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ش��هيد مطهري در واكاوي تفاوت هاي بجا و بيجاي افراد 
جامعه بر اس��اس مباني اجتماعي اس��امي به حديثي از 
حضرت علي)ع( در ب��اب عدل ات��كا دارد. حضرت در اين 
حديث در مقام پاسخ به سؤال پرسشگري كه از افضل بودن 
عدل بر جود پرس��يده بود، عدل را به دلي��ل آنكه هر چيز 
را بر جاي خود مي نش��اند، فراتر از جود مي داند. برداشت 
ش��هيد مطهري از اين حديث آن است كه حضرت عدل را 
نه به دليل هم رديف كردن و يك صف كردن مردم، بلكه به 
دليل قرار دادن هر چيز بر جا و محل خود برتر دانسته است، 
فلذا پاس��خ اميرالمؤمنين مبتني بر آن است كه مقتضاي 
عدالت رعايت استحقاق هاست و از همين رو اگر بخواهيم 
مسئله عدل در جامعه را بررسي كنيم، بايد بدين سؤال پاسخ 
دهيم كه ماك استحقاق يا عدم استحقاق و بجا يا بيجا بودن 

تفاوت در استحقاق ها چيست. 
   تشبيه جامعه به پيكري زنده

ش��هيد جهت پردازش بهتر مطلب و تق��رب آن به ذهن 
جامعه را به پيكري زنده تش��بيه مي كند و معتقدند اين 
تشبيه از بهترين و جامع ترين تش��بيهات است؛ چراكه 
همانطوري كه پيكر مجموعه اي از اعضاس��ت و هر عضو 
كار و وظيفه اي دارد جامعه هم از مجموعه افراد تشكيل 
مي شود و مجموعه كارهاي مورد احتياج جامعه به صورت 
ش��غل ها و حرفه ها ميان اصناف و افراد تقسيم مي شود. 
عاوه بر اين همان گونه كه در پيكر انسان هر عضو جايگاهي 
دارد، در جامعه نيز هر عضو جايگاهي دارد و يكي در نقش 
فرمانده، طراح و نقشه كش و ديگری در نقش فرمان پذير 
و اجرا كننده است. البته شهيد اشاره دارند كه در كنار اين 
شباهت ها كه شايد بشود بيش از ده ها وجه شبه براي آن 
يافت، تفاوت هايي وجود دارد كه معيارهاي سؤال نخست 
را يعني ماك و معيار تفاوت هاي بجا و بيجا را در جامعه 

عادالنه مشخص مي كند. 
   منطق زندگي اجتماعي انسان

نخستين تفاوتي كه ش��هيد در اين موضوع ذكر مي كند، 
مقام ثابت و معلوم اعضاي پيك��ر در كنار تغييرات متداوم 
محل، مقام، پست و شغل افراد جامعه است. به عنوان مثال 
ايشان ذكر مي كند كه گوش هيچ گاه نمي تواند در اثر ابراز 
لياقت و شايستگي بر جايگاه چشم نشيند يا چشم به واسطه 
كوتاهي در وظايف گوش شود. در حالي كه افراد نسبت به 
اجتماع اينطور نيس��تند. در واقع اعضا و جوارح از آنجا كه 
هيچ كدام از خود عقل، اراده، تشخيص، استقال، اختيار، 
انتخاب و سليقه مخصوص ندارند، به نوعي مسخر آن روحي 
هستند كه بر پيكر حكمفرماست، اما افراد در اجتماع، هر 
چند كه اجتماع هم روح و حياتي دارد، ولی افراد به آن اندازه 
مسخر روح اجتماع نيس��تند و روح بر افراد مسلط و چيره 
نيست. شهيد مطهري اش��اره دارد كه اين جمله حكام كه 
»انسان مدني بالطبع است« بدين معنا نيست كه انسان نيز 
همچون حيواناتي چون زنبور عسل و مورچه خارج از دايره 
انتخاب و اختيار و به حسب غريزه، طوري ساخته شده است 
كه قهراً و به طور خودكار زندگي جمعي كند و مسخر زندگي 
اجتماعي و انجام وظيفه خود باشد، بلكه بدين معناست كه 
در انسان نيازها و استعدادهايي نهفته است كه جز در پرتو 
زندگي اجتماعي به ظهور و فعليت نمي رسد و اين استعدادها 
و نيازها در متن خلقت انسان نهاد شده و همين ها انسان را به 
سوي زندگي اجتماعي مي راند و مي خواند و اين با استقال 
نس��بي عقل و اراده فرد و انتخابي بودن آن منافات ندارد، 
لذا مي توان گف��ت كه زندگي اجتماعي انس��ان قراردادي 
و انتخابي است و انس��ان زندگي اجتماعي را براي خود به 
حكم عقل و اراده انتخاب و اختيار كرده اس��ت. در نتيجه 
مي توان گفت كه افراد اجتماع در قياس با اعضاي پيكر كه 

فقط حق عضويت خاص��ي را دارند، حق هر گونه عضويتي 
را دارند و اين حق به س��بب فعاليت و لياقت آنها مشخص 
مي شود؛ بدين معنا كه تكليف افراد از نظر اينكه چه عضوي 
باشند و چه مقام و درجه اي داشته باشند و از نظر اينكه چه 
نوع ش��غلي و خدمتي بايد به اجتماع كنند، همچون آنچه 
در ميان حيوانات وجود دارد، به ش��كل غريزي و طبيعي 
معين نمي شود، بلكه فرد نسبت به جامعه مقام معين ندارد 
و اختيار، انتخ��اب، آزادي و س��ليقه آن را تعيين مي كند، 
بنابراين مقام ها، شغل ها و پست ها براي افراد يك اجتماع 

قابل تعويض و تبديل و تغيير است. 
  مالك و مبناي تقسيم وظايف در جامعه

اين نگاه ش��هيد دقيقاً در مقابل نگاه ايدئولوژي هايي است 
كه افراد يك جامعه را در طبقات مشخص همچون كارگر، 
نگهبان، حاكم، س��رمايه دار و... طبقه بندي كرده و امكان 
تغيير طبقه و جايگاه را ممكن نمي دانند و سياس��ت هاي 
اجتماعي، فرهنگي، سياسي و... را بر اساس اين تقسيم بندي 
اعمال مي كنند و حتي قائل بدان هستند كه براي هر طبقه 
آموزش و پرورش ويژه اي بايد در نظر گرفت تا افراد هر طبقه 
براي ش��غل ويژه اي كه در آينده انتخاب مي كنند، تربيت 
شوند. شهيد مطهري برخاف اين نظر معتقد است، قانون 
خلقت به پيشاني احدي ننوشته كه تو بايد حتماً در فان حد 
و مقام قرار بگيري و فان وظيفه را انجام دهي، بلكه ميدان 
عمل براي همه وسيع است، همه انسانند، همه عقل دارند، 

همه اراده و اختيار دارند و همه براي خود شخصيت قائلند 
و تنها ماك و مبنا براي تقسيم وظايف در جامعه و تعيين 
مناسب و جايگاه ها، تبديل ميدان جامعه به ميدان مسابقه 
است، به نوعي كه همه افراد مختلف بدون اكراه و اجبار و به 
صورت آزادانه حق شركت در مسابقه را داشته باشند تا هر 
كسي متناسب با ذوق، استعداد، لياقت و فعاليت خود بتواند 

مقام، شغل و كاري را حيازت كند. 
   مسابقه آري اما منازعه نه!

از آنچه گذش��ت ممكن اس��ت آنطور برداش��ت شود كه 
شهيد مطهري نيز مانند برخي از فاسفه و نظريه پردازان 
زندگي و صحنه جامعه را »تنازع براي بقا« دانسته و همچون 
پيروان نظريه داروين و اسپنس��ر اصل او در زندگي انسان 
را تخاصم و دش��مني و منطق جامعه را »بق��اي اصلح« و 
كشمكشي دائمي ميان موجودات زنده بداند كه در جريان 
اين تنازع دائمي تعاون ها و تسالم ها جبراً بر انسان تحميل 

مي شود، اما ش��هيد مطهري اين را در توضيحات خود رد 
كرده و مرز مشخصي ميان نظريه خود و نظريات اين دسته 
از انديشمندان قائل مي شود. ايش��ان طبع زندگي و الزمه 
طبيعت زندگي را »جدال و مخاصمه« نمي داند، اما الزمه 
زندگي را »مسابقه بقا« ذكر كرده و معتقد است زندگي اگر 
بخواهد بر محور صحيح قرار گيرد، بايد بر اساس مسابقه بقا 
باشد و اين مسابقه بايد داراي دو شرط »آزادي افراد« و »نظم 
اجتماعي« باشد تا هر كس بتواند در اين ميدان مسابقه به 
دور از هرج و مرج و آزادانه بر اساس لياقت ها، ذوق و سليقه، 
استعدادها، محدوديت هاي فطري، تاش ها و پشتكار نمره 

خود را كس��ب كند. از نظر شهيد مطهري اين مسابقه بايد 
آنچنان منظم و داراي حسن جريان باشد كه در آن شئون 
و مواهب اجتماعي به افرادي تعلق گيرد كه در مس��ابقات 
اجتماعي لياقت و شايستگي بهتري از خود نشان داده اند. 
با توجه به آنچه ذكر شد نظر ش��هيد مطهري آن است كه 
عدالت، مساوي بودن افراد نيست، بلكه جامعه خود به خود 
مقامات و درجاتي دارد و اين مقامات از آنجا كه در بدو خلقت 
هر كسي بر پيشاني او حك نشده است، بايد تقسيم بندي و 
درجه بندي شوند و تنها راه اين تقسيم بندي آزاد گذاشتن 
افراد و فراهم آوردن زمينه مس��ابقه است و وقتي صحبت 
از مسابقه مي شود ناخودآگاه، اختافات و تفاوت براساس 

مقدار تاش و استعداد مطرح مي شود. 
  اصل همدوشي حق و تكليف

اكنون ممكن است اين سؤال پيش آيد كه گستره صحنه 
مسابقه تا به كجاست و در واقع اين مسابقه چه ميدان هايي از 
حيات اجتماعي آدمي را در بر مي گيرد. شهيد مطهري معتقد 
است امور مورد مسابقه همان چيزهاست كه به حال بشر 
مفيد و حيات اجتماعي بشر بسته به آن است و دين آن كارها 
را خير و عمل صالح خوانده است. جايزه اين مسابقه نيز همان 
حقوقي است كه به افراد بر حس��ب مقدار كار، صاحيت، 
لياقت، زحمت و استحقاق تعلق مي گيرد. شهيدمطهري 
برهمين اساس استدالل مي كند كه در اسام حق و تكليف 
دوشادوش يكديگرند و ميدان مسابقه همان ميدان وظيفه و 
تكليف و حقوق، همان بهره و نمره هايي است كه متناسب با 
مسابقه و وظيفه نصيب اشخاص بايد شود. با اين توضيحات 
شهيد معتقد اس��ت اگر اصل همدوش��ي حق و تكليف را 
در اسام بشناس��يم و اين مطلب را درست درك كنيم به 
بزرگ ترين مبناي حقوق اجتماعي اسام پي برده ايم و اين 
مبنا مانند چراغي روشن راهنماي ما در همه مسائل خواهد 

بود و ما را از خيلي ظلمت ها نجات خواهد داد. 
   مساوات از منظر اسالم

براساس تعريفي كه از عدالت در انديشه شهيدمطهري ارائه 
شده و با توجه به رسميت شناختن تفاوت هاي افراد جامعه 
در مسئله عدالت از سوي ايشان، شهيد »مساوات« را آنگونه 
كه در گفتمان هاي چپ ماركسيس��تي به معناي برابري 
همه افراد جامعه تعريف مي كنند، رد كرده و از نظر اسام 
مساوات را فراهم آوردن امكانات مس��اوي براي همه افراد 
مي دانند. ايشان معتقدند در اسام ميدان بايد براي همه به 
طور مساوي باز باشد تا اگر كسي همت داشت در هر كجا كه 
هست و در هر طبقه اي كه قرار دارد، بتواند در پرتوی لياقت 
و اس��تعداد و بروز فعاليت به كمال اليق خود برسد. ايشان 
تبعيض و تفاوت ناروا را آنجا مي دانند كه از لحاظ امكانات و 
شرايط عمل، همه افراد مساوي نباشند و »براي يكي امكان 
باال رفتن بر نردبان ترقي باشد و براي ديگري نباشد، يكي 
محكوم باشد به پايين ماندن و ديگري با همه بی  لياقتی اش 

دستش را بگيرند و بر صدر مجلس اجتماع بنشانند.«
شهيد به عنوان مثال اشاره دارند كه امكانات تحصيلي بايد 
به گونه ای فراهم شود كه آنان كه در روستاها زندگي مي كنند 
نيز اين فرصت را داشته باشند تا به عالي ترين درجات سطوح 
علمي برسند، اما در همين ميدان مسابقه علمي اعطاي نمره 
برابر به همه دانش آموزان به بهانه مس��اوات دقيقاً مخالف 
عدالت و عين تبعيض است، بلكه هر دانش آموز بايد نمره اي 
متناسب با سعي و تاش خود بگيرد، در جامعه نيز اگر به 
همه نمره مساوي داده شود، پايمال كردن حق ذيحقان و 
ظلم است؛ چراكه مقتضاي عدالت آن گونه كه شرح داده 
ش��د، اين اس��ت كه ميان هنرمند و بي هنر يا با استعداد و 
بي استعداد فرق گذاشته شود و تفاوت هايي در جامعه وجود 
داشته باشد، اما اين تفاوت ها بايد تابع استعدادها، لياقت ها 

و ميزان س��عي و تاش افراد باشد، نه اينكه حاصل شرايط 
نامساوي افراد شركت كننده در مسابقه باشد. به عبارت ديگر 
نبايد ميان ش��ركت كنندگان در يك مسابقه در غير آنچه 
مربوط به استعداد، هنر و لياقت است فرق گذاشته شود. به 
فرض نبايد فردي را تنها به صرف سفيد بودن، غني بودن، 
داشتن توصيه و پارتي و قرابت به داور پيروز اعام كرد و اين 
دقيقاً مرز ميان تفاوت هاي بجا و بيجا و تبعيض هاي روا و 
نارواست و همين جاست كه در تعريف عدالت از منظر اسام 

ُه.«  آمده است: »اَلَْعدالَُة اِْعطاُء ُكلِّ ذي َحقٍّ َحقَّ
   استنادات نقلي در مباني حقوق اجتماعي اسالم

شهيد براي اثبات اس��تدالل های خود به حديثي از پيامبر 
اكرم)ص( اش��اره مي فرمايند ك��ه در آن آم��ده: »اَلّناُس 
َكاَْسناِن الُْمْشِط: مردم مثل دندانه هاي شانه هستند و همه 
با هم برابرند.« همچنين جمله ديگري از پيامبر)ص( نقل 
َُّكْم واِحٌد َو اِنَّ اَباُكْم  مي فرمايند كه در آن مي خوانيم: »اِنَّ َرب
واِحٌد، ُكلُُّكْم ِمْن آَدَم َو آَدُم ِمْن تُراٍب« و براساس اين دو جمله 
نتيجه مي گيرند كه هيچ ماحظه شخصي و تبعيض و تفاوت 
و تقدمي بر غير مبناي فضيلت و تقوا و عمل و لياقت نبايد در 
كار باشد و به همين ترتيب تقدم هايي مبني بر فضيلت، تقوا 

و عمل بايد مقرر شود. 
   استنادات قرآني در مباني حقوق اجتماعي اسالم

اس��تاد مطهري همچني��ن آيات��ي از ق��رآن را به عن��وان 
پشتوانه هاي نظر مدعي خود در باب موضوع مطرح مي آورد. 
اولين استناد ايشان به آيه  13س��وره حجرات است كه در 
اين آيه ضم��ن رد امتيازاتي مبني بر رن��گ، نژاد، جنس و 
خون مي فرمايد: »اِنّا َخلَْقناُكْم ِم��ْن َذَكٍر َو اُنْثي َو َجَعلْناُكْم 
ُشعوباً َو َقبائَِل لَِتعاَرفوا« و در ادامه آيه: »اِنَّ اَْكَرَمُكْم ِعْنَد اللِّ 
اَتْقيُكْم« كه به معناي به رسميت شناختن امتيازات مبتني 

بر فضايل است. 
همچنين شهيد به آيه ديگري از قرآن كريم استناد دارند 
كه بر اس��اس آن هرگز عالم و جاهل و متق��ي و غيرمتقي 
مساوي نيستند. در آيه 28 س��وره »ص« آمده است: »اَْم 
نَْجَعُل الَّذيَن اَمنوا َو َعِمُلوا الّصالِحاِت َكالُْمْفِسديَن فِي االَاْْرِض 
اَْم نَْجَعُل الُْمتَّقيَن َكالُْفّجارِ: آيا ممكن است كه ما اهل ايمان 
و اهل عمل صالح را كه صالح و مصلح اند، با فسادكنندگان 
و خرابي كنندگان كه آنچه از آنها سرمي زند خرابي و فساد 
است در يك درجه و يك مرتبه قرار دهيم؟ آيا ممكن است 
كه ما اهل تقوا را همدوش و هم درجه شهوتران ها و بندگان 

هوا و هوس قرار دهيم؟«
معلم شهيد آيه 9 سوره زمر را نيز از مستندات نظريه خود 
مي داند. در اين آيه آمده اس��ت: »ُقْل َهْل يْس��َتِوي الَّذيَن 
ُر اُولُوا االَاْلْباِب: بگو آيا  َّما يَتَذكَّ يْعلَموَن َو الَّذيَن ال يْعلَموَن اِن
آنها كه عالم و دانايند با آنهايي كه در حضيض جهل و ناداني 

به سر مي برند، مانند هم هستند؟« 
َل  همچنين است آيه 95 سوره نسا كه در آن مي خوانيم: »َفضَّ
اللُ الُْمجاِهديَن َعلَي الْقاِعديَن اَْجراً َعظيماً: خداوند مجاهدان 

را بر خانه نشينان به اجر عظيمي برتري داده است. «
شهيد به آيه 32 سوره زخرف نيز اشاره دارد كه مي فرمايد: 
َِّك نَْحُن َقَسْمنا بَيَنُهْم َمعيَشَتُهْم فِي  »اَُهْم يْقِسموَن رََحَمَة رَب
نْيا وَ رََفْعنا بَْعَضُهْم َفْوَق بَْعٍض َدرَجاٍت لِيتَِّخَذ بَْعُضُهْم  الَْحيوةِ الدُّ
بَْعضاً ُسْخِرياً« كه ضمن بيان معناي آيه شرح مي دهند: »آيا 
آنها رحمت پروردگار تو را تقسيم كرده اند؟ ما هستيم كه 
مايه تعيش و استعدادهاي گوناگون را در ميان مردم تقسيم 
كرده ايم تا در نتيجه، اختاف طبيعي در ميان آنها پيدا شود 
و همين اختاف و تفاوت سبب مي ش��ود كه بعضي افراد 
مسّخر بعضي ديگر قرار گيرند و نظام اجتماعي زندگي بشر 

استقرار پيدا كند. «
   جمع بندي

جميع آنچه ذكر شد نشان مي دهد كه از نظر شهيدمطهري 
نظام اجتماعي اسام در عين آنكه امتيازات طبقاتي را لغو 
كرده و به جامعه بي طبقه معتقد است، اما حقوق و امتيازات 
واقعي ف��رد را ناديده نمي گيرد و فرد را از نظر ش��خصي در 
مقابل اجتماع ناچيز نمي ان��گارد. به عبارت ديگر آنطور كه 
شهيد مطهري اذعان دارد، اسام معتقد به حقوق و مالكيت 
اختصاصي است و براي فرد اصالت و استقال قائل مي شود 
و عدالت را به فراهم آوردن صددرصدی شرايط مسابقه اي 
كه در مي��دان كار و تكليف و فضيلت ص��ورت مي گيرد و 
جايزه آن اعطاي امتيازات و حقوق اختصاصي به افراد است، 
مي داند. آنطور كه شهيد مطهري بر اساس آيات و احاديث 
نش��ان مي دهد، اس��ام با امتيازها و تفاوت گذاشتن هايي 
كه مربوط به عمل و تقوا و علم و جهاد در راه حق نيست به 
انحاي مختلف مبارزه مي كند. در يك كام: »جامعه بي طبقه 
اسام، يعني جامعه بي تبعيض، يعني جامعه اي كه امتيازات 
موهوم در آن بي اعتبار اس��ت، نه جامعه بي تفاوت كه حتي 
امتيازات، مكتسبات، لياقت ها و استعدادها نيز در آن اجباراً 
ناديده گرفته مي شود. « شهيد خود در جمع بندي مباحث 
مي فرمايند: »خاصه س��خن اين ش��د كه معني عدالت و 
مساوات اين است كه ناهمواري ها و پست و بلندي ها و باال و 
پايين ها و تبعيض هايي كه منشأ آن سنت ها و عادات يا زور 
و ظلم است، بايد محو شود و از بين برود و اما آن اختاف ها و 
تفاوت ها كه منشأ آن لياقت و استعداد و عمل و كار و فعاليت 
افراد است، بايد محفوظ بماند. همانطوري كه در مسابقه ها 
ميدان مسابقه بايد هموار باشد، مساوي و همسطح باشد، 
براي همه يك جور باشد، امكانات اجتماعي بايد براي همه 
بالسويه فراهم شود، شرايط ش��ركت در مسابقه اجتماعي 
بايد براي همه فراهم شود، تا آنجا كه به ميدان مسابقه يعني 
امكانات اجتماعي مربوط است، همه مساوي هستند و بايد 

مساوي باشند.«

جامعه اسالمی میدان مسابقه است نه منازعه
واكاوي چگونگي به رسميت شناختن تفاوت هاي افراد در مباني اجتماعي اسالم از منظر استاد شهيد مرتضي مطهري يادداشت

نظر شهيد مطهري آن است كه عدالت، مساوي 
بودن افراد نيس��ت، بلكه جامعه خود به خود 
مقامات و درجاتي دارد و اين مقامات از آنجا كه 
در بدو خلقت هر كسي بر پيشاني او حك نشده 
است، بايد تقسيم بندي و درجه بندي شوند و 
تنها راه اين تقسيم بندي آزاد گذاشتن افراد و 
فراهم آوردن زمينه مسابقه است و وقتي صحبت 
از مسابقه مي شود ناخودآگاه، اختافات و تفاوت 
براساس مقدار تاش و استعداد مطرح مي شود

از نظر ش�هيدمطهري نظ�ام اجتماعي 
اس�الم در عين آنكه امتيازات طبقاتي 
را لغو كرده و به جامع�ه بي طبقه معتقد 
است، اما حقوق و امتيازات واقعي فرد را 
ناديده نمي گيرد و فرد را از نظر شخصي 
در مقاب�ل اجتم�اع ناچي�ز نمي انگارد

آيا هر نوع تفاوتي كه در جامعه بين افراد باشد، مخالف عدالت 
است؟ و آيا مقتضاي عدالت اين اس�ت كه افراد هيچ امتيازي 
بر يكديگر نداشته باش�ند؟ يا آنكه مقتضاي عدالت اين است 
كه افراد نس�بت به يكديگر امتياز بيجا نداشته باشند، تفاوت 
و تبعيض ناروا در ميان ش�ان نباش�د؟ و اگر حق آن اس�ت كه 

ميان افراد جامعه تفاوت هاي بجايي وجود داشته باشد، مالك 
بجا و بيجا ب�ودن و روا و ن�اروا بودن تفاوت ها چيس�ت؟ اينها 
سؤاالتي است كه استاد ش�هيد مرتضي مطهري، از شاگردان 
برجس�ته مرحوم عالمه طباطباي�ي)ره(، طي س�خنراني در 
23 رمضان 1341 تالش دارند به آن پاس�خ گويند. متن كاماًل 

اي�ن س�خنراني در كتاب بيس�ت گفتار ب�ه همت انتش�ارات 
صدرا به چاپ رسيده اس�ت و در اين مقال در پي ارائه شاكله 
كلي آن هس�تيم. ش�هيد مطهري)ره( نه همچون جريان چپ 
ماركسيس�تي معتقد به برابري كامل و ع�دم وجود هيچ گونه 
تفاوتي در جامعه اس�ت و ن�ه همچون جريان راس�ت ليبرال 

اعتق�اد به جامع�ه باز ب�دون هيچ قي�د و ش�رطي دارد، بلكه 
ايش�ان معتقد بر متر و مالك هاي�ي براي جامعه اي باز اس�ت 
كه در آن هر ك�س بتواند توانايي ه�ا و اس�تعدادهاي خود را 
ش�كوفا و به تناس�ب آن از نعمات م�ادي و معن�وي بهره مند 
شود. شرح مبسوط نظر شهيد مطهري را در ادامه مي خوانيد. 

 تعاريف و
  تفاوت هاي عرفان
  و اخالق از منظر

 آيت اهلل جوادي آملي
تش�ريح  در  آمل�ي  ج�وادي  آي�ت اهلل 
عرف�ان )نظ�ري و عمل�ي(، تفاوت هاي آن 
ب�ا وح�ي و اخ�الق در صفح�ات 247 ت�ا 
250 كت�اب دين شناس�ي ك�ه از سلس�له 
بحث ه�اي فلس�فه دي�ن و به هم�ت مركز 
نش�ر اثرا منتشر ش�ده اس�ت، توضيحاتي 
مختص�ر و كامل�ي را مي فرماين�د ك�ه در 
ادام�ه بخش هاي�ي از آن را مي خواني�د. 

   عرفان نظري و عرفان عملي
همان گونه كه تجربه ديني مؤمنان در مسائل 
ديني با وحي انبيا ف��رق دارد، تجربه عرفاني و 
ش��هودي عارفان نيز با وحي انبيا تفاوت دارد، 
ولي پيش از بيان اين فرق، به عرفان و ش��هود 
عارفان اشاره مي ش��ود. عرفان داراي دو بخش 
است، بخش عملي و بخش نظري، بخشي عملي 
عرفان، رابطه و وظايف انسان را با خود، جهان 
و خدا توضيح مي ده��د. در اين بخش از عرفان 
بيان مي شود كه انسان چگونه مي تواند به قله 
منيع انسانيت يعني توحيد برسد؛ از كجا سلوك 
را شروع و چه منازل و مراحلي را به ترتيب طي 
كند تا به مرحله اي برسد كه جز خدا چيزي را 
نبيند. به ديگر سخن، عارف در بخش عملي به 
جايي مي رسد كه به وحدت شهود، راه مي يابد، 
اما در بخش نظري عرف��ان جهان بيني عارف 

بيان مي شود. 
عارف، وقتي به سير و س��لوك و تجربه عرفاني 
مشغول است، حقايقي براي او كشف مي شود 
و محصوالت حال يا گذش��ته خود را در خواب 
يا بيداري، در مث��ال متصل يا منفصل مي يابد. 
وقتي وي چيزي را يافت، معياري مي طلبد كه 
با آن مشهودهاي خود را بسنجد، زيرا بسياري 
از عارفان در شهود با يكديگر اختاف داشته و 
دارند و گاهي مشخص مي شود كه مشهود عارف 
اشتباه اس��ت. از اين رو، به معيار و ميزاني نياز 
دارد تا مشهودات صحيح و رباني را از مشهودات 

باطل و شيطاني جدا كند. 
البته اگر عارفان در سير و سلوك، تابع شريعت 
و واليت اهل بيت هم باشند و راه صحيح را طي 
كنند، گوشه اي از علوم شهودي انبيا و اوليا به 
آنها مي رسد؛ چنانكه گوشه اي از علوم حصولي 

به آنها رسيده است. 
   فرق وحي و تجربه عرفاني

بنا بر آنچه گذشت، وحي با تجربه عرفاني فرق 
دارد، زيرا اوالً در بين انبيا اختافي نيست، بلكه 
يافته هاي انبيا با يكديگر اتفاق دارد و موافق هم 
اس��ت، از اين رو، در قرآن كريم ]آيه 97 سوره 
بقره[ آمده است: »مصدقا لما بين يديه«؛ يعني 
پيامبِر پسين، پيامبر پيشين را تصديق مي كند؛ 
چنان كه پيامبر سابق به پيامبر آينده بشارت 
مي دهد. ثاني��اً اگر در برخي م��وارد يافته هاي 
انبيا اخت��اف دارد، آن اختاف نيز پيش بيني 

شده است. 
بنابراين، وحي، س��نخ خاصي از علوم شهودي 
اس��ت كه با مش��اهدات عرفا ف��رق دارد، زيرا 
عرفا در ش��هود دچار اختاف و خطا مي شوند، 
چون گاهي مشاهدات خود را در مثال متصل 
مي بينند و زماني در مثال منفصل، ولي انبياي 
الهي پيوسته از مثال منفصل خبر مي دهند، زيرا 

همان را مشاهده كرده اند. 
   فرق عرفان و اخالق

علم اخاق، بخشي از فلس��فه است و با عرفان 
ارتباط ندارد، زيرا موضوع و مسائل علم اخاق، 
نفس و تهذيب شؤون نفس، شناخت فضايل و 
رذايل آن، راه تحصيل فضايل و پرهيز از رذايل و 
مانند آن مي باشد. اصل وجود نفس و تجرد آن 
و شؤون و قواي ادراكي و تحريكي اش در فلسفه 
ثابت مي ش��ود؛ آن گاه در علم اخ��اق درباره 

كيفيت تخلق وي سخن به ميان مي آيد. 
در اخاق، انس��ان متخلق به فضايل مي شود و 
واجبات را انجام مي دهد و مس��تحبات را ترك 
نمي كند و نيز از حرام پرهيز و مكروهات را ترك 
مي كند و براي رضاي خدا كار و تاش مي كند، 
ولي همه اينها در محور تهذيب نفس است. اما 
در عرفان، اوالً عارف تاش و كوش��ش دارد كه 
واحد حقيقي يعني خداي س��بحان و جمال و 
جال او را مشاهده كند و توحيد ذاتي و توحيد 
اوصاف و افعال و آثار را ببيند. ثانياً عارف از حد 
تهذيب نف��س مي گذرد، زي��را تهذيب نفس از 
پله هاي سكوي پرواز عارف است؛ يعني عارف، 
زماني در سكوي پرواز قرار مي گيرد كه متخلق 
به اخاق خوب بوده و با تهذيب نفس تزكيه شده 
و واجب ها و مستحبات را انجام داده باشد. ثالثاً 
همانگونه كه عرفان، برتر از فلسفه است و اخاق 
پايين تر از فلسفه، عارف نيز برتر از فيلسوف است 
و متخلق نيز پايين تر از فيلسوف؛ البته در صورتي 

كه فيلسوف، الهي و عالم به عمل باشد. 
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