اسـام بخواهـد تبلیغ کنـد به نظـر بنده 

بایـد بـر اسـاس قانـون محاکمه و مجازات شـود.
نفـر  یـک  اگـر  جنابعالـی  نظـر  بـه 
اسـت؟ چگونـه  بشـود،  مسـلمان  مسـیحی 

اگـر یـک نفـر مسـیحی بـه آئیـن اسـام گرایـش 
پیـدا کنـد بـه دو شـکل خواهد بـود: یک موقع مسـلمان 
می شـود بـرای اینکـه آئین اسـام را بر حق یافته اسـت 
و بـه حقانیـت این دین توحیـدی ایمان پیدا کرده اسـت 
و متوجـه شـده کـه پیـروی از مسـیحیت اشـتباه بـوده 
اسـت، طبیعـی اسـت در هر آئینـی این یک امـر منطقی 
و پذیرفتـه شـده اسـت و از آن اسـتقبال می کننـد؛ ولـی 
یـک موقـع بـرای اینکـه شـخص می خواهد علیـه آئین 
مسـیحیت تبلیـغ سـوء کنـد و می خواهـد آئین اسـام را 
بـه عنـوان سـپر دفاعـی خـودش قـرار دهـد کـه در این 
صـورت بایـد بر طبـق قانون مجازات بشـود، چـون علیه 
مقدسـات مذهبـی مسـیحیان تبلیـغ می کنـد و از نظـر 
قانـون منطقـی نیسـت. بنابرایـن به طور کلی هر کسـی 
از دینـی برمی گـردد یـک موقـع دیـن دوم را درسـت و 
برحـق می دانـد و فکـر می کنـد دین قبلـی اشـتباه بوده 
اسـت و  کاری هـم بـه کسـی نـدارد، ایـن نـوع ارتـداد 
مجـازات نـدارد، چـون اشـخاص در انتخاب عقیـده آزاد 
هسـتند؛ امـا یـک موقـع بـه دیـن دیگـری برمی گـردد، 
ولـو از مسـیحیت بـه اسـام برگردد یـا از مسـیحیت به 

زرتشـت برگـردد، اگـر شـخص به آئیـن اسـام گرایش 
پیـدا کـرده و می دانـد کـه مسـیحیت بـر حـق بـوده و 
یقیـن داشـته و در عیـن حال آمـده و میگوید مسـیحیت 
بـر حـق نیسـت و می گویـد مـن مسـلمانم  بـرای اینکه 
علیـه مسـیحیت تبلیغ سـوء کند، مسـلمًا ایـن کار جرم و 
گنـاه محسـوب می شـود و نفـاق و دورویـی قابـل قبول 

نیسـت و مجـازات در پـی دارد.
ایـن نحـوه برخـورد برطبق چـه چیزی 

؟ ست ا
ایـن کار برطبـق قانـون مصوب نماینـدگان مجلس 
اسـت، بعضی از قوانینی که در مجلس تصویب می شـود 
برخـاف نظریـه بنـده اسـت و منطبق بر قانـون مدنی و 
جزایـی اسـت کـه طبق نظـر عالمـان و فقیهان گذشـته 
تدویـن یافتـه اسـت. نظر بنده نسـبت به تسـاوی حقوق 
اجتماعـی اعـم از زنـان و مـردان اسـت ولـی مجلـس 
برخـاف آن قانـون وضع نموده اسـت، البتـه آنها مقصر 
نیسـتند چـون برداشـت آنان این گونه اسـت ولـی به هر 
حـال بایـد بـه اشـکاالت و ایراداتـی که نسـبت بـه این 
قوانیـن در سـطح دنیـا مطـرح می شـود جـواب بدهنـد. 
نظـرات فقهـی بنـده و تدویـن آن در حـال حاضـر یـک 
فایـده اش ایـن اسـت کـه اگـر کسـی بخواهـد در مورد 
قوانیـن اسـام تحقیـق کنـد می گویـد دو نوع برداشـت 
نسـبت بـه قوانین اسـام وجـود دارد یکی برداشـتی که 
در دسـتگاه قانونگـذاری تصویـب می شـود و توسـط قوه 
مجریـه اجـرا می گـردد و یکـی هـم نظـر یـک عالـم و 
فقیهـی اسـت کـه برداشـت دیگـری را مطـرح نمـوده 

ست.  ا
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رضا احمدی
پژوهشگر دینی
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مقدمه :
خلقیـات، زمینـه سـاز و شـکل دهنـده شـخصیت فـرد و اجتمـاع اسـت. دسـته ای از خصلت های اخاقـی  در بین جوامـع  رواج 
دارد کـه  مانـع تربیـت انسـان هایی قاعده مند، مسـئولیت پذیـر، پرکار، قانع، نوآور،صریح، شـفاف، راسـتگو و.... می شـود. این خلقیات  
مانـع توسـعه و پیشـرفت  جوامـع می شـود تـا ایـن خلقیـات از جامعه رخـت نبنـدد، زمینه های رشـد و اعتای فـرد و اجتمـاع فراهم 

نخواهد گشـت.
پرداختـن بـه خلقیـات ناصـواب بـه مثابه، واکاوی بیماری های کشـنده ای اسـت کـه موجودیت اخاقـی و اجتماعی مـارا تهدید 
می کنـد و تضعیـف جامعـه و ملـت خـود نیسـت، بلکـه انگیزه شناسـایی و معرفـی خصلت هـای آسـیب زا  ناصوابی که  مانع رشـد و 
بالندگـی جامعـه اسـت. در صورتـی  نظـام تربیتـی می توانـد بـه مسـئولیت خطیـر خـود عمل کند کـه شـناخت دقیقـی از ضعف ها و 
آسـیب های جامعـه داشـته باشـد و بـا چشـم های باز بـه برنامه ریـزی، اصاح وضعیـت موجود بپـردازد، تا بتـوان جامعـه اخاقی که 

در شـأن جامعه ی اسـامی اسـت بنیـان نهاد.

رویکردها:
دو نگاه و دو رویکرد در حکومت ها وجود دارد:

1- پنهـان کاری : طرفـداران ایـن نظـر بـه همـه مسـایل جامعه نـگاه امنیتـی دارند. آنها حتـی از ارایـه آمارمعلـوالن که امری 
عـادی اسـت در هـراس، پریشـان خاطـر به سـر می برند تا چه رسـد که بخوانـد آمار واقعی ایدز یا سـن روسـپیگری، آمـار اطاق ها،  
پروندهـای فسـاد و......را  آزادانـه منتشـر سـازند. ایـن جماعـت حکومـت را امـری مقـدس، آرمانی پندارنـد و بیان ضعف و آسـیب ها 

موجـب تضعیـف آن می داننـد.. این نـگاه،  طرفداران زیـادی دارد.
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2- شـفاف سـازی: ایـن عـده بـر ایـن باور نـد 
کـه  بـا کشـتی معیـوب نمی تـوان بـه دریـا زد. بایـد 
بـرای  راهکارهایـی  و  گردنـد  شناسـایی  ضعف هـا  
درمـان آنهـا پیـدا کـرد. بـا مخفـی کاری نمی تـوان 
صـورت مسـئله را پـاک کـرد. بلکه بـه آتشـی در زیر 
خاکسـتر تبدیـل خواهد شـد. اگـر جامعـه از واقعیت ها 

اطـاع پیـدا کننـد، در پی عـاج بـر خواهنـد آمـد. 
ایـن اسـتدالل کـه دشـمن از آنهـا سوءاسـتفاده 
ایـن   زیـرا  نمی باشـد،  پذیـرش  مـورد  کـرد،  خواهـد 
مسـئله، مشـکل ماسـت اگر خودمـان بـه آن بپردازیم 
بهانـه از دسـت دیگـران خواهیـم گرفـت. تـا دردهـا 
و  درمانـی  راه عـاج  آسـیب ها شـناخته  نشـود،  و 

نمی تـوان پیـدا کـرد.

دورویی و چند چهرگی:
یکـی از خلقیـات سـاری و جـارِی  ناپسـند، چند 
شـخصیتی، چنـد چهره گـی،  ظاهـر و باطن داشـتنن، 
درون و انـدرون، خانه هـای چنـد نبـش  یـا دورویـی 
اسـت. این صفت های اخاقی موجب شـده اسـت که 
بـه سـادگی نتـوان افـراد را شـناخت و به آنهـا اعتماد 
کـرد، ارتبـاط برقـرار نمـود و بـا آنـان کار مشـترکی 
آغـاز نمـود. آنچـه در ظاهـر افـراد بـا  آن  روبـروی 
می شـویم، شـخصیت واقعـی آنهـا نمی باشـد، واقعیت 
شـخصیت آنهـا در هالـه ای  از ابهـام قـرار می گیـرد. 
در ایـن فضـا نمی توان بـه صداقـت گفتارهـا، مواضع 
افـراد اعتمـاد نمـود، یـا در بـاره آنهـا،  قضـاوت کرد. 
ایـن مسـئله  روابـط انسـانی و اجتماعـی را دچـار بی 

اعتمـادی خواهـد کرد. 
ایـن شـیوه رفتـاری  فـردی و اجتماعـی جامعـه  
را در سـطح  خـرد و کان دچـار عارضـه  و آسـیب 

می کنـد.
در گزارش های تاریخی آورده اند:

بـه  سـفری  در  قاجـار  فتحعلیشـاه  کـه  وقتـی 
در  رسـید،  خـورت  مورچـه  منزلـگاه  بـه  اصفهـان 
ابتـدای ورود بـه قلعـه جمعیتـی بـه همـراه کدخـدا 
مورچـه خـورت بـه اسـتقبال شـاه آمدنـد. وقتی شـاه 
پیـاده شـده، کدخـدا در حالیکـه نوجوانـی کـه پیراهن 
او بـه کمـرش بسـته و دسـت هایش از پشـت بسـته 
بـود بـه همـراه داشـت،  کد خـدا کارد بلندی در دسـت 
داشـت، بلند فریـاد می زد ایـن قربانـی را آورده تا جلو 
پـای ولـی نعمـت خـود قربانـی کنـد. کد  خـدا اصـرار 
داشـت پسـرش را جلـو شـاه قربانـی کند. فتحعلیشـاه 
نـگاه تنـدی بـه او انداخـت گفت: بـرو! کدخـدا با این 

دورویـی می خواسـت وفـاداری خـود را بـه شـاه بـه 
نمایـش بگـذارد و بـه نان، نوایی برسـد و می دانسـت 

کـه شـاه چنیـن اجـازه ای بـه او نخواهـد داد.
خوانـده  نفـاق  دینـی   ادبیـات  در  حالـت  ایـن 

اسـت.  شـده  تقبیـح   بسـیار  و  می شـود 

واکاوی عوامل دورویی:
تربیـت،  و  تعلیـم  تاریخـی،  محیطـی،  عوامـل 

می دهنـد. شـکل  را  مـا  و...خلقیـات  سـاختارها 

1- پیشینه تاریخی
حاکمیت هـا در تاریـخ، سـلطنت های مطلقه ایلی  
بودنـد. این حاکمیـت طوالنی بر شـخصیت و خلقیات 
جوامـع تاثیـر گذاشـته انـد. خلقیات بر حسـب زیسـت 
اجتماعـی شـکل گرفتـه و علت هـا و منطـق تاریخی  

خود را داراسـت.
حکومت هـای  مطلقـه،  سـلطنتی  نظام هـای 
اسـتبدادی صبغـه عشـیره ای داشـتند،  فـرو ریختـن 
یـک سلسـله  و سـر بـرآوردن سلسـله دیگـر بمعنای 
رفتـن یـک ایـل و حاکـم شـدن ایـل دیگر می باشـد. 
حاکمیـت طوالنـی ایل هـا، فرهنـگ سیاسـی عشـیره 
تقسـیم  مبنـای  نمـود.  مسـتقر  جوامـع  در  را   ای  
از امکانـات مـادی،  قـدرت، بهـره منـدی اشـخاص 
مناصـب  سیاسـی و اقتصـادی   وابسـتگی  به عشـیره 
و یـا اطاعـت محـض و بـی چـون و چـرا از رأس ایل 
اسـت. هرچه سـر سـپردگی و همرنگی بیشـتر با شد، 
بهـره منـدی فـرد از مواهب، مـادی و امکانات بیشـتر 
خواهـد شـد. مناصب نـان و آب آور به پـاس وفاداری 

و اطاعـت محـض بـه  اشـخاص داده می شـد. 
از  آنانـی  سرسـپردگی،  و  چاکـری  فرهنـگ  در 
مواهـب قـدرت بهـره منـد می شـدند کـه بـه قـدرت 
نزدیـک بودنـد. دسـته-ای با جـان و دل به سـلطنت 
مطلقـه اعتقـاد دارنـد و بالطبـع از الطـاف آن بهره مند 
می شـدند. دسـته ای  کـه اعتقادی بـه آنها نداشـتند و 
همراهـی نمی کردنـد باید با سـختی و فـاک زندگی 
کننـد یـا بـا دوروی و نفـاق خود را همـراه و همدل  با 
قـدرت نشـان  دهنـد تـا بتواننـد از مناصـب و مواهب 

آن بهـره بـرداری نمایند.
بیشـتر فیلسـوفان اخـاق، لذت و فایـده و حقوق 

طبیعـی را مـاک اخـاق می داند.)1(  
تئوري هـاي اخـاق، مبـدا شـکل گیـري اصـول 

اخاقـي در هـر جامعـه می باشـند.
هـرگاه انسـان های جامعـه دریابنـد کـه بـا تغییر 
چهـره می تواننـد به قـدرت، ثـروت، پایـگاه اجتماعی 
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و....در یـک کلمـه منفعت  دسـت یابنـد، چهره خود 
را تغییـر خواهنـد داد تـا بـا ایـن روش بـه مواهبـی 
دسـت یابـد. هـرگاه در جامعـه ای رفتاری  اسـتمرار 
یابـد بـه عـادت تبدیـل می شـود و تغییـرآن بسـیار 

دشـوار و زمـان بر اسـت.
بسـیاری از شـاعران  در اشـعار خود به دورویی 

اشـاره دارند.
الغیـب، حافـظ در غـزل 199خـود بـه  لسـان 
خلصـت دورویـی که همه گیر شـده اسـت، عالمان، 

واعظـان را مـورد خطـاب قـرار میدهـد.

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند
چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند

گوییا باور نمی دارند روز داوری
کاین همه قلب و دغل در کار داور می کنند
یا رب این نودولتان را با خر خودشان نشان
کاین همه ناز از غالم ترک و استر می کنند

سـید اشـرف  الدیـن حسـینی قزوینـی گیانی، 
نسـیم  خـود  معـروف  دیـوان  در  نویسـنده  شـاعر، 

آورده اسـت. شـمال 

 گر روغن و نان خواهی، هم کاسه ی ملت شو
خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو
با دزد چو بنشستی، هم مسلک دزدان شو
با جمع دغلبازان هم سیرت و همسان شو
با مست بکن مستی، با پست بکن پستی
با جاهل و بی دانش تو جاهل و نادان شو
با اهل خوشی سرخوش، با اهل طرب خندان

با اهل غم و ماتم نالنده و گریان شو
گر روغن و نان خواهی، هم کاسه ی ملت شو
خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو

با بنگی و وافوری شو بنگی و وافوری
در محضر کیفوران کن شنگی و کیفوری
با دودی و قلیانی شو همدم و هم قلیان
گر خلق سماور شد، تو نیز بشو قوری
در جمع تبهکاران زشتی و تباهی کن

در جمع ستمکاران از عدل بکن دوری 
گر روغن و نان خواهی، هم کاسه ی ملت شو
خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو)2(

2- احسـاس ناامنـی  و بـی اعتبـاری جان 
مال: و 

حاکمیـت  مطلقـه  و  اسـتبدادی  سـلطنت های 
عمـری طوالنـی داشـته انـد. آنهـا  بر  جـان و مال 
رعایـای تسـلط داشـتند. برای رعایای هیـچ ارزش و 
اعتبـاری قائـل نبودنـد، شـاهان مالک  کشـور بودند 
و مـردم  رعایـای شـاه بودنـد و بـر هیـچ چیـز حتی 
جـان خـود تسـلط  نداشـتند.  در ایـن جامعـه امنیت 
جـان مال هـا در گـرو تقـرب بـه سـلطنت و قـدرت 
اسـت. مـردم بـه هر وسـیله سـعی داشـتند خـود را 
چاکـر، نوکـر، فدایـی، گـوش بفرمـان نشـان دهند، 
حتـی اگـر دشـمن خونیـن شـاه بودنـد. دورویـی و 
چندچهرگـی راز و رمـز زنـده حفـظ خود از شـر بود، 
پـس بایـد مـردی هزار چهـره بود تـا بتـوان زندگی 

کـرد و امنیـت یابید.
 شـاه صاحـب اراضی، آبهـا و مناصب بـود، اگر 
وفـاداری فـرد احـراز شـود از ایـن مواهب بهـره ای 
خواهـد بـرد، بدیـن خاطر مـردم به هر نحوی سـعی 
در چهـره سـازی بـرای خـود داشـتند تا از خـان بی 
کـران قـدرت منفعتـی بـه آنهـا برسـد و بـه امنیـت 
دسـت یابنـد. این شـیوه زیسـت بصورت یـک رویه 
درآمـده  برخـی جوامـع  تاریـخ  درازای  در  عمومـی 

اسـت.  فـرد بـا چنـد چهـره گـی امنیـت می یابد.

3- منفعت طلبی انسانی
برخـی از افـراد بـرای اینکـه بـه خواسـته های 
خـود برسـند، از هـر  ابراز  اسـتفاده می کننـد  و خود 
را بـا  محیـط و اطرافیـان وفـق می دهند تـا منفعتی 

بـه آنها برسـد. 
دورویـی ویژگـی شـخصیتی آنانـی اسـت کـه 
شـخصیت رک ندارنـد. آنهـا  قابـل اعتمـاد نبـوده 
لحـاظ  از  افـراد  ایـن  ندارنـد.  را  الزم  صداقـت  و 
خـود  اطـراف  محیـط  متغیـرات   تابـع  شـخصیتی 
هسـتند  و همـه عوامل اجتماعـی و فرهنگی در آنها 
تاثیرگـذار اسـت. از کودکـی  درگـوش نجـوا شـده 
اسـت، خواهـی نشـوی رسـوا همرنگ جماعت شـو. 
ایـن روحیـه  بخشـی از زندگـی شـان شـده اسـت. 

4- راضی نگه داشتن دیگران
اگـر از بعـد اجتماعـی و فرهنگـی به ایـن  رویه 
اخاقـی بنگریـد، در جامعـه  افـراد وجـود دارنـد که  
معمـوال میـل به راضی نگه داشـتن دیگران  داشـته  
و برای خود شـخصیتی مسـتقل قائل نییسـتند. و از 
تـرد شـدن و بـی توجهی به آنهـا یا مـورد تایید قرار 
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ومطلقهدرتاریخ،

جانومالرعایا
هیچارزشو

اعتبارینداشت،
زیراشاهانمالک

اصلیکلکشوربودند،
مردمرعایایشاهاند

وبرهیچچیز
حتیجانخود

تسلطنداشتند.
دراینجامعه

امنیتجانمالها
درگروتقرببهسلطنتاست.

مردمبههر
وسیلهسعیداشتند

خودراچاکر،نوکر،فدای،
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اگردشمنخونینشاهبودند.
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نگرفتـن، از دسـت دادن موقعیت و پایـگاه اجتماعی 
خـود بسـیار در هـراس هسـتند. ایـن افـراد تمایـل 
دارنـد بـا پنهـان سـازی چهـره واقعـی خـود مقبول 
آنهـا راضـی  از  تـا دیگـران  قـرار دهنـد.  دیگـران 
باشـند. ایـن گـروه  بـه طـور کلـی  میل بـه تبعیت 
جویـی دارنـد و گرایـش بـه اسـتقال شـخصی در 

آنهـا بسـیار پایین اسـت. 

5-توجه به قضاوت دیگران
دسـته ای از جامعـه تمایل دارند کـه بیش از آن 
کـه هسـتند، دیده شـوند، مـورد توجه قـرار گیرند و 
خـوب ظاهـر شـده و دیگـران درارزیابـی و قضاوت 
مثبتـی نسـبت بـه آنهـا داشـته باشـند.  یعنـی ایـن 
افـراد تـا حـدود زیـادی قـدرت ابـراز وجود نداشـته 
و از ظاهـر شـدن واقعیت هـا هـراس دارنـد. آنهـا در 
برخوردهـا جـرأت  ابـراز خـود واقعـی را ندارنـد. این 
گـروه در مطـرح کـردن خـود بسـیار جدی هسـتند 
و از هـر وسـیله بـرای رسـیدن بـه مقصود اسـتفاده 
می نماینـد. آنهـا از ابزار هایـی چـون آرایـش، لباس، 
اتومبیـل، خانـه و... برای مطرح کردن خود اسـتفاده 
می کننـد تـا قضـاوت دیگـران در بـاره آنهـا تغییرکند.

6- ترس از دست رفتن فرصت ها
واقـع  شـرایطی  در  انسـان ها  وقت هـا  بعضـی 
نشـوند،  متوصـل  دورویـی  بـه  اگـر   می شـوند 
فرصت هـا را از دسـت خواهنـد داد. حکومت هایی  که 
قـدرت کامل سیاسـی و اقتصـادی را  در اختیار دارند، 
ورود بـه هرشـغلی منـوط بـه تایید و گزینش سـلیقه 
ای آنهاسـت. در ایـن حکومت هـا  فقـط از نیروهـای 
اسـتفاده  مشـاغل  و  مناصـب  در  و همسـو  خـودی 
می شـود، از سـویی تمـام مواهب اقتصادی در دسـت 
دولت هاسـت در واگـذاری هـر شـغلی ، مشـروط بـه  
احـراز وفـاداری فـرد را شـرط می داننـد.  اشـتغال از 
نیازهـای ضـروری اسـت ، دسـت یافتـن بـه اشـتغال 
هـم مشـروط بـه گزینش های سـلیقه ای اسـت، فرد 
مجبور اسـت برخاف عقیده اش سـخن بگوید. پس 
از ورود به اشـتغال هم او برای حفظ  شـغلش مجبور 
اسـت گفتـار، مواضع و حتـی ظاهر خود را به شـکلی 
در آورد کـه  مـورد سـوال واقـع نشـود. ایـن رونـد 
گذشـته از اینکـه دورویی  و تزویـر را در جامعه ترویج 
می نمایـد بلکـه آن را  تطهیـر و نهادینـه  می سـازد. 
هـرگاه ایـن رونـد در جامعـه ای اخـاق غالب شـود، 
بنیـان فسـادی را پـی  افکنـده  و جامعـه را بـه ورطه 

سـقوط اخاقـی و اجتماعـی می بـرد.

آنـگاه  کـه صریـح بودن و صـادق بـودن، مانع 
پیشـرفت شـود، سـعی بـر ایـن خواهد شـد، طوری 
رفتار،نماینـد کـه بـرای دیگـران خوشـایند باشـد و 

بتواننـد از فرصت هـا بهرمنـد شـوند. 

7- محیط های بسته 
شـود،  بسـته تر  اجتماعـی  محیـط  هرقـدر 
فشـارهای  و  اعمـال   بیشـتری  محدودیت هـای 
اجتماعـی زیادتـر می گـردد. البتـه در جوامعـی که با 
عقایـد شـخصی افـراد اهمیـت نمی دهد؛ هر کسـی 
می توانـد عقایـد خـاص خـود را داشـته باشـد و این 
عقایـد شـخصی مانـع پیشـرفت او نمی شـود، ایـن 
افـراد راحت تـر می تواننـد خودشـان را نشـان دهند؛ 
امـا جوامعـی کـه در آن پیشـرفت بسـتگی بـه نـوع 
عقیـده، بـاور و ارزش هـای خـاص اسـت، در ایـن 
محیط هـا فضـای چنـد چهرگـی و چنـد شـخصیتی 
رواج  می یابـد. در جوامعـی کـه تفاوت ها به رسـمت 
شـناخته شـده، متفـاوت اندیشـیدن  و عمـل کردن 
دیدگاهایشـان   ابـراز  از  انسـان ها  شـده،  پذیرفتـه 
کـه  نمی داننـد  الزم  شـهروندان  نـدارد،  هراسـی 

عقیـده اش  را پنهـان سـازد.

8- دوران کودکی
والدیـن براسـاس تجـارب زندگـی  و تربیتـی 
کـه از گذشـته دارنـد، مسـتمر بـه کـودکان خـود 
گـوش زد می کننـد بایـد براسـاس اقتضـای محیـط 
عمـل کننـد تـا بتوانـد گلیـم خـود  را  از آب  بیرون 
بکشـد، از همـان کودکـی بـه افـراد حکـم می کنند 
بـه اقتضـای موقعیـت و محیـط اطـراف رفتـار کنند 
و نـه اینکـه خودشـان  باشـند، چـون سـاختارهای 
جامعـه را  برنمـی تابـد. آنـگاه کـه در جامعـه میـل 
بـه شـخصیت واقعـی از  کودکـی کشـته می شـود 
و همـه تاکیدهـا براین اسـت کـه مطابق بـا عایق 
و ارزش هـای خـود رفتـار نکننـد؛  و بلکـه  بـه آنهـا  
همیشـه یـادآوری می کننـد کـه ببینیـد دیگـران چه 
می خواهنـد و سـعی کنیـد، گونـه ای رفتـار نمایـد 
کـه  دیگـران نظر منفی نسـبت به شـما پیـدا نکنند 
چـرا کـه آینده شـما به خطـر می افتد. تـرس از ابراز 
خـود واقعـی از کودکی به نسـل آینده آمـوزش داده 
می شـود، آنـگاه کـه بزرگ شـدند بـه  همـان آموزه  

عمـل می کننـد.

راهکارهای پیش رو
بسـیاری از  خلقیـات آسـیب  زا موجـود، معلول 

گاهانسانهادر
فضاییقرارمیگیرند
کهاگرمتوسلبه
دورویینشوند،
فرصتهارااز
دستمیدهند،
درجوامعیکهحکومتها
قدرتسیاسیو
اقتصادیکامل
دراختیاردارند،
ورودبههرشغلی
منوطبهتاییدوگزینش
سلیقهایاستنهملی!
دراینحکومتها
فقطازنیروهایخودیو
همسودرمناصب
ومشاغلاستفاده
میکنندوازسویی
تماممواهباقتصادی
دردستدولتهاستودر
واگذاریحتیشغلهای
کوچکهممنوطبهاحراز
وفاداریفردمیباشد.
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سـاختارهای بـه جـا مانـده از گذشـته اسـت کـه خـود را بـاز تولیـد می کننـد. خلقیـات و سـاختارها دو روی یـک سـکه اند. 
سـرهارفورد جونـز، سـفیر بریتانیـا در عصـر فتحعلـی شـاه در مقدمـه شـرح ماموریـت سیاسـی اش به ایـران می آورد: بـی پروا 
می گویـم کـه بیشـتر معایـب جوامـع از عوارض سـوء حکومتهاسـت، حال آنکـه مردم  هر محاسـنی دارنـد ناشـی از خصایص ذوق 

و قریحه ایشـان اسـت.
بنابرایـن نیـاز داریـم سـاختارهای زیسـت اجتماعی را توسـعه دهیم تا مـردم روش های بهتری بـرای زندگـی برگزینند، مجبور 
نباشـند بـرای زنـده مانـدن دروغ بگوینـد یـا بـرای پیشـرفت چاپلوسـی کنند و مردمـی چند چهره داشـته باشـند. رفع ایـن موانع از 

سـاختارهای جامعـه راه بـرای از میـان برداشـتن  این صفـات ناپسـند  فراهم گردد. 
خلقیـات تحـت تاثیـر عوامـل تغییـر می کننـد و بهتـر یـا بدترمی شـوند. مـردم می تواننـد یـاد بگیرند طـور دیگر ببیننـد و طور 

دیگـر زندگـی کنند.)3( 

1-پذیرش حقوق شهروندی
اسـتقرار نظـام  حقوقـی  و پذیـرش حقـوق شـهروندی  در جامعـه ، گذر از نظـام رعیتی به جامعـه مدنی می باشـد، در این نظام 
بـرای مـردم و حاکمـان وظایفـی تعریـف شـده اسـت. افراد به شـهروندانی تبدیل شـده کـه دارای حقوقـی غیر قابل نقض هسـتند 
کـه حاکمـان بـا انـدک توجیـه نتواننـد آن را با عناویـن مختلف دور بزننـد. در این نظـام همه شـهروندان در مقابل قانون مسـاویند. 

شـهروندان به خودی و غیر خودی تقسـیم نمی شـوند، دسـته ای  امنیت 
آهنینیـن ندارنـد کـه بـه حقـوق دیگـرا ن تعـرض نماینـد و از پیگرد در 
امـان باشـند. در نظـام شـهروندی دیگـر نیـازی بـه تغییر چهره  نیسـت 
زیـرا بخاطـر عقیده کسـی مـورد سـؤال واقع نمی شـود تا باورهـای خود 
را پنهـان کنـد وبـرای زنـده مانـدن دروغ بگوینـد یـا بـرای پیشـرفت 
چاپلوسـی کنـد. با تغییر سـاختارها می تـوان  خلقیات ناپسـند را تغییرداد.

2- اصالح نظام تربیتی
 بـا پذیـرش نظام حقوقی و حقوق شـهروندی، جامعـه  در امنیت قرار 
می گیـرد. در اینجـا وظیفـه نظام تربیتی اسـت که نسـلی را تربیـت  نماید  
کـه بـه  »خـود بـودن« و ظاهـر کردن شـخصیت واقعـی  افتخـار کنند و 
دیگـر نیـازی بـه تغییـر چهره نیسـت. آمـوزش و  پـرورش در ایـن زمینه 
نقـش تعییـن کننـده دارد. باید بـه کـودکان آموخت که انسـان دارای یک 

شـخصیت اسـت، چند چهرگـی کار ناپسـند و خاف واقع اسـت. 

پانوشت ها:
1 . کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ج 5، ص .

2. نسیم شمال ، ج اول،ص 53.

3 . ما ایرانیان، ص 28.
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64 سال دوم / شماره هفتم    /

مـدد خواهـی از خـدا بـرای نگهداشـت از 
نحراف ا

ـح بِمـا ِعنـدَک  »الَّلهـم وفِّـر بِلطِفـک نیّتـی، و َصحِّ
َیقینـی، َو اسـَتصلِح بُِقدرتِـَک مـا َفَسـَد ِمّنـی. بـار خدایـا! 
بـه لطـف خویـش، نیتـم را از هـر عیب و نقصـی خالص 
گـردان، و یقینـم را به آن چه نزد توسـت، ثبات و پایداری 
بخـش، و بـه قـدرت خـود، آن چـه از مـن تبـاه گردیـده، 

فرما.« اصـاح 
واژه »وفِّـر« در لغـت، گاهـی بـه معنای الزم اسـت: 
ـیء ُوفـوراً، تَـمَّ و َکُمـَل؛ یعنی تمام و کامل شـد؛  وفَّـر الشَّ
»فـاِنَّ َجَهنَّـَم َجـزاًء َموُفـوراً؛)1( )بـی گمـان دوزخ کیفـر 
شماسـت ـ یعنـی شـیطان و پیـروان او از نسـل آدم ـ 
کیفـری تمـام و کامـل«. و گاهـی متعـدی اسـت: َوفَّرُتُه، 
اَتَممُتـه َو اَکَملُتـه؛ یعنـی آن چیـز، یـا آن کار را تمـام و 

کـردم. کامل 
 لََطـَف لُطفـاً بِـِه َو لَـُه: بـا او مهربانی کـرد و همدلی 
نمـود. لََطـَف الُل بِـِه َو لَـُه: خداونـد به او لطـف و مهربانی 
معنـای  بـه  نگهداشـت،  بـا  و  از خطـا  را  او  و  فرمـود 
توفیـق خدایـی نیـز آمـده اسـت؛ توفیقـی کـه بنـده را به 
فرمانبـرداری از خـدا نزدیـک و از نافرمانـی او دور کنـد و 
بـه اضطـرار منجـر نشـود.» الُل لَطیـٌف بِِعبـاِدِه؛)2( خـدا به 
بنـدگان خویـش مهربـان و نیکـوکار یا در کارشـان دقیق 

و باریکـدان اسـت.« 
خواجـه عبـدالل انصـاری در توصیـف لطـف خـدای 
لطیـف چنیـن گویـد:» لطف وی بـود که تـو را توفیق داد 
تا او را پرسـتیدی، توفیق کرد، تا از او خواسـتی دل معدن 
نـور کرد تـا نادیده دوسـت داشـتی و نادریافته بشـناختی. 
لطـف وی بود کـه از تو طاعات موقت خواسـت و َمثُوبات 
بـد )پاداش هـای جاودانـه( بداد:» َعطـاًء َغیُر َمجـُذوٍذ؛)3(  موَّ
دهشـی پایـدار«. لطـف وی بود که بنـده را توفیق خدمت 
داد و آن گـه هـم خـود مدحـت و سـتایش بـر سـر نهـاد 
کـه: »الّتائِبـوَن العابِـدُون الحاِمـدُوَنَ الّسـائُِحوَن؛)4( توبـه 
کنندگان، پرستشـگران، ستایشـگران، نمازگزاران.« لطف 
وی بـود کـه بـه وقـت گنـاه تـو را جاهـل خوانـد تـا عفو 
ُه َمـن َعِمـل ِمنُکـم ُسـوءاً بِِجهالَـٍة؛)5( چنان چه  کنـد:» اِنَـّ
هـر یـک از شـما از سـر نادانـی کار بدی انجـام دهد.« به 
وقـت شـهادت عالم خوانَد تـا گواهیـت بپذیـرد:» ااِّل َمن 

شرحی بر دعای مكارم االخالق امام سجاد)ع(
تبیین ایمان از منظر آموزه های دینی

) بخش  14 (

محمدتقی خلجی
محقق و پژوهشگر  دینی
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َشـِهد بِالَحـقِّ َو ُهـم َیعلَُمـوَن)6(؛ مگـر آنان که بـا دانایی بـه حق گواهی 
دهنـد.« بـه وقت تقصیر، ضعیف خوانـد، تا تقصیرت محو کنـد:» َو ُخلَِق 
االنسـاُن َضعیفـاً؛)7( آدمی را ناتـوان آفریده اند.« آن درویش گوید، از سـر 
سـوز و نیـاز در آن خلـوت راز: الهـی تو مـا را ضعیف خوانـدی، از ضعیف 
چـه آیـد جـز از خطـا، و مـا را جاهـل خوانـدی و از جاهل چه آیـد جز از 
جفـا، و تـو خداونـدی کریـم و لطیـف، از کریـم و لطیف چه سـزد جز از 
کـرم و وفـا و بخشـیدن عطـا. سـزای بنـده آن اسـت که چـون لطف و 
رفـق اوـ  جـلَّ جالُـهـ  بر خود بشـناخت دامن از کونین )هـر دو جهان( 
درچینـد، بسـاط هـوس در نوردد، مگـر عبودیت بـر میان بندد بـر درگاه 
خدمـت و حرمـت لـزوم گردد، دیـده از نظر اغیـار بـردوزد، ِخرمن اطماع 
)طمـع ورزی هـای( خلـق بسـوزد، بـا دلی بـی غبار و سـینه ای بـی بار، 
منتظـر الطـاف و َمباّر )بخشـش های( الهی بنشـیند تا حـّقـ  جلَّ جاله 
ـ بـه لطـف خـودکار وی می سـازد و دل وی در مهد عهد می نـوازد: »الُل 
لطیـٌف بِِعبـاِدِه«. خـدای را جـلَّ جالـهـ  هم لطف اسـت و هـم مهر. به 
لطـف او کعبـه و مسـجدها بنـا کردنـد، بـه قهـر او کلیسـاها و بتکده ها 
برآورنـد توفیـق را فرسـتاد تـا طلیعه لشـکر لطف بـود، ِخـذالن )خواری 
درماندگـی( را بـر انگیخـت تـا مقدمـه لشـگر عدل بـود. مسـکین آدمی 
بیچـاره کـه او را گـذر بر لشـگر لطف و مهـر آمد، نداند که طلیعه لشـگر 
لطـف او را دربرگیـرد بـه نـاز، یـا مقدمـه لشـگر عـدل او را به پـای فرو 

گیرد، زار و خـوار.«)8(
امـام سـجاد )ع( در فراز نخسـت ایـن نیایش، از بـارگاه ربوی کامل 
تریـن ایمـان، و سـپس برترین یقیـن و آن گاه بهترین نیـت، و در پایان 
نیکوتریـن عمل را در خواسـت کـرد. و اما در این فـراز، از خدای لطیف و 
پرمهـر می خواهـد، در پرتـو لطف سرشـار و مدارای بـی دریغش نیتش را 
کامـل و تمـام گرداند و به یقین او ثبات و پایداری بخشـد و کاسـتی های 
آن چـه را کـه انجـام داده اسـت، تدارک کند و آنها را، به سـامان رسـاند؛ 
» اللُّهـمَّ َوفِّـر بِلطفـَک نِیَّتـی ... « چـرا که کمـال هـر کاری، در گرو نیت 
اسـت، و تـا آن گاه کـه نیت از اغـراض فرومایـه و انگیزه هایی هم چون 
ریـا، شـهرت طلبـی، جـاه و مـال خواهـی و دوسـتداری ثنـا و سـتایش، 
بـدور نباشـد، ناقـص و بـی محتـوا اسـت، کالبـدی بـی جان اسـت و به 
تعبیـر قـرآن کریـم: چون توده خاکسـتری اسـت کـه در روزی بـاد خیز 
و طوفانـی، بـاد بـر آن بـوزد، از آن چـه آدمی بـه چنـگ آورده، چیزی در 
ت بِِه الریـُح فی َیوٍم عاِصـٍف ال َیقـِدرُوَن ِمّما  کـف نـدارد؛» َکَرمـاٍد اشـتَّدَّ
َکَسـُبوا َعلی َشـٍئ«)9( و چون سـرابی اسـت در بیابانی خشـک که تشنه، 
آن را آب می پنـدارد تـا چـون بـدان رسـد، آن را چیـزی نیابد؛» َکَسـراٍب 

مأُن مـاًء َحتی اِذا جـاَءُه لَم َیجدُه َشـیئاً.«)10( بِِقیَعـٍة َیحَسـُبُه الظَّ
جوهره کارهای آدمی

جوهـره و حقیقـت کارهـای آدمـی، بسـتگی دارد بـه مانـدگاری و 
جاودانگـی آنهـا، هـم چنـان کـه پیامبـر بزرگـوار )ص( فرمـود:» االُموُر 
بَِتماِمها َو العماُل بَِخواتِیِمها؛)11( کارها به تمام شـدن آنهاسـت، و اعمال 
بـه پایان هـای آنهـا.« بنابرایـن، آدمی ناگزیر اسـت که کارهایـش راـ  از 
قبیـل ایمـان، انفـاق، جهـاد و ایثـارـ  بـه امـری جاودانـه و مانـدگار گره 

بزنـد. و ایـن جاودانگـی و مانـدگاری، جـز از دسـتان پـر مهـر و لطـف 
خداونـد، نصیب آدمی نخواهد شـد. از همین روسـت کـه گفته اند: انگیزه  
الهـی داشـتن بـه کارهایی کـه انجام می گیـرد، رنگ خدایی می بخشـد؛ 
رنگـی کـه بـی زوال و ماندگار اسـت:» ِصبَغـَة اللِ َو َمن اَحَسـُن ِمَن اللِ 
ِصبَغـًة؛)12( رنـگ و نـگار خداونـد را بگزینیـد و خـوش رنـگ و نگارتر از 
خداونـد کیسـت«. و بـه راسـتی چـه رنگـی پایاتـر و ماندگارتـر از رنگ 
خدایـی اسـت؟! » مـا ِعنَدُکـم َینَفـُد َو مـا ِعنـَداللِ بـاٍق؛)13( آن چـه نـزد 

شماسـت پایـان می پذیـرد و آن چـه نـزد خداوند اسـت، پایاسـت.«
عشق هایی کز پی رنگی بود
عشق نبود، عاقبت ننگی بود

زآنک عشق مردگان پاینده نیست
 ز آنک مرده سوی ما آینده نیست

عشق زنده در روان و در بصر
هر دمی باشد ز غنچه تازه تر

عشق آن زنده گزین، کو باقیست
 کز شراب جان فزایت ساقیست
عشق آن بگزین که جمله انبیا

یافتند از عشق او کار و کیا
تو مگو ما را بدان شه بار نیست

با کریمان کارها دشوار نیست.)14(
بـه همین دلیل اسـت کـه عارفـان می گویند: اگـر وجـود خداوند را 
از ایـن جهـان حـذف کنیـم، دیگر جهـان جـای زندگی نیسـت، و هرگز 
بـرای کارهایـی کـه انجـام می دهیـم، انگیـزه و دلیل عقانـی نخواهیم 
داشـت. و اساسـاً زیسـتن در غیـاب خداونـد مـال انگیـز و ناخوشـایند 
خواهـد بـود:» َمـن اَعـَرَض َعـن ِذکری َفـاِنَّ لَُه َمعیَشـًة َضنـکاً؛)15( و هر 
کـه از یـاد مـن روی برتابـد، بـی گمـان، او را زیسـتن تنگ خواهـد بود.«

زندگی بی دوست جان فرسودن است
مرگ حاضر غایب از حق بودن است

عمر و مرگ این هر دو با حق خوش بود
بی خدا آب حیات آتش بود)16(

و بـه همیـن دلیـل اسـت که اولیـای بـزرگ خداوند، هیـچ کاری را 
ـ چـه فکـری، چـه بدنـی، چـه مالـیـ  جز بـرای رضـای خداونـد انجام 
نمی دادنـد. نـه تنها خواسـتار پاداشـی نبودند، حتـی انتظار شـکر زبانی را 
عاَم َعلی ُحبِِّه ِمسـکیناً َو َیتیماً َو اَسـیراً. اِنَّما  نیز، نداشـتند:» َو ُیطِعمُوَن الطَّ
نُطِعُمُکـم لَِوجـِه اللِ ال نُریـُد ُمنُکـم َجزاًء َو ال َشـُکوراً؛)17( و خـوراک را با 
دوسـت داشـتنش، به بینـوا و یتیم و اسـیر می دهند. ]با خـود می گویند:[ 
شـما را تنهـا بـرای خشـنودی خدوانـد خـوراک می دهیـم، نه پـاداش از 
شـما خواهانیم  و نه سپاسـی.« و این بی اعتنایی، حتی به سپاسـگزاری 
زبانـی، بـرای ایـن بود که می دانسـتند آدمـی هرگز، بـه حقیقت اخاص 
دسـت نمی یابـد مگـر آن کـه در انجـام کارهایـش، جـز خـدا را منظـور 
نکنـد و ایـن تعلیـم بزرگ انسـانی را از پیامبـر اکـرم )ص( آموخته بودند 
کـه فرمـوده بود:» اِّن لِـکّل َحقٍّ َحقیَقـًة َو ما بَلََغ َعبٌد حقیقـَة ااِلخاِص، 
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َحّتـی ال ُیِحـبَّ اَن ُیحَمـَد َعلی َشـٍئ ِمن َعَمـٍل؛)18( هر حقـی را حقیقتی 
اسـت؛ و هیـچ بنـده ای بـه حقیقـت اخـاص نمی رسـد مگـر هنگامی 
کـه دوسـتار آن نباشـد کـه بـرای عملـی که کـرده اسـت او را سـتایش 
کننـد.« آری، بنـدگان خالـص خداونـد چنین انـد، خـوش ندارنـد کـه در 
برابـر نیکی هایـی کـه بـه مردمـان می کننـد، حتـی ایـن پنـدار در ذهن 
شـان راه یابـد کـه بـه چاپلوسـی گراییده انـد و شـنیدن ثنـای خویش را 
دوسـت می دارنـد. آن ها چنان خاکسـار بودنـد که خـود را در برابر خداوند 
هیـچ هیـچ می دانسـتند. بـرای همیـن، از تحسـین و ثنـای مردمـان به 
خاطـر کاری کـه انجام داده بودند و گره فرو بسـته ای که گشـوده بودند، 
هرگز کام جان شـان شـیرین نمی شـد. علی)ع( در »صفین« آن گاه که 
پـاره ای از اصول فلسـفه سیاسـی خود را بازگـو می کرد فرمـود:» اِنَّ ِمن 
حـقِّ َمـن َعُظـَم َجـاُل اللِ فـی نَفِسـِه، َو َجـلَّ َموِضُعُه 
ِمـن َقلبِِه اَن َیصُغـَر ِعنَدُهـ  لِِعظَم ذلَِکـ  ُکلُّ ماِسـواُه، َو 
اِّن اَحـقَّ َمـن کاَن َکذلِـَک لََمن َعُظمت نِعَمـُة اللِ َعلَیِه، 
ه لَم تَعُظم نِعمـُة اللِ علی احٍد  َو لَُطـف اَحسـانُه اِلیِه، فاِنَـّ
اال ازداَد َحـقَّ اللِ َعلَیـِه ِعَظماً؛)19( بـی گمان ناچیز دیدن 
همـه چیـز در برابـر بزرگـی خداونـد، بخشـی از حقوق 
اوسـت بـر هـر آن که شـکوه خـدای را در ژرفـای جان 
پذیـرا باشـد و او را در قلـب جایگاهـی شـکوهمند دهد، 
و بـی شـک سـزاوارترین کـس بـه ایـن ویژگـی هم او 
اسـت کـه نعمـت خداوند بر دوشـش بیش تر سـنگینی 
می کنـد و از نیکی هـای سراسـر لطـف حـق بهـره ای 
افـزون تـر دارد، کـه بی تردیـد نعمت خداونـد بر دوش 
هـر کس سـنگینی کنـد، حق الهـی نیز، بـر وی بزرگی 

گیرد.«
ایـن کـه امام سـجاد )ع( پـس از درخواسـت ایمان 
و یقیـن و نیـت و عمـل و البتـه کامـل تریـن، برترین، 
بهتریـن و نیکوتریـن آنهـا را وفـور نّیت؛ یعنـی کامل و 
تمـام آن را طلبیـد، بـرای این که در نـگاه او، هر چه جز 
خداسـت، حقیـر و ناچیـز اسـت. وجودش سرشـار از ایمان اسـت و یقین؛ 
یقینـی که میوه شـیرین ایمان اوسـت و گـرد و غبار شـبهه ها و تردید ها 
چهـر ه آن را نپوشـانده اسـت. بـرای همیـن، بـه دنبـال خواسـته هایش، 
تصحیـح یقیـن اش خواسـتار شـد؛ یعنی اصـاح و ثبـات آن را؛ حالت و 
روحیـه ای کـه اگـر در جان آدمی نشسـت، همـه وجود او راـ  سـر تا قدم 
ـ نسـبت بـه مقـام پـروردگارش خاضـع می کنـد؛ تا آنجـا که جز خـدا را 
ح  نمی بینـد و جـز او را نمی خواهـد:» اللهـم وفِّـر بِلطفـَک نیَّتـی، و َصحِّ
بِمـا ِعنـدَک َیقینـی، و اسـَتصلِح بُِقدَرتِـَک ما َفَسـَد ِمّنی.« و می سـزد ما 
خـاک نشـینان که بـه پیروی از این امـام همام، و این زینت پرسـتدگان، 
بـا او هـم آوا شـده از بـارگاه عـزت ربوبی بخواهیـم، آن چـه را که برای 
نگهبانـی و حراسـت از ایمـان و یقینـش، نیـت و عملـش خواسـت: بـار 
خدایـا! بـه لطـف و مهر خویش، نیت مـان را کامل فرمـا و از جانب خود، 
یقیـن مـان را درسـت گـردان و تباهی هـای اعمال مـان را بـا توانمندی 

خویـش به سـامان آور.
دست گیر از دست ما، ما را بخر

 پرده را بردار و پرده ما مدر
باز خر ما را از این نفس پلید  
کاروش تا استخوان ما رسید

از چو ما بیچارگان این بند سخت
  کی گشاید ای شه بی تاج و تخت؟

این چنین قفل گران را ای ودود
کی تواند جز که فضل تو گشود؟
ما ز خود سوی تو گردانیم سر

چون تویی از ما به ما نزدیک تر
این دعا هم بخشش و تعلیم تست

 گرنه در گلخن گلستان از چه رست؟ 
یا رّب این بخشش نه حد کار ماست
لطف تو لطف خفی را خود سزاست)20(
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گفتگوی جالب امام خمینی و

آیت اهلل حکیم درباره سیاست و مبارزه

حضـرت  گفتگـوی  ایـن 
امـام خمینـی بـا آیت الل سـید 
محسـن حکیـم در تاریـخ 27 
مهـر 1344، یکـی از مهمترین 
متـون نشـان دهنـده ی عمـق 
امـام خمینـی  تفـاوت مکتـب 
بـا سـایر علمـا و مراجـع تقلید 

شـیعه اسـت. در تاریـخ 27 مهـر 1344 پـس از آنکـه امـام خمینی نمـاز مغرب 
و عشـاء را در مدرسـه آقـای بروجـردی ادا نمودنـد به همراه جمعـی از طاب و 
یـاران خـود جهـت عیادت بـه منزل آیـت الل حکیـم)ره( رفتنـد. پـس از انجام 
تعارفـات معمولـی بیـن ایشـان و آیـت الل حکیـم)ره(، امـام )ره( بـه آیـت الل 
حکیـم)ره( فرمودنـد: شـنیدم کسـالت داریـد. خوب اسـت بـه ایران بـرای مداوا 
تشـریف ببریـد و در ضمـن قضایـای ایـران را از نزدیک لمس کنید و مشـاهده 
کنیـد کـه بر این ملت مسـلمان چـه می گذرد. در زمـان مرحـوم بروجردی عدم 
اقـدام ایشـان را علیـه دولـت جابـره حمـل بـر صحـت می کـردم و می گفتـم: 
مطالـب را بـه ایشـان نمی رسـانند. نسـبت بـه جنابعالـی هـم این طـور معتقدم 
کـه فجایـع حکومت ایران را به سـمع شـما نمی رسـانند و اال شـما هم سـاکت 
نمی ماندیـد. در تهـران بـه عنـوان بیسـت و پنج سـال سـلطنت پهلوی جشـن 
گرفتنـد و بـه زور چهارصـد هـزار دالر از ایـن مـردم فقیر برای مصارف جشـن 
گرفتنـد، 800 دختـر و 800 پسـر را بـه عنـوان دعـا در محلـی بـه جـان هـم 
انداختنـد بـه عنـوان دعـا چـه کرده اند کـه از گفتنـش خجلم.« آیـت الل حکیم 
)ره(: مـن از تمـام قضایـا کاما واقف هسـتم. امـام خمینی)ره(: گمـان نمی کنم 
کـه از همـه قضایـا مطلع باشـید. چـه اگر مطلـع بودیـد در قضایای اخیـر ایران 
شـما کوتـاه نمی آمدیـد. آیـت الل حکیـم)ره(: آنچـه وظیفـه شـرعی بـود به جـا 
آوردم، و شـما هنـوز از اوضـاع سیاسـی جهـان باخبـر نیسـتید. یـک عـده افراد 
سـودجو ایـن قضایـا را ایجاد می کننـد که خود سـود ببرند، و بایـد خیلی متوجه 
و بیـدار باشـیم. امـام خمینی )ره(: شـاید مطلع نباشـید کـه آمریکا و انگلسـتان 
می خواهنـد دول اسـامی را محـو و نابـود کننـد و فعـا از ایران شـروع کردند. 
تمـام منافـع ایـران را می برنـد و می خواهنـد خـون این ملت هـا را بمکنـد. باید 
متوجـه بـود و بیـدار شـد و مـا بدیـن جهـت قیـام کردیـم، و محمـد رضا شـاه 
پهلـوی اصـا معتقـد به اسـام نیسـت. آیـت الل حکیـم)ره(: بلـی آن طور که 
شـما می گوییـد صحیـح اسـت، ولـی راه ایسـتادگی و مقاومت با آن هـا آن طور 
کـه شـما اقـدام کردید درسـت نبود. چـون ما که سـاح و قدرت نداریم. سـاح 
و قـدرت مـا همین مردم هسـتند. اینها هم حرکتشـان از طرف باد اسـت )یعنی 
بـا بـاد می آینـد و با بـاد می رونـد.(. ما تجاربـی از انقـاب 1920 عـراق داریم و 
می دانیـم کـه چگونـه بـا مـا انگلیسـی ها رفتار کردنـد و نتیجـه قیـام و انقاب 
مـا بـه کجـا منتهی شـد. خیلـی محتاطانه بایـد حرکت کـرد و به انـدک غفلت 
ممکن اسـت مسـلمان ها ذلیل و نابود گردند؛ و من خود را در مقابل این مسـائل 
مسـئول می دانـم. بعضـی از قضایـا را کـه شـما بیان کردیـد ما تحقیـق کردیم 
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آن طـور نیسـت. امـام خمینـی )ره(: البته من بدون تحقیـق و تتبع اقدام 
نکـردم و مـن مـدارک مسـتدل دارم. آیـت الل حکیـم)ره(: وانگهـی چه 
می شـود کـرد چه اثـر دارد؟ امام خمینـی)ره(: قطعاً اثـر دارد. ما با همین 
قیـام تصمیمـات خطرنـاک دولـت را متوقـف کردیـم، چطـور اثـر ندارد 
اگـر علمـا اتحاد داشـته باشـند قطعـاً موثر اسـت. آیـت الل حکیـم)ره(: 
اگـر احتمـال عقایـی نیز داشـته باشـد و از طریـق عقایی اقدام شـود 
خـوب اسـت. امام خمینـی)ره(: قطعـا تأثیـر دارد چنانچه اثر هـم دیدیم 
و منظـور مـا از اقـدام، اقـدام عاقانـه اسـت و اقـدام غیـر عاقانه اصا 
مـورد بحـث نیسـت. مقصـود اقـدام علمـا و عقـای ملـت اسـت. آیت 
الل حکیـم)ره(: اقـدام حـاد کنیـم مـردم از مـا تبعیـت نمی کننـد، آن هـا 
بـرای دین سـینه چـاک نمی کننـد. امام خمینـی)ره(: چطور مـردم دروغ 
می گوینـد، ایـن مـردم جـان دادند، زجـر دیدند، حبـس کشـیدند، تبعید 
شـدند، اموالشـان بـه غـارت رفت. چطـور مردم بقـال و عطار سـرمحل 
که سـینه جلو گلولـه دارنـد دروغ می گویند؟ آیت الل حکیـم)ره(: تبعیت 
نمی کننـد، مریـد اغراض مادیه هسـتند. امـام خمینی)ره(: عـرض کردم 
کـه مـردم در پانـزده خـرداد جوانمـردی و صداقت خـود را نشـان دادند. 
آیـت الل حکیـم)ره(: اگـر قیام کنیم و خونی از بینی کسـی بریزد، سـر و 
صدایـی بشـود مـردم به ما ناسـزا می گویند و سـر و صـدا راه می اندازند. 
امـام خمینـی)ره(: مـا کـه قیـام کردیـم از احدی به جـز مزید احتـرام و 
سـام و دست بوسـی ندیدیـم و هـر که کوتاهی کرد حرف سـرد شـنید 
و مـورد بی ارادتـی مـردم واقـع شـد. در تبعید ترکیـه، به یکـی از دهات 
ترکیـه اسـمش یـادم نیسـت رفتـم اهالـی آن ده گفتند: وقتـی آتاتورک 
مشـغول عملیـات ضـد دینـی خود شـد علمای ترکیـه جمع شـدند و به 
اتفـاق مشـغول فعالیت علیـه تصمیمات آتاتورک شـدند، آتاتـورک ده را 
محاصـره و چهـل نفـر از علمـای ترکیه را به قتل رسـانید. من شـرمنده 
شـدم. پیـش خـود فکـر کـردم کـه آن ها سـنی می باشـند، وقتـی خطر 
را بـه دیـن اسـام نزدیـک می بیننـد، چهـل نفر کشـته می دهنـد، ولی 
علمـای شـیعه در ایـن خطـر عظیمی که ]بـه[ دیانتمـان وارد آمده خون 
از دماغمـان نیامـد )نـه از بینـی من و نه شـما و نه دیگـری(. واقعا جای 
خجالـت اسـت. آیـت الل حکیـم)ره(: چه باید کـرد؟ بایسـتی احتمال اثر 
بدهیـم، کشـته دادن چـه اثـر دارد. امام خمینـی)ره(: عملیـات ضد دینی 
دو جـور اسـت: یکـی مثـل رضاخـان بی دینی می کـرد و می گفـت: من 
می  کنـم و نسـبت بـه شـرع نمـی داد، البتـه موضـوع اقـدام علیـه او از 
بـاب نهـی از منکـر بـود ولی شـاه فعلی هر عملـی ضد قـرآن و مذهب 
می کنـد و می گویـد: از دیـن اسـت. نظر قرآن چنین اسـت، مـن از قرآن 
کریـم می گویـم، ایـن بدعـت عظیـم که بـر اسـاس دیانت لطمـه وارد 
می کنـد قابـل تحمل نیسـت، بایـد جان بازی کـرد، بگذاریـد تاریخ ثبت 
کنـد کـه وقتـی دین مورد حمله واقع شـد عـده ای از علمای شـیعه قیام 
کردنـد و دسـته هایی از آن ها کشـته شـدند. آیـت الل حکیـم)ره(: تاریخ 
چـه فایـده ای دارد بایـد اثر داشـته باشـد. امـام خمینی)ره(: چطـور فایده 
نـدارد؟ مگـر قیـام حسـین بن علـی )ع( به تاریـخ خدمت مؤثـری نکرد؟ 
و چـه بهـره بزرگـی از قیام آن حضـرت می گیریم؟ آیـت الل حکیم)ره(: 

شـما جـواب خـدا را در ایـن خـون ریـزی چـه می دهیـد؟ امـام خمینی 
)ره(: امـام حسـین )ع( کـه قیام کرد و خود و عده ای شـهید شـدند برای 
چـه بـود؟ بـرای حفظ اسـام بـود. پس بایـد این اعتـراض را هـم به او 
بنماییـم. در ایـن بین آیـت الل حکیم)ره( عصبانی شـده و بـا عصبانیت 
فرمودنـد: ای آقـا! شـما خود را بـا امام حسـین)ع( قیاس می کنیـد؟ امام 
حسـین)ع( امـام مفتـرض الطاعـه و عالم و مأمـور از جانـب خداوند بود. 
شـما چـرا امام حسـن )ع( را نمی گوییـد. هر کاری کـه می خواهید بکنید 
و هـر خونـی کـه می خواهیـد ریختـه شـود امـام حسـین)ع( را در میان 
می آوریـد. ریختـن یـک قطره خون بـی گنـاه در نزد خداوند مسـئولیت 
عظیـم دارد. امـام خمینـی)ره(: اگـر امـام حسـن )ع( هـم به اندازه شـما 
مریـد داشـت قیـام می کـرد. در اول امـر قیام کـرد دید مرید هـا فروخته 
شـده اند، لـذا فتـح نکرد، اما شـما در تمام ممالک اسـامی مقلـد و مرید 
داریـد. آیـت الل حکیـم)ره(: من که نمی بینم کسـی را داشـته باشـم که 
اگـر اقدامـی کردیـم تبعیـت نماید. امـام خمینی)ره(: شـما اقـدام کنید و 
قیـام نماییـد، مـن اولیـن کسـی خواهم بـود که از شـما تبعیـت خواهم 

کـرد. آیت الل حکیـم)ره(: لبخند و سـکوت.
چنـد لحظـه بعد امـام خمینی )ره( بلند شـدند و آیـت الل حکیم)ره( 
تـا در اتـاق از ایشـان مشـایعت کردنـد و از منزل خارج شـدند. این دیدار 
حـدود بیسـت دقیقه بـه طـول انجامید. در خـال این مدت آقای سـید 
یوسـف حکیـم)ره( و بعضـی از آقازادگان و حواشـی آیـت الل حکیم)ره( 

حضور داشـتند. 
منبع: پارسینه به نقل ازکتاب کوثر ج 2، ص 125

آیت اهلل العظمی شبیری زنجانی: 
دخالت های افراد غیرمتخصص در امور سیاسی 

خسارتهای قابل توجهی به مردم وارد کرده است.

آیت الل شبیری زنجانی در دیدار با امام جمعه موقت تهران اظهار 
در  نیازمند تخصص  را  سیاسی  مسائل  در  نظر 
افراد غیر خبره  از دخالت  این زمینه دانستند و 
امامی  الل  آیت  کردند.  تاسف  ابراز  سیاست  در 
شبیری  العظمی  الل  آیت  بیت  در  کاشانی 
زنجانی با مرجع عالی قدر تشیع دیدار و گفتگو 
کرد. ایشان در این دیدار با ابراز تاسف از دخالت 
افراد غیر متخصص در امور سیاسی خاطر نشان 
به  توجهی  قابل  دخالت ها خسارت های  این  کنون  تا  متاسفانه  کردند: 

مردم وارد کرده است. سیاست »خبرویت« می خواهد. 

منبع: انتخاب
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آیت اهلل جوادی آملی و نقد برخورد همراه با 
خشونت ناهیان از بدحجابی

حاشـیه  در  آملـی  جـوادی  آیـت الل 
بـه  جاثیـه  مبارکـه  تفسـیر سـوره  درس 
مسـئله  بـا  برخـورد  چگونگـی  از  انتقـاد 
گـزارش  بـه  اسـت.  پرداختـه  بدحجابـی 
دین آناین، خبرگزاری تسـنیم وابسـته به 
سـپاه پاسداران بخشی از سـخنان آیت الل 
جـوادی آملـی را در نقـد برخـورد همراه با 

خشـونت ناهیـان از منکـر بدحجابـی آورده اسـت:
االن همیـن جریـان عفـاف و بدحجابـی و کم حجابـی و امثـال آنهـا با 
سـاده ترین نهـی از منکـر حـّل می شـود، ما نهـی از منکر را بـا پرخاش 
صحیـح نمی دانیـم؛ اگـر خانمـی بدحجـاب بـود از اول خیابـان تـا آخر 
خیابـان ایـن خانم هایـی کـه عبـور می کنند همـه با یک نگاه سـخت و 
سـنگینی بـه او نـگاه بکنند او خـودش را جمع می کند، مگـر این واجب 
نیسـت؟ مگـر این جزء نهی از منکر نیسـت؟ نهی از منکـر اّولش انزجار 
قلبـی اسـت، بعـد چهـره طـوری باشـد کـه بگویند ایـن به چـه وضعی 
اسـت که خـودت را درآوردی؟ همیـن! این اصًا خودش را برای نشـان 
دادن َعرضـه می کنـد، وقتـی ببینـد هـر کسـی او را می بینـد عبـوس 
کـرده می بینـد و بـا بی اعتنایـی می بینـد خـودش را جمع می کنـد، این 
حداقـل نهـی از منکـر اسـت! مـا دلمـان می خواهد یک َگشـتی داشـته 
باشـیم و بگیـر و ببنـد باشـد که بشـود نهی از منکـر. بیاعتنایـی کردن 
کـه سـوء ظن نیسـت! آن کسـی که نهـی از منکـر می کنـد، همین طور 
بـا چهـره خشـن نـگاه می کند؛ یعنـی این چه وضعی اسـت کـه خودت 
را درآوردی؟ او در همـان وسـط خیابـان خـودش را جمـع می کند، وقتی 
ببینـد همـه اعتـراض می کننـد، خـودش را جمـع می کنـد. ایـن حداقِل 
نهـی از منکـر اسـت! اصـًا الزم نیسـت کـه بگوینـد حجـاب خـود را 
رعایـت کـن! ایـن واجب اسـت بر همـه و ایـن مرحله »ضعیفـه« نهی 
از منکـر اسـت! چـه مـرد چـه زن، وقتـی نـگاه اعتراض آمیـز می کنـد 
کـه این چـه وضعی اسـت کـه خـودت را درآوردی؟ شـخص بدحجاب 
خـودش را جمـع میکنـد. وقتـی کـه چندیـن بار بـه شـخص بدحجاب 
تذکـر داده شـد و اثـر نکـرد معلـوم می شـود کـه ایـن فـرد دارد علنـًا 
دهن کجـی می کنـد. مراحـل ابتدایی نهـی از منکـر اواًل انزجـار قلبی و 
ثانیـاً درهـم کشـیدن چهره اسـت امـا وقتی ایـن عمل اثر نکـرد همین 

کـه با چهره خشـن نـگاه بکنـد، او خـودش را جمـع می کند. 

سیدحسن خمینی: جلوگیری از مصادره امام هزینه دارد.

و  فضا  علما،  از  جمعی 
یادگار  با  حوزوی  پژوهشگران 
خود  دیدگاه های  و  دیدار  امام 
اخیر  انتخابات  موضوع  در  را 
و  اسامی  شورای  مجلس 
خبرگان رهبری و مبانی سیاسی 
مطرح  ایران  اسامی  جمهوری 

کردند.
آفتاب :  در ابتدای این دیدار حجت االسام و المسلمین سید صادق 
قادری با بیان حدیث » المر یحفظ فی ولده«، دلیل حضور این جمع 
را همدلی با بیت امام ذکر و اظهار کرد: این بیت باید برای همیشه بر 
تارک نظام و انقاب بدرخشد، گرچه شاید این بیت، تیره روزان و تیره 

بختان را غمگین و ملول می کند. 
در ادامه این دیدار آیت الل سید ضیاء مرتضوی استاد خارج فقه و 
اصول حوزه علمیه قم با سپاسگزاری از حضور مدبرانه، عالمانه و متین 
یادگار امام در انتخابات خبرگان و آرزوی توفیق و عزت روزافزون بیت 
امام خصوصا حجت االسام والمسلمین سید حسن خمینی به برکات 
که  این  بیان  با  کرد. وی  اشاره  در کشور  اخیر  سختی های سال های 
آنچه به جناب آقای سید حسن خمینی باز می گردد، این است که ایشان 
مراتب سرزندگی خود را پس از اتفاقات اخیر نشان داده اند، یادآور شد: 
این قضیه مصداق همان مطلبی است که معلی بن خنیس از اصحاب 
امام صادق)ع( نقل می کند: روزی به امام صادق علیه السام عرض 
کردم: نعمت هایی را که بنی عباس دارند به یاد آوردم و با خود گفتم: 
اگر این نعمت ها برای شما می بود، ما هم با شما، در خوشی بودیم. اما 
امام صادق)ع( پاسخ دادند: هیهات ای معلی! اگر چنین می بود )و ما 
حاکم بودیم( برای ما جز تدبیر شبانه و تاش روزانه و پوشاک زبر و 
درشت و خوراک سخت و بی خورش، چیزی نبود()اصول کافی، ج 2، 
ص .273(. مرتضوی همچنین از »اخاق مردمی و تواضع یادگار امام 
و کمتر جوشیدن وی با قدرتمندانی که ممکن است قصد سوء استفاده 
داشته باشند«، تمجید کرد و سپس به بیان یکی از کلمات منسوب به 

امیرالمومنین)ع( در شرح نهج الباغه ابن ابی الحدید پرداخت.
وی با بیان اینکه انتظار ما از یادگار امام این بوده و هست که مانند 
امام به تکلیف عمل کنند و نه نتیجه، خطاب به وی گفت: شما دنبال 
انجام وظیفه بودید و ادب را در این دیدید که وقتی بزرگان و مردم از 
شما دعوت می کنند در انتخابات حضور یابید که ما از شما بابت انجام 

این کار تشکر می کنیم.



70 سال دوم / شماره هفتم    /

این که »دلیل شایستگی سید حسن  بیان  با  پایان  در  مرتضوی 
آقا فقط انتساب به امام نبود بلکه شخص ایشان شایستگی دارد اگرچه 
تا  خواست  خمینی  حسن  سید  از  است«  واجب  امام  بیت  به  احترام 
مردمی،  روحیه  خویش،  جّد  صابت  و  متانت  تاکنون  که  همانگونه 
تواضع، دوستی و رفاقت و در عین حال حضور سرزنده خود را حفظ 

کرده اند، از این پس هم این روحیه را حفظ کنند.
در ادامه این نشست حجت االسام و المسلمین حسین عرب با 
بیان اینکه جریان نواندیش حوزه باید با جوانان بیش از پیش در مورد 
اندیشه های امام و اهداف نهضت امام ارتباط داشته باشند، یادآور شد: 
به عنوان مثال، در مورد این فرمایش امام که می گویند » اگر چنانچه 
از ما تعریف کنند، آن  از ما تعریف کند و روزنامه های آمریکا  آمریکا 
است قضیه؟ یک قضیه ای  این چه  بگویند  باید مردم  است که  وقت 
است که دارند تعریف می کنند!« باید توضیح و تبیین شود؛ چرا که از 
این جمله سوء استفاده های زیادی می شود در حالی که اگر خارجی ها از 
خودشان تعریف کنند، نام آن را »اعتراف« می گذارند! اما اگر از رقیب 
تعریف شود سخن امام را بازگو می کنند و می گویند باید برعکس آن 
الل  رسول  والیت  ادامه  فقیه  »والیت  جمله  این  مثا  یا  دهید.  رأی 
تبیین آن  تبیین نمی شود و مسئولیت  است« به درستی برای جوانان 
متوجه جنابعالی و محققین است. عرب با اشاره به تأکید امام بر حضور 
مجتهدان در سیاست، تأکید کرد: مکررا جوانان ما می پرسند که چرا 
حوزویان و مراجع در امور سیاسی وارد نمی شوند و می گویند چرا وقتی 
نام یک خیابان در قم از الغدیر به یک نام دیگر تغییر می کند واکنش 
گفته  حرفی  دیگر  مهم  امور  برخی  مورد  در  اما  می شود  داده  نشان 
نمی شود؟! برای مردم این سکوت قابل قبول نیست. جوانان می پرسند 
که جایگاه حوزه در حوادث کشور کجاست؟ لذا تعامل حوزویان با جامعه 

باید بیشتر شود.
حجت االسام و المسلمین قاضی زاده نیز با تبریک موفقیت های 
انتخابات در جمهوری  انتخابات اخیر، به موضوع مهم فلسفه سیاسی 
اسامی پرداخت و اظهار کرد: همه کسانی که متولی برگزاری مراحل 
انتخابات  به  نگاهشان  کنند  مشخص  باید  هستند  انتخابات  مختلف 
ازسوی  متهم شدن  از  جلوگیری  کار صرفا  این  از  آیا هدف  چیست؟ 
مردم هم  به  و  داریم  انتخابات  ما هم  بگوییم  به غربی ها  تا  دنیاست 
دلگرمی بدهیم که در سرنوشت شان سهم دارند؟ یا اینکه واقعا انتخاب 
رأی مردم و حق الناس است؟ وی با انتقاد از آن چه تعاریف جدید در 
تعیین شرایط خبرگان خواند، یادآور شد: حق مردم حق الناس است و 
این امر اقتضائاتی دارد. قاضی زاده گفت: اگر حضور حاج حسن آقا در 
بود و می توانستیم  این  از  بیشتر  آراء خیلی  تعداد  بود  انتخابات تهران 

برگ زرین بزرگتری داشته باشیم.
در این جلسه حجت االسام و المسلمین مهدی مهریزی نیز با 
تقدیر و تشکر از مشی فکری و عملی یادگار امام طی سال های اخیر 
بی  مقابل  در  آن  به  پایبندی  و  اسامی  آداب  و  اخاق  بر  تأکید  در 
اخاقی ها، بر ضرورت پذیرش تکثر فکری در جامعه و گفت و گو میان 

افکار مختلف تأکید کرد و گفت: قرآن بر ترویج افکار تأکید می کند و ما 
که مدعی هستیم در مقابل رقبا باید این امر را رعایت کنیم. وی تصریح 
کرد: تکثر به معنای گفتن یک سخن توسط چند صدا نیست، بلکه به 
معنای اندیشه های مختلف است. مهریزی با بیان اینکه نپذیرفتن تکثر 
در پنج قالب قهر، فحش، توهین، نفرین و دعوا خود را بروز می دهد، 
تأکید کرد: تاش کنیم تکثر را در فکر و عمل ترویج کنیم و به پنج 

شیوه مذکور متوسل نشویم.
در سخنان  از حضار  تشکر  امام ضمن  یادگار  دیدار  این  پایان  در 
و جمهوری  عزیز  اسام  »اگر  که  امام  جمله  این  به  اشاره  با  کوتاهی 
شکست  به  و  بخورد  سیلی  و  شود  کشیده  انحراف  به  نوپا،  اسامی 
منتهی شود، خدای نخواسته، اسام، برای قرن ها، به طاق نسیان سپرده 
امام را به گونه ای به عنوان محور  باید  می شود« تأکید کرد: همه ما 
وحدت در جامعه اسامی مان حفظ کنیم که تمام قومیت ها، مذاهب 
و جناح های سیاسی گوناگون بتوانند خود را در آیینه آن ببینند؛ گرچه 

جلوگیری از مصادره امام ممکن است هزینه هایی را در پی داشته باشد.

منبع: آفتاب

آیا شیوه های پلیسی برای برخورد با 

بدحجابی مفید است؟

آیت اهلل محمد سروش محالتی در گفت وگویی با روزنامه 
جمهوری اسالمی به بررسی طرح امنیت اخالقی از منظر فقهی 

پرداخته است.

برای  نامحسوس  پلیس  حضور  مساله  روزها  این   
تامین اخالقی جامعه مطرح است، به نظر شما آیا این اقدام 

به لحاظ فقهی توجیهی دارد؟
* فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در هنگام آغاز این طرح، 
موضوع »حفظ عفت عمومی« را مطرح کرده اند، ولی چنین تلقی ای 
ازجهت اخاقی و از نظر فقهی کاما مخدوش است جون عدم رعایت 
نداریم،  حق  شرعا  ما  و  نمی گیرد  قرار  عفتی«  »بی  ذیل  در  حجاب، 
شخصی را که حجاب کامل ندارد را مورد چنین اتهامی قرار دهیم. این 
اتهام، شرعا موجب تعزیر و گاه موجب حد شرعی است. به عاوه بسیار 
غیرمنطقی است که برای برخورد با یک گناه کوچک، از عنوان یک 

گناه بسیار بزرگ استفاده کنیم.
را  بدحجابی  پدیده  با  برخورد  اساسا  شما  نظر  به 

می توان تحت عنوان »تامین امنیت اخالقی« قرار داد؟
* این یک عنوان نه توجیه حقوقی دارد و نه توجیه فقهی. چون 
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اگر مساله ای در قلمرو اخاق قرار دارد، خارج از مسئولیت پلیس است. 
پلیس وظیفه اش برخورد با جرم است نه برخورد با بداخاقی. به عاوه 
معلوم نیست که پلیس می خواهد جلوی مزاحمت های اخاقی دیگران 
را بگیرد که در این صورت هرچند تامین امنیت مطرح است، ولی ربطی 
به اخاق ندارد. یا پلیس می خواهد جلوی تخلف اخاقی خود فرد را 

بگیرد که در این صورت چرا تعبیر »تامین امنیت« را بکار می برند؟
به طور کلی برای من این سوال وجود دارد که آیا لزوم 

حجاب و پوشش یک حکم اخالقی است؟
* نمی توان به طور کلی حجاب را یک حکم اخاقی دانست. حکم 
ناصری  اخاق  در  مثل محقق طوسی  ما  علمای  تلقی  اخاقی طبق 
انسان به زشتی یا زیبایی آن داوری  حکمی است که عقل و فطرت 
طور  این  کلی  طور  به  حجاب  بنده،  نظر  به  کذب.  قبح  مثل  می کند 
نیست. یعنی وجدان و عقل بشر، حکم به قبح و زشتی مکشوف بودن 
موهای سر برای زنان ویا ساق دست انها نمی کند. فکر نمی کنم تاکنون 
هیچ فقیهی لزوم حجاب را از این طریق اثیات کرده باشد. بله، ستر و 
پوشش بخشی از بدن، از نظر خرد همه انسان ها الزم است و در این 
حد، کشف بدن خاف اخاق است ولی بیشتر از آن، لزوم حجاب یک 
حکم فقهی است و جنبه شرعی دارد. لذا عنوان امنیت اخاقی دادن 
به اقداماتی که برای پوشش موی سر زنان صورت می گیرد به لحاظ 
اصطاحات علمی صحیح نیست چون وجوب پوشش در این حد کامل، 

یک حکم شرعی و فقهی است و نه یک حکم اخاقی.
پلیس  فرمانده  گفته  طبق  وبه  طرح  این  براساس 
خودرو  آن  کنند  حجاب  کشف  خودرویی  اگرسرنشینانی 

متوقف می شود آیا این کار با ضوابط فقهی انطباق دارد؟
چون  بداند  جایز  و  مشروع   را  کار  این  نمی تواند  فقهی  هیچ    *
مجازات باید متوجه شخص مجرم باشد لذا معنی ندارد که برای جرم 
یک سرنشین راننده خودرو مجازات شود! ممکن است خانمی که کشف 
او را  راننده خودرو   باشد و اصا  حجاب در خودرو کرده یک مسافر 
نشناسد! ممکن است راننده به او اعتراض کرده واصا به این کار راضی 
نباشد! چطور می توان راننده را مقصر دانست؟ از طرف دیگر این گونه 
مجازات به معنای آن است که هر راننده خودرویی برای اینکه  وسیله 
نقلیه اش را توقیف نکنند به هروسیله ای که شده باید جلوی کشف 
فرضا   ثالثا  شود!  مجازات  خودش  مبادا  تا  بگیرد  را  سرنشین  حجاب 
راننده خود دراین باره مقصر باشد مگر الزاما او مالک خودرو است اگر 
فرد دیگری مالک است چرا او باید با توقیف ماشین مجازات شود؟ مگر 
پدری که خودروش را به فرزندش سپرده است او جرمی مرتکب شده 

است؟ من مطمئنم که حضرات فقهای بزرگ هرگز چنین کارهایی را 
مشروع نمی دانند.

برای توجیه فقهی این اقدام پلیس گفته می شود که 
پلیس وظیفه اقدام در برابر » جرم مشهود« دارد و مواردی 

ازقبیل بدحجابی ازجرایم مشهود است همین طور است؟
* بله در مواردی پلیس حق برخورد با جرم مشهود را دارد ولی 
مقصود این است که اگر جرم علنی باشد وپلیس هم در صحنه وقوع 
جرم حضور داشته باشد اقدام به جلوگیری از جرم و یا برخورد با مجرم  
ویا دستگیری مجرم می کند ولی دراین طرح موضوع چیز دیگری است 
پلیس در برابر جرم مشهود هیچ اقدامی برای جلوگیری از وقوع جرم 
ندارد او فقط شماره خودرو را ثبت می کند تا بعدا خودرو توقیف شود این 
کار خارج ازبحث برخورد با جرایم مشهود است. وقتی در این طرح گفته 
شده که مامورین حق هیچ گونه برخوردی با راننده خودرو را ندارند و 
حتی نمی توانند به او تذکر دهند یعنی کار آنها  برخورد با جرم مشهود 
نیست اساسا گماردن مامور مخفی برای جرم مشهود یک تناقض است. 
اگرموضوع جرم مشهود است پس باید پلیس علنی و رسمی باشد و با 
حضور خود  جلوی آن مجرم را بگیرد. این تناقضات نشان می دهد که 

این طرح به شکل کامل ودقیق مورد بررسی قرارنگرفته است.
دراین طرح مساله استفاده ازمأموران نامحسوس هم 
با معیارهای اسالمی  ازاین شیوه  آیا استفاده  مطرح است 

واخالقی سازگاراست؟
* مأموران نامحسوس درنطام حقوقی جایگاه خاصی دارند مثًا 
انجام  مخفیانه  شکل  به  جرم  وقوع  که  جاسوسی   مانند  درجرایمی 
به شکل  وبراندازی که آن هم  امنیت  اقدامات ضد  ویا مثل  می گیرد 
غیرعلنی است چاره ای جزاستفاده از مأموران نامحسوس نیست ولی 
درجرایم خاف عفت مامور غیر علنی وغیر قابل شناسایی درفقه وحقوق 
سابقه ای ندارد بخصوص اگر این افراد بخواهند وارد حریم خصوصی 
افراد شوند و کارشان تفتیش جرایم خاف عفت باشد مصداق تجسس 
حرام است. ولی درخصوص بدحجابی استفاده ارمأموران مخفی دارای 
شهروندان  درمیان  وبدگمانی  سوظن  شیوع  مفسده  این  است  مفسده 
است وموجب آن می شود که اطمینان خاطر ازمردم سلب شود. واین 
برخورد  برای  که  است  ای  فلسفه  دربرابرآن  اجتماعی  عوارض  گونه 
امنیت روانی واخاقی  ایجاد  ا گر ما درصدد  با جرم وجود دارد چون 
آسیب  واخاقی  روانی  امنیت  به  مخفی  مأموران  این  با  ولی  هستیم 
می رسانیم این هم دلیل دیگری است که این طرح دارای تناقض است 
وعملکرد آن برخاف ظاهر آن است. ولی درخصوص این طرح مامور 
مخفی گذاشتن واورا ضابط قضایی قرار دادن یک مشکل جدی دیگر 
ازنظر فقهی دارد از نظر موازین فقهی کسی که حکمی بر علیه دیگری  
صادر می کند به عنوان قاضی ویا آن حکم را به عنوان مامور و ضابط به 
اجرا می گذارد دارای مسئولیت است ومحکوم علیه می تواند وحق دارد 
در فرض خطا یا تعدی برعلیه او شکایت کند و اقامه دعوی نماید. ولی 
در این طرح نیروی انتظامی به دلیل اینکه مامور مخفی است و شخص 
لذا  است  داده  گزارش  علیه  بر  کسی  چه  که  نمی داند  علیه  محکوم 
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درصورتی که گزارش را غیر واقعی بداند به دلیل آنکه هویت گزارش 
دهنده را نمی داند و مامور مخفی است ازحق شکایت برعلیه او محروم 
اینکه شرعا اشکال دارد خود زمینه فساد  می گردد. این کار عاوه بر 
هم بوجود می آورد چون مأموران را در یک قلمرو بی مسئولیت قرار 
می دهد وبهّ آنها اطمینان می دهد که هیچ یک از شهروندان نمی توانند 

اعتراضی متوجه آنها بکنند.
بد  پدیده  مقابل  در  اسالمی  دولت  کلی  طور  به  اگر   
بین  صورت  دراین  ندارد  مسئولیت  حجابی  بی  یا  حجابی 

دولت دینی و دولت سکوالر چه فرقی وجود دارد؟
* قطعا  دولت اسامی درقبال مسائل اخاقی و شرعی مسئولیت 
دارد و نمی تواند در برابر چنین موضوعاتی بی تفاوت باشد این مقدار 
دولت  که  است  این  مشکل  همه  ولی  نیست  اشکال  و  تردید  جای 
اگر  کند؟  برخورد  مشکل  با  می خواهد  روشی  و  شیوه  چه  با  اسامی 
این است  قرار گیرد شرط آن   از منکر  این مساله تحت عنوان نهی 
که اقدامات مفید و مؤثر باشد. شرط دیگر آن است که مفسده نداشته 
باشد این شروط را همه فقها قبول دارند ولی آیا واقعًا شیوه های پلیسی 
برای برخورد با منکراتی مانند بدحجابی مفید است؟ اوال وضع کنونی 
جامعه ازیک طرف و طرحهای مختلف نیروی انتظامی که هرچند یک 
بار تغییر پیدا می کند نشان می دهد که مفید ومؤثر بودن این اقدامات 
جای تردید دارد. به عاوه شرط عدم مفسده مطرح است یعنی عوارض 
و پیامدهای منفی این اقدامات باید ارزیابی شود. یک نگرانی جدی این 
است که مبادا با این طرح ها افراد حجاب گریز به افرادی حجاب ستیز 
تبدیل شوند یعنی افرادی که عما تقیدی ندارند واهل مسامحه هستند 
تبدیل شوند و صف  افرادی مخالف حجاب  به  تند  برخورد های  دراثر 
بندی جدیدی اتفاق بیفتد تحلیل این عوارض خارج از وظیفه علماست 
و جامعه شناسان  باید مورد تحقیق قرار دهند. ولی آیا جامعه شناسان 
و جرم شناسان و روان شناسان دراین موضوعات فضای کافی برای 

تحقیق و برای اظهار نظر در اختیار دارند؟
آیا به لحاظ فقهی این امکان وجود ندارد که احکامی 
به  موظف  دولت  و  دربیاید  قانون  صورت  به  حجاب  مانند 

اجرای آن باشد؟
* بله این ظرفیت در احکام اجتماعی اسام وجود دارد ولی نکته 
ای که در تقنین باید رعایت شود این است که قیود شرعی حکم در 
قانون هم ذکر شود و البته در بسیاری از موارد این کار دشواری است 
اماء  و  حرائر  حجاب  بین  شرعی  ازنظر  حجاب  مساله  همین  در  مثًا 
بین  تفاوت است  زنان مسلمان وغیر مسلمان  بین حجاب  فرق است 
حجاب زنان جوان وسالخورده فرق است ولی آیا در قانون می توان این 
تفاوتها را لحاظ کرد؟ واگر قانون به این ظرافت ها توجه نشود آیا بازهم 
قانون منطبق با اسام خواهد بود مثًا درباره زنان سالخورده  قرآن به 
صراحت حجاب آنها را سبکتر دانسته است: » فلیس علیهن ان یضعن 
ثیابهن« ) آیه 60 سوره نور( لذا فقهایی مانند شیخ انصاری و فقهای 
استفاده  از » خمار « و » جلباب «  آنها می توانند  اند  معاصر فرموده 
نکنند. شهید مطهری در کتاب مساله حجاب برداشتن روسری را برای 

آنها جایز دانسته است البته آنها هم حق » تبرج « ندارند. ولی آیا این 
ارفاق های شرعی در قانون هم دیده شده است و مأموران هنگام ثبت 
شماره خودرو به آن توجه می کنند؟ به خاطر دارم که درسال 58 وقتی 
حضرت امام خمینی در قم بودند یک خبرنگار معروف ایتالیایی به نام 
خانم فاالچی با ایشان مصاحبه کرد ونسبت به حجاب اعتراض داشت 
امام به او فرمودند برای زنانی در حدود سن وسال شما چنین الزامی 
وجود ندارد. این مصاحبه در صحیفه امام به چاپ رسیده است وگمان 

می کنم این خانم آن موقع پنجاه ساله و بدون تبرج بوده است!
مشکل اصلی در بحث حجاب در کجاست؟

* نمی دانم مقصود شما از مشکل اصلی چیست؟ یعنی چه کسی 
مطلوب  نا  ویا وضع  است؟  مقصر  موجود  پیدایش وضع  در  نهادی  یا 
باشد سوال  مطالب  این  منظور  اگر  است؟  عواملی  ازچه  ناشی  کنونی 
شما جنبه اجتماعی دارد و باید کارشناسان مربوط به آن پاسخ دهند و 
چنین مباحثی در قلمرو تخصص بنده نیست ولی اگر به لحاظ اسامی 
یا فقهی  به مساله حجاب نگاه کنیم درباره این موضوع دو مساله وجود 
دارد یکی مقدار و کمیت پوشش و دیگری کیفیت و چگونگی پوشش 
. البته مسئله دوم اهمیت بیشتر دارد چون اسام درمواردی که نسبت 
به مقدار پوشش  ارفاق یا تسامح دارد مثل زنان سالخورده نسبت به 
کیفیت پوشش همانها ارفاق ندارد چون تبرج برای آنها هم ممنوع است 
مشکل جدی فعا این است که تا حدودی جنبه اول یعنی مقدار پوشش 
را کنترل و مهار کرده ایم ولی جنبه دوم که مهم ترا ست یعنی تبرج  و 
تحریک آمیز بودن پوشش و آرایش از کنترل خارج  است والبته فساد 
اخاقی و اجتماعی دومی به مراتب بیشتر است  شاید الزام و فشار بر 
رعایت جنبه اول مو جب طغیان نسبت به جنبه دوم شده است ولذا 
در کشورهایی که آن فشار وجود ندارد این عکس العمل تبرج هم به 
این گستردگی نیست فکر می کنم که باید برای تبرج چاره اندیشی کرد 

وآن را مهم تر از رعایت کمیت پوشش ورعایت کامل آن تلقی کرد.

انتقاد واعظ مشهور تهران از وضعیت مداحی در کشور

 مردم بیرون از مراسم موج می زنند تا واعظ هرچه زودتر برود و 
به جای او مداح بیاید!

کرده  انتقاد  ایران  در  مداحی  وضعیت  از  انصاریان  حسین  شیخ 
است؛ او که در چهاردهمین همایش تکریم بانوان قرآن پژوه در سالن 
همایش های برج میاد تهران سخن می گفت با انتقاد از پیشی گرفتن 
آسیب  این  گفت:  حوزه،  درس دیده  وعاظ  به  نسبت  مداحان  جایگاه 
برای  حوزه دیده  و  درس دیده  واعظ  یک  وقتی  که  است  سنگینی 
سخنرانی در محفلی در تهران دعوت می شود، مردم بیرون از مراسم 

موج می زنند تا این واعظ هرچه زودتر برود و به جای او مداح بیاید«.
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انصاریان با طرح این پرسش که چرا دین ما مداح محور شده است؟ 
افزود: مداحی خوب است، اما چه مقدار؟ مداح چقدر می تواند مردم را با 
قرآن آشنا کند؟ جایگاه مداحی در کشور نباید این گونه باشد که فضا، 

یک عالم درس خوانده را دفن کند و شعر را جای آن بگذارد. 
منبع: شرق

موافقت شورای نگهبان با برابری دیه زن و مرد

برابری دیه زن و مرد که پیشتر در الیحه بیمه شخص ثالث مطرح 
شده بود به تایید شورای نگهبان رسید. به گزارش انتخاب، سخنگوی 
برابری دیه زن و  اقتصادی مجلس شورای اسامی گفت:  کمیسیون 
مرد پیشتر در الیحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود و خوشبختانه 
نگهبان  عبارتی، شورای  به  کرد؛  تأیید  را  این الیحه  نگهبان  شورای 
برابری دیه زن و مرد را تأیید کرده است. وی افزود: توجیه ما در باره 
خانواده  بانوان سرپرست  از  برخی  بود که  این  مرد  و  دیه زن  برابری 
هستند و زمانی که دچار حادثه می شوند و از بین می روند،  بازماندگان 
آنها به مشکل برمی خورند. زارع تاکید کرد :  پس از اجرای قانون بیمه 
اباغ  دولت  به  موضوع  این  نگهبان،  شورای  نظر  با  و  ثالث  شخص 

می شود و 15 روز پس از اباغ قابل اجراست. 
منبع: واحد مرکزی خبر

اثرات تخصیص بودجه حکومتی به حوزه های علمیه

»بودجه  عنوان  تحت  هر ساله  که  بودجه ای  احمدیان :  ابراهیم 
و  درشت  می شود،  پرداخت  و  تصویب  مجلس  و  دولت  در  فرهنگی« 
ناچیز  را  آن  کشور  مقام های  برخی  هم  باز  هرچند  است  توجه  قابل 
می شمارند و مبالغی بیشتر طلب می کنند. امسال در گیر و دار تحریم ها 
اقتصادی مردم و دولت، چند هزار میلیارد تومان  و مشکات مالی و 
به  بودجه  این  درباره  متعددی  سوال های  یافت.  اختصاص  امر  بدین 
ذهن می رسد و وظیفه اهل فرهنگ و هنر است که کیفیت و کمیت 
تخصیص و پرداخت این بودجه را هر ساله بررسی و نقد کنند تا این 
این  در  نگارنده  شود.  نزدیکتر  خود  اهداف  به  سال  به  سال  بودجه 
که  بودجه ای  احتمالی  اثرات  برخی  به  دارد  سعی  مختصر  یادداشت 
چند سالی است در قالب بودجه فرهنگی به حوزه های علمیه کشور و 
مؤسسه های وابسته و مراکز آموزشی و پژوهشی اقماری حوزه علمیه 

آیت الل مرتضی مطهری  بیندازد.  اختصاص می یابد، نظری گذرا  قم 
هنگامی که روحانیت شیعه را با روحانیت اهل تسنن مقایسه می کند، بر 
استقال مالی روحانیت شیعه از دولت ها به عنوان یک مزیت و برتری 
دست می گذارد. او معتقد است که تأمین بودجه روحانیت از سوی مردم 
و متکی نبودن این نهاد به کمک های حکومتی، توانمندی ویژه ای به 
آن داده است و از این رو است که روحانّیت ما یک نهاد فراحکومتی و 
همواره منتقد دولت ها بوده است. البته در عوض، اتکا بر بودجه مردمی 
آفتی دارد و آن عوام زدگی است. عوام زدگی به این معنا است که ممکن 
است گاه روحانیت از سر اجبار در مقابل برداشت عوامانة مردم از دین، 
سکوت کند و وظیفه خود را در چنین موضوعاتی به انجام نرساند. در 
او به سبب  را دارد.  این وضعیت  مقابل، روحانیت اهل تسنن، عکس 
اتکای مالی به حکومت، ناچار است با دولتها و حکومت ها کنار بیاید 
و برای بقای خود، سرپیچی حکومت از آموزه ها و شریعت اسامی را 
نادیده بگیرد یا حتی گاه آن را توجیه و تایید کند. این سخن آیت الل 
مطهری در غایت درستی است اما به نظر می رسد که اثرات وابستگی 
حوزه های علمیه شیعه یا سنی به بودجه حکومتی بیش از این ها است 

و در اینجا به دو مورد آن اشاره می شود:
1ـ اگر نظریه برخی اندیشه مندان و فیلسوفان اجتماعی را بپذیریم 
که بنابر آن، میان قدرت و معرفت مناسباتی هست، به نظر می رسد که در 
آینده جهت گیری در مسئله یابی و نیز خروجی فرآیند نظریه پردازی و تولید 
علم در شاخه های مختلف علوم اسامی و از همه مهمتر: افتاء فقهی، که 
عمده آن تاکنون در اختیار حوزه های علمیه و دانش آموختگان آن بوده 
است، دچار دگرگونی هایی شود. در این صورت نه تنها نقش روحانیت 
در نظارت و نقادی رفتار حکومتها کمرنگ خواهد شد بلکه به احتمال، 
حکومتها از گذر تامین بودجه حوزه های علمیه، اراده خود را در عرصه 
معرفت بر آنها تحمیل می کنند. این مسئله ای شایان بررسی است که آیا 
سازمانی که بودجه حکومتی دارد، می تواند جهت گیری تولیدی مستقلی 

از  حکومت ـ یعنی مرکز تخصیص بودجه ـ داشته باشد؟
2ـ قرن ها است که بخش عمده بودجه مالی روحانیت شیعه از گذر 
کمک های مردمی تأمین می شود. این موضوع باعث ایجاد پیوندهایی 
طول  در  که  است  پیوند  این  گذر  از  است.  شده  مردم  و  حوزه  میان 
قرنها مکانیزم های ویژه ای برای انتقال مسئله های مهم عرصه عمومی 
اجتماع به حوزه علمیه پدید آمده و بدین طریق، برای آنها چاره یابی 
و نظریه پردازی دینی و شرعی شده است. وابستگی مالی روحانیت به 
مردم چنان که این آفت را داشته که گاه روحانیت را )بنابر آنچه آیت 
هم  را  مثبت  اثر  این  کرده،  دچار  زدگی  عوام  به  گفته(  مطهری  الل 
روند مسئله یابی ها  در  و عامه مومنان  نیازهای عینی مردم  داشته که 
ماحظه  و  بوده  دخیل  آن  جز  و  کامی  فقهی،  چاره اندیشی های  و 
شده است. اینک با کم شدن وابستگی روحانیت به مردم، آیا مکانیزم 
جدیدی برای رفع این نقیصه در دست ایجاد است و آیا راهی هست که 

این ارتباط به گونه ای دیگر حفظ شود؟
می آفریند.  فرهنگی  مسئولیتهای  فرهنگی،  بودجه  پرداخت  3ـ 
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ناچار است در قبال بودجه فرهنگی که دریافت می کند،  حوزه علمیه 
در همان عرصه فرهنگ پاسخگو باشد و این در حالی است که بودجه 
دریافتی حوزه بیشتر)یا دست کم بخشی کان از آن( در کارهای علمی 
و پژوهشی و امور رفاهی طاب مصرف می شود. به عبارت دیگر، این 
هم یک مسئله مهم است که چرا بودجه فرهنگی که باید صرف امور 
و  علمی  مراکز  چرا  و  می شود  هزینه  دیگر  اموری  در  شود،  فرهنگی 
پژوهشی بودجه ای را دریافت کنند که نمی توانند پاسخگوی آن باشند.
منبع: دین اناین

 

»انسان« در تیررس فاشیسم مذهبی

عـراق  اخبـار  معـز:  بهشـتی  رضـا 
نگران کننـده و هشـداردهنده اسـت و فاجعه ای 
بـرای تمامـی منطقـه درحـال شـکل گیـری  
اسـت. تحلیل عملیات »داعش« با کارشناسـان 
سیاسـی  منطقه اسـت، من اما از منظـر و روزنی 

دیگـر تأمـل می کنـم.
 تاریـخ قـرن بیسـتم انباشـته از منازعاتـی 

اسـت کـه »توتالیتاریسـم« فصـل مشـترک غالـب آن منازعـات اسـت. 
جهـان بـه دو اردوی دمکراتیـک و توتالیتـر تقسـیم می شـد و دولـت بـه 
مفهـوم مـدرن آن، ظرفـی بـرای نمایـش دو اردو بـود. بگمانـم امـروز و 
دقیق تـر از آغـاز ایـن هـزاره، مـا در آسـتانه تقسـیم نویی ایسـتاده ایم که 
بـر سـر »حقـوق ذاتی انسـان« اتفـاق افتاده اسـت. جهـان امروز بر سـر 
دفاع از »حقوق ذاتی انسـان« دوپاره شـده اسـت. یک سـوی آن کسـانی 
ایسـتاده اند کـه از حقـوق ذاتـی انسـان فراتر از هـر تعلقی دفـاع می کنند 
و سـوی دیگـر کسـانی اند کـه مطلـق »ذات دینـی« و »امرقدسـی« را 
بـاالی هـر پدیده انسـانی می نشـانند. امروز دیگـر نمی توان چـون کارل 
پوپـر پـای افاطـون، هـگل و مارکـس را به میان کشـید و بـه بهانه نقد 
توتالیتاریسـم سیاسـی آنهـا را محاکمـه کـرد و یـا در دفاعی اشـپنگلری 
تمامیـت تمـدن غـرب و لیبرالیسـم آن را کوبیـد، میـدان نزاع وسـیع تر و 
دقیق تـر و بـر سـر ذاتیات اسـت. امروز نزاع یا بر سـر دفـاع از حقوق ذاتی 
انسـان و یا تفسـیر ارتدکسـی و ذاتی از دین است. تفسـیری که ذات دین 
را بـی کـم وکاسـت بر هـر پدیده انسـانی مقدم می شـمارد و حاضرسـت 
فـوج آدمیـان را بـه قربانـگاه آن تفسـیر ببـرد. »دولت« در مفهـوم مدرن 
آن دیگـر ظـرف اردوگاه ذات گرایـاِن دین بـاور نیسـت که محملی اسـت 
برنـگ خافـت برای نمایـش هوس های مقـدس جماعتی که از انسـان 
تصویـری انتزاعـی و مه آلـود دارند. در این سـوی همه کشـورهای جهان 
کـه انسـان و حقـوق او را برتـر از هـر مصلحـت مطلق دینی می نشـانند 
جـای دارنـد و در آن سـوی هـر گـروه دیانـت پیشـه  بی دولت و بـا دولتی 

کـه برای پاس داشـت مطلق قداسـت های دینی، انسـان را بـه دهلیزهای 
تاریک قرون وسـطی می کشـاند و او را شـادمانه سـر می بُرند. حقوق ذاتی 
انسـان بـا هـر »امر قدسـی« بر سـر قهر نیسـت و کـدام دین اسـت که 
از کرامـت و حقـوق انسـان سـخن نگویـد و دفـاع نکند. این تفسیرسـت 
کـه بـر قامت امور قدسـی جامه خشـم یا مهـر می کند. بریـن مبنا جهان 
امـروز نـه صحنـه نـزاع ادیان کـه عرصـه جـدال تفسـیرهای رحمانی و 
یـا تندروانـه و مطلـق از دیـن اسـت و از همیـن روسـت که طایفـه ای از 
متدینـان، آمـاج خونریزی و سـبعیت سـلفیون و تکفیریان مذهبی اسـت. 
امـروز و بـا ظهـور پدیده هـای جنایت پیشـه ای چـون »داعش« شایسـته 
اسـت جهـان بـه هـر نـدای دینـی انسان سـتیزی حساسـیت و واکنـش 
نشـان دهـد و صـف مدافعـان حقـوق ذاتـی انسـان از هـر دیـن و قوم و 
ملیتی فشـرده شـود. دریـن میان فرقی میـان تمایات افراطی اسـامی، 
مسـیحی و یهـودی نیسـت و هرنوع تنـدروی آیینـی می تواند کشـت زار 
باشـد.  القاعـده  و  »انسان سـتیزی« و زهـدان داعـش  بـرای  مناسـبی 
کشـورهای اسـامی درین میانه بـا اردوگاه غرب خصومتـی اصیل ندارند 
و می تواننـد صف واحدی تشـکیل دهند مشـروط به آنکـه ریاکاری غرب 
در تخم ریـزی جنبـش سـلفی در جهـان و دفـاع از زرادخانه های انسـانی 
و مالـی آنهـا متوقف شـود. ازیـن منظر غرب خـود پشـتیبان اول جنبش 
لجام گسـیخته فاشیسـتی با ماسـک دین در منطقـه خاورمیانه اسـت. از 
دیگرسـو، رشـد جریان هـای سـلفی و افراطـی یکـی از اولیـن میوه های 
دوری شـهروندان از سیاسـت و بیگانگـی آنـان بـا وظایـف مدنی اسـت. 
هـر دولتـی کـه بـرای گسـترش و تحکیـم بامنـازع قـدرت خـود دیوار 
بی اعتمـادی می افـرازد و دسـت شـهروندان را از حوزه هـای مدنـی کوتاه 
می کند و آنان را از مقام یک شـهروند هوش مند کنشـگر نقاد و مسـئول 
بـه موجوداتـی مطیـع و مریـد یـا منفعـل فرومی کاهـد، میـدان را بـرای 
شـکارچیان مذهبـی فاشیسـت می گشـاید. امـروز جهـان بـا »فاشیسـم 
مذهبـی« روبروسـت کـه در فضـای »جهل مقـدس« و با ابزار رسـانه ای 
تمـدن جدید بدنبـال بازتولید جامعه ای بدوی اسـت. جامعـه ای که گردن 
هزاران انسـان را با شـعارهای مقدس به تیغ تیز می سـپارد و با سـرهای 
آنـان هلهلـه می کنـد و بـرای تمام دسـتاوردهای تمدن بشـری پشـیزی 

ارزش قایل نیسـت.
ایـران مـا امروز درسـت در میانه آتش اسـت و پیرامـون مرزهای آن 
شـعله های آتـش سـلفی روبـه فزونی اسـت. امـروز از همه جـای جهان و 
از همیـن محـات مسـکونی در اروپـا جوانانی سـرخورده، تحقیرشـده و 
کینه تـوز بـرای بازتوانـی »امپراتـوری جهل مقـدس« به منطقـه می روند 
و نـزاع شـیعه و سـنی تنها بهانـه ای بـرای حاکمیت هوس هـای مقدس 
و کـور اسـت. گنـاه غـرب در هویت جویـی ایـن دسـته از مسـلمانان کم 
نیسـت. توهـم دسـت یابی بـه آرمـان و عدالـت اسـامی، آنـان را بـه 
طعمه هـای ارزانـی در نـزاع خاورمیانـه بدل کرده اسـت. کارزاری انسـانی 
درگرفتـه اسـت کـه فراتر از عقده های تاریخی شـیعه و سـنی اسـت ولی 

ایـن دو طایفـه بـزرگ اسـامی اولین قربانیـان ایـن کارزارند.
منبع : دین اناین
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دو دیدگاه شهید بهشتی:  

مخالفت با فشار بر متهم و دفاع از ریاست جمهوری زنان

متن زیر، بخشی از خاطرات مرحوم 
مهندس عزت ا... سحابی از سال نخست 
پس از پیروزی انقاب اسامی است. در 
این بخش، اشاراتی به دیدگاههای شهید 
دارد که می تواند  بهشتی  الل دکتر  آیت 
در  کامل  )متن  باشد.  جذاب  و  خواندنی 

اندیشه پویا شماره 8(.
در بهار سال 1358، آقای مبّشری، 
انقاب در  بود. شورای  وزیر دادگستری 
و  انقاب  دادگاه های  کار  نحوه  درباره ی  موقت  دولت  اعتراضات  پی 
اعدام ها، به بنده مأموریت داد که اّواًل مسئله ی دادگاه ها و آرای صادر 
شده را تعقیب نمایم و ثانیًا شکایت هایی را که از درون زندان می رسید، 
پیگیری نمایم. در خردادماه همان سال، به اتفاق آقای مبّشری نزد امام 
رفتیم و گفتیم عدالت و انصاف در فرهنگ اسامی ما باید اصل باشد. 
مرتکب  جرائمی  چه  اگر  می آورند،  و  می کنند  دستگیر  که  را  کسانی 
شده اند، جرم همه یکسان نیست، پس مجازات همه هم نمی تواند به 
رسیدگی  این ها  همه ی  به  تناسب،  به  است  خوب  باشد.  اندیشه  یک 
بلکه  آزاد کرد،  باید  را  نه همه  اعدام کرد و  را می شود  نه همه  شود، 
مجازات باید به تناسب جرم باشد. این را هم مطرح کردیم که مسئله 
اعدام 21 نفر از وابستگان رژیم گذشته، تا چه اندازه، ناراحتی و بدبینی 
ایجاد کرده است. امام در یادداشت کوچکی که با خط خود نوشت و 
شد:  یادآور  کرده ام،  حفظ  را  خط  دست  آن  هنوز  من  و  نمود  امضاء 
»اواًل مجازات اعدام تنها برای کسانی است که دست در خون مردم 
ثانیًا  آنان ثابت و مسلّم شده باشد.  داشته اند یا خیانت و وطن فروشی 
حکم اعدام که از طرف قاضی صادر می شود، مستقیمًا نباید اجرا شود؛ 
بلکه این حکم باید به کمیته دیگری در مرکز یا قم ارجاع شود و اگر 
محل  در  تهران  انقاب  دادستانی  روز،  آن  در  شود.«  اجرا  شد،  تأیید 
زندان قصر بود و دادستان انقاب تهران، سید رضا زواره ای و دادستان 
کل هم آقای هادوی بود، آن ها بر سر نحوه ی رسیدگی به پرونده ها و 
بازجویی از متهمین اختافاتی داشتند. بارها از طرف شورای انقاب با 
پیدا  تا ریشه ی اختافات  آقای زواره ای صحبت کردم  آقای هادوی و 
شود، آقای هادوی فردی عاقه مند و دلسوز برای انقاب بود و در عین 
حال، وقتی در مورد مسائل مطرح شده از وی جویا شدیم، با ماحظه 
و احتیاط گله های خود را از آقای زواره ای مطرح می کرد ولی هنگامی 
که نزد آقای زواره ای رفتیم، با صراحت ناسزا می گفت و هادوی را متهم 

می کرد و حتی به او فحش می داد! آن طور که ما فهمیدیم، حرف های 
آقای زواره ای منصفانه نبود. از طرف دیگر، شکایاتی از درون دادستانی 
مجموعه  می رسید.  بود  متمرکز  قصر  زندان  در  که  مرکزی  انقاب 
محققین زندان قصر از ایشان شکایت داشتند. بچه های انقابی،  اعم 
از مجاهدین و انقابیون تندرو خط امام، به عنوان بازجو در دادستانی 
کار می کردند و به آن ها محققین گفته می شد. من چندین جلسه، در 
جلسه  چند  از  بعد  بشنوم،  را  ایشان  حرف  تا  یافتم  حضور  آنان  میان 
از  تا  این جلسات دعوت کردیم  به  را هم،  بنی صدر  و  بهشتی  آقایان 
نزدیک با آنان برخورد داشته باشند. متأسفانه، کار دادستانی و رسیدگی 
و  نمی گرفت  انجام  ضابطه مند  زواره ای  آقای  مجموعه  در  جرائم  به 
هدف ما هم سامان دادن به این وضع بود. آقای نقوی که خود فردی 
و سخن گوی  سردسته  عنوان  به  بود،  قضائیه  قوه  عضو  و  حقوق دان 
محققین صحبت می کرد. آن ها همگی از اخاق و رفتار و روش های 
سازمان  عضو  که  هم  خاکسار  آقای  داشتند.  شکایت  زواره ای  آقای 
مجاهدین بود، بسیار فّعال بود و صحبت می کرد. بعدها هم به عنوان 
مجاهد اعدام شد. در یک جلسه که آقایان بهشتی و بنی صدر حضور 
آنان  از  آقای بهشتی  بودند،  اتاق نشسته  تا دور  داشتند، محققان دور 
پرسید: »نحوه بازجویی های شما چگونه است؟ آیا برای به دست آوردن 
مدرک شکنجه می دهید؟« یکی از مجاهدین گفت: »متهم من تیمسار 
برنجیان بود.« ما فهمیده  بودیم که احتمااًل وی عاوه بر ریاست نیروی 
هوایی، عضو سی آی اِی نیز هست و معروف بود که هفته ای یک بار، 
با شاه غذا می خورد. بازجو که از مجاهدین بود، ادامه داد: »من برای 
به دست آوردن مدرک و اطاعات درست از او مجبور شدم 36 ساعت 
به طور مداوم از وی بازجویی کنم و اجازه خوابیدن به او ندادم؛ ولی 
در تمام این مدت، خود نیز تحت فشار عصبی بودم و اصًا نخوابیدم!« 
آقای بهشتی گفت: »همین کار را نیز دیگر نکنید. همین قدر هم فشار 
نیاورید.« من سخن آقای بهشتی را غیرصادقانه ارزیابی نکردم و هنوز 
هم همین نظر را درباره ی او دارم]...[ در مجلس تصویب قانون اساسی 
هم آقای بهشتی در پاسخ آقای مشکینی که می گفت: »اگر جان کسی 
در خطر باشد و او از محل یا زمان یا نحوه ترور با خبر باشد هم، آیا نباید 
به زور او را به حرف آورد؟« گفت: »حتی به قیمت جان اشخاص هم، 
نباید بگذاریم این شیوه ی غیرانسانی باب شود.« پیشنهاد آقای بهشتی 
برای پیش نویس قانون اساسی طرح قانون اساسی پس از تصویب، از 
سوی دولت به شورای انقاب ارائه شد. از  اواسط اردیبهشت 1358 
اساسی  قانونی  پیشنهادی  متن  انقاب،  شورای  در  خردادماه  اواخر  تا 
مورد بررسی جّدی و عمیق قرار گرفت و تغییرات نسبتًا مهمی هم در 
اقتصادی  تغییراتی هم در زمینه ی اصول  آمد. مهم ترین  به عمل  آن 
قانون اساسی بود که تا حدودی چپ گرایانه تر شد. به عنوان نمونه، در 
مورد مالکیت، اساس مالکیت را بر کار قرار دادند که همین مسئله، در 
آن دوران، مورد اعتراض مجامع روحانی و غیرروحانی قرار گرفت ]...[. 
یکی از تغییرات مهمی که در شورای انقاب در طرح پیشنهادی قانون 
شرایط  خصوص  در  بهشتی  مرحوم  پیشنهاد  آمد،  عمل  به  اساسی 
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انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر بود که به پیشنهاد ایشان،  چنین 
قید شد که هر ایرانی مسلمان در انتخابات ریاست جمهوری می تواند 
خود را نامزد کرده و در صورت کسب آرای الزم، رئیس جمهور خواهد 
شد. در این پیشنهاد مرحوم بهشتی قید »مرد بودن« و »شیعه بودن« 
نیامده بود. در مورد نخست وزیر هم همین نظر را مطرح کردند. عدم 
قید مرد بودن و شیعه بودن، به طور آگاهانه انجام شده بود و به دلیل 
بدین  که  جلساتی  در  بهشتی  مرحوم  نبود.  فراموشی  و  سهل انگاری 
منظور در شورای انقاب تشکیل می شد، مطرح می کرد که به چه دلیل 
»زن نمی تواند رئیس جمهور شود؟ در حالی که ما مدرک داریم زن 
حق قاضی شدن را هم دارد.« تغییر دیگری که در متن ارائه شده قانون 
اساسی در شورای انقاب انقاب به عمل آمد، در مورد ترکیب اعضای 
شورای نگهبان بود، در متن ارائه شده، تعداد اعضای شورای نگهبان 
دوازده نفر پیش بینی شده بود که از این تعداد، شش نفر فقیه و شش نفر 
نیز حقوق دان بودند، مرحوم بهشتی با این استدالل که تعداد اعضای 
نشود،  روبه رو  با مشکل  گیری  رأی  هنگام  به  تا  باشد  فرد  باید  شورا 
پیشنهاد کرد که از تعداد فقهای شورای نگهبان، یک نفر کاسته شود؛ 
ولی این قید را هم اضافه کردند که قوانینی به تأیید شورای نگهبان 
می رسد که در میان اکثریت تأیید کننده ی آن قانون، حداقل یک نفر 

از فقها وجود داشته باشد. 

نگاهی به پروژه ایمان؛ نمونه ای از 
هم اندیشی های علمی در دانشگاه های آمریکا

با همکاری  پژوهشی مشترک است که  برنامه  ایمان یک  پروژه 
دانشگاه های وست واشنگتن و بیلور و با حمایت بنیاد تمپلتون برگزار 
می شود. این پروژه سه ساله در طول سال های 2014-2016 در آمریکا 
برای  پژوهشگران  از  تعدادی  گردآوری  آن  از  هدف  و  می گردد  اجرا 

تحقیق در باب زوایای مختلف مسئله ایمان است. 
به  پروژه  این  نخست)2014(،  سال  در  دین آناین،  گزارش  به 
دانشجویان  و  اساتید  از  نفر   12 و  داشت  اختصاص  ایمان«  »سرشت 
در سال  داشتند.  آن شرکت  در  اروپا  و  آمریکا  مطرح  دانشگاه های  از 
دوم)2015(، تمرکز بر »ارزش و ارزیابی ایمان« بود. طی این دوره، 12 
پژوهشگر از دانشگاه های معتبر آمریکا موفق به پذیرش در این پروژه 
از »فضیلت ایمان« اختصاص  شدند. سال سوم )2016( نیز به بحث 
دارد. در این سال، 14 پژوهشگر برای این پروژه انتخاب شدند که در 
آمریکای شمالی،  دانشگاه های  از  پژوهشگر  کنار سیزده  در  دوره  این 
نحو  این  به  دوره  هر  برنامه  دارد.  نیز حضور  ایران  از  پژوهشگر  یک 
برگزار می شود که افراد یک ماه فرصت دارند تا با استفاده از امکاناتی 
که پروژه در اختیار آنها قرار می دهد، در مورد طرح پیشنهادی خود به 

پژوهش بپردازند و حاصل آن را در قالب یک مقاله، ارائه کنند. در این 
بایستی هر هفته، در سه سمینار شرکت کنند.  یک ماه، پژوهشگران 
همچنین هر پژوهشگر نیز موظف به ارائه یک سمینار در باب موضوع 
از  تعدادی  از  برنامه،  بیشتر  هرچه  غنای  برای  است.  خود  پژوهشی 
اندیشمندان برجسته نیز دعوت به عمل می آید، تا هر کدام موضوعاتی 
ارائه کنند. از دیگر نکات قابل توجه در مورد این  را در قالب سمینار 
پروژه، ترکیب پژوهشگران انتخابی است؛ به طوری که افرادی با درجه 
استاد تمامی، دانشیاری، استادیاری، پسادکترا و نیز دانشجوی دکترا، در 
کنار هم قرار می گیرند و پژوهشگران جوان تر، می توانند از تجربه افراد 
با سابقه استفاده نمایند. همچنین با توجه به اینکه افراد از دانشگاه های 
زمینه  مهیا می شود که شرکت کنندگان،  این  دارند،  مختلفی حضور 
افرادی  اخیر  دوره  در  مثال  طور  به  شوند.  آشنا  متنوعی  ایده های  با 
روچستر،  آریزونا،  بوستن،  پرینستون،  نوتردیم،  چون  دانشگاه هایی  از 
میان،  این  در  که  دارند  حضور  و...  مذاهب  و  ادیان  کلمبیا،  بریتیش 
و  مذاهب  و  ادیان  دانشگاه  دین  فلسفه  گروه  دبیر  سهرابی فر،  وحید 
دانش آموخته حوزه علمیه قم تنها پژوهشگر حاضر در این پروژه است 
که به یکی از دانشگاه های آمریکایی یا اروپایی تعلق ندارد. برگزاری 
دوره های پژوهشی به این نحو، موجب می شود افرادی که در حوزه ای 
خاص، فعال هستند و ایده پژوهشی قابل توجهی نیز دارند، در زمانی 
بپردازند. حاصل  نظر  تبادل  به  و  مکان جمع شوند  در یک  مشخص 
که  می شود  ارزشمندی  مقاالت  ارائه  و  هم اندیشی ها  پروژه ای،  چنین 
می تواند قدمی هر چند کوچک، در موضوع مورد بحث باشد. به نظر 
به  نیز، دست کم در برخی موضوعات، می توان  می رسد در کشور ما 
جای برگزاری همایش های عریض و طویل و صرف هزینه های گزاف، 
چنین پروژه های هدفمندی را برنامه ریزی کرد. پروژه هایی که در کنار 
هزینه به مراتب کمتر، ثمره بیشتری را نیز در بردارد. پروژه هایی که 
بر اساس یک نیازسنجی صحیح و با استفاده از افراد متمحض در آن 

موضوع، می تواند به نتایجی پربار و راهگشا دست یابد.
منبع: دین آناین

شرکت آیت اهلل العظمی بروجردی در تشییع جنازه یهودیان

از نکات جالب در زندگی آیت الل بروجردی نحوه برخورد  یکی 
نقل  بروجردی  علوی  الل  آیت  است.  ادیان  دیگر  پیروان  با  ایشان 
می کند:» برخی از یهودی هایی که االن در بروجرد ساکن  هستند برای 
خود من نقل کردند: در بروجرد تعداد زیادی یهودی زندگی می کردند 
العظمی بروجردی در آن  نیز زندگی می کنند، مرحوم آیت الل  وآالن 
با قبرستان  زمان در بروجرد بودند، محله یهودی نشین شهر بروجرد 
یهودی ها فاصله داشت، در فاصله بین محله یهودی نشین با قبرستان 
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یهودی ها، محات مسلمان نشین واقع شده 
بود. وقتی یک نفر یهودی فوت می کرد، در 
موقع تشییع جنازه اش، باید از محله مسلمان 
برسند،  قبرستان  به  تا  می کردند  عبور  نشین 
به  جهل،  و  ناآگاهی  اثر  در  مسلمان ها  بچه 
آیت  یهودی ها سنگ می زدند. مرحوم  جنازه 
از  را  بچه ها  و  مردم  بروجردی  العظمی  الل 

به  بروجردی  الل  آیت  ندادند.  گوش  آنان  ولی  کردند،  نهی  کار  این 
یهودیان سفارش کرد وقتی کسی از شما فوت شد به من اطاع دهید، 
لذا خودش به محله یهودی نشین می آمد و دنبال جنازه این شخص 
راه می افتاد و تا قبرستان تشییع می کرد. زمانی که آیت الل بروجردی 
همراه جنازه بود، کسی جرات نمی کرد سنگ بزند، و ایشان این کار را 

آنقدر ادامه داد تا این کار بد از ناحیه بچه ها ترک شد«.
منبع : شفقنا

نگاهی به روند فساد پروری اقتصاد ایران
دکتر فرشاد مومنی، استاد دانشگاه و صاحب نظر 

اقتصادی و مدیر موسسه دین و اقتصاد: 

* در سـطح نظـری گفته می شـود که یک 
در هـم تنیدگـی تمـام عیـار بیـن اقتصادهـای 
رانتـی و فسـاد مالی وجود دارد؛ تـا زمانی که در 
ایـن زمینـه هـم -مانند همـه زمینه هـای دیگر 
موثـر بـر سرنوشـت کشـور- تخصـص، علـم و 
ضـرورت برخورد مطالعه شـده و عالمانـه با این 
مسـاله در دسـتور کار قـرار نگیـرد، اسـامی افـراد تغییـر می کنـد، امـا 
مسـاله فسـاد همچنـان بـه قـوت خـود باقـی اسـت. بـه گـواه برخی 
از مصادیقـی کـه ذهـن جامعـه مـا را بویـژه در ده سـاله اخیـر به خود 
درگیر کرده اسـت، به موازات نوسـان در درآمد نفتی، شـاهد تحوالتی 
چشـمگیر در انـدازه مـوارد وقوع فسـاد هسـتیم هـم از نظر وسـعت و 
هـم از نظـر ارزش دارایی هایـی کـه بـه شـیوه های فاسـد جابـه جـا 
می شـوند. آنچـه بـه نظر من بایـد ذهن نظـام کان تصمیـم گیری و 
تخصیـص منابـع مـا را بـه نحـو بایسـته ای به خـود درگیر کنـد، این 
اسـت کـه هـر قـدر ایـن سـهل انـگاری در برخـورد اصولی با مسـاله 
فسـاد در ایـران بـه تاخیر بیفتد و از حد شـعار، تبلیغات و دسـتاویز قرار 
دادن ایـن مسـاله برای هتـک حیثیت یکدیگر و متهم کـردن یکدیگر 
در چارچـوب یـک فضـای سیاسـت زده عبـور نکنیـم، هزینه هـای آن 
بـرای بقای کشـور، مشـروعیت کشـور و نیـز برای عرصه هـای حیات 
جمعـی، سـنگین تـر و بعضا غیـر قابل جبـران خواهد بود. این مسـاله 

فقـط حیطـه اقتصـاد ما را در بـر نمی گیـرد بلکه حیطه هـای فرهنگی، 
اجتماعـی و سیاسـی را هـم به شـدت تحت تاثیـر قرار می دهـد. برای 
اینکـه درکـی از اهمیـت و ضرورت برخورد کارشناسـی و اندیشـیده با 
ایـن مسـاله وجـود داشـته باشـد، ایـن نکته را هـم اضافـه می کنم که 
براسـاس مشـاهده های غیـر قابـل تردید و مسـتندات کافـی می توان 
نشـان داد کـه میـان گسـترش و تعمیـق فسـاد در ایـران بـا مسـاله 

کارایـی اقتصـاد ملـی در هم تنیدگی شـدید وجـود دارد. 
* شـخصًا در مطالعـه ای کـه در تاریـخ اقتصـادی ایـران دوران 
از مهمتریـن  انجـام داده ام، دیـدم کـه یکـی  پسـاانقاب اسـامی 
عوامـل تأثیرگـذار بـر گسـتره و عمـق فسـاد مالـی و از طریـق آن 
تاثیرگـذار بـر سـطح کارآیـی اقتصـاد، نحـوه توزیـع قـدرت در جامعه 
اسـت. در دوره زمانـی نزدیـک به چهل سـاله گذشـته، در هر دوره ای 
کـه توزیـع قدرت متـوازن تر و عادالنه تر بوده اسـت، گسـتره و عمق 
فسـاد به شـکل متناسـب کمتر شـده اسـت و سـطح کارایـی عملکرد 
در اقتصـاد ملـی هـم افزایـش معنـی دار و متناسـبی را بـه نمایـش 
می گـذارد. براسـاس ایـن مطالعـه، عنصـر محـوری در جهـش بـی 
سـابقه فسـاد و ناکارآمـدی در دوره سـال های 1384 تـا 1392 قطبـی 
شـدن سـاختار قـدرت در کشـور اسـت. آن زمـان تحـت عنوان شـعار 
حکومـت یکدسـت، کسـانی بودنـد کـه بـه چنیـن تحولـی می بالیدند، 
امـا اگـر امروز بـه روش علمی و به صـورت غیر سیاسـت زده، کارنامه 
ایـن دولـت یکدسـت بـه نمایـش گذاشـته شـود، مـن معتقـدم کـه 
اکثریـت قاطـع آنهایی که خـود را اصولگـرا می نامند و شـاید صادقانه 
در جسـت وجـوی حکومـت یکدسـت بودند، نتواننـد دیگـر از آن ایده 
حمایـت کننـد. بایـد تاش شـود که این بلـوغ و این شـعور به صورت 
نظـام وار و نهادمنـد در همـه ارکان سـاختار قدرت، آموزش داده شـود 
و عبرت هـای آن بـه مثابـه یـک عنصـر مربوط بـه غیرتمنـدی دینی 
مـا و یـک عنصـر مربـوط بـه شـرافت ملی مـا و یـک عنصـر مربوط 
بـه بقـای نظام جمهوری اسـامی مـورد توجه قـرار بگیرد. این اسـت 
کـه می توانـد بـرای کشـور نجات بخـش باشـد. این در سـطح نظری 
اسـت و بـه نظـر من هیـچ عنصـری به انـدازه توزیـع عادالنـه قدرت 
در ایـران توانایـی تبیینـی در زمینـه چرایـی گسـترش و تعمیق فسـاد 
مالـی نـدارد. در سـطح اجرایـی هـم از آنجایـی کـه در میـان همـه 
نظریـه پردازان توسـعه، ایـن توافق وجـود دارد که سـطح قابلیت یک 
اقتصـاد توسـعه نیافتـه رانتـی برای عبـور از ایـن شـرایط و حرکت به 
سـمت توسـعه یافتگی یک رابطه مسـتقیم و بسـیار معنی دار با سـطح 
شـفافیت در فرایندهـای تصمیـم گیـری و تخصیـص منابـع دارد، بـه 
عنـوان یـک شـاهد تجربـی حیـرت انگیـز در این ماجـرا می تـوان به 
تجربـه مدیریـت اقتصادی کشـور در دوران جنگ تحمیلی اشـاره کرد. 
در آن دوران از طریـق یـک اقـدام هوشـمندانه کـه بـه همـان انـدازه 
کـه جنبـه اسـامی داشـت، جنبـه ملـی و توسـعه گرایی هم داشـت، 
رییـس محتـرم وقـت دولـت نامـه ای به رییـس وقت مجلس نوشـت 
و از مجلـس درخواسـت کـرد کـه بـه مـوازات تصویـب بودجـه ریالی 
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کشـور، نحـوه تخصیـص دالرهـای نفتی هم توسـط مجلـس تصمیم 
گیـری شـود. از آنجایی کـه با هوشـمندی ها و درایت هـای نمایندگان 
مجلـس خبـرگان قانـون اساسـی و در رأس آنها آیت الل شـهید دکتر 
بهشـتی، یـک تمهیـد قانونی در قانون اساسـی مـا وجـود دارد که هر 
تصمیمـی کـه از کانـال مجلـس عبـور کنـد، به لـزوم، شـفاف خواهد 
شـد، ایـن اقـدام رییـس محتـرم دولـت در دوران دفاع مقـدس باعث 
شـد کـه مهمتریـن کانـون رانـت و مهمترین نیـروی محرکه فسـاد و 
ناکارآیـی یعنـی نحـوه تخصیـص دالرهـای نفتـی از کانـال مجلـس 
عبـور کنـد و چـون از کانـال مجلـس عبـور کرد به لزوم شـفاف شـد. 
در اثـر ایـن شـفافیت، بـا یک سـطح بـی سـابقه پاکدامنـی در اقتصاد 
ایـران و بـا یک سـطح بی سـابقه از کارایـی در اقتصاد ایـران رو به رو 
بـوده ایـم. فهـم ابعـاد مصونیـت بخشـی نظام حیـات جمعـی ایرانیان 
در برابـر فسـاد مالـی را می تـوان از طریـق مقایسـه روندهـای جرم و 
جنایـت و رشـوه و صـدور چـک بامحـل کـه در گزارش هـای مرکـز 
آمـار ایـران اسـت مشـاهده کنیـد در آنجـا بـا کمـال تحیر و شـگقتی 
ماحظـه می شـود کـه در حالی کـه ایـن مولفه ها در همـه تجربه های 
جهانـی در دوران جنـگ، جهش هـای بـزرگ نشـان می دهنـد، دوره 
دفـاع مقـدس از نظـر سـطح پاکدامنـی اقتصـادی و سـقوط جـرم و 
جنایـت و انـواع بزهکاری هـا، دوره طایـی چهـل سـاله اخیـر ایـران 

بـه شـمار می آید.
* یکـی از شـیوه های غـم انگیـز، خسـارت بـار و کـم اثـر در 
اقتصادهـای رانتـی ایـن اسـت که مسـاله فسـاد را یک مسـاله مربوط 
تعییـن کننـده سـاختار  بـه اشـخاص در نظـر می گیرنـد و خصلـت 
نهـادی در طـرز عملکرد سیسـتم اقتصادی، اجتماعی و سـطح کارایی 
و سـطح فسـاد را نادیـده می گیرنـد. ایـن شـیوه، ابـزاری بـرای حذف 
رقبـای سیاسـی و بدنـام کـردن تمامـی دسـت انـدرکاران حکومـت 
جمهـوری اسـامی شـده اسـت. در عیـن حال اثـر عملـی آن هم این 
بـوده اسـت کـه نه تنهـا کوچکترین اثری بـر روی کاهش فسـاد مالی 
نداشـته بلکـه گسـتره و عمـق آن را هـم افزایـش داده اسـت. بـر این 
اسـاس بایـد امیـدوار بود کـه این بلوغ فکری در سـطح نظـام تصمیم 
گیـری کشـور پدیـدار شـود کـه به ایـن موضوع بـه مثابه یک مسـاله 
تخصصـی نـگاه کننـد. در آنجـا حداقـل شـواهدی که من ذکـر کردم 
نشـان می دهـد کـه مسـاله توزیـع عادالنـه قـدرت و اجازه مشـارکت 
هـر چـه وسـیع تـر دادن به مـردم در سرنوشـت خـود در کنار مسـاله 
شـفاف سـازی فرایندهـای تصمیـم گیـری و تخصیـص منابـع بویـژه 
در زمینه هـای رانـت خیـز و فسـاد آور بـه عنـوان رویه هـای اصولی و 
ثمربخـش و پـر دسـتاورد می توانـد در دسـتور کار کشـور قـرار بگیرد.

* گرچـه از نظـر شـخصی چـون مفسـدان اقتصـادی، آگاهانـه 
ایـن کار را انجـام می دهنـد، مجـرم محسـوب می شـوند امـا واقعیـت 
ایـن اسـت کـه برخـوردی که سـاختار نهـادی کنونـی ایران با مسـاله 
فسـاد انتخـاب کـرده اسـت، یـک برخـورد انفعالـی اسـت یعنـی ابتدا 
اجـازه بـروز مـوارد بـی شـمار فسـاد را می دهـد و بعـد می خواهـد بـه 

صـورت انفعالـی بـا مـواردی از آن برخـورد داشـته باشـد. ایـن روش، 
اثربخشـی نزدیـک بـه صفـر دارد چـون به شـرطی مبارزه با فسـاد اثر 
بازدارنـده خواهـد داشـت که بتـوان اکثریت قاطـع موارد بروز فسـاد را 
بـا برخـورد شـدید مواجه کـرد، اما چـون در چارچـوب سـاختار نهادی 
کنونـی، برخـورد ما یـک برخورد انفعالی اسـت، عما امکانـات اجرایی 
و نظارتـی کشـور اجـازه برخـورد بـا همـه مـوارد فسـاد را نمی دهـد و 
در یـک سـاختار سیاسـت زده، هـر نـوع گزینشـی بـا هـر منطقی که 
صـورت بگیـرد، حمـل بـر زد و خوردهـای جناحـی می شـود بنابرایـن 
اثـر بازدارندگـی آن بـه حداقـل می رسـد. ایـن آن چیـزی اسـت کـه 
مـا تاکنـون بارهـا و بارها مشـاهده کرده ایـم و امیدواریم که چشـمی 
بـرای دیـدن، گوشـی برای شـنیدن و فرصـت و مجالی برای اندیشـه 
ورزی در نظـام تصمیـم گیـری و تخصیص منابع کشـور در این زمینه 

پدیـد آید.
* یـک کـج فهمـی بـزرگ در رویکـرد شـخص محور به مسـاله 
فسـاد وجـود دارد که عینا شـبیه بـه ایـن را در ماجرای مبـارزه با مواد 
مخـدر هـم تجربه کردیـم. آن برخـورد و آن طرز تلقی عبـارت از این 
اسـت کـه اگـر ما افـراد خاطـی را به اشـد مجـازات برسـانیم، این کار 
اثـر بازدارنـده خواهـد داشـت، در حالـی کـه به شـرحی که گفته شـد 
و ادبیـات وسـیع موجـود در ایـن زمینـه هم نشـان می دهد، تـا زمانی 
کـه برخـورد شـما برخـورد پیشـگیرانه و از موضـع اصـاح سـاختاری 
نباشـد، ایـن اقدامـات نـه حمل بـر صحت می شـود، نـه اثـر بازدارنده 
دارد و نـه دیگـر چیـزی برای مشـروعیت داخلـی و بین المللی کشـور 
باقـی می گـذارد. واقعـا بایـد این بلـوغ فکـری در نظام تصمیـم گیری 
و تخصیـص منابـع کشـور جـدی گرفتـه شـود کـه منظـور از برخورد 
شـدید، برخورد قانونی پیشـگیرانه با همه موارد فسـاد اسـت، نه اینکه 
یـک فـرد خـاص را لت و پـار و اکثریـت قاطع فاسـدها را رهـا کنیم.

* بـه طـور نسـبی از نظر تعـداد، نهادهـای نظارتی مـا از اکثریت 
قاطـع کشـورهای دنیـا بیشـترند، امـا وقتی کـه بـه کارنامه آنهـا نگاه 
می کنیـم، ماحظـه می کنیـم کـه اینهـا از نظـر برخـورد ثمربخـش و 
موثـر در مبـارزه بـا فسـاد، بسـیار ناکارآمـد ظاهـر شـده اند. خـود این 
مسـاله هـم نیـاز بـه یـک بازنگـری بنیـادی دارد. مـا وقتـی بـه طور 
مرتـب دیدیـم که طرز برخورد شـخص محـور ما با فسـاد، ثمر بخش 
نبـوده اسـت، برتعداد نهادهـای نظارتی افـزوده ایم در حالـی که آنچه 
بـه همیـن دلیل کمی گرایـی افراطـی در اینجا فراموش شـد، این بود 
کـه مسـاله کیفیـت مبـارزه با فسـاد، تحـت الشـعاع این کمـی گرایی 
پرهزینـه و کـم دسـتاورد قرار گرفتـه اسـت بنابراین از ایـن زوایه هم 

مـا نیازمنـد یـک بازنگری بنیادی در کشـورمان هسـتیم. 
منبع : شفقنا
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