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تاریخ پذیرش۱۳۹۹/۱۱/۱۲ :

سید ابو الحسن نواب
حیدر حب اهلل

1

2

چکیده
هان
اعههد ،یر یه جهن اخال ههى ،از ،ملههه واعههدی اسههت کههه در میههان همههه ادیههان  -بههه و یههه ،ادیه ج

گیری گونهای از ارتباطهات و تعهامالت بهین
ابراهیمى  -حضور دارد .این اعد ،،به شکل ج
افراد مختلفى که در دین و مذهب و اندیشه و ّ
ملیت و
بین ج
ج
پیروان ادیان مختل و حتى ج
یبان و  ...یکسان نیستند کم کرد ،است.
در ایهن پهژوهش دنبهال ایهن هسهتیم در کنهار اشهار ،بهه برخهى از آیهات هرآن کهریم بهه بررسهى
احادیث و روایاتى که مىتواند این نظریه را تییید کند پرداخته ایم و بدین نتیجه رسهیدیم
که اعد ،یرین به عنوان ی

اعد ،کلى برای سلوک و تعامل با دیگران ،معتبر است و با

پیروان خهویش مهى خواههد تها بها
واعد اخال ى ،نشان مىدهد که اسال  ،از
همراهى دیگر
ج
ج
ج

کیشان خود ،به گونهای تعامل کنند که دوست دارند آنان با پیروان اسال  ،تعامل
غیر هم
ج
ج

هات دینههى و مههذهبى از حقههوق
هدی ا لیه ج
هب بهههر ،منه ج
نماینههد .ایههن اعههد ،مههى توانههد مو،ه ج
سیاسىشههان گههردد .همچنههین بههرای خههروج از ایههن اعههد ،،نیازمنه جهد دلیههل و اسههت نائاتى
هستیم که مستند به ارزشهای مورد اهتما اسال است.

ین اخال ى..
کلیاژه ه اخالق ،غیر هم کیش ،روایات ،اعد ،یر ج

مقدمه

تعامل با دیگهران در فلسهفه اخهالق و نیهد
واعد
اعد ،یرین اخال ى ( )Golden Ruleیکى از
ج
ج

در ادیان است.
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دمت ییادی
تعالیم اخال جى همگان داشته و از
واعد اخال ى است که حضور گسترد،ای در
ج
ج

هان ابراهیمهى ،تمهدنها و
هروان ادی ج
برخوردار است .همچنهین بهر ایهن بهاور هسهتند کهه عهالو ،بهر پی ج

هروان بههودا و کونفسههیوس و یرتشههت نیههد بهها ایههن
هین ههدیم و پیه ج
مههرد ج «بههین النهههرین» و نیههد مههرد ج چه ج
تلقى تمدنهای نوین از این اعد ،بهود.
اعد ،آشنا بودند و ج
فهم آنها از این اعد ،،همسان با ج
ادیان ،ههان،
همچنین فالسفه یونان نید از این اعد ،،سخن گفتهاند 1.این اعد ،در
پارلمان ج
ج

هال  ۱۹۹۳مههیالدی پذیرفتههه شههد ،و بههه
هالق ،هههانى» در سه ج
هومى «شههیو ،اخه ج
همن اعههال ج عمه ج
در ضه ج
2
صورت رسمى ،اعال گردید.
ج
ُ
بهها تو،ههه بههه تفاوتهههای فرهنگههها و عرفههها و ی بههانههها و ادیههان ،ایههن اعههد ،بههه شههکلهای
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کسانى که این اعد ،را مورد تحلیل و بررسهى هرار مىدهنهد ،معتقدنهد ایهن اعهد ،از ،ملهه

همن آن
متعددی اهور و بروز یافته استت اما یکى از اسهلوبهای معروفهى کهه ایهن اعهد ،در ض ج

ارائه شد ،بدین صورت است:

«آنچه را برای خود دوست داری برای دیگهران نیهد دوسهت داشهته بهاش» یها «آنچهه بهرای خهود
مىپسندی برای دیگران نید بوسند و آنچه را برای خود نمىپسندی برای دیگهران نیهد َم َپسهند» و
،ای آنها بودی ،دوست داشتى آنهها بها تهو بهه
یا «با دیگران به شیو،ای تعامل کن که اگر تو به ج
همان شیو ،تعامل کنند» .نفى و ایجاب این مضمون در روایات ییادی و،ود دارد.

این شکل و اسلوب بیانى را اعد ،یرین خوانهد،انهد .ایهن اعهد ،از دو ،ملهه تشهکیل شهد،
که مىتوان گفت ،مله اولُ ،بعد و ،نبه ایجابى (محبت/پسهندیدن) و ،ملهه دو ج آنُ ،بعهد و
هارت « اعهد ،یر یهن» ،مسهاوی بها ایهن
و،ود ایهنکهه عب ج
،نبه سلبى دارد (اکرا / ،نپسندیدن) .با ج
دو ،مله است ،ولى در برخى موا هع ،بهین ایهن دو ،ملهه تفکیه مىشهودت بها ایهن ادعها کهه مها
ُ
هلبى آن ،اعهد،
عد
ی اعد ،یرین داریم که همان ُب ج
ایجابى آن استت در حالى که نها ج بع جهد س ج
ج

قرن بیستم ،و: .
 .1برای انرع بیشتر دوباو ااو.خ ا.ن قا د دو اد.ان و مااا
فلسفی مقتلف اا ِ
ِ

;Jeffrey Watlles, The Golden Rule (New York: Oxford University Press, 1996), 13–162

Jacob Neusner , Bruse Chilton, The Golden Rule, The Ethics of Reciprocity in World Religions
(London New York: Continuum International Publishing Group,
Harry J.Gensler, Earl W.Spurgin, Jams C.Swindal, Ethice Contemporary Readings (New York and
London: Routledge,), 158–72 (Joyce Hertzler, The Golden Rule and Society/Paul Ricoeyr, The Golden
Rule and Religion).

«قا د زو.ن دو حد.ث و ادرق» ،ص.۱۰ - ۷

« .2ا رمیه به سوی .ک ادرق جهادی» ،ص.۱۵۸ - ۱۳۹
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نقر،ای است (.)Silver Rule

درون خههود ،هههیچ راهنمههایى و توصههیهای
ایههن اعههد ،از ،ملههه واعه جهد اخال ههى اسههت کههه در ج

فعل مشخصى ندارد .این اعد ،نمىگوید« :راستگویى را پیشه خود کن
برای انجا و یا ج
ترک ج

هار
رفتار مشخص ،در
تعامل بها دیگهران ،خهوب نیسهت ،ولهى آن رفت ج
و دروغ نگو» و یا اینکه «این ج
ج
های آن ،مها
دیگر ،پسندید ،است» .این اعد ،چنین توصیههایى را در بر نمىگیهرد ،بلکهه بهه  ،ج

معادله راهنمایى مى کند و این ما هستیم که باید معادله را حل کنهیم .ایهن اعهد ،بهر

را به ی
باطنى انسان و تمایالت و گرایشهای وی تکیهه مى کنهد و او را فرامهىخوانهد تها
عد شخصى و
ُب ج
ج
چیدهایى را که برای خود دوست دارد ،برای دیگران نید دوست داشته باشد .پهس ایهن اعهد،،

بههه تعبیه جهر هههری  ،هى

گنسههلر )J.Gensler

یکسانى دعوت مى کند.

 ،)Harryدر وا ههع ،انسههانها را بههه شههکلى از وحههدت و

1

تحلیل قاعده زرین اخالقی
هدف از
ِ

تحلیل اعد ،یر ی جهن اخال هى ایهن اسهت کهه یکهى از شاخصهههای دیهن
هدف ما از بررسى و
ج
غیر هم کیش بها انسهان اسهت
دربار ،تعامل با «دیگری» را  -که یکى از مصادی ج «دیگری» ،ج
افراد ج
هات دینههى و
هوق ا لیه ج
 -بههه دسههت آور یههم .بررسههى ایههن اعههد ،،فههتنبههابى اسههت بههرای مسههائل و حقه ج

ادیان دیگر و نید شیو ،تعامل با آنها.
پیروان ج
ج

اساس آن حرکت مى کنیم مبتنى است بر:
فرضیهای که بر
ج

هان آسههمانى و بههه و یههه ،در دیه جهن اسههال  ،مقیههد بههه
ال ه ) برخههى از واعه جهد اخال ههى در هم هه ادیه ج

هری اخال ههى در
هاب دینه جهى خاصههى نیسههتند .بههه همههین دلیههل ،ایههن واعههد ،صه
ج
هالحیت راهبه ج
انتسه ج

تعامل با دیگران را  -از هر کیش و آیینى که باشند  -دارند.
ج

ب) این واعد اخال ى ،با تو،ه به تداخل و آمیختگى که با دیگر واعد دارند ،مطل و غیر

هین آنههها و دیگههر واعههد و
ابههل تقییههد نیسههتند و لههذا مىتههوان بهها تحفههظ بههر و،ه ج
هود ایههن واعههد ،به ج

کردن این واعد ،باعث نمهىشهود از
نصوص و احکا  ،هماهنگى ایجاد کرد .در نتیجه ،مقید ج
عملى اسال  -که مرتب با فقه و اخالق است  -کنار گذاشته شوند.
دیدگا،
عرصه
ج
ج
ج) ایه ههن واعه ههد ،ممکه ههن اسه ههت الدامه ههى و طعه ههى نباشه ههند ،بلکه ههه مىتواننه ههد به ههرای مه هها،

شاخصهایى باشند که را ،و شیو ،تعامل با دیگران را نشان مىدهند .لذا و تى پژوهشگهر ،در
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هت واعهد اخال هى هنگها ج تیسهیس
د) تما مطالب فوق بدین معناسهت کهه بهه نظ جهر مها ،غیب ج
اصل در فقهّ ،
مو،ه نیست.
متون مقدس اسالمی
قاعده زرین در
ِ

برای بررسى متون اسالمى در رابطه با این اعد ،،مىتوان از دو منبع سخن گفت:

نقش قاعدۀ زر ین اخالق در تعامل با غیر هم کیشان بر پایۀ روایات

هون دینههى ،نقیضههى بههرای ایههن اعههد ،نمههىیابههد  -کههه منجههر بههه تقییههد و یهها
بررسههى نصههوص و مته ج
ً
تخصیص آن گردد  -نباید به (مهثال) اصهال البرائه ر،هوع کنهد ،بلکهه بایهد بهه سهراغ ایهن واع جهد
ج
ج
ویهگى مهم است.
اخال ى به عنوان راهنمای عمل در تعامل با دیگران بیاید .این نکته ،ی
ج

تحلیل آیات قرآن
بررسی و
ِ

هات رآنههى موا،ههه مىشههویم کههه انتظههار مههىرود بهها اعههد،
در ایههن سههمت بهها مجموعهههای از آیه ج
ترین این آیات عبارتاند از:
یرین و محتوای آن ،مرتب باشند .مهم ج
 .1ابتدای سوره مطففین

خداوند متعال مىفرماید:

َ َ
َ َ ُ
َ ُ َ َ
َ
ُ
َ ُ
یهس َیس ی َیت ر َن * َو یمذا ک ییهل ُه أو َو َزنی ی ُه
( َوی ییل یلل ُم َط یف یف ی
یین * ال ی ییذ َنن یمذا اکت ییهل ا َعل ییإ الن ی ی
َ
َ َ ُ ُ
َ َ ُ َ ُ ُ َ )1
ُیخ یس ُِ َون * أ ل َیظ ُن أول یئك أنه مبع ث ن .

این آیات ،بهر اعهد ،یر یهن تاکیهد مى کننهدت ی یهرا مى گوینهد انسهان بایهد بهین آنچهه بهرای خهود

مى گیرد و آنچه دیگران از وی مى گیرند  -و او به آنها مىدهد  -موازنه ایجهاد کنهد 2.بهر همهین
اساس عالمه طباطبایى مى گوید:

مضیون ا.ن دو ا.ه. ،ک سرزدش اس بد.ن صهووت کهه انهها مراقه حهق دهو.ش
هستند ،ولی حق د.گران وا و ا .دییکنند .به باوت د.گر ،انها ،ان گوده که حهق وا
برای دود و ا .میکنند ،برای د.گران و ا .دییکنند؛ و چنین کاوی موج فسهاد
حقوق متقابل استواو اسه  -میشهود و ایهامی
اوازن
ِ
جامعه ادسادی  -که بر اعادل و ِ
سر هیین فساد اس .
فسادها ،ز.ر ِ

3

هات اعهد ،یر یهن ،مشهکالتى داشهته باشهد و
اما به نظر مىرسد استدالل به این آیهه ،بهرای اثب ج
 .1سور ،مطففین ،آیه .۴ - ۱

« .2ادیان بزر  ،اعد ،یر ین و "دیگری"» ،ص۹۲ - ۹۱ت «تیمالتى در کاربرد انون یر ین اخالق در رآن کر یم» ،ص.۷۲
 .3المیزان فی تفسیر القرآن ،ا ،۲۰ص.۲۳۰
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آیات تطفیه
آن اینکه ج

و بخهس (کمفروشهى و کم گذاشهتن) در معهامالتى کهه بهر اسهاس کیهل و

وزن انجهها مىشههوند ،بههه صههورت پههیش فههری ،مبتنههى بههر ایههن ذهنیههت اسههت کههه بههرای طههرف

ثبوت ح برای طرف مقابل ،و تها زمهانى کهه
مقابل ،حقى و،ود دارد و بر همین اساس و بعد از ج

طرف معامله ،یه چیهد باشهد ،نبایهد بهین حه ج خهود و حه ج وی ،تفهاوت ایهل
بازگشت ح ج دو ج
ج
هورد تطفیه را اثبهات نمهىکننهد،
و،ود حه در م ج
آیات تطفی و کمفروشى ،ج
شد .و این یعنى ،ج

بلکه و،ود چنهین حقهى را مفهروی گرفتهه و آن را همچهون مسهیلهای واضهن مىدانهد .لهذا بهرای

هراد بشههر در حقههوق را
هاوی همهه افه ج
اثبه ج
هور اعههد ،یر یههن در ایههن عبههارات ،بایههد در ابتههدا تسه ج
هات حضه ج
انون تطفی و کمفروشى را  -در محدود،ای وسیع و حتى خارج از
ثابت نماییم تا پس از آن ،ج

آیات تطفی
رواب ج مالى  -ا،را نماییم و چون ج

هوق غیهر مهالى نیسهت،
و کمفروشى ،ناار به حق ج

هاوی حقهوق را -
به راحتى نمىتوان از آنها ،اعد،ای استخراج کهرد تها بهه وسهیله آن ،اص جهل تس ج
هات تطفیه
که مفاد اعد ،یرین است  -اثبات نمود .به همین دلیل ،این ادعا  -که
مبنای آی ج
ج
هات ابتهدایى سهور،
و کمفروشى در رآن ،اعهد ،یر یهن اسهت  -ادعهای هانعکننهد،ای نیسهت .آی ج
ّ
هرف مقابههل نیههد حقهى ثابههت شههد،
مطففهین ،در صههورتى بههر ایهن اعههد ،،اسههتوار اسهت کههه بههرای ط ج
هامالت
هات مههذکور ،در نهایههت ،مههىتوانههد ایههن حقههوق را در معه
ج
باشههد .ایههن در حههالى اسههت کههه آیه ج
مالى ثابت کند.

2
1
آیات ابتدایى سور ،مطففهین آمهد،،
به عبارت دیگر ،دو کلمه «استیفاا» و «مخسار» که در ج

طرف مقابل حقى و،ود دارد که اکنون کم گذاشهته
نشان مىدهند که در مرحله پیشین ،برای ج

هات حقههوق بههرای
شههد ،اسههتت در حههالى کههه آنچههه مهها در اعههد ،یر یههن بههه دنبههالش هسههتیم ،اثبه ج
ً
بین آنها در حقو ى که بال برای آنهها بهه
دیگران به وسیله این اعد ،استت نه ج
اثبات تساوی ج
تو،یه پیشینى ،اعم از دینى یا اخال ى ،ثابت شد ،است.
وسیله دلیل یا
ج
آیات تطفی
اما در هر صورت ،مىتوان ج

انتساب طهرف
را ،به ویه ،با تو،ه به اینکه مقید به
ج

صورت کلى ،به عنوان ی
مذهب معینى نیست ،حدا ل به
مقابل به دین یا
ج
ج

شاهد و مؤ ید بهر

همولیت آن را
اصل اعد ،یرین پذیرفتت هر چند ،نمىتوان با استناد به ایهن آیهات ،گسهتر ،و ش
ج
ج
دادن ح ه سههخن
هات تطفی ه  ،از تفه ج
اثبههات کههردت ی یههرا همههین کههه آیه ج
هاوت رفتههاری بههین گههرفتن و ج
َ
هار یکسهان در
مى گوید ،نشان مىدهد که
روح اعد ،یرین را در بر داردت همهان اعهد،ای کهه رفت ج
ج
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 .1به طور کامل دریافت کردن.
 .2کم گذاشتن.

 .2انتهای سوره ضحی

خداوند متعال مىفرماید:

ََ
ََ
ََ
َ
َ
َ ََ
(أ ل َی یجد َك َی یتیمه ر َآوى * َو َو َج َد َك َضهل ر َه َ ى * َو َو َج َد َک َع یائلا رأغنَ * رأ َمه ال َی یتی َ رلا تق َهر
َ
َ َ َ َ
َ ََ
)1
* َو َأ َمه َ
ک ر َ یدث .
الس یهئ َل رلا تا َهر * َو أ َمه یب یاعمةی ر ِّب

آیات رآن ،نتایس و دستورات ،مترتب بر و هایع مىشهوند .و هایع ،عبارتانهد
در این مقطع از ج

از اینکه پیامبر ۹یتیم بود و خداوند متعال ،ایشان را پنا ،داد و گمشد ،بود و خداوند متعال،

نقش قاعدۀ زر ین اخالق در تعامل با غیر هم کیشان بر پایۀ روایات

دادن ح به یکدیگر را توصیه مى کند.
گرفتن و ج

ایشان را هدایت کرد و فقیر بود و خداوند متعال ،ایشان را بىنیهاز کهرد .امها نتهایس و دسهتورات،

هان نعمهتههای الههى .ا گهر
عبارتند از:
هال یتهیم ،مراع ج
ج
مراعات ح ج
هات حهال فقیهر و مسهکین و بی ج
بههین و ههایع و نتههایس و توصههیهههها ،ارتبههاط بر ههرار کنههیم ،بههه و یههه ،بهها تو،ههه بههه نقههش «فههاا» در « ّ
فیمهها
ج
الی َ
َ
ایجاد این ارتباط ،روح اعد ،یرین را مشاهد ،خهواهیم کهردت د یقها بهه همهان شهیو،
تیم» ،در
ج
ج
نص تورات ،تطبی گردید.
که اعد ،یرین بر
ج
مراعات ج
حال غریب در ج
2
تفسیر عالمه طباطبایى از این آیات ،منطقى باشد.
بر همین اساس ،به نظر مىرسد
ج
هات پایههانى سههور ،ضههحى ،هههر چنههد (در رابطههه بهها اعههد ،یر یههن) کلههى و واضههن
بنههابراین ،آیه ج

تقویت این ادعا  -که
نیست ،این اعد ،از آن آیات ،انتداع شد ،استت اما در عین حال ،برای
ج
هات ایهن
اعد ،یرین در
نصوص اسالمى حضور دارد  -منطقى است و به نظر مىرسهد بهرای اثب ج
ج
ً
ادعا ،ارفیت داردت مخصوصا با تو،ه به اینکه هیچ یدی در این آیات نسبت به ویهگىهای

انتساب دینى و یا خونى و ومى و مذهبى و  ...و،ود ندارد.
طرف مقابل و
ج
 .3آیه انفاق

خداوند متعال مىفرماید:

َ
َُ َ
َ
َ ُ
ُ َ ُ
ََ
َ
َ
هت َمه ک َسب ُت َو یم َمه أخ َرج َنه لک یم َین الیأر یض َو لی ت َی َم ُمی ا
( َیه أی َهه ال یذ َنن َآمن ا أن یفق ا یمن ط یی َب ی
ََ
َ ََ َ َ
)3
َ َ ُ ُ ُ َ َ ُ
آخ یذیهی یمل أن ُتا یم ُض ا یریهی َو اعل ُم ا أن الل َه غ ین َح یمی .
الخ یبْث یمنه تا یفق ن َو لست یب ی

محتوای این آیه ،بر اعد ،یرین استوار اسهتت ی یهرا از مهلمنین مىخواههد کهه از آنچهه کسهب
 .1سوو ضحی ،ا.ه .۱۱- ۶

 .2المیزان فی تفسیر القرآن ،ا ،۲۰ص.۳۱۱
 .3سور ،بقر  ،آیه .۲۶۷
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کهه ههرد،انهه ههد و خداونهه ههد متعهه ههال از زمهه ههین بهه ههرای آنههه هها رویانهه ههد ،،انفهه ههاق کننهه ههد و بهه ههه آنههه هها
َ َ
اموال خهود نرو یهدت در حهالى
مى گوید«:الت َی ّمموا»ت یعنى برای انفاق ،به سراغ سمتهای ج
پست ج

هت محصههوالت خههویش را بههرای خههود کنههار گذاشههتهایههدت بههرای انفههاق ،از
همت بهها کیفیه ج
کههه سه ج

محصوالت بىکیفیت استفاد ،نکنید و حال آنکه خود شما راضى نمىشهوید دیگهران ،امهوال

و محصوالت پست و بىکیفیت را به شما بدهند و اگر این کار را بکنند ،شما نمىگیریدت مگهر

با چشمپوشى و یا تساهل .چگونه اسهت کهه بهرای خهود ،راضهى نمهىشهوید امهوال پسهت را  -در

هت
اموال پسهت و بهىکیفی ج
صورتى که دیگران به شما بدهند  -بگیرید ،ولى راضى مىشوید که ج
خویش را برای انفاق بدهید؟

هیاق اعهد ،یر یهن و بها تو،هه بهه روح آن ،فهمیهد،
این ملاخذ ،و عتاب و سهرزنش ،فقه در س ج
ج
مىشود که مىگوید :باید با دیگران به گونههای تعامهل کنیهد کهه دوسهت دار یهد آنهها بها شهما بهه
هلبى اعهد ،،یعنهى اعهد،
همانگونهه تعامهل کننهد .ایهن آیهه ،بهه ص ج
هورت آشهکاری بهر س ج
همت س ج
نقر،ای ،تی کید دارد.
 .۴آیه عفو و صفح

خداوند متعال مىفرماید:

ُ
َ َ
ُ
یهک َ
ین َو ال ُم َهیهجر َ
الس َیعةی أن ُیم ُتی ا أوْیإ ال ُقراَیإ َو ال َم َ
( َو ل َ َیأ َتیل أ ُولی ا ال َفضیل یمین ُک َ
ین ِییإ
س
و
ی
ی
ی
ی
ی
ی
َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َُ ُ َ َ َ َ َُ َ ُ َ َُ َُ
)1
َ
َ
یل الل یه و لیعف ا و لیصفح ا أ ل ت یحب ن أن یا یفر الله لک و الله غف ر ر یحی .
س یب ی

برخهى از محققهان و پژوهش گهران معاصهر معتقدنهد ایهن آیهه بهر اعهد ،یر یهن داللهت مى کنههدت

بدین طری که انسان را مخاطب خویش رار داد ،و به او مى گوید« :آیا دوست نداری خداونهد

متعال تهو را بیهامرزد؟ پهس دیگهری را بیهامرز و از او درگهذر و چشهمپوشهى کهن» 2.و ایهن مضهمون،

تعبیر علمهای منطه  ،همچهون کبهری در یهاس
چیدی ،د همان روح اعد ،یرین نیست که به
ج
ج
،لو،گر شد ،است.
هیر فهوق ،بهرای مهن
در مقابل ،برخى این تفسیر را بهول نکردنهد کهه البتهه اش ج
هکال آنهها بهر تفس ج

3
هور منتقههدین ،همههین باشههد  -ایههن آیههه ارتبههاطى بهها
مفهههو نبههود ،ولههى بههه نظههر مههن  -و شههاید منظه ج

اعد ،یرین نداردت ییرا این احتمال و،ود دارد که آیه مذکور ،در صدد ارائه معنایى دیگر باشهد

 .1سور ،دوو ،آیه .۲۲
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« .2قا د زو.ن دو حد.ث و ادرق» ،ص۱۵ - ۱۴؛ «اأمرای دو کاوبرد قادون زو.ن ادرق دو قران کر.م» ص.۷۲
« .3ادیان بزر  ،اعد ،یر ین و "دیگری"» ،ص.۹۱ - ۹۰

«ببخشید و چشم بووشید که خداونهد بخشهندگان را مىآمهرزد» .لهذا ،ملهه اخیهر در صهدد ایهن
نیسهت کهه مها را تشهوی بهه بخشهش دیگهران کنهدت آن ههم بهدین خهاطر کهه مها نیهد دوسهت دار یهم

خداوند ما را ببخشد ،بلکه مىخواهد ما را به بخشش دیگران ،تشوی کند بدین خاطر که ا گهر
خداوند متعال ،ما را مى ُآم َرزد .گاهى مىگوییم« :دیگری را بهبخش ،همهان
دیگران را ببخشیم،
ج

طور که دوسهت داری خداونهد تهو را ببخشهد» .و گهاهى مهىگهوییم« :دیگهری را بهبخش کهه ا گهر از
َُ
خطای دیگران درگذری ،خداوند متعال تهو را خواههد بخشهیدت آیها دوسهت نهداری خداونهد تهو را
هانى
بیامرزد» .این دو بیان ،یکسان نیستند و با یکدیگر تفاوت دارند .واضن اسهت کهه شهیو ،بی ج
دو  ،ارتباطى با اعد ،یرین ندارد.

نقش قاعدۀ زر ین اخالق در تعامل با غیر هم کیشان بر پایۀ روایات

که کامال بى ارتباط با اعد ،یرین است .به عبارت دیگر ،ممکن اسهت معنهای آیهه ایهن باشهد:

هامان
با این توضیحات ،مىتهوان چنهین نتیجهه گرفهت کهه
روح اعهد ،یر یهن ،تها حهدی در س ج
ج
ُ
هابى ایهن اعهد ،را مىتهوان در آیهات شهمار ۱ ،و ۲و ۴
اخال جى آی ج
هات هرآن حاضهر اسهت .بع جهد ایج ج
عد سلبى اعد ،را نشان مىدهد.
مشاهد ،کردت در حالى که آیه ُ ،۳ب ج
تحلیل و بررسی روایات

هدیثى مسهلمین آمهد ،و مىتواننهد
آیات رآن ،روای ج
همچون ج
هات متعهددی و،هود دارد کهه در مصهادر ح ج
صورت مختصر مىآوریم:
در ارتباط با اعد ،یرین ،تفسیر شوند .ما برخى از آنها را به
ج
حدیث اول

هیت امها علهى ۷بهه فرزنهدش
مهمترین و واضنترین حدیث در ارتباط با اعد ،یرین ،وص ج

اما حسن ۷است .در این وصیت چنین آمد ،است:

اابَّلغَّ ْیااا َّرکََّّماااا حََّتا ح
ْ ْ
َااااَّ ح ااارَّ َّ ْاجعااا ْ َّن ْفسااا ََّّ َِّمیزاناااا ََِّّفیمااااَّ َّ َّْینااا ََّّو َّ ااا ْ َّ ْ
اابَّ
ِ
نیَّغَّیااا َِّرکَّ َّفأح ِبا ِ ِ
ح
ْ
ْ
ْ
حْ
کرهَِّلا َّو َّ َّت ْظل ْ َّ کَّماَّ ح ح
ََّت حابَّأ ْنَّ
س َّ َّو َّا َّکرهَّل َّماَّتَّ َّ
ِلنف ِ َّ
ََّتبَّأ ْنَّتظل َّ َّو َّأ ْح ِس ْنَّ کَّماا ِ
ِ
ِ
ْ
ح
ْ
ْ
َّْساان َِّإلَّ ْیا َّ َّو َّ ْاسااتق ِب ْح َِّما ْانَّنف ِسا ََّّمااَّت ْسااتق ِب حح َِّما ْانَّغَّ ْیا َِّرکَّ َّو َّ ْاریت َِّماانَّالنااا ِ َِِّبااَّ
ح
ح ْ
ح ْ
ْ
ت ْرضاه ح
ََّت حابَّأ ْنَّ
َِّل ْ َِّم ْنَّنف ِ َّ
س َّ َّو َّ َّتقا َّمااَّ َّت ْعلا ح َّو َّ ِإ ْنَّقا َّمااَّت ْعلا ح َّ َّو َّ َّتقا َّمااَّ ِ
1
حََّقالَّلَّ ََّّ .

هتن آن نیهد عها و گسهترد ،اسهت و
داللت این حدیث بر اعد ،یرین ،بسیار واضن است و م ج

معیار مذکور در این روایت ،بسیار روشهن اسهت .البتهه
اختصاصى به رواب بین ملمنین ندارد.
ج
کتهاب رساائل ،اهالیف کلینهی و
 .1نهج البالغة ،ص۳۹۷؛ تحف العقول عن آل الرسول ،ص۷۴؛ سید بن ناووس ا.هن حهد.ث وا از
ِ
د.گران دقل میکند( .کشف المحجة .ا فانوا ،ص.)۱۶۴
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سند معتبری نقل شد ،باشد ،سخت استت امها در عهین
متن مذکور با طری و یا ج
ج
اثبات اینکه ج

تایید اعد ،یرین ،در نظر داشت.
حال ،مىتوان آن را به عنوان ج
حدیث دوم

از امیرالملمنین ۷نقل شد ،که فرمود:

ْ
1
کَّفا کََّّأدبا َِّلن ْف ِسَّ ََّّ ْاج ِتن ح
کر حه َِّم ْنَّغَّ َّْی َِّرکَََّّّ .
ابَّماَّتَّ َّ

در کنز الفوائد کرا،کى چنین آمد ،است:
کفَّب

َّأدباََّّلنفس

َّماَّ کرهت َّلغیرکََّّ .
2

همچنین در کتاب الکافی آمد ،است:
و َّ کفا کَّأدباََّّلنفس

َّ]اجتناب[َّماَّتکره َّلغیرکَّ .
3

4
هات
طع نظر از
هدور ایهن حهدیث و ایهنکهه کهال مرحهو مجلسهى ،بهرای اثب ج
بحث اثب ج
ج
هات ص ج

صدور آن ،کافى و انع کنند ،نیست .داللت این حدیث نید با مشکل موا،ه اسهتت ی یهرا ایهن
ج

شکل اولش مىتواند اعد ،یرین را اثبات کند .به احتمهال ی یهاد منظهور
حدیث ،در نهایت ،به
ج
هاس شههکل دو و سههو  ،ایههن باشههد کههه «آنچههه را مىبینههى کههه دیگههران انجهها
از روای ج
هت فههوق بههر اسه ج

مىدهنههد  -فههارغ از ایههنکههه در برابههر تههو و یهها کههس دیگههری انجهها مىدهنههد یهها خیههر  -و آن را بههین

مىدانى .پس آ گا ،باش که انجا ج آن توس تو نید بین است .پس تالش کن بن کارهایى که
انجا مىدهى را از طری بن خود فعل ،آن هنگا که از دیگران صادر مىشود  -هر چنهد ،در
ج
هاس شههکل دو و
مقابههل تههو یهها دیگههری انجهها ندهنههد  -کش ه کنههى» .لههذا ایههن حههدیث ،بههر اسه ج
هدد ایههن اسههت کههه مهها را بههه سههوی روشههى تربیتههى بههرای نفههس ،راهنمههایى کنههد و
سههومش ،در صه ج
بگو یههد« :ممکههن اسههت متو،ههه ههبن رفتههاری کههه انجهها مههىدهههى نشههوی ،مگههر از ایههن طریه کههه
ج
ارزش یه رفتهار
و
هکل
ش
،
هار
ب
در
هه
ک
هى
ت
ذهنی
هس
پ
.
دهند
مى
ببینى دیگران همین رفتار را انجا
ج
هردن
هب نفهس خهود و آ گها ،ک ج
هنگا انجا ج آن توس دیگران داری را همچون شیو،ای بهرای تادی ج
هالف آنچهه برخهى از محققهین
آن بوذیر» .بدین صورت ،متو،ه مىشویم کهه ایهن حهدیث ،بهر خ ج

 .1نهج البالغة ،ص۵۴۹ت تحف العقول عن آل الرسول ،ص.۹7
 .2کنز الفوائد ،ص.3۴
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حتههى مىتههوان گفههت شههکل اول حههدیث را  -کههه فا ههد سههند اسههت  -هههم مىتههوان ب هه همههین
ً
شکل فهمید و در نتیجه ،این حدیث کامال بىارتباط با اعد ،یرین خواهد بود.
حدیث سوم

حسن بن ،هم از اما رضا ۷نقل مى کند که ایشان فرمود:

الت اض َّأنَّتعطیَّالنا َّماََّتبَّأن حَّتعطاهَّ.و َّیفَّحدی لثَّآخرَّقاال َّقلا

َّمااَّحادَّالت اضا َّ

الذیَّإذاَّفعل َّالعبدَّ کانَّمت اضعا؟َّفقال َّالت اض َّدًجا َّمهناَّأنَّیعرفَّاملار َّقادً َّنفسا َّ
فینلهلاَّمنللفاَّبقلبَّسلمی َّ َّ بَّأنَّیأِتَّإیَّأحدَّإ َّمث َّماََّؤ ِتَّإلی َّ ...
2

نقش قاعدۀ زر ین اخالق در تعامل با غیر هم کیشان بر پایۀ روایات

پنداشتهاند 1،هیچ ارتباطى با اعد ،یرین ندارد.

سند حدیث ،مشکل ارسال داردت مگر اینکه بگهوییم همهه کسهانى کهه بر هى از آنهها روایهت
ج

مى کند ،ثقه هستند .واضن و روشن است که این حدیث ،بر اعد ،یرین داللهت مى کنهد و بهر
این اعد ،استوار است.
با کم

هات مختلفهى کهه در بهار ،تواضهع آمهد ،را بهه خهدمت آورد تها
این حدیث مىتوان روای ج

هاس فهمههى عقال ئههى و عرفههى و اخال ههى ،بههه عنههوان یکههى از اهههور و بروزهههای
اعههد ،یر یههن ،بههر اسه ج

تواضع، ،لو،گر شود.

شاید ههم بتهوانیم بهین روایهاتى کهه مها را بهه تواضهع تشهوی مى کننهد ،بها ایهن اعهد ،،ارتبهاطى

هات تواضهع ،مها را بهه روح اعهد ،یر یهن ،راهنمهایى مى کنهدت
مستقیم بیابیم از ایهن منظهر کهه روای ج
ج
مقابل آن ،نوعى از تکبر رار دارد.
ییرا این اعد ،،مشتمل بر نوعى از تواضع است که در
ج
حدیث چهام

روایتى معتبر از ،ارود َبى المنذر (َبى الجارود) است که مى گوید:
َسعا َّأبااَّعبادَّاَّللَّ ۷یقااول َّ«سایَّدَّاألعمااالَّثدثا َّإنصااافَّالنااا َّمانَّنفسا

َّحارَّ َّ

ترِضَّبش َّإ ًَّضی َّهل َّمثل ََّّ ...
3

هت معتب ه جهر دیگ ههری نیههد و ،ههود دارد ،مانن ههد حههدیث ف ههوق ک ههه البتههه مخ ههتص ب ههه عن ههوان
روایه ج

«األخ» است.

4

« .1قا د زو.ن دو حد.ث و ادرق» ،ص.۱۶
 .2الکافی ،ا ۲ص .۱۲۴

 .3الکافی ،ا ۲ص ۱۴۴؛ الخصال ،ص۱۳۲؛ معانی االخبار ،ص.۱۹۳
 .4الکافی ،ا ،۲ص.۱۷۰
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روایاتى متعددی دربار ،تشوی به رعایت انصاف با دیگران ،در مصادر شهیعى و سهنى نقهل

شد ،که مىتوانید ببینید.

1

حدیث پنجم

روایتى مرفوعه از َبى البالد نقل شد ،استت بدین صورت که مى گوید:

جا َّأعرابَّإیَّالنٍََّّّ ۹وه ََّر یدَّبعضَّغیوات َّفأخذَّ ِ غ ْاَ ِز ًَّاحلتا َّفقاال َّیااًَّساولَّاَّلل َّ
علمرَّعمادََّّأدخا َّبا َّاْلنا َّفقاال َّ«مااَّأحببا َّأنَّیأتیا َّالناا َّإلیا

کره َّأنَّیأتی َّالنا َّإلی

َّفأتا َّإلاَ َّومااَّ

َّفدَّتأت َّإلَ َّخ َّسبی َّالراحل »َّ .
2

3
هند حههدیث فههوق،
شههبیه همههین روایههت ،در مصههادر حههدیثى اهههل سههنت نیههد آمههد ،اسههت .سه ج

ضعی

است و البته داللتش بر اعد ،یرین ،واضن و آشکار است.

حدیث ششم

یعقوب بن شعیب و محمد بن یس از اما صادق ۷نقل مى کنند که ایشان فرمود:
أوحیَّاَّللَّإیَّآد َّ ۷إّنََّّسأَج َّل
قااال َّواحاادةَّیَّو َّواحاادةَّل ا
النااا

َّالکد َّیفَّأرب َّ کلماا

َّو َّواحاادةَّفیم ااَّ ی ارَّو َّ ین ا

َّقاال َّیااًَّبَّ َّو َّمااَّهان؟َّ

َّو َّواحاادةَّفیم ااَّ ین ا

َّقااال َّی ااًَّبَّ َّ ی اهننَّیَّح ارَّأعلم اان َّقااال ََّّ...و َّأم ااَّالاارَّ ین ا

فترِضَّللنا َّماَّترِضَّلنفس

َّو َّتکرهَّهل َّماَّتکرهَّلنفس

َّو َّ انیَّ

َّو َّ انیَّالنااا َّ

َّ .
4

حدیث هفتم

عبههداَّلل بههن بکههر المههرادی از امهها کههاام ۷نقههل مى کنههد کههه پههدر ایشههان از ،ههدش از امهها

سجاد ،۷حدیثى را از امیرالملمنین ۷نقل کرد،اند که ایشان فرمود:
َّ...یاَّشی َّاًیتَّللنا َّماَّترِضَّلنفس

َّو َّأ َّإیَّالنا َّماََّتبَّأنََّؤ ِتَّإلی

َّ .
5

حدیث هشتم

عبداَّلل بن عمرو بن عاص در حدیثى از رسولاَّلل ۹نقل مى کند که ایشان فرمود:

 .1تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ،ا ،۱۵ص.۲۸۶-۲۸۳
 .2الکافی ،ا ،۲ص۱۴۶؛ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،ص.۶۴۲

 .3مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،ج ،۱ص۴۸ت المعجم الکبیر ،ج ،۱۹ص.۴۴۱

 .4الکافی ،ا ۲ص ۱۴۶؛ االمالی (صدوق) ،ص۱۳۷؛ من الیحضره الفقیه ،ا ،۴ص.۴۰۵
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 .5االمالی (صدوق) ،ص۴۷۸؛ معادی االدباو ،ص۱۹۸؛ من الیحضره الفقیه ،ا ،۴ص۳۸۲؛ االمالی (نوسهی) ،ص۴۳۵؛ فضاائل
أمیر المؤمنین ،۷ص.۱۱۹

و َّلیأ ِ َّإیَّالنا َّالذیَّ بَّأنََّؤ ِتَّإلی ََّّ ...
1

گویا اما نووی شافعى از طری ج این حدیث ،بر اعد ،یرین ،تی کید مى کند.

2

حدیث نهم

ابوهریر ،مى گوید:
قالًَّسولَّاَّللَّ..َّ ۹و َّاًیتَّللنا َّماَّترِضَّلنفس

َّتکنَّمسلماََّّ .
3

حدیث دهم

نقش قاعدۀ زر ین اخالق در تعامل با غیر هم کیشان بر پایۀ روایات

َّ...مفنَّأحبَّأنَّ حََّلحیحَّعنَّالناً َّو َّیدخ َّاْلن َّفلتأت َّمنیَّت َّو َّه ََّؤمنَّباَّللَّو َّالیا َّاْلخار َّ

روایتى است مرسل از پیامبر ۹که فرمود:
یاَّعیلَّ َّماَّکرهت َّلنفس
حمک

َّمقسطاَّیفَّعدل

َّفاکرهَّلغیرک َّو َّماَّأحببت َّلنفس

َّفأحبب َّألخیا

َّتکانَّعااد َّیفَّ

َُّمباَّیفَّأه َّالسما َّم دوداَّیفَّصدوً َّأه َّاألًیتََّّ ...
4

ویهگى این حدیث ،ارتباطى است که بین اعد ،یرین و ا امه عدل بر رار مى کند.
حدیث یازدهم

روایت ههى مرس ههل از احم ههد ب ههن محم ههد ب ههن یحی ههى ،از ام هها ص ههادق ۷اس ههت ک ههه ایش ههان در

حدیثى فرمود:

علیااا

َّبصااادقَّاللساااانَّیفَّحااادیث

َّو َّ َّتکاااُتَّعیبااااَّیکاااونَّیفَّیاًتااا

املسترس َّفیلنَّغبن َّربا َّو َّ َّتریتَّللنا َّإ َّماَّترضاهَّلنفس

َّو َّ َّتغااا َّ

َّو َّأعطَّاحلقَّوخذهََّّ ...
5

حدیث دوازدهم

ابوبصیر در حدیثى از اما صادق ۷نقل مى کند که به ایشان عری شد:

الرجا َّمتاارَّب ا َّاملاارأةَّفینظارَّإیَّخلف ااا َّقااال َّأ حََّساارَّأحاادک َّأنَّ حََّنظارَّإیَّأهلا َّو َّذا َّقرابت ا ؟َّ
قل

َّ َّقال َّفاًیتَّللنا َّماَّترضاهَّلنفس

َّ .
6

 .1صحیح مسلم ،ا ،۶ص۱۸؛ سنن ابن ماجة ،ا ،۲ص.۱۳۰۷
 .2صحیح مسلم بشرح النووی ،ج ،۱۲ص.۲۳۳
 .3تاریخ مدینة دمشق ،ا ،۲۹ص.۳۲۱

 .4تحف العقول عن آل الرسول ،ص.1۴

 .5فتح األبواب بین ئوی األلباب و بین رب األرباب ،ص.61–160
 .6من الیحضره الفقیه ،ا ،۴ص.۱۹
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حدیث سیزدهم

على بن اسباط از ائمه ۷نقل مى کند که فرمودند:
فیماَّقال َّاَّللَّلعییس ََّّ...و َّماَّ ََّتبَّأنَّیصن َّب

َّفدَّتصنع َّبغیرکََّّ ...
1

حدیث چهاردهم

معاذ بن َنس مى گوید از پیامبر ۹دربار ،برترین ایمان پرسید  .فرمود:
أنََّتبََّّللَّو َّتبغضََّّلل َّو َّتعم َّلساان
َتبَّللنا َّماََّتبَّلنفس

َّیفَّذ کارَّاَّللَّ.قاال َّو َّمااذاَّیااًَّساولَّاَّلل؟َّقاال َّوأنَّ

َّو َّتکرهَّهل َّماَّتکرهَّلنفس

َّ .
2

حدیث پانزدهم

طلح بن یید از اما صادق نقل مى کند که فرمود :پدر گفت:
قاارأ َّیفَّکتااابَّعاایلََّّ۷أنًَّسااولَّاَّلل َّ۹کتابَّ انیَّامل اااجرَنَّو َّاألنصاااًَّو َّمانَّحلاقَّهبا َّمانَّ
أه َّیثرب َّأنَّاْلارَّکالنفسَّغیرَّمضارَّو َّ َّآمث َّو َّحرم َّاْلارَّعیلَّاْلاً َّکحرم َّأم َّو َّأ ی ََّّ ...
3

هات دیگهری نیهد و،هود دارد کهه اک هر آنهها از ضهع
عالو ،بر احادیث فهوق ،روای ج

سهندی رنهس

مىبرند و بسیاری از آنها در مصادر حدیثى شهیعه وارد شهد ،،ولهى آنهها را در مصهادر حهدیثى
اهل سنت نمىیابیم.

همان طور که دیهدیم ،برخهى از روایهات ،همچهون احادیهث شهمار ۱ ،و  ۴و  ۵و  ۶و  ۱۰و  ۱۱و
 ،۱۴به هر دو ُبعد اعد ،یرین اشهار ،دارنهدت در حهالى کهه احادیهث شهمار ۲ ،و  ۱۳و  ۱۵فقه بهه
هات شههمار ۳ ،و  ۷و  ۸و  ۹و  ۱۲فق ه نههاار بههه ُبعههد
ُبعه جهد سههلبى اعههد ،اشههار ،مى کننههد .امهها روایه ج
ایجابى اعهد ،یر یهن بودنهد .بها ایهن وصه  ،مىتهوان گفهت کهه ویهگ جهى روایهات نسهبت بهه آیهات

سلبى اعد ،یرین مىشوند و عالو ،بهر آن در
سمت ایجابى و
امل هر دو
ج
ج
رآن ،این است که ش ج
سلبى اعد ،اشار ،کنند.
ی زمان ،مىتوانند به ُبعد ایجابى و
ج
نتیجه

آنچه در این پژوهش متواضعانه بدان دست یافتیم ،این است کهه اعهد ،یر یهن ،در آ گهاهى

ادیان ابراهیمى (یهودیت ،مسیحیت و اسال ) نهادینه
دینى ج
ج
و،دان بشریت ،و نید در نصوص ج
 .1الکافی ،ا ،۸ص۱۳۸؛ االمالی (صدوق)۶۱۱ ،؛ تحف العقول عن آل الرسول ،ص.۴۹۹
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 .2مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،ج ،1ص.۸۹

 .3الکافی ،ا ،۲ص۶۶۶؛ ا  ،۵ص ۳۱و ۲۹۲؛ تهذیب االحکام ،ا ،۶ص۱۴۱؛ ا  ،۷ص۱۴۶؛ السیرة النبو یة ،ا ،۲ص.۳۵۰

ههمنوعانهت روا مههدار 1.و در انا،یهل آمهد ،اسههت کهه خداونهد بههه عیسهى مسهین فرمههود بها دیگههران
همان طور رفتار کنید که مىخواهید آنان با شما رفتار کنند 2.لذا ایهن اعهد ،در بررسهى واع جهد
لیات دینى ،به معنای معاصهرش ،تیثیرگهذار اسهتت بهدین معنها
تعامل با
پیروان دیگر ادیان و ا ج
ج

هات دینههى  -کههه در حالههت
دادن امتیههازی بههه ا لیه ج
کههه و تههى نههص و دلیلههى نمههىیههابم کههه مهها را از ج
طبیعى ،آن را دوسهت داشهته و مهایلیم دیگهران بهه مها عطها کننهد  -منهع کنهد ،واضهن اسهت کهه

هرف مقاب جهل خهویش  -کهه در
اعد ،یرین ،ما را بدین سو راهنمهایى مى کنهد کهه آن امتیهاز را بهه ط ج

لیات دینى هستند  -عطا کنیم .ا گهر بهه عنهوان فهرد یها ا،تمهاع ،از دیگهران مىخهواهیم
اینجا همان ا ج

نقش قاعدۀ زر ین اخالق در تعامل با غیر هم کیشان بر پایۀ روایات

است .در کتاب تلمهود از تاورات نقهل شهد ،اسهت آنچهه را کهه خهود از آن نفهرت دار یهد ،در حه

هراد ایههن وطههن یهها زمههین و یهها
تهها در ،وامه جهع خههویش ،آزادی دینه جهى مهها را فههراهم کننههد و یهها چههون یک هى از افه ج
 ،رافیهها هسههتیم ،برخههى مناصههب اداری و دولتههى را بههه مهها هههم بدهنههد ،اعههد ،یر یههن مهها را بههدین سههو

هدایت مى کند که ما نید به دیگران چنین امتیازاتى بدهیمت مگر این کهه نهص و دلیلهى دینهى ،مها را از
هات
لیات دینى ،منع کند .در اینجا،
اعطای حقهوق و امتیهازات بهه ا لی ج
اعطای چنین امتیازاتى به ا ج
ج
توصهیه

باب اصال البرائه و اصهال الحلیه و  ...نیسهت ،بلکهه از ایهن ،ههت اسهت کهه یه
دینى از ج
هود دیهن (اسهال و
دینى عا ( اعد ،یرین) و،ود دارد که از ما چنین چیدی را مطالبه مى کند .ایهن خ ج
ج

هروان دیگهر ادیهان ،بهر اسهاس اعهد،
مسیحیت) است که با
ج
کلیات خود ،ما را هدایت مىکند تا به پی ج
تابعیت سیاسى را اعطا کنیم.
حقوق
عدل و اعد ،یرین،
ج
ج
نتیجههه ،آنکههه اعههد ،یر یههن ،بههه عنههوان یه

عنوان ی
ج

هث مهها ،بههه
اصههل ،ثابههت و محقه اسههت و در بحه ج

شاخص عا  ،کارایى دارد و البته غیر ابل تخصیص و است نا هم نیست.
ج
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اخههالق ،هههانى» در مهههر مانههدگار ،مصههطفى ملکیههان ،تهههران :نگهها،
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