
 

 «صلح در آن نقش و طباطبایی عالمه دیدگاه از فطری اخالق»
 

 الهیات دانشکده مازندران، دانشگاه ارشد کارشناسی منا دالوری؛

 مازندران دانشگاه علمی هیآت عضو و دانشیار بنی؛ آزاد مهدوی رمضان

 

 چکیده

 محل غیردینی و دینی از اعم متعددی های اختالف واسطه به عالم مختلف نقاط تاریخ، طول در

 مفاهیم و جنگ خشونت، مسئله مختلف، های حوزه در محققان. هست و بوده خشونت و جنگ

 صلح حوزه در اساسی مسائل از یکی. دهند می قرار موردمطالعه را امنیت و صلح مانند آن، به مرتبط

 و ها زمان ی همه در ها انسان همه شامل تا باشد استوار باید بنایی سنگ چه بر صلح که است این

 معرفی ها انسان همه عام و تغییرناپذیر وجودی ساختمان را فطرت کریم قرآن. باشد ها مکان

 داده قرار تبیین و تحلیل مورد طباطبایی عالمه دیدگاه شود می تالش حاضر پژوهش در. کند می

 ارائه فطرت، مفهوم تفسیر به ایشان آثار به مراجعه طریق از تحلیلی – توصیفی روش با. شود

 مانند اخالقی اصول بودن فرازمانی و مکانی فرا و بودن ثابت به اخالق در همچنین ایشان. گردد می

 با توان می عالمه، دیدگاه این به نظر با. اعتقاددارند فطرت اساس بر ظلم و عدالت شجاعت، عفت،

 .یافت دست همگانی، صلح برای راهکاریی به انسانی فطرت بر مبتنی همگانی اخالق بر تکیه

 طباطبایی عالمه دیدگاه -فطرت -اخالق -صلح :کلیدواژه
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 مقدمه

 امروز بشر که وضعیتی که دریافت توان می تاکنون، دور های گذشته از بشر زندگی تاریخ به نگاهی با

 با قیاس در نویسد می ملکیان،. است درگذشته او وضعیت از تر بغرنج بسیار گشته مبتال آن به

 و پرشمارتر بسیار امروز، بشر مبتالبه مسائل است، بوده مواجه ها آن با درگذشته بشر که مسائلی

 خطر غایت به بشر کنونی وضع سبب همین به. است تر پیچیده و دشوارتر بسیار ها آن حل و تر ژرف

 1است. بشر سابق اوضاع از تر شکننده و انگیزتر هول تر، خیز

 به نگاهی. است اندیشمندان و متفکران مضاعف همت و توجه نیازمند امروز جهان در صلح بحث

 گذشته نفر میلیون 198 مرز از ها کشته تعداد آن، نود دهه تا بیستم سده آغاز از شده ارائه آمار

 تا کشد می طول وقفه بی سال 6 بشماریم، ثانیه یک در را جسد هر باشد بنا اگر اساس، این بر. است

 بخش رضایت چندان نیز سو این به 81 ده نیمه از وضعیت البته. درآوریم بشمارش را مردگان همه

 افزایش بیکاری، روزافزون پدیده مهاجر، و خانمان بی ها میلیون گسترده، فقر پابرجایی. است نبوده

 سوریه اکنون که هایی خشونت از وحشت مخدر، مواد قاچاق و بزهکاری همچون با شرارت رفتارهای

 های نارسایی و ضعف از هایی نشانه همگی اروپا، در تروریسم شیوع تا است داده خطر معرض در را

  4.است موجود های شرارت با مواجه در دکترین معقوالنه، مفهومی در یا ایدئولوژی یک

 و ها انسان تمام مشارکت از بتوان آن اساس بر که است مبنایی و پایه یافتن نیازمند صلح، از گفتگو

 صلح برای راهکاری عنوان به جهان شدن اخالقی. جست یاری نژادی، و فرهنگ هر با جوامع

 اینکه. است داشته مشغول خود به را نظران صاحب از بسیاری اندیشه که است ای ایده همگانی،

 کند، جلب خود، به را جهانیان تفاهم تا باشد استوار مبنایی چه بر باید جهان شدن اخالقی

 تواند می شناسی انسان در اصلی عنوان به کریم قرآن در فطرت اصل. است برانگیز چالش ای مسئله

 همگانی صلح نام به دستاوردی که جهانی اخالقی به یابیدست برای بشر روی به راهی گشایندۀ

 .باشد دارد، بشر برای
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 ایشان. است آشنا عصر این مسائل با و زیسته می معاصر عصر در که است فیلسوفی طباطبایی عالمه

 این هدف. اند پرداخته اخالق، و فطرت ازجمله دینی و فلسفی مختلف مسائل به خاص نظر دقت با

 .است صلح برقراری در آن نقش تبیین و همگانی اخالق عنوان به فطری اخالق به پرداختن نوشتار

 مفاهیم

 در مطرح اصطالحات و مفاهیم تبیین مستلزم صلح در آن نقش و فطری اخالق مسئله به یابیدست

 :دهیم قرار موردبررسی را فطرت و اخالق صلح، واژهای رو ازاین. است حوزه این

 1.است شده معنی متنازعین بین تراضی و سازش سِلم، آشتی، به ها نامهلغت اکثر در صلح واژه: صلح

 حقوقی کلیات در همچنین شود، می گفته باشد نزاع رفع آن ثمره که عقدی به نیز اسالمی فقه در

 یا باشد محقق موجود خصومت خواه است خصومت رفع به تعهد و تسالم به الزام صلح، است آمده

  4.تقدیری و فرضی

 در و نزاع و جنگ مقابل در بیشتر صلح واژه که است این است توجه شایان صلح، تعریف در آنچه

 کرد تصور را شرایطی توان نمی که است معنی بدان آیا مطلب این است، کاررفته به نزاع از بعد آشتی

 و آمیز مجادله واژه را صلح برخی که چنان یابد؟ معنا نزاعی و جنگ گونه هیچ بدون صلح که

 دست به وقتی آن مطلق صورت که اند دانسته عقلی مفاهیم از را آن و اند دانسته برانگیزی بحث

 در. الهوت عالم در مگر نیست میسر این و شود رها باشد، «جنگ» که خودش ضد از که آید می

 پی در هرچند است همراه جنگ با پیوسته که معنا این به است نسبی همیشه صلح ناسوت، عالم

  3.باشد خویش قلمرو از آن کردن دور

 شرایط در زندگی گفت توان می 2است انسان فطری های ویژگی از حق، از دفاع اینکه به توجه با

 صلح به آنکه بدون ها انسان رسد می نظر به شناسانه جامعه دید از. است انسانی هر طبیعی حق صلح،

 بالذات قائم و طبیعی کامالً موضوعی مانند درست را آن و کنند می زندگی صلح در کنند؛ فکر
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 را آن آزاردهنده اثرات و گذشت آن کنار از یا و زیست جنگ در توان نمی که درحالی دانند می

 بیماری، یک و احوالی پریشان با را جنگ و تندرستی با را صلح برخی که چنان نکرد احساس

 را تندرستی ها ارگان از هریک که است این تندرستی معیارهای از یکی زیرا اند؛ کرده تصور همانند

 شرایط که شود می درک تر واضح زمانی صلح، در زندگی آثار و اهمیت درواقع 1.کند نمی احساس

 کند می ایجاد مردم، زندگی برای که شرایطی با جنگ. بگیریم نظر در را جنگ در زندگی آن، مقابل

 را شرایطی جنگ، چراکه آید می حساب به مردم، اذهان برای تهدید و دغدغه یک عنوان به همواره

 گیرد می قرار شعاع، تحت زندگی، سبک و افکار عواطف، و احساسات آن در که کند می ایجاد

 چه و تاریخ طول در چه هنرمندان و متفکران مکتوب غیر و مکتوب آثار از بسیاری موضوع که چنان

 و کشتارها و مخرب آثار همچنین یابد؛ می اختصاص صلح، و جنگ مسئله به حاضر زمان در

 پیامدهای دیگر از امکانات، و منابع و استعدادها رفتن هدر و جنگ شرایط از ناشی ومیرهای مرگ

 تصمیماتی توان می صلح، شرایط در که درحالی. است جنگ، از ترس یا و جنگ در زندگی نامطلوب

 به منجر کلی طور به...  و دانش و علم پیشرفت بهداشت، اقتصاد، بر آن مطلوب تأثیر که گرفت

 تواند می ها موقعیت این از هرکدام. شود ها ملت همه برای رفاه و زندگی سطح کیفیت افزایش

 .بزند رقم دیگری، از متفاوت نوعی به را بشر آینده حتی و جوامع و ها انسان تک تک سرنوشت

 را صلح شناسان جامعه. اند داده قرار بررسی و موردمطالعه را صلح مختلف های جنبه از متفکران 

 دیگر عبارت به یا و خویش سرنوشت بر حاکم گروه یک حالت صلح،: کنند می تعریف چنین این

 یافته سازمان و شده هدایت جمعی کشی آدم اش، گروهی ومیر مرگ که است مستقل سیاسی ازلحاظ

  4.شود نمی شامل را

 صلح نظریه در است کرده بحث صلح، و اخالق از که فیلسوفانی مؤثرترین از یکی عنوان به کانت

  3.باشد نهادینه باید صلح وضع که است معتقد وی. است پرداخته موضوع این به خود پایدار،

 چند یا دو بین یا و کشور یک داخل در تواند می جنگ و صلح که است ضروری نکته، این به توجه

 تدبیری به صلح، در که است بایسته باشیم؛ همراه صلح، کردن نهادینه تعبیر با اگر. باشد کشور
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 عنوان به آن، بر را صلح کردن نهادینه بتوان که بیابیم وضعی و حالت انسان در که شود اندیشیده

 .ساخت استوار انسانی، جوامع همه اشتراک نقطه ها، انسان تبع به و ها انسان همه اشتراک نقطه

 و لغت علم عالمان از اخالق واژه لغوی تعریف ابتدا که است آن بر سعی قسمت این در: اخالق

 و خُلق جمع را اخالق واژه دهخدا لغت فرهنگ در. شود ارائه طباطبایی، عالمه دیدگاه از سپس

 فرهنگ در همچنین 1.داند می مزاج و خصلت سرشت، طبع، خوی، معنای به خَلَق جمع را خُلق

 را خُلُق و خُلق عرب زبان شناسان واژه 4.است آمده خوی و اخالق معنای به خُلُق الوسیط المعجم

 نمایانگر و دارد انسان ظاهری صفات و فیزیکی ساختار به اشاره خَلق،. اند دانسته ریشه هم خَلق، با

 و زیبایی نمایانگر و انسان باطنی صورت بیانگر خُلق. است زشتی و زیبایی از او جسمانی صفات

  3.است درونی زشتی

 «عَظِیمٍ خُلُقٍ لَعَلى وَإِنَّکَ: »قلم مبارکه سوره 2 آیه ذیل خلق واژه تحلیل در طباطبایی عالمه

 از ملکه آن اقتضای مطابق آنچه بدنی افعال که است نفسانی ملکه معنای به خلق کلمه: نویسد می

 و شجاعت عفت، مانند باشد فضائل از ملکه آن کهاین چه حال. زند می سر آسان زند؛ می سر آدمی

 خلق و فضیلت شود، ذکر مطلق اگر و باشد آن امثال و جبن شره، مانند رذایل از چه و آن امثال

 راغب از نقل به خَلق و خُلق ارتباط بیان در ایشان همچنین 2.شود می فهمیده آن، از نیکو

 لکن بوده معنا یک به اصل در آن، ضمه با چه و شود خوانده خاء فتحه با چه خلق کلمه: نویسد می

 و قیافه و صورت معنای شود استعمال اول، فتحه به اگر که شده چنین فعالً تر بیش استعمال اثر در

 سجایای و قوی معنای شود استعمال خاء ضمه به اگر و رساند می شود می دیده بصر با که را هیئت

  5.کند می افاده شود، می احساس بصیرت با که را اخالقی

 است، «فَطَر» ریشه از فطرت. است کاربرده کریم، به قرآن در خداوند که است ای واژه فطرت: فطرت

 88 و 12 آیات مانند است آمده آفریننده معنای به فاطر و آفریدن معنی به فَطَر آیات از بسیاری در
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 فاطرِ ولیا اتخذُ اهللِ اَغیرَ قل» و «االرضَ و السمواتِ فَطَرَ للذی وجهیَ وجهتُ: »انعام مبارکه سوره

 که شده نامیده فطر، جهت ازآن فطر،آفریدن اولی معنای گرفتن نظر در با. «االرضِ و السّمواتِ

 ایجاد و اختراع و ابداع معنای به فطر است ممکن. آفریند می شکافتن، با را موجودات خداوند

 اظهار و عدم تاریک پردۀ شکافتن منزله به الهی، خلقت و آفرینش ازآنجاکه 1.باشد نیز ابتکاری

 و ابداعی که آفرینشی البته است؛ خلقت و آفرینش کلمه، این معانی از یکی است؛ امکانی هستی

  4.باشد ابتدایی

 در فطرت که دارند عقیده مفسران همه تقریباً و است سرشت و نهاد آفرینش، معنای به لغت در فطرت

  3.است آفریده آن، اساس بر حق پذیرش برای را ها انسان متعال خداوند که حالتی از عبارت کریم قرآن

 تنها فطرت کلمه لیکن. است کاررفته به گوناگون های صورت به «فطر» کلمه مشتقات کریم قرآن در

 امری و است انسان ویژه آفرینش و خاص سرشت معنی به فطرت بنابراین است؛ شده استعمال بار یک

. باشد مشترک ها، انسان همه میان و داشته را آن اقتضای انسان، آفرینش و خلقت نوع آنچه یعنی فطری،

  2.است آن بودن همگانی و فراگیر ناپذیری، زوال آن، نبودن تحصیلی فطرت، های ویژگی ازجمله

 درباره المیزان قدر گران تفسیر در گوناگون های مناسبت به اما مدون غیر اگرچه طباطبایی عالمه

 معنی به را فَطَر و کنند می رد را خلقت به فطرت کلمه تفسیر ایشان. است گفته سخن فطرت،

 اجزاء گردآوری وسیله به صورت ایجاد از است عبارت خلقت چراکه دانند می صرف، عدم از ایجاد

 5.آوردن وجود به عدم از را چیزی یعنی فطرت و( ماده)

 خداوند که است روم مبارکه سوره 31 آیه است فطرت مضمون بیانگر که آیاتی ترین مهم از یکی

 الدِّینُ ذَلِکَ اللَّهِ لِخَلْقِ تَبْدِیلَ لَا عَلَیْهَا النَّاسَ فَطَرَ الَّتِی اللَّهِ فِطْرَۀَ حَنِیفًا لِلدِّینِ وَجْهَکَ فَأَقِمْ: فرماید می

 که باشی سو آن به متمایل که درحالی کن، دین سوی به دل روی یَعْلَمُونَ، لَا النَّاسِ أَکْثَرَ وَلَکِنَّ الْقَیِّمُ

 در چون کرده مفطور آن طبق بر نیز را بشر که( عمومی نظامی) فطرتی همان خداست فطرت
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 عالمی، نظام مقتضای به که است همین هم، صحیح دین و نیست دگرگونی و تبدیل خدا خلقت

 نظامی به چراکه است همگانی اوالً فطرت، که گفت توان می آیه این به توجه با 1.باشد یافته تدوین

 بیان به بنا سوماً. است آفرینش نحوۀ چراکه است تحصیلی غیر دوماً. دارد اشاره آفرینش، در عمومی

 .است ناپذیر تبدیل و تغییر ذکرشده، آیه

 است الزم اما نیست نوشتار این حیطه در طباطبایی عالمه اندیشه در فطرت دامنه از گفتن سخن

 داند می دینی، معرفت و خداشناسی حوزه در را فطرت کاربرد ترین مهم ایشان که شود بیان

 معلومات در: دارند می بیان چنین را فطرت اصطالحی معانی خود مکاتبات از دریکی که چنان آن

 :دارد وجود اصطالح سه فطری،

 .شود پیدا وی همراه به انسان، وجود پیدایش مرتبه اولین در که معلوماتی - 1

 مانند شود؛ می نامیده نیز هامع ها،قیاسات قضایا؛ است، شده معرفی منطق در که بدیهی قضایای - 4

 منقسم کل و بمتساویین منقسمه االربعه مانند هست؛ ها آن همراه قیاس باطن، در که زوج االربعه

 .زوج بمتساویین

 مانند کرد؛ خواهد هدایت ها، آن سوی به را او انسان ویژه آفرینش یعنی فطرت؛ که معلوماتی  -3

 و محتاج خود، از بیرون به ازهرجهت که فهمید خواهد کند پیدا توجهی ترینکم انسان، اگر کهاین

 هست مقامی ناچار پس نیازمندند، خود، از بیرون به وی مانند نیز جهان اجزای سایر و است نیازمند

. خداست آن، کنندو می رفع باواسطه، یا واسطه بی را نیازها همه و هست نیاز بی ازهرجهت خود که

 نظام یک تحت آن اجزاء همه که هستی پهناور جهان اجزای از است ناچیزی جزء انسان، همچنین

 نخواهد اتفاقی ها، آن پیدایش پس  شود؛ می اداره ناپذیر،استثناء و کلی قوانینی با مرتب و منظم کلی

 واحد نیز آفریدگار جزاء، اال مرتبط و واحد است نظامی نظام، چون و هست آفریدگاری ناگزیر و بود

 .شوند می نامیده فطری معلومات افکار، گونه این شرع، لسان به بود، خواهد

 کسی نیز فالسفه و حکما از و ندارد اول، اصطالح به فطری معلومات انسان که کند می تصریح عالمه

  4.است نکرده ادّعایی، چنین
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 که چنان. پردازیم می نوشتار این موردنظر بحث مهم مؤلفۀ دو بررسی به مفاهیم، شدن روشن از بعد

. است بشر هدایت در فطرت، کاربرد ترین مهم دریافت توان می فطرت، درباره شده ارائه توضیحات از

 برای بنایی سنگ بتوانیم تا بپردازیم اخالقی اصول و انسانیّت بودن ثابت اثبات به است نیاز طرفی از

 .کنیم تعریف صلح، برقراری

 را کمالشان سمت به موجودات تمام هدایت طباطبایی عالمه: انسانیت ثابت سنت و فطری هدایت

 برخوردار هدایت نعمت از موجودات همین از یکی عنوان به نیز انسان 1.داند می الهی های سنت از

. زبانی و کالمی هدایت و فطری هدایت: است قسم دو است، بشریّت راه سر بر که هدایتی. است

 مجهز الهامی به را اش هستی و آفریده خلقت نوعی به را بشر کهاین از است عبارت فطری، هدایت

 و کالمی هدایت دوم، قسم دهد؛ می تشخیص را صالح عمل و حق اعتقاد الهام، آن با که است کرده

 ارسال را رسلی و مبعوث را انبیایی تعالی، خدای یعنی شود می انجام دعوت طریق از که است زبانی

 و روشن را اش زندگی در بشر پیشوای وسیله، این به و کند می تشریع را شرایعی و انزال را کتبی و

 .کند می بیان را شقاوتش و سعادت

 این از که نیست ها انسان از احدی و است همگانی و عام که است این فطری، هدایت های ویژگی از

 دانند نمی کافی بشر، هدایت برای را تنهایی به فطرت داشتن ایشان البته 4.باشد مستثناء عمومیّت

 شد نمی منحرف و فاسد اجتماعات، از اجتماعی هیچ و افراد از فردی هیچ بود می کافی اگر که

 نبوت مقام همان که دارد نیاز دیگر داعی یک به فطرت بر عالوه هدایت برای انسان نوع بنابراین

 و ندارد شقاوت یک و سعادت یک از بیش که است واحدی نوع انسان، عالمه، بیان به بنا 3.است

 سنت آن تا شود مقرر برایش ثابت سنت یک تنها عمل، مرحله در که است الزم است چنین چون

 .باشد خلقت نوع و فطرت همان هادی، این باید که فرماید هدایت ثابت هدف یک به را وی

 سعادت اگر: گوید می دارد شقاوت یک و سعادت یک انسان نوع چرا کهاین شرح بیان در ایشان

 همان که اجتماعی سنت و شد می مختلف شان، زندگی زمان و مکان در اختالف خاطر به ها انسان

 نوع ها، انسان دیگر وقت آن دارد، اقتضاء زندگی زمان و مکان ازآنچه شد می عبارت است دین
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 دیگر مکان و زمان هایانسان از غیر هاانسان مکان، هر و زمان هر در بلکه شدند نمی واحدی،

 شد؛ نمی کمال سوی به متوجه نقص از انسانیت و داشت نمی تکاملی سیر انسانی، اجتماع و شدند می

 نقص باشد فعلی انسان از غیر گذشته قرن انسان وقتی زیرا نداشت وجود کمالی، و نقص دیگر چون

 و مشترک جهت یک نیازمند بشر استکمالی سیر بنابراین شود؛ می خودش به مخصوص او کمال و

 ثبات به ثابت و واحد سنتی خود انسانیّت بنابراین است؛ آینده و گذشته های انسان همه بین ثابت

 و گردد می آن محور بر انسانیت آسیای که است سنت همین و است انسان همان که اساسش

  1.زند می دور آن، پیرامون شود می مختلف ها زمان و اماکن و افراد اختالف به که جزئی های سنت

 اصول بودن نسبی به قائل که مکاتبی درباره المیزان تفسیر از درجایی عالمه: اخالقی اصول ثبات

 به توجه با را اخالق فروع و اصول مکاتب، برخی است؛ شرح بدین که کنند می بحث هستند، اخالقی

 مولود انسان، اجتماع مکاتب، این ازنظر چراکه دانند؛ می مختلف ها تمدن و اجتماعات اختالف

 اجتماع بقاء طرفدار خود، بقای و حاجات رفع برای انسان رو ینازا است؛ انسان احتیاجات مجموعه

 رو و تغییر در دائماً هم اجتماع است؛ ماده تکامل و تحول قانون به محکوم طبیعت طرفی از. است

 تعریف( تکامل) اجتماع باهدف موافقت عدم و موافقت در قبح و حسن بنابراین رود می تکامل به

 نداریم مطلق قبح و حسن لذا کند می تغییر و ماند نمی باقی حال، یک در اجتماع چون که شود می

  4.است نسبی قبح و حسن بلکه

 رد حرکت، و طبیعی کلی تشخص، فلسفی حکم سه از استفاده با را نظریه این بطالن عالمه،

 دارد؛ که ای خارجی وجود لحاظ به شیء یک فلسفه در تشخص اصل بر بنا اینکه توضیح. کند می

 موجودات وقتی گوید می اوالً عالمه اصل؛ این به توجه با 3.دارد دیگر اشیاء از مستقل حیثیت

 موجودات تمام همچنین و انسان از فردی هر که یابیم درمی دهیم می قرار موردمطالعه را خارجی

 دوماً. است کمال سوی به متوجه تحول و درحرکت دائماً که است واحدی شخصی موجود خارجی،

 دارای خارج در اینکه ضمن ماهیتی هر است، فلسفه در ماهیت احکام از که طبیعی کلی بحث به بنا

 مصداق هیچ به مختص که باشد داشته حقیقتی تواند می هم ذهن در است، حقیقی افراد و ازا به ما
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 کثرت با خارج در ماهیت بنابراین ؛(شود می تصور مطلق طور به ماهیت) نیست خاصی جزئی

بنا  عالمه 1.است واحد اشتراک، و کلیت وصف با ذهن در وجودش و شود می متعدد و متکثر افرادش

 هستند، هم واحدی نوعیه طبیعت دارای یکدیگر، از تشخص ضمن افراد گوید می اصل، به این

 در طایفه فالن اجتماع مثالً است تشخص یک دارای است انسان افراد به مستند که اجتماع همچنین

  4.است انسانی طبیعت مطلق به مستند که است مطلقی وجود دارای هم و مشخص زمانی بازه فالن

 و واحد امر درحرکت اصل این به بنا که الوقوع تدریجی است امری اسالمی فلسفه در حرکت

 اجتماع، و انسان در که تحولی و تغییر اصل، این به بنا 3.دارد وجود دارد، سیالن که ای یکپارچه

 حرکت و تغییر حال در خود، نوبه به اجتماع، فرد هر و انسان فرد هر کهاین عین در دارد جریان

  2.است کمال سوی به سیر متوجه هم اجتماع و انسان نوعی است؛ طبیعت کمال سوی به

 و دیگر فرد با مغایر که را کمال سوی به خود خاص و شخصی حرکت اجتماع هر و فرد هر پس

 در مختلف اجتماعات و افراد ضمن در که اجتماع و انسان نوعیه طبیعت هم و دارد را دیگر اجتماع

 توان می بنابراین است؛ کمال سوی به تحول و تغییر حال در دارد، وجود مختلف های مکان و ها زمان

 .است مشترک اجتماع، و انسان نوعیه طبیعت که گفت

 باقی او بقاء به و است همراه او باوجود که است واحدی حکم به محکوم انسان، فرد هر طرفی از

 انسانی، فرد آن تحوالت دنبال به که است تحوالت و تبدالت دارای واحد حکم این اگرچه ماند می

 او از که دارد اراده و تفکر احساس، تغذیه، قبیل از احکامی انسانی فرد یک مثالً گیرد؛ می صورت

 پیدا تغییر دهد؛ می دست او در که تغییراتی همراه عمر طول در امور این اگرچه شوند نمی جدا

 که دارد احکامی یعنی هست؛ نیز( انسان طبیعی کلی) مطلق انسان در عیناً معنی، این. کند می

 نیز اجتماع. شود می متفاوت افراد، تفاوت با آن خصوصیات اگرچه است ثابت او برای همواره

 مستمرالوجود اجتماع همان یعنی «مطلق اجتماع» در است انسانی طبیعت خواص از که طور همان

 است؛ انسان مطلق نوع آثار و خواص از است، آمده وجود به انسان نوعیه طبیعت اقتضای به که
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 اگرچه ماند خواهد باقی همواره است اجتماعی چنین مقتضیات و آثار از که احکامی کلیه بنابراین

 محفوظ درهرحال، آن اصل ولی کند می پیدا تغییر اجتماعات، خصوصیات تفاوت به آن خصوصیات

 خود، بقاء و وجود برای انسان از فرد هر که نیست تردیدی گفت باید فوق بیانات به توجه با. است

 و دارد احتیاج اینکه دلیل به کند، تحصیل را ها آن است الزم که است کماالتی و منافع محتاج

 تغذیه دستگاه گردد؛ مثالً نایل خود منظور به بتواند که کرده قوایی به مجهز را او نیز خلقت دستگاه

 که همچنان کند، تفریط و کوتاهی ها قسمت این در ندارد حق حال بااین. آن امثال و تولیدمثل و

 شده تعبیه نیازهای و انسان آفرینش اقتضائات به توجه با درمجموع ندارد هم را افراط و تعدی حق

 فردی طبیعت مقتضای عدالت، و حکمت شجاعت، عفت، یعنی فاضله ملکات چهارگانه اصول او در

 فردی، طبیعت مقتضای به انسان افراد شد ثابت وقتی. است مجهز ها، آن وسایل با که است انسان

-این چه هستند؛ صفات این واجد نیز اجتماع ظرف در افراد این شود می معلوم را دارند حالی چنین

 مقتضیات از خود نوبه به هم اجتماع. برد نمی بین از را فردی طبیعت مقتضیات گاه هیچ اجتماع، که

 1.باشد داشته وجود تناقض طبیعت، یک مقتضیات میان در نیست ممکن رو ازاین فردیست طبیعت

 جهانی صلح در اخالق نقش

 های شاخص جهان، کشورهای نبودن و بودن آمیز صلح تعیین در جهانی های سازمان اگرچه

 پیرامون گفتگو برقراری برای را مختلفی های زمینه ها ملت بین توان می طرفی از و رادارند مشخصی

 و شود می قبل از تر نا آرام امروز جهان که است این شود می مشاهده عمل در آنچه اما یافت؛ صلح،

 استوار ها آن بر صلح پیرامون گفتگو که ای مبانی به دوباره نگاهی است الزم شاید اساس این بر

 آن به ها انسان همه که شود ریزی پی مبنایی بر صلح است نیاز دیگر بیان به. بیاندازیم شده، ساخته

. است برخاسته ها، انسان خود وجودی ساختمان و وجود از که مبنایی باشند؛ داشته دسترسی مبنا،

 و مداری اخالق سایه در که یابد درمی خوبی به امکاناتی و شرایط هر با اجتماعی نوع هر در فردی هر

 در چه و افراد بین و اجتماع در کوچک و جزئی سطح در چه اختالفات از توان می اخالق، توسعه

 در ها انسان بین ثابت اخالقی اصول که پذیرفت باید و کرد جلوگیری کشورها بین و کالن سطح

 اصول به پرداختن با توان می. نیست بردار اختالف زمان، طول در و مختلف جغرافیای و ها مکان
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 بین پذیر، فهم همه و پایدار گفتمانی ارتباطی، های فناوری روزافزون پیشرفت کمک به اخالقی

 .کرد برقرار ها ملت

 عنوان به فطری اخالق یعنی ها انسان همه بین مشترک و ثابت اخالقی اصول که مسئله این

 کهاین اول دارد نیاز عامل دو به گیرد قرار موردتوجه تواند می صلح از گفتگو برای گاهی تکیه

 فطرت به رجوع با جوامع دهنده تشکیل اعضای عنوان به افراد تا کنند تالش متفکران و محققان

. گرفت نظر در باید را سیاست با اخالق رابطه کهاین دوم دریابند؛ را فطری اخالقی اصول خود،

 از بحث. است کاربردی اخالق حوزه در سیاست، با اخالق رابطه از بحث دانیممی که طور همان

 میان سیاسی روابط تنظیم برای اخالقی های نظریه بردن کار به است عبارت سیاست، و اخالق

 آنچه البته و است سیاسی گرانکنش خود بین روابط این از ای پاره عمدتاً که سیاسی گرانکنش

 گفت توان می فوق مطلب به توجه با 1.است مردم با سیاسی نهادهای روابط تنظیم است تر مهم

 جوامع ساختن در هم خود نوبه به تواند می فطری اخالقی اصول به مردم رجوع یعنی اول؛ عامل

 سیاست، و اخالق رابطه سازی شفاف در ناظری عنوان به هم و باشد داشته مهمی نقش اخالقی،

 وجود مهم مکتب چهار اخالق، فلسفه در دانیممی کهاین مطلب توضیح. باشد داشته بسزایی نقش

 اخالق -3. نتیجه اصالت یا گروینتیجه -4. وظیفه اصالت یا گرویوظیفه -1: از اند عبارت که دارد

 اخالقی، فعل برای را معیاری مکاتب، این از هرکدام درواقع 4.محور حق اخالق -2. محور فضیلت

 از یکی خود، رادارند؛ خودش ضعف نقاط و خطاها مکاتب، از هریک کهاین بر عالوه. دهند می ارائه

 شود؛ می جمع... و دینی و فرهنگی اختالفات با وقتی کثرت، این. هستند تکثر، ایجاد عوامل

 با داشت امید توان می که درحالی گیرد؛ قرار صلح، از پایدار گفتگوی برای اصیل مبنایی تواند نمی

 و جنگ در که برانگیز اختالف عوامل رفع جهت در فطرت، بر مبنی مشترک اخالقی اصول بر تکیه

 اشاعه و بیداری جهت در ها ملت مشارکت با توان می مثال برای. کرد تالش دارند نقش صلح، نبود

 و رفتارها عمومی، افکار نقش ایفاگران عنوان به ها ملت آنگاه کوشید فطری، اخالقی اصول

 های جنگ در که دهند؛ چنان قرار قضاوت و موردنقد اخالقی، جنبه از را مدارانسیاست های سیاست

 امور در بشر، حقوق از دفاع و آزادی برقراری نامبه بزرگ های قدرت شاهد این هستیم که امروزه

                                                   
 .1398:95 دباغ.  1

 .1391:314 امید.  4
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 واضح که شوند؛ درحالی می جنگ وارد ها، آن با حتی یا و کنند می دخالت دیگر، کشورهای داخلی

 آزادی از انسان، ها میلیون آوارگی و شمار بی های انسان خون ریختن و لشکرکشی با توان نمی است

 را اختالفات از بسیاری فطری، اخالقی اصول بر تکیه با توان می عالوه،به. گفت بشر، سخن حقوق و

 اخالقی اصول اثبات و تبیین با مثالً شد؛ مختلف سطوح در ها جنگ و ها درگیری مانع و کرد حل

 همچون هایی فرقه ظهور موجب که  ای مذهبی و دینی انحرافات و اختالفات از توان می مشترک،

 .کرد جلوگیری شود، می گونه توحش های جنگ بروز و داعش

 گیری نتیجه

 تعبیر به صلح، به یابیدست که گرفت نتیجه چنین توان می گذشت آن شرح که مطالبی مجموع از

 آدمی هویت درباره فطرت اصل قرآن، ادبیات در ازآنجاکه. است آن کردن نهادینه نیازمند کانت،

 فیلسوف طباطبایی عالمه آثار در اصل این و گردد بیان باید اصل این ماهیت گردد می معرفی

 که چنان. است گردیده معرفی و مطرح سنجانه نکته بسیار اما مدون غیر اگرچه اسالمی معاصر

 و عام ها انسان تمامی بین در حالت این که است انسان آفرینش حالت از حاکی فطرت گذشت

 کاربرد ترین مهم. است ناپذیر زوال الهی، آفرینش چون است؛ تغییرناپذیر و ناپذیر زوال همگانی،

 هدایت هست، او آفرینش اقتضای آنچه سوی به را انسان که است انسان هدایت به ناظر فطرت،

 آدمیان سعادت به رسیدن برای الزم شرایط از اصل، این به تمسّک که شد بیان همچنین. نماید می

 هستند یکسانی درک و سلیقه دارای کلی، موارد در ها انسان که گفت توان می اصل این به بنا. است

 و زمانی بازه به محدود اصول این. عدالت و حکمت شجاعت، عفت، همچون اخالقی اصول ازجمله

 است فهم قابل و معتبر ها انسان برای ها مکان و ها زمان همه در رو ازاین نیستند خاصی مکانی حوزه

 مشترکی زبان تواند می فطری اخالق به تمسّک بنابراین دارد؛ را ها آن اقتضای انسان، فطرت چرا که

 .آورد فراهم را صلح تحقق برای مبنایی و صلح از گفتگو برای
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