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  شگفتاریپ
ع یاز جم یو عمل ينظر يۀ ظرافتهایلکاست و شامل تام  ینیب جهان یک یعرفان و تصوف اسالم

ز و یه دربارة تمام موضوعات رک ینیب جهان یک يها یژگیان و شرح ویبمسلماً باشد.  یوجوه م
بینی  در این مجموعه به سطري جهان ست.ین يا ار سادهکدارد  يریو تفس یانیبو  ينظر یدرشت هست

 موضوعاتپردازیم که فقط مبین دیدگاه عمومی عرفا به  می عرفان و تصوف اسالمیاجتماعی 
مسائل اجتماعی و است تا بابی براي نگرش به مقدس هاي شارع  اجتماعی و توجه عرفان به حکمت

   حلّ و فصل باشد.

 یت اصول اخالقیه با توجه به رعاک در اقتصاد است کهن ینو از مباحث ارزش یاقتصاد اخالق نام
ن است یدر ا ياقتصاد يها ین راستا هدف بررسیپردازد. در ا یم يها و رفتار اقتصاد دهیل پدیبه تحل

رد و کل یتحل یو اخالق یو بدون مالحظات ارزش يرا صرفاً ماد يد مسائل اقتصادیه تنها نباک
مد نظر قرار  يمسائل اقتصاد يرا در راستا یاخالق انسان ید اصول ارزشیه باکسمت و سو داد. بل

ات یات و معنویه منافع فرد و جامعه با مالحظات مادکل نمود یه تحلیتجز يا داد و مسائل را به گونه
انسان را در  يو معنو يعد ماددو ب ين نگاه به مسائل اقتصادیهردو مد نظر قرار داشته باشد. ا یانسان

در  یو اجتماع يفرد يها نهین دو نگاه را با زمیسازد و ا یرابطه با اقتصاد بطور همزمان مطرح م
و به اقتصاد جامعتر متعارف  يه برخالف نگاه مادکسنجد  یرفتار فرد و اجتماع م یجهت بررس

انسان در  يو معنو يمادتوأم رفاه  افتنیبر  یاقتصاد سع ین علمیاست و ضمن قبول قوانکاملتر 
   ات صرف دارد.یعتر از مادیوس يا دامنه

ه کن بوده و هستند و مسلماً عقل است یاره زمیس يرو يها اعقل انسان یاء الهیامبران و اولیپ
شات آن بزرگواران یه فرماکن موضوع برسد یصالح و فالح بشر است. و اگر بشر به ا يراهگشا
انواع  اند و عقل مادرزاد خود را بکآنان استفاده  يها مناسب اوست و از آموزه یزندگان يراهگشا

  ي و معنوي بهتري خواهد داشت.ترجیح ندهد مسلماً زندگی ماداوامر آنان حیله و اغماض به 
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همواره اقتصاد اسالمی از بزرگترین اصولی است که ذیل در اقتصاد اخالق در مطرح  نکات
ي، معنوي، فردي و اجتماعی بشر گردد. متاسفانه ما مسلمین تالش کافی در مادتواند سبب تعالی  می

اقتصاد پژوهشگران ایم. شاید الزم باشد که  اسالمی نکرده تعالیمنضج اخالقیات اقتصادي براساس 
نئوکالسیکها رفتار  اتنظریتعمیم و توسعۀ اسالمی به طرح تئوریهاي اقتصاد اخالق بر اساس 

  .نمایندبازبینی  ول یتحلاین منظر ند از بپردازاقتصادي 

ار سودمند است و یتاب بسکل یمکت يبرا یلیمکو چه از بعد ت ينظرات خوانندگان چه از بعد انتقاد
در  یز هست و حتینگارنده ن درخواستمورد  يرکمختلف ف ينظرات افراد با نگرشها افتیدر

ه یحج تمتّع در نظر دارم در حاش کانجام مناسه معظّمه و کبه م یابیشرف يخود برا یمیبرنامه تنظ
نظرات و  یکز مطرح تا از نزدین آنجا نیتاب را با محققکن یمطالب ا ینیضه دین فریانجام ا

ر کّاز خوانندگان درخواست دارد تا از تذلذا  م.یافت نمایز دریانتقادات برادران اهل سنت را ن
   گردد.یا تکمیل اصالح  يبعد يها شیرایند تا در وینفرما ينقائص و اشتباهات خوددار

  1دآبادیژن بیب
  

                                                                                                                                                                                        
1 Email:  bijan@bidabad.ir         bidabad@yahoo.com         Web:   http://www.bidabad.ir 
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  اولفصل 
  
  

  عقل و حکمت





  مقدمه
د و ین قوه در انسان رشد نمایو مقصود است و اگر ا یافتن راه تعالیانسان در  یقوة عقل ابزار اصل

برده و  یآن پ يها متکها به ح دهیپد ینسب كتواند با در یت شود میآن تقو ینیب انیو پا يژرفنگر
ق امور و یدقا كه به سبب آن انسان در ادراکاست  ییرویمت نکحند. ین راه را برگزیتر حیصح
و  زالت از را خود دارنده هک ندیگو عقل جهت آن از را عقلند. ک یدا میمصنوع قدرت پ يایخفا

در فلسفه پرداخته و  عقل یمت به معانکف حیضمن ارائه تعر فصلن یدر ا .داردیم لغزش نگاه
دگاه عرفا و یم. دینمائ یعقل از وجوه مختلف مرور م يبند ما راجع به طبقهکر فالسفه و حیتعاب

ام کافتن احیاز عقل در فقه در  يریارگکقت و نحوة بیعت و طریه به عقل و قلمرو آن در شریصوف
  باشد. یم فصلن یگر ایاز مباحث د یمتعال

قت عالم و یحق كدر یز قائلند و علم را به معنیمت تماکف علم و حیما در تعارکن و حیلّمکمت
 یکگر نزدیهمد یه خود به معانیآنها در مراتب عال يدانند و هر دو یاء میسرّ اش كمت را درکح
مت کافتۀ از بارقۀ حیار تنزّل یبسنجا مد نظر قرار دارد توجه به نازلۀ یه اکمت کشوند. استعارة ح یم

و  یو فرع يام صورکع احیام شرع و منشاء تشرکمت صدور احکه حک –بالغۀ شارع مقدس است 
عقل و استنتاجات  يد براساس بنایبا یل و رفع شبهات فقهیباشد. تحل یم -م بوده است کن حیتقن
خود را در  ين نگرش جایبسط اگرند. مسلماً یدیکد یم شرع و عقل همواره مؤکرا حیباشد ز یعقل

رد. پر کها باز خواهد  گر رشتهیدر د یعیش يایو بسط و گسترش فقه پو یمباحث مختلف فقه
ن و مسائل ین است و فقه به فروع دیه اصل توجه عرفان و تصوف در قلمرو اصول دکواضح است 

ل یه در فقه تعطیسائل فرعن و در میه در ده تفقّکست یآن ن ين به معنایا یپردازد ول یه آن میفرع
م بودن کیه مسلّم است حکدارد. آنچه  ینسبت به موضوعات آن منع یو شناخت یاست و نگاه عرفان

ه اگر فقه به کاست  يا دهیعد يها متکن مقام مستلزم حیام صادره از اکمقام عصمت است و اح
ام را کشارع را دربابد و احتواند مقصود  یو بهتر مشود  میع واقف یماالت تشرکازد به یآنان دست 

   ند.کاستنتاج 

عقل است. به عبارت  يانند بر مبناینماین مایدطرفداران ان برخالف آنچه یح دیگاه صحناساس 
ر کند و لذا تفکند را بشکیل میر تحمکه تعصب و جمود فکتواند آنچه یه مکگر تنها عقل است ید
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ه که منطبق با شرع است کاست  يزیعقل همان چن یزد و ایریو عقل شالودة تعصبات را برهم م
و همه  3ستین یعقل يام خدا دچار خطاک. و اح2ندکیم مکز حیند شرع نکم کآنچه عقل به آن ح

ا و یه فقه را منطبق با زمان پوکرا در فقه باز نموده است  یار مهمین نگاه باب بسی. ا4است یعقالن
                                                                                                                                                                                        

ن یلمکن قاعده به تالزم شرع و عقل نزد متیا .حكم به العقل الشرع وكلما حكم بهالشرع،  كل ما حكم به العقل حكم به 2
  معروف است.

فتح األبواب، قَاَل الشَّْيُخ ِيف الّنَِهايَِة ُرِوَي َعْن َأِيب اْحلََسِن ُموَسى ْبِن َجْعَفٍر ع َو َعْن َغْريِِه  -٦، ٣٢٥ص:  ١٠١حباراألنوار ج:  3
َنائِِه ع ِمْن قَـْوِهلِْم ُكلُّ َجمُْهوٍل َفِفيِه اْلُقْرَعُة قـُْلُت َلُه ِإنَّ اْلُقْرَعَة ُختِْطُئ َو   ِمبُْخِطٍئ.ُتِصيُب فَـَقاَل  ِمْن آgَئِِه َو أَبـْ

َ
ُ بِِه فَـَلْيس َّoُكلََّما َحَكَم ا  

أَبُو َعْبِد اoَِّ اْألَْشَعِريُّ َعْن بـَْعِض َأْصَحابَِنا رَفَـَعُه َعْن ِهَشاِم ْبِن اْحلََكِم قَاَل قَاَل ِيل أَبُو  - ١٢، ١٧-٢٠صص:  ١الكايف ج:  4
 ََّoْر ِعباِد الَِّذيَن َيْسَتِمُعونَ احلََْسِن ُموَسى ْبُن َجْعَفٍر ع َ} ِهَشاُم ِإنَّ ا   تـَبَاَرَك َو تـََعاَىل َبشََّر َأْهَل اْلَعْقِل َو اْلَفْهِم ِيف ِكَتابِِه فَـَقاَل فَـَبّشِ

َجَج  اoََّ اْلَقْوَل فَـيَـتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه ُأولِئَك الَِّذيَن َهداُهُم اoَُّ َو ُأولِئَك ُهْم ُأوُلوا اْألَْلباِب َ} ِهَشاُم ِإنَّ   تـََباَرَك َو تـََعاَىل َأْكَمَل لِلنَّاِس احلُْ
ُْم َعَلى رُبُوبِيَِّتِه gِْألَِدلَِّة فَـَقاَل َو ِإهلُُكْم ِإلهٌ  واِحٌد ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو الرَّْمحُن الرَِّحيُم. ِإنَّ ِيف َخْلِق  gِْلُعُقوِل َو َنَصَر النَِّبّيَِني gِْلبَـَياِن َو َدهلَّ

َفُع النَّاَس َو مالسَّم َزَل اoَُّ ِمَن السَّماِء ِمْن ماٍء اواِت َو اْألَْرِض َو اْخِتالِف اللَّْيِل َو النَّهاِر َو اْلُفْلِك الَِّيت َجتِْري ِيف اْلَبْحِر ِمبا يـَنـْ ا أَنـْ
الّرِ}ِح َو السَّحاِب اْلُمَسخَِّر بـَْنيَ السَّماِء َو اْألَْرِض َآل}ٍت لَِقْوٍم  فََأْحيا بِِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ:ا َو َبثَّ ِفيها ِمْن ُكّلِ َدابٍَّة َو َتْصرِيفِ 

َر لَ   َو الْ يـَْعِقُلوَن َ} ِهَشاُم َقْد َجَعَل اoَُّ َذِلَك َدِليًال َعَلى َمْعرَِفِتِه @َِنَّ َهلُْم ُمَدّبِرًا فَـَقاَل َو َسخَّ
َ
َقَمَر َو ُكُم اللَّْيَل َو النَّهاَر َو الشَّْمس

 ِمْن ُنْطَفٍة مثَُّ ِمْن َعَلَقٍة مثَُّ ُخيْرُِجُكْم النُُّجوُم ُمَسخَّراٌت @َِْمرِِه ِإنَّ ِيف ذِلَك َآل}ٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن َو قَاَل ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن تُراٍب مثَُّ 
ُلُغوا َأُشدَُّكْم مثَُّ ِلَتُكونُوا ُشُيو  ى َو َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن َو قَاَل ِإنَّ ِيف ِطْفًال مثَُّ ِلتَـبـْ Fُلُغوا َأَجًال ُمَسم خًا َو ِمْنُكْم َمْن يـُتَـَوىفَّ ِمْن قـَْبُل َو لِتَـبـْ

ُ ِمَن السََّماِء ِمْن ِرْزٍق فََأْحَيا بِِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْو:َِ  َّoَزَل ا ْصرِيِف الّرَِ}ح َو السََّحاِب اْلُمَسخَِّر بـَْنيَ ا َو تَ اْخِتَالِف اللَّْيِل َو النـََّهاِر َو َما أَنـْ
 َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن َو قَاَل َو َجنَّاٌت ِمْن السََّماِء َو اْألَْرِض َآلَ}ٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن َو قَاَل ُحيِْي اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ:ا َقْد بـَيـَّنَّا َلُكُم اْآل}تِ 

ُر ِصْنواٍن ُيْسقىَأْعناٍب َو َزرٌْع َو خنَِ  ُل بـَْعَضها َعلى يٌل ِصْنواٌن َو َغيـْ
بـَْعٍض ِيف اْألُُكِل ِإنَّ ِيف ذِلَك َآل}ٍت ِلَقْوٍم  ِمباٍء واِحٍد َو نـَُفّضِ

ْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ:ا ِإنَّ ِيف ذِلَك َآل}ٍت يـَْعِقُلوَن َو قَاَل َو ِمْن آ}تِِه يُرِيُكُم اْلبَـْرَق َخْوفًا َو َطَمعًا َو يـُنَـزُِّل ِمَن السَّماِء ماًء فـَُيْحِيي بِِه ا
ْقتُـُلوا َأْوالدَُكْم ِمْن ِإْمالٍق َل ُقْل تَعاَلْوا أَْتُل ما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئًا َو gِْلواِلَدْيِن ِإْحساOً َو ال تَـ ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن َو قَا

ُهْم َو ال تـَْقَربُوا اْلَفواِحَش ما َظَهَر ِمْنها َو ما َبَطَن وَ   الَِّيت َحرََّم اoَُّ ِإالَّ gِحلَْقِّ ذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه  َحنُْن نـَْرزُُقُكْم َو ِإ}َّ
َ
ال تـَْقتُـُلوا النـَّْفس
ُتْم ِفيهِ  كاَء ِيف ما َرزَْقناُكْم فَأَنـْ

َ
ُفَسُكْم َكذِلَك َسواٌء َختاُفونـَُهْم َكِخيَفِتُكْم أَنْـ  َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن َو قَاَل َهْل َلُكْم ِمْن ما َمَلَكْت َأْمياُنُكْم ِمْن ُشر

ُل اْآل}ِت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن َ} ِهَشاُم مثَُّ َوَعَظ َأْهَل اْلَعْقِل َو َرغَّبَـُهْم ِيف اْآلِخَرِة فَـَقاَل َو مَ  اُر نـَُفّصِ ْنيا ِإالَّ َلِعٌب َو َهلٌْو َو َللدَّ ا اْحلَياُة الدُّ
ٌر لِلَِّذيَن يـَتـَُّقوَن َأ َفال تـَْعِقلُ  َلَتُمرُّوَن  وَن َ} ِهَشاُم مثَُّ َخوََّف الَِّذيَن َال يـَْعِقُلوَن ِعَقابَُه فَـَقاَل تـََعاَىل مثَُّ َدمَّْرOَ اْآلَخرِيَن. َو ِإنَُّكمْ اْآلِخَرُة َخيـْ

ْكنا َأْهِل هِذِه اْلَقْريَ  َعَلْيِهْم ُمْصِبِحَني. َو gِللَّْيِل َأ َفال تـَْعِقُلوَن. َو قَاَل ِإOَّ ُمْنزُِلوَن َعلى
َ
ِة رِْجزًا ِمَن السَّماِء ِمبا كانُوا يـَْفُسُقوَن َو َلَقْد تـَر

 ُWَنًة ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن َ} ِهَشاُم ِإنَّ اْلَعْقَل َمَع اْلِعْلِم فَـَقاَل َو تِْلَك اْألَْمثاُل َنْضِر
مثَُّ ا لِلنَّاِس َو ما يـَْعِقُلها ِإالَّ اْلعاِلُموَن َ} ِهَشاُم ِمْنها آيًَة بـَّيِ

ُ قاُلوا َبْل نـَتَِّبُع ما أَْلَفيْ  َّoَزَل ا نا َعَلْيِه آgَءO َأ َو َلْو كاَن آgُؤُهْم ال يـَْعِقُلوَن َشْيئاً َذمَّ الَِّذيَن َال يـَْعِقُلوَن فَـَقاَل َو ِإذا ِقيَل َهلُُم اتَِّبُعوا ما أَنـْ
 فَـُهْم ال يـَْعِقُلوَن َو قَاَل َو َو ال يـَْهَتُدوَن َو قَاَل َو َمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا  

ٌ
َكَمَثِل الَِّذي يـَْنِعُق ِمبا ال َيْسَمُع ِإالَّ ُدعاًء َو ِنداًء ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمي

ُهْم َمْن َيْسَتِمُع ِإَلْيَك َأ فَأَْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ َو َلْو كانُوا ال يـَْعِقُلوَن َو قَاَل َأْم َحتَْسُب َأنَّ أَ  َيْسَمُعوَن َأْو يـَْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإالَّ   ْكثـََرُهمْ ِمنـْ
يعًا ِإالَّ ِيف ُقرًى ُحمَصََّنٍة َأْو ِمْن َوراِء جُ  يعًا َو َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبيًال َو قَاَل ال يُقاتُِلوَنُكْم مجَِ نَـُهْم َشِديٌد َحتَْسبُـُهْم مجَِ ُدٍر @َُْسُهْم بـَيـْ

ُلوَن اْلِكتاَب َأ َفال تـَْعِقُلوَن }َ  قـُُلوبـُُهْم َشىتَّ ذِلكَ  ُتْم تـَتـْ ُفَسُكْم َو أَنـْ ُ اْلَكثْـَرَة  ِ@َنـَُّهْم قَـْوٌم ال يـَْعِقُلوَن َو قَاَل َو تـَْنَسْوَن أَنـْ َّoِهَشاُم مثَُّ َذمَّ ا
← 
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اَل َو لَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السَّماواِت َو اْألَْرَض لَيَـُقوُلنَّ اoَُّ ُقِل فَـَقاَل َو ِإْن ُتِطْع َأْكثـََر َمْن ِيف اْألَْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل اoَِّ َو قَ 
وُلنَّ اoَُّ ُقِل بِِه اْألَْرَض ِمْن بـَْعِد َمْوِ:ا لَيَـقُ اْحلَْمُد oَِِّ َبْل َأْكثـَُرُهْم ال يـَْعَلُموَن َو قَاَل َو َلِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن نـَزََّل ِمَن السَّماِء ماًء فََأْحيا 

ُكوُر َو قَاَل َو قَِليٌل ما ُهْم َو قَاَل َو قاَل رَُجٌل اْحلَْمُد oَِِّ َبْل َأْكثـَُرُهْم ال يـَْعِقُلوَن َ} ِهَشاُم مثَُّ َمَدَح اْلِقلََّة فَـَقاَل َو قَِليٌل ِمْن ِعباِدَي الشَّ 
ُ َو قَاَل َو َمْن آَمَن َو ما آَمَن َمَعُه ِإالَّ قَِليٌل َو قَاَل َو لِكنَّ أَ ُمْؤِمٌن ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإميانَُه أَ تَـ  َّoا َ

ْكثـََرُهْم ْقتُـُلوَن رَُجًال َأْن يـَُقوَل َريبِّ
ُهْم  ال يـَْعَلُموَن َو قَاَل َو َأْكثـَُرُهْم ال يـَْعِقُلوَن َو قَاَل َو َأْكثـَُرُهْم َال َيْشُعُروَن َ} ِهَشاُم مثَُّ ذََكرَ  ُأوِيل اْألَْلَباِب @َِْحَسِن الذِّْكِر َو َحالَّ

ْكَمَة فَـَقْد ُأوِيتَ َخْريًا َكِثريًا َو 
ُر ِإالَّ ُأوُلوا اْألَْلباِب َو َقاَل َو @َِْحَسِن اْحلِْلَيِة فَـَقاَل يـُْؤِيت احلِْْكَمَة َمْن َيشاُء َو َمْن يـُْؤَت احلِْ ما َيذَّكَّ

 السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ِعْلِم يـَُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَبِّنا َو ما َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأوُلوا اْألَْلباِب َو قَاَل ِإنَّ ِيف َخْلقِ الرَّاِسُخوَن ِيف الْ 
ا أُنْ  ا يـََتذَكَُّر ُأوُلوا  ِزَل ِإَلْيَك ِمْن رَّبَِك احلَْقُّ َكَمْن ُهَو َأْعمىاْخِتالِف اللَّْيِل َو النَّهاِر َآل}ٍت ِألُوِيل اْألَْلباِب َو قَاَل َأ َفَمْن يـَْعَلُم َأمنَّ

ِإمنَّ
لَِّذيَن ال ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َو ااْألَْلباِب َو قَاَل َأمَّْن ُهَو قاِنٌت آOَء اللَّْيِل ساِجداً َو قاِئماً َحيَْذُر اْآلِخَرَة َو يـَْرُجوا َرْمحََة رَبِِّه 

بـَُّروا آ}تِِه َو  َزْلناُه ِإلَْيَك ُمباَرٌك ِلَيدَّ ا يـََتذَكَُّر ُأوُلوا اْألَْلباِب َو قَاَل ِكتاٌب أَنـْ
ِليَـَتذَكََّر ُأوُلوا اْألَْلباِب َو قَاَل َو َلَقْد آتـَْينا ُموَسى يـَْعَلُموَن ِإمنَّ

َفُع اْلُمْؤِمِنَني َ} ِهَشاُم ِإنَّ اoََّ تـََعاَىل  ِألُوِيل اْألَْلباِب َو قَاَل َو ذَكِّْر فَِإنَّ الذِّْكرى ُهدًى َو ِذْكرىَو َأْورَْثنا َبِين ِإْسرائِيَل اْلِكتاَب  اْهلُدى تـَنـْ
َن احلِْْكَمَة قَاَل اْلَفْهَم َو اْلَعْقَل َ} ِهَشاُم ِإنَّ ِلَمْن كاَن َلُه قَـْلٌب يـَْعِين َعْقٌل َو قَاَل َو َلَقْد آتـَْينا لُْقما يـَُقوُل ِيف ِكَتاِبِه ِإنَّ ِيف ذِلَك َلذِْكرى

 َلَدى احلَْقِّ َيِسٌري َ} بـَُينَّ 
َ
َيا َحبٌْر َعِميٌق َقْد َغِرَق ِفيَها َعاَملٌ َكِثٌري  لُْقَماَن قَاَل ِالْبِنِه تـََواَضْع ِلْلَحقِّ َتُكْن َأْعَقَل النَّاِس َو ِإنَّ اْلَكّيِس نـْ ِإنَّ الدُّ

ميَاَن َو ِشَراُعَها التـَّوَكَُّل َو قَـّيُِمَها اْلَعْقَل َو دَ فَـ  َر َ} ِهَشاُم ِإنَّ ْلَتُكْن َسِفينَـُتَك ِفيَها تـَْقَوى اoَِّ َو َحْشُوَها اْإلِ ِليُلَها اْلِعْلَم َو ُسكَّانـَُها الصَّبـْ
 
ْ
  ٍء َدِليًال َو َدِليُل اْلَعْقِل التـََّفكُُّر َو َدِليلُ ِلُكّلِ َشي

ْ
ٍء َمِطيًَّة َو َمِطيَُّة اْلَعْقِل التـََّواُضُع َو َكَفى ِبَك َجْهًال َأْن التـََّفكُِّر الصَّْمُت َو ِلُكّلِ َشي

ْحَسنُـُهُم اْسِتَجابًَة َأْحَسنُـُهْم َمْعرَِفًة َو  اoَِّ فَأَ تـَرَْكَب َما kُِْيَت َعْنُه َ} ِهَشاُم َما بـََعَث اoَُّ أَْنِبَياَءُه َو ُرُسَلُه ِإَىل ِعَباِدِه ِإالَّ ِليَـْعِقُلوا َعنِ 
َيا َو اْآلِخَرةِ  نـْ ًة ظَاِهَرًة  َأْعَلُمُهْم @َِْمِر اoَِّ َأْحَسنُـُهْم َعْقًال َو َأْكَمُلُهْم َعْقًال َأْرفَـُعُهْم َدرََجًة ِيف الدُّ تَـْنيِ ُحجَّ َ} ِهَشاُم ِإنَّ oَِِّ َعَلى النَّاِس ُحجَّ

ُة ع َو َأمَّا اْلَباِطَنُة فَاْلُعُقوُل َ} هِ َو ُحجَّ  َشاُم ِإنَّ اْلَعاِقَل الَِّذي َال َيْشَغُل احلََْالُل ُشْكَرُه ًة gَِطَنًة فََأمَّا الظَّاِهَرُة فَالرُُّسُل َو اْألَْنِبَياُء َو اْألَِئمَّ
 ًnَرُه َ} ِهَشاُم َمْن َسلََّط َثَال َا َأَعاَن َعَلى َهْدِم َعْقِلِه َمْن َأْظَلَم نُوُر تـََفكُّرِِه ِبُطوِل َأَمِلِه َو َحمَا َو َال يـَْغِلُب اْحلََراُم َصبـْ  َعَلى َثَالٍث َفَكَأمنَّ

َا َأَعاَن َهَواُه َعَلى َرتِِه ِبَشَهَواِت نـَْفِسِه َفَكَأمنَّ ِه َو َمْن َهَدَم َعْقَلُه َأْفَسَد َعَلْيِه َهْدِم َعْقلِ  َطَراِئَف ِحْكَمِتِه بُِفُضوِل َكَالِمِه َو َأْطَفَأ ُنوَر ِعبـْ
َياُه َ} ِهَشاُم َكْيَف يـَزُْكو ِعْنَد اoَِّ َعَمُلَك َو أَْنَت َقْد َشَغْلَت قَـْلَبَك َعْن َأْمِر رَّبَِك  َو َأطَْعَت َهَواَك َعَلى َغَلَبِة َعْقِلَك َ} ِديَنُه َو ُدنـْ

ُر َعَلى اْلَوْحَدِة عَ  َيا َو الرَّاِغِبَني ِفيَها َو َرِغَب ِفيَما ِعنْ ِهَشاُم الصَّبـْ نـْ ِة اْلَعْقِل َفَمْن َعَقَل َعِن اoَِّ اْعتَـَزَل َأْهَل الدُّ ُ َالَمُة قـُوَّ َّoَو َكاَن ا َِّoَد ا
َلِة َو ُمِعزَُّه ِمْن غَ  ْريِ َعِشريٍَة َ} ِهَشاُم َنْصُب احلَْقِّ ِلطَاَعِة اoَِّ َو َال َجنَاَة ِإالَّ أُْنَسُه ِيف اْلَوْحَشِة َو َصاِحَبُه ِيف اْلَوْحَدِة َو ِغَناُه ِيف اْلَعيـْ

ِينٍّ َو َمْعرَِفُة اْلِعلْ gِلطَّاَعِة َو الطَّاَعُة gِْلِعْلِم َو اْلِعْلُم gِلتـََّعلُِّم َو التـََّعلُُّم gِْلَعْقِل يـُْعتَـَقُد َو َال ِعْلَم ِإالَّ  َّgْلَعْقِل َ} ِهَشاُم قَِليُل  ِمْن َعاملٍِ َرgِ ِم
َيا َمَع اْلَعَمِل ِمَن اْلَعاملِِ َمْقُبوٌل ُمَضاَعٌف َو َكِثُري اْلَعَمِل ِمْن َأْهِل اْهلََوى َو اْجلَْهِل َمْرُدوٌد َ} ِهَشاُم إِ  نـْ  gِلدُّوِن ِمَن الدُّ

َ
نَّ اْلَعاِقَل َرِضي

َيا َفكَ  احلِْْكَمِة َو َملْ يـَْرَض gِلدُّوِن ِمنَ  نـْ ُكوا ُفُضوَل الدُّ
َ
َيا فَِلَذِلَك َرِحبَْت ِجتَارَتـُُهْم َ} ِهَشاُم ِإنَّ اْلُعَقَالَء تـَر نـْ نُوَب َو احلِْْكَمِة َمَع الدُّ ْيَف الذُّ

َيا ِمنَ  نـْ نُوِب ِمَن اْلَفْرِض َ} ِهَشاُم ِإنَّ اْلَعاِقَل َنَظَر ِإَىل تـَْرُك الدُّ َيا َو ِإَىل َأْهِلَها فَـَعِلَم أَنـََّها َال تـَُناُل ِإالَّ gِْلَمَشقَِّة َو اْلَفْضِل َو تـَْرُك الذُّ نـْ الدُّ
َقاُمهَا َ} ِهَشاُم  َيا َو َنَظَر ِإَىل اْآلِخَرِة فَـَعِلَم أَنـََّها َال تـَُناُل ِإالَّ gِْلَمَشقَِّة َفطََلَب gِْلَمَشقَِّة أَبـْ نـْ َرِغُبوا ِيف اْآلِخَرِة ِإنَّ اْلُعَقَالَء َزِهُدوا ِيف الدُّ

َيا طَاِلَبٌة َمْطُلوبٌَة َو اْآلِخَرَة طَاِلَبٌة َو َمْطُلوبٌَة َفَمْن طََلَب اْآلِخَرَة طَ  نـْ َها ِرْزَقُه َو َمْن ِألَنـَُّهْم َعِلُموا َأنَّ الدُّ َيا َحىتَّ َيْستَـْوِيفَ ِمنـْ نـْ َلبَـْتُه الدُّ
َيا طََلبَـْتُه اْآلِخَرُة فَـ  نـْ َياُه َو آِخَرتَُه َ} ِهَشاُم َمْن َأرَاَد اْلِغَىن ِبَال َماٍل َو رَاَحَة اْلقَ طََلَب الدُّ ْلِب ِمَن احلََْسِد َو َيْأتِيِه اْلَمْوُت فَـيُـْفِسُد َعَلْيِه ُدنـْ

ْقَلُه َفَمْن َعَقَل َقِنَع ِمبَا َيْكِفيِه َو َمْن َقِنَع ِمبَا َيْكِفيِه اْستَـْغَىن َو السََّالَمَة ِيف الّدِيِن فَـْليَـَتَضرَّْع ِإَىل اoَِّ َعزَّ َو َجلَّ ِيف َمْسأََلِتِه @َِْن ُيَكّمَِل عَ 
َ َحَكى َعْن قَـْوٍم َصاحلَِِني أَنـَّ  َّoَتنا َو َهْب ُهْم قَاُلوا رَبَّنا ال تُزِْغ قـُُلوبَنا َمْن َملْ يـَْقَنْع ِمبَا َيْكِفيِه َملْ يُْدِرِك اْلِغَىن أََبداً َ} ِهَشاُم ِإنَّ ا بـَْعَد ِإْذ َهَديـْ

َداَها ِإنَُّه َملْ َخيَِف اoََّ َمْن َملْ يـَْعِقْل َعِن اoَِّ َلنا ِمْن َلُدْنَك َرْمحًَة ِإنََّك أَْنَت اْلَوهَّاُب ِحَني َعِلُموا َأنَّ اْلُقُلوَب َتزِيُغ َو تـَُعوُد ِإَىل َعَماَها َو رَ 
← 
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ن مبنا یز بر ایسان عقل و شرع است نیکم کاعدة حق يه برمبناکمت در فقه کمتحول سازد. اصل ح
نند و کیما اصطالح مکه حکن بحث و تفاوت عقل در آنچه یت ایل گرفته است. باتوجه به اهمکش

ه در رابطه با شناخت عقل و ک یده شد تا از مطالبیاست مناسب د يجامعه جاردر ه در افواه کآنچه 
  . مینمائ یبررس نجایدر اگردد را یه به آنها عقل اطالق مک یمعان

  متکح
ه به سبب آن انسان ک ییرویمت عبارت است از قدرت و نکح« 5اند: مت فرمودهکح یق معنیدر تحق
را  یتواند مصنوعات ین میند. و همچنک یدا میمصنوع قدرت پ يایق امور و خفایدقا كدر ادرا

 یکب از دو جزء است، کمتعلّقش مرمت به اعتبار کق صنع باشد. پس حیه مشتمل بر دقاکند یافریب
شود، و  یده مینام یمت عملکه حک یجزء عمل یکو شود  میده ینام يمت نظرکه حک یجزء علم

                                                                                                                                                                                         ←  
 َِّoبَِتٍة يـُْبِصُرَها َو جيَُِد َحِقيَقتَـَها ِيف قَـْلِبِه َو َال َيُكوُن َأَحٌد كَ َو َمْن ملَْ يـَْعِقْل َعِن اnَ َذِلَك ِإالَّ َمْن َكاَن قَـْولُُه  ملَْ يـَْعِقْد قَـْلَبُه َعَلى َمْعرَِفٍة

َيُدلَّ َعَلى اْلَباِطِن اْخلَِفيِّ ِمَن اْلَعْقِل ِإالَّ ِبظَاِهٍر ِمْنُه َو Oَِطٍق َعْنُه َ} ِهَشاُم   ِلِفْعِلِه ُمَصّدِقًا َو ِسرُُّه ِلَعَالنَِيِتِه ُمَواِفقًا ِألَنَّ اoََّ تـََباَرَك اْمسُُه ملَْ 
 
ْ
ُ ِبَشي َّoَشىتَّ اْلُكْفُر َو الشَّرُّ ِمْنهُ ٍء َأْفَضَل ِمَن اْلَعْقِل َو َما َمتَّ َعْقُل اْمِرٍئ َحىتَّ َيُكوَن ِفيِه ِخَصاٌل َكاَن َأِمُري اْلُمْؤِمِنَني ع يـَُقوُل َما ُعِبَد ا

ُر ِمْنُه َمْأُموَالِن َو َفْضُل َماِلِه َمْبُذوٌل َو َفْضُل قَـْوِلِه َمْكُفوٌف َو َنِصيبُ  َيا اْلُقوُت َال َيْشَبُع ِمَن اْلِعْلِم َمْأُموOَِن َو الرُّْشُد َو اْخلَيـْ نـْ ُه ِمَن الدُّ
ْريِِه َو َيْسَتِقلُّ َكِثَري اoَِّ ِمَن اْلِعزِّ َمَع َغْريِِه َو التـََّواُضُع َأَحبُّ ِإَلْيِه ِمَن الشََّرِف َيْسَتْكِثُر قَِليَل اْلَمْعُروِف ِمْن غَ  َدْهَرُه الذُّلُّ َأَحبُّ ِإَلْيِه َمعَ 

ِسِه َو ُهَو َمتَاُم اْألَْمِر َ} ِهَشاُم ِإنَّ اْلَعاِقَل َال َيْكِذُب َو ِإْن َكاَن اْلَمْعُروِف ِمْن نـَْفِسِه َو يـََرى النَّاَس ُكلَُّهْم َخْريًا ِمْنُه َو أَنَُّه َشرُُّهْم ِيف نـَفْ 
َة ِلَمْن َال َعْقَل َلُه َو ِإنَّ َأْعَظَم النَّ  َة َلُه َو َال ُمُروَّ َيا ِلنَـ ِفيِه َهَواُه َ} ِهَشاُم َال ِديَن ِلَمْن َال ُمُروَّ نـْ ْفِسِه َخَطرًا َأَما اِس َقْدراً الَِّذي َال يـََرى الدُّ

 َهلَا َمثٌَن ِإالَّ اْجلَنَُّة َفَال تَِبيُعوَها بَِغْريَِها َ} ِهَشاُم ِإنَّ َأِمَري اْلُمْؤِمنِ 
َ
َني ع َكاَن يـَُقوُل ِإنَّ ِمْن َعَالَمِة اْلَعاِقِل َأْن َيُكوَن ِفيِه ِإنَّ أَْبَداَنُكْم َلْيس

ْن ِفيِه ِمْن يـَْنِطُق ِإَذا َعَجَز اْلَقْوُم َعِن اْلَكَالِم َو ُيِشُري gِلرَّْأِي الَِّذي َيُكوُن ِفيِه َصَالُح َأْهِلِه َفَمْن َملْ َيكُ  َثَالُث ِخَصاٍل جيُِيُب ِإَذا ُسِئَل وَ 
 
ْ
 ِيف َصْدِر َهِذِه اخلَِْصاِل الثََّالِث َشي

ُ
اْلَمْجِلِس ِإالَّ رَُجٌل ِفيِه َهِذِه اخلَِْصاُل الثََّالُث َأْو ٌء فَـُهَو َأْمحَُق ِإنَّ أَِمَري اْلُمْؤِمِنَني ع قَاَل َال َجيِْلس

 
ْ
ُهنَّ َفَمْن َملْ َيُكْن ِفيِه َشي ُتُم اْحلََواِئَج فَاْطُلُبوَها ِمْن َأهْ َواِحَدٌة ِمنـْ  فَـُهَو َأْمحَُق َو قَاَل احلََْسُن ْبُن َعِليٍّ ع ِإَذا طََلبـْ

َ
ُهنَّ َفَجَلس ِلَها ِقيَل ٌء ِمنـْ

ا يـََتذَكَّرُ  }َ 
ُأوُلوا اْألَْلباِب قَاَل ُهْم ُأوُلو اْلُعُقوِل َو قَاَل  اْبَن َرُسوِل اoَِّ َو َمْن َأْهُلَها قَاَل الَِّذيَن َقصَّ اoَُّ ِيف ِكَتابِِه َو ذََكَرُهْم فَـَقاَل ِإمنَّ

صََّالِح َو آَداُب اْلُعَلَماِء ِزَ}َدٌة ِيف اْلَعْقِل َو طَاَعُة ُوَالِة اْلَعْدِل َمتَاُم اْلِعزِّ َو اْسِتْثَماُر َعِليُّ ْبُن اْحلَُسْنيِ ع ُجمَاَلَسُة الصَّاحلَِِني َداِعَيٌة ِإَىل ال
اَحُة اْلَبَدِن َعاِجًال َو آِجًال َ} ِهَشاُم  َو ِفيِه رَ اْلَماِل َمتَاُم اْلُمُروَءِة َو ِإْرَشاُد اْلُمْسَتِشِري َقَضاٌء ِحلَقِّ الّنِْعَمِة َو َكفُّ اْألََذى ِمْن َكَماِل اْلَعْقلِ 
َعُه َو َال يَِعُد َما َال يـَْقِدُر  ُث َمْن َخيَاُف َتْكِذيَبُه َو َال َيْسَأُل َمْن َخيَاُف َمنـْ َعَلْيِه َو َال يـَْرُجو َما يـَُعنَُّف ِبَرَجائِِه َو َال يـُْقِدُم ِإنَّ اْلَعاِقَل َال ُحيَّدِ

 .فَـْوتَُه gِْلَعْجِز َعْنهَعَلى َما َخيَاُف 
فَـَقد آتَينا آَل سورة نساء،  54ۀ یل آی، در ذ102-104م ترجمه، صص ارچه ه، جلدمقامات العباد یف هان السعادیب 5

 م.یم دادیمت را به آل ابراهکتاب و حکق ما یپس به تحق ِاْبراهيَم الِكتاَب َو اِحلْكَمَة،
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مت به اتقان در کاز ح یگاه شود. میر یتعب يارک و خرده ینیب از آن دو، به خرده یدر زبان فارس
ر یمال و اتقان در علم تعبکبه  یگاهمت باشد، و کاز دو جزء ح یکیتا اشاره به  شود. میر یعمل تعب

ه اشاره به کشود  میر یبه اتقان در علم و عمل تفس یگر است، و گاهیو آن اشاره به جزء دشود  می
شت یر معیه در تدبکعبارت از آن است شود  میر که در مقابل جربزه ذکمت کهردو جزء دارد و ح

ج مرتبۀ یمت از نتاکن حین است. و ااز جهت علم و عمل قوام و اساس باشد و جربزه افراط آ
 يزیاء را بشناسد، و اگر بخواهد بشناسد چیق اشیتواند دقا یبا تجرّدش م یه ولکرا یت است، زیوال

را یند، زکق مصنوعات را خودش بسازد و خلق یتواند دقا ین میماند، و همچن یده نمیاز او پوش
 یتعال يم مطلق نخست خداکیند. و حک ینم يجاد آن خودداریست و از ایاز او ممتنع ن يزیچ

ه به آن کنان آنها و سپس آنها یتشان، سپس خلفا و جانشیاء و رسوالن از جهت والیاست، سپس انب
ق صنع خدا را در خودت و بدنت یه دقاکن است یمت اکن مرتبۀ حیبزرگواران شباهت دارند. و اول

ه نفس تو جهت تصرّف در کنیو ا يا شدهده یا آفریو عل ین عالم سفلیه تو در برزخ بک ینک كدر
از تصرّف بر آن دو ندارد، و  یده شده است و نفس ابائیت محض آفریقابل يوت داراکهر دو مل

 یکیا، آن را به نزدین، و تصرّف علیسجن و سج ينفس را به سو یوت سفلکه تصرّف در ملکنیا
 يماکق حیه طرکق علم و گمان یطرل معرفت است و نه بر ینها بر سبیشاند. همۀ اک یم یمأل اعل

خود غافل هستند،  یه از نفوس جزئک ینند، در حالک یقناعت م یلّکنان به علم یه اکاخالق است 
تصرّف  يابند تا راههای یق عمل قدرت میبرند. اما اهل معرفت، بر دقا ینم يا پس از علمشان بهره

ع در جنگ،  ینند، مانند قدرت علکا را باز یوت علکتصرّف مل يرا ببندند. و راهها یوت سفلکمل
رد، و کدشمن بلند  ير را بر رویافت و شمشیه به دشمن ظفر ک ینیحمله به دشمن، در ح كبر تر

 يه نفس او براکرا یرد، زکر زدن را رها یع شمش یه علکع آب دهن انداخت،  یعل يدشمن بر رو
رد و کدا یر شد شناخت و قدرت پکه ذکرا آنچه  یجان آمده بود. پس انسان وقتیر زدن به هیشمش

ه ک یت است. سپس وقتیند، و آن مقام فنا و مقام والک یدا میت ارتقا پیعمل نمود، حتماً به عبود
گرداند و به او  یتش برمیگران وجود دارد او را به بشریه در او استعداد اصالح دکخداوند دانست 

سازد،  یوت آگاه مکو مل کق صنع در ملیرا به دقادهد، و او  یا خالفت میخلعت نبوت و رسالت 
دهد و  یع موجودات را در خدمت او قرار میسازد و جم یاء قادر میق تصرّف در اشیو او را بر دقا

ج یت از نتایت است چون والینجا، والیمت در اکمت است. مقصود از حکن مرتبۀ حیآن آخر
ه در سخنان آنها آمده کرات مختلف یتفسق آن است، و یمت و تحقکان حین بیمت است و اکح
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اء است آنچنان یق اشیمت شناختن حقاکه گفته شود: حکنیگردد. مانند ا یبرم ین معنیاست به هم
ه کاست  یا انجام دادن فعلیها و عمل صالح است،  یکیمت عبارت از علم به نکا حیه هست، ک

ا تشبه به اله است در علم یقدر طاقت بشر،  ردن به خالق است بهکا اقتدا یدارد،  يا دهیسرانجام پسند
  .» يو عمل به قدر طاقت بشر

شنهاد یشات عرفاء آمده است. در سورة لقمان به لقمان پیتب و فرماکمت در کاز ح يادیر زیتعاب
 ینم ولک یه اگر امر است اطاعت مکند ک یند و او عرض مینما ین النّاس میم بکه و حیخالفت اله
ت یمت را عناکپسندم. لذا خداوند به او ح یت میخودم قرار داده شده است راه عافار یاگر به اخت

ر یقتشان است تفسیه حقک ياء آن طوریمشاهدة اش یمت را به معنکن ارتباط حید. در ایفرما یم
م و فقط به ینک یز میر آن پرهکه از ذکشود  می يبند طبقه يمت در انواع متعددکح 6ند.ینما یم

ماء کح«اند:  ه فرمودهکم ینک یتفا مکه ایف صالحیمت و معرفت از رسالۀ شرکعلم و حز یوجوه تما
گر به یق اهل ظاهر است، دیه طرکر و برهان کبه نظر و ف یکیند معرفت به دو قسم شود، یگو

ه علم نامند اگر به معلوم کند بلین اول را معرفت نگوکق اهل باطن است، لیه طرکان یشف و عک
شر حاف یه: تو اعلمکظنّ نامند. به احمد حنبل گفتند  رساند و االّ ؟ يارت او رویچرا به ز یاز ب

 یسک ینقل يعلم ظاهر يشناسد اگرچه من علوم را به از او دانم. دارا یگفت: او خدا را به از من م
او  يه بوک یسکمثل  یعلم عقل يده باشد، و دارایا وصف آن را شنیده یه رنگ شراب را دکاست 
ده، یشکا سریده یه چشکرده و معرفت آنراست که لمس کمت چنان است کح يده، و دارایرا شم
  7»ده.ین آن گردیا غرق آن شده عی یا خمی یا سبوئی یا قدحی يا الهیا پی يا قطره

  عقل
 و را آن دیفهم یعنی .ء يعقله عقالفهم الشى جمله از دارد يمتعدد یمعان يلغو لحاظ از عقل لمهک

ز آمده ین ینه و منع یمعن به لغت در عقل زد. دیق و ردک دیمق یعنی عقَل. ردک تدبر و ردک كادرا
بند  یعقل به معن .داردیم نگاه زالت از را خود دارنده هک ندیگو عقل جهت آن از را عقل و. است

                                                                                                                                                                                        
 .144-154صص رضاعلیشاه ثانی، ن تابنده،یحضرت حاج سلطانحس يها یاز سخنران یچهل گوهر تابنده، منتخب 6
 . 258، ص 384قت ی. حق1346ه، چاپ دوم، چاپخانۀ دانشگاه تهران، ی، صالحیشاه ثانیحضرت نورعل 7
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  :8برده شده است ارکب ریز یمعان به عقل ار برده شده است. در فلسفهکآوردن هم ب

 نیا 9.ندک یم كدر را اءیاش قیحقا هک است یطیبس جوهر ناطقه: عقل نفس ای و نفس ينظر قوه -1
 .11است آن مقارن عمل در و ماده از مجرد ذاتاً جوهر نیا. 10ستین ریفسادپذ قوه از بکمر جوهر

 و ماند یم یباق بدن مرگ از بعد هک است ماده مقارن طیبس 12جوهر عاقله قوه دیگویم یفاراب
   13.است انسان قتیحق و گانهی يجوهر

 شود. می حاصل آن توسط هااسیق و ایقضا بکیتر و یمعان تصور هک است نفس از ياهقو عقل -2
 به حس اما. ندک انتزاع آن لواحق و ماده از را صورت تواندیم عقل هک است نیا حس و عقل فرق

یم جدا آنها ماده از را اءیاش صور هک است انتزاع و دیتجر قوه عقل نیا بر بنا. ندارد یتوانائ ارک نیا
یدرم را... و شر و ریخ و لهیوس و تیغا و معلول و علّت و عرض و جوهر لیقب از یلک یمعان و ندک
  . ابدی

 معرفت نیا. ندکیم آماده یعلم معرفت لیتحص يبرا را آن هک است نفس یعیطب قوه یک عقل -3
 هک یعلوم: دیگویم خلدون ابن .است مانیا و یوح بر یمبتن هک است ینید معرفت از ریغ یعلم

 گرداندیم بدست دست شهرها در میتعل و لیتحص قصد به را آنها و ندکیم قیتحق آنها در انسان
 علوم گرید نوعشود  می آن متوجه خود رکف با هک است یعیطب انسان يبرا نوع یک. است نوع دو
 اول نوع. ندکیم سبک است ردهک وضع را علوم آن هک یسک از را آن انسان هک است ینقل
 موضوعات و ابدی راه بدان خود رکف با تواندیم انسان هک است یمعرفت آن و است فلسفه و متکح
 هک جهت نیا از بشناسد. خود یانسان کیادرا يقوا با را آن میتعل اقسام و استدالل روش و مسائل و

                                                                                                                                                                                        
 .1381مت، تهران، ک، انتشارات حيدیدره ب یا، ترجمه منوچهر صانعیل صلبی. جمیفرهنگ فلسف 8
ترجمه احمد آرام، نشریه اء، یاش رسوم و حدود در رساله ،ماکموسوم به ابوالح يندکال عقوب بن اسحقیوسف یابو  9

 .1362، بهار 127، مسلسل 1، ش 31دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، سال 
 .1384، نشر سروش، تهران، یشاهکن ملی، ترجمه حسترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن سینااشارات.  نا،یس ابن 10
 .1377ما نوربخش، نشر فروزان روز، تهران، ید عرب و سین سیفات، ترجمۀ حسی، تعریف جرجانیشر 11
 مصطلحات جريار جهامي، موسوعة ).١ ١٠٥(سي م أما العقل اجلوهري فعبارة عن ماهية جمردة عن املادة و عالئق املادة و  12

 .مكتبه Qشرون، لبنانالعرب،  عند الفلسفة
  .اعاتصنله العلوم و الیون المسائل فضیابو نصر محمد بن طرخان بن اوزلغ فارابی، ع 13
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 ینقل علوم دوم نوع. شناسد باز خطا را از صواب زیتما مواضع تواندیم است رکف يدارا انسان
 عقل يبرا یمجال علوم نیا در. است یشرع مواضع از یآگاه به مستند همه علوم نیا. است یوضع

 هک است یقیحقا بر مشتمل علم موضوع 14ند.ک الحاق اصول به را آن یفرع مسائل هکنیا مگر ستین
 نظر در یعیطب عقل نیا و. بشناسد را آنها یخارج کمک بدون خود یعیطب عقل با تواندیم انسان

  .باشدیم ينظر عقل و یتجرب عقل و يزیتم عقل درجه شامل سه خلدون ابن

 15.باستیز از زشت بد و از خوب باطل، از حق زیتم قوه یعنی است. مکح در اصابت قوه عقل -4
 قول به عقل. دیآیم دست به طبعاً و ماًیمستق هکبل د،یآینم دست به رکف و سهیمقا توسط زیتم نیا

 یلک بطور: دیگویم ارتکد. است یهیبد و یلک امور به علم آن الزمه هک ستیازهیغر يراز
 به عقل پس. شود معلوم عقل بداهت به آن تیحقان هکنیا مگرشود  مین یتلق حق عنوان به يزیچ
  شود. می مانع مکح اصابت از را انسان هک است هوس و يهو ضد یمعن نیا

. تیغائ و اصل تیعل اصل تناقض، اصل مانند .است معرفت منظم هیاول اصول مجموعۀ عقل -5
: دیگویم تزیبنیال. اندمستقل و یلک ،يضرور تجربه به نسبت هک است نیا اصول نیا زیتما وجه

 فقط جهان شناخت یعنی شود. می زیمتما وانیح از يابد و يضرور قیحقا كادرا توسط انسان
به  .گرددیم لیمکت عقل خود يفطر یمعان توسط هکبلشود  مین املک عقل یتجرب اتکادرا توسط

 ین معنیبد .عقل خود مگر باشد نبوده حس در آن از شیپ هک ستین يزیچ عقل گر دریعبارت د
 وجود عقل در حس با عقل وندیپ از شیپ ندکیم شفک را آنها رکف هک هیاول یمعان و اصول هک

 يدارا عقل هکبل باشد نبسته نقش آن بر يزیچ هک ستین يدیسف صفحه همچون يفطر عقل و دارند
 یلک یمعان یبعض. دهدیم بیترت و نظم را یتجرب يهاداده هانقش نیا هک است يفطر يهانقش
 یمعن مانند گرید یبعض و. است آن از مفارقت ر قابلیغ و عقل مالزم تینهایب و مالک یمعان مانند

 هک است نیدر ا رکف و عقل فرق شود. می حاصل عقل يبرا رکتف توسط وحدت و انکم زمان،
 در دهد.یم بیترت و نظم انسان شناخت به هک است يایلک یمعان و يضرور يمباد مجموعه عقل

                                                                                                                                                                                        
 ، تهران.1386، یو فرهنگ ی، نشر علمين گنابادیخلدون، ترجمه محمد پرو ابن عبدالرحمن ابن خلدون، مقدمه 14
مه جلد اول یضم، ترجمه محمدعلى فروغىاول.  قسمت درست راه بردن عقل، روش در گفتار مقاله ارت،کرنه د 15
با در اروپا  متکر حیسگر یددر نشر  .288-211، صص 1361شاه، یعل یتهران، انتشارات صف مت در اروپا،کر حیس

  .ان جلدهاى سه گانه چاپ شده استین اعلم، در پایالدر جاللیح امیتصح
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 يسو به مطالب از یگاه تکحر نیا هک معقوالت در نفس تکحر از است عبارت رکف هک یحال
   .است مطالب يسو به يمباد از یگاه و يمباد

 شود. می حاصل نفس يبرا مطلقه قیحقا به میمستق علم آن توسط هک ستیاهکمل از عبارت عقل -6
 خود عقل از مقصود هک است نیا بر دال قول نیا میباش قائل آن موضوع و عقل وحدت به اگر

 در. میابییدرم خارج از را آن ما و ما است از مستقل يزیچ عقل ییگو یمعن نیا به .است مطلق
 همان یلک عقل نیا. ردیگیم الهام ریتغیال ثابت یلک عقل از هک است يمحدود عقل سکهر وجود

  . ندکیم یتجل فرد نفس در هک خداست

 ،یتداع ،كادرا لیقب از معرفت لیتحص به متعلق ینفسان فیوظا مجموع به نیهمچن عقل -7
  .است فهم و ذهن مترادف و شود. می اطالق... و استدالل و مکح ل،یتخ ره،کذا

  عقل يبندطبقه

 ای عقل: دیگویم و دانسته قسم دو را عقل 16یعقل در نظر فالسفه متفاوت است. فاراب يبندطبقه
 یانسان 19ه همان نفسک 18منفعل عقل و است فعال عقل همان 17فاعل عقل منفعل. ای و است فاعل

                                                                                                                                                                                        
العملى و هو الذى يستنبط ما جيب و من هذا القوى العقل . 17 ص، اعاتصنله العلوم و الیون المسائل فضیع، یفاراب 16

فعله من االعمال االنسانية و من هذا القوى العقل العلمى و هو الذى يتم به جوهر النفس و يصري جوهرا عقليا gلفعل و هلذا 
بسيط و العقل مراتب يكون مرة عقال هيوالنيا و مرة عقال gمللكة و مرة عقال مستفادا و هذا القوى الىت تدرك املعقوالت جوهر 

 ليس جبسم و ال خيرج من القوة اىل الفعل و ال يصري عقال "ما اال بسبب عقل مفارق و هو العقل الفعال الذى خيرجه اىل الفعل.
العقل الفاعل أشرف من اهليوالين و أنه يف نفسه موجود gلفعل عقال دائما سواء عقلناه حنن أو مل نعقله و أن العقل فيه هو  17

الوجوه و هذا العقل قد تبني قبل أنه صورة و تبني هاهنا أنه فاعل و لذلك أمكن أن يظن أن عقله ممكن لنا  املعقول من مجيع
&خرة أعين من حيث هو صورة لنا و يكون قد حصل لنا ضرورة معقول أزيل إذ كان يف نفسه عقال سواء عقلناه حنن أو مل نعقله 

 )١٤ ١٠٣(ش ن ت اهليوالنية و هذه احلال هي اليت تعرف gالحتاد و االتصال ال إن وجوده عقال من جعلنا كاحلال يف املعقوال
(ش إن العقل الفاعل يعقل األشياء اليت هاهنا لكن جيب أن يكون يعقل هذه األشياء جبهة أشرف و إال مل تكن هاهنا مغايرة بينة 

  Qشرون، لبنان.مكتبه العرب،  عند الفلسفة مصطلحات جريار جهامي، موسوعة .)٢ ١٥٦ما 
 منفعل عقل از مراد :45 ص ، تهران.انتشارات حکمت ،ترجمه حسن فتحی التهافت، ، تهافتد محمد بن رشدیابوالول 18

  است.  ارسطو راتیتعب از رشد ابن نظر بر بنا ریتعب دو نیا انددهینام هم متأثر عقل هک است انسانى عقل
إن العقل املنفعل يكون شبه املادة و املوضوع للعقل : مكتبه Qشرون، لبنانالعرب،  عند الفلسفة مصطلحات جريار جهامي، موسوعة

واجب احلكمة أفاض اجلود و الفضائل منه   - )٣ ٨٤(ف أ يسمى العقل اهليوالين العقل املنفعل  -)١٤ ٧٩(ف سم املستفاد 
← 
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                                                                                                                                                                                         ←  

ري منقطع فيسمى أول ذلك الفيض العقل كما يفيض من عني الشمس النور و الضياء و دام ذلك الفيض منه متصال متواترا غ
الفعال و هو جوهر بسيط روحاين نور حمض يف غاية التمام و الكمال و الفضائل و فيه صور مجيع األشياء كما تكون يف فكر 
العامل صور املعلومات. و فاض من العقل الفعال فيض آخر دونه يف الرتبة يسمى العقل املنفعل و هي النفس الكلية و هي 

هرة روحانية بسيطة قابلة للصور و الفضائل من العقل الفعال على الرتتيب و النظام كما يقبل التلميذ من األستاذ التعليم. و جو 
فاض من النفس أيضا فيض آخر دوkا يف الرتبة يسمى اهليوىل األوىل و هي جوهرة بسيطة روحانية قابلة من النفس من الصور و 

ء يفيده الفعل و هذا الفعل ء ال خيرج من ذاته إىل الفعل إال بشيالشي -)١ ١٩٨ ٣(ص ر ء األشكال gلزمان شيئا بعد شي
ء ال ء يفيد النفس و يطبع فيها من جوهره صور املعقوالت فذات هذا الشيالذي يفيده هو صور املعقوالت. فإذن هاهنا شي

ء يسمى gلقياس إىل العقول اليت gلقوة و خترج منه إىل الشيء إذن بذاته عقل... و هذا حمالة عنده صور املعقوالت و هذا الشي
(س ف الفعل عقال فعاال كما يسمى العقل اهليوالين gلقياس إليه عقال منفعال و يسمى العقل الكائن فيما بينهما عقال مستفادا 

١٢ ١١١ .( 
 ذات هک صورتى گرىید و است حس تحت در واقع هک هیوالنیه صورت داند: یرا بر دو نوع م صورت ارسطو 19
 است امرى از عبارت است ولىیه در هیکصورت است. اءیاش تینوع از عبارت آن و است عقل تحت و نباشد ولىیه
 قوه هکبل و ستین هم جسم در عضو مانند و ستین نفس از جداى قوا ریسا مانند حاسه قوه و است محسوس بالفعل هک

 در را افالطون نظر او .اندنفس اجزاء و نفس انیرکعس خود هکبل و است نفس خادم گرید قواى از یک هر و حاسه
 شده صادر مختلف اجزاء از هک ستین هیتجز قابل و است امر یک دیگو یم و داند یم مردود باجزاء نفس میتقس مورد
 درجات نیترپست هک است اتىکمل و وظائف را انسان نفس امرند. یک مظاهر همه و مختلف آثار تمام هکبل و باشد

 باالتر هک دوم درجه در و ابدیدرم را اءیاش صفات فقط انسان حواس بواسطه رایز است، حواس لهیبوس كادرا آن
 در و ابدیدرم را هیحس معارف نوع هک است هیحس اتکادرا اجتماع محل هک است كمشتر حس لهیبوس كادرا است
 مقارنه و مقابله از آنها شدن طرف بر از بعد حتى است اءیاش صور اجتماع محل هک است الیخ قوه آن از باالتر درجه

 نیا صورت حفظ بر عالوه هکآن جز ندک یم نگهدارى را صور لهیمخ مانند هک است حافظه باالتر درجه در و حواس با
 رهکذا و حافظه انیم فرق و است رهکذا باالتر درجه در و ابدیرا درم است به گذشته مربوط صورت نیا هک زین را معنى

 انجام اریاخت و قصد با را عمل نیا رهکذا و ندک یم خود در حاضر را صور اریاخت و قصد بدون حافظه هکآنست 
 عقل گرید و دارد ترىپست مرتبه هک قابل عقل ىیک است درجه دو زین را عقل و است عقل باالتر درجه در و دهد یم

 همان و شود حاصل شهیاند بالفعل هکآن از قبل رکتف بر است يا قوه را عقل نیا بنابر. است باالتر آن مرتبه هک فاعل
 نفس را رکالذ فوق قواى مجموع و دهینام فاعل عقل را بالفعل رکمتف عقل و است دهینام قابل را عقل رکتف بر قدرت

   .نامد یم
 نفس مانند انسانى نفس: دیگو یم افالطون: ٢٨٩ - ٢٧٠ ص ال ١ ج احلديثة، احود امني زكي جنيب حممود، الفلسفة قصة
 جزء به دو آن را و است حس به عالم متصل گرید طرفى از و مثل به متصل طرفى از است انسان تکحر علت عالم
 ریغ طیبس و است مثل كمدر هک ندیگو عقل را ارقى و اعلى جزء .ندک یم میاسفل تقس جزء گرید ارقى و اعلى

 فانى و است هیتجز قابل و است العاقل است اسفل هک دوم جزء و است ابدى و است هیتجز قابل ریغ و است بکمر
 شجاعت، مبدأ فیشر جزء ف.یشر جزء گرىید و پست و عیوض جزء ىیک دارد جزء دو خود آن و است شدنى

← 
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 جزء زکمر و است عقل به متصل فیشر جزء .است هیمیبه شهوات مبدأ عیوض جزء و است عواطف و شرف حب،

 و. العاقل نفس و است دوم قسم از وانیح عقل نوع. دو را وانیح و است عقل نوع دو را انسان .است قلب العاقل
 مثل در به آنچه است نفس توجه از عبارت و است رکتذ تنها بشرى معارف دیگو یم وى .است قسم یک را نبات
: دیگو یم افالطون .است عقل نفس مالک مرتبه نیآخر باالخره و است هکیمل نفس انسان از باالتر درجه در و .است
 و است بالفعل موجود هک دارند به ازاء ما نیع عالم و خارج در شوند یم مرتسم ذهن در هک اءیاش هیلک هیعقل صور
 جهان: دیگو یم ارسطو. داند یم مردود را قول نیا ارسطو اند.مثل صورتند بازاء ما هک واقعى نىیع موجودات از مراد

  .است عقل تحقق از عبارت مقصد و هدف آن و ندک یم ریس خاصى مقصد و هدف بطرف
، او 1926 درآباد،ین حکچاپ د رسائل فارابى، -15 ص فارابى فاضله نهیمد اهل آراء و 16 ص فارابى متفرقه رسائل

 عقل و رمفارقهیغ ای باشند مفارقه معقوالت چه است معقوالت آثار اىیمه بالقوه هک ستیا هکمل بشرى عقل: دیگو یم
 به هیشب و است والنىیه عقل افاضه باعث و است قمر کفل فعال عقل موطن و ندک یم تابش عالم قیحقا بر دائماً فعال
 و حواس انیم واسطه را لهیمتخ او قوه .است شده متأثر زین فلوطن از قیطر نیبد و است آفتاب از صادر هک است ضوء
 صدور محل و است شهوت و لیتخ احساس زکمر هک است قلب انسان در سهیرئ عضو: دیگو یم و داند یم عقل

 بالفعل اجسام صور كادرا از بعد و است بالقوه طفل نفس در عقل .است دماغ آن از بعد و است زىیغر حرارت
 ضانیف مبدأ تنها نه فعال عقل .است الصور واهب هک است او و است فعال عقل ارک فعل به قوه از انتقال نیا و شود یم

 عاقله نفس دیگو یم افالطون مانند او .است واناتیح و نباتات و جمادات صور مصدر و مبدأ هکبل است نفس حدوث
 و است بدن مالک و صورت نفس دیگو یم ارسطو مانند گرید طرفى از شود.نمى فانى بدن به فناء و است انسان جوهر

 ماده برسد. خود مالک به مرتبۀ تا طى را املىکت ریس همواره و شده حادث بدن حدوث به و است نبوده بدن از قبل
   وندد.یپ یم بدو ای و شود یم فعال عقل مالک مدارج طى از بعد و موجود طفل روح در عقل

: 356 - 353 ، تهران، ص1387، یو فرهنگ ی، انتشارات علمیوسف ثانی، ترجمه مجموعه رسائل فلسفى کندى
 جسم مالک و است صورت از عبارت نفس دیگو یم و است ارسطو رأى و نظر تابع انسانى عقل مورد در ندىکال

 دو بر د صورتیگو یم و دارد. یمختلف وظائف و آثار مختلف مراتب در هک است ادىیز آثار و وظائف را او و است
 و تینوع آن و است عقل تحت واقع هک صورتى گرید و است حس تحت واقع هک هیوالنیه صورت ىیک است. نوع

  .است اءیاش هینوع صورت
 ،354 صص 1 شفا ج ، تهران.1373ر روز، ک، نشر فيقوام صفر ينا، برهان شفا، ترجمه مهدین بن عبداهللا ابن سیحس

 آن مصدر و منشأ هک است خاصى العملهاى سکع و آثار و افعال را انسان :دیگو یم سیالرئ خیش: 279 ،360 ،356
 در هم و ندک یم تصرف هیجزئ امور در هم انسان رایز ستین وانیح براى افعال و آثار و خواص آن و اوست نفس
 هیجزئ اتکادرا مصدر هک وانىیح نفس بر عالوه را انسان نیا بنابر و عمل، نه تنهاست به اعتقاد مربوط هک هیلک امور
 هکمدر قوه رد.یگ یم مدد آن از اتیجزئ هکمدر قوه و است لىک اتکمدر منشأ هک است يگرید مخصوص قوه است
 نظرى قوه همان و ندیگو عقل را آن مراتب از یک هر و است مراتبى را نظرى قوه و .نامند عملى عقل را اتیجزئ

 نسبت هک است فعال عقل آن فاعله باعثه علت و شود یم بالفعل و هکبالمل بالقوه ردهک طى را مختلف مراحل هک است
← 
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 عقل را آن و ينظر جنبه يگرید و ندیگو 20یعمل عقل هک یعمل جنبه یکی دارد. جنبه دو است
 به مرتبه و یط را مختلف مراحل معارف سبک و تیترب اثر در هک است قوه نیهم و نامند. 21یعلم

                                                                                                                                                                                         ←  
 و روح افاضه اجساد بر فعال عقل دهد نور نجوم بر آفتاب هکچنان نجوم. به است آفتاب نسبت مانند بشرى نفوس به آن

 تا رساند یم بالمستفاد عقل مرتبه به ردهک تیترب است هیجزئ نفوس هک را خود افاضات فعال عقل همان و ندک یم نفس
  .به او اتصال

، یضیفم یرکح یهات، تصحیشرح االشارات و التنب ،خواجه نصیرالدین طوسی( خیش اشارات بر شرح در طوسى خواجه
االول اىل  و مراتب البدء بعد املبدأ االول هى مرتبة العقل: دیگو یم او منظور انیب مقام ) در1378، قم، ینینشر مطبوعات د

االخري و بعدها مرتبه النفوس السماوية الناطقة من نفس الفلك االعلى اىل نفس الفلك االدىن و بعدها مرتبة الصور من صورة 
املعادن و بعدها مرتبة اهليوالئيات من هيوىل الفلك االعلى اىل اهليوىل املشرتكة العنصرية و Wا ينتهى الفلك االعلى اىل صور 

مراتب البدأ و يكون بعدها مراتب العود اعىن التوجه اىل الكمال بعد التوجه منه و اوهلا مرتبة االجسام النوعية البسيطة من 
االوىل احلادثة بعد الرتكيب كالصور املعدنية و غريها على اختالف مراتبها و  الفلك االعلى اىل االرض و بعدها مرتبة الصور

 .بعدها مرتبة النفوس احلوانية
 و هیتجل از عبارت هک است مراتبى داراى زین آن و نامند یم عملى عقل وانیح و انسان در را عمل هکمحر قوه -  20

را  عملى عقل صدرا مال. شودمى عملى متکح از بخشى به اطالق عملى عقل باشد. معموالً یم اهللا فى فناء و لهیتخ
 بیتهذ و دوم است عتیشر آداب به عمل هکاست  ظاهر بیتهذ اول داند. یم مرحله چهار يدارا مالکاست برحسب

 و علمى صور به قلب ردنک روشن سوم و طانىیش خواطر و بد اتکمل و اخالق از قلب ردنک كپا و است باطن
 به توجه ردنک منحصر و خداوند ریغ از نظر دنیبر و خود ذات از است نفس فناى چهارم و هیمانیا حقه معارف
االحمد ( العلماء دستور .است اریبس منازل و مراحل هم باز منازل نیا از بعد و است اهللا الى ریس تینها هک خداوند

روت، یه: بیالثان همجلدات، الطبع 4دستور العلماء،  ، معروف بهنگرى، عبدالنبى، جامع العلوم فى اصطالحات الفنون
ىف مراتب العقل العملى لالنسان، و هى ايضا منحصرة حبسب . 327 ص 2 ج ق)1395 مؤسسۀ االعلمى للمطبوعات،

القلب عن االستكمال ىف اربع: االوىل :ذيب الظاهر gستعمال الشريعة االهلية و االداب النبوية و الثانية :ذيب الباطن و تطهري 
اء االخالق و امللكات الردية الظلمانية و اخلواطر الشيطانية و الثالثة تنويره gلصور العلمية و املعارف احلقة االميانية و الرابعة فن

النفس عن ذا:ا و قصر النظر و االلتفات عن غري هللا اىل مالحظة الرب تعاىل و كرب}ئه و هى kاية السري اىل هللا على صراط 
نفس اآلدمية و بعد هذه املراتب منازل و مراحل كثرية ليست اقل مما سلكها االنسان فيما قبل و لكن جيب ايثار االختصار ال

 فيما ال يدرك اال gملشاهدة و احلضور لقصور املشافهة و التعبري عن بيان ما ال يفهم اال gلنور فان للكاملني بعد املسافرة اىل هللا
بعضها ىف احلق و بعضها من احلق لكن gحلق و حوله و قوته كما كان قبل تلك بقوة القوى و انوار  و وصوهلم اسفار اخرى

املشاعر و ان كانت هى ايضا Wداية احلق وجوده و لطفه ملن يشاء لكن الفرق بني احلالني مما ال خيفى و ال حيصى و ال حول و ال 
  قوة اال g- العلى العظيم.

و هو الذي يتم  -و هو الذي يستنبط ما جيب فعله من األعمال اإلنسانية. و من قوى النفس (العقل العملي) ،العقل العلمي 21
به جوهر النفس و يصري جوهرا عقليا gلفعل. و هلذا العقل مراتب: يكون مرة عقال هيوالنيا و مرة عقال gمللكة و مرة عقال 

  مكتبه Qشرون، لبنان.العرب،  عند الفلسفة اتمصطلح جريار جهامي، موسوعة). ٢ ١٧(ف ع مستفادا 
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 معقوالت در منفعل عقل دیگویم هک است ارسطو از مأخوذ میتقس نیا. رسدیم بالمستفاد عقل
 تواندیم آن و یولیه به نسبت است صورت بمثابه فعال عقل و صورت به نسبت است ماده بمثابه
 و گرفته ارسطو ز ازین را 23هکبالمل و 22بالقوه عقل يندکال ند.ک احداث منفعل عقل در را صور تمام
 و عقل میتقس 24.قرار داده است توجه مورد زیرا ن خداست یبمعن ندرکاس فلسفه در هک فعال عقل

                                                                                                                                                                                        
عقل gلقوة، العقل الذي هو gلقوة هو نفس ما مكتبه Qشرون، لبنان. العرب،  عند الفلسفة مصطلحات جريار جهامي، موسوعة 22

ء ما ذاته معدة أو مستعدة ألن تنتزع ماهيات املوجودات كلها و صورها دون موادها أو جزء نفس أو قوة من قوى النفس أو شي
فتجعلها كلها صورة هلا أو صورا هلا. و تلك الصور املنتزعة عن املواد ليست تصري منتزعة عن موادها اليت فيها وجودها إال @ن 

الشي -)٦ ١٢(ف عق ورا يف هذه الذات هي املعقوالت تصري صورا هلذه الذات. و تلك الصور املنتزعة عن موادها الصائرة ص
ء يف اإلنسان الذي تصدر عنه هذه األفعال (املدركة) يسمى نفسا Oطقة و له قو"ن: إحدامها معدة حنو العمل و وجهها إىل 

و يقال له العقل العملي  -يةالبدن و Wا مييز بني ما ينبغي أن يفعل و بني ما ال ينبغي أن يفعل و ما حيسن و يقبح من األمور اجلزئ
و يستكمل يف الناس gلتجارب و العادات و الثانية قوة معدة حنو النظر و العقل اخلاص gلنفس و وجهها إىل فوق و Wا ينال 
الفيض اإلهلي. و هذه القوة قد تكون بعد gلقوة مل تفعل شيئا و مل تتصور بل هي مستعدة ألن تعقل املعقوالت بل هي استعداد 

و هذا يسمى العقل gلقوة و العقل اهليوالين. و قد تكون قوة أخرى أحوج منها إىل الفعل و  -ما للنفس حنو تصور املعقوالت
ذلك @ن حتصل للنفس املعقوالت األوىل على حنو احلصول الذي نذكره و هذا يسمى العقل gمللكة. و درجة nلثة هي أن حتصل 

النفس عقال gلفعل و نفس تلك املعقوالت تسمى عقال مستفادا. و ألن كل ما خيرج من للنفس املعقوالت املكتسبة فتحصل 
ء يفيده تلك الصورة فإذن العقل gلقوة إمنا يصري عقال gلفعل بسبب يفيده املعقوالت و يتصل به القوة إىل الفعل فإمنا خيرج بشي

ء عقل gلفعل و فعال فينا ألجسام Wذه الصفة. فإذن هذا الشيء من اء هو الذي يفعل العقل فينا. و ليس شيإثره و هذا الشي
 Oقيل يف علم النفس إن نفس اإلنسان تعقل  -)٢١ ٤٢(س ع فيسمى عقال فعاال و قياسه من عقولنا قياس الشمس من أبصار

يسموkا لذلك عقال هيوالنيا  املعقوالت و تعلم الكليات بعد أن كانت ال تعقلها و ال تعلمها. فهي يف أولية حاهلا عقل gلقوة و
رأوا (الفالسفة) نفس اإلنسان تعرف و  - )٢٢ ٤٠٧ ١(بغ م مبعىن أkا حمل قابل للمعقوالت و من شأkا أن تقبلها بتعلم و تعليم 

تعلم بعد جهل و تكمل بعد نقص فنظروا إىل هذا الكمال من جهة كونه gلقوة و من جهة كونه gلفعل فسموها حبسبه عقال 
قالوا (الفالسفة) إن النفس الناطقة اليت هي نفس اإلنسان هي عقل هيوالين و عقل  -)٢ ٤١٠ ١(بغ م النيا و عقال gلقوة هيو 

gلقوة و من شأkا أن تصري عقال gلفعل إذا تصورت بصور املعلومات و قبل ذلك فهي نفس حمركة للبدن فكأkم مسوها عقال 
إن العقل gلفعل هو العقل gلقوة عند  )١٣ ١٤٢ ٢(بغ م مل تكن حاصلة هلا و فيها  هيوالنيا لكوkا تكتسب الصور بعد ما

   .)١٥ ٣٣٠(ر م حلول الصورة ا0ردة فيه 
 حالة النظرية القوة عن عبارة هو و gمللكة العقل .لبنان ،مكتبه Qشرون، العرب عند الفلسفة مصطلحات موسوعةجريار جهامي،  23

 حالة املتقر و القلم و الدواة و احلروف ببسائط العارف الصيب كحال الروية و gلفكرة لكن اإلدراك إىل التوصل آلة حصول
 .)٤ ١٠٧ م (سياملمكنة  gلقوة العقل العقل هذا يسمى قد و. الروية و الفكرة إىل الكتابة

 العقل بل املستفاد العقل جتد فإنك بعضا بعضها خيدم كيف و بعضا بعضها يرؤس كيف القوى هذه إىل أنظر قدسي: عقل 24
 اإلستعداد من فيه مبا اهليوالين العقل مث gمللكة العقل خيدمه gلفعل العقل مث. القصوى الغاية هو و الكل خيدمه و رئيسا القدسي

 و تزكيته و النظري العقل تكميل ألجل بعد سيتضح كما البدنية العالقة ألن هذا مجيع خيدم العملي العقل مث. gمللكة العقل خيدم
 مما ليس جدا رفيع أنه إال gمللكة العقل جنس من هو و) قدسي (عقل -)١٣ ٦٧ ف العالقة (س تلك مدبر هو العملي العقل

← 
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   26.بالمستفاد است عقل و بالفعل ه، عقلکبالمل عقل ،یوالنیه عقل شامل 25ندرکاس نظر از آن مراتب

 عقل را ينظر مراتب قوة و داند.یم ينظر و یعمل قوه شامل دو را انسان نفس سیالرئ خیش 
 بالمستفاد و بالفعل مرتبۀ به آن صالیا و بالقوه عقل مرتبۀ از نفس مخرجه باعث و علت و دیگو یم

به فعل  قوه از و ردهک تیترب آن را و تابش يبشر نفوس بر فعال عقل: دیگویم و است فعال عقل
 يزیچ هک دیبا د،یآ یهمبه فعل  و است به قوه نفس اندر معقوالت چون: دیگویاو م 27.آوردیم
 به قوه از تا ما يعقلها اندر ندک فعل يو هک خواند فعال عقل را او و آورد فعل به قوه از را شانیا

 و محسوسات چون و دیاین فعل به ما عقل نباشند االتیخ و محسوسات ابتدا تا نکل و ندیآ فعل
 در اءیاش هکچنان بودند دهیپوش و بیغر به اعراض و صور باشند ختهیآم ندیآ موجود االتیخ

 یکیتار در هک يصور بر آفتاب یروشنائ چون افتد االتیخ بر فعال عقل تابش پس .یکیتار
  28.باشند

 مرتبه .دانندیه میانسان نفس مادون و هیانسان نفس مافوق و هیانسان نفس را نفوس مراتب الصفا اخوان
 نیا از آنچه و دارد مرتبه هفت زین هیانسان نفس فوق مرتبه و است مرتبه خود هفت هیانسان نفس دون

 و هکیمل رتبه آن و است تیانسان نفس مرتبه فوق آن مرتبه دو هک است مرتبه پنج است معلوم مراتب
 رتبه دو و است نبوت مرتبه از عبارت هیقدس رتبه و است هیمکح رتبه همان هکیمل رتبه است. هیقدس
 نفس به متعلق و مربوط اخالق و قوا از یبعض .است یوانیح و ینبات نفس مرتبه یانسان نفس دون

 است ناطقه هیانسان نفس به منسوب یبعض و است یوانیح نفس به مربوط یبعض و است يشهو ینبات
 هیلک نفس .است هکیمل هیقدس نفوس به متعلق یبعض و است هیمکح عاقله نفس به منسوب یبعض و

                                                                                                                                                                                         ←  
 غري من املدركات حتصيل شأkا من اليت النظرية القوة عن عبارة هو و القدسي العقل -)٤ ١٦٧ ن (سكلهم  الناس فيه يشرتك
 .لبنان ،مكتبه Oشرون، العرب عند الفلسفة مصطلحات موسوعةجريار جهامي، . )٩ ١٠٧ م (سي النيب كحال تعلم و تعليم

  ، تهران1387، یو فرهنگ ی، انتشارات علمیوسف ثانی، ترجمه مجموعه رسائل فلسفى کندى 25
gلفعل، gلقوة، gحلس و ان رأى ارسطاطاليس ىف العقل ان العقل على انواع اربعه:  د:یگو یم گرید جاى در ندىکال 26

  .gمللكه
 ص.ص ندىکال رسائل ،360-356 ص 1 ج ،ق1405،  ور، قمکمد  میابراه  وششک  ، به اتیعی، طب نا، شفایس یابوعل 27

 .327 و 260
  .122، تهران. ص 1360، ی، انتشارات فارابی، احمد خراسانیینا، دانشنامه عالیس یابوعل 28
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 و است یلک نفس دیمؤ 29لک عقل و یسفل عالم در است طهیبس نفوس دیمؤ است عالم نفس هک
 دیمؤ عقول مراتب از یک هر بیترت نیبد است. آنها تمام مبدع و است یلک عقل دیمؤ یتعال يبار
  30.است هیانسان هیجزئ عقول دیمؤ هک فعال عقل به برسد تا باشدیم خود دون ما

 منفصل است يجوهر عام فاعل عقل. ندکیم میمنفعل تقس و عام فاعل نوع دو را بر عقل رشد ابن
یم نور سبک آن از عقول تمام هک است یآفتاب بمنزله ست وین به ماده امتزاج و فنا قابل و انسان از
 عقل از مستمد هک جهت آن از و ردیگیم مدد عام عقل از هکاست  یانسان عقل منفعل عقل نند.ک

 یمختلف يقوا و مراحل و مراتب يدارا منفعل عقل .است آن به اتصال خواهان دائماً است فاعل
 را هکبالمل عقل فعال عقل هرگاه رایز س.کع بدون ابد،یدر را عام فعال ه عقلکبالمل عقل .است

 معرض در و بوده يابد فعال عقل هک یحال در رد.یگ قرار راتییتغ و حوادث معرض در ابدیدر
 را خود یعنی ابدیدرم را فعال عقل هک است يامر یانسان عقل پس باشد.ینم راتییتغ و حوادث

  31است. انسان عقل مالک درجه تینها آن وشود  می متحد آن با و رساندیم بدان

یم بوجود تعلّم راه از هک تسبکم و مردم است در ه اصلک 32يزیغر نوع را به دو عقل خسرو ناصر
 منشأ هک داندیم اول عقل تیدوئ بر لیرا دل یوانیح جهان در عقل ند. او وجودکیم مید تقسیآ

  33.است

 هیعرض و هیطول به را عقول م ویتقس اجسام و نفوس عقول، عالم به را عالم يسهرورد نیالد شهاب
 و نمونه را یانسان نفوس و است، دهینام اصنام ارباب و اعلون قاهره انوار را آنها هک است ردهکجدا 

                                                                                                                                                                                        
 العامل نفس هي اليت الكلية النفس -)٤ ٢١٢ ٣ ر (صالكلية  للنفس املؤيدة اإلهلية القوة به نعين فإمنا الكلي العقل قلنا إذا 29

 مدبر و كلها مبدعها فهو الكلي للعقل مؤيد - ثناؤه جل - الباري و الكلية للنفس مؤيد الكلي العقل و البسيطة للنفوس مؤيدة
 من gلعدد خمتلفني كثريين على املقول املعقول املعىن هو الكلي العقل -)١١ ٢١٥ ٣ ر (صمباشرة  ال و هلا ممازجة غري من هلا

 الباري هللا كالم من كلمة أثر الكلي العقل -)٧ ١٤ ح (سالتصور  يف بل القوام يف له وجود فال الناس ألشخاص اليت العقول
 .لبنان ،Qشرونمكتبه ، العرب عند الفلسفة مصطلحات موسوعةجريار جهامي، . )١٠ ٣٠ ع (غتعاىل 

  .227 ص 3 ،جاخوان الصفا و خلّان الوفارسائل  30
  .450 ص رشد ابن فلسفه ،محمدبن احمد بن رشد اندلسی 31
 عند الفلسفة مصطلحات موسوعةجريار جهامي، ، )٩ ٤٤ ع (غ غريز} عقال تكون فحينئذ املفطورات تعلم تقبل النفس إن 32

 .لبنان ،مكتبه Qشرون، العرب
 .149 ص ،1363چاپ هانري کوربن و محمد معین ، تهران ن، یمتکالح جامع ،ناصرخسرو قبادیانی 33
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  34.داندیم فعال عقل ضیف بالجمله و هکیفل مدبره نفوس تابش

 حال در همواره عتیطب عالم ه موجوداتک دانسته ذومراتب را وجود جهان يرازیش نیصدرالد
 نفس و اندهیذات هیجوهر تکبه حر كمتحر و روندیم به فعل قوه از دائماً و هستند انیجر و النیس

 دار در قرار و یقیحق مالک به لین از قبل هکبل و تجرد مالک به لین از قبل و یابتدائ مراتب در
   35د.یگرا خود یقیحق و مطلوب مالک بطرف هک بوده املکت و تحول در همواره نیمقرب

  :نندکیم يبندر طبقهیچهارگانه ز مراتب را در فالسفه عقل

 نوع هر از يعار و محض قوه هکاست  معقوالت كادرا محض استعداد هک یوالنیه عقل -اول
 است یاول يوالیه هیشب مرحله نیا در نفس هک است منسوب والیه به جهت نیا به 36.است یلتیفض

 هیشب آن و است بالقوه عقل مترادف یوالنیه عقل 37.است یلک صور از یخال خود ذات حد در و
 عقل نخست مرحله ییوالیا هی بالقوه نبسته و مراد از عقل نقش آن بر يزیچ هک است يدیسف صفحه

 یآگاه و بود آگاه و داند هک آن است بالقوه عقل یه معنکدارد یابراز م افضل بابا .است ينظر
 و صورت هر از عاقله قوه و است محض قوه در هک یوالنیه عقل 38.است آگاه هک نداند و ندارد

 قابل هک یاول يوالیه به آن تشبه جهت از است نهکمم اتکادرا يبرا قابل است يعار و یخال یفعل
به  نفس رایز است. صور تمام از يعار بالفعل حال نیع در و است، صور تمام قبول و تلبس يبرا

و مراد از  باشد. قیحقا تمام كمدر هک است نیا آن نشان و است ماده از يعار خود هیاصل فطرت
 در 39مالصدرا استدالل. و تعمق و رکتف قوه یعنی نش.یآفر بدو در است یانسان عقل يزیغر عقل

                                                                                                                                                                                        
 .53 ص النور، لکای، هشهاب الدین یحیی ابن حبش بن امیرك ابوالفتوح سهروردي، يسهرورد 34
اجلهة فاملعىن املقصود منه ىف فالقوة العاقلة اذا وصلت اىل مهية املعقول و حصلتها كان ذلك ادراكا هلا من هذه  دیگو یم و 35

 .احلكمة مطابق للمىن اللغوى
 ص دانشنامه و 579 ص التهافت تهافت به شود رجوع و 206 ص: منظومه ، شرحيسبزوار يم حاج مال هادکیح 36

االوىل اخلالية ىف فما هو استعداد املعقول االوىل يسمى gلعقل اهليوالىن تشبيها ىف خلوه عن مجيع الصور العقلية gهليوىل . 109
  ذا:ا عن كافة الصور اجلسمية.

 جرجانى. فاتیتعر 37
  .25 ص 1 رساله 1 ج ،باباافضل، مصنفات افضل الدین محمد بن حسین بن محمد خوزه مرَقی کاشانی 38
  تهران).، 1387، نشر مولی، یبابائ یه، اشراق نهم. (ترجمه علیالربوب ، شواهديرازین شیم صدرالدیمحود بن ابراه 39
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 ینفس هر يبرا هک است يامرتبه آن د: ویگویم یوالنیه عقل نام به 40ينظر عقل مراتب نیاول انیب
 استعداد نام به صور هیلک از يو بودن یته هنگام فطرت و ذات اصل برحسب انسان نفوس از
 بالقوه یول ،یعقل است يوجود مرتبه نیا در نفس يبرا رایز .است موجود معقوالت عیجم رفتنیپذ

 نفس تیجوهر پس. بالفعل نه بالقوه یول ،یحس است يوجود یولیه يبرا هک همانطور. بالفعل و نه
 هکبل تیعرض به هیشب و یولیه تیجوهر رینظ فیضع است یتیجوهر حدوث و ونکت آغاز در
 در عرض هیکدر صورت محض است، قوه مرتبه و حالت نیا در نفس رایز .تیعرض از ترفیضع

  .بالفعل است يامر شیخو ذات مرتبه

 توسط اتینظر تسابکا يبرا نفس استعداد و اتیضرور به علم از عبارت هک هکبالمل عقل -دوم
 و نبوده يعار اتکمدر از و گذشته بالقوه و یوالنیه مرتبه از هکبالمل عقل .ات استیضرور

 و قدرت و شده حاصل آن يبرا اتیاول علوم و صور بالجمله و شده حاصل آن يبرا یاتکمدر
 موجود میتعل راه از هک تسبکم عقل و رده است.کافت یرا در بالفعل عقل نشآت به انتقال هکمل

 و عقل يزیغر عقل بودن نوع دو عقل یدوئ بر لیدل 41است. يزیعقل غر يبعد مالک شود مراحل
است در مقابل  منشأ هک است اول وجود عقل ت،یدوئ بر لیدل یوانیح جهان در است و تسبکم

  42.يزیعقل غر

 نیا يبرا هیکبطور دیآ فراهم عاقله قوه در اتینظر تسابکا رارکت قیطر از هک بالفعل عقل - سوم
 را یمعان صور بتواند بخواهد وقت هر مجدد تسابکا زحمت قبول بدون هک دیآ فراهم ياهکمل قوه

                                                                                                                                                                                        
درا و صدرالمتالهین 40 الص در انسان100 و 31 ص 3 ج اسفار ،صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازي معروف به م : 

 و تا شودمى شروع والنىیه مرتبه از هک است نفس همان ينظر عقل از نظرى وجود دارد. منظور عقل و عالمه قوه دو
إن : ینفسان عقل: مكتبه Qشرون، لبنانالعرب،  عند الفلسفة مصطلحات موسوعةجريار جهامي،  .رسد یم تجرد مالک مرحله به

الطبيعة يف اإلنسان و النفس اإلنسانية و قوى هاتني و أفعاهلما إمنا هي كلها و القوى العقلية العملية ألجل كمال العقل النظري 
(ف ط و أن الطبيعة و العقل النفساين ليس فيهما كفاية دون األفعال الكائنة عن املشيئة و االختيار التابعتني للعقل العملي 

ريوس و هو املفسر... إن العقل النفساين إذا اتصل gلعقل األول اخلالص كان عاقال دائما و مل يكن عاقال قال فرفو  -)٢١ ١٣٠
مرة و مرة غري عاقل فإذا فارق البدن كان أحرى أن تلزمه هذه الصفة و ال تفارقه و أما اآلخر من احلس و النماء و التوهم و 

(تو م أkا أثر النفس يف اجلسم فإذا بطل اجلسم و فارقته النفس بطلت هذه الفكر فإkا كلها تبطل مع بطالن اجلسم و ذلك 
٥ ٣٣٤ .( 

  ن.یمتکالح خسرو، جامع ناصر 41
  .291 ص 3 ج اخوان به شود رجوع و 149 ص نیمتکالح خسرو، جامع ناصر 42
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 و یوالنیه مرحله از بالفعل عقل 43.ندکینم مشاهده بالفعل را صور نیا اما ند.ک احضار ذهن به
 شده حاصل آن يبرا هم اتینظر اتیاول حصول بر عالوه است و افتهی مالک رده وک عبور هکبالم

 فعال در عقل 44شوند. حاضر التفات به مجرد بخواهد هرگاه و حاضر نباشد او نزد الًک نکل و است
 عقل در صور نیا. ندکیم افاضه فساد و ونک عالم به را یمعان صور هک دارد قرار یانسان عقل يورا

 شود دیشد فعال عقل به 45یانسان عقل اتصال یوقت. است موجود است فعال هک جهت آن از فعال
 عقل ارسطو قول به شود. می دهینام یقدس ه عقلک داندیم خود نزد از را زیچ همه ییگو هک چنان
 عقل هک یحال در ندکیم انتزاع یجزئ و یحس لواحق از را یلک صور ای یمعان هک است یعقل فعال

  .ابدی یم انطباع و نقش آن در صور نیا هک است یعقل منفعل

عقل . نگردد بیغا آن از و باشد حاضر عقل نزد اتینظر هک است یمعن نیا به: مستفاد عقل - چهارم
 بالجمله و معلومات حضور و حصول يبرا و گذشته یفعل و هکمل و یوالنیمراحل ه از مستفاد

 او مشاهد و باشد حاصل او نزد بالفعل اتینظر تمام و ندارد التفات و توجه به يازین امور استحضار
 را صور آن و ندکیم مشاهده را اءیاش تمام مرتبه آن در هک تساب،کا و التفات و توجه بدون باشند

 و ينظر علوم تمام حصول مرتبه بالمستفاد ند. عقلیبیم باشد فعال عقل هک خود اضیف مبدأ در
 سبک فعال عقل هیناح از هم رایز انددهینام هم مضاعف عقل را بالمستفاد عقل 46.است یتسابکا
 و ظاهره حواس باالخره و بالفعل و هکبالمل و یوالنیه عقل یعنی خود مادون از هم و ندکیم ضیف

 مرحله آن و است يماد ودیق و اوهام و االتیخ با رمشوبیغ عقل خالص عقلاز  و مراد .باطنه
                                                                                                                                                                                        

  .یجرجان فاتیتعر 43
 ص فاتیتعر .327 ص 2 ج العلماء . دستور308 ص منظومه . شرح292- 304 ص 1 ج . اسفار6 ص التهافت تهافت 44

102. 
ان العقل اسم مشرتك يقال على معنيني احدمها ما تشري به الفالسفة اىل  :٢٢٨ص  ٣رسائل اخوان الصفاء، و خّالن الوفا، ج  45

ما يشري انه اول موجود اخرتعه البارى جل و عز و هو جوهر بسيط روحاىن حميط gالشياء كلها احاطة روحانية. و املعىن االخر 
 و ج .به مجهور الناس اىل انه قوة من قوى النفس االنسانية الىت فعلها التفكر و الروية و النطق و التميز و الصنائع و ما شاكلها

و اذا" ملت واردت } اخى ان تعرف مالعقل االنساىن فليس هو شيئا سوى النفس االنسانية الىت gلقوة صارت  :350 ص 1
 .كانت عالمة gلقوة  عالمة gلفعل بعد ما

العقل gلفعل  و. 313 ،304 ص - اسفار -276 مصنفات دوم مجموعه به شود رجوع ،306 ص منظومه شرح 46
ذواستعداد االستحضار للنظر}ت املكتسبة املخزونة مىت شاء مبجرد االلتفاف بال اكتساب جديد و العقل حيث انعدم استعداد 

  .مسقفادا اى من العقل الفعال الذى هو خمرج نفوسنا من القوة اىل الفعلفيه و استحضر العلوم مشاهدا آ}ها 
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   .است مستفاد عقل هک است یانسان نفس مالک

 و ابدان بر يبشر نفوس آن لهیبوس هک نامندیم فعال ز عقلین را هیبشر هیجزئ نفوس صدور منشأ
 ل و عقلیجبرئ بخش، روان القدس، روح مانند مختلف يبنامها را فعال عقل گردد.یم فائض اجساد

 واهب و آورد فعل به قوه از را یانسان نفوس و عقول و است اضیف فعال عقل اند.ز خواندهین دهم
 فعال عقل فیتعر در الصفا اخوان فساد. و ونک عالم موجودات به است ضیف در واسطه و الصور
الكمال و الفضائل و فيه صور مجيع انه جوهر بسيط روحاىن نور حمض ىف غاية التمام و  ه:کاند آورده
 است فعال عقل همان و ندیگو بالمستفاد عقل را فعال عقل به اتصال مرحله در انسان نفس 47.االشياء

و  دیگویم رشد ابن رساند.یم خود يمستفاد مالک به یوالنیه مرتبه از و به فعل قوه از را نفوس هک
النية و  -اهليوالىن و انه يفعل املعقوالت و يقبلها من جهة العقل اليهوبينا ان العقل هو كالصورة ىف العقل 

ان العقل اهليوالىن كائن فاسد و ان العقل الذى gمللكة فيه جزء فاسد و جزء كائن و ان الفاسد هو فعله و 
 از نامند فعال عقل زیرا ن است هیطول سلسله در عقل نیآخر دهم عقل 48.اما ىف ذاته فليس بفاسد

 جهان به نسبت دهم عقل نیا بنابر و است یسفل جهان بر مکحا و ناسوت عالم بر فائض هکآن تجه
 ضیمف هک است او و است فعل به قوه از امور گرید و نفوس خروج موجب و است فعال عقل ما

 فعال يرو آن از را دهم عقل تینها فعالند عقول همه .است عالم نیا در هیجزئ عقول و نفوس
 به تیجسمان و جسم و بکواک و کیفل اجرام ریتأث و است یجسمان موجودات بر مکحا هک ندیگو
 ای و عنقا را مانند فعال عقل يسهرورد نیالدشهاب .ندک ریتدب هاآن در هک است شده واگذار او
 غفلت خواب از را گانخفته آن ریصف و است قاف وهک آن محل هک یقدس ریطا و ضایب و مرغیس
 یمالک از و ابدییم ارتقا یصورت به یصورت از همواره انسان نفس باألخره و. داندیم ندکیم داریب

 به هیاسطقس صورت از و هیاسطقس صورت به مطلقه تیجسم از نشأت نینخست در گر.ید مالک به
 هک گاهآن تا ندکیم ریس یوانیح صورت به هینبات از و هینبات به هیمعدن صورت از و هیمعدن صورت

 هک شود ماده از يبر هک رسد يامرتبه به تا ابدی ارتقا همچنان و ندک فایاست را یوانیح يقوا تمام
 به الشبه بیقر هک ندیگو مستفادش عقل افتی ارتقا مفارقات به هک یموقع اند.مفارقات آن از باالتر
 و است بوده مجرد ابتدا از فعال عقل هک است نیا فعال و مستفاد عقل نیب فرق و است فعال عقل
 به بودن بالقوه را از انسان عقل هک ییروین پس است شده مجرد تا ردهک شروع ماده از مستفاد عقل

                                                                                                                                                                                        
 .197 ص 3 ج اخوان رسائل 47
 .1486 ، صتفسیر مابعدالطبیعه ارسطوابن رشد،  48
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 .است شده سپرده او به ما جهان تیترب و رشد هک است فعال عقل همان رساندیم مستفاد مرحله
 است يبشر نفوس نندهک جادیا اوالً هک ندیگو فعال جهت آن از را فعال عقل دیگویم نیالد صدر

 جهت نیا از و است بالفعل وجوه تمام از خود هکآن اًیثان و به فعل قوه از است آنها نندهک خارج و
 محسوس. عالم بر است صور ضیمف و است عالم نیا ونکم و موجد هکآن ثالثاً و فعالند عقول تمام

 عقل به اتصال ناطقه نفس مالک مرتبه نیآخر و است هیعقل مفارقات نیآخر فعال عقل باالخره و
: ان للعقل الفعال وجودا ىف نفسه و وجودا ىف انفسنا فان كمال النفس و متام دیگویم هکچنان است فعال

وجودها و صور:ا و غايتها هو وجود العقل الفعال هلا و اتصاهلا به و احتادها معه فان ما ال وصول لشيئى 
جوهر  ند:یگویم نفس فیتعر در الصفا اخوان 49.الشئىاليه بوجه االحتاد ال يكون غاية لوجود ذلك 

 نفوس فائض را فعال عقل نیا بنابر و 50.بسيطة روحانية حية عالمة فعالة صورة من صور العقل الفعال
 عقل در است صورت مانند فعال عقل: دیگویم رشد ابن دانند.یم ماده عالم در صور و هیجزئ

العقل الفعال من جهة ما هو مفارق و مبدأ لنا قد جيب ان حيركنا على  51ند.یاو فعل معقوالت و یوالنیه
 در سیالرئ خیش .است منفصل عقل و نیزم يدخداک فعال عقل و 52جهة ما حيرك العاشق املعشوق.

 دیآ یهم به فعل و است به قوه نفس اندر معقوالت چون: دیگویم فعال عقل وجود اثبات انیب مقام
 آن از یکی هک ستین کش و آورد به فعل قوه از را شانیا يو هک ،یعقل باشد بوده يزیچ هک دیبا

 به قوه از تا عقلهاء اندر ندک فعل يو هک خوانند فعال عقل را او و است تریکنزد عالم نیبد هک عقلها
 و اجرام به یکی و مجردات و اتیروحان بر یکی دارند وجهه دو قهراً فعال عقل 53.ندیآ فعل

 فعال عقل چون و ندک یپاشضیف اجسام و اجرام به و ردیگ ضیف و روین مجردات از ات.یجسمان
 هیعال يمباد از را هیعلم صور و موجودات قیحقا تمام ستین یحجاب مجردات در و است مجرد

 هک است نیا هاتیفعل و هاقوه مراحل یط و یانسان نفوس مالک تینها ندیگویم و. ندکیم افتیدر
 و شوند فعال عقل به وصل هک ابندی مالک حد آن تا هک نفوس گونه آن و ابندی اتصال فعال عقل به

                                                                                                                                                                                        
 رسائل ،92 ص معاد و مبدأ ،135 ،133 ص ،4 ج ،165 ،125 ،102 ص 3 ج و 313 ص 1 ج اسفار به شود رجوع 49

 .93 ،64 صص
 .361 ص 3 ج اخوان 50
و بينا ان العقل الفعال هو كالصورة ىف العقل اهليوالىن و انه يفعل . 948 ص ،تفسیر مابعدالطبیعه ارسطوابن رشد،  51

 .املعقوالت
 .1486 ص ،تفسیر مابعدالطبیعه ارسطوابن رشد،  52
 .123 ص اتیعیطب بخش دانشنامه 53
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 افتیدر هیعال يمباد از را علوم نندک اراده هک آن هر شوند فعال عقل جزء و شوند مجرد واقع در
 و 54.است یمعن نیا به یلدن علم و اءیاول و اءیانب نفوس هکچنان دارند يشهود افتیدر یعنی نند.کیم

اض هم گفته یعقل ف فعال است. به عقل ضیف در واسطه یجسمان جهان به نسبت فعال عقل بالجمله
اضیف زین خود مرتبه در عقول تمام و است هیانسان هیجزئ نفوس و موجودات صور فائض هکشود  می
 55مجرد عقل همان فاعل و مراد از عقل .است فعال عقل همان ما جهان به نسبت اضیف عقل نکل اند

 :دیگویم رشد ابن نند.کیم استفاضه از او یانسان منفعله عقول هک اضیف عقل باالخره و است فعال
ىف الكون مادة و عقل و العقل نوعان نوع فاعل عام و نوع منفعل فالعقل الفاعل جوهر منفصل عن 
االنسان و هو غري قابل للفناء و ال االمتزاج gملادة. بل هو الشمس الذى مستمد منه كل العقول و العقل 

   املنفعل هو عقل ىف االنسان مستمد من العقل العام الفاعل.

 انیمشائ هکاست  یتعال حق ذات از صدر ما مراد اولشود  میز خوانده ین یاعل قله به عکاول  عقل
 هک است یروحان طیبس اول جوهر عقل 56نامند. اقرب نور و اول نور انیاشراق و اول آن را عقل

 عقل از هک است یروحان جوهر هیلک نفس و» اول ما خلق هللا العقل« فرمود هک است اءیبه اش طیمح
 یلک نفس صفحه در الکاش و موجودات صور تمام و است اول عقل ضیف و شده صادر اول

 و است اول عقل اطالق بطور 59مفارق و عقل 58است. اول عقل يبرا يگریواژه د لک عقل 57.هست
                                                                                                                                                                                        

  .461 ص ، 1 سفر ، 3 ج ، اسفار 54
 يدل إمنا و. جمردا عقال يسمى هذا مثل و. فيه منطبع ال و جبسم ليس متغري غري شريف جوهر إثبات على تدل احلركة إن 55

جريار  .)٧ ٢٨٠ م (غاملتغرية  احلركة منه يصدر ال يتغري ال الذي الكلي ا0رد . العقل)١١ ٢٧٩ م غ( التناهي عدم بواسطة عليه
 .لبنان ،مكتبه Qشرون، العرب عند الفلسفة مصطلحات موسوعةجهامي، 

  .91 ص مصنفات دوم ، مجموعهین طوسیر الدیخواجه نص 56
 العقل من حيصل nين عقلن الوجود است. که ممک يعقل دوم در مقابل عقل اول از عقل اول حاصل شده بطور 57

 :األول العقل ذلك من حيصل و. ذكرOه الذي gلوجه إال كثرة فيه يكون ال و آخر عقل gألول عامل و الوجود واجب ألنه األول
 الشيئني هذين أن Wذا املراد و). هي (النفس اليت صورته و مبادته) األعلى (الفلك :ذاته يعلم @نه و .الوجود ممكن @نه) (الثاين
 و. األعلى الفلك حتت آخر فلك و آخر عقل الثاين العقل من حيصل )١٠ ٧ ع (فالنفس  و الفلك أعين شيئني سبب يصريان

 ال حنن و عقل من فلك و عقل حيصل هذا على و األول العقل يف بدأ... gلعرض فيه حاصلة الكثرة ألن ذلك منه حيصل إمنا
 يتم هناك و املادة من جمرد فعال عقل إىل الفعالة العقول تنتهي أن إىل اجلملة طريق على إال األفالك و العقول هذه كمية نعلم
 و بغتة األشياء يدرك األول العقل )٢ ٨ ع (فkاية  بال متسلسال بعض من بعضها العقول هذه حصول ليس و. األفالك عدد
 يتوصل أن إحتاج عاقته فإذا اهليوالنية األشياء عنه تعوقه ال و األول gلعقل متحدا كان إذا بغتة يدركها أيضا الثاين العقل

 إمنا و اجلسمية املسافات و األقدار عليه الذي هو gلوهم الثاين العقل - )١٣ ٣٣٣ م (توء شي بعد ءبشي يدرك و gملقاييس
← 
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                                                                                                                                                                                         ←  
 موسوعةجريار جهامي، . )١٥ ٣٣٣ م (توا0ردة  الصورة ينكر و األشياء فيجسم اجلسم آnر يقبل ألنه كذلك الوهم كان

  .لبنان ،مكتبه Qشرون، العرب عند الفلسفة مصطلحات
جمرد عن املادة من كل اجلهات. و هو احملرك حبركة  الذي هو جوهر. 292 الفالسفه ص: تهافت .15نا، ص:یس البن الحدود 58

 نایس ابن رسائل ،14 نایس البن الحدود .الكل على سبيل التشويق لنفسه و وجوده أول وجود مستفاد عن املوجود األول
 له وجود فال الناس ألشخاص اليت العقول من gلعدد خمتلفني كثريين على املقول املعقول املعىن هو الكلي العقل: 91 ،90صص: 

 األقصى اجلرم الثاين و العامل مجلة أحدمها :ملعنيني يقال الكل أن ألجل ملعنيني فيقال الكل عقل أما و .التصور يف بل القوام يف
 عن ا0ردة الذوات مجلة أنه :امسه فشرح األول املعىن gعتبار فيه الكل أما ...الكل حركة حلركته و الكل جرم جلرمه يقال الذي
 الفعال العقل هو اجلملة هذه عدد آخر و .gلشوق إال تتحرك ال و gلعرض ال و gلذات تتحرك ال اليت اجلهات مجيع من املادة

 gعتبار منه الكل أما و .الكل مبدع هو األول املبدأ و األول املبدأ بعد الكل ءمبادى هي اجلملة هذه و اإلنسانية األنفس يف
 و لنفسه التشويق سبيل على الكل حبركة املتحرك هو و اجلهات كل من املادة عن جمرد جوهر هو الذي العقل فهو الثاين املعىن

أول الصوادر منه موجود أحدي الذات : 188ص:  المعاد، و ن، المبدأیصدرالد .األول املوجود عن مستفاد وجود أول وجوده
الباري جل ذكره جوهر مفارق عن املادة ذا" و فعال مساه بعض اهلوية و ال يكون ذلك عرضا و ال صورة.. فأول الصوادر عن 

  األوائل عقل الكل و العنصر األول.
 يف يستند أال مفارق عقل هو فيما واجب لكنه و ترتيبها و املوجودة األشياء نظام إدراك من أكثر شيئا هو ليس العقل ألن 59

 املوجود للنظام "بع فهو الصفة Wذه هو عقل كل ألن عنها معقوله يتأخر و املوجودة األشياء إىل ترتيبها و املوجودة األشياء عقل
 طبائع تقتضيه عما مقصرا منا العقل كان لذلك و. األشياء من يعقله فيما يقصر ضرورة هو و به مستكمل و املوجودات يف

 بنظام علم ههنا يكون أن فواجب املوجودات طبائع إدراك عن مقصرا منا العقل هذا كان و العقل حكم على جارية املوجودات
 منه الذي النظام العقل هذا يكون أن واجب و .موجود موجود يف املوجودة احلكمة و الرتتيب و النظام يف السبب هو ترتيب و

 معقوالت الكليات ألن اجلزئية عن فضال gلكلية يتصف ال إدراكه يكون أن و املوجودات يف الذي النظام هذا يف السبب هو
 و النظام ذاته من بعقله للموجودات ضرورة عاقل فهو له "بعة املوجودات العقل ذلك و .عنها متأخرة و للموجودات "بعة

 كان و له علة ال يعقله الذي املوجود عن معلوال يكون كان ألنه ذاته عن خارجا شيئا بعقله ال املوجودات يف املوجود الرتتيب
 شيئا ليس عقله كان إذ املوجودات مجيع يعقل ذاته بعقل أنه و ذاته إال يعقل ال املفارق العقل )٢ ١٩٤ ته (شمقصرا  يكون
 و النظام ذوات الفاعلة القوة تتقبله الذي هو الرتتيب و النظام ذلك و املوجودات مجيع يف الذي الرتتيب و النظام من أكثر

 على جارية أفعال ففيه موجود كل أن يظهر فإنه. الطبائع الفالسفة تسميها اليت هي و املوجودات مجيع يف املوجودة الرتتيب
 قبل من بل فينا الذي gلعقل شبيه عقل قبل من يكون أن ميكن ال و gلعرض ذلك يكون أن ميكن ليس و ترتيبه و - العقل نظام
 الكثرة و التعدد يلحقه الذي هو فينا الذي العقل )١٦ ١٩٤ ته (شجزئيا  ال و كليا هو ليس و املوجودات مجيع من أعلى عقل

 فيه يتصور ليس و املعقوالت هلذه الالحقة الكثرة عن ءبري أنه ذلك و ذلك من ءشي يلحقه فال) العقل (املفارق ذلك أما و
 غري غريه إدراكه كذلك و ءللشي مبدأ أنه إدراكه غري ءالشي ذات فإدراكه فينا الذي العقل أما و املدرك و املدرك بني مغايرة
 يف اليت املعقوالت أن ذلك و. الشبه ذلك أفاده الذي هو العقل ذلك و العقل ذلك من شبه فيه لكن و. ما بوجه ذاته إدراك
 ألن معقول هو ما جهة من املعقول هو صار إمنا العقل إن: ذلك مثال منا العقل هذا يف حلقها اليت النقائص من برية العقل ذلك
 فيه موجود قبل من ضرورة له موجودة فهي Oقصة صفة فيه وجدت ما كل أن ذلك و اجلهات مجيع من املعقول هو عقال ههنا
 ١٩٤ ته ش( كاملة حبرارة حار هو ءشي قبل من له موجودة فهي Oقصة حرارة فيه وجدت ما إن: ذلك مثال كاملة الصفة تلك

← 
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 عقول بر اطالق مطلق بطور عقل اسم ندیگو یبعض یحت و اولند صوادر و هیطول عقول مفارقه عقول
 و ندیگو لک عقل را اول شده آورده دیپد نشیآفر بکیتر در: دیگویم خسرو ناصر 60شده. مفارقه

 نباشد مالک واجد و املک تا نیشیپ موجود رایز آن است. از بعد موجودات از تراملک موجود آن
 الصفا اخوان است. اول عقل و لک عقل همان یلک عقل از و مراد 61ند.یافرین را يگرید موجود

الكلى هو ايضا نور فائض من وجود البارى و هو نور االنوار و حمض الوجود و و يعلم ان العقل : ندیگو
   62.معدن اجلود

  دایپ ردک را لک عقل ز اول
  گفتند شیاول علت یگروه

  

  دانا گفت الهش عرش جاک  
  63گفتند شیمعن آدم یگروه

  

املوجودات غري و هو جوهر بسيط روحاىن فيه مجيع صور . 64العقل االول جيب ان يكون بسيطا واحدا
 عقل آن و شد متحد بدو وحدت هک بود جوهر آن هک اول هست هک گفتند و .65مرتاكمه و ال متزامحة

و فذالك الواحد عند اهل النظر هو  66.اوست هایهست آغاز و ندیگو فعال عقل را مر او هک است یلک
   67.القلم االعلى املسمى gلعقل و عندg Oلوجود العام

 و جوهر ندیگو یو بعض است صورت و یولیه صدر ما اول ندیگو یبعض هک است اخوان رسائل در
 جابیا ندیگو یبعض است. ینف و اثبات ندیگو یبعض و است شر و ریخ ندیگو یبعض و است عرض

                                                                                                                                                                                         ←  
 .لبنان ،مكتبه Qشرون، العرب عند الفلسفة مصطلحات موسوعةجريار جهامي، .)٢٧

  .886 ص ریتفس -303 و 215 ص به شود رجوع و 388 ص التهافت تهافت 60
 و 169 ص 3 ج باسفار رجوع و 28 ص ، تهران،1384ر، یم، نشر اساطیبر قوکاالخوان، ترجمه ا ناصر خسرو، خوان 61

 شود. 8 ص 3 رساله 1 ج مصنفات و 126 ص مصنفات دوم مجموعه
  .322 ص 3 ج اخوان 62
 ناصر خسرو 63
  170 ، صتفسیر مابعدالطبیعه ارسطوابن رشد،  64
  229 ص 3 ج اخوان 65
 ص شافکر ی، تفسيزمخشر -62 ص 3 ج اسفار - 97 ص هیالربوب شواهد به شود رجوع و 148 ص نیمتکالح جامع 66

764. 
 .69 صب الجمع و الوجود یشرح مفتاح غ ین المعقول و المشهود فیمصباح االنس ب، يوین قونیصدرالد 67
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 ندیگو یو بعض است عقل و ضیف ندیگو یو بعض است قلم و لوح ندیگو یو بعض است سلب و
  68.است غلبه و محبت

 و ن.کمم يگرید و واجب یکی داندیم قسم دو هیاول میتقس به و یلکبطور را موجودات نایس ابن
 و 69باشند عقول هک محضه مجردات به است ردهک يبندطبقه و میتقس بیترت به را ناتکمم

 ائناتک و باشند كافال هک مبدعه اجسام و و نفوس هک دارند به اجسام يریتدب تعلق هک یمجردات
  .باشند دیموال و عناصر هک فاسده

من املعلوم االول لنا ان العقل االهى جيب ان يكون ىف غاية الفضيلة و  است حق ذات یبه معن یإله عقل
  71العقل اإلالهي يوجد دائما فعال. إن العقل اإلالهي جيب أن يكون يف غاية الفضيلة و التمام ٧٠التمام.

نۀ متخالفه که مشکل است یدة متبایعد یبر معانشود  میبدانکه عقل در لغت اطالق : «72سندینویم
بستن تواند داخل باشد، و در  یآن در معن ید اکثر معانیع تواند باشد و شایواحد، جامع جم یکه معن

ر کنند یتغب یکه از آن گاه یو بر مبدء ادراك انسان یبر ادراك انسانشود  میعرف عام اطالق 
است که  ین معنیوان و بایر انواع حیانسان از ساد شو میبنفس ناطقه و بقوة عاقله و بآن قوه ممتاز 

شود  میو چه فاسق و چه عادل و اطالق  یو چه ذکّ ینامند، چه غبذوي العقول جملۀ افراد انسان را 
و  يبر جودت رأشود  میدر گفتار و در رفتار و اطالق شود  میافت یئت محموده که در انسان یبر ه

                                                                                                                                                                                        
 .202 ص 3 ج اخوان 68
إن األول موجود ال يف املادة و كل موجود ال يف مادة فهو عقل حمض و كل ما هو عقل حمض فجميع محض:  عقل 69

ملا رأوا (الفالسفة) النظام ههنا يف الطبيعة و يف أفعاهلا جيري على النظام العقلي  -)١٦ ١٣٥(غ ت املعقوالت مكشوفة له 
أن ههنا عقال هو الذي أفاد هذه القوة الطبيعية أن جيري فعلها على حنو فعل العقل فقطعوا من  الشبيه gلنظام الصناعي علموا

هذين األمرين على أن ذلك املوجود الذي هو عقل حمض هو الذي أفاد املوجودات الرتتيب و النظام املوجود يف أفعاهلا. و 
مثل هذا املوجود ليس ما يعقل من ذاته هو غري ما يعقل من علموا من هذا كله أن عقله ذاته هو عقله املوجودات كلها و أن 

 مصطلحات جريار جهامي، موسوعة .)١٣ ٢٤٥(ش ته غريه كاحلال يف العقل اإلنساين. و إنه ال يصح فيه التقسيم املتقدم 

 مكتبه Qشرون، لبنان.العرب،  عند الفلسفة
 .1697 ، صتفسیر مابعدالطبیعه ارسطوابن رشد،  70
 .لبنان ،مكتبه Qشرون، العرب عند الفلسفة مصطلحات موسوعةجريار جهامي،  71
يف معرفِة العقل و بياِن املعاين اليت شاه، مجمع السعادات، چاپ سوم، باب اول، یحضرت حاج مالسلطانمحمد سلطانعل 72

 .4-26 شود)، صفحات یه بر آن اطالق میکهائ یا خرد و معنیعقل  ی(در شناسائ يطلق عليها العقل،
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ه را اعقل زمانه یمعاو ین معنیا و بایدر امور دن یمفاسد مترتبۀ بر شئات و منافع و یسرعت تفطن بغا
ند عقل بالقوه و عقل یگوی، پس میبر مراتب نفس انسانشود  میدند. و در عرف حکماء اطالق ینام

از نفس  يابر مرتبهشود  میبالملکه و عقل مستفاد و عقل بالفعل و در عرف علماء اخالق اطالق 
ن ییه قلب و ثالثه عقل، و در عرف حکماءالهینفس است و ثان یند مرتبۀ اولیگوی، چنانکه میانسان

مقابل نفس و طبع است  ین معنیکه مجرّد باشد از ماده در ذات و فعل و ایبر جوهرشود  میاطالق 
هم ین علیاء طاهریاء و اوصین در ذات و فعل، و در نزد انبیکه آن در فعل محتاج بماده است و ا

که بجودت  یاز نفس انسان يابر قوهشود  مین، اطالق یرو آن بزرگوارانند عرفاء شامخیپ السالم و
ر و فالح در یشود بکسب خ يکه مؤد یتیثیا موصوف باشد بحیر در امور دنیو حسن تدب يرأ

ا یر در امور دنیو حسن تدب يدر انسان که جودت رأ يامقابل است با قوه ین معنیآخرت، و با
خوانند و  يطنت و نُکرین قوه را شیر کنند، لکن اهل اهللا این قوه عوام بعقل تعبیو از اداشته باشد 

ن خلق شمارند و عقل و جهل که مقابل هم ذکر یترنمود جاهلین قوه اکمل ناس میراکه در ا یثان
 ر و چون عالمین دو قوه است در عالم صغیند، عبارت از این نماییتع يک جنودیهر  يکنند و از برا

ن دو قوه است، که یکه در مقابل ا یر دو عالمیر است پس در عالم کبیر نسخۀ مختصرة عالم کبیصغ
ن یاطیثه که عالم جن و شیبه که عالم مالئکه است و عالم ارواح خبیعبارتست از عالم ارواح ط

و ر یۀ عقول عالم کبیبر ذوات جوهرشود  میاست، و چنانچه عقل اطالق  یاست، بعقل و جهل مسم
ن قوه، و در عرف ین ذوات و ایبر مدرکات و ادراکات اشود  میر، اطالق یبر قوة عاقلۀ عالم صغ

وسته یه پین مدرکات. و چون ادراك قوة عاقلۀ انسانین ادراکات و ایبر اشود  میاهل اهللا علم اطالق 
شود علم  که سبب ینیرا که فقه عبارتست از علم دیبفقه است، ز یاست مسم یدر اشتداد و ترقّ

ه انسان ین و بر قوة نفسانیاطیبر ذوات جن و ششود  مین جهل چنانکه اطالق یگر را، و همچنید
ۀ ین قوه و ادراکات و مدرکات قوة نفسانین ذوات و ایبر مدرکات و ادراکات اشود  میاطالق 

ر و ینازلۀ عقل عالم کب یر بوجهینامند، و چون عقل عالم صغیاء میانسان را بجهل مرکب و داء ع
ن حکم یر همیر که با جهل عالم کبیمتحد است با او، مثل جهل عالم صغ یمظهر او و بوجه یبوجه

  اشاره نمود: يمعنو يمولو ین معنیدارد و در ا

  اندک سر رشتهیچون ملک با عقل 
  يز ز اول واحدیطان نینفس و ش

 

  اندبهر حکمت را دو صورت گشته 
يحاسد بوده آدم را عدو  
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 یجهل و گاه یه است که عوام عقل نامند و خواص گاهینجا همان قوة عالّمۀ نفسانینفس ا از مراد
خوانند، و چون در عرف اهل اهللا  يطنت و نکریبش ینفس اماره نامند و گاه ینفس مطلق و گاه

در قوة عالّمۀ ر و مدرکات و ادراکات او و یر با صغیۀ عالم کبیعقل و جهل در قوة علّامۀ عقالن
که در آنها ذکر عقل و یات و اخباریشود، پس آیۀ و مدرکات و ادراکات او استعمال میالیۀ خینفسان

ه یکر جهل و ذم او شده مراد از آنها قوة عالّمۀ عقالنذکه در آنها یات و اخباریمدح او شده و آ
بر خالف آن نباشد.  يانهیاگر قرن دو قوه یا مدرکات و ادراکات ایه یخواهد بود، و قوة عالّمۀ نفسان

ت یکل عالم و فعلیموجوداتست و بمنزلۀ جانست در ه یبدانکه صادر اول که اول مخلوقات و ثان
د و ینمایطه میعۀ محیموجودات وس یعنیات یر است بعقل نامند او را، که ادراك کلیرة انسان کبیاخ

عقال للوجود المطلق و نورش نامند لظهوره د گردد کانّه یبواسطۀ آنکه وجود مطلق بواسطۀ او مق
اء باوست، بقلم او را نامند که واسطۀ یع احیات جمیرا که حیند زیره، روحش گویبذاته و اظهاره لغ
ات و محبت یه، بعلم و آب و حیه و جزئینات است بر الواح نفوس کلیر نقوش کایافاضۀ حق و تصو

اَقِبل ايل امتثال امر  ين عقل از رویده و ایتبارات عدنها خوانند باعیر ایو عشق و رحمت و نعمت و غ
 یاز مقام خود مثل تنزل نفس ناطقه از مقام عال یخود تنزل کرد بدون تجاف یاز مقام عال الكثرات

محرکه و طبع و  يمقام مدارك باطنه و ظاهره و قوا يخود را بسو یکردن مقام عال یبدون خال
خواندند؟ بلکه ید را جسم میکجا ز ياد او با طبع و جسم نبودجسم که اگر تنزل نفس ناطقه و اتّح

ر مرتبۀ جسم یاو غ ياز برا يار جسم ندانند و مرتبهیافته که عوام انسان را غیچنان تنزل و اتّحاد 
ن برسم علم منکرند تجرّد نفس ناطقه را و او را ین و موصوفیاز متکلم ینکه جمعیا ینشناسند، حتّ

ر مراتب نازله یاند. و از باب شدت اتّحاد نفس با ساگفته الوردكسر}ن املاء يفدر بدن  يجسم سار
دهند یبنفس نسبت مشود  میصادر  یعیطب يع افعال و آثار مراتب نازله را که بر مجرایاست که جم

د که نسبت دادن افعال و آثار بمراتب نازله ینماین میمجاز، بلکه چن يقت نه از رویحق ياز رو
، و یح است حقیدم و رفتم و آمدم و نشستم و برخاستم، صحیدم و شنینداشته باشد، من د یقتیحق قتاً

ن عکس ید و اینمایقت میم رفت و دستم زد، در نظر دور از حقید و پایند و گوشم شیچشمم د
تن که نسبت  يص تن و اعضایشود، چون آفات و نقایصادر نم یعییط ياست که بر مجرا يآثار

د، و از یآیح در نظر و گوشها میقتاً و نسبت آنها بنفس قبیح است حقیتن صح يآنها به تن و اعضا
اO اويل بآن فرمود:  یعییر طیبنفس و قبح نسبت آثار غ یعیجهت حسن نسبت افعال و آثار طب



 27  دگاه حکمتیعلم، اخالق، اقتصاد سبز از د یشناس روش

ازلۀ حق است را که عقل کل بمنزلۀ جان عالم است، نیز 73حبسناتك منك و انت اويل بسيئاتك مين
شأنه و  یاست تعال یشأنه و جملۀ مراتب نازله، نازلۀ عقل کلّند چون جان انسان که نازلۀ خت یتعال

ه شد پس از آن ین تنزّل اول نفوس کلیجملۀ مراتب انسان نازلۀ جان اوست، پس عقل کلّ در ا
ن تنزل و یماده چون اد، تنزل کرد بعالم طبع و متّحد شد با صور منطبعه و جسم و یه گردینفوس جزئ

د یآغاز صعود نمود و بر مدارج موال أدبر عن الكثراتد بامریتوجه بعالم فرق و کثرات بانتها رس
د، و چون آثار شعور و تعقّل در عالم ید متحد گردیک از موالیبرگشت کرد و در برگشت با هر 

دند، و چون بعد از یننامک از مراتب طبع را در نزول و صعود بعقل و عاقل یچیبود ه یطبع مختف
که از خواص  یطالع و آثار علم و دانش انسان یاز افق انسان یوانیو ح یو نبات يمراحل جماد یط

دند چنانکه او را عالم و یدا شد، انسان را عاقل و مبدء ادراك و ادراکش را عقل نامیعقل است هو
بدء ادراك او را در حال صعود و دند. و چون ادراك انسان و میه و ادراکش را علم و فقه نامیفق

ن اسمها یتّت صعود و اشتداد در ایثین حیدند ایبعقل و علم و فقه نام یکماالت انسان يبسو یترق
بود علم و فقهش خواندند و آن علم و  یآخرت و در ترق يرا که رو بسو یمعتبر دانسته، هر علم

فت اسم علم و فقه از او برداشته، اسم ایت صعود وقوف یثیا بود و از حیدن يرا که رو بسو یادراک
بعلم نامند  یات و اخبار گاهیاست نامند و اگر در آ داء عياءجهل بر او گذارند و بجهل مرکب که 

ا شراکت با علم و فقه در اصل یا از باب مماشات با عوام ین جهل را فقهاء نامند، یا صاحبان ای
ا باشد و یاو بدن يکه رو یانشاءاهللا. پس آن عالم و عارفد یایادراك خواهد بود چنانکه در باب علم ب

خواهد  یسیت گردد ابلیا ارشاد و هدایو قضاوت،  يمنصب فتو یا مدعیعلم و عرفان شود  یمدع
شتر، که فرمود: ید و ضرر آنها از قتلۀ بندگان خدا بیبندگان خدا نما یبود بجهل آغشته که راهزن

هؤالء اضر علي ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد علي گر یو در خبر د 74هؤالِء قطاع طريق عبادي املريدين
ِإنَّ َكثريًا ِمَن اْألَْحباِر َو فرمود:  ین عالم و صوفیر از امثال ایو بجهت تحذ 75اصحاب احلسني (ع)

عالم  نیل بودن ایق باطل دلیکه خوردن اموال مردم بطر 76الرُّْهباِن َلَيْأُكُلوَن َأْمواَل النَّاِس gِْلباِطل
ن ید. و چون ایرا نشا يرویا پیدن يا، و روآوردة بسویدن ياست از جملۀ روآورندگان بسو یوصوف

                                                                                                                                                                                        
 .يخودت از من سزاوارتره تو ب يها يانتساب بده سته ترم و تو بیمن، از خودت شاه تو ب يها یمن به انتساب خوب 73
 .باشند یآورند م یم يمن رو يه سوک ینها راهزنان بندگانیا 74
 .ن (ع) زدندید بر اصحاب حسیزیه سپاه یکا شتر است از صدمهیان ما بیعینان بر شیان ایز 75
 آورند. یباطل بدست مه ه اموال خلق را بکباشند  یان و زاهدان میاز دانا ياری. همانا بس34ۀ یسورة توبه آ 76
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عقل از افق انسان طالع گشت و در اول طلوع از باب ضعف ظهور و عدم استقالل محکوم بحکم 
چون سباع  یخورد و خواب و گاه یمه در پیچون به یاست، گاه یطانیل شیو ح یوانینفس ح

ن مقام متّحد با نفس اماره و باسم یطان وار خداع و مکًار شود و در ایش یگرفتار زدن و بستن و گاه
ن مقام یو جهل نامند، و هر کس که در ا يطنت و نکریگردد، و ادراك او را ش ینفس اماره مسم

شتر جهل یاو ب یمقام دانائن یا خواهد بود و هر چه در ایا و مقصد او دنیادراك او بدن يواقع شود رو
ن برکنارتر خواهد بود و از جهت ین و آئیدورتر و از د یق انسانیاو افزونتر خواهد شد و از طر

امت مرحومه  يعالم نما ض بجهالیدن از او و تعریگز ين دانا و بطالن او و لزوم دوریاشارة به ا
از  ياریبس یعنیاْألَْحباِر َو الرُّْهباِن لََيْأُكُلوَن َأْمواَل النَّاِس gِْلباِطل } أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َكثريًا ِمَن فرمود: 

علم و  يآنها و رو يواقف و در مربض بهائم معتکفند و رو یوانیقت در مرتبۀ حیملت و طر يرؤسا
له که یدانند و بهر ح ر بندگان ماین آنستکه خود را برتر از سایل ایاست، و دلیعمل آنها بجانب دن

که سراچۀ طبع را ین کسانیخود بمصرف رسانند، پس از ا يتوانند مال مردم را بدست آورند و برا
ن متاع را یا ید که باندك فرصتین خود را بآنها نسپاریس دید و متاع نفیاند برحذر باشدهیوطن گز

ملت و  يز رؤساا يدیز برادر، آنرا که دین گذارند. پس عزیدیرند و شما را چون خود بیاز شما بگ
ا یر مسلمانان باشد یخود را منظور دارد، چه در آن خ یوانیر حیا و خیاو بجانب دن يقت که رویطر

ا ین و دنیا مشغول کنند و از دیترا چون خود بدن یشان البته از آنها حذر کن که باندك فرصتیشرّ ا
 یتیثیرد بحیظهور و قوت گک قدم برتر گذارد و اندك ین مقام یمحروم دارند. و چون عقل از ا

ن مقام با یعقل غالب و حکم او ظاهر گردد، در ا ید و گاهیو حکم جهل غالب آ یمختف یکه گاه
ن اکتفاء حکم جهل یمالمت او کند و ح یو گاه یوانیع نفس حیمط ینفس لوامه متحد باشد و گاه

د و ین مرتبه برتر آیحده نخواهد داشت، و چون از این ظهور حکم عقل، پس حکم علیرد و حیگ
دا و حکم ی، عقل هوةا و نه للعادیاو بخدا و آخرت شود و علم و عمل او هللا شود نه للدن يرو یبکل

باشد، چنانکه  ةمانع شود و علم او هر چه باشد و عمل او هر چه باشد هللا و لالخریو ب ياو جار
ن دو مقام است یصاحبان ا ين است و برایصاحب نفس اماره علم و عمل او سرنگون و راجع بسج

و فرمودند در  77لُِيَكفَِّر اoَُّ َعْنُهْم َأْسَوَأ الَّذي َعِمُلوا َو َجيْزِيـَُهْم َأْجَرُهْم @َِْحَسِن الَّذي كانُوا يـَْعَمُلونکه فرمود: 

                                                                                                                                                                                        
شان یکن اعمال نیبهتر از ا یگرداند. و بس ین گناهانشان را مستور و محو میتر . تا خداوند زشت35ۀ یسوره زمر آ 77

 ند.ک یبآنها پاداش عطا م
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  78او صلیٰ  زنیٰ که  یحق ناصب

  رد زر شودیگر خاك گ یکامل
  ش او دانش شودید پیجهل آ

  علت شود یرد علّتیهرچه گ
 

  ناقص از زر برد خاکستر شود 
  که در ناقص رود یجهل شد علم

  ملّت شود یرد کاملیکفر گ
 

د و بشهود ین مقام برتر آیک درجه از این مقام عقل متحد با نفس مطمئنه است و چون یو در ا
منعقد  يسایمعلومات خود ملتذّ گردد، در اصطالح قلبش نامند که طفل متولد از نفس و عقل و ع

د یگر برتر آیک مرتبۀ دیها السالم باشد، و چون یم علیب مریدر ج یبیگشته از نفخۀ رسول غ
روح نامند، اگرچه در عرف عوام نفس اماره را عقل  یند و گاهیاسمش را در اصطالح عقل گو

فس تر باشد، و در اصطالح اهل اهللا مقام نشتر داند عاقلیرا ب یطانیل شیشناسند و هرکس که ح
ره یمطمئه را عقل نامند و ادراك او را حکمت و علم و فقه نامند و ادراك مقام اماره را جهل و جز

ار و مراد از عقل یات و اخبار ذکر عقل بسین مقدمه معلوم شد، بدانکه در آیند. چون ایو بالدت گو
ا آن عقل که یاش بعد از قلب است ر، آن عقل که مرتبهیا عقل عالم صغیر است یا عقل عالم کبی

ار شده است و مراد مرتبۀ نفس اماره ین ذکر جهل بسیاش مقام نفس مطمئنه است، و همچنمرتبه
ن دو مرتبه جهل عالم ین است و ادراکات آنها که ایاطیا مراد مرتبۀ جنّ و شیاست و ادراکات او 

اo العقل ملا خلقاقر (ع) است که: از جناب ب يکه مرو یف کافیث شریر است، پس حدیر و کبیصغ
استنطقه مث قال له اقبل، فاقبل مث قال له ادبر، فادبر مث قال و عزيت جاليل ما خلقت خلقًا هو احب ايل 

مراد از عقل  79منك و ال اكملتك اال يف من احب اما اين ا}ك أمر و ا}ك اkي و ا}ك اعاقب و ا}ك اثيب
ا یر یر، و مقصود از اقبال عقل عالم کبیاز دو مرتبۀ عقل عالم صغ یکیا یر است یا عقل عالم کبی

است بدون  یک بتنزّل از مقام عالیر اقبال بر کثراتست بجهت اصالح عالم کثرت و اقبال هر یصغ
ر باقبال یتعب ین معنیگذراند و باتحاد با مراتب نازله چنانکه گذشت، و از ا ینکه مقام خود را خالیا

                                                                                                                                                                                        
 .سان استیکا نماز بخواند یند کزنا  78
ا جلو آمد آنگاه گفت: عقب برو یفرمود: جلو ب يوه کرد پس ب المهمک يچون خداوند عقل را خلق فرمود با و 79

ام و تو را بدرجۀ کمال  تر از تو خلق نکرده یدوست داشتن یفرمود: بعزت و جاللم سوگند که خلق پسعقب رفت 
فر یبود و ک یفقط تو خواه یو مسؤل من در اوامر و نواهکه دوستش داشته باشم مخاطب یا رسانم، مگر در بنده ینم

 .اس وجود تو در آنان خواهم دادیپاداش بندگان را بمق
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او  يحق است اقبال است بسو ینین اقبال بر کثرات که بامر تکویرا که ایالحق، زعن فرمود نه ادبار
ر مقصود حق یر و صغید و از تنزل و توجه عقل بعالم کبینه ادبار از آن، و چون تنزل عقل بانتها رس

اً امر فرمود بادبار از کثرات و توجه یر بود حاصل شد، ثانیر و کبیت کثرات صغیت و تربیکه تقو
د و بازگشت به مقام اول و عقل هم امتثال نموده کثرات را پشت سر انداخت و عالم یبعالم توح

ا بجانب یر باشد یاند که مراد اقبال عقل عالم صغاحتمال داده ید را قبلۀ خود ساخت و بعضیتوح
ل یکمد باشد و توجه بکثرات بجهت اصالح و تین سلوك، و مراد از ادبار، ادبار از عالم توحیحق ح

گر که از جناب یث دیا خالفت شود. و در حدیا رسالت یه بعد از آنکه قابل نبوت ینفوس بشر
د، و بعد یابید عقل و جند او را و جهل و جند او را که راه یصادق (ع) منقول است که فرمود: بشناس

ث مقدم ین حدیدر ا 80ادبر فادبر مث قال له اقبل فاقبله خلق کرد عقل را پس گفت باو که کفرمود: 
 ير از عالم کثرت بسویا عقل عالم کبیر است یداشت ادبار را بر اقبال و مراد ادبار عقل عالم صغ

تواند که در یکثرات و م يد بسویر است از عالم توحیا صغیر یا مراد ادبار عقل عالم کبید یعالم توح
اقبال بر حق بعد از پشت کردن ث مراد از ادبار پشت کردن از کثرات باشد و مراد از اقبال، ین حدیا

ک یاز کثرات باشد، که مراد از ادبار مقام توبه باشد و از اقبال مقام انابه که اقبال و ادبار هر دو از 
هم السالم مثل قرآن ذو وجوه است و ین علیک جهت باشد، و چون اخبار ائمۀ معصومیجهت و ب

 اجلهل من مث خلقث فرمود: ین حدیر همن وجوه تمام مراد است و دیبهمۀ وجوه مراد است، پس ا
ست که ینجا عدم ملکۀ علم نیجهل ا 81يقِبلالبحر االجاج ظلمانيا فقال له ادبر فادبر مث قال له اقبل فلم 

ا مبدء یا باشد یآنها بکثرات و دن يست که رویجهل ساذج نام نهند، بلکه مراد ادراکات و مدرکات
ر قوة یه باشد که مقام او مقام نفس اماره است و در کبینفسانر قوة عالمۀ ین ادراك که در صغیا

کنند، و چون از عالم یس االبالسه میر بابلیه باشد که مقابل عقل کل است که از او تعبیطانیعالمۀ ش
ه یطانین قوة عالمۀ شیو اشود  میر ین ببحر اُجاج و بظلمت تعبیاطیطبع و ماده و از عالم جنّ و ش

ه ین قوة عالمۀ نفسانیاست از عالم طبع و ماده و همچن یو او ناش یطانیش یلم ظلماناست از عا یناش
فرمود شود  میمشغول  یطانیل و اعمال شیطان بحیش ياست و باعانت و اغوا یاز ماده و طبع ناش

د است باقبال بر کثرات یا ادبار از توحینجا یاً و مراد از ادبار ایخلق کرد جهل را از بحر اجاج ظلمان
                                                                                                                                                                                        

 ا جلو آمد.یعقب برو و بر عقب رفت پس گفت: جلو ب 80
گفت عقب برو، عقب رفت. سپس فرمود: جلو  يک خلق فرمود و بویشور و تار یائیرا از در یآنگاه خداوند نادان 81
 امد.یجلو نا، یب
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 يد خوید است و ادبار از توحیتوح يست که مرادف توبه است مراد از اقبال، اقبال بسویا ادباری
 يات خویفعل ين ادبار از قوا و استعداد بسویاست و همچن ینین امر هم امر تکویطان است، و ایش

ن (ع) که یرالمؤمنیام ث جنابیرونست. و در حدیۀ او بید از سجیتوح ياوست لکن اقبال بسو
مراد العقل و احلياء و الدين انۀ سه خصلت، یر کنم میل گفت بآدم که مأمور شدم که ترا مخیجبرئ

ن را الزم یاء و دیک که اراده شود حیا مقام عقل بعد از قلب و هر یا مقام نفس مطمئنه است یبعقل 
ث جناب یمن الفعل الزم دارد، و در حد هیا بالقوه القربیر خصال حسنه را و بالفعل یدارد چنانکه سا

ا یمراد مقام نفس مطمئنه است  82العقل ما عبد به الرمحن و اكتسب به اجلنانصادق (ع) که فرمود: 
ساب جنان تن دو قوه است که بآنها عبادت رحمان و اکیمقام عقل بعد از قلب، و معلوم است که ا

ت یه در نهایرا و چون معاو یادراکات عقالن ن خبریتوان اراده کرد از عقل در ایشود، و میم
ر و ینکه او را به اعقل زمانه ملقب نموده بودند، سائل در مقام تحیا یا حتیبود بحسب دن يجودت رأ

چ عبادت ندارد! ینست که او هیه اعقل زمان بود و ماها را اعتقاد ایتعجب سؤال نمود که معاو
ه بود که متّحد با نفس اماره بود و او اگر چه یمۀ نفسانه بود قوة عالّیحضرت فرمود که آنچه در معاو

ه است بعقل و اسم یست بلکه او شبیماند که عوام او را عقل پندارند، لکن او عقل نیبصورت بعقل م
ر معروف و حالت او یش او غیمعروفات پ یاست که تمام يطنت است نه عقل، نکریو ش ياو نکر

امنا يداق اo العباد يف ث جناب باقر (ع) که فرمود: یاد، و حدیم و انقیحالت انکار است نه تسل
نجا مبدء ادراك است یمراد از عقول ا 83.احلساب يوم القيامه علی قدر ما آتيهم من العقول يف الدنيا

که  یتیثینوع انسان بح ی، چون مبدء ادراك بتفاوت است در بنیو عقالن یاعم از ادراك نفسان
ث جناب ی(ع) و در حد یچون عل یه و بعضیچون معاو یباشند و بعضیه میلابله و محجور ع یبعض

مراد از  84ما قسم اo شيئًا افضل من العقل فنوم العاقل افضل من سهر اجلاهل) که فرمود: صرسول (
رة صاحب نفس یت اخیا صاحب مقام عقل و چون فعلیعاقل صاحب مرتبۀ نفس مطمئنه است 

ز حاکم یرة هر چیت اخین معلوم و مبرهن است که فعلیه است و ایالهت یمطمئنه و صاحب عقل فعل

                                                                                                                                                                                        
ها است)  پنهان یه جنان (به معناز آن وصول ب يرویراهبر و به پ یمعرفت و عبادت الهه آنست که ب یقیعقل حق 82
 سر گردد.یم

 يریگ آنها مرحمت فرموده دقت و خردهه ا بیکه در دن یامت بندگان را بمقدار عقلیالبته خداوند در حساب روز ق 83
 د. یفرما یم

 جاهل است. يدارینرو خواب عاقل بهتر از بیم نکرده است ازیبهتر از عقل تقس يزیبندگان چن یخداوند ب 84
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ره است و در حکم و یت اخیز باشد البته در گرفته بفعلیآن چ يت که برایز است و هر فعلیبر آن چ
نهم معلوم است که در یا عقل باشد، و ایرة انسان نفس مطمئنه یت اخیدر تحت اوست، و چون فعل

در آن  یتید و فعلیآیرون میغل و هر ادراك و هر قول انسان از قوه بدن و در هر شیهر نفس کش
ت که یا متلفت نباشد و هر فعلیت ید چه شاعر و ملتفت باشد بفعل و قول خود و بحصول فعلیافزایم
باشد، و اگر انسان صاحب نفس اماره باشد جملۀ  یره باشد و الهیت اخیبحکم فعلشود  میدا یپ

ت یت فعلینفس اماره خواهد بود پس اگر عبادت کند عبادت او چون معصت یات بحکم فعلیفعل
ليكفر اo عنهم  فۀ:یۀ شریو در آ 85لََنْجزِيـَنَُّهْم َأْسَوَأ الَّذي كانُوا يـَْعَمُلونفه: یۀ شریشقاوت آورد، و در آ

در صاحب  یعنی ن مطلبیبهم تاشاره اس اسوأ الذي عملوا و جيزيهم َأْجَرُهْم @َِْحَسِن الَّذي كانُوا يـَْعَمُلون
تمام را جزا  یات صادره از معاصیات حاصله از صورت عبادات و چه فعلینفس اماره جملۀ فعل

هم  یرا بر ما بحث یم و کسیکنین میم بجزاء أسوء اعمال و درصاحب نفس مطمئنه عکس ایدهیم
ربه  ۃعبادیسهره ف یعنیالعاقل افضل من سهر الجاهل ن آنکه فرمودند، نومینخواهد بود. پس بنابرا

نکه نوم عاقل افضل باشد، یست تا ایلت نیچ فضیبر حسب ظاهر فهم عوام است واال در سهر جاهل ه
ت یحاصل شود و آن فعل یتیکه هر نفس فعل یات حسنه است چنانکه دانستیبلکه نوم عاقل باعث فعل

ت نفس اماره یاو حاصل شود در حکم فعل يت که برایعلره باشد، و جاهل هر فیت اخیبحکم فعل
ن عقل یشود که نفس را از تمک یتیباشد پس سهر و شخوص جاهل در صورت عبادت مورث فعل

امر و  یعت کردن با ولّی. بدانکه بیزنی او صلّ رون برد و متمکّن در جهل سازد چنانکه فرمودند: یب
ن یریوند درخت شیوة تلخ است بپیکردن درخت موند یعت چون پین بیمتصل کردن خود را با

زند تمام آنها یاو ر يها در پاینیریر شین و سایریوند هر چه آب شین پیش از ایچنانکه درخت تلخ پ
ت یوند والیچ پیکشد و تمام آنها را ثمرة تلخ بار آورد، چون آن کس که هیبعروق خود م را

خورده باشد هر چه کند نماز و روزه و چه زنا و قتل وة تلخ یوند میوند خورده لکن پیا پینخورده 
ت خورده و یوند والین اعمال باو دهند، و هرگاه پیترزشت يبار آورد و جزا ینها تلخینفس تمام ا

او  يهات در دل او جا گرفت هر چه کند تمام عروق او از جملۀ کردهیه نموده و بذر والیعت ولویب
ک باشد و بدون یاعمال ن يجملۀ اعمال او جزا ين آورد و جزایریت را قوت دهد و بار شیبذر وال

مغز باشد یباشد و اعمال او و خود او چون جوز و فستق ب 86ریست که بدون تأبیاوند چون نخلهین پیا
                                                                                                                                                                                        

 م.یفر کنیکنند ک یبدتر از آنچه عمل م ،27ه یسوره فصلت آ 85
 ر: نر دادن درخت خرمایتأب 86
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ه نمود خود او و اعمال او یعت خاصۀ ولوید که بیت باو رسیوند والیق آتش باشد، و چون پیکه ال
ن یااللباب محسوب خواهد شد و از ايگردد و از زمرة ذو« لب « حب ن وقت صایرد و ایمغز گ

را که عقل یر فرمودند، زیعۀ خود تفسیااللباب مذکور است بشيجهت است که هر جا در کتاب ذو
ت محال است که حاصل گردد، و یوند والین پیا عقل بعد از قلب بدون ایمتحد با نفس مطمئنه 

ن یاشود  میمه باشد در هر مقام که باشد بشدت و ضعف موصوف ن عقل مطلق که قوة علّایچون ا
که بتمام جنود جهل وکمال تمام آنها موصوف شود و شود  میاست که صاحب مقام نفس اماره 

تواند که بجنود جهل و ین صاحب نفس لوامه میاز آنها موصوف شود، و همچن یکه ببعضشود  می
ن یف آنها موصوف شود وهمچنیاز آنها و بضع یببعضتواند که یعقل و کمال آنها موصوف و م

جنود  یتمام يست که هرکس متمکن در نفس اماره باشد داراین نیصاحب نفس مطمئنه. پس چن
جنود عقل و کماالت آنها  یتمام ينکه صاحب نفس مطمئنه دارایجهل و کماالت آنها باشد، و نه ا
مأثور است که  یجنود عقل و جهل در کاف ثیه السالم در حدیباشد، چنانکه از جانب صادق عل

ان یعیش یا مؤمن ممتحن و اما باقی ینب یا وصی ین خصال مگر در نبیهمۀ اشود  میفرمود: جمع ن
ن وقت ینکه پاك شوند از جنود جهل و در این خصال تا ایستند از بعض این یک خالیچیپس ه

انۀ ظلمت و نور یالم و چون عالم طبع واقع در مهم السیاء علیاء و اوصیا با انبیخواهند بود در درجۀ عل
ن عالم انسان ین عالم تصرف و تسلط است و همچنین و مالئکه است و هر دو را در ایاطیو عالم ش

ن دو عالم ین ایر عوالم است واقع در بیر عالم طبع است بلکه مجموعۀ عالم طبع و سایکه نوع اخ
اجزاء عالم طبع،  یتر است از مابقانیشتر و نمایانسان بن دو عالم در یبلکه تصرف و ظهور اهل ا

ما يـَْعَلُم خواهد بود که:  ینوع انسان از جملۀ متشابهات ین اقوال و افعال و احوال و اخالق بنیبنابرا
طان و یت شیرا که گفتار و کردار و رفتار انسان را مبدء و غایز 87;َْويَلُه ِإالَّ اoَُّ َو الرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلم

ند و ین بیک را معید که مبدء هریر نافذ البصر بایباشد، پس بصشود  می یو رحمان و رحمان یطانیش
ست؟ یت چیست؟ و غایک را مبداء کیز تواند دهد تا حکم تواند کند که هر یک را تمیت هریغا

د یمباش که شاز من، بکثرت عبادات که عوام الناس عادات خود را عبادات شمارند مغرور یپس عز
  طان باشد: یت آنها شیمبدء و غا

  دتیفرمایگر نماز و روزه م
 

  دتیزا ينفس مکّار است و مکر 
 

                                                                                                                                                                                        
 ل آنرا نداند جز خدا و استواران در دانشی:تاو7ه یسوره آل عمران آ 87
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ادراکات و مدرکات محفوظه، که جهال اسم آنها را علم گذارند و صاحبانش را عالم  ياریو به بس
اء ینفوس بداء العطان و جهاالت نفس باشد که اطباء یکه فضلۀ ششود  میفته مشو، چه یشمارند فر

م و ینگونه علوم را جهل نامند و حکیع ایست، و صاحبان شرایر نیپذچوجه عالجیاند و بهدهینام
ن ادراکات بار نفس و محفوظ اوست نه حامل نفس و حافظ او، و یعارف جهل مرکب خواند، و ا

  رد از آنها:ینکه نفرت گید از عوام نه ایجو ين عالم مشتریا

  جان بودیکه آن ب يعلم و گفتار
  است آن یمیو تعل يدیعلم تقل

  طالب علم است بهر عام و خاص
 

  داران بودیخر يطالب رو 
  کز نفور مستمع دارد فغان

  ن عالم خالصیابد از ایکه تا  ین 
 

ْنيا َو ُهْم َحيَْسُبوَن أَنـَُّهْم ُقْل َهْل نـَُنّبُِئُكْم gِْألَْخَسريَن َأْعماال الَّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِيف اْحلَياِة فۀ: یۀ شریو آ الدُّ
ُحيِْسُنوَن ُصْنعاً 

ر ینها بهؤالء الخبائث تعبیف از ایث شرین جاهل عالم نماست. و در حدیاشاره با 88
فته یب مقدمات شیند و بحسن قول وجودت لفظ و مهارت در ترتین خلق خدایفرمود که بدتر

ِإْن يـَُقوُلوا َتْسَمْع ِلَقْوهلِِْم َكأَنـَُّهْم ُخُشٌب ُمَسنََّدة باشد که فرمود: یتواند از جملۀ کسانیکه م ينگرد
. بلکه 89

ل الّلسان است که فرمود: یست در اغلب کلیال او خودسر نیعالم بعقل و آخرتست و خ يچون رو
ت ق اللسان باشد کم اسیهم السالم طلیعل يو آن کس که چون ائمه هد 90من عرف اهللا کلّ لسانه

ن باشد و دربارة اوست که فرمودند: من عرف اهللا ین و کامل جهتید جامع طرفینکه او بایبجهت ا
  فرمود:  ياو حاصل شده است چنانچه مولو يا در بارة آن کس که معرفت بآثار برای 91طال لسانه

  ان بودید سرّ گویآنکه کف را د
  د در سخنید آیآنکه کف را د

 

  بودران ید او حیا دیو انکه در 
  ما و من ید شد بیا دیوانکه در

 

ا و صبر و قنوع و رأفت و یو البته صورت عدالت و عفت بطن و فرج و سخاوت دست و حلم و ح
                                                                                                                                                                                        

ن مردم آنها هستند که عمرشان را در راه یانکارتریم شما را که زیدهیرسول ما خبر م يبگو ا 104ه یسوره کهف آ 88
 کنند.یم يکوکاریپنداشتند نیال باطل میاند و بخ تباه کرده یفان يایات دنیح
 وارند.یکه چوب خشک بر د یداد گوئ یشان گوش فرا خواهیند بسخن هایاگر سخن گو 4ه یسوره منافقون آ 89
 آنکس که خدا را شناخت دم فرو بست 90
 اد استیآنکس که خدا را شناخت سخنش ز 91
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نها بحسب صورت از ینها از جنود عقل راه ترا نزند، که تمام ایر ایمودت و خضوع و تواضع و غ
د که شناسد که از کدام مقام صادر یبا یمقام نفس اماره که مرتبۀ جهل است صادر تواند باشد، کس

بد از ملک یبات که عوام النّاس را فریو به کدام مصدر راجع است، و خوارق عادات و اطالع بر مغ
ت یر اجازة صاحب اجازه که مبدء و غایبغ یطانیو ش یز رحمانیتواند باشد، پس تمیطان هر دو میو ش

خ یت و مشایخ روایست و سلسلۀ اجازة مشاینداست بحسب ظاهر ممکن یش او هویجملۀ افعال در پ
ک از فقهاء کثرّ اهللا امثالهم و از عرفاء اصلح ین زمانها اتصال داشته و برقرار بوده و هریقت تا ایطر

ام ننموده یق يریا و دستگیاهللا احوالهم اهتمام تمام بامر اجازه داشته و دارند، بلکه بدون اجازه بمقام فت
دانند، ناقل یا و ارشاد مین اجازه را چنانکه کاشف از جواز و صحت اقدام بر فتیند، بلکه اینمایو نم

ز تواند یق باطن نیشود، بطرین مقام بمعرفت اجازه حاصل میز دانند. و چنانکه معرفت این مقام نیبا
 یو از او بخواه يشو یبحق تعال یحاصل شود و آن بآنست که خود را از اغراض پاك کرده ملتج

ن صفت یم چون ترا بایتو آشکار و باطل را بر تو ظاهر دارد و البته خداوند جواد کر يبراکه حق را 
ث جناب کاظم یز دهد، و در حدیتو تم يد و حق را از باطل برایستۀ تو داند القاء نمایند آنچه شایب

اظلم نور } هشام من سلط ثالnّ علي ثالث فكامنا اعان علي هدم علقه: من (ع) که بهشام فرمود که: 
تفكره بطول امله و حمي طرائف حكمته بفضول كالمه و اطفاء نور عربته بشهوات نفسه، فكامنا اعان هواه 

ند: من سلط ین بود که بفرمایسوق عبارت ا 92علي هدم عقله و من هدم علقه افسد عليه دينه و دنياه
مع  ین معنیکرد بجهت افادة ان صورت ادا ین در دو فقرة بعد، لکن بایتفکره و همچن یطول امله عل

زائد. بدانکه تفکر عبارتست از تأمل کردن در مقدمات معلومه و منتقل شدن بمجهوالت، و  یشئ
ه است نور را اضافه کرد بر تفکر، چه اضافۀ یچون تفکر سبب ظهور مجهوالت و موجودات ذهن

ا با یۀ اسباب آنها ین تهات نفس است بدویر الم، و امل ترقب حصول مشتهیه باشد و چه بتقدیانیب
ره یات مترتبۀ متعاقبۀ کثیا ترقب مشتهیالحصول است،  ۃدیات بعیۀ اسباب آنها وطول ترقب مشتهیته
ه یوین طول امل عبارتست از تفکر کردن در امور دنیرد، پس بنا بر ایکه مدت عمر را فرا گ یتیثیبح

ه، یویامور دن يه بسویاز امور اخر و  ن امل و طول امل توجه کردنستیه و چون ایات نفسانیو مشته

                                                                                                                                                                                        
هشام هر کس سه امر را بر سه امر غلبه و تسلط دهد چنانست که اقدام بزوال عقل خود نموده است: آنکس که  يا 92

ن ببرد و یم از بدر کال ياده رویت را بزیف حکمت و درایک کند و لطایفکر را با غرقه شدن در آرزوها تار یروشن
نفس را در محو عقل خود کمک  يل بشهوات نفس خاموش کند همانا هوایرا در لجۀ تما يشمع روشن پندآموز

 هر دو تباه شود. يو ياین و دنیشود د یکه بفساد عقل مبتلینموده و کس
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ن توجه را ین تفکر و ایسلب ا یه و تفکر در آنها، ولکن چون بکلیمانع خواهد بود از امور اخرو
قوة تفکر در  یکند فرمود: اظلم نور تفکره، دون اطفأ بخالف شهوات نفس که اشتغال بآنها بکلینم

از انسان بر  فعةمطالب د يبسو يافتن است از مبادیکه انتقال  يریگبرد و عبرتیامور آخرت را م
نجا اطفأ فرمود، و چون انسان بمراقبت نفس خود مشغول شود هرگاه ین جهت در ایدارد و از ایم

ن خورده باشد المحاله در یریوند شیپ یعنیه باشد یولو صةعت خایصاحب ب یعنیاهللا باشد  یسالک ال
نست، و چون یا ینیبکه حکمت و خوردهشود  میوله معلوم ق امور مجهیاو دقا ين مراقبت از برایا

فرمود: طرائف حکمته، و مطلق شود  میتازه بتازه حاصل  ینیسالک خورده ب يدر مراقبت از برا
ن ین مراقبت و ایر باشد از ایاسماء غ يب لفظ و توجه بسویال و ترتیکالم که اشتغال بظاهر و خ

دا شده است از یاده از قدر ضروت باشد که البته آنچه پیدارد خصوص که زیباز م ینیبخورده
ه فرمود که، ین سه پایکه استوار باشد بر ا یه فرمود عقل را بسقفیصفحۀ نفس محو شود، و چون تشب

ن ین سه صفت عقل هدم عقل خود کرده است و در همیهرکه مسلط کند آن سه صفت جهل را بر ا
 ایالدنِالَ نـَُّهم علموا ِاّن  ةالدنيا و رغبوا يف االخرء زهدوايف } هشام ان العقالف فرمود که: یث شریحد

طالبه مطلوبه وآال خرة طالبٌة و مطلوبٌة فمن طلب االخره طلبته الدنيا حيت يستويف منها رزقه ومن طلب 
در ا عاطف یت دنیث در فقرة طالبیدر حد 93الدنيا طلبته االخره فيأتيه املوت فيفسد عليه دنياه و آخرته

شود، یات و اخبار اراده میا در آیت آخرت عاطف را آورد، از دنیاورد و در فقرة طالبیت او نیمطلوب
ث ین حدیو در ا يویو اغراض دن یوانیات حیا مشتهیست یوانیکه بجانب نفس ح ینفس انسان يرو

 ینیلب تکودر عالم امکان بلکه در عالم وجود چه طالب بط یمراد است. بدانکه هر طالب یثان يمعنا
ت طالب است طلب خود را؛ کما قال ین مطلوبی، مطلوب او در عياریباشد و چه طالب بطلب اخت

  ه:یاهللا علمحةر يالمولو

  بر رزق و زار یآنچنانکه عاشق
  نالد که کو آب گواریتشنه م

 

  هست عاشق رزق هم بر رزق خوار 
  آب هم نالد که کو آن آب خوار

 

                                                                                                                                                                                        
 یا خود عاشقید که دنداننیرا میآورند زیکرده و بآخرت رو م يریگ ا کنارهیهشام بطور قطع خردمندان از دن يا 93

 يایا طالب و جویاست که معشوق هم هست پس آنکس که آخرت طلب باشد دن یمعشوقه نما است، و آخرت عاشق
است تا آنگاه که بدام  يف ویا طلب شد آخرت در طلب و تعقیفا کند، و آنکه دنیاست يشود که حق خود را از ویاو م

 شده باشدا و آخرتش فاسد یه دنیمرگش اندازد در حالک
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گر جهانند کما قال یکدیست بلکه چون اسم جهان از ین يچ قراریها و اجزاء آنرا چون یلکن دن
  :يالمولو

  در جهان یشاد گشت يهرچه از و
  شاد بس کس شاد شد یزانچه گشت

  منه ياز تو هم بجهد تو دل بر و
 

  ش آن زمانیندیاز فراق آن ب 
  جست و همچون باد شد يآخر از و

  ش از آنکو بجهد از تو، توبجهیپ
 

ا ساقط نمود ین جهت عاطف را در فقرة دنیت خود ناتمامند و از ایت و مطلوبیطالبا در یدن ياجزا
آن در  يرا که اجزایت تمام زیت و مطلوبیدار قرار است و در طالبر حلو حامض و چون آخرتینظ

آخرت مطلوب و معشوق  يز اجزاید را نیقرار و سزاوار آنست که موالید عاشق و بیطلب موال
  ل:یباشند، کما ق

  عاشقانت در پس پرده کرم
  ب باشیعاشق آن عاشقان غ

  ستندیشت بید که پیرتم آیغ
 

  ن دم بدمیزنان ببهر تو نعره 
  عاشقان پنج روزه کم تراش

  ستندیخندند و عاشق نیبر تو م
 

آخرت در فقرة آخرت عاطف را آورد. و از جناب  يت اجزایت و مطلوبیو از جهت تمام بودن طالب
الفطنه و الفهم و احلفظ و العلم و  االنسان العقل و العقل منه دعامهصادق (ع) وارد است که فرمود: 

النور كان عاملًا حافظًا ذاكرًا فطنًا gلعقل يكمل و هو دليله و مبصره و مفتاح امره فاذا كان ;ييد عقله من
كيف، ومل، و حيث، و عرف من نصحه و من غشه فاذا عرف ذلك عرف جمراه و موصوله فهمًا فعلم بذلك  

و مفصوله و اخلص الوحدانيه o و االقرار gلطاعه فاذا فعل كان مستدر كا ملا فات واردًا علي ماهو آت 
مراد  94ليعرف ما هو فيه وال شئي هو هيهنا و من اين }تيه و ايل ما هو صائر و ذلك كله من "ئيد العق

                                                                                                                                                                                        
از خواص عقل و اوست که انسان را بدرجات  یو فهم و حفظ و دانائ یرکیکارفرما و رهبر انسان عقل است و ز 94

ش یلۀ گشاید اقدامات و وسیدارد خالصه کلیدر امور وام ينموده است و بدقت و کنجکاو یکمال رسانده و راهنمائ
باشد دانشمند و با حافظه و  یت الهیعبود یت و روشنائیانسان ۀ عقل انسان از نوریه و پایکارها عقل است پس اگر ما

حاالت  ین صفات به چگونگیم خواهد بود، و بسبب وجود ایرك و فهیان و زیاز غفلت و نس يخود نگهدار و بر
ب دهندة خود را یحت کننده و فرین حال از کجا آمده آگاه شده و نصین است و ایخود و علت آن احوال که چرا چن

ن علل قطع آنها یان عوامل و طرق اتصال آنها و همچنید از مرکز جرین مقام رسیز خواهد داد آنگاه که بایهم تماز 
← 
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وان خواهد بود یاز از حین وقت مراد از عقل ما به االمتیوانست و در ایا انسان مقابل حینجا یبانسان ا
تا مقام عقل بعد از شود  میوان که مقام نفس اماره را شامل یر انسان ممتاز از حیکه آنست فصل اخ

د یید عقله من النور تقیین تأمراد باشد فرمودة حضرت (ع) که فرمود: اذا کا ین معنیقلب، و اگر ا
ا مراد از عقل یاو صاف مذکوره،  ياز دهد براین عقل را؛ تامرتبۀ لوامه و مطمئنه را امتیخواهد بود ا

ا عقل بعد از یا مرتبۀ مطمئنه یمطمئنه  يت رویثیطانست که آن مرتبۀ لوامه از حیاز از شیاالمتمابه
ان خواهد یا بیالنور ده منییحضرت (ع) که: اذا کان تأن وقت مقصود از فرمودة یقلب است و در ا

هر  ير و جزء صوریر چون فصل اخید خواهد بود بحالت التفاوت دون غفلت و بهر تقدییا تقیبود 
دعامه ح است که گفته شود که؛ یر اجزاء نوع است صحیالتحصل سابهالقوام نوع و مانوع مابه
تصور  الفهمفه و یقصد تعر یالتنبه بشئ یه الفطنهالعقل، و  یه یه التیفصله و صورته النوع االنسان

 الذكرالمقصود من لفظ المخاطب و  یالمعن یاالنتقال ال عةالمقصود من لفظ المخاطب او سر یالمعن
ث اذا یالحافظه بح ین الصوره الحاصله فیهو تمک احلفظالزائله عن الحافظه و  ةهو ارجاع الصور

ت ذات او بعقل است که اگر عقل یارجاعها و کمال انسان بحسب تماملت تمکن الذهن من یاز
د جملۀ امور انسان که اگر عقل ینباشد در ذات ناقص است نه در صفات ذات تنها، و عقل است کل

ن یمطلق قوة عالمه، واقع است در ب یرد، و چون عقل بمعنیر انجام نگیچ امر او بر وفق تدبینباشد ه
ن ین شود، و در ایاطیتواند که متوجه بعالم ظلمت و شیلم جنّ و ملک و معالم ظلمت و نور و عا

او حاصل شود جمله آنها جهل خواهد بود چنانکه گذشت، و علم و  يوقت آنچه از ادراکات برا
تواند که متوجه بعالم ملک و نور باشد و در یفهم و فطانت و ذکر و حفظ از آن دور خواهد بود و م

نور خواهد گرفت و باوصاف مذکوره موصوف خواهد شد، و چون باوصاف  ن وقت مدد از عالمیا
و اوصاف خود و در مقام وجدان  یمذکوره موصوف شود در مقام علم دانا خواهد شد بمبدء و منته

الفصل و الوصل پس دانا خواهد شد که چگونه  یق خود و بعالمیو شهود شناسا خواهد شد بطر
ا بچه یده بوده است، یاو که نطفۀ قذرة گند ینه بوده است مبدء قابلا چگویاو  یبوده است مبدء فاعل

ا چگونه سزاوار یا چگونه خواهد مرد ید موصوف شود یا کدام وصف را بایاوصاف موصوف است 
ا یچه کار خلق شده  يا چگونه خواهد بود در آخرت؟ و خواهد دانست که برایرد، یاست که بم

                                                                                                                                                                                         ←  
ن درجه یشود و چون با یخالص و مخلص م يو اطاعت اوامر و یتعال يبار یگیگانیمطلع خواهد بود پس در اذعان ب

است و چرا در آنست و  یشود که در چه عالم یه مکند و متوج ینده را درك میاست که گذشته و آ یفائز شد انسان
 رد. یگ یکمک عقل انجام مه ن امور بیاست که تمام ا یهیرود بد یکجا مه از کجا آمده و ب
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ا خواهد دانست که عالم یت خلق شده یچه غا يا برایبفاعل باشد بچه علت خلق شده که لم اشاره 
ست؟ و چون مبدء و یت عالم چیا غایز است یا فاعل عالم چه چیاند، چه کار خلق کرده يرا برا

اند مشهود هر سالک نتواند باشد، و بمقام علم معلوم تواند شود او خلق شده يکه برایت و کاریغا
ان یبذوق و وجدان و شهود و ع یر و شرّ انسانیعرف، و چون خ ف، دونیفرمود: علم بذلک ک

حه؛ یم ر و شرّ او معروف او باشد و یچون خ یعنیتواند معروف سالک باشد فرمود: عرف من نَص
رخواه یشده، پس هرکس خ یا و علو عقبیدنائت دن يرذائل و خصائل خود گشته و شناسا يشناسا

له او را یا و صفات رذیاوست، چرا که خواهد شناخت که از دنرخواه یاو باشد خواهد شناخت که خ
انسان مدام  یعنیخود را  يکند، و خواهد شناخت مجرایک میو صفات حسنه او را نزد یدور و بعقب

گرفته باشد، شناسا خواهد شد که  يت است و چون عقل او مدد از نوریفعل يدر خروج از قوه بسو
ا یافت که رو بدنیا بوجدان خواهد یق علو؟ و بشهود یا از طریت اوست؟ یر او و فعلیق سفل سیاز طر

خ یا و عقبین؟ و چون دیارو بعقبیرود؟ یم ار و تن و روح و نفس یو رذائل و خصائل و اشرار و اَ
ا شهود معروف اوست، یق شقاوت و سعادت، بوجدان یک و طریو کار بدو ن یو نفس انسان یوانیح

ا خواهد یکند، یدا میک اتصال پیو بکدام شود  میات دور یک از فعلیم خواهد شناخت که از کدا
ک از اشرار و یک از رذائل و خصائل و کدام ی، و کدام یا و عقبیک از دنیشناخت که از کدام 

ک ید نزدیک باید دور شود و بکدام یق شقاوت و سعادت، بایک و طریار و تن و روح و بد و نیاخ
کند یوسته نقائص را طرح میاست بحسب فطرت، که پ ةم در زکوه و صلوشود. و چون انسان بر دوا

 یعنیخود  يفطرة و صلو ةرد شناسا شود بزکویرد، و سالک چون مدد از نور گیگیات را میو فعل
ا یمراد باشد،  ین معنیها، پس جائز است که از مفصول و موصول ایها و گرفتن گرفتنیبافتادن افتادن

و فرقت است و کدام مرتبه شأنش اتصال و  یاز او شأنش جدائ يامرتبه خواهد شناخت که کدام
بت از یو فرقت است و غ یعالم طبع و عالم تن انسان شأن آنها جدائ يوحدت. بدانکه تمام اجزا

عالم ملکوت و عالم روح انسان شأن آنها اتصال وحدت و شهود  يگر است، و تمام اجزایکدی
دارد که تمام  یق ندارد، بلکه چنان وسعتیما ناقصها ض يهاالیخ ال امام (ع) مثلیاست و چون خ

ال امام جمع باشد پس رواست که از لفظ امام (ع) تمام یتواند در خیوحوه محتملۀ مجوزه در الفاظ م
الفصل  من عرفاز جناب صادق (ع) وارد شده که:  یثیوجوه محتمله مراد باشد مثل قرآن، و در حد

ف هم اشاره یث شرین حدیو در ا 95التوحيد القرار يف السكون فقد بلغ مبلغ الوصل و احلركه من من
                                                                                                                                                                                        

از  يگاه مستحکم و مستقریپاه قت بیرا از اتصال شناخت و حرکت را از سکون ادراك کرد در حق یهرکس جدائ 95
← 
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ن مرتبۀ تن از انسان که مطابق یتواند باشد. بدانکه عالم طبع بشر اشرها، و همچنیبوجوه مذکوره م
ت یثیباشد و منطبق بر زمان از حیر است متجدد بذاته و متحرك بوجوده میعالم طبع از انسان کب

 ین فصل و جدائیر است، و همچنیر و انسان صغیتن انسان کب یست، پس حرکت، ذاتتجدد زمان ا
ن دو یست و هر کس ایعالم روح انسان یعالم ملکوتست و ذات یو سکون و اتصال، و وحدت ذات

ز یط خواهد بود و جاید و در اثبات مبدء محیاز داد متمکن در توحیعالم را شناخت و از هم امت
نونت خود را من یه و جهت فصل و بیاء امکانینونت اشیز فصل جهت فصل و باست که اراده شود ا

بالموصوف  الصفةاء بخدا نحو اتصال یالعزله و از وصل جهت اتصال اش نةنویالب الصفة نةنویاهللا نحو ب
اء را از یز اشیز است که اراده شود که هر کس جهت تمایو نحو اتصال الشعاع بالشمس و جا

ز است که یو الوجود باشد، و جا المهية یجهت اتصال و اتّحاد آنها که جهتگر شناخت و یکدی
و بعد خود را از خدا و جهت اتصال و قرب خود را  یاراده شود که هر کس شناخت جهت جدائ

 يعةث مأثور از جناب صادق در مصباح الشرین جهت اتصال و انفصال دارد حدیبخدا و اشاره بهم
الربوبيه فما فقديف العبوديه وجد يف الربوبيه و ما خفي يف الربوبيه اصيب  هاه كنهالعبوديه جوهر که فرمود: 
ن دو اعتبار یافته و ایقت است که بدو اعتبار دو اسم یک حقیت یت و ربوبیعبود یعنی 96يف العبوديه

نفس قت در واقع و یست که محض اعتبار معتبر باشد بدون منشأ انتزاع در واقع، بلکه آن حقین نیچن
ۀ یقت فعل حق و صنع اوست و اضافۀ اشراقین حقیاالمر دو نسبت دارد بدون تعدد در ذات او، و ا

ت است و یقت باعتبار امکان و مصنوع بودن عبودین حقیحق است بر ممکنات، و ا یاوست که تجلّ
 نکهین ایمصنوع در عه قت بین حقیت است، و چون نسبت ایت ربوبیباعتبار وجوب و صنع و صانع

ن نسبت از نظر بکاهد نسبت بصانع یبطالن و عدم است و هر قدر که اه منشأ انتزاع دارد موصوف ب
اء که ین نسبت باشیا یعنی الربوبيهالعبوديه وجد يففما فقد يففرمود: شود  میتر انیبهمان اندازه نما

د یشتر آیدر نظر بن نسبت یا یر است و هر قدر که فقدان ذاتیپذت است باطل و فقدانیاسمش عبود
که  یقت باعتبار نسبتین حقیت است و چون ایآن نسبت که اسمش ربوبشود  میان یبهمان اندازه نما
ه یالعبود یب فیه اصیالربوب یف یر معدوم فرمود: و ما خفیر باطل و غیست حق و غیبصانع دارد امر

که  یتیثیتواند شود بحیمن پنهان یقاصر يست لکن از نظرهایآن نسبت بطالن و عدم بردار ن یعنی
                                                                                                                                                                                         ←  

 ده است.ید رسیتوح
شود و آنچه در  یافت میت یشد در ربوب یمحو م یت پس آنچه در بندگیست که اصل آن ربوبیا هیما یبندگ 96

 د.یآ یت بدست میت پنهان است در عبودیربوب
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چ نداند؛ و بهمان اندازه که نسبت بصانع از نظر پنهان شود نسبت بمصنوع یند و هیچ نبیر ممکن هیغ
شان مطابق است و مثل ینند، چون معتزله که قول و حال ایر مصنوع ندانند و نبید که غیدر نظر آ

ر مصنوع ندانند و مصنوع را در یغ ن آورند لکن بحسب حالیاالمرنیاغلب مردم که بر زبان امر ب
ات در آن یاز فعل یتید و فعلیآیرون میوسته از قوه و استعداد بیکار خود مستقل دانند، و چون انسان پ

طنت باشد یت و شیت و سبعیمیثالث که به ياز قوا یکیت مغلوب و یو چون انسانشود  میدا یپ
افتد، و چون بنور عقل یطنت میو بدست ششود  میت فوت یت از انسانیغالب باشد المحاله آن فعل

ت یطان آمده بدست انسانیکه از او فوت شده و غصباً بدست ش یاتیت غالب شود جملۀ فعلیانسان
مرگ و آخرت بعنف ببرند او مستعد  يش از آنکه او را بسویها را بدست آورد و پد و فوت شدهیآ

ن وقت یو در ا 97اo امرء اعد لنفسيه و استعد لرمسه رحم(ع):  یا و وارد شود بر او کما عن علیو مه
که در آنست،  یا آن اعمال و اقوالیا آن احوال یا آن اوصاف یا آن مقام یشناسا خواهد بود آن دار 

 يا برایا ینجاست و در دنیچه کار ا يو خواهد شناخت که برا یطانیا شیست یا بد الهیکه خوبست 
د و بکجا عاقبت کار او یآید آنچه میآیاو م يا از کجا براینجا آمده، ینجاست و از کجا بایت ایچه غا

  »د.یخواهد انجام

ف پند یتاب شرکدر : «98اندان فرمودهیل بکن شیتر به اان سادهیبه برا ر کموضوع قلمرو عقل و ف
از اول  كودکن است و یبانیر پاکر جانداران به عقل و فیاز انسان بر سایامت«ه کم یخوانیصالح م

یاو افزون م یسنجانیرد و پایگیم یشیر او هم پکبه نمو تن ف یوانات است ولیر حیتولّد مانند سا
است. » جانداران«لغت  یکیار رفته است. کمختلف ب ين لغت و معناینجا چندیدر ا 99»گردد.

 یموجودات . جاندار عبارت ازیسنجانیو پا ینیبانیگر پایر است و لغت دک، لغت عقل و فيگرید
ن را یار ماشیه راننده اختکطور ب است. همانکآنها به منزله را يه روح دارند و روح براکاست 

ر بدن است. یا روح اسیر روح یا به اصطالح، بدن اسیدردست دارد و روح هم بر بدن ما سوار است 
به  یبکنها در مریمه اار دارد. هیات را دراختکر ادرایدن و سایدن، شنیبدن اعم از د يروح تمام قوا

 شود. میگر هم یه شامل جانداران دکست بلیتنها مختص انسان ن یژگین ویشوند. اینام جان جمع م
ان همه یه مکنوع عقل وجود دارد  یکه جان است. کم یوانات داریبا ح کیوجه اشترا یکپس ما 

                                                                                                                                                                                        
 ده باشد.یش را دیه گورخویمرگ آماده و ته يباد که خود را برا یبر آن کس يرحمت خدا 97
 .49- 60ر، صفحات کو قلمرو عقل و تفت یقت و عقل، ماهیعت، طریتابنده، شر یتر نورعلکحضرت حاج د 98
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» زهیغر«به آن  یشناسه در روانکاست  ی، عقلكن جان مشتریمه ایاست. ضم كجانداران مشتر
است؟  یسکه عاقل چه کدند یفه پرسی(ع) از ابوحن ه حضرت جعفر صادقکند. نقل است یگویم

ر را از یوان هم خیست. حیطور ننیدهد. حضرت فرمودند: ایص میر را از شر تشخیه خکگفت: آن
فه گفت: شما یگذارد. ابوحنیا به او علف دهد، فرق میه او را بزند کان آنیدهد. میص میشر تشخ

قرار  یدوراه یکه اگر بر سر کاست  یسکالسالم فرمودند: عاقل هید. امام جعفر صادق علییبفرما
ا اگر در یند. کشتر است انتخاب یرش بیه خکرا  یتواند آن راهیر باشد، میه هر دو خکرد یگ

ن یوان همیحفرق انسان و  100متر است.که شرّش کند یرا برگز یتواند راهیشر باشد، م یدوراه
زه است اما در انسان عقل، قوه استدالل یوان همان غریرا ندارد. عقل ح یین توانایوان ایه حکاست 

 یاما عقل 101ند.کعقل مشتر یدرجه و نوع یکوان از نظر داشتن ین انسان و حیبنابرا .ر استکو تف
پنهان  یر حجابیجلوه ندارد و در ز یولشود  میه مختص انسان است و همراه او متولّد کوجود دارد 

رفتار و  شود. میارتر کرده و آشکز رشد یند و بزرگتر شود، عقل او نکشتر رشد یاست. هرچه ب
افته از همان نوع، مثالً مادر آنهاست. یوانات در موقع تولّد به اندازه رفتار موجودات رشدیح كدر

 يریمانند مادر خود بلد هستند و گذشت زمان تأث ردن راکتولّد، شنا يها از همان ابتدایمثالً مرغاب
وانات صادق است. اما ین قاعده در مورد تمام حیرفتار آنها ندارد. ا يا بهبودی يریادگیزان یبر م

ه در انسان وجود دارد باز کهم  یعقل .رده استک ياریبس يهاون سال، تفاوتیلیانسان ظرف چند م
ه کبودند  یسانکان اعراب ین است. در میبوتهکعقل  يگریو دن یبانیعقل پا یکیبه دوگونه است: 

زرنگ  یلیه خکهشت نفر  یعنیگفتند. یه میا ثمانیدانستند و عقالء سبعه یاز عقال م ياآنها را نمونه
گر ینمونه د ینمونه از عقل بود ول یکن یه. ایمعاو يگریاز آنها عمروعاص بود و د یکیبودند. 

انین دو عقل در پایر ائمه داشتند. تفاوت این(ع) و سای(ع) و امام حسیعل ه امامکبود  یآن، عقل
بیند. البتّه نه به عنوان عالم به علم غیار را ببکان و عاقبت یه پاکاست  يبشر یعقل یعنیاست.  ینیب

ونه د را چگیزیه و یار معاوکان یخ، پاید تارینیار بنگرد. ببکه با فهم و استدالل به عاقبت کبودن، بل
یاد می كاز ضحا یسکمانده است؟  يبرجا یام ظلم و جور نامکا از آن همه حیند. آکینقل م

یوسف را همه لعن میحجاج بن  یشوند ولیشناسند و به او متوسل میل را همه میمکند؟ اما ک

                                                                                                                                                                                        
 .15، ص 1374ح محمد استعالمى، چاپ هشتم، یا، عطّار، به تصحیرةاالولکتذ 100
 .گر استیآدمى را عقل و جانى د            ه در گاو و خر استکر فهم و جان یغ                             101

 .409ت یلسون، دفتر چهارم، بیکح نیمثنوى معنوى، تصح
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تمام  يزودا به یه دنکنبردند  ینان پیهزار نفر در زندانش بودند. ا یند هنگام مرگ سیگوینند. مک
(ع) و  ردند. اما ائمهکن اار رکر عاقبت کنان فیرند. ایمیومت خلع شده و مکو از حشود  می

ن بودند. آنان باور داشتند یبانیشان پایثم در همه اعمال و لذّات معنویل و میمکشاگردان آنها مثل 
شده و مو از  یدگیرسه به حسابها ک یی. جایباق يمرگ است و رخت بردن به سرا یان زندگیه پاک

ن عقل یا 102.َفَمْن يـَْعَمَل مثقاَل َذرٍة خريًا يـََره و َمْن يـَْعَمَل ِمثقاَل َذرٍة َشّرًا يـََرهشود: یده میشکماست 
گر عقل معاد است در مقابل یر دیا به تعبین و یبانین عقل پایند، همیگویما مکه عرفا و حک یشرع

او فراهم آورد  يشاند و بهشت را براکخداوند ب یبه بندگ ه انسان راکاست  يزیعقل معاش. عقل چ
 یه حتّک ین عقل است از عقلین بودن، فصل ایبانی. پا103)اَلعقُل ما ُعِبَد به الّرمحُن واْكُتِسَب به اجلِنان(
یت جلوه میتب والکبه عقل اضافه شود م ینیبانیهرگاه پا. است كوانات مشترین انسانها و حیب

وان یلمه ناطق، حکردن کبا اضافه  یعنیردند. کف یوان ناطق تعریه انسان را حک یند. مثل زمانک
 یوقت یاست ول كوان مشترین انسان و حیب یعنیطور است نیرد. عقل هم همیگیانسان م يمعنا

كّلما َحَكم ِبه العقُل «گردد. یعت محسوب میاز منابع شر یکیه شرعاً کشود  می ین شد، عقلیبانیپا
است؟ مشهور  یند. اما آن چه عقلکیم مکند شرع هم حکم ک: هرچه عقل حیعنی». به الشَّرعُ  َحَكم

ا نه؟ یحجت است  یا عقل در امور شرعیه آکد یشاه پرسیعلسعادت ياز جناب آقا یسکه کاست 
ت یتب والکروان میدام عقل؟ پکا عقل تو؟ بله عقل حجت است اما یه عقل من کشان فرمودند یا

د یردن. در انسان هم عقل باکشتر به منظور فرار ن يبستن پا یعنیعقل در لغت  .ن دارندیبانیپاعقل 
ه کآمده: خداوند عقل را  یافکانسان را ببندد تا به سمت گناه نرود. در اصول  يپا یعنین باشد، یچن

ا جلو، آمد. گفت برو عقب، رفت عقب. سپس فرمود: به عزّت و جالل خود سوگند ید، گفت بیآفر
ه را دوست داشته باشم و بخواهم نعمت کام. هر دهیافریتر از تو نزد خود ندهیپسند يه موجودک

د و آن درست یمقابل عقل آفر خداوند جهل را در 104 دهم.یامل به او مکبدهم تو را به طور 
ه انصارن است. خوایخالف ا ه کو هر  يچه نداد يه را عقل دادکهر  یاله«د: یفرمایم يجه عبداللَّ

ه در پندصالح مرقوم کطور است. همان یت وجود انسانین عقل هویا .»يچه داد يرا عقل نداد

                                                                                                                                                                                        
 .7-8ات یسوره الزلزله، آ 102
 .3ث یتاب عقل و جهل، حدک، 1افى، جلد کاصول  103
ما َخَلْقُت َخْلقًا ُهَو  َو َجالىل َأْدِبْر فََأْدبـََر مثَُّ قاَل َو ِعّزتى َلّما َخَلَق اoَُّ الَعْقَل اْستَـْنطََقه و مثُّ قاَل لَه: َأْقِبْل فَأَقَبَل مثَُّ قاَل َلهُ  104

.  َأَحبُّ ِإَىلَّ ِمْنَك َو ال َأْكَمْلُتَك ِإّال ىف َمْن ُاِحبُّ
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ف و ناتوان است و هم یوانات است. هم وجودش ضعیر حیاند: انسان از اول تولّد مانند سافرموده
طور ست. اما با گذشت زمان همانیار خودش نیاعصاب و عضالتش دراخت یحتّرسد. یعقلش نم

 شود. میامالً روشن کعقل و جسم  ینجا بستگیابد. از اییامل مکند عقل هم تکیه بدن رشد مک
است و الّا همه  یلّکند عقل سالم در بدن سالم است. منظور از سالم، سالمت یگویه مکاست  یمثل

رسد و به اصطالح بالغ یص میند و به قدرت تشخکیدا میج نمو پیعقل به تدر .شوندیمار میب
تر، ا خوب و خوبیبد و بدتر و  یان دوراهیه قادر است مک یه بلوغکبل یعینه تنها بلوغ طب شود. می

م. پس اگر ی: ما راه را نشان دادیعنی 105؛ِاOّ هديناه الّسبيلد: یفرمایند. خداوند میراهش را برگز
گر دارد. اما عقل ید ياجهیطنت برود نتیجه دارد و اگر به سمت شینت یکبرود  یلش به سمت الهعق

 يزی. همان چاَلعقُل ما ُعِبَد به الّرمحن واكُتِسَب به اجلناناند: اش فرمودهه دربارهکاست  یعقل یواقع
ت یو مثل خالق یعمومت یصفت رحمان یعنیند. یبیه توسط آن انسان و آدم، خداوند را رحمان مک

ن عقل با بدن یا .ابدییند و به بهشت دست مکیم یرا از آن خداوند بداند. پس رحمان را بندگ
 یعنی - ن دو یا یند. به قولکیار مکه مستقل از بدن کرسد یم ياند و به درجهکیدا میامل پکت

ده است، مسجود یدم ه خداوند در اوک یتابع روح هستند. انسان به واسطه روح -عقل و بدن 
ردم و از روح کاش آماده ی: وقت106و اذا َسّويُته و نـََفْخُت فيه ِمن ُروحى فـََقُعوا َله ساِجدينفرشتگان شد: 

 ياروح خداوند است. روح انسان نفخه ين سجده براید. پس اینکاش بدم، سجدهیخودم در او دم
س کهر یعنی، َرَف نـَْفَسه فـََقْد َعَرف رَبَّهَمْن عَ  ند:یگویه مکروست نیاز روح خداوند است از هم

 یاز انوار اله ين روح شعله و نوریرا این روح را بشناسد، خدا را شناخته است، زیا یعنینفس خود 
ه از کر عبارت از آن است کند: فیگویدارد. در اصطالح منطق م یمختلف یر هم معانکتف .است
به  ياواقعه یم. مثالً در پیببر یآنها پ يمعلومات به مبادم و از ینکسب کد ی، معلومات جديمباد

م. اما ینکیر مکنده فیافتد در آیه اآلن اتّفاق مک یعیج وقایا درباره نتایم. یگردیدنبال علّت آن م
ر کاند: تفه راجع به آن فرمودهکاست  ییر به معناکدارد. ف يگرید ير معناکدر اصطالح عرفان ف

ا هفتاد سال عبادت بهتر یر از شصت کساعت تف یک: یعنی، عباَدِة ِسّتني او َسبعَني َسنة ساَعٍة خٌري ِمنْ 
 یه روح ما را به منبع اصلک یر در رشته و اتّصالکتف یعنیر در وجود خداست. کاست. منظور تف

توجهر در عرفان عبارت از کن تفیاست. بنابرا ینفخه اله یکرا روحِ انسان یند. زکینفخه مرتبط م
                                                                                                                                                                                        

 .3ه یسوره انسان، آ 105
 .29ه یسوره حجر، آ 106
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ن قرار انسان یبد .ر استکر توأم با ذکرو فنیخودش از ا يردن انسان به جنبه اتّصال به مبدأ وجودک
امل بدن رو به کبا ت یسنّ یکر و عقل تا کت انسان است. فیه روح، معنوکست بلیجسم ن یک

رسد. در یاملش مکمال تکو به شود  میامل بدن متوقّف که تکرسد یم ییبه جا یرود ولیامل مکت
ر کد با فیندارد. با يگر بدن چندان اثرید یعنیند. کبش را عوض کد مریه انسان باکآن موقع است 

ر که علم از فکاست  یین هم معنایبرد و ایم یها پها به نادانستهجاً از دانستهیخودش جلو برود. تدر
از  ياریداده است. بسانجام  ياریه اختراعات بسکر و علم است کن تفیت براساس همیبشر .دارد

موجود در جهان  يروهایش روشن شده است و توانسته نیدانسته امروز برایه نمیه انسان اولکآنچه 
مانند  ییروهایه نکم ینیبیر میقرن اخ یکخ یبه تار یار خود درآورد. با نگاهیرا به خدمت و اخت

شات خداوند یمنطبق با فرما یین توانایار سلطه انسان درآمده است. البتّه یر، برق و... به زیصدا، تصو
اسم فاعل  جاِعلٌ دهم. یقرار م يافهین خلی، من در زم107اْالَْرِض َخليَفةً جاِعٌل ِىف  ِاىنّ د: یفرمایه مکاست 

ه کفه بود، بلیه فقط حضرت آدم(ع) خلکنیرساند. نه ایا صفت مشبهه است و دوام و استمرار را می
ه من در کرا  ییارهاک يار داریو اخت یتوانیقرار داد. به بشر گفت تو مفه یخداوند نوع بشر را خل

ند و جسم و کیه انسان از زمان تولّد شروع به رشد مکطورپس همان 108.ینم، انجام دهکین میزم
مال به کن یا يرسد. روزیمال مکند و به کیت هم رشد میابد، مجموعه بشرییامل مکرش تکف

همه  .اقت ظهور امام زمان را خواهد داشتیرده و لکروها را حس یه تمام نکرسد یم يحد
ست اما یاست. البتّه بد ن يماد یرده در خدمت رفاه زندگکا اختراع یه انسان ساخته ک ییزهایچ
م یخوریه برمک ید به هر نعمتیم. بایم و از درون غافل شویرون بپردازیشه به بید همیست. نباین یافک
ار ما گذاشته است. خداوند در سوره ین رفاه را خداوند دراختیه اکم یم و بدانیباش یرگزار الهکش

وانات و ی؛ من ح109رَبِّنا َلُمْنقلبون ُسبحان اّلذى َسخَّرلََنا هذا و ما ُكّنا َله ُمْقرِنني و اOّ ِاىلد: یفرمایزخرف م
 ید. پس وقتید برویتوانینمه خودتان ک یینند به جاکدم تا شما را حمل یشما آفر يان را برایچارپا

ار ما گذاشته و ینها را دراختیه اک ییمنزّه است آن خدا«د: یید بگویردکت کد و حریسوار شد
از حضرت » م.یآوریم يپروردگارمان رو يم و ما به سویتوانستیرده است وگر نه ما نمکمسخّر ما 

                                                                                                                                                                                        
 .30ه یسوره بقره، آ 107
: شود ث قدسى مىین حدیرسد و مصداق اامل مىکعنى مرتبه انسان ین مراتب یآخر امل معنوى بهکو درصورت ت 108

ن تا تو را ک(بنده من مرا اطاعت  } َعْبدى َاطعِىن َحّىت اْجَعُلَك ِمْثلى او َمثَلى َحّىت َاO اقوُل ُكْن َفيكون اَْنَت تَقوُل ُكْن َفيكون
ل خود یمثل   ى باش و بشود).یشود، تو هم بگوم باش و مىیگوزى مىیچه من بهکنم تا آنجا کا مثَ

 .13 – 14ات یسوره زخرف، آ 109
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از  يرگزارکش یعنیخواندند. یم ه راین آیل هم ایه موقع سوارشدن در اتومبکدم یشاه شنیعلصالح
لهیآوردند. بهتر است از هر وسیار ما گذاشته است بجا میله را دراختین وسیه اکنیا يخداوند برا

ن رفاه را فراهم آورده است و یا یسکه چه کم یببر یم تا پیه را بخوانین آیم اینکیه استفاده مک يا
ه کم یر باشکد به فیرد پس بایگیان میما پا یخاتمه زندگن رفاه با یا نه؟ ایاست  ین رفاه دائمیا ایآ

 :هکم ینکر کخواهد بود. ف یبعد از آن چه رفاه

 وطنم ییروم آخر ننمایجا مکبه            ام آمدنم بهر چه بودجا آمدهکاز 

 :هکم یر باشکشه متذیو هم 

 آرامگه عاد و ثمودتافت بر یه همک            افروزستدجهانین همان چشمه خورشیا

ه گذشته و کده است یتابیش بر قوم عاد و ثمود میه چند هزار سال پکاست  يدین همان خورشیا
ر بعد خودمان کد به فینخورد. پس با یانکن هم تید زمیم رفت و شایما هم خواه کتکاند. ترفته
  ».میباش

  عقل و فقه

ام را منحصر به کبرادران اهل تسنن منبع اح یت عقل را قبول دارند ولیلیدل يه به نحویفرقۀ امام
از منابع استخراج و  یکیل عقل به عنوان یگرچه دل .110رندیپذ یدانند و معقول را نم یمنقول م

حدود  یفقه اتب و مذاهب مختلفکست و مین ثابتثغور آن  یولشود  میام مطرح کاستنباط اح
 ياعتبار یام از اعتبار تا بکعقل در استنباط احت یلیند. دامنه دلینما یم میآن ترس يرا برا یمتفاوت

ت یلیدر دل 111نییاصول و نییاخبار یخیگسترش دارد. نزاع تارمختلف  اتبکعقل در نظرات و م
                                                                                                                                                                                        

  .159ص  ،، جلد دومي، الحاویشافع یوطین سیجالل الد110
ولی  پردازند، به فقه می اي از مباحث عقلیاصولیین بر کاربرد عقل در استنباط احکام تکیه دارند و با مجموعه 111

ه یامام يعلما »الملل والنحل«کتاب  در یشهرستان اصول تأکید دارند. يریارگکبتنها با نقل و احادیث بدون  نیاخباری
د یو س یخ طوسیش و م را بکار گرفتهین تقسیا ین عالمه حلّیهمچن کند. یم میتقس یاصول و يرا به دوگروه اخبار

ن یمتعلقال«ر یتعب یخ طوسیو ش ید مرتضید، سیخ مفیدر کالم قدما مانند شه ون آوردییاصول هرا در زمر یمرتض
خ صدوق و یچون ش ییتهاین شخصییاخبار بکار رفته است. »ن باالخباریکالمتمس«و  ،»ثیاصحاب الحد«، »باالخبار

← 



 47  دگاه حکمتیعلم، اخالق، اقتصاد سبز از د یشناس روش

ده یز رسیگر نیدیکر یفکگاه به ت، ن نزاعیت اده شکباشد  ینه مین زمیعقل از مشاجرات مهم در ا
گردد.  یم شرعکه موجب قطع به حکاست  یعقلم کعبارت از هر ح یل عقلیمنظور از دل .112است

ه آن سلسله از یمستقالت عقل شود. می يبند ه طبقهیرمستقالت عقلیه و غیعقل به مستقالت یل عقلیدل
 يمواردبه ه یرمستقالت عقلیند. غک یم مکحه عقل مستقالً و ابتدائاً به آن کاست  یام عقلکاح

  .113شود یم یق و بررسیاز شرع وارد تحق یمکحافت یه عقل پس از درکشود  میالق طا

 یول ،ار گسترده استیام باشد بسکتواند به عنوان منبع استنباط اح یا عقل میه آکنیبحث در مورد ا
ست ین یار مطلقیست و عقل معیسان نیکه قوة عاقله در افراد کم ینک یته اشاره مکن نیر اکفقط به ذ

م است. کآن ح یناف یو در شخص یمکمثبت ح يدر فرد یل عقلیسان باشد. دلیکه در همۀ افراد ک
رد. یام قرار گکد منبع استنباط احیبا يه عقل چه فردکشود  مینجا خالصه یپس موضوع بحث به ا

است با عقل  یماالت نفسانکبه مهذّب  و یمال را طکه مراتب کمل اکمسلم است عقل انسان 
 هِ بِ  دَ بِ اعُ مَ  لُ قْ عَ لْ اَ «ه: کف عقل است یدر تعرتفاوت دارد.  ،است یطانیه گرفتار خطوات شک يفرد

را  پنهانهاسب کخدا و  یه توسط آن بندگکاست  يزیعقل چ یعنی 114»انَ نَ جلَْ ٱ هِ بِ  بَ سِ تُ كْ ٱ وَ  محانَ لرَّ ٱ
امل کقال نفس است و عقل انسان ع ،ن عقلین عقل با عقل مصطلح متفاوت است و ایرد و اکتوان 

                                                                                                                                                                                         ←  
املتعلقني gالخبار، اصحاب سالمه و بعد ذهن و قله  لکن اصحابنا د فرموده است:یخ مفیدانند. شیم يز اخباریرا ن ینیکل

وجوههم فيما مسعوه من االحاديث و الينظرون يف سندها، و ال يفرقون بني حقها و gطلها و ال يفهمون ما  یفطنه ميرون عل
م یسل يآن دسته از اصحاب ما که وابسته به اخبارند افراد يدخل عليهم يف اثبا:ا و ال حيصلون معاين ما يطلقون منها.

حق و ن یب یو فرقند، نک ینم آندر سند  یملأت و رندیپذ یند مشنو یرا که م یثیالنفس، کندذهن و ساده انگارند. احاد
آنچه از آن اطالق دارد را  یو معان ندفهم ینمچه بر آنان وارد شده را در اثبات آنها آن یند و معانگذار یباطل آن نم

: ییراهنمابه  .نییاصولن و ییمنابع استنباط نزد اخبار ،يرساله دکتر ،درخشنده، منصورد به: ینکنگاه  .نندک یحاصل نم
  .یدانشگاه آزاد اسالم قاتیواحد علوم و تحق ،ات و فلسفهیدانشکده اله، ضیرضا فی: علهمشاور و یابوالقاسم گرج

 رددگ ین باز میان دو گروه به ین ایشه اختالف بیر. معروف هستند يسر نیو پائ يباالسر يبه علما یعیشدو گروه  112
فتاد ا به راه یفراوان يها غارت و قتل و ها نزاع ن بهانه،یا نه؟ به همیع نماز خواند  امام حیسر ضر يتوان باال یا میه آک
  .دش تلف يادیز و اموال ها جان و

 صص ،ی، نشر علوم اسالمنهممحقق داماد، چاپ  ی، منابع فقه، مصطف2از اصول فقه جلد  یمباحث :د بهینکنگاه  113
142- 105.  

تاب العقل و ک، 1، جزء 1، ج یافک َايب َعْبِدِهللا ع ٰقاَل: قـُْلُت َلُه ٰما ٱْلَعْقُل، قاَل: ٰما ُعِبَد ِبِه ٱلرَّْمحٰاَن َوٱْكُتِسَب ِبِه ٱْجلَٰناَن. 114
  .11الجهل، ص 
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رساند. به  یام مکع احیتشر، در یح یمجدداً ما را به استفاده از نظر ولز ین منبع فقه نیاست. پس ا
ه کبل ،ام پرداختکاح عیا تشریر یش خود به تفسید از پیه گفته شد نباکهمانطور  ،گریعبارت د

ه اعقل ک ردکام کا صاحبان اجازه از طرف آنان چنگ زد و اخذ احیاء یا اوصیست به عترت یبا
از ع است و یداشته باشد تشر یعقل ين چنانچه مبنایتقن ،ر شدهکم ذیمفاه براساس .انسانها هستند

   ن ابزار اصالح فرد، جامعه و بشر است.یترمهم

  یعرفانعقل 

 در یجنابعالکه شود  میسوال  شاهیعل تابنده مجذوب یتر نورعلکحضرت حاج داز  115در گفتگویی
 یاجتماع امور در را آن از تیتبع و ،یمانیا عقل نام به دیا ردهک طرح را یموضوع اناتتانیب از یبرخ

 هک اند ردهک وارد را رادیا نیا منتقدان یبعض هک است یدرحال نیا. دیا دانسته الزم يفرد یزندگ و
 لیتعط نجایا در عقل نیبنابرا هستند، محض میتسل شانیراهنما به نسبت چون قت،یطر انکسال فقرا،

 دیبا ارک چه است، اثر منشأ اریبس مدرن یزندگ در خصوصاً عقل هکنیا به باتوجه حال. شود یم
 یجنابعال هک باشد یعقل همان تواند یم عقل نیا ایآ رد؟ک لیتعط را عقل نیا دیبا واقعاً یعنی رد؟ک

 مقابل عقل دو نیا یزمان اگر اصالً د؟یا ردهک هیتوص را آن از يرویپ و دیا دهینام یمانیا عقل را آن
 عقل و دیبگو طور یک یمانیرایغ عقل آن موقع یکاگر یعنی رد؟ک دیبا ارک چه گرفتند، قرار هم

الً د،یبگو يگرید طور یمانیا آن و است یمانیا عقل عقل، نیا هک بشود داده صیتشخ جاک از او 
 و یمیقد فیتعر اساس بر وانیح با انسان تفاوت«فرمایند:  در جواب می. ستین یمانیا عقل،

. ستین عاقل یمعن نیا به هک وانیح یول است، ناطق وانِیح دارد، عقل انسان هک است نیا مرسومش
 هک انسان برخالف یول. است شعور يدارا و عاقل ینوع به هم وانیح هک اند گفته ها یبعض راًیاخ البتّه

 آن قاعدتا نیبنابرا دارد، را فرق نیا وانیح با انسان هرحال به. ندارد وانیح دارد، خود شعور به شعور
 نیا ینیع تجسم. است وانیح و انسان نیب خطاب فصل و مشخِّص هک باشد موردنظرمان دیبا یعقل
 و بود عاقل) ع( یعل. است هیمعاو و) ع( یعل ان،یعیش و فقرا ما يبرا خصوص به خیتار در عقل، دو

 يعقال یعنی است؛ زمان يعقال اعقل از گفتند یم را هیمعاو یحتّ و گفتند یم عاقل هم را هیمعاو
                                                                                                                                                                                        

 بهشتیارد، 15، عرفانى در دوره مدرن كسلوگفتگو دربارة:  ،شاهیعل تر نورعلى تابنده مجذوبکحضرت حاج د 115
، 40. بخش دوم، شمارة 5- 24، صفحات 1394، 39. چاپ شده در مجموعه عرفان ایران. بخش اول، شماره 1388

  ، انتشارات حقیقت، تهران. 5-22صفحات 
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 گفت یم یعل. بود هیمعاو گرید یکی و عمروعاص آنها از یکی هک بودند نفر هفت ای هشت عرب
   َواoّ : دهم انجام را ییها طنتیش نیچن هک گذارد ینم من مانیا یول بلدم را هیمعاو يها لهیح هم من

 خالف يارهاک هک داد ینم اجازه یعل یمانیا عقل یعنی 116،ما معاويَُة ِ@ْدَهى ِمّىن َو لكنَّه يـَْغِدُر َو يَفُجرُ 
 آن م،یده انجام را آن میبتوان ولو مینکب خالف ارک نگذارد هک یعقل آن پس. دهد انجام را هیمعاو

  .است یمانیا عقل عقل،

 مشخّصه وجه هک مینیب یم میبپرداز جانداران سهیمقا به ،یشناس ستیز املکت منظر از نه اگر، حال
 استفاده نوع یک: نندک یم استفاده نوع دو عقل از ها انسان. است عقل جانداران ریسا به نسبت انسان

 به رفتن و صعود گر،ید نحوه و ت،یوانیح و وانیح به برگشت یعنی عقب، به برگشت از عبارتست
 فقط یعنی ــ است عقب به برگشت هدفش هک یعقل آن. است یمانیا عقل از استفاده با هک جلوست

 ــ دارد توجه است مربوط بدن نیا به ماًیمستق هک یلذّات و یجسمان بدن يبقا و نسل يبقا حفظ به
 هک است معتقد هک یعقل آن یول. است يرکنُ ای طنتیش عقل است، یمانیرایغ عقل و یوانیح عقل
 یعقل. است یمانیا عقل دارد، مبدأ آن به توجه یعنی رود، یم مبدأ آن يسو به و دارد ییمبدأ بشر

  .است یمانیا عقل عقل، آن است، قاعده بنابر شیارهاک هکنیا به مانیا و دارد خداوند به مانیا هک

 هک است یمفهوم هکبل باشد، مشخّص امالًک موارد همه در هک ستین يزیچ موضوع نیا البتّه
 یلیخ هک است نیا. هاست انسان خود عهده به یعنی است؛ لّفکم خود عهده به قشیمصاد صیتشخ

 نداشت؛ اعتقاد خدا به اصالً او هک گفت شود ینم هیمعاو مورد در مثالً. دیآ یم شیپ اشتباه اوقات
. ردک خدا رکش و ردک سجده دادند، او به را) ع(حسن امام حضرت شهادت خبر یوقت هکنیا يبرا

. باشد ارشیاخت در او هک ییخدا نه باشد، خودش اریاخت در هک خواست یم را ییخدا او منتها
 ییخدا ،یمانیا يخدا یول بود او یطانیش عقل با موافق هک بود ییخدا خواست، یم او هک ییخدا

 خود با يمورد هر در آن صیتشخ گفتم هکهمانطور و است یطانیش عقل مخالف هک است
 را خداوند هک گفت هیمعاو ردند،ک مسموم عسل با را اشتر کمال یوقت مثالً ای. است شخص

 را خودش عقل اصالً او هک است آن نشانگر قول نیا. عسل در یحتّ است یفرشتگان و ندگانینما
  .دانست یم یاله عقل

                                                                                                                                                                                        
 .200م، خطبه  1980روت، یتاب اللبنانى، بکح و مقدمه صبحى الصالح، دارالینهج البالغه، تصح 116
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 و ردهک اشتباه یعل هک گفت یم یحتّ هوس، و يهو يرو از نه و مخلصاً، و خالصاً هیمعاو اگر حال
 میتصم از رده،ک اشتباه خودش دیفهم یم هک یوقت چون نبود، او بر يرادیا رد،ک مهکمحا دیبا را او

 بود لیدل نیا به رفتارش و ها يریگ موضع چون اما. ردمک خطا من گفت یم و شد یم منصرف خود
 باشد؛ یمانیا عقل خالف اعمالش هک شد باعث گفتن »من« نیهم باشم، دیبا من گفت یم هک

 از یول ردک رفتار یمانیا عقل اساس بر ارک يابتدا در واقعاً دیشا هم ياشعر یابوموس هکچنان
 لیتبد عقلش لحظه آن از خواست، خودش يبرا را زیچ همه و شد یخودخواه گرفتار هک يا لحظه

  ».است خودمحور و نیخودب یعقل ،یطانیش عقل. شد كهال و ساقط هک یطانیش عقل به شد

 است؟ عشق و عقل جمع حاصل یمانیا عقل هک گفت شود یم ایآکنند  در ادامه از ایشان سؤال می
 است قتیحق آن به مانیا همان قت،یحق یک به عشق ست؟یچ عشق اصالً«فرمایند:  در جواب می

 دل در هک است خلوصش جنبه مانیا. عشق جا یک و شود یم آورده شیبرا مانیا لغت جا یک هک
. هستند هم مترادف مانیا و عشق. است آن جلوه و یرونیب جنبه عشق و ند،یب ینم یسک و است نهفته

 نیبنابرا است؟ محبت از ریغ نید ایآ ،هل الّدين ِاّال احلبّ : هک شده تیروا) ع(صادق حضرت از
 هک شود یم باعث ییمبدأ نیچن وجود به مانیا م،یدار مانیا یاله مبدأ یک به ها مسلمان ما چون

 در ینیمتد هر...  .شود یم یمانیا عقل نیا نجا،یا در پس دارد؛ حساب ما يارهاک هک میشو متوجه
 عقل به گرید انیاد در نینیمتد اگر مییگو یم ما منتها باشد؛ یمانیا عقل يدارا تواند یم گرید انیاد
 تر املک و است آمده آنها نید از بعد اسالم فهمند یم ببرند، ارک به را آن و نندک رجوع خود یمانیا

 در هم مانیا ،یطانیش انسان در یحتّ باشد، تواند یم یانسان هر در عشق هکهمانطور بله، االّ و است؛
 به مانیا خدا، به مانیا است، یقیحق مانیا م،ییگو یم هک را یمانیا ما منتها باشد تواند یم یسک هر

 معاد عقل اصطالح به یطانیش عقل. است شده عقل درباره یمختلف يها يبند میتقس...  .جزاست روز
 معاش عقل. معاش عقل هم و دارد معاد عقل هم ،یمانیا عقل یول دارد معاش عقل فقط و ندارد

 مصالح معاد، عقل یول. میدار يویدن اتیح در هک ییازهاین و ردیگ یم نظر در را ما يامروز يازهاین
 اگر نهایا يدو هر باشد؛ مصالح آن با مطابق ما يارهاک هک دارد نظر در را اتیح دوره نیا از بعد

  ».باشند توانند یم یمانیا عقل باشند مانیا با مطابق
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  شناسی علم و روش علم





  مقدمه
 اساس رب متعارف یعلم یشناسروش. مینمائیم یبررس را علم يمتدولوژ تیمحدود بخش نیا در

 ثابت طیشرا در یعلم نیقوان. رودینم ترشیپ مرحله نیا از و دارد قرار محسوس اتیتجرب آزمون
. بود خواهدن رهگشا ییتنها به علم شود، اعمال دهیپد رفتار بر يگرید دهیناد يقوا اگر و صادقند

  . داندینم را روهاین آن ردکعمل یعلم قواعد رایز

 يحضور علم در نیقوان شود. می يبندطبقه يحضور و یحصول به نییاله ماءکح نگاه از علم
 علم یول است حصول قابل یرسم میتعل قیطر از یحصول علم. است یحصول علم زا ترجامع

. دیآیم بوجود انسان رکف در یتحوالت جادیا با و کردن يخوددار یمعن به تقوا اثر در يحضور
 داریپد یعلم مکاشفات داد لیتحو عقل به را انسان اریاخت و افتی دست تمرکز به فکر کهیهنگام

   شود. می كرد شدینم كادرا حال به تا که ییزهایچ آن و .گرددیم

 سرشت لیدل به يبندطبقه نیا. اندشده کیکتف هم از هنر و فن و علم متعارف یشناسروش در
 در و شوندینم یبررس عمالً رندیگینم قرار آن در که ییهادهیپد و شده فیتعر بشر ییگراتجربه

 هنوز« عوامل نام به هادهیپد و عوامل از یبخش لذا. است نشده کشف آنها یعلم نیقوان جهینت
 تابع هک ناشناخته عوامل نیا شود. می آن تجربه ای و درك بر یسع مترک که دارد وجود» ناشناخته

 در هادهیپد نیا از ياریبس. دارندن شدن تجربه تیقابل یسادگ به هستند زین یهست نیهم یعلم نیقوان
 خداوند دست در قدرت نیا و. دهدیم رییتغ را آنها و کرده خلق را آنها خود که است یکس اریاخت

 هست زین يگرید امر تابع ،بالفعل ،یول ،است متعارف علم قواعد تابع ،بالقوه ،معلوم یهست. است
 بر خدا طرف از مؤذّن و االمر یاول هک یتیشخص نیچن. است نیزم يرو در خداوند فهیخل او که
 برساند ظهور به را یعیطب یعلم قواعد از يگرید شاتینما و نمودها تواندیم خود است نیزم يرو
 یعلم قواعد اگرچه پس. است شدهیم یتلق ناشناخته امور و قواعد جزء بشر يبرا بحال تا هک

  . میکن توجه آن تیمحدود نیا به که دارد جا یول ندبرخوردار يادیز اریبس تیاهم از متعارف

  علم یشناسروش
 به را ياریبس هاتتوج يبشر تمدن خیتار یط در و است علم ییمبنا مباحث از یعلم یشناسروش



  اقتصاد اخالق در اسالم یعرفان یمبان    54

 رفتار که است يقواعد افتنی دنبال به یعلم یشناس روش یطورکل به. است کرده معطوف خود
 موجودات که است ینیقوان کشف ددص در گرید عبارت به و .دنکنیم انیب را عالم نیا در هادهیپد

  . ندینمایم رفتار آن به عالم نیا

 کی 117مشاهده با فرد. است یعلم نیقوان کردن دایپ اول قدم مشاهده یعلم یشناس روش لحاظ از
 نیا شود. می 118یکشکت دچار دهیپد آن يوجود ای يرفتار علت درباره سؤال و تفکر اثر در دهیپد

یم سپارره شده جادیا سؤال درباره 120گمان و حدس به تاًینها که کشاندیم 119یببا به را او شک
. ندیگویم 121هیفرض آن به کندیم دایپ یآزمون قابل شکل و شد منسجم فرد گمانه یوقت. دینما

اگر در صحت فرضیه ظنّ قوي باشد به آن . است شده ایمه شیآزما يبرا که ستیاگمانه هیفرض
 هیفرض نیا که گردد یم معلوم خاص یطیمح طیشرا در هیفرض شیآزما باگویند.  می 122حدس

تأیید یا رد شده  هیفرض از ستندین اءکات قابل یافک قدر به آزمونها هک یزمان. ریخ ای است حیصح
 یکاف تیعموم و بود صادق جا همه در هینظر اگر یعموم حاالت در و. دیآیم بوجود 123هینظر

 به گمان اتییاضیر رینظ محض يدیتجر علوم در شود. می گفته یعلم 124قانون آن به داشت
 استنتاجات 128قاعده و 127لم وشود  می ختم 126هیقض به آن اثبات قیطر از سپس و 125شنیپروپوز

  . بود خواهند هیقض از یفرع

 نیا از يادهیپد هر اساس نیا بر. رودینم شیپ مرحله نیا از شتریب متعارف یعلم یشناس روش
 اطالق آن به صورت نیا ریغ در و داشت خواهد را یعلم سنادا قبول ییتوانا کرد عبور ندیفرآ

   شود. می یرعلمیغ

 ریغ در رساندیم ظن به را انسان شود کیتشک سبب اگر اصوالً دهیپد کی تیرؤ از یناش مشاهده
                                                                                                                                                                                        
117 Observation  
118 Doubt  
119 Paradigm  
120 Conjecture  
121 Hypothesis  
122 Conjecture  
123 Theory  
124 Law  
125 Proposition  
126 Theorem  
127 Lemma 
128 Corollary  
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 قاًیدق نباشد خالق و باشد خالق که یادراک تفاوت. آوردینم بوجود را اقخلّ یادراک صورت نیا
 يدارا ياگونه به ریاخ موجودات چون. دهدیم لیتشک نبات و وانیح با را انسان تفاوت رزم

 ای. ندارند شعور خود شعور به 129اندفرموده که یعبارت به و ستین خالق آنها شعور یول شعورند
ادراك ینوع زین جمادات در مسلماً. ندارند خود ادراك به ادراك و ندستین دخو شعور به شعرم 

 و دهدیم رییتغ اءیاش و جاذبه و برودت و حرارت در مجاورت ثیح از را آنها رفتار که دارد وجود
 عکس نیهم که است یخارج يهاکنش به واکنش ینوع وجود بر داللت رفتار مدون رییتغ نیهم

 از باالتر يامرتبه گرددیم افتیدر مشاهده از که یظنّ حال هر به. دارد عمل ادراك از نشان العمل
 يزیچ آن از متفاوت گمان نیا. است پرداخته دهیپد تیثیح ای تیماه بر گمان به رایز ستا آن

یم بشر که افتی وجود لیدل نیا به احتمال هینظر رایز. است مطرح احتمال هینظر در که است
. برسد جهینت به زودتر و کند احتراز یعلم نیقوان یدگیچیپ از و ابدیب علم از عتریسر یراه خواست

 يایزوا تتوانسیم بشر اگر ندینشیم خط ای ریش يرو به تاًینها شود پرتاب که ياسکه مثال يبرا
 را نیزم به برخورد هنگام سکه رفتار و آن به وارده يروین و سکه شکل و جرم مشخصات و پرتاب

 به منتج هسکّ خاص پرتاب هر که کند ینیبشیپ توانستیم دادیم قرار یاضیر فرمول یکی در
 يهاسکه مشاهده به لذا است دهیچیپ اریبس محاسبه نیا چون یول .شدیم خط ای ریش از جهینت کدام

 ياگونه به باشند متحدالشکل هاپرتاب و موزون سکه اگر که کرد مشاهده و پرداخت شده پرتاب
 دنباش یتصادف پرتابها آن متعارف عبارت به و نگردد منظور هاپرتاب در تفاوت از یشکل چیه که

 تعداد شیافزا با ریاخ جمله نیا و دش خواهند خط به منتج گرید مین و ریش به منتج پرتابها از یمین
 خط ای و ریش وقوع نسبتشود  می شتریب پرتابها تعداد هرچه یعنی .ابدییم يشتریب تیقطع هاپرتاب

 به که رفتیپذ برهه نیا در را احتمال و کرد تنزل علم از لذا. گرددیم تریکنزد مین به اعشار در
 با مسلماً ،است ظن از باالتر گمان و حدس ینوع ادراك نیا .است ریش جهینت درصد پنجاه احتمال

 ؛خط ای بود خواهد ریش جهینت میکن پرتاب را سکه بار کی اگر که افتیدر توانینم جاتاستن نیا
 با آن برخورد و پرتاب و سکه و روهاین یاضیر رابطه حیرصت دربارة ابتدا در که یطیشرا با یول
 .بود خواهد چه جهینت میکن پرتاب را سکه بار کی اگر که برد یپ توانیم میکرد طرح نیزم

 از یعلم قانون ای قاعده. ستین مردود ينظر لحاظ از باشد صعب یعلم لحاظ از روش نیا هرچند
                                                                                                                                                                                        

 یان المعانیمعرفت العقل و ب یشاه، مجمع السعادات، باب اول فیسلطانعل يگناباد یدختیحضرت حاج سلطانمحمد ب129
 .4-26، صفحات 1353چاپ دوم،  قت،یها العقل، انتشارات حقیطلق علی یالت
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 و داشت خواهد ارشعا جهینت وقوع تیقطع به هیفرض زمونآ وهیش و گذردیم هیفرض آزمون ندیفرآ
 نیا خالصه. باشد یقطع دهیپد وقوع دیبا یعلم قانون ای یعلم قاعده استصداق طیمح در جتاًینت

 نیا واضح نمونه. ندکیم ینظمیب اطالق ابدیینم را آن نظم هک آنچه به بشر هک است آن در مطلب
 از هک يریمتغ یک رفتار سکهر هک است یزمان يسر يآمار يالگوها در 130آشوب هینظر موضوع

 رفتار هک یصورت در است، نظمیب امالًک هک دینمایم گمان ندیبب را باشد شده جادیا آشوب ندیفرآ
 یک رفتار نظم. است یاضیر معادلۀ یک رفتار نظم تمام با مشخص 131یتفاضل معادلۀ یک قاًیدق آن
روون رفتار هنوز یول. داندیم منظم را آن لذا است شده كدر بشر يبرا آشوب مدل در ریمتغ 132یب 

 نظم چون شوندیم یبررس 134یاحتمال يندهایفرآ قالب در 133یتصادف قدم رفتار یحتّ و ذره یک
 قابل بشر يبرا سال هزاران آنها الکاش و سلولها ریثکت نظم. است افتهیدرن بشر هنوز را تهاکحر نیا

 ابداع 135تالکفرا اتییاضیر تا باشد شفک قابل نظم نیا رمز هک ردکینم باور تیبشر و نبود كدر
 را خلقت در ریثکت قاعده و شدک ریتصو به را یمشابه نظم توانست یاضیر ساده يعبارتها با و شد
 آنها به هک تالهاکفرا از یقسمت آن هنوز. ندک مطرح را نامنظم و منظم يتالهاکفرا و ابدیدر
 را آنها نظم بشر هک دارند قرار علم از یقسمت در شوندیم گفته نامنظم ای یتصادف يتالهاکفرا
   .است افتهیدرن

 .است علم بودن یافکنا علّت یعلم قانون استصداق طیمح در دهیپد وقوع تیقطع یعنی ریخا گزاره
 دهیپد رفتار بر يگرید دهیناد يقوا اگر و صادقند مربوطه یطیمح طیشرا در یعلم نیقوان یعنی
همۀ رغمیعل علم که است یمعن نیا به نگاه نیا. بود نخواهد رهگشا موجود علم ،شود عمالا 

 آن به را زیچ همه توانینم و ستین زانیم است یفعل بشر دسترس در هک يحد آن در آن اتیمتعال
 در .میپردازیم علم با ارتباط در نییاله ءحکما شاتیفرما به موضوع نیا شتریب حیتوض يبرا. دیسنج

 شود. می يبندطبقه) یلدن( ای يحضور و) یاکتساب( ای یحصول بخش دو به علم ینید اصطالحات
 قیطر از یاکتساب ای یحصول علم. است یحصول علم زا ترجامع يحضور علم در نیقوان تیفیک

 که همانگونه يحضور علم یول است حصول قابل یرسم متعلّ و میتعل متعارف شکالاَ به لیتحص

                                                                                                                                                                                        
130 Chaos theory. 
131 Difference equation. 
132 Brownian motion. 
133 Random walk. 
134 Stochastic processes. 
135 Fractal mathematics. 
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 يخوددار و کردن رمزت یمعن به هق شهیر از تقوا و دیآیم بوجود تقوا اثر در دیفرمایم میکر قرآن
یم علم به را انسان کردن يخوددار چگونه کهشود  می متبادر ذهن به سؤال نیا مسلماً. است کردن

  !رساند؟

. است فکر تیتقو اسباب کردن يخوددار گرید عبارت به ای و تقوا که گفت دیبا ارتباط نیا در
 و شروع هنگام در دینمایم کردار و افعال از يامجموعه از يرخوددا به ملزم را خود که یانسان

 دیبا که بسنجد و دینما یابیارز را خود مدنظر عمل و دینما فکر تاشود  می مجبور عمل هر به اقدام
 انسان رفتار بر ياردخود ای تقوا اثر نیکوچکتر نیا. کند يخوددار آن انجام از ای دهد انجام را آن

 و مشاهده مراحل هیکل يامروز متداول یعلم یشناسروش لحاظ از فعل کی به کردن فکر. است
 هک خود فعل زهیانگ يابتدا از چون ،شودیم شامل را هینظر و آزمون ،هیفرض ،حدس ،کیتشک

 لذا. دینما فعل ای عمل به اقدام بعد و دیمایبپ دیبا را يرفتار هینظر اتخاذ تا باشدیم مشاهده همان
 آثار آن بر اضافه و دارد همراه به خود با زین را متداول »یعلم« تفکر نحوه همواره تقوا با ذهن

  . گذاردیم فرد بر زین يگرید

  فکر

 که لهیمتخ قوه با همراه گرفتن نظر در نیا شود. می فیتعر ءیش گرفتن نظر در ءحکما لحاظ از فکر
 رییتغ مختلف يهاگونه به را شده گرفته نظر در شکالاَ است شکن صورت و ساز صورت لحظه هر

 تیخالق و کنندیم خلق را هیفرض و گمان و حدس سپس و ظنّ و کیتشک راتییتغ نیا و دهدیم
 یول است کننده متحول اگرچه لهیمتخ قوه مسلماً. ردیگیم صورت تحول و دیآیم بوجود ذهن در

 نگردیم يادهیپد ای شئ به انسان یوقت. است کوتاه فکر دیشد تموجات لیبدل آن اثر عمق و زانیم
 ،یستیچ ،یچرائ نوع از یسؤاالت طرح با همراه شئ نظاره اگر. ردیگیم لکش رکتف ریس نیا ناًیوکت

 تیهدا خاص ریمس به را لهیمتخ قوة چون رسدیم واحد يرکف لکش به زودتر باشد مشابه و یستکی
 ذکر قالب در را یخاص دستورات یاله اءیاول فکر تیتقو يبرا نیتدو ای فیلکت مرحلۀ در. ندکیم
  . ندینما دیتشد را رتفکّ جهت و عمق و شدت قیطر نیبد تا دهندیم میتعل افراد به فکر و

 انسان روزمره یزندگ متداول سؤاالت به پاسخ و ادراك يبرا ییسلولها مغز در که همانگونه مسلماً
 حل آنها فهیوظ که دارند وجود انسان یستیک و یستیچ به پاسخ يبرا زین ییسلولها دارد وجود
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 را بوها ای هاطعم یابیارز فهیوظ مغز در ییسلولها مثال يبرا. است عالم و انسان خود خلقت يمعما
 با ارتباط در مغز به زبان از دهیرس عالئم سنجش دار عهده مغز در که یسلول اگر و دارند عهده به

 شده دهیچش خوراك که ابدیدر تواندینم انسان دیننما عمل خود فهیوظ به است نیریش خوراك
 مغز در ییسلولها. دارد میتعم موضوع نیا اتکادرا هیکل مورد در نطوریهم .ریخ ای است نیریش

 باشند فیضع سلولها نیا اگر و کنند ادراك را عالم نیا یستیچ و یستیک موظفند که دارند وجود
 يسلولها که یحالت همانند درست! ست؟یچ انسان و ستیک عالم نیا که ماندیم پاسخ یب سؤال نیا

یم سلولها نیا ییتوانا عدم علت. باشند نداشته مغز در را ینیریش زییتم ییتوانا ینیریش زدهندهیتم
 خواهند را سؤال نیا به پاسخ ییتوانا حتماً مینمائ تیتقو را آنان اگر و باشد آنان ضعف تواند

 به را یلوگرمیچندک وزنه یمعمول حالت در که دست چهیماه يسلولها همانند درست. داشت
 نیچند وزنه دنتوانیم سلولها همان شود داده ورزش دست به اگر یول کنندیم بلند یسخت

. شوندیم تیتقو خود خاص ورزش با نطوریهم زین يمغز يسلولها. ندینما بلند زین را یلوگرمیک
 يقو اریبس حافظه جتاًینت و آورند یم فشار خود حافظه به رونیب جهان ریتصو داشتن يبرا بناینا افراد

 بخش بوها شیآزما يبرو ادیز تفکر و ممارست لیبدل عطرشناس کارشناسان. کنندیم دایپ
 زندیامیب هم با را مختلف حهیرا و عطر دهها اگر که ياگونه به کنندیم تیتقو را خود مغز یبوشناس

 نیا یستیک و یستیچ درك آنها فهیوظ که مغز يسلولها. دارند را آنها تک به تک زییتم ییاتوان
 یابتدائ مراحل در تقوا نیا. شوندیم تیتقو تقوا با زین است دیتوح درك گرید عبارت به ای عالم

 طهیح نیا کهشود  می ياگونه به باالتر مراتب در یول است محرمات ترك و واجبات به عمل آن
 تموج یعنی .ردیگیم قرار يخوددار و تقوا طهیح در زین فکر و کندیم تیسرا زین تفکر به اعمال

 بدون و جهت یب لهیمتخ. است لهیمتخ ةقو از متفاوت واهمه قوة .کشاندیم ترمز به زین را واهمه قوه
. کندیم دنبال را خود نفع يساز صورت نیا از واهمه یول است ساز صورت ،صورت نوع به لیتما

 به ریتعب آن از لذا بکشاند است تیخود که یخاص يسو و سمت به را زیچ همه خواهدیم یعنی
 میتسل انسان وجود طانیش دش انسان در عاقله قوه میتسل واهمه یعنی قوه نیا یوقت. کنندیم طانیش

 و اخالق و علم یشکوفائ دیرس وجود سلطنت به عقل یوقت و شود. می عقل یعنی او وجود رحمان
  . ردیگیم صورت اتیمتعال یباق و هنر

 دیبا یخاص نوع قیطر از فقط فکر نیا چرا یول .شود تیتقو دیبا فکر شد گفته که همانطور پس
 است نیا نآ علت. است کردن يخوددار ای تقوا خاص نوع آن و برسد جهینت به تا شود داده ورزش
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 به اسالم از مفهوم نیا و دیکشان میتسل به کرّهفم قوه فشار به را واهمه قوه کردن يخوددار با دیبا که
 رحمان مظهر عاقله قوه و طنتیش و تیخود مظهر واهمه قوه. است مانیا مقام در شدن میتسل یمعن
 شتریب انسان وجود در رحمان سلطه شود کوچکتر و کوچکتر تیخود هرچه .است انسان وجود در
 و .کشاندیم عقل رشد به را انسان باشد تیخود با تقابل مستلزم که يتفکر لذا. گرددیم شتریب و

 در نکهیا به فکر و نفس کردن موظف گرید عبارت به .خود از يریجلوگ یعنی تیخود با تقابل
 نظم گرفتیم قرار کار دستور تیخود با مستمر و صرف تقابل اگر. دینما عمل عتیشر چارچوب

 از لورنسات با اعمال از ياطهیح یاله اءیانب را عتیشر لذا. دیپاشیم فرو جهان نیا عالم و تن عالم
 است کمتر جهینت حصول سرعت هرچند و ندددا قرار واجب و مستحب تا مباح و مکروه و حرام

 انسان درون در تقوا نیا میمعت يبرا یاله اءیاول اتدستور. باشدیم شتریب آن کمال و تیجامع یول
 نیا و .ندینمایم جمع خاص يانقطه به را فکر دستور به هک است یقلب کرف و ذکر از استفاده

 دارند را عالم نیا یستیچ و یستیک درك فهیوظ که ییسلولها کهشود  می سبب فکر تیجمع
 یبررس با افراد یعنی دارد وجود زین ینیتکو صورت به فکر نیا. شوند تیتقو و شوند داده ورزش

 فکر و ذکر نیا مسلماً و کنندیم فکر آن یستیچ و یستیک به همواره عالم نیا و اءیاش و خود
 عیشرا تمام در یفیلکت رکف و رکذ. رسدیم یفیتکل فکر و ذکر به آن کمال مراحل در ینیتکو

 خواهند زین اثر به نیقر باشد داشته وجود آنها یتیترب سلسلۀ صحت طیشرا چنانچه و دارد وجود
 منزل به راهها یباق هک است نیا نه نیا و است میمستق هک است راه یک راهها تمام نیب یمنته بود؛

  . ندارند راه مقصود

  علم

 تنها نه نید ارتباط نیا در و است علم خلق یاصل عامل رکتف هک است نیا در موضوع نیا حیتوض
 ینید قواعد یعنی. است نیهم زین ینید قواعد سیتأس يمبنا هکبل دارد ندیفرآ نیا با املک موافقت

 نیا واضع به یخاص توجه نید هکنیا لیدل به برآن اضافه و است یعلم قواعد بر منطبق امالًک زین
 یچگونگ افتنی دنبال به همواره متداول یعلم رکتف گرید عبارت به. هست زین املترک دارد زین قواعد
 افتنی دنبال به یاول قیطر به و ابدیب را مؤثّر خواهدیم ینید رکتف یول است دهیپد ای اثر یک علّت
 رکتف یول ابدیدر را بیس سقوط علّت هک ردکیم تالش یوتنین رّکتف مثال يبرا. هست هم اثر علّت
 سکع قانون شفک به وتنین رکتف. ابدیب را بیس دهندة سقوط عامل هک ندکیم تالش یعرفان
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 نمود مشاهده وتنین را بیس سقوط یوقت. دیانجام بیس و نیزم انیم جاذبۀ مورد در فاصله مجذور
 اتفاق تکحر نیا هک دارد وجود نیزم و بیس نیب ییروین چه هک شد متبادر ذهنش به رکف نیا

 فاصله مجذور سکع قانون طبق هک ییروین یستیچ و یستکی افتنی دنبال به نیا از شیب وتنین افتاد؟
شود  می مشاهده بیس همان رفتار یعرفان رکتف در. ستین شاندکیم هم يسو به را نیزم و بیس
 شد؟ برقرار نیزم و بیس نیب ارتباط چگونه هک است نیا گرددیم متبادر ذهن به هک یسؤال یول

 و دند؟یشن را يگرید سخن چگونه و دادند؟ تکحر دستور گریدیک به نیزم و بیس چگونه
 شعور نیزم و بیس ایآ! ردندک برخورد هم به تا نمودند؟ تکحر چطور و ردند؟ک قبول چگونه
... دارند؟ تکحر ییتوانا ایآ و رند؟یگیم میتصم ایآ و شنوند؟یم ایآ ند؟یگویم سخن ایآ دارند؟

 پس است مؤثر كدر دنبال به ینید رکتف یول است اثر كدر دنبال به متعارف علوم رکتف یعنی
 شروع یعرفان رکتف رسدیم انتها به یوتنین رکتف هک آنجا یعنی. دینما كدر زین را اثر دیبا الزاماً

 و میده میتعم اگر و. است یکزیف دربارة رکتف دنبالۀ در عرفان ای شناخت رکتف یعنی شود. می
 علم ۀیاول مراتب از...  و نجوم ،یشناسنیزم ،یشناسستیز ،یمیش ،یکزیف همانند علوم هک مییبگو

 عارف قول به هک پردازندیم یهست لیکه یبررس به نهایا همۀ چون. میانرفته راههیب است یخداشناس
  :136ینام

  حق، جان جهان است و جهان همچو بدن
  د، اعضاءیو عناصر و موال كافال

 

  ن تنیا يه قواکاصناف مالئ 
  ن است و دگرها همه فنید همیتوح

 

 را ینید شناخت و رکتف مراتب بپردازد هم یهست جان دربارة شتریب یبررس به متعارف علوم اگر و
 به. ندینما یم دییتأ را انیب نیا مفهوم و منطوق زین میرک قرآن در يادیز اتیآ. ستا ردهک آغاز زین

 د،یخورش روز، و شب باران، باد، آب، ،كخا دربارة رکف به دعوت را انسانها قرآن گرید عبارت
 و آسمانها و نیزم یلک طور به و واناتیح حشرات، ها،وهیم هان،اهیگ اها،یدر ها،وهک ستارگان، ماه،

 كدر جادیا دعوت نیا از هدفش و 137.دینمایم عالَم و انسان خود یهست و موجودات یعبارت به
                                                                                                                                                                                        

(از  کیرفندرسی)، مي(قرن هفتم هجر ين محمد حمویسعدالد. است شده منسوب يادیز يعرفا به تیدوب نیا 136
را  ین رباعیا یدام به نوعکگران هریو د يخ محمود شبستری، شین محمد بلخیموالنا جالل الده)، یدوران صفو

 اند.سروده
قال ا{ تعاىل يف سورة  :4-5هجرى شمسى، صفحات  1363رى، جامع األخبار، انتشارات رضى قم، ین شعیتاج الد 137

← 
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 انسانها دعوت نیا با تا ندکیم تالش یعنی. است عالم نیا یستکی و یستیچ با ارتباط در انسانها يبرا
                                                                                                                                                                                         ←  

َزَل اoَُّ ِمَن  ِإنَّ ِيف َخْلِق السَّماواِت َو اْألَْرِض َو اْخِتالِف اللَّْيِل َو النَّهاِر َو اْلُفْلِك الَِّيت َجتِْري ِيف اْلَبْحِر ِمباالبقرة  يـَْنَفُع النَّاَس َو ما أَنـْ
َدابٍَّة َو َتْصرِيِف الّرِ}ِح َو السَّحاِب اْلُمَسخَِّر بـَْنيَ السَّماِء َو اْألَْرِض  السَّماِء ِمْن ماٍء فََأْحيا ِبِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ:ا َو َبثَّ ِفيها ِمْن ُكلِّ 

ي َجَعَل } أَيـَُّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َو الَِّذيَن ِمْن قَـْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتَُّقوَن الَّذِ و قال يف هذه السورة َآل}ٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن 
َزَل ِمَن السَّماِء ماًء فََأْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمراِت ِرْزقًا َلُكْم  ُتْم تـَْعَلُمونَ َلُكُم اْألَْرَض ِفراشًا َو السَّماَء بِناًء َو أَنـْ و  َفال َجتَْعُلوا oَِِّ أَْندادًا َو أَنـْ

َ ِقياماً َو  ِإنَّ ِيف َخْلِق السَّماواِت َو اْألَْرضِ قال يف سورة آل عمران  َّoَو اْخِتالِف اللَّْيِل َو النَّهاِر َآل}ٍت ِألُوِيل اْألَْلباِب الَِّذيَن َيْذُكُروَن ا
و قال يف  نَّارِ ُجُنوWِِْم َو يـََتَفكَُّروَن ِيف َخْلِق السَّماواِت َو اْألَْرِض رَبَّنا ما َخَلْقَت هذا gِطًال ُسْبحاَنَك َفِقنا َعذاَب ال  قـُُعودًا َو َعلى

ٍم مثَُّ اْسَتوى ُ الَِّذي َخَلَق السَّماواِت َو اْألَْرَض ِيف ِستَِّة َأ}َّ َّoَعَلى اْلَعْرِش يـُْغِشي اللَّْيَل النَّهاَر َيْطُلُبُه َحِثيثاً َو   سورة األعراف ِإنَّ رَبَُّكُم ا
 َو اْلَقَمَر َو النُُّجوَم ُمَسخَّراٍت @َِْمرِِه َأال 

َ
ُ َربُّ اْلعاَلِمَني و قال يف سورة األعراف َأ َو َملْ يـَْنظُُروا ِيف الشَّْمس َّoَلُه اْخلَْلُق َو اْألَْمُر تَباَرَك ا

 
ْ
ُ ِمْن َشي َّoَرتََب َأَجُلُهمْ   ٍء َو َأْن َعسى َمَلُكوِت السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ما َخَلَق ا َو َملْ يـََتَفكَُّروا  أَ و قال يف سورة الروم  َأْن َيُكوَن َقِد اقـْ

ُفِسِهْم ما َخَلَق اoَُّ السَّماواِت َو اْألَْرَض َو ما بـَْيَنُهما ِإالَّ gِحلَْقِّ  َأ فَـَلْم يـَْنظُُروا ِإَىل السَّماِء فَـْوقَـُهْم َكْيَف و قال يف سورة ق  ِيف أَنـْ
َبْتنا ِفيها ِمْن ُكّلِ َزْوٍج Wَِيٍج تـَْبِصَرًة َو ِذْكرىبـََنْيناها َو زَيـَّنَّاها َو ما َهلا ِمْن فـُُروٍج َو اْألَْرَض َمدَ   َو أَنـْ

َ
ِلُكّلِ   ْدOها َو أَْلَقْينا ِفيها َرواِسي

َبْتنا بِِه َجنَّاٍت َو َحبَّ احلَِْصيِد َو النَّْخَل gِسقاتٍ  َكًا فَأَنـْ
و قال يف سورة  دٌ  َهلا طَْلٌع َنِضيَعْبٍد ُمِنيٍب َو نـَزَّْلنا ِمَن السَّماِء ماًء ُمبار

ُفِسُكْم َأ َفال تـُْبِصُروَن َو ِيف السَّماِء ِرْزُقُكْم َو ما ُتوَعُدوَن فَـ الذار&ت  َو َرّبِ السَّماِء َو اْألَْرِض َو ِيف اْألَْرِض آ}ٌت لِْلُموِقِنَني َو ِيف أَنـْ
ْنساُن ِإىلفَـْلَينْ و قال يف سورة عبس  ِإنَُّه حلََقٌّ ِمْثَل ما أَنَُّكْم تـَْنِطُقونَ  َبْتنا   ظُِر اْإلِ طَعاِمِه َأOَّ َصَبْبَنا اْلماَء َصبFا مثَُّ َشَقْقَنا اْألَْرَض َشقFا فَأَنـْ

فَـْلَيْنظُِر ورة الطارق و قال يف س عاِمُكمْ ِفيها َحبFا َو ِعَنبًا َو َقْضبًا َو زَيـُْتوOً َو َخنًْال َو َحداِئَق ُغْلبًا َو فاِكَهًة َو َأFg َمتاعًا َلُكْم َو ِألَنْ 
اِئبِ  ْنساُن ِممَّ ُخِلَق ُخِلَق ِمْن ماٍء داِفٍق َخيُْرُج ِمْن بـَْنيِ الصُّْلِب َو الرتَّ ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت و قال يف سورة الغاشية  اْإلِ َأ َفال يـَْنظُُروَن ِإَىل اْإلِ

ا أَْنَت ُمذَكِّرٌ َو ِإَىل السَّماِء َكْيَف رُِفَعْت َو ِإَىل اْجلِباِل َكْيَف نُ   .ِصَبْت َو ِإَىل اْألَْرِض َكْيَف ُسِطَحْت َفذَكِّْر ِإمنَّ
 و قال رسول ا{ ص أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه.  

سئل أمري املؤمنني ع عن إثبات الصانع فقال البعرة تدل على البعري و الروثة تدل على احلمري و آ+ر القدم تدل على املسري فهيكل 
للطافة و مركز سفلي 2ذه الكثافة كيف ال يدالن على اللطيف اخلبري قال ع بصنع ا{ يستدل عليه و 4لعقول تعتقد علوي 2ذه ا

 معرفته و 4لتفكر تثبت حجته معروف 4لدالالت مشهود 4لبينات. 
ظاهره من فضة مائعة و 4طنه  و سئل جعفرالصادق ع ما الدليل على صانع العامل قال لقيت حصنا مزلقا أملس ال فرجة فيه و ال خلل

 من ذهب مائع انفلق منه طاوس و غراب و نسر و عصفور فعلمت أن للخلق صانعا. 
علي بن موسى الرضا ع قال حدثين أيب عن آ4ئه عن احلسني بن علي أنه قال سأل يهودي أمري املؤمنني أخربين عما ليس { و عما  

ل أمري املؤمنني أما ما ال يعلمه ا{ ال يعلم أن له ولدا و أما ما ليس عند ا{ فليس عند ا{ ليس من عند ا{ و عما ال يعلمه ا{ فقا
ظلم و أما ما ليس { فليس { شريك فقال اليهودي و أQ أشهد أن ال إله إال ا{ و أن حممدا رسول ا{ ص قال جاء رجل إىل رسول 

رفته قال و ما حق معرفته قال أن تعرفه بال مثال و ال شبيه و تعرفه إهلا واحدا خالقا قادرا ا{ قال ما رأس العلم قال معرفة ا{ حق مع
 أوال و آخرا و ظاهرا و 4طنا ال كقوله و ال مثل له و ذلك معرفة ا{ حق معرفته. 

 قال النيب ص أفضلكم إمياQ أفضلكم معرفة.  
سه و ال يشبه صورة و ال يقاس به الناس قريب يف بعده و بعيد يف قربه قوي فوق و سئل أمري املؤمنني مبا عرفت ربك قال مبا عرفين نف

ء و ال يقال  ء خلفه و خلف كل شي ء و ال يقال شي ء فوقه أمام كل شي ء و ال يقال شي ء و ال يقال حتته و حتت كل شي كل شي
 غريه.ء سبحان من هو هكذا ال هكذا  ء يف شي ء أمامه داخل يف األشياء ال كشي شي
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 علم به را انسان معلوم بر رکتف با تا دینمایم دعوت یعبارت به. برساند علم ناشناخته قواعد به را
 به عبادت دیفرمایم یحتّ و است شده استناد ادیز رکتف تیاهم به زین اخبار در. برساند معلوم دربارة

 را رکتف ساعت یک اتیروا و اخبار و. است اهللا امر در رکتف عبادت هکبل ستین روزه و نماز ثرتک
   138.داندیم عبادت سال سالها از بهتر

                                                                                                                                                                                        
  اند:عه آورده شدهیش یتب روائکر بعنوان نمونه از یار است و موارد زین ارتباط بسیات در ایروا 138

ِّ َعْن َأِيب َعْبِد ا{َِّ ع َقاَل َكاَن  - gَ١ُب التـََّفكُِّر:  ٥٤- ٥٥ص :  ص ٢الكايف ج : 
ِّ َعِن السَُّكوِين

 َعْن أَبِيِه َعِن النـَّْوَفِلي
َ
اِهيم

َ
ُ ِإبـْر

َعِليُّ ْبن
ِق ا{ََّ رَبََّك. 

َبَك َو اتَّ  اْلُمْؤِمِنَني ع يـَُقوُل نـَّبِْه 4ِلتـََّفكُِّر قـَْلَبَك َو َجاِف َعِن اللَّْيِل َجنـْ
ُ
َ َعْن أَبِيِه َعْن بـَْعِض َأْصَحابِِه  َعِليُّ  -٢أَِمري

اِهيم
َ
ُ ِإبـْر

ْبن
 َساَعةٍ 

َ
ُ َأنَّ تـََفكُّر

ا يـَْرِوي النَّاس َقِل َقاَل َسأَْلُت أ4ََ َعْبِد ا{َِّ ع َعمَّ َِن الصَّيـْ
ُ َقاَل َميُرُّ  َعْن َأ4ٍَن َعِن احلَْس

َلٍة قـُْلُت َكْيَف يـَتَـَفكَّر ٌر ِمْن ِقَياِم لَيـْ َخيـْ
 4ِخلَْ 

َ
 َساِكُنوِك أَْين

َ
اِر فـَيَـُقوُل أَْين ِد ْبِن َخاِلٍد َعْن َأْمحََد ْبِن  -4َ٣نُوِك َما 4َُلِك َال تـََتَكلَِّمَني.  رِبَِة أَْو 4ِلدَّ ٌة ِمْن َأْصَحابَِنا َعْن َأْمحََد ْبِن ُحمَمَّ ِعدَّ

ِد ْبِن َأِيب َنْصٍر َعْن بـَْعِض رَِجاِلِه َعْن َأِيب َعبْ   اْلِعَباَدِة ِإْدَماُن التـََّفكُِّر ِيف ا{َِّ َو ِيف ُقْدرَتِِه. ُحمَمَّ
ُ
َ َعْن َأْمحََد  -٤ِد ا{َِّ ع َقاَل أَْفَضل

 َحيْىي
ُ
ُد ْبن ُحمَمَّ

 اْلِعَبا
َ
َِضا ع يـَُقوُل لَْيس

ّ
ِن الر

َ
ْعُت َأ4َ احلَْس

ٍد َقاَل َمسِ ِر ْبِن َخالَّ َى َعْن ُمَعمَّ
ِد ْبِن ِعيس  ِيف ْبِن ُحمَمَّ

ُ
َا اْلِعَباَدُة التـََّفكُّر ََة الصََّالِة َو الصَّْوِم ِإمنَّ

َدُة َكثْـر
ٍ َقاَل َقاَل أَ  -٥أَْمِر ا{َِّ َعزَّ َو َجلَّ. 

ّ
 ْبِن َسْهٍل َعْن َمحَّاٍد َعْن رِْبِعي

َ
ٍد َعْن ِإْمسَاِعيل َ َعْن َأْمحََد ْبِن ُحمَمَّ

 َحيْىي
ُ
ُد ْبن   بُو َعْبِد ا{َِّ عُحمَمَّ

ُ
َقاَل أَِمري

 َيْدُعو ِإَىل اْلِربِّ َو اْلَعَمِل ِبِه. 
َ
  اْلُمْؤِمِنَني ص ِإنَّ التـََّفكُّر

ُ يـَْعُقوَب  - gَ١ُب اْسِتْحَباِب التـََّفكُِّر ِفيَما ُيوِجُب اِالْعِتَباَر َو اْلَعَمَل:  -٥ ١٩٧-١٩٦ص:  ص ١٥الشيعة ج :  وسائل
ُد ْبن ُحمَمَّ

 
َ
ِّ ْبِن ِإبـْر

 اْلُمْؤِمِنَني ع يَـ َعْن َعِلي
ُ
ِّ َعْن َأِيب َعْبِد ا{َِّ ع َقاَل َكاَن أَِمري

ِّ َعِن السَُّكوِين
 َعْن أَبِيِه َعِن النـَّْوَفِلي

َ
ُقوُل نـَّبِْه 4ِْلِفْكِر قـَْلَبَك َو َجاِف اِهيم

ِق ا{ََّ رَبََّك. 
َبَك َو اتَّ َِن الصَّيـَْقِل َقاَل َسأَْلُت َأ4َ َعْبِد ا{َِّ ع َعمَّا  ِض َأْصَحاِبِه َعْن َأ4ٍَن َعنِ َو َعْنُه َعْن أَبِيِه َعْن بـَعْ  -٢َعِن اللَّْيِل َجنـْ

احلَْس
ُ َقاَل َميُرُّ 4ِْخلَرِبَِة أَْو 4ِ 

َلٍة قـُْلُت َكْيَف يـَتَـَفكَّر ٌر ِمْن ِقَياِم لَيـْ  َساَعٍة َخيـْ
ُ
ُ تـََفكُّر

 َساكِ يـَْرِوي النَّاس
َ
 4َنُوِك َما َلِك َال لدَّاِر فـَيَـُقوُل أَْين

َ
ُنوِك أَْين

ُه إِ 
َ
 َسِعيٍد ِيف ِكَتاِب الزُّْهِد َعِن اْلَقاِسِم َو َفَضاَلَة َعْن َأ4ٍَن َحنْو

ُ
َْنيُ ْبن

ِمَني َو َرَواُه احلُْس
َو َعْن ِعدٍَّة  -٣الَّ أَنَُّه َرَواُه َعْن َرُسوِل ا{َِّ ص. تـََتَكلَّ

ِد ْبِن َأِيب َنْصٍر َعْن بـَْعِض رَِجاِلِه َعْن َأِيب َعْبِد ا{َِّ ع  ِمْن َأْصَحابَِنا َعْن َأْمحَدَ  ِد ْبِن َخاِلٍد َعْن َأْمحََد ْبِن ُحمَمَّ  اْلِعَباَدِة ِإْدَماُن ْبِن ُحمَمَّ
ُ
َقاَل أَْفَضل

َ َعْن َأْمحَدَ  - ٤التـََّفكُِّر ِيف ا{َِّ َو ِيف ُقْدرَتِِه. 
َِضا ع  َو َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َحيْىي

ّ
ِن الر

َ
ْعُت َأ4َ احلَْس

ٍد َقاَل َمسِ ِر ْبِن َخالَّ َى َعْن ُمَعمَّ
ِد ْبِن ِعيس ْبِن ُحمَمَّ

 ِيف أَْمِر ا{َِّ َعزَّ َو جَ 
ُ
َا اْلِعَباَدُة التـََّفكُّر ََة الصََّالِة َو الصَّْوِم ِإمنَّ

 اْلِعَباَدُة َكثْـر
َ
 ْبِن َسْهٍل  َو َعْنُه َعْن َأْمحَدَ  - ٥لَّ. يـَُقوُل لَْيس

َ
ٍد َعْن ِإْمسَاِعيل ْبِن ُحمَمَّ

 َيْدُعو ِإَىل اْلِربِّ َو اْلَعَمِل ِبِه. 
ُ
ٍ َقاَل َقاَل أَبُو َعْبِد ا{َِّ ع التـََّفكُّر

ّ
ْنيِ ِيف اْلَمَجاِلِس َعْن أَبِيِه َعْن  -٦َعْن َمحَّاٍد َعْن رِْبِعي

َ
ِّ ْبِن احلُْس

 َعِلي
ُ
ُد ْبن ُحمَمَّ

ِد ْبنِ   َهارُ  ُحمَمَّ
َ
 ْبِن َبِشٍري َقاَل َكَتب

َ
ِد ْبِن َماِلٍك َعْن َسِعيِد ْبِن َعْمرٍو َعْن ِإْمسَاِعيل  َعْن َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ

َ
ِن ُموَسى َحيْىي

َ
وُن الرَِّشيُد ِإَىل َأِيب احلَْس

  ْبنِ 
ْ
 إِلَْيِه َما ِمْن َشي

َ
اُه  َجْعَفٍر ع ِعْظِين َو أَْوِجْز َقاَل َفَكَتب

َ
ُنَك ِإالَّ َو ِفيِه َمْوِعَظٌة. ٍء تـَر ِن َعِن  -٧َعيـْ

َ
ِد ْبِن احلَْس َو ِيف اخلَِْصاِل َعْن ُحمَمَّ

َ ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن َعْن َرُجلٍ 
اَن َعْن يُوُنس

َ
 ْبِن َأِيب ِعْمر

َ
 ْبِن َهاِشٍم َعْن َحيْىي

َ
اِهيم

َ
 ِعَباَدِة َأِيب َعْن َأِيب َعْبِد ا{َِّ ع َقاَل َكا الصَّفَّاِر َعْن ِإبـْر

َ
َن َأْكثـَر

 َو اِالْعِتَباُر. 
ُ
 َرِمحَُه ا{َُّ التـََّفكُّر

 السَّيَّارِّيِ َصاِحِب ُموَسى َو ال -٨َذّرٍ
َائِِر نـَْقًال ِمْن ِكَتاِب َأِيب َعْبِد ا{َِّ

 ِيف آِخِر السَّر
َ
 ِإْدرِيس

ُ
ُد ْبن َِضا ع ُحمَمَّ

ّ
ر

 اْلعِ 
َ
ْعُتُه يـَُقوُل لَْيس

 تـََعاَىل. َقاَل َمسِ
 ِيف ا{َِّ

ُ
َا اْلِعَباَدُة اْلِفْكر َياِم َو الصََّالِة َو ِإمنَّ ََة الّصِ

ِد ْبِن َخاِلٍد اْلبَـْرِقيُّ ِيف اْلَمَحاِسِن  -٩َباَدُة َكثْـر  ُحمَمَّ
ُ
َأْمحَُد ْبن

ِ َعْن َجْعَفِر ْبِن َأ4ٍَن َعنِ 
ّ
ْنيٍ اْلَكْرِخي

َ
ٌر ِمْن ِقَياِم  َعْن بـَُناِن ْبِن اْلَعبَّاِس َعْن ُحس  َساَعٍة َخيـْ

ُ
َقِل َقاَل قـُْلُت ِألَِيب َعْبِد ا{َِّ ع تـََفكُّر  الصَّيـْ

ْنيِ
َ
احلُْس

 َقالَ 
ُ
َلٍة قـُْلُت َكْيَف يـَتَـَفكَّر ٌر ِمْن ِقَياِم لَيـْ  َساَعٍة َخيـْ

ُ
ر َلٍة فـََقاَل نـََعْم َقاَل َرُسوُل ا{َِّ ص تـََفكُّ اِر َو اخلَْ لَيـْ   َميُرُّ 4ِلدَّ

َ
 4َنُوِك أَْين

َ
رِبَِة فـَيَـُقوُل أَْين

  َساِكُنوِك َما َلِك َال تـََتَكلَِّمَني 
الشَّْيُخ اْلُمِفيُد  -gَ١ُب اْسِتْحَباِب التـََّفكُِّر ِفيَما يُوِجُب اِالْعِتَباَر َو اْلَعَمَل:  -٥، ١٨٤-١٨٧ص :  ص ١١الوسائل ج :  مستدرك

ِ ْبِن َمْهزِ ِيف أََمالِيِه، َعْن َأْمحََد ْبِن حمَُ 
ّ
وٍف َعْن َعِلي

ُ
َلِيِد َعْن أَبِيِه َعِن الصَّفَّاِر َعِن اْلَعبَّاِس ْبِن َمْعر

ِن ْبِن اْلو
َ
ِد ْبِن احلَْس َ&َر َعْن َفَضاَلَة َعْن مَّ

 اْلُمْؤِمِنَني ع يـَُقوُل نـَّبِْه 4ِلتـََّفكُّ 
ُ
َ َعْن َأِيب َعْبِد ا{َِّ ع قَاَل َكاَن أَِمري

ِق ا{ََّ رَبََّك. ِإْمسَاِعيل
َبَك َو اتَّ  ←اْلَعيَّاِشيُّ  -٢ِر قـَْلَبَك َو َجاِف َعِن النـَّْوِم َجنـْ
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ٌر ِمْن ِعَباَدِة َسَنٍة [قَا  َساَعٍة َخيـْ

ُ
 أُوُلوا ِيف تـَْفِسريِِه، َعْن َأِيب اْلَعبَّاِس َعْن َأِيب َعْبِد ا{َِّ ع َقاَل تـََفكُّر

ُ
ا يـََتذَكَّر

  -٣اْألَْلباِب. َل ا{َُّ] ِإمنَّ
ُ
 ْبن

ُ
ن
َ
احلَْس

َة الصِّ 
َ
ِت اْلِعَباَدُة َكثْـر

َ
ٍد اْلَعْسَكرِّيِ ع َقاَل لَْيس ِ ْبِن ُشْعَبَة ِيف ُحتَِف اْلُعُقوِل، َعْن َأِيب ُحمَمَّ

ّ
ُة التـََّفكُِّر ِيف أَْمِر َعِلي

َ
َا اْلِعَباَدُة َكثْـر َياِم َو الصََّالِة َو ِإمنَّ

ِّ َعْن َعْبِد ا{َِّ أَبُو َعلِ  - ٤ا{َِّ. 
ِ ِيف أََمالِيِه، َعْن أَبِيِه َعِن اْلُمِفيِد َعْن َأِيب َبْكٍر اْجلَِعاِيب

ّ
 الشَّْيِخ الطُّوِسي

ُ
ِ ْبن
ّ
ِد ْبِن َعْبِد ا{َِّ ْبِن َ&ِسَني ي  ْبِن ُحمَمَّ

 ِورَاثٌَة َكرِميَ 
ُ
ِن الثَّاِلِث َعْن آ4َئِِه ع َقاَل اْلِعْلم

َ
ُة ِمْرآٌة َصاِفَيٌة. َعْن َأِيب احلَْس

َ
اٌن َو اْلِفْكر

َ
 ِحس

ٌ
َِضا، ع َأْرِوي َعِن  - ٥ٌة َو اْآلَداُب ُحَلل

ّ
ِفْقُه الر

ًة (َو َكَالُمُه ذِْكراً) َو َوِسَعُه بَـ 
َ
ُُه ِعبـْر

ُتُه َو َبَكى َعَلى َخِطيئَ اْلَعاملِِ ع أَنَُّه َقاَل طُوَىب ِلَمْن َكاَن َصْمُتُه تـََفكُّراً َو َنَظر انِِه َو يـْ
َ
 ِمْن ِلس

ُ
 النَّاس

َ
ِتِه َو َسِلم

َأَْلُت اْلَعاِملَ َعْن َذِلَك فـََقاَل َمتُرُّ 4ِْخلَرِبَِة َو 4ِ -٦َيِدِه. 
ٌر ِمْن ِعَباَدِة َسَنٍة َفس  َساَعٍة َخيـْ

ُ
 ، َو َأْرِوي ِفْكر

َ
 4َنُوِك أَْين

َ
َ&ِر اْلِقَفاِر فـَتَـُقوُل أَْين

لّدِ
 ِيف أَْمِر ا{َِّ َجلَّ وَ  ُسكَّاُنِك َما َلِك َال 

ُ
َياِم اْلِعَباَدُة التـََّفكُّر ََة الصََّالِة َو الّصِ

ِت اْلِعَباَدُة َكثْـر
َ
 ِمْرآُتَك تُرِيَك  ُتَكلِِّمَني َو لَْيس

ُ
َعَال َو َأْرِوي التـََّفكُّر

َناِتَك. 
َ
  -٧َسّيَِئاِتَك َو َحس

ُ
 ِمْصَباُح الشَّرِيَعِة، َقاَل الصَّاِدُق ع اْعَتِرب

َ
 [َأَحٌد] ِفيَها 4ٍَق ِمن

ْ
 َعَلى َأَحٍد َأْو َهل

َ
 بَِقي

ْ
نـَْيا َهل َ الدُّ

وا ِمبَا َمَضى ِمن
َها ِمبَا َمضَ   َفَكَذِلَك َما ملَْ mَِْت ِمنـْ

ِ َو اْلَعُدّوِ
ّ
ِيل
َ
ِ َو اْلَفِقِري َو اْلو

ّ
ِضيِع َو اْلَغِين

َ
 اْلَماِء 4ِْلَماءِ الشَّرِيِف َو اْلو

َ
َقاَل َرُسوُل ا{َِّ ص َكَفى  ى َأْشَبُه ِمن

ى زَادًا َو 4ِْلِعَباَدِة ُشُغًال َو 4ِ{َِّ ُمْؤِنسًا َو 4ِلْ 
َ
نـَْيا ِإالَّ 4ِْلَمْوِت َواِعظًا َو 4ِْلَعْقِل َدلِيًال َو 4ِلتـَّْقو َ الدُّ

ُقْرآِن بـََياQً َقاَل َرُسوُل ا{َِّ ص ملَْ يـَْبَق ِمن
َنٌة َو  نـَْيا َكبَـْيٍت َلُه 4َ4َِن َدَخْلُت ِمْن َبَالٌء َو ِفتـْ  اْآلَخِر َما َجنَا َمْن َجنَا ِإالَّ ِبِصْدِق اِالْلِتَجاِء َو َقاَل نُوٌح ع َوَجْدُت الدُّ

َ
ْجُت ِمن

َ
َا َو َخر

ِ
َأَحِدمه

َها َو َضيَّ  َ ِإلَيـْ
َكن

َ
ِ ا{َِّ َفَكْيَف َحاُل َمِن اْطَمَأنَّ ِفيَها َو ر

ّ
ي َناِت َو  َهَذا َحاُل جنَِ

َ
َُة ِمْرآُة احلَْس

َا َو َمزََّق ِديَنُه ِيف طََلِبَها َو اْلِفْكر
ِ
qُه ِيف ِعَماَر

َ
َع ُعُمر

َالٌع َعَلى  اْلَقْلِب َو ُفْسَحٌة لِْلَخْلِق َو ِإَصابٌَة ِيف ِإْصَالِح اْلَمَعاِد َو اطِّ
ُ
اِقِب َو اْستَـزَاَدةٌ  َكفَّارَُة السَّيَِّئاِت َو ِضَياء

َ
 َخْصَلٌة َال  اْلَعو

َ
ِيف اْلِعْلِم َو ِهي

ٌر ِمْن ِعَباَدِة َسَنٍة َو َال يـََناُل َمْنزَِلَة ال  َساَعٍة َخيـْ
ُ
ُ ِمبِْثِلَها َقاَل َرُسوُل ا{َِّ ص ِفْكر ُ بُِنوِر اْلَمْعرَِفِة َو التـَّْوِحيِد. يـُْعَبُد ا{َّ  - ٨تـََّفكُِّر ِإالَّ َمْن َخصَُّه ا{َّ

 ِيف َمَلُكوِت السََّماَواِت َو اْألَْرِض ِعَباَدُة اْلمُ اْآلِمِديُّ ِيف 
ُ
ِر، َعْن أَِمِري اْلُمْؤِمِنَني ع أَنَُّه َقاَل التـََّفكُّر

َ
 ِيف آَالِء ا{َِّ  اْلُغر

ُ
ْخِلِصَني َو َقاَل ع التـََّفكُّر

 اْلِعَباَدُة. 
َ
 ِيف تـَْفِسريِِه، َعْن أَبِي -٩نِْعم

َ
اِهيم

َ
ُ ِإبـْر

ٍد َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد َعْن َمحَّاٍد َقاَل َسأَْلُت َأ4َ َعْبِد ا{َِّ ع َعِليُّ ْبن ِه َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُحمَمَّ
 لُْقَماُن احلِْْكمَ 

َ
ُ َعزَّ َو َجلَّ فـََقاَل أََما َو ا{َِّ َما أُوِيت ََها ا{َّ

ٍب وَ َعْن لُْقَماَن َو ِحْكَمِتِه الَِّيت ذََكر
َ
َال َماٍل َو َال َأْهٍل َو َال َبْسٍط ِيف ِجْسٍم  َة ِحبَس

ّرِعاً ِيف ا{َِّ َساِكتاً ِسكِّيتاً َعِميَق النَّ 
َ
 احلَِْديَث. َو َال َمجَاٍل َو َلِكنَُّه َكاَن َرُجًال َقِوّ&ً ِيف أَْمِر ا{َِّ ُمتَـو

 اْلِفْكِر َحِديَد النَّظَِر ُمْستَـْغٍن 4ِْلِعَربِ
َ
َظِر َطوِيل

َاِر، نـَْقًال ِمْن ِكَتاِب اْلَمَحاِسِن َعْن َأِيب َعْبِد ا{َِّ َعْن  -١٠
ِ ِيف ِمْشَكاِة اْألَنـْو

ّ
ُ َمْرَميَ ع ِسْبُط الشَّْيِخ الطَّْربِِسي

ى اْبن
َ
أَبِيِه ع َقاَل َقاَل ِعيس

ُه ِعَرباً َو َكَالُمُه ذِْكراً َو َبكَ 
ُ
انِِه. طُوَىب ِلَمْن َكاَن َصْمُتُه ِفْكراً َو َنظَر

َ
 ِمْن َيِدِه َو ِلس

ُ
 النَّاس

َ
َو َعْن َأِيب َعْبِد ا{َِّ ع  - ١١ى َعَلى َخِطيَئِتِه َو َسِلم

 َيْدُعو ِإَىل اْلِربِّ َو اْلَعَمِل 
َ
َ آَدَم ِإنَّ التـََّفكُّر

 اْلُمْؤِمِنَني ع ِيف َكَالٍم َلُه َ& اْبن
ُ
 َو َعْنُه ع قَاَقاَل َقاَل أَِمري

َ
َل ِيف َكَالٍم َلُه َو ُكلُّ ُسُكوٍت ِبِه اْخلَبَـر

 َغْفَلٌة. 
َ
َ ِفيِه ِفْكٌر فـَُهو

َ َوْحَدُه َفَكاَن َميُرُّ ِبِه َمْوَالُه فَـ  -١٢لَْيس
 اْجلُُلوس

ُ
يَـُقوُل َ& لُْقَماُن إِنََّك الشَّْيُخ َورَّاٌم ِيف تـَْنِبيِه اْخلَاِطِر، َو َكاَن لُْقَماُن ُيِطيل

 َوحْ 
َ
ِة َو طُولَ ُتِدُمي اْجلُُلوس

َ
 لِْلِفْكر

ُ
ْحَدِة أَفْـَهم

َ
َ َلَك فـَيَـُقوُل ُلْقَماُن ِإنَّ ُطوَل اْلو

 َعَلى [َطرِيقِ َدَك فـََلْو َجَلْسَت َمَع النَّاِس َكاَن آَنس
ٌ
ِة َدلِيل

َ
]   اْلِفْكر

اِئِد، َعْن أَِمِري اْلُمؤْ  -١٣اْجلَنَِّة. 
َ
َاُجِكيُّ ِيف َكْنِز اْلَفو

 أَبُو اْلَفْتِح اْلَكر
َ
ُة ِمْرآٌة َصاِفَيٌة َو اِالْعِتَباُر ُمْنِذٌر Qَِصٌح َمْن تـََفكَّر

َ
ِمِنَني ع أَنَُّه َقاَل اْلِفْكر

 
َ
 [ِمن

َ
 اْعتَـَزَل َو َمِن اْعتَـَزَل َسِلم

َ
 َو َمِن اْعتَـبَـر

َ
  ] اْلُعْجِب.  اْعتَـبَـر

ٍ َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ِسَناٍن َعْن  [الكايف] َعِن اْلِعدَِّة َعنِ  -٢٣: ٢٨٩ -٢٩٤ص :  ص ٦٦حباراألنوار ج :  
ّ
ِد ْبِن َعِلي ِ َعْن ُحمَمَّ

ّ
اْلبَـْرِقي
ََف ا{ََّ َو َعظََّمُه َمَنَع َفاهُ 

َى النـَّْهرِيرِّيِ َعْن َأِيب َعْبِد ا{َِّ ع َقاَل َقاَل َرُسوُل ا{َِّ ص َمْن َعر
 الطََّعاِم َو َعَفى نَـ ِعيس

َ
 اْلَكَالِم َو َبْطَنُه ِمن

َ
هُ  ِمن

َ
ْفس

ُ ا{َِّ َقاَل ِإنَّ 
َياِم َو اْلِقَياِم َقاُلوا 4َzِئَِنا َو أُمََّهاتَِنا َ& َرُسوَل ا{َِّ َهُؤَالِء َأْولَِياء ُهْم  4ِلّصِ

ُ
وا َفَكاَن َنَظر

ُ
َ ا{َِّ َسَكُتوا َفَكاَن ُسُكوتـُُهْم ذِْكراً َو َنَظر

َأْولَِياء
ًة َو َنطَُقوا َفَكاَن ُنْطقُ 

َ
ر َ ا{َُّ َعَلْيِهمْ ِعبـْ

َكًة َلْو َال اْآلَجاُل الَِّيت َقْد َكَتب
َ
 ملَْ تَِقرَّ َأْرَواُحُهْم ِيف ُهْم ِحْكَمًة َو َمَشْوا َفَكاَن َمْشيـُُهْم بـَْنيَ النَّاِس بـَر

اِب. [األمايل للصدوق] َعِن اْبِن إِ 
َ
 اْلَعَذاِب َو َشْوقاً ِإَىل الثـَّو

َ
اِدِهْم َخْوفاً ِمن

َ
ِ َأْجس

ّ
ٍ اْلُكوِيف

ّ
ِد ْبِن َعِلي ِ َعْن ُحمَمَّ

ّ
َ َعْن أَبِيِه َعْن َأْمحََد اْلبَـْرِقي

ْدرِيس
ِتِريّيِ َعْنُه ع ِمثْـَلُه ِإالَّ أَنَُّه ِفيِه َهَكَذا َفَكاَن ُسُكوتـُُهْم 

َ
ى النـَّْهر

َ
ِد ْبِن ِسَناٍن َعْن ِعيس ذِْكراً. [األمايل ِفْكرًا َو َتَكلَُّموا َفَكاَن َكَالُمُهْم َعْن ُحمَمَّ

للصدوق] عن ماجيلويه عن عمه عن الكويف عن حممد بن سنان مثله بيان قال النجاشي عيسى بن أعني اجلريري األسدي موىل كويف 
ثقة و عده من أصحاب الصادق ع فما يف ا}الس أظهر سندا و متنا لكن يف أكثر نسخ ا}الس النهرتريي 4لتاء كما يف بعض نسخ 
← 
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يف بعضها النهربريي 4لباء املوحدة و يف بعضها النهري و األخري كأنه نسبة إىل النهروان و مل أجد األولني يف اللغة و قال الكايف و 

اجلريري بضم اجليم و الراءين املهملتني منسوب إىل جرير بن عباد بضم العني و ختفيف  الشيخ البهائي قدس سره يف حاشية األربعني
ء الواحد إذا  ل الشيخ املتقدم رمحه هللا قال بعض األعالم أكثر ما تطلق املعرفة على األخري من اإلدراكني للشيالباء. من عرف هللا قا

ختلل بينهما عدم #ن أدركه أوال مث ذهل عنه مث أدركه +نيا فظهر له أنه هو الذي كان قد أدركه أوال و من هاهنا مسي أهل احلقيقة 
ح قبل األبدان كما ورد يف احلديث و هي كانت مطلعة على بعض اإلشراقات الشهودية مقرة ملبدعها #صحاب العرفان ألن خلق األروا 

لكنها إللفها 4ألبدان الظلمانية و انغمارها يف الغواشي اهليوالنية ذهلت عن موالها   سبحانه َأ َلْسُت ِبَرّبُِكْم قاُلوا بَلى4لربوبية كما قال 
من أسر دار الغرور و ترقت 4}اهدة عن االلتفات إىل عامل الزور جتدد عهدها القدمي الذي كاد أن  و مبدعها فإذا ختلصت 4لر&ضة

يندرس بتمادي األعصار و الدهور و حصل هلا اإلدراك مرة +نية و هي املعرفة اليت هي نور على نور. من الكالم أي من فضوله و كذا 
ة و حيتمل أن يكون كناية عن الصوم و عفى كذا يف بعض النسخ 4لفاء أي جعلها الطعام فإن اإلكثار منه يورث الثقل عن العباد

صافية خالصة أو جعلها مندرسة ذليلة خاضعة أو وفر كماالqا قال يف النهاية أصل العفو احملو و الطمس و عفت الريح األثر حمته و 
ء كثر و زاد يقال أعفيته و عفيته و   تطمسها و عفا الشيطمسته و منه حديث أم سلمة ال تعف سبيال كان رسول هللا ص حلبها أي ال

ء صفا و خلص انتهى و أقول ميكن أن حيملها بعضهم على الفناء يف هللا 4صطالحهم و  ء درس و مل يبق له أثر و عفا الشي عفا الشي
أتعب و العناء 4لفتح و املد النصب. 4zئنا  األظهر ما يف ا}الس و غريه و أكثر نسخ الكتاب عنا 4لعني املهملة و النون املشددة أي

و أمهاتنا قال الشيخ البهائي رمحه هللا هذه الباء يسميها بعض النحاة 4ء التفدية و فعلها حمذوف غالبا و التقدير نفديك 4zئنا و 
ُتْم تـَْعَمُلونَ اْدُخُلوا اْجلَنَّ أمهاتنا و هي يف احلقيقة 4ء العوض حنو خذ هذا 2ذا و عد منه قوله تعاىل  . هؤالء أولياء هللا فهو َة ِمبا ُكنـْ

استفهام حمذوف األداة و ميكن أن يكون خربا قصد به الزم احلكم و التأكيد يف قوله إن أولياء هللا إخل لكون اخلرب ملقى إىل السائل 
هللا ردا لقوهلم هؤالء أولياء هللا أي أولياء هللا املرتدد على األول و لكون املخاطب حاكما خبالفه على الثاين أن جعل قوله ص إن أولياء 

أQس أخر صفاqم فوق هذه الصفات و إن جعل تصديقا لقوهلم و وصفا لألولياء بصفات أخرى ز&دة على صفاqم الثالث السابقة 
ن كمال الرغبة و وفور فالتأكيد لكون اخلرب ملقى إىل اخللص الراسخني يف اإلميان فهو رائج عندهم متقبل لديهم صادر عنه ص ع

َو ِإذا َلُقوا الَِّذيَن النشاط ألنه يف وصف أولياء هللا #عظم الصفات فكأنه مظنة التأكيد كما ذكره صاحب الكشاف عند قوله تعاىل 
عمائه و غرائب فكان سكوqم ذكرا أي عند سكوqم قلو2م مشغولة بذكر هللا و تذكر صفاته الكمالية و آالئه و ن آَمُنوا قاُلوا آَمنَّا

صنعه و حكمته و يف رواية ا}الس كما أشرQ إليه فكان سكوqم فكرا. و قال الشيخ البهائي رمحه هللا أطلق على سكوqم الفكر لكونه 
الزما له غري منفك عنه و كذا إطالق العربة على نظرهم و احلكمة على نطقهم و الربكة على مشيهم و جعل ص كالمهم ذكرا مث جعله 

مة إشعارا #نه ال خيرج عن هذين فاألول يف اخللوة و الثاين بني الناس و لك إبقاء النطق على معناه املصدري أي إن مبا نطقوا به حك
مبين على حكمة و مصلحة. فكان مشيهم بني الناس بركة ألن قصدهم قضاء حوائج الناس و هدايتهم و طلب املنافع هلم و دفع 

سبب لنزول الرمحة عليهم و دفع البال& عنهم مل تقر أرواحهم يف ا}الس مل تستقر. خوفا من العذاب و املضار عنهم مع أن وجودهم 
شوقا إىل الثواب فيه إشارة إىل تساوي اخلوف و الرجاء فيهم و كو0ما معا يف الغاية القصوى و الدرجة العليا كما مضت األخبار فيه. 

فارقة أرواحهم أوكار أبدا0م و طريا0ا إىل عامل القدس و حمل اإلنس و درجات اجلنان و مث اعلم أن كون الشوق إىل الثواب سببا مل
نعيمها ظاهر و أما اخلوف من العقاب إما لشدة الدهشة و استيالء اخلوف عليهم كما فعل 2مام لعدهم أنفسهم من املقصرين أو 

ستويل الشهوات عليهم فيستحقوا بذلك العذاب فلذا يستعجلون يف يريدون اللحوق مبنازهلم العالية حذرا من أن تتبدل أحواهلم و ت
بقدر  الذهاب إىل اآلخرة. مث قال الشيخ املتقدم رفع هللا درجته املراد مبعرفة هللا تعاىل االطالع على نعوته و صفاته اجلاللية و اجلمالية

يه للمالئكة املقربني و األنبياء املرسلني فضال عن غريهم و  الطاقة البشرية و أما االطالع على حقيقة الذات املقدسة فمما ال مطمع ف
كفى يف ذلك قول سيد البشر ما عرفناك حق معرفتك و يف احلديث أن هللا احتجب عن العقول كما احتجب عن األبصار و إن املأل 
← 
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سة بل أحث الرتاب يف فيه فقد ضل و غوى األعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم فال تلتفت إىل من يزعم أنه قد وصل إىل كنه احلقيقة املقد

و كذب و افرتى فإن األمر أرفع و أظهر من أن يتلوث خبواطر البشر و كلما تصوره العامل الراسخ فهو عن حرم الكرب&ء بفراسخ و 
  أقصى ما وصل إليه الفكر العميق فهو غاية مبلغه من التدقيق و ما أحسن ما قال. 

  ستیت فهم تو است اهللا نیست         غایر از او ره نیش تو غیآنچه پ
بل الصفات اليت نثبتها له سبحانه إمنا هي على حسب أوهامنا و قدر أفهامنا فإQ نعتقد اتصافه #شرف طريف النقيض 4لنظر إىل عقولنا 

حيث  ع إشارة إىل هذا املعىنالقاصرة و هو تعاىل أرفع و أجل من مجيع ما نصفه به. و يف كالم اإلمام أيب جعفر حممد بن علي الباقر 
قال كلما ميزمتوه #وهامكم يف أدق معانيه خملوق مصنوع مثلكم مردود إليكم و لعل النمل الصغار تتوهم أن 2 تعاىل ز4نيتني فإن ذلك  

وات هللا عليه و كماهلا و يتوهم أن عدمها نقصان ملن ال يتصف 2ما و هذا حال العقالء فيما يصفون هللا تعاىل به انتهى كالمه صل
سالمه. قال بعض احملققني هذا كالم دقيق رشيق أنيق صدر من مصدر التحقيق و مورد التدقيق و السر يف ذلك أن التكليف إمنا 
يتوقف على معرفة هللا تعاىل حبسب الوسع و الطاقة و إمنا كلفوا أن يعرفوه 4لصفات اليت ألفوها و شاهدوها فيهم مع سلب النقائص 

عن انتسا2ا إليهم و ملا كان اإلنسان واجبا بغريه عاملا قادرا مريدا حيا متكلما مسيعا بصريا كلف #ن يعتقد تلك الصفات يف  الناشية
حقه تعاىل مع سلب النقائص الناشية عن انتسا2ا إىل اإلنسان #ن يعتقد أنه تعاىل واجب لذاته ال بغريه عامل جبميع املعلومات قادر 

ات و هكذا يف سائر الصفات و مل يكلف 4عتقاد صفة له تعاىل ال يوجد فيه مثاهلا و مناسبها بوجه و لو كلف به ملا على مجيع املمكن
أمكنه تعقله 4حلقيقة و هذا أحد معاين قوله ع من عرف نفسه فقد عرف ربه انتهى كالمه. مث قال قدس سره قد اشتمل هذا احلديث 

األولياء الكاملني فأوهلا الصمت و حفظ اللسان الذي هو 4ب النجاة و +نيها اجلوع و هو على املهم من مسات العارفني و صفات 
 مفتاح اخلريات و +لثها إتعاب النفس يف العبادة بصيام النهار و قيام الليل و هذه الصفة رمبا توهم بعض الناس استغناء العارف عنها و

استغىن عنها أحد الستغىن عنها سيد املرسلني و أشرف الواصلني و قد كان ع عدم حاجته إليها بعد الوصول و هو وهم 4طل إذ لو 
يقوم يف الصالة إىل أن ورمت قدماه و كان أمري املؤمنني علي ع الذي إليه ينتهي سلسلة أهل العرفان يصلي كل ليلة ألف ركعة و 

نة مشهور. و رابعها الفكر و يف احلديث تفكر ساعة خري هكذا شأن مجيع األولياء و العارفني كما هو يف التواريخ مسطور و على األلس
من عبادة ستني سنة قال بعض األكابر إمنا كان الفكر أفضل ألنه عمل القلب و هو أفضل من اجلوارح فعمله أشرف من عملها أ ال 

رف من الوسيلة. و خامسها الذكر و املراد فجعل الصالة وسيلة إىل ذكر القلب و املقصود أش َأِقِم الصَّالَة ِلذِْكِريترى إىل قوله تعاىل 
به الذكر اللساين و قد اختاروا له كلمة التوحيد الختصاصها مبزا& ليس هذا حمل ذكرها. و سادسها نظر االعتبار كما قال سبحانه 

صالح النشأة األخرى من العلوم و . و سابعها النطق 4حلكمة و املراد 2ا ما تضمن صالح النشأتني أو فَاْعَتِربُوا } ُأوِيل اْألَْبصارِ 
ء. و +منها وصول بركتهم إىل الناس و 7سعها و عاشرها  املعارف أما ما تضمن صالح احلال يف الدنيا فقط فليس من احلكمة يف شي

  اف 2ا مبنه و كرمه اخلوف و الرجاء و هذه الصفات العشر إذا اعتربqا وجدqا أمهات صفات السائرين إىل هللا تعاىل يسر هللا لنا االتص
ا «عن أيب العباس عن أيب عبد هللا ع قال تفكر ساعة خري من عبادة سنة، قال هللا  -٢٦: ٢٠٨ص :  ٢تفسريالعياشي ج :   ِإمنَّ

 » يـََتذَكَُّر ُأوُلوا اْألَْلبابِ 
139 Magnetism 
140 Hypnotism 
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 معالجۀ و 141یاتالپسک خواب از یشینما يهااستفاده هک آنجا تا. است نموده اثبات هایماریب
 اگرچه هستند معمول امالًک زمیپنوتیه قیطر از...  و درد بدون مانیزا و 142یکستریه يهایماریب

    .ستین شوفکم آن یعلم يهاعلّت هنوز

  علم و عقل

 سلطۀ مقدمات یعبارت به و است عقل به انسان وجود عالم اریاخت و اراده لیتحو مقدمۀ رکف زکتمر
 صنع نیا که است کل عقل مشابه انسان وجود در که عقل چون و. افتاد خواهد اتّفاق وجود بر عقل
 رموز رب احاطه به انسان وجود در عقل سلطنت لذا داده قرار انسان در را آن ۀنمون و دهیفرآ را یهست

َو اتـَُّقوا اoََّ َو يـَُعلُِّمُكُم  :دیفرمایم قرآن که همانگونه .دیآیم بدست هرا نیا از علم و انجامدیم جهان
 َُّoسازنده کهبهتر، چه آن از یعنی .داموزیب علم شما به خداوند تا دیریگ شیپ تقوا شما یعنی 143 ا 

ش یتقوا پ: «هین آیشرح همدر  .دهد علم میتعل يفرد به است معلوم ساختن علم به عالم که معلوم
ا در ید از خدا در ضرر زدن یبترسَو اتـَُّقوا اoََّ « 144اند:فرموده» اموزد.ید تا خداوند به شما علم بیریگ

را  واون یست امثال این نکآموزد. ممیو خداوند به شما علم م اoَُّ َو يـَُعلُِّمُكُم خدا.  یهمۀ اوامر و نواه
عطف از آن  یه معنکنیا از باب ایه وجود ندارد، یالم معطوف علکم، چون در یعطف قرار بده واو

گرفت چون مضارع بعد از آن منصوب نشده، لذا آن را شود  میز نین َمعَ  یاراده نشده است، و به معن
، با رفع ال ;كل الّسمك و تشرب الّلنبو مانند  لنبّني لكم و نقّر يف االرحاماند مانند قرار دادهناف یاست واو

ث یه از حکست یث ارتباط لفظ به سابق آن نیناف از حیو مقصود از قراردادن آن جهت است تشرب
ل  یاز قبل خود منقطع است پس معن یمعن ن یاز جمع ب یبر نه ال ;كل الّسمك و تشرب اّللنبدر مثَ

 ین معنیمرفوع باشد، و خواه منصوب، و ا تشربر با هم است، خواه یدن شیو نوش یخوردن ماه
اگر بعد از آن مرفوع شود  میبعد آن مقدر ن یباشد ول مع یبه معن واوه کنیمگر اشود  میاستفاده ن

ن یرا ایز هست، زیه نین آیدر ا واون مثال یو هم شود. میر گرفته یه در حالت رفع تقدکباشد چنان
ا گفته ی  اتـَُّقوا اoََّ َو يـَُعلُِّمُكُم اoَُّ  ه گفته شود:کنیند، اعم از اکیان میعلم بر تقوا را ب یشیعبارت پ

ت یت غایاست، به گونۀ مع یت و همراهیمع ید معنیمف واوا رفع. پس یبا نصب  َو يـَُعلُِّمُكُم اoَُّ شود: 
                                                                                                                                                                                        
141 Catalepsy 
142 Hysteria 

 سوره بقره. 282ه یآ 143
 . 164 – 165مقامات العباده جلد سوم صص  یان السعاده فیب 144
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از آن شود  میمنصوب  مع یبه معن واوه در کست چنانیآن منصوب نت. و چون مابعد یبا مورد غا
ه بر مضارع مرفوع داخل کاست  ین مورد مانند حتّیناف است. در واقع ایاست يبرا واوجهت گفتند 

ه در آنجا با ماقبلش مرتبط است. کنیناف است با ایاست يبرا یه حتّکشود  میه در آنجا گفته کشود 
 يه معدن جهل است و رو آوردن به سوکردن به نفس است کع مراتبش پشت یبا جم يو چون تقو
 يه در قول خداکاد آن است چنانیمستلزم علم و ازد يباشد، لذا تقویه باب علم مکعقل است 

ص) قرار یشما فرقان (قدرت فرق و تشخ يد خداوند برایخدا را داشته باش ياگر تقوا«است:  یتعال
 يها) را برایه از خدا بترسد خداوند راه نجات (از گرفتارک یسک: «یعالت يا قول خدای 145».دهدیم

  »146».دهدیم يبرد روزیه گمان نمک ید، و او را از جائیگشایاو م

 در و است مطرح دیحتو در هنوز ثیثلت نیا و است معلوم و عالم و علم داحاتّ يبعد مرحله در
 هیآ از که يریتفس به مبحث، نیا یبررس جهت در. رسدیم احدیت بهواحدیت  ثیتثل از وحدت

 بَِعْبِدِه لَْيالً   ُسْبحاَن الَّذي َأْسرى«: 148میینمایم اکتفا مناًیت اندفرموده 147لیاسرائیبن سوره اول فهیشر
از  ِمَن اْلَمْسِجِد اْحلَراِم ِإَىل اْلَمْسِجِد اْألَْقَصىاش را در شبی بعض شب بنده سبحان است کسی که

ه در آسمان چهارم ک یا به مسجداالقصیت المقدس است یه در بکمسجداالقصی  مسجدالحرام به
مظهر آن است و او ملکوت آن  یر داد که مسجداالقصیباشد و مسمی به بیت المعمور است س یم

معنا  یکبه  »یاالسر «و  »یالّسر «باشد. و  یه مسجد الحرام مظهر او و ملکوت او مکاست همانطور 
 يد، و متعدکیا تأید است یبعد آن از باب تجر »ليل«ر کن ذیر در شب است، بنابرایاست و آن س

ْكنا َحْوَلُه  ست.ین »مهزه«و  »gء«ه به یل جمع بین تعدیاست و از قب »gء«له یگشتن فقط به وس
َ
الَّذي gر

ه هر دو به سبب کشام و مصر است  سه حول بیت المقدکرا یم، زیدیگردان كه حول آن را مبارک
ت المعمور در آسمان یات در حول بکثرت برکر بالد ممتازند، ینعمت از هر جنس از سا یفراوان

خدا  ه اشاره به معراج رسولیه آکبدان : یق معراج جسمانیتحق گردد. یم نجا معلومیچهارم از ا
ا اتّفاق آنها بر وقوع آن باست  دهیه دکآنچه  و ر او (ص)یت آن و سیفکیاخبار در  و کند(ص) می

                                                                                                                                                                                        
َ َجيَْعْل َلُكْم فـُْرقاOً  ،29ۀ یسورة انفال، آ 145 َّoأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَتَُّقوا ا { .  
َ َجيَْعْل َلُه َخمَْرجاً َو يـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال َحيَْتِسُب. ،2-3ات یسورة طالق آ 146 َّoَو َمْن يـَتَِّق ا 
ْكنا َحْوَلُه ِلُنرِيَُه ِمْن   ُسْبحاَن الَّذي َأْسرى .1ه یسورة اسراء، آ 147

َ
بَِعْبِدِه َلْيًال ِمَن اْلَمْسِجِد اْحلَراِم ِإَىل اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى الَّذي gر

 .آ}تِنا ِإنَُّه ُهَو السَّميُع اْلَبصري
 .221- 231، صص 8مقامات العباده، ترجمه، جلد  یان السعاده فی، بيگناباد یدختیحضرت حاج مالسلطانمحمد ب 148
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ا با ی یعیبدن طب ه باک نیز اختالف است در این و باشد. یاز معجزات او (ص) م و آن مختلف است
 یوتکتواند در اجسام مل ینم کیفالسفه به دلیل اینکه جسم مل. است افتهیا روح او تحقّق ی یبدن مثال

 یر معراج با بدن جسمانکمحال است منه کگردد  یام در آسمانها الزم میخرق و التو داخل شود 
ه وجه صحت کنیبوده بدون ا یعیگویند با بدن طبرو ظاهر اخبار میین پیمتشرّع یول هستند، یعیطب

 کرد مو بزودي آن را تحقیق خواهی .نند؛ علیرغم قوت برهان فالسفه بر امتناع آنکآن را تبیین 
ه ک ين زمان بوده به نحویوتاهترککه روایت شده در ه همانگونه کاند  گرفتهراد یا . وانشااهللا تعالی

ن نشده بود و آب آفتابه کدرب هنوز سا ۀت حلقکبوده و حر یبستر او هنوز باق یبعد رجوع او گرم
ده یدر معراجش ده که آنچه کاست  ین در حالیخته بود؛ و اینر خت کامالًین عروج او ریه در حک

ست ین نکمم یزمان طوالن یکجز در و مخاطبات و واقع شده از نمازها  ما حکایت فرموده يو برا
او را  )ع( ید علیام قرب رسقاو (ص) به م یه وقتکاست  ال شدهکز اشین و .پس وفق ممکن نیست
ت کرد و در غذا با او مشارکه السالم دستش را از پشت حجاب دراز یعل یمخاطب قرار داد و عل

از ) ع( یه علک نیند بر اک یها داللت م نیاو (ص) راه را بست و همه ار ین سیدر ح )ع( ینمود و عل
و  املتر باشد!کتواند از متبوع  یتابع نم است و ه او تابع او (ص) بودهکنیاملتر باشد با اکاو (ص) 

از ین ذکر شده باقی نماند يالهاکر اشیو سا یعیدر وقوع آن با بدن طب کیه شک يبه نحو نیق ایتحق
با آسمانهایش  ه از آن به عالم طبعکن عالم محسوس یم: عالم تنها در اییگو یم هکدارد  يا مقدمه هب

ن عالم طبع و عالم یه آن بکه فوق آن برزخ است کباشد، بل یشود منحصر نم یر میتعب در زمینش
ه بخواهد کومت دارد و در آن از زنده کردن و میراندن هرگونه کبر عالم طبع ح مثال است و آن

رمحسوس یتور و غسسازد، محسوس را میم مجاد و موجود را معدومیند، و معدوم را اک یتصرّف م
داخل شدن در آتش و و بر آب و هوا راه رفتن،  االرض، یط ند وکیمبه صورت محسوس ظاهر را 

ه در اخبار وارد شده: کزمان، همچنان یو از آن است ط قلب ماهیات از آن است.ماندن، و و سالم 
ن مردان زن یب فرمود: سگ شو پس سگ شد، و بر دیگري فرمود تو ی(ع) به منافق امام معصوم که

رفت  ينهر يرد، سپس به سوکار ک(ع) ان ات را نزد معصومیقلب ماه يگریو د پس زن شد. ،یهست
د در ید یه خارج شد خود را زنکآب فرو رفت پس از آب  ند، پس داخل آب شد و درکتا غسل 

نمود  يدارخانه یرد، مدتکد و ازدواج یپس داخل روستا گرد ناشناس، يا هیقر یکنزد ایساحل در
 فرو رفت در آبو ه براي غسل در بحر خارج و داخل آب شد کنیتا ا از او متولّد شد، یو فرزندان

ه گذاشته ک یبه همان وضعه کد یرا دش یو مرد بود و لباسهارون آمد یبپس از ساحل نهر معهود 
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 . واش داخل شد و اهل او به دلیل کوتاهی زمان متوجه غیبت او نشدند مانده است و به خانهبود 
ن است وقوع کط زمان است که ممساست و این از قبیل ب ده شدهیز دیصدق ن ن بایامثال این از تابع

عت جماو خبر داد  و ن اتّفاق افتاد،یچن یزن ياست برا ه نقل شدهکباشد. همچنان کآن در عالم مل
ساعت هم  یکه او از شهر خودش به قدر کنیبا ا دو فرزندان او را از شهر دور آوردن ر شدندکمن
 ن است وقوع آن درکبدون تصرف در زمان که مم ل بسط در دهر باشد،یا از قبی .رده بودکبت نیغ
و فوق آن عالم نفوس  ه تصرّف در برزخ و طبع دارد،کو فوق برزخ عالم مثال است  وت باشد.کمل
ه از آن به کارواح است  شود و فوق آن یر میتعب مدبرات امر» املدبّرات امراً «ه از آن به که است یلّک
ر یباب طلسمات تعبرا ن به ارباب انواع وییشود و در لسان اشراق یر میتعب 149»َو الصَّافَّاِت َصفFا«
و فوق آن  یرسکشود، و فوق آن  یر میتعب »نیمقرّب«ه از آن به کشود، و فوق آن عقول است  یم

نه واجب هستند  ان قرار دارند،کام ن وجوب ویو آن دو ب متعال است، کر ملیه سرک عرش است،
ومت بر کاحاطه و تصرّف و حآن عوالم از  یکو هر . وجوب تحتان و که فوق امکن بلکنه مم و

ون خودش غالب شود مادون خود را از آن عوالم بر ماد یکیپس هرگاه  ع مادون خود دارند.یجم
از آن عوالم  يه انسان مختصرکپس بدان. رودم خودش از او میکدهد وح یقرار م م خودکتحت ح

 یومت دارد و فرقکبر مادون خود ح يباالتر ۀاست و هر مرتب یآن عوالم مراتب ءاست و بر او بازا
ن مراتب از نفس مجرده در یکن ایولم ینک یومت نفس بر بدن و قوا مشاهده مکچنانچه در ح ندارد،

ت یاست در نهاف یضععالم نفوس  ءبالفعل نیست به طوري که بازا اکثر مردم بالقوه است، و
بل او قرار داده برایش ه خداوند در جِکه تصرّف در بدنش بیش از آن مقدار ک يضعف، به نحو

ت برسد، همانند یاتب به فعلاز آن مر یر بدن خودش. پس هرگاه بعضیممکن نیست تا چه رسد بر غ
توانند  یم(ع) ه یلّکت ی(ص) و صاحبان والء ایخاتم االنبهمانند  نآ ۀا همی(ع)، ء ایاول و ءایشتر انبیب

) ع(ء ایو اول ءایه از انبکعالم، همچنان ير اجزایدر سا نند وکشان هر طور بخواهند تصرّف یدر بدنها
 ،راندن زندهیو م ردن مردهک زندهو  ،داخل شدن در آتشراه رفتن بر آب و هوا،  ان و زمان،کم یط
 رکتوان من یتوا تر اخبار نمو ه به دلیل کثرت آنها ک يت شده به حدینها روایر ایو غ تایقلب ماهو 

به  یعیو اما تصرّف در بدن طب غیرمتواتره هستند.آنها  کت کت تمام آنها در مجموع شد اگرچه
ان و فوق عالم عقول و کشود و در عالم عرش داخل گردد فوق امان خارج کم امکه از حک ينحو
در معراج  (ص) خدا از رسول لیئاست: که جبر ت شدهیه رواکهمانطور  ن است.یمقرّب ۀیکمال
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سوختم با  یآمدم م یسر انگشت جلو م یک ةاگر به انداز لو دنوت امنلة الحرتقت عقب ماند و گفت:
ت است، یلّ در رسالت و نبوت و والکن است. پس آن از خواص خاتم یه او از عالم عقول مقرّبکنیا

نه  مرسل، و یبا او ندارد، نه نب یتکان شریا س درکچ یه هک(ص) است  ما امبریو آن از خواص پ
ت مخصوصه را از خواص او (ص) قرار یفکی با یه معراج جسمانکا و براي این است یخاتم اول

ست یست و میسر نین فوق آن متصور نکه از ممکاست  يت امریفکی چون معراج با این اند. داده
س و در کهر  يبرا ین غلبه به آسانیند، واکان بر بدن طبیعی غلبه که عالم فوق امک یمگر در وقت

 یبعضبر ه ک ی(ص) فقط دو مرتبه بود، در حال ینب يه معراج براکاند  ست. لذا گفتهیهر زمان میسر ن
و معراج به روح  نم.ک یه فرموده: من در هر شب هفتاد مرتبه عروج مک از عرفا نسبت داده شده

ه نماز معراج مؤمن است. که وارد شده کدهد، بل یم ياز مرتاضان رو یلیخ يه براکاست  يامر
تی، تا ببر پا نیاش و عبا بردوش و نعلیعیم: او (ص) به بدن طبییگو ین مقرّر گشت میه اکحال 

ه فوق کعرش  هاز آن ب وت و از آن به جبروت وکها، و از آن به مل المقدس و از آن به آسمان
ان بود و ک(ص) عقب ماند، چون از عالم ام از او )ع( لیئر جبرین سیان است عروج نمود و در اکام

کنند ه از آن تجاوز نمیکدارند  یاز مالیکه مقام معلوم یکمافوق امکان نداشت، چه هر  بر یراه
خرق آسمانها هم و  و آن معراج مگر دوبار براي او نبوده چنانچه که در اخبار است .بر خالف انسان

در عروج  ستین یشگفت از بدن او به دلیل غلبه ملکوت و کم ملکارتفاع ح د به علّتیآ یالزم نم
 اون یه عک یان در حالکم امکه حکبل کم ملکوت و جبروت، چون حکمل يبه سو یعیبدن طب

ل بسط ین از قبآرا یست زیب نیع او در معراج عجیثرت وقاکو  بوده است از او ساقط شده بود یباق
 يـَْومًا ِعْنَد رَّبَِك َكأَْلِف َسَنٍة ِممَّا تـَُعدُّونَ «فرمود:  یتعال يه خداکزمان. چنان رصدهر است با ق

و  150»َو ِإنَّ
 كاَن ِمْقدارُُه أَْلَف سَ   يف«ز فرموده: ین

ٍ
 یکقدر  زاءساعت از دهر در ا یکن یبنابر ا 151»َنٍة ِممَّا تـَُعدُّونيـَْوم

شود، و سخن گفتن  یا همانند پنجاه هزار ساعت میشود؛  یزمان هزار ساعت از زمان مساعت از 
 یعیاست نه به بدن طب (ع) یعل يبه سبب مقام علو حجابردن او از پشت کو دست دراز  )ع( یعل

(ع)  یدر آن عل انجام شده، از خواص او (ص) است و یعیبا بدن طب هکن یلت معراج بر ایفضو  وا
ن یاز او  ،الت مذکور استفصاست، و اخبار معراج و کیفیت آن و وقایع آن در م ردهکت نکشر

(ع) از  یر موسیاهللا بود، و س ءر او الی اهللا به اسرای(ع) چون س یص) بر موس( ما امبریلت پیه فضیآ
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 ت در نبی مایؤلت او و حصر رسئد بعد از میأبت از او به صورت تیؤنفی رجانب خودش بود و 
دن متحقّق شده بود یدن و دیقت شنیبه حق (ص) محمد یعنی شود. میلت او ظاهر سئ(ص) بدون م

ابد مگر یبصر او و این تحقق نمی نبود مگر يچ بصرینبود مگر سمع او و ه یچ سمعیه هک يبه نحو
ه کقت اسما و صفات یو بصر و این تحقق نیست مگر با تحقّق به حق با تحقق به حقیقت سمع

عنی به او این ی م،یانیاتمان بر او بنمایتا از آ »لُِنرِيَُه ِمْن آ}تِنا و« نمود. ینفع  یاز موس را آنها ةمشاهد
حقق شد و به حالتی رسید که هیچ سمع و بصري متآنها دات را نشان دادیم و آنها را دید پس بیآ

ِإنَُّه ُهَو «ه در حقّش گفته شود:کد یرس یبصرش بوده باشد پس به حالت ه او سمع وکنینبود مگر ا
ال از حال او ؤجواب است براي س ،همانا سمیع و بصیر است :قول اوآن، پس بنابر  »السَّميُع اْلَبصريُ 

د: بر یه فرماکاز دیدن چگونه بود؟  ه حال او بعدکه گفته شده باشد کا یگو .بعد از دیدن (ص)
ق شد. یآ را به خدا  »انّه«ر ین ضمیا حال بر این معنی مفیده است و مفسریات، اسما و صفات متحقّ

  »ه است.ین معنا از لحاظ لفظ خالف ظاهر آیاست الکن ا ریبص ع ویسم عنی خدایگردانند  یبر م

  حصولی علم
ک یک و آکادمیمتعارف که در علوم کالس یعلم یشناسم به روشیگردیباز م حال مجدداً
از لحاظ  ییاهکیکه ذکر آن در ابتدا رفت تفک یعلم یدر روش شناس شود. میمورد استفاده واقع 

. کندیم تیتبع ین علمیشد که از قوان وضکه معر یشرح علم اکتسابمطرح است.  علم و فن و هنر
فنون کم . ردیگیرفته شود فن شکل مگکار آنها ب ياجرا يبرا ییروشها ین علمیقوان ياگر بر مبنا

مثالً . ت کندیاثبات شده تبع یندارد که از قواعد علم یالتزام یاست ول یقواعد علم يش بر مبنایو ب
 یندارد که از قواعد علم یچ التزامیگر هنر است که هیطبقه د .ستیجدل فن است و علم ن مباحثه و

ش از یب .ندارد که دگرباره همان بوجود آورده شود ياو قاعدهشود  میکبار خلق ی. ت کندیتبع
ات یظنّ طبق آ یلّکبطور . استو گمان د ظن ومول ياتابع حس است به گونه، نکه تابع علم باشدیا

از  يزیهمانا گمان چ«د: یفرمایونس میدر اثبات حق ندارد. در سورة  یگاهیم جایرکح قرآن یصر
 یاز أغن یغنی( ِإنَّ الظَّنَّ ال يـُْغِين : «153اندفرمودهه ین آیدر شرح ا 152.»ردکحق را مشخّص نخواهد 

 ِمَن اْحلَقِّ َشْيئاً ست. ین یافکقت یحق كدر يگمان برا یعنیرد) کت یفاکن او شد و او را یعنه، جانش
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حال از آن است و معرفه آوردن  ِمَن اْحلَقِّ به است و ا مفعولی يـُْغِين صلۀ ِمَن اْحلَقِّ و  مفعول مطلق است
از افراد ظنّ، اگرچه  یه بعضکنیجنس است. به اعتبار ا يا برایاشاره به ظنّ سابق است  يا برایظنّ 
ه به کست یند. پس سزاوار نکیت نمیفاکاز حق  یبرد، ولیاست، صاحبش را به دارالعلم م یگاه

باشند ممدوح  يو علو یتاب و سنّت اگر عقلکها مستند به ها و ظنّن به گمانیتفا شود. بنابراکظن ا
 یست و اگر آن ظنون نفسیه به علم برساند سزاوار نکنیتوقّف در آنجا بدون ا یو خوب هستند ول

در دارد را  یفعل یعلوم اکتسابه اطالق کم آنچه یبخواهاگر ». باشد مذموم و بد است یسفل يویدن
و  يولوژیو ب یاضیر، یمیش، کیزیر فینظ یه و تجربیم علوم پایدهن طبقات علم و فن و هنر قرار یا

اند دهیرس ین علمیکه به قوان یعلوم انسان يهااز رشته یو برخ یمختلف مهندس يهاطب و رشته
ر آن در گروه اول یو نظا یو روانشناس یتیحقوق و علوم ترب، اقتصاد يهان رشتهرود ییهار رشتهینظ
فقه و اصول و مشابه در طبقه ، کالم، انیب، ير سخنورینظ ییهارشته. شوندیم يبندعلم طبقه یعنی

ث و مشابه در طبقه هنر یهنر و حد، خیتار، اتیر ادبیگر نظید يهاشوند و رشتهیم يفن طبقه بند
 دنشویده میکه علم نام ییزهایاز چ ياریج است بسیو برخالف آنچه در اصطالح را. رندیگیقرار م

در زمره فن و هنر قرار  یاکتساب يحوزو ینیمثالً علوم د .رندیگیمتعارف علم قرار نم يبنددر طبقه 
ا ی. ث و اخبار در طبقه هنر قرار دارندیرجال و احادالک فن است و علم ی(فقه) مثالً اصول  .دارند
ه کرد کح ید تصری. البته بادر هنر یدر فن و بخش یاز آن در علم قرار دارد و بخش یبخش يمعمار

ن یاند و اصوالً دگاه خود با ارزش و قابل استفادهین طبقات علوم و هنر و فنون در جایدام از اکهر
را  یحقید و حق هر ذینماین همۀ مراتب را با هم جمع میت دیه جامعکست، بلین طبقات نیا یناف

هم فن و هم هنر د. لذا هم علم و ینمایع مراتب میند و حفظ جمکیدر شأن خودش به او اعطاء م
  ن موجهند. ین منظر از لحاظ دیاز شناخت و عرفان هستند و از ا یهر سه مراتب

  حضوري علم

بشر  ییگرال سرشت تجربهین سه طبقه به دلین است که این بحث در ایبه هر حال هدف ما از ا
ه یآنها فرض يبرارند عمالً توسط بشر یگینم قرار ییگران تجربهیکه در ا ییهادهیف شده و پدیتعر

لذا طبقه . آنها کشف نشده است ین علمیجه قوانیش نشده و در نتیه آزمایساخته نشده و آن فرض
بر درك  یکه عامه سع باشدیم ییهال از ناشناختهکمتشفوق وجود دارد که  يبنددر طبقه يگرید
شدن قابل تجربه  یسادگبه ها همانند خود آنها ناشناخته ی. قواعد علمدنکنیا تجربه آن نمی و
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انجام  یمختلف وجود دارند که افعال و اعمال يدر کشورها يار گزارش شده که افرادیبسستند. ین
اد بوده و هست یز رآنقدها ن نمونهیتعداد ا. دنح دهید آنها را توضنتوانینم یدهند که قواعد علمیم

ار یدر ابتدا بس هادهین پدیاز ا ياریبس هرچند. قابل انکار نموده است ریرا غها دهین پدیکه وجود ا
االت ؤاز س يارینده به بسیتواند در آیدر اثر تکرار و تجربه باالخره علم متعارف م ینامأنوسند ول

 شف شدهک ین علمیقوانها همچنان فراتر از دهیاز آن پد ییبخشها یول .مرتبط با آنها پاسخ دهد
 ین هستیاست که خالق ا یار کسیدر اختها دهین پدیااز  ياریرفتار بسرا یز .درکخواهند عمل بشر 

یر مییرا تغها دهیپدشف شدة بشر آن کنسبت به علوم  يشتریعلم ب يمبنا ل خود و بریاست و بر م
  . دهد

اول العلم معرفة اجلبار و آخر العلم تفويض «ه: کرم ص منقول است که از رسول اکن اساس است یبر ا
 يگرداند ابتدایجهان را م یعیا برخالف قواعد طبیه بر وفق کشناختن آن جبار  یعنی 154».االمر اليه

 خليفة اo ر او را بهینجا اگر ضمیدر ا شود. میض یعلم است و در مرحلۀ آخر علم امر به او تفو
ش در مقام عرفان جبار قرار دارد و در کسلو يه او (ع) در ابتداکست یم دور از صحت نیبرگردان

ه جبر کلذا هم او خواهد بود  شود. میض یدر مقام جبار خواهد بود و امر به او تفو كسلو يانتها
  رد. یگیقرار م یعیاش فوق قواعد طباراده

هیخالف رو یعنیرمعمول یه چگونه خداوند به طرق غکن مطلب است یاء سراسر مملو از ایسورة انب
نمونه ن نجات داد. یذبکن و میاز دست ظالماء خود را ی(مصطلح) انب یمتعارف قابل قبول علم يها

تدبر  يکه برا 155دیفرمایم میدرباره حضرت ابراهن سوره یدر همم یرا قرآن کرداستانها ن یبارز ا
                                                                                                                                                                                        

 .61 صفحۀ. قم ر،کدارالف انتشارات المقدمات، جامع تابک امثله، شرح 154
 َو َلَقْد آتـَْينا ِإْبراهيَم ُرْشَدُه ِمْن قَـْبُل َو ُكنَّا بِِه عاِلمَني. ِإْذ قاَل ِألَبيِه َو قَـْوِمِه ما هِذِه التَّماثيلُ  .51- 73ات یم، آیسورة ابراه ١٥٥
ُتْم َو آgؤُُكْم يف  الَّيت ُتْم َهلا عاِكُفوَن. قاُلوا َوَجْدO آgَءO َهلا عاِبديَن. قاَل َلَقْد ُكْنُتْم أَنـْ بٍني. قاُلوا َأ ِجْئَتنا gِحلَْقِّ َأْم أَْنَت ِمَن َضالٍل مُ   أَنـْ

ذِلُكْم ِمَن الشَّاِهديَن. َو َ"oَِّ َألَكيَدنَّ َأْصناَمُكْم بـَْعَد َأْن   الالَِّعبَني. قاَل َبْل رَبُُّكْم َربُّ السَّماواِت َو اْألَْرِض الَّذي َفَطَرُهنَّ َو َأOَ َعلى
ُهْم ِإَلْيِه يـَْرِجُعوَن. قاُلوا َمْن فَـَعَل هذا ِ&ِهلَِتنا ِإنَُّه َلِمَن الظَّ تـَُولُّوا ُمْدِبريَن. َفَجعَ 

ْعنا فَـًىت َلُهْم ُجذاذًا ِإالَّ َكبريًا َهلُْم َلَعلَّ اِلمَني. قاُلوا َمسِ
َهُدوَن. قاُلوا َأ َأْنَت فَـَعْلَت هذا ِ&ِهلَِتنا } ِإْبراهيُم. قاَل َبْل فَـَعَلهُ  َأْعُنيِ النَّاِس َلَعلَُّهْم َيشْ   َيْذُكُرُهْم يُقاُل َلُه ِإْبراهيُم. قاُلوا فَْأُتوا بِِه َعلى

ُتُم الظَّاِلُموَن. مثَُّ ُنِكُسوا َعلى  َكبريُُهْم هذا َفْسَئُلوُهْم ِإْن كانُوا يـَْنِطُقوَن. فَـَرَجُعوا ِإىل ُفِسِهْم َفقاُلوا ِإنَُّكْم أَنـْ َت ما ُرُؤِسِهْم َلَقْد َعِلمْ   أَنـْ
ما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اoَِّ َأ َفال تـَْعِقُلوَن. هُؤالِء يـَْنِطُقوَن. قاَل َأ فَـَتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اoَِّ ما ال يـَْنَفُعُكْم َشْيئاً َو ال َيُضرُُّكْم. ُأفٍّ َلُكْم َو لِ 

ِإْبراهيَم. َو َأراُدوا بِِه َكْيدًا َفَجَعْلناُهُم   بـَْردًا َو َسالمًا َعلى  ْلنا } Oُر ُكوينقاُلوا َحّرُِقوُه َو اْنُصُروا آِهلََتُكْم ِإْن ُكْنُتْم فاِعلَني. قُـ 
ْكنا فيها لِْلعاَلمَني. َو َوَهْبنا َلُه ِإْسحاَق َو يـَْعُقوَب Oِفَلًة َو ُكالF َجَعْلنا  اْألَْخَسريَن. َو َجنَّْيناُه َو ُلوطًا ِإَىل اْألَْرِض الَّيت

َ
صاِحلَني. َو  gر

← 
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رشد او را همانا به ابراهیم  َو َلَقْد آتـَْينا ِإْبراهيَم ُرْشَدهُ : «156مینمائیر مکر آن ذیشتر آن را همراه با تفسیب
ْبُل ماالتش. کبه  ءل اهتدایه مناسب حال او باشد از قبک يا رشدیها و برهان هادادیم؛ در حجت ِمْن قـَ

م یآگاه بود عاِلمَني ِاْذ قالَ م یا به ابراهی، ما به رشد اوو َو ُكنَّا ِبِه .یا قبل از موسیقبل قرآن  از قبل یا از
به پدر و ِألَبيِه َو قـَْوِمِه ما هِذِه التَّماثيُل . »عاِلمنيَ «ا ی »آتـَْينا« يه گفت ظرف است براکآن وقت 

 يزیست؟ و آن صورت است و اغلب براي چیچ ،جمع تمثال با کسره است ن تماثیلیه اکقومش 
ُتْم َهلا عاِكُفوَن   الَّيته روح ندارد. کشود  یاستمال م ا ی »یعل« يمعنا به »الم«د یفکه شما بدان معتکأَنـْ

به  »یعل«حبس می شود. و با  ياست و به معنا يوف بدون واسطه متعدکرا عیت است، زیتقو يبرا
ت یتقو يبرا »الم«ن صورت باز یه در اکعبادت باشد  يمتضمن معناشود  میاقبال است، و  يمعنا

ما پدرانمان را بر آنها عبادت َوَجْدO آgَءO َهلا عاِبديَن  در جواب مانند اهل هر زمان گفتند: قاُلوااست. 
روند  یاز محسوس فراتر نم ،بر آنها یحس كمردم به جهت غالب بودن مدارهمانا  .میافتی کنندگان

ز از ییه از اول تمکخصوص در آنچه  نند، بهک یو در محسوس و در صحت آن و بطالن آن تامل نم
 کتمسرده و بدون حجت به آن کبه قبول  یاند، آن را تلقّ دهیپدران و مادران و بزرگان قوم د

 نند.کابراز  یلیه حجت و دلکنیردند، بدون اکد پدران یر تقلکتفا به ذکو لذا در جواب ا نند.ک یم
ار عبادت کمقصود ان یند، ولک یقت میه داللت بر طلب حقکاست  »ما«را اگر چه سؤال با لفظ یز

ه نقل که همانطور کبدان  را صحه بگذارد. ه عبادت براي آنکدادند  یم ید جوابیآن است، و با
 یهنگام ه مردم با آنان انس داشتند پسکبودند  یث و نوح، مردان صالحیآدم، ش ياین اوصیشده ب

انس مردم و رفع  ين برایاز صالح یپس بعض ه رحلت کردند به مردم حزن شدیدي وارد شد.ک
تمادي زمان و رده و با آن مأنوس شوند، با کارتشان یه زکحزنشان تماثیل آن صلحا را ساختند، 

آمد و به آنان گفت: پدران شما  بر آنها طانیش .اوالد و اوالد اوالد ماند يمردن پدران، تماثیل برا
ها  اند: آن تمثال و گفته. ب خوردندیردند، و به آنها و عبادت آنها فرک یها را عبادت م ن تمثالیا

شدند؛  یخود به آنها متوسل مج یردند و در حواک یارت میه آنها را زککواکب بود،  يها تمثال
جهت رد عبادت و  )ع(  میابراه قالَ  .منسوب است بر این بود ه به مهابادکعت عجم یچنانچه شر

ُتْم َو آgؤُُكْم يفد آنان گفت: یتقل شما و َضالٍل ُمبٍني قاُلوا َأ ِجْئَتنا gِْحلَقِّ َأْم أَْنَت ِمَن الالَِّعبَني   َلَقْد ُكْنُتْم أَنـْ

                                                                                                                                                                                         ←  
ْرياِت َو ِإقاَم الصَّالِة َو إيتاَء الزَّكا ًة يـَْهُدوَن @َِْمِرO َو َأْوَحْينا ِإَلْيِهْم ِفْعَل اخلَْ  ِة َو كانُوا َلنا عاِبديَن.َجَعْلناُهْم أَِئمَّ
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عنی راست میی ؟!ینک یعبه مالا می ییگو یم د. گفتند: به حقیا ار بودهکآش ینتان در گمراهپدرا
َبْل رَبُُّكْم ت در خدا گفت: یت آنها جهت حصر ربوبیار ربوبکبعد از ان قالَ ؟ کنیمی حگویی یا مزا

ه آنها را کن است یآسمانها و زمه پروردگار شما پروردگار کبلَربُّ السَّماواِت َو اْألَْرِض الَّذي َفَطَرُهنَّ 
ند، و ک ت آن یبر صحت ربوب بر عقد حمل ه داللتکرد کادا  يرا طور ياست. دعو دهیآفر

  َو َأOَ َعلى. داردداللت بر صحت عقد حمل (آنها را آفریده است) الَّذي َفَطَرُهنَّ ف محمول به یتوص
و از  يه جدکست بلین و لعب حمزااز ن گفتار من یان گواهم یعنی یو من بر اذِلُكْم ِمَن الشَّاِهديَن 

اي کنم یا در خفا کاري ه براي اصنام شما چارهکو به خدا َو َ"oَِّ َألَكيَدنَّ َأْصناَمُكْم م قلب است یصم
به  د یا مقیدستکّؤبعد از آنکه بروید حال مبـَْعَد َأْن تـَُولُّوا ُمْدِبريَن . به آنها کنم که مالیم آنها نباشد

. گفتهیاقبال و ادبار است و همچن يبه معنا »توليت«ه کنیاعتبار ا ن را پنهان از یاند: ا ن است توالّ
د براي یاند: روز ع و گفته رد.کد که آن را افشا ینفر از آنان نشن یکاصحاب نمرود، گفت، و جز 

ا یقرار دادند،  صناماالل بیت کاو را مو م با آنان خارج شود، ویه ابراهکت داشتند هآنان بود، و کرا
 يو بزرگ آنان برا کوچکپس  ه است، و از آنان تخلّف نمود.یم تمارض کرد چنانچه در آیابراه

 ست.کشه برگرفت و اصنام را شیشد و ت صنامخارج شدند، پس داخل بیت اال دشانی(مراسم) ع
 يمعنا است به »جذ«م اسم از یجگانه در  ات سهکبا حر »جذاذ«. کرد نهدمو آنها را مَفَجَعَلُهْم ُجذاذًا 

مگر بزرگشان یا در ِإالَّ َكبريًا َهلُْم  است. سره خوانده شدهکنجا با ضمه و یقطع و استیصال و در ا
 گهراو یا بز يد به سویشاَلَعلَُّهْم ِإَلْيِه  خت و خارج شد.یشه را به گردن او آویخلقتش یا در تعظیم و ت

ند، کم بپرسند، و آنان را بر جهلشان آگاه یستن آنها را از ابراهکام و شبازگردند و حال اصن يـَْرِجُعونَ 
جواب سؤال قاُلوا ست تا چه به عبادت. یه او قابل سؤال نکشوند  یممتنبه ا از بزرگه بپرسند آنگاه ی

افتند چه یسته کها برگشتند و آنها را ش بت يسو ه بهکه گفته شده: پس از آنکا یمقدر است، گو
اگر  است؟ ان ما انجام دادهیار را با خداکن یا یسکچه َمْن فـََعَل هذا ِ&ِهلَِتنا گفتند: گفت گفتند؟ پس 

خبر ِإنَُّه َلِمَن الظَّاِلمَني د وقف شود و اگر موصوله باشد قول او: ین جا بایه باشد در همیاستفهام »من«
ر گرفت. و مقصود یرا در تقد »فا«د یبا نکل ش است، ویه باشد پس آن جزایآن است، اگر شرط

بیه) قرار ن(ت استیمعرض قتل و س چه که آن را در ،نفس خویش است رظالم ب او ن است همانایا
ْعنا است.  ردهکان ما ظلم یا بر خدایداده،  ه قبل کنده، گفتند: ین گویعنی بعضی در جواب ایقاُلوا َمسِ
ًىت َيْذُكُرُهْم م یدیشن از این به او يُقاُل َلُه ِإْبراهيُم  .گیردو از آنها عیب می برد یرا م نام آنها یجوانفـَ

د، او را یاوریاو را جلو چشم مردم بَأْعُنيِ النَّاِس   فَْأتُوا ِبِه َعلىگفتند: قاُلوا شود،  یم گفته میابراه
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 از او شما يها دهیاهد شنتا مردم شَلَعلَُّهْم َيْشَهُدوَن بشناسند.  د تا او رایاوریمکشوف جلو چشم همه ب
ند پس شهادت به اقرار او کب فعلن یاقرار بر ا وه اکن گونه یا شهادت بر اقرار او دهند، بدیباشند، 
در  ،قاُلوا ردند.کپس آمدند و از او سؤال  نند.یعقوبت او را ببعذاب و د حاضر شوند و یا شایدهند 
 ار را باکن یتو ا اي ابراهیم آیاَأ أَْنَت فـََعْلَت هذا ِ&ِهلَِتنا } ِإْبراهيُم  اقرار گفتند: ردن او برکوادار 

َعَلُه َكبريُُهْم  ام ردهکار را نکن یگفت: من ا قالَ ؟ يردکان ما یخدا ا ها آن ر(بت) بزرگ آن هکبلَبْل فـَ
گر ابود وع موافق با جواب وقچون سؤال از فاعل است بعد از تحقق فعل مسلّم ال است. ردهک

ر یفعل از غ یر و نفیبک يتا اثبات فعل مسلّم برارد، که بزرگ آنها کبل »بل كبريهم فعل«گفت:  می
را این ید. زیه خواست فعل را مفروض ابراز نماکفعل را مقدم انداخت بدان جهت  یر باشد، ولیبک

ن یاست ا یفرض يایه مناسب قضاکمتداول در عرب و عجم است و آنچه  یفرض يایه از قضایقض
 ار را انجام دادهکن یه بزرگ آنها اکر این: بلیمینطور است. در تقده باشد یز فرضیه فعل نکاست 

 ست مگر ازین نکستن خدا ممکان هستند حقّ باشد. شیه آنها خداکد ییگو یه مکاست اگر آنچه 
ه کتفرّد به آنچه ند، چه کبش او را رده وک یت نفیر را از الوهیبزرگ غ خدا و نیز شایسته است

ِإْن كانُوا  ه مفروض است و شرط آن قول اوین قضیاند: ا گفتهند. و کیمالشان در آن است اقتضاء مک
ه دروغ باشد. کست یالزام است، و خبر دادن ن اند: مقصود از آن تعجیز و و گفته باشد. یميـَْنِطُقوَن 

َعَلُه اند: در  گفته د است. چرا ین از نظر لفظ و معنا بعیالم است و اک ءابتداَكبريُُهْم  ، وردکد وقف یبافـَ
اضمار ا یاز سؤال از فاعل و فاعل شود  میبالفعل  جواب و »فعله من فعله«شود:  ین میر چنیه تقدک

ار را انجام نداده و کن یبزرگشان ا ه کاست:  ت شدهیروا شود. میحذف  نه و مرجعیبدون قر بر آن
م سه دروغ یه ابراهکخبر نسبت داده شده  و در دانست وجه آن استاست اینکه می غ نگفتهودر

پادشاه جبار  یه وقتکدرباره ساره بود و قول او  »بل فعل كبريهم« و قول او» اين سقيم« قول او گفت:
عنی از همه آنها ی َفْسئَـُلوُهمْ  .او خواهر من است اش بود گفتو او زوجه ردیخواست او را بگ یم

به خدا نبودن تا به الزام و اقرار به عدم نطق کرد و امر  ندگویاگر سخن میِإْن كانُوا يـَْنِطُقوَن بپرسید 
 باشد. یا استهزا میالعقول به جهت موافقت با اعتقاد آنان،  يذو يرهاینند و آوردن ضمکآنها اقرار 
ُفِسِهْم   فـََرَجُعوا ِإىل (ع) برگرداندند و  میشان را از ابراهیها صورت یعنیآنگاه به خود رجوع کردند أَنـْ

شان رجوع کردند، و با عقولشان صدق گفتار او یشان به عقلهایها ا از عادتی ردند.کگر نگاه یدیکبه 
ُتُم الظَّاِلُموَن گفتند یا بعضی از آنان خطاب به همه گفتند:  َفقاُلوا ردند.ک كرا در همانا شما ِإنَُّكْم أَنـْ

قادر بر سخن  ند وکست ضرر را از خودش دفع یه قادر نک يزیت به چیظالم هستید در نسبت الوه
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ا یسته، که شک یسکا در قصد بد نسبت به یسته، که اصنام را شک یسکا در نسبت ظلم به ی ،ستین
من فعل هذا &هلتنا «د ییگو یه شما مکست همانطور یم ظالم نیو ابراه م، نه از اصنامیدر سؤال از ابراه

نفس منتقل شدند.  يها و هواها شان و عادتیها شان به نفسیها سپس از عقلمثَُّ  .»الظاملنيإنّه ملن 
ه به ینفوس تشب  آنان را در انصراف از عقول به عادات ،ر انداختندیشان به زیسرها ُرُؤِسِهمْ   ُنِكُسوا َعلى

ش را در باال قرار داده است و ین و پاهاییه و سرش را در پادکوس از استقامت شنه مکرده ک یسک
م یابراه ياَلَقْد َعِلْمَت گفتند:  یه مک یه آنها است، در حالیه حجت علکبه آنچه  ردندکاعتراف 

ه آنها ظالم کردند که اعتراف کپس از آن یعنی ند؛یگوینم ینها سخنیا ما هُؤالِء يـَْنِطُقونَ ه ک یدانست
ا یآ أَ گفت:  )ع(م یابراه قالَ  ه خود آنان بود.یه حجت علک يزیردند به چکم محاجه یهستند با ابراه

َفُعُكْم َشْيئاً د؟! ینک یا تعقّل نمید یدان ینم را  يزید جز خدا چیپرست یپس مفـَتَـْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اoَِّ ما ال يـَنـْ
عنی یَو ال َيُضرُُّكْم است.  ضا منصوب به نزع خافیرساند. او در محلّ مصدر  یبه شما نم یچ نفعیه هک

جلب  ه آنها قادر برکستند دانسته شد یه آنها قادر بر دفع ضرر از خودشان نکه دانسته شد کآن پس از
رساند و نه ضرر نفع می زند، نه یه نه حرف مک يزیچ و ستندیهم ن ریدفع ضرر نسبت به غ نفع و

معلوم  ساز آنهاه قبح دستکپس از آن، بر شماف اُُأفٍّ َلُكْم تواند باشد.  یرساند مستحقّ عبادت نم یم
و  رد.کشان ین نبود اظهار انزجار از آنان و از معبودهاکار قبح آن ممکآنان ان يه براک ينحو شد به

َو ِلما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اoَِّ َأ َفال تـَْعِقُلوَن . سازندیمظاهر  آن دلتنگی رابه انزجار است، و  ۀلمک »أفٍّ «
بعد از عاجز شدن از حجت چنانچه حال قاُلوا  د؟!ینک یا شما تعقّل نمید، آیپرست یر خدا میآنچه غاز 

 و شتم ،متوسل به قتل از حجت و علم به خطاهاي خودشان ه بعد از عجزکن است یاهل هر زمان هم
ه نمرود کنآبعد از  عنیید، یاو را بسوزان َحّرُِقوهُ گفتند:  شوندمی قیر و تفسیفکدات مثل تیر تهدیو سا

زاده کپاارانش یم و یفرمود: فرعون ابراه )ع(  و لذا صادق د.یرا بسوزان رد گفتند: اوکبا آنان مشورت 
مشورت ع  یموس ةاو با اصحابش دربار یبودند، وقتزاده کپاو اصحابش  ینبودند و فرعون موس

به  ینندگانکرا نگهدار و جمع و و برادرش اارجه و اخاه و ارسل يف املدائن حاشرين  رد گفتند:ک
به  یعنید یانندهکد اگر ینک ياریان خود را یخداو  َو اْنُصُروا آِهلََتُكْم ِإْن ُكْنُتْم فاِعلنيَ  شهرها بفرست

او  ياند: برا گفته د.ینک ياریان خود را یو خدا دیاو ناتوان ه شما در محاجهکد ینکن ظرن وگفتار ا
زم بخرند و یرد هک ت یاز مالش وص پس شد ض یه مرکاز آنان  يمرده ک ییردند تا جاکزم جمع یه

اندازند، از شدت یم را در آتش بیخواستند ابراه یوقت د.یخر یزم میرد و با آن هک یم یزن بافندگ
ق ین منجنیو آن اول ق راهنمایی کردیمنجن س آمد وآنها را بهیآن بروند ابل یکتوانستند نزد ینم آن
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آن  او را در یردند، وقتکآتش پرتاب  را در آن گذاشتند و او را در او پس شد.ه ساخته کبود 
آتش سرد باش؛ آتش اگرچه نسبت به ما جماد است خطاب  يم ایگفتبـَْرداً   قـُْلنا } Oُر ُكوينانداختند. 

و  َو َسالماً  است عاقل و شعور دار و مأمور یتعال ين آن نسبت به خداکست، لیح نیو امر به آن صح
لرزید تا سرد باش دندانهایش می كوين برداً : در خبر است که ابراهیم بعد از اینکه خدا گفت سالمت.
س سرد و کهمه  يآتش تا آخر االبد برا »ابراهيم یعل«گفت  ی؛ اگر نمسالمًا علی ابراهيم گفت و
ق یاو را در منجن ی: وقتو در خبر است سوزاند. یم را میرابراهیم و غیشد، لذا آتش ابراه یسالم م

م یابراه پس است؟ یا تو را با من حاجتیم آیا ابراهیرد و گفت: کل در هوا با او مالقات ینهادند جبرئ
آتش  ةن آمد و با او نشست و دربارییل پاین چرا، و جبرئیگفت: اما حاجت به تو نه، اما به رب العالم

د مانند یرد بایگ ییس خداکو گفت: هر م نظر انداختیابراه يگفت، نمرود به سو یاو سخن م با
از بزرگان اصحاب نمرود گفت: من به آتش دعا خواندم تا او را  یپس بزرگ ند.یم گزیابراه يخدا

مان آورد. یآن مرد خارج شد و او را سوزاند، پس لوط به او ا يسو از آتش به یه ستونکنسوزاند 
ه او پسر آزر است کد یآوردند، و نمرود فهم ش نمرودیرا پ )ع( میه ابراهکاست: پس از آن نقل شده

ار کن یپس گفت: ا يردکن پسر را از من پنهان یا و يردکانت یمن خ پس به آزر گفت: تو به
ن یز تو را واداشت امر ایگفت: چه چ پس به او م را فراخواندینمرود مادر ابراهپس  باشد. یمادرش م
ت یرع ۀمن مالحظ کمل يپس گفت: ا ند؟کب يارک نیان ما چنیتا با خدا ینکپنهان  من پسر را از

نسل را  شتن)ک( نی، ایشک یت خودت را میدم تو اوالد رعیگفت: چگونه؟! گفت: د ردم.کرا  تو
دهم تا او را ین باشد به او میند همک یه او طلب مکرا  یبرد؛ پس گفتم: اگر آن شخصاز بین می

ماند،  یم یما باق ين همان نباشد فرزند ما برایا ند و اگرک يشتن اوالد مردم خوددارکشد و از کب
وجه نسوزاندن  د.یآن زن را پسند يرأ ش. وکپس از اوالد مردم دست ب یافتینون به او دست کتو ا

 ۀغلب م؛ که ازیردکر آن اشاره یغ در ل ویاسرائ یبن  ه ما در اول سورهکرا آنست ع م یآتش ابراه
 کیشود و آتش مل یبرداشته م کم ملکح کوت بر ملکمل  ۀاست. بعد از غلب کوت بر ملکمل

آب و هوا بدون  سیر بر االرض و یه طکاست  هن غلبیاز هم »و«. سوزاندرا نمی یوتکجسم مل
ه ما کله کنند یو خواستند با او ح »َأراُدوا بِِه َكْيدًا َفَجَعْلناُهُم اْألَْخَسرينَ « شود. یغرق و سقوط واقع م

ن یخواستند نور خدا را در زم یه مکانجام دادند  يارکرا یز م.ین قرار دادیارترکانیآنان را از ز
و  م.یل خسران آنان قرار دادیم و دلیابراه آنان را حجت صدق  نند. پس غایت جهدکخاموش 

نند و مانع کد یم را از شهرشان تبعیه ابراهکرد کسوزاند نمرود امر  یدند آتش او را نمیه دک یهنگام
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مال  گفت: اگر م با آنان محاجه کرد ویواناتش را خارج کند. پس ابراهیه او اموال و حکنیا شوند از
 ن رفتهیه در شهر شما از بکمن است  شماست که عبارت از عمر حقّ من بر د پسیریوان مرا بگیح و

ه هر چه در شهر آنان کم یبر ابراه نمرود بردند، پس قضاوت کرد یخصومت به قاض است. و
م را که در یه عمر ابراهک ت آورده به آنها تسلیم کند و بر اصحاب نمرود قضاوت کرددس به

با مال و  د به آنها دستور داد تا مانع راه اویخبر رس پس به نمرود گردانند.بر به او شهرشان رفته بود
ن شما را فاسد یو گفت: اگر او در شهر شما بماند د. نندکواناتش نشوند و او را از شهر اخراج یح
ْكنا فيها ِلْلعاَلمَني   َو َجنَّْيناُه َو ُلوطًا ِإَىل اْألَْرِض الَّيت رساند. یان شما ضرر میرده و به خداک

َ
 لوط را او وgر
م. ینجات دادشام  يبه سو به زمینی که در آن بر عالمیان برکتش داده بودیم رساندیم یعنی آنها را

 و يویات دنکاند، پس بر از آن مبعوث شده ءایشتر انبیه بکست ن ایآن ا یت عمومکاند: بر گفته
َو َوَهْبنا َلُه . ن است از حیث نعم صوريیزماشرف بقاع است و آن  در عالم منتشر شده اخروي
َو م. یدیاد اسحاق را به او بخشیماندن در آنجا به مدت ز یشام و باق يپس از خروج به سوِإْسحاَق 

َو  باشد.  یل نفع مفمت و نیه و غنیچون نافله عط ،هیعقوب را اضافه بر آن از باب عطیو يـَْعُقوَب Oِفَلًة 
 Fَجَعْلنا صاِحلنيَ  ا دو نفر رایا سه یچهار ل کا یو همۀ آنها را  ُكال Oًة يـَْهُدوَن @َِْمِر صالح قرار  َو َجَعْلناُهْم أَِئمَّ
طان، نه به امر ینند نه با امر شک یت میا هداه به امر مکم یقرار داد یانیشوایآنان را از پ و میداد

مثل وحی به  م،یردک یبه آنان وحو َو َأْوَحْينا ِإلَْيِهْم از آن دو.  يزیت چکخودشان و نه به شرا
و بر َو ِإقاَم الصَّالِة  و انجام آن یکن يارهاکبه مطلق ِفْعَل اْخلَْرياِت  .بودند رسوالنمان چه آنان رسول

َو . ه در آن مقام قیام کندیه مضاف الکنیا ياز مصدر انداخت، برا را »تا« مخصوصاً پا داشتن نماز، و
رات جز یه اصالً خکرات است، بلیات اهم خکنماز و ز ه خصوصاًکات کو در دادن زإيتاَء الزَّكاِة 

و آنان َو كانُوا لَنا عاِبديَن  .بعد ذکر آنها به طور عموم کرد دوتصریح به آن  ست، لذایات نکنماز و ز
 یه آن روشنککه اشاره به مقام اخالص است  ◌ٰ يطان، نفس و هویر ما، از شیبندگان ما بودند نه غ

 .»ن استکیچشم سال

سرد و سالمت ع م یبه آتش دستور داده شد تا بر ابراهشود  میات فوق مالحظه یه از آکهمانطور 
 بها یآتش  بهد یم بایریرا بپذع م یتعبداً داستان حضرت ابراه اگرم ع را نسوزاند. یابراهباشد و آتش 

م ع از گوشت و پوست و استخوان نبوده یا ابراهی ا آن آتش نبوده ویم که یم ع شک کنیبدن ابراه
با مشاهده رفتار ! هوده فرمودهیب ياست و خداوند قصهیش نیب یا معاذاً باهللا داستان استعاره و مثالی
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خوابند یخورند و بر آتش میران و عراق که آتش میکردستان ا انشیدرو یا برخی يان هندیجوک
ن به یوکدر تز قصه نبوده و آتش یم ع نیت از آن دارد که داستان حضرت ابراهیسوزند حکایو نم

ست که همانطور که به او فرمان هم ه يگریبه فرمان دن حال یدر ع یقواعد خود است و سوزان ول
ناشناخته یقواعد علمتابع امر قائد است پس  یعیاگر قواعد طب. دهد نسوزانیفرمان م، داده بسوزان

افته یدست ن یو بشر هنوز به آن قواعد علم باشدیقائد م طۀ علمیو حار یکه در اختوجود دارد  يا
معلوم بالقوه تابع قواعد  یدر دست خداوند است و هستن علم، یاز ا یناشقدرت علم و ن یااست. 

و  ن استیزم يفه خداوند در رویز هست که او خلین يگریبالفعل تابع امر د یعلم متعارف است ول
 یم لفظ قلنا به معنیرکات فوق در قرآن یه در آکدارد. همانگونه  یز آگاهیبه قواعد ناشناخته بشر ن

ا اشاره به اسم اهللا یفۀ اهللا است و یه خلر قرآن اشاره بیدر تفاس» نا«ر یه ضمکم آمده است یما گفت
ر مفرد اشاره یه به آن با ضمکت یو نه ذات احدشود  میامل کر به انسان یه از آن تفسکاست 

  شود. می

ن یکه بشر مظهر ا ینیخالفت تکو یکیف شده است: ین به دوگونه تعریزم يبر رو یخالفت اله
را ان بشر یاز م يکه خداوند فرد است یفیلکا تی ینیا تدوی یحیگر خالفت تصریدو خالفت است 

یعمل م ینیوکن تحت قواعد خالفت تیوکدهد. قواعد تیمفه خود قرار ین بعنوان خلیزم يبر رو
انات امور را به دلخواه خود یجر ین علمیطۀ قوانیبشر با ابداعات و صناعات خود در ح یعنید. ینما
گر یمتعارف است. به عبارت د ین علمیمنطبق با همان قوان یرات همگیین تغیدهد. و ایر مییتغ

ن را دور بزند مگر در ین قوانیتواند ایعت است و بشر نمین طبیر موجودات تابع قوانیرفتار بشر و سا
ه کابد ییاز علم دست م ییهاطهیبه ح ین بشر فرد خاصیان همیدر م یند. ولکچارچوب آنها عمل 

فۀ ین فرد خلیگر اید. به عبارت دیشف شده بشر عمل نماک یعیقواعد طبتواند توسط آن مافوق یم
از علم  یارات و قدرتیجتاً اختیاز علم خود و نت یده لذا علومین قواعد را آفریه او اکاست  یسک

 ین شخص اولیااست.  یحیتصر ین در مقام خالفت الهکت متمین شخصیخود را هم به او داده. ا
حق دارد به آتش امر کند ه دارد ک یاز جهت علم و قدرت .باشدیصاحب امر م یعنیاالمر است 

ز قابل یین تمیام یقرآن کر . ازسوزاندیعت خلق شده خودش میآتش خودش به طب گرنهنسوزاند و
قرار  ینیوکدر مقابل خالفت ت یاله یو انتصاب یفیلکخالفت ت يخالفت به معنا 157استنباط است.

                                                                                                                                                                                        
یه چگونه عمل مکم یدم تا بنگرین بعد از آنها گردانیزم يآنگاه شما را در رو«د: یفرمایونس میسورة  14ۀ یدر آ 157

← 



 81  دگاه حکمتیعلم، اخالق، اقتصاد سبز از د یشناس روش

(در  یت خاصیفقط شخص یول هستند یالهفه ین) خلیوک(در ت ین معنیبشر به اع ابناء یجم .دارد
َو ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف « 159اند:فرموده ١٥٨سورة انعام 165ه ی. در شرح آاست یفه الهین) خلیتدو

سابق و  يهااز جمله یکیا حال است و معمول ی ُهَو َرّب ُكّل َشيءعطف است بر قول خدا  اْألَْرضِ 
ه آن کت او یت ربوبیفکیاست در  یانیر او، و بیغ یردن ربکار یار اختکان ياست برا يگریل دیتعل

 يهافهیه شما را خلکست ین یسکر او یاوست و نه غ یعنیق حصر است، یانعام به طر يحد اعال
ر قرار داده یبکن عالم ینان خود در زمیه او شما را جانشکن است ین قرار داده است. و مقصود ایزم

د و ینکد عمل یه هرطور بخواهکز و تصرّف در آن را به شما داده است یه قوه تمکن نحو یاست بد
رده کر ین عالم صغین در زمین شما را جانشیشما مباح ساخته است. و همچن يتصرّف در آن را برا

 يد قرار داده، براخو يه براکر و حشم کن ساخته است، و آنچه از لشکاست، و شما را در آن متم
ن یرده مسخر شما ساخته است. و اکخودش مسخّر  يه براکز قرار داده و آنها را همانطور یشما ن

  »رده است.که شما را بر مثال خودش خلق کت انعام است ینها

 یکه ین آیا 160»ن هستم.یزم يفه بر رویخل یکمن هر لحظه قرار دهندة : «دیفرمایم میرکقرآن 
                                                                                                                                                                                         ←  

نفر بعد است و مفهوم  یفه به معنینجا خلیه در اک. مثَُّ َجَعْلناُكْم َخالِئَف ِيف اْألَْرِض ِمْن بـَْعِدِهْم ِلَنْنظَُر َكْيَف تـَْعَمُلونَ د. ینک
ه با کرا  یسانکم او را و یپس نجات داد«ه فرمود: کونس است یسورة  73ۀ ین مفهوم در آیدارد. هم ینیوکخالفت ت

ْيناُه َو َمْن َمَعُه ِيف اْلُفْلِك َو َجَعْلناُهْم َخالِئفَ م. یان ساختینیشین پیگزیبودند و آنان را جا یشتکاو در  ست و فرمود: او . فَـَنجَّ
). و 39ۀ ی(سورة فاطر آ  ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف ِيف اْألَْرضِ رد: کان ینیشین پیگزین جایزم يه شما را در روک یسک

  َو اذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلفاَء ِمْن بـَْعِد قَـْوِم ُنوحٍ ن قوم نوح ساخت، یگزیه شما را جاک ید آن زمانیریفرمود: در نظر بگ
َو اذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم رد، کن یگزیه شما را بعد از قوم عاد جاکد آن زمان را یاوری) و در نظر ب69ۀ یاعراف، آ(سورة 

ه کمستمر است  یفیلکز همراه با استمرار خالفت تین ینیوکن خالفت تی) و ا74ۀ ی(سوره اعراف آ ُخَلفاَء ِمْن بـَْعِد عاِد،
 )62ۀ ی(سورة نمل، آ  َو َجيَْعُلُكْم ُخَلفاَء اْألَْرضِ ، »سازدیان مینیشین پیگزین جایشما را در زم«فرمود: 

ه شما را ک ییه قبل) اوست خداید بگو (از آیفرمایه مکرم ص است کخطاب به رسول ا 165ه یدر سورة انعام، آ 158
َجَعَلُكْم َخالِئَف اْألَْرِض َو رََفَع بـَْعَضُكْم . َو ُهَو الَِّذي داد يبرتر یگر به درجاتیرا بر بعض د یرد و بعضکن یفگان زمیخل

  . فَـْوَق بـَْعٍض َدرَجاتٍ 
و  یاضیاهللا رترجمه حشمت مقامات العبادة. یان السعادة فی، بيگناباد یدختیحاج مالّ سلطانمحمد بحضرت  159

 5، ج 228 -229صص    ، تهران1377، ی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیمحمدآقا رضاخان
 ترجمه.

 ِإّينِ جاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفًة. ، 30ۀ یسورة بقره آ 160
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د به دوام و استمرار جعل یات مفکن نیا يه هردوکباشد یصفت مشبهه م جاِعلٌ ه است و یجملۀ اسم
ن را برعهده یۀ زمیلّکه خالفت کا اولواالمر است یا رسول یفه ین خلیو ا ن دارند.یزم يفه بر رویخل

اهللا در فۀ یآدم ع به آنها است و در آن هنگام او تنها خل یه در معرّفکه خطاب به مالئین آیدارد. ا
از اذن و  ییهاجاد رشتهیگران باعث ایصادره و منتشره از آدم ع به د يهان قرار داده شد. اذنیزم

و  یهر قوم ينده هستند و براکن پرایدر تمام زم یه خلفاء الهکد ین گردیزم يصاحبان اجازه بر رو
 یرسول یهر امت يبرا«و  161»هست يهاد یهر قوم يبرا«ه فرمود: کو رسول قرار داد  يهاد یامت

اسالم ص و  ین خالئف رسول گرامینت این و خاتم و زین خالئف در زمیا 163و افضل 162»هست
نان رشتۀ اذن آن حضرت از آدم ع به خاتم ص و از خاتم ص به قائم حضرت صاحب العصر یجانش

ن یود. و ابوده و هستند و خواهند ب یفه الهیخل یرسکو زنده و مستقر بر  یح یوالزّمان در هر زمان
یل مکه توسط خداوند و به دست صاحبان اذن او شکر بلییخالفت نه قابل غصب است و نه قابل تغ

  رد. یگ

همۀ  ين است برایزم يخداوند بر رو یفیلکن تیم و جانشکنده و حایه نماکفه ین خلیبه هرحال ا
داود ما تو را  يا«د: یفرمایه مکمردم جهان قرار داده شده. در سورة ص خطاب به داود ع است 

ه به داود ع ک يه دستورین آیدر ا 164».نکم کن مردم به حق حیم پس بین قرار دادیزم يفۀ رویخل
ت یمکح یومت و هم به معنکت و حیمکحا یه هم به معنکردن است کم کدستور حشود  میداده 

ص یداود ع تخصروان یا پین یا مردم قرار داده شده و به مسلمیدارد و ظرف آن ناس  یهر دو معن
ومت کم و مردم جهان تحت حین قرار دادیزم يم بر مردم روکداود تو را حا يا یعنیافته است. ین

ه ین آین. با توجه به اکت یمکن و حکم کن و حکومت کتو قرار دارند و در مورد آنها به حق ح
  .دارندقرار  یفۀ الهیتحت خالفت خل نیزممردم 

                                                                                                                                                                                        
 َو ِلُكّلِ قَـْوٍم هاٍد.، 7ۀ یسورة رعد آ 161
 .  َو ِلُكّلِ أُمٍَّة َرُسولٌ ، 47ه یونس آیسورة  162
ه شما را ک ییقبل) اوست خداه ید بگو (از آیفرمایه مکرم ص است کخطاب به رسول ا 165ه یدر سورة انعام، آ 163
. َو ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف اْألَْرِض َو رََفَع بـَْعَضُكْم داد يبرتر یگر به درجاتیرا بر بعض د یرد و بعضکن یفگان زمیخل

 .  فَـْوَق بـَْعٍض َدرَجاتٍ 
 . ْم بـَْنيَ النَّاِس gِحلَْقِ } داُوُد ِإOَّ َجَعْلناَك َخِليَفًة ِيف اْألَْرِض فَاْحكُ  ،26ۀ یسورة ص، آ 164
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 165ردند.کرد و آنها قبول اطاعت کن امر به اطاعت یآسمان و زم ن عالم بهیخداوند پس از خلقت ا
 یه هستیلکگر یاست. به عبارت د یعت توسط هستین اطاعت مفهوم قبول قاعده و قانون طبیا

و  يو جار ياتش در تمام ذرات سارین قانون با تمام جزئینند. اکقانون عمل  یکه طبق کرفتند یپذ
 شود. میض قائل نیتبع يچ موجودیدارد و نسبت به ه يمتناظر م است و بر تمام موجودات اثرکحا
جدا از  یعنی 166رسد.یم یه به من وحکهستم مثل شما  يد: من بشریفرمایرم ص مکامبر ایپ یحتّ

شف شده و در ک یعیرسد من هم مثل شما هستم و تابع قواعد طبیبه من م یه وحک یآن بخش
  ه خداوند مقرر فرموده است. کدست شما هستم 

ه به آدم سجده کمدبرة عالم هستند امر فرمود  يه به مفهوم قواکه که مالئیلکز به یهنگام خلق آدم ن
ردند. اگر آدم را کت نیا تبعیسجده  یکیروها بجز یرند. و همۀ نیمسخّر آدم قرار بگ یعنی 167نند،ک

ن قادر به مسخّر یوکه بشر بالقوه و در تکرساند ین مفهوم را میم ایریت بگیبه عنوان مظهر بشر
م مفهوم یخداوند بدان یفۀ انتصابین عالم است و اگر آدم را بعنوان خلیمدبرة ا يروهایردن قوا و نک
      ه بالفعل مسخّر ارادة او باشند.کمدبرة عالم امر فرمود  يروهایه خداوند به تمام نکن است یه ایآ

 يخدا بر رو یباق یعنیخوانند یم بقية اo يف االرضبا اسم  یه را گاهیفیتکل هیصاحب خالفت کل
 ار عالم را دارد و فارغ از عهد ویاخت یعنیخوانند یصاحب االمر و العصر و الزمان م ین و گاهیزم

ن خلق امام است و باطنش بر یظاهرش در ب یعنی خوانندیامام االنس و الجان م یزمان است و گاه
دانشمندان بر « 168:سندینویم یتین شخصیدر شرح چن ینیت اهللا خمیآ. شوا استیام و پجان عالم ام
و اوصاف  یتعال يه دانش آنان در رابطه با شناخت خداکهستند  یقسم دانشمندان یکسه قسمند. 

ه معرفت کهستند  یسانکنان یندارند. ا یعلم ینسبت به اوامر حضرت حق تعال یجالل اوست ول
ات جمال آن یا و تجلیبرکشده و غرق در مشاهده انوار جالل  یآنان مستول يهابر دل یتعال يخدا

                                                                                                                                                                                        
َنا طَ ، 11 ۀیآ فصلت سورة 165  ُدَخاٌن فَـَقاَل َهلَا َوِلْألَْرِض ِاْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها قَاَلَتا أَتـَيـْ

َ
 .ائِِعنيَ مثَُّ اْستَـَوى ِإَىل السََّماء َوِهي

َا َأOَ َبَشٌر . 110 ۀیهف، آک، سورة 6 ۀیآ فصلت سورة 166  ّمِثْـُلُكْم يُوَحى ِإَيلَّ.ُقْل ِإمنَّ
َ ملَْ َيُكن ّمَِن السَّاِجِديَن. .11 ۀیآ اعراف، سورة 167

آنگاه به فرشتگان  مثَُّ قـُْلَنا لِْلَمآلِئَكِة اْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا ِإالَّ ِإبِْليس
 نندگان نبود.ک ه از سجدهکس یردند جز ابلکد پس [همه] سجده ینکم براى آدم سجده یگفت
رجاء، چاپ سوم مهر  یز نشر فرهنگک، مريترجمه احمد فهر ،ینیو امام خم ید ثانیدگاه شهیم و تعلّم از دیتعل 168

 .17، ص 1363
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ام به مقدار کست و از علم احیام بپردازند نکه بتوانند به علم و احک ینان را فراغتیحضرتند. ا
ن طائفه را عالم یگذرانند. ا یه اوقات را به حضور و مشاهده میرند و بقیگیضرورت خودشان فرا م

و یکاو را ن یو اوامر و نواه یام الهکه احکهستند  یسانکقسم دوم  م.یخوانیر عالم بامراهللا میباهللا و غ
و  یاز اسرار جالل اله یاند ولام آن را فرا گرفتهکعت و دقائق احیاند و حالل و حرام شرفرا گرفته

ن طائفه را عالم یست. ایدانند خدا چیاطالع هستند. و نمیات اسما و صفات بیانوار جمال و تجل
نان در یمندند. اه از هر دو علم بهرهکهستند  ینامند. قسم سوم دانشمندانیر عالم باهللا میبامراهللا و غ

یمرز م يبا جذبه حب متوجه آن سو یاند. گاهجهان معقول و عالم محسوسات نشسته كمرز مشتر
زه شفقت و رحمت در یبا انگ یزند. گاهپردایبه مشاهده جمال و جالل م یشوند و در حضرت ربوب

ن یدهند، و ایار بندگان خدا قرار میرا در اخت يمرزبرون يامهایمرز با خلق خدا هستند و پ ين سویا
ان خلق خدا هستند آنچنان یبازگشتند در م یاز محضر اله ینامند وقتیاهللا متیمش یاشخاص را گاه

ند و به ینشیبا پروردگار خود به خلوت م یو وقت شناسندیخدا را نم یه گوئکزند یآمیبا آنان در م
شناسند. یگر را نمیچ کس دیاند و هدهیان بریاز همه جهان و جهان یاد او و در خدمت او باشند گوئی
ز که از رسول خدا ص نقل شده است به سه گروه ین یتین. در روایقین و صدین است راه مرسلیا

 یهائن سه گروه را نشانهیک از ای. هر خالط احلکما و جالس الکرباسائل العلما و اشاره شده است، 
توان آنان را شناخت. اما عالم بامراهللا چه بسا که زبانش مترنّم به ذکر یله آن نشانه میاست که بوس

ترسد. در یاز پرودگار نم یترسد ولیاز خلق خدا م اد خدا غافل است.یخداست اما دلش از 
شرم و  یتعال يدر باطن و خلوت از خدا یکند ولیا میو حشود  میصورت ظاهر از مردم شرمنده 

اد یز همراه به یعالم باهللا ذاکر است اما اگر زبانش به ذکر خدا مشغول است دل ناما  ا ندارد.یح
د از آن است که اوست نه آنکه تنها زبان به ذکر و دل غافل باشد. خائف است اما اگر خوف دار

ا یدر وجود او باشد. عالم باهللا ح یت و سرکشیشود نه آنکه خوف معص يدیدش بدل به نومیمبادا ام
کند یا میدهد بلکه حیاست که در ظاهر انجام م یا و شرم از کارهائیا و شرم او نه حیکند اما حیم

عالم باهللا و به امر اهللا را اما  ترسان است. ابد. عالم باهللا دائماًییکه چه بسا بر دل او راه م یاز خطورات
ذاکر و خائف و  یعنیعالم باهللا گفته شد.  ياست که برا یهائشش نشان است. سه نشان همان نشانه

ان عالم یباشد. اول آنکه در حد مشترك میگر مخصوص خودش میبودن و سه عالمت د ییمستح
سوم آنکه گروه اول و دوم از  شود. میلمانان مس یند. دوم آنکه مربینشیب و جهان شهادت میغ

 یبدر و گاه ید است و عالم باهللا مانند ماه است که گاهیازمندند. پس او همانند خورشیعلما به او ن
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  :رازیهالل است و به قول عارف ش

  ستیخ و زاهد گاه هست وگاه نیورنه لطف ش            ر خراباتم که لطفش دائم استیبنده پ

   »شوند.یم منداو بهره گران از نوریسوزد و دیاست که خود م یباهللا همچون چراغاما عالم 

ن است و همان اسم اعظم یزم يبر رو خليفة اoهمان  »عالم باهللا و بامراهللا«شان یا يهابر اساس واژه
ه او ظهور ذات در اسم است و کت مطلق از آن اوست یمکامل است و حاکاست و همان انسان 

ل 169.ت متعلّق به اوستیمکحا و کم  
                                                                                                                                                                                        

اجلزء السادس و العشرون. تتمة كتاب اإلمامة، تتمة أبواب عالمات اإلمام و صفاته و شرائطه و  ١-٨صص:  ٢٦حباراألنوار ج:  ١٦٩
 -Q١در يف معرفتهم صلوات هللا عليهم 4لنورانية و فيه ذكر مجل من فضائلهم ع.  -١٤ينبغي أن ينسب إليه و ما ال ينبغي. 4ب 

أنه رأى يف كتاب عتيق، مجعه بعض حمدثي أصحابنا يف فضائل أمري املؤمنني ع هذا اخلرب و وجدته أيضا يف  أقول ذكر والدي رمحه هللا 
كتاب عتيق مشتمل على أخبار كثرية قال روي عن حمّمد بن صدقة أنه قال سأل أبو ذر الغفاري سلمان الفارسي رضي هللا عنهما & 

4لنورانية قال & جندب فامض بنا حىت نسأله عن ذلك قال فأتيناه فلم جنده قال فانتظرQه  أ4 عبد هللا ما معرفة اإلمام أمري املؤمنني ع
حىت جاء قال صلوات هللا عليه ما جاء بكما قاال جئناك & أمري املؤمنني نسألك عن معرفتك 4لنورانية قال صلوات هللا عليه مرحبا 

ن ذلك الواجب على كل مؤمن و مؤمنة مث قال صلوات هللا عليه & سلمان و بكما من وليني متعاهدين لدينه لستما مبقصرين لعمري إ
قد & جندب قاال لبيك & أمري املؤمنني قال ع إنه ال يستكمل أحد اإلميان حىت يعرفين كنه معرفيت 4لنورانية فإذا عرفين 2ذه املعرفة ف

ا و من قصر عن معرفة ذلك فهو شاك و مر7ب & سلمان و & امتحن هللا قلبه لإلميان و شرح صدره لإلسالم و صار عارفا مستبصر 
جندب قاال لبيك & أمري املؤمنني قال ع معرفيت 4لنورانية معرفة هللا عز و جل و معرفة هللا عز و جل معرفيت 4لنورانية و هو الدين 

 َني َلُه الّدِيَن ُحَنفاَء َو يُِقيُموا الصَّالَة َو يـُْؤُتوا الزَّكاَة َو ذِلَك ِديُن اْلَقّيَِمةِ َو ما ُأِمُروا ِإالَّ ِليَـْعُبُدوا اoََّ ُخمِْلصِ اخلالص الذي قال هللا تعاىل 
فمن أقام والييت فقد أقام الصالة و إقامة  يُِقيُموَن الصَّالةَ يقول ما أمروا إال بنبوة حمّمد ص و هو الدين احلنيفية احملّمدية السمحة و قوله 

ال حيتمله إال ملك مقرب أو نيب مرسل أو عبد مؤمن امتحن هللا قلبه لإلميان فامللك إذا مل يكن مقر4 مل حيتمله والييت صعب مستصعب 
ىت أعرفه و النيب إذا مل يكن مرسال مل حيتمله و املؤمن إذا مل يكن ممتحنا مل حيتمله قلت & أمري املؤمنني من املؤمن و ما 0ايته و ما حده ح

ء إال شرح صدره لقبوله و مل  هللا قلت لبيك & أخا رسول هللا قال املؤمن املمتحن هو الذي ال يرد من أمرQ إليه شيقال ع & أ4 عبد 
ون  يشك و مل يرتب اعلم & أ4 ذر أQ عبد هللا عز و جل و خليفته على عباده ال جتعلوQ أر44 و قولوا يف فضلنا ما شئتم فإنكم ال تبلغ

ايته فإن هللا عز و جل قد أعطاQ أكرب و أعظم مما يصفه و أصفكم أو خيطر على قلب أحدكم فإذا عرفتموQ هكذا كنه ما فينا و ال 0
فأنتم املؤمنون قال سلمان قلت & أخا رسول هللا و من أقام الصالة أقام واليتك قال نعم & سلمان تصديق ذلك قوله تعاىل يف الكتاب 

ا َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اْخلاِشِعنيَ العزيز َو اْسَتِعيُنوا gِلصَّْربِ  َّkفالصرب رسول هللا ص و الصالة إقامة والييت فمنها قال هللا تعاىل   َو الصَّالِة َو ِإ
ٌة و مل يقل و إ0ما لكبرية ألن الوالية كبرية محلها إال على اخلاشعني و اخلاشعون هم الشيعة املستبصرون و ذلك

َ
ا َلَكِبري ن أهل أل َو ِإ0َّ

األقاويل من املرجئة و القدرية و اخلوارج و غريهم من الناصبية يقرون حملّمد ص ليس بينهم خالف و هم خمتلفون يف والييت منكرون 
ا َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اْخلاِشِعنيَ لذلك جاحدون 2ا إال القليل و هم الذين وصفهم هللا يف كتابه العزيز فقال  َّkىل يف موضع و قال هللا تعا ِإ

فالقصر حمّمد و البئر املعطلة والييت  َو بِْئٍر ُمَعطََّلٍة َو َقْصٍر َمِشيدٍ آخر يف كتابه العزيز يف نبوة حمّمد ص و يف والييت فقال عز و جل 
سل و هو إمام عطلوها و جحدوها و من مل يقر بوالييت مل ينفعه اإلقرار بنبوة حمّمد ص إال أ0ما مقروQن و ذلك أن النيب ص نيب مر 

← 
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اخللق و علي من بعده إمام اخللق و وصي حمّمد ص كما قال له النيب ص أنت مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي و أولنا 

سأبني ذلك و  َو ذِلَك ِديُن اْلَقّيَِمةِ حمّمد و أوسطنا حمّمد و آخرQ حمّمد فمن استكمل معرفيت فهو على الدين القيم كما قال هللا تعاىل 
ز بعون هللا و توفيقه & سلمان و & جندب قاال لبيك & أمري املؤمنني صلوات هللا عليك قال كنت أQ و حمّمد نورا واحدا من نور هللا ع

و جل فأمر هللا تبارك و تعاىل ذلك النور أن يشق فقال للنصف كن حمّمدا و قال للنصف كن عليا فمنها قال رسول هللا ص علي مين و 
أQ من علي و ال يؤدي عين إال علي و قد وجه أ4 بكر برباءة إىل مكة فنزل جربئيل ع فقال & حمّمد قال لبيك قال إن هللا mمرك أن 
تؤديها أنت أو رجل عنك فوجهين يف اسرتداد أيب بكر فرددته فوجد يف نفسه و قال & رسول هللا أ نزل يف القرآن قال ال و لكن ال 

و علي & سلمان و & جندب قاال لبيك & أخا رسول هللا قال ع من ال يصلح حلمل صحيفة يؤديها عن رسول هللا ص  يؤدي إال أQ أ
كيف يصلح لإلمامة & سلمان و & جندب فأQ و رسول هللا ص كنا نورا واحدا صار رسول هللا ص حمّمد املصطفى و صرت أQ وصيه 

صامت و إنه ال بد يف كل عصر من األعصار أن يكون فيه Qطق و صامت & سلمان صار املرتضى و صار حمّمد الناطق و صرت أQ ال
ا أَْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُكّلِ قَـْوٍم هادٍ حمّمد املنذر و صرت أQ اهلادي و ذلك قوله عز و جل  ُ يـَْعَلُم ما  فرسول هللا ص املنذر و أQ اهلادي ِإمنَّ َّoا

 َو ما تَغِ   َحتِْمُل ُكلُّ أُْنثى
ْ
ُ اْلَغْيِب َو الشَّهاَدِة اْلَكِبُري اْلُمَتعاِل َسواٌء ِمْنُكْم َمْن  يُض اْألَْرحاُم َو ما تـَْزداُد َو ُكلُّ َشي ٍء ِعْنَدُه ِمبِْقداٍر عاِمل

ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه َو ِمْن َخْلِفِه َحيَْفُظونَُه ِمْن َأْمِر اoَِّ  َأَسرَّ اْلَقْوَل َو َمْن َجَهَر ِبِه َو َمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف gِللَّْيِل َو ساِرٌب gِلنَّهاِر َلُه ُمَعقِّباتٌ 
 Qصاحب النشر و صار حمّمد صاحب اجلنة و صرت أ Qقال فضرب ع بيده على أخرى و قال صار حمّمد صاحب اجلمع و صرت أ

حب اهلدة و أQ صاحب اللوح احملفوظ صاحب النار أقول هلا خذي هذا و ذري هذا و صار حمّمد ص صاحب الرجفة و صرت أQ صا
و صار حمّمد ن َو اْلَقَلِم و صار حمّمد  يس َو اْلُقْرآِن اْحلَِكيمِ أهلمين هللا عز و جل علم ما فيه نعم & سلمان و & جندب و صار حمّمد 

َزْلنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن ِلَتْشقىطه  ملعجزات و اآل&ت و صار حمّمد خامت النبيني و صار حمّمد صاحب الدالالت و صرت أQ صاحب ا  ما أَنـْ
و ال أحد اختلف إال يف والييت و صار حمّمد  الَِّذي ُهْم ِفيِه ُخمَْتِلُفونَ و صرت أQ خامت الوصيني و أQ الصراط املستقيم و أQ النبأ العظيم 

يـُْلِقي لنيب ص قال هللا عز و جل صاحب الدعوة و صرت أQ صاحب السيف و صار حمّمد نبيا مرسال و صرت أQ صاحب أمر ا
و هو روح هللا ال يعطيه و ال يلقي هذا الروح إال على ملك مقرب أو نيب مرسل أو وصي  َمْن َيشاُء ِمْن ِعباِدهِ   الرُّوَح ِمْن َأْمرِِه َعلى

ا كان و ما يكون و سار من املشرق منتجب فمن أعطاه هللا هذا الروح فقد أ4نه من الّناس و فوض إليه القدرة و أحيا املوتى و علم مب
إىل املغرب و من املغرب إىل املشرق يف حلظة عني و علم ما يف الضمائر و القلوب و علم ما يف السماوات و األرض & سلمان و & 

ُلوا عَ جندب و صار حمّمد الذكر الذي قال هللا عز و  ُ ِإَلْيُكْم ِذْكرًا َرُسوًال يـَتـْ َّoَزَل ا إين أعطيت علم املنا& و  َلْيُكْم آ}ِت اoَِّ جل َقْد أَنـْ
البال& و فصل اخلطاب و استودعت علم القرآن و ما هو كائن إىل يوم القيامة و حمّمد ص أقام احلجة حجة للناس و صرت أQ حجة 

سلمان و & جندب قاال لبيك &  هللا عز و جل جعل هللا يل ما مل جيعل ألحد من األولني و اآلخرين ال لنيب مرسل و ال مللك مقرب &
أمري املؤمنني قال ع أQ الذي محلت نوحا يف السفينة #مر ريب و أQ الذي أخرجت يونس من بطن احلوت Cذن ريب و أQ الذي جاوزت 

يو0ا و غرست مبوسى بن عمران البحر #مر ريب و أQ الذي أخرجت إبراهيم من النار Cذن ريب و أQ الذي أجريت أ0ارها و فجرت ع
أشجارها Cذن ريب و أQ عذاب يوم الظلة و أQ املنادي من مكان قريب قد مسعه الثقالن اجلن و اإلنس و فهمه قوم إين ألمسع كل قوم 

سلمان و اجلبارين و املنافقني بلغاqم و أQ اخلضر عامل موسى و أQ معلم سليمان بن داود و أQ ذو القرنني و أQ قدرة هللا عز و جل & 
نَـُهما بـَْرزٌَخ ال يـَْبِغيانِ & جندب أQ حمّمد و حمّمد أQ و أQ من حمّمد و حمّمد مين قال هللا تعاىل  & سلمان و &  َمَرَج اْلَبْحَرْيِن يـَْلَتِقياِن بـَيـْ

لمان و & جندب قاال لبيك صلوات جندب قاال لبيك & أمري املؤمنني قال إن ميتنا مل ميت و غائبنا مل يغب و إن قتالQ لن يقتلوا & س
هللا عليك قال ع أQ أمري كل مؤمن و مؤمنة ممن مضى و ممن بقي و أيدت بروح العظمة و إمنا أQ عبد من عبيد هللا ال تسموQ أر44 و 

و دالئله و حجج هللا و  قولوا يف فضلنا ما شئتم فإنكم لن تبلغوا من فضلنا كنه ما جعله هللا لنا و ال معشار العشر ألQ آ&ت هللا
اQ خلفاؤه و أمناؤه و أئمته و وجه هللا و عني هللا و لسان هللا بنا يعذب هللا عباده و بنا يثيب و من بني خلقه طهرQ و اختارQ و اصطف

← 
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ه نزد کش از آنچه یب یو علم یعید تا براساس قواعد طبیاراده نماتواند یمبالفعل  یتین شخصیلذا چن
در آمار و به صورت  ینیبشیپ يدر حال حاضر روشهار دهد. ییع را تغیاست وقوع وقا یبشر فعل
، 173یسنججرم، 172یسنججامعه، 171یسنجطیمح، 170یر اقتصادسنجینظ ییهادر رشته یتخصص

 ياریم بسینیبیم یشرفت کرده ولیار پیو مشابه آن بس 176یهواسنج، 175یسنجروان، 174یسنجستیز
و محاسبات  یاضیو ابزار ر یلیتحل يهايلوژدواقسام مت انواع و يریبا بکارگها ینیبشین پیاز ا
ج را ینتا يفاصله اعتماددر ها ن روشیالبته پرواضح است که ا. شوندیجه غلط میوتر دچار نتیکامپ

با ها ینیبشیافتد که پیم اتفاق اریبس یکنند ولیم ینیبشیقابل قبول پ يبا احتمالها ياز لحاظ آمار

                                                                                                                                                                                         ←  
& أمري املؤمنني و لو قال قائل مل و كيف و فيم لكفر و أشرك ألنه ال يسأل عما يفعل و هم يسألون & سلمان و & جندب قاال لبيك 

صلوات هللا عليك قال ع من آمن مبا قلت و صدق مبا بينت و فسرت و شرحت و أوضحت و نورت و برهنت فهو مؤمن ممتحن 
امتحن هللا قلبه لإلميان و شرح صدره لإلسالم و هو عارف مستبصر قد انتهى و بلغ و كمل و من شك و عند و جحد و وقف و 

Q ذن حتري و ار7ب فهو مقصر وC أحيي و أميت Qصب & سلمان و & جندب قاال لبيك & أمري املؤمنني صلوات هللا عليك قال ع أ
ريب و أQ أنبئكم مبا Eكلون و ما تدخرون يف بيوتكم Cذن ريب و أQ عامل بضمائر قلوبكم و األئمة من أوالدي ع يعلمون و يفعلون هذا 

حمّمد و آخرQ حمّمد و أوسطنا حمّمد و كلنا حمّمد فال تفرقوا بيننا و حنن إذا شئنا شاء هللا و إذا   إذا أحبوا و أرادوا ألQ كلنا واحد أولنا
هللا كرهنا كره هللا الويل كل الويل ملن أنكر فضلنا و خصوصيتنا و ما أعطاQ هللا ربنا ألن من أنكر شيئا مما أعطاQ هللا فقد أنكر قدرة 

و & جندب قاال لبيك & أمري املؤمنني صلوات هللا عليك قال ع لقد أعطاQ هللا ربنا ما هو أجل و عز و جل و مشيته فينا & سلمان 
أعظم و أعلى و أكرب من هذا كله قلنا & أمري املؤمنني ما الذي أعطاكم ما هو أعظم و أجل من هذا كله قال قد أعطاQ ربنا عز و جل 

وات و األرض و اجلنة و النار و نعرج به إىل السماء و 0بط به األرض و نغرب و علمنا لالسم األعظم الذي لو شئنا خرقت السما
ء حىت السماوات و األرض و الشمس و القمر و  نشرق و ننتهي به إىل العرش فنجلس عليه بني يدي هللا عز و جل و يطيعنا كل شي

 ذلك كله 4السم األعظم الذي علمنا و خصنا به و مع هذا  النجوم و اجلبال و الشجر و الدواب و البحار و اجلنة و النار أعطاQ هللا
ال َيْسِبُقونَُه gِْلَقْوِل َو ُهْم ِ@َْمرِِه كله Fكل و نشرب و منشي يف األسواق و نعمل هذه األشياء #مر ربنا و حنن عباد هللا املكرمون الذين 

اْحلَْمُد oَِِّ الَِّذي َهداO ِهلذا َو ما ُكنَّا لِنَـْهَتِدَي َلْو املؤمنني فنحن نقول  و جعلنا معصومني مطهرين و فضلنا على كثري من عبادهيـَْعَمُلوَن 
أعين اجلاحدين بكل ما أعطاQ هللا من الفضل و اإلحسان & سلمان و &  ال َأْن َهداOَ اoَُّ و َحقَّْت َكِلَمُة اْلَعذاِب َعَلى اْلكاِفرِينَ 

فتمسك 2ا راشدا فإنه ال يبلغ أحد من شيعتنا حد االستبصار حىت يعرفين 4لنورانية فإذا عرفين 2ا كان جندب فهذا معرفيت 4لنورانية 
 Qمستبصرا 4لغا كامال قد خاض حبرا من العلم و ارتقى درجة من الفضل و اطلع على سر من سر هللا و مكنون خزائنه بيان قوله أ

الحتمل أن يكون املراد به و #مثاله أن األنبياء ع 4الستشفاع بنا و التوّسل #نوارQ  الذي محلت نوحا أقول لو صح صدور اخلرب عنه ع
 رفعت عنهم املكاره و الفنت كما دلت عليه األخبار الصحيحة.

170 Econometrics 
171 Environmetrics 
172 Sociometrics 
173 Criminometrics 
174 Biometrics 
175 Psychometrics 
176 Climatology (Climatometrics) 
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ن یاز ا یمسلماً بخش. دینماین ابزار متزلزل میرا به ا محققاست که اعتماد  ضات آنقدر متعاریواقع
ه در ک مداخله نموده است یسرده مورد بریدر رفتار پد ییروین است که نیل ایتعارضات به دل

توان جستجو یم دقت در رفتار تک تک افراد بشر یال را با کمؤن سیپاسخ امحاسبات وارد نشده. 
است که  نیمگر جز ا يافراد به درگاه حضرت بار يهايه و زاریتمام گر، تمام جلسات دعا. کرد
ار یار بسیو بس !؟ر بدهییمورد مد نظر دعاکنند تغا درباره یرا به نفع دعاکننده  یعیا قواعد طبیخدا

ر داده!!! ییمستقر را تغ یعیطب یعلم يسازوکارها ناشناخته یعامل یعنین شده ین چنیاتفاق افتاده که ا
د و ینمایم عملما  یحصولفراتر از علم  یاست که عامل یت روشن همه کتب آسمانین حکایو ا

 یاملوتوانند عیکه قرار دارند نم عن مقطع از طبیما در ا يهاچون حس یول. دهدیر مییجهان را تغ
ن علم یبه هملذا ابند یند و سازوکارش را دریرا حس کنند تا آن را آزمون و تجربه نما نینچنیا

د یباها دهیدانستن علت پد يکه برا یدر صورت م.یریپذیو خالف آن را نم میئنما یم بسنده یاکتساب
  ست.ین یافکو علم متعارف شناخت ز ینرا  یعلمآن قواعد 

اشت و سپس با کابان دانۀ درخت یت حضرت نوح قابل تأمل است. نوح ع در بیاکن ارتباط حیدر ا
ن یرا ببرد و ا یشتکل یه سکرد کیم ینیبشیساخت و پ یشتک کخش یابانیچوب درختان در ب

ر کات و شرح آن را ذیه آکبرده بود  یعلم نوح به آن پ یس قابل قبول نبود ولکچیه يموضوع برا
ه بر خدا دروغ بندد کس است کارتر از آن کستم یسکو چه : «177دیفرمایم میرکم. قرآن ینکیم

                                                                                                                                                                                        
َرتى .18- 49 آ}تسورة هود،  177 َرWِِّْم َو يـَُقوُل اْألَْشهاُد هُؤالِء الَّذيَن    َعَلى اoَِّ َكِذgً ُأولِئَك يـُْعَرُضوَن َعلى  َو َمْن َأْظَلُم ِممَِّن افـْ

وَن َعْن َسبيِل اoَِّ َو يـَْبُغوkَا ِعَوجًا َو ُهْم gِْآلِخَرِة ُهْم كاِفُروَن. ُأولِئَك َملْ َرWِِّْم َأال َلْعَنُة اoَِّ َعَلى الظَّاِلمَني. الَّذيَن َيُصدُّ   َكَذبُوا َعلى
ْمَع َو ما كانُ َيُكونُوا ُمْعِجزيَن ِيف اْألَْرِض َو ما كاَن َهلُْم ِمْن ُدوِن اoَِّ ِمْن َأْوِلياَء ُيضاَعُف َهلُُم اْلَعذاُب ما كانُوا يَ  وا ْسَتطيُعوَن السَّ

ُفَسُهْم َو َضلَّ َعْنُهْم ما كانُوا يـَْفَرتُوَن. ال َجَرَم أَنـَُّهْم ِيف اْآلِخرَ  ِة ُهُم اْألَْخَسُروَن. ِإنَّ الَّذيَن آَمُنوا َو يـُْبِصُروَن. ُأولِئَك الَّذيَن َخِسُروا أَنـْ
َو اْألََصّمِ َو اْلَبصِري َو السَّميِع   ِة ُهْم فيها خاِلُدوَن. َمَثُل اْلَفريَقْنيِ َكاْألَْعمىَرWِِّْم ُأولِئَك َأْصحاُب اْجلَنَّ   َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َو َأْخَبُتوا ِإىل

 َأخاُف َعَلْيُكْم َعذاَب قَـْوِمِه ِإّينِ َلُكْم َنذيٌر ُمبٌني. َأْن ال تـَْعُبُدوا ِإالَّ اoََّ ِإّينِ   َهْل َيْسَتِو}ِن َمَثًال َأ َفال َتذَكَُّروَن. َو َلَقْد َأْرَسْلنا نُوحًا ِإىل
َبَعَك ِإالَّ     الَّذيَن ُهْم َأراِذلُنا gِدَي الرَّْأِي َو ما نَرىيـَْوٍم أَليٍم. َفقاَل اْلَمَألُ الَّذيَن َكَفُروا ِمْن قَـْوِمِه ما نَراَك ِإالَّ َبَشرًا ِمْثَلنا َو ما َنراَك اتـَّ

ُتْم ِإْن ُكْنُت َعلى  َلُكْم َعَلْينا ِمْن َفْضٍل َبْل َنظُنُُّكمْ  َرْمحًَة ِمْن ِعْنِدِه فَـُعّمَِيْت َعَلْيُكْم أَ   بـَّيَِنٍة ِمْن َريبِّ َو آ"ين  كاِذبَني. قاَل } قَـْوِم َأ رَأَيـْ
 َِّoُتْم َهلا كارُِهوَن. َو } قَـْوِم ال َأْسَئُلُكْم َعَلْيِه ماًال ِإْن َأجِرَي ِإالَّ َعَلى ا  َو ما َأOَ ِبطارِِد الَّذيَن آَمُنوا ِإنـَُّهْم ُمالُقوا َرWِِّْم نـُْلزُِمُكُموها َو أَنـْ

ِمَن اoَِّ ِإْن َطَرْدتـُُهْم َأ َفال َتذَكَُّروَن. َو ال َأُقوُل َلُكْم ِعْندي َخزاِئُن اoَِّ َو ال َأْعَلُم   َو لِكينِّ َأراُكْم قَـْوماً َجتَْهُلوَن. َو } قَـْوِم َمْن يـَْنُصُرين
 َُّoَخْريًا ا َُّoُفِسِهْم ِإّينِ ِإذًا َلِمَن الظَّاِلمَني.   َأْعَلُم ِمبا يف اْلَغْيَب َو ال َأُقوُل ِإّينِ َمَلٌك َو ال َأُقوُل ِللَّذيَن تـَْزَدري َأْعُيُنُكْم َلْن يـُْؤتَِيُهُم ا أَنـْ

ُتْم ِمبُْعِجزيَن. قاُلوا } نُوُح َقْد جاَدْلَتنا فََأْكثَْرَت ِجداَلنا فَْأتِنا مبِ  ا Pَْتيُكْم بِِه اoَُّ ِإْن شاَء َو ما أَنـْ ا تَِعُدO ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدقَني. قاَل ِإمنَّ
َرتاُه ُقْل ِإِن ِإْن َأَرْدُت َأْن أَْنَصَح َلُكْم ِإْن كاَن اoَُّ يُريُد َأْن يـُْغوَِيُكْم ُهَو رَبُُّكْم َو ِإَلْيِه تـُْرجَ   َو ال يـَْنَفُعُكْم ُنْصحي  ←ُعوَن. َأْم يـَُقوُلوَن افـْ
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ه بر کنان بودند یشوند و گواهان خواهند گفت ا یآنان بر پروردگارشان دروغ عرضه م
[مردم را] از راه خدا باز ه کهمانان . خدا بر ستمگران باد پروردگارشان دروغ بستند هان لعنت

نندگان ک ن درماندهیآنان در زم. شمارند و خود آخرت را باور ندارند یج مکدارند و آن را  یم
شود آنان توان  یآنان دو چندان م يست عذاب برایآنان ن يبرا یستند و جز خدا دوستانی[خدا] ن

ان زده و آنچه را به دروغ یشتن زیه به خوکنانند یا. دندید یدن [حق را] نداشتند و [حق را] نمیشن
ه ک یسانکگمان  یب. ارترندکانیه آنان در آخرت زکست ین کش. اند برساخته بودند از دست داده

افتند آنان اهل یپروردگارشان آرام  ي] به سویرده و [با فروتنکسته یشا يارهاکمان آورده و یا
نا و یسه] با بیر [در مقاکنا و یچون نابن دو گروه یمثل ا. بهشتند و در آن جاودانه خواهند بود

م یقومش فرستاد ينوح را به سو یو به راست. دیریگ یا پند نمیسانند پس آیکا در مثل یشنواست آ
 يرا من از عذاب روزید زیه جز خدا را نپرستک. ارمکآش يا شما هشداردهنده ي[گفت] من برا

مثل خود  يگفتند ما تو را جز بشر افر بودندکه کپس سران قومش . مکمناین بر شما بیسهمگ
رده باشد و ک يرویتو را پ یسکم ینیب یده نمیگان ما آن هم نسنجیاز] فروما یم و جز [جماعتینیب ینم

د اگر از ییقوم من به من بگو يگفت ا. میدان یه شما را دروغگو مکست بلین يازیشما را بر ما امت
ه بر شما کده باشد یبخش ینزد خود رحمت روشن داشته باشم و مرا از یطرف پروردگارم حجت

قوم من بر  يو ا. مینکد به آن وادار یراه دارکه بدان اک ید] شما را در حالیا ما [بایده است آیپوش
مان یه اکرا  یسانکست و ینم مزد من جز بر عهده خدا نک یاز شما درخواست نم ین [رسالت] مالیا

                                                                                                                                                                                         ←  
ُتُه فَـَعَليَّ ِإْجرامي َرتَيـْ  ِإىل َو َأOَ بَري  افـْ

َ
ْبَتِئْس ِمبا كانُوا   ٌء ِممَّا ُجتْرُِموَن. َو ُأوِحي نُوٍح أَنَُّه َلْن يـُْؤِمَن ِمْن قَـْوِمَك ِإالَّ َمْن َقْد آَمَن َفال تـَ

ِيف الَّذيَن ظََلُموا ِإنـَُّهْم ُمْغَرُقوَن. َو َيْصَنُع اْلُفْلَك َو ُكلَّما َمرَّ َعَلْيِه َمَألٌ ِمْن   َك @َِْعُيِننا َو َوْحِينا َو ال ُختاِطْبينيـَْفَعُلوَن. َو اْصَنِع اْلُفلْ 
لُّ َعَلْيِه َعذاٌب  قَـْوِمِه َسِخُروا ِمْنُه قاَل ِإْن َتْسَخُروا ِمنَّا فَِإOَّ َنْسَخُر ِمْنُكْم َكما َتْسَخُروَن. َفَسْوفَ 

تـَْعَلُموَن َمْن Pَْتيِه َعذاٌب ُخيْزيِه َو حيَِ
َنْنيِ َو َأْهَلَك ِإالَّ  ْل فيها ِمْن ُكّلٍ َزْوَجْنيِ اثـْ َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل َو َمْن آَمَن َو ما آَمَن  ُمقيٌم. َحىتَّ ِإذا جاَء َأْمُرO َو فاَر التَّنُّوُر قـُْلَنا امحِْ

 َجتْري مَ 
َ
َنهُ   َمْوٍج َكاْجلِباِل َو Oدى  Wِِْم يفَعُه ِإالَّ قَليٌل. َو قاَل ارَْكُبوا فيها ِبْسِم اoَِّ َجمْراها َو ُمْرساها ِإنَّ َريبِّ َلَغُفوٌر رَحيٌم. َو ِهي نُوٌح ابـْ

ِمَن اْلماِء قاَل ال عاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر اoَِّ   َجَبٍل يـَْعِصُمين  قاَل َسآوي ِإىلَمْعِزٍل } بـَُينَّ ارَْكْب َمَعنا َو ال َتُكْن َمَع اْلكاِفريَن.   َو كاَن يف
 اْألَ   ماَءِك َو } َمساُء َأْقِلعي  ِإالَّ َمْن رَِحَم َو حاَل بـَْيَنُهَما اْلَمْوُج َفكاَن ِمَن اْلُمْغَرقَني. َو قيَل } َأْرُض ابـَْلعي

َ
ْمُر َو غيَض اْلماُء َو ُقِضي

َو ِإنَّ َوْعَدَك اْحلَقُّ َو أَْنَت َأْحَكُم   ِمْن َأْهلي  نُوٌح رَبَُّه َفقاَل َرّبِ ِإنَّ اْبين  َو اْسَتَوْت َعَلى اْجلُوِدّيِ َو قيَل بـُْعداً لِْلَقْوِم الظَّاِلمَني. َو Oدى
 ِمْن َأْهِلَك ِإنَُّه َعَملٌ 

َ
 َلَك بِِه ِعْلٌم ِإّينِ َأِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمَن اْجلاِهلَني.  اْحلاِكمَني. قاَل } نُوُح ِإنَُّه َلْيس

َ
َغْريُ صاِلٍح َفال َتْسَئْلِن ما َلْيس

 يل
َ
ْغِفْر يل  قاَل َرّبِ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك َأْن َأْسئََلَك ما َلْيس اْهِبْط ِبَسالٍم ِمنَّا َو َأُكْن ِمَن اْخلاِسريَن. قيَل } نُوُح   َو تـَْرَمحْين  بِِه ِعْلٌم َو ِإالَّ تـَ

كاٍت َعَلْيَك َو َعلى
َ
ا ِإَلْيَك ما ُكْنَت تـَْعَلُمها أَُمٍم ِممَّْن َمَعَك َو أَُمٌم َسُنَمّتُِعُهْم مثَُّ َميَسُُّهْم ِمنَّا َعذاٌب أَليٌم. تِْلَك ِمْن أَْنباِء اْلَغْيِب نُوحيه  بـَر

  ِإنَّ اْلعاِقَبَة لِْلُمتَّقَني.أَْنَت َو ال قَـْوُمَك ِمْن قَـْبِل هذا فَاْصِربْ 
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ه کنم یب یم یشما را قوم یرد ولکدار خواهند یپروردگارشان را دنم قطعا آنان ک یاند طرد نم آورده
ا یرد آکخواهد  ياریمرا در برابر خدا  یسکقوم من اگر آنان را برانم چه  يو ا. دینک یم ینادان

دانم و  یب نمیش من است و غیخدا پ يها نهیه گنجکم یگو یو به شما نم. دیریگ یعبرت نم
م یگو ینگرد نم یدر آنان م يدگان شما به خواریه دک یسانکام و در باره  ه من فرشتهکم یگو ینم

م] من ین بگویتر است [اگر جز ا دهد خدا به آنچه در دل آنان است آگاه یرشان نمیخدا هرگز خ
ار [هم] جدال یو بس يردکنوح واقعا با ما جدال  يگفتند ا. اران خواهم بودکدر آن صورت از ستم

گفت تنها . اوریما ب يبرا یده یآنچه را [از عذاب خدا] به ما وعده م یانیپس اگر از راستگو يردک
و اگر . د بودیننده [او] نخواهکآورد و شما عاجز  یشما م يه اگر بخواهد آن را براکخداست 

 يراه گذارد اندرز من شما را سودیه خدا بخواهد شما را بک یبخواهم شما را اندرز دهم در صورت
ند آن یگو یا [در باره قرآن] می. دیشو یده میاو باز گردان يبخشد او پروردگار شماست و به سو ینم

] من از یام گناه من بر عهده خود من است و[ل ردهکرا بربافته است بگو اگر آن را به دروغ سر هم 
نون] که [تاک یسانکه از قوم تو جز کشد  یو به نوح وح. نارمکد بریده یه به من نسبت مک یجرم

ر نظر یو ز. ن مباشیردند غمگک یمان نخواهد آورد پس از آنچه می] ایسکاند هرگز [ مان آوردهیا
ه آنان کچرا  ياند با من سخن مگو ردهکه ستم ک یسانکرا بساز و در باره  یشتکما  یما و [به] وح

گذشتند او را  یاو ماز قومش بر  یه اشرافکساخت و هر بار  یرا م یشتکو [نوح] . اند یغرق شدن
د ینک یه مسخره مکز] شما را همان گونه ید ما [نینک یگفت اگر ما را مسخره م یردند مک یمسخره م

رسد و بر او  یننده درمکخوار یرا عذاب یسکد دانست چه یخواه يبه زود. ردکم یمسخره خواه
] یشتکم در آن [یرد فرمودکد و تنور فوران یه فرمان ما دررسکتا آنگاه . دیآ یدار فرود میپا یعذاب

مان یه اک یسانکه قبال در باره او سخن رفته است و ک یسکسانت مگر کجفت با  یک یوانیاز هر ح
د یو [نوح] گفت در آن سوار شو. اورده بودندیمان نیا کین و با او جز [عده] اندکاند حمل  آورده

و آن . گمان پروردگار من آمرزنده مهربان است یشدنش و لنگرانداختنش ب به نام خداست روان
 يبود بانگ درداد ا ينارکه در کبرد و نوح پسرش را  یآسا م وهک یان موجیشان را در می] ایشتک[

ه مرا از آب کم یجو یپناه م یوهکبه  يگفت به زود. افران مباشکمن با ما سوار شو و با  كپسر
ه [خدا ک یسکست مگر ین يا چ نگاهدارندهیفرمان خدا ه دارد گفت امروز در برابر یدر امان نگاه م

ن یزم يو گفته شد ا. دیشدگان گرد ل شد و [پسر] از غرقیان آن دو حایند و موج مکبر او] رحم 
است و فرمان گزارده شده و کن و آب فرو ک يآسمان [از باران] خوددار يآب خود را فرو بر و ا
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و نوح پروردگار خود را آواز داد . ارکقرار گرفت و گفته شد مرگ بر قوم ستم ي] بر جودیشتک[
فرمود . ین داورانیسان من است و قطعا وعده تو راست است و تو بهترکو گفت پروردگارا پسرم از 

ه بدان کرا  يزیسته است پس چیناشا يردارک] يست او [دارایسان تو نکقت از ینوح او در حق يا
گفت پروردگارا من به تو . یه مبادا از نادانان باشکدهم  یمن مخواه من به تو اندرز ماز  يعلم ندار

از  ینکو به من رحم ن يامرزیه بدان علم ندارم و اگر مرا نکبخواهم  يزیه از تو چکبرم  یپناه م
تواند فرود ه با ک ییبر تو و بر گروهها ییتهاکاز ما و بر ينوح با درود يگفته شد ا. اران باشمکانیز
به  كدردنا یم سپس از جانب ما عذابینک یبرخوردارشان م يه به زودکهستند  ییو گروهها يآ

ن نه تو آن را یش از ایم پینک یم یه آن را به تو وحکب است یغ ين از خبرهایا. رسد یآنان م
  ».شگان استی] از آن تقواپیکه فرجام [نکبا باش کیو نه قوم تو پس ش یدانست یم

رب  يحقّ از سو »ِإنَُّه اْحلَقُّ ِمْن رَّبَِك َو لِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـُْؤِمُنونَ «: «178ندیفرمایم اتیآ نیا ریتفس در
َرتى«دانند.  یثر مردم نمکا یاست ول َرWِِّْم َو يـَُقوُل   َعَلى اoَِّ َكِذgً ُأولِئَك يـُْعَرُضوَن َعلى  َو َمْن َأْظَلُم ِممَِّن افـْ

بندد. آنها تر از کسی که بر خدا افتراي دروغ میو کیست ظالم »َرWِِّمْ   ْشهاُد هُؤالِء الَّذيَن َكَذبُوا َعلىاْألَ 
ه او از کند و ادعا کند کادعا  يزیه چک یسکه عام است براي هر یبر ربشان عرضه شوند. صورت آ

آوردن آنها از  كه شرکهستند  یه مدعکن کیر آنها از مشریو غ یخدا است، مانند وثنی و صابئ
آنها  یآنها از نب يه بدعت گزارکشان یبا ادعا یخدا است. و مثل بدعت گزاران از اصحاب ملل اله

مذاهب مختلف از امت محمد (ص) و مانند اصحاب  ین آنها است، و مانند منحرفین از اهالیو از د
ا یبدون اذن و اجازه از معصوم (ع) عموماً  از اهل مذهب حقّ ياز عامه، و مانند اصحاب فتاو يفتاو

ا بدون واسطه و مانند منتحلین به تصوف بدون اذن و اجازة صحیحه از مشایخ یخصوصاً با واسطه 
 یانین مقصود اصل دروغگوکن شیخوخت بدون اجازه یا سلوك بدون اخذ باشند. ولیحقه چه مدع

ه او از جانب خدا و رسول خدا کعا کنند امر (ع) نصب کنند و اد یه خودشان را دون ولکاست 
باشند، و خداوند شهادت آنها  ین میه شاهد اعمال اهل زمکخدا هستند  ي(ص) است. و أشهاد خلفا

» َأال َلْعَنُة اoَِّ َعَلى الظَّاِلمنيَ «ند. ک یا مالیکه موکله بر آنها را در روز قیامت بر اهل زمانشان قبول میرا 
ر براي یاران باد، از قول اشهاد و از قول خدا است و وضع ظاهر در موضع ضمکلعنت خدا بر ستم

                                                                                                                                                                                        
و  یاضیاهللا رترجمه حشمت مقامات العبادة. یان السعادة فی، بيگناباد یدختیحاج مالّ سلطانمحمد بحضرت  -  178
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 ترجمه.
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ن آل محمد (ص) یه مراد مخالفکن است یه آنها ظالم هستند و براي اشاره به اکن است یاشعار به ا
را از گران یه دکهستند  یسانکآنها  »الَّذيَن َيُصدُّوَن َعْن َسبيِل اoَِّ «ه وصف آنها با قول او: کهستند 

هستند  ییها ظالمین در حقّ آل محمد (ص) آن یعنیدارند، بیان است براي ظالمین  یراه خدا باز م
ل اللّه عبارت از امام ینند، و سبک یگران را از آنها منع مینند و دک یه از آل محمد (ص) اعراض مک

شود  یض از امام (ع) نمر است. و اعرایروان او در عالم صغیا پیر، و عقل یبکت او در عالم یو وال
ُغوkَا ِعَوجاً « ن است منع بلکه هر دو متالزم یکدیگرند.یمگر بعد از اعراض از عقل، و همچن و  »َو يـَبـْ

اگر معوج باشد آن  یعنیکنند، کند یا طلب معوج میا براي آن کجی طلب میینند ک یابتغا م یجک
ورزد و ه به آن جهل میکاست  يزیدشمن چ ه انسانکم باشد، زیرا یکنند و نه اگر مستقرا طلب می

کند. یا معنا چنانچه در خبر است از اهلش به مثل راه او باشد را طلب می ییا با فطرت خود هر راه
ب است اظهار و مخلوط یه به گمان آنها در آن عکا بر ضعفا آنچه را ینند، ک یر اهلش منحرف میغ

د اختصاص کیتأ ير برایرار ضمکتو آkا در آخرت آkا كافرند. » ُرونَ َو ُهْم gِْآلِخَرِة ُهْم كافِ «کنند. می
آنان و تسلیت رسول  دیآنها معجزینی در زمین ندارند. تهد»ُأولِئَك َملْ َيُكونُوا ُمْعِجزيَن ِيف اْألَْرضِ «است. 

آنها غیر خدا اولیائی ندارند تا آنان را از عقوبت  »َو ما كاَن َهلُْم ِمْن ُدوِن اoَِّ ِمْن َأْوِلياءَ «(ص) است. 
خود  يایه آنها اولکرا  یسانکند، و یه از امورشان فاسد شده اصالح نماکخدا باز دارند و آنچه را 

توانند باز دارند  یاند، خودشان را نم ردهکخود نصب  يامر (ع) برا ینند و آنها را دون ولک یگمان م
براي آنها عذاب  »ُيضاَعُف َهلُُم اْلَعذابُ «رده چه برسد به غیر خودشان. کح توانند خود را اصال یو نم

ه کا یر خدا است، گویغ يایا از حال اولیمضاعف خواهد بود. جواب سئوال مقدر است از حال آنها 
ن ید يه رؤساکنند کیه گمان مک ییآنها از اصنام و احبار و رهبان و رؤسا يایگفته شده: حال اول
آنها  ينند. پس گفت: براکیه حقّ آل محمد ص را غصب مکهستند  یسانکهستند، و مقصود 

تر  ن مقام مناسبین به ایدهند و ایم ياریر خودشان را یعذاب مضاعف خواهد بود، پس چگونه غ
 يگریف دنایا استیر مجرور یدن ندارند. حال از ضمیاستطاعت شن »ما كانُوا َيْسَتطيُعوَن السَّْمعَ «است. 
ل یدن فضایا آنها قدرت شنیندارند،  يزیگوش فرا دادن چ يبرا یاز شدت عذاب قدرت یعنیاست 

اء. یا اولین یظالم ير است برایا ضمیان کا را ندارند چون به او ع بغض داشتند، و اسم یع در دن یعل
ا مجموع آنها یاء یا اولیآنها » ُأولِئكَ «ه آمد. ک ینند، به دو وجهیب یو آنان نم »َو ما كانُوا يـُْبِصُرونَ «

ُهْم ما كانُوا يـَْفتَـُرونَ «ظالمند.  ُفَسُهْم َو َضلَّ َعنـْ ان رسانند و هر یه به خودشان زک یسانک »الَّذيَن َخِسُروا أَنـْ
باطل و  يخالفت و فتواها يه به خدا نسبت دادند از ادعاک ییزهایه بستند نابود شد، از چک ییافترا
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عان روز ین و شفیه آنها را خلفاء رسول ص و رؤساء دک یسانکشفاعت خدا و شفاعت  يادعا
ارند کانیالجرم در آخرت آنها ز »ال َجَرَم أَنـَُّهْم ِيف اْآلِخَرِة ُهُم اْألَْخَسُرونَ «ردند. ک یامت گمان میق

ردند کو گمان ماند  ینم یاز آن باق يو اثر ینیچ عیه هکردند کل یتبد يزیچون بضاعتشان را به چ
عت یمان عام به بیمان آوردند ایه اک یسانک» ِإنَّ الَّذيَن آَمُنوا«اند.  ه گرفتهکاست  ین عوضیآن برتر
و  »َو َعِمُلوا الصَّاِحلاتِ «مان در قلوبشان یه و دخول ایعت خاصه ولویمان خاص به بیا ایه یعامه نبو

ردند کمان خاص یط ایا عمل به شرایمان خاص، یمان عام به دخول در ایردند بعد از اکعمل صالح 
ت یه اصل صالحات والکن مطلب گذشت یاز آنها اخذ شده. بارها ا يعت ولویثاق و بیه در مک

َو َأْخبَـُتوا «مان در قلب. یت و دخول ایشود مگر به قبول وال یمحقّق نم یچ عمل صالحیاست، و ه
 ينان با خشوع است از خبت به معنایخشوع داشتند. اخبات اطمنان و یو به ربشان اطم »َرWِِّمْ   ِإىل

رده بودند کدا ینان پیر اطمیه به خشوع و انقطاع از غکدهد ین مطمئن، و معنا میافته از زمیگسترش 
اند. و إخبات صادق  ردهکعت یبا او ب يعت خاص ولویه با بکاست  یو رب مضاف عبارت از ول

عت مورث محبت ین بیوت او و حضور نزد او، و اکبه وصول به مل او يشود مگر بعد از لقا ینم
و محب بر اتّصال شود  میر اتّصال به محبوب ینان در غیاست، و محبت باعث اضطراب و عدم اطم

حاصل شود و محبوب را در عالم خودش  یوتکاو اتّصال مل يه براک یشود تا وقت یقانع نم يبشر
ُأولِئَك «شود.  یر مینه تعبکیر و حضور و سکه از آن به فکن همان است یاابد و با او متّحد گردد، و یب

مثل آن دو  »َمَثُل اْلَفريَقْنيِ « آنها اصحاب جنّت هستند در آن مخلّدند »َأْصحاُب اْجلَنَِّة ُهْم فيها خاِلُدونَ 
ه ک یسکر مانند کور و کمانند  »َو اْألََصمِّ   َكاْألَْعمى«ن به او. یگروه بازدارنده از راه خدا و مؤمن

ه از صداها مقصود کر است از آنچه که ک یسکند، و مانند یبیراهش را و موبقات راهش را نم
 یسکا مانند یشود.  یر را نمیر و در عالم صغیبکخدا در عالم  يمناد يه نداکنیا ایشود،  یاوست نم

نا و شنوا. یو ب »اْلَبصِري َو السَّميعِ َو «ه. یه دو تشبیه واحد باشد نه تشبیتشب یکر است، کور و که ک
یا توجه نمیند؟ آیا مساویآ» َهْل َيْسَتِو}ِن َمَثًال َأ َفال َتذَكَُّرونَ «ن جهت مراعات لف است یافرکم یتقد

با قرائت فتح همزه یم. انّیو همانا نوح را به قومش فرستاد »قـَْوِمِه ِإّينِ   َو َلَقْد َأْرَسْلنا نُوحًا ِإىل«د؟ ینک
سر کهستم. با قرائت  يارکنندة آشکشما انذار يبرا» َلُكْم َنذيٌر ُمبنيٌ «ه کدر حال گفتن شود  می

 یر خدا را بندگیه غک »َأْن ال تـَْعُبُدوا ِإالَّ اoََّ «سؤال مقدر باشد.  يبرا یه مستأنف و جوابکنیا ایهمزه 
انذار  يبرا يمظهر یه به معنکنین است، بنابر ایا مبیر ینذ ایر ارسلنا یه است، و تفسیرید. أن تفسینکن

ا یان انذار از خدا باشد یر خدا بیاز عبادت غ یه نهکنیا ایننده انذار باشد کظاهر یا به معنیمن باشد. 
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 يمتعلّق مجمل برا يبرا يریقت تفسیه در حقیریه تنازع باشد، و چون أن تفسیافعال سه گانه شب يبرا
ز مجمله یچند چ يبرا يریر واحد تفسیه تفسکدهد یو اجازه مشود  میر یبه آن تفسه کاست  یفعل

ترسانم، و انذار  یم يزیم، و من شما را از چیفرستاد يزیچ يا گفته شده: ما نوح را برایباشد. گو
 یه است بدل از انّیا أن مصدریر خدا است. یاز عبادت غ یه نهکسازم  یروشن م يزیخودم را با چ

ذ مکلَ ق به ارسلنا است به تقدی، یرٌ بنابر قرائت فتح همزه أنّینَ سر همزه کا الم با قرائت یر باء یا متعلّ
بل تنازع متعلّق به هر سه یدهد بر سین باشد، و اجازه میمب يبرا یا مفعولیر و یا متعلّق به نذی یإنّ

وا در ا◌ٰ باشد و ال د بع ِإّينِ َأخاُف َعَلْيُكْم َعذاَب «باشد. همانا من  ییبا نه یین صورت مجاز است نفیتَ
 أَليمٍ 

ٍ
ا پس نوح یپس گفت » َفقالَ «ل است. یترسم. در موضع تعلیم بر شما میاز عذاب روز ال »يـَْوم

ِإالَّ اْلَمَألُ الَّذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْوِمِه ما َنراَك «م به آنان گفت. پس یآن او را فرستاده بود يه براکع آنچه را 
َلنا َو ما نَراَك اتـَّبَـَعَك ِإالَّ الَّذيَن ُهْم َأراِذلُنا دند از قوم او گفتند ما یفر ورزکه ک یسانک يرؤسا »َبَشرًا ِمثـْ

م. مطاع ینیبیه از اراذل هستند نمک یسانکروان تو را جز یم و ما پینیبیمثل خود نم يتو را جز بشر
ه ک یسکبه اضافه به  يالت اضافهیع باشد، و فضیاز مطه شخص مطاع افضل کند کیبودن اقتضا م

ع افضل باشد، و همه ینفسه از مط یاو فیه یکاست بطور یا نفسیانتساب به او را دارد است و  يادعا
ه تو کباشد یمثل ما، و بشر مناسب خالق نم یهست يه تو بشرکنیاست. اما اول ا ینها از تو منتفیا

، و خالق برخالف آن یز هستیمحدود و متح یسفل ي، چون تو ماديدارانتساب به او را  يادعا
را تو مانند ی، زیستیخالف آن وجود داشته باشد پس تو آن ن يه بشرکاست. و اگر هم فرض شود 

ن تابع و متبوع مناسبت است و تو ارذل مردم یروان تو از اراذل مردمانند و بی. و اما دوم پیما هست
ردن است، و آن کابتدا  يا از بدء به معنایظاهر شد  يبدو به معنایاز بدا  »الرَّْأيِ gِدَي «. یهست

ا ی ي، و اتّباع وقت اول رأي) رأي(ابتدا يوقت باد یعنیر مضاف است، یت به تقدیمنصوب بر ظرف
در شما بر  یفضلو  »َلُكْم َعَلْينا ِمْن َفْضلٍ   َوما َنرى«ل بر اراذل بودنش. یاست، بدون تعمقّ دل يظاهر رأ

ر شد باشد تو کآنچه ذ يسوا یست و اگر هم فضلیر شد نکه ذکجز آنچه  یفضل یعنیم. ینیبیما نم
ز یمطلق فضل اتباع او را ن یم. در نفینیب یشما بر خود نم ياز فضل برا يزی، چون ما چیستیاهل آن ن
فضل باشد به  ياگر متبوع دارا رایمطلق فضل از او باشد، ز یل بر نفیردند تا مانند دلک یکبا او شر

ه قول او کشود  میگر ظاهر شود. و ید یباشد از بعض یخف یند. و اگر در بعضک یت میز سرایتابع ن
ست پس ین یه نه فضل از خودت و نه اضافکحال  یعنیاول باشد  يجه دوتایمانند نت »َلُكمْ   َوما َنرى«
 يم در دعویپندار یه ما شما را دروغگو مکبل »كاِذبنيَ َبْل َنظُنُُّكْم  «د. یبر ما ندار یگر شما فضلید
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ه بود در آخر یه خطابیه همه آن ظنّکه نبود بلینیقیق آنها تو را و چون مقدمات آنان یرسالت و تصد
ه مموهه یبه از مقدمات و همکه مریاسات شعریه قیاس آنها شبیق یردند، ولکح یظنّ خودشان را تصر

رسالت از خالق  یه آن منافکردند، کار کت او انیر نظر در رسول بر بشراست چون رسالت را با قص
اش از  یه رسول با وجه روحانکنیه مناسبت با خالق دارد، و اکردند کت او نظر نیاست. و به روحان

غ به بشر یت نباشد تبلیبشر يه اگر او داراکنیرساند و ایش به خلق او میرد و با وجه بشریگ یخدا م
ار کآنها ان يایت آنها و جهت دنین فضل اتباع را به قصر نظر بر بشریست. و همچنین نکاو مم يبرا
ردند، کت رسول مناسبت با ارواح مجرّده دارد نظر نیه مناسبت با روحانکت آنها یردند و به روحانک

اع ه اتبکدند یفهم یندارند حتماً م یتیه خودشان روحانکنیردند اک یم كت آنها را دریو اگر روحان
 َأ رَأَيـُْتمْ « ر بر آنها دارند.یثکص جداً فضل  ینب

ِ
 ياز رأد، ینمائ يقوم هرگاه رأ يگفت ا »قاَل } قـَْوم

استخبار طلب اخبار است از اعتقاد  یقت استفهام استخبار و معنیاعتقاد، و چون حق يبه معنا
ن جهت یاند و از ا ردهکاستعمال » دیمرا خبر بده«لمه را در معنا مجرد از اعتقاد کن یمستخبرعنه. ا

َرْمحًَة ِمْن ِعْنِدِه   بـَّيَِنٍة ِمْن َريبِّ َو آ"ين  ِإْن ُكْنُت َعلى« ر آن معنا در قبل مرور شد.یرار الزم ندارد و نظکت
ُتْم َهلا كارُِهونَ  از نزد  یو او مرا رحمت از پروردگارم باشم يانهیه بر بک »فـَُعّمَِيْت َعَلْيُكْم َأ نـُْلزُِمُكُموها َو أَنـْ

د؟ یراه دارکباشد، شما را به آن الزام دارم و شما به آن ا یدنیخودش داده باشد پس بر شما ناد
ق عنه آن  »َأ رَأَيـُْتمْ «است و » َأ رَأَيـُْتمْ «جواب شرط است، و جمله شرط و جزاء متعلّق به  »فـَُعّمَِيتْ « معلّ

ز واقع شود، یبا ادات استفهام واقع شده با ادات شرط ن هکق همانطور یه تعلکن است یاست. و حقّ ا
ه فاء عاطفه است، و کنیا ایمستأنفه منقطعه از ماقبلش بوده  »َأ نـُْلزُِمُكُموها«ن صورت جمله یو در ا

َأ «و  »َأ نـُْلزُِمُكُموها«نه یا بقری »َأ رَأَيـُْتمْ «نه یمعطوف بر شرط است، و جزا محذوف به قر »ُعّمَِيتْ «
نه عبارت از نبوت یه بکاست. بارها مرور شد  »َأ رَأَيـُْتمْ «معلق به ادات استفهام مفعول  »زُِمُكُموهانـُلْ 

صدق  يام آن، و بر معجزه براکت است، و اطالق آن بر رسالت و احیاست چنانچه زبر همان وال
همان ه صورت نبوت و ظهور آن است. و رحمت کبدان جهت است  یتاب آسمانک، و بر يدعو
را  »نـُْلزُِمُكُموها«و  »ُعّمَِيتْ «ر در یت است، و نبوت و توابع آن صورت رحمت است. و لذا ضمیوال

 یده قابل توجهیه فاکز وجود دارد ین يگریر وجوه دید ضمیتوح يرد و براکمفرد آورد، و واحد 
 ال َأْسئَـُلُكْم َعَلْيِه ماالً «ست. یر آنها نکدر ذ

ِ
نم. پس از کیم از شما درخواست مال نمقو يو ا »َو } قـَْوم

را آنها با یرد، زکرد به جواب آنها تعرّض کرا بر آنها ادعا  ینمود، و خناء مدع يه اظهار دعوکآن
ردنشان از او، تعرّض کطرد ير اتباع برایاست است، و با تحقیا و ریه او ص طالب دنکب او یذکت
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شما  يایچنانچه نقل شده. پس گفت اگر طالب دنردند، کح یردن آنها تصرکه به طردکردند. بلک
درخواست  یآن از شما مال يه براک یشد در حال یبر آن ظاهر م یه از من تعرّضکبودم سزاوار بود 

ن در چشم شما یست، و اگر خوارشمردن مؤمنیاجر من جز بر خدا ن »ِإْن َأجِرَي ِإالَّ َعَلى اoَِّ «نم. کینم
َو ما َأOَ «ست. یردن شما از من باشد پس امر آنها با من نک يرویاز پ یعن من و مانیتوه يبرا یسبب

نم، و آنها ک یمان آوردند را از خود دور نمیه اکرا  یسانکو من » ِبطاِرِد الَّذيَن آَمُنوا ِإنـَُّهْم ُمالُقوا َرWِِّمْ 
ا و یمضافشان در دن فه و مظهر او و با مالقات ربینند با مالقات خلکیپروردگارشان را مالقات م

» َو لِكينِّ َأراُكْم قـَْومًا َجتَْهُلونَ «آخرت و لذا با اسم فاعل آورد تا اشاره به تحقق مالقات در حال باشد. 
ب یذکالم آنها و استدالل آنها بر تکه کاست به آنچه  كنم، استدرایبیجاهل م ین شما را قومیکول

ه آنان گفتند از گفته آنها کد، و مقابله است با آنچه ینمایه آنها اهل علم و عقلند وهم مکاو از آن
ر که ذکست یردن من بدان جهت نکن يرویردن من و پکب یذکت یعنیم. ینیبی) نمیکه (ما نرک
َو } «د. ید و از دار علم و عقل دور هستیاه در دار جهل واقع شدهکه از آن جهت است کد بلیردک

 َمْن يـَْنُصُرين
ِ
مرا از خدا نصرت خواهد داد اگر آنها را طرد  یسکقوم چه  يو ا » ِإْن َطَرْدتـُُهمْ ِمَن اoَِّ   قـَْوم

ت اهللا، پس اگر آنها یست مگر با مشیز نیت اهللا است و راندن آنها جایمان آنها به مشیه اک یعنینم. ک
مرا از سخط او  یسکند و چه کنم خداوند بر من سخط کشما طرد  يا به هوایخودم  يرا به هوا

َو «د. ینکگر در خواست طرد آنها را از من نید؟ تا دیشو یر نمکا متذیآ» َأ َفال َتذَكَُّرونَ «د؟ ینما ياری
 َِّoارانم را یه مرا و کنین خدا نزد من است تا ایه خزاکم یگو یبه شما نم »ال َأُقوُل َلُكْم ِعْندي َخزاِئُن ا

اسبات رابحه کثار مال با مکدانم تا مرا به ا یب نمیو غ »َأْعَلُم اْلَغْيبَ  َو ال«د. ینکب یذکبه فقر و فاقه ت
ِعْندي َخزاِئُن د و جمله بر جمله ینکب یذکبات تیا به عدم اجابت شما در سؤال از مغید ینکب یذکت

 َِّoم ه علم وصف عالکنیا يه است برایو عدول به فعل ید نفکیتأ يده برایزا» ال«باشد و  یمعطوف م ا
ه است، و عدم ادخال آن در جمله یاست و ال ناف »ال َأُقولُ «ا معطوف بر جمله ین یر خزایاست غ

شود به  یر او به آن وصف نمیب خاص خدا است، و غیه علم غکن است یاشعار به ا يگفتار برا
صش را مو یه همانا خداوند بعضکن یخالف خزا ن را ین نه ایکدهد، ول یل آن قرار مکاز خواّ

ه کهستم تا آنچه  که ملکم یگو یو من نم »َو ال َأُقوُل ِإّينِ َمَلكٌ «ند. ک ید، و نه آن را ادعا میگو یم
 يه چشمهاک یسانکو به  »َو ال َأُقوُل ِللَّذيَن تـَْزَدري َأْعيُـُنُكمْ «د. ینکب یذکد مرا تینیب یت من میاز بشر

 ییبجویمبالغه ع يچشمان شما افتعال است براب آنها به یم. تعیگویند، نمیب یشما آنها را خوار م
 يه خوار شمردن شما براکنیاشعار به ا يب گرفت و آن را به چشمها نسبت داد برایه عکردن، ک
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بدون شود  میده ید يازمندیهنه و نکب از ظاهر حال آنها و از لباس یه از عکردن آنچه ک يبر
ندهد. تا مرا به طرد آنها  يریخدا به آنها خ »اoَُّ َخْرياً َلْن يـُْؤتِيَـُهُم «آنهاست.  یرت به حال واقعیبص

ُفِسِهمْ   اoَُّ َأْعَلُم ِمبا يف«د یب نمائیذکد و به قبول آنها تینکطلب  خدا به آنچه در درون آنهاست  »أَنـْ
گر است و یل دین باشم تعلینم از ظالمکن یاگر چن »ِإّينِ ِإذًا َلِمَن الظَّاِلمنيَ «ل است. یاَعلم است تعل

} «گفتند بعد از عاجز شدنشان از احتجاج  »قاُلوا«ب گرفتنشان. یض به آنها است از جهت عیتعر
، و ما را با يردکار با ما جدال ی، بسيردکنوح با ما جدال  يا »نُوُح َقْد جاَدْلَتنا فََأْكثـَْرَت ِجداَلنا

فَْأتِنا ِمبا تَِعُدO ِإْن ُكْنَت ِمَن «. یده ی، و تو به ما وعده عذاب از پروردگارت ميردکجدالت خسته 
ده ندارد. یگر جدال تو در ما فایه دکاور، یب يه وعده دادکآنچه را  ییگو یاگر راست م »الصَّاِدقنيَ 

ه نسبت دادن آن به من کست آنیستم و نینوح ع گفت: من قادر به آوردن عذاب و وعده آن ن »قالَ «
ا Pَْتيُكمْ «از جهل شماست.  ِإْن شاَء «ر او. یآورد نه غ یه خدا آن را بر شما مکنیست جز این »بِِه اoَُّ  ِإمنَّ
ُتْم ِمبُْعِجزينَ  دا یجرأت پ یطلب د، پس به مبارزهینکد از آن فرار یتوان یو اگر بخواهد شما نم »َو ما أَنـْ

َفُعُكْم ُنْصحي«د. ینکن  يبخواهم شما را اندرز دهم اندرز من برااگر » ِإْن َأَرْدُت َأْن أَْنَصَح َلُكمْ   َو ال يـَنـْ
اوست، و  يدعوت آنها به سو انصراف آنها از ين گفتار او از تحسر بر آنها برایندارد، ا یشما نفع

اد یرده بود و آنها را زکحت یه آنها را نصکنیر ارادت با آن با اکه ذکنیو ا کان به ادات شیات
نشده و  یحتیه نصکا یت بعدشان گویآنها به جهت غا هکن است یاشعار به ا يرده بود براکحت ینص
اگر خدا خواسته باشد که » ِإْن كاَن اoَُّ يُريُد َأْن يـُْغوَِيُكمْ « ندکحت آنان را بیه اراده نصکد ینشا

َفُعُكْم ُنْصحينه یشرط اول بقر يجزاکند   اغوایتان نه مجموع شرط و یشرط دوم بقر يو جزا  ال يـَنـْ
ل براي عدم نفع است با اراده یتعلاوست پروردگار شما.  »ُهَو رَبُُّكمْ «اول محذوف است.  يجزا

د از عذاب است. یل براي تهدیتعل کنیدو به سوي او رجوع می» َو ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ «خداوند براي اغوا 
َرتاهُ « ا آنها افترا اوست؟ ید: آیگو یع م ویید به او افترا بسته یا خداوند به نوحگا میی» َأْم يـَُقوُلوَن افـْ

ا خداوند به یگردد،  یقولون به قوم نوح برمیر یبه نوح ع است. و ضم یت قول او تعالیاکپس آن ح
ه قصه ک ا بعد از آنید، پس آن اعتراض از خدا خطاب به محمد ص است. گویفرما یمحمد ص م

ه اصالً نه آن کاز محمد ص است ه آن افتراء کگمان بردند  یرد بعضکر کنوح ع با قومش را ذ
ُتُهَ َعَليَّ «ن قصه نوح آورد. ین جمله معترضه را بیشده، پس خداوند ا یواقع شده و نه وح تَـَريـْ ُقْل ِإِن افـْ

 ِإىل َو َأOَ َبري  ِإْجرامي
َ
بگو اگر آن را به » آَمن نُوٍح أَنَُّه َلْن يـُْؤِمَن ِمْن قَـْوِمَك ِإالَّ َمْن َقدْ   ٌء ِممَّا ُجتْرُِموَن َو ُأوِحي

مبري هستم و به نوح وحی  کنیداو دروغ بسته باشم گناهی پس بر من است و من از جرمی که می
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ه کرد که نوح ع دعا کاند. بعد از آنکردیم که از قوم تو ایمان نیاورند جز آنانکه قبال ایمان آورده
َتِئسْ َفال «ام پس مورد نصرت قرار گرفت:  من مغلوب شده اندوهگین مباش و خودت را در  »تـَبـْ

دهند چون از به خاطر آنچه که انجام می »ِمبا كانُوا يـَْفَعُلونَ «غم واقع نساز  يشدت اندوه و تنگنا
شد. خداوند تعالی او  یم كزشت آنها غمنا يارهاک يت رحمتی که او بر آنها داشت برایجهت غا

د ما بساز یا در حضور ما و در نظر ما. یرا در د یشتک» ْلَك @َِْعُيِنناَو اْصَنِع اْلفُ «نمود.  ین نهیرا از ا
ن را جمع یز مورد اهتمام باشد، و أعیه آن چکز را در حضور من انجام بده یشود آن چ یگفته م

دبان است، و باء به ید ين به معناین جمع عیا أعیر است، یلّم مع الغکه آن متیکرده چون مضاف ال
 ین اشتغال به شأن خلقیدو شأن است. و در ح يغمبر ص دارایه است و چون پیسببا ی یف يمعنا

او  يها برا ثرتکالتفات به  ین اشتغال به شأن الهیماند. چنانچه در ح ینم یاو باق يحضور تام برا
گردد، و  یشود و به حضور موصوف م یبر او عارض م یهوشیه بیا شبی یهوشیماند چون ب ینم یباق

َو «نمود.  یشتکردن کن درست یها در ح ثرتکام در مقام حضور و عدم اشتغال به یامر به ق لذا او را
مثل اینکه او ع » ِيف الَّذيَن ظََلُموا  َو ال ُختاِطْبين«ا از نزد ما یم ما به واسطه ملک یتعل و وحی ما.» َوْحِينا

خبر داد براي دفع عذاب از ه خداوند نزول عذاب را به او که داشت بعد از آنک یاز غایت رحمت
اء ع خصوصاً اولوالعزم از یشتر انبین بود شأن بینچنیرد و اک یتعالی رجوع م يخدا يقومش به سو

َو َيْصَنُع اْلُفْلَك َو ُكلَّما «اند. محکوم هستند به غرق شدن حتمی آنان حتماً غرقه» ِانـَُّهْم ُمْغَرُقونَ «آنها 
گذشتند او را و هر بار مأل قوم او بر او می ساختو کشتی را می »ِمِه َسِخُروا ِمْنهُ َمرَّ َعَلْيِه َمَألٌ ِمْن قـَوْ 
گذشتند به او می ش او یکاشت. قومش از پیع هسته م ه نوح کت شده یباقر ع روا مسخره کردند. از 

ه نخل قد کشید و دراز شد ک یار شده است تا وقتکگفتند درخت یردند و مک یدند و مسخره میخند
درست نمود  یشتکه نوح نجار شده، سپس بر هم گذاشت و کد. گفتند: ید و تراشیو او آن را بر

بان یشتکگفتند در فالت از زمین مالّح و  یو م ردندک یدند و مسخره میخند یم پس بر او گذشتند و
شده است. تا از آن فارغ شد و مثل اینکه به مسخره کردن آنها اشاره به اجمال نموده است و گرنه 

قاَل ِإْن «شد مسخره نمایند مسخره کردند چنانچه نقل شده است. آنها او را به انواع چیزهایی که می
د ما هم شما را مسخره ینکگفت اگر شما ما را مسخره » َخُر ِمْنُكْم َكما َتْسَخُرونَ َتْسَخُروا ِمنَّا فَِإOَّ َنسْ 

ه کرا ین است شأن هر محقّ و مبطل. زین چنید، و اینک یه شما مسخره مکرد همانطور کم یخواه
 یکند الکن سخریه محقّ عقلرا از طریقت خودش خارج ببیند او را مسخره می يگریس دکهر

بزودي خواهید  »َفَسْوَف تـَْعَلُموَن َمْن Pَْتيِه َعذاٌب ُخيْزيهِ «است.  ینفسان یالیاست و سخریه مبطل خ
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است و فعل از آن معلّق  تـَْعَلُمونَ ه و مفعول یاستفهام َمنْ دانست عذاب بر که رسد و خوارش سازد. 
لُّ َعَلْيِه َعذاٌب ُمق«است. َعذاٌب صفت  ُخيْزيهِ  است و

و عذاب مقیم بر او فرود آید عطف بر  »يمٌ َو حيَِ
ه که اجزاء جمله همانطور است یتعرفون است، و بق يبه معنا تـَْعَلُمونَ است یا موصوله مفعول  Pَْتيهِ 

لُّ مفعول دوم و  ُخيْزيهِ  ا موصوله مفعول اول تعلمون است، ویر شد، کذ
ا یاست  ُخيْزيهِ عطف بر حيَِ

لُّ خبر آن و  هِ ُخيْزيموصوله مبتدا است، و 
ق از  تـَْعَلُمونَ عطف بر آن است و جمله مستأنفه است و  حيَِ مطلّ

ا براي ی ِإْن َتْسَخُرواب براي قول او آیه یتا وقتی که امر ما آمد غا» َحىتَّ ِإذا جاَء َأْمُرO«مفعول است. 
 يآن و فوران آن و جا يو تنور جوشید. در تنّور و جا »َو فاَر التـَّنُّورُ «باشد.  یم َو َيْصَنُع اْلُفْلكَ قول او 

وفه امروز معروف کتنّور در مسجد  يه اظهر است. و جایاست و حمل بر ظاهر آ يآن اقوال متعدد
دن آب یآن و جوش يدن آب و قصه نوح ع و قوم او و اختالف در تنّور و جایل جوشیاست، و تفص

ند. ک یت میفاکبصیرت  يو مجمع برا ی(تفاسیر) صافور است، و اجمال کاز آن در مفصالت مذ
نَـْنيِ َو َأْهَلَك ِإالَّ َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْولُ « ْل فيها ِمْن ُكّلٍ َزْوَجْنيِ اثـْ م از هر جفت دو فرد و یگفت» قـُْلَنا امحِْ

نعان کزن خائنه او مادر  َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْولُ ه سخن بر او گذشت و ک یسکن جز کاهلت سوار 
َو َمْن آَمَن َو ما آَمَن َمَعُه ِإالَّ َقليٌل َو قاَل ارَْكُبوا فيها ِبْسِم اoَِّ َجمْراها «است. چنانچه که گفته شده است. 

و به او ایمان نیاوردند مگر قلیل و گفت سوار شوید در آن باسم  ،و کسی که ایمان آورد »َو ُمْرساها
م و ین قرائت شده، و با فتح میم و فتح راء و سین و کناره گیرد. کل آن به ضم ماهللا جاري شود آ

ن خوانده شده. و اولی فقط با فتح میم و کسر را خوانده شده و هر دو منصوب هستند بر یفتح را و س
ا یند، باش ِبْسِم اoَِّ ا هر دو مرفوع فاعل قول او یباشند.  يمصدر يا معنایان کا میت خواه زمان یظرف

منصوب بر  َجمْراهااست. و  ارَْكُبواظرف لغو متعلّق به  ِبْسِم اoَِّ باشد، و ِبْسِم اoَِّ هر دو مبتداء و خبر آنها 
م کر لیبتقد ارَْكُبواا از فاعل یفاعل آن،  َجمْراهار مجرور است، و یا مستقّر حال از ضمیت است، یظرف

م کر لیر فاعل است به تقدیا حال از ضمیاست و جمله  َجمْراهاا مستقّر خبر یامل شود. کاست تا ربط 
ا از علّت امر به سوار ی یشتکا جمله مستأنفه است جواب سئوال مقدر از حال یر مجرور یا از ضمی

و هر وقت ِبْسِم اoَِّ َجمْراها گفتند:  یفتد میخواستند راه ب یه هرگاه مکو وارد شده است  ،شدن
ِبْسِم اoَِّ َجمْراها ه جمله کن پس مناسب اینی. بنابر اِبْسِم اoَِّ ُمْرساهاگفتند:  یندازند مخواستند لنگر ا یم

ه یکد در حالین بسم اللّه (سوار شویلیبوا قاکر آن اریبراي قول محذوف و تقد کیمح ه بسم اللَّ
ا منصوب بر ظرفیت باشد. یر گرفته شود یمبتداء در تقد َجمْراهه کن همان است ید) باشد. و اییگو یم
به اسم خدا متلبس گردد  یسکهمانا پروردگار من غفور رحیم است. پس هر  »ِإنَّ َريبِّ َلَغُفوٌر رَحيمٌ «
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 َجتْري Wِِْم يف«ند. ک كمغفرت و رحمت او را در
َ
َنُه َو كاَن يف  َمْوٍج َكاْجلِباِل َو Oدى  َو ِهي َمْعِزٍل }   نُوٌح ابـْ

برد و نوح پسرش را در و این آنها را در موج چون کوه می »ْب َمَعنا َو ال َتُكْن َمَع اْلكاِفرينَ بـَُينَّ ارْكَ 
ه او فرزند پسرش کاي بود ندا داد اي پسر با ما سوار شو و با کافرین مباش. در اخبار واردشده گوشه

و باقر  ع  یشود، و قرائت عل یبه پسر زن ابنه با فتح ها گفته م یه پسر زنش بود، و در لغت طکنبود، بل
َجَبٍل   قاَل َسآوي ِإىل«ر مؤنث به زن او روایت شده. یع و صادق ع با فتح ها وارد شده، و ابنها ضم

گفت بر سر کوهی که مرا از آب نگه » ِمَن اْلماِء قاَل ال عاِصَم اْليَـْوَم ِمْن َأْمِر اoَِّ ِإالَّ َمْن رَِحمَ   يـَْعِصُمين
اي از امر خدا نیست مگر کسی که بر او رحم شود. گرفت. گفت امروز نگهدارنده دارد جا خواهم

ان کا جز میفه او باشد، یه خلک یسکا یاست،  یتعال يه شأن او رحمت باشد و آن خداک یسکجز 
ا عامل و یمنقطع است،  يا استثنایمعصوم است،  يبه معنا عاِصما ی، یشتکاز رحمت خدا یعنی 

ست مگر کسی که خدا بر او یمعصوم از امر خدا ن یسکعنی امروز یمنه محذوف است.  یمستثن
نَـُهَما اْلَمْوُج َفكانَ «رحم کند.  ِمَن «و موج بین آنها قرار گرفت پس جدایی انداخت.  »َو حاَل بـَيـْ

َوْت َعَلى اْجلُوِديِّ  َو غيَض اْلماءُ   ماَءِك َو } َمساُء َأْقِلعي  اْلُمْغَرقَني َو قيَل } َأْرُض ابـَْلعي  اْألَْمُر َو اْستـَ
َ
 »َو ُقِضي

و او از مغرقین بود و گفته شد اي زمین آب خود فرو بر و اي آسمان باز ایست. آب فرو شد و کار 
ه آمل یه در ناحکاند  اختالف شده. گفته ين جودییایان آمد و بر جودي قرار گرفت. در تعبه پ

ر شده، یوفه تفسکره موصل است و گفته شده در شام است، و به فرات یجز یکاند نزداست، و گفته
بوده  یشتکه نوح ع در ک ین در مدتین سفت است، و همچنیوه و زمکو گفته شده که آن اسم هر 
 یصد پنجاه روز بوده، و بعضیکاند  ه آن هفت شبانه روز بوده، و گفتهکاختالف است. و وارد شده 

ست ین یه مخفیاست. و حسن نظم آ رجب و آخر آن دهم محرم بوده ه اول آن دهمکاند  گفته
س بخواهد باید به که هر کاند  ردهکر که شریفه ذیآ يبرا يوجوه عدیده بیانیه و بدیعیه متعدد

 الظَّاِلمَني َو Oدى«ند. کگر مراجعه ید يرهایتفس
ِ
َو   ِمْن َأْهلي  يننُوٌح رَبَُّه َفقاَل َرّبِ ِإنَّ ابْ   َو قيَل بـُْعدًا لِْلَقْوم

و گفته شد دوري باد بر قوم ظالمین. و نوح ربش را ندا داد و گفت اي پروردگار  »ِإنَّ َوْعَدَك اْحلَقُّ 
نشود و انجاء اهل  یشتکه داخل ک یسکمن پسرم از خاندان من بود و وعده تو حق است به اهالك 

و التجاء او و دعا او در حقّ و او تو احکم الحاکمین هستی. بعد تضرّع  »َو أَْنَت َأْحَكُم اْحلاِكمنيَ «من. 
ن یاتا ن است یمکم الحاکاح اوه کنیرد به اک رراقجست و ا يتبرّاو ومت کت و حیاز مشپسرش 

 ِمْن َأْهِلكَ «د. یدفع نمارا ست ین اوم کبح یه راضکتوهم را 
َ
از  وا نوح ي: اگفت »قاَل } نُوُح ِإنَُّه لَْيس

بوده  ینسبت جسمان او بوده باشداو پسر  استمشهور ه کآنچه  صحترا بر فرض یست، زیاهل تو ن
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منقطع است، و  یدر عالم روحان ی، و نسب جسمانو جدا شده بودتحقّق مت یروحان ها بینوح در دنو 
و اتصال  ینسبت روحان يدارا اوو چون  امت.ینطور است در قی. هممعتبر است ینسب روحان

ُر صاِلحٍ «باشد.  ع توانست از اهل نوح ینبود نم یوتکمل حمل ر صالح. یاست غ یاو عمل »ِإنَُّه َعَمٌل َغيـْ
ُر صاِلحٍ س کاست. و هر  یل نفیتعل يبرا ، و آناست مصدر بجهت مبالغه به اضافه را  ِإنَُّه َعَمٌل َغيـْ

بداند  هیلغاذ باللّه یاو را العه کنیا يبرا یجسمان نسبت ینف يبرا ،از اخبار یه در بعضکچنانهخوانده 
ُر صاِلحٍ شده است، و  اب خطکمرت َفال «است.  شده قرائتو با فتحه راء  یفعل ماض ِإنَُّه َعَمٌل َغيـْ

 َلَك بِِه ِعْلمٌ 
َ
مورد قت یه حقک یمادام. يه به آن علم ندارکرا  يزین چکپس سؤال ن» َتْسئَـْلِن ما َلْيس

را و من ت »ِإّينِ َأِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمَن اْجلاِهلنيَ «. یرا بشناسصحت سئوالت ه کنیتا ا یشناس یرا نم سؤالت
قاَل َرّبِ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك َأْن «نند. ک یدانند سئوال م یه نمکرا  يزیه چکنباش ه از جاهالن کدهم  یپند م

 يل بِِه ِعْلمٌ 
َ
ه به آن علم کاز تو بخواهم  يزیاگر چبرم یگفت پروردگارا به تو پناه م »َأْسئَـَلَك ما َلْيس

و اگر » َو ِإالَّ تـَْغِفْر يل َو تـَْرَمحْين َأُكْن ِمَن اْخلاِسرينَ «. تواز موعظه اسقاط م تو و کامتثال ح يندارم برا
قيَل } نُوُح اْهِبْط «انتاً گفت.کاران خواهم بود. او تضرعاً و استکانیاز ز ینکو به من رحم ن یمرا نبخش

كاٍت َعَلْيَك َو َعلى«. به سالمت. ينوح به سالم از ما فرود آ يگفته شد ا» ِمنَّا ِبَسالمٍ 
َ
أَُمٍم ِممَّْن   َو بـَر

 يه آنها گروههاک یشتکدر  يها متاز اه با تو هستند ک ییهاات بر تو و بر امتکو بر »َمَعكَ 
ا از همراهان یه با تو هستند ک يها تاماز  »َو أَُممٌ «. بودند اف انسانصنا از ایوان یاز انواع ح یمختلف

م ساخت پس یآنها را متنعم خواه يبزود »َسُنَمّتُِعُهْم مثَُّ َميَسُُّهْم ِمنَّا َعذاٌب أَليمٌ «. شوند یتو متولّد م
اده شد و یبا هشتاد تن پ یشتکاز  ع ه نوحکاست  ع از صادقرد. کم از ما را مس خواهند یعذاب ال

وجود  شد و نسل مردم از او به یشتکسوار  اوه با کداشت  يدختر ، و نوحردندکهشتاد را بنا  شهر
ن یا »تِْلكَ «است.  )از دو پدر یکین (یاحداالبو ع ه نوحکص است  امبرین گفته پیآمد، و هم

از  »فَاْصِربْ ِإنَّ اْلعاِقَبةَ ِمْن أَْنباِء اْلَغْيِب نُوحيها ِإَلْيَك ما ُكْنَت تـَْعَلُمها أَْنَت َو ال قـَْوُمَك ِمْن قـَْبِل هذا «قصص 
و نه قوم تو، پس صبر  یدانستن نه تو آنها را مییش از ایم پینکیم یه بر تو وحکب است یاخبار غ

  »از جزع و شتاب در دعا.ن یمتق يبرا»ِلْلُمتَّقنيَ «ند که عاقبت حسن پس به آن غلبه کن ک
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  مقدمه
له کشا است و در جامعه يله فردکشال کیمنشاء تشات افراد یناست و ر فرد کفل دهندة کشله کشا

ا استمرار عادت ی يله اجتماع بر اساس قانونگذارکدهد. اگر شایل مکله اجتماع را شکافراد شا
 يا روش دفعتاً سبب جاریر کف یکابند. القاء ی یر مییات هم تغیعمالً نابد یر ییا تغیمحدود شود 

ه در جامعه کاست  یا روش آن عرف و عادتیر کف یکه ضامن مداومت کشود، بل یشدن آن نم
عرف و عادت  ح را دریست روش صحیابد بایر ییتغ اجتماعله که شاکنیا يلذا برا شود. میجاد یا

ب اخالق از یتهذشاند. یکت مین موضوع دنباله بحث را به مبحث اخالق و تربینه نمود. ایافراد نهاد
لق انسان شود،  یم یاو و افعال از آن ناش يو مسلّط است بر قوا فرداست در وجود  يا هکه ملک یخُ
لق به  .دینما یگفتگو م ر ییعادت و ممارست تغ ه بهک يو عاد ،رییر قابل تغیغ یعیدو قسم طبخُ

در اقتصاد  یاصول اخالق یبررسبه  یات قوا و صفات انسانیبا اشاره به جزئ شود. میم یتقس ابدی یم
  له اجتماع داشته باشد. کدر اصالح شا ید نقش اساسنتوان یه مکم یپرداز یماخالق 

ن یو ا .باشداز لحاظ اقتصاد نئوکالسیک انسان خوشحال انسانی است که مصرف بیشتري داشته 
بشر تمام انرژي خود را صرف تولید و سپس مصرف کاال نماید. ولی ه کن است یموضوع مترادف ا

در دنباله آیا بشر براي این هدف خلق شده است؟ ه کد ینما یمطرح م یمیاقتصاد اخالق پارادا
ن و مذهب در اقتصاد منبعث یه از دک ییها چنانچه آموزهه کشود  مین موضوع اشاره یمباحث به ا

 ياریبسو شود  اجتماعله کمنجر به اصالح شاتواند  یمدهد  یل مکیرا تش يو اخالق اقتصادشود  می
شانده ک يبه اعتدال اقتصاد يشره و خمود اقتصاد واسته خواهد شد. ک ياقتصاد يتهایاز مضار فعال

   شود. می

  لۀ اجتماع کشا
ه استعداد توجه به کوان یس حکاز توجهات به تن و توجهات روح است، برع يا ختهیآم عت بشریطب

خود را دارد و  كبه ادرا كادرا ییت انسان تواناسین مشعراست و به شعور خود  مترکدر او روح 
وان یح یعنیاست. وان بوجود آورده ین او و حیب را ن تفاوتیز بزرگترین تمایا ياز لحاظ رفتار

ها و  هیتمام رو يزیغر طوروان بی. لذا حندکد بیبا چهه کتواند بداند یاما انسان م ندکد یداند چه بایم
امالً جاهل کانسان در بدو تولد  یول .شده است قرار داده يش در ذهن ویزندگ يعلوم الزم برا
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  ببرد.  یزندگ يبراالزم  يها هیبه دانش و رو یشعور خود پ یید با توانایاست و با

 عیاج به تشریل فوق احتیوان به دلیر موجودات متفاوت است، حیبشر از سا فیلکن اساس تیبر ا
ن یوان طبق آن به اینه شده و حیر او نهاددآماده و  ا ویاو مه يقبالً برا يو يعت رفتاریندارد و شر

 يد. براین نمایم و تدویه رفتار خود را تنظکن دارد یاج به ایبشر احت یول .دینمایعت عمل میشر
نمود.  يا قانونگذاریع یتوان تشرینصورت نمیر ایدر غ .د هدف معلوم باشدیبا درفتار اال و البن یتدو

ع یا تشری يقانونگذار است. اگر قانونگذار كت استنباط و ادرایفکیاز منتج ع معموالً یهدف تشر
مورد ه کآنچه  یعنی .شوندیع میتشر یاجتماع يرد معموالً هنجارهایتوسط افراد جامعه صورت گ

معموالً توجه به  کیشود. بشر خایباشد قانون میجتاً جامعه میجتاً عموم افراد و نتیعالقه فرد و نت
ه و یشهو يجتاً قوایرا به او آموخته، نت ییو خودگرا یات خوددوستیزه حیرا غریالت تن دارد زیتما

ه چم تن است و آنه مالیکپس آنچه  .ندک یمرا دفع م است جذب و منافر یه مالکه او آنچه یغضب
ن یان بیرت پاکزان توجه بشر به فیبا م عین تشریا شود. میو قانون  گردد یع میر تن است تشریه مغاک

ند و هرگاه یکشتر میع را بیتشر يعد معنوند بینه هرگاه عمر خود را در زوال بیند، هرآیکر مییغتاو 
   پردازد. یت خود میشود به گسترش خودیاد میدر او ز یانسملذات ج

شوند اقدام به  یط منتفیافراط و تفر رد تاکد یه چه باکن یص ایدر تشخ یماء الهکاء و حیاء و اولیانب
ا یس یان اقدام به تأسکات زمان و میبنا بر خصوص يا عت نمودند و در هر ازمنهین شریوضع قوان

ن حد یه مردم جوامع از اکد. هر جا نشانکرا به تعادل  هه رفتار مردم جامعکن نمودند یامضاء قوان
 يع رفتارهایب در جمین آسیدند. مظاهر ایب گردیند دچار آسدده شیشکط یتعادل به افراط و تفر

ه در کاست  یطین مقوله افراط و تفریموضوع ما در ا یافراد و جوامع قابل مشاهده است ول یانسان
د اصل اصالت لذت را از ات تن خویم. بشر عصرحاضر بنا بر مقتضینیکاقتصاد آن را مشاهده م

را به تعادل  ین رفتار افراطیردند اک یهمه سع یش هدف خود قرار داد. رسوالن الهیپ يها هزاره
در شرق و غرب  یمیرابراهیان غیل و متون ادیاعم از قرآن و تورات و اناج یتب آسمانک .شانندک
را یجامعه دارد. هنجارها  يبا هنجارها یهمه داللت بر مبارزه رسوالن اله زین نیزم مها از لحاظ نُ

ف ارزش در یو هنجارها موجب تعرشود  میگفته جامعه  یرفتار غالب و عمومبه  یجامعه شناس
ح العمل یاران صحکباشد افراط  ییگرا اگر هنجار در جامعه، افراط در لذت د.نشو یجامعه م

ن یجوامع بر اساس ا .شوندیس ماران تقدیک طیط در زهد باشد تفریشوند و اگر تفریشناخته م
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 یله مکت و شایف نیدر تعر رد.یگ یل مکش 179اجتماعله کف و شایهنجارها ارزشها را تعر
له کم فرد است. شایت همان تصمین له اساس بروز رفتار است.کت و شایدر رفتار فرد ن 180ند:یفرما

  دهد. یل مکر فرد را شکه فکاست  يزیآن چ

: 182آمده است» يـَْعَمُل َعَلٰي َشاِكَلِتهِ  ُكلٌّ « 181هیر آیمقامات العباده در تفس یان السعاده فیر بیدر تفس
نند، ک یعمل مخود له کشابرحسب  »يـَْعَمُل َعَلٰي َشاِكَلِتهِ «بندگان افراد بگو همه از خدا و » ُقْل ُكلٌّ ««
به ا یعت اوست. یو طبو مقام او حال انسان  ةدهند لکشت ین واست  یتیمشتمل بر ن لهکشاهر  یعنی
لۀ حال او و مقام اوست. کت نفس او شایو فعلند ک یبنا م شتیس عملش را بر نکه هر ک یمعنن یا

 یاست، ولواحد  ياحد است و بر او حدنوع و یک يتش دارایت بشریه انسان برحسب فعلکبدان
ه کپس آنگاه  .گریر حد دیغاست  يحد یهر نوع يو برااست  ینیانواع متبابالقوه برحسب باطن 

ا ین یاطیان، شیارپاهچ از درندگان، یکیانسان بالفعل  یشود، مثالً وقت یم یبالفعل برحسب باطن نوع
و  یمعاصدر صور عبادات و  یه است بشود هر وقت بخواهد عملیکه مشتمل بر انواع مالکانسان 

به آن صورت قصد  مثّلت ي ند و به واسطهک یمتمثل ش خود میآن صورت را پ انجام دهدمباحات 
                                                                                                                                                                                        

  شاکله اجتماع یا شاکلۀ جامعه اول بار توسط حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه بکار برده شد.  179
   .در باره اسراف و شاکله 6/2/1387سخنرانی حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در تاریخ 

http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-02-06-sobhe-jome-kotob-selseh-niyat-va-shakeleh-
esraf.mp3  

   .نیقی عاقله، شاکله، ،1/7/1391سخنرانی حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در تاریخ 
http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/91-07-01-Sobhe-Shanbe-Shakele-Aghele-Yaghin.mp3  

 يمددکار- یاحترام به اجازات عرفان ،4/12/1391سخنرانی حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در تاریخ 
   .در اعمال تیشاکله و ن رضا،

http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/1391-12-04-Sobhe-Jome-Ehteram-Be-Ejazat-Erfani-
Madadkari-Reza-Niyat-Dar-Amal.mp3  

اعمال و جبران خطا، توبه  یابیارز ،29/12/1393سخنرانی حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در تاریخ 
   .تین شاکله و - یقیحق

http://mazaresoltani.net/download/mp3/93/1393-12-29-Sobhe-Jome-Arzyabi-Amal-Jobran-Khata-
Tobe-Shakel-Niyat.mp3  

  له کدر باره اسراف و شا 6/2/1387خ یشاه در تاریتابنده مجذوبعل یتر نورعلکدحضرت حاج  یسخنران 180
http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-02-06-sobhe-jome-kotob-selseh-niyat-va-shakeleh-
esraf.mp3  

  .»نندک یلۀ خود عمل مکهمه بر شا«. 84ه یل، آیاسرائ یسوره بن 181
ترجمه محمدآقا  8مقامات العباده، جلد  یان السعاده فیشاه. بی، سلطانعليحضرت حاج مال سلطانمحمد گناباد 182

  .330- 333قت، صفحات ی، انتشارات حقیاضیو حشمت اهللا ر یرضاخان

http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-02-06-sobhe-jome-kotob-selseh-niyat-va-shakeleh
http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/91-07-01-Sobhe-Shanbe-Shakele-Aghele-Yaghin.mp3
http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/1391-12-04-Sobhe-Jome-Ehteram-Be-Ejazat-Erfani
http://mazaresoltani.net/download/mp3/93/1393-12-29-Sobhe-Jome-Arzyabi-Amal-Jobran-Khata
http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-02-06-sobhe-jome-kotob-selseh-niyat-va-shakeleh
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ن صورت یا و ند.ک یمدا یوجود پمال کقت آن عمل است به یه بالفعل حقکآنچه د ینما یآن فعل م
رد، یگ یعمل قرار ماو  يمبناو براست آن ن عمل مشتمل بریدر ح وا ت فعل است، ویقصد ن نیا و

تمثّل ش خود میپ بخواهد نماز بخواند صورت آن را یار وقتکایرا یاست خودپسند ه ک یمثالً انسان
ه کنت دهد برآنچه یدش را زن صورت نفس خویند، به واسطۀ اک یقصد مساخته و به آن عمل 

له کن مشایت ایه مشتمل بر نک دهد یانجام مپس نماز را  ش مردم ممدوح است.یند پک یگمان م
گر عملش یبه عبارت د  همانند طاووس.است مثالً ياست و آن نوع خودپسندآن بالفعل و آن ست ا

لۀ حال او و که شاکن نفس خودش را دارد یدهد و او قصد تزئ یخود قرار مرا بر اساس قصد 
ه او از رحمت، یبالذّات صفات جمال شأنه اوالً و یتعاللۀ حقّ اول کن است شایباشد. و چن یتش میفعل

 ین گاهکست، ولین نیاول جز هم پس عمل او در قصد و غفران، جود، احسان، عفو، صفح
ن است یا )هیآ ي( معناو  شود. یبالعرض قهر، غضب و انتقام م و یثانبا قصد  ها و تیبرحسب قابل

عمل  له خودکبر شاز ین و شماند ک یعمل م رحمت و احسانله کبر شاه خداوند کها بگو  ه: به آنک
 »فـََربُُّكْم َأْعَلُم ِمبَْن ُهَو َأْهَدٰي َسِبيالً « دهد. یا غضب قرارمیرا رضا  یه رحمت الهک يد به نحوینک یم
به آن است و صورت عمل  هیباطن هیبیاز امور غ لهکشاد، و ننک یخود عمل مله که همه بر شاک یعنی

ار نشده یاخت لهکشان است برحسب کند ممک یار میاخترا ه صورت عمل ک یسک، پس ستیمعبر ن
ه راه کس کپروردگار شما برآن  ه هماناک .ندک یار میاخترا  خداه ک است یسکمختار ه کبل باشد،

خصوصاً بر مقدر است شرط  ين جزایه جانشکشده  يزیچداخل بر  »فا«پس  افته است داناترست.ی
نَسٰانِ «ریتفس نَسٰانِ «ور در قوله کمذ» اْإلِ َعْمَنا َعَلي اْإلِ ه به یم آین تعمیبا ا ین منافاتیا یو در ثان »َو ِإَذآ أَنـْ
چه مقصود بالذّات  ن است.یات چنیع آیه شأن جمک، همچنانند نداردک یه صدق مک يع مواردیجم

ه صدق ک يع مواردیم آن به جمیبا تعمبالتّبع او دشمنان  ورر شرکع و از ذ یرات علیر خکاز ذ
 ».ند باشدک یم

له افراد کدهد و شایل مکیله فرد را تشکافراد است و شا کت کات افراد در اجنماع در درون تین
له کهمان هنجارهاست. اگر شا یبه نوع اجتماعله کن شایه اکدهد یل مکرا ش اجتماعله کجامعه شا

ن موضوع اساس روش یا د.نابی یر مییات هم تغی نالًود عمشمحدود  ياجتماع بر اساس قانونگذار
مختلف  نسبت به مسائل له جامعه راکد شایار باکن یا يباشد. برا یم نیتقنق یجامعه از طر اصالح

مثال اگر  يقابل حصول و انجام است. براز ین يت فردیق تربیله از طرکن شایرد. اصالح اکاصالح 
ت یند، نکن یگزیجا یخوددوست يرا به جا یه انسان دوستکابد یر ییتغ يا لۀ اجتماع به گونهکشا
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، وضع یز لحاظ علوم اجتماعله اکر شاییروش تغ د.نشویند و رفتارها عوض میکر مییانسانها هم تغ
. ندستها پاداش یه مستوجب جزا کرد یگیصورت م یام در ارتباط با اعمالکن و احین است. قوانیقوان

ل کیرا تش اجتماعله که اساس شاکاز موارد وجود دارد  ياریبس یعیام تشرکطۀ خارج از احیدر ح
ل رفتار در ین قبیست. ایپاداش هم نا یست و آن اعمال مستوجب جزا یمد نظر قانونگذار ن یداده ول

ه سبب اعتدال در رفتار کشود  میارها یاز مع يا رند. اخالق شامل مجموعهیگیطۀ اخالق قرار میح
ت تحقق ید با استقبال فرد از آنها قابلنریگ یطۀ اخالق قرار میه در حک یگردد. مسائل یانسانها م

ت ید با رضایفرد با یعالیات اخالقت قبول يبراگردند. لذا  ینم يم و الزام جارکابند و به حی یم
ه کشود، بل یشدن آن نم يا روش دفعتاً سبب جاریر کف یکرد. مسلماً القاء یخاطرآن را بپذ

ه در کاست  یا روش آن عرف و عادتیر کف یکضامن مداومت « 183:ندیفرما یه مک يهمانطور
ه با استفاده از کنمود  الشست تیابد بایر ییتغ اجتماعله که شاکنیا يلذا برا »شود. میجاد یجامعه ا
ن موضوع دنباله بحث را ینه نمود. ایح را در عرف و عادت افراد نهادیروش صح یتیترب يها آموزه

  شاند. ک یت میبه مبحث اخالق و ترب

  اخالق
آمده است.  یه، سرشت و صفات باطنیسج يبه معنا است و در لغت» قلُخُ«و » لقخُ«جمع » اخالق«

از یه شده است و افعال بدون نکه در نفس ملکاست  یه و سرشتیسج» خلق«اخالق،  يدر نظر علما
ف یتعر ياگزارهرا  یگزاره اخالقلذا  شود. میصادر  فرداز ن تخلق یا به اکبا اتر و تامل کبه ف

خوب، بد، «از هفت مفهوم  یکیانسان، و مسند آن  ياریاخت يه آن، فعل ارادیه مسندالکند ینما یم
متوجه گردد  يبشر یلذا چنانچه مسند افعال به سمت تعالباشد. » فهید، ثواب، خطا و وظید، نبایبا

ت یترب شود. میجامعه  یت عامل مهم تعالین رو تربیگردد. لذا از ا ین سمت برمیافعال به هم
ادت یز يمعنا و بهل یشه ربو و از باب تفعیت از ریتربرا متعلق گرداند.  یتواند به ابناء بشر اضافات یم

 یت وجود مربیالزامات تربپرورش است. اضافات نه یردن زمکفراهم  يبه معنا تیو ترب یو فزون
 یو اگر مرب شود. می كند، هالکینم ییاو را راهنما یمکیه حک یسک 184اند: ه فرمودهکاست 

                                                                                                                                                                                        
  درباره علوم اقتصاد و اسراف 5/2/1387خ یشاه در تاریتابنده مجذوبعل یتر نورعلکحضرت حاج د یسخنران 183

http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-02-05-sobhe-panjshanbeh-elm-va-esraf-kardan.mp3  
هلك ت شده است: ین روایالعابدنیاز امام ز .113ص 2: جیالحوال عبدالرحمن بن سفر ،كشف الغمة عن علماء األمة 184

← 

http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-02-05-sobhe-panjshanbeh-elm-va-esraf-kardan.mp3
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ه کن اساس است یبر ارساند.  یب میو هم به مربا هر دو آس یمرب یعنیناآگاه باشد هم به خود 
هم ند و کیغرق م هماست،  یشتک یونگلغزش دانشمند، مانند واژ« 185د:یفرماین (ع) میرالمؤمنیام

  »شود. میغرق 

لق ینما یب االخالق گفتگو میتهذ« 186سند:ینو یم یانسان يب اخالق و قوایدر ارتباط با تهذ د از خُ
شود، و آن دو  یم یاو و افعال از آن ناش ياست در وجود او و مسلّط است بر قوا يا هکه ملک یانسان

 یاز اخالق و بعض ینادر است و بعض یلین خیر است و اییر قابل تغیه غک یعیقسم است: طب
ر و ییو آن به عادت و ممارست تغشود  میر یز تعبین یتسابکه به اک ينطور است. و عادیاشخاص ا

   »ند.ک یابد و به معاشرت و صحبت فرق می یل میتبد

  اخالق نظري

  : 187انسان دو قوه است يند برایاخالق گو يعلما

ة عاقله  ل ـ قوة عالّمه نکاو ط نظر و یند، و به واسطۀ قدرت بر تحصیز گویه قول مجهوالت به توس
ة نظرّکف ة ممیز گویه نیر آن را قو ة یو بد امت یکنن یه بکنیز خوانند از جهت ایزه نیند، قواز دهد؛ قو

   شود. میده یب امور به حسب مصالح مطلوبه نامیر هم از جهت قدرت آن بر ترتیتدب

ة عمل م ـ قواله نک یدوهیند، ایز گویه عمدارد. و آن را از  یه انسان را به عمل وامکاست  يا ن قو
                                                                                                                                                                                         ←  

 .يرشدهمن ليس له حكيم 
ح ین موضوع را تصریز همین ینیت اهللا خمی. آ»زّلة العامل كانكسار السفينة تغرق و تغرق« ،11 ،2 ،58بحار األنوار  185

ت نشدند، دانشمند یم. عالم شدند، تربیات نشدهیم، تربیاه نشدهکیه ما تزکن است یگرفتارى همه ما براى ا«دارد:  یم
ت نشده است یه تربکه از عالمى کاند و آن خطرى ت نشدهین تربکق است، لیراتشان عمکاند. تفت نشدهیاند، تربشده

ت نشده وارد بشوند در هر یه نشده و تربکیاگر نفوس تز شود، آن خطر از خطر مغول باالتر است... .بر بشر وارد مى
است در هر یدر صحنه س لهى، در صحنه فلسفه، در صحنه فقه و فقاهت،اد در صحنه معارف یصحنه، در صحنه توح

نها بر بشر از یطان باطن رها نشدند خطر این شیه نشدند و از ایه نشدند و تصفکیه تزکاى وارد بشود، اشخاصى صحنه
  .14/  253، ج »فه نوریصح« »خطرهاى بزرگ است.

  .12قت، فصل یربال، انتشارات حقکقت در اسرار فاجعه یحق ین تابنده، تجلیحضرت حاج سلطانحس 186
  .12قت، فصل یربال، انتشارات حقکقت در اسرار فاجعه یحق ین تابنده، تجلیحضرت حاج سلطانحس 187
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ر مالئم آن را غضب یمور غوجهۀ جلب منافع و جذب مالئم شهوت نامند، و از جهت دفع مضار و ا
  ند. یگو

ة عالّمه در تحص يبرا يم به سویر او است در خط مستقیه، چون سیقیه و معارف حقیل علوم نظریقو 
 كه جذب محض و سلوک یست فقط قصور متصور است، مگر به نظر عرفانیمبدأ، افراط متصور ن

و مشاهدات  یات روحیحقّه و ترق دین وجهه عقایاند. از ا ط گفتهیمحض را دو طرف افراط و تفر
 ير امور مادیعالّمه از وجهۀ تدب يبرا یار است. ولیشود، و مرتبۀ آن فوق مقام تصور و اخت یدا میپ

ة عماله ن يه و برایویج عاجلۀ دنیل نتایو تحص ط و کز یدو قسم قومتوس ه شهوت و غضب است حد
ة  عیبارت است از مطه عک یکط متصور است. حد وسط هر یافراط و تفر ه نسبت به قوبودن آن قو

آن خلق شده،  يه براک يا ردن آن در وجههکاوامر حقّه و صرف  يه و فرمانبرداریۀ نظریعقالن
لق ن له یط مذموم و خلق بد و رذیو دو طرف افراط و تفرشود  میگفته  یکمطلوب و ممدوح و خُ

ة عالّمه را ح وسط قو ط کاست. حدمتوس شهوت را عفّت و اعتدال غضب را شجاعت، و مت، حد
زه و بالهت کط حیاند. دو طرف افراط و تفر گانه را عدالت گفته توسط در مجموع سه رب مت، ج

است؛ دو طرف عفّت شره و خمود؛ دو طرف شجاعت تهور و جبن، و دو طرف عدالت ظلم و 
 شود. میز مذموم است منشعب یه دو طرف آنها نک يگرینها صفات دیاز ا یکانظالم است. از هر 

شود، و افراط و  یر منشعب مکذهن، حفظ و تذ ياوت، سرعت فهم، صفاکمت: ذکمثالً از ح
ح، ظلمت نفس، یفهم، عدم قضاوت صح يندکل، یانت، بالدت، سرعت تخیل خیط آنها از قبیتفر

زه و بالهت داخل و مذمومند. یان و امثال ایالتهاب، غفلت، نس رب نها در ج  

چ یه صاحب آن بر هکخباثت و در اصطالح علم اخالق آن است  یجربزه در لغت به معن :بزهجر
ز به صورت یالت و موهومات را نیله گذشته متخیاالت متعدده از پردة متخیثابت نبوده، خ يرکف

 يو جلب امور ماد يویر و شرّ نظرش مقصور بر انتفاعات دنیز خیه در تمکا آنیمعلومات در آورد، 
عت اسالم (چون موجب عسر و حرج است) مذموم است، غالباً یه در شرکبوده باشد. مرض وسواس 

ه کب اثر داده به گمان آنیترت یالین مرض به هر خیباشد، چه صاحب ا ین جهت میاز ا یناش
اصالت  يزیاندازد. مثالً در هر چ یل نشده مجدداً اقدام نموده خودش را به زحمت میمکعملش ت
اط با ین احتیا یسازد، ول یم يانت دارد جاریال خود در امر دیه به خک یرا به جهت تعمقنجاست 

دا نشود) مخالف است. در قرآن یه علم به نجاست پک یاء است مادامیه طهارت اشکدستور شرع (
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قرار  ين بر شما حرج و دشواریخداوند در امر د یعنی 188ما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الّديِن ِمْن َحرجٍ است: 
ان آن را دارا بود، یسف یه بن ابیز داخل در جربزه است. معاویطنت نیر و شیر و تزوکنداده است. م

ن موارد یده در ایوهکده از نیردن صفات پسندکگر و جدا یدیکن صفات از یز ایچون تم یول
ر (ع) یگفتند. حضرت ام ین مردم میه را عاقلتریمانده معاو ین امر بر عوام مخفیدشوار است، ا

ُخياِدُعوَن اoَ َو الَّذيَن آَمُنوا َو ما ن اشخاص است: یدر ذم ا 189َلْو َال التُّقي َلُكْنُت ِمْن َاْدَهي الّناسِ فرمود: 
ُفَسُهْم َو ما َيْشَعُرونَ  د ی. اعتقاد به جبر و عقا191ًو َميُْكُروَن َو َميُْكرُاoُ َخْريُ اْلماِكرينَ  ١٩٠َخيَْدُعوَن ِاَال اَنـْ

ه ک یا و اعتقاد به وحدت و حلول و اتّحاد به اقسامیا و اولیرمشروعه دربارة حق و غلو درباره انبیغ
ة عقالنین است اکو ممشود  می یمخالف شرع و عقل است از جربزه ناش ز یه نینها را جزء قصور قو

  ه دانست. یل معارف الهیدر تحص

ة عالّمه و تعمق ن يندکبالهت  :بالهت صاحبان اردن در کقو َهلُْم ن صفت استیامور است، در ذم :
ر را از ینند و خک یر در امور نمکه بدانها تعقّل و تفکدارند  ییفّار دلهاک یعنی 192قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن Wِا

. Wِ193ا اَفـََلْم َيسريُوا ِيف اَالْرِض فـََتُكوَن َهلُْم قـُُلوٌب يـَْعِقلُونَ د: یگر فرماید يدهند. و در جا یز نمیشر تم
قت از قصور یز در حقینها نیا یدر بالهت داخل است، ول يبه اعتبار کض و امثال ذلیاعتقاد به تفو

ة عالّمه است.  قو  

ة کاز شجاعت  :متفرعات شجاعت ت قلب و ثبات در امور و استفامت در اطاعت قوه عبارت از قو
ظم منشعب کون، شهامت، تواضع، رقّت و کعاقله است، امثال: نجدت، همت، ثبات، صبر، حلم، س

ه از حد اعتدال خارج شد از صفات مذمومه محسوب و داخل در جبن کنها یاز ا یکو هر  شود. می
ه ک ییزهایدن از چیقلب و روگردان یثبات یا تهور خواهد بود، چه جبن عبارت است از تزلزل و بی

ه عقل احتراز از آنها را واجب کاست  يامورردن به کد از آنها رو بگرداند؛ و تهور توجه ینبا

                                                                                                                                                                                        
 . 78ه یسوره مؤمنون آ 188
 ن افراد عرب بودم. یترکریبود من ز ینم يارکزیاگر پره 189
 ستند. ینند و متوجه نک یر مکقت با خودشان میدر حق ینند، ولک یر مکن می. با خدا و مؤمن9ه یسوره البقره آ 190
 نندگان است. کر کن میخدا بهتر یند، ولک یر مکنند، خدا هم مک یر مک. آنها م30ه یسوره انفال آ 191
 . 179ه یسوره اعراف آ 192
 بشوند.  یدل آگاه و مطلع ينند تا داراک ین گردش نمیزم يا روی. آ46ه یسوره حج آ 193
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هم نام مخصوص  یده شده، بعضیاخالق به نام مخصوص نام یط بعضیداند. حد افراط و تفر یم
و  یبر و خودخواهکه تکند. چنانک كرا در یکط هر یتواند افراط و تفر یندارند و شخص متدبر م

نسبت به  یباشد، و بدگمان یلۀ تهور میرذ از توابع صفت ینیو خودب یشکان و گردنیالف زدن و طغ
  از جبن است.  یناش کس و جزع و اضطراب در امور و دنائت و امثال ذلکهمه 

ون به اعتبار موضوع کون (صبر و سکا، رفق، مسالمت، صبر و سیصفات: ح 194از عفّت :عفت
ق از یز قطع عالیو ن شود. می یشود) قناعت، وقار، ورع، سخا، امانت و عزّت نفس ناش یمختلف م

ردن از صدقات واجبه و مستحبه و کقه نیغ نداشتن جان و مال در راه خدا و مضایا و دریلوازم دن
ه ک ییرا مراد از عفّت نگاهداشتن خود است از لذّتهایمحرّمات جزء عفّت محسوبند، ز كتر

مشروعه؛ هر ار بردن آن در موارد کنفس و به  ياز هوا يریباشد و جلوگ یمخالف شرع و عقل م
م از متفرّعات شجاعت یتوان ین صفات را مانند بذل جان و مال در راه خدا میاز ا یچند بعض

  م. یریبگ

ل محسوب و در خمودت و شره مندرجند، چه خمودت ین اقسام جزء رذایط ایافراط و تفر
ة شهوکدن و اعمال نیخوابان بهداشت تن ا ینوع  يم و الزمۀ بقاکه عقل به آن حاکه است یردن قو

اده از اندازة یل: حرص به خوردن غذا زیه از قبیباشد. شره عبارت است از افراط در شهوات نفسان یم
ه بدون مالحظۀ حسن یویاده از حد الزم و غرق شدن در لذّات دنیز یا بر استفراغ مواد بدنیاج، یاحت

ردن محلّالت بر خود کحرام ل: یاز قبشود  می یناش یز صفاتیآن. از خمودت ن یو عقل یو قبح شرع
ز محسوب یه غنا نکه یر موارد منهیاز آواز خوش در غ يرمشروعه و دوریغ قةفوق الطّا ياضتهایو ر

ت یدر جمع مال و رعا یمباالت یا و حسد و بیو ر یشرم ی. و حرص و بکو امثال ذلشود  مین
  ه داخل در شره است. یردن محرّمات شرعکن

ت یل، رعاکم، تویاز عدالت: صداقت، الفت، وفا، شفقت، صلۀ رحم، حسن قضا، تودد، تسل :عدالت
اده از آن) ین بر حسب تناسب جرم (نه زیب مجرمیردستان، حفظ احترام بزرگان و تأدیحقوق ز
   شود. میمنشعب 

                                                                                                                                                                                        
ر آن داخل یا غین است در شجاعت کصفات را ممن یاز ا ياریشود و بس یعات به اعتبارات مختلف مین تفریا 194

 ر آن. یا غیاتصاف به آن صفات است خواه جزء عفت باشد  ینمود، و مقصود اصل
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ر د يزیاز آنها داخل در ظلم و انظالم است، چه ظلم عبارت است از گذاشتن چ یکدو طرف هر 
ه موجب ظلم بر کمال نفس کردن لوازم کت نیر موضع خودش و انظالم مقابل آن است. رعایغ

در ظلم مندرج است.  کو امثال ذل ییوفا یو ب یصداقت یگران و بیردن حقوق دکت نیاوست، و رعا
 یردن در مورد لزوم از اقسام انظالم است. ولکردن عزّت و وقار و مناعت و رفع ظلم نکو مراعات ن

ه عزّت کاست  یت موقعیرا مظلومیت است. زیر از مظلومیه انظالم در اصطالح غکد دانست یبا
  ه قدرت بر دفع آن نباشد، بر خالف انظالم. کا آنید یتحمل ظلم طرف را بنما ينفس تقاضا

ات صفات دوازده است: چهار از آنها ممدوح و امهات صفات یلکه کرات معلوم شد ین تقریاز ا
 ين اصطالحات از علمایروند. ا یل به شمار میگر مذموم و امهات رذایوبند، و هشت دحسنه محس

ۀ خود برآمده اخالق چهارگانۀ یعقل يد در مقام اصالح قوایند شخص بایه گوکاخالق است 
است به  يانه رویه مکه از راه راست کشه مراقب باشد یند، و همکجاد یش ایممدوحه را در خو

ش حضرت یشد. در فرماکه را در آغوش بیان مراتب عقلیط منحرف نشود و حوریافراط و تفر
 یکبر گرد  یدر مسجد اجتماع يه روزکر شده است، یضۀ عادله تعبیرسول (ص) از اخالق به فر

ست؟گفتند: یوهش فرمود عالّمه چکبه طور ن». عالّمه و دانشمند«ست؟ گفتند: کید ید، پرسینفر د
نها فضل است نه علم و یخ و انساب اعراب واقف است. حضرت فرمود: ایه از علم تارکاست  یسک

َا اْلِعْلُم َثالثٌَة: آيٌَه ُحمَْكَمة َاْو َفريَضة عاِدَلة، َاْو ُسنَّةقاِئَمةدانش.  ات جازمه و یمه اعتقادکۀ محی. مراد از آِامنَّ
ل یمکت يت آن است. براه و دستورایام شرعکضۀ عادله عبارت از اخالق حسنه و سنّت قائمه احیفر

است  ییز عالجهایله نیرفع صفات رذ يه شود. براکرد تا ملکن صفات ید ممارست بر ایاخالق با
مؤثّر است. مقصود از  یممارست و محاسبه خل یلّکر شده است. و به طور کتب اخالق ذکه در ک

ند و آنچه مخالف دستور شرع که خود شخص رفتار خود را بسنجد و دقّت کن است یمحاسبه هم ا
نْ تُحاسبوا. کد ینما كه بعداً ترکند کوشش کمطهر به جا آورده   یعنیه فرموده است: حاسبوا قَبلَ اَ

ه مرتبۀ نازلۀ کد. ینک یدگینند خودتان رسک یدگیه به حساب شما رسکه خداوند و مالئکش از آنیپ
ۀ یه از صفات عالکۀ آن یۀ در اخالق است، و مرتبۀ عاله و باالتر از آن محاسبیآن نسبت به اعمال قالب

ر او در احوال و اعمال مراقبت داشته و رفتار خود را با که در توجه به حق ذکاست آن است  كسالّ
ر یاد غیه اگر در دل به کش را داشته باشد، یۀ خویاالت نفسانیق نموده و محاسبۀ خیخدا تطب يرضا

مرتبۀ  كز از نظر سلوین ید. و محاسبۀ اخالقیفزایه بر مراقبه بیدر آت ند وکحق بوده از آن استغفار 
ه محاسبه داشته کسته است یۀ نفس و اصالح باطن شاکیاز نظر تز ین قسمت است، ولیمادون هم
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به واسطۀ  195ییایکن آمریلکن فرانیامیه بنکند. چنانکرا از خود دور  یباشد تا نواقص اخالق
ا نام او یکه در اروپا و آمرک يد، به طوریرسان یلت اخالقیمرتبۀ فض ممارست بر اخالق خود را به

  » رود. یمشهور و از بزرگان اخالق به شمار م

 ین باب مشربیهم) در ایسلسلۀ عرفا را (رضوان اهللا عل« 196 دهند: یر عرفا در اخالق ادامه مدر باب نظ
ة خود بخواهد از صفت یند: تا انسانیفتر است، چه گویقتر و لطیدق د یبنما يریمذموم جلوگ یبه قو

  گر برآورد: یوبند سر دکه بکد، و سر نفس را از هر طرف ین است جلوه نماکگر ممیل دیرذا

  ياز فراز عرش تا تحت الثّر             ينفس را هفتصد سر است و هر سر

از  یم شدن به امر مربیبه واسطۀ تسل بر راکو ت ینیشه زد و در اول امر خودبیشه بر رید تیپس با  
و منشأ صفات و  یشور انسانکتخت یه پاکخود دور نموده به دستور او قدم در راه نهاد، و دل را 

ا قطع یق دنیه عالکو استاد سپرد  یب توجه داد و به دست مربیبروز حسنات و ذمائم است به عالم غ
اگر به  یشوند، ول یره میمه بر حسنه چیفات ذمثرت شد صکا و یدل به طرف دن يشود. چه اگر رو

فََاْصَبْحُتْم بِِنْعَمِته ه در قرآن است: کشود،  ینمود اخالق فاسده اصالح م يو تجرّد رو يعالم علو
 ًOل تسلی. پس با197ِاْخواید اویشد و بعد از تسل یم مربعت عمل نمود یام شرکبه اح یم بر وفق امر مرب

 یی، جان در گرفته به نور خدایکش اخالق نیدایه عالوه بر پکقت را مراقب بود، یو آداب طر
این اختالف  شود. مین امر مستفاد یز ایند. از قرآن مقدس و اخبار نکاز او بروز  یگردد و آثار اله

 یرد، ولکر ین است تعبکدا شده و به هر دو قسم ممیده به واسطۀ اختالف در فهم ظواهر قرآن پیعق
ان اخالق شده یمل و اتم بکتر است. در اسالم و قرآن به وجه ایکقت نزدیقتر و به حقیدة عرفا دقیعق

ل یمکرا ت یکه اخالق نکام  من آمده یعنی. بُِعْثُتِ ُالمتََِّم َمكاِرَم اَالْخالقِ  و حضرت رسول (ص) فرمود:
م مدح و قدح قرآن یگفتش یه پکه همانطور کر شده و بلکز ذیات اخالق نینم. و در قرآن جزئک

: ِاّين ِلَعَمِلُكْم دیفرما یت لوط میاکه در حکنسبت به اخالق و اعمال است نه نسبت به اشخاص، چنان

                                                                                                                                                                                        
195 Benjamin Franklin  )1706 -1790 .(  

  ر شده است. کذ 45) در ص 1343ن در سنۀ یاظم زاده (منطبعۀ برلکف ین موضوع در جلد دوم راه نو تألیا
  .12قت، فصل یربال، انتشارات حقکقت در اسرار فاجعه یحق ین تابنده، تجلیحضرت حاج سلطانحس 196
 د. یداشت برادر شد یه خداوند ارزانکشما به واسطۀ نعمت اسالم  یعنی. 103ه یسوره آل عمران آ 197
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ه در اسالم دستور داده شده دو ک یاخالق یلّکمن عمل شما را دشمن دارم. به طور  یعنی. ِمَن اْلقالنيَ 
اهللا محسوب  ه جزء حقکد یات و توحیقادل اعتیمکت يات براکراجع است به مل یقسم است: بعض

م، رضا و یل، صبر، تسلکل توبه، انابه، تویاست بر بنده نسبت به خالق از قب یحقّ یعنیشود،  یم
د است، و در قرآن و اخبار یۀ توحیم شدن پاکمال روح و محکو  ین قسم موجب ترقّیاخالص. ا

ن (ع) راجع به یز اخبار ائمۀ معصومین ین موضوع فروگذار نشده است، در جزو سوم وافیدر ا
   »ر شده است.کاخالق ذ

  یاخالق عمل

ت یاز ن کیه حاکقرآن راجع است به عمل اعضا و جوارح و معاشرت،  یاز دستورات اخالق یبعض
ل اتّحاد و یمکگران و تیخود و د يح خویا عمل به آنها موجب تصحیاست  یکح و خلق نیصح

ل: صلۀ یگر است، از قبیدیکافراد جامعه نسبت به  يه براکاست  یشود، و حقوق یاتّفاق جامعه م
ردن، تهمت نزدن، حسد کبت نیه در اسالم امر شده است، و مانند غکظ یظم غکرحم و احسان و 

حفظ اتّحاد و وفاق جامعه است. و به واسطۀ  ين عوامل برایه بهترکننمودن  ینیدن و سخن چینورز
 ين است القاکات، ممین منهیاز ا یکیت و متّصف شدن به ن دستورایاز ا یکیردن کت نیرعا

د کیا ین قسم صفات نهیرو در قرآن از ا نیجاد اختالف در جامعه شود. از این افراد و ایعداوت ب
ت یحفظ مل يشتر از قسم اول برایداده شده و ب یاد به فرا گرفتن اخالق اجتماعیت زیشده و اهم
َوال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعضًا َاحيُِبُّ َاَحدُُكْم َاْن  198د:یفرما یبت میدربارة غه کت شده است، چنانیجامعه رعا

نفر از شما  یکا یند، آکب يگریبت از دیاز شما غ یکچید هینبا یعنی. }َُْكَل حلََْم َاخيِه َمْيتًا َفَكرِْهُتُموهُ 
ه مؤمن را ین آید. در ایارراهت دکه گوشت برادر مردة خود را بخورد؟ البتّه از آن کدوست دارد 

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِاْخَوهٌ د: یفرما یگر میۀ دیه در آکبرادر قرار داده، چنان م کاو را در ح يو آبرو 199ِامنَّ
ب او را مانند خوردن گوشت او قرار داده، و چون خودش مطّلع یلّم به معاکگوشت بدنش و ت

ۀ یناکن یه نموده است. ایه به برادر مرده تشبیآنند او را در ک یر مکب او را ذیگران معایه دکست ین
ن آن دو یدورت و نقار بکن و یطرف یبت و معلوم است موجب افسردگیاست در ذم غ یبزرگ

 یر دستورات اخالقیذا ساکمنجر شود. ه یدورت خانوادگکادتر شده به ین است زکو ممشود  می
                                                                                                                                                                                        

 . 12ه یحجرات آ سورة  198
 گر برادرند. ین نسبت به همدیمؤمن یعنی. 10ه یسوره حجرات آ 199
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ت دارد، یدر اسالم جامع یتورات قوله دسکاد شده است. همانطور یه در قرآن از آنها کاسالم 
ن دستورات است. یز جامع است و افعال و حاالت بزرگان اسالم بر طبق همیآن ن یدستورات عمل

اَلشَّريَعة اَّقوايل َو الطَّريَقُة َاْفعايل َو اْحلَقيَقة ه فرموده: کاست  يه از حضرت رسول (ص) مروکچنان
ش جمع بود و مراتب وحدت و کمال در وجود مبارکه تمام جهات کنی، اشاره است به ا200َاْحوايل

قت مراتب باطن است. در یقت و حقیعت جنبۀ ظاهر و طریرا شریداشت، ز یثرت را محفوظ مک
بزرگ و  يخو يتو دارا یعنی، 201َو ِانََّك َلَعلي ُخُلٍق َعظيمٍ قرآن خطاب حق به آن حضرت است: 

ز دستور یمحاسن اخالق در آن حضرت جمع بود، به عمل نه تمام کفهماند  ی، میهست یمیخلق عظ
خت و آن یر یم كه روزها بر سر راه او خاشاک ییهودیادت او از یۀ عیه قضکداد. چنان یاخالق م

ه ک یتین مطلب است. و اهمیاو گواه بر ا یزندگان يایر قضایرد و ساک یت و آزار میحضرت را اذ
ت ین عبارت جامعی. از همبُِعْثُت ُالمتََِّم َمكاِرَم اَالْخالقِ  ه فرمود:کام بود کشتر از احیداد ب یبه اخالق م

ند: فعل امام هم مانند یاصول فقه گو ين رو علمایاز ا شود. میده یاسالم و بزرگان آن در اخالق فهم
  202دهد. یگران دستور میز مانند قولش به دیقولش حجت است، چه عملش ن

ن یاند همه در ا مطرح نمودههستند  یاله ءایو اوص ءایاء و اولیانب ماء که هماناکه حک یاصول اخالق
ه کد ینما یرا در اقتصاد اخالق باز م يدیجد يها نهیزم ین اصول اخالقیا یبررسگنجد.  یمقوله م

الت مقو يداشته باشد. از لحاظ اقتصاد اجتماعله کدر اصالح شا یتواند نقش اساس یتدبر در آنها م
ه مبدل کصفات  یلکست. بطور یمطرح ن یکالسکه در اقتصاد نئوکگنجد  ینه مین زمیدر ا يادیز

ه کتوان نام برد  یاز آنها م یاز بعض يدر باب رفتار اقتصاد یار متنوع هستند ولیاند بس له شدهکبه شا
توان وجه مشخصۀ  یدنبال غالب صفات م ياال با گذشتن پسوند اقتصاد دارند و يشتریصراحت ب

  رد. کفرض  انآن يبرا ياقتصاد

  پردازي و اقتصاد نئوکالسیک نظریه
ق مشخص ساختن یه از طرکهاى به هم مرتبط است  ف و گزارهیم، تعاریاى از مفاه ه مجموعهینظر

                                                                                                                                                                                        
 قت حاالت من است. یردار من و حقکقت یمن و طر يها گفتهعت یشر یعنی 200
 . 4ه یسوره قلم آ 201
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اى از رفتار آنان را ارائه  افتهید نظام یها، د دهینى رفتار پدیش بین و پییرها، با هدف تبین متغیروابط ب
پردازي در علوم اجتماعی بر فرض و استدالالت منطقی و استنتاجات عقلی  مبناي نظریه 203ند.ک مى

در ارتباط با پدیده مشاهده شده و منتج از فرض مورد نظر است که در مرحله بعد با آزمون فرضیه 
گیرد. فروض غالباً براساس مشاهده از رفتار  رسیم و نظریه شکل می به صحت یا عدم صحت آن می

 شود. میدس زده غالب ح

م مجموعه متفاوتى از فروض را با خود یهر پارادا شود. میم طرح یپارادا یکاي در قالب  هیهر نظر
ها استنباط منطقی از  هینماید. لذا باید گفت نظر دارد و بیان خاصی درباره پدیده مورد نظر ارائه مى

اي به پدیده  گیرد که نگاه ویژه فروض هستند. در هر فرض پارادایمی مبتنی بر همان فرض قرار می
پردازى را  هیه چارچوب مرجع نظرکهاى اساسى است  م فرضیمورد نظر دارد. در اصل پارادا

 نگرد.  وه خاصى به جهان مییم به شیند. هر پاراداک مشخص مى

در اقتصاد نئوکالسیک پارادیم براساس این موضوع مطرح شده که انسان موجودي خودخواه است 
ر جلب منافع به سمت خود دارد و این موجود داراي رفتار عقالیی و سیري ناپذیر است. که سعی ب

رد نظیر مصرف، تولید، رقابت، عرضه و تقاضا و غیره از این پارادایم  باقی استنتاجات اقتصاد خُ
  گیرد و در اصل استنتاجی ریاضی و منطقی از آن است.  نشئات می

د جامعه به طرح و تدوین این فروض و پارادایم مذکور پرداختند و اقتصاددانان با مشاهده رفتار افرا
گیري بر مبناي این اصل بود که چه علمی باید  علم اقتصاد نئوکالسیک شکل گرفت. ولی این شکل

مطرح نمود که انسان را به هدف خود یعنی جلب منفعت مادي بیشتر برساند. اقتصاد اخالق پارادایم 
توان همگام با حداکثر کردن منافع مادي موجب تعالی معنوي  چگونه می کند که جدیدي را باز می

    انسانی شد.

آمال اصلی مصرف کننده و  ،حداکثر مطلوبیت و سود سباز لحاظ اقتصاد نئوکالسیک ک
در این نظریات انسان خوشحال انسانی است که مصرف بیشتري داشته باشد و از  .تولیدکننده است

کاالها و خدمات حداکثر بهره برداري را در چارچوب فرم تابعی تابع مطلوبیت خود ببرد. شاید اگر 
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این نگاه را مد نظر قرار دهیم رشد و توسعه اقتصادي به مفهوم مادي آن در گرو همین نظر باشد. 
تمام انرژي خود را صرف تولید و سپس مصرف کاال نماید. ولی آیا بشر براي این هدف یعنی بشر 

  نماید.  می خلق شده است؟ سؤالی است که اقتصاد اخالق در حاشیه این پرادایم باز

اگر نظر اقتصاددانان نئوکالسیک را بپذیریم تحلیل حداکثر رضایت مصرف کننده به آنجا خواهد 
ز قوه شهویه خود را حداکثر کند پس رأس این قوه که خوددوستی است عمالً رسید که بشر انتفاع ا

گردد. لذات خوردن، پوشیدن،  ابزار التذاذ از تمام چیزهایی که سبب تقویت خودیت میشود می
براي تحقق خودپرستی یا  یانیی کردن و نزدیکی و مشابه آن اهداف میاست کردن، خودنمایر

ذکر شده با یکدیگر  یانیظ مفاهیم اخالقی رفتار، بسیاري از اهداف مگردد. و از لحا خوددوستی می
نزدیکی و پوشیدن و ریاست کردن و خودنمایی کردن ابزار راندن و  در ارتباطند. خوردن و هوس

اي دارند تمام تفکر، روحیات و  شوند و چون حسهاي مادي فوق، لذائذ مشدده رسیدن به آن می
نمایند. از سوي دیگر همانگونه که حکماي اخالق ابراز  وف میتوجه انسانی را به خود معط

اي سیري ناپذیر است و از شدت جذب مالیم  نمایند روحیات انسانی از حصول مالیمات به گونه می
فرمایند که  یابد. لذا اصطالح می گردد و حرص فزونی می نیازش به جذب بیشتر مالیم بیشتر می

تیجتاً کسب رضایت بیشتر در گرو مصرف بیشتر و در نزدیکتر ن 204»شهوت از راندن تیرتر گردد«
ذکر شده خواهد بود. و چون همانگونه که ذکر شد این حسها غالباً به حس  یانیشدن به اهداف م

گردد لذا این قوه محرك پنهان فعالیتهاي اقتصادي  التذاذ جنسی که از اشد لذائذ تن است برمی
از تأمین نیازهاي حیاتی اولیه نظیر خوردن و پوشیدن به زندگی یعنی این قوه است که پس  شود. می

هاي فیزیولوژیک بین مرد و زن از لحاظ بدنی و  دهد. از طرفی با توجه به خصیصه انسانها جهت می
در رفتار زن در ارتباط با ارتباطات » قبول«در رفتار مرد و » ایجاب«کیفیت نیروهاي بدن و خصیصۀ 

زن بیهوده نیست بگوئیم که در اقتصاد متعارف و بر مبناي تعاریف  فردي و اجتماعی مرد و
دهنده حیات نسل بشر  اقتصاددانان نئوکالسیک زن در زندگی اجتماعی به همان گونه که تداوم

است، بعنوان مظهر قوه محرکه رشد و توسعه اقتصادي خواهد بود. این پدیده در سطوح مختلف 
یوان به گونه دیگر مطرح است. و این تفاوتها بدلیل ادراك جوامع دیگر چون جماد و نبات و ح

حسی موجودات از محیط اطراف خود است. براي مثال خانمها ظرافتها و زیبائیها و برق ساتع شده 
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ها بالنسبه از این  کنند که تقریباً آقایان در مقایسه با خانم از یک نگین تراشیده شده زیبا را درك می
مردان و زنان باید بر اساس فیزیولوژي آنان متفاوت باشد. در حشرات  یهانبینادراك معافند. لذا ج

جنس ماده قدرت مدیریت و سلطه بیشتر از جنس مذکر دارد لذا حکومت را نیز طبیعت در اختیار 
وي قرار داده است. همانگونه که در مقاطعی از تاریخ بشر زن ساالري نوع اقتدار در جوامع از 

  یا قبیله بوده است. خانواده تا گروه

ند تا بتوانند اقدام به یبقاء تالش نما يخود برا يروید با تمام نیفعاالن اقتصاد با يدر شره اقتصاد
 يدار هیسرما ين حالت در نظامهایبرسند. ا گرایی ثر لذتکند و به حدایثر منافع نماکحصول حدا

ند و مردم ینما یحصول درآمد تالش م ين نظامها افراد شبانه روز برایدر ا شود. میده یبوضوح د
 يشورهاکاست. در مقابل تجربه  ییگرا ار مصرفکن همه یهدف از ا .اند ار شدهکن یل به ماشیتبد

افراد جامعه در  يبرا یو نگرانشد  یاز انجام مید به اندازه نیه تولکم یردکست را مشاهده یمونک
 افت متعلق به خودشان نبودی یش میشتر افزایار بکدر اثر نیز آنها  ییاگر داراو حتاج نبود یحصول ما

بچشم کامالً شورها کن یدر ا ين حالت خمود اقتصادیدر ا .دندییگرا تلذا مردم به خمود
  خورد. یم

 يخمود غالب گردد بسترها یابد و وقتی یش میز افزاین ینانیشره در اقتصاد غالب گردد نااطم یوقت
ق ین عدم منع افراد با سالیف در حیطدو ن ین ایحصول در ب اعتدال قابل شود. میمحدود  یزشیانگ

تواند  یمرتبط با اقتصاد اخالق م یاخالق يها ش به حد چپ و راست القاء آموزهیمختلف از گرا
  د.یت نمایرفتار معتدل هدا را به مرز اجتماعلۀ کشاند و شاکه شره و خمود افراد را به اعتدال کباشد 

سم تمام یانیتاریلیوتیده شدن به سمت یشکت نشوند جامعه با یترب يرفتار اقتصاد يها وهیاگر ش
د. پس ینما یاال و سپس مصرف آن و تلذّذ از آن مصرف مکد یخود را صرف تول یه زندگیسرما

 يریجلوگ» فقط مصرف - دیفقط تول«ن یل انسان به ماشیار گرفته شوند تا از تبدکب ییها د آموزهیبا
 يارهایر معییمصرف و تغ يو الگو یمصرف يرفتارها یده جهت يتواند مبنا یگاه من نید. اینما

 ين نگاه را بر رفتار اقتصادیه مبحث اقتصاد اخالق اکن است یباشد، ا ننده کمستقر در رفتار مصرف 
  د.یگشا یانسانها م
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  اخالق و اقتصاد نئوکالسیکاقتصاد 
ها نیز تابع همین اصل است. در نظریه  هر اقدام یا حرکتی با هدفی همراه است. رفتار اقتصادي انسان

قیمت در اقتصاد نئوکالسیک رفتار عوامل اصلی بازار (مصرف کننده و تولیدکننده) به کسب 
مطلوبیت ناشی از مصرف کاال و منفعت ناشی از تولید محصول و فروش آن معطوف است. نظریه 

کنند. در  اي است که در آن زندگی می تصاد نئوکالسیک مبتنی بر فلسفه فکري غالب افراد جامعهاق
تر از سایرین است، مسلماً فلسفه  اي که حفظ خودیت و خودخواهی انسان به مراتب اولی جامعه

هاي  ها و بنگاه کند. نظریه اقتصاد نئوکالسیک رفتار انسان طلبی را حکم می غالب بر جامعه منفعت
کشد که ایشان همواره در صدد حداکثر کردن لذات و منافع فردي  اقتصادي را آنطور به تصویر می

خود باشند. رفتار حداکثرکننده مطلوبیت در مصرف کننده اساس نظریه تقاضا براي کاالها و 
خدمات و رفتار حداکثرکننده سود اساس رفتار عرضه محصول در نظریه اقتصاد نئوکالسیک است. 

ها در جامعه شکل گرفته و اقتصاددانان نئوکالسیک با  ین نظریه براساس مشاهده رفتار انسانا
گرایی مصرفی و سودطلبی  اند که رفتار غالب لذت هاي جامعه خود دریافته مشاهده رفتار انسان

 هاي اقتصادي است.  فعالیت

هاي آن  کردند که انسان زي میپردا اي نظریه بایست براي جامعه حال فرض کنید اگر اقتصاددانان می
دادند مسلماً  جامعه به جاي حداکثر کردن مطلوبیت و سود خود رفتار دیگري از خود نشان می

گردید.  شد بسیار متفاوت از آن بود که در نظریه اقتصاد نئوکالسیک مطرح می نظریاتی که ارائه می
کند و به جاي  د را حداکثر نمیاي را فرض کنید که مصرف کننده مطلوبیت خو براي مثال جامعه

شود)  پردازد که تابع رفاه محله خود (که شامل خود فرد و همسایگانش می آن به رفتاري می
حداکثر شود. در این حالت تابع تقاضا براي کاال کامالً متفاوت از تابع تقاضاي بدست آمده در 

و کارایی رقابت کامل تحقق گی پارتو  بود. در این حالت بهینه نظریه اقتصاد نئوکالسیک می
کننده و تولیدکننده در حاالتی مشابه با این فرض به  نخواهد پذیرفت. اثبات ریاضی رفتار مصرف

کند که  مشابه همین مثال را بیان می 205دهد. براي مثال اصل راولز راحتی این موضوع را نشان می
ن ریاضی نظریه راولز نتایج وضعیت جامعه بهتر از بدترین وضعیت اعضاء آن نیست. فرموالسیو

  دهد.  آید را ارائه می گی پارتو بدست می متفاوتی از آنچه در اقتصاد نئوکالسیک در بهینه
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نفی فروض اقتصاد نئوکالسیک نیست و اصوالً فرض و فروض قابل نفی  بحثمنظور ما در این م
م خود فرض. آنچه توان در صحت مصادیق آنان بحث کرد و نه در صحت یا سق نیستند و فقط می

اینجا مورد توجه ماست این است که اقتصاددانان نئوکالسیک این فروض را برمبناي رفتار 
اند که مصادیق آن در آن جامعه قابل برداشت است و اگر رفتار غالب  اي برگزیده هاي جامعه انسان

در مثال ما این  شد که هست. پردازي اقتصادي کامال متفاوت از آن می بود نظریه جامعه این نمی
اي بود که هر فرد کسب  ها در جامعه به گونه موضوع به این معنی است که اگر تربیت انسان

بود که اقتصاد نئوکالسیک  داد نظریات اقتصادي آن نمی  مطلوبیت دیگري را بر خود ترجیح می
بر فروضی است  پردازي در اقتصاد مانند سایر علوم رفتاري مبتنی نماید. پس اساس نظریه مطرح می

  که مصادیق غالبی در جامعه دارند.

گرایی و رسیدن به  پردازي اقتصاد نئوکالسیک به وضوح بر لذت همانطور که گفته شد نظریه
حداکثر مطلوبیت و منفعت به عنوان اصل اساسی رفتار فرد پرداخته است ولی آنچه در اقتصاد 

تا فقط لذایذي را به هر قیمتی و بدون توجه گردد این است که آیا بشر خلق شده  اخالق مطرح می
به دیگران و در راستاي حداکثر کردن منافع خود دریافت کند و پس از چندي فرسوده شده و از 

  میان برود؟ یعنی آیا خلقت بشر فقط براي مکیف شدن از زندگی دنیوي بود؟

یف شدن از شرایط زندگی دهد که حیوانات در مک بررسی تطبیقی رفتار حیوانات و انسان نشان می
خود نگرش متفاوتی دارند. تابع ریاضی ابژکتیو رفتار آنها براي بقاء خود و نوع خود حداکثر 

گردد حال آنکه همین تابع در اقتصاد نئوکالسیک براي کسب مطلوبیت و منفعت حداکثر  می
مصرف خوراك یا براي مثال لذایذي که هم در انسان و هم در حیوان فطري است مانند  شود. می

گیرد ولی در انسان غالباً  گیري در میان حیوانات با هدف بقاي خود و نوع صورت می جفت
یابد. از لحاظ رفتارشناسی علمی، حیوان تابع ابژکتیو خود را براي کسب  عنداالقتضاء میل تحقق می

  نماید. کند ولی انسان تابع هدف خود را براي کسب لذت ماکزیمم می بقاء خود حداکثر می

توسعه علم و فنآوري نیز از این قاعده مستثنی نیست. انسان براي حداکثر نمودن لذایذ اکتسابی به 
پردازد تا نه تنها لذت رفاه را بیشتر درك کند بلکه هستی و  توسعه دانش و ابداع و اختراع می

  تفع شود. موجودیت و عمر خود را نیز مستدام بدارد که بهتر بتواند از اکتساب لذایذ من
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حضرت آقاي تابنده ضمن تمجید فراوان از علم و تالش محققین براي کشف قواعد علمی در 
پردازند که خالصه آن  ارتباط با معنویت و اولویت آن بر قواعد استنباطی علوم انسانی به موضوع می

دربارة هاست ... تفکر  دو زمینه اقتصاد و جنگ موضوع اصلی رسانه«...  206شود: اینجا درج می
ها منجر به بوجود آمدن علم اقتصاد در جامعۀ بشري شده که خود از  چگونگی رفتار اقتصادي انسان

برد. ... علم تا آن اندازه  علوم دیگر نظیر جامعه شناسی، روانشناسی، زیست شناسی و امثالهم بهره می
ت شیمیایی مد نظر پیشرفت کرده که همانند علوم تجربی نظیر آنچه دانشی که در فعل و انفعاال

باشد. البته  است قطعیت علمی یافته بطوري که خود بشر را کنار زده و نقشی را براي انسان قائل نمی
انسان در استفاده از این قواعد در تأمین احتیاجاتش محق است ولی غیر از این احتیاجات، افکاري 

نماید، ولی بشر باید  انات را ترسیم میهم دارد که با حیوانات متفاوت است. قواعد ثابته زندگی حیو
مسلط بر علم اقتصاد باشد. یعنی افکار بشر باید بتواند رفتار جامعه را برمبناي تفکرات او و متناسب با 
آن تغییر دهد. مثال این موضوع در قاعده عرضه مثالً گندم است که با افزایش عرضه آن قیمت آن 

ویت در بشر توجهش را بیش از آنکه به قیمت گندم و سود یابد. ولی قاعده اخالق و معن کاهش می
کند که افرادي به نان احتیاج دارند و هدف تولید گندم  ناشی از آن معطوف کند به این معطوف می

نباید تنها کسب منفعت باشد. به عبارت دیگر باید به قواعد معنوي دیگري که بشر دارد توجه کنیم. 
اي قدرت پیدا کرده باشند که به جاي اینکه  عی در علم اقتصاد به اندازههاي طبی نه اینکه این دانسته

در حال حاضر علم اقتصاد خدمت بسیار بزرگی  انسان بر آن مسلط باشد، آنها بر انسان مسلط باشند.
کرده است. انسان و فکر انسان این قواعد را جداگانه استنباط کرده و ما را از آن مطلع نموده. براي 

انطوري که کشاورزي با کوشش دریافته است که اگر زمین شخم شود محصول چند برابر مثال هم
گردد، به بشر خدمت کرده است، علم اقتصاد نیز همینطور است ولی نباید طوري باشد که  می

   انسانیت را فراموش کند.

کنند  رح میاي ط شوند. براي مثال مسئله اند گاهی دچار این مشکل می تمام علومی که ایجاد شده 
که اگر فرضاً در یک کشتی در حال غرق شدن یک قایق باشد و دو نفر خودشان را به این قایق 

خوانند که نوشته شده این قایق  برسانند تا سوار شوند. در این حال عالمت راهنماي قایق را می
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ل سوال مطرح حا شود. میگنجایش یک نفر بیشتر را ندارد و اگر یک نفر بیشتر در آن بنشیند غرق 
گوید اگر یکی از آن  که هرکدام از این دو نفر چکار باید بکنند؟ در اینجا علمِ حقوق میشود  می

گویند. از این قبیل  دو دیگري را بکشد مجرم نیست. ولی علم اخالق و علم عرفان، این را نمی
اند.  عارضه پیدا کردهاند ولی با انسانیت انسان م موارد است که باید گفت اگرچه علوم خدمت کرده

گوید اگر یکی از این دو مسافر، مسافرِ  کند می علم اقتصاد هم به همین طریق طرح موضوع می
دیگر را از بین ببرد گناهی مرتکب نشده است. اما انسانیت و علم انسانیت چیز دیگري تجویز 

ها براي  ن افراد و ملتکند. بعد اقتصادي این موضوع اشاره به وقوع رقابت و حتی جنگ در بی می
ه محققین چه در اقتصاد و چه در مسائل جنگی و سایر مسائل باید کسب منافع اقتصادي دارد. البتّ

تحقیقات خود را انجام دهند و نظر دهند ولی همان محقق اگر در قلمرو اخالق و عرفان باشد 
ه انسانیت و اخالق براي کند. براي اینک کند، یعنی خودش به نظر خودش عمل نمی آنطور عمل نمی

اي است که بر همۀ بشریت  توان گفت که علم مسئلۀ جداگانه اي جداگانه است. ولی نمی خود مسئله
  غالب است و باید غالب باشد. 

شوند که به صورت ظاهر ایراد ندارند. کشوري با کشور  بسیاري از وقایع در تاریخ مشاهده می
که همۀ جنگها نابجا نیست. ولی در همین جنگ اخالق کند  کند و استدالل می دیگري جنگ می
گوئیم این طرف خط میهن  کشیم و می کند که به چه مناسبت مثالً خطی می طرح موضوع می

بشر است چه از این شود  میهرکه کشته  !کنیم و با هم جنگ می !ماست و آن طرف دیگر نیست
زنم تا دشمنان اسالم را از بین ببرم،  یفرمود شمشیري که م )ع(طرف باشد و چه از آن طرف. علی 

کشم. همه به همین حساب ادعا  بینم اگر مسلمانی در نسلش باشد، او را نمی تا هفت پشت او را می
شد که فالن دولت  پردازند. همچنین به طنز گفته می کنند که ما اسالمیم و به کشتار دیگران می می

کند.  کند که چرا او جنگ می ی دیگر جنگ میکند. با دولت براي حفظ صلح در دنیا جنگ می
کند! ... باید توجه کرد که بشر آفریده نشده که جنگ کند. البتّه  خوب خودش که دارد جنگ می

آورد. در  و جامعۀ مردم هست که جنگ را به وجود میشود  میضرورت جامعه گاه منجر به جنگ 
بود که اگر  انسان است و خیلی خوب می همۀ اینها عنصري توجه نشده هست و آن، مسئلۀ معنویت

شد. یعنی عالوه بر فرض مسئلۀ  شد تا از اول بشر دچارِ این اشتباهات نمی توجه کافی به آن می
شد. ... مثل اینکه بشر رو به علم و دانش رفته، علم را در آن طرف  اقتصاد به معنویت انسان توجه می

کند لزوماً  ند. البته کسی که در علمی تخصص پیدا میآفری دیگر خط یعنی از ایمان به آن طرف می



 125  دگاه حکمتیعلم، اخالق، اقتصاد سبز از د یشناس روش

اعتقادات،  و از دست نداده ولی خیلی مستعد براي از دست دادن دین است. نگهداشتن دین ادین ر
کنند،  در این موقعیت خیلی مهم و الزم است. اگر همین اعتقاد، یعنی تمام آنهایی که جنگ می

گویم همان باید  د که دین ما، دین من، یا آنچه که من میاعتقاد واقعی داشته باشند. یعنی نگوین
باشد و دیگري حق فکر دیگري ندارد. به عبارت دیگر عقیده باید آزاد باشد و افراد خودشان فکر 

  »کنند... 

د یات جدیمتر در نظرکبوده  یه همواره مد نظر فلسفه اقتصاد اسالمک یاقتصاد اخالق به عنوان مبحث
 ینو از مباحث ارزش ینام یاقتصاد اخالق را به عنواناینجا مورد توجه قرار گرفته است.  ياقتصاد

اقتصاد و  يها دهیل پدیبه تحل یت اصول اخالقیه با توجه به رعاکم یینما یدر اقتصاد مطرح م کهن
ل د مسائیه تنها نباکن است یا ياقتصاد يها ین نگرش هدف بررسیپردازد. در ا یم يرفتار اقتصاد

 ید اصول ارزشیه باکرد. بلکل یتحل یو اخالق یو بدون مالحظات ارزش يرا صرفاً ماد ياقتصاد
ل یه تحلیتجز يا مد نظر قرار داد و مسائل را به گونه يمسائل اقتصاد يرا در راستا یاخالق انسان

هردو مد نظر قرار داشته باشد.  یات انسانیات و معنویه منافع فرد و جامعه با مالحظات مادکنمود 
انسان را در رابطه با اقتصاد بطور همزمان مطرح  يو معنو يدو بعد ماد ين نگاه به مسائل اقتصادیا
رفتار فرد و اجتماع  یدر جهت بررس یو اجتماع يفرد يها نهین دو نگاه را با زمیسازد و ا یم
بر  یاقتصاد سع ین علمیست و ضمن قبول قوانبه اقتصاد جامعتر ا يه برخالف نگاه مادکسنجد  یم
   ات صرف دارد.یعتر از مادیوس يا انسان در دامنه يو معنو يافتن رفاه مادی

در ادبیات فعلی اقتصاد، اخالق تعریف مشخص و مورد قبول همگانی ندارد. اقتصاد اخالق به 
مال انسان کحصول  استفاده از منابع به معنی قرار دادن شئ در موضع صحیح خودش در جهت

گردد. قرار دادن شئ در موضع خود از منظر حکماء الهیین به مفهوم عدل و از لحاظ  ف مییتعر
ف یهر موجود تعر يت فطریدن به غایمال رسکنه از منابع است و یمنطبق با استفادة به یاضیفلسفه ر

برد که ضمن تأمین نیازهاي اي بکار  شود. یعنی باید منابع را براي حصول حداکثر نتیجه به گونه یم
 207ز محقق شود.ین يمادي انسان زمینه حداکثر رشد و تعالی فکري و معنوي و

هاي اخالق و تعاریف آن در ادیان مختلف و باالخص دین مبین  با توجه به گستردگی و عمق آموزه
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وست که اسالم، علی االصول شاید نتوان سجایاي اخالقی و دستورات تربیتی را برشمرد. از اینر
ی میصوفیحال اگر بخواهیم الاقل به  دانند. به هر ه تعلیم اخالق را از طریق تربیت تحت نظر مرب

تواند سرفصل گفتارهایی در کدها و  بعضی از صفات انسان در این ارتباط بپردازیم موارد زیر می
  باشد که بعضی باید انجام و برخی ترك شوند: یاستانداردهاي اخالق
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  تعادل در اقتصاد اخالق





  مقدمه
 یلک يم. با مروریینما یم یرا در اقتصاد متعارف و اقتصاد اخالق بررسمفهوم تعادل ن بخش یادر 

رد، یدگاه علوم پایبر موضوع تعادل از د الن و که مفهوم تعادل را در سطوح مختلف اقتصاد خُ
در سازي انسان  مفهوم رفتار بهینهبشر نیروهاي شهویه و غضبیه  الملل مرور نموده و با توجه به نیب

رات کشه تفیرو  یفلسف یو مبان» رفتار عقالیی« هیفرض شود. می یبررس یکالسکات اقتصاد نئوینظر
ل یتحل یا انتفاع طلبیتب اصالت لذت اکم از لحاظ یکالسکدر اقتصاد نئو يرفتار يو مدلساز

علم موجودات به مبحث  يفطر يدن قوایت رسیبه فعله عنوان بمال کبا طرح مفهوم  .گردد یم
 يرفتار اقتصاد يساز نهیند بهیرا در فرآافعال و صفات انسان  یو خوب یدرستوارد شده تا اخالق 

 طیاز افراط و تفر يریجلوگ یبه معنز علم اخالق یبعنوان تجوا حد اعتدال در قو م.یینما ینیبازب
ت یسب مطلوبکاست و از لحاظ  208یلکبهینه  یکاخالق . مفهوم اعتدال در اقتصاد گردد یمطرح م

نۀ یبه حداقل بهتر از یتیهمواره در وضع یات انسانیات و روحیعتر صفات و معنویدر دامنۀ وس
  . ردیگ یقرار م - است 209ینۀ محلیبه یکه ک-اقتصاد نئوکالسیک  يرفتار

ز مورد نظر قرار یط و اعتدال آنها نیو افراط و تفر ياقتصاد ياز صفات مرتبط با رفتارها یبرخ
تعادل در اقتصاد اخالق به استفاده از منابع به معنی قرار دادن شئ در موضع صحیح خودش گرفتند. 

 یاضیقرار دادن شئ در موضع خود از لحاظ رگردد.  میف یتعرانسان مال کصول در جهت ح
 شود. میف یهر موجود تعر يت فطریدن به غایمال رسکاز آن است. و  210نهیمنطبق با استفادة به

اي بکار برد که ضمن تأمین نیازهاي مادي  به گونه انتفاعیعنی باید منابع را براي حداکثر کردن 
  محقق شود.ز ین يوانسان زمینه حداکثر رشد و تعالی فکري و معنوي 

  تعادل 
باشد و این مفهوم در معانی  هاي علوم می مفهوم تعادل یکی از مهمترین مفاهیم تحلیلی در کلیه رشته

خود حاوي قضاوتهاي ارزشی و اخالقی است. علوم مختلف  یمتعالمعانی همچنین مقدماتی و 

                                                                                                                                                                                        
208 Global optimum 
209 Local optimum 
210 Optimal allocation of resources 
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منبعث از این  یعالم هستهاي  اند و اصوالً کلیه پدیده مفهوم تعادل را به صور مختلف بکار گرفته
یروهاي متضاد است و بر ها تضاد و کشمکش ن مفهوم است. علت وجود این مفهوم در کلیه پدیده

آورد که این وضعیت تعادل نام دارد خواه این تعادل ثابت باشد یا  می نیروها وضعیتی را بوجود دآین
 رایرمیغباشد یا  رایمباشد یا دائم یا خواه  213، خواه موقت212ثبات ات باشد یا بیب، خواه باث211متحرك

ویژگیهاي مختلف این تعاریف  216ت.دت باشد یا بلندمدم کوتاه 215متناوب باشد یا غیرمتناوب 214
یل صو معادالت دیفرانسیل به تف 217ترین علوم یعنی ریاضی در مبحث معادالت تفاضلی در پایه
همه این بررسیها چگونگی وقوع این تعادل یعنی حاصل برآیند نیروها را نشان  218شود. می بررسی

مکانیک هم در مباحث سینماتیک هم استاتیک و هم دینامیک  دردهد. در فیزیک و مشخصاً  می
هرچند در سینماتیک سکون تعادل بیش از دو بخش دیگر که  م.کنی می همین مفهوم را مالحظه

خورد و سکون خود نیز به معنی تعادل تحقق یافته  حرکت و زمان را نیز در بر دارد به چشم می
که از لحاظ شود  میبرداري تحلیل  ضی با استفاده از جبرمفهوم برآیند نیروها در فیزیک ریا است.

رو یجهت ن هیونیروي عامل و زازان یمبسیار رسا است. بردارها عمالً با بیان  یظرافت و زیبایی تحلیل
این تعادل رفتار  دهند. گردد نشان می می ی که به آن نیرو واردموضعیت تعادل را براي جر

 ا بزرگترین اجرام سماوي را به تصویرتان ماده و انرژي کوچکترین ذرات موجود در مرز می
کنند ولی  می یابند و دیگري را نقض می هاي مختلف در فیزیک یک به یک تکامل کشد. نظریه می

نمایند ولی تعادل همان است که از  د بیان مییجد اي فقط بیان تعادل و توصیف تعادل را به گونه
در ارتباط  ننیوت ین قواعد رفتار نیروها در فیزیک منتج از قواعدمهمتر شود. میبرآیند نیروها محقق 

پردازیم. هرچند در  نمی نیرو در فضاي متعارف و ملموس فیزیکی است که در اینجا به آنبا 
(در فضاهاي نامتعارف نظیر آنچه که انیشتین یا هایزنبرگ در خمیدگی فضا یا عدم قطعیت 

  کنند تابع قواعد نیروهاست. می نیز طرحدر مکان الکترون وانتم) ک یکانکم

                                                                                                                                                                                        
211 Moving equilibrium  
212 Stable versus unstable equilibrium  
213 Transitional equilibrium  
214 Damping versus explosive  
215 Oscillatory versus non-oscillatory 
216 Short run versus long run  
217 Difference equations 
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ها،  امیال، خواسته .ندک یم یتداعدر علوم انسانی و رفتاري نیز همان برآیند نیروها مفهوم تعادل را 
جان (در یزش و هیم انگیه در مفاهک ییها محبت، عشق، نفرت، بیزاري و انواع دیگر واژه

افع داذب و برخی جند که برخی از آنان کن می نیروهایی را معرفی ردیگ یم ي) جایروانشناس
 بندي ضبیه طبقهغقواي شهویه و  دهنیروهاي موجود در انسان در دو گروه عمما کح نظرهستند. از 

کند و قوه غضبیه  می ه در بشر آن نیرویی است که همواره جذب مالیم طبع بشرد. قوه شهوینشو می
تعادل  219يعدبین دو نیروي جاذبه و دافعه در هر کند. برآیند ا می آن نیرویی است که دفع نامالیم

م زیرا فارغ از محتویات یبر می کند. از این تعادل به تعادل عملی نام می یمسعملی رفتار بشر را تر
بین رفتار معملی تعادل  یعنیاین تعادل  شود. می ث اخالق به آن توجهحی است که در مبشارز

رده ک یسع شهویه و غضبیه خود رها ساخته است وبشري است که خود را در کشاکش نیروهاي 
  د.نمایامکان جذب مالیم و دفع نامالیم تا حد 

  تعادل در اقتصاد
کند  می یسعیعنی انسان بدلیل خوددوستی  .آید می سازي در انسان پدید رفتار بهینهفوق از مفهوم 
نماید.  دفع نماید و هرچه مالیم طبع اوست را جلب و جذب د وست را رانامالیم  وات به بهرچه نس

مختلف به  يان در رفتارهاین بیا 220.یعنی مالیمات را حداکثر نماید و نامالیمات را حداقل کند
رده کن مفهوم یه اقدام به شرح اکدر حد خود  يا هیهر نظر شود. می یل و بررسیصور گوناگون تحل

شتر در یها ب لین تحلیا يتعادل را شرح داده است. در علوم رفتار از مفهوم واحد يگریان دیعمالً ب
رم یند رفتارها مطرح میجه و برآیقالب نت ندها در ین برآیز از مشاهده همیا هنجارها نیها  گردد. نُ
ت جامعه نوع رفتار یثرکروها در این نیند ایاگر برآ یعنیاند.  ف شدهیت اعضاء جامعه تعریثرکرفتار ا

دانسته و خالف آن را ناهنجار تصور و  یرده، جامعه آن رفتار را هنجار اجتماعکجاد یرا ا یخاص
ثر جذب کانسانها رفتار حدا یاز خوددوست یناش يروهاین اساس چون نیرده است. بر اکف یتعر
ان که تا حد امکدانسته شده  يح، رفتاریرده لذا رفتار صحکم را در آنها ظاهر یم و دفع نامالیمال

                                                                                                                                                                                        
219 Dimension 

شود که حرکت از سمت طول زین داراي  ریزي ریاضی به حالت زین اسب نشان داده میاین فرآیند در برنامه  220
نقطه حداقل در مرکز زین دارد و حرکت از عرض زین داراي نقطه حداکثر در مرکز زین دارد. لذا نقطه مرکز زین 

عد دیگر مختصات حداکثر می باشد. عد مختصات حداقل است و از ب از یک ب  
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نامیده شده یکی از فروض اساسی  »عقالییرفتار «که ن رفتار یند. اکم یم و دفع نامالیجذب مال
  است. اقتصاد نئوکالسیک لیلهاي حرفتاري در ت

گنجد.  ه شرح آن در این مقال نمیکبه مبانی اقتصاد نئوکالسیک وارد شده که انتقادات زیادي 
سازي  برمبناي تحلیل ریاضی فروض و سادهبطورکلی با توجه به اینکه ساختار اقتصاد نئوکالسیک 

الگوهاي رفتار اقتصادي انسان قرار دارد از لحاظ منطقی محل ایراد به این دیدگاه از سمت فروض 
هاي نئوکالسیک آنقدر مستدل هست که  قابل بررسی است و اال ریاضیات بکار برده شده در تحلیل

چارچوب و الگوي تحلیلی براي آن شیوه غلطی  سازي رفتار انسانها و ساختن ساده قابل نقد نیست.
برخی نیز اتکاء بیش از حد به ریاضییات را 221 اند. نیست هرچند بسیاري بر این موضوع ایراد داشته

» انسان اقتصادي«رسد. برخی  که منطقی به نظر نمی 222اند هاي نئوکالسیک دانسته نقص تحلیل
اند که انسان را به مثابه  لی رفتار انسان دانستهمطرح در اقتصاد نئوکالسیک را دور از واقعیت عم

 دهد. هاي خوشی و ناخوشی را بصورت مکانیکی پاسخ می ماشین حسابی در نظر گرفته که پالس

، انتخاب عقالئی، بازار رقابت کامل، دانش کافی 224نقدهائی نیز در ارتباط با همگنی در اقتصاد223
اند که  ا فروض نئوکالسیک و مشابه آن دانستهعامل اقتصادي، عدم تطابق واقعیات اقتصادي ب

مهمترین نقد بر فرض رفتار  225همانطور که گفته شد ایراد به فروض است و نه به شیوه تحلیل.
و در همین راستا انسانی که اقتصاد نئوکالسیک به آن  226باشد عقالئی انسان است که قابل توجه می

  227کند متفاوت از انسان واقعی است. اشاره می

                                                                                                                                                                                        
221 Alfred S. Eichner and J. A. Kregel (1975) "An Essay on Post-Keynesian Theory: A New Paradigm 
in Economics", Journal of Economic Literature, V. 13, N. 4 (Dec.): pp. 1293-1314. 
222 For a detailed critique of mathematical modeling, as used in the academic and political practice of 
neoclassical economics, see Pitfalls of Economic Models. 
223 Thorstein Veblen (1898) Why Is Economics Not an Evolutionary Science? reprinted in The Place 
of Science in Modern Civilization (New York, 1919), p. 73. 
224 Homo-economics  
225 Paul Ormerod, The Death of Economics. John Wiley & Sons Inc., New York, 1997. 
Edward Fullbrook, (ed.) A Guide to What’s Wrong with Economics, Anthem Press, 2005. 
Diane Coyle, The Soulful Science: What Economists Really Do and Why it Matters. Princeton 
University Press, 2007. 
226 Weintraub, E. Roy. 1993. General Equilibrium Analysis: Studies in Appraisal. University of 
Michigan Press. 
Samuelson, Paul A. [1947] 1983. Foundations of Economic Analysis. Harvard University Press. 
Sandven, T. Intentional Action and Pure Causality: A Critical Discussion of Some Central Conceptual 
Distinctions in the Work of Jon Elster. 1995. Philosophy of the Social Sciences 25(3): 286-317. 
227 Tversky, A. and D. Kahneman. 1979. Prospect theory: An analysis of decisions under risk. 
Econometrica 47: 313-327. 
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تحلیلهاي اقتصادي  ضترین فرو از اصولی نئوکالسیکاگرچه در نظر اقتصاد  یاصطالحن عقل ای
باشد. حکما این عقل را بسیار  نمی است ولی در نظریه اقتصاد اخالق از قابلیت اتکاء کافی برخوردار

دامنه بین نیست و  عقل مصطلح دوربین و پایان .خوانند می 228دانند و آن را عقل مصطلح می ضعیف
در  دهد. می سازي مضرات مد نظر قرار را در محاسبات حداکثرسازي منافع و حداقل وتاهیک

دهد. از  سازي رفتاري مد نظر قرار می که عقل حقیقی دامنه بسیار عریضی را در مسئله بهینه صورتی
بهینه سازي در دامنه بزرگتر درست مشابه مقایسه  لحاظ ریاضی مقایسه این دو عبارت بین بهینه

باشد بهینه رمجموعۀ آن یو زاست. وقتی دامنه کوچکتر درون دامنه بزرگتر  230و بهینه کلی 229محلی
نی عقلی عم است. یسلّبهینه محلی است و این یک قاعده ریاضی مبا یا مساوي از کلی همواره بهتر 

کند  می حداکثر که توانایی مالحظه متغیرهاي بیشتر و افقهاي دورتر را داشته باشد لزوماً آنچه که
تر  هاي نزدیک دهد که متغیرهاي کمتر و افق می یابی است که عقلی انجام بیشتر و یا مساوي آن بهینه

  کند.  می را فقط مشاهده

 از دارد يمتعدد یمعان يلغو لحاظ از 231عقل لمهکهمانطور که در فصول قبل به تفصیل ذکر شد 
 دیق و ردک دیمق یعنی عقَل. ردک تدبر و ردک كادرا و را آن دیفهم یعنی ء يعقله عقالفهم الشى جمله

 دارنده هک ندیگو عقل جهت آن از را عقل و. ز آمده استین ینه و منع یمعن به لغت در عقل زد.
 یمعان به در فلسفه و ار برده شده استکبند آوردن هم ب یبه معن و .داردیم نگاه زالت از را خود

 هک است یطیبس جوهرکه  ناطقه نفس ای و نفس ينظر قوه :نظیر 232شده استمختلف استفاده 
 هااسیق و ایقضا بکیتر و یمعان تصور هک است نفس از ياقوه 233.ندکیم كدر را اءیاش قیحقا

 آماده یعلم معرفت لیتحص يبرا را آن هک است نفس یعیطب قوه یک شود. می حاصل آن توسط
 از زشت بد و از خوب باطل، از حق زیتم قوه یعنی مکح در اصابت قوه عقل 234.ندکیم

                                                                                                                                                                                        
228 Rational  
229 Local optimum  
230 Global optimum  

  به: بیژن بیدآباد، عقل و حکمت در عرفان و تصوف اسالمی.نگاه کنید  231
 http://www.bidabad.ir/doc/aql-va-hekmat.pdf  

 .1381مت، تهران، ک، انتشارات حيدیدره ب یا، ترجمه منوچهر صانعیل صلبی. جمیفرهنگ فلسف 232
ترجمه احمد آرام، اء، یاش رسوم و حدود در رساله ،ماکموسوم به ابوالح يندکعقوب بن اسحق الیوسف یابو  233

 .1362، بهار 127، مسلسل 1، ش 31نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، سال 
 ان.، تهر1386، یو فرهنگ ی، نشر علمين گنابادیخلدون، ترجمه محمد پرو ابن عبدالرحمن ابن خلدون، مقدمه 234

http://www.bidabad.ir/doc/aql-va-hekmat.pdf
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 تیغائ و اصل تیعل اصل تناقض، اصل مانند معرفت منظم هیاول اصول مجموعۀ عقل 235.باستیز
 عقلو  شود. می حاصل نفس يبرا مطلقه قیحقا به میمستق علم آن توسط هک ستیاهکمل عقل. است
 ل،یتخ ره،کذا ،یتداع ،كادرا لیقب از معرفت لیتحص به متعلق ینفسان فیوظا مجموع به نیهمچن

  .است فهم و ذهن مترادف وشود  می اطالق... و استدالل و مکح

رات کشه تفیه رکر شود کز ذین موضوع نیست ایم بد نیه به مبحث اقتصاد اخالق بپردازکنیقبل از ا
ا ی 236تب اصالت لذتکتحت عنوان م يا شه در فلسفهیر یکالسکدر اقتصاد نئو يرفتار يو مدلساز
ند دارد. اصالت لذت از کیم یمعرف» اصالت لذت«بودن فعل را  یاخالق كه مالک 237یانتفاع طلب

پوس، اصالت لذت یستیار ير اصالت لذت فردینظ یونان باستان تا به امروز به صور گوناگونیدوره 
ل، اصالت یبنتام و جان استوارت م یجرم ی، اصالت لذت در منافع عموميوریکمحدود اپ يفرد

ر شده است. هر یبرتراند راسل تقردر عمل به قانون  يت، اصالت لذت فردیآدام اسم یعاطف لذت
ات مختلف یگر در نظریدیکفشان با یظر ياد و تفاوتهایز يرغم شباهتهایاتب علکن میدام از اک

ه مصرف یدر نظر یاضیمستدل و با ابزار ر یلکبه ش ها دگاهین دیالب اغاند.  متبلور شده ياقتصاد
  شوند. یمطرح م یکالسکنده در اقتصاد نئونک

 یندارد، اما خوش یفیلکن تیو سعادت است، و جز ا یخوش يایه انسان جوکن باور بود یسقراط بر ا
 ینفسان ياز خواهشها يریله جلوگید، مگر به وسیآیلذات و شهوات به دست نم يفایبه است

عت یطب يد به ندایگفت بشر با یبر خالف سقراط م 239ق.م) 366-ق.م 435( پوسیستیار 238.يبشر
ست، و در صورت یا نیعتش است یند طبیار خوشاکا انجام آن یه آکابد یخود گوش فرا دهد، و در

م طبع یه مالک يارکگر هر ید. به عبارت دینما كار را انجام دهد، و در صورت دوم ترکاول آن 
ه با طبع فرد منافر است ک يارکس هر کاست و بالعند، خوب کیم» لذت«جاد یفرد ا ياست و برا

                                                                                                                                                                                        
مه جلد اول یضم، ترجمه محمدعلى فروغىاول.  قسمت درست راه بردن عقل، روش در گفتار مقاله ارت،کرنه د 235
با در اروپا  متکر حیسگر یددر نشر  .288-211، صص 1361شاه، یعل یتهران، انتشارات صف مت در اروپا،کر حیس

  .شده استان جلدهاى سه گانه چاپ ین اعلم، در پایالدر جاللیح امیتصح
236 Hedonism 
237 Utilitarianism, http://www.utilitarianism.com/  

  .15، ص 1مت در اروپا: جلد کر حیمحمدعلی فروغی، س 238
 ) ق.م. بوده است.347 - 428از شاگردان سقراط محسوب و معاصر افالطون ( پوسیستیار 239

http://www.utilitarianism.com/
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  نامطلوب است. 

ش نفس و یرد. او آساکو اصالت لذت را مطرح  یز خوشین 240ق.م) 271- ق.م 341ور (یکاپ
یدهد. او م یه گذراست را مد نظر قرار مک یه دوام دارد و نه شهوات و لذاتک يخاطر يخرسند

 يهی. در اصل او بر خالف نظر241دهدیم يبرتر يرا بر تمتعات ماد يذ معنویم لذاکیحد یگو
ت داده، و آن را در چهارچوب یمدخل ییگراردن لذاتکپوس عقل و خرد را در محدود یستیار

ه احصاء لذائذ خرد کند ک یم یرا معرف یزندگان یه او نوعکنیجه ایند. نتکیز عقل منحصر میتجو
گر او خواهان لذتیتفوق داشته باشد. به عبارت د یبر لذائذ جسم یت داشته و لذائذ عقلیمدخل

  است.  یاخالق ییگرا

را  یتب اصالت نفع عمومک) م1873 - 1806( لی) و جان استوارت م1832 -  1848بنتام ( یجرم
را در » یشخص«د ین دو قی، خدمت به جامعه و منتفع شدن آن است. و اكه مالکند ینما یمطرح م

ا یه لذت مستمر و یه ماک یفعل«را  یرده و فعل اخالقکعوض  یت لذت به نفع عمومه اصالینظر
 یت فعل در حصول خوشیتب حقانکن میند. در اینما یف میتعر» به جامعه باشد غالب بر الم، نسبت

زه یجۀ آن است و نه انگیفعل، نت یارزش و درست كابد و مالی یجامعه تحقق م يو سعادت برا
  شود. مین یز تامیندمنافع خود او نکسعادت عموم تالش  يو اگر انسان برا 242آن.

ار کن یه او را وادار به اکتب اصالت عاطفه، احساسات بشردوستانه است، کزه عمل در میانگ
-1798ت (مک ) و اگوست1860-1788) و آرتور شوپنهاور (1790-1723ت (یند. آدام اسمک یم

ند یگویاند. م ردهکان یت و هدف فعل بیغا یو حت یعلت فاعل ) احساسات بشردوستانه را1857
ه هدف کاست  یاخالق یست و فقط فعلین یرد اخالقیصورت گ» یخودخواه« يه بر بناک يارک

  ». یخودخواه«باشد و نه » یرخواهیغ«و » یردوستیغ«آن 

) مطرح 1872- 1970ان مصالح جامعه و منافع فرد توسط برتراند راسل (یم یهماهنگ هینظر
                                                                                                                                                                                        

لسوف طرفدار اصالت یس فیمقراطیرو ذیرد. در فلسفه پکالد متولد شد و هفتاد سال عمر یش از میپ 341در سال  240
  حس بود.

 ، فصل سوم.1/41مت :کر حیس 241
  ن مجتبوى.ین، آوروم استرول، ترجمه جالل الدکیچارد پاپیات فلسفه، ریلک 242
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 یو خصوص ین منافع عمومیب یجاد هماهنگیا«عبارت از  يه وینظر یگردد. رؤوس اخالق یم
 یلیگران نشود، دلیمتوجه د یانیاگر از انجام عمل ز«ه کن باور است یاو بر ا 243باشد.یم» اجتماع

  244».مینکوم کاب آن را، محکه ارتکم یندار

  تعادل در اقتصاد نئوکالسیک
مفهوم عقل از نگاه فالسفه و حکماء با آنچه که از این مفهوم در شود  میهمانطور که مالحظه 

این مقدمه براي آن بود که مفهوم تعادل را در متفاوت است. شود  میاقتصاد نئوکالسیک استنباط 
الیی فرض رفتار عق اارتباط با عقل بسنجیم و فرض عقالیی بودن رفتار را محکی دوباره بزنیم. زیر

 ردتحلیلهاي اقتصاددانان نئوکالسیک در بررسی رفتارهاي اقتصاد خُ ياز مهمترین فروض رفتار
اقتصاد  نظریاتحیطه اقتصادي در ارزشی باشد و از همین دیدگاه است که بسیاري از مباحث  می

در این راستا  .قابل تحلیل نیستند و باید چارچوب جدیدي را براي آن مطرح نمود نئوکالسیک،
  .نمائیم می مفهوم تعادل را در اقتصاد اخالق مطرح

                                                                                                                                                                                        
  .65-64شناسم، صص ه من مىکبرتراند راسل، جهانى  243
  .68شناسم، ص ه من مىکبرتراند راسل، جهانى  244
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مفهوم تعادل در اقتصاد از دیدگاه اقتصاددانان مختلف مطرح شده و نظریات متعددي نیز در این 
ح گردیده است. مفهوم ررد و اقتصاد کالن و اقتصاد بین الملل طارتباط در حیطه مباحث اقتصاد خُ

اقتصادي زیربناي حسابداري دارد و در مفاهیم ساده خرید و فروش و اساسی تعادل در رفتار 
است. براي مثال خرید  مجی و بستانکار و بدهکار پنهان و مندهدریافت و پرداخت و دارایی و بد

یک کاال براي یک فرد معادل فروش کاال به اوست و دریافت یک وجه مستلزم تعادل دریافت و 
دریافت کننده و هم براي پرداخت کننده است و میزان دارایی در پرداخت در همان وجه هم براي 

یک حساب معادل بدهی در حساب طرف مقابل است و بستانکاري یک نفر در یک قلم معادل 
بدهکاري طرف مقابل در همان قلم است. این مفاهیم هرچند بدلیل کثرت تکرار پیش پا افتاده به 

دهد که این موضوع در  قتصادي انسانها را تشکیل میتعادل در رفتار ا سرسد ولی اسا می نظر
اقتصاد به تعادل مصرف کننده، تعادل تولیدکننده، عرضه و تقاضا، تعادل در بازار، تعادل در چند 
بازار، تعادل بین بازارهاي پول و کاال، تعادل در اقتصاد کالن، تعادل در اقتصاد جهان، تعادل در 

  د.بای می یممطول زمان و قص علیهذا تع

مصرف کننده رفتار افراطی ه کآید  می تعادل مصرف کننده در اقتصاد نئوکالسیک از آنجا پدید
ر مالیمات را براي بدست آوردن حداکثر ممکن از کاالها و خدمات ثخود در مورد جذب حداک
اجازه ابتیاع کل  وبندد. در حصول این هدف محدودیت بودجه ا می عرضه شده در بازار بکار

محدودیت  ظهتا با مالحشود  می دهد لذا مجبور نمی را در بازار ها و خدمات عرضه شدهکاال
میزان هزینه خرید کاال و خدمات را مساوي بودجه خود قرار دهد. تعادل رفتار وي در این  ،بودجه

مصرف  گردد. می پیوندد و هزینه او مساوي درآمد او (صرف نظر از پس انداز) می حالت بوقوع
ر قالب تعادل ایجاد شده با ارزیابی مطلوبیت نسبی کاالها و خدمات مختلف میزان کننده د

کند. این رفتار در  می رضایتمندي خود را در قالب ترکیب سبد کاالي خریداري شده خود حداکثر
  رد مبسوطاً موجود است.نظریات اقتصاد خُ

شرایط رقابت در حداکثر کردن سود خود (نماید. او براي  ل میتولید کننده نیز رفتار مشابهی را دنبا
نماید و در این راستا کل محدودیت  می کامل) اقدام به حداکثرسازي میزان تولید محصوالت خود

لذا به میزان منابع خود اقدام به تولید  ؛دهد نمی نهایت تولید را هزینه و ظرفیت تولید اجازه بی
بازدهی یک عامل تولید متفاوت از عامل دیگر  نماید. در این حالت با توجه به اینکه می محصول
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د که حداکثر محصول با استفاده از آور می بدست ار انهنسبی آنها ترکیبی از آ یاست با جایگزین
 محدودیت هزینه حاصل گردد. لذا تعادل در رفتار تولیدکننده از لحاظ اقتصاد نئوکالسیک تحقق

  د.بیا می

ولیدکنندگان براي فروش در بازار اقدام به مبادله کاال بین کنندگان براي خرید و ت مالقات مصرف
گردد و این مفهوم تعادل در  می این دو گروه شده و رقم خریداري شده معادل رقم فروخته شده

کنندگان و تولیدکنندگان  مصرفرفتار آورد. مفهوم تقاضا و عرضه که ناشی از  می بازار را بوجود
تعادل به مفهوم خرید و فروش است و در باقی قیمتها  متیقامله در است در هنگام عمل مبادله و مع

به مفهوم تمایل خرید (براي مصرف کننده) یا تقاضا و تمایل فروش (براي تولیدکننده) با عرضه 
گردد. نظریه تعادل در بازار از همین مفاهیم بدست آمده که مهمترین نظریات در این  می مطرح

 باشد که مبناي تعادل در بازار را به تصویر می 246مچنین مارشالو ه 245ارتباط نظریه والراس
  کشد.  می

بر اساس قانون والراس، قیمت تمایل به افزایش خواهد داشت اگر مازاد تقاضا مثبت باشد و تمایل 
به کاهش خواهد داشت اگر مازاد تقاضا منفی باشد. مازاد تقاضا یعنی تفاوت بین مقداري که 

خاص مایل به خرید آنند با مقداري که فروشندگان در همان قیمت حاضرند خریداران در قیمتی 
مازاد تقاضا مثبت و  'Pدر قیمت شود  میبه بازار عرضه نمایند. همانگونه که در شکل زیر مشاهده 

است. مازاد قیمت  ''A''B''(=a''bمازاد تقاضا منفی و برابر ( ''Pاست. در قیمت  'a'b=)'A'Bبرابر (
تقاضا در این شرایط عبارتست از تفاوت بین قیمتی که خریداران حاضر به پرداخت آن براي مقدار 
مشخصی از کاال هستند با قیمتی که فروشندگان در ازاي آن همین مقدار کاال را به بازار عرضه 

ی (فروشندگانی) که موفق ه والراس وقتی مازاد تقاضا مثبت (منفی) است، خریدارنینظردر  کنند. می
دهند. تعادل ایستا در صورتیکه افزایش  اند، قیمت را افزایش (کاهش) می به خرید کاال نشده

(کاهش) قیمت، که به علت وجود مازاد تقاضاي مثبت (منفی) به وجود آمده، مازاد تقاضا را 
  گر:اکاهش (افزایش) دهد، واقع خواهد شد. یعنی 

                                                                                                                                                                                        
245 Walras, Leon. [1874] 1984. Elements of Pure Economics or the Theory of Social Wealth. 
Porcupine Press.  
246 Marshall, Alfred. [1890] 1997. Principles of Economics. Prometheus Books. 
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خواهد داشت اگر مازاد قیمت تقاضا مثبت براساس فرض مارشال مقدار تمایل به افزایش (کاهش) 
(منفی) باشد. مازاد قیمت تقاضا عبارتست از تفاوت بین قیمتی که خریداران حاضر به پرداخت آن 
براي مقدار مشخصی از کاال هستند با قیمتی که فروشندگان در ازاي آن همین مقدار کاال را به بازار 

مازاد  'q داده شده است. براساس این شکل، مقدارکنند. این مسئله در شکل زیر نشان  عرضه می
 مازاد قیمت تقاضا منفی و برابر "q و در مقدار A'B'(=a'b') قیمت تقاضا مثبت و برابر

A"B"(=a"b")  .است  

 

 

 

مارشال تعادل در صورتی واقع خواهد شد که افزایش (کاهش) در مقدار، که به علت وجود در نظر 
  .دهد میمازاد قیمت تقاضاي مثبت (منفی) بوجود آمده، مازاد قیمت تقاضا را کاهش (افزایش) 
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  یعنی اگر:

  
   ای

  

  است، خواهیم داشت: S=S(p) عکس تابع ps=ps(q) و  D=D(p) عکس تابع pd=pd(q) چون
                                   

   
  

  آید و به این ترتیب فرض مارشال برابر خواهد شد با: بنابراین نامعادله باال به شکل زیر در می
  
 
 

 ماًازه به عبارت بهتر باید گفت در اقتصاد الکبل .تعادل از یک بازار به بازار دیگر منتقل میشود
گیرند. اگر در یک بازار عدم تعادل تحقق یابد الزاماً باید بازار بازارها باید با هم در تعادل قرار 

دیگري وجود داشته باشد که در آن نیز عدم تعادل وجود داشته باشد. این موضوع از مفهوم تعادل 
بازار را به خوبی در اقتصاد مطرح در چند در چند بازار از نظریات والراس است که مفهوم تعادل 

م تجریدي و وعدم تعادل باید گفت که این مفهوم در سطح اقتصاد خرد یک مفهدر ارتباط با  .نمود
م در اقتصاد کالن عالوه واین مفه شود. مییر در موجودي ظاهر یغبه شکل ت وع آنقنظري است و و

  گیرد. می بر مورد اخیر مغایرتهاي آماري را نیز در بر

 یبایی به تعادل بین بازار پول و کاالزرد به مفهوم تعادل را از مفاهیم اقتصاد خُ 247ایروینگ فیشر
مفهوم  وکشد. او در کتاب قدرت خرید پول با استفاده از تصاویري چون اآلکلنگ و ترازو د می

کند. این نظریه  می را ابداع »نظریه مقداري پول« را در ارتباط با هم قرار میدهد وو پول اساسی کاال 
گیرد و با استفاده از  می دل در بازار پول و کاالار تشابه با تعبر اساس منطق ساده قواعد فیزیک را د

نماید. مفهوم  می بازار ومثالهاي زیاد اقدام به توضیح رابطه دو بازار پول و کاال و تعادل بین این د
نظریه فیشر در این موضوع مهم است که به میزان خرید و فروش کاال و خدمت در بازار کاالها و 
                                                                                                                                                                                        
247 Irving Fisher, Purchasing power of money, 1911, Macmillan.  
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 یات دریافت و پرداخت در بازار پول صورت گیرد. این مفهوم که بسیار سادهخدمات باید عمل
هاي اخیر نظریه تعادل والراس (در اقتصاد  نماید آنقدر پراهمیت است که اگر بگوئیم در صده می
اند  ه تعادل فیشر (در اقتصاد کالن) و نظریه (تعادل) تجارت ریکاردو آنقدر مهم بودهیرد) و نظرخُ

نظریه در  سهایم. شاید این  درخشند بیهوده نگفته ها نمیدر مقابل اینگر یدمطرح شده که نظریات 
رابطه انرژي جنبشی  پالنک و رابطۀر فاصله نیوتن، و وحد سه نظریه مهم قانون مجذدر اقتصاد 

  انیشتن در فیزیک معتبر و مهم باشند.

تعادل اقتصادي ایجاد شده بین و کشاند  می نیز مفهوم تعادل را به بازارهاي خارجی 248ریکاردو
یم این موضوع به مفهوم تعادل در اقتصاد جهان عمنماید که ت می تجارت بررسیلحاظ کشورها را از 

باشد و اگر در یک کشور تراز  می است. یعنی کل واردات جهان مساوي کل صادرات جهان
منفی خواهد بود. تجاري مثبت باشد در کشوري دیگر یا کشورهایی دیگر حتماً تراز تجاري 

تکمیل همین نظریه در ارتباط با جریان دریافتها و  249نظریاتی چون دیدگاه پولی به تراز پرداختها
   ي است.ارزپرداختهاي 

بدل ساخت و این شیوه مبه پویا  ستاداخل کردن زمان در مفاهیم تعادل عمالً تحلیلهاي تعادل را از ای
 ا دریره زمانی به دوره دیگر را در یک یا چند بازار و تحلیل مفهوم انتقال عدم تعادل از یک دو

یافتن حداکثر  رفتار اقتصادي انسانها را در 250»بین زمانی«کالن امکانپذیر نمود. مفاهیم  سطح
ایه ثابت مانداز یا تشکیل سر اتی نظیر تعویق مصرف با انجام پسظمطلوبیت یا منافع آنها با مالح

رفتار بهینه در طول زمان تحت مطالعه قرار داد که عمالً بیانی دیگر از هاي بعد و  براي تولید در دوره
  باشد. ات زمان میظتعادل و با مالح

  مالکاخالق و 
و ارتباط آن با اخالق مال کف یبه تعر یقبل از ورود به مبحث تعادل در اقتصاد اخالق نگاه

گر یبه عبارت د .اوست يفطر يدن قوایت رسیعبارت از به فعل يمال هر موجودکم. یانداز یم

                                                                                                                                                                                        
248 Ricardo 
249 Monetary approach to balance of payments 
250 Inter-temporal  
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مال او کانسان قوه عاقله اوست و  یاختصاص یژگیو .مال اوستکهر موجود  يت وجودیتحقق غا
 یقیه طرست باآن فراد ا کت کمال تکمنوط به مال جامعه کو اش نهفته است. مال قوه عاقلهکدر 

مال کو  يفردمال کرا به مال کاگر  یعنی. د آوردیت را پدین وضعیاملترکب آنها کیه ترک
سان یک یفرد در اجتماع بصورت اجتماع مالک با ییبه تنها يفردمال کم ینکم یتقس یاجتماع

ش را با آن یات خویاز ح ياروح است و در خدمت انسان است تا مرحلهب کرم جسم ست.ین
 یین جسم سالم هدف غایت رساند. بنابرایآن به فعل کمکش را به یخو يند و استعدادهاک يسپر

   251ست.یمال جسم او نکمال انسان به کرا یست زین

ه شده و که در نفس ملک است یه، سرشت و صفات باطنیاخالق سجهمانطور که ذکر آن رفت 
 ياگزاره یگزاره اخالقلذا  شود. میصادر  فرداز ن تخلق یا به اکبا اتر و تامل کاز به فیافعال بدون ن

از هفت مفهوم  یکیانسان، و مسند آن  ياریاخت يه آن، فعل ارادیه مسندالکشود  میف یتعر
افعال و  یو خوب یعلم اخالق درباره درستلذا باشد. » فهید، ثواب، خطا و وظید، نبایخوب، بد، با«

 يبد ای یص خوبیتشخ يرا برا یاتب مختلف اخالق، قواعد متفاوتکند. مکیصفات انسان بحث م
مال که به تحقق کهر عمل ه کتوان گفت  یبا مالحظه مطالب فوق م ینند ولک یم یمعرف فعالا

مال انسان را در خطر قرار دهد نادرست و که کند خوب و درست است و هر عمل ک کمکانسان 
 دامکه کم ینید ببیاب یلت بودن صفات نفسانیا رذیلت بودن یص فضیتشخ ين برایهمچنبد است. 

هر  یعنی شود. میمال انسان کمانع از  تدام صفکنند و کیانسان را محقق م ییمال غاک صفت
لت است. یرذ باشدمال انسان که مانع ک یلت و هر صفتین سازد فضکمال انسان را ممکه ک یصفت

صفات  یه همگکست یانسان مجموعه ا: «252در رساله پندصالح در ارتباط با اخالق مرقوم است
ان تن خود یو بد و سود و ز یکن يمانند آنها براه کده شده یمال در او آفرکوانات به نحو یح
ه کر و عقل دارد کد به عالوه قوه فیب و رنج را دفع نمایند و آسکش یه جلب آساکوشد کب
روح آنها را به  یترق يتواند صفات را در حد اعتدال نگاهدارد و مسلط بر نفس خود باشد و برا یم
پس  .دینما يریده جلوگیوهکسازد و از اخالق ن ارکده را در خود آشیار وادارد و اخالق پسندک

ه که یات نفسانکه ملکخود باشد  یب اخالق درونید هماره مراقب اصالح نفس و تهذیمومن با

                                                                                                                                                                                        
  جلد، جلد اول.  4ن علم اخالق در یادیبن يها ، آموزهیخان ید به: محمد فتحعلینکنگاه  251
 .38-40قت، صفحات یشاه، پند صالح، انتشارات حقیصالحعل يگناباد یدختیخ محمد حسن بیحضرت حاج ش 252
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 يگردد و اگر بد باشد عمل هم ناپسند گردد و علما یکباشد عمل ن یکوادارنده به عملست اگر ن
ه به کتب اخالق بلکبه خواندن  یول تب خود مفصل نوشته و دستورات داده اند.کاخالق در 

ده شود سر یوبکه کده نگردد و هر سر نفس یاخالق پسند يد دارایث و قرآن مجیخواندن از احاد
د به عزم اراده با استمداد از باطن بزرگان و یطان باین مجاهده با نفس و شیه اکند بلکگر بلند ید
ست اه السالم یعل یت علیه شان علوکن است یه در دل مومنکت یفه والیلط ياریشان و آبیا کمک

ر ین در وجود غکارکشاند و ک یجهل و عالم طبع به نور تجرد و علم م یکیمومن را از تار و اتصاالً
ه کر کر و فکرد و به ذوالفقار ذیانجام گ یمانیبا جذبه شوق و محبت ا» یاال عل یالفت«ه کست یاو ن
 یه خرده خرده دوستکاد خدا نموده یو انس دل را به  یشه نفس زده بستگیشه به ریت شده تیعنا
ه اقتدار بر کم گردد کست اه اخالق زشت یشه هر خطا و مایو ر يت و خودسریده انانیه زائکا یدن

ن حال دست ندهد پسند ین برود و تا ایند تا از بک يریرده و بتواند از ظهورات آن جلوگکدا ینفس پ
 يند و موردکف و رفتار در موارد فرق یلکه تکاخالقست نگردد چرا  ییویکزان نیه مک یمول

به عقل و هوش ناقص معلوم نگردد  يانه رویباشند و م» رحماء«د یگر باید يپسندد و جا یم» اشداء«
  »است گردد.  م بر تنکه حاکم بر دل کخدا شود و حق حا يه دل جاکجز آن

ه و یه و غضبیشهوگانه سه ياز قوااست  یمعجون یآدمذات ه ک ن باور استیبر ا 253ییعالمه طباطبا
شود، یاز آنها صادر م یافعال مخصوص اند و ساخته یبکیوحدت تر یکبا اتحادشان ه که یرکف

از  یکچیه نگذارد هکن نوع موجود واجب است یلذا بر ا .ستین يگریوان دیچ حیه در هک یافعال
و  يادیا آن سو، بطرف زیسو  نیبرود و از حاق وسط به اط را یتفر ایگانه راه افراط و سه ين قوایا
 یند معجون آدمکسو تجاوز  یکاز آنها از حد وسط به  یکیمنحرف گردد، چون اگر  یمکا ی

  رسد.  یافته نمیب کیه بخاطر آن ترکت یجه به آن غایدهد، و در نتیت خود را از دست میخاص

 ، هم از نظرسته شوندار بکب انشیر جاه آنها دکت اسن یاا حد اعتدال در قوبطورکلی باید گفت که 
است  طیاز افراط و تفر يریجلوگ ین موضوع به معنیو حالت. ا تیفکیت و مقدار و هم از نظر یمک
علم ف یتعرد. در یر گردکه ذکط به نقصان همانطور یا تفریاده یاز افراط به ز يریجلوگ یعنی

موصوف شدن و  یه و چگونگیه و منجکصفات مهلعلم اخالق دانش « د:یگویم یاخالق نراق

                                                                                                                                                                                        
 .558صفحه  1زان جلد یر المیترجمه تفس، شناخت نفس بحث اخالقى، ىین طباطباید محمد حسیعالمه س 253
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عالمه  254»باشد.یننده مکكرهاشدن از صفات هال بخش ودن به صفات نجاتیمتخلق گرد
 يهاآراستن نفس به خلقرا  یاسالم اخالق یعنی 255از اخالق دارد. یف مشابهیز تعرین ییطباطبا
د یه باکگونه ، بدانیرفتار آدم ق دریعبارت است از تحقرا اخالق علم س ک. ژداند یم دهیپسند
قراردادن شئ در  يف عدالت به معنایر درست منطبق با همان تعریف اخیتعر 256.داند یم باشد

  د باشد) است. یه باکموضع خودش (بدان گونه 

  تعادل در اقتصاد اخالق
ة عاقلهذکر آن رفتدر فصل مربوطه همانطور که به تفصیل  اله  و (عالمه) : دو قوانسان هست در عم

شخص بر این باورند که اخالق  يعلماو همچنین ذکر شد که  که افراط و تفریط هرکدام ذکر شد
 يانه رویه مکه از راه راست کشه مراقب باشد یۀ خود برآمده و همیعقل يد در مقام اصالح قوایبا

  .ط منحرف نشودیاست به افراط و تفر

 یرا در زندگ يامور اقتصاداسالم ن بحث است. یهمز منبعث از یناخالق مفهوم اعتدال در اقتصاد 
توسط آن  يمعنوو  یفضائل اخالقله ین وسیه با اکدانسته  الزم يا لهیه وسکهدف قرار نداده بلبشر 

ت اعتدال هم یرعا یعنین امور است. یدر ا يروانهیت اعتدال و میاسالم به رعادعوت د. احصاء گرد
امر منبعث از اخالق  یکه کدر انفاق و بخشش  یحتمثال  يبرا .يو هم در امور ماد يدر امور معنو

الرحمن  از اوصاف عباد یکید به یقرآن مجت شود. یه جانب اعتدال رعاکد یفرما یم هیتوصاست 
، اقتارنند و نه کینند نه اسراف مکه هرگاه انفاق کهستند  یسانکآنها «د: یفرمایمو رده کاشاره 

ه نقطه مقابل که ین آیدر ا» اقتار«و » اسراف« يها واژه. 257»دارند یاعتدالن دو حد یان ایم ه درکبل
جا صرف یر حق و بیش از حد و در غیبط را دارند. اسراف به عنوان یم افراط و تفریاهگرند مفیدیک

                                                                                                                                                                                        
   .34- 35 فحات، ص1هدى، جامع السعادات، ج م نراقى، محمد 254
 .376، ص 1زان، ج یرالمیتفسد به ینکنگاه  255
. 1362ر، تهران، یبکری، چاپ دوم، انتشارات امینی، ترجمه ابوالقاسم پورحسیمت عملکحس، فلسفه اخالق، کژ 256

  .18ص 
  »والذين اذا انفقوا مل يسرفوا و مل يقرتوا و كان بني ذلك قواما« ،67ه یسوره فرقان، آ 257



 147  دگاه حکمتیعلم، اخالق، اقتصاد سبز از د یشناس روش

هرگز « 258د:یفرما یگر مید يو در جا. ردن استکصرف متر از حق و مقدار الزم کو اقتار  نردک
ش از حد آن را مگشا تا مورد سرزنش یبخشش منما) و ب كن (ترکر میگردنت زنجدستت را بر 

ن اعتدال است قرآن یه منتج از اک ياز لحاظ تعادل در رفتار اقتصاد. »یار فرومانکاز  و يریقرار گ
ه خدا بر شما حالل کرا  يازهکیپا يد، نعمتهایامان آوردهیه اک یسانک يهان ا« 259د:یفرما یم میرک
را خداوند از اندازه درگذرندگان را دوست ید؛ زید و از اندازه در نگذریاست، حرام مشماررده ک
   .»داردینم

ا یه گوکسامان ده  ياا را به گونهیار دنک«د: یفرما یست. میت نیرهبان يچوجه به معناین تعادل به هیا
یم(ع)  یعلو  260.»يریم یا فردا میه گوکسامان ده  ياز به گونهیار آخرت را نکو  ییز یشه میهم

ا در یافتند، با مردم دنیا و آخرت دست یدن یکیاران به نکزیه پرهکد یبندگان خدا بدان يا« 261:دیفرما
ا را روا یآنان دن يت نداشتند. خداوند براکا در آخرت آنان شریشوند و مردم دن یکاشان شریدن

ا، هر چه بهتر. با یوتر و نعمت دنیکستند، هر چه نیا زی. در دنيازینیت و بیفاکداشت به اندازه 
ن یها و برتریدنین نوشیتر كها و پاکین خورایشدند، از بهتر یکآنان شر يایاداران در دنیدن

نده و یر آکه به فک یا چون برخورداران از نعمت، بهره بردند در حالیها بهره بردند از دنیدنیپوش
بخشند. به درخواست آنان  ینند به آنان مکگر، هر چه آرزو ید يایز بودند. در آن دنیخود ن يفردا

 ين سمت و سویبه ا يم ندارند. دارندگان عقل و تقوکاز لذتها  يزیو چشود  میپاسخ داده 
  »تند.کمشتاقانه در حر

همانگونه که از مباحث ذکر شده مفهوم است رفتار حداکثر کننده مطلوبیت براي مصرف کننده و 
ده سود براي تولیدکننده رفتاري است که در جهت حداکثر کردن جذب رفتار حداکثر کنن

                                                                                                                                                                                        
  .»و ال جتعل يدك مغلولة اىل عنقك و ال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما حمسورا«، 29ه یسوره اسراء، آ 258
  .»ايها الذين امنوا الحترموا طّيبات ما احل هللا لكم والتعتدوا ان هللا الحيب املعتدين} . «87ۀ یسورة مائده، آ 259
  . اعمل لدنياك كأنك تعيش ابداً واعمل الخرتك كأنك متوت غداً ، 139/44ج ،بحاراألنوار 260
ركوا اهل الدنيا ىف دنياهم واعلموا } عباد اo ان املتقني حازوا عاجل اخلري وآجله شا .193، صفحه 2، جلد یر الصافیتفس 261

أ سكنوا الدنيا @فضل ماسكنت واكلوها @فضل ما ومل يشاركهم اهل الدنيا ىف اخر:م، اgحهم اo من الدنيا ما كفاهم به واغناهم
سكنت، شاركوا اهل الدنيا ىف دنياهم، فأكلوا معهم من طّيبات ما Pكلون، وشربوا من طيبات مايشربون ولبسوا من افضل 

أ اصابوا لذة الدنيا مع الدنيا وهم غدًا جريان اo تعاىل، يتمّنون عليه فيعطيهم مامتنوه، واليرّد هلم دعوة، والينقص هلم مايلبسون
.oنصيبا من اللّذة، فاىل هذا يشتاق اليه من كان له عقل ويعمل له بتقوى ا   
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شده است و این رفتار همانگونه که به آن پرداختیم ناشی  یناش -اخالق علم  دگاهیداز  -مالیمات 
 وبودن مصرف کننده  »فرض عقالیی«از قوه شهویه است که سعی دارد مالیم را جذب نماید. اگر 

از لحاظ ریاضی  ،نماید بپذیریم می تولیدکننده را بر مبناي آنچه که اقتصاددانان نئوکالسیک مطرح
رسند. ولی این بهینه از  می باقی فروض مربوطه) به بهینه خودحفظ رفتارهاي ذکر شده (در شرایط 

کالسیک است. ه محلی است زیرا دامنه اقتصاد اخالق وسیعتر از اقتصاد نئونلحاظ اقتصاد اخالق بهی
(غیرمادي)، معنویات، نوعدوستی، عبادت،  هاي آرامش، تعالی، انسانیت، عشق ورزیدن دیمانسیون

اند ولی در نظر هم گرفته  شدهندر نگاه اقتصاد نئوکالسیک نفی ، ... ایثار، گذشت، صفا، صمیمیت
در حاشیه رفتار اقتصادي  توان می اند. به عبارت دیگر ابعاد بیشتري از ویژگیهاي رفتار انسان را نشده
ارد الگوي رفتار اقتصادي نئوکالسیکها کرد که در اقتصاد نئوکالسیک به هیچ طریقی به آن ووي 

است ولی اقتصاد اخالق  هرچند گفته شود که اقتصاد مبحثی مادي و غیرمعنوي شود. میپرداخته ن
و هم معنوي انسان بکار  در پی آن است که تمام مباحث مادي اقتصادي را در جهت رشد هم مادي

  گیرد و نه فقط رشد مادي انسان.

از  ياریه بسکم یشمار یاست را برم ياقتصاد يه در ارتباط با رفتارهاک ياز صفات بشر یالً برخیذ
انه یت میاز لحاظ اقتصاد اخالق رعا ينه رفتاریبه یگر مذموم هستند ولید ياریآنها ممدوح و بس

ن رفتار یه مهمترکط قرار دارند یافراط و تفر ،و اعتدال در آنهاست. در دو طرف اعتدال يرو
ز در یر و بخل نیباشد. تبذ یتار ماقو  اسرافدر مقابل  يانه روین سه عنوان میر ایدر ز ياقتصاد

 ،ي(مال اندوز نزکدر خرج اعتدال آنهاست.  يانه رویه مکگیرند  یت قرار مین دو غایهم
ه در اعتدال آن علم معاش ک) قرار دارد یاده (ولخرجی) در مقابل بذل زيگنجساز ،يزراندوز
به اموال و  یتوجه یط آن بیو تفر ،افراط ییاز دارا ی) قرار دارد، سرمستآن یبه مفهوم سنت (اقتصاد

طرف  ود یو خمود مال یشیل اندآباشد. م یو مراقبت مال اعتدال آن م یدگیو رس ،است ییدارا
در افراط در مقابل تباه  ییدارا ثراکت .حد اعتدال است ییگرا تیو واقعآرزو  كتر ط ویافراط و تفر

است. اعتدال معاش در  ییرشد معتدل دارا و ط است و حد اعتدال آن در نمویدر تفر ییردن داراک
ط یر حد تفرد یتوجه یو ب يغنا و فقر است و طمع و حرص و آز در حد افراط و سهل انگار ۀانیم

در ا) یدن ك(ترت یو رهباندر مقابل زهد سو و  یکاتراف از  است. قناعته اعتدال آن کقرار دارند 
در  يارکاز در اعتدال آن قرار دارد. پریدر حد ن ایتوجه به دنو قرار دارند ت یغا دودر گر، ید يسو

 وگران دیحسرت به د ردن است. حسد وکارکدر  يرو انهیو اعتدال آن م ياریکو ب یمقابل تنبل
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و  یپوش در مقابل پاره یپرست نتیو ز ییگرا تجمل .انه استیبطه خوردن و تنبه در مغو  ییاغطرف 
ت در ردن و نخوردن و خسکاعتدال آن است. مصرف ن یپوش زیاست و تم اندراسو  یپوش فیثک

اعتدال در حفظ مال گر و یمال در سمت دختن و هدردادن یو دوررردن کسمت و تباه و فاسد  یک
و غش زدن  .دنریگ ین اعتماد قرار میدر طرف یافراط ینیو بدب یافراط ینیب خوش .و مصرف بجاست

ثار، انفاق، احسان، یر اطعام، ایصفات محسنه نظ ياریبسو  .ن صحت معاملهیون شدن در طرفغبو م
ر مقابل افعال مذموم و... د یبذل، بخشش، رفع تنگدست ،ي، جوانمرديرام، امانت، خوش برخوردکا

، تقلب، و ... در اطالقات افراط سیتدلار، کب، احتی، فریامگک، خودی، گرا نفروشیم فروشکر ینظ
  رند.یگ ین قرار میه در حدکط قرار دارند یو تفر

آمال اصلی مصرف کننده و تولیدکننده  ،حداکثر مطلوبیت و سود سباقتصاد نئوکالسیک ک نظراز 
در این نظریات انسان خوشحال انسانی است که مصرف بیشتري داشته باشد و از کاالها و  .است

خدمات حداکثر بهره برداري را در چارچوب فرم تابعی تابع مطلوبیت خود ببرد. شاید اگر این نگاه 
را مد نظر قرار دهیم رشد و توسعه اقتصادي به مفهوم مادي آن در گرو همین نظر باشد. یعنی بشر 
تمام انرژي خود را صرف تولید و سپس مصرف کاال نماید. ولی آیا بشر براي این هدف خلق شده 

نماید. اگر نظر اقتصاددانان  می است؟ سؤالی است که اقتصاد اخالق در حاشیه این پرادایم باز
 نئوکالسیک را بپذیریم تحلیل حداکثر رضایت مصرف کننده به آنجا خواهد رسید که بشر انتفاع از

ی است عمالً ابزار التذاذ از تمام دوستقوه شهویه خود را حداکثر کند پس رأس این قوه که خود
است کردن، ین، پوشیدن، ردگردد. لذات خور میشود  میچیزهایی که سبب تقویت خودیت 

 خودپرستی یا خوددوستی تحققبراي  یانیمی کردن و نزدیکی و مشابه آن اهداف ینماخود
به  تا ودهثر منافع نمکحصول حدا صرف خود را يروید با تمام نیبا فرد يشره اقتصاد با .گردد می

شره  یوقت .ماند و در خمودت به تنبلی پرداخته و از رشد و ارتقاء بازمی برسد ییگرا ثر لذتکحدا
 یزشیانگ يغالب گردد بسترها تخمود یابد و وقتی یش میافزا ینانیدر اقتصاد غالب گردد نااطم

 .هدف اقتصاد اخالق استشره و خمود  دو حدن ین ایاعتدال قابل حصول در ب شود. می محدود
کند  که اقتصاد نئوکالسیک مطرح می »رفتار عقالیی«تمامی این مالحظات در طیف و دامنه 

  مطرح در اقتصاد نئوکالسیک الزاماً بهینه محلی است و بهینه کلی نیست.  ۀینهاغماض شده لذا ب

. لذا مفهوم تعادل عالوه بر استدر اقتصاد اخالق تعریف مفاهیم متفاوت از اقتصاد متعارف 
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شامل خصوصیات تعادل به معنی حد وسط واقع  خصوصیات مادي مفهوم تعادل که به آن پرداختیم
باشد و اگر هدف تعالی  می نیز »قرار دادن شیئ در موضوع خودش« شدن و به مفهوم عدالت یعنی

اقتصاد اخالق به استفاده از منابع به معنی قرار  دررا نیز به آن اضافه کنیم مفهوم تعادل  یسانروحی ان
تحقق  یعنیدادن شئ در موضع صحیح خودش در جهت حداکثر کردن رشد و تعالی انسانی 

نه از یمنطبق با استفادة به یاضیقرار دادن شئ در موضع خود از لحاظ رگردد.  برمیمال کف یتعر
مسلماً این رشد و انسان است.  يفطر يدن قوایت رسیبه فعل یمال به معنک یو تحقق معنت. آن اس

مصارف تعالی هم در جنبه مادي است و هم جنبه معنوي. یعنی باید منابع را براي حداکثر کردن 
اي بکار برد که ضمن تأمین نیازهاي مادي انسان زمینه حداکثر رشد و  به گونه )تولیدت/ی(مطلوب

  محقق شود.ز ینلی فکري و معنوي انسان تعا

این موضوع پارادایم اساسی اقتصاد اخالق است. اگر این پارادایم را بپذیریم، آنگاه اقتصاد 
رشی از فضاي رفتاري در اقتصاد اخالق خواهد بود. یعنی اقتصاد  نئوکالسیک از لحاظ ریاضی ب
نئوکالسیک عمالً محورهاي صفاتی را که برشمردیم از دستگاه مختصات دکارتی تحلیلهاي خود 

سازي رفتار اقتصادي انسان، رفتار انسان را از  . به عبارتی اقتصاد نئوکالسیک با سادهکند یمحذف 
 262هاي نئوکالسیک تصویر فضاي چندین بعدي مطرح در اقتصاد اخالق به فضاي محدود تحلیل

رش داده کند و سپس به بررسی این فضاي ساده شده  می پردازد. این موضوع به این معنی  مییا ب
داند. از اینرو  کند ولی آن را کامل نمی ه اقتصاد اخالق اقتصاد نئوکالسیک را نفی نمیاست ک

جدید به رفتار اقتصادي انسان آن را با  263)هاي (دیمانسیون اقتصاد اخالق ضمن اضافه کردن ابعاد
هاي اخالقی که بعضاً به آنها اشاره شد بررسی می نماید و از سوي دیگر تعادل در رفتار  ویژگی

  جوید. انسان را در بهینه لذتگرائی وي نمی یابد بلکه رشد و تعالی او را در اعصار حیات او می

                                                                                                                                                                                        
262 Projection 
263 Dimensions 



  
  
  

  پنجمفصل 
  
  

  در اقتصاد اخالقاسراف 





   مقدمه
پردازد.  یننده مکدیتولننده و کمصرف  يآثار اسراف در رفتار اقتصاد ينظر یبه بررس فصلن یا

در تابع مطلوبیت » أکل«اال سبب ایجاد مطلوبیتی براي مصرف کننده نخواهد شد و فقط کتباه شدن 
مصرف  یفیاز لحاظ تعر». سرفم«پذیرد و نه هاي آشکار را میمصرف کننده قواعد ارجحیت

خود را به دلیل است. پس مصرف کننده بخشی از مطلوبیت » سرفم«و » لکأ«برابر با مجموع 
»دهد. میزان درآمد از دست داده شده در اثر اسراف باید (یعنی تباه شدن منابع) از دست می» سرفم

ننده را از لحاظ کار و کتوسط کار بیشتر جبران گردد تا رفاه وي ثابت بماند. لذا رفتار مصرف 
ر ینظ يموارد شود. میسی اسراف در تولید برر و سپس کنیمفراغت در ارتباط با اسراف بررسی می

ن فساد یکل، اسراف در ترکیب نابهینه عوامل تولید، ضایعات در تولید و همچن يور اسراف در بهره
شوند. بر اساس  یم یاز اسراف بررس یو عرضه محصول ناش یاهش بازدهکدگاه یمحصول از د

ها و مطلوبیتی که سانتوان ابراز داشت که اسراف سبب از بین رفتن فراغت انمی ينظر يها یبررس
هاي اقتصاد اخالق در شاکلۀ الگوي مصرف تقویت  اگر آموزهبرند خواهد شد. حال  از فراغت می

هاي  توان رفتارهاي اقتصادي را به سمت رفتار معتدل مصرف سوق داد. و اگر آموزه شوند می
و  ه ابزاري براي تولید کاالاخالق اقدام به اصالح این فرآیند ننمایند انسانها در مسیر تحوالت مبدل ب

است،  يد و مصرف مادیه برتر از تولکآن خلق شده  يه انسان براکمصرف آن خواهند شد و آنچه 
گر اگر یرد. به عبارت دکدا نخواهد یپ ییجا يد و مصرف مادیش از حد به تولین اشتغال بیدر ا

فقط «ن یبه ماش آنهال یسمت تبدبه را  اقتصاد متعارف انسانهات نشود یترب ي افرادرفتار اقتصاد
شرفت اقتصاد دانش یپافزایش کارایی ناشی از ر با یگزاره اخد. یشخواهد ک» فقط مصرف -دیتول

  ز خواهد شد.ید نیتشدنه تنها از بین نخواهد رفت بلکه محور 

  اسراف
محدویت  انسان در حداکثرسازي منافع با توجه به ياقتصادحیطه اقتصاد نئوکالسیک در تبیین رفتار 

 انسان تحترفتار در این نظریه گرچه برمنباي فروض منطقی عقالنیت مادي  .گردد منابع تعریف می
 رفعقابل اقتصاد اخالق حث افرد استوار است دچار نواقص خاصی است که در مب 264نظام ارجحیت

                                                                                                                                                                                        
264 Preferance ordering  
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ه این دارد که چنانچوجود اخالق معیارهاي مهمی در اقتصاد اسالمی اقتصاد از لحاظ  .باشد می
موارد به نظریه نئوکالسیکها در رفتار مصرف کننده و همچنین رفتار تولید کننده اضافه گردد 

و جامعه، کشورها و جهان  ،تواند راهکارهاي جدي مناسبی را در الگوي مصرف براي فرد می
 یه اصول فلسفکاز اقتصاد است  يدیاقتصاد اخالق بخش جدبوجود آورد. د ین ساختار تولیهمچن

 یروش شناس يها وهیبه صورت علم اقتصاد امروز به ش ین شده ولیه تدوکهزارها سال است  آن
قات و ید بتوان به تحقیشا يگر مباحث اقتصادید يده است. هرچند در البالیج مطرح نگردیرا

  افت.ینه دست ین زمیدر ا يا ندهکمقاالت پرا

دارد و کمتر مورد توجه تحلیلگران  یکی از مسائل مهمی که همواره مد نظر اقتصاد اسالمی قرار
فعال ثالثی مجرد صرف به اقتصادي است مصرف زاید یا اسراف در مصرف است. اسراف از باب ا
تواند  اي است که خود می معنی از حد اعتدال عبور کردن است. معنی اعتدال مبحث بسیار پیچیده

ر اینجا اسراف در داین مفهوم  يصاداقتعنوان کتابهایی در این زمینه باشد ولی از باب استفاده 
چنانچه براي مثال  رد.یگ یمد نظر قرار مایجاد ضایعات مصرفی ا یمصرف به معناي مصرف زائد و 

 4اقدام به خرید  قرص نان در روز باشد و او 3مصرف نان براي یک فرد در حد متوسط خوراك او 
درصد از  25ازد عمالً سبب شده که قرص نان نماید و قرص چهارم را بدلیل بیات شدن بدور اند

 3از لحاظ نظریات نئوکالسیکها میزان مطلوبیتی که وي از خرید  .تقاضاي مصرف را به هدر دهد
قرص نان بدست خواهد  4آورد کمتر از میزان مطلوبیتی است که وي از خرید  قرص نان بدست می

مطلوبیت حاصل از سه قرص نان زیرا  .این موضوع صحیح نیستخالق آورد ولی از لحاظ اقتصاد ا
این  شود. میقرص آن ضایع  1قرص نان است که  4براي مثال ما مساوي مطلوبیت حاصل از 

در  نندهکدر رفتار مصرف مطلوبیت نهایی در ه ینظرباالخص و مطلوبیت  هاساس نظری مالحظه
به عبارت دیگر تئوري نئوکالسیکها در بررسی  .کند می روبرواقتصاد خرد را با اشکال ات ینظر

صرف دهد نه به عنوان  می ظر قرارن رفتار مصرف کننده تقاضا و مصرف را به عنوان خرید کاال مد
  کاال.و عملی  یکیزیفیا استفادة کل ا أی

مساوي ا تقاضا ی در مثال ما در قرص نان چهارم است که خریداال ککل ا أیصرف تفاوت خرید و 
فرمایشات و ه از کهمانگونه قرآن کریم  اتمساوي سه قرص است. تعلیمآن کل أقرص و  چهار

حاکی از آن است که نباید بیش از حد ضرورت مصرف شود  میمستفاد الهی  ءو اولیا ءرویه انبیا
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فرماید: اي فرزندان آدم بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید که او اسراف  نمود. قرآن کریم می
اوست که باغهاي داربست زده و بدون داربست و  و :و می فرماید 265دارد را دوست نمیکنندگان 

از  ،همگون و ناهمگون آفرید انار بن و کشتزارها که میوه آنها متفاوت است و زیتون و خرما
اسراف مکنید که خدا  هاي آن چون میوه آورد بخورید و حق خدا را روز برداشت بدهید و میوه

م؛ و در آن یا ه به شما دادهک يا زهکیپا يهاید از روزیبخورد: یفرما یو م 266ندارد. مسرفان را دوست
به  267.ندک یم طس غضبم بر او وارد شود، سقوکه غضب من بر شما وارد شود و هر کد، ینکان نیطغ

عبارت دیگر تعلیم اخالق اقتصادي در آیات فوق حکایت از این دارد که نباید بیش از حد 
با نگاهی که اقتصاددانان رشد به نظریه مصرف انبوه  اولیه و نظر شاید در. نمودضرورت مصرف 

را حصر  و دیده مصرف بی حدن گروه از اقتصاددانان پیرا ایح نباشد زین موضوع صحیادارند 
متبادر به ذهن ولی بررسی دقیق موضوع خالف اینگونه نظریات را دانند.  یمف رفاه جامعه معرّ

 درکه د ینما یف میتعراي  مرحله را در یگتوسعه یافتاحراز  ،268رستو مراحل رشد هنظری .دینما یم
لذا تبلیغات به عنوان محرك و تهییج مصرف عامل  و انبوه باشد.گردش اقتصاد مصرف روزافزون 

 269ج تافلراموااقتصادي رستو و تحلیلهاي  نظریات مراحل رشد شود. میاساسی در این حرکت تلقی 
حاکی از این پدیده است ولی دیدگاه اقتصاد اسالمی این موضوع را به عنوان یک رویه قابل تعمق 

  .کند مطرح می

علی القاعده وقتی بیش از حد نیاز مصرف ایجاد شود باید محصول بیشتري براي مصرف اسرافی 
صرف  اي بیشتري باید طهواس اولیه و نتیجتاً عوامل تولید از کار و سرمایه و زمین و مواد .دگردتولید 

نماییم بد. مفهوم این موضوع این است که منابع بیشتري را صرف کنیم، تولید بیشتري نتولید گرد
همانند مصرف قرص چهارم نان در مثال فوق  زیرا.همان نقطه قبل بماند در ولی مطلوبیت ما
رص چهارم هم نیروي لذا اسراف سبب شده که براي تولید ق .نخواهد شد اضافهمطلوبیتی به فرد 
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آرد و سیلو و سیاب آحمل به و برداشت و کاشت و کار و زمین زراعی و بذر و ماشین آالت شخم 
ولی رفاهی از این بابت به  شود ار بردهکتر ب درصد اضافه 25فروش نان  و پختو  يریگخمیرو 

  .جهینتبکارگیري عوامل تولید بدون حصول عبس و  يیعنی کار .مصرف کننده مترتب نگردد

همان مطلوبیت سابق  کمتر با کار عمالً چنانچه مصرف کنندگان اقدام به جلوگیري از اسراف نمایند
 عرضهنئوکالسیک در زمینه نظریه اقتصاددانان سوي دیگر طبق نظریات  را بدست خواهند آورد از

زان یانتخاب م يمش برایدر اتخاذ تصم ت خودیمطلوب يثرسازکحداکارگر براي  ،نیروي کار
نماید  را انتخاب میار و استراحت کاز ترکیبی  ،استراحت خودآن با زمان جایگزینی ار و کساعات 

عمالً تابع عرضه نیروي کار مشخص  يو رفتار ياقتصاد يها با توجه به مشخصه که در این ترکیب
کارگران به  رفتار اسراف کم شود آثار آن براثر جلوگیري از  وقتی تقاضاي نیروي کار در شود. می

خود را بیشتر کنند و دوم اینکه عرضه کار  یکی اینکه عرضه کار .قابل بررسی خواهد بود سه حالت
هر سه حالت این در  .عرضه نیروي کار کمتر شوده کنیاسوم  و بماند. یباقدر همان سطح قبلی 

سبب بهبود درآمد و یا ازدیاد زمان استراحت دستمزد  270نیرو به پائ یبا توجه به سختتحوالت 
توان نتیجه گیري  با این تفاسیر می .نتیجتاً بهبود رفاهی وي را نیز موجب خواهد شد شود. میکارگر 

  خواهد شد. ار است ک يرویل از نکه متشککرد جلوگیري از اسراف سبب رفاه حال جامعه 

آن تاکید  موده و معلمین اخالق برنهاي مختلفی را قرآن کریم مطرح  ارتباط با اسراف زمینه در
می فرماید: کسانی که  و ستدانسته اجایز نرا براي مثال حتی در انفاق نیز اسراف  .اند فراوانی داشته

و می فرماید:  271.معتدل باشند چون خرج می کنند نه اسراف کنند و نه بخل ورزند و میان این دو
مانده را بده و اسراف و زیاده روي هم نکن چرا که اسرافکاران  مسکین و راهحق خویشاوند و 

 یابیم که حتی در از این آیه درمی 272دگار خود کفران کرد.ربرادران شیاطینند و شیطان نسبت به پرو
همکاري و  چون يروي عمالً به عنوان رفتار روي نمود و این زیاده نباید زیادههم پرداخت انفاق 

این بیان سمبلیک به این معناست که اسراف کاري به معناي همکاري با  باشد. ا شیاطین میهمیاري ب
اي است و بر همه کس به صورت سمبلیک و  هکسی است که خیانت او به بشر از داستانهاي اسطور

                                                                                                                                                                                        
270 Downward rigidity 

َفُقوا َملْ ُيْسرُِفوا َو َملْ يـَْقتُـُروا َو كاَن بـَْنيَ ذِلَك َقواماً . 67ۀ یسوره فرقان آ 271   .َو الَّذيَن ِإذا أَنـْ
ْر تـَْبذيراً َحقَُّه َو اْلِمْسكَني َو اْبَن السَّبيِل َو ال   َو آِت َذا اْلُقْرىب. 26-27ات یسوره االسرا، آ 272

ريَن كانُوا ِإْخواَن  تـَُبذِّ ِإنَّ اْلُمَبذِّ
  الشَّياطِني َو كاَن الشَّْيطاُن ِلَربِِّه َكُفورا
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نمادین دشمنی شیطان نسبت به بشر آشکار است. یعنی هرکس که اقدام به اسراف کند قدمی ضد 
حکماي اسالمی اوقات شبانه  273شته. مفهوم این موضوع در این است که بر اساس تعالیمبشریت بردا

روز صرف سه بخش از فعالیتهاي عمده مانند: خواب، کار و رسیدگی به امور عبادي، خانوادگی، 
یعنی ثلثی براي خواب و ثلثی براي کار و ثلث سوم براي سایر امور  شود. میاجتماعی و غیره 

زندگانی از جمله عبادت، مراقبت از خانواده، تربیت فرزندان، فراغت، برقراري روابط اجتماعی و 
درصد قرص چهارم از وقت  25اگر به اندازه  شود. میاستفاده از نعم دنیوي و معنوي تخصیص داده 

 یانسان یقت زندگانیه در حقک یثلث یعنیه وقت انسان براي امورات ثلث سوم کار بکاهیم مسلماً ب
دهد خواهیم پرداخت. و این موضوع به معناي بهبود خصوصیات  یل مکیرا تش یآدم يبه معنا

زندگی فردي و اجتماعی، روحی و معنوي بشریت است. در مثال ما با جلوگیري از اسراف قرص 
ساعت فراغت کل جمعیت بشري افزوده خواهد شد و این به معناي  درصد بر 25چهارم نان عمالً 

درصد بر ساعات حیات فکري، روحی، جسمی، مادي، معنوي، فردي، خانوادگی  25اضافه کردن 
  و اجتماعی انسان است. 

ه شامل حدود گردد. و بدلیل کام به معناي حکم شرعی قرار ندارد کطه احیگرچه اسراف در ح
یعنی ترغیب و تشویق باید از  شود. میگردد وارد حیطه اخالق  ام خارج میاینکه از حوزة احک

طرف همه ناصحان و زعما در این ارتباط صورت گیرد تا جامعه مجاب شود که مصرف زائد بر نیاز 
  خود را حذف کند. 

اي از  ل اسراف از لحاظ تولیدکننده نیز همین مطالب صادق است. تحلیلهاي سادهیدر حاشیه تحل
ع آنچه که گفته شد در توجیه رفتار تولیدکننده نیز صادق است. این تحلیلها نیز داللت بر بهینگی نو

پارتو در شرایط مصرف بی اسراف خواهد بود که از لحاظ تحلیلهاي ایستاي تطبیقی شرایط مبادله 
  و رفاه در حالت مصرف بی اسراف بهتر از همان شرایط در زمان مصرف با اسراف است.

است. براي مثال مصرف کاالهاي لوکس در برخی از  یز اسراف قابل بررسیتباط با نوع کاال ندر ار
گردد. برخی مصرف کاالهاي  ف قناعت مییتعاریف مشمول اسراف و در برخی دیگر مشمول تعر

گریزیم و به موضوعی  دانند و برخی خیر. در اینجا از این دو نوع نگرش می لوکس را اسراف می
                                                                                                                                                                                        

  .1393، چاپ پانزدهم 1318حضرت حاج محمد حسن صالحعلیشاه، رساله پند صالح، انتشارات حقیقت  273
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دازیم که این شبهه در آن قابل حل است و آن مصرف کاالهاي لوکس توسط دولت و پر دیگر می
مفهوم  شود. میت المال تامین یگر بیا به عبارت دیهاي ملی  ه از محل سرمایهکبخش دولتی است 

عقلی این موضوع در این است که دولت یا بخش دولتی نباید از محل درآمد افراد اقدام به خرید 
ه در تشکیالت دولتی جشنهاي مفصل و میهمانیهاي کنماید. مثالً مالحظه شد کاالهاي لوکس 

مجلل و ساختمانهاي گران قیمت و اتومبیلهاي تشریفاتی و انواع و اقسام نمادهاي لوکس مورد 
ه در این سرزمین کفرماید: فرمان اسراف کاران را  م مییگیرد. قرآن کر استفاده دولتمردان قرار می

ن نوع مصرف توسط دولتمردان را یو قرآن ا 274کنند اطاعت مکنید. و اصالح نمیکنند  فساد می
دهد که مالیات از کارگر زحمتکش تبدیل به  رده است زیرا قسط اسالمی اجازه نمیکممنوع 

 يشیرآالت آب طالدار در فالن مرکز تحقیقاتی شود و یا کارگري که در سال دستش به خوراکیها
ل به استیک با یهاي تشریفاتی تبد ها و میهمانی دهد که آن مالیات در جشنرسد مالیاتی  ذ نمییلذ

نماید و از محل  سس قارچ شود. یا زارعی که هزینه خرید یخچال خود را صرف تهیه بذر می
دهد مالیاتش صرف یخچالهاي  دسترنج خود مالیاتی از بابت فروش محصول زراعی به دولت می

گردد. مسلماً مفهوم اسراف به معنی لغوي آن یعنی از حد اعتدال شیک اتاقهاي کار پرسنل دولتی 
توان حکم به حرام بودن  هاي دولتی کامالً مصداق دارد و حتی می روي در این رویه گذشتن و زیاده

گردد و وارد در حیطه  داد. یعنی در اینگونه موارد به دلیل اینکه اسراف موجب تضیع حق الناس می
فعل حرام است. هرچند اسراف فردي در داراییهاي شخصی علیرغم مذموم ارتکاب شود  میضمان 

گردد. یعنی اگر مصرف کننده بخش خصوصی به عنوان یک  بودن آن وارد در حیطه حرمت نمی
فرد در اموال خود اسراف در مصرف نماید گرچه کارش زشت است ولی ارتکاب حرام نیست. 

ه خرید کاالهاي لوکس براي تشکیالت دولتی نماید ولی اگر مامور دولت در وظیفه خود اقدام ب
در فرمان به (ع) مرتکب فعل حرام شده است. لذا بر این اساس است که موالي ما امیر مؤمنان 

فرماید: اي مالک این مسند تو نان و خورش تو نیست. یعنی تو حق نداري رفاه خود  مالک اشتر می
ت المال دفتر کاري مرفه و مجلل یحق نداري از منابع برا از آن تأمین کنی. مفهوم آن این است که 

زیرا این منابع متعلق به بیت المال و جامعه  یو با خوراکی و خورشتی لذیذ از خود پذیرایی نمای
  است.

                                                                                                                                                                                        
  . الَّذيَن يـُْفِسُدوَن ِيف اْألَْرِض َو ال ُيْصِلُحون .َو ال ُتطيُعوا َأْمَر اْلُمْسرِفنيَ . 151- 152ات یسوره شعرا، آ 274
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اند و نظر  مفهوم جلوگیري از اسراف سواي از بخل و یا تقتیر است که در قرآن مذموم معرفی شده
ی ممنوعیت سختگیري در مصرف است. در ارتباط با بندگان ویژه خود قرآن در ممنوعیت تقتیر یعن

رو باشند و در ذم تقتیر  آنانند که هنگام انفاق اسراف نکرده بخل هم نورزند بلکه میانه 275فرماید: می
فرماید: آنان که بخل ورزیدند و فقیران را از مالی که به فضل خدا نصیب آنان شده است محروم  می

ان نکنید که این بخل به نفع آنان خواهد بود بلکه به ضرر آنان است زیرا مالی که در اند گم ساخته
   276شود. میاند در روز قیامت زنجیر گردن آنها  آن بخل ورزیده

  اسراف در قرآن کریم

و ناش از اول شخص » افعال«مبحث اسراف از مباحث مهم در اقتصاد اخالق است. اسراف از باب 
ف«مغایب  رَ است و این خروج بیشتر به اخراج در فزونی » از حد اعتدال خارج شدن«معنی  به» س

. 277کنده افعال انسان تعریف مییرا تجاوز از حد در کل» سرف«است تا نقصان. راغب اصفهانی 
ارائه  278آستان قدس رضوي 4تعریف و ترجمۀ رساي دیگري را براي اسراف قرآن خطی شماره 

ن ترجمه به صدر اسالم در انطباق یا یقرار دارد. قرب زمان ماتوجه  دهد که بیشتر مورد نظر ومی
  به مقصود ناطق اقرب است.  یخیمصداق مفهوم به منطوق ال اقل از بعد تار

ف به معنی  رَ معنی شده » تباهیها و تباه کرده«و ِاسراف به معنی » کند تباهکاري«در این قرآن اَس
حاظ اقتصاد و اقتصاد اخالق اهمیت بسزایی دارد. زیرا تباه است. این معنی یعنی تباه کردن از ل

 کردن منابع در اقتصاد اخالق از اهم موضوعات قابل بحث است. زیرا در اقتصاد هدف اصلی بهره
باشد و اگر بخشی از منابع احصاء شده غیرقابل بهره برداري باشد مسلماً بردن حداکثر از منابع می

ا و رفتارهاي اقتصادي دچار نقصان خواهد شد. از اینرو باید گفت مبحث سازي در همۀ بازاره بهینه
                                                                                                                                                                                        

َفُقوا َملْ ُيْسرُِفوا َو َملْ يـَْقتُـُروا َو كاَن بـَْنيَ ذِلَك َقواماً  .67سوره فرقان آیه  275   .َو الَّذيَن ِإذا أَنـْ
ُ  .180سوره آل عمران آیه  276 َّoِمْن َفْضِلِه ُهَو َخْرياً َهلُْم َبْل ُهَو َشرٌّ َهلُْم َسُيَطوَُّقوَن ما خبَُِلوا َو ال َحيَْسَنبَّ الَّذيَن يـَْبَخُلوَن ِمبا آ"ُهُم ا

ُ ِمبا تـَْعَمُلوَن َخبري َّoمرياُث السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ا َِّoِ بِِه يـَْوَم اْلِقياَمِة َو.  
  .236نان، صفحه راغب اصفهانی، معجم مفردات الفاظ القرآن، انتشارات دارالفکر، بیروت، لب 277
فرهنگ لغات قرآن خطی آستان قدس رضوي با ترجمه فارسی کهن، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،  278

، وزارت فرهنگ و آموزش عالی. این مجموعه به کوشش احمدعلی رجائی بخارایی از قرآن مزبور استخراج 1363
 بابی الحرث. شده است و کاتب قرآن مزبور سعدبن عبدالجبار بن احمد المکنّی
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  پردازیم. ترین مباحث اقتصاد اخالق است که در اینجا به آن می اسراف یکی از اساسی

 يا« 279اند. در ذیل آیۀاند و آن را مذموم شمردهدر قرآن کریم آیات متعددي به اسراف پرداخته
د و بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید که یریبرگ يدر هر مسجدخود را  ينتهایفرزندان آدم ز

ه در تفسیر شریف بیان السعاده فی مقامات ین آیدر شرح ا». داردخداوند اسرافکاران را دوست نمی
از آن د، یریتان را برگینتهایزآدم فرزندان  يا» ٰ} َبين ءٰاَدَم ُخُذوا زينَـَتُكم«: «280العباده مرقوم است که

سن زه، کیبا پایز يها و لباس طهارت ابدان از اخباث و احداثجمال شما به آن است، از  هچ و ح
د از شو یمداده نت یزبا آن ه کچه  رهآن ر یردن و غکبا شانه  تانشیو ر تانسر يهایمو دادن

شاوندان و یاز محبت خوو امور آخرت  از هحیو اقوال فص دهیافعال حمها و خضاب و از  روغن
ه ینات روحیو معا هیو مشاهدات قلب هحیاشفات صحکو م لهیجمز احوال و اخالق او  هحیصح دیعقا

» د دکعنْ سجِ ه اصل همه کن یان مسجد و وجه دخول لفظ عموم بر آن و ایو ب، يدر هر مسجد» لِّ م
ه کر آن به آنچه یغدر ه و ین آینت و مسجد در ای. و زگذشت ن استیفه خدا در زمیعبارت از خل

 »یافک«، به ابدیوارد شده اطّالع ع ن یه از معصومکس بخواهد بر آنچه کهر .ر شدهیم تفسیردکر کذ
نت و خوردن و یه زکرا ید زیاشامید و بیبخور »َو ُكُلوا َواْشَربُوا« ند.کر آن دو رجوع یو غ »یصاف«و 

ار کن یا يشما را براه کبل ،ندارد یوجوه در مساجد منافات ۀشما مباح است و با اقام يدن برایآشام
اسراف ن یکول »ٰالُتْسرُِفوا وَ « نت واضح است.یمانند زهدن یم خوردن و آشامیبخشد، تعم یت میتقو

نفوس شما ل اشتغال یبه دلد، یوامان )توجه به حقّاقامه وجوه (ه از کردن کنت یزدر افراط به  دینکن
دن و یدر خوردن و نوش در افراطف شدن، و یثکآن و حفظ آن از  يل بهایتحصو آن ل یبه تحص

، موجب شما يش از اندازه اشتهایدن بیرا خوردن و آشامیز ،هایدنیها و نوشکردن خوراکزه کیدر پا
اران را کخداوند اسراف  »ِانَُّه ٰال حيُِبُّ اْلُمْسرِفنيَ « سالت و اشتغال شماست.کالبد و روان و کان در یز

 ان دارد.یه اسراف در همه افعال و اقوال و احوال جرکرا یه باشد دوست ندارد. زک يزیدر هر چ
: ها در وضو اسراف هست؟ فرمودیآ ده است وارد شده:یه پرسک یسکه در خبر در جواب کچنان

ادتر یز يارکچون استعمال قوا و اعضا در هر  .ی، در وضو اسراف هست اگر چه بر سر نهر باشیبل
ه فعل واجب باشد کن یماالت آن اعم از اکل یتحصادتر از یقت آن فعل و زیل حقیاز مقدار تحص

                                                                                                                                                                                        
 ».ٰ} َبين ٰاَدَم ُخُذوا زينَـَتُكم ِعْنَد ُكّلِ َمسِجٍدَو ُكُلوا َواْشَربُوا َوٰالُتْسرُِفوا ِانَُّه ٰال حيُِبُّ اْلُمْسرِفنيَ « .31سوره اعراف، آیه  279
مقامات العباده، جلد پنجم، ترجمه محمد  یان السعاده فیب ،يگناباد یدختیحاج مالّ سلطانمحمد بحضرت  280

 .268- 269، صفحات: یاضیاهللا ر و حشمت یرضاخان
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ل و یل است. اما برحسب تأویبرحسب تنز ین معنیشود و ا یا مباح، اسراف محسوب میا مستحب ی
رده و از امر و که نفس بر عقل غلبه کن است یدن به ایدن و پوشیباطن، اسراف در خوردن و آشام

نفس  يات و خواستهایردن مشتهکل یاسراف تحص پس هماناند، ک یمدر مورد آنها غفلت  ینه
  ».یبر عقل و امر اله غالباست 

از بیان فوق جامعیت منع اسراف در همه امور قابل فهم است، و در این مبحث به مفهوم اقتصادي 
-پردازیم. در آیۀ دیگري می گنجد میأکل و شرب که از بعد اقتصادي در زمرة مصرف می

گامی که به بار نشست بخورید و روز برداشت حق او را بدهید و اسراف از ثمره آن هن: «281فرماید
د در رابطه با اسراف دارد و یه اشاره به ابعاد تولک» دارد.مکنید که خدا مسرفان را دوست نمی

ه در آیات قرآن وجود دارد که ضمن اینکه مالکیت فرد را بر اموال خود کگري یاشارات متعدد د
کند که جانب اعتدال را در صرف منابع هم در مصرف و هم وي را محدود میدارد  رعی میضمناً م
  شمارد.د رعایت کند و تجاوز از این حد را اسراف دانسته و مذموم مییدر تول

تب اربعه خاصه و صحاح ستّه عامه شرح و کات یه و برادران متسنن و در روایر امامینه تنها در تفاس
رّات مبحث اسراف را کز به ین یتب فقهکه کم اسراف وارد شده بلکحم و کدرباره ح يادیاخبار ز

 ياقتصاد -یلیتب تحلکتاب الزم دارد. کات جلدها ین ادبیه مرور بر اکاند  تحت مداقّه قرار داده
 یبه بررس یاند ول دانسته یاقتصاد اسالم يها ز هرچند مبحث اسراف را از اهم سرفصلیمعاصر ن

اند. و  نپرداخته يننده از لحاظ نظرکدیننده و تولکمصرف  یعنی ياقتصاد يواحدها يرفتار اقتصاد
ت آن یز توسعه داده نشده است. و با توجه به اهمیز از نگاه اقتصاد اخالق نین موضوع نین ایهمچن

  رد.یصورت پذ يشتریق بیق و تحقیه همچنان درباره آن تدقکالزم است 

  رفتار مصرف کننده 
براساس نظریه رفتار مصرف کننده در اقتصاد خرد مبناي رفتاري مصرف بر اساس فروض زیر قرار 

 Aگوئیم  می Bآورد تا مصرف بدست می Aدارد: اگر مصرف کننده مطلوبیت بیشتري از مصرف 
دهد و . این فرض در اصل فرض اصلی رفتار عقالنی مصرف کننده را تشکیل میBمرجح است به 

                                                                                                                                                                                        
ُه يـَْوَم َحصاِدِه َو ال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْسرِفنيَ « 141سوره انعام، آیه  281

  .»ُكُلوا ِمْن َمثَرِِه ِإذا َأْمثََر َو آُتوا َحقَّ
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. پس کل ما حکم به العقل حکم به الشرعباشد زیرا اقتصاد اخالق نیز مورد قبول میاین فرض در 
- ترجیح می Aرا بر  Bیا  Bرا بر  Aیا  Bو  Aمصرف کننده بین  Aو  Bهاي ممکن براي تمام گزینه

تفاوت است. و فقط یکی از این ترجیحات صحیح است و اگر مصرف بی Bو  Aدهد و یا بین 
. براساس منطق فوق و 282ترجیح خواهد داد Cرا بر  Aترجیح دهد او  Cرا بر  Bو  Bرا بر  Aکننده 

  مطلوبیت نظریه رفتار مصرف کننده در اقتصاد خرد پایه ریزي شده است. 283با فرض مرتبی بودن

شود  میدر اقتصاد اخالق و در مبحث اسراف عالوه بر فروض و منطق فوق موضوع دیگري مطرح 
نیز در رفتار مصرف کننده قابل طرح است. کلیه  284نظیر اشباع پذیريکه آن در قالب فروضی 

اي دیگر از لحاظ کیفیت و فروض حاشیه 285داً شبه مقعرکیفروض مربوط به تابع مطلوبیت از قبیل ا
هاي خرد کالسیک در اینجا نیز زمان و مقدار کاال (غیرعدد صحیح بودن) و مشابه همانند تحلیل

  اند. فرض شده

تعارف در نظریه رفتار مصرف کننده در اقتصاد خرد، مصرف کننده تابع مطلوبیت خود در حالت م
  نماید. یعنیبا توجه به قید بودجه حداکثر می (f)را 

)1(                                                                                                            Max:       f(q1,q2)  
S. to:       y = p1q1 + p2q2 

 یبا تشکیل معادلۀ الگرانژ و بدست آوردن شروط الزم و کافی مطلوبیت مصرف کننده هنگام
  ها شود:هاي نهائی مساوي نسبت قیمتشود که نسبت مطلوبیتحداکثر می

)2(                                                                                                                        
2

1

2

1

p
p

f
f
  

 p1باشد و می q2و  q1نسبت به مقدار کاالهاي  fمشتقات مرتبه اول تابع مطلوبیت  f2و  f1که در آن 
باشند. شرط تعادل فوق به و درآمد مصرف کننده می q2و  q1به ترتیب قیمت کاالهاي  y0و  p2و 

. شرط کافی یعنی معناي این است که نرخ جایگزینی کاال مساوي مقدار ثابت ضریب الگرانژ باشد
                                                                                                                                                                                        
282 Transitive 
283 Ordinal 
284 Satiation assumption. 
285 Strictly quasi concave 
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) و مشتق گیري 1از حل مسئله (ثر باشد. کد مثبت باشد تا تابع فوق حدایدترمینان هشین مرزدار نیز با
توابع تقاضا بدست  q2و  q1ب الگرانژ و حل معادالت براي یو ضر  q2و  q1ابع الگرانژ نسبت به ت

  خواهند آمد:

)3(                                                                                                          
),,(
),,(

2122

2111

yppq
yppq





  

با شرط ثابت بودن  p2نسبت به تغییرات  q2و تغییرات  p1نسبت به تغییرات  q1ها تغییرات که در آن
  االها منفی است.کفن بودن) یرگیط متعارف (غیسایر متغیرها در شرا

رفتار مصرف کننده براي تنظیم زمان کار و استراحت نیز از فرآیند مشابهی در اقتصاد خرد بدست 
باشد  (y)و درآمد  (L) ) به شکل تابعی از فراغتUوي (آید. بدین ترتیب که اگر تابع مطلوبیت  می
  توان نوشت:می

)4(                                                                                                          U=g(L,y)   

نرخ دستمزد باشد زمان فراغت و درآمد وي با  rزمان کار و  Wکل زمان موجود براي فرد و  Tاگر 
  دو معادله زیر بیان خواهند شد:

)5(                                                                                      L = T-W                                 
                                                                                                                 y = rW                

  ) خواهیم داشت:4که با جایگزینی در تابع (

)6 (                                                                                                            U=g(T-W, rW)  

  و قرار دادن آن برابر صفر حداکثر نموده، خواهیم داشت: Wتابع اخیر را با مشتق گیري نسبت به 

)7(                                                                                                              r
g
g

dL
dy




2

1  
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12که  , gg  مشتقات جزئی تابعg  نسبت بهW ) براي جزءهـاي  6در تابع ترکیبی (T-W  وrW  مـی-
-مد ناشی از کار ارائه می) تعادل مصرف کننده بین کار و فراغت را در ارتباط با درآ7باشد. شرط (

  است. Wنسبت به  Uدهد. شرط کافی نیز مستلزم منفی بودن مشتق دوم تابع 

به رفاه حداکثر نمودن مصرف است؛ با توجه به ارجحیت نسبی فرد در  یکالسکنگرش اقتصاد نئو
افراد  ها قابل استنتاج است ومورد کار و فراغت، از لحاظ نظري هرچند این پدیده از رفتار انسان

دهند مند به حداکثر کردن مصرف خود هستند و مالحظات فراغت و کار را مدنظر قرار میعالقه
چربد. ه مطلوبیت ناشی از مصرف بر مطلوبیت ناشی از فراغت میکشود  میولی در عمل مشاهده 

ش از یاالها هستند بکه کات ملموس یه توجه انسان به مادکد بتوان گفت یبهتر شا یانیدر ب
ماده  یالبد انسانکدر  يخمسه بشر يها را حسیستند. زیه ملموس نکاوست  یانسان يمعنو يمطلوبها

د که تمام هم ینماده در عمل انسان را تبدیل به ماشین کار میین پدیند. اک یم كرا بهتر از معنا ادرا
ولید محصوالت گردد. در صورتی که انسان باید به تو غم وي مصروف پرداختن به تولید مادي می

شود. خود نیز بپردازد که معموالً آن در زمان فراغت از کار مادي بهتر حاصل می يمعنوي الزم برا
و  يت و اصالح امور روحی و معنویه و تربکیشه و محاسبه و تزییعنی زمانی براي تفکر و اند

قدمی در اعتالي  خود نیز الزم دارد تا در این ارتباط به هدف خلقت خود نیز پی برد و یاخالق
 Wروحی خود بردارد. نگرش حداکثر کردن رفاه با حداکثر کردن مصرف به معنی این است که 

) براي حداکثر شدن درآمد بیشتر و بیشتر گردد و مصرف مادي به معناي انتفاع تن از 8در تابع (
که انسان  لذائذ جسمی و ملکی به معنی تصاحب روزافزون اموال و تکثّر آنان است. در صورتی

ها در اقتصاد تواند مصرف کننده کاال بدون حد و مرز باشد. زیرا برخالف نظریات نئوکالسیکنمی
ر یننده اشباع پذکنند، مصرف ک یفرض م 286ه مصرف کننده را اشباع ناپذیرکرفتار مصرف کننده، 

کند. به عبارت تواند استفاده اي حدوداً مشخص از کاالها و خدمات نمیاست یعنی بیش از اندازه
اي از دیگر گنجایش مصرف ندارد. این مسئله اگر در تمام کاالها صادق نباشد الاقل در مورد دسته

ها کاالها و خدمات صادق است. در مورد دستۀ دیگر که صادق نیست مبحث تملک و ارضاء انسان
ها و افزایش حی انسانگیرد که این موضوع به دلیل افکار رواز داشتن دارائی بیشتر مدنظر قرار می

مطلوبیت آنها در اثر تملک بیشتر است. فرق اساسی در این دوگروه کاال از لحاظ کلی و بدون 
-دوام و بادوام است که بیبندي کلی کاالها و خدمات در دو گروه بی توجه به تمایزات جزئی طبقه

                                                                                                                                                                                        
286 Non-satiation assumption. 
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ستند و گاه عمر آنها بیش از ها تملیکی هها باید مصرف شوند و عمر زیادي ندارند و بادوامدوام
هاي بادوام عمر مالکان آنها نیز هست. این موضوع یعنی قناعت در مصرف بخصوص در دارایی

هاي اقتصاد اخالق مطرح گردد و فعالً از آن پرهیز نموده تا تواند به عنوان یکی از سرفصل می
  انشاءاهللا در مبحثی مجزا به آن بپردازیم.

  رافرفتار مصرف کننده و اس

 يرو ادهیه شامل زکدارد  يواژه اسراف مفهوم عامتر یز هست ولیاتالف منابع ن یاسراف منابع نوع
اسراف،  يا زمان برایان کرا ندارد. اسم م ین تنوع مفهومیه اتالف اکشود  میز یدر همه امور ن

ف« رَ س ف«ا ی» م رِ س ا زمان را یان کمدهد و اگر  یم یا زمان اسراف معنیمحل  یه به معنکشود  می» م
خواهد بود. چیزي که در مبحث اسراف مدنظر » مورد اسراف« یبه معن» مسرف«م یریبگ يمجاز

است بیشتر از لحاظ مفهوم اسراف به معنی تباه کردن منابع موردنظر ماست که گرچه درمورد 
چون اسراف کند. دوام بیشتر مفهوم پیدا می کاالهاي بادوام نیز مصداق دارد ولی در کاالهاي بی

حرص «از  یشود بخشی از منابع کاالیی دچار افساد با تباهی یا دورریزي یا زبالگی، ناشسبب می
ا ی 289،»یقیمصرف تشو«ا ی 288»یمصرف خودنمائ«ا ی، 287»يدیمصرف تقل«از  یا ناشی، »دیخر

با » مسرف«واژه  یها در معن ن واژهیه اکشود  290»ییمصرف گرا«تر  یلکا بطوری» یمصرف عادت«
واقع » أکل«زیرا منابعی احصاء شده که مورد » صاد«با حرف » مصرف«گنجد نه  می» نیس«حرف 

شود. به عبارت دیگر مصرف از لحاظ نظریات اقتصاد خرد به معنی خرید کاال یا تقاضاي واقع نمی
یابد در صورتی که أُکل به معنی گردد یعنی با خرید کاال مفهوم مصرف تحقق میشده تعریف می

شود و این خوردن لزوماً به معنی بلعیدن با تلقی می» خوردن«عامه  ف کردن کاال یا به واژگانصر
ات یه مفهوم منطوق جدا از تداعکنیا يبرا یدهد. از طرفمعنی می» بکارگیري کاال«حلق نیست بلکه 

این لحاظ  رساند. از ین) بهتر مقصود را میالت ید (حتیا جدیلمات نامأنوس کاذهان باشد استعمال 
  نویسیم:اتحاد زیر را می

                                                                                                                                                                                        
287 Imitative consumption pattern. 
288 Keep up with Jones consumption pattern 
289 Consumptionism.  

  د به: ینکد. نگاه ینما یف میاالها تعرکشتر یشتر و بیرا علم اجبار انسان به استفاده ب یقیساموئل استرُس مصرف تشو
Samuel Strauss (1870-1953) Critics on Consumptionism. The Atlantic Monthly, November 1924. 
290 Consumerism.  
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  مسرف + أکل = مصرف                                                                                               )8(

  کنیم:که معادل آن را به این شکل تعریف می

)9    (                                                                                                                  
~qqq    

است که  qآن مقدار از  ~qو  q٭همان مصرف مدنظر اقتصاددانان نئوکالسیک است و  qکه در آن 
تواند در اینجا انواع معانی در مورد وجه تباه شدن میشود. رسد و تباه میبه ترتیب به أکل می

مشخصه تباهی را در مورد کاالهاي مختلف داشته باشد. مثالً دورریختن کاال، فاسد شدن آن، 
ع شدن، از مدافتادن، بالاستفاده شدن و ... باشد که همواره مفهوم تباه شدن یغیرضروري بودن، ضا

  در مورد آنها مصداق دارد.

) مجدداً رفتار مصرف کننده را براي حداکثر نمودن مطلوبیت بررسی 9) یا (8به رابطۀ (با توجه 
کنیم. از لحاظ منطقی و عقلی اگر کاالیی به نحوي تباه شود سبب ایجاد مطلوبیتی براي مصرف  می

کننده نخواهد شد. به عبارت دیگر اگر بخشی از کاالي خریداري شده ضایع یا فاسد شود یا 
باشد یا به دلیل تغییر زمان قابل استفاده نباشد یا از مد بیافتد یا به هر دلیل دیگري مورد غیرضروري 

استفاده به معنی أکل قرار نگیرد سبب ایجاد مطلوبیتی براي مصرف کننده نخواهد شد. یعنی فقط 
. لذا گردد و نه تنها خرید کاالبرداري از کاال یا خدمت است که موجب انتفاع و مطلوبیت میبهره

- هاي آشکار را می) فقط أکل در تابع مطلوبیت مصرف کننده قواعد ارجحیت8بر اساس رابطه (
  پذیرد و نه مسرف.

) و با ساده و محدود 9تابع مطلوبیت مصرف کننده و مسئله حداکثرسازي آن را مجدداً با توجه به (
  نویسم:ساختن مسئله به دو کاال می

)10(                                                      )()(:.
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~
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~
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~با توجه به توضیحات ذکر شده مبنی بر عـدم مطلوبیـت مسـرف داریـم    
1

~
2 ,qq    وارد تـابع مطلوبیـت
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  شوند ولی در خط بودجه مصرف کننده وارد شده است. یعنی: نمی
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  نویسیم:) می10معادله الگرانژ را براي مسئله (
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  ) برابر است با:12شدن ( شرط مرتبه اول براي حداکثر
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  یا به عبارت دیگر شرط تعادل در مورد أکل همان شرط تعادل در حالت مصرف است یعنی:
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باشد زیرا خط بودجه به میزان ولی سطح مطلوبیت حاصل کمتر از سطح قبلی می
~
22

~
11 qpqp  :به چپ انتقال پیدا کرده یعنی  

)15(                                                           2211
~
22

~
11 )( qpqpqpqpy  

تفاوتی تغییر نکرده ولی به دلیل اینکه بخشی از درآمد به دلیل هاي بیبه عبارت دیگر شیب منحنی
هاي رود خط بودجه به سمت چپ انتقال یافته و به منحنیضایع شدن یا تباه شدن کاال از دست می

شود که مقدار مطلوبیت آنها کمتر است. به عبارت دیگر براي جبران این مماس می يا تفاوتیبی
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~کاهش باید مقدار هزینه مسرف 
22

~
11 qpqp   به مصرف کننده داده شود تا وي با همان الگوي

  تابع مطلوبیت: 291پذیر بودناسرافی سابق به حد مطلوبیت بدون اسراف برسد. یعنی به شرط جمع
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)18(                                  ~
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1122112211 qpqpqpqpqqqp    

پس از لحاظ مطلوبیت کسب شده توسط مصرف کننده با توجه به اینکه أکل سبب ایجاد مطلوبیت 
در حالت متعارف در نظریه مصرف کننده، مصرف کننده بخشی از مطلوبیت خود را به شود  می

میزان درآمد از دست داده شده  دهد.دلیل مسرف یعنی تباه شدن منابع درآمدي خود از دست می
باید توسط کار بیشتر بدست آید تا رفاه وي را ثابت نگهدارد. لذا در این  ~yدر اثر اسراف یعنی 

) نشان داده 4کنیم. همانطور که در معادله (حالت رفتار وي را از لحاظ کار و فراغت بررسی می
را به  (V)شده مطلوبیت کارگر تابع دو متغیر درآمد و زمان فراغت وي است. حال معادله دوم 

  نویسیم:شکل زیر می

)19                (  

 

میزان تباه شدن منابع درآمدي وي بابت اسراف است که براي حفظ مطلوبیت مصرف با  ~yکه 
  باشد. پس خواهیم داشت: زمان کار براي کسب این درآمد می ~Wباید ایجاد شود. وجود مسرف 

 )20  (                          )](,[),( ~~ WWrWWTgrWWTgU    

توان دریافت که براي اینکه تعادل مصرف کننده در این حالت ) می20) با (6به سادگی از مقایسه (
به وقوع بپیوندد میزان

 
W~  ساعت باید به کار خود اضافه کند یا به عبارت دیگر از فراغت خود کم

                                                                                                                                                                                        
291 Additive utility function assumption 
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کند تا منابع درآمدي الزم براي مسرف را بدست آورد و نتیجتاً از مسرف هم مطلوبیتی نبرد. پس 
  م داشت:یصفر قرار داده، خواه يمساو ~Wو  *Wفوق را نسبت به  Uتابع  یاگر مشتقات جزئ

)21   (                                                                                                                  

                                                                                                    021  
 rgg

dW
dU  

  م:ینکحال هر دو معادله بدست آمده را با هم جمع 
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  ) است. به عبارت دیگر:7که همان شرط تعادل (

)23         (                                                                                      ~dW
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dU

   

  ) را اینگونه نوشت که:23توان (می W=T-Lو با توجه به اینکه 
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  پس:
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dW~به عبارت دیگر به میزان 
dU أمین مصرف کننده از مطلوبیت ناشی از فراغت خود را براي ت

توان چنین ابراز داشت دهد. به عبارت ساده میدرآمد الزم براي ابتیاع کاالهاي مسرفی از دست می
ن یبرند خواهد شد. اها و مطلوبیتی که از فراغت میکه اسراف سبب از بین رفتن فراغت انسان

ه چون کدهد  یح مین موضوع را توضیست و ایننده نکت مصرف یناقض فرض عقالن يریگ جهینت

0~
2

~
1~  rgg

dW
dU
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از  یا تباهی یا دورریزي یا زبالگی، ناشیشود بخشی از منابع کاالیی دچار افساد اسراف سبب می
مصرف «، »دیحرص خر«ر ینظ یل عواملیت به دلینادرست تابع مطلوب یل غلط و فرم تابعکش

ا ی» ییمصرف گرا«ا ی» یمصرف عادت«ا ی، »یقیمصرف تشو«ا ی» یمصرف خودنمائ«ا ی، »يدیتقل
ند و اوقات کار کشتر یننده بکنها مصرف ید در عوض ایباشد عمالً با ین دست میاز ا يردموا

ن ارتضاء ید. و در اصل با ایرا ارضاء نما یمصرف يها دهین پدیفراغت خود را از دست بدهد تا ا
  شود. می یاالً مرتضیرد و فقط خیگ یصورت نم یلکأ

  اسراف و تقاضاي بازار

را در توابع تقاضاي افراد براي کاالها مشاهده  (y)توان نقش درآمد می) 3بوضوح از معادالت (
سبب انتقال تابع  yببینیم افزایش  (p)و قیمت  (q)در دستگاه مقدار  نمود. چنانچه تابع تقاضا را

شود. حال اگر مقدار درآمد را تقاضا به سمت راست و کاهش آن سبب انتقال آن به سمت چپ می
)() به دو قسمت درآمد الزم براي تأمین أکل19( همانند معادله اول y  و درآمد الزم براي تأمین

)(مسرف ~y شود که چنانچهتقسیم کنیم نتیجه آن می~y  مقدارش در اثر جلوگیري از اسراف
این موضوع نه تنها درباره رفتار  شود. میکم شود به همین میزان معادله تقاضا به سمت چپ کشیده 

فرد صحت دارد بلکه براي تقاضاي بازار نیز صادق است زیرا تقاضاي بازار از جمع افقی توابع 
در زیر نشان  Dijرا به شکل  jبراي کاالي  iآید. یعنی اگر تابع تقاضاي فرد تقاضاي افراد بدست می

  دهیم:

)26(                                                                                      ),,......,( 1 imijij yppDD   

mppکه  درآمـد مصـرف    yiو  iکاالي موجود در تـابع مطلوبیـت مصـرف کننـده      mقیمت  1,.....,
  باشد؛ تابع تقاضاي بازار برابر خواهد بود با:می iکننده 

)27(                                                                                   ),,........( 1
1

im

n

i
ijj yppDD 



  

تعداد مصرف کننده در بازار است. و با مالحظه  nکه 
ii yy توان عبارت فوق را به شکل زیر می ~,

  نوشت:
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)28(                                                                      
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iimijj yyppDD
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دهد که درآمد الزم براي تأمین مسرف تک تک مصرف کنندگان بعنوان یک رابطه فوق نشان می
دهد. براي  ر قرار مییجزء انتقال در تابع تقاضاي بازار وجود دارد و کامالً تقاضاي بازار را تحت تأث

~مثال اگر 
iy گان یعنی درآمد الزم براي تأمین مخارج مسرف صفر گردد به همه مصرف کنند

~میزان تابعی از همه 
iyیابد. هاي همه مصرف کنندگان در بازار، تقاضا به سمت چپ انتقال می

قیمت  انتقال تقاضا به سمت چپ در بازار به شرط ثابت بودن عرضه و سایر متغیرها به معنی کاهش
  در بازار خواهد بود.

  نظریه رفتار تولید کننده
- نشان می Qرا براي تولید محصول  (…,X1, X2)تابع تولید یک بنگاه نحوه ترکیب عوامل تولید 

  شود:از عوامل تولید نشان داده می fبه شکل تابع  qدهد. در حالت ساده تولید 

)29(                                                                                                            ),( 21 xxfq   

مقداري با مشتقات مرتبه اول و دوم پیوسته و براي مقادیر مثبت - این تابع یک تابع پیوسته تک
- نوان یک تابع دقیقاً شبه مقعر معمولی فرض میعوامل و محصول و افزاینده در دامنه مزبور و به ع

0شود. در مقادیر ثابت 
2x  از عامل تولید دوم میزان تولید متوسط و تولید نهائی هر عامل تولیدx1  به

د به یرات تولیو نسبت تغ 1د یل عامل تولکد به مقدار یل تولکترتیب برابر خواهد بود با نسبت 
) را مساوي صفر قرار دهیم نرخ جایگزینی فنی 29. اگر دیفرانسیل کلی تابع (1د یتولرات عامل ییتغ

(RTS) آید.بین عوامل براي تولید در سطح ثابت بدست می  

)30(                                                                                                 
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1

2
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f

dx
dxRTS   

  آید:رفتار بهینه تولیدکننده براي حداکثر کردن سود از حداکثر کردن تابع زیر بدست می
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)31(                                                                           bxrxrxxpf  221121 ),(  

 Cو هزینه  pq) بنگاه با حداکثر کردن تفاوت درآمد ناشی از فروش که در این تابع سود (
هزینه  bقیمت عوامل تولید متغیر و  r2 , r1قیمت فروش محصول و  pآید. که در آن بدست می

باشد. در این حالت شرط الزم از مساوي صفر قرار دادن مشتقات اول تابع عوامل تولید ثابت می
) 31ن شرط کافی براي حداکثر بودن (یتام يآید. و براست میفوق نسبت به عوامل تولید بد

د تغییر عالمت دهند. اگر معادالت بدست آمده در شرط یمینورهاي اصلی دترمینان هشین مربوطه با
  آید:حل کنیم توابع تقاضا براي عوامل تولید بدست می x2و  x1الزم را براي 
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مکان هندسی نقاطی که با ترکیب عوامل تولید در حداقل هزینه بتوان تولید نمود مسیر توسعه بنگاه 
مختصاتی از  نماید. به عبارت دیگر میزان حداکثر تولید در سطوح مختلف هزینهرا تعریف می

هاي عوامل تولید مسیر توسعه بنگاه بکارگیري عوامل تولید را خواهد داشت که مکان این ترکیب
اي انتخاب خواهد کرد که روي شود و بنگاه همواره ترکیب عوامل تولید خود را به گونهنامیده می

  کنیم:این مسیر قرار گیرد. این مسیر را به شکل تابع زیر تعریف می

)33(                                                                                                              0),( 21 xxg  

آید.  بدست می Cتابع هزینه بنگاه از حل همزمان تابع تولید و خط هزینه و مسیر توسعه بنگاه براي 
  کنیم:حل می Cر را براي به عبارت دیگر سه تابع زی
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  شود:ده مییآید که تابع هزینه نامرابطه زیر بدست می

)35(                                                                                                    brrqc  ),,( 21  
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نماید که تابع عرضه محصول بنگاه در یک بازار رقابت کامل عرضه آن مقدار کاال را مشخص می
آید. و شرط حداکثر کردن سود با تساوي قیمت و از شرط الزم حداکثر کردن سود بدست می

در بازار رقابت کامل براي  (S)هزینه نهایی بدست خواهد آمد. به عبارت دیگر تابع عرضه بنگاه 
  مقادیري از قیمت که باالتر از حداقل هزینه متغیر متوسط باشد خواهد بود.

  اسراف و رفتار تولید کننده

باشد ولی مصادیق ز و شناخته شده در رفتار مصرف کننده میعلیرغم اینکه اسراف یک پدیده بار
-هاي مختلف خط تولید میقابل توجهی در رفتار تولیدکننده دارد. معموالً در فرآیند تولید به دلیل

اي یا کاالي تولیدي شود یا محصول را با بهاي تمام تواند مولد ضایعات یا افساد مواد اولیه یا واسطه
نماید؛ یعنی منابع نیروي انسانی یا سایر عوامل تولید را بیش از حد لزوم بکار گیرد  شده باالتر تولید

شوند. به عبارت دیگر از یک که همه این موارد در زمره مصادیق اسراف در بخش تولید تلقی می
هاي فرآیند تولید باید میزان معلومی محصول تولید مقدار مشخص عوامل تولید بر اساس مشخصه

این میزان برابر با حداکثر ظرفیت تولیدي خط است و اگر از این رقم کمتر تولید شود شود که 
تر از آنچه که باید شود و یا اگر کیفیت محصول پائینعمالً اسراف در عوامل تولید محسوب می

تولید شود باشد نیز اسراف در بکارگیري عوامل تولید رخ داده است و اگر در قدم بعدي محصول 
عدم رعایت نکات الزم براي حفظ و نگهداري دچار فساد یا زائل شدن خواص اصلی آن  به دلیل

گردد باز اسراف واقع شده است. به عبارتی بخش عمده اسراف در تولید به استفاده ناکارا از عوامل 
  نمائیم.شود که این موضوع را از این لحاظ بررسی میتولید منتج می

بـا  ( 292کـل  يور از لحاظ مختلف بررسی نمائیم. موارد اسراف در بهـره توانیم اسراف در تولید را می
عوامل تولید ثابت مقدار تولید کمتر از مقدار تولیـدي باشـد کـه در شـرایط حـداکثر بـازدهی قابـل        

ترکیب عوامل تولید بـه صـورت بهینـه در    ( 293اسراف در ترکیب نابهینه عوامل تولید)، حصول است
تـر از  هـاي معیـوب یـا پـائین    درصد فـرآورده ( 294ضایعات در تولید)، .فرآیند تولید بکارگرفته نشود

ح انبارداري، نگهـداري،  یعدم وجود فرآیندهاي صح( ساد محصول) و فاستاندارد موردنظر در تولید

                                                                                                                                                                                        
292 Total productivity 
293 Allocative inefficiency 
294 Technological inefficiency 
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  باشند: قابل طرح می) و یا توزیع محصول. يبند بسته

  کل يور اسراف در بهره

کل به معناي این  يور ش بهرهیکل است. افزا يور بهرهیکی از مصادیق اسراف در تولید اسراف در 
اگر تابع تولید را به  است که از مقادیر ثابت عوامل تولید بتوان محصول بیشتري را احصاء نمود.

  شکل زیر در نظر بگیریم:

)36(                                                                                                          ),( 21 xxAfq    

) خواهد بود. حال دو 29باشد تابع تولید به حالت معادله ( A=1کل است اگر  يور مبین بهره Aکه 
کنیم. یکی تولید پربازده در حالت بهترین نحو استفاده از منابع و وضعیت را با یکدیگر مقایسه می
گیرد. مسلماً در دو که بهترین نحو استفاده از منابع صورت نمی دیگري تولید کم بازده در حالتی

شود. براي بیان این حالت  از گی تولید استفاده میحالت استفاده از عوامل تولید در چارچوب بهینه
  کنیم:رابطه زیر استفاده می

)37(                                                                                                ~AAA   

مرتبط با آن مقدار از تولید  ~Aشود و کل است که در عمل تولید می يور آن مضرب از بهره A٭
گردد. این بخش عمالً تولیدي از براي آن احصاء نمی يور است که به دلیل عدم رعایت نکات بهره

نمائیم. نامگذاري می» کل يور اسراف در بهره«گردد را بعنوان ء نمیاز تولید که به این دلیل احصا
  ) خواهیم داشت:36) در (37با جایگزینی (

)38(                                                                            ),(),( 21
~

21 xxfAxxfAq    

)(در جمله سمت راست تولید احصاء شده q و تولید احصاء نشده)( ~q  به دلیل اسراف در
  باشد. به عبارت دیگر: کل می يور بهره

)39(                                                                                                                ~qqq    
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)(کل يور اسراف در بهره ~q  به معنی بکارگیري منابع یا عوامل تولید مازاد براي تولید محصول
توان بدین  ا تباه شده را مییباشد. به عبارت دیگر میزان مواد اولیه مازاد به هرز رفته  موردنیاز می

  :حل کنیم C يشکل محاسبه نمود. اگر معادله زیر را برا

)40(                                                                           
bxrxrC

xxg
xxfAxxfAq




 

2211

21

21
~

21

),(0
),(),(

  

  خواهیم داشت:

)41(                                                                       brrqrrqC   ),,(),,( 21
~

21   

براي تولید احصاء شده و هزینه اسرافی براي تولید احصاء نشده یعنی هزینه از دو بخش هزینه 
توانیم میزان تقاضا براي عوامل تولید تشکیل شده است. از سوي دیگر با استفاده از روابط فوق می

  را نیز بدست آوریم. یعنی:

)42(                                                                                                             
~
222

~
111

xxx
xxx








  

  ) خواهیم داشت:32به عبارت دیگر بر اساس روابط (

)43(                                                                             
),,(),,(

),,(),,(

21
~

22122

21
~

12111

prrprrx
prrprrx












  

~مقادیر 
1  و~

2  تقاضاهاي اسرافی براي عوامل تولیدي است که اگر بازدهی کل تولید در
 يور گشت ولی چون اسراف در بهرهگرفت مقادیر آنها صفر میحداکثر قرار می يور وضعیت بهره

~کل وجود دارد رقم آنها در روابط فوق به صورت اعداد مثبتی نمایانگر است. این ارقام مثبت 
1 

~و 
2 ابند و انتقال تابع یشود تا توابع تقاضا براي عوامل تولید به سمت راست انتقال عمالً سبب می

تر شدن قیمت عوامل تقاضاي عوامل به سمت راست باعث بکارگیري بیشتر عوامل تولید و گران
  تولید گردد.تولید خواهد شد، بدون اینکه محصول بیشتري 
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  اسراف در ترکیب نابهینه عوامل تولید

یکی دیگر از موارد اسراف در مبحث تولید استفاده نابهینه از عوامل تولید است. در ترکیب عوامل 
دهد. یکی ناحیه غیرمنطقی تولید، نظریه اقتصاد خرد امکان تولید را در دو ناحیه کلی مدنظر قرار می

ازدهی نهایی حداقل یکی از عوامل تولید منفی است. مسلماً در این تولید است که در این ناحیه ب
ناحیه اسراف عوامل تولید بسیار زیاد است. منفی بودن بازدهی عامل تولید به معنی بکارگیري عامل 

باشد که سبب شده بکارگیري واحدهاي نهایی از آن عامل میزان تولید تولید مربوطه بیش از حد می
یابد بلکه اگر در زمینی بیش از اندازه بذر پاشیده شود تولید نه تنها افزایش نمی را کاهش دهد. مثالً
کند. ناحیۀ دوم، ناحیه منطقی تولید است در این ناحیه اسراف کمتر از ناحیه قبلی کاهش نیز پیدا می

نباشد. در تواند در حداکثر قابل احصاء باشد ولی به دلیل عدم استفاده بهینه از منابع، محصول میمی
ناحیه منطقی تولید بازدهی نهایی عوامل تولید مثبت است ولی ترکیب بکارگیري عوامل صحیح 
نیست. چنانچه ترکیب عوامل تولید را بهینه نمائیم این نقیصه رفع خواهد شد و اسراف از بین خواهد 

  رفت.

کردن تابع الگرانژ زیر از لحاظ ریاضی رفتار حداکثر تولید با توجه به محدودیت هزینه از حداکثر 
  بدست خواهد آمد:

)44(                                                             )(),( 2211
0

21 bxrxrCxxfV    

  مساوي صفر خواهیم داشت:  µ, x2, x1با قرار دادن مشتقات تابع فوق نسبت به 

)45(                                                                                                         RTS
r
r

f
f


2

1

2

1  

باشد. این نقطه به معنی محل به عبارت دیگر نرخ جایگزینی فنی برابر نسبت قیمت عوامل تولید می
باشد که منحنی اخیر حداکثر محصول را با می 295نحنی محصول یکسانیبا م 0Cتماس خط هزینه 

کند. مسلماً هر ترکیب دیگري به غیر از این ترکیب عوامل تولید توجه به محدودیت هزینه تولید می
~) نشان داده شد به میزان 43) و (42سبب اسراف در عامل تولید است و همانگونه که در (

1
~
2 , xx 
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  تقاضا براي عوامل تولید را افزایش داده بدون اینکه محصولی از بابت آن ایجاد نماید.

  ضایعات تولید

آید که تنوع این دالیل بسیار زیاد است و از ضایعات تولید معموالً به دالئل مختلف بوجود می
مسائل را شامل  اهمال کارگر تا نامرغوب بودن مواداولیه تا ایرادات در ماشین آالت تولید یا دیگر

شود که این موارد در خطوط تولید صنعتی و سنتی و بسته به نوع تولید کاال یا حتی خدمت و می
فعالیت موردنظر متفاوت است ولی همه آنها را اینجا تحت عنوان ضایعات تولید به عنوان بخشی از 

حجم زیاد آن معموالً م. ضایعات تولید به دلیل یده یتولید که کیفیت موردنظر را ندارد قرار م
هاي متفاوتی خریداري هاي خاصی نیز دارند و معموالً بنگاههاي دیگر آنها را براي استفادهاستفاده

اند. لذا کنند ولی به هرحال به دلیل اینکه مرغوبیت کافی ندارند سبب نقصان بازدهی بنگاه شدهمی
انیم همان آثار نشان داده شده براي کاهش توبراي اینکه از اطاله و تکرار کالم خودداري نمائیم می

در بازدهی کل را به این مبحث نیز تعمیم دهیم. به عبارت دیگر نتیجه گیري نمائیم که افزایش 
ضایعات به معناي کاهش در بازدهی کل تولید بوده و این کاهش همان اثرات مشابه را دارد. پس 

ولید بیشتر شده بدون اینکه محصول افزایش هرچه ضایعات در تولید افزون گردد تقاضاي عوامل ت
  یابد.

  فساد محصول

اي در تعاقب فعالیت تولیدي بنگاه است ولی چون محصول تا تحویل به فساد محصول پدیده
شود لذا این مبحث را جزو موارد اسراف در مبحث هاي تولیدکننده محسوب میخریدار از دارایی
ر حمل و نقل و ینظ يبعد يسهایاز سرو یتواند ناش یم یارائکن ناینمائیم. هرچند اتولید قلمداد می

ن نوع یتواند از ا یم يدیات و فروش در بنگاه تولیت عملیریمد يسهل انگار یع باشد ولیتوز
ع یشود تا به چرخۀ توزند. محصول همیشه پس از تولید در انبار یا محلی دپو میک يریعارضه جلوگ

تواند سبب فساد محصول گردد. این مورد نه تنها دپوي محصول میتاَ مصرف انتقال یابد. یو نها
براي کاالهاي فاسدشدنی صادق است بلکه مصادیقی در کاالهاي غیرفاسدشدنی نیز دارد. مثالً 
زنگ زدگی و خوردگی به دلیل رطوبت یا اسیدیته آب و هوا حتی آهن آالت را نیز مورد هجوم 

کشاند. مسلماً فساد محصول به معناي ظاهري آن از دست دادن دهد و آنها را به فساد میقرار می
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کاال است و به معناي تولیدي آن از دست دادن منابع تولید اعم از انواع عوامل تولید بکار گرفته 
توان عیناً استدالالت مربوط باشد. بر این اساس در این مبحث نیز میشده در تولید آن محصول می

) تعمیم داد که فساد محصول سبب بکارگیري بخشی از منابع 43) و (42( به اسراف را در معادالت
  گردد که عمالً سبب بازدهی نخواهند شد.عوامل تولید می

  اثر اقتصادي اسراف
رات مثبت قابل یبشر تأث یتواند در روش زندگ یه مککند  شاره میا یاقتصاد اخالق به مباحث مهم

منابع برخالف اصل  ناسراف به معنی تباه کردیل ذکر شد  ِهمانطور که به تفصداشته باشد.  یتوجه
به حداکثر افراد تمایل  یکالسکاقتصاد نئوبراساس  .باشدمیدر اقتصاد بردن حداکثر از منابع  بهره

، ولی در عمل مطلوبیت ناشی دارند د در کار و فراغتخو يها نمودن مصرف با توجه به ارجحیت
در تعادل بازارها در مجموع اثر اسراف در جامعه  چربد.فراغت میاز مصرف بر مطلوبیت ناشی از 

  منجر به موارد زیر خواهد شد: در اقتصاد

 ت.یش مطلوبیگردد بدون افزا یمصرف م يشتریب ياالک •
  ابد.ی یش میمت آن افزایشتر و قیاال بک يتقاضا •
  متر خواهد شد.ک یانسان يرویفراغت ن •
  شود. مید یتول يمترک ياالک •
  شود. میار گرفته کب يشتریب یانسان يروین •
  گردد. ید میصرف تول يشترید بیعوامل تول •
  رود. یمت آنها باالتر میشتر و قید بیعوامل تول يتقاضا •
  شود. میم ک یارائک •
  شود. میمتر کرفاه جامعه  •

اطالعات و ارتباطات  يبه اقتصاد دانش محور با تحوالت عمده فناور یگذر از رفتار اقتصاد سنت
در مجموعه  يا رات چند جانبهیاطالعات و ارتباطات تاث يع فناوریهمراه است. توسعه و رشد سر

ر ییتغ ياقتصاد يو رفتارها یمصرف يبوجود خواهد آورد و همراه با آن الگوها ياقتصاد يرفتارها
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و باالبردن  یارائکد یتشده با کفوق با مالحظات با اقتصاد دانش محور  يلهایابند. تحلی یل مکش
نظر قرار درا م ياقتصاد يو رفتارها یمصرف يمختلف الگوها يایات از زوایل عملیراندومان و تسه

  .گردد یل میمکدهد ت یم





  
  
  

  مششفصل 
  
  

در اقتصاد و توسعه پایدار تبذیر 
  اخالق





  مقدمه 
اجتماعی که بشر امروز سرفصل سیاستهاي راهبردي خود قرار داده از - بسیاري از مباحث اقتصادي

قواعد تشریعی و توضیحی و  يها را در البال هزاران سال پیش مطرح بوده و حکماء الهی این آموزه
توان به مبحث توسعه پایدار اشاره کرد که از  اند. منجمله از این مباحث می اي خود فرموده توصیه

المللی از اواخر قرن گذشته است. این مبحث هرچند به شکل  مسائل مطروحه بشر در مجامع بین
مباحث اقتصاد اخالق قرار ستم مطرح شده است ولی مفاهیم آن در ینظري و مدرن آن در قرن ب

متر به این مفاهیم کالسیک توجه شده است. منجمله از این مباحث تبذیر است به معنی کگیرد و  می
زیاده روي در مصرف. این مفهوم از لحاظ کلی منطبق با مصرف گرایی و اقتصاد مصرفی در سطح 

کشاند  خاصی را به ذهن می المللی و اقتصاد جهانی مفاهیم ملی است ولی کاربرد آن در سطح بین
 یوانات عقل داشتند بهتر زندگیمیتوان آنرا بوضوح لمس نمود: اگر ح 296اند که در مثالی که فرموده

ند و همانند ک یم یوارد بدن شد زندگ یه وقتکزنند  یروب را میکن ارتباط مثال میردند و در اک یم
 یخورد و زندگ یاوست م ين برایمرة زکه مانند کم از بدن ما ینک یم ین زندگیه در زمکما 

هاي ثابت شده در پزشکی  ند. همزیستی بسیاري از باکتریها با انسان در بدن انسان از پدیدهک یم
ند. ک یم یخورد و انسان هم همراه با او زندگ یش را میند و او غذاک یاست. اول بدن او را تحمل م

دستگاه گوارش عامل تخمیر و هضم غذا و عمل بدین صورت که براي مثال بسیاري از باکتریهاي 
روب آنقدر افراط یکم مکم ک یات انسان بسته به وجود آنهاست. ولیه حکگوارشند و سالمت بل

روبها هم مثل یکن میرد. رفتار ایم یرد و خود او هم میم یه بدن مکخورد  ین بدن میند و از اک یم
خود را  یه زندگکم ینک يارکد یم نبایه عقل دارکوان عقل ندارد، ما یم حییگو یرفتار ماست. ما م

د ینکد و اسراف میاشامید و بیاند: بخور فرموده یین موارد دستورالعملهایم. بزرگان در همه اینکتباه 
ع یضا یه نعمات الهکند ک یآنقدر مصرف م یعنیاران را دوست ندارد. ... که خداوند اسرافک

  د ... ینکن جهت فرمودند اسراف نیا بهشود  میع یو عمر خودش هم ضاشود  می

مشابه این تمثیل، استفاده مبذّرانه بشر از زمین است. مصرف بیش از اندازه از زمین عمالً سبب 
گیرند. این تمثیل  گردد و الجرم ساکنان آن نیز در معرض تلف شدن قرار می نابودي زمین می
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نظریات مطرح شده در اواخر قرن  گیرد در اخالقی که در حیطۀ مباحث اقتصاد اخالق جاي می
گذشته تحت عنوان توسعه پایدار مد نظر اقتصاددانان و کارشناسان محیط زیست و مسائل اجتماعی 

و  299»اقتصاد سبز« 298»اقتصاد اکولوژیک« 297»ضد مصرف«قرار گرفت. نهضتهایی نظیر 
  اند. هاي اخیر نیز در این راستا بوده در دهه 300»فریگانیسم«

بشر حاضر تحت عنوان توسعه پایدار مد نظر مجدداً مباحث اقتصاد اخالق از  فه مصرفتبذیر یا اضا
که با افزایش سرانه مصرف اثرات وارده بر محیط زیست شود  میداده . در مجموع نشان داردقرار 

به تبذیر . یابد کاهش میسیاره زمین یابد و به عبارت دیگر ظرفیت پذیرش محیط زیست  افزایش می
را  آنتوان  نه تنها مذموم بلکه میرا دارد و حقوق دیگران  تجاوز بهنوعی در شرایط جهانی مفهوم 

وارد کرد. زیرا مبذر نیز در حیطۀ تعریف جرم المللی  با تدوین مقررات مربوطه در سطح ملی و بین
   .نماید و منافع دیگران را دچار مخاطره می گاهزیست ،براي نفع خود

 ومین شود أنیازهاي بشر حاضر تکه اي  منابع به گونهاز الگویی براي استفاده  بعنوان رتوسعه پایدا
که منطبق با مذموم بودن تبذیر در اقتصاد اخالق شود  میمطرح  هاي بعد دچار مضیقه نشوند نسل
 -سیاسیهاي  و حوزهپایداري محیط زیست، اقتصاد، هاي  توجه به زمینه رغم این مفهوم علی .است

را هاي روشنفکري، احساسی، اخالقی و روحی  حیات در زمینه هاي شیوهو تنوع فرهنگی  ،ماعیاجت
اي نیز به مبحث تبذیر در تولید  اشارهمحصوالت تولید زنجیره با توجه به  دهد. نیز مد نظر قرار می

یندهاي صنعتی را آفرتبدیل در مبحث اکولوژي صنعتی مطرح است. اکولوژي صنعتی که شود  می
امل تولید ومنابع مجدداً بعنوان عکه ضایعات بشکل  کند توصیه میاز خطی به سیستمهایی حلقوي 

از مباحث مرتبط با  زنی تر تولید پاكو فناوري پاك و قوانین مرتبط با آن  .یند تولید شوندآوارد فر
  .هستندتبذیر در تولید 

  داریوسعۀ پات
بشر و همزمان حفظ  يازهایاستفاده و مصرف منابع جهت حصول ن يااست بر ییدار الگویتوسعه پا

                                                                                                                                                                                        
297 Anticonsumption  
298 Ecological economics 
299 Green economics 
300 Freeganism  
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نده یه در آکباشند بل ءبشر نه تنها در زمان حاضر قابل احصا يازهایه نک يا به گونه یعیط طبیمح
 يها ه نسلکن شود یمأبشر حاضر ت يازهاین يا به گونه یعنی. 301ن نمودیمأز بتوان آنها را تین ینامتنه

  نشوند.قه یبعد دچار مض

د یدار و تولیه مصرف پاکشود  میمطرح  یمختلف يها نهیدار در زمیمباحث توسعه پا یلکبطور
االها و خدمات در کدار استفاده از ید و مصرف پایتول 302ن مباحث آنهاست.یتر دار از عمدهیپا

و مواد  یعیه استفاده از منابع طبک یاست و مادام یت زندگیفکیو بهبود  یاساس يازهایجهت ن
ز یرا ن يبعد يها اجات نسلیند احتک یها را در طول عمر حداقل م ندهیعات و آالید ضایو تول یسم

، دولت، جوامع و خانوارها را دربر ياقتصاد يتهایدار فعالید و مصرف پایتول 303اندازد.یبه مخاطره ن
عات، یضا يداقل ساز، حیعیمنابع طب يریارگکارا و بکد یرا در تول یطیمح يها تیفکیرد تا یگ یم

دار در سمت عرضه معادله ید پاید تولکیتا 304محصوالت و خدمات مد نظر قرار دهند. ينه سازیو به
، صنعت، ي، انرژيشاورزکر یاقتصاد نظ یاصل يبخشها یستیط زیرد محکقرار دارد و بر بهبود عمل

ه کنیا یو بر چگونگدار اشاره به سمت تقاضا دارد ید دارد. مصرف پاکیسم و حمل و نقل تایتور
 یرا بهبود دهند. به عبارت یت زندگیفکیرا پاسخگو باشند و  یاجات اصلید احتیاالها و خدمات باک

ت یه بار بر ظرفکل شوند یتحو يا ، استراحت و تالش به گونهكو بهداشت، سرپناه، پوشا كخورا
ت مصرف نسل یفکیبهبود  یدار به معنیه مصرف پاک یدر حال 305اهش دهند.کن را یحمل زم

مصرف با توجه به حفظ  يساز نهیازمند بهیاز مصرف ن ین مفهومیاست. چن یآت يها حاضر و نسل
  306باشد. یست در طول زمان میط زیت منابع و محیفکیخدمات و 

                                                                                                                                                                                        
  ر اخذ شده است: یف از گزارش زین تعریا 301

Report of the world commission on environment and development, United Nations General Assembly 
Resolution 42/187, 11 December 1987, retrieved: 2007-04-12.  
"Meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their 
own needs". 
302 http://www.iisd.org/susprod/principles.htm  
303 Symposium: Sustainable Consumption. Oslo, Norway; 19-20 January 1994. 
304 Edwin G. Falkman, Waste Management International. Sustainable Production and Consumption: A 
Business Perspective. WBCSD, n.d. 
305 Nick Robins, Sarah Roberts, Changing Consumption and Production Patterns: Unlocking Trade 
Opportunities. International Institute for Environment and Development and UN Department of Policy 
Coordination and Sustainable Development, 1997. 
306 Emil Salim, The challenge of sustainable consumption as seen from the South. In Symposium: 
Sustainable Consumption. Oslo, Norway; 19-20 January 1994. 

http://www.iisd.org/susprod/principles.htm
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 -توسعه پایدار از سه بخش عمده، پایداري محیط زیست، پایداري اقتصادي، پایداري سیاسی
تصمیمات اتخاذ شده در سازمان  ازتوسعه پایدار به ابعاد اخیر  گردد. تعمیم اجتماعی تشکیل می

مفهوم توسعه پایدار را نیز به  308اعالمیه تنوع فرهنگی 307باشد. می 2005بهداشت جهانی در سال 
همانطور که تنوع زیستی براي طبیعت الزم «است که: آمده کشاند. در این اعالمیه  حیطه فرهنگ می

 تصریح. این اعالمیه در تکمیل تعریف توسعه پایدار »بشریت نیز الزم استاست تنوع فرهنگی براي 
تر در  از بنیانهاي توسعه تنها رشد اقتصادي نیست بلکه شیوه حصول حیاتی رضایتبخش« :کند می

   .»باشد هاي روشنفکري، احساسی، اخالقی و روحی می زمینه

 یات زندگجهع یتوسعه جم یچگونگه کداند  یم يندیرا فرآ يداریپا 309تر هاسنا یبطور عموم
 یلکبطور  310»توسعه سبز«مفهوم  دهد. ید را مد نظر قرار منگذار یه بر معاش او اثر مکرا  یانسان

، يست را بر مالحظات اقتصادیط زیمح يداریدار است. موافقان توسعه سبز پایمتفاوت از توسعه پا
به هدف  يرگه نیسو یکدار یسعه پادگاه تویه از لحاظ دکدهند  یح میترج یو فرهنگ یاجتماع

اتب کرغم نظرات میباشد. به هر حال عل ین میاره زمیبشر در س یات آتیدار در طول حیتوسعه پا
 313»يست محوریز«و  312»يانسان محور«ژه در ارتباط با یدار به وینسبت به توسعه پا 311مختلف

   :دهد یدار مد نظر قرار میتوسعه پا ۀطیح ير را برایز يها نهیزم 314دار سازمان مللیبخش توسعه پا
  يشاورزک
   يجو 

   یستیتنوع ز
  ينولوژکوتیب

  يت سازیظرف
  یمیتحوالت اقل

  ست یز طیمح يتواناسازدر  یالملل نیب يارکهم
  يادهبات نیترت
  نیت زمیریمد
  یاصل ياههوگر

  وههاک
  یدار ملیتوسعه پا يهایاستراتژ

                                                                                                                                                                                        
307 Word summit outcome document, World Health Organization, 1 September 2005.  
308 The Universal Declaration on Cultural Diversity, UNESCO, 2001. 
309 Hasna, A.M., 2007, Dimensions of sustainability, Journal of Engineering for Sustainable 
Development: Energy Environment and Health 2 (1):47-57 retrieved on 2008-04-20. 
310 Green development.  
311 Center for Sustainable Global Enterprise, Cornell University. 
 Erb Institute for Global Enterprise, University of Michigan.   
312 Anthropocentrism 
313 Ecocentrism 
314 United Nations division for Sustainable Development. Documents: Sustainable Development 
Issues. Retrieved 2007-05-12.  
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  د و مصرفیتول يالگوها
  یسالکشو خ ییصحرازدا

  ایت بالیریاهش و مدک
  یآموزش و آگاه

  يانرژ
  هیمال

  يجنگلدار
  كآب پا

  بهداشت
  ینزاع انسان

  ها نماگر
  صنعت 

  ت کو مشار يریم گیاطالعات تصم
  پارچهیکمات یتصم

  ن المللیحقوق ب

  انوسهایاها و اقیدر
  فقر 

  فاضالب
  علم

  اطفال یر ناگهانیسندروم مرگ و م
  داریسم پایتور

  ينولوژکت
  یسم ییایمیمواد ش

  ستیط زیتجارت و مح
  حمل و نقل

  كخطرنا يها زباله
  ویتکوایراد يها زباله
  جامد  يها زباله
  آب 

ن یتحت عناو يداریش پایپا يرا برا ییارهایردند تا معکمختلف تالش  يدر دهه گذشته سازمانها
دار یتوسعه پام یه مفاهکن باورند یبر ا ياریند. بسیمطرح نما يداریپا يها و شاخصها  یکرمت

در  یزندگ کدار را برگرداندن بشر به سبیاصول توسعه پا ياجرا یمخالف رشد است و حت
  315انند.د یقبل م يها دوران

  رشیپذت یظرف

ت یا ظرفیت برد یا ظرفیت حمل یدار مطرح است ظرفیه در ارتباط با توسعه پاک یاز مسائل یکی
 یکت از یت قابل حمایزان جمعیبرابر با مستم یوسکا یک رشیپذت یظرف باشد. یم 316نیرش زمیپذ

                                                                                                                                                                                        
  نگاه کنید به: 315

Temple (1992) What is sustainable development? 
316 Carrying capacity 
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د، ین،آب، نور خورشکر، غذا، مسیستم مورد نظر از لحاظ مختلف نظیوسکسم در چارچوب ایارگان
ز به یره نیالب، بهداشت و غضر فاینظ يگرید يرهایمتغ یت انسانیجمع يازهاست. برایر نیهوا، و سا

 اهش وکابد غالباً نرخ تولد ی یش میافزاستم یوسکا یکت یجمع یچگال یوقت شود. میآن اضافه 
ه کنام دارد  »یعیرشد طب«ن دو نرخ یابد. تفاوت ای یش میسم مربوطه افزایارگان رینرخ مرگ و م

ند. باالتر از کت یستم مورد نظر حمایوسکت ایجمع يرا برا یعین رشد طبید ایبا رشیپذت یظرف
 317ابد.ی یش میت افزایتر از آن جمع نییابد و پای یاهش مکستم یوسکت ایجمع ،رشیت پذیظرف

ن از کت ساین است جمعکمم یعنیاست.  یه غالباً موقتکن است مشاهده شود کز ممین ییاستثناها
 یست و بعد از مدتیدار نیونت پاکن سیا یرش باشد ولیت پذیش از ظرفیب یاتیگونه حنوع  یک

 یکن ینکم رشد سایتنظ يرا برا یار منظمیقاعده بس یکده ین پدیا شود. میت یاهش جمعکدچار 
الزاماً  ه نه تنهاکگردد  یمسائل جادیتواند سبب ا ینوع م یکش یه افزاکند ک یجاد میستم ایوسکا

  ر دهد.ییز تغیگر انواع را نیت دیه تعادل در جمعکاهش بلکت همان نوع را یجمع

ط منابع یدر شراه چگونه کدهد  ینشان م 318ولترا-اکمعادله معروف لوت یخاص يها گونه يبرا
را یتر است ز دهیچیار پیست بسیط زیشوند. رابطه انسان و مح یم ین دچار قحطکت سایمحدود جمع

اب یمکل منابع موجود در اطراف خود نموده و از منابع فراوان منابع کر شییانسان معموالً اقدام به تغ
ر یمرگ و م اردمو یعلم يها وهیگر با شیت است استحصال و از طرف دیاهش جمعکه عامل کرا 
ل کرش را به شیت پذیظرف  IPATن موضوع معادله ساده یرغم اید. به هر حال علینما یمتر مکز ینرا 
  رده است: کان یر بیز

   I = P . A . T  
I  از مصرف  یست ناشیط زیاثرات وارده بر مح  
 P  تعداد نفوس  

A  اثر مصرف سرانه  
T ينولوژکعامل ت  

                                                                                                                                                                                        
  د به:ینکنگاه  317

Sayre, N.F.2008, The genesis history, and limits of carrying capacity, Annals of the Association of 
American geographers 98 (1), pp.120-134. 
318 Lotka-Volterra 
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ش سرانه یه با افزاکدهد  یدر مجموع نشان م یرا داراست ول يادیز يقوفروض ن معادله هر چند یا
ط یرش محیت پذیگر ظرفیابد و به عبارت دی یش میست افزایط زیمصرف اثرات وارده بر مح

ت شناسان از زمان یو جمع یم اجتماعوعل ياز علما ياریدهد. هر چند بس یاهش مکست را یز
مطرح  يا نندهکرا بصورت نگران رش یپذت یت و بحران ظرفیتا به حال رشد جمع 319مالتوس

 ینیب شیپ 21قرن  يبرا یم جهانیخطر عظ یکن موضوع را به عنوان یا 320رم لوپک یحت .ردندک
تواند  یم ينولوژکر و بهبود تییه انسان با تغکگر از دانشمندان معتقدند ید ياریبس یول 321نمود
 اتیتوان به نظر یمنجمله م .ش دهدین را افزایرش زمیت پذیغذا و ظرفد یط بهبود تولیشرا

معروف است.  323»قیند تطبیفرا«ه تحت عنوان کرد کاشاره  322استر بوزرآب کیاقتصاددان دانمار
 دایدد بر ازکیه تاکمنطبق است رم (ص) کامبر ایث منقول از پیحدبا  ییق از لحاظ عقالیند تطبیآفر
رسول ه تنگ نظرانه است که مالتوس یبر خالف نظر یعنی 324نسل بشر دارد. ریثکح و تناسل و تکتنا

ه کند بلیب ینم یت انسانیش جمعیافزا يبرا یق، نه تنها مانعیند تطبیآل فریبه همان دل (ص) یگرام
 ئلاگر داده و مسیدیکرا عقول متولد شده خود دست به دست یز .ز داردیت نیش جمعید بر افزاکیتا

دا یه توان پکشود  میز متولد یعقل ن یکرا با هر تولد یز .ردکا حل خواهند خود رالت کو مش
 ینف ین موضوع نافین وجود ایبا ا یگران را دارد. ولیخود و هم د یزندگ يردن راه حل براک

ر یط تبذیه در شراکافت یتوان در یم  IPATاز معادله یست. به راحتیر در اقتصاد اخالق نیتبذ
ر ی) با تبذAرا اثر مصرف سرانه (یزشود  مید ی) تشدIاز مصرف ( یست ناشیط زیاثرات وارده بر مح

 يستایاط یگر در شرایند. به عبارت دک یم مکن را یرش زمیت پذیجتاً ظرفینت و گردد ید میتشد
د، ننکر نیی) تغT( ينولوژک) و عامل تPتعداد نفوس ( یعنی 325رها ثابت باشندیه تمام متغک یقیتطب
) Iاز مصرف ( یست ناشیط زیرده بر محا) به صورت متناسب اثرات وAمصرف سرانه (ش اثر یافزا
  ند. ک یاد میرا ز

                                                                                                                                                                                        
319 Thomas Malthus (1798). An essay on the principle of population.  
320 The Club of Rome, Limits to growth (1972). 
321 Paul R. Ehrlich (1968). Population bomb.  
322 Ester Boserup (1965), The conditions of agricultural growth, Allen Unwin. Revised and reprinted 
in population and technology, Blackwell 1980.  
323 Adaptation process.  

  يوم القيامة ولو gلسقطتناكحوا تناسلوا تكثروا فإين أgهي بكم األمم  324
325 Ceteris Paribus 
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  در قرآن تبذیر
لمه اسراف و قابلیت تعمیم مفهوم اسراف به کلیه اعمال و رفتار انسان، تبذیر کت یعلی رغم جامع

: تبذیر به 326نویسد میحالت خاص و بیشتر مفهوم اقتصادي دارد. در تعریف تبذیر راغب اصفهانی 
دن بذر است و براي هر کسی که مالش را ضایع کند به کار یمعناي پراکنده کردن و اصل آن پاش

کند و ریشه آن پاشیدن بذر  رود. طبرسی تبذیر را پراکنده کردن مال از روي اسراف معنی می می
اگر به گونه اصالح باشد است با این فرق که تبذیر پراکندن همراه با فاسد و ضایع کردن است ولی 

مانده  ن و راهکیشاوند و مسیحقّ خو«د: یفرما یر میدر سورة اسراء خداوند دربارة تبذ 327تبذیر نیست.
طان نسبت به پروردگارش ناسپاس ین برادرند و شیاطیاران با شک ن. اسرافکم ریتبذچ ین و هکرا ادا
 329اند: مقامات العباده فرموده یالسعاده فان یر بیه در تفسین آیر در شرح همیر تبذیدر تفس 328»بود.

ْر تـَْبِذيراً «
باشد و  یش از حقّش میا بخشش به مستحق بیرمستحق یر بخشش به غیمقصود از تبذ َوال تـَُبذِّ

ق یه دادن بر غکر ین امر شده، از تبذیاگر در پرداخت حقوق مستحق اده یا دادن به مستحق زیرمستح
ر همان اقتصاد یشده است، چون دادن مال بدون تبذ یه نهین آیاه اسراف است در کاز حقّ اوست 

رد، و یگ یهم در مقابل آن قرار م یر اعم از اسراف است اگرچه گاهی) است. پس تبذيرو انهی(م
) است، لذا به ی(تنگ چشم ياز خوددار یحقوق در مفهوم مخالف آن مستلزم نه يچون امر به ادا

ردن حق که ادا کنمود. از آن رو  یردن نهکحاً از اسراف یرد و صرکتفا کحقوق ا يهمان ادا
شاوندان یع خویر حقوق و جمیه عموم ساکندارد، بل يشان صوریو به خو ياختصاص به مال صور

ه کگذشت  یبر سعد م يه روزکص وارد شده  یشود، از نب یر را شامل میر و صغیبکدر عالم 
ا در وضو هم یا آیرد: کن اسراف؟ عرض یست ایسعد چ يا مشغول وضو گرفتن بود، فرمود: 

ه ک. و از امام صادق ع وارد شده است یباش يش چشمۀ جاری، اگرچه پیاسراف است؟ فرمود: بل
ش یپ یه هرگاه شخصکن است یو سرّ مطلب ا یشود؟ فرمود: بل یر میا در حالل تبذیده شد: آیپرس

                                                                                                                                                                                        
التبذير و التفريق و أصله القاء البذر و راغب اصفهانی معجم مفردات الفاظ القرآن انتشارات دارالفکر. ذیل ماده بذر:  326

  .طرحُه فاستعري لکل مضيع ملا له، فتبذير البذر تضييع فی الظاهر ملن مل يعرف مآل مايلقيه
  سوره اسراء. 26ذیل آیه  410ص 6ن، جطبرسی مجمع البیا 327
ْر تـَْبِذيراً   َو آِت َذا اْلُقْرىب ،26- 27ات یسورة اسرا، آ 328

ِبيِل َو ال تـَُبذِّ ِإنَّ اْلُمَبذِّرِيَن كانُوا ِإْخواَن . َحقَُّه َو اْلِمْسِكَني َو اْبَن السَّ
  .الشَّياِطِني َو كاَن الشَّْيطاُن ِلَربِِّه َكُفوراً 

 .260-263، صص 8مقامات العباده، ترجمه، جلد  یالسعاده فان یب 329
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ار اندازد. کخود را به  يت قواه واجب و مستحب اسکش از آن مقدار یب یباشد ول يچشمۀ جار
ر است اگرچه اسراف و یه بدون استحقاق (ضرورت) تبذکمحرّ ين استعمال قوا و توجه به قوایا

موجود مستفاد  يه از اخبار، با همۀ اختالفهاکن جا مطرح نباشد. خالصۀ آنچه یر آب در ایتبذ
ا انفاق بر یقوا،  يرویا نیمت عرض و جاه کا حیا علم یالم کا یه: انفاق مال کن است یاشود  می

ه کر است، هرچه یآن به مقدار خواست، بدون التفات به امر خدا و امتثال امر او تبذ ينفس و قوا
ها اگر با توجه به امر خدا و امتثال امر او باشد اقتصاد  نین حال همۀ ایخواهد باشد. در ع یم

 یلقمه قرار ده یکا را یه اگر همۀ دنکاند  ردهکر کا ذخواهد باشد. و لذ ی) است هرچه ميرو انهی(م
ر اطاعت یه در غک یسانکنندگان و کریتبذِإنَّ اْلُمَبذِّرِيَن  شود. میاسراف ن ییرا اطعام نما یو مؤمن

ياِطِني نند، ک یخدا و با غفلت از امر او انفاق م ه انفاق کرا یاند. ز ن بودهیاطیبرادران شكانُوا ِإْخواَن الشَّ
ن بنده نشسته و منتظر غفلت او از یمکطان در یه شکشود  میطان یه به امر خدا نباشد به امر شک یوقت

ن یاطیه بر شکراند همانطور  یم مکند و بر او حک یامر خدا است، پس در آن حال در او تصرّف م
طان نسبت به یش یعنی ان علّت است،یعطف به بكاَن الشَّْيطاُن ِلَربِِّه َكُفورًا وَ ند. ک یومت مکخودش ح

ه بدون التفات به امر خدا نسبت به کاست  یورزد، و مبذّر منفق یفر مکار یپروردگارش بس
  »طان است.یدن به پروردگارش برادر شیفر ورزکفور است پس او در کپروردگارش 

زیر از قرآن کریم تبذیر به مفهوم مصرف بیش از اندازه را در آیات زیادي مذموم دانسته که موارد 
و اوست که باغهاي داربست زده و بدون «اند:  جمله آیاتی است که در منع تبذیر نازل گردیده

داربست و خرمابن و کشتزارها که میوة آنها متفاوت است و زیتون و انار همگون و ناهمگون 
کنید هاي آن، چون میوه آورد، بخورید و حق خدا را روز برداشت بدهید و اسراف م آفرید. از میوه

د که او اسراف کنندگان یربخورید و بیاشامید و از حد نگذ«و  330».که خدا مسرفان را دوست ندارد
کنند نه اسراف کنند و نه بخل ورزند و میان  و کسانیکه چون خرج می«و  331».دارد را دوست نمی

صالح کنند و ا و فرمان اسراف کاران را که در این زمین فساد می«. و 332»این دو معتدل باشند

                                                                                                                                                                                        
َر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع ُخمَْتِلًفا ُأُكُلُه َوالزَّيـُْتو  .141ه یسورة انعام، آ 330 َن َوالرُّمَّاَن َوُهَو الَِّذي أَنَشَأ َجنَّاٍت مَّْعُروَشاٍت َوَغيـْ

َر ُمَتَشابٍِه   ُه يـَْوَم َحَصاِدِه َوالَ ُتْسرُِفوْا ِإنَُّه َال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ ُمَتَشاWًِا َوَغيـْ
  ُكُلوْا ِمن َمثَرِِه ِإَذا َأْمثََر َوآُتوْا َحقَّ

  .وَُكُلوا َو اْشَربُوا َوالَ ُتْسرُِفوا إنَُّه الَ حيُِبُّ املُسرِِفنيَ  .31ه یسورة اعراف، آ 331
َفُقوا َملْ ُيْسرُِفوا َوَملْ يـَْقتُـُروا وََكاَن بـَْنيَ َذِلَك قَـَواما َوالَِّذيَن ِإَذا. 67ۀ یسورة فرقان، آ 332   .ً أَنـْ
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شما قرار  ياي که روز ما از چیزهاي پاکیزه: «334فرماید . در آیه دیگر می333»دیکنند اطاعت مکن نمی
و هر که غضب من بر شود  مید که غضب من بر شما مباح یدادیم بخورید و در آن زیاده روي مکن

از باب » طغی یطغی: ««335فرمایند در مفهوم طغیان در این آیه می». او حلول کند هالك شده است
یعنی از اندازه تجاوز کرد و در کفر بلند » منع«از » یطغی یطغ«و » نصر«از » طغوی یطغ«و » علم«

گشت و علو پیدا کرد و در معاصی و ظلم اسراف کرد. و همۀ معانی به خروج از تسلیم در برابر 
شما روزي این است که در آنچه بر » التطغوا فیه«گردد. و معناي  عقل خارجی یا داخلی برمی

کردیم از حدي که خدا تعیین کرده است تجاوز نکنید، از مقدار خوردن و جهت تحصیل مأکول و 
ا یه بر آن و شکر بر آن به این که در نعمت مالحظه منعم بشود، یآداب خوردن و غایات آن و تسم

ر خدا، یا در رنگارنگ بودن مأکوالت یا زیاد خوردن، یا اطعام به کسی که اهل نیست یا به غیر ذک
است یا به علّت خوردن، تجاوز از » کلوا«گردد، که در  خوردن تجاوز نکنید که ضمیر به اکل برمی

ه ما کن آنچه یه شما در بک یا در حالیحد نکنید، یا به سبب آنچه که ما به شما روزي کردیم، 
  » ا در خوردن.ید یم ثابتیردک يروز

خداوند کسی که مسرف دروغگو «و  336»هالك کردیممسرفان را «در قرآن کریم آیاتی نظیر: 
همانا مسرفین «و  338»بدینسان کردار مسرفان به نظرشان آراسته آمد«و  337»کند است را هدایت نمی

کنند و به اصالح  از مسرفان اطاعت مکنید، کسانی که در زمین فساد می«و  339»اصحاب آتشند
همه داللت بر عدم رضایت الهی بر تبذیر و  341»خداوند مسرفان را دوست ندارد«و  340»پردازند نمی

  بطور کلی اسراف است و خداوند به هیچ وجه این عمل را تجویز نفرموده است. 

                                                                                                                                                                                        
  .الَِّذيَن يـُْفِسُدوَن ِيف اْألَْرِض َوَال ُيْصِلُحونَ . َوَال ُتِطيُعوا َأْمَر اْلُمْسرِِفنيَ . 152- 151ات یسورة شعراء، آ 333
  .َوَال َتْطَغْوا ِفيِه فَـَيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضِيب َوَمن َحيِْلْل َعَلْيِه َغَضِيب فَـَقْد َهَوى ُكُلوا ِمن طَّيِبَاِت َما َرزَقْـَناُكمْ . 81سوره طه آیه 334
  .234-235صفحات  9مقامات العباده، ترجمه، جلد یان السعاده فیب 335
  .َوَأْهَلْكَنا اْلُمْسرِِفنيَ  ،9ه یاء آیسوره انب 336
َ َال يـَْهِدي 28ه یسوره غافر، آ 337 َّoَمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذَّابٌ  ِإنَّ ا 
 يـَْعَملون  َكانُواْ    َما   زُّيَِن لِْلُمْسرِِفنيَ    َكَذِلكَ  12ه یونس، آیسوره  338
 َوَأنَّ اْلُمْسرِِفَني ُهْم َأْصَحاُب النَّارِ ، 43ه یسوره غافر آ 339
  .يـُْفِسُدوَن ِيف اْألَْرِض َوَال ُيْصِلُحونَ َوَال ُتِطيُعوا َأْمَر اْلُمْسرِِفَني الَِّذيَن  .152- 151ات یسوره شعرا، آ 340
 .ِإنَُّه الَ حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ  ،31ه یو سوره اعراف آ 141ه یسوره انعام، آ 341
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فرماید:  . میو شرح آن قابل توجه است در سورة بقرهبطور کلی در ارتباط با محیط زیست آیه زیر 
ا را نابود سازد و خدا فساد را دوست چون از نزد تو باز گردد در زمین فساد کند و کشتزارها و دامه«

و خداوند این اعمال را شود  میزارها و دامها فساد محسوب  یعنی از بین بردن کشت 342»ندارد.
دوست ندارد. تخریب کشتزارها و از بین بردن دامها چه مستقیم و چه از طریق تخریب اکوسیستم و 

م تعادل در اکوسیستم در هرحالت فساد سازي محیط و ایجاد عد عناصر محیط زیست یعنی با آلوده
ق کشتزارها یا دامها به مسلمین یا مؤمنین تخصیص نیافته و با استفاده  تلقی می گردد. در آیه فوق تعلّ

دهد. این نگرش، احکام بسیاري را فراروي  از کلمۀ زمین، کل آنها را در جهان مد نظر قرار می
ندارد در سیارة زمین فساد کند. فساد در زمین از لحاظ  دهد مبنی بر اینکه حق دولت اسالم قرار می

که موجب تخریب محیط زیست، اعم از شود  میهایی  اي از فعالیت آیۀ شریفۀ فوق شامل مجموعه
که شود  میگردند. تعمیم این موضوع به انسان مسائل دیگري را نیز شامل  گیاه، حیوان و انسان می

گردند از جمله تولید و  هایی که سبب فساد در زمین می به ذکر آن خواهیم پرداخت. فعالیت
تجارت مواد مضر و سموم شیمیایی به منظور از بین بردن انسانها و تخریب مزارع و دامها براي ضربه 

اي در  هاي هسته زدن به دیگران، تسلیحات براي حمله و سالحهاي کشتار جمعی، دفن زباله
رهبران آنها، تولید، مصرف، صادرات و واردات هر نوع کشورهاي ضعیف و تبانی با مأموران و 

ة اولیه یا واسطه اي مصرفی که باعث فساد در نبات و دام و انسان گردد و مضر به سالمتی آنها  ماد
  گیرند.  باشد و سایر موارد مشابه همگی در این مبحث قرار می

وقتی که پشت به تو کند، یا متصدي امري  یعنیَو ِإذا تـََوىلَّ  343اند: آیۀ فوق را اینگونه تفسیر فرموده
در ِيف اْألَْرِض در سیر شود  مییعنی سریع  َسعى از امور تو یا امور دنیا باشد یا اینکه والی بر مردم باشد.

زمین عالم صغیر یا عالم کبیر یا زمین قرآن، یا اخبار یا سیرة انبیاء گذشته ع و جانشینان ایشان ع. 
تا در زمین فساد ایجاد کند و افساد عبارت از تغییر دادن چیزي است از کمالی که دارد، لُِيْفِسَد ِفيها 

یا منع کردن آن است از رسیدن به کمالش، و الم، الم غایت یا الم عاقبت است، زیرا منافقان گمان 
اصالح گویند ما  هرگاه به آنها گفته شود در زمین فساد نکنید، می«کنند که آنها مصلح هستند و  می

                                                                                                                                                                                        
ُ ال حيُِبُّ  ،205 ۀ یسورة بقره، آ 342 َّo77ه یدر آ. اْلَفسادَ  َو ِإذا تـََوىلَّ َسعى ِيف اْألَْرِض ِليُـْفِسَد ِفيها َو يـُْهِلَك اْحلَْرَث َو النَّْسَل َو ا 

ْبِغ اْلَفساَد ِيف اْألَْرِض ِإنَّ  نندگان را دوست ندارد.که خدا فسادکفساد مرو  ین از پید: در زمیفرما یسورة قصص م َو ال تـَ
َ ال حيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ  َّoسورة مائده. 64ه ین در آیهمچن. ا 

 . 422 – 426، جلد دوم، ترجمه، صص  مقامات العباده یان السعاده فیب 343
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اصل را هالك و فنا َو يـُْهِلَك  344»دانند کننده هستیم، ولی آگاه باشید که آنها مفسد هستند، اما نمی
کارند از نباتات زمین یا مطلق هر گیاهی است  حرث چیزي است که مردم آن را میاْحلَْرَث کند.  می

جودي به دنیا بیاید یا بچۀ بچۀ کوچک از هر موَو النَّْسَل که خدا آن را از زمین رویانده باشد. 
کوچک انسان. بدان که عالم طبع آسمانش و موجودات آسمانیش، و زمین و موجودات زمینیش، 
از حیث ذات و صفت در هر آن در حال تجدد است، براي آن از جانب خودش فنایی است و از 

تاب است نسبت به اش، حال شعاع آف اش بقایی. حال آن نسبت به پدید آورنده جانب پدید آورنده
ماند، به دلیل اینکه هرگاه از  شود، در دو لحظه باقی نمی آفتاب، زیرا شعاعی که بر سطح واقع می

شود، و پس از بستن روزنه  روزنۀ دوري شعاع بر سطحی واقع شود به محض بستن روزنه منهدم می
د (نوشدن) آن پنهان است، بخشد، به نحوي که تجد ماند. چیزي که اشیاء را پیوسته بقا می باقی نمی

باشد، از وجه رحمت رحمانی عام است. همانا کائنات نوعی قوه و استعداد دارد  عبارت از مشیت می
و تجدد شود  میو به حسب تفاوت استعدادها تدریجاً به کندي یا به سرعت از قوه به فعل خارج 

ق  و آنچه به سبب مشیت از شود  یمفعلیات تنها با مشیت از آن وجه که رحمت رحیمی است محقّ
کند، از ناحیه رسالت اوست و آنچه که از وجه  وجه رحمت رحمانی محمد ص وجود پیدا می

آید از ناحیۀ والیت اوست. بنابراین، بقاي اشیاء، به رسالت و  رحمت رحیمی او ص به وجود می
کنندة  رسد قبولاش ب استکمال آن به والیت است. پس هر چیزي به آخر درجۀ کماالت نوعی

شود، و هر چیزي که به درجۀ کمال نرسد، به همان مقدار از قبول والیت ناقص  والیت علی می
شود، و هر چیزي که اصالً در نوع خود هیچ یک از کماالت نوعش را نداشته باشد، هیچ مقدار  می

آبهاي تلخ و شور و زار و  کند، چنانچه از ائمه ع وارد شده، زمینهاي شوره از والیت را قبول نمی
کنند. این گفتار بر حسب تکوین است و اگر این رحمت  مردابها، والیت ما اهل بیت را قبول نمی

رحیمی تکوینی از اشیاء قطع شود هیچ یک از آنها در هیچ یک از مراتب کمال نوعی به کمال 
لحظه) باقی رسند، چنانچه اگر رحمت رحمانی از اشیاء قطع شود، هیچ چیزي در دو آن ( نمی
اند: اگر حجت از زمین برداشته شود،  اند، از آنجا که فرموده ماند. و به همین انقطاع اشاره کرده نمی

و اما به حسب تکلیف، مردم مکلّف به رو آوردن و توجه نمودن به  345برد. زمین اهلش را فرو می

                                                                                                                                                                                        
ا َحنُْن ُمْصِلُحون، 11-12 یاتسورة بقره، آ 344 َأال ِإنـَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َولِكْن ال  َو ِإذا ِقيَل َهلُْم ال تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض قاُلوا ِإمنَّ

   .َيْشُعُرونَ 
ابن الوليد عن الصفار عن حمّمد بن عيسى عن حمّمد بن  .علل الشرائع ع، - 20. 21ص  20، ح 23بحار االنوار، ج  345

← 
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ن رو آوردن و آن توجه، والیت هستند، چنانچه صاحب والیت به آنها توجه دارد. و به سبب ای
که بدون قبول والیت و بیعت و شود  میو زراعتی شود  میزراعت و نسل، در عالم صغیر کامل 

کرد و هر  کند که بدون والیت تولد پیدا نمی شد، و چیزي تولد پیدا می عهد، هرگز زراعت نمی
زیاد شدن این دو توجه،  شود، و با اندازه توجه از خلق افزونتر شود، توجه صاحب امر بیشتر می

رسند، و به سبب زیاد شدن و کامل شدن در  زراعت و نسل زیاد گشته و در عالم صغیر به کمال می
یابد. پس هرکس در راضی کردن  عالم صغیر، وجود و استکمال آنها در عالم کبیر، فزونی می

و شود  میي زیاد صاحبش بکوشد به مقدار کوششی که کرده توجه صاحب وقت و رضایت او از و
به حسب زیاد شدن توجه و رضاي صاحب وقت برکت در زراعت و نسل در عالم صغیر و کبیر 

ها  فرماید: اگر اهل قریه گردد. به همین معنی اشاره کرده است خداي تعالی، آنجا که می زیاد می
در عالم صغیر و  346گشایم. ایمان بیاورند و تقوي پیشه کنند هرآینه براي آنها برکاتی از آسمان می

در زمین در عالم کبیر؛ یا از هر دو برکت در هر دو جا، و نیز قول خداي تعالی که: اگر آنان تورات 
داشتند، هرآینه از  کردند و بر پا می و انجیل را و آنچه را که از پروردگارشان نازل شده بود اقامه می

عالم صغیر و کبیر و مولوي قدس سرّه  ، یعنی در347خوردند باالي سر و از زیر پاهایشان روزي می
  چه خوب گفته است: 

  وشکقطب  يدر رضا یتا توان
  نوا گردند خلقیچون برنجد ب

  تن ياو چو عقل و خلق چون اجزا
  یضعف قطب از تن بود از روح ن

  شیشتکده در مرمت  ییاری
  در او ید نیـــــــــت در تو فزایاری

  د جوشیند در صکگردد،  يتا قو  
  ن رزق خلقیف عقل است چندکز ک

  ر بدنیبستۀ عقل است تدب
  یبود در نوح ن یشتکضعف در 

  شیگر غالم خاص و بنده گشت
  348ان تنصروا اo ينصرواگــــفت حق: 

                                                                                                                                                                                         ←  
ك،  .قال قلت أليب عبد هللا ع تبقى األرض بغري إمام قال لو بقيت األرض بغري إمام ساعة لساخت الفضيل عن أيب محزة

ن الفضيل مثله بيان يقال ساخت ] أيب و ابن الوليد معا عن سعد عن اليقطيين و ابن أيب اخلطاب معا عن حمّمد ب [إكمال الدين
 .قوائمه يف األرض أي دخلت و غابت و ال يبعد أن يكون سوخ األرض كناية عن رفع نظامها و هالك أهلها

كاٍت ِمَن السَّماءِ  ،96ۀ یسورة اعراف، آ 346
َ
  .َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقرى آَمُنوا َو اتـََّقْوا َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم بـَر

ْجنِيَل َو ما أُْنِزَل ِإَلْيِهْم ِمْن َرWِِّْم َألََكُلوا ِمْن فَـْوِقِهْم َو  ،66ۀ یسورة مائده، آ 347   .ِمْن َحتِْت َأْرُجِلِهمْ َوَلْو أَنـَُّهْم َأقاُموا التـَّْوراَة َو اْإلِ
د اگر یا مان آوردهیه اک یسانک يا .َأْقداَمُكمْ  } أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَْنُصُروا اoََّ يـَْنُصرُْكْم َو يـُثـَّبِتْ  ،7ۀ یسورة محمد، آ 348

  افت. ید ید شد و ثبات قدم خواهیخواه يارید ینک ياریخدا را 
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که توجه تکلیفی و ازدیاد آن موجب تقویت والیت تکوینی و ازدیاد شود  میو از اینجا معلوم 
و اعراض از والیت تکلیفی، شود  میحرث و نسل و ازدیاد کمال آن دو در عالم صغیر و کبیر 

موجب فاسد شدن هر دوي آنها و هالکت آنها در عالم صغیر و کبیر است، و هر اندازه که اعراض 
شود، و هرگاه اعراض منجر به منع غیر شود، فساد و هالك  اد میزیاد شود، فساد و هالکت هم زی

شدید گشته و اگر منجر به تکذیب و استهزا شود نهایت فساد و تباهی را در پی دارد. قول خداي 
پس عاقبت کسانی که بدي را در حد اعالي بدي انجام دادند، که «فرماید:  تعالی است، که می

اشاره به همین معنی است.  349»ا را به استهزا گرفتند این استآیات خدا را تکذیب کرده و آنه
کند، ولی نهایت  بنابراین، جایز است که گفته شود: اگر از والیت روگردان شود، در زمین سعی می

شود، و خود او نیز این مطلب را  سعی و کوشش او افساد در زمین و تباه کردن زراعت و نسل می
و خدا فساد را دوست ندارد و این نحوة بیان در موردي به   حيُِبُّ اْلَفسادَ َو اoَُّ الکند.  احساس نمی

  ». داند، گو اینکه معناي جمله اعم از آن است رود که در معنی فساد را مبغوض می کار می

  داریو توسعۀ پا تبذیر
خت و یر«انه یو در اصطالح عام 350»اضافه مصرف«امروزي به  يهاي متداول اقتصاد تبذیر در واژه

از لحاظ مصرف در سطح کالن اقتصاد این موضوع از بعد تطبیقی در بین  شود. مینیز گفته » پاش
اي که علیرغم وضعیتهاي مشابه از لحاظ یکسانی چگالی  کشورها قابل اهمیت است. به گونه

جمعیت در مناطق مختلف، مصرف سرانه در یک کشور بسیار باال و در کشور دیگر پائین است. 
ي مثال چین از لحاظ مساحت با ایاالت متحده آمریکا قابل مقایسه است و جمعیت آمریکا برا

خمس جمعیت چین است ولی مصرف سرانه انرژي در آمریکا حدود نه برابر چین است. به عبارت 
دیگر چین علیرغم جمعیت بیشتر مصرفی معادل نصف مصرف انرژي آمریکا را دارد. اضافه 

سائل مهم در حیطه مشکالت اساسی در سطوح ملی و جهانی از لحاظ گرم مصرف انرژي یکی از م
شدن زمین و غیره را دارد که مثال ذکر شده نشاندهنده اینست که اضافه مصرف به نوعی در شرایط 

تواند تلقی شود. براي مثال اضافه مصرف انرژي در  جهانی مفهوم اجحاف حقوق دیگران نیز می
مین گشته و این موضوع خسارتهاي متنوعی را به سایر ساکنین کره آمریکا منجر به گرم شدن ز

                                                                                                                                                                                        
بُوا ِ&}ِت اoَِّ َو كانُوا Wِا َيْستَـْهِزُؤَن. ،10ۀ یسورة روم، آ 349  مثَُّ كاَن عاِقَبَة الَّذيَن َأساُؤا السُّواى َأْن َكذَّ

350 Over-consumption  
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  آورد. زمین وارد می

و مشابه نیز از  352و مدگرایی 351هاي بجامانده از مصرف، مصرف تقلیدي مواردي نظیر ایجاد زباله
گیرند. این موارد  باشند که از لحاظ طبقه بندي در زمره تبذیر قرار می موارد اضافه مصرف می

هاي  اند چراغانی المللی که به اضافه مصرف پرداخته سترده است که حتی برخی متون بینبقدري گ
  اند. تزئینی و حتی نورافشانی را نیز در ردیف این موارد دانسته

سیاره زمین را کاهش داده و عمالً منجر به  یستیاضافه مصرف از لحاظ توسعه پایدار ظرفیت ز
و این  شود. میزیستی و کاهش بهداشت اکولوژیک  سازي منابع و تنزل تدریجی محیط تهی

ا خدمت براي یموضوع از سوي دیگر که باعث افزایش آلودگیها و آثار سؤ ناشی از تولید کاال 
دارد که:  تصریح می 2006در سال  353»وضعیت جهان«گردد. گزارش  تکمیل میشود  میمصرف 

». اپن و اروپا و آمریکا ناکافی استظرفیت اکولوژیک جهان براي زیاده خواهی چین و هند و ژ«
را   CO2% گاز انیدریک کربنیک25% جمعیت جهان را دارد ولی 5براي مثال آمریکا کمتر از 

شناخته  356% از ذخایر3آمریکا علیرغم داشتن  355کند. % منابع جهان را مصرف می25و  354دیتول
% ضایعات و زبالجات دنیا را 30و آمریکا  357نماید ی% از انرژي جهان را مصرف م26شده نفت 

و براساس تحقیقات انجام شده میزان اثر وارده توسط آمریکا بر محیط زیست  358نماید تولید می
ا ژاپن یو اگر چین و هند به میزان سرانه آمریکا  359برابر ساکنین صحراي آفریقاست. 250بیش از 
 تأمین نیازهاي خود الزم خواهند داشت. میالدي برسند کل سیاره زمین را براي 2030در سال 

منابع از لحاظ شاخصهاي زندگی بشري فراتر از منابعی است که براي جمعیت حیوانات یا نباتات یا 
مد نظر قرار  360سرمایه 5گیرد. در طبقه بندي منابع براي توسعه پایدار الگوي  غیره مد نظر قرار می

مایه طبیعی، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، سرمایه گرفته است. این پنج سرمایه تحت عناوین: سر
                                                                                                                                                                                        
351 Conspicuous consumption.  
352 Keep up with Jones consumption.  
353 State of the world 2006, World Watch Institute, 11 January 2006. 
354 Global Warming 
355 Illinois Recycling Association Recycling Facts. 
356 NRDS: Reducing U.S. oil dependence  
357 SEI: Energy Consumption 
358 Waste Watcher  
359 Consumption industrialized, commercialized dehumanized and deadly. And also: US population 
reaches 300 million, heading for 400 million; no cause for celebration, 4 October 2006.   
360 Five capitals models of sustainable development, Forum for the Future.  
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ها را  سرمایه اند. مبحث تبذیر استفادة بیش از نیاز از هرکدام از این صنعتی، و سرمایه مالی ذکر شده
سرمایه براي توسعه پایدار استفاده بیش از حد این  5رد و همانطور که در الگوي یگ ینیز در بر م

گردد در اقتصاد اخالق بطور عام نیز این  رش زیستگاه بشر مییظرفیت پذ ها منجر به کاهش سرمایه
  شود. میهاي مختلف مذموم شمرده  مصرف مازاد از سرمایه

  داریپاد یتول ور یتبذ
 ياالهاک دیتولره یزنجمحصوالت، د یه تولکنیبا توجه به ا یگردد ول یر به مصرف برمیهر چند تبذ

د بد نشو یگر مورد استفاده و مصرف واقع مید يدیند تولیآه در فرکآورد  یز فراهم میرا ن يا واسطه
  م. ید داشته باشیر در تولیز به مباحث تبذین يا ست اشارهین

ه کب ین ترتیمطرح است. به ا یصنعت يولوژکدر مبحث ادار ید پایبخش عمده از تول یک
 يط، اقتصاد و فناوریمحدار یب پاکیه بر ترکاست  یعلم ینه چندانظباطیزم یک یصنعت يولوژکا

ن است یه مراد اکست بلین یز صنعتکمرا یصنعت يولوژکدر ا یگردد. مراد از واژه صنعت یز مکمتمر
 يولوژکند. اینما یاال و خدمات استفاده مکد یند تولیآرا در فر یعیه چگونه انسانها منابع طبک

بسته  يحلقو ییستمهایبه س یرا از خط یصنعت يندهایآه فرکن است یدر اصل به دنبال ا یصنعت
 .شوند یتاً به زباله ختم میستم نهاین سیق ایه از طریمنابع و سرما یخط يها ستمیند. در سکل یتبد
به عبارت  شود. مید یند تولیآد وارد فریزباله مجدداً بعنوان عامل تول يحلقو يستمهایدر س یول
ن یرد. ایگ یستم در نظر میوسکا یکبعنوان اجزاء را  یصنعت يستمهای، سیصنعت يولوژکگر اید

کترین آنها دو  361مشهور شد. 1989در  سالس گالوپولویکنو نگرش در ابتدا توسط روبرت فراش 
صنعت  یک يها زباله هکند یستم عمل نمایوسکا یکه یشب یصنعت يستمهاید سیه چرا نباکن بود یا

و  ید آلودگیخام در تولمصرف مواد شود  میند باعث یآن فریه اکگر باشد؟ یمنبع صنعت د
ن یرش زمیت پذیه از لحاظ باالبردن ظرفکدگاه ین دیمتر شود. اکد یند تولیآدر فرل کعات یضا
  ست قرار گرفته است. یط زین محیاز محقق ياریار موثر است مورد توجه بسیبس

با  يا گونهه به کن مرتبط با آن است یو قوان كپا ين موضوع فناوریگر از موارد مرتبط با اید یکی
                                                                                                                                                                                        
361 Robert Frosch, Nicholas E. Gallopoulos, (1989), Strategies for manufacturing, Scientific American, 
261: pp 144-152.  
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 يها ير فنآورینسبت به سا يشتریه آثار سوء بک ییها ينولوژکن مختلف از گسترش تیوضع قوان
 يبرا ینه خوبیزم ین موضوع هنوز در ابتدا راه خود است ولیشود. هرچند ا يریجلوگ د دارندیتول

   نده فراهم خواهد نمود.یآ

ردن کن مقوله عمالً با حداقل یرد. ایگ یقرار مد یر در تولیاز مباحث مرتبط با تبذ زیتر ن كد پایتول
ردن محصول کثر کبر حدا ید سعیهمراه تول يها یخروج یلکعات و گازها و به طور یضا

د ید. مباحث تولینما یل میبهتر را تسه يحصول راه حلها ينولوژکبهبود سازمان و ت 362د.ینما یم
نترل و ک يستمهایاستفاده از س ،و... يمصرف مواد و انرژ يمستندساز يها نهیدر زم كپا

و  ید مواد اضافیش عمر مفیافزا یمواد خام و مواد اضاف ینیگزی، جانماگرد ینگ و تولیتوریمان
 يندهایآها و فر يعات و فناوریون، استفاده مجدد از ضاینترل و اتوماسک، بهبود يندیآعات فریما
  363است.تر  كد پایاز جمله مباحث مطرح در تول ،عات سازیم ضاک

   یگرسنگ یدة جهانیپد
هاي مصرفی آن و  با توجه به اهمیت خوراك و مواد غذایی و میزان باالي ضایعات تولیدي و زباله

 پردازیم. باشند به مروري بر این مبحث می اینکه افراد دچار سؤتغذیه و گرسنگی رو به تزاید می
احصاء  ایپخته شده، که دور انداخته شود است، و  ایخام و  ،ییهرگونه ماده غذا ییغذا يها زباله

ا یکآمر ستیز طیگردد. سازمان حفاظت مح یف میتعرشود  می ختهیالزاماً به دور ر ایشده و 
  364 ند.ک یف میخورده نشده تعر ییرا مواد غذا ییمواد غذا يها زباله
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Yacoub, Ali, Johannes Fresner (2006) Half is enough, an introduction to cleaner production, Beirut, 
Lebanon, LCPC Press. 

 یرطراحیشود نظ یز وارد میها ن يه گذاریه به مبحث سرماکن ارتباط وجود دارد یدر ا يگریار مطرح دیموارد بس 363
و  یشیگرما ياهش انرژکد و حفظ آن در درون ساختمان به منظور یخورش ياستفاده از انرژ يساختمانها برا

 م.یینما یم ير آن خوددارکه از ذکساختمان  یشیسرما
به الزاماً شده و یا احصاء د است، و یا وهاي غذایی هرگونه ماده غذایی، خام و یا پخته شده، که دور انداخته ش زباله 364

 ییمواد غذاهاي مواد غذایی را  زبالها یکآمر سازمان حفاظت محیط زیست گردد. یف میتعر شود دور ریخته می
  د به:ینکن نگاه یهمچن ند.ک یف میخورده نشده تعر

"The Definition of Waste, Summary of European Court of Justice Judgments". Defra. Updated 2009. 
http://www.defra.gov.uk/environment/waste/topics/pdf/ECJCaseLaw20090209.pdf. Retrieved 2009-
← 

http://www.defra.gov.uk/environment/waste/topics/pdf/ECJCaseLaw20090209.pdf
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بطور کلی ضایعات در فرآیندهاي تولید به دلیل ضعف تکنولوژي و مدیریت تولید و انبار و فروش 
بندي و ذخیره و  اي و حمل مناسب براي بسته و نبودن تجهیزات فرآوري و نگهداري و سردخانه

هاي مصرف غلط توسط مصرف کنندگان و  گیرد و شیوه عرضه به بازارهاي مصرف صورت می
هاي خانگی مهمترین بخشهاي اتالف غذا در سطح جهان  ذایی به عنوان بخشی از زبالهتبدیل مواد غ

  باشد.  می

اهمیت این موضوع از حیث انسانی به این دلیل بسیار قابل توجه است که ساالنه بطور متوسط ربع تا 
و از سوي دیگر بیش از یک ششم جمعیت شود  میثلث مواد غذایی بصورت ضایعات و زباله تلف 

شوند دچار سؤتغذیه و تقریباً یک سوم آنان همواره با  زمین که نزدیک به یک میلیارد نفر می
تغذیه ضعیف در دوران جنینی و نوزادي به طور مستمر علت یک سوم گرسنگی روبرو هستند. و 

فائو تعداد افراد گرسنه در طبق آمار  365.کشورهاي در حال توسعه است مرگ و میر کودکان در
 اند و تقریباً میلیارد نفر دچار سوءتغذیه 02/1میلیون نفر رسیده و حدود  105به  2009جهان در سال 

  میلیون نفر از کودکان سراسر جهان است.  5/30گرسنگی علت اساسی مرگ و میر ساالنه 

و کنند  ن را صرف غذا میدرآمدشا % 70خانوارها در کشورهاي در حال توسعه به طور میانگین 
دهند. در یک برآورد  درآمدشان را به غذا اختصاص می %15- %18خانوارها در کشورهاي صنعتی 

زنان روستایی به در حالی که . دهند % را زنان و دختران تشکیل می70جهان  گانگرسنترکیب از 
                                                                                                                                                                                         ←  
08-20. 

ه از ین اطالعی. در اگی در خصوص غذااتحاد بین المللی علیه گرسن ،اطالعیه مرکز اطالعات سازمان ملل متحد 365
 میزانرده تا کو از همه احاد بشر درخواست است، نام برده شده » جنایتکارانه«ده یپد یکبعنوان  ییمواد غذااتالف 

سالم از غذا نگهداري  يها شیوه ابو  دنپزن د یانخرند نبیشتر از آنچه نیاز دارل دهند و یرا به صفر تقلضایعات غذا 
خوشمزه یا غذاهاي  یتوان سوپ آیا میه کد، نغذا صبر و با خود فکر کن قبل از دور ریختن هرو تا از بین نرود،  ندینما

که  دنرا ترغیب کن شانیدولتهارده تا کشورها درخواست کن از مردم یه همچنیانین بیا ؟نموددرست  هادیگر از آن
  .مؤثر بردارند يها قدمبراي از بین بردن گرسنگی و سوءتغذیه 

http://www.fao.org/UNFAO/Bodies/cfs/cfs34/index_en.htm  
  د به: ینکن نگاه یهمچن

http://www.iaahp.net 
Olivier De Schutter, 2009, UN Special Rapporteur on the right to food, Accountability to combat 
hunger. 
http://www.iaahp.net/fileadmin/templates/iaah/WFD2009/contributions/IAAHeditorial_DeSchutter_E
N.pdf  

http://www.fao.org/UNFAO/Bodies/cfs/cfs34/index_en.htm
http://www.iaahp.net
http://www.iaahp.net/fileadmin/templates/iaah/WFD2009/contributions/IAAHeditorial_DeSchutter_E
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  کنند. غذا در اغلب کشورهاي در حال توسعه را تولید می %60-%80تنهایی نیمی از غذاي جهان و 

کشورهاي  شمار کودکانی که در 2005تا  2000سالهاي  بینسازمان ملل متحد،  اتبر اساس گزارش
ها که یکی از  برند، افزایش داشته است. کمبود ریزمغذي آفریقایی از کم وزنی مفرط رنج می

جهان را  کی از اصلی ترین مشکالت بهداشتیعوامل اصلی کم وزنی مفرط کودکان است، ی
احتمال مرگ  و کم خونی ناشی از کمبود آهن و روي، A تشکیل می دهد، زیرا کمبود ویتامین

کیفیت زندگی، بهره  زود هنگام کودکان و مادران، کاهش بهره هوشی کودکان و تنزل قابل توجه
داده است. کم خونی ناشی  افزایشوري و رشد اقتصادي را در کشورهاي در حال توسعه به شدت 

از زنان منطقه صحراي آفریقا  %50غیرباردار در هند و بیش از  از مادران %70از کمبود آهن، حدود 
از کودکان زیر پنج سال کشورهاي در  %40نیز بر سیستم ایمنی  A کمبود ویتامین .دهد را رنج می

 ک میلیون کودك در این کشورها میتوسعه اثر گذاشته و بطور معمول ساالنه به مرگ ی حال

می توان به آمار  تر هستند که از آن میان انجامد. در برخی از کشورها، این آمارها بسیار ناامیدکننده
رنج می برند اشاره  پیش از رفتن به مدرسه A درصدي کودکان هندي که از کمبود ویتامین 40

  .کرد

اي به مناسبت روز جهانی غذا با اشاره به  طالعیهآژانس برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد در ا
رسانی غذایی  روند کمک بر این موضوع تاکید دارد کهشکسته شدن رکورد آمار گرسنگان جهان، 

حالی است که  درموضوع این و ترین سطح خود در بیست سال اخیر قرار دارد،  اکنون در پایین
باالي مواد غذایی، بحران مالی جهانی و تغییرات آمار گرسنگان جهان به دلیل تاثیر ترکیبی نرخ 

 . الگوهاي آب و هوایی رو به افزایش است

 بر انیهج سازان سیاست توجه امروزه :گوید میارتباط  این در 366انیهج بانک اجرایی مدیر
 %75 ...است سوءتغذیه و گرسنگی واقعی بحران اما، .است متمرکز مالی بحران ناشی از ايهبدبختی
 کشاورزيو  است کشاورزي به وابسته آنان بیشتر زندگی و ستنده روستایی انهج فقیر مردم درصد

  367.است پایدار ۀتوسع و فقر شهکا از حمایت و سوءتغذیه گرسنگی، با مبارزه براي اساسی ابزار

                                                                                                                                                                                        
366 Ngozi Okonjo-Iweala 
367 All-Africa Global Media, Feb.,19, 2008. 
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سازمان خواربار و کشاورزي سازمان ملل متحد در اعتراض به بی توجهی سازمانهاي بین  368رئیس
دست به اعتصاب  1388در یک حرکت نمادین در خرداد المللی به گسترش گرسنگی در جهان 

رئیس سازمان خوار بار و کشاورزي سازمان ملل متحد (فائو) وي ساعته در مقر فائو در رم زد.  24
المللی براي مبارزه با گسترش گرسنگی در جهان اعتصاب غذا  واندن سازمانهاي بینبه منظور فراخ

شمار گرسنگان جهان طی سالهاي اخیر از همه مردم جهان افزایش وي با ابراز نگرانی از  کرد.
ما از تمام منابع طبیعی و  اظهار داشت کهدیوف  خواست در این اعتصاب غذا شرکت کنند.

بردن گرسنگی در جهان برخورداریم و اینکه چنین اقدامی انجام نمی شود، تکنیکی براي از بین 
  تنها دالیل سیاسی دارد.

% غذاي مصرفی آن کشور است و 30برابر با شود  میدر کشور آمریکا میزان خوراکی که زباله 
میلیارد دالر برآورد شده است. سهم بسیاري از رقم فوق  2/48میالدي  2008میزان آن در سال 

تریاهاي مدارس و دبیرستانها و  ها و کافه خانه ها و قهوه هاي غذایی رستورانها و هتل ربوط به زبالهم
ها همگی ناشی از اسراف در  این زباله 369باشد. هاي کار می هاي محل ها و نهارخوري دانشگاه

 شود. میخته استفاده مواد غذایی بیش از نیاز مصرفی است که مازاد آن بصورت زباله ناچاراً دور ری
هاي دیگري از  بطور کلی خرید و نگهداري مواد غذایی بیش از اندازه مصرف خود موجب هزینه

افتد. در این  که معموالً از نظر دور میشود  میقبیل حمل و نگهداري براي مصرف کنندگان نیز 
لها % از مصرف انرژي جهان فقط صرف یخچا7/18ارتباط باید گفت براساس آمار منتشره فقط 

  370گردد. براي حفظ مواد غذایی می

 در غذایی مواد تولید انداز چشم بررسی گزارش در) فائو( کشاورزي و خواروبار جهانی سازمان
در . است کرده بینی پیش را گرسنگی سونامی زمین کره نفري میلیارد 9 جمعیت براي 2050 سال

 بر اجتماعی اقتصادي چارچوب و قوانین باید 2050سال بحران بر غلبه این گزارش آمده که براي
 نیمه در شود پرهیز کشاورزي محصوالت توزیع در نابرابري و توازن عدم از تغییر یابد تا جوامع
 زمین کره دماي یافته، تغییر کامال هوایی و آب شرایط شده، برابر دو غذا به نیاز 21 قرن نخست

                                                                                                                                                                                        
  ژاك دیوف 368

369 Robin Shreeves, The Shocking Statistics of Food Waste (and How to Keep Your Contribution to 
the Problem at a Minimum) Published on August 25th, 2008, Home & Garden 
370 http://www.refrigeratorsaver.com/  

http://www.refrigeratorsaver.com/
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 می بیشتر غذا براي مردم تقاضاي حال عین در و یافته، کاهش محصول تولید ظرفیت یافته، افزایش
. چنانچه فکر اساسی براي رفع این معضل اتخاذ نشود بحران گرسنگی حتمی خواهد بود و شود

 تولید است الزم 2050 سال در نفري میلیارد 9 جهان تغذیه براي دهد می نشان فائو هاي بررسی
 زمینه در باید بیشتر افزایش این و یابد افزایش درصد 70 زمان آن تا کشاورزي محصوالت
یکی از مواردي که گزارش فائو تصریح . باشد غالت مانند استراتژیک و حیاتی محصوالت

 باید زمان آن تا غالت فائو تولید گزارش اساس است. بر منابع و غذا برابر توزیع دارد وضع قانون می
 تولید همچنین و است تن میلیارد 1/2 کنونی تولید که حالی در یابد افزایش تن میلیارد یک حدود

 میزان این درصد 72 و برسد 2050 سال در تن میلیون 470 حدود به باید تن میلیون 200 از گوشت
 درصد 58 یافته توسعه کشورهاي در مصرف این اکنون و رسد می مصرف به پیشرفته کشورهاي در
 سرمایه باید 2050گرسنگی در سال  دارد که براي رفع فائو تصریح می گزارش. است تولید کل از

  . یابد افزایش درصد 60 حدود 2050 سال تا نیاز یک عنوان به پایه کشاورزي در گذاري

گرسنه نماندن و عدم سوء تغذیه را جزء الینفک حقوق بشر  1948منشور حقوق بشر در سال 
در  قرار گرفتد مجددر کنوانسیون حقوق کودکان این اصل مورد تأیید  1989شناخته و در سال 

صورتی که هنوز سازمان ملل متحد و جامعۀ جهانی اقدامی پایان دهنده براي این معضل جهانی 
  ننموده است.

و « فرماید: و میقرآن کریم تبذیر به مفهوم مصرف بیش از اندازه را در آیات زیادي مذموم دانسته 
اوست که باغهاي داربست زده و بدون داربست و خرمابن و کشتزارها که میوة آنها متفاوت است و 

هاي آن، چون میوه آورد، بخورید و حق خدا را روز  زیتون و انار همگون و ناهمگون آفرید. از میوه
رداشت حق خداوند در روز ب 371».برداشت بدهید و اسراف مکنید که خدا مسرفان را دوست ندارد

گردد که اعطاي مال به مساکین و بینوایان جزء آن  مسلماً به پرداخت حقوق الهی نظیر زکات برمی
  است؟ 

مانده را اداکن و هیچ اسراف مکن.  حقّ خویشاوند و مسکین و راه«فرماید:  در سورة اسراء می

                                                                                                                                                                                        
َر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع ُخمَْتِلًفا ُأُكُلُه َوالزَّيـُْتو  .142-143ات یسورة انعام، آ 371 َن َوُهَو الَِّذي أَنَشَأ َجنَّاٍت مَّْعُروَشاٍت َوَغيـْ

َر ُمَتَشابٍِه ُكُلوْا ِمن َمثَرِِه ِإَذا َأْمثََر َوآُتوْا َحقَُّه يَـ    .ْوَم َحَصاِدِه َوالَ ُتْسرُِفوْا ِإنَُّه الَ حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ َوالرُّمَّاَن ُمَتَشاWًِا َوَغيـْ
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ر واضح است که پ 372»کاران با شیاطین برادرند و شیطان نسبت به پروردگارش ناسپاس بود. اسراف
گردد.  ابناء بشر خویشاوندانند و مفهوم خویشاوند در این آیه به همه انسانهاي کره زمین معطوف می

و این آیه در مال افراد حقی براي خویشاوند قرار داده و همچنین است براي مسکین. و تفاوتی در 
ا که باشد نیازمند است و مسکین آسیایی یا آفریقایی یا آمریکایی یا اروپایی نیست. مسکین هرج

  باید حق او را که خداوند در اموال اغنیاء قرار داده به او مسترد گرداند. 

 373».د که او اسراف کنندگان را دوست نمیداردریبخورید و بیاشامید و از حد نگذ«فرماید:  میو 
این ارتباط را  طلبد تا نظام جهانی براساس فرمودة خداوند متعال راه حلی اساسی در این موضوع می

% 30اي  المللی قرار دهد. اخالقاً دور از شأن بشریت است که عده در صدر مسائل سیاستگزاري بین
اي به دلیل عدم دسترسی به غذا از گرسنگی و سؤ تغذیه  از خوراك خود را به دور بریزند و عده

  رنج برند و هالك شوند. 

اي به مناسبت روز جهانی غذا با اشاره به  العیهبرنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد در اطآژانس 
در گزارش پاییز خود  شکسته شدن رکورد آمار به آژانس برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد

کشور جهان  74 میلیون نفر در 108به آژانس قرار بود  دارد که در سال جاري تصریح می
غذا برخی از کشورها را کاهش داده  به دلیل کسري بودجه سهمیهولی هایی غذایی برساند،  کمک

 6/7 میلیارد دالر از بودجه 2/9و در حال حاضر تنها ه است. تعلیق درآوردحالت یگر را به دو برخی 
. با یک توسط کشورهاي اهداکننده تامین شده است 2009 میلیارد دالري این آژانس در سال

میلیارد  2/48فقط در آمریکا که حدود توان پی برد که میزان اسراف مواد غذایی  تناسب ساده می
میلیون نفر از گرسنگان جهان را غذا داد و اگر  775توان حدود  دالر در سال گذشته بوده است می

به رقم فوق اسراف در مصرف مواد غذائی سایر کشورهاي صنعتی نظیر اروپا و ژاپن و کشورهاي 
میزان اتالف و اسراف مواد غذایی در حد  پردرآمد نفتی را بیافزائیم کامالً واضح خواهد بود که

  چند برابر غذایی است که گرسنگان و افرادي که دچار سؤتغذیه هستند محتاج به آن هستند.

                                                                                                                                                                                        
ْر تـَْبِذيراً   َو آِت َذا اْلُقْرىب ،26- 27ات یسورة اسرا، آ 372

ِبيِل َو ال تـَُبذِّ ِإنَّ اْلُمَبذِّرِيَن كانُوا ِإْخواَن . َحقَُّه َو اْلِمْسِكَني َو اْبَن السَّ
  .الشَّْيطاُن ِلَربِِّه َكُفوراً الشَّياِطِني َو كاَن 

  .وَُكُلوا َو اْشَربُوا َوالَ ُتْسرُِفوا إنَُّه الَ حيُِبُّ املُسرِِفنيَ  .31ه یسورة اعراف، آ 373
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تمایزي میان نیازهاي  وشود  میدر نظر گرفته  اجناسغذا به عنوان کاالیی مانند سایر متأسفانه 
توانند خریداري کنند در حالی که فقرا  می لوکس وجود ندارد. اغنیا هر چیزي راکاالهاي اساسی و 

و این  غذا دارند بهبیولوژیک  نیازها  هستند. انساننیز ناتوان شان  اغلب از خرید نیازهاي اساسی
حیات درست مانند  ۀبراي ادامباشد. یعنی  موضوع متفاوت از نیازهاي ثانویه آنان به سایر چیزها می

 شود. میدر صورتی که غذا در ردیف سایر کاالها در بازار عرضه نیاز به غذا دارد  نیاز به آب و هوا
ها و  در چنین شرایطی، تعدادي از مردم، عالوه بر افرادي که بر اثر گرسنگی شدید ناشی از جنگ

دهند. افراد زیادي  از دست میو عدم دسترسی به غذا میرند، جانشان را بر اثر قحطی  ها می آوارگی
شود  میشوند؛ طول عمرشان کوتاه  هاي ناشی از آن می ی مزمن و بیماريدچار سوءتغذیه و گرسنگ

و جامعۀ آنان  ةفکري و جسمانی کودکان، آیندپائین رشد  و کشند و درد و رنج بیشتري می
این موضوع به معنی این است که بشریت بخشی از نیرو و  374کند. را تهدید میهاي فقیر  سرزمین

گردد. این موضوع از  و موجب کاهش عرضه در اقتصاد میدهد  یمنابع انسانی خود را از دست م
ما از چیزهاي پاکیزه اي که روزي شما قرار : «375فرماید میکه مفهوم این آیه نیز قابل استنباط است 

و هر که غضب من بر شود  میدادیم بخورید و در آن زیاده روي مکنید که غضب من بر شما مباح 
  ». او حلول کند هالك شده است

تا قیمت غذا شود  میاز لحاظ اقتصادي جلوگیري از اسراف و تباه شدن محصوالت خوراکی باعث 
در کره زمین کاهش یابد و افراد فقیر بتوانند خوراك بیشتري مصرف نمایند. این موضوع از لحاظ 

اي  رد تا هر فرد و خانوار نحوه خوراك خود را به گونهاقتصادي بسیار مهم است و احتیاج به این دا
اصالح نماید تا همۀ موتد غذایی خریداري شده به مصرف رسانیده شود و دور ریخته نشود. لذا باید 
نتیجه گرفت که اگر افراد بشر تربیت شوند که از زباله نمودن و فاسد کردن و دور ریختن غذا 

ه مساکین اعطا نمایند بدون اینکه هیچ مطلوبیت مصرفی خود خودداري نمایند و در عوض آن را ب
اند بلکه باعث کاهش قیمت مواد غذایی و  را از دست دهند نه تنها گرسنگان زمین را سیر نموده

اند. مسلماً تغذیه مناسب گرسنگان و افراد دچار سؤتغذیه باعث افزایش  افزایش رفاه خود نیز شده
مرحله بعد سبب افزایش تولید محصوالت بیش از پیش شده و  وري آنها خواهد شدکه در بهره

                                                                                                                                                                                        
  د به:ینکنگاه  374

 Fred Magdoff, "The World Food Crisis: Sources and Solutions", Monthly Review, May 2008.  
  .َوىِمن طَّيِبَاِت َما َرزَقْـَناُكْم َوَال َتْطَغْوا ِفيِه فَـَيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضِيب َوَمن َحيِْلْل َعَلْيِه َغَضِيب فَـَقْد هَ  ُكُلوا. 81سوره طه آیه 375
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   گردد. سبب رفاه همۀ افراد سیارة زمین می

  یالملل عموم نیحقوق ب ور یتبذ
توان موضوع تبذیر را در حیطۀ  توان تبذیر را مذموم دانست بلکه می ن دیدگاه نه تنها مییاز ا

خود زیست و منافع دیگران را دچار مخاطره وارد کرد. زیرا مبذر براي نفع ز ینم ائرج یتعریف
رد. بر این اساس است که در یگقرار جرم  یتعریفطه یحست وارد در ینماید لذا علی الوصول با می

فرماید که او اسراف کاران را دوست ندارد و مبذرین را  آیاتی که ذکر شد خداوند به صراحت می
طان بعنوان سمبل و نماد مخالفت با بشریت است و در ردیف برادران شیاطین قرار میدهد زیرا که شی

قاعده  یکمسلماً جرم  این اخوت به معنی سمبلیک آن به این گونه است که مبذر دشمن بشر است.
جرم را به  یف نشود اطالق حقوقیتعر یوضع يست و تا در حقوق جزایر نیتغیثابت با مفهوم ال

ه مخالف منافع جامعه باشد اعم از کاست  یملشناسان جرم ع خود نخواهد گرفت. از لحاظ جامعه
ف یلذا در مباحث فلسفه حقوق در تعر 376ا نگرفته باشد.یت قانونگذار قرار گرفته یه مورد عناکنیا

ومت که عضو جامعه هستند حکن جهت یه بر اشخاص از اکاست  يه قواعدکحقوق گفته شده 
متصور  یفیلکحق و ت یآنها از نظر حقوق يبراند و اگر انسانها تنها و دور از جامعه فرض شوند ک یم
 یه در اخالق اعمال انسان از لحاظ خود او بررسکاند  ست. و در تفاوت حقوق و اخالق گفتهین

در حقوق  377شود. میگران مطالعه یاعمال از نظر رابطه با د يا بدی یدر حقوق خوب یولشود  می
ن است کمم یهمگان يازمندیه نکشود  میف ین اساس تعریبر ا» یقاعدة حاجت عموم«ز یاسالم ن

ع عنوان یتشر كو است و طبق مالیکچون به صالح مردم است ن کدر حد اضطرار نباشد معذال
ن موضوع است و ید همیز مؤیاست ن یقاعدة عقل یکه ک» قاعدة الضرر« 378ند.ک یدا میپ یقانون

ن یه و همچنیبه استلزامات عقلو اتصال آن » عیسد ذرا«گر مبحث یبرد. از طرف د یم یعقل به آن پ
هدف  379ر و استنتاجند.یر قابل تفسیو همه و همه در قالب قبح تبذ یاز بعد اجتماع» مصالح مرسله«

 یاجتماع یآن خارج و نگاه ير را از بعد فردید تبذیه بشر باکن است ین موضوعات ایما از طرح ا
                                                                                                                                                                                        

  .125 .، ص1. جلد 1351معتمد، انتشارات دانشگاه تهران،  ی، محمدعلیعموم يد به: حقوق جزاینکنگاه  376
  .540- 541، صص 1. جلد 1377انتشار،  یت سهامکان، چاپ شریاتوزک د به: فلسفه حقوق، ناصرینکنگاه  377
  .130ص. . 1370، چاپ گنج دانش، يدر حقوق اسالم، محمدجعفر لنگرود یحقوق يها تبکد به: مینکنگاه   378
  .1370، چاپ گنج دانش، يدر حقوق اسالم، محمدجعفر لنگرود یحقوق يها تبکد به: مینکنگاه  379
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ن یا يانجامد. مسلماً برایگر نیافراد د یزندگرد مبذّر به انحطاط کبه آن داشته باشد تا عمل یو جهان
مقال خارج است و فقط آن را با این ه از حوصله کرد ید صورت گیبا يادیز يها یانتقال بررس

خاص آن در ارتباط با  یه مفهوم مطرح شده از جرم نه به معنکم یبر ین موضوع به خاتمه میطرح ا
زند و  یگران صدمه میه به دک يرفتار یعنیه به مفهوم عام است کا خالف است، بلیت، جنحه یجنا

خاص و  ياتهایه به مفهوم طرح مالکن است بلیبا مجرم یحقوق يبرخوردها یمقابله با آن نه به معن
ن یمنابع و از ا ینیگزیا جای ییجو صرفه يقات برایتشو يمبذّر و برقرار يبرا یاتیباالتر مال يها نرخ

رد. اقدامات یگ یل مورد بحث قرار میست به تفصیط زیدر متون اقتصاد محه کباشد  یل میقب
توان به  یه مکصورت گرفته  یالملل نین مورد در سطح بیمرتبط با ا يبخشها یدر برخ یالملل نیب

 380ETSن و طرح یاز گرم شدن زم يریو جلوگ يا گلخانه ينترل گازهاکوتو درباره کیل کپروت
     381رد.کاشاره  CO2د یزان تولیردن مکحدود ن راستا جهت میاروپا در ا

  

                                                                                                                                                                                        
380 Emission Trade Scheme 

مجموعه نان، یعباس اطم يارکران و اروپا. با همیمان در ایست و صنعت سیط زیمحدآباد: یژن بید به: بینکنگاه  381
مان یقات سیو تحق يزیر دآباد، دفتر برنامهیژن بین بیران، تدویمان اینار اقتصاد سین سمیاول يها یمقاالت و سخنران

، نشر علم 1384مهر  5، 317-350صفحات مان، یان صنعت سیارفرماک یو انجمن صنفر یبکریام یدانشگاه صنعت
  //:cement.pdf-/doc/mohitezistbidabad.irhttpعمران، تهران. 





  
  
  
  

  مهفتفصل 
  
  

   اخالقاقتصاد وري و  بهره





   مقدمه
اتب مختلف و اشاره به وجوه مختلف کدگاه میاز د يور مقوله بهره یضمن بررس فصلن یدر ا
ه با کم یرس یجه مین نتیار به اک یت و روانشناسیریاقتصاد اخالق، مدد، یتول يها یژگیط و ویشرا

 یکتنها  يش بهره وریافزا يبراار کم بر روابط کن و مقررات حاید و قوانیتوجه به ساختار تول
  382بود. یش بازدهیش داد و سپس منتظر افزایفزاتوان ا یخاص را نمد یامل تولع

 ید بررسید و عوامل تولیند تولیاثر اسراف در فرآ یچگونگ، يور در مبحث اقتصاد اخالق و بهره
ق اسراف است. اسراف در یاز مصاد یناش يور ن بودن بهرهیاز موارد پائ ياریبس یلکد. بطوروش می

د و فساد محصول از یعات در تولید، ضاینه عوامل تولیب نابهیکل، اسراف در ترک یبازده
ار با ک یت و روانشناسیریبه ارتباط مد يا ضمن اشارهباشند.  ین مبحث میموضوعات مطرح در ا

را عامل  یبه تنهائ ارکش یتوان افزا ین موارد نمیه بدون توجه به اکم یرس یجه مین نتیبه ا يور بهره
  دانست. يور ش بهرهیافزا

ضمن بررسی اجمالی نظریات مکاتب مختلف درباره کار و ارزش آن به همچنین  فصلدر این 
از لحاظ نظري این همچنین و  .پردازیم فنی تولید و مسائل جنبی روانشناسی کار میهاي  ویژگی

وري  توان بهره نمائیم که آیا با افزایش یک عامل تولید و مشخصاً نیروي کار می سوال را بررسی می
بنگاه را افزایش داد؟ یا این اقدام به معنی افزایش هزینه بنگاه و کاهش نرخ بازدهی عامل تولید 

  شود!  می

   ارکو  يور بهره
د و یدرباره ارتباط با سطح عوامل تول ینون نظرات متنوعکاز ازمنۀ گذشته تا  يدر مباحث اقتصاد
زان محصول یبازده به مفهوم م یلکمطرح بوده و هست. بطور يور و بهره یرابطۀ آن با بازده

د بازاء هر یزان تولیبعنوان متوسط م یدر عوض نرخ بازده یولشود  میف یبنگاه تعر یک يدیتول
                                                                                                                                                                                        

انعطاف است که از لحاظ تعریفی نیروي کار اي غیرقابل  شرایط اقتصاد ایران و قوانین و مقررات کار به گونه 382
 شود عملکردي همچون عامل تولید ثابت دارد. هاي اقتصادي عامل تولید متغیر محسوب می هرچند در تئوري
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باال و راندمان  یارائکشتر باشد نشان از یب یگردد. هرچه نرخ بازده یف مید تعریواحد از عوامل تول
د محسوب یشاخص راندمان تول یکبعنوان  يور ا بهرهیمتوسط  ید است. نرخ بازدهیخوب تول

  دهد.  یم يمحصول را در خود جا یکد یند تولیل در فرآیه عوامل دخیلک ییایه پوکگردد  یم

. گردد یم یبنگاه تلق یکت یریمد یهمواره از مباحث اصل د مختلفیعوامل تولارآمد از کاستفاده 
 يها یژگیو وار کط یمحار، کو ابزار  يا هیسرمازات ی، تجهیاجرائ يساختار سازمان، روشها

. داردمورد توجه قرار  يور بهره شیافزا يه براکباشند  یم يا موارد عمدهاز  یانسان يروین مختلف
 يروین یو روانشناس یات روانیار و خصوصکط یه محکابد ی ین موضوع آنقدر وسعت میدامنۀ ا

  رد.یگ یار را هم در بر مک

گردد هم در اقتصاد خرد و هم در  یف مید تعریمتوسط عامل تول یه نرخ بازدهک يور شاخص بهره
ل ین شاخص به دلیا یت مفهومیفکیمسلماً  یقابل محاسبه است ول يالن از لحاظ نظرکاقتصاد 

 يزان بهره وریم باشد. محاسبه یالن متفاوت مکد از بنگاه به بنگاه و از خرد به یت عوامل تولیفکی
متنوع و  يها . روشاستاقتصاد در  ییاراک یعمومسنجش  يها وهیاز ش یکیار ک يرویبراساس ن

ا ی 383لک يور ر بهرهینظ ییها ه شاخصکارائه شده  يور زان بهرهیم يریگ اندازه يبرا یمتفاوت
زان یسنجش مباشند.  یها م ن شاخصیاز جملۀ ا 384د بصورت همزمانیچند عامل تول يور بهره
 ریانپذکام یه به راحتیسرما يموجود يرا ارزشگذاری، زستین يا ار سادهکتمام عوامل  يور بهره

در اقتصاد . باشد یم استفاده از منابع نمودنثر کحدادر  يور بهره اربرد مفهومکبه هر حال . باشد یمن
ز یشور در طول زمان نکحفظ منابع گوناگون  یبه معن يور ش بهرهیاز افزا یناش یصرفه جوئالن ک

ها  بنگاه کت کد در تیتول يها ندیه فرآیلکاز انواع اسراف در  يریه از محل جلوگکگردد  یم یتلق
   شود. میمنتج 

ه کن موضوع اشاره نمود ید به ایار باکم بر روابط کن و مقررات حاید و قوانیتوجه به ساختار تولبا 
ش یش داد و سپس منتظر افزایفزاتوان ا یخاص را نمد یامل تولع یکتنها  يش بهره وریافزا يبرا

تا با د شو میار معموالً سبب کد و روابط یساختار تول يریناپذ و انعطاف یه سختکبود. بل یبازده
 يبرا یش خالی، بازده متوسط همان عامل در صورت نبودن گنجاید به تنهائیعامل تول یکش یافزا

                                                                                                                                                                                        
383 Multi-factor Productivity (MFP) 
384 Total-factor Productivity (TFP) 
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  ز گردد.یم نکعامل مربوطه 

 ار کو ارزش  يور بهره

جاد ارزش یخ متفاوت بوده و افراد مختلف منشاء ایتار یار در طکبه ارزش  385اتب مختلفکنگاه م
ارگر را ک يا ه عدهکع است ین قضاوت آنقدر وسیف ایمختلف طاتب کدانستند. در م یرا متفاوت م

ار را تنها عامل مولد ارزش ک يرویگر نید ید محصول ندانسته و برخیاز تول یمولد ارزش ناش
ه تنها کم ینکه چنانچه باور کل است ینگونه دخین موضوع در مبحث مورد نظر ما ایاند. ا برشمرده

م و مسلماً یا ار توجه داشتهکنسبت به  یستیسکمار يها دگاهیدار است عمالً به سمت کمولد ارزش 
اقتصاد  يها لیه تحلیکارزش مضاعف است، در حال ین گروه به معنیار مضاعف از نگاه اک

  ند.ک ید نمین موضوع را تأئیا یکالسکنئو

  ها راتکویزیه فینظر

مبادله به از بحث نموده و آن را  »ارزش اضافه«نه منشأ یبودند که در زم ین کسانینخست هاوکراتیزیف
س کات ماریه در ادبک يزیآن چو لذا را قبول نداشته  ارزش یها مفهوم اجتماعآن د آوردند.یتول

و به  يملموس ماد ءایارزش در قالب اش نگاه آنها. در شان نبودینام داشت مد نظر ا 386»ارزش اضافه«
ارزش اضافه تنها بشکل مازاد لذا مفهوم مبادله.  و نه ارزش گرفت یقرار م »استفاده ارزش« یعنم

ه کبود  ید میند تولیفرآده در یمصرف رسه ب يها استفاده د شده بر ارزشیتول يها استفاده  ارزش
در شان یبه زعم ا. قابل حصول است يتنها در بخش کشاورز هکشد،  یده میمحصول خالص نام

گر ارزش یا به عبارت دی يا محصول اضافهابد و ی یر مییتغه کاست شکل مواد  صنعت صرفاً
د یافزون بر مصرف خود تول یتواند محصول یتنها کشاورز است که م و دگرد ید نمیتول يا اضافه
 يشاورزکه تنها در کدانستند  یاهان میاز قوة رشد گ یها ناش راتکویزین موضوع را فیاکند. 

است  یص، همان بهره مالکانه و سهمن محصول خالیاشان یمتحقق است و نه در صنعت. به زعم ا
، بلکه شاورزک ارزش اضافه نه حاصل کار اضافهها وکراتیزیفگاه رسد. در ن ین میکه به مالک زم

بذر را به مقدار  ين است که مقداریزم يقدرت بارآورو ن است یزما یعت یجه مساعدت طبینت
                                                                                                                                                                                        

 .آمده است يد اقتصادیخ عقایتب تارکل در ین مباحث به تفصیا 385
386 Surplus value. 
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 یموهبت يمحصول اضافه در کشاورز یعنی ب بهره مالکانهین ترتیکند. بد یمل یبذر تبد يشتریب
  . يو یاز روابط اجتماع منتجاز رابطه انسان با خاك است و نه  یکه ناشاست  یعیطب

  سکه مارینظر

که ارزش کاال را مقدار کار د یمطرح گرد ین معنیبه ا 387»ارزش هینظر«، یستیسکات ماریدر ادب
د ید عالوه بر تولیرقابت، با در صحنۀز یارگر نککند، و  ین میین تعار برده شده در آکب یاجتماع

د ارزش یبا ید ارزش اضافه نسبیتول يد. براینماد یز تولین یارزش اضافه مطلق ارزش اضافه نسب
باالتر  یمتیآن در بازار باشد تا او با فروش آن به ق يجار یتر از ارزش اجتماع نیش پائیکاال يفرد

د ارزش یآورد. تولدست ز بین یآن، ارزش اضافه نسب یتر از ارزش اجتماع نیو پائ ياز ارزش فرد
 سمترا از د یند تولیفرآاگر کل  388است. گرکارتوسط ه یسرما يریارگکب ياضافه مطلق بروز ماد

د را یل تولیکار و موضوع آن وسازات یو تجهل یوسا سکبه زعم مارم، یمحصول، مد نظر قرار ده
 يفرد ندیفرآ یک. کار تا آنجا که مولد ارزش استتاً یه نهاکاست دهند، و خود کار  یل میتشک

را در خود شود  می یل محصول متجلکبه شکه بعدها  یئاه ک کارگر همه کارکردی، شود یم یتلق
ها  راتکویزیعت را طبق نظر فیمسلط شود و طبعت یتواند بر طب ینم ییتنهابه انسان  و ،جمع دارد

ل به محصول یک فرد تبدیم یکار از محصول مستقمحصول د. و لذا ید محصول نمایملزم به تول
تر شود، مفهوم کار مولد و  برجستهد یند تولیفرآدر  يهر چه همکار شود. میان مشترك کارگر

ست یآنکه فرد مولد باشد الزم ن يبراو لذا گردد.  یتر م عیز وسیکارگر مولد ن یعنیآن  یمفهوم انسان
از  یکیباشد و  انکارگر ةکریاز پ يعضوتا است  ید، بلکه کافشوموضوع کار ماً وارد یمستق

ف کار مولد منتج از ذات یتعرس کبه زعم مار یعنیرا بر عهده داشته باشد. ره یکپ نیا يکارکردها
گر، مفهوم ید يت همچنان صادق است. از سویک کلیبمنزله  یکارگر جمع بارة، دريد مادیتول
خود  يد ارزش اضافه است. کارگر نه برایتول تاًیبلکه ماهست، ید کاال نیصرفا تول یستیتالید کاپیتول

کند، بلکه ارزش  ینمد یفقط تولو  کند ید میتول يه ویش سرمایو افزاه یسرماصاحب  يبلکه برا
د کند. یدار ارزش اضافه تول هیسرما يمولد است که برا يتنها کارگرو لذا د نک یمد یتولهم اضافه 

ان کارگر و محصول کار یما یو د آن، یان کار و اثر مفیم يا صرفا رابطهن کارگر مولد متضمن یبنابرا
                                                                                                                                                                                        
387 The theory of value. 

  .1019-1026مه، صیه، جلد اول، نشر پنگوئن، ضمیمارکس، سرما 388
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د ارزش اضافه همواره یلذا تول است، خاص يدیتول یک رابطه اجتماعیست، بلکه متضمن یاو ن
ن یاد. یآ یبوجود مت ارزش اضافه یف کارگر مولد از ماهیتعر است وزه کارگر مولد یخصلت مم

ار مولد در کو  است يکار کشاورز ،تنها کار مولده کاست ها  وکراتیزیفموضوع برخالف نظر 
ها به شکل بهره  وکراتیزیفمد نظر ارزش اضافه  باشد، هرچند یموجد ارزش اضافه م يشاورزک

قا یکه در آن کارگر دق يا نقطهش از یب يامتداد روزکارس کدر نگاه مار شود. میمتظاهر مالکانه 
ه، یسرماصاحبان ن کار اضافه توسط ید کرده است و تملک ایمعادل ارزش قوه کار خود را تول

است. لذا در  ید ارزش اضافه نسبین نقطه آغاز تولیاو دهد  یل مید ارزش اضافه مطلق را تشکیتول
ن یاز ام روزکار به دو بخش کار الزم و کار اضافه مستتر است. یتقس یمفهوم ارزش اضافه نسب

  تر کرد.  د مدت کار الزم را کوتاهیباش مدت کار اضافه یبمنظور افزاجهت 

  ها ستیانتلکاردو و مریکه رینظر

ارزش  يعلت وجود . اواست یستیتالید کاپینفک تولیو ال یکاردو ارزش اضافه جزء ذاتیردر نظر 
کند.  ین میین ارزش را تعیاست که مقدار ا یافتن علتی ید بلکه در پیجو یاضافه را نم

از فروش  یناش و از عمل مبادله ید آن را ناشینه تولیک محصول بر هزیمت یها مازاد ق ستیمرکانتال
که کارگر  دانست ین میرا ال منشأ سود یدانستند. جان استوارت م یباالتر از ارزشش م یمتیآن به ق

آورد  یه سود ببار مینکه سرمایعلت ا و کند ید مین خود او الزم است تولیتام يبراه کش از آنچه یب
دشان الزم است یتول يکه برا یش از مدت زمانیه و ابزار بیخوراك، پوشاك، مواد اولنست که یا

هر  یکار است و سود کل يدیاز قدرت تول یبلکه ناشست یناز مبادله  یسود ناش لذاآورند.  یدوام م
  کار در آن کشور هست. يدیکشور همواره همانقدر است که قدرت تول

ا یار اضافه شود ارزش که چنانچه کن موضوع هستند ین ایمبه مالحظه شد کنظرات فوق همانگونه 
 يروید و نیات تولیها و خصوص یژگیساده به و یاالصول نگاه ین علیو اشود  میشتر یمحصول ب

ۀ اثبات یار فرضکش ید در اثر افزایش تولیۀ افزایه اصوالً فرضکجه گرفت یتوان نت یار است. پس مک
   م.یده یادامه م یکالسکمنظر اقتصاددانان نئون موضوع را از یاست. ا يا نشده
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  یکالسکه نئویو نظر يور بهره

فقط  نجایو در ابرخوردار است  یقیعم ع ویوس یلیتحل یه بنگاه در مباحث اقتصاد خرد از مبانینظر
االها را با ک  هکشود  می  فیتعر  یواحد فن  یک  . بنگاه389ردکم یاشاره خواه یلکم یاز مفاه یبه برخ

ار کد بیتول  عوامل  نیب  رابطه  یاضیر  انیب  د بنگاهیتول  د. تابعینما ید مید، تولیتول  عوامل استفاده از
  یا خدمتیاال ک  تواند هر نوع ید میتول  باشد. عامل یم  د شدهیتول  ا محصوالتی  و محصول  شده  گرفته
تواند  ید میتول  عوامل  نیاز ا  یبرخ شود. می  ار گرفتهکد بیجد  د محصوالتیند تولیدر فرآ  هکباشد 

 ریمتغ و  ثابت  عوامل  د برحسبیتول  عوامل  مشخص  دوره  یک د. درنر بنگاهها باشیسا  محصول
  محصول با مقدار  مقدارآن  یول  است  يد ضروریتول  يبرا  د ثابتیتول  شوند. عامل یم يبند طبقه

 در  مدت  وتاهک  ماتیتصم  هکنیا  به  توجه  بدون  د ثابتیتول  املع  نهیند. هزک یمنر ییغت  د شدهیتول
  مشخص  زمان  مدت در گرید  عبارت  به شود. می  لیتحم  باشد بر بنگاه  چهد یتول يساز نهیمورد به

  دوره  نیند. اکد نیتول  ند و چهکد بیتول  ر دهد چهییرا تغ  د ثابتیتول  تواند عاملینم  بنگاه  شده
  . بعبارتاست  د ثابتیعامل تول  فیتعر  اساسشود  میف یتعر  مدت  وتاهکنجا یدر ا  هک  مشخص

ر ید متغیتول  عامل  یکرا   د ثابتیتول  عامل  توان یم  میریبلند در نظر بگ  یلیرا خ  دوره  نیگر اگر اید
ر دهد. یید تغیند تولیرا در فرآ  عامل  نیا  يریارگکب  زانیم  زمان  تواند در طول یم  را بنگاهیز  دانست

  یک در  مثال  يند. براک یم رییتغ  محصول  زانیر مییبا تغ  هک  است  يدیتول  رعاملید متغیتول  عامل
د یتول  عامل  بعنوان  وتاهک  دوره  یک  یط در  جاد شدهیا  ساتیتاس  انباشته  هیسرماهمان   مانیس  ارخانهک

  د متشابهیتول  رعواملیسا و  آهن  و سنگ  کوآه  گچ  سنگار و ک يروین  یشوند ول یم  یتلق  ثابت
  میمستق  در ارتباط  مانیا سیر و کنیلکد یتول  زانیم با  هکشوند  یم  فیر تعرید متغیتول  عوامل  بعنوان

  تا از فروش  ردیار گکبد یتول  عواملاز   زانیم  چه  به هکرد یگ یم میتصمر بنگاه ید. مدقرار دارن
  . گردد  بنگاه حداقل  نهیا هزیو د شوثر کخود سود بنگاه حدا  يدیتول  محصوالت

ت است. برخالف آنچه یران قابل اهمیار اکط قانون یار و شراکد یته در خصوص عامل تولکن نیا
ار کن و مقررات یران و قوانیط اقتصاد ایباشد شرا یر مد نظر مید متغیار بعنوان عامل تولک يرویه نک

دوره قانوناً  يند عمالً در انتهاکار هم نکارگر که اگر کرقابل انعطاف است یو غ کخش يا به گونه
                                                                                                                                                                                        

  :دیئمراجعه نما ریمنبع زن موضوع به متون اقتصاد خرد باالخص یشتر ایشرح ب يبرا 389
Henderson, R., Quandt, P. (1982), Microeconomic theory, a mathematical approach. Mc-Graw Hill. 
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 يرا برا یمکار یارات بسین ارتباط اختیار در اکقانون  کیرد. خشیگ یبه او حقوق و دستمزد تعلق م
 يارک مکا در صورت یده اهش داکارگر را کحقوق  یتواند بسادگ ینم يارفرما قرار داده و وک
د. لذا از لحاظ یگر او را اخراج نمایا موارد دیبازار  يسادکا هنگام یپرداخت آن را مانع شود و  يو

ل یبه دل یولشود  میر محسوب ید متغیعامل تول ياقتصاد يها يار هرچند در تئورک يروین یفیتعر
د ثابت دارد. و یهمچون عامل تول يردکارگر ارتباط منسجم ندارد عملکد یزان تولیه با مکنیا

ن یباشد. ا یارگر مکد ملزم به پرداخت حقوق و دستمزد یان هم نمایا زیچنانچه بنگاه سود و 
ارگر ک يبرا یاز مخاطرة شغل یناش یافکزة یه انگکن مفهوم است یبه ا يور موضوع از لحاظ بهره

 د.یخود نما يور ش بهرهیوجود ندارد تا اقدام به افزا

شتر یا بی  یکو  x2و  x1ر ید متغیتول  عامل دو  ر بنگاهیمد  هکد یریرا در نظربگ  يدیند تولیفرآحال 
د شده یتول  د مقدار محصولیتول  بندد. تابع یم ارکب  محصول  یکد یتول  را جهت  د ثابتیتول  عوامل

)qشده (  ار گرفتهکر بید متغیتول  عوامل از  یاضیر  تابع  یک  ) را بعنوانx1,x2د:ینما یم  انی) ب  

),( 21 xxfq                                                                                                      )1(  

ر ید متغیتول  با عوامل  د در ارتباطیتول  زانیم  فقط گرید  عبارت  ندارد. به د ثابتیتول  عامل فوق  تابع
  يهایگذار هیسرما  يریارگکاد محاسبه و بیار زیبس  يها یدگیچیپ  موضوع  نیاند. ا دهیگرد  فیتعر

  تیرا در وضع  د محصولیگر ساختار تولید  عبارت  د. بهینما یم  را ساده  بنگاه در یقبل  شده  انجام
ر ییتغ  شده  انجام  يهایگذار هیسرما  هکد ینما یم  یبررس  یخاص  یزمان  دوره و در  ارخانهکموجود 

  گردد. ید وارد محاسبه نمیثابت تول يها نهیهز ی، و از طرفابندی ینم

  از محصول  مقدار مشخص  یکد یتول  يرا برا x2و x1از   یمتفاوت  باتکیتر  است قادر  ر بنگاهیمد
 ،ار برده شدهکب  ينولوژکاد باشد. تیار زیتواند بس یم  باتکیتر  نیتعداد ا  صورت  نیا بندد. در ارکب

ه کباشد  یم بنگاه را شامل  د محصولیتول  يد برایتول  عوامل  بکیتر  درباره  یفن  اطالعات  مجموعه
رد. یگ یم را در بر  نکمم  یکیزیف  باتکیتر  تمام جتاًیو نتگردد  ید ملحوظ میتابع تول یاضیدر فرم ر

  مختلف  باتکیاز تر  حصول  د قابلیثر تولکحدا  نیمب و  را داراست  یفن  ییاراک  فرض  شید پیتول  تابع
  ای  یفن  مسئله  یکد یتول  عواملاز   خاص  بکیتر هر از  استفاده  نحوه  نیباشد. بهتر ید میتول  عوامل

  یکد یتول  يد برایتول  عوامل  بکیتر  نیبهتر  ست. انتخابین  ياقتصاد  مسئله  یک و  است  ينولوژکت
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  مسئله  یکدارد و   محصولمت یقد و یتول  عوامل  متیق  به  یبستگ  صولمح از  مقدار مشخص
  . است  ياقتصاد

ار یار بسک يروید نیر بودن عامل تولیا متغید فوق از لحاظ ثابت یدر تابع تول يور مالحظات بهره
 يها بنگاهط یه شراکنشود  یر تلقید متغیار بعنوان عامل تولکد یت است. اگر عامل تولیحائز اهم
فوق  یاضیل رکند اصوالً به شک یت مین موضوع تبعیحات ارائه شده از همیز با توضیران نیبزرگ ا

ا ی  وستهیرپیا غی  وستهیپ  تابع  یک ایو   نقاط  تواند توسط ید میتول  تابع  یکست. یقابل استعمال ن
ر یمقاد  يوسته برایپ 390مقداره  یک  تابع  یک  بعنوان غالباً  یشود. ول  انیب  معادالت از  یدستگاه

  فیتعرمورد نظر   دامنه در  391ندهیافزا  تابع  یک  بعنوان عتاًید طبیتول  . تابعگردد یم  فیتعر  یرمنفیغ
سود   يساز  نهیبه  هنگام شود. می  فرض 392يعاد شــبه مقعر قاًیتـابع دق  یک  عنوان  بهو غالباً شود  می

ار کط متعارف روابط یها در شرا یژگین ویا یول شود.  فیمقعر تعر قاًیدق  تابع  نیا  هک  است  یافک
عامل  يریارگکشوند. چون ب یم یتلق يار نظریران بسیط اقتصاد ایقابل احصاء هستند و در شرا

  باشد. ینه میار دشوار و پرهزیاخراج آنان بس ید معموالً سهل ولیار جدکد یتول

  نیا  هک  یزمان  ند. دورهگرد یم  فیتعر  مشخص  یواحد زمان د دریتول  عوامل و  محصول  زانیم
د یبا اوالً است:  تیمحدود  سه  د بهیشوند مق یم  فیتعر  آن در  مدت  وتاهکد یتول  تابع جتاًیر و نتیمقاد

  يا اندازه  به اًیدهد. ثان رییرا تغ  د ثابتیتول  نتواند عامل  ر بنگاهیمد  هکباشد   وتاهک  یافک  اندازه  به
  هکبلند باشد   یافک  اندازه  به ابد. ثالثاًین رییتغ  ينولوژکد در اثر بهبود تیتول  تابع  لکش  هکباشد   وتاهک

 يور ا بهرهیمتوسط  یبازده يریگ ن در اندازهیف همچنین تعریا. گرددر یذپانکد امیند تولیفرآ  اتمام
  یو بازدهگردد  یف میتعر يور ه همان بهرهک x1د یتول  عامل  متوسط  یبازدهت است. یالزم الرعا

  : ه استدرنظر گرفته شد  ثابت x2د یعامل تول  در آن  هکشود  می  فیر تعریز  لکش  به آن  یینها

1
21

1

),(
x

xxf
x
qAP 
                                                                                       )2(  

                                                                                                                                                                                        
390 Single-valued. 
391 Increasing. 
392 Regular strictly quasi-concave 
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),(1 21
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 xxf
x
qMP                                                                                   )3(   

  ینهائ یبازده یقانون نزول

 يور ش بهرهید با توجه به دو شاخص فوق از لحاظ افزایعامل تول یک ینهائ یبازده یقانون نزول
استفاده از که دارد  یان میبن قانون یاار مهم است. ید بسیعامل تول یکزان یش میدر ارتباط با افزا

زبور شده و پس از عامل م یید نهایتولش یدر ابتدا منجر به افزار، یمتغ دیعامل تولاز  يشتریر بیمقاد
 یبازده اهشکد منجر به یش عامل تولید مربوطه، افزایعامل تول يریارگکاز ب یزانیدن به میرس
ب یاست که ش ین معنیبه ا ینزول یبازدهگر قانون ید خواهد شد. به عبارت دیآن عامل تول ینهائ

د یک عامل تولیاز  يشتریب يهرچه واحدها یعنی. گردد یمن برییبه سمت پا یینها یبازده  یمنحن
متوسط و  یبازده يها یه محل تقاطع منحنکد یاز تول يا دن به نقطهی، بعد از رسمیار برکرا بر یمتغ

ه ک یت در زمانین وضعی. ام آوردیبدست خواه یمحصول اضاف ي، مقدار کمتراست یینها یبازده
ش ید بیش عامل تولیز خواهد شد و افزایرد بدتر نیگ یمقدار صفر را به خود م یینها یبازده یمنحن

ن مناطق آثار یادام از کار در هرک يرویش نیز خواهد شد. به تبع افزاید نیاهش تولکاز آن منجر به 
  خواهد داشت. يور اهنده بر بهرهکا ینده و یفزا

را  يور و بهره یش بازدهید افزایتوان ام یار همواره نمکش یه با افزاکن است ین این قانون مبیا
 يور شتر همواره متضمن بهرهیار بکگر یا به عبارت دیار و ک يرویش نیگر افزایداشت. به عبارت د

د اشباع نشده یه بنگاه از عامل تولکافت یش خواهد یافزا يور بهره یطیشراست. فقط در یشتر نیب
  ست.یار هستند صادق نک يرویه دچار تورم نک ییها ن موضوع در بنگاهیباشد و ا

 د یعوامل تول ینیگزیت جایقابل

 يد به جایعامل تول یکن نمودن یگزیاستفاده و جا ییتوانا ید به معنیعوامل تول ینیگزیت جایقابل
ارگر با ک ینیگزیا جای یکیترکال يانرژ باسوخت  ینیگزیمثال جا يباشد. برا یم گرید دیعامل تول

آن  ه باکاست  ین نرخیمب یفن ینیگزید نرخ جایتوابع تول ل. درین قبیو از ا يا هیزات سرمایتجه
د یتوله سطح یکن نمود بطوریگزیگرجاید دید را با عامل تولیعامل تول یکاز  يریتوان مقاد یم
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با  يدیتول يها در بنگاهد یعوامل تول يریارگکانجام شده بر ساختار ب يهاید. بررسیر ننماییتغ
وتاه که الاقل در کن موضوع است ینشاندهنده ا  شرفتهیپ ينولوژکاد و تیز یقبل يها يگذار هیسرما

الزم  يگذار هیسرمان امر ساختار ید بالنسبه وجود ندارد. علت ایعوامل تول ینیگزیت جایمدت قابل
باشند.  یبرخوردار م يادید زیت تولیه از ظرفکاست  ییها ارخانهکارخانه بالخص کس یتاس يبرا
 ياست و بجاکه) ید (مثال سرمایعامل تول یکزان محصول از یتوان با حفظ م ینم یمثال براحت يبرا

 ن آن استفاده نمود. یگزیار) بعنوان جاک يرویگر (مثال نید دیآن از عامل تول

  شود:  یم  فیر تعریز  لکش  به x1د یتول  عامل يدیتول  ششک
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                                                              )4(  

  ششکدهد.  یم  نشانرا  x1دیتول  عامل یرات نسبییتغبه   د نسبتیتول  ینسب  راتییتغ  نرخ  ششک  نیا
ن موضوع از لحاظ یاباشد.   یکتر از کوچکو  يتواند بزرگتر، مساو ید میتول  عامل  یک  يدیتول
باالخص در  یارگر از لحاظ عملک یار حامکدستمزد و قانون  یار در هنگام سختک يرویش نیافزا
ار یرات بسیار تأثکد یرات عامل تولییار مهم است و سبب شده تا متوسط تغیار بسکن یط قوانیشرا

د یتول  ینسب  راتییتغ  نرخ یعنی  ششک  نیاگر یرات بازده داشته باشد. به عبارت دییبر متوسط تغ یمک
ز یبه صفر ن یکنزد یبزرگ حت يها و در بنگاه کوچکار یبس دیتول  عاملرات ییتع  به  نسبت

ال کاش يدارا ينولوژکر شده و نوع تکها به دالئل ذ ن بنگاهید در ایرا فرم تابع تولیباشد. ز یم
  ثابت  سطح  یک  به  ه منتجک x2و   x1د یتول  عوامل  باتکیتر  یهندس  انکماست و  یخاص یاضیر

 394ییها همانند راستگوشه دنشو یم  دهینام  393»سانیک  محصول«  یمنحنه کشوند  یم  محصول
 ها یمنحن  نیا  بیشگر یبه عبارت د ند.ینما یر نمیانپذکه را امیار و سرماک ینیگزیه جاکباشند  یم

  د:ینما یم  فید را تعریتول  عوامل  یفن  ینیگزیجا  نرخ

                                                                                                                                                                                        
393 Isoquant 
394 Rectangle 
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ه در در کباشد.  یم x1 , x2   به  د نسبتیتول  تابع  مشتقات f1 , f2و    لیفرانسید  نندهک  مشخص d هک
  ینیگزیجا  ششکگر یها صفر است. به عبارت د سان از نوع راستگوشهیکمحصول  يها یمنحن

ر یل زکه به شک  یفن  ینیگزیجا  نرخ رییتغ  بر نرخ  عوامل  ر نسبتییتغ  نرخ  نسبت  د بعنوانیتول  عوامل
  :گردد صفر است یم  فیتعر

)6(                                                                                                 
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ر سطح ییتوان بدون تغ یاست که م يا هیمقدار سرمابرابر ه یسرما يکار برا یفن ینیجانش یینرخ نها
ش یه با افزایسرما يکار برا ینیجانش یینرخ نها نمود.آن ن یجانشرا ک واحد کار ید یتول

 يم برایه اگر بخواهکاز آن است  کین مفهوم حای. اابدی یه کاهش میسرما يکار برا يریبکارگ
ه را نسبت به یاز سرما يشتریب يم واحدهایه نمائین سرمایگزیار را جاکثابت نگهداشتن بازده، 

  م. یرا ثابت نگهدار یبازدهط یجتاً شرایم تا نتینکر فعال ید غیار باکاضافه شده  يواحدها

 آن و يا هیزات سرماین اجزاء تجهیب يدیه با روابط خاص تولیمجموعه از سرما یک يبرا دیتابع تول
 سوخت و و يانرژ يریارگکن بیاستفاده و همچن زات موردیهمراه با تجه ارک يرویت نینحوه فعال

 یختگیگر نحوه آمیرد. به عبارت دآو یم وجودبهر بنگاه  دررا  یف مشخصید تعاریعوامل تول ریسا
د را یتابع تول یاضیفرم ر جتاًید و نتینما ین مید محصول را معیند تولیگر فرآیدیکد با یعوامل تول
 در ن آثاریا ف باشند.ید قابل تعریبا د مشخصاًیتابع تول یکدر  يآثار اقتصاد نند.ک یمشخص م

 یعنیه از لحاظ مبحث مورد نظر ما کو آنچه ند ینما ید را مشخص میند تولیفرآ يهایژگیاصل و
موجود  يهایژگیوه کن است یت است ایقابل اهم يور د و بهرهیعوامل تول يریارگکزان بیر مییتغ

د یتوابع تول یاضیر يها در قالب فرمهایژگین ویا و ر دادییتغ یتوان بسادگ ینمد را یند تولیدر فرآ
ه به کند ینما یجاد میبنگاه ا يد برایعوامل تول بکیدر تر یخاص کیه خشکشوند  یمان یمشخص ب

 م. ینمائ یالً اشاره میذها یژگین ویااز  یبرخ
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 اس یبازگشت به مق

ان ید بیش متناسب تمام عوامل تولیش محصول را در اثر افزایافزا یاس چگونگیبازگشت به مق
ابد بازگشت به یش یافزاابند یش ید افزایه همه عوامل تولک یند. اگر محصول به همان نسبتک یم

 یشیاس افزایبازگشت به مق شود. میف ید مورد نظر ثابت تعریب عوامل تولکیاس در دامنه تریمق
س بازگشت به کمحصول شود و بلع شتریش بید سبب افزایعوامل تولمتناسب ش یاست اگر افزا

بازگشت  .شودمتر محصول کش ید سبب افزایعوامل تولمتناسب ش یاست اگر افزا یاهشکاس یمق
  kد همگن از درجه یتابع تول یک شود. میف ید تعریتوابع تول 395یاس توسط مفهوم همگنیبه مق

  است اگر: 

  1 2 1 2( , ) ( , )kf tx tx f x xt                                                                      )7(  

1,1,10ر یمقاد يبراد یبرابر عوامل تول tش یبا افزاه ک  kkk  اس یبازگشت به مق
ت یفعال خواهد بود. یر توسعه بنگاه خطید همگن مسیتوابع تول باشد. در یم یاهشک، ثابت ویشیافزا
د با یا چند عامل تولی یکثابت از  ياچند محصول با نسبتهای یکه کاست  يندیفرآ یخط يدیتول

بدست  ید خطیتول يتهایاز مجموعه فعالتواند  یم ید خطیتابع تول یک شود. مید یثابت تول ينسبتها
 جتاًیهمگن از درجه اول هستند و نت ،ید خطیتوابع تول .396شوند یارگرفته مکهمزمان ب ه بطورکد یآ

ه عوامل یلکه اگرکاست  ین معنید بدیدر توابع تول یاس ثابت دارند. مفهوم همگنیبازگشت به مق
ش یافزا ابد. اگری )اهشکای( شیز افزاید نیزان تولیم میده )اهشکای( شینسبت افزا یکد را به یتول
است. اگر نسبت  یکد همگن از درجه ید بود تابع تولیش عوامل تولید به همان نسبت افزایتول
شتر از یصورت ب نیا ریدر غ و یکمتر از ک یش عوامل بود همگنیمتر از نسبت افزاکد یش تولیافزا

ثابت،  ،اسیبازگشت به مق، یکاز متر کشتر و یو ب یکسه حالت همگن از درجه  باشد. در یم یک
قابل ) 7( رابطۀبراساس  یاضید از لحاظ رین شرط در تابع تولیا شود. میف یاهنده تعرکنده ویفزا

                                                                                                                                                                                        
395 Homogeneity. 

  د به:ینکنگاه باشند.  یمطرح م یاضیو ر يمختلف اقتصاد يهایژگیو با يبسیارد یتوابع تول يدر متون اقتصاد 396
Eatwell, J., M. Milgate, P. Newman (1988). The new Palgrave dictionary of economics. MacMillan. 

د مختلف، رسالۀ یران با مالحظات توابع تولیالن اک يه گذاریبرآورد تابع سرما، )1372( یدآباد و شهرستانیو ب یثواب
  .واحد تهران یاصل، دانشگاه آزاد اسالم یسانس اقتصاد، فرهاد ثوابیفوق ل
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  . استنباط است

عبارت به ل داشت. ک يور دربارة بهره یتوان استنباط ی، از رابطۀ مزبور ميور از لحاظ مفهوم بهره
ابند ی )اهشکای( شینسبت افزا یکاگر همه عوامل به  یکاز درجه  یدر حالت همگنگر ید

ل یز به دلین يور ن حالت بهرهیدر اافت. یخواهد ) اهشکای( شیز به همان نسبت افزایمحصول ن
 یکمتر از کد یتابع تول یرد. اگر همگنکر نخواهد یید تغیمتوسط عوامل تول یثابت ماندن بازده

باشد  یکشتر از ین خواهد آمد و اگر بییپائ يور زان بهرهید میش متناسب عوامل تولید با افزاباش
ز متضمن ید نیش متناسب عوامل تولیافزا ید گفت حتین موضوع اتفاق خواهد افتاد. لذا بایس اکع

  باشد. یشیا افزای، ثابت و یاهشکتواند  ید بنگاه میست و بسته به تابع تولین یش بازدهیافزا

  يور ت و بهرهیریمد
ن موضوع اشاره یم و فقط به ایشو یار نمکت و سازمان و روابط یرین مقال وارد مباحث مدیدر ا

صرف  یسازمان يها را در چارچوب يور ز بهرهیشمندان علوم اداره نیاز اند ياریه بسکم ینک یم
دادن و  نانکارکآموزش و  یشغلشرفت یط پیردن شراکفراهم و  رانیرفتار مدجتاً یشناسند و نت یم

ار و کط یمحت یفکینش و استخدام و یگز يها وهیو ش يز ادارکآنها و عدم تمربه  یافکارات یاخت
 يسته ساالریشاو  یشغلض یتبعار و کم یو تقس یار و انسجام سازمانک یمنیو اپرداخت  يها ستمیس

انات ینترل بر جرکن بنگاه و نحوة نظارت و یشیپ يها ت برنامهیموفق یو چگونگ یشغل یو ناامن
و مشابه  يا مهیو ب یانات رفاهکر امیگر نظیم دیرمستقیعوامل غ ياریبنگاه و بس یو فن یو مال یپرسنل

ر شده است. مسلم است بدون توجه کل ذیت و سازمان به تفصیریمد یکالسکه در متون کدانند  یم
را یدر سازمان دانست ز يور ش بهرهیرا عامل افزا یتنهائار به کش یتوان افزا ین موارد نمیبه ا
  باشد. یط فوق در جهت آن میر شراییار مستلزم تغکش یافزا

اسراف از باشد.  این باب بسیار قابل اهمیت است مدیریت در جلوگیري از اسراف می رآنچه که د
توان از لحاظ چگونگی اثر اسراف در  وري را می است. بهره 397مباحث مهم در اقتصاد اخالق

                                                                                                                                                                                        
  د به:ینکنگاه  397

  .61- 64، صفحات 94، شماره 1387و اقتصاد، مهر  ک، اسراف و اقتصاد اخالق، ماهنامه بان1387ژن، یدآباد، بیب
← 
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توان بسیاري از موارد پائین بودن  فرآیند تولید و عوامل تولید نیز بررسی نمود. بطورکلی می
که در  باشند وري را در یکی از مصادیق اسراف دانست. در این ارتباط موارد زیر قابل طرح می بهره

  398د:فصول گذشته به آن پرداخته ش

 با عوامل تولید ثابت مقدار تولید کمتر از مقدار تولیدي باشد که در 399وري کل اسراف در بهره :
  شرایط حداکثر بازدهی قابل حصول است.

 ترکیب عوامل تولید به صورت بهینه در فرآیند تولید 400اسراف در ترکیب نابهینه عوامل تولید :
  بکارگرفته نشود.

 تر از استاندارد موردنظر در تولیدهاي معیوب یا پائینه: درصد فرآورد401ضایعات در تولید  
 بندي و یا توزیع  فساد محصول: عدم وجود فرآیندهاي صحیح انبارداري، نگهداري، بسته

 محصول.

ه در تولید و مصرف است ک انسانافراطی رفتار ناشی از  ياقتصاد يها بحران یب شناسیآساز لحاظ 
 يافراط در مصرف و شره اقتصاد یعنیم. یآور یر اقتصاد فراهم مها را د د بحرانیط تشدیعمالً شرا

ر موارد مشابه یاز و سایش از نیمصرف ب یر به معنیو تبذ یاده مصرفیو ز يمال اندوز يو حرص برا
د و یود شدکشدت بحران را با ر یعنیند. ک یرا بازتر م يتجار يها لیکد سیهمواره دامنه تشد

ر وجود داشته باشد عمالً رفتار یاسراف و تبذ يا در جامعه یدهد. وقت یش مید افزایشد ییوفاکش
 ییوفاکش یا حتیود و کابند و زودتر به ری يشتریها تموجات ب ه بحرانکشود  میباعث  یادمصرفیز

ها مورد استفاده واقع شود.  انسان یدر رفتار مصرف یاخالق يها ه آموزهکرد کد تالش یبرسند. لذا با
خود از مصرف مازاد خود و اسراف در مصرف و  یدولت يزمهایانکل میها بدون تحم انسان یعنی

  ند.ینما يریجلوگ يشره اقتصاد

                                                                                                                                                                                         ←  
  .ر در اقتصاد اخالقیدار و تبذی، توسعه پا1388ژن، یدآباد، بیب

http://www.bidabad.ir/toseeh-payedar-eghtesade-akhlagh.pdf 
  ر آمده است:یموضوع اسراف در مقاالت ز يمباحث نظر 398

  .، اسراف در اقتصاد اخالق1388ژن، یدآباد، بیب
 http://www.bidabad.ir/doc/esraf-eghtesade-akhlagh.pdf  
399 Total productivity 
400 Allocative inefficiency 
401 Technological inefficiency 

http://www.bidabad.ir/toseeh-payedar-eghtesade-akhlagh.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/esraf-eghtesade-akhlagh.pdf
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ار و ک يرویاز منابع اقتصاد و ن يادیه همواره سهم زکاز اسراف منجر به آن خواهد شد  يریجلوگ
د استفاده بنگاهها واقع شود تواند به سهولت در هنگام بحران مور یه مکد گرده آزاد ین سرمایهمچن
زودتر از حالت معمولی به نقطه ود کبحران و ر یخم منحن يرو به بحران رو يل تجاریکو س

در هنگام  یمجدد برگرداند. از طرف ییوفاکو اقتصاد را به سمت رونق و ش چرخش رسیده
جتاً قبل یو نتشود  مین یکافتد اقتصاد به مرز اشباع نزد یه مصرف زائد اتفاق نمکنیل ایبدل ییوفاکش

ند و در ک یم چرخش پیداود کبرسد به سمت ر ییوفاکط اشباع در هنگام شیه اقتصاد به شراکنیاز ا
 یکبار یلیجتاً دامنه موج خید و نتینما یرا تجربه م یفیو بحران خف ییوفاکن حالت اقتصاد شیا
  402قتصاد خواهد بود.ا یثبات نسب يبه معنا يل تجاریکشدن دامنه موج س یکگردد و بار یم

  يور ار و بهرهک یروانشناس
باشد  یم یو فرهنگ یو اجتماع ي، اقتصادیطیاز عوامل مح ياریاز بس یناشار ک يرویدر ن يور بهره

لق، ، كت، ادرایشخص ست.یر نیانپذکام یه جمع همۀ آنها بسادگک نگرش، احساسات، عواطف، خُ
در ره یرغبت و غنش، دقت، کواحافظه، سرعت عمل، ، هوش، استعداد، يفرد يزش، تفاوتهایانگ

  دهد. یل مکز آنها را شیط نیه محکفرد است بل یات ذاتیاز خصوص یها نه تنها ناش انسان

رد کار بر عملکط یمح اتیخصوصه کن موضوع ثابت شده است یار اک یدر مباحث روانشناس
، ينولوژکتوه تابش نور، نوع ینور، شنوع ، ییزان روشنایاز جمله م. دارد یبسزائ اتاثر ارک يروین

 يها رنگط، یمح يدماآب و هوا،  طی، شراتالیار، استراحت، تعطک، ساعات یقیسروصدا، موس
                                                                                                                                                                                        

  د به:ینکنه نگاه ین زمیشتر در ایبحث ب يبرا 402
   .akhlagh.pdf-eghtesade-/doc/esrafbidabad.irhttp://wwwژن. اسراف در اقتصاد اخالق. یدآباد، بیب
  .ر در اقتصاد اخالقیدار و تبذیژن. توسعه پایدآباد، بیب

 http://www.bidabad.ir/toseeh-payedar-eghtesade-akhlagh.pdf    
و اقتصاد اخالق. مجموعه مقاالت راستین با بانکداري مشارکت در سود و زیان بیژن بیدآباد، تثبیت ادوار تجاري 

هاي تأمین مالی در کشور با تأکید بر نقش بانک، بیمه و بازارهاي سرمایه، صفحات  همایش بررسی ابعاد و روش
چاپ شده در  .1390تیر 28، وزارت امور اقتصادي و دارایی، دانشگاه پیام نور و بانک ملی ایران، تهران، 167-134

 .37-72ات صفح ،24شماره  ،7دوره  ،1392پاییز  ،اقتصاد مالی و توسعه (علوم اقتصادي)مجله 
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=252008  
http://www.bidabad.ir/doc/pls-business-cycles.pdf  
http://www.bidabad.ir/doc/pls-business-cycles.ppt 

http://www.bidabad.ir/toseeh-payedar-eghtesade-akhlagh.pdf
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=252008
http://www.bidabad.ir/doc/pls-business-cycles.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/pls-business-cycles.ppt
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  شوند. یشناخته م يور از عوامل مؤثر در بهرهار، همه کون محل یوراسکو د یطراحط، یمح

اهش که باعث کاست بل فرد اثرگذار یسالمت برنه تنها  یصوت یو آلودگار کط یمح يسروصدا
و  یت آن و داشتن هارمونشدط، یمح يها بودن صدانواخت یک گردد. یز مین يو يور بهره

ز ین یو جسم يرکف يها تیه در فعالکدارند  يور بر بهره یدام اثرات خاصکخاص هر يها تمیر
تعادل  د عدمجایاو بروز حادثه و  ش خطایافزاز، کل تمریتقلبر  یصوت يها یمتفاوتند. آثار آلودگ

 مزمن، يها یاهش دقت، خستگکار، کل رغبت به یها، تقل ارگان یار، خستگکو سرعت  یروح
ش یمعموالً افزا 403گردد. یگر میاثرات د ياریت و بسیو عصب ي، پرخاشگریاختالفات خانوادگ

از  ياریار بسکش یه با افزاکد توقع داشت یدارد و با یطین عوامل محید ایم با تشدیار رابطۀ مستقک
هم بشوند و اگر چنانچه  یشیو چه بسا موجب روانپر ابندید یر شده تشدکذ يرنجور موارد روان

به بدنۀ  ینهائ ین آوردن بازدهیهم گردد در عوض ضمن پائ يور ش بهرهیار موجب افزاکش یافزا
مالحظه موارد د با یار باکش یه افزاکد گفت یب هم برساند. لذا بایتواند آس یار اجتماع مک يروین

  شتر و بهتر تؤام باشد.یار بکط یشرا يو اصالح آن برا یطیمح

 ین مختلف آثار متفاوتیسنافراد با  يروز و برا مختلف شبانه يو نحوة تابش آن در زمانها ییروشنا
و د یرات شدییتغ ا بایو ند، کر ییشدت نور بطور مداوم تغ دارد. اگر يور ش بهرهیا افزایاهش و کبر

دام اثرات کبرخوردار باشد هر ارکط یدر مح یخاص یندگکز و پراکتمرا از یهمراه باشد و  یناگهان
   404گردند. یم يور ر بهرهییه منتج به تغکرا بر افراد مختلف خواهد گذاشت  یخاص

 ینزول ینهائ یقانون بازدهدر ارتباط با  يارکو شب يارکو روز یروزانه و هفتگ ارکساعات زان یم
ن موضوع قرار دارد. یار در ارتباط با اکاز  یزدگو  یخستگو  یفرسودگ یطرف از. قرار دارد

ش یافزا سببوتاه در مجموع ک یمدت يبراد یتولار، با وجود توقف کن یدر ب استراحتس کبرع
د یا در زمان استراحت موجب تشدیار و کن یها در ب کیاخورآن عالوه بر گردد.  یم يور بهره

                                                                                                                                                                                        
  .مایانتشارات س ،تهرانار. ک ی). روانشناس1378( یمرتض ،پور یمقدمد به: ینکنگاه  403

  . تهران : انتشارات شباهنگ.يزاده محمد یعل ه. ترجمیدرمان یقی). موس1371( ،تین، اشمیلکژا ،پترز
  د به: ینکنگاه  -  404

  .مایانتشارات س ،ار. تهرانک ی). روانشناس1378( یمرتض ،پور یمقدم
  تهران : انتشارات رشد. ن.کرکشن ی. ترجمه حسیو سازمان یصنعت ی). روانشناس1370( ،آبراهام ،ورمنک
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 يور ش بهرهیافزاگر عوامل یاز د انهیو سال ی، ماهانه، فصلیهفتگ تالیتعطگردند.  یم يور بهره
ار منجر به ک يروین یروانو  یو روح یبدنت یوضعبر مثبت ل اثرات یبه دله کاند  شناخته شده

ار ک يروین عوارض در نیه اکگردد  یار سبب مکش یگردد و افزا یآنها م يور ش بهرهیافزا
  دتر شوند.یشد

حرارت  عان هوا، فصل، ساعات روز، تشعشیجر، برودت، رطوبت، حرارت، ط آب و هوایشرا
ر ینظ یحت یو عواقب زکو تمر یعضالن ينشهاکسرعت وار ییمنجر به تغ ارکط یرامون در محیپ

  د.نده یاهش مکفرد را  يور بهرهو شده  نانکارک یدر بعض یفصل یافسردگ

  اقتصاد دانش محور و اقتصاد اخالق
د خواهد گذاشت. گذر یر شدیتحت تأث يرا در جامعه بشر ياقتصاد يرفتارها اقتصاد دانش محور
اطالعات و ارتباطات همراه  يبه اقتصاد دانش محور با تحوالت عمده فناور یاز رفتار اقتصاد سنت

در مجموعه  يا رات چند جانبهیاطالعات و ارتباطات تاث يفناور 405عیاست. توسعه و رشد سر
ر ییتغ ياقتصاد يو رفتارها یمصرف يد خواهد آورد و همراه با آن الگوهابوجو ياقتصاد يرفتارها

ل یبه دل یکیترونکنترنت و تجارت الیق ایاال از طرکد و فروش ین ارتباط خریابند. در ای یل مکش
  ز گردد. ید مصرف نیش شدیتواند منجر به افزا یم آن يها یارائکو  يها سهولت

را در ارتباط با  یع و استفاده از دانش و اطالعات نقش مهمید، توزیتول محور دانش اقتصاددر 
شرفته ارتباطات و یپ ينولوژکبا ت محور دانش اقتصادند. ارتباط ک یفا میا ياقتصاد يها تیفعال

ننده و کننده و مصرف کدیل رفتار تولکر شییاز عوامل مهم تغ یافت و پرداخت مالیخدمات در
ت مصرف یتابع مطلوب ید) و فرم تابعیتول ينولوژکر تییل تغیه دلد (بیتول یل فرم تابعکر شییتغ یحت
ه عنصر دانش برا یباشد، ز ی) ميار وکآش يها تیل نظام ارجحیقه و تبدیر سلیل تغیننده (به دلک

                                                                                                                                                                                        
 12هر  یارتباط يستمهایباند س يشود و پهنا یها دو برابر م یپروچیکسرعت ما مت ثابتیبا ق ماه 18مثال هر  يبرا 405

ه ارزش که با رشد شبک يه است، بطورکآن شب يها ه متناسب با مربع تعداد گرهکشب یکشود و ارزش  یبرابر م 3ماه 
ثابت است. ارتباط تجارت  يمشتر ينه آن برایه هزکاست  ین در حالیرود و ا یباال م ییبه صورت نما یارتباط

  .یکیترونکش تجارت الی، مجموعه مقاالت همایبر جاللکا یو اقتصاد دانش محور، عل یکیترونکال
hiberd/03.doc-hiberd/documents-d.com/essayhttp://www.hiber  

http://www.hiber
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اطالعات و ارتباطات  يافته و لذا فناوریت یشدت اهمه ب ،د و خدماتیتول ياعنوان ارزش در محتو
مصرف را به سمت تنوع  يد و الگویند تولیفرآ يدیتول ياالهاکد و بر همه یبا اثر بر همه عوامل تول

   406دهد. ید و مصرف سوق میثرت تولکو 

دگاه یت دیه بر اهمکشوند بل یفوق با مالحظات اقتصاد دانش محور نه تنها نسخ نم ينظر يلهایتحل
ل یو باالبردن راندومان و تسه یارائکد یرا اقتصاد دانش محور با تشدید. زیافزا یز میاقتصاد اخالق ن

اطالعات و  يند. تحوالت فناورینما یر داده و حاد مییرا تغ ياقتصاد يرفتارها یات چگونگیعمل
و  یمصرف يسازند و الگوها یفوق را متأثّر م يها لیر تحلیز يایاالصول از زوا یارتباطات عل

  دهند: یل مکر شییرا تغ ياقتصاد يرفتارها

 یکیترونکتجارت ال يها وهیر شینترنت و سایق ایاز طر االکد و فروش یخر  
 ها ان، فروشندگان، واسطهیام هفته به بازارها، مشتریدر تمام ساعات روز و ا یسهولت دسترس  
 میعدم لزوم به حضور و ارتباط مستق  
 یکیترونکال يها ستمیافت و پرداخت از طرق مختلف سیدر يها نهیاهش هزک 
 ع یوش و انبار و توزد و فریخر يها نهیاهش هزک  
 ها واسطه يها نهیاهش هزک 
 سربار يها نهیاهش هزک  
 لید و فروش و تحویش سرعت مراحل خریافزا  
 اال و خدمتک یغ و معرفیسهولت تبل 
 ر الوان و یغ نظیجذاب تبل يابزارها يریارگکق مصرف با بیغات در تشویش راندومان تبلیافزا

  ش یاصوات، نما
 معامالت یاهش خطا نسبت به روش سنتک  
 یبزرگ جهان يآسان به بازارها یدسترس  
 یتیوقفه در سراسر گ یحضور ب  
 بهنگام بودن اطالعات بازار 

                                                                                                                                                                                        
  د به:ینکنگاه   406

Knowledge Economy Forum III, The World Bank and the Government of Hungary, Improving 
Competitiveness Through a Knowledge-Based Economy, Budapest, March 23-26, 2004. 
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 شتر اطالعات بازاریت بیشفاف  
 اال و خدمت کثر انواع کت 
 دیجد یخلق ابداعات مال  

  نندگان خواهند گذاشت:کدینندگان و تولکاثر خود را بر رفتار مصرف  رین تحوالت از طرق زیا 

 د یعوامل تول ینیگزیجتاً جاید و نتیتول ينولوژکر تییل تغید به دلیتول یل فرم تابعکر شییتغ
آزاد  یش منابع مالیگر افزاید يار ماهر و متخصص. و از سوک يرویبر با بازده باالتر و ن هیسرما

  د.یش تولیجتاً افزایع و نتیفروش و توز یجانب يها نهیاهش هزکبنگاه در اثر 
  د یجد ياالهاکقه و ورود یر سلییل تغیننده به دلکت مصرف یتابع مطلوب یفرم تابع لکر شییتغ

اع و یابت يها نهیهز یجتاً حذف برخیننده. و نتکمصرف  یمصرف يها تیر ارجحییو تغ یمصرف
 يها نهیدر هز یجوئ از صرفه یناش ینیگزیل اثر جایاالها به دلکر یش مصرف سایمعامالت و افزا
  معامالت و ...





  
  
  

  هشتمفصل 
  
  

  و اقتصاد اخالق قتصاد سبزا





  مقدمه 
هاي تجدیدپذیر  با وجود تعدد موضوعات اقتصاد سبز آنچه که به آن کمتر توجه شده تبدیل انرژي

هاي مخرّب  به انرژي الکتریکی و نتیجتاً امواج الکترومغناطیس ناشی از آن است که خود از پدیده
هاي مقدماتی حاکی از  بررسیباشد که در عصر حاضر بسیار حائز اهمیت است.  محیط زیست می

اي و کربن ریشه در تولید و  آن است که پدیده گرم شدن زمین ناشی از تولید گازهاي گلخانه
  مصرف الکتریسیته و امواج الکترومغناطیس دارد. 

 يها دستگاهناشی از س یترومغناطکد انتشار امواج الیده تشدیقات انجام شده در موضوع پدیتحق
 انسان و موجودات زنده دارند يها برا زموجیف ریط ن امواج دریانبار بودن ایت از زیاکحارتباطی، 

  ها است. يماریاز ب يارین امواج عامل بسیشدت و مدت تابش او 

انتقال به اقتصاد سبز در جهت اهداف توسعه پایدار متضمن تصمیمات جهانی بوده تا نهایتاً منجر به 
الملل عمومی و خصوصی  نتصمیمات ارشادي، تنبیهی و تشویقی در این ارتباط از بعد حقوق بی

از  باشد و میحقوق دیگران تعدي به مفهوم امروز به اضافه مصرف در شرایط جهانی گردد. زیرا 
هاي  تا در قدمد. نمووارد الملل  جرم در حقوق بین یتوان تبذیر را در حیطۀ تعریف ن دیدگاه مییا

ی و انعقاد کنوانسیونهاي الملل بعدي از طریق طرح موضوع در جوامع و سازمانهاي ذیربط بین
در این ارتباط شکل قانونی و رسمی  یالملل نیب يمقررات و استانداردهارعایت و الزام به المللی  بین

  به آن داد.

   اقتصاد سبز
را به عنوان نتیجه بهبود زندگی انسانی و برابري  سبز اقتصادبرنامه محیط زیست سازمان ملل 

به  407کند. اجتماعی همراه با کاهش مخاطرات زیست محیطی و کمبودهاي اکولوژیک تعریف می
کربن، با کارایی منابع و اشتمال اجتماعی است. در - یک اقتصاد کم سبز صادعبارت دیگر اقت

با  که استهاي خصوصی و دولتی  ذاريگ سبز ، رشد درآمد و اشتغال منتج از سرمایه اقتصاد
                                                                                                                                                                                        
407 United Nations Environment Programme (2011), Towards a Green Economy: Pathways to 
Sustainable Development and Poverty Eradication. P.16. 
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افزایش کارایی انرژي و منابع منجر به کاهش انتشار کربن و آلودگی شده و مانع از دست رفتن 
  شود. میتنوع زیستی و خدمات اکوسیستم 

رعی گردد که در این ارتباط  براي حصول انتقال به اقتصاد سبز شیوه ها و قواعد مشخصی باید م
گذاري اعم از دولتی و خصوصی و اصالح  هاي سرمایه فعالیتجهت دهی مشخص 

هاي اقتصاد و وضع قوانین و مقررات مرتبط قابل ذکر  هاي مختلف در کلیه بخش سیاستگزاري
است. این موارد به طور کلی در راستاي مسائل توسعه پایدار قراردارد و مجمع عمومی سازمان ملل 

دهد. در این  اي ذیل برنامه توسعه پایدار قرار می نوان الحاقیهمتحد اقتصاد سبز و فقرزدایی را به ع
  گیرد: هاي اساسی ذیل مد نظر قرار می ارتباط سرفصل

سرمایه گذاري در سرمایه طبیعی 
  (مشتمل بر منابع طبیعی و اکوسیستم)

گذاري در  سرمایه
  کارایی انرژي و منابع

حمایت از انتقال 
  به اقتصاد سبز

 کشاورزي   تجدیدپذیر انرژي   الگوسازي 
 ماهیگیري   صنایع   تحقق شرایط 
 آب   ضایعات و زباله   مالی تأمین 

 مرتع و جنگل  ساختمان     
    نقل و حمل     
    توریسم     
    شهرسازي و شهر    

  

توان این دو مبحث را در راستاي  با توجه به اشتراکات بسیار مباحث اقتصاد سبز با توسعۀ پایدار می
پایدار الگویی است براي استفاده و مصرف منابع جهت حصول نیازهاي توسعه هم بررسی نمود. 

تاکید د. ایمین نمأآینده را ت در حال واي که نیاز هاي بشر  بشر و همزمان حفظ محیط طبیعی به گونه
تولید پایدار در سمت عرضه بر بهبود عملکرد محیط زیستی بخشهاي اصلی اقتصاد تاکید دارد و 

اي مهیا شوند که ظرفیت  اشاره به سمت تقاضا بر چگونگی اینکه مایحتاج به گونهمصرف پایدار با 
سازي مصرف با  حمل زمین را کاهش ندهند متمرکز است. چنین مفهومی از مصرف نیازمند بهینه

اکولوژي صنعتی بر  باشد. توجه به حفظ خدمات و کیفیت منابع و محیط زیست در طول زمان می
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این است که چگونه انسانها  آنمراد از و  گردد اقتصاد و فناوري متمرکز میترکیب پایدار محیط، 
د. نکن میرا از خطی به حلقوي بسته تبدیل  آنها و نمایند یند تولید استفاده میآمنابع طبیعی را در فر

شوند ولی در سیستمهاي حلقوي زباله  هاي خطی منابع و سرمایه نهایتاً به زباله ختم می در سیستم
باالبردن ظرفیت پذیرش زمین  دراین دیدگاه  شود. مییند تولید آداً بعنوان عامل تولید وارد فرمجد

  د. نگیر از مباحث مرتبط با تبذیر در تولید قرار می زتر نی تولید پاكو بسیار موثر است. فناوري پاك 

کمیت زندگی ی است که مصادیق آن درباره کیفیت و اتتوسعۀ پایدار موضوعمباحث اقتصاد سبز و 
بشر است و اثر تصمیمات منفردة یک کشور در تحقق اهداف توسعه پایدار اثرات زیادي ندارد و 

المللی را  گیران در عرصۀ بین باید با ترویج ذم تبذیر در سطح جهانی نظریات متخصصین و تصمیم
قی در این ارتباط به این موضوع معطوف ساخت تا نهایتاً منجر به تصمیمات ارشادي، تنبیهی یا تشوی

هاي بحث و تبادل و  گردد. لذا در سطح ملی اشاعۀ این موضوع و انتقال این فرهنگ و ایجاد زمینه
تواند روش و شروع خوبی براي این موضوع باشد. با توجه به اینکه یک سوي این  سازي می فرهنگ

اي  همۀ ادیان به گونه مباحث در اخالق قرار دارد و از مباحث ارزشی قدیمی در اقتصاد است و در
پرداخت » ریخت و پاش«و » اضافه مصرف«ذم  توان از این زمینه استفاده نمود و به مطرح شده می

المللی و صدور و  هاي بعدي از طریق طرح موضوع در جوامع و سازمانهاي ذیربط بین تا در قدم
 به این جریان داد. المللی در این ارتباط شکل قانونی و رسمی  انعقاد کنوانسیونهاي بین

  و اقتصاد اخالق اقتصاد سبز
» اضافه مصرف«به در قرآن کریم منع شده است و پراکنده کردن مال از روي اسراف تبذیر به معنی 

و در همین راستا منطبق با اقتصاد اخالق است که از مباحث  شود می اطالقنیز » ریخت و پاش«و 
اضافه مصرف از لحاظ توسعه پایدار ظرفیت زیستی سیاره زمین را کاهش  شود. اقتصاد سبز می

ا خدمت تکمیل یافزایش آلودگیها و آثار سؤ ناشی از تولید کاال  باو از سوي دیگر  دهد می
  .یابد اي می ویژه از بعد تطبیقی در بین کشورها اهمیتین موضوع الذا گردد.  می

بخشی از منابع  و همانطور که در فصول قبل بیان شدز هست یاتالف منابع ن یاسراف منابع نوع
مصرف «از  یا ناشی، »دیحرص خر«از  یکاالیی دچار افساد با تباهی یا دورریزي یا زبالگی، ناش
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مصرف «تر  یلکا بطوری» یمصرف عادت«ا ی، »یقیمصرف تشو«ا ی» یمصرف خودنمائ«ا ی، »يدیتقل
کننده بخشی از مطلوبیت خود را به دلیل اسراف از  ه مصرفکشود. نشان داده شد  می» ییگرا

الزم براي از فراغت خود کم کند تا منابع درآمدي  واضافه را دهد. و باید کار خود دست می
اورد. به عبارت ساده اسراف سبب از بین یهم بدست ن يا د و مطلوبیت اضافهیرا جبران نما اسراف

  برند خواهد شد. راغت میها و مطلوبیتی که از فرفتن فراغت انسان

شد. به دالئل  یز بررسیمصادیق اسراف در رفتار تولیدکننده و در فرآیند تولید ندر فصول قبل 
اي یا کاالي تولیدي شود یا تواند مولد ضایعات یا افساد مواد اولیه یا واسطه مختلف خط تولید می

لید را بیش از حد لزوم بکار گیرد. به عوامل توو  محصول را با بهاي تمام شده باالتر تولید نماید
ق اسراف یشود. مصاددر تولید به استفاده ناکارا از عوامل تولید منتج می عبارتی بخش عمده اسراف

  .استکل، در ترکیب نابهینه عوامل تولید، ضایعات در تولید و فساد محصول  وري بهرهدر تولید در 

یندي از تولید و تجارت و مصرف کاالها آمعموال هیچ فرها تنوع گوناگونی دارد و  ضایعات و زباله
توان یافت که فارغ از ضایعات باشد. ضایعات در فرآیندهاي تولیدي و مصرفی به انحاء  را نمی

 شوند که هرکدام کاربرد هدفمند خود را دارند. بندي می گوناگون بسته به هدف تحقیق طبقه
اي هستند که بررسی آنها احتیاج به متون تفصیلی  هرکدام از این طبقات موضوع مباحث جداگانه

 يها عات و زبالهیار متداول است: ضایر بسین زیعات تحت عناویانواع ضا يبند مثال طبقه يبرادارد. 
عات انبوه ی، ضاکیپزش يها ست، زبالهیعات مخرب زی، ضایوانیح یو فرع یمحصوالت اصل

، فاضالب و قهوه یکینیلک يها ، زبالهییایمیش يها عات و زبالهی، ضايعات تجاری(اثاث)، ضا
ت، یامپوزکا ی یبکیعات ترینترل شده، ضاکعات یو ساخت و ساز، ضا یعات ساختمانیفاضالب، ضا

، یغذائ يها عات و زبالهیعات مزارع، ضای، ضايو اتالف انرژ یکیترکعات الی، ضایخانگ يها زباله
 يها عات و زبالهیب، ضایعات تخریضا ،يسترکسبز، آب خا يها ، زبالهییعات مواد غذایضا

شامل  یصنعت يها عات و زبالهی، ضایشامل فضوالت انسان یانسان يها عات و زبالهی، ضاكخطرنا
، يا آشپزخانه يها عات و زبالهیاثر، ضا یب يها عات و زبالهیستر، لجن، ضاکسرباره، انتشار خا

 يها عات و زبالهیعات مخلوط، ضایضا ،ییعات دارویع، ضایعات مای، ضایآل يها عات و زبالهیضا
و یتکوایراد يها عات و زبالهیعات بعد مصرف، ضای، ضايبند بسته يها عات و زبالهی، ضايجامد شهر

قابل  يها زباله ،يا هسته یمصرف ين و باال و مخلوط و سوختهاییسطوح پا يها شامل زباله يا و هسته
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نترل، کرقابل یعات غی، ضایسم يها ، زبالهیهشتارگاکعات یخرده، ضا كعات خطرنایافت، ضایباز
  408 ، ...يدیتول يها ارخانهک يها عات و زبالهیضا

علیرغم گستردگی موضوعات اقتصاد سبز آنجه که کمتر به آن توجه شده و یا اصال مد نظر قرار 
نگرفته استفاده از الکتریسیته و امواج الکترومغناطیس ناشی از جریان برق و دستگاهها و تجهیزات 

ز به بحث پیرامون برخی افصل ارتباطی است که در عصر حاضر بسیار حائز اهمیت است. در این 
  پردازیم.  مضرات مغفول در این ارتباط می

الزم به ذکر است که مباحث فوق در اقتصاد سبز به موضوعات مختلف انرژي و همچنین استفاده 
کارا از انرژي و کاهش مصرف انرژي توجه مؤکدي هست ولی اکثر موارد مباحثی که در ذیل آن 

هاي مختلف به انرژي الکتریکی  بدیل انرژيگیرد نهایتاً به ت قرار می هاي تجدیدپذیر یعنی انرژي
باشد.  ها می يهاي الکتریکی محمل جریان انرژي حاصل از انواع انرژ و در اصل شبکهشود  میختم 

  باشد.  هاي مخرّب محیط زیست می و حال آنکه خود الکتریسیته یک از پدیده

ز قدرت و کبا مرا يا به گونه هک یمسائل يبرا 409يدمولوژیخ مطالعات اپیتار یمتاسفانه همواره در ط
 410شود. میت یر بشریجتاً آثار مخرب آن سالها دامنگیشوند و نت یمرنگ مکاست ارتباط دارند یس

د تابش یبا توجه به تشد جوامعس بر یترومغناطکدة امواج الیه آثار پدکاست  ين ارتباط ضروریدر ا
مورد مداقه قرار  يا و رسانه یارتباطی و الکتریک يها ل استفاده فراوان از دستگاهین امواج به دلیا

  رد.یگ

                                                                                                                                                                                        
408 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_waste_type  

 .پردازد میهاي انسانی  احتمالی بیماریها در جمعیت لمطالعۀ عل بهاپیدمیولوژي  409
باشد.  در کشور آمریکا می 1960نمونه این موضوع مضرات سیگار و تحقیقات دستوري در این موضوع در دهۀ  410

 موبیل اگزان تشرکتوان به  هاي حیوانی و همچنین می هاي نباتی و مضرات روغن همچنین ماجراي مفید بودن روغن
 آن کار که داد اختصاص اي شبکه به را دالر میلیون 16 به نزدیک 2005 تا 1998 هاي سال فاصله در اشاره کرد که

  .بود زمین گرمایش اثر باره در عمومی افکار کردن منحرف
www.iranliberty.com/pdfs/IranLobby.pdf  

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_waste_type
http://www.iranliberty.com/pdfs/IranLobby.pdf
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  نیو گرم شدن زم تهیسیالکتر
 سیدکا دي شدن اضافه دلیل بهرا  زمین حرارت درجه رفتن آرنیوس باالکه  میالدي 1896از سال 

اي را عامل گرم شدن زمین اعالم  ین نظریه گازهاي گلخانهاعالم نمود همچنان ا زمین جو به ربنک
 میزانمنطبق با  را زمین گرمایش پدیدهآمار و اطالعات  نیز اکآمری شناسی اقیانوس مؤسسهکنند.  می
 حال ربن درک سیدکا دي گازنمود و مدعی است که  زمین رهک در موجود ربنک سیدکا دي

  است و علت افزایش گرمایش در زمین ناشی از این امر است.  زمین رهک در افزایش

و  کند می جذب را خورشیدناشی از امواج  انرژي از قدري هستند زمین جو در ی کهگازهای رخیب
 سایر از بیشتر اي، گلخانه گازهاي یمولکولساختار  شود. می منعکسبا برخورد با جو  آن باقی و

اي در  هرچند مقصر بودن گازهاي گلخانه. کند می جذب راخورشید  قرمز مادون نورامواج  گازها
کارناپذیري است ولی آنچه در مطالعات عیان نشده است میزان گرماي گرم شدن زمین مسئله ان

هاي برقی و ارتباطی است که بشر به  ناشی از تولید و مصرف برق و امواج الکترومغناطیس دستگاه
 راحتی مایل به کم کردن از حجم آن نیست. 

  

MIT Sloan School of Management, Climate Interactive, and UMass Lowell Climate Change 
Initiative. Updated, July 2015. climateinteractive.org/worldclimate 
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 60 تولید شموجب افزای ،411وات 100 المپ یکروشن بودن  ساعت هرالزم به ذکر است که 
به عبارت دیگر هر مصرف کننده با کیلوات توان مصرفی برق در هر ساعت  شود. می کربن گرم

باشد. این رقم گرچه یک برآورد خیلی کلی است و از دقت  کیلوگرم کربن می 6/0ولید معادل ت
هاي تولید انرژي و همچنین نوع مصرف برق متفاوت است  کافی برخوردار نیست و در انواع شیوه

تواند در نبود  اي از میزان کربن تولید شده براي تولید برق می ولی براي بدست آوردن گمانه
توان به ارقام حدسی میزان  و دقیق بکار برده شود. با یک ضرب و تقسیم ساده می مطالعات ریز

کربن تولید شده در اثر بکارگیري برق رسید. بر این اساس با توجه به اینکه میانگین مصرف برق 
میلیارد  3/19وات به ازاي هر نفر بوده که در مجموع حدود  313حدود  2010در سال  412جهان

ت) ساعت در سال گزارش شده میزان معادل کربن تولید شده براي تولید برق برابر مگاوات (پتا وا
  خواهد بود با:

  6/0×3/19× 1012= 11×1012=  کیلو کربن   11میلیارد تن کربن 

کند اگر  رسد بر اساس اصل بقاي انرژي به همان میزان انرژي تولید می وقتی این برق به مصرف می
میلیارد تن تولید کربن  22این انرژي را معادل رقم تولید کربن آن بگیریم در مجموع به عدد 

تن  میلیارد 7/42 به میزان 2010کشورهاي جهان در سال  Co2رسیم. میزان تولید گاز  ) می11+11(
ها است. به عبارت  % درصد آن ناشی از حیوانات و دام18از این رقم حدود  413گزارش شده است.

دیگر گرماي ایجاد شده با تولید و مصرف برق معادل بیش از نیمی از کل کربن تولید شده برآورد 
بزرگی را در این ارتباط اتالف انرژي در اثر انتقال نادیده گرفته شده که خود رقم بسیار  شود. می

 و ها موبایلهاي  دستگاه از نفر میلیاردها استفادهدهد. همچنین این موضوع عالوه بر  تشکیل می
 بار و تاثیر بر مخابراتی ارتباطات هاي آنتن هزارصدها  ایجاد و جهان در پارازیت و اي ماهواره

 جو و پایین سطوح در آنان پایداري و آلوده گازهاي کردن باردارو  آالینده گازهايالکتریکی 
                                                                                                                                                                                        

 یک جرم با جسمی به پیوسته اگر که است نیرویی مقدار نیوتون یک است و نیرو گیري اندازه واحد نیوتون 411
 نیروي که است کاري مقدار ژول یک .کند می حفظ را ثانیه مجذور بر متر یک شتاب جسم آن شود، وارد کیلوگرم

 در انرژي ژول یک با برابر و همچنین هر وات .دهد می انجام متر یک اندازه به جسم یک کردن جابجا در نیوتن یک
 ولت یک پتانسیل اختالف از یک آمپر گذر وات هر الکترومغناطیس است. در انرژي تولید یا مصرف ثانیه بیانگر هر

  شود. تعریف می
412 Country comparison: electricity - consumption. CIA. 2013 edgar FEO. Retrieved November 2014. 
413 Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) Version 2.0. (Washington, DC: World Resources 
Institute, 2014). World Resources Institute. Retrieved 2014-06-27. 



  اقتصاد اخالق در اسالم یعرفان یمبان    240

زیست محیطی بوده و مستقیماً در  مشکالت بزرگترین از خود کهست ا شهرها در گازها واماندگی
  گرم شدن زمین نیز دخیل است.

به عبارت دیگر مصرف برق و امواج الکترومغناطیس ناشی از آن عامل عمده در گرم شدن زمین 
دهد. لذا سیاستگزاریهاي کنترل دماي  شان میکه در قالب انتشار گاز کربن خود را نشود  میتلقی 

  زمین باید معطوف به تولید و مصرف برق گردد. 

  امواج الکترومغناطیس
را ا ارتعاش یلرزش  هر .است يانرژحامل  اًلباغ هکشود  میفته ط موج گیدر مح یآشفتگانتشار به 

 ارتعاشن یف نمود. ایتعر ثابت يا هرامون نقطیک حرکت به عقب و جلو پیتوان به صورت  یم
 یطیاز منبع در داخل مح زین موج يانرژ شود. می ندهکپرااغلب به صورت انتقال نوسانات در فضا 

باشد،  یسیناطالکترومغ يها دانیمدر  ین آشفتگید. اگر اگرد یم است منتشرکه آن را احاطه کرده 
   414نامند. یم یسیموج الکترومغناطآن را 

واحد  معموالً و است ض (دوره) در موجیاوج و حضک یا ی ین دو قله متوالیطول موج مسافت ب
تعداد انس کا فری بسامد شود. می استفاده نانومتراز س یف الکترومغناطیط ياست و برا متر طولآن 

با هرتز را و آن دهد  یانجام م )هیک ثانیدر مثال  يبرا(در واحد زمان موج است که  ییها دوره
ق یتمام امواج از طر .شوند یم فیعرموج تض یبا اوج و حضامواج متناوب  .ندینما یم يریگ اندازه

امواج  ي. انحنادنابی یر مییتغبر سر راه آن  ئک شی و با قرار گرفتنبرخورد با سطح منعکس کننده 
رشان متفاوت است و از برخورد دو موج یمختلف در مسر متقابل آنها در برابر موانع یمانند تاث

ا یانس کتر و فر وتاهکهرچه طول موج  415ند.یآ یبوجود م يدیجاد شده و امواج جدیتداخل امواج ا
گر یگردد. به عبارت د  یتر م زتر واضحیرات آن بر موجودات ریزان نفوذ و تأثیشتر باشد میبسآمد ب

                                                                                                                                                                                        
یک  است. امواج آبو  امواج زلزله، امواج صوتتر هستند، که مشهورترین آنها  مکانیکی امواجی ساده امواج 414

مشاهده نیز و بطور تجربی  بودهشود. این امواج چند بعدي  مکانیکی در میان هوا، مایعات و جامدات منتشر می موج
مکانیکی، بیشتر از امواج الکترومغناطیسی در موقع انتقال انرژي لرزشی یا ارتعاشی به  ءمنشا باامواج صوتی  شوند. می

 گردد. میباعث ایجاد مشخصات موجی خاص  ء تولیدکننده موجشوند. تفاوت منشا انرژي مکانیکی تبدیل می
415 French, A.P. (1971). Vibrations and Waves (M.I.T. Introductory physics series). Nelson Thornes. 
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ها و  بر سلول يانباریرند آثار زیگ یقرار م یمتر از نور مرئکشتر و یب يها فیه در طک ییها تابش
  آثار خاص خود را دارد. يا ف و هر نوع ذرهین موضوع در هر طیه اکذرات موجود در آنها دارند 

و  یسیمغناطو  یکیالکتر يها دهیپدکه به مطالعۀ  است کیزیفاز علم  يا س شاخهیالکترومغناط
ن یقوانتحت ک یک کالسیزیدر ف یسیالکترومغناط يها دهی. پد416پردازد ین دو با هم میارتباط ا
. کند یساطع م يژانر خود ه ماکسول هرذره باردار متحرك ازیطبق نظر .گردد یم یبررس ماکسول

 يها دانیابد و از می یاست که در فضا انتشار م موج ینوع 417یسیا موج الکترومغناطیتابش 
 يشرویگر و بر جهت پیکدیها در حال انتشار بر  دانین میاست. ا ساخته شده یسیمغناطو  یکیالکتر

  ستند.ه 418موج عمود

 يها دانیداد که مو نشان  را بدست آوردس یترومغناطکال موج معادالت 419ماکسولن بار ینخست
 گونه داشته باشند. سرعت انتشار امواج موج يتوانند رفتار یم یسیو مغناط یکیالکتر

طبق  باشد. یم یسیموج الکترومغناط ینوعز خود ین، و نور است سرعت نوربرابر با  یسیالکترومغناط
 د و برعکسنشو یم یسیمغناط يها دانیمجاد یر با زمان باعث ایمتغ یکیالکتر يها دانیم يه وینظر

 یسیدان مغناطیبسازد، م یسیدان مغناطیر میمتغ یکیدان الکتریک میاگر  یعنی. ز صادق استیآن ن
  .سازد یر میمتغ یکیدان الکتریز مین

                                                                                                                                                                                        
دار ماالرانی و محمد قوامی. موسسه  چنگ، دیوید کئون. الکترومغناطیس میدان و امواج. ترجمۀ پرویز جبه 416

  .. چاپ ششم1379انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. پاییز 
417 -  David J. Griffiths. Introduction to Electrodynamics (2nd Edition). Prentice Hall 1989. 

شود که داراي  ند. امواج عرضی به امواجی اطالق میگرد تقسیم می عرضیو  امواج طولیته ها به دو دس موج 418
ه در جریان اي از امواج هستندک ی عمود بر جهت انتشار موج باشند. مانند امواج طناب. امواج طولی دستهاتارتعاش

انتشار موج داراي نوسانات موازي هستند مانند بیشتر امواج صوتی. امواج الکترومغناطیسی از نوع امواج عرضی 
 هستند.

419 Ivan Tolstoy, James Clerk Maxwell, A Biography, Chicago: University of Chicago Press, 1983. 
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، ییویامواج رادشوند:  یخوانده م یگوناگون يها به نام بسامدشانبرحسب  یسیامواج الکترومغناط
ن ی. اپرتو گاماکس و ی، پرتو ا(ماورا بنفش) فرابنفش، یمرئ نور(مادون قرمز)،  فروسرخ، زموجیر

 و ممکن استز یندر خأل  یسیالکترومغناطامواج انتشار  اند. ش بسامد مرتب شدهیب افزایها به ترت نام
 یسیف امواج الکترومغناطیاز ط یفقط قسمت کوچکن امواج توسط چشم انسان یات یبازه قابل رو

س را یترومغناطکع امواج الیف وسیر طینمودار و جدول ز. باشد یم ینور مرئه ک دهد یل میرا تشک
  420:دهد ینشان م

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                        
420 http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radiation 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radiation
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  بسآمد  نام موج
  اشعه گاما

  ) HXکس سخت (یااشعه 
  ) SXکس نرم (یاشعه ا

  )EUVاشعه فرا بنفش دور (
  ) NUVک (یاشعه فرا بنفش نزد

  ینور مرئ
  )NIRک (یفروسرخ نزد

  )SIRموج کوتاه فروسرخ (
  )MIRموج متوسط فروسرخ (

  )HIRموج بلند فروسرخ (
  )FIRار دور (یفروسرخ بس

  زموج)ی) (رEHFبسامد مافوق باال (
  زموج)ی) (رSHFار باال (یبسامد بس

  زموج)ی) (رUHFبسامد فراباال (
  )VHFباال ( یلیبسامد خ

  )HFبسامد باال (
  )MFبسامد متوسط (

  )LFن (ییبسامد پا
  )VLFن (ییپا یلیبسامد خ

  )VFبسامد در حد صوت (
  ) ELFن (ییار پایبسامد بس

  اگزا هرتز 300اگزا هرتز تا  30از فرکانس 
  اگزا هرتز  30اگزا هرتز تا  3از فرکانس 
  اگزا هرتز  3پتا هرتز تا  30از فرکانس 
  پتا هرتز 33پتا هرتز تا  3از فرکانس 
  پتا هرتز 3ترا هرتز تا  750از فرکانس 
  ترا هرتز  750ترا هرتز تا  400از فرکانس 
  ترا هرتز  400ترا هرتز تا  214از فرکانس 
  ترا هرتز  214ترا هرتز تا  100از فرکانس 
  ترا هرتز 100ترا هرتز تا  5!37از فرکانس 
  ترا هرتز 5!37ترا هرتز تا  20از فرکانس 
  ترا هرتز  20گا هرتز تا یگ 300از فرکانس 
  گا هرتزیگ 300گا هرتز تا یگ 30از فرکانس 
  گا هرتزیگ 30گا هرتز تا یگ 3از فرکانس 
  گا هرتزیگ 3رتز تا مگا ه 300از فرکانس 
  مگا هرتز 300مگا هرتز تا  30از فرکانس 
  مگا هرتز 30مگا هرتز تا  3از فرکانس 
  مگا هرتز 3لو هرتز تا یک 300از فرکانس 
  لو هرتزیک 300لو هرتز تا یک 30از فرکانس 
  لو هرتزیک 30لو هرتز تا یک 3از فرکانس 
  لو هرتزیک 3هرتز تا  300از فرکانس 
  هرتز 300هرتز تا  30از فرکانس 

  .1018، اگزا: 1015، پتا: 1012، ترا: 109گا: ی، گ106، مگا: 103لو: کی

سیم ایجاد  و یک میدان الکتریکی اطراف مغناطیسی میدان سیم یک داخل در با جریان برق
 شدت. یابد  می از سیم کاهش مسافت به نسبت دوم مرتبه توان با مغناطیسی میدان شدت شود. می

 حدود فاصله در که گاوس است میلی 600 الی 300 حدود برق خطوط انتقال زیر مغناطیسی میدان
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الزم به ذکر است که  شدت این. است گاوس میلی 100 الی 10شدتی برابر  داراي سیم از متري 60
 برقی میدان خانگی لوازم است. تمامی گاوس میلی 450 در حدود زمین مغناطیسی میدان شدت

  .باشد  و بیشتر می گاوس میلی 50 الی 1 از ها  میدان این غالباً قدرت. کنند می ایجاد مغناطیسی

  

  هاي زنده آثار امواج الکترومغناطیس بر ارگانیسم

د. ینما یاهش راندمان مکز دچار یرفعال را نیغ يرویه نکفعال بل يرویس نه تنها نیترومغناطکامواج ال
د یماً تولین مستقیرا هم بطور ناخواسته و همچن یسیترومغناطکامواج ال یکیترکسات الیوسائل و تاس

از عوارض  ياریبه بس فصلن یادر  .بر انسان دارند يادیه صدمات و عوارض زکند ینما یو منتشر م
ار یج شدن بسیس با رایترومغناطکد انتشار امواج الیتشد. اشاره خواهیم کردن امواج یشناخته شده ا

است  یل از مباحث مهمیموبا يم و تلفنهایس یب يها و دستگاه يا فرستنده ماهواره يها اد دستگاهیز
همچنین مصرف برق به عنوان  هشدار داد. یزات بر جوامع انسانین تجهیاجانبی د به خطرات یه باک

هاي تولید امواج الکترومغناطیس از مسائل  منبع تولید امواج الکترومغناطیس به عنوان یکی از مؤلفه
و  زیستط یه محکابد ی ین موضوع آنقدر وسعت میدامنۀ ائز اهمیت در این موضوع است. حا

متر توجه که به آن ک يزیچ یرد. ولیگ یرا هم در بر مافراد جامعه  یو روانشناس یات روانیخصوص
 ها انسانمتنوع بر ابدان  یکیترکال يها ه همواره از دستگاهکاست  یامواج یطیشده است آثار مح

تشعشعات گردد.  منجر به اختالالت مختلف جسمی و روانی در افراد و نسل میتابد و  یم
ر یز تحت تأثیرا ن يه ذهن و هوش و روان وکفرد بل یجسم يباشد نه تنها قوا یس میترومغناطکال

امواج  یطید تشعشعات محیل تشدین برهه از زمان به دلین موضوع در ایت ایدهد. اهم یقرار م
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  مؤثر است.بر نسل بشر گر ید يتورهاکاز عوامل و فا ياریش از بسیب یکیترکس و الیترومغناطکال

. استفاده از وسائل هستند يجوامع امروز یطیمح يها یژگیاز وس یالکترومغناط يها و تابش دانهایم
بصورت  یسیمغناط يدانهای. مده باشندین پدیعمالً باعث شده تا افراد همواره در معرض ا یبرق
شوند. هر  یجاد میا یبرق يها ه دستگاهیبرق در حاشا مصرف ید یرو هنگام تولین ینامرئ يها انیجر

 يدانهایمقدرت  د.ینما ید میتول یکیو الکتر یسیدان مغناطیدهد م یکه برق را انتقال م یجسم
در هنگام عبور از اجسام از جمله  یکیالکتر يدانهایم. 421ابدی یش میش ولتاژ افزایبا افزا یکیالکتر

از اکثر  یسیمغناط يها دانیگر، مید ییاز سو یول شوند یف میبدن انسان تضع درختان، ساختمانها و
ار یبس يها وارهیتوانند از د یم یه حتکهستند  يقو ين امواج به قدریاز ا یبرخکنند.  یمواد عبور م

ل کینرم تش يها ه از بافتکنند؛ چه رسد به بدن موجودات زنده کهم عبور  يچند متر یم بتونیخض
 توانند یف هم باشند میضع یلیخ يرویبا ن ین تشعشعات اگر به طور مستمر و دائم حتیا 422اند. شده

 يدانهایو م یکیالکتر يدانهایشدت ما یقدرت  شوند.زنده در موجودات  یجاد اثرات منفیباعث ا
   423ابد.ی یمنبع، کاهش مش فاصله یبا افزا یسیمغناط

توان  یم یکیترکسات الیبه دو دسته از وسائل و تاس یسیترومغناطکدر ارتباط با منابع انتشار امواج ال
د و یها تول ن دستگاهیو ناخواسته از ا یه امواج بطور فرعکهستند  ییها اشاره نمود. دسته اول دستگاه

، يارکجوش يها دستگاه، یبرق يها و پرس ها اره ،برق يبرق، کابلها يموتورهاابد مانند ی یانتشار م
، ریثکو ت یکپ يها نیماشگرماساز و سرماساز،  يها ها، دستگاه هکها و پن فنها،  پمپها،  لیدر
 تورهای، مانیمارستانیا بی یاعم از خانگ نرهاکاس ،پگرهاار چیآن نظ یل جانبیو وسا یوتر شخصیامپک

 یتراش برق شیر رینظکوچک  یوسائل برق یحت یل برقیوسا ریساو خچال یون، یزی، تلویو فر برق
   .یمدادتراش برقو 

                                                                                                                                                                                        
شود. میدانهاي مغناطیسی برحسب واحد  شدت میدان الکتریکی برحسب ولت بر متر اندازه گیري مییا قدرت  421

  شوند. گیري می گوس یا تسال اندازه
. این استانداردها براي پرتوافکنی ه استطراحی شد IEEE و EMCSهاي  سازمانبه وسیله  استانداردهاي متعددي 422

  شود.  ها نیز استفاده می شوند. از این استانداردها براي طراحی آنتن حداکثر مجاز روي افراد استفاده می
http://www.emcs.org/  

  .یسی بر انسانمیدانهاي الکترومغناط تاثیر، زهره کسمائی 423

http://www.emcs.org/
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د و انتشار امواج یانجام عمل دستگاه اقدام به تول يماً برایمستق یکیترکال يها گر از دستگاهیدستۀ د
 ی، جاسوسی، هواشناسی، مخابراتیونیزیها اعم از تلو مثال ماهواره يند. براینما یم یسیترومغناطکال

، رادارها و یونیزیو تلو ییویراد يها برنامه يبر رو 424انداز تیپاراز يها دستگاه و یو نظام
و  ،رد، بلوتوثانفریا، ندینما یافت امواج اقدام به شنود میق ارسال و دریه از طرکشنود  يها دستگاه

 يم، فرهایس ینترنت بیا يها هکم، شبیس یل و بیو موبافرستنده  يها لکها و د ستگاهیا، لیموبا
 . باشند یها م ن دستگاهیااز جمله و و ... یروویکما

ن امواج یننده اکطع اس يها که توسط برج یسیامواج الکترومغناط انجام شده 425قاتیر اساس تحقب
ا ر شهد از گلها يآور کارگر که جمع يکند و زنبورها یزنبورها را فلج م يناوبر ابدی یانتشار م
مدت در ها  زنبور یجه باعث منقرض شدن کلونیو در نت کنند یبازگشت را گم مدهند، راه  یانجام م

% 70% و 60ب یا به ترتیکآمر یو شرق یدر حال حاضر سواحل غرب .دنشو یم متر از دو هفتهک
 ییها یبررس 426اند. از دست دادهس یامواج الکترو مغناطل انتشار یخود را به دل يت زنبورهایجمع

الت کراال هند انجام شد نشان یا یدر جنوب غرب زنبور عسل ت ماهواره و مرگیپارازه درباره اثر ک
  427.بوده استتلفن همراه  يها ها و آنتن ل نصب برجیدل بهت زنبورها یجمع یناگهان اهشکداد 

 یداخل ءبا منشا یسیترومغناطکو ال یکیترکال يدانهایو م ها انیزنده، جر يزمهایدرون تمام ارگان
ت ی، فعالی، عضالنیعصب يستمهایدر س یکیولوژیزینترل فکده یچیپ يسمهایانکدر مه کوجود دارد 

 یکیترکال يها دانیاز م یناش یامواج مصنوعم بافتها نقش دارند. لذا یامل و ترمکت و رشد و یسلول
                                                                                                                                                                                        

، سیم و دکلهاي فرستنده ارتباط بیهمراه  دکلهاي تلفن ،برجهاي مخابراتی ،دستگاههاي ارسال پارازیت محلی 424
که خطرات بسیار زیادي براي انسان و سایر  کنند بسیار باال ارسال می امواج الکترومغناطیس را با فرکانس و شدت

 . موجودات زنده به همراه دارند
425 http://www.buergerwelle.de/pdf/keepers_fear_mystery_bee_illness.htm  
426 http://scienceblogs.com/grrlscientist/2007/04/are_cell_phones_killing_bees.php 

 CCD )Colony عسل زنبور کلنی سندروم یا عسل زنبور جمعیت کاهش این پدیده تحت عنوان سندروم 427

Collapse Disorder( زنبورهاي است و شود کلنی نامیده می فروپاشی اختالل یا زنبورها عسل به معنی فرار زنبور 
 سال در را آمریکا عسل زنبوران درصد 35 حدود بیماري گردند. این نمی باز کندو به دیگر ، خروج از پس کارگر

  .است برده بین از 2008 و 2007 هاي
http://irbee.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-
%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-
%DA%A9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1-
%D8%B9%D8%B3%D9%84-ccd/  

http://www.buergerwelle.de/pdf/keepers_fear_mystery_bee_illness.htm
http://scienceblogs.com/grrlscientist/2007/04/are_cell_phones_killing_bees.php
http://irbee.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
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در  یلکها باعث اختالالت  دانین میا یعیطب يها انیبا تداخل با جر یسیترومغناطکال يها دانیو م
  .شوند یموجودات زنده م یکیولوژیب يستمهایس

زان و یه شدت و ضعف آنها بسته به مکر شده کس ذیترومغناطکاز تابش امواج ال ياریعوارض بس
ه سازمان بهداشت کنیرغم ایباشد. عل ین امواج میشدت تابش و مدت قرارگرفتن تحت تشعشعات ا

ش از یس بیترومغناطکخطرات تابش ال 429EMF یالملل نیقات پروژة بیج تحقینتا یط 428یجهان
ن یاز قرارگرفتن تحت تابش ا یرا ناش ياریبس يها يماریرده و بکاعالم  يرا جد 430ر مشخصیمقاد

ز اعالم یرا ن یمشخص ياز اثرات مخرب آن استانداردها يریجلوگ ين منظور برایامواج دانسته و بد
از تابش  یمواره عوارض و صدمات ناشه یو نظام یاسیو س يل منافع اقتصادیبه دل ی، ول431ردهک
صورت گرفته و هزاران مقاله  یعیار وسیقات بسینه تحقین زمیگردند. در ا ین امواج اغماض میا

ن امواج بر بدن انسان یر مخرب ایت از تأثیاکح یه همگکمنتشر شده  433و سایت 432تابکو  یعلم
  :434ر اشاره نمودیموارد زتوان به  ین عوارض میگوناگون دارند. از جملۀ ا يها وهیبه ش

 بدن يش دمایافزا  
 435 و نامنظمفشار خون باالد گردش خون و یش ضربان قلب، طپش قلب و تشدیافزا 
 436و خشکی و درد چشم د زودرسیو آب مروار د چشمیو تار شدن د یضعف و خستگ  

                                                                                                                                                                                        
428 http://www.who.int/peh-emf/en/  
http://www.who.int/peh-emf/research/health_risk_assess/en/index.html  
429 Electrical Hyper Sensitivity  
430 http://www.who.int/peh-emf/research/en/ 
https://apps.who.int/inf-fs/en/fact182.html  
431 http://www.who.int/peh-emf/standards/en/  
432 http://www.google.com/search?q=EMF-
radiation+project+of+the+World+Health+Organisation+(WHO)&hl=en&rlz=1I7GPCK_enIR296&pr
md=b&source=univ&tbs=bks:1&tbo=u&ei=NMP0S4XWA5b00gSvu6i9Cg&sa=X&oi=book_group&
ct=title&cad=bottom-3results&resnum=11&ved=0CEQQsAMwCg  
433 http://www.lessemf.com/emf-news.html  
434 http://www.medicalnewstoday.com/articles/30499.php  

شود، افزایش جریان خون است.  هاي مغناطیسی مطرح می هایی که در ارتباط با عملکرد میدان یکی از مکانیسم 435
ند. عبور امواج مغناطیسی یرگ میتحت تأثیر قرار اجزاي فلزي خون بر اثر مجاورت با میدان مغناطیسی بر جریان خون 

بر اثر این گرما، حرکت هموگلوبین در عروق . شود باعث ایجاد گرما میدر بدن ها و القاي جریانات ثانویه  از بافت
 یابد. و مقدار کلسیم و کلسترول خون کاهش می هخونی تسریع شد

هاي  ولمولکموجود زنده توسط حرکت  بافتاست که در آن  یگرمایشیکی از آثار تشعشعات مایکروویو اثرات  436
، گیرد در معرض امواج مایکروویو قرار میشود. وقتی فردي  که در میدان الکترومغناطیسی قرار دارند گرم می قطبی

← 

http://www.who.int/peh-emf/en/
http://www.who.int/peh-emf/research/health_risk_assess/en/index.html
http://www.who.int/peh-emf/research/en/
https://apps.who.int/inf-fs/en/fact182.html
http://www.who.int/peh-emf/standards/en/
http://www.google.com/search?q=EMF
http://www.lessemf.com/emf-news.html
http://www.medicalnewstoday.com/articles/30499.php
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 437تهوع  
 438تال) سریانه (پاریباالخص در منطقه آه سوزش پوست  
  عمومیسالت کو احساس ناخوشی 
 439یو تندخوئ يریناپذ تحمل 
 440افسردگی  
 و سردرد جهیسرگ  
 وزوز گوش  

                                                                                                                                                                                         ←  
آید. در این هنگام، جریان انتقال خون با بیشتر کردن جریان خون گرما را به جاهاي  اثرات گرمایشی در او بوجود می

هاي  چشم امواج بهساعته  2-3 تابش .تعدیل دما را ندارد فرآیندچشم این  قرنیه. اما کند میمنتشر بدن دیگر 
باعث  کند میدرجه سانتیگراد را تولید  40- 41که دماي موضعی  ASR 100-140 W/kgها در مقیاس  خرگوش
  است. مدن آب مروارید در آنها شدهبوجود آ

Wikipedia contributors, "Mobile phone radiation and health," Wikipedia, The Free Encyclopedia 
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobile_phone_radiation_and_health&oldid=222836463 

  بیشتر در زنان مشاهده شده است. 437
ترین شیار در سطح  سري و شیار مرکزي یعنی عمیق اي مغز، در نیمه خلفی باالي مخ، بین قطعه پس قطعه آهیانه 438

کرتکس قرار دارد. این قطعه مغز در قسمت قدامی و تحتانی شامل نواحی حس بدنی شماره یک و دو، نواحی 
شود. این  جزء قشر ارتباطی محسوب میدریافت حس ذائقه و احتماال حس دهلیزي و یک قطعه باقیمانده است که 

قطعه باقیمانده گذشته از همکاري با قشر ارتباطی سایر نواحی و انجام کارهاي عالی مغز، اعمالی را نیز به صورت 
   .82، چاپ چهارم، ص 1386شناسی فیزیولوژیک، تهران، سنجش،  دهد. باباپور، خیرالدین؛ روان اختصاصی انجام می

است. معظمی، داود؛ مقدمات  (Spatial Thought) تصاصی قطعه آهیانه، تفکر فضاییمهمترین کارکرد اخ
توان دریافت  اي را می کارکردهاي اختصاصی قطعه آهیانه .46، چاپ دوم، ص 1382نوروسایکولوژي، تهران، سمت، 

درد عمقی، (عضالنی، تاندومی، رباطی، مفصلی،  هاي عمقی دریافت حس، (لمس، درد و حرارت) هاي پوستی حس
ها براي  ایجاد هماهنگی در حرکت چشم، تفکر فضایی، دریافت حس دهلیزي، دریافت حس ذائقه، فشار و ارتعاش)

 Denial) پدیده انکار، اختالل حسیشامل  اي مغز ضایعات قطعه آهیانه .دانست تعقیب غیرارادي اشیاي متحرك

Phenomenon) ،ص اشیاء با لمس کردن اختالل در تفکر فضایی یا نارسایی در تشخی(Streognosis) ، اختالل در
اختالل در ، صرع کانونی، اشکالو کپی کردن اختالل در کشیدن ، اختالل در تشخیص محل تحریک، تمایز دو نقطه

 (آگنوزي انگشت) نوشتن، اختالل در محاسبه، اختالل در تشخیص چپ و راست و اختالل در شناخت انگشتان دست
  .اشدب و موارد دیگر می

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=36086 
439 http://www.yshield.co.uk/research.asp  
440 http://www.yshield.co.uk/research.asp  

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobile_phone_radiation_and_health
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=36086
http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://www.yshield.co.uk/research.asp
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 441 ارکهنگام  یخواب آلودگو  یو بدخواب یخوابیب 

  442خوابتعرق زیاد هنگام 
 یا اسپاسم عضالنی کرامپ  
 صل استون فقرات و مف يها ن مهرهیالتهاب بگردن،  و ها ستون فقرات و شانه یعضالن يدردها

 443خاصره لگن
 444دردهاي شکمی 
 نیتیه پشت ریو درد در ناح فشار در سینه 
 والر)ک(نوروماس یعضالن یعصب يستمهایاختالل در س  
 یلیو افت تحص يریادگیاهش قدرت ک 
  تمرکزضعف  
 مدت وتاهکاهش حافظه باالخص حافظه ک 
 445آلرژي 
 446بثورات پوستی، خشکی پوست 
 447ياختالل در بارورو  یاهش قدرت جنسک  
 448خون يها نیل پروتئکر شییتغ 

                                                                                                                                                                                        
میزان هورمون مالتونین (هورمون خواب) را که خواص ضد  یتحقیقات نشان داده است که امواج الکترومغناطیس 441

  گذارند. دهد؛ این امواج همچنین بر امواج مغزي نیز اثر می سرطانی دارد، کاهش می
442 http://www.yshield.co.uk/research.asp  
443 Ankylosing Spondylitis, http://www.irib.ir/health/html/Ankylosing-Spondylitis-830422.htm  

هاي لگن معموالً با انواع درد کمر مانند دیسک اشتباه گرفته  بیماري التهاب بین مهره هاي ستون فقرات و مفصل
ها از خواب با درد  بیمار شبو یابد  درد به علت این بیماري با استراحت بیشتر شده و با فعالیت کاهش می .شود می

هاي  مهرهدرد در کند. دیگر عالئم این بیماري درد کمر، لگن درد، درد پشت،  میحرکت  ه سختیشود و ب بیدار می
مچ و آرنج و پشت ناحیه ریه، تاري دید، قرمزي و التهاب چشم، دردهاي مفصلی و زانودرد درد در ، ستون فقرات

خانیات باعث تشدید این . استعمال دبه یک است نهنسبت ابتالي مردان به زنان حدود  باشد. میمتورم و دردناك 
  در این بیماري بسیار مؤثر است. التهابضد استفاده از داروهاي بیماري شده و 

444 http://www.yshield.co.uk/research.asp  
445 http://www.yshield.co.uk/research.asp  
446 http://www.yshield.co.uk/research.asp  
447 http://generalmedical.mihanblog.com/post/383  

هاي  تشعشعات موبایل بر روي صد گونه از پروتئین«اي و رادیویی در فنالند گزارش داد که  سازمان ایمنی هسته 448
← 

http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://www.irib.ir/health/html/Ankylosing-Spondylitis-830422.htm
http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://generalmedical.mihanblog.com/post/383
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  449یاختالالت سلول 
 450ش قند خونیافزا 
 و التهاب  تورم 
 451سرماخوردگی مزمن 
  هیلکورم و التهاب 
 سرطان غدد (سرطان خون) و  یلوسم) و ي(سرطان غدد لنفاو چون لنفوممختلف  يسرطانها

                                                                                                                                                                                         ←  
نتایج دیگري از دانشگاه » گذارد. هاي رشد یافته در آزمایشگاه که از خون شناور انسان گرفته شده است، اثر می سلول

 موجبار زیاد یکم بساه جذب تشعشعات در سطح پایین و با ترتأثیرات بیولوژیکی به وسیل دهد که نشان میواشنگتون 
ها و کاهش تقسیمات سلولی بعد از  سلول لها، افزایش انتشار کلسیم به داخ موجود در سلول DNAهایی به  آسیب

   ند.وش تابش می
Raymond S. Kasevich, CS medical technologies, IEE Spectrum, August 2004. 

دهد. غشاء  عرض امواج الکترومغناطیسی قرار بگیرند، در غشاء آنها تغییراتی رخ میموقتی سلولهاي بدن انسان در  449
هاي بسیار کوچک نانومتري است که از جنس مولکولهاي پروتئین هستند. فعالیتهاي سلولی شامل  سلول داراي دریچه

ها به صورت الکتریکی تحریک  . بعضی از این دریچهشوند ها انجام می ورود و خروج مواد از طریق این دریچه
توانند در بدن انسان میدانهاي الکتریکی تولید کنند. این میدانها  امواج الکترومغناطیسی می .شوند تا باز یا بسته شوند می

وضعیت  شوند. میدانهاي الکتریکی نیز هاي غشاء سلول تاثیر گذاشته و باعث تداخل در عملکرد آنها می روي دریچه
ها به اثبات رسیده  . تاثیر امواج تلفن همراه روي موجودات دیگر از جمله کرمتر شدت پایینبا مشابهی دارند؛ اما 

ها  تجمع پروتئین هاي خون است. دهد به دام افتادن پروتئین است. آنچه در تمامی انواع دردها به طور مشترك رخ می
هاي  شوند و ممکن است به سلول ها از تغذیه محروم می آیند، بعضی سلولشود. در این فر سبب التهاب و بروز درد می

هاي قلبی، فشار  که عفونت باکتریایی، آلرژي، بیماريبلشود  می تنها منجر به درد سالم نیز آسیب برسانند. این شرایط نه
ممکن است بر اثر فعالیت ها نیز  انسداد مویرگ کند. ی مانند سرطان را نیز تولید مییها خون، آرتریت یا بیماري

  هاي عصبی و احساس درد شود. هاي به دام افتاده باعث تحریک پایانه پروتئین
هاي  هاي الکترومغناطیسی با موج کوتاه، باعث ایجاد آسیب د که پالسکرریچارد آلبنز گزارش  1994در سال 
 د. نشو میدن در بهاي زنده  انفجارهاي ثانویه رادیویی در داخل بافتناشی از مکانیکی 

اند. ولی آثار گرمایشی این  اثرات غیرگرمایشی الکترومغناطیس در بهبود دیابت در موارد خاصی تأیید شده -  450
گردد. لذا بیمار  گردد عمالً منجر به نسوختن قند در سلول می ها می امواج به دلیل اینکه موجب گرم شدن سلول

ها و  سوزن شدن پا - بیماري دیابت نظیر عطش، خشکی زبان، سوزنهرچند دچار دیابت نشده ولی عوارضی مشابه 
% افزایش، در 10کند. افزایش دیابت در بسیاري از کشورها در سالهاي اخیر (براي مثال در چین  غیره را تجربه می

 باشد. % افزایش) از جمله موارد قابل طرح براي شروع مطالعات اپیدمولوژیک در این موضوع می14ایران 
451 http://www.yshield.co.uk/research.asp  

http://www.yshield.co.uk/research.asp
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  452نهیو سرطان س یبزاق
 453يمغز يومورهات  
 دیروئیت يارک مک 
 اهش قدک 
 454اهش طول عمرک 
 455یونی يها انیون جریمدوالس 

                                                                                                                                                                                        
بین شیوع سرطان مغز داري  معنیارتباط  حاکی از آن است که 1982اپیدمیولوژیستها از سال  مطالعات و آزمایشات 452

  . وجود دارداند  بوده یمغناطیسالکترو هاي که در معرض میدان يمرگ و میر افراد وو بیماري لوکمی 
Samuel Milham, Jr., Mortality in Workers Exposed to Electromagnetic Fields 
http://www.biomedsearch.com/attachments/00/04/08/54/4085433/envhper00445-0284.pdf  
http://yarchive.net/risks/rf_cancer_bs.html  
همچنین مطالعاتی در مورد ارتباط سرطان سینه و قرار داشتن در معرض میدان الکترومغناطیسی صورت گرفته است. 

 زنانو میر کارولیناي شمالی میزان مرگ انجام شده در در زنان رایج است. در تحقیقات و سرطان سینه در مردان نادر 
از زنانی بوده است که در بیشتر اند  ترومغناطیسی قرار داشتهدر اثر ابتال به سرطان سینه که در معرض میدانهاي الک

و کشورهاي دیگر انجام شده است نشان آمریکا اند. مطالعات دیگري که در ایاالت متحده  چنین مشاغلی کار نکرده
 قرار دارند با خطر قويالکترومغناطیسی  هاي کنند و در معرض میدان دهد که حتی زنانی که در خانه کار می می

  اند. پیشرفت سرطان سینه مواجه بوده
Charles Tomljanovic, Maxine Wright-Walters & Jules Stephensky, Anthropogenic Electromagnetic 
Fields and Cancer: A Perspective.  
http://www.piercelaw.edu/risk/vol8/summer/tomljan+.htm  

براي مطالعۀ علل مرگ در میان کارگران ایاالت آمریکا ایالت  16را از  یهای ، لومیس و ساویتز داده1990در سال  453
ن کارگرا«نمودند. آنها دریافتند که در مقایسه با سایر کارگران، افرادي که در گروه و تحلیل متحده گردآوري 

  اند.  هدسرطان مغز ش دچار ند بیشتروش طبقه بندي می» برقکار
یکی از مهمترین مطالعات انجام شده در مورد همبستگی بین سرطان و مواجهه با میدان مغناطیسی در گسترة وسیعی از 

ابی تماس صنایع توسط بیرجیتا فلودریوس محقق انستیتو ملی زندگی کاري سوئد انجام گرفت. این مطالعه شامل ارزی
شغل  169نفر را در  1600محیط کاري مختلف در سوئد انجام شد و بیش از  1015با میدانهاي الکترومغناطیس در 

میلی  2مواجهۀ متوسط در سال که  40گرفت. افزایش ریسک تومورهاي مغزي براي مردان زیر  می متفاوت دربر
 گزارش شد. دار بودند معنیگوسی با میدان مغناطیسی 

برق و  بودندفاقد برق که  دور افتاده کوهستانی اي مردم منطقه برايآلمان غربی دولت  میالدي 1950دهۀ در  454
 پس از یک دههداراي بیشترین طول عمر بودند، اما  ساکنین آنتلویزیون فراهم کرد. قبل از ورود برق به این منطقه، 

 .دچار کاهش عمر شدندها  نهاي ریوي، قلبی، کلیوي، اعصاب و انواع سرطا از بیماري بعد
455 Indira Nair, M. Granger Morgans, Keith Florig, Biological effects of power frequency electric and 
magnetic fields, may 1989. Department of Engineering and Public Policy, Carnegie Mellon 
← 

http://www.biomedsearch.com/attachments/00/04/08/54/4085433/envhper00445-0284.pdf
http://yarchive.net/risks/rf_cancer_bs.html
http://www.piercelaw.edu/risk/vol8/summer/tomljan+.htm
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 456یکیژنت یدگرگون  
 نیو سقط جن ینیجن يها بیآس  
 یونخ يتورهاکو فابات کیر ترییتغ  
 457مریآلزا 
 بخصوص هنگام خواب 458پرش عضالت یا فاسیکولیشن 
 459ریزش مو 
 460بی اشتهائی 

                                                                                                                                                                                         ←  
University. http://www.princeton.edu/~ota/disk1/1989/8905/8905.PDF  

زان یونیشوند. امواج  یم میتقس (Non-Ionizing)زان یونیو نا (Ionizing)زان یونیس به دو دسته یامواج الکترومغناط 456
و امواج این زه کنند. یونیرا خود ر یموجود در مس ياتمها توانند یکه دارند م يادیز يل انرژیبه دل )کس و گامایا(

 شوند میسلولها  DNAمنجر به آسیب زدن  کنند یجاد میکه ا یکیولوژیل اثرات بیبه دل فوق بنفش يپرتوهاهمچنین 
تنها چند اند. اما  قرن است که شناخته شدهیک ن آثار یا .دنکن یسرطانرا ا سلولها ید نن ببریو ممکن است آنها را از ب

تاثیرات بیولوژیکی شامل تغییراتی در اعمال سلولها و . اند شده ییزان شناسایونینا يدهه است که آثار مخرب پرتوها
شود. این قبیل مطالعات بر روي حیوانات  بافتها و تغییراتی در فعالیت مغز استخوان انسان و ضربان قلب می

بودن، فاصله نسج با  تابشاست. طول موج، مدت در معرض  گرفتهصورت آزمایشگاهی و حیوانات اهلی و نیز انسان 
 DNAموج در تکثیر سلولی و جزئیات تکثیر مورد بررسی قرار گرفته است و اختالل در تکثیر سلولی در مرحله 

  . از لحاظ علمی تأیید شده استسازي و افزایش بروز نقص مادرزادي و اختالل باروري و موتاسیونهاي مختلف 
کند و باعث ضعف تمرکز و اختالل در یادآوري خاطرات  سن بروز میم) در افراد Alzheimerري آلزایمر (بیما 457
کارگرانی که بیشتر  که دهد انجام گردید نشان می (آمریکا) در فنالند و کالیفرنیا 1995که در سال  اتیشود. مطالع می

به این نتیجه تحقیقات اند.  به این بیماري مبتال شده قرار گرفته بودند بیشتر یالکترومغناطیس هاي در معرض میدان
بیشتر در معرض میدانهاي که در دیگر صنایع  یناند که افراد شاغل در صنایع برق و تلفن نسبت به شاغل رسیده

  . اند بیشتر دچار این عارضه شده قرار دارند یالکترومغناطیس
Stephanie London et al., Exposure to Residential Electric and Magnetic Fields and Risk of Childhood 
Leukemia, 134 Am. J. Epidemiol. 923 (1991);  
Maria Feychting and Anders Ahlbom, Magnetic Fields and Cancer in Children Residing Near Swedish 
High Voltage Power Lines, 138 Am. 
J. Epidemiol. 467 (1993) and A. Fajardo-Gutierrez et. al., Close Residence to High Tension Electric 
Power Lines and Its Association with Leukemia in Children, 50 Boletin Medico del Hospital Infantil 
de Mexico 32. 
Electromagnetic Fields and Health Effects, A Review of Selected Studies,  
http://iaats.com/EMF%20Electromagnetic%20Fields%20and%20Health%20Effects.pdf  
458 Fasciculation 
459 http://www.yshield.co.uk/research.asp  
460 http://www.yshield.co.uk/research.asp  

http://www.princeton.edu/~ota/disk1/1989/8905/8905.PDF
http://iaats.com/EMF%20Electromagnetic%20Fields%20and%20Health%20Effects.pdf
http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://www.yshield.co.uk/research.asp
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 461نظمی قاعدگی بی  

هاي بنیادي هستند بیش از سایر سلولها تحت تأثیر  تر به سلول بطورکلی سلولهایی که ماهیتاً نزدیک
 از يا ژهیو يتهایات و قابلیخصوص يدارا يادیبن يسلولها 462گیرند. امواج الکترومغناطیس قرار می

را دارند. لذا گر ید يسلولها به بدیلت تیز قابلیمشابه و ن يسلولها دیو تول ییجمله خودنوزا
هاي مغز، تیروئید و برخی دیگر از غدد، اسپرماتوزوئید در مردان و تخمک یا اوول و جنین  سلول

و) یروویک(مازان یونیهاي  از تابش امواج الکترومغناطیس در طیف 463ها در زنان بیش از سایر سلول
   464بینند. آسیب می س و گاما)یک(ا زانیونیو نا

                                                                                                                                                                                        
461 http://www.yshield.co.uk/research.asp  

در فیزیک پزشکی در رشتۀ رادیوتراپی نیز از همین خاصیت براي کشتن سلولهاي نوزاي تومورهاي سرطانی از  462
  شود. طریق تحت تابش قراردادن تومور با پرتوهاي یونیزان (ایکس و گاما) استفاده می

American Society for Radiation Oncology    http://www.astro.org/  
شوند و در معرض تشعشعات الکترومغناطیسی هستند بیش از  تمام موارد فوق در افرادي که کمتر جابجا می 463

یا نشینند و  ها بصورت ثابت در پشت میز یا کامپیوتر می سایرین است. لذا کارمندان اداري و محصلین که مدت
باشند بیشتر از دیگران تحت تاثیر و نفوذ این امواج  هاي ثابت در یک محل مشغول کار می کارگرانی که با دستگاه

گیرند. همینطور است که در هنگام استراحت و خواب که حرکت فرد متوقف است میزان نفوذ و شدت اثر  قرار می
  امواج بیشتر است.

هاي مختلف تشعشع باید  سطوح فلزي مانع عبور امواج الکترومغناطیس هستند که البته نوع فلز و قطر آن در طیف 464
تر باشد مانع بهتري براي امواج با طول موج ریزتر  تر و متراکم هرچه جرم ملکولی فلز سنگینمد نظر قرار گیرد. 

نمایند ولی چنانچه یک الیه پوشش فلزي بر روي  می امواج الکترومغناطیس از دیوارها براحتی عبورخواهد بود. 
هاي فلزي نظیر  گردد. استفاده از الیه تواند مانع ورود این امواج به داخل ساختمان می دیوارها نصب شود می

هاي ساختمان و  هاي کامپوزیت یا ورق فلزي نظیر فویل آلومینیم در بیرون یا درون (یا حتی در داخل) دیوار پوشش
هاي گالوانیزه در سقف ساختمان موانعی براي ورود این امواج به  هاي با لفاف آلومینیوم یا ورق ه از ایزوگاماستفاد

توان آنها را از خارج و یا داخل  هاي مختلف وجود دارند که می داخل ساختمان است. صفحات کامپوزیت با طراحی
توان دیوارها را با آن اندود کرد. این  اند که می هاي خاصی نیز ابداع شده ساختمان بر دیوارها نصب نمود. رنگ

توانند بعنوان رنگ آستري  باشند و می ها خاصیت جلوگیري از عبور امواج را دارند. غالب این رنگها سیاه می رنگ
هاي دیواري مخصوص جلوگیري از ورود امواج  استفاده شوند و سپس رنگ دلخواه بر روي آن زده شود. کاغذ

هاي  هاي مربوط به شهر و شهرسازي و ساختمان در سرفصل گذاري جود دارد. موارد اخیر در سرمایهریزموج نیز و
  اقتصاد سبز قابل درج هستند.

http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://www.astro.org/


  اقتصاد اخالق در اسالم یعرفان یمبان    254

  آثار امواج الکترومغناطیس در طیف امواج نور 

رد کار بر عملکط یمح اتیخصوصه کن موضوع ثابت شده است یار اک یدر مباحث روانشناس
از عوامل مؤثر در  وه تابش نورینوع نور، ش، ییزان روشنایاز جمله م. دارد یبسزائ اتاثر ارک يروین

ل یدلاست.  سیترومغناطکال امواجاز  یفیر شد طکه ذکهمانطور نور شوند.  یشناخته م يور بهره
ه ک شده استمشخص  یکزی. در ف465طول موج آنها است مربوط به تفاوتنور گوناگون  يرنگها

 یا نور مرئی یسیترومغناطکامواج ال یه مرئیناح 466ستند.یس و نور از هم جدا نیته و مغناطیسیترکال
طول  يو دارا فرابنفش محصور شده است وفروسرخ  یتوسط نواح )467آنگستروم 7500-4000(

  468.باشند یو میروویکتر از امواج ما وتاهک يها موج

آثار گذارد.  یو اعصاب اثر م كو ادرا یینایر بینظ یانسان یکولوژیب يها ستمیاز س یامواج نور بخش
 یو حت یکپاراسمپاتو  یکسمپاتاعصاب  یکتحر و یستم عصبیبر س رنگهاو  469ها بو یکولوژیزیف

د یلذا با .ار استک يروین يور ن در حال حاضر از مباحث قابل قبول در بهرهیرکترشح غدد آندو
ا یاهش و کبر یروز آثار متفاوت ن مختلف و ساعات مختلف شبانهیسنه تابش نور در افراد با کگفت 

و بروز  اهش خطاکش و یافزاز، کتمر رییغتت نور بر یفکیت و یمکآنها دارد.  يور ش بهرهیافزا
ر رغبت به ییها، تغ ارگان یو شاداب یخستگو ار، کسرعت ر ییتغو  یتعادل روح جاد عدمیاحادثه و 

                                                                                                                                                                                        
طول  اهاي رادیویی ب و کیهانی تا موج Xطیف الکترومغناطیسی از پرتوهاي  هاي تمام طول موجخورشید، در  465

، بیشتر انرژي آن در حرارت دارد سانتیگراددرجه  6000چون سطح آنکند.. اما  تابش می بیشتر و متر 15هایی تا  موج
فرابنفش، مرئی و فروسرخ است. پرتوهاي فروسرخ خورشید براي ما منبع گرما بشمار یعنی هاي نسبتاً کوتاه  طول موج

  آیند. می
متوجه شد  ن زمان تالسگردد. در آ سال قبل از میالد بر می 600مشاهده معروف تالس در  مبدا علم الکتریسیته به 466

مشاهده این دیگر مبدا علم مغناطیس به  رباید. از طرف هاي کاغذ را می که یک تکه کهرباي مالش داده شده خرده
  کند.  گردد که سنگ ماگنتیت بطور طبیعی آهن را جذب می برمی

 شود. میمتر تعریف  10-10آنگستروم معادل  467
468 http://www.cph-theory.com  

ها بر زنان  ها و رنگ گذارند. آثار بو ها تأثیر می رمونوبر ترشح ه (Pheromones)ها  بوها از طریق انتشار فرمون 469
   کنند. ها را بیش از آقایان درك می ها ظرافت بیشتر از مردان است. براي این خانم

http://en.wikipedia.org/wiki/Pheromones 
http://en.wikipedia.org/wiki/Light_therapy  

http://www.cph-theory.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Pheromones
http://en.wikipedia.org/wiki/Light_therapy
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 دارد. اگر يا گر اثرات قابل مالحظهیموارد د ياریفرد و بس یو شاداب یر دقت، خستگییار، تغک
ز و کتمرا از یهمراه باشد و  یانناگهو د یرات شدییتغ ا بایو ند، کر ییشدت نور بطور مداوم تغ

را بر افراد مختلف خواهد  یدام اثرات خاصکبرخوردار باشد هر ارکط یدر مح یخاص یندگکپرا
 یخاص و متفاوت اتد اثرافرادام بر کرنگها هر  470گردند. یم يور ر بهرهییه منتج به تغکگذاشت 

اثربخش در ر یمتغ یکبه عنوان را ار کط یرنگ در محاثرات ار، ک یروانشناسن رو یاز اه ک دارند
نش کو وا یکاز تحر يعار يسترکمثال رنگ خا يدهد. برا یقرار منظر ار مد ک يروین يور بهره

در دهد.  یش میارمند را افزاکت یاهش فشار خون و تعداد تنفس حس امنک قیاز طر رهیت یاست. آب
 ه وادش دیت را افزایفعالو سطح زان دم و بازدم یو م هض را باال بردضربان نب سرخعوض رنگ 

در  وش دهد یرا افزا يور بهرهتواند  یار مکط ین رنگ در محی. ادینما ید میحس رقابت را تشد
انبساط  سببار تنش زدا و کط یدر مح زردرنگ  .ت شودیعصبد یمنجر به تشدت حاال یبعض
گردد  یسبب مار بنفش کط یز و هم آرام بخش است. محیجان انگیهم ه بنفش .گردد یمها  چهیماه

اه متوقف یرنگ سگردد.  یار مک يروین یتفاوت یبسبب  يا قهوهابد. ی یعملت ینیفرد عار کاف تا
  ار قابل توجهند. یبس يور ن مالحظات از لحاظ بهرهیا 471.فرد است تیننده فعالک

  هاي سیاستی توصیه
 يا فرستنده ماهواره يها دستگاه ادیار زیج شدن بسیس با رایترومغناطکد انتشار امواج الیده تشدیپد

ها را به  ستیدمولوژیتواند نظر اپ یه مکشده  یاز مباحث یکیل یموبا يم و تلفنهایس یب يها و دستگاه
ت یفاکقبل  يها قات دههیج تحقینتاشاید ند. کجلب  یزات بر جوامع انسانین تجهیخطرات ا

ن موضوع یقات انجام شده در ایند. تحقکس را نیترومغناطکاز تابش امواج ال یناش یالت فعلکمش
همۀ  و انسان و موجودات زنده دارند يها برا زموجیف رین امواج در طیانبار بودن ایت از زیاکح
ها  يماریاز ب يارین امواج عامل بسیه شدت و مدت تابش اکت از آن دارند یاکقات حین تحقیا

  472رد.ین نوع امواج صورت پذیا در مورد نحوه مهار یعیطلبد تا مطالعات وس یاست. لذا م
                                                                                                                                                                                        

  .انتشارات سیما ،). روانشناسی کار. تهران1378مرتضی ( ،مقدمی پور 470
  تهران : انتشارات رشد. ). روانشناسی صنعتی و سازمانی. ترجمه حسین شکرکن.1370( ،آبراهام ،کورمن

  انتشارات یادواره. ،روانشناختی و رنگها. ترجمه منیرو روانی پور. تهران ،)1381حمزه. ( ،گنجی 471
472 http://www.lessemf.com/faq-shie.html  

http://www.lessemf.com/faq-shie.html
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نند. کت یتبع یالملل نیب ياز مقررات و استانداردها یسیترومغناطکز ارسال امواج الکد مرایاب
 Wi-Fiم یس ینترنت بیو ا BTSل یموبا يلهاکم و دیس یب یزات مخابراتیها و تجه فرستنده يها لکد
ها بر  تیمنتقل شوند. ارسال پاراز یونکمس يها طیت فواصل استاندارد به خارج از محید با رعایبا

 يبرا یتیو امن یانتظام يها ه توسط دستگاهک ییها و تابش یوئیو راد یونیزیتلو يها امواج ماهواره
 یتیو امن ینظام يروهاید قطع گردند و اقدامات نیباشود  میده یخاص تاب يها شنود به محل

 یسیترومغناطکد امواج الیاقدام به تابش شده ک یجاسوس يها اربرد ماهوارهکمختلف در  يشورهاک
  محدود گردد.  یالملل نیق مجامع بیند از طرینما یم

و  EMF473ر ینظ یالملل نیب ياز مقررات و استانداردها یسیترومغناطکز ارسال امواج الکد تمام مرایبا
474IEEE  وITU-T475 و  یتیامن يروهایها و ن يالنترکم یس یب يها فرستنده يها لکنند. دکت یتبع

فرستنده امواج  يها لکو د BTSل یموبا يلهاکم و دیس یب یزات مخابراتیو تجه یو نظام یانتظام
ت فواصل استاندارد را یمنتقل و رعا یونکمس يها طید به خارج از محیبا Wi-Fiم یس ینترنت بیا

را ید قطع گردند زیبا یوئیو راد یونیزیتلو يها ها بر امواج ماهواره تین ارسال پارازیند. همچنیبنما
ن موضوع درباره یباشد. ا یم یونیزیتلو يها ها برابر امواج ماهواره ها ده تین نوع پارازیامواج ا

ده یخاص تاب يها شنود به محل يبرا یتیو امن یانتظامنظامی،  يها ه توسط دستگاهک ییها تابش
 يشورهاک یتیو امن ینظام يوهاریست اقدامات نیبا یز صادق است. مینها  و همچنین رادارشود  می

 یسیترومغناطکد امواج الیار شدیه اقدام به تابش بسک یجاسوس يها اربرد ماهوارهکمختلف در 
 یۀ جهانیو با طرح موضوع در سازمان ملل متحد و اتحاد یالملل نیق مجامع بیند از طرینما یم

  محدود گردد.  476(ITU)مخابرات 

 يها وهیباشد ش یتازه م يا دهیط پدیس در محیترومغناطکامواج الد تابش یه تشدکنیل ایهنوز به دل
ن یاز اثرات ا ياریه بسکنیمتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اکبا آن  یو مقابله طب یدرمان

ط یبدن و مح ياهش گرماکافتد لذا  یموج در بدن انسان اتفاق م یشیق اثر گرمایامواج از طر
در  یباعث التهابات مختلف یسیترومغناطکامواج ال یشیاهد. اثر گرماکن امواج بیتواند از اثرات ا یم

                                                                                                                                                                                        
473 http://www.who.int/peh-emf/standards/en/  
474 IEEE Electromagnetic Compatibility Standards. 
http://www.ieee.org/portal/innovate/products/standard/ieee_elect_comp.html  
475 Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) 
476 International Telecommunication Union 

http://www.who.int/peh-emf/standards/en/
http://www.ieee.org/portal/innovate/products/standard/ieee_elect_comp.html
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  د. ینه بعمل آین زمیدر ا کیقات پزشیه الزم است تحقکشود  میمختلف بدن  يها ارگان
  
  





  
  
  

  نهمفصل 
  
  

  بانکداري سبز و اقتصاد اخالق





  مقدمه 
هاي  دهی انتقال به اقتصاد سبز و تحقق زمینه براي توسعه و تعمیم معیارهاي بانکداري سبز و جهت

هاي  اي از استانداردها و دستورالعمل گذاري پایدار نیازمند مجموعه توسعه پایدار به مباحث سرمایه
سطح ملی هستیم  ها و موضوعات فوق در قالب مقررات الزم االجرا در مشخص در ارتباط با بخش

ها در چارچوب کلی  گذاري مجریان و بانک هاي سرمایه تا هنگام تخصیص منابع بانکی به پروژه
بینی  ها و مکانیزم تحقق این موارد در بانکداري راستین پیش مقررات مزبور عمل نمایند. سرفصل

هایی اختصاص  به طرح منابع مالی در اختیار خود راشوند تا  لزم میها م بانکشده که از این طریق 
در آنها بررسی و راه حل عملیاتی آن در مشخصی در ارتباط با اقتصاد سبز دهند که از قبل موارد 

   تا بدینوسیله از اسراف منابع جلوگیري شود. در نظر گرفته شده باشد نامه طرح

 از جلوگیري وهنحتر است به  با اشاره به آیات قرآن کریم و تأکید بر اینکه اسراف از ربا مذموم
هاي مطرح  پردازیم. شیوه می راستین بانکداري درهاي تأمین مالی پایدار  به شیوه بانکی منابع اسراف

 منابع بهتر تخصیص براي مواردي باشد. لذا شده در راستاي اقتصاد سبز و مشخصاً بانکداري سبز می
 اسالمی و انسانی دستورات از منتج و اخالق اقتصاد يها آموزه بر مبتنی کهگردد ذکر می بانکی
 بانکی تسهیالت اعطاي عملیات بر الزم مقررات و قوانین تصویب با موارد این رعایت چنانچه. است
 جلوگیري است اقتصاد در گذاري سرمایه ارکان از که بانکی منابع اسراف از توان می شود الزام
  .و زمینه حرکت به سمت اقتصاد سبز را فراهم نمود نمود

  بانکداري سبز 
پردازیم اسراف و تبذیر در  آنچه که در اینجا به آن می 477.بسیار زیاد استمنابع مصادیق اسراف 

                                                                                                                                                                                        
  متون زیر در این ارتباط هستند: 477

ش اصالح یننده)، مجموعه مقاالت هماکد یننده و تولکرفتار مصرف  ی(بررس بیژن بیدآباد، اسراف در اقتصاد اخالق
، تهران. 49- 76، صفحات 1388مرداد  4، ی، وزارت بازرگانیبازرگان يمصرف، موسسه مطالعات و پژوهشها يالگو

akhlagh.pdf-eghtesade-af/doc/esrbidabad.irhttp://www.  
  .61- 64، صفحات 94، شماره 1387و اقتصاد، مهر  کبیژن بیدآباد، اسراف و اقتصاد اخالق، ماهنامه بان

-63، صفحات 104، شماره 1388و اقتصاد، بهمن  کو اسراف در غذا. مجله بان یگرسنگ یده جهانیبیژن بیدآباد، پد
← 
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که عمده مباحث اقتصاد سبز و بانکداري سبز را تشکیل  استو تأمین مالی گذاري  حیطه سرمایه
گذاري منجر به عمر کم تأسیسات، تجهیزات،  . اگر به هر دلیلی تخصیص منابع به سرمایهدهد می

اي  اي گردد یا طراحی یا تولید آنها به گونه آالت یا به طور کلی کاالهایی سرمایه ساختمان، ماشین
ا هاي اقتصادي در ارتباط ب باشد که استهالك آنها زیاد باشد، یا باعث افزایش هزینه سایر بخش

ها،  همسوئی بکارگیري از محصوالت تولیدي آنها گردد یا عمالً تولیدات آنها باعث نضج نارسائی
روي در  ها گردد عمالً با زیاده ها، یا کاهش عمر انسان تخریب محیط زیست، افزایش بیماري

صاد اقتبا توجه به گستردگی موضوعات لذا ایم.  مصرف منابع موجبات اتالف منابع را فراهم آورده
هاي  هاي حمایتی براي انتقال به اقتصاد سبز از طریق اصالح رویه به بحث پیرامون روش جااینسبز 

  پردازیم.  می تحت عنوان بانکداري سبز و تأمین مالی پایدار 478تأمین مالی در بانکداري راستین

ه و جایگزینی اي کوتا گذاري عمالً عمر کاالي سرمایه هاي سرمایه در اثر اسراف منابع در فعالیت
 يشتریمنابع بافتد که این به موضوع به معنی اتالف منابع جامعه است و  سریعتر اتفاق می 479سرمایه

شتر براي منابع بوده و یب يگردد تا بازدهی بنگاه حفظ گردد. صرف منابع به معناي تقاضا یمصرف م
ها ضیق  گذاري گر سرمایهدهد و نتیجتاً زمینه را براي دی یش میمت منابع را در اقتصاد افزایق

 یانسان يروینماید. صرف منابع بیشتر به معنی بکارگیري عوامل تولید بیشتر و فراغت کمتر ن می
د یار گرفته، عوامل تولکب يشتریب یانسان يروید، نیتول يمترک ياالکخواهد شد. لذا در اقتصاد 

و رفاه  یارائکرود و نهایتاً  یباالتر ممت آنها یشتر و قید بیعوامل تول يصرف تولید، تقاضا يشتریب
هایی باشد که موجب تخریب  گذاري اگر حیطه بکارگیري منابع در سرمایه شود. میمتر کجامعه 

ها به درمان بیشتر شود  ها گردد یا سبب شود تا نیاز انسان محیط زیست و کاهش عمر متوسط انسان
  ت. اي دیگر تحقق یافته اس عمالً اسراف منابع به گونه

                                                                                                                                                                                         ←  
59 .gorosnegi.pdf-/doc/gorosnegi/padidehbidabad.irhttp://  
  توضیحات درباره بانکداري راستین در مجلدات زیر آمده است: 478

  .1394 پژوهان، نوین مؤسسه. نظري مباحث: اول جلد راستین، بانکداري بیدآباد، بیژن
  .1394 پژوهان، نوین مؤسسه. کاربردي مباحث: دوم جلد راستین، بانکداري بیدآباد، بیژن
 .1394 پژوهان، نوین مؤسسه. اجرایی مباحث: سوم جلد راستین، بانکداري بیدآباد، بیژن

479 Capital replacement 
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اقتصاد  يها شمریم که مبتنی بر آموزه مواردي را براي تخصیص بهتر منابع بانکی برمی فصلن یدر ا
اخالق و منتج از دستورات انسانی و اسالمی است. چنانچه رعایت این موارد با تصویب قوانین و 

نکی که از توان از اسراف منابع با مقررات الزم بر عملیات اعطاي تسهیالت بانکی الزام شود می
نامه  و آئینگذاري در اقتصاد است جلوگیري نمود. کلیات این موارد در الیحه  ارکان سرمایه

مطرح شده که عمالً براي اجرائی شدن آن پس از تصویب  480پیشنهادي بانکداري راستیناجرائی 
ت هاي اجرائی تخصصی دول هاي اجرایی آن توسط دستگاه نامه این الیحه باید مقررات و آئین

  تدوین و به تصویب مقامات ذیصالح برسد.

  تر از ربا اسراف مذموم

د از یبخور«فرماید:  قرآن کریم مینفی و مذمت اسراف و تبذیر در قرآن کریم صریح است. 
ه غضب من بر شما وارد شود و هر کد، ینکان نیم؛ و در آن طغیا ه به شما دادهک يا زهکیپا يهایروز

مانده  حق خویشاوند و مسکین و راه«می فرماید: و  481».ندک یم طسقوس غضبم بر او وارد شود، ک
را بده و اسراف و زیاده روي هم نکن چرا که اسراف کاران برادران شیاطینند و شیطان نسبت به 

و  483»میردک كمسرفان را هال«ر: ینظ یاتیم آیرکدر قرآن  482.»دگار خود کفران کردرپرو
ن اصحاب یهمانا مسرف«و  484»ندک یت نمیرا هداه مسرف دروغگو است ک یسکخداوند «

چ یاسراف است و خداوند به ه یلکر و بطور یبر تبذ یت الهیهمه داللت بر عدم رضا 485»آتشند
                                                                                                                                                                                        

  به متون زیر مراجعه شود: 480
 شفیعی، علیرضا حیدري، مریم پردل، اسکندر فرد، الهیاري محمود عبداللهی، سعید امیراستوار، آذرنگ بیدآباد، بیژن

  .1391 ایران، ملی بانک راستین، بانکداري قانونی الیحه پیشنویس پوربهروز، محمدعلی
 شفیعی، علیرضا حیدري، مریم پردل، اسکندر فرد، الهیاري محمود عبداللهی، سعید امیراستوار، آذرنگ بیدآباد، بیژن

 .1391 ایران، ملی بانک راستین، داريبانک اجرائی نامه آئین پیشنویس پوربهروز، محمدعلی
  ». فَـَقْد َهوى  َوَمْن َحيِْلْل َعَلْيِه َغَضيب  ُكُلوا ِمْن طَّيِباِت ما َرزَْقناُكْم َو ال َتْطَغْوا فيِه فَـَيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضيب. «81ه یسوره طه آ 481
ْر تـَْبذيراً َحقَُّه َو   َو آِت َذا اْلُقْرىب. «26-27ات یسوره االسرا، آ 482

ريَن كانُوا ِإْخواَن  اْلِمْسكَني َو اْبَن السَّبيِل َو ال تـَُبذِّ ِإنَّ اْلُمَبذِّ
  »الشَّياطِني َو كاَن الشَّْيطاُن ِلَربِِّه َكُفورا

  ».َوَأْهَلْكَنا اْلُمْسرِِفنيَ « ،9ه یاء آیسوره انب 483
َ َال يـَْهِدي َمْن ُهَو « 28ه یسوره غافر، آ 484 َّoُمْسِرٌف َكذَّابٌ ِإنَّ ا«. 
 ».َوَأنَّ اْلُمْسرِِفَني ُهْم َأْصَحاُب النَّارِ «، 43ه یسوره غافر آ 485
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  ز نفرموده است. ین عمل را تجویوجه ا

 شده استنازل ربا بارة م دریرکقرآن تر و بدتر است. در  باید اذعان داشت که اسراف از ربا مذموم
نشان یافرک يخوردند و ما برا یو اموال مردم را به باطل م ده بودند از آنش یگرفتند و نه یم ربا« :که

ضافۀ اه د ربا را بیمان آوردیه اک یسانک يا«فرماید:  و می 486»م.یا ردهکا یمه کیعذاب دردنا
ا یافران مهک يه براکد از آتش ید و بترسیه رستگار شوکد، باشد ید و از خدا بترسیمخور مضاعف

ه ک یسانک يا«فرماید:  و می 487».د.یحمت واقع شوره مورد کشد باد یشده خدا و رسول را فرمان بر
 ید پس جنگیردکو اگر ن د.ید اگر مؤمن هستیارذد و آنچه از ربا مانده واگید تقوا ورزیمان آوردیا

د و نه ینکنه ستم  اصل اموالتان،شماست  يد برایردکو اگر توبه  د،یا را خواسته غمبرشیاز خدا و پ
 يد برای، و چنانچه بدو ببخشدیبه او بده یتا فراخ دست یپس مهلت بود یو اگر تنگدست دینیستم بب

ام یزند (قیخ ینم يخورند به پا یه ربا مک یسانک«فرماید:  و می 488»د.یشما بهتر است اگر بدان
ه گفتند: کن به واسطه آن است ی، اشده استطان آشفته یشبا تماس با ه ک یسکنند) جز مانند ک ینم

از  يه پندکس ک، پس هرردهکالل و ربا را حرام حربا است و خدا داد و ستد را  ثلداد و ستد م
ه ک یسکار او با خداست و کاوست آنچه گذشته و  يبرا ،ستادیجانب پروردگارش به او آمد و باز ا

  .489»دانند.یه در آن جاوکاران آتش ینانند آبازگشت 

یر رباخوار مانند کسی که با شیطان تماس دارد معرفی شده است ولی در آیات مذکور در در آیه اخ
تر از  عمل اسراف مذموما این وصف باید گفت ب معرفی شده است. کار برادر شیاطین اسرافقبل 

کار مفسد فی االرض معرفی شده ولی رباخوار در مقام اعالن  ربا است. در آیات ذکر شده اسراف
                                                                                                                                                                                        

  ».امٰ يْ لِ أَ اgً ذَ عَ  مْ هُ نْـ مِ  ينَ رِ افِ كٰ لْ  لِ Oٰ دْ تَ عْ أَ  وَ  لِ اطِ ٱْلبٰ بِ  اسِ َأْمٰواَل ٱلنَّ  مْ هِ لِ كْ أَ وَ ُه نْ عَ  واْ هُ نُـ ْد قَ  وَ gٰ لرِّ ٱ مُ هِ ذِ خْ أَ وَ « .161ه یسوره نساء، آ 486
وا قُ تـَّ ٱ وَ  ونَ حُ لِ فْ تُـ  مْ كُ لَّ عَ لَ  -َ ٱوا قُ تـَّ ٱ وَ  ةً فَ عَ اضٰ افاً مُ عٰ ضْ أَ  gٰ لرِّ ٱوا لُ كُ وا ال;َْ نُ آمَ  ينَ ذِ لَّ ٱا هٰ يـُّ أَ  }ٰ . «130- 132ات یسوره آل عمران، آ 487
  ».ونَ محَُ رْ تُـ  مْ كُ لَّ عَ لَ  ولَ سُ لرَّ ٱ وَ  -َ ٱوا يعُ طِ أَ  وَ  ينَ رِ افِ كٰ لْ لِ  تْ دَّ عِ اُ  ٱلَِّيت ارَ لنَّ ٱ

 قِ ا بَ مَ  واْ رُ ذَ  وَ  -َ ٱ واْ قُ تـَّ ٱ واْ نُ لَّذيَن آمَ ٱ ا} ايـُّهَ « .278 - 280ات یسوره بقره، آ 488
َ
تُ إ ّرgِٰ لْ ٱ نَ مِ  ي وا ْأَذنُ وا فَ لُ عَ فْ تَـ  ملَْ  نْ إفَ  نيَ نِ مِ ؤْ مُ  مْ ن ُكنـْ

ُتْم فَـَلُكْم ُرُؤوُس أَ تُـ  نْ وإِ  هِ ولِ سُ رَ  وَ  -ِ ٱ نَ مِ  بٍ رْ ِحبَ  وا قُ دَّ صَ تَ  نْ أَ  وَ  ةٍ َمْيَسرَ  َيل إِ  ةٌ رَ ظِ نَ فَـ  ةٍ رَ سْ وعُ ذُ  انَ كٰ   نْ إِ  وَ  ونَ مُ لَ ظْ اتُ ٰـ و ل ونَ مُ لِ ظْ ا تَ لٰـ  مْ كُ الِ وٰ مْ بـْ
  ».ونَ مُ لَ عْ تَـ  مْ تُ نْـ كُ   نْ إِ  مْ كُ لَ  رٌ يْـ خَ 

ِ مَ لْ ٱ نَ مِ  انُ ٰـ يطلشَّ ٱ هُ طُ بَّ خَ تَ ي يَـ ذِ لَّ ٱ ومُ قُ ا يَـ مٰ ا كَ ٰـ لّ إ ونَ ومُ قُ ايَـ ٰـ  لgٰ لرِّ ٱ ونَ لُ كُ Pَْ  ينَ ذِ لَّ اَ « .275ه یسوره بقره، آ 489
ّ
ا منََّ إِ وا الُ قَ  مْ هُ نـَّ @َِ  كَ لِ ذٰ  س

 كَ ئِ لَ وْ أُ فَ  ادَ عَ  نْ مَ  وَ   هللاِ َيل إِ  هُ رُ مْ أَ و  فَ لَ ا سَ مَ  هُ لَ ي فَـ هَ تَـ انْـ فَ  هِ بِّ رَ  نْ مِ  ةٌ ظَ عِ وْ مُ  هُ ائَ ج نْ مَ  فَ gٰ لرِّ ٱ مَ رَّ حَ  وَ  عَ يْ بَـ لْ ٱ -ُ ٱ لَّ حَ أَ   وَ gٰ لرِّ ٱ لُ ثْ مِ  عُ يْ بَـ لْ ٱ
  ».ونَ دُ الِ ا خٰ يهَ فِ  مْ هُ ارِ لنَّ ٱ ابُ حَ صْ أ
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کار) نسبت به خداوند از قوه به فعل  جنگ با خداو و رسولش معرفی شده. مخالفت اولی (اسراف
ولی مخالفت دومی (رباخوار) هنوز گشته  و طبق آیه مذکور دیگر مشمول غضب الهیرسیده 

است. این مقایسه ذم بیشتر اسراف و تبذیر را در مقایسه جنگ به خدا فعلیت نیافته و در مقام اعالن 
  رساند.  ا رباخواري میب

اگر رباخوار اصل مال را دریافت دارد و اضافه بر آن را ببخشد معذور است ولی در مورد اسراف 
به عبارت دیگر در رود.  مال اسراف شده از بین می ،چنین چیزي مصداق ندارد زیرا با اسراف

لی در ربا اصل مال گردد و و از اختیار جامعه خارج میشود  میاسراف بخشی از اصل مال تلف 
همه این مقایسات داللت بر مذموم بودن ماند.  و همچنان در اختیار جامعه باقی میشود  میتلف ن

بیشتر اسراف و تبذیر نسبت به ربا است. از لحاظ حکمی نیز نتیجه ربا انتقال ناحق مال از یکی به 
است که دیگري هم که مخلوق دیگري است و مسلّم این انتقال بهتر از تباهی مال در اثر اسراف 

  اوست نتواند از آن بهره برد. 

  و منع اسراف  راستینبانکداري 
گذاري در  به منظور اصالح الگوي مصرف منابع و تولید محصول و سرمایه 490در بانکداري راستین

جهت منع اسراف و تبذیر و جلوگیري از اتالف منابع که تبعات زیانبار اقتصادي و اجتماعی آن 
شوند. چنانچه  ذیل میها مکلف به رعایت مفاد  وري، بانک بیش از ربا است و همچنین افزایش بهره

هاي عملیاتی و تسهیل ارائه خدمات بانکی به مشتریان خود اقدامات  هزینه ها در جهت کاهش بانک
تر  هاي خود عمالً شرایط بهتري را براي ارائه تسهیالت ارزان با کاهش هزینه ذیل را به عمل آورند
 :بوجود خواهند آورد

 هاي عملیاتی خود را مکانیزه کنند. سیستم -1
اتی با مهندسی مجدد فرآیندهاي عملیاتی جهت تقلیل هزینه عملیات و کاهش ریسک عملی -2

 خود را اقتصادي، امن و اصالح کنند.

                                                                                                                                                                                        
مستندات بانکداري  سازي بانکداري اسالمی. هاي عملیاتی بانکی به منظور پیاده حل بانکداري راستین: مجموعه راه 490

  قابل دسترس است. .bidabad.irhttp://wwwسایت  راستین در بخش بانکداري راستین وب



  اقتصاد اخالق در اسالم یعرفان یمبان    266

اهش تدریجی شعب فیزیکی و خرید خدمات متقابل بانکها از یکدیگر براي انجام امور ک -3
 رویه شعب. بانکی مشتریان و جلوگیري از تعدد و تراکم بی

هاي الزم  مازاد خود را با آموزشهاي خدماتی مالی، پرسنل  با ایجاد زمینه مناسب براي فعالیت -4
هاي خدمات بانکی مکمل از قبیل مشاغلی چون ارزیاب، ناظر (امین)، واسط،  به بخش

گر، سبدگردان، شرکت  گذاري، ارزشیاب، بازارگردان، ناشر، معامله کارگزار، مشاور سرمایه
ات مالی، بندي، موسسه پردازش اطالع گذاري، موسسه رتبه تأمین سرمایه، صندوق سرمایه

شیوه عملیاتی بانکداري مالی و غیره در راستاي  ITموسسه اعتبارسنجی، موسسه خدمات 
 منتقل کنند.راستین 

رعی دارند بانک مرکزي مها است تا موارد فوق را بدون الزام قانونی  هرچند به غبطه و صالح بانک
موارد فوق را تدوین و ه اجرایی نام آیینها بانک مرکزي الزم است تا  ولی براي تنظیم و ارشاد بانک

ها را موظف به رعایت موارد مذکور در  و بانکبه بانکها ابالغ پس از تصویب شوراي پول و اعتبار 
  .فوق نماید

  و تأمین مالی پایدار بانکداري راستین
است به دار یتوسعه پاها منطبق با اصول  تأمین مالی پایدار اصالح شیوه تخصیص منابع در بانک

بشر و همزمان حفظ  يازهایاستفاده و مصرف منابع جهت حصول ن يبرااست  ییالگوعبارت دیگر 
ه در کباشند بل ءبشر نه تنها در زمان حاضر قابل احصا يازهایه نک يا به گونهاست  یعیط طبیمح

مین ینده نامتنهیآ   . 491ن نمودیز بتوان آنها را تاً

گذاري پایدار صریحاً باید مواردي نظیر ساختمان و مسکن،  یههاي سرما در ارتباط با تکمیل سرفصل
آالت که از مباحث مهم تخصیص منابع بانکی در  ها، تأسیسات و ماشین ها، سازه زیرساخت

باشد را به مباحث فوق افزود. البته بسیاري از این موارد از طریق مباحث اقتصاد  ها می گذاري سرمایه
گردد که کلیت آن  . این موضوعات شامل موارد تأمین مالی پایدار میسبز به موارد فوق افزوده شده

                                                                                                                                                                                        
491 Report of the world commission on environment and development, United Nations General 
Assembly Resolution 42/187, 11 December 1987, retrieved: 2007-04-12.  
"Meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their 
own needs". 
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  شود. میکمتر در این عنوان در ادبیات اقتصادي مالحظه 

اي از  گذاري پایدار نیازمند مجموعه براي توسعه و تعمیم معیارهاي توسعه پایدار به مباحث سرمایه
ها و موضوعات فوق در سطح ملی  بخشهاي مشخص در ارتباط با  استانداردها و دستورالعمل

الرعایه نمود. این  گذاري آنها را الزم هستیم تا هنگام تخصیص و مصرف منابع بانکی براي سرمایه
بندي فوق در  گنجد. عالوه بر موضوعات و فصل موارد همگی در ذیل مبحث تأمین مالی پایدار می

اختصاص  493هایی ی در اختیار خود را به طرحمنابع مالشوند تا  لزم میها م بانک 492بانکداري راستین
در نظر گرفته شده  494نامه دهند که از قبل موارد زیر در آنها بررسی و راه حل عملیاتی آن در طرح

 : تا بدینوسیله از وجوه بسیاري از اسراف منابع جلوگیري شود باشد

 ع و مصرف شود.یگذاري، تولید، توز سرمایه يها نهیاهش هزکمنجر به  -1
 وري شود. به افزایش بهره منجر -2
 تر از استاندارد گردد.  هاي معیوب یا پایین خطوط تولید سبب ایجاد حداقل ضایعات و فرآورده -3
کیفیت محصوالت تولیدي طرح در سطحی باشد که دچار حداقل تباهی، دورریزي یا زبالگی  -4

 شود.
 گذاري طوالنی باشد. عمر بازدهی مفید سرمایه -5
 بادوام طوالنی باشد. نیمهعمر محصوالت بادوام و  -6

                                                                                                                                                                                        
  جزئیات موارد در سند ذیل آمده است: 492

 شفیعی، علیرضا حیدري، مریم پردل، اسکندر فرد، الهیاري محمود عبداللهی، سعید امیراستوار، بیژن بیدآباد، آذرنگ
 .1391 ایران، ملی راستین، بانک بانکداري قانونی الیحه پوربهروز، پیشنویس محمدعلی

هاي اقتصادي مجري است که تحت برنامه منسجم و مشخص، در زمان محدود و با کیفیت،  طرح: مجموعه فعالیت 493
شرایط و هزینه معین به قصد انتفاع براي تأمین مالی در قالب بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین به بانک ارائه 

 شود. می
ت الزم و مورد نیاز در خصوص مشخصات طرح پیشنهادي و اي است حاکی از مجموعه اطالعا نامه: نوشته طرح 494

هاي مختلف اقتصادي، فنی و مالی و مانند آن که توسط مجري تهیه و  ها و بررسی و توجیه طرح از جنبه بیانگر تحلیل
 شود و پس از به همراه اطالعات و مستندات و مجوزهاي قانونی الزم براي بررسی و اتخاذ تصمیم به بانک ارائه می

بانک سندي است که مفاد آن در هر صورت به  PLSبررسی و در صورت تصویب نهایی توسط واحد ارزیابی اداره 
 طرفیت مجري قابل استناد است. 
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 آالت طوالنی باشد. ها، تأسیسات و ماشین ها، سازه عمر ساختمان -7
شود تا توان حمل بار و تردد بیشتر  دوینسازي و حمل و نقل به نحوي ت استانداردهاي راه -8

 ها، تأسیسات و مستحدثات آنها طوالنی شود.  فراهم و عمر راه
آالت و محصوالت  ساختمان، تأسیسات، ماشین مالحظات مصرف بهینه انرژي و سوخت در -9

 رعایت شده باشد. 
 از فرسایش خاك کشاورزي جلوگیري کند.  - 10
 مرگ و میر را کاهش و سبب افزایش طول عمر انسان شود.  - 11
 هاي زیست محیطی گردد. سبب تولید پاك و کاهش آلودگی  - 12
 رعایت مالحظات تولید و مصرف پایدار را بنماید.  - 13
 اکولوژیک تولید صنعتی را بنماید.هاي  رعایت حلقه  - 14
 برداري ناصحیح معادن جلوگیري کند. از بهره  - 15
 گذاري از قبل بررسی و امکان آن در طراحی منظور شده باشد. نحوه ارتقاء سرمایه  - 16
بینی و اتخاذ  تمهیدات و تدابیر الزم براي مقابله با حوادث طبیعی در مرحله طراحی از قبل پیش  - 17

 شود.
 بع در اثر ترکیب نابهینه عوامل تولید جلوگیري کند.از اتالف منا  - 18
گذاري و محصول از هرگونه افساد  تمهیدات و تدابیر الزم براي حفظ و حفاظت از سرمایه  - 19

سریع یا تدریجی ناشی از عوامل محیطی از قبیل دما، حوادث طبیعی و عوارض جوي و 
بینی و  مواردي نظیر زنگ زدگی و خوردگی به دلیل رطوبت یا اسیدیته آب و هوا از قبل پیش

 اعمال شود.
هاي مکانیکی،  ها، قطعات و دستگاه ها، سیستم داردهاي یکسان اتصال ماشیناز استان  - 20

 هاي مختلف استفاده شود. الکترومکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی در دستگاه
طول عمر مفید هر قطعه یا محصول صنعتی فاسد نشدنی باید با تولید محصول اعالم گردد و  - 21

و چه غیر مستقیم) در قبال تضمین عمر مفید قطعه یا تولیدکننده در مقابل خریدار (چه مستقیم 
 محصول صنعتی تولیدي خود در طول دوره عمر مفید آن ضامن است.



 269  دگاه حکمتیعلم، اخالق، اقتصاد سبز از د یشناس روش

 495براي اینکه بتوان این مالحظات را اعمال نمود در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین
(PLS) ه شده است. در نامه هر طرح متفاوت از شیوه فعلی در نظر گرفت مراحل ارزیابی طرح

هاي متقاضیان تسهیالت اعتباري صوري است و هیچگونه تعهدي را به  نامه بانکداري فعلی طرح
 که است سندي نامه طرحنماید. در بانکداري راستین  متقاضی تسهیالت اعتباري بار نمی

 مفاد و دهد می قرار جامع بررسی مورد مالی و فنی اقتصادي، هاي جنبه از را طرح یک پذیري توجیه
هاي اقتصادي، فنی  جزئیات رئوس بررسی .است استناد قابل 496مجري طرفیت به صورت هر در آن

 تا است ملزم مجريباشد. در این روش  نامه اجرائی بانکداري راستین درج می و مالی طرح در آئین
 هايبرآورد و ها بینی پیش و محاسبات ارقام، و آمار اطالعات، بودن متعارف و دقت صحت، از

 با همراه را آنها صحت بر دال الزم مستندات و مدارك و باشد داشته اطمینان نامه طرح در مندرج
 مدیریت جهت اجرایی عملیات ریز زمانبندي برنامه داراي باید الزاماً نامه طرحو  کند ارائه نامه طرح
 مراحل تمام پایش براي نظارتی هاي برنامه و ها لیست چک ارزیاب آن با منطبق و باشد طرح کامل

 بایدنیز  هاي الزم أییدیهطرح ت مستندات و مداركهمراه . کند می تهیه را طرح فیزیکی پیشرفت

                                                                                                                                                                                        
گذاري و  گذاران در سود و زیان طرحهاي سرمایه : مشارکت سپرده)PLS(مشارکت در سود و زیان راستین  495

سازي بانکداري بدون ربا مبتنی بر اصول  هاي اقتصادي بر مبناي نرخ بازدهی حقیقی طرح و به منظور پیاده فعالیت
  اخالق اسالمی. 

گذار منابع  ف سپرده: واحدي است که به نمایندگی از طرPLSبانک در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین 
دهد و طبق قراردادهاي مشخص سود یا زیان حاصله،  گذار را به متقاضیان منابع اعتباري تخصیص می ایی سپرده سپرده

شود. بانک در ازاي دریافت حق الجعاله اقدام به ارائه خدمات مدیریت  گذار و بانک و مجري تقسیم می بین سپرده
گذاران را به درخواست ایشان در یکی از محصوالت بانکداري مشارکت  منابع سپردهگذاران نموده و  سرمایه به سپرده

گذاران گواهی راستین مربوط به نوع تأمین مالی  نماید و در عوض به سپرده گذاري می در سود و زیان راستین، سرمایه
گذار بوده و در این  سپرده گذار موظف به حفظ حقوق نماید. بانک به عنوان وکیل سپرده بکار گرفته شده تسلیم می

 راستا باید کلیه امکانات تخصصی خود را براي حفظ منافع وي بکار برد. 
نامه اقتصادي خود را به منظور تامین تمام یا بخشی از منابع مالی  مجري: شخصی است حقیقی یا حقوقی که طرح 496

کند و پس از اقدام بانک در  انک معرفی میمورد نیاز طرح در قالب بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین به ب
سازد. مجري عالوه بر اهلیت قانونی،  گذار مراحل اجراي طرح را تا پایان عملیاتی می جهت مشارکت وي با سپرده

 مالی، فنی و اجرایی باید از سایر امکانات و توانائیهاي الزم براي مشارکت و اجراي طرح برخوردار باشد.
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تا ارزیاب مطمئن گردد که موارد  شود تحویل 497ارزیابی واحد به مجري توسط نامه طرح همراه
اند. در بانکداري راستین پس از طی مراحل  فوق براي جلوگیري از اسراف منابع بانکی رعایت شده

بانک نظارت بر عملیات مجري را برعهده خواهد داشت  498نامه، واحد امین ارزیابی و تصویب طرح
نامه ملزم به تحمل  ري از مفاد طرحنامه عدول ننماید و در صورت عدول مج تا مجري از مفاد طرح

 و ابزار و ها تخصص و ها مهارت از شخصیتی برخوردار امین باشد. خسارات ناشی از آن می
تعریف شده است.  طرح بر نظارت براي الزم افزاري نرم و افزاري سخت امکانات و تجهیزات

 مقررات جهت از خصوص این در و داشته رأي استقالل اظهارنظر مقام درهر دو  امینارزیاب و 
ارزیاب  تقصیر از هرگاههستند و از سوي دیگر  بازخواست و تعرض از مصون استخدامی و اداري

   499.بود دنخواه مسئول د،نگرد محسوب آن مسبب امینارزیاب یا  که شود وارد خسارتی امینیا 

ها تدوین  همه بخشجزئیات عملیاتی و مقرراتی موارد جلوگیري از اسراف منابع بانکی هنوز براي 
بعضی از موارد جلوگیري از اسراف منابع مذکور در فوق را  500نشده است. گرچه برخی مقررات

گذاري و رعایت موارد فوق کافی نیست.  دهند ولی این موضوع هنوز از بعد سرمایه مد نظر قرار می
وزارت راه و  ،وزارت صنعت، معدن و تجارت هاي اجرائی نظیر براي رفع این معضل وزارتخانه

شهرسازي، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت نیرو، 
سازي انرژي و  سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان بهینه

ابع ی شدن موارد جلوگیري از اسراف مناجرای شوند تا مقررات الزم برايمکلف باید شهرداري 
                                                                                                                                                                                        

بانک که با بررسی توانائی و اهلیت مجري و طرحنامه، امکان اجراي  PLSدي است در اداره واحد ارزیابی: واح 497
 سنجد. طرح را می

را به نمایندگی از  PLSواحد امین: واحدي است که امور نظارتی فرآیندهاي مشارکت در سود و زیان راستین  498
هاي اعالم شده، نحوه  با برنامه طرف بانک در خصوص حسن اجراي طرح، کنترل عملیات اجرایی در مقایسه

تخصیص منابع و چگونگی مصرف بهینه آنها،... را با استفاده از شاخصهاي کلیدي و رسیدگی به صورتهاي مالی و 
 نظارت بر تحویل طرح به عهده دارد.

  جزئیات موارد در سند ذیل آمده است: 499
 شفیعی، علیرضا حیدري، مریم پردل، اسکندر فرد، الهیاري محمود عبداللهی، سعید امیراستوار، بیژن بیدآباد، آذرنگ

  .1391 ایران، ملی بانک راستین، بانکداري اجرائی نامه آئین پوربهروز، پیشنویس محمدعلی
 مجلس شوراي اسالمی. 23/4/1388مصوب وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی،  قانون افزایش بهره 500

 مجلس شوراي اسالمی. 4/12/1389، مصوب قانون اصالح الگوي مصرف انرژي
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را تدوین و پس از تصویب مراجع ذیصالح به واحدهاي تابعه و از طریق بانک مرکزي به  بانکی
تحقیقات و  ،وزارت علوماز طرفی با توجه به اهمیت موضوع الزم است تا  د.نها ابالغ کن بانک

 مواردها و موسسات آموزش عالی را با توجه به  فنآوري سرفصل امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه
ها و موسسات  به دانشگاه و در راستاي تحقق اقتصاد سبز تهیه و جلوگیري از اسراف منابع بانکی

  تابعه ابالغ نماید.
  
  





  
  
  

  دهمفصل 
  
  

  اي اخالق حرفه





  مقدمه 
اي از منظر اخالق اسالمی که  با اخالق حرفهاي از موازین و موارد مرتبط  این فصل به بیان مجموعه

تبلور بارزي در عرفان و تصوف اسالمی دارد اختصاص یافته است. در این راستا با استناد به متون 
پردازیم که  عرفاي عظام به مبانی رفتار مبتنی بر اخالق پسندیده در ارتباط و تعامل با دیگران می

ارشادات عرفان و تصوف اسالمی در زمینۀ اخالق است. حاکی از عمق بسیار دستورات اسالم و 
چارچوب کلی تعالیم عرفانی در ارتباط با اخالق اي  و اخالق حرفه ضمن اشاره به مبحث مسئولیت

گردد. این موارد شامل موارد  شود و موارد اخالقی متعدد در این رابطه بیان می اي ذکر می حرفه
  ت. عمومی و خاص و وظایف وجدانی فرد اس

پردازیم که تعالی اخالق در جامعه منوط به تربیت تک تک افراد است  در ادامه به این موضوع می
و تربیت اخالقی به نحو آموزش کالسیک مؤثّر نیست و باید به سبک تعلیم و درمانگري محقق 

معلّم و مربی اند. در این راستا بدواً احتیاج به  شود که عرفاي عظام همواره در این مسیر گام برداشته
اي است که بتواند افراد تحت تربیت خود را رشد دهد. وجوه این الزام از جهات عقلی و  تربیت شده

  شود. نقلی از منظر عرفان اسالمی ذکر می

نماید که مهمترین بناي اخالقی در هر فرد  غایت اعتالي اخالق در فرد و در جامعه هنگامی بروز می
دست نیافتنی است ولی هرچه به سمت آن مدینۀ فاضله هرچند این  ترجیح دیگران بر خود باشد.

حرکت کنیم مسلماً فرد از مواهب معنوي آن و جامعه از مواهب مادي و معنی آن برخوردار 
دارد و مجراي اصلی در این زمینه  اوخواهند شد. حصول این هدف در فرد منوط به سابقۀ تربیتی 

  وجدان خود شخص است.

اصوالً حب ذات از خواص همۀ انسانهاست و این پدیده نه که مذموم باشد بلکه براي حفظ و بقاي 
 بشر الزم است. آنچه که در این راستا مضرّ به حال فرد و مخلّ به حال جامعه است افراط در حب

ة شهویه و غضبیه همواره مالیم به خود را جذب و نام الیم را دفع ذات است. بشر با استفاده از دو قو
نماید. چنانچه جذب مالیم و دفع نامالیم به افراط گراید حقوق دیگران در جامعه مورد تعدي  می

  د. انجام به خود فرد و وابستگان وي در جامعه میتعدي شود. تفریط در این موضوع نیز  واقع می
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از آن پا  دیگران چنانچه در تعامل بانماید که فرد  حقوق با تعریف عدالت عمالً مرزي معین میعلم 
باید خسارات وارده را جبران یا به تناسب کیفر داده شود. به حقوق دیگران تعدي نمود و فراتر نهد 

ة قضاء است و مرز تشخیص قانون و  در مباحث حقوقی مرجع تشخیص این افراط و تفریط قو
ارد در قلمرو اخالق هم است. این موزده متّ تشخیص دهنده قاضی و زیان دیده شاکی و زیان
لق ن کیفر نشود متفاوت است و تا وقتی اخالق همانند حقوق متضم همچنان مستوجب کیفر سؤ خُ

لقمعین نیست. هرچند در موارد اخالقی جامعه از طریق افراد خود در واکنش به  عکس  سؤ خُ
از خود بروز می العمل خاص گیرد.  پیش میر یا بدرفتای نسبت به خاطی دهد و موضع رفتاري خاص  

تشخیص وجدان فرد خاطی و مرز مرجع ی اخالق تیلئومس در سؤ رفتار در قلمرو اخالق و عدول از
زده خود فرد و و  تشخیص معیارهاي اخالقی وي و تشخیص دهنده خود فرد خاطی و زیان

زیاد  دیده مظلومی بدون دسترسی به مجرایی براي تظلم است. موارد عدم رعایت اخالق بسیار زیان
   .رسد است و شرح هرکدام از موارد آن در چندین کتاب نیز به پایان نمی

  مسئولیت
تا حدودي از قلمرو حقوق پا فراتر گذاشته و به قلمرو اخالق وارد در حقوق  تیمسئولمبحث 

به و حقوق دیگران است و اشاره به قانون  ییپاسخگو يتعهد و التزام شخص براشود. مسئولیت  می
از  یضرر ناش نیاشود چه  گفته میوارد کرده  يگریکه به د يشخص بر رفع ضرر یقانونتعهد 

در قانون تحت عنوان اتالف و  تیشده باشد. موضوع مسئول منبعثاو  تیاز فعال ایو باشد ا ریتقص
ن یانوهم در قالب ق تیمسئول نیا. استشده ده ورآقانون مدنی  335تا  328در غالب مواد  بیتسب

  شود. ذکر می یو هم در قالب قانون مدن يفریک

در برابر فرد  شناخته شده و شود فرد مسئول يگریاز قانون اگر منجر به خسارت به شخص د تخطی
عبارت از  يقرارداد تیمسئولدر نوع  یقانون تیمسئولکند.  پیدا می یمدن تیمسئول دهیخسارت د

پیدا  مصداق وقتی يقهر تیمسئول. شود یم جادیا یقرارداد خصوصمفاد تخلف از  از ناشی تعهد
ی موجبات تضرّر به دیگري را فراهم سازد بدون اینکه قانون فهیو وظ فیکه نقض تکل دکن یم

دار  عهده ار يا فهیوظ گنجد یعنی فرد در این باب می» اهمال«باشد. مواردي نظیر  نیدر ب قراردادي
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شود که در تحقق  بوده که به آن عمل نکرده و لذا باعث خسارت بر دیگري شده است. بیان می
 يها جنبه یاخالق تیولئمسولی است، فرد  یعمدتاً ناظر به روابط اجتماع یحقوق تیلئومسجرم 

قرار دارد و سوء  تیقصد و ني بر اساس فریک تیمسؤول 501.شود یفرد را شامل م یزندگبسیاري از 
 یکه فعل او جرم تلق گردد یم مجازاتشود مستحق  میه دیگري ب انیزموجب که فاعل فعل وقتی 

آن عمل را ارتکاب  دیبا زین قانونشود و  تعریف می يمادي و صر معنواعنبا داشتن گردد. جرم 
   502مستوجب مجازات بداند.

غامض بودن مبحث مسئولیت در حقوق از این باب است که همواره در جامعه عمل یک فرد 
گذارد و این حیطه آنقدر وسیع  اي بر نتایج اعمال دیگران می خواسته یا ناخواسته تأثیرات عدیده

گیري نیست. زیرا از لحاظ اجتماعی همۀ افراد به یکدیگر مرتبط و نفع و ضرر  است که قابل اندازه
مند یا  شود و از افعال تک تک افراد جامعه دیگران نیز بهره ی موجب نفع یا ضرر دیگري مییک

شوند. بسیاري از این انتفاعات یا اضرار در متون حقوقی تعریف نشده یا غالباً قابل تعریف  متأثّر می
تند. و باشند و همگی در چارچوب قواعد اخالقی قابل بیان و به معیار وجدان قابل سنجش هس نمی

  وجدان نیز خود در افراد مختلف متفاوت و رویۀ مدون و ثابت ندارد. 

  اي اخالق حرفه
که رفتار شود  گفته می يسلوك بشر ياز اصول و استانداردها يا مجموعه به 503يا اخالق حرفه

 يها ردن حفظ و اشاعه ارزشکهدف آن محقق و  کند یم نییتعدر سازمان افراد و گروهها را 
صداقت در ارتباط با  یو انتظارات اجتماع يا اخالق حرفه یمبان و اخالقی در سازمان است.انسانی 

بیان شده و به  یت اجتماعیو احساس مسؤل يوفادارداري، برابري و انصاف و  ، امانتییو راستگو
شود.  تلقی می تیو مسئول فهینسبت به هر نوع کار، وظ يو وجدان کار یتعهد اخالقعنوان نوعی 

هستند به عنوان فرد  يباورهااز آن که مبتنی بر  یت ناشیمسئولو قانونمند بودن رفتار این ارتباط در 
                                                                                                                                                                                        

  .642حقوق. تهران: گنج دانش چاپ اول، ص  ينولوژیترم ،محمدجعفر ،يلنگرود يجعفر 501
 تیبر مسؤول دیبا تأک هیامام و فقه يفریمطلق از منظر حقوق ک تیمسؤول یبررس. مراد ،ی. عباسیمجتب پور،یجان 502

  .1382. 6زشک، مجلۀ فقه و حقوق اسالمی، شماره پ
503 Professional ethics 
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 زش،یانگ تیتقو و حیتصح يا اخالق حرفهمبحث هدف شوند. لذا  اصول اساسی موضوع بیان می
قصد  یهای اینجا فقط با ذکر سرفصل 504گردد. ذکر میتوان وتحول نگرش  شیارتقاء مهارت، افزا

  آن شود.براي هاي بعدي  ساز توسعه اي زمینه به تجمیع موضوع داریم تا به گونه

  اي تعالیم عرفانی و اخالق حرفه
هاي مختلف این  تعالیم عرفان اسالمی در باب اخالق و همچنین مستندات و مکتوبات در شاخه

یر نیست. فقط براي فتح باب اي از آنها در اینجا امکانپذ زمینه آنقدر زیاد است که حتّی ذکر خالصه
   شود. موضوع مواردي از کتب عرفاي اخیر ذکر می

مهمترین رت امیر (ع) به حسن (ع) را به عنوان نامۀ حضتوان  اي می حرفه تدوین موازین اخالقدر 
در آنچه  پنداربى یاى فرزند، خود را ترازو: «505فرمایند در این نامه می. مطرح نمود باباین در شعار 

و  ،بدار گران دوستیدارى براى د براى خود دوست مىکه گران است. پس آنچه یان تو و دیمکه 
به  نندکه بر تو ستم کخواهى  میه نکو همانگونه  پسند،گران میبر د پسندي یبر خود نمکه آنچه 

گران ین. آنچه از دکى یکگران نیبه د نندکى یکه به تو نکخواهى  میه کهمانگونه  .نکستم م یسک
ه از کرسد و خشنودت سازد، سزاوار است بآنچه از مردم به تو  قبیح بدار.ز یدارى از خود ن مى قبیح
که دانى مگوى، و آنچه  نمىرا که باشد آنچه  كدانى اند آنچه مىاگر ز به مردم همان رسد. یتو ن
ه خودپسندى، خالف راه صواب و آفت خرد کو بدان  مگوي.ز یند، تو نیگوبه به تو کپسندى  نمى

شتر یافتى، بیراه ش یخوبه قصد چون گران مباش. و ید جداروش، ولى گنکسخت بو  .است آدمى
  سراید: چکیدة مرقومۀ فوق را در بیت زیر میسعدي ». کنع وخششگاه پروردگارت یبه پ

  برادر من يبا کس مکن ا ي                  پسند یهر بد که به خود نم

                                                                                                                                                                                        
  .1382اي، نشر مجنون،  اخالق حرفه ،یکفرامرز قرامل 504
َنَك َو بـَْنيَ َغْريَِك؛ فََأْحِبْب ِلَغْريَِك َما حتُِبُّ ِلنَـْفِسك َو اْكرَ . 31نهج البالغه، نامۀ  505 ْه َلُه َما َتْكَرُه } بـَُينَّ اْجَعْل نـَْفَسَك ِميَزاOً ِفيَما بـَيـْ

َأْن ُحيَْسَن ِإَلْيَك، َو اْستَـْقِبْح ِمْن نـَْفِسَك َما َتْستَـْقِبُحُه ِمْن َغْريَِك، َو اْرَض َهلَا، َو َال َتْظِلْم َكَما َال حتُِبُّ َأْن ُتْظَلَم، َو َأْحِسْن َكَما حتُِبُّ 
اْعَلْم َأنَّ  ا َال حتُِبُّ َأْن يـَُقاَل َلَك. وَ ِمَن النَّاِس ِمبَا تـَْرَضاُه َهلُْم ِمْن نـَْفِسَك، َو َال تـَُقْل َما َال تـَْعَلُم َو ِإْن َقلَّ َما تـَْعَلُم َو َال تـَُقْل مَ 

ْعَجاَب ِضدُّ الصََّواِب َو آَفُة اْألَْلَباِب، فَاْسَع ِيف َكْدِحَك َو َال َتُكْن َخاِزOً ِلَغْريَِك، َو ِإَذا أَْنَت  ُهِديَت ِلَقْصِدَك َفُكْن َأْخَشَع َما اْإلِ
  .َتُكوُن ِلَرّبِك
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د آثار حق یه گذشت تمام خلق را باکه چنانکبدان« 506فرمایند: با خلق خدا می کان معامله سالیدر ب
حبِّ فۀ ید دوست داشت تا لطیموجودات را با یتمام َمْن َاَحبَّ َشيئًا َاَحبَّ آnرَهُ دانست و به مضمون : 

ت را یابد ایدر وجود خود ن کابد، و هرگاه سالیظهور  کاهللا در وجود سال یففه یا از لطین محب
دور و  کن دو از شأن سالیاء آثار خدا غافل؛ و ایفه بودن اشیا از لطید باشد یبهره با یحب خدا ب

ت را با همه معاشر يراه آخرت بنا کد بنده خدا و طالب و سالیوصف اصحاب غرور است. و با
ن در عرض و ناموس یانت روا ندارد و همچنیه در مال آنها خک ین معنیس بر امانت گذارد به اک

از آنها  یبیه اگر عکس نباشد بلکچیه يختن آبرویال ریه در خکآنها و در مجالس و اوصاف آنها 
ناموس خدا داند. ابد و ناموس آنها را یت یه در وصف ستّارکچنان - ب را بپوشاند یظاهر شود آن ع

ه از مجالس کر خود و امانتدار مجالس آنها باشد یانت روا ندارد نه از خود و نه از غیچوقت خیو ه
بت شود و اوصاف آنها یست و غیه خالف ستّارکند کار نکده باشد آشید پوشیه باکرا  يزیآنها چ

نت الزمه شفقت است ه اماکن است یانت شود و مجمل ایه خکرا به خالف آنچه هست ظاهر ندارد 
معامله با  يگر بنایند. و دکاگر شفقت بر خلق خدا را شخص موصوف شود خالف امانت نتواند 

ردار و احوال و اخالق خالف آنچه بر او هست کدر گفتار و رفتار و  یعنیخلق بر صدق گذارد 
ذب در آنها از ک هکات ینها ظاهر و باطنش موافق باشد مگر مواضع مستثنیه در همه اکاظهار ندارد 

ه باعث اصالح ک یه دروغکذب واجب مثل مقام اصالح که صدق حرام و کصدق بهتر است بل
ر یذب در غکه صدق در آن مقام از کدارد از صدق بل ين درجه برترین مسلمانان به چندیشود ب

مقام  ه دریو انس و الفت او، و مثل تق یموقع بدتر است، و مثل وعده دروغ دادن زن بجهت دلخوش
ش یه در پکاست  یسکه داخل جماعت آنها شود مثل ک یسکه که در خبر است کنیا یه؛ حتّیتق

مور به است و رفتار دروغکردن با خلق کامام در خون خود بغلطد، و مثل مدارا  يرو ست و در یه مأْ
َو د یاشرفته ب یآنها م يضهایادت مریعه د و بیه شما در جماعت آنها حاضر شوکار است یاخبار بس

بار کاء یه السالم از اوصیطالب عل ی. حضرت ابدارِِهْم ما ُدْمَت يف دارِِهْم َو َأرِضِهْم ما ُكْنَت يف َاْرِضِهمْ 
ه یاهللا عل یمرتبت صلّ یحضرت ختمه شد ب یت آن حضرت منتهیه رشته وصاکبود  یسیحضرت ع

ه ک یناره نگرفتکو از رفتار آنها  يردکآنها را سجده  ين بتهاکین چون مشریو آله، با وجود ا
َمَثُل أبيطاِلٍب كَمَثِل َاصحاِب الكهِف َاَسرُّواالمياَن َو َاظَهُروا الِشْرَك ه: کدرباره آن بزرگوار وارد شد 

                                                                                                                                                                                        
   .، تهرانقت، چاپ چهارمیت نامه، انتشارات حقیشاه، والیسلطانعل يحضرت حاج مالسلطانمحمد گناباد 506
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  ٥٠٧َفآ"ُهُم اoُ َاْجَرُهم َمرََّتِني.

در  یعنی ٥٠٨الَّراِس ِمَن اجلََسِد.اَلصَُّرب ِمَن اْالمياِن كه فرمودند: کمعاشرت بر صبر داشته باشد  يد بنایو با
ال یم، خیشخص نامال يبرا - ر خلق یه و چه سایردست باشند و چه همسایچه ز - معاشرت با خلق 

صبر و ه ه بکند بلکافات نکحدت و سوء خلق و شتم و ضرب مه افتد نامالئم آنها را ب یار اتّفاق میبس
ه کن است یهم كبعض سالّه نسبت ب gِحلََسَنِه السَّيَئةَ َو َيْدَرؤَن وجه یک ه کند کظ دفع یظم غک

هم ین علیو اخبار معصوم یات قرآنیه وجوه آکد دانسته شود ینند. و باکظ دفع یظم غه کم را بینامال
ده یوجوه مختلفه و اعتبارات عده درجات رجال و عباد به نسبت ب یالسالم و اعتبارات اخالق نفسان

ه ک َوَيْدَرُؤَن gِحلََسَنِه السَّيَئةَ ه که مباریمان آیاز اسالم و ا یصاحب درجه اول ياز براشود مثالً  یاعتبار م
افات کصدد م ه درکن است یند ایافات آرام نشکه بدون مکه نگذارد کند کت ینفس، او را اذ

ند و دست کظ یظم غکه کسر باشد یه مکرا  ند. و آنکت قصاص نیادتر از قدر جناین زکد لیبرآ
ف وجهه ه بکند کد صبر یاورد بایرون نیافات بکم لطَ َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن قوله: ه ر فرمود ببصه امر ب یاَ

ُكوا َأًذى َكِثريًا َوِإْن َتْصِربُوا َوتـَتَُّقوا فَِإنَّ َذِلَك مِ 
َ
ْبِلُكْم َوِمَن الَِّذيَن َأْشر  و آن ٥٠٩.ْن َعْزِم اْألُُمورِ ُأوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَ

س كسر و دل را پایردن مکه صبر کرا  كصفح و دل پاه ن باشد امر بکمم یداشتن از حقد بر م 
سکیدارد از  كه دل را پاکن است یأحسن درباره او اه داشتن نموده و دفع ب ه هم خود کء ینه م
س س ینکیدارد چر كه اگر دل را پاکء را آسوده دارد یآسوده باشد و هم م شود و م کء هم یدل م

د یوفاق مبدل شود و صادق آه وداد و شقاق به ن عناد بیشود و از طرف یل میما یآشته دل او هم ب
ه احسان کس ک آن يو از برا٥١٠فَِإَذا الَِّذي بـَْيَنَك َوبـَْيَنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َوِيلٌّ َمحِيمٌ ه فرمود: کۀ کۀ مباریآ
لطَف وجهه ه است باحسان فرموده ن باشد امر بکمم یسم يردن بسوک َواoُ ِحيبُّ ه فرمود: ک یأَ

ْبُتْم فـََعاِقُبوا ِمبِْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبهِ : قولهه ن چهار مرتبه اشاره فرمود بیاه و ب ٥١١املُحِسننيَ  به ، ٥١٢َوِإْن َعاقـَ
                                                                                                                                                                                        

کردند.  یساختند و اظهار شرك م یخود را پنهان م مانیکه ا یآن هنگامهمانا ابوطالب مثل اصحاب کهف بود  507
   .المجلس التاسع و الثمانون ،615ص الصدوق، یپس خداوند آنها را دو برابر اجر عطا فرمود. أمال

  .82البالغه، کلمات قصار، شماره  نهج. همچون سر است نسبت به بدن مانیصبرنسبت به ا 508
 كه به شرکسانى کتاب داده شده و از کش از شما به آنان یه پکسانى کو از . 186سورة آل عمران، آیۀ  509

  .ستا ارهاکى از عزم در کحاپی همانا د ییزگارى نماید و پرهینکد و اگر صبر ید شنیارى خواهیاند آزار بس دهییگرا
  .گردد  مىدل کیى دوستى یان او دشمنى است گویان تو و میه مکسى کآنگاه . 34سورة فصلت، آیۀ  510
  اران را دوست مى داردکوکیخدا ن. 93و سورة مائده آیۀ  118و  134سورة آل عمران، آیات  511
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د و یافات برآکه درصدد مکد است یه از شأن مؤمن بعکنیاه جهت اشاره به رد بکادا  کاَدات ش
د و ینکافات نکت میاده از قدر جناید زیافات آمدکمقام مه د و بیردکمان تجاوز یشما از شأن ااگر 

د بهتر ینکاد فرمود: اگر صبر یدات زکیتأه ه بک ٥١٣.َولَِئْن َصَربُْمتْ َهلَُو َخْريٌ ِللصَّاِبرِينَ ه فرمود: یدر آخر آ
ن و که و آله و فرمود تو صبر یاهللا عل یمحمد صلّه ص داد بیرا تخص ق امر خطابیطره است و بعد ب

ان وصف یگر در بیسه صنف ده گر اشاره فرمود بیۀ دیصبرت نخواهد بود مگر بواسطۀ خدا و در آ
أَلَّذيَن يـُْنِفُقوَن ِيف السَّراِء َو الضَّراِء َو اْلكاِظمني اْلَغْيَظ َواْلعاّفَني َعِن الّناِس َواoُ ُحيبُّ ه فرمود: کن یمتّق
ه باالتر از کنند بلکن يافات با احدکنند و مکظ یظم غکه کهستند  یسانکن یقمتّّ یعنی ٥١٤حِسنَني.املُ 
ردار و احسان کنند با بدکه احسان کن یه باالتر از اکردار بلکنه بدکیدارند از  كه دل را هم پاکن یا

رد و با یاو نگ يبده ب ند و او راکه از او عفو که از خداوند بخواهد کنیهم درجات دارد. اقلّ احسان ا
ه کن بنده خود گماشت یه خداوند غضب را بر اکبود  یجکو  يه البتّه در من بدکند کال یخود خ

ر و صالح من شده است پس خداوند او را یند پس سبب خکمن را راست  یجکمن را اصالح و 
 یو اظهار مهربان ينداو بخ يروه ه بکن آن است یرد؛ و باالتر از اینگ ين بدیا ند و برکهم اصالح 

ها یو از بد ند.کخداوند مرا خوب  یو بگوئ یبرآئ یه در مقام معذرت خواهکو باالتر از آن  ینک
ز یبه او دهد چ يزید چیه اگر باکن آنیندازد، باالتر از ایزحمت و عذاب نه ه امثال تو را بکوارهاند 

ه کد یدیشکاد زحمت یه شما زکش را ببوسد یش را ببوسد دست و پاید دست و پایدهد و اگر با
ات و اختالف آنها و اختالف یام و تفاوت آکد. و اختالف احیب نمودیتأد يش مرا قدرکنفس سر

ام عباد از تفاوت و اختالف احوال رجال و مراتب آنها است کات و اختالف اخبار در احیر آیتفاس
ن یو اختالف اخبار معصوم اتیر آیه و اختالف تفاسیام شرعکخبرها از منشاء اختالف اح یو ب
 یران و بعضیح ینند بعضک یات مشاهده میر آین اختالف را در اخبار و تفاسیهم السالم چون ایعل

شتر ینند و بکه یوجوهات فاسده توجه ه بکهه بلیر وجیوجوهات غه ب یاعتقاد آنها فاسد و بعض
همه ه م خدا نسبت بکه حکردند کن گمان یه چنکرا یخاطر صاحبان هوش شوند ز یشانیاسباب پر
ه داللت دارد بر ي کست. و اخباریم خدا نسبت به بندگان خدا نکست و اختالف در حیکیبندگان 

                                                                                                                                                                                         ←  
  .دید به عقوبت رسانیا ه مورد عقوبت قرار گرفتهکد همان گونه یردکو اگر عقوبت . 126سورة نحل، آیۀ  512
  .ان بهتر استیبایکد البته آن براى شینکو اگر صبر . 126سورة نحل، آیۀ  513
برند و از مردم در   نند و خشم خود را فرو مىکه در فراخى و تنگى انفاق مى کهمانان . 134سورة آل عمران، آیۀ  514
  .اران را دوست داردکوکگذرند و خداوند ن  مى
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م او اختالف نباشد و در قلب او دو علم که در حکاست  یسکم ست و عالیکیم خدا که حکنیا
 یکیهمه بندگان ه م خدا نسبت بکه حکاند  ردهکن یباشد حمل بر ا يگریمخالف د یکیه کنباشد 

ب حاذق حال هر یه مانند طبکاست  یسکه عالم کن است ین اخبار ایه منظور از اکاست و ندانستند 
 یعنیم او اختالف نباشد و در دل او دو علم نباشد کس در حکهر ه س بر او معلوم باشد و نسبت بک

رَدد نباشد  را نشناسد و در دل او دو  ضیه مرض مرکب نادان یا آن، مثل طبین است یم او اکه حکم
صور یعلم احتمال یعنیض، یمره ا سه علم باشد نسبت بیعلم  قه ک يو تَ ه احتمال دهد مرض مطبِ

ب حاذق یش در خون گرفتن است. و طبکه هالکا محرِقه یه عالجش خون گرفنن است کاست 
ه کگر باشند بلیدیکلف ه مخاکدا نخواهد شد ینۀ او پیبعد از شناختن مرض در عالج، دو علم در س

ه کس ک ن آنیب حاذق و همچنیش آن طبیخواهد بود در پ یکیروز  ض در آنیمر م آنکح
خواهد بود و در  یکام هر کاحه رت بیحال عباد داشته باشد و بصه رت بیا بصیباشد  یصاحب وح

 يبرا ه صبر ازکن است صبر و حلم نیه مخالف هم باشند. و همچکنه او دو علم نخواهد بود یس
صبر وادارد و ه د خود را بیلّف باکته ن بکر شود لیرون رود و متغّیه از نامالئم از جا بکست یسک

ه ه دل را بکند ک يه مراقب خود باشد و در هنگام نامالئم تواند خوددارکست یسک يحلم از برا
 ندازد. یاضطراب ن

ا یو  515،َوال َجتَسَُّسواه فرمود: کند کس نکه تجسس عورت کن است یگر از آداب معاشرت ایو د
بر او ظاهر شد  یسکاز  یبیند؛ اگر عک یسکب یه تجسس عکن نباشد یر اکچوقت در فیه هکنیا

رِ الهه او نتواند قرار دهد حواله ب يچ محمل برایند و اگر هکدا یاو پ يبرا یکمحمل ن د ند و از ک یقَ
 اورد و بر زبان آنیند و در خاطر نکب خالص یه خداوند آن بنده را از آن عکند کاو دعا  يبرا
بت او از یس مؤمن باشد غکبت است؛ و اگر آن یه غکاظهار ندارد  یسک ياورد و برایب را نیع

نه و دل را ید زبان و سیبا کسال -است  یت بزرگیاست و اگر مؤمن نباشد البتّه معص یاعظم معاص
در مسجد مرد  يه روزکه منقول است یعل د رحمه اهللایدارد. از حضرت جن كش پاین آالیاز ا

سب کن مرد صالح یه اگر اکرد بر خاطرش گذشت ک یان صفوف سؤال میه در مکد یرا د یصالح
                                                                                                                                                                                        

 بـَْعَض الظَّنِّ . 12سورة حجرات، آیۀ  515
ِإْمثٌ َوَال َجتَسَُّسوا َوَال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعًضا  َ} أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ

ًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتـَُّقوا اoََّ ِإنَّ اoََّ تـَوَّاٌب رَِحيٌم. ارى از ید از بسیا مان آوردهیه اکسانى کاى  َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن Pَُْكَل حلََْم َأِخيِه َميـْ
سى از شما کا یند آکبت بعضى نید و بعضى از شما غینکگمانها گناه است و جاسوسى م اى از ه پارهکد یزیگمانها بپره

  .ر مهربان استیپذ  ه خدا توبهکد ید از خدا بترسیراهت دارکاش را بخورد از آن   ه گوشت برادر مردهکدوست دارد 
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ه او را کاز او واقع شده  یتیه معصکاو را عارض شد، دانست  يدیرد بهتر بود؛ شب دردسر شدک یم
ه خود را از آن محفوظ کام  ردهکت یا چه معصیرد خداکاند؛ عرض  ردهکمبتال  ين دردسریبه چن

 يا ه تو گوشت فالن مرد صالح را خوردهکاو گفت ه ب یسکنم؟ شب در خواب کدارم و توبه 
  ت است. یمعص يه در خاطر آوردکاوردم؛ گفتند از تو همان یگفت من بر زبان ن

را یحضور، زاب و نه در یاورد نه در غیرا بر زبان ن یسکه بد کن است یگر از آداب معاشرت ایو د
د یاب آن مصنوع بر زبان آوردن بایا در غیا در حضور یخاطر آوردن ه مصنوع خدا را ب يه بدک

وه یه شک ینیب د از نظر صنعیه صفت شفقت با خلق خداست و باکرون رود یاز شأن خود ب کسال
باشد در را بر زبان آورد اگر از صاحبان حرمت  ب آنیبندگان خداست خارج شود؛ و اگر آنچه ع

رده و اگر مسلم و مؤمن باشد حرمتش و کبت او یاب غیحرمت او شده و در غ کحضور او هت
ند مگر ک يبت احدید غینبا که سالکشود  ینجا معلوم میدتر خواهد بود و از ایت او شدیمعص

 اب آن بدیزبان آوردن باشد در غه را ب یسکه بد کبت یه غکرا یه استثناء شده است زک یمواضع
ردن است و کزبان آوردن و بخاطر آوردن دارد و نظر شفقت برداشتن و مالحظه صنع نه را ب ریغ

با محارم بدتر  يه از زناکده است از زنا بدتر بلیه در اخبار رسکه البتّه چنانکبت مؤمن باشد یاگر غ
عبه کخانه با محارم در تحت  يعبه بدتر است از هفتاد زناکبا مادر در تحت خانه  يه از زناکاست بل

بت یغه ند بک یردن رجوع مکمانش یت ایثّیبت مؤمن از حیه غکن است یبدتر است و وجه آن ا
را یوند وجود او شده است زیه پکصاحب اوست  یوتکمان او صورت ملیفه ایمان او و لطیفه ایلط
ت یفعلهمان ه ه بر او شود راجع خواهد شد بکم کره اوست و هر حیت اخیفعلّ یوتکوند ملیه آن پک

ا در حضور بدتر از یاب یصاحبش باشد. و بهتان زدن بر مخلوق خدا در غ یوتکه صورت ملکره یاخ
ه بت راجع بیه مثل غک ه بهتان بر مؤمن باشدکاب و حضور خصوص یغ بد او را گفتن است در

ن ید مؤمنیبدتر است نبا یبت و تهمت مؤمن از تمام معاصیه غکصاحب مؤمن است؛ و از آنجا 
اعانت بر اثم و عدوان  یوجهه هم ب ه آنکا تهمت بندگان خدا شود یبت یه سبب غکنند ک يررفتا

وسته در یه پکفتد بلیت نیسبب آنها در معصه ب یسکه کن باشند یر اکوسته در فیه پکخواهد بود بل
زبان ه نظر آوردن و به صنع خدا را ب ه بدکبندگان خدا باشد. و از آنجا  یرخواهیمقام نُصح و خ
فه یجه دند بیگذشتند رس یم ین از جائییه السالم با حواریعل یسیست حضرت عیآوردن خوب ن
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ما اَْبيَض ه السالم فرمود: یعل یسی، حضرت ع516ما اَنَتَنهُ ن گفتند: ییه متعفّن شده بود حوارک یسگ
ه کرا ي زیچ آند یه شما چرا باکرد که یش تنبین فرمایاه ه السالم بیعل یسیحضرت ع 517َاْسنانَهُ 
از آن  یه ظهور بدبوئکرا ید زیبش دانستیاو عبه  د، چرا نسبتیدیده نقص فهمیخود سنجبه  نسبت

شد او  یه بعد از مردن متعفّن نمکبود  ین میه اگر آن سگ چنکمال اوست نه از نقص او کفه از یج
به  بد است و نسبتها  مشام شمابه  بد نسبت يه آن بوکگر آنیبود و د یناقص م یت سگیدر جسم
  ل: ین بوها است و نعم ما قیخوار بهتر فهیوانات جیمشام ح

  خطا پوشش باد كن بر نظر پایآفر            ر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت یپ

ه با او انصاف کنداشته باشد  يند و توقّع از احدکق انصاف رفتار یطره با خلق خدا ب کد سالیو با
ه مانند زنان کن است یو اول مرتبه انصاف ا -د یته انصاف دهد و انصاف نجووسید پیه باک -دهد 

ار کب یجلوه ندهد و اگر نتواند ع یکیر خود به نیو بد در نظر خود و در نظر غ یکار خود را از نک
ه تا کن صفت زنان است یه اکرا یندازد؛ زیر نیگردن غه ر و قصور خود را بیخود را بپوشاند تقص

ار خود کب یر خود جلوه دهند و اگر نتوانند عیبر خود و بر غ یکیار خود را به نکخواهند  یتوانند م
رون از انصاف است؛ یر نسبت دهند! و آن بیغه ار خود را بکب آن یرا بپوشانند تا توانند نقص و ع

اقع وسته موازنه با ویخود را پ یکار نکخود را مقصر داند و  یکار نکه در که انصاف آن است کبل
  د: یخدا ندهد، و نگوه را ناقص داند و نقص آن را نسبت ب رده و آنکشأنه  یتعال و خواست حقّ

  ر ده قضا راییتغ يپسند یگر تو نم

خود  يه بدکر هم ندهد بلینظر آورد و از نظر نپوشاند و نسبت بغه او را ب يار بد خود را هم بدکو 
ه خود را ب يه بدکنیه عالوه بر اکر. و مرتبۀ دوم آن است یغه ر را بیغ يخود نسبت دهد و بده را ب

ر معاشر، اگر یا غیا معاشر است یر یه غکرا یخود نسبت دهد زه ر را هم بیغ يخود نسبت دهد بد
ند و کن يو تند یز نرم شود و درشتیشفقت باشد آن معاشر نه ه بکرفق باشد بله انسان با معاشر خود ب

شر وجه باشد و اگر بددارد و دل بر  كاگر دل پا و  يو تند ياو مهربان دارد و در صورت با ب

                                                                                                                                                                                        
  است آن يچه بد بو - 516
  شید است دندانهایچه سف - 517
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ند کنقص خود حواله ه ند بکن بد یند و اگر با وجود اکند البتّه او بد نکمقابله  ینرمه ند بیخالف ب
ن بنده خود را یند اکمن را اصالح  يمال و ناهمواره کخواست نقص من ب یه چون خداوند مک

ند و اگر کدفع  ینرمه ضاً بیر معاشر باشد ایند؛ و اگر غکه من را اصالح کرد کمستحقّ سخّط خود 
ِاْدَفْع gِلَّيت ِهي َاْحَسْن  ه فرمود:کنم که چرا نتوانستم امتثال امر خدا کند کرد خود را مالمت کن

اهد خود را کاو ن ياصالح نشود و از بد ینرمه و اگر ب ٥١٨ .فَِأَذالَّذي بَيَنك َو بَيَنُه َعداَوٌه كأنٌَّه َويل َمحيمٌ 
تعب اندازد و ه ه خداوند بنده خود را بکنم کص خود را اصالح نتوانم یه چرا نقاکند کمالمت 

  ند. که من را اصالح کند کمستوجب سخّط خود 

س در معاشرت و در معامله و در مجادله و مخاصمه از حق که با همه کن است یخالصه انصاف ا
ر را منظور دارد چنانچه در ترازو یه از حقّ خود جانب غکر را نخواهد بلیو حق غخود بگذرد 

 يو چون از خود برا يریتر بگکطرف بار را سب يریبگ يزیخود چ يه چون براکردند کمستحب 
اند  صفت یه نتوانند انصاف دهند انثک. صنف اول يرین تر بگیطرف بار را سنگ یبده یر بخواهیغ

ه کاند و صنف سوم  صفت یر خنثیر را از غینند و گناه غیگناه خود را از خود به کو صنف دوم 
ه که و آله و سلّم است یعل یاند و محمد بن عبداهللا صلّ ر را بخود نسبت دهند داخل رجالیگناه غ

َم ِمْن َذْنِبَك َو : ِأOّ فـََتْحنا َلَك فـَْتحًا ُمبينًا لِيْغِفَرَلَك دیخداوند گناه امت را گناه او شمارد و بگو oُ ما تـََقدَّ
يُؤتـَْوَن ما آَتوا َو قـُُلوبـُُهم : ه فرمودکن فرقه است یر بذنب امت شده. و درباره ایه تفسک ٥١٩ما "ََخَّرَ 

وشند و در معامله با خلق یکه در عبادات بقدر وسع مکنیبا ا یعنی 520.َوِجَلٌه اَنـَُّهْم ِايل َرWِّْم راِجُعونَ 
ه کاند  ن درخوفیشند با وجود اکه بار خلق را خود بکنند بلکتوانند بار خود را بار خلق نه یکبقدر

ه کرد. و گفته شده است کخدا چه خواهند  ياند و وقت رجوع بسو ردهکاند ن آنچه از آنها خواسته
ف رود اگر چه در انصاف یده حیچ آفریه از طرف او بر هکه روا نداشته باشد کانصاف آن است 

َاِالْنصاُف َاْن َترضي ِلَغْريَِك ما تـَْرضي ه: کار است یان دوست و نقصان عزّت باشد؛ و در اخبار بسین زداد

                                                                                                                                                                                        
  .گردد  دل مىکیى دوستى یان او دشمنى است گویان تو و میه مک سىکآنگاه ن کدفع . 34سورة فصلت، آیۀ  518
نده تو یتا خداوند از گناه گذشته و آ. روزى درخشانىیم پیدیروزى بخشیما تو را پ. 1- 2سورة فتح، آیات  519

  .درگذرد
پروردگارشان ه به سوى کشان ترسان است یه دلهاکیدهند در حال آنچه را دادند مى. 60سورة مؤمنون، آیۀ  520

  .بازخواهند گشت
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  ل: یو قد ق 521؛لَِنْفِسكَ َو َتْكَرُه َلُه لَِنفِسك

  در قعود و در سجود يه عمرکبه             د در وجود یگر ز تو انصاف آ

 یکو بد خود را در نظر آورد و آنها را ن یکاعمال نه ک یسکن خلق خدا است یو از جمله بدتر
َكما قاَل اoُ نند، کشمارند و او را بر آنها مدح  یکگران هم آنها را نیه دکه دوست دارد کشمارد بل

يـَْفَعُلوا َفَال َحتَْسَبنَُّهْم ِمبََفازٍَة ِمَن َال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن يـَْفَرُحوَن ِمبَا أَتـَْوا َوحيُِبُّوَن َأْن ُحيَْمُدوا ِمبَا ملَْ : و تَباَرك َو َتعايل
َو ملَْ يـَْفَعلوها   ست:یه خدا خواسته است نکنند چنانک یع آنچه میجم یعنی 522.اْلَعَذاِب َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

  كما اََمَر اoُ َو حيُِبُّوَن َاْن ُحيَْمُدوا َعَليها.

ه تو را بر اعمالت مدح ک يل داریه مک ینی، بوسته مراقب خود باش اگر در خودیز من پیپس عز
ه و آله یاهللا عل یصلّ يمقام محمده ه تا بکنیجهت اه ن فرقه؛ بیه داخل همکن کخو  ةنند چارک

بود داخل  ی، پس خواهَوملَْ تـَْفَعلها َكما اُِمْرَت Wِااند نخواهد بود:  ه خواستهکچنان ینکده هر چه ینرس
  َواoُ املَُوفُِّق َو املُعني.. یزن صفت باش رون ویه از انصاف بکن فرقه یهم

ه کاتعاب تن و اتالف مال باشد ه خلق رساند اگر چه به د راحت بیه تا بتواند بنده خدا باکگر آنیو د
ست ین نداشته باشد مسلم نیاهتمام به امور مسلم ند وکه صبح ک یسکه کار وارد است یدر اخبار بس

خلق خدا. و ه ن شما است بیتر خدا نفع رساننده ين شما بسویه محبوبترکن است یگر ایو در اخبار د
ه ن آنها است بیتر رساننده خدا نفع ين خلق بسویند، محبوبتریال خدایه خلق عکگر است یدر خبر د

دخال سرور در قلب مومن داللت دارد بر ي کاریال او. و اخبار بسیع ه وارد شده است در مدح ا
ردن من کمن مسرور ؤردن مکه فرمود مسرور ک يخلق خدا مثل اخبار نبو هدن بیمدح نفع رسان

ه عبادت کنیه داللت دارد بر اي کردن خدا است. و مثل اخبارکردن من مسرور کاست و مسرور 
من و ؤخدا از ادخال سرور در قلب م يتر باشد بسو ه دوستي کزیچه رده نشده است خداوند بک

ام و  آنها واگذاشتهه ه بهشت را بکاست  یه من را بندگانک یتعال ه فرمود حقکه یمثل اخبار قدس
ه ي کن اخبارینند و همچنکمن داخل ؤه سرور بر مکهستند  یسانکام و آنها  م قرار دادهکآنها را حا

                                                                                                                                                                                        
  داري. انصاف آن است که رضایت دهی بر غیر خودآنچه بر خودت راضی هستی و آن را بر خودت کراهت می 521
نند و دوست دارند به آنچه ک اند شادمانى مى ردهکه بدانچه کسانى کالبته گمان مبر . 188، آیۀ آل عمرانسورة  522

  .خواهند داشت كه براى آنان نجاتى از عذاب است عذابى دردناکقطعا گمان مبر رند یش قرار گیاند مورد ستا ردهکن
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ه ي کمن و اخبارؤدر حاجت م یه در بابت اجر سعي کمن و اخبارؤحاجت م يدر باب ثواب قضا
دن به بندگان یه راحت رسانکنیرد است تمام آنها داللت دارد بر امن واؤرب مکدر باب حسن دفع 

حضرت  ه آنکت شده است یه السالم روایعل یحضرت موسه ن است. و نسبت بیقیار صدکخدا 
ند آن یه به بکحضرت از عقب رفت  رود، آن یدر دهن گرفته و م يارکه ران شکد یرا دي ریش
ر ین شیار را اکار افتاده است و ران شکف از یضع یروباه 523یالکنار که در کد یند؛ دک یر چه میش

وان یح يگر و برایوان دیر حکوان درنده در فیه حکنیرد از اکش آن روباه انداخت! تعجب یدر پ
و بر  ینکدا یه پکر باش ین شیمثل ا یموس يه اکشد به آن حضرت  یرد؛ وحکف خدمت یضع

  . ینکضعفاء بذل 

دن تو یاز د یسکه هر ک ینه صاف و لب خندان باشیگشاده و س يبا روس کد با همه یه باکگر آنید
ر یشه از قصور و تقصیه همکنین ایدر ع یعنی 524.ُبشُرُه يف َوجِهِه َو ُحزنُُه يف َقلِبهِ ه مؤمن کمنبسط شود 

من و چه ؤافر و چه مکباشد، در مالقات با بندگان خدا چه  یار خدا دلتنگ و محزون مکخود در 
شریه منافق باموافق و چ جه باشد  د با ب دن یه مردم از دکاست  یسکن خلق خدا یه از جمله بدترکو

  » دن او خوشنود شوند.یاست که مردم از د یسکن خلق خدا یر شوند و از جمله محبوبتریاو دلگ

 ا و آخرت داندیدن یتکبر یرا مورث ب اب آنکاز خود دور دارد و ارت کد سالیان آنچه بایدر ب
ب کچوجه مرتهی اند بهردهک یعت مطهره نهیه در شرکه آنچه را کد مراقب باشد یبا« 525فرمایند: می

ه از کشده است ربا است  یه نهکه از جمله آنها ک - یراهتک یو چه نه یمیتحر یچه نه - نشود 
ده هم شده یبر آن شده است و د يویدن یتکبر یو ب يد عذاب اخرویبائر شمرده شده است و توعک

وار  یاند و چه الابالصورت شرع درآوردهه اند چه بار شدهکن یب اکانه مرتکبا یه بکه آنها کاست 
َا الَبيُع ِمثُل الِرّبوا

ت که برکرده بلکپشت وفا ن یکه کت از اموال آنها برداشته شده کاند برگفته 526ِامنَّ
س منفعت کچیچ حال و با هیمانده. و در هآنها ن يه اوالد هم براکاز اوالد آنها هم برداشته شده 

ه در همه حال جانب کح ندهد بر جانب طرف مقابل بلیخود را منظور ندارد و جانب خود را ترج
                                                                                                                                                                                        

  رده باشد.کنده و گود که آب آن را ک ینیگودال بزرگ، زم - 523
 . 333نهج البالغه، کلمات فصار،  524
   .، تهرانقت، چاپ چهارمیت نامه، انتشارات حقیشاه، والیسلطانعل يحضرت حاج مالسلطانمحمد گناباد 525

http://www.sufism.ir/ 
 . رباست ثلداد و ستد م. نیست جز اینکه 275سورة بقره، آیۀ  526

http://www.sufism.ir/
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ه در ترازو جانب طرف مقابل را بر که گذشت کچنان - ح دهد بر جانب خود یطرف مقابل را ترج
دادن را از خود دور دارد؛ مثل ب یو فر - ثار موصوف شودیوصف اه ه بکح دهد یجانب خود ترج

دار جنس از یا خریه صاحب جنس کش از آنیرده پکا تنزل یرده ک یدر بازار ترقّ یه نرخ جنسکنیا
ه بالفعل رسم کمت گران چنانیا قیمت نازل یقه ا بفروشد بیو تنزل باخبر شوند جنس را بخرد  یترق

ا تنزل ی یند محرمانه و در ظاهر ترقسینو یگر میدیکرا به  یمحل یمت واقعیه قکتجار شده است 
ه کنین مطلب ایند. اجمال اکد تواند بیگر خریمحل د یکه شرکخالف واقع ه سند بینو یجنس را م

 ه آنکجات ها و چه در مرافعه ب و خدعه از خود دور دارد چه در معامله و چه در حرفهیال فریخ
د و بر خداوند الزم است او یجو ینفس مله یحه رده توسل بکل بر خدا نکند توک یه خدعه مکس ک

 یا جنسی کیمل یسکه کل، یا هم باالخره محروم دارد. و اقالۀ مستقیرا به مقصود نرساند و در دن
ابد و یت که بره البتّکند کرده زود فسخ کن یستادگیرد اکمان شد و خواهش فسخ یفروخت و پش

 كه عالوة ترکرا یت را از آن معامله بردارد زکند خداوند برکند و امر حق را امتثال نکاگر لجاج 
رود.  یت از آن مکآن باشد بر یدر پ یسکه دل ک یآن مال و مال یامتثال امر دل صاحب مال در پ

ه ه ک کیدر مال مشتر یکه حق شفعه شرکند کا به تسلط منع نیخدعه ه را ب یسک 527و حقّ شُفع
مسلمانان  528غصب است. و داخل سومردن از صاحب حق کاست، حبس  کشفعه دارد مثل مل

ا یه دو مسلم با هم معامله کن است یدخول در سوم مسلمانان ا یست و معنیه حرام شرعکد شد ینبا
د یان داشته باشند و هنوز حرف آنها قطع نشده شخص برود و بگویا اجارة در میا مضاربه یمزارعه 

ند بر آنچه آنها گفتگو کاد یاجاره هستم چه زا ین مضاربه یا ایا مزارعه ین معامله یمن هم طالب ا
  ند. کاد نیدارند و چه ز

ب شدن است و کرا مرت یمیردن و امر تحرکاعتنا ن یاله ین شدن به نهناه داخل سومِ مسلماکبدان
است و جانب خود را  کوه سالیه شکردن است کشفقت  كآوردن و تر بغضه خدا را بر خود ب

ردن است کردن است و اعانت کبر مسلم  يدن و تعدیمسلم را رنجانح دادن و دل یزن مانند ترج
بدتر است. پس  یوجهه ب يو دزد ینها؛ از راهزنیاب همۀ اکنها و ارتیطرف معامله مسلم را بر همۀ ا

م کشخص سال سل ند، کد صبر یآن معامله باه ن است و راغب هم باشد بیدر ب یسکبا  یتا معامله م
                                                                                                                                                                                        

سهم خود را  یکاز دو شر یکیباشد و  كن دو نفر مشتریب یر منقولیه بر اساس آن هرگاه مال غک یشفعه، حق 527
  گر است.ید یکبا شرد یم در خربفروشد، تقد یبخواهد به شخص ثالث

   ع.یاز ب یمت ناشیبها و ق 528
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و  -ند در معاملۀ آنهاک یش از درست آمدن سعیو پ -آمد خود را بگذراند  اگر معامله آنها درست
ن زمانها رؤساء ملت و ین اکل خود را؛ لیند مکوقت اظهار  امد و از هم گذشتند آنیاگر درست ن

، ملّت شده است و يه الحمدهللا مذهب جعفرکن نعمت را بجا آورند یر اکه شکدولت در عوض آن
ب کسازند خود آنها مرت يگر جاریدیکتعاضد ه ام ملت را بکاح یدولت شده است و تمام

با م یشوند مناه یم ن حرام در آن یاب چندکه ارتکرا  ین امر معظمیند از واجبات! و چنینما یرا و ا
 شوند و یل میه معامله واقع شده را دخکشوند بل یگر میدیکشوند و داخل معامله  یب مکهست مرت

ه ار حرمتش بکن یه اکنیآورند و حال ا یصورت شرع هم در مه ب یشرعله یحه زنند و ب یبهم م
ه کدر دست آن کا آن ملیدتر است از داخل شدن در سوم مسلمانان و آن مال ین درجه شدیچند
غصب خواهد بود و تصرّف در آن حرام خواهد  یزدن معاملۀ اول همه رده بعد از بکا اجاره یده یخر

ه ند بک یپروا میند و بک یار آنها مردم را اضالل مکن یبر رؤسا است ات یبود و چون نظر مردم رع
ه کرا یرد زیگ یف همه را میافتند و وبال تطف یف میتطفه واسطه تمام مردم ب نیاه عت مطهره و بیشر

ه حق کن است یف هم همیر را ناقصتر و تطفیست مگر جانب خود را چربتر خواستن و حق غین نیا
 خود را تمام خواهد و حقّ ه حقّکن است یر را ناقصتر. و اعتدال ایواهد و حق غادتر بخیخود را ز

ه کاد بدهند. بلیر را زیه حق خود را ناقص خواهند و حق غکثار آن است یتمام بدهد. و اه ر را بیغ
ه شدن ب یعه و مزارعه و مضاربه و اجاره مدعیا بعد از مبایشدن  یسکه داخل معامله کم یگوئ یم

حقّ  یلّه کار بکن یر است و در ایض حق غیف تنقیه تطفکرا یف زیمرتبه بدتر است از تطفن یچند
است  یم وقتیه گفتکنها یردن است. و اکحرمت او  کر و هتیدن غیر را بردن است، عالوه رنجانیغ
دتر خواهد بود حرمت ین درجه شدیر مومن باشد و اگر مؤمن باشد البته به چندیه طرف معامله غک

ه با صاحب مؤمن طرف کنیجهت اه زدن آن معامله؛ ب همه ا بعد از وقوع معامله بیسوم شدن  داخل
  ن از زبان مؤمن است:یشدن، و ا یه با خدا و رسول خدا طرف شدن است و مدعکشدن است بل

  ه با خدا در افتادکبا ما نه                مادر افتاده ن بکیه ز کس کهر 

و  ٥٢٩.َاهاَن ِيل َولياً  َمنْ است:  یث قدسی؟! در حديبا ماش در انداز يبرانداز یه خواهکرا  آن یاله
ن یو در چند .٥٣١َحَقَر ُمؤِمناً  َمنْ گر: یو در خبر د .٥٣٠َصَد ِلُمحارَِبيتَارْ  آذي ُمؤِمناً فـََقدْ  َمنْ گر: یدر خبر د
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س ندارد، کچیطاقت مقاومت خدا را هو  ٥٣٢رَُع َشيٍء َايل ُنصَرِة َاوِليائي.َو َاOَ َاسْ  ه فرمود:کخبر است 
ه ه محل حاجت مردم باشد بکرا ی من شود. و خوردنؤل معامله میه دخکنید بر حذر باشد از ایپس با

اد از خود داشته باشد و مردم هم محتاج باشند بفروشد و یه اگر زکقصد گران فروختن نگاه ندارد بل
ه از کنیا یده است حتید رسکید اکیغ و تأیبل یار است و در اخبار نهکه احتکشد کن یانتظار گران

خود نوشتند، نوشتند  ةاز وال یکی يه براک یه در دستورالعملکه السالم است ین علیرالمومنیجناب ام
رُه بـَْنيَ ند: کار کس احتکه هر کن کنظر  است یه همه مردم از سکن ک یاستیچنان س یعنی.  الّناسِ َشهِّ

ار کتر فروختن احتر قصد گرانیغه ر وقت حاجت مردم و بیاما در غرند؛ یاو مطلع شوند و عبرت گ
اده از آنچه آن جنس تمام شده است یزه ه بکه یه و مواضعه و تولبحع مراینخواهد بود. و در ب

 سست دروغ گفتن در رأیز نیده است جایه خرکهمان ثمن ه ا بیصه ینقه ا بیخواهد بفروشد  یم
ه ه جنس را بفروشد بکنیرا بصورت راست درآوردن مثل ا یواقعردن و دروغ کله یالمال و نه ح

ه خبر دهد به که بعد کمت شود ید قیادتر از آنچه بایز یمتیق و بعد از آن بخرد به قیر رفیا غیق یرف
د و یه ابتدا دروغ بگوکن یه بدتر است از اکله است بلین حیه اکرأس المال دروغ نگفته باشد 

رده است کله با خدا هم ین شخص با بنده خدا دروغ گفته است و حیه اکد چرا یاد بگویه را زیسرما
م له با خدا و ید اثم دروغ را خواهد داشت و گناه حیه ابتدا دروغ بگوکندانسته. و آن 533و خود را آث

ن است آنچه تجار رسم یدرآوردن نخواهد داشت. و همچن یکصورت نه گناه فعل زشت خود را ب
اند ه اسم بردهکه یاز سرما ینند و مبلغک یم مکند و بعد نزول رخ یرا به وعده م یه جنسکاند  ردهک
ه واقع را یا تولیا مواضعه یمرابحه ه فروش ب نیدهند اگر در ح ینند و پول آن جنس را مک یم مک

ب است و اگر خبر یع یم بیاردهکم کوعده  يم و چقدر از برایادهین وعده خریه به اکند یبگو
ن یه در اکنیاسم نبرند بدتر است از دروغ گرفتن ابتدا به جهت ا چیاجل را ه به ثمن مؤجل ودهند 
  » پنداشتن. یکله با خداست و دروغ با بنده خدا و فعل زشت خود را نیهم ح

                                                                                                                                                                                         ←  
  .351، 2الکافی، جلد  531
شتر یز بیارى دوستانم از همه چیمن به .  gَُب َمْن آَذى اْلُمْسِلِمَني َو اْحتَـَقَرُهم، کتاب االیمان و الکفر. 2الکافی، جلد  532
  .شتابم مى
  گناهکار -  533
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  اي موارد اخالق حرفه
آنچه که از این مبحث قابل تصویر است اعمالی است که وجدان افراد بطور عموم بر صحت آن 

بیان نمود که عقل و وجدان در عموم  موارديتوان آنها را به صورت  گذارد و لذا می ه میصح
پذیرد هرچند موقع عمل از ارتکاب  را از لحاظ نظري به عنوان عمل صالح و صحیح می هاانسانها آن

صورت ه پذیرد که عمل فرد ب اي است که عقل و وجدان می آن تخطی ورزد. این موارد به گونه
را به صورت  موارديشود. لذا در این باب  م یا غیرمستقیم موجب ورود زیان به دیگري میمستقی

شناسد  اي که وجدان آن را به عنون حسنه و عمل صالح می عام و خاص و همچنین وظایف نانوشته
  نماییم.  بیان می

  موارد عام
تحکیم شغل و جلب شاغلین در هر پست و سمتی نباید با ایجاد شرایطی تصنعی اقدام به  -1

منفعت براي خود نمایند به طوري که در این راستا حقوق افراد یا جامعه را به سبب اقدام خود 
 تضییع نمایند.

هیچ فردي در هیچ مقامی مجاز به بکارگیري اموال و منابع و امتیازات سازمانی در اختیار خود  -2
 را براي انتفاع شخصی ندارد.

 وظیفۀ بر عهدة فرد موجب مسئولیت حقوقی وي است. انگاري در انجام اهمال و سهل -3
همه انسانها در انجام معامالت بدون توجه به دین، مذهب، نژاد و قومیت در تعامالت اقتصادي  -4

و اجتماعی یکسانند مگر در مواردي که شرع مطهر در جهت تعالی جامعه بشري با 
یم براي انجام آن در نظر هایی و به موجب نص صریح قرآن کر هاي خاص محدودیت حکمت

 گرفته باشد.
استثناي مواردي که موجب تضییع حقّ اشخاص یا جامعه ه سرّ اشخاص مصون از افشاء است ب -5

 شود. می
 شود و خیانت در امانت مجاز نیست. حفظ امانت دیگري نزد غیر وظیفۀ وي تلقی می -6
که در راستاي مقررات  هر نوع تهدید اشخاص به اجبار براي انجام اهداف فردي یا سازمانی -7

  شود.  جاري کار و اشتغال یا تجارت باشد ناصحیح و موجد حق براي تهدید شونده می
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 به است. اعمال زور مخالف با اصول تعامالت انسانی و موجد حق براي معمولٌ -8
 تحقیر ناروا است. -9

 ود.ش سازش با غیر به منظور تضییع حقوق اشخاص یا جامعه موجد حق براي زیان دیده می - 10
 اداي قرض در سررسید وظیفه مدیون است. - 11
اسراف و تبذیر موجد زیان به جامعه است و چنانچه منجر به ضیق معاش و آسیب به دیگران  - 12

 باشد. شود مبذّر ضامن می
حفظ حرث و نسل محیط زیست قناعت در مصرف منابع آن و تحویل آن به طور سالم و قابل  - 13

 گیرد. ر انسانی نشئات میهاي بعدي از تعالی فک استفاده به نسل
 اصالح بین و رفع اختالفات طرفین از ممدوحات هر فرد ثالث است. - 14
 مکر و خدعه که موجب اضرار غیر یا تضییع حقوق ثالث شود ممنوع است. - 15
تدلیس و پوشاندن عیب کاال و خدمت به هر شکل و رویه که موجب غفلت خریدار از آن  - 16

 نمایشات ظاهر الصالح در معامله ممنوع است.  شود یا افعالی که با تظاهر به صحت یا
 دروغ در معامله موجب بطالن آن است. - 17
 تصرف مال حرام و استعمال مال غصب ممنوع است. - 18
19 -  اطراف قرارداد مکلفند تمام اطالعات و خصوصیات مورد معامله را با یکدیگر به شفافیت تام

 در چارچوب قرارداد فی مابین افشا نمایند.
کنندگان کاالها و خدمات نباید با ایجاد شرایط مصنوعی سبب تقاضا  و عرضه تولیدکنندگان - 20

 براي کاال یا خدمت خود شوند.
کنندگان کاالها و خدمات نباید با اطالع بر زیان کاال به سالمت  تولیدکنندگان و عرضه - 21

 کننده یا بطور کلی به مصرف کننده نسبت به تولید یا عرضۀ آن اقدام نمایند. مصرف
شنده نباید با استفاده از ایهام در مماثلت و تشابه بین دو کاال در هنگام معرفی کاال، فرو - 22

خریدار را به شبهه اندازد که همان کاالي مورد نظر خریدار به او عرضه خواهد شد و سپس 
 کاالي دیگري را به او تحویل نماید.

ناشی از عدم اطالع یکی از فروش باالتر از قیمت یا خرید در زیر قیمت به نحوي که معامله  - 23
شود. و بطور  دو طرف از قیمت رایج بازار باشد موجب بطالن یا الاقل خیار زیان دیده می

 کلی هر نوع گرانفروشی یا کم فروشی در کم یا کیف کاال یا خدمت ممنوع است.
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  اندازد ممنوع است.  کسب و کارهاي منهی که منافع جامعه را به مخاطره می - 24
لعمل یا حق الجعاله وقتی صحیح است که خدمت رسان خدمت مورد نظر دریافت حق ا - 25

کننده است براي وي به انجام برساند  کنندة خدمت را به آنطور که مد نظر دریافت دریافت
 باشد. العمل یا جعل نمی وگرنه مجاز به دریافت حق

گري  به واسطهالجعاله یا حقوق مربوط  العمل یا حق ها وقتی مجاز به دریافت حق واسطه - 26
باشند که معامله بین خریدار و فروشنده منطبق با نظر طرفین به انجام رسیده باشد در غیر  می
 گري نیستند. صورت مستحق دریافت حق داللی یا حقّ واسطه این

هیچ فردي که در فن مورد نظر ماهر یا حاذق نیست مجاز بر عهده گرفتن امور در آن زمینه را  - 27
 دارشدن آن را پذیرفته و جبران نماید. لیت خسارت احتمالی ناشی از عهدهندارد و باید مسئو

دي که به دیگري داده مسئول است و مکلّف به ایفاي تعهد خود ههر شخصی در مورد تع - 28
 است.

  احتکار ارزاق مورد نیاز مردم هنگام قحطی و خشکسالی مجاز نیست. - 29

  موارد خاص
آورد  جبات نفع یا منع ضرر همگان را فراهم مییابد که مو کسی که به علم و دانشی دست می - 30

 مجاز به کتمان آن نیست. 
گردد نباید در راستاي ضرر به دیگران یا به عنوان ابزار سلطه بر  علم و دانشی که کسب می - 31

 دیگران و بر خالف منافع عام انسانها مورد استفاده واقع گردد.
 گیرنده نیست.  مشاور مجاز به خیانت به مشورت - 32
ر چنانچه تخصص و اطالع و صالحیت کافی در مورد موضوع مورد مشاوره ندارد ملزم مشاو - 33

 باشد. به رد درخواست مشاوره و در موارد کلی استعفاء از سمت خود می
مالی و معنوي  ۀوکیل مجاز به تبانی با فرد مورد تنازع موکل خود نیست و اخذ هرگونه موهب - 34

 از وي ممنوع است.
باشد. و چنانچه به  یفاي درخواست ناحق موکل خود نمیتناحق و اس وکیل مجاز به وکالت - 35

علم به اینکه حق با موکل خود نیست نسبت به استیفاي حقوقی براي موکل خود برآید که 
شایسته آن نیست و او را از انتساب ارتکاب جرم مبرّا یا موجب خسارت به اطراف دعوا شود 
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  باید در عواقب و کیفر جرم شریک باشد.
طبیب نباید با ایجاد رعب و ترس در فرد مورد معالجه خود یا نمایاندن بیماري که بیمار به آن  - 36

 مبتال نیست او را به نحوي راضی به انجام معالجات کند.
 ترین راه بیمار را معالجه نماید. خرج ترین و کم طبیب باید با سریع الحصول - 37
با آنان و  يرا به اطباء همکار که قرار همکار ماریب ،یاخذ پورسانت معرف يبرا دینبا بیبیط - 38

 .دینما یدارد معرف یاخذ پورسانت معرف
طبیب مجاز به ترغیب بیمار از استفاده از امکانات پزشکی مراکز درمانی که با آنها قرارداد  - 39

 باشد. باشد یا منافع مشترکی با آنان دارد نمی همکاري دارد یا سهامدار آنها می
اي خود را به بیمار ارائه دهد و اگر بیمار با عمل  پیمانکار خدمات معالجه طبیب باید در نقش - 40

 طبق تجویزات پزشک درمان نشد طبیب حق دریافت حقّ العالج ندارد.
هاي پزشکی مازاد بر نیاز بیمار  تحمیل خدمات، کاالها، داروها، تجهیزات و بطورکلی هزینه - 41

 ممنوع است.
کند و بیماران را به صورتی نگاه  ر را بطور ناقص معالجه میداروهایی که بیمایا تجویز ساختن  - 42

 دارد که همواره نیازمند آن دارو باشند دور از شأن انسان است. می
جلوگیري یا خودداري از نشر، تولید یا عرضه داروهایی که موجبات سالمتی افراد را فراهم  - 43

 آورد از شئون انسان نیست. می
 انتفاع بیشتر بی انصافی و ظلم به طرف دیگر است. طوالنی کردن مسیر فعالیت براي - 44
 کسب علم و دانش باید در راستاي منافع جامعه باشد و نه منافع فردي یا گروهی. - 45
 اعمال تبعیض مبتنی بر حب و بغض مذموم است. - 46
پلیس مجاز به استفاده از قدرت قهري خود براي اطفاي خشم خود در ارتباط با مجرمین یا  - 47

 متهمین نیست.
  ها برخالف وظایف مصرّحه در قانون نیست. پلیس مجاز به جانبداري از افراد و گروه - 48
 کارکن مکلّف به بکارگیري توان و تالش خود براي انجام وظایف محوله است. - 49
 هایی که در اختیار کارکن قرار دارد امانت نزد اوست و مکلّف به حفظ آنهاست. دارائی - 50
براي حفظ منافع سهامداران و ذینفعان مستقیم شرکتی مدیر مکلّف به بکارگیري تالش خود  - 51

 که در آن به کار گمارده شده است.
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مدیر مجاز به انجام اموري که مستوجب خلق زیان براي غیر سهامداران و ذینفعان مستقیم  - 52
 شرکتی که در آن به کار گمارده شده و به نفع اشخاص مورد نظر خود نیست.

به ایمنی پرسنل اهمال مدیر شناخته شده و مسئولیت آن  خسارات ناشی از عدم توجه مدیر - 53
   باشد. متوجه وي می

سیاستمداران ملزم به بکارگیري امکانات خود براي حصول امنیت و اعتالي مادي و معنوي  - 54
هایی بکارگیرند که جوامع دیگر کشورها  باشند و در این راستا نباید رویه کشور متبوع می

 قوق آنها تضییع شود.مورد ستم واقع شوند یا ح
سیاستمداران مجاز به جانبداري از منافع ناحقّ کشورهاي دیگر و در جهت تضییع حقوق  - 55

 باشند. کشور ثالث نمی
سیاستمداران و نظامیان مجاز به ایجاد تشنّج و جنگ براي کسب منافع ملّی یا خصوصی یا  - 56

 اي نیستند. شخصی یا حزبی یا گروهی یا حرفه
 اران نزاع بین ملتها نیست.نزاع میان سیاستمد - 57
تصرّف حقوق، منافع، ملک و اختیارات دول دیگر بدون رضایت و مشروعیت فعل ممنوع  - 58

 است.
  دفاع حقّ مسلّم است. - 59

به این لیست اضافه نمود و براي تحقق هر یک از آنها راهکارهاي را ي دیگر موارد بسیارباید مسلماً 
در اینجا فتح باب موضوع است تا بلکه توجه تربیتی و اجرائی در نظر گرفت ولی هدف ما 

  اندیشمندان به موضوع جلب گردد.

  وظایف وجدانی

َا «فرماید:  وظایف وجدانی فرد ماوراي وظایف اخالقی او قرار دارد. چه پیامبر اکرم (ص) می ِإمنَّ
هاي اخالقی را تمام کنم)  (نیست جز اینکه من مبعوث شدم تا شرافت ٥٣٤»بُِعْثُت ِألُمتََِّم َمَکاِرَم اْألَْخَالقِ 

باشد. لذا این امر یعنی یاري آن حضرت در  و هدف از بعثت آن حضرت (ص) مکارم اخالق می
توسعۀ مکارم اخالق وظیفۀ هر مسلمان است. و بطور کلی توقّع از انسان حصول کماالت اخالقی 
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انبیاء و اولیاء و اوصیاي الهی بود همانطور که حضرت صادق (ع) است و در مسیر تعالی باید زینت 
و رسول اکرم  )ماشرم نه باعث  دیما باش نت(زی ٥٣٥»کونُوا لَنا زَْينًا َو ال َتکونُوا َعَلْينا َشْيناً «فرماید:  می

الّناِس راٍع و ُهَو َمسؤوٌل َعن أال ُكلُُّكم راٍع و ُكلُُّكم َمسؤوٌل َعن َرِعيَِّته؛ فَاَألمُري الَّذي َعَلى «(ص) فرمود 
 َمسؤوَلٌة َرِعيَِّتِه ، َوالرَُّجُل راٍع َعلى َأهِل بَيِتِه و ُهَو َمسؤوٌل َعنُهم، َو املرأُة راِعيٌة َعلى بَيِت بَعِلها و ُولِدِه و هِ 

َ
ي

 ٥٣٦»ُكلُُّكم َمسؤوٌل َعن َرِعيَِّتهِ   َعنُهم، َو الَعبُد راٍع َعلى ماِل َسّيِِدِه و ُهو َمسؤوٌل َعنُه، أال َفُكلُُّكم راٍع و
 مردم، يد. فرمانروایشو یردستانش بازخواست مید و همه شما نسبت به زیه همه شما مسئولکد یبدان(

شود. مرد، سرپرست خانواده است و نسبت  یردستانش بازخواست میمسئول مردم است و نسبت به ز
زن مسئول خانه شوهر و فرزندان اوست و در برابر آنان، بازخواست . شود میبه آنان، بازخواست 

ه همه شما کد یخود است و در برابر آن، مسئول است. پس بدان کشود. برده، مسئول مال مال می
 537و رسول خدا (ص) فرمود: )د.یشو یردستان خود، بازخواست میتان در برابر ز د و همهیمسئول

 يْ فَـلَ  نيَ gُِموِر اْلُمْسِلم ْهَتمُّ يَـ َمْن َاْصَبَح ومل «
َ
َع رَُجًال  س  يْ فـَلَ  ْبهُ جيُِ فـََلْم  نيَ ِلْلُمْسِلم } نادىيُ ِمْنُهْم َو َمْن َمسِ

َ
 س

کمک  ادیو هر کس فر ستیهر کس صبح کند و به امور مسلمانان همت نورزد، از آنان ن( »ِمبُْسِلمٍ 
   .»ستینشتابد، مسلمان ن مکشرا بشنود و به ک یکس یخواه

تواند زمینه تحقیق در آن را بیابد.  طرت انسان به ذات خیر و شرّ مفطور است و با تأمل در مسائل میف
  تواند ارزیابی و راه صواب را از ناصواب بیابد: را وجدان می مصادیق مواردي از قبیل ذیل

 شفقت به خلق -1
 محبت و ترحم -2
لق و نرمی -3  حسن خُ
 ی و نیکوکاريررسانیخ -4
 احترام به استقالل -5
 احترام به قانون -6
 رسانی ی و آسیببخش انیاز ز زیپره -7

 آگاهانه تیرضا - 15
 يوفادار - 16
 همدردي - 17
 ظلم و انظالم - 18
 بزرگداشت و تقدیر  - 19
 مداري و انصاف عدالت - 20
 نظافت و پاکیزگی - 21

                                                                                                                                                                                        
  .77ص  2ج  ی. کاف151ص  65ج  االنوار بحار 535
  .1363 ،قم ی،انتشارات رض. 119جامع االخبار، ص  ي،ریشع دریمحمد بن محمد بن ح نیتاج الد 536
  .5، ح 164، ص 2کافی، ج اصول  537
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 بهبود يتالش برا -8
 ریزي هدفمندي و برنامه -9

 تسهیل امور - 10
 در خدمت به جامعه تخصص يریبکارگ - 11
 يرازدار - 12
 فتوت و ایثار - 13
  وفاداري - 14

 يبرابربرادري و  - 22
 صدق و اخالص - 23
 تالش و پرهیز از تنبلی - 24
 عفو و اغماض - 25
 توزي و عداوت کینه - 26
 تأنّی در انتقام و تعجیل در خیر - 27
  تشویق و ترغیب - 28

  اند: باشد ولی فرموده موارد تعالی انسانی و اخالقی بسیار گسترده است و محصور به موارد فوق نمی

  پس به قدر تشنگی باید چشید.      آب دریا را اگر نتوان کشید          

  لزوم معلم و مربی
 يریپذ تیمسئولشود. بطور کلی  تلقی میت یریمد رشتۀ يها نهیاز زم يا خالق حرفهدر حال حاضر ا

پذیري با تربیت  است. این مسئولیت فیفه و تکلیدر قبال وظ ییپاسخگو و به معنیاست  يفرد مريا
بخش نیست بلکه  اخالق به شکل آموزش کالسیک نتیجهشود و تربیت در  در فرد ایجاد می

َمْن ملَْ ُيْصِلْح نـَْفَسُه َملْ « فرماید: میه السالم یعلى علحضرت . کند شاگرد را طلب می-آموزش استاد
َرهُ  ) لذا تربیت در دیگران را اصالح نمایتواند د ند، نمىکس خودش را اصالح نکهر ( 538»ُيْصِلْح َغيـْ

 استاد مطهريطلبد که قبالً نزد مربی سابق تربیت شده باشد.  زمینۀ اخالق مربی الحقی را می
یکی از علل عدم موفقیت در تزکیه نفس این است که تعلیم اخالقی در میان ما به « 539نویسد: می

ج به مرشد و احتیا...  صورت تعلیم و تدریس وجود دارد نه به صورت سازندگی و درمانگري.
ه رسمیت یافته که یهاي جان و فکر و سازندگی انسان تنها در میان صوف مربی، براي درمان بیماري

العابدین  مالّ زین 541»بستان السیاحه«و  مالّ سلطانعلی 540»نامه والیت«توان به رسالۀ  در این مورد می
                                                                                                                                                                                        

  .8990م، ح کغررالح ،يآمد یمیبن محمد تمعبدالواحد  538
  .1369، انتشارات مدرسه، 24هاي معلّمی استاد مطهري، صفحۀ  کتاب جلوه،  89هاي دفتر  یادداشت، مطهري 539
   .، تهرانقت، چاپ چهارمیت نامه، انتشارات حقیشاه، والیسلطانعل يحضرت حاج مالسلطانمحمد گناباد 540
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ه داللت که یان وجوه عقلیدر ب» شیروانی که به دو واسطه از مشایخ مالّ سلطانعلی است رجوع کرد.
   542فرمایند: معلّم میه اج بیدارد بر احت

ت باشد و چه یمیاست بالفعل، چه غالب بر او به یوانیت حیه انسان از اول طفولکبدان وجه اول:«
شود در  یز بالفعل میطنت نیرسد ش یز و رشد میت و چه هر دو برابر باشند. و چون به سنّ تمیسبع

ت باشد در یوند والیه و استعداد قبول پینیوکت تیت و والیه فطره والکت یاستعداد انسانوجود او و 
بالقوه است و  یفیلکت تین استعداد والیه آن سه قوه در او بالفعل است و اکرا یاست ز یاو مختف

  باشد. یامده است مختفین تیفعله ز تا بالقوه است و بیست و هر چیاز او ن تیچ فعلیه

ره یاخ تیم فعلکه تمام اعمال و اقوال و احوال و اخالق و علوم شخص در حکشتر معلوم شد یو پ
ه از اعمال و اقوال و کات یه بر انسان غالب است آنچه از فعلک تیه هر فعلک ین معنیاست، به ا

 َاو اَلّناِصُب زِنیه فرمود: کره باشد چنانیاخ تیحاصل شود تمام راجع به فعل یات شخصکادرا
َوء سْ اَ  يافر را جزا دهند در ازاء تمام اعمال به جزاکه کنیه داللت دارد بر اک یاتیو آ ٥٤٣.یلّ صَ 
ن ی، آنها داللت دارد بر همَاحَسِن اعمال يجزاه و مؤمن را جزا دهند در ازاء تمام اعمال ب مالَاعْ 

طنت و یشم همان کفر است، نماز و روزة آن در حکطنت و یرة آنها شیاخ تیافر فعلکه کمطلب 
ت خواهد بود و تمام اعمال یمان و انسانیفۀ ایرة او لطیاخ تیه مؤمن فعلکفر خواهد بود چنانک

ه صفات ک یسکن نشود با یمان خواهد شد. پس اگر انسان قریم همان اکاگرچه زشت باشد به ح
وت باشد، کملنور ه ه در گرفته بک یسه کاگر متصل نشود ب يراُخْ ةت بر او غالب باشد و بعباریانسان

مال رسد و کطنت به یت و شیت و سبعیمیاست بالقوه بماند و به یوتکه ملکت یالبتّه آن انسان
                                                                                                                                                                                         ←  

  .يقمر 1315، گراور استنساخ یاحه، چاپ سنائی، بستان السیروانین شین العابدیحضرت حاج ز 541
 http://www.sufism.ir/ 

   .، تهرانقت، چاپ چهارمیمه، انتشارات حقت نایشاه، والیسلطانعل يحضرت حاج مالسلطانمحمد گناباد 542
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َلُه  نْ كُ يَ  ملَْ  َمنْ ه: کن جهت فرمودند یگردد و از ا يه مرتد فطرکا باطل شود یماند  یت مختفیانسان
  ٥٤٤ُعُنِقِه. طاُن ِمنْ َن الشَّيْ ِشٌد َمتَكَّ َقريٌن ُمرْ 

به  - ثاق دادن یردن و عهد و مکعت یوند نور است بواسطۀ بین اتّصال همان اتّصال پیا و مراد از
ه آن کر شده کرّر ذکه مکت است یوند والیوند نور همان پیو پ - ه مقرّر بوده است ک یقیطر

مان یگردد و ا یرة انسان میاخ تیشود و فعل یع میابعت وصل بدل یه بواسطۀ بکست یوتکصورت مل
ميَاُن ِيف قـُُلوِبُكمْ ه فرمود: کشود. و آن یداخل دل م عت یب یوتکاشاره بهمان صورت مل 545َوَلمَّا َيْدُخِل اْإلِ

  رنده است.یگ

ه ک -  یات نفسانیسان در اول حال، غافلست از آخرت و فرو رفته در مشتهنه اکن است یا وجه دوم:
ده باشد و یان خوابیپا یابان بیه در بک یسکچون  -داند  یچ نمیه یطانیو ش یوانیات حیر مشتهیغ

ا یبرود گم باشد،  يه به آبادک یان باشد و شاهراهیه از آنجا نماکمهل يها ابانیراه ب ورهکن یچند
ا بعد از یند کدار نیاو را ب یسکگم باشد؛ اگر  يند و شاهراه آبادیراهها را بب ورهکو  دار باشدیب
 كهال ياست البتّه بزود کابان مهلیراهها به ب ورهکن یه شاهراه گم است و اکند کآگاه ن يداریب

ند: یگو یوسته میه پک یا صاحبان ملّت نبیوقت است  یننده چون نبک ننده و آگاهکداریو آن ب .شود
ه در راه کنیو التفات به ا يدارین شخص بعد از بیاند و راه ندارند! و ا راهه افتاده یابان بیه خلق در بک
د؛ اگر چه صاحبان یآ یاست خود در طلب راه و راهنما بر م کابان مهلیبنگونه راهها به یست و این

 يرد بزودیرا نگ یس دامان راهنمائکن یه اگر اکنند ک یاج به راهنما را گوشزد مین احتیملت هم ا
 ِسكَ لِنَـفْ  ُلبْ رِض، فَاطْ ِبطُُرِق اْالَ  كَ َهُل ِمنْ َت ِبطُُرِق السَّماِء َاجْ اَنْ ه: کهست  يه در خبرکشود، چنان كهال

  546َدليًال.

التّعلق است  يان فطرکصفت امه ع آنچه موصوف است بیه جمکه انسان بلکن است یا وجه سوم:
 -ست یتعلّق ن یز انسان بیار نین است بحسب اراده و اختیوکار موافق تیف و اختیلکناً و چون تیوکت

                                                                                                                                                                                        
 قاتیمرکز تحق ض،ینرم افزار ف .652، ص یکاشان ضیمال محمدمحسن ف ،و االخالق و االحکام دیالعقا یف یالشاف 544

  .یعلوم اسالم يوتریکامپ
  .مان داخل نشده استیدر دلهاى شما ا. و ایمان 14سورة حجرات، آیۀ  545
  .ش راهنمائى بجوىین، براى خویهاى زم راهترى از  هاى آسمان نادان تو به راه. 184، 1اصول کافی، ج  546



  اقتصاد اخالق در اسالم یعرفان یمبان    300

ه کان معلوم است یعگران بحسب شهود و یه از حال خود شخص بحسب وجدان و از حال دکچنان
ه انسان به او تعلق ورزد فنا که باشد یۀ الهیوتکر از شجرة ملیو هر چه غ -ست یبدون تعلق ن یآن
شجرة  ياز آن بماند سوا یرد و از دست برود اگر همه در دم مرگ باشد و انسان دست خالیپذ
لَّت  هکه در خبر است کباشد در آخرت و از دست انسان نرود چنان یه باقکه یاله هر نسبت و هر خُ

تیمنقطع است در روز ق لَّ اهللا همان  یاهللا باشد و آن نسبت و خلّت ف یه فک یامت مگر نسبت و خُ
د یر آخرت باشد باکه در فکس کت حاصل شود. پس آنیوند والیا بسبب پیت است یوند والیپ

  ل: یما قکه از دست او نرود، کقرار دهد  يزیتعلّق خود را به چ

  ــش آنــزمــانیــندیاز فــراق او ب          در جـهان یشاد گشت يو هر چه از
  شد جست و همچون باد يآخر از و        س شاد شدکشاد بس  ینچه گشتآز

  و بجـهد از تـو تو بجهکش از آن یپ           هنم ياز تو هم بـجـهد تـو دل بر و

ت یوند والین پیه است و ایۀ الهیه وِجهۀ باقکت است یوند والیاشاره به پ 547َههُ ِاّال َوجْ  َشٍئ هاِلكٌ  لُّ كُ 
  عت گرفتن حاصل نشود.یب يه مأذون باشد براک یسکدن به خدمت یبدون رس

 یه چون درختیطانیه و شیوانیات حیفعله ه انسان از باب محفوف بودن او بکن است یا: وجه چهارم
وند یه بالقوه دارد مثل استعداد پکت یبواسطۀ انسانز تلخ باشد و یه بار او تلخ و برگ او نکاست 

ند و کوند یت آن پیوند به آن درخت برسد و باغبان تربیه اگر پکخوردن آن درخت تلخ است 
ن شود یریوة آن درخت شیرد برگ و میوند قوت گیه آن پکند کج بشیتلخ را به تدر يشاخها

ن ین چون اکت باشد لینرسد تلخ باشد و سم انسانوند یآن په شد تا بکاگرچه عروق تلخ او هر چه ب
َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم @َِْحَسِن  یه معنکن و سمت او تمام شود یریوند رساند طعم او شیآب تلخ را به آن پ

آنچه تلخ بود و سم  هکن است یا 549،فَُأوَلِئَك يـَُبّدُِل اoَُّ َسّيَِئاِ:ِْم َحَسَناتٍ : یو معن 548،َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ 
 ین و برگ او بیریه بار او شکن شد و نافع. پس اگر خواهد انسان یرید شیوند رسین پیچون به ا

وجود او برساند ه ه را بیوتکن شجرة ملیریوند شیه پکبرساند  ید خود را به باغبان الهیت باشد بایسم

                                                                                                                                                                                        
  .ز نابودشونده استیجز ذات او همه چ. 88، آیۀ قصصسورة  547
  .میدادند پاداش خواه  به آنان بهتر از آنچه انجام مى و مسلماً. 97، آیۀ نحل سورة 548
  .ندک  ل مىیها تبدیکیشان را به نیهایپس خداوند بد. 70، آیۀ فرقان سورة 549
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لّا برگ و و آتش خواهد بود. يوه و چوب او تمام برایما  

در نفس  یتیه از او صادر شود فعلکار است و از هر فعل کوسته در یه انسان پکن است یا پنجم:وجه 
او حاصل گردد؛ پس اگر  يبرا یتیبدل، فعل کیو ادرا یو مسموع ياو حاصل گردد و از هر مشهود

ه ب نفس حاصل شود و آن علم رو یدر صفحۀ باالئ تیده باشد آن فعلیوجود او رسه ت بیوند والیپ
در دار  كنفس و آن ادرا یوانیدر صفحۀ ح تیلّا آن فعلا ار علم و در دار علم صورت بندد ود

ن جهت یا گردد؛ و از ایالع ب و داءکئۀ نفس و آن علم جهل مریس تیجهل حاصل شود و آن فعل
عبه کزاب خانۀ یه اگر بندة هفتاد سال در تحت مکار به اختالف لفظ یه فرمودند در اخبار بسکاست 
ه السالم را یطالب علیبن اب یت علیند و والکه روزها را روزه دارد و شبها را نماز کند کخدا  یبندگ

ه تمام آن عبادات او در صفحۀ کرا یرو در آتش جهنّم اندازد! ز نداشته باشد او را خداوند بر
ه صاحب صفحۀ کئه نفس است ی، سیوانیصفحۀ ح تیند و فعلکحاصل  تینفس فعل یوانیح
  سان است.یکاو  يهر دو برا - یصل أو یزِننفس  یانویح

ران و یان حیپا یابان بیه در بکست یت مثل گوسفندیه انسان قبل از وصلۀ والکن است یا وجه ششم:
 يت نرود بزودیت در گردن او گذارده نشود و از عقب قائد والیسرگردان باشد، اگر قلّادة وال

تمام داللت  يروید و پیه ادلّه وجوب تقلکچنان - ند ربد ا جانوران صحرا او را از همیشود  كهال
  ن مطلب.یدارد بر هم

رد یاو گ يند رنگ و خویرنگ و ساده است با هر چه نشیه نفس انسان چون بکن است یا وجه هفتم:
ن مطلب، یداللت دارد بر هم 550نِهِ ِ@ذْ  ةِ ِفرَ َمغْ َو الْ  ةِ نَّ ُعوا ِاَيل اجلَْ دْ ُعوَن ِاَيل الّناِر َوُهللا يَ دْ يَ  ُاولِئكَ ۀ کۀ مباریو آ

وجود ه ن بکنند لکن خود یده ا بی ناره ه به زبان دعوت بکست ین نیات چنکن و مشرکیه مشرکرا یز
با آنها و  یده شود بواسطۀ همرنگیشکجانب نار ه ند بیه با آنها نشکت آنها با نار هر یخود و سنخ

 -داشته باشند نادر است  یاگر بعض - بهشت ندارند  ين و مؤمنات هم به زبان دعوت به سویمؤمن
مان یت ایثیرد و چون آنها از حین آنها رنگ آنها گیه همنشکشوند  یم ین بوجود خود مقتضکل

  بهشت رود. ين و همرنگ آنها گردد بسویس همنشکوت و بهشتند هر کسنخ مل
                                                                                                                                                                                        

خود شما را به بهشت و آمرزش اذن خوانند و خدا به  مى اشما را سوى آتش فر آنان. 221، آیۀ بقره سورة 550
  .خواند مى
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است  یآنها تمام حسه محسوس و آالت و اسباب ک يظاهر يها ه حرفهکن است یا وجه هشتم:
 يقو يد دشمنهاکیو دفع  یه رفع شرّ آمال نفسانکار کن یبدون استاد، آموختن محال است؛ پس ا

  ش برد.یباشد البتّه بدون استاد نتواند از پ يباشد و اسباب و معارج صعود بر مقامات اُخرو یخف

ش خود یاهد از پن مرض است، اگر خویه انسان بحسب نفس گرفتار چندکن است یا وجه نهم:
. رأي العليل عليلد. و وعلت ش یرد علّتیه هر چه گکد یند البتّه بر امراض خود افزاکرفع مرض خود 

  د.یمناسب، او رفع امراض او نما يدواه ه بکد یبا ییب مرض شناسایپس طب

ال یدة فاسده گرفتار است و به هر خیعد يالهایف به خیلکه انسان در اول تکن است یا وجه دهم:
ار کد و بدون مددیگر بر آنها افزاید يال فاسدید خیامن يال فاسدیه خود او خواهد رفع خک

ه به اتّصال به او منجذب به جانب کد یۀ بایاو محال؛ پس نفس قدس يال برایخ ياز گرفتار یخالص
ف یضع یاالت انسانیو خ يقو یاالت فاسدة نفسانیه خکچون -االت فاسده برهد یحق شود و از خ

  »محال. یار خالصکاست در اول امر و بدون مدد 

ه کار است یبس یات قرآنیه آکبدان« 551فرمایند: اج انسان به معلّم و مرشد مییه بر احتیان ادلّۀ نقلیدر ب
ِر الرَُّسوَل َو ُاويل اَالمْ  َاطيُعواَهللا َوَاطيُعوان مطلب، مثل: یند بر اک یح و اشاره داللت میتلوه ا بیبالصراحه 

كُم ِببْ حتُِبُّوَن َهللا فَاتَِّبُعوين حيُْ  ُتمْ نْـ كُ   َوِانْ  553َها الَّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا َهللا وكونُوا َمَع الّصادقَني.} اَيـُّ و مثل:  552.مْ كُ ِمنْ 
و مثل  555ِلُحوَن.تـُفْ  مْ َسبيِلِه َلَعلَّكُ َوسيَلَه َوجاِهدوا يف تَـُغوا ِالَيِه الْ َهاالَّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا َهللا َوابْـ } اَيـُّ  و 554 .هللاُ 
به قوم خود در اول دعوت  یکه هر کت شده است یاکم حیرکاء در قرآن یار انبیه از بسک یاتیآ
اج خلق به معلّم و مرشد و وجوب ینها داللت دارد بر احتیو تمام ا 556ِاتـَُّقواَهللا َوَاطيُعوِن.گفتند:  یم

                                                                                                                                                                                        
   .، تهرانقت، چاپ چهارمیت نامه، انتشارات حقیشاه، والیسلطانعل يحضرت حاج مالسلطانمحمد گناباد 551

http://www.sufism.ir/ 
خود را اطاعت از اى امر یامبر و اولید و پینکد خدا را اطاعت یا مان آوردهیه اکسانى کاى . 59، آیۀ توبه سورة 552
 .دینک

 .دید و با راستان باشینکد از خدا پروا یا مان آوردهیه اکسانى کاى . 119، آیۀ توبه سورة 553
 .خدا دوستتان بدارد د تاینکروى ید از من پیاگر خدا را دوست دار. 31، آیۀ آل عمران سورة 554
د ینکد و در راهش جهاد ییجوه لید و به او وسینکد از خدا پروا یا مان آوردهیه اکسانى کاى . 35، آیۀ مائده سورة 555

 .دیه رستگار شوکباشد 
 .دید و فرمانم ببریاز خدا پروا دار. 179، آیۀ شعراء سورة 556

http://www.sufism.ir/
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ه در ک يرون است، مثل اخبارین مطلب از حد بیداللت دارد بر اه ک يرجوع آنها به معلم و اخبار
ه در آن که شناخته شود کشود بر خلق مگر به امام زندة  یتمام نم یه حجت خدائکنیدر باب ا یافک

ه خلق تمام محتاجند به کن است یآنها ا ین مضمون نقل شده است و معنین خبر به ایباب چند
نباشد  یسکن یه اگر چنکه دست به دامان او زنند کشد در نزد خدا تر با ش قدمیه از آنها پک یسک

ه ما را ک یسکه ما را محتاج به که حجت بر خدا آورند کد یان خلق آنها را خواهد رسیدر م
ه کنیدر باب ا یافکه در ک ي. و اخباریان ما نگذاشتیدر م یسکن یو چن يردکند خلق ک ییراهنما

 ياج خلق به سویباشد نقل شده است تمام آنها داللت دارد بر احتتواند  ین بدون حجت نمیزم
از آن اخبار اشاره به  یه خلق محتاجند به معلم و در بعضکن است یا يه همه براک یو معلم یحجت

ه اگر در کنیه داللت دارد بر اک يحجت. و اخبار ياج خلق شده است به سویل به احتین تعلیهم
اج خلق یداللت دارد بر احت يگریاز آنها حجت خواهد بود بر د یکین نباشد مگر دو نفر یزم يرو

ه داللت دارد بر وجوب ک ين علّت. و اخباری، و در بعض اخبار اشاره شده است به همیبه امام
ه داللت دارد ک ياج خلق به امام و اخباریاو داللت دارد بر احت يمعرفت امام و رد مشتبهات به سو

با دارد از ا یه خداوند تعالکنیبر ا اء را مگر به اسباب داللت دارد بر یسازد اش يه جارکنیشأنه ا
و  يرویم را در پیم و فوز به نعین جحیاز ا یه خالصکنیبه جهت ا -اج خلق به معلّم و مرشد یاحت

ا اگر یم محال است یم و فوز به نعیاز جح ین سبب خالصیاقتدائ به امام قرار داده است و بدون ا
حق  یه شناسائکنیه داللت دارد بر اک يم ندارد و اخبارکاصل شود نادر است و نادر حبه جذبۀ ح

آنها، داللت دارد بر  يرویهم السالم و پیو عبادت حق منحصر است به آن بزرگواران عل یتعال
و  557ياءاَالشْ ِر َو ِسناُمُه َو gُب مْ اْالَ ُة وَ َذرْ ه: کنیه داللت دارد بر اک يم. و اخباراج خلق به معلّیاحت

واسطۀ  ياج خلق به سویرات طاعت امام است بعد از معرفت او داللت دارد بر احتیع خیمفتاح جم
د در یرد باکه اقرار به مبدأ ک یسکه کنیه داللت دارد بر اک يو اخبار .آنها ين خداین آنها و بیب

ردن از کاخذ ه ا بید د دانسته باشیبا یوحه ا بیطلب رضا و سخط آن مبدأ باشد و رضا و سخط او 
مأذون  يا به سوی ینند به صاحب وحکد رجوع یستند باین یو چون خلق صاحب وح یصاحب وح

ه داللت ک يو اخبار .م و مرشدمعلّ ياج خلق به سوی، تمام آنها داللت دارد بر احتیاز صاحب وح
ه داللت دارد ک يمعلم و مرشد. و اخبار ياج به سویدارد بر وجوب طلب علم، داللت دارد بر احت

ه آن کنیبه جهت ا - معلم  ياج به سویا چهار قسم داللت دارد بر احتیم خلق به سه قسم یبر تقس
                                                                                                                                                                                        

 اصول کافی، کتاب حجت. 557
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َعلِّما یه مردم عالمند کنیاخبار داللت دارد بر ا مج ی ُمتـَّ ی 558ا غُثاءیا هم ا سواقط. و در بعض اخبار، عال
ستند پس محتاجند به یچون همۀ مردم عالم نباشند.  یم کهال یو باق ین دو ناجیو متعلّم و محب، ا

ه هر کنیه داللت دارد بر اک يارین نباشند. و اخبار بسکیسواقط و غثاء و همج و هال ةم تا از زمریتعل
ا مردن یت یخواهد مرد به نحو مردن جاهل یا امام ظاهر و عادلی یاو امام يرد و نباشد از برایس بمک
ه ک يو اخبار .امام ياج خلق به سویآنها داللت دارد بر احتا مردن ضاللت، تمام یفر و نفاق ک

دة ندارد یح و توارث فاکشتر از حفظ خون و مال و عرض و جواز تنایه اسالم بکنیداللت دارد بر ا
و  -شود  یمان میمترتّب بر ا يدة اخرویفا یعنیمان است یا است و اجر بر ایه راجع به چهار روز دنک
تمام آنها داللت  - هم السالم یاست به دخول در امر ائمه و معرفت امر ائمه علر شده یمان هم تفسیا

امر آنها و دخول در امر آنها حاصل شود. و  یه بواسطۀ او شناسائک یسک ياج به سویدارد بر احت
رده است خواهد کر علم اگر بحق رسد خطا یند بغکس عمل که هر کنیه داللت دارد بر اک ياخبار

اد نخواهد یا زیرد از خدا کاو را دورتر خواهد  ،ا عمل اویند کثر از آنچه اصالح کد او افسیبود ما 
  »معلّم. ياج خلق به سویر مگر بعد از خدا، تمام آنها داللت دارد بر احتیرد او را سرعت سک
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  فارسی و عربی منابع
 طالب، نهج البالغه. حضرت علی ابن ابی 

 يقمر 1315، گراور استنساخ یاحه، چاپ سنائی، بستان السیروانین شین العابدیحضرت حاج ز .
http://www.sufism.ir/  

  قت، چاپ یت نامه، انتشارات حقیشاه، والیسلطانعل يگنابادحضرت حاج مالسلطانمحمد
 /http://www.sufism.ir .، تهرانچهارم

 تهران. 1378 قت، چاپ سوم.یالسعادات، انتشارات حق د، مجمعیشاه شهیحضرت سلطانعل ،
http://www.sufism.ir/ 

  ،د بیدختی گناباديترجمه دکتر بيان الّسعادة يف مقامات العبادةحضرت حاج مالّ سلطانمحم .
اهللا ریاضی و محمدآقا رضاخانی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد  حشمت

طبع رسیده  به 1344، تهران. چاپ عربی این تفسیر در دانشگاه تهران در سال 1377اسالمی، 
  است.

  ،1346حضرت حاج مالّ علی بیدختی گنابادي، صالحیه، چاپ دوم، چاپخانۀ دانشگاه تهران .
  http://www.sufism.ir، تهران. 1351چاپ سوم 

  چاپ 1318حضرت حاج شیخ محمد حسن صالحعلیشاه، رساله پند صالح، انتشارات حقیقت ،
  http://www.sufism.ir/pandesaleh.php.1393پانزدهم 

  .حضرت حاج سلطانحسین تابنده، تجلی حقیقت در اسرار فاجعه کربال، انتشارات حقیقت
http://www.sufism.ir 

 هاي حضرت حاج  ابنده، چهل گوهر تابنده، منتخبی از سخنرانیحضرت حاج سلطانحسین ت
  http://www.sufism.ir، تهران. 1383سلطانحسین تابنده گنابادي، انتشارات آشنا، 

 علیشاه، گفتگو دربارة: سلوك عرفانی در دوره  حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب
، 39. چاپ شده در مجموعه عرفان ایران. بخش اول، شماره 1388دیبهشت ، ار15مدرن، 

 ، انتشارات حقیقت، تهران.5- 22، صفحات 40. بخش دوم، شمارة 5- 24، صفحات 1394

 حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده، شریعت، طریقت و عقل، ماهیت و قلمرو عقل و تفکر 
 انتشارات حقیقت، تهران.

http://www.sufism.ir/
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  24حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه، اخالق و انسانیت وراي اقتصاد، سخنرانی -
2-1394 .-Sobhe-24-02-394http://mazaresoltani.org/download/mp3/94/1

Eghtesad.mp3-Varay-Ensaniyat-Va-Akhlagh-Panjshanbe 

 شاکله، عاقله، 1/7/1391سخنرانی در تاریخ  ،حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ،
Shanbe-Sobhe-01-07-http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/91- .یقین

Yaghin.mp3-Aghele-Shakele   
 25/1/1387در تاریخ  سخنرانی، حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه .

aghl.mp3-eshanbeh-sobhe-25-01-http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87   
 ارزیابی 29/12/1393سخنرانی در تاریخ ، حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ،

 .شاکله و نیت -اعمال و جبران خطا، توبه حقیقی
-Arzyabi-Jome-Sobhe-29-12-http://mazaresoltani.net/download/mp3/93/1393

Niyat.mp3-Shakel-Tobe-Khata-Jobran-Amal  
 ه ، احترام ب4/12/1391سخنرانی در تاریخ ، حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

 .مددکاري رضا، شاکله و نیت در اعمال - اجازات عرفانی
-eramEht-Jome-Sobhe-04-12-http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/1391

Amal.mp3-Dar-Niyat-Reza-Madadkari-Erfani-Ejazat-Be   
 درباره علم  5/2/1387در تاریخ  سخنرانی، حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

sobhe-05-02-http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-اقتصاد و اسراف: 

kardan.mp3-esraf-va-elm-panjshanbeh   
 درباره اسراف و  6/2/1387در تاریخ  سخنرانی، حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

kotob-jome-sobhe-06-02-http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87- شاکله:

esraf.mp3-shakeleh-va-niyat-selseh   
 ترجمه محمد پروین گنابادي، نشر علمی و ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه ابن خلدون ،

 ، تهران.1386فرهنگی، 

 ابن رشد اندلسی، محمدبن احمد، فلسفه ابن رشد. کتابخانه حکمت اسالمی، لوح فشرده .
http://www.noorsoft.org  

  .ابن رشد، ابوالولید محمد، تهافت التهافت، ترجمه حسن فتحی، انتشارات حکمت، تهران  

  ،کتابخانه حکمت اسالمی، لوح فشردهتفسیر مابعدالطبیعه ارسطو. ابن رشد .

http://mazaresoltani.org/download/mp3/94/1
http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/91
http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87
http://mazaresoltani.net/download/mp3/93/1393
http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/1391
http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87
http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87
http://www.noorsoft.org
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 ات ابن سینا، ترجمه حسین ملکشاهی، نشر ابن سینا، اشارات. ترجمه و شرح اشارات و تنبیه
 .1384سروش، تهران، 

 ابن سینا، الحدود، رسائل ابن سینا. کتابخانه حکمت اسالمی، لوح فشرده .
http://www.noorsoft.org  

  تهران.1373روز، ابن سینا، حسین بن عبداهللا، برهان شفا، ترجمه مهدي قوام صفري، نشر فکر ،  

 ق1405،  مدکور، قم  ابراهیم  کوشش  ، به سینا، شفا، طبیعیات  ابن.  

  ،تهران.1360ابوعلی سینا، دانشنامه عالیی، احمد خراسانی، انتشارات فارابی ، 

  .رآن. جامع التفاسیر نور ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی، مجمع البیان فی تفسیرِ القُ
http://www.noorsoft.org  

  آستان قدس رضوي با ترجمه  4احمد علی رجائی بخارایی، فرهنگ لغات قرآن خطی شماره
، وزارت فرهنگ و آموزش عالی. 1363فارسی کهن، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 

سعدبن عبدالجبار بن این مجموعه از قرآن مزبور استخراج شده است و کاتب قرآن مزبور 
 احمد المکنّی بابی الحرث.

 4، معروف به دستور العلماء، احمد نگري، عبدالنبی، جامع العلوم فی اصطالحات الفنون 
 ق.1395مجلدات، الطبعه الثانیه: بیروت، مؤسسۀ االعلمی للمطبوعات، 

  ،فالّان الو فا و خخوان الصبیروت، لبنان.ق، دار صادر، 1376اخوان الصفاء، رسائل ا  

 رَقی کاشانی، مصنفات بابا افضل.  افضل الدین محمد بن حسین بن محمد خوزه م
php?url=http%3A%2F%2Fwww.4sharehttp://www.ibtesama.com/vb/redirector.

d.com%2Ffile%2F72885414%2F3e22fe5f%2F______.html  
 ش. 1365 ،یمؤسسۀ النشر االسالم ،مرجال النجاشی، ق ،ینجاش یاحمد بن عل. 

 چاپ چهارم. 1386شناسی فیزیولوژیک، تهران، سنجش،  باباپور، خیرالدین؛ روان ، 

 چاپ جیبی، تهران.1345 شناسم،برتراند راسل، جهانی که من می ،  

 فرد، اسکندر پردل، مریم  بیژن بیدآباد، آذرنگ امیراستوار، سعید عبداللهی، محمود الهیاري

http://www.noorsoft.org
http://www.noorsoft.org
http://www.noorsoft.org
http://www.ibtesama.com/vb/redirector
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حیدري، علیرضا شفیعی، محمدعلی پوربهروز، پیشنویس الیحه قانونی بانکداري راستین، بانک 
  .1391ملی ایران، 

 فرد، اسکندر پردل، مریم  مود الهیاريبیژن بیدآباد، آذرنگ امیراستوار، سعید عبداللهی، مح
نامه اجرائی بانکداري راستین،  حیدري، علیرضا شفیعی، محمدعلی پوربهروز، پیشنویس آئین

  .1391بانک ملی ایران، 

  ،1394بیژن بیدآباد، بانکداري راستین، جلد اول: مباحث نظري. مؤسسه نوین پژوهان. 

  :1394مباحث کاربردي. مؤسسه نوین پژوهان، بیژن بیدآباد، بانکداري راستین، جلد دوم.  

  ،1394بیژن بیدآباد، بانکداري راستین، جلد سوم: مباحث اجرایی. مؤسسه نوین پژوهان.  

 (بررسی رفتار مصرف کننده و تولید کننده)، مجموعه  بیژن بیدآباد، اسراف در اقتصاد اخالق
پژوهشهاي بازرگانی، وزارت مقاالت همایش اصالح الگوي مصرف، موسسه مطالعات و 

.doc/esrafbidabad.irhttp://www/- ، تهران.49-76، صفحات 1388مرداد  4بازرگانی، 

akhlagh.pdf-eghtesade  
 صفحات 94، شماره 1387 بیژن بیدآباد، اسراف و اقتصاد اخالق، ماهنامه بانک و اقتصاد، مهر ،

64 -61.  

  ،1388بیژن بیدآباد، تعادل در اقتصاد اخالق. -/doc/taadolbidabad.irhttp://www.

akhlagh.pdf-eghtesade  
  ،1388بیژن بیدآباد، شاکله اجتماع و اقتصاد اخالق. 

akhlagh.pdf-eghtesade-ejtema-/doc/shakelehbidabad.irhttp://www.  
  بیژن بیدآباد، تبذیر در اقتصاد اخالق و توسعه پایدار، مجموعه مقاالت همایش اصالح الگوي

، صفحات 1388مرداد  4زرگانی، وزارت بازرگانی، مصرف، موسسه مطالعات و پژوهشهاي با
 ، تهران.377- 400

 http://www.bidabad.ir/doc/toseeh-payedar-eghtesade-akhlagh.pdf  
  ،1388بیژن بیدآباد، مبانی عرفانی روش شناسی علم. 

http://www.bidabad.ir/doc/mabani-ravesh-shenasi-elm.pdf  

  1388بیژن بیدآباد، پدیده جهانی گرسنگی و اسراف در غذا. مجله بانک و اقتصاد، بهمن ،

http://www.bidabad.ir/doc/toseeh-payedar-eghtesade-akhlagh.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/mabani-ravesh-shenasi-elm.pdf
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 .59- 63، صفحات 104شماره 

http://www.bidabad.ir/doc/gorosnegi/padideh-gorosnegi.pdf 

  ،1389بیژن بیدآباد، تعادل در اقتصاد اخالق و اقتصاد نئوکالسیک. 

http://www.bidabad.ir/doc/taadol-akhlaq-neoclassic.pdf  

 1389، بیژن بیدآباد، عقل و حکمت در عرفان و تصوف اسالمی . 

http://www.bidabad.ir/doc/aql-va-hekmat.pdf 
  و اقتصاد اخالق. راستین بیژن بیدآباد، تثبیت ادوار تجاري با بانکداري مشارکت در سود و زیان

هاي تأمین مالی در کشور با تأکید بر نقش بانک،  مجموعه مقاالت همایش بررسی ابعاد و روش
، وزارت امور اقتصادي و دارایی، دانشگاه پیام نور 134-167بیمه و بازارهاي سرمایه، صفحات 

اقتصاد مالی و توسعه (علوم چاپ شده در مجله  .1390تیر 28و بانک ملی ایران، تهران، 
 .37- 72ات صفح ،24شماره  ،7دوره  ،1392پاییز  ،اقتصادي)

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=252008  
http://www.bidabad.ir/doc/pls-business-cycles.pdf  
http://www.bidabad.ir/doc/pls-business-cycles.ppt 

 اس اطمینان،  بیژن بیدآباد، محیط زیست وصنعت سیمان در ایران و اروپا. با همکاري عب
هاي اولین سمینار اقتصاد سیمان ایران، تدوین بیژن بیدآباد، دفتر  مجموعه مقاالت و سخنرانی

ریزي و تحقیقات سیمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت  برنامه
 علم عمران، تهران.، نشر 1384مهر  5 ،317-350سیمان، صص 

http://bidabad.ir/doc/mohitezist-cement.pdf  

 .بیژن بیدآباد، نظریه معادالت دیفرانس و ثبات پویاي تعادل 

http://www.bidabad.ir/doc/difference-equations.pdf 
 94، شماره 1387و اقتصاد، مهر  ک، اسراف و اقتصاد اخالق، ماهنامه بان1387ژن، یدآباد، بیب ،

 .61- 64صفحات 

  ،ف اسالم يا اخالق حرفه نیو مواز یمبانبیژن بیدآباد1396،  یدر عرفان و تصو.  

http://www.bidabad.ir/doc/professional-ethics-sufi-fa.pdf 

 ) ،موسیقی درمانی. ترجمه علی زاده محمدي. تهران، انتشارات 1371پترز، ژاکلین، اشمیت .(

http://www.bidabad.ir/doc/gorosnegi/padideh-gorosnegi.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/taadol-akhlaq-neoclassic.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/aql-va-hekmat.pdf
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=252008
http://www.bidabad.ir/doc/pls-business-cycles.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/pls-business-cycles.ppt
http://bidabad.ir/doc/mohitezist-cement.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/difference-equations.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/professional-ethics-sufi-fa.pdf
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  شباهنگ.

 هجري شمسی. 1363رات رضی قم، تاج الدین شعیري، جامع األخبار، انتشا 

 1363 ،قم ی،انتشارات رضجامع االخبار.  ي،ریشع دریمحمد بن محمد بن ح نیتاج الد.  

 ترجمه احمد فهري، مرکز نشر فرهنگی رجاء،  ،تعلیم و تعلّم از دیدگاه شهید ثانی و امام خمینی
  .1363چاپ سوم مهر 

  ،مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسالمی، 2جامع االحادیث، نور ثقۀ االسالم کلینی، الکافی ،
 .CDلوح فشرده 

 گذاري کالن  )، برآورد تابع سرمایه1372بیژن بیدآباد، حمید شهرستانی (، فرهاد، ثوابی اصل
ایران با مالحظات توابع تولید مختلف، رسالۀ فوق لیسانس اقتصاد، فرهاد ثوابی اصل، دانشگاه 

  حد تهران. آزاد اسالمی وا

  ،جرجانی، شریف، تعریفات، ترجمۀ حسین سید عرب و سیما نوربخش، نشر فروزان روز
 .1377تهران، 

 با  هیامام و فقه يفریمطلق از منظر حقوق ک تیمسؤول یبررس ،یعباسمراد . یمجتب پور،یجان
 .1382. 6زشک، مجلۀ فقه و حقوق اسالمی، شماره پ تیبر مسؤول دیتأک

  للفتاوي سیوطی شافعی، الحاويجالل الدین. 

 شرون، لبنان عند الفلسفة مصطلحات جريار جهامي، موسوعةO العرب، مكتبه.  
 دار ماالرانی و محمد  چنگ، دیوید کئون. الکترومغناطیس میدان و امواج. ترجمۀ پرویز جبه

  . چاپ ششم.1379قوامی. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. پاییز 

  سبزواري، شرح منظومه. کتابخانه حکمت اسالمی، لوح فشردهحاج مال هادي. 

http://www.noorsoft.org  
  درخشنده، منصور، رساله دکتري، منابع استنباط نزد اخباریین و اصولیین. به راهنمایی: ابوالقاسم

فلسفه، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه گرجی و مشاوره: علیرضا فیض، دانشکده الهیات و 
  آزاد اسالمی.

http://www.noorsoft.org
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  دکارت، رنه، مقاله گفتار در روش درست راه بردن عقل، قسمت اول. ترجمه محمدعلی
، صص 1361علیشاه،  فروغی، ضمیمه جلد اول سیر حکمت در اروپا، تهران، انتشارات صفی

الدین اعلم، در پایان در نشر دیگر سیر حکمت در اروپا با تصحیح امیر جالل .288- 211
  جلدهاي سه گانه چاپ شده است.

 رانی، انتشارات فرهنگستان ا1387 ران،یا یپزشک روان خی. تاراراطونه ان،یدیداو. 

 و سوم. ستیجلد ب ،يپزشک، الحاو یتیشخص يها یژگیو ،ایمحمد ابن زکر ،يراز 

  ،بیروت، لبنان.راغب اصفهانی، معجم مفردات الفاظ القرآن، انتشارات دارالفکر  

 اهللا خمینی، صحیفه نور روح.«  

  ،انتشارات 1373ریچارد پاپکین، آوروم استرول، کلیات فلسفه، ترجمه جالل الدین مجتبوي ،
  حکمت، تهران.

 زمخشري، تفسیر کشاف. جامع تفاسیر نور، لوح فشرده . http://www.noorsoft.org    

 میدانهاي الکترومغناطیسی بر انسان. کسمائی، تاثیر زهره 

  ژکس، فلسفه اخالق، حکمت عملی، ترجمه ابوالقاسم پورحسینی، چاپ دوم، انتشارات
  .1362امیرکبیر، تهران، 

 ،كشف الغمة عن علماء األمة  سفر بن عبدالرحمن الحوالی.  

  النور.سهروردي، شهاب الدین یحیی ابن حبش بن امیرك ابوالفتوح، هیاکل 

  ،دي قاینی انتشارات دارالفکر، چاپ پنجمد محممات، تصحیح محمشرح االمثله، جامع المقد
1377.  

  شهرستانی، محمد عبدالکریم، ملل و نحل، انتشارات دارالمعرفه، بیروت. ترجمه ملل ونحل
 شهرستانی: توضیح الملل، ترجمه سید محمد رضا جاللی نائینی.

 مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسالمی، 2جامع االحادیث نور ۀ، الشیع شیخ حر آملی، وسائل ،
  .CDلوح فشرده 

http://www.noorsoft.org
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  .درا و صدرالمتالهین، اسفار الصکتابخانه صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازي معروف به م
   http://www.noorsoft.org. حکمت اسالمی، لوح فشرده

  ،صلبیا، جمیل فرهنگ فلسفی. ترجمه منوچهر صانعی دره بیدي، انتشارات حکمت، تهران
1381. 

  طوسی، خواجه نصیرالدین ، شرح االشارات و التنبیهات، تصحیح کریم فیضی، نشر مطبوعات
 .1378دینی، قم، 

 ،د استعالمی، چاپ هشتم،  عطّار1374تذکرةاالولیا، به تصحیح دکتر محم. 

 لی، ارتباط تجارت الکترونیکی و اقتصاد دانش محور، مجموعه مقاالت همایش علی اکبر جال
 تجارت الکترونیکی، تهران.

http://www.hiberd.com/essay-hiberd/documents-hiberd/03.doc  
 مکغررالح ي،آمد یمیعبدالواحد بن محمد تم.  

  ،و  هیدر فقه امام یمنشور اخالق پزشکعربشاهی، محمد، علیرضا آزاد، محمود حق بجانب
). امام رضا بجنورد مارستانیب يمطالعه مورد( یپزشک تخلفات حقوق و نقش آن در کاهش

 .1394فصلنامه اخالق زیستی، سال پنجم، شماره شانزدهم، تابستان 

 اطالعات.  ، انتشارات مؤسسه1386در بهداشت روان،  يا . اخالق حرفهداهللای ،يفرهاد 

 .فارابی، ابو نصر محمد بن طرخان بن اوزلغ، عیون المسائل فضیله العلوم و الصناعات 

  ،1926فارابی، رسائل فارابی،چاپ دکن حیدرآباد 

 .قى یفى و جعفر حقینجر، مبانى پژوهش در علوم رفتارى، ترجمه حسن پاشا شریرلکفرد، ان
 .1377تهران، آواى نو، زند، 

 قانون اصالح الگوي مصرف انرژي.1382اي، نشر مجنون،  اخالق حرفه ،فرامرز ،یکقرامل ،
 مجلس شوراي اسالمی. 4/12/1389مصوب 

 مجلس شوراي  23/4/1388مصوب وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی،  قانون افزایش بهره
  اسالمی.

http://www.noorsoft.org
http://www.hiberd.com/essay-hiberd/documents-hiberd/03.doc
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  المعقول و المشهود فی شرح مفتاح غیب الجمع و قونیوي، صدرالدین، مصباح االنس بین
  الوجود.

  ،1343کاظم زاده، راه نو، برلین .  

  ،کندي، ابو یوسف یعقوب بن اسحق، موسوم به ابوالحکما، رساله در حدود و رسوم اشیاء
، 127، مسلسل 1، ش 31ترجمه احمد آرام، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، سال 

 .1362بهار 

  ،1387کندي، مجموعه رسائل فلسفی کندي، ترجمه یوسف ثانی، انتشارات علمی و فرهنگی ،
 تهران.

 ) ،روانشناسی صنعتی و سازمانی. ترجمه حسین شکرکن. تهران، 1370کورمن، آبراهام .(
  انتشارات رشد.

  ،ز کث، نور، مریجامع االحاد طبع االسالمیه. .یکافاصول  .بن اسحاق عقوبیمحمد بن کلینی
 .CD، لوح فشرده یعلوم اسالم يوتریامپکقات یتحق

 ) .روانشناختی و رنگها. ترجمه منیرو روانی پور. تهران، انتشارات یادواره.1381گنجی، حمزه ،(  

 1019-1026مارکس، کارل، سرمایه، جلد اول، نشر پنگوئن، ضمیمه، ص.  

 ،مثنوي معنوي، تصحیح نیکلسون http://www.sufism.ir . 

  ،مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم 2مستدرك الوسائل، جامع االحادیث نور محدث نوري ،
 .CDاسالمی، لوح فشرده 

 چاپ نهم، نشر علوم اسالمی. مباحثی از اصول فقه، ،محقق داماد، مصطفی 

 ق.1403 ،یالتراث العرب اءیدار اح روت،یمحمد باقر، بحار االنوار، ب ،یمجلس  

  ،مرکز تحقیقات کامپیوتري 2جامع االحادیث نور محمد بن مسعود عیاشی، تفسیرالعیاشی ،
  .CDعلوم اسالمی، لوح فشرده 

  ،محمد حسین طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، مترجم: سید محمد باقر موسوي همدانی
تا  1363جلدي، چاپ اول  20زه علمیه قم)، دوره دفترانتشارات اسالمی (جامعه مدرسین حو

http://www.sufism.ir
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   http://www.noorsoft.orgقم.  1367
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  شگفتاریپ
ع یاز جم یو عمل ينظر يۀ ظرافتهایلکاست و شامل تام  ینیب جهان یک یعرفان و تصوف اسالم

ز و یه دربارة تمام موضوعات رک ینیب جهان یک يها یژگیان و شرح ویبمسلماً باشد.  یوجوه م
بینی  در این مجموعه به سطري جهان ست.ین يا ار سادهکدارد  يریو تفس یانیبو  ينظر یدرشت هست

 موضوعاتپردازیم که فقط مبین دیدگاه عمومی عرفا به  می عرفان و تصوف اسالمیاجتماعی 
مسائل اجتماعی و است تا بابی براي نگرش به مقدس هاي شارع  اجتماعی و توجه عرفان به حکمت

   حلّ و فصل باشد.

 یت اصول اخالقیه با توجه به رعاک در اقتصاد است کهن ینو از مباحث ارزش یاقتصاد اخالق نام
ن است یدر ا ياقتصاد يها ین راستا هدف بررسیپردازد. در ا یم يها و رفتار اقتصاد دهیل پدیبه تحل

رد و کل یتحل یو اخالق یو بدون مالحظات ارزش يرا صرفاً ماد يد مسائل اقتصادیه تنها نباک
مد نظر قرار  يمسائل اقتصاد يرا در راستا یاخالق انسان ید اصول ارزشیه باکسمت و سو داد. بل

ات یات و معنویه منافع فرد و جامعه با مالحظات مادکل نمود یه تحلیتجز يا داد و مسائل را به گونه
انسان را در  يو معنو يعد ماددو ب ين نگاه به مسائل اقتصادیهردو مد نظر قرار داشته باشد. ا یانسان

در  یو اجتماع يفرد يها نهین دو نگاه را با زمیسازد و ا یرابطه با اقتصاد بطور همزمان مطرح م
و به اقتصاد جامعتر متعارف  يه برخالف نگاه مادکسنجد  یرفتار فرد و اجتماع م یجهت بررس

انسان در  يو معنو يمادتوأم رفاه  افتنیبر  یاقتصاد سع ین علمیاست و ضمن قبول قوانکاملتر 
   ات صرف دارد.یعتر از مادیوس يا دامنه

ه کن بوده و هستند و مسلماً عقل است یاره زمیس يرو يها اعقل انسان یاء الهیامبران و اولیپ
شات آن بزرگواران یه فرماکن موضوع برسد یصالح و فالح بشر است. و اگر بشر به ا يراهگشا
انواع  اند و عقل مادرزاد خود را بکآنان استفاده  يها مناسب اوست و از آموزه یزندگان يراهگشا

  ي و معنوي بهتري خواهد داشت.ترجیح ندهد مسلماً زندگی ماداوامر آنان حیله و اغماض به 
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همواره اقتصاد اسالمی از بزرگترین اصولی است که ذیل در اقتصاد اخالق در مطرح  نکات
ي، معنوي، فردي و اجتماعی بشر گردد. متاسفانه ما مسلمین تالش کافی در مادتواند سبب تعالی  می

اقتصاد پژوهشگران ایم. شاید الزم باشد که  اسالمی نکرده تعالیمنضج اخالقیات اقتصادي براساس 
نئوکالسیکها رفتار  اتنظریتعمیم و توسعۀ اسالمی به طرح تئوریهاي اقتصاد اخالق بر اساس 

  .نمایندبازبینی  ول یتحلاین منظر ند از بپردازاقتصادي 

ار سودمند است و یتاب بسکل یمکت يبرا یلیمکو چه از بعد ت ينظرات خوانندگان چه از بعد انتقاد
در  یز هست و حتینگارنده ن درخواستمورد  يرکمختلف ف ينظرات افراد با نگرشها افتیدر

ه یحج تمتّع در نظر دارم در حاش کانجام مناسه معظّمه و کبه م یابیشرف يخود برا یمیبرنامه تنظ
نظرات و  یکز مطرح تا از نزدین آنجا نیتاب را با محققکن یمطالب ا ینیضه دین فریانجام ا

ر کّاز خوانندگان درخواست دارد تا از تذلذا  م.یافت نمایز دریانتقادات برادران اهل سنت را ن
   گردد.یا تکمیل اصالح  يبعد يها شیرایند تا در وینفرما ينقائص و اشتباهات خوددار

  1دآبادیژن بیب
  

                                                                                                                                                                                        
1 Email:  bijan@bidabad.ir         bidabad@yahoo.com         Web:   http://www.bidabad.ir 
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  اولفصل 
  
  

  عقل و حکمت





  مقدمه
د و ین قوه در انسان رشد نمایو مقصود است و اگر ا یافتن راه تعالیانسان در  یقوة عقل ابزار اصل

برده و  یآن پ يها متکها به ح دهیپد ینسب كتواند با در یت شود میآن تقو ینیب انیو پا يژرفنگر
ق امور و یدقا كه به سبب آن انسان در ادراکاست  ییرویمت نکحند. ین راه را برگزیتر حیصح
و  زالت از را خود دارنده هک ندیگو عقل جهت آن از را عقلند. ک یدا میمصنوع قدرت پ يایخفا

در فلسفه پرداخته و  عقل یمت به معانکف حیضمن ارائه تعر فصلن یدر ا .داردیم لغزش نگاه
دگاه عرفا و یم. دینمائ یعقل از وجوه مختلف مرور م يبند ما راجع به طبقهکر فالسفه و حیتعاب

ام کافتن احیاز عقل در فقه در  يریارگکقت و نحوة بیعت و طریه به عقل و قلمرو آن در شریصوف
  باشد. یم فصلن یگر ایاز مباحث د یمتعال

قت عالم و یحق كدر یز قائلند و علم را به معنیمت تماکف علم و حیما در تعارکن و حیلّمکمت
 یکگر نزدیهمد یه خود به معانیآنها در مراتب عال يدانند و هر دو یاء میسرّ اش كمت را درکح
مت کافتۀ از بارقۀ حیار تنزّل یبسنجا مد نظر قرار دارد توجه به نازلۀ یه اکمت کشوند. استعارة ح یم

و  یو فرع يام صورکع احیام شرع و منشاء تشرکمت صدور احکه حک –بالغۀ شارع مقدس است 
عقل و استنتاجات  يد براساس بنایبا یل و رفع شبهات فقهیباشد. تحل یم -م بوده است کن حیتقن
خود را در  ين نگرش جایبسط اگرند. مسلماً یدیکد یم شرع و عقل همواره مؤکرا حیباشد ز یعقل

رد. پر کها باز خواهد  گر رشتهیدر د یعیش يایو بسط و گسترش فقه پو یمباحث مختلف فقه
ن و مسائل ین است و فقه به فروع دیه اصل توجه عرفان و تصوف در قلمرو اصول دکواضح است 

ل یه در فقه تعطیسائل فرعن و در میه در ده تفقّکست یآن ن ين به معنایا یپردازد ول یه آن میفرع
م بودن کیه مسلّم است حکدارد. آنچه  ینسبت به موضوعات آن منع یو شناخت یاست و نگاه عرفان

ه اگر فقه به کاست  يا دهیعد يها متکن مقام مستلزم حیام صادره از اکمقام عصمت است و اح
ام را کشارع را دربابد و احتواند مقصود  یو بهتر مشود  میع واقف یماالت تشرکازد به یآنان دست 

   ند.کاستنتاج 

عقل است. به عبارت  يانند بر مبناینماین مایدطرفداران ان برخالف آنچه یح دیگاه صحناساس 
ر کند و لذا تفکند را بشکیل میر تحمکه تعصب و جمود فکتواند آنچه یه مکگر تنها عقل است ید
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ه که منطبق با شرع است کاست  يزیعقل همان چن یزد و ایریو عقل شالودة تعصبات را برهم م
و همه  3ستین یعقل يام خدا دچار خطاک. و اح2ندکیم مکز حیند شرع نکم کآنچه عقل به آن ح

ا و یه فقه را منطبق با زمان پوکرا در فقه باز نموده است  یار مهمین نگاه باب بسی. ا4است یعقالن
                                                                                                                                                                                        

ن یلمکن قاعده به تالزم شرع و عقل نزد متیا .حكم به العقل الشرع وكلما حكم بهالشرع،  كل ما حكم به العقل حكم به 2
  معروف است.

فتح األبواب، قَاَل الشَّْيُخ ِيف الّنَِهايَِة ُرِوَي َعْن َأِيب اْحلََسِن ُموَسى ْبِن َجْعَفٍر ع َو َعْن َغْريِِه  -٦، ٣٢٥ص:  ١٠١حباراألنوار ج:  3
َنائِِه ع ِمْن قَـْوِهلِْم ُكلُّ َجمُْهوٍل َفِفيِه اْلُقْرَعُة قـُْلُت َلُه ِإنَّ اْلُقْرَعَة ُختِْطُئ َو   ِمبُْخِطٍئ.ُتِصيُب فَـَقاَل  ِمْن آgَئِِه َو أَبـْ

َ
ُ بِِه فَـَلْيس َّoُكلََّما َحَكَم ا  

أَبُو َعْبِد اoَِّ اْألَْشَعِريُّ َعْن بـَْعِض َأْصَحابَِنا رَفَـَعُه َعْن ِهَشاِم ْبِن اْحلََكِم قَاَل قَاَل ِيل أَبُو  - ١٢، ١٧-٢٠صص:  ١الكايف ج:  4
 ََّoْر ِعباِد الَِّذيَن َيْسَتِمُعونَ احلََْسِن ُموَسى ْبُن َجْعَفٍر ع َ} ِهَشاُم ِإنَّ ا   تـَبَاَرَك َو تـََعاَىل َبشََّر َأْهَل اْلَعْقِل َو اْلَفْهِم ِيف ِكَتابِِه فَـَقاَل فَـَبّشِ

َجَج  اoََّ اْلَقْوَل فَـيَـتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه ُأولِئَك الَِّذيَن َهداُهُم اoَُّ َو ُأولِئَك ُهْم ُأوُلوا اْألَْلباِب َ} ِهَشاُم ِإنَّ   تـََباَرَك َو تـََعاَىل َأْكَمَل لِلنَّاِس احلُْ
ُْم َعَلى رُبُوبِيَِّتِه gِْألَِدلَِّة فَـَقاَل َو ِإهلُُكْم ِإلهٌ  واِحٌد ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو الرَّْمحُن الرَِّحيُم. ِإنَّ ِيف َخْلِق  gِْلُعُقوِل َو َنَصَر النَِّبّيَِني gِْلبَـَياِن َو َدهلَّ

َفُع النَّاَس َو مالسَّم َزَل اoَُّ ِمَن السَّماِء ِمْن ماٍء اواِت َو اْألَْرِض َو اْخِتالِف اللَّْيِل َو النَّهاِر َو اْلُفْلِك الَِّيت َجتِْري ِيف اْلَبْحِر ِمبا يـَنـْ ا أَنـْ
الّرِ}ِح َو السَّحاِب اْلُمَسخَِّر بـَْنيَ السَّماِء َو اْألَْرِض َآل}ٍت لَِقْوٍم  فََأْحيا بِِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ:ا َو َبثَّ ِفيها ِمْن ُكّلِ َدابٍَّة َو َتْصرِيفِ 

َر لَ   َو الْ يـَْعِقُلوَن َ} ِهَشاُم َقْد َجَعَل اoَُّ َذِلَك َدِليًال َعَلى َمْعرَِفِتِه @َِنَّ َهلُْم ُمَدّبِرًا فَـَقاَل َو َسخَّ
َ
َقَمَر َو ُكُم اللَّْيَل َو النَّهاَر َو الشَّْمس

 ِمْن ُنْطَفٍة مثَُّ ِمْن َعَلَقٍة مثَُّ ُخيْرُِجُكْم النُُّجوُم ُمَسخَّراٌت @َِْمرِِه ِإنَّ ِيف ذِلَك َآل}ٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن َو قَاَل ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن تُراٍب مثَُّ 
ُلُغوا َأُشدَُّكْم مثَُّ ِلَتُكونُوا ُشُيو  ى َو َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن َو قَاَل ِإنَّ ِيف ِطْفًال مثَُّ ِلتَـبـْ Fُلُغوا َأَجًال ُمَسم خًا َو ِمْنُكْم َمْن يـُتَـَوىفَّ ِمْن قـَْبُل َو لِتَـبـْ

ُ ِمَن السََّماِء ِمْن ِرْزٍق فََأْحَيا بِِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْو:َِ  َّoَزَل ا ْصرِيِف الّرَِ}ح َو السََّحاِب اْلُمَسخَِّر بـَْنيَ ا َو تَ اْخِتَالِف اللَّْيِل َو النـََّهاِر َو َما أَنـْ
 َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن َو قَاَل َو َجنَّاٌت ِمْن السََّماِء َو اْألَْرِض َآلَ}ٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن َو قَاَل ُحيِْي اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ:ا َقْد بـَيـَّنَّا َلُكُم اْآل}تِ 

ُر ِصْنواٍن ُيْسقىَأْعناٍب َو َزرٌْع َو خنَِ  ُل بـَْعَضها َعلى يٌل ِصْنواٌن َو َغيـْ
بـَْعٍض ِيف اْألُُكِل ِإنَّ ِيف ذِلَك َآل}ٍت ِلَقْوٍم  ِمباٍء واِحٍد َو نـَُفّضِ

ْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ:ا ِإنَّ ِيف ذِلَك َآل}ٍت يـَْعِقُلوَن َو قَاَل َو ِمْن آ}تِِه يُرِيُكُم اْلبَـْرَق َخْوفًا َو َطَمعًا َو يـُنَـزُِّل ِمَن السَّماِء ماًء فـَُيْحِيي بِِه ا
ْقتُـُلوا َأْوالدَُكْم ِمْن ِإْمالٍق َل ُقْل تَعاَلْوا أَْتُل ما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئًا َو gِْلواِلَدْيِن ِإْحساOً َو ال تَـ ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن َو قَا

ُهْم َو ال تـَْقَربُوا اْلَفواِحَش ما َظَهَر ِمْنها َو ما َبَطَن وَ   الَِّيت َحرََّم اoَُّ ِإالَّ gِحلَْقِّ ذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه  َحنُْن نـَْرزُُقُكْم َو ِإ}َّ
َ
ال تـَْقتُـُلوا النـَّْفس
ُتْم ِفيهِ  كاَء ِيف ما َرزَْقناُكْم فَأَنـْ

َ
ُفَسُكْم َكذِلَك َسواٌء َختاُفونـَُهْم َكِخيَفِتُكْم أَنْـ  َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن َو قَاَل َهْل َلُكْم ِمْن ما َمَلَكْت َأْمياُنُكْم ِمْن ُشر

ُل اْآل}ِت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن َ} ِهَشاُم مثَُّ َوَعَظ َأْهَل اْلَعْقِل َو َرغَّبَـُهْم ِيف اْآلِخَرِة فَـَقاَل َو مَ  اُر نـَُفّصِ ْنيا ِإالَّ َلِعٌب َو َهلٌْو َو َللدَّ ا اْحلَياُة الدُّ
ٌر لِلَِّذيَن يـَتـَُّقوَن َأ َفال تـَْعِقلُ  َلَتُمرُّوَن  وَن َ} ِهَشاُم مثَُّ َخوََّف الَِّذيَن َال يـَْعِقُلوَن ِعَقابَُه فَـَقاَل تـََعاَىل مثَُّ َدمَّْرOَ اْآلَخرِيَن. َو ِإنَُّكمْ اْآلِخَرُة َخيـْ

ْكنا َأْهِل هِذِه اْلَقْريَ  َعَلْيِهْم ُمْصِبِحَني. َو gِللَّْيِل َأ َفال تـَْعِقُلوَن. َو قَاَل ِإOَّ ُمْنزُِلوَن َعلى
َ
ِة رِْجزًا ِمَن السَّماِء ِمبا كانُوا يـَْفُسُقوَن َو َلَقْد تـَر

 ُWَنًة ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن َ} ِهَشاُم ِإنَّ اْلَعْقَل َمَع اْلِعْلِم فَـَقاَل َو تِْلَك اْألَْمثاُل َنْضِر
مثَُّ ا لِلنَّاِس َو ما يـَْعِقُلها ِإالَّ اْلعاِلُموَن َ} ِهَشاُم ِمْنها آيًَة بـَّيِ

ُ قاُلوا َبْل نـَتَِّبُع ما أَْلَفيْ  َّoَزَل ا نا َعَلْيِه آgَءO َأ َو َلْو كاَن آgُؤُهْم ال يـَْعِقُلوَن َشْيئاً َذمَّ الَِّذيَن َال يـَْعِقُلوَن فَـَقاَل َو ِإذا ِقيَل َهلُُم اتَِّبُعوا ما أَنـْ
 فَـُهْم ال يـَْعِقُلوَن َو قَاَل َو َو ال يـَْهَتُدوَن َو قَاَل َو َمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا  

ٌ
َكَمَثِل الَِّذي يـَْنِعُق ِمبا ال َيْسَمُع ِإالَّ ُدعاًء َو ِنداًء ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمي

ُهْم َمْن َيْسَتِمُع ِإَلْيَك َأ فَأَْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ َو َلْو كانُوا ال يـَْعِقُلوَن َو قَاَل َأْم َحتَْسُب َأنَّ أَ  َيْسَمُعوَن َأْو يـَْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإالَّ   ْكثـََرُهمْ ِمنـْ
يعًا ِإالَّ ِيف ُقرًى ُحمَصََّنٍة َأْو ِمْن َوراِء جُ  يعًا َو َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبيًال َو قَاَل ال يُقاتُِلوَنُكْم مجَِ نَـُهْم َشِديٌد َحتَْسبُـُهْم مجَِ ُدٍر @َُْسُهْم بـَيـْ

ُلوَن اْلِكتاَب َأ َفال تـَْعِقُلوَن }َ  قـُُلوبـُُهْم َشىتَّ ذِلكَ  ُتْم تـَتـْ ُفَسُكْم َو أَنـْ ُ اْلَكثْـَرَة  ِ@َنـَُّهْم قَـْوٌم ال يـَْعِقُلوَن َو قَاَل َو تـَْنَسْوَن أَنـْ َّoِهَشاُم مثَُّ َذمَّ ا
← 
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اَل َو لَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السَّماواِت َو اْألَْرَض لَيَـُقوُلنَّ اoَُّ ُقِل فَـَقاَل َو ِإْن ُتِطْع َأْكثـََر َمْن ِيف اْألَْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل اoَِّ َو قَ 
وُلنَّ اoَُّ ُقِل بِِه اْألَْرَض ِمْن بـَْعِد َمْوِ:ا لَيَـقُ اْحلَْمُد oَِِّ َبْل َأْكثـَُرُهْم ال يـَْعَلُموَن َو قَاَل َو َلِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن نـَزََّل ِمَن السَّماِء ماًء فََأْحيا 

ُكوُر َو قَاَل َو قَِليٌل ما ُهْم َو قَاَل َو قاَل رَُجٌل اْحلَْمُد oَِِّ َبْل َأْكثـَُرُهْم ال يـَْعِقُلوَن َ} ِهَشاُم مثَُّ َمَدَح اْلِقلََّة فَـَقاَل َو قَِليٌل ِمْن ِعباِدَي الشَّ 
ُ َو قَاَل َو َمْن آَمَن َو ما آَمَن َمَعُه ِإالَّ قَِليٌل َو قَاَل َو لِكنَّ أَ ُمْؤِمٌن ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإميانَُه أَ تَـ  َّoا َ

ْكثـََرُهْم ْقتُـُلوَن رَُجًال َأْن يـَُقوَل َريبِّ
ُهْم  ال يـَْعَلُموَن َو قَاَل َو َأْكثـَُرُهْم ال يـَْعِقُلوَن َو قَاَل َو َأْكثـَُرُهْم َال َيْشُعُروَن َ} ِهَشاُم مثَُّ ذََكرَ  ُأوِيل اْألَْلَباِب @َِْحَسِن الذِّْكِر َو َحالَّ

ْكَمَة فَـَقْد ُأوِيتَ َخْريًا َكِثريًا َو 
ُر ِإالَّ ُأوُلوا اْألَْلباِب َو َقاَل َو @َِْحَسِن اْحلِْلَيِة فَـَقاَل يـُْؤِيت احلِْْكَمَة َمْن َيشاُء َو َمْن يـُْؤَت احلِْ ما َيذَّكَّ

 السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ِعْلِم يـَُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَبِّنا َو ما َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأوُلوا اْألَْلباِب َو قَاَل ِإنَّ ِيف َخْلقِ الرَّاِسُخوَن ِيف الْ 
ا أُنْ  ا يـََتذَكَُّر ُأوُلوا  ِزَل ِإَلْيَك ِمْن رَّبَِك احلَْقُّ َكَمْن ُهَو َأْعمىاْخِتالِف اللَّْيِل َو النَّهاِر َآل}ٍت ِألُوِيل اْألَْلباِب َو قَاَل َأ َفَمْن يـَْعَلُم َأمنَّ

ِإمنَّ
لَِّذيَن ال ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َو ااْألَْلباِب َو قَاَل َأمَّْن ُهَو قاِنٌت آOَء اللَّْيِل ساِجداً َو قاِئماً َحيَْذُر اْآلِخَرَة َو يـَْرُجوا َرْمحََة رَبِِّه 

بـَُّروا آ}تِِه َو  َزْلناُه ِإلَْيَك ُمباَرٌك ِلَيدَّ ا يـََتذَكَُّر ُأوُلوا اْألَْلباِب َو قَاَل ِكتاٌب أَنـْ
ِليَـَتذَكََّر ُأوُلوا اْألَْلباِب َو قَاَل َو َلَقْد آتـَْينا ُموَسى يـَْعَلُموَن ِإمنَّ

َفُع اْلُمْؤِمِنَني َ} ِهَشاُم ِإنَّ اoََّ تـََعاَىل  ِألُوِيل اْألَْلباِب َو قَاَل َو ذَكِّْر فَِإنَّ الذِّْكرى ُهدًى َو ِذْكرىَو َأْورَْثنا َبِين ِإْسرائِيَل اْلِكتاَب  اْهلُدى تـَنـْ
َن احلِْْكَمَة قَاَل اْلَفْهَم َو اْلَعْقَل َ} ِهَشاُم ِإنَّ ِلَمْن كاَن َلُه قَـْلٌب يـَْعِين َعْقٌل َو قَاَل َو َلَقْد آتـَْينا لُْقما يـَُقوُل ِيف ِكَتاِبِه ِإنَّ ِيف ذِلَك َلذِْكرى

 َلَدى احلَْقِّ َيِسٌري َ} بـَُينَّ 
َ
َيا َحبٌْر َعِميٌق َقْد َغِرَق ِفيَها َعاَملٌ َكِثٌري  لُْقَماَن قَاَل ِالْبِنِه تـََواَضْع ِلْلَحقِّ َتُكْن َأْعَقَل النَّاِس َو ِإنَّ اْلَكّيِس نـْ ِإنَّ الدُّ

ميَاَن َو ِشَراُعَها التـَّوَكَُّل َو قَـّيُِمَها اْلَعْقَل َو دَ فَـ  َر َ} ِهَشاُم ِإنَّ ْلَتُكْن َسِفينَـُتَك ِفيَها تـَْقَوى اoَِّ َو َحْشُوَها اْإلِ ِليُلَها اْلِعْلَم َو ُسكَّانـَُها الصَّبـْ
 
ْ
  ٍء َدِليًال َو َدِليُل اْلَعْقِل التـََّفكُُّر َو َدِليلُ ِلُكّلِ َشي

ْ
ٍء َمِطيًَّة َو َمِطيَُّة اْلَعْقِل التـََّواُضُع َو َكَفى ِبَك َجْهًال َأْن التـََّفكُِّر الصَّْمُت َو ِلُكّلِ َشي

ْحَسنُـُهُم اْسِتَجابًَة َأْحَسنُـُهْم َمْعرَِفًة َو  اoَِّ فَأَ تـَرَْكَب َما kُِْيَت َعْنُه َ} ِهَشاُم َما بـََعَث اoَُّ أَْنِبَياَءُه َو ُرُسَلُه ِإَىل ِعَباِدِه ِإالَّ ِليَـْعِقُلوا َعنِ 
َيا َو اْآلِخَرةِ  نـْ ًة ظَاِهَرًة  َأْعَلُمُهْم @َِْمِر اoَِّ َأْحَسنُـُهْم َعْقًال َو َأْكَمُلُهْم َعْقًال َأْرفَـُعُهْم َدرََجًة ِيف الدُّ تَـْنيِ ُحجَّ َ} ِهَشاُم ِإنَّ oَِِّ َعَلى النَّاِس ُحجَّ

ُة ع َو َأمَّا اْلَباِطَنُة فَاْلُعُقوُل َ} هِ َو ُحجَّ  َشاُم ِإنَّ اْلَعاِقَل الَِّذي َال َيْشَغُل احلََْالُل ُشْكَرُه ًة gَِطَنًة فََأمَّا الظَّاِهَرُة فَالرُُّسُل َو اْألَْنِبَياُء َو اْألَِئمَّ
 ًnَرُه َ} ِهَشاُم َمْن َسلََّط َثَال َا َأَعاَن َعَلى َهْدِم َعْقِلِه َمْن َأْظَلَم نُوُر تـََفكُّرِِه ِبُطوِل َأَمِلِه َو َحمَا َو َال يـَْغِلُب اْحلََراُم َصبـْ  َعَلى َثَالٍث َفَكَأمنَّ

َا َأَعاَن َهَواُه َعَلى َرتِِه ِبَشَهَواِت نـَْفِسِه َفَكَأمنَّ ِه َو َمْن َهَدَم َعْقَلُه َأْفَسَد َعَلْيِه َهْدِم َعْقلِ  َطَراِئَف ِحْكَمِتِه بُِفُضوِل َكَالِمِه َو َأْطَفَأ ُنوَر ِعبـْ
َياُه َ} ِهَشاُم َكْيَف يـَزُْكو ِعْنَد اoَِّ َعَمُلَك َو أَْنَت َقْد َشَغْلَت قَـْلَبَك َعْن َأْمِر رَّبَِك  َو َأطَْعَت َهَواَك َعَلى َغَلَبِة َعْقِلَك َ} ِديَنُه َو ُدنـْ

ُر َعَلى اْلَوْحَدِة عَ  َيا َو الرَّاِغِبَني ِفيَها َو َرِغَب ِفيَما ِعنْ ِهَشاُم الصَّبـْ نـْ ِة اْلَعْقِل َفَمْن َعَقَل َعِن اoَِّ اْعتَـَزَل َأْهَل الدُّ ُ َالَمُة قـُوَّ َّoَو َكاَن ا َِّoَد ا
َلِة َو ُمِعزَُّه ِمْن غَ  ْريِ َعِشريٍَة َ} ِهَشاُم َنْصُب احلَْقِّ ِلطَاَعِة اoَِّ َو َال َجنَاَة ِإالَّ أُْنَسُه ِيف اْلَوْحَشِة َو َصاِحَبُه ِيف اْلَوْحَدِة َو ِغَناُه ِيف اْلَعيـْ

ِينٍّ َو َمْعرَِفُة اْلِعلْ gِلطَّاَعِة َو الطَّاَعُة gِْلِعْلِم َو اْلِعْلُم gِلتـََّعلُِّم َو التـََّعلُُّم gِْلَعْقِل يـُْعتَـَقُد َو َال ِعْلَم ِإالَّ  َّgْلَعْقِل َ} ِهَشاُم قَِليُل  ِمْن َعاملٍِ َرgِ ِم
َيا َمَع اْلَعَمِل ِمَن اْلَعاملِِ َمْقُبوٌل ُمَضاَعٌف َو َكِثُري اْلَعَمِل ِمْن َأْهِل اْهلََوى َو اْجلَْهِل َمْرُدوٌد َ} ِهَشاُم إِ  نـْ  gِلدُّوِن ِمَن الدُّ

َ
نَّ اْلَعاِقَل َرِضي

َيا َفكَ  احلِْْكَمِة َو َملْ يـَْرَض gِلدُّوِن ِمنَ  نـْ ُكوا ُفُضوَل الدُّ
َ
َيا فَِلَذِلَك َرِحبَْت ِجتَارَتـُُهْم َ} ِهَشاُم ِإنَّ اْلُعَقَالَء تـَر نـْ نُوَب َو احلِْْكَمِة َمَع الدُّ ْيَف الذُّ

َيا ِمنَ  نـْ نُوِب ِمَن اْلَفْرِض َ} ِهَشاُم ِإنَّ اْلَعاِقَل َنَظَر ِإَىل تـَْرُك الدُّ َيا َو ِإَىل َأْهِلَها فَـَعِلَم أَنـََّها َال تـَُناُل ِإالَّ gِْلَمَشقَِّة َو اْلَفْضِل َو تـَْرُك الذُّ نـْ الدُّ
َقاُمهَا َ} ِهَشاُم  َيا َو َنَظَر ِإَىل اْآلِخَرِة فَـَعِلَم أَنـََّها َال تـَُناُل ِإالَّ gِْلَمَشقَِّة َفطََلَب gِْلَمَشقَِّة أَبـْ نـْ َرِغُبوا ِيف اْآلِخَرِة ِإنَّ اْلُعَقَالَء َزِهُدوا ِيف الدُّ

َيا طَاِلَبٌة َمْطُلوبٌَة َو اْآلِخَرَة طَاِلَبٌة َو َمْطُلوبٌَة َفَمْن طََلَب اْآلِخَرَة طَ  نـْ َها ِرْزَقُه َو َمْن ِألَنـَُّهْم َعِلُموا َأنَّ الدُّ َيا َحىتَّ َيْستَـْوِيفَ ِمنـْ نـْ َلبَـْتُه الدُّ
َيا طََلبَـْتُه اْآلِخَرُة فَـ  نـْ َياُه َو آِخَرتَُه َ} ِهَشاُم َمْن َأرَاَد اْلِغَىن ِبَال َماٍل َو رَاَحَة اْلقَ طََلَب الدُّ ْلِب ِمَن احلََْسِد َو َيْأتِيِه اْلَمْوُت فَـيُـْفِسُد َعَلْيِه ُدنـْ

ْقَلُه َفَمْن َعَقَل َقِنَع ِمبَا َيْكِفيِه َو َمْن َقِنَع ِمبَا َيْكِفيِه اْستَـْغَىن َو السََّالَمَة ِيف الّدِيِن فَـْليَـَتَضرَّْع ِإَىل اoَِّ َعزَّ َو َجلَّ ِيف َمْسأََلِتِه @َِْن ُيَكّمَِل عَ 
َ َحَكى َعْن قَـْوٍم َصاحلَِِني أَنـَّ  َّoَتنا َو َهْب ُهْم قَاُلوا رَبَّنا ال تُزِْغ قـُُلوبَنا َمْن َملْ يـَْقَنْع ِمبَا َيْكِفيِه َملْ يُْدِرِك اْلِغَىن أََبداً َ} ِهَشاُم ِإنَّ ا بـَْعَد ِإْذ َهَديـْ

َداَها ِإنَُّه َملْ َخيَِف اoََّ َمْن َملْ يـَْعِقْل َعِن اoَِّ َلنا ِمْن َلُدْنَك َرْمحًَة ِإنََّك أَْنَت اْلَوهَّاُب ِحَني َعِلُموا َأنَّ اْلُقُلوَب َتزِيُغ َو تـَُعوُد ِإَىل َعَماَها َو رَ 
← 
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ن مبنا یز بر ایسان عقل و شرع است نیکم کاعدة حق يه برمبناکمت در فقه کمتحول سازد. اصل ح
نند و کیما اصطالح مکه حکن بحث و تفاوت عقل در آنچه یت ایل گرفته است. باتوجه به اهمکش

ه در رابطه با شناخت عقل و ک یده شد تا از مطالبیاست مناسب د يجامعه جاردر ه در افواه کآنچه 
  . مینمائ یبررس نجایدر اگردد را یه به آنها عقل اطالق مک یمعان

  متکح
ه به سبب آن انسان ک ییرویمت عبارت است از قدرت و نکح« 5اند: مت فرمودهکح یق معنیدر تحق
را  یتواند مصنوعات ین میند. و همچنک یدا میمصنوع قدرت پ يایق امور و خفایدقا كدر ادرا

 یکب از دو جزء است، کمتعلّقش مرمت به اعتبار کق صنع باشد. پس حیه مشتمل بر دقاکند یافریب
شود، و  یده مینام یمت عملکه حک یجزء عمل یکو شود  میده ینام يمت نظرکه حک یجزء علم

                                                                                                                                                                                         ←  
 َِّoبَِتٍة يـُْبِصُرَها َو جيَُِد َحِقيَقتَـَها ِيف قَـْلِبِه َو َال َيُكوُن َأَحٌد كَ َو َمْن ملَْ يـَْعِقْل َعِن اnَ َذِلَك ِإالَّ َمْن َكاَن قَـْولُُه  ملَْ يـَْعِقْد قَـْلَبُه َعَلى َمْعرَِفٍة

َيُدلَّ َعَلى اْلَباِطِن اْخلَِفيِّ ِمَن اْلَعْقِل ِإالَّ ِبظَاِهٍر ِمْنُه َو Oَِطٍق َعْنُه َ} ِهَشاُم   ِلِفْعِلِه ُمَصّدِقًا َو ِسرُُّه ِلَعَالنَِيِتِه ُمَواِفقًا ِألَنَّ اoََّ تـََباَرَك اْمسُُه ملَْ 
 
ْ
ُ ِبَشي َّoَشىتَّ اْلُكْفُر َو الشَّرُّ ِمْنهُ ٍء َأْفَضَل ِمَن اْلَعْقِل َو َما َمتَّ َعْقُل اْمِرٍئ َحىتَّ َيُكوَن ِفيِه ِخَصاٌل َكاَن َأِمُري اْلُمْؤِمِنَني ع يـَُقوُل َما ُعِبَد ا

ُر ِمْنُه َمْأُموَالِن َو َفْضُل َماِلِه َمْبُذوٌل َو َفْضُل قَـْوِلِه َمْكُفوٌف َو َنِصيبُ  َيا اْلُقوُت َال َيْشَبُع ِمَن اْلِعْلِم َمْأُموOَِن َو الرُّْشُد َو اْخلَيـْ نـْ ُه ِمَن الدُّ
ْريِِه َو َيْسَتِقلُّ َكِثَري اoَِّ ِمَن اْلِعزِّ َمَع َغْريِِه َو التـََّواُضُع َأَحبُّ ِإَلْيِه ِمَن الشََّرِف َيْسَتْكِثُر قَِليَل اْلَمْعُروِف ِمْن غَ  َدْهَرُه الذُّلُّ َأَحبُّ ِإَلْيِه َمعَ 

ِسِه َو ُهَو َمتَاُم اْألَْمِر َ} ِهَشاُم ِإنَّ اْلَعاِقَل َال َيْكِذُب َو ِإْن َكاَن اْلَمْعُروِف ِمْن نـَْفِسِه َو يـََرى النَّاَس ُكلَُّهْم َخْريًا ِمْنُه َو أَنَُّه َشرُُّهْم ِيف نـَفْ 
َة ِلَمْن َال َعْقَل َلُه َو ِإنَّ َأْعَظَم النَّ  َة َلُه َو َال ُمُروَّ َيا ِلنَـ ِفيِه َهَواُه َ} ِهَشاُم َال ِديَن ِلَمْن َال ُمُروَّ نـْ ْفِسِه َخَطرًا َأَما اِس َقْدراً الَِّذي َال يـََرى الدُّ

 َهلَا َمثٌَن ِإالَّ اْجلَنَُّة َفَال تَِبيُعوَها بَِغْريَِها َ} ِهَشاُم ِإنَّ َأِمَري اْلُمْؤِمنِ 
َ
َني ع َكاَن يـَُقوُل ِإنَّ ِمْن َعَالَمِة اْلَعاِقِل َأْن َيُكوَن ِفيِه ِإنَّ أَْبَداَنُكْم َلْيس

ْن ِفيِه ِمْن يـَْنِطُق ِإَذا َعَجَز اْلَقْوُم َعِن اْلَكَالِم َو ُيِشُري gِلرَّْأِي الَِّذي َيُكوُن ِفيِه َصَالُح َأْهِلِه َفَمْن َملْ َيكُ  َثَالُث ِخَصاٍل جيُِيُب ِإَذا ُسِئَل وَ 
 
ْ
 ِيف َصْدِر َهِذِه اخلَِْصاِل الثََّالِث َشي

ُ
اْلَمْجِلِس ِإالَّ رَُجٌل ِفيِه َهِذِه اخلَِْصاُل الثََّالُث َأْو ٌء فَـُهَو َأْمحَُق ِإنَّ أَِمَري اْلُمْؤِمِنَني ع قَاَل َال َجيِْلس

 
ْ
ُهنَّ َفَمْن َملْ َيُكْن ِفيِه َشي ُتُم اْحلََواِئَج فَاْطُلُبوَها ِمْن َأهْ َواِحَدٌة ِمنـْ  فَـُهَو َأْمحَُق َو قَاَل احلََْسُن ْبُن َعِليٍّ ع ِإَذا طََلبـْ

َ
ُهنَّ َفَجَلس ِلَها ِقيَل ٌء ِمنـْ

ا يـََتذَكَّرُ  }َ 
ُأوُلوا اْألَْلباِب قَاَل ُهْم ُأوُلو اْلُعُقوِل َو قَاَل  اْبَن َرُسوِل اoَِّ َو َمْن َأْهُلَها قَاَل الَِّذيَن َقصَّ اoَُّ ِيف ِكَتابِِه َو ذََكَرُهْم فَـَقاَل ِإمنَّ

صََّالِح َو آَداُب اْلُعَلَماِء ِزَ}َدٌة ِيف اْلَعْقِل َو طَاَعُة ُوَالِة اْلَعْدِل َمتَاُم اْلِعزِّ َو اْسِتْثَماُر َعِليُّ ْبُن اْحلَُسْنيِ ع ُجمَاَلَسُة الصَّاحلَِِني َداِعَيٌة ِإَىل ال
اَحُة اْلَبَدِن َعاِجًال َو آِجًال َ} ِهَشاُم  َو ِفيِه رَ اْلَماِل َمتَاُم اْلُمُروَءِة َو ِإْرَشاُد اْلُمْسَتِشِري َقَضاٌء ِحلَقِّ الّنِْعَمِة َو َكفُّ اْألََذى ِمْن َكَماِل اْلَعْقلِ 
َعُه َو َال يَِعُد َما َال يـَْقِدُر  ُث َمْن َخيَاُف َتْكِذيَبُه َو َال َيْسَأُل َمْن َخيَاُف َمنـْ َعَلْيِه َو َال يـَْرُجو َما يـَُعنَُّف ِبَرَجائِِه َو َال يـُْقِدُم ِإنَّ اْلَعاِقَل َال ُحيَّدِ

 .فَـْوتَُه gِْلَعْجِز َعْنهَعَلى َما َخيَاُف 
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 م.یم دادیمت را به آل ابراهکتاب و حکق ما یپس به تحق ِاْبراهيَم الِكتاَب َو اِحلْكَمَة،
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مت به اتقان در کاز ح یگاه شود. میر یتعب يارک و خرده ینیب از آن دو، به خرده یدر زبان فارس
ر یمال و اتقان در علم تعبکبه  یگاهمت باشد، و کاز دو جزء ح یکیتا اشاره به  شود. میر یعمل تعب

ه اشاره به کشود  میر یبه اتقان در علم و عمل تفس یگر است، و گاهیو آن اشاره به جزء دشود  می
شت یر معیه در تدبکعبارت از آن است شود  میر که در مقابل جربزه ذکمت کهردو جزء دارد و ح

ج مرتبۀ یمت از نتاکن حین است. و ااز جهت علم و عمل قوام و اساس باشد و جربزه افراط آ
 يزیاء را بشناسد، و اگر بخواهد بشناسد چیق اشیتواند دقا یبا تجرّدش م یه ولکرا یت است، زیوال

را یند، زکق مصنوعات را خودش بسازد و خلق یتواند دقا ین میماند، و همچن یده نمیاز او پوش
 یتعال يم مطلق نخست خداکیند. و حک ینم يجاد آن خودداریست و از ایاز او ممتنع ن يزیچ

ه به آن کنان آنها و سپس آنها یتشان، سپس خلفا و جانشیاء و رسوالن از جهت والیاست، سپس انب
ق صنع خدا را در خودت و بدنت یه دقاکن است یمت اکن مرتبۀ حیبزرگواران شباهت دارند. و اول

ه نفس تو جهت تصرّف در کنیو ا يا شدهده یا آفریو عل ین عالم سفلیه تو در برزخ بک ینک كدر
از تصرّف بر آن دو ندارد، و  یده شده است و نفس ابائیت محض آفریقابل يوت داراکهر دو مل

 یکیا، آن را به نزدین، و تصرّف علیسجن و سج ينفس را به سو یوت سفلکه تصرّف در ملکنیا
 يماکق حیه طرکق علم و گمان یطرل معرفت است و نه بر ینها بر سبیشاند. همۀ اک یم یمأل اعل

خود غافل هستند،  یه از نفوس جزئک ینند، در حالک یقناعت م یلّکنان به علم یه اکاخالق است 
تصرّف  يابند تا راههای یق عمل قدرت میبرند. اما اهل معرفت، بر دقا ینم يا پس از علمشان بهره

ع در جنگ،  ینند، مانند قدرت علکا را باز یوت علکتصرّف مل يرا ببندند. و راهها یوت سفلکمل
رد، و کدشمن بلند  ير را بر رویافت و شمشیه به دشمن ظفر ک ینیحمله به دشمن، در ح كبر تر

 يه نفس او براکرا یرد، زکر زدن را رها یع شمش یه علکع آب دهن انداخت،  یعل يدشمن بر رو
رد و کدا یر شد شناخت و قدرت پکه ذکرا آنچه  یجان آمده بود. پس انسان وقتیر زدن به هیشمش

ه ک یت است. سپس وقتیند، و آن مقام فنا و مقام والک یدا میت ارتقا پیعمل نمود، حتماً به عبود
گرداند و به او  یتش برمیگران وجود دارد او را به بشریه در او استعداد اصالح دکخداوند دانست 

سازد،  یوت آگاه مکو مل کق صنع در ملیرا به دقادهد، و او  یا خالفت میخلعت نبوت و رسالت 
دهد و  یع موجودات را در خدمت او قرار میسازد و جم یاء قادر میق تصرّف در اشیو او را بر دقا

ج یت از نتایت است چون والینجا، والیمت در اکمت است. مقصود از حکن مرتبۀ حیآن آخر
ه در سخنان آنها آمده کرات مختلف یتفسق آن است، و یمت و تحقکان حین بیمت است و اکح
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اء است آنچنان یق اشیمت شناختن حقاکه گفته شود: حکنیگردد. مانند ا یبرم ین معنیاست به هم
ه کاست  یا انجام دادن فعلیها و عمل صالح است،  یکیمت عبارت از علم به نکا حیه هست، ک

ا تشبه به اله است در علم یقدر طاقت بشر،  ردن به خالق است بهکا اقتدا یدارد،  يا دهیسرانجام پسند
  .» يو عمل به قدر طاقت بشر

شنهاد یشات عرفاء آمده است. در سورة لقمان به لقمان پیتب و فرماکمت در کاز ح يادیر زیتعاب
 ینم ولک یه اگر امر است اطاعت مکند ک یند و او عرض مینما ین النّاس میم بکه و حیخالفت اله
ت یمت را عناکپسندم. لذا خداوند به او ح یت میخودم قرار داده شده است راه عافار یاگر به اخت

ر یقتشان است تفسیه حقک ياء آن طوریمشاهدة اش یمت را به معنکن ارتباط حید. در ایفرما یم
م و فقط به ینک یز میر آن پرهکه از ذکشود  می يبند طبقه يمت در انواع متعددکح 6ند.ینما یم

ماء کح«اند:  ه فرمودهکم ینک یتفا مکه ایف صالحیمت و معرفت از رسالۀ شرکعلم و حز یوجوه تما
گر به یق اهل ظاهر است، دیه طرکر و برهان کبه نظر و ف یکیند معرفت به دو قسم شود، یگو

ه علم نامند اگر به معلوم کند بلین اول را معرفت نگوکق اهل باطن است، لیه طرکان یشف و عک
شر حاف یه: تو اعلمکظنّ نامند. به احمد حنبل گفتند  رساند و االّ ؟ يارت او رویچرا به ز یاز ب

 یسک ینقل يعلم ظاهر يشناسد اگرچه من علوم را به از او دانم. دارا یگفت: او خدا را به از من م
او  يه بوک یسکمثل  یعلم عقل يده باشد، و دارایا وصف آن را شنیده یه رنگ شراب را دکاست 
ده، یشکا سریده یه چشکرده و معرفت آنراست که لمس کمت چنان است کح يده، و دارایرا شم
  7»ده.ین آن گردیا غرق آن شده عی یا خمی یا سبوئی یا قدحی يا الهیا پی يا قطره

  عقل
 و را آن دیفهم یعنی .ء يعقله عقالفهم الشى جمله از دارد يمتعدد یمعان يلغو لحاظ از عقل لمهک

ز آمده ین ینه و منع یمعن به لغت در عقل زد. دیق و ردک دیمق یعنی عقَل. ردک تدبر و ردک كادرا
بند  یعقل به معن .داردیم نگاه زالت از را خود دارنده هک ندیگو عقل جهت آن از را عقل و. است

                                                                                                                                                                                        
 .144-154صص رضاعلیشاه ثانی، ن تابنده،یحضرت حاج سلطانحس يها یاز سخنران یچهل گوهر تابنده، منتخب 6
 . 258، ص 384قت ی. حق1346ه، چاپ دوم، چاپخانۀ دانشگاه تهران، ی، صالحیشاه ثانیحضرت نورعل 7
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  :8برده شده است ارکب ریز یمعان به عقل ار برده شده است. در فلسفهکآوردن هم ب

 نیا 9.ندک یم كدر را اءیاش قیحقا هک است یطیبس جوهر ناطقه: عقل نفس ای و نفس ينظر قوه -1
 .11است آن مقارن عمل در و ماده از مجرد ذاتاً جوهر نیا. 10ستین ریفسادپذ قوه از بکمر جوهر

 و ماند یم یباق بدن مرگ از بعد هک است ماده مقارن طیبس 12جوهر عاقله قوه دیگویم یفاراب
   13.است انسان قتیحق و گانهی يجوهر

 شود. می حاصل آن توسط هااسیق و ایقضا بکیتر و یمعان تصور هک است نفس از ياهقو عقل -2
 به حس اما. ندک انتزاع آن لواحق و ماده از را صورت تواندیم عقل هک است نیا حس و عقل فرق

یم جدا آنها ماده از را اءیاش صور هک است انتزاع و دیتجر قوه عقل نیا بر بنا. ندارد یتوانائ ارک نیا
یدرم را... و شر و ریخ و لهیوس و تیغا و معلول و علّت و عرض و جوهر لیقب از یلک یمعان و ندک
  . ابدی

 معرفت نیا. ندکیم آماده یعلم معرفت لیتحص يبرا را آن هک است نفس یعیطب قوه یک عقل -3
 هک یعلوم: دیگویم خلدون ابن .است مانیا و یوح بر یمبتن هک است ینید معرفت از ریغ یعلم

 گرداندیم بدست دست شهرها در میتعل و لیتحص قصد به را آنها و ندکیم قیتحق آنها در انسان
 علوم گرید نوعشود  می آن متوجه خود رکف با هک است یعیطب انسان يبرا نوع یک. است نوع دو
 اول نوع. ندکیم سبک است ردهک وضع را علوم آن هک یسک از را آن انسان هک است ینقل
 موضوعات و ابدی راه بدان خود رکف با تواندیم انسان هک است یمعرفت آن و است فلسفه و متکح
 هک جهت نیا از بشناسد. خود یانسان کیادرا يقوا با را آن میتعل اقسام و استدالل روش و مسائل و

                                                                                                                                                                                        
 .1381مت، تهران، ک، انتشارات حيدیدره ب یا، ترجمه منوچهر صانعیل صلبی. جمیفرهنگ فلسف 8
ترجمه احمد آرام، نشریه اء، یاش رسوم و حدود در رساله ،ماکموسوم به ابوالح يندکال عقوب بن اسحقیوسف یابو  9

 .1362، بهار 127، مسلسل 1، ش 31دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، سال 
 .1384، نشر سروش، تهران، یشاهکن ملی، ترجمه حسترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن سینااشارات.  نا،یس ابن 10
 .1377ما نوربخش، نشر فروزان روز، تهران، ید عرب و سین سیفات، ترجمۀ حسی، تعریف جرجانیشر 11
 مصطلحات جريار جهامي، موسوعة ).١ ١٠٥(سي م أما العقل اجلوهري فعبارة عن ماهية جمردة عن املادة و عالئق املادة و  12

 .مكتبه Qشرون، لبنانالعرب،  عند الفلسفة
  .اعاتصنله العلوم و الیون المسائل فضیابو نصر محمد بن طرخان بن اوزلغ فارابی، ع 13
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 ینقل علوم دوم نوع. شناسد باز خطا را از صواب زیتما مواضع تواندیم است رکف يدارا انسان
 عقل يبرا یمجال علوم نیا در. است یشرع مواضع از یآگاه به مستند همه علوم نیا. است یوضع

 هک است یقیحقا بر مشتمل علم موضوع 14ند.ک الحاق اصول به را آن یفرع مسائل هکنیا مگر ستین
 نظر در یعیطب عقل نیا و. بشناسد را آنها یخارج کمک بدون خود یعیطب عقل با تواندیم انسان

  .باشدیم ينظر عقل و یتجرب عقل و يزیتم عقل درجه شامل سه خلدون ابن

 15.باستیز از زشت بد و از خوب باطل، از حق زیتم قوه یعنی است. مکح در اصابت قوه عقل -4
 قول به عقل. دیآیم دست به طبعاً و ماًیمستق هکبل د،یآینم دست به رکف و سهیمقا توسط زیتم نیا

 یلک بطور: دیگویم ارتکد. است یهیبد و یلک امور به علم آن الزمه هک ستیازهیغر يراز
 به عقل پس. شود معلوم عقل بداهت به آن تیحقان هکنیا مگرشود  مین یتلق حق عنوان به يزیچ
  شود. می مانع مکح اصابت از را انسان هک است هوس و يهو ضد یمعن نیا

. تیغائ و اصل تیعل اصل تناقض، اصل مانند .است معرفت منظم هیاول اصول مجموعۀ عقل -5
: دیگویم تزیبنیال. اندمستقل و یلک ،يضرور تجربه به نسبت هک است نیا اصول نیا زیتما وجه

 فقط جهان شناخت یعنی شود. می زیمتما وانیح از يابد و يضرور قیحقا كادرا توسط انسان
به  .گرددیم لیمکت عقل خود يفطر یمعان توسط هکبلشود  مین املک عقل یتجرب اتکادرا توسط

 ین معنیبد .عقل خود مگر باشد نبوده حس در آن از شیپ هک ستین يزیچ عقل گر دریعبارت د
 وجود عقل در حس با عقل وندیپ از شیپ ندکیم شفک را آنها رکف هک هیاول یمعان و اصول هک

 يدارا عقل هکبل باشد نبسته نقش آن بر يزیچ هک ستین يدیسف صفحه همچون يفطر عقل و دارند
 یلک یمعان یبعض. دهدیم بیترت و نظم را یتجرب يهاداده هانقش نیا هک است يفطر يهانقش
 یمعن مانند گرید یبعض و. است آن از مفارقت ر قابلیغ و عقل مالزم تینهایب و مالک یمعان مانند

 هک است نیدر ا رکف و عقل فرق شود. می حاصل عقل يبرا رکتف توسط وحدت و انکم زمان،
 در دهد.یم بیترت و نظم انسان شناخت به هک است يایلک یمعان و يضرور يمباد مجموعه عقل

                                                                                                                                                                                        
 ، تهران.1386، یو فرهنگ ی، نشر علمين گنابادیخلدون، ترجمه محمد پرو ابن عبدالرحمن ابن خلدون، مقدمه 14
مه جلد اول یضم، ترجمه محمدعلى فروغىاول.  قسمت درست راه بردن عقل، روش در گفتار مقاله ارت،کرنه د 15
با در اروپا  متکر حیسگر یددر نشر  .288-211، صص 1361شاه، یعل یتهران، انتشارات صف مت در اروپا،کر حیس

  .ان جلدهاى سه گانه چاپ شده استین اعلم، در پایالدر جاللیح امیتصح
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 يسو به مطالب از یگاه تکحر نیا هک معقوالت در نفس تکحر از است عبارت رکف هک یحال
   .است مطالب يسو به يمباد از یگاه و يمباد

 شود. می حاصل نفس يبرا مطلقه قیحقا به میمستق علم آن توسط هک ستیاهکمل از عبارت عقل -6
 خود عقل از مقصود هک است نیا بر دال قول نیا میباش قائل آن موضوع و عقل وحدت به اگر

 در. میابییدرم خارج از را آن ما و ما است از مستقل يزیچ عقل ییگو یمعن نیا به .است مطلق
 همان یلک عقل نیا. ردیگیم الهام ریتغیال ثابت یلک عقل از هک است يمحدود عقل سکهر وجود

  . ندکیم یتجل فرد نفس در هک خداست

 ،یتداع ،كادرا لیقب از معرفت لیتحص به متعلق ینفسان فیوظا مجموع به نیهمچن عقل -7
  .است فهم و ذهن مترادف و شود. می اطالق... و استدالل و مکح ل،یتخ ره،کذا

  عقل يبندطبقه

 ای عقل: دیگویم و دانسته قسم دو را عقل 16یعقل در نظر فالسفه متفاوت است. فاراب يبندطبقه
 یانسان 19ه همان نفسک 18منفعل عقل و است فعال عقل همان 17فاعل عقل منفعل. ای و است فاعل

                                                                                                                                                                                        
العملى و هو الذى يستنبط ما جيب و من هذا القوى العقل . 17 ص، اعاتصنله العلوم و الیون المسائل فضیع، یفاراب 16

فعله من االعمال االنسانية و من هذا القوى العقل العلمى و هو الذى يتم به جوهر النفس و يصري جوهرا عقليا gلفعل و هلذا 
بسيط و العقل مراتب يكون مرة عقال هيوالنيا و مرة عقال gمللكة و مرة عقال مستفادا و هذا القوى الىت تدرك املعقوالت جوهر 

 ليس جبسم و ال خيرج من القوة اىل الفعل و ال يصري عقال "ما اال بسبب عقل مفارق و هو العقل الفعال الذى خيرجه اىل الفعل.
العقل الفاعل أشرف من اهليوالين و أنه يف نفسه موجود gلفعل عقال دائما سواء عقلناه حنن أو مل نعقله و أن العقل فيه هو  17

الوجوه و هذا العقل قد تبني قبل أنه صورة و تبني هاهنا أنه فاعل و لذلك أمكن أن يظن أن عقله ممكن لنا  املعقول من مجيع
&خرة أعين من حيث هو صورة لنا و يكون قد حصل لنا ضرورة معقول أزيل إذ كان يف نفسه عقال سواء عقلناه حنن أو مل نعقله 

 )١٤ ١٠٣(ش ن ت اهليوالنية و هذه احلال هي اليت تعرف gالحتاد و االتصال ال إن وجوده عقال من جعلنا كاحلال يف املعقوال
(ش إن العقل الفاعل يعقل األشياء اليت هاهنا لكن جيب أن يكون يعقل هذه األشياء جبهة أشرف و إال مل تكن هاهنا مغايرة بينة 

  Qشرون، لبنان.مكتبه العرب،  عند الفلسفة مصطلحات جريار جهامي، موسوعة .)٢ ١٥٦ما 
 منفعل عقل از مراد :45 ص ، تهران.انتشارات حکمت ،ترجمه حسن فتحی التهافت، ، تهافتد محمد بن رشدیابوالول 18

  است.  ارسطو راتیتعب از رشد ابن نظر بر بنا ریتعب دو نیا انددهینام هم متأثر عقل هک است انسانى عقل
إن العقل املنفعل يكون شبه املادة و املوضوع للعقل : مكتبه Qشرون، لبنانالعرب،  عند الفلسفة مصطلحات جريار جهامي، موسوعة

واجب احلكمة أفاض اجلود و الفضائل منه   - )٣ ٨٤(ف أ يسمى العقل اهليوالين العقل املنفعل  -)١٤ ٧٩(ف سم املستفاد 
← 
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ري منقطع فيسمى أول ذلك الفيض العقل كما يفيض من عني الشمس النور و الضياء و دام ذلك الفيض منه متصال متواترا غ
الفعال و هو جوهر بسيط روحاين نور حمض يف غاية التمام و الكمال و الفضائل و فيه صور مجيع األشياء كما تكون يف فكر 
العامل صور املعلومات. و فاض من العقل الفعال فيض آخر دونه يف الرتبة يسمى العقل املنفعل و هي النفس الكلية و هي 

هرة روحانية بسيطة قابلة للصور و الفضائل من العقل الفعال على الرتتيب و النظام كما يقبل التلميذ من األستاذ التعليم. و جو 
فاض من النفس أيضا فيض آخر دوkا يف الرتبة يسمى اهليوىل األوىل و هي جوهرة بسيطة روحانية قابلة من النفس من الصور و 

ء يفيده الفعل و هذا الفعل ء ال خيرج من ذاته إىل الفعل إال بشيالشي -)١ ١٩٨ ٣(ص ر ء األشكال gلزمان شيئا بعد شي
ء ال ء يفيد النفس و يطبع فيها من جوهره صور املعقوالت فذات هذا الشيالذي يفيده هو صور املعقوالت. فإذن هاهنا شي

ء يسمى gلقياس إىل العقول اليت gلقوة و خترج منه إىل الشيء إذن بذاته عقل... و هذا حمالة عنده صور املعقوالت و هذا الشي
(س ف الفعل عقال فعاال كما يسمى العقل اهليوالين gلقياس إليه عقال منفعال و يسمى العقل الكائن فيما بينهما عقال مستفادا 

١٢ ١١١ .( 
 ذات هک صورتى گرىید و است حس تحت در واقع هک هیوالنیه صورت داند: یرا بر دو نوع م صورت ارسطو 19
 است امرى از عبارت است ولىیه در هیکصورت است. اءیاش تینوع از عبارت آن و است عقل تحت و نباشد ولىیه
 قوه هکبل و ستین هم جسم در عضو مانند و ستین نفس از جداى قوا ریسا مانند حاسه قوه و است محسوس بالفعل هک

 در را افالطون نظر او .اندنفس اجزاء و نفس انیرکعس خود هکبل و است نفس خادم گرید قواى از یک هر و حاسه
 شده صادر مختلف اجزاء از هک ستین هیتجز قابل و است امر یک دیگو یم و داند یم مردود باجزاء نفس میتقس مورد
 درجات نیترپست هک است اتىکمل و وظائف را انسان نفس امرند. یک مظاهر همه و مختلف آثار تمام هکبل و باشد

 باالتر هک دوم درجه در و ابدیدرم را اءیاش صفات فقط انسان حواس بواسطه رایز است، حواس لهیبوس كادرا آن
 در و ابدیدرم را هیحس معارف نوع هک است هیحس اتکادرا اجتماع محل هک است كمشتر حس لهیبوس كادرا است
 مقارنه و مقابله از آنها شدن طرف بر از بعد حتى است اءیاش صور اجتماع محل هک است الیخ قوه آن از باالتر درجه

 نیا صورت حفظ بر عالوه هکآن جز ندک یم نگهدارى را صور لهیمخ مانند هک است حافظه باالتر درجه در و حواس با
 رهکذا و حافظه انیم فرق و است رهکذا باالتر درجه در و ابدیرا درم است به گذشته مربوط صورت نیا هک زین را معنى

 انجام اریاخت و قصد با را عمل نیا رهکذا و ندک یم خود در حاضر را صور اریاخت و قصد بدون حافظه هکآنست 
 عقل گرید و دارد ترىپست مرتبه هک قابل عقل ىیک است درجه دو زین را عقل و است عقل باالتر درجه در و دهد یم

 همان و شود حاصل شهیاند بالفعل هکآن از قبل رکتف بر است يا قوه را عقل نیا بنابر. است باالتر آن مرتبه هک فاعل
 نفس را رکالذ فوق قواى مجموع و دهینام فاعل عقل را بالفعل رکمتف عقل و است دهینام قابل را عقل رکتف بر قدرت

   .نامد یم
 نفس مانند انسانى نفس: دیگو یم افالطون: ٢٨٩ - ٢٧٠ ص ال ١ ج احلديثة، احود امني زكي جنيب حممود، الفلسفة قصة
 جزء به دو آن را و است حس به عالم متصل گرید طرفى از و مثل به متصل طرفى از است انسان تکحر علت عالم
 ریغ طیبس و است مثل كمدر هک ندیگو عقل را ارقى و اعلى جزء .ندک یم میاسفل تقس جزء گرید ارقى و اعلى

 فانى و است هیتجز قابل و است العاقل است اسفل هک دوم جزء و است ابدى و است هیتجز قابل ریغ و است بکمر
 شجاعت، مبدأ فیشر جزء ف.یشر جزء گرىید و پست و عیوض جزء ىیک دارد جزء دو خود آن و است شدنى

← 
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 جزء زکمر و است عقل به متصل فیشر جزء .است هیمیبه شهوات مبدأ عیوض جزء و است عواطف و شرف حب،

 و. العاقل نفس و است دوم قسم از وانیح عقل نوع. دو را وانیح و است عقل نوع دو را انسان .است قلب العاقل
 مثل در به آنچه است نفس توجه از عبارت و است رکتذ تنها بشرى معارف دیگو یم وى .است قسم یک را نبات
: دیگو یم افالطون .است عقل نفس مالک مرتبه نیآخر باالخره و است هکیمل نفس انسان از باالتر درجه در و .است
 و است بالفعل موجود هک دارند به ازاء ما نیع عالم و خارج در شوند یم مرتسم ذهن در هک اءیاش هیلک هیعقل صور
 جهان: دیگو یم ارسطو. داند یم مردود را قول نیا ارسطو اند.مثل صورتند بازاء ما هک واقعى نىیع موجودات از مراد

  .است عقل تحقق از عبارت مقصد و هدف آن و ندک یم ریس خاصى مقصد و هدف بطرف
، او 1926 درآباد،ین حکچاپ د رسائل فارابى، -15 ص فارابى فاضله نهیمد اهل آراء و 16 ص فارابى متفرقه رسائل

 عقل و رمفارقهیغ ای باشند مفارقه معقوالت چه است معقوالت آثار اىیمه بالقوه هک ستیا هکمل بشرى عقل: دیگو یم
 به هیشب و است والنىیه عقل افاضه باعث و است قمر کفل فعال عقل موطن و ندک یم تابش عالم قیحقا بر دائماً فعال
 و حواس انیم واسطه را لهیمتخ او قوه .است شده متأثر زین فلوطن از قیطر نیبد و است آفتاب از صادر هک است ضوء
 صدور محل و است شهوت و لیتخ احساس زکمر هک است قلب انسان در سهیرئ عضو: دیگو یم و داند یم عقل

 بالفعل اجسام صور كادرا از بعد و است بالقوه طفل نفس در عقل .است دماغ آن از بعد و است زىیغر حرارت
 ضانیف مبدأ تنها نه فعال عقل .است الصور واهب هک است او و است فعال عقل ارک فعل به قوه از انتقال نیا و شود یم

 عاقله نفس دیگو یم افالطون مانند او .است واناتیح و نباتات و جمادات صور مصدر و مبدأ هکبل است نفس حدوث
 و است بدن مالک و صورت نفس دیگو یم ارسطو مانند گرید طرفى از شود.نمى فانى بدن به فناء و است انسان جوهر

 ماده برسد. خود مالک به مرتبۀ تا طى را املىکت ریس همواره و شده حادث بدن حدوث به و است نبوده بدن از قبل
   وندد.یپ یم بدو ای و شود یم فعال عقل مالک مدارج طى از بعد و موجود طفل روح در عقل

: 356 - 353 ، تهران، ص1387، یو فرهنگ ی، انتشارات علمیوسف ثانی، ترجمه مجموعه رسائل فلسفى کندى
 جسم مالک و است صورت از عبارت نفس دیگو یم و است ارسطو رأى و نظر تابع انسانى عقل مورد در ندىکال

 دو بر د صورتیگو یم و دارد. یمختلف وظائف و آثار مختلف مراتب در هک است ادىیز آثار و وظائف را او و است
 و تینوع آن و است عقل تحت واقع هک صورتى گرید و است حس تحت واقع هک هیوالنیه صورت ىیک است. نوع

  .است اءیاش هینوع صورت
 ،354 صص 1 شفا ج ، تهران.1373ر روز، ک، نشر فيقوام صفر ينا، برهان شفا، ترجمه مهدین بن عبداهللا ابن سیحس

 آن مصدر و منشأ هک است خاصى العملهاى سکع و آثار و افعال را انسان :دیگو یم سیالرئ خیش: 279 ،360 ،356
 در هم و ندک یم تصرف هیجزئ امور در هم انسان رایز ستین وانیح براى افعال و آثار و خواص آن و اوست نفس
 هیجزئ اتکادرا مصدر هک وانىیح نفس بر عالوه را انسان نیا بنابر و عمل، نه تنهاست به اعتقاد مربوط هک هیلک امور
 هکمدر قوه رد.یگ یم مدد آن از اتیجزئ هکمدر قوه و است لىک اتکمدر منشأ هک است يگرید مخصوص قوه است
 نظرى قوه همان و ندیگو عقل را آن مراتب از یک هر و است مراتبى را نظرى قوه و .نامند عملى عقل را اتیجزئ

 نسبت هک است فعال عقل آن فاعله باعثه علت و شود یم بالفعل و هکبالمل بالقوه ردهک طى را مختلف مراحل هک است
← 
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 عقل را آن و ينظر جنبه يگرید و ندیگو 20یعمل عقل هک یعمل جنبه یکی دارد. جنبه دو است
 به مرتبه و یط را مختلف مراحل معارف سبک و تیترب اثر در هک است قوه نیهم و نامند. 21یعلم

                                                                                                                                                                                         ←  
 و روح افاضه اجساد بر فعال عقل دهد نور نجوم بر آفتاب هکچنان نجوم. به است آفتاب نسبت مانند بشرى نفوس به آن

 تا رساند یم بالمستفاد عقل مرتبه به ردهک تیترب است هیجزئ نفوس هک را خود افاضات فعال عقل همان و ندک یم نفس
  .به او اتصال

، یضیفم یرکح یهات، تصحیشرح االشارات و التنب ،خواجه نصیرالدین طوسی( خیش اشارات بر شرح در طوسى خواجه
االول اىل  و مراتب البدء بعد املبدأ االول هى مرتبة العقل: دیگو یم او منظور انیب مقام ) در1378، قم، ینینشر مطبوعات د

االخري و بعدها مرتبه النفوس السماوية الناطقة من نفس الفلك االعلى اىل نفس الفلك االدىن و بعدها مرتبة الصور من صورة 
املعادن و بعدها مرتبة اهليوالئيات من هيوىل الفلك االعلى اىل اهليوىل املشرتكة العنصرية و Wا ينتهى الفلك االعلى اىل صور 

مراتب البدأ و يكون بعدها مراتب العود اعىن التوجه اىل الكمال بعد التوجه منه و اوهلا مرتبة االجسام النوعية البسيطة من 
االوىل احلادثة بعد الرتكيب كالصور املعدنية و غريها على اختالف مراتبها و  الفلك االعلى اىل االرض و بعدها مرتبة الصور

 .بعدها مرتبة النفوس احلوانية
 و هیتجل از عبارت هک است مراتبى داراى زین آن و نامند یم عملى عقل وانیح و انسان در را عمل هکمحر قوه -  20

را  عملى عقل صدرا مال. شودمى عملى متکح از بخشى به اطالق عملى عقل باشد. معموالً یم اهللا فى فناء و لهیتخ
 بیتهذ و دوم است عتیشر آداب به عمل هکاست  ظاهر بیتهذ اول داند. یم مرحله چهار يدارا مالکاست برحسب

 و علمى صور به قلب ردنک روشن سوم و طانىیش خواطر و بد اتکمل و اخالق از قلب ردنک كپا و است باطن
 به توجه ردنک منحصر و خداوند ریغ از نظر دنیبر و خود ذات از است نفس فناى چهارم و هیمانیا حقه معارف
االحمد ( العلماء دستور .است اریبس منازل و مراحل هم باز منازل نیا از بعد و است اهللا الى ریس تینها هک خداوند

روت، یه: بیالثان همجلدات، الطبع 4دستور العلماء،  ، معروف بهنگرى، عبدالنبى، جامع العلوم فى اصطالحات الفنون
ىف مراتب العقل العملى لالنسان، و هى ايضا منحصرة حبسب . 327 ص 2 ج ق)1395 مؤسسۀ االعلمى للمطبوعات،

القلب عن االستكمال ىف اربع: االوىل :ذيب الظاهر gستعمال الشريعة االهلية و االداب النبوية و الثانية :ذيب الباطن و تطهري 
اء االخالق و امللكات الردية الظلمانية و اخلواطر الشيطانية و الثالثة تنويره gلصور العلمية و املعارف احلقة االميانية و الرابعة فن

النفس عن ذا:ا و قصر النظر و االلتفات عن غري هللا اىل مالحظة الرب تعاىل و كرب}ئه و هى kاية السري اىل هللا على صراط 
نفس اآلدمية و بعد هذه املراتب منازل و مراحل كثرية ليست اقل مما سلكها االنسان فيما قبل و لكن جيب ايثار االختصار ال

 فيما ال يدرك اال gملشاهدة و احلضور لقصور املشافهة و التعبري عن بيان ما ال يفهم اال gلنور فان للكاملني بعد املسافرة اىل هللا
بعضها ىف احلق و بعضها من احلق لكن gحلق و حوله و قوته كما كان قبل تلك بقوة القوى و انوار  و وصوهلم اسفار اخرى

املشاعر و ان كانت هى ايضا Wداية احلق وجوده و لطفه ملن يشاء لكن الفرق بني احلالني مما ال خيفى و ال حيصى و ال حول و ال 
  قوة اال g- العلى العظيم.

و هو الذي يتم  -و هو الذي يستنبط ما جيب فعله من األعمال اإلنسانية. و من قوى النفس (العقل العملي) ،العقل العلمي 21
به جوهر النفس و يصري جوهرا عقليا gلفعل. و هلذا العقل مراتب: يكون مرة عقال هيوالنيا و مرة عقال gمللكة و مرة عقال 

  مكتبه Qشرون، لبنان.العرب،  عند الفلسفة اتمصطلح جريار جهامي، موسوعة). ٢ ١٧(ف ع مستفادا 
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 معقوالت در منفعل عقل دیگویم هک است ارسطو از مأخوذ میتقس نیا. رسدیم بالمستفاد عقل
 تواندیم آن و یولیه به نسبت است صورت بمثابه فعال عقل و صورت به نسبت است ماده بمثابه
 و گرفته ارسطو ز ازین را 23هکبالمل و 22بالقوه عقل يندکال ند.ک احداث منفعل عقل در را صور تمام
 و عقل میتقس 24.قرار داده است توجه مورد زیرا ن خداست یبمعن ندرکاس فلسفه در هک فعال عقل

                                                                                                                                                                                        
عقل gلقوة، العقل الذي هو gلقوة هو نفس ما مكتبه Qشرون، لبنان. العرب،  عند الفلسفة مصطلحات جريار جهامي، موسوعة 22

ء ما ذاته معدة أو مستعدة ألن تنتزع ماهيات املوجودات كلها و صورها دون موادها أو جزء نفس أو قوة من قوى النفس أو شي
فتجعلها كلها صورة هلا أو صورا هلا. و تلك الصور املنتزعة عن املواد ليست تصري منتزعة عن موادها اليت فيها وجودها إال @ن 

الشي -)٦ ١٢(ف عق ورا يف هذه الذات هي املعقوالت تصري صورا هلذه الذات. و تلك الصور املنتزعة عن موادها الصائرة ص
ء يف اإلنسان الذي تصدر عنه هذه األفعال (املدركة) يسمى نفسا Oطقة و له قو"ن: إحدامها معدة حنو العمل و وجهها إىل 

و يقال له العقل العملي  -يةالبدن و Wا مييز بني ما ينبغي أن يفعل و بني ما ال ينبغي أن يفعل و ما حيسن و يقبح من األمور اجلزئ
و يستكمل يف الناس gلتجارب و العادات و الثانية قوة معدة حنو النظر و العقل اخلاص gلنفس و وجهها إىل فوق و Wا ينال 
الفيض اإلهلي. و هذه القوة قد تكون بعد gلقوة مل تفعل شيئا و مل تتصور بل هي مستعدة ألن تعقل املعقوالت بل هي استعداد 

و هذا يسمى العقل gلقوة و العقل اهليوالين. و قد تكون قوة أخرى أحوج منها إىل الفعل و  -ما للنفس حنو تصور املعقوالت
ذلك @ن حتصل للنفس املعقوالت األوىل على حنو احلصول الذي نذكره و هذا يسمى العقل gمللكة. و درجة nلثة هي أن حتصل 

النفس عقال gلفعل و نفس تلك املعقوالت تسمى عقال مستفادا. و ألن كل ما خيرج من للنفس املعقوالت املكتسبة فتحصل 
ء يفيده تلك الصورة فإذن العقل gلقوة إمنا يصري عقال gلفعل بسبب يفيده املعقوالت و يتصل به القوة إىل الفعل فإمنا خيرج بشي

ء عقل gلفعل و فعال فينا ألجسام Wذه الصفة. فإذن هذا الشيء من اء هو الذي يفعل العقل فينا. و ليس شيإثره و هذا الشي
 Oقيل يف علم النفس إن نفس اإلنسان تعقل  -)٢١ ٤٢(س ع فيسمى عقال فعاال و قياسه من عقولنا قياس الشمس من أبصار

يسموkا لذلك عقال هيوالنيا  املعقوالت و تعلم الكليات بعد أن كانت ال تعقلها و ال تعلمها. فهي يف أولية حاهلا عقل gلقوة و
رأوا (الفالسفة) نفس اإلنسان تعرف و  - )٢٢ ٤٠٧ ١(بغ م مبعىن أkا حمل قابل للمعقوالت و من شأkا أن تقبلها بتعلم و تعليم 

تعلم بعد جهل و تكمل بعد نقص فنظروا إىل هذا الكمال من جهة كونه gلقوة و من جهة كونه gلفعل فسموها حبسبه عقال 
قالوا (الفالسفة) إن النفس الناطقة اليت هي نفس اإلنسان هي عقل هيوالين و عقل  -)٢ ٤١٠ ١(بغ م النيا و عقال gلقوة هيو 

gلقوة و من شأkا أن تصري عقال gلفعل إذا تصورت بصور املعلومات و قبل ذلك فهي نفس حمركة للبدن فكأkم مسوها عقال 
إن العقل gلفعل هو العقل gلقوة عند  )١٣ ١٤٢ ٢(بغ م مل تكن حاصلة هلا و فيها  هيوالنيا لكوkا تكتسب الصور بعد ما

   .)١٥ ٣٣٠(ر م حلول الصورة ا0ردة فيه 
 حالة النظرية القوة عن عبارة هو و gمللكة العقل .لبنان ،مكتبه Qشرون، العرب عند الفلسفة مصطلحات موسوعةجريار جهامي،  23

 حالة املتقر و القلم و الدواة و احلروف ببسائط العارف الصيب كحال الروية و gلفكرة لكن اإلدراك إىل التوصل آلة حصول
 .)٤ ١٠٧ م (سياملمكنة  gلقوة العقل العقل هذا يسمى قد و. الروية و الفكرة إىل الكتابة

 العقل بل املستفاد العقل جتد فإنك بعضا بعضها خيدم كيف و بعضا بعضها يرؤس كيف القوى هذه إىل أنظر قدسي: عقل 24
 اإلستعداد من فيه مبا اهليوالين العقل مث gمللكة العقل خيدمه gلفعل العقل مث. القصوى الغاية هو و الكل خيدمه و رئيسا القدسي

 و تزكيته و النظري العقل تكميل ألجل بعد سيتضح كما البدنية العالقة ألن هذا مجيع خيدم العملي العقل مث. gمللكة العقل خيدم
 مما ليس جدا رفيع أنه إال gمللكة العقل جنس من هو و) قدسي (عقل -)١٣ ٦٧ ف العالقة (س تلك مدبر هو العملي العقل

← 
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   26.بالمستفاد است عقل و بالفعل ه، عقلکبالمل عقل ،یوالنیه عقل شامل 25ندرکاس نظر از آن مراتب

 عقل را ينظر مراتب قوة و داند.یم ينظر و یعمل قوه شامل دو را انسان نفس سیالرئ خیش 
 بالمستفاد و بالفعل مرتبۀ به آن صالیا و بالقوه عقل مرتبۀ از نفس مخرجه باعث و علت و دیگو یم

به فعل  قوه از و ردهک تیترب آن را و تابش يبشر نفوس بر فعال عقل: دیگویم و است فعال عقل
 يزیچ هک دیبا د،یآ یهمبه فعل  و است به قوه نفس اندر معقوالت چون: دیگویاو م 27.آوردیم
 به قوه از تا ما يعقلها اندر ندک فعل يو هک خواند فعال عقل را او و آورد فعل به قوه از را شانیا

 و محسوسات چون و دیاین فعل به ما عقل نباشند االتیخ و محسوسات ابتدا تا نکل و ندیآ فعل
 در اءیاش هکچنان بودند دهیپوش و بیغر به اعراض و صور باشند ختهیآم ندیآ موجود االتیخ

 یکیتار در هک يصور بر آفتاب یروشنائ چون افتد االتیخ بر فعال عقل تابش پس .یکیتار
  28.باشند

 مرتبه .دانندیه میانسان نفس مادون و هیانسان نفس مافوق و هیانسان نفس را نفوس مراتب الصفا اخوان
 نیا از آنچه و دارد مرتبه هفت زین هیانسان نفس فوق مرتبه و است مرتبه خود هفت هیانسان نفس دون

 و هکیمل رتبه آن و است تیانسان نفس مرتبه فوق آن مرتبه دو هک است مرتبه پنج است معلوم مراتب
 رتبه دو و است نبوت مرتبه از عبارت هیقدس رتبه و است هیمکح رتبه همان هکیمل رتبه است. هیقدس
 نفس به متعلق و مربوط اخالق و قوا از یبعض .است یوانیح و ینبات نفس مرتبه یانسان نفس دون

 است ناطقه هیانسان نفس به منسوب یبعض و است یوانیح نفس به مربوط یبعض و است يشهو ینبات
 هیلک نفس .است هکیمل هیقدس نفوس به متعلق یبعض و است هیمکح عاقله نفس به منسوب یبعض و

                                                                                                                                                                                         ←  
 غري من املدركات حتصيل شأkا من اليت النظرية القوة عن عبارة هو و القدسي العقل -)٤ ١٦٧ ن (سكلهم  الناس فيه يشرتك
 .لبنان ،مكتبه Oشرون، العرب عند الفلسفة مصطلحات موسوعةجريار جهامي، . )٩ ١٠٧ م (سي النيب كحال تعلم و تعليم

  ، تهران1387، یو فرهنگ ی، انتشارات علمیوسف ثانی، ترجمه مجموعه رسائل فلسفى کندى 25
gلفعل، gلقوة، gحلس و ان رأى ارسطاطاليس ىف العقل ان العقل على انواع اربعه:  د:یگو یم گرید جاى در ندىکال 26

  .gمللكه
 ص.ص ندىکال رسائل ،360-356 ص 1 ج ،ق1405،  ور، قمکمد  میابراه  وششک  ، به اتیعی، طب نا، شفایس یابوعل 27

 .327 و 260
  .122، تهران. ص 1360، ی، انتشارات فارابی، احمد خراسانیینا، دانشنامه عالیس یابوعل 28
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 و است یلک نفس دیمؤ 29لک عقل و یسفل عالم در است طهیبس نفوس دیمؤ است عالم نفس هک
 دیمؤ عقول مراتب از یک هر بیترت نیبد است. آنها تمام مبدع و است یلک عقل دیمؤ یتعال يبار
  30.است هیانسان هیجزئ عقول دیمؤ هک فعال عقل به برسد تا باشدیم خود دون ما

 منفصل است يجوهر عام فاعل عقل. ندکیم میمنفعل تقس و عام فاعل نوع دو را بر عقل رشد ابن
یم نور سبک آن از عقول تمام هک است یآفتاب بمنزله ست وین به ماده امتزاج و فنا قابل و انسان از
 عقل از مستمد هک جهت آن از و ردیگیم مدد عام عقل از هکاست  یانسان عقل منفعل عقل نند.ک

 یمختلف يقوا و مراحل و مراتب يدارا منفعل عقل .است آن به اتصال خواهان دائماً است فاعل
 را هکبالمل عقل فعال عقل هرگاه رایز س.کع بدون ابد،یدر را عام فعال ه عقلکبالمل عقل .است

 معرض در و بوده يابد فعال عقل هک یحال در رد.یگ قرار راتییتغ و حوادث معرض در ابدیدر
 را خود یعنی ابدیدرم را فعال عقل هک است يامر یانسان عقل پس باشد.ینم راتییتغ و حوادث

  31است. انسان عقل مالک درجه تینها آن وشود  می متحد آن با و رساندیم بدان

یم بوجود تعلّم راه از هک تسبکم و مردم است در ه اصلک 32يزیغر نوع را به دو عقل خسرو ناصر
 منشأ هک داندیم اول عقل تیدوئ بر لیرا دل یوانیح جهان در عقل ند. او وجودکیم مید تقسیآ

  33.است

 هیعرض و هیطول به را عقول م ویتقس اجسام و نفوس عقول، عالم به را عالم يسهرورد نیالد شهاب
 و نمونه را یانسان نفوس و است، دهینام اصنام ارباب و اعلون قاهره انوار را آنها هک است ردهکجدا 

                                                                                                                                                                                        
 العامل نفس هي اليت الكلية النفس -)٤ ٢١٢ ٣ ر (صالكلية  للنفس املؤيدة اإلهلية القوة به نعين فإمنا الكلي العقل قلنا إذا 29

 مدبر و كلها مبدعها فهو الكلي للعقل مؤيد - ثناؤه جل - الباري و الكلية للنفس مؤيد الكلي العقل و البسيطة للنفوس مؤيدة
 من gلعدد خمتلفني كثريين على املقول املعقول املعىن هو الكلي العقل -)١١ ٢١٥ ٣ ر (صمباشرة  ال و هلا ممازجة غري من هلا

 الباري هللا كالم من كلمة أثر الكلي العقل -)٧ ١٤ ح (سالتصور  يف بل القوام يف له وجود فال الناس ألشخاص اليت العقول
 .لبنان ،Qشرونمكتبه ، العرب عند الفلسفة مصطلحات موسوعةجريار جهامي، . )١٠ ٣٠ ع (غتعاىل 

  .227 ص 3 ،جاخوان الصفا و خلّان الوفارسائل  30
  .450 ص رشد ابن فلسفه ،محمدبن احمد بن رشد اندلسی 31
 عند الفلسفة مصطلحات موسوعةجريار جهامي، ، )٩ ٤٤ ع (غ غريز} عقال تكون فحينئذ املفطورات تعلم تقبل النفس إن 32

 .لبنان ،مكتبه Qشرون، العرب
 .149 ص ،1363چاپ هانري کوربن و محمد معین ، تهران ن، یمتکالح جامع ،ناصرخسرو قبادیانی 33
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  34.داندیم فعال عقل ضیف بالجمله و هکیفل مدبره نفوس تابش

 حال در همواره عتیطب عالم ه موجوداتک دانسته ذومراتب را وجود جهان يرازیش نیصدرالد
 نفس و اندهیذات هیجوهر تکبه حر كمتحر و روندیم به فعل قوه از دائماً و هستند انیجر و النیس

 دار در قرار و یقیحق مالک به لین از قبل هکبل و تجرد مالک به لین از قبل و یابتدائ مراتب در
   35د.یگرا خود یقیحق و مطلوب مالک بطرف هک بوده املکت و تحول در همواره نیمقرب

  :نندکیم يبندر طبقهیچهارگانه ز مراتب را در فالسفه عقل

 نوع هر از يعار و محض قوه هکاست  معقوالت كادرا محض استعداد هک یوالنیه عقل -اول
 است یاول يوالیه هیشب مرحله نیا در نفس هک است منسوب والیه به جهت نیا به 36.است یلتیفض

 هیشب آن و است بالقوه عقل مترادف یوالنیه عقل 37.است یلک صور از یخال خود ذات حد در و
 عقل نخست مرحله ییوالیا هی بالقوه نبسته و مراد از عقل نقش آن بر يزیچ هک است يدیسف صفحه

 یآگاه و بود آگاه و داند هک آن است بالقوه عقل یه معنکدارد یابراز م افضل بابا .است ينظر
 و صورت هر از عاقله قوه و است محض قوه در هک یوالنیه عقل 38.است آگاه هک نداند و ندارد

 قابل هک یاول يوالیه به آن تشبه جهت از است نهکمم اتکادرا يبرا قابل است يعار و یخال یفعل
به  نفس رایز است. صور تمام از يعار بالفعل حال نیع در و است، صور تمام قبول و تلبس يبرا

و مراد از  باشد. قیحقا تمام كمدر هک است نیا آن نشان و است ماده از يعار خود هیاصل فطرت
 در 39مالصدرا استدالل. و تعمق و رکتف قوه یعنی نش.یآفر بدو در است یانسان عقل يزیغر عقل

                                                                                                                                                                                        
 .53 ص النور، لکای، هشهاب الدین یحیی ابن حبش بن امیرك ابوالفتوح سهروردي، يسهرورد 34
اجلهة فاملعىن املقصود منه ىف فالقوة العاقلة اذا وصلت اىل مهية املعقول و حصلتها كان ذلك ادراكا هلا من هذه  دیگو یم و 35

 .احلكمة مطابق للمىن اللغوى
 ص دانشنامه و 579 ص التهافت تهافت به شود رجوع و 206 ص: منظومه ، شرحيسبزوار يم حاج مال هادکیح 36

االوىل اخلالية ىف فما هو استعداد املعقول االوىل يسمى gلعقل اهليوالىن تشبيها ىف خلوه عن مجيع الصور العقلية gهليوىل . 109
  ذا:ا عن كافة الصور اجلسمية.

 جرجانى. فاتیتعر 37
  .25 ص 1 رساله 1 ج ،باباافضل، مصنفات افضل الدین محمد بن حسین بن محمد خوزه مرَقی کاشانی 38
  تهران).، 1387، نشر مولی، یبابائ یه، اشراق نهم. (ترجمه علیالربوب ، شواهديرازین شیم صدرالدیمحود بن ابراه 39
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 ینفس هر يبرا هک است يامرتبه آن د: ویگویم یوالنیه عقل نام به 40ينظر عقل مراتب نیاول انیب
 استعداد نام به صور هیلک از يو بودن یته هنگام فطرت و ذات اصل برحسب انسان نفوس از
 بالقوه یول ،یعقل است يوجود مرتبه نیا در نفس يبرا رایز .است موجود معقوالت عیجم رفتنیپذ

 نفس تیجوهر پس. بالفعل نه بالقوه یول ،یحس است يوجود یولیه يبرا هک همانطور. بالفعل و نه
 هکبل تیعرض به هیشب و یولیه تیجوهر رینظ فیضع است یتیجوهر حدوث و ونکت آغاز در
 در عرض هیکدر صورت محض است، قوه مرتبه و حالت نیا در نفس رایز .تیعرض از ترفیضع

  .بالفعل است يامر شیخو ذات مرتبه

 توسط اتینظر تسابکا يبرا نفس استعداد و اتیضرور به علم از عبارت هک هکبالمل عقل -دوم
 و نبوده يعار اتکمدر از و گذشته بالقوه و یوالنیه مرتبه از هکبالمل عقل .ات استیضرور

 و قدرت و شده حاصل آن يبرا اتیاول علوم و صور بالجمله و شده حاصل آن يبرا یاتکمدر
 موجود میتعل راه از هک تسبکم عقل و رده است.کافت یرا در بالفعل عقل نشآت به انتقال هکمل

 و عقل يزیغر عقل بودن نوع دو عقل یدوئ بر لیدل 41است. يزیعقل غر يبعد مالک شود مراحل
است در مقابل  منشأ هک است اول وجود عقل ت،یدوئ بر لیدل یوانیح جهان در است و تسبکم

  42.يزیعقل غر

 نیا يبرا هیکبطور دیآ فراهم عاقله قوه در اتینظر تسابکا رارکت قیطر از هک بالفعل عقل - سوم
 را یمعان صور بتواند بخواهد وقت هر مجدد تسابکا زحمت قبول بدون هک دیآ فراهم ياهکمل قوه

                                                                                                                                                                                        
درا و صدرالمتالهین 40 الص در انسان100 و 31 ص 3 ج اسفار ،صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازي معروف به م : 

 و تا شودمى شروع والنىیه مرتبه از هک است نفس همان ينظر عقل از نظرى وجود دارد. منظور عقل و عالمه قوه دو
إن : ینفسان عقل: مكتبه Qشرون، لبنانالعرب،  عند الفلسفة مصطلحات موسوعةجريار جهامي،  .رسد یم تجرد مالک مرحله به

الطبيعة يف اإلنسان و النفس اإلنسانية و قوى هاتني و أفعاهلما إمنا هي كلها و القوى العقلية العملية ألجل كمال العقل النظري 
(ف ط و أن الطبيعة و العقل النفساين ليس فيهما كفاية دون األفعال الكائنة عن املشيئة و االختيار التابعتني للعقل العملي 

ريوس و هو املفسر... إن العقل النفساين إذا اتصل gلعقل األول اخلالص كان عاقال دائما و مل يكن عاقال قال فرفو  -)٢١ ١٣٠
مرة و مرة غري عاقل فإذا فارق البدن كان أحرى أن تلزمه هذه الصفة و ال تفارقه و أما اآلخر من احلس و النماء و التوهم و 

(تو م أkا أثر النفس يف اجلسم فإذا بطل اجلسم و فارقته النفس بطلت هذه الفكر فإkا كلها تبطل مع بطالن اجلسم و ذلك 
٥ ٣٣٤ .( 

  ن.یمتکالح خسرو، جامع ناصر 41
  .291 ص 3 ج اخوان به شود رجوع و 149 ص نیمتکالح خسرو، جامع ناصر 42
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 و یوالنیه مرحله از بالفعل عقل 43.ندکینم مشاهده بالفعل را صور نیا اما ند.ک احضار ذهن به
 شده حاصل آن يبرا هم اتینظر اتیاول حصول بر عالوه است و افتهی مالک رده وک عبور هکبالم

 فعال در عقل 44شوند. حاضر التفات به مجرد بخواهد هرگاه و حاضر نباشد او نزد الًک نکل و است
 عقل در صور نیا. ندکیم افاضه فساد و ونک عالم به را یمعان صور هک دارد قرار یانسان عقل يورا

 شود دیشد فعال عقل به 45یانسان عقل اتصال یوقت. است موجود است فعال هک جهت آن از فعال
 عقل ارسطو قول به شود. می دهینام یقدس ه عقلک داندیم خود نزد از را زیچ همه ییگو هک چنان
 عقل هک یحال در ندکیم انتزاع یجزئ و یحس لواحق از را یلک صور ای یمعان هک است یعقل فعال

  .ابدی یم انطباع و نقش آن در صور نیا هک است یعقل منفعل

عقل . نگردد بیغا آن از و باشد حاضر عقل نزد اتینظر هک است یمعن نیا به: مستفاد عقل - چهارم
 بالجمله و معلومات حضور و حصول يبرا و گذشته یفعل و هکمل و یوالنیمراحل ه از مستفاد

 او مشاهد و باشد حاصل او نزد بالفعل اتینظر تمام و ندارد التفات و توجه به يازین امور استحضار
 را صور آن و ندکیم مشاهده را اءیاش تمام مرتبه آن در هک تساب،کا و التفات و توجه بدون باشند

 و ينظر علوم تمام حصول مرتبه بالمستفاد ند. عقلیبیم باشد فعال عقل هک خود اضیف مبدأ در
 سبک فعال عقل هیناح از هم رایز انددهینام هم مضاعف عقل را بالمستفاد عقل 46.است یتسابکا
 و ظاهره حواس باالخره و بالفعل و هکبالمل و یوالنیه عقل یعنی خود مادون از هم و ندکیم ضیف

 مرحله آن و است يماد ودیق و اوهام و االتیخ با رمشوبیغ عقل خالص عقلاز  و مراد .باطنه
                                                                                                                                                                                        

  .یجرجان فاتیتعر 43
 ص فاتیتعر .327 ص 2 ج العلماء . دستور308 ص منظومه . شرح292- 304 ص 1 ج . اسفار6 ص التهافت تهافت 44

102. 
ان العقل اسم مشرتك يقال على معنيني احدمها ما تشري به الفالسفة اىل  :٢٢٨ص  ٣رسائل اخوان الصفاء، و خّالن الوفا، ج  45

ما يشري انه اول موجود اخرتعه البارى جل و عز و هو جوهر بسيط روحاىن حميط gالشياء كلها احاطة روحانية. و املعىن االخر 
 و ج .به مجهور الناس اىل انه قوة من قوى النفس االنسانية الىت فعلها التفكر و الروية و النطق و التميز و الصنائع و ما شاكلها

و اذا" ملت واردت } اخى ان تعرف مالعقل االنساىن فليس هو شيئا سوى النفس االنسانية الىت gلقوة صارت  :350 ص 1
 .كانت عالمة gلقوة  عالمة gلفعل بعد ما

العقل gلفعل  و. 313 ،304 ص - اسفار -276 مصنفات دوم مجموعه به شود رجوع ،306 ص منظومه شرح 46
ذواستعداد االستحضار للنظر}ت املكتسبة املخزونة مىت شاء مبجرد االلتفاف بال اكتساب جديد و العقل حيث انعدم استعداد 

  .مسقفادا اى من العقل الفعال الذى هو خمرج نفوسنا من القوة اىل الفعلفيه و استحضر العلوم مشاهدا آ}ها 
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   .است مستفاد عقل هک است یانسان نفس مالک

 و ابدان بر يبشر نفوس آن لهیبوس هک نامندیم فعال ز عقلین را هیبشر هیجزئ نفوس صدور منشأ
 ل و عقلیجبرئ بخش، روان القدس، روح مانند مختلف يبنامها را فعال عقل گردد.یم فائض اجساد

 واهب و آورد فعل به قوه از را یانسان نفوس و عقول و است اضیف فعال عقل اند.ز خواندهین دهم
 فعال عقل فیتعر در الصفا اخوان فساد. و ونک عالم موجودات به است ضیف در واسطه و الصور
الكمال و الفضائل و فيه صور مجيع انه جوهر بسيط روحاىن نور حمض ىف غاية التمام و  ه:کاند آورده
 است فعال عقل همان و ندیگو بالمستفاد عقل را فعال عقل به اتصال مرحله در انسان نفس 47.االشياء

و  دیگویم رشد ابن رساند.یم خود يمستفاد مالک به یوالنیه مرتبه از و به فعل قوه از را نفوس هک
النية و  -اهليوالىن و انه يفعل املعقوالت و يقبلها من جهة العقل اليهوبينا ان العقل هو كالصورة ىف العقل 

ان العقل اهليوالىن كائن فاسد و ان العقل الذى gمللكة فيه جزء فاسد و جزء كائن و ان الفاسد هو فعله و 
 از نامند فعال عقل زیرا ن است هیطول سلسله در عقل نیآخر دهم عقل 48.اما ىف ذاته فليس بفاسد

 جهان به نسبت دهم عقل نیا بنابر و است یسفل جهان بر مکحا و ناسوت عالم بر فائض هکآن تجه
 ضیمف هک است او و است فعل به قوه از امور گرید و نفوس خروج موجب و است فعال عقل ما

 فعال يرو آن از را دهم عقل تینها فعالند عقول همه .است عالم نیا در هیجزئ عقول و نفوس
 به تیجسمان و جسم و بکواک و کیفل اجرام ریتأث و است یجسمان موجودات بر مکحا هک ندیگو
 ای و عنقا را مانند فعال عقل يسهرورد نیالدشهاب .ندک ریتدب هاآن در هک است شده واگذار او
 غفلت خواب از را گانخفته آن ریصف و است قاف وهک آن محل هک یقدس ریطا و ضایب و مرغیس
 یمالک از و ابدییم ارتقا یصورت به یصورت از همواره انسان نفس باألخره و. داندیم ندکیم داریب

 به هیاسطقس صورت از و هیاسطقس صورت به مطلقه تیجسم از نشأت نینخست در گر.ید مالک به
 هک گاهآن تا ندکیم ریس یوانیح صورت به هینبات از و هینبات به هیمعدن صورت از و هیمعدن صورت

 هک شود ماده از يبر هک رسد يامرتبه به تا ابدی ارتقا همچنان و ندک فایاست را یوانیح يقوا تمام
 به الشبه بیقر هک ندیگو مستفادش عقل افتی ارتقا مفارقات به هک یموقع اند.مفارقات آن از باالتر
 و است بوده مجرد ابتدا از فعال عقل هک است نیا فعال و مستفاد عقل نیب فرق و است فعال عقل
 به بودن بالقوه را از انسان عقل هک ییروین پس است شده مجرد تا ردهک شروع ماده از مستفاد عقل

                                                                                                                                                                                        
 .197 ص 3 ج اخوان رسائل 47
 .1486 ، صتفسیر مابعدالطبیعه ارسطوابن رشد،  48
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 .است شده سپرده او به ما جهان تیترب و رشد هک است فعال عقل همان رساندیم مستفاد مرحله
 است يبشر نفوس نندهک جادیا اوالً هک ندیگو فعال جهت آن از را فعال عقل دیگویم نیالد صدر

 جهت نیا از و است بالفعل وجوه تمام از خود هکآن اًیثان و به فعل قوه از است آنها نندهک خارج و
 محسوس. عالم بر است صور ضیمف و است عالم نیا ونکم و موجد هکآن ثالثاً و فعالند عقول تمام

 عقل به اتصال ناطقه نفس مالک مرتبه نیآخر و است هیعقل مفارقات نیآخر فعال عقل باالخره و
: ان للعقل الفعال وجودا ىف نفسه و وجودا ىف انفسنا فان كمال النفس و متام دیگویم هکچنان است فعال

وجودها و صور:ا و غايتها هو وجود العقل الفعال هلا و اتصاهلا به و احتادها معه فان ما ال وصول لشيئى 
جوهر  ند:یگویم نفس فیتعر در الصفا اخوان 49.الشئىاليه بوجه االحتاد ال يكون غاية لوجود ذلك 

 نفوس فائض را فعال عقل نیا بنابر و 50.بسيطة روحانية حية عالمة فعالة صورة من صور العقل الفعال
 عقل در است صورت مانند فعال عقل: دیگویم رشد ابن دانند.یم ماده عالم در صور و هیجزئ

العقل الفعال من جهة ما هو مفارق و مبدأ لنا قد جيب ان حيركنا على  51ند.یاو فعل معقوالت و یوالنیه
 در سیالرئ خیش .است منفصل عقل و نیزم يدخداک فعال عقل و 52جهة ما حيرك العاشق املعشوق.

 دیآ یهم به فعل و است به قوه نفس اندر معقوالت چون: دیگویم فعال عقل وجود اثبات انیب مقام
 آن از یکی هک ستین کش و آورد به فعل قوه از را شانیا يو هک ،یعقل باشد بوده يزیچ هک دیبا

 به قوه از تا عقلهاء اندر ندک فعل يو هک خوانند فعال عقل را او و است تریکنزد عالم نیبد هک عقلها
 و اجرام به یکی و مجردات و اتیروحان بر یکی دارند وجهه دو قهراً فعال عقل 53.ندیآ فعل

 فعال عقل چون و ندک یپاشضیف اجسام و اجرام به و ردیگ ضیف و روین مجردات از ات.یجسمان
 هیعال يمباد از را هیعلم صور و موجودات قیحقا تمام ستین یحجاب مجردات در و است مجرد

 هک است نیا هاتیفعل و هاقوه مراحل یط و یانسان نفوس مالک تینها ندیگویم و. ندکیم افتیدر
 و شوند فعال عقل به وصل هک ابندی مالک حد آن تا هک نفوس گونه آن و ابندی اتصال فعال عقل به

                                                                                                                                                                                        
 رسائل ،92 ص معاد و مبدأ ،135 ،133 ص ،4 ج ،165 ،125 ،102 ص 3 ج و 313 ص 1 ج اسفار به شود رجوع 49

 .93 ،64 صص
 .361 ص 3 ج اخوان 50
و بينا ان العقل الفعال هو كالصورة ىف العقل اهليوالىن و انه يفعل . 948 ص ،تفسیر مابعدالطبیعه ارسطوابن رشد،  51

 .املعقوالت
 .1486 ص ،تفسیر مابعدالطبیعه ارسطوابن رشد،  52
 .123 ص اتیعیطب بخش دانشنامه 53
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 افتیدر هیعال يمباد از را علوم نندک اراده هک آن هر شوند فعال عقل جزء و شوند مجرد واقع در
 و 54.است یمعن نیا به یلدن علم و اءیاول و اءیانب نفوس هکچنان دارند يشهود افتیدر یعنی نند.کیم

اض هم گفته یعقل ف فعال است. به عقل ضیف در واسطه یجسمان جهان به نسبت فعال عقل بالجمله
اضیف زین خود مرتبه در عقول تمام و است هیانسان هیجزئ نفوس و موجودات صور فائض هکشود  می
 55مجرد عقل همان فاعل و مراد از عقل .است فعال عقل همان ما جهان به نسبت اضیف عقل نکل اند

 :دیگویم رشد ابن نند.کیم استفاضه از او یانسان منفعله عقول هک اضیف عقل باالخره و است فعال
ىف الكون مادة و عقل و العقل نوعان نوع فاعل عام و نوع منفعل فالعقل الفاعل جوهر منفصل عن 
االنسان و هو غري قابل للفناء و ال االمتزاج gملادة. بل هو الشمس الذى مستمد منه كل العقول و العقل 

   املنفعل هو عقل ىف االنسان مستمد من العقل العام الفاعل.

 انیمشائ هکاست  یتعال حق ذات از صدر ما مراد اولشود  میز خوانده ین یاعل قله به عکاول  عقل
 هک است یروحان طیبس اول جوهر عقل 56نامند. اقرب نور و اول نور انیاشراق و اول آن را عقل

 عقل از هک است یروحان جوهر هیلک نفس و» اول ما خلق هللا العقل« فرمود هک است اءیبه اش طیمح
 یلک نفس صفحه در الکاش و موجودات صور تمام و است اول عقل ضیف و شده صادر اول

 و است اول عقل اطالق بطور 59مفارق و عقل 58است. اول عقل يبرا يگریواژه د لک عقل 57.هست
                                                                                                                                                                                        

  .461 ص ، 1 سفر ، 3 ج ، اسفار 54
 يدل إمنا و. جمردا عقال يسمى هذا مثل و. فيه منطبع ال و جبسم ليس متغري غري شريف جوهر إثبات على تدل احلركة إن 55

جريار  .)٧ ٢٨٠ م (غاملتغرية  احلركة منه يصدر ال يتغري ال الذي الكلي ا0رد . العقل)١١ ٢٧٩ م غ( التناهي عدم بواسطة عليه
 .لبنان ،مكتبه Qشرون، العرب عند الفلسفة مصطلحات موسوعةجهامي، 

  .91 ص مصنفات دوم ، مجموعهین طوسیر الدیخواجه نص 56
 العقل من حيصل nين عقلن الوجود است. که ممک يعقل دوم در مقابل عقل اول از عقل اول حاصل شده بطور 57

 :األول العقل ذلك من حيصل و. ذكرOه الذي gلوجه إال كثرة فيه يكون ال و آخر عقل gألول عامل و الوجود واجب ألنه األول
 الشيئني هذين أن Wذا املراد و). هي (النفس اليت صورته و مبادته) األعلى (الفلك :ذاته يعلم @نه و .الوجود ممكن @نه) (الثاين
 و. األعلى الفلك حتت آخر فلك و آخر عقل الثاين العقل من حيصل )١٠ ٧ ع (فالنفس  و الفلك أعين شيئني سبب يصريان

 ال حنن و عقل من فلك و عقل حيصل هذا على و األول العقل يف بدأ... gلعرض فيه حاصلة الكثرة ألن ذلك منه حيصل إمنا
 يتم هناك و املادة من جمرد فعال عقل إىل الفعالة العقول تنتهي أن إىل اجلملة طريق على إال األفالك و العقول هذه كمية نعلم
 و بغتة األشياء يدرك األول العقل )٢ ٨ ع (فkاية  بال متسلسال بعض من بعضها العقول هذه حصول ليس و. األفالك عدد
 يتوصل أن إحتاج عاقته فإذا اهليوالنية األشياء عنه تعوقه ال و األول gلعقل متحدا كان إذا بغتة يدركها أيضا الثاين العقل

 إمنا و اجلسمية املسافات و األقدار عليه الذي هو gلوهم الثاين العقل - )١٣ ٣٣٣ م (توء شي بعد ءبشي يدرك و gملقاييس
← 
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                                                                                                                                                                                         ←  
 موسوعةجريار جهامي، . )١٥ ٣٣٣ م (توا0ردة  الصورة ينكر و األشياء فيجسم اجلسم آnر يقبل ألنه كذلك الوهم كان

  .لبنان ،مكتبه Qشرون، العرب عند الفلسفة مصطلحات
جمرد عن املادة من كل اجلهات. و هو احملرك حبركة  الذي هو جوهر. 292 الفالسفه ص: تهافت .15نا، ص:یس البن الحدود 58

 نایس ابن رسائل ،14 نایس البن الحدود .الكل على سبيل التشويق لنفسه و وجوده أول وجود مستفاد عن املوجود األول
 له وجود فال الناس ألشخاص اليت العقول من gلعدد خمتلفني كثريين على املقول املعقول املعىن هو الكلي العقل: 91 ،90صص: 

 األقصى اجلرم الثاين و العامل مجلة أحدمها :ملعنيني يقال الكل أن ألجل ملعنيني فيقال الكل عقل أما و .التصور يف بل القوام يف
 عن ا0ردة الذوات مجلة أنه :امسه فشرح األول املعىن gعتبار فيه الكل أما ...الكل حركة حلركته و الكل جرم جلرمه يقال الذي
 الفعال العقل هو اجلملة هذه عدد آخر و .gلشوق إال تتحرك ال و gلعرض ال و gلذات تتحرك ال اليت اجلهات مجيع من املادة

 gعتبار منه الكل أما و .الكل مبدع هو األول املبدأ و األول املبدأ بعد الكل ءمبادى هي اجلملة هذه و اإلنسانية األنفس يف
 و لنفسه التشويق سبيل على الكل حبركة املتحرك هو و اجلهات كل من املادة عن جمرد جوهر هو الذي العقل فهو الثاين املعىن

أول الصوادر منه موجود أحدي الذات : 188ص:  المعاد، و ن، المبدأیصدرالد .األول املوجود عن مستفاد وجود أول وجوده
الباري جل ذكره جوهر مفارق عن املادة ذا" و فعال مساه بعض اهلوية و ال يكون ذلك عرضا و ال صورة.. فأول الصوادر عن 

  األوائل عقل الكل و العنصر األول.
 يف يستند أال مفارق عقل هو فيما واجب لكنه و ترتيبها و املوجودة األشياء نظام إدراك من أكثر شيئا هو ليس العقل ألن 59

 املوجود للنظام "بع فهو الصفة Wذه هو عقل كل ألن عنها معقوله يتأخر و املوجودة األشياء إىل ترتيبها و املوجودة األشياء عقل
 طبائع تقتضيه عما مقصرا منا العقل كان لذلك و. األشياء من يعقله فيما يقصر ضرورة هو و به مستكمل و املوجودات يف

 بنظام علم ههنا يكون أن فواجب املوجودات طبائع إدراك عن مقصرا منا العقل هذا كان و العقل حكم على جارية املوجودات
 منه الذي النظام العقل هذا يكون أن واجب و .موجود موجود يف املوجودة احلكمة و الرتتيب و النظام يف السبب هو ترتيب و

 معقوالت الكليات ألن اجلزئية عن فضال gلكلية يتصف ال إدراكه يكون أن و املوجودات يف الذي النظام هذا يف السبب هو
 و النظام ذاته من بعقله للموجودات ضرورة عاقل فهو له "بعة املوجودات العقل ذلك و .عنها متأخرة و للموجودات "بعة

 كان و له علة ال يعقله الذي املوجود عن معلوال يكون كان ألنه ذاته عن خارجا شيئا بعقله ال املوجودات يف املوجود الرتتيب
 شيئا ليس عقله كان إذ املوجودات مجيع يعقل ذاته بعقل أنه و ذاته إال يعقل ال املفارق العقل )٢ ١٩٤ ته (شمقصرا  يكون
 و النظام ذوات الفاعلة القوة تتقبله الذي هو الرتتيب و النظام ذلك و املوجودات مجيع يف الذي الرتتيب و النظام من أكثر

 على جارية أفعال ففيه موجود كل أن يظهر فإنه. الطبائع الفالسفة تسميها اليت هي و املوجودات مجيع يف املوجودة الرتتيب
 قبل من بل فينا الذي gلعقل شبيه عقل قبل من يكون أن ميكن ال و gلعرض ذلك يكون أن ميكن ليس و ترتيبه و - العقل نظام
 الكثرة و التعدد يلحقه الذي هو فينا الذي العقل )١٦ ١٩٤ ته (شجزئيا  ال و كليا هو ليس و املوجودات مجيع من أعلى عقل

 فيه يتصور ليس و املعقوالت هلذه الالحقة الكثرة عن ءبري أنه ذلك و ذلك من ءشي يلحقه فال) العقل (املفارق ذلك أما و
 غري غريه إدراكه كذلك و ءللشي مبدأ أنه إدراكه غري ءالشي ذات فإدراكه فينا الذي العقل أما و املدرك و املدرك بني مغايرة
 يف اليت املعقوالت أن ذلك و. الشبه ذلك أفاده الذي هو العقل ذلك و العقل ذلك من شبه فيه لكن و. ما بوجه ذاته إدراك
 ألن معقول هو ما جهة من املعقول هو صار إمنا العقل إن: ذلك مثال منا العقل هذا يف حلقها اليت النقائص من برية العقل ذلك
 فيه موجود قبل من ضرورة له موجودة فهي Oقصة صفة فيه وجدت ما كل أن ذلك و اجلهات مجيع من املعقول هو عقال ههنا
 ١٩٤ ته ش( كاملة حبرارة حار هو ءشي قبل من له موجودة فهي Oقصة حرارة فيه وجدت ما إن: ذلك مثال كاملة الصفة تلك

← 
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 عقول بر اطالق مطلق بطور عقل اسم ندیگو یبعض یحت و اولند صوادر و هیطول عقول مفارقه عقول
 و ندیگو لک عقل را اول شده آورده دیپد نشیآفر بکیتر در: دیگویم خسرو ناصر 60شده. مفارقه

 نباشد مالک واجد و املک تا نیشیپ موجود رایز آن است. از بعد موجودات از تراملک موجود آن
 الصفا اخوان است. اول عقل و لک عقل همان یلک عقل از و مراد 61ند.یافرین را يگرید موجود

الكلى هو ايضا نور فائض من وجود البارى و هو نور االنوار و حمض الوجود و و يعلم ان العقل : ندیگو
   62.معدن اجلود

  دایپ ردک را لک عقل ز اول
  گفتند شیاول علت یگروه

  

  دانا گفت الهش عرش جاک  
  63گفتند شیمعن آدم یگروه

  

املوجودات غري و هو جوهر بسيط روحاىن فيه مجيع صور . 64العقل االول جيب ان يكون بسيطا واحدا
 عقل آن و شد متحد بدو وحدت هک بود جوهر آن هک اول هست هک گفتند و .65مرتاكمه و ال متزامحة

و فذالك الواحد عند اهل النظر هو  66.اوست هایهست آغاز و ندیگو فعال عقل را مر او هک است یلک
   67.القلم االعلى املسمى gلعقل و عندg Oلوجود العام

 و جوهر ندیگو یو بعض است صورت و یولیه صدر ما اول ندیگو یبعض هک است اخوان رسائل در
 جابیا ندیگو یبعض است. ینف و اثبات ندیگو یبعض و است شر و ریخ ندیگو یبعض و است عرض

                                                                                                                                                                                         ←  
 .لبنان ،مكتبه Qشرون، العرب عند الفلسفة مصطلحات موسوعةجريار جهامي، .)٢٧

  .886 ص ریتفس -303 و 215 ص به شود رجوع و 388 ص التهافت تهافت 60
 و 169 ص 3 ج باسفار رجوع و 28 ص ، تهران،1384ر، یم، نشر اساطیبر قوکاالخوان، ترجمه ا ناصر خسرو، خوان 61

 شود. 8 ص 3 رساله 1 ج مصنفات و 126 ص مصنفات دوم مجموعه
  .322 ص 3 ج اخوان 62
 ناصر خسرو 63
  170 ، صتفسیر مابعدالطبیعه ارسطوابن رشد،  64
  229 ص 3 ج اخوان 65
 ص شافکر ی، تفسيزمخشر -62 ص 3 ج اسفار - 97 ص هیالربوب شواهد به شود رجوع و 148 ص نیمتکالح جامع 66

764. 
 .69 صب الجمع و الوجود یشرح مفتاح غ ین المعقول و المشهود فیمصباح االنس ب، يوین قونیصدرالد 67
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 ندیگو یو بعض است عقل و ضیف ندیگو یو بعض است قلم و لوح ندیگو یو بعض است سلب و
  68.است غلبه و محبت

 و ن.کمم يگرید و واجب یکی داندیم قسم دو هیاول میتقس به و یلکبطور را موجودات نایس ابن
 و 69باشند عقول هک محضه مجردات به است ردهک يبندطبقه و میتقس بیترت به را ناتکمم

 ائناتک و باشند كافال هک مبدعه اجسام و و نفوس هک دارند به اجسام يریتدب تعلق هک یمجردات
  .باشند دیموال و عناصر هک فاسده

من املعلوم االول لنا ان العقل االهى جيب ان يكون ىف غاية الفضيلة و  است حق ذات یبه معن یإله عقل
  71العقل اإلالهي يوجد دائما فعال. إن العقل اإلالهي جيب أن يكون يف غاية الفضيلة و التمام ٧٠التمام.

نۀ متخالفه که مشکل است یدة متبایعد یبر معانشود  میبدانکه عقل در لغت اطالق : «72سندینویم
بستن تواند داخل باشد، و در  یآن در معن ید اکثر معانیع تواند باشد و شایواحد، جامع جم یکه معن

ر کنند یتغب یکه از آن گاه یو بر مبدء ادراك انسان یبر ادراك انسانشود  میعرف عام اطالق 
است که  ین معنیوان و بایر انواع حیانسان از ساد شو میبنفس ناطقه و بقوة عاقله و بآن قوه ممتاز 

شود  میو چه فاسق و چه عادل و اطالق  یو چه ذکّ ینامند، چه غبذوي العقول جملۀ افراد انسان را 
و  يبر جودت رأشود  میدر گفتار و در رفتار و اطالق شود  میافت یئت محموده که در انسان یبر ه

                                                                                                                                                                                        
 .202 ص 3 ج اخوان 68
إن األول موجود ال يف املادة و كل موجود ال يف مادة فهو عقل حمض و كل ما هو عقل حمض فجميع محض:  عقل 69

ملا رأوا (الفالسفة) النظام ههنا يف الطبيعة و يف أفعاهلا جيري على النظام العقلي  -)١٦ ١٣٥(غ ت املعقوالت مكشوفة له 
أن ههنا عقال هو الذي أفاد هذه القوة الطبيعية أن جيري فعلها على حنو فعل العقل فقطعوا من  الشبيه gلنظام الصناعي علموا

هذين األمرين على أن ذلك املوجود الذي هو عقل حمض هو الذي أفاد املوجودات الرتتيب و النظام املوجود يف أفعاهلا. و 
مثل هذا املوجود ليس ما يعقل من ذاته هو غري ما يعقل من علموا من هذا كله أن عقله ذاته هو عقله املوجودات كلها و أن 

 مصطلحات جريار جهامي، موسوعة .)١٣ ٢٤٥(ش ته غريه كاحلال يف العقل اإلنساين. و إنه ال يصح فيه التقسيم املتقدم 

 مكتبه Qشرون، لبنان.العرب،  عند الفلسفة
 .1697 ، صتفسیر مابعدالطبیعه ارسطوابن رشد،  70
 .لبنان ،مكتبه Qشرون، العرب عند الفلسفة مصطلحات موسوعةجريار جهامي،  71
يف معرفِة العقل و بياِن املعاين اليت شاه، مجمع السعادات، چاپ سوم، باب اول، یحضرت حاج مالسلطانمحمد سلطانعل 72

 .4-26 شود)، صفحات یه بر آن اطالق میکهائ یا خرد و معنیعقل  ی(در شناسائ يطلق عليها العقل،



 25  دگاه حکمتیعلم، اخالق، اقتصاد سبز از د یشناس روش

ه را اعقل زمانه یمعاو ین معنیا و بایدر امور دن یمفاسد مترتبۀ بر شئات و منافع و یسرعت تفطن بغا
ند عقل بالقوه و عقل یگوی، پس میبر مراتب نفس انسانشود  میدند. و در عرف حکماء اطالق ینام

از نفس  يابر مرتبهشود  میبالملکه و عقل مستفاد و عقل بالفعل و در عرف علماء اخالق اطالق 
ن ییه قلب و ثالثه عقل، و در عرف حکماءالهینفس است و ثان یند مرتبۀ اولیگوی، چنانکه میانسان

مقابل نفس و طبع است  ین معنیکه مجرّد باشد از ماده در ذات و فعل و ایبر جوهرشود  میاطالق 
هم ین علیاء طاهریاء و اوصین در ذات و فعل، و در نزد انبیکه آن در فعل محتاج بماده است و ا

که بجودت  یاز نفس انسان يابر قوهشود  مین، اطالق یرو آن بزرگوارانند عرفاء شامخیپ السالم و
ر و فالح در یشود بکسب خ يکه مؤد یتیثیا موصوف باشد بحیر در امور دنیو حسن تدب يرأ

ا یر در امور دنیو حسن تدب يدر انسان که جودت رأ يامقابل است با قوه ین معنیآخرت، و با
خوانند و  يطنت و نُکرین قوه را شیر کنند، لکن اهل اهللا این قوه عوام بعقل تعبیو از اداشته باشد 

ن خلق شمارند و عقل و جهل که مقابل هم ذکر یترنمود جاهلین قوه اکمل ناس میراکه در ا یثان
 ر و چون عالمین دو قوه است در عالم صغیند، عبارت از این نماییتع يک جنودیهر  يکنند و از برا

ن دو قوه است، که یکه در مقابل ا یر دو عالمیر است پس در عالم کبیر نسخۀ مختصرة عالم کبیصغ
ن یاطیثه که عالم جن و شیبه که عالم مالئکه است و عالم ارواح خبیعبارتست از عالم ارواح ط

و ر یۀ عقول عالم کبیبر ذوات جوهرشود  میاست، و چنانچه عقل اطالق  یاست، بعقل و جهل مسم
ن قوه، و در عرف ین ذوات و ایبر مدرکات و ادراکات اشود  میر، اطالق یبر قوة عاقلۀ عالم صغ

وسته یه پین مدرکات. و چون ادراك قوة عاقلۀ انسانین ادراکات و ایبر اشود  میاهل اهللا علم اطالق 
شود علم  که سبب ینیرا که فقه عبارتست از علم دیبفقه است، ز یاست مسم یدر اشتداد و ترقّ

ه انسان ین و بر قوة نفسانیاطیبر ذوات جن و ششود  مین جهل چنانکه اطالق یگر را، و همچنید
ۀ ین قوه و ادراکات و مدرکات قوة نفسانین ذوات و ایبر مدرکات و ادراکات اشود  میاطالق 

ر و ینازلۀ عقل عالم کب یر بوجهینامند، و چون عقل عالم صغیاء میانسان را بجهل مرکب و داء ع
ن حکم یر همیر که با جهل عالم کبیمتحد است با او، مثل جهل عالم صغ یمظهر او و بوجه یبوجه

  اشاره نمود: يمعنو يمولو ین معنیدارد و در ا

  اندک سر رشتهیچون ملک با عقل 
  يز ز اول واحدیطان نینفس و ش

 

  اندبهر حکمت را دو صورت گشته 
يحاسد بوده آدم را عدو  
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 یجهل و گاه یه است که عوام عقل نامند و خواص گاهینجا همان قوة عالّمۀ نفسانینفس ا از مراد
خوانند، و چون در عرف اهل اهللا  يطنت و نکریبش ینفس اماره نامند و گاه ینفس مطلق و گاه

در قوة عالّمۀ ر و مدرکات و ادراکات او و یر با صغیۀ عالم کبیعقل و جهل در قوة علّامۀ عقالن
که در آنها ذکر عقل و یات و اخباریشود، پس آیۀ و مدرکات و ادراکات او استعمال میالیۀ خینفسان

ه یکر جهل و ذم او شده مراد از آنها قوة عالّمۀ عقالنذکه در آنها یات و اخباریمدح او شده و آ
بر خالف آن نباشد.  يانهیاگر قرن دو قوه یا مدرکات و ادراکات ایه یخواهد بود، و قوة عالّمۀ نفسان

ت یکل عالم و فعلیموجوداتست و بمنزلۀ جانست در ه یبدانکه صادر اول که اول مخلوقات و ثان
د و ینمایطه میعۀ محیموجودات وس یعنیات یر است بعقل نامند او را، که ادراك کلیرة انسان کبیاخ

عقال للوجود المطلق و نورش نامند لظهوره د گردد کانّه یبواسطۀ آنکه وجود مطلق بواسطۀ او مق
اء باوست، بقلم او را نامند که واسطۀ یع احیات جمیرا که حیند زیره، روحش گویبذاته و اظهاره لغ
ات و محبت یه، بعلم و آب و حیه و جزئینات است بر الواح نفوس کلیر نقوش کایافاضۀ حق و تصو

اَقِبل ايل امتثال امر  ين عقل از رویده و ایتبارات عدنها خوانند باعیر ایو عشق و رحمت و نعمت و غ
 یاز مقام خود مثل تنزل نفس ناطقه از مقام عال یخود تنزل کرد بدون تجاف یاز مقام عال الكثرات

محرکه و طبع و  يمقام مدارك باطنه و ظاهره و قوا يخود را بسو یکردن مقام عال یبدون خال
خواندند؟ بلکه ید را جسم میکجا ز ياد او با طبع و جسم نبودجسم که اگر تنزل نفس ناطقه و اتّح

ر مرتبۀ جسم یاو غ ياز برا يار جسم ندانند و مرتبهیافته که عوام انسان را غیچنان تنزل و اتّحاد 
ن برسم علم منکرند تجرّد نفس ناطقه را و او را ین و موصوفیاز متکلم ینکه جمعیا ینشناسند، حتّ

ر مراتب نازله یاند. و از باب شدت اتّحاد نفس با ساگفته الوردكسر}ن املاء يفدر بدن  يجسم سار
دهند یبنفس نسبت مشود  میصادر  یعیطب يع افعال و آثار مراتب نازله را که بر مجرایاست که جم

د که نسبت دادن افعال و آثار بمراتب نازله ینماین میمجاز، بلکه چن يقت نه از رویحق ياز رو
، و یح است حقیدم و رفتم و آمدم و نشستم و برخاستم، صحیدم و شنینداشته باشد، من د یقتیحق قتاً

ن عکس ید و اینمایقت میم رفت و دستم زد، در نظر دور از حقید و پایند و گوشم شیچشمم د
تن که نسبت  يص تن و اعضایشود، چون آفات و نقایصادر نم یعییط ياست که بر مجرا يآثار

د، و از یآیح در نظر و گوشها میقتاً و نسبت آنها بنفس قبیح است حقیتن صح يآنها به تن و اعضا
اO اويل بآن فرمود:  یعییر طیبنفس و قبح نسبت آثار غ یعیجهت حسن نسبت افعال و آثار طب
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ازلۀ حق است را که عقل کل بمنزلۀ جان عالم است، نیز 73حبسناتك منك و انت اويل بسيئاتك مين
شأنه و  یاست تعال یشأنه و جملۀ مراتب نازله، نازلۀ عقل کلّند چون جان انسان که نازلۀ خت یتعال

ه شد پس از آن ین تنزّل اول نفوس کلیجملۀ مراتب انسان نازلۀ جان اوست، پس عقل کلّ در ا
ن تنزل و یماده چون اد، تنزل کرد بعالم طبع و متّحد شد با صور منطبعه و جسم و یه گردینفوس جزئ

د یآغاز صعود نمود و بر مدارج موال أدبر عن الكثراتد بامریتوجه بعالم فرق و کثرات بانتها رس
د، و چون آثار شعور و تعقّل در عالم ید متحد گردیک از موالیبرگشت کرد و در برگشت با هر 

دند، و چون بعد از یننامک از مراتب طبع را در نزول و صعود بعقل و عاقل یچیبود ه یطبع مختف
که از خواص  یطالع و آثار علم و دانش انسان یاز افق انسان یوانیو ح یو نبات يمراحل جماد یط

دند چنانکه او را عالم و یدا شد، انسان را عاقل و مبدء ادراك و ادراکش را عقل نامیعقل است هو
بدء ادراك او را در حال صعود و دند. و چون ادراك انسان و میه و ادراکش را علم و فقه نامیفق

ن اسمها یتّت صعود و اشتداد در ایثین حیدند ایبعقل و علم و فقه نام یکماالت انسان يبسو یترق
بود علم و فقهش خواندند و آن علم و  یآخرت و در ترق يرا که رو بسو یمعتبر دانسته، هر علم

فت اسم علم و فقه از او برداشته، اسم ایت صعود وقوف یثیا بود و از حیدن يرا که رو بسو یادراک
بعلم نامند  یات و اخبار گاهیاست نامند و اگر در آ داء عياءجهل بر او گذارند و بجهل مرکب که 

ا شراکت با علم و فقه در اصل یا از باب مماشات با عوام ین جهل را فقهاء نامند، یا صاحبان ای
ا باشد و یاو بدن يکه رو یانشاءاهللا. پس آن عالم و عارفد یایادراك خواهد بود چنانکه در باب علم ب

خواهد  یسیت گردد ابلیا ارشاد و هدایو قضاوت،  يمنصب فتو یا مدعیعلم و عرفان شود  یمدع
شتر، که فرمود: ید و ضرر آنها از قتلۀ بندگان خدا بیبندگان خدا نما یبود بجهل آغشته که راهزن

هؤالء اضر علي ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد علي گر یو در خبر د 74هؤالِء قطاع طريق عبادي املريدين
ِإنَّ َكثريًا ِمَن اْألَْحباِر َو فرمود:  ین عالم و صوفیر از امثال ایو بجهت تحذ 75اصحاب احلسني (ع)

عالم  نیل بودن ایق باطل دلیکه خوردن اموال مردم بطر 76الرُّْهباِن َلَيْأُكُلوَن َأْمواَل النَّاِس gِْلباِطل
ن ید. و چون ایرا نشا يرویا پیدن يا، و روآوردة بسویدن ياست از جملۀ روآورندگان بسو یوصوف

                                                                                                                                                                                        
 .يخودت از من سزاوارتره تو ب يها يانتساب بده سته ترم و تو بیمن، از خودت شاه تو ب يها یمن به انتساب خوب 73
 .باشند یآورند م یم يمن رو يه سوک ینها راهزنان بندگانیا 74
 .ن (ع) زدندید بر اصحاب حسیزیه سپاه یکا شتر است از صدمهیان ما بیعینان بر شیان ایز 75
 آورند. یباطل بدست مه ه اموال خلق را بکباشند  یان و زاهدان میاز دانا ياری. همانا بس34ۀ یسورة توبه آ 76
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عقل از افق انسان طالع گشت و در اول طلوع از باب ضعف ظهور و عدم استقالل محکوم بحکم 
چون سباع  یخورد و خواب و گاه یمه در پیچون به یاست، گاه یطانیل شیو ح یوانینفس ح

ن مقام متّحد با نفس اماره و باسم یطان وار خداع و مکًار شود و در ایش یگرفتار زدن و بستن و گاه
ن مقام یو جهل نامند، و هر کس که در ا يطنت و نکریگردد، و ادراك او را ش ینفس اماره مسم

شتر جهل یاو ب یمقام دانائن یا خواهد بود و هر چه در ایا و مقصد او دنیادراك او بدن يواقع شود رو
ن برکنارتر خواهد بود و از جهت ین و آئیدورتر و از د یق انسانیاو افزونتر خواهد شد و از طر

امت مرحومه  يعالم نما ض بجهالیدن از او و تعریگز ين دانا و بطالن او و لزوم دوریاشارة به ا
از  ياریبس یعنیاْألَْحباِر َو الرُّْهباِن لََيْأُكُلوَن َأْمواَل النَّاِس gِْلباِطل } أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َكثريًا ِمَن فرمود: 

علم و  يآنها و رو يواقف و در مربض بهائم معتکفند و رو یوانیقت در مرتبۀ حیملت و طر يرؤسا
له که یدانند و بهر ح ر بندگان ماین آنستکه خود را برتر از سایل ایاست، و دلیعمل آنها بجانب دن

که سراچۀ طبع را ین کسانیخود بمصرف رسانند، پس از ا يتوانند مال مردم را بدست آورند و برا
ن متاع را یا ید که باندك فرصتین خود را بآنها نسپاریس دید و متاع نفیاند برحذر باشدهیوطن گز

ملت و  يز رؤساا يدیز برادر، آنرا که دین گذارند. پس عزیدیرند و شما را چون خود بیاز شما بگ
ا یر مسلمانان باشد یخود را منظور دارد، چه در آن خ یوانیر حیا و خیاو بجانب دن يقت که رویطر

ا ین و دنیا مشغول کنند و از دیترا چون خود بدن یشان البته از آنها حذر کن که باندك فرصتیشرّ ا
 یتیثیرد بحیظهور و قوت گک قدم برتر گذارد و اندك ین مقام یمحروم دارند. و چون عقل از ا

ن مقام با یعقل غالب و حکم او ظاهر گردد، در ا ید و گاهیو حکم جهل غالب آ یمختف یکه گاه
ن اکتفاء حکم جهل یمالمت او کند و ح یو گاه یوانیع نفس حیمط ینفس لوامه متحد باشد و گاه

د و ین مرتبه برتر آیحده نخواهد داشت، و چون از این ظهور حکم عقل، پس حکم علیرد و حیگ
دا و حکم ی، عقل هوةا و نه للعادیاو بخدا و آخرت شود و علم و عمل او هللا شود نه للدن يرو یبکل

باشد، چنانکه  ةمانع شود و علم او هر چه باشد و عمل او هر چه باشد هللا و لالخریو ب ياو جار
ن دو مقام است یصاحبان ا ين است و برایصاحب نفس اماره علم و عمل او سرنگون و راجع بسج

و فرمودند در  77لُِيَكفَِّر اoَُّ َعْنُهْم َأْسَوَأ الَّذي َعِمُلوا َو َجيْزِيـَُهْم َأْجَرُهْم @َِْحَسِن الَّذي كانُوا يـَْعَمُلونکه فرمود: 

                                                                                                                                                                                        
شان یکن اعمال نیبهتر از ا یگرداند. و بس ین گناهانشان را مستور و محو میتر . تا خداوند زشت35ۀ یسوره زمر آ 77

 ند.ک یبآنها پاداش عطا م
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  78او صلیٰ  زنیٰ که  یحق ناصب

  رد زر شودیگر خاك گ یکامل
  ش او دانش شودید پیجهل آ

  علت شود یرد علّتیهرچه گ
 

  ناقص از زر برد خاکستر شود 
  که در ناقص رود یجهل شد علم

  ملّت شود یرد کاملیکفر گ
 

د و بشهود ین مقام برتر آیک درجه از این مقام عقل متحد با نفس مطمئنه است و چون یو در ا
منعقد  يسایمعلومات خود ملتذّ گردد، در اصطالح قلبش نامند که طفل متولد از نفس و عقل و ع

د یگر برتر آیک مرتبۀ دیها السالم باشد، و چون یم علیب مریدر ج یبیگشته از نفخۀ رسول غ
روح نامند، اگرچه در عرف عوام نفس اماره را عقل  یند و گاهیاسمش را در اصطالح عقل گو

فس تر باشد، و در اصطالح اهل اهللا مقام نشتر داند عاقلیرا ب یطانیل شیشناسند و هرکس که ح
ره یمطمئه را عقل نامند و ادراك او را حکمت و علم و فقه نامند و ادراك مقام اماره را جهل و جز

ار و مراد از عقل یات و اخبار ذکر عقل بسین مقدمه معلوم شد، بدانکه در آیند. چون ایو بالدت گو
ا آن عقل که یاش بعد از قلب است ر، آن عقل که مرتبهیا عقل عالم صغیر است یا عقل عالم کبی

ار شده است و مراد مرتبۀ نفس اماره ین ذکر جهل بسیاش مقام نفس مطمئنه است، و همچنمرتبه
ن دو مرتبه جهل عالم ین است و ادراکات آنها که ایاطیا مراد مرتبۀ جنّ و شیاست و ادراکات او 

اo العقل ملا خلقاقر (ع) است که: از جناب ب يکه مرو یف کافیث شریر است، پس حدیر و کبیصغ
استنطقه مث قال له اقبل، فاقبل مث قال له ادبر، فادبر مث قال و عزيت جاليل ما خلقت خلقًا هو احب ايل 

مراد از عقل  79منك و ال اكملتك اال يف من احب اما اين ا}ك أمر و ا}ك اkي و ا}ك اعاقب و ا}ك اثيب
ا یر یر، و مقصود از اقبال عقل عالم کبیاز دو مرتبۀ عقل عالم صغ یکیا یر است یا عقل عالم کبی

است بدون  یک بتنزّل از مقام عالیر اقبال بر کثراتست بجهت اصالح عالم کثرت و اقبال هر یصغ
ر باقبال یتعب ین معنیگذراند و باتحاد با مراتب نازله چنانکه گذشت، و از ا ینکه مقام خود را خالیا

                                                                                                                                                                                        
 .سان استیکا نماز بخواند یند کزنا  78
ا جلو آمد آنگاه گفت: عقب برو یفرمود: جلو ب يوه کرد پس ب المهمک يچون خداوند عقل را خلق فرمود با و 79

ام و تو را بدرجۀ کمال  تر از تو خلق نکرده یدوست داشتن یفرمود: بعزت و جاللم سوگند که خلق پسعقب رفت 
فر یبود و ک یفقط تو خواه یو مسؤل من در اوامر و نواهکه دوستش داشته باشم مخاطب یا رسانم، مگر در بنده ینم

 .اس وجود تو در آنان خواهم دادیپاداش بندگان را بمق
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او  يحق است اقبال است بسو ینین اقبال بر کثرات که بامر تکویرا که ایالحق، زعن فرمود نه ادبار
ر مقصود حق یر و صغید و از تنزل و توجه عقل بعالم کبینه ادبار از آن، و چون تنزل عقل بانتها رس

اً امر فرمود بادبار از کثرات و توجه یر بود حاصل شد، ثانیر و کبیت کثرات صغیت و تربیکه تقو
د و بازگشت به مقام اول و عقل هم امتثال نموده کثرات را پشت سر انداخت و عالم یبعالم توح

ا بجانب یر باشد یاند که مراد اقبال عقل عالم صغاحتمال داده ید را قبلۀ خود ساخت و بعضیتوح
ل یکمد باشد و توجه بکثرات بجهت اصالح و تین سلوك، و مراد از ادبار، ادبار از عالم توحیحق ح

گر که از جناب یث دیا خالفت شود. و در حدیا رسالت یه بعد از آنکه قابل نبوت ینفوس بشر
د، و بعد یابید عقل و جند او را و جهل و جند او را که راه یصادق (ع) منقول است که فرمود: بشناس

ث مقدم ین حدیدر ا 80ادبر فادبر مث قال له اقبل فاقبله خلق کرد عقل را پس گفت باو که کفرمود: 
 ير از عالم کثرت بسویا عقل عالم کبیر است یداشت ادبار را بر اقبال و مراد ادبار عقل عالم صغ

تواند که در یکثرات و م يد بسویر است از عالم توحیا صغیر یا مراد ادبار عقل عالم کبید یعالم توح
اقبال بر حق بعد از پشت کردن ث مراد از ادبار پشت کردن از کثرات باشد و مراد از اقبال، ین حدیا

ک یاز کثرات باشد، که مراد از ادبار مقام توبه باشد و از اقبال مقام انابه که اقبال و ادبار هر دو از 
هم السالم مثل قرآن ذو وجوه است و ین علیک جهت باشد، و چون اخبار ائمۀ معصومیجهت و ب

 اجلهل من مث خلقث فرمود: ین حدیر همن وجوه تمام مراد است و دیبهمۀ وجوه مراد است، پس ا
ست که ینجا عدم ملکۀ علم نیجهل ا 81يقِبلالبحر االجاج ظلمانيا فقال له ادبر فادبر مث قال له اقبل فلم 

ا مبدء یا باشد یآنها بکثرات و دن يست که رویجهل ساذج نام نهند، بلکه مراد ادراکات و مدرکات
ر قوة یه باشد که مقام او مقام نفس اماره است و در کبینفسانر قوة عالمۀ ین ادراك که در صغیا

کنند، و چون از عالم یس االبالسه میر بابلیه باشد که مقابل عقل کل است که از او تعبیطانیعالمۀ ش
ه یطانین قوة عالمۀ شیو اشود  میر ین ببحر اُجاج و بظلمت تعبیاطیطبع و ماده و از عالم جنّ و ش

ه ین قوة عالمۀ نفسانیاست از عالم طبع و ماده و همچن یو او ناش یطانیش یلم ظلماناست از عا یناش
فرمود شود  میمشغول  یطانیل و اعمال شیطان بحیش ياست و باعانت و اغوا یاز ماده و طبع ناش

د است باقبال بر کثرات یا ادبار از توحینجا یاً و مراد از ادبار ایخلق کرد جهل را از بحر اجاج ظلمان
                                                                                                                                                                                        

 ا جلو آمد.یعقب برو و بر عقب رفت پس گفت: جلو ب 80
گفت عقب برو، عقب رفت. سپس فرمود: جلو  يک خلق فرمود و بویشور و تار یائیرا از در یآنگاه خداوند نادان 81
 امد.یجلو نا، یب
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 يد خوید است و ادبار از توحیتوح يست که مرادف توبه است مراد از اقبال، اقبال بسویا ادباری
 يات خویفعل ين ادبار از قوا و استعداد بسویاست و همچن ینین امر هم امر تکویطان است، و ایش

ن (ع) که یرالمؤمنیام ث جنابیرونست. و در حدیۀ او بید از سجیتوح ياوست لکن اقبال بسو
مراد العقل و احلياء و الدين انۀ سه خصلت، یر کنم میل گفت بآدم که مأمور شدم که ترا مخیجبرئ

ن را الزم یاء و دیک که اراده شود حیا مقام عقل بعد از قلب و هر یا مقام نفس مطمئنه است یبعقل 
ث جناب یمن الفعل الزم دارد، و در حد هیا بالقوه القربیر خصال حسنه را و بالفعل یدارد چنانکه سا

ا یمراد مقام نفس مطمئنه است  82العقل ما عبد به الرمحن و اكتسب به اجلنانصادق (ع) که فرمود: 
ساب جنان تن دو قوه است که بآنها عبادت رحمان و اکیمقام عقل بعد از قلب، و معلوم است که ا

ت یه در نهایرا و چون معاو یادراکات عقالن ن خبریتوان اراده کرد از عقل در ایشود، و میم
ر و ینکه او را به اعقل زمانه ملقب نموده بودند، سائل در مقام تحیا یا حتیبود بحسب دن يجودت رأ

چ عبادت ندارد! ینست که او هیه اعقل زمان بود و ماها را اعتقاد ایتعجب سؤال نمود که معاو
ه بود که متّحد با نفس اماره بود و او اگر چه یمۀ نفسانه بود قوة عالّیحضرت فرمود که آنچه در معاو

ه است بعقل و اسم یست بلکه او شبیماند که عوام او را عقل پندارند، لکن او عقل نیبصورت بعقل م
ر معروف و حالت او یش او غیمعروفات پ یاست که تمام يطنت است نه عقل، نکریو ش ياو نکر

امنا يداق اo العباد يف ث جناب باقر (ع) که فرمود: یاد، و حدیم و انقیحالت انکار است نه تسل
نجا مبدء ادراك است یمراد از عقول ا 83.احلساب يوم القيامه علی قدر ما آتيهم من العقول يف الدنيا

که  یتیثینوع انسان بح ی، چون مبدء ادراك بتفاوت است در بنیو عقالن یاعم از ادراك نفسان
ث جناب ی(ع) و در حد یچون عل یه و بعضیچون معاو یباشند و بعضیه میلابله و محجور ع یبعض

مراد از  84ما قسم اo شيئًا افضل من العقل فنوم العاقل افضل من سهر اجلاهل) که فرمود: صرسول (
رة صاحب نفس یت اخیا صاحب مقام عقل و چون فعلیعاقل صاحب مرتبۀ نفس مطمئنه است 

ز حاکم یرة هر چیت اخین معلوم و مبرهن است که فعلیه است و ایالهت یمطمئنه و صاحب عقل فعل

                                                                                                                                                                                        
ها است)  پنهان یه جنان (به معناز آن وصول ب يرویراهبر و به پ یمعرفت و عبادت الهه آنست که ب یقیعقل حق 82
 سر گردد.یم

 يریگ آنها مرحمت فرموده دقت و خردهه ا بیکه در دن یامت بندگان را بمقدار عقلیالبته خداوند در حساب روز ق 83
 د. یفرما یم

 جاهل است. يدارینرو خواب عاقل بهتر از بیم نکرده است ازیبهتر از عقل تقس يزیبندگان چن یخداوند ب 84
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ره است و در حکم و یت اخیز باشد البته در گرفته بفعلیآن چ يت که برایز است و هر فعلیبر آن چ
نهم معلوم است که در یا عقل باشد، و ایرة انسان نفس مطمئنه یت اخیدر تحت اوست، و چون فعل

در آن  یتید و فعلیآیرون میغل و هر ادراك و هر قول انسان از قوه بدن و در هر شیهر نفس کش
ت که یا متلفت نباشد و هر فعلیت ید چه شاعر و ملتفت باشد بفعل و قول خود و بحصول فعلیافزایم
باشد، و اگر انسان صاحب نفس اماره باشد جملۀ  یره باشد و الهیت اخیبحکم فعلشود  میدا یپ

ت یت فعلینفس اماره خواهد بود پس اگر عبادت کند عبادت او چون معصت یات بحکم فعلیفعل
ليكفر اo عنهم  فۀ:یۀ شریو در آ 85لََنْجزِيـَنَُّهْم َأْسَوَأ الَّذي كانُوا يـَْعَمُلونفه: یۀ شریشقاوت آورد، و در آ

در صاحب  یعنی ن مطلبیبهم تاشاره اس اسوأ الذي عملوا و جيزيهم َأْجَرُهْم @َِْحَسِن الَّذي كانُوا يـَْعَمُلون
تمام را جزا  یات صادره از معاصیات حاصله از صورت عبادات و چه فعلینفس اماره جملۀ فعل

هم  یرا بر ما بحث یم و کسیکنین میم بجزاء أسوء اعمال و درصاحب نفس مطمئنه عکس ایدهیم
ربه  ۃعبادیسهره ف یعنیالعاقل افضل من سهر الجاهل ن آنکه فرمودند، نومینخواهد بود. پس بنابرا

نکه نوم عاقل افضل باشد، یست تا ایلت نیچ فضیبر حسب ظاهر فهم عوام است واال در سهر جاهل ه
ت یحاصل شود و آن فعل یتیکه هر نفس فعل یات حسنه است چنانکه دانستیبلکه نوم عاقل باعث فعل

ت نفس اماره یاو حاصل شود در حکم فعل يت که برایعلره باشد، و جاهل هر فیت اخیبحکم فعل
ن عقل یشود که نفس را از تمک یتیباشد پس سهر و شخوص جاهل در صورت عبادت مورث فعل

امر و  یعت کردن با ولّی. بدانکه بیزنی او صلّ رون برد و متمکّن در جهل سازد چنانکه فرمودند: یب
ن یریوند درخت شیوة تلخ است بپیکردن درخت موند یعت چون پین بیمتصل کردن خود را با

زند تمام آنها یاو ر يها در پاینیریر شین و سایریوند هر چه آب شین پیش از ایچنانکه درخت تلخ پ
ت یوند والیچ پیکشد و تمام آنها را ثمرة تلخ بار آورد، چون آن کس که هیبعروق خود م را

خورده باشد هر چه کند نماز و روزه و چه زنا و قتل وة تلخ یوند میوند خورده لکن پیا پینخورده 
ت خورده و یوند والین اعمال باو دهند، و هرگاه پیترزشت يبار آورد و جزا ینها تلخینفس تمام ا

او  يهات در دل او جا گرفت هر چه کند تمام عروق او از جملۀ کردهیه نموده و بذر والیعت ولویب
ک باشد و بدون یاعمال ن يجملۀ اعمال او جزا ين آورد و جزایریت را قوت دهد و بار شیبذر وال

مغز باشد یباشد و اعمال او و خود او چون جوز و فستق ب 86ریست که بدون تأبیاوند چون نخلهین پیا
                                                                                                                                                                                        

 م.یفر کنیکنند ک یبدتر از آنچه عمل م ،27ه یسوره فصلت آ 85
 ر: نر دادن درخت خرمایتأب 86
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ه نمود خود او و اعمال او یعت خاصۀ ولوید که بیت باو رسیوند والیق آتش باشد، و چون پیکه ال
ن یااللباب محسوب خواهد شد و از ايگردد و از زمرة ذو« لب « حب ن وقت صایرد و ایمغز گ

را که عقل یر فرمودند، زیعۀ خود تفسیااللباب مذکور است بشيجهت است که هر جا در کتاب ذو
ت محال است که حاصل گردد، و یوند والین پیا عقل بعد از قلب بدون ایمتحد با نفس مطمئنه 

ن یاشود  میمه باشد در هر مقام که باشد بشدت و ضعف موصوف ن عقل مطلق که قوة علّایچون ا
که بتمام جنود جهل وکمال تمام آنها موصوف شود و شود  میاست که صاحب مقام نفس اماره 

تواند که بجنود جهل و ین صاحب نفس لوامه میاز آنها موصوف شود، و همچن یکه ببعضشود  می
ن یف آنها موصوف شود وهمچنیاز آنها و بضع یببعضتواند که یعقل و کمال آنها موصوف و م

جنود  یتمام يست که هرکس متمکن در نفس اماره باشد داراین نیصاحب نفس مطمئنه. پس چن
جنود عقل و کماالت آنها  یتمام ينکه صاحب نفس مطمئنه دارایجهل و کماالت آنها باشد، و نه ا
مأثور است که  یجنود عقل و جهل در کاف ثیه السالم در حدیباشد، چنانکه از جانب صادق عل

ان یعیش یا مؤمن ممتحن و اما باقی ینب یا وصی ین خصال مگر در نبیهمۀ اشود  میفرمود: جمع ن
ن وقت ینکه پاك شوند از جنود جهل و در این خصال تا ایستند از بعض این یک خالیچیپس ه

انۀ ظلمت و نور یالم و چون عالم طبع واقع در مهم السیاء علیاء و اوصیا با انبیخواهند بود در درجۀ عل
ن عالم انسان ین عالم تصرف و تسلط است و همچنین و مالئکه است و هر دو را در ایاطیو عالم ش

ن دو عالم ین ایر عوالم است واقع در بیر عالم طبع است بلکه مجموعۀ عالم طبع و سایکه نوع اخ
اجزاء عالم طبع،  یتر است از مابقانیشتر و نمایانسان بن دو عالم در یبلکه تصرف و ظهور اهل ا

ما يـَْعَلُم خواهد بود که:  ینوع انسان از جملۀ متشابهات ین اقوال و افعال و احوال و اخالق بنیبنابرا
طان و یت شیرا که گفتار و کردار و رفتار انسان را مبدء و غایز 87;َْويَلُه ِإالَّ اoَُّ َو الرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلم

ند و ین بیک را معید که مبدء هریر نافذ البصر بایباشد، پس بصشود  می یو رحمان و رحمان یطانیش
ست؟ یت چیست؟ و غایک را مبداء کیز تواند دهد تا حکم تواند کند که هر یک را تمیت هریغا

د یمباش که شاز من، بکثرت عبادات که عوام الناس عادات خود را عبادات شمارند مغرور یپس عز
  طان باشد: یت آنها شیمبدء و غا

  دتیفرمایگر نماز و روزه م
 

  دتیزا ينفس مکّار است و مکر 
 

                                                                                                                                                                                        
 ل آنرا نداند جز خدا و استواران در دانشی:تاو7ه یسوره آل عمران آ 87
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ادراکات و مدرکات محفوظه، که جهال اسم آنها را علم گذارند و صاحبانش را عالم  ياریو به بس
اء ینفوس بداء العطان و جهاالت نفس باشد که اطباء یکه فضلۀ ششود  میفته مشو، چه یشمارند فر

م و ینگونه علوم را جهل نامند و حکیع ایست، و صاحبان شرایر نیپذچوجه عالجیاند و بهدهینام
ن ادراکات بار نفس و محفوظ اوست نه حامل نفس و حافظ او، و یعارف جهل مرکب خواند، و ا

  رد از آنها:ینکه نفرت گید از عوام نه ایجو ين عالم مشتریا

  جان بودیکه آن ب يعلم و گفتار
  است آن یمیو تعل يدیعلم تقل

  طالب علم است بهر عام و خاص
 

  داران بودیخر يطالب رو 
  کز نفور مستمع دارد فغان

  ن عالم خالصیابد از ایکه تا  ین 
 

ْنيا َو ُهْم َحيَْسُبوَن أَنـَُّهْم ُقْل َهْل نـَُنّبُِئُكْم gِْألَْخَسريَن َأْعماال الَّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِيف اْحلَياِة فۀ: یۀ شریو آ الدُّ
ُحيِْسُنوَن ُصْنعاً 

ر ینها بهؤالء الخبائث تعبیف از ایث شرین جاهل عالم نماست. و در حدیاشاره با 88
فته یب مقدمات شیند و بحسن قول وجودت لفظ و مهارت در ترتین خلق خدایفرمود که بدتر

ِإْن يـَُقوُلوا َتْسَمْع ِلَقْوهلِِْم َكأَنـَُّهْم ُخُشٌب ُمَسنََّدة باشد که فرمود: یتواند از جملۀ کسانیکه م ينگرد
. بلکه 89

ل الّلسان است که فرمود: یست در اغلب کلیال او خودسر نیعالم بعقل و آخرتست و خ يچون رو
ت ق اللسان باشد کم اسیهم السالم طلیعل يو آن کس که چون ائمه هد 90من عرف اهللا کلّ لسانه

ن باشد و دربارة اوست که فرمودند: من عرف اهللا ین و کامل جهتید جامع طرفینکه او بایبجهت ا
  فرمود:  ياو حاصل شده است چنانچه مولو يا در بارة آن کس که معرفت بآثار برای 91طال لسانه

  ان بودید سرّ گویآنکه کف را د
  د در سخنید آیآنکه کف را د

 

  بودران ید او حیا دیو انکه در 
  ما و من ید شد بیا دیوانکه در

 

ا و صبر و قنوع و رأفت و یو البته صورت عدالت و عفت بطن و فرج و سخاوت دست و حلم و ح
                                                                                                                                                                                        

ن مردم آنها هستند که عمرشان را در راه یانکارتریم شما را که زیدهیرسول ما خبر م يبگو ا 104ه یسوره کهف آ 88
 کنند.یم يکوکاریپنداشتند نیال باطل میاند و بخ تباه کرده یفان يایات دنیح
 وارند.یکه چوب خشک بر د یداد گوئ یشان گوش فرا خواهیند بسخن هایاگر سخن گو 4ه یسوره منافقون آ 89
 آنکس که خدا را شناخت دم فرو بست 90
 اد استیآنکس که خدا را شناخت سخنش ز 91
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نها بحسب صورت از ینها از جنود عقل راه ترا نزند، که تمام ایر ایمودت و خضوع و تواضع و غ
د که شناسد که از کدام مقام صادر یبا یمقام نفس اماره که مرتبۀ جهل است صادر تواند باشد، کس

بد از ملک یبات که عوام النّاس را فریو به کدام مصدر راجع است، و خوارق عادات و اطالع بر مغ
ت یر اجازة صاحب اجازه که مبدء و غایبغ یطانیو ش یز رحمانیتواند باشد، پس تمیطان هر دو میو ش

خ یت و مشایخ روایست و سلسلۀ اجازة مشاینداست بحسب ظاهر ممکن یش او هویجملۀ افعال در پ
ک از فقهاء کثرّ اهللا امثالهم و از عرفاء اصلح ین زمانها اتصال داشته و برقرار بوده و هریقت تا ایطر

ام ننموده یق يریا و دستگیاهللا احوالهم اهتمام تمام بامر اجازه داشته و دارند، بلکه بدون اجازه بمقام فت
دانند، ناقل یا و ارشاد مین اجازه را چنانکه کاشف از جواز و صحت اقدام بر فتیند، بلکه اینمایو نم

ز تواند یق باطن نیشود، بطرین مقام بمعرفت اجازه حاصل میز دانند. و چنانکه معرفت این مقام نیبا
 یو از او بخواه يشو یبحق تعال یحاصل شود و آن بآنست که خود را از اغراض پاك کرده ملتج

ن صفت یم چون ترا بایتو آشکار و باطل را بر تو ظاهر دارد و البته خداوند جواد کر يبراکه حق را 
ث جناب کاظم یز دهد، و در حدیتو تم يد و حق را از باطل برایستۀ تو داند القاء نمایند آنچه شایب

اظلم نور } هشام من سلط ثالnّ علي ثالث فكامنا اعان علي هدم علقه: من (ع) که بهشام فرمود که: 
تفكره بطول امله و حمي طرائف حكمته بفضول كالمه و اطفاء نور عربته بشهوات نفسه، فكامنا اعان هواه 

ند: من سلط ین بود که بفرمایسوق عبارت ا 92علي هدم عقله و من هدم علقه افسد عليه دينه و دنياه
مع  ین معنیکرد بجهت افادة ان صورت ادا ین در دو فقرة بعد، لکن بایتفکره و همچن یطول امله عل

زائد. بدانکه تفکر عبارتست از تأمل کردن در مقدمات معلومه و منتقل شدن بمجهوالت، و  یشئ
ه است نور را اضافه کرد بر تفکر، چه اضافۀ یچون تفکر سبب ظهور مجهوالت و موجودات ذهن

ا با یۀ اسباب آنها ین تهات نفس است بدویر الم، و امل ترقب حصول مشتهیه باشد و چه بتقدیانیب
ره یات مترتبۀ متعاقبۀ کثیا ترقب مشتهیالحصول است،  ۃدیات بعیۀ اسباب آنها وطول ترقب مشتهیته
ه یوین طول امل عبارتست از تفکر کردن در امور دنیرد، پس بنا بر ایکه مدت عمر را فرا گ یتیثیبح

ه، یویامور دن يه بسویاز امور اخر و  ن امل و طول امل توجه کردنستیه و چون ایات نفسانیو مشته

                                                                                                                                                                                        
هشام هر کس سه امر را بر سه امر غلبه و تسلط دهد چنانست که اقدام بزوال عقل خود نموده است: آنکس که  يا 92

ن ببرد و یم از بدر کال ياده رویت را بزیف حکمت و درایک کند و لطایفکر را با غرقه شدن در آرزوها تار یروشن
نفس را در محو عقل خود کمک  يل بشهوات نفس خاموش کند همانا هوایرا در لجۀ تما يشمع روشن پندآموز

 هر دو تباه شود. يو ياین و دنیشود د یکه بفساد عقل مبتلینموده و کس
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ن توجه را ین تفکر و ایسلب ا یه و تفکر در آنها، ولکن چون بکلیمانع خواهد بود از امور اخرو
قوة تفکر در  یکند فرمود: اظلم نور تفکره، دون اطفأ بخالف شهوات نفس که اشتغال بآنها بکلینم

از انسان بر  فعةمطالب د يبسو يافتن است از مبادیکه انتقال  يریگبرد و عبرتیامور آخرت را م
نجا اطفأ فرمود، و چون انسان بمراقبت نفس خود مشغول شود هرگاه ین جهت در ایدارد و از ایم

ن خورده باشد المحاله در یریوند شیپ یعنیه باشد یولو صةعت خایصاحب ب یعنیاهللا باشد  یسالک ال
نست، و چون یا ینیبکه حکمت و خوردهشود  میوله معلوم ق امور مجهیاو دقا ين مراقبت از برایا

فرمود: طرائف حکمته، و مطلق شود  میتازه بتازه حاصل  ینیسالک خورده ب يدر مراقبت از برا
ن ین مراقبت و ایر باشد از ایاسماء غ يب لفظ و توجه بسویال و ترتیکالم که اشتغال بظاهر و خ

دا شده است از یاده از قدر ضروت باشد که البته آنچه پیدارد خصوص که زیباز م ینیبخورده
ه فرمود که، ین سه پایکه استوار باشد بر ا یه فرمود عقل را بسقفیصفحۀ نفس محو شود، و چون تشب

ن ین سه صفت عقل هدم عقل خود کرده است و در همیهرکه مسلط کند آن سه صفت جهل را بر ا
 ایالدنِالَ نـَُّهم علموا ِاّن  ةالدنيا و رغبوا يف االخرء زهدوايف } هشام ان العقالف فرمود که: یث شریحد

طالبه مطلوبه وآال خرة طالبٌة و مطلوبٌة فمن طلب االخره طلبته الدنيا حيت يستويف منها رزقه ومن طلب 
در ا عاطف یت دنیث در فقرة طالبیدر حد 93الدنيا طلبته االخره فيأتيه املوت فيفسد عليه دنياه و آخرته

شود، یات و اخبار اراده میا در آیت آخرت عاطف را آورد، از دنیاورد و در فقرة طالبیت او نیمطلوب
ث ین حدیو در ا يویو اغراض دن یوانیات حیا مشتهیست یوانیکه بجانب نفس ح ینفس انسان يرو

 ینیلب تکودر عالم امکان بلکه در عالم وجود چه طالب بط یمراد است. بدانکه هر طالب یثان يمعنا
ت طالب است طلب خود را؛ کما قال ین مطلوبی، مطلوب او در عياریباشد و چه طالب بطلب اخت

  ه:یاهللا علمحةر يالمولو

  بر رزق و زار یآنچنانکه عاشق
  نالد که کو آب گواریتشنه م

 

  هست عاشق رزق هم بر رزق خوار 
  آب هم نالد که کو آن آب خوار

 

                                                                                                                                                                                        
 یا خود عاشقید که دنداننیرا میآورند زیکرده و بآخرت رو م يریگ ا کنارهیهشام بطور قطع خردمندان از دن يا 93

 يایا طالب و جویاست که معشوق هم هست پس آنکس که آخرت طلب باشد دن یمعشوقه نما است، و آخرت عاشق
است تا آنگاه که بدام  يف ویا طلب شد آخرت در طلب و تعقیفا کند، و آنکه دنیاست يشود که حق خود را از ویاو م

 شده باشدا و آخرتش فاسد یه دنیمرگش اندازد در حالک
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گر جهانند کما قال یکدیست بلکه چون اسم جهان از ین يچ قراریها و اجزاء آنرا چون یلکن دن
  :يالمولو

  در جهان یشاد گشت يهرچه از و
  شاد بس کس شاد شد یزانچه گشت

  منه ياز تو هم بجهد تو دل بر و
 

  ش آن زمانیندیاز فراق آن ب 
  جست و همچون باد شد يآخر از و

  ش از آنکو بجهد از تو، توبجهیپ
 

ا ساقط نمود ین جهت عاطف را در فقرة دنیت خود ناتمامند و از ایت و مطلوبیطالبا در یدن ياجزا
آن در  يرا که اجزایت تمام زیت و مطلوبیدار قرار است و در طالبر حلو حامض و چون آخرتینظ

آخرت مطلوب و معشوق  يز اجزاید را نیقرار و سزاوار آنست که موالید عاشق و بیطلب موال
  ل:یباشند، کما ق

  عاشقانت در پس پرده کرم
  ب باشیعاشق آن عاشقان غ

  ستندیشت بید که پیرتم آیغ
 

  ن دم بدمیزنان ببهر تو نعره 
  عاشقان پنج روزه کم تراش

  ستندیخندند و عاشق نیبر تو م
 

آخرت در فقرة آخرت عاطف را آورد. و از جناب  يت اجزایت و مطلوبیو از جهت تمام بودن طالب
الفطنه و الفهم و احلفظ و العلم و  االنسان العقل و العقل منه دعامهصادق (ع) وارد است که فرمود: 

النور كان عاملًا حافظًا ذاكرًا فطنًا gلعقل يكمل و هو دليله و مبصره و مفتاح امره فاذا كان ;ييد عقله من
كيف، ومل، و حيث، و عرف من نصحه و من غشه فاذا عرف ذلك عرف جمراه و موصوله فهمًا فعلم بذلك  

و مفصوله و اخلص الوحدانيه o و االقرار gلطاعه فاذا فعل كان مستدر كا ملا فات واردًا علي ماهو آت 
مراد  94ليعرف ما هو فيه وال شئي هو هيهنا و من اين }تيه و ايل ما هو صائر و ذلك كله من "ئيد العق

                                                                                                                                                                                        
از خواص عقل و اوست که انسان را بدرجات  یو فهم و حفظ و دانائ یرکیکارفرما و رهبر انسان عقل است و ز 94

ش یلۀ گشاید اقدامات و وسیدارد خالصه کلیدر امور وام ينموده است و بدقت و کنجکاو یکمال رسانده و راهنمائ
باشد دانشمند و با حافظه و  یت الهیعبود یت و روشنائیانسان ۀ عقل انسان از نوریه و پایکارها عقل است پس اگر ما

حاالت  ین صفات به چگونگیم خواهد بود، و بسبب وجود ایرك و فهیان و زیاز غفلت و نس يخود نگهدار و بر
ب دهندة خود را یحت کننده و فرین حال از کجا آمده آگاه شده و نصین است و ایخود و علت آن احوال که چرا چن

ن علل قطع آنها یان عوامل و طرق اتصال آنها و همچنید از مرکز جرین مقام رسیز خواهد داد آنگاه که بایهم تماز 
← 
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وان خواهد بود یاز از حین وقت مراد از عقل ما به االمتیوانست و در ایا انسان مقابل حینجا یبانسان ا
تا مقام عقل بعد از شود  میوان که مقام نفس اماره را شامل یر انسان ممتاز از حیکه آنست فصل اخ

د یید عقله من النور تقیین تأمراد باشد فرمودة حضرت (ع) که فرمود: اذا کا ین معنیقلب، و اگر ا
ا مراد از عقل یاو صاف مذکوره،  ياز دهد براین عقل را؛ تامرتبۀ لوامه و مطمئنه را امتیخواهد بود ا

ا عقل بعد از یا مرتبۀ مطمئنه یمطمئنه  يت رویثیطانست که آن مرتبۀ لوامه از حیاز از شیاالمتمابه
ان خواهد یا بیالنور ده منییحضرت (ع) که: اذا کان تأن وقت مقصود از فرمودة یقلب است و در ا

هر  ير و جزء صوریر چون فصل اخید خواهد بود بحالت التفاوت دون غفلت و بهر تقدییا تقیبود 
دعامه ح است که گفته شود که؛ یر اجزاء نوع است صحیالتحصل سابهالقوام نوع و مانوع مابه
تصور  الفهمفه و یقصد تعر یالتنبه بشئ یه الفطنهالعقل، و  یه یه التیفصله و صورته النوع االنسان

 الذكرالمقصود من لفظ المخاطب و  یالمعن یاالنتقال ال عةالمقصود من لفظ المخاطب او سر یالمعن
ث اذا یالحافظه بح ین الصوره الحاصله فیهو تمک احلفظالزائله عن الحافظه و  ةهو ارجاع الصور

ت ذات او بعقل است که اگر عقل یارجاعها و کمال انسان بحسب تماملت تمکن الذهن من یاز
د جملۀ امور انسان که اگر عقل ینباشد در ذات ناقص است نه در صفات ذات تنها، و عقل است کل

ن یمطلق قوة عالمه، واقع است در ب یرد، و چون عقل بمعنیر انجام نگیچ امر او بر وفق تدبینباشد ه
ن ین شود، و در ایاطیتواند که متوجه بعالم ظلمت و شیلم جنّ و ملک و معالم ظلمت و نور و عا

او حاصل شود جمله آنها جهل خواهد بود چنانکه گذشت، و علم و  يوقت آنچه از ادراکات برا
تواند که متوجه بعالم ملک و نور باشد و در یفهم و فطانت و ذکر و حفظ از آن دور خواهد بود و م

نور خواهد گرفت و باوصاف مذکوره موصوف خواهد شد، و چون باوصاف  ن وقت مدد از عالمیا
و اوصاف خود و در مقام وجدان  یمذکوره موصوف شود در مقام علم دانا خواهد شد بمبدء و منته

الفصل و الوصل پس دانا خواهد شد که چگونه  یق خود و بعالمیو شهود شناسا خواهد شد بطر
ا بچه یده بوده است، یاو که نطفۀ قذرة گند ینه بوده است مبدء قابلا چگویاو  یبوده است مبدء فاعل

ا چگونه سزاوار یا چگونه خواهد مرد ید موصوف شود یا کدام وصف را بایاوصاف موصوف است 
ا یچه کار خلق شده  يا چگونه خواهد بود در آخرت؟ و خواهد دانست که برایرد، یاست که بم

                                                                                                                                                                                         ←  
ن درجه یشود و چون با یخالص و مخلص م يو اطاعت اوامر و یتعال يبار یگیگانیمطلع خواهد بود پس در اذعان ب

است و چرا در آنست و  یشود که در چه عالم یه مکند و متوج ینده را درك میاست که گذشته و آ یفائز شد انسان
 رد. یگ یکمک عقل انجام مه ن امور بیاست که تمام ا یهیرود بد یکجا مه از کجا آمده و ب
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ا خواهد دانست که عالم یت خلق شده یچه غا يا برایبفاعل باشد بچه علت خلق شده که لم اشاره 
ست؟ و چون مبدء و یت عالم چیا غایز است یا فاعل عالم چه چیاند، چه کار خلق کرده يرا برا

اند مشهود هر سالک نتواند باشد، و بمقام علم معلوم تواند شود او خلق شده يکه برایت و کاریغا
ان یبذوق و وجدان و شهود و ع یر و شرّ انسانیعرف، و چون خ ف، دونیفرمود: علم بذلک ک

حه؛ یم ر و شرّ او معروف او باشد و یچون خ یعنیتواند معروف سالک باشد فرمود: عرف من نَص
رخواه یشده، پس هرکس خ یا و علو عقبیدنائت دن يرذائل و خصائل خود گشته و شناسا يشناسا

له او را یا و صفات رذیاوست، چرا که خواهد شناخت که از دنرخواه یاو باشد خواهد شناخت که خ
انسان مدام  یعنیخود را  يکند، و خواهد شناخت مجرایک میو صفات حسنه او را نزد یدور و بعقب

گرفته باشد، شناسا خواهد شد که  يت است و چون عقل او مدد از نوریفعل يدر خروج از قوه بسو
ا یافت که رو بدنیا بوجدان خواهد یق علو؟ و بشهود یا از طریت اوست؟ یر او و فعلیق سفل سیاز طر

خ یا و عقبین؟ و چون دیارو بعقبیرود؟ یم ار و تن و روح و نفس یو رذائل و خصائل و اشرار و اَ
ا شهود معروف اوست، یق شقاوت و سعادت، بوجدان یک و طریو کار بدو ن یو نفس انسان یوانیح

ا خواهد یکند، یدا میک اتصال پیو بکدام شود  میات دور یک از فعلیم خواهد شناخت که از کدا
ک از اشرار و یک از رذائل و خصائل و کدام ی، و کدام یا و عقبیک از دنیشناخت که از کدام 

ک ید نزدیک باید دور شود و بکدام یق شقاوت و سعادت، بایک و طریار و تن و روح و بد و نیاخ
کند یوسته نقائص را طرح میاست بحسب فطرت، که پ ةم در زکوه و صلوشود. و چون انسان بر دوا

 یعنیخود  يفطرة و صلو ةرد شناسا شود بزکویرد، و سالک چون مدد از نور گیگیات را میو فعل
ا یمراد باشد،  ین معنیها، پس جائز است که از مفصول و موصول ایها و گرفتن گرفتنیبافتادن افتادن

و فرقت است و کدام مرتبه شأنش اتصال و  یاز او شأنش جدائ يامرتبه خواهد شناخت که کدام
بت از یو فرقت است و غ یعالم طبع و عالم تن انسان شأن آنها جدائ يوحدت. بدانکه تمام اجزا

عالم ملکوت و عالم روح انسان شأن آنها اتصال وحدت و شهود  يگر است، و تمام اجزایکدی
دارد که تمام  یق ندارد، بلکه چنان وسعتیما ناقصها ض يهاالیخ ال امام (ع) مثلیاست و چون خ

ال امام جمع باشد پس رواست که از لفظ امام (ع) تمام یتواند در خیوحوه محتملۀ مجوزه در الفاظ م
الفصل  من عرفاز جناب صادق (ع) وارد شده که:  یثیوجوه محتمله مراد باشد مثل قرآن، و در حد

ف هم اشاره یث شرین حدیو در ا 95التوحيد القرار يف السكون فقد بلغ مبلغ الوصل و احلركه من من
                                                                                                                                                                                        

از  يگاه مستحکم و مستقریپاه قت بیرا از اتصال شناخت و حرکت را از سکون ادراك کرد در حق یهرکس جدائ 95
← 
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ن مرتبۀ تن از انسان که مطابق یتواند باشد. بدانکه عالم طبع بشر اشرها، و همچنیبوجوه مذکوره م
ت یثیباشد و منطبق بر زمان از حیر است متجدد بذاته و متحرك بوجوده میعالم طبع از انسان کب

 ین فصل و جدائیر است، و همچنیر و انسان صغیتن انسان کب یست، پس حرکت، ذاتتجدد زمان ا
ن دو یست و هر کس ایعالم روح انسان یعالم ملکوتست و ذات یو سکون و اتصال، و وحدت ذات

ز یط خواهد بود و جاید و در اثبات مبدء محیاز داد متمکن در توحیعالم را شناخت و از هم امت
نونت خود را من یه و جهت فصل و بیاء امکانینونت اشیز فصل جهت فصل و باست که اراده شود ا

بالموصوف  الصفةاء بخدا نحو اتصال یالعزله و از وصل جهت اتصال اش نةنویالب الصفة نةنویاهللا نحو ب
اء را از یز اشیز است که اراده شود که هر کس جهت تمایو نحو اتصال الشعاع بالشمس و جا

ز است که یو الوجود باشد، و جا المهية یجهت اتصال و اتّحاد آنها که جهتگر شناخت و یکدی
و بعد خود را از خدا و جهت اتصال و قرب خود را  یاراده شود که هر کس شناخت جهت جدائ

 يعةث مأثور از جناب صادق در مصباح الشرین جهت اتصال و انفصال دارد حدیبخدا و اشاره بهم
الربوبيه فما فقديف العبوديه وجد يف الربوبيه و ما خفي يف الربوبيه اصيب  هاه كنهالعبوديه جوهر که فرمود: 
ن دو اعتبار یافته و ایقت است که بدو اعتبار دو اسم یک حقیت یت و ربوبیعبود یعنی 96يف العبوديه

نفس قت در واقع و یست که محض اعتبار معتبر باشد بدون منشأ انتزاع در واقع، بلکه آن حقین نیچن
ۀ یقت فعل حق و صنع اوست و اضافۀ اشراقین حقیاالمر دو نسبت دارد بدون تعدد در ذات او، و ا

ت است و یقت باعتبار امکان و مصنوع بودن عبودین حقیحق است بر ممکنات، و ا یاوست که تجلّ
 نکهین ایمصنوع در عه قت بین حقیت است، و چون نسبت ایت ربوبیباعتبار وجوب و صنع و صانع

ن نسبت از نظر بکاهد نسبت بصانع یبطالن و عدم است و هر قدر که اه منشأ انتزاع دارد موصوف ب
اء که ین نسبت باشیا یعنی الربوبيهالعبوديه وجد يففما فقد يففرمود: شود  میتر انیبهمان اندازه نما

د یشتر آیدر نظر بن نسبت یا یر است و هر قدر که فقدان ذاتیپذت است باطل و فقدانیاسمش عبود
که  یقت باعتبار نسبتین حقیت است و چون ایآن نسبت که اسمش ربوبشود  میان یبهمان اندازه نما
ه یالعبود یب فیه اصیالربوب یف یر معدوم فرمود: و ما خفیر باطل و غیست حق و غیبصانع دارد امر

که  یتیثیتواند شود بحیمن پنهان یقاصر يست لکن از نظرهایآن نسبت بطالن و عدم بردار ن یعنی
                                                                                                                                                                                         ←  

 ده است.ید رسیتوح
شود و آنچه در  یافت میت یشد در ربوب یمحو م یت پس آنچه در بندگیست که اصل آن ربوبیا هیما یبندگ 96

 د.یآ یت بدست میت پنهان است در عبودیربوب
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چ نداند؛ و بهمان اندازه که نسبت بصانع از نظر پنهان شود نسبت بمصنوع یند و هیچ نبیر ممکن هیغ
شان مطابق است و مثل ینند، چون معتزله که قول و حال ایر مصنوع ندانند و نبید که غیدر نظر آ

ر مصنوع ندانند و مصنوع را در یغ ن آورند لکن بحسب حالیاالمرنیاغلب مردم که بر زبان امر ب
ات در آن یاز فعل یتید و فعلیآیرون میوسته از قوه و استعداد بیکار خود مستقل دانند، و چون انسان پ

طنت باشد یت و شیت و سبعیمیثالث که به ياز قوا یکیت مغلوب و یو چون انسانشود  میدا یپ
افتد، و چون بنور عقل یطنت میو بدست ششود  میت فوت یت از انسانیغالب باشد المحاله آن فعل

ت یطان آمده بدست انسانیکه از او فوت شده و غصباً بدست ش یاتیت غالب شود جملۀ فعلیانسان
مرگ و آخرت بعنف ببرند او مستعد  يش از آنکه او را بسویها را بدست آورد و پد و فوت شدهیآ

ن وقت یو در ا 97اo امرء اعد لنفسيه و استعد لرمسه رحم(ع):  یا و وارد شود بر او کما عن علیو مه
که در آنست،  یا آن اعمال و اقوالیا آن احوال یا آن اوصاف یا آن مقام یشناسا خواهد بود آن دار 

 يا برایا ینجاست و در دنیچه کار ا يو خواهد شناخت که برا یطانیا شیست یا بد الهیکه خوبست 
د و بکجا عاقبت کار او یآید آنچه میآیاو م يا از کجا براینجا آمده، ینجاست و از کجا بایت ایچه غا

  »د.یخواهد انجام

ف پند یتاب شرکدر : «98اندان فرمودهیل بکن شیتر به اان سادهیبه برا ر کموضوع قلمرو عقل و ف
از اول  كودکن است و یبانیر پاکر جانداران به عقل و فیاز انسان بر سایامت«ه کم یخوانیصالح م

یاو افزون م یسنجانیرد و پایگیم یشیر او هم پکبه نمو تن ف یوانات است ولیر حیتولّد مانند سا
است. » جانداران«لغت  یکیار رفته است. کمختلف ب ين لغت و معناینجا چندیدر ا 99»گردد.

 یموجودات . جاندار عبارت ازیسنجانیو پا ینیبانیگر پایر است و لغت دک، لغت عقل و فيگرید
ن را یار ماشیه راننده اختکطور ب است. همانکآنها به منزله را يه روح دارند و روح براکاست 

ر بدن است. یا روح اسیر روح یا به اصطالح، بدن اسیدردست دارد و روح هم بر بدن ما سوار است 
به  یبکنها در مریمه اار دارد. هیات را دراختکر ادرایدن و سایدن، شنیبدن اعم از د يروح تمام قوا

 شود. میگر هم یه شامل جانداران دکست بلیتنها مختص انسان ن یژگین ویشوند. اینام جان جمع م
ان همه یه مکنوع عقل وجود دارد  یکه جان است. کم یوانات داریبا ح کیوجه اشترا یکپس ما 

                                                                                                                                                                                        
 ده باشد.یش را دیه گورخویمرگ آماده و ته يباد که خود را برا یبر آن کس يرحمت خدا 97
 .49- 60ر، صفحات کو قلمرو عقل و تفت یقت و عقل، ماهیعت، طریتابنده، شر یتر نورعلکحضرت حاج د 98
 .16، ص 1371شاه، چاپ ششم، تهران، یعلف حضرت آقاى صالحیتأل 99
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» زهیغر«به آن  یشناسه در روانکاست  ی، عقلكن جان مشتریمه ایاست. ضم كجانداران مشتر
است؟  یسکه عاقل چه کدند یفه پرسی(ع) از ابوحن ه حضرت جعفر صادقکند. نقل است یگویم

ر را از یوان هم خیست. حیطور ننیدهد. حضرت فرمودند: ایص میر را از شر تشخیه خکگفت: آن
فه گفت: شما یگذارد. ابوحنیا به او علف دهد، فرق میه او را بزند کان آنیدهد. میص میشر تشخ

قرار  یدوراه یکه اگر بر سر کاست  یسکالسالم فرمودند: عاقل هید. امام جعفر صادق علییبفرما
ا اگر در یند. کشتر است انتخاب یرش بیه خکرا  یتواند آن راهیر باشد، میه هر دو خکرد یگ

ن یوان همیحفرق انسان و  100متر است.که شرّش کند یرا برگز یتواند راهیشر باشد، م یدوراه
زه است اما در انسان عقل، قوه استدالل یوان همان غریرا ندارد. عقل ح یین توانایوان ایه حکاست 

 یاما عقل 101ند.کعقل مشتر یدرجه و نوع یکوان از نظر داشتن ین انسان و حیبنابرا .ر استکو تف
پنهان  یر حجابیجلوه ندارد و در ز یولشود  میه مختص انسان است و همراه او متولّد کوجود دارد 

رفتار و  شود. میارتر کرده و آشکز رشد یند و بزرگتر شود، عقل او نکشتر رشد یاست. هرچه ب
افته از همان نوع، مثالً مادر آنهاست. یوانات در موقع تولّد به اندازه رفتار موجودات رشدیح كدر

 يریمانند مادر خود بلد هستند و گذشت زمان تأث ردن راکتولّد، شنا يها از همان ابتدایمثالً مرغاب
وانات صادق است. اما ین قاعده در مورد تمام حیرفتار آنها ندارد. ا يا بهبودی يریادگیزان یبر م

ه در انسان وجود دارد باز کهم  یعقل .رده استک ياریبس يهاون سال، تفاوتیلیانسان ظرف چند م
ه کبودند  یسانکان اعراب ین است. در میبوتهکعقل  يگریو دن یبانیعقل پا یکیبه دوگونه است: 

زرنگ  یلیه خکهشت نفر  یعنیگفتند. یه میا ثمانیدانستند و عقالء سبعه یاز عقال م ياآنها را نمونه
گر ینمونه د ینمونه از عقل بود ول یکن یه. ایمعاو يگریاز آنها عمروعاص بود و د یکیبودند. 

انین دو عقل در پایر ائمه داشتند. تفاوت این(ع) و سای(ع) و امام حسیعل ه امامکبود  یآن، عقل
بیند. البتّه نه به عنوان عالم به علم غیار را ببکان و عاقبت یه پاکاست  يبشر یعقل یعنیاست.  ینیب

ونه د را چگیزیه و یار معاوکان یخ، پاید تارینیار بنگرد. ببکه با فهم و استدالل به عاقبت کبودن، بل
یاد می كاز ضحا یسکمانده است؟  يبرجا یام ظلم و جور نامکا از آن همه حیند. آکینقل م

یوسف را همه لعن میحجاج بن  یشوند ولیشناسند و به او متوسل میل را همه میمکند؟ اما ک

                                                                                                                                                                                        
 .15، ص 1374ح محمد استعالمى، چاپ هشتم، یا، عطّار، به تصحیرةاالولکتذ 100
 .گر استیآدمى را عقل و جانى د            ه در گاو و خر استکر فهم و جان یغ                             101

 .409ت یلسون، دفتر چهارم، بیکح نیمثنوى معنوى، تصح
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تمام  يزودا به یه دنکنبردند  ینان پیهزار نفر در زندانش بودند. ا یند هنگام مرگ سیگوینند. مک
(ع) و  ردند. اما ائمهکن اار رکر عاقبت کنان فیرند. ایمیومت خلع شده و مکو از حشود  می

ن بودند. آنان باور داشتند یبانیشان پایثم در همه اعمال و لذّات معنویل و میمکشاگردان آنها مثل 
شده و مو از  یدگیرسه به حسابها ک یی. جایباق يمرگ است و رخت بردن به سرا یان زندگیه پاک

ن عقل یا 102.َفَمْن يـَْعَمَل مثقاَل َذرٍة خريًا يـََره و َمْن يـَْعَمَل ِمثقاَل َذرٍة َشّرًا يـََرهشود: یده میشکماست 
گر عقل معاد است در مقابل یر دیا به تعبین و یبانین عقل پایند، همیگویما مکه عرفا و حک یشرع

او فراهم آورد  يشاند و بهشت را براکخداوند ب یبه بندگ ه انسان راکاست  يزیعقل معاش. عقل چ
 یه حتّک ین عقل است از عقلین بودن، فصل ایبانی. پا103)اَلعقُل ما ُعِبَد به الّرمحُن واْكُتِسَب به اجلِنان(
یت جلوه میتب والکبه عقل اضافه شود م ینیبانیهرگاه پا. است كوانات مشترین انسانها و حیب

وان یلمه ناطق، حکردن کبا اضافه  یعنیردند. کف یوان ناطق تعریه انسان را حک یند. مثل زمانک
 یوقت یاست ول كوان مشترین انسان و حیب یعنیطور است نیرد. عقل هم همیگیانسان م يمعنا

كّلما َحَكم ِبه العقُل «گردد. یعت محسوب میاز منابع شر یکیه شرعاً کشود  می ین شد، عقلیبانیپا
است؟ مشهور  یند. اما آن چه عقلکیم مکند شرع هم حکم ک: هرچه عقل حیعنی». به الشَّرعُ  َحَكم

ا نه؟ یحجت است  یا عقل در امور شرعیه آکد یشاه پرسیعلسعادت ياز جناب آقا یسکه کاست 
ت یتب والکروان میدام عقل؟ پکا عقل تو؟ بله عقل حجت است اما یه عقل من کشان فرمودند یا

د یردن. در انسان هم عقل باکشتر به منظور فرار ن يبستن پا یعنیعقل در لغت  .ن دارندیبانیپاعقل 
ه کآمده: خداوند عقل را  یافکانسان را ببندد تا به سمت گناه نرود. در اصول  يپا یعنین باشد، یچن

ا جلو، آمد. گفت برو عقب، رفت عقب. سپس فرمود: به عزّت و جالل خود سوگند ید، گفت بیآفر
ه را دوست داشته باشم و بخواهم نعمت کام. هر دهیافریتر از تو نزد خود ندهیپسند يه موجودک

د و آن درست یمقابل عقل آفر خداوند جهل را در 104 دهم.یامل به او مکبدهم تو را به طور 
ه انصارن است. خوایخالف ا ه کو هر  يچه نداد يه را عقل دادکهر  یاله«د: یفرمایم يجه عبداللَّ

ه در پندصالح مرقوم کطور است. همان یت وجود انسانین عقل هویا .»يچه داد يرا عقل نداد

                                                                                                                                                                                        
 .7-8ات یسوره الزلزله، آ 102
 .3ث یتاب عقل و جهل، حدک، 1افى، جلد کاصول  103
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ف و ناتوان است و هم یوانات است. هم وجودش ضعیر حیاند: انسان از اول تولّد مانند سافرموده
طور ست. اما با گذشت زمان همانیار خودش نیاعصاب و عضالتش دراخت یحتّرسد. یعقلش نم

 شود. میامالً روشن کعقل و جسم  ینجا بستگیابد. از اییامل مکند عقل هم تکیه بدن رشد مک
است و الّا همه  یلّکند عقل سالم در بدن سالم است. منظور از سالم، سالمت یگویه مکاست  یمثل

رسد و به اصطالح بالغ یص میند و به قدرت تشخکیدا میج نمو پیعقل به تدر .شوندیمار میب
تر، ا خوب و خوبیبد و بدتر و  یان دوراهیه قادر است مک یه بلوغکبل یعینه تنها بلوغ طب شود. می

م. پس اگر ی: ما راه را نشان دادیعنی 105؛ِاOّ هديناه الّسبيلد: یفرمایند. خداوند میراهش را برگز
گر دارد. اما عقل ید ياجهیطنت برود نتیجه دارد و اگر به سمت شینت یکبرود  یلش به سمت الهعق

 يزی. همان چاَلعقُل ما ُعِبَد به الّرمحن واكُتِسَب به اجلناناند: اش فرمودهه دربارهکاست  یعقل یواقع
ت یو مثل خالق یعمومت یصفت رحمان یعنیند. یبیه توسط آن انسان و آدم، خداوند را رحمان مک

ن عقل با بدن یا .ابدییند و به بهشت دست مکیم یرا از آن خداوند بداند. پس رحمان را بندگ
 یعنی - ن دو یا یند. به قولکیار مکه مستقل از بدن کرسد یم ياند و به درجهکیدا میامل پکت

ده است، مسجود یدم ه خداوند در اوک یتابع روح هستند. انسان به واسطه روح -عقل و بدن 
ردم و از روح کاش آماده ی: وقت106و اذا َسّويُته و نـََفْخُت فيه ِمن ُروحى فـََقُعوا َله ساِجدينفرشتگان شد: 

 ياروح خداوند است. روح انسان نفخه ين سجده براید. پس اینکاش بدم، سجدهیخودم در او دم
س کهر یعنی، َرَف نـَْفَسه فـََقْد َعَرف رَبَّهَمْن عَ  ند:یگویه مکروست نیاز روح خداوند است از هم

 یاز انوار اله ين روح شعله و نوریرا این روح را بشناسد، خدا را شناخته است، زیا یعنینفس خود 
ه از کر عبارت از آن است کند: فیگویدارد. در اصطالح منطق م یمختلف یر هم معانکتف .است
به  ياواقعه یم. مثالً در پیببر یآنها پ يمعلومات به مبادم و از ینکسب کد ی، معلومات جديمباد

م. اما ینکیر مکنده فیافتد در آیه اآلن اتّفاق مک یعیج وقایا درباره نتایم. یگردیدنبال علّت آن م
ر کاند: تفه راجع به آن فرمودهکاست  ییر به معناکدارد. ف يگرید ير معناکدر اصطالح عرفان ف

ا هفتاد سال عبادت بهتر یر از شصت کساعت تف یک: یعنی، عباَدِة ِسّتني او َسبعَني َسنة ساَعٍة خٌري ِمنْ 
 یه روح ما را به منبع اصلک یر در رشته و اتّصالکتف یعنیر در وجود خداست. کاست. منظور تف

توجهر در عرفان عبارت از کن تفیاست. بنابرا ینفخه اله یکرا روحِ انسان یند. زکینفخه مرتبط م
                                                                                                                                                                                        

 .3ه یسوره انسان، آ 105
 .29ه یسوره حجر، آ 106
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ن قرار انسان یبد .ر استکر توأم با ذکرو فنیخودش از ا يردن انسان به جنبه اتّصال به مبدأ وجودک
امل بدن رو به کبا ت یسنّ یکر و عقل تا کت انسان است. فیه روح، معنوکست بلیجسم ن یک

رسد. در یاملش مکمال تکو به شود  میامل بدن متوقّف که تکرسد یم ییبه جا یرود ولیامل مکت
ر کد با فیندارد. با يگر بدن چندان اثرید یعنیند. کبش را عوض کد مریه انسان باکآن موقع است 

ر که علم از فکاست  یین هم معنایبرد و ایم یها پها به نادانستهجاً از دانستهیخودش جلو برود. تدر
از  ياریداده است. بسانجام  ياریه اختراعات بسکر و علم است کن تفیت براساس همیبشر .دارد

موجود در جهان  يروهایش روشن شده است و توانسته نیدانسته امروز برایه نمیه انسان اولکآنچه 
مانند  ییروهایه نکم ینیبیر میقرن اخ یکخ یبه تار یار خود درآورد. با نگاهیرا به خدمت و اخت

شات خداوند یمنطبق با فرما یین توانایار سلطه انسان درآمده است. البتّه یر، برق و... به زیصدا، تصو
اسم فاعل  جاِعلٌ دهم. یقرار م يافهین خلی، من در زم107اْالَْرِض َخليَفةً جاِعٌل ِىف  ِاىنّ د: یفرمایه مکاست 

ه کفه بود، بلیه فقط حضرت آدم(ع) خلکنیرساند. نه ایا صفت مشبهه است و دوام و استمرار را می
ه من در کرا  ییارهاک يار داریو اخت یتوانیقرار داد. به بشر گفت تو مفه یخداوند نوع بشر را خل

ند و جسم و کیه انسان از زمان تولّد شروع به رشد مکطورپس همان 108.ینم، انجام دهکین میزم
مال به کن یا يرسد. روزیمال مکند و به کیت هم رشد میابد، مجموعه بشرییامل مکرش تکف

همه  .اقت ظهور امام زمان را خواهد داشتیرده و لکروها را حس یه تمام نکرسد یم يحد
ست اما یاست. البتّه بد ن يماد یرده در خدمت رفاه زندگکا اختراع یه انسان ساخته ک ییزهایچ
م یخوریه برمک ید به هر نعمتیم. بایم و از درون غافل شویرون بپردازیشه به بید همیست. نباین یافک
ار ما گذاشته است. خداوند در سوره ین رفاه را خداوند دراختیه اکم یم و بدانیباش یرگزار الهکش

وانات و ی؛ من ح109رَبِّنا َلُمْنقلبون ُسبحان اّلذى َسخَّرلََنا هذا و ما ُكّنا َله ُمْقرِنني و اOّ ِاىلد: یفرمایزخرف م
 ید. پس وقتید برویتوانینمه خودتان ک یینند به جاکدم تا شما را حمل یشما آفر يان را برایچارپا

ار ما گذاشته و ینها را دراختیه اک ییمنزّه است آن خدا«د: یید بگویردکت کد و حریسوار شد
از حضرت » م.یآوریم يپروردگارمان رو يم و ما به سویتوانستیرده است وگر نه ما نمکمسخّر ما 

                                                                                                                                                                                        
 .30ه یسوره بقره، آ 107
: شود ث قدسى مىین حدیرسد و مصداق اامل مىکعنى مرتبه انسان ین مراتب یآخر امل معنوى بهکو درصورت ت 108

ن تا تو را ک(بنده من مرا اطاعت  } َعْبدى َاطعِىن َحّىت اْجَعُلَك ِمْثلى او َمثَلى َحّىت َاO اقوُل ُكْن َفيكون اَْنَت تَقوُل ُكْن َفيكون
ل خود یمثل   ى باش و بشود).یشود، تو هم بگوم باش و مىیگوزى مىیچه من بهکنم تا آنجا کا مثَ

 .13 – 14ات یسوره زخرف، آ 109
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از  يرگزارکش یعنیخواندند. یم ه راین آیل هم ایه موقع سوارشدن در اتومبکدم یشاه شنیعلصالح
لهیآوردند. بهتر است از هر وسیار ما گذاشته است بجا میله را دراختین وسیه اکنیا يخداوند برا

ن رفاه را فراهم آورده است و یا یسکه چه کم یببر یم تا پیه را بخوانین آیم اینکیه استفاده مک يا
ه کم یر باشکد به فیرد پس بایگیان میما پا یخاتمه زندگن رفاه با یا نه؟ ایاست  ین رفاه دائمیا ایآ

 :هکم ینکر کخواهد بود. ف یبعد از آن چه رفاه

 وطنم ییروم آخر ننمایجا مکبه            ام آمدنم بهر چه بودجا آمدهکاز 

 :هکم یر باشکشه متذیو هم 

 آرامگه عاد و ثمودتافت بر یه همک            افروزستدجهانین همان چشمه خورشیا

ه گذشته و کده است یتابیش بر قوم عاد و ثمود میه چند هزار سال پکاست  يدین همان خورشیا
ر بعد خودمان کد به فینخورد. پس با یانکن هم تید زمیم رفت و شایما هم خواه کتکاند. ترفته
  ».میباش

  عقل و فقه

ام را منحصر به کبرادران اهل تسنن منبع اح یت عقل را قبول دارند ولیلیدل يه به نحویفرقۀ امام
از منابع استخراج و  یکیل عقل به عنوان یگرچه دل .110رندیپذ یدانند و معقول را نم یمنقول م

حدود  یفقه اتب و مذاهب مختلفکست و مین ثابتثغور آن  یولشود  میام مطرح کاستنباط اح
 ياعتبار یام از اعتبار تا بکعقل در استنباط احت یلیند. دامنه دلینما یم میآن ترس يرا برا یمتفاوت

ت یلیدر دل 111نییاصول و نییاخبار یخیگسترش دارد. نزاع تارمختلف  اتبکعقل در نظرات و م
                                                                                                                                                                                        

  .159ص  ،، جلد دومي، الحاویشافع یوطین سیجالل الد110
ولی  پردازند، به فقه می اي از مباحث عقلیاصولیین بر کاربرد عقل در استنباط احکام تکیه دارند و با مجموعه 111

ه یامام يعلما »الملل والنحل«کتاب  در یشهرستان اصول تأکید دارند. يریارگکبتنها با نقل و احادیث بدون  نیاخباری
د یو س یخ طوسیش و م را بکار گرفتهین تقسیا ین عالمه حلّیهمچن کند. یم میتقس یاصول و يرا به دوگروه اخبار

ن یمتعلقال«ر یتعب یخ طوسیو ش ید مرتضید، سیخ مفیدر کالم قدما مانند شه ون آوردییاصول هرا در زمر یمرتض
خ صدوق و یچون ش ییتهاین شخصییاخبار بکار رفته است. »ن باالخباریکالمتمس«و  ،»ثیاصحاب الحد«، »باالخبار

← 
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ده یز رسیگر نیدیکر یفکگاه به ت، ن نزاعیت اده شکباشد  ینه مین زمیعقل از مشاجرات مهم در ا
گردد.  یم شرعکه موجب قطع به حکاست  یعقلم کعبارت از هر ح یل عقلیمنظور از دل .112است

ه آن سلسله از یمستقالت عقل شود. می يبند ه طبقهیرمستقالت عقلیه و غیعقل به مستقالت یل عقلیدل
 يمواردبه ه یرمستقالت عقلیند. غک یم مکحه عقل مستقالً و ابتدائاً به آن کاست  یام عقلکاح

  .113شود یم یق و بررسیاز شرع وارد تحق یمکحافت یه عقل پس از درکشود  میالق طا

 یول ،ار گسترده استیام باشد بسکتواند به عنوان منبع استنباط اح یا عقل میه آکنیبحث در مورد ا
ست ین یار مطلقیست و عقل معیسان نیکه قوة عاقله در افراد کم ینک یته اشاره مکن نیر اکفقط به ذ

م است. کآن ح یناف یو در شخص یمکمثبت ح يدر فرد یل عقلیسان باشد. دلیکه در همۀ افراد ک
رد. یام قرار گکد منبع استنباط احیبا يه عقل چه فردکشود  مینجا خالصه یپس موضوع بحث به ا

است با عقل  یماالت نفسانکبه مهذّب  و یمال را طکه مراتب کمل اکمسلم است عقل انسان 
 هِ بِ  دَ بِ اعُ مَ  لُ قْ عَ لْ اَ «ه: کف عقل است یدر تعرتفاوت دارد.  ،است یطانیه گرفتار خطوات شک يفرد

را  پنهانهاسب کخدا و  یه توسط آن بندگکاست  يزیعقل چ یعنی 114»انَ نَ جلَْ ٱ هِ بِ  بَ سِ تُ كْ ٱ وَ  محانَ لرَّ ٱ
امل کقال نفس است و عقل انسان ع ،ن عقلین عقل با عقل مصطلح متفاوت است و ایرد و اکتوان 

                                                                                                                                                                                         ←  
املتعلقني gالخبار، اصحاب سالمه و بعد ذهن و قله  لکن اصحابنا د فرموده است:یخ مفیدانند. شیم يز اخباریرا ن ینیکل

وجوههم فيما مسعوه من االحاديث و الينظرون يف سندها، و ال يفرقون بني حقها و gطلها و ال يفهمون ما  یفطنه ميرون عل
م یسل يآن دسته از اصحاب ما که وابسته به اخبارند افراد يدخل عليهم يف اثبا:ا و ال حيصلون معاين ما يطلقون منها.

حق و ن یب یو فرقند، نک ینم آندر سند  یملأت و رندیپذ یند مشنو یرا که م یثیالنفس، کندذهن و ساده انگارند. احاد
آنچه از آن اطالق دارد را  یو معان ندفهم ینمچه بر آنان وارد شده را در اثبات آنها آن یند و معانگذار یباطل آن نم

: ییراهنمابه  .نییاصولن و ییمنابع استنباط نزد اخبار ،يرساله دکتر ،درخشنده، منصورد به: ینکنگاه  .نندک یحاصل نم
  .یدانشگاه آزاد اسالم قاتیواحد علوم و تحق ،ات و فلسفهیدانشکده اله، ضیرضا فی: علهمشاور و یابوالقاسم گرج

 رددگ ین باز میان دو گروه به ین ایشه اختالف بیر. معروف هستند يسر نیو پائ يباالسر يبه علما یعیشدو گروه  112
فتاد ا به راه یفراوان يها غارت و قتل و ها نزاع ن بهانه،یا نه؟ به همیع نماز خواند  امام حیسر ضر يتوان باال یا میه آک
  .دش تلف يادیز و اموال ها جان و

 صص ،ی، نشر علوم اسالمنهممحقق داماد، چاپ  ی، منابع فقه، مصطف2از اصول فقه جلد  یمباحث :د بهینکنگاه  113
142- 105.  

تاب العقل و ک، 1، جزء 1، ج یافک َايب َعْبِدِهللا ع ٰقاَل: قـُْلُت َلُه ٰما ٱْلَعْقُل، قاَل: ٰما ُعِبَد ِبِه ٱلرَّْمحٰاَن َوٱْكُتِسَب ِبِه ٱْجلَٰناَن. 114
  .11الجهل، ص 
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رساند. به  یام مکع احیتشر، در یح یمجدداً ما را به استفاده از نظر ولز ین منبع فقه نیاست. پس ا
ه کبل ،ام پرداختکاح عیا تشریر یش خود به تفسید از پیه گفته شد نباکهمانطور  ،گریعبارت د

ه اعقل ک ردکام کا صاحبان اجازه از طرف آنان چنگ زد و اخذ احیاء یا اوصیست به عترت یبا
از ع است و یداشته باشد تشر یعقل ين چنانچه مبنایتقن ،ر شدهکم ذیمفاه براساس .انسانها هستند

   ن ابزار اصالح فرد، جامعه و بشر است.یترمهم

  یعرفانعقل 

 در یجنابعالکه شود  میسوال  شاهیعل تابنده مجذوب یتر نورعلکحضرت حاج داز  115در گفتگویی
 یاجتماع امور در را آن از تیتبع و ،یمانیا عقل نام به دیا ردهک طرح را یموضوع اناتتانیب از یبرخ

 هک اند ردهک وارد را رادیا نیا منتقدان یبعض هک است یدرحال نیا. دیا دانسته الزم يفرد یزندگ و
 لیتعط نجایا در عقل نیبنابرا هستند، محض میتسل شانیراهنما به نسبت چون قت،یطر انکسال فقرا،

 دیبا ارک چه است، اثر منشأ اریبس مدرن یزندگ در خصوصاً عقل هکنیا به باتوجه حال. شود یم
 یجنابعال هک باشد یعقل همان تواند یم عقل نیا ایآ رد؟ک لیتعط را عقل نیا دیبا واقعاً یعنی رد؟ک

 مقابل عقل دو نیا یزمان اگر اصالً د؟یا ردهک هیتوص را آن از يرویپ و دیا دهینام یمانیا عقل را آن
 عقل و دیبگو طور یک یمانیرایغ عقل آن موقع یکاگر یعنی رد؟ک دیبا ارک چه گرفتند، قرار هم

الً د،یبگو يگرید طور یمانیا آن و است یمانیا عقل عقل، نیا هک بشود داده صیتشخ جاک از او 
 و یمیقد فیتعر اساس بر وانیح با انسان تفاوت«فرمایند:  در جواب می. ستین یمانیا عقل،

. ستین عاقل یمعن نیا به هک وانیح یول است، ناطق وانِیح دارد، عقل انسان هک است نیا مرسومش
 هک انسان برخالف یول. است شعور يدارا و عاقل ینوع به هم وانیح هک اند گفته ها یبعض راًیاخ البتّه

 آن قاعدتا نیبنابرا دارد، را فرق نیا وانیح با انسان هرحال به. ندارد وانیح دارد، خود شعور به شعور
 نیا ینیع تجسم. است وانیح و انسان نیب خطاب فصل و مشخِّص هک باشد موردنظرمان دیبا یعقل
 و بود عاقل) ع( یعل. است هیمعاو و) ع( یعل ان،یعیش و فقرا ما يبرا خصوص به خیتار در عقل، دو

 يعقال یعنی است؛ زمان يعقال اعقل از گفتند یم را هیمعاو یحتّ و گفتند یم عاقل هم را هیمعاو
                                                                                                                                                                                        

 بهشتیارد، 15، عرفانى در دوره مدرن كسلوگفتگو دربارة:  ،شاهیعل تر نورعلى تابنده مجذوبکحضرت حاج د 115
، 40. بخش دوم، شمارة 5- 24، صفحات 1394، 39. چاپ شده در مجموعه عرفان ایران. بخش اول، شماره 1388

  ، انتشارات حقیقت، تهران. 5-22صفحات 
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 گفت یم یعل. بود هیمعاو گرید یکی و عمروعاص آنها از یکی هک بودند نفر هفت ای هشت عرب
   َواoّ : دهم انجام را ییها طنتیش نیچن هک گذارد ینم من مانیا یول بلدم را هیمعاو يها لهیح هم من

 خالف يارهاک هک داد ینم اجازه یعل یمانیا عقل یعنی 116،ما معاويَُة ِ@ْدَهى ِمّىن َو لكنَّه يـَْغِدُر َو يَفُجرُ 
 آن م،یده انجام را آن میبتوان ولو مینکب خالف ارک نگذارد هک یعقل آن پس. دهد انجام را هیمعاو

  .است یمانیا عقل عقل،

 مشخّصه وجه هک مینیب یم میبپرداز جانداران سهیمقا به ،یشناس ستیز املکت منظر از نه اگر، حال
 استفاده نوع یک: نندک یم استفاده نوع دو عقل از ها انسان. است عقل جانداران ریسا به نسبت انسان

 به رفتن و صعود گر،ید نحوه و ت،یوانیح و وانیح به برگشت یعنی عقب، به برگشت از عبارتست
 فقط یعنی ــ است عقب به برگشت هدفش هک یعقل آن. است یمانیا عقل از استفاده با هک جلوست

 ــ دارد توجه است مربوط بدن نیا به ماًیمستق هک یلذّات و یجسمان بدن يبقا و نسل يبقا حفظ به
 هک است معتقد هک یعقل آن یول. است يرکنُ ای طنتیش عقل است، یمانیرایغ عقل و یوانیح عقل
 یعقل. است یمانیا عقل دارد، مبدأ آن به توجه یعنی رود، یم مبدأ آن يسو به و دارد ییمبدأ بشر

  .است یمانیا عقل عقل، آن است، قاعده بنابر شیارهاک هکنیا به مانیا و دارد خداوند به مانیا هک

 هک است یمفهوم هکبل باشد، مشخّص امالًک موارد همه در هک ستین يزیچ موضوع نیا البتّه
 یلیخ هک است نیا. هاست انسان خود عهده به یعنی است؛ لّفکم خود عهده به قشیمصاد صیتشخ

 نداشت؛ اعتقاد خدا به اصالً او هک گفت شود ینم هیمعاو مورد در مثالً. دیآ یم شیپ اشتباه اوقات
. ردک خدا رکش و ردک سجده دادند، او به را) ع(حسن امام حضرت شهادت خبر یوقت هکنیا يبرا

. باشد ارشیاخت در او هک ییخدا نه باشد، خودش اریاخت در هک خواست یم را ییخدا او منتها
 ییخدا ،یمانیا يخدا یول بود او یطانیش عقل با موافق هک بود ییخدا خواست، یم او هک ییخدا

 خود با يمورد هر در آن صیتشخ گفتم هکهمانطور و است یطانیش عقل مخالف هک است
 را خداوند هک گفت هیمعاو ردند،ک مسموم عسل با را اشتر کمال یوقت مثالً ای. است شخص

 را خودش عقل اصالً او هک است آن نشانگر قول نیا. عسل در یحتّ است یفرشتگان و ندگانینما
  .دانست یم یاله عقل

                                                                                                                                                                                        
 .200م، خطبه  1980روت، یتاب اللبنانى، بکح و مقدمه صبحى الصالح، دارالینهج البالغه، تصح 116
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 و ردهک اشتباه یعل هک گفت یم یحتّ هوس، و يهو يرو از نه و مخلصاً، و خالصاً هیمعاو اگر حال
 میتصم از رده،ک اشتباه خودش دیفهم یم هک یوقت چون نبود، او بر يرادیا رد،ک مهکمحا دیبا را او

 بود لیدل نیا به رفتارش و ها يریگ موضع چون اما. ردمک خطا من گفت یم و شد یم منصرف خود
 باشد؛ یمانیا عقل خالف اعمالش هک شد باعث گفتن »من« نیهم باشم، دیبا من گفت یم هک

 از یول ردک رفتار یمانیا عقل اساس بر ارک يابتدا در واقعاً دیشا هم ياشعر یابوموس هکچنان
 لیتبد عقلش لحظه آن از خواست، خودش يبرا را زیچ همه و شد یخودخواه گرفتار هک يا لحظه

  ».است خودمحور و نیخودب یعقل ،یطانیش عقل. شد كهال و ساقط هک یطانیش عقل به شد

 است؟ عشق و عقل جمع حاصل یمانیا عقل هک گفت شود یم ایآکنند  در ادامه از ایشان سؤال می
 است قتیحق آن به مانیا همان قت،یحق یک به عشق ست؟یچ عشق اصالً«فرمایند:  در جواب می

 دل در هک است خلوصش جنبه مانیا. عشق جا یک و شود یم آورده شیبرا مانیا لغت جا یک هک
. هستند هم مترادف مانیا و عشق. است آن جلوه و یرونیب جنبه عشق و ند،یب ینم یسک و است نهفته

 نیبنابرا است؟ محبت از ریغ نید ایآ ،هل الّدين ِاّال احلبّ : هک شده تیروا) ع(صادق حضرت از
 هک شود یم باعث ییمبدأ نیچن وجود به مانیا م،یدار مانیا یاله مبدأ یک به ها مسلمان ما چون

 در ینیمتد هر...  .شود یم یمانیا عقل نیا نجا،یا در پس دارد؛ حساب ما يارهاک هک میشو متوجه
 عقل به گرید انیاد در نینیمتد اگر مییگو یم ما منتها باشد؛ یمانیا عقل يدارا تواند یم گرید انیاد
 تر املک و است آمده آنها نید از بعد اسالم فهمند یم ببرند، ارک به را آن و نندک رجوع خود یمانیا

 در هم مانیا ،یطانیش انسان در یحتّ باشد، تواند یم یانسان هر در عشق هکهمانطور بله، االّ و است؛
 به مانیا خدا، به مانیا است، یقیحق مانیا م،ییگو یم هک را یمانیا ما منتها باشد تواند یم یسک هر

 معاد عقل اصطالح به یطانیش عقل. است شده عقل درباره یمختلف يها يبند میتقس...  .جزاست روز
 معاش عقل. معاش عقل هم و دارد معاد عقل هم ،یمانیا عقل یول دارد معاش عقل فقط و ندارد

 مصالح معاد، عقل یول. میدار يویدن اتیح در هک ییازهاین و ردیگ یم نظر در را ما يامروز يازهاین
 اگر نهایا يدو هر باشد؛ مصالح آن با مطابق ما يارهاک هک دارد نظر در را اتیح دوره نیا از بعد

  ».باشند توانند یم یمانیا عقل باشند مانیا با مطابق
     



  
  
  
  
  
  
  

  مودفصل 
  
  

  شناسی علم و روش علم





  مقدمه
 اساس رب متعارف یعلم یشناسروش. مینمائیم یبررس را علم يمتدولوژ تیمحدود بخش نیا در

 ثابت طیشرا در یعلم نیقوان. رودینم ترشیپ مرحله نیا از و دارد قرار محسوس اتیتجرب آزمون
. بود خواهدن رهگشا ییتنها به علم شود، اعمال دهیپد رفتار بر يگرید دهیناد يقوا اگر و صادقند

  . داندینم را روهاین آن ردکعمل یعلم قواعد رایز

 يحضور علم در نیقوان شود. می يبندطبقه يحضور و یحصول به نییاله ماءکح نگاه از علم
 علم یول است حصول قابل یرسم میتعل قیطر از یحصول علم. است یحصول علم زا ترجامع

. دیآیم بوجود انسان رکف در یتحوالت جادیا با و کردن يخوددار یمعن به تقوا اثر در يحضور
 داریپد یعلم مکاشفات داد لیتحو عقل به را انسان اریاخت و افتی دست تمرکز به فکر کهیهنگام

   شود. می كرد شدینم كادرا حال به تا که ییزهایچ آن و .گرددیم

 سرشت لیدل به يبندطبقه نیا. اندشده کیکتف هم از هنر و فن و علم متعارف یشناسروش در
 در و شوندینم یبررس عمالً رندیگینم قرار آن در که ییهادهیپد و شده فیتعر بشر ییگراتجربه

 هنوز« عوامل نام به هادهیپد و عوامل از یبخش لذا. است نشده کشف آنها یعلم نیقوان جهینت
 تابع هک ناشناخته عوامل نیا شود. می آن تجربه ای و درك بر یسع مترک که دارد وجود» ناشناخته

 در هادهیپد نیا از ياریبس. دارندن شدن تجربه تیقابل یسادگ به هستند زین یهست نیهم یعلم نیقوان
 خداوند دست در قدرت نیا و. دهدیم رییتغ را آنها و کرده خلق را آنها خود که است یکس اریاخت

 هست زین يگرید امر تابع ،بالفعل ،یول ،است متعارف علم قواعد تابع ،بالقوه ،معلوم یهست. است
 بر خدا طرف از مؤذّن و االمر یاول هک یتیشخص نیچن. است نیزم يرو در خداوند فهیخل او که
 برساند ظهور به را یعیطب یعلم قواعد از يگرید شاتینما و نمودها تواندیم خود است نیزم يرو
 یعلم قواعد اگرچه پس. است شدهیم یتلق ناشناخته امور و قواعد جزء بشر يبرا بحال تا هک

  . میکن توجه آن تیمحدود نیا به که دارد جا یول ندبرخوردار يادیز اریبس تیاهم از متعارف

  علم یشناسروش
 به را ياریبس هاتتوج يبشر تمدن خیتار یط در و است علم ییمبنا مباحث از یعلم یشناسروش
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 رفتار که است يقواعد افتنی دنبال به یعلم یشناس روش یطورکل به. است کرده معطوف خود
 موجودات که است ینیقوان کشف ددص در گرید عبارت به و .دنکنیم انیب را عالم نیا در هادهیپد

  . ندینمایم رفتار آن به عالم نیا

 کی 117مشاهده با فرد. است یعلم نیقوان کردن دایپ اول قدم مشاهده یعلم یشناس روش لحاظ از
 نیا شود. می 118یکشکت دچار دهیپد آن يوجود ای يرفتار علت درباره سؤال و تفکر اثر در دهیپد

یم سپارره شده جادیا سؤال درباره 120گمان و حدس به تاًینها که کشاندیم 119یببا به را او شک
. ندیگویم 121هیفرض آن به کندیم دایپ یآزمون قابل شکل و شد منسجم فرد گمانه یوقت. دینما

اگر در صحت فرضیه ظنّ قوي باشد به آن . است شده ایمه شیآزما يبرا که ستیاگمانه هیفرض
 هیفرض نیا که گردد یم معلوم خاص یطیمح طیشرا در هیفرض شیآزما باگویند.  می 122حدس

تأیید یا رد شده  هیفرض از ستندین اءکات قابل یافک قدر به آزمونها هک یزمان. ریخ ای است حیصح
 یکاف تیعموم و بود صادق جا همه در هینظر اگر یعموم حاالت در و. دیآیم بوجود 123هینظر

 به گمان اتییاضیر رینظ محض يدیتجر علوم در شود. می گفته یعلم 124قانون آن به داشت
 استنتاجات 128قاعده و 127لم وشود  می ختم 126هیقض به آن اثبات قیطر از سپس و 125شنیپروپوز

  . بود خواهند هیقض از یفرع

 نیا از يادهیپد هر اساس نیا بر. رودینم شیپ مرحله نیا از شتریب متعارف یعلم یشناس روش
 اطالق آن به صورت نیا ریغ در و داشت خواهد را یعلم سنادا قبول ییتوانا کرد عبور ندیفرآ

   شود. می یرعلمیغ

 ریغ در رساندیم ظن به را انسان شود کیتشک سبب اگر اصوالً دهیپد کی تیرؤ از یناش مشاهده
                                                                                                                                                                                        
117 Observation  
118 Doubt  
119 Paradigm  
120 Conjecture  
121 Hypothesis  
122 Conjecture  
123 Theory  
124 Law  
125 Proposition  
126 Theorem  
127 Lemma 
128 Corollary  
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 قاًیدق نباشد خالق و باشد خالق که یادراک تفاوت. آوردینم بوجود را اقخلّ یادراک صورت نیا
 يدارا ياگونه به ریاخ موجودات چون. دهدیم لیتشک نبات و وانیح با را انسان تفاوت رزم

 ای. ندارند شعور خود شعور به 129اندفرموده که یعبارت به و ستین خالق آنها شعور یول شعورند
ادراك ینوع زین جمادات در مسلماً. ندارند خود ادراك به ادراك و ندستین دخو شعور به شعرم 

 و دهدیم رییتغ اءیاش و جاذبه و برودت و حرارت در مجاورت ثیح از را آنها رفتار که دارد وجود
 عکس نیهم که است یخارج يهاکنش به واکنش ینوع وجود بر داللت رفتار مدون رییتغ نیهم

 از باالتر يامرتبه گرددیم افتیدر مشاهده از که یظنّ حال هر به. دارد عمل ادراك از نشان العمل
 يزیچ آن از متفاوت گمان نیا. است پرداخته دهیپد تیثیح ای تیماه بر گمان به رایز ستا آن

یم بشر که افتی وجود لیدل نیا به احتمال هینظر رایز. است مطرح احتمال هینظر در که است
. برسد جهینت به زودتر و کند احتراز یعلم نیقوان یدگیچیپ از و ابدیب علم از عتریسر یراه خواست

 يایزوا تتوانسیم بشر اگر ندینشیم خط ای ریش يرو به تاًینها شود پرتاب که ياسکه مثال يبرا
 را نیزم به برخورد هنگام سکه رفتار و آن به وارده يروین و سکه شکل و جرم مشخصات و پرتاب

 به منتج هسکّ خاص پرتاب هر که کند ینیبشیپ توانستیم دادیم قرار یاضیر فرمول یکی در
 يهاسکه مشاهده به لذا است دهیچیپ اریبس محاسبه نیا چون یول .شدیم خط ای ریش از جهینت کدام

 ياگونه به باشند متحدالشکل هاپرتاب و موزون سکه اگر که کرد مشاهده و پرداخت شده پرتاب
 دنباش یتصادف پرتابها آن متعارف عبارت به و نگردد منظور هاپرتاب در تفاوت از یشکل چیه که

 تعداد شیافزا با ریاخ جمله نیا و دش خواهند خط به منتج گرید مین و ریش به منتج پرتابها از یمین
 خط ای و ریش وقوع نسبتشود  می شتریب پرتابها تعداد هرچه یعنی .ابدییم يشتریب تیقطع هاپرتاب

 به که رفتیپذ برهه نیا در را احتمال و کرد تنزل علم از لذا. گرددیم تریکنزد مین به اعشار در
 با مسلماً ،است ظن از باالتر گمان و حدس ینوع ادراك نیا .است ریش جهینت درصد پنجاه احتمال

 ؛خط ای بود خواهد ریش جهینت میکن پرتاب را سکه بار کی اگر که افتیدر توانینم جاتاستن نیا
 با آن برخورد و پرتاب و سکه و روهاین یاضیر رابطه حیرصت دربارة ابتدا در که یطیشرا با یول
 .بود خواهد چه جهینت میکن پرتاب را سکه بار کی اگر که برد یپ توانیم میکرد طرح نیزم

 از یعلم قانون ای قاعده. ستین مردود ينظر لحاظ از باشد صعب یعلم لحاظ از روش نیا هرچند
                                                                                                                                                                                        

 یان المعانیمعرفت العقل و ب یشاه، مجمع السعادات، باب اول فیسلطانعل يگناباد یدختیحضرت حاج سلطانمحمد ب129
 .4-26، صفحات 1353چاپ دوم،  قت،یها العقل، انتشارات حقیطلق علی یالت
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 و داشت خواهد ارشعا جهینت وقوع تیقطع به هیفرض زمونآ وهیش و گذردیم هیفرض آزمون ندیفرآ
 نیا خالصه. باشد یقطع دهیپد وقوع دیبا یعلم قانون ای یعلم قاعده استصداق طیمح در جتاًینت

 نیا واضح نمونه. ندکیم ینظمیب اطالق ابدیینم را آن نظم هک آنچه به بشر هک است آن در مطلب
 از هک يریمتغ یک رفتار سکهر هک است یزمان يسر يآمار يالگوها در 130آشوب هینظر موضوع

 رفتار هک یصورت در است، نظمیب امالًک هک دینمایم گمان ندیبب را باشد شده جادیا آشوب ندیفرآ
 یک رفتار نظم. است یاضیر معادلۀ یک رفتار نظم تمام با مشخص 131یتفاضل معادلۀ یک قاًیدق آن
روون رفتار هنوز یول. داندیم منظم را آن لذا است شده كدر بشر يبرا آشوب مدل در ریمتغ 132یب 

 نظم چون شوندیم یبررس 134یاحتمال يندهایفرآ قالب در 133یتصادف قدم رفتار یحتّ و ذره یک
 قابل بشر يبرا سال هزاران آنها الکاش و سلولها ریثکت نظم. است افتهیدرن بشر هنوز را تهاکحر نیا

 ابداع 135تالکفرا اتییاضیر تا باشد شفک قابل نظم نیا رمز هک ردکینم باور تیبشر و نبود كدر
 را خلقت در ریثکت قاعده و شدک ریتصو به را یمشابه نظم توانست یاضیر ساده يعبارتها با و شد
 آنها به هک تالهاکفرا از یقسمت آن هنوز. ندک مطرح را نامنظم و منظم يتالهاکفرا و ابدیدر
 را آنها نظم بشر هک دارند قرار علم از یقسمت در شوندیم گفته نامنظم ای یتصادف يتالهاکفرا
   .است افتهیدرن

 .است علم بودن یافکنا علّت یعلم قانون استصداق طیمح در دهیپد وقوع تیقطع یعنی ریخا گزاره
 دهیپد رفتار بر يگرید دهیناد يقوا اگر و صادقند مربوطه یطیمح طیشرا در یعلم نیقوان یعنی
همۀ رغمیعل علم که است یمعن نیا به نگاه نیا. بود نخواهد رهگشا موجود علم ،شود عمالا 

 آن به را زیچ همه توانینم و ستین زانیم است یفعل بشر دسترس در هک يحد آن در آن اتیمتعال
 در .میپردازیم علم با ارتباط در نییاله ءحکما شاتیفرما به موضوع نیا شتریب حیتوض يبرا. دیسنج

 شود. می يبندطبقه) یلدن( ای يحضور و) یاکتساب( ای یحصول بخش دو به علم ینید اصطالحات
 قیطر از یاکتساب ای یحصول علم. است یحصول علم زا ترجامع يحضور علم در نیقوان تیفیک

 که همانگونه يحضور علم یول است حصول قابل یرسم متعلّ و میتعل متعارف شکالاَ به لیتحص

                                                                                                                                                                                        
130 Chaos theory. 
131 Difference equation. 
132 Brownian motion. 
133 Random walk. 
134 Stochastic processes. 
135 Fractal mathematics. 
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 يخوددار و کردن رمزت یمعن به هق شهیر از تقوا و دیآیم بوجود تقوا اثر در دیفرمایم میکر قرآن
یم علم به را انسان کردن يخوددار چگونه کهشود  می متبادر ذهن به سؤال نیا مسلماً. است کردن

  !رساند؟

. است فکر تیتقو اسباب کردن يخوددار گرید عبارت به ای و تقوا که گفت دیبا ارتباط نیا در
 و شروع هنگام در دینمایم کردار و افعال از يامجموعه از يرخوددا به ملزم را خود که یانسان

 دیبا که بسنجد و دینما یابیارز را خود مدنظر عمل و دینما فکر تاشود  می مجبور عمل هر به اقدام
 انسان رفتار بر ياردخود ای تقوا اثر نیکوچکتر نیا. کند يخوددار آن انجام از ای دهد انجام را آن

 و مشاهده مراحل هیکل يامروز متداول یعلم یشناسروش لحاظ از فعل کی به کردن فکر. است
 هک خود فعل زهیانگ يابتدا از چون ،شودیم شامل را هینظر و آزمون ،هیفرض ،حدس ،کیتشک

 لذا. دینما فعل ای عمل به اقدام بعد و دیمایبپ دیبا را يرفتار هینظر اتخاذ تا باشدیم مشاهده همان
 آثار آن بر اضافه و دارد همراه به خود با زین را متداول »یعلم« تفکر نحوه همواره تقوا با ذهن

  . گذاردیم فرد بر زین يگرید

  فکر

 که لهیمتخ قوه با همراه گرفتن نظر در نیا شود. می فیتعر ءیش گرفتن نظر در ءحکما لحاظ از فکر
 رییتغ مختلف يهاگونه به را شده گرفته نظر در شکالاَ است شکن صورت و ساز صورت لحظه هر

 تیخالق و کنندیم خلق را هیفرض و گمان و حدس سپس و ظنّ و کیتشک راتییتغ نیا و دهدیم
 یول است کننده متحول اگرچه لهیمتخ قوه مسلماً. ردیگیم صورت تحول و دیآیم بوجود ذهن در

 نگردیم يادهیپد ای شئ به انسان یوقت. است کوتاه فکر دیشد تموجات لیبدل آن اثر عمق و زانیم
 ،یستیچ ،یچرائ نوع از یسؤاالت طرح با همراه شئ نظاره اگر. ردیگیم لکش رکتف ریس نیا ناًیوکت

 تیهدا خاص ریمس به را لهیمتخ قوة چون رسدیم واحد يرکف لکش به زودتر باشد مشابه و یستکی
 ذکر قالب در را یخاص دستورات یاله اءیاول فکر تیتقو يبرا نیتدو ای فیلکت مرحلۀ در. ندکیم
  . ندینما دیتشد را رتفکّ جهت و عمق و شدت قیطر نیبد تا دهندیم میتعل افراد به فکر و

 انسان روزمره یزندگ متداول سؤاالت به پاسخ و ادراك يبرا ییسلولها مغز در که همانگونه مسلماً
 حل آنها فهیوظ که دارند وجود انسان یستیک و یستیچ به پاسخ يبرا زین ییسلولها دارد وجود
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 را بوها ای هاطعم یابیارز فهیوظ مغز در ییسلولها مثال يبرا. است عالم و انسان خود خلقت يمعما
 با ارتباط در مغز به زبان از دهیرس عالئم سنجش دار عهده مغز در که یسلول اگر و دارند عهده به

 شده دهیچش خوراك که ابدیدر تواندینم انسان دیننما عمل خود فهیوظ به است نیریش خوراك
 مغز در ییسلولها. دارد میتعم موضوع نیا اتکادرا هیکل مورد در نطوریهم .ریخ ای است نیریش

 باشند فیضع سلولها نیا اگر و کنند ادراك را عالم نیا یستیچ و یستیک موظفند که دارند وجود
 يسلولها که یحالت همانند درست! ست؟یچ انسان و ستیک عالم نیا که ماندیم پاسخ یب سؤال نیا

یم سلولها نیا ییتوانا عدم علت. باشند نداشته مغز در را ینیریش زییتم ییتوانا ینیریش زدهندهیتم
 خواهند را سؤال نیا به پاسخ ییتوانا حتماً مینمائ تیتقو را آنان اگر و باشد آنان ضعف تواند

 به را یلوگرمیچندک وزنه یمعمول حالت در که دست چهیماه يسلولها همانند درست. داشت
 نیچند وزنه دنتوانیم سلولها همان شود داده ورزش دست به اگر یول کنندیم بلند یسخت

. شوندیم تیتقو خود خاص ورزش با نطوریهم زین يمغز يسلولها. ندینما بلند زین را یلوگرمیک
 يقو اریبس حافظه جتاًینت و آورند یم فشار خود حافظه به رونیب جهان ریتصو داشتن يبرا بناینا افراد

 بخش بوها شیآزما يبرو ادیز تفکر و ممارست لیبدل عطرشناس کارشناسان. کنندیم دایپ
 زندیامیب هم با را مختلف حهیرا و عطر دهها اگر که ياگونه به کنندیم تیتقو را خود مغز یبوشناس

 نیا یستیک و یستیچ درك آنها فهیوظ که مغز يسلولها. دارند را آنها تک به تک زییتم ییاتوان
 یابتدائ مراحل در تقوا نیا. شوندیم تیتقو تقوا با زین است دیتوح درك گرید عبارت به ای عالم

 طهیح نیا کهشود  می ياگونه به باالتر مراتب در یول است محرمات ترك و واجبات به عمل آن
 تموج یعنی .ردیگیم قرار يخوددار و تقوا طهیح در زین فکر و کندیم تیسرا زین تفکر به اعمال

 بدون و جهت یب لهیمتخ. است لهیمتخ ةقو از متفاوت واهمه قوة .کشاندیم ترمز به زین را واهمه قوه
. کندیم دنبال را خود نفع يساز صورت نیا از واهمه یول است ساز صورت ،صورت نوع به لیتما

 به ریتعب آن از لذا بکشاند است تیخود که یخاص يسو و سمت به را زیچ همه خواهدیم یعنی
 میتسل انسان وجود طانیش دش انسان در عاقله قوه میتسل واهمه یعنی قوه نیا یوقت. کنندیم طانیش

 و اخالق و علم یشکوفائ دیرس وجود سلطنت به عقل یوقت و شود. می عقل یعنی او وجود رحمان
  . ردیگیم صورت اتیمتعال یباق و هنر

 دیبا یخاص نوع قیطر از فقط فکر نیا چرا یول .شود تیتقو دیبا فکر شد گفته که همانطور پس
 است نیا نآ علت. است کردن يخوددار ای تقوا خاص نوع آن و برسد جهینت به تا شود داده ورزش
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 به اسالم از مفهوم نیا و دیکشان میتسل به کرّهفم قوه فشار به را واهمه قوه کردن يخوددار با دیبا که
 رحمان مظهر عاقله قوه و طنتیش و تیخود مظهر واهمه قوه. است مانیا مقام در شدن میتسل یمعن
 شتریب انسان وجود در رحمان سلطه شود کوچکتر و کوچکتر تیخود هرچه .است انسان وجود در
 و .کشاندیم عقل رشد به را انسان باشد تیخود با تقابل مستلزم که يتفکر لذا. گرددیم شتریب و

 در نکهیا به فکر و نفس کردن موظف گرید عبارت به .خود از يریجلوگ یعنی تیخود با تقابل
 نظم گرفتیم قرار کار دستور تیخود با مستمر و صرف تقابل اگر. دینما عمل عتیشر چارچوب

 از لورنسات با اعمال از ياطهیح یاله اءیانب را عتیشر لذا. دیپاشیم فرو جهان نیا عالم و تن عالم
 است کمتر جهینت حصول سرعت هرچند و ندددا قرار واجب و مستحب تا مباح و مکروه و حرام

 انسان درون در تقوا نیا میمعت يبرا یاله اءیاول اتدستور. باشدیم شتریب آن کمال و تیجامع یول
 نیا و .ندینمایم جمع خاص يانقطه به را فکر دستور به هک است یقلب کرف و ذکر از استفاده

 دارند را عالم نیا یستیچ و یستیک درك فهیوظ که ییسلولها کهشود  می سبب فکر تیجمع
 یبررس با افراد یعنی دارد وجود زین ینیتکو صورت به فکر نیا. شوند تیتقو و شوند داده ورزش

 فکر و ذکر نیا مسلماً و کنندیم فکر آن یستیچ و یستیک به همواره عالم نیا و اءیاش و خود
 عیشرا تمام در یفیلکت رکف و رکذ. رسدیم یفیتکل فکر و ذکر به آن کمال مراحل در ینیتکو

 خواهند زین اثر به نیقر باشد داشته وجود آنها یتیترب سلسلۀ صحت طیشرا چنانچه و دارد وجود
 منزل به راهها یباق هک است نیا نه نیا و است میمستق هک است راه یک راهها تمام نیب یمنته بود؛

  . ندارند راه مقصود

  علم

 تنها نه نید ارتباط نیا در و است علم خلق یاصل عامل رکتف هک است نیا در موضوع نیا حیتوض
 ینید قواعد یعنی. است نیهم زین ینید قواعد سیتأس يمبنا هکبل دارد ندیفرآ نیا با املک موافقت

 نیا واضع به یخاص توجه نید هکنیا لیدل به برآن اضافه و است یعلم قواعد بر منطبق امالًک زین
 یچگونگ افتنی دنبال به همواره متداول یعلم رکتف گرید عبارت به. هست زین املترک دارد زین قواعد
 افتنی دنبال به یاول قیطر به و ابدیب را مؤثّر خواهدیم ینید رکتف یول است دهیپد ای اثر یک علّت
 رکتف یول ابدیدر را بیس سقوط علّت هک ردکیم تالش یوتنین رّکتف مثال يبرا. هست هم اثر علّت
 سکع قانون شفک به وتنین رکتف. ابدیب را بیس دهندة سقوط عامل هک ندکیم تالش یعرفان
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 نمود مشاهده وتنین را بیس سقوط یوقت. دیانجام بیس و نیزم انیم جاذبۀ مورد در فاصله مجذور
 اتفاق تکحر نیا هک دارد وجود نیزم و بیس نیب ییروین چه هک شد متبادر ذهنش به رکف نیا

 فاصله مجذور سکع قانون طبق هک ییروین یستیچ و یستکی افتنی دنبال به نیا از شیب وتنین افتاد؟
شود  می مشاهده بیس همان رفتار یعرفان رکتف در. ستین شاندکیم هم يسو به را نیزم و بیس
 شد؟ برقرار نیزم و بیس نیب ارتباط چگونه هک است نیا گرددیم متبادر ذهن به هک یسؤال یول

 و دند؟یشن را يگرید سخن چگونه و دادند؟ تکحر دستور گریدیک به نیزم و بیس چگونه
 شعور نیزم و بیس ایآ! ردندک برخورد هم به تا نمودند؟ تکحر چطور و ردند؟ک قبول چگونه
... دارند؟ تکحر ییتوانا ایآ و رند؟یگیم میتصم ایآ و شنوند؟یم ایآ ند؟یگویم سخن ایآ دارند؟

 پس است مؤثر كدر دنبال به ینید رکتف یول است اثر كدر دنبال به متعارف علوم رکتف یعنی
 شروع یعرفان رکتف رسدیم انتها به یوتنین رکتف هک آنجا یعنی. دینما كدر زین را اثر دیبا الزاماً

 و میده میتعم اگر و. است یکزیف دربارة رکتف دنبالۀ در عرفان ای شناخت رکتف یعنی شود. می
 علم ۀیاول مراتب از...  و نجوم ،یشناسنیزم ،یشناسستیز ،یمیش ،یکزیف همانند علوم هک مییبگو

 عارف قول به هک پردازندیم یهست لیکه یبررس به نهایا همۀ چون. میانرفته راههیب است یخداشناس
  :136ینام

  حق، جان جهان است و جهان همچو بدن
  د، اعضاءیو عناصر و موال كافال

 

  ن تنیا يه قواکاصناف مالئ 
  ن است و دگرها همه فنید همیتوح

 

 را ینید شناخت و رکتف مراتب بپردازد هم یهست جان دربارة شتریب یبررس به متعارف علوم اگر و
 به. ندینما یم دییتأ را انیب نیا مفهوم و منطوق زین میرک قرآن در يادیز اتیآ. ستا ردهک آغاز زین

 د،یخورش روز، و شب باران، باد، آب، ،كخا دربارة رکف به دعوت را انسانها قرآن گرید عبارت
 و آسمانها و نیزم یلک طور به و واناتیح حشرات، ها،وهیم هان،اهیگ اها،یدر ها،وهک ستارگان، ماه،

 كدر جادیا دعوت نیا از هدفش و 137.دینمایم عالَم و انسان خود یهست و موجودات یعبارت به
                                                                                                                                                                                        

(از  کیرفندرسی)، مي(قرن هفتم هجر ين محمد حمویسعدالد. است شده منسوب يادیز يعرفا به تیدوب نیا 136
را  ین رباعیا یدام به نوعکگران هریو د يخ محمود شبستری، شین محمد بلخیموالنا جالل الده)، یدوران صفو

 اند.سروده
قال ا{ تعاىل يف سورة  :4-5هجرى شمسى، صفحات  1363رى، جامع األخبار، انتشارات رضى قم، ین شعیتاج الد 137

← 
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 انسانها دعوت نیا با تا ندکیم تالش یعنی. است عالم نیا یستکی و یستیچ با ارتباط در انسانها يبرا
                                                                                                                                                                                         ←  

َزَل اoَُّ ِمَن  ِإنَّ ِيف َخْلِق السَّماواِت َو اْألَْرِض َو اْخِتالِف اللَّْيِل َو النَّهاِر َو اْلُفْلِك الَِّيت َجتِْري ِيف اْلَبْحِر ِمباالبقرة  يـَْنَفُع النَّاَس َو ما أَنـْ
َدابٍَّة َو َتْصرِيِف الّرِ}ِح َو السَّحاِب اْلُمَسخَِّر بـَْنيَ السَّماِء َو اْألَْرِض  السَّماِء ِمْن ماٍء فََأْحيا ِبِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ:ا َو َبثَّ ِفيها ِمْن ُكلِّ 

ي َجَعَل } أَيـَُّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َو الَِّذيَن ِمْن قَـْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتَُّقوَن الَّذِ و قال يف هذه السورة َآل}ٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن 
َزَل ِمَن السَّماِء ماًء فََأْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمراِت ِرْزقًا َلُكْم  ُتْم تـَْعَلُمونَ َلُكُم اْألَْرَض ِفراشًا َو السَّماَء بِناًء َو أَنـْ و  َفال َجتَْعُلوا oَِِّ أَْندادًا َو أَنـْ

َ ِقياماً َو  ِإنَّ ِيف َخْلِق السَّماواِت َو اْألَْرضِ قال يف سورة آل عمران  َّoَو اْخِتالِف اللَّْيِل َو النَّهاِر َآل}ٍت ِألُوِيل اْألَْلباِب الَِّذيَن َيْذُكُروَن ا
و قال يف  نَّارِ ُجُنوWِِْم َو يـََتَفكَُّروَن ِيف َخْلِق السَّماواِت َو اْألَْرِض رَبَّنا ما َخَلْقَت هذا gِطًال ُسْبحاَنَك َفِقنا َعذاَب ال  قـُُعودًا َو َعلى

ٍم مثَُّ اْسَتوى ُ الَِّذي َخَلَق السَّماواِت َو اْألَْرَض ِيف ِستَِّة َأ}َّ َّoَعَلى اْلَعْرِش يـُْغِشي اللَّْيَل النَّهاَر َيْطُلُبُه َحِثيثاً َو   سورة األعراف ِإنَّ رَبَُّكُم ا
 َو اْلَقَمَر َو النُُّجوَم ُمَسخَّراٍت @َِْمرِِه َأال 

َ
ُ َربُّ اْلعاَلِمَني و قال يف سورة األعراف َأ َو َملْ يـَْنظُُروا ِيف الشَّْمس َّoَلُه اْخلَْلُق َو اْألَْمُر تَباَرَك ا

 
ْ
ُ ِمْن َشي َّoَرتََب َأَجُلُهمْ   ٍء َو َأْن َعسى َمَلُكوِت السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ما َخَلَق ا َو َملْ يـََتَفكَُّروا  أَ و قال يف سورة الروم  َأْن َيُكوَن َقِد اقـْ

ُفِسِهْم ما َخَلَق اoَُّ السَّماواِت َو اْألَْرَض َو ما بـَْيَنُهما ِإالَّ gِحلَْقِّ  َأ فَـَلْم يـَْنظُُروا ِإَىل السَّماِء فَـْوقَـُهْم َكْيَف و قال يف سورة ق  ِيف أَنـْ
َبْتنا ِفيها ِمْن ُكّلِ َزْوٍج Wَِيٍج تـَْبِصَرًة َو ِذْكرىبـََنْيناها َو زَيـَّنَّاها َو ما َهلا ِمْن فـُُروٍج َو اْألَْرَض َمدَ   َو أَنـْ

َ
ِلُكّلِ   ْدOها َو أَْلَقْينا ِفيها َرواِسي

َبْتنا بِِه َجنَّاٍت َو َحبَّ احلَِْصيِد َو النَّْخَل gِسقاتٍ  َكًا فَأَنـْ
و قال يف سورة  دٌ  َهلا طَْلٌع َنِضيَعْبٍد ُمِنيٍب َو نـَزَّْلنا ِمَن السَّماِء ماًء ُمبار

ُفِسُكْم َأ َفال تـُْبِصُروَن َو ِيف السَّماِء ِرْزُقُكْم َو ما ُتوَعُدوَن فَـ الذار&ت  َو َرّبِ السَّماِء َو اْألَْرِض َو ِيف اْألَْرِض آ}ٌت لِْلُموِقِنَني َو ِيف أَنـْ
ْنساُن ِإىلفَـْلَينْ و قال يف سورة عبس  ِإنَُّه حلََقٌّ ِمْثَل ما أَنَُّكْم تـَْنِطُقونَ  َبْتنا   ظُِر اْإلِ طَعاِمِه َأOَّ َصَبْبَنا اْلماَء َصبFا مثَُّ َشَقْقَنا اْألَْرَض َشقFا فَأَنـْ

فَـْلَيْنظُِر ورة الطارق و قال يف س عاِمُكمْ ِفيها َحبFا َو ِعَنبًا َو َقْضبًا َو زَيـُْتوOً َو َخنًْال َو َحداِئَق ُغْلبًا َو فاِكَهًة َو َأFg َمتاعًا َلُكْم َو ِألَنْ 
اِئبِ  ْنساُن ِممَّ ُخِلَق ُخِلَق ِمْن ماٍء داِفٍق َخيُْرُج ِمْن بـَْنيِ الصُّْلِب َو الرتَّ ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت و قال يف سورة الغاشية  اْإلِ َأ َفال يـَْنظُُروَن ِإَىل اْإلِ

ا أَْنَت ُمذَكِّرٌ َو ِإَىل السَّماِء َكْيَف رُِفَعْت َو ِإَىل اْجلِباِل َكْيَف نُ   .ِصَبْت َو ِإَىل اْألَْرِض َكْيَف ُسِطَحْت َفذَكِّْر ِإمنَّ
 و قال رسول ا{ ص أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه.  

سئل أمري املؤمنني ع عن إثبات الصانع فقال البعرة تدل على البعري و الروثة تدل على احلمري و آ+ر القدم تدل على املسري فهيكل 
للطافة و مركز سفلي 2ذه الكثافة كيف ال يدالن على اللطيف اخلبري قال ع بصنع ا{ يستدل عليه و 4لعقول تعتقد علوي 2ذه ا

 معرفته و 4لتفكر تثبت حجته معروف 4لدالالت مشهود 4لبينات. 
ظاهره من فضة مائعة و 4طنه  و سئل جعفرالصادق ع ما الدليل على صانع العامل قال لقيت حصنا مزلقا أملس ال فرجة فيه و ال خلل

 من ذهب مائع انفلق منه طاوس و غراب و نسر و عصفور فعلمت أن للخلق صانعا. 
علي بن موسى الرضا ع قال حدثين أيب عن آ4ئه عن احلسني بن علي أنه قال سأل يهودي أمري املؤمنني أخربين عما ليس { و عما  

ل أمري املؤمنني أما ما ال يعلمه ا{ ال يعلم أن له ولدا و أما ما ليس عند ا{ فليس عند ا{ ليس من عند ا{ و عما ال يعلمه ا{ فقا
ظلم و أما ما ليس { فليس { شريك فقال اليهودي و أQ أشهد أن ال إله إال ا{ و أن حممدا رسول ا{ ص قال جاء رجل إىل رسول 

رفته قال و ما حق معرفته قال أن تعرفه بال مثال و ال شبيه و تعرفه إهلا واحدا خالقا قادرا ا{ قال ما رأس العلم قال معرفة ا{ حق مع
 أوال و آخرا و ظاهرا و 4طنا ال كقوله و ال مثل له و ذلك معرفة ا{ حق معرفته. 

 قال النيب ص أفضلكم إمياQ أفضلكم معرفة.  
سه و ال يشبه صورة و ال يقاس به الناس قريب يف بعده و بعيد يف قربه قوي فوق و سئل أمري املؤمنني مبا عرفت ربك قال مبا عرفين نف

ء و ال يقال  ء خلفه و خلف كل شي ء و ال يقال شي ء فوقه أمام كل شي ء و ال يقال شي ء و ال يقال حتته و حتت كل شي كل شي
 غريه.ء سبحان من هو هكذا ال هكذا  ء يف شي ء أمامه داخل يف األشياء ال كشي شي
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 علم به را انسان معلوم بر رکتف با تا دینمایم دعوت یعبارت به. برساند علم ناشناخته قواعد به را
 به عبادت دیفرمایم یحتّ و است شده استناد ادیز رکتف تیاهم به زین اخبار در. برساند معلوم دربارة
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ِّ َعْن َأِيب َعْبِد ا{َِّ ع َقاَل َكاَن  - gَ١ُب التـََّفكُِّر:  ٥٤- ٥٥ص :  ص ٢الكايف ج : 
ِّ َعِن السَُّكوِين

 َعْن أَبِيِه َعِن النـَّْوَفِلي
َ
اِهيم

َ
ُ ِإبـْر

َعِليُّ ْبن
ِق ا{ََّ رَبََّك. 

َبَك َو اتَّ  اْلُمْؤِمِنَني ع يـَُقوُل نـَّبِْه 4ِلتـََّفكُِّر قـَْلَبَك َو َجاِف َعِن اللَّْيِل َجنـْ
ُ
َ َعْن أَبِيِه َعْن بـَْعِض َأْصَحابِِه  َعِليُّ  -٢أَِمري

اِهيم
َ
ُ ِإبـْر

ْبن
 َساَعةٍ 

َ
ُ َأنَّ تـََفكُّر

ا يـَْرِوي النَّاس َقِل َقاَل َسأَْلُت أ4ََ َعْبِد ا{َِّ ع َعمَّ َِن الصَّيـْ
ُ َقاَل َميُرُّ  َعْن َأ4ٍَن َعِن احلَْس

َلٍة قـُْلُت َكْيَف يـَتَـَفكَّر ٌر ِمْن ِقَياِم لَيـْ َخيـْ
 4ِخلَْ 

َ
 َساِكُنوِك أَْين

َ
اِر فـَيَـُقوُل أَْين ِد ْبِن َخاِلٍد َعْن َأْمحََد ْبِن  -4َ٣نُوِك َما 4َُلِك َال تـََتَكلَِّمَني.  رِبَِة أَْو 4ِلدَّ ٌة ِمْن َأْصَحابَِنا َعْن َأْمحََد ْبِن ُحمَمَّ ِعدَّ

ِد ْبِن َأِيب َنْصٍر َعْن بـَْعِض رَِجاِلِه َعْن َأِيب َعبْ   اْلِعَباَدِة ِإْدَماُن التـََّفكُِّر ِيف ا{َِّ َو ِيف ُقْدرَتِِه. ُحمَمَّ
ُ
َ َعْن َأْمحََد  -٤ِد ا{َِّ ع َقاَل أَْفَضل

 َحيْىي
ُ
ُد ْبن ُحمَمَّ

 اْلِعَبا
َ
َِضا ع يـَُقوُل لَْيس

ّ
ِن الر

َ
ْعُت َأ4َ احلَْس

ٍد َقاَل َمسِ ِر ْبِن َخالَّ َى َعْن ُمَعمَّ
ِد ْبِن ِعيس  ِيف ْبِن ُحمَمَّ

ُ
َا اْلِعَباَدُة التـََّفكُّر ََة الصََّالِة َو الصَّْوِم ِإمنَّ

َدُة َكثْـر
ٍ َقاَل َقاَل أَ  -٥أَْمِر ا{َِّ َعزَّ َو َجلَّ. 

ّ
 ْبِن َسْهٍل َعْن َمحَّاٍد َعْن رِْبِعي

َ
ٍد َعْن ِإْمسَاِعيل َ َعْن َأْمحََد ْبِن ُحمَمَّ

 َحيْىي
ُ
ُد ْبن   بُو َعْبِد ا{َِّ عُحمَمَّ

ُ
َقاَل أَِمري

 َيْدُعو ِإَىل اْلِربِّ َو اْلَعَمِل ِبِه. 
َ
  اْلُمْؤِمِنَني ص ِإنَّ التـََّفكُّر

ُ يـَْعُقوَب  - gَ١ُب اْسِتْحَباِب التـََّفكُِّر ِفيَما ُيوِجُب اِالْعِتَباَر َو اْلَعَمَل:  -٥ ١٩٧-١٩٦ص:  ص ١٥الشيعة ج :  وسائل
ُد ْبن ُحمَمَّ

 
َ
ِّ ْبِن ِإبـْر

 اْلُمْؤِمِنَني ع يَـ َعْن َعِلي
ُ
ِّ َعْن َأِيب َعْبِد ا{َِّ ع َقاَل َكاَن أَِمري

ِّ َعِن السَُّكوِين
 َعْن أَبِيِه َعِن النـَّْوَفِلي

َ
ُقوُل نـَّبِْه 4ِْلِفْكِر قـَْلَبَك َو َجاِف اِهيم

ِق ا{ََّ رَبََّك. 
َبَك َو اتَّ َِن الصَّيـَْقِل َقاَل َسأَْلُت َأ4َ َعْبِد ا{َِّ ع َعمَّا  ِض َأْصَحاِبِه َعْن َأ4ٍَن َعنِ َو َعْنُه َعْن أَبِيِه َعْن بـَعْ  -٢َعِن اللَّْيِل َجنـْ

احلَْس
ُ َقاَل َميُرُّ 4ِْخلَرِبَِة أَْو 4ِ 

َلٍة قـُْلُت َكْيَف يـَتَـَفكَّر ٌر ِمْن ِقَياِم لَيـْ  َساَعٍة َخيـْ
ُ
ُ تـََفكُّر

 َساكِ يـَْرِوي النَّاس
َ
 4َنُوِك َما َلِك َال لدَّاِر فـَيَـُقوُل أَْين

َ
ُنوِك أَْين

ُه إِ 
َ
 َسِعيٍد ِيف ِكَتاِب الزُّْهِد َعِن اْلَقاِسِم َو َفَضاَلَة َعْن َأ4ٍَن َحنْو

ُ
َْنيُ ْبن

ِمَني َو َرَواُه احلُْس
َو َعْن ِعدٍَّة  -٣الَّ أَنَُّه َرَواُه َعْن َرُسوِل ا{َِّ ص. تـََتَكلَّ

ِد ْبِن َأِيب َنْصٍر َعْن بـَْعِض رَِجاِلِه َعْن َأِيب َعْبِد ا{َِّ ع  ِمْن َأْصَحابَِنا َعْن َأْمحَدَ  ِد ْبِن َخاِلٍد َعْن َأْمحََد ْبِن ُحمَمَّ  اْلِعَباَدِة ِإْدَماُن ْبِن ُحمَمَّ
ُ
َقاَل أَْفَضل

َ َعْن َأْمحَدَ  - ٤التـََّفكُِّر ِيف ا{َِّ َو ِيف ُقْدرَتِِه. 
َِضا ع  َو َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َحيْىي

ّ
ِن الر

َ
ْعُت َأ4َ احلَْس

ٍد َقاَل َمسِ ِر ْبِن َخالَّ َى َعْن ُمَعمَّ
ِد ْبِن ِعيس ْبِن ُحمَمَّ

 ِيف أَْمِر ا{َِّ َعزَّ َو جَ 
ُ
َا اْلِعَباَدُة التـََّفكُّر ََة الصََّالِة َو الصَّْوِم ِإمنَّ

 اْلِعَباَدُة َكثْـر
َ
 ْبِن َسْهٍل  َو َعْنُه َعْن َأْمحَدَ  - ٥لَّ. يـَُقوُل لَْيس

َ
ٍد َعْن ِإْمسَاِعيل ْبِن ُحمَمَّ

 َيْدُعو ِإَىل اْلِربِّ َو اْلَعَمِل ِبِه. 
ُ
ٍ َقاَل َقاَل أَبُو َعْبِد ا{َِّ ع التـََّفكُّر

ّ
ْنيِ ِيف اْلَمَجاِلِس َعْن أَبِيِه َعْن  -٦َعْن َمحَّاٍد َعْن رِْبِعي

َ
ِّ ْبِن احلُْس

 َعِلي
ُ
ُد ْبن ُحمَمَّ

ِد ْبنِ   َهارُ  ُحمَمَّ
َ
 ْبِن َبِشٍري َقاَل َكَتب

َ
ِد ْبِن َماِلٍك َعْن َسِعيِد ْبِن َعْمرٍو َعْن ِإْمسَاِعيل  َعْن َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ

َ
ِن ُموَسى َحيْىي

َ
وُن الرَِّشيُد ِإَىل َأِيب احلَْس

  ْبنِ 
ْ
 إِلَْيِه َما ِمْن َشي

َ
اُه  َجْعَفٍر ع ِعْظِين َو أَْوِجْز َقاَل َفَكَتب

َ
ُنَك ِإالَّ َو ِفيِه َمْوِعَظٌة. ٍء تـَر ِن َعِن  -٧َعيـْ

َ
ِد ْبِن احلَْس َو ِيف اخلَِْصاِل َعْن ُحمَمَّ

َ ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن َعْن َرُجلٍ 
اَن َعْن يُوُنس

َ
 ْبِن َأِيب ِعْمر

َ
 ْبِن َهاِشٍم َعْن َحيْىي

َ
اِهيم

َ
 ِعَباَدِة َأِيب َعْن َأِيب َعْبِد ا{َِّ ع َقاَل َكا الصَّفَّاِر َعْن ِإبـْر

َ
َن َأْكثـَر

 َو اِالْعِتَباُر. 
ُ
 َرِمحَُه ا{َُّ التـََّفكُّر

 السَّيَّارِّيِ َصاِحِب ُموَسى َو ال -٨َذّرٍ
َائِِر نـَْقًال ِمْن ِكَتاِب َأِيب َعْبِد ا{َِّ

 ِيف آِخِر السَّر
َ
 ِإْدرِيس

ُ
ُد ْبن َِضا ع ُحمَمَّ

ّ
ر

 اْلعِ 
َ
ْعُتُه يـَُقوُل لَْيس

 تـََعاَىل. َقاَل َمسِ
 ِيف ا{َِّ

ُ
َا اْلِعَباَدُة اْلِفْكر َياِم َو الصََّالِة َو ِإمنَّ ََة الّصِ

ِد ْبِن َخاِلٍد اْلبَـْرِقيُّ ِيف اْلَمَحاِسِن  -٩َباَدُة َكثْـر  ُحمَمَّ
ُ
َأْمحَُد ْبن

ِ َعْن َجْعَفِر ْبِن َأ4ٍَن َعنِ 
ّ
ْنيٍ اْلَكْرِخي

َ
ٌر ِمْن ِقَياِم  َعْن بـَُناِن ْبِن اْلَعبَّاِس َعْن ُحس  َساَعٍة َخيـْ

ُ
َقِل َقاَل قـُْلُت ِألَِيب َعْبِد ا{َِّ ع تـََفكُّر  الصَّيـْ

ْنيِ
َ
احلُْس

 َقالَ 
ُ
َلٍة قـُْلُت َكْيَف يـَتَـَفكَّر ٌر ِمْن ِقَياِم لَيـْ  َساَعٍة َخيـْ

ُ
ر َلٍة فـََقاَل نـََعْم َقاَل َرُسوُل ا{َِّ ص تـََفكُّ اِر َو اخلَْ لَيـْ   َميُرُّ 4ِلدَّ

َ
 4َنُوِك أَْين

َ
رِبَِة فـَيَـُقوُل أَْين

  َساِكُنوِك َما َلِك َال تـََتَكلَِّمَني 
الشَّْيُخ اْلُمِفيُد  -gَ١ُب اْسِتْحَباِب التـََّفكُِّر ِفيَما يُوِجُب اِالْعِتَباَر َو اْلَعَمَل:  -٥، ١٨٤-١٨٧ص :  ص ١١الوسائل ج :  مستدرك

ِ ْبِن َمْهزِ ِيف أََمالِيِه، َعْن َأْمحََد ْبِن حمَُ 
ّ
وٍف َعْن َعِلي

ُ
َلِيِد َعْن أَبِيِه َعِن الصَّفَّاِر َعِن اْلَعبَّاِس ْبِن َمْعر

ِن ْبِن اْلو
َ
ِد ْبِن احلَْس َ&َر َعْن َفَضاَلَة َعْن مَّ

 اْلُمْؤِمِنَني ع يـَُقوُل نـَّبِْه 4ِلتـََّفكُّ 
ُ
َ َعْن َأِيب َعْبِد ا{َِّ ع قَاَل َكاَن أَِمري

ِق ا{ََّ رَبََّك. ِإْمسَاِعيل
َبَك َو اتَّ  ←اْلَعيَّاِشيُّ  -٢ِر قـَْلَبَك َو َجاِف َعِن النـَّْوِم َجنـْ
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                                                                                                                                                                                         ←  
ٌر ِمْن ِعَباَدِة َسَنٍة [قَا  َساَعٍة َخيـْ

ُ
 أُوُلوا ِيف تـَْفِسريِِه، َعْن َأِيب اْلَعبَّاِس َعْن َأِيب َعْبِد ا{َِّ ع َقاَل تـََفكُّر

ُ
ا يـََتذَكَّر

  -٣اْألَْلباِب. َل ا{َُّ] ِإمنَّ
ُ
 ْبن

ُ
ن
َ
احلَْس

َة الصِّ 
َ
ِت اْلِعَباَدُة َكثْـر

َ
ٍد اْلَعْسَكرِّيِ ع َقاَل لَْيس ِ ْبِن ُشْعَبَة ِيف ُحتَِف اْلُعُقوِل، َعْن َأِيب ُحمَمَّ

ّ
ُة التـََّفكُِّر ِيف أَْمِر َعِلي

َ
َا اْلِعَباَدُة َكثْـر َياِم َو الصََّالِة َو ِإمنَّ

ِّ َعْن َعْبِد ا{َِّ أَبُو َعلِ  - ٤ا{َِّ. 
ِ ِيف أََمالِيِه، َعْن أَبِيِه َعِن اْلُمِفيِد َعْن َأِيب َبْكٍر اْجلَِعاِيب

ّ
 الشَّْيِخ الطُّوِسي

ُ
ِ ْبن
ّ
ِد ْبِن َعْبِد ا{َِّ ْبِن َ&ِسَني ي  ْبِن ُحمَمَّ

 ِورَاثٌَة َكرِميَ 
ُ
ِن الثَّاِلِث َعْن آ4َئِِه ع َقاَل اْلِعْلم

َ
ُة ِمْرآٌة َصاِفَيٌة. َعْن َأِيب احلَْس

َ
اٌن َو اْلِفْكر

َ
 ِحس

ٌ
َِضا، ع َأْرِوي َعِن  - ٥ٌة َو اْآلَداُب ُحَلل

ّ
ِفْقُه الر

ًة (َو َكَالُمُه ذِْكراً) َو َوِسَعُه بَـ 
َ
ُُه ِعبـْر

ُتُه َو َبَكى َعَلى َخِطيئَ اْلَعاملِِ ع أَنَُّه َقاَل طُوَىب ِلَمْن َكاَن َصْمُتُه تـََفكُّراً َو َنَظر انِِه َو يـْ
َ
 ِمْن ِلس

ُ
 النَّاس

َ
ِتِه َو َسِلم

َأَْلُت اْلَعاِملَ َعْن َذِلَك فـََقاَل َمتُرُّ 4ِْخلَرِبَِة َو 4ِ -٦َيِدِه. 
ٌر ِمْن ِعَباَدِة َسَنٍة َفس  َساَعٍة َخيـْ

ُ
 ، َو َأْرِوي ِفْكر

َ
 4َنُوِك أَْين

َ
َ&ِر اْلِقَفاِر فـَتَـُقوُل أَْين

لّدِ
 ِيف أَْمِر ا{َِّ َجلَّ وَ  ُسكَّاُنِك َما َلِك َال 

ُ
َياِم اْلِعَباَدُة التـََّفكُّر ََة الصََّالِة َو الّصِ

ِت اْلِعَباَدُة َكثْـر
َ
 ِمْرآُتَك تُرِيَك  ُتَكلِِّمَني َو لَْيس

ُ
َعَال َو َأْرِوي التـََّفكُّر

َناِتَك. 
َ
  -٧َسّيَِئاِتَك َو َحس

ُ
 ِمْصَباُح الشَّرِيَعِة، َقاَل الصَّاِدُق ع اْعَتِرب

َ
 [َأَحٌد] ِفيَها 4ٍَق ِمن

ْ
 َعَلى َأَحٍد َأْو َهل

َ
 بَِقي

ْ
نـَْيا َهل َ الدُّ

وا ِمبَا َمَضى ِمن
َها ِمبَا َمضَ   َفَكَذِلَك َما ملَْ mَِْت ِمنـْ

ِ َو اْلَعُدّوِ
ّ
ِيل
َ
ِ َو اْلَفِقِري َو اْلو

ّ
ِضيِع َو اْلَغِين

َ
 اْلَماِء 4ِْلَماءِ الشَّرِيِف َو اْلو

َ
َقاَل َرُسوُل ا{َِّ ص َكَفى  ى َأْشَبُه ِمن

ى زَادًا َو 4ِْلِعَباَدِة ُشُغًال َو 4ِ{َِّ ُمْؤِنسًا َو 4ِلْ 
َ
نـَْيا ِإالَّ 4ِْلَمْوِت َواِعظًا َو 4ِْلَعْقِل َدلِيًال َو 4ِلتـَّْقو َ الدُّ

ُقْرآِن بـََياQً َقاَل َرُسوُل ا{َِّ ص ملَْ يـَْبَق ِمن
َنٌة َو  نـَْيا َكبَـْيٍت َلُه 4َ4َِن َدَخْلُت ِمْن َبَالٌء َو ِفتـْ  اْآلَخِر َما َجنَا َمْن َجنَا ِإالَّ ِبِصْدِق اِالْلِتَجاِء َو َقاَل نُوٌح ع َوَجْدُت الدُّ

َ
ْجُت ِمن

َ
َا َو َخر

ِ
َأَحِدمه

َها َو َضيَّ  َ ِإلَيـْ
َكن

َ
ِ ا{َِّ َفَكْيَف َحاُل َمِن اْطَمَأنَّ ِفيَها َو ر

ّ
ي َناِت َو  َهَذا َحاُل جنَِ

َ
َُة ِمْرآُة احلَْس

َا َو َمزََّق ِديَنُه ِيف طََلِبَها َو اْلِفْكر
ِ
qُه ِيف ِعَماَر

َ
َع ُعُمر

َالٌع َعَلى  اْلَقْلِب َو ُفْسَحٌة لِْلَخْلِق َو ِإَصابٌَة ِيف ِإْصَالِح اْلَمَعاِد َو اطِّ
ُ
اِقِب َو اْستَـزَاَدةٌ  َكفَّارَُة السَّيَِّئاِت َو ِضَياء

َ
 َخْصَلٌة َال  اْلَعو

َ
ِيف اْلِعْلِم َو ِهي

ٌر ِمْن ِعَباَدِة َسَنٍة َو َال يـََناُل َمْنزَِلَة ال  َساَعٍة َخيـْ
ُ
ُ ِمبِْثِلَها َقاَل َرُسوُل ا{َِّ ص ِفْكر ُ بُِنوِر اْلَمْعرَِفِة َو التـَّْوِحيِد. يـُْعَبُد ا{َّ  - ٨تـََّفكُِّر ِإالَّ َمْن َخصَُّه ا{َّ

 ِيف َمَلُكوِت السََّماَواِت َو اْألَْرِض ِعَباَدُة اْلمُ اْآلِمِديُّ ِيف 
ُ
ِر، َعْن أَِمِري اْلُمْؤِمِنَني ع أَنَُّه َقاَل التـََّفكُّر

َ
 ِيف آَالِء ا{َِّ  اْلُغر

ُ
ْخِلِصَني َو َقاَل ع التـََّفكُّر

 اْلِعَباَدُة. 
َ
 ِيف تـَْفِسريِِه، َعْن أَبِي -٩نِْعم

َ
اِهيم

َ
ُ ِإبـْر

ٍد َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد َعْن َمحَّاٍد َقاَل َسأَْلُت َأ4َ َعْبِد ا{َِّ ع َعِليُّ ْبن ِه َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُحمَمَّ
 لُْقَماُن احلِْْكمَ 

َ
ُ َعزَّ َو َجلَّ فـََقاَل أََما َو ا{َِّ َما أُوِيت ََها ا{َّ

ٍب وَ َعْن لُْقَماَن َو ِحْكَمِتِه الَِّيت ذََكر
َ
َال َماٍل َو َال َأْهٍل َو َال َبْسٍط ِيف ِجْسٍم  َة ِحبَس

ّرِعاً ِيف ا{َِّ َساِكتاً ِسكِّيتاً َعِميَق النَّ 
َ
 احلَِْديَث. َو َال َمجَاٍل َو َلِكنَُّه َكاَن َرُجًال َقِوّ&ً ِيف أَْمِر ا{َِّ ُمتَـو

 اْلِفْكِر َحِديَد النَّظَِر ُمْستَـْغٍن 4ِْلِعَربِ
َ
َظِر َطوِيل

َاِر، نـَْقًال ِمْن ِكَتاِب اْلَمَحاِسِن َعْن َأِيب َعْبِد ا{َِّ َعْن  -١٠
ِ ِيف ِمْشَكاِة اْألَنـْو

ّ
ُ َمْرَميَ ع ِسْبُط الشَّْيِخ الطَّْربِِسي

ى اْبن
َ
أَبِيِه ع َقاَل َقاَل ِعيس

ُه ِعَرباً َو َكَالُمُه ذِْكراً َو َبكَ 
ُ
انِِه. طُوَىب ِلَمْن َكاَن َصْمُتُه ِفْكراً َو َنظَر

َ
 ِمْن َيِدِه َو ِلس

ُ
 النَّاس

َ
َو َعْن َأِيب َعْبِد ا{َِّ ع  - ١١ى َعَلى َخِطيَئِتِه َو َسِلم

 َيْدُعو ِإَىل اْلِربِّ َو اْلَعَمِل 
َ
َ آَدَم ِإنَّ التـََّفكُّر

 اْلُمْؤِمِنَني ع ِيف َكَالٍم َلُه َ& اْبن
ُ
 َو َعْنُه ع قَاَقاَل َقاَل أَِمري

َ
َل ِيف َكَالٍم َلُه َو ُكلُّ ُسُكوٍت ِبِه اْخلَبَـر

 َغْفَلٌة. 
َ
َ ِفيِه ِفْكٌر فـَُهو

َ َوْحَدُه َفَكاَن َميُرُّ ِبِه َمْوَالُه فَـ  -١٢لَْيس
 اْجلُُلوس

ُ
يَـُقوُل َ& لُْقَماُن إِنََّك الشَّْيُخ َورَّاٌم ِيف تـَْنِبيِه اْخلَاِطِر، َو َكاَن لُْقَماُن ُيِطيل

 َوحْ 
َ
ِة َو طُولَ ُتِدُمي اْجلُُلوس

َ
 لِْلِفْكر

ُ
ْحَدِة أَفْـَهم

َ
َ َلَك فـَيَـُقوُل ُلْقَماُن ِإنَّ ُطوَل اْلو

 َعَلى [َطرِيقِ َدَك فـََلْو َجَلْسَت َمَع النَّاِس َكاَن آَنس
ٌ
ِة َدلِيل

َ
]   اْلِفْكر

اِئِد، َعْن أَِمِري اْلُمؤْ  -١٣اْجلَنَِّة. 
َ
َاُجِكيُّ ِيف َكْنِز اْلَفو

 أَبُو اْلَفْتِح اْلَكر
َ
ُة ِمْرآٌة َصاِفَيٌة َو اِالْعِتَباُر ُمْنِذٌر Qَِصٌح َمْن تـََفكَّر

َ
ِمِنَني ع أَنَُّه َقاَل اْلِفْكر

 
َ
 [ِمن

َ
 اْعتَـَزَل َو َمِن اْعتَـَزَل َسِلم

َ
 َو َمِن اْعتَـبَـر

َ
  ] اْلُعْجِب.  اْعتَـبَـر

ٍ َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ِسَناٍن َعْن  [الكايف] َعِن اْلِعدَِّة َعنِ  -٢٣: ٢٨٩ -٢٩٤ص :  ص ٦٦حباراألنوار ج :  
ّ
ِد ْبِن َعِلي ِ َعْن ُحمَمَّ

ّ
اْلبَـْرِقي
ََف ا{ََّ َو َعظََّمُه َمَنَع َفاهُ 

َى النـَّْهرِيرِّيِ َعْن َأِيب َعْبِد ا{َِّ ع َقاَل َقاَل َرُسوُل ا{َِّ ص َمْن َعر
 الطََّعاِم َو َعَفى نَـ ِعيس

َ
 اْلَكَالِم َو َبْطَنُه ِمن

َ
هُ  ِمن

َ
ْفس

ُ ا{َِّ َقاَل ِإنَّ 
َياِم َو اْلِقَياِم َقاُلوا 4َzِئَِنا َو أُمََّهاتَِنا َ& َرُسوَل ا{َِّ َهُؤَالِء َأْولَِياء ُهْم  4ِلّصِ

ُ
وا َفَكاَن َنَظر

ُ
َ ا{َِّ َسَكُتوا َفَكاَن ُسُكوتـُُهْم ذِْكراً َو َنَظر

َأْولَِياء
ًة َو َنطَُقوا َفَكاَن ُنْطقُ 

َ
ر َ ا{َُّ َعَلْيِهمْ ِعبـْ

َكًة َلْو َال اْآلَجاُل الَِّيت َقْد َكَتب
َ
 ملَْ تَِقرَّ َأْرَواُحُهْم ِيف ُهْم ِحْكَمًة َو َمَشْوا َفَكاَن َمْشيـُُهْم بـَْنيَ النَّاِس بـَر

اِب. [األمايل للصدوق] َعِن اْبِن إِ 
َ
 اْلَعَذاِب َو َشْوقاً ِإَىل الثـَّو

َ
اِدِهْم َخْوفاً ِمن

َ
ِ َأْجس

ّ
ٍ اْلُكوِيف

ّ
ِد ْبِن َعِلي ِ َعْن ُحمَمَّ

ّ
َ َعْن أَبِيِه َعْن َأْمحََد اْلبَـْرِقي

ْدرِيس
ِتِريّيِ َعْنُه ع ِمثْـَلُه ِإالَّ أَنَُّه ِفيِه َهَكَذا َفَكاَن ُسُكوتـُُهْم 

َ
ى النـَّْهر

َ
ِد ْبِن ِسَناٍن َعْن ِعيس ذِْكراً. [األمايل ِفْكرًا َو َتَكلَُّموا َفَكاَن َكَالُمُهْم َعْن ُحمَمَّ

للصدوق] عن ماجيلويه عن عمه عن الكويف عن حممد بن سنان مثله بيان قال النجاشي عيسى بن أعني اجلريري األسدي موىل كويف 
ثقة و عده من أصحاب الصادق ع فما يف ا}الس أظهر سندا و متنا لكن يف أكثر نسخ ا}الس النهرتريي 4لتاء كما يف بعض نسخ 
← 
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يف بعضها النهربريي 4لباء املوحدة و يف بعضها النهري و األخري كأنه نسبة إىل النهروان و مل أجد األولني يف اللغة و قال الكايف و 

اجلريري بضم اجليم و الراءين املهملتني منسوب إىل جرير بن عباد بضم العني و ختفيف  الشيخ البهائي قدس سره يف حاشية األربعني
ء الواحد إذا  ل الشيخ املتقدم رمحه هللا قال بعض األعالم أكثر ما تطلق املعرفة على األخري من اإلدراكني للشيالباء. من عرف هللا قا

ختلل بينهما عدم #ن أدركه أوال مث ذهل عنه مث أدركه +نيا فظهر له أنه هو الذي كان قد أدركه أوال و من هاهنا مسي أهل احلقيقة 
ح قبل األبدان كما ورد يف احلديث و هي كانت مطلعة على بعض اإلشراقات الشهودية مقرة ملبدعها #صحاب العرفان ألن خلق األروا 

لكنها إللفها 4ألبدان الظلمانية و انغمارها يف الغواشي اهليوالنية ذهلت عن موالها   سبحانه َأ َلْسُت ِبَرّبُِكْم قاُلوا بَلى4لربوبية كما قال 
من أسر دار الغرور و ترقت 4}اهدة عن االلتفات إىل عامل الزور جتدد عهدها القدمي الذي كاد أن  و مبدعها فإذا ختلصت 4لر&ضة

يندرس بتمادي األعصار و الدهور و حصل هلا اإلدراك مرة +نية و هي املعرفة اليت هي نور على نور. من الكالم أي من فضوله و كذا 
ة و حيتمل أن يكون كناية عن الصوم و عفى كذا يف بعض النسخ 4لفاء أي جعلها الطعام فإن اإلكثار منه يورث الثقل عن العباد

صافية خالصة أو جعلها مندرسة ذليلة خاضعة أو وفر كماالqا قال يف النهاية أصل العفو احملو و الطمس و عفت الريح األثر حمته و 
ء كثر و زاد يقال أعفيته و عفيته و   تطمسها و عفا الشيطمسته و منه حديث أم سلمة ال تعف سبيال كان رسول هللا ص حلبها أي ال

ء صفا و خلص انتهى و أقول ميكن أن حيملها بعضهم على الفناء يف هللا 4صطالحهم و  ء درس و مل يبق له أثر و عفا الشي عفا الشي
أتعب و العناء 4لفتح و املد النصب. 4zئنا  األظهر ما يف ا}الس و غريه و أكثر نسخ الكتاب عنا 4لعني املهملة و النون املشددة أي

و أمهاتنا قال الشيخ البهائي رمحه هللا هذه الباء يسميها بعض النحاة 4ء التفدية و فعلها حمذوف غالبا و التقدير نفديك 4zئنا و 
ُتْم تـَْعَمُلونَ اْدُخُلوا اْجلَنَّ أمهاتنا و هي يف احلقيقة 4ء العوض حنو خذ هذا 2ذا و عد منه قوله تعاىل  . هؤالء أولياء هللا فهو َة ِمبا ُكنـْ

استفهام حمذوف األداة و ميكن أن يكون خربا قصد به الزم احلكم و التأكيد يف قوله إن أولياء هللا إخل لكون اخلرب ملقى إىل السائل 
هللا ردا لقوهلم هؤالء أولياء هللا أي أولياء هللا املرتدد على األول و لكون املخاطب حاكما خبالفه على الثاين أن جعل قوله ص إن أولياء 

أQس أخر صفاqم فوق هذه الصفات و إن جعل تصديقا لقوهلم و وصفا لألولياء بصفات أخرى ز&دة على صفاqم الثالث السابقة 
ن كمال الرغبة و وفور فالتأكيد لكون اخلرب ملقى إىل اخللص الراسخني يف اإلميان فهو رائج عندهم متقبل لديهم صادر عنه ص ع

َو ِإذا َلُقوا الَِّذيَن النشاط ألنه يف وصف أولياء هللا #عظم الصفات فكأنه مظنة التأكيد كما ذكره صاحب الكشاف عند قوله تعاىل 
عمائه و غرائب فكان سكوqم ذكرا أي عند سكوqم قلو2م مشغولة بذكر هللا و تذكر صفاته الكمالية و آالئه و ن آَمُنوا قاُلوا آَمنَّا

صنعه و حكمته و يف رواية ا}الس كما أشرQ إليه فكان سكوqم فكرا. و قال الشيخ البهائي رمحه هللا أطلق على سكوqم الفكر لكونه 
الزما له غري منفك عنه و كذا إطالق العربة على نظرهم و احلكمة على نطقهم و الربكة على مشيهم و جعل ص كالمهم ذكرا مث جعله 

مة إشعارا #نه ال خيرج عن هذين فاألول يف اخللوة و الثاين بني الناس و لك إبقاء النطق على معناه املصدري أي إن مبا نطقوا به حك
مبين على حكمة و مصلحة. فكان مشيهم بني الناس بركة ألن قصدهم قضاء حوائج الناس و هدايتهم و طلب املنافع هلم و دفع 

سبب لنزول الرمحة عليهم و دفع البال& عنهم مل تقر أرواحهم يف ا}الس مل تستقر. خوفا من العذاب و املضار عنهم مع أن وجودهم 
شوقا إىل الثواب فيه إشارة إىل تساوي اخلوف و الرجاء فيهم و كو0ما معا يف الغاية القصوى و الدرجة العليا كما مضت األخبار فيه. 

فارقة أرواحهم أوكار أبدا0م و طريا0ا إىل عامل القدس و حمل اإلنس و درجات اجلنان و مث اعلم أن كون الشوق إىل الثواب سببا مل
نعيمها ظاهر و أما اخلوف من العقاب إما لشدة الدهشة و استيالء اخلوف عليهم كما فعل 2مام لعدهم أنفسهم من املقصرين أو 

ستويل الشهوات عليهم فيستحقوا بذلك العذاب فلذا يستعجلون يف يريدون اللحوق مبنازهلم العالية حذرا من أن تتبدل أحواهلم و ت
بقدر  الذهاب إىل اآلخرة. مث قال الشيخ املتقدم رفع هللا درجته املراد مبعرفة هللا تعاىل االطالع على نعوته و صفاته اجلاللية و اجلمالية

يه للمالئكة املقربني و األنبياء املرسلني فضال عن غريهم و  الطاقة البشرية و أما االطالع على حقيقة الذات املقدسة فمما ال مطمع ف
كفى يف ذلك قول سيد البشر ما عرفناك حق معرفتك و يف احلديث أن هللا احتجب عن العقول كما احتجب عن األبصار و إن املأل 
← 
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 که ییزهایچ آن .گرددیم داریپد انسان وجود در مکاشفات افتی دست تمرکز به فکر کهیهنگام
 شده دییتأ امالًک امروز یروانشناس در رکف قدرت شود. می دهید شدینم دهید و كدر حال به تا

 درمان و یبدن و یذهن يقدرتها شیافزا در را رکف زکتمر اثرات 140زمیپنوتیه و 139زمیتیمن. است
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سة بل أحث الرتاب يف فيه فقد ضل و غوى األعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم فال تلتفت إىل من يزعم أنه قد وصل إىل كنه احلقيقة املقد

و كذب و افرتى فإن األمر أرفع و أظهر من أن يتلوث خبواطر البشر و كلما تصوره العامل الراسخ فهو عن حرم الكرب&ء بفراسخ و 
  أقصى ما وصل إليه الفكر العميق فهو غاية مبلغه من التدقيق و ما أحسن ما قال. 

  ستیت فهم تو است اهللا نیست         غایر از او ره نیش تو غیآنچه پ
بل الصفات اليت نثبتها له سبحانه إمنا هي على حسب أوهامنا و قدر أفهامنا فإQ نعتقد اتصافه #شرف طريف النقيض 4لنظر إىل عقولنا 

حيث  ع إشارة إىل هذا املعىنالقاصرة و هو تعاىل أرفع و أجل من مجيع ما نصفه به. و يف كالم اإلمام أيب جعفر حممد بن علي الباقر 
قال كلما ميزمتوه #وهامكم يف أدق معانيه خملوق مصنوع مثلكم مردود إليكم و لعل النمل الصغار تتوهم أن 2 تعاىل ز4نيتني فإن ذلك  

وات هللا عليه و كماهلا و يتوهم أن عدمها نقصان ملن ال يتصف 2ما و هذا حال العقالء فيما يصفون هللا تعاىل به انتهى كالمه صل
سالمه. قال بعض احملققني هذا كالم دقيق رشيق أنيق صدر من مصدر التحقيق و مورد التدقيق و السر يف ذلك أن التكليف إمنا 
يتوقف على معرفة هللا تعاىل حبسب الوسع و الطاقة و إمنا كلفوا أن يعرفوه 4لصفات اليت ألفوها و شاهدوها فيهم مع سلب النقائص 

عن انتسا2ا إليهم و ملا كان اإلنسان واجبا بغريه عاملا قادرا مريدا حيا متكلما مسيعا بصريا كلف #ن يعتقد تلك الصفات يف  الناشية
حقه تعاىل مع سلب النقائص الناشية عن انتسا2ا إىل اإلنسان #ن يعتقد أنه تعاىل واجب لذاته ال بغريه عامل جبميع املعلومات قادر 

ات و هكذا يف سائر الصفات و مل يكلف 4عتقاد صفة له تعاىل ال يوجد فيه مثاهلا و مناسبها بوجه و لو كلف به ملا على مجيع املمكن
أمكنه تعقله 4حلقيقة و هذا أحد معاين قوله ع من عرف نفسه فقد عرف ربه انتهى كالمه. مث قال قدس سره قد اشتمل هذا احلديث 

األولياء الكاملني فأوهلا الصمت و حفظ اللسان الذي هو 4ب النجاة و +نيها اجلوع و هو على املهم من مسات العارفني و صفات 
 مفتاح اخلريات و +لثها إتعاب النفس يف العبادة بصيام النهار و قيام الليل و هذه الصفة رمبا توهم بعض الناس استغناء العارف عنها و

استغىن عنها أحد الستغىن عنها سيد املرسلني و أشرف الواصلني و قد كان ع عدم حاجته إليها بعد الوصول و هو وهم 4طل إذ لو 
يقوم يف الصالة إىل أن ورمت قدماه و كان أمري املؤمنني علي ع الذي إليه ينتهي سلسلة أهل العرفان يصلي كل ليلة ألف ركعة و 

نة مشهور. و رابعها الفكر و يف احلديث تفكر ساعة خري هكذا شأن مجيع األولياء و العارفني كما هو يف التواريخ مسطور و على األلس
من عبادة ستني سنة قال بعض األكابر إمنا كان الفكر أفضل ألنه عمل القلب و هو أفضل من اجلوارح فعمله أشرف من عملها أ ال 

رف من الوسيلة. و خامسها الذكر و املراد فجعل الصالة وسيلة إىل ذكر القلب و املقصود أش َأِقِم الصَّالَة ِلذِْكِريترى إىل قوله تعاىل 
به الذكر اللساين و قد اختاروا له كلمة التوحيد الختصاصها مبزا& ليس هذا حمل ذكرها. و سادسها نظر االعتبار كما قال سبحانه 

صالح النشأة األخرى من العلوم و . و سابعها النطق 4حلكمة و املراد 2ا ما تضمن صالح النشأتني أو فَاْعَتِربُوا } ُأوِيل اْألَْبصارِ 
ء. و +منها وصول بركتهم إىل الناس و 7سعها و عاشرها  املعارف أما ما تضمن صالح احلال يف الدنيا فقط فليس من احلكمة يف شي

  اف 2ا مبنه و كرمه اخلوف و الرجاء و هذه الصفات العشر إذا اعتربqا وجدqا أمهات صفات السائرين إىل هللا تعاىل يسر هللا لنا االتص
ا «عن أيب العباس عن أيب عبد هللا ع قال تفكر ساعة خري من عبادة سنة، قال هللا  -٢٦: ٢٠٨ص :  ٢تفسريالعياشي ج :   ِإمنَّ

 » يـََتذَكَُّر ُأوُلوا اْألَْلبابِ 
139 Magnetism 
140 Hypnotism 
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 معالجۀ و 141یاتالپسک خواب از یشینما يهااستفاده هک آنجا تا. است نموده اثبات هایماریب
 اگرچه هستند معمول امالًک زمیپنوتیه قیطر از...  و درد بدون مانیزا و 142یکستریه يهایماریب

    .ستین شوفکم آن یعلم يهاعلّت هنوز

  علم و عقل

 سلطۀ مقدمات یعبارت به و است عقل به انسان وجود عالم اریاخت و اراده لیتحو مقدمۀ رکف زکتمر
 صنع نیا که است کل عقل مشابه انسان وجود در که عقل چون و. افتاد خواهد اتّفاق وجود بر عقل
 رموز رب احاطه به انسان وجود در عقل سلطنت لذا داده قرار انسان در را آن ۀنمون و دهیفرآ را یهست

َو اتـَُّقوا اoََّ َو يـَُعلُِّمُكُم  :دیفرمایم قرآن که همانگونه .دیآیم بدست هرا نیا از علم و انجامدیم جهان
 َُّoسازنده کهبهتر، چه آن از یعنی .داموزیب علم شما به خداوند تا دیریگ شیپ تقوا شما یعنی 143 ا 

ش یتقوا پ: «هین آیشرح همدر  .دهد علم میتعل يفرد به است معلوم ساختن علم به عالم که معلوم
ا در ید از خدا در ضرر زدن یبترسَو اتـَُّقوا اoََّ « 144اند:فرموده» اموزد.ید تا خداوند به شما علم بیریگ

را  واون یست امثال این نکآموزد. ممیو خداوند به شما علم م اoَُّ َو يـَُعلُِّمُكُم خدا.  یهمۀ اوامر و نواه
عطف از آن  یه معنکنیا از باب ایه وجود ندارد، یالم معطوف علکم، چون در یعطف قرار بده واو

گرفت چون مضارع بعد از آن منصوب نشده، لذا آن را شود  میز نین َمعَ  یاراده نشده است، و به معن
، با رفع ال ;كل الّسمك و تشرب الّلنبو مانند  لنبّني لكم و نقّر يف االرحاماند مانند قرار دادهناف یاست واو

ث یه از حکست یث ارتباط لفظ به سابق آن نیناف از حیو مقصود از قراردادن آن جهت است تشرب
ل  یاز قبل خود منقطع است پس معن یمعن ن یاز جمع ب یبر نه ال ;كل الّسمك و تشرب اّللنبدر مثَ

 ین معنیمرفوع باشد، و خواه منصوب، و ا تشربر با هم است، خواه یدن شیو نوش یخوردن ماه
اگر بعد از آن مرفوع شود  میبعد آن مقدر ن یباشد ول مع یبه معن واوه کنیمگر اشود  میاستفاده ن

ن یرا ایز هست، زیه نین آیدر ا واون مثال یو هم شود. میر گرفته یه در حالت رفع تقدکباشد چنان
ا گفته ی  اتـَُّقوا اoََّ َو يـَُعلُِّمُكُم اoَُّ  ه گفته شود:کنیند، اعم از اکیان میعلم بر تقوا را ب یشیعبارت پ

ت یت غایاست، به گونۀ مع یت و همراهیمع ید معنیمف واوا رفع. پس یبا نصب  َو يـَُعلُِّمُكُم اoَُّ شود: 
                                                                                                                                                                                        
141 Catalepsy 
142 Hysteria 

 سوره بقره. 282ه یآ 143
 . 164 – 165مقامات العباده جلد سوم صص  یان السعاده فیب 144
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از آن شود  میمنصوب  مع یبه معن واوه در کست چنانیآن منصوب نت. و چون مابعد یبا مورد غا
ه بر مضارع مرفوع داخل کاست  ین مورد مانند حتّیناف است. در واقع ایاست يبرا واوجهت گفتند 

ه در آنجا با ماقبلش مرتبط است. کنیناف است با ایاست يبرا یه حتّکشود  میه در آنجا گفته کشود 
 يه معدن جهل است و رو آوردن به سوکردن به نفس است کع مراتبش پشت یبا جم يو چون تقو
 يه در قول خداکاد آن است چنانیمستلزم علم و ازد يباشد، لذا تقویه باب علم مکعقل است 

ص) قرار یشما فرقان (قدرت فرق و تشخ يد خداوند برایخدا را داشته باش ياگر تقوا«است:  یتعال
 يها) را برایه از خدا بترسد خداوند راه نجات (از گرفتارک یسک: «یعالت يا قول خدای 145».دهدیم

  »146».دهدیم يبرد روزیه گمان نمک ید، و او را از جائیگشایاو م

 در و است مطرح دیحتو در هنوز ثیثلت نیا و است معلوم و عالم و علم داحاتّ يبعد مرحله در
 هیآ از که يریتفس به مبحث، نیا یبررس جهت در. رسدیم احدیت بهواحدیت  ثیتثل از وحدت

 بَِعْبِدِه لَْيالً   ُسْبحاَن الَّذي َأْسرى«: 148میینمایم اکتفا مناًیت اندفرموده 147لیاسرائیبن سوره اول فهیشر
از  ِمَن اْلَمْسِجِد اْحلَراِم ِإَىل اْلَمْسِجِد اْألَْقَصىاش را در شبی بعض شب بنده سبحان است کسی که

ه در آسمان چهارم ک یا به مسجداالقصیت المقدس است یه در بکمسجداالقصی  مسجدالحرام به
مظهر آن است و او ملکوت آن  یر داد که مسجداالقصیباشد و مسمی به بیت المعمور است س یم

معنا  یکبه  »یاالسر «و  »یالّسر «باشد. و  یه مسجد الحرام مظهر او و ملکوت او مکاست همانطور 
 يد، و متعدکیا تأید است یبعد آن از باب تجر »ليل«ر کن ذیر در شب است، بنابرایاست و آن س

ْكنا َحْوَلُه  ست.ین »مهزه«و  »gء«ه به یل جمع بین تعدیاست و از قب »gء«له یگشتن فقط به وس
َ
الَّذي gر

ه هر دو به سبب کشام و مصر است  سه حول بیت المقدکرا یم، زیدیگردان كه حول آن را مبارک
ت المعمور در آسمان یات در حول بکثرت برکر بالد ممتازند، ینعمت از هر جنس از سا یفراوان

خدا  ه اشاره به معراج رسولیه آکبدان : یق معراج جسمانیتحق گردد. یم نجا معلومیچهارم از ا
ا اتّفاق آنها بر وقوع آن باست  دهیه دکآنچه  و ر او (ص)یت آن و سیفکیاخبار در  و کند(ص) می

                                                                                                                                                                                        
َ َجيَْعْل َلُكْم فـُْرقاOً  ،29ۀ یسورة انفال، آ 145 َّoأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَتَُّقوا ا { .  
َ َجيَْعْل َلُه َخمَْرجاً َو يـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال َحيَْتِسُب. ،2-3ات یسورة طالق آ 146 َّoَو َمْن يـَتَِّق ا 
ْكنا َحْوَلُه ِلُنرِيَُه ِمْن   ُسْبحاَن الَّذي َأْسرى .1ه یسورة اسراء، آ 147

َ
بَِعْبِدِه َلْيًال ِمَن اْلَمْسِجِد اْحلَراِم ِإَىل اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى الَّذي gر

 .آ}تِنا ِإنَُّه ُهَو السَّميُع اْلَبصري
 .221- 231، صص 8مقامات العباده، ترجمه، جلد  یان السعاده فی، بيگناباد یدختیحضرت حاج مالسلطانمحمد ب 148
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ا با ی یعیبدن طب ه باک نیز اختالف است در این و باشد. یاز معجزات او (ص) م و آن مختلف است
 یوتکتواند در اجسام مل ینم کیفالسفه به دلیل اینکه جسم مل. است افتهیا روح او تحقّق ی یبدن مثال

 یر معراج با بدن جسمانکمحال است منه کگردد  یام در آسمانها الزم میخرق و التو داخل شود 
ه وجه صحت کنیبوده بدون ا یعیگویند با بدن طبرو ظاهر اخبار میین پیمتشرّع یول هستند، یعیطب

 کرد مو بزودي آن را تحقیق خواهی .نند؛ علیرغم قوت برهان فالسفه بر امتناع آنکآن را تبیین 
ه ک ين زمان بوده به نحویوتاهترککه روایت شده در ه همانگونه کاند  گرفتهراد یا . وانشااهللا تعالی

ن نشده بود و آب آفتابه کدرب هنوز سا ۀت حلقکبوده و حر یبستر او هنوز باق یبعد رجوع او گرم
ده یدر معراجش ده که آنچه کاست  ین در حالیخته بود؛ و اینر خت کامالًین عروج او ریه در حک

ست ین نکمم یزمان طوالن یکجز در و مخاطبات و واقع شده از نمازها  ما حکایت فرموده يو برا
او را  )ع( ید علیام قرب رسقاو (ص) به م یه وقتکاست  ال شدهکز اشین و .پس وفق ممکن نیست
ت کرد و در غذا با او مشارکه السالم دستش را از پشت حجاب دراز یعل یمخاطب قرار داد و عل

از ) ع( یه علک نیند بر اک یها داللت م نیاو (ص) راه را بست و همه ار ین سیدر ح )ع( ینمود و عل
و  املتر باشد!کتواند از متبوع  یتابع نم است و ه او تابع او (ص) بودهکنیاملتر باشد با اکاو (ص) 

از ین ذکر شده باقی نماند يالهاکر اشیو سا یعیدر وقوع آن با بدن طب کیه شک يبه نحو نیق ایتحق
با آسمانهایش  ه از آن به عالم طبعکن عالم محسوس یم: عالم تنها در اییگو یم هکدارد  يا مقدمه هب

ن عالم طبع و عالم یه آن بکه فوق آن برزخ است کباشد، بل یشود منحصر نم یر میتعب در زمینش
ه بخواهد کومت دارد و در آن از زنده کردن و میراندن هرگونه کبر عالم طبع ح مثال است و آن

رمحسوس یتور و غسسازد، محسوس را میم مجاد و موجود را معدومیند، و معدوم را اک یتصرّف م
داخل شدن در آتش و و بر آب و هوا راه رفتن،  االرض، یط ند وکیمبه صورت محسوس ظاهر را 

ه در اخبار وارد شده: کزمان، همچنان یو از آن است ط قلب ماهیات از آن است.ماندن، و و سالم 
ن مردان زن یب فرمود: سگ شو پس سگ شد، و بر دیگري فرمود تو ی(ع) به منافق امام معصوم که

رفت  ينهر يرد، سپس به سوکار ک(ع) ان ات را نزد معصومیقلب ماه يگریو د پس زن شد. ،یهست
د در ید یه خارج شد خود را زنکآب فرو رفت پس از آب  ند، پس داخل آب شد و درکتا غسل 

نمود  يدارخانه یرد، مدتکد و ازدواج یپس داخل روستا گرد ناشناس، يا هیقر یکنزد ایساحل در
 فرو رفت در آبو ه براي غسل در بحر خارج و داخل آب شد کنیتا ا از او متولّد شد، یو فرزندان

ه گذاشته ک یبه همان وضعه کد یرا دش یو مرد بود و لباسهارون آمد یبپس از ساحل نهر معهود 
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 . واش داخل شد و اهل او به دلیل کوتاهی زمان متوجه غیبت او نشدند مانده است و به خانهبود 
ن است وقوع کط زمان است که ممساست و این از قبیل ب ده شدهیز دیصدق ن ن بایامثال این از تابع

عت جماو خبر داد  و ن اتّفاق افتاد،یچن یزن ياست برا ه نقل شدهکباشد. همچنان کآن در عالم مل
ساعت هم  یکه او از شهر خودش به قدر کنیبا ا دو فرزندان او را از شهر دور آوردن ر شدندکمن
 ن است وقوع آن درکبدون تصرف در زمان که مم ل بسط در دهر باشد،یا از قبی .رده بودکبت نیغ
و فوق آن عالم نفوس  ه تصرّف در برزخ و طبع دارد،کو فوق برزخ عالم مثال است  وت باشد.کمل
ه از آن به کارواح است  شود و فوق آن یر میتعب مدبرات امر» املدبّرات امراً «ه از آن به که است یلّک
ر یباب طلسمات تعبرا ن به ارباب انواع وییشود و در لسان اشراق یر میتعب 149»َو الصَّافَّاِت َصفFا«
و فوق آن  یرسکشود، و فوق آن  یر میتعب »نیمقرّب«ه از آن به کشود، و فوق آن عقول است  یم

نه واجب هستند  ان قرار دارند،کام ن وجوب ویو آن دو ب متعال است، کر ملیه سرک عرش است،
ومت بر کاحاطه و تصرّف و حآن عوالم از  یکو هر . وجوب تحتان و که فوق امکن بلکنه مم و

ون خودش غالب شود مادون خود را از آن عوالم بر ماد یکیپس هرگاه  ع مادون خود دارند.یجم
از آن عوالم  يه انسان مختصرکپس بدان. رودم خودش از او میکدهد وح یقرار م م خودکتحت ح

 یومت دارد و فرقکبر مادون خود ح يباالتر ۀاست و هر مرتب یآن عوالم مراتب ءاست و بر او بازا
ن مراتب از نفس مجرده در یکن ایولم ینک یومت نفس بر بدن و قوا مشاهده مکچنانچه در ح ندارد،

ت یاست در نهاف یضععالم نفوس  ءبالفعل نیست به طوري که بازا اکثر مردم بالقوه است، و
بل او قرار داده برایش ه خداوند در جِکه تصرّف در بدنش بیش از آن مقدار ک يضعف، به نحو

ت برسد، همانند یاتب به فعلاز آن مر یر بدن خودش. پس هرگاه بعضیممکن نیست تا چه رسد بر غ
توانند  یم(ع) ه یلّکت ی(ص) و صاحبان والء ایخاتم االنبهمانند  نآ ۀا همی(ع)، ء ایاول و ءایشتر انبیب

) ع(ء ایو اول ءایه از انبکعالم، همچنان ير اجزایدر سا نند وکشان هر طور بخواهند تصرّف یدر بدنها
 ،راندن زندهیو م ردن مردهک زندهو  ،داخل شدن در آتشراه رفتن بر آب و هوا،  ان و زمان،کم یط
 رکتوان من یتوا تر اخبار نمو ه به دلیل کثرت آنها ک يت شده به حدینها روایر ایو غ تایقلب ماهو 

به  یعیو اما تصرّف در بدن طب غیرمتواتره هستند.آنها  کت کت تمام آنها در مجموع شد اگرچه
ان و فوق عالم عقول و کشود و در عالم عرش داخل گردد فوق امان خارج کم امکه از حک ينحو
در معراج  (ص) خدا از رسول لیئاست: که جبر ت شدهیه رواکهمانطور  ن است.یمقرّب ۀیکمال

                                                                                                                                                                                        
 .1ه یسورة صافات، آ 149
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سوختم با  یآمدم م یسر انگشت جلو م یک ةاگر به انداز لو دنوت امنلة الحرتقت عقب ماند و گفت:
ت است، یلّ در رسالت و نبوت و والکن است. پس آن از خواص خاتم یه او از عالم عقول مقرّبکنیا

نه  مرسل، و یبا او ندارد، نه نب یتکان شریا س درکچ یه هک(ص) است  ما امبریو آن از خواص پ
ت مخصوصه را از خواص او (ص) قرار یفکی با یه معراج جسمانکا و براي این است یخاتم اول

ست یست و میسر نین فوق آن متصور نکه از ممکاست  يت امریفکی چون معراج با این اند. داده
س و در کهر  يبرا ین غلبه به آسانیند، واکان بر بدن طبیعی غلبه که عالم فوق امک یمگر در وقت

 یبعضبر ه ک ی(ص) فقط دو مرتبه بود، در حال ینب يه معراج براکاند  ست. لذا گفتهیهر زمان میسر ن
و معراج به روح  نم.ک یه فرموده: من در هر شب هفتاد مرتبه عروج مک از عرفا نسبت داده شده

ه نماز معراج مؤمن است. که وارد شده کدهد، بل یم ياز مرتاضان رو یلیخ يه براکاست  يامر
تی، تا ببر پا نیاش و عبا بردوش و نعلیعیم: او (ص) به بدن طبییگو ین مقرّر گشت میه اکحال 

ه فوق کعرش  هاز آن ب وت و از آن به جبروت وکها، و از آن به مل المقدس و از آن به آسمان
ان بود و ک(ص) عقب ماند، چون از عالم ام از او )ع( لیئر جبرین سیان است عروج نمود و در اکام

کنند ه از آن تجاوز نمیکدارند  یاز مالیکه مقام معلوم یکمافوق امکان نداشت، چه هر  بر یراه
خرق آسمانها هم و  و آن معراج مگر دوبار براي او نبوده چنانچه که در اخبار است .بر خالف انسان

در عروج  ستین یشگفت از بدن او به دلیل غلبه ملکوت و کم ملکارتفاع ح د به علّتیآ یالزم نم
 اون یه عک یان در حالکم امکه حکبل کم ملکوت و جبروت، چون حکمل يبه سو یعیبدن طب

ل بسط ین از قبآرا یست زیب نیع او در معراج عجیثرت وقاکو  بوده است از او ساقط شده بود یباق
 يـَْومًا ِعْنَد رَّبَِك َكأَْلِف َسَنٍة ِممَّا تـَُعدُّونَ «فرمود:  یتعال يه خداکزمان. چنان رصدهر است با ق

و  150»َو ِإنَّ
 كاَن ِمْقدارُُه أَْلَف سَ   يف«ز فرموده: ین

ٍ
 یکقدر  زاءساعت از دهر در ا یکن یبنابر ا 151»َنٍة ِممَّا تـَُعدُّونيـَْوم

شود، و سخن گفتن  یا همانند پنجاه هزار ساعت میشود؛  یزمان هزار ساعت از زمان مساعت از 
 یعیاست نه به بدن طب (ع) یعل يبه سبب مقام علو حجابردن او از پشت کو دست دراز  )ع( یعل

(ع)  یدر آن عل انجام شده، از خواص او (ص) است و یعیبا بدن طب هکن یلت معراج بر ایفضو  وا
ن یاز او  ،الت مذکور استفصاست، و اخبار معراج و کیفیت آن و وقایع آن در م ردهکت نکشر

(ع) از  یر موسیاهللا بود، و س ءر او الی اهللا به اسرای(ع) چون س یص) بر موس( ما امبریلت پیه فضیآ
                                                                                                                                                                                        

 .47ه یسورة حج، آ 150
 .5ه یسورة سجده، آ 151
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 ت در نبی مایؤلت او و حصر رسئد بعد از میأبت از او به صورت تیؤنفی رجانب خودش بود و 
دن متحقّق شده بود یدن و دیقت شنیبه حق (ص) محمد یعنی شود. میلت او ظاهر سئ(ص) بدون م

ابد مگر یبصر او و این تحقق نمی نبود مگر يچ بصرینبود مگر سمع او و ه یچ سمعیه هک يبه نحو
ه کقت اسما و صفات یو بصر و این تحقق نیست مگر با تحقّق به حق با تحقق به حقیقت سمع

عنی به او این ی م،یانیاتمان بر او بنمایتا از آ »لُِنرِيَُه ِمْن آ}تِنا و« نمود. ینفع  یاز موس را آنها ةمشاهد
حقق شد و به حالتی رسید که هیچ سمع و بصري متآنها دات را نشان دادیم و آنها را دید پس بیآ

ِإنَُّه ُهَو «ه در حقّش گفته شود:کد یرس یبصرش بوده باشد پس به حالت ه او سمع وکنینبود مگر ا
ال از حال او ؤجواب است براي س ،همانا سمیع و بصیر است :قول اوآن، پس بنابر  »السَّميُع اْلَبصريُ 

د: بر یه فرماکاز دیدن چگونه بود؟  ه حال او بعدکه گفته شده باشد کا یگو .بعد از دیدن (ص)
ق شد. یآ را به خدا  »انّه«ر ین ضمیا حال بر این معنی مفیده است و مفسریات، اسما و صفات متحقّ

  »ه است.ین معنا از لحاظ لفظ خالف ظاهر آیاست الکن ا ریبص ع ویسم عنی خدایگردانند  یبر م

  حصولی علم
ک یک و آکادمیمتعارف که در علوم کالس یعلم یشناسم به روشیگردیباز م حال مجدداً
از لحاظ  ییاهکیکه ذکر آن در ابتدا رفت تفک یعلم یدر روش شناس شود. میمورد استفاده واقع 

. کندیم تیتبع ین علمیشد که از قوان وضکه معر یشرح علم اکتسابمطرح است.  علم و فن و هنر
فنون کم . ردیگیرفته شود فن شکل مگکار آنها ب ياجرا يبرا ییروشها ین علمیقوان ياگر بر مبنا

مثالً . ت کندیاثبات شده تبع یندارد که از قواعد علم یالتزام یاست ول یقواعد علم يش بر مبنایو ب
 یندارد که از قواعد علم یچ التزامیگر هنر است که هیطبقه د .ستیجدل فن است و علم ن مباحثه و

ش از یب .ندارد که دگرباره همان بوجود آورده شود ياو قاعدهشود  میکبار خلق ی. ت کندیتبع
ات یظنّ طبق آ یلّکبطور . استو گمان د ظن ومول ياتابع حس است به گونه، نکه تابع علم باشدیا

از  يزیهمانا گمان چ«د: یفرمایونس میدر اثبات حق ندارد. در سورة  یگاهیم جایرکح قرآن یصر
 یاز أغن یغنی( ِإنَّ الظَّنَّ ال يـُْغِين : «153اندفرمودهه ین آیدر شرح ا 152.»ردکحق را مشخّص نخواهد 

 ِمَن اْحلَقِّ َشْيئاً ست. ین یافکقت یحق كدر يگمان برا یعنیرد) کت یفاکن او شد و او را یعنه، جانش
                                                                                                                                                                                        

 .ِإنَّ الظَّنَّ ال يـُْغِين ِمَن احلَْقِّ َشْيئاً ، 28ه ین سورة نجم آی. و همچن36ۀ یونس، آیسورة  152
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حال از آن است و معرفه آوردن  ِمَن اْحلَقِّ به است و ا مفعولی يـُْغِين صلۀ ِمَن اْحلَقِّ و  مفعول مطلق است
از افراد ظنّ، اگرچه  یه بعضکنیجنس است. به اعتبار ا يا برایاشاره به ظنّ سابق است  يا برایظنّ 
ه به کست یند. پس سزاوار نکیت نمیفاکاز حق  یبرد، ولیاست، صاحبش را به دارالعلم م یگاه

باشند ممدوح  يو علو یتاب و سنّت اگر عقلکها مستند به ها و ظنّن به گمانیتفا شود. بنابراکظن ا
 یست و اگر آن ظنون نفسیه به علم برساند سزاوار نکنیتوقّف در آنجا بدون ا یو خوب هستند ول

در دارد را  یفعل یعلوم اکتسابه اطالق کم آنچه یبخواهاگر ». باشد مذموم و بد است یسفل يویدن
و  يولوژیو ب یاضیر، یمیش، کیزیر فینظ یه و تجربیم علوم پایدهن طبقات علم و فن و هنر قرار یا

اند دهیرس ین علمیکه به قوان یعلوم انسان يهااز رشته یو برخ یمختلف مهندس يهاطب و رشته
ر آن در گروه اول یو نظا یو روانشناس یتیحقوق و علوم ترب، اقتصاد يهان رشتهرود ییهار رشتهینظ
فقه و اصول و مشابه در طبقه ، کالم، انیب، ير سخنورینظ ییهارشته. شوندیم يبندعلم طبقه یعنی

ث و مشابه در طبقه هنر یهنر و حد، خیتار، اتیر ادبیگر نظید يهاشوند و رشتهیم يفن طبقه بند
 دنشویده میکه علم نام ییزهایاز چ ياریج است بسیو برخالف آنچه در اصطالح را. رندیگیقرار م

در زمره فن و هنر قرار  یاکتساب يحوزو ینیمثالً علوم د .رندیگیمتعارف علم قرار نم يبنددر طبقه 
ا ی. ث و اخبار در طبقه هنر قرار دارندیرجال و احادالک فن است و علم ی(فقه) مثالً اصول  .دارند
ه کرد کح ید تصری. البته بادر هنر یدر فن و بخش یاز آن در علم قرار دارد و بخش یبخش يمعمار

ن یاند و اصوالً دگاه خود با ارزش و قابل استفادهین طبقات علوم و هنر و فنون در جایدام از اکهر
را  یحقید و حق هر ذینماین همۀ مراتب را با هم جمع میت دیه جامعکست، بلین طبقات نیا یناف

هم فن و هم هنر د. لذا هم علم و ینمایع مراتب میند و حفظ جمکیدر شأن خودش به او اعطاء م
  ن موجهند. ین منظر از لحاظ دیاز شناخت و عرفان هستند و از ا یهر سه مراتب

  حضوري علم

بشر  ییگرال سرشت تجربهین سه طبقه به دلین است که این بحث در ایبه هر حال هدف ما از ا
ه یآنها فرض يبرارند عمالً توسط بشر یگینم قرار ییگران تجربهیکه در ا ییهادهیف شده و پدیتعر

لذا طبقه . آنها کشف نشده است ین علمیجه قوانیش نشده و در نتیه آزمایساخته نشده و آن فرض
بر درك  یکه عامه سع باشدیم ییهال از ناشناختهکمتشفوق وجود دارد که  يبنددر طبقه يگرید
شدن قابل تجربه  یسادگبه ها همانند خود آنها ناشناخته ی. قواعد علمدنکنیا تجربه آن نمی و
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انجام  یمختلف وجود دارند که افعال و اعمال يدر کشورها يار گزارش شده که افرادیبسستند. ین
اد بوده و هست یز رآنقدها ن نمونهیتعداد ا. دنح دهید آنها را توضنتوانینم یدهند که قواعد علمیم

ار یدر ابتدا بس هادهین پدیاز ا ياریبس هرچند. قابل انکار نموده است ریرا غها دهین پدیکه وجود ا
االت ؤاز س يارینده به بسیتواند در آیدر اثر تکرار و تجربه باالخره علم متعارف م ینامأنوسند ول

 شف شدهک ین علمیقوانها همچنان فراتر از دهیاز آن پد ییبخشها یول .مرتبط با آنها پاسخ دهد
 ین هستیاست که خالق ا یار کسیدر اختها دهین پدیااز  ياریرفتار بسرا یز .درکخواهند عمل بشر 

یر مییرا تغها دهیپدشف شدة بشر آن کنسبت به علوم  يشتریعلم ب يمبنا ل خود و بریاست و بر م
  . دهد

اول العلم معرفة اجلبار و آخر العلم تفويض «ه: کرم ص منقول است که از رسول اکن اساس است یبر ا
 يگرداند ابتدایجهان را م یعیا برخالف قواعد طبیه بر وفق کشناختن آن جبار  یعنی 154».االمر اليه

 خليفة اo ر او را بهینجا اگر ضمیدر ا شود. میض یعلم است و در مرحلۀ آخر علم امر به او تفو
ش در مقام عرفان جبار قرار دارد و در کسلو يه او (ع) در ابتداکست یم دور از صحت نیبرگردان

ه جبر کلذا هم او خواهد بود  شود. میض یدر مقام جبار خواهد بود و امر به او تفو كسلو يانتها
  رد. یگیقرار م یعیاش فوق قواعد طباراده

هیخالف رو یعنیرمعمول یه چگونه خداوند به طرق غکن مطلب است یاء سراسر مملو از ایسورة انب
نمونه ن نجات داد. یذبکن و میاز دست ظالماء خود را ی(مصطلح) انب یمتعارف قابل قبول علم يها

تدبر  يکه برا 155دیفرمایم میدرباره حضرت ابراهن سوره یدر همم یرا قرآن کرداستانها ن یبارز ا
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 َو َلَقْد آتـَْينا ِإْبراهيَم ُرْشَدُه ِمْن قَـْبُل َو ُكنَّا بِِه عاِلمَني. ِإْذ قاَل ِألَبيِه َو قَـْوِمِه ما هِذِه التَّماثيلُ  .51- 73ات یم، آیسورة ابراه ١٥٥
ُتْم َو آgؤُُكْم يف  الَّيت ُتْم َهلا عاِكُفوَن. قاُلوا َوَجْدO آgَءO َهلا عاِبديَن. قاَل َلَقْد ُكْنُتْم أَنـْ بٍني. قاُلوا َأ ِجْئَتنا gِحلَْقِّ َأْم أَْنَت ِمَن َضالٍل مُ   أَنـْ

ذِلُكْم ِمَن الشَّاِهديَن. َو َ"oَِّ َألَكيَدنَّ َأْصناَمُكْم بـَْعَد َأْن   الالَِّعبَني. قاَل َبْل رَبُُّكْم َربُّ السَّماواِت َو اْألَْرِض الَّذي َفَطَرُهنَّ َو َأOَ َعلى
ُهْم ِإَلْيِه يـَْرِجُعوَن. قاُلوا َمْن فَـَعَل هذا ِ&ِهلَِتنا ِإنَُّه َلِمَن الظَّ تـَُولُّوا ُمْدِبريَن. َفَجعَ 

ْعنا فَـًىت َلُهْم ُجذاذًا ِإالَّ َكبريًا َهلُْم َلَعلَّ اِلمَني. قاُلوا َمسِ
َهُدوَن. قاُلوا َأ َأْنَت فَـَعْلَت هذا ِ&ِهلَِتنا } ِإْبراهيُم. قاَل َبْل فَـَعَلهُ  َأْعُنيِ النَّاِس َلَعلَُّهْم َيشْ   َيْذُكُرُهْم يُقاُل َلُه ِإْبراهيُم. قاُلوا فَْأُتوا بِِه َعلى

ُتُم الظَّاِلُموَن. مثَُّ ُنِكُسوا َعلى  َكبريُُهْم هذا َفْسَئُلوُهْم ِإْن كانُوا يـَْنِطُقوَن. فَـَرَجُعوا ِإىل ُفِسِهْم َفقاُلوا ِإنَُّكْم أَنـْ َت ما ُرُؤِسِهْم َلَقْد َعِلمْ   أَنـْ
ما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اoَِّ َأ َفال تـَْعِقُلوَن. هُؤالِء يـَْنِطُقوَن. قاَل َأ فَـَتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اoَِّ ما ال يـَْنَفُعُكْم َشْيئاً َو ال َيُضرُُّكْم. ُأفٍّ َلُكْم َو لِ 

ِإْبراهيَم. َو َأراُدوا بِِه َكْيدًا َفَجَعْلناُهُم   بـَْردًا َو َسالمًا َعلى  ْلنا } Oُر ُكوينقاُلوا َحّرُِقوُه َو اْنُصُروا آِهلََتُكْم ِإْن ُكْنُتْم فاِعلَني. قُـ 
ْكنا فيها لِْلعاَلمَني. َو َوَهْبنا َلُه ِإْسحاَق َو يـَْعُقوَب Oِفَلًة َو ُكالF َجَعْلنا  اْألَْخَسريَن. َو َجنَّْيناُه َو ُلوطًا ِإَىل اْألَْرِض الَّيت

َ
صاِحلَني. َو  gر

← 
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رشد او را همانا به ابراهیم  َو َلَقْد آتـَْينا ِإْبراهيَم ُرْشَدهُ : «156مینمائیر مکر آن ذیشتر آن را همراه با تفسیب
ْبُل ماالتش. کبه  ءل اهتدایه مناسب حال او باشد از قبک يا رشدیها و برهان هادادیم؛ در حجت ِمْن قـَ

م یآگاه بود عاِلمَني ِاْذ قالَ م یا به ابراهی، ما به رشد اوو َو ُكنَّا ِبِه .یا قبل از موسیقبل قرآن  از قبل یا از
به پدر و ِألَبيِه َو قـَْوِمِه ما هِذِه التَّماثيُل . »عاِلمنيَ «ا ی »آتـَْينا« يه گفت ظرف است براکآن وقت 

 يزیست؟ و آن صورت است و اغلب براي چیچ ،جمع تمثال با کسره است ن تماثیلیه اکقومش 
ُتْم َهلا عاِكُفوَن   الَّيته روح ندارد. کشود  یاستمال م ا ی »یعل« يمعنا به »الم«د یفکه شما بدان معتکأَنـْ

به  »یعل«حبس می شود. و با  ياست و به معنا يوف بدون واسطه متعدکرا عیت است، زیتقو يبرا
ت یتقو يبرا »الم«ن صورت باز یه در اکعبادت باشد  يمتضمن معناشود  میاقبال است، و  يمعنا

ما پدرانمان را بر آنها عبادت َوَجْدO آgَءO َهلا عاِبديَن  در جواب مانند اهل هر زمان گفتند: قاُلوااست. 
روند  یاز محسوس فراتر نم ،بر آنها یحس كمردم به جهت غالب بودن مدارهمانا  .میافتی کنندگان

ز از ییه از اول تمکخصوص در آنچه  نند، بهک یو در محسوس و در صحت آن و بطالن آن تامل نم
 کتمسرده و بدون حجت به آن کبه قبول  یاند، آن را تلقّ دهیپدران و مادران و بزرگان قوم د

 نند.کابراز  یلیه حجت و دلکنیردند، بدون اکد پدران یر تقلکتفا به ذکو لذا در جواب ا نند.ک یم
ار عبادت کمقصود ان یند، ولک یقت میه داللت بر طلب حقکاست  »ما«را اگر چه سؤال با لفظ یز

ه نقل که همانطور کبدان  را صحه بگذارد. ه عبادت براي آنکدادند  یم ید جوابیآن است، و با
 یهنگام ه مردم با آنان انس داشتند پسکبودند  یث و نوح، مردان صالحیآدم، ش ياین اوصیشده ب

انس مردم و رفع  ين برایاز صالح یپس بعض ه رحلت کردند به مردم حزن شدیدي وارد شد.ک
تمادي زمان و رده و با آن مأنوس شوند، با کارتشان یه زکحزنشان تماثیل آن صلحا را ساختند، 

آمد و به آنان گفت: پدران شما  بر آنها طانیش .اوالد و اوالد اوالد ماند يمردن پدران، تماثیل برا
ها  اند: آن تمثال و گفته. ب خوردندیردند، و به آنها و عبادت آنها فرک یها را عبادت م ن تمثالیا

شدند؛  یخود به آنها متوسل مج یردند و در حواک یارت میه آنها را زککواکب بود،  يها تمثال
جهت رد عبادت و  )ع(  میابراه قالَ  .منسوب است بر این بود ه به مهابادکعت عجم یچنانچه شر

ُتْم َو آgؤُُكْم يفد آنان گفت: یتقل شما و َضالٍل ُمبٍني قاُلوا َأ ِجْئَتنا gِْحلَقِّ َأْم أَْنَت ِمَن الالَِّعبَني   َلَقْد ُكْنُتْم أَنـْ

                                                                                                                                                                                         ←  
ْرياِت َو ِإقاَم الصَّالِة َو إيتاَء الزَّكا ًة يـَْهُدوَن @َِْمِرO َو َأْوَحْينا ِإَلْيِهْم ِفْعَل اخلَْ  ِة َو كانُوا َلنا عاِبديَن.َجَعْلناُهْم أَِئمَّ

 .374- 391 ، صص9مقامات العباده، ترجمه، جلد  یان السعاده فی، بيگناباد یدختیحضرت حاج مالسلطانمحمد ب 156
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عنی راست میی ؟!ینک یعبه مالا می ییگو یم د. گفتند: به حقیا ار بودهکآش ینتان در گمراهپدرا
َبْل رَبُُّكْم ت در خدا گفت: یت آنها جهت حصر ربوبیار ربوبکبعد از ان قالَ ؟ کنیمی حگویی یا مزا

ه آنها را کن است یآسمانها و زمه پروردگار شما پروردگار کبلَربُّ السَّماواِت َو اْألَْرِض الَّذي َفَطَرُهنَّ 
ند، و ک ت آن یبر صحت ربوب بر عقد حمل ه داللتکرد کادا  يرا طور ياست. دعو دهیآفر

  َو َأOَ َعلى. داردداللت بر صحت عقد حمل (آنها را آفریده است) الَّذي َفَطَرُهنَّ ف محمول به یتوص
و از  يه جدکست بلین و لعب حمزااز ن گفتار من یان گواهم یعنی یو من بر اذِلُكْم ِمَن الشَّاِهديَن 

اي کنم یا در خفا کاري ه براي اصنام شما چارهکو به خدا َو َ"oَِّ َألَكيَدنَّ َأْصناَمُكْم م قلب است یصم
به  د یا مقیدستکّؤبعد از آنکه بروید حال مبـَْعَد َأْن تـَُولُّوا ُمْدِبريَن . به آنها کنم که مالیم آنها نباشد

. گفتهیاقبال و ادبار است و همچن يبه معنا »توليت«ه کنیاعتبار ا ن را پنهان از یاند: ا ن است توالّ
د براي یاند: روز ع و گفته رد.کد که آن را افشا ینفر از آنان نشن یکاصحاب نمرود، گفت، و جز 

ا یقرار دادند،  صناماالل بیت کاو را مو م با آنان خارج شود، ویه ابراهکت داشتند هآنان بود، و کرا
 يو بزرگ آنان برا کوچکپس  ه است، و از آنان تخلّف نمود.یم تمارض کرد چنانچه در آیابراه

 ست.کشه برگرفت و اصنام را شیشد و ت صنامخارج شدند، پس داخل بیت اال دشانی(مراسم) ع
 يمعنا است به »جذ«م اسم از یجگانه در  ات سهکبا حر »جذاذ«. کرد نهدمو آنها را مَفَجَعَلُهْم ُجذاذًا 

مگر بزرگشان یا در ِإالَّ َكبريًا َهلُْم  است. سره خوانده شدهکنجا با ضمه و یقطع و استیصال و در ا
 گهراو یا بز يد به سویشاَلَعلَُّهْم ِإَلْيِه  خت و خارج شد.یشه را به گردن او آویخلقتش یا در تعظیم و ت

ند، کم بپرسند، و آنان را بر جهلشان آگاه یستن آنها را از ابراهکام و شبازگردند و حال اصن يـَْرِجُعونَ 
جواب سؤال قاُلوا ست تا چه به عبادت. یه او قابل سؤال نکشوند  یممتنبه ا از بزرگه بپرسند آنگاه ی

افتند چه یسته کها برگشتند و آنها را ش بت يسو ه بهکه گفته شده: پس از آنکا یمقدر است، گو
اگر  است؟ ان ما انجام دادهیار را با خداکن یا یسکچه َمْن فـََعَل هذا ِ&ِهلَِتنا گفتند: گفت گفتند؟ پس 

خبر ِإنَُّه َلِمَن الظَّاِلمَني د وقف شود و اگر موصوله باشد قول او: ین جا بایه باشد در همیاستفهام »من«
ر گرفت. و مقصود یرا در تقد »فا«د یبا نکل ش است، ویه باشد پس آن جزایآن است، اگر شرط

بیه) قرار ن(ت استیمعرض قتل و س چه که آن را در ،نفس خویش است رظالم ب او ن است همانایا
ْعنا است.  ردهکان ما ظلم یا بر خدایداده،  ه قبل کنده، گفتند: ین گویعنی بعضی در جواب ایقاُلوا َمسِ
ًىت َيْذُكُرُهْم م یدیشن از این به او يُقاُل َلُه ِإْبراهيُم  .گیردو از آنها عیب می برد یرا م نام آنها یجوانفـَ

د، او را یاوریاو را جلو چشم مردم بَأْعُنيِ النَّاِس   فَْأتُوا ِبِه َعلىگفتند: قاُلوا شود،  یم گفته میابراه
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 از او شما يها دهیاهد شنتا مردم شَلَعلَُّهْم َيْشَهُدوَن بشناسند.  د تا او رایاوریمکشوف جلو چشم همه ب
ند پس شهادت به اقرار او کب فعلن یاقرار بر ا وه اکن گونه یا شهادت بر اقرار او دهند، بدیباشند، 
در  ،قاُلوا ردند.کپس آمدند و از او سؤال  نند.یعقوبت او را ببعذاب و د حاضر شوند و یا شایدهند 
 ار را باکن یتو ا اي ابراهیم آیاَأ أَْنَت فـََعْلَت هذا ِ&ِهلَِتنا } ِإْبراهيُم  اقرار گفتند: ردن او برکوادار 

َعَلُه َكبريُُهْم  ام ردهکار را نکن یگفت: من ا قالَ ؟ يردکان ما یخدا ا ها آن ر(بت) بزرگ آن هکبلَبْل فـَ
گر ابود وع موافق با جواب وقچون سؤال از فاعل است بعد از تحقق فعل مسلّم ال است. ردهک

ر یفعل از غ یر و نفیبک يتا اثبات فعل مسلّم برارد، که بزرگ آنها کبل »بل كبريهم فعل«گفت:  می
را این ید. زیه خواست فعل را مفروض ابراز نماکفعل را مقدم انداخت بدان جهت  یر باشد، ولیبک

ن یاست ا یفرض يایه مناسب قضاکمتداول در عرب و عجم است و آنچه  یفرض يایه از قضایقض
 ار را انجام دادهکن یه بزرگ آنها اکر این: بلیمینطور است. در تقده باشد یز فرضیه فعل نکاست 

 ست مگر ازین نکستن خدا ممکان هستند حقّ باشد. شیه آنها خداکد ییگو یه مکاست اگر آنچه 
ه کتفرّد به آنچه ند، چه کبش او را رده وک یت نفیر را از الوهیبزرگ غ خدا و نیز شایسته است

ِإْن كانُوا  ه مفروض است و شرط آن قول اوین قضیاند: ا گفتهند. و کیمالشان در آن است اقتضاء مک
ه دروغ باشد. کست یالزام است، و خبر دادن ن اند: مقصود از آن تعجیز و و گفته باشد. یميـَْنِطُقوَن 

َعَلُه اند: در  گفته د است. چرا ین از نظر لفظ و معنا بعیالم است و اک ءابتداَكبريُُهْم  ، وردکد وقف یبافـَ
اضمار ا یاز سؤال از فاعل و فاعل شود  میبالفعل  جواب و »فعله من فعله«شود:  ین میر چنیه تقدک

ار را انجام نداده و کن یبزرگشان ا ه کاست:  ت شدهیروا شود. میحذف  نه و مرجعیبدون قر بر آن
م سه دروغ یه ابراهکخبر نسبت داده شده  و در دانست وجه آن استاست اینکه می غ نگفتهودر

پادشاه جبار  یه وقتکدرباره ساره بود و قول او  »بل فعل كبريهم« و قول او» اين سقيم« قول او گفت:
عنی از همه آنها ی َفْسئَـُلوُهمْ  .او خواهر من است اش بود گفتو او زوجه ردیخواست او را بگ یم

به خدا نبودن تا به الزام و اقرار به عدم نطق کرد و امر  ندگویاگر سخن میِإْن كانُوا يـَْنِطُقوَن بپرسید 
 باشد. یا استهزا میالعقول به جهت موافقت با اعتقاد آنان،  يذو يرهاینند و آوردن ضمکآنها اقرار 
ُفِسِهْم   فـََرَجُعوا ِإىل (ع) برگرداندند و  میشان را از ابراهیها صورت یعنیآنگاه به خود رجوع کردند أَنـْ

شان رجوع کردند، و با عقولشان صدق گفتار او یشان به عقلهایها ا از عادتی ردند.کگر نگاه یدیکبه 
ُتُم الظَّاِلُموَن گفتند یا بعضی از آنان خطاب به همه گفتند:  َفقاُلوا ردند.ک كرا در همانا شما ِإنَُّكْم أَنـْ

قادر بر سخن  ند وکست ضرر را از خودش دفع یه قادر نک يزیت به چیظالم هستید در نسبت الوه
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ا یسته، که شک یسکا در قصد بد نسبت به یسته، که اصنام را شک یسکا در نسبت ظلم به ی ،ستین
من فعل هذا &هلتنا «د ییگو یه شما مکست همانطور یم ظالم نیو ابراه م، نه از اصنامیدر سؤال از ابراه

نفس منتقل شدند.  يها و هواها شان و عادتیها شان به نفسیها سپس از عقلمثَُّ  .»الظاملنيإنّه ملن 
ه به ینفوس تشب  آنان را در انصراف از عقول به عادات ،ر انداختندیشان به زیسرها ُرُؤِسِهمْ   ُنِكُسوا َعلى

ش را در باال قرار داده است و ین و پاهاییه و سرش را در پادکوس از استقامت شنه مکرده ک یسک
م یابراه ياَلَقْد َعِلْمَت گفتند:  یه مک یه آنها است، در حالیه حجت علکبه آنچه  ردندکاعتراف 

ه آنها ظالم کردند که اعتراف کپس از آن یعنی ند؛یگوینم ینها سخنیا ما هُؤالِء يـَْنِطُقونَ ه ک یدانست
ا یآ أَ گفت:  )ع(م یابراه قالَ  ه خود آنان بود.یه حجت علک يزیردند به چکم محاجه یهستند با ابراه

َفُعُكْم َشْيئاً د؟! ینک یا تعقّل نمید یدان ینم را  يزید جز خدا چیپرست یپس مفـَتَـْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اoَِّ ما ال يـَنـْ
عنی یَو ال َيُضرُُّكْم است.  ضا منصوب به نزع خافیرساند. او در محلّ مصدر  یبه شما نم یچ نفعیه هک

جلب  ه آنها قادر برکستند دانسته شد یه آنها قادر بر دفع ضرر از خودشان نکه دانسته شد کآن پس از
رساند و نه ضرر نفع می زند، نه یه نه حرف مک يزیچ و ستندیهم ن ریدفع ضرر نسبت به غ نفع و

معلوم  ساز آنهاه قبح دستکپس از آن، بر شماف اُُأفٍّ َلُكْم تواند باشد.  یرساند مستحقّ عبادت نم یم
و  رد.کشان ین نبود اظهار انزجار از آنان و از معبودهاکار قبح آن ممکآنان ان يه براک ينحو شد به

َو ِلما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اoَِّ َأ َفال تـَْعِقُلوَن . سازندیمظاهر  آن دلتنگی رابه انزجار است، و  ۀلمک »أفٍّ «
بعد از عاجز شدن از حجت چنانچه حال قاُلوا  د؟!ینک یا شما تعقّل نمید، آیپرست یر خدا میآنچه غاز 

 و شتم ،متوسل به قتل از حجت و علم به خطاهاي خودشان ه بعد از عجزکن است یاهل هر زمان هم
ه نمرود کنآبعد از  عنیید، یاو را بسوزان َحّرُِقوهُ گفتند:  شوندمی قیر و تفسیفکدات مثل تیر تهدیو سا

زاده کپاارانش یم و یفرمود: فرعون ابراه )ع(  و لذا صادق د.یرا بسوزان رد گفتند: اوکبا آنان مشورت 
مشورت ع  یموس ةاو با اصحابش دربار یبودند، وقتزاده کپاو اصحابش  ینبودند و فرعون موس

به  ینندگانکرا نگهدار و جمع و و برادرش اارجه و اخاه و ارسل يف املدائن حاشرين  رد گفتند:ک
به  یعنید یانندهکد اگر ینک ياریان خود را یخداو  َو اْنُصُروا آِهلََتُكْم ِإْن ُكْنُتْم فاِعلنيَ  شهرها بفرست

او  ياند: برا گفته د.ینک ياریان خود را یو خدا دیاو ناتوان ه شما در محاجهکد ینکن ظرن وگفتار ا
زم بخرند و یرد هک ت یاز مالش وص پس شد ض یه مرکاز آنان  يمرده ک ییردند تا جاکزم جمع یه

اندازند، از شدت یم را در آتش بیخواستند ابراه یوقت د.یخر یزم میرد و با آن هک یم یزن بافندگ
ق ین منجنیو آن اول ق راهنمایی کردیمنجن س آمد وآنها را بهیآن بروند ابل یکتوانستند نزد ینم آن
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آن  او را در یردند، وقتکآتش پرتاب  را در آن گذاشتند و او را در او پس شد.ه ساخته کبود 
آتش سرد باش؛ آتش اگرچه نسبت به ما جماد است خطاب  يم ایگفتبـَْرداً   قـُْلنا } Oُر ُكوينانداختند. 

و  َو َسالماً  است عاقل و شعور دار و مأمور یتعال ين آن نسبت به خداکست، لیح نیو امر به آن صح
لرزید تا سرد باش دندانهایش می كوين برداً : در خبر است که ابراهیم بعد از اینکه خدا گفت سالمت.
س سرد و کهمه  يآتش تا آخر االبد برا »ابراهيم یعل«گفت  ی؛ اگر نمسالمًا علی ابراهيم گفت و
ق یاو را در منجن ی: وقتو در خبر است سوزاند. یم را میرابراهیم و غیشد، لذا آتش ابراه یسالم م

م یابراه پس است؟ یا تو را با من حاجتیم آیا ابراهیرد و گفت: کل در هوا با او مالقات ینهادند جبرئ
آتش  ةن آمد و با او نشست و دربارییل پاین چرا، و جبرئیگفت: اما حاجت به تو نه، اما به رب العالم

د مانند یرد بایگ ییس خداکو گفت: هر م نظر انداختیابراه يگفت، نمرود به سو یاو سخن م با
از بزرگان اصحاب نمرود گفت: من به آتش دعا خواندم تا او را  یپس بزرگ ند.یم گزیابراه يخدا

مان آورد. یآن مرد خارج شد و او را سوزاند، پس لوط به او ا يسو از آتش به یه ستونکنسوزاند 
ه او پسر آزر است کد یآوردند، و نمرود فهم ش نمرودیرا پ )ع( میه ابراهکاست: پس از آن نقل شده

ار کن یپس گفت: ا يردکن پسر را از من پنهان یا و يردکانت یمن خ پس به آزر گفت: تو به
ن یز تو را واداشت امر ایگفت: چه چ پس به او م را فراخواندینمرود مادر ابراهپس  باشد. یمادرش م
ت یرع ۀمن مالحظ کمل يپس گفت: ا ند؟کب يارک نیان ما چنیتا با خدا ینکپنهان  من پسر را از

نسل را  شتن)ک( نی، ایشک یت خودت را میدم تو اوالد رعیگفت: چگونه؟! گفت: د ردم.کرا  تو
دهم تا او را ین باشد به او میند همک یه او طلب مکرا  یبرد؛ پس گفتم: اگر آن شخصاز بین می

ماند،  یم یما باق ين همان نباشد فرزند ما برایا ند و اگرک يشتن اوالد مردم خوددارکشد و از کب
وجه نسوزاندن  د.یآن زن را پسند يرأ ش. وکپس از اوالد مردم دست ب یافتینون به او دست کتو ا

 ۀغلب م؛ که ازیردکر آن اشاره یغ در ل ویاسرائ یبن  ه ما در اول سورهکرا آنست ع م یآتش ابراه
 کیشود و آتش مل یبرداشته م کم ملکح کوت بر ملکمل  ۀاست. بعد از غلب کوت بر ملکمل

آب و هوا بدون  سیر بر االرض و یه طکاست  هن غلبیاز هم »و«. سوزاندرا نمی یوتکجسم مل
ه ما کله کنند یو خواستند با او ح »َأراُدوا بِِه َكْيدًا َفَجَعْلناُهُم اْألَْخَسرينَ « شود. یغرق و سقوط واقع م

ن یخواستند نور خدا را در زم یه مکانجام دادند  يارکرا یز م.ین قرار دادیارترکانیآنان را از ز
و  م.یل خسران آنان قرار دادیم و دلیابراه آنان را حجت صدق  نند. پس غایت جهدکخاموش 

نند و مانع کد یم را از شهرشان تبعیه ابراهکرد کسوزاند نمرود امر  یدند آتش او را نمیه دک یهنگام
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مال  گفت: اگر م با آنان محاجه کرد ویواناتش را خارج کند. پس ابراهیه او اموال و حکنیا شوند از
 ن رفتهیه در شهر شما از بکمن است  شماست که عبارت از عمر حقّ من بر د پسیریوان مرا بگیح و

ه هر چه در شهر آنان کم یبر ابراه نمرود بردند، پس قضاوت کرد یخصومت به قاض است. و
م را که در یه عمر ابراهک ت آورده به آنها تسلیم کند و بر اصحاب نمرود قضاوت کرددس به

با مال و  د به آنها دستور داد تا مانع راه اویخبر رس پس به نمرود گردانند.بر به او شهرشان رفته بود
ن شما را فاسد یو گفت: اگر او در شهر شما بماند د. نندکواناتش نشوند و او را از شهر اخراج یح
ْكنا فيها ِلْلعاَلمَني   َو َجنَّْيناُه َو ُلوطًا ِإَىل اْألَْرِض الَّيت رساند. یان شما ضرر میرده و به خداک

َ
 لوط را او وgر
م. ینجات دادشام  يبه سو به زمینی که در آن بر عالمیان برکتش داده بودیم رساندیم یعنی آنها را

 و يویات دنکاند، پس بر از آن مبعوث شده ءایشتر انبیه بکست ن ایآن ا یت عمومکاند: بر گفته
َو َوَهْبنا َلُه . ن است از حیث نعم صوريیزماشرف بقاع است و آن  در عالم منتشر شده اخروي
َو م. یدیاد اسحاق را به او بخشیماندن در آنجا به مدت ز یشام و باق يپس از خروج به سوِإْسحاَق 

َو  باشد.  یل نفع مفمت و نیه و غنیچون نافله عط ،هیعقوب را اضافه بر آن از باب عطیو يـَْعُقوَب Oِفَلًة 
 Fَجَعْلنا صاِحلنيَ  ا دو نفر رایا سه یچهار ل کا یو همۀ آنها را  ُكال Oًة يـَْهُدوَن @َِْمِر صالح قرار  َو َجَعْلناُهْم أَِئمَّ
طان، نه به امر ینند نه با امر شک یت میا هداه به امر مکم یقرار داد یانیشوایآنان را از پ و میداد

مثل وحی به  م،یردک یبه آنان وحو َو َأْوَحْينا ِإلَْيِهْم از آن دو.  يزیت چکخودشان و نه به شرا
و بر َو ِإقاَم الصَّالِة  و انجام آن یکن يارهاکبه مطلق ِفْعَل اْخلَْرياِت  .بودند رسوالنمان چه آنان رسول

َو . ه در آن مقام قیام کندیه مضاف الکنیا ياز مصدر انداخت، برا را »تا« مخصوصاً پا داشتن نماز، و
رات جز یه اصالً خکرات است، بلیات اهم خکنماز و ز ه خصوصاًکات کو در دادن زإيتاَء الزَّكاِة 

و آنان َو كانُوا لَنا عاِبديَن  .بعد ذکر آنها به طور عموم کرد دوتصریح به آن  ست، لذایات نکنماز و ز
 یه آن روشنککه اشاره به مقام اخالص است  ◌ٰ يطان، نفس و هویر ما، از شیبندگان ما بودند نه غ

 .»ن استکیچشم سال

سرد و سالمت ع م یبه آتش دستور داده شد تا بر ابراهشود  میات فوق مالحظه یه از آکهمانطور 
 بها یآتش  بهد یم بایریرا بپذع م یتعبداً داستان حضرت ابراه اگرم ع را نسوزاند. یابراهباشد و آتش 

م ع از گوشت و پوست و استخوان نبوده یا ابراهی ا آن آتش نبوده ویم که یم ع شک کنیبدن ابراه
با مشاهده رفتار ! هوده فرمودهیب ياست و خداوند قصهیش نیب یا معاذاً باهللا داستان استعاره و مثالی
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خوابند یخورند و بر آتش میران و عراق که آتش میکردستان ا انشیدرو یا برخی يان هندیجوک
ن به یوکدر تز قصه نبوده و آتش یم ع نیت از آن دارد که داستان حضرت ابراهیسوزند حکایو نم

ست که همانطور که به او فرمان هم ه يگریبه فرمان دن حال یدر ع یقواعد خود است و سوزان ول
ناشناخته یقواعد علمتابع امر قائد است پس  یعیاگر قواعد طب. دهد نسوزانیفرمان م، داده بسوزان

افته یدست ن یو بشر هنوز به آن قواعد علم باشدیقائد م طۀ علمیو حار یکه در اختوجود دارد  يا
معلوم بالقوه تابع قواعد  یدر دست خداوند است و هستن علم، یاز ا یناشقدرت علم و ن یااست. 

و  ن استیزم يفه خداوند در رویز هست که او خلین يگریبالفعل تابع امر د یعلم متعارف است ول
 یم لفظ قلنا به معنیرکات فوق در قرآن یه در آکدارد. همانگونه  یز آگاهیبه قواعد ناشناخته بشر ن

ا اشاره به اسم اهللا یفۀ اهللا است و یه خلر قرآن اشاره بیدر تفاس» نا«ر یه ضمکم آمده است یما گفت
ر مفرد اشاره یه به آن با ضمکت یو نه ذات احدشود  میامل کر به انسان یه از آن تفسکاست 

  شود. می

ن یکه بشر مظهر ا ینیخالفت تکو یکیف شده است: ین به دوگونه تعریزم يبر رو یخالفت اله
را ان بشر یاز م يکه خداوند فرد است یفیلکا تی ینیا تدوی یحیگر خالفت تصریدو خالفت است 

یعمل م ینیوکن تحت قواعد خالفت تیوکدهد. قواعد تیمفه خود قرار ین بعنوان خلیزم يبر رو
انات امور را به دلخواه خود یجر ین علمیطۀ قوانیبشر با ابداعات و صناعات خود در ح یعنید. ینما
گر یمتعارف است. به عبارت د ین علمیمنطبق با همان قوان یرات همگیین تغیدهد. و ایر مییتغ

ن را دور بزند مگر در ین قوانیتواند ایعت است و بشر نمین طبیر موجودات تابع قوانیرفتار بشر و سا
ه کابد ییاز علم دست م ییهاطهیبه ح ین بشر فرد خاصیان همیدر م یند. ولکچارچوب آنها عمل 

فۀ ین فرد خلیگر اید. به عبارت دیشف شده بشر عمل نماک یعیقواعد طبتواند توسط آن مافوق یم
از علم  یارات و قدرتیجتاً اختیاز علم خود و نت یده لذا علومین قواعد را آفریه او اکاست  یسک

 ین شخص اولیااست.  یحیتصر ین در مقام خالفت الهکت متمین شخصیخود را هم به او داده. ا
حق دارد به آتش امر کند ه دارد ک یاز جهت علم و قدرت .باشدیصاحب امر م یعنیاالمر است 

ز قابل یین تمیام یقرآن کر . ازسوزاندیعت خلق شده خودش میآتش خودش به طب گرنهنسوزاند و
قرار  ینیوکدر مقابل خالفت ت یاله یو انتصاب یفیلکخالفت ت يخالفت به معنا 157استنباط است.

                                                                                                                                                                                        
یه چگونه عمل مکم یدم تا بنگرین بعد از آنها گردانیزم يآنگاه شما را در رو«د: یفرمایونس میسورة  14ۀ یدر آ 157

← 
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(در  یت خاصیفقط شخص یول هستند یالهفه ین) خلیوک(در ت ین معنیبشر به اع ابناء یجم .دارد
َو ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف « 159اند:فرموده ١٥٨سورة انعام 165ه ی. در شرح آاست یفه الهین) خلیتدو

سابق و  يهااز جمله یکیا حال است و معمول ی ُهَو َرّب ُكّل َشيءعطف است بر قول خدا  اْألَْرضِ 
ه آن کت او یت ربوبیفکیاست در  یانیر او، و بیغ یردن ربکار یار اختکان ياست برا يگریل دیتعل

 يهافهیه شما را خلکست ین یسکر او یاوست و نه غ یعنیق حصر است، یانعام به طر يحد اعال
ر قرار داده یبکن عالم ینان خود در زمیه او شما را جانشکن است ین قرار داده است. و مقصود ایزم

د و ینکد عمل یه هرطور بخواهکز و تصرّف در آن را به شما داده است یه قوه تمکن نحو یاست بد
رده کر ین عالم صغین در زمین شما را جانشیشما مباح ساخته است. و همچن يتصرّف در آن را برا

 يد قرار داده، براخو يه براکر و حشم کن ساخته است، و آنچه از لشکاست، و شما را در آن متم
ن یرده مسخر شما ساخته است. و اکخودش مسخّر  يه براکز قرار داده و آنها را همانطور یشما ن

  »رده است.که شما را بر مثال خودش خلق کت انعام است ینها

 یکه ین آیا 160»ن هستم.یزم يفه بر رویخل یکمن هر لحظه قرار دهندة : «دیفرمایم میرکقرآن 
                                                                                                                                                                                         ←  

نفر بعد است و مفهوم  یفه به معنینجا خلیه در اک. مثَُّ َجَعْلناُكْم َخالِئَف ِيف اْألَْرِض ِمْن بـَْعِدِهْم ِلَنْنظَُر َكْيَف تـَْعَمُلونَ د. ینک
ه با کرا  یسانکم او را و یپس نجات داد«ه فرمود: کونس است یسورة  73ۀ ین مفهوم در آیدارد. هم ینیوکخالفت ت

ْيناُه َو َمْن َمَعُه ِيف اْلُفْلِك َو َجَعْلناُهْم َخالِئفَ م. یان ساختینیشین پیگزیبودند و آنان را جا یشتکاو در  ست و فرمود: او . فَـَنجَّ
). و 39ۀ ی(سورة فاطر آ  ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف ِيف اْألَْرضِ رد: کان ینیشین پیگزین جایزم يه شما را در روک یسک

  َو اذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلفاَء ِمْن بـَْعِد قَـْوِم ُنوحٍ ن قوم نوح ساخت، یگزیه شما را جاک ید آن زمانیریفرمود: در نظر بگ
َو اذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم رد، کن یگزیه شما را بعد از قوم عاد جاکد آن زمان را یاوری) و در نظر ب69ۀ یاعراف، آ(سورة 

ه کمستمر است  یفیلکز همراه با استمرار خالفت تین ینیوکن خالفت تی) و ا74ۀ ی(سوره اعراف آ ُخَلفاَء ِمْن بـَْعِد عاِد،
 )62ۀ ی(سورة نمل، آ  َو َجيَْعُلُكْم ُخَلفاَء اْألَْرضِ ، »سازدیان مینیشین پیگزین جایشما را در زم«فرمود: 

ه شما را ک ییه قبل) اوست خداید بگو (از آیفرمایه مکرم ص است کخطاب به رسول ا 165ه یدر سورة انعام، آ 158
َجَعَلُكْم َخالِئَف اْألَْرِض َو رََفَع بـَْعَضُكْم . َو ُهَو الَِّذي داد يبرتر یگر به درجاتیرا بر بعض د یرد و بعضکن یفگان زمیخل

  . فَـْوَق بـَْعٍض َدرَجاتٍ 
و  یاضیاهللا رترجمه حشمت مقامات العبادة. یان السعادة فی، بيگناباد یدختیحاج مالّ سلطانمحمد بحضرت  159

 5، ج 228 -229صص    ، تهران1377، ی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیمحمدآقا رضاخان
 ترجمه.

 ِإّينِ جاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفًة. ، 30ۀ یسورة بقره آ 160
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د به دوام و استمرار جعل یات مفکن نیا يه هردوکباشد یصفت مشبهه م جاِعلٌ ه است و یجملۀ اسم
ن را برعهده یۀ زمیلّکه خالفت کا اولواالمر است یا رسول یفه ین خلیو ا ن دارند.یزم يفه بر رویخل

اهللا در فۀ یآدم ع به آنها است و در آن هنگام او تنها خل یه در معرّفکه خطاب به مالئین آیدارد. ا
از اذن و  ییهاجاد رشتهیگران باعث ایصادره و منتشره از آدم ع به د يهان قرار داده شد. اذنیزم

و  یهر قوم ينده هستند و براکن پرایدر تمام زم یه خلفاء الهکد ین گردیزم يصاحبان اجازه بر رو
 یرسول یهر امت يبرا«و  161»هست يهاد یهر قوم يبرا«ه فرمود: کو رسول قرار داد  يهاد یامت

اسالم ص و  ین خالئف رسول گرامینت این و خاتم و زین خالئف در زمیا 163و افضل 162»هست
نان رشتۀ اذن آن حضرت از آدم ع به خاتم ص و از خاتم ص به قائم حضرت صاحب العصر یجانش

ن یود. و ابوده و هستند و خواهند ب یفه الهیخل یرسکو زنده و مستقر بر  یح یوالزّمان در هر زمان
یل مکه توسط خداوند و به دست صاحبان اذن او شکر بلییخالفت نه قابل غصب است و نه قابل تغ

  رد. یگ

همۀ  ين است برایزم يخداوند بر رو یفیلکن تیم و جانشکنده و حایه نماکفه ین خلیبه هرحال ا
داود ما تو را  يا«د: یفرمایه مکمردم جهان قرار داده شده. در سورة ص خطاب به داود ع است 

ه به داود ع ک يه دستورین آیدر ا 164».نکم کن مردم به حق حیم پس بین قرار دادیزم يفۀ رویخل
ت یمکح یومت و هم به معنکت و حیمکحا یه هم به معنکردن است کم کدستور حشود  میداده 

ص یداود ع تخصروان یا پین یا مردم قرار داده شده و به مسلمیدارد و ظرف آن ناس  یهر دو معن
ومت کم و مردم جهان تحت حین قرار دادیزم يم بر مردم روکداود تو را حا يا یعنیافته است. ین

ه ین آین. با توجه به اکت یمکن و حکم کن و حکومت کتو قرار دارند و در مورد آنها به حق ح
  .دارندقرار  یفۀ الهیتحت خالفت خل نیزممردم 

                                                                                                                                                                                        
 َو ِلُكّلِ قَـْوٍم هاٍد.، 7ۀ یسورة رعد آ 161
 .  َو ِلُكّلِ أُمٍَّة َرُسولٌ ، 47ه یونس آیسورة  162
ه شما را ک ییقبل) اوست خداه ید بگو (از آیفرمایه مکرم ص است کخطاب به رسول ا 165ه یدر سورة انعام، آ 163
. َو ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف اْألَْرِض َو رََفَع بـَْعَضُكْم داد يبرتر یگر به درجاتیرا بر بعض د یرد و بعضکن یفگان زمیخل

 .  فَـْوَق بـَْعٍض َدرَجاتٍ 
 . ْم بـَْنيَ النَّاِس gِحلَْقِ } داُوُد ِإOَّ َجَعْلناَك َخِليَفًة ِيف اْألَْرِض فَاْحكُ  ،26ۀ یسورة ص، آ 164
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 165ردند.کرد و آنها قبول اطاعت کن امر به اطاعت یآسمان و زم ن عالم بهیخداوند پس از خلقت ا
 یه هستیلکگر یاست. به عبارت د یعت توسط هستین اطاعت مفهوم قبول قاعده و قانون طبیا

و  يو جار ياتش در تمام ذرات سارین قانون با تمام جزئینند. اکقانون عمل  یکه طبق کرفتند یپذ
 شود. میض قائل نیتبع يچ موجودیدارد و نسبت به ه يمتناظر م است و بر تمام موجودات اثرکحا
جدا از  یعنی 166رسد.یم یه به من وحکهستم مثل شما  يد: من بشریفرمایرم ص مکامبر ایپ یحتّ

شف شده و در ک یعیرسد من هم مثل شما هستم و تابع قواعد طبیبه من م یه وحک یآن بخش
  ه خداوند مقرر فرموده است. کدست شما هستم 

ه به آدم سجده کمدبرة عالم هستند امر فرمود  يه به مفهوم قواکه که مالئیلکز به یهنگام خلق آدم ن
ردند. اگر آدم را کت نیا تبعیسجده  یکیروها بجز یرند. و همۀ نیمسخّر آدم قرار بگ یعنی 167نند،ک

ن قادر به مسخّر یوکه بشر بالقوه و در تکرساند ین مفهوم را میم ایریت بگیبه عنوان مظهر بشر
م مفهوم یخداوند بدان یفۀ انتصابین عالم است و اگر آدم را بعنوان خلیمدبرة ا يروهایردن قوا و نک
      ه بالفعل مسخّر ارادة او باشند.کمدبرة عالم امر فرمود  يروهایه خداوند به تمام نکن است یه ایآ

 يخدا بر رو یباق یعنیخوانند یم بقية اo يف االرضبا اسم  یه را گاهیفیتکل هیصاحب خالفت کل
 ار عالم را دارد و فارغ از عهد ویاخت یعنیخوانند یصاحب االمر و العصر و الزمان م ین و گاهیزم

ن خلق امام است و باطنش بر یظاهرش در ب یعنی خوانندیامام االنس و الجان م یزمان است و گاه
دانشمندان بر « 168:سندینویم یتین شخصیدر شرح چن ینیت اهللا خمیآ. شوا استیام و پجان عالم ام
و اوصاف  یتعال يه دانش آنان در رابطه با شناخت خداکهستند  یقسم دانشمندان یکسه قسمند. 

ه معرفت کهستند  یسانکنان یندارند. ا یعلم ینسبت به اوامر حضرت حق تعال یجالل اوست ول
ات جمال آن یا و تجلیبرکشده و غرق در مشاهده انوار جالل  یآنان مستول يهابر دل یتعال يخدا

                                                                                                                                                                                        
َنا طَ ، 11 ۀیآ فصلت سورة 165  ُدَخاٌن فَـَقاَل َهلَا َوِلْألَْرِض ِاْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها قَاَلَتا أَتـَيـْ

َ
 .ائِِعنيَ مثَُّ اْستَـَوى ِإَىل السََّماء َوِهي

َا َأOَ َبَشٌر . 110 ۀیهف، آک، سورة 6 ۀیآ فصلت سورة 166  ّمِثْـُلُكْم يُوَحى ِإَيلَّ.ُقْل ِإمنَّ
َ ملَْ َيُكن ّمَِن السَّاِجِديَن. .11 ۀیآ اعراف، سورة 167

آنگاه به فرشتگان  مثَُّ قـُْلَنا لِْلَمآلِئَكِة اْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا ِإالَّ ِإبِْليس
 نندگان نبود.ک ه از سجدهکس یردند جز ابلکد پس [همه] سجده ینکم براى آدم سجده یگفت
رجاء، چاپ سوم مهر  یز نشر فرهنگک، مريترجمه احمد فهر ،ینیو امام خم ید ثانیدگاه شهیم و تعلّم از دیتعل 168

 .17، ص 1363
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ام به مقدار کست و از علم احیام بپردازند نکه بتوانند به علم و احک ینان را فراغتیحضرتند. ا
ن طائفه را عالم یگذرانند. ا یه اوقات را به حضور و مشاهده میرند و بقیگیضرورت خودشان فرا م

و یکاو را ن یو اوامر و نواه یام الهکه احکهستند  یسانکقسم دوم  م.یخوانیر عالم بامراهللا میباهللا و غ
و  یاز اسرار جالل اله یاند ولام آن را فرا گرفتهکعت و دقائق احیاند و حالل و حرام شرفرا گرفته

ن طائفه را عالم یست. ایدانند خدا چیاطالع هستند. و نمیات اسما و صفات بیانوار جمال و تجل
نان در یمندند. اه از هر دو علم بهرهکهستند  ینامند. قسم سوم دانشمندانیر عالم باهللا میبامراهللا و غ

یمرز م يبا جذبه حب متوجه آن سو یاند. گاهجهان معقول و عالم محسوسات نشسته كمرز مشتر
زه شفقت و رحمت در یبا انگ یزند. گاهپردایبه مشاهده جمال و جالل م یشوند و در حضرت ربوب

ن یدهند، و ایار بندگان خدا قرار میرا در اخت يمرزبرون يامهایمرز با خلق خدا هستند و پ ين سویا
ان خلق خدا هستند آنچنان یبازگشتند در م یاز محضر اله ینامند وقتیاهللا متیمش یاشخاص را گاه

ند و به ینشیبا پروردگار خود به خلوت م یو وقت شناسندیخدا را نم یه گوئکزند یآمیبا آنان در م
شناسند. یگر را نمیچ کس دیاند و هدهیان بریاز همه جهان و جهان یاد او و در خدمت او باشند گوئی
ز که از رسول خدا ص نقل شده است به سه گروه ین یتین. در روایقین و صدین است راه مرسلیا

 یهائن سه گروه را نشانهیک از ای. هر خالط احلکما و جالس الکرباسائل العلما و اشاره شده است، 
توان آنان را شناخت. اما عالم بامراهللا چه بسا که زبانش مترنّم به ذکر یله آن نشانه میاست که بوس

ترسد. در یاز پرودگار نم یترسد ولیاز خلق خدا م اد خدا غافل است.یخداست اما دلش از 
شرم و  یتعال يدر باطن و خلوت از خدا یکند ولیا میو حشود  میصورت ظاهر از مردم شرمنده 

اد یز همراه به یعالم باهللا ذاکر است اما اگر زبانش به ذکر خدا مشغول است دل ناما  ا ندارد.یح
د از آن است که اوست نه آنکه تنها زبان به ذکر و دل غافل باشد. خائف است اما اگر خوف دار

ا یدر وجود او باشد. عالم باهللا ح یت و سرکشیشود نه آنکه خوف معص يدیدش بدل به نومیمبادا ام
کند یا میدهد بلکه حیاست که در ظاهر انجام م یا و شرم از کارهائیا و شرم او نه حیکند اما حیم

عالم باهللا و به امر اهللا را اما  ترسان است. ابد. عالم باهللا دائماًییکه چه بسا بر دل او راه م یاز خطورات
ذاکر و خائف و  یعنیعالم باهللا گفته شد.  ياست که برا یهائشش نشان است. سه نشان همان نشانه

ان عالم یباشد. اول آنکه در حد مشترك میگر مخصوص خودش میبودن و سه عالمت د ییمستح
سوم آنکه گروه اول و دوم از  شود. میلمانان مس یند. دوم آنکه مربینشیب و جهان شهادت میغ

 یبدر و گاه ید است و عالم باهللا مانند ماه است که گاهیازمندند. پس او همانند خورشیعلما به او ن
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  :رازیهالل است و به قول عارف ش

  ستیخ و زاهد گاه هست وگاه نیورنه لطف ش            ر خراباتم که لطفش دائم استیبنده پ

   »شوند.یم منداو بهره گران از نوریسوزد و دیاست که خود م یباهللا همچون چراغاما عالم 

ن است و همان اسم اعظم یزم يبر رو خليفة اoهمان  »عالم باهللا و بامراهللا«شان یا يهابر اساس واژه
ه او ظهور ذات در اسم است و کت مطلق از آن اوست یمکامل است و حاکاست و همان انسان 

ل 169.ت متعلّق به اوستیمکحا و کم  
                                                                                                                                                                                        

اجلزء السادس و العشرون. تتمة كتاب اإلمامة، تتمة أبواب عالمات اإلمام و صفاته و شرائطه و  ١-٨صص:  ٢٦حباراألنوار ج:  ١٦٩
 -Q١در يف معرفتهم صلوات هللا عليهم 4لنورانية و فيه ذكر مجل من فضائلهم ع.  -١٤ينبغي أن ينسب إليه و ما ال ينبغي. 4ب 

أنه رأى يف كتاب عتيق، مجعه بعض حمدثي أصحابنا يف فضائل أمري املؤمنني ع هذا اخلرب و وجدته أيضا يف  أقول ذكر والدي رمحه هللا 
كتاب عتيق مشتمل على أخبار كثرية قال روي عن حمّمد بن صدقة أنه قال سأل أبو ذر الغفاري سلمان الفارسي رضي هللا عنهما & 

4لنورانية قال & جندب فامض بنا حىت نسأله عن ذلك قال فأتيناه فلم جنده قال فانتظرQه  أ4 عبد هللا ما معرفة اإلمام أمري املؤمنني ع
حىت جاء قال صلوات هللا عليه ما جاء بكما قاال جئناك & أمري املؤمنني نسألك عن معرفتك 4لنورانية قال صلوات هللا عليه مرحبا 

ن ذلك الواجب على كل مؤمن و مؤمنة مث قال صلوات هللا عليه & سلمان و بكما من وليني متعاهدين لدينه لستما مبقصرين لعمري إ
قد & جندب قاال لبيك & أمري املؤمنني قال ع إنه ال يستكمل أحد اإلميان حىت يعرفين كنه معرفيت 4لنورانية فإذا عرفين 2ذه املعرفة ف

ا و من قصر عن معرفة ذلك فهو شاك و مر7ب & سلمان و & امتحن هللا قلبه لإلميان و شرح صدره لإلسالم و صار عارفا مستبصر 
جندب قاال لبيك & أمري املؤمنني قال ع معرفيت 4لنورانية معرفة هللا عز و جل و معرفة هللا عز و جل معرفيت 4لنورانية و هو الدين 

 َني َلُه الّدِيَن ُحَنفاَء َو يُِقيُموا الصَّالَة َو يـُْؤُتوا الزَّكاَة َو ذِلَك ِديُن اْلَقّيَِمةِ َو ما ُأِمُروا ِإالَّ ِليَـْعُبُدوا اoََّ ُخمِْلصِ اخلالص الذي قال هللا تعاىل 
فمن أقام والييت فقد أقام الصالة و إقامة  يُِقيُموَن الصَّالةَ يقول ما أمروا إال بنبوة حمّمد ص و هو الدين احلنيفية احملّمدية السمحة و قوله 

ال حيتمله إال ملك مقرب أو نيب مرسل أو عبد مؤمن امتحن هللا قلبه لإلميان فامللك إذا مل يكن مقر4 مل حيتمله والييت صعب مستصعب 
ىت أعرفه و النيب إذا مل يكن مرسال مل حيتمله و املؤمن إذا مل يكن ممتحنا مل حيتمله قلت & أمري املؤمنني من املؤمن و ما 0ايته و ما حده ح

ء إال شرح صدره لقبوله و مل  هللا قلت لبيك & أخا رسول هللا قال املؤمن املمتحن هو الذي ال يرد من أمرQ إليه شيقال ع & أ4 عبد 
ون  يشك و مل يرتب اعلم & أ4 ذر أQ عبد هللا عز و جل و خليفته على عباده ال جتعلوQ أر44 و قولوا يف فضلنا ما شئتم فإنكم ال تبلغ

ايته فإن هللا عز و جل قد أعطاQ أكرب و أعظم مما يصفه و أصفكم أو خيطر على قلب أحدكم فإذا عرفتموQ هكذا كنه ما فينا و ال 0
فأنتم املؤمنون قال سلمان قلت & أخا رسول هللا و من أقام الصالة أقام واليتك قال نعم & سلمان تصديق ذلك قوله تعاىل يف الكتاب 

ا َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اْخلاِشِعنيَ العزيز َو اْسَتِعيُنوا gِلصَّْربِ  َّkفالصرب رسول هللا ص و الصالة إقامة والييت فمنها قال هللا تعاىل   َو الصَّالِة َو ِإ
ٌة و مل يقل و إ0ما لكبرية ألن الوالية كبرية محلها إال على اخلاشعني و اخلاشعون هم الشيعة املستبصرون و ذلك

َ
ا َلَكِبري ن أهل أل َو ِإ0َّ

األقاويل من املرجئة و القدرية و اخلوارج و غريهم من الناصبية يقرون حملّمد ص ليس بينهم خالف و هم خمتلفون يف والييت منكرون 
ا َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اْخلاِشِعنيَ لذلك جاحدون 2ا إال القليل و هم الذين وصفهم هللا يف كتابه العزيز فقال  َّkىل يف موضع و قال هللا تعا ِإ

فالقصر حمّمد و البئر املعطلة والييت  َو بِْئٍر ُمَعطََّلٍة َو َقْصٍر َمِشيدٍ آخر يف كتابه العزيز يف نبوة حمّمد ص و يف والييت فقال عز و جل 
سل و هو إمام عطلوها و جحدوها و من مل يقر بوالييت مل ينفعه اإلقرار بنبوة حمّمد ص إال أ0ما مقروQن و ذلك أن النيب ص نيب مر 

← 



  اقتصاد اخالق در اسالم یعرفان یمبان    86

                                                                                                                                                                                         ←  
اخللق و علي من بعده إمام اخللق و وصي حمّمد ص كما قال له النيب ص أنت مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي و أولنا 

سأبني ذلك و  َو ذِلَك ِديُن اْلَقّيَِمةِ حمّمد و أوسطنا حمّمد و آخرQ حمّمد فمن استكمل معرفيت فهو على الدين القيم كما قال هللا تعاىل 
ز بعون هللا و توفيقه & سلمان و & جندب قاال لبيك & أمري املؤمنني صلوات هللا عليك قال كنت أQ و حمّمد نورا واحدا من نور هللا ع

و جل فأمر هللا تبارك و تعاىل ذلك النور أن يشق فقال للنصف كن حمّمدا و قال للنصف كن عليا فمنها قال رسول هللا ص علي مين و 
أQ من علي و ال يؤدي عين إال علي و قد وجه أ4 بكر برباءة إىل مكة فنزل جربئيل ع فقال & حمّمد قال لبيك قال إن هللا mمرك أن 
تؤديها أنت أو رجل عنك فوجهين يف اسرتداد أيب بكر فرددته فوجد يف نفسه و قال & رسول هللا أ نزل يف القرآن قال ال و لكن ال 

و علي & سلمان و & جندب قاال لبيك & أخا رسول هللا قال ع من ال يصلح حلمل صحيفة يؤديها عن رسول هللا ص  يؤدي إال أQ أ
كيف يصلح لإلمامة & سلمان و & جندب فأQ و رسول هللا ص كنا نورا واحدا صار رسول هللا ص حمّمد املصطفى و صرت أQ وصيه 

صامت و إنه ال بد يف كل عصر من األعصار أن يكون فيه Qطق و صامت & سلمان صار املرتضى و صار حمّمد الناطق و صرت أQ ال
ا أَْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُكّلِ قَـْوٍم هادٍ حمّمد املنذر و صرت أQ اهلادي و ذلك قوله عز و جل  ُ يـَْعَلُم ما  فرسول هللا ص املنذر و أQ اهلادي ِإمنَّ َّoا

 َو ما تَغِ   َحتِْمُل ُكلُّ أُْنثى
ْ
ُ اْلَغْيِب َو الشَّهاَدِة اْلَكِبُري اْلُمَتعاِل َسواٌء ِمْنُكْم َمْن  يُض اْألَْرحاُم َو ما تـَْزداُد َو ُكلُّ َشي ٍء ِعْنَدُه ِمبِْقداٍر عاِمل

ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه َو ِمْن َخْلِفِه َحيَْفُظونَُه ِمْن َأْمِر اoَِّ  َأَسرَّ اْلَقْوَل َو َمْن َجَهَر ِبِه َو َمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف gِللَّْيِل َو ساِرٌب gِلنَّهاِر َلُه ُمَعقِّباتٌ 
 Qصاحب النشر و صار حمّمد صاحب اجلنة و صرت أ Qقال فضرب ع بيده على أخرى و قال صار حمّمد صاحب اجلمع و صرت أ

حب اهلدة و أQ صاحب اللوح احملفوظ صاحب النار أقول هلا خذي هذا و ذري هذا و صار حمّمد ص صاحب الرجفة و صرت أQ صا
و صار حمّمد ن َو اْلَقَلِم و صار حمّمد  يس َو اْلُقْرآِن اْحلَِكيمِ أهلمين هللا عز و جل علم ما فيه نعم & سلمان و & جندب و صار حمّمد 

َزْلنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن ِلَتْشقىطه  ملعجزات و اآل&ت و صار حمّمد خامت النبيني و صار حمّمد صاحب الدالالت و صرت أQ صاحب ا  ما أَنـْ
و ال أحد اختلف إال يف والييت و صار حمّمد  الَِّذي ُهْم ِفيِه ُخمَْتِلُفونَ و صرت أQ خامت الوصيني و أQ الصراط املستقيم و أQ النبأ العظيم 

يـُْلِقي لنيب ص قال هللا عز و جل صاحب الدعوة و صرت أQ صاحب السيف و صار حمّمد نبيا مرسال و صرت أQ صاحب أمر ا
و هو روح هللا ال يعطيه و ال يلقي هذا الروح إال على ملك مقرب أو نيب مرسل أو وصي  َمْن َيشاُء ِمْن ِعباِدهِ   الرُّوَح ِمْن َأْمرِِه َعلى

ا كان و ما يكون و سار من املشرق منتجب فمن أعطاه هللا هذا الروح فقد أ4نه من الّناس و فوض إليه القدرة و أحيا املوتى و علم مب
إىل املغرب و من املغرب إىل املشرق يف حلظة عني و علم ما يف الضمائر و القلوب و علم ما يف السماوات و األرض & سلمان و & 

ُلوا عَ جندب و صار حمّمد الذكر الذي قال هللا عز و  ُ ِإَلْيُكْم ِذْكرًا َرُسوًال يـَتـْ َّoَزَل ا إين أعطيت علم املنا& و  َلْيُكْم آ}ِت اoَِّ جل َقْد أَنـْ
البال& و فصل اخلطاب و استودعت علم القرآن و ما هو كائن إىل يوم القيامة و حمّمد ص أقام احلجة حجة للناس و صرت أQ حجة 

سلمان و & جندب قاال لبيك &  هللا عز و جل جعل هللا يل ما مل جيعل ألحد من األولني و اآلخرين ال لنيب مرسل و ال مللك مقرب &
أمري املؤمنني قال ع أQ الذي محلت نوحا يف السفينة #مر ريب و أQ الذي أخرجت يونس من بطن احلوت Cذن ريب و أQ الذي جاوزت 

يو0ا و غرست مبوسى بن عمران البحر #مر ريب و أQ الذي أخرجت إبراهيم من النار Cذن ريب و أQ الذي أجريت أ0ارها و فجرت ع
أشجارها Cذن ريب و أQ عذاب يوم الظلة و أQ املنادي من مكان قريب قد مسعه الثقالن اجلن و اإلنس و فهمه قوم إين ألمسع كل قوم 

سلمان و اجلبارين و املنافقني بلغاqم و أQ اخلضر عامل موسى و أQ معلم سليمان بن داود و أQ ذو القرنني و أQ قدرة هللا عز و جل & 
نَـُهما بـَْرزٌَخ ال يـَْبِغيانِ & جندب أQ حمّمد و حمّمد أQ و أQ من حمّمد و حمّمد مين قال هللا تعاىل  & سلمان و &  َمَرَج اْلَبْحَرْيِن يـَْلَتِقياِن بـَيـْ

لمان و & جندب قاال لبيك صلوات جندب قاال لبيك & أمري املؤمنني قال إن ميتنا مل ميت و غائبنا مل يغب و إن قتالQ لن يقتلوا & س
هللا عليك قال ع أQ أمري كل مؤمن و مؤمنة ممن مضى و ممن بقي و أيدت بروح العظمة و إمنا أQ عبد من عبيد هللا ال تسموQ أر44 و 

و دالئله و حجج هللا و  قولوا يف فضلنا ما شئتم فإنكم لن تبلغوا من فضلنا كنه ما جعله هللا لنا و ال معشار العشر ألQ آ&ت هللا
اQ خلفاؤه و أمناؤه و أئمته و وجه هللا و عني هللا و لسان هللا بنا يعذب هللا عباده و بنا يثيب و من بني خلقه طهرQ و اختارQ و اصطف

← 
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ه نزد کش از آنچه یب یو علم یعید تا براساس قواعد طبیاراده نماتواند یمبالفعل  یتین شخصیلذا چن
در آمار و به صورت  ینیبشیپ يدر حال حاضر روشهار دهد. ییع را تغیاست وقوع وقا یبشر فعل
، 173یسنججرم، 172یسنججامعه، 171یسنجطیمح، 170یر اقتصادسنجینظ ییهادر رشته یتخصص

 ياریم بسینیبیم یشرفت کرده ولیار پیو مشابه آن بس 176یهواسنج، 175یسنجروان، 174یسنجستیز
و محاسبات  یاضیو ابزار ر یلیتحل يهايلوژدواقسام مت انواع و يریبا بکارگها ینیبشین پیاز ا
ج را ینتا يفاصله اعتماددر ها ن روشیالبته پرواضح است که ا. شوندیجه غلط میوتر دچار نتیکامپ

با ها ینیبشیافتد که پیم اتفاق اریبس یکنند ولیم ینیبشیقابل قبول پ يبا احتمالها ياز لحاظ آمار

                                                                                                                                                                                         ←  
& أمري املؤمنني و لو قال قائل مل و كيف و فيم لكفر و أشرك ألنه ال يسأل عما يفعل و هم يسألون & سلمان و & جندب قاال لبيك 

صلوات هللا عليك قال ع من آمن مبا قلت و صدق مبا بينت و فسرت و شرحت و أوضحت و نورت و برهنت فهو مؤمن ممتحن 
امتحن هللا قلبه لإلميان و شرح صدره لإلسالم و هو عارف مستبصر قد انتهى و بلغ و كمل و من شك و عند و جحد و وقف و 

Q ذن حتري و ار7ب فهو مقصر وC أحيي و أميت Qصب & سلمان و & جندب قاال لبيك & أمري املؤمنني صلوات هللا عليك قال ع أ
ريب و أQ أنبئكم مبا Eكلون و ما تدخرون يف بيوتكم Cذن ريب و أQ عامل بضمائر قلوبكم و األئمة من أوالدي ع يعلمون و يفعلون هذا 

حمّمد و آخرQ حمّمد و أوسطنا حمّمد و كلنا حمّمد فال تفرقوا بيننا و حنن إذا شئنا شاء هللا و إذا   إذا أحبوا و أرادوا ألQ كلنا واحد أولنا
هللا كرهنا كره هللا الويل كل الويل ملن أنكر فضلنا و خصوصيتنا و ما أعطاQ هللا ربنا ألن من أنكر شيئا مما أعطاQ هللا فقد أنكر قدرة 

و & جندب قاال لبيك & أمري املؤمنني صلوات هللا عليك قال ع لقد أعطاQ هللا ربنا ما هو أجل و عز و جل و مشيته فينا & سلمان 
أعظم و أعلى و أكرب من هذا كله قلنا & أمري املؤمنني ما الذي أعطاكم ما هو أعظم و أجل من هذا كله قال قد أعطاQ ربنا عز و جل 

وات و األرض و اجلنة و النار و نعرج به إىل السماء و 0بط به األرض و نغرب و علمنا لالسم األعظم الذي لو شئنا خرقت السما
ء حىت السماوات و األرض و الشمس و القمر و  نشرق و ننتهي به إىل العرش فنجلس عليه بني يدي هللا عز و جل و يطيعنا كل شي

 ذلك كله 4السم األعظم الذي علمنا و خصنا به و مع هذا  النجوم و اجلبال و الشجر و الدواب و البحار و اجلنة و النار أعطاQ هللا
ال َيْسِبُقونَُه gِْلَقْوِل َو ُهْم ِ@َْمرِِه كله Fكل و نشرب و منشي يف األسواق و نعمل هذه األشياء #مر ربنا و حنن عباد هللا املكرمون الذين 

اْحلَْمُد oَِِّ الَِّذي َهداO ِهلذا َو ما ُكنَّا لِنَـْهَتِدَي َلْو املؤمنني فنحن نقول  و جعلنا معصومني مطهرين و فضلنا على كثري من عبادهيـَْعَمُلوَن 
أعين اجلاحدين بكل ما أعطاQ هللا من الفضل و اإلحسان & سلمان و &  ال َأْن َهداOَ اoَُّ و َحقَّْت َكِلَمُة اْلَعذاِب َعَلى اْلكاِفرِينَ 

فتمسك 2ا راشدا فإنه ال يبلغ أحد من شيعتنا حد االستبصار حىت يعرفين 4لنورانية فإذا عرفين 2ا كان جندب فهذا معرفيت 4لنورانية 
 Qمستبصرا 4لغا كامال قد خاض حبرا من العلم و ارتقى درجة من الفضل و اطلع على سر من سر هللا و مكنون خزائنه بيان قوله أ

الحتمل أن يكون املراد به و #مثاله أن األنبياء ع 4الستشفاع بنا و التوّسل #نوارQ  الذي محلت نوحا أقول لو صح صدور اخلرب عنه ع
 رفعت عنهم املكاره و الفنت كما دلت عليه األخبار الصحيحة.

170 Econometrics 
171 Environmetrics 
172 Sociometrics 
173 Criminometrics 
174 Biometrics 
175 Psychometrics 
176 Climatology (Climatometrics) 
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ن یاز ا یمسلماً بخش. دینماین ابزار متزلزل میرا به ا محققاست که اعتماد  ضات آنقدر متعاریواقع
ه در ک مداخله نموده است یسرده مورد بریدر رفتار پد ییروین است که نیل ایتعارضات به دل

توان جستجو یم دقت در رفتار تک تک افراد بشر یال را با کمؤن سیپاسخ امحاسبات وارد نشده. 
است که  نیمگر جز ا يافراد به درگاه حضرت بار يهايه و زاریتمام گر، تمام جلسات دعا. کرد
ار یار بسیو بس !؟ر بدهییمورد مد نظر دعاکنند تغا درباره یرا به نفع دعاکننده  یعیا قواعد طبیخدا

ر داده!!! ییمستقر را تغ یعیطب یعلم يسازوکارها ناشناخته یعامل یعنین شده ین چنیاتفاق افتاده که ا
د و ینمایم عملما  یحصولفراتر از علم  یاست که عامل یت روشن همه کتب آسمانین حکایو ا

 یاملوتوانند عیکه قرار دارند نم عن مقطع از طبیما در ا يهاچون حس یول. دهدیر مییجهان را تغ
ن علم یبه هملذا ابند یند و سازوکارش را دریرا حس کنند تا آن را آزمون و تجربه نما نینچنیا

د یباها دهیدانستن علت پد يکه برا یدر صورت م.یریپذیو خالف آن را نم میئنما یم بسنده یاکتساب
  ست.ین یافکو علم متعارف شناخت ز ینرا  یعلمآن قواعد 

اشت و سپس با کابان دانۀ درخت یت حضرت نوح قابل تأمل است. نوح ع در بیاکن ارتباط حیدر ا
ن یرا ببرد و ا یشتکل یه سکرد کیم ینیبشیساخت و پ یشتک کخش یابانیچوب درختان در ب

ر کات و شرح آن را ذیه آکبرده بود  یعلم نوح به آن پ یس قابل قبول نبود ولکچیه يموضوع برا
ه بر خدا دروغ بندد کس است کارتر از آن کستم یسکو چه : «177دیفرمایم میرکم. قرآن ینکیم

                                                                                                                                                                                        
َرتى .18- 49 آ}تسورة هود،  177 َرWِِّْم َو يـَُقوُل اْألَْشهاُد هُؤالِء الَّذيَن    َعَلى اoَِّ َكِذgً ُأولِئَك يـُْعَرُضوَن َعلى  َو َمْن َأْظَلُم ِممَِّن افـْ

وَن َعْن َسبيِل اoَِّ َو يـَْبُغوkَا ِعَوجًا َو ُهْم gِْآلِخَرِة ُهْم كاِفُروَن. ُأولِئَك َملْ َرWِِّْم َأال َلْعَنُة اoَِّ َعَلى الظَّاِلمَني. الَّذيَن َيُصدُّ   َكَذبُوا َعلى
ْمَع َو ما كانُ َيُكونُوا ُمْعِجزيَن ِيف اْألَْرِض َو ما كاَن َهلُْم ِمْن ُدوِن اoَِّ ِمْن َأْوِلياَء ُيضاَعُف َهلُُم اْلَعذاُب ما كانُوا يَ  وا ْسَتطيُعوَن السَّ

ُفَسُهْم َو َضلَّ َعْنُهْم ما كانُوا يـَْفَرتُوَن. ال َجَرَم أَنـَُّهْم ِيف اْآلِخرَ  ِة ُهُم اْألَْخَسُروَن. ِإنَّ الَّذيَن آَمُنوا َو يـُْبِصُروَن. ُأولِئَك الَّذيَن َخِسُروا أَنـْ
َو اْألََصّمِ َو اْلَبصِري َو السَّميِع   ِة ُهْم فيها خاِلُدوَن. َمَثُل اْلَفريَقْنيِ َكاْألَْعمىَرWِِّْم ُأولِئَك َأْصحاُب اْجلَنَّ   َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َو َأْخَبُتوا ِإىل

 َأخاُف َعَلْيُكْم َعذاَب قَـْوِمِه ِإّينِ َلُكْم َنذيٌر ُمبٌني. َأْن ال تـَْعُبُدوا ِإالَّ اoََّ ِإّينِ   َهْل َيْسَتِو}ِن َمَثًال َأ َفال َتذَكَُّروَن. َو َلَقْد َأْرَسْلنا نُوحًا ِإىل
َبَعَك ِإالَّ     الَّذيَن ُهْم َأراِذلُنا gِدَي الرَّْأِي َو ما نَرىيـَْوٍم أَليٍم. َفقاَل اْلَمَألُ الَّذيَن َكَفُروا ِمْن قَـْوِمِه ما نَراَك ِإالَّ َبَشرًا ِمْثَلنا َو ما َنراَك اتـَّ

ُتْم ِإْن ُكْنُت َعلى  َلُكْم َعَلْينا ِمْن َفْضٍل َبْل َنظُنُُّكمْ  َرْمحًَة ِمْن ِعْنِدِه فَـُعّمَِيْت َعَلْيُكْم أَ   بـَّيَِنٍة ِمْن َريبِّ َو آ"ين  كاِذبَني. قاَل } قَـْوِم َأ رَأَيـْ
 َِّoُتْم َهلا كارُِهوَن. َو } قَـْوِم ال َأْسَئُلُكْم َعَلْيِه ماًال ِإْن َأجِرَي ِإالَّ َعَلى ا  َو ما َأOَ ِبطارِِد الَّذيَن آَمُنوا ِإنـَُّهْم ُمالُقوا َرWِِّْم نـُْلزُِمُكُموها َو أَنـْ

ِمَن اoَِّ ِإْن َطَرْدتـُُهْم َأ َفال َتذَكَُّروَن. َو ال َأُقوُل َلُكْم ِعْندي َخزاِئُن اoَِّ َو ال َأْعَلُم   َو لِكينِّ َأراُكْم قَـْوماً َجتَْهُلوَن. َو } قَـْوِم َمْن يـَْنُصُرين
 َُّoَخْريًا ا َُّoُفِسِهْم ِإّينِ ِإذًا َلِمَن الظَّاِلمَني.   َأْعَلُم ِمبا يف اْلَغْيَب َو ال َأُقوُل ِإّينِ َمَلٌك َو ال َأُقوُل ِللَّذيَن تـَْزَدري َأْعُيُنُكْم َلْن يـُْؤتَِيُهُم ا أَنـْ

ُتْم ِمبُْعِجزيَن. قاُلوا } نُوُح َقْد جاَدْلَتنا فََأْكثَْرَت ِجداَلنا فَْأتِنا مبِ  ا Pَْتيُكْم بِِه اoَُّ ِإْن شاَء َو ما أَنـْ ا تَِعُدO ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدقَني. قاَل ِإمنَّ
َرتاُه ُقْل ِإِن ِإْن َأَرْدُت َأْن أَْنَصَح َلُكْم ِإْن كاَن اoَُّ يُريُد َأْن يـُْغوَِيُكْم ُهَو رَبُُّكْم َو ِإَلْيِه تـُْرجَ   َو ال يـَْنَفُعُكْم ُنْصحي  ←ُعوَن. َأْم يـَُقوُلوَن افـْ
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ه بر کنان بودند یشوند و گواهان خواهند گفت ا یآنان بر پروردگارشان دروغ عرضه م
[مردم را] از راه خدا باز ه کهمانان . خدا بر ستمگران باد پروردگارشان دروغ بستند هان لعنت

نندگان ک ن درماندهیآنان در زم. شمارند و خود آخرت را باور ندارند یج مکدارند و آن را  یم
شود آنان توان  یآنان دو چندان م يست عذاب برایآنان ن يبرا یستند و جز خدا دوستانی[خدا] ن

ان زده و آنچه را به دروغ یشتن زیه به خوکنانند یا. دندید یدن [حق را] نداشتند و [حق را] نمیشن
ه ک یسانکگمان  یب. ارترندکانیه آنان در آخرت زکست ین کش. اند برساخته بودند از دست داده

افتند آنان اهل یپروردگارشان آرام  ي] به سویرده و [با فروتنکسته یشا يارهاکمان آورده و یا
نا و یسه] با بیر [در مقاکنا و یچون نابن دو گروه یمثل ا. بهشتند و در آن جاودانه خواهند بود

م یقومش فرستاد ينوح را به سو یو به راست. دیریگ یا پند نمیسانند پس آیکا در مثل یشنواست آ
 يرا من از عذاب روزید زیه جز خدا را نپرستک. ارمکآش يا شما هشداردهنده ي[گفت] من برا

مثل خود  يگفتند ما تو را جز بشر افر بودندکه کپس سران قومش . مکمناین بر شما بیسهمگ
رده باشد و ک يرویتو را پ یسکم ینیب یده نمیگان ما آن هم نسنجیاز] فروما یم و جز [جماعتینیب ینم

د اگر از ییقوم من به من بگو يگفت ا. میدان یه شما را دروغگو مکست بلین يازیشما را بر ما امت
ه بر شما کده باشد یبخش ینزد خود رحمت روشن داشته باشم و مرا از یطرف پروردگارم حجت

قوم من بر  يو ا. مینکد به آن وادار یراه دارکه بدان اک ید] شما را در حالیا ما [بایده است آیپوش
مان یه اکرا  یسانکست و ینم مزد من جز بر عهده خدا نک یاز شما درخواست نم ین [رسالت] مالیا

                                                                                                                                                                                         ←  
ُتُه فَـَعَليَّ ِإْجرامي َرتَيـْ  ِإىل َو َأOَ بَري  افـْ

َ
ْبَتِئْس ِمبا كانُوا   ٌء ِممَّا ُجتْرُِموَن. َو ُأوِحي نُوٍح أَنَُّه َلْن يـُْؤِمَن ِمْن قَـْوِمَك ِإالَّ َمْن َقْد آَمَن َفال تـَ

ِيف الَّذيَن ظََلُموا ِإنـَُّهْم ُمْغَرُقوَن. َو َيْصَنُع اْلُفْلَك َو ُكلَّما َمرَّ َعَلْيِه َمَألٌ ِمْن   َك @َِْعُيِننا َو َوْحِينا َو ال ُختاِطْبينيـَْفَعُلوَن. َو اْصَنِع اْلُفلْ 
لُّ َعَلْيِه َعذاٌب  قَـْوِمِه َسِخُروا ِمْنُه قاَل ِإْن َتْسَخُروا ِمنَّا فَِإOَّ َنْسَخُر ِمْنُكْم َكما َتْسَخُروَن. َفَسْوفَ 

تـَْعَلُموَن َمْن Pَْتيِه َعذاٌب ُخيْزيِه َو حيَِ
َنْنيِ َو َأْهَلَك ِإالَّ  ْل فيها ِمْن ُكّلٍ َزْوَجْنيِ اثـْ َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل َو َمْن آَمَن َو ما آَمَن  ُمقيٌم. َحىتَّ ِإذا جاَء َأْمُرO َو فاَر التَّنُّوُر قـُْلَنا امحِْ

 َجتْري مَ 
َ
َنهُ   َمْوٍج َكاْجلِباِل َو Oدى  Wِِْم يفَعُه ِإالَّ قَليٌل. َو قاَل ارَْكُبوا فيها ِبْسِم اoَِّ َجمْراها َو ُمْرساها ِإنَّ َريبِّ َلَغُفوٌر رَحيٌم. َو ِهي نُوٌح ابـْ

ِمَن اْلماِء قاَل ال عاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر اoَِّ   َجَبٍل يـَْعِصُمين  قاَل َسآوي ِإىلَمْعِزٍل } بـَُينَّ ارَْكْب َمَعنا َو ال َتُكْن َمَع اْلكاِفريَن.   َو كاَن يف
 اْألَ   ماَءِك َو } َمساُء َأْقِلعي  ِإالَّ َمْن رَِحَم َو حاَل بـَْيَنُهَما اْلَمْوُج َفكاَن ِمَن اْلُمْغَرقَني. َو قيَل } َأْرُض ابـَْلعي

َ
ْمُر َو غيَض اْلماُء َو ُقِضي

َو ِإنَّ َوْعَدَك اْحلَقُّ َو أَْنَت َأْحَكُم   ِمْن َأْهلي  نُوٌح رَبَُّه َفقاَل َرّبِ ِإنَّ اْبين  َو اْسَتَوْت َعَلى اْجلُوِدّيِ َو قيَل بـُْعداً لِْلَقْوِم الظَّاِلمَني. َو Oدى
 ِمْن َأْهِلَك ِإنَُّه َعَملٌ 

َ
 َلَك بِِه ِعْلٌم ِإّينِ َأِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمَن اْجلاِهلَني.  اْحلاِكمَني. قاَل } نُوُح ِإنَُّه َلْيس

َ
َغْريُ صاِلٍح َفال َتْسَئْلِن ما َلْيس

 يل
َ
ْغِفْر يل  قاَل َرّبِ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك َأْن َأْسئََلَك ما َلْيس اْهِبْط ِبَسالٍم ِمنَّا َو َأُكْن ِمَن اْخلاِسريَن. قيَل } نُوُح   َو تـَْرَمحْين  بِِه ِعْلٌم َو ِإالَّ تـَ

كاٍت َعَلْيَك َو َعلى
َ
ا ِإَلْيَك ما ُكْنَت تـَْعَلُمها أَُمٍم ِممَّْن َمَعَك َو أَُمٌم َسُنَمّتُِعُهْم مثَُّ َميَسُُّهْم ِمنَّا َعذاٌب أَليٌم. تِْلَك ِمْن أَْنباِء اْلَغْيِب نُوحيه  بـَر

  ِإنَّ اْلعاِقَبَة لِْلُمتَّقَني.أَْنَت َو ال قَـْوُمَك ِمْن قَـْبِل هذا فَاْصِربْ 
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ه کنم یب یم یشما را قوم یرد ولکدار خواهند یپروردگارشان را دنم قطعا آنان ک یاند طرد نم آورده
ا یرد آکخواهد  ياریمرا در برابر خدا  یسکقوم من اگر آنان را برانم چه  يو ا. دینک یم ینادان

دانم و  یب نمیش من است و غیخدا پ يها نهیه گنجکم یگو یو به شما نم. دیریگ یعبرت نم
م یگو ینگرد نم یدر آنان م يدگان شما به خواریه دک یسانکام و در باره  ه من فرشتهکم یگو ینم

م] من ین بگویتر است [اگر جز ا دهد خدا به آنچه در دل آنان است آگاه یرشان نمیخدا هرگز خ
ار [هم] جدال یو بس يردکنوح واقعا با ما جدال  يگفتند ا. اران خواهم بودکدر آن صورت از ستم

گفت تنها . اوریما ب يبرا یده یآنچه را [از عذاب خدا] به ما وعده م یانیپس اگر از راستگو يردک
و اگر . د بودیننده [او] نخواهکآورد و شما عاجز  یشما م يه اگر بخواهد آن را براکخداست 

 يراه گذارد اندرز من شما را سودیه خدا بخواهد شما را بک یبخواهم شما را اندرز دهم در صورت
ند آن یگو یا [در باره قرآن] می. دیشو یده میاو باز گردان يبخشد او پروردگار شماست و به سو ینم

] من از یام گناه من بر عهده خود من است و[ل ردهکرا بربافته است بگو اگر آن را به دروغ سر هم 
نون] که [تاک یسانکه از قوم تو جز کشد  یو به نوح وح. نارمکد بریده یه به من نسبت مک یجرم

ر نظر یو ز. ن مباشیردند غمگک یمان نخواهد آورد پس از آنچه می] ایسکاند هرگز [ مان آوردهیا
ه آنان کچرا  ياند با من سخن مگو ردهکه ستم ک یسانکرا بساز و در باره  یشتکما  یما و [به] وح

گذشتند او را  یاو ماز قومش بر  یه اشرافکساخت و هر بار  یرا م یشتکو [نوح] . اند یغرق شدن
د ینک یه مسخره مکز] شما را همان گونه ید ما [نینک یگفت اگر ما را مسخره م یردند مک یمسخره م

رسد و بر او  یننده درمکخوار یرا عذاب یسکد دانست چه یخواه يبه زود. ردکم یمسخره خواه
] یشتکم در آن [یرد فرمودکد و تنور فوران یه فرمان ما دررسکتا آنگاه . دیآ یدار فرود میپا یعذاب

مان یه اک یسانکه قبال در باره او سخن رفته است و ک یسکسانت مگر کجفت با  یک یوانیاز هر ح
د یو [نوح] گفت در آن سوار شو. اورده بودندیمان نیا کین و با او جز [عده] اندکاند حمل  آورده

و آن . گمان پروردگار من آمرزنده مهربان است یشدنش و لنگرانداختنش ب به نام خداست روان
 يبود بانگ درداد ا ينارکه در کبرد و نوح پسرش را  یآسا م وهک یان موجیشان را در می] ایشتک[

ه مرا از آب کم یجو یپناه م یوهکبه  يگفت به زود. افران مباشکمن با ما سوار شو و با  كپسر
ه [خدا ک یسکست مگر ین يا چ نگاهدارندهیفرمان خدا ه دارد گفت امروز در برابر یدر امان نگاه م

ن یزم يو گفته شد ا. دیشدگان گرد ل شد و [پسر] از غرقیان آن دو حایند و موج مکبر او] رحم 
است و فرمان گزارده شده و کن و آب فرو ک يآسمان [از باران] خوددار يآب خود را فرو بر و ا



 91  دگاه حکمتیعلم، اخالق، اقتصاد سبز از د یشناس روش

و نوح پروردگار خود را آواز داد . ارکقرار گرفت و گفته شد مرگ بر قوم ستم ي] بر جودیشتک[
فرمود . ین داورانیسان من است و قطعا وعده تو راست است و تو بهترکو گفت پروردگارا پسرم از 

ه بدان کرا  يزیسته است پس چیناشا يردارک] يست او [دارایسان تو نکقت از ینوح او در حق يا
گفت پروردگارا من به تو . یه مبادا از نادانان باشکدهم  یمن مخواه من به تو اندرز ماز  يعلم ندار

از  ینکو به من رحم ن يامرزیه بدان علم ندارم و اگر مرا نکبخواهم  يزیه از تو چکبرم  یپناه م
تواند فرود ه با ک ییبر تو و بر گروهها ییتهاکاز ما و بر ينوح با درود يگفته شد ا. اران باشمکانیز
به  كدردنا یم سپس از جانب ما عذابینک یبرخوردارشان م يه به زودکهستند  ییو گروهها يآ

ن نه تو آن را یش از ایم پینک یم یه آن را به تو وحکب است یغ ين از خبرهایا. رسد یآنان م
  ».شگان استی] از آن تقواپیکه فرجام [نکبا باش کیو نه قوم تو پس ش یدانست یم

رب  يحقّ از سو »ِإنَُّه اْحلَقُّ ِمْن رَّبَِك َو لِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـُْؤِمُنونَ «: «178ندیفرمایم اتیآ نیا ریتفس در
َرتى«دانند.  یثر مردم نمکا یاست ول َرWِِّْم َو يـَُقوُل   َعَلى اoَِّ َكِذgً ُأولِئَك يـُْعَرُضوَن َعلى  َو َمْن َأْظَلُم ِممَِّن افـْ

بندد. آنها تر از کسی که بر خدا افتراي دروغ میو کیست ظالم »َرWِِّمْ   ْشهاُد هُؤالِء الَّذيَن َكَذبُوا َعلىاْألَ 
ه او از کند و ادعا کند کادعا  يزیه چک یسکه عام است براي هر یبر ربشان عرضه شوند. صورت آ

آوردن آنها از  كه شرکهستند  یه مدعکن کیر آنها از مشریو غ یخدا است، مانند وثنی و صابئ
آنها  یآنها از نب يه بدعت گزارکشان یبا ادعا یخدا است. و مثل بدعت گزاران از اصحاب ملل اله

مذاهب مختلف از امت محمد (ص) و مانند اصحاب  ین آنها است، و مانند منحرفین از اهالیو از د
ا یبدون اذن و اجازه از معصوم (ع) عموماً  از اهل مذهب حقّ ياز عامه، و مانند اصحاب فتاو يفتاو

ا بدون واسطه و مانند منتحلین به تصوف بدون اذن و اجازة صحیحه از مشایخ یخصوصاً با واسطه 
 یانین مقصود اصل دروغگوکن شیخوخت بدون اجازه یا سلوك بدون اخذ باشند. ولیحقه چه مدع

ه او از جانب خدا و رسول خدا کعا کنند امر (ع) نصب کنند و اد یه خودشان را دون ولکاست 
باشند، و خداوند شهادت آنها  ین میه شاهد اعمال اهل زمکخدا هستند  ي(ص) است. و أشهاد خلفا

» َأال َلْعَنُة اoَِّ َعَلى الظَّاِلمنيَ «ند. ک یا مالیکه موکله بر آنها را در روز قیامت بر اهل زمانشان قبول میرا 
ر براي یاران باد، از قول اشهاد و از قول خدا است و وضع ظاهر در موضع ضمکلعنت خدا بر ستم

                                                                                                                                                                                        
و  یاضیاهللا رترجمه حشمت مقامات العبادة. یان السعادة فی، بيگناباد یدختیحاج مالّ سلطانمحمد بحضرت  -  178
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 ترجمه.



  اقتصاد اخالق در اسالم یعرفان یمبان    92

ن آل محمد (ص) یه مراد مخالفکن است یه آنها ظالم هستند و براي اشاره به اکن است یاشعار به ا
را از گران یه دکهستند  یسانکآنها  »الَّذيَن َيُصدُّوَن َعْن َسبيِل اoَِّ «ه وصف آنها با قول او: کهستند 

هستند  ییها ظالمین در حقّ آل محمد (ص) آن یعنیدارند، بیان است براي ظالمین  یراه خدا باز م
ل اللّه عبارت از امام ینند، و سبک یگران را از آنها منع مینند و دک یه از آل محمد (ص) اعراض مک

شود  یض از امام (ع) نمر است. و اعرایروان او در عالم صغیا پیر، و عقل یبکت او در عالم یو وال
ُغوkَا ِعَوجاً « ن است منع بلکه هر دو متالزم یکدیگرند.یمگر بعد از اعراض از عقل، و همچن و  »َو يـَبـْ

اگر معوج باشد آن  یعنیکنند، کند یا طلب معوج میا براي آن کجی طلب میینند ک یابتغا م یجک
ورزد و ه به آن جهل میکاست  يزیدشمن چ ه انسانکم باشد، زیرا یکنند و نه اگر مستقرا طلب می

کند. یا معنا چنانچه در خبر است از اهلش به مثل راه او باشد را طلب می ییا با فطرت خود هر راه
ب است اظهار و مخلوط یه به گمان آنها در آن عکا بر ضعفا آنچه را ینند، ک یر اهلش منحرف میغ

د اختصاص کیتأ ير برایرار ضمکتو آkا در آخرت آkا كافرند. » ُرونَ َو ُهْم gِْآلِخَرِة ُهْم كافِ «کنند. می
آنان و تسلیت رسول  دیآنها معجزینی در زمین ندارند. تهد»ُأولِئَك َملْ َيُكونُوا ُمْعِجزيَن ِيف اْألَْرضِ «است. 

آنها غیر خدا اولیائی ندارند تا آنان را از عقوبت  »َو ما كاَن َهلُْم ِمْن ُدوِن اoَِّ ِمْن َأْوِلياءَ «(ص) است. 
خود  يایه آنها اولکرا  یسانکند، و یه از امورشان فاسد شده اصالح نماکخدا باز دارند و آنچه را 

توانند باز دارند  یاند، خودشان را نم ردهکخود نصب  يامر (ع) برا ینند و آنها را دون ولک یگمان م
براي آنها عذاب  »ُيضاَعُف َهلُُم اْلَعذابُ «رده چه برسد به غیر خودشان. کح توانند خود را اصال یو نم

ه کا یر خدا است، گویغ يایا از حال اولیمضاعف خواهد بود. جواب سئوال مقدر است از حال آنها 
ن ید يه رؤساکنند کیه گمان مک ییآنها از اصنام و احبار و رهبان و رؤسا يایگفته شده: حال اول
آنها  ينند. پس گفت: براکیه حقّ آل محمد ص را غصب مکهستند  یسانکهستند، و مقصود 

تر  ن مقام مناسبین به ایدهند و ایم ياریر خودشان را یعذاب مضاعف خواهد بود، پس چگونه غ
 يگریف دنایا استیر مجرور یدن ندارند. حال از ضمیاستطاعت شن »ما كانُوا َيْسَتطيُعوَن السَّْمعَ «است. 
ل یدن فضایا آنها قدرت شنیندارند،  يزیگوش فرا دادن چ يبرا یاز شدت عذاب قدرت یعنیاست 

اء. یا اولین یظالم ير است برایا ضمیان کا را ندارند چون به او ع بغض داشتند، و اسم یع در دن یعل
ا مجموع آنها یاء یا اولیآنها » ُأولِئكَ «ه آمد. ک ینند، به دو وجهیب یو آنان نم »َو ما كانُوا يـُْبِصُرونَ «

ُهْم ما كانُوا يـَْفتَـُرونَ «ظالمند.  ُفَسُهْم َو َضلَّ َعنـْ ان رسانند و هر یه به خودشان زک یسانک »الَّذيَن َخِسُروا أَنـْ
باطل و  يخالفت و فتواها يه به خدا نسبت دادند از ادعاک ییزهایه بستند نابود شد، از چک ییافترا
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عان روز ین و شفیه آنها را خلفاء رسول ص و رؤساء دک یسانکشفاعت خدا و شفاعت  يادعا
ارند کانیالجرم در آخرت آنها ز »ال َجَرَم أَنـَُّهْم ِيف اْآلِخَرِة ُهُم اْألَْخَسُرونَ «ردند. ک یامت گمان میق

ردند کو گمان ماند  ینم یاز آن باق يو اثر ینیچ عیه هکردند کل یتبد يزیچون بضاعتشان را به چ
عت یمان عام به بیمان آوردند ایه اک یسانک» ِإنَّ الَّذيَن آَمُنوا«اند.  ه گرفتهکاست  ین عوضیآن برتر
و  »َو َعِمُلوا الصَّاِحلاتِ «مان در قلوبشان یه و دخول ایعت خاصه ولویمان خاص به بیا ایه یعامه نبو

ردند کمان خاص یط ایا عمل به شرایمان خاص، یمان عام به دخول در ایردند بعد از اکعمل صالح 
ت یه اصل صالحات والکن مطلب گذشت یاز آنها اخذ شده. بارها ا يعت ولویثاق و بیه در مک

َو َأْخبَـُتوا «مان در قلب. یت و دخول ایشود مگر به قبول وال یمحقّق نم یچ عمل صالحیاست، و ه
 ينان با خشوع است از خبت به معنایخشوع داشتند. اخبات اطمنان و یو به ربشان اطم »َرWِِّمْ   ِإىل

رده بودند کدا ینان پیر اطمیه به خشوع و انقطاع از غکدهد ین مطمئن، و معنا میافته از زمیگسترش 
اند. و إخبات صادق  ردهکعت یبا او ب يعت خاص ولویه با بکاست  یو رب مضاف عبارت از ول

عت مورث محبت ین بیوت او و حضور نزد او، و اکبه وصول به مل او يشود مگر بعد از لقا ینم
و محب بر اتّصال شود  میر اتّصال به محبوب ینان در غیاست، و محبت باعث اضطراب و عدم اطم

حاصل شود و محبوب را در عالم خودش  یوتکاو اتّصال مل يه براک یشود تا وقت یقانع نم يبشر
ُأولِئَك «شود.  یر مینه تعبکیر و حضور و سکه از آن به فکن همان است یاابد و با او متّحد گردد، و یب

مثل آن دو  »َمَثُل اْلَفريَقْنيِ « آنها اصحاب جنّت هستند در آن مخلّدند »َأْصحاُب اْجلَنَِّة ُهْم فيها خاِلُدونَ 
ه ک یسکر مانند کور و کمانند  »َو اْألََصمِّ   َكاْألَْعمى«ن به او. یگروه بازدارنده از راه خدا و مؤمن

ه از صداها مقصود کر است از آنچه که ک یسکند، و مانند یبیراهش را و موبقات راهش را نم
 یسکا مانند یشود.  یر را نمیر و در عالم صغیبکخدا در عالم  يمناد يه نداکنیا ایشود،  یاوست نم

نا و شنوا. یو ب »اْلَبصِري َو السَّميعِ َو «ه. یه دو تشبیه واحد باشد نه تشبیتشب یکر است، کور و که ک
یا توجه نمیند؟ آیا مساویآ» َهْل َيْسَتِو}ِن َمَثًال َأ َفال َتذَكَُّرونَ «ن جهت مراعات لف است یافرکم یتقد

با قرائت فتح همزه یم. انّیو همانا نوح را به قومش فرستاد »قـَْوِمِه ِإّينِ   َو َلَقْد َأْرَسْلنا نُوحًا ِإىل«د؟ ینک
سر کهستم. با قرائت  يارکنندة آشکشما انذار يبرا» َلُكْم َنذيٌر ُمبنيٌ «ه کدر حال گفتن شود  می

 یر خدا را بندگیه غک »َأْن ال تـَْعُبُدوا ِإالَّ اoََّ «سؤال مقدر باشد.  يبرا یه مستأنف و جوابکنیا ایهمزه 
انذار  يبرا يمظهر یه به معنکنین است، بنابر ایا مبیر ینذ ایر ارسلنا یه است، و تفسیرید. أن تفسینکن

ا یان انذار از خدا باشد یر خدا بیاز عبادت غ یه نهکنیا ایننده انذار باشد کظاهر یا به معنیمن باشد. 
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 يمتعلّق مجمل برا يبرا يریقت تفسیه در حقیریه تنازع باشد، و چون أن تفسیافعال سه گانه شب يبرا
ز مجمله یچند چ يبرا يریر واحد تفسیه تفسکدهد یو اجازه مشود  میر یبه آن تفسه کاست  یفعل

ترسانم، و انذار  یم يزیم، و من شما را از چیفرستاد يزیچ يا گفته شده: ما نوح را برایباشد. گو
 یه است بدل از انّیا أن مصدریر خدا است. یاز عبادت غ یه نهکسازم  یروشن م يزیخودم را با چ

ذ مکلَ ق به ارسلنا است به تقدی، یرٌ بنابر قرائت فتح همزه أنّینَ سر همزه کا الم با قرائت یر باء یا متعلّ
بل تنازع متعلّق به هر سه یدهد بر سین باشد، و اجازه میمب يبرا یا مفعولیر و یا متعلّق به نذی یإنّ

وا در ا◌ٰ باشد و ال د بع ِإّينِ َأخاُف َعَلْيُكْم َعذاَب «باشد. همانا من  ییبا نه یین صورت مجاز است نفیتَ
 أَليمٍ 

ٍ
ا پس نوح یپس گفت » َفقالَ «ل است. یترسم. در موضع تعلیم بر شما میاز عذاب روز ال »يـَْوم

ِإالَّ اْلَمَألُ الَّذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْوِمِه ما َنراَك «م به آنان گفت. پس یآن او را فرستاده بود يه براکع آنچه را 
َلنا َو ما نَراَك اتـَّبَـَعَك ِإالَّ الَّذيَن ُهْم َأراِذلُنا دند از قوم او گفتند ما یفر ورزکه ک یسانک يرؤسا »َبَشرًا ِمثـْ

م. مطاع ینیبیه از اراذل هستند نمک یسانکروان تو را جز یم و ما پینیبیمثل خود نم يتو را جز بشر
ه ک یسکبه اضافه به  يالت اضافهیع باشد، و فضیاز مطه شخص مطاع افضل کند کیبودن اقتضا م

ع افضل باشد، و همه ینفسه از مط یاو فیه یکاست بطور یا نفسیانتساب به او را دارد است و  يادعا
ه تو کباشد یمثل ما، و بشر مناسب خالق نم یهست يه تو بشرکنیاست. اما اول ا ینها از تو منتفیا

، و خالق برخالف آن یز هستیمحدود و متح یسفل ي، چون تو ماديدارانتساب به او را  يادعا
را تو مانند ی، زیستیخالف آن وجود داشته باشد پس تو آن ن يه بشرکاست. و اگر هم فرض شود 

ن تابع و متبوع مناسبت است و تو ارذل مردم یروان تو از اراذل مردمانند و بی. و اما دوم پیما هست
ردن است، و آن کابتدا  يا از بدء به معنایظاهر شد  يبدو به معنایاز بدا  »الرَّْأيِ gِدَي «. یهست

ا ی ي، و اتّباع وقت اول رأي) رأي(ابتدا يوقت باد یعنیر مضاف است، یت به تقدیمنصوب بر ظرف
در شما بر  یفضلو  »َلُكْم َعَلْينا ِمْن َفْضلٍ   َوما َنرى«ل بر اراذل بودنش. یاست، بدون تعمقّ دل يظاهر رأ

ر شد باشد تو کآنچه ذ يسوا یست و اگر هم فضلیر شد نکه ذکجز آنچه  یفضل یعنیم. ینیبیما نم
ز یمطلق فضل اتباع او را ن یم. در نفینیب یشما بر خود نم ياز فضل برا يزی، چون ما چیستیاهل آن ن
فضل باشد به  ياگر متبوع دارا رایمطلق فضل از او باشد، ز یل بر نفیردند تا مانند دلک یکبا او شر

ه قول او کشود  میگر ظاهر شود. و ید یباشد از بعض یخف یند. و اگر در بعضک یت میز سرایتابع ن
ست پس ین یه نه فضل از خودت و نه اضافکحال  یعنیاول باشد  يجه دوتایمانند نت »َلُكمْ   َوما َنرى«
 يم در دعویپندار یه ما شما را دروغگو مکبل »كاِذبنيَ َبْل َنظُنُُّكْم  «د. یبر ما ندار یگر شما فضلید
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ه بود در آخر یه خطابیه همه آن ظنّکه نبود بلینیقیق آنها تو را و چون مقدمات آنان یرسالت و تصد
ه مموهه یبه از مقدمات و همکه مریاسات شعریه قیاس آنها شبیق یردند، ولکح یظنّ خودشان را تصر

رسالت از خالق  یه آن منافکردند، کار کت او انیر نظر در رسول بر بشراست چون رسالت را با قص
اش از  یه رسول با وجه روحانکنیه مناسبت با خالق دارد، و اکردند کت او نظر نیاست. و به روحان

غ به بشر یت نباشد تبلیبشر يه اگر او داراکنیرساند و ایش به خلق او میرد و با وجه بشریگ یخدا م
ار کآنها ان يایت آنها و جهت دنین فضل اتباع را به قصر نظر بر بشریست. و همچنین نکاو مم يبرا
ردند، کت رسول مناسبت با ارواح مجرّده دارد نظر نیه مناسبت با روحانکت آنها یردند و به روحانک

اع ه اتبکدند یفهم یندارند حتماً م یتیه خودشان روحانکنیردند اک یم كت آنها را دریو اگر روحان
 َأ رَأَيـُْتمْ « ر بر آنها دارند.یثکص جداً فضل  ینب

ِ
 ياز رأد، ینمائ يقوم هرگاه رأ يگفت ا »قاَل } قـَْوم

استخبار طلب اخبار است از اعتقاد  یقت استفهام استخبار و معنیاعتقاد، و چون حق يبه معنا
ن جهت یاند و از ا ردهکاستعمال » دیمرا خبر بده«لمه را در معنا مجرد از اعتقاد کن یمستخبرعنه. ا

َرْمحًَة ِمْن ِعْنِدِه   بـَّيَِنٍة ِمْن َريبِّ َو آ"ين  ِإْن ُكْنُت َعلى« ر آن معنا در قبل مرور شد.یرار الزم ندارد و نظکت
ُتْم َهلا كارُِهونَ  از نزد  یو او مرا رحمت از پروردگارم باشم يانهیه بر بک »فـَُعّمَِيْت َعَلْيُكْم َأ نـُْلزُِمُكُموها َو أَنـْ

د؟ یراه دارکباشد، شما را به آن الزام دارم و شما به آن ا یدنیخودش داده باشد پس بر شما ناد
ق عنه آن  »َأ رَأَيـُْتمْ «است و » َأ رَأَيـُْتمْ «جواب شرط است، و جمله شرط و جزاء متعلّق به  »فـَُعّمَِيتْ « معلّ

ز واقع شود، یبا ادات استفهام واقع شده با ادات شرط ن هکق همانطور یه تعلکن است یاست. و حقّ ا
ه فاء عاطفه است، و کنیا ایمستأنفه منقطعه از ماقبلش بوده  »َأ نـُْلزُِمُكُموها«ن صورت جمله یو در ا

َأ «و  »َأ نـُْلزُِمُكُموها«نه یا بقری »َأ رَأَيـُْتمْ «نه یمعطوف بر شرط است، و جزا محذوف به قر »ُعّمَِيتْ «
نه عبارت از نبوت یه بکاست. بارها مرور شد  »َأ رَأَيـُْتمْ «معلق به ادات استفهام مفعول  »زُِمُكُموهانـُلْ 

صدق  يام آن، و بر معجزه براکت است، و اطالق آن بر رسالت و احیاست چنانچه زبر همان وال
همان ه صورت نبوت و ظهور آن است. و رحمت کبدان جهت است  یتاب آسمانک، و بر يدعو
را  »نـُْلزُِمُكُموها«و  »ُعّمَِيتْ «ر در یت است، و نبوت و توابع آن صورت رحمت است. و لذا ضمیوال

 یده قابل توجهیه فاکز وجود دارد ین يگریر وجوه دید ضمیتوح يرد و براکمفرد آورد، و واحد 
 ال َأْسئَـُلُكْم َعَلْيِه ماالً «ست. یر آنها نکدر ذ

ِ
نم. پس از کیم از شما درخواست مال نمقو يو ا »َو } قـَْوم

را آنها با یرد، زکرد به جواب آنها تعرّض کرا بر آنها ادعا  ینمود، و خناء مدع يه اظهار دعوکآن
ردنشان از او، تعرّض کطرد ير اتباع برایاست است، و با تحقیا و ریه او ص طالب دنکب او یذکت
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شما  يایچنانچه نقل شده. پس گفت اگر طالب دنردند، کح یردن آنها تصرکه به طردکردند. بلک
درخواست  یآن از شما مال يه براک یشد در حال یبر آن ظاهر م یه از من تعرّضکبودم سزاوار بود 

ن در چشم شما یست، و اگر خوارشمردن مؤمنیاجر من جز بر خدا ن »ِإْن َأجِرَي ِإالَّ َعَلى اoَِّ «نم. کینم
َو ما َأOَ «ست. یردن شما از من باشد پس امر آنها با من نک يرویاز پ یعن من و مانیتوه يبرا یسبب

نم، و آنها ک یمان آوردند را از خود دور نمیه اکرا  یسانکو من » ِبطاِرِد الَّذيَن آَمُنوا ِإنـَُّهْم ُمالُقوا َرWِِّمْ 
ا و یمضافشان در دن فه و مظهر او و با مالقات ربینند با مالقات خلکیپروردگارشان را مالقات م

» َو لِكينِّ َأراُكْم قـَْومًا َجتَْهُلونَ «آخرت و لذا با اسم فاعل آورد تا اشاره به تحقق مالقات در حال باشد. 
ب یذکالم آنها و استدالل آنها بر تکه کاست به آنچه  كنم، استدرایبیجاهل م ین شما را قومیکول

ه آنان گفتند از گفته آنها کد، و مقابله است با آنچه ینمایه آنها اهل علم و عقلند وهم مکاو از آن
ر که ذکست یردن من بدان جهت نکن يرویردن من و پکب یذکت یعنیم. ینیبی) نمیکه (ما نرک
َو } «د. ید و از دار علم و عقل دور هستیاه در دار جهل واقع شدهکه از آن جهت است کد بلیردک

 َمْن يـَْنُصُرين
ِ
مرا از خدا نصرت خواهد داد اگر آنها را طرد  یسکقوم چه  يو ا » ِإْن َطَرْدتـُُهمْ ِمَن اoَِّ   قـَْوم

ت اهللا، پس اگر آنها یست مگر با مشیز نیت اهللا است و راندن آنها جایمان آنها به مشیه اک یعنینم. ک
مرا از سخط او  یسکند و چه کنم خداوند بر من سخط کشما طرد  يا به هوایخودم  يرا به هوا

َو «د. ینکگر در خواست طرد آنها را از من نید؟ تا دیشو یر نمکا متذیآ» َأ َفال َتذَكَُّرونَ «د؟ ینما ياری
 َِّoارانم را یه مرا و کنین خدا نزد من است تا ایه خزاکم یگو یبه شما نم »ال َأُقوُل َلُكْم ِعْندي َخزاِئُن ا

اسبات رابحه کثار مال با مکدانم تا مرا به ا یب نمیو غ »َأْعَلُم اْلَغْيبَ  َو ال«د. ینکب یذکبه فقر و فاقه ت
ِعْندي َخزاِئُن د و جمله بر جمله ینکب یذکبات تیا به عدم اجابت شما در سؤال از مغید ینکب یذکت

 َِّoم ه علم وصف عالکنیا يه است برایو عدول به فعل ید نفکیتأ يده برایزا» ال«باشد و  یمعطوف م ا
ه است، و عدم ادخال آن در جمله یاست و ال ناف »ال َأُقولُ «ا معطوف بر جمله ین یر خزایاست غ

شود به  یر او به آن وصف نمیب خاص خدا است، و غیه علم غکن است یاشعار به ا يگفتار برا
صش را مو یه همانا خداوند بعضکن یخالف خزا ن را ین نه ایکدهد، ول یل آن قرار مکاز خواّ

ه کهستم تا آنچه  که ملکم یگو یو من نم »َو ال َأُقوُل ِإّينِ َمَلكٌ «ند. ک ید، و نه آن را ادعا میگو یم
 يه چشمهاک یسانکو به  »َو ال َأُقوُل ِللَّذيَن تـَْزَدري َأْعيُـُنُكمْ «د. ینکب یذکد مرا تینیب یت من میاز بشر

 ییبجویمبالغه ع يچشمان شما افتعال است براب آنها به یم. تعیگویند، نمیب یشما آنها را خوار م
 يه خوار شمردن شما براکنیاشعار به ا يب گرفت و آن را به چشمها نسبت داد برایه عکردن، ک
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بدون شود  میده ید يازمندیهنه و نکب از ظاهر حال آنها و از لباس یه از عکردن آنچه ک يبر
ندهد. تا مرا به طرد آنها  يریخدا به آنها خ »اoَُّ َخْرياً َلْن يـُْؤتِيَـُهُم «آنهاست.  یرت به حال واقعیبص

ُفِسِهمْ   اoَُّ َأْعَلُم ِمبا يف«د یب نمائیذکد و به قبول آنها تینکطلب  خدا به آنچه در درون آنهاست  »أَنـْ
گر است و یل دین باشم تعلینم از ظالمکن یاگر چن »ِإّينِ ِإذًا َلِمَن الظَّاِلمنيَ «ل است. یاَعلم است تعل

} «گفتند بعد از عاجز شدنشان از احتجاج  »قاُلوا«ب گرفتنشان. یض به آنها است از جهت عیتعر
، و ما را با يردکار با ما جدال ی، بسيردکنوح با ما جدال  يا »نُوُح َقْد جاَدْلَتنا فََأْكثـَْرَت ِجداَلنا

فَْأتِنا ِمبا تَِعُدO ِإْن ُكْنَت ِمَن «. یده ی، و تو به ما وعده عذاب از پروردگارت ميردکجدالت خسته 
ده ندارد. یگر جدال تو در ما فایه دکاور، یب يه وعده دادکآنچه را  ییگو یاگر راست م »الصَّاِدقنيَ 

ه نسبت دادن آن به من کست آنیستم و نینوح ع گفت: من قادر به آوردن عذاب و وعده آن ن »قالَ «
ا Pَْتيُكمْ «از جهل شماست.  ِإْن شاَء «ر او. یآورد نه غ یه خدا آن را بر شما مکنیست جز این »بِِه اoَُّ  ِإمنَّ
ُتْم ِمبُْعِجزينَ  دا یجرأت پ یطلب د، پس به مبارزهینکد از آن فرار یتوان یو اگر بخواهد شما نم »َو ما أَنـْ

َفُعُكْم ُنْصحي«د. ینکن  يبخواهم شما را اندرز دهم اندرز من برااگر » ِإْن َأَرْدُت َأْن أَْنَصَح َلُكمْ   َو ال يـَنـْ
اوست، و  يدعوت آنها به سو انصراف آنها از ين گفتار او از تحسر بر آنها برایندارد، ا یشما نفع

اد یرده بود و آنها را زکحت یه آنها را نصکنیر ارادت با آن با اکه ذکنیو ا کان به ادات شیات
نشده و  یحتیه نصکا یت بعدشان گویآنها به جهت غا هکن است یاشعار به ا يرده بود براکحت ینص
اگر خدا خواسته باشد که » ِإْن كاَن اoَُّ يُريُد َأْن يـُْغوَِيُكمْ « ندکحت آنان را بیه اراده نصکد ینشا

َفُعُكْم ُنْصحينه یشرط اول بقر يجزاکند   اغوایتان نه مجموع شرط و یشرط دوم بقر يو جزا  ال يـَنـْ
ل براي عدم نفع است با اراده یتعلاوست پروردگار شما.  »ُهَو رَبُُّكمْ «اول محذوف است.  يجزا

د از عذاب است. یل براي تهدیتعل کنیدو به سوي او رجوع می» َو ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ «خداوند براي اغوا 
َرتاهُ « ا آنها افترا اوست؟ ید: آیگو یع م ویید به او افترا بسته یا خداوند به نوحگا میی» َأْم يـَُقوُلوَن افـْ

ا خداوند به یگردد،  یقولون به قوم نوح برمیر یبه نوح ع است. و ضم یت قول او تعالیاکپس آن ح
ه قصه ک ا بعد از آنید، پس آن اعتراض از خدا خطاب به محمد ص است. گویفرما یمحمد ص م

ه اصالً نه آن کاز محمد ص است ه آن افتراء کگمان بردند  یرد بعضکر کنوح ع با قومش را ذ
ُتُهَ َعَليَّ «ن قصه نوح آورد. ین جمله معترضه را بیشده، پس خداوند ا یواقع شده و نه وح تَـَريـْ ُقْل ِإِن افـْ

 ِإىل َو َأOَ َبري  ِإْجرامي
َ
بگو اگر آن را به » آَمن نُوٍح أَنَُّه َلْن يـُْؤِمَن ِمْن قَـْوِمَك ِإالَّ َمْن َقدْ   ٌء ِممَّا ُجتْرُِموَن َو ُأوِحي

مبري هستم و به نوح وحی  کنیداو دروغ بسته باشم گناهی پس بر من است و من از جرمی که می
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ه کرد که نوح ع دعا کاند. بعد از آنکردیم که از قوم تو ایمان نیاورند جز آنانکه قبال ایمان آورده
َتِئسْ َفال «ام پس مورد نصرت قرار گرفت:  من مغلوب شده اندوهگین مباش و خودت را در  »تـَبـْ

دهند چون از به خاطر آنچه که انجام می »ِمبا كانُوا يـَْفَعُلونَ «غم واقع نساز  يشدت اندوه و تنگنا
شد. خداوند تعالی او  یم كزشت آنها غمنا يارهاک يت رحمتی که او بر آنها داشت برایجهت غا

د ما بساز یا در حضور ما و در نظر ما. یرا در د یشتک» ْلَك @َِْعُيِنناَو اْصَنِع اْلفُ «نمود.  ین نهیرا از ا
ن را جمع یز مورد اهتمام باشد، و أعیه آن چکز را در حضور من انجام بده یشود آن چ یگفته م

دبان است، و باء به ید ين به معناین جمع عیا أعیر است، یلّم مع الغکه آن متیکرده چون مضاف ال
 ین اشتغال به شأن خلقیدو شأن است. و در ح يغمبر ص دارایه است و چون پیسببا ی یف يمعنا

او  يها برا ثرتکالتفات به  ین اشتغال به شأن الهیماند. چنانچه در ح ینم یاو باق يحضور تام برا
گردد، و  یشود و به حضور موصوف م یبر او عارض م یهوشیه بیا شبی یهوشیماند چون ب ینم یباق

َو «نمود.  یشتکردن کن درست یها در ح ثرتکام در مقام حضور و عدم اشتغال به یامر به ق لذا او را
مثل اینکه او ع » ِيف الَّذيَن ظََلُموا  َو ال ُختاِطْبين«ا از نزد ما یم ما به واسطه ملک یتعل و وحی ما.» َوْحِينا

خبر داد براي دفع عذاب از ه خداوند نزول عذاب را به او که داشت بعد از آنک یاز غایت رحمت
اء ع خصوصاً اولوالعزم از یشتر انبین بود شأن بینچنیرد و اک یتعالی رجوع م يخدا يقومش به سو

َو َيْصَنُع اْلُفْلَك َو ُكلَّما «اند. محکوم هستند به غرق شدن حتمی آنان حتماً غرقه» ِانـَُّهْم ُمْغَرُقونَ «آنها 
گذشتند او را و هر بار مأل قوم او بر او می ساختو کشتی را می »ِمِه َسِخُروا ِمْنهُ َمرَّ َعَلْيِه َمَألٌ ِمْن قـَوْ 
گذشتند به او می ش او یکاشت. قومش از پیع هسته م ه نوح کت شده یباقر ع روا مسخره کردند. از 

ه نخل قد کشید و دراز شد ک یار شده است تا وقتکگفتند درخت یردند و مک یدند و مسخره میخند
درست نمود  یشتکه نوح نجار شده، سپس بر هم گذاشت و کد. گفتند: ید و تراشیو او آن را بر

بان یشتکگفتند در فالت از زمین مالّح و  یو م ردندک یدند و مسخره میخند یم پس بر او گذشتند و
شده است. تا از آن فارغ شد و مثل اینکه به مسخره کردن آنها اشاره به اجمال نموده است و گرنه 

قاَل ِإْن «شد مسخره نمایند مسخره کردند چنانچه نقل شده است. آنها او را به انواع چیزهایی که می
د ما هم شما را مسخره ینکگفت اگر شما ما را مسخره » َخُر ِمْنُكْم َكما َتْسَخُرونَ َتْسَخُروا ِمنَّا فَِإOَّ َنسْ 

ه کرا ین است شأن هر محقّ و مبطل. زین چنید، و اینک یه شما مسخره مکرد همانطور کم یخواه
 یکند الکن سخریه محقّ عقلرا از طریقت خودش خارج ببیند او را مسخره می يگریس دکهر

بزودي خواهید  »َفَسْوَف تـَْعَلُموَن َمْن Pَْتيِه َعذاٌب ُخيْزيهِ «است.  ینفسان یالیاست و سخریه مبطل خ
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است و فعل از آن معلّق  تـَْعَلُمونَ ه و مفعول یاستفهام َمنْ دانست عذاب بر که رسد و خوارش سازد. 
لُّ َعَلْيِه َعذاٌب ُمق«است. َعذاٌب صفت  ُخيْزيهِ  است و

و عذاب مقیم بر او فرود آید عطف بر  »يمٌ َو حيَِ
ه که اجزاء جمله همانطور است یتعرفون است، و بق يبه معنا تـَْعَلُمونَ است یا موصوله مفعول  Pَْتيهِ 

لُّ مفعول دوم و  ُخيْزيهِ  ا موصوله مفعول اول تعلمون است، ویر شد، کذ
ا یاست  ُخيْزيهِ عطف بر حيَِ

لُّ خبر آن و  هِ ُخيْزيموصوله مبتدا است، و 
ق از  تـَْعَلُمونَ عطف بر آن است و جمله مستأنفه است و  حيَِ مطلّ

ا براي ی ِإْن َتْسَخُرواب براي قول او آیه یتا وقتی که امر ما آمد غا» َحىتَّ ِإذا جاَء َأْمُرO«مفعول است. 
 يآن و فوران آن و جا يو تنور جوشید. در تنّور و جا »َو فاَر التـَّنُّورُ «باشد.  یم َو َيْصَنُع اْلُفْلكَ قول او 

وفه امروز معروف کتنّور در مسجد  يه اظهر است. و جایاست و حمل بر ظاهر آ يآن اقوال متعدد
دن آب یآن و جوش يدن آب و قصه نوح ع و قوم او و اختالف در تنّور و جایل جوشیاست، و تفص

ند. ک یت میفاکبصیرت  يو مجمع برا ی(تفاسیر) صافور است، و اجمال کاز آن در مفصالت مذ
نَـْنيِ َو َأْهَلَك ِإالَّ َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْولُ « ْل فيها ِمْن ُكّلٍ َزْوَجْنيِ اثـْ م از هر جفت دو فرد و یگفت» قـُْلَنا امحِْ

نعان کزن خائنه او مادر  َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْولُ ه سخن بر او گذشت و ک یسکن جز کاهلت سوار 
َو َمْن آَمَن َو ما آَمَن َمَعُه ِإالَّ َقليٌل َو قاَل ارَْكُبوا فيها ِبْسِم اoَِّ َجمْراها «است. چنانچه که گفته شده است. 

و به او ایمان نیاوردند مگر قلیل و گفت سوار شوید در آن باسم  ،و کسی که ایمان آورد »َو ُمْرساها
م و ین قرائت شده، و با فتح میم و فتح راء و سین و کناره گیرد. کل آن به ضم ماهللا جاري شود آ

ن خوانده شده. و اولی فقط با فتح میم و کسر را خوانده شده و هر دو منصوب هستند بر یفتح را و س
ا یند، باش ِبْسِم اoَِّ ا هر دو مرفوع فاعل قول او یباشند.  يمصدر يا معنایان کا میت خواه زمان یظرف

منصوب بر  َجمْراهااست. و  ارَْكُبواظرف لغو متعلّق به  ِبْسِم اoَِّ باشد، و ِبْسِم اoَِّ هر دو مبتداء و خبر آنها 
م کر لیبتقد ارَْكُبواا از فاعل یفاعل آن،  َجمْراهار مجرور است، و یا مستقّر حال از ضمیت است، یظرف

م کر لیر فاعل است به تقدیا حال از ضمیاست و جمله  َجمْراهاا مستقّر خبر یامل شود. کاست تا ربط 
ا از علّت امر به سوار ی یشتکا جمله مستأنفه است جواب سئوال مقدر از حال یر مجرور یا از ضمی

و هر وقت ِبْسِم اoَِّ َجمْراها گفتند:  یفتد میخواستند راه ب یه هرگاه مکو وارد شده است  ،شدن
ِبْسِم اoَِّ َجمْراها ه جمله کن پس مناسب اینی. بنابر اِبْسِم اoَِّ ُمْرساهاگفتند:  یندازند مخواستند لنگر ا یم

ه یکد در حالین بسم اللّه (سوار شویلیبوا قاکر آن اریبراي قول محذوف و تقد کیمح ه بسم اللَّ
ا منصوب بر ظرفیت باشد. یر گرفته شود یمبتداء در تقد َجمْراهه کن همان است ید) باشد. و اییگو یم
به اسم خدا متلبس گردد  یسکهمانا پروردگار من غفور رحیم است. پس هر  »ِإنَّ َريبِّ َلَغُفوٌر رَحيمٌ «
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 َجتْري Wِِْم يف«ند. ک كمغفرت و رحمت او را در
َ
َنُه َو كاَن يف  َمْوٍج َكاْجلِباِل َو Oدى  َو ِهي َمْعِزٍل }   نُوٌح ابـْ

برد و نوح پسرش را در و این آنها را در موج چون کوه می »ْب َمَعنا َو ال َتُكْن َمَع اْلكاِفرينَ بـَُينَّ ارْكَ 
ه او فرزند پسرش کاي بود ندا داد اي پسر با ما سوار شو و با کافرین مباش. در اخبار واردشده گوشه

و باقر  ع  یشود، و قرائت عل یبه پسر زن ابنه با فتح ها گفته م یه پسر زنش بود، و در لغت طکنبود، بل
َجَبٍل   قاَل َسآوي ِإىل«ر مؤنث به زن او روایت شده. یع و صادق ع با فتح ها وارد شده، و ابنها ضم

گفت بر سر کوهی که مرا از آب نگه » ِمَن اْلماِء قاَل ال عاِصَم اْليَـْوَم ِمْن َأْمِر اoَِّ ِإالَّ َمْن رَِحمَ   يـَْعِصُمين
اي از امر خدا نیست مگر کسی که بر او رحم شود. گرفت. گفت امروز نگهدارنده دارد جا خواهم

ان کا جز میفه او باشد، یه خلک یسکا یاست،  یتعال يه شأن او رحمت باشد و آن خداک یسکجز 
ا عامل و یمنقطع است،  يا استثنایمعصوم است،  يبه معنا عاِصما ی، یشتکاز رحمت خدا یعنی 

ست مگر کسی که خدا بر او یمعصوم از امر خدا ن یسکعنی امروز یمنه محذوف است.  یمستثن
نَـُهَما اْلَمْوُج َفكانَ «رحم کند.  ِمَن «و موج بین آنها قرار گرفت پس جدایی انداخت.  »َو حاَل بـَيـْ

َوْت َعَلى اْجلُوِديِّ  َو غيَض اْلماءُ   ماَءِك َو } َمساُء َأْقِلعي  اْلُمْغَرقَني َو قيَل } َأْرُض ابـَْلعي  اْألَْمُر َو اْستـَ
َ
 »َو ُقِضي

و او از مغرقین بود و گفته شد اي زمین آب خود فرو بر و اي آسمان باز ایست. آب فرو شد و کار 
ه آمل یه در ناحکاند  اختالف شده. گفته ين جودییایان آمد و بر جودي قرار گرفت. در تعبه پ

ر شده، یوفه تفسکره موصل است و گفته شده در شام است، و به فرات یجز یکاند نزداست، و گفته
بوده  یشتکه نوح ع در ک ین در مدتین سفت است، و همچنیوه و زمکو گفته شده که آن اسم هر 
 یصد پنجاه روز بوده، و بعضیکاند  ه آن هفت شبانه روز بوده، و گفتهکاختالف است. و وارد شده 

ست ین یه مخفیاست. و حسن نظم آ رجب و آخر آن دهم محرم بوده ه اول آن دهمکاند  گفته
س بخواهد باید به که هر کاند  ردهکر که شریفه ذیآ يبرا يوجوه عدیده بیانیه و بدیعیه متعدد

 الظَّاِلمَني َو Oدى«ند. کگر مراجعه ید يرهایتفس
ِ
َو   ِمْن َأْهلي  يننُوٌح رَبَُّه َفقاَل َرّبِ ِإنَّ ابْ   َو قيَل بـُْعدًا لِْلَقْوم

و گفته شد دوري باد بر قوم ظالمین. و نوح ربش را ندا داد و گفت اي پروردگار  »ِإنَّ َوْعَدَك اْحلَقُّ 
نشود و انجاء اهل  یشتکه داخل ک یسکمن پسرم از خاندان من بود و وعده تو حق است به اهالك 

و التجاء او و دعا او در حقّ و او تو احکم الحاکمین هستی. بعد تضرّع  »َو أَْنَت َأْحَكُم اْحلاِكمنيَ «من. 
ن یاتا ن است یمکم الحاکاح اوه کنیرد به اک رراقجست و ا يتبرّاو ومت کت و حیاز مشپسرش 

 ِمْن َأْهِلكَ «د. یدفع نمارا ست ین اوم کبح یه راضکتوهم را 
َ
از  وا نوح ي: اگفت »قاَل } نُوُح ِإنَُّه لَْيس

بوده  ینسبت جسمان او بوده باشداو پسر  استمشهور ه کآنچه  صحترا بر فرض یست، زیاهل تو ن
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منقطع است، و  یدر عالم روحان ی، و نسب جسمانو جدا شده بودتحقّق مت یروحان ها بینوح در دنو 
و اتصال  ینسبت روحان يدارا اوو چون  امت.ینطور است در قی. هممعتبر است ینسب روحان

ُر صاِلحٍ «باشد.  ع توانست از اهل نوح ینبود نم یوتکمل حمل ر صالح. یاست غ یاو عمل »ِإنَُّه َعَمٌل َغيـْ
ُر صاِلحٍ س کاست. و هر  یل نفیتعل يبرا ، و آناست مصدر بجهت مبالغه به اضافه را  ِإنَُّه َعَمٌل َغيـْ

بداند  هیلغاذ باللّه یاو را العه کنیا يبرا یجسمان نسبت ینف يبرا ،از اخبار یه در بعضکچنانهخوانده 
ُر صاِلحٍ شده است، و  اب خطکمرت َفال «است.  شده قرائتو با فتحه راء  یفعل ماض ِإنَُّه َعَمٌل َغيـْ

 َلَك بِِه ِعْلمٌ 
َ
مورد قت یه حقک یمادام. يه به آن علم ندارکرا  يزین چکپس سؤال ن» َتْسئَـْلِن ما َلْيس

را و من ت »ِإّينِ َأِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمَن اْجلاِهلنيَ «. یرا بشناسصحت سئوالت ه کنیتا ا یشناس یرا نم سؤالت
قاَل َرّبِ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك َأْن «نند. ک یدانند سئوال م یه نمکرا  يزیه چکنباش ه از جاهالن کدهم  یپند م

 يل بِِه ِعْلمٌ 
َ
ه به آن علم کاز تو بخواهم  يزیاگر چبرم یگفت پروردگارا به تو پناه م »َأْسئَـَلَك ما َلْيس

و اگر » َو ِإالَّ تـَْغِفْر يل َو تـَْرَمحْين َأُكْن ِمَن اْخلاِسرينَ «. تواز موعظه اسقاط م تو و کامتثال ح يندارم برا
قيَل } نُوُح اْهِبْط «انتاً گفت.کاران خواهم بود. او تضرعاً و استکانیاز ز ینکو به من رحم ن یمرا نبخش

كاٍت َعَلْيَك َو َعلى«. به سالمت. ينوح به سالم از ما فرود آ يگفته شد ا» ِمنَّا ِبَسالمٍ 
َ
أَُمٍم ِممَّْن   َو بـَر

 يه آنها گروههاک یشتکدر  يها متاز اه با تو هستند ک ییهاات بر تو و بر امتکو بر »َمَعكَ 
ا از همراهان یه با تو هستند ک يها تاماز  »َو أَُممٌ «. بودند اف انسانصنا از ایوان یاز انواع ح یمختلف

م ساخت پس یآنها را متنعم خواه يبزود »َسُنَمّتُِعُهْم مثَُّ َميَسُُّهْم ِمنَّا َعذاٌب أَليمٌ «. شوند یتو متولّد م
اده شد و یبا هشتاد تن پ یشتکاز  ع ه نوحکاست  ع از صادقرد. کم از ما را مس خواهند یعذاب ال

وجود  شد و نسل مردم از او به یشتکسوار  اوه با کداشت  يدختر ، و نوحردندکهشتاد را بنا  شهر
ن یا »تِْلكَ «است.  )از دو پدر یکین (یاحداالبو ع ه نوحکص است  امبرین گفته پیآمد، و هم

از  »فَاْصِربْ ِإنَّ اْلعاِقَبةَ ِمْن أَْنباِء اْلَغْيِب نُوحيها ِإَلْيَك ما ُكْنَت تـَْعَلُمها أَْنَت َو ال قـَْوُمَك ِمْن قـَْبِل هذا «قصص 
و نه قوم تو، پس صبر  یدانستن نه تو آنها را مییش از ایم پینکیم یه بر تو وحکب است یاخبار غ

  »از جزع و شتاب در دعا.ن یمتق يبرا»ِلْلُمتَّقنيَ «ند که عاقبت حسن پس به آن غلبه کن ک
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  مقدمه
له کشا است و در جامعه يله فردکشال کیمنشاء تشات افراد یناست و ر فرد کفل دهندة کشله کشا

ا استمرار عادت ی يله اجتماع بر اساس قانونگذارکدهد. اگر شایل مکله اجتماع را شکافراد شا
 يا روش دفعتاً سبب جاریر کف یکابند. القاء ی یر مییات هم تغیعمالً نابد یر ییا تغیمحدود شود 

ه در جامعه کاست  یا روش آن عرف و عادتیر کف یکه ضامن مداومت کشود، بل یشدن آن نم
عرف و عادت  ح را دریست روش صحیابد بایر ییتغ اجتماعله که شاکنیا يلذا برا شود. میجاد یا

ب اخالق از یتهذشاند. یکت مین موضوع دنباله بحث را به مبحث اخالق و تربینه نمود. ایافراد نهاد
لق انسان شود،  یم یاو و افعال از آن ناش يو مسلّط است بر قوا فرداست در وجود  يا هکه ملک یخُ
لق به  .دینما یگفتگو م ر ییعادت و ممارست تغ ه بهک يو عاد ،رییر قابل تغیغ یعیدو قسم طبخُ

در اقتصاد  یاصول اخالق یبررسبه  یات قوا و صفات انسانیبا اشاره به جزئ شود. میم یتقس ابدی یم
  له اجتماع داشته باشد. کدر اصالح شا ید نقش اساسنتوان یه مکم یپرداز یماخالق 

ن یو ا .باشداز لحاظ اقتصاد نئوکالسیک انسان خوشحال انسانی است که مصرف بیشتري داشته 
بشر تمام انرژي خود را صرف تولید و سپس مصرف کاال نماید. ولی ه کن است یموضوع مترادف ا

در دنباله آیا بشر براي این هدف خلق شده است؟ ه کد ینما یمطرح م یمیاقتصاد اخالق پارادا
ن و مذهب در اقتصاد منبعث یه از دک ییها چنانچه آموزهه کشود  مین موضوع اشاره یمباحث به ا

 ياریبسو شود  اجتماعله کمنجر به اصالح شاتواند  یمدهد  یل مکیرا تش يو اخالق اقتصادشود  می
شانده ک يبه اعتدال اقتصاد يشره و خمود اقتصاد واسته خواهد شد. ک ياقتصاد يتهایاز مضار فعال

   شود. می

  لۀ اجتماع کشا
ه استعداد توجه به کوان یس حکاز توجهات به تن و توجهات روح است، برع يا ختهیآم عت بشریطب

خود را دارد و  كبه ادرا كادرا ییت انسان تواناسین مشعراست و به شعور خود  مترکدر او روح 
وان یح یعنیاست. وان بوجود آورده ین او و حیب را ن تفاوتیز بزرگترین تمایا ياز لحاظ رفتار

ها و  هیتمام رو يزیغر طوروان بی. لذا حندکد بیبا چهه کتواند بداند یاما انسان م ندکد یداند چه بایم
امالً جاهل کانسان در بدو تولد  یول .شده است قرار داده يش در ذهن ویزندگ يعلوم الزم برا
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  ببرد.  یزندگ يبراالزم  يها هیبه دانش و رو یشعور خود پ یید با توانایاست و با

 عیاج به تشریل فوق احتیوان به دلیر موجودات متفاوت است، حیبشر از سا فیلکن اساس تیبر ا
ن یوان طبق آن به اینه شده و حیر او نهاددآماده و  ا ویاو مه يقبالً برا يو يعت رفتاریندارد و شر

 يد. براین نمایم و تدویه رفتار خود را تنظکن دارد یاج به ایبشر احت یول .دینمایعت عمل میشر
نمود.  يا قانونگذاریع یتوان تشرینصورت نمیر ایدر غ .د هدف معلوم باشدیبا درفتار اال و البن یتدو

ع یا تشری يقانونگذار است. اگر قانونگذار كت استنباط و ادرایفکیاز منتج ع معموالً یهدف تشر
مورد ه کآنچه  یعنی .شوندیع میتشر یاجتماع يرد معموالً هنجارهایتوسط افراد جامعه صورت گ

معموالً توجه به  کیشود. بشر خایباشد قانون میجتاً جامعه میجتاً عموم افراد و نتیعالقه فرد و نت
ه و یشهو يجتاً قوایرا به او آموخته، نت ییو خودگرا یات خوددوستیزه حیرا غریالت تن دارد زیتما

ه چم تن است و آنه مالیکپس آنچه  .ندک یمرا دفع م است جذب و منافر یه مالکه او آنچه یغضب
ن یان بیرت پاکزان توجه بشر به فیبا م عین تشریا شود. میو قانون  گردد یع میر تن است تشریه مغاک

ند و هرگاه یکشتر میع را بیتشر يعد معنوند بینه هرگاه عمر خود را در زوال بیند، هرآیکر مییغتاو 
   پردازد. یت خود میشود به گسترش خودیاد میدر او ز یانسملذات ج

شوند اقدام به  یط منتفیافراط و تفر رد تاکد یه چه باکن یص ایدر تشخ یماء الهکاء و حیاء و اولیانب
ا یس یان اقدام به تأسکات زمان و میبنا بر خصوص يا عت نمودند و در هر ازمنهین شریوضع قوان

ن حد یه مردم جوامع از اکد. هر جا نشانکرا به تعادل  هه رفتار مردم جامعکن نمودند یامضاء قوان
 يع رفتارهایب در جمین آسیدند. مظاهر ایب گردیند دچار آسدده شیشکط یتعادل به افراط و تفر

ه در کاست  یطین مقوله افراط و تفریموضوع ما در ا یافراد و جوامع قابل مشاهده است ول یانسان
د اصل اصالت لذت را از ات تن خویم. بشر عصرحاضر بنا بر مقتضینیکاقتصاد آن را مشاهده م

را به تعادل  ین رفتار افراطیردند اک یهمه سع یش هدف خود قرار داد. رسوالن الهیپ يها هزاره
در شرق و غرب  یمیرابراهیان غیل و متون ادیاعم از قرآن و تورات و اناج یتب آسمانک .شانندک
را یجامعه دارد. هنجارها  يبا هنجارها یهمه داللت بر مبارزه رسوالن اله زین نیزم مها از لحاظ نُ

ف ارزش در یو هنجارها موجب تعرشود  میگفته جامعه  یرفتار غالب و عمومبه  یجامعه شناس
ح العمل یاران صحکباشد افراط  ییگرا اگر هنجار در جامعه، افراط در لذت د.نشو یجامعه م

ن یجوامع بر اساس ا .شوندیس ماران تقدیک طیط در زهد باشد تفریشوند و اگر تفریشناخته م
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 یله مکت و شایف نیدر تعر رد.یگ یل مکش 179اجتماعله کف و شایهنجارها ارزشها را تعر
له کم فرد است. شایت همان تصمین له اساس بروز رفتار است.کت و شایدر رفتار فرد ن 180ند:یفرما

  دهد. یل مکر فرد را شکه فکاست  يزیآن چ

: 182آمده است» يـَْعَمُل َعَلٰي َشاِكَلِتهِ  ُكلٌّ « 181هیر آیمقامات العباده در تفس یان السعاده فیر بیدر تفس
نند، ک یعمل مخود له کشابرحسب  »يـَْعَمُل َعَلٰي َشاِكَلِتهِ «بندگان افراد بگو همه از خدا و » ُقْل ُكلٌّ ««
به ا یعت اوست. یو طبو مقام او حال انسان  ةدهند لکشت ین واست  یتیمشتمل بر ن لهکشاهر  یعنی
لۀ حال او و مقام اوست. کت نفس او شایو فعلند ک یبنا م شتیس عملش را بر نکه هر ک یمعنن یا

 یاست، ولواحد  ياحد است و بر او حدنوع و یک يتش دارایت بشریه انسان برحسب فعلکبدان
ه کپس آنگاه  .گریر حد دیغاست  يحد یهر نوع يو برااست  ینیانواع متبابالقوه برحسب باطن 

ا ین یاطیان، شیارپاهچ از درندگان، یکیانسان بالفعل  یشود، مثالً وقت یم یبالفعل برحسب باطن نوع
و  یمعاصدر صور عبادات و  یه است بشود هر وقت بخواهد عملیکه مشتمل بر انواع مالکانسان 

به آن صورت قصد  مثّلت ي ند و به واسطهک یمتمثل ش خود میآن صورت را پ انجام دهدمباحات 
                                                                                                                                                                                        

  شاکله اجتماع یا شاکلۀ جامعه اول بار توسط حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه بکار برده شد.  179
   .در باره اسراف و شاکله 6/2/1387سخنرانی حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در تاریخ 

http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-02-06-sobhe-jome-kotob-selseh-niyat-va-shakeleh-
esraf.mp3  

   .نیقی عاقله، شاکله، ،1/7/1391سخنرانی حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در تاریخ 
http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/91-07-01-Sobhe-Shanbe-Shakele-Aghele-Yaghin.mp3  

 يمددکار- یاحترام به اجازات عرفان ،4/12/1391سخنرانی حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در تاریخ 
   .در اعمال تیشاکله و ن رضا،

http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/1391-12-04-Sobhe-Jome-Ehteram-Be-Ejazat-Erfani-
Madadkari-Reza-Niyat-Dar-Amal.mp3  

اعمال و جبران خطا، توبه  یابیارز ،29/12/1393سخنرانی حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در تاریخ 
   .تین شاکله و - یقیحق

http://mazaresoltani.net/download/mp3/93/1393-12-29-Sobhe-Jome-Arzyabi-Amal-Jobran-Khata-
Tobe-Shakel-Niyat.mp3  

  له کدر باره اسراف و شا 6/2/1387خ یشاه در تاریتابنده مجذوبعل یتر نورعلکدحضرت حاج  یسخنران 180
http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-02-06-sobhe-jome-kotob-selseh-niyat-va-shakeleh-
esraf.mp3  

  .»نندک یلۀ خود عمل مکهمه بر شا«. 84ه یل، آیاسرائ یسوره بن 181
ترجمه محمدآقا  8مقامات العباده، جلد  یان السعاده فیشاه. بی، سلطانعليحضرت حاج مال سلطانمحمد گناباد 182

  .330- 333قت، صفحات ی، انتشارات حقیاضیو حشمت اهللا ر یرضاخان

http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-02-06-sobhe-jome-kotob-selseh-niyat-va-shakeleh
http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/91-07-01-Sobhe-Shanbe-Shakele-Aghele-Yaghin.mp3
http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/1391-12-04-Sobhe-Jome-Ehteram-Be-Ejazat-Erfani
http://mazaresoltani.net/download/mp3/93/1393-12-29-Sobhe-Jome-Arzyabi-Amal-Jobran-Khata
http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-02-06-sobhe-jome-kotob-selseh-niyat-va-shakeleh
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ن صورت یا و ند.ک یمدا یوجود پمال کقت آن عمل است به یه بالفعل حقکآنچه د ینما یآن فعل م
رد، یگ یعمل قرار ماو  يمبناو براست آن ن عمل مشتمل بریدر ح وا ت فعل است، ویقصد ن نیا و

تمثّل ش خود میپ بخواهد نماز بخواند صورت آن را یار وقتکایرا یاست خودپسند ه ک یمثالً انسان
ه کنت دهد برآنچه یدش را زن صورت نفس خویند، به واسطۀ اک یقصد مساخته و به آن عمل 

له کن مشایت ایه مشتمل بر نک دهد یانجام مپس نماز را  ش مردم ممدوح است.یند پک یگمان م
گر عملش یبه عبارت د  همانند طاووس.است مثالً ياست و آن نوع خودپسندآن بالفعل و آن ست ا

لۀ حال او و که شاکن نفس خودش را دارد یدهد و او قصد تزئ یخود قرار مرا بر اساس قصد 
ه او از رحمت، یبالذّات صفات جمال شأنه اوالً و یتعاللۀ حقّ اول کن است شایباشد. و چن یتش میفعل

 ین گاهکست، ولین نیاول جز هم پس عمل او در قصد و غفران، جود، احسان، عفو، صفح
ن است یا )هیآ ي( معناو  شود. یبالعرض قهر، غضب و انتقام م و یثانبا قصد  ها و تیبرحسب قابل

عمل  له خودکبر شاز ین و شماند ک یعمل م رحمت و احسانله کبر شاه خداوند کها بگو  ه: به آنک
 »فـََربُُّكْم َأْعَلُم ِمبَْن ُهَو َأْهَدٰي َسِبيالً « دهد. یا غضب قرارمیرا رضا  یه رحمت الهک يد به نحوینک یم
به آن است و صورت عمل  هیباطن هیبیاز امور غ لهکشاد، و ننک یخود عمل مله که همه بر شاک یعنی

ار نشده یاخت لهکشان است برحسب کند ممک یار میاخترا ه صورت عمل ک یسک، پس ستیمعبر ن
ه راه کس کپروردگار شما برآن  ه هماناک .ندک یار میاخترا  خداه ک است یسکمختار ه کبل باشد،

خصوصاً بر مقدر است شرط  ين جزایه جانشکشده  يزیچداخل بر  »فا«پس  افته است داناترست.ی
نَسٰانِ «ریتفس نَسٰانِ «ور در قوله کمذ» اْإلِ َعْمَنا َعَلي اْإلِ ه به یم آین تعمیبا ا ین منافاتیا یو در ثان »َو ِإَذآ أَنـْ
چه مقصود بالذّات  ن است.یات چنیع آیه شأن جمک، همچنانند نداردک یه صدق مک يع مواردیجم

ه صدق ک يع مواردیم آن به جمیبا تعمبالتّبع او دشمنان  ورر شرکع و از ذ یرات علیر خکاز ذ
 ».ند باشدک یم

له افراد کدهد و شایل مکیله فرد را تشکافراد است و شا کت کات افراد در اجنماع در درون تین
له کهمان هنجارهاست. اگر شا یبه نوع اجتماعله کن شایه اکدهد یل مکرا ش اجتماعله کجامعه شا

ن موضوع اساس روش یا د.نابی یر مییات هم تغی نالًود عمشمحدود  ياجتماع بر اساس قانونگذار
مختلف  نسبت به مسائل له جامعه راکد شایار باکن یا يباشد. برا یم نیتقنق یجامعه از طر اصالح

مثال اگر  يقابل حصول و انجام است. براز ین يت فردیق تربیله از طرکن شایرد. اصالح اکاصالح 
ت یند، نکن یگزیجا یخوددوست يرا به جا یه انسان دوستکابد یر ییتغ يا لۀ اجتماع به گونهکشا
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، وضع یز لحاظ علوم اجتماعله اکر شاییروش تغ د.نشویند و رفتارها عوض میکر مییانسانها هم تغ
. ندستها پاداش یه مستوجب جزا کرد یگیصورت م یام در ارتباط با اعمالکن و احین است. قوانیقوان

ل کیرا تش اجتماعله که اساس شاکاز موارد وجود دارد  ياریبس یعیام تشرکطۀ خارج از احیدر ح
ل رفتار در ین قبیست. ایپاداش هم نا یست و آن اعمال مستوجب جزا یمد نظر قانونگذار ن یداده ول

ه سبب اعتدال در رفتار کشود  میارها یاز مع يا رند. اخالق شامل مجموعهیگیطۀ اخالق قرار میح
ت تحقق ید با استقبال فرد از آنها قابلنریگ یطۀ اخالق قرار میه در حک یگردد. مسائل یانسانها م

ت ید با رضایفرد با یعالیات اخالقت قبول يبراگردند. لذا  ینم يم و الزام جارکابند و به حی یم
ه کشود، بل یشدن آن نم يا روش دفعتاً سبب جاریر کف یکرد. مسلماً القاء یخاطرآن را بپذ

ه در کاست  یا روش آن عرف و عادتیر کف یکضامن مداومت « 183:ندیفرما یه مک يهمانطور
ه با استفاده از کنمود  الشست تیابد بایر ییتغ اجتماعله که شاکنیا يلذا برا »شود. میجاد یجامعه ا
ن موضوع دنباله بحث را ینه نمود. ایح را در عرف و عادت افراد نهادیروش صح یتیترب يها آموزه

  شاند. ک یت میبه مبحث اخالق و ترب

  اخالق
آمده است.  یه، سرشت و صفات باطنیسج يبه معنا است و در لغت» قلُخُ«و » لقخُ«جمع » اخالق«

از یه شده است و افعال بدون نکه در نفس ملکاست  یه و سرشتیسج» خلق«اخالق،  يدر نظر علما
ف یتعر ياگزارهرا  یگزاره اخالقلذا  شود. میصادر  فرداز ن تخلق یا به اکبا اتر و تامل کبه ف

خوب، بد، «از هفت مفهوم  یکیانسان، و مسند آن  ياریاخت يه آن، فعل ارادیه مسندالکند ینما یم
متوجه گردد  يبشر یلذا چنانچه مسند افعال به سمت تعالباشد. » فهید، ثواب، خطا و وظید، نبایبا

ت یترب شود. میجامعه  یت عامل مهم تعالین رو تربیگردد. لذا از ا ین سمت برمیافعال به هم
ادت یز يمعنا و بهل یشه ربو و از باب تفعیت از ریتربرا متعلق گرداند.  یتواند به ابناء بشر اضافات یم

 یت وجود مربیالزامات تربپرورش است. اضافات نه یردن زمکفراهم  يبه معنا تیو ترب یو فزون
 یو اگر مرب شود. می كند، هالکینم ییاو را راهنما یمکیه حک یسک 184اند: ه فرمودهکاست 

                                                                                                                                                                                        
  درباره علوم اقتصاد و اسراف 5/2/1387خ یشاه در تاریتابنده مجذوبعل یتر نورعلکحضرت حاج د یسخنران 183

http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-02-05-sobhe-panjshanbeh-elm-va-esraf-kardan.mp3  
هلك ت شده است: ین روایالعابدنیاز امام ز .113ص 2: جیالحوال عبدالرحمن بن سفر ،كشف الغمة عن علماء األمة 184

← 

http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-02-05-sobhe-panjshanbeh-elm-va-esraf-kardan.mp3
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ه کن اساس است یبر ارساند.  یب میو هم به مربا هر دو آس یمرب یعنیناآگاه باشد هم به خود 
هم ند و کیغرق م هماست،  یشتک یونگلغزش دانشمند، مانند واژ« 185د:یفرماین (ع) میرالمؤمنیام

  »شود. میغرق 

لق ینما یب االخالق گفتگو میتهذ« 186سند:ینو یم یانسان يب اخالق و قوایدر ارتباط با تهذ د از خُ
شود، و آن دو  یم یاو و افعال از آن ناش ياست در وجود او و مسلّط است بر قوا يا هکه ملک یانسان

 یاز اخالق و بعض ینادر است و بعض یلین خیر است و اییر قابل تغیه غک یعیقسم است: طب
ر و ییو آن به عادت و ممارست تغشود  میر یز تعبین یتسابکه به اک ينطور است. و عادیاشخاص ا

   »ند.ک یابد و به معاشرت و صحبت فرق می یل میتبد

  اخالق نظري

  : 187انسان دو قوه است يند برایاخالق گو يعلما

ة عاقله  ل ـ قوة عالّمه نکاو ط نظر و یند، و به واسطۀ قدرت بر تحصیز گویه قول مجهوالت به توس
ة نظرّکف ة ممیز گویه نیر آن را قو ة یو بد امت یکنن یه بکنیز خوانند از جهت ایزه نیند، قواز دهد؛ قو

   شود. میده یب امور به حسب مصالح مطلوبه نامیر هم از جهت قدرت آن بر ترتیتدب

ة عمل م ـ قواله نک یدوهیند، ایز گویه عمدارد. و آن را از  یه انسان را به عمل وامکاست  يا ن قو
                                                                                                                                                                                         ←  

 .يرشدهمن ليس له حكيم 
ح ین موضوع را تصریز همین ینیت اهللا خمی. آ»زّلة العامل كانكسار السفينة تغرق و تغرق« ،11 ،2 ،58بحار األنوار  185

ت نشدند، دانشمند یم. عالم شدند، تربیات نشدهیم، تربیاه نشدهکیه ما تزکن است یگرفتارى همه ما براى ا«دارد:  یم
ت نشده است یه تربکه از عالمى کاند و آن خطرى ت نشدهین تربکق است، لیراتشان عمکاند. تفت نشدهیاند، تربشده

ت نشده وارد بشوند در هر یه نشده و تربکیاگر نفوس تز شود، آن خطر از خطر مغول باالتر است... .بر بشر وارد مى
است در هر یدر صحنه س لهى، در صحنه فلسفه، در صحنه فقه و فقاهت،اد در صحنه معارف یصحنه، در صحنه توح

نها بر بشر از یطان باطن رها نشدند خطر این شیه نشدند و از ایه نشدند و تصفکیه تزکاى وارد بشود، اشخاصى صحنه
  .14/  253، ج »فه نوریصح« »خطرهاى بزرگ است.

  .12قت، فصل یربال، انتشارات حقکقت در اسرار فاجعه یحق ین تابنده، تجلیحضرت حاج سلطانحس 186
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ر مالئم آن را غضب یمور غوجهۀ جلب منافع و جذب مالئم شهوت نامند، و از جهت دفع مضار و ا
  ند. یگو

ة عالّمه در تحص يبرا يم به سویر او است در خط مستقیه، چون سیقیه و معارف حقیل علوم نظریقو 
 كه جذب محض و سلوک یست فقط قصور متصور است، مگر به نظر عرفانیمبدأ، افراط متصور ن

و مشاهدات  یات روحیحقّه و ترق دین وجهه عقایاند. از ا ط گفتهیمحض را دو طرف افراط و تفر
 ير امور مادیعالّمه از وجهۀ تدب يبرا یار است. ولیشود، و مرتبۀ آن فوق مقام تصور و اخت یدا میپ

ة عماله ن يه و برایویج عاجلۀ دنیل نتایو تحص ط و کز یدو قسم قومتوس ه شهوت و غضب است حد
ة  عیبارت است از مطه عک یکط متصور است. حد وسط هر یافراط و تفر ه نسبت به قوبودن آن قو

آن خلق شده،  يه براک يا ردن آن در وجههکاوامر حقّه و صرف  يه و فرمانبرداریۀ نظریعقالن
لق ن له یط مذموم و خلق بد و رذیو دو طرف افراط و تفرشود  میگفته  یکمطلوب و ممدوح و خُ

ة عالّمه را ح وسط قو ط کاست. حدمتوس شهوت را عفّت و اعتدال غضب را شجاعت، و مت، حد
زه و بالهت کط حیاند. دو طرف افراط و تفر گانه را عدالت گفته توسط در مجموع سه رب مت، ج

است؛ دو طرف عفّت شره و خمود؛ دو طرف شجاعت تهور و جبن، و دو طرف عدالت ظلم و 
 شود. میز مذموم است منشعب یه دو طرف آنها نک يگرینها صفات دیاز ا یکانظالم است. از هر 

شود، و افراط و  یر منشعب مکذهن، حفظ و تذ ياوت، سرعت فهم، صفاکمت: ذکمثالً از ح
ح، ظلمت نفس، یفهم، عدم قضاوت صح يندکل، یانت، بالدت، سرعت تخیل خیط آنها از قبیتفر

زه و بالهت داخل و مذمومند. یان و امثال ایالتهاب، غفلت، نس رب نها در ج  

چ یه صاحب آن بر هکخباثت و در اصطالح علم اخالق آن است  یجربزه در لغت به معن :بزهجر
ز به صورت یالت و موهومات را نیله گذشته متخیاالت متعدده از پردة متخیثابت نبوده، خ يرکف

 يو جلب امور ماد يویر و شرّ نظرش مقصور بر انتفاعات دنیز خیه در تمکا آنیمعلومات در آورد، 
عت اسالم (چون موجب عسر و حرج است) مذموم است، غالباً یه در شرکبوده باشد. مرض وسواس 

ه کب اثر داده به گمان آنیترت یالین مرض به هر خیباشد، چه صاحب ا ین جهت میاز ا یناش
اصالت  يزیاندازد. مثالً در هر چ یل نشده مجدداً اقدام نموده خودش را به زحمت میمکعملش ت
اط با ین احتیا یسازد، ول یم يانت دارد جاریال خود در امر دیه به خک یرا به جهت تعمقنجاست 

دا نشود) مخالف است. در قرآن یه علم به نجاست پک یاء است مادامیه طهارت اشکدستور شرع (
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قرار  ين بر شما حرج و دشواریخداوند در امر د یعنی 188ما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الّديِن ِمْن َحرجٍ است: 
ان آن را دارا بود، یسف یه بن ابیز داخل در جربزه است. معاویطنت نیر و شیر و تزوکنداده است. م

ن موارد یده در ایوهکده از نیردن صفات پسندکگر و جدا یدیکن صفات از یز ایچون تم یول
ر (ع) یگفتند. حضرت ام ین مردم میه را عاقلتریمانده معاو ین امر بر عوام مخفیدشوار است، ا

ُخياِدُعوَن اoَ َو الَّذيَن آَمُنوا َو ما ن اشخاص است: یدر ذم ا 189َلْو َال التُّقي َلُكْنُت ِمْن َاْدَهي الّناسِ فرمود: 
ُفَسُهْم َو ما َيْشَعُرونَ  د ی. اعتقاد به جبر و عقا191ًو َميُْكُروَن َو َميُْكرُاoُ َخْريُ اْلماِكرينَ  ١٩٠َخيَْدُعوَن ِاَال اَنـْ

ه ک یا و اعتقاد به وحدت و حلول و اتّحاد به اقسامیا و اولیرمشروعه دربارة حق و غلو درباره انبیغ
ة عقالنین است اکو ممشود  می یمخالف شرع و عقل است از جربزه ناش ز یه نینها را جزء قصور قو

  ه دانست. یل معارف الهیدر تحص

ة عالّمه و تعمق ن يندکبالهت  :بالهت صاحبان اردن در کقو َهلُْم ن صفت استیامور است، در ذم :
ر را از ینند و خک یر در امور نمکه بدانها تعقّل و تفکدارند  ییفّار دلهاک یعنی 192قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن Wِا

. Wِ193ا اَفـََلْم َيسريُوا ِيف اَالْرِض فـََتُكوَن َهلُْم قـُُلوٌب يـَْعِقلُونَ د: یگر فرماید يدهند. و در جا یز نمیشر تم
قت از قصور یز در حقینها نیا یدر بالهت داخل است، ول يبه اعتبار کض و امثال ذلیاعتقاد به تفو

ة عالّمه است.  قو  

ة کاز شجاعت  :متفرعات شجاعت ت قلب و ثبات در امور و استفامت در اطاعت قوه عبارت از قو
ظم منشعب کون، شهامت، تواضع، رقّت و کعاقله است، امثال: نجدت، همت، ثبات، صبر، حلم، س

ه از حد اعتدال خارج شد از صفات مذمومه محسوب و داخل در جبن کنها یاز ا یکو هر  شود. می
ه ک ییزهایدن از چیقلب و روگردان یثبات یا تهور خواهد بود، چه جبن عبارت است از تزلزل و بی

ه عقل احتراز از آنها را واجب کاست  يامورردن به کد از آنها رو بگرداند؛ و تهور توجه ینبا

                                                                                                                                                                                        
 . 78ه یسوره مؤمنون آ 188
 ن افراد عرب بودم. یترکریبود من ز ینم يارکزیاگر پره 189
 ستند. ینند و متوجه نک یر مکقت با خودشان میدر حق ینند، ولک یر مکن می. با خدا و مؤمن9ه یسوره البقره آ 190
 نندگان است. کر کن میخدا بهتر یند، ولک یر مکنند، خدا هم مک یر مک. آنها م30ه یسوره انفال آ 191
 . 179ه یسوره اعراف آ 192
 بشوند.  یدل آگاه و مطلع ينند تا داراک ین گردش نمیزم يا روی. آ46ه یسوره حج آ 193
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هم نام مخصوص  یده شده، بعضیاخالق به نام مخصوص نام یط بعضیداند. حد افراط و تفر یم
و  یبر و خودخواهکه تکند. چنانک كرا در یکط هر یتواند افراط و تفر یندارند و شخص متدبر م

نسبت به  یباشد، و بدگمان یلۀ تهور میرذ از توابع صفت ینیو خودب یشکان و گردنیالف زدن و طغ
  از جبن است.  یناش کس و جزع و اضطراب در امور و دنائت و امثال ذلکهمه 

ون به اعتبار موضوع کون (صبر و سکا، رفق، مسالمت، صبر و سیصفات: ح 194از عفّت :عفت
ق از یز قطع عالیو ن شود. می یشود) قناعت، وقار، ورع، سخا، امانت و عزّت نفس ناش یمختلف م

ردن از صدقات واجبه و مستحبه و کقه نیغ نداشتن جان و مال در راه خدا و مضایا و دریلوازم دن
ه ک ییرا مراد از عفّت نگاهداشتن خود است از لذّتهایمحرّمات جزء عفّت محسوبند، ز كتر

مشروعه؛ هر ار بردن آن در موارد کنفس و به  ياز هوا يریباشد و جلوگ یمخالف شرع و عقل م
م از متفرّعات شجاعت یتوان ین صفات را مانند بذل جان و مال در راه خدا میاز ا یچند بعض

  م. یریبگ

ل محسوب و در خمودت و شره مندرجند، چه خمودت ین اقسام جزء رذایط ایافراط و تفر
ة شهوکدن و اعمال نیخوابان بهداشت تن ا ینوع  يم و الزمۀ بقاکه عقل به آن حاکه است یردن قو

اده از اندازة یل: حرص به خوردن غذا زیه از قبیباشد. شره عبارت است از افراط در شهوات نفسان یم
ه بدون مالحظۀ حسن یویاده از حد الزم و غرق شدن در لذّات دنیز یا بر استفراغ مواد بدنیاج، یاحت

ردن محلّالت بر خود کحرام ل: یاز قبشود  می یناش یز صفاتیآن. از خمودت ن یو عقل یو قبح شرع
ز محسوب یه غنا نکه یر موارد منهیاز آواز خوش در غ يرمشروعه و دوریغ قةفوق الطّا ياضتهایو ر

ت یدر جمع مال و رعا یمباالت یا و حسد و بیو ر یشرم ی. و حرص و بکو امثال ذلشود  مین
  ه داخل در شره است. یردن محرّمات شرعکن

ت یل، رعاکم، تویاز عدالت: صداقت، الفت، وفا، شفقت، صلۀ رحم، حسن قضا، تودد، تسل :عدالت
اده از آن) ین بر حسب تناسب جرم (نه زیب مجرمیردستان، حفظ احترام بزرگان و تأدیحقوق ز
   شود. میمنشعب 

                                                                                                                                                                                        
ر آن داخل یا غین است در شجاعت کصفات را ممن یاز ا ياریشود و بس یعات به اعتبارات مختلف مین تفریا 194

 ر آن. یا غیاتصاف به آن صفات است خواه جزء عفت باشد  ینمود، و مقصود اصل
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ر د يزیاز آنها داخل در ظلم و انظالم است، چه ظلم عبارت است از گذاشتن چ یکدو طرف هر 
ه موجب ظلم بر کمال نفس کردن لوازم کت نیر موضع خودش و انظالم مقابل آن است. رعایغ

در ظلم مندرج است.  کو امثال ذل ییوفا یو ب یصداقت یگران و بیردن حقوق دکت نیاوست، و رعا
 یردن در مورد لزوم از اقسام انظالم است. ولکردن عزّت و وقار و مناعت و رفع ظلم نکو مراعات ن

ه عزّت کاست  یت موقعیرا مظلومیت است. زیر از مظلومیه انظالم در اصطالح غکد دانست یبا
  ه قدرت بر دفع آن نباشد، بر خالف انظالم. کا آنید یتحمل ظلم طرف را بنما ينفس تقاضا

ات صفات دوازده است: چهار از آنها ممدوح و امهات صفات یلکه کرات معلوم شد ین تقریاز ا
 ين اصطالحات از علمایروند. ا یل به شمار میگر مذموم و امهات رذایوبند، و هشت دحسنه محس

ۀ خود برآمده اخالق چهارگانۀ یعقل يد در مقام اصالح قوایند شخص بایه گوکاخالق است 
است به  يانه رویه مکه از راه راست کشه مراقب باشد یند، و همکجاد یش ایممدوحه را در خو

ش حضرت یشد. در فرماکه را در آغوش بیان مراتب عقلیط منحرف نشود و حوریافراط و تفر
 یکبر گرد  یدر مسجد اجتماع يه روزکر شده است، یضۀ عادله تعبیرسول (ص) از اخالق به فر

ست؟گفتند: یوهش فرمود عالّمه چکبه طور ن». عالّمه و دانشمند«ست؟ گفتند: کید ید، پرسینفر د
نها فضل است نه علم و یخ و انساب اعراب واقف است. حضرت فرمود: ایه از علم تارکاست  یسک

َا اْلِعْلُم َثالثٌَة: آيٌَه ُحمَْكَمة َاْو َفريَضة عاِدَلة، َاْو ُسنَّةقاِئَمةدانش.  ات جازمه و یمه اعتقادکۀ محی. مراد از آِامنَّ
ل یمکت يت آن است. براه و دستورایام شرعکضۀ عادله عبارت از اخالق حسنه و سنّت قائمه احیفر

است  ییز عالجهایله نیرفع صفات رذ يه شود. براکرد تا ملکن صفات ید ممارست بر ایاخالق با
مؤثّر است. مقصود از  یممارست و محاسبه خل یلّکر شده است. و به طور کتب اخالق ذکه در ک

ند و آنچه مخالف دستور شرع که خود شخص رفتار خود را بسنجد و دقّت کن است یمحاسبه هم ا
نْ تُحاسبوا. کد ینما كه بعداً ترکند کوشش کمطهر به جا آورده   یعنیه فرموده است: حاسبوا قَبلَ اَ

ه مرتبۀ نازلۀ کد. ینک یدگینند خودتان رسک یدگیه به حساب شما رسکه خداوند و مالئکش از آنیپ
ۀ یه از صفات عالکۀ آن یۀ در اخالق است، و مرتبۀ عاله و باالتر از آن محاسبیآن نسبت به اعمال قالب

ر او در احوال و اعمال مراقبت داشته و رفتار خود را با که در توجه به حق ذکاست آن است  كسالّ
ر یاد غیه اگر در دل به کش را داشته باشد، یۀ خویاالت نفسانیق نموده و محاسبۀ خیخدا تطب يرضا

مرتبۀ  كز از نظر سلوین ید. و محاسبۀ اخالقیفزایه بر مراقبه بیدر آت ند وکحق بوده از آن استغفار 
ه محاسبه داشته کسته است یۀ نفس و اصالح باطن شاکیاز نظر تز ین قسمت است، ولیمادون هم
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به واسطۀ  195ییایکن آمریلکن فرانیامیه بنکند. چنانکرا از خود دور  یباشد تا نواقص اخالق
ا نام او یکه در اروپا و آمرک يد، به طوریرسان یلت اخالقیمرتبۀ فض ممارست بر اخالق خود را به

  » رود. یمشهور و از بزرگان اخالق به شمار م

 ین باب مشربیهم) در ایسلسلۀ عرفا را (رضوان اهللا عل« 196 دهند: یر عرفا در اخالق ادامه مدر باب نظ
ة خود بخواهد از صفت یند: تا انسانیفتر است، چه گویقتر و لطیدق د یبنما يریمذموم جلوگ یبه قو

  گر برآورد: یوبند سر دکه بکد، و سر نفس را از هر طرف ین است جلوه نماکگر ممیل دیرذا

  ياز فراز عرش تا تحت الثّر             ينفس را هفتصد سر است و هر سر

از  یم شدن به امر مربیبه واسطۀ تسل بر راکو ت ینیشه زد و در اول امر خودبیشه بر رید تیپس با  
و منشأ صفات و  یشور انسانکتخت یه پاکخود دور نموده به دستور او قدم در راه نهاد، و دل را 

ا قطع یق دنیه عالکو استاد سپرد  یب توجه داد و به دست مربیبروز حسنات و ذمائم است به عالم غ
اگر به  یشوند، ول یره میمه بر حسنه چیفات ذمثرت شد صکا و یدل به طرف دن يشود. چه اگر رو

فََاْصَبْحُتْم بِِنْعَمِته ه در قرآن است: کشود،  ینمود اخالق فاسده اصالح م يو تجرّد رو يعالم علو
 ًOل تسلی. پس با197ِاْخواید اویشد و بعد از تسل یم مربعت عمل نمود یام شرکبه اح یم بر وفق امر مرب

 یی، جان در گرفته به نور خدایکش اخالق نیدایه عالوه بر پکقت را مراقب بود، یو آداب طر
این اختالف  شود. مین امر مستفاد یز ایند. از قرآن مقدس و اخبار نکاز او بروز  یگردد و آثار اله

 یرد، ولکر ین است تعبکدا شده و به هر دو قسم ممیده به واسطۀ اختالف در فهم ظواهر قرآن پیعق
ان اخالق شده یمل و اتم بکتر است. در اسالم و قرآن به وجه ایکقت نزدیقتر و به حقیدة عرفا دقیعق

ل یمکرا ت یکه اخالق نکام  من آمده یعنی. بُِعْثُتِ ُالمتََِّم َمكاِرَم اَالْخالقِ  و حضرت رسول (ص) فرمود:
م مدح و قدح قرآن یگفتش یه پکه همانطور کر شده و بلکز ذیات اخالق نینم. و در قرآن جزئک

: ِاّين ِلَعَمِلُكْم دیفرما یت لوط میاکه در حکنسبت به اخالق و اعمال است نه نسبت به اشخاص، چنان
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ه در اسالم دستور داده شده دو ک یاخالق یلّکمن عمل شما را دشمن دارم. به طور  یعنی. ِمَن اْلقالنيَ 
اهللا محسوب  ه جزء حقکد یات و توحیقادل اعتیمکت يات براکراجع است به مل یقسم است: بعض

م، رضا و یل، صبر، تسلکل توبه، انابه، تویاست بر بنده نسبت به خالق از قب یحقّ یعنیشود،  یم
د است، و در قرآن و اخبار یۀ توحیم شدن پاکمال روح و محکو  ین قسم موجب ترقّیاخالص. ا

ن (ع) راجع به یز اخبار ائمۀ معصومین ین موضوع فروگذار نشده است، در جزو سوم وافیدر ا
   »ر شده است.کاخالق ذ

  یاخالق عمل

ت یاز ن کیه حاکقرآن راجع است به عمل اعضا و جوارح و معاشرت،  یاز دستورات اخالق یبعض
ل اتّحاد و یمکگران و تیخود و د يح خویا عمل به آنها موجب تصحیاست  یکح و خلق نیصح

ل: صلۀ یگر است، از قبیدیکافراد جامعه نسبت به  يه براکاست  یشود، و حقوق یاتّفاق جامعه م
ردن، تهمت نزدن، حسد کبت نیه در اسالم امر شده است، و مانند غکظ یظم غکرحم و احسان و 

حفظ اتّحاد و وفاق جامعه است. و به واسطۀ  ين عوامل برایه بهترکننمودن  ینیدن و سخن چینورز
 ين است القاکات، ممین منهیاز ا یکیت و متّصف شدن به ن دستورایاز ا یکیردن کت نیرعا

د کیا ین قسم صفات نهیرو در قرآن از ا نیجاد اختالف در جامعه شود. از این افراد و ایعداوت ب
ت یحفظ مل يشتر از قسم اول برایداده شده و ب یاد به فرا گرفتن اخالق اجتماعیت زیشده و اهم
َوال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعضًا َاحيُِبُّ َاَحدُُكْم َاْن  198د:یفرما یبت میدربارة غه کت شده است، چنانیجامعه رعا

نفر از شما  یکا یند، آکب يگریبت از دیاز شما غ یکچید هینبا یعنی. }َُْكَل حلََْم َاخيِه َمْيتًا َفَكرِْهُتُموهُ 
ه مؤمن را ین آید. در ایارراهت دکه گوشت برادر مردة خود را بخورد؟ البتّه از آن کدوست دارد 

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِاْخَوهٌ د: یفرما یگر میۀ دیه در آکبرادر قرار داده، چنان م کاو را در ح يو آبرو 199ِامنَّ
ب او را مانند خوردن گوشت او قرار داده، و چون خودش مطّلع یلّم به معاکگوشت بدنش و ت

ۀ یناکن یه نموده است. ایه به برادر مرده تشبیآنند او را در ک یر مکب او را ذیگران معایه دکست ین
ن آن دو یدورت و نقار بکن و یطرف یبت و معلوم است موجب افسردگیاست در ذم غ یبزرگ

 یر دستورات اخالقیذا ساکمنجر شود. ه یدورت خانوادگکادتر شده به ین است زکو ممشود  می
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ت دارد، یدر اسالم جامع یتورات قوله دسکاد شده است. همانطور یه در قرآن از آنها کاسالم 
ن دستورات است. یز جامع است و افعال و حاالت بزرگان اسالم بر طبق همیآن ن یدستورات عمل

اَلشَّريَعة اَّقوايل َو الطَّريَقُة َاْفعايل َو اْحلَقيَقة ه فرموده: کاست  يه از حضرت رسول (ص) مروکچنان
ش جمع بود و مراتب وحدت و کمال در وجود مبارکه تمام جهات کنی، اشاره است به ا200َاْحوايل

قت مراتب باطن است. در یقت و حقیعت جنبۀ ظاهر و طریرا شریداشت، ز یثرت را محفوظ مک
بزرگ و  يخو يتو دارا یعنی، 201َو ِانََّك َلَعلي ُخُلٍق َعظيمٍ قرآن خطاب حق به آن حضرت است: 

ز دستور یمحاسن اخالق در آن حضرت جمع بود، به عمل نه تمام کفهماند  ی، میهست یمیخلق عظ
خت و آن یر یم كه روزها بر سر راه او خاشاک ییهودیادت او از یۀ عیه قضکداد. چنان یاخالق م

ه ک یتین مطلب است. و اهمیاو گواه بر ا یزندگان يایر قضایرد و ساک یت و آزار میحضرت را اذ
ت ین عبارت جامعی. از همبُِعْثُت ُالمتََِّم َمكاِرَم اَالْخالقِ  ه فرمود:کام بود کشتر از احیداد ب یبه اخالق م

ند: فعل امام هم مانند یاصول فقه گو ين رو علمایاز ا شود. میده یاسالم و بزرگان آن در اخالق فهم
  202دهد. یگران دستور میز مانند قولش به دیقولش حجت است، چه عملش ن

ن یاند همه در ا مطرح نمودههستند  یاله ءایو اوص ءایاء و اولیانب ماء که هماناکه حک یاصول اخالق
ه کد ینما یرا در اقتصاد اخالق باز م يدیجد يها نهیزم ین اصول اخالقیا یبررسگنجد.  یمقوله م

الت مقو يداشته باشد. از لحاظ اقتصاد اجتماعله کدر اصالح شا یتواند نقش اساس یتدبر در آنها م
ه مبدل کصفات  یلکست. بطور یمطرح ن یکالسکه در اقتصاد نئوکگنجد  ینه مین زمیدر ا يادیز

ه کتوان نام برد  یاز آنها م یاز بعض يدر باب رفتار اقتصاد یار متنوع هستند ولیاند بس له شدهکبه شا
توان وجه مشخصۀ  یدنبال غالب صفات م ياال با گذشتن پسوند اقتصاد دارند و يشتریصراحت ب

  رد. کفرض  انآن يبرا ياقتصاد

  پردازي و اقتصاد نئوکالسیک نظریه
ق مشخص ساختن یه از طرکهاى به هم مرتبط است  ف و گزارهیم، تعاریاى از مفاه ه مجموعهینظر
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اى از رفتار آنان را ارائه  افتهید نظام یها، د دهینى رفتار پدیش بین و پییرها، با هدف تبین متغیروابط ب
پردازي در علوم اجتماعی بر فرض و استدالالت منطقی و استنتاجات عقلی  مبناي نظریه 203ند.ک مى

در ارتباط با پدیده مشاهده شده و منتج از فرض مورد نظر است که در مرحله بعد با آزمون فرضیه 
گیرد. فروض غالباً براساس مشاهده از رفتار  رسیم و نظریه شکل می به صحت یا عدم صحت آن می

 شود. میدس زده غالب ح

م مجموعه متفاوتى از فروض را با خود یهر پارادا شود. میم طرح یپارادا یکاي در قالب  هیهر نظر
ها استنباط منطقی از  هینماید. لذا باید گفت نظر دارد و بیان خاصی درباره پدیده مورد نظر ارائه مى

اي به پدیده  گیرد که نگاه ویژه فروض هستند. در هر فرض پارادایمی مبتنی بر همان فرض قرار می
پردازى را  هیه چارچوب مرجع نظرکهاى اساسى است  م فرضیمورد نظر دارد. در اصل پارادا

 نگرد.  وه خاصى به جهان مییم به شیند. هر پاراداک مشخص مى

در اقتصاد نئوکالسیک پارادیم براساس این موضوع مطرح شده که انسان موجودي خودخواه است 
ر جلب منافع به سمت خود دارد و این موجود داراي رفتار عقالیی و سیري ناپذیر است. که سعی ب

رد نظیر مصرف، تولید، رقابت، عرضه و تقاضا و غیره از این پارادایم  باقی استنتاجات اقتصاد خُ
  گیرد و در اصل استنتاجی ریاضی و منطقی از آن است.  نشئات می

د جامعه به طرح و تدوین این فروض و پارادایم مذکور پرداختند و اقتصاددانان با مشاهده رفتار افرا
گیري بر مبناي این اصل بود که چه علمی باید  علم اقتصاد نئوکالسیک شکل گرفت. ولی این شکل

مطرح نمود که انسان را به هدف خود یعنی جلب منفعت مادي بیشتر برساند. اقتصاد اخالق پارادایم 
توان همگام با حداکثر کردن منافع مادي موجب تعالی معنوي  چگونه می کند که جدیدي را باز می

    انسانی شد.

آمال اصلی مصرف کننده و  ،حداکثر مطلوبیت و سود سباز لحاظ اقتصاد نئوکالسیک ک
در این نظریات انسان خوشحال انسانی است که مصرف بیشتري داشته باشد و از  .تولیدکننده است

کاالها و خدمات حداکثر بهره برداري را در چارچوب فرم تابعی تابع مطلوبیت خود ببرد. شاید اگر 
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این نگاه را مد نظر قرار دهیم رشد و توسعه اقتصادي به مفهوم مادي آن در گرو همین نظر باشد. 
تمام انرژي خود را صرف تولید و سپس مصرف کاال نماید. ولی آیا بشر براي این هدف یعنی بشر 

  نماید.  می خلق شده است؟ سؤالی است که اقتصاد اخالق در حاشیه این پرادایم باز

اگر نظر اقتصاددانان نئوکالسیک را بپذیریم تحلیل حداکثر رضایت مصرف کننده به آنجا خواهد 
ز قوه شهویه خود را حداکثر کند پس رأس این قوه که خوددوستی است عمالً رسید که بشر انتفاع ا

گردد. لذات خوردن، پوشیدن،  ابزار التذاذ از تمام چیزهایی که سبب تقویت خودیت میشود می
براي تحقق خودپرستی یا  یانیی کردن و نزدیکی و مشابه آن اهداف میاست کردن، خودنمایر

ذکر شده با یکدیگر  یانیظ مفاهیم اخالقی رفتار، بسیاري از اهداف مگردد. و از لحا خوددوستی می
نزدیکی و پوشیدن و ریاست کردن و خودنمایی کردن ابزار راندن و  در ارتباطند. خوردن و هوس

اي دارند تمام تفکر، روحیات و  شوند و چون حسهاي مادي فوق، لذائذ مشدده رسیدن به آن می
نمایند. از سوي دیگر همانگونه که حکماي اخالق ابراز  وف میتوجه انسانی را به خود معط

اي سیري ناپذیر است و از شدت جذب مالیم  نمایند روحیات انسانی از حصول مالیمات به گونه می
فرمایند که  یابد. لذا اصطالح می گردد و حرص فزونی می نیازش به جذب بیشتر مالیم بیشتر می

تیجتاً کسب رضایت بیشتر در گرو مصرف بیشتر و در نزدیکتر ن 204»شهوت از راندن تیرتر گردد«
ذکر شده خواهد بود. و چون همانگونه که ذکر شد این حسها غالباً به حس  یانیشدن به اهداف م

گردد لذا این قوه محرك پنهان فعالیتهاي اقتصادي  التذاذ جنسی که از اشد لذائذ تن است برمی
از تأمین نیازهاي حیاتی اولیه نظیر خوردن و پوشیدن به زندگی یعنی این قوه است که پس  شود. می

هاي فیزیولوژیک بین مرد و زن از لحاظ بدنی و  دهد. از طرفی با توجه به خصیصه انسانها جهت می
در رفتار زن در ارتباط با ارتباطات » قبول«در رفتار مرد و » ایجاب«کیفیت نیروهاي بدن و خصیصۀ 

زن بیهوده نیست بگوئیم که در اقتصاد متعارف و بر مبناي تعاریف  فردي و اجتماعی مرد و
دهنده حیات نسل بشر  اقتصاددانان نئوکالسیک زن در زندگی اجتماعی به همان گونه که تداوم

است، بعنوان مظهر قوه محرکه رشد و توسعه اقتصادي خواهد بود. این پدیده در سطوح مختلف 
یوان به گونه دیگر مطرح است. و این تفاوتها بدلیل ادراك جوامع دیگر چون جماد و نبات و ح

حسی موجودات از محیط اطراف خود است. براي مثال خانمها ظرافتها و زیبائیها و برق ساتع شده 
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ها بالنسبه از این  کنند که تقریباً آقایان در مقایسه با خانم از یک نگین تراشیده شده زیبا را درك می
مردان و زنان باید بر اساس فیزیولوژي آنان متفاوت باشد. در حشرات  یهانبینادراك معافند. لذا ج

جنس ماده قدرت مدیریت و سلطه بیشتر از جنس مذکر دارد لذا حکومت را نیز طبیعت در اختیار 
وي قرار داده است. همانگونه که در مقاطعی از تاریخ بشر زن ساالري نوع اقتدار در جوامع از 

  یا قبیله بوده است. خانواده تا گروه

ند تا بتوانند اقدام به یبقاء تالش نما يخود برا يروید با تمام نیفعاالن اقتصاد با يدر شره اقتصاد
 يدار هیسرما ين حالت در نظامهایبرسند. ا گرایی ثر لذتکند و به حدایثر منافع نماکحصول حدا

ند و مردم ینما یحصول درآمد تالش م ين نظامها افراد شبانه روز برایدر ا شود. میده یبوضوح د
 يشورهاکاست. در مقابل تجربه  ییگرا ار مصرفکن همه یهدف از ا .اند ار شدهکن یل به ماشیتبد

افراد جامعه در  يبرا یو نگرانشد  یاز انجام مید به اندازه نیه تولکم یردکست را مشاهده یمونک
 افت متعلق به خودشان نبودی یش میشتر افزایار بکدر اثر نیز آنها  ییاگر داراو حتاج نبود یحصول ما

بچشم کامالً شورها کن یدر ا ين حالت خمود اقتصادیدر ا .دندییگرا تلذا مردم به خمود
  خورد. یم

 يخمود غالب گردد بسترها یابد و وقتی یش میز افزاین ینانیشره در اقتصاد غالب گردد نااطم یوقت
ق ین عدم منع افراد با سالیف در حیطدو ن ین ایحصول در ب اعتدال قابل شود. میمحدود  یزشیانگ

تواند  یمرتبط با اقتصاد اخالق م یاخالق يها ش به حد چپ و راست القاء آموزهیمختلف از گرا
  د.یت نمایرفتار معتدل هدا را به مرز اجتماعلۀ کشاند و شاکه شره و خمود افراد را به اعتدال کباشد 

سم تمام یانیتاریلیوتیده شدن به سمت یشکت نشوند جامعه با یترب يرفتار اقتصاد يها وهیاگر ش
د. پس ینما یاال و سپس مصرف آن و تلذّذ از آن مصرف مکد یخود را صرف تول یه زندگیسرما

 يریجلوگ» فقط مصرف - دیفقط تول«ن یل انسان به ماشیار گرفته شوند تا از تبدکب ییها د آموزهیبا
 يارهایر معییمصرف و تغ يو الگو یمصرف يرفتارها یده جهت يتواند مبنا یگاه من نید. اینما

 ين نگاه را بر رفتار اقتصادیه مبحث اقتصاد اخالق اکن است یباشد، ا ننده کمستقر در رفتار مصرف 
  د.یگشا یانسانها م
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  اخالق و اقتصاد نئوکالسیکاقتصاد 
ها نیز تابع همین اصل است. در نظریه  هر اقدام یا حرکتی با هدفی همراه است. رفتار اقتصادي انسان

قیمت در اقتصاد نئوکالسیک رفتار عوامل اصلی بازار (مصرف کننده و تولیدکننده) به کسب 
مطلوبیت ناشی از مصرف کاال و منفعت ناشی از تولید محصول و فروش آن معطوف است. نظریه 

کنند. در  اي است که در آن زندگی می تصاد نئوکالسیک مبتنی بر فلسفه فکري غالب افراد جامعهاق
تر از سایرین است، مسلماً فلسفه  اي که حفظ خودیت و خودخواهی انسان به مراتب اولی جامعه

هاي  ها و بنگاه کند. نظریه اقتصاد نئوکالسیک رفتار انسان طلبی را حکم می غالب بر جامعه منفعت
کشد که ایشان همواره در صدد حداکثر کردن لذات و منافع فردي  اقتصادي را آنطور به تصویر می

خود باشند. رفتار حداکثرکننده مطلوبیت در مصرف کننده اساس نظریه تقاضا براي کاالها و 
خدمات و رفتار حداکثرکننده سود اساس رفتار عرضه محصول در نظریه اقتصاد نئوکالسیک است. 

ها در جامعه شکل گرفته و اقتصاددانان نئوکالسیک با  ین نظریه براساس مشاهده رفتار انسانا
گرایی مصرفی و سودطلبی  اند که رفتار غالب لذت هاي جامعه خود دریافته مشاهده رفتار انسان

 هاي اقتصادي است.  فعالیت

هاي آن  کردند که انسان زي میپردا اي نظریه بایست براي جامعه حال فرض کنید اگر اقتصاددانان می
دادند مسلماً  جامعه به جاي حداکثر کردن مطلوبیت و سود خود رفتار دیگري از خود نشان می

گردید.  شد بسیار متفاوت از آن بود که در نظریه اقتصاد نئوکالسیک مطرح می نظریاتی که ارائه می
کند و به جاي  د را حداکثر نمیاي را فرض کنید که مصرف کننده مطلوبیت خو براي مثال جامعه

شود)  پردازد که تابع رفاه محله خود (که شامل خود فرد و همسایگانش می آن به رفتاري می
حداکثر شود. در این حالت تابع تقاضا براي کاال کامالً متفاوت از تابع تقاضاي بدست آمده در 

و کارایی رقابت کامل تحقق گی پارتو  بود. در این حالت بهینه نظریه اقتصاد نئوکالسیک می
کننده و تولیدکننده در حاالتی مشابه با این فرض به  نخواهد پذیرفت. اثبات ریاضی رفتار مصرف

کند که  مشابه همین مثال را بیان می 205دهد. براي مثال اصل راولز راحتی این موضوع را نشان می
ن ریاضی نظریه راولز نتایج وضعیت جامعه بهتر از بدترین وضعیت اعضاء آن نیست. فرموالسیو

  دهد.  آید را ارائه می گی پارتو بدست می متفاوتی از آنچه در اقتصاد نئوکالسیک در بهینه
                                                                                                                                                                                        
205 Rawls, J. (1971) A theory of justice, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.  
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نفی فروض اقتصاد نئوکالسیک نیست و اصوالً فرض و فروض قابل نفی  بحثمنظور ما در این م
م خود فرض. آنچه توان در صحت مصادیق آنان بحث کرد و نه در صحت یا سق نیستند و فقط می

اینجا مورد توجه ماست این است که اقتصاددانان نئوکالسیک این فروض را برمبناي رفتار 
اند که مصادیق آن در آن جامعه قابل برداشت است و اگر رفتار غالب  اي برگزیده هاي جامعه انسان

در مثال ما این  شد که هست. پردازي اقتصادي کامال متفاوت از آن می بود نظریه جامعه این نمی
اي بود که هر فرد کسب  ها در جامعه به گونه موضوع به این معنی است که اگر تربیت انسان

بود که اقتصاد نئوکالسیک  داد نظریات اقتصادي آن نمی  مطلوبیت دیگري را بر خود ترجیح می
بر فروضی است  پردازي در اقتصاد مانند سایر علوم رفتاري مبتنی نماید. پس اساس نظریه مطرح می

  که مصادیق غالبی در جامعه دارند.

گرایی و رسیدن به  پردازي اقتصاد نئوکالسیک به وضوح بر لذت همانطور که گفته شد نظریه
حداکثر مطلوبیت و منفعت به عنوان اصل اساسی رفتار فرد پرداخته است ولی آنچه در اقتصاد 

تا فقط لذایذي را به هر قیمتی و بدون توجه گردد این است که آیا بشر خلق شده  اخالق مطرح می
به دیگران و در راستاي حداکثر کردن منافع خود دریافت کند و پس از چندي فرسوده شده و از 

  میان برود؟ یعنی آیا خلقت بشر فقط براي مکیف شدن از زندگی دنیوي بود؟

یف شدن از شرایط زندگی دهد که حیوانات در مک بررسی تطبیقی رفتار حیوانات و انسان نشان می
خود نگرش متفاوتی دارند. تابع ریاضی ابژکتیو رفتار آنها براي بقاء خود و نوع خود حداکثر 

گردد حال آنکه همین تابع در اقتصاد نئوکالسیک براي کسب مطلوبیت و منفعت حداکثر  می
مصرف خوراك یا براي مثال لذایذي که هم در انسان و هم در حیوان فطري است مانند  شود. می

گیرد ولی در انسان غالباً  گیري در میان حیوانات با هدف بقاي خود و نوع صورت می جفت
یابد. از لحاظ رفتارشناسی علمی، حیوان تابع ابژکتیو خود را براي کسب  عنداالقتضاء میل تحقق می

  نماید. کند ولی انسان تابع هدف خود را براي کسب لذت ماکزیمم می بقاء خود حداکثر می

توسعه علم و فنآوري نیز از این قاعده مستثنی نیست. انسان براي حداکثر نمودن لذایذ اکتسابی به 
پردازد تا نه تنها لذت رفاه را بیشتر درك کند بلکه هستی و  توسعه دانش و ابداع و اختراع می

  تفع شود. موجودیت و عمر خود را نیز مستدام بدارد که بهتر بتواند از اکتساب لذایذ من
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حضرت آقاي تابنده ضمن تمجید فراوان از علم و تالش محققین براي کشف قواعد علمی در 
پردازند که خالصه آن  ارتباط با معنویت و اولویت آن بر قواعد استنباطی علوم انسانی به موضوع می

دربارة هاست ... تفکر  دو زمینه اقتصاد و جنگ موضوع اصلی رسانه«...  206شود: اینجا درج می
ها منجر به بوجود آمدن علم اقتصاد در جامعۀ بشري شده که خود از  چگونگی رفتار اقتصادي انسان

برد. ... علم تا آن اندازه  علوم دیگر نظیر جامعه شناسی، روانشناسی، زیست شناسی و امثالهم بهره می
ت شیمیایی مد نظر پیشرفت کرده که همانند علوم تجربی نظیر آنچه دانشی که در فعل و انفعاال

باشد. البته  است قطعیت علمی یافته بطوري که خود بشر را کنار زده و نقشی را براي انسان قائل نمی
انسان در استفاده از این قواعد در تأمین احتیاجاتش محق است ولی غیر از این احتیاجات، افکاري 

نماید، ولی بشر باید  انات را ترسیم میهم دارد که با حیوانات متفاوت است. قواعد ثابته زندگی حیو
مسلط بر علم اقتصاد باشد. یعنی افکار بشر باید بتواند رفتار جامعه را برمبناي تفکرات او و متناسب با 
آن تغییر دهد. مثال این موضوع در قاعده عرضه مثالً گندم است که با افزایش عرضه آن قیمت آن 

ویت در بشر توجهش را بیش از آنکه به قیمت گندم و سود یابد. ولی قاعده اخالق و معن کاهش می
کند که افرادي به نان احتیاج دارند و هدف تولید گندم  ناشی از آن معطوف کند به این معطوف می

نباید تنها کسب منفعت باشد. به عبارت دیگر باید به قواعد معنوي دیگري که بشر دارد توجه کنیم. 
اي قدرت پیدا کرده باشند که به جاي اینکه  عی در علم اقتصاد به اندازههاي طبی نه اینکه این دانسته

در حال حاضر علم اقتصاد خدمت بسیار بزرگی  انسان بر آن مسلط باشد، آنها بر انسان مسلط باشند.
کرده است. انسان و فکر انسان این قواعد را جداگانه استنباط کرده و ما را از آن مطلع نموده. براي 

انطوري که کشاورزي با کوشش دریافته است که اگر زمین شخم شود محصول چند برابر مثال هم
گردد، به بشر خدمت کرده است، علم اقتصاد نیز همینطور است ولی نباید طوري باشد که  می

   انسانیت را فراموش کند.

کنند  رح میاي ط شوند. براي مثال مسئله اند گاهی دچار این مشکل می تمام علومی که ایجاد شده 
که اگر فرضاً در یک کشتی در حال غرق شدن یک قایق باشد و دو نفر خودشان را به این قایق 

خوانند که نوشته شده این قایق  برسانند تا سوار شوند. در این حال عالمت راهنماي قایق را می
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ل سوال مطرح حا شود. میگنجایش یک نفر بیشتر را ندارد و اگر یک نفر بیشتر در آن بنشیند غرق 
گوید اگر یکی از آن  که هرکدام از این دو نفر چکار باید بکنند؟ در اینجا علمِ حقوق میشود  می

گویند. از این قبیل  دو دیگري را بکشد مجرم نیست. ولی علم اخالق و علم عرفان، این را نمی
اند.  عارضه پیدا کردهاند ولی با انسانیت انسان م موارد است که باید گفت اگرچه علوم خدمت کرده

گوید اگر یکی از این دو مسافر، مسافرِ  کند می علم اقتصاد هم به همین طریق طرح موضوع می
دیگر را از بین ببرد گناهی مرتکب نشده است. اما انسانیت و علم انسانیت چیز دیگري تجویز 

ها براي  ن افراد و ملتکند. بعد اقتصادي این موضوع اشاره به وقوع رقابت و حتی جنگ در بی می
ه محققین چه در اقتصاد و چه در مسائل جنگی و سایر مسائل باید کسب منافع اقتصادي دارد. البتّ

تحقیقات خود را انجام دهند و نظر دهند ولی همان محقق اگر در قلمرو اخالق و عرفان باشد 
ه انسانیت و اخالق براي کند. براي اینک کند، یعنی خودش به نظر خودش عمل نمی آنطور عمل نمی

اي است که بر همۀ بشریت  توان گفت که علم مسئلۀ جداگانه اي جداگانه است. ولی نمی خود مسئله
  غالب است و باید غالب باشد. 

شوند که به صورت ظاهر ایراد ندارند. کشوري با کشور  بسیاري از وقایع در تاریخ مشاهده می
که همۀ جنگها نابجا نیست. ولی در همین جنگ اخالق کند  کند و استدالل می دیگري جنگ می
گوئیم این طرف خط میهن  کشیم و می کند که به چه مناسبت مثالً خطی می طرح موضوع می

بشر است چه از این شود  میهرکه کشته  !کنیم و با هم جنگ می !ماست و آن طرف دیگر نیست
زنم تا دشمنان اسالم را از بین ببرم،  یفرمود شمشیري که م )ع(طرف باشد و چه از آن طرف. علی 

کشم. همه به همین حساب ادعا  بینم اگر مسلمانی در نسلش باشد، او را نمی تا هفت پشت او را می
شد که فالن دولت  پردازند. همچنین به طنز گفته می کنند که ما اسالمیم و به کشتار دیگران می می

کند.  کند که چرا او جنگ می ی دیگر جنگ میکند. با دولت براي حفظ صلح در دنیا جنگ می
کند! ... باید توجه کرد که بشر آفریده نشده که جنگ کند. البتّه  خوب خودش که دارد جنگ می

آورد. در  و جامعۀ مردم هست که جنگ را به وجود میشود  میضرورت جامعه گاه منجر به جنگ 
بود که اگر  انسان است و خیلی خوب می همۀ اینها عنصري توجه نشده هست و آن، مسئلۀ معنویت

شد. یعنی عالوه بر فرض مسئلۀ  شد تا از اول بشر دچارِ این اشتباهات نمی توجه کافی به آن می
شد. ... مثل اینکه بشر رو به علم و دانش رفته، علم را در آن طرف  اقتصاد به معنویت انسان توجه می

کند لزوماً  ند. البته کسی که در علمی تخصص پیدا میآفری دیگر خط یعنی از ایمان به آن طرف می
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اعتقادات،  و از دست نداده ولی خیلی مستعد براي از دست دادن دین است. نگهداشتن دین ادین ر
کنند،  در این موقعیت خیلی مهم و الزم است. اگر همین اعتقاد، یعنی تمام آنهایی که جنگ می

گویم همان باید  د که دین ما، دین من، یا آنچه که من میاعتقاد واقعی داشته باشند. یعنی نگوین
باشد و دیگري حق فکر دیگري ندارد. به عبارت دیگر عقیده باید آزاد باشد و افراد خودشان فکر 

  »کنند... 

د یات جدیمتر در نظرکبوده  یه همواره مد نظر فلسفه اقتصاد اسالمک یاقتصاد اخالق به عنوان مبحث
 ینو از مباحث ارزش ینام یاقتصاد اخالق را به عنواناینجا مورد توجه قرار گرفته است.  ياقتصاد

اقتصاد و  يها دهیل پدیبه تحل یت اصول اخالقیه با توجه به رعاکم یینما یدر اقتصاد مطرح م کهن
ل د مسائیه تنها نباکن است یا ياقتصاد يها ین نگرش هدف بررسیپردازد. در ا یم يرفتار اقتصاد

 ید اصول ارزشیه باکرد. بلکل یتحل یو اخالق یو بدون مالحظات ارزش يرا صرفاً ماد ياقتصاد
ل یه تحلیتجز يا مد نظر قرار داد و مسائل را به گونه يمسائل اقتصاد يرا در راستا یاخالق انسان

هردو مد نظر قرار داشته باشد.  یات انسانیات و معنویه منافع فرد و جامعه با مالحظات مادکنمود 
انسان را در رابطه با اقتصاد بطور همزمان مطرح  يو معنو يدو بعد ماد ين نگاه به مسائل اقتصادیا
رفتار فرد و اجتماع  یدر جهت بررس یو اجتماع يفرد يها نهین دو نگاه را با زمیسازد و ا یم
بر  یاقتصاد سع ین علمیست و ضمن قبول قوانبه اقتصاد جامعتر ا يه برخالف نگاه مادکسنجد  یم
   ات صرف دارد.یعتر از مادیوس يا انسان در دامنه يو معنو يافتن رفاه مادی

در ادبیات فعلی اقتصاد، اخالق تعریف مشخص و مورد قبول همگانی ندارد. اقتصاد اخالق به 
مال انسان کحصول  استفاده از منابع به معنی قرار دادن شئ در موضع صحیح خودش در جهت

گردد. قرار دادن شئ در موضع خود از منظر حکماء الهیین به مفهوم عدل و از لحاظ  ف مییتعر
ف یهر موجود تعر يت فطریدن به غایمال رسکنه از منابع است و یمنطبق با استفادة به یاضیفلسفه ر

برد که ضمن تأمین نیازهاي اي بکار  شود. یعنی باید منابع را براي حصول حداکثر نتیجه به گونه یم
 207ز محقق شود.ین يمادي انسان زمینه حداکثر رشد و تعالی فکري و معنوي و

هاي اخالق و تعاریف آن در ادیان مختلف و باالخص دین مبین  با توجه به گستردگی و عمق آموزه
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وست که اسالم، علی االصول شاید نتوان سجایاي اخالقی و دستورات تربیتی را برشمرد. از اینر
ی میصوفیحال اگر بخواهیم الاقل به  دانند. به هر ه تعلیم اخالق را از طریق تربیت تحت نظر مرب

تواند سرفصل گفتارهایی در کدها و  بعضی از صفات انسان در این ارتباط بپردازیم موارد زیر می
  باشد که بعضی باید انجام و برخی ترك شوند: یاستانداردهاي اخالق
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  تعادل در اقتصاد اخالق





  مقدمه
 یلک يم. با مروریینما یم یرا در اقتصاد متعارف و اقتصاد اخالق بررسمفهوم تعادل ن بخش یادر 

رد، یدگاه علوم پایبر موضوع تعادل از د الن و که مفهوم تعادل را در سطوح مختلف اقتصاد خُ
در سازي انسان  مفهوم رفتار بهینهبشر نیروهاي شهویه و غضبیه  الملل مرور نموده و با توجه به نیب

رات کشه تفیرو  یفلسف یو مبان» رفتار عقالیی« هیفرض شود. می یبررس یکالسکات اقتصاد نئوینظر
ل یتحل یا انتفاع طلبیتب اصالت لذت اکم از لحاظ یکالسکدر اقتصاد نئو يرفتار يو مدلساز

علم موجودات به مبحث  يفطر يدن قوایت رسیبه فعله عنوان بمال کبا طرح مفهوم  .گردد یم
 يرفتار اقتصاد يساز نهیند بهیرا در فرآافعال و صفات انسان  یو خوب یدرستوارد شده تا اخالق 

 طیاز افراط و تفر يریجلوگ یبه معنز علم اخالق یبعنوان تجوا حد اعتدال در قو م.یینما ینیبازب
ت یسب مطلوبکاست و از لحاظ  208یلکبهینه  یکاخالق . مفهوم اعتدال در اقتصاد گردد یمطرح م

نۀ یبه حداقل بهتر از یتیهمواره در وضع یات انسانیات و روحیعتر صفات و معنویدر دامنۀ وس
  . ردیگ یقرار م - است 209ینۀ محلیبه یکه ک-اقتصاد نئوکالسیک  يرفتار

ز مورد نظر قرار یط و اعتدال آنها نیو افراط و تفر ياقتصاد ياز صفات مرتبط با رفتارها یبرخ
تعادل در اقتصاد اخالق به استفاده از منابع به معنی قرار دادن شئ در موضع صحیح خودش گرفتند. 

 یاضیقرار دادن شئ در موضع خود از لحاظ رگردد.  میف یتعرانسان مال کصول در جهت ح
 شود. میف یهر موجود تعر يت فطریدن به غایمال رسکاز آن است. و  210نهیمنطبق با استفادة به

اي بکار برد که ضمن تأمین نیازهاي مادي  به گونه انتفاعیعنی باید منابع را براي حداکثر کردن 
  محقق شود.ز ین يوانسان زمینه حداکثر رشد و تعالی فکري و معنوي 

  تعادل 
باشد و این مفهوم در معانی  هاي علوم می مفهوم تعادل یکی از مهمترین مفاهیم تحلیلی در کلیه رشته

خود حاوي قضاوتهاي ارزشی و اخالقی است. علوم مختلف  یمتعالمعانی همچنین مقدماتی و 

                                                                                                                                                                                        
208 Global optimum 
209 Local optimum 
210 Optimal allocation of resources 
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منبعث از این  یعالم هستهاي  اند و اصوالً کلیه پدیده مفهوم تعادل را به صور مختلف بکار گرفته
یروهاي متضاد است و بر ها تضاد و کشمکش ن مفهوم است. علت وجود این مفهوم در کلیه پدیده

آورد که این وضعیت تعادل نام دارد خواه این تعادل ثابت باشد یا  می نیروها وضعیتی را بوجود دآین
 رایرمیغباشد یا  رایمباشد یا دائم یا خواه  213، خواه موقت212ثبات ات باشد یا بیب، خواه باث211متحرك

ویژگیهاي مختلف این تعاریف  216ت.دت باشد یا بلندمدم کوتاه 215متناوب باشد یا غیرمتناوب 214
یل صو معادالت دیفرانسیل به تف 217ترین علوم یعنی ریاضی در مبحث معادالت تفاضلی در پایه
همه این بررسیها چگونگی وقوع این تعادل یعنی حاصل برآیند نیروها را نشان  218شود. می بررسی

مکانیک هم در مباحث سینماتیک هم استاتیک و هم دینامیک  دردهد. در فیزیک و مشخصاً  می
هرچند در سینماتیک سکون تعادل بیش از دو بخش دیگر که  م.کنی می همین مفهوم را مالحظه

خورد و سکون خود نیز به معنی تعادل تحقق یافته  حرکت و زمان را نیز در بر دارد به چشم می
که از لحاظ شود  میبرداري تحلیل  ضی با استفاده از جبرمفهوم برآیند نیروها در فیزیک ریا است.

رو یجهت ن هیونیروي عامل و زازان یمبسیار رسا است. بردارها عمالً با بیان  یظرافت و زیبایی تحلیل
این تعادل رفتار  دهند. گردد نشان می می ی که به آن نیرو واردموضعیت تعادل را براي جر

 ا بزرگترین اجرام سماوي را به تصویرتان ماده و انرژي کوچکترین ذرات موجود در مرز می
کنند ولی  می یابند و دیگري را نقض می هاي مختلف در فیزیک یک به یک تکامل کشد. نظریه می

نمایند ولی تعادل همان است که از  د بیان مییجد اي فقط بیان تعادل و توصیف تعادل را به گونه
در ارتباط  ننیوت ین قواعد رفتار نیروها در فیزیک منتج از قواعدمهمتر شود. میبرآیند نیروها محقق 

پردازیم. هرچند در  نمی نیرو در فضاي متعارف و ملموس فیزیکی است که در اینجا به آنبا 
(در فضاهاي نامتعارف نظیر آنچه که انیشتین یا هایزنبرگ در خمیدگی فضا یا عدم قطعیت 

  کنند تابع قواعد نیروهاست. می نیز طرحدر مکان الکترون وانتم) ک یکانکم

                                                                                                                                                                                        
211 Moving equilibrium  
212 Stable versus unstable equilibrium  
213 Transitional equilibrium  
214 Damping versus explosive  
215 Oscillatory versus non-oscillatory 
216 Short run versus long run  
217 Difference equations 
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ها،  امیال، خواسته .ندک یم یتداعدر علوم انسانی و رفتاري نیز همان برآیند نیروها مفهوم تعادل را 
جان (در یزش و هیم انگیه در مفاهک ییها محبت، عشق، نفرت، بیزاري و انواع دیگر واژه

افع داذب و برخی جند که برخی از آنان کن می نیروهایی را معرفی ردیگ یم ي) جایروانشناس
 بندي ضبیه طبقهغقواي شهویه و  دهنیروهاي موجود در انسان در دو گروه عمما کح نظرهستند. از 

کند و قوه غضبیه  می ه در بشر آن نیرویی است که همواره جذب مالیم طبع بشرد. قوه شهوینشو می
تعادل  219يعدبین دو نیروي جاذبه و دافعه در هر کند. برآیند ا می آن نیرویی است که دفع نامالیم

م زیرا فارغ از محتویات یبر می کند. از این تعادل به تعادل عملی نام می یمسعملی رفتار بشر را تر
بین رفتار معملی تعادل  یعنیاین تعادل  شود. می ث اخالق به آن توجهحی است که در مبشارز

رده ک یسع شهویه و غضبیه خود رها ساخته است وبشري است که خود را در کشاکش نیروهاي 
  د.نمایامکان جذب مالیم و دفع نامالیم تا حد 

  تعادل در اقتصاد
کند  می یسعیعنی انسان بدلیل خوددوستی  .آید می سازي در انسان پدید رفتار بهینهفوق از مفهوم 
نماید.  دفع نماید و هرچه مالیم طبع اوست را جلب و جذب د وست را رانامالیم  وات به بهرچه نس

مختلف به  يان در رفتارهاین بیا 220.یعنی مالیمات را حداکثر نماید و نامالیمات را حداقل کند
رده کن مفهوم یه اقدام به شرح اکدر حد خود  يا هیهر نظر شود. می یل و بررسیصور گوناگون تحل

شتر در یها ب لین تحلیا يتعادل را شرح داده است. در علوم رفتار از مفهوم واحد يگریان دیعمالً ب
رم یند رفتارها مطرح میجه و برآیقالب نت ندها در ین برآیز از مشاهده همیا هنجارها نیها  گردد. نُ
ت جامعه نوع رفتار یثرکروها در این نیند ایاگر برآ یعنیاند.  ف شدهیت اعضاء جامعه تعریثرکرفتار ا

دانسته و خالف آن را ناهنجار تصور و  یرده، جامعه آن رفتار را هنجار اجتماعکجاد یرا ا یخاص
ثر جذب کانسانها رفتار حدا یاز خوددوست یناش يروهاین اساس چون نیرده است. بر اکف یتعر
ان که تا حد امکدانسته شده  يح، رفتاریرده لذا رفتار صحکم را در آنها ظاهر یم و دفع نامالیمال

                                                                                                                                                                                        
219 Dimension 

شود که حرکت از سمت طول زین داراي  ریزي ریاضی به حالت زین اسب نشان داده میاین فرآیند در برنامه  220
نقطه حداقل در مرکز زین دارد و حرکت از عرض زین داراي نقطه حداکثر در مرکز زین دارد. لذا نقطه مرکز زین 

عد دیگر مختصات حداکثر می باشد. عد مختصات حداقل است و از ب از یک ب  
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نامیده شده یکی از فروض اساسی  »عقالییرفتار «که ن رفتار یند. اکم یم و دفع نامالیجذب مال
  است. اقتصاد نئوکالسیک لیلهاي حرفتاري در ت

گنجد.  ه شرح آن در این مقال نمیکبه مبانی اقتصاد نئوکالسیک وارد شده که انتقادات زیادي 
سازي  برمبناي تحلیل ریاضی فروض و سادهبطورکلی با توجه به اینکه ساختار اقتصاد نئوکالسیک 

الگوهاي رفتار اقتصادي انسان قرار دارد از لحاظ منطقی محل ایراد به این دیدگاه از سمت فروض 
هاي نئوکالسیک آنقدر مستدل هست که  قابل بررسی است و اال ریاضیات بکار برده شده در تحلیل

چارچوب و الگوي تحلیلی براي آن شیوه غلطی  سازي رفتار انسانها و ساختن ساده قابل نقد نیست.
برخی نیز اتکاء بیش از حد به ریاضییات را 221 اند. نیست هرچند بسیاري بر این موضوع ایراد داشته

» انسان اقتصادي«رسد. برخی  که منطقی به نظر نمی 222اند هاي نئوکالسیک دانسته نقص تحلیل
اند که انسان را به مثابه  لی رفتار انسان دانستهمطرح در اقتصاد نئوکالسیک را دور از واقعیت عم

 دهد. هاي خوشی و ناخوشی را بصورت مکانیکی پاسخ می ماشین حسابی در نظر گرفته که پالس

، انتخاب عقالئی، بازار رقابت کامل، دانش کافی 224نقدهائی نیز در ارتباط با همگنی در اقتصاد223
اند که  ا فروض نئوکالسیک و مشابه آن دانستهعامل اقتصادي، عدم تطابق واقعیات اقتصادي ب

مهمترین نقد بر فرض رفتار  225همانطور که گفته شد ایراد به فروض است و نه به شیوه تحلیل.
و در همین راستا انسانی که اقتصاد نئوکالسیک به آن  226باشد عقالئی انسان است که قابل توجه می

  227کند متفاوت از انسان واقعی است. اشاره می

                                                                                                                                                                                        
221 Alfred S. Eichner and J. A. Kregel (1975) "An Essay on Post-Keynesian Theory: A New Paradigm 
in Economics", Journal of Economic Literature, V. 13, N. 4 (Dec.): pp. 1293-1314. 
222 For a detailed critique of mathematical modeling, as used in the academic and political practice of 
neoclassical economics, see Pitfalls of Economic Models. 
223 Thorstein Veblen (1898) Why Is Economics Not an Evolutionary Science? reprinted in The Place 
of Science in Modern Civilization (New York, 1919), p. 73. 
224 Homo-economics  
225 Paul Ormerod, The Death of Economics. John Wiley & Sons Inc., New York, 1997. 
Edward Fullbrook, (ed.) A Guide to What’s Wrong with Economics, Anthem Press, 2005. 
Diane Coyle, The Soulful Science: What Economists Really Do and Why it Matters. Princeton 
University Press, 2007. 
226 Weintraub, E. Roy. 1993. General Equilibrium Analysis: Studies in Appraisal. University of 
Michigan Press. 
Samuelson, Paul A. [1947] 1983. Foundations of Economic Analysis. Harvard University Press. 
Sandven, T. Intentional Action and Pure Causality: A Critical Discussion of Some Central Conceptual 
Distinctions in the Work of Jon Elster. 1995. Philosophy of the Social Sciences 25(3): 286-317. 
227 Tversky, A. and D. Kahneman. 1979. Prospect theory: An analysis of decisions under risk. 
Econometrica 47: 313-327. 
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تحلیلهاي اقتصادي  ضترین فرو از اصولی نئوکالسیکاگرچه در نظر اقتصاد  یاصطالحن عقل ای
باشد. حکما این عقل را بسیار  نمی است ولی در نظریه اقتصاد اخالق از قابلیت اتکاء کافی برخوردار

دامنه بین نیست و  عقل مصطلح دوربین و پایان .خوانند می 228دانند و آن را عقل مصطلح می ضعیف
در  دهد. می سازي مضرات مد نظر قرار را در محاسبات حداکثرسازي منافع و حداقل وتاهیک

دهد. از  سازي رفتاري مد نظر قرار می که عقل حقیقی دامنه بسیار عریضی را در مسئله بهینه صورتی
بهینه سازي در دامنه بزرگتر درست مشابه مقایسه  لحاظ ریاضی مقایسه این دو عبارت بین بهینه

باشد بهینه رمجموعۀ آن یو زاست. وقتی دامنه کوچکتر درون دامنه بزرگتر  230و بهینه کلی 229محلی
نی عقلی عم است. یسلّبهینه محلی است و این یک قاعده ریاضی مبا یا مساوي از کلی همواره بهتر 

کند  می حداکثر که توانایی مالحظه متغیرهاي بیشتر و افقهاي دورتر را داشته باشد لزوماً آنچه که
تر  هاي نزدیک دهد که متغیرهاي کمتر و افق می یابی است که عقلی انجام بیشتر و یا مساوي آن بهینه

  کند.  می را فقط مشاهده

 از دارد يمتعدد یمعان يلغو لحاظ از 231عقل لمهکهمانطور که در فصول قبل به تفصیل ذکر شد 
 دیق و ردک دیمق یعنی عقَل. ردک تدبر و ردک كادرا و را آن دیفهم یعنی ء يعقله عقالفهم الشى جمله

 دارنده هک ندیگو عقل جهت آن از را عقل و. ز آمده استین ینه و منع یمعن به لغت در عقل زد.
 یمعان به در فلسفه و ار برده شده استکبند آوردن هم ب یبه معن و .داردیم نگاه زالت از را خود

 هک است یطیبس جوهرکه  ناطقه نفس ای و نفس ينظر قوه :نظیر 232شده استمختلف استفاده 
 هااسیق و ایقضا بکیتر و یمعان تصور هک است نفس از ياقوه 233.ندکیم كدر را اءیاش قیحقا

 آماده یعلم معرفت لیتحص يبرا را آن هک است نفس یعیطب قوه یک شود. می حاصل آن توسط
 از زشت بد و از خوب باطل، از حق زیتم قوه یعنی مکح در اصابت قوه عقل 234.ندکیم

                                                                                                                                                                                        
228 Rational  
229 Local optimum  
230 Global optimum  

  به: بیژن بیدآباد، عقل و حکمت در عرفان و تصوف اسالمی.نگاه کنید  231
 http://www.bidabad.ir/doc/aql-va-hekmat.pdf  

 .1381مت، تهران، ک، انتشارات حيدیدره ب یا، ترجمه منوچهر صانعیل صلبی. جمیفرهنگ فلسف 232
ترجمه احمد آرام، اء، یاش رسوم و حدود در رساله ،ماکموسوم به ابوالح يندکعقوب بن اسحق الیوسف یابو  233

 .1362، بهار 127، مسلسل 1، ش 31نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، سال 
 ان.، تهر1386، یو فرهنگ ی، نشر علمين گنابادیخلدون، ترجمه محمد پرو ابن عبدالرحمن ابن خلدون، مقدمه 234

http://www.bidabad.ir/doc/aql-va-hekmat.pdf
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 تیغائ و اصل تیعل اصل تناقض، اصل مانند معرفت منظم هیاول اصول مجموعۀ عقل 235.باستیز
 عقلو  شود. می حاصل نفس يبرا مطلقه قیحقا به میمستق علم آن توسط هک ستیاهکمل عقل. است
 ل،یتخ ره،کذا ،یتداع ،كادرا لیقب از معرفت لیتحص به متعلق ینفسان فیوظا مجموع به نیهمچن

  .است فهم و ذهن مترادف وشود  می اطالق... و استدالل و مکح

رات کشه تفیه رکر شود کز ذین موضوع نیست ایم بد نیه به مبحث اقتصاد اخالق بپردازکنیقبل از ا
ا ی 236تب اصالت لذتکتحت عنوان م يا شه در فلسفهیر یکالسکدر اقتصاد نئو يرفتار يو مدلساز
ند دارد. اصالت لذت از کیم یمعرف» اصالت لذت«بودن فعل را  یاخالق كه مالک 237یانتفاع طلب

پوس، اصالت لذت یستیار ير اصالت لذت فردینظ یونان باستان تا به امروز به صور گوناگونیدوره 
ل، اصالت یبنتام و جان استوارت م یجرم ی، اصالت لذت در منافع عموميوریکمحدود اپ يفرد

ر شده است. هر یبرتراند راسل تقردر عمل به قانون  يت، اصالت لذت فردیآدام اسم یعاطف لذت
ات مختلف یگر در نظریدیکفشان با یظر ياد و تفاوتهایز يرغم شباهتهایاتب علکن میدام از اک

ه مصرف یدر نظر یاضیمستدل و با ابزار ر یلکبه ش ها دگاهین دیالب اغاند.  متبلور شده ياقتصاد
  شوند. یمطرح م یکالسکنده در اقتصاد نئونک

 یندارد، اما خوش یفیلکن تیو سعادت است، و جز ا یخوش يایه انسان جوکن باور بود یسقراط بر ا
 ینفسان ياز خواهشها يریله جلوگید، مگر به وسیآیلذات و شهوات به دست نم يفایبه است

عت یطب يد به ندایگفت بشر با یبر خالف سقراط م 239ق.م) 366-ق.م 435( پوسیستیار 238.يبشر
ست، و در صورت یا نیعتش است یند طبیار خوشاکا انجام آن یه آکابد یخود گوش فرا دهد، و در

م طبع یه مالک يارکگر هر ید. به عبارت دینما كار را انجام دهد، و در صورت دوم ترکاول آن 
ه با طبع فرد منافر است ک يارکس هر کاست و بالعند، خوب کیم» لذت«جاد یفرد ا ياست و برا

                                                                                                                                                                                        
مه جلد اول یضم، ترجمه محمدعلى فروغىاول.  قسمت درست راه بردن عقل، روش در گفتار مقاله ارت،کرنه د 235
با در اروپا  متکر حیسگر یددر نشر  .288-211، صص 1361شاه، یعل یتهران، انتشارات صف مت در اروپا،کر حیس

  .شده استان جلدهاى سه گانه چاپ ین اعلم، در پایالدر جاللیح امیتصح
236 Hedonism 
237 Utilitarianism, http://www.utilitarianism.com/  

  .15، ص 1مت در اروپا: جلد کر حیمحمدعلی فروغی، س 238
 ) ق.م. بوده است.347 - 428از شاگردان سقراط محسوب و معاصر افالطون ( پوسیستیار 239

http://www.utilitarianism.com/
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  نامطلوب است. 

ش نفس و یرد. او آساکو اصالت لذت را مطرح  یز خوشین 240ق.م) 271- ق.م 341ور (یکاپ
یدهد. او م یه گذراست را مد نظر قرار مک یه دوام دارد و نه شهوات و لذاتک يخاطر يخرسند

 يهی. در اصل او بر خالف نظر241دهدیم يبرتر يرا بر تمتعات ماد يذ معنویم لذاکیحد یگو
ت داده، و آن را در چهارچوب یمدخل ییگراردن لذاتکپوس عقل و خرد را در محدود یستیار

ه احصاء لذائذ خرد کند ک یم یرا معرف یزندگان یه او نوعکنیجه ایند. نتکیز عقل منحصر میتجو
گر او خواهان لذتیتفوق داشته باشد. به عبارت د یبر لذائذ جسم یت داشته و لذائذ عقلیمدخل

  است.  یاخالق ییگرا

را  یتب اصالت نفع عمومک) م1873 - 1806( لی) و جان استوارت م1832 -  1848بنتام ( یجرم
را در » یشخص«د ین دو قی، خدمت به جامعه و منتفع شدن آن است. و اكه مالکند ینما یمطرح م

ا یه لذت مستمر و یه ماک یفعل«را  یرده و فعل اخالقکعوض  یت لذت به نفع عمومه اصالینظر
 یت فعل در حصول خوشیتب حقانکن میند. در اینما یف میتعر» به جامعه باشد غالب بر الم، نسبت

زه یجۀ آن است و نه انگیفعل، نت یارزش و درست كابد و مالی یجامعه تحقق م يو سعادت برا
  شود. مین یز تامیندمنافع خود او نکسعادت عموم تالش  يو اگر انسان برا 242آن.

ار کن یه او را وادار به اکتب اصالت عاطفه، احساسات بشردوستانه است، کزه عمل در میانگ
-1798ت (مک ) و اگوست1860-1788) و آرتور شوپنهاور (1790-1723ت (یند. آدام اسمک یم

ند یگویاند. م ردهکان یت و هدف فعل بیغا یو حت یعلت فاعل ) احساسات بشردوستانه را1857
ه هدف کاست  یاخالق یست و فقط فعلین یرد اخالقیصورت گ» یخودخواه« يه بر بناک يارک

  ». یخودخواه«باشد و نه » یرخواهیغ«و » یردوستیغ«آن 

) مطرح 1872- 1970ان مصالح جامعه و منافع فرد توسط برتراند راسل (یم یهماهنگ هینظر
                                                                                                                                                                                        

لسوف طرفدار اصالت یس فیمقراطیرو ذیرد. در فلسفه پکالد متولد شد و هفتاد سال عمر یش از میپ 341در سال  240
  حس بود.

 ، فصل سوم.1/41مت :کر حیس 241
  ن مجتبوى.ین، آوروم استرول، ترجمه جالل الدکیچارد پاپیات فلسفه، ریلک 242
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 یو خصوص ین منافع عمومیب یجاد هماهنگیا«عبارت از  يه وینظر یگردد. رؤوس اخالق یم
 یلیگران نشود، دلیمتوجه د یانیاگر از انجام عمل ز«ه کن باور است یاو بر ا 243باشد.یم» اجتماع

  244».مینکوم کاب آن را، محکه ارتکم یندار

  تعادل در اقتصاد نئوکالسیک
مفهوم عقل از نگاه فالسفه و حکماء با آنچه که از این مفهوم در شود  میهمانطور که مالحظه 

این مقدمه براي آن بود که مفهوم تعادل را در متفاوت است. شود  میاقتصاد نئوکالسیک استنباط 
الیی فرض رفتار عق اارتباط با عقل بسنجیم و فرض عقالیی بودن رفتار را محکی دوباره بزنیم. زیر

 ردتحلیلهاي اقتصاددانان نئوکالسیک در بررسی رفتارهاي اقتصاد خُ ياز مهمترین فروض رفتار
اقتصاد  نظریاتحیطه اقتصادي در ارزشی باشد و از همین دیدگاه است که بسیاري از مباحث  می

در این راستا  .قابل تحلیل نیستند و باید چارچوب جدیدي را براي آن مطرح نمود نئوکالسیک،
  .نمائیم می مفهوم تعادل را در اقتصاد اخالق مطرح

                                                                                                                                                                                        
  .65-64شناسم، صص ه من مىکبرتراند راسل، جهانى  243
  .68شناسم، ص ه من مىکبرتراند راسل، جهانى  244
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مفهوم تعادل در اقتصاد از دیدگاه اقتصاددانان مختلف مطرح شده و نظریات متعددي نیز در این 
ح گردیده است. مفهوم ررد و اقتصاد کالن و اقتصاد بین الملل طارتباط در حیطه مباحث اقتصاد خُ

اقتصادي زیربناي حسابداري دارد و در مفاهیم ساده خرید و فروش و اساسی تعادل در رفتار 
است. براي مثال خرید  مجی و بستانکار و بدهکار پنهان و مندهدریافت و پرداخت و دارایی و بد

یک کاال براي یک فرد معادل فروش کاال به اوست و دریافت یک وجه مستلزم تعادل دریافت و 
دریافت کننده و هم براي پرداخت کننده است و میزان دارایی در پرداخت در همان وجه هم براي 

یک حساب معادل بدهی در حساب طرف مقابل است و بستانکاري یک نفر در یک قلم معادل 
بدهکاري طرف مقابل در همان قلم است. این مفاهیم هرچند بدلیل کثرت تکرار پیش پا افتاده به 

دهد که این موضوع در  قتصادي انسانها را تشکیل میتعادل در رفتار ا سرسد ولی اسا می نظر
اقتصاد به تعادل مصرف کننده، تعادل تولیدکننده، عرضه و تقاضا، تعادل در بازار، تعادل در چند 
بازار، تعادل بین بازارهاي پول و کاال، تعادل در اقتصاد کالن، تعادل در اقتصاد جهان، تعادل در 

  د.بای می یممطول زمان و قص علیهذا تع

مصرف کننده رفتار افراطی ه کآید  می تعادل مصرف کننده در اقتصاد نئوکالسیک از آنجا پدید
ر مالیمات را براي بدست آوردن حداکثر ممکن از کاالها و خدمات ثخود در مورد جذب حداک
اجازه ابتیاع کل  وبندد. در حصول این هدف محدودیت بودجه ا می عرضه شده در بازار بکار

محدودیت  ظهتا با مالحشود  می دهد لذا مجبور نمی را در بازار ها و خدمات عرضه شدهکاال
میزان هزینه خرید کاال و خدمات را مساوي بودجه خود قرار دهد. تعادل رفتار وي در این  ،بودجه

مصرف  گردد. می پیوندد و هزینه او مساوي درآمد او (صرف نظر از پس انداز) می حالت بوقوع
ر قالب تعادل ایجاد شده با ارزیابی مطلوبیت نسبی کاالها و خدمات مختلف میزان کننده د

کند. این رفتار در  می رضایتمندي خود را در قالب ترکیب سبد کاالي خریداري شده خود حداکثر
  رد مبسوطاً موجود است.نظریات اقتصاد خُ

شرایط رقابت در حداکثر کردن سود خود (نماید. او براي  ل میتولید کننده نیز رفتار مشابهی را دنبا
نماید و در این راستا کل محدودیت  می کامل) اقدام به حداکثرسازي میزان تولید محصوالت خود

لذا به میزان منابع خود اقدام به تولید  ؛دهد نمی نهایت تولید را هزینه و ظرفیت تولید اجازه بی
بازدهی یک عامل تولید متفاوت از عامل دیگر  نماید. در این حالت با توجه به اینکه می محصول
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د که حداکثر محصول با استفاده از آور می بدست ار انهنسبی آنها ترکیبی از آ یاست با جایگزین
 محدودیت هزینه حاصل گردد. لذا تعادل در رفتار تولیدکننده از لحاظ اقتصاد نئوکالسیک تحقق

  د.بیا می

ولیدکنندگان براي فروش در بازار اقدام به مبادله کاال بین کنندگان براي خرید و ت مالقات مصرف
گردد و این مفهوم تعادل در  می این دو گروه شده و رقم خریداري شده معادل رقم فروخته شده

کنندگان و تولیدکنندگان  مصرفرفتار آورد. مفهوم تقاضا و عرضه که ناشی از  می بازار را بوجود
تعادل به مفهوم خرید و فروش است و در باقی قیمتها  متیقامله در است در هنگام عمل مبادله و مع

به مفهوم تمایل خرید (براي مصرف کننده) یا تقاضا و تمایل فروش (براي تولیدکننده) با عرضه 
گردد. نظریه تعادل در بازار از همین مفاهیم بدست آمده که مهمترین نظریات در این  می مطرح

 باشد که مبناي تعادل در بازار را به تصویر می 246مچنین مارشالو ه 245ارتباط نظریه والراس
  کشد.  می

بر اساس قانون والراس، قیمت تمایل به افزایش خواهد داشت اگر مازاد تقاضا مثبت باشد و تمایل 
به کاهش خواهد داشت اگر مازاد تقاضا منفی باشد. مازاد تقاضا یعنی تفاوت بین مقداري که 

خاص مایل به خرید آنند با مقداري که فروشندگان در همان قیمت حاضرند خریداران در قیمتی 
مازاد تقاضا مثبت و  'Pدر قیمت شود  میبه بازار عرضه نمایند. همانگونه که در شکل زیر مشاهده 

است. مازاد قیمت  ''A''B''(=a''bمازاد تقاضا منفی و برابر ( ''Pاست. در قیمت  'a'b=)'A'Bبرابر (
تقاضا در این شرایط عبارتست از تفاوت بین قیمتی که خریداران حاضر به پرداخت آن براي مقدار 
مشخصی از کاال هستند با قیمتی که فروشندگان در ازاي آن همین مقدار کاال را به بازار عرضه 

ی (فروشندگانی) که موفق ه والراس وقتی مازاد تقاضا مثبت (منفی) است، خریدارنینظردر  کنند. می
دهند. تعادل ایستا در صورتیکه افزایش  اند، قیمت را افزایش (کاهش) می به خرید کاال نشده

(کاهش) قیمت، که به علت وجود مازاد تقاضاي مثبت (منفی) به وجود آمده، مازاد تقاضا را 
  گر:اکاهش (افزایش) دهد، واقع خواهد شد. یعنی 

                                                                                                                                                                                        
245 Walras, Leon. [1874] 1984. Elements of Pure Economics or the Theory of Social Wealth. 
Porcupine Press.  
246 Marshall, Alfred. [1890] 1997. Principles of Economics. Prometheus Books. 
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خواهد داشت اگر مازاد قیمت تقاضا مثبت براساس فرض مارشال مقدار تمایل به افزایش (کاهش) 
(منفی) باشد. مازاد قیمت تقاضا عبارتست از تفاوت بین قیمتی که خریداران حاضر به پرداخت آن 
براي مقدار مشخصی از کاال هستند با قیمتی که فروشندگان در ازاي آن همین مقدار کاال را به بازار 

مازاد  'q داده شده است. براساس این شکل، مقدارکنند. این مسئله در شکل زیر نشان  عرضه می
 مازاد قیمت تقاضا منفی و برابر "q و در مقدار A'B'(=a'b') قیمت تقاضا مثبت و برابر

A"B"(=a"b")  .است  

 

 

 

مارشال تعادل در صورتی واقع خواهد شد که افزایش (کاهش) در مقدار، که به علت وجود در نظر 
  .دهد میمازاد قیمت تقاضاي مثبت (منفی) بوجود آمده، مازاد قیمت تقاضا را کاهش (افزایش) 
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  یعنی اگر:

  
   ای

  

  است، خواهیم داشت: S=S(p) عکس تابع ps=ps(q) و  D=D(p) عکس تابع pd=pd(q) چون
                                   

   
  

  آید و به این ترتیب فرض مارشال برابر خواهد شد با: بنابراین نامعادله باال به شکل زیر در می
  
 
 

 ماًازه به عبارت بهتر باید گفت در اقتصاد الکبل .تعادل از یک بازار به بازار دیگر منتقل میشود
گیرند. اگر در یک بازار عدم تعادل تحقق یابد الزاماً باید بازار بازارها باید با هم در تعادل قرار 

دیگري وجود داشته باشد که در آن نیز عدم تعادل وجود داشته باشد. این موضوع از مفهوم تعادل 
بازار را به خوبی در اقتصاد مطرح در چند در چند بازار از نظریات والراس است که مفهوم تعادل 

م تجریدي و وعدم تعادل باید گفت که این مفهوم در سطح اقتصاد خرد یک مفهدر ارتباط با  .نمود
م در اقتصاد کالن عالوه واین مفه شود. مییر در موجودي ظاهر یغبه شکل ت وع آنقنظري است و و

  گیرد. می بر مورد اخیر مغایرتهاي آماري را نیز در بر

 یبایی به تعادل بین بازار پول و کاالزرد به مفهوم تعادل را از مفاهیم اقتصاد خُ 247ایروینگ فیشر
مفهوم  وکشد. او در کتاب قدرت خرید پول با استفاده از تصاویري چون اآلکلنگ و ترازو د می

کند. این نظریه  می را ابداع »نظریه مقداري پول« را در ارتباط با هم قرار میدهد وو پول اساسی کاال 
گیرد و با استفاده از  می دل در بازار پول و کاالار تشابه با تعبر اساس منطق ساده قواعد فیزیک را د

نماید. مفهوم  می بازار ومثالهاي زیاد اقدام به توضیح رابطه دو بازار پول و کاال و تعادل بین این د
نظریه فیشر در این موضوع مهم است که به میزان خرید و فروش کاال و خدمت در بازار کاالها و 
                                                                                                                                                                                        
247 Irving Fisher, Purchasing power of money, 1911, Macmillan.  
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 یات دریافت و پرداخت در بازار پول صورت گیرد. این مفهوم که بسیار سادهخدمات باید عمل
هاي اخیر نظریه تعادل والراس (در اقتصاد  نماید آنقدر پراهمیت است که اگر بگوئیم در صده می
اند  ه تعادل فیشر (در اقتصاد کالن) و نظریه (تعادل) تجارت ریکاردو آنقدر مهم بودهیرد) و نظرخُ

نظریه در  سهایم. شاید این  درخشند بیهوده نگفته ها نمیدر مقابل اینگر یدمطرح شده که نظریات 
رابطه انرژي جنبشی  پالنک و رابطۀر فاصله نیوتن، و وحد سه نظریه مهم قانون مجذدر اقتصاد 

  انیشتن در فیزیک معتبر و مهم باشند.

تعادل اقتصادي ایجاد شده بین و کشاند  می نیز مفهوم تعادل را به بازارهاي خارجی 248ریکاردو
یم این موضوع به مفهوم تعادل در اقتصاد جهان عمنماید که ت می تجارت بررسیلحاظ کشورها را از 

باشد و اگر در یک کشور تراز  می است. یعنی کل واردات جهان مساوي کل صادرات جهان
منفی خواهد بود. تجاري مثبت باشد در کشوري دیگر یا کشورهایی دیگر حتماً تراز تجاري 

تکمیل همین نظریه در ارتباط با جریان دریافتها و  249نظریاتی چون دیدگاه پولی به تراز پرداختها
   ي است.ارزپرداختهاي 

بدل ساخت و این شیوه مبه پویا  ستاداخل کردن زمان در مفاهیم تعادل عمالً تحلیلهاي تعادل را از ای
 ا دریره زمانی به دوره دیگر را در یک یا چند بازار و تحلیل مفهوم انتقال عدم تعادل از یک دو

یافتن حداکثر  رفتار اقتصادي انسانها را در 250»بین زمانی«کالن امکانپذیر نمود. مفاهیم  سطح
ایه ثابت مانداز یا تشکیل سر اتی نظیر تعویق مصرف با انجام پسظمطلوبیت یا منافع آنها با مالح

رفتار بهینه در طول زمان تحت مطالعه قرار داد که عمالً بیانی دیگر از هاي بعد و  براي تولید در دوره
  باشد. ات زمان میظتعادل و با مالح

  مالکاخالق و 
و ارتباط آن با اخالق مال کف یبه تعر یقبل از ورود به مبحث تعادل در اقتصاد اخالق نگاه

گر یبه عبارت د .اوست يفطر يدن قوایت رسیعبارت از به فعل يمال هر موجودکم. یانداز یم

                                                                                                                                                                                        
248 Ricardo 
249 Monetary approach to balance of payments 
250 Inter-temporal  
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مال او کانسان قوه عاقله اوست و  یاختصاص یژگیو .مال اوستکهر موجود  يت وجودیتحقق غا
 یقیه طرست باآن فراد ا کت کمال تکمنوط به مال جامعه کو اش نهفته است. مال قوه عاقلهکدر 

مال کو  يفردمال کرا به مال کاگر  یعنی. د آوردیت را پدین وضعیاملترکب آنها کیه ترک
سان یک یفرد در اجتماع بصورت اجتماع مالک با ییبه تنها يفردمال کم ینکم یتقس یاجتماع

ش را با آن یات خویاز ح ياروح است و در خدمت انسان است تا مرحلهب کرم جسم ست.ین
 یین جسم سالم هدف غایت رساند. بنابرایآن به فعل کمکش را به یخو يند و استعدادهاک يسپر

   251ست.یمال جسم او نکمال انسان به کرا یست زین

ه شده و که در نفس ملک است یه، سرشت و صفات باطنیاخالق سجهمانطور که ذکر آن رفت 
 ياگزاره یگزاره اخالقلذا  شود. میصادر  فرداز ن تخلق یا به اکبا اتر و تامل کاز به فیافعال بدون ن

از هفت مفهوم  یکیانسان، و مسند آن  ياریاخت يه آن، فعل ارادیه مسندالکشود  میف یتعر
افعال و  یو خوب یعلم اخالق درباره درستلذا باشد. » فهید، ثواب، خطا و وظید، نبایخوب، بد، با«

 يبد ای یص خوبیتشخ يرا برا یاتب مختلف اخالق، قواعد متفاوتکند. مکیصفات انسان بحث م
مال که به تحقق کهر عمل ه کتوان گفت  یبا مالحظه مطالب فوق م ینند ولک یم یمعرف فعالا

مال انسان را در خطر قرار دهد نادرست و که کند خوب و درست است و هر عمل ک کمکانسان 
 دامکه کم ینید ببیاب یلت بودن صفات نفسانیا رذیلت بودن یص فضیتشخ ين برایهمچنبد است. 

هر  یعنی شود. میمال انسان کمانع از  تدام صفکنند و کیانسان را محقق م ییمال غاک صفت
لت است. یرذ باشدمال انسان که مانع ک یلت و هر صفتین سازد فضکمال انسان را ممکه ک یصفت

صفات  یه همگکست یانسان مجموعه ا: «252در رساله پندصالح در ارتباط با اخالق مرقوم است
ان تن خود یو بد و سود و ز یکن يمانند آنها براه کده شده یمال در او آفرکوانات به نحو یح
ه کر و عقل دارد کد به عالوه قوه فیب و رنج را دفع نمایند و آسکش یه جلب آساکوشد کب
روح آنها را به  یترق يتواند صفات را در حد اعتدال نگاهدارد و مسلط بر نفس خود باشد و برا یم
پس  .دینما يریده جلوگیوهکسازد و از اخالق ن ارکده را در خود آشیار وادارد و اخالق پسندک

ه که یات نفسانکه ملکخود باشد  یب اخالق درونید هماره مراقب اصالح نفس و تهذیمومن با

                                                                                                                                                                                        
  جلد، جلد اول.  4ن علم اخالق در یادیبن يها ، آموزهیخان ید به: محمد فتحعلینکنگاه  251
 .38-40قت، صفحات یشاه، پند صالح، انتشارات حقیصالحعل يگناباد یدختیخ محمد حسن بیحضرت حاج ش 252
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 يگردد و اگر بد باشد عمل هم ناپسند گردد و علما یکباشد عمل ن یکوادارنده به عملست اگر ن
ه به کتب اخالق بلکبه خواندن  یول تب خود مفصل نوشته و دستورات داده اند.کاخالق در 

ده شود سر یوبکه کده نگردد و هر سر نفس یاخالق پسند يد دارایث و قرآن مجیخواندن از احاد
د به عزم اراده با استمداد از باطن بزرگان و یطان باین مجاهده با نفس و شیه اکند بلکگر بلند ید
ست اه السالم یعل یت علیه شان علوکن است یه در دل مومنکت یفه والیلط ياریشان و آبیا کمک

ر ین در وجود غکارکشاند و ک یجهل و عالم طبع به نور تجرد و علم م یکیمومن را از تار و اتصاالً
ه کر کر و فکرد و به ذوالفقار ذیانجام گ یمانیبا جذبه شوق و محبت ا» یاال عل یالفت«ه کست یاو ن
 یه خرده خرده دوستکاد خدا نموده یو انس دل را به  یشه نفس زده بستگیشه به ریت شده تیعنا
ه اقتدار بر کم گردد کست اه اخالق زشت یشه هر خطا و مایو ر يت و خودسریده انانیه زائکا یدن

ن حال دست ندهد پسند ین برود و تا ایند تا از بک يریرده و بتواند از ظهورات آن جلوگکدا ینفس پ
 يند و موردکف و رفتار در موارد فرق یلکه تکاخالقست نگردد چرا  ییویکزان نیه مک یمول

به عقل و هوش ناقص معلوم نگردد  يانه رویباشند و م» رحماء«د یگر باید يپسندد و جا یم» اشداء«
  »است گردد.  م بر تنکه حاکم بر دل کخدا شود و حق حا يه دل جاکجز آن

ه و یه و غضبیشهوگانه سه ياز قوااست  یمعجون یآدمذات ه ک ن باور استیبر ا 253ییعالمه طباطبا
شود، یاز آنها صادر م یافعال مخصوص اند و ساخته یبکیوحدت تر یکبا اتحادشان ه که یرکف

از  یکچیه نگذارد هکن نوع موجود واجب است یلذا بر ا .ستین يگریوان دیچ حیه در هک یافعال
و  يادیا آن سو، بطرف زیسو  نیبرود و از حاق وسط به اط را یتفر ایگانه راه افراط و سه ين قوایا
 یند معجون آدمکسو تجاوز  یکاز آنها از حد وسط به  یکیمنحرف گردد، چون اگر  یمکا ی

  رسد.  یافته نمیب کیه بخاطر آن ترکت یجه به آن غایدهد، و در نتیت خود را از دست میخاص

 ، هم از نظرسته شوندار بکب انشیر جاه آنها دکت اسن یاا حد اعتدال در قوبطورکلی باید گفت که 
است  طیاز افراط و تفر يریجلوگ ین موضوع به معنیو حالت. ا تیفکیت و مقدار و هم از نظر یمک
علم ف یتعرد. در یر گردکه ذکط به نقصان همانطور یا تفریاده یاز افراط به ز يریجلوگ یعنی

موصوف شدن و  یه و چگونگیه و منجکصفات مهلعلم اخالق دانش « د:یگویم یاخالق نراق

                                                                                                                                                                                        
 .558صفحه  1زان جلد یر المیترجمه تفس، شناخت نفس بحث اخالقى، ىین طباطباید محمد حسیعالمه س 253
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عالمه  254»باشد.یننده مکكرهاشدن از صفات هال بخش ودن به صفات نجاتیمتخلق گرد
 يهاآراستن نفس به خلقرا  یاسالم اخالق یعنی 255از اخالق دارد. یف مشابهیز تعرین ییطباطبا
د یه باکگونه ، بدانیرفتار آدم ق دریعبارت است از تحقرا اخالق علم س ک. ژداند یم دهیپسند
قراردادن شئ در  يف عدالت به معنایر درست منطبق با همان تعریف اخیتعر 256.داند یم باشد

  د باشد) است. یه باکموضع خودش (بدان گونه 

  تعادل در اقتصاد اخالق
ة عاقلهذکر آن رفتدر فصل مربوطه همانطور که به تفصیل  اله  و (عالمه) : دو قوانسان هست در عم

شخص بر این باورند که اخالق  يعلماو همچنین ذکر شد که  که افراط و تفریط هرکدام ذکر شد
 يانه رویه مکه از راه راست کشه مراقب باشد یۀ خود برآمده و همیعقل يد در مقام اصالح قوایبا

  .ط منحرف نشودیاست به افراط و تفر

 یرا در زندگ يامور اقتصاداسالم ن بحث است. یهمز منبعث از یناخالق مفهوم اعتدال در اقتصاد 
توسط آن  يمعنوو  یفضائل اخالقله ین وسیه با اکدانسته  الزم يا لهیه وسکهدف قرار نداده بلبشر 

ت اعتدال هم یرعا یعنین امور است. یدر ا يروانهیت اعتدال و میاسالم به رعادعوت د. احصاء گرد
امر منبعث از اخالق  یکه کدر انفاق و بخشش  یحتمثال  يبرا .يو هم در امور ماد يدر امور معنو

الرحمن  از اوصاف عباد یکید به یقرآن مجت شود. یه جانب اعتدال رعاکد یفرما یم هیتوصاست 
، اقتارنند و نه کینند نه اسراف مکه هرگاه انفاق کهستند  یسانکآنها «د: یفرمایمو رده کاشاره 

ه نقطه مقابل که ین آیدر ا» اقتار«و » اسراف« يها واژه. 257»دارند یاعتدالن دو حد یان ایم ه درکبل
جا صرف یر حق و بیش از حد و در غیبط را دارند. اسراف به عنوان یم افراط و تفریاهگرند مفیدیک

                                                                                                                                                                                        
   .34- 35 فحات، ص1هدى، جامع السعادات، ج م نراقى، محمد 254
 .376، ص 1زان، ج یرالمیتفسد به ینکنگاه  255
. 1362ر، تهران، یبکری، چاپ دوم، انتشارات امینی، ترجمه ابوالقاسم پورحسیمت عملکحس، فلسفه اخالق، کژ 256

  .18ص 
  »والذين اذا انفقوا مل يسرفوا و مل يقرتوا و كان بني ذلك قواما« ،67ه یسوره فرقان، آ 257
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هرگز « 258د:یفرما یگر مید يو در جا. ردن استکصرف متر از حق و مقدار الزم کو اقتار  نردک
ش از حد آن را مگشا تا مورد سرزنش یبخشش منما) و ب كن (ترکر میگردنت زنجدستت را بر 

ن اعتدال است قرآن یه منتج از اک ياز لحاظ تعادل در رفتار اقتصاد. »یار فرومانکاز  و يریقرار گ
ه خدا بر شما حالل کرا  يازهکیپا يد، نعمتهایامان آوردهیه اک یسانک يهان ا« 259د:یفرما یم میرک
را خداوند از اندازه درگذرندگان را دوست ید؛ زید و از اندازه در نگذریاست، حرام مشماررده ک
   .»داردینم

ا یه گوکسامان ده  ياا را به گونهیار دنک«د: یفرما یست. میت نیرهبان يچوجه به معناین تعادل به هیا
یم(ع)  یعلو  260.»يریم یا فردا میه گوکسامان ده  ياز به گونهیار آخرت را نکو  ییز یشه میهم

ا در یافتند، با مردم دنیا و آخرت دست یدن یکیاران به نکزیه پرهکد یبندگان خدا بدان يا« 261:دیفرما
ا را روا یآنان دن يت نداشتند. خداوند براکا در آخرت آنان شریشوند و مردم دن یکاشان شریدن

ا، هر چه بهتر. با یوتر و نعمت دنیکستند، هر چه نیا زی. در دنيازینیت و بیفاکداشت به اندازه 
ن یها و برتریدنین نوشیتر كها و پاکین خورایشدند، از بهتر یکآنان شر يایاداران در دنیدن

نده و یر آکه به فک یا چون برخورداران از نعمت، بهره بردند در حالیها بهره بردند از دنیدنیپوش
بخشند. به درخواست آنان  ینند به آنان مکگر، هر چه آرزو ید يایز بودند. در آن دنیخود ن يفردا

 ين سمت و سویبه ا يم ندارند. دارندگان عقل و تقوکاز لذتها  يزیو چشود  میپاسخ داده 
  »تند.کمشتاقانه در حر

همانگونه که از مباحث ذکر شده مفهوم است رفتار حداکثر کننده مطلوبیت براي مصرف کننده و 
ده سود براي تولیدکننده رفتاري است که در جهت حداکثر کردن جذب رفتار حداکثر کنن

                                                                                                                                                                                        
  .»و ال جتعل يدك مغلولة اىل عنقك و ال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما حمسورا«، 29ه یسوره اسراء، آ 258
  .»ايها الذين امنوا الحترموا طّيبات ما احل هللا لكم والتعتدوا ان هللا الحيب املعتدين} . «87ۀ یسورة مائده، آ 259
  . اعمل لدنياك كأنك تعيش ابداً واعمل الخرتك كأنك متوت غداً ، 139/44ج ،بحاراألنوار 260
ركوا اهل الدنيا ىف دنياهم واعلموا } عباد اo ان املتقني حازوا عاجل اخلري وآجله شا .193، صفحه 2، جلد یر الصافیتفس 261

أ سكنوا الدنيا @فضل ماسكنت واكلوها @فضل ما ومل يشاركهم اهل الدنيا ىف اخر:م، اgحهم اo من الدنيا ما كفاهم به واغناهم
سكنت، شاركوا اهل الدنيا ىف دنياهم، فأكلوا معهم من طّيبات ما Pكلون، وشربوا من طيبات مايشربون ولبسوا من افضل 

أ اصابوا لذة الدنيا مع الدنيا وهم غدًا جريان اo تعاىل، يتمّنون عليه فيعطيهم مامتنوه، واليرّد هلم دعوة، والينقص هلم مايلبسون
.oنصيبا من اللّذة، فاىل هذا يشتاق اليه من كان له عقل ويعمل له بتقوى ا   
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شده است و این رفتار همانگونه که به آن پرداختیم ناشی  یناش -اخالق علم  دگاهیداز  -مالیمات 
 وبودن مصرف کننده  »فرض عقالیی«از قوه شهویه است که سعی دارد مالیم را جذب نماید. اگر 

از لحاظ ریاضی  ،نماید بپذیریم می تولیدکننده را بر مبناي آنچه که اقتصاددانان نئوکالسیک مطرح
رسند. ولی این بهینه از  می باقی فروض مربوطه) به بهینه خودحفظ رفتارهاي ذکر شده (در شرایط 

کالسیک است. ه محلی است زیرا دامنه اقتصاد اخالق وسیعتر از اقتصاد نئونلحاظ اقتصاد اخالق بهی
(غیرمادي)، معنویات، نوعدوستی، عبادت،  هاي آرامش، تعالی، انسانیت، عشق ورزیدن دیمانسیون

اند ولی در نظر هم گرفته  شدهندر نگاه اقتصاد نئوکالسیک نفی ، ... ایثار، گذشت، صفا، صمیمیت
در حاشیه رفتار اقتصادي  توان می اند. به عبارت دیگر ابعاد بیشتري از ویژگیهاي رفتار انسان را نشده
ارد الگوي رفتار اقتصادي نئوکالسیکها کرد که در اقتصاد نئوکالسیک به هیچ طریقی به آن ووي 

است ولی اقتصاد اخالق  هرچند گفته شود که اقتصاد مبحثی مادي و غیرمعنوي شود. میپرداخته ن
و هم معنوي انسان بکار  در پی آن است که تمام مباحث مادي اقتصادي را در جهت رشد هم مادي

  گیرد و نه فقط رشد مادي انسان.

از  ياریه بسکم یشمار یاست را برم ياقتصاد يه در ارتباط با رفتارهاک ياز صفات بشر یالً برخیذ
انه یت میاز لحاظ اقتصاد اخالق رعا ينه رفتاریبه یگر مذموم هستند ولید ياریآنها ممدوح و بس

ن رفتار یه مهمترکط قرار دارند یافراط و تفر ،و اعتدال در آنهاست. در دو طرف اعتدال يرو
ز در یر و بخل نیباشد. تبذ یتار ماقو  اسرافدر مقابل  يانه روین سه عنوان میر ایدر ز ياقتصاد

 ،ي(مال اندوز نزکدر خرج اعتدال آنهاست.  يانه رویه مکگیرند  یت قرار مین دو غایهم
ه در اعتدال آن علم معاش ک) قرار دارد یاده (ولخرجی) در مقابل بذل زيگنجساز ،يزراندوز
به اموال و  یتوجه یط آن بیو تفر ،افراط ییاز دارا ی) قرار دارد، سرمستآن یبه مفهوم سنت (اقتصاد

طرف  ود یو خمود مال یشیل اندآباشد. م یو مراقبت مال اعتدال آن م یدگیو رس ،است ییدارا
در افراط در مقابل تباه  ییدارا ثراکت .حد اعتدال است ییگرا تیو واقعآرزو  كتر ط ویافراط و تفر

است. اعتدال معاش در  ییرشد معتدل دارا و ط است و حد اعتدال آن در نمویدر تفر ییردن داراک
ط یر حد تفرد یتوجه یو ب يغنا و فقر است و طمع و حرص و آز در حد افراط و سهل انگار ۀانیم

در ا) یدن ك(ترت یو رهباندر مقابل زهد سو و  یکاتراف از  است. قناعته اعتدال آن کقرار دارند 
در  يارکاز در اعتدال آن قرار دارد. پریدر حد ن ایتوجه به دنو قرار دارند ت یغا دودر گر، ید يسو

 وگران دیحسرت به د ردن است. حسد وکارکدر  يرو انهیو اعتدال آن م ياریکو ب یمقابل تنبل
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و  یپوش در مقابل پاره یپرست نتیو ز ییگرا تجمل .انه استیبطه خوردن و تنبه در مغو  ییاغطرف 
ت در ردن و نخوردن و خسکاعتدال آن است. مصرف ن یپوش زیاست و تم اندراسو  یپوش فیثک

اعتدال در حفظ مال گر و یمال در سمت دختن و هدردادن یو دوررردن کسمت و تباه و فاسد  یک
و غش زدن  .دنریگ ین اعتماد قرار میدر طرف یافراط ینیو بدب یافراط ینیب خوش .و مصرف بجاست

ثار، انفاق، احسان، یر اطعام، ایصفات محسنه نظ ياریبسو  .ن صحت معاملهیون شدن در طرفغبو م
ر مقابل افعال مذموم و... د یبذل، بخشش، رفع تنگدست ،ي، جوانمرديرام، امانت، خوش برخوردکا

، تقلب، و ... در اطالقات افراط سیتدلار، کب، احتی، فریامگک، خودی، گرا نفروشیم فروشکر ینظ
  رند.یگ ین قرار میه در حدکط قرار دارند یو تفر

آمال اصلی مصرف کننده و تولیدکننده  ،حداکثر مطلوبیت و سود سباقتصاد نئوکالسیک ک نظراز 
در این نظریات انسان خوشحال انسانی است که مصرف بیشتري داشته باشد و از کاالها و  .است

خدمات حداکثر بهره برداري را در چارچوب فرم تابعی تابع مطلوبیت خود ببرد. شاید اگر این نگاه 
را مد نظر قرار دهیم رشد و توسعه اقتصادي به مفهوم مادي آن در گرو همین نظر باشد. یعنی بشر 
تمام انرژي خود را صرف تولید و سپس مصرف کاال نماید. ولی آیا بشر براي این هدف خلق شده 

نماید. اگر نظر اقتصاددانان  می است؟ سؤالی است که اقتصاد اخالق در حاشیه این پرادایم باز
 نئوکالسیک را بپذیریم تحلیل حداکثر رضایت مصرف کننده به آنجا خواهد رسید که بشر انتفاع از

ی است عمالً ابزار التذاذ از تمام دوستقوه شهویه خود را حداکثر کند پس رأس این قوه که خود
است کردن، ین، پوشیدن، ردگردد. لذات خور میشود  میچیزهایی که سبب تقویت خودیت 

 خودپرستی یا خوددوستی تحققبراي  یانیمی کردن و نزدیکی و مشابه آن اهداف ینماخود
به  تا ودهثر منافع نمکحصول حدا صرف خود را يروید با تمام نیبا فرد يشره اقتصاد با .گردد می

شره  یوقت .ماند و در خمودت به تنبلی پرداخته و از رشد و ارتقاء بازمی برسد ییگرا ثر لذتکحدا
 یزشیانگ يغالب گردد بسترها تخمود یابد و وقتی یش میافزا ینانیدر اقتصاد غالب گردد نااطم

 .هدف اقتصاد اخالق استشره و خمود  دو حدن ین ایاعتدال قابل حصول در ب شود. می محدود
کند  که اقتصاد نئوکالسیک مطرح می »رفتار عقالیی«تمامی این مالحظات در طیف و دامنه 

  مطرح در اقتصاد نئوکالسیک الزاماً بهینه محلی است و بهینه کلی نیست.  ۀینهاغماض شده لذا ب

. لذا مفهوم تعادل عالوه بر استدر اقتصاد اخالق تعریف مفاهیم متفاوت از اقتصاد متعارف 
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شامل خصوصیات تعادل به معنی حد وسط واقع  خصوصیات مادي مفهوم تعادل که به آن پرداختیم
باشد و اگر هدف تعالی  می نیز »قرار دادن شیئ در موضوع خودش« شدن و به مفهوم عدالت یعنی

اقتصاد اخالق به استفاده از منابع به معنی قرار  دررا نیز به آن اضافه کنیم مفهوم تعادل  یسانروحی ان
تحقق  یعنیدادن شئ در موضع صحیح خودش در جهت حداکثر کردن رشد و تعالی انسانی 

نه از یمنطبق با استفادة به یاضیقرار دادن شئ در موضع خود از لحاظ رگردد.  برمیمال کف یتعر
مسلماً این رشد و انسان است.  يفطر يدن قوایت رسیبه فعل یمال به معنک یو تحقق معنت. آن اس

مصارف تعالی هم در جنبه مادي است و هم جنبه معنوي. یعنی باید منابع را براي حداکثر کردن 
اي بکار برد که ضمن تأمین نیازهاي مادي انسان زمینه حداکثر رشد و  به گونه )تولیدت/ی(مطلوب

  محقق شود.ز ینلی فکري و معنوي انسان تعا

این موضوع پارادایم اساسی اقتصاد اخالق است. اگر این پارادایم را بپذیریم، آنگاه اقتصاد 
رشی از فضاي رفتاري در اقتصاد اخالق خواهد بود. یعنی اقتصاد  نئوکالسیک از لحاظ ریاضی ب
نئوکالسیک عمالً محورهاي صفاتی را که برشمردیم از دستگاه مختصات دکارتی تحلیلهاي خود 

سازي رفتار اقتصادي انسان، رفتار انسان را از  . به عبارتی اقتصاد نئوکالسیک با سادهکند یمحذف 
 262هاي نئوکالسیک تصویر فضاي چندین بعدي مطرح در اقتصاد اخالق به فضاي محدود تحلیل

رش داده کند و سپس به بررسی این فضاي ساده شده  می پردازد. این موضوع به این معنی  مییا ب
داند. از اینرو  کند ولی آن را کامل نمی ه اقتصاد اخالق اقتصاد نئوکالسیک را نفی نمیاست ک

جدید به رفتار اقتصادي انسان آن را با  263)هاي (دیمانسیون اقتصاد اخالق ضمن اضافه کردن ابعاد
هاي اخالقی که بعضاً به آنها اشاره شد بررسی می نماید و از سوي دیگر تعادل در رفتار  ویژگی

  جوید. انسان را در بهینه لذتگرائی وي نمی یابد بلکه رشد و تعالی او را در اعصار حیات او می

                                                                                                                                                                                        
262 Projection 
263 Dimensions 



  
  
  

  پنجمفصل 
  
  

  در اقتصاد اخالقاسراف 





   مقدمه
پردازد.  یننده مکدیتولننده و کمصرف  يآثار اسراف در رفتار اقتصاد ينظر یبه بررس فصلن یا

در تابع مطلوبیت » أکل«اال سبب ایجاد مطلوبیتی براي مصرف کننده نخواهد شد و فقط کتباه شدن 
مصرف  یفیاز لحاظ تعر». سرفم«پذیرد و نه هاي آشکار را میمصرف کننده قواعد ارجحیت

خود را به دلیل است. پس مصرف کننده بخشی از مطلوبیت » سرفم«و » لکأ«برابر با مجموع 
»دهد. میزان درآمد از دست داده شده در اثر اسراف باید (یعنی تباه شدن منابع) از دست می» سرفم

ننده را از لحاظ کار و کتوسط کار بیشتر جبران گردد تا رفاه وي ثابت بماند. لذا رفتار مصرف 
ر ینظ يموارد شود. میسی اسراف در تولید برر و سپس کنیمفراغت در ارتباط با اسراف بررسی می

ن فساد یکل، اسراف در ترکیب نابهینه عوامل تولید، ضایعات در تولید و همچن يور اسراف در بهره
شوند. بر اساس  یم یاز اسراف بررس یو عرضه محصول ناش یاهش بازدهکدگاه یمحصول از د

ها و مطلوبیتی که سانتوان ابراز داشت که اسراف سبب از بین رفتن فراغت انمی ينظر يها یبررس
هاي اقتصاد اخالق در شاکلۀ الگوي مصرف تقویت  اگر آموزهبرند خواهد شد. حال  از فراغت می

هاي  توان رفتارهاي اقتصادي را به سمت رفتار معتدل مصرف سوق داد. و اگر آموزه شوند می
و  ه ابزاري براي تولید کاالاخالق اقدام به اصالح این فرآیند ننمایند انسانها در مسیر تحوالت مبدل ب

است،  يد و مصرف مادیه برتر از تولکآن خلق شده  يه انسان براکمصرف آن خواهند شد و آنچه 
گر اگر یرد. به عبارت دکدا نخواهد یپ ییجا يد و مصرف مادیش از حد به تولین اشتغال بیدر ا

فقط «ن یبه ماش آنهال یسمت تبدبه را  اقتصاد متعارف انسانهات نشود یترب ي افرادرفتار اقتصاد
شرفت اقتصاد دانش یپافزایش کارایی ناشی از ر با یگزاره اخد. یشخواهد ک» فقط مصرف -دیتول

  ز خواهد شد.ید نیتشدنه تنها از بین نخواهد رفت بلکه محور 

  اسراف
محدویت  انسان در حداکثرسازي منافع با توجه به ياقتصادحیطه اقتصاد نئوکالسیک در تبیین رفتار 

 انسان تحترفتار در این نظریه گرچه برمنباي فروض منطقی عقالنیت مادي  .گردد منابع تعریف می
 رفعقابل اقتصاد اخالق حث افرد استوار است دچار نواقص خاصی است که در مب 264نظام ارجحیت

                                                                                                                                                                                        
264 Preferance ordering  
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ه این دارد که چنانچوجود اخالق معیارهاي مهمی در اقتصاد اسالمی اقتصاد از لحاظ  .باشد می
موارد به نظریه نئوکالسیکها در رفتار مصرف کننده و همچنین رفتار تولید کننده اضافه گردد 

و جامعه، کشورها و جهان  ،تواند راهکارهاي جدي مناسبی را در الگوي مصرف براي فرد می
 یه اصول فلسفکاز اقتصاد است  يدیاقتصاد اخالق بخش جدبوجود آورد. د ین ساختار تولیهمچن

 یروش شناس يها وهیبه صورت علم اقتصاد امروز به ش ین شده ولیه تدوکهزارها سال است  آن
قات و ید بتوان به تحقیشا يگر مباحث اقتصادید يده است. هرچند در البالیج مطرح نگردیرا

  افت.ینه دست ین زمیدر ا يا ندهکمقاالت پرا

دارد و کمتر مورد توجه تحلیلگران  یکی از مسائل مهمی که همواره مد نظر اقتصاد اسالمی قرار
فعال ثالثی مجرد صرف به اقتصادي است مصرف زاید یا اسراف در مصرف است. اسراف از باب ا
تواند  اي است که خود می معنی از حد اعتدال عبور کردن است. معنی اعتدال مبحث بسیار پیچیده

ر اینجا اسراف در داین مفهوم  يصاداقتعنوان کتابهایی در این زمینه باشد ولی از باب استفاده 
چنانچه براي مثال  رد.یگ یمد نظر قرار مایجاد ضایعات مصرفی ا یمصرف به معناي مصرف زائد و 

 4اقدام به خرید  قرص نان در روز باشد و او 3مصرف نان براي یک فرد در حد متوسط خوراك او 
درصد از  25ازد عمالً سبب شده که قرص نان نماید و قرص چهارم را بدلیل بیات شدن بدور اند

 3از لحاظ نظریات نئوکالسیکها میزان مطلوبیتی که وي از خرید  .تقاضاي مصرف را به هدر دهد
قرص نان بدست خواهد  4آورد کمتر از میزان مطلوبیتی است که وي از خرید  قرص نان بدست می

مطلوبیت حاصل از سه قرص نان زیرا  .این موضوع صحیح نیستخالق آورد ولی از لحاظ اقتصاد ا
این  شود. میقرص آن ضایع  1قرص نان است که  4براي مثال ما مساوي مطلوبیت حاصل از 

در  نندهکدر رفتار مصرف مطلوبیت نهایی در ه ینظرباالخص و مطلوبیت  هاساس نظری مالحظه
به عبارت دیگر تئوري نئوکالسیکها در بررسی  .کند می روبرواقتصاد خرد را با اشکال ات ینظر

صرف دهد نه به عنوان  می ظر قرارن رفتار مصرف کننده تقاضا و مصرف را به عنوان خرید کاال مد
  کاال.و عملی  یکیزیفیا استفادة کل ا أی

مساوي ا تقاضا ی در مثال ما در قرص نان چهارم است که خریداال ککل ا أیصرف تفاوت خرید و 
فرمایشات و ه از کهمانگونه قرآن کریم  اتمساوي سه قرص است. تعلیمآن کل أقرص و  چهار

حاکی از آن است که نباید بیش از حد ضرورت مصرف شود  میمستفاد الهی  ءو اولیا ءرویه انبیا
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فرماید: اي فرزندان آدم بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید که او اسراف  نمود. قرآن کریم می
اوست که باغهاي داربست زده و بدون داربست و  و :و می فرماید 265دارد را دوست نمیکنندگان 

از  ،همگون و ناهمگون آفرید انار بن و کشتزارها که میوه آنها متفاوت است و زیتون و خرما
اسراف مکنید که خدا  هاي آن چون میوه آورد بخورید و حق خدا را روز برداشت بدهید و میوه

م؛ و در آن یا ه به شما دادهک يا زهکیپا يهاید از روزیبخورد: یفرما یو م 266ندارد. مسرفان را دوست
به  267.ندک یم طس غضبم بر او وارد شود، سقوکه غضب من بر شما وارد شود و هر کد، ینکان نیطغ

عبارت دیگر تعلیم اخالق اقتصادي در آیات فوق حکایت از این دارد که نباید بیش از حد 
با نگاهی که اقتصاددانان رشد به نظریه مصرف انبوه  اولیه و نظر شاید در. نمودضرورت مصرف 

را حصر  و دیده مصرف بی حدن گروه از اقتصاددانان پیرا ایح نباشد زین موضوع صحیادارند 
متبادر به ذهن ولی بررسی دقیق موضوع خالف اینگونه نظریات را دانند.  یمف رفاه جامعه معرّ

 درکه د ینما یف میتعراي  مرحله را در یگتوسعه یافتاحراز  ،268رستو مراحل رشد هنظری .دینما یم
لذا تبلیغات به عنوان محرك و تهییج مصرف عامل  و انبوه باشد.گردش اقتصاد مصرف روزافزون 

 269ج تافلراموااقتصادي رستو و تحلیلهاي  نظریات مراحل رشد شود. میاساسی در این حرکت تلقی 
حاکی از این پدیده است ولی دیدگاه اقتصاد اسالمی این موضوع را به عنوان یک رویه قابل تعمق 

  .کند مطرح می

علی القاعده وقتی بیش از حد نیاز مصرف ایجاد شود باید محصول بیشتري براي مصرف اسرافی 
صرف  اي بیشتري باید طهواس اولیه و نتیجتاً عوامل تولید از کار و سرمایه و زمین و مواد .دگردتولید 

نماییم بد. مفهوم این موضوع این است که منابع بیشتري را صرف کنیم، تولید بیشتري نتولید گرد
همانند مصرف قرص چهارم نان در مثال فوق  زیرا.همان نقطه قبل بماند در ولی مطلوبیت ما
رص چهارم هم نیروي لذا اسراف سبب شده که براي تولید ق .نخواهد شد اضافهمطلوبیتی به فرد 

                                                                                                                                                                                        
  اْلُمْسرِفَني. حيُِبُّ  ال ِإنَّهُ  ُتْسرُِفوا ال وَ  اْشَربُوا وَ  ُكُلوا وَ  َمْسِجدٍ  ُكلِّ  ِعْندَ  زيَنَتُكمْ  ُخُذوا آَدمَ   َبين }.  31ۀ یاعراف آسوره  265
 الرُّمَّانَ  وَ  الزَّيـُْتونَ  وَ  ُأُكُلهُ  ُخمَْتِلفاً  الزَّرْعَ  وَ  النَّْخلَ  وَ  َمْعُروشاتٍ  َغْريَ  وَ  َمْعُروشاتٍ  َجنَّاتٍ  أَْنَشأَ  الَّذي ُهوَ  وَ . 141ۀ یسوره انعام آ 266

  اْلُمْسرِفَني. حيُِبُّ  ال ِإنَّهُ  ُتْسرُِفوا ال وَ  َحصاِدهِ  يـَْومَ  َحقَّهُ  آُتوا وَ  َأْمثَرَ  ِإذا َمثَرِهِ  ِمنْ  ُكُلوا ُمَتشابِهٍ  َغْريَ  وَ  ُمَتشاWِاً 
  . فَـَقْد َهوى  َو َمْن َحيِْلْل َعَلْيِه َغَضيب  َرزَْقناُكْم َو ال َتْطَغْوا فيِه فَـَيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضيب ُكُلوا ِمْن طَّيِباِت ما. 81ه یسوره طه آ 267

268 W.W. Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1960. 
269 Alvin Toffler, Mass Market Paperback, 1991. 
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آرد و سیلو و سیاب آحمل به و برداشت و کاشت و کار و زمین زراعی و بذر و ماشین آالت شخم 
ولی رفاهی از این بابت به  شود ار بردهکتر ب درصد اضافه 25فروش نان  و پختو  يریگخمیرو 

  .جهینتبکارگیري عوامل تولید بدون حصول عبس و  يیعنی کار .مصرف کننده مترتب نگردد

همان مطلوبیت سابق  کمتر با کار عمالً چنانچه مصرف کنندگان اقدام به جلوگیري از اسراف نمایند
 عرضهنئوکالسیک در زمینه نظریه اقتصاددانان سوي دیگر طبق نظریات  را بدست خواهند آورد از

زان یانتخاب م يمش برایدر اتخاذ تصم ت خودیمطلوب يثرسازکحداکارگر براي  ،نیروي کار
نماید  را انتخاب میار و استراحت کاز ترکیبی  ،استراحت خودآن با زمان جایگزینی ار و کساعات 

عمالً تابع عرضه نیروي کار مشخص  يو رفتار ياقتصاد يها با توجه به مشخصه که در این ترکیب
کارگران به  رفتار اسراف کم شود آثار آن براثر جلوگیري از  وقتی تقاضاي نیروي کار در شود. می

خود را بیشتر کنند و دوم اینکه عرضه کار  یکی اینکه عرضه کار .قابل بررسی خواهد بود سه حالت
هر سه حالت این در  .عرضه نیروي کار کمتر شوده کنیاسوم  و بماند. یباقدر همان سطح قبلی 

سبب بهبود درآمد و یا ازدیاد زمان استراحت دستمزد  270نیرو به پائ یبا توجه به سختتحوالت 
توان نتیجه گیري  با این تفاسیر می .نتیجتاً بهبود رفاهی وي را نیز موجب خواهد شد شود. میکارگر 

  خواهد شد. ار است ک يرویل از نکه متشککرد جلوگیري از اسراف سبب رفاه حال جامعه 

آن تاکید  موده و معلمین اخالق برنهاي مختلفی را قرآن کریم مطرح  ارتباط با اسراف زمینه در
می فرماید: کسانی که  و ستدانسته اجایز نرا براي مثال حتی در انفاق نیز اسراف  .اند فراوانی داشته

و می فرماید:  271.معتدل باشند چون خرج می کنند نه اسراف کنند و نه بخل ورزند و میان این دو
مانده را بده و اسراف و زیاده روي هم نکن چرا که اسرافکاران  مسکین و راهحق خویشاوند و 

 یابیم که حتی در از این آیه درمی 272دگار خود کفران کرد.ربرادران شیاطینند و شیطان نسبت به پرو
همکاري و  چون يروي عمالً به عنوان رفتار روي نمود و این زیاده نباید زیادههم پرداخت انفاق 

این بیان سمبلیک به این معناست که اسراف کاري به معناي همکاري با  باشد. ا شیاطین میهمیاري ب
اي است و بر همه کس به صورت سمبلیک و  هکسی است که خیانت او به بشر از داستانهاي اسطور

                                                                                                                                                                                        
270 Downward rigidity 

َفُقوا َملْ ُيْسرُِفوا َو َملْ يـَْقتُـُروا َو كاَن بـَْنيَ ذِلَك َقواماً . 67ۀ یسوره فرقان آ 271   .َو الَّذيَن ِإذا أَنـْ
ْر تـَْبذيراً َحقَُّه َو اْلِمْسكَني َو اْبَن السَّبيِل َو ال   َو آِت َذا اْلُقْرىب. 26-27ات یسوره االسرا، آ 272

ريَن كانُوا ِإْخواَن  تـَُبذِّ ِإنَّ اْلُمَبذِّ
  الشَّياطِني َو كاَن الشَّْيطاُن ِلَربِِّه َكُفورا
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نمادین دشمنی شیطان نسبت به بشر آشکار است. یعنی هرکس که اقدام به اسراف کند قدمی ضد 
حکماي اسالمی اوقات شبانه  273شته. مفهوم این موضوع در این است که بر اساس تعالیمبشریت بردا

روز صرف سه بخش از فعالیتهاي عمده مانند: خواب، کار و رسیدگی به امور عبادي، خانوادگی، 
یعنی ثلثی براي خواب و ثلثی براي کار و ثلث سوم براي سایر امور  شود. میاجتماعی و غیره 

زندگانی از جمله عبادت، مراقبت از خانواده، تربیت فرزندان، فراغت، برقراري روابط اجتماعی و 
درصد قرص چهارم از وقت  25اگر به اندازه  شود. میاستفاده از نعم دنیوي و معنوي تخصیص داده 

 یانسان یقت زندگانیه در حقک یثلث یعنیه وقت انسان براي امورات ثلث سوم کار بکاهیم مسلماً ب
دهد خواهیم پرداخت. و این موضوع به معناي بهبود خصوصیات  یل مکیرا تش یآدم يبه معنا

زندگی فردي و اجتماعی، روحی و معنوي بشریت است. در مثال ما با جلوگیري از اسراف قرص 
ساعت فراغت کل جمعیت بشري افزوده خواهد شد و این به معناي  درصد بر 25چهارم نان عمالً 

درصد بر ساعات حیات فکري، روحی، جسمی، مادي، معنوي، فردي، خانوادگی  25اضافه کردن 
  و اجتماعی انسان است. 

ه شامل حدود گردد. و بدلیل کام به معناي حکم شرعی قرار ندارد کطه احیگرچه اسراف در ح
یعنی ترغیب و تشویق باید از  شود. میگردد وارد حیطه اخالق  ام خارج میاینکه از حوزة احک

طرف همه ناصحان و زعما در این ارتباط صورت گیرد تا جامعه مجاب شود که مصرف زائد بر نیاز 
  خود را حذف کند. 

اي از  ل اسراف از لحاظ تولیدکننده نیز همین مطالب صادق است. تحلیلهاي سادهیدر حاشیه تحل
ع آنچه که گفته شد در توجیه رفتار تولیدکننده نیز صادق است. این تحلیلها نیز داللت بر بهینگی نو

پارتو در شرایط مصرف بی اسراف خواهد بود که از لحاظ تحلیلهاي ایستاي تطبیقی شرایط مبادله 
  و رفاه در حالت مصرف بی اسراف بهتر از همان شرایط در زمان مصرف با اسراف است.

است. براي مثال مصرف کاالهاي لوکس در برخی از  یز اسراف قابل بررسیتباط با نوع کاال ندر ار
گردد. برخی مصرف کاالهاي  ف قناعت مییتعاریف مشمول اسراف و در برخی دیگر مشمول تعر

گریزیم و به موضوعی  دانند و برخی خیر. در اینجا از این دو نوع نگرش می لوکس را اسراف می
                                                                                                                                                                                        

  .1393، چاپ پانزدهم 1318حضرت حاج محمد حسن صالحعلیشاه، رساله پند صالح، انتشارات حقیقت  273
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دازیم که این شبهه در آن قابل حل است و آن مصرف کاالهاي لوکس توسط دولت و پر دیگر می
مفهوم  شود. میت المال تامین یگر بیا به عبارت دیهاي ملی  ه از محل سرمایهکبخش دولتی است 

عقلی این موضوع در این است که دولت یا بخش دولتی نباید از محل درآمد افراد اقدام به خرید 
ه در تشکیالت دولتی جشنهاي مفصل و میهمانیهاي کنماید. مثالً مالحظه شد کاالهاي لوکس 

مجلل و ساختمانهاي گران قیمت و اتومبیلهاي تشریفاتی و انواع و اقسام نمادهاي لوکس مورد 
ه در این سرزمین کفرماید: فرمان اسراف کاران را  م مییگیرد. قرآن کر استفاده دولتمردان قرار می

ن نوع مصرف توسط دولتمردان را یو قرآن ا 274کنند اطاعت مکنید. و اصالح نمیکنند  فساد می
دهد که مالیات از کارگر زحمتکش تبدیل به  رده است زیرا قسط اسالمی اجازه نمیکممنوع 

 يشیرآالت آب طالدار در فالن مرکز تحقیقاتی شود و یا کارگري که در سال دستش به خوراکیها
ل به استیک با یهاي تشریفاتی تبد ها و میهمانی دهد که آن مالیات در جشنرسد مالیاتی  ذ نمییلذ

نماید و از محل  سس قارچ شود. یا زارعی که هزینه خرید یخچال خود را صرف تهیه بذر می
دهد مالیاتش صرف یخچالهاي  دسترنج خود مالیاتی از بابت فروش محصول زراعی به دولت می

گردد. مسلماً مفهوم اسراف به معنی لغوي آن یعنی از حد اعتدال شیک اتاقهاي کار پرسنل دولتی 
توان حکم به حرام بودن  هاي دولتی کامالً مصداق دارد و حتی می روي در این رویه گذشتن و زیاده

گردد و وارد در حیطه  داد. یعنی در اینگونه موارد به دلیل اینکه اسراف موجب تضیع حق الناس می
فعل حرام است. هرچند اسراف فردي در داراییهاي شخصی علیرغم مذموم ارتکاب شود  میضمان 

گردد. یعنی اگر مصرف کننده بخش خصوصی به عنوان یک  بودن آن وارد در حیطه حرمت نمی
فرد در اموال خود اسراف در مصرف نماید گرچه کارش زشت است ولی ارتکاب حرام نیست. 

ه خرید کاالهاي لوکس براي تشکیالت دولتی نماید ولی اگر مامور دولت در وظیفه خود اقدام ب
در فرمان به (ع) مرتکب فعل حرام شده است. لذا بر این اساس است که موالي ما امیر مؤمنان 

فرماید: اي مالک این مسند تو نان و خورش تو نیست. یعنی تو حق نداري رفاه خود  مالک اشتر می
ت المال دفتر کاري مرفه و مجلل یحق نداري از منابع برا از آن تأمین کنی. مفهوم آن این است که 

زیرا این منابع متعلق به بیت المال و جامعه  یو با خوراکی و خورشتی لذیذ از خود پذیرایی نمای
  است.

                                                                                                                                                                                        
  . الَّذيَن يـُْفِسُدوَن ِيف اْألَْرِض َو ال ُيْصِلُحون .َو ال ُتطيُعوا َأْمَر اْلُمْسرِفنيَ . 151- 152ات یسوره شعرا، آ 274



 159  دگاه حکمتیعلم، اخالق، اقتصاد سبز از د یشناس روش

اند و نظر  مفهوم جلوگیري از اسراف سواي از بخل و یا تقتیر است که در قرآن مذموم معرفی شده
ی ممنوعیت سختگیري در مصرف است. در ارتباط با بندگان ویژه خود قرآن در ممنوعیت تقتیر یعن

رو باشند و در ذم تقتیر  آنانند که هنگام انفاق اسراف نکرده بخل هم نورزند بلکه میانه 275فرماید: می
فرماید: آنان که بخل ورزیدند و فقیران را از مالی که به فضل خدا نصیب آنان شده است محروم  می

ان نکنید که این بخل به نفع آنان خواهد بود بلکه به ضرر آنان است زیرا مالی که در اند گم ساخته
   276شود. میاند در روز قیامت زنجیر گردن آنها  آن بخل ورزیده

  اسراف در قرآن کریم

و ناش از اول شخص » افعال«مبحث اسراف از مباحث مهم در اقتصاد اخالق است. اسراف از باب 
ف«مغایب  رَ است و این خروج بیشتر به اخراج در فزونی » از حد اعتدال خارج شدن«معنی  به» س

. 277کنده افعال انسان تعریف مییرا تجاوز از حد در کل» سرف«است تا نقصان. راغب اصفهانی 
ارائه  278آستان قدس رضوي 4تعریف و ترجمۀ رساي دیگري را براي اسراف قرآن خطی شماره 

ن ترجمه به صدر اسالم در انطباق یا یقرار دارد. قرب زمان ماتوجه  دهد که بیشتر مورد نظر ومی
  به مقصود ناطق اقرب است.  یخیمصداق مفهوم به منطوق ال اقل از بعد تار

ف به معنی  رَ معنی شده » تباهیها و تباه کرده«و ِاسراف به معنی » کند تباهکاري«در این قرآن اَس
حاظ اقتصاد و اقتصاد اخالق اهمیت بسزایی دارد. زیرا تباه است. این معنی یعنی تباه کردن از ل

 کردن منابع در اقتصاد اخالق از اهم موضوعات قابل بحث است. زیرا در اقتصاد هدف اصلی بهره
باشد و اگر بخشی از منابع احصاء شده غیرقابل بهره برداري باشد مسلماً بردن حداکثر از منابع می

ا و رفتارهاي اقتصادي دچار نقصان خواهد شد. از اینرو باید گفت مبحث سازي در همۀ بازاره بهینه
                                                                                                                                                                                        

َفُقوا َملْ ُيْسرُِفوا َو َملْ يـَْقتُـُروا َو كاَن بـَْنيَ ذِلَك َقواماً  .67سوره فرقان آیه  275   .َو الَّذيَن ِإذا أَنـْ
ُ  .180سوره آل عمران آیه  276 َّoِمْن َفْضِلِه ُهَو َخْرياً َهلُْم َبْل ُهَو َشرٌّ َهلُْم َسُيَطوَُّقوَن ما خبَُِلوا َو ال َحيَْسَنبَّ الَّذيَن يـَْبَخُلوَن ِمبا آ"ُهُم ا

ُ ِمبا تـَْعَمُلوَن َخبري َّoمرياُث السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ا َِّoِ بِِه يـَْوَم اْلِقياَمِة َو.  
  .236نان، صفحه راغب اصفهانی، معجم مفردات الفاظ القرآن، انتشارات دارالفکر، بیروت، لب 277
فرهنگ لغات قرآن خطی آستان قدس رضوي با ترجمه فارسی کهن، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،  278

، وزارت فرهنگ و آموزش عالی. این مجموعه به کوشش احمدعلی رجائی بخارایی از قرآن مزبور استخراج 1363
 بابی الحرث. شده است و کاتب قرآن مزبور سعدبن عبدالجبار بن احمد المکنّی
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  پردازیم. ترین مباحث اقتصاد اخالق است که در اینجا به آن می اسراف یکی از اساسی

 يا« 279اند. در ذیل آیۀاند و آن را مذموم شمردهدر قرآن کریم آیات متعددي به اسراف پرداخته
د و بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید که یریبرگ يدر هر مسجدخود را  ينتهایفرزندان آدم ز

ه در تفسیر شریف بیان السعاده فی مقامات ین آیدر شرح ا». داردخداوند اسرافکاران را دوست نمی
از آن د، یریتان را برگینتهایزآدم فرزندان  يا» ٰ} َبين ءٰاَدَم ُخُذوا زينَـَتُكم«: «280العباده مرقوم است که

سن زه، کیبا پایز يها و لباس طهارت ابدان از اخباث و احداثجمال شما به آن است، از  هچ و ح
د از شو یمداده نت یزبا آن ه کچه  رهآن ر یردن و غکبا شانه  تانشیو ر تانسر يهایمو دادن

شاوندان و یاز محبت خوو امور آخرت  از هحیو اقوال فص دهیافعال حمها و خضاب و از  روغن
ه ینات روحیو معا هیو مشاهدات قلب هحیاشفات صحکو م لهیجمز احوال و اخالق او  هحیصح دیعقا

» د دکعنْ سجِ ه اصل همه کن یان مسجد و وجه دخول لفظ عموم بر آن و ایو ب، يدر هر مسجد» لِّ م
ه کر آن به آنچه یغدر ه و ین آینت و مسجد در ای. و زگذشت ن استیفه خدا در زمیعبارت از خل

 »یافک«، به ابدیوارد شده اطّالع ع ن یه از معصومکس بخواهد بر آنچه کهر .ر شدهیم تفسیردکر کذ
نت و خوردن و یه زکرا ید زیاشامید و بیبخور »َو ُكُلوا َواْشَربُوا« ند.کر آن دو رجوع یو غ »یصاف«و 

ار کن یا يشما را براه کبل ،ندارد یوجوه در مساجد منافات ۀشما مباح است و با اقام يدن برایآشام
اسراف ن یکول »ٰالُتْسرُِفوا وَ « نت واضح است.یمانند زهدن یم خوردن و آشامیبخشد، تعم یت میتقو

نفوس شما ل اشتغال یبه دلد، یوامان )توجه به حقّاقامه وجوه (ه از کردن کنت یزدر افراط به  دینکن
دن و یدر خوردن و نوش در افراطف شدن، و یثکآن و حفظ آن از  يل بهایتحصو آن ل یبه تحص

، موجب شما يش از اندازه اشتهایدن بیرا خوردن و آشامیز ،هایدنیها و نوشکردن خوراکزه کیدر پا
اران را کخداوند اسراف  »ِانَُّه ٰال حيُِبُّ اْلُمْسرِفنيَ « سالت و اشتغال شماست.کالبد و روان و کان در یز

 ان دارد.یه اسراف در همه افعال و اقوال و احوال جرکرا یه باشد دوست ندارد. زک يزیدر هر چ
: ها در وضو اسراف هست؟ فرمودیآ ده است وارد شده:یه پرسک یسکه در خبر در جواب کچنان

ادتر یز يارکچون استعمال قوا و اعضا در هر  .ی، در وضو اسراف هست اگر چه بر سر نهر باشیبل
ه فعل واجب باشد کن یماالت آن اعم از اکل یتحصادتر از یقت آن فعل و زیل حقیاز مقدار تحص

                                                                                                                                                                                        
 ».ٰ} َبين ٰاَدَم ُخُذوا زينَـَتُكم ِعْنَد ُكّلِ َمسِجٍدَو ُكُلوا َواْشَربُوا َوٰالُتْسرُِفوا ِانَُّه ٰال حيُِبُّ اْلُمْسرِفنيَ « .31سوره اعراف، آیه  279
مقامات العباده، جلد پنجم، ترجمه محمد  یان السعاده فیب ،يگناباد یدختیحاج مالّ سلطانمحمد بحضرت  280

 .268- 269، صفحات: یاضیاهللا ر و حشمت یرضاخان
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ل و یل است. اما برحسب تأویبرحسب تنز ین معنیشود و ا یا مباح، اسراف محسوب میا مستحب ی
رده و از امر و که نفس بر عقل غلبه کن است یدن به ایدن و پوشیباطن، اسراف در خوردن و آشام

نفس  يات و خواستهایردن مشتهکل یاسراف تحص پس هماناند، ک یمدر مورد آنها غفلت  ینه
  ».یبر عقل و امر اله غالباست 

از بیان فوق جامعیت منع اسراف در همه امور قابل فهم است، و در این مبحث به مفهوم اقتصادي 
-پردازیم. در آیۀ دیگري می گنجد میأکل و شرب که از بعد اقتصادي در زمرة مصرف می

گامی که به بار نشست بخورید و روز برداشت حق او را بدهید و اسراف از ثمره آن هن: «281فرماید
د در رابطه با اسراف دارد و یه اشاره به ابعاد تولک» دارد.مکنید که خدا مسرفان را دوست نمی

ه در آیات قرآن وجود دارد که ضمن اینکه مالکیت فرد را بر اموال خود کگري یاشارات متعدد د
کند که جانب اعتدال را در صرف منابع هم در مصرف و هم وي را محدود میدارد  رعی میضمناً م
  شمارد.د رعایت کند و تجاوز از این حد را اسراف دانسته و مذموم مییدر تول

تب اربعه خاصه و صحاح ستّه عامه شرح و کات یه و برادران متسنن و در روایر امامینه تنها در تفاس
رّات مبحث اسراف را کز به ین یتب فقهکه کم اسراف وارد شده بلکحم و کدرباره ح يادیاخبار ز

 ياقتصاد -یلیتب تحلکتاب الزم دارد. کات جلدها ین ادبیه مرور بر اکاند  تحت مداقّه قرار داده
 یبه بررس یاند ول دانسته یاقتصاد اسالم يها ز هرچند مبحث اسراف را از اهم سرفصلیمعاصر ن

اند. و  نپرداخته يننده از لحاظ نظرکدیننده و تولکمصرف  یعنی ياقتصاد يواحدها يرفتار اقتصاد
ت آن یز توسعه داده نشده است. و با توجه به اهمیز از نگاه اقتصاد اخالق نین موضوع نین ایهمچن

  رد.یصورت پذ يشتریق بیق و تحقیه همچنان درباره آن تدقکالزم است 

  رفتار مصرف کننده 
براساس نظریه رفتار مصرف کننده در اقتصاد خرد مبناي رفتاري مصرف بر اساس فروض زیر قرار 

 Aگوئیم  می Bآورد تا مصرف بدست می Aدارد: اگر مصرف کننده مطلوبیت بیشتري از مصرف 
دهد و . این فرض در اصل فرض اصلی رفتار عقالنی مصرف کننده را تشکیل میBمرجح است به 

                                                                                                                                                                                        
ُه يـَْوَم َحصاِدِه َو ال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْسرِفنيَ « 141سوره انعام، آیه  281

  .»ُكُلوا ِمْن َمثَرِِه ِإذا َأْمثََر َو آُتوا َحقَّ
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. پس کل ما حکم به العقل حکم به الشرعباشد زیرا اقتصاد اخالق نیز مورد قبول میاین فرض در 
- ترجیح می Aرا بر  Bیا  Bرا بر  Aیا  Bو  Aمصرف کننده بین  Aو  Bهاي ممکن براي تمام گزینه

تفاوت است. و فقط یکی از این ترجیحات صحیح است و اگر مصرف بی Bو  Aدهد و یا بین 
. براساس منطق فوق و 282ترجیح خواهد داد Cرا بر  Aترجیح دهد او  Cرا بر  Bو  Bرا بر  Aکننده 

  مطلوبیت نظریه رفتار مصرف کننده در اقتصاد خرد پایه ریزي شده است. 283با فرض مرتبی بودن

شود  میدر اقتصاد اخالق و در مبحث اسراف عالوه بر فروض و منطق فوق موضوع دیگري مطرح 
نیز در رفتار مصرف کننده قابل طرح است. کلیه  284نظیر اشباع پذیريکه آن در قالب فروضی 

اي دیگر از لحاظ کیفیت و فروض حاشیه 285داً شبه مقعرکیفروض مربوط به تابع مطلوبیت از قبیل ا
هاي خرد کالسیک در اینجا نیز زمان و مقدار کاال (غیرعدد صحیح بودن) و مشابه همانند تحلیل

  اند. فرض شده

تعارف در نظریه رفتار مصرف کننده در اقتصاد خرد، مصرف کننده تابع مطلوبیت خود در حالت م
  نماید. یعنیبا توجه به قید بودجه حداکثر می (f)را 

)1(                                                                                                            Max:       f(q1,q2)  
S. to:       y = p1q1 + p2q2 

 یبا تشکیل معادلۀ الگرانژ و بدست آوردن شروط الزم و کافی مطلوبیت مصرف کننده هنگام
  ها شود:هاي نهائی مساوي نسبت قیمتشود که نسبت مطلوبیتحداکثر می

)2(                                                                                                                        
2

1

2

1

p
p

f
f
  

 p1باشد و می q2و  q1نسبت به مقدار کاالهاي  fمشتقات مرتبه اول تابع مطلوبیت  f2و  f1که در آن 
باشند. شرط تعادل فوق به و درآمد مصرف کننده می q2و  q1به ترتیب قیمت کاالهاي  y0و  p2و 

. شرط کافی یعنی معناي این است که نرخ جایگزینی کاال مساوي مقدار ثابت ضریب الگرانژ باشد
                                                                                                                                                                                        
282 Transitive 
283 Ordinal 
284 Satiation assumption. 
285 Strictly quasi concave 
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) و مشتق گیري 1از حل مسئله (ثر باشد. کد مثبت باشد تا تابع فوق حدایدترمینان هشین مرزدار نیز با
توابع تقاضا بدست  q2و  q1ب الگرانژ و حل معادالت براي یو ضر  q2و  q1ابع الگرانژ نسبت به ت

  خواهند آمد:

)3(                                                                                                          
),,(
),,(

2122

2111

yppq
yppq





  

با شرط ثابت بودن  p2نسبت به تغییرات  q2و تغییرات  p1نسبت به تغییرات  q1ها تغییرات که در آن
  االها منفی است.کفن بودن) یرگیط متعارف (غیسایر متغیرها در شرا

رفتار مصرف کننده براي تنظیم زمان کار و استراحت نیز از فرآیند مشابهی در اقتصاد خرد بدست 
باشد  (y)و درآمد  (L) ) به شکل تابعی از فراغتUوي (آید. بدین ترتیب که اگر تابع مطلوبیت  می
  توان نوشت:می

)4(                                                                                                          U=g(L,y)   

نرخ دستمزد باشد زمان فراغت و درآمد وي با  rزمان کار و  Wکل زمان موجود براي فرد و  Tاگر 
  دو معادله زیر بیان خواهند شد:

)5(                                                                                      L = T-W                                 
                                                                                                                 y = rW                

  ) خواهیم داشت:4که با جایگزینی در تابع (

)6 (                                                                                                            U=g(T-W, rW)  

  و قرار دادن آن برابر صفر حداکثر نموده، خواهیم داشت: Wتابع اخیر را با مشتق گیري نسبت به 

)7(                                                                                                              r
g
g

dL
dy




2

1  
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12که  , gg  مشتقات جزئی تابعg  نسبت بهW ) براي جزءهـاي  6در تابع ترکیبی (T-W  وrW  مـی-
-مد ناشی از کار ارائه می) تعادل مصرف کننده بین کار و فراغت را در ارتباط با درآ7باشد. شرط (

  است. Wنسبت به  Uدهد. شرط کافی نیز مستلزم منفی بودن مشتق دوم تابع 

به رفاه حداکثر نمودن مصرف است؛ با توجه به ارجحیت نسبی فرد در  یکالسکنگرش اقتصاد نئو
افراد  ها قابل استنتاج است ومورد کار و فراغت، از لحاظ نظري هرچند این پدیده از رفتار انسان

دهند مند به حداکثر کردن مصرف خود هستند و مالحظات فراغت و کار را مدنظر قرار میعالقه
چربد. ه مطلوبیت ناشی از مصرف بر مطلوبیت ناشی از فراغت میکشود  میولی در عمل مشاهده 

ش از یاالها هستند بکه کات ملموس یه توجه انسان به مادکد بتوان گفت یبهتر شا یانیدر ب
ماده  یالبد انسانکدر  يخمسه بشر يها را حسیستند. زیه ملموس نکاوست  یانسان يمعنو يمطلوبها

د که تمام هم ینماده در عمل انسان را تبدیل به ماشین کار میین پدیند. اک یم كرا بهتر از معنا ادرا
ولید محصوالت گردد. در صورتی که انسان باید به تو غم وي مصروف پرداختن به تولید مادي می

شود. خود نیز بپردازد که معموالً آن در زمان فراغت از کار مادي بهتر حاصل می يمعنوي الزم برا
و  يت و اصالح امور روحی و معنویه و تربکیشه و محاسبه و تزییعنی زمانی براي تفکر و اند

قدمی در اعتالي  خود نیز الزم دارد تا در این ارتباط به هدف خلقت خود نیز پی برد و یاخالق
 Wروحی خود بردارد. نگرش حداکثر کردن رفاه با حداکثر کردن مصرف به معنی این است که 

) براي حداکثر شدن درآمد بیشتر و بیشتر گردد و مصرف مادي به معناي انتفاع تن از 8در تابع (
که انسان  لذائذ جسمی و ملکی به معنی تصاحب روزافزون اموال و تکثّر آنان است. در صورتی

ها در اقتصاد تواند مصرف کننده کاال بدون حد و مرز باشد. زیرا برخالف نظریات نئوکالسیکنمی
ر یننده اشباع پذکنند، مصرف ک یفرض م 286ه مصرف کننده را اشباع ناپذیرکرفتار مصرف کننده، 

کند. به عبارت تواند استفاده اي حدوداً مشخص از کاالها و خدمات نمیاست یعنی بیش از اندازه
اي از دیگر گنجایش مصرف ندارد. این مسئله اگر در تمام کاالها صادق نباشد الاقل در مورد دسته

ها کاالها و خدمات صادق است. در مورد دستۀ دیگر که صادق نیست مبحث تملک و ارضاء انسان
ها و افزایش حی انسانگیرد که این موضوع به دلیل افکار رواز داشتن دارائی بیشتر مدنظر قرار می

مطلوبیت آنها در اثر تملک بیشتر است. فرق اساسی در این دوگروه کاال از لحاظ کلی و بدون 
-دوام و بادوام است که بیبندي کلی کاالها و خدمات در دو گروه بی توجه به تمایزات جزئی طبقه

                                                                                                                                                                                        
286 Non-satiation assumption. 
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ستند و گاه عمر آنها بیش از ها تملیکی هها باید مصرف شوند و عمر زیادي ندارند و بادوامدوام
هاي بادوام عمر مالکان آنها نیز هست. این موضوع یعنی قناعت در مصرف بخصوص در دارایی

هاي اقتصاد اخالق مطرح گردد و فعالً از آن پرهیز نموده تا تواند به عنوان یکی از سرفصل می
  انشاءاهللا در مبحثی مجزا به آن بپردازیم.

  رافرفتار مصرف کننده و اس

 يرو ادهیه شامل زکدارد  يواژه اسراف مفهوم عامتر یز هست ولیاتالف منابع ن یاسراف منابع نوع
اسراف،  يا زمان برایان کرا ندارد. اسم م ین تنوع مفهومیه اتالف اکشود  میز یدر همه امور ن

ف« رَ س ف«ا ی» م رِ س ا زمان را یان کمدهد و اگر  یم یا زمان اسراف معنیمحل  یه به معنکشود  می» م
خواهد بود. چیزي که در مبحث اسراف مدنظر » مورد اسراف« یبه معن» مسرف«م یریبگ يمجاز

است بیشتر از لحاظ مفهوم اسراف به معنی تباه کردن منابع موردنظر ماست که گرچه درمورد 
چون اسراف کند. دوام بیشتر مفهوم پیدا می کاالهاي بادوام نیز مصداق دارد ولی در کاالهاي بی

حرص «از  یشود بخشی از منابع کاالیی دچار افساد با تباهی یا دورریزي یا زبالگی، ناشسبب می
ا ی 289،»یقیمصرف تشو«ا ی 288»یمصرف خودنمائ«ا ی، 287»يدیمصرف تقل«از  یا ناشی، »دیخر

با » مسرف«واژه  یها در معن ن واژهیه اکشود  290»ییمصرف گرا«تر  یلکا بطوری» یمصرف عادت«
واقع » أکل«زیرا منابعی احصاء شده که مورد » صاد«با حرف » مصرف«گنجد نه  می» نیس«حرف 

شود. به عبارت دیگر مصرف از لحاظ نظریات اقتصاد خرد به معنی خرید کاال یا تقاضاي واقع نمی
یابد در صورتی که أُکل به معنی گردد یعنی با خرید کاال مفهوم مصرف تحقق میشده تعریف می

شود و این خوردن لزوماً به معنی بلعیدن با تلقی می» خوردن«عامه  ف کردن کاال یا به واژگانصر
ات یه مفهوم منطوق جدا از تداعکنیا يبرا یدهد. از طرفمعنی می» بکارگیري کاال«حلق نیست بلکه 

این لحاظ  رساند. از ین) بهتر مقصود را میالت ید (حتیا جدیلمات نامأنوس کاذهان باشد استعمال 
  نویسیم:اتحاد زیر را می

                                                                                                                                                                                        
287 Imitative consumption pattern. 
288 Keep up with Jones consumption pattern 
289 Consumptionism.  

  د به: ینکد. نگاه ینما یف میاالها تعرکشتر یشتر و بیرا علم اجبار انسان به استفاده ب یقیساموئل استرُس مصرف تشو
Samuel Strauss (1870-1953) Critics on Consumptionism. The Atlantic Monthly, November 1924. 
290 Consumerism.  
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  مسرف + أکل = مصرف                                                                                               )8(

  کنیم:که معادل آن را به این شکل تعریف می

)9    (                                                                                                                  
~qqq    

است که  qآن مقدار از  ~qو  q٭همان مصرف مدنظر اقتصاددانان نئوکالسیک است و  qکه در آن 
تواند در اینجا انواع معانی در مورد وجه تباه شدن میشود. رسد و تباه میبه ترتیب به أکل می

مشخصه تباهی را در مورد کاالهاي مختلف داشته باشد. مثالً دورریختن کاال، فاسد شدن آن، 
ع شدن، از مدافتادن، بالاستفاده شدن و ... باشد که همواره مفهوم تباه شدن یغیرضروري بودن، ضا

  در مورد آنها مصداق دارد.

) مجدداً رفتار مصرف کننده را براي حداکثر نمودن مطلوبیت بررسی 9) یا (8به رابطۀ (با توجه 
کنیم. از لحاظ منطقی و عقلی اگر کاالیی به نحوي تباه شود سبب ایجاد مطلوبیتی براي مصرف  می

کننده نخواهد شد. به عبارت دیگر اگر بخشی از کاالي خریداري شده ضایع یا فاسد شود یا 
باشد یا به دلیل تغییر زمان قابل استفاده نباشد یا از مد بیافتد یا به هر دلیل دیگري مورد غیرضروري 

استفاده به معنی أکل قرار نگیرد سبب ایجاد مطلوبیتی براي مصرف کننده نخواهد شد. یعنی فقط 
. لذا گردد و نه تنها خرید کاالبرداري از کاال یا خدمت است که موجب انتفاع و مطلوبیت میبهره

- هاي آشکار را می) فقط أکل در تابع مطلوبیت مصرف کننده قواعد ارجحیت8بر اساس رابطه (
  پذیرد و نه مسرف.

) و با ساده و محدود 9تابع مطلوبیت مصرف کننده و مسئله حداکثرسازي آن را مجدداً با توجه به (
  نویسم:ساختن مسئله به دو کاال می

)10(                                                      )()(:.
),(max

~
222

~
111

0
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qqpqqpytos
qqf

 



  

~با توجه به توضیحات ذکر شده مبنی بر عـدم مطلوبیـت مسـرف داریـم    
1

~
2 ,qq    وارد تـابع مطلوبیـت
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  شوند ولی در خط بودجه مصرف کننده وارد شده است. یعنی: نمی

)11(                                                                                                           0~
2

~
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q
f

q
f  

  نویسیم:) می10معادله الگرانژ را براي مسئله (

)12 (                                  )]()([),( ~
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~
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0
21 qqpqqpyqqfV     

  ) برابر است با:12شدن ( شرط مرتبه اول براي حداکثر
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  یا به عبارت دیگر شرط تعادل در مورد أکل همان شرط تعادل در حالت مصرف است یعنی:

)14(                                                                                                           
2

1

2

1

p
p

f
f





  

باشد زیرا خط بودجه به میزان ولی سطح مطلوبیت حاصل کمتر از سطح قبلی می
~
22

~
11 qpqp  :به چپ انتقال پیدا کرده یعنی  

)15(                                                           2211
~
22

~
11 )( qpqpqpqpy  

تفاوتی تغییر نکرده ولی به دلیل اینکه بخشی از درآمد به دلیل هاي بیبه عبارت دیگر شیب منحنی
هاي رود خط بودجه به سمت چپ انتقال یافته و به منحنیضایع شدن یا تباه شدن کاال از دست می

شود که مقدار مطلوبیت آنها کمتر است. به عبارت دیگر براي جبران این مماس می يا تفاوتیبی
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~کاهش باید مقدار هزینه مسرف 
22

~
11 qpqp   به مصرف کننده داده شود تا وي با همان الگوي

  تابع مطلوبیت: 291پذیر بودناسرافی سابق به حد مطلوبیت بدون اسراف برسد. یعنی به شرط جمع
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 )17(                                                                                                           ~yyy    

)18(                                  ~
22

~
1122112211 qpqpqpqpqqqp    

پس از لحاظ مطلوبیت کسب شده توسط مصرف کننده با توجه به اینکه أکل سبب ایجاد مطلوبیت 
در حالت متعارف در نظریه مصرف کننده، مصرف کننده بخشی از مطلوبیت خود را به شود  می

میزان درآمد از دست داده شده  دهد.دلیل مسرف یعنی تباه شدن منابع درآمدي خود از دست می
باید توسط کار بیشتر بدست آید تا رفاه وي را ثابت نگهدارد. لذا در این  ~yدر اثر اسراف یعنی 

) نشان داده 4کنیم. همانطور که در معادله (حالت رفتار وي را از لحاظ کار و فراغت بررسی می
را به  (V)شده مطلوبیت کارگر تابع دو متغیر درآمد و زمان فراغت وي است. حال معادله دوم 

  نویسیم:شکل زیر می

)19                (  

 

میزان تباه شدن منابع درآمدي وي بابت اسراف است که براي حفظ مطلوبیت مصرف با  ~yکه 
  باشد. پس خواهیم داشت: زمان کار براي کسب این درآمد می ~Wباید ایجاد شود. وجود مسرف 

 )20  (                          )](,[),( ~~ WWrWWTgrWWTgU    

توان دریافت که براي اینکه تعادل مصرف کننده در این حالت ) می20) با (6به سادگی از مقایسه (
به وقوع بپیوندد میزان

 
W~  ساعت باید به کار خود اضافه کند یا به عبارت دیگر از فراغت خود کم
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کند تا منابع درآمدي الزم براي مسرف را بدست آورد و نتیجتاً از مسرف هم مطلوبیتی نبرد. پس 
  م داشت:یصفر قرار داده، خواه يمساو ~Wو  *Wفوق را نسبت به  Uتابع  یاگر مشتقات جزئ

)21   (                                                                                                                  

                                                                                                    021  
 rgg

dW
dU  

  م:ینکحال هر دو معادله بدست آمده را با هم جمع 
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  ) است. به عبارت دیگر:7که همان شرط تعادل (

)23         (                                                                                      ~dW
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  ) را اینگونه نوشت که:23توان (می W=T-Lو با توجه به اینکه 
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  پس:
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dW~به عبارت دیگر به میزان 
dU أمین مصرف کننده از مطلوبیت ناشی از فراغت خود را براي ت

توان چنین ابراز داشت دهد. به عبارت ساده میدرآمد الزم براي ابتیاع کاالهاي مسرفی از دست می
ن یبرند خواهد شد. اها و مطلوبیتی که از فراغت میکه اسراف سبب از بین رفتن فراغت انسان

ه چون کدهد  یح مین موضوع را توضیست و ایننده نکت مصرف یناقض فرض عقالن يریگ جهینت

0~
2

~
1~  rgg

dW
dU
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از  یا تباهی یا دورریزي یا زبالگی، ناشیشود بخشی از منابع کاالیی دچار افساد اسراف سبب می
مصرف «، »دیحرص خر«ر ینظ یل عواملیت به دلینادرست تابع مطلوب یل غلط و فرم تابعکش

ا ی» ییمصرف گرا«ا ی» یمصرف عادت«ا ی، »یقیمصرف تشو«ا ی» یمصرف خودنمائ«ا ی، »يدیتقل
ند و اوقات کار کشتر یننده بکنها مصرف ید در عوض ایباشد عمالً با ین دست میاز ا يردموا

ن ارتضاء ید. و در اصل با ایرا ارضاء نما یمصرف يها دهین پدیفراغت خود را از دست بدهد تا ا
  شود. می یاالً مرتضیرد و فقط خیگ یصورت نم یلکأ

  اسراف و تقاضاي بازار

را در توابع تقاضاي افراد براي کاالها مشاهده  (y)توان نقش درآمد می) 3بوضوح از معادالت (
سبب انتقال تابع  yببینیم افزایش  (p)و قیمت  (q)در دستگاه مقدار  نمود. چنانچه تابع تقاضا را

شود. حال اگر مقدار درآمد را تقاضا به سمت راست و کاهش آن سبب انتقال آن به سمت چپ می
)() به دو قسمت درآمد الزم براي تأمین أکل19( همانند معادله اول y  و درآمد الزم براي تأمین

)(مسرف ~y شود که چنانچهتقسیم کنیم نتیجه آن می~y  مقدارش در اثر جلوگیري از اسراف
این موضوع نه تنها درباره رفتار  شود. میکم شود به همین میزان معادله تقاضا به سمت چپ کشیده 

فرد صحت دارد بلکه براي تقاضاي بازار نیز صادق است زیرا تقاضاي بازار از جمع افقی توابع 
در زیر نشان  Dijرا به شکل  jبراي کاالي  iآید. یعنی اگر تابع تقاضاي فرد تقاضاي افراد بدست می

  دهیم:

)26(                                                                                      ),,......,( 1 imijij yppDD   

mppکه  درآمـد مصـرف    yiو  iکاالي موجود در تـابع مطلوبیـت مصـرف کننـده      mقیمت  1,.....,
  باشد؛ تابع تقاضاي بازار برابر خواهد بود با:می iکننده 

)27(                                                                                   ),,........( 1
1

im

n

i
ijj yppDD 



  

تعداد مصرف کننده در بازار است. و با مالحظه  nکه 
ii yy توان عبارت فوق را به شکل زیر می ~,

  نوشت:
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)28(                                                                      


 
n

i
iimijj yyppDD

1

~
1 ),,......,(  

دهد که درآمد الزم براي تأمین مسرف تک تک مصرف کنندگان بعنوان یک رابطه فوق نشان می
دهد. براي  ر قرار مییجزء انتقال در تابع تقاضاي بازار وجود دارد و کامالً تقاضاي بازار را تحت تأث

~مثال اگر 
iy گان یعنی درآمد الزم براي تأمین مخارج مسرف صفر گردد به همه مصرف کنند

~میزان تابعی از همه 
iyیابد. هاي همه مصرف کنندگان در بازار، تقاضا به سمت چپ انتقال می

قیمت  انتقال تقاضا به سمت چپ در بازار به شرط ثابت بودن عرضه و سایر متغیرها به معنی کاهش
  در بازار خواهد بود.

  نظریه رفتار تولید کننده
- نشان می Qرا براي تولید محصول  (…,X1, X2)تابع تولید یک بنگاه نحوه ترکیب عوامل تولید 

  شود:از عوامل تولید نشان داده می fبه شکل تابع  qدهد. در حالت ساده تولید 

)29(                                                                                                            ),( 21 xxfq   

مقداري با مشتقات مرتبه اول و دوم پیوسته و براي مقادیر مثبت - این تابع یک تابع پیوسته تک
- نوان یک تابع دقیقاً شبه مقعر معمولی فرض میعوامل و محصول و افزاینده در دامنه مزبور و به ع

0شود. در مقادیر ثابت 
2x  از عامل تولید دوم میزان تولید متوسط و تولید نهائی هر عامل تولیدx1  به

د به یرات تولیو نسبت تغ 1د یل عامل تولکد به مقدار یل تولکترتیب برابر خواهد بود با نسبت 
) را مساوي صفر قرار دهیم نرخ جایگزینی فنی 29. اگر دیفرانسیل کلی تابع (1د یتولرات عامل ییتغ

(RTS) آید.بین عوامل براي تولید در سطح ثابت بدست می  

)30(                                                                                                 
2

1

1

2

f
f

dx
dxRTS   

  آید:رفتار بهینه تولیدکننده براي حداکثر کردن سود از حداکثر کردن تابع زیر بدست می
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)31(                                                                           bxrxrxxpf  221121 ),(  

 Cو هزینه  pq) بنگاه با حداکثر کردن تفاوت درآمد ناشی از فروش که در این تابع سود (
هزینه  bقیمت عوامل تولید متغیر و  r2 , r1قیمت فروش محصول و  pآید. که در آن بدست می

باشد. در این حالت شرط الزم از مساوي صفر قرار دادن مشتقات اول تابع عوامل تولید ثابت می
) 31ن شرط کافی براي حداکثر بودن (یتام يآید. و براست میفوق نسبت به عوامل تولید بد

د تغییر عالمت دهند. اگر معادالت بدست آمده در شرط یمینورهاي اصلی دترمینان هشین مربوطه با
  آید:حل کنیم توابع تقاضا براي عوامل تولید بدست می x2و  x1الزم را براي 

)32(                                                                                                      
),,(
),,(

2122

2111

prrx
prrx





  

مکان هندسی نقاطی که با ترکیب عوامل تولید در حداقل هزینه بتوان تولید نمود مسیر توسعه بنگاه 
مختصاتی از  نماید. به عبارت دیگر میزان حداکثر تولید در سطوح مختلف هزینهرا تعریف می

هاي عوامل تولید مسیر توسعه بنگاه بکارگیري عوامل تولید را خواهد داشت که مکان این ترکیب
اي انتخاب خواهد کرد که روي شود و بنگاه همواره ترکیب عوامل تولید خود را به گونهنامیده می

  کنیم:این مسیر قرار گیرد. این مسیر را به شکل تابع زیر تعریف می

)33(                                                                                                              0),( 21 xxg  

آید.  بدست می Cتابع هزینه بنگاه از حل همزمان تابع تولید و خط هزینه و مسیر توسعه بنگاه براي 
  کنیم:حل می Cر را براي به عبارت دیگر سه تابع زی

)34(                                                                                                   
),(0

),(

11

2211

21

xxg
bxrxrc

xxfq





  

  شود:ده مییآید که تابع هزینه نامرابطه زیر بدست می

)35(                                                                                                    brrqc  ),,( 21  
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نماید که تابع عرضه محصول بنگاه در یک بازار رقابت کامل عرضه آن مقدار کاال را مشخص می
آید. و شرط حداکثر کردن سود با تساوي قیمت و از شرط الزم حداکثر کردن سود بدست می

در بازار رقابت کامل براي  (S)هزینه نهایی بدست خواهد آمد. به عبارت دیگر تابع عرضه بنگاه 
  مقادیري از قیمت که باالتر از حداقل هزینه متغیر متوسط باشد خواهد بود.

  اسراف و رفتار تولید کننده

باشد ولی مصادیق ز و شناخته شده در رفتار مصرف کننده میعلیرغم اینکه اسراف یک پدیده بار
-هاي مختلف خط تولید میقابل توجهی در رفتار تولیدکننده دارد. معموالً در فرآیند تولید به دلیل

اي یا کاالي تولیدي شود یا محصول را با بهاي تمام تواند مولد ضایعات یا افساد مواد اولیه یا واسطه
نماید؛ یعنی منابع نیروي انسانی یا سایر عوامل تولید را بیش از حد لزوم بکار گیرد  شده باالتر تولید

شوند. به عبارت دیگر از یک که همه این موارد در زمره مصادیق اسراف در بخش تولید تلقی می
هاي فرآیند تولید باید میزان معلومی محصول تولید مقدار مشخص عوامل تولید بر اساس مشخصه

این میزان برابر با حداکثر ظرفیت تولیدي خط است و اگر از این رقم کمتر تولید شود شود که 
تر از آنچه که باید شود و یا اگر کیفیت محصول پائینعمالً اسراف در عوامل تولید محسوب می

تولید شود باشد نیز اسراف در بکارگیري عوامل تولید رخ داده است و اگر در قدم بعدي محصول 
عدم رعایت نکات الزم براي حفظ و نگهداري دچار فساد یا زائل شدن خواص اصلی آن  به دلیل

گردد باز اسراف واقع شده است. به عبارتی بخش عمده اسراف در تولید به استفاده ناکارا از عوامل 
  نمائیم.شود که این موضوع را از این لحاظ بررسی میتولید منتج می

بـا  ( 292کـل  يور از لحاظ مختلف بررسی نمائیم. موارد اسراف در بهـره توانیم اسراف در تولید را می
عوامل تولید ثابت مقدار تولید کمتر از مقدار تولیـدي باشـد کـه در شـرایط حـداکثر بـازدهی قابـل        

ترکیب عوامل تولید بـه صـورت بهینـه در    ( 293اسراف در ترکیب نابهینه عوامل تولید)، حصول است
تـر از  هـاي معیـوب یـا پـائین    درصد فـرآورده ( 294ضایعات در تولید)، .فرآیند تولید بکارگرفته نشود

ح انبارداري، نگهـداري،  یعدم وجود فرآیندهاي صح( ساد محصول) و فاستاندارد موردنظر در تولید

                                                                                                                                                                                        
292 Total productivity 
293 Allocative inefficiency 
294 Technological inefficiency 
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  باشند: قابل طرح می) و یا توزیع محصول. يبند بسته

  کل يور اسراف در بهره

کل به معناي این  يور ش بهرهیکل است. افزا يور بهرهیکی از مصادیق اسراف در تولید اسراف در 
اگر تابع تولید را به  است که از مقادیر ثابت عوامل تولید بتوان محصول بیشتري را احصاء نمود.

  شکل زیر در نظر بگیریم:

)36(                                                                                                          ),( 21 xxAfq    

) خواهد بود. حال دو 29باشد تابع تولید به حالت معادله ( A=1کل است اگر  يور مبین بهره Aکه 
کنیم. یکی تولید پربازده در حالت بهترین نحو استفاده از منابع و وضعیت را با یکدیگر مقایسه می
گیرد. مسلماً در دو که بهترین نحو استفاده از منابع صورت نمی دیگري تولید کم بازده در حالتی

شود. براي بیان این حالت  از گی تولید استفاده میحالت استفاده از عوامل تولید در چارچوب بهینه
  کنیم:رابطه زیر استفاده می

)37(                                                                                                ~AAA   

مرتبط با آن مقدار از تولید  ~Aشود و کل است که در عمل تولید می يور آن مضرب از بهره A٭
گردد. این بخش عمالً تولیدي از براي آن احصاء نمی يور است که به دلیل عدم رعایت نکات بهره

نمائیم. نامگذاري می» کل يور اسراف در بهره«گردد را بعنوان ء نمیاز تولید که به این دلیل احصا
  ) خواهیم داشت:36) در (37با جایگزینی (

)38(                                                                            ),(),( 21
~

21 xxfAxxfAq    

)(در جمله سمت راست تولید احصاء شده q و تولید احصاء نشده)( ~q  به دلیل اسراف در
  باشد. به عبارت دیگر: کل می يور بهره

)39(                                                                                                                ~qqq    
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)(کل يور اسراف در بهره ~q  به معنی بکارگیري منابع یا عوامل تولید مازاد براي تولید محصول
توان بدین  ا تباه شده را مییباشد. به عبارت دیگر میزان مواد اولیه مازاد به هرز رفته  موردنیاز می

  :حل کنیم C يشکل محاسبه نمود. اگر معادله زیر را برا

)40(                                                                           
bxrxrC

xxg
xxfAxxfAq
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21
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21
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  خواهیم داشت:

)41(                                                                       brrqrrqC   ),,(),,( 21
~

21   

براي تولید احصاء شده و هزینه اسرافی براي تولید احصاء نشده یعنی هزینه از دو بخش هزینه 
توانیم میزان تقاضا براي عوامل تولید تشکیل شده است. از سوي دیگر با استفاده از روابط فوق می

  را نیز بدست آوریم. یعنی:

)42(                                                                                                             
~
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~
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  ) خواهیم داشت:32به عبارت دیگر بر اساس روابط (

)43(                                                                             
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~مقادیر 
1  و~

2  تقاضاهاي اسرافی براي عوامل تولیدي است که اگر بازدهی کل تولید در
 يور گشت ولی چون اسراف در بهرهگرفت مقادیر آنها صفر میحداکثر قرار می يور وضعیت بهره

~کل وجود دارد رقم آنها در روابط فوق به صورت اعداد مثبتی نمایانگر است. این ارقام مثبت 
1 

~و 
2 ابند و انتقال تابع یشود تا توابع تقاضا براي عوامل تولید به سمت راست انتقال عمالً سبب می

تر شدن قیمت عوامل تقاضاي عوامل به سمت راست باعث بکارگیري بیشتر عوامل تولید و گران
  تولید گردد.تولید خواهد شد، بدون اینکه محصول بیشتري 
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  اسراف در ترکیب نابهینه عوامل تولید

یکی دیگر از موارد اسراف در مبحث تولید استفاده نابهینه از عوامل تولید است. در ترکیب عوامل 
دهد. یکی ناحیه غیرمنطقی تولید، نظریه اقتصاد خرد امکان تولید را در دو ناحیه کلی مدنظر قرار می

ازدهی نهایی حداقل یکی از عوامل تولید منفی است. مسلماً در این تولید است که در این ناحیه ب
ناحیه اسراف عوامل تولید بسیار زیاد است. منفی بودن بازدهی عامل تولید به معنی بکارگیري عامل 

باشد که سبب شده بکارگیري واحدهاي نهایی از آن عامل میزان تولید تولید مربوطه بیش از حد می
یابد بلکه اگر در زمینی بیش از اندازه بذر پاشیده شود تولید نه تنها افزایش نمی را کاهش دهد. مثالً
کند. ناحیۀ دوم، ناحیه منطقی تولید است در این ناحیه اسراف کمتر از ناحیه قبلی کاهش نیز پیدا می

نباشد. در تواند در حداکثر قابل احصاء باشد ولی به دلیل عدم استفاده بهینه از منابع، محصول میمی
ناحیه منطقی تولید بازدهی نهایی عوامل تولید مثبت است ولی ترکیب بکارگیري عوامل صحیح 
نیست. چنانچه ترکیب عوامل تولید را بهینه نمائیم این نقیصه رفع خواهد شد و اسراف از بین خواهد 

  رفت.

کردن تابع الگرانژ زیر از لحاظ ریاضی رفتار حداکثر تولید با توجه به محدودیت هزینه از حداکثر 
  بدست خواهد آمد:

)44(                                                             )(),( 2211
0

21 bxrxrCxxfV    

  مساوي صفر خواهیم داشت:  µ, x2, x1با قرار دادن مشتقات تابع فوق نسبت به 

)45(                                                                                                         RTS
r
r

f
f


2

1

2

1  

باشد. این نقطه به معنی محل به عبارت دیگر نرخ جایگزینی فنی برابر نسبت قیمت عوامل تولید می
باشد که منحنی اخیر حداکثر محصول را با می 295نحنی محصول یکسانیبا م 0Cتماس خط هزینه 

کند. مسلماً هر ترکیب دیگري به غیر از این ترکیب عوامل تولید توجه به محدودیت هزینه تولید می
~) نشان داده شد به میزان 43) و (42سبب اسراف در عامل تولید است و همانگونه که در (

1
~
2 , xx 

                                                                                                                                                                                        
295 Isoquant 
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  تقاضا براي عوامل تولید را افزایش داده بدون اینکه محصولی از بابت آن ایجاد نماید.

  ضایعات تولید

آید که تنوع این دالیل بسیار زیاد است و از ضایعات تولید معموالً به دالئل مختلف بوجود می
مسائل را شامل  اهمال کارگر تا نامرغوب بودن مواداولیه تا ایرادات در ماشین آالت تولید یا دیگر

شود که این موارد در خطوط تولید صنعتی و سنتی و بسته به نوع تولید کاال یا حتی خدمت و می
فعالیت موردنظر متفاوت است ولی همه آنها را اینجا تحت عنوان ضایعات تولید به عنوان بخشی از 

حجم زیاد آن معموالً م. ضایعات تولید به دلیل یده یتولید که کیفیت موردنظر را ندارد قرار م
هاي متفاوتی خریداري هاي خاصی نیز دارند و معموالً بنگاههاي دیگر آنها را براي استفادهاستفاده

اند. لذا کنند ولی به هرحال به دلیل اینکه مرغوبیت کافی ندارند سبب نقصان بازدهی بنگاه شدهمی
انیم همان آثار نشان داده شده براي کاهش توبراي اینکه از اطاله و تکرار کالم خودداري نمائیم می

در بازدهی کل را به این مبحث نیز تعمیم دهیم. به عبارت دیگر نتیجه گیري نمائیم که افزایش 
ضایعات به معناي کاهش در بازدهی کل تولید بوده و این کاهش همان اثرات مشابه را دارد. پس 

ولید بیشتر شده بدون اینکه محصول افزایش هرچه ضایعات در تولید افزون گردد تقاضاي عوامل ت
  یابد.

  فساد محصول

اي در تعاقب فعالیت تولیدي بنگاه است ولی چون محصول تا تحویل به فساد محصول پدیده
شود لذا این مبحث را جزو موارد اسراف در مبحث هاي تولیدکننده محسوب میخریدار از دارایی
ر حمل و نقل و ینظ يبعد يسهایاز سرو یتواند ناش یم یارائکن ناینمائیم. هرچند اتولید قلمداد می

ن نوع یتواند از ا یم يدیات و فروش در بنگاه تولیت عملیریمد يسهل انگار یع باشد ولیتوز
ع یشود تا به چرخۀ توزند. محصول همیشه پس از تولید در انبار یا محلی دپو میک يریعارضه جلوگ

تواند سبب فساد محصول گردد. این مورد نه تنها دپوي محصول میتاَ مصرف انتقال یابد. یو نها
براي کاالهاي فاسدشدنی صادق است بلکه مصادیقی در کاالهاي غیرفاسدشدنی نیز دارد. مثالً 
زنگ زدگی و خوردگی به دلیل رطوبت یا اسیدیته آب و هوا حتی آهن آالت را نیز مورد هجوم 

کشاند. مسلماً فساد محصول به معناي ظاهري آن از دست دادن دهد و آنها را به فساد میقرار می
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کاال است و به معناي تولیدي آن از دست دادن منابع تولید اعم از انواع عوامل تولید بکار گرفته 
توان عیناً استدالالت مربوط باشد. بر این اساس در این مبحث نیز میشده در تولید آن محصول می

) تعمیم داد که فساد محصول سبب بکارگیري بخشی از منابع 43) و (42( به اسراف را در معادالت
  گردد که عمالً سبب بازدهی نخواهند شد.عوامل تولید می

  اثر اقتصادي اسراف
رات مثبت قابل یبشر تأث یتواند در روش زندگ یه مککند  شاره میا یاقتصاد اخالق به مباحث مهم

منابع برخالف اصل  ناسراف به معنی تباه کردیل ذکر شد  ِهمانطور که به تفصداشته باشد.  یتوجه
به حداکثر افراد تمایل  یکالسکاقتصاد نئوبراساس  .باشدمیدر اقتصاد بردن حداکثر از منابع  بهره

، ولی در عمل مطلوبیت ناشی دارند د در کار و فراغتخو يها نمودن مصرف با توجه به ارجحیت
در تعادل بازارها در مجموع اثر اسراف در جامعه  چربد.فراغت میاز مصرف بر مطلوبیت ناشی از 

  منجر به موارد زیر خواهد شد: در اقتصاد

 ت.یش مطلوبیگردد بدون افزا یمصرف م يشتریب ياالک •
  ابد.ی یش میمت آن افزایشتر و قیاال بک يتقاضا •
  متر خواهد شد.ک یانسان يرویفراغت ن •
  شود. مید یتول يمترک ياالک •
  شود. میار گرفته کب يشتریب یانسان يروین •
  گردد. ید میصرف تول يشترید بیعوامل تول •
  رود. یمت آنها باالتر میشتر و قید بیعوامل تول يتقاضا •
  شود. میم ک یارائک •
  شود. میمتر کرفاه جامعه  •

اطالعات و ارتباطات  يبه اقتصاد دانش محور با تحوالت عمده فناور یگذر از رفتار اقتصاد سنت
در مجموعه  يا رات چند جانبهیاطالعات و ارتباطات تاث يع فناوریهمراه است. توسعه و رشد سر

ر ییتغ ياقتصاد يو رفتارها یمصرف يبوجود خواهد آورد و همراه با آن الگوها ياقتصاد يرفتارها
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و باالبردن  یارائکد یتشده با کفوق با مالحظات با اقتصاد دانش محور  يلهایابند. تحلی یل مکش
نظر قرار درا م ياقتصاد يو رفتارها یمصرف يمختلف الگوها يایات از زوایل عملیراندومان و تسه

  .گردد یل میمکدهد ت یم





  
  
  

  مششفصل 
  
  

در اقتصاد و توسعه پایدار تبذیر 
  اخالق





  مقدمه 
اجتماعی که بشر امروز سرفصل سیاستهاي راهبردي خود قرار داده از - بسیاري از مباحث اقتصادي

قواعد تشریعی و توضیحی و  يها را در البال هزاران سال پیش مطرح بوده و حکماء الهی این آموزه
توان به مبحث توسعه پایدار اشاره کرد که از  اند. منجمله از این مباحث می اي خود فرموده توصیه

المللی از اواخر قرن گذشته است. این مبحث هرچند به شکل  مسائل مطروحه بشر در مجامع بین
مباحث اقتصاد اخالق قرار ستم مطرح شده است ولی مفاهیم آن در ینظري و مدرن آن در قرن ب

متر به این مفاهیم کالسیک توجه شده است. منجمله از این مباحث تبذیر است به معنی کگیرد و  می
زیاده روي در مصرف. این مفهوم از لحاظ کلی منطبق با مصرف گرایی و اقتصاد مصرفی در سطح 

کشاند  خاصی را به ذهن می المللی و اقتصاد جهانی مفاهیم ملی است ولی کاربرد آن در سطح بین
 یوانات عقل داشتند بهتر زندگیمیتوان آنرا بوضوح لمس نمود: اگر ح 296اند که در مثالی که فرموده

ند و همانند ک یم یوارد بدن شد زندگ یه وقتکزنند  یروب را میکن ارتباط مثال میردند و در اک یم
 یخورد و زندگ یاوست م ين برایمرة زکه مانند کم از بدن ما ینک یم ین زندگیه در زمکما 

هاي ثابت شده در پزشکی  ند. همزیستی بسیاري از باکتریها با انسان در بدن انسان از پدیدهک یم
ند. ک یم یخورد و انسان هم همراه با او زندگ یش را میند و او غذاک یاست. اول بدن او را تحمل م

دستگاه گوارش عامل تخمیر و هضم غذا و عمل بدین صورت که براي مثال بسیاري از باکتریهاي 
روب آنقدر افراط یکم مکم ک یات انسان بسته به وجود آنهاست. ولیه حکگوارشند و سالمت بل

روبها هم مثل یکن میرد. رفتار ایم یرد و خود او هم میم یه بدن مکخورد  ین بدن میند و از اک یم
خود را  یه زندگکم ینک يارکد یم نبایه عقل دارکوان عقل ندارد، ما یم حییگو یرفتار ماست. ما م

د ینکد و اسراف میاشامید و بیاند: بخور فرموده یین موارد دستورالعملهایم. بزرگان در همه اینکتباه 
ع یضا یه نعمات الهکند ک یآنقدر مصرف م یعنیاران را دوست ندارد. ... که خداوند اسرافک

  د ... ینکن جهت فرمودند اسراف نیا بهشود  میع یو عمر خودش هم ضاشود  می

مشابه این تمثیل، استفاده مبذّرانه بشر از زمین است. مصرف بیش از اندازه از زمین عمالً سبب 
گیرند. این تمثیل  گردد و الجرم ساکنان آن نیز در معرض تلف شدن قرار می نابودي زمین می

                                                                                                                                                                                        
  .25/1/1387سخنرانی حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در تاریخ  296

http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-01-25-sobhe-eshanbeh-aghl.mp3 

http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-01-25-sobhe-eshanbeh-aghl.mp3
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نظریات مطرح شده در اواخر قرن  گیرد در اخالقی که در حیطۀ مباحث اقتصاد اخالق جاي می
گذشته تحت عنوان توسعه پایدار مد نظر اقتصاددانان و کارشناسان محیط زیست و مسائل اجتماعی 

و  299»اقتصاد سبز« 298»اقتصاد اکولوژیک« 297»ضد مصرف«قرار گرفت. نهضتهایی نظیر 
  اند. هاي اخیر نیز در این راستا بوده در دهه 300»فریگانیسم«

بشر حاضر تحت عنوان توسعه پایدار مد نظر مجدداً مباحث اقتصاد اخالق از  فه مصرفتبذیر یا اضا
که با افزایش سرانه مصرف اثرات وارده بر محیط زیست شود  میداده . در مجموع نشان داردقرار 

به تبذیر . یابد کاهش میسیاره زمین یابد و به عبارت دیگر ظرفیت پذیرش محیط زیست  افزایش می
را  آنتوان  نه تنها مذموم بلکه میرا دارد و حقوق دیگران  تجاوز بهنوعی در شرایط جهانی مفهوم 

وارد کرد. زیرا مبذر نیز در حیطۀ تعریف جرم المللی  با تدوین مقررات مربوطه در سطح ملی و بین
   .نماید و منافع دیگران را دچار مخاطره می گاهزیست ،براي نفع خود

 ومین شود أنیازهاي بشر حاضر تکه اي  منابع به گونهاز الگویی براي استفاده  بعنوان رتوسعه پایدا
که منطبق با مذموم بودن تبذیر در اقتصاد اخالق شود  میمطرح  هاي بعد دچار مضیقه نشوند نسل
 -سیاسیهاي  و حوزهپایداري محیط زیست، اقتصاد، هاي  توجه به زمینه رغم این مفهوم علی .است

را هاي روشنفکري، احساسی، اخالقی و روحی  حیات در زمینه هاي شیوهو تنوع فرهنگی  ،ماعیاجت
اي نیز به مبحث تبذیر در تولید  اشارهمحصوالت تولید زنجیره با توجه به  دهد. نیز مد نظر قرار می

یندهاي صنعتی را آفرتبدیل در مبحث اکولوژي صنعتی مطرح است. اکولوژي صنعتی که شود  می
امل تولید ومنابع مجدداً بعنوان عکه ضایعات بشکل  کند توصیه میاز خطی به سیستمهایی حلقوي 

از مباحث مرتبط با  زنی تر تولید پاكو فناوري پاك و قوانین مرتبط با آن  .یند تولید شوندآوارد فر
  .هستندتبذیر در تولید 

  داریوسعۀ پات
بشر و همزمان حفظ  يازهایاستفاده و مصرف منابع جهت حصول ن يااست بر ییدار الگویتوسعه پا

                                                                                                                                                                                        
297 Anticonsumption  
298 Ecological economics 
299 Green economics 
300 Freeganism  
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نده یه در آکباشند بل ءبشر نه تنها در زمان حاضر قابل احصا يازهایه نک يا به گونه یعیط طبیمح
 يها ه نسلکن شود یمأبشر حاضر ت يازهاین يا به گونه یعنی. 301ن نمودیمأز بتوان آنها را تین ینامتنه

  نشوند.قه یبعد دچار مض

د یدار و تولیه مصرف پاکشود  میمطرح  یمختلف يها نهیدار در زمیمباحث توسعه پا یلکبطور
االها و خدمات در کدار استفاده از ید و مصرف پایتول 302ن مباحث آنهاست.یتر دار از عمدهیپا

و مواد  یعیه استفاده از منابع طبک یاست و مادام یت زندگیفکیو بهبود  یاساس يازهایجهت ن
ز یرا ن يبعد يها اجات نسلیند احتک یها را در طول عمر حداقل م ندهیعات و آالید ضایو تول یسم

، دولت، جوامع و خانوارها را دربر ياقتصاد يتهایدار فعالید و مصرف پایتول 303اندازد.یبه مخاطره ن
عات، یضا يداقل ساز، حیعیمنابع طب يریارگکارا و بکد یرا در تول یطیمح يها تیفکیرد تا یگ یم

دار در سمت عرضه معادله ید پاید تولکیتا 304محصوالت و خدمات مد نظر قرار دهند. ينه سازیو به
، صنعت، ي، انرژيشاورزکر یاقتصاد نظ یاصل يبخشها یستیط زیرد محکقرار دارد و بر بهبود عمل

ه کنیا یو بر چگونگدار اشاره به سمت تقاضا دارد ید دارد. مصرف پاکیسم و حمل و نقل تایتور
 یرا بهبود دهند. به عبارت یت زندگیفکیرا پاسخگو باشند و  یاجات اصلید احتیاالها و خدمات باک

ت یه بار بر ظرفکل شوند یتحو يا ، استراحت و تالش به گونهكو بهداشت، سرپناه، پوشا كخورا
ت مصرف نسل یفکیبهبود  یدار به معنیه مصرف پاک یدر حال 305اهش دهند.کن را یحمل زم

مصرف با توجه به حفظ  يساز نهیازمند بهیاز مصرف ن ین مفهومیاست. چن یآت يها حاضر و نسل
  306باشد. یست در طول زمان میط زیت منابع و محیفکیخدمات و 

                                                                                                                                                                                        
  ر اخذ شده است: یف از گزارش زین تعریا 301

Report of the world commission on environment and development, United Nations General Assembly 
Resolution 42/187, 11 December 1987, retrieved: 2007-04-12.  
"Meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their 
own needs". 
302 http://www.iisd.org/susprod/principles.htm  
303 Symposium: Sustainable Consumption. Oslo, Norway; 19-20 January 1994. 
304 Edwin G. Falkman, Waste Management International. Sustainable Production and Consumption: A 
Business Perspective. WBCSD, n.d. 
305 Nick Robins, Sarah Roberts, Changing Consumption and Production Patterns: Unlocking Trade 
Opportunities. International Institute for Environment and Development and UN Department of Policy 
Coordination and Sustainable Development, 1997. 
306 Emil Salim, The challenge of sustainable consumption as seen from the South. In Symposium: 
Sustainable Consumption. Oslo, Norway; 19-20 January 1994. 

http://www.iisd.org/susprod/principles.htm
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 -توسعه پایدار از سه بخش عمده، پایداري محیط زیست، پایداري اقتصادي، پایداري سیاسی
تصمیمات اتخاذ شده در سازمان  ازتوسعه پایدار به ابعاد اخیر  گردد. تعمیم اجتماعی تشکیل می

مفهوم توسعه پایدار را نیز به  308اعالمیه تنوع فرهنگی 307باشد. می 2005بهداشت جهانی در سال 
همانطور که تنوع زیستی براي طبیعت الزم «است که: آمده کشاند. در این اعالمیه  حیطه فرهنگ می

 تصریح. این اعالمیه در تکمیل تعریف توسعه پایدار »بشریت نیز الزم استاست تنوع فرهنگی براي 
تر در  از بنیانهاي توسعه تنها رشد اقتصادي نیست بلکه شیوه حصول حیاتی رضایتبخش« :کند می

   .»باشد هاي روشنفکري، احساسی، اخالقی و روحی می زمینه

 یات زندگجهع یتوسعه جم یچگونگه کداند  یم يندیرا فرآ يداریپا 309تر هاسنا یبطور عموم
 یلکبطور  310»توسعه سبز«مفهوم  دهد. ید را مد نظر قرار منگذار یه بر معاش او اثر مکرا  یانسان

، يست را بر مالحظات اقتصادیط زیمح يداریدار است. موافقان توسعه سبز پایمتفاوت از توسعه پا
به هدف  يرگه نیسو یکدار یسعه پادگاه تویه از لحاظ دکدهند  یح میترج یو فرهنگ یاجتماع

اتب کرغم نظرات میباشد. به هر حال عل ین میاره زمیبشر در س یات آتیدار در طول حیتوسعه پا
 313»يست محوریز«و  312»يانسان محور«ژه در ارتباط با یدار به وینسبت به توسعه پا 311مختلف

   :دهد یدار مد نظر قرار میتوسعه پا ۀطیح ير را برایز يها نهیزم 314دار سازمان مللیبخش توسعه پا
  يشاورزک
   يجو 

   یستیتنوع ز
  ينولوژکوتیب

  يت سازیظرف
  یمیتحوالت اقل

  ست یز طیمح يتواناسازدر  یالملل نیب يارکهم
  يادهبات نیترت
  نیت زمیریمد
  یاصل ياههوگر

  وههاک
  یدار ملیتوسعه پا يهایاستراتژ

                                                                                                                                                                                        
307 Word summit outcome document, World Health Organization, 1 September 2005.  
308 The Universal Declaration on Cultural Diversity, UNESCO, 2001. 
309 Hasna, A.M., 2007, Dimensions of sustainability, Journal of Engineering for Sustainable 
Development: Energy Environment and Health 2 (1):47-57 retrieved on 2008-04-20. 
310 Green development.  
311 Center for Sustainable Global Enterprise, Cornell University. 
 Erb Institute for Global Enterprise, University of Michigan.   
312 Anthropocentrism 
313 Ecocentrism 
314 United Nations division for Sustainable Development. Documents: Sustainable Development 
Issues. Retrieved 2007-05-12.  
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  د و مصرفیتول يالگوها
  یسالکشو خ ییصحرازدا

  ایت بالیریاهش و مدک
  یآموزش و آگاه

  يانرژ
  هیمال

  يجنگلدار
  كآب پا

  بهداشت
  ینزاع انسان

  ها نماگر
  صنعت 

  ت کو مشار يریم گیاطالعات تصم
  پارچهیکمات یتصم

  ن المللیحقوق ب

  انوسهایاها و اقیدر
  فقر 

  فاضالب
  علم

  اطفال یر ناگهانیسندروم مرگ و م
  داریسم پایتور

  ينولوژکت
  یسم ییایمیمواد ش

  ستیط زیتجارت و مح
  حمل و نقل

  كخطرنا يها زباله
  ویتکوایراد يها زباله
  جامد  يها زباله
  آب 

ن یتحت عناو يداریش پایپا يرا برا ییارهایردند تا معکمختلف تالش  يدر دهه گذشته سازمانها
دار یتوسعه پام یه مفاهکن باورند یبر ا ياریند. بسیمطرح نما يداریپا يها و شاخصها  یکرمت

در  یزندگ کدار را برگرداندن بشر به سبیاصول توسعه پا ياجرا یمخالف رشد است و حت
  315انند.د یقبل م يها دوران

  رشیپذت یظرف

ت یا ظرفیت برد یا ظرفیت حمل یدار مطرح است ظرفیه در ارتباط با توسعه پاک یاز مسائل یکی
 یکت از یت قابل حمایزان جمعیبرابر با مستم یوسکا یک رشیپذت یظرف باشد. یم 316نیرش زمیپذ

                                                                                                                                                                                        
  نگاه کنید به: 315

Temple (1992) What is sustainable development? 
316 Carrying capacity 
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د، ین،آب، نور خورشکر، غذا، مسیستم مورد نظر از لحاظ مختلف نظیوسکسم در چارچوب ایارگان
ز به یره نیالب، بهداشت و غضر فاینظ يگرید يرهایمتغ یت انسانیجمع يازهاست. برایر نیهوا، و سا

 اهش وکابد غالباً نرخ تولد ی یش میافزاستم یوسکا یکت یجمع یچگال یوقت شود. میآن اضافه 
ه کنام دارد  »یعیرشد طب«ن دو نرخ یابد. تفاوت ای یش میسم مربوطه افزایارگان رینرخ مرگ و م

ند. باالتر از کت یستم مورد نظر حمایوسکت ایجمع يرا برا یعین رشد طبید ایبا رشیپذت یظرف
 317ابد.ی یش میت افزایتر از آن جمع نییابد و پای یاهش مکستم یوسکت ایجمع ،رشیت پذیظرف

ن از کت ساین است جمعکمم یعنیاست.  یه غالباً موقتکن است مشاهده شود کز ممین ییاستثناها
 یست و بعد از مدتیدار نیونت پاکن سیا یرش باشد ولیت پذیش از ظرفیب یاتیگونه حنوع  یک

 یکن ینکم رشد سایتنظ يرا برا یار منظمیقاعده بس یکده ین پدیا شود. میت یاهش جمعکدچار 
الزاماً  ه نه تنهاکگردد  یمسائل جادیتواند سبب ا ینوع م یکش یه افزاکند ک یجاد میستم ایوسکا

  ر دهد.ییز تغیگر انواع را نیت دیه تعادل در جمعکاهش بلکت همان نوع را یجمع

ط منابع یدر شراه چگونه کدهد  ینشان م 318ولترا-اکمعادله معروف لوت یخاص يها گونه يبرا
را یتر است ز دهیچیار پیست بسیط زیشوند. رابطه انسان و مح یم ین دچار قحطکت سایمحدود جمع

اب یمکل منابع موجود در اطراف خود نموده و از منابع فراوان منابع کر شییانسان معموالً اقدام به تغ
ر یمرگ و م اردمو یعلم يها وهیگر با شیت است استحصال و از طرف دیاهش جمعکه عامل کرا 
ل کرش را به شیت پذیظرف  IPATن موضوع معادله ساده یرغم اید. به هر حال علینما یمتر مکز ینرا 
  رده است: کان یر بیز

   I = P . A . T  
I  از مصرف  یست ناشیط زیاثرات وارده بر مح  
 P  تعداد نفوس  

A  اثر مصرف سرانه  
T ينولوژکعامل ت  

                                                                                                                                                                                        
  د به:ینکنگاه  317

Sayre, N.F.2008, The genesis history, and limits of carrying capacity, Annals of the Association of 
American geographers 98 (1), pp.120-134. 
318 Lotka-Volterra 
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ش سرانه یه با افزاکدهد  یدر مجموع نشان م یرا داراست ول يادیز يقوفروض ن معادله هر چند یا
ط یرش محیت پذیگر ظرفیابد و به عبارت دی یش میست افزایط زیمصرف اثرات وارده بر مح

ت شناسان از زمان یو جمع یم اجتماعوعل ياز علما ياریدهد. هر چند بس یاهش مکست را یز
مطرح  يا نندهکرا بصورت نگران رش یپذت یت و بحران ظرفیتا به حال رشد جمع 319مالتوس

 ینیب شیپ 21قرن  يبرا یم جهانیخطر عظ یکن موضوع را به عنوان یا 320رم لوپک یحت .ردندک
تواند  یم ينولوژکر و بهبود تییه انسان با تغکگر از دانشمندان معتقدند ید ياریبس یول 321نمود
 اتیتوان به نظر یمنجمله م .ش دهدین را افزایرش زمیت پذیغذا و ظرفد یط بهبود تولیشرا

معروف است.  323»قیند تطبیفرا«ه تحت عنوان کرد کاشاره  322استر بوزرآب کیاقتصاددان دانمار
 دایدد بر ازکیه تاکمنطبق است رم (ص) کامبر ایث منقول از پیحدبا  ییق از لحاظ عقالیند تطبیآفر
رسول ه تنگ نظرانه است که مالتوس یبر خالف نظر یعنی 324نسل بشر دارد. ریثکح و تناسل و تکتنا

ه کند بلیب ینم یت انسانیش جمعیافزا يبرا یق، نه تنها مانعیند تطبیآل فریبه همان دل (ص) یگرام
 ئلاگر داده و مسیدیکرا عقول متولد شده خود دست به دست یز .ز داردیت نیش جمعید بر افزاکیتا

دا یه توان پکشود  میز متولد یعقل ن یکرا با هر تولد یز .ردکا حل خواهند خود رالت کو مش
 ینف ین موضوع نافین وجود ایبا ا یگران را دارد. ولیخود و هم د یزندگ يردن راه حل براک

ر یط تبذیه در شراکافت یتوان در یم  IPATاز معادله یست. به راحتیر در اقتصاد اخالق نیتبذ
ر ی) با تبذAرا اثر مصرف سرانه (یزشود  مید ی) تشدIاز مصرف ( یست ناشیط زیاثرات وارده بر مح

 يستایاط یگر در شرایند. به عبارت دک یم مکن را یرش زمیت پذیجتاً ظرفینت و گردد ید میتشد
د، ننکر نیی) تغT( ينولوژک) و عامل تPتعداد نفوس ( یعنی 325رها ثابت باشندیه تمام متغک یقیتطب
) Iاز مصرف ( یست ناشیط زیرده بر محا) به صورت متناسب اثرات وAمصرف سرانه (ش اثر یافزا
  ند. ک یاد میرا ز

                                                                                                                                                                                        
319 Thomas Malthus (1798). An essay on the principle of population.  
320 The Club of Rome, Limits to growth (1972). 
321 Paul R. Ehrlich (1968). Population bomb.  
322 Ester Boserup (1965), The conditions of agricultural growth, Allen Unwin. Revised and reprinted 
in population and technology, Blackwell 1980.  
323 Adaptation process.  

  يوم القيامة ولو gلسقطتناكحوا تناسلوا تكثروا فإين أgهي بكم األمم  324
325 Ceteris Paribus 



  اقتصاد اخالق در اسالم یعرفان یمبان    190

  در قرآن تبذیر
لمه اسراف و قابلیت تعمیم مفهوم اسراف به کلیه اعمال و رفتار انسان، تبذیر کت یعلی رغم جامع

: تبذیر به 326نویسد میحالت خاص و بیشتر مفهوم اقتصادي دارد. در تعریف تبذیر راغب اصفهانی 
دن بذر است و براي هر کسی که مالش را ضایع کند به کار یمعناي پراکنده کردن و اصل آن پاش

کند و ریشه آن پاشیدن بذر  رود. طبرسی تبذیر را پراکنده کردن مال از روي اسراف معنی می می
اگر به گونه اصالح باشد است با این فرق که تبذیر پراکندن همراه با فاسد و ضایع کردن است ولی 

مانده  ن و راهکیشاوند و مسیحقّ خو«د: یفرما یر میدر سورة اسراء خداوند دربارة تبذ 327تبذیر نیست.
طان نسبت به پروردگارش ناسپاس ین برادرند و شیاطیاران با شک ن. اسرافکم ریتبذچ ین و هکرا ادا
 329اند: مقامات العباده فرموده یالسعاده فان یر بیه در تفسین آیر در شرح همیر تبذیدر تفس 328»بود.

ْر تـَْبِذيراً «
باشد و  یش از حقّش میا بخشش به مستحق بیرمستحق یر بخشش به غیمقصود از تبذ َوال تـَُبذِّ

ق یه دادن بر غکر ین امر شده، از تبذیاگر در پرداخت حقوق مستحق اده یا دادن به مستحق زیرمستح
ر همان اقتصاد یشده است، چون دادن مال بدون تبذ یه نهین آیاه اسراف است در کاز حقّ اوست 

رد، و یگ یهم در مقابل آن قرار م یر اعم از اسراف است اگرچه گاهی) است. پس تبذيرو انهی(م
) است، لذا به ی(تنگ چشم ياز خوددار یحقوق در مفهوم مخالف آن مستلزم نه يچون امر به ادا

ردن حق که ادا کنمود. از آن رو  یردن نهکحاً از اسراف یرد و صرکتفا کحقوق ا يهمان ادا
شاوندان یع خویر حقوق و جمیه عموم ساکندارد، بل يشان صوریو به خو ياختصاص به مال صور

ه کگذشت  یبر سعد م يه روزکص وارد شده  یشود، از نب یر را شامل میر و صغیبکدر عالم 
ا در وضو هم یا آیرد: کن اسراف؟ عرض یست ایسعد چ يا مشغول وضو گرفتن بود، فرمود: 

ه ک. و از امام صادق ع وارد شده است یباش يش چشمۀ جاری، اگرچه پیاسراف است؟ فرمود: بل
ش یپ یه هرگاه شخصکن است یو سرّ مطلب ا یشود؟ فرمود: بل یر میا در حالل تبذیده شد: آیپرس

                                                                                                                                                                                        
التبذير و التفريق و أصله القاء البذر و راغب اصفهانی معجم مفردات الفاظ القرآن انتشارات دارالفکر. ذیل ماده بذر:  326

  .طرحُه فاستعري لکل مضيع ملا له، فتبذير البذر تضييع فی الظاهر ملن مل يعرف مآل مايلقيه
  سوره اسراء. 26ذیل آیه  410ص 6ن، جطبرسی مجمع البیا 327
ْر تـَْبِذيراً   َو آِت َذا اْلُقْرىب ،26- 27ات یسورة اسرا، آ 328

ِبيِل َو ال تـَُبذِّ ِإنَّ اْلُمَبذِّرِيَن كانُوا ِإْخواَن . َحقَُّه َو اْلِمْسِكَني َو اْبَن السَّ
  .الشَّياِطِني َو كاَن الشَّْيطاُن ِلَربِِّه َكُفوراً 

 .260-263، صص 8مقامات العباده، ترجمه، جلد  یالسعاده فان یب 329
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ار اندازد. کخود را به  يت قواه واجب و مستحب اسکش از آن مقدار یب یباشد ول يچشمۀ جار
ر است اگرچه اسراف و یه بدون استحقاق (ضرورت) تبذکمحرّ ين استعمال قوا و توجه به قوایا

موجود مستفاد  يه از اخبار، با همۀ اختالفهاکن جا مطرح نباشد. خالصۀ آنچه یر آب در ایتبذ
ا انفاق بر یقوا،  يرویا نیمت عرض و جاه کا حیا علم یالم کا یه: انفاق مال کن است یاشود  می

ه کر است، هرچه یآن به مقدار خواست، بدون التفات به امر خدا و امتثال امر او تبذ ينفس و قوا
ها اگر با توجه به امر خدا و امتثال امر او باشد اقتصاد  نین حال همۀ ایخواهد باشد. در ع یم

 یلقمه قرار ده یکا را یه اگر همۀ دنکاند  ردهکر کا ذخواهد باشد. و لذ ی) است هرچه ميرو انهی(م
ر اطاعت یه در غک یسانکنندگان و کریتبذِإنَّ اْلُمَبذِّرِيَن  شود. میاسراف ن ییرا اطعام نما یو مؤمن

ياِطِني نند، ک یخدا و با غفلت از امر او انفاق م ه انفاق کرا یاند. ز ن بودهیاطیبرادران شكانُوا ِإْخواَن الشَّ
ن بنده نشسته و منتظر غفلت او از یمکطان در یه شکشود  میطان یه به امر خدا نباشد به امر شک یوقت

ن یاطیه بر شکراند همانطور  یم مکند و بر او حک یامر خدا است، پس در آن حال در او تصرّف م
طان نسبت به یش یعنی ان علّت است،یعطف به بكاَن الشَّْيطاُن ِلَربِِّه َكُفورًا وَ ند. ک یومت مکخودش ح

ه بدون التفات به امر خدا نسبت به کاست  یورزد، و مبذّر منفق یفر مکار یپروردگارش بس
  »طان است.یدن به پروردگارش برادر شیفر ورزکفور است پس او در کپروردگارش 

زیر از قرآن کریم تبذیر به مفهوم مصرف بیش از اندازه را در آیات زیادي مذموم دانسته که موارد 
و اوست که باغهاي داربست زده و بدون «اند:  جمله آیاتی است که در منع تبذیر نازل گردیده

داربست و خرمابن و کشتزارها که میوة آنها متفاوت است و زیتون و انار همگون و ناهمگون 
کنید هاي آن، چون میوه آورد، بخورید و حق خدا را روز برداشت بدهید و اسراف م آفرید. از میوه

د که او اسراف کنندگان یربخورید و بیاشامید و از حد نگذ«و  330».که خدا مسرفان را دوست ندارد
کنند نه اسراف کنند و نه بخل ورزند و میان  و کسانیکه چون خرج می«و  331».دارد را دوست نمی

صالح کنند و ا و فرمان اسراف کاران را که در این زمین فساد می«. و 332»این دو معتدل باشند

                                                                                                                                                                                        
َر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع ُخمَْتِلًفا ُأُكُلُه َوالزَّيـُْتو  .141ه یسورة انعام، آ 330 َن َوالرُّمَّاَن َوُهَو الَِّذي أَنَشَأ َجنَّاٍت مَّْعُروَشاٍت َوَغيـْ

َر ُمَتَشابٍِه   ُه يـَْوَم َحَصاِدِه َوالَ ُتْسرُِفوْا ِإنَُّه َال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ ُمَتَشاWًِا َوَغيـْ
  ُكُلوْا ِمن َمثَرِِه ِإَذا َأْمثََر َوآُتوْا َحقَّ

  .وَُكُلوا َو اْشَربُوا َوالَ ُتْسرُِفوا إنَُّه الَ حيُِبُّ املُسرِِفنيَ  .31ه یسورة اعراف، آ 331
َفُقوا َملْ ُيْسرُِفوا َوَملْ يـَْقتُـُروا وََكاَن بـَْنيَ َذِلَك قَـَواما َوالَِّذيَن ِإَذا. 67ۀ یسورة فرقان، آ 332   .ً أَنـْ



  اقتصاد اخالق در اسالم یعرفان یمبان    192

شما قرار  ياي که روز ما از چیزهاي پاکیزه: «334فرماید . در آیه دیگر می333»دیکنند اطاعت مکن نمی
و هر که غضب من بر شود  مید که غضب من بر شما مباح یدادیم بخورید و در آن زیاده روي مکن

از باب » طغی یطغی: ««335فرمایند در مفهوم طغیان در این آیه می». او حلول کند هالك شده است
یعنی از اندازه تجاوز کرد و در کفر بلند » منع«از » یطغی یطغ«و » نصر«از » طغوی یطغ«و » علم«

گشت و علو پیدا کرد و در معاصی و ظلم اسراف کرد. و همۀ معانی به خروج از تسلیم در برابر 
شما روزي این است که در آنچه بر » التطغوا فیه«گردد. و معناي  عقل خارجی یا داخلی برمی

کردیم از حدي که خدا تعیین کرده است تجاوز نکنید، از مقدار خوردن و جهت تحصیل مأکول و 
ا یه بر آن و شکر بر آن به این که در نعمت مالحظه منعم بشود، یآداب خوردن و غایات آن و تسم

ر خدا، یا در رنگارنگ بودن مأکوالت یا زیاد خوردن، یا اطعام به کسی که اهل نیست یا به غیر ذک
است یا به علّت خوردن، تجاوز از » کلوا«گردد، که در  خوردن تجاوز نکنید که ضمیر به اکل برمی

ه ما کن آنچه یه شما در بک یا در حالیحد نکنید، یا به سبب آنچه که ما به شما روزي کردیم، 
  » ا در خوردن.ید یم ثابتیردک يروز

خداوند کسی که مسرف دروغگو «و  336»هالك کردیممسرفان را «در قرآن کریم آیاتی نظیر: 
همانا مسرفین «و  338»بدینسان کردار مسرفان به نظرشان آراسته آمد«و  337»کند است را هدایت نمی

کنند و به اصالح  از مسرفان اطاعت مکنید، کسانی که در زمین فساد می«و  339»اصحاب آتشند
همه داللت بر عدم رضایت الهی بر تبذیر و  341»خداوند مسرفان را دوست ندارد«و  340»پردازند نمی

  بطور کلی اسراف است و خداوند به هیچ وجه این عمل را تجویز نفرموده است. 

                                                                                                                                                                                        
  .الَِّذيَن يـُْفِسُدوَن ِيف اْألَْرِض َوَال ُيْصِلُحونَ . َوَال ُتِطيُعوا َأْمَر اْلُمْسرِِفنيَ . 152- 151ات یسورة شعراء، آ 333
  .َوَال َتْطَغْوا ِفيِه فَـَيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضِيب َوَمن َحيِْلْل َعَلْيِه َغَضِيب فَـَقْد َهَوى ُكُلوا ِمن طَّيِبَاِت َما َرزَقْـَناُكمْ . 81سوره طه آیه 334
  .234-235صفحات  9مقامات العباده، ترجمه، جلد یان السعاده فیب 335
  .َوَأْهَلْكَنا اْلُمْسرِِفنيَ  ،9ه یاء آیسوره انب 336
َ َال يـَْهِدي 28ه یسوره غافر، آ 337 َّoَمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذَّابٌ  ِإنَّ ا 
 يـَْعَملون  َكانُواْ    َما   زُّيَِن لِْلُمْسرِِفنيَ    َكَذِلكَ  12ه یونس، آیسوره  338
 َوَأنَّ اْلُمْسرِِفَني ُهْم َأْصَحاُب النَّارِ ، 43ه یسوره غافر آ 339
  .يـُْفِسُدوَن ِيف اْألَْرِض َوَال ُيْصِلُحونَ َوَال ُتِطيُعوا َأْمَر اْلُمْسرِِفَني الَِّذيَن  .152- 151ات یسوره شعرا، آ 340
 .ِإنَُّه الَ حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ  ،31ه یو سوره اعراف آ 141ه یسوره انعام، آ 341
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فرماید:  . میو شرح آن قابل توجه است در سورة بقرهبطور کلی در ارتباط با محیط زیست آیه زیر 
ا را نابود سازد و خدا فساد را دوست چون از نزد تو باز گردد در زمین فساد کند و کشتزارها و دامه«

و خداوند این اعمال را شود  میزارها و دامها فساد محسوب  یعنی از بین بردن کشت 342»ندارد.
دوست ندارد. تخریب کشتزارها و از بین بردن دامها چه مستقیم و چه از طریق تخریب اکوسیستم و 

م تعادل در اکوسیستم در هرحالت فساد سازي محیط و ایجاد عد عناصر محیط زیست یعنی با آلوده
ق کشتزارها یا دامها به مسلمین یا مؤمنین تخصیص نیافته و با استفاده  تلقی می گردد. در آیه فوق تعلّ

دهد. این نگرش، احکام بسیاري را فراروي  از کلمۀ زمین، کل آنها را در جهان مد نظر قرار می
ندارد در سیارة زمین فساد کند. فساد در زمین از لحاظ  دهد مبنی بر اینکه حق دولت اسالم قرار می

که موجب تخریب محیط زیست، اعم از شود  میهایی  اي از فعالیت آیۀ شریفۀ فوق شامل مجموعه
که شود  میگردند. تعمیم این موضوع به انسان مسائل دیگري را نیز شامل  گیاه، حیوان و انسان می

گردند از جمله تولید و  هایی که سبب فساد در زمین می به ذکر آن خواهیم پرداخت. فعالیت
تجارت مواد مضر و سموم شیمیایی به منظور از بین بردن انسانها و تخریب مزارع و دامها براي ضربه 

اي در  هاي هسته زدن به دیگران، تسلیحات براي حمله و سالحهاي کشتار جمعی، دفن زباله
رهبران آنها، تولید، مصرف، صادرات و واردات هر نوع کشورهاي ضعیف و تبانی با مأموران و 

ة اولیه یا واسطه اي مصرفی که باعث فساد در نبات و دام و انسان گردد و مضر به سالمتی آنها  ماد
  گیرند.  باشد و سایر موارد مشابه همگی در این مبحث قرار می

وقتی که پشت به تو کند، یا متصدي امري  یعنیَو ِإذا تـََوىلَّ  343اند: آیۀ فوق را اینگونه تفسیر فرموده
در ِيف اْألَْرِض در سیر شود  مییعنی سریع  َسعى از امور تو یا امور دنیا باشد یا اینکه والی بر مردم باشد.

زمین عالم صغیر یا عالم کبیر یا زمین قرآن، یا اخبار یا سیرة انبیاء گذشته ع و جانشینان ایشان ع. 
تا در زمین فساد ایجاد کند و افساد عبارت از تغییر دادن چیزي است از کمالی که دارد، لُِيْفِسَد ِفيها 

یا منع کردن آن است از رسیدن به کمالش، و الم، الم غایت یا الم عاقبت است، زیرا منافقان گمان 
اصالح گویند ما  هرگاه به آنها گفته شود در زمین فساد نکنید، می«کنند که آنها مصلح هستند و  می

                                                                                                                                                                                        
ُ ال حيُِبُّ  ،205 ۀ یسورة بقره، آ 342 َّo77ه یدر آ. اْلَفسادَ  َو ِإذا تـََوىلَّ َسعى ِيف اْألَْرِض ِليُـْفِسَد ِفيها َو يـُْهِلَك اْحلَْرَث َو النَّْسَل َو ا 

ْبِغ اْلَفساَد ِيف اْألَْرِض ِإنَّ  نندگان را دوست ندارد.که خدا فسادکفساد مرو  ین از پید: در زمیفرما یسورة قصص م َو ال تـَ
َ ال حيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ  َّoسورة مائده. 64ه ین در آیهمچن. ا 

 . 422 – 426، جلد دوم، ترجمه، صص  مقامات العباده یان السعاده فیب 343
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اصل را هالك و فنا َو يـُْهِلَك  344»دانند کننده هستیم، ولی آگاه باشید که آنها مفسد هستند، اما نمی
کارند از نباتات زمین یا مطلق هر گیاهی است  حرث چیزي است که مردم آن را میاْحلَْرَث کند.  می

جودي به دنیا بیاید یا بچۀ بچۀ کوچک از هر موَو النَّْسَل که خدا آن را از زمین رویانده باشد. 
کوچک انسان. بدان که عالم طبع آسمانش و موجودات آسمانیش، و زمین و موجودات زمینیش، 
از حیث ذات و صفت در هر آن در حال تجدد است، براي آن از جانب خودش فنایی است و از 

تاب است نسبت به اش، حال شعاع آف اش بقایی. حال آن نسبت به پدید آورنده جانب پدید آورنده
ماند، به دلیل اینکه هرگاه از  شود، در دو لحظه باقی نمی آفتاب، زیرا شعاعی که بر سطح واقع می

شود، و پس از بستن روزنه  روزنۀ دوري شعاع بر سطحی واقع شود به محض بستن روزنه منهدم می
د (نوشدن) آن پنهان است، بخشد، به نحوي که تجد ماند. چیزي که اشیاء را پیوسته بقا می باقی نمی

باشد، از وجه رحمت رحمانی عام است. همانا کائنات نوعی قوه و استعداد دارد  عبارت از مشیت می
و تجدد شود  میو به حسب تفاوت استعدادها تدریجاً به کندي یا به سرعت از قوه به فعل خارج 

ق  و آنچه به سبب مشیت از شود  یمفعلیات تنها با مشیت از آن وجه که رحمت رحیمی است محقّ
کند، از ناحیه رسالت اوست و آنچه که از وجه  وجه رحمت رحمانی محمد ص وجود پیدا می

آید از ناحیۀ والیت اوست. بنابراین، بقاي اشیاء، به رسالت و  رحمت رحیمی او ص به وجود می
کنندة  رسد قبولاش ب استکمال آن به والیت است. پس هر چیزي به آخر درجۀ کماالت نوعی

شود، و هر چیزي که به درجۀ کمال نرسد، به همان مقدار از قبول والیت ناقص  والیت علی می
شود، و هر چیزي که اصالً در نوع خود هیچ یک از کماالت نوعش را نداشته باشد، هیچ مقدار  می

آبهاي تلخ و شور و زار و  کند، چنانچه از ائمه ع وارد شده، زمینهاي شوره از والیت را قبول نمی
کنند. این گفتار بر حسب تکوین است و اگر این رحمت  مردابها، والیت ما اهل بیت را قبول نمی

رحیمی تکوینی از اشیاء قطع شود هیچ یک از آنها در هیچ یک از مراتب کمال نوعی به کمال 
لحظه) باقی رسند، چنانچه اگر رحمت رحمانی از اشیاء قطع شود، هیچ چیزي در دو آن ( نمی
اند: اگر حجت از زمین برداشته شود،  اند، از آنجا که فرموده ماند. و به همین انقطاع اشاره کرده نمی

و اما به حسب تکلیف، مردم مکلّف به رو آوردن و توجه نمودن به  345برد. زمین اهلش را فرو می

                                                                                                                                                                                        
ا َحنُْن ُمْصِلُحون، 11-12 یاتسورة بقره، آ 344 َأال ِإنـَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َولِكْن ال  َو ِإذا ِقيَل َهلُْم ال تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض قاُلوا ِإمنَّ

   .َيْشُعُرونَ 
ابن الوليد عن الصفار عن حمّمد بن عيسى عن حمّمد بن  .علل الشرائع ع، - 20. 21ص  20، ح 23بحار االنوار، ج  345

← 
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ن رو آوردن و آن توجه، والیت هستند، چنانچه صاحب والیت به آنها توجه دارد. و به سبب ای
که بدون قبول والیت و بیعت و شود  میو زراعتی شود  میزراعت و نسل، در عالم صغیر کامل 

کرد و هر  کند که بدون والیت تولد پیدا نمی شد، و چیزي تولد پیدا می عهد، هرگز زراعت نمی
زیاد شدن این دو توجه،  شود، و با اندازه توجه از خلق افزونتر شود، توجه صاحب امر بیشتر می

رسند، و به سبب زیاد شدن و کامل شدن در  زراعت و نسل زیاد گشته و در عالم صغیر به کمال می
یابد. پس هرکس در راضی کردن  عالم صغیر، وجود و استکمال آنها در عالم کبیر، فزونی می

و شود  میي زیاد صاحبش بکوشد به مقدار کوششی که کرده توجه صاحب وقت و رضایت او از و
به حسب زیاد شدن توجه و رضاي صاحب وقت برکت در زراعت و نسل در عالم صغیر و کبیر 

ها  فرماید: اگر اهل قریه گردد. به همین معنی اشاره کرده است خداي تعالی، آنجا که می زیاد می
در عالم صغیر و  346گشایم. ایمان بیاورند و تقوي پیشه کنند هرآینه براي آنها برکاتی از آسمان می

در زمین در عالم کبیر؛ یا از هر دو برکت در هر دو جا، و نیز قول خداي تعالی که: اگر آنان تورات 
داشتند، هرآینه از  کردند و بر پا می و انجیل را و آنچه را که از پروردگارشان نازل شده بود اقامه می

عالم صغیر و کبیر و مولوي قدس سرّه  ، یعنی در347خوردند باالي سر و از زیر پاهایشان روزي می
  چه خوب گفته است: 

  وشکقطب  يدر رضا یتا توان
  نوا گردند خلقیچون برنجد ب

  تن ياو چو عقل و خلق چون اجزا
  یضعف قطب از تن بود از روح ن

  شیشتکده در مرمت  ییاری
  در او ید نیـــــــــت در تو فزایاری

  د جوشیند در صکگردد،  يتا قو  
  ن رزق خلقیف عقل است چندکز ک

  ر بدنیبستۀ عقل است تدب
  یبود در نوح ن یشتکضعف در 

  شیگر غالم خاص و بنده گشت
  348ان تنصروا اo ينصرواگــــفت حق: 

                                                                                                                                                                                         ←  
ك،  .قال قلت أليب عبد هللا ع تبقى األرض بغري إمام قال لو بقيت األرض بغري إمام ساعة لساخت الفضيل عن أيب محزة

ن الفضيل مثله بيان يقال ساخت ] أيب و ابن الوليد معا عن سعد عن اليقطيين و ابن أيب اخلطاب معا عن حمّمد ب [إكمال الدين
 .قوائمه يف األرض أي دخلت و غابت و ال يبعد أن يكون سوخ األرض كناية عن رفع نظامها و هالك أهلها

كاٍت ِمَن السَّماءِ  ،96ۀ یسورة اعراف، آ 346
َ
  .َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقرى آَمُنوا َو اتـََّقْوا َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم بـَر

ْجنِيَل َو ما أُْنِزَل ِإَلْيِهْم ِمْن َرWِِّْم َألََكُلوا ِمْن فَـْوِقِهْم َو  ،66ۀ یسورة مائده، آ 347   .ِمْن َحتِْت َأْرُجِلِهمْ َوَلْو أَنـَُّهْم َأقاُموا التـَّْوراَة َو اْإلِ
د اگر یا مان آوردهیه اک یسانک يا .َأْقداَمُكمْ  } أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَْنُصُروا اoََّ يـَْنُصرُْكْم َو يـُثـَّبِتْ  ،7ۀ یسورة محمد، آ 348

  افت. ید ید شد و ثبات قدم خواهیخواه يارید ینک ياریخدا را 
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که توجه تکلیفی و ازدیاد آن موجب تقویت والیت تکوینی و ازدیاد شود  میو از اینجا معلوم 
و اعراض از والیت تکلیفی، شود  میحرث و نسل و ازدیاد کمال آن دو در عالم صغیر و کبیر 

موجب فاسد شدن هر دوي آنها و هالکت آنها در عالم صغیر و کبیر است، و هر اندازه که اعراض 
شود، و هرگاه اعراض منجر به منع غیر شود، فساد و هالك  اد میزیاد شود، فساد و هالکت هم زی

شدید گشته و اگر منجر به تکذیب و استهزا شود نهایت فساد و تباهی را در پی دارد. قول خداي 
پس عاقبت کسانی که بدي را در حد اعالي بدي انجام دادند، که «فرماید:  تعالی است، که می

اشاره به همین معنی است.  349»ا را به استهزا گرفتند این استآیات خدا را تکذیب کرده و آنه
کند، ولی نهایت  بنابراین، جایز است که گفته شود: اگر از والیت روگردان شود، در زمین سعی می

شود، و خود او نیز این مطلب را  سعی و کوشش او افساد در زمین و تباه کردن زراعت و نسل می
و خدا فساد را دوست ندارد و این نحوة بیان در موردي به   حيُِبُّ اْلَفسادَ َو اoَُّ الکند.  احساس نمی

  ». داند، گو اینکه معناي جمله اعم از آن است رود که در معنی فساد را مبغوض می کار می

  داریو توسعۀ پا تبذیر
خت و یر«انه یو در اصطالح عام 350»اضافه مصرف«امروزي به  يهاي متداول اقتصاد تبذیر در واژه

از لحاظ مصرف در سطح کالن اقتصاد این موضوع از بعد تطبیقی در بین  شود. مینیز گفته » پاش
اي که علیرغم وضعیتهاي مشابه از لحاظ یکسانی چگالی  کشورها قابل اهمیت است. به گونه

جمعیت در مناطق مختلف، مصرف سرانه در یک کشور بسیار باال و در کشور دیگر پائین است. 
ي مثال چین از لحاظ مساحت با ایاالت متحده آمریکا قابل مقایسه است و جمعیت آمریکا برا

خمس جمعیت چین است ولی مصرف سرانه انرژي در آمریکا حدود نه برابر چین است. به عبارت 
دیگر چین علیرغم جمعیت بیشتر مصرفی معادل نصف مصرف انرژي آمریکا را دارد. اضافه 

سائل مهم در حیطه مشکالت اساسی در سطوح ملی و جهانی از لحاظ گرم مصرف انرژي یکی از م
شدن زمین و غیره را دارد که مثال ذکر شده نشاندهنده اینست که اضافه مصرف به نوعی در شرایط 

تواند تلقی شود. براي مثال اضافه مصرف انرژي در  جهانی مفهوم اجحاف حقوق دیگران نیز می
مین گشته و این موضوع خسارتهاي متنوعی را به سایر ساکنین کره آمریکا منجر به گرم شدن ز

                                                                                                                                                                                        
بُوا ِ&}ِت اoَِّ َو كانُوا Wِا َيْستَـْهِزُؤَن. ،10ۀ یسورة روم، آ 349  مثَُّ كاَن عاِقَبَة الَّذيَن َأساُؤا السُّواى َأْن َكذَّ

350 Over-consumption  
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  آورد. زمین وارد می

و مشابه نیز از  352و مدگرایی 351هاي بجامانده از مصرف، مصرف تقلیدي مواردي نظیر ایجاد زباله
گیرند. این موارد  باشند که از لحاظ طبقه بندي در زمره تبذیر قرار می موارد اضافه مصرف می

هاي  اند چراغانی المللی که به اضافه مصرف پرداخته سترده است که حتی برخی متون بینبقدري گ
  اند. تزئینی و حتی نورافشانی را نیز در ردیف این موارد دانسته

سیاره زمین را کاهش داده و عمالً منجر به  یستیاضافه مصرف از لحاظ توسعه پایدار ظرفیت ز
و این  شود. میزیستی و کاهش بهداشت اکولوژیک  سازي منابع و تنزل تدریجی محیط تهی

ا خدمت براي یموضوع از سوي دیگر که باعث افزایش آلودگیها و آثار سؤ ناشی از تولید کاال 
دارد که:  تصریح می 2006در سال  353»وضعیت جهان«گردد. گزارش  تکمیل میشود  میمصرف 

». اپن و اروپا و آمریکا ناکافی استظرفیت اکولوژیک جهان براي زیاده خواهی چین و هند و ژ«
را   CO2% گاز انیدریک کربنیک25% جمعیت جهان را دارد ولی 5براي مثال آمریکا کمتر از 

شناخته  356% از ذخایر3آمریکا علیرغم داشتن  355کند. % منابع جهان را مصرف می25و  354دیتول
% ضایعات و زبالجات دنیا را 30و آمریکا  357نماید ی% از انرژي جهان را مصرف م26شده نفت 

و براساس تحقیقات انجام شده میزان اثر وارده توسط آمریکا بر محیط زیست  358نماید تولید می
ا ژاپن یو اگر چین و هند به میزان سرانه آمریکا  359برابر ساکنین صحراي آفریقاست. 250بیش از 
 تأمین نیازهاي خود الزم خواهند داشت. میالدي برسند کل سیاره زمین را براي 2030در سال 

منابع از لحاظ شاخصهاي زندگی بشري فراتر از منابعی است که براي جمعیت حیوانات یا نباتات یا 
مد نظر قرار  360سرمایه 5گیرد. در طبقه بندي منابع براي توسعه پایدار الگوي  غیره مد نظر قرار می

مایه طبیعی، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، سرمایه گرفته است. این پنج سرمایه تحت عناوین: سر
                                                                                                                                                                                        
351 Conspicuous consumption.  
352 Keep up with Jones consumption.  
353 State of the world 2006, World Watch Institute, 11 January 2006. 
354 Global Warming 
355 Illinois Recycling Association Recycling Facts. 
356 NRDS: Reducing U.S. oil dependence  
357 SEI: Energy Consumption 
358 Waste Watcher  
359 Consumption industrialized, commercialized dehumanized and deadly. And also: US population 
reaches 300 million, heading for 400 million; no cause for celebration, 4 October 2006.   
360 Five capitals models of sustainable development, Forum for the Future.  
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ها را  سرمایه اند. مبحث تبذیر استفادة بیش از نیاز از هرکدام از این صنعتی، و سرمایه مالی ذکر شده
سرمایه براي توسعه پایدار استفاده بیش از حد این  5رد و همانطور که در الگوي یگ ینیز در بر م

گردد در اقتصاد اخالق بطور عام نیز این  رش زیستگاه بشر مییظرفیت پذ ها منجر به کاهش سرمایه
  شود. میهاي مختلف مذموم شمرده  مصرف مازاد از سرمایه

  داریپاد یتول ور یتبذ
 ياالهاک دیتولره یزنجمحصوالت، د یه تولکنیبا توجه به ا یگردد ول یر به مصرف برمیهر چند تبذ

د بد نشو یگر مورد استفاده و مصرف واقع مید يدیند تولیآه در فرکآورد  یز فراهم میرا ن يا واسطه
  م. ید داشته باشیر در تولیز به مباحث تبذین يا ست اشارهین

ه کب ین ترتیمطرح است. به ا یصنعت يولوژکدر مبحث ادار ید پایبخش عمده از تول یک
 يط، اقتصاد و فناوریمحدار یب پاکیه بر ترکاست  یعلم ینه چندانظباطیزم یک یصنعت يولوژکا

ن است یه مراد اکست بلین یز صنعتکمرا یصنعت يولوژکدر ا یگردد. مراد از واژه صنعت یز مکمتمر
 يولوژکند. اینما یاال و خدمات استفاده مکد یند تولیآرا در فر یعیه چگونه انسانها منابع طبک

بسته  يحلقو ییستمهایبه س یرا از خط یصنعت يندهایآه فرکن است یدر اصل به دنبال ا یصنعت
 .شوند یتاً به زباله ختم میستم نهاین سیق ایه از طریمنابع و سرما یخط يها ستمیند. در سکل یتبد
به عبارت  شود. مید یند تولیآد وارد فریزباله مجدداً بعنوان عامل تول يحلقو يستمهایدر س یول
ن یرد. ایگ یستم در نظر میوسکا یکبعنوان اجزاء را  یصنعت يستمهای، سیصنعت يولوژکگر اید

کترین آنها دو  361مشهور شد. 1989در  سالس گالوپولویکنو نگرش در ابتدا توسط روبرت فراش 
صنعت  یک يها زباله هکند یستم عمل نمایوسکا یکه یشب یصنعت يستمهاید سیه چرا نباکن بود یا

و  ید آلودگیخام در تولمصرف مواد شود  میند باعث یآن فریه اکگر باشد؟ یمنبع صنعت د
ن یرش زمیت پذیه از لحاظ باالبردن ظرفکدگاه ین دیمتر شود. اکد یند تولیآدر فرل کعات یضا
  ست قرار گرفته است. یط زین محیاز محقق ياریار موثر است مورد توجه بسیبس

با  يا گونهه به کن مرتبط با آن است یو قوان كپا ين موضوع فناوریگر از موارد مرتبط با اید یکی
                                                                                                                                                                                        
361 Robert Frosch, Nicholas E. Gallopoulos, (1989), Strategies for manufacturing, Scientific American, 
261: pp 144-152.  
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 يها ير فنآورینسبت به سا يشتریه آثار سوء بک ییها ينولوژکن مختلف از گسترش تیوضع قوان
 يبرا ینه خوبیزم ین موضوع هنوز در ابتدا راه خود است ولیشود. هرچند ا يریجلوگ د دارندیتول

   نده فراهم خواهد نمود.یآ

ردن کن مقوله عمالً با حداقل یرد. ایگ یقرار مد یر در تولیاز مباحث مرتبط با تبذ زیتر ن كد پایتول
ردن محصول کثر کبر حدا ید سعیهمراه تول يها یخروج یلکعات و گازها و به طور یضا

د ید. مباحث تولینما یل میبهتر را تسه يحصول راه حلها ينولوژکبهبود سازمان و ت 362د.ینما یم
نترل و ک يستمهایاستفاده از س ،و... يمصرف مواد و انرژ يمستندساز يها نهیدر زم كپا

و  ید مواد اضافیش عمر مفیافزا یمواد خام و مواد اضاف ینیگزی، جانماگرد ینگ و تولیتوریمان
 يندهایآها و فر يعات و فناوریون، استفاده مجدد از ضاینترل و اتوماسک، بهبود يندیآعات فریما
  363است.تر  كد پایاز جمله مباحث مطرح در تول ،عات سازیم ضاک

   یگرسنگ یدة جهانیپد
هاي مصرفی آن و  با توجه به اهمیت خوراك و مواد غذایی و میزان باالي ضایعات تولیدي و زباله

 پردازیم. باشند به مروري بر این مبحث می اینکه افراد دچار سؤتغذیه و گرسنگی رو به تزاید می
احصاء  ایپخته شده، که دور انداخته شود است، و  ایخام و  ،ییهرگونه ماده غذا ییغذا يها زباله

ا یکآمر ستیز طیگردد. سازمان حفاظت مح یف میتعرشود  می ختهیالزاماً به دور ر ایشده و 
  364 ند.ک یف میخورده نشده تعر ییرا مواد غذا ییمواد غذا يها زباله

                                                                                                                                                                                        
  د به:ینکنگاه  362

Yacoub, Ali, Johannes Fresner (2006) Half is enough, an introduction to cleaner production, Beirut, 
Lebanon, LCPC Press. 

 یرطراحیشود نظ یز وارد میها ن يه گذاریه به مبحث سرماکن ارتباط وجود دارد یدر ا يگریار مطرح دیموارد بس 363
و  یشیگرما ياهش انرژکد و حفظ آن در درون ساختمان به منظور یخورش ياستفاده از انرژ يساختمانها برا

 م.یینما یم ير آن خوددارکه از ذکساختمان  یشیسرما
به الزاماً شده و یا احصاء د است، و یا وهاي غذایی هرگونه ماده غذایی، خام و یا پخته شده، که دور انداخته ش زباله 364

 ییمواد غذاهاي مواد غذایی را  زبالها یکآمر سازمان حفاظت محیط زیست گردد. یف میتعر شود دور ریخته می
  د به:ینکن نگاه یهمچن ند.ک یف میخورده نشده تعر

"The Definition of Waste, Summary of European Court of Justice Judgments". Defra. Updated 2009. 
http://www.defra.gov.uk/environment/waste/topics/pdf/ECJCaseLaw20090209.pdf. Retrieved 2009-
← 

http://www.defra.gov.uk/environment/waste/topics/pdf/ECJCaseLaw20090209.pdf
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بطور کلی ضایعات در فرآیندهاي تولید به دلیل ضعف تکنولوژي و مدیریت تولید و انبار و فروش 
بندي و ذخیره و  اي و حمل مناسب براي بسته و نبودن تجهیزات فرآوري و نگهداري و سردخانه

هاي مصرف غلط توسط مصرف کنندگان و  گیرد و شیوه عرضه به بازارهاي مصرف صورت می
هاي خانگی مهمترین بخشهاي اتالف غذا در سطح جهان  ذایی به عنوان بخشی از زبالهتبدیل مواد غ

  باشد.  می

اهمیت این موضوع از حیث انسانی به این دلیل بسیار قابل توجه است که ساالنه بطور متوسط ربع تا 
و از سوي دیگر بیش از یک ششم جمعیت شود  میثلث مواد غذایی بصورت ضایعات و زباله تلف 

شوند دچار سؤتغذیه و تقریباً یک سوم آنان همواره با  زمین که نزدیک به یک میلیارد نفر می
تغذیه ضعیف در دوران جنینی و نوزادي به طور مستمر علت یک سوم گرسنگی روبرو هستند. و 

فائو تعداد افراد گرسنه در طبق آمار  365.کشورهاي در حال توسعه است مرگ و میر کودکان در
 اند و تقریباً میلیارد نفر دچار سوءتغذیه 02/1میلیون نفر رسیده و حدود  105به  2009جهان در سال 

  میلیون نفر از کودکان سراسر جهان است.  5/30گرسنگی علت اساسی مرگ و میر ساالنه 

و کنند  ن را صرف غذا میدرآمدشا % 70خانوارها در کشورهاي در حال توسعه به طور میانگین 
دهند. در یک برآورد  درآمدشان را به غذا اختصاص می %15- %18خانوارها در کشورهاي صنعتی 

زنان روستایی به در حالی که . دهند % را زنان و دختران تشکیل می70جهان  گانگرسنترکیب از 
                                                                                                                                                                                         ←  
08-20. 

ه از ین اطالعی. در اگی در خصوص غذااتحاد بین المللی علیه گرسن ،اطالعیه مرکز اطالعات سازمان ملل متحد 365
 میزانرده تا کو از همه احاد بشر درخواست است، نام برده شده » جنایتکارانه«ده یپد یکبعنوان  ییمواد غذااتالف 

سالم از غذا نگهداري  يها شیوه ابو  دنپزن د یانخرند نبیشتر از آنچه نیاز دارل دهند و یرا به صفر تقلضایعات غذا 
خوشمزه یا غذاهاي  یتوان سوپ آیا میه کد، نغذا صبر و با خود فکر کن قبل از دور ریختن هرو تا از بین نرود،  ندینما

که  دنرا ترغیب کن شانیدولتهارده تا کشورها درخواست کن از مردم یه همچنیانین بیا ؟نموددرست  هادیگر از آن
  .مؤثر بردارند يها قدمبراي از بین بردن گرسنگی و سوءتغذیه 

http://www.fao.org/UNFAO/Bodies/cfs/cfs34/index_en.htm  
  د به: ینکن نگاه یهمچن

http://www.iaahp.net 
Olivier De Schutter, 2009, UN Special Rapporteur on the right to food, Accountability to combat 
hunger. 
http://www.iaahp.net/fileadmin/templates/iaah/WFD2009/contributions/IAAHeditorial_DeSchutter_E
N.pdf  

http://www.fao.org/UNFAO/Bodies/cfs/cfs34/index_en.htm
http://www.iaahp.net
http://www.iaahp.net/fileadmin/templates/iaah/WFD2009/contributions/IAAHeditorial_DeSchutter_E
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  کنند. غذا در اغلب کشورهاي در حال توسعه را تولید می %60-%80تنهایی نیمی از غذاي جهان و 

کشورهاي  شمار کودکانی که در 2005تا  2000سالهاي  بینسازمان ملل متحد،  اتبر اساس گزارش
ها که یکی از  برند، افزایش داشته است. کمبود ریزمغذي آفریقایی از کم وزنی مفرط رنج می

جهان را  کی از اصلی ترین مشکالت بهداشتیعوامل اصلی کم وزنی مفرط کودکان است، ی
احتمال مرگ  و کم خونی ناشی از کمبود آهن و روي، A تشکیل می دهد، زیرا کمبود ویتامین

کیفیت زندگی، بهره  زود هنگام کودکان و مادران، کاهش بهره هوشی کودکان و تنزل قابل توجه
داده است. کم خونی ناشی  افزایشوري و رشد اقتصادي را در کشورهاي در حال توسعه به شدت 

از زنان منطقه صحراي آفریقا  %50غیرباردار در هند و بیش از  از مادران %70از کمبود آهن، حدود 
از کودکان زیر پنج سال کشورهاي در  %40نیز بر سیستم ایمنی  A کمبود ویتامین .دهد را رنج می

 ک میلیون کودك در این کشورها میتوسعه اثر گذاشته و بطور معمول ساالنه به مرگ ی حال

می توان به آمار  تر هستند که از آن میان انجامد. در برخی از کشورها، این آمارها بسیار ناامیدکننده
رنج می برند اشاره  پیش از رفتن به مدرسه A درصدي کودکان هندي که از کمبود ویتامین 40

  .کرد

اي به مناسبت روز جهانی غذا با اشاره به  طالعیهآژانس برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد در ا
رسانی غذایی  روند کمک بر این موضوع تاکید دارد کهشکسته شدن رکورد آمار گرسنگان جهان، 

حالی است که  درموضوع این و ترین سطح خود در بیست سال اخیر قرار دارد،  اکنون در پایین
باالي مواد غذایی، بحران مالی جهانی و تغییرات آمار گرسنگان جهان به دلیل تاثیر ترکیبی نرخ 

 . الگوهاي آب و هوایی رو به افزایش است

 بر انیهج سازان سیاست توجه امروزه :گوید میارتباط  این در 366انیهج بانک اجرایی مدیر
 %75 ...است سوءتغذیه و گرسنگی واقعی بحران اما، .است متمرکز مالی بحران ناشی از ايهبدبختی
 کشاورزيو  است کشاورزي به وابسته آنان بیشتر زندگی و ستنده روستایی انهج فقیر مردم درصد

  367.است پایدار ۀتوسع و فقر شهکا از حمایت و سوءتغذیه گرسنگی، با مبارزه براي اساسی ابزار

                                                                                                                                                                                        
366 Ngozi Okonjo-Iweala 
367 All-Africa Global Media, Feb.,19, 2008. 
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سازمان خواربار و کشاورزي سازمان ملل متحد در اعتراض به بی توجهی سازمانهاي بین  368رئیس
دست به اعتصاب  1388در یک حرکت نمادین در خرداد المللی به گسترش گرسنگی در جهان 

رئیس سازمان خوار بار و کشاورزي سازمان ملل متحد (فائو) وي ساعته در مقر فائو در رم زد.  24
المللی براي مبارزه با گسترش گرسنگی در جهان اعتصاب غذا  واندن سازمانهاي بینبه منظور فراخ

شمار گرسنگان جهان طی سالهاي اخیر از همه مردم جهان افزایش وي با ابراز نگرانی از  کرد.
ما از تمام منابع طبیعی و  اظهار داشت کهدیوف  خواست در این اعتصاب غذا شرکت کنند.

بردن گرسنگی در جهان برخورداریم و اینکه چنین اقدامی انجام نمی شود، تکنیکی براي از بین 
  تنها دالیل سیاسی دارد.

% غذاي مصرفی آن کشور است و 30برابر با شود  میدر کشور آمریکا میزان خوراکی که زباله 
میلیارد دالر برآورد شده است. سهم بسیاري از رقم فوق  2/48میالدي  2008میزان آن در سال 

تریاهاي مدارس و دبیرستانها و  ها و کافه خانه ها و قهوه هاي غذایی رستورانها و هتل ربوط به زبالهم
ها همگی ناشی از اسراف در  این زباله 369باشد. هاي کار می هاي محل ها و نهارخوري دانشگاه

 شود. میخته استفاده مواد غذایی بیش از نیاز مصرفی است که مازاد آن بصورت زباله ناچاراً دور ری
هاي دیگري از  بطور کلی خرید و نگهداري مواد غذایی بیش از اندازه مصرف خود موجب هزینه

افتد. در این  که معموالً از نظر دور میشود  میقبیل حمل و نگهداري براي مصرف کنندگان نیز 
لها % از مصرف انرژي جهان فقط صرف یخچا7/18ارتباط باید گفت براساس آمار منتشره فقط 

  370گردد. براي حفظ مواد غذایی می

 در غذایی مواد تولید انداز چشم بررسی گزارش در) فائو( کشاورزي و خواروبار جهانی سازمان
در . است کرده بینی پیش را گرسنگی سونامی زمین کره نفري میلیارد 9 جمعیت براي 2050 سال

 بر اجتماعی اقتصادي چارچوب و قوانین باید 2050سال بحران بر غلبه این گزارش آمده که براي
 نیمه در شود پرهیز کشاورزي محصوالت توزیع در نابرابري و توازن عدم از تغییر یابد تا جوامع
 زمین کره دماي یافته، تغییر کامال هوایی و آب شرایط شده، برابر دو غذا به نیاز 21 قرن نخست

                                                                                                                                                                                        
  ژاك دیوف 368

369 Robin Shreeves, The Shocking Statistics of Food Waste (and How to Keep Your Contribution to 
the Problem at a Minimum) Published on August 25th, 2008, Home & Garden 
370 http://www.refrigeratorsaver.com/  

http://www.refrigeratorsaver.com/
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 می بیشتر غذا براي مردم تقاضاي حال عین در و یافته، کاهش محصول تولید ظرفیت یافته، افزایش
. چنانچه فکر اساسی براي رفع این معضل اتخاذ نشود بحران گرسنگی حتمی خواهد بود و شود

 تولید است الزم 2050 سال در نفري میلیارد 9 جهان تغذیه براي دهد می نشان فائو هاي بررسی
 زمینه در باید بیشتر افزایش این و یابد افزایش درصد 70 زمان آن تا کشاورزي محصوالت
یکی از مواردي که گزارش فائو تصریح . باشد غالت مانند استراتژیک و حیاتی محصوالت

 باید زمان آن تا غالت فائو تولید گزارش اساس است. بر منابع و غذا برابر توزیع دارد وضع قانون می
 تولید همچنین و است تن میلیارد 1/2 کنونی تولید که حالی در یابد افزایش تن میلیارد یک حدود

 میزان این درصد 72 و برسد 2050 سال در تن میلیون 470 حدود به باید تن میلیون 200 از گوشت
 درصد 58 یافته توسعه کشورهاي در مصرف این اکنون و رسد می مصرف به پیشرفته کشورهاي در
 سرمایه باید 2050گرسنگی در سال  دارد که براي رفع فائو تصریح می گزارش. است تولید کل از

  . یابد افزایش درصد 60 حدود 2050 سال تا نیاز یک عنوان به پایه کشاورزي در گذاري

گرسنه نماندن و عدم سوء تغذیه را جزء الینفک حقوق بشر  1948منشور حقوق بشر در سال 
در  قرار گرفتد مجددر کنوانسیون حقوق کودکان این اصل مورد تأیید  1989شناخته و در سال 

صورتی که هنوز سازمان ملل متحد و جامعۀ جهانی اقدامی پایان دهنده براي این معضل جهانی 
  ننموده است.

و « فرماید: و میقرآن کریم تبذیر به مفهوم مصرف بیش از اندازه را در آیات زیادي مذموم دانسته 
اوست که باغهاي داربست زده و بدون داربست و خرمابن و کشتزارها که میوة آنها متفاوت است و 

هاي آن، چون میوه آورد، بخورید و حق خدا را روز  زیتون و انار همگون و ناهمگون آفرید. از میوه
رداشت حق خداوند در روز ب 371».برداشت بدهید و اسراف مکنید که خدا مسرفان را دوست ندارد

گردد که اعطاي مال به مساکین و بینوایان جزء آن  مسلماً به پرداخت حقوق الهی نظیر زکات برمی
  است؟ 

مانده را اداکن و هیچ اسراف مکن.  حقّ خویشاوند و مسکین و راه«فرماید:  در سورة اسراء می

                                                                                                                                                                                        
َر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع ُخمَْتِلًفا ُأُكُلُه َوالزَّيـُْتو  .142-143ات یسورة انعام، آ 371 َن َوُهَو الَِّذي أَنَشَأ َجنَّاٍت مَّْعُروَشاٍت َوَغيـْ

َر ُمَتَشابٍِه ُكُلوْا ِمن َمثَرِِه ِإَذا َأْمثََر َوآُتوْا َحقَُّه يَـ    .ْوَم َحَصاِدِه َوالَ ُتْسرُِفوْا ِإنَُّه الَ حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ َوالرُّمَّاَن ُمَتَشاWًِا َوَغيـْ
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ر واضح است که پ 372»کاران با شیاطین برادرند و شیطان نسبت به پروردگارش ناسپاس بود. اسراف
گردد.  ابناء بشر خویشاوندانند و مفهوم خویشاوند در این آیه به همه انسانهاي کره زمین معطوف می

و این آیه در مال افراد حقی براي خویشاوند قرار داده و همچنین است براي مسکین. و تفاوتی در 
ا که باشد نیازمند است و مسکین آسیایی یا آفریقایی یا آمریکایی یا اروپایی نیست. مسکین هرج

  باید حق او را که خداوند در اموال اغنیاء قرار داده به او مسترد گرداند. 

 373».د که او اسراف کنندگان را دوست نمیداردریبخورید و بیاشامید و از حد نگذ«فرماید:  میو 
این ارتباط را  طلبد تا نظام جهانی براساس فرمودة خداوند متعال راه حلی اساسی در این موضوع می

% 30اي  المللی قرار دهد. اخالقاً دور از شأن بشریت است که عده در صدر مسائل سیاستگزاري بین
اي به دلیل عدم دسترسی به غذا از گرسنگی و سؤ تغذیه  از خوراك خود را به دور بریزند و عده

  رنج برند و هالك شوند. 

اي به مناسبت روز جهانی غذا با اشاره به  العیهبرنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد در اطآژانس 
در گزارش پاییز خود  شکسته شدن رکورد آمار به آژانس برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد

کشور جهان  74 میلیون نفر در 108به آژانس قرار بود  دارد که در سال جاري تصریح می
غذا برخی از کشورها را کاهش داده  به دلیل کسري بودجه سهمیهولی هایی غذایی برساند،  کمک

 6/7 میلیارد دالر از بودجه 2/9و در حال حاضر تنها ه است. تعلیق درآوردحالت یگر را به دو برخی 
. با یک توسط کشورهاي اهداکننده تامین شده است 2009 میلیارد دالري این آژانس در سال

میلیارد  2/48فقط در آمریکا که حدود توان پی برد که میزان اسراف مواد غذایی  تناسب ساده می
میلیون نفر از گرسنگان جهان را غذا داد و اگر  775توان حدود  دالر در سال گذشته بوده است می

به رقم فوق اسراف در مصرف مواد غذائی سایر کشورهاي صنعتی نظیر اروپا و ژاپن و کشورهاي 
میزان اتالف و اسراف مواد غذایی در حد  پردرآمد نفتی را بیافزائیم کامالً واضح خواهد بود که

  چند برابر غذایی است که گرسنگان و افرادي که دچار سؤتغذیه هستند محتاج به آن هستند.

                                                                                                                                                                                        
ْر تـَْبِذيراً   َو آِت َذا اْلُقْرىب ،26- 27ات یسورة اسرا، آ 372

ِبيِل َو ال تـَُبذِّ ِإنَّ اْلُمَبذِّرِيَن كانُوا ِإْخواَن . َحقَُّه َو اْلِمْسِكَني َو اْبَن السَّ
  .الشَّْيطاُن ِلَربِِّه َكُفوراً الشَّياِطِني َو كاَن 

  .وَُكُلوا َو اْشَربُوا َوالَ ُتْسرُِفوا إنَُّه الَ حيُِبُّ املُسرِِفنيَ  .31ه یسورة اعراف، آ 373
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تمایزي میان نیازهاي  وشود  میدر نظر گرفته  اجناسغذا به عنوان کاالیی مانند سایر متأسفانه 
توانند خریداري کنند در حالی که فقرا  می لوکس وجود ندارد. اغنیا هر چیزي راکاالهاي اساسی و 

و این  غذا دارند بهبیولوژیک  نیازها  هستند. انساننیز ناتوان شان  اغلب از خرید نیازهاي اساسی
حیات درست مانند  ۀبراي ادامباشد. یعنی  موضوع متفاوت از نیازهاي ثانویه آنان به سایر چیزها می

 شود. میدر صورتی که غذا در ردیف سایر کاالها در بازار عرضه نیاز به غذا دارد  نیاز به آب و هوا
ها و  در چنین شرایطی، تعدادي از مردم، عالوه بر افرادي که بر اثر گرسنگی شدید ناشی از جنگ

دهند. افراد زیادي  از دست میو عدم دسترسی به غذا میرند، جانشان را بر اثر قحطی  ها می آوارگی
شود  میشوند؛ طول عمرشان کوتاه  هاي ناشی از آن می ی مزمن و بیماريدچار سوءتغذیه و گرسنگ

و جامعۀ آنان  ةفکري و جسمانی کودکان، آیندپائین رشد  و کشند و درد و رنج بیشتري می
این موضوع به معنی این است که بشریت بخشی از نیرو و  374کند. را تهدید میهاي فقیر  سرزمین

گردد. این موضوع از  و موجب کاهش عرضه در اقتصاد میدهد  یمنابع انسانی خود را از دست م
ما از چیزهاي پاکیزه اي که روزي شما قرار : «375فرماید میکه مفهوم این آیه نیز قابل استنباط است 

و هر که غضب من بر شود  میدادیم بخورید و در آن زیاده روي مکنید که غضب من بر شما مباح 
  ». او حلول کند هالك شده است

تا قیمت غذا شود  میاز لحاظ اقتصادي جلوگیري از اسراف و تباه شدن محصوالت خوراکی باعث 
در کره زمین کاهش یابد و افراد فقیر بتوانند خوراك بیشتري مصرف نمایند. این موضوع از لحاظ 

اي  رد تا هر فرد و خانوار نحوه خوراك خود را به گونهاقتصادي بسیار مهم است و احتیاج به این دا
اصالح نماید تا همۀ موتد غذایی خریداري شده به مصرف رسانیده شود و دور ریخته نشود. لذا باید 
نتیجه گرفت که اگر افراد بشر تربیت شوند که از زباله نمودن و فاسد کردن و دور ریختن غذا 

ه مساکین اعطا نمایند بدون اینکه هیچ مطلوبیت مصرفی خود خودداري نمایند و در عوض آن را ب
اند بلکه باعث کاهش قیمت مواد غذایی و  را از دست دهند نه تنها گرسنگان زمین را سیر نموده

اند. مسلماً تغذیه مناسب گرسنگان و افراد دچار سؤتغذیه باعث افزایش  افزایش رفاه خود نیز شده
مرحله بعد سبب افزایش تولید محصوالت بیش از پیش شده و  وري آنها خواهد شدکه در بهره

                                                                                                                                                                                        
  د به:ینکنگاه  374

 Fred Magdoff, "The World Food Crisis: Sources and Solutions", Monthly Review, May 2008.  
  .َوىِمن طَّيِبَاِت َما َرزَقْـَناُكْم َوَال َتْطَغْوا ِفيِه فَـَيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضِيب َوَمن َحيِْلْل َعَلْيِه َغَضِيب فَـَقْد هَ  ُكُلوا. 81سوره طه آیه 375
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   گردد. سبب رفاه همۀ افراد سیارة زمین می

  یالملل عموم نیحقوق ب ور یتبذ
توان موضوع تبذیر را در حیطۀ  توان تبذیر را مذموم دانست بلکه می ن دیدگاه نه تنها مییاز ا

خود زیست و منافع دیگران را دچار مخاطره وارد کرد. زیرا مبذر براي نفع ز ینم ائرج یتعریف
رد. بر این اساس است که در یگقرار جرم  یتعریفطه یحست وارد در ینماید لذا علی الوصول با می

فرماید که او اسراف کاران را دوست ندارد و مبذرین را  آیاتی که ذکر شد خداوند به صراحت می
طان بعنوان سمبل و نماد مخالفت با بشریت است و در ردیف برادران شیاطین قرار میدهد زیرا که شی

قاعده  یکمسلماً جرم  این اخوت به معنی سمبلیک آن به این گونه است که مبذر دشمن بشر است.
جرم را به  یف نشود اطالق حقوقیتعر یوضع يست و تا در حقوق جزایر نیتغیثابت با مفهوم ال

ه مخالف منافع جامعه باشد اعم از کاست  یملشناسان جرم ع خود نخواهد گرفت. از لحاظ جامعه
ف یلذا در مباحث فلسفه حقوق در تعر 376ا نگرفته باشد.یت قانونگذار قرار گرفته یه مورد عناکنیا

ومت که عضو جامعه هستند حکن جهت یه بر اشخاص از اکاست  يه قواعدکحقوق گفته شده 
متصور  یفیلکحق و ت یآنها از نظر حقوق يبراند و اگر انسانها تنها و دور از جامعه فرض شوند ک یم
 یه در اخالق اعمال انسان از لحاظ خود او بررسکاند  ست. و در تفاوت حقوق و اخالق گفتهین

در حقوق  377شود. میگران مطالعه یاعمال از نظر رابطه با د يا بدی یدر حقوق خوب یولشود  می
ن است کمم یهمگان يازمندیه نکشود  میف ین اساس تعریبر ا» یقاعدة حاجت عموم«ز یاسالم ن

ع عنوان یتشر كو است و طبق مالیکچون به صالح مردم است ن کدر حد اضطرار نباشد معذال
ن موضوع است و ید همیز مؤیاست ن یقاعدة عقل یکه ک» قاعدة الضرر« 378ند.ک یدا میپ یقانون

ن یه و همچنیبه استلزامات عقلو اتصال آن » عیسد ذرا«گر مبحث یبرد. از طرف د یم یعقل به آن پ
هدف  379ر و استنتاجند.یر قابل تفسیو همه و همه در قالب قبح تبذ یاز بعد اجتماع» مصالح مرسله«

 یاجتماع یآن خارج و نگاه ير را از بعد فردید تبذیه بشر باکن است ین موضوعات ایما از طرح ا
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  .540- 541، صص 1. جلد 1377انتشار،  یت سهامکان، چاپ شریاتوزک د به: فلسفه حقوق، ناصرینکنگاه  377
  .130ص. . 1370، چاپ گنج دانش، يدر حقوق اسالم، محمدجعفر لنگرود یحقوق يها تبکد به: مینکنگاه   378
  .1370، چاپ گنج دانش، يدر حقوق اسالم، محمدجعفر لنگرود یحقوق يها تبکد به: مینکنگاه  379
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ن یا يانجامد. مسلماً برایگر نیافراد د یزندگرد مبذّر به انحطاط کبه آن داشته باشد تا عمل یو جهان
مقال خارج است و فقط آن را با این ه از حوصله کرد ید صورت گیبا يادیز يها یانتقال بررس

خاص آن در ارتباط با  یه مفهوم مطرح شده از جرم نه به معنکم یبر ین موضوع به خاتمه میطرح ا
زند و  یگران صدمه میه به دک يرفتار یعنیه به مفهوم عام است کا خالف است، بلیت، جنحه یجنا

خاص و  ياتهایه به مفهوم طرح مالکن است بلیبا مجرم یحقوق يبرخوردها یمقابله با آن نه به معن
ن یمنابع و از ا ینیگزیا جای ییجو صرفه يقات برایتشو يمبذّر و برقرار يبرا یاتیباالتر مال يها نرخ

رد. اقدامات یگ یل مورد بحث قرار میست به تفصیط زیدر متون اقتصاد محه کباشد  یل میقب
توان به  یه مکصورت گرفته  یالملل نین مورد در سطح بیمرتبط با ا يبخشها یدر برخ یالملل نیب

 380ETSن و طرح یاز گرم شدن زم يریو جلوگ يا گلخانه ينترل گازهاکوتو درباره کیل کپروت
     381رد.کاشاره  CO2د یزان تولیردن مکحدود ن راستا جهت میاروپا در ا

  

                                                                                                                                                                                        
380 Emission Trade Scheme 

مجموعه نان، یعباس اطم يارکران و اروپا. با همیمان در ایست و صنعت سیط زیمحدآباد: یژن بید به: بینکنگاه  381
مان یقات سیو تحق يزیر دآباد، دفتر برنامهیژن بین بیران، تدویمان اینار اقتصاد سین سمیاول يها یمقاالت و سخنران

، نشر علم 1384مهر  5، 317-350صفحات مان، یان صنعت سیارفرماک یو انجمن صنفر یبکریام یدانشگاه صنعت
  //:cement.pdf-/doc/mohitezistbidabad.irhttpعمران، تهران. 





  
  
  
  

  مهفتفصل 
  
  

   اخالقاقتصاد وري و  بهره





   مقدمه
اتب مختلف و اشاره به وجوه مختلف کدگاه میاز د يور مقوله بهره یضمن بررس فصلن یدر ا
ه با کم یرس یجه مین نتیار به اک یت و روانشناسیریاقتصاد اخالق، مدد، یتول يها یژگیط و ویشرا

 یکتنها  يش بهره وریافزا يبراار کم بر روابط کن و مقررات حاید و قوانیتوجه به ساختار تول
  382بود. یش بازدهیش داد و سپس منتظر افزایفزاتوان ا یخاص را نمد یامل تولع

 ید بررسید و عوامل تولیند تولیاثر اسراف در فرآ یچگونگ، يور در مبحث اقتصاد اخالق و بهره
ق اسراف است. اسراف در یاز مصاد یناش يور ن بودن بهرهیاز موارد پائ ياریبس یلکد. بطوروش می

د و فساد محصول از یعات در تولید، ضاینه عوامل تولیب نابهیکل، اسراف در ترک یبازده
ار با ک یت و روانشناسیریبه ارتباط مد يا ضمن اشارهباشند.  ین مبحث میموضوعات مطرح در ا

را عامل  یبه تنهائ ارکش یتوان افزا ین موارد نمیه بدون توجه به اکم یرس یجه مین نتیبه ا يور بهره
  دانست. يور ش بهرهیافزا

ضمن بررسی اجمالی نظریات مکاتب مختلف درباره کار و ارزش آن به همچنین  فصلدر این 
از لحاظ نظري این همچنین و  .پردازیم فنی تولید و مسائل جنبی روانشناسی کار میهاي  ویژگی

وري  توان بهره نمائیم که آیا با افزایش یک عامل تولید و مشخصاً نیروي کار می سوال را بررسی می
بنگاه را افزایش داد؟ یا این اقدام به معنی افزایش هزینه بنگاه و کاهش نرخ بازدهی عامل تولید 

  شود!  می

   ارکو  يور بهره
د و یدرباره ارتباط با سطح عوامل تول ینون نظرات متنوعکاز ازمنۀ گذشته تا  يدر مباحث اقتصاد
زان محصول یبازده به مفهوم م یلکمطرح بوده و هست. بطور يور و بهره یرابطۀ آن با بازده

د بازاء هر یزان تولیبعنوان متوسط م یدر عوض نرخ بازده یولشود  میف یبنگاه تعر یک يدیتول
                                                                                                                                                                                        

انعطاف است که از لحاظ تعریفی نیروي کار اي غیرقابل  شرایط اقتصاد ایران و قوانین و مقررات کار به گونه 382
 شود عملکردي همچون عامل تولید ثابت دارد. هاي اقتصادي عامل تولید متغیر محسوب می هرچند در تئوري
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باال و راندمان  یارائکشتر باشد نشان از یب یگردد. هرچه نرخ بازده یف مید تعریواحد از عوامل تول
د محسوب یشاخص راندمان تول یکبعنوان  يور ا بهرهیمتوسط  ید است. نرخ بازدهیخوب تول

  دهد.  یم يمحصول را در خود جا یکد یند تولیل در فرآیه عوامل دخیلک ییایه پوکگردد  یم

. گردد یم یبنگاه تلق یکت یریمد یهمواره از مباحث اصل د مختلفیعوامل تولارآمد از کاستفاده 
 يها یژگیو وار کط یمحار، کو ابزار  يا هیسرمازات ی، تجهیاجرائ يساختار سازمان، روشها

. داردمورد توجه قرار  يور بهره شیافزا يه براکباشند  یم يا موارد عمدهاز  یانسان يروین مختلف
 يروین یو روانشناس یات روانیار و خصوصکط یه محکابد ی ین موضوع آنقدر وسعت میدامنۀ ا

  رد.یگ یار را هم در بر مک

گردد هم در اقتصاد خرد و هم در  یف مید تعریمتوسط عامل تول یه نرخ بازدهک يور شاخص بهره
ل ین شاخص به دلیا یت مفهومیفکیمسلماً  یقابل محاسبه است ول يالن از لحاظ نظرکاقتصاد 

 يزان بهره وریم باشد. محاسبه یالن متفاوت مکد از بنگاه به بنگاه و از خرد به یت عوامل تولیفکی
متنوع و  يها . روشاستاقتصاد در  ییاراک یعمومسنجش  يها وهیاز ش یکیار ک يرویبراساس ن

ا ی 383لک يور ر بهرهینظ ییها ه شاخصکارائه شده  يور زان بهرهیم يریگ اندازه يبرا یمتفاوت
زان یسنجش مباشند.  یها م ن شاخصیاز جملۀ ا 384د بصورت همزمانیچند عامل تول يور بهره
 ریانپذکام یه به راحتیسرما يموجود يرا ارزشگذاری، زستین يا ار سادهکتمام عوامل  يور بهره

در اقتصاد . باشد یم استفاده از منابع نمودنثر کحدادر  يور بهره اربرد مفهومکبه هر حال . باشد یمن
ز یشور در طول زمان نکحفظ منابع گوناگون  یبه معن يور ش بهرهیاز افزا یناش یصرفه جوئالن ک

ها  بنگاه کت کد در تیتول يها ندیه فرآیلکاز انواع اسراف در  يریه از محل جلوگکگردد  یم یتلق
   شود. میمنتج 

ه کن موضوع اشاره نمود ید به ایار باکم بر روابط کن و مقررات حاید و قوانیتوجه به ساختار تولبا 
ش یش داد و سپس منتظر افزایفزاتوان ا یخاص را نمد یامل تولع یکتنها  يش بهره وریافزا يبرا

تا با د شو میار معموالً سبب کد و روابط یساختار تول يریناپذ و انعطاف یه سختکبود. بل یبازده
 يبرا یش خالی، بازده متوسط همان عامل در صورت نبودن گنجاید به تنهائیعامل تول یکش یافزا

                                                                                                                                                                                        
383 Multi-factor Productivity (MFP) 
384 Total-factor Productivity (TFP) 
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  ز گردد.یم نکعامل مربوطه 

 ار کو ارزش  يور بهره

جاد ارزش یخ متفاوت بوده و افراد مختلف منشاء ایتار یار در طکبه ارزش  385اتب مختلفکنگاه م
ارگر را ک يا ه عدهکع است ین قضاوت آنقدر وسیف ایمختلف طاتب کدانستند. در م یرا متفاوت م

ار را تنها عامل مولد ارزش ک يرویگر نید ید محصول ندانسته و برخیاز تول یمولد ارزش ناش
ه تنها کم ینکه چنانچه باور کل است ینگونه دخین موضوع در مبحث مورد نظر ما ایاند. ا برشمرده

م و مسلماً یا ار توجه داشتهکنسبت به  یستیسکمار يها دگاهیدار است عمالً به سمت کمولد ارزش 
اقتصاد  يها لیه تحلیکارزش مضاعف است، در حال ین گروه به معنیار مضاعف از نگاه اک

  ند.ک ید نمین موضوع را تأئیا یکالسکنئو

  ها راتکویزیه فینظر

مبادله به از بحث نموده و آن را  »ارزش اضافه«نه منشأ یبودند که در زم ین کسانینخست هاوکراتیزیف
س کات ماریه در ادبک يزیآن چو لذا را قبول نداشته  ارزش یها مفهوم اجتماعآن د آوردند.یتول

و به  يملموس ماد ءایارزش در قالب اش نگاه آنها. در شان نبودینام داشت مد نظر ا 386»ارزش اضافه«
ارزش اضافه تنها بشکل مازاد لذا مفهوم مبادله.  و نه ارزش گرفت یقرار م »استفاده ارزش« یعنم

ه کبود  ید میند تولیفرآده در یمصرف رسه ب يها استفاده د شده بر ارزشیتول يها استفاده  ارزش
در شان یبه زعم ا. قابل حصول است يتنها در بخش کشاورز هکشد،  یده میمحصول خالص نام

گر ارزش یا به عبارت دی يا محصول اضافهابد و ی یر مییتغه کاست شکل مواد  صنعت صرفاً
د یافزون بر مصرف خود تول یتواند محصول یتنها کشاورز است که م و دگرد ید نمیتول يا اضافه
 يشاورزکه تنها در کدانستند  یاهان میاز قوة رشد گ یها ناش راتکویزین موضوع را فیاکند. 

است  یص، همان بهره مالکانه و سهمن محصول خالیاشان یمتحقق است و نه در صنعت. به زعم ا
، بلکه شاورزک ارزش اضافه نه حاصل کار اضافهها وکراتیزیفگاه رسد. در ن ین میکه به مالک زم

بذر را به مقدار  ين است که مقداریزم يقدرت بارآورو ن است یزما یعت یجه مساعدت طبینت
                                                                                                                                                                                        

 .آمده است يد اقتصادیخ عقایتب تارکل در ین مباحث به تفصیا 385
386 Surplus value. 
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 یموهبت يمحصول اضافه در کشاورز یعنی ب بهره مالکانهین ترتیکند. بد یمل یبذر تبد يشتریب
  . يو یاز روابط اجتماع منتجاز رابطه انسان با خاك است و نه  یکه ناشاست  یعیطب

  سکه مارینظر

که ارزش کاال را مقدار کار د یمطرح گرد ین معنیبه ا 387»ارزش هینظر«، یستیسکات ماریدر ادب
د ید عالوه بر تولیرقابت، با در صحنۀز یارگر نککند، و  ین میین تعار برده شده در آکب یاجتماع

د ارزش یبا ید ارزش اضافه نسبیتول يد. براینماد یز تولین یارزش اضافه مطلق ارزش اضافه نسب
باالتر  یمتیآن در بازار باشد تا او با فروش آن به ق يجار یتر از ارزش اجتماع نیش پائیکاال يفرد

د ارزش یآورد. تولدست ز بین یآن، ارزش اضافه نسب یتر از ارزش اجتماع نیو پائ ياز ارزش فرد
 سمترا از د یند تولیفرآاگر کل  388است. گرکارتوسط ه یسرما يریارگکب ياضافه مطلق بروز ماد

د را یل تولیکار و موضوع آن وسازات یو تجهل یوسا سکبه زعم مارم، یمحصول، مد نظر قرار ده
 يفرد ندیفرآ یک. کار تا آنجا که مولد ارزش استتاً یه نهاکاست دهند، و خود کار  یل میتشک

را در خود شود  می یل محصول متجلکبه شکه بعدها  یئاه ک کارگر همه کارکردی، شود یم یتلق
ها  راتکویزیعت را طبق نظر فیمسلط شود و طبعت یتواند بر طب ینم ییتنهابه انسان  و ،جمع دارد

ل به محصول یک فرد تبدیم یکار از محصول مستقمحصول د. و لذا ید محصول نمایملزم به تول
تر شود، مفهوم کار مولد و  برجستهد یند تولیفرآدر  يهر چه همکار شود. میان مشترك کارگر

ست یآنکه فرد مولد باشد الزم ن يبراو لذا گردد.  یتر م عیز وسیکارگر مولد ن یعنیآن  یمفهوم انسان
از  یکیباشد و  انکارگر ةکریاز پ يعضوتا است  ید، بلکه کافشوموضوع کار ماً وارد یمستق

ف کار مولد منتج از ذات یتعرس کبه زعم مار یعنیرا بر عهده داشته باشد. ره یکپ نیا يکارکردها
گر، مفهوم ید يت همچنان صادق است. از سویک کلیبمنزله  یکارگر جمع بارة، دريد مادیتول
خود  يد ارزش اضافه است. کارگر نه برایتول تاًیبلکه ماهست، ید کاال نیصرفا تول یستیتالید کاپیتول

کند، بلکه ارزش  ینمد یفقط تولو  کند ید میتول يه ویش سرمایو افزاه یسرماصاحب  يبلکه برا
د کند. یدار ارزش اضافه تول هیسرما يمولد است که برا يتنها کارگرو لذا د نک یمد یتولهم اضافه 

ان کارگر و محصول کار یما یو د آن، یان کار و اثر مفیم يا صرفا رابطهن کارگر مولد متضمن یبنابرا
                                                                                                                                                                                        
387 The theory of value. 
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د ارزش اضافه همواره یلذا تول است، خاص يدیتول یک رابطه اجتماعیست، بلکه متضمن یاو ن
ن یاد. یآ یبوجود مت ارزش اضافه یف کارگر مولد از ماهیتعر است وزه کارگر مولد یخصلت مم

ار مولد در کو  است يکار کشاورز ،تنها کار مولده کاست ها  وکراتیزیفموضوع برخالف نظر 
ها به شکل بهره  وکراتیزیفمد نظر ارزش اضافه  باشد، هرچند یموجد ارزش اضافه م يشاورزک

قا یکه در آن کارگر دق يا نقطهش از یب يامتداد روزکارس کدر نگاه مار شود. میمتظاهر مالکانه 
ه، یسرماصاحبان ن کار اضافه توسط ید کرده است و تملک ایمعادل ارزش قوه کار خود را تول

است. لذا در  ید ارزش اضافه نسبین نقطه آغاز تولیاو دهد  یل مید ارزش اضافه مطلق را تشکیتول
ن یاز ام روزکار به دو بخش کار الزم و کار اضافه مستتر است. یتقس یمفهوم ارزش اضافه نسب

  تر کرد.  د مدت کار الزم را کوتاهیباش مدت کار اضافه یبمنظور افزاجهت 

  ها ستیانتلکاردو و مریکه رینظر

ارزش  يعلت وجود . اواست یستیتالید کاپینفک تولیو ال یکاردو ارزش اضافه جزء ذاتیردر نظر 
کند.  ین میین ارزش را تعیاست که مقدار ا یافتن علتی ید بلکه در پیجو یاضافه را نم

از فروش  یناش و از عمل مبادله ید آن را ناشینه تولیک محصول بر هزیمت یها مازاد ق ستیمرکانتال
که کارگر  دانست ین میرا ال منشأ سود یدانستند. جان استوارت م یباالتر از ارزشش م یمتیآن به ق

آورد  یه سود ببار مینکه سرمایعلت ا و کند ید مین خود او الزم است تولیتام يبراه کش از آنچه یب
دشان الزم است یتول يکه برا یش از مدت زمانیه و ابزار بیخوراك، پوشاك، مواد اولنست که یا

هر  یکار است و سود کل يدیاز قدرت تول یبلکه ناشست یناز مبادله  یسود ناش لذاآورند.  یدوام م
  کار در آن کشور هست. يدیکشور همواره همانقدر است که قدرت تول

ا یار اضافه شود ارزش که چنانچه کن موضوع هستند ین ایمبه مالحظه شد کنظرات فوق همانگونه 
 يروید و نیات تولیها و خصوص یژگیساده به و یاالصول نگاه ین علیو اشود  میشتر یمحصول ب

ۀ اثبات یار فرضکش ید در اثر افزایش تولیۀ افزایه اصوالً فرضکجه گرفت یتوان نت یار است. پس مک
   م.یده یادامه م یکالسکمنظر اقتصاددانان نئون موضوع را از یاست. ا يا نشده



  اقتصاد اخالق در اسالم یعرفان یمبان    216

  یکالسکه نئویو نظر يور بهره

فقط  نجایو در ابرخوردار است  یقیعم ع ویوس یلیتحل یه بنگاه در مباحث اقتصاد خرد از مبانینظر
االها را با ک  هکشود  می  فیتعر  یواحد فن  یک  . بنگاه389ردکم یاشاره خواه یلکم یاز مفاه یبه برخ

ار کد بیتول  عوامل  نیب  رابطه  یاضیر  انیب  د بنگاهیتول  د. تابعینما ید مید، تولیتول  عوامل استفاده از
  یا خدمتیاال ک  تواند هر نوع ید میتول  باشد. عامل یم  د شدهیتول  ا محصوالتی  و محصول  شده  گرفته
تواند  ید میتول  عوامل  نیاز ا  یبرخ شود. می  ار گرفتهکد بیجد  د محصوالتیند تولیدر فرآ  هکباشد 

 ریمتغ و  ثابت  عوامل  د برحسبیتول  عوامل  مشخص  دوره  یک د. درنر بنگاهها باشیسا  محصول
  محصول با مقدار  مقدارآن  یول  است  يد ضروریتول  يبرا  د ثابتیتول  شوند. عامل یم يبند طبقه

 در  مدت  وتاهک  ماتیتصم  هکنیا  به  توجه  بدون  د ثابتیتول  املع  نهیند. هزک یمنر ییغت  د شدهیتول
  مشخص  زمان  مدت در گرید  عبارت  به شود. می  لیتحم  باشد بر بنگاه  چهد یتول يساز نهیمورد به

  دوره  نیند. اکد نیتول  ند و چهکد بیتول  ر دهد چهییرا تغ  د ثابتیتول  تواند عاملینم  بنگاه  شده
  . بعبارتاست  د ثابتیعامل تول  فیتعر  اساسشود  میف یتعر  مدت  وتاهکنجا یدر ا  هک  مشخص

ر ید متغیتول  عامل  یکرا   د ثابتیتول  عامل  توان یم  میریبلند در نظر بگ  یلیرا خ  دوره  نیگر اگر اید
ر دهد. یید تغیند تولیرا در فرآ  عامل  نیا  يریارگکب  زانیم  زمان  تواند در طول یم  را بنگاهیز  دانست

  یک در  مثال  يند. براک یم رییتغ  محصول  زانیر مییبا تغ  هک  است  يدیتول  رعاملید متغیتول  عامل
د یتول  عامل  بعنوان  وتاهک  دوره  یک  یط در  جاد شدهیا  ساتیتاس  انباشته  هیسرماهمان   مانیس  ارخانهک

  د متشابهیتول  رعواملیسا و  آهن  و سنگ  کوآه  گچ  سنگار و ک يروین  یشوند ول یم  یتلق  ثابت
  میمستق  در ارتباط  مانیا سیر و کنیلکد یتول  زانیم با  هکشوند  یم  فیر تعرید متغیتول  عوامل  بعنوان

  تا از فروش  ردیار گکبد یتول  عواملاز   زانیم  چه  به هکرد یگ یم میتصمر بنگاه ید. مدقرار دارن
  . گردد  بنگاه حداقل  نهیا هزیو د شوثر کخود سود بنگاه حدا  يدیتول  محصوالت

ت است. برخالف آنچه یران قابل اهمیار اکط قانون یار و شراکد یته در خصوص عامل تولکن نیا
ار کن و مقررات یران و قوانیط اقتصاد ایباشد شرا یر مد نظر مید متغیار بعنوان عامل تولک يرویه نک

دوره قانوناً  يند عمالً در انتهاکار هم نکارگر که اگر کرقابل انعطاف است یو غ کخش يا به گونه
                                                                                                                                                                                        

  :دیئمراجعه نما ریمنبع زن موضوع به متون اقتصاد خرد باالخص یشتر ایشرح ب يبرا 389
Henderson, R., Quandt, P. (1982), Microeconomic theory, a mathematical approach. Mc-Graw Hill. 
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 يرا برا یمکار یارات بسین ارتباط اختیار در اکقانون  کیرد. خشیگ یبه او حقوق و دستمزد تعلق م
 يارک مکا در صورت یده اهش داکارگر را کحقوق  یتواند بسادگ ینم يارفرما قرار داده و وک
د. لذا از لحاظ یگر او را اخراج نمایا موارد دیبازار  يسادکا هنگام یپرداخت آن را مانع شود و  يو

ل یبه دل یولشود  میر محسوب ید متغیعامل تول ياقتصاد يها يار هرچند در تئورک يروین یفیتعر
د ثابت دارد. و یهمچون عامل تول يردکارگر ارتباط منسجم ندارد عملکد یزان تولیه با مکنیا

ن یباشد. ا یارگر مکد ملزم به پرداخت حقوق و دستمزد یان هم نمایا زیچنانچه بنگاه سود و 
ارگر ک يبرا یاز مخاطرة شغل یناش یافکزة یه انگکن مفهوم است یبه ا يور موضوع از لحاظ بهره

 د.یخود نما يور ش بهرهیوجود ندارد تا اقدام به افزا

شتر یا بی  یکو  x2و  x1ر ید متغیتول  عامل دو  ر بنگاهیمد  هکد یریرا در نظربگ  يدیند تولیفرآحال 
د شده یتول  د مقدار محصولیتول  بندد. تابع یم ارکب  محصول  یکد یتول  را جهت  د ثابتیتول  عوامل

)qشده (  ار گرفتهکر بید متغیتول  عوامل از  یاضیر  تابع  یک  ) را بعنوانx1,x2د:ینما یم  انی) ب  

),( 21 xxfq                                                                                                      )1(  

ر ید متغیتول  با عوامل  د در ارتباطیتول  زانیم  فقط گرید  عبارت  ندارد. به د ثابتیتول  عامل فوق  تابع
  يهایگذار هیسرما  يریارگکاد محاسبه و بیار زیبس  يها یدگیچیپ  موضوع  نیاند. ا دهیگرد  فیتعر

  تیرا در وضع  د محصولیگر ساختار تولید  عبارت  د. بهینما یم  را ساده  بنگاه در یقبل  شده  انجام
ر ییتغ  شده  انجام  يهایگذار هیسرما  هکد ینما یم  یبررس  یخاص  یزمان  دوره و در  ارخانهکموجود 

  گردد. ید وارد محاسبه نمیثابت تول يها نهیهز ی، و از طرفابندی ینم

  از محصول  مقدار مشخص  یکد یتول  يرا برا x2و x1از   یمتفاوت  باتکیتر  است قادر  ر بنگاهیمد
 ،ار برده شدهکب  ينولوژکاد باشد. تیار زیتواند بس یم  باتکیتر  نیتعداد ا  صورت  نیا بندد. در ارکب

ه کباشد  یم بنگاه را شامل  د محصولیتول  يد برایتول  عوامل  بکیتر  درباره  یفن  اطالعات  مجموعه
رد. یگ یم را در بر  نکمم  یکیزیف  باتکیتر  تمام جتاًیو نتگردد  ید ملحوظ میتابع تول یاضیدر فرم ر

  مختلف  باتکیاز تر  حصول  د قابلیثر تولکحدا  نیمب و  را داراست  یفن  ییاراک  فرض  شید پیتول  تابع
  ای  یفن  مسئله  یکد یتول  عواملاز   خاص  بکیتر هر از  استفاده  نحوه  نیباشد. بهتر ید میتول  عوامل

  یکد یتول  يد برایتول  عوامل  بکیتر  نیبهتر  ست. انتخابین  ياقتصاد  مسئله  یک و  است  ينولوژکت
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  مسئله  یکدارد و   محصولمت یقد و یتول  عوامل  متیق  به  یبستگ  صولمح از  مقدار مشخص
  . است  ياقتصاد

ار یار بسک يروید نیر بودن عامل تولیا متغید فوق از لحاظ ثابت یدر تابع تول يور مالحظات بهره
 يها بنگاهط یه شراکنشود  یر تلقید متغیار بعنوان عامل تولکد یت است. اگر عامل تولیحائز اهم
فوق  یاضیل رکند اصوالً به شک یت مین موضوع تبعیحات ارائه شده از همیز با توضیران نیبزرگ ا

ا ی  وستهیرپیا غی  وستهیپ  تابع  یک ایو   نقاط  تواند توسط ید میتول  تابع  یکست. یقابل استعمال ن
ر یمقاد  يوسته برایپ 390مقداره  یک  تابع  یک  بعنوان غالباً  یشود. ول  انیب  معادالت از  یدستگاه

  فیتعرمورد نظر   دامنه در  391ندهیافزا  تابع  یک  بعنوان عتاًید طبیتول  . تابعگردد یم  فیتعر  یرمنفیغ
سود   يساز  نهیبه  هنگام شود. می  فرض 392يعاد شــبه مقعر قاًیتـابع دق  یک  عنوان  بهو غالباً شود  می

ار کط متعارف روابط یها در شرا یژگین ویا یول شود.  فیمقعر تعر قاًیدق  تابع  نیا  هک  است  یافک
عامل  يریارگکشوند. چون ب یم یتلق يار نظریران بسیط اقتصاد ایقابل احصاء هستند و در شرا

  باشد. ینه میار دشوار و پرهزیاخراج آنان بس ید معموالً سهل ولیار جدکد یتول

  نیا  هک  یزمان  ند. دورهگرد یم  فیتعر  مشخص  یواحد زمان د دریتول  عوامل و  محصول  زانیم
د یبا اوالً است:  تیمحدود  سه  د بهیشوند مق یم  فیتعر  آن در  مدت  وتاهکد یتول  تابع جتاًیر و نتیمقاد

  يا اندازه  به اًیدهد. ثان رییرا تغ  د ثابتیتول  نتواند عامل  ر بنگاهیمد  هکباشد   وتاهک  یافک  اندازه  به
  هکبلند باشد   یافک  اندازه  به ابد. ثالثاًین رییتغ  ينولوژکد در اثر بهبود تیتول  تابع  لکش  هکباشد   وتاهک

 يور ا بهرهیمتوسط  یبازده يریگ ن در اندازهیف همچنین تعریا. گرددر یذپانکد امیند تولیفرآ  اتمام
  یو بازدهگردد  یف میتعر يور ه همان بهرهک x1د یتول  عامل  متوسط  یبازدهت است. یالزم الرعا

  : ه استدرنظر گرفته شد  ثابت x2د یعامل تول  در آن  هکشود  می  فیر تعریز  لکش  به آن  یینها

1
21

1

),(
x

xxf
x
qAP 
                                                                                       )2(  

                                                                                                                                                                                        
390 Single-valued. 
391 Increasing. 
392 Regular strictly quasi-concave 
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  ینهائ یبازده یقانون نزول

 يور ش بهرهید با توجه به دو شاخص فوق از لحاظ افزایعامل تول یک ینهائ یبازده یقانون نزول
استفاده از که دارد  یان میبن قانون یاار مهم است. ید بسیعامل تول یکزان یش میدر ارتباط با افزا

زبور شده و پس از عامل م یید نهایتولش یدر ابتدا منجر به افزار، یمتغ دیعامل تولاز  يشتریر بیمقاد
 یبازده اهشکد منجر به یش عامل تولید مربوطه، افزایعامل تول يریارگکاز ب یزانیدن به میرس
ب یاست که ش ین معنیبه ا ینزول یبازدهگر قانون ید خواهد شد. به عبارت دیآن عامل تول ینهائ

د یک عامل تولیاز  يشتریب يهرچه واحدها یعنی. گردد یمن برییبه سمت پا یینها یبازده  یمنحن
متوسط و  یبازده يها یه محل تقاطع منحنکد یاز تول يا دن به نقطهی، بعد از رسمیار برکرا بر یمتغ

ه ک یت در زمانین وضعی. ام آوردیبدست خواه یمحصول اضاف ي، مقدار کمتراست یینها یبازده
ش ید بیش عامل تولیز خواهد شد و افزایرد بدتر نیگ یمقدار صفر را به خود م یینها یبازده یمنحن

ن مناطق آثار یادام از کار در هرک يرویش نیز خواهد شد. به تبع افزاید نیاهش تولکاز آن منجر به 
  خواهد داشت. يور اهنده بر بهرهکا ینده و یفزا

را  يور و بهره یش بازدهید افزایتوان ام یار همواره نمکش یه با افزاکن است ین این قانون مبیا
 يور شتر همواره متضمن بهرهیار بکگر یا به عبارت دیار و ک يرویش نیگر افزایداشت. به عبارت د

د اشباع نشده یه بنگاه از عامل تولکافت یش خواهد یافزا يور بهره یطیشراست. فقط در یشتر نیب
  ست.یار هستند صادق نک يرویه دچار تورم نک ییها ن موضوع در بنگاهیباشد و ا

 د یعوامل تول ینیگزیت جایقابل

 يد به جایعامل تول یکن نمودن یگزیاستفاده و جا ییتوانا ید به معنیعوامل تول ینیگزیت جایقابل
ارگر با ک ینیگزیا جای یکیترکال يانرژ باسوخت  ینیگزیمثال جا يباشد. برا یم گرید دیعامل تول

آن  ه باکاست  ین نرخیمب یفن ینیگزید نرخ جایتوابع تول ل. درین قبیو از ا يا هیزات سرمایتجه
د یتوله سطح یکن نمود بطوریگزیگرجاید دید را با عامل تولیعامل تول یکاز  يریتوان مقاد یم
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با  يدیتول يها در بنگاهد یعوامل تول يریارگکانجام شده بر ساختار ب يهاید. بررسیر ننماییتغ
وتاه که الاقل در کن موضوع است ینشاندهنده ا  شرفتهیپ ينولوژکاد و تیز یقبل يها يگذار هیسرما

الزم  يگذار هیسرمان امر ساختار ید بالنسبه وجود ندارد. علت ایعوامل تول ینیگزیت جایمدت قابل
باشند.  یبرخوردار م يادید زیت تولیه از ظرفکاست  ییها ارخانهکارخانه بالخص کس یتاس يبرا
 ياست و بجاکه) ید (مثال سرمایعامل تول یکزان محصول از یتوان با حفظ م ینم یمثال براحت يبرا

 ن آن استفاده نمود. یگزیار) بعنوان جاک يرویگر (مثال نید دیآن از عامل تول

  شود:  یم  فیر تعریز  لکش  به x1د یتول  عامل يدیتول  ششک
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x
x
q
q
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x
q

q
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                                                              )4(  

  ششکدهد.  یم  نشانرا  x1دیتول  عامل یرات نسبییتغبه   د نسبتیتول  ینسب  راتییتغ  نرخ  ششک  نیا
ن موضوع از لحاظ یاباشد.   یکتر از کوچکو  يتواند بزرگتر، مساو ید میتول  عامل  یک  يدیتول
باالخص در  یارگر از لحاظ عملک یار حامکدستمزد و قانون  یار در هنگام سختک يرویش نیافزا
ار یرات بسیار تأثکد یرات عامل تولییار مهم است و سبب شده تا متوسط تغیار بسکن یط قوانیشرا

د یتول  ینسب  راتییتغ  نرخ یعنی  ششک  نیاگر یرات بازده داشته باشد. به عبارت دییبر متوسط تغ یمک
ز یبه صفر ن یکنزد یبزرگ حت يها و در بنگاه کوچکار یبس دیتول  عاملرات ییتع  به  نسبت

ال کاش يدارا ينولوژکر شده و نوع تکها به دالئل ذ ن بنگاهید در ایرا فرم تابع تولیباشد. ز یم
  ثابت  سطح  یک  به  ه منتجک x2و   x1د یتول  عوامل  باتکیتر  یهندس  انکماست و  یخاص یاضیر

 394ییها همانند راستگوشه دنشو یم  دهینام  393»سانیک  محصول«  یمنحنه کشوند  یم  محصول
 ها یمنحن  نیا  بیشگر یبه عبارت د ند.ینما یر نمیانپذکه را امیار و سرماک ینیگزیه جاکباشند  یم

  د:ینما یم  فید را تعریتول  عوامل  یفن  ینیگزیجا  نرخ

                                                                                                                                                                                        
393 Isoquant 
394 Rectangle 
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ه در در کباشد.  یم x1 , x2   به  د نسبتیتول  تابع  مشتقات f1 , f2و    لیفرانسید  نندهک  مشخص d هک
  ینیگزیجا  ششکگر یها صفر است. به عبارت د سان از نوع راستگوشهیکمحصول  يها یمنحن

ر یل زکه به شک  یفن  ینیگزیجا  نرخ رییتغ  بر نرخ  عوامل  ر نسبتییتغ  نرخ  نسبت  د بعنوانیتول  عوامل
  :گردد صفر است یم  فیتعر

)6(                                                                                                 
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ر سطح ییتوان بدون تغ یاست که م يا هیمقدار سرمابرابر ه یسرما يکار برا یفن ینیجانش یینرخ نها
ش یه با افزایسرما يکار برا ینیجانش یینرخ نها نمود.آن ن یجانشرا ک واحد کار ید یتول

 يم برایه اگر بخواهکاز آن است  کین مفهوم حای. اابدی یه کاهش میسرما يکار برا يریبکارگ
ه را نسبت به یاز سرما يشتریب يم واحدهایه نمائین سرمایگزیار را جاکثابت نگهداشتن بازده، 

  م. یرا ثابت نگهدار یبازدهط یجتاً شرایم تا نتینکر فعال ید غیار باکاضافه شده  يواحدها

 آن و يا هیزات سرماین اجزاء تجهیب يدیه با روابط خاص تولیمجموعه از سرما یک يبرا دیتابع تول
 سوخت و و يانرژ يریارگکن بیاستفاده و همچن زات موردیهمراه با تجه ارک يرویت نینحوه فعال

 یختگیگر نحوه آمیرد. به عبارت دآو یم وجودبهر بنگاه  دررا  یف مشخصید تعاریعوامل تول ریسا
د را یتابع تول یاضیفرم ر جتاًید و نتینما ین مید محصول را معیند تولیگر فرآیدیکد با یعوامل تول
 در ن آثاریا ف باشند.ید قابل تعریبا د مشخصاًیتابع تول یکدر  يآثار اقتصاد نند.ک یمشخص م

 یعنیه از لحاظ مبحث مورد نظر ما کو آنچه ند ینما ید را مشخص میند تولیفرآ يهایژگیاصل و
موجود  يهایژگیوه کن است یت است ایقابل اهم يور د و بهرهیعوامل تول يریارگکزان بیر مییتغ

د یتوابع تول یاضیر يها در قالب فرمهایژگین ویا و ر دادییتغ یتوان بسادگ ینمد را یند تولیدر فرآ
ه به کند ینما یجاد میبنگاه ا يد برایعوامل تول بکیدر تر یخاص کیه خشکشوند  یمان یمشخص ب

 م. ینمائ یالً اشاره میذها یژگین ویااز  یبرخ
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 اس یبازگشت به مق

ان ید بیش متناسب تمام عوامل تولیش محصول را در اثر افزایافزا یاس چگونگیبازگشت به مق
ابد بازگشت به یش یافزاابند یش ید افزایه همه عوامل تولک یند. اگر محصول به همان نسبتک یم

 یشیاس افزایبازگشت به مق شود. میف ید مورد نظر ثابت تعریب عوامل تولکیاس در دامنه تریمق
س بازگشت به کمحصول شود و بلع شتریش بید سبب افزایعوامل تولمتناسب ش یاست اگر افزا

بازگشت  .شودمتر محصول کش ید سبب افزایعوامل تولمتناسب ش یاست اگر افزا یاهشکاس یمق
  kد همگن از درجه یتابع تول یک شود. میف ید تعریتوابع تول 395یاس توسط مفهوم همگنیبه مق

  است اگر: 

  1 2 1 2( , ) ( , )kf tx tx f x xt                                                                      )7(  

1,1,10ر یمقاد يبراد یبرابر عوامل تول tش یبا افزاه ک  kkk  اس یبازگشت به مق
ت یفعال خواهد بود. یر توسعه بنگاه خطید همگن مسیتوابع تول باشد. در یم یاهشک، ثابت ویشیافزا
د با یا چند عامل تولی یکثابت از  ياچند محصول با نسبتهای یکه کاست  يندیفرآ یخط يدیتول

بدست  ید خطیتول يتهایاز مجموعه فعالتواند  یم ید خطیتابع تول یک شود. مید یثابت تول ينسبتها
 جتاًیهمگن از درجه اول هستند و نت ،ید خطیتوابع تول .396شوند یارگرفته مکهمزمان ب ه بطورکد یآ

ه عوامل یلکه اگرکاست  ین معنید بدیدر توابع تول یاس ثابت دارند. مفهوم همگنیبازگشت به مق
ش یافزا ابد. اگری )اهشکای( شیز افزاید نیزان تولیم میده )اهشکای( شینسبت افزا یکد را به یتول
است. اگر نسبت  یکد همگن از درجه ید بود تابع تولیش عوامل تولید به همان نسبت افزایتول
شتر از یصورت ب نیا ریدر غ و یکمتر از ک یش عوامل بود همگنیمتر از نسبت افزاکد یش تولیافزا

ثابت،  ،اسیبازگشت به مق، یکاز متر کشتر و یو ب یکسه حالت همگن از درجه  باشد. در یم یک
قابل ) 7( رابطۀبراساس  یاضید از لحاظ رین شرط در تابع تولیا شود. میف یاهنده تعرکنده ویفزا

                                                                                                                                                                                        
395 Homogeneity. 

  د به:ینکنگاه باشند.  یمطرح م یاضیو ر يمختلف اقتصاد يهایژگیو با يبسیارد یتوابع تول يدر متون اقتصاد 396
Eatwell, J., M. Milgate, P. Newman (1988). The new Palgrave dictionary of economics. MacMillan. 

د مختلف، رسالۀ یران با مالحظات توابع تولیالن اک يه گذاریبرآورد تابع سرما، )1372( یدآباد و شهرستانیو ب یثواب
  .واحد تهران یاصل، دانشگاه آزاد اسالم یسانس اقتصاد، فرهاد ثوابیفوق ل
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  . استنباط است

عبارت به ل داشت. ک يور دربارة بهره یتوان استنباط ی، از رابطۀ مزبور ميور از لحاظ مفهوم بهره
ابند ی )اهشکای( شینسبت افزا یکاگر همه عوامل به  یکاز درجه  یدر حالت همگنگر ید

ل یز به دلین يور ن حالت بهرهیدر اافت. یخواهد ) اهشکای( شیز به همان نسبت افزایمحصول ن
 یکمتر از کد یتابع تول یرد. اگر همگنکر نخواهد یید تغیمتوسط عوامل تول یثابت ماندن بازده

باشد  یکشتر از ین خواهد آمد و اگر بییپائ يور زان بهرهید میش متناسب عوامل تولید با افزاباش
ز متضمن ید نیش متناسب عوامل تولیافزا ید گفت حتین موضوع اتفاق خواهد افتاد. لذا بایس اکع

  باشد. یشیا افزای، ثابت و یاهشکتواند  ید بنگاه میست و بسته به تابع تولین یش بازدهیافزا

  يور ت و بهرهیریمد
ن موضوع اشاره یم و فقط به ایشو یار نمکت و سازمان و روابط یرین مقال وارد مباحث مدیدر ا

صرف  یسازمان يها را در چارچوب يور ز بهرهیشمندان علوم اداره نیاز اند ياریه بسکم ینک یم
دادن و  نانکارکآموزش و  یشغلشرفت یط پیردن شراکفراهم و  رانیرفتار مدجتاً یشناسند و نت یم

ار و کط یمحت یفکینش و استخدام و یگز يها وهیو ش يز ادارکآنها و عدم تمربه  یافکارات یاخت
 يسته ساالریشاو  یشغلض یتبعار و کم یو تقس یار و انسجام سازمانک یمنیو اپرداخت  يها ستمیس

انات ینترل بر جرکن بنگاه و نحوة نظارت و یشیپ يها ت برنامهیموفق یو چگونگ یشغل یو ناامن
و مشابه  يا مهیو ب یانات رفاهکر امیگر نظیم دیرمستقیعوامل غ ياریبنگاه و بس یو فن یو مال یپرسنل

ر شده است. مسلم است بدون توجه کل ذیت و سازمان به تفصیریمد یکالسکه در متون کدانند  یم
را یدر سازمان دانست ز يور ش بهرهیرا عامل افزا یتنهائار به کش یتوان افزا ین موارد نمیبه ا
  باشد. یط فوق در جهت آن میر شراییار مستلزم تغکش یافزا

اسراف از باشد.  این باب بسیار قابل اهمیت است مدیریت در جلوگیري از اسراف می رآنچه که د
توان از لحاظ چگونگی اثر اسراف در  وري را می است. بهره 397مباحث مهم در اقتصاد اخالق

                                                                                                                                                                                        
  د به:ینکنگاه  397

  .61- 64، صفحات 94، شماره 1387و اقتصاد، مهر  ک، اسراف و اقتصاد اخالق، ماهنامه بان1387ژن، یدآباد، بیب
← 
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توان بسیاري از موارد پائین بودن  فرآیند تولید و عوامل تولید نیز بررسی نمود. بطورکلی می
که در  باشند وري را در یکی از مصادیق اسراف دانست. در این ارتباط موارد زیر قابل طرح می بهره

  398د:فصول گذشته به آن پرداخته ش

 با عوامل تولید ثابت مقدار تولید کمتر از مقدار تولیدي باشد که در 399وري کل اسراف در بهره :
  شرایط حداکثر بازدهی قابل حصول است.

 ترکیب عوامل تولید به صورت بهینه در فرآیند تولید 400اسراف در ترکیب نابهینه عوامل تولید :
  بکارگرفته نشود.

 تر از استاندارد موردنظر در تولیدهاي معیوب یا پائینه: درصد فرآورد401ضایعات در تولید  
 بندي و یا توزیع  فساد محصول: عدم وجود فرآیندهاي صحیح انبارداري، نگهداري، بسته

 محصول.

ه در تولید و مصرف است ک انسانافراطی رفتار ناشی از  ياقتصاد يها بحران یب شناسیآساز لحاظ 
 يافراط در مصرف و شره اقتصاد یعنیم. یآور یر اقتصاد فراهم مها را د د بحرانیط تشدیعمالً شرا

ر موارد مشابه یاز و سایش از نیمصرف ب یر به معنیو تبذ یاده مصرفیو ز يمال اندوز يو حرص برا
د و یود شدکشدت بحران را با ر یعنیند. ک یرا بازتر م يتجار يها لیکد سیهمواره دامنه تشد

ر وجود داشته باشد عمالً رفتار یاسراف و تبذ يا در جامعه یدهد. وقت یش مید افزایشد ییوفاکش
 ییوفاکش یا حتیود و کابند و زودتر به ری يشتریها تموجات ب ه بحرانکشود  میباعث  یادمصرفیز

ها مورد استفاده واقع شود.  انسان یدر رفتار مصرف یاخالق يها ه آموزهکرد کد تالش یبرسند. لذا با
خود از مصرف مازاد خود و اسراف در مصرف و  یدولت يزمهایانکل میها بدون تحم انسان یعنی

  ند.ینما يریجلوگ يشره اقتصاد

                                                                                                                                                                                         ←  
  .ر در اقتصاد اخالقیدار و تبذی، توسعه پا1388ژن، یدآباد، بیب

http://www.bidabad.ir/toseeh-payedar-eghtesade-akhlagh.pdf 
  ر آمده است:یموضوع اسراف در مقاالت ز يمباحث نظر 398

  .، اسراف در اقتصاد اخالق1388ژن، یدآباد، بیب
 http://www.bidabad.ir/doc/esraf-eghtesade-akhlagh.pdf  
399 Total productivity 
400 Allocative inefficiency 
401 Technological inefficiency 
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ار و ک يرویاز منابع اقتصاد و ن يادیه همواره سهم زکاز اسراف منجر به آن خواهد شد  يریجلوگ
د استفاده بنگاهها واقع شود تواند به سهولت در هنگام بحران مور یه مکد گرده آزاد ین سرمایهمچن
زودتر از حالت معمولی به نقطه ود کبحران و ر یخم منحن يرو به بحران رو يل تجاریکو س

در هنگام  یمجدد برگرداند. از طرف ییوفاکو اقتصاد را به سمت رونق و ش چرخش رسیده
جتاً قبل یو نتشود  مین یکافتد اقتصاد به مرز اشباع نزد یه مصرف زائد اتفاق نمکنیل ایبدل ییوفاکش

ند و در ک یم چرخش پیداود کبرسد به سمت ر ییوفاکط اشباع در هنگام شیه اقتصاد به شراکنیاز ا
 یکبار یلیجتاً دامنه موج خید و نتینما یرا تجربه م یفیو بحران خف ییوفاکن حالت اقتصاد شیا
  402قتصاد خواهد بود.ا یثبات نسب يبه معنا يل تجاریکشدن دامنه موج س یکگردد و بار یم

  يور ار و بهرهک یروانشناس
باشد  یم یو فرهنگ یو اجتماع ي، اقتصادیطیاز عوامل مح ياریاز بس یناشار ک يرویدر ن يور بهره

لق، ، كت، ادرایشخص ست.یر نیانپذکام یه جمع همۀ آنها بسادگک نگرش، احساسات، عواطف، خُ
در ره یرغبت و غنش، دقت، کواحافظه، سرعت عمل، ، هوش، استعداد، يفرد يزش، تفاوتهایانگ

  دهد. یل مکز آنها را شیط نیه محکفرد است بل یات ذاتیاز خصوص یها نه تنها ناش انسان

رد کار بر عملکط یمح اتیخصوصه کن موضوع ثابت شده است یار اک یدر مباحث روانشناس
، ينولوژکتوه تابش نور، نوع ینور، شنوع ، ییزان روشنایاز جمله م. دارد یبسزائ اتاثر ارک يروین

 يها رنگط، یمح يدماآب و هوا،  طی، شراتالیار، استراحت، تعطک، ساعات یقیسروصدا، موس
                                                                                                                                                                                        

  د به:ینکنه نگاه ین زمیشتر در ایبحث ب يبرا 402
   .akhlagh.pdf-eghtesade-/doc/esrafbidabad.irhttp://wwwژن. اسراف در اقتصاد اخالق. یدآباد، بیب
  .ر در اقتصاد اخالقیدار و تبذیژن. توسعه پایدآباد، بیب

 http://www.bidabad.ir/toseeh-payedar-eghtesade-akhlagh.pdf    
و اقتصاد اخالق. مجموعه مقاالت راستین با بانکداري مشارکت در سود و زیان بیژن بیدآباد، تثبیت ادوار تجاري 

هاي تأمین مالی در کشور با تأکید بر نقش بانک، بیمه و بازارهاي سرمایه، صفحات  همایش بررسی ابعاد و روش
چاپ شده در  .1390تیر 28، وزارت امور اقتصادي و دارایی، دانشگاه پیام نور و بانک ملی ایران، تهران، 167-134

 .37-72ات صفح ،24شماره  ،7دوره  ،1392پاییز  ،اقتصاد مالی و توسعه (علوم اقتصادي)مجله 
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=252008  
http://www.bidabad.ir/doc/pls-business-cycles.pdf  
http://www.bidabad.ir/doc/pls-business-cycles.ppt 

http://www.bidabad.ir/toseeh-payedar-eghtesade-akhlagh.pdf
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=252008
http://www.bidabad.ir/doc/pls-business-cycles.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/pls-business-cycles.ppt
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  شوند. یشناخته م يور از عوامل مؤثر در بهرهار، همه کون محل یوراسکو د یطراحط، یمح

اهش که باعث کاست بل فرد اثرگذار یسالمت برنه تنها  یصوت یو آلودگار کط یمح يسروصدا
و  یت آن و داشتن هارمونشدط، یمح يها بودن صدانواخت یک گردد. یز مین يو يور بهره

ز ین یو جسم يرکف يها تیه در فعالکدارند  يور بر بهره یدام اثرات خاصکخاص هر يها تمیر
تعادل  د عدمجایاو بروز حادثه و  ش خطایافزاز، کل تمریتقلبر  یصوت يها یمتفاوتند. آثار آلودگ

 مزمن، يها یاهش دقت، خستگکار، کل رغبت به یها، تقل ارگان یار، خستگکو سرعت  یروح
ش یمعموالً افزا 403گردد. یگر میاثرات د ياریت و بسیو عصب ي، پرخاشگریاختالفات خانوادگ

از  ياریار بسکش یه با افزاکد توقع داشت یدارد و با یطین عوامل محید ایم با تشدیار رابطۀ مستقک
هم بشوند و اگر چنانچه  یشیو چه بسا موجب روانپر ابندید یر شده تشدکذ يرنجور موارد روان

به بدنۀ  ینهائ ین آوردن بازدهیهم گردد در عوض ضمن پائ يور ش بهرهیار موجب افزاکش یافزا
مالحظه موارد د با یار باکش یه افزاکد گفت یب هم برساند. لذا بایتواند آس یار اجتماع مک يروین

  شتر و بهتر تؤام باشد.یار بکط یشرا يو اصالح آن برا یطیمح

 ین مختلف آثار متفاوتیسنافراد با  يروز و برا مختلف شبانه يو نحوة تابش آن در زمانها ییروشنا
و د یرات شدییتغ ا بایو ند، کر ییشدت نور بطور مداوم تغ دارد. اگر يور ش بهرهیا افزایاهش و کبر

دام اثرات کبرخوردار باشد هر ارکط یدر مح یخاص یندگکز و پراکتمرا از یهمراه باشد و  یناگهان
   404گردند. یم يور ر بهرهییه منتج به تغکرا بر افراد مختلف خواهد گذاشت  یخاص

 ینزول ینهائ یقانون بازدهدر ارتباط با  يارکو شب يارکو روز یروزانه و هفتگ ارکساعات زان یم
ن موضوع قرار دارد. یار در ارتباط با اکاز  یزدگو  یخستگو  یفرسودگ یطرف از. قرار دارد

ش یافزا سببوتاه در مجموع ک یمدت يبراد یتولار، با وجود توقف کن یدر ب استراحتس کبرع
د یا در زمان استراحت موجب تشدیار و کن یها در ب کیاخورآن عالوه بر گردد.  یم يور بهره

                                                                                                                                                                                        
  .مایانتشارات س ،تهرانار. ک ی). روانشناس1378( یمرتض ،پور یمقدمد به: ینکنگاه  403

  . تهران : انتشارات شباهنگ.يزاده محمد یعل ه. ترجمیدرمان یقی). موس1371( ،تین، اشمیلکژا ،پترز
  د به: ینکنگاه  -  404

  .مایانتشارات س ،ار. تهرانک ی). روانشناس1378( یمرتض ،پور یمقدم
  تهران : انتشارات رشد. ن.کرکشن ی. ترجمه حسیو سازمان یصنعت ی). روانشناس1370( ،آبراهام ،ورمنک
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 يور ش بهرهیافزاگر عوامل یاز د انهیو سال ی، ماهانه، فصلیهفتگ تالیتعطگردند.  یم يور بهره
ار منجر به ک يروین یروانو  یو روح یبدنت یوضعبر مثبت ل اثرات یبه دله کاند  شناخته شده

ار ک يروین عوارض در نیه اکگردد  یار سبب مکش یگردد و افزا یآنها م يور ش بهرهیافزا
  دتر شوند.یشد

حرارت  عان هوا، فصل، ساعات روز، تشعشیجر، برودت، رطوبت، حرارت، ط آب و هوایشرا
ر ینظ یحت یو عواقب زکو تمر یعضالن ينشهاکسرعت وار ییمنجر به تغ ارکط یرامون در محیپ

  د.نده یاهش مکفرد را  يور بهرهو شده  نانکارک یدر بعض یفصل یافسردگ

  اقتصاد دانش محور و اقتصاد اخالق
د خواهد گذاشت. گذر یر شدیتحت تأث يرا در جامعه بشر ياقتصاد يرفتارها اقتصاد دانش محور
اطالعات و ارتباطات همراه  يبه اقتصاد دانش محور با تحوالت عمده فناور یاز رفتار اقتصاد سنت

در مجموعه  يا رات چند جانبهیاطالعات و ارتباطات تاث يفناور 405عیاست. توسعه و رشد سر
ر ییتغ ياقتصاد يو رفتارها یمصرف يد خواهد آورد و همراه با آن الگوهابوجو ياقتصاد يرفتارها

ل یبه دل یکیترونکنترنت و تجارت الیق ایاال از طرکد و فروش ین ارتباط خریابند. در ای یل مکش
  ز گردد. ید مصرف نیش شدیتواند منجر به افزا یم آن يها یارائکو  يها سهولت

را در ارتباط با  یع و استفاده از دانش و اطالعات نقش مهمید، توزیتول محور دانش اقتصاددر 
شرفته ارتباطات و یپ ينولوژکبا ت محور دانش اقتصادند. ارتباط ک یفا میا ياقتصاد يها تیفعال

ننده و کننده و مصرف کدیل رفتار تولکر شییاز عوامل مهم تغ یافت و پرداخت مالیخدمات در
ت مصرف یتابع مطلوب ید) و فرم تابعیتول ينولوژکر تییل تغیه دلد (بیتول یل فرم تابعکر شییتغ یحت
ه عنصر دانش برا یباشد، ز ی) ميار وکآش يها تیل نظام ارجحیقه و تبدیر سلیل تغیننده (به دلک

                                                                                                                                                                                        
 12هر  یارتباط يستمهایباند س يشود و پهنا یها دو برابر م یپروچیکسرعت ما مت ثابتیبا ق ماه 18مثال هر  يبرا 405

ه ارزش که با رشد شبک يه است، بطورکآن شب يها ه متناسب با مربع تعداد گرهکشب یکشود و ارزش  یبرابر م 3ماه 
ثابت است. ارتباط تجارت  يمشتر ينه آن برایه هزکاست  ین در حالیرود و ا یباال م ییبه صورت نما یارتباط

  .یکیترونکش تجارت الی، مجموعه مقاالت همایبر جاللکا یو اقتصاد دانش محور، عل یکیترونکال
hiberd/03.doc-hiberd/documents-d.com/essayhttp://www.hiber  

http://www.hiber
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اطالعات و ارتباطات  يافته و لذا فناوریت یشدت اهمه ب ،د و خدماتیتول ياعنوان ارزش در محتو
مصرف را به سمت تنوع  يد و الگویند تولیفرآ يدیتول ياالهاکد و بر همه یبا اثر بر همه عوامل تول

   406دهد. ید و مصرف سوق میثرت تولکو 

دگاه یت دیه بر اهمکشوند بل یفوق با مالحظات اقتصاد دانش محور نه تنها نسخ نم ينظر يلهایتحل
ل یو باالبردن راندومان و تسه یارائکد یرا اقتصاد دانش محور با تشدید. زیافزا یز میاقتصاد اخالق ن

اطالعات و  يند. تحوالت فناورینما یر داده و حاد مییرا تغ ياقتصاد يرفتارها یات چگونگیعمل
و  یمصرف يسازند و الگوها یفوق را متأثّر م يها لیر تحلیز يایاالصول از زوا یارتباطات عل

  دهند: یل مکر شییرا تغ ياقتصاد يرفتارها

 یکیترونکتجارت ال يها وهیر شینترنت و سایق ایاز طر االکد و فروش یخر  
 ها ان، فروشندگان، واسطهیام هفته به بازارها، مشتریدر تمام ساعات روز و ا یسهولت دسترس  
 میعدم لزوم به حضور و ارتباط مستق  
 یکیترونکال يها ستمیافت و پرداخت از طرق مختلف سیدر يها نهیاهش هزک 
 ع یوش و انبار و توزد و فریخر يها نهیاهش هزک  
 ها واسطه يها نهیاهش هزک 
 سربار يها نهیاهش هزک  
 لید و فروش و تحویش سرعت مراحل خریافزا  
 اال و خدمتک یغ و معرفیسهولت تبل 
 ر الوان و یغ نظیجذاب تبل يابزارها يریارگکق مصرف با بیغات در تشویش راندومان تبلیافزا

  ش یاصوات، نما
 معامالت یاهش خطا نسبت به روش سنتک  
 یبزرگ جهان يآسان به بازارها یدسترس  
 یتیوقفه در سراسر گ یحضور ب  
 بهنگام بودن اطالعات بازار 

                                                                                                                                                                                        
  د به:ینکنگاه   406

Knowledge Economy Forum III, The World Bank and the Government of Hungary, Improving 
Competitiveness Through a Knowledge-Based Economy, Budapest, March 23-26, 2004. 
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 شتر اطالعات بازاریت بیشفاف  
 اال و خدمت کثر انواع کت 
 دیجد یخلق ابداعات مال  

  نندگان خواهند گذاشت:کدینندگان و تولکاثر خود را بر رفتار مصرف  رین تحوالت از طرق زیا 

 د یعوامل تول ینیگزیجتاً جاید و نتیتول ينولوژکر تییل تغید به دلیتول یل فرم تابعکر شییتغ
آزاد  یش منابع مالیگر افزاید يار ماهر و متخصص. و از سوک يرویبر با بازده باالتر و ن هیسرما

  د.یش تولیجتاً افزایع و نتیفروش و توز یجانب يها نهیاهش هزکبنگاه در اثر 
  د یجد ياالهاکقه و ورود یر سلییل تغیننده به دلکت مصرف یتابع مطلوب یفرم تابع لکر شییتغ

اع و یابت يها نهیهز یجتاً حذف برخیننده. و نتکمصرف  یمصرف يها تیر ارجحییو تغ یمصرف
 يها نهیدر هز یجوئ از صرفه یناش ینیگزیل اثر جایاالها به دلکر یش مصرف سایمعامالت و افزا
  معامالت و ...





  
  
  

  هشتمفصل 
  
  

  و اقتصاد اخالق قتصاد سبزا





  مقدمه 
هاي تجدیدپذیر  با وجود تعدد موضوعات اقتصاد سبز آنچه که به آن کمتر توجه شده تبدیل انرژي

هاي مخرّب  به انرژي الکتریکی و نتیجتاً امواج الکترومغناطیس ناشی از آن است که خود از پدیده
هاي مقدماتی حاکی از  بررسیباشد که در عصر حاضر بسیار حائز اهمیت است.  محیط زیست می

اي و کربن ریشه در تولید و  آن است که پدیده گرم شدن زمین ناشی از تولید گازهاي گلخانه
  مصرف الکتریسیته و امواج الکترومغناطیس دارد. 

 يها دستگاهناشی از س یترومغناطکد انتشار امواج الیده تشدیقات انجام شده در موضوع پدیتحق
 انسان و موجودات زنده دارند يها برا زموجیف ریط ن امواج دریانبار بودن ایت از زیاکحارتباطی، 

  ها است. يماریاز ب يارین امواج عامل بسیشدت و مدت تابش او 

انتقال به اقتصاد سبز در جهت اهداف توسعه پایدار متضمن تصمیمات جهانی بوده تا نهایتاً منجر به 
الملل عمومی و خصوصی  نتصمیمات ارشادي، تنبیهی و تشویقی در این ارتباط از بعد حقوق بی

از  باشد و میحقوق دیگران تعدي به مفهوم امروز به اضافه مصرف در شرایط جهانی گردد. زیرا 
هاي  تا در قدمد. نمووارد الملل  جرم در حقوق بین یتوان تبذیر را در حیطۀ تعریف ن دیدگاه مییا

ی و انعقاد کنوانسیونهاي الملل بعدي از طریق طرح موضوع در جوامع و سازمانهاي ذیربط بین
در این ارتباط شکل قانونی و رسمی  یالملل نیب يمقررات و استانداردهارعایت و الزام به المللی  بین

  به آن داد.

   اقتصاد سبز
را به عنوان نتیجه بهبود زندگی انسانی و برابري  سبز اقتصادبرنامه محیط زیست سازمان ملل 

به  407کند. اجتماعی همراه با کاهش مخاطرات زیست محیطی و کمبودهاي اکولوژیک تعریف می
کربن، با کارایی منابع و اشتمال اجتماعی است. در - یک اقتصاد کم سبز صادعبارت دیگر اقت

با  که استهاي خصوصی و دولتی  ذاريگ سبز ، رشد درآمد و اشتغال منتج از سرمایه اقتصاد
                                                                                                                                                                                        
407 United Nations Environment Programme (2011), Towards a Green Economy: Pathways to 
Sustainable Development and Poverty Eradication. P.16. 
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افزایش کارایی انرژي و منابع منجر به کاهش انتشار کربن و آلودگی شده و مانع از دست رفتن 
  شود. میتنوع زیستی و خدمات اکوسیستم 

رعی گردد که در این ارتباط  براي حصول انتقال به اقتصاد سبز شیوه ها و قواعد مشخصی باید م
گذاري اعم از دولتی و خصوصی و اصالح  هاي سرمایه فعالیتجهت دهی مشخص 

هاي اقتصاد و وضع قوانین و مقررات مرتبط قابل ذکر  هاي مختلف در کلیه بخش سیاستگزاري
است. این موارد به طور کلی در راستاي مسائل توسعه پایدار قراردارد و مجمع عمومی سازمان ملل 

دهد. در این  اي ذیل برنامه توسعه پایدار قرار می نوان الحاقیهمتحد اقتصاد سبز و فقرزدایی را به ع
  گیرد: هاي اساسی ذیل مد نظر قرار می ارتباط سرفصل

سرمایه گذاري در سرمایه طبیعی 
  (مشتمل بر منابع طبیعی و اکوسیستم)

گذاري در  سرمایه
  کارایی انرژي و منابع

حمایت از انتقال 
  به اقتصاد سبز

 کشاورزي   تجدیدپذیر انرژي   الگوسازي 
 ماهیگیري   صنایع   تحقق شرایط 
 آب   ضایعات و زباله   مالی تأمین 

 مرتع و جنگل  ساختمان     
    نقل و حمل     
    توریسم     
    شهرسازي و شهر    

  

توان این دو مبحث را در راستاي  با توجه به اشتراکات بسیار مباحث اقتصاد سبز با توسعۀ پایدار می
پایدار الگویی است براي استفاده و مصرف منابع جهت حصول نیازهاي توسعه هم بررسی نمود. 

تاکید د. ایمین نمأآینده را ت در حال واي که نیاز هاي بشر  بشر و همزمان حفظ محیط طبیعی به گونه
تولید پایدار در سمت عرضه بر بهبود عملکرد محیط زیستی بخشهاي اصلی اقتصاد تاکید دارد و 

اي مهیا شوند که ظرفیت  اشاره به سمت تقاضا بر چگونگی اینکه مایحتاج به گونهمصرف پایدار با 
سازي مصرف با  حمل زمین را کاهش ندهند متمرکز است. چنین مفهومی از مصرف نیازمند بهینه

اکولوژي صنعتی بر  باشد. توجه به حفظ خدمات و کیفیت منابع و محیط زیست در طول زمان می
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این است که چگونه انسانها  آنمراد از و  گردد اقتصاد و فناوري متمرکز میترکیب پایدار محیط، 
د. نکن میرا از خطی به حلقوي بسته تبدیل  آنها و نمایند یند تولید استفاده میآمنابع طبیعی را در فر

شوند ولی در سیستمهاي حلقوي زباله  هاي خطی منابع و سرمایه نهایتاً به زباله ختم می در سیستم
باالبردن ظرفیت پذیرش زمین  دراین دیدگاه  شود. مییند تولید آداً بعنوان عامل تولید وارد فرمجد

  د. نگیر از مباحث مرتبط با تبذیر در تولید قرار می زتر نی تولید پاكو بسیار موثر است. فناوري پاك 

کمیت زندگی ی است که مصادیق آن درباره کیفیت و اتتوسعۀ پایدار موضوعمباحث اقتصاد سبز و 
بشر است و اثر تصمیمات منفردة یک کشور در تحقق اهداف توسعه پایدار اثرات زیادي ندارد و 

المللی را  گیران در عرصۀ بین باید با ترویج ذم تبذیر در سطح جهانی نظریات متخصصین و تصمیم
قی در این ارتباط به این موضوع معطوف ساخت تا نهایتاً منجر به تصمیمات ارشادي، تنبیهی یا تشوی

هاي بحث و تبادل و  گردد. لذا در سطح ملی اشاعۀ این موضوع و انتقال این فرهنگ و ایجاد زمینه
تواند روش و شروع خوبی براي این موضوع باشد. با توجه به اینکه یک سوي این  سازي می فرهنگ

اي  همۀ ادیان به گونه مباحث در اخالق قرار دارد و از مباحث ارزشی قدیمی در اقتصاد است و در
پرداخت » ریخت و پاش«و » اضافه مصرف«ذم  توان از این زمینه استفاده نمود و به مطرح شده می

المللی و صدور و  هاي بعدي از طریق طرح موضوع در جوامع و سازمانهاي ذیربط بین تا در قدم
 به این جریان داد. المللی در این ارتباط شکل قانونی و رسمی  انعقاد کنوانسیونهاي بین

  و اقتصاد اخالق اقتصاد سبز
» اضافه مصرف«به در قرآن کریم منع شده است و پراکنده کردن مال از روي اسراف تبذیر به معنی 

و در همین راستا منطبق با اقتصاد اخالق است که از مباحث  شود می اطالقنیز » ریخت و پاش«و 
اضافه مصرف از لحاظ توسعه پایدار ظرفیت زیستی سیاره زمین را کاهش  شود. اقتصاد سبز می

ا خدمت تکمیل یافزایش آلودگیها و آثار سؤ ناشی از تولید کاال  باو از سوي دیگر  دهد می
  .یابد اي می ویژه از بعد تطبیقی در بین کشورها اهمیتین موضوع الذا گردد.  می

بخشی از منابع  و همانطور که در فصول قبل بیان شدز هست یاتالف منابع ن یاسراف منابع نوع
مصرف «از  یا ناشی، »دیحرص خر«از  یکاالیی دچار افساد با تباهی یا دورریزي یا زبالگی، ناش
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مصرف «تر  یلکا بطوری» یمصرف عادت«ا ی، »یقیمصرف تشو«ا ی» یمصرف خودنمائ«ا ی، »يدیتقل
کننده بخشی از مطلوبیت خود را به دلیل اسراف از  ه مصرفکشود. نشان داده شد  می» ییگرا

الزم براي از فراغت خود کم کند تا منابع درآمدي  واضافه را دهد. و باید کار خود دست می
اورد. به عبارت ساده اسراف سبب از بین یهم بدست ن يا د و مطلوبیت اضافهیرا جبران نما اسراف

  برند خواهد شد. راغت میها و مطلوبیتی که از فرفتن فراغت انسان

شد. به دالئل  یز بررسیمصادیق اسراف در رفتار تولیدکننده و در فرآیند تولید ندر فصول قبل 
اي یا کاالي تولیدي شود یا تواند مولد ضایعات یا افساد مواد اولیه یا واسطه مختلف خط تولید می

لید را بیش از حد لزوم بکار گیرد. به عوامل توو  محصول را با بهاي تمام شده باالتر تولید نماید
ق اسراف یشود. مصاددر تولید به استفاده ناکارا از عوامل تولید منتج می عبارتی بخش عمده اسراف

  .استکل، در ترکیب نابهینه عوامل تولید، ضایعات در تولید و فساد محصول  وري بهرهدر تولید در 

یندي از تولید و تجارت و مصرف کاالها آمعموال هیچ فرها تنوع گوناگونی دارد و  ضایعات و زباله
توان یافت که فارغ از ضایعات باشد. ضایعات در فرآیندهاي تولیدي و مصرفی به انحاء  را نمی

 شوند که هرکدام کاربرد هدفمند خود را دارند. بندي می گوناگون بسته به هدف تحقیق طبقه
اي هستند که بررسی آنها احتیاج به متون تفصیلی  هرکدام از این طبقات موضوع مباحث جداگانه

 يها عات و زبالهیار متداول است: ضایر بسین زیعات تحت عناویانواع ضا يبند مثال طبقه يبرادارد. 
عات انبوه ی، ضاکیپزش يها ست، زبالهیعات مخرب زی، ضایوانیح یو فرع یمحصوالت اصل

، فاضالب و قهوه یکینیلک يها ، زبالهییایمیش يها عات و زبالهی، ضايعات تجاری(اثاث)، ضا
ت، یامپوزکا ی یبکیعات ترینترل شده، ضاکعات یو ساخت و ساز، ضا یعات ساختمانیفاضالب، ضا

، یغذائ يها عات و زبالهیعات مزارع، ضای، ضايو اتالف انرژ یکیترکعات الی، ضایخانگ يها زباله
 يها عات و زبالهیب، ضایعات تخریضا ،يسترکسبز، آب خا يها ، زبالهییعات مواد غذایضا

شامل  یصنعت يها عات و زبالهی، ضایشامل فضوالت انسان یانسان يها عات و زبالهی، ضاكخطرنا
، يا آشپزخانه يها عات و زبالهیاثر، ضا یب يها عات و زبالهیستر، لجن، ضاکسرباره، انتشار خا

 يها عات و زبالهیعات مخلوط، ضایضا ،ییعات دارویع، ضایعات مای، ضایآل يها عات و زبالهیضا
و یتکوایراد يها عات و زبالهیعات بعد مصرف، ضای، ضايبند بسته يها عات و زبالهی، ضايجامد شهر

قابل  يها زباله ،يا هسته یمصرف ين و باال و مخلوط و سوختهاییسطوح پا يها شامل زباله يا و هسته
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نترل، کرقابل یعات غی، ضایسم يها ، زبالهیهشتارگاکعات یخرده، ضا كعات خطرنایافت، ضایباز
  408 ، ...يدیتول يها ارخانهک يها عات و زبالهیضا

علیرغم گستردگی موضوعات اقتصاد سبز آنجه که کمتر به آن توجه شده و یا اصال مد نظر قرار 
نگرفته استفاده از الکتریسیته و امواج الکترومغناطیس ناشی از جریان برق و دستگاهها و تجهیزات 

ز به بحث پیرامون برخی افصل ارتباطی است که در عصر حاضر بسیار حائز اهمیت است. در این 
  پردازیم.  مضرات مغفول در این ارتباط می

الزم به ذکر است که مباحث فوق در اقتصاد سبز به موضوعات مختلف انرژي و همچنین استفاده 
کارا از انرژي و کاهش مصرف انرژي توجه مؤکدي هست ولی اکثر موارد مباحثی که در ذیل آن 

هاي مختلف به انرژي الکتریکی  بدیل انرژيگیرد نهایتاً به ت قرار می هاي تجدیدپذیر یعنی انرژي
باشد.  ها می يهاي الکتریکی محمل جریان انرژي حاصل از انواع انرژ و در اصل شبکهشود  میختم 

  باشد.  هاي مخرّب محیط زیست می و حال آنکه خود الکتریسیته یک از پدیده

ز قدرت و کبا مرا يا به گونه هک یمسائل يبرا 409يدمولوژیخ مطالعات اپیتار یمتاسفانه همواره در ط
 410شود. میت یر بشریجتاً آثار مخرب آن سالها دامنگیشوند و نت یمرنگ مکاست ارتباط دارند یس

د تابش یبا توجه به تشد جوامعس بر یترومغناطکدة امواج الیه آثار پدکاست  ين ارتباط ضروریدر ا
مورد مداقه قرار  يا و رسانه یارتباطی و الکتریک يها ل استفاده فراوان از دستگاهین امواج به دلیا

  رد.یگ

                                                                                                                                                                                        
408 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_waste_type  

 .پردازد میهاي انسانی  احتمالی بیماریها در جمعیت لمطالعۀ عل بهاپیدمیولوژي  409
باشد.  در کشور آمریکا می 1960نمونه این موضوع مضرات سیگار و تحقیقات دستوري در این موضوع در دهۀ  410

 موبیل اگزان تشرکتوان به  هاي حیوانی و همچنین می هاي نباتی و مضرات روغن همچنین ماجراي مفید بودن روغن
 آن کار که داد اختصاص اي شبکه به را دالر میلیون 16 به نزدیک 2005 تا 1998 هاي سال فاصله در اشاره کرد که

  .بود زمین گرمایش اثر باره در عمومی افکار کردن منحرف
www.iranliberty.com/pdfs/IranLobby.pdf  

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_waste_type
http://www.iranliberty.com/pdfs/IranLobby.pdf
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  نیو گرم شدن زم تهیسیالکتر
 سیدکا دي شدن اضافه دلیل بهرا  زمین حرارت درجه رفتن آرنیوس باالکه  میالدي 1896از سال 

اي را عامل گرم شدن زمین اعالم  ین نظریه گازهاي گلخانهاعالم نمود همچنان ا زمین جو به ربنک
 میزانمنطبق با  را زمین گرمایش پدیدهآمار و اطالعات  نیز اکآمری شناسی اقیانوس مؤسسهکنند.  می
 حال ربن درک سیدکا دي گازنمود و مدعی است که  زمین رهک در موجود ربنک سیدکا دي

  است و علت افزایش گرمایش در زمین ناشی از این امر است.  زمین رهک در افزایش

و  کند می جذب را خورشیدناشی از امواج  انرژي از قدري هستند زمین جو در ی کهگازهای رخیب
 سایر از بیشتر اي، گلخانه گازهاي یمولکولساختار  شود. می منعکسبا برخورد با جو  آن باقی و

اي در  هرچند مقصر بودن گازهاي گلخانه. کند می جذب راخورشید  قرمز مادون نورامواج  گازها
کارناپذیري است ولی آنچه در مطالعات عیان نشده است میزان گرماي گرم شدن زمین مسئله ان

هاي برقی و ارتباطی است که بشر به  ناشی از تولید و مصرف برق و امواج الکترومغناطیس دستگاه
 راحتی مایل به کم کردن از حجم آن نیست. 

  

MIT Sloan School of Management, Climate Interactive, and UMass Lowell Climate Change 
Initiative. Updated, July 2015. climateinteractive.org/worldclimate 
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 60 تولید شموجب افزای ،411وات 100 المپ یکروشن بودن  ساعت هرالزم به ذکر است که 
به عبارت دیگر هر مصرف کننده با کیلوات توان مصرفی برق در هر ساعت  شود. می کربن گرم

باشد. این رقم گرچه یک برآورد خیلی کلی است و از دقت  کیلوگرم کربن می 6/0ولید معادل ت
هاي تولید انرژي و همچنین نوع مصرف برق متفاوت است  کافی برخوردار نیست و در انواع شیوه

تواند در نبود  اي از میزان کربن تولید شده براي تولید برق می ولی براي بدست آوردن گمانه
توان به ارقام حدسی میزان  و دقیق بکار برده شود. با یک ضرب و تقسیم ساده می مطالعات ریز

کربن تولید شده در اثر بکارگیري برق رسید. بر این اساس با توجه به اینکه میانگین مصرف برق 
میلیارد  3/19وات به ازاي هر نفر بوده که در مجموع حدود  313حدود  2010در سال  412جهان

ت) ساعت در سال گزارش شده میزان معادل کربن تولید شده براي تولید برق برابر مگاوات (پتا وا
  خواهد بود با:

  6/0×3/19× 1012= 11×1012=  کیلو کربن   11میلیارد تن کربن 

کند اگر  رسد بر اساس اصل بقاي انرژي به همان میزان انرژي تولید می وقتی این برق به مصرف می
میلیارد تن تولید کربن  22این انرژي را معادل رقم تولید کربن آن بگیریم در مجموع به عدد 

تن  میلیارد 7/42 به میزان 2010کشورهاي جهان در سال  Co2رسیم. میزان تولید گاز  ) می11+11(
ها است. به عبارت  % درصد آن ناشی از حیوانات و دام18از این رقم حدود  413گزارش شده است.

دیگر گرماي ایجاد شده با تولید و مصرف برق معادل بیش از نیمی از کل کربن تولید شده برآورد 
بزرگی را در این ارتباط اتالف انرژي در اثر انتقال نادیده گرفته شده که خود رقم بسیار  شود. می

 و ها موبایلهاي  دستگاه از نفر میلیاردها استفادهدهد. همچنین این موضوع عالوه بر  تشکیل می
 بار و تاثیر بر مخابراتی ارتباطات هاي آنتن هزارصدها  ایجاد و جهان در پارازیت و اي ماهواره

 جو و پایین سطوح در آنان پایداري و آلوده گازهاي کردن باردارو  آالینده گازهايالکتریکی 
                                                                                                                                                                                        

 یک جرم با جسمی به پیوسته اگر که است نیرویی مقدار نیوتون یک است و نیرو گیري اندازه واحد نیوتون 411
 نیروي که است کاري مقدار ژول یک .کند می حفظ را ثانیه مجذور بر متر یک شتاب جسم آن شود، وارد کیلوگرم

 در انرژي ژول یک با برابر و همچنین هر وات .دهد می انجام متر یک اندازه به جسم یک کردن جابجا در نیوتن یک
 ولت یک پتانسیل اختالف از یک آمپر گذر وات هر الکترومغناطیس است. در انرژي تولید یا مصرف ثانیه بیانگر هر

  شود. تعریف می
412 Country comparison: electricity - consumption. CIA. 2013 edgar FEO. Retrieved November 2014. 
413 Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) Version 2.0. (Washington, DC: World Resources 
Institute, 2014). World Resources Institute. Retrieved 2014-06-27. 
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زیست محیطی بوده و مستقیماً در  مشکالت بزرگترین از خود کهست ا شهرها در گازها واماندگی
  گرم شدن زمین نیز دخیل است.

به عبارت دیگر مصرف برق و امواج الکترومغناطیس ناشی از آن عامل عمده در گرم شدن زمین 
دهد. لذا سیاستگزاریهاي کنترل دماي  شان میکه در قالب انتشار گاز کربن خود را نشود  میتلقی 

  زمین باید معطوف به تولید و مصرف برق گردد. 

  امواج الکترومغناطیس
را ا ارتعاش یلرزش  هر .است يانرژحامل  اًلباغ هکشود  میفته ط موج گیدر مح یآشفتگانتشار به 

 ارتعاشن یف نمود. ایتعر ثابت يا هرامون نقطیک حرکت به عقب و جلو پیتوان به صورت  یم
 یطیاز منبع در داخل مح زین موج يانرژ شود. می ندهکپرااغلب به صورت انتقال نوسانات در فضا 

باشد،  یسیناطالکترومغ يها دانیمدر  ین آشفتگید. اگر اگرد یم است منتشرکه آن را احاطه کرده 
   414نامند. یم یسیموج الکترومغناطآن را 

واحد  معموالً و است ض (دوره) در موجیاوج و حضک یا ی ین دو قله متوالیطول موج مسافت ب
تعداد انس کا فری بسامد شود. می استفاده نانومتراز س یف الکترومغناطیط ياست و برا متر طولآن 

با هرتز را و آن دهد  یانجام م )هیک ثانیدر مثال  يبرا(در واحد زمان موج است که  ییها دوره
ق یتمام امواج از طر .شوند یم فیعرموج تض یبا اوج و حضامواج متناوب  .ندینما یم يریگ اندازه

امواج  ي. انحنادنابی یر مییتغبر سر راه آن  ئک شی و با قرار گرفتنبرخورد با سطح منعکس کننده 
رشان متفاوت است و از برخورد دو موج یمختلف در مسر متقابل آنها در برابر موانع یمانند تاث

ا یانس کتر و فر وتاهکهرچه طول موج  415ند.یآ یبوجود م يدیجاد شده و امواج جدیتداخل امواج ا
گر یگردد. به عبارت د  یتر م زتر واضحیرات آن بر موجودات ریزان نفوذ و تأثیشتر باشد میبسآمد ب

                                                                                                                                                                                        
یک  است. امواج آبو  امواج زلزله، امواج صوتتر هستند، که مشهورترین آنها  مکانیکی امواجی ساده امواج 414

مشاهده نیز و بطور تجربی  بودهشود. این امواج چند بعدي  مکانیکی در میان هوا، مایعات و جامدات منتشر می موج
مکانیکی، بیشتر از امواج الکترومغناطیسی در موقع انتقال انرژي لرزشی یا ارتعاشی به  ءمنشا باامواج صوتی  شوند. می

 گردد. میباعث ایجاد مشخصات موجی خاص  ء تولیدکننده موجشوند. تفاوت منشا انرژي مکانیکی تبدیل می
415 French, A.P. (1971). Vibrations and Waves (M.I.T. Introductory physics series). Nelson Thornes. 
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ها و  بر سلول يانباریرند آثار زیگ یقرار م یمتر از نور مرئکشتر و یب يها فیه در طک ییها تابش
  آثار خاص خود را دارد. يا ف و هر نوع ذرهین موضوع در هر طیه اکذرات موجود در آنها دارند 

و  یسیمغناطو  یکیالکتر يها دهیپدکه به مطالعۀ  است کیزیفاز علم  يا س شاخهیالکترومغناط
ن یقوانتحت ک یک کالسیزیدر ف یسیالکترومغناط يها دهی. پد416پردازد ین دو با هم میارتباط ا
. کند یساطع م يژانر خود ه ماکسول هرذره باردار متحرك ازیطبق نظر .گردد یم یبررس ماکسول

 يها دانیابد و از می یاست که در فضا انتشار م موج ینوع 417یسیا موج الکترومغناطیتابش 
 يشرویگر و بر جهت پیکدیها در حال انتشار بر  دانین میاست. ا ساخته شده یسیمغناطو  یکیالکتر

  ستند.ه 418موج عمود

 يها دانیداد که مو نشان  را بدست آوردس یترومغناطکال موج معادالت 419ماکسولن بار ینخست
 گونه داشته باشند. سرعت انتشار امواج موج يتوانند رفتار یم یسیو مغناط یکیالکتر

طبق  باشد. یم یسیموج الکترومغناط ینوعز خود ین، و نور است سرعت نوربرابر با  یسیالکترومغناط
 د و برعکسنشو یم یسیمغناط يها دانیمجاد یر با زمان باعث ایمتغ یکیالکتر يها دانیم يه وینظر

 یسیدان مغناطیبسازد، م یسیدان مغناطیر میمتغ یکیدان الکتریک میاگر  یعنی. ز صادق استیآن ن
  .سازد یر میمتغ یکیدان الکتریز مین

                                                                                                                                                                                        
دار ماالرانی و محمد قوامی. موسسه  چنگ، دیوید کئون. الکترومغناطیس میدان و امواج. ترجمۀ پرویز جبه 416

  .. چاپ ششم1379انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. پاییز 
417 -  David J. Griffiths. Introduction to Electrodynamics (2nd Edition). Prentice Hall 1989. 

شود که داراي  ند. امواج عرضی به امواجی اطالق میگرد تقسیم می عرضیو  امواج طولیته ها به دو دس موج 418
ه در جریان اي از امواج هستندک ی عمود بر جهت انتشار موج باشند. مانند امواج طناب. امواج طولی دستهاتارتعاش

انتشار موج داراي نوسانات موازي هستند مانند بیشتر امواج صوتی. امواج الکترومغناطیسی از نوع امواج عرضی 
 هستند.

419 Ivan Tolstoy, James Clerk Maxwell, A Biography, Chicago: University of Chicago Press, 1983. 
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، ییویامواج رادشوند:  یخوانده م یگوناگون يها به نام بسامدشانبرحسب  یسیامواج الکترومغناط
ن ی. اپرتو گاماکس و ی، پرتو ا(ماورا بنفش) فرابنفش، یمرئ نور(مادون قرمز)،  فروسرخ، زموجیر

 و ممکن استز یندر خأل  یسیالکترومغناطامواج انتشار  اند. ش بسامد مرتب شدهیب افزایها به ترت نام
 یسیف امواج الکترومغناطیاز ط یفقط قسمت کوچکن امواج توسط چشم انسان یات یبازه قابل رو

س را یترومغناطکع امواج الیف وسیر طینمودار و جدول ز. باشد یم ینور مرئه ک دهد یل میرا تشک
  420:دهد ینشان م

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                        
420 http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radiation 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radiation
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  بسآمد  نام موج
  اشعه گاما

  ) HXکس سخت (یااشعه 
  ) SXکس نرم (یاشعه ا

  )EUVاشعه فرا بنفش دور (
  ) NUVک (یاشعه فرا بنفش نزد

  ینور مرئ
  )NIRک (یفروسرخ نزد

  )SIRموج کوتاه فروسرخ (
  )MIRموج متوسط فروسرخ (

  )HIRموج بلند فروسرخ (
  )FIRار دور (یفروسرخ بس

  زموج)ی) (رEHFبسامد مافوق باال (
  زموج)ی) (رSHFار باال (یبسامد بس

  زموج)ی) (رUHFبسامد فراباال (
  )VHFباال ( یلیبسامد خ

  )HFبسامد باال (
  )MFبسامد متوسط (

  )LFن (ییبسامد پا
  )VLFن (ییپا یلیبسامد خ

  )VFبسامد در حد صوت (
  ) ELFن (ییار پایبسامد بس

  اگزا هرتز 300اگزا هرتز تا  30از فرکانس 
  اگزا هرتز  30اگزا هرتز تا  3از فرکانس 
  اگزا هرتز  3پتا هرتز تا  30از فرکانس 
  پتا هرتز 33پتا هرتز تا  3از فرکانس 
  پتا هرتز 3ترا هرتز تا  750از فرکانس 
  ترا هرتز  750ترا هرتز تا  400از فرکانس 
  ترا هرتز  400ترا هرتز تا  214از فرکانس 
  ترا هرتز  214ترا هرتز تا  100از فرکانس 
  ترا هرتز 100ترا هرتز تا  5!37از فرکانس 
  ترا هرتز 5!37ترا هرتز تا  20از فرکانس 
  ترا هرتز  20گا هرتز تا یگ 300از فرکانس 
  گا هرتزیگ 300گا هرتز تا یگ 30از فرکانس 
  گا هرتزیگ 30گا هرتز تا یگ 3از فرکانس 
  گا هرتزیگ 3رتز تا مگا ه 300از فرکانس 
  مگا هرتز 300مگا هرتز تا  30از فرکانس 
  مگا هرتز 30مگا هرتز تا  3از فرکانس 
  مگا هرتز 3لو هرتز تا یک 300از فرکانس 
  لو هرتزیک 300لو هرتز تا یک 30از فرکانس 
  لو هرتزیک 30لو هرتز تا یک 3از فرکانس 
  لو هرتزیک 3هرتز تا  300از فرکانس 
  هرتز 300هرتز تا  30از فرکانس 

  .1018، اگزا: 1015، پتا: 1012، ترا: 109گا: ی، گ106، مگا: 103لو: کی

سیم ایجاد  و یک میدان الکتریکی اطراف مغناطیسی میدان سیم یک داخل در با جریان برق
 شدت. یابد  می از سیم کاهش مسافت به نسبت دوم مرتبه توان با مغناطیسی میدان شدت شود. می

 حدود فاصله در که گاوس است میلی 600 الی 300 حدود برق خطوط انتقال زیر مغناطیسی میدان
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الزم به ذکر است که  شدت این. است گاوس میلی 100 الی 10شدتی برابر  داراي سیم از متري 60
 برقی میدان خانگی لوازم است. تمامی گاوس میلی 450 در حدود زمین مغناطیسی میدان شدت

  .باشد  و بیشتر می گاوس میلی 50 الی 1 از ها  میدان این غالباً قدرت. کنند می ایجاد مغناطیسی

  

  هاي زنده آثار امواج الکترومغناطیس بر ارگانیسم

د. ینما یاهش راندمان مکز دچار یرفعال را نیغ يرویه نکفعال بل يرویس نه تنها نیترومغناطکامواج ال
د یماً تولین مستقیرا هم بطور ناخواسته و همچن یسیترومغناطکامواج ال یکیترکسات الیوسائل و تاس

از عوارض  ياریبه بس فصلن یادر  .بر انسان دارند يادیه صدمات و عوارض زکند ینما یو منتشر م
ار یج شدن بسیس با رایترومغناطکد انتشار امواج الیتشد. اشاره خواهیم کردن امواج یشناخته شده ا

است  یل از مباحث مهمیموبا يم و تلفنهایس یب يها و دستگاه يا فرستنده ماهواره يها اد دستگاهیز
همچنین مصرف برق به عنوان  هشدار داد. یزات بر جوامع انسانین تجهیاجانبی د به خطرات یه باک

هاي تولید امواج الکترومغناطیس از مسائل  منبع تولید امواج الکترومغناطیس به عنوان یکی از مؤلفه
و  زیستط یه محکابد ی ین موضوع آنقدر وسعت میدامنۀ ائز اهمیت در این موضوع است. حا

متر توجه که به آن ک يزیچ یرد. ولیگ یرا هم در بر مافراد جامعه  یو روانشناس یات روانیخصوص
 ها انسانمتنوع بر ابدان  یکیترکال يها ه همواره از دستگاهکاست  یامواج یطیشده است آثار مح

تشعشعات گردد.  منجر به اختالالت مختلف جسمی و روانی در افراد و نسل میتابد و  یم
ر یز تحت تأثیرا ن يه ذهن و هوش و روان وکفرد بل یجسم يباشد نه تنها قوا یس میترومغناطکال

امواج  یطید تشعشعات محیل تشدین برهه از زمان به دلین موضوع در ایت ایدهد. اهم یقرار م
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  مؤثر است.بر نسل بشر گر ید يتورهاکاز عوامل و فا ياریش از بسیب یکیترکس و الیترومغناطکال

. استفاده از وسائل هستند يجوامع امروز یطیمح يها یژگیاز وس یالکترومغناط يها و تابش دانهایم
بصورت  یسیمغناط يدانهای. مده باشندین پدیعمالً باعث شده تا افراد همواره در معرض ا یبرق
شوند. هر  یجاد میا یبرق يها ه دستگاهیبرق در حاشا مصرف ید یرو هنگام تولین ینامرئ يها انیجر

 يدانهایمقدرت  د.ینما ید میتول یکیو الکتر یسیدان مغناطیدهد م یکه برق را انتقال م یجسم
در هنگام عبور از اجسام از جمله  یکیالکتر يدانهایم. 421ابدی یش میش ولتاژ افزایبا افزا یکیالکتر

از اکثر  یسیمغناط يها دانیگر، مید ییاز سو یول شوند یف میبدن انسان تضع درختان، ساختمانها و
ار یبس يها وارهیتوانند از د یم یه حتکهستند  يقو ين امواج به قدریاز ا یبرخکنند.  یمواد عبور م

ل کینرم تش يها ه از بافتکنند؛ چه رسد به بدن موجودات زنده کهم عبور  يچند متر یم بتونیخض
 توانند یف هم باشند میضع یلیخ يرویبا ن ین تشعشعات اگر به طور مستمر و دائم حتیا 422اند. شده

 يدانهایو م یکیالکتر يدانهایشدت ما یقدرت  شوند.زنده در موجودات  یجاد اثرات منفیباعث ا
   423ابد.ی یمنبع، کاهش مش فاصله یبا افزا یسیمغناط

توان  یم یکیترکسات الیبه دو دسته از وسائل و تاس یسیترومغناطکدر ارتباط با منابع انتشار امواج ال
د و یها تول ن دستگاهیو ناخواسته از ا یه امواج بطور فرعکهستند  ییها اشاره نمود. دسته اول دستگاه

، يارکجوش يها دستگاه، یبرق يها و پرس ها اره ،برق يبرق، کابلها يموتورهاابد مانند ی یانتشار م
، ریثکو ت یکپ يها نیماشگرماساز و سرماساز،  يها ها، دستگاه هکها و پن فنها،  پمپها،  لیدر
 تورهای، مانیمارستانیا بی یاعم از خانگ نرهاکاس ،پگرهاار چیآن نظ یل جانبیو وسا یوتر شخصیامپک

 یتراش برق شیر رینظکوچک  یوسائل برق یحت یل برقیوسا ریساو خچال یون، یزی، تلویو فر برق
   .یمدادتراش برقو 

                                                                                                                                                                                        
شود. میدانهاي مغناطیسی برحسب واحد  شدت میدان الکتریکی برحسب ولت بر متر اندازه گیري مییا قدرت  421

  شوند. گیري می گوس یا تسال اندازه
. این استانداردها براي پرتوافکنی ه استطراحی شد IEEE و EMCSهاي  سازمانبه وسیله  استانداردهاي متعددي 422

  شود.  ها نیز استفاده می شوند. از این استانداردها براي طراحی آنتن حداکثر مجاز روي افراد استفاده می
http://www.emcs.org/  

  .یسی بر انسانمیدانهاي الکترومغناط تاثیر، زهره کسمائی 423

http://www.emcs.org/
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د و انتشار امواج یانجام عمل دستگاه اقدام به تول يماً برایمستق یکیترکال يها گر از دستگاهیدستۀ د
 ی، جاسوسی، هواشناسی، مخابراتیونیزیها اعم از تلو مثال ماهواره يند. براینما یم یسیترومغناطکال

، رادارها و یونیزیو تلو ییویراد يها برنامه يبر رو 424انداز تیپاراز يها دستگاه و یو نظام
و  ،رد، بلوتوثانفریا، ندینما یافت امواج اقدام به شنود میق ارسال و دریه از طرکشنود  يها دستگاه

 يم، فرهایس ینترنت بیا يها هکم، شبیس یل و بیو موبافرستنده  يها لکها و د ستگاهیا، لیموبا
 . باشند یها م ن دستگاهیااز جمله و و ... یروویکما

ن امواج یننده اکطع اس يها که توسط برج یسیامواج الکترومغناط انجام شده 425قاتیر اساس تحقب
ا ر شهد از گلها يآور کارگر که جمع يکند و زنبورها یزنبورها را فلج م يناوبر ابدی یانتشار م
مدت در ها  زنبور یجه باعث منقرض شدن کلونیو در نت کنند یبازگشت را گم مدهند، راه  یانجام م

% 70% و 60ب یا به ترتیکآمر یو شرق یدر حال حاضر سواحل غرب .دنشو یم متر از دو هفتهک
 ییها یبررس 426اند. از دست دادهس یامواج الکترو مغناطل انتشار یخود را به دل يت زنبورهایجمع

الت کراال هند انجام شد نشان یا یدر جنوب غرب زنبور عسل ت ماهواره و مرگیپارازه درباره اثر ک
  427.بوده استتلفن همراه  يها ها و آنتن ل نصب برجیدل بهت زنبورها یجمع یناگهان اهشکداد 

 یداخل ءبا منشا یسیترومغناطکو ال یکیترکال يدانهایو م ها انیزنده، جر يزمهایدرون تمام ارگان
ت ی، فعالی، عضالنیعصب يستمهایدر س یکیولوژیزینترل فکده یچیپ يسمهایانکدر مه کوجود دارد 

 یکیترکال يها دانیاز م یناش یامواج مصنوعم بافتها نقش دارند. لذا یامل و ترمکت و رشد و یسلول
                                                                                                                                                                                        

، سیم و دکلهاي فرستنده ارتباط بیهمراه  دکلهاي تلفن ،برجهاي مخابراتی ،دستگاههاي ارسال پارازیت محلی 424
که خطرات بسیار زیادي براي انسان و سایر  کنند بسیار باال ارسال می امواج الکترومغناطیس را با فرکانس و شدت

 . موجودات زنده به همراه دارند
425 http://www.buergerwelle.de/pdf/keepers_fear_mystery_bee_illness.htm  
426 http://scienceblogs.com/grrlscientist/2007/04/are_cell_phones_killing_bees.php 

 CCD )Colony عسل زنبور کلنی سندروم یا عسل زنبور جمعیت کاهش این پدیده تحت عنوان سندروم 427

Collapse Disorder( زنبورهاي است و شود کلنی نامیده می فروپاشی اختالل یا زنبورها عسل به معنی فرار زنبور 
 سال در را آمریکا عسل زنبوران درصد 35 حدود بیماري گردند. این نمی باز کندو به دیگر ، خروج از پس کارگر

  .است برده بین از 2008 و 2007 هاي
http://irbee.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-
%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-
%DA%A9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1-
%D8%B9%D8%B3%D9%84-ccd/  

http://www.buergerwelle.de/pdf/keepers_fear_mystery_bee_illness.htm
http://scienceblogs.com/grrlscientist/2007/04/are_cell_phones_killing_bees.php
http://irbee.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
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در  یلکها باعث اختالالت  دانین میا یعیطب يها انیبا تداخل با جر یسیترومغناطکال يها دانیو م
  .شوند یموجودات زنده م یکیولوژیب يستمهایس

زان و یه شدت و ضعف آنها بسته به مکر شده کس ذیترومغناطکاز تابش امواج ال ياریعوارض بس
ه سازمان بهداشت کنیرغم ایباشد. عل ین امواج میشدت تابش و مدت قرارگرفتن تحت تشعشعات ا

ش از یس بیترومغناطکخطرات تابش ال 429EMF یالملل نیقات پروژة بیج تحقینتا یط 428یجهان
ن یاز قرارگرفتن تحت تابش ا یرا ناش ياریبس يها يماریرده و بکاعالم  يرا جد 430ر مشخصیمقاد

ز اعالم یرا ن یمشخص ياز اثرات مخرب آن استانداردها يریجلوگ ين منظور برایامواج دانسته و بد
از تابش  یمواره عوارض و صدمات ناشه یو نظام یاسیو س يل منافع اقتصادیبه دل ی، ول431ردهک
صورت گرفته و هزاران مقاله  یعیار وسیقات بسینه تحقین زمیگردند. در ا ین امواج اغماض میا

ن امواج بر بدن انسان یر مخرب ایت از تأثیاکح یه همگکمنتشر شده  433و سایت 432تابکو  یعلم
  :434ر اشاره نمودیموارد زتوان به  ین عوارض میگوناگون دارند. از جملۀ ا يها وهیبه ش

 بدن يش دمایافزا  
 435 و نامنظمفشار خون باالد گردش خون و یش ضربان قلب، طپش قلب و تشدیافزا 
 436و خشکی و درد چشم د زودرسیو آب مروار د چشمیو تار شدن د یضعف و خستگ  

                                                                                                                                                                                        
428 http://www.who.int/peh-emf/en/  
http://www.who.int/peh-emf/research/health_risk_assess/en/index.html  
429 Electrical Hyper Sensitivity  
430 http://www.who.int/peh-emf/research/en/ 
https://apps.who.int/inf-fs/en/fact182.html  
431 http://www.who.int/peh-emf/standards/en/  
432 http://www.google.com/search?q=EMF-
radiation+project+of+the+World+Health+Organisation+(WHO)&hl=en&rlz=1I7GPCK_enIR296&pr
md=b&source=univ&tbs=bks:1&tbo=u&ei=NMP0S4XWA5b00gSvu6i9Cg&sa=X&oi=book_group&
ct=title&cad=bottom-3results&resnum=11&ved=0CEQQsAMwCg  
433 http://www.lessemf.com/emf-news.html  
434 http://www.medicalnewstoday.com/articles/30499.php  

شود، افزایش جریان خون است.  هاي مغناطیسی مطرح می هایی که در ارتباط با عملکرد میدان یکی از مکانیسم 435
ند. عبور امواج مغناطیسی یرگ میتحت تأثیر قرار اجزاي فلزي خون بر اثر مجاورت با میدان مغناطیسی بر جریان خون 

بر اثر این گرما، حرکت هموگلوبین در عروق . شود باعث ایجاد گرما میدر بدن ها و القاي جریانات ثانویه  از بافت
 یابد. و مقدار کلسیم و کلسترول خون کاهش می هخونی تسریع شد

هاي  ولمولکموجود زنده توسط حرکت  بافتاست که در آن  یگرمایشیکی از آثار تشعشعات مایکروویو اثرات  436
، گیرد در معرض امواج مایکروویو قرار میشود. وقتی فردي  که در میدان الکترومغناطیسی قرار دارند گرم می قطبی

← 

http://www.who.int/peh-emf/en/
http://www.who.int/peh-emf/research/health_risk_assess/en/index.html
http://www.who.int/peh-emf/research/en/
https://apps.who.int/inf-fs/en/fact182.html
http://www.who.int/peh-emf/standards/en/
http://www.google.com/search?q=EMF
http://www.lessemf.com/emf-news.html
http://www.medicalnewstoday.com/articles/30499.php
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 437تهوع  
 438تال) سریانه (پاریباالخص در منطقه آه سوزش پوست  
  عمومیسالت کو احساس ناخوشی 
 439یو تندخوئ يریناپذ تحمل 
 440افسردگی  
 و سردرد جهیسرگ  
 وزوز گوش  

                                                                                                                                                                                         ←  
آید. در این هنگام، جریان انتقال خون با بیشتر کردن جریان خون گرما را به جاهاي  اثرات گرمایشی در او بوجود می

هاي  چشم امواج بهساعته  2-3 تابش .تعدیل دما را ندارد فرآیندچشم این  قرنیه. اما کند میمنتشر بدن دیگر 
باعث  کند میدرجه سانتیگراد را تولید  40- 41که دماي موضعی  ASR 100-140 W/kgها در مقیاس  خرگوش
  است. مدن آب مروارید در آنها شدهبوجود آ

Wikipedia contributors, "Mobile phone radiation and health," Wikipedia, The Free Encyclopedia 
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobile_phone_radiation_and_health&oldid=222836463 

  بیشتر در زنان مشاهده شده است. 437
ترین شیار در سطح  سري و شیار مرکزي یعنی عمیق اي مغز، در نیمه خلفی باالي مخ، بین قطعه پس قطعه آهیانه 438

کرتکس قرار دارد. این قطعه مغز در قسمت قدامی و تحتانی شامل نواحی حس بدنی شماره یک و دو، نواحی 
شود. این  جزء قشر ارتباطی محسوب میدریافت حس ذائقه و احتماال حس دهلیزي و یک قطعه باقیمانده است که 

قطعه باقیمانده گذشته از همکاري با قشر ارتباطی سایر نواحی و انجام کارهاي عالی مغز، اعمالی را نیز به صورت 
   .82، چاپ چهارم، ص 1386شناسی فیزیولوژیک، تهران، سنجش،  دهد. باباپور، خیرالدین؛ روان اختصاصی انجام می

است. معظمی، داود؛ مقدمات  (Spatial Thought) تصاصی قطعه آهیانه، تفکر فضاییمهمترین کارکرد اخ
توان دریافت  اي را می کارکردهاي اختصاصی قطعه آهیانه .46، چاپ دوم، ص 1382نوروسایکولوژي، تهران، سمت، 

درد عمقی، (عضالنی، تاندومی، رباطی، مفصلی،  هاي عمقی دریافت حس، (لمس، درد و حرارت) هاي پوستی حس
ها براي  ایجاد هماهنگی در حرکت چشم، تفکر فضایی، دریافت حس دهلیزي، دریافت حس ذائقه، فشار و ارتعاش)

 Denial) پدیده انکار، اختالل حسیشامل  اي مغز ضایعات قطعه آهیانه .دانست تعقیب غیرارادي اشیاي متحرك

Phenomenon) ،ص اشیاء با لمس کردن اختالل در تفکر فضایی یا نارسایی در تشخی(Streognosis) ، اختالل در
اختالل در ، صرع کانونی، اشکالو کپی کردن اختالل در کشیدن ، اختالل در تشخیص محل تحریک، تمایز دو نقطه

 (آگنوزي انگشت) نوشتن، اختالل در محاسبه، اختالل در تشخیص چپ و راست و اختالل در شناخت انگشتان دست
  .اشدب و موارد دیگر می

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=36086 
439 http://www.yshield.co.uk/research.asp  
440 http://www.yshield.co.uk/research.asp  

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobile_phone_radiation_and_health
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=36086
http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://www.yshield.co.uk/research.asp
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 441 ارکهنگام  یخواب آلودگو  یو بدخواب یخوابیب 

  442خوابتعرق زیاد هنگام 
 یا اسپاسم عضالنی کرامپ  
 صل استون فقرات و مف يها ن مهرهیالتهاب بگردن،  و ها ستون فقرات و شانه یعضالن يدردها

 443خاصره لگن
 444دردهاي شکمی 
 نیتیه پشت ریو درد در ناح فشار در سینه 
 والر)ک(نوروماس یعضالن یعصب يستمهایاختالل در س  
 یلیو افت تحص يریادگیاهش قدرت ک 
  تمرکزضعف  
 مدت وتاهکاهش حافظه باالخص حافظه ک 
 445آلرژي 
 446بثورات پوستی، خشکی پوست 
 447ياختالل در بارورو  یاهش قدرت جنسک  
 448خون يها نیل پروتئکر شییتغ 

                                                                                                                                                                                        
میزان هورمون مالتونین (هورمون خواب) را که خواص ضد  یتحقیقات نشان داده است که امواج الکترومغناطیس 441

  گذارند. دهد؛ این امواج همچنین بر امواج مغزي نیز اثر می سرطانی دارد، کاهش می
442 http://www.yshield.co.uk/research.asp  
443 Ankylosing Spondylitis, http://www.irib.ir/health/html/Ankylosing-Spondylitis-830422.htm  

هاي لگن معموالً با انواع درد کمر مانند دیسک اشتباه گرفته  بیماري التهاب بین مهره هاي ستون فقرات و مفصل
ها از خواب با درد  بیمار شبو یابد  درد به علت این بیماري با استراحت بیشتر شده و با فعالیت کاهش می .شود می

هاي  مهرهدرد در کند. دیگر عالئم این بیماري درد کمر، لگن درد، درد پشت،  میحرکت  ه سختیشود و ب بیدار می
مچ و آرنج و پشت ناحیه ریه، تاري دید، قرمزي و التهاب چشم، دردهاي مفصلی و زانودرد درد در ، ستون فقرات

خانیات باعث تشدید این . استعمال دبه یک است نهنسبت ابتالي مردان به زنان حدود  باشد. میمتورم و دردناك 
  در این بیماري بسیار مؤثر است. التهابضد استفاده از داروهاي بیماري شده و 

444 http://www.yshield.co.uk/research.asp  
445 http://www.yshield.co.uk/research.asp  
446 http://www.yshield.co.uk/research.asp  
447 http://generalmedical.mihanblog.com/post/383  

هاي  تشعشعات موبایل بر روي صد گونه از پروتئین«اي و رادیویی در فنالند گزارش داد که  سازمان ایمنی هسته 448
← 

http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://www.irib.ir/health/html/Ankylosing-Spondylitis-830422.htm
http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://generalmedical.mihanblog.com/post/383
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  449یاختالالت سلول 
 450ش قند خونیافزا 
 و التهاب  تورم 
 451سرماخوردگی مزمن 
  هیلکورم و التهاب 
 سرطان غدد (سرطان خون) و  یلوسم) و ي(سرطان غدد لنفاو چون لنفوممختلف  يسرطانها

                                                                                                                                                                                         ←  
نتایج دیگري از دانشگاه » گذارد. هاي رشد یافته در آزمایشگاه که از خون شناور انسان گرفته شده است، اثر می سلول

 موجبار زیاد یکم بساه جذب تشعشعات در سطح پایین و با ترتأثیرات بیولوژیکی به وسیل دهد که نشان میواشنگتون 
ها و کاهش تقسیمات سلولی بعد از  سلول لها، افزایش انتشار کلسیم به داخ موجود در سلول DNAهایی به  آسیب

   ند.وش تابش می
Raymond S. Kasevich, CS medical technologies, IEE Spectrum, August 2004. 

دهد. غشاء  عرض امواج الکترومغناطیسی قرار بگیرند، در غشاء آنها تغییراتی رخ میموقتی سلولهاي بدن انسان در  449
هاي بسیار کوچک نانومتري است که از جنس مولکولهاي پروتئین هستند. فعالیتهاي سلولی شامل  سلول داراي دریچه

ها به صورت الکتریکی تحریک  . بعضی از این دریچهشوند ها انجام می ورود و خروج مواد از طریق این دریچه
توانند در بدن انسان میدانهاي الکتریکی تولید کنند. این میدانها  امواج الکترومغناطیسی می .شوند تا باز یا بسته شوند می

وضعیت  شوند. میدانهاي الکتریکی نیز هاي غشاء سلول تاثیر گذاشته و باعث تداخل در عملکرد آنها می روي دریچه
ها به اثبات رسیده  . تاثیر امواج تلفن همراه روي موجودات دیگر از جمله کرمتر شدت پایینبا مشابهی دارند؛ اما 

ها  تجمع پروتئین هاي خون است. دهد به دام افتادن پروتئین است. آنچه در تمامی انواع دردها به طور مشترك رخ می
هاي  شوند و ممکن است به سلول ها از تغذیه محروم می آیند، بعضی سلولشود. در این فر سبب التهاب و بروز درد می

هاي قلبی، فشار  که عفونت باکتریایی، آلرژي، بیماريبلشود  می تنها منجر به درد سالم نیز آسیب برسانند. این شرایط نه
ممکن است بر اثر فعالیت ها نیز  انسداد مویرگ کند. ی مانند سرطان را نیز تولید مییها خون، آرتریت یا بیماري

  هاي عصبی و احساس درد شود. هاي به دام افتاده باعث تحریک پایانه پروتئین
هاي  هاي الکترومغناطیسی با موج کوتاه، باعث ایجاد آسیب د که پالسکرریچارد آلبنز گزارش  1994در سال 
 د. نشو میدن در بهاي زنده  انفجارهاي ثانویه رادیویی در داخل بافتناشی از مکانیکی 

اند. ولی آثار گرمایشی این  اثرات غیرگرمایشی الکترومغناطیس در بهبود دیابت در موارد خاصی تأیید شده -  450
گردد. لذا بیمار  گردد عمالً منجر به نسوختن قند در سلول می ها می امواج به دلیل اینکه موجب گرم شدن سلول

ها و  سوزن شدن پا - بیماري دیابت نظیر عطش، خشکی زبان، سوزنهرچند دچار دیابت نشده ولی عوارضی مشابه 
% افزایش، در 10کند. افزایش دیابت در بسیاري از کشورها در سالهاي اخیر (براي مثال در چین  غیره را تجربه می

 باشد. % افزایش) از جمله موارد قابل طرح براي شروع مطالعات اپیدمولوژیک در این موضوع می14ایران 
451 http://www.yshield.co.uk/research.asp  

http://www.yshield.co.uk/research.asp
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  452نهیو سرطان س یبزاق
 453يمغز يومورهات  
 دیروئیت يارک مک 
 اهش قدک 
 454اهش طول عمرک 
 455یونی يها انیون جریمدوالس 

                                                                                                                                                                                        
بین شیوع سرطان مغز داري  معنیارتباط  حاکی از آن است که 1982اپیدمیولوژیستها از سال  مطالعات و آزمایشات 452

  . وجود دارداند  بوده یمغناطیسالکترو هاي که در معرض میدان يمرگ و میر افراد وو بیماري لوکمی 
Samuel Milham, Jr., Mortality in Workers Exposed to Electromagnetic Fields 
http://www.biomedsearch.com/attachments/00/04/08/54/4085433/envhper00445-0284.pdf  
http://yarchive.net/risks/rf_cancer_bs.html  
همچنین مطالعاتی در مورد ارتباط سرطان سینه و قرار داشتن در معرض میدان الکترومغناطیسی صورت گرفته است. 

 زنانو میر کارولیناي شمالی میزان مرگ انجام شده در در زنان رایج است. در تحقیقات و سرطان سینه در مردان نادر 
از زنانی بوده است که در بیشتر اند  ترومغناطیسی قرار داشتهدر اثر ابتال به سرطان سینه که در معرض میدانهاي الک

و کشورهاي دیگر انجام شده است نشان آمریکا اند. مطالعات دیگري که در ایاالت متحده  چنین مشاغلی کار نکرده
 قرار دارند با خطر قويالکترومغناطیسی  هاي کنند و در معرض میدان دهد که حتی زنانی که در خانه کار می می

  اند. پیشرفت سرطان سینه مواجه بوده
Charles Tomljanovic, Maxine Wright-Walters & Jules Stephensky, Anthropogenic Electromagnetic 
Fields and Cancer: A Perspective.  
http://www.piercelaw.edu/risk/vol8/summer/tomljan+.htm  

براي مطالعۀ علل مرگ در میان کارگران ایاالت آمریکا ایالت  16را از  یهای ، لومیس و ساویتز داده1990در سال  453
ن کارگرا«نمودند. آنها دریافتند که در مقایسه با سایر کارگران، افرادي که در گروه و تحلیل متحده گردآوري 

  اند.  هدسرطان مغز ش دچار ند بیشتروش طبقه بندي می» برقکار
یکی از مهمترین مطالعات انجام شده در مورد همبستگی بین سرطان و مواجهه با میدان مغناطیسی در گسترة وسیعی از 

ابی تماس صنایع توسط بیرجیتا فلودریوس محقق انستیتو ملی زندگی کاري سوئد انجام گرفت. این مطالعه شامل ارزی
شغل  169نفر را در  1600محیط کاري مختلف در سوئد انجام شد و بیش از  1015با میدانهاي الکترومغناطیس در 

میلی  2مواجهۀ متوسط در سال که  40گرفت. افزایش ریسک تومورهاي مغزي براي مردان زیر  می متفاوت دربر
 گزارش شد. دار بودند معنیگوسی با میدان مغناطیسی 

برق و  بودندفاقد برق که  دور افتاده کوهستانی اي مردم منطقه برايآلمان غربی دولت  میالدي 1950دهۀ در  454
 پس از یک دههداراي بیشترین طول عمر بودند، اما  ساکنین آنتلویزیون فراهم کرد. قبل از ورود برق به این منطقه، 

 .دچار کاهش عمر شدندها  نهاي ریوي، قلبی، کلیوي، اعصاب و انواع سرطا از بیماري بعد
455 Indira Nair, M. Granger Morgans, Keith Florig, Biological effects of power frequency electric and 
magnetic fields, may 1989. Department of Engineering and Public Policy, Carnegie Mellon 
← 

http://www.biomedsearch.com/attachments/00/04/08/54/4085433/envhper00445-0284.pdf
http://yarchive.net/risks/rf_cancer_bs.html
http://www.piercelaw.edu/risk/vol8/summer/tomljan+.htm
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 456یکیژنت یدگرگون  
 نیو سقط جن ینیجن يها بیآس  
 یونخ يتورهاکو فابات کیر ترییتغ  
 457مریآلزا 
 بخصوص هنگام خواب 458پرش عضالت یا فاسیکولیشن 
 459ریزش مو 
 460بی اشتهائی 

                                                                                                                                                                                         ←  
University. http://www.princeton.edu/~ota/disk1/1989/8905/8905.PDF  

زان یونیشوند. امواج  یم میتقس (Non-Ionizing)زان یونیو نا (Ionizing)زان یونیس به دو دسته یامواج الکترومغناط 456
و امواج این زه کنند. یونیرا خود ر یموجود در مس ياتمها توانند یکه دارند م يادیز يل انرژیبه دل )کس و گامایا(

 شوند میسلولها  DNAمنجر به آسیب زدن  کنند یجاد میکه ا یکیولوژیل اثرات بیبه دل فوق بنفش يپرتوهاهمچنین 
تنها چند اند. اما  قرن است که شناخته شدهیک ن آثار یا .دنکن یسرطانرا ا سلولها ید نن ببریو ممکن است آنها را از ب

تاثیرات بیولوژیکی شامل تغییراتی در اعمال سلولها و . اند شده ییزان شناسایونینا يدهه است که آثار مخرب پرتوها
شود. این قبیل مطالعات بر روي حیوانات  بافتها و تغییراتی در فعالیت مغز استخوان انسان و ضربان قلب می

بودن، فاصله نسج با  تابشاست. طول موج، مدت در معرض  گرفتهصورت آزمایشگاهی و حیوانات اهلی و نیز انسان 
 DNAموج در تکثیر سلولی و جزئیات تکثیر مورد بررسی قرار گرفته است و اختالل در تکثیر سلولی در مرحله 

  . از لحاظ علمی تأیید شده استسازي و افزایش بروز نقص مادرزادي و اختالل باروري و موتاسیونهاي مختلف 
کند و باعث ضعف تمرکز و اختالل در یادآوري خاطرات  سن بروز میم) در افراد Alzheimerري آلزایمر (بیما 457
کارگرانی که بیشتر  که دهد انجام گردید نشان می (آمریکا) در فنالند و کالیفرنیا 1995که در سال  اتیشود. مطالع می

به این نتیجه تحقیقات اند.  به این بیماري مبتال شده قرار گرفته بودند بیشتر یالکترومغناطیس هاي در معرض میدان
بیشتر در معرض میدانهاي که در دیگر صنایع  یناند که افراد شاغل در صنایع برق و تلفن نسبت به شاغل رسیده

  . اند بیشتر دچار این عارضه شده قرار دارند یالکترومغناطیس
Stephanie London et al., Exposure to Residential Electric and Magnetic Fields and Risk of Childhood 
Leukemia, 134 Am. J. Epidemiol. 923 (1991);  
Maria Feychting and Anders Ahlbom, Magnetic Fields and Cancer in Children Residing Near Swedish 
High Voltage Power Lines, 138 Am. 
J. Epidemiol. 467 (1993) and A. Fajardo-Gutierrez et. al., Close Residence to High Tension Electric 
Power Lines and Its Association with Leukemia in Children, 50 Boletin Medico del Hospital Infantil 
de Mexico 32. 
Electromagnetic Fields and Health Effects, A Review of Selected Studies,  
http://iaats.com/EMF%20Electromagnetic%20Fields%20and%20Health%20Effects.pdf  
458 Fasciculation 
459 http://www.yshield.co.uk/research.asp  
460 http://www.yshield.co.uk/research.asp  

http://www.princeton.edu/~ota/disk1/1989/8905/8905.PDF
http://iaats.com/EMF%20Electromagnetic%20Fields%20and%20Health%20Effects.pdf
http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://www.yshield.co.uk/research.asp
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 461نظمی قاعدگی بی  

هاي بنیادي هستند بیش از سایر سلولها تحت تأثیر  تر به سلول بطورکلی سلولهایی که ماهیتاً نزدیک
 از يا ژهیو يتهایات و قابلیخصوص يدارا يادیبن يسلولها 462گیرند. امواج الکترومغناطیس قرار می

را دارند. لذا گر ید يسلولها به بدیلت تیز قابلیمشابه و ن يسلولها دیو تول ییجمله خودنوزا
هاي مغز، تیروئید و برخی دیگر از غدد، اسپرماتوزوئید در مردان و تخمک یا اوول و جنین  سلول

و) یروویک(مازان یونیهاي  از تابش امواج الکترومغناطیس در طیف 463ها در زنان بیش از سایر سلول
   464بینند. آسیب می س و گاما)یک(ا زانیونیو نا

                                                                                                                                                                                        
461 http://www.yshield.co.uk/research.asp  

در فیزیک پزشکی در رشتۀ رادیوتراپی نیز از همین خاصیت براي کشتن سلولهاي نوزاي تومورهاي سرطانی از  462
  شود. طریق تحت تابش قراردادن تومور با پرتوهاي یونیزان (ایکس و گاما) استفاده می

American Society for Radiation Oncology    http://www.astro.org/  
شوند و در معرض تشعشعات الکترومغناطیسی هستند بیش از  تمام موارد فوق در افرادي که کمتر جابجا می 463

یا نشینند و  ها بصورت ثابت در پشت میز یا کامپیوتر می سایرین است. لذا کارمندان اداري و محصلین که مدت
باشند بیشتر از دیگران تحت تاثیر و نفوذ این امواج  هاي ثابت در یک محل مشغول کار می کارگرانی که با دستگاه

گیرند. همینطور است که در هنگام استراحت و خواب که حرکت فرد متوقف است میزان نفوذ و شدت اثر  قرار می
  امواج بیشتر است.

هاي مختلف تشعشع باید  سطوح فلزي مانع عبور امواج الکترومغناطیس هستند که البته نوع فلز و قطر آن در طیف 464
تر باشد مانع بهتري براي امواج با طول موج ریزتر  تر و متراکم هرچه جرم ملکولی فلز سنگینمد نظر قرار گیرد. 

نمایند ولی چنانچه یک الیه پوشش فلزي بر روي  می امواج الکترومغناطیس از دیوارها براحتی عبورخواهد بود. 
هاي فلزي نظیر  گردد. استفاده از الیه تواند مانع ورود این امواج به داخل ساختمان می دیوارها نصب شود می

هاي ساختمان و  هاي کامپوزیت یا ورق فلزي نظیر فویل آلومینیم در بیرون یا درون (یا حتی در داخل) دیوار پوشش
هاي گالوانیزه در سقف ساختمان موانعی براي ورود این امواج به  هاي با لفاف آلومینیوم یا ورق ه از ایزوگاماستفاد

توان آنها را از خارج و یا داخل  هاي مختلف وجود دارند که می داخل ساختمان است. صفحات کامپوزیت با طراحی
توان دیوارها را با آن اندود کرد. این  اند که می هاي خاصی نیز ابداع شده ساختمان بر دیوارها نصب نمود. رنگ

توانند بعنوان رنگ آستري  باشند و می ها خاصیت جلوگیري از عبور امواج را دارند. غالب این رنگها سیاه می رنگ
هاي دیواري مخصوص جلوگیري از ورود امواج  استفاده شوند و سپس رنگ دلخواه بر روي آن زده شود. کاغذ

هاي  هاي مربوط به شهر و شهرسازي و ساختمان در سرفصل گذاري جود دارد. موارد اخیر در سرمایهریزموج نیز و
  اقتصاد سبز قابل درج هستند.

http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://www.astro.org/
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  آثار امواج الکترومغناطیس در طیف امواج نور 

رد کار بر عملکط یمح اتیخصوصه کن موضوع ثابت شده است یار اک یدر مباحث روانشناس
از عوامل مؤثر در  وه تابش نورینوع نور، ش، ییزان روشنایاز جمله م. دارد یبسزائ اتاثر ارک يروین

ل یدلاست.  سیترومغناطکال امواجاز  یفیر شد طکه ذکهمانطور نور شوند.  یشناخته م يور بهره
ه ک شده استمشخص  یکزی. در ف465طول موج آنها است مربوط به تفاوتنور گوناگون  يرنگها

 یا نور مرئی یسیترومغناطکامواج ال یه مرئیناح 466ستند.یس و نور از هم جدا نیته و مغناطیسیترکال
طول  يو دارا فرابنفش محصور شده است وفروسرخ  یتوسط نواح )467آنگستروم 7500-4000(

  468.باشند یو میروویکتر از امواج ما وتاهک يها موج

آثار گذارد.  یو اعصاب اثر م كو ادرا یینایر بینظ یانسان یکولوژیب يها ستمیاز س یامواج نور بخش
 یو حت یکپاراسمپاتو  یکسمپاتاعصاب  یکتحر و یستم عصبیبر س رنگهاو  469ها بو یکولوژیزیف

د یلذا با .ار استک يروین يور ن در حال حاضر از مباحث قابل قبول در بهرهیرکترشح غدد آندو
ا یاهش و کبر یروز آثار متفاوت ن مختلف و ساعات مختلف شبانهیسنه تابش نور در افراد با کگفت 

و بروز  اهش خطاکش و یافزاز، کتمر رییغتت نور بر یفکیت و یمکآنها دارد.  يور ش بهرهیافزا
ر رغبت به ییها، تغ ارگان یو شاداب یخستگو ار، کسرعت ر ییتغو  یتعادل روح جاد عدمیاحادثه و 

                                                                                                                                                                                        
طول  اهاي رادیویی ب و کیهانی تا موج Xطیف الکترومغناطیسی از پرتوهاي  هاي تمام طول موجخورشید، در  465

، بیشتر انرژي آن در حرارت دارد سانتیگراددرجه  6000چون سطح آنکند.. اما  تابش می بیشتر و متر 15هایی تا  موج
فرابنفش، مرئی و فروسرخ است. پرتوهاي فروسرخ خورشید براي ما منبع گرما بشمار یعنی هاي نسبتاً کوتاه  طول موج

  آیند. می
متوجه شد  ن زمان تالسگردد. در آ سال قبل از میالد بر می 600مشاهده معروف تالس در  مبدا علم الکتریسیته به 466

مشاهده این دیگر مبدا علم مغناطیس به  رباید. از طرف هاي کاغذ را می که یک تکه کهرباي مالش داده شده خرده
  کند.  گردد که سنگ ماگنتیت بطور طبیعی آهن را جذب می برمی

 شود. میمتر تعریف  10-10آنگستروم معادل  467
468 http://www.cph-theory.com  

ها بر زنان  ها و رنگ گذارند. آثار بو ها تأثیر می رمونوبر ترشح ه (Pheromones)ها  بوها از طریق انتشار فرمون 469
   کنند. ها را بیش از آقایان درك می ها ظرافت بیشتر از مردان است. براي این خانم

http://en.wikipedia.org/wiki/Pheromones 
http://en.wikipedia.org/wiki/Light_therapy  

http://www.cph-theory.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Pheromones
http://en.wikipedia.org/wiki/Light_therapy
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 دارد. اگر يا گر اثرات قابل مالحظهیموارد د ياریفرد و بس یو شاداب یر دقت، خستگییار، تغک
ز و کتمرا از یهمراه باشد و  یانناگهو د یرات شدییتغ ا بایو ند، کر ییشدت نور بطور مداوم تغ

را بر افراد مختلف خواهد  یدام اثرات خاصکبرخوردار باشد هر ارکط یدر مح یخاص یندگکپرا
 یخاص و متفاوت اتد اثرافرادام بر کرنگها هر  470گردند. یم يور ر بهرهییه منتج به تغکگذاشت 

اثربخش در ر یمتغ یکبه عنوان را ار کط یرنگ در محاثرات ار، ک یروانشناسن رو یاز اه ک دارند
نش کو وا یکاز تحر يعار يسترکمثال رنگ خا يدهد. برا یقرار منظر ار مد ک يروین يور بهره

در دهد.  یش میارمند را افزاکت یاهش فشار خون و تعداد تنفس حس امنک قیاز طر رهیت یاست. آب
 ه وادش دیت را افزایفعالو سطح زان دم و بازدم یو م هض را باال بردضربان نب سرخعوض رنگ 

در  وش دهد یرا افزا يور بهرهتواند  یار مکط ین رنگ در محی. ادینما ید میحس رقابت را تشد
انبساط  سببار تنش زدا و کط یدر مح زردرنگ  .ت شودیعصبد یمنجر به تشدت حاال یبعض
گردد  یسبب مار بنفش کط یز و هم آرام بخش است. محیجان انگیهم ه بنفش .گردد یمها  چهیماه

اه متوقف یرنگ سگردد.  یار مک يروین یتفاوت یبسبب  يا قهوهابد. ی یعملت ینیفرد عار کاف تا
  ار قابل توجهند. یبس يور ن مالحظات از لحاظ بهرهیا 471.فرد است تیننده فعالک

  هاي سیاستی توصیه
 يا فرستنده ماهواره يها دستگاه ادیار زیج شدن بسیس با رایترومغناطکد انتشار امواج الیده تشدیپد

ها را به  ستیدمولوژیتواند نظر اپ یه مکشده  یاز مباحث یکیل یموبا يم و تلفنهایس یب يها و دستگاه
ت یفاکقبل  يها قات دههیج تحقینتاشاید ند. کجلب  یزات بر جوامع انسانین تجهیخطرات ا

ن موضوع یقات انجام شده در ایند. تحقکس را نیترومغناطکاز تابش امواج ال یناش یالت فعلکمش
همۀ  و انسان و موجودات زنده دارند يها برا زموجیف رین امواج در طیانبار بودن ایت از زیاکح
ها  يماریاز ب يارین امواج عامل بسیه شدت و مدت تابش اکت از آن دارند یاکقات حین تحقیا

  472رد.ین نوع امواج صورت پذیا در مورد نحوه مهار یعیطلبد تا مطالعات وس یاست. لذا م
                                                                                                                                                                                        

  .انتشارات سیما ،). روانشناسی کار. تهران1378مرتضی ( ،مقدمی پور 470
  تهران : انتشارات رشد. ). روانشناسی صنعتی و سازمانی. ترجمه حسین شکرکن.1370( ،آبراهام ،کورمن

  انتشارات یادواره. ،روانشناختی و رنگها. ترجمه منیرو روانی پور. تهران ،)1381حمزه. ( ،گنجی 471
472 http://www.lessemf.com/faq-shie.html  

http://www.lessemf.com/faq-shie.html
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نند. کت یتبع یالملل نیب ياز مقررات و استانداردها یسیترومغناطکز ارسال امواج الکد مرایاب
 Wi-Fiم یس ینترنت بیو ا BTSل یموبا يلهاکم و دیس یب یزات مخابراتیها و تجه فرستنده يها لکد
ها بر  تیمنتقل شوند. ارسال پاراز یونکمس يها طیت فواصل استاندارد به خارج از محید با رعایبا

 يبرا یتیو امن یانتظام يها ه توسط دستگاهک ییها و تابش یوئیو راد یونیزیتلو يها امواج ماهواره
 یتیو امن ینظام يروهاید قطع گردند و اقدامات نیباشود  میده یخاص تاب يها شنود به محل

 یسیترومغناطکد امواج الیاقدام به تابش شده ک یجاسوس يها اربرد ماهوارهکمختلف در  يشورهاک
  محدود گردد.  یالملل نیق مجامع بیند از طرینما یم

و  EMF473ر ینظ یالملل نیب ياز مقررات و استانداردها یسیترومغناطکز ارسال امواج الکد تمام مرایبا
474IEEE  وITU-T475 و  یتیامن يروهایها و ن يالنترکم یس یب يها فرستنده يها لکنند. دکت یتبع

فرستنده امواج  يها لکو د BTSل یموبا يلهاکم و دیس یب یزات مخابراتیو تجه یو نظام یانتظام
ت فواصل استاندارد را یمنتقل و رعا یونکمس يها طید به خارج از محیبا Wi-Fiم یس ینترنت بیا

را ید قطع گردند زیبا یوئیو راد یونیزیتلو يها ها بر امواج ماهواره تین ارسال پارازیند. همچنیبنما
ن موضوع درباره یباشد. ا یم یونیزیتلو يها ها برابر امواج ماهواره ها ده تین نوع پارازیامواج ا

ده یخاص تاب يها شنود به محل يبرا یتیو امن یانتظامنظامی،  يها ه توسط دستگاهک ییها تابش
 يشورهاک یتیو امن ینظام يوهاریست اقدامات نیبا یز صادق است. مینها  و همچنین رادارشود  می

 یسیترومغناطکد امواج الیار شدیه اقدام به تابش بسک یجاسوس يها اربرد ماهوارهکمختلف در 
 یۀ جهانیو با طرح موضوع در سازمان ملل متحد و اتحاد یالملل نیق مجامع بیند از طرینما یم

  محدود گردد.  476(ITU)مخابرات 

 يها وهیباشد ش یتازه م يا دهیط پدیس در محیترومغناطکامواج الد تابش یه تشدکنیل ایهنوز به دل
ن یاز اثرات ا ياریه بسکنیمتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اکبا آن  یو مقابله طب یدرمان

ط یبدن و مح ياهش گرماکافتد لذا  یموج در بدن انسان اتفاق م یشیق اثر گرمایامواج از طر
در  یباعث التهابات مختلف یسیترومغناطکامواج ال یشیاهد. اثر گرماکن امواج بیتواند از اثرات ا یم

                                                                                                                                                                                        
473 http://www.who.int/peh-emf/standards/en/  
474 IEEE Electromagnetic Compatibility Standards. 
http://www.ieee.org/portal/innovate/products/standard/ieee_elect_comp.html  
475 Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) 
476 International Telecommunication Union 

http://www.who.int/peh-emf/standards/en/
http://www.ieee.org/portal/innovate/products/standard/ieee_elect_comp.html
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  د. ینه بعمل آین زمیدر ا کیقات پزشیه الزم است تحقکشود  میمختلف بدن  يها ارگان
  
  





  
  
  

  نهمفصل 
  
  

  بانکداري سبز و اقتصاد اخالق





  مقدمه 
هاي  دهی انتقال به اقتصاد سبز و تحقق زمینه براي توسعه و تعمیم معیارهاي بانکداري سبز و جهت

هاي  اي از استانداردها و دستورالعمل گذاري پایدار نیازمند مجموعه توسعه پایدار به مباحث سرمایه
سطح ملی هستیم  ها و موضوعات فوق در قالب مقررات الزم االجرا در مشخص در ارتباط با بخش

ها در چارچوب کلی  گذاري مجریان و بانک هاي سرمایه تا هنگام تخصیص منابع بانکی به پروژه
بینی  ها و مکانیزم تحقق این موارد در بانکداري راستین پیش مقررات مزبور عمل نمایند. سرفصل

هایی اختصاص  به طرح منابع مالی در اختیار خود راشوند تا  لزم میها م بانکشده که از این طریق 
در آنها بررسی و راه حل عملیاتی آن در مشخصی در ارتباط با اقتصاد سبز دهند که از قبل موارد 

   تا بدینوسیله از اسراف منابع جلوگیري شود. در نظر گرفته شده باشد نامه طرح

 از جلوگیري وهنحتر است به  با اشاره به آیات قرآن کریم و تأکید بر اینکه اسراف از ربا مذموم
هاي مطرح  پردازیم. شیوه می راستین بانکداري درهاي تأمین مالی پایدار  به شیوه بانکی منابع اسراف

 منابع بهتر تخصیص براي مواردي باشد. لذا شده در راستاي اقتصاد سبز و مشخصاً بانکداري سبز می
 اسالمی و انسانی دستورات از منتج و اخالق اقتصاد يها آموزه بر مبتنی کهگردد ذکر می بانکی
 بانکی تسهیالت اعطاي عملیات بر الزم مقررات و قوانین تصویب با موارد این رعایت چنانچه. است
 جلوگیري است اقتصاد در گذاري سرمایه ارکان از که بانکی منابع اسراف از توان می شود الزام
  .و زمینه حرکت به سمت اقتصاد سبز را فراهم نمود نمود

  بانکداري سبز 
پردازیم اسراف و تبذیر در  آنچه که در اینجا به آن می 477.بسیار زیاد استمنابع مصادیق اسراف 

                                                                                                                                                                                        
  متون زیر در این ارتباط هستند: 477

ش اصالح یننده)، مجموعه مقاالت هماکد یننده و تولکرفتار مصرف  ی(بررس بیژن بیدآباد، اسراف در اقتصاد اخالق
، تهران. 49- 76، صفحات 1388مرداد  4، ی، وزارت بازرگانیبازرگان يمصرف، موسسه مطالعات و پژوهشها يالگو

akhlagh.pdf-eghtesade-af/doc/esrbidabad.irhttp://www.  
  .61- 64، صفحات 94، شماره 1387و اقتصاد، مهر  کبیژن بیدآباد، اسراف و اقتصاد اخالق، ماهنامه بان

-63، صفحات 104، شماره 1388و اقتصاد، بهمن  کو اسراف در غذا. مجله بان یگرسنگ یده جهانیبیژن بیدآباد، پد
← 
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که عمده مباحث اقتصاد سبز و بانکداري سبز را تشکیل  استو تأمین مالی گذاري  حیطه سرمایه
گذاري منجر به عمر کم تأسیسات، تجهیزات،  . اگر به هر دلیلی تخصیص منابع به سرمایهدهد می

اي  اي گردد یا طراحی یا تولید آنها به گونه آالت یا به طور کلی کاالهایی سرمایه ساختمان، ماشین
ا هاي اقتصادي در ارتباط ب باشد که استهالك آنها زیاد باشد، یا باعث افزایش هزینه سایر بخش

ها،  همسوئی بکارگیري از محصوالت تولیدي آنها گردد یا عمالً تولیدات آنها باعث نضج نارسائی
روي در  ها گردد عمالً با زیاده ها، یا کاهش عمر انسان تخریب محیط زیست، افزایش بیماري

صاد اقتبا توجه به گستردگی موضوعات لذا ایم.  مصرف منابع موجبات اتالف منابع را فراهم آورده
هاي  هاي حمایتی براي انتقال به اقتصاد سبز از طریق اصالح رویه به بحث پیرامون روش جااینسبز 

  پردازیم.  می تحت عنوان بانکداري سبز و تأمین مالی پایدار 478تأمین مالی در بانکداري راستین

ه و جایگزینی اي کوتا گذاري عمالً عمر کاالي سرمایه هاي سرمایه در اثر اسراف منابع در فعالیت
 يشتریمنابع بافتد که این به موضوع به معنی اتالف منابع جامعه است و  سریعتر اتفاق می 479سرمایه

شتر براي منابع بوده و یب يگردد تا بازدهی بنگاه حفظ گردد. صرف منابع به معناي تقاضا یمصرف م
ها ضیق  گذاري گر سرمایهدهد و نتیجتاً زمینه را براي دی یش میمت منابع را در اقتصاد افزایق

 یانسان يروینماید. صرف منابع بیشتر به معنی بکارگیري عوامل تولید بیشتر و فراغت کمتر ن می
د یار گرفته، عوامل تولکب يشتریب یانسان يروید، نیتول يمترک ياالکخواهد شد. لذا در اقتصاد 

و رفاه  یارائکرود و نهایتاً  یباالتر ممت آنها یشتر و قید بیعوامل تول يصرف تولید، تقاضا يشتریب
هایی باشد که موجب تخریب  گذاري اگر حیطه بکارگیري منابع در سرمایه شود. میمتر کجامعه 

ها به درمان بیشتر شود  ها گردد یا سبب شود تا نیاز انسان محیط زیست و کاهش عمر متوسط انسان
  ت. اي دیگر تحقق یافته اس عمالً اسراف منابع به گونه

                                                                                                                                                                                         ←  
59 .gorosnegi.pdf-/doc/gorosnegi/padidehbidabad.irhttp://  
  توضیحات درباره بانکداري راستین در مجلدات زیر آمده است: 478

  .1394 پژوهان، نوین مؤسسه. نظري مباحث: اول جلد راستین، بانکداري بیدآباد، بیژن
  .1394 پژوهان، نوین مؤسسه. کاربردي مباحث: دوم جلد راستین، بانکداري بیدآباد، بیژن
 .1394 پژوهان، نوین مؤسسه. اجرایی مباحث: سوم جلد راستین، بانکداري بیدآباد، بیژن

479 Capital replacement 
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اقتصاد  يها شمریم که مبتنی بر آموزه مواردي را براي تخصیص بهتر منابع بانکی برمی فصلن یدر ا
اخالق و منتج از دستورات انسانی و اسالمی است. چنانچه رعایت این موارد با تصویب قوانین و 

نکی که از توان از اسراف منابع با مقررات الزم بر عملیات اعطاي تسهیالت بانکی الزام شود می
نامه  و آئینگذاري در اقتصاد است جلوگیري نمود. کلیات این موارد در الیحه  ارکان سرمایه

مطرح شده که عمالً براي اجرائی شدن آن پس از تصویب  480پیشنهادي بانکداري راستیناجرائی 
ت هاي اجرائی تخصصی دول هاي اجرایی آن توسط دستگاه نامه این الیحه باید مقررات و آئین

  تدوین و به تصویب مقامات ذیصالح برسد.

  تر از ربا اسراف مذموم

د از یبخور«فرماید:  قرآن کریم مینفی و مذمت اسراف و تبذیر در قرآن کریم صریح است. 
ه غضب من بر شما وارد شود و هر کد، ینکان نیم؛ و در آن طغیا ه به شما دادهک يا زهکیپا يهایروز

مانده  حق خویشاوند و مسکین و راه«می فرماید: و  481».ندک یم طسقوس غضبم بر او وارد شود، ک
را بده و اسراف و زیاده روي هم نکن چرا که اسراف کاران برادران شیاطینند و شیطان نسبت به 

و  483»میردک كمسرفان را هال«ر: ینظ یاتیم آیرکدر قرآن  482.»دگار خود کفران کردرپرو
ن اصحاب یهمانا مسرف«و  484»ندک یت نمیرا هداه مسرف دروغگو است ک یسکخداوند «

چ یاسراف است و خداوند به ه یلکر و بطور یبر تبذ یت الهیهمه داللت بر عدم رضا 485»آتشند
                                                                                                                                                                                        

  به متون زیر مراجعه شود: 480
 شفیعی، علیرضا حیدري، مریم پردل، اسکندر فرد، الهیاري محمود عبداللهی، سعید امیراستوار، آذرنگ بیدآباد، بیژن

  .1391 ایران، ملی بانک راستین، بانکداري قانونی الیحه پیشنویس پوربهروز، محمدعلی
 شفیعی، علیرضا حیدري، مریم پردل، اسکندر فرد، الهیاري محمود عبداللهی، سعید امیراستوار، آذرنگ بیدآباد، بیژن

 .1391 ایران، ملی بانک راستین، داريبانک اجرائی نامه آئین پیشنویس پوربهروز، محمدعلی
  ». فَـَقْد َهوى  َوَمْن َحيِْلْل َعَلْيِه َغَضيب  ُكُلوا ِمْن طَّيِباِت ما َرزَْقناُكْم َو ال َتْطَغْوا فيِه فَـَيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضيب. «81ه یسوره طه آ 481
ْر تـَْبذيراً َحقَُّه َو   َو آِت َذا اْلُقْرىب. «26-27ات یسوره االسرا، آ 482

ريَن كانُوا ِإْخواَن  اْلِمْسكَني َو اْبَن السَّبيِل َو ال تـَُبذِّ ِإنَّ اْلُمَبذِّ
  »الشَّياطِني َو كاَن الشَّْيطاُن ِلَربِِّه َكُفورا

  ».َوَأْهَلْكَنا اْلُمْسرِِفنيَ « ،9ه یاء آیسوره انب 483
َ َال يـَْهِدي َمْن ُهَو « 28ه یسوره غافر، آ 484 َّoُمْسِرٌف َكذَّابٌ ِإنَّ ا«. 
 ».َوَأنَّ اْلُمْسرِِفَني ُهْم َأْصَحاُب النَّارِ «، 43ه یسوره غافر آ 485
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  ز نفرموده است. ین عمل را تجویوجه ا

 شده استنازل ربا بارة م دریرکقرآن تر و بدتر است. در  باید اذعان داشت که اسراف از ربا مذموم
نشان یافرک يخوردند و ما برا یو اموال مردم را به باطل م ده بودند از آنش یگرفتند و نه یم ربا« :که

ضافۀ اه د ربا را بیمان آوردیه اک یسانک يا«فرماید:  و می 486»م.یا ردهکا یمه کیعذاب دردنا
ا یافران مهک يه براکد از آتش ید و بترسیه رستگار شوکد، باشد ید و از خدا بترسیمخور مضاعف

ه ک یسانک يا«فرماید:  و می 487».د.یحمت واقع شوره مورد کشد باد یشده خدا و رسول را فرمان بر
 ید پس جنگیردکو اگر ن د.ید اگر مؤمن هستیارذد و آنچه از ربا مانده واگید تقوا ورزیمان آوردیا

د و نه ینکنه ستم  اصل اموالتان،شماست  يد برایردکو اگر توبه  د،یا را خواسته غمبرشیاز خدا و پ
 يد برای، و چنانچه بدو ببخشدیبه او بده یتا فراخ دست یپس مهلت بود یو اگر تنگدست دینیستم بب

ام یزند (قیخ ینم يخورند به پا یه ربا مک یسانک«فرماید:  و می 488»د.یشما بهتر است اگر بدان
ه گفتند: کن به واسطه آن است ی، اشده استطان آشفته یشبا تماس با ه ک یسکنند) جز مانند ک ینم

از  يه پندکس ک، پس هرردهکالل و ربا را حرام حربا است و خدا داد و ستد را  ثلداد و ستد م
ه ک یسکار او با خداست و کاوست آنچه گذشته و  يبرا ،ستادیجانب پروردگارش به او آمد و باز ا

  .489»دانند.یه در آن جاوکاران آتش ینانند آبازگشت 

یر رباخوار مانند کسی که با شیطان تماس دارد معرفی شده است ولی در آیات مذکور در در آیه اخ
تر از  عمل اسراف مذموما این وصف باید گفت ب معرفی شده است. کار برادر شیاطین اسرافقبل 

کار مفسد فی االرض معرفی شده ولی رباخوار در مقام اعالن  ربا است. در آیات ذکر شده اسراف
                                                                                                                                                                                        

  ».امٰ يْ لِ أَ اgً ذَ عَ  مْ هُ نْـ مِ  ينَ رِ افِ كٰ لْ  لِ Oٰ دْ تَ عْ أَ  وَ  لِ اطِ ٱْلبٰ بِ  اسِ َأْمٰواَل ٱلنَّ  مْ هِ لِ كْ أَ وَ ُه نْ عَ  واْ هُ نُـ ْد قَ  وَ gٰ لرِّ ٱ مُ هِ ذِ خْ أَ وَ « .161ه یسوره نساء، آ 486
وا قُ تـَّ ٱ وَ  ونَ حُ لِ فْ تُـ  مْ كُ لَّ عَ لَ  -َ ٱوا قُ تـَّ ٱ وَ  ةً فَ عَ اضٰ افاً مُ عٰ ضْ أَ  gٰ لرِّ ٱوا لُ كُ وا ال;َْ نُ آمَ  ينَ ذِ لَّ ٱا هٰ يـُّ أَ  }ٰ . «130- 132ات یسوره آل عمران، آ 487
  ».ونَ محَُ رْ تُـ  مْ كُ لَّ عَ لَ  ولَ سُ لرَّ ٱ وَ  -َ ٱوا يعُ طِ أَ  وَ  ينَ رِ افِ كٰ لْ لِ  تْ دَّ عِ اُ  ٱلَِّيت ارَ لنَّ ٱ

 قِ ا بَ مَ  واْ رُ ذَ  وَ  -َ ٱ واْ قُ تـَّ ٱ واْ نُ لَّذيَن آمَ ٱ ا} ايـُّهَ « .278 - 280ات یسوره بقره، آ 488
َ
تُ إ ّرgِٰ لْ ٱ نَ مِ  ي وا ْأَذنُ وا فَ لُ عَ فْ تَـ  ملَْ  نْ إفَ  نيَ نِ مِ ؤْ مُ  مْ ن ُكنـْ

ُتْم فَـَلُكْم ُرُؤوُس أَ تُـ  نْ وإِ  هِ ولِ سُ رَ  وَ  -ِ ٱ نَ مِ  بٍ رْ ِحبَ  وا قُ دَّ صَ تَ  نْ أَ  وَ  ةٍ َمْيَسرَ  َيل إِ  ةٌ رَ ظِ نَ فَـ  ةٍ رَ سْ وعُ ذُ  انَ كٰ   نْ إِ  وَ  ونَ مُ لَ ظْ اتُ ٰـ و ل ونَ مُ لِ ظْ ا تَ لٰـ  مْ كُ الِ وٰ مْ بـْ
  ».ونَ مُ لَ عْ تَـ  مْ تُ نْـ كُ   نْ إِ  مْ كُ لَ  رٌ يْـ خَ 

ِ مَ لْ ٱ نَ مِ  انُ ٰـ يطلشَّ ٱ هُ طُ بَّ خَ تَ ي يَـ ذِ لَّ ٱ ومُ قُ ا يَـ مٰ ا كَ ٰـ لّ إ ونَ ومُ قُ ايَـ ٰـ  لgٰ لرِّ ٱ ونَ لُ كُ Pَْ  ينَ ذِ لَّ اَ « .275ه یسوره بقره، آ 489
ّ
ا منََّ إِ وا الُ قَ  مْ هُ نـَّ @َِ  كَ لِ ذٰ  س

 كَ ئِ لَ وْ أُ فَ  ادَ عَ  نْ مَ  وَ   هللاِ َيل إِ  هُ رُ مْ أَ و  فَ لَ ا سَ مَ  هُ لَ ي فَـ هَ تَـ انْـ فَ  هِ بِّ رَ  نْ مِ  ةٌ ظَ عِ وْ مُ  هُ ائَ ج نْ مَ  فَ gٰ لرِّ ٱ مَ رَّ حَ  وَ  عَ يْ بَـ لْ ٱ -ُ ٱ لَّ حَ أَ   وَ gٰ لرِّ ٱ لُ ثْ مِ  عُ يْ بَـ لْ ٱ
  ».ونَ دُ الِ ا خٰ يهَ فِ  مْ هُ ارِ لنَّ ٱ ابُ حَ صْ أ
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کار) نسبت به خداوند از قوه به فعل  جنگ با خداو و رسولش معرفی شده. مخالفت اولی (اسراف
ولی مخالفت دومی (رباخوار) هنوز گشته  و طبق آیه مذکور دیگر مشمول غضب الهیرسیده 

است. این مقایسه ذم بیشتر اسراف و تبذیر را در مقایسه جنگ به خدا فعلیت نیافته و در مقام اعالن 
  رساند.  ا رباخواري میب

اگر رباخوار اصل مال را دریافت دارد و اضافه بر آن را ببخشد معذور است ولی در مورد اسراف 
به عبارت دیگر در رود.  مال اسراف شده از بین می ،چنین چیزي مصداق ندارد زیرا با اسراف

لی در ربا اصل مال گردد و و از اختیار جامعه خارج میشود  میاسراف بخشی از اصل مال تلف 
همه این مقایسات داللت بر مذموم بودن ماند.  و همچنان در اختیار جامعه باقی میشود  میتلف ن

بیشتر اسراف و تبذیر نسبت به ربا است. از لحاظ حکمی نیز نتیجه ربا انتقال ناحق مال از یکی به 
است که دیگري هم که مخلوق دیگري است و مسلّم این انتقال بهتر از تباهی مال در اثر اسراف 

  اوست نتواند از آن بهره برد. 

  و منع اسراف  راستینبانکداري 
گذاري در  به منظور اصالح الگوي مصرف منابع و تولید محصول و سرمایه 490در بانکداري راستین

جهت منع اسراف و تبذیر و جلوگیري از اتالف منابع که تبعات زیانبار اقتصادي و اجتماعی آن 
شوند. چنانچه  ذیل میها مکلف به رعایت مفاد  وري، بانک بیش از ربا است و همچنین افزایش بهره

هاي عملیاتی و تسهیل ارائه خدمات بانکی به مشتریان خود اقدامات  هزینه ها در جهت کاهش بانک
تر  هاي خود عمالً شرایط بهتري را براي ارائه تسهیالت ارزان با کاهش هزینه ذیل را به عمل آورند
 :بوجود خواهند آورد

 هاي عملیاتی خود را مکانیزه کنند. سیستم -1
اتی با مهندسی مجدد فرآیندهاي عملیاتی جهت تقلیل هزینه عملیات و کاهش ریسک عملی -2

 خود را اقتصادي، امن و اصالح کنند.

                                                                                                                                                                                        
مستندات بانکداري  سازي بانکداري اسالمی. هاي عملیاتی بانکی به منظور پیاده حل بانکداري راستین: مجموعه راه 490

  قابل دسترس است. .bidabad.irhttp://wwwسایت  راستین در بخش بانکداري راستین وب
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اهش تدریجی شعب فیزیکی و خرید خدمات متقابل بانکها از یکدیگر براي انجام امور ک -3
 رویه شعب. بانکی مشتریان و جلوگیري از تعدد و تراکم بی

هاي الزم  مازاد خود را با آموزشهاي خدماتی مالی، پرسنل  با ایجاد زمینه مناسب براي فعالیت -4
هاي خدمات بانکی مکمل از قبیل مشاغلی چون ارزیاب، ناظر (امین)، واسط،  به بخش

گر، سبدگردان، شرکت  گذاري، ارزشیاب، بازارگردان، ناشر، معامله کارگزار، مشاور سرمایه
ات مالی، بندي، موسسه پردازش اطالع گذاري، موسسه رتبه تأمین سرمایه، صندوق سرمایه

شیوه عملیاتی بانکداري مالی و غیره در راستاي  ITموسسه اعتبارسنجی، موسسه خدمات 
 منتقل کنند.راستین 

رعی دارند بانک مرکزي مها است تا موارد فوق را بدون الزام قانونی  هرچند به غبطه و صالح بانک
موارد فوق را تدوین و ه اجرایی نام آیینها بانک مرکزي الزم است تا  ولی براي تنظیم و ارشاد بانک

ها را موظف به رعایت موارد مذکور در  و بانکبه بانکها ابالغ پس از تصویب شوراي پول و اعتبار 
  .فوق نماید

  و تأمین مالی پایدار بانکداري راستین
است به دار یتوسعه پاها منطبق با اصول  تأمین مالی پایدار اصالح شیوه تخصیص منابع در بانک

بشر و همزمان حفظ  يازهایاستفاده و مصرف منابع جهت حصول ن يبرااست  ییالگوعبارت دیگر 
ه در کباشند بل ءبشر نه تنها در زمان حاضر قابل احصا يازهایه نک يا به گونهاست  یعیط طبیمح

مین ینده نامتنهیآ   . 491ن نمودیز بتوان آنها را تاً

گذاري پایدار صریحاً باید مواردي نظیر ساختمان و مسکن،  یههاي سرما در ارتباط با تکمیل سرفصل
آالت که از مباحث مهم تخصیص منابع بانکی در  ها، تأسیسات و ماشین ها، سازه زیرساخت

باشد را به مباحث فوق افزود. البته بسیاري از این موارد از طریق مباحث اقتصاد  ها می گذاري سرمایه
گردد که کلیت آن  . این موضوعات شامل موارد تأمین مالی پایدار میسبز به موارد فوق افزوده شده

                                                                                                                                                                                        
491 Report of the world commission on environment and development, United Nations General 
Assembly Resolution 42/187, 11 December 1987, retrieved: 2007-04-12.  
"Meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their 
own needs". 
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  شود. میکمتر در این عنوان در ادبیات اقتصادي مالحظه 

اي از  گذاري پایدار نیازمند مجموعه براي توسعه و تعمیم معیارهاي توسعه پایدار به مباحث سرمایه
ها و موضوعات فوق در سطح ملی  بخشهاي مشخص در ارتباط با  استانداردها و دستورالعمل

الرعایه نمود. این  گذاري آنها را الزم هستیم تا هنگام تخصیص و مصرف منابع بانکی براي سرمایه
بندي فوق در  گنجد. عالوه بر موضوعات و فصل موارد همگی در ذیل مبحث تأمین مالی پایدار می

اختصاص  493هایی ی در اختیار خود را به طرحمنابع مالشوند تا  لزم میها م بانک 492بانکداري راستین
در نظر گرفته شده  494نامه دهند که از قبل موارد زیر در آنها بررسی و راه حل عملیاتی آن در طرح

 : تا بدینوسیله از وجوه بسیاري از اسراف منابع جلوگیري شود باشد

 ع و مصرف شود.یگذاري، تولید، توز سرمایه يها نهیاهش هزکمنجر به  -1
 وري شود. به افزایش بهره منجر -2
 تر از استاندارد گردد.  هاي معیوب یا پایین خطوط تولید سبب ایجاد حداقل ضایعات و فرآورده -3
کیفیت محصوالت تولیدي طرح در سطحی باشد که دچار حداقل تباهی، دورریزي یا زبالگی  -4

 شود.
 گذاري طوالنی باشد. عمر بازدهی مفید سرمایه -5
 بادوام طوالنی باشد. نیمهعمر محصوالت بادوام و  -6

                                                                                                                                                                                        
  جزئیات موارد در سند ذیل آمده است: 492

 شفیعی، علیرضا حیدري، مریم پردل، اسکندر فرد، الهیاري محمود عبداللهی، سعید امیراستوار، بیژن بیدآباد، آذرنگ
 .1391 ایران، ملی راستین، بانک بانکداري قانونی الیحه پوربهروز، پیشنویس محمدعلی

هاي اقتصادي مجري است که تحت برنامه منسجم و مشخص، در زمان محدود و با کیفیت،  طرح: مجموعه فعالیت 493
شرایط و هزینه معین به قصد انتفاع براي تأمین مالی در قالب بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین به بانک ارائه 

 شود. می
ت الزم و مورد نیاز در خصوص مشخصات طرح پیشنهادي و اي است حاکی از مجموعه اطالعا نامه: نوشته طرح 494

هاي مختلف اقتصادي، فنی و مالی و مانند آن که توسط مجري تهیه و  ها و بررسی و توجیه طرح از جنبه بیانگر تحلیل
 شود و پس از به همراه اطالعات و مستندات و مجوزهاي قانونی الزم براي بررسی و اتخاذ تصمیم به بانک ارائه می

بانک سندي است که مفاد آن در هر صورت به  PLSبررسی و در صورت تصویب نهایی توسط واحد ارزیابی اداره 
 طرفیت مجري قابل استناد است. 
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 آالت طوالنی باشد. ها، تأسیسات و ماشین ها، سازه عمر ساختمان -7
شود تا توان حمل بار و تردد بیشتر  دوینسازي و حمل و نقل به نحوي ت استانداردهاي راه -8

 ها، تأسیسات و مستحدثات آنها طوالنی شود.  فراهم و عمر راه
آالت و محصوالت  ساختمان، تأسیسات، ماشین مالحظات مصرف بهینه انرژي و سوخت در -9

 رعایت شده باشد. 
 از فرسایش خاك کشاورزي جلوگیري کند.  - 10
 مرگ و میر را کاهش و سبب افزایش طول عمر انسان شود.  - 11
 هاي زیست محیطی گردد. سبب تولید پاك و کاهش آلودگی  - 12
 رعایت مالحظات تولید و مصرف پایدار را بنماید.  - 13
 اکولوژیک تولید صنعتی را بنماید.هاي  رعایت حلقه  - 14
 برداري ناصحیح معادن جلوگیري کند. از بهره  - 15
 گذاري از قبل بررسی و امکان آن در طراحی منظور شده باشد. نحوه ارتقاء سرمایه  - 16
بینی و اتخاذ  تمهیدات و تدابیر الزم براي مقابله با حوادث طبیعی در مرحله طراحی از قبل پیش  - 17

 شود.
 بع در اثر ترکیب نابهینه عوامل تولید جلوگیري کند.از اتالف منا  - 18
گذاري و محصول از هرگونه افساد  تمهیدات و تدابیر الزم براي حفظ و حفاظت از سرمایه  - 19

سریع یا تدریجی ناشی از عوامل محیطی از قبیل دما، حوادث طبیعی و عوارض جوي و 
بینی و  مواردي نظیر زنگ زدگی و خوردگی به دلیل رطوبت یا اسیدیته آب و هوا از قبل پیش

 اعمال شود.
هاي مکانیکی،  ها، قطعات و دستگاه ها، سیستم داردهاي یکسان اتصال ماشیناز استان  - 20

 هاي مختلف استفاده شود. الکترومکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی در دستگاه
طول عمر مفید هر قطعه یا محصول صنعتی فاسد نشدنی باید با تولید محصول اعالم گردد و  - 21

و چه غیر مستقیم) در قبال تضمین عمر مفید قطعه یا تولیدکننده در مقابل خریدار (چه مستقیم 
 محصول صنعتی تولیدي خود در طول دوره عمر مفید آن ضامن است.
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 495براي اینکه بتوان این مالحظات را اعمال نمود در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین
(PLS) ه شده است. در نامه هر طرح متفاوت از شیوه فعلی در نظر گرفت مراحل ارزیابی طرح

هاي متقاضیان تسهیالت اعتباري صوري است و هیچگونه تعهدي را به  نامه بانکداري فعلی طرح
 که است سندي نامه طرحنماید. در بانکداري راستین  متقاضی تسهیالت اعتباري بار نمی

 مفاد و دهد می قرار جامع بررسی مورد مالی و فنی اقتصادي، هاي جنبه از را طرح یک پذیري توجیه
هاي اقتصادي، فنی  جزئیات رئوس بررسی .است استناد قابل 496مجري طرفیت به صورت هر در آن

 تا است ملزم مجريباشد. در این روش  نامه اجرائی بانکداري راستین درج می و مالی طرح در آئین
 هايبرآورد و ها بینی پیش و محاسبات ارقام، و آمار اطالعات، بودن متعارف و دقت صحت، از

 با همراه را آنها صحت بر دال الزم مستندات و مدارك و باشد داشته اطمینان نامه طرح در مندرج
 مدیریت جهت اجرایی عملیات ریز زمانبندي برنامه داراي باید الزاماً نامه طرحو  کند ارائه نامه طرح
 مراحل تمام پایش براي نظارتی هاي برنامه و ها لیست چک ارزیاب آن با منطبق و باشد طرح کامل

 بایدنیز  هاي الزم أییدیهطرح ت مستندات و مداركهمراه . کند می تهیه را طرح فیزیکی پیشرفت

                                                                                                                                                                                        
گذاري و  گذاران در سود و زیان طرحهاي سرمایه : مشارکت سپرده)PLS(مشارکت در سود و زیان راستین  495

سازي بانکداري بدون ربا مبتنی بر اصول  هاي اقتصادي بر مبناي نرخ بازدهی حقیقی طرح و به منظور پیاده فعالیت
  اخالق اسالمی. 

گذار منابع  ف سپرده: واحدي است که به نمایندگی از طرPLSبانک در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین 
دهد و طبق قراردادهاي مشخص سود یا زیان حاصله،  گذار را به متقاضیان منابع اعتباري تخصیص می ایی سپرده سپرده

شود. بانک در ازاي دریافت حق الجعاله اقدام به ارائه خدمات مدیریت  گذار و بانک و مجري تقسیم می بین سپرده
گذاران را به درخواست ایشان در یکی از محصوالت بانکداري مشارکت  منابع سپردهگذاران نموده و  سرمایه به سپرده

گذاران گواهی راستین مربوط به نوع تأمین مالی  نماید و در عوض به سپرده گذاري می در سود و زیان راستین، سرمایه
گذار بوده و در این  سپرده گذار موظف به حفظ حقوق نماید. بانک به عنوان وکیل سپرده بکار گرفته شده تسلیم می

 راستا باید کلیه امکانات تخصصی خود را براي حفظ منافع وي بکار برد. 
نامه اقتصادي خود را به منظور تامین تمام یا بخشی از منابع مالی  مجري: شخصی است حقیقی یا حقوقی که طرح 496

کند و پس از اقدام بانک در  انک معرفی میمورد نیاز طرح در قالب بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین به ب
سازد. مجري عالوه بر اهلیت قانونی،  گذار مراحل اجراي طرح را تا پایان عملیاتی می جهت مشارکت وي با سپرده

 مالی، فنی و اجرایی باید از سایر امکانات و توانائیهاي الزم براي مشارکت و اجراي طرح برخوردار باشد.
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تا ارزیاب مطمئن گردد که موارد  شود تحویل 497ارزیابی واحد به مجري توسط نامه طرح همراه
اند. در بانکداري راستین پس از طی مراحل  فوق براي جلوگیري از اسراف منابع بانکی رعایت شده

بانک نظارت بر عملیات مجري را برعهده خواهد داشت  498نامه، واحد امین ارزیابی و تصویب طرح
نامه ملزم به تحمل  ري از مفاد طرحنامه عدول ننماید و در صورت عدول مج تا مجري از مفاد طرح

 و ابزار و ها تخصص و ها مهارت از شخصیتی برخوردار امین باشد. خسارات ناشی از آن می
تعریف شده است.  طرح بر نظارت براي الزم افزاري نرم و افزاري سخت امکانات و تجهیزات

 مقررات جهت از خصوص این در و داشته رأي استقالل اظهارنظر مقام درهر دو  امینارزیاب و 
ارزیاب  تقصیر از هرگاههستند و از سوي دیگر  بازخواست و تعرض از مصون استخدامی و اداري

   499.بود دنخواه مسئول د،نگرد محسوب آن مسبب امینارزیاب یا  که شود وارد خسارتی امینیا 

ها تدوین  همه بخشجزئیات عملیاتی و مقرراتی موارد جلوگیري از اسراف منابع بانکی هنوز براي 
بعضی از موارد جلوگیري از اسراف منابع مذکور در فوق را  500نشده است. گرچه برخی مقررات

گذاري و رعایت موارد فوق کافی نیست.  دهند ولی این موضوع هنوز از بعد سرمایه مد نظر قرار می
وزارت راه و  ،وزارت صنعت، معدن و تجارت هاي اجرائی نظیر براي رفع این معضل وزارتخانه

شهرسازي، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت نیرو، 
سازي انرژي و  سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان بهینه

ابع ی شدن موارد جلوگیري از اسراف مناجرای شوند تا مقررات الزم برايمکلف باید شهرداري 
                                                                                                                                                                                        

بانک که با بررسی توانائی و اهلیت مجري و طرحنامه، امکان اجراي  PLSدي است در اداره واحد ارزیابی: واح 497
 سنجد. طرح را می

را به نمایندگی از  PLSواحد امین: واحدي است که امور نظارتی فرآیندهاي مشارکت در سود و زیان راستین  498
هاي اعالم شده، نحوه  با برنامه طرف بانک در خصوص حسن اجراي طرح، کنترل عملیات اجرایی در مقایسه

تخصیص منابع و چگونگی مصرف بهینه آنها،... را با استفاده از شاخصهاي کلیدي و رسیدگی به صورتهاي مالی و 
 نظارت بر تحویل طرح به عهده دارد.

  جزئیات موارد در سند ذیل آمده است: 499
 شفیعی، علیرضا حیدري، مریم پردل، اسکندر فرد، الهیاري محمود عبداللهی، سعید امیراستوار، بیژن بیدآباد، آذرنگ

  .1391 ایران، ملی بانک راستین، بانکداري اجرائی نامه آئین پوربهروز، پیشنویس محمدعلی
 مجلس شوراي اسالمی. 23/4/1388مصوب وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی،  قانون افزایش بهره 500

 مجلس شوراي اسالمی. 4/12/1389، مصوب قانون اصالح الگوي مصرف انرژي
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را تدوین و پس از تصویب مراجع ذیصالح به واحدهاي تابعه و از طریق بانک مرکزي به  بانکی
تحقیقات و  ،وزارت علوماز طرفی با توجه به اهمیت موضوع الزم است تا  د.نها ابالغ کن بانک

 مواردها و موسسات آموزش عالی را با توجه به  فنآوري سرفصل امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه
ها و موسسات  به دانشگاه و در راستاي تحقق اقتصاد سبز تهیه و جلوگیري از اسراف منابع بانکی

  تابعه ابالغ نماید.
  
  





  
  
  

  دهمفصل 
  
  

  اي اخالق حرفه





  مقدمه 
اي از منظر اخالق اسالمی که  با اخالق حرفهاي از موازین و موارد مرتبط  این فصل به بیان مجموعه

تبلور بارزي در عرفان و تصوف اسالمی دارد اختصاص یافته است. در این راستا با استناد به متون 
پردازیم که  عرفاي عظام به مبانی رفتار مبتنی بر اخالق پسندیده در ارتباط و تعامل با دیگران می

ارشادات عرفان و تصوف اسالمی در زمینۀ اخالق است. حاکی از عمق بسیار دستورات اسالم و 
چارچوب کلی تعالیم عرفانی در ارتباط با اخالق اي  و اخالق حرفه ضمن اشاره به مبحث مسئولیت

گردد. این موارد شامل موارد  شود و موارد اخالقی متعدد در این رابطه بیان می اي ذکر می حرفه
  ت. عمومی و خاص و وظایف وجدانی فرد اس

پردازیم که تعالی اخالق در جامعه منوط به تربیت تک تک افراد است  در ادامه به این موضوع می
و تربیت اخالقی به نحو آموزش کالسیک مؤثّر نیست و باید به سبک تعلیم و درمانگري محقق 

معلّم و مربی اند. در این راستا بدواً احتیاج به  شود که عرفاي عظام همواره در این مسیر گام برداشته
اي است که بتواند افراد تحت تربیت خود را رشد دهد. وجوه این الزام از جهات عقلی و  تربیت شده

  شود. نقلی از منظر عرفان اسالمی ذکر می

نماید که مهمترین بناي اخالقی در هر فرد  غایت اعتالي اخالق در فرد و در جامعه هنگامی بروز می
دست نیافتنی است ولی هرچه به سمت آن مدینۀ فاضله هرچند این  ترجیح دیگران بر خود باشد.

حرکت کنیم مسلماً فرد از مواهب معنوي آن و جامعه از مواهب مادي و معنی آن برخوردار 
دارد و مجراي اصلی در این زمینه  اوخواهند شد. حصول این هدف در فرد منوط به سابقۀ تربیتی 

  وجدان خود شخص است.

اصوالً حب ذات از خواص همۀ انسانهاست و این پدیده نه که مذموم باشد بلکه براي حفظ و بقاي 
 بشر الزم است. آنچه که در این راستا مضرّ به حال فرد و مخلّ به حال جامعه است افراط در حب

ة شهویه و غضبیه همواره مالیم به خود را جذب و نام الیم را دفع ذات است. بشر با استفاده از دو قو
نماید. چنانچه جذب مالیم و دفع نامالیم به افراط گراید حقوق دیگران در جامعه مورد تعدي  می

  د. انجام به خود فرد و وابستگان وي در جامعه میتعدي شود. تفریط در این موضوع نیز  واقع می



  اقتصاد اخالق در اسالم یعرفان یمبان    276

از آن پا  دیگران چنانچه در تعامل بانماید که فرد  حقوق با تعریف عدالت عمالً مرزي معین میعلم 
باید خسارات وارده را جبران یا به تناسب کیفر داده شود. به حقوق دیگران تعدي نمود و فراتر نهد 

ة قضاء است و مرز تشخیص قانون و  در مباحث حقوقی مرجع تشخیص این افراط و تفریط قو
ارد در قلمرو اخالق هم است. این موزده متّ تشخیص دهنده قاضی و زیان دیده شاکی و زیان
لق ن کیفر نشود متفاوت است و تا وقتی اخالق همانند حقوق متضم همچنان مستوجب کیفر سؤ خُ

لقمعین نیست. هرچند در موارد اخالقی جامعه از طریق افراد خود در واکنش به  عکس  سؤ خُ
از خود بروز می العمل خاص گیرد.  پیش میر یا بدرفتای نسبت به خاطی دهد و موضع رفتاري خاص  

تشخیص وجدان فرد خاطی و مرز مرجع ی اخالق تیلئومس در سؤ رفتار در قلمرو اخالق و عدول از
زده خود فرد و و  تشخیص معیارهاي اخالقی وي و تشخیص دهنده خود فرد خاطی و زیان

زیاد  دیده مظلومی بدون دسترسی به مجرایی براي تظلم است. موارد عدم رعایت اخالق بسیار زیان
   .رسد است و شرح هرکدام از موارد آن در چندین کتاب نیز به پایان نمی

  مسئولیت
تا حدودي از قلمرو حقوق پا فراتر گذاشته و به قلمرو اخالق وارد در حقوق  تیمسئولمبحث 

به و حقوق دیگران است و اشاره به قانون  ییپاسخگو يتعهد و التزام شخص براشود. مسئولیت  می
از  یضرر ناش نیاشود چه  گفته میوارد کرده  يگریکه به د يشخص بر رفع ضرر یقانونتعهد 

در قانون تحت عنوان اتالف و  تیشده باشد. موضوع مسئول منبعثاو  تیاز فعال ایو باشد ا ریتقص
ن یانوهم در قالب ق تیمسئول نیا. استشده ده ورآقانون مدنی  335تا  328در غالب مواد  بیتسب

  شود. ذکر می یو هم در قالب قانون مدن يفریک

در برابر فرد  شناخته شده و شود فرد مسئول يگریاز قانون اگر منجر به خسارت به شخص د تخطی
عبارت از  يقرارداد تیمسئولدر نوع  یقانون تیمسئولکند.  پیدا می یمدن تیمسئول دهیخسارت د

پیدا  مصداق وقتی يقهر تیمسئول. شود یم جادیا یقرارداد خصوصمفاد تخلف از  از ناشی تعهد
ی موجبات تضرّر به دیگري را فراهم سازد بدون اینکه قانون فهیو وظ فیکه نقض تکل دکن یم

دار  عهده ار يا فهیوظ گنجد یعنی فرد در این باب می» اهمال«باشد. مواردي نظیر  نیدر ب قراردادي
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شود که در تحقق  بوده که به آن عمل نکرده و لذا باعث خسارت بر دیگري شده است. بیان می
 يها جنبه یاخالق تیولئمسولی است، فرد  یعمدتاً ناظر به روابط اجتماع یحقوق تیلئومسجرم 

قرار دارد و سوء  تیقصد و ني بر اساس فریک تیمسؤول 501.شود یفرد را شامل م یزندگبسیاري از 
 یکه فعل او جرم تلق گردد یم مجازاتشود مستحق  میه دیگري ب انیزموجب که فاعل فعل وقتی 

آن عمل را ارتکاب  دیبا زین قانونشود و  تعریف می يمادي و صر معنواعنبا داشتن گردد. جرم 
   502مستوجب مجازات بداند.

غامض بودن مبحث مسئولیت در حقوق از این باب است که همواره در جامعه عمل یک فرد 
گذارد و این حیطه آنقدر وسیع  اي بر نتایج اعمال دیگران می خواسته یا ناخواسته تأثیرات عدیده

گیري نیست. زیرا از لحاظ اجتماعی همۀ افراد به یکدیگر مرتبط و نفع و ضرر  است که قابل اندازه
مند یا  شود و از افعال تک تک افراد جامعه دیگران نیز بهره ی موجب نفع یا ضرر دیگري مییک

شوند. بسیاري از این انتفاعات یا اضرار در متون حقوقی تعریف نشده یا غالباً قابل تعریف  متأثّر می
تند. و باشند و همگی در چارچوب قواعد اخالقی قابل بیان و به معیار وجدان قابل سنجش هس نمی

  وجدان نیز خود در افراد مختلف متفاوت و رویۀ مدون و ثابت ندارد. 

  اي اخالق حرفه
که رفتار شود  گفته می يسلوك بشر ياز اصول و استانداردها يا مجموعه به 503يا اخالق حرفه

 يها ردن حفظ و اشاعه ارزشکهدف آن محقق و  کند یم نییتعدر سازمان افراد و گروهها را 
صداقت در ارتباط با  یو انتظارات اجتماع يا اخالق حرفه یمبان و اخالقی در سازمان است.انسانی 

بیان شده و به  یت اجتماعیو احساس مسؤل يوفادارداري، برابري و انصاف و  ، امانتییو راستگو
شود.  تلقی می تیو مسئول فهینسبت به هر نوع کار، وظ يو وجدان کار یتعهد اخالقعنوان نوعی 

هستند به عنوان فرد  يباورهااز آن که مبتنی بر  یت ناشیمسئولو قانونمند بودن رفتار این ارتباط در 
                                                                                                                                                                                        

  .642حقوق. تهران: گنج دانش چاپ اول، ص  ينولوژیترم ،محمدجعفر ،يلنگرود يجعفر 501
 تیبر مسؤول دیبا تأک هیامام و فقه يفریمطلق از منظر حقوق ک تیمسؤول یبررس. مراد ،ی. عباسیمجتب پور،یجان 502

  .1382. 6زشک، مجلۀ فقه و حقوق اسالمی، شماره پ
503 Professional ethics 
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 زش،یانگ تیتقو و حیتصح يا اخالق حرفهمبحث هدف شوند. لذا  اصول اساسی موضوع بیان می
قصد  یهای اینجا فقط با ذکر سرفصل 504گردد. ذکر میتوان وتحول نگرش  شیارتقاء مهارت، افزا

  آن شود.براي هاي بعدي  ساز توسعه اي زمینه به تجمیع موضوع داریم تا به گونه

  اي تعالیم عرفانی و اخالق حرفه
هاي مختلف این  تعالیم عرفان اسالمی در باب اخالق و همچنین مستندات و مکتوبات در شاخه

یر نیست. فقط براي فتح باب اي از آنها در اینجا امکانپذ زمینه آنقدر زیاد است که حتّی ذکر خالصه
   شود. موضوع مواردي از کتب عرفاي اخیر ذکر می

مهمترین رت امیر (ع) به حسن (ع) را به عنوان نامۀ حضتوان  اي می حرفه تدوین موازین اخالقدر 
در آنچه  پنداربى یاى فرزند، خود را ترازو: «505فرمایند در این نامه می. مطرح نمود باباین در شعار 

و  ،بدار گران دوستیدارى براى د براى خود دوست مىکه گران است. پس آنچه یان تو و دیمکه 
به  نندکه بر تو ستم کخواهى  میه نکو همانگونه  پسند،گران میبر د پسندي یبر خود نمکه آنچه 

گران ین. آنچه از دکى یکگران نیبه د نندکى یکه به تو نکخواهى  میه کهمانگونه  .نکستم م یسک
ه از کرسد و خشنودت سازد، سزاوار است بآنچه از مردم به تو  قبیح بدار.ز یدارى از خود ن مى قبیح
که دانى مگوى، و آنچه  نمىرا که باشد آنچه  كدانى اند آنچه مىاگر ز به مردم همان رسد. یتو ن
ه خودپسندى، خالف راه صواب و آفت خرد کو بدان  مگوي.ز یند، تو نیگوبه به تو کپسندى  نمى

شتر یافتى، بیراه ش یخوبه قصد چون گران مباش. و ید جداروش، ولى گنکسخت بو  .است آدمى
  سراید: چکیدة مرقومۀ فوق را در بیت زیر میسعدي ». کنع وخششگاه پروردگارت یبه پ

  برادر من يبا کس مکن ا ي                  پسند یهر بد که به خود نم

                                                                                                                                                                                        
  .1382اي، نشر مجنون،  اخالق حرفه ،یکفرامرز قرامل 504
َنَك َو بـَْنيَ َغْريَِك؛ فََأْحِبْب ِلَغْريَِك َما حتُِبُّ ِلنَـْفِسك َو اْكرَ . 31نهج البالغه، نامۀ  505 ْه َلُه َما َتْكَرُه } بـَُينَّ اْجَعْل نـَْفَسَك ِميَزاOً ِفيَما بـَيـْ

َأْن ُحيَْسَن ِإَلْيَك، َو اْستَـْقِبْح ِمْن نـَْفِسَك َما َتْستَـْقِبُحُه ِمْن َغْريَِك، َو اْرَض َهلَا، َو َال َتْظِلْم َكَما َال حتُِبُّ َأْن ُتْظَلَم، َو َأْحِسْن َكَما حتُِبُّ 
اْعَلْم َأنَّ  ا َال حتُِبُّ َأْن يـَُقاَل َلَك. وَ ِمَن النَّاِس ِمبَا تـَْرَضاُه َهلُْم ِمْن نـَْفِسَك، َو َال تـَُقْل َما َال تـَْعَلُم َو ِإْن َقلَّ َما تـَْعَلُم َو َال تـَُقْل مَ 

ْعَجاَب ِضدُّ الصََّواِب َو آَفُة اْألَْلَباِب، فَاْسَع ِيف َكْدِحَك َو َال َتُكْن َخاِزOً ِلَغْريَِك، َو ِإَذا أَْنَت  ُهِديَت ِلَقْصِدَك َفُكْن َأْخَشَع َما اْإلِ
  .َتُكوُن ِلَرّبِك
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د آثار حق یه گذشت تمام خلق را باکه چنانکبدان« 506فرمایند: با خلق خدا می کان معامله سالیدر ب
حبِّ فۀ ید دوست داشت تا لطیموجودات را با یتمام َمْن َاَحبَّ َشيئًا َاَحبَّ آnرَهُ دانست و به مضمون : 

ت را یابد ایدر وجود خود ن کابد، و هرگاه سالیظهور  کاهللا در وجود سال یففه یا از لطین محب
دور و  کن دو از شأن سالیاء آثار خدا غافل؛ و ایفه بودن اشیا از لطید باشد یبهره با یحب خدا ب

ت را با همه معاشر يراه آخرت بنا کد بنده خدا و طالب و سالیوصف اصحاب غرور است. و با
ن در عرض و ناموس یانت روا ندارد و همچنیه در مال آنها خک ین معنیس بر امانت گذارد به اک

از آنها  یبیه اگر عکس نباشد بلکچیه يختن آبرویال ریه در خکآنها و در مجالس و اوصاف آنها 
ناموس خدا داند. ابد و ناموس آنها را یت یه در وصف ستّارکچنان - ب را بپوشاند یظاهر شود آن ع

ه از مجالس کر خود و امانتدار مجالس آنها باشد یانت روا ندارد نه از خود و نه از غیچوقت خیو ه
بت شود و اوصاف آنها یست و غیه خالف ستّارکند کار نکده باشد آشید پوشیه باکرا  يزیآنها چ

نت الزمه شفقت است ه اماکن است یانت شود و مجمل ایه خکرا به خالف آنچه هست ظاهر ندارد 
معامله با  يگر بنایند. و دکاگر شفقت بر خلق خدا را شخص موصوف شود خالف امانت نتواند 

ردار و احوال و اخالق خالف آنچه بر او هست کدر گفتار و رفتار و  یعنیخلق بر صدق گذارد 
ذب در آنها از ک هکات ینها ظاهر و باطنش موافق باشد مگر مواضع مستثنیه در همه اکاظهار ندارد 

ه باعث اصالح ک یه دروغکذب واجب مثل مقام اصالح که صدق حرام و کصدق بهتر است بل
ر یذب در غکه صدق در آن مقام از کدارد از صدق بل ين درجه برترین مسلمانان به چندیشود ب

مقام  ه دریو انس و الفت او، و مثل تق یموقع بدتر است، و مثل وعده دروغ دادن زن بجهت دلخوش
ش یه در پکاست  یسکه داخل جماعت آنها شود مثل ک یسکه که در خبر است کنیا یه؛ حتّیتق

مور به است و رفتار دروغکردن با خلق کامام در خون خود بغلطد، و مثل مدارا  يرو ست و در یه مأْ
َو د یاشرفته ب یآنها م يضهایادت مریعه د و بیه شما در جماعت آنها حاضر شوکار است یاخبار بس

بار کاء یه السالم از اوصیطالب عل ی. حضرت ابدارِِهْم ما ُدْمَت يف دارِِهْم َو َأرِضِهْم ما ُكْنَت يف َاْرِضِهمْ 
ه یاهللا عل یمرتبت صلّ یحضرت ختمه شد ب یت آن حضرت منتهیه رشته وصاکبود  یسیحضرت ع

ه ک یناره نگرفتکو از رفتار آنها  يردکآنها را سجده  ين بتهاکین چون مشریو آله، با وجود ا
َمَثُل أبيطاِلٍب كَمَثِل َاصحاِب الكهِف َاَسرُّواالمياَن َو َاظَهُروا الِشْرَك ه: کدرباره آن بزرگوار وارد شد 

                                                                                                                                                                                        
   .، تهرانقت، چاپ چهارمیت نامه، انتشارات حقیشاه، والیسلطانعل يحضرت حاج مالسلطانمحمد گناباد 506
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  ٥٠٧َفآ"ُهُم اoُ َاْجَرُهم َمرََّتِني.

در  یعنی ٥٠٨الَّراِس ِمَن اجلََسِد.اَلصَُّرب ِمَن اْالمياِن كه فرمودند: کمعاشرت بر صبر داشته باشد  يد بنایو با
ال یم، خیشخص نامال يبرا - ر خلق یه و چه سایردست باشند و چه همسایچه ز - معاشرت با خلق 

صبر و ه ه بکند بلکافات نکحدت و سوء خلق و شتم و ضرب مه افتد نامالئم آنها را ب یار اتّفاق میبس
ه کن است یهم كبعض سالّه نسبت ب gِحلََسَنِه السَّيَئةَ َو َيْدَرؤَن وجه یک ه کند کظ دفع یظم غک

هم ین علیو اخبار معصوم یات قرآنیه وجوه آکد دانسته شود ینند. و باکظ دفع یظم غه کم را بینامال
ده یوجوه مختلفه و اعتبارات عده درجات رجال و عباد به نسبت ب یالسالم و اعتبارات اخالق نفسان

ه ک َوَيْدَرُؤَن gِحلََسَنِه السَّيَئةَ ه که مباریمان آیاز اسالم و ا یصاحب درجه اول ياز براشود مثالً  یاعتبار م
افات کصدد م ه درکن است یند ایافات آرام نشکه بدون مکه نگذارد کند کت ینفس، او را اذ

ند و دست کظ یظم غکه کسر باشد یه مکرا  ند. و آنکت قصاص نیادتر از قدر جناین زکد لیبرآ
ف وجهه ه بکند کد صبر یاورد بایرون نیافات بکم لطَ َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن قوله: ه ر فرمود ببصه امر ب یاَ

ُكوا َأًذى َكِثريًا َوِإْن َتْصِربُوا َوتـَتَُّقوا فَِإنَّ َذِلَك مِ 
َ
ْبِلُكْم َوِمَن الَِّذيَن َأْشر  و آن ٥٠٩.ْن َعْزِم اْألُُمورِ ُأوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَ

س كسر و دل را پایردن مکه صبر کرا  كصفح و دل پاه ن باشد امر بکمم یداشتن از حقد بر م 
سکیدارد از  كه دل را پاکن است یأحسن درباره او اه داشتن نموده و دفع ب ه هم خود کء ینه م
س س ینکیدارد چر كه اگر دل را پاکء را آسوده دارد یآسوده باشد و هم م شود و م کء هم یدل م

د یوفاق مبدل شود و صادق آه وداد و شقاق به ن عناد بیشود و از طرف یل میما یآشته دل او هم ب
ه احسان کس ک آن يو از برا٥١٠فَِإَذا الَِّذي بـَْيَنَك َوبـَْيَنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َوِيلٌّ َمحِيمٌ ه فرمود: کۀ کۀ مباریآ
لطَف وجهه ه است باحسان فرموده ن باشد امر بکمم یسم يردن بسوک َواoُ ِحيبُّ ه فرمود: ک یأَ

ْبُتْم فـََعاِقُبوا ِمبِْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبهِ : قولهه ن چهار مرتبه اشاره فرمود بیاه و ب ٥١١املُحِسننيَ  به ، ٥١٢َوِإْن َعاقـَ
                                                                                                                                                                                        

کردند.  یساختند و اظهار شرك م یخود را پنهان م مانیکه ا یآن هنگامهمانا ابوطالب مثل اصحاب کهف بود  507
   .المجلس التاسع و الثمانون ،615ص الصدوق، یپس خداوند آنها را دو برابر اجر عطا فرمود. أمال

  .82البالغه، کلمات قصار، شماره  نهج. همچون سر است نسبت به بدن مانیصبرنسبت به ا 508
 كه به شرکسانى کتاب داده شده و از کش از شما به آنان یه پکسانى کو از . 186سورة آل عمران، آیۀ  509

  .ستا ارهاکى از عزم در کحاپی همانا د ییزگارى نماید و پرهینکد و اگر صبر ید شنیارى خواهیاند آزار بس دهییگرا
  .گردد  مىدل کیى دوستى یان او دشمنى است گویان تو و میه مکسى کآنگاه . 34سورة فصلت، آیۀ  510
  اران را دوست مى داردکوکیخدا ن. 93و سورة مائده آیۀ  118و  134سورة آل عمران، آیات  511
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د و یافات برآکه درصدد مکد است یه از شأن مؤمن بعکنیاه جهت اشاره به رد بکادا  کاَدات ش
د و ینکافات نکت میاده از قدر جناید زیافات آمدکمقام مه د و بیردکمان تجاوز یشما از شأن ااگر 

د بهتر ینکاد فرمود: اگر صبر یدات زکیتأه ه بک ٥١٣.َولَِئْن َصَربُْمتْ َهلَُو َخْريٌ ِللصَّاِبرِينَ ه فرمود: یدر آخر آ
ن و که و آله و فرمود تو صبر یاهللا عل یمحمد صلّه ص داد بیرا تخص ق امر خطابیطره است و بعد ب

ان وصف یگر در بیسه صنف ده گر اشاره فرمود بیۀ دیصبرت نخواهد بود مگر بواسطۀ خدا و در آ
أَلَّذيَن يـُْنِفُقوَن ِيف السَّراِء َو الضَّراِء َو اْلكاِظمني اْلَغْيَظ َواْلعاّفَني َعِن الّناِس َواoُ ُحيبُّ ه فرمود: کن یمتّق
ه باالتر از کنند بلکن يافات با احدکنند و مکظ یظم غکه کهستند  یسانکن یقمتّّ یعنی ٥١٤حِسنَني.املُ 
ردار و احسان کنند با بدکه احسان کن یه باالتر از اکردار بلکنه بدکیدارند از  كه دل را هم پاکن یا

رد و با یاو نگ يبده ب ند و او راکه از او عفو که از خداوند بخواهد کنیهم درجات دارد. اقلّ احسان ا
ه کن بنده خود گماشت یه خداوند غضب را بر اکبود  یجکو  يه البتّه در من بدکند کال یخود خ

ر و صالح من شده است پس خداوند او را یند پس سبب خکمن را راست  یجکمن را اصالح و 
 یو اظهار مهربان ينداو بخ يروه ه بکن آن است یرد؛ و باالتر از اینگ ين بدیا ند و برکهم اصالح 

ها یو از بد ند.کخداوند مرا خوب  یو بگوئ یبرآئ یه در مقام معذرت خواهکو باالتر از آن  ینک
ز یبه او دهد چ يزید چیه اگر باکن آنیندازد، باالتر از ایزحمت و عذاب نه ه امثال تو را بکوارهاند 

ه کد یدیشکاد زحمت یه شما زکش را ببوسد یش را ببوسد دست و پاید دست و پایدهد و اگر با
ات و اختالف آنها و اختالف یام و تفاوت آکد. و اختالف احیب نمودیتأد يش مرا قدرکنفس سر

ام عباد از تفاوت و اختالف احوال رجال و مراتب آنها است کات و اختالف اخبار در احیر آیتفاس
ن یو اختالف اخبار معصوم اتیر آیه و اختالف تفاسیام شرعکخبرها از منشاء اختالف اح یو ب
 یران و بعضیح ینند بعضک یات مشاهده میر آین اختالف را در اخبار و تفاسیهم السالم چون ایعل

شتر ینند و بکه یوجوهات فاسده توجه ه بکهه بلیر وجیوجوهات غه ب یاعتقاد آنها فاسد و بعض
همه ه م خدا نسبت بکه حکردند کن گمان یه چنکرا یخاطر صاحبان هوش شوند ز یشانیاسباب پر
ه داللت دارد بر ي کست. و اخباریم خدا نسبت به بندگان خدا نکست و اختالف در حیکیبندگان 

                                                                                                                                                                                         ←  
  .دید به عقوبت رسانیا ه مورد عقوبت قرار گرفتهکد همان گونه یردکو اگر عقوبت . 126سورة نحل، آیۀ  512
  .ان بهتر استیبایکد البته آن براى شینکو اگر صبر . 126سورة نحل، آیۀ  513
برند و از مردم در   نند و خشم خود را فرو مىکه در فراخى و تنگى انفاق مى کهمانان . 134سورة آل عمران، آیۀ  514
  .اران را دوست داردکوکگذرند و خداوند ن  مى
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م او اختالف نباشد و در قلب او دو علم که در حکاست  یسکم ست و عالیکیم خدا که حکنیا
 یکیهمه بندگان ه م خدا نسبت بکه حکاند  ردهکن یباشد حمل بر ا يگریمخالف د یکیه کنباشد 

ب حاذق حال هر یه مانند طبکاست  یسکه عالم کن است ین اخبار ایه منظور از اکاست و ندانستند 
 یعنیم او اختالف نباشد و در دل او دو علم نباشد کس در حکهر ه س بر او معلوم باشد و نسبت بک

رَدد نباشد  را نشناسد و در دل او دو  ضیه مرض مرکب نادان یا آن، مثل طبین است یم او اکه حکم
صور یعلم احتمال یعنیض، یمره ا سه علم باشد نسبت بیعلم  قه ک يو تَ ه احتمال دهد مرض مطبِ

ب حاذق یش در خون گرفتن است. و طبکه هالکا محرِقه یه عالجش خون گرفنن است کاست 
ه کگر باشند بلیدیکلف ه مخاکدا نخواهد شد ینۀ او پیبعد از شناختن مرض در عالج، دو علم در س

ه کس ک ن آنیب حاذق و همچنیش آن طبیخواهد بود در پ یکیروز  ض در آنیمر م آنکح
خواهد بود و در  یکام هر کاحه رت بیحال عباد داشته باشد و بصه رت بیا بصیباشد  یصاحب وح

 يبرا ه صبر ازکن است صبر و حلم نیه مخالف هم باشند. و همچکنه او دو علم نخواهد بود یس
صبر وادارد و ه د خود را بیلّف باکته ن بکر شود لیرون رود و متغّیه از نامالئم از جا بکست یسک

ه ه دل را بکند ک يه مراقب خود باشد و در هنگام نامالئم تواند خوددارکست یسک يحلم از برا
 ندازد. یاضطراب ن

ا یو  515،َوال َجتَسَُّسواه فرمود: کند کس نکه تجسس عورت کن است یگر از آداب معاشرت ایو د
بر او ظاهر شد  یسکاز  یبیند؛ اگر عک یسکب یه تجسس عکن نباشد یر اکچوقت در فیه هکنیا

رِ الهه او نتواند قرار دهد حواله ب يچ محمل برایند و اگر هکدا یاو پ يبرا یکمحمل ن د ند و از ک یقَ
 اورد و بر زبان آنیند و در خاطر نکب خالص یه خداوند آن بنده را از آن عکند کاو دعا  يبرا
بت او از یس مؤمن باشد غکبت است؛ و اگر آن یه غکاظهار ندارد  یسک ياورد و برایب را نیع

نه و دل را ید زبان و سیبا کسال -است  یت بزرگیاست و اگر مؤمن نباشد البتّه معص یاعظم معاص
در مسجد مرد  يه روزکه منقول است یعل د رحمه اهللایدارد. از حضرت جن كش پاین آالیاز ا

سب کن مرد صالح یه اگر اکرد بر خاطرش گذشت ک یان صفوف سؤال میه در مکد یرا د یصالح
                                                                                                                                                                                        

 بـَْعَض الظَّنِّ . 12سورة حجرات، آیۀ  515
ِإْمثٌ َوَال َجتَسَُّسوا َوَال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعًضا  َ} أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ

ًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتـَُّقوا اoََّ ِإنَّ اoََّ تـَوَّاٌب رَِحيٌم. ارى از ید از بسیا مان آوردهیه اکسانى کاى  َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن Pَُْكَل حلََْم َأِخيِه َميـْ
سى از شما کا یند آکبت بعضى نید و بعضى از شما غینکگمانها گناه است و جاسوسى م اى از ه پارهکد یزیگمانها بپره

  .ر مهربان استیپذ  ه خدا توبهکد ید از خدا بترسیراهت دارکاش را بخورد از آن   ه گوشت برادر مردهکدوست دارد 
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ه او را کاز او واقع شده  یتیه معصکاو را عارض شد، دانست  يدیرد بهتر بود؛ شب دردسر شدک یم
ه خود را از آن محفوظ کام  ردهکت یا چه معصیرد خداکاند؛ عرض  ردهکمبتال  ين دردسریبه چن

 يا ه تو گوشت فالن مرد صالح را خوردهکاو گفت ه ب یسکنم؟ شب در خواب کدارم و توبه 
  ت است. یمعص يه در خاطر آوردکاوردم؛ گفتند از تو همان یگفت من بر زبان ن

را یحضور، زاب و نه در یاورد نه در غیرا بر زبان ن یسکه بد کن است یگر از آداب معاشرت ایو د
د یاب آن مصنوع بر زبان آوردن بایا در غیا در حضور یخاطر آوردن ه مصنوع خدا را ب يه بدک

وه یه شک ینیب د از نظر صنعیه صفت شفقت با خلق خداست و باکرون رود یاز شأن خود ب کسال
باشد در را بر زبان آورد اگر از صاحبان حرمت  ب آنیبندگان خداست خارج شود؛ و اگر آنچه ع

رده و اگر مسلم و مؤمن باشد حرمتش و کبت او یاب غیحرمت او شده و در غ کحضور او هت
ند مگر ک يبت احدید غینبا که سالکشود  ینجا معلوم میدتر خواهد بود و از ایت او شدیمعص

 اب آن بدیزبان آوردن باشد در غه را ب یسکه بد کبت یه غکرا یه استثناء شده است زک یمواضع
ردن است و کزبان آوردن و بخاطر آوردن دارد و نظر شفقت برداشتن و مالحظه صنع نه را ب ریغ

با محارم بدتر  يه از زناکده است از زنا بدتر بلیه در اخبار رسکه البتّه چنانکبت مؤمن باشد یاگر غ
عبه کخانه با محارم در تحت  يعبه بدتر است از هفتاد زناکبا مادر در تحت خانه  يه از زناکاست بل

بت یغه ند بک یردن رجوع مکمانش یت ایثّیبت مؤمن از حیه غکن است یبدتر است و وجه آن ا
را یوند وجود او شده است زیه پکصاحب اوست  یوتکمان او صورت ملیفه ایمان او و لطیفه ایلط
ت یفعلهمان ه ه بر او شود راجع خواهد شد بکم کره اوست و هر حیت اخیفعلّ یوتکوند ملیه آن پک

ا در حضور بدتر از یاب یصاحبش باشد. و بهتان زدن بر مخلوق خدا در غ یوتکه صورت ملکره یاخ
ه بت راجع بیه مثل غک ه بهتان بر مؤمن باشدکاب و حضور خصوص یغ بد او را گفتن است در

ن ید مؤمنیبدتر است نبا یبت و تهمت مؤمن از تمام معاصیه غکصاحب مؤمن است؛ و از آنجا 
اعانت بر اثم و عدوان  یوجهه هم ب ه آنکا تهمت بندگان خدا شود یبت یه سبب غکنند ک يررفتا

وسته در یه پکفتد بلیت نیسبب آنها در معصه ب یسکه کن باشند یر اکوسته در فیه پکخواهد بود بل
زبان ه نظر آوردن و به صنع خدا را ب ه بدکبندگان خدا باشد. و از آنجا  یرخواهیمقام نُصح و خ
فه یجه دند بیگذشتند رس یم ین از جائییه السالم با حواریعل یسیست حضرت عیآوردن خوب ن
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ما اَْبيَض ه السالم فرمود: یعل یسی، حضرت ع516ما اَنَتَنهُ ن گفتند: ییه متعفّن شده بود حوارک یسگ
ه کرا ي زیچ آند یه شما چرا باکرد که یش تنبین فرمایاه ه السالم بیعل یسیحضرت ع 517َاْسنانَهُ 
از آن  یه ظهور بدبوئکرا ید زیبش دانستیاو عبه  د، چرا نسبتیدیده نقص فهمیخود سنجبه  نسبت

شد او  یه بعد از مردن متعفّن نمکبود  ین میه اگر آن سگ چنکمال اوست نه از نقص او کفه از یج
به  بد است و نسبتها  مشام شمابه  بد نسبت يه آن بوکگر آنیبود و د یناقص م یت سگیدر جسم
  ل: ین بوها است و نعم ما قیخوار بهتر فهیوانات جیمشام ح

  خطا پوشش باد كن بر نظر پایآفر            ر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت یپ

ه با او انصاف کنداشته باشد  يند و توقّع از احدکق انصاف رفتار یطره با خلق خدا ب کد سالیو با
ه مانند زنان کن است یو اول مرتبه انصاف ا -د یته انصاف دهد و انصاف نجووسید پیه باک -دهد 

ار کب یجلوه ندهد و اگر نتواند ع یکیر خود به نیو بد در نظر خود و در نظر غ یکار خود را از نک
ه تا کن صفت زنان است یه اکرا یندازد؛ زیر نیگردن غه ر و قصور خود را بیخود را بپوشاند تقص

ار خود کب یر خود جلوه دهند و اگر نتوانند عیبر خود و بر غ یکیار خود را به نکخواهند  یتوانند م
رون از انصاف است؛ یر نسبت دهند! و آن بیغه ار خود را بکب آن یرا بپوشانند تا توانند نقص و ع

اقع وسته موازنه با ویخود را پ یکار نکخود را مقصر داند و  یکار نکه در که انصاف آن است کبل
  د: یخدا ندهد، و نگوه را ناقص داند و نقص آن را نسبت ب رده و آنکشأنه  یتعال و خواست حقّ

  ر ده قضا راییتغ يپسند یگر تو نم

خود  يه بدکر هم ندهد بلینظر آورد و از نظر نپوشاند و نسبت بغه او را ب يار بد خود را هم بدکو 
ه خود را ب يه بدکنیه عالوه بر اکر. و مرتبۀ دوم آن است یغه ر را بیغ يخود نسبت دهد و بده را ب

ر معاشر، اگر یا غیا معاشر است یر یه غکرا یخود نسبت دهد زه ر را هم بیغ يخود نسبت دهد بد
ند و کن يو تند یز نرم شود و درشتیشفقت باشد آن معاشر نه ه بکرفق باشد بله انسان با معاشر خود ب

شر وجه باشد و اگر بددارد و دل بر  كاگر دل پا و  يو تند ياو مهربان دارد و در صورت با ب

                                                                                                                                                                                        
  است آن يچه بد بو - 516
  شید است دندانهایچه سف - 517
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ند کنقص خود حواله ه ند بکن بد یند و اگر با وجود اکند البتّه او بد نکمقابله  ینرمه ند بیخالف ب
ن بنده خود را یند اکمن را اصالح  يمال و ناهمواره کخواست نقص من ب یه چون خداوند مک

ند و اگر کدفع  ینرمه ضاً بیر معاشر باشد ایند؛ و اگر غکه من را اصالح کرد کمستحقّ سخّط خود 
ِاْدَفْع gِلَّيت ِهي َاْحَسْن  ه فرمود:کنم که چرا نتوانستم امتثال امر خدا کند کرد خود را مالمت کن

اهد خود را کاو ن ياصالح نشود و از بد ینرمه و اگر ب ٥١٨ .فَِأَذالَّذي بَيَنك َو بَيَنُه َعداَوٌه كأنٌَّه َويل َمحيمٌ 
تعب اندازد و ه ه خداوند بنده خود را بکنم کص خود را اصالح نتوانم یه چرا نقاکند کمالمت 

  ند. که من را اصالح کند کمستوجب سخّط خود 

س در معاشرت و در معامله و در مجادله و مخاصمه از حق که با همه کن است یخالصه انصاف ا
ر را منظور دارد چنانچه در ترازو یه از حقّ خود جانب غکر را نخواهد بلیو حق غخود بگذرد 

 يو چون از خود برا يریتر بگکطرف بار را سب يریبگ يزیخود چ يه چون براکردند کمستحب 
اند  صفت یه نتوانند انصاف دهند انثک. صنف اول يرین تر بگیطرف بار را سنگ یبده یر بخواهیغ

ه کاند و صنف سوم  صفت یر خنثیر را از غینند و گناه غیگناه خود را از خود به کو صنف دوم 
ه که و آله و سلّم است یعل یاند و محمد بن عبداهللا صلّ ر را بخود نسبت دهند داخل رجالیگناه غ

َم ِمْن َذْنِبَك َو : ِأOّ فـََتْحنا َلَك فـَْتحًا ُمبينًا لِيْغِفَرَلَك دیخداوند گناه امت را گناه او شمارد و بگو oُ ما تـََقدَّ
يُؤتـَْوَن ما آَتوا َو قـُُلوبـُُهم : ه فرمودکن فرقه است یر بذنب امت شده. و درباره ایه تفسک ٥١٩ما "ََخَّرَ 

وشند و در معامله با خلق یکه در عبادات بقدر وسع مکنیبا ا یعنی 520.َوِجَلٌه اَنـَُّهْم ِايل َرWِّْم راِجُعونَ 
ه کاند  ن درخوفیشند با وجود اکه بار خلق را خود بکنند بلکتوانند بار خود را بار خلق نه یکبقدر

ه کرد. و گفته شده است کخدا چه خواهند  ياند و وقت رجوع بسو ردهکاند ن آنچه از آنها خواسته
ف رود اگر چه در انصاف یده حیچ آفریه از طرف او بر هکه روا نداشته باشد کانصاف آن است 

َاِالْنصاُف َاْن َترضي ِلَغْريَِك ما تـَْرضي ه: کار است یان دوست و نقصان عزّت باشد؛ و در اخبار بسین زداد

                                                                                                                                                                                        
  .گردد  دل مىکیى دوستى یان او دشمنى است گویان تو و میه مک سىکآنگاه ن کدفع . 34سورة فصلت، آیۀ  518
نده تو یتا خداوند از گناه گذشته و آ. روزى درخشانىیم پیدیروزى بخشیما تو را پ. 1- 2سورة فتح، آیات  519

  .درگذرد
پروردگارشان ه به سوى کشان ترسان است یه دلهاکیدهند در حال آنچه را دادند مى. 60سورة مؤمنون، آیۀ  520

  .بازخواهند گشت
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  ل: یو قد ق 521؛لَِنْفِسكَ َو َتْكَرُه َلُه لَِنفِسك

  در قعود و در سجود يه عمرکبه             د در وجود یگر ز تو انصاف آ

 یکو بد خود را در نظر آورد و آنها را ن یکاعمال نه ک یسکن خلق خدا است یو از جمله بدتر
َكما قاَل اoُ نند، کشمارند و او را بر آنها مدح  یکگران هم آنها را نیه دکه دوست دارد کشمارد بل

يـَْفَعُلوا َفَال َحتَْسَبنَُّهْم ِمبََفازٍَة ِمَن َال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن يـَْفَرُحوَن ِمبَا أَتـَْوا َوحيُِبُّوَن َأْن ُحيَْمُدوا ِمبَا ملَْ : و تَباَرك َو َتعايل
َو ملَْ يـَْفَعلوها   ست:یه خدا خواسته است نکنند چنانک یع آنچه میجم یعنی 522.اْلَعَذاِب َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

  كما اََمَر اoُ َو حيُِبُّوَن َاْن ُحيَْمُدوا َعَليها.

ه تو را بر اعمالت مدح ک يل داریه مک ینی، بوسته مراقب خود باش اگر در خودیز من پیپس عز
ه و آله یاهللا عل یصلّ يمقام محمده ه تا بکنیجهت اه ن فرقه؛ بیه داخل همکن کخو  ةنند چارک

بود داخل  ی، پس خواهَوملَْ تـَْفَعلها َكما اُِمْرَت Wِااند نخواهد بود:  ه خواستهکچنان ینکده هر چه ینرس
  َواoُ املَُوفُِّق َو املُعني.. یزن صفت باش رون ویه از انصاف بکن فرقه یهم

ه کاتعاب تن و اتالف مال باشد ه خلق رساند اگر چه به د راحت بیه تا بتواند بنده خدا باکگر آنیو د
ست ین نداشته باشد مسلم نیاهتمام به امور مسلم ند وکه صبح ک یسکه کار وارد است یدر اخبار بس

خلق خدا. و ه ن شما است بیتر خدا نفع رساننده ين شما بسویه محبوبترکن است یگر ایو در اخبار د
ه ن آنها است بیتر رساننده خدا نفع ين خلق بسویند، محبوبتریال خدایه خلق عکگر است یدر خبر د

دخال سرور در قلب مومن داللت دارد بر ي کاریال او. و اخبار بسیع ه وارد شده است در مدح ا
ردن من کمن مسرور ؤردن مکه فرمود مسرور ک يخلق خدا مثل اخبار نبو هدن بیمدح نفع رسان

ه عبادت کنیه داللت دارد بر اي کردن خدا است. و مثل اخبارکردن من مسرور کاست و مسرور 
من و ؤخدا از ادخال سرور در قلب م يتر باشد بسو ه دوستي کزیچه رده نشده است خداوند بک

ام و  آنها واگذاشتهه ه بهشت را بکاست  یه من را بندگانک یتعال ه فرمود حقکه یمثل اخبار قدس
ه ي کن اخبارینند و همچنکمن داخل ؤه سرور بر مکهستند  یسانکام و آنها  م قرار دادهکآنها را حا

                                                                                                                                                                                        
  داري. انصاف آن است که رضایت دهی بر غیر خودآنچه بر خودت راضی هستی و آن را بر خودت کراهت می 521
نند و دوست دارند به آنچه ک اند شادمانى مى ردهکه بدانچه کسانى کالبته گمان مبر . 188، آیۀ آل عمرانسورة  522

  .خواهند داشت كه براى آنان نجاتى از عذاب است عذابى دردناکقطعا گمان مبر رند یش قرار گیاند مورد ستا ردهکن
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ه ي کمن و اخبارؤدر حاجت م یه در بابت اجر سعي کمن و اخبارؤحاجت م يدر باب ثواب قضا
دن به بندگان یه راحت رسانکنیرد است تمام آنها داللت دارد بر امن واؤرب مکدر باب حسن دفع 

حضرت  ه آنکت شده است یه السالم روایعل یحضرت موسه ن است. و نسبت بیقیار صدکخدا 
ند آن یه به بکحضرت از عقب رفت  رود، آن یدر دهن گرفته و م يارکه ران شکد یرا دي ریش
ر ین شیار را اکار افتاده است و ران شکف از یضع یروباه 523یالکنار که در کد یند؛ دک یر چه میش

وان یح يگر و برایوان دیر حکوان درنده در فیه حکنیرد از اکش آن روباه انداخت! تعجب یدر پ
و بر  ینکدا یه پکر باش ین شیمثل ا یموس يه اکشد به آن حضرت  یرد؛ وحکف خدمت یضع

  . ینکضعفاء بذل 

دن تو یاز د یسکه هر ک ینه صاف و لب خندان باشیگشاده و س يبا روس کد با همه یه باکگر آنید
ر یشه از قصور و تقصیه همکنین ایدر ع یعنی 524.ُبشُرُه يف َوجِهِه َو ُحزنُُه يف َقلِبهِ ه مؤمن کمنبسط شود 

من و چه ؤافر و چه مکباشد، در مالقات با بندگان خدا چه  یار خدا دلتنگ و محزون مکخود در 
شریه منافق باموافق و چ جه باشد  د با ب دن یه مردم از دکاست  یسکن خلق خدا یه از جمله بدترکو

  » دن او خوشنود شوند.یاست که مردم از د یسکن خلق خدا یر شوند و از جمله محبوبتریاو دلگ

 ا و آخرت داندیدن یتکبر یرا مورث ب اب آنکاز خود دور دارد و ارت کد سالیان آنچه بایدر ب
ب کچوجه مرتهی اند بهردهک یعت مطهره نهیه در شرکه آنچه را کد مراقب باشد یبا« 525فرمایند: می

ه از کشده است ربا است  یه نهکه از جمله آنها ک - یراهتک یو چه نه یمیتحر یچه نه - نشود 
ده هم شده یبر آن شده است و د يویدن یتکبر یو ب يد عذاب اخرویبائر شمرده شده است و توعک

وار  یاند و چه الابالصورت شرع درآوردهه اند چه بار شدهکن یب اکانه مرتکبا یه بکه آنها کاست 
َا الَبيُع ِمثُل الِرّبوا

ت که برکرده بلکپشت وفا ن یکه کت از اموال آنها برداشته شده کاند برگفته 526ِامنَّ
س منفعت کچیچ حال و با هیمانده. و در هآنها ن يه اوالد هم براکاز اوالد آنها هم برداشته شده 

ه در همه حال جانب کح ندهد بر جانب طرف مقابل بلیخود را منظور ندارد و جانب خود را ترج
                                                                                                                                                                                        

  رده باشد.کنده و گود که آب آن را ک ینیگودال بزرگ، زم - 523
 . 333نهج البالغه، کلمات فصار،  524
   .، تهرانقت، چاپ چهارمیت نامه، انتشارات حقیشاه، والیسلطانعل يحضرت حاج مالسلطانمحمد گناباد 525

http://www.sufism.ir/ 
 . رباست ثلداد و ستد م. نیست جز اینکه 275سورة بقره، آیۀ  526
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ه در ترازو جانب طرف مقابل را بر که گذشت کچنان - ح دهد بر جانب خود یطرف مقابل را ترج
دادن را از خود دور دارد؛ مثل ب یو فر - ثار موصوف شودیوصف اه ه بکح دهد یجانب خود ترج

دار جنس از یا خریه صاحب جنس کش از آنیرده پکا تنزل یرده ک یدر بازار ترقّ یه نرخ جنسکنیا
ه بالفعل رسم کمت گران چنانیا قیمت نازل یقه ا بفروشد بیو تنزل باخبر شوند جنس را بخرد  یترق

ا تنزل ی یند محرمانه و در ظاهر ترقسینو یگر میدیکرا به  یمحل یمت واقعیه قکتجار شده است 
ه کنین مطلب ایند. اجمال اکد تواند بیگر خریمحل د یکه شرکخالف واقع ه سند بینو یجنس را م

 ه آنکجات ها و چه در مرافعه ب و خدعه از خود دور دارد چه در معامله و چه در حرفهیال فریخ
د و بر خداوند الزم است او یجو ینفس مله یحه رده توسل بکل بر خدا نکند توک یه خدعه مکس ک

 یا جنسی کیمل یسکه کل، یا هم باالخره محروم دارد. و اقالۀ مستقیرا به مقصود نرساند و در دن
ابد و یت که بره البتّکند کرده زود فسخ کن یستادگیرد اکمان شد و خواهش فسخ یفروخت و پش

 كه عالوة ترکرا یت را از آن معامله بردارد زکند خداوند برکند و امر حق را امتثال نکاگر لجاج 
رود.  یت از آن مکآن باشد بر یدر پ یسکه دل ک یآن مال و مال یامتثال امر دل صاحب مال در پ

ه ه ک کیدر مال مشتر یکه حق شفعه شرکند کا به تسلط منع نیخدعه ه را ب یسک 527و حقّ شُفع
مسلمانان  528غصب است. و داخل سومردن از صاحب حق کاست، حبس  کشفعه دارد مثل مل

ا یه دو مسلم با هم معامله کن است یدخول در سوم مسلمانان ا یست و معنیه حرام شرعکد شد ینبا
د یان داشته باشند و هنوز حرف آنها قطع نشده شخص برود و بگویا اجارة در میا مضاربه یمزارعه 

ند بر آنچه آنها گفتگو کاد یاجاره هستم چه زا ین مضاربه یا ایا مزارعه ین معامله یمن هم طالب ا
  ند. کاد نیدارند و چه ز

ب شدن است و کرا مرت یمیردن و امر تحرکاعتنا ن یاله ین شدن به نهناه داخل سومِ مسلماکبدان
است و جانب خود را  کوه سالیه شکردن است کشفقت  كآوردن و تر بغضه خدا را بر خود ب

ردن است کردن است و اعانت کبر مسلم  يدن و تعدیمسلم را رنجانح دادن و دل یزن مانند ترج
بدتر است. پس  یوجهه ب يو دزد ینها؛ از راهزنیاب همۀ اکنها و ارتیطرف معامله مسلم را بر همۀ ا

م کشخص سال سل ند، کد صبر یآن معامله باه ن است و راغب هم باشد بیدر ب یسکبا  یتا معامله م
                                                                                                                                                                                        

سهم خود را  یکاز دو شر یکیباشد و  كن دو نفر مشتریب یر منقولیه بر اساس آن هرگاه مال غک یشفعه، حق 527
  گر است.ید یکبا شرد یم در خربفروشد، تقد یبخواهد به شخص ثالث

   ع.یاز ب یمت ناشیبها و ق 528
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و  -ند در معاملۀ آنهاک یش از درست آمدن سعیو پ -آمد خود را بگذراند  اگر معامله آنها درست
ن زمانها رؤساء ملت و ین اکل خود را؛ لیند مکوقت اظهار  امد و از هم گذشتند آنیاگر درست ن

، ملّت شده است و يه الحمدهللا مذهب جعفرکن نعمت را بجا آورند یر اکه شکدولت در عوض آن
ب کسازند خود آنها مرت يگر جاریدیکتعاضد ه ام ملت را بکاح یدولت شده است و تمام

با م یشوند مناه یم ن حرام در آن یاب چندکه ارتکرا  ین امر معظمیند از واجبات! و چنینما یرا و ا
 شوند و یل میه معامله واقع شده را دخکشوند بل یگر میدیکشوند و داخل معامله  یب مکهست مرت

ه ار حرمتش بکن یه اکنیآورند و حال ا یصورت شرع هم در مه ب یشرعله یحه زنند و ب یبهم م
ه کدر دست آن کا آن ملیدتر است از داخل شدن در سوم مسلمانان و آن مال ین درجه شدیچند
غصب خواهد بود و تصرّف در آن حرام خواهد  یزدن معاملۀ اول همه رده بعد از بکا اجاره یده یخر

ه ند بک یپروا میند و بک یار آنها مردم را اضالل مکن یبر رؤسا است ات یبود و چون نظر مردم رع
ه کرا یرد زیگ یف همه را میافتند و وبال تطف یف میتطفه واسطه تمام مردم ب نیاه عت مطهره و بیشر

ه حق کن است یف هم همیر را ناقصتر و تطفیست مگر جانب خود را چربتر خواستن و حق غین نیا
 خود را تمام خواهد و حقّ ه حقّکن است یر را ناقصتر. و اعتدال ایواهد و حق غادتر بخیخود را ز

ه کاد بدهند. بلیر را زیه حق خود را ناقص خواهند و حق غکثار آن است یتمام بدهد. و اه ر را بیغ
ه شدن ب یعه و مزارعه و مضاربه و اجاره مدعیا بعد از مبایشدن  یسکه داخل معامله کم یگوئ یم

حقّ  یلّه کار بکن یر است و در ایض حق غیف تنقیه تطفکرا یف زیمرتبه بدتر است از تطفن یچند
است  یم وقتیه گفتکنها یردن است. و اکحرمت او  کر و هتیدن غیر را بردن است، عالوه رنجانیغ
دتر خواهد بود حرمت ین درجه شدیر مومن باشد و اگر مؤمن باشد البته به چندیه طرف معامله غک

ه با صاحب مؤمن طرف کنیجهت اه زدن آن معامله؛ ب همه ا بعد از وقوع معامله بیسوم شدن  داخل
  ن از زبان مؤمن است:یشدن، و ا یه با خدا و رسول خدا طرف شدن است و مدعکشدن است بل

  ه با خدا در افتادکبا ما نه                مادر افتاده ن بکیه ز کس کهر 

و  ٥٢٩.َاهاَن ِيل َولياً  َمنْ است:  یث قدسی؟! در حديبا ماش در انداز يبرانداز یه خواهکرا  آن یاله
ن یو در چند .٥٣١َحَقَر ُمؤِمناً  َمنْ گر: یو در خبر د .٥٣٠َصَد ِلُمحارَِبيتَارْ  آذي ُمؤِمناً فـََقدْ  َمنْ گر: یدر خبر د
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س ندارد، کچیطاقت مقاومت خدا را هو  ٥٣٢رَُع َشيٍء َايل ُنصَرِة َاوِليائي.َو َاOَ َاسْ  ه فرمود:کخبر است 
ه ه محل حاجت مردم باشد بکرا ی من شود. و خوردنؤل معامله میه دخکنید بر حذر باشد از ایپس با

اد از خود داشته باشد و مردم هم محتاج باشند بفروشد و یه اگر زکقصد گران فروختن نگاه ندارد بل
ه از کنیا یده است حتید رسکید اکیغ و تأیبل یار است و در اخبار نهکه احتکشد کن یانتظار گران

خود نوشتند، نوشتند  ةاز وال یکی يه براک یه در دستورالعملکه السالم است ین علیرالمومنیجناب ام
رُه بـَْنيَ ند: کار کس احتکه هر کن کنظر  است یه همه مردم از سکن ک یاستیچنان س یعنی.  الّناسِ َشهِّ

ار کتر فروختن احتر قصد گرانیغه ر وقت حاجت مردم و بیاما در غرند؛ یاو مطلع شوند و عبرت گ
اده از آنچه آن جنس تمام شده است یزه ه بکه یه و مواضعه و تولبحع مراینخواهد بود. و در ب

 سست دروغ گفتن در رأیز نیده است جایه خرکهمان ثمن ه ا بیصه ینقه ا بیخواهد بفروشد  یم
ه ه جنس را بفروشد بکنیرا بصورت راست درآوردن مثل ا یواقعردن و دروغ کله یالمال و نه ح

ه خبر دهد به که بعد کمت شود ید قیادتر از آنچه بایز یمتیق و بعد از آن بخرد به قیر رفیا غیق یرف
د و یه ابتدا دروغ بگوکن یه بدتر است از اکله است بلین حیه اکرأس المال دروغ نگفته باشد 

رده است کله با خدا هم ین شخص با بنده خدا دروغ گفته است و حیه اکد چرا یاد بگویه را زیسرما
م له با خدا و ید اثم دروغ را خواهد داشت و گناه حیه ابتدا دروغ بگوکندانسته. و آن 533و خود را آث

ن است آنچه تجار رسم یدرآوردن نخواهد داشت. و همچن یکصورت نه گناه فعل زشت خود را ب
اند ه اسم بردهکه یاز سرما ینند و مبلغک یم مکند و بعد نزول رخ یرا به وعده م یه جنسکاند  ردهک
ه واقع را یا تولیا مواضعه یمرابحه ه فروش ب نیدهند اگر در ح ینند و پول آن جنس را مک یم مک

ب است و اگر خبر یع یم بیاردهکم کوعده  يم و چقدر از برایادهین وعده خریه به اکند یبگو
ن یه در اکنیاسم نبرند بدتر است از دروغ گرفتن ابتدا به جهت ا چیاجل را ه به ثمن مؤجل ودهند 
  » پنداشتن. یکله با خداست و دروغ با بنده خدا و فعل زشت خود را نیهم ح

                                                                                                                                                                                         ←  
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  اي موارد اخالق حرفه
آنچه که از این مبحث قابل تصویر است اعمالی است که وجدان افراد بطور عموم بر صحت آن 

بیان نمود که عقل و وجدان در عموم  موارديتوان آنها را به صورت  گذارد و لذا می ه میصح
پذیرد هرچند موقع عمل از ارتکاب  را از لحاظ نظري به عنوان عمل صالح و صحیح می هاانسانها آن

صورت ه پذیرد که عمل فرد ب اي است که عقل و وجدان می آن تخطی ورزد. این موارد به گونه
را به صورت  موارديشود. لذا در این باب  م یا غیرمستقیم موجب ورود زیان به دیگري میمستقی

شناسد  اي که وجدان آن را به عنون حسنه و عمل صالح می عام و خاص و همچنین وظایف نانوشته
  نماییم.  بیان می

  موارد عام
تحکیم شغل و جلب شاغلین در هر پست و سمتی نباید با ایجاد شرایطی تصنعی اقدام به  -1

منفعت براي خود نمایند به طوري که در این راستا حقوق افراد یا جامعه را به سبب اقدام خود 
 تضییع نمایند.

هیچ فردي در هیچ مقامی مجاز به بکارگیري اموال و منابع و امتیازات سازمانی در اختیار خود  -2
 را براي انتفاع شخصی ندارد.

 وظیفۀ بر عهدة فرد موجب مسئولیت حقوقی وي است. انگاري در انجام اهمال و سهل -3
همه انسانها در انجام معامالت بدون توجه به دین، مذهب، نژاد و قومیت در تعامالت اقتصادي  -4

و اجتماعی یکسانند مگر در مواردي که شرع مطهر در جهت تعالی جامعه بشري با 
یم براي انجام آن در نظر هایی و به موجب نص صریح قرآن کر هاي خاص محدودیت حکمت

 گرفته باشد.
استثناي مواردي که موجب تضییع حقّ اشخاص یا جامعه ه سرّ اشخاص مصون از افشاء است ب -5

 شود. می
 شود و خیانت در امانت مجاز نیست. حفظ امانت دیگري نزد غیر وظیفۀ وي تلقی می -6
که در راستاي مقررات  هر نوع تهدید اشخاص به اجبار براي انجام اهداف فردي یا سازمانی -7

  شود.  جاري کار و اشتغال یا تجارت باشد ناصحیح و موجد حق براي تهدید شونده می
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 به است. اعمال زور مخالف با اصول تعامالت انسانی و موجد حق براي معمولٌ -8
 تحقیر ناروا است. -9

 ود.ش سازش با غیر به منظور تضییع حقوق اشخاص یا جامعه موجد حق براي زیان دیده می - 10
 اداي قرض در سررسید وظیفه مدیون است. - 11
اسراف و تبذیر موجد زیان به جامعه است و چنانچه منجر به ضیق معاش و آسیب به دیگران  - 12

 باشد. شود مبذّر ضامن می
حفظ حرث و نسل محیط زیست قناعت در مصرف منابع آن و تحویل آن به طور سالم و قابل  - 13

 گیرد. ر انسانی نشئات میهاي بعدي از تعالی فک استفاده به نسل
 اصالح بین و رفع اختالفات طرفین از ممدوحات هر فرد ثالث است. - 14
 مکر و خدعه که موجب اضرار غیر یا تضییع حقوق ثالث شود ممنوع است. - 15
تدلیس و پوشاندن عیب کاال و خدمت به هر شکل و رویه که موجب غفلت خریدار از آن  - 16

 نمایشات ظاهر الصالح در معامله ممنوع است.  شود یا افعالی که با تظاهر به صحت یا
 دروغ در معامله موجب بطالن آن است. - 17
 تصرف مال حرام و استعمال مال غصب ممنوع است. - 18
19 -  اطراف قرارداد مکلفند تمام اطالعات و خصوصیات مورد معامله را با یکدیگر به شفافیت تام

 در چارچوب قرارداد فی مابین افشا نمایند.
کنندگان کاالها و خدمات نباید با ایجاد شرایط مصنوعی سبب تقاضا  و عرضه تولیدکنندگان - 20

 براي کاال یا خدمت خود شوند.
کنندگان کاالها و خدمات نباید با اطالع بر زیان کاال به سالمت  تولیدکنندگان و عرضه - 21

 کننده یا بطور کلی به مصرف کننده نسبت به تولید یا عرضۀ آن اقدام نمایند. مصرف
شنده نباید با استفاده از ایهام در مماثلت و تشابه بین دو کاال در هنگام معرفی کاال، فرو - 22

خریدار را به شبهه اندازد که همان کاالي مورد نظر خریدار به او عرضه خواهد شد و سپس 
 کاالي دیگري را به او تحویل نماید.

ناشی از عدم اطالع یکی از فروش باالتر از قیمت یا خرید در زیر قیمت به نحوي که معامله  - 23
شود. و بطور  دو طرف از قیمت رایج بازار باشد موجب بطالن یا الاقل خیار زیان دیده می

 کلی هر نوع گرانفروشی یا کم فروشی در کم یا کیف کاال یا خدمت ممنوع است.
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  اندازد ممنوع است.  کسب و کارهاي منهی که منافع جامعه را به مخاطره می - 24
لعمل یا حق الجعاله وقتی صحیح است که خدمت رسان خدمت مورد نظر دریافت حق ا - 25

کننده است براي وي به انجام برساند  کنندة خدمت را به آنطور که مد نظر دریافت دریافت
 باشد. العمل یا جعل نمی وگرنه مجاز به دریافت حق

گري  به واسطهالجعاله یا حقوق مربوط  العمل یا حق ها وقتی مجاز به دریافت حق واسطه - 26
باشند که معامله بین خریدار و فروشنده منطبق با نظر طرفین به انجام رسیده باشد در غیر  می
 گري نیستند. صورت مستحق دریافت حق داللی یا حقّ واسطه این

هیچ فردي که در فن مورد نظر ماهر یا حاذق نیست مجاز بر عهده گرفتن امور در آن زمینه را  - 27
 دارشدن آن را پذیرفته و جبران نماید. لیت خسارت احتمالی ناشی از عهدهندارد و باید مسئو

دي که به دیگري داده مسئول است و مکلّف به ایفاي تعهد خود ههر شخصی در مورد تع - 28
 است.

  احتکار ارزاق مورد نیاز مردم هنگام قحطی و خشکسالی مجاز نیست. - 29

  موارد خاص
آورد  جبات نفع یا منع ضرر همگان را فراهم مییابد که مو کسی که به علم و دانشی دست می - 30

 مجاز به کتمان آن نیست. 
گردد نباید در راستاي ضرر به دیگران یا به عنوان ابزار سلطه بر  علم و دانشی که کسب می - 31

 دیگران و بر خالف منافع عام انسانها مورد استفاده واقع گردد.
 گیرنده نیست.  مشاور مجاز به خیانت به مشورت - 32
ر چنانچه تخصص و اطالع و صالحیت کافی در مورد موضوع مورد مشاوره ندارد ملزم مشاو - 33

 باشد. به رد درخواست مشاوره و در موارد کلی استعفاء از سمت خود می
مالی و معنوي  ۀوکیل مجاز به تبانی با فرد مورد تنازع موکل خود نیست و اخذ هرگونه موهب - 34

 از وي ممنوع است.
باشد. و چنانچه به  یفاي درخواست ناحق موکل خود نمیتناحق و اس وکیل مجاز به وکالت - 35

علم به اینکه حق با موکل خود نیست نسبت به استیفاي حقوقی براي موکل خود برآید که 
شایسته آن نیست و او را از انتساب ارتکاب جرم مبرّا یا موجب خسارت به اطراف دعوا شود 
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  باید در عواقب و کیفر جرم شریک باشد.
طبیب نباید با ایجاد رعب و ترس در فرد مورد معالجه خود یا نمایاندن بیماري که بیمار به آن  - 36

 مبتال نیست او را به نحوي راضی به انجام معالجات کند.
 ترین راه بیمار را معالجه نماید. خرج ترین و کم طبیب باید با سریع الحصول - 37
با آنان و  يرا به اطباء همکار که قرار همکار ماریب ،یاخذ پورسانت معرف يبرا دینبا بیبیط - 38

 .دینما یدارد معرف یاخذ پورسانت معرف
طبیب مجاز به ترغیب بیمار از استفاده از امکانات پزشکی مراکز درمانی که با آنها قرارداد  - 39

 باشد. باشد یا منافع مشترکی با آنان دارد نمی همکاري دارد یا سهامدار آنها می
اي خود را به بیمار ارائه دهد و اگر بیمار با عمل  پیمانکار خدمات معالجه طبیب باید در نقش - 40

 طبق تجویزات پزشک درمان نشد طبیب حق دریافت حقّ العالج ندارد.
هاي پزشکی مازاد بر نیاز بیمار  تحمیل خدمات، کاالها، داروها، تجهیزات و بطورکلی هزینه - 41

 ممنوع است.
کند و بیماران را به صورتی نگاه  ر را بطور ناقص معالجه میداروهایی که بیمایا تجویز ساختن  - 42

 دارد که همواره نیازمند آن دارو باشند دور از شأن انسان است. می
جلوگیري یا خودداري از نشر، تولید یا عرضه داروهایی که موجبات سالمتی افراد را فراهم  - 43

 آورد از شئون انسان نیست. می
 انتفاع بیشتر بی انصافی و ظلم به طرف دیگر است. طوالنی کردن مسیر فعالیت براي - 44
 کسب علم و دانش باید در راستاي منافع جامعه باشد و نه منافع فردي یا گروهی. - 45
 اعمال تبعیض مبتنی بر حب و بغض مذموم است. - 46
پلیس مجاز به استفاده از قدرت قهري خود براي اطفاي خشم خود در ارتباط با مجرمین یا  - 47

 متهمین نیست.
  ها برخالف وظایف مصرّحه در قانون نیست. پلیس مجاز به جانبداري از افراد و گروه - 48
 کارکن مکلّف به بکارگیري توان و تالش خود براي انجام وظایف محوله است. - 49
 هایی که در اختیار کارکن قرار دارد امانت نزد اوست و مکلّف به حفظ آنهاست. دارائی - 50
براي حفظ منافع سهامداران و ذینفعان مستقیم شرکتی مدیر مکلّف به بکارگیري تالش خود  - 51

 که در آن به کار گمارده شده است.
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مدیر مجاز به انجام اموري که مستوجب خلق زیان براي غیر سهامداران و ذینفعان مستقیم  - 52
 شرکتی که در آن به کار گمارده شده و به نفع اشخاص مورد نظر خود نیست.

به ایمنی پرسنل اهمال مدیر شناخته شده و مسئولیت آن  خسارات ناشی از عدم توجه مدیر - 53
   باشد. متوجه وي می

سیاستمداران ملزم به بکارگیري امکانات خود براي حصول امنیت و اعتالي مادي و معنوي  - 54
هایی بکارگیرند که جوامع دیگر کشورها  باشند و در این راستا نباید رویه کشور متبوع می

 قوق آنها تضییع شود.مورد ستم واقع شوند یا ح
سیاستمداران مجاز به جانبداري از منافع ناحقّ کشورهاي دیگر و در جهت تضییع حقوق  - 55

 باشند. کشور ثالث نمی
سیاستمداران و نظامیان مجاز به ایجاد تشنّج و جنگ براي کسب منافع ملّی یا خصوصی یا  - 56

 اي نیستند. شخصی یا حزبی یا گروهی یا حرفه
 اران نزاع بین ملتها نیست.نزاع میان سیاستمد - 57
تصرّف حقوق، منافع، ملک و اختیارات دول دیگر بدون رضایت و مشروعیت فعل ممنوع  - 58

 است.
  دفاع حقّ مسلّم است. - 59

به این لیست اضافه نمود و براي تحقق هر یک از آنها راهکارهاي را ي دیگر موارد بسیارباید مسلماً 
در اینجا فتح باب موضوع است تا بلکه توجه تربیتی و اجرائی در نظر گرفت ولی هدف ما 

  اندیشمندان به موضوع جلب گردد.

  وظایف وجدانی

َا «فرماید:  وظایف وجدانی فرد ماوراي وظایف اخالقی او قرار دارد. چه پیامبر اکرم (ص) می ِإمنَّ
هاي اخالقی را تمام کنم)  (نیست جز اینکه من مبعوث شدم تا شرافت ٥٣٤»بُِعْثُت ِألُمتََِّم َمَکاِرَم اْألَْخَالقِ 

باشد. لذا این امر یعنی یاري آن حضرت در  و هدف از بعثت آن حضرت (ص) مکارم اخالق می
توسعۀ مکارم اخالق وظیفۀ هر مسلمان است. و بطور کلی توقّع از انسان حصول کماالت اخالقی 
                                                                                                                                                                                        

  ق.1403 ،یالتراث العرب اءیدار اح روت،ی، ب382، ص 68محمد باقر، بحار االنوار، ج  ،یمجلس 534
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انبیاء و اولیاء و اوصیاي الهی بود همانطور که حضرت صادق (ع) است و در مسیر تعالی باید زینت 
و رسول اکرم  )ماشرم نه باعث  دیما باش نت(زی ٥٣٥»کونُوا لَنا زَْينًا َو ال َتکونُوا َعَلْينا َشْيناً «فرماید:  می

الّناِس راٍع و ُهَو َمسؤوٌل َعن أال ُكلُُّكم راٍع و ُكلُُّكم َمسؤوٌل َعن َرِعيَِّته؛ فَاَألمُري الَّذي َعَلى «(ص) فرمود 
 َمسؤوَلٌة َرِعيَِّتِه ، َوالرَُّجُل راٍع َعلى َأهِل بَيِتِه و ُهَو َمسؤوٌل َعنُهم، َو املرأُة راِعيٌة َعلى بَيِت بَعِلها و ُولِدِه و هِ 

َ
ي

 ٥٣٦»ُكلُُّكم َمسؤوٌل َعن َرِعيَِّتهِ   َعنُهم، َو الَعبُد راٍع َعلى ماِل َسّيِِدِه و ُهو َمسؤوٌل َعنُه، أال َفُكلُُّكم راٍع و
 مردم، يد. فرمانروایشو یردستانش بازخواست مید و همه شما نسبت به زیه همه شما مسئولکد یبدان(

شود. مرد، سرپرست خانواده است و نسبت  یردستانش بازخواست میمسئول مردم است و نسبت به ز
زن مسئول خانه شوهر و فرزندان اوست و در برابر آنان، بازخواست . شود میبه آنان، بازخواست 

ه همه شما کد یخود است و در برابر آن، مسئول است. پس بدان کشود. برده، مسئول مال مال می
 537و رسول خدا (ص) فرمود: )د.یشو یردستان خود، بازخواست میتان در برابر ز د و همهیمسئول

 يْ فَـلَ  نيَ gُِموِر اْلُمْسِلم ْهَتمُّ يَـ َمْن َاْصَبَح ومل «
َ
َع رَُجًال  س  يْ فـَلَ  ْبهُ جيُِ فـََلْم  نيَ ِلْلُمْسِلم } نادىيُ ِمْنُهْم َو َمْن َمسِ

َ
 س

کمک  ادیو هر کس فر ستیهر کس صبح کند و به امور مسلمانان همت نورزد، از آنان ن( »ِمبُْسِلمٍ 
   .»ستینشتابد، مسلمان ن مکشرا بشنود و به ک یکس یخواه

تواند زمینه تحقیق در آن را بیابد.  طرت انسان به ذات خیر و شرّ مفطور است و با تأمل در مسائل میف
  تواند ارزیابی و راه صواب را از ناصواب بیابد: را وجدان می مصادیق مواردي از قبیل ذیل

 شفقت به خلق -1
 محبت و ترحم -2
لق و نرمی -3  حسن خُ
 ی و نیکوکاريررسانیخ -4
 احترام به استقالل -5
 احترام به قانون -6
 رسانی ی و آسیببخش انیاز ز زیپره -7

 آگاهانه تیرضا - 15
 يوفادار - 16
 همدردي - 17
 ظلم و انظالم - 18
 بزرگداشت و تقدیر  - 19
 مداري و انصاف عدالت - 20
 نظافت و پاکیزگی - 21

                                                                                                                                                                                        
  .77ص  2ج  ی. کاف151ص  65ج  االنوار بحار 535
  .1363 ،قم ی،انتشارات رض. 119جامع االخبار، ص  ي،ریشع دریمحمد بن محمد بن ح نیتاج الد 536
  .5، ح 164، ص 2کافی، ج اصول  537
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 بهبود يتالش برا -8
 ریزي هدفمندي و برنامه -9

 تسهیل امور - 10
 در خدمت به جامعه تخصص يریبکارگ - 11
 يرازدار - 12
 فتوت و ایثار - 13
  وفاداري - 14

 يبرابربرادري و  - 22
 صدق و اخالص - 23
 تالش و پرهیز از تنبلی - 24
 عفو و اغماض - 25
 توزي و عداوت کینه - 26
 تأنّی در انتقام و تعجیل در خیر - 27
  تشویق و ترغیب - 28

  اند: باشد ولی فرموده موارد تعالی انسانی و اخالقی بسیار گسترده است و محصور به موارد فوق نمی

  پس به قدر تشنگی باید چشید.      آب دریا را اگر نتوان کشید          

  لزوم معلم و مربی
 يریپذ تیمسئولشود. بطور کلی  تلقی میت یریمد رشتۀ يها نهیاز زم يا خالق حرفهدر حال حاضر ا

پذیري با تربیت  است. این مسئولیت فیفه و تکلیدر قبال وظ ییپاسخگو و به معنیاست  يفرد مريا
بخش نیست بلکه  اخالق به شکل آموزش کالسیک نتیجهشود و تربیت در  در فرد ایجاد می

َمْن ملَْ ُيْصِلْح نـَْفَسُه َملْ « فرماید: میه السالم یعلى علحضرت . کند شاگرد را طلب می-آموزش استاد
َرهُ  ) لذا تربیت در دیگران را اصالح نمایتواند د ند، نمىکس خودش را اصالح نکهر ( 538»ُيْصِلْح َغيـْ

 استاد مطهريطلبد که قبالً نزد مربی سابق تربیت شده باشد.  زمینۀ اخالق مربی الحقی را می
یکی از علل عدم موفقیت در تزکیه نفس این است که تعلیم اخالقی در میان ما به « 539نویسد: می

ج به مرشد و احتیا...  صورت تعلیم و تدریس وجود دارد نه به صورت سازندگی و درمانگري.
ه رسمیت یافته که یهاي جان و فکر و سازندگی انسان تنها در میان صوف مربی، براي درمان بیماري

العابدین  مالّ زین 541»بستان السیاحه«و  مالّ سلطانعلی 540»نامه والیت«توان به رسالۀ  در این مورد می
                                                                                                                                                                                        

  .8990م، ح کغررالح ،يآمد یمیبن محمد تمعبدالواحد  538
  .1369، انتشارات مدرسه، 24هاي معلّمی استاد مطهري، صفحۀ  کتاب جلوه،  89هاي دفتر  یادداشت، مطهري 539
   .، تهرانقت، چاپ چهارمیت نامه، انتشارات حقیشاه، والیسلطانعل يحضرت حاج مالسلطانمحمد گناباد 540

http://www.sufism.ir/ 
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ه داللت که یان وجوه عقلیدر ب» شیروانی که به دو واسطه از مشایخ مالّ سلطانعلی است رجوع کرد.
   542فرمایند: معلّم میه اج بیدارد بر احت

ت باشد و چه یمیاست بالفعل، چه غالب بر او به یوانیت حیه انسان از اول طفولکبدان وجه اول:«
شود در  یز بالفعل میطنت نیرسد ش یز و رشد میت و چه هر دو برابر باشند. و چون به سنّ تمیسبع

ت باشد در یوند والیه و استعداد قبول پینیوکت تیت و والیه فطره والکت یاستعداد انسانوجود او و 
بالقوه است و  یفیلکت تین استعداد والیه آن سه قوه در او بالفعل است و اکرا یاست ز یاو مختف

  باشد. یامده است مختفین تیفعله ز تا بالقوه است و بیست و هر چیاز او ن تیچ فعلیه

ره یاخ تیم فعلکه تمام اعمال و اقوال و احوال و اخالق و علوم شخص در حکشتر معلوم شد یو پ
ه از اعمال و اقوال و کات یه بر انسان غالب است آنچه از فعلک تیه هر فعلک ین معنیاست، به ا

 َاو اَلّناِصُب زِنیه فرمود: کره باشد چنانیاخ تیحاصل شود تمام راجع به فعل یات شخصکادرا
َوء سْ اَ  يافر را جزا دهند در ازاء تمام اعمال به جزاکه کنیه داللت دارد بر اک یاتیو آ ٥٤٣.یلّ صَ 
ن ی، آنها داللت دارد بر همَاحَسِن اعمال يجزاه و مؤمن را جزا دهند در ازاء تمام اعمال ب مالَاعْ 

طنت و یشم همان کفر است، نماز و روزة آن در حکطنت و یرة آنها شیاخ تیافر فعلکه کمطلب 
ت خواهد بود و تمام اعمال یمان و انسانیفۀ ایرة او لطیاخ تیه مؤمن فعلکفر خواهد بود چنانک

ه صفات ک یسکن نشود با یمان خواهد شد. پس اگر انسان قریم همان اکاگرچه زشت باشد به ح
وت باشد، کملنور ه ه در گرفته بک یسه کاگر متصل نشود ب يراُخْ ةت بر او غالب باشد و بعباریانسان

مال رسد و کطنت به یت و شیت و سبعیمیاست بالقوه بماند و به یوتکه ملکت یالبتّه آن انسان
                                                                                                                                                                                         ←  

  .يقمر 1315، گراور استنساخ یاحه، چاپ سنائی، بستان السیروانین شین العابدیحضرت حاج ز 541
 http://www.sufism.ir/ 

   .، تهرانقت، چاپ چهارمیمه، انتشارات حقت نایشاه، والیسلطانعل يحضرت حاج مالسلطانمحمد گناباد 542
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َلُه  نْ كُ يَ  ملَْ  َمنْ ه: کن جهت فرمودند یگردد و از ا يه مرتد فطرکا باطل شود یماند  یت مختفیانسان
  ٥٤٤ُعُنِقِه. طاُن ِمنْ َن الشَّيْ ِشٌد َمتَكَّ َقريٌن ُمرْ 

به  - ثاق دادن یردن و عهد و مکعت یوند نور است بواسطۀ بین اتّصال همان اتّصال پیا و مراد از
ه آن کر شده کرّر ذکه مکت است یوند والیوند نور همان پیو پ - ه مقرّر بوده است ک یقیطر

مان یگردد و ا یرة انسان میاخ تیشود و فعل یع میابعت وصل بدل یه بواسطۀ بکست یوتکصورت مل
ميَاُن ِيف قـُُلوِبُكمْ ه فرمود: کشود. و آن یداخل دل م عت یب یوتکاشاره بهمان صورت مل 545َوَلمَّا َيْدُخِل اْإلِ

  رنده است.یگ

ه ک -  یات نفسانیسان در اول حال، غافلست از آخرت و فرو رفته در مشتهنه اکن است یا وجه دوم:
ده باشد و یان خوابیپا یابان بیه در بک یسکچون  -داند  یچ نمیه یطانیو ش یوانیات حیر مشتهیغ

ا یبرود گم باشد،  يه به آبادک یان باشد و شاهراهیه از آنجا نماکمهل يها ابانیراه ب ورهکن یچند
ا بعد از یند کدار نیاو را ب یسکگم باشد؛ اگر  يند و شاهراه آبادیراهها را بب ورهکو  دار باشدیب
 كهال ياست البتّه بزود کابان مهلیراهها به ب ورهکن یه شاهراه گم است و اکند کآگاه ن يداریب

ند: یگو یوسته میه پک یا صاحبان ملّت نبیوقت است  یننده چون نبک ننده و آگاهکداریو آن ب .شود
ه در راه کنیو التفات به ا يدارین شخص بعد از بیاند و راه ندارند! و ا راهه افتاده یابان بیه خلق در بک
د؛ اگر چه صاحبان یآ یاست خود در طلب راه و راهنما بر م کابان مهلیبنگونه راهها به یست و این

 يرد بزودیرا نگ یس دامان راهنمائکن یه اگر اکنند ک یاج به راهنما را گوشزد مین احتیملت هم ا
 ِسكَ لِنَـفْ  ُلبْ رِض، فَاطْ ِبطُُرِق اْالَ  كَ َهُل ِمنْ َت ِبطُُرِق السَّماِء َاجْ اَنْ ه: کهست  يه در خبرکشود، چنان كهال

  546َدليًال.

التّعلق است  يان فطرکصفت امه ع آنچه موصوف است بیه جمکه انسان بلکن است یا وجه سوم:
 -ست یتعلّق ن یز انسان بیار نین است بحسب اراده و اختیوکار موافق تیف و اختیلکناً و چون تیوکت

                                                                                                                                                                                        
 قاتیمرکز تحق ض،ینرم افزار ف .652، ص یکاشان ضیمال محمدمحسن ف ،و االخالق و االحکام دیالعقا یف یالشاف 544

  .یعلوم اسالم يوتریکامپ
  .مان داخل نشده استیدر دلهاى شما ا. و ایمان 14سورة حجرات، آیۀ  545
  .ش راهنمائى بجوىین، براى خویهاى زم راهترى از  هاى آسمان نادان تو به راه. 184، 1اصول کافی، ج  546
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ه کان معلوم است یعگران بحسب شهود و یه از حال خود شخص بحسب وجدان و از حال دکچنان
ه انسان به او تعلق ورزد فنا که باشد یۀ الهیوتکر از شجرة ملیو هر چه غ -ست یبدون تعلق ن یآن
شجرة  ياز آن بماند سوا یرد و از دست برود اگر همه در دم مرگ باشد و انسان دست خالیپذ
لَّت  هکه در خبر است کباشد در آخرت و از دست انسان نرود چنان یه باقکه یاله هر نسبت و هر خُ

تیمنقطع است در روز ق لَّ اهللا همان  یاهللا باشد و آن نسبت و خلّت ف یه فک یامت مگر نسبت و خُ
د یر آخرت باشد باکه در فکس کت حاصل شود. پس آنیوند والیا بسبب پیت است یوند والیپ

  ل: یما قکه از دست او نرود، کقرار دهد  يزیتعلّق خود را به چ

  ــش آنــزمــانیــندیاز فــراق او ب          در جـهان یشاد گشت يو هر چه از
  شد جست و همچون باد يآخر از و        س شاد شدکشاد بس  ینچه گشتآز

  و بجـهد از تـو تو بجهکش از آن یپ           هنم ياز تو هم بـجـهد تـو دل بر و

ت یوند والین پیه است و ایۀ الهیه وِجهۀ باقکت است یوند والیاشاره به پ 547َههُ ِاّال َوجْ  َشٍئ هاِلكٌ  لُّ كُ 
  عت گرفتن حاصل نشود.یب يه مأذون باشد براک یسکدن به خدمت یبدون رس

 یه چون درختیطانیه و شیوانیات حیفعله ه انسان از باب محفوف بودن او بکن است یا: وجه چهارم
وند یه بالقوه دارد مثل استعداد پکت یبواسطۀ انسانز تلخ باشد و یه بار او تلخ و برگ او نکاست 

ند و کوند یت آن پیوند به آن درخت برسد و باغبان تربیه اگر پکخوردن آن درخت تلخ است 
ن شود یریوة آن درخت شیرد برگ و میوند قوت گیه آن پکند کج بشیتلخ را به تدر يشاخها

ن ین چون اکت باشد لینرسد تلخ باشد و سم انسانوند یآن په شد تا بکاگرچه عروق تلخ او هر چه ب
َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم @َِْحَسِن  یه معنکن و سمت او تمام شود یریوند رساند طعم او شیآب تلخ را به آن پ

آنچه تلخ بود و سم  هکن است یا 549،فَُأوَلِئَك يـَُبّدُِل اoَُّ َسّيَِئاِ:ِْم َحَسَناتٍ : یو معن 548،َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ 
 ین و برگ او بیریه بار او شکن شد و نافع. پس اگر خواهد انسان یرید شیوند رسین پیچون به ا

وجود او برساند ه ه را بیوتکن شجرة ملیریوند شیه پکبرساند  ید خود را به باغبان الهیت باشد بایسم

                                                                                                                                                                                        
  .ز نابودشونده استیجز ذات او همه چ. 88، آیۀ قصصسورة  547
  .میدادند پاداش خواه  به آنان بهتر از آنچه انجام مى و مسلماً. 97، آیۀ نحل سورة 548
  .ندک  ل مىیها تبدیکیشان را به نیهایپس خداوند بد. 70، آیۀ فرقان سورة 549
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لّا برگ و و آتش خواهد بود. يوه و چوب او تمام برایما  

در نفس  یتیه از او صادر شود فعلکار است و از هر فعل کوسته در یه انسان پکن است یا پنجم:وجه 
او حاصل گردد؛ پس اگر  يبرا یتیبدل، فعل کیو ادرا یو مسموع ياو حاصل گردد و از هر مشهود

ه ب نفس حاصل شود و آن علم رو یدر صفحۀ باالئ تیده باشد آن فعلیوجود او رسه ت بیوند والیپ
در دار  كنفس و آن ادرا یوانیدر صفحۀ ح تیلّا آن فعلا ار علم و در دار علم صورت بندد ود

ن جهت یا گردد؛ و از ایالع ب و داءکئۀ نفس و آن علم جهل مریس تیجهل حاصل شود و آن فعل
عبه کزاب خانۀ یه اگر بندة هفتاد سال در تحت مکار به اختالف لفظ یه فرمودند در اخبار بسکاست 
ه السالم را یطالب علیبن اب یت علیند و والکه روزها را روزه دارد و شبها را نماز کند کخدا  یبندگ

ه تمام آن عبادات او در صفحۀ کرا یرو در آتش جهنّم اندازد! ز نداشته باشد او را خداوند بر
ه صاحب صفحۀ کئه نفس است ی، سیوانیصفحۀ ح تیند و فعلکحاصل  تینفس فعل یوانیح
  سان است.یکاو  يهر دو برا - یصل أو یزِننفس  یانویح

ران و یان حیپا یابان بیه در بکست یت مثل گوسفندیه انسان قبل از وصلۀ والکن است یا وجه ششم:
 يت نرود بزودیت در گردن او گذارده نشود و از عقب قائد والیسرگردان باشد، اگر قلّادة وال

تمام داللت  يروید و پیه ادلّه وجوب تقلکچنان - ند ربد ا جانوران صحرا او را از همیشود  كهال
  ن مطلب.یدارد بر هم

رد یاو گ يند رنگ و خویرنگ و ساده است با هر چه نشیه نفس انسان چون بکن است یا وجه هفتم:
ن مطلب، یداللت دارد بر هم 550نِهِ ِ@ذْ  ةِ ِفرَ َمغْ َو الْ  ةِ نَّ ُعوا ِاَيل اجلَْ دْ ُعوَن ِاَيل الّناِر َوُهللا يَ دْ يَ  ُاولِئكَ ۀ کۀ مباریو آ

وجود ه ن بکنند لکن خود یده ا بی ناره ه به زبان دعوت بکست ین نیات چنکن و مشرکیه مشرکرا یز
با آنها و  یده شود بواسطۀ همرنگیشکجانب نار ه ند بیه با آنها نشکت آنها با نار هر یخود و سنخ

 -داشته باشند نادر است  یاگر بعض - بهشت ندارند  ين و مؤمنات هم به زبان دعوت به سویمؤمن
مان یت ایثیرد و چون آنها از حین آنها رنگ آنها گیه همنشکشوند  یم ین بوجود خود مقتضکل

  بهشت رود. ين و همرنگ آنها گردد بسویس همنشکوت و بهشتند هر کسنخ مل
                                                                                                                                                                                        

خود شما را به بهشت و آمرزش اذن خوانند و خدا به  مى اشما را سوى آتش فر آنان. 221، آیۀ بقره سورة 550
  .خواند مى
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است  یآنها تمام حسه محسوس و آالت و اسباب ک يظاهر يها ه حرفهکن است یا وجه هشتم:
 يقو يد دشمنهاکیو دفع  یه رفع شرّ آمال نفسانکار کن یبدون استاد، آموختن محال است؛ پس ا

  ش برد.یباشد البتّه بدون استاد نتواند از پ يباشد و اسباب و معارج صعود بر مقامات اُخرو یخف

ش خود یاهد از پن مرض است، اگر خویه انسان بحسب نفس گرفتار چندکن است یا وجه نهم:
. رأي العليل عليلد. و وعلت ش یرد علّتیه هر چه گکد یند البتّه بر امراض خود افزاکرفع مرض خود 

  د.یمناسب، او رفع امراض او نما يدواه ه بکد یبا ییب مرض شناسایپس طب

ال یدة فاسده گرفتار است و به هر خیعد يالهایف به خیلکه انسان در اول تکن است یا وجه دهم:
ار کد و بدون مددیگر بر آنها افزاید يال فاسدید خیامن يال فاسدیه خود او خواهد رفع خک

ه به اتّصال به او منجذب به جانب کد یۀ بایاو محال؛ پس نفس قدس يال برایخ ياز گرفتار یخالص
ف یضع یاالت انسانیو خ يقو یاالت فاسدة نفسانیه خکچون -االت فاسده برهد یحق شود و از خ

  »محال. یار خالصکاست در اول امر و بدون مدد 

ه کار است یبس یات قرآنیه آکبدان« 551فرمایند: اج انسان به معلّم و مرشد مییه بر احتیان ادلّۀ نقلیدر ب
ِر الرَُّسوَل َو ُاويل اَالمْ  َاطيُعواَهللا َوَاطيُعوان مطلب، مثل: یند بر اک یح و اشاره داللت میتلوه ا بیبالصراحه 

كُم ِببْ حتُِبُّوَن َهللا فَاتَِّبُعوين حيُْ  ُتمْ نْـ كُ   َوِانْ  553َها الَّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا َهللا وكونُوا َمَع الّصادقَني.} اَيـُّ و مثل:  552.مْ كُ ِمنْ 
و مثل  555ِلُحوَن.تـُفْ  مْ َسبيِلِه َلَعلَّكُ َوسيَلَه َوجاِهدوا يف تَـُغوا ِالَيِه الْ َهاالَّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا َهللا َوابْـ } اَيـُّ  و 554 .هللاُ 
به قوم خود در اول دعوت  یکه هر کت شده است یاکم حیرکاء در قرآن یار انبیه از بسک یاتیآ
اج خلق به معلّم و مرشد و وجوب ینها داللت دارد بر احتیو تمام ا 556ِاتـَُّقواَهللا َوَاطيُعوِن.گفتند:  یم

                                                                                                                                                                                        
   .، تهرانقت، چاپ چهارمیت نامه، انتشارات حقیشاه، والیسلطانعل يحضرت حاج مالسلطانمحمد گناباد 551
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خود را اطاعت از اى امر یامبر و اولید و پینکد خدا را اطاعت یا مان آوردهیه اکسانى کاى . 59، آیۀ توبه سورة 552
 .دینک

 .دید و با راستان باشینکد از خدا پروا یا مان آوردهیه اکسانى کاى . 119، آیۀ توبه سورة 553
 .خدا دوستتان بدارد د تاینکروى ید از من پیاگر خدا را دوست دار. 31، آیۀ آل عمران سورة 554
د ینکد و در راهش جهاد ییجوه لید و به او وسینکد از خدا پروا یا مان آوردهیه اکسانى کاى . 35، آیۀ مائده سورة 555

 .دیه رستگار شوکباشد 
 .دید و فرمانم ببریاز خدا پروا دار. 179، آیۀ شعراء سورة 556
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ه در ک يرون است، مثل اخبارین مطلب از حد بیداللت دارد بر اه ک يرجوع آنها به معلم و اخبار
ه در آن که شناخته شود کشود بر خلق مگر به امام زندة  یتمام نم یه حجت خدائکنیدر باب ا یافک

ه خلق تمام محتاجند به کن است یآنها ا ین مضمون نقل شده است و معنین خبر به ایباب چند
نباشد  یسکن یه اگر چنکه دست به دامان او زنند کشد در نزد خدا تر با ش قدمیه از آنها پک یسک

ه ما را ک یسکه ما را محتاج به که حجت بر خدا آورند کد یان خلق آنها را خواهد رسیدر م
ه کنیدر باب ا یافکه در ک ي. و اخباریان ما نگذاشتیدر م یسکن یو چن يردکند خلق ک ییراهنما

 ياج خلق به سویباشد نقل شده است تمام آنها داللت دارد بر احتتواند  ین بدون حجت نمیزم
از آن اخبار اشاره به  یه خلق محتاجند به معلم و در بعضکن است یا يه همه براک یو معلم یحجت

ه اگر در کنیه داللت دارد بر اک يحجت. و اخبار ياج خلق شده است به سویل به احتین تعلیهم
اج خلق یداللت دارد بر احت يگریاز آنها حجت خواهد بود بر د یکین نباشد مگر دو نفر یزم يرو

ه داللت دارد بر وجوب ک ين علّت. و اخباری، و در بعض اخبار اشاره شده است به همیبه امام
ه داللت دارد ک ياج خلق به امام و اخباریاو داللت دارد بر احت يمعرفت امام و رد مشتبهات به سو

با دارد از ا یه خداوند تعالکنیبر ا اء را مگر به اسباب داللت دارد بر یسازد اش يه جارکنیشأنه ا
و  يرویم را در پیم و فوز به نعین جحیاز ا یه خالصکنیبه جهت ا -اج خلق به معلّم و مرشد یاحت

ا اگر یم محال است یم و فوز به نعیاز جح ین سبب خالصیاقتدائ به امام قرار داده است و بدون ا
حق  یه شناسائکنیه داللت دارد بر اک يم ندارد و اخبارکاصل شود نادر است و نادر حبه جذبۀ ح

آنها، داللت دارد بر  يرویهم السالم و پیو عبادت حق منحصر است به آن بزرگواران عل یتعال
و  557ياءاَالشْ ِر َو ِسناُمُه َو gُب مْ اْالَ ُة وَ َذرْ ه: کنیه داللت دارد بر اک يم. و اخباراج خلق به معلّیاحت

واسطۀ  ياج خلق به سویرات طاعت امام است بعد از معرفت او داللت دارد بر احتیع خیمفتاح جم
د در یرد باکه اقرار به مبدأ ک یسکه کنیه داللت دارد بر اک يو اخبار .آنها ين خداین آنها و بیب

ردن از کاخذ ه ا بید د دانسته باشیبا یوحه ا بیطلب رضا و سخط آن مبدأ باشد و رضا و سخط او 
مأذون  يا به سوی ینند به صاحب وحکد رجوع یستند باین یو چون خلق صاحب وح یصاحب وح

ه داللت ک يو اخبار .م و مرشدمعلّ ياج خلق به سوی، تمام آنها داللت دارد بر احتیاز صاحب وح
ه داللت دارد ک يمعلم و مرشد. و اخبار ياج به سویدارد بر وجوب طلب علم، داللت دارد بر احت

ه آن کنیبه جهت ا - معلم  ياج به سویا چهار قسم داللت دارد بر احتیم خلق به سه قسم یبر تقس
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َعلِّما یه مردم عالمند کنیاخبار داللت دارد بر ا مج ی ُمتـَّ ی 558ا غُثاءیا هم ا سواقط. و در بعض اخبار، عال
ستند پس محتاجند به یچون همۀ مردم عالم نباشند.  یم کهال یو باق ین دو ناجیو متعلّم و محب، ا

ه هر کنیه داللت دارد بر اک يارین نباشند. و اخبار بسکیسواقط و غثاء و همج و هال ةم تا از زمریتعل
ا مردن یت یخواهد مرد به نحو مردن جاهل یا امام ظاهر و عادلی یاو امام يرد و نباشد از برایس بمک
ه ک يو اخبار .امام ياج خلق به سویآنها داللت دارد بر احتا مردن ضاللت، تمام یفر و نفاق ک

دة ندارد یح و توارث فاکشتر از حفظ خون و مال و عرض و جواز تنایه اسالم بکنیداللت دارد بر ا
و  -شود  یمان میمترتّب بر ا يدة اخرویفا یعنیمان است یا است و اجر بر ایه راجع به چهار روز دنک
تمام آنها داللت  - هم السالم یاست به دخول در امر ائمه و معرفت امر ائمه علر شده یمان هم تفسیا

امر آنها و دخول در امر آنها حاصل شود. و  یه بواسطۀ او شناسائک یسک ياج به سویدارد بر احت
رده است خواهد کر علم اگر بحق رسد خطا یند بغکس عمل که هر کنیه داللت دارد بر اک ياخبار

اد نخواهد یا زیرد از خدا کاو را دورتر خواهد  ،ا عمل اویند کثر از آنچه اصالح کد او افسیبود ما 
  »معلّم. ياج خلق به سویر مگر بعد از خدا، تمام آنها داللت دارد بر احتیرد او را سرعت سک
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  فارسی و عربی منابع
 طالب، نهج البالغه. حضرت علی ابن ابی 

 يقمر 1315، گراور استنساخ یاحه، چاپ سنائی، بستان السیروانین شین العابدیحضرت حاج ز .
http://www.sufism.ir/  

  قت، چاپ یت نامه، انتشارات حقیشاه، والیسلطانعل يگنابادحضرت حاج مالسلطانمحمد
 /http://www.sufism.ir .، تهرانچهارم

 تهران. 1378 قت، چاپ سوم.یالسعادات، انتشارات حق د، مجمعیشاه شهیحضرت سلطانعل ،
http://www.sufism.ir/ 

  ،د بیدختی گناباديترجمه دکتر بيان الّسعادة يف مقامات العبادةحضرت حاج مالّ سلطانمحم .
اهللا ریاضی و محمدآقا رضاخانی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد  حشمت

طبع رسیده  به 1344، تهران. چاپ عربی این تفسیر در دانشگاه تهران در سال 1377اسالمی، 
  است.

  ،1346حضرت حاج مالّ علی بیدختی گنابادي، صالحیه، چاپ دوم، چاپخانۀ دانشگاه تهران .
  http://www.sufism.ir، تهران. 1351چاپ سوم 

  چاپ 1318حضرت حاج شیخ محمد حسن صالحعلیشاه، رساله پند صالح، انتشارات حقیقت ،
  http://www.sufism.ir/pandesaleh.php.1393پانزدهم 

  .حضرت حاج سلطانحسین تابنده، تجلی حقیقت در اسرار فاجعه کربال، انتشارات حقیقت
http://www.sufism.ir 

 هاي حضرت حاج  ابنده، چهل گوهر تابنده، منتخبی از سخنرانیحضرت حاج سلطانحسین ت
  http://www.sufism.ir، تهران. 1383سلطانحسین تابنده گنابادي، انتشارات آشنا، 

 علیشاه، گفتگو دربارة: سلوك عرفانی در دوره  حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب
، 39. چاپ شده در مجموعه عرفان ایران. بخش اول، شماره 1388دیبهشت ، ار15مدرن، 

 ، انتشارات حقیقت، تهران.5- 22، صفحات 40. بخش دوم، شمارة 5- 24، صفحات 1394

 حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده، شریعت، طریقت و عقل، ماهیت و قلمرو عقل و تفکر 
 انتشارات حقیقت، تهران.

http://www.sufism.ir/
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  24حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه، اخالق و انسانیت وراي اقتصاد، سخنرانی -
2-1394 .-Sobhe-24-02-394http://mazaresoltani.org/download/mp3/94/1

Eghtesad.mp3-Varay-Ensaniyat-Va-Akhlagh-Panjshanbe 

 شاکله، عاقله، 1/7/1391سخنرانی در تاریخ  ،حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ،
Shanbe-Sobhe-01-07-http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/91- .یقین

Yaghin.mp3-Aghele-Shakele   
 25/1/1387در تاریخ  سخنرانی، حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه .

aghl.mp3-eshanbeh-sobhe-25-01-http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87   
 ارزیابی 29/12/1393سخنرانی در تاریخ ، حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ،

 .شاکله و نیت -اعمال و جبران خطا، توبه حقیقی
-Arzyabi-Jome-Sobhe-29-12-http://mazaresoltani.net/download/mp3/93/1393

Niyat.mp3-Shakel-Tobe-Khata-Jobran-Amal  
 ه ، احترام ب4/12/1391سخنرانی در تاریخ ، حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

 .مددکاري رضا، شاکله و نیت در اعمال - اجازات عرفانی
-eramEht-Jome-Sobhe-04-12-http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/1391

Amal.mp3-Dar-Niyat-Reza-Madadkari-Erfani-Ejazat-Be   
 درباره علم  5/2/1387در تاریخ  سخنرانی، حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

sobhe-05-02-http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-اقتصاد و اسراف: 

kardan.mp3-esraf-va-elm-panjshanbeh   
 درباره اسراف و  6/2/1387در تاریخ  سخنرانی، حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

kotob-jome-sobhe-06-02-http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87- شاکله:

esraf.mp3-shakeleh-va-niyat-selseh   
 ترجمه محمد پروین گنابادي، نشر علمی و ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه ابن خلدون ،

 ، تهران.1386فرهنگی، 

 ابن رشد اندلسی، محمدبن احمد، فلسفه ابن رشد. کتابخانه حکمت اسالمی، لوح فشرده .
http://www.noorsoft.org  

  .ابن رشد، ابوالولید محمد، تهافت التهافت، ترجمه حسن فتحی، انتشارات حکمت، تهران  

  ،کتابخانه حکمت اسالمی، لوح فشردهتفسیر مابعدالطبیعه ارسطو. ابن رشد .

http://mazaresoltani.org/download/mp3/94/1
http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/91
http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87
http://mazaresoltani.net/download/mp3/93/1393
http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/1391
http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87
http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87
http://www.noorsoft.org
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http://www.noorsoft.org  

 ات ابن سینا، ترجمه حسین ملکشاهی، نشر ابن سینا، اشارات. ترجمه و شرح اشارات و تنبیه
 .1384سروش، تهران، 

 ابن سینا، الحدود، رسائل ابن سینا. کتابخانه حکمت اسالمی، لوح فشرده .
http://www.noorsoft.org  

  تهران.1373روز، ابن سینا، حسین بن عبداهللا، برهان شفا، ترجمه مهدي قوام صفري، نشر فکر ،  

 ق1405،  مدکور، قم  ابراهیم  کوشش  ، به سینا، شفا، طبیعیات  ابن.  

  ،تهران.1360ابوعلی سینا، دانشنامه عالیی، احمد خراسانی، انتشارات فارابی ، 

  .رآن. جامع التفاسیر نور ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی، مجمع البیان فی تفسیرِ القُ
http://www.noorsoft.org  

  آستان قدس رضوي با ترجمه  4احمد علی رجائی بخارایی، فرهنگ لغات قرآن خطی شماره
، وزارت فرهنگ و آموزش عالی. 1363فارسی کهن، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 

سعدبن عبدالجبار بن این مجموعه از قرآن مزبور استخراج شده است و کاتب قرآن مزبور 
 احمد المکنّی بابی الحرث.

 4، معروف به دستور العلماء، احمد نگري، عبدالنبی، جامع العلوم فی اصطالحات الفنون 
 ق.1395مجلدات، الطبعه الثانیه: بیروت، مؤسسۀ االعلمی للمطبوعات، 

  ،فالّان الو فا و خخوان الصبیروت، لبنان.ق، دار صادر، 1376اخوان الصفاء، رسائل ا  

 رَقی کاشانی، مصنفات بابا افضل.  افضل الدین محمد بن حسین بن محمد خوزه م
php?url=http%3A%2F%2Fwww.4sharehttp://www.ibtesama.com/vb/redirector.

d.com%2Ffile%2F72885414%2F3e22fe5f%2F______.html  
 ش. 1365 ،یمؤسسۀ النشر االسالم ،مرجال النجاشی، ق ،ینجاش یاحمد بن عل. 

 چاپ چهارم. 1386شناسی فیزیولوژیک، تهران، سنجش،  باباپور، خیرالدین؛ روان ، 

 چاپ جیبی، تهران.1345 شناسم،برتراند راسل، جهانی که من می ،  

 فرد، اسکندر پردل، مریم  بیژن بیدآباد، آذرنگ امیراستوار، سعید عبداللهی، محمود الهیاري

http://www.noorsoft.org
http://www.noorsoft.org
http://www.noorsoft.org
http://www.ibtesama.com/vb/redirector
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حیدري، علیرضا شفیعی، محمدعلی پوربهروز، پیشنویس الیحه قانونی بانکداري راستین، بانک 
  .1391ملی ایران، 

 فرد، اسکندر پردل، مریم  مود الهیاريبیژن بیدآباد، آذرنگ امیراستوار، سعید عبداللهی، مح
نامه اجرائی بانکداري راستین،  حیدري، علیرضا شفیعی، محمدعلی پوربهروز، پیشنویس آئین

  .1391بانک ملی ایران، 

  ،1394بیژن بیدآباد، بانکداري راستین، جلد اول: مباحث نظري. مؤسسه نوین پژوهان. 

  :1394مباحث کاربردي. مؤسسه نوین پژوهان، بیژن بیدآباد، بانکداري راستین، جلد دوم.  

  ،1394بیژن بیدآباد، بانکداري راستین، جلد سوم: مباحث اجرایی. مؤسسه نوین پژوهان.  

 (بررسی رفتار مصرف کننده و تولید کننده)، مجموعه  بیژن بیدآباد، اسراف در اقتصاد اخالق
پژوهشهاي بازرگانی، وزارت مقاالت همایش اصالح الگوي مصرف، موسسه مطالعات و 

.doc/esrafbidabad.irhttp://www/- ، تهران.49-76، صفحات 1388مرداد  4بازرگانی، 

akhlagh.pdf-eghtesade  
 صفحات 94، شماره 1387 بیژن بیدآباد، اسراف و اقتصاد اخالق، ماهنامه بانک و اقتصاد، مهر ،

64 -61.  

  ،1388بیژن بیدآباد، تعادل در اقتصاد اخالق. -/doc/taadolbidabad.irhttp://www.

akhlagh.pdf-eghtesade  
  ،1388بیژن بیدآباد، شاکله اجتماع و اقتصاد اخالق. 

akhlagh.pdf-eghtesade-ejtema-/doc/shakelehbidabad.irhttp://www.  
  بیژن بیدآباد، تبذیر در اقتصاد اخالق و توسعه پایدار، مجموعه مقاالت همایش اصالح الگوي

، صفحات 1388مرداد  4زرگانی، وزارت بازرگانی، مصرف، موسسه مطالعات و پژوهشهاي با
 ، تهران.377- 400

 http://www.bidabad.ir/doc/toseeh-payedar-eghtesade-akhlagh.pdf  
  ،1388بیژن بیدآباد، مبانی عرفانی روش شناسی علم. 

http://www.bidabad.ir/doc/mabani-ravesh-shenasi-elm.pdf  

  1388بیژن بیدآباد، پدیده جهانی گرسنگی و اسراف در غذا. مجله بانک و اقتصاد، بهمن ،

http://www.bidabad.ir/doc/toseeh-payedar-eghtesade-akhlagh.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/mabani-ravesh-shenasi-elm.pdf
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 .59- 63، صفحات 104شماره 

http://www.bidabad.ir/doc/gorosnegi/padideh-gorosnegi.pdf 
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 1389، بیژن بیدآباد، عقل و حکمت در عرفان و تصوف اسالمی . 

http://www.bidabad.ir/doc/aql-va-hekmat.pdf 
  و اقتصاد اخالق. راستین بیژن بیدآباد، تثبیت ادوار تجاري با بانکداري مشارکت در سود و زیان

هاي تأمین مالی در کشور با تأکید بر نقش بانک،  مجموعه مقاالت همایش بررسی ابعاد و روش
، وزارت امور اقتصادي و دارایی، دانشگاه پیام نور 134-167بیمه و بازارهاي سرمایه، صفحات 

اقتصاد مالی و توسعه (علوم چاپ شده در مجله  .1390تیر 28و بانک ملی ایران، تهران، 
 .37- 72ات صفح ،24شماره  ،7دوره  ،1392پاییز  ،اقتصادي)
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 اس اطمینان،  بیژن بیدآباد، محیط زیست وصنعت سیمان در ایران و اروپا. با همکاري عب
هاي اولین سمینار اقتصاد سیمان ایران، تدوین بیژن بیدآباد، دفتر  مجموعه مقاالت و سخنرانی

ریزي و تحقیقات سیمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت  برنامه
 علم عمران، تهران.، نشر 1384مهر  5 ،317-350سیمان، صص 

http://bidabad.ir/doc/mohitezist-cement.pdf  

 .بیژن بیدآباد، نظریه معادالت دیفرانس و ثبات پویاي تعادل 

http://www.bidabad.ir/doc/difference-equations.pdf 
 94، شماره 1387و اقتصاد، مهر  ک، اسراف و اقتصاد اخالق، ماهنامه بان1387ژن، یدآباد، بیب ،

 .61- 64صفحات 

  ،ف اسالم يا اخالق حرفه نیو مواز یمبانبیژن بیدآباد1396،  یدر عرفان و تصو.  

http://www.bidabad.ir/doc/professional-ethics-sufi-fa.pdf 
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 هجري شمسی. 1363رات رضی قم، تاج الدین شعیري، جامع األخبار، انتشا 
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 دار ماالرانی و محمد  چنگ، دیوید کئون. الکترومغناطیس میدان و امواج. ترجمۀ پرویز جبه

  . چاپ ششم.1379قوامی. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. پاییز 

  سبزواري، شرح منظومه. کتابخانه حکمت اسالمی، لوح فشردهحاج مال هادي. 

http://www.noorsoft.org  
  درخشنده، منصور، رساله دکتري، منابع استنباط نزد اخباریین و اصولیین. به راهنمایی: ابوالقاسم
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  دکارت، رنه، مقاله گفتار در روش درست راه بردن عقل، قسمت اول. ترجمه محمدعلی
، صص 1361علیشاه،  فروغی، ضمیمه جلد اول سیر حکمت در اروپا، تهران، انتشارات صفی

الدین اعلم، در پایان در نشر دیگر سیر حکمت در اروپا با تصحیح امیر جالل .288- 211
  جلدهاي سه گانه چاپ شده است.

 رانی، انتشارات فرهنگستان ا1387 ران،یا یپزشک روان خی. تاراراطونه ان،یدیداو. 

 و سوم. ستیجلد ب ،يپزشک، الحاو یتیشخص يها یژگیو ،ایمحمد ابن زکر ،يراز 

  ،بیروت، لبنان.راغب اصفهانی، معجم مفردات الفاظ القرآن، انتشارات دارالفکر  

 اهللا خمینی، صحیفه نور روح.«  

  ،انتشارات 1373ریچارد پاپکین، آوروم استرول، کلیات فلسفه، ترجمه جالل الدین مجتبوي ،
  حکمت، تهران.

 زمخشري، تفسیر کشاف. جامع تفاسیر نور، لوح فشرده . http://www.noorsoft.org    

 میدانهاي الکترومغناطیسی بر انسان. کسمائی، تاثیر زهره 

  ژکس، فلسفه اخالق، حکمت عملی، ترجمه ابوالقاسم پورحسینی، چاپ دوم، انتشارات
  .1362امیرکبیر، تهران، 

 ،كشف الغمة عن علماء األمة  سفر بن عبدالرحمن الحوالی.  

  النور.سهروردي، شهاب الدین یحیی ابن حبش بن امیرك ابوالفتوح، هیاکل 

  ،دي قاینی انتشارات دارالفکر، چاپ پنجمد محممات، تصحیح محمشرح االمثله، جامع المقد
1377.  

  شهرستانی، محمد عبدالکریم، ملل و نحل، انتشارات دارالمعرفه، بیروت. ترجمه ملل ونحل
 شهرستانی: توضیح الملل، ترجمه سید محمد رضا جاللی نائینی.

 مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسالمی، 2جامع االحادیث نور ۀ، الشیع شیخ حر آملی، وسائل ،
  .CDلوح فشرده 
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  .درا و صدرالمتالهین، اسفار الصکتابخانه صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازي معروف به م
   http://www.noorsoft.org. حکمت اسالمی، لوح فشرده

  ،صلبیا، جمیل فرهنگ فلسفی. ترجمه منوچهر صانعی دره بیدي، انتشارات حکمت، تهران
1381. 

  طوسی، خواجه نصیرالدین ، شرح االشارات و التنبیهات، تصحیح کریم فیضی، نشر مطبوعات
 .1378دینی، قم، 

 ،د استعالمی، چاپ هشتم،  عطّار1374تذکرةاالولیا، به تصحیح دکتر محم. 

 لی، ارتباط تجارت الکترونیکی و اقتصاد دانش محور، مجموعه مقاالت همایش علی اکبر جال
 تجارت الکترونیکی، تهران.

http://www.hiberd.com/essay-hiberd/documents-hiberd/03.doc  
 مکغررالح ي،آمد یمیعبدالواحد بن محمد تم.  

  ،و  هیدر فقه امام یمنشور اخالق پزشکعربشاهی، محمد، علیرضا آزاد، محمود حق بجانب
). امام رضا بجنورد مارستانیب يمطالعه مورد( یپزشک تخلفات حقوق و نقش آن در کاهش

 .1394فصلنامه اخالق زیستی، سال پنجم، شماره شانزدهم، تابستان 

 اطالعات.  ، انتشارات مؤسسه1386در بهداشت روان،  يا . اخالق حرفهداهللای ،يفرهاد 

 .فارابی، ابو نصر محمد بن طرخان بن اوزلغ، عیون المسائل فضیله العلوم و الصناعات 

  ،1926فارابی، رسائل فارابی،چاپ دکن حیدرآباد 

 .قى یفى و جعفر حقینجر، مبانى پژوهش در علوم رفتارى، ترجمه حسن پاشا شریرلکفرد، ان
 .1377تهران، آواى نو، زند، 

 قانون اصالح الگوي مصرف انرژي.1382اي، نشر مجنون،  اخالق حرفه ،فرامرز ،یکقرامل ،
 مجلس شوراي اسالمی. 4/12/1389مصوب 

 مجلس شوراي  23/4/1388مصوب وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی،  قانون افزایش بهره
  اسالمی.
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  المعقول و المشهود فی شرح مفتاح غیب الجمع و قونیوي، صدرالدین، مصباح االنس بین
  الوجود.

  ،1343کاظم زاده، راه نو، برلین .  
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، 127، مسلسل 1، ش 31ترجمه احمد آرام، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، سال 
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  انتشارات رشد.

  ،ز کث، نور، مریجامع االحاد طبع االسالمیه. .یکافاصول  .بن اسحاق عقوبیمحمد بن کلینی
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 ) .روانشناختی و رنگها. ترجمه منیرو روانی پور. تهران، انتشارات یادواره.1381گنجی، حمزه ،(  

 1019-1026مارکس، کارل، سرمایه، جلد اول، نشر پنگوئن، ضمیمه، ص.  

 ،مثنوي معنوي، تصحیح نیکلسون http://www.sufism.ir . 
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  ،محمد حسین طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، مترجم: سید محمد باقر موسوي همدانی
تا  1363جلدي، چاپ اول  20زه علمیه قم)، دوره دفترانتشارات اسالمی (جامعه مدرسین حو
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  ، تهران.1387مولی، 
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