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 اخالقی فیض کاشانی اندیشۀزرین در  قاعدۀ

 

 *زاده حسن احمدی
 

 چکیده
زرین اخالق است.  بتر استای ایتن      ۀزیستن در جامعه، قاعد ای مؤثر برای ایجاد فرهنگ اخالقییکی از ابزاره

تواننتد   قاعده که تقریرهای مختلفی از آن در دو وجه ایجابی و سلبی صورت گرفته اس.، افراد در صورتی متی 

برای دیگتران نیتز بنستندند و آن ته      ،پسندند میچه برای خود ی داشته باشند که هرآمیز زیس. اخالقیِ مسالم.

تراکات عقلتی و الییتاتی   برایشان مطلوب نیس.، برای دیگران نیز مطلوب ندانند  این قاعده در کنار دیگتر اشت  

ار گرفتته  گراها قر های مختلف نیز مورد توجه اخالق ابزاری اخالقی برای تقریب میان ادیان و تمدن مثابۀ ادیان، به

را  زریتن ۀ علمای اخالق بر اسای آیات و روایات مختلف، مصادیق متعددی از قاعد اسالمی نیز اس.  در سن.

 پتووه  اش محتور اصتلی    اند  فیض کاشانی که توجه به برختی آرا  اخالقتی   دهدر آثار اخالقی خود تبیین کر

را از و    ا دیگتران  سخنی ب خوش ،شفق.، میربانی، مدارا  های اخالقی خود، آموزهحاضر اس.، در آثار مختلف 

با اشاره بته  کند  در این جستار  اسالمی معرفی می در جامعۀ آمیز ین ابزارهای اخالقی برای زندگی مسالم.تر میم

ۀ زرین مورد توجه قرار گرفته و نشتان داده شتده   از منظر قاعدهای اخالقی  این آموزه زرین،ۀ کارکردهای قاعد

   زرین دانس. ۀ بندیِ کلی قاعد توان از مصادیق صورت های اخالق اجتماعیِ فیض کاشانی را می که آموزه اس.

  زرین، اخالق، ادیان، فیض کاشانیۀ قاعد :ها کلیدواژه
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 مقدمه .1

پژوهی با تمسک به ابزارهای مختلف الهیاتی و معرفتی،  الهیات و دینۀ امروزه اندیشمندان حوز

ۀ یکیی از ایین ابزارهیا دا ید    اند.  ای نشان داده به امکان تقریب میان ادیان و مذاهب، توجه ویژه

 ای دینی، و هم اندیشمندان حوزۀگراه اخالق هویژ هگراها، ب زرین در اخالق است که هم اخالق

انید. از نریر    افقی میان ادیان دانسیته  ، آن را ابزاری کارآمد برای ایجاد هممطالعات تطبیقی ادیان

شناسیی دیین،    امعیه شناسی دینیی، ج  انسان های توان در حوزه خوبی می بهزرین ۀ ایشان، از دا د

بهیره گرفیت. اساسیاز از ایین      اخالق و  لوم تربیتیی  ،فرهنگی و مطالعات میانشناسی دین  روان

،  های الهییاتی  رغم تفاوت بهادیان  ؛ زیرااشتراک میان ادیان، اخالدیات است ین وجهتر مهممنرر، 

 درگیویی،    دروغاز  پرهییز برای مثال،  ، تقریباز موضع یکسانی دارند؛اخالدیدر مواجهه با مسائل 

 همچنیین  ؛اسیت  میورد تککیید وادیع شیده    یکسیان   مسیحیت، آیین یهود و آییین بیودا،   اسالم،

و هیا   آن ییک از ادییان از میذمت    هستند که هیچ رذایلیۀ خودبرتربینی، بخل و نا دالتی در زمر

سیعی  اند. در جستار حاضیر،   غافل نبودهها  آن اجتما یپیامدهای تربیتی و در خصوص هشدار 

 نیوان اندیشیمندی    ، بیه اخالدی فیی  کاشیانی  ۀ در اندیشزرین  ۀصادیق دا داهمیت و مشده 

بیار، اندیشیمندان     کیه اگرهیه نخسیتین    داده شودگرا در سنت اسالمی، واکاوی و نشان  اخالق

را مصادیق و محتوای اخالدی آن ، اند روی آوردهاین دا ده  پردازی در خصوص به نرریه غربی

رو  ازایین . دتوان مالحریه کیر   میویژه در آیات درآن و روایات اسالمی نیز  ه، بدر سنت اسالمی

و سیس  در بخی     شدهجهانی اخالق توجه ۀ ا ضابطبه تبیین این دا ده و تفاوت آن ب نخست

فی  کاشیانی بررسیی    اخالدی و تربیتیآثار  برخی درزرین ۀ مصادیق دا داصلی این جستار، 

در برشیمردن وایایف    فیی  اگرهیه   پرس  اصلی پژوه  حاضر این اسیت کیه   .شده است

جهانی اخیالق  ۀ زرین یا ضابطۀ های تربیتی اسالم، سخنی از دا د اخالدی مؤمنان و تبیین آموزه

زریین اخیالق   ۀ توان مصادیقی بیرای دا ید   می، ویهای  با تکمل در نوشته آیا ،آورد به میان نمی

دیی در  صیول اخال  نیوان ا  بیه  فی  کاشانی کهمواردی تا  شدهرو تالش  ؟ ازاینبرشمرد یا خیر

بیدین   تبییین شیود. ایین امیر     زرین اخیالق ۀ ارهوب دا دهدر ه، کردهحیات اجتما ی مطرح 

معاشرت افراد با یکدیگر بیان  و هم اصولی که فی  کاشانی دربارۀ زرینۀ ست که هم دا درو

  شوند. اخالق اجتما ی مربوط میۀ به حوز ،کند می

 پژوهشۀ . پیشین1ـ1

هیای متعیددی در زبیان     های مختلیف الهییاتی، پیژوه     در خصوص آراء فی  کاشانی در حوزه
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تحلیل و تبیین آراء اخالدی فی  کاشیانی از منریر   ۀ اما تاکنون پژوهشی دربار فارسی انجام شده،

آراء و آثیار فیی    ۀ شیده دربیار   انجیام  هیای  انجام نشده است. بیشتر پیژوه   زرین اخالقۀ دا د

آراء اخالدیی   امیا دربیارۀ   ؛یشان اختصیاص یافتیه اسیت   های تفسیری و کالمی ا تحلیلکاشانی، به 

 د:  کرتوان اشاره  شده در مجالت معتبر فارسی میها در مقاالت منتشر به این پژوه ایشان، 

 (؛۰۹۳۱ ،بهشتی)« فقه اخالدی تربیتی فی  کاشانی»ی 

 (؛۰۹۳۳ ،نیا اسدی) «کاشانی فی  ابن سینا و ۀسعادت و نسبت آن با دین در اندیش»ی 

، زآبیادی ودهقیانی فیر )سیددریشیی و  « اخالدی فی  کاشانیۀ سعادت و فضیلت در اندیش» ی

 (؛۰۹۳۱

 .  (۰۹۳۰،  اشوری و ملکوتی)« های تکدیب نف  از منرر فی  کاشانی راه»ی 

 زرین  تبیین قاعدۀ. ۲

سیازد. ایین    جهانی اخالق متمایز میی ۀ بندی خاصی دارد که آن را از ضابط زرین صورتۀ دا د

آنچیه بیرای   »شیود   زرین گفتیه میی  ۀ و سلبی. در وجه ایجابی دا دایجابی  :دارددو وجه دا ده 

آنچه برای »شود بر اینکه  تککید می و در وجه سلبیِ آن« پسندی برای دیگران نیز بسسند خود می

و هیم در   سینت اسیالمی   درهیم  بنیدی   این صورت«. پسندی برای دیگران نیز نسسند خود نمی

برتیر   ،نو ی روست که به ی بودن این دا ده، ازآنییا طال . زرینشود مشاهده می های دیگر سنت

بستن این دا ده الزم است نخست بدانیم که کار آید. برای به دی به شمار میگر دوا د اخالاز دی

ممکین اسیت بیر زنیدگی     رفتارهای ما ا م از رفتارهای ذهنی و رفتارهای بیرونی، هه تیکثیری  

که در جای دیگران تصور کنیم  که الزم است خودمان را ددیقاز بهدیگران داشته باشند و دیگر این

شویم. ترکیب این دو، یعنیی  لیم    با هه واکنشی مواجه می ،دهیم مواجهه با رفتاری که بروز می

 ,Gensler) ای اخالدیی  دهد برای داشتن اندیشیه  و تصور، ابزاری ددرتمند در اختیار ما درار می

 ؛ زیرادشو د اخالدی، از همین جا روشن میدیگر دوا به زرین نسبت ۀ . برتری دا د(81 :2011

رفتارهایمیان را   ۀد که اخالدی یا غیراخالدی بیودن همی  کن این دا ده، اصلی کلی را توصیف می

شناختی، این دا ده، آزمونی است برای سینج  مییزان    توانیم با آن بسنجیم. به بیانی معرفت می

آییا   ایین اسیت کیه   میراد از انسیجام در اینجیا     ه یکیدیگر. سجام باورهای اخالدی ما نسبت بان

 ،کنییم  رای خودمان هونان معیاری اخالدی تلقی میدیگران، با آنچه ب دربارۀباورهای اخالدی ما 

زرین، دستور یا اصلی است کلی و انتزا ی برای تککید بر ۀ براین، دا دبناسازگار هستند یا خیر. 

های متقابل افراد نسیبت بیه    یها و داور تصورات، ارزیابی، ر ایت موازین اخالدی در ارتباطات

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1769890/%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d9%86-%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%a7-%d9%88-%d9%81%db%8c%d8%b6-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c?q=%D9%81%DB%8C%D8%B6%20%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C&score=24.0&rownumber=30
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گییرد،   می بر رفتارها را در ۀهم هونزرین نه به رفتار اخالدی خاصی نرر دارد، ۀ یکدیگر. دا د

برای ما به همراه خواهد داشت. این دا ده  ی خاصکند که  مل طبق آن، پاداش تضمین میو نه 

ارهوبی بیرای سینج  باورهیا و    هی ه ۀمثابی  متقابل میان افراد را بهۀ صرفاز احترام و روابط حسن

سبت به یکدیگر و مدیریت این باورها و رفتارهیا در جهیت رشید فرهنگیی و     رفتارهای افراد ن

صورت  ها هه به در  صری که انسان. (Neusner & Chilton, 2008: 2)کند  معرفی می اجتما ی

ا یکدیگر نسیبت بیه گذشیته    تری ب تر و حساس صورت مجازی، ارتباطات جدی وادعی و هه به

هیای فیردی و    ها در جهان معاصر، انیواع دردهیا و رنی     به یُمن حضور انواع تکنولوژی دارند،

از  ی صیحی  داشتن درک رو شود؛ ازاین تحمیل میها  به آن ،تر از گذشته آسان مراتب اجتما ی به

اهمییت   بنیابراین زرین، امری گریزناپیذیر اسیت.   ۀ توجه جدی به دا دۀ ارتباط متقابل، در سای

   دا ده در دوران حاضر، بسی بیشتر از گذشته است. توجه به این

هیای اصیلی    کیه مؤلفیه   شود ، مالحره میزرین صورت گرفتۀ با تکمل در تقریری که از دا د

تحلییل  »ای بیا  نیوان    مقالیه  در خود، دیگری، مطلوبیت و  دم مطلوبیت. :ند ازا  بارت این دا ده

ۀ دربیار  (،۰۹۳۱السیکی و فرامرزدراملکیی،   کریمیی  « )زریین اخیالق  ۀ ای دا ید  مفهومی و گیزاره 

 سخن به میان آمده است.تفصیل  به ،برده نام های مؤلفه

 زرینۀ . کارکردهای قاعد۳

 سخنی میان ادیان هم .1ـ۳

افقیی مییان ادییان و امکیان بردیراری       ایجاد درابت و هیم توان  کارکرد این دا ده را می نخستین

گیوهر زنیدگی    مثابیۀ  از ایین دا یده بیه   . دانستدینی گو میان مذاهب و حتی مکاتب غیرو گفت

های دینی  نمکاتب و تمد (.۰5۱ :۰۹۱۰ ،نیشابورییاد شده است ) ۀ تعالیم انبیااخالدی و  صار

هیای اخالدیی    شیان، آمیوزه   های انسانی و الهی گریِ خود و تحقق آرمانبرای ایفای نق  هدایت

صییدادت، وفییای بییه  هیید، امانییت،   جملییه: انیید؛ از هییا دییرار داده ا فییراروی انسییانفراوانییی ر

های  حسد. آموزه  دالتی و بی هون غیبت، دروغ، رذایلیداری، پرهیزکاری، اجتناب از  خویشتن

الدیی بیرای متیدینان بیدانیم،     را تکالیفی اخها  آن اخالدی ادیان، هه صرفاز توصیفی باشند و هه

تکامیل معنیوی و زیسیت    درار دادن انسان در مسییر   :ند که  بارت است ازکارکرد مشترکی دار

توان هویت و هدف واحدی را  رو در کنار اشتراکات الهیاتی ادیان، می ازاین .اخالدی در اجتماع

گیو و تفیاهم مییان    و یجاد گفتابزاری برای ا ۀمثاب های اخالدی ادیان است، به آموزه که حاکم بر

کیه در دیرآن کیریم     هنیان  ؛ردراری حیات طیّبه دانسیت ی برای با ، و فراهم نمودن زمینهمتدینان
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مؤمنان، دیرار گیرفتن   ۀ رفتارهای شایستۀ بدون اشاره به دین و مذهب خاصی، نتیج (۳9)نحل: 

توان مصیادیقی   معرفی شده است. موارد متعددی از این رفتارهای شایسته را می در حیات طیبه

و پرهییز از   رای تیروی  رفتارهیای شایسیته   زرین بی ۀ زرین دانست و اساساز خود دا دۀ از دا د

ین دینیی اسیت؛ بیرای نمونیه، در آیی     ۀ در ارتباطیات مییان افیراد در جامعی     رفتارهای ناشایست

ها بایید خیرخیواه یکیدیگر     زردشت، بر اساس دستور اخالدیِ پندار، گفتار و کردار نیک، انسان

(. این دسیتور  ۰۱۰ :۰۹3۱رضی، باشند و ارتباطات اجتما ی خود را بر این اساس تنریم کنند )

خواهیید   زرین است که بر طبیق دسیتور کلییِ آن، اگیر میی     ۀ نو ی مصدادی از دا د اخالدی، به

آنان هنین باشید.  در برابرشما پندار و گفتار و رفتار نیک داشته باشند، شما نیز  در حقدیگران 

خداونید مؤمنیان را بیه پرهییز از      یابیم، آنجا کیه  ی دیگر در آیات درآن نیز میبه بیاناین امر را 

 به یکدیگر، پرهیز از تجس  در امور دیگیران و نییز   انسخر یکدیگر، پرهیز از داشتنِ سوءتم

یا أَیُُّیَا الَُّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَُّتنُِّ ِِنَُّ  »کند:  توصیه می پرهیز از بدگویی در غیاب یکدیگر

وضیوح،   به ها (. این توصیه۰1)حجرات:  «...ال یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاًً وَ تَجَسَُّسُواال  وَ بَعْضَ الظَُّنُِّ ِِثْمٌ

طبیق  دینیی؛ زییرا   ۀ مییان افیراد در جامعی   هایی هستند برای مدیریت ارتباطات اجتما ی  توصیه

تجس  و غیبت از سوی ما، پرهیز از همیین   زرین، پرهیز از سوءان،ۀ دا د کلی بندی صورت

 دیگیر، بیر اسیاس ایین آییۀ      به بییان دیگران به دنبال خواهد داشت؛  رذایل اخالدی را از سوی

هر دو طرف فا ل اخالدی در جامعه است و ایین  ۀ ل اخالدی، منوط به ارادیشریفه، تحقق فضا

ین ورزد. در آیی  تککید میی  بر آنزرین ۀ طرفینی برای تحقق اخالدیات، همان است که دا دۀ اراد

  هیای ایجیابی و سیلبی    به همیان توصییه   که شود دیده میمسیحیت نیز  باراتی در کتب مقدس 

نمونیه،   ؛ برایهستند، اشاره دارندزرین ۀ از مصادیق دا دکه  ،ین زردشت و اسالمیدر آموجود 

حکم نشیود، زییرا بیدان    حکم مکنید تا بر شما » مده است:آتعالیم  یسی)ع( به پیروان خود  در

برای شما خواهنید   ،طریقی که حکم کنید بر شما نیز حکم خواهد شد و بدان پیمانه که پیمایید

ای هی  (. در دیگر ادیان نیز، ا م از توحیدی و غیرتوحییدی، توصییه  ۹ی۰، 9)انجیل متی، « پیمود

ۀ ان از مصیادیق دا ید  تیو  را میها  آن مستقیم،طور مستقیم یا غیر  اخالدی متعددی ذکر شده که به

دیین و  ۀ های مهم اندیشیمندان حیوز   مشغولی له یکی از دلئاین مس زرین اخالق به شمار آورد.

 ۰.باره منتشر شده است  این کتب متعددی از سوی ایشان در مقاالت واخالق بوده و 

 و رفع تعارضات های اخالقی یکپارچگی میان آموزه .۲ـ۳

دیگر،  به بیانهای اخالدی مختلف است؛  آموزه آوایی میان هم زرین، ایجادۀ دومین کارکرد دا د
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فروکاسیت و در   را به اصیلی سیاده   های انسانرفتار ادیان برای اخالدی های آموزه توان همۀ می

بیا وجیود  لیم بیه دوا ید و       یگاهاست که  بدین سببتوجه به این امر  زندگی به کار گرفت.

ممکین   صحی  و بجیا از ایین دوا ید   ۀ گیری برای استفاد تصمیم، های اخالدی در زندگی آموزه

نمونیه،   بیرای  ؛اخالدیی شیویم   نو ی دهار سردرگمی یا تعارض بهاست برایمان دشوار باشد و 

گیویی در میواردی، تشیدید اختالفیات      بیان حق امری است اخالدیی، امیا ممکین اسیت حیق     

بایید   یلحیا  اخالدی   بیه آییا  ی موادعدر هنین پ  خانوادگی و اجتما ی را در پی داشته باشد. 

د امیری اخالدیی باشید، الزم    توانی  اختالفات، که این نیز می مشدد نکردنگو باشیم یا برای  حق

 راجیع بیه  نگیرش خاصیی کیه     بر اسیاس  انسانیهر اساساز  گویی اجتناب ورزیم؟ از حقاست 

های انسان  ها و انگیزه نگرش، رفتارهاد تعد با ؛دهد از خود بروز میرفتارهایی ، رفتارهای  دارد

 هیای  هیا و انگییزه   نگیرش که ایین   آنگاه. شود رفتارهای  متعدد و مختلف می نیز در خصوص

سیاختار اخالدیی واحیدی دیرار      درانسیان  ، دور از تعارض باشند با یکدیگر منسجم و بهد متعد

   .دگیر می

اسیت بیرای  میوم     زرین، گشایشی  ملیی ۀ دا دۀ واسط هتعارضات اخالدی ب از میان بردن

 رفتی از تعارضات اخالدیی، از طرییق   یافتن برون مردم اغلب توان و زمان الزم برای ؛ زیرامردم

 ابیزاری  ۀمثابی  بیه تیوان   زریین را میی  ۀ رو دا د ازاینرا ندارند.  منطقیهای ددیق  لمی و  تحلیل

م را درگییر  کیه میرد  جیای آن  بیه  های  موم مردم دانست. این دا یده  گیری گشا برای تصمیمراه

گییری در   مینیه را بیرای تصیمیم   خیوبی، ز  بیه  ،اخالق کنید  در حوزۀ یهای نرری و الهیات بحث

 ،رفتیی بیرای تعارضیات اخالدیی     کند و برون گوناگون و دشوار اخالدی فراهم می های مودعیت

 دهد.  ها درار می نپی  روی آ

 جهانی اخالق ۀ زرین و ضابطۀقاعد .۴

بدین معنیی کیه    ؛ای جهانی برای اخالدی زیستن دانست نو ی، ضابطه بهتوان  می زرین راۀ دا د

هیا بیرای    هیا و مکیان   زمیان ۀ ها در همی  انسانۀ که هم تلقی کنیم ضابطه یا اصلی زرین راۀ دا د

ۀ ضیابط اخیالق، از  ۀ توانند به آن تمسک جوینید. امیا در فلسیف    رهایی از تعارضات اخالدی می

 این تقریرِ، مطرح شده است. زرین بیان شدۀ آنچه برای دا د جهانی اخالق، تقریری متفاوت از

و پی  از او،   ، در درن هجدهم بییان کیرد  متفاوت را نخستین بار کانت، فیلسوف بزرگ آلمانی

جهیانی  ۀ ضابط ند. کانتگونی از آن ارائه کردمکاتب مختلف اخالدی در غرب، تفسیرهای گونا

گر مفهیوم واحیدی   در محتیوا، بییان   هیا  د اما همۀ آنکن ن میهای مختلفی بیا صورت اخالق را به



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 درقاعدۀ زرین 

 اندیشۀ اخالقی
 فیض کاشانی

 

 

                                 991  

« آن آیینى رفتار کن که در  ین حال بخواهى که ]آن آیین[ دانونى  ام باشد ۀتنها بر پای»هستند: 

. کانیت از ایین   اسیت  «بندی دیانون کلیی اخیالق    صورت» بیان کانت، . این(۱۰ :۰۹۱۳)کانت، 

، در مییان مکاتیب   اوکنید. بیرای    های دیگری نیز ارائیه میی   بندی جهانی اخالق، صورتۀ ضابط

پییروی از دیانون را تنهیا    کیه   استکامل و جامع  اخالق، آن مکتب و رویکردیۀ مختلف فلسف

 رفتیار انسیان،  در این صورت است که  ، فقطکانتز م  به. رفتارهای اخالدی دلمداد کندۀ انگیز

 کند.  ارزش اخالدى پیدا مى

اخالق، ۀ کننده در فلسف ای تعیین آموزه مثابۀ زرین بهۀ که دا د شود می مالحره بر این اساس

هیای   زرین را در آموزه  ق دارد. تقریرهای متفاوت از دا دۀجهانی اخالۀ ضابط ازتبیین متفاوتی 

جهیانی اخیالق را   ۀ و اصلیِ ضابط اما طرح اولیه ،توان یافت های کهن می اخالدی ادیان و تمدن

ۀ زرین، ددمت بیشتری نسیبت بیه ضیابط   ۀ دا د رو دهند؛ ازاین ق غربی نسبت میاخالۀ به فلسف

ۀ جهانی اخالق یا همان دانون کلی اخالق در فلسیف ۀ توان گفت ضابط جهانی اخالق دارد و می

 Ethical) خودگرویِ اخالدیپی  از کانت نیز، توماس هابز زرین است. ۀ کانت، مبتنی بر دا د

Egoism) هیای   اسیت؛ زییرا انسیان بیرای رسییدن بیه خواسیته        دانستهزرین ۀ را مبتنی بر دا د

 هیای او  ها نیز بیه خواسیته   های دیگران نیز توجه کند تا آن خواسته ناگزیر باید به اش،  اجتما ی

از اخالدی و  قالنیی، ابیراز   صرفۀ با تککید بر انگیز (. اما کانتRachels, 2019: 126) توجه کنند

ای رفتار کند که رفتارش هم دانونی  ام برای همگان باشید و هیم    گونه انسان باید به کند که می

 ۀدیگیری اسیت از دا ید    بیان، پذیری رفتار اخالدی تککید بر الزام تعمیمخودش را فراگیرد. این 

جهانی ۀ زرین اخالق و هم ضابطۀ دیگر اینکه، هم دا د نکتۀ .(Blackburn, 2003: 117) زرین

؛ زییرا  ای صیوری و کلیی دانسیت    بایید دا یده   کنید،  ن را بیان میگونه که کانت آ آن را، اخالق

گر این نیستند که در رفتارهای اغلب متعارض در زنیدگی روزمیره، ددیقیاز    یک از آن دو بیان هیچ

بنیدی   روش یا صورتۀ نندک توصیفها  آن باید هه رفتاری را از خود بروز دهیم، بلکه هر دوی

تیوان   رو میی  اینیم رفتار درست را محقق سازیم. ازای هستند که بر اساس آن بتوان اخالدیِ کلی

هر دو دا ده را صرفاز دوا دی صوری دانست که اشاره به محتوای  ینیِ خاصی ندارنید امیا در   

زریین و  ۀ ایین، دا ید  گشا باشند.  الوه بیر  توانند راه های اخالدی می گیری متعارضات و تصمی

طرفیِ اخالدی را نییز   نو ی، بی های کلی اخالدی، به بندی صورتۀ جهانی اخالدی، با ارائۀ ضابط

 کنند. مان تروی  می های اخالدی در داوری
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 زرین ۀفیض کاشانی و قاعد .۵

  نوان یکی از  لمیای  زرین در آثار فی  کاشانی بهۀ به مصادیقی از دا د در این بخ  سعی شده

را بر اسیاس  ها  آن ؛ مصادیقی که بدون شک، فی  کاشانیتوجه شود گرا در سنت اسالمی اخالق

ۀ به مصیادیقی از دا ید   تر، پی های اخالدی و تربیتی در درآن و احادیث مطرح کرده است.  آموزه

،  بارت دابیل تیوجهی دارد   االنصاف ۀفی  کاشانی در رسال .شدزرین اخالدی در درآن نیز اشاره 

تبیینیی ایمیانی از   ۀ د. او در این  بارت، با ارائی کن میاشاره زرین اخالق ۀ ددیقاز به محتوای دا د که

إ لم أنّه ال یتمّ إیمان المرء ما لم یحب ألخییه میا یحیبّ لنفسیه و أدیلّ      »کند:  زرین ابراز میۀ دا د

بیدان ایمیان   ؛ (۹1۱ تیا:  )فیی  کاشیانی، بیی   « درجات االیمان أن یعامل أخاه بما یحبّ أن یعامل به

خواهید، و   هیزی را بخواهد کیه بیرای خیودش میی     شود که برای برادر دینی خود انسان، زمانی کامل می

ای رفتار کند که دوسیت دارد بیا خیودش رفتیار      گونه اش به است که با برادر دینیکمترین مرتبۀ ایمان این 

 .  شود

اخالق در آثار فی  توجه شیده اسیت. البتیه    زرین ۀ ین مصادیق دا دتر مهم، به این بخ در 

 زبانی در مو ره و جدال احسین  مانند خیرخواهی، نصیحت مخفیانه، نرمتوان مصادیق دیگری  می

ای اشیاره دارنید     گانهبه یکی از موارد ههار ،نو ی این مصادیق بهۀ اما هم یافت، را نیز در آثار وی

 .  است ان آمدهسخن به میها  آن ، ازکه در ادامۀ بحث

 شفقت و مهربانی .1ـ۵

بخ   ادات را به آداب مصاحبت و معاشیرت   باب از پنجمین ،البیضاء المحجةدر  کاشانیفی  

کثیرگیذار در روابیط اجتمیا ی    فضییلتی ت  مثابیۀ  به لفت و محبتاتبیین به  و با مردم اختصاص داده

این اخالق نیکیو را  ۀ ثمر کند و میاخالق نیکو دلمداد ۀ جنتیو این دو را ا .دهد اختصاص می افراد

فیی  »دانید:   ساس برادری میان افراد میی ها و ایجاد ان  و اح ها و تندخویی میان رفتن نامهربانی از

فیی  کاشیانی،   « )و انقطیاع الوحشیه   فی أنّ ثمرة حسن الخلق، األلفة: ال یَخةو األخو فضیلة األلفة

 یکیدیگر،  در حقافراد یکی از حقوق  دینی،ۀ ، اساساز در جامعز م وی همچنین به(. 13۱: ق۰۹3۹

فیی  در ایین    .(۹۹۱)همیان:  « النّطیق بالمحیابّ  » :زبیان اسیت  بیه   شفقت و مهربانی حتیی ااهار 

أخیاه  اذا أحیبّ أحیدکم   »: فرمایید  کنید کیه میی    اشاره میی  )ص(خصوص به حدیثی از پیامبر اکرم

)همیان:   «و... الطبع المحالیة أحبّیک بی  ه بی حُبٍّ فان  رف أنّیک تحّ  فلیخبره ألنّ ذلک یوجب زیادة

 موجیب ایین امیر    اطیالع بدهید؛ زییرا   اش را دوست داشت پ  به او  اگر یکی از شما برادر دینی ؛(۹۹۰

طبیعتیاز او   ،اگر کسی بداند که تیو او را دوسیت داری   گوید و می شود میگسترش محبت بین برادران دینی 
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  .شرع و محبوب دین است نیز تو را دوست خواهد داشت که این امر مطلوب

زریین بیدین صیورت اسیت کیه اگیر       ۀ دا د وجه ایجابیِ اخالدی در دالبۀ بازگویی این نکت

بیه دیگیران ابیراز    پسندی، پ  تو هیم   ای خودت میمحبت کردن و شفقت از سوی دیگران را بر

زریین  ۀ شفقت و مهربانی کن. از سوی دیگر، بیان نرر فی  کاشانی در دالب وجیه سیلبیِ دا ید   

پی    پسیندی،  ی از سوی دیگران را برای خود نمیشود: اگر مغفول وادع شدن و نامهربان هنین می

فی  کاشانی شفقت و مهربانی مییان مؤمنیان را   به دیگران غافل نشو.  تو هم از مهربانی و شفقت

فیی   وةی اهلل و األخی فانّ التّحیاب فی  »گوید:  شود و می داند که سبب تقرب به خدا می از اموری می

(: 13۹همیان:  ) «الدّین من افضل القربات و ألطف ما یستفاد من الطا یات فیی مجیاری العبیادات    

درستی که دوست داشتن برای خدا و برادری دینی از بهترین اموری اسیت کیه سیبب تقیرب بیه خیدا        هب

 ها در راه  بادت است.  ترین اطا ت شود و از لطیف می

زرین دانسیت، در تقرییر   ۀ از مصادیق دا د آن راتوان  میوضوح  این فضیلت اخالدی که به

دینی استوار است. همچنین فیی  بیا نقیل    ۀ ای الهی و انسانی در جامع  فی  کاشانی، بر انگیزه

 «مثل االخوین مثل الیدین یغسیل احیداهما االخیری   »فرماید  که می )ص(حدیثی از رسول اکرم

در پی شیفقت و مهربیانی    ، فقطدینیۀ الفت در جامعیاری و کند که هم ، تککید می(۹۹1: )همان

شود. این شفقت و مهربانیِ طرفینی، همیان اسیت کیه در     یکدیگر ایجاد می در حقافراد جامعه 

روشی اسیت کارآمید بیرای از مییان بیردن       رو شود، و ازاین کلی بیان می تصور زرین بهۀ دا د

رِفق نییز   و مدارا تون اخالدی، با  نوانهای فردی و اجتما ی. از این روش، در برخی م بدخلقی

دی بیشتر از آن و در بخ  بع زرین داردۀ بندی دا د شده که درابت زیادی با همان صورتیاد 

ای است که فی  کاشیانی بیرای    شایان توجه در اینجا، شیوهۀ اما نکت .دسخن به میان خواهد آم

تیوان دوام و   در وادع با ایین شییوه میی    کند و تثبیت و دوام شفقت و مهربانی در انسان ارائه می

ز تکیرار  د. در ایین خصیوص، فیی  کاشیانی ا    مالحریه کیر   زرین را نیز در  ملۀ ثبات دا د

و شیفقت بیر نفی ، از سیوی دیگیر،       و تحمیل کردن مهیرورزی  مهربانی و خضوع از یک سو

در تبییین   کنید. فیی  کاشیانی    روشی برای تثبیت و تداوم این فضیلت اخالدی ییاد میی   ۀمثاب به

اخالدی را برای تثبیت ۀ ، تمرین، ممارست و تکرار زیاد رفتارهای پسندیدالحقائقاخالدیات در 

ضییلت را بیرای   داند و راه ملکه شدن ایین ف  در نف  انسان، ضروری میها  آن اهمیت و الگوی

آن لیذت   ن به انجامداند که خود انسان از انجام آن و تشویق دیگرا حدی می انسان، تکرار آن به

بیه میرور زمیان،    آمیز و خاضعانه لیذت ببیرد،    های شفقترکه از تکرار رفتا ، آنویز م  ببرد. به
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ت او به شیمار  د و امری گریزناپذیر از اخالدیاشو ای نفسانی می ها برای او ملکهانجام این رفتار

اخالدیی، از  ل ن تکرار و ممارسیت بیرای تثبییت فضیای    (. ای59 ق:۰۱1۹، آید )فی  کاشانی می

اگییر انسییان همییواره در  نیییز بسیییار حییائز اهمیییت اسییت؛ زیییرا زرییین اخییالقۀ منرییر دا یید

زرین توجه کنید و  ۀ بندی کلی دا د های اخالدی و ارتباطات اجتما ی، به صورت گیری تصمیم

ل اخالدیی را تحمییل کنید، فضیای    ۀ به تعبیر فی  کاشانی، بر نف  خود، پایبندی به این دا ید 

د تیا آنجیا کیه هیم از     دیگران را در خود تثبیت خواهد کیر  باویژه شفقت و مهربانی  هاخالدی ب

ییا   اخالدیی  مندانه لذت خواهد برد و هیم در صیورت مواجهیه بیا بیی      انجام این رفتار فضیلت

، با تکرار و مداومت بر انجام ایین  ف مقابل، هندان متکثر نخواهد شد؛ همچنیناز طر توجهی بی

از ی را هون کبر، حسد و خودبرتربین رذایلیزرین، ۀ بندی دا د صورت فضیلت اخالدی بر طبق

، در غیزل  اشیعار خیود   دییوان فی  کاشیانی در  (. ۱۱ ق:۰۱۰3، همونف  خود خواهد زدود )

نیز به تکثیر شفقت و مهربانی در بهبود اخالق اجتما ی و تقویت ا تماد در روابیط   ۱3۱ۀ شمار

 کند: متقابل افراد با یکدیگر توجه می

 بیا تا مون  هم یار هم غمخوار هم باشیم

            

 بیمیار هیم باشییم    انی  جان هم فرسیودۀ  

 

 
 دوای هم شفای هم برای هیم فیدای هیم     

           

 هم جانان هم دلدار هم باشیمدل هم جان  

   (۳۰۱ :۰۹9۰)همو،   

 احترام متقابل .۲ـ۵

که با ث رشد تربیتی و فرهنگی  است ادیان همۀ اصول اخالدیین تر مهماز  ،احترام به یکدیگر

بیا ایین   انسیان  زیرا  ؛است معنای احترام به خود احترام به دیگران در وادع به. شود در جامعه می

د. در این خصوص، آیات و رواییات  گونه رفتار کنن که با وی این دهد نشان میرفتار به دیگران 

از  یواملی تککیید    پرهیزو  های الزم برای احترام متقابل ینهکه بر تقویت زم وجود داردمتعددی 

نمونیه،   شیوند؛ بیرای   و اجتماع منجر میی  رنگ شدن احترام متقابل در خانواده کنند که به کم می

، انتقیاد از یکیدیگر در حضیور    ۱تیوجهی  ، بیی ۹ورزی( )حتیی در دیین   رگیویی ، زو1آزار کالمی

هیای   هستند که آموزه  ین  وامل ضداخالدیتر مهماز  9و پرخاشگری ۱، تمسخر یکدیگر5دیگران

فیی  کاشیانی   اند.  را برای تقویت اصل اخالدیِ احترام متقابل، الزم دانستهها  آن از پرهیزدینی، 

دینیی بیرای   ۀ کیه افیراد در جامعی    ه، از حقودی سخن به میان آوردةو المعاشر آداب الصحبةدر 

همیه ییا     مل بهتوجه کنند. ها  آن رشد فرهنگی و تربیتی از خالل احترام متقابل، الزم است به

، احترام متقابلی را در پیی خواهید داشیت کیه     کند که وی در این بخ  مطرح می حقودیاکثر 
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زرین بیدین  ۀ بیان احترام متقابل در ساختار دا د ؛ زیرازرین است ۀبدون شک از مصادیق دا د

احترام بگیذار، و   [و حقودشان]به دیگران  ،پسندی شود که اگر احترام به خود را می صورت می

بیه دیگیران نییز    پسیندی،   و اجتما ی خود را نمیی احترامی و پایمال شدن حقوق فردی  اگر بی

 احترامی نکن.  بی

مؤمن  شود، برآوردن نیاز دینی برادر که منجر به احترام متقابل می  رفتارهای اخالدییکی از 

(. بیرآوردن نیازهیای   ۹1۰ ،۹تیا:    ، بیی همیو گویید ) بباره سخنی   این است پی  از آنکه او در

شیود آبیروی     الوه بر اینکه سبب میی  ،دیگران پی  از آنکه آنان خود درخواستی داشته باشند

نکند، در او و نیز دیگر افیراد  حرمتی  احساس حقارت و بیجامعه حفظ گردد و  ادر مؤمن دربر

کنید و در وادیع، ایین بیاور      صورت آبرومندانه را ایجیاد میی   رسانی به یاریۀ انگیز ،دینی جامعۀ

و  خیود در موادیع سیختی    مودعیت اجتما یِزند که اگر حفظ  اخالدی را در میان افراد دامن می

، بیه بیرآوردن نییاز    برایتیان اهمییت دارد   میزد و منیت از سیوی دیگیران     تنگدستی، و توجهِ بی

اخالدیی،  ۀ  مل به ایین دا ید   .توجه داشته باشید و حفظ مودعیت اجتما ی ایشان نیز نیازمندان

زرین باشد، بدون شک، احترام متقابل و تقویت  یزت نفی  در   ۀ تواند از مصادیق دا د که می

ینبغی للمؤمن أن ال یسیکل  » :کند که فی  کاشانی ابراز می هنان به همراه خواهد داشت؛ د راافرا

فقر معجل و حساب طوییل ییوم   النّاس، بل یستعفف  ن السؤال ما استطاع فکنّه ذلّ فی الدنیا و 

کیه   درسیتی  هتواند  زت نف  پی  کند. ب شایسته است مؤمن از مردم درخواست ننماید و تا می ؛القیامة

 «تقاضا کردن از مردم سبب خواری در دنیا و فقیر زودرس و گرفتیاری طیوالنی در روز دیامیت اسیت     

  (.19۱: ق۰۱1۹، همو)

 احترام لسانی .۳ـ۵

 در حیق کیه افیراد بایید     اسیت از حقیودی   هم ز م فی  کاشانی، یل اخالدی که بهاز فضایکی 

ددیت در الفیا  و    ،سیازد  و هم احترام متقابیل را در جامعیه محقیق میی     یکدیگر مرا ات کنند

احترام  مثابۀ بهرا  فضیلتاین فی  کاشانی برند.  یکدیگر به کار می برای باراتی است که افراد 

)همیان:   «النطیق أخیری  : بالسکوت میرّة و الحق الثالث  لی اللسان»کند:  حق لسانی مطرح می یا

در جامعۀ دینی، حق زبان است بدین صورت که باید گیاهی بیا سیکوت و    سومین حقوق افراد ؛ (۹1۹

  .گاهی با سخن گفتن، احترام یکدیگر را در جامعه حفظ کنند

هیای افیراد در زنیدگی فیردی و      نگفتن از  ییوب و کاسیتی   پوشی و سخن مراد او از هشم

دیگیران   ، همیپوش ت و پردهها. این سکو هه در حضور و هه در غیاب آن ،شان است اجتما ی
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م طبق احادیث، با یث  کند و ه  یوب یکدیگر تشویق می را به سخن نگفتن و سکوت در برابر

بیا   کاشانیفی   نمایان نکند. یکدیگرها را به  خداوند نیز در روز دیامت،  یوب انسانشود  می

اخیه سیتره اهلل فیی الیدنیا و     من ستر  ورة» کند: به این امر اشاره می )ص(نقل حدیثی از پیامبر

ها و مسائل پنهانی بیرادر دینیی خیود را بسوشیاند، خداونید او را       هرک   یب؛ (۹19)همان: « ةاآلخر

  .پوشاند های او را( در دنیا و آخرت می ) یب

پسیندیده   لحیا  اخالدیی   ۀ دیگران، در جیای خیود بیه   اما از سوی دیگر، سخن گفتن دربار

ایین   ،دینیی ۀ یکدیگر در جامع در حقکند که یکی از حقوق افراد  می که فی  ابراز هنان ؛است

 ماننید  ؛تعریف کنند های یکدیگر از خوبی و شمارندها بزرگ  است که یکدیگر را با ذکر خوبی

نبایید راه افیراط    البتیه در ایین میوارد    .تعریف کردن از فرزندان، صنایع،  قل، اخیالق و شیعر  

هیای بیرادر    ای برای شخص داشته باشد. اگیر انسیان خیوبی    دهیفا تعریفشان بلکه باید ،دنبسیمای

این بیه همیان مییزان کیه     بنیابر  (.۹۹۰یی ۹۹۱،  ین حسادت است )همیان:  دینی خود را بسوشاند

امیری   ،هیا  آن هیای مثبیت   و ویژگی پسندیده است، ابراز محاسن در مقابل  یوب افرادسکوت 

 اخالدی و پسندیده است.  

تیوان گفیت هیرک      میی  ،اخالدی توجیه شیود  ۀ دا دزرین به این حق یا ۀ دا دۀ اگر از زاوی

در برابیر  ییوب دیگیران    نییز   خیود بایید   در مقابل  یوب خوی  است،سکوت دیگران  خواهان

 در حق خیود را ها  آن های  از سوی دیگران و تمجید شمردن خوبی  که بزرگساکت بماند، و هر

د. به کار بسیتن ایین حیق،    را تمجید کنها  آن شمارد وهای دیگران را بزرگ  پسندد، باید خوبی می

زرین، بدون شک، احترام متقابیل در   هارهوب دا دۀبدان توجه کرده، در ه کاشانی که فی  هنان

 جامعه را در پی خواهد داشت.

 مدارا کردن با دیگران  .۴ـ۵

دینیی بیر اسیاس     جامعۀز م فی  کاشانی، افراد در  ن با مردم،  امل دیگری است که بهمدارا کرد

هیای دبلیی    توانند فرهنگ احترام متقابل را تقویت کنند. این  امل را نیز مانند  وامل و زمینه آن می

تبییین  فیی  کاشیانی   د. زرین اخالق تبیین کیر ۀ ارهوب دا دهتوان در ه برای احترام متقابل، می

 ةأمرنیی ربّیی بمیدارا   »کند:  آغاز می )ص(از پیامبر دو حدیثکردن با مردم را با ذکر  ااهمیت مدار

پروردگارم مرا امر نمود که با مردم مدارا کنم  ؛(۱۱۰ ،۹تا:   ، بیهمو) «الفرائ النّاس کما أمرنی بکداء 

« ف االیمیان و الرفیق بهیم نصیف العیی      الناس نصی  مداراة» که مرا امر به انجام واجبات نمود. هنان

دردی و شفقت با مردم  نیمی از ایمان، مدارا کردن با مردم است و نیمی از زندگی انسان را هم ؛(جا )همان
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   . دهد تشکیل می

ویژه اسالم است. در دیرآن   هادیان ب ، از مصادیق اخالق اجتما ی در همۀمدارا کردن با مردم

ت که به رشید  اس و احادیث، نتای  و کارکردهای مثبتی برای مدارا کردن با مردم برشمرده شده

به تحقق رحمت و لطف الهیی   یز احترام متقابل، و در نهایتدینی و ن فرهنگی و معنوی جامعۀ

طیور خیاص،    اش را بیه  در دیرآن، محبیت و دوسیتی    که خداوند هنان ؛شود در جامعه منتهی می

های سخت، با فائق آمدن بر خشیم خیود و بیا گذشیت و      داند که در مودعیت شامل کسانی می

همچنین خداونید یکیی   کنند.  (۰۹۱)آل  مران: کرمِ غیظ  ،اصطالح انی و مدارا با مردم، بههربم

شِتداا ُ عَلَت    أ»دانید:   به یکیدیگر میی   دینی را ترحمۀ در جامع )ص(های پیروان پیامبر از ویژگی

در  آمییز مشیکالت افیراد    سیالمت ر ایت این اصل هم به رفع م(. 1۳)فت :  «الکُفُّارِ رُحَما ُ بَینَیُم

هایی  سختی دلی میان مؤمنان در برابرهم کند و هم با ث ایجاد وحدت و دینی کمک می جامعۀ

   شود. وارد میها  آن دینی بر است که از بیرون جامعۀ

ها بیرای   یکدیگر و تالش انسان باآمیز  شناسیِ اجتما ی، داشتن رفتار مسالمت از منرر روان 

 از زییادی ۀ اختالف نریرات در جامعیه، تیا انیداز     برابردر شان  میزان تحمل و بردباری افزای 

 در ایین خصیوص،   کاهید.  در میان افراد میاری اجتما ی، پرخاشگری و نزاع خشونت، ناسازگ

لشان مثیل غذاسیت   ثَ: یک دسته مَتوان در سه گروه درار داد را می ها انسان فی  کاشانی، ز م به

گیاهی انسیان بیدان نییاز      ل ، مثل دواست که گاهثَای نیست و دیگری مَ که انسان را از آن هاره

کنید ولیی    گاه انسان بیدان نییاز پییدا نمیی     ل  مثل مرض است که هیچثَکند و سومی مَ پیدا می

(. ۰59: ۰۹۱1، کاشیانی  بایید میدارا کیرد )فیی     با هنین افیرادی   ؛شود گاهی بدان مبتال می گاه

بوبییت انسیانی را نیزد خداونید     ، مح)ص(همچنین فی  با نقل حیدیث ارزشیمندی از پییامبر   

گاه دو نفر با هم رفییق و   : هیچفرماید می )ص(پیامبر»: کند یگران مدارا میکند که با د گوشزد می

ترین آن دو نفر نزد خدا، آن نفری است کیه بیا دوسیت      صحبت نشدند مگر اینکه محبوب هم

 فیی  در   (.۰53: )همیان  «مدارا و رفق بیشتری داشته باشید و بیشیتر مرا یات حیال او نمایید     

 شیناختی و  قالنیی بیرای افیراد معرفیی       روان مثبیت  ابیزار را ، میدارا  دیوان اشعارش ۹5۱غزل 

 کند: می

 کند دارم ز کتمان صد پناه  قل این تقاضا می

         

 کینم  کنم تا در دلی جا می صد گون مدارا می 

   (۳۰۱ :۰۹9۰همو، )                                             

خیوبی   زریین اخالدیی بیه   ۀ در دا داه این رفتار اخالدی با تکمل در معنای ددیق مدارا، جایگ
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یکیی از معیانی    ؛. مدارا در زبان  ربی، مصدر ثالثی مزید از باب مفا له استشود مشخص می

 ز آن بیا بیا یکیدیگر اسیت کیه ا     هو طرف در مواجهودوع یا انجام رفتاری توسط دباب مفا له، 

و اسیت  دو طیرف بیا یکیدیگر    گوی و معنای گفت ند مذاکره که بهمان  نوان مشارکت یاد شده؛

)ز یبالوی،   معنای شریک بودن و همراهی دو طرف در انجام کار خاصی اسیت  مشارکت که به

از کنید کیه در جامعیه     رو مدارا نیز در ذات خود، به انجام رفتاری داللت میی  . ازاین(۰5۹ تا: بی

دیگیر، توصییه بیه میدارا      به بییان  گیرد؛ می یکدیگر صورت یا دو گروه در حقسوی دو طرف 

ال یکدیگر، بیدین صیورت کیه در    های جامعه در دب افراد و گروهۀ ای است به هم کردن، توصیه

ن کیه در آ ی مشترک، هیر دو طیرف ییا هیر دو گروهی      برانگیز سخت و هال  اوضاع و احوال

با درار دادن این بیان یکدیگر با تساهل و مدارا رفتار کنند.  بااند، الزم است  درار گرفتهمودعیت 

که آنچیه در سینت اسیالمی و نییز در      شود این نتیجه حاصل می، زرین اخالدیۀ در دالب دا د

زریین  ۀ ، از مصادیق دا دبا یکدیگر مورد تککید درار گرفته بارات فی  کاشانی بر مدارا کردن 

تیوان گفیت    تیر بییان شید. بیر ایین اسیاس، میی        ی پی بنیدی کلیی آن    اخالق است که صورت

زرین هنیین اسیت: اگیر تسیاهل و میدارا      ۀ طبق ساختار دا دبندی اصل اخالدی مدارا  صورت

اهل و مدارا رفتیار کین،   دیگران با تس باپسندی، پ  تو هم  خودت را می در حقکردن دیگران 

پسندی، تو نییز   خودت از سوی دیگران را نمی در حقدلیل و  دم تساهل  گیریِ بیو اگر سخت

 دلیل و  دم تساهل روا مدار.  گیریِ بیدیگران سخت در حق

زریین اخیالق   ۀ ارهوب دا ید هی اگر اصل اخالدی مدارا در جامعه، بر اساس تبیین آن در ه

تیر   رود. پیی   های اجتما ی و خانوادگی از میان می مورد توجه وادع شود، بسیاری از نامالیمت

از کارکردهیا و  ... و کیاه  مییزان خشیونت و پرخاشیگری و     اصل مدارا اشاره ه کارکردهایب

زریین، کاسیتن   ۀ بر اساس دا د معرفی شد. یکی دیگر از کارکردهای مدارا آنثمرات اجتما ی 

 وضیعیت در  سوءان و بدبینی افراد به یکدیگر است. این امر بدین دلیل است کیه اگیر انسیان   

زاع منجر شود، با طرف مقابل  با مدارا و تساهل برخورد کنید، در  ه نخاصی که ممکن است ب

نو ی، به او حُسن نیت خود را در  مل، برای رفع نزاع و بردیراری آرامی  در روابیط     وادع، به

شود که برای  این انگیزه در فرد یا گروه مقابل نیز ایجاد می ،در نتیجه است؛  نشان داده اجتما ی

بینیی   آرام ، از سوءان و بدبینی دست برداشته و به حُسن ان و خیوش  رفع نزاع و بردراری

من حُسین این    در حقخواهم دیگران  زرین، اگر میۀ د. بر این اساس، بر طبق دا دروی بیاور

 کینم.  با مدارا و تساهل رفتارها  آن حسن ان داشته باشم و باها  آن به ، باید من نیزداشته باشند
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، به اهمییت ایین روش بیرای بردیراری     نیز حکمای مکتب اخالدیِ کاشاندر آثار اخالدی دیگر 

، ةمعرا  السیعاد و هم در جامع السعادت نمونه، هم در    اجتما ی اشاره شده است؛ برایآرام
ده از یرسی  ی بیارت از آن اسیت کیه نیاگوار    )شیفقت(   میدارا »کنند که  فاضلین نرادی ابراز می

ر اسیت نیه   یی صرف رفتار مالئم بیا غ  ،فق، اما رِیاوریخود ن یو به رو یگران را متحمل شوید

 ا و آخیرت بیه مراتیبِ   یرا در دن یاست که آدم ین صفت از جمله صفاتیاو. ا یتحمل بدرفتار

در اثیر   ،دندیرس یمی ر ۀا به مرتبیکه در دن یرساند و اغلب کسان یم یبلند و درجات ارجمند

 یکارهااز راه یکیقت یصه در حقین خصیق احقله بوده است. تیلت جلین فضی مل کردن به ا

 :۰۹93؛ نرادیی،  ۹۱۱، ۰  :۰۹3۰نرادیى،  ) «اسیت  یو بیدرفتار  یخلقی  کی   یماریدرمان ب ی مل

ارا و رفق، تمایز بردرار شده و در ایین  ، در این  بارت، میان مدشود که مالحره می (. هنان۰۳9

زرین نزدیک اسیت. رِفیق بیدین    ۀ دا د کلیبندیِ  صورتای بیان شده که به  گونه تمایز، رِفق به

نییز حتیی اگیر    ها  آن معنی است که با دیگران، رفتاری توأم با آرام  و مهربانی داشته باشیم تا

زریین،   ۀبی به ما نرسانند. به بییان دا ید  کم آسی متقابلی با ما نداشته باشند، دستۀ رفتار مهربانان

هیا   آن نییز بیا   آرام  و مهربانی داشیته باشیند، تیو   خواهی دیگران با تو رفتاری توأم با  اگر می

به تعبیر فاضلین نرادی، با رفق با دیگران رفتار کن. از این منرر، رفق را نییز   مهربانانه رفتار کن؛

البته تردیدی در ایین امیر نیسیت کیه افیراد در       ؛زرین به شمار آوردۀ توان از مصادیق دا د می

ند و لیذا ممکین اسیت ایین     م و ایمان و اخالق برخوردار للحا   ه، از سطوح متفاوتی بهجامع

مدارا و تساهل با مردم تعیین براى  ومرزهاییحد دینی، های در آموزهآیا پرس  مطرح شود که 

مدارا کردن در هه مواردی به صیالح  ، مرزهایی تعیین شدهو اگر هنین حدو؟ شده است یا خیر

تیوان ارائیه    ص، پاسخ روشنی نمیدر این خصو ؟جامعه است و در هه مواردی پسندیده نیست

ان یافت که برای پی بیردن بیه   تو های درآنی و حدیثی، اشاراتی می در آموزه با وجود این، ،دکر

  3توانند مفید باشند. مرزهای مدارا میحدو

 گیری نتیجه .۶

کنید   بییان میی  ای را  بندی کلیِ اخالدی زرین، صورتۀ یابیم که دا د بر اساس آنچه بیان شد، درمی

طیور خیاص، در    توان برشمرد. این مصادیق را بیه  یهای مختلفی برای آن م که مصادیق و کاربست

کیه در دیرآن و    هنیان  ؛توان یافیت  وفور می های اخالدی و تربیتیِ ادیان و مذاهب مختلف به آموزه

ۀ مصیادیق دا ید   ،را برشمردیم. در این جسیتار  هایی از این دا ده نمونههای اخالدی اسالم،  آموزه

هیای   . در توصییه شداجتما ی، در برخی آثار فی  کاشانی بررسی  الهیات اخالقۀ در حوززرین 
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 ،نیامیده  بیه مییان   زرین اخالقۀ صراحت، سخنی از دا د تربیتی و اخالدی فی  کاشانی، اگرهه به

از  تبیین کیرد.  کلی این دا دهبندی  توان بر اساس صورت خوبی می یشان را بههای ا برخی از آموزه

دیم کیه  ای تبیین کیر  گونه ، شفقت، مهرورزی و احترام متقابل را بهمواردی هون مدارااین رهگذر، 

ۀ هیای اخالدیی همی    را در نوشته کلی بندی این صورت مصادیق بندی درار بگیرند. در این صورت

هیای ایشیان در    آمیوزه توان بسییاری از   ؛ در وادع میدتوان مالحره کر خالق در اسالم می لمای ا

د و از ایین رهگیذر، از ییک سیو،     زرین تبیین کیر ۀ اجتما ی را در دالب دا د الهیات تربیتیۀ حوز

های اخالدی اسالمی را نشان داد و از سوی دیگر، تقریب اخالدی میان مکاتب  افقی میان آموزه هم

اساز یکی از مباحث مهیم در  خوبی تبیین نمود. اس اخالدی اسالم و مکاتب اخالدی دیگر ادیان را به

وییژه   هب ،های اخالدی توان تبیین آموزه را می ویژه الهیات اخالدی در اسالم هالهیات اخالدیِ دینی، ب

جهیانی  ۀ زرین و نیز در مواردی بر اساس ضابطۀ بندی دا د در بخ  اجتما ی، بر اساس صورت

   اخالق دانست.

 

 ها نوشت پی
 Is There A Global) آییا اخیالق جهیانی وجیود دارد؟    برای نمونه، جان هیک در نوشیتاری بیا  نیوان     .۰

Ethics?) وییژه اسیالم، ابیراز     های مذهبی و ادییان مختلیف، بیه    با اشاره به مصادیقی از دا دۀ زرین در آیین

هاسیت. بیرای    افقیی آن  ترین دا دۀ اخالدی و وجه مشترک همۀ ادیان و ماییۀ هیم   کند که این دا ده کلی می

 . ۰۹3۱مطالعۀ تحلیل انتقادیِ این مقاله، نک: جان هیک، 

 (. ۹15، 1  ق:۰۱۱5 کلینی،) «إِنَّ مِنْ شَرِّ  ِبَادِ اهللِ مَنْ تُکْرَهُ مَجَالَسَتُهُ لِفُحْشِه»امام رضا)ع(:  .1

کن، با آن مالیمت نمیا و بیه زور   برای  بادت کردن، نف  خود را مهار ال اکراه فی الدین/ امام  لی)ع(:  .۹

 (. 5۱3، ۹۹  :۰۹3۱مجلسی، ) ]به  بادت[ وادارش مکن و در زمان فراغت و نشاط  به  بادت گیر

 .(۰11، 1  :تا بیورّام، ت )اش نزد خدا از ا تکاف در مسجد من بهتر اس نشستن مرد در کنار خانواده .۱

 ؛ نصیحت کردن در حضور مردم، کوبیدن شخصیت است«ءِ تَقرِیعٌبَینَ المَلَا النُص ُ» :امام  لی)ع( فرمودند .5

 (. ۹۱۰، 1۱  :ق۰۱۱۱الحدید،  )ابن ابی

 .۰۰ :حجرات .۱

  .۰۹۱ی۰۹۹: آل  مران. 9

بیشیتر در ایین خصیوص،     لی جستار حاضر است، برای مطالعیۀ از آنجا که این بحث، خار  از هدف اص .3

 .۰۹3۱نک: داودی، 
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