
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيحكمت معاصر، 
  85 -  65صص  ،1393 بهار، اول، شمارة پنجمسال 

  يمحاسب حارث ياخالق نظام

  *يقاسم اعظم

  چكيده
 .نخست است ةدور ياسالم عرفان ةحوزعارف در  نيتر شده شناخته يمحاسب حارث

 اثر نيتر مهم. متفكر اخالق دانست كيرا  يو توان يم نيقي به يبه آثار محاسب توجه با
 نيا به ديشا ؛است شده شناخته غرب در هم و شرق در هم كه است هيالرعا يمحاسب
 ياسالم تفكر حوزة در يمعنو اتيح يبرا دستورالعمل نيبهتر كتاب نيا كه علت
  .ميپرداز يم يو ياخالق نظام انيب به يمحاسب آثار و آرا به استناد با مقاله نيا در. است
  .ياخالق يةنظر ي،اخالق نظام ي،محاسب حارث ،اخالق :ها دواژهيكل

  
  مقدمه. 1

، )يهجر 243- 165(و سوم  دوم ةسد ةبرجستو متكلم  ،محدث ه،يفق عارف، يمحاسب حارث
مسـلمان  عارفان  نيتر شده شناختهاز  يكي يمحاسب .نسل نخست عارفان متشرع است ةندينما
شناسان و عالمان علم اخـالق   آيد كه آثارش در غرب و نزد خاورشناسان و روان مي شمار به
 و اخبـار  و مانـده  يجـا  بر يمحاسب از كه يرسائل و كتب. از شرق شناخته شده است شيب

 يبـرا  آن يندگيگشـا  راه و بـودن  فرد منحصربه از است دهيرس ما به ها آن از كه ييها ليتحل
 آن ديبا نيقي به ميريبگ درنظر مكتوبات نيا يبرا يكانون ميبخواه اگر. دارند تيحكا گرانيد
 يرگذارنـدگ يثأت قدرت از ،يبخش معرفت ةجنب از گذشته يمحاسب آثار. ميبدان انسان نفس را

 انـد  نداده دست از را خود يها يژگيو نيا زين بعد يها زمان طول در يحت و بوده برخوردار
  .)275 /2: 1383 ،يسبك ؛26 /1: 1390 ،ياالسنو ؛272: 1346 عطار،(

                                                                                                 

 و مطالعات فرهنگي پژوهشگاه علوم انساني ،پژوهشكدة حكمت معاصر ،استاديار گروه فلسفه و كالم *
ghasemi@yahoo.com_azam  

  2/3/1393: پذيرش تاريخ ،25/1/1393 :دريافت تاريخ
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 فارس اي عرب از اعم مسلمان عارفان نيتر بزرگ ماتيتعل تياسم مارگارت ةگفت به
  )ص( اكرم پيامبر از يسخن به يمحاسب .)Smith, 1974: vii( است يمحاسب آثار بر يمبتن

. است خلق حسن شود مي گذاشته ميزان در كه چيزي ترين سنگين كه كند يم استناد
 بخشد تحقق خود در را خلق حسن كه بود اين محاسبي هدف ديگو يم محمود ميعبدالحل

با  .)8- 7: 1973 محمود،( پرداخت خلق حسن تبيين و نشر به خود كتب در علت نيهم به
 از ي،محاسب شاگرد ديجن. نبود نيچن يمحاسب ،داشتند ليتما عزلت به عرفا از ياريبس كه اين

 در من انس ييگو يم چقدر«: گفت او به با عصبانيت يمحاسب اما داشت واهمه مردم اجتماع
 احساس ها آن شدن كينزد از من شوند كينزد من به خلق از يمين اگر است عزلت
 »كنم ينم وحشت احساس من شوند دور من از ها آن از يمين اگر و كنم ينم يفراموش

  .)45: همان(
 نيتدو در تواند يم دارد كه يفرد منحصربه يها يژگيو سبب به يمحاسب ياخالق يآرا
 يفلسف يها كتاب هرچند كه است باور نيا بر يپازوك. باشد راهگشا ياسالم اخالق
 مطرح را ينيد اخالق كه هستند عرفا نيا ،هستند ثرأمت ينيد تفكر از ياسالم اخالق
 با اين حال. شود يم ديكأت صالح عمل بر گريد يجا هر از شيب يعرفان تفكر در. اند كرده
 به لذا ؛كنند يم بحث مانيا از ياخالق بحث از شيپ عرفا. ستين جدا نظر از صالح عمل
 ميكن رجوع عرفان به ديبا اسالم عالم در نيد با اخالق اتصال ةنقط افتني يبرا يو زعم

  .)11- 3: 1387 ،يپازوك(
 ياخالق يآرا خصوص در كه ييها دگاهيد طرح به اختصار به نخست مقاله نيا در
 هيالرعا او مهم اثر خصوصاً يو آثار به استناد با سپس پردازيم، مي شده انيب يمحاسب
ها و طبقات و  تر تذكره جا كه بيش از آن. را بيان خواهيم كرد يو ياخالق نظام اهللا  لحقوق

به عنوان اثر  الرعايهاند از  مسلمان بودهتواريخ، كه مربوط به بزرگان حكما و علماي 
و همچنين به دليل محتواي غني و مفصل خود اين كتاب در مقايسه با  1اند محاسبي نام برده

 از سرشار هيالرعا .است وي اثرترين  و مفصل نيتر معروفساير آثار محاسبي، اين كتاب 
 پاسخ و پرسش قالب در كه آن بحث مورد موضوعات و بوده ليتحل و اتيروا و اتيآ

 ات،ينفسان و نفس شناخت ا،ير خداوند، حقوق تيرعا: از اند عبارت اند شده مطرح
 انيب يمختلف نظرات كتاب مورد در. خداوند يبندگ آداب و ،حسد غرور، كبر، ،يخوپسند

 ؛)132: 1985ي، ريهجو( است دانسته تصوف اصول اندر را آن يريهجو مثالً :است شده
 و اخالق علم و نيد علوم در يمحاسب افكار ةدهند نشان را آن محمود ميعبدالحل
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 مسلمانان كه است دانسته ياثر نيباتريز را كتاب نيا بروكلمان است؛ دانسته يشناس نفس
 يها ليتحل و نفس احوال تسلسل شناخت در را آن ونينيماس اند؛ نوشته يباطن اتيح ةدربار
  ).79 و 76 و 21: 1973 محمود،( است دانسته يتجرب النفس علم ةويش در و ينفس

  
  نظرية اخالقي نجات. 2

 الحـارث  نيالسائر استاذ نام به است نگاشته يمحاسب خصوص در يكتاب محمود ميعبدالحل
 گنـاه  و شـر  از نفس كه است نيا اخالق در يمحاسب هدف ي،وبه نظر . يالمحاسب اسد بن

 نيـ د بـه  اخـالق  در يمحاسـب  ياتكا. ابدي نجات ها آن از و ،ابدي عالج ،)هيوقا( شود حفظ
 نيا او ليتحل و برسد يرستگار راه به كه نيا و است خداوند تيرضا نيمأت هدفش و است
 ميعبـدالحل  كـه  يمنبعـ  نيتـر  مهم. شود نائل يعيرف ةمرتب به تواند يم يانسان نفس كه است

 بـدان . اسـت  هيـ الرعا كنـد  يم استناد بدان يمحاسب ياخالق يةنظر انيب خصوص در محمود
  .)161: 1973 همان،( است يمحاسب يينها يآرا يمحتو كتاب نيا كه جهت

 از يمحاسـب  ازجملـه  و هيصوف ديگو يم يمحاسب روش خصوص در محمود ميعبدالحل
مـردم   هاي دل. است مانيا به قلوب جذب منهج نيا. كنند يم تيتبع دعوت در يقرآن منهج
 يفلسـف  هـاي  استدالل مبتني بر مانيا و شد يم آرام خدا از ترس و اتقو با زين اسالم آغاز در

 بـه  امتثـال  كه است يمزدوج منهج كند يم تيتبع آن از فيلأت در يمحاسب كه يمنهج. نبود
 و كند يم ريتصو را عقاب هم التوهم كتاب لفؤم. اوست منهج بيترغ و بيتره. دارد قرآن
 يها اسلوب بلكه كند ينم اكتفا بيترغ و بيتره به خود منهج در او البته. را جنت مينع هم

 هـر  از قلـوب  ريتطه در يسع و يانسان نفس هيوقا و شفا ازجمله برد يم كار به را گوناگوني
  .)44 و 33: همان( ستين يراض آن به خداوند كه يشر و لتيرذ و نفاق نوع

 تيتبع يامور چه از بايد انسان كند انيب كه است نيا يمحاسب يها كتاب ينگوهر هدف
 بلكـه  كند ينم انيب را مطالب نيا ساكن به ابتدا يمحاسب. اورديب جا به را خداوند ةاراد تا كند

 كتـاب  آغـاز  در علـت  نيهم به شود باز قلبش تا شود حتينص انسان ديبا ابتدا است معتقد
. شـود  يم موضوع متعرض سپس و كند يم انيب استماع حسن خصوص در يحينصا هيالرعا
 خداوند ينواه و اوامر با مطابق تواند يم انسان كه كند يم انيب را يمنهج يمحاسب هيالرعا در

 انسان به مرور زمـان،  است ممكنكه  داند يم يمحاسب. باشد اخالص با عملش و كند عمل
 را خداونـد  سـمت  بـه  انسـان  عودت و توبه او يبرا لذا ،شود دور از اين مسير قدم به قدم
 .)73- 72: همان( كند يم ميترس
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 باور نيا بر او. پردازد يم يمحاسب نزد اخالق به خود كتاب سوم فصل در محمود
 نفس خصوص در او أير از هينظر نيا و دارد يمستقل ياخالق يةنظر يمحاسب كه است

 هم با يمحاسب نزد كه هستند يميمفاه نيد و نفس معرفت و اخالق. است مستقل
 و اخالق يمحاسب نزد كه مييگو يم ميبده خرج به دقت ميبخواه اگر. هستند متداخل
 محمود. است نيد به خدمت دو نيا هدف و رنديگ يم تئنش نيد از نفس معرفت

 اخالق هدف درواقع. نامد يم) يرستگار( نجات ياخالق يةنظر را يمحاسب ياخالق يةنظر
 به آخرت در بتواند كه نيا تا باشد خاضع ينيد ميتعال برابر در كه است نيا يمحاسب يبرا
  .)162- 161: همان( برسد فوز

  
  تحليل نظرية اخالقي نجات. 3

 معنـوي  و روحـي  حيـات  به) 30- 27: ق 1420 محاسبي،( المواعظ و 2الوصايا در محاسبي
  .دانست طرح را قابل نجات اخالقي نظرية توان مي آن مرور با كه كرده است اي اشاره خود

تعبير  امت اختالف به آن از وي كه داشت رواج متكثري آراي محاسبي حيات دوران در
 را »فهم« عبارت وي. بيابد را رستگاري طريق تكثر، اين با وجود كه بود آن بر محاسبي. كرد
 از) طاقـت  قدر به( محدود اعطا شوندگي را آن اساسي ويژگي و گيرد مي كار به خود آثار در

 تزكيـه  حتـي  يـا  مطالعـه  طريـق  از را فهـم  كه گويد نمي گاه هيچ او. داند مي خداوند جانب
  .داند مي خداوند جانب اعطاشده از را موهبتي فهم بلكه است، آورده دست به

 خـود  نفـس  بـه  رجـوع  ي،محاسب يبرا گوناگون يها فرقه نيب اختالف با ييآشنا ةجينت
 نفس و جسته خود درون از را) آن فهم نه( اختالف از گذر راه يابتدا او معنا، نيا به. است
 يبرا رايز ؛است يخاص يمعنا به ملأت امر نيا گفت توان يم. است داده قرار مالك را خود
. سـت ين نفس دادن قرار مالك به يازين بالذات) آن ينظر ريغ شكل در يحت( اختالف فهم
 نبـوده  نادرسـت  از درست صيتشخ به محدودصرفاً  يمحاسب يبرا موضوع رسد يم نظر به

 و آموختـه  چـه  آن هـر  ليدل نيهم به. است هنيز توجه كرد ريمس انتخاب به وي بلكه است،
 يعني است؛ متيعز ينوع كار نيا ةجينت. رديگ يم كار به مورد نيا در را است شده نائل بدان
 ميباش وفادار يو انيب به اگر. اند افتهي را راه آنان يمحاسب زعم به كه يجماعت طرف به رفتن
 كتـاب  يمبنـا  بر ينظر مباحث بر عالوه كه رفته يجماعت يسو به او مييبگو ميتوان يم فقط
 آن متيعز نيا ةجينت. اند داشته توجهنيز  به امور مربوط به نفس انسان اجماع و ،سنت خدا،
 ميتـوان  يمـ  ليـ دل نيهمـ  بـه . است نفس ترك بلكه فهم نه د،يگو يم يمحاسب خود كه گونه
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 و ريس نيا نينخست جينتا از. است هكرد آغاز را خود سلوك و ريس جا نيا از يو كه مييبگو
 ديـ گو يمـ  بلكـه  شـناختم  را خود نفس ديگو ينم جا نيا در يمحاسب. است شناخت سلوك

 راه شـناخت . نـرود  سـو  كـدام  بـه  كـه  اسـت  دانسته او پس. شناختم را گمراه) فرق( ةفرق
  .است جينتا از گريد يكي زين يرستگار
 آن بـر  اسـتناد  با اما هستند يكل زين كرده انيب مورد نيا در يمحاسب كه ياوصاف كه نيا با

 انجـام  و حرام ارتكاب در يخوددار حداكثر ضه،يفر تقوا، در را يرستگار او گفت توان يم
 او. اسـت  شـناخته  امبريـ پ راه مـودن يپ و مخلصـانه  يخداپرست حدود، همة تيرعا و حالل

  .شود ينم منحرف عتيشر ةجاد هرگز از خود معاصران از يا پاره برخالف
 ديشا است؟ دانسته ينم را نيا آغاز از يمحاسب مگر كه ديآ يم شيپ سؤال نيا جا نيا در
 فهـم  بـر  داللـت  معنا نيا ظاهراً. برد يم كار به يخاص يمعنا به را شناخت او كه گفت بتوان
 كـرده  دايـ پ نيقـ ي يمحاسب مييبگو ميتوان يم معنا نيا به. شود يم مربوط نيقي به بلكه ندارد
 نيهمـ  بـه . برود شيپ عتيشر ةمحدود در ديبا دارد را يرستگار به لين قصد اگر كه است
ـ يد از يسراغ گاه چيه ،بعد به جا نيا از او مينيب يم كه است علت  يژگـ يو نيـ ا از كـه  يگران

 بـه  تيـ نها در او كـه  ميكنـ  يمـ  افتيدر نيچن يمحاسب كالم از. رديگ ينم ستندين برخوردار
 يخواص دانشمندان نيا ظاهراً. هستند ايدن از گذشت و ،ورع تقوا، اهل كه گرود يم يگروه

  .هستند فوق ةعد از
 يرسـتگار  و نجات گفت توان يم شد انيب المواعظ و ايالوصا كتاب از چه آن اساس بر

 نيـ ا از توانـد  ينم يو ياخالق يآرا لذا و است بوده نياديبن اريبس اخالق در يمحاسب يبرا
  .ر باشديثأت يب موضوع

  
  محور نظرية اخالقي سالمت. 4

 همچون زين يمحاسب كه باوراست نيا بر، يراز اخالق يةنظر كتاب در يقراملك فرامرز احد
 بـودن  محـور  سالمت يبرا يو كه يليدال يةپا بر. دارد اخالق به محور سالمت ينگاه يراز

 يقراملكـ  .دانسـت  محـور  سـالمت  هم را يمحاسب اخالق توان مي كند يم ذكر يراز اخالق
  ):174- 147 :1391 ،يقراملك( درشما يبرم نيچن را هينظر نيا يها يژگيو

 علم همانند را اخالق علم به انسان مستمر ازين يطرف از يتلق نيا ؛اخالق يانگار طب .1
 و يمنطقـ  ليتحل يا مجموعه نه و است مانيپ و پند يمشت نه اخالق. دهد يم نشان يپزشك
  . است درمان و بهبود ،يريشگيپ ةبرنام بلكه يانتزاع
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 از جـو و جسـت : دارد معنـا  دو عقـل  بـر  ياخالقـ  يـة نظر يابتنـا  ؛محور عقل اخالقِ .2
  . ياخالق رفتار يبرا عقل بودن مالك ي و همچنيناخالق يها آموزه و رفتارها بودن هموج

 يها نييتب به نفس يها يماريب شيدايپ يها نهيزم از بحث در ييفردگرا در يي؛فردگرا .3
 ياجتماع مناسبات و ي،اجتماع يزندگ نوع جامعه، ريتأث و شود يم توجه حصر يشناخت   روان
  .ديآ ينم انيم به ياخالق ليرذا شيدايپ در

 كـه  انـد  يكسـان  محور سالمت ياخالق يها آموزه مخاطب يي؛گرگرايد اي ييخودگرا. 4
  . كنند حفظ را شيخو فسن سالمت خواهند يم

   .است محور سالمت ياخالق ةينظر يها يژگيو از زين ييگرا جهينت يي؛گرا جهينت. 5
 درمان و نييتب به اهللا لحقوق هيالرعا خود مهم ياخالق كتاب در يمحاسب ،نيا به توجه با

 يو توجـه  مـورد  محور سالمت ياخالق ةينظر گفت توان يمو  پردازد يم نفس يها يماريب
  .پردازيم مي يمحاسب اخالق يمحور سالمت حال به بررسي. است
  

  محوري در اخالق محاسبي نكاتي در خصوص سالمت. 5
 »درمـان  راه« عنوان تحت چه آن تر بيش كه معنا اين به. است خوددرماني به قائل محاسبي ـ
 و بيمـاري  شناسـايي  در فـرد  خود كه است چيزي مبتني بر است قابل استنباط او مطالب از

 كـه  راهي بر معموالً او اتكاي اما دهد، مي نشان را راه محاسبي. دارد اساسي نقش آن درمان
 گويـد  مي بلكه رسد، مي نتيجه آن به شود انجام كار اين اگر گويد نمي يعني. نيست گويد مي
 او هـاي  راه در كـه  ايـن  گذشـته از . بگيـرد  اي نتيجه چنان تا دهد انجام كاري چنين بايد فرد

 آورده بـه ميـان  ) كنـد  كمـك  فـرد  بـه  بتواند كه كسي يا(طبيب  به عنوان كسي پاي معموالً
  .بشود حالش شامل بايد خدا لطف كه است فرد خود هست هرچه. شود نمي
 نظـر  بـه . اسـت  شـده  داده توضـيح  نيز ها آن روندگي پيش گاه ها، بيماري توصيف در ـ

 موجـب  حتمـاً ) قلبـي  نفسـاني، (درونـي   بيمـاري  يـا  آفت يك كه نيست گونه اين محاسبي
 موجـب  هـا  آن بـه  مبتالشـدن  كـه  دارنـد  وجود موارد برخي اما. بشود ديگري هاي بيماري
 جا اين در زيرا شود؛ گرفته درنظر سرايت عنوان به نبايد امر اين. شود مي ديگر) هاي(  بيماري
 ،)دهـد  روي مي باطن در چيز همه(شود  نمي منتقل ديگر جايي در چيزي به جايي از چيزي
. ديگـر ) هـاي ( بيماري) تقويت يا( ظهور براي شود مي منشأيي جا همان در بيماري يك بلكه

 ايـن  و. دانـد  مـي  افـراد  موقعيت و جايگاه متأثر از را بيماري تربودن او سخت كه اين جالب
 .است بيماري براي بندي مرتبه نوعي از حاكي
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 برداشـت  آن از بيمـاري  جـز  چيـزي  نگـرد  مـي ) نامهـذب (نفس  به هرگاه محاسبي ـ
 حقيقي منشأ يك فقط گويي كه است قدري به دهد مي موضوع اين به كه اهميتي. كند نمي
 قرار توجه اين ساية در ناخواه خواه ديگر مسائل تمام و شناسد مي) ها(بيماري ظهور براي
متفـاوت   هـاي  بيماري كه دانيم مي و كند مي استفاده بيماري لفظ از بارها او خود. گيرند مي
 منشأ ها فقط يك از نظر وي، براي آن حالي كه در. دارند) دروني و بيروني(گوناگون  علل

 .گرفت نظر در را بايد) نامهذب نفس(واقعي 
 دينـي  كـامالً  بـرد  مـي  كـار  بـه  هـا  بيماري به اطالق براي محاسبي كه عناويني تمام ـ

  3.هستند
 هسـتند، ) سان يك تر بيش ولي(متفاوت  ها، گاه هاي درمان بيماري روش گاه كه اين با ـ

 و هـا  بيمـاري  توضـيح  ميـان  محاسبي كه شود مي ديده تر كم و نيست كار در گويي پراكنده
 .دهد مي انجام را كار اين نيز گاهي اما كند، خلط ها آن درمان
 مبـاني  بـه  را گويـد  مـي  سخن ها آن از محاسبي كه درماني هاي راه تمام بخواهيم اگر ـ

 و دانسـتن  عنصـر  دو بـر  او تكيـة  تـر  بيش بگوييم توانيم مي برگردانيم موجودشان مشترك
 درمـان  فراينـد  تحليـل  در محاسـبي  كـه  باشد معنا اين به شايد موضوع اين. است تهذيب
 .برسد نتيجه به خواهد مي بالفاصله و نيست دقيق چندان

 الرعايـه  كتاب در او قطعاً). كتاب كل(كلي  نه است جزئي محاسبي مباحث مندي نظام
 مباحـث  و فصـول  كه، اين دليل يك. نيست مند نظام كتاب كل و پروراند نمي منظمي طرح

 ترتيـب  نـوعي  از مجـزا  طور به فصل هر منطقي هستند، البته كتاب فاقد ترتيب و ارتباطي
 كند مي بحث مسائلي از هميشه تقريباً او كه معنا اين به. است برخوردار) منظم نه(پراكنده 

) درمـان  راه نتيجـة  در و اثـر  ابـتال،  راه اقسـام،  تعاريف،(آمده  شده ارائه چهارچوب در كه
 كثيـر  قـدر  آن شـود  مـي  يافت كه مواردي باز نباشد، جامع چهارچوب اين هم اگر است و
 رعايـت  را مـوارد  ايـن  كـه  است مقيد معموالً و كرد اضافه جديدي مورد بتوان كه نيست
 .نيست دقيق چندان منطقي نظم و مطالب تأخر و تقدم در اما. كند

 از شـوند،  مـي  گرفتـه  درنظر عام به طور مفهومي لحاظ به محاسبي هاي كه بحث اين با
 ظـاهراً  كـه  طبقـاتي  بـه  باشـند  مـرتبط  جامعه مردم عموم به كه آن از تر بيش مصداقي نظر

 و وضـوح  بـه  كه دليل اين به. شوند مي مربوط است داشته سروكار تر بيش ها آن با محاسبي
 لفظ از مشخص موارد و در ندرت به و برد مي نام... و  فقها، علما، از وي كه بينيم بارها مي

 .كند مي استفاده) عنوان عامي هر يا(انسان 
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در  لـذا . كنـد  مي تكيه شده ديده موارد به تر بيش ها بيماري وقوع مورد در محاسبي ظاهراً
 .مفهومي تحليل تا كرد مالحظه توان مي را تجربي تحليل جنبة تر آثار وي بيش

 گاه حتي و(مبتالشدن  و دارد سروكار خواص با تر بيش محاسبي جامعه طبقات ميان از
 امـا  است، خويش شاگردان به محاسبي روي سخن. داند مي ايشان تبع به را ديگران) درمان
 خود به تنبه باب من را خود سخن روي او كه باشد اين موضوع اين وجه يك است ممكن

را خـود   درمـان،  يا ابتال از اعم شده، گفته موارد او كه گفت توان مي صورت اين در. داند مي
 از چگونـه  صـورت  ايـن  غيـر  در چـه . باشـد  كرده تجربه سلوك و سير مسير در نوعي به

 شد؟ آگاه توان مي عالم يك دروني مكنونات
 استنباط برد، مي كار به بيماري مورد در محاسبي كه روشني و گوناگون تعابير به توجه با

 ايـن  بحـث  جـا  ايـن  در. است ترديد محل شوند درمان بايد كه مواردي تمام دانستن بيماري
 محاسبي رسد مي نظر به بلكه. ...و  دارند داللت متفاوت چيزي به تعابير از يك هر كه نيست
كرد؛  استنباط گوناگون تعابير با را آن مصاديق بتوان تا دهد نمي ارائه بيماري از دقيقي تصور
 نيست نفس آن منشأ كه شيطان وسوسة و شود درمان بايد دارد ريشه نفس در كه حسد مثالً
 بيمـاري،  اگر بـه جـاي   شايد. شوند مي تلقي بيماري نوعي دو هر پس شود، درمان بايد نيز

 . شود روشن كمي معنا اين بگيريم را درنظر گناه عنوان
داند؛  مي) باشد طبيعي يا دروني تواند مي كه ماده،(جسم  را بيماري منشأ گاهي محاسبي

 بـه  توجه با موضوع اين. خيزد برمي جسم از بلكه باشد، جسم بيماري وقوع محل كه اين نه
 نيز شيطان دارد وجود بيماري يا آفت هرگاه كه دانيم مي. شود مي روشن كمي شيطان داستان

 سـقوط  انسان، از اش خميرمايه برتربودن به استناد با او خود. است سهيم آن گيري شكل در
 بعـد . بـود  ذاتـش  حقيقـت  آن علـت  كـه  شـد  برتـري  حس نوعي گرفتار شيطان پس. كرد

فعـال   بـه طـور   كـه  حقيقتـي  امـا . دهـد  مي تشكيل را انسان حقيقت از بخشي نيز جسماني
 ابـتالي  بـراي  شا حـوائج  و خـود  هست كه همين بلكه شود نمي بيماري موجب) آگاهانه(

 . است كافي انسان
 مربـوط  دنيـا  ايـن  بـه  صرفاً آن آثار كه معنا اين به كند؛ مي پيدا ارتباط آخرت با بيماري،

 است اين بيماري هر هاي ويژگي از يكي. ندارد نمود انساني طبيعي ساحت يك در و نيست
 وجود بيماري كه ندارد معنا ديگر فرد رفتن دنيا از با نشود درمان هم اگر و بوده مقطعي كه

 بيماري اگر دارد... و  خلقت و انسان از محاسبي كه تفسيري به بنا حالي كه در. باشد داشته
 بـراي  را تر وخيم وضعيتي كه آورد خواهد بار به را شرايطي ديگري عالمي در نشود درمان
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 آن وقـوع  دامنة بايد بيماري از محاسبي) هاي(توصيف فهم براي بنابراين. دارد پي در انسان
 .گرفت درنظر طبيعي عالم از فراتر را

بـه   اما دارد توجه) قلب و نفس، روان، جسم،(ساحات  به انسان بندي تقسيم به محاسبي
 بـراي  بعـد  دو بـه  او كـه  است اين يقيني امر يگانه. نامفهوم شايد و نامنظم، غير دقيق، طور
 غيـر مـادي   بعـد  با جا اين در مشكل). قرآن نظر از خلقت بر منطبق كامالً(است  قائل انسان
. دارد وضـعيتي  چـه  درمـان  يا ابتال در بعد اين نيست معلوم كه صورت اين به است؛ انسان
 با درواقع. است درمان عامل هم نفس همين است؛ بيماري عامل نفس محاسبي تفسير طبق
 و آثـار  با فقط توان مي شناخت، را انسان غير مادي بعد بتوان كه اين از تر بيش محاسبي بيان
 .شد آشنا آن افعال

 از گـاهي  او درواقع. آورد مي ميان به را فقهي احكام پاي گاه بيماري درمان در محاسبي
 انسـان  از فهمـي  بيمـاري  رويكـرد  بـا  شرع در دانيم نمي كه كند مي استفاده نبايدهايي و بايد

 فقط جنبة و. است خارج محاسبي تحليل حتي و ابداع از موارد اين. نه يا است شده تدوين
 كـه  چيزي(شود  مي لحاظ »بايد« ها آن براي بلكه نيست، »سزد« با ها آن انجام كه دارند امري

 ). است كرده توجه آن به تر كم محاسبي
) خبـر  احتماالً( حديث و قرآن از برگرفته تاريخي وقايع به هايش بحث در گاه محاسبي

 را منقـول  موارد بلكه نيست تجربي صرفاً او روش كه دهد مي نشان نكته اين. كندمي استناد
 سـويي  از و اسـت  نديـده  را ها آن خود كه كند مي توجه مواردي به يعني. كند مي تحليل نيز

  .شود مي مربوط او برداشت به امر اين بلكه است نيامده خبر متن در نيز مبتالشدن معموالً
 

  محور تحليل نظرية اخالقي سالمت. 6
 ديـ گو يمـ  اثـم  ييجـا  در مثالً. كند يم استفاده يمتفاوت الفاظ از نفس گناهان يبرا يمحاسب

 بـه  بـاد  تو بر ديگو يم المواعظ كتاب در يو. بيع گريد يجا در و ،)88: 1412 ،يمحاسب(
: ديگو يم ادامه در و شده گرفته كار به گناه يبرا) يماريب( بيع لفظ درواقع وب،يع معرفت

 از ديشا يمعاص وبيع هم و بشناس را طاعات وبيع هم. جارح به جارحه و باب به باب«
 انيب به هيالرعا در گريد يسو از .)42: 1999 ،يمحاسب( »يابي دست تقوا به يبتوان قيطر نيا
 از. باشـد  اعتنـا  قابـل  توانـد  يم محور سالمت ياخالق يةنظر لذا. پردازد يم نفس يها يماريب

 ،پـردازد  يم ليرذا درمان و يريشگيپ يها راه و نييتب و فيتعر به هيالرعا در يمحاسب يطرف
  .داند يم يكاف نه و الزم شرط را نفس سالمت اما
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 اعتنـايي  جمعـي  اخالق به و پردازد مي فردي اخالق به فقط محور سالمت اخالقي نظام
 ديگـر  سـوي  از. اسـت  نظـر  مد نيز ديگران حقوق رعايت محاسبي نزد كه آن حال و ندارد
 اخـالق  دارد؛ مزايـايي  اجتمـاعي  اخـالق  در مقايسه با محاسبي فردي اخالق گفت توان مي

 ها انسان درون با اخالق محاسبي نزد كه آن حال شد دين جانشين نوعي به غرب در جمعي
 »فـردي « اخالق سـنتي . باشد اخالقي درون، از بايد شخص و دارد سروكار ها آن تهذيب و

 مبتنـي  اجتماعي اخالق همچون محاسبي اخالق در. باشد اخالقي بايد خود فرد هر و است
 حقوق رعايت ذيل ديگر هاي انسان حقوق رعايت اما 4است مطرح انسان حقوق حقوق، بر

 هـا  آن بـا  بايـد  هسـتند  خداوند بندگان ديگر هاي انسان كه علت اين به يعني است؛ خداوند
 در امـا . انسـان  هـو  ما به انسان نه و است مطرح عبداهللا هو ما به انسان و كرد رفتار اخالقي
. هسـتند  احترام شايستة ها انسان نباشد يا باشد خدايي كه اين از نظر صرف سكوالر اخالق

 غلـت  بـه  نكنـد  ظلم ديگر هاي انسان به است ممكن سكوالر فرد يك ظاهر شكل لحاظ به
 فراهم هم را خدا رضايت تا كند نمي ظلم دار دين فرد يك و كند مي اقتضا او انسانيت كه اين
 كنـد  كمك او به ديگر، انسان به ترحم علت به است ممكن سكوالر انسان يك مثالً يا. كند
 هـاي  انسـان  بـه  خداونـد  دستورات اجراي براي و شفقت رحم بر عالوه دار دين انسان ولي
 سـاني  يـك  عمـل  فـرد  دو اين ظاهري لحاظ به هرچند صورت اين در. كند مي كمك ديگر
 براي زيرا رسد، مي سكوالر انسان از فراتر روحي تعالي يك به دار دين انسان دهند، مي انجام

 يـك  در هـا  آن نيكوكـاري  نيكوكارند، دو هر هرچند دو اين و. است مطرح متعالي غايتي او
 شـوق  و جهـنم  از ترس سبب به دار دين انسان يك است البته ممكن. نيست درجه و مرتبه
 خيـري  خداونـد كـار   رضايت براي جلب كه كسي با مقايسه در اين كه بكند كاري بهشت
  .دارد تري نازل مقام دهد مي انجام
  

  تهذيبي اخالق محاسبي، اخالق. 7
 يو كه است جهت بدان امر نيا ايآ اما. كند يم بحث ليرذا دربارة فقط هيالرعا در يمحاسب

 بـا  رايـ ز كرد نظر اعالم تيقاطع با توان ينم. ريخ اي دارد باور اخالق بودن محور سالمت به
 كـه  است نيا تر حيصح ليدل. داد ارائه امر نيا يبرا يگريد ليدال توان يم يو آثار به استناد
  . است يبيتهذ ياخالق يمحاسب اخالق

ـ  اناب من بدء كتاب در يمحاسب  يبـرا  انسـان  ديـ گو يمـ  النفـوس  آداب هيـ ليو اهللا يال
 و خدا معرفت به و دهد انجام را يعمل هر خدا تيرضا يبرا ديبا نخست خدا به بازگشت
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 در يو. اسـت  آن وبيـ ع شناخت با نفس شناخت. ابدي دست خودش نفس به معرفت زين
 شفقت و نفس شناخت و خداوند برابر در كردن شهيپ تقوا به را بنده كه آن از پس كتاب نيا
 دچـار  شـود  هالك اگر و يندار آن جز يگريد نفس چيه تو ديگو مي كند يم هيتوص آن بر

 يبشناس را نفس اعمال آفات كه است گونه نيا به نفس به نظر. شد يخواه يميعظ خسران
  .)60 ،55 ،23: 1412 ،يمحاسب( يبدان را آن ريضم فساد و

 در را) ياخالقـ  رذائـل ( نفـس  وبيـ ع شناخت يمحاسبچرا  كه جاست نيا الؤس حال
 اتيـ جنا شـناخت  با تيلووا نفس شناخت در چرا خودش ريتعب به و دهد يم قرار تيلووا

 ليفضـا  ي،قلب ليرذا درمان با ايآ پردازد؟ يم يقلب ليرذا به فقط هيالرعا در چرا است؟ نفس
 شـود  درمـان  و برطـرف  است برشمرده يمحاسب كه يليرذا اگر ايآ و شود يم ها آن نشينجا
 پاسـخ  اسـت؟  برقرار ليرذا نيب ينسبت چه شود؟ يم برطرف زين ليرذا ريسا و يزبان ليرذا
  .افتيدر يو آثار در توان يم را االتؤس نيا

 يبـرا  فضـائل  انجام از توبه با ئاتيس از نفس ريتطه ديگو يم النفوس آداب در يمحاسب
 عمل تواند ينم نشود خالص گناه لذت و گناه از بنده تا )الف رايز. است ياول و افضل بنده
 ،است شهوات به آلوده است قلب آن محل كه تين كه آن بر عالوه. كند خالص را خود ريخ

 اجتناب يشر هر از شده خواسته انسان از )ب ؛شود خاصل صالح عمل كه است محال پس
 بـه  انسـان  شـود  يمـ  باعث شر ترك )ج ؛دهد انجام را يريخ هر كه نشده خواسته يول كند

 ميكـر  كنـد  توبـه  بخـل  از و شـود  مـي  متواضع كند توبه تكبر از كه يكس برود ريخ سمت
 ضد به كند توبه يشر هر از بيترت نيهم به و. شود مي صادق كند توبه كذب از و شود مي
 واحد قلب در باشد شر به مخلوط كه 5يبرّ عمل چيه در )؛ دشود مي ليما است ريخ كه آن
 ئاتيسـ  صـورت  نيا در دهد انجام صالح عمل و كند توبه يكس كه نيا مگر. ستين يريخ
 عمل و آمن و تاب من اال( است كرده مقدم را توبه خدواند. شود مي حسنات به ليتبد ها آن

  .)54- 53: همان( )حسنات ئاتهميس اهللا بدلي فاولئك صالحا
 نيـ ا ريتطه ايمعن. داند مي عمل بر مقدم را ريتطه كتاب نيا از يگريد بخش در يمحاسب

 شـود  ساقط بنا است ممكن. شود مي بنا آن بر ريخ كه ياساس به يشو منتقل شر از كه است
 يكسـ  و. بماند يباق بنا اما شود ساقط هيپا و اساس كه ستين ممكن اما. بماند يباق اساس اما
 پس برسد، ريخ منفعت به بنده كه شود مي نيا از مانع شر نكند ريتطه را خود عمل از قبل كه

 سـمت  بـه  ريـ تطه از بعد نفس و كند ريخ طلب ديبا سپس و است عبد يبرا ياول شر ترك
 نفـس  بـه  كـه  يكس. رفت عمل سراغ طهارت بدون توان نمي كه نيا سبب به رود مي طاعات
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 نفس هالكت آفات كه كند مي يسع شود، تلف نفسش مبادا كه ترسد مي و دارد تيعنا خود
 او يهوا و نفس انسان ديبا پس. است سلوك از قبل و عمل از قبل معرفت نيا و بشناسد را
 بنـده  ةفـ يوظ يريـ خ هـر  به عمل كه دليل نيا به. كند ترك را شر و بشناسد را او دشمنان و
 ريـ خ عمل تواند مي كند ترك را شر كه يكس و است الزم بنده بر شرور ةهم ترك اما ،ستين
  6.)76: همان( باشد ريخ اهل دهد انجام ريخ عمل كس هر كه ستين طور نيا و دهد انجام را

 در امـا  ،شـر  معرفـت  و ريخ معرفت ؛ميكن يم دايپ يا معرفت علمنوع  دو شر معرفت در
 را شـر  عمـل  بتواند يكس هر كه ليدل نيا به. ميكن يم دايپ را ريخ معرفت فقط ريخ معرفت
 يريخ كار است ممكن اما .است ريخ ماند مي يباق چه هر كند يدور آن از و دهد صيتشخ
 بـه . شـود  مي شر زين ريخ كار آن لذا نداند كند مي باطل را ريخ كار آن كه يآفات و دهد انجام
 گمـان  و شـوند  مـي  گمراه است شر با ختهيآم كه ريخ كار با يحت يكسان يگاه علت نيهم
 نفـس  از كـه  ييها انسان پس. است شر كارشان كه يحال در اند داده انجام كوين كار كنند مي
 باطـل  اعمالشـان  اسـت  ممكن انينس و سهو با خود نفس دشمنان از و كنند مي غفلت خود
 ترك را آن ترسد مي آن از و شناسد مي را شر كه اندازه آن به كند مي شر ترك كه يكس. شود
 كنـد  مـي  طلـب  را آن شناسـد  مـي  را آن منفعـت  و ريخ كه يا اندازه به ريخ طالب و كند مي

  .)77: همان(
 دانـد  مـي  تيمعصـ كـردن   تـرك  را تقوا اساس كه آن از پس المواعظ كتاب در يمحاسب

 رايـ ز. بود محفوظ آفات عيجم از ديبا تين در داند مي مهالك از نجات سبب را تين اصالح
 هـر  ديـ گو مـي  ريـ خ خصوص در اما. شود مي هالكت باعث تين در بيع كي يحت وجود
 المعرفه شرح در يو). 44 ،37- 30: 1420 ،يمحاسب( كن احراز يتوان مي كه را ريخ از مقدار

 داشـته  يفاسـد  تيـ ن اگر بنده رايز. دارد مي حذر بر تين فساد از را بنده زين حهيالنص بذل و
 ).40- 39 :همـان ( گـردد  مـي بر تيمعص به اطاعتش باشد خدا عيمط ظاهر به اگر يحت باشد
  ).60: ق 1413 ،يمحاسب( باشد نداشته يآفت چيه كه است آن قلب طهارت شرط

 شناخت او يبرا كه چرا دهد مي حيتوض يخوب هب رفت آن ذكر كه يسطور در يمحاسب
  :برشمرد نيچن را يو ليدال توان مي. دارد قرار تيلووا در رذائل درمان و

 يفـرد  و ميكن دايپ لتيفض ميخواه مي اگر يعني. است مقدم فضائل كسب بر رذائل دفع
 رذائـل  از مان نفس اگر. ميكن دفع خود از را رذائل ةهم ابتدا است الزم ميشو ياخالق اريبس

 نشـود  پـاك  لـت يرذ از دل اگر و خواهد بود لتيفض كه از ما سر زند يعمل هر ،شود پاك
  .شود مي باطل كبر اي ا،ير همچون ينفسان رذائل سبب به زين كوين ظاهر به اعمال يحت
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 عمـل  كـردن  بخشش مثالً. است فضائل كسب يضرور و الزم شرط رذائل بردن نيب از
 نيا از تواند نمي باشد نكرده دور خود از را اير لتيرذ آن از شيپ انسان اگر اما است يريخ
 عمـل  آن كـه  سود و منفعتي در پي دارد بندهبراي  يزمان فقط لتيفض. ببرد يا بهره لتيفض
  .باشد خالص كامالً گريد يريتعب به و. باشد يلتيرذ هر از يعار

 انجـام  را ريـ خ اعمـال  ةهم ستين ظفؤم بنده يعني ،ستين بنده ةفيوظ يريخ عمل هر
 ترك و بوده يضرور واجبات فقط و شود مي ميتقس مستحب و واجب به ريخ اعمال ؛دهد
 ها آن رذائل و شر اعمال تمام از انسان است يضرور كه يحال در. است عقوبت موجب آن

  .شود مي عقوبت موجب آن از مورد كي يحت انجام و كند اجتناب
  

  نظام اخالقي عرفاني. 8
 نجـات  اخالقـي  نظريـة  محمـود  عبـدالحليم  همچـون  توان مي را محاسبي اخالقي ميراث
 امـا  دانسـت  محـور  سـالمت  اخالقـي  رانظريه  را آن قراملكي احد فرامرز چون يا دانست
 هـايي  كاستي با اما هست تبيين دو اين پذيرش براي اي ادله هرچند شد، بيان كه طور همان
 نظـام  و اسـت  اخالقـي  نظـام  واجد محاسبي گفت توان مي اين بر عالوه. است مواجه نيز

 واجـد  محاسـبي : قابل طـرح اسـت   ادعا سه جا اين در. است عرفاني- اسالمي وي اخالقي
 ادامـه  در. است عرفاني او اخالقي نظام است؛ اسالمي او اخالقي نظام است؛ اخالقي نظام

  .پردازيم به توجيه اين سه مدعا مي
  

  محاسبي واجد نظام اخالقي است. 9
  :قلمداد كرد محاسبي اخالقي نظام هاي موارد زير را ويژگيتوان  مي

  دروني؛ انسجام. 1
  ؛)محور عقل اخالق( عقالني تبيين قابليت. 2
 نـزد  اخالقـي  عمـل  در نيـت  بـودن  اصـل ( عمـل  دانستن اخالقي براي معيار داشتن. 3

  ؛)محاسبي
  ؛)نجات و خداوند سوي به قرب(اخالقي  فعل انجام از هدف داشتن. 4
  ؛)نفس محاسبة و نفس تهذيب( روش داشتن. 5
 .)نيست پذيرفته فرد عمل ايمان بدون( ايمان بر اخالق ابتناي. 6
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  محور اخالق عقل. 10
 عقـل  بر يافراط تكية علت به را معتزله يو اما. است عقل يمحاسب يبرا مهم منابع از يكي

 عقـل  از را او مـراد  كـه  نيـ ا يبرا. باشد نيد تابع ديبا عقل كه بود باور نيا بر و كرد مي نقد
  .ميكن رجوع نگاشته عقل تيماه نام به يو كه يكتاب يبررس به است الزم ميبدان

 آنـان  به يارجاع و برد نمي بهره لسوفانيف اصطالحات از عقل يمعنا انيب يبرا يمحاسب
 او. كنـد  مـي  انيب خدا رسول سنت و ،خدا كتاب لغت، نظر از را عقل يمعنا بلكه. دهد نمي
 و داده قـرار  مخلوقـات  يتمام در را آن خداوند كه داند مي يا هزيغر را عقل قتيحق و امعن

 و چشـم  اب نه را آن زين خودشان در و نداشته يآگاه گريد كي وجود در آن زانيم از بندگان
 همـة  بـه  را آن عقـل  خوانـدن  زهيـ غر بـر  عـالوه  يو درواقع. كنند ينم حس احساس با نه

 و شناسـد  يمـ  عقل نيا زانيم با را خود خداوند كند مي انيب يو. داند يم مربوط موجودات
 بنـدگان  بـه  عقـل  نيـ ا زانيم با را خود خدا چون پس. شناسند يم را او عقل نيا با زين آنان
 .باشد يمعتبر منبع ديبا پس شناساند مي

 را انيـ ز و ضرر يويدن امور در كه يكس ديگو مي و كند مي اشاره معاش عقل به يمحاسب
 كه يرفتار دنيد با زين مردم. است نهاده منت او بر عقل دادن با خداوند كه داند يم شناسد يم
 با او يكارها رتيمغا صورت در و است؛ عاقل او كه كنند يم استدالل زند يم سر نفر كي از
...  و ،نادان احمق، را او رفتارش خالف يكارها زانيم به و وانهيد را او پندارند يم عقل چه آن
  . كند يم خطاب عقولشان جهت از را بندگان يزيغر حس نيا قيطر از خداوند. دانند يم

 اتفـاق  آن بـر  علم اهل و دانسته زيجا خدا رسول سنت و كتاب در كه عقل يمعنا دو اما
 شـوند  يمـ  صـادر  انسـان  عقل از دو نيا و دهينام عقل از يا جنبه را دو آن زبان و دارند نظر
 يزهـا يچ از شناخت و رتيبص همانيگر، د و است يزيچ ايمعن يدرست درك و فهم ،يكي

 بزرگداشـت  نيهمچنـ ؛ اسـت  خداونـد  بـه  معرفـت  و آخرت و ايدن در رساننده ضرر و نافع
 نهادن ارج و خداوند منزلت و مقام بزرگداشت جهت در آن از ريس و عقل معرفت و شناخت
  .شود يم دهينام عقل بنده كار نيا يرستگار به دنيرس و عذاب از ييرها يبرا ها نعمت

 بـه  مـان يا و خـدا  خوف يا بنده دل در كه است يزمان يمحاسب نظر از ،عقل ةقو كمال
 در عقـل  كمـال . شـد يانديب ينيد امور در او و باشد خدا نيد به يآگاه و رتيبص و او كالم

 نيـ ا. شـود  آزاد خداونـد  از ريـ غ كـس  هر يبندگ از بنده شود مي سبب خداوند به معرفت
 بـر  كـه  يكسـ  حق در يكين و گرانيد يها لغزش از اغماض و صبر خود همراه به معرفت
  .)28- 2: بق  1413 ،يمحاسب← ( آورد مي داشته روا يدشمن انسان
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  است) اسالمي(اخالقي محاسبي ديني نظام . 11
 و خداوند كالم ظهور به آن به منانؤم كه است ياله انياد از يسنخ جا نيا در نيد از ما مراد
 دهيـ فهم يوحـ  عنـوان  بـه  اسـالم  در يمتعـال  امر كالم ظهور. دارند باور عالم در يمتعال امر
 و ياتيـ اله يمبـان  بـر  اخـالق  يابتنا :باشد ليدل سه به تواند مي اخالق بودن ياسالم. شود مي
 ينـ يد تيـ غا بـودن  دارا سنت؛ و قرآن از اخالق يزيتجو احكام استخراج ؛ياسالم يكالم
 شدن واصل بلكه ،كمال به دنيرس تنها نه ينيد اخالق تيغا. خداوند به تقرب با اخالق يبرا
  .كند يم صدق يمحاسب دربارة مورد سه هر). 90: 1390 ،يمحمد( است حق به

 تعارضـي  آثـار  نيـ ا در اما ،اند نگاشته را يآثار اخالق ةحوز در ياريبس مسلمان عالمان
 رجـوع  روايات و احاديث به اخالق بودن ياسالم حفظ يبرا ييسو از. دارد وجود بنيادين
 ارسـطو . انـد  جسته بهره ارسطويي سنت از ليرذا شناخت براي گريد يسو از و است شده

 است ليدل نيهم به ديشا. بود تجربي هم او اخالق لذا و بود شناس طبيعت و شناس زيست
 اخالق كه است نيا يبرا ،نشده اثر أمنش جامعه در يناصر اخالق اگر«: ديگو مي يپازوك كه

  .)11- 3: 1387 ،يپازوك( »ستين نيد از برخاسته
 برد نمي بهره يوناني ةفلسف از يو كه علت نيا به ندارد وجود يمحاسب نزد تعارض نيا
 كه است آن بودن يديتوح ينيد اخالق در مهم اركان از يكي. است سنت و قرآن او منبع و
 ينـ يد او اخالق پس است ياتياله يمبان يدارا يمحاسب اخالق. است نيچن هم يمحاسب در

  .سكوالر نه است
 و اخـالق  نيب رابطه ديبا است) ياسالم( ينيد يمحاسب ياخالق نظام شود مي ادعا يوقت

 ايآ. است ياسالم او اخالق معنا چه به شود روشن و شود ليتحل و نبيا يو دگاهيد از نيد
 بـر  مقـدم  انتيد اي بود ديانت بر مقدم اخالق ،بود دارم عتيشر و نيمتد يانسان كه ،او نزد

 دنديرسـ  ظهـور  به يلسوفانيف تفكر خيتار در كه دارد تياهم ثيح نيا از نييتب نيا. اخالق
 متفكران نيا اخالق منتقدان ديد از كه آن حال و اند نگاشته ياسالم اخالق اند بوده يمدع كه
 نيالد علوم اءياح كتاب يغزال كه بود علت نيهم به. ندا بوده ارسطو ريثأت تحت و زده يوناني
  .ديرايبپ ييارسطو و يوناني يها هيآرا از را ياسالم اخالق تا نگاشت را

 كـه  ياخالقـ  بـراي  اسـالمي  قيـد  از منظور كه است آن شود آورده ديبا كه دوم مطلب
 قيـدها  ايـن  كـه  اين يا دارد ديني غير وضعيت اخالق آيا چيست؟ است كرده ارائه يمحاسب
 اخـالق  بـراي  مزاحمتـي  ديني يا اسالمي قيد آيا هستند؟ اخالق اين توصيف درصدد صرفاً
 سـم يسكوالر ايـ  اخـالق  از نيـ د اسـتقالل  مبحث هرچند است؟ آن پشتوانة كه اين يا دارد،
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 و معتزله ندر مباحث ميا توان مي اش را هنيشيپ يول، است مدرن مبحثي معنا يك به ياخالق
 يعني اخالقي سكوالريسم. رديگ مي قرار سكوالر اخالق مقابل در ينيد اخالق. افتي اشاعره

 كه نيا از پس غرب در. دارد ستنيز ياخالق به الزام است انسان كه ثيح آن از انسان كه اين
. كـرد  پر اجتماع در را نيد يخال يجا يا گونه به اخالق كردند يشخص ةحوز وارد را نيد
 زنـد  مـي  را اول حـرف  او يبـرا  نيد و است مدار عتيشر كه يمحاسب چون يكس يبرا اما

  .باشد داشته يگاهيجا تواند نمي سميسكوالر
 خـدا،  بـه  مـان يا :دارد وجود يفراوان ياتياله و ينيد يها فرض شيپ يمحاسب اخالق در
 اخـالق  در كه يحال در...  و ،ياخرو پاداش ،جزا نظام به اعتقاد مجرد، نفس به اعتقاد معاد،

 را اخالق اختيار انكار زيرا. شوند مي محسوب فرض شيپ يمند تيغا و ارياخت فقط سكوالر
 اخالقي نبايد چرا كه اين حتي يا بود اخالقي بايد چرا كه نيا به پاسخ عالوه به. كند مي منتفي
 كيـ  مثابـة  به اما باشد دار نيد يفرد است ممكن البته. آورد مي ميان به را غايت بحث ،بود

 در ياعتقاد لحاظ به نه يمحاسب. نديبرگز ياخالق پژوهش در را ياخالق سكوالريسم روش
  7.است كرده عمل نيچن خود روش در نه و داشته باور سميسكوالر به اخالق
 وجـود  يديترد چيه او آثار به توجه با يمحاسب نزد اخالق بودن ياسالم و بودن ينيد در
 از يا گـره  يمحاسـب  اخـالق  ايـ آ كه است مطرح الؤس نيا او تين از نظر صرف اما ،ندارد

 بـه  توجـه  بـا  د؟يـ آ مـي  منانؤم كار به فقط اي ديگشا مي زين را سكوالر يها انسان مشكالت
 اخالق ، لذاانسان هو ما به انسان يبرا نه آورد مي خدا ةبند يبرا را يهنجار اخالق او كه نيا
 در انسـان  سعادتمندشدن يبرا را اخالق تيرعا يمحاسب يطرف از. ستين سكوالر مطلقاً او
 در دهـد  مـي  تيـ اهم تـر  شيب گريد يايدن بهو  است عارف او چون خواهد مي گريد يايدن
 و يكبختـ ين يبـرا  ياخالقـ  يا جامعـه  داشتن و اخالق تيرعا سكوالر اخالق در كه يحال

 از اخـالق  ياعـال  مراتـب  قطعاً ميبدان يمراتب يدارا را اخالق اگر. استيدن نيا در سعادت
 از نظـر  صـرف  تواند مي آن نييپا مراتب در اما شود مي منانؤم بينص فقط يمحاسب دگاهيد
 از يريشگيپ مثالً. بشود زين منؤم ريغ يها انسان شامل ميريبگ نظر در را ياخرو نفع كه نيا

 يزندگ در انسان شود مي سبب رهاند مي دوزخ آتش را انسان كه نيا از نظر صرف حسادت
  .باشد داشته آرامش زين خود يويدن

 مثابـة  به يمحاسب يبرا كه برد يپ توان مي هيالرعا ژهيوه ب يمحاسب ياخالق آثار ةمطالع با
 و اسـت  مهـم  خـدا  از اطاعت و خدا يبندگ و خدا با بنده نسبت اول ةدرج در ،عارف كي

 ايـ  خـود  يزنـدگ  نديخوشـا  يبـرا  نـه  كنـد  يراضـ  را خود يخدا تا ديز مي ياخالق انسان
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 نيا تر نييپا مراتب در هرچند. گريد يها انسان به رساندن ريخ صرفاً اي آخرت در يمند بهره
  .رديگ مي قرار توجه مورد هم امور

  
  اخالق محاسبي عرفاني است. 12
و  ،يبـاطن  يعرفـان  ،يفلسـف  يعقلـ : دانست قسم سه را اسالم ياخالق يها نظام توان مي
. داراسـت  را گـر يد نظام دو يايمزا ةهم يمذهب ينيد اخالق). سنت و كتاب( يمذهب ينيد

ـ  نيالـد  علوم اءياح همچون يآثار  اسـت  يقـ يتلف يكاشـان  ضيفـ  ضـا يالب محجـه  و يغزال
  ).144 ،134: 1383 رودگر،(

 ايـ  ياخالقـ  فيتكـال  و هـا  دستورالعمل. است يهنجار اخالق ي ازقسم يعرفان اخالق
 بهبـود  را يفـرد  يزنـدگ  ايـ ) ياجتمـاع  اخـالق ( شود مي بهتر ياجتماع دآمدنيپد به منجر
 و ديـ ايب ديپد انسان در يروح تحوالت شود مي سبب همچنين و) يفرد اخالق( بخشد مي

 جمـع  قابل هم با اخالق سه نيا البته .)يعرفان اخالق( كند كسب را يروحان حاالت بتواند
  .)22 ،84: 1385 ،يراسخ( هستند

 اسـت  آمـده  قرآن در آن ذكر كه هستند يفضائل ازجمله زهد و ،رجا خوف، صبر، توبه،
ـ  همچـون  ييعرفا اما ،است يخال آن از مسلمان متفكران ياخالق آثار ليو  هـا  آن بـه  يغزال

  .)132: 1389 جاهد، ي ووسفيمال( اند كرده توجه
 منجر كه يمانيا به يدؤم ها آن به اقرار و ينيد يها گزاره دانستن صرف ديگو مي يپازوك

 در نيـ د. باشـد  كافر قلب در اما باشد مسلمان ظاهر به تواند مي فرد. ستين شود مي عمل به
 فقـه  در قصـاص  مـثالً . قـت يحق و قتيطر عتيشر. است احسان و ،مانيا اسالم، مقام سه

 و. اسـت  اخـالق  مقـام  در كه ديخور فرو را خود ظيغ ديگو مي آن از باالتر قرآن اما. است
 در و اسـت  اخـالق  اوج احسـان . كن عفو زين خود قلب در يعني. است احسان آن از باالتر
  .)11- 3: 1387 ،يپازوك( استحاصل  مطلوب كمال عرفان
. هسـت  تفـاوت  يمـان يا اخـالق  ايـ  منانهؤم اخالق و ياسالم اخالق نيب بيترت نيا به
 نيا و است برتر منانهؤم اخالق زين يمحاسب نزد. است ياسالم اخالق از برتر منانهؤم اخالق
  .تقواست از بحث
 آن در كـه  اوسـت  يعرفان يشناس انسان يمحاسب اخالق ياتياله يها فرض شيپ از يكي
 خـدا  بـه  دوبـاره  صـعودي  ةچرخـ  در و كـرده  هبوط كه است، كامل لذا و اهللا فةيخل انسان
 يعنـي . ندارد »موضوعيت« و كند مي پيدا »طريقيت« اخالق نگاه اين در بنابراين. گردد بازمي
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. اسـت  اخالقـي  فطـري  نحـو  بـه  انسـان  چراكـه  نيستيم؛ انسان بودن اخالقي اثبات دنبال به
 خواجـه  همچـون  يمشرب ييارسطو لسوفانيف يشناس انسان با ي،محاسب يعرفان يشناس انسان
 ريس يمحاسب نزد سعادت. است ياساس يتعارض دانند در مي ناطق وانيح را انسان كه رينص
 كـه  ليـ دل نيـ ا به. است يگريد زيچ ييارسطو لسوفانيف نزد و خداست سمت به سلوك و

  .است ياسالم ريغ و يوناني منتقدان زعم به لسوفانيف از دسته نيا اخالق
 فقـط  سـطح  تـرين  پـايين  در دار ديـن  انسان. است محاسبي نزد اخالق غايت نجات

 مانند برتر سطح در اما. تنهاست او صراط، پل در چون دهد نجات را »خود« خواهد مي
  .هست هم ديگر بندگان نجات فكر به پيامبر

 يصـوف  يالمحاسـب  عنـوان  با يمحاسب خصوص در مستقل كتاب كي تياسم مارگارت
 كـه  است هيالرعا يمحاسب اثر نيتر مهم«: ديگو مي كتاب نيا ةمقدم در. است نگاشته يبغداد
 نيبهتـر  كتـاب  نيـ ا كـه  ليـ دل نيـ ا به ديشا. است شده شناخته غرب در هم و شرق در هم

). Smith, 1974: vii( »اسـت  گرفتـه  نظر در اسالم كه است يدرون يزندگ يبرا دستورالعمل
 :از است عبارت بخش نيا عنوان. پردازد مي يمحاسب ياخالق يآرا به كتاب از يفصل در يو
 اتيـ اله عبارت از تياسم درواقع) تقوا( لت،يفض و) موهبت( لطفي، محاسب ياخالق اتياله

 يـة نظر واجد يمحاسب ييگو يو دگاهيد از يعني ي؛اخالق يةنظر نه و كند مي استفاده ياخالق
 لتيفض و لطف شامل يمبان نيا كه است ياتياله يمبان يدارا يو اخالق بلكه ستين ياخالق
  .پردازد مي يو آثار به استناد با يمحاسب اخالق گزارش به فقط بخش نيا در تياسم. شود مي

 زاهـدبودن  بعـد  مرحلـة  در بعـد  و بـودن  عارف يمحاسب يژگيو نيتر مهم تياسم يبرا
 دهـد  يمـ  ارائـه  كـه  ينييتب در لذا. داند يم يعرفان را يمحاسب ياخالق نظام او ييگو. اوست
 لـذا . نگـرد  مـي  هيـ زاو نيا از يمحاسب ياخالق آثار به و برد مي كار به يفراوان يعرفان ميمفاه
 ياخالقـ  اتيـ ح يبـرا  زين يمحاسب نزد است مطرح سلوك و ريس عرفان در كه طور همان

  . برد مي شيپ گونه نيا را خود بحث زين تياسم و است مطرح سلوك و ريس
 و دارد يمسـتقل  كتـاب  توبـه  خصوص در يمحاسب. كند مي آغاز توبه بحث با تياسم ـ
 مـورد  يعرفـان  ميمفـاه  بـا  را خود بحث و داند مي يسلوك هر بر مقدم را توبه زين يو خود

 و رجا، خوف، توكل، اعتماد، نجات، عشق، مان،يا ،)لتيفض( تقوا ،)موهبت( لطف :استفاده
  .)ibid: 178-199( دهد مي ادامه... 

 ،كند روشن ما يبرا را يمحاسب ياخالق آثار از يبخش تواند مي هرچند تياسم ليتحل ـ
 يفراوان يعرفان يمبان واجد يمحاسب ياخالق مباحث شك بدون يعني. ستين يكاف ييتنها به
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 زيـ ن گـر يد يايـ زوا از و فروكاسـت  يمبان نيا به فقط را يمحاسب اخالق توان نمي اما است
  .ستينگر آن به توان مي

 بهـره  يعرفان اتيادب از فقط ي،محاسب ياخالق يها دگاهيد نييتب يبرا ،تياسم درواقع ـ
 او اخـالق  و اسـت  ياخالقـ  ينظـام  واجـد  يمحاسـب  نگارنده باور به كه آن حال و رديگ مي

  .است يعرفان ياسالم
  
 گيري نتيجه. 13

 نيتـدو  در تواند يم دارد كه يفرد به منحصر يها يژگيو سبب به يمحاسب ياخالق يآرا. 1
 ينـ يد تفكـر  از ياسـالم  اخالق يفلسف يها كتاب هرچند رايز باشد راهگشا ياسالم اخالق

 رجوع بدون و خدا رسول سنت و خدا كتاب اساس بر ينيد ياخالق يمحاسب ،هستند ثرأمت
  ؛كند يم يگذار هيپا يوناني ةفلسف به

 امـا  ،اسـت  نياديـ بن اريبس اخالق در يمحاسب يبرا يرستگار و نجات گفت توان يم. 2
 ؛كرد ليتحل مبنا نيا با فقط توان ينم را يمحاسب ياخالق يآرا

 از اهللا لحقـوق  الرعايـه  خـود  مهـم  اخالقـي  كتـاب  در محاسـبي  كـه  ايـن  به توجه با. 3
 او بـه  را محور سالمت اخالقي نظرية توان مي گويد مي سخن آن درمان و نفس هاي بيماري
 سـالمت  زيسـتن  اخالقـي  بـراي  او زيرا نيست، كافي تنهايي به نيز تحليل اين اما. داد نسبت
 داند؛ مي كافي نه و الزم شرط را ها بيماري از نفس شدن عاري و نفس
 فضـائل  كسـب  بـر  مقدم رذائل دفع او براي و است تهذيبي اخالقي محاسبي اخالق. 4
 توانـد  مـي  معاصـر  دوران در جامعـه  و افراد ساختن اخالقي در ويژگي اين به توجه. است
 عنـوان  بـه  مهـم  بسـار  ويژگي اين از توان مي كاربردي اخالق تدوين در و باشد مؤثر بسيار

 گرفت؛ بهره عرفاني اخالق است برگرفته اي شاخصه
 اخالقـي  نظـام  يـك  كـه  اسـت  هـايي  ويژگـي  واجد محاسبي اخالقي آراي مجموعه. 5
 است؛ اسالمي عرفاني محاسبي اخالقي نظام. باشد داشته تواند مي

 انسـان . اسـت  ارسـطويي  شناسي طبيعت بر مبتني مسلمان فيلسوفان از برخي اخالق. 6
 رعايـت  ارسطويي فضيلت. است اهللا خليفة محاسبي انسان اما است، ناطق حيوان ارسطويي

 مبنـاي  بـر  محاسـبي  اخـالق . است الهي قرب به رسيدن محاسبي فضيلت اما اعتالل است،
 است؛ محاسبي اخالق هدف رستگاري و نجات. است اسالمي لذا و است سنت و قرآن
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 است يكسان به مربوط مرتبه نيتر نييپا. است مراتب سلسله يدارا يمحاسب نزد اخالق. 7
  .است منانؤم مختص مرتبه نيباالتر و كنند يم درمان را خود ينفسان و ياخالق رذائل كه

  
 

  نوشت يپ
 باًيتقر كتاب دواز  المحجوب كشف در. 89: 1362ي، انصار ؛56: 1389ي، سلم ← نمونه يبرا. 1

 اهللا لحقوق يةالرعا و 240 يمتوف ه،يخضرور بن الحمد اهللا بحقوق يةالرعا كتاب: است شده ادي نام هم
 دهينام بيرغا كتاب نيا جا آن در). 132: 1985ي، ريهجو( 243 يمتوف يالمحاسب أسد بن للحارث

  ).7429 /5: 1373، دهخدا( باشد هيالرعا همان آن كه است داده را احتمال نيا دهخدا و شده
 يهـا  بخـش  از آن مطالـب  بـه  يدسترسـ  يبـرا  لـذا  نبـود،  نگارنـده  دسـترس  در ايوصا كتاب. 2

 كتـاب  ترجمـة  و حـال  شـرح « عنـوان  بـا  يخالد عبداله يدكترا نامة انيپا از ايوصا شدة ترجمه
 .شد گرفته بهره »هيالرعا

 وجـود  جديـد  معنـاي  بـه  شناسي روان علم هجري سوم قرن در كه ندارد وجود انتظار اين طبيعتاً. 3
 نه؟ يا است داشته ديني قالب فقط انسان از فهم زمان آن در آيا كه جاست اين نكته اما باشد، داشته

 دهد يم ارائه نفوس اصالح يبرا گانه ده يايوصا حهيالنص بذل و المعرفه شرح كتاب در يمحاسب. 4
 گران،يد برابر در متعهدبودن: است شده توجه گرانيد حقوق به كامالً ايوصا نيا در كه

 گر،يد يها انسان نفاق و كفر به ندادن شهادت ها، آن يبد از گذشت و گرانيد به نكردن ظلم
 در كتاب نيا در نيهمچن يمحاسب. خلق در قبال شفقت و تواضع گران،يد به ندادن زحمت
 .)51- 50: الف ق 1413 ،يمحاسب( پردازد يم منانؤم حقوق انيب به يمبحث

  . است سعادت ريخ و است يكين يمعنا به برّ. 5
  .شود حبط اير با او ريخ عمل مثالً است ممكن كه ليدل نيا به. 6
 هيـ متعال حكمـت  يبازساز عنوان با يخاتم محمود دكترتوسط  شدة مطرح مباحث از بند نيا در. 7

  .ام شده مند بهره
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 چـاپ  و انتشارات مؤسسة: تهران ،يديشه دكتر و نيمع محمد دكتر نظر ريز ،5 ج نامه، لغت). 1373( دهخدا
  .تهران دانشگاه

 محمـود  الحلـو،  محمد عبدالفتاح قيتحق ،2 ج ،يالكبر يةالشافع طبقات). 1383( يعل بن عبدالوهاب ،يالسبك
 . يالطنام محمد

 يآرا با آن سةيمقا و يعرفان اخالق باب در يغزال محمد امام يآرا يبررس«). 1384- 1385( فروزان ،يراسخ
 .7 ش ،معرفت نةيآ ،»سيآكمپ توماس

  .30 ش ،نقد كتاب ،»ياسالم ياخالق يها مسلك و منابع بر يگذر«). 1383( محمدجواد رودگر،
 مكتب و بالقاهره يالخانج ةمكتب بد،يسد نينورالد قيتحق ه،يالصوف طبقات). ق 1389( عبدالرحمن ياب ،يالسلم

  .روتيب الهالل
 .دارالمعارف: قاهره ن،يالسائر استاذ). 1973( ميعبدالحل محمود،
 محمد از فهارس و حاتيتوض متن، حيتصح ،يبررس ،اءياالول ةتذكر). 1346( نيدالديفر خيش ،يشابورين عطار

 .زوار: تهران ،ياستعالم
 و حكمـت  يپژوهشـ  مؤسسـة : تهران ،يراز يايزكر بن محمد ياخالق ةينظر). 1391( فرامرز احد ،يقراملك

 .يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاه و رانيا فلسفة
 سـرور،  يعبـدالباق  طـه  و محمود ميعبدالحل حيتصح ،اهللا لحقوق هيالرعا). 1928( حارث عبداله ابو ،يمحاسب

 .ثيالحد دارالكتب: قاهره
 گـزارش  مخلوق، دوش بر خالق حقوق اهللا، لحقوق هيالرعا كتاب ترجمه). 1389( حارث ابوعبداله ،يمحاسب

 .بايد: تهران زاده، افتخار رضا محمود دكتر يپارس
 .دارالسالم د،يالس يفتح يمجد قيتحق النفوس، آداب هيلي و اهللا يال اناب من بدء). 1412( ابوعبداله ،يمحاسب
 . ديالس يفتح يمجد هيعل غلق و حققه حه،يالنص بذل و المعرفه شرح). الف ق 1413( حارث ابوعبداله ،يمحاسب
ـ تحق ه،يف الناس اختالف و معناه و العقل هيمائ). ب ق 1413( حارث ابوعبداله ،يمحاسب  يمجـد  ميابـومر  قي

 .دارالصحابه د،يالس يفتح
 .ياسالم مكتب ،ياحمدالشام صالح محصصح، مواعظ،). 1420( ابوعبداله ،يمحاسب
 ةينشـر  ،»ييكـاركردگرا  يهـا  جنبـه  بر ديكأت با ينيد ياخالق نظام يابي تيهو ابعاد«). 1390( مسلم ،يمحمد
 .27 ش ،7 سال ،ينيد نينو شةياند

 اخـالق،  نامـة  پـژوهش  يپژوهش نامة فصل ،اخالق منشأ و يغزال). 1389( جاهد محسن و ديمج ،يوسفي مال
  .9 ش سوم، سال

 نيامـ  الترجمـه  راجع ل،يقند يعبدالهاد اسعاد قيتعل و ترجمه و ةدراس المحجوب، كشف ).1985( يريهجو
  .النشر و ةللطباع يةالعرب ةدارالنهض: روتيب ،يبدو ديعبدالمج
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