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 چکیده

ــع  ــای جوام ــش و بق ــه در پیدای ــت ک ــاز اس ــگ تمّدن س ــه ارکان فرهن ــی از جمل ــی اخالق زندگ

نقــش مهمــی دارد. امــروزه بــا توجــه بــه رشــد گســترده ی معضــالت اخالقــی در جوامــع، پرداختــن 

بــه ایــن مهــم امــری ضــروری بــه نظــر می رســد. عــالوه بــر ایــن، قــرآن کریــم بــه عنــوان برنامــه ی 

ــر می کشــد  ــه تصوی ــه نحــوی ب جامــِع حیــات تمّدنــی بشــر، زندگــی اخالقــی کنشــگران خــود را ب

ــن  ــت ای ــه اهمّی ــر ب ــد. نظ ــر باش ــز مؤث ــع نی ــی جوام ــد اخالق ــال و رش ــت اعت ــد در جه ــه بتوان ک

ــی از زندگــی اخالقــی  ــی، فهــم تمّدن ــا روش توصیفــی ـ تحلیل مســئله، محقــق در ایــن پژوهــش ب

قــرآن را در پرتــو آرای آیــت اهلل جــوادی آملــی تبییــن نمــوده اســت. فهــم تمّدنــی در آرای آیــت اهلل 

ــر ارکانــی چــون حیــات طّیبــه، توحیــد محــوری، عقالنّیــت، عدالــت  جــوادی آملــی، از یــک ســو ب

ــه نحــوی کــه در  ــا تقــوا تبییــن می شــود، ب ــد ب و اخــالق اســتوار اســت و از ســویی دیگــر در پیون

ــی  ــی از زندگ ــان مصادیق ــر مســتقیم و بی ــای غی ــا الق ــم ب ــرآن کری ــرار دارد. ق ــوا ق رأس اخــالق، تق

اخالقــی چــون: بی طرفــی اخالقــی، عینّیــت بخشــی بــه الگوهــای تــراز، توصیــف ارزشــِی کنشــگران، 

ــه توصیــف  ــز دادن از اســتضعاف بینشــی، ب ــه شــخصیت اخالقــی، ســزادهی بجــا و پرهی توجــه ب

جنبه هایــی از زیســت اخالقــی می پــردازد. از نــگاه آیــت اهلل جــوادی آملــی زمانــی فــرد شــخصیت 

رشــد یافتــه ی اخالقــی و زندگــی اخالقــی خواهــد داشــت کــه بتوانــد در پرتــو بینــش توحیــدی و 

ــد. نقــش زندگــی اخالقــی در  ــه عمــل بزن ــه، دســت ب ــات طّیب ــت و حی ــت، عدال ــه عقالنّی توجــه ب

تمّدن ســازی بدیــن صــورت اســت کــه اخــالق از یــک ســو هویت ســاز اســت، بــه نحــوی کــه اگــر 

فــرد بــا برخــورداری از ایمــان توانســته باشــد زیســت اخالقــی را طــی کنــد نــه تنهــا از »دیگــری« 

ــط انســانی خواهــد  ــر از رواب ــز او در ســطحی فرات ــز می شــود؛ بلکــه شــعاع اثرگــذاری و تمای متمای

بــود و از ســویی دیگــر ایــن زندگــی در مرحلــه ی بعــد، تمّدن ســاز هــم خواهــد بــود؛ زیــرا اگــر اصــول 

اخالقــی در جامعــه بــه مرحلــه ی زندگــی نرســد، از دیــدگاه آیــت اهلل جــوادی آملــی ســقوط فــردی، 

ســقوط جامعــه و تمــّدن را در پــی دارد.
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1. طرح مسأله

یکــی از مؤلفه هــای تمّدن ســاز، زیســتن در راســتای دســتورالعمل های اخالقــی اســت؛ از همیــن 

رو اخــالق بــه عنــوان رکــن تمّدنــی در انحطــاط یــا پویایــی تمّدن هــا از اهمّیــت بــه ســزایی برخــوردار 

اســت. بــه تعبیــر دیگــر، زندگــی اخالقــی از جملــه ارکان فرهنــگ تمّدن ســاز اســت کــه در پیدایــش 

ــای  ــه خصلت ه ــد ب ــه تقی ــاع ک ــر اجتم ــه ه ــه ای ک ــه گون ــی دارد، ب ــش مهم ــع، نق ــای جوام و بق

ــته و از  ــی داش ــت آگاه ــم طبیع ــاد عال ــطوح و ابع ــه ی س ــر از هم ــی اگ ــد؛ حت ــته باش ــو نداش نیک

ــز برخــوردار باشــد، حــالوت انســانّیت را نخواهــد چشــید )جعفــری، 1378، 190- حــّد اعــالی آن نی

ــای  ــم در دنی ــز افزایــش جرای ــی اخــالق در اعتــالی تمّدن هــا، امــروزه نی ــار نقــش آفرین 192(. در کن

ــار فرصت هــای ایجــاد شــده، تفــاوت نگرشــی گروه هــا  ــوژی نویــن در کن کنونــی، تهدیدهــای تکنول

و اقلّیت هــای دینــی و نــژادی در جوامــع خــود، منجــر بــه گســترش مشــکالت اخالقــی شــده اســت. 

بنابرایــن، رفــع معضــالت اخالقــی از یــک ســو و تــالش جهــت تحقــق جامعــه ی متمــدن جهانــی از 

ســویی دیگــر، ضــرورت پرداختــن بــه زندگــی اخالقــی را دوچنــدان می کنــد.

عــالوه بــر ایــن، در راســتای نهضــت فراگیــر و رحمــت الهــی، پرداختــن صــرف بــه مباحــث اخالقی 

و اکتفــا بــه پنــد و انــدرز مبنــی بــر دوری از گنــاه، بــه تعبیــر آیــت اهلل جــوادی آملــی، ســخنی ابتدایــی 

ــی امــروز  ــد موعظه هــا و درس هــای اخالق ــه بای ــه ی دوران نوباوگــی اســت ک اســت و شــبیه تغذی

بــه ویــژه بــرای جوانــان و آینده ســازان جهــان اســالم، بــدان پایــه از تعالــی رســد کــه در افــق دیــد 

آنــان، خالفــت خــدا را ترســیم کنــد و بــا شــکوفایی عقــل نظــری و ثمردهــی عقــل عملــی، راه رهایــی 

ــب  ــه مرات ــل ب ــانی و نی ــاالت انس ــاحت کم ــدن در س ــده ش ــانی و زن ــای نفس ــردن از پلیدی ه و ُم

خالفــت الهــی بــرای همــگان فراهــم گــردد )جــوادی آملــی، 1384، ج 15، 261(.

ــه ایشــان اخــالق را یکــی از ســه  ــدان حــّد اســت ک ــا ب ــی ت ــی اخالق ــه زندگ ــه ب ــت توّج اهمی

ــن  ــری رک ــه تعبی ــی و ب ــت حقیق ــده ی هوی ــال( شــکل دهن ــاد، اخــالق و اعم عنصــر اساســی )اعتق

هوّیتــی انســان می دانــد؛ بدیــن معنــی: کســی کــه از ایمــان برخــوردار باشــد و اخــالق الهــی را در 

ــر پایــه ی آن ایمــان و اخــالق عمــل نمایــد، در فرهنــگ قــرآن، انســان  جــان خــود پیــاده کنــد و ب

اســت و ایــن هوّیــت انســانی نــه تنهــا او را از دیگــران متمایــز می کنــد، بلکــه در قیامــت نیــز ممیــز 

ــت انســان و  ــت اخــالق در هوّی ــن، اهمّی ــی، 1379، 340(. بنابرای ــران اســت )جــوادی آمل او از دیگ

ــم  ــرآن کری ــر ق ــای آن ب ــالمی و ابتن ــّدن اس ــدی تم ــّدن، بهره من ــی آن در تم ــش ارکان ــن نق همچنی

کــه بــا دســتورالعمل های اخالقــی خــود، تــداوم حیــات بشــری را نویــد می دهــد، محقــق را بــر آن 
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ــو  ــه مصادیــق آن در قــرآن کریــم در پرت ــا توجــه ب ــا فهــم تمّدنــی از زندگــی اخالقــی را ب داشــته ت

اندیشــه آیــت اهلل جــوادی آملــی مــورد واکاوی قــرار دهــد. پرداختــن بــه اخــالق و زندگــی اخالقــی 

از ضــرورت و اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت بــه نحــوی کــه محققــان از زوایــای متعــددی بــدان 

ــالمی  ــی«، اس ــوادی آمل ــت اهلل ج ــار آی ــی در آث ــأن اخالق ــور )1391( »ش ــه: پاکپ ــد، از جمل پرداخته ان

ــی« جــوادی و صالحــی  ــر آراء آیــت اهلل جــوادی آمل ــه ب ــا تکی ــردی اســالمی ب )1396( »اخــالق کارب

ــی  ــی )1393( »بررس ــک زای ــی«، ل ــوادی آمل ــت اهلل ج ــتاد آی ــالق اس ــفه اخ ــاداتی )1397(؛ »فلس س

ابعــاد اخالقــی امنیــت بیــن الملــل از منظــر آیــت اهلل جــوادی آملــی«. نکتــه ی قابــل توجــه در ایــن 

پژوهش هــا ایــن اســت کــه ایــن امــر تنهــا از زاویــه ی علــم اخــالق و فلســفه اخــالق بررســی شــده 

ــی  ــه زندگ ــه این ک ــر ب ــون نظ ــد. اکن ــت نش ــی یاف ــی، پژوهش ــی اخالق ــق زندگ ــه مصادی و در زمین

اخالقــی ریشــه در هنجارهــای جامعــه دارد، بررســی ایــن زیســت از زاویــه ی قــرآن کریــم کــه نــزد 

مســلمانان دســتورالعمل کامــل مطابــق بــا فطــرت جهــت زیســتن اســت، حائــز اهمیــت بــوده، لــذا 

محقــق تــالش دارد ایــن رکــن تمّدنــی را در آرای آیــت اهلل جــوادی آملــی تبییــن نمایــد.

2. عناصر فهم تمّدنی در اندیشه آیت اهلل جوادی آملی

ــه آن را  ــی اســتوار اســت ک ــر ارکان ــی اســت، ب ــه ی کامــل تمــّدن دین ــه نمون تمــدن اســالمی ک

ــع  ــه منب ــم ک ــرآن کری ــوان در ق ــی را می ت ــاخصه های تمّدن ــد. ش ــاز می کن ــا ممت ــایر تمّدن ه از س

اصلــی زندگــی و حیــات حقیقــی اســت جســتجو کــرد. در آرای آیــت اهلل جــوادی آملــی فهــم تمّدنــی 

ــدان اشــاره می شــود: ــر ب ــر ارکانــی اســتوار اســت کــه در زی ب

الف: حیات طیبه

در اندیشــه ی دینــی، حیــات انســان ابعــاد و مراتبــی دارد. حیــات انســانی بــا توجــه بــه آیــات و 

روایــات، دارای ســه الیــه وجــودی اســت: نخســت؛ حیــات حیوانــی اســت کــه در حیطــه ی ارضــا و 

کمــال نفســانی اســت )محمــد:12(. مــراد از حیــات دوم؛ حیــات انســانی اســت کــه از آن بــه »حیــات 

مؤمنانــه« تعبیــر می شــود )ســجده:18(. الیــه ی ســوم؛ حیاتــی کــه در گــذر از مرتبــه زندگــی مــاّدی 

و رســیدن بــه مقــام باالتــری از حیــات اســت )جــوادی آملــی، 1388، 157(. ایشــان در توضــح ایــن 

مراتــب معتقــد اســت، حیــات حیوانــی، اولیــن درجــه اســت کــه منطقیــان در ایــن مرحلــه، انســان 

ــات  ــن حی ــی جــدا می شــود. ای ــی نبات ــش از زندگ ــا فصــل حســاس خوی ــد و ب ــوان می نامن را حی

ــری از  ــا بهره گی ــد ب ــوده و او می توان ــان ب ــدف انس ــای ه ــه اقتض ــت ک ــاّدی اس ــات م ــه ی حی الزم

قــوای حیوانــی و بــه شــرط تعــادل قــوا و داشــتن معرفــِت الزم، در راســتای کمــال، از آن بهــره َبــَرد 
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ــه  ــتند ک ــات هس ــه ی حی ــن مرتب ــی در پایین تری ــرآن، برخ ــگاه ق ــی، 1388، 159(. از ن ــوادی آمل )ج

زندگــی کافــران و منافقــان )معــارج:42( در همیــن راســتا تفســیر می شــود. آنــان بــا عــدم اســتفاده 

از عقــل و بی اعتنایــی بــه قــوه ی عاملــه، در غفلــت بــه ســر می برنــد و زندگــی دنیــا آنــان را دچــار 

حالــت تخدیــری نمــوده )یونــس:7-8( کــه بــه همیــن حــد قناعــت کرده انــد.

در کنــار زندگــی حیوانــی، حیــات انســانی وجــود دارد کــه بــا خدمــت گرفتــن عقــل، می تــوان از 

زیســت حیوانــی فراتــر رفــت و ثمــرات آن را در زندگــی مشــاهده کــرد. زیــرا قــوای متعــددی در نهــاد 

انســان وجــود دارد و قــرآن بــر ایــن نکتــه تصریــح دارد کــه حیــات واقعــی تکیــه بــر قــوه عاقلــه 

ــه  ــات ک ــری از حی ــه ی دیگ ــورد الی ــی در م ــت اهلل جــوادی آمل ــی، 1388، 161(. آی دارد )جــوادی آمل

ــذي ال َيُمــوُت  ْل َعَلــي اْلَحــيِّ الَّ حیــات طیبــه نــام دارد، معتقــد اســت: مــراد از حیــات در آیــه »َو َتــَوکَّ

ْح ِبَحْمــِدِه َو َکفــي  ِبــِه ِبُذُنــوِب ِعبــاِدِه َخبيــرًا« )فرقــان: 58( بــه بداهــت عقــل، حیــات ظاهــری  َو َســبِّ

ــن  ــد. ای ــات برخوردارن ــن حی ــه از ای ــتند ک ــانی هس ــه کس ــِب آی ــرا مخاط ــت؛ زی ــمانی نیس و جس

مرحلــه از زندگــی امــری پوشــیده نیســت تــا ادراک آن بــرای عــّده ای مبهــم باشــد. اگــر مقصــود از 

حیــات همیــن معنــای ظاهــری و ســطحی آن بــود، نیــاز بــه بیــان داشــت، پــس هــر عقــل ســلیمی 

حکــم می کنــد کــه مــراد از آیــه ی یــاد شــده، معنــای دقیق تــر و ظریف تــر از زندگــی یعنــی حیــات 

حقیقــی انســان بــر مبنــای اندیشــه و ایمــان بــه خــدا اســت کــه در جهــت هــدف منطقــی و متعالــی 

قــرار گرفتــه اســت )جــوادی آملــی، 1389 ، 182(.

ــات  ــری از حی ــطح متعالی ت ــه س ــات، ک ــر از حی ــه ی باالت ــی مرحل ــوادی آمل ــت اهلل ج ــگاه آی از ن

معنــوی اســت، ســیر در عالــم ملکــوت )انعــام:75( بــوده کــه انســان بــا تــالش از مقــام عبــودی بــه 

قــرب ربوبــی می رســد. بنابرایــن انســان بــا بهره گیــری از عقــل و تســلیم در برابــر نقــل قــادر اســت 

ــار ایــن هــدف نیــز می توانــد جامعــه ســالم انســانی را  حیــات انســانی خــود را رقــم بزنــد و در کن

تضمیــن کنــد.

ایشــان عــالوه بــر حیــات طیبــه، بــه نوعــی از حیــات حقیقــی از منظــر باالتــری اشــاره دارد کــه 

ــان  ــرده و بی ــه کار ب ــرای انســان ب ــه« را ب ــر »حــی متأل ــد و تعبی ــد آن را بپیمای ــی بای ــارف حقیق ع

می کنــد کــه در قــرآن کریــم، نــه آن قــدِر مشــترک و نــه ایــن فصــِل ممیــز؛ هیــچ یــک بــه رســمیت 

ــه  ــت و ن ــخنی اس ــی س ــات حیوان ــه از حی ــان ن ــی انس ــف نهای ــت و در تعری ــده اس ــناخته نش ش

ــت  ــه دس ــرآن ب ــان از ق ــل انس ــس و فص ــوان جن ــه عن ــه ب ــت آن چ ــه در نهای ــادی؛ بلک ــم ع از تکل

می آیــد، تعبیــر »حــی متألــه« اســت. بنابرایــن بایــد بــه تبییــن ایــن جنــِس حقیقــی یعنــی »حــی« 

ــان را  ــی از انس ــی و اله ــف منطق ــاوت در تعری ــت و تف ــه« پرداخ ــی »متأل ــی یعن ــِل واقع و آن فص
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ــات اســت  ــای حی ــه همیــن معن ــا اســتناد ب ــه عبارتــی ب ــی، 1384، 15(. ب بازشــناخت )جــوادی آمل

کــه آیــت اهلل جــوادی آملــی تعریــف منطق دانــان از انســان را نمی پذیــرد و معتقــد اســت، انســان 

در نــگاه وحــی، »حــی متألــه« اســت و منظــور از »تألــه« خداخواهــی مســبوق بــه خداشناســی در 

زندگــی مؤمنانــه اســت؛ بــه عبارتــی انســان بایــد در عقایــد، اخــالق، فقــه، حقــوق و ســایر شــئون 

ــی، 1389، 151(. ــه داشــته باشــد )جــوادی آمل زندگــی  زیســت موحدان

ــگاه خاصــی برخــوردار اســت.  ــی، انســان در نظــام هســتی از جای از نظــر آیــت اهلل جــوادی آمل

در صورتــی بــه ایــن جایــگاه رفیــع نایــل می شــود کــه اســتعدادهای خــود را بــه فعلّیــت برســاند. 

تمــام اهتمــام شــارع در مکتــب انسان ســاز در جهــت تقنیــن و تحکیــم تعالیــم و احــکام، فعلّیــت 

بخشــیدن بــه قــوای بالقــّوه و تعالــی انســانّیت وی اســت. انســان بــا گــذر از جنبــه ی حیوانیــت و 

ــر در  ــن ام ــّدن داشــته باشــد. ای ــه ای ســالم و متم ــد جامع ــام انســانی، می توان ــه مق ــن ب ــار یافت ب

ــه  ــه ن ــی اســت ک ــن رو اســالم دین ــد، از ای ــدا می کن ــروز پی ــرش مســئولیت اجتماعــی ب بســتر پذی

تنهــا بــه جامعــه و اجتمــاع انســانی اهتمــام دارد، بلکــه بهتریــن جامعــه و متمدن تریــن صــورت آن 

ــی،1388، 24(. ــوادی آمل ــد )ج ــی می کن ــان و معرف را بی

بنابرایــن قــرآن، انســان حقیقــی را »حــی متألــه« معرفــی می کنــد، یعنــی انســانی کــه بــا مــرِگ 

تــن پایــان نمی پذیــرد و خداخواهــی او مســبوق بــه خداشناســی وی و ذوب او در جریــان الوهّیــت 

اســت. لــذا انســاِن معنــوی کســی اســت کــه حیــات الهــی، تألــه و خداخواهــی فطــری خویــش را 

از منظــر الهــی و تعالیــم قرآنــی بــه فعلّیــت رســانده، مراحــل تکامــل انســانی را تــا مقــام خالفــت و 

مظهرّیــت اســمای حســنای الهــی بــاال بــرده و بــه مقــام »بیــان« رســیده اســت و وضعیــت روشــنی 

از رابطــه ی چهارگانــه انســان نشــان می دهــد )جــوادی آملــی، 1371، 105-114(.

هــدف ایــن حیــات از نظــر آیــت اهلل جــوادی آملــی کســب ســعادت و رهایــی از شــقاوت اســت؛ 

ــت و  ــالم، ماهّی ــر اس ــت. از منظ ــی نیس ــود اله ــه مقص ــاننده ب ــن رس ــز دی ــی ج ــچ عامل ــرا هی زی

حقیقــت ایــن حیــات بــه حــرکات و ســکنات ظاهــری انســان، مفهــوم حقیقــی بــرای حیــات نیســت، 

بلکــه حیــات حقیقــی از جامعّیتــی برخــوردار اســت کــه از زوال مبّراســت. قــرآن بــه پیــروان خــود 

ــه  ــع بینان ــا اندیشــه ی واق ــرده و ب ــز ک ــات پرهی ــه حی ــگاه محــدود و ظاهــری ب ــه از ن ــوزد ک می آم

بــه آن بنگرنــد. حیــات بدیــن معناســت کــه انســان مدتــی در ایــن نشــئه ی طبیعــت ســپری کنــد و 

بعــد از آن پرونــده ی حیــات وی بســته شــود کــه ایــن نازل تریــن مرتبــه ی حیــات و الزمــه ی حیــات 

حقیقــی اســت )جــوادی آملــی، 1388، 17(.
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ب: توحید محوری

یکــی از مبانــی تمــّدن اســالمی ابتنــای آن بــر توحیــد محــوری اســت. از نظــر آیــت اهلل جــوادی 

آملــی، بشــر هرگــز بــی قانــون رهــا نمی شــود و فقــط اجتمــاع عامــل نیــاز بــه قانــون نیســت؛ بلکــه 

ــی را  ــی دنیای ــان هســتی، خــود را مســافر و زندگ ــی در جه ــی اله ــر اســاس جهان بین ــه ب کســی ک

مقدمــه حیــات جاویــد آخــرت می دانــد، بــر ایــن بــاور اســت کــه بــرای یــک لحظــه هــم معــدوم 

ــده  ــان آخــرت زن ــاد و جه ــا مــرگ معــدوم و در مع ــه انســان ب ــن نیســت ک ــی چنی نمی شــود. حت

ــه شــدن عــدم، میــان ایــن متحــرک و آن هــدف نیســت. انســان  ــای فاصل ــه معن شــود و مــرگ ب

زندگــی را بــا »کــدح« آغــاز می کنــد تــا بــه مالقــات پــروردگار برســد )انشــقاق: 6(. ایــن انســان در 

همــه ی مراحــل زندگــی چــون: عقایــد، اخــالق، اعمــال فــردی، نحــوه ی ارتبــاط بــا جهــان طبیعــت و 

نحــوه ی انتفــاع از منابــع و مواهــب طبیعــی، خــود را بنــده ی خــدا دانســته، قوانیــن الهــی را پذیرفتــه 

ــگی و  ــور همیش ــده حض ــان دهن ــن نش ــی، 1388، 82(. ای ــوادی آمل ــد )ج ــردن می نه ــه آن گ و ب

مســتمر خداونــد در همــه ی ابعــاد و زیســت جهــان اوســت.

بــر مبنــای جهان بینــی الهــی، هــدف افــراد در جامعــه ی الهــی ایــن نیســت کــه فقــط از دنیــا و نیــز 

هم دیگــر بهــره ببرنــد؛ بلکــه مبنــای حیــات آنــان، بــر اســاس پیونــد بیــن ایــن دو نشــئه ی دنیــا و 

آخــرت اســت )کهــف: 46(، تــا بــه لقــای الهــی برســد )جــوادی آملــی، 1388، 83(. از ایــن رو انســان 

ــد اصــول و خــط مشــی هایی اســت؛ بدیــن  ــه اهدافــش نیازمن در ایــن جامعــه، جهــت رســیدن ب

ــا جهــت  ــا خــدا، ب ــا خــود، ب ــه ی خــود )رابطــه انســان ب معنــی کــه انســان در کنش هــای چندگان

طبیعــت، بــا موجــودات دیگــر(، توحیــد را ســرلوحه ی همــه ی شــئون حیــات اجتماعــی خــود قــرار 

ــی، 1391(. ــت اهلل جــوادی آمل می دهــد )ر.ک.آی

توجــه بــه ایــن نکتــه الزم اســت کــه توحیــد محــوری بدیــن معنــا نیســت کــه فــرد در اعتقــادات 

خویــش بــه ذات ربوبــی معتقــد باشــد و ایــن اعتقــاد هیچ گونــه ثمــری نداشــته باشــد. عقیــده بــه 

ــردی و اجتماعــی در جامعــه  ــه طــور قطــع، در اخــالق و اعمــال ف ــد هــر گاه شــکوفا شــود، ب توحی

ــا اخــالق و عمــل،  ــده ب ــی، در حقیقــت نســبت عقی ــت اهلل جــوادی آمل ــد. از نظــر آی ــی می یاب تجل

ــح شــرح و  ــه طــور صحی ــد ب ــه توحی ــاد ب ــن اعتق ــر مت ــن و شــرح اســت. اگ ــد رابطــه ی مت همانن

ــد لوحــی  ــه توحیــد مانن ــرد. اعتقــاد ب تفســیر گــردد، قلمــرو آن تمــام شــئون زندگــی را فــرا می گی

اســت کــه اگــر بــاز گــردد، صفحــه اش نظــام اخالقــی و عملــِی بنــا شــده بــر قســط و عــدل در جامعــه 

ــدل و داد و  ــر از ع ــام پ ــه آن، نظ ــدی ب ــاد و پایبن ــد و اعتق ــتره ی توحی ــه گس ــه آن ک ــت. نتیج اس

جامعــه ای خواهــد بــود کــه افــراد آن دائــم در صلــح و صفــا زندگــی می کننــد؛ امــا اگــر توحیــد در 
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جامعــه ای نباشــد، آن جامعــه اســتقرار و امنیــت نــدارد )جــوادی آملــی، 1388، 103-84(

ج: عقالنیت

ــل  ــق عم ــیله و طری ــوان وس ــه عن ــم ب ــی، ه ــالمی، از جهت ــازی اس ــد تمّدن س ــت در فراین عقالنی

ــی  ــی و مهندس ــا در طراح ــه تنه ــی ن ــه عبارت ــد. ب ــاب می آی ــه حس ــّدن ب ــن تم ــم رک ــد و ه می کن

تمــّدن اســالمی عقالنــی عمــل می شــود و از مؤّلفه هــای عقــل مــدد گرفتــه می شــود، بلکــه در متــن 

تمــّدن نیــز بــه ایــن رکــن نیازمنــد اســت.

منظــور از عقالنّیــت، مجموعــه ای از اندیشــه ها اســت کــه دربردارنــده ی مبانــی، اهــداف، اصــول و 

راهبردهایــی نســبت بــا یکدیگرنــد. ایــن انســجام می تــوان ریشــه در منابعــی چــون معرفــت دینــی، 

تجربــی، شــهودی، اســتداللی و دانــش بشــری داشــته باشــد. در صورتــی کــه عقالنّیــت در راســتای 

معرفــت دینــی و وحــی عمــل کنــد، بــا یــاری جســتن از عقــل، عقالنّیــت دینــی را رقــم می زنــد. در 

چنیــن حالتــی، عقــل، خودبنیــاد نیســت بلکــه در راســتای دیــن نســبت ســنجی می شــود )نعیمیــان، 

1398، 11-19(. اگــر عقالنّیتــی کــه محصــول اندیشــه ی آدمــی باشــد، خودبنیــاد بــوده و بــا مــدد عقــل 

عمــل کنــد عقالنّیــت هدایــت شــده نامیــده می شــود)همان، 19(. آیــت اهلل جــوادی آملــی بــه چنــد 

نــوع عقالنّیــت اشــاره دارد: عقالنّیــت ســنتی کــه تنهــا منبــع معرفتــی آن، کتــاب و ســنت اســت و 

ــم و برطــرف ســاختن نیازهــای اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی مــورد  ــه دســت آوردن عل جهــت ب

اســتفاده قــرار می گیــرد. در نظــام ســنتی بــر ایــن نــوع عقالنّیــت متعّصبانــه پافشــاری می شــود. در 

عقالنیــت مــدرن، دیــن جایــگاه اساســی نــدارد، عقــل میــزان بــوده و نقــل بایــد خــود را در راســتای 

عقــل تنظیــم کنــد. ایــن نــوع عقــل در اندیشــه ی غربــی شــکل گرفتــه اســت )میرخلیلــی، 1396، 25(.

از نظــر آیــت اهلل جــوادی آملــی، عقالنّیــت وحیانــی نــوع ســومی اســت کــه بیانگــر روش معرفتــی 

جامعــی بــوده کــه از نقص هــا و ضعف هــای عقالنّیــت مــدرن مبّراســت. از نظــر ایشــان عقالنّیــت 

غربــی بــا همــه ی پیشــرفت هایی کــه از نظــر مــادی بــرای بشــر بــه ارمغــان آورده، در اصالت دهــی 

بــه زندگــی و معنادهــی بــدان، دچــار مشــکل اساســی اســت. بــه عبارتــی اگرچــه پیشــرفت و آبــادی 

مــادی را ایجــاد کــرده؛ ولــی در ســاختن روح و روان آدمــی جهــت اعتــال و ارتقــای باطــن زندگــی 

موفــق نبــوده اســت )جــوادی آملــی، 1396، 94(.

بنابرایــن، عقالنّیــت وحیانــی بــا درآمیختــن و اســتفاده ی متــوازن و صحیــح از عقــل و نقــل، هــم 

ــن  ــی وی را تضمی ــربلندی آن جهان ــم س ــد و ه ــن می نمای ــان را تأمی ــی انس ــن دنیای ــرافرازی ای س

ــی،  ــاد و بخش هــای زندگ ــه ی ابع ــروزی و ســعادت بشــر را در هم ــن وســیله، به ــه ای می ســازد و ب



15

ی(
مل

ی آ
اد

جو
هلل 

ت ا
آی

ه 
ش

دی
 ان

بر
ه 

کی
 ت

)با
ن 

رآ
 ق

در
ی«

قـ
خال

ی ا
گـ

ند
»ز

ز 
ی ا

نـ
مّد

 ت
هم

 ف
ی

او
کـ

وا

سال دوم

شماره دوم

پیاپی ششم

زمستان ١٤٠٠

تنظیــم و تبییــن می کنــد. تحلیــل عمیــق، همــه جانبــه، واقــع بینانــه و خالــی از حشــو، زوائــد، غلــو 

و خرافــاِت ایــن مفهــوم، رســالت خطیــر و ارزشــمندی اســت کــه بایــد بــا دّقــِت نظــر و تأّمــل هرچــه 

بیشــتر، دنبــال شــود و مبانــی و روش هــای آن بــه شــکلی موجــه، مســتدل و قابــل ارائــه بــه همــه ی 

اندیشــمندان، حــق جویــان و تکامــل خواهــان، تدویــن گــردد )جــوادی آملــی، 1396(. بــه تعبیــری 

بــه عنــوان شــیوه ی معرفتــی، منهــج و روشــی جهــت متحقــق کــردن فرهنــگ واالی اســالمی و علــم 

نافــع کــه اســاس و پایــه ی هــر خیــری اســت، بــه کار رود )المظاهــری، 1396، 118( از همیــن روســت 

کــه چنیــن عقالنّیتــی، یکــی از پایه هــای تمّدن ســازی محســوب می شــود. ایــن تمــّدن بــا همــه ی 

ســاختارها و شــئون وجــودی انســان، بــه ویــژه بــا دو جنبــه وجــودی انســان یعنــی »طبیعــت« و 

»فطــرت« روبــه رو اســت و وحــدت تمــّدن در گــرو فطــرت و کثــرت آن بــا طبیعــت اســت. تمــّدن 

ــور  ــت و مأم ــروی از طبیع ــه آن، و پی ــت دادن ب ــرت و اصال ــت فط ــا هدای ــی، ب ــتین و متعال راس

قــرار دادن آن در نفــوس آدمیــان همــراه اســت. از ایــن رو تمــّدن اســالمی بــا دیــن فطــری قابــل 

ــت. ــت یابی اس دس

د: عدالت و اخالق

از نظــر آیــت اهلل جــوادی آملــی، یکــی از آثــار و فوایــد دیــن، شــکوفایی تمــّدن اســت؛ زیــرا هــر جا 

دیــن حضــور پیــدا کــرده، تمــّدن جلوه هــای بیشــتری از خــود ارائــه کــرده اســت )جــوادی آملــی، 

1380، 48(. منظــور از تمــّدن، نظــم اجتماعــی اســت کــه در نتیجــه ی وجــود آن، خاّلقیــت فرهنگــی 

ــادی،  ــور اقتص ــاط در ام ــی و احتی ــل پیش بیین ــوری از قبی ــد. ام ــان می یاب ــر و جری ــکان پذی ام

ســازمان سیاســی، ســنن اخالقــی و کوشــش در راه معرفــت و بســط هنــر از عناصــر و ارکان تمــّدن 

ــان  ــان ادی ــت: در می ــوان گف ــر می ت ــر دیگ ــه تعبی ــی،1380، 48(. ب ــوادی آمل ــود )ج ــمرده می ش ش

ــی متقــن و تاریــخ مشــخص و روشــن در  ــه لحــاظ داشــتن اصــول و مبان موجــود، دیــن اســالم ب

ــّدن  ــه تم ــه در زمین ــی ک ــای مختلف ــرده و کتاب ه ــا ک ــاده ای ایف ــش فوق الع ــّدن، نق ــش تم آفرین

ــری را  ــن تأثی ــالم چنی ــن اس ــد و دی ــی می ده ــه آن گواه ــت، ب ــده اس ــگارش درآم ــه ن ــالمی ب اس

ــّدن را دارا اســت  ــت ایجــاد تم ــذا قابلی ــد؛ ل ــروز می کن ــن عملکردهــا از او ب ــه داشــته و ای در جامع

ــی 1380، 50(. )جــوادی آمل

توجــه بــه نقــش اخــالق در تمــّدن اســالم، در اندیشــه ی تاریــخ دانانــی چــون گوســتاولوبون نیــز 

پنهــان نمانــده اســت. وی معتقــد اســت احــکام و تعلیمــات اخالقــی قــرآن، بســیار برجســته و عالــی 

اســت. خیــرات نیکــی، مهمــان نــوازی، اعتــدال در خواهش هــای نفســانی، وفــای بــه عهــد، اکــرام 
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والدیــن، اعانــت و سرپرســتی از بیــوه و یتیــم، نیکــی کــردن در مقابــل بــدی کــه در مــوارد عدیــده 

از آن تأکیــد بــه عمــل آمــده، از تمــام ایــن صفــات و خصایــل حمیــده ی تعلیــم داده شــده اســت 

)گوســتاو لوبــون،1318، 581(. اگــر چــه وی وجــود تعالیــم اخالقــی عالــی را در هــر جایــی کــه مذهــب 

یافــت شــود امــری واضــح می دانــد؛ ولــی معتقــد اســت، جهــت دریافــت روِح اخالقــی یــک قــوم، 

مراجعــه بــه خصایــص و صفــات آن قــوم بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد نــه آن چــه در کتــاب مذهبــی 

ــود از  ــب نمی ش ــر موج ــن ام ــا ای ــان(. ام ــت )هم ــده اس ــر ش ــی ذک ــور اخالق ــوان ام ــه عن ــان ب آن

عظمــت روحیــه ی اخالقــی مســلمانان در صــدر اســالم بــه نیکــی یــاد نکنــد؛ از همیــن رو می گویــد: 

ــا در  ــری داشــته اســت. آن ه ــا برت ــوام دنی ــه ســایر اق اخــالق مســلمین در صــدر اســالم، نســبت ب

مــرّوت، انصــاف، اعتــدال و نیکــی، رواداری نســبت بــه اقــوام مغلــوب، اســتواری در عهــد و پیمــان، 

ــای  ــان جنگ ه ــی در زم ــوام اروپای ــوص اق ــوام بخص ــایر اق ــه س ــبت ب ــه نس ــار برادران ــلوک و رفت س

صلیبــی پیــش قــدم بــوده و روح اخالقــی آن ها حیــرت انگیــز بــوده اســت )گوســتاولوبون،1318، 566(.

 منظــور گوســتاولوبون ایــن اســت کــه؛ اخــالِق یــک قــوم چنــدان ارتباطــی بــا اعتــالی آن دیــن 

نــدارد. اگــر چــه آیــت اهلل جــوادی آملــی معتقــد اســت: دیــن در مرتبــه ی اول، انســان را از توّحــش 

حیوانــی خــارج و او را وارد وادی و حریــم انســانی می کنــد و بــا پذیــرش حیــات انســانی و رعایــت 

قوانیــن الهــی و عمــل بــه آن، ـ کــه از طریــق وحــی انســانی در دســترس او قــرار گرفتــه ـ کمــاالت 

ــه از  ــد. انســانی ک ــار می یاب ــدی ب ــه ســعادت اب ــرده، ب ــن ک ــراض فطــری خــود را تأمی ــی و اغ عقل

مرحلــه ی حیوانــی گــذر کــرده، بــه مرتبــه ی عقالنــی می رســد، زمــام گفتــار، رفتــار و کــردار او را عقــل 

بــه عهــده می گیــرد و در ایــن حــال، چنیــن انســانی امنّیــت و نظــم را حاکــم می کنــد و بــه دنبــال 

حاکمّیــت امنّیــت و نظــم، عناصــر و عوامــل تمــّدن در چارچــوب برنامــه الهــی شــکل می گیــرد و در 

واقــع انســاِن متمــّدن در ایــن معنــا، انســان الهــی اســت کــه در تمــام اعمــال و رفتــار اجتماعــی و 

فــردی خــود، جــز بــا قانــون خــدا زیســت نمی کنــد )جــوادی آملــی، 1380، 49(، بــه تعبیــری قــرآن 

یــک نظــام اخالقــی جــدا از نظــام دینــی عرضــه نمی کنــد؛ یعنــی مفاهیــم اخالقــی آن تابــع مفاهیــم 

ــکو، 1388، 45(. ــزو تس ــد )ای دینی ان

همــان طــور کــه اخــالق بــه عنــوان مؤلفــه ی تمّدنــی بــا ابتنــا بــر دیــن توانســته بــه بالندگــی 

ــاز  ــه آغ ــی ک ــن معن ــد؛ بدی ــم بزن ــی را رق ــن تمّدن ــن رفت ــاط و از بی ــل انحط ــد عام ــد، می توان برس

ســقوط ارزش هــای انســانی و وارد کــردن انســان ها بــه تاریــخ طبیعــی- حیوانــی، از موقعــی اســت 

کــه اخــالق را از قامــوس زندگــی بشــر حــذف نمودنــد و وجــدان را از کار انداختنــد )عالمــه جعفــری، 

بی تــا، 1626( پایبنــدی شــدید بــه اعمــال پســندیده، نیکــو و زیبــا، ناشــی از اخــالق مرغــوب اســت. 
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هــر دو عمــل، عامــل بــروز و اعتــالی تمــّدن و فرهنــگ پویــا و هدفــدار اســت. در عناصــر اساســی آن، 

انســانّیت اســت کــه آدمیــان بــدون آن هــا دچــار زندگــی بی هــدف و نــگاه ابــزار گونــه بــه زندگــی 

ــد، مســیر نعمــت هــم عــوض  ــی خــود را عــوض کن ــر قومــی مســیر اخالق می شــوند )همــان(. اگ

می شــود و نقمــت دامن گیــر آن هــا خواهــد شــد و دیگــر هیــچ عاملــی بــرای رد کیفــر الهــی وجــود 

نــدارد زیــرا در آیــه ی شــریفه )رعــد: 11( والــی و قّیــوم جامعــه را خداونــد معرفــی کــرده اســت و از غیر 

او نــه می تــوان نعمــت و نــه می تــوان رفــع نقمتــی را انتظــار داشــت )جــوادی آملــی، 1388، 96(.

ــالم در  ــدر اس ــه ق ــه ب ــود ک ــدا می ش ــی پی ــر مذهب ــا کمت ــه در دنی ــه این ک ــه ب ــا توج ــال ب ح

قلــوب پیروانــش نفــوذ و اقتــدار داشــته باشــد، بلکــه می تــوان گفــت غیــر از اســالم مذهبــی یافــت 

ــی  ــز اصل ــه مرک ــرآن ک ــه، ق ــد، چ ــته باش ــدارش دوام داش ــت و اقت ــدر حکوم ــه این ق ــود ک نمی ش

اســت اثــرش در تمــام افعــال و عــادات مســلمین از کلــی و جزئــِی ظاهــر، آشــکار اســت )گوســتاو 

لوبــون،1318، 568(، شایســته اســت از زندگــی اخالقــی قــرآن الهــام گرفتــه، جهــت اعتــالی فرهنــِگ 

ــم. ــره بگیری ــاز به تمّدن س

ه: تقوا؛ رأس اخالق

حقیقــت تقــوا  از نظــر آیــت اهلل جــوادی آملــی، بــا حیــات عقلــی و انســانی پیونــد وثیــق دارد؛ 

بدیــن صــورت کــه حیــات طیبــه ی انســاِن حــّی متألــه، او را بــه پیــروی از اصــول معیــِن برگرفتــه از 

عقــل یــا نقــل وامــی دارد؛ تــا جایــی کــه ملــزم بــه حرکــت در چهارچــوب معیــن خواهــد بــود و از آن 

تجــاوز نمی کنــد. الزمــه ی ایــن تقیــد، وجــود نیــروی درونــی خودنگهــداری از هــوی و هــوس اســت 

ــه ی تقــوا را  ــه وجــود مؤلفه هــای تمّدنــی فــوق، آنچــه زمین ــی، 1389ب(. نظــر ب )ر.ک: جــوادی آمل

ــد و  ــی خداون ــی دائم ــت قیوم ــی معّی ــد: 40( یعن ــدی اســت )حدی ــرد توحی ــد، رویک فراهــم می کن

نظــارت بــر بنــدگان اســت )همــان(.

ایشــان جهــت تبییــن تقــوا بــا نظــر بــه آیــه 177 ســوره ی بقــره، میــان ایمــان، اخــالق و عمــل 

صالــح کــه همــان ارکان اصلــی دیــن در اســالم اســت، بــا »بــّر و نیکــی« تــالزم برقــرار می کنــد. از 

نظــر ایشــان، بــّر، جامــع بيــن عقايــِد حــق و اخــالق و اعمــاِل صالــح اســت. »بــرِّ در عقيــده«، ايمــان 

ــّر در عمــل  بــه مبــدأ، معــاد، همــه ی فرشــتگان، تمــام كتاب هــای آســمانی و همــه ی انبياســت. »ب

ــت،  ــال و بی سرپرس ــد م ــاِن فاق ــام، يتيم ــه ارح ــيدگي ب ــوب در راه رس ــاِل محب ــاق م ــح«، انف صال

ــّر در  ــه ی ب ــن مرتب ــه عالی تري ــردگان اســت. البت ــردن ب ــدگان، ســائالن و آزاد ك مســاكين، در راه مان

ايــن بخــش، اعطــای مــال برپايــه ی حــّب »خــدا« اســت؛ نــه براســاس حــّب »مــال« و نــه دوســتی 
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ــه حــّب »ُمعطــی  ــت وصــف جــود و ســخا و ن ــه محب ــاق، و ن ــل انف ــی فع ــال«. يعن »بخشــش م

ــّر در عمــل صالــح، برپــا داشــتن نمــاز و پرداختــن زكات را نيــز شــامل  نســبت بــه ارحــام خــود«. ِب

ــی، 1388، ج9، 77(. اســت )جــوادی آمل

ــر، رأس  ــوا و ّب ــی اســت، تق ــی از ارکان تمّدن ــگاه ایشــان، اخــالق یک چنان چــه اشــاره شــد در ن

ــل  ــالق و عم ــان، اخ ــکل از ایم ــی، متش ــّر و نیک ــه ب ــورت ک ــن ص ــود؛ بدی ــوب می ش ــالق محس اخ

ــی  ــت، منتف ــّر اس ــوا و ب ــان تق ــه هم ــزا، کّل ک ــن اج ــی از ای ــدان یک ــورت فق ــت. در ص ــح اس صال

می شــود؛ از همیــن روســت کــه قــرآن، عمــل صالــح و ایمــان را بــه عنــوان ُبعــد اثباتــی تقــوا، قریــن 

ــی برخــوردار اســت.  ــی و هــم ُحســن فعل ــی هــم از ُحســن فاعل ــه عبارت ــد. ب ــر می کن ــر ذک یکدیگ

منظــور ایــن اســت کــه ُخلــق و عمــل او بــا عقــل و نقــل مطابقــت دارد )جــوادی آملــی، 1388، ج 

9، 103-110(. حــال اگــر فــرد از خیــر جامــع و بــّر محــروم شــود ایــن امــر محرومیــت از حیــات طیبــه 

ــات الهــی )بقــره: 189(  ــه برخــی از آی ــا نظــر ب ــال دارد )نحــل: 197(. ایشــان همچنیــن ب ــه دنب را ب

ــرار را فراهــم  ــام اب ــه مق ــه ی رســیدن ب ــد برخــی مســائِل اخالقــی در امــور اجتماعــی، زمین معتقدن

ــی، 1388، ج9، 133(. ــوادی آمل ــد )ج می کن

ــه ی  ــود دارد. رابط ــاط وج ــی ارتب ــای تمّدن ــایر مؤلفه ه ــوا و س ــان تق ــان، می ــه ی ایش در اندیش

میــان تقــوا و عدالــت، بــا نظــر بــه آیــات قــرآن )نحــل: 90( این گونــه آمــده اســت: خداونــد همــگان 

را بــه عــدل فرمــان می دهــد و عمــل بــه عــدل را حتــی در دشــمنی بــا دیگــران، حقیقتــی کــه بــه 

تقــوا نزدیک تــر اســت، معرفــی می کنــد )مائــده: 8(. عــالوه بــر ایــن آیــات، بــا نظــر بــه آیــه ی 13 

ســوره ی حجــرات، عدالــت بــا کرامــت الهــی و بــا تقــوا ارتبــاط می یابــد، یعنــی بــه میــزان اطاعــت 

از عــدل الهــی، بــر کرامــت در ســاحت حــق افــزوده می شــود )ر.ک: جــوادی آملــی، 1379(. منظــور 

ایــن اســت کــه کرامــت انســان بــا قــرب الهــی تجلــی پیــدا می کنــد؛ بــه گونــه ای کــه او و خداونــد 

محــّب و محبــوب یکدیگــر می شــوند و شــّدت ایــن رابطــه نیــز بــه تقــوا بســتگی دارد و انســان را 

بــه ســمت رشــد اخالقــی هدایــت می کنــد. انســان رشــد یافتــه ی اخالقــی، زمینــه ی اعتــالی حیــات 

فــردی و اجتماعــی را بــرای خــود و دیگــران فراهــم مــی آورد.

فهم تمّدنی از زندگی اخالقی

از نظــر آیــت اهلل جــوادی آملــی تمــّدن جامعــه ی اســالمی، در آیینــه ی تدّیــن ظهــور پیــدا می کنــد 

)جــوادی آملــی، 1391، 38(. اســاس و پایــه ی ســیر انســان در حیــات طیبــه، معرفت شناســی اســت. 

از ایــن رو بایــد از هــر گونــه شــناخت محیــط زندگــی خــود بــدون بهره گیــری از عقالنّیــت وحیانــی 
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پرهیــز کنــد؛ بــه تعبیــر آیــت اهلل جــوادی آملــی، جامعــه ی بــا ایمــان و توحیــدی مأمــور اســت کــه 

محیــط زندگــی خــودر ا معمــور کنــد و از اســتمداد از هادیــان الهــی و عقالنیــت وحیانــی، بیامــوزد 

تــا مــرز و بــوم خــود را از هــر جهــت آبــاد نگــه دارد و همــواره کلیدهــای بهتــر زیســتن را بــه همــراه 

داشــته باشــد )همــان، 53(. توجــه بــه زندگــی اخالقــی جهــت اعتــالی فــرد و جامعــه، در راســتای 

مؤلفه هــای پیــش گفتــه، از جملــه ی ایــن مفاتیــح حیــات اســت کــه در زیــر بــه برخــی از مصادیــق 

ــود: ــاره می ش آن اش

الف: بی طرفی اخالقی

یکــی از مصادیــق زندگــی اخالقــی کــه آیــات الهــی بــه پیــروان خــود می آمــوزد و می تــوان بــه 

ــوان الگویــی در ایــن راســتا تفسیرشــود، رعایــت قاعــده ی اخالقــی »بی طرفــی اخالقــی« اســت  عن

و برگرفتــه از قاعــده ی زّریــن در علــم اخــالق اســت کــه: »آن چــه را کــه بــر خــود دوســت مــی داری، 

ــج  ــز مپســند« )نه ــران نی ــر دیگ ــر خــود نمی پســندی ب ــدار و آن چــه را ب ــران دوســت ب ــرای دیگ ب

ــا تحلیــل ایــن قاعــده نیســت بلکــه در  ــات ی ــد هــدف ایــن بحــث اثب البالغــه، نامــه 31(. هــر چن

بی طرفــی اخالقــی مهــم آن اســت کــه فــرد بــا در نظــر داشــتن ایــن قاعــده، بــه ســطحی از آگاهــی 

ــان  ــا بی ــود ب ــات خ ــز در آی ــرآن نی ــری« باشــد. ق ــر »دیگ ــود ب ــل خ ــر عم ــه تأثی ــه متوج برســد ک

حــوادث و مســائل اخالقــی بــر ایــن قاعــده تکیــه دارد. بــه عنــوان نمونــه زمانــی کــه در آیــه »َواَل 

ــٍة َعَمَلُهــْم ُثــمَّ  ــا ِلــکلِّ ُأمَّ ِلــک َزینَّ وا اهلَل َعــْدًوا ِبَغیــِر ِعْلــٍمۗ  کَذٰ ِذیــَن یْدُعــوَن ِمــْن ُدوِن اهلِل َفیُســبُّ وا الَّ َتُســبُّ

ُئُهــْم ِبَمــا کاُنــوا یْعَمُلــوَن« )انعــام: 108( بــه بیــان فضــای اجتماعــی جامعــه و  ِهــْم َمْرِجُعُهــْم َفیَنبِّ ِإَلــٰی َربِّ

آلودگی هــای اخالقــی اشــاره دارد، از مؤمنــان می خواهــد از رفتارهــای مقابلــه ای در مــورد مخالفیــن 

خــود بپرهیزنــد و تأثیــر ایــن نااخالقــی را بــر دیگــران و ســپس بــر خــود مــّد نظــر داشــته باشــند.

ــوده ی ســب،  ــه آل آیــت اهلل جــوادی آملــی در تفســیر ایــن آیــه می نویســد: فضــای جاهلــی مّک

لعــن، شــتم و توهیــن و تحقیــر در همــه ی آداب و ســنت ها بــوده و همیــن آداب جاهلــی در مراســم 

اعتقــادی و عبــادی آنــان راه می یافــت؛ از ایــن رو موحــدان مؤمــن نیــز از آن پرهیــز نداشــتند. ایــن 

ــا اســالم کــه بــر علــم و فرهنــگ و ادِب معقــول اســتوار اســت، هماهنــگ نبــود و حضــرت  روش ب

ــٍق  ــی  ُخُل ــَک َلَعل ــود و مصــداق »َو ِإنَّ ــه ب ــار یافت ــم ب ــق عظی ــروج خل ــه اوج ع ــه ب ــّوت ک ــی نب ختم

َعظیــٍم« )قلــم: 4( بــود، بــا ایــن منهــج مخالفــت داشــت. از ایــن رو طــی نصــوص متعــدد قرآنــی و 

روایــی از ایــن عــادت جلوگیــری شــد. گاهــی انســان بــا بدگویــی و دشــنام بــه محاّجــه می پــردازد 

ذیــَن کَفــُروا  و گاه بــا روش اســتدالل و برهــان ماننــد آیــه »ِإالَّ َتْنُصــُروُه َفَقــْد َنَصــَرُه اهلُل ِإْذ َأْخَرَجــُه الَّ
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ثاِنــی اْثَنیــِن ِإْذ ُهمــا ِفــی اْلغــاِر ِإْذ یُقــوُل ِلصاِحِبــِه ال َتْحــَزْن ِإنَّ اهلَل َمَعنــا َفَأْنــَزَل اهلُل َســکیَنَتُه َعَلیــِه َو 

ــْفلی َو کِلَمــُة اهلِل ِهــی اْلُعْلیــا َو اهلُل َعزیــٌز  ذیــَن کَفــُروا السُّ ــْم َتَرْوهــا َو َجَعــَل کِلَمــَة الَّ َأیــَدُه ِبُجُنــوٍد َل

ــه وجــود دارد،  ــر خــالف راه اول، بســته نیســت. در روش ســومی ک ــه: 40(. راه دوم ب ــٌم« )توب َحکی

ــنام  ــه دش ــان ب ــرد. ایش ــورت می گی ــکنی ص ــارزه و بت ش ــاء: 67( مب ــم )انبی ــرت ابراهی ــد حض مانن

متوســل نشــد، دشــنام دادن کار درمانــدگان اســت. انســان در مــدار اســتدالل و برهــان نیــز موّظــف 

ــزد )جــوادی  ــر می خی ــه پرخاشــگری ب ــه دیگــری هــم ب ــر ن ــد و گ ــان و قلمــش را آرام کن اســت زب

ــی، 1385، ج 26، 524(. آمل

ــه آن دعــوت  »بی طرفــی اخالقــِی« قــرآن یکــی از قواعــد اخالقــی اســت کــه پیــروان خــود را ب

ــه اهلل را در  ــا، دشــنام ب ــه بت ه ــر دارد و دشــنام ب ــران اث ــر دیگ ــار او ب ــد رفت ــرد بدان ــا ف ــد ت می کن

ــا ِلــکلِّ  ِلــک َزینَّ پــی خواهــد داشــت. از همیــن رو در ادامــه تفســیر آیــه آمــده اســت کــه تعبیــر »کَذٰ

ــٍة..« تعلیــل ســب مشــرکان در برابــر دشــنام دادن موحــدان اســت و بــه اســتناد و عمومّیــت ایــن  ُأمَّ

ــم ســّب  ــد، تحری ــاع می کنن ــوب اســت و از آن دف ــان محب ــزد آن ــی ن ــه مقّدســات هــر ملت ــا ک معن

بــه موحــد و مشــرک اختصــاص نــدارد )همــان، 533(. اگــر چــه بت پرســتی از بزرگ تریــن گناهــان 

اســت؛ ولــی خــدا از ســّب بت هــا نهــی می فرمایــد. بی تردیــد هتــک حرمــت مقدســات هــر ملــت 

و گروهــی در مقــام بحــث فرهنگــی و معاشــرت جایــز نیســت. چــه دشــنام دادن بــه موحــد باشــد 

یــا ملحــد و مشــرک، چــه بــه مســلمانان یــا گروه هــای داخلــی مســلمانان باشــد یــا صاحبــان ادیــان 

دیگــر. بنابرایــن بــا عمــل بــه ایــن نــوع زیســت اخالقــی قرآنــی، زندگــی مســالمت آمیــز افــراد بــا 

عقایــد گوناگــون در جامعــه فراهــم می شــود )همــان(.

ــی خــود  ــون را در زندگ ــا موقعّیت هــای گوناگ ــد ت ــرد کمــک می کن ــه ف ــر، ب ــن ام ــه ای  توجــه ب

تجربــه کنــد. آگاهــی از رفتارهــای نااخالقــی در ایــن آیــه ی قــرآن نشــان می دهــد کــه بــا مشــاهده ی 

اثــر منفــی یــا مثبــت رفتــار خــود بــه جــای مقابله هــای نادرســت بــا دیگــران، بــه دنبــال رفتارهــای 

جایگزیــن باشــد. عــالوه بــر ایــن بــه کارگیــری ایــن رویکــرد اخالقــی موجــب می شــود تــا فــرد بــا 

قــرار دادن خــود بــه جــای دیگــران، اعمــال خــود را بهتــر تحلیــل کنــد و بهتریــن تصمیــم را بــرای 

ــای  ــق صحنه ه ــه خل ــد ب ــل، می توان ــن اص ــت ای ــا رعای ــرد ب ــن ف ــرد. همچنی ــی بگی ــل اخالق عم

متفاوتــی از زندگــی اخالقــی دســت بزنــد، چنان چــه در داســتان حضــرت یوســف و برادرانــش بعــد 

ــَذا َأِخــی ۖ َقــْد َمــنَّ اهلُل  ْنــَت یوُســُف ۖ َقــاَل َأَنــا یوُســُف َوَهٰ ــک َلَ از دیــدار در مصــر در آیــات »َقاُلــوا َأِإنَّ

ــا  ــاهلِل َلَقــْد آَثــَرک اهلُل َعَلیَن ــوا َت ــِإنَّ اهلَل اَل یِضیــُع َأْجــَر اْلُمْحِســِنیَن؛ اُل ــْر َف ــِق َویْصِب ــُه َمــْن یتَّ ــا ۖ ِإنَّ َعَلیَن

اِحِمیــَن« )یوســف:  ــا َلَخاِطِئیــَن؛ َقــاَل اَل َتْثِریــَب َعَلیکــُم اْلیــْوَم ۖ یْغِفــُر اهلُل َلکــْم ۖ َوُهــَو َأْرَحــُم الرَّ َوِإْن کنَّ



21

ی(
مل

ی آ
اد

جو
هلل 

ت ا
آی

ه 
ش

دی
 ان

بر
ه 

کی
 ت

)با
ن 

رآ
 ق

در
ی«

قـ
خال

ی ا
گـ

ند
»ز

ز 
ی ا

نـ
مّد

 ت
هم

 ف
ی

او
کـ

وا

سال دوم

شماره دوم

پیاپی ششم

زمستان ١٤٠٠

90-92( نشــان داده شــده اســت کــه وی بــا بخشــش خطــای بــرادران و طلــب غفــران بــرای آنــان، 

نــوع خاصــی از خالقّیــت در رفتــار را نشــان داد و قــرآن بــا لحــن و بیــان مناســبی ایــن برخــورد نبــّی 

ــد. را در یــک موقعیــت زیســت اخالقــی تفســیر می کن

ب: توسعه خود متعالی

همان طــور کــه اشــاره شــد، فــرد در جایــگاه قضــاوت اخالقــی، نوعــی درک متعالــی از خــود پیــدا 

ــِن  ْحَمٰ ــی َأُعــوُذ ِبالرَّ ــْت ِإنِّ می کنــد کــه اجــازه نمی دهــد عمــل غیراخالقــی انجــام دهــد. در آیــه »َقاَل

ِمْنــک ِإْن کْنــَت َتِقیــا« )مریــم: 18( ماجــرای وارد شــدن فرشــته وحــی در تمّثــل انســان بــر حضــرت 

ــی، 1388، ج14(. انجــام عمــل اخالقــی در مصــداق »نهــی از  مریــم مشــاهد می شــود )جــوادی آمل

منکــر«، نوعــی توســعه ی خــود متعالــی اســت کــه ســبب شــکوفایی و تحقــق ذات اســت و همچنیــن 

موجــب می شــود فــرد بــه ســمت عمــل غیراخالقــی کشــانده نشــود. ایــن درک و توســعه در صورتــی 

بــروز می کنــد کــه فــرد از جایــگاه واقعــی خــود در حیــات، آگاهــی داشــته باشــد و خــود را از ســطح 

حیــات حیوانــی بــه ســمت زندگــی متعالــی و »متألهانــه« باالتــر بــرده باشــد، در چنیــن شــرایطی 

ــه در  ــد چنان چ ــی می رس ــی و اخالق ــر نااخالق ــک ام ــخیص و تفکی ــه ی تش ــه درج ــه ب ــت ک اس

ِتــی ُهــَو ِفــی  ماجــرای حضــرت یوســف و درخواســت مــراوده ی زلیخــا از وی کــه در آیــات »َوَراَوَدْتــُه الَّ

ــُه  ــی َأْحَســَن َمْثــَوای ِإنَّ ــُه َربِّ ْبــَواَب َوَقاَلــْت َهیــَت َلــک َقــاَل َمَعــاَذ اهلِل ِإنَّ َقــِت اْلَ َبیِتَهــا َعــْن َنْفِســِه َوَغلَّ

ــک کْنــِت ِمــَن اْلَخاِطِئیــَن....«  اِلُمــوَن... یوُســُف َأْعــِرْض َعــْن َهــَذا َواْســَتْغِفِری ِلَذْنِبــک ِإنَّ اَل یْفِلــُح الظَّ

)یوســف: 23-32( آمــده اســت.

آیــت اهلل جــوادی آملــی در ایــن داســتان بــرای نشــان دادن ایــن جنبــه از زندگــی اخالقــی حضرت 

یوســف بیــان می کنــد: تشــخیص وی بــرای بیــان ماجــرای درخواســت زلیخــا در برابــر عزیــز مصــر 

حــاوی نــکات مهمــی اســت، از جملــه این کــه وی بــرای رعایــت ادب، از دورتریــن نقطــه ی مــراوده 

ــه زلیخــا  ــاورد و نگفــت ک ــان نی ــه می ــی چــون »و غلقــت...« ســخن ب ســخن گفــت و از تعبیرهای

درهــای اتــاق را بســت و خــود را آراســت و مــرا بــه ســوی خویــش خوانــد )جــوادی آملــی، 1385، 

ج 40، 363(. در ادامــه زمانــی کــه زلیخــا بــه دفــاع از خــود جهــت اثبــات حقانیتــش مهمانــی ترتیــب 

داد و توانســت بــر زنــان مصــر غلبــه کنــد، جســارت بیشــتری یافــت و صریحــًا بــه مــراوده ی خــود 

ــت: ســخن  ــت و بی شــرمانه گف ــرش خواســته اش ســخن گف ــا یوســف و خویشــتنداری او از پذی ب

ســرزنش آمیز شــما را می پذیــرم کــه گفتــه بودیــد او بــا غالمــش مــراوده دارد و شــیفته و دلباختــه ی 

غــالم زرخریــدش شــده اســت. زلیخــا در ادامــه بیــان می کنــد: اگــر چــه مــن از او تقاضــای مــراوده 
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داشــتم؛ ولــی او زیــر بــار نرفــت و عصمتــش را پــاس داشــت. در اینجــا آیــت اهلل جــوادی آملــی بــا 

اشــاره بــه عبــارت »فاســتعصم« می گویــد: بــه کار رفــت حــرف »الــف«، »ســین« و »ت« بــرای مبالغــه 

و تأکیــد اســت نــه درخواســت. ایــن تعبیــر بــر امتنــاع بلیــغ و خویشــتنداری شــدید یوســف داللــت 

ــخیص  ــت تش ــروردگار در جه ــان پ ــا بره ــت ب ــه توانس ــی، 1385، ج 40، 451( ک ــوادی آمل دارد )ج

درســت عمــل اخالقــی اقــدام کنــد.

عــالوه بــر ایــن، نکتــه ی دیگــری کــه در ایــن ماجــرا دارای اهمیــت اســت داســتان ها و حوادثــی 

ــردازد  ــی می پ ــان حوادث ــه بی ــه نحــوی ب ــد و ب ــی را ترســیم می کن ــی اخالق ــرآن زندگ ــه ق اســت ک

کــه از ســویه های غیراخالقــی آن الگوبــرداری نشــود. بدیــن صــورت کــه در برخــورد بــا ایــن مــوارد 

ــه  ــی ک ــرح ماجرای ــان ش ــف در بی ــرت یوس ــه حض ــه ک ــد همان گون ــذر می کن ــاد، گ ــاره و نم ــه اش ب

ــا برجسته ســازی  ــز ب ــان دورتریــن قســمت ماجــرا پرداخــت. گاه نی ــه بی ــر او و زلیخــا گذشــت، ب ب

جنبه هــای تربیتــی و کنــش اخالقــی برآمــده از اعتــالی ایمــان، آن ُبعــد نااخالقــی در پــرده می مانــد 

تــا از اثرگــذاری آن کاســته شــود.

ج: عینیت بخشی الگوهای تراز

ــل  ــی قاب ــات اله ــی در آی ــه مؤلفه هــای تمّدن ــا نظــر ب ــه ب ــی ک  ســطح دیگــری از زندگــی اخالق

ــه ارزش هــای اخالقــی اولویت بنــدی  ــه درجــه ای برســد کــه نســبت ب توجــه اســت، این کــه فــرد ب

داشــته باشــد. قــرآن بــرای این کــه بتوانــد در ایــن ســطح، پیــروان خــود را بــه ســمت زندگــی اخالقی 

ــد. یکــی از راه هــا »عینیــت  ــزش را ایجــاد می کن ــن انگی ــا شــیوه های مختلفــی ای ــد، ب هدایــت کن

ــا  ــْث ۗ ِإنَّ ــِه َواَل َتْحَن ــا َفاْضــِرْب ِب ــْذ ِبیــِدک ِضْغًث بخشــی بــه الگوهــای تــراز« اســت کــه در آیــه »َوُخ

اٌب« )ص: 44( بــدان اشــاره شــده اســت. کــه در داســتان حضــرت  ــُه َأوَّ َوَجْدَنــاُه َصاِبــًراۚ  ِنْعــَم اْلَعْبــُدۖ  ِإنَّ

ایــوب و حضــرت ســلمیان بــه جهــت برجســتگی خــاص آنــان در توبــه و بازگشــت الهــی، بــا صفــت 

»اّواب« از آنــان یــاد می کنــد. همچنیــن روایــت قــرآن کریــم از زندگــی اخالقــی در ماجــرای حضــرت 

ــوان  ــه عن ــد از ایشــان ب ــه خداون ــت می شــود ک ــه نحــوی روای ــاری ب ــه بیم ــالی وی ب ــوب و ابت اّی

ــا ســتایش  ــه ب ــج وی نمی شــود؛ بلک ــاری و رن ــق بیم ــه مصادی ــد و اشــاره ای ب ــاد می کن ــا« ی »عبدن

از حضــرت اّیــوب کــه بــر مصائــب خــود »صابــر« بــود، زبــان بــه ســتایش عبــد خــود گشــوده و بــا 

عبــارت »نعــم العبــد« از وی یــاد می شــود. از ایــن مــدح ویژگــی ســلوک اخالقــی حضــرت در تحمــل 

بــر مصائــب برجســته می شــود. همچنیــن در آیــه دیگــری )صافــات:102( بــا وصــف »صابریــن« بــه 

تجلیــل از مقــام بــاالی حضــرت ابراهیــمg در ماجــرای ذبــح حضــرت اســماعیلg می پــردازد کــه 



23

ی(
مل

ی آ
اد

جو
هلل 

ت ا
آی

ه 
ش

دی
 ان

بر
ه 

کی
 ت

)با
ن 

رآ
 ق

در
ی«

قـ
خال

ی ا
گـ

ند
»ز

ز 
ی ا

نـ
مّد

 ت
هم

 ف
ی

او
کـ

وا

سال دوم

شماره دوم

پیاپی ششم

زمستان ١٤٠٠

خــود را مأمــور بــه اجــرای فرمــان الهــی می دانســت. 

د: توصیف ارزشی کنشگران

»توصیــف ارزشــی کنشــگران« در ماجــرای طالــوت و عبــور از رودخانــه و آزمــون تقــوا پــرده دیگری 

ــا َفَصــَل َطاُلــوُت ِباْلُجُنــوِد َقــاَل  اســت کــه قــرآن بــرای زندگــی اخالقــی بــدان توجــه می دهــد: »َفَلمَّ

ــی ِإالَّ َمــِن اْغَتــَرَف  ــُه ِمنِّ ــْم یْطَعْمــُه َفِإنَّ ــی َوَمــْن َل ــُه َفَلیــَس ِمنِّ ِإنَّ اهلَل ُمْبَتِلیکــْم ِبَنَهــٍر َفَمــْن َشــِرَب ِمْن

ِذیــَن آَمُنــوا َمَعــُه َقاُلــوا اَل َطاَقــَة َلَنــا  ــا َجــاَوَزُه ُهــَو َوالَّ ُغْرَفــًة ِبیــِدِه ۚ َفَشــِرُبوا ِمْنــُه ِإالَّ َقِلیــاًل ِمْنُهــْم ۚ َفَلمَّ

ُهــْم ُماَلُقــو اهلِل کــْم ِمــْن ِفَئــٍة َقِلیَلــٍة َغَلَبــْت ِفَئــًة کِثیــَرًة  ــوَن َأنَّ ِذیــَن یُظنُّ اْلیــْوَم ِبَجاُلــوَت َوُجُنــوِدِهۚ  َقــاَل الَّ

اِبِریــَن« )بقــره: 249( ِبــِإْذِن اهلِلۗ  َواهلُل َمــَع الصَّ

ــْت« حاکــی از روحیــه  ــٍة َغَلَب ــٍة َقِلیَل ــْن ِفَئ آیــت اهلل جــوادی آملــی معتقــد اســت: عبــارت »کــْم ِم

شــهادت طلبی و اشــتیاق بــه دیــدار خداونــد اســت کــه گوینــدگان آن، مؤمنــان مخلصــی بودنــد کــه 

ــن راســت قامتان  ــرآن از ای ــد شــهادت داشــتند. ق ــوت، امی ــدأ، معــاد و نب ــه مب ــاد ب گذشــته از اعتق

بــا عبــارت »کســانی کــه بــه قیامــت و دیــدار خــدا، گمــان دارنــد« یــاد می کنــد. ایــن تعبیــر بــدان 

ــی  ــان کاف ــن، گم ــه در اصــول دی ــا این ک ــان داشــتند و ی ــط گم ــراد فق ــن اف ــه ای ــی نیســت ک معن

ــی  ــد ارزش معرفت ــادی را فاق ــن اعتق ــس: 36( چنی ــره: 4؛ یون ــی )بق ــد در آیات ــرا خداون ــت زی اس

ــا َمــْن ُأوِتــی ِکتاَبــُه ِبیمیِنــِه َفیُقــوُل هــاُؤُم  می دانــد. تعبیــر ظــّن بــرای مــردان بــا ایمــان در آیــه »َفَأمَّ

ــه  ــت اســت ک ــن حقیق ــر ای ــه: 19-20( بیان گ ــالٍق ِحســاِبیْه« )حاق ــی ُم ــُت َأنِّ ــی َظَنْن ــَرُؤا ِکتاِبیْه،ِإنِّ اْق

اگــر کســی بــه قیامــت گمــان داشــته باشــد، می کوشــد تــا زیســت وارســته ای داشــته باشــد، زیــرا 

مظنــون بــه قــدری قــوی اســت کــه بــا ایــن ظــن، اثــر یقیــن می دهــد. پــس اگــر خداونــد در آیــه ای 

خاشــعان را بــا صفــت یقیــن می ســتاید )بقــره: 2-4( و در جایــی دیگــر )بقــره: 45-46( آنــان را بــا 

ــی  ــز در زندگ ــرگ نی ــه ی م ــه مؤلف ــرای آن اســت ک ــد ب ــی می کن ــه آخــرت« معرف ــان ب صفــت »گم

اخالقــی بــه حــدی مهــم اســت کــه گمــان بــدان اثــر یقیــن را دارد )جــوادی آملــی، 1385، ج11، 638(. 

ه: سزادهی بجا

یکــی دیگــر از مؤلفه هــای تمّدنــی کــه بــا زندگــی اخالقــی پیونــدی وثیــق دارد، رعایــت عدالــت 

و ســزادهی بجاســت. عدالــت کــه در پیونــد وثیــق بــا اخــالق معنــا پیــدا می کنــد نیــاز هــر جامعــه 

ــه  ــت و جامع ــردم اس ــادابی م ــاط و ش ــه ی نش ــی: مای ــوادی آمل ــت اهلل ج ــر آی ــه تعبی ــت. ب اس

ــی  ــق زندگ ــث از مصادی ــی، 1391، 478(. بح ــوادی آمل ــدارد )ج ــعه ن ــرفت و توس ــت، پیش بی عدال

ــی  ــف زندگ ــه توصی ــت؛ بلک ــی نیس ــگاه دین ــی در ن ــت عدالت جزای ــرف رعای ــا ص ــی در اینج اخالق
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ــت.  ــم اس ــرآن کری ــران در ق ــی کنش گ اخالق

ِلــک ِبَمــا  ِذیــَن کَفــُروا ِمــْن َبِنــی ِإْســَراِئیَل َعَلــٰی ِلَســاِن َداُووَد َوِعیَســی اْبــِن َمْریــَم ۚ َذٰ آیــه »ُلِعــَن الَّ

ــوَن« )مائــده:  ــوا یْفَعُل ــا کاُن ــَس َم ــوُه ۚ َلِبْئ ــْن ُمْنکــٍر َفَعُل ــوا اَل یَتَناَهــْوَن َع ــُدوَن، کاُن ــوا یْعَت َعَصــْوا َوکاُن

ــت.  ــی اس ــی اخالق ــا« در زندگ ــه »ســزادهی بج ــه دادن ب ــه ی توج ــرآن در زمین ــی از ق 78-79( بیان

ــن  ــه تباهــی ت ــه ب ــی اســرائیل را ک ــده ای از بن ــه آمــده اســت: حضــرت داود ع ــن آی در تفســیر ای

دادنــد نفریــن کــرد و آن گونــه کــه حضــرت مســیح گروهــی را کــه بــه مــادرش حضــرت مریــم اتهــام 

آلودگــی زدنــد لعــن کــرد و آن هــا را از رحمــت خــاص الهــی دور رانــد. ایــن مطابــق آیــه دیگــر قــرآن 

ــوا  ــِه َو َنُس ــْن َمواِضِع ــَم َع ــوَن اْلَکِل ُف ــَیًة ُیَحرِّ ــْم قاِس ــا ُقُلوَبُه ــْم َو َجَعْلن ــْم َلَعّناُه ــْم میثاَقُه ــا َنْقِضِه »َفِبم

ــْح  ــْم َو اْصَف ــُف َعْنُه ــْم َفاْع ــاًل ِمْنُه ــْم ِإاّل َقلی ــة ِمْنُه ــی خاِئَن ــُع َعل ِل ــزاُل َتطَّ ــِه َو ال َت ــُروا ِب ــا ُذکِّ ــًا ِمّم َحّظ

ــا  ــوْا ِبَم ــوْا اْلِکتــَب َءاِمُن ِذیــَن ُأوُت ــا الَّ َه ِإنَّ اهلَل ُیِحــبُّ اْلُمْحِســنیَن« )مائــده: 13( و همچنیــن آیــه »َیأیُّ

ــآ  َهــا َعَلــی َأْدَباِرَهــآ َأْو َنْلَعَنُهــْم َکَمــا َلَعنَّ ْطِمــَس ُوُجوهــًا َفَنُردَّ ــن َقْبــِل َأن نَّ َمــا َمَعُکــم مِّ قــًا لِّ ْلَنــا ُمَصدِّ َنزَّ

ــْبِت َوَکاَن َأْمــُر اهلِل َمْفُعــواًل« )نســاء: 47( اســت کــه خداونــد اذن لعنــت را بــه آنــان داده  َأصحــَب السَّ

بــود. عّلــت ملعــون شــدن کافــران بنــی اســرائیل معصیــت، تعــدی مســتمر، فراموشــی نهــی از منکــر، 

گرایــش بــه کافــران و مشــرکان و پذیــرش والیــت آنــان بــود )جــوادی آملــی، 1385، ج 23، 395(.

 از نظــر آیــت اهلل جــوادی آملــی، برخــی از اعمــال غیراخالقــی افــزون بــر آن کــه ســبب آفت زدگــی 

فــرد عامــل در زیســت فــردی می شــود، موجــب آفــت یــک اّمــت نیــز می گــردد؛ زیــرا وقتــی یــک 

مّلــت دربــاره ی زندگــی غیــر اخالقــی معّیــن احســاس تنفــر نداشــت و بــه نهــی از منکــر قیــام نکــرد، 

ــن  ــد و در ای ــوده می کن ــت را آل ــت آن مل ــای زیس ــد و فض ــترش می یاب ــی گس ــل غیراخالق آن عم

حــال، چنیــن ملتــی محکــوم بــه ســقوط اســت )همــان(، زیــرا هبــوط عمومــی زمینــه ی هبــوط ملــی 

ــز از بدی هــا در  ــه نیکــی و پرهی ــر امــر ب ــه جایــگاه و تأثی را فراهــم مــی آورد؛ از ایــن رو می تــوان ب

تأمیــن حیــات یــک ملــت و دوام زندگــی آن ملــت پــی بــرد.

آیــت اهلل جــوادی آملــی در ادامــه ی آیــه از عبــارت »کاُنــوا اَل یَتَناَهــْوَن َعــْن ُمْنکــٍر َفَعُلــوُه« چنیــن 

ــه شــخصی  ــا تعــدی و اســتمرار داشــت، بلک ــه تنه ــی اســرائیل ن ــاه بن ــه گن ــد ک برداشــت می نمای

ــه این کــه در  ــد ن ــاه آلودن ــه گن ــود. یعنــی همــه ی جامعــه را ب ــه جامعــه ســرایت کــرده ب ــود و ب نب

میــان آن هــا گنهکارانــی بودنــد؛ زیــرا هــم بزرگان شــان )احبــار( کــه در برابــر گنــاه دیگــران ســاکت 

و محافظــه کار بودنــد )مائــده: 63( و هــم تــوده ی مــردم کــه افــزون بــه نهــی از منکــر خودشــان، 

پذیــرای نهــی دیگــران هــم نبودنــد، از ایــن رو بــا گســترش منکــرات در جامعــه، سرنوشــت تلخــی در 

انتظــار جامعــه خواهــد بــود )همــان(.
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ز: توجه به شخصیت اخالقی 

ــد. در اندیشــه  ــل می کن ــی را تکمی ــی اخالق ــر زندگ ــع دیگ ــی، ضل برخــوراری از شــخصیت اخالق

آیــت اهلل جــوادی آملــی، رشــد شــخصیت اخالقــی کــه بتوانــد در شــرایط نامناســب و زیــر فشــار بــا 

داشــتن مهارت هایــی دســت بــه اقــدام اخالقــی بزنــد در پرتــو بینــش توحیــدی امکان پذیــر اســت. 

ــرای اداره ی  ــون ب ــد: قان ــون معتقدن ــان اخــالق و قان ــن رو ایشــان در رابطــه ی دو ســویه می از همی

جامعــه الزم اســت امــا کافــی نیســت، ضامــن اجــرای قانــون، اخــالق اســت )جــوادی آملــی، 1385، 

ــه  ــت؛ بلک ــع نیس ــات و مناب ــود امکان ــع در کمب ــالت جوام ــی معض ــره اساس ــروزه گ ج 40، 300(. ام

مشــکل جــدی در مفاســد اخالقــی اســت کــه حرمــت همــه ی آن هــا بــرای همــگان روشــن اســت 

ــکوفایی  ــیر ش ــا مس ــان، 361(. نااخالقی ه ــد )هم ــاب می آی ــه حس ــی ب ــای زندگ ــوی الفب ــه نح و ب

ــق و  ــرش حقای ــاور و پذی ــدارد و در ب ــوج ن ــود و لج ــع َعن ــخص طب ــی ش ــدد. گاه ــه را می بن جامع

ــه آلودگــی اخالقــی گرفتــار اســت و  ــا بــه عللــی ب ــا دیگــران یکســان اســت؛ ولــی بن واقعیت هــا ب

معاصــی، زنــگار جــان اوســت و حقایــق را بــه راحتــی درک نمی کنــد )جــوادی آملــی، 1388، ج 17، 

385(. یکــی از ایــن مــوارد ضعــف شــخصیت اخالقــی فــرد اســت کــه در بینــش و درک امــور قــدرت 

تشــخیص نــدارد.

 بنابرایــن ایجــاد مدینــه ی فاضلــه در نــگاه آیــت اهلل جــوادی آملــی در گــرو اعتقــاد توحیدی اســت 

ــدون  ــادی ب ــالق ع ــف، اخ ــرت یوس ــتان حض ــود. در داس ــوب می ش ــالق محس ــتوانه ی اخ ــه پش ک

ایمــان کامــل و اعتقــاد توحیــدی کارســاز نیســت. هیــچ انســان عدالتخــواه و آزاد و اســتقالل طلبــی 

ــت  ــان سس ــی مؤمن ــد. حت ــت نمی ده ــدی را از دس ــذت نق ــن ل ــدارد چنی ــدی ن ــان توحی ــه ایم ک

ــان  ــا بی ــن مؤلفه ه ــر ای ــد ب ــد از تأکی ــان بع ــان(. ایش ــوند )هم ــزش می ش ــار لغ ــم دچ ــان ه ایم

می کننــد در قصــه ی یوســف، از یــک ســو انجــام دادن گنــاه در خفــا بــا وجــود همــه ی زمینه هــای 

تحریکــی اســت و از ســویی دیگــر تهدیــد بــه عــذاب و شــکنجه در فــرض عــدم پذیــرش اســت، در 

ــود. این جــا تنهــا عامــل نجــات بخــش، اعتقــاد راســخ و شــهود برهــان رب ب

از همیــن روســت کــه آیــت اهلل جــوادی آملــی توجــه بــه بینــش توحیــدی را بــه ســطح اجتمــاع 

ــاور اعتقــادی مــردم  ــا راه اداره ی صحیــح جامعــه، تقویــت ب ــز تســّری داده و معتقــد اســت تنه نی

اســت. فقــط بــا ایمــان و اعتقــاد بــه توحیــد و عــدل و جاودانگــی انســان پــس از مــرگ و حســاب 

روز قیامــت می تــوان معضــالت اخالقــی، اقتصــادی و سیاســی و فرهنگــی جامعــه ی بشــری را حــل 

کــرد و بــه مدینــه فاضلــه تحقــق بخشــید )جــوادی آملــی، 1385، ج 40، 363(.
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ر: پرهیز از استضعاف بینشی

ــد و  ــوت می کن ــور دع ــون عدل مح ــه قان ــان را ب ــه انس ــت ک ــی اس ــی اله ــل موهبت ــر و عق تفک

ســپس ایــن قانــون و شــریعت او را بــه ســوی فطــرت اولیــه ی خــود کــه عدالــت و حقانّیــت اســت 

ســوق می دهــد و هــادی وی بــه مراتــب بــاالی انســانّیت و زندگــی اخالقــی اســت )جــوادی آملــی، 

ــه تنهــا خــود؛ بلکــه  1371، 381(. حــال اگــر انســان در ایــن ُبعــد دچــار اســتضعاف فکــری باشــد ن

جامعــه را نیــز از تمــّدن بالفطــره  ای کــه بــه مقتضــای آن آفریــده شــده دور خواهــد کــرد. در برخــی 

ــنَّ  ــا ِإنَّ الظَّ کَثُرُهــْم ِإالَّ َظنًّ ِبــُع َأ از آیــات الهــی بــه ضعــف بینشــی افــراد اشــاره دارد: از جملــه »َوَمــا یتَّ

ــوَن« )یونــس: 36( کــه خداونــد از بی اعتبــاری در  اَل یْغِنــی ِمــَن اْلَحــقِّ َشــیًئا ِإنَّ اهلَل َعِلیــٌم ِبَمــا یْفَعُل

مســائل دینــی ســخن می گویــد؛ بدیــن معنــی کــه مشــرکان خطــاب قــرار گرفته انــد. همــه این هــا 

ــداران و  ــت )زمام ــروه اقیل ــه خــود دو گ ــد ک ــر باورهــا و کارهــای باطــل خــود، در گمراهی ان ــر اث ب

ــی ـ سیاســی  ــگاه اجتماع ــروه اول جای ــد. گ ــر می گیرن ــردم( را درب ــوده م ــت )ت پیشــوایان( و اکثری

ــوزی  ــر کینه ت ــذا از س ــد ل ــادی می بینن ــر اعتق ــوده از نظ ــردِم ت ــوِد م ــع موج ــظ وض ــود را در حف خ

ــر  ــه کف ــه و عامدان ــود، عالمان ــیطانی خ ــته های ش ــظ خواس ــانی و حف ــای نفس ــروی از هواه و پی

می ورزنــد. تــوده ی مــردم کــه دنبالــه رو ایــن اقلیــت هســتند، تفاوتشــان بــا گــروه اول ایــن اســت 

ــی کــه در گــروه اقلیــت هــوس  ــردازی دارد در حال کــه انحرافشــان ریشــه در گمان مــداری و خیال پ

محــوری ریشــه کــژروی اســت )جــوادی آملــی، 1385، ج 36، 496-491(.

ــنَّ  ِبُعــوَن ِإالَّ الظَّ ــوک َعــْن َســِبیِل اهلِل ِإْن یتَّ ْرِض یِضلُّ کَثــَر َمــْن ِفــی اْلَ همچنیــن در آیــه »َوِإْن ُتِطــْع َأ

َوِإْن ُهــْم ِإالَّ یْخُرُصــوَن« )انعــام: 116( خداونــد بــه پیامبــرش می فرمایــد پیــروی از بیشــتر مــردم زمیــن 

در مســائل اصــول دیــن، حقــوق و اخــالق، وی را گمــراه می ســازد و چــون آن هــا بــر اســاس مظّنــه 

ــادی و  ــان در اصــول اعتق ــه گمراهــی اســت، چــون گم ــه اســتناد مظّن ــت ب ــد و حرک ــل می کنن عم

ــا  کَثُرُهــْم ِإالَّ َظنًّ ِبــُع َأ خطــوط کلــی دیــن ســهمی نداشــته و بــی نیــاز کننــده از حــق نیســت »َوَمــا یتَّ

ــه همیــن ســبب  ــوَن« )یونــس: 36( ب ــا یْفَعُل ــٌم ِبَم ــیًئا ِإنَّ اهلَل َعِلی ــقِّ َش ــَن اْلَح ــی ِم ــنَّ اَل یْغِن ِإنَّ الظَّ

ــد  ــد در ایــن مســائل راهــی ندارن ــا گمــان حرکــت نمی کنن بی بهــرگان از برهــان و قــرآن کــه جــز ب

)جــوادی آملــی، 1385، ج 26، 615(.

آیــت اهلل جــوادی آملــی همچنیــن از جملــه »ان یتبعــون...« منشــأ گمراهــی جامعــه را مظّنه گرایــی 

ــی و  ــدی را یقین گرای ــور و مهت ــت دانش ــت مل ــأ هدای ــی منش ــد؛ ول ــوری« می دان ــرص مح و »خ

تحقیق مــداری می دانــد. ایشــان در ادامــه بیــان می کنــد کــه ایــن نــوع نگــرش، جــزم روان شــناختی 
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و منطقشــان منظّنه گرایــی اســت کــه خداونــد بــا تعابیــر گوناگــون در آیــات الهــی ماننــد: »َوِإَذا ِقیــَل 

ــا َوَمــا َنْحــُن  ــاَعُة ِإْن َنُظــنُّ ِإالَّ َظنًّ ــاَعُة اَل َریــَب فيهــا ُقْلُتــْم َمــا َنــْدِری َمــا السَّ ِإنَّ َوْعــَد اهلِل َحــقٌّ َوالسَّ

ــوَن«  ــْم ِإالَّ یُظنُّ ــی َوِإْن ُه ــاَب ِإالَّ َأَماِن ــوَن اْلکَت ــوَن اَل یْعَلُم ی ــْم ُأمِّ ــه: 32( و »َوِمْنُه ــَتیِقِنیَن« )جاثی ِبُمْس

)بقــره: 78( از آن بــه »خــرص محــوری« یــاد کــرده اســت. ایشــان معتقدنــد نقطــه ی مقابــل ایــن 

ــدان اشــاره  ــز ب ــات نی ــه در روای ــرار دارد )همــان، 625(، ک ــه ق ــق و تکذیــب محققان زیســت، تحقی

وا َمــا  ــی یْعَلُمــوا َو اَل یــُردُّ شــده اســت: »َقــاَل ِإنَّ َاهلَل َخــصَّ ِعَبــاَدُه ِبآیَتیــِن ِمــْن کَتاِبــِه َأْن اَل یُقوُلــوا َحتَّ

َلــْم یْعَلُمــوا َو َقــاَل َعــزَّ َو َجــلَّ َأ َلــْم یْؤَخــْذ َعَلیِهــْم ِمیثــاُق َاْلکتــاِب َأْن ال یُقوُلــوا َعَلــی َاهلِل ِإالَّ َاْلَحــقَّ َو 

ُبــوا ِبمــا َلــْم یِحیُطــوا ِبِعْلِمــِه َو َلّمــا یْأِتِهــْم َتْأِویُلــُه« )کلینــی1407،ج 1، 43( یعنــی خداونــد  َقــاَل َبــْل کذَّ

بندگانــش را بــا دو آیــه در »دژ تحقیــق« قــرار داد: یکــی این کــه چیــزی را بــدون قطــع بــاور نکننــد و 

دوم این کــه بــدون برهــان چیــزی را دروغ نخواننــد. یعنــی تصدیــق و تکذیــب آنــان بایــد محققانــه 

ِبُعــوَن  یُتُموَها َأْنُتــْم َوآَباُؤکــْم َمــا َأْنــَزَل اهلُل ِبَهــا ِمــْن ُســْلَطاٍن ِإْن یتَّ باشــد. آیــه »ِإْن ِهــی ِإالَّ َأْســَماٌء َســمَّ

ِهــُم اْلُهــَدی« )نجــم: 23( نیــز بــه همیــن نکتــه  ْنُفــُس َوَلَقــْد َجاَءُهــْم ِمــْن َربِّ ــنَّ َوَمــا َتْهــَوی اْلَ ِإالَّ الظَّ

اشــاره دارد.
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نتیجه گیری

ــوزش  ــا آم ــه ب ــت ک ــن اس ــی رود ای ــار م ــی انتظ ــای اخالق ــان ارزش ه ــروزه از بی ــه ام ــه ک آن چ

ــا،  ــن ارزش ه ــذار ای ــع هنجارگ ــوان منب ــه عن ــا ب ــا و نبایده ــر بایده ــد ب ــی و تأکی ارزش هــای اخالق

کاهــش در رفتارهــای غیرمســئوالنه اتفــاق بیفتــد. امــا قــرار گرفتــن در زندگــی اخالقــی بــا آمــوزش 

ــد  ــرد بای ــد ف ــد بودن ــز معتق ــی نی ــت اهلل جــوادی آمل ــه آی ــه ک ــرد. همان گون صــرف صــورت نمی گی

ــوان یکــی از  ــه عن ــی را ب ــت اله ــام خالف ــد خــود مق ــق دی ــه در اف ــی برســد ک ــه ســطحی از تعال ب

ــه  ــه هــدف دوم کــه ســوق دادن جامعــه ب ــو آن ب ــا در پرت ــد ت اهــداف حکومــت الهــی ترســیم کن

ســمت مدینــه ی فاضلــه و شــکل گیری تمــّدن عظیــم الهــی اســت، محقــق شــود. بــا توجــه بــه ارکان 

تمــّدن اســالمی کــه در بیانــات آیــت اهلل جــوادی آملــی بــدان اشــاره شــد هــدف اعتــالی انســان، بــه 

ســمت حیــات طّیبــه اســت کــه بــدون ایمــان و توحیــد قابــل تفســیر نیســت. در کنــار آن عدالــت، 

اخــالق و عقالنّیــت پایه هــای دیگــری از تمــّدن هســتند کــه در تعامــل بایکدیگــر می تواننــد زندگــی 

اخالقــی را رقــم بزننــد.

ــر بایدهــا و  ــه ب ــه جــای تکی ــم ب ــرآن کری ــه زندگــی اخالقــی در ق یکــی از راه هــا توجــه دادن ب

ــه در  ــت، چنان چ ــازی آن اس ــت نهادینه س ــا جه ــتقیم ارزش ه ــر مس ــای غی ــی، الق ــای اخالق نبایده

ایــن مقالــه برخــی از مصادیــق آن گذشــت. مثــال رویکــرد بــی طرفــی اخالقــی قــرآن )ســّب بت هــا 



29

ی(
مل

ی آ
اد

جو
هلل 

ت ا
آی

ه 
ش

دی
 ان

بر
ه 

کی
 ت

)با
ن 

رآ
 ق

در
ی«

قـ
خال

ی ا
گـ

ند
»ز

ز 
ی ا

نـ
مّد

 ت
هم

 ف
ی

او
کـ

وا

سال دوم

شماره دوم

پیاپی ششم

زمستان ١٤٠٠

ــش  ــو و بخش ــن )عف ــای جایگزی ــق رفتاره ــد از طری ــای جدی ــق موقعیت ه ــن( و خل ــط مؤمنی توس

یوســف بــر بــرادران( نمونــه ای از زیســت اخالقــی اســت کــه بیــان شــد. همچنیــن مصداقــی دیگــر 

از زندگــی اخالقــی بدیــن نحــو اســت کــه  ســطح دانــش و آگاهــی فــرد بــه مرحلــه ای وارد شــود 

کــه بتوانــد ارزش هــا را در موقعیتــی کــه قــرار دارد تشــخیص دهــد یعنــی بتوانــد هنجارهــا و اصــول 

اخالقــی را در ســنجش های خــود دخالــت داده و بــه عملــی مبتنــی بــر اخــالق برســد. ایــن ســطح از 

تعالــی، خــود در ماجــرای »نهــی از منکــر« حضــرت مریــم نســبت بــه عمــل نااخالقــی تمثــل فرشــته 

وحــی بــر او ذکــر شــد کــه شــکوفایی و تحقــق ذات بــا توجــه بــه مبانــی توحیــدی، ایــن ســنجش را 

در اختیــار وی قــرار داد تــا دســت بــه ارزش گــذاری در موقعیتــی کــه در آن قــرار دارد، بزنــد. نمونــه 

دیگــر آن در ماجــرای حضــرت یوســفg در پرهیــز از ذکــر جزئیــات درخواســت مــراوده زلیخــا بیــان 

شــد. نظــر بــه این کــه بیــان جزئیــات، ترویــج امــر نااخالقــی را بیشــتر بــه ذهــن متبــادر می کنــد، 

ــه  ــا اشــاره ب ــد و ب ــه انحــراف ایجــاد نکن ــر ســویه هایی اســت ک ــز ب ــرآن در این جــا تمرک منطــق ق

زندگــی اخالقــی حضــرت یوســفg ، آن را متذکــر شــده اســت. همچنیــن در نپذیرفتــن درخواســت 

ــازه  ــرد اج ــتعالیی ف ــود اس ــه خ ــید ک ــی رس ــد اخالق ــطح از رش ــن س ــه ای ــوان ب ــز می ت ــا نی زلیخ

ــد. ــه امــر نااخالقــی دســت بزن نمی دهــد ب

ــزش  ــه انگی ــت ک ــی اس ــی اخالق ــد زندگ ــری از فرآین ــه ی دیگ ــا، مؤلف ــذاری در ارزش ه اولویت گ

اخالقــی را در فــرد ایجــاد می کنــد. قــرآن کریــم بــا »عینیــت بخشــی بــه الگوهــای تــراز« و »توصیــف 

ارزشــی کنشــگران« و روش هــای دیگــر ایــن ســطح از زندگــی اخالقــی را نشــان می دهــد. 

نکتــه ی مهمــی کــه بایــد بــدان توجــه داشــت این کــه نــگاه قــرآن جهــت ترســیم زندگــی اخالقــی 

بــر مبانــی توحیــدی اســتوار اســت. یعنــی از نــگاه آیــت اهلل جــوادی آملــی زمانــی فــرد شــخصیت 

ــش  ــو بین ــد در پرت ــه بتوان ــت ک ــد داش ــی خواه ــت اخالق ــه زیس ــر ب ــی منج ــه ی اخالق ــد یافت رش

توحیــدی دســت بــه عمــل بزنــد. چنان چــه اشــاره شــد، اخــالق از یــک ســو هویت ســاز اســت بــه 

نحــوی کــه فــرد بــا برخــورداری از ایمــان توانســته باشــد زیســت اخالقــی را طــی کنــد حــال نــه تنهــا 

از »دیگــری« متمایــز می شــود؛ بلکــه شــعاع اثرگــذاری و تمایــز او در ســطحی فراتــر از روابــط انســانی 

خواهــد بــود. از ســویی دیگــر ایــن زندگــی در مرحلــه ی بعــد، تمّدن ســاز هــم خواهــد بــود؛ زیــرا اگــر 

اصــول اخالقــی در جامعــه بــه مرحلــه ی زندگــی نرســد، ســقوط فــردی، از دیــدگاه آیــت اهلل جــوادی 

آملــی ســقوط جامعــه و تمــّدن را در پــی دارد.
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کتاب نامه

قرآن کریم.	 

نهج البالغه.	 

ــران: 	  ــدره ای، ته ــدون ب ــد، ترجمــه فری ــرآن مجی ــی در ق ــم اخالقــی و دین ایزوتســو، توشــیکیهو،)1388( مفاهی

ــرزان روز. نشــر و پژوهــش ف

جوادی آملی، عبداهلل،)1384( حیات حقیقی انسان در قرآن، تفسیر موضوعی، ج 15، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1388( جامعه در قرآن، تفسیر موضوعی، ج 17، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1379( صورت و سیرت در قرآن، تفسیر موضوعی، ج...، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1388( مبادی اخالق در قرآن، تفسیر موضوعی، ج 10، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1389 الــف( منزلــت عقــل در هندســه معرفــت دینــی، تحقیــق و تنظیــم مهــدی واعظــی، قــم: نشــر 	 

اســراء.

------------،)1389ب( امام مهدی موجود موعود، تحقیق محمد حسن مخبر، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1391( مفاتیح الحیات، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1371( انسان از آغاز تا انجام، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1380( انتظار بشر از دین، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1383( دین شناسی، قم: مرکز نشر اسراء.	 

------------،)1389ج( همتایی قرآن و اهل بیت، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1373( شریعت در آیینه معرفت، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1378( والیت فقیه والیت فقاهت و عدالت، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1388( تسنیم تفسیر قرآن کریم، ج9، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1388( تسنیم تفسیر قرآن کریم، ج 11، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1388( تسنیم تفسیر قران کریم، ج 23، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1388( تسنیم تفسیر قرآن کریم، ج 26، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1388( تسنیم تفسیر قرآن کریم، ج 36، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1388( تسنیم تفسیر قرآن کریم، ج 40، قم: نشر اسراء.	 

ــه 	  ــار عالم ــن آث ــر و تدوی ــه نش ــه، ج 16، مؤسس ــج البالغ ــیر نه ــه و تفس ــا( ترجم ــد تقی،)بی ت ــری، محم جعف

ــان. ــه اصفه ــه ای قائمی ــات رایان ــز تحقیق ــان: مرک ــری، اصفه جعف

------------------،)1378( تاریخ از دیدگاه امام علیg، تهران: تنظیم و نشر اثار عالمه جعفری.	 

کلینی، محمد بن یعقوب،)1407( اصول کافی، تهران: دار الکتب االسالمیه.	 

لوبون،گوســتاو، )1318( تمــّدن اســالم و عــرب، ترجمــه محمــد تقــی فخــر داعــی گیالنــی، طهــران: کتابفروشــی 	 

و چایخانــه علمــی
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میرخلیلــی، حســین،)1396( آیــت اهلل جــوادی آملــی: در عقالنیــت وحیانــی وحــی منبــع اســت و نقــل دلیــل و 	 

راهنمــا، علــم اجتهــاد، مباحثــات، مجلــه فکــری تحلیلــی حــوزه و روحانیــت.

مطهری، مرتضی،)1383( مجموعه آثار، جلد 22، تهران: صدرا.	 

المظاهــری، حســین،)1396( تکیــه بــر اندیشــه آیــت اهلل العظمــی آیــت اهلل جــوادی آملــی، قــم: پایــگاه اطــالع 	 

رســانی اســراء.

نصری، عبداهلل،)1387( تکاپوگر اندیشه ها، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.	 

نعیمیــان، ذبیــح اهلل،)1389( بنیــاد شناســی و زمینــه شناســی عقالنیــت، قــم: مؤسســه آموزشــی و پزوهشــی 	 

امــام خمینــی.


