
 شاعران اشعار ي دریچه از صلح فرهنگ احیاي در علوي زرین ي قاعده ترجمان

  زبان پارسی

  1صفاري فرشته

  چکیده

 وظـایف  از .اسـت  جامعـه  در بخـش  وحـدت  مبـانی  ترین بنیادي و ترین مهم از یکی دوستی و صلح

 جامعـه  در صـلح  هـاي  سـاخت  زیر تقویت و حراست ،تأمین ،بشري نظام در حاکمیت ي شده تعریف

 و هوشمندانه اجراي که است عدالت و انصاف برقراري جامعه در آفرین وحدت مبادي از یکی .است

 و پویـا  ،پایـدار  امنیتـی  و صـلح  برقراري ضمان جامعه گوناگون طبقات و اقشار میان در آن منطقی
 و رشـد  اجتماعی تعامالت در انصاف اجراي هاي دستاورد و ثمرات از یکی دیگر بیان به است؛ عمیق

 جامعـه  در آرامـش  و صـلح  سـازي  زمینه آن تبع به و یکدیگر میان در افراد محبوبیت میزان افزایش

 اندیشـی  دیگـر  و خـواهی  دیگر به خویش اجتماعی تعامالت در که کس آن کلی نگاه یک در .است

 امنیت و گرایی صلح جریان به خودآگاه نا که بوده تأثیرگذار و مهم عنصري فرآیند این در باشد ملزم

 تحکـیم  و تعمیـق  بـه  گونـاگون  طرق به ما ارزشی ادبیات و آسمانی کتب در .است پیوسته خواهی

 از حـاکی  امر این که است پذیرفته صورت خاص عنایتی افراد بین مؤانسه و مصالحه مبانی و اصول

 پیکـار  و منازعـه  از و بـوده  دوسـتی  و صلح مدافع همواره اسالم که است ناپذیر اجتناب حقیقت این

 اسـت  گرفتـه  انجـام  توصـیفی  -تحلیلی ي شیوه با که نیز پژوهش این هدف .است بوده گردان روي

 و - یافته شهرت زرین ي قاعده به که -البالغه نهج 31 ي نامه هاي فراز ترین مهم از یکی به نگاهی
 آن حاضـر  ي مقالـه  حصـل   ما گفت توان می طورکلی به .است زمین ایران شاعران اشعار در آن تجلی

 با بزرگ چالش یک در را انسان مکانی و فرازمانی قاعده یک عنوان تحت مذکور ي قاعده که است

 اصـل  رعایـت  آن تبـع  به و شناسی دیگر و شناسی خود به وادار را او که نیرویی .دهد می قرار خویش

 سازي نهادینه در سرزمین این ادباي فرهنگی تالش .خواند می فرا عدالت اجراي و وجدان به احترام

 کالم فحواي و الفاظ و بوده جاري و ساري حاضر عهد تا سوم قرن دوم ي نیمه از نیز زرین ي قاعده

                                                           
  fe_saffari@yahoo.com سبزواري حکیم دانشگاه عربی ادبیات و زبان ارشد کارشناس آموخته دانش 1
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   .ادعاست این بر گواهی آنان

  . گوي پارسی شاعران، اشعار، صلح، زرین ي قاعده: کلید واژه

  

  مقدمه

 آن فقـدان  صـورت  در آدمـی  کـه  انـد  شـده   شـمرده  هـایی  نعمت از امنیت و سالمت ما دینی فرهنگ در

 ایجـاد  گـرو  در امنیـت . کند می تالش آن ي دوباره آوردن دست به براي و برده پی آن وجودي ضرورت به

 فـی  ادخُلُـوا  آمنُـوا  الَّذینَ أَیها یا" بقره 208 آیه طبق« و شود می حاصل دیگران با دوستی و صلح شرایط

 پرتـو  در تنهـا  آرامش و صلح "درآیید آشتى و صلح در همگى! اید آورده ایمان که کسانى اى ؛کَافَّۀً السلْمِ

 نخواهـد  برچیده دنیا از اضطراب و ناامنى، جنگ هرگز مادى قوانین اتکا به تنها و، است پذیر امکان ایمان

 معنـوى  نیروى اگر و، است ها تصادم و ها کشمکش سرچشمه همواره، آن به عالقه و، ماده عالم زیرا شد؛

 آنچـه  به توجه با. )101- 102: 2ج، 1380، شیرازي مکارم( »است غیرممکن صلح، نکند کنترل را آدمى، ایمان

 خطـر  با هرلحظه که است مضطرب و پرالتهاب اي جامعه باشد بهره بی ایمان نور از که اي جامعه شد گفته

  . کند می نرم وپنجه دست آرامش رفتن دست از

 و درونـی  قـواي  ي همـه  از جامعـه  در صلح مقدمات برقراري به نسبت باید قرآن صریح نص به توجه با 

 ي همـه  کـه  دانـد  مـی  خـوبی  به حدیث و قرآن پرتو در یافته تربیت انسان تردید بی و گرفت کمک بیرونی

. اسـت  انصـاف  قانون، اجتماعی روابط در مالك و معیار اولین«. شود می آغاز خودش از بشر هاي پیشرفت

 شکل هم و دارد مثبت شکل هم قاعده این. است مشهور »طالیی قانون« به اجتماعی روابط در قانون این

 دیگـران  دارد دوسـت  که کند رفتار دیگران با اي گونه به باید یا شخص که است این مثبتش شکل. منفی

 پسـندي  نمـی  خـود  براي را آنچه که است این اش منفی شکل و کنند رفتار گونه آن او با مشابه شرایط در

 تأیید مورد ادیان تمامی در و دارد رواج جهان مختلف هاي فرهنگ در قاعده این. مپسند نیز دیگران براي

 درونی نظام و انسان طبیعت در ذاتی و فطري طور به انصاف که است آن ي دهنده نشان و است قرارگرفته

  . )205: 1395، میرعمادي( »دارد وجود بشر اخالقی

 ایمـان  فـرود  و فـراز  حقیقـت  در، اسـت  آن ي کننـده  تکمیل هم و است ایمان داشتن ي نشانه هم انصاف

 از کـس  هیچ لنَفْسه؛ یحب ما لأَخیه یحب حتَّى أَحدکُم یؤْمنُ لَا: ص)( محمد حضرت. خورد می رقم باانصاف

 مـوالي . )678: 1382، پاینده( بخواهد خویش برادر براى خواهد مى خویش براى چه هر تا نباشد مؤمن شما

 یکـرَه  مـا  ألخیـه  یکـرَه  و لنَفسـه  یحـب  مـا  ألخیـه  یحـب  حتـى  عبد ایمانُ یکملُ ال: فرمود نیز متقیان

 بـراي  چـه  آن بـرادرش  بـراي  باشـد  داشـته  دوست که هنگامى مگر رسد نمى کمال به آدمى لنَفسه؛ایمان

 ابى ابن( شمرد می ناپسند خود براى که را چه آن، خود دینى برادر براى شمرد ناپسند و، دارد دوست خودش
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 و آیـد  نمـی  دست به ایمان بدون آرامش و صلح: گفت توان می خالصه طور به پس. )84: 16ج، تا بی، الحدید

  :سراید می زیبا چه شاعر و است انصاف ایمان اوج و حضیض ي نقطه

  

  

  

  پژوهش روش

 نسـبت  از و پرداخته زرین قاعده و صلح مفهوم از تصویري ي ارائه به توصیفی روش با پژوهش این در ما

 از( شـاعران  هاي سروده از هایی نمونه ي ارائه با سپس، ایم آورده میان به سخن بشر زندگی در ایمان با آن

 جامعـه  در دوسـتی  و صـلح  تحکـیم  در زرین ي قاعده اهمیت به) معاصر ي دوره تا سوم قرن دوم ي نیمه

  . ایم داشته اشاره

  

  نیستعبادت به جز رحم و انصاف 

  دیانت نه تسبیح و ریش و رداست

  خوشدل)از شاه مردان بود( سخن

  

  بدعوي بیهوده و الف نیست  

  هاي ریاست که این جمله سرمایه

  که انصاف خود روح ایمان بود

  )519: 1370، خوشدل( 

  

 ایمان

 انصاف

 صلح و آرامش
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  پژوهش هاي پرسش

 بـه  چگونـه  علـوي  زریـن  ي قاعده که است این هستیم آن به گویی پاسخ صدد در که پرسشی ترین مهم

  . است داشته نمود گوي پارسی شاعران کدام شعر در و کند می کمک جامعه در صلح تحقق

  

  پژوهش انجام ضرورت

 اصـلی  مبانی به اشاره، طالیی ي قاعده از مجدد بازخوانی یک نخست گام در پژوهش این انجام ضرورت

 ایـن  ادبیات و فرهنگ در آن اجتماعی جایگاه به اشاره بعد گام در و هست آن از تبعیت لزوم و قاعده این

  . است مرزوبوم

  

  پژوهش هدف

 اسـت  زبان پارسی شاعران اشعار در متقیان موالي از کالمی تکرار و یادآوري پژوهش این انجام از غرض

  . است جامعه در نسبی امنیت و صلح ساز زمینه آدمیان فطرت کردن بیدار با واقع به که

  

  پژوهش پیشینه

 توان می ها آن ي ازجمله که است درآمده تحریر ي رشته به زیادي آثار روایات و درآیات زرین قاعده درباره

 بـه  اشـاره  بـر  عالوه که داشت اشاره "اسالمی حسن سید دکتر" از "اخالق و حدیث در زرین قاعده" به

 دانشـمندان  و فالسـفه  افکار در و ادیان سایر در آن ارزشمندي به نسبت اسالم آیین در قاعده این جایگاه

 از "زرین قاعده با آن نسبت و اسالمی اخالق در انصاف مفهوم" دیگر آثار ازجمله. اند داشته نظر دقت نیز

 آن هـاي  پیامـد  و دینـی  هاي آموزه در زرین قاعده"، "توکلی نظري سعید" و "آبادي سلطان قرائی احمد"

 در ولـی . داشـت  اشـاره  "نیسـتانی  غـروي  ماجـد  سـید " و "یکتایی محمدرضا" از "پزشکی اخالق براي

 و اشـعار  در البالغـه  نهـج  هـاي  آمـوزه  بازتـاب " ي مقالـه  به توان می ادبیات بر البالغه نهج تأثیر خصوص

 تـألیف  موردپژوهش موضوع به نسبت که کتابی تر خاص طور به و "طاطیان سمیه" از "فارسی هاي مثل

  . است "محمد میرزا رضا علی" اثر "آفتاب بارگاه" در است شده
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  صلح مفهوم بازخوانی-1

 کـه  اسـت  درونـی  رخـداد  یـک  باشـد  بیرونی ي پدیده یک که آن از قبل ها انسان بین دوستی و مصالحه

 خـانواده  کانون در آن برقراري به نسبت باید هدفمند هاي آموزش و تربیت فراخور به بشر افراد از هرکدام

 باشـد  درنیامـده  آشـتی  در از خـود  با صلح ي قاعده به نسبت انسان تا حقیقت در. باشند تالش در جامعه و

 اهـداف  و موقعیت، شرایط به نسبت که کس آن. درآید آشتی مسیر از دیگران با که داشت انتظار توان نمی

 بـه  انـدازي  دسـت  درصدد مدام که اخالقی مهلک رذایل داراي است انسانی، است ستیز در خویش با خود

 نفـرت  بـردن  بـین  از را آن راغـب . است سازش و مسالمت معنی به لغت در صلح«. است دیگران حقوق

  . )141: 4ج، ق1412، قرشی( »است کرده معنى، مردم میان

  کریم قرآن در صلح معانی) 1-1

  :است شرح این به کنیم استناد قرآن در آن استعمال موارد ترین مهم به بخواهیم اگر

 روابـط  در گذشـت  و عفو خصوص در آیه این. است بهتر سازش) 128/ نساء( »... خَیرٌ  الصلْح و: «سازش-1

  . است آمده همسران بین

 فسـاد  ضد آن و، شدن خوب. شدن شایسته: صالح» الصلْح  وقَعت و  الصلْح  وقَع: «شدن خوب و شایسته-2

 ال و«  مثـل  سـیئه  بـا  گـاهى  و آمـده  مقابل فساد با گاهى قرآن در »فسد ضد: صلَاحاً ء الشَّی  صلَح« است

 آخَـرَ  و صالحاً عملًا خَلَطُوا بِذُنُوبِهِم اعتَرَفُوا آخَرُونَ و«. )85 و 56/ اعراف( »... إِصالحها بعد الْأَرضِ فی تُفْسدوا

 و شایسته معنى به آیه در صلح. )23/ رعد( »ْآبائهِم منْ  صلَح  منْ و یدخُلُونَها عدنٍ جنَّات) «102/توبه( »سیاً

 منْ«  مثل. نیست فساد آن در و است خوب و شایسته که کسی یا چه آن. شایسته: صالح. است شدن خوب

/ فـاطر ( »یرْفَعـه   الصالح  الْعملُ و الطَّیب الْکَلم یصعد إِلَیه«. )62/ بقره( »صالحاً  عملَ و الْآخرِ الْیومِ و بِاللَّه آمنَ

 اقهـرً  کـه  باشـد  انصـاف  و عدل مطابق که است آن شایسته کار و صالح عمل. است عمل وصف که )10

 أَبوهمـا  کـانَ  و« )4/ تحـریم ( »الْمـؤْمنینَ   صالح و جِبرِیلُ و مواله هو اللَّه فَإِنَّ«. خداست رضاى مورد و مفید

  . است شخص وصف آیات این در صالح. )82/ کهف( »صالحاً

 یعنـى ) 2/محمـد ( »بـالَهم   أَصـلَح  و سـیئاتهِم  عـنْهم  کَفَّـرَ »  مثـل : است چیزي کردن شایسته و اصالح-3

  . )144 -141: 4ج، ق1412، قرشی( کرد اصالح را حالشان و تکفیر را سیئاتشان

  

  صلح زیربناي ایمان-2

 چیـزي  مؤمن براي اعتقاد یا ایمان:«است آمده گونه این مسلمانان نزد در حقیقی ایمان جایگاه توضیح در

 کـه  مطلـب  این شخصی ي تجربه بر مبتنی تشخیص یعنی ایمان. خداست وجود به اعتقاد صرف از بیش
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 وابسـته  خدا به کامالً، خدا مخلوقات بقیه مانند ما از یک هر و هاست انسان ازجمله، عالم مطلق حاکم خدا

 هـاي  دستاورد ایمان نور. )410: 1378، دیگـران  و منسکی( »گردیم بازمی او سوي به گویی پاسخ براي و هستیم

 ایـن  بـا  مسـلمان «پرداخـت  خواهیم آن تشریح به ادامه در که آورد می ارمغان به مسلمانان براي بسیاري

 عبـادات  ایـن  از یک هر. شود می داده سوق عمل سوي به حج و زکات، روزه، نماز ي اقامه طریق از اعتقاد

 بـراي  که است صفتی تقوي. بگیرد شکل تقوي درنهایت تا، شود می خدا به مسلمانان بیشتر قرب موجب

 ضـمن ، مسلمان کودك قلب در مثالً که است اساسی اي سجیه تقوي. است ضروري مسلمانان شخصیت

 کـس  هر شخصی مسئولیت و او محبت و کرم، جا همه در او همیشگی حضور و وجود، خدا ي درباره که آن

) خـداآگاهی ( تقـوي  کسب با مسلمانان. گیرد می شکل تدریج به آموزد می، خدا برابر در او بودن گو پاسخ و

 آغـاز  او از اسـتعانت  و خـدا  بانـام  را کاري هر مثالً کنند می منعکس خود زندگی ي روزمره آداب در را آن

 ترحمـ  و علـیکم  سالم کنند می تقدیم آمیز صلح درودي دوستان و خویشاوندان با مالقات هنگام. کنند می

 دسـت  یکـدیگر  بـا  معموالً شود می ایجاد 1"سالم" اثر در که عمیقی احساس تقویت براي مسلمانان. اهللا

 هـر  در دیگـران  یـا  خود موفقیت خاطر به باالخره و بوسند می و گیرند می آغوش در را همدیگر، دهند می

 و سـالم  زنـدگی  یـک  مختصات. )410: همان( »العالمین رب الحمداهللا «.کنند می ابراز را خود سپاس، کاري

 ایـن  در ایمـان  راز از زیبایی به مطهري استاد. است شده توصیف بزرگان از بسیاري کالم در بخش آرامش

 حقوق و حدود و قوانین افراد که است آن اجتماعی سالم زندگی:«است آورده میان به سخن زندگی از نوع

 بـراي  یـک  هر، بورزند مهر یکدیگر به، آورند حساب به مقدس امري را عدالت، شمارند محترم را یکدیگر

 بـه ، پسـندد  نمی خویش براي که نپسندد را آن و دارد می دوست خود براي که بدارد دوست را آن دیگري

 فـردي  هـر ، باشد ها آن روحی کیفیات ها آن متقابل اعتماد ضامن، باشند داشته  اطمینان و اعتماد یکدیگر

 بروز ها آن از عفاف و تقوا همان ها نهانخانه ترین سرّي در، بشمارد خویش اجتماع  مسئول و متعهد را خود

 بـه  و خیزنـد  بپـا  سـتم  و ظلم مقابل در، کنند نیکی دیگر یک به طمعی بی نهایت در عام مالء در که کند

 ماننـد  دیگر یک با، بشمارند محترم را اخالقی هاي ارزش، ندهند فساد و ستمگري مجال فسادگر و ستمگر

 را عـدالت ، محتـرم  را حـق  چیـز  هـر  از بـیش  که چیزي آن. باشند بوده متفق و متحد، پیکر  یک اعضاي

 تـا  را عفـاف  و تقـوا ، سـازد  می برقرار افراد میان را متقابل اعتماد و، مهربان دیگر یک  به را ها دل، مقدس

 ایجـاد  سـتم  بـا  مقابلـه  شجاعت، بخشد می اعتبار اخالقی هاي ارزش به، دهد می نفوذ آدمی وجدان عمق

 »اسـت  مذهبی ایمان، کند می متحد و دهد می پیوند هم به پیکر یک اعضاي مانند را افراد همه و کند می
  . )45 -44: 1371، مطهري(

  

                                                           
١
 صلح 



    95زبان پارسی شاعران اشعار ي دریچه از صلح فرهنگ احیاي در علوي زرین ي قاعده ترجمان

 

   اسالمی فرهنگ در انصاف جایگاه و تعریف-3

 تـا  پردازیم می آن از تعریفی ي ارائه به نخست انصاف مفهوم با بیشتر آشنایی منظور به و بحث ابتداي در 

 ریشـه  از انصاف«. شود آشکار همگان بر پیش از بیش اجتماعی و فردي اخالق در آن شدن نهادینه لزوم

 انسـان  شـود  مـى  سـبب  عدالت که جایى آن از و شود مى اطالق چیزى هر نیمه به که شده گرفته نصف

 بیان در. اند گفته انصاف آن به جهت این از، کند تقسیم عادالنه دیگران و خود میان در را اجتماعى حقوق

 هـم  دیگـران  براى خواهد مى خود نزدیکان و دوستان و خود براى هرچه انسان که است آن انصاف دیگر

 مکـارم ( »نـدارد  روا نیـز  دیگـران  دربـاره  دارد نمـى  روا اش عالقه مورد افراد و خود درباره چه آن و بخواهد

 در نگـري  یکسـان «. اسـت  دشـوار  بس کاري اجتماعی روابط در انصاف رعایت. )394: 10ج، 1386، شیرازي

 زریـن  قاعـده  داشـت  توجـه  بایـد . اسـت  انسـان  اخالقی اصول ترین مهم از یکی دیگران و خویش منافع

 اگر: گوید نمی یا) مثل به معامله یعنی( کن رفتار کنند می رفتار تو با ها آن که گونه آن دیگران با: گوید نمی

) تاجرانـه  معامله یعنی( ده انجام ها آن براي را آن مانند نیز تو دهند انجام برایت کاري دیگران خواهی می

 کدام هیچ بر قاعده این، )تدان تدین قاعده یعنی( شد خواهد رفتار تو با کنی رفتار که گونه آن: گوید نمی یا

. کننـد  رفتار تو با ها آن داري دوست که کن رفتار گونه آن دیگران با: گوید می بلکه. کند نمی داللت ها این

  . )206: 1395، میرعمادي( »است اجتماعی روابط در ها کار ترین دشوار انصاف

 جاي خود در فرهنگی و اجتماعی ي طبقه هر در را افراد ي همه که است آن قانون این هاي جاذبه از یکی

 کـه  اسـت  آن "انصاف حقیقت"«. است کرده سلب دیگران حقوق غاصبان ي همه از را جویی بهانه و داده

 و خـود  نفـع  بـه  سـخنى  نه، شود حقش از کسى محرومیت سبب نه و کند غصب را کسى حق نه، انسان

 افـراد  مـورد  در حتـى  کند رعایت را حقوق جا همه بلکه، بردارد راه این در گامى نه و بگوید دیگران زیان

 دوسـتان  کنـد  رعایـت  را امـور  ایـن  که کسى است بدیهى. نیستند خویش حق از دفاع به قادر که ضعیف

  . )709: 13 ج، 1386، شیرازي مکارم( »نیست پوشیده کسى بر انصاف جاذبه و کند مى پیدا فراوانى

  هـر   در«. شـود  می داده توضیح ادامه در خویشتن وجود در انصاف سازي نهادینه عملی هاي راهکار از یکی

 کـه  این آن و دارد وجود معیار یک تنها پسندیده و آل ایده ارتباط یک به رسیدن براي معاشرت از سطحی

. باشـید  او جـاي  شـما  و بگیـرد  قرار شما جاي در معاشر یعنی بگیرید؛ نظر در معکوس شکل به را ارتباط

 و ارتباط یک باب و گرفت خواهید کار به و فهمید می کاست و کم بدون را معاشرت آداب که است گاه آن

  . )147: 2 ج، 1380، یزدي مصباح( »شد خواهد گشوده شما روي پیش سالم معاشرت

  

  (ع)علی امام احادیث در انصاف جایگاه-4

 و گیـرد  مـی  نشـأت  جامعـه  افـراد  تکـریم  از که است انصاف رعایت علوي حکومت هاي شاخصه از یکی
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(ع) علی«. هاست انسان ي همه حقوق برابر در شناسی مسئولیت و تعهد حکومتی چنین موفقیت راز تردید بی

، بود نهاده انسانی شخصیت و فرد به احترام اساس بر را خود عدالت و حق حکومت پایه، ها دوره مرد بزرگ

 و اصـیل  ایمـانی ، احتـرام  ایـن  مبنـاي . اسـت  شـده  قائل او براي نیز او خالق خداي که کرامتی و احترام

 و تمـاس  شـئون  تمـام  در درنتیجـه  تـا ، بـود  او واالي مقـام  و اساسی حقوق و انسان کرامت به دار ریشه

. نگیـرد  نادیده را او احترام و نگذارد پا زیر را ارجمند انسان شأن باشد که صورت هر به ها آن با اصطکاك

 مساوات و شود داده نهایی حد سر تا ها آن آزادي که شد می موجب خود خودبه که بود اصیل احترام همین

 احتـرام  درخور موجودي را انسان متقیان موالي. )33-32: 1341، اي خامنه( »گردد تأمین ها آن میان عمومی

 است قائل بشر براي(ع) علی که احترامی«. است بازداشته دیگران و خود بر ستم از را او که آنجا تا داند می

 نصـیبک  تنس وال( خود حقوق و شخصیت و احترام حفظ دوم. دیگران به احترام حفظ اول: دارد طرف دو

 مبارزه این ...کند دفاع یکسان، دیگران و خود بر ستم از که است واجب او بر جهت همین به و) الدنیا من

 بـن  علـی  مکتـب  پیـروان  و اسـت  اسـالم  مسـلم  قانون یک) دیگري بر چه و خود بر چه ستم با مبارزه(

 مهـم  وظـایف  از یکـی . )40: همـان ( »داننـد  نمی جدا خود اساسی قانون محکم اصول از را آن(ع) طالب ابی

 و اي منطقه چه، جهانی چه "صلح ایجاد"«. است جامعه در آرامش و صلح ایجاد جهت در تالش حکومت

 که است هایی انسان و ها ملت روح به وابسته و معنوي امر یک باشد مادي عملی که آن از پیش، محلی یا

  . )11: همان( کنند می حکومت ها آن بر

 و مواقـع  در کـه  فرمـود  اشـاره  بزرگـوار  امـام  آن احادیث به توان می صلح و انصاف ي رابطه خصوص در

  . اند گفته سخن انسانی روابط تعمیق در بودن منصف ارزش و اهمیت از گوناگون مواضع

 یرفَـع  اإلنصـاف : «فرماید می و داند می همبستگی ي کننده ایجاد و اختالفات ي کننده نابود را انصاف(ع) امام

الفو، الخ وجِبی الفشـود  مـى  همبسـتگى  و الفـت  موجـب  و بـرد  مى بین از را اختالفات، انصاف ؛االیت« 

 اإلنصـاف : «کنـد  مـی  معرفـی  دوسـتی  پیوند ي کننده محکم را انصاف دیگري جاي در. )88: 1410، اآلمدي(

ستَدیمۀَ یبحت داشتن انصاف ؛المچنـین  دیگـري  حدیث در. )58: همان( »بخشد مى دوام را دوستى و محب 

  . )296: همان( »یابد مى دوام پیوندها که است انصاف رعایت با الوصلَۀُ؛ تَدوم بالنَّصفَۀِ: «فرمود

 بـه  بسیاري هاي دستاورد و برکات خود که است دوستان تعداد افزایش انصاف هاي جاذبه از یکی تردید بی

 و دوسـتان ، منصـف  آدم ؛األوِداء و األولیـاء  کثیرُ المنصف:«فرمود خصوص این در حضرت و آورد می همراه

  . )121:همان( »دارد زیادى دوستداران

 ایـن  انصـاف  اوج ؛نفسـه  المرء ینصف أن اإلنصاف غایۀُ: «اند داده توضیح چنین این را انصاف عالی ي نقطه

 خـود  از. است ستیز در خود با مدام منصف انسان. )469: همان( »کند واخواهى خودش] از[ انسان که است

 بیـدار  فطرت و پاك احساسات گونه این با فردي قطعاً. زداید می را خود غفلت زنگار از و کند می حسابرسی

 إِنَّه أَالَ«. انـد  داده وعده انسانی چنین براي را عزتمندي حضرت و است الهی پاداش از برخورداري مستحق
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 جز خدا دهد انصاف مردم به خود از که هر باشید هوش به عزّاً؛ إِالَّ اَللَّه یزِده لَم نَفْسه منْ اَلنَّاس ینْصف منْ

  . )144: 2ج، ش1365، الکلینی( »نیفزاید عزتش

 و مـروت  لـوازم  از را بخشـش  و انصـاف ، وحـی  کـالم  از شـریف  ي آیه یک به پرداختن با همام امام آن 

 علَـی (ع) أَمیرُالْمـؤْمنینَ  خَـرَج : «اسـت  آمده گونه این عثمان بن عمرو از روایتی در. شمرد می بر جوانمردي

ابِهحأَص و متَذَاکَرُونَ هی هرُونَ فَقَالَ الْمأَی نْ أَنْتُمتَابِ مک لَّ اللَّهجزَّوا قَالُوا عینَ ینؤْمیرَالْمی(ع) أَمف ـعٍ  أَيضوم 

 نزد(ع) المؤمنینامیر ؛التَّفَضُّلُ الْإِحسانُ و الْإِنْصاف فَالْعدلُ الْإِحسانِ و بِالْعدلِ یأْمرُ اهللاَ إِنَّ عزَّوجلَّ قَوله فی فَقَالَ

 چـه  مـورد  ایـن  در خـدا  کتـاب  از: «پرسـید ، کننـد  می گفتگو مروت ي درباره ها آن دید و رفت خود یاران

 عـدل . »واإلِحسـانِ  بِالْعدلِ یأْمرُ اهللاَ إِنَّ: آیه: «فرمود ؟»است آمده قرآن کجاي در: «پرسیدند ؟»گویید می

  )449: 3ج، تا بی، البحرانی( »نیکی و بخشش یعنی احسان، انصاف یعنی

  

  طالیی ي قاعده تبیین-5

 تـر  بیش چه هر اسالمی ي جامعه در آن وجود اهمیت تا پردازیم می قاعده این توصیف به بحث ابتداي در

 که دارد وجود شمول جهان اصل یک عمومی بسیار سطح یک در جهان ادیان تمامی دل در«. شود آشکار

  . )64-63: 1386، هیک( گویند می )golden rule( "طالیی قانون" آن به مسیحیت در

 تـرین  مؤثر و است برادرانه و منصفانه ي جامعه و آمیز مسالمت همزیستی براي قانون بهترین، قاعده این«

 کـه  کنـد  مـی  توصـیه  مـا  بـه  طالیـی  ي قاعده. دیگر یک به مردم تعدي و تجاوز از جلوگیري براي روش

 هـم  بـا  را خود جاي، دیگر یک با رفتار در و بگذاریم دیگران جاي را خود یا و بدانیم خود مانند را دیگران

 و برادرنـد  و برابـر  هم با ها انسان ي همه که پذیرد می یعنی پذیرد می را قاعده این که کسی. کنیم عوض

 پندارد می بافته جدا ي تافته را خود پذیرد نمی را طالیی ي قاعده که کسی. پیکر یک از و دیگر یک اعضاي

 و احسـاس  بـر  مبتنـی  هـم  و اسـت  منطـق  و عقل بر مبتنی هم قاعده این. ها انسان میان در استثنایی و

 ایـن . نیسـت  آن پـذیرفتن  از گزیري و گریز که دهد می دست به ملموس مالکی طالیی ي قاعده. عاطفه

 دهـیم  مـی  قـرار  میزان را خودمان یعنی جوید می بهره انسان پسندي خود علیه انسان پسندي خود از قاعده

  . )62 -62: 1390، اسفندیاري( »بخواهیم هم دیگران براي خواهیم می خودمان براي چه آن ولی

    قاعده هاي ویژگی) 5-1

  . است  شده داده شرح اختصار به کدام هر که است هایی خصوصیت داراي قاعده این 
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  قانون بودن عمومی)5-1-1

، محوري دوره یک در طالیی قانون: «است آمده گونه این قاعده این شهرت یا و گیري شکل آغاز ي درباره

 بسـیار  افـراد  کـه  بـود  دوره ایـن  در. است شده ظاهر میالد از پیش 200 تا 800 هاي سال میان دوره یک

 اهمیـت  پـر  نظریـات  و رفتنـد  بـاالتر  خـود  جوامـع  سطح از ها این، شدند پراکنده عالم سراسر در شاخصی

 همـان ، هیـک  دیـن  فیلسـوف  بیـان  در نظریات و افراد از منظور و )66: 1386، هیک( »کردند ارائه جدیدي

 پذیرش. برداشتند بلندي هاي گام اخالق اعتالي در خود ي نوبه به کدام هر که است الهی پیامبران و ادیان

 از قبل تا است بوده الهی انبیاء هاي رسالت ترین مهم از گوناگون مکاتب و ادیان پیروان میان در قانون این

 در را اش اندیشـی  آزاد و آزادگـی  و کننـد  خـود  الهـی  فطـرت  متوجـه  را انسان ابتدا تبلیغی هر به پرداختن

 طالیـی  قاعـده  آن بـه  که است همان دیگران با رفتار چگونگی براي ضابطه بهترین«. کند نجوا گوشش

 انـد؛  پذیرفته جوامع و ادیان و ها مکتب ي همه تقریبا را قاعده این. نوشت طال با را آن سزد می و گویند می

، زریـن  ي قاعـده . اخالقـی  هـاي  نظـام  و اسالم، مسیحیت، یهود، کنفوسیوس، زرتشت، بودا آیین جمله از

 تـرین  عـام  و درنوردیده را زمان ي گستره و زمین ي پهنه که هاست نسل و ها عصر ي همه مشترك قانون

  . )62: 1390، اسفندیاري( »است شده قلمداد قانون

 ایـن  طبـق . شـود  مـی  استخراج قانون یک و هزار آن متن از که است فراگیر قدر آن "طالیی ي قاعده"«

 ي قاعده. شد می رفتار ها آن با، بودند اقلیت در اگر دارند دوست که کند رفتار چنان اقلیت با اکثریت قاعده

 به مردم که خواهید می آنچه: است آمده انجیل در. دانست توان می پیامبران هاي آموزه ي چکیده را طالیی

 و: اسـت  آمـده  قـرآن  در چنـین  هم. انبیاء صحف و تورات است این زیرا. کنید بدیشان نیز شما، کنند شما

 مگـر . نماینـد  گذشـت  و کننـد  عفو باید و رحیم؛ غَفُور اللَّه و لَکُم اللَّه یغْفرَ أَنْ تُحبونَ أَال لْیصفَحوا و لْیعفُوا

 و مسلم اصل یک آیه این در. )22/نور( است مهربان آمرزنده خدا و ببخشاید؟ شما بر خدا که ندارید دوست

 از نیـز  خودتـان ، بگـذرد  خطایتان از خداوند که دارید دوست شما که گونه همان: است شده گرفته مفروض

 محکـوم  طالیـی  ي قاعـده  و منطـق  همین با فروشان کم نیز مطففین ي سوره در. بگذرید دیگران خطاي

 معناي به طف ي ریشه از مطففین. گذراند می کم دادن هنگام و گیرند می کامل ستاندن هنگام که اند شده

 معاملـه  در و هستند گرا جانبه یک ها آن که باشد این اش تسمیه وجه شاید و است چیز هر ي کناره و جانب

 بـا  اندیشـه  ایـن  "جهـانی  قانون ي ضابطه" در«. )65-63: 1395، اسفندیاري( »گرایند می خودشان جانب به

 طـور  آن باشد موقعیت آن در کس هر خواهی می که کن عمل طوري فقط: است شده بیان بیشتري ظرافت

 در. )213: 1385، گنسـلر ( »کـرد  تصـور  تـوان  مـی  شـخص  یـا  زمـان  در که هایی تفاوت از فارغ -کند عمل

 در شده بزرگ انسان که چرا، رسد می نظر به محسوس کامالً قاعده این به نیاز هم امروز صنعتی ي جامعه

 فراموشـی  بـه  را خـویش  معنویـت  گوهر که است مادي هاي پیشرفت در غرق چنان آن گاهی جامعه این

 یـک  بـه  بیشـتر  و بیشتر ما جهان چه هر«. کند می عبور راحتی به انسانی ي ساده ارتباطات از و سپارد می

 بیشـتر  اي ضـابطه  و معیـار  چنـین  وجـود  ضـرورت  شود می تبدیل تعامل حال در و واحد جهانی ي جامعه
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  . )207-206: همان( »شود می احساس

  بازدارنده و کننده دعوت اي قاعده)6-1-2

 را شـر  و خیـر  تـوان  مـی  کوتـاه  بیان یک در. است شر از بازدارنده و خیر به کننده دعوت مذکور ي ه قاعد 

 شـریعت  مـوازین  در بخشد تحقق را مردم کلی مصلحت و عموم نفع که عملی هر:«نمود تشریح گونه این

 کاري هر چنین هم. مخلوق یا خالق میل و اراده از نظر قطع شود می توصیف خیر و نیک عمل به اسالمی

 »شود می نامیده باطل و شر سازد متوجه جامعه یا فرد به زیانی یا و بیاندازد کار از را عمومی مصلحت که

 بلکه، باشد مترتب آن بر عمومی نفع تنها که نیست الزم باشد خیر عملی که آن براي«. )244: 1362، ادیـب (

 ایـن  کـه  اسـت  این است مهم موضوع این در چه آن. خاص نفع گاه و شود می حاصل عمومی نفع گاهی

 مرتـب  آن بـر  خاص نفع یا عام نفع که کاري هر یعنی. نشود حاصل غیر به اضرار و غیر حساب به فایده

 آن بـر  خاصـی  ضـرر  یـا  عـام  ضـرر  که کاري هر و فضیلت و است خیر کار آن نزند غیر به ضرري و بود

 نفـع ، کنـد  پیدا تعارض خصوصی نفع با عمومی نفع که هنگام آن در البته. رذیلت و است شر باشد مترتب

  . )251: همان( »شود می فدا عمومی نفع راه در خصوصی و شخصی

 بـه  داللـت  هـم . رذایـل  از انسان ي بازدارنده هم و است فضایل به انسان ي برانگیزاننده هم قاعده این«

 عـدالت  دیگـران  بـا  تعامل در باید انسان، طالیی ي قاعده اقتضاي به. بدي از ممانعت هم و کند می نیکی

 رفتـار  چنین او با دیگران دارد دوست که گونه همان باشد؛ دار امانت و گو راست، کند رفتار مالیمت با، ورزد

 سـازد؛  پایمـال  را کسـی  حـق  و ورزد خیانت، بگوید دروغ، کند ظلم دیگري به نباید کسی همچنین. کنند

 روح بـه  "زرین ي قاعده"«. )63: 1390، اسفندیاري( »کند چنین او با تعامل در دیگري ندارد دوست که چنان

 ایـن . دریـابیم  است اخالقی قواعد پس در که را اي نکته آن تا کند می کمک ما به و دارد توجه اخالقیات

 خواهی خود با. کند می استدالل به معطوف را خود توجه، کند تحمیل ما به را ها پاسخ که آن جاي به قاعده

 بـه  ملموس و محسوس صورت به داشتن را دیگران دغدغه و انصاف مثل هایی آرمان و کند می مقابله ما

 ي خالصـه  توانـد  مـی  خـوبی  بـه  که اي جمله یک و کوتاه است اي قاعده زرین ي قاعده پس. گیرد می کار

 و غیر به اعتنایی بی و بداندیشی و خودخواهی صفات گاه هر«. )208: 1385، گنسلر( »باشد اخالقیات محتواي

 و بشـر  شخصـیت  و حقیقـت  به واقعی احترام آن جاي به و شود برداشته بشر افراد از انسان شخصیت به

 منافـات  هـا  آن شخصـیت  با که، دیگران حقوق سلب و استعمار فکر به کسی شود ایجاد او مقام و حیثیت

 هـاي  جرثومـه  ایـن  که است صحیح تربیت تنها ... شود نمی برپا ناامنی و جنگ نتیجه در و افتد نمی، دارد

  )33: 1341، اي خامنه( »سازد می آراسته و صحیح انسانی و انسان افرادي جامعه براي و کشد می را فساد

  شدن داشته دوست جاي به داشتن دوست) 6-1-3

 روح بـودن  حـاکم  خـاطر  بـه  فـوق  قـانون  بودن فراگیر اصلی علت شاید گفت توان می کلی بیان یک در
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 انسـانیت  معیار که خویی: «اند داده توضیح خصوص این در زیبایی به مطهري استاد و است آن بر محبت

 کسـی  اگـر  پـس . است محبت، دیگر خوب هاي خوي همه مادر و است دوستی انسان، است محبت، است

 قـدر  همان دیگران سرنوشت به. است انسان بود دوست انسان و بود دوستی انسان  اساس بر خویش و خلق

 منطـق  در. اندیشیدن خود  سرنوشت از بیشتر دیگران سرنوشت به بلکه و خود نوشت سر به که اندیشیدن

 شـود  مـی  یافـت  جهان ادیان تمام در که دستور یک: بود  نوشته کتابی در. گذارد می ایثار را این اسم، دین

 را همـان  دیگـران  بـراي  و داري مـی  دوسـت  خود براي که بدار دوست را همان  دیگران براي، است این

 ي قاعـده  از پیروي براي انگیزه برترین "عشق"«. )226: 1377، مطهري( »پسندي نمی خود براي که مپسند

. )بکنـیم  پیـروي  شخصی سود مثل هم فروتري هاي انگیزه به است ممکن قاعده این از البته( است زرین

 به که است این قاعده این از ما پیروي ي انگیزه صورت آن در، کنیم پیروي عشق سر از قاعده این از اگر

  . )207: 1385، گنسلر( »هستیم ها آن فکر به مردم خود خاطر

 سازند برآورده را احتیاجاتش و گذارند احترام او به، بدارند دوستش که است مند عالقه آدمی است بدیهی«

 و بارز نیز کودکان در حتی فطري گرایش این. ببخشند را او ها خطا مقابل در. بپوشند چشم گناهانش از و

. دهـد  می انجام معمول غیر هاي کار دیگران محبت و توجه جلب براي، کودك گاه که حدي تا است آشکار

، داشتن دوست هنر بردن کار به جاي به آدمی کند می اشاره ها بار ورزیدن عشق هنر کتاب در فروم اریک

 دیگـران  کـه  کند عمل نحوي  به کند می سعی  ،دوستی و محبت کردن نثار و شدن عاشق تمرین جاي به

 بـراي  نـه ، جـوان  نسل در خصوصاً، معمول و رایج حرکت ها ده و مد از پیروي، آرایش. بدارند دوست را او

 کـردن  منـد  عالقـه  و کـردن  جا مقابل طرف دل در را خود، شدن داشته دوست خاطر به که، محبت ابراز

 زیبـا  را خـود  که این، است داشتن  هنردوست نیست؛ هنر این که درصورتی. رود می کار به، خود به دیگري

 اسـت  هنـر  بورزي عشق و بداري دوست که این، نیست هنر کنند تحسینت و بدارند دوستت تا دهی جلوه

 شروع عاقالنه و خوب اگر است بیراهه و انحراف، فروم ازنظر حق به که، نیز متداول ي زاویه همین از ولی

 انحراف آن روي بر توقف یعنی رسیم می عام محبت به دهیم ادامه مسیر طی به و نشویم متوقف و کنیم

  . )120-119: 1392، برازش( »پسندیده آن از گذرا و گونه معبر ي استفاده و است

  زرین قاعده ارکان) 6-2

  :کنیم می اشاره آن به اختصار با که است استوار مهم رکن پنج بر قاعده این

 اخالقـی  هـاي  بـاور  با شخص هاي رفتار و ها نیاز که است این اخالقی وجدان از مقصود: وجدان) 6-2-1

 حکـومتی  و بیدار است مراقبی و ناظر انسان ضمیر«. )60: 1388، دیگران و یکتایی( باشد هماهنگ او صحیح

 و قـوانین  بـر  حکومت این ذلک مع اما سازد رها آن نظارت و اراده از را خود تواند نمی فرد که مطاع است

 فـرد  زنـدگی  روش و راه تضـمین  بـراي  و اسـت  اجتماع ساخته که است متکی و مبتنی وضعی ضوابطی

  . )225: 1362، ادیب( »است شده درست
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 دینـی  هاي آموزه و دیگران احساسات و شرایط، خود تمایالت و ها نیاز به نسبت شناخت: معرفت) 6-2-2

  است ضروري بسیار اصل این اجراي در

 امیـر  ي فرموده این به آن توضیح در که است انصاف و عدالت قاعده این رکن ترین مهم: عدالت) 6-2-3

 روش کـارترین  سـتم  ؛بِه تُعاملَهم ال و النّاسِ منَ تَنْتَصف أَنْ السیرَةِ أَجور: فرمود که کنیم می بسنده مؤمنان

، 1377، شـهري  ري محمـدي ( نکنـی  رفتار انصاف به آنان با خودت اما، بخواهی انصاف مردم از که است آن

  . )227: 4ج

 کمک او به که است آدمی تخیل نیروي این انصاف ي مقوله آمیز موفقیت انجام در: تخیل ي قوه) 6-2-4

 زرین ي قاعده اگر«. دهد نشان خود از را واکنش بهترین و کند تصور دیگري جایگاه در را خود تا کند می

 بـا  از زرین قاعده. شود می تبدیل اخالقی تفکر در مؤثري و قدرتمند ابزار به شود همراه تخیل و معرفت با

  . )194: 1385، گنسلر( »شود می نتیجه طرفی بی و بودن وجدان 

 نیازمنـد  قـاطع  تصـمیمی  و پـوالدین  اي اراده بـه  طالیی ي آموزه هر انجام شک بی: قوي ي اراده)6-2-5

  .  است

  قاعده این از پیروي دالیل)6-3

 عـواقبی  داراي آن اجـراي  از سـرپیچی  و بـوده  اجتماعی و شخصی مزایاي داراي فوق ي قاعده از پیروي

  . کنیم می اشاره آن به ادامه در که است خوشایند نا

) مـن  خـود  جملـه  مـن ( اسـت  همـه  سـود  بـه  کـه  شود می بیشتر همیاري باعث قاعده این از پیروي-1

  . )من خود جمله من( است همه ضرر به سرانجام که -دهد می افزایش را ها تعارض خواهی خود

 نفـع  بـه  شخصـی  سـود  اساس بر کلی طور به پس. آنان با ما که کنند می رفتار طور همان ما با مردم -2

  . کنیم رفتار خوب دیگران با که ماست

 بـر  ما. دیگران از جدایی و اجتماعی تأیید عدم جمله از. دارد پی در هایی مجازات ،قاعده گذاشتن پا زیر-3

  . کنیم می خود به احترام رفتن دست از و گناه احساس زرین قاعده نقض هنگام اجتماعی تربیت اساس

 از هم و باشیم داشته خوبی احساس خود به نسبت خودمان هم که شود می باعث زرین قاعده از پیروي-4

  . )216-215: 1385، گنسلر( باشیم برخوردار دیگران تحسین و احترام

  

  ع)(علی متقیان موالي کالم در زرین ي قاعده جایگاه) 7

(ع) علـی  حضـرت  ي نامه از. است باالتر مراتب به ادیان سایر به نسبت اسالم دین در فوق ي قاعده جایگاه
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 هـاي  گـاه  دیـد  گویـاي  که است شده آوري جمع مقاله هزاران و کتاب چندین(ع) حسن امام فرزندشان براي

. اسـت  شـده  اشاره آن به دیگري ي زاویه از بار هر و اند نموده استخراج آن از نویسندگان که است متفاوتی

 وبـینَ  بینَـک  فیِمـا  میزانـاً  نَفْسک واجعلْ: فرماید می طوالنی ي نامه آن از مهم فراز یک در(ع) علی حضرت

رِكغَی ،بِبفَاَح رِكغَیما ل بتُح کنَفْسل اکْرَهو ما لَه ال! لَها تُکْرِه مال کَما تَظْل بأَنْ تُح  تُظْلَـم ـنْ  وسکَمـا  أَح 

بنَ اَنْ تُحسحی کلَیا !تَقْبِحاسو کنَفْسما ل هتَقْبِحنْ تَسم رِكغَی ،ضارنَ وتَرْضى ما النّاسِ م ملَه  نْـکال! مو 

 دیگـران  و خویشـتن  میـان  را خـود  !لَـک  یقالَ اَنْ التُحب ما تَقُلْ وال تَعلَم ما کُلَّ تَقُلْ ال بل، تَعلَم ال بِما تَقُلْ

 بـراى  چـه  آن و بـدار  دوسـت  نیز خود غیر براى دارى مى دوست، خود براى چه آن پس آور؛ نظر در میزان

 نیکى و شود ستم تو به ندارى دوست که گونه همان مکن ستم! مپسند نیز دیگران براى پسندى نمى خود

 زشـت  خـودت  غیـر  از را چـه  آن خـود  بـراى  بشمار زشت! کنند نیکى تو به دارى دوست که چنان هم کن

، دانـى  نمـى  را آنچه مگو! پسندى مى آنان حق در خودت که بپسند را چیزى خود براى مردم از و دانى مى

  . )31/ نامه( بگویند تو به ندارى دوست را چه آن مگو و مگو هم دانى مى که را چیزى هر بلکه

 گونـه  هـر  راسـتاي  در: فرمایـد  مـی  فرزندشان به حکیمانه هاي العمل دستور و نصایح در(ع) امیر حضرت«

 چنـان  بـا  و، بگیـر  نظـر  در را خـود  همواره، دهی انجام دیگران به نسبت خواهی می که داوري و قضاوت

 دیگران براي را چه آن و باش داشته دوست خود براي را همان خواهی می دیگران براي را چه هر توجهی

 و تـو  بـین  روحـانی  ارتبـاط  نحـوه  یک طریق این از تا خواهی نمی خود براي که باشد همانی خواهی نمی

 »گـردي  آزاد گرایـی  فـرد  و خودخـواهی  تنـگ  زندان از و یابد وسعت جانت و شود برقرار ها انسان ي بقیه
  . )25: 2 ج، 1388، طاهرزاده(

   

  پارسی ادبیات در زرین قاعده -8

 زبـان  بـا  گاهی. اند نموده آزمایی طبع بار گوهر فراز این ي درباره مراتب به ادبا و شعرا رحاض عصر تا آغاز از

 ي نمونـه  چنـد  ي ارائـه  بـا  مجـال  ایـن  در مـا . اند داده توجه را مخاطبین گونه توبیخ گاهی و موعظه و پند

 سـوم  سـده  دوم نیمـه  از زمـانی  ترتیـب  رعایت با که زبان پارسی ادباي از ادبی اثر ها ده میان از مختصر

 تأثیرپـذیري  این از بخشی به اند سروده اشعاري قانون این باب در و اند شده انتخاب حاضر عصر تا هجري

  . ایم داشته اشاره

  سمرقندي رودکی) 8-1

 چهـارم  ي سـده  در سـامانی  ي دوره ایرانی شاعران از) قمري 244( قمري هجري سوم قرن اواسط ي ه زاد

 گونـه  ایـن  مـذکور  مهم ي قاعده به اشاره در. است گرفته نام پارسی شعر پدر، رودکی. است قمري هجري

   است گفته
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    توسی فردوسی) 8-2

 شـاهنامه  ي سـراینده  و ایـران  نـامی  سـراي  سـخن ، )ش397/ش319( توسـی  فردوسـی  ابوالقاسم حکیم

 ایـن  رعایـت  در نیـز  تـوس  حکیم. اند دانسته گو پارسی ي سراینده ترین بزرگ را او. ایرانیان ملی ي حماسه

  :داند می یکسان احوالشان مراعات در را دشمن و دوست علوي منش

  هـر آن چیـز کانـت نیـایـد پسنـد 

  

  تن دوست و دشمن بدان درمبند   

  )1165: 1396، فردوسی( 

   قبادیانی خسرو ناصر) 8-3

 مخـاطبش  از ایشـان . یافـت  تولـد  بلـخ  در قمـري  هجـري  394 سال در بلخی ناصرخسروقبادیانی حکیم

 و خـوردن  ارزش کـه  سازند جاري زبان بر را سخنی آن و ببخشند را چیزي آن خود مراودات در خواهد می

  . باشد داشته شنیدن

  ت پسند آید به دل را که آن ده و آن گوي ما

  

  گر بباید زانت خورد و گر ببایدت آن شنید  

  )96: 1387، تقوي( 

  .  است داشته اشاره تن لباس و فروش و خرید در انصاف رعایت به دیگري جاي در 

  مر مرا آنچه نخواهی که بخري مفروش

  

  بر تنم آنچه تنت را نپسندي مپسند  

  )146همان: ( 

  :گوید می سخن گفتار و رفتار در انصاف رعایت از دیگري جاي در

 را رفتـار  و گفتـار  در انصاف رعایت بار دیگر و داند نمی جواب بی را دیگران به رساندن آزار قبادیانی شاعر

  .  است خواستار

                                                           
١
 بزرگی .

 ١چه خوش گفت آن مرد با آن خدیش

  

  مکن بد به کس گر نخواهی به خویش  

  )9: 1378، رودکی( 

   آید ناپسندت من ز که کاري

  آن گویی مرا که دوست داري

  

  مپسند و آنچنان مکن من با  

  گر خلق تو را همان بگویند

  )92همان: ( 
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   گرگانی اسعد الدین فخر) 8-4

 در او والدت. اسـت  هجـري  پـنجم  سده نخست ي نیمه ایرانی گوي داستان شاعر گرگانی اسعد فخرالدین

 اسعد فخرالدین وفات. است بوده گرگان اهل دهد می نشان وي پسوند چه چنان و هجري پنجم قرن آغاز

 بـر  را کـار  نیـز  پـنجم  قرن شاعر. است افتاده اتفاق سلجوقی طغرل عهد اواخر در گویا و 446 سال از بعد

  :سراید می گونه  این و پسندد نمی ستم اساس

  از ستمگار چو نپسندي ستم را

  

  مکن تو نیز هرگز بر ستم کار  

  )20: 1349، فخر الدین اسعد گرگانی( 

  : است انصاف رعایت گرو در نیز هوشمندي

  توسی اسدي) 8-5

 معیـار  نیـز  او. اسـت  نامـه  گرشاسپ حماسی اثر ي ه سرایند و هجري پنجم قرن ایرانی شاعر توسی اسدي

  :است کرده تبیین گونه این را افراد با برخورد

   انصاري عبداهللا خواجه)8-6

 انصـاري " و "انصـاري  عبـداهللا  خواجـه " و"انصـار  پیـر " و "هـرات  پیـر " به معروف) ش385( متولد او 

 گونـه  ایـن  مردمـان  بـا  عدالت اجراي لزوم از نیز وي. بود ایرانی مسلک صوفی عارف و دانشمند، "هروي

 درگـذر ، نزننـد  کت گناه بی مزن، نخرند چه آن مفروش، نپسندند چه آن مپسند هرکس به: است گفته سخن

  . )136: 1376، انصاري( درگذرند تا

                                                           
١
  میاور .

  امروز آزار کس مجوي که فردا

  آنچه نخواهی که من به پیش تو آرم

  

  جان تو رسد آزار شک به هم ز تو بی  

  ١پیش من از قول و فعل خویش چنان مار

  )172همان: ( 

  نگر تا خویشتن را چه پسندي

  

  به هر کس آن پسند ار هوشمندي  

  )468همان: ( 

  همان خواه بیگانه و خویش را

 

  که خواهی روان و تن خویش را  

  )292-291: 1394، اسدي( 
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   المعالی عنصر)8-7

 در او. بود زیار آل از) ق. ه400-412. )زیار بن وشمگیر بن قابوس بن اسکندر بن کیکاووس عنصرالمعالی

 مهمـی  تعلیمی نکات به است فرزندش به انوشیروان هاي پند که قابوسنامه خود مشهور کتاب هشتم باب

 به چه آن، باشی مردم تمام که خواهی اگر: داند می نکته این در را داري مردم راز جمله از. است داشته اشاره

  . )45: 1335، المعالی عنصر( مپسند کس هیچ به نپسندي خویشتن

    غزالی محمد امام)8-8

 عصـر  در) هجري 450 سال( هجري پنجم قرن دوم نیمه در غزالی محمد امام به معروف محمد ابوحامد

 رعایـت  بـه  منـوط  را رسـتگاري  او. بـود  نژاد ایرانی، شد متولد طوس در فکري و سیاسی منازعات شدت

 و داري دوسـت  آن مسـلمانان  بـراي  کـه  است تمام این را تو: گوید می و داند می مسلمین سایر با انصاف

 پـس ، نخواهی خود نفس براي چه آن نخواهی و باشی 1کاره ایشان براي و خواهی خود براي که خواهی

  . )190: 1359، غزالی محمد امام( رستگار و باشی سالمت به کنی چنین تو که وقتی

   کاشانی افضل بابا)8-9

 و شـاعر . اسـت  ایرانـی  بـزرگ  حکـیم  و فیلسوف )ق. ه 610( حدود فوت، شش قرن اول ي نیمه زاده او 

 بـه  دارد اولویـت  کـاري  هـر  در خداونـد  رضـاي  که نکته این به اشاره ضمن نیز ششم قرن ایرانی عارف

  :است پرداخته عدالت رعایت اخروي عاقبت

 راه خدا گیر به دستزنهار دال 

 مپسند به کس آنچه به خود مپسندي

  

  کاري که رضاي حق در او نیست بد است  

  تا روز قیامت نزنی دست به دست

  )37: 1351، بابا افضل( 

    نیشابوري عطار)8-10

 بلنـدنام  ایرانـی  شـاعران  و عارفان از یکی) قمري 618 - 540( نیشابوري عطّار محمد ابوحامد فَریدالدین

 و ظـن  حسـن  بـه  ترغیـب  بـا  نیـز  ایشان. است هفتم ي سده آغاز و ششم ي سده پایان در فارسی ادبیات

  . بهاست گران فرمایش این مؤید رازپوشی

  مکن اندیشه بد نیک بیندیش

 

  بکس مپسند چو نپسندي تو بر خویش  

  )77: 1384، عطار( 

  

                                                           
١
 ناپسند،ناخوش 
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  هرچه نپسندي بخود اي راز دان

  

  آنخود بدیگر مردمان مپسند   

  )225: 1316، همان( 

  شیرازي سعدي) 8-11

 او تخلص. است قمري هجري هفتم قرن بزرگ نویسنده و شاعر شیرازي عبداهللا بن مصلح الدین مشرف

 سـال  در وي. اسـت  شـده  زاده قمري هجري 615 تا 600 هاي مهروموم بین احتماالً وي است "سعدي"

 هـا  این بر عالوه. کرد تألیف را گلستان) 656( بعد سال در و درآورد نظم به را بوستان یا نامه سعدي 655

 وي کلیـات  در را همـه  کـه  دارد نیز عربی قصاید و مقاالت و رباعیات، بند ترجیع، قطعات، غزلیات، قصاید

 خـاك  بـه  جـا  همـان  در و درگذشـت  شـیراز  در هجري 694 تا 690 هاي مهروموم بین وي. اند کرده جمع

  . است گفته گونه این پندآمیز کالم یک در وي. شد سپرده

  یاد دارم ز پیر دانشمند

  هر چه بر نفس خویش نپسندي

  

  تو هم از من به یاد دار این پند  

  بر نفس دیگري مپسند نیز

  )166: 1320، سعدي( 

  :داند می اجتماعی روابط در عدالت و انصاف رعایت را علم و ایمان رأس دیگري جاي در

   و دانشمندي داري دینیست دانی سر چ

  

  آن روا دار که گر بر تو رود بپسندي  

  )189همان:( 

  :کند عمل سنجیده و متعادل رفتار و گفتار در باید انسان آوازه بلند شاعر این ي گفته به بنا

  مولوي) 8-12

 اشـعار  در. اسـت  قمـري  هجري هفتم قرن بزرگ شاعر مولوي به مشهور بلخی محمد الدین جالل موالنا

 بـه  مـردم  بـا  دادگري و عدالت از شاعر که این و شده گفته سخن خداوند بودن ستار از نخست نیز موالنا

 دنیـا  همـین  در آدمـی  جـزاي  و پـاداش  بلخ شاعر نظر از. است کرده تعبیر نیش به بیداد و ستم از و نوش

  :خورد می رقم برایش

  کنی و نکویی کرد و تو بد می

 

  کنی می با کسان آن کن که با خود  

  )150: 1391، همان( 

  چو دشنام گویی دعا نشنوي

  مگوي و منه تا توانی قدم

  

  به جز کشته خویشتن ندروي  

  ز اندازه کم از اندازه بیرون و

  )390: 1384، همان( 



    107زبان پارسی شاعران اشعار ي دریچه از صلح فرهنگ احیاي در علوي زرین ي قاعده ترجمان

 

 ستر کن تا با تو ستاري کنند

 ، آن چه بر خود خواهدت بودن پسند

 آن چه تو بر خود روا داري همان

 رو مراقب باش بر احوال خویش 

 پس همین جا خود جزاي نیک و بد

  

   ... تا نبینی ایمنی بر کس مخند  

  بر دگر کس آن کن از رنج و گزند

  می بکن از نیک و از بد با کسان

  نیش، نوش بین در داد و بعد ظلم

  می رسد با هر کسی چون بنگرد

  )219دفتر ششم: ، 1397، مولوي( 

 دوم خـودت  اول، کسـی  بهـر  نکـن  چـاه  که است فارسی زیباي المثل ضرب این بارز مصداق زیر بیت و

  . کسی

  آنچ نپسندي به خود اي شیخ دین

  نیی من چه کَپاین ندانی که 

  

  چون پسندي بر برادر اي امین  

  هم در آن چه عاقبت خود افکنی

  )83همان: ( 

 از را او و شـود  می یادآور او به را دنیا این در آدمی کار پایان انکاري استفهام یک با شاعر دیگري جاي در

  . دارد می حذر بر ظلم

  فریومدي یمین ابن) 8-13

 ابـن  بـه  متخلص و مشهور فریومدي بیهقی مستوفی طغرایی الدین یمین امیر بن محمود الدین فخر امیر

 قاعده این از نیز وي. )951: 3ج، 1369، صفا( است هجري هشتم قرن در ایران معروف شعراي از یکی یمین

  :است گفته سخن آثارش در زیبایی به

  بد مگوي و بد مکن با هیچ کس در هیچ حال

  

  تا نه بد گوید کست نی باشدت بیمی ز کس  

  . )77: 1344، فریومدي( 

  اگر بد کنی چشم نیکی مدار

  

  که گر خار کاري سمن ندروي  

  )132همان: ( 

  جامی) 8-14

 در قمـري  هجـري  817 سـال  در جامی به متخلص محمد ابن احمد الدین نظام ابن عبدالرحمن نورالدین

 احتـرام  بـا  هـرات  در و کرد وفات قمري هجري 898 محرم در او. شد متولد خراسان توابع از جام خرجرد

 انصـاف  رعایت ضرورت به اشعارش از جایی در هجري نهم سده شاعر جامی. شد سپرده خاك به فراوان

  :است داشته اهتمام بند در اسیران با رفتار در

   آن شخص که مردنی است فردا

  چیزي که به خود نمی پسندد

  

  امروز چرا جفا نماید  

  دگري بیازماید  آن بر 

  )299: 1367، همان( 
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  با اسیران به محنت شده بند

 

  آنچه با خود نپسندي مپسند  

  )679: 1ج، 1378، جامی( 

  تبریزي صائب) 8-15

 یازدهم قرن شاعر شعر در. است صفویه عهد شاعران از) ق1000/1080( تبریزي صائب علی محمد میرزا

  :کند می گري جلوه گونه این مضمون این نیز تبریزي صائب هجري

 پسندي بر کسان آن راپسند آنچه بر خود می  

  

  آن چه از خود چشم داري آن زمردم چشم دار  

  )148: 1394، صائب تبریزي و دیگران( 

  . است داشتن توقع و انتظار از کنایه اصطالح در داشتن چشم 

   کاشانی فیض)8-16

 بـوده  دوم عبـاس  شـاه  بـا  معاصر و یازدهم قرن شاعر) ق1007/1090( کاشانی فیض محسن محمد مال

  :داند می عدالت رعایت در را دوستی اصالت راز و رمز نیز صفوي عصر شاعر. است

   یاسمی رشید) 8-17

 رعایـت  در را اخـالق  پایـه  معاصـر  شـاعر  و متـرجم ، مورخ) ش1330/ ش1275( یاسمی رشید رضا غالم

  . داند می مذکور ي قاعده

    بهار الشعراي ملک)8-18

 در وي. اسـت  ایرانی نگار روزنامه و مدار سیاست، ادیب، شاعر بهار الشعراي ملک به ملقب بهار تقی محمد

  . است پرداخته زیبایی به نیک اخالق این به نیز ایشان. شد متولد مشهد در شمسی هجري 1263 سال

  در غم و اندوه باشد یار با یاران شریک

  بگرید یار باید یار هم گریان شودچون 

  هر چه بپسندد بخود بپسندد آنرا بهر یار 

  

  در نشاط و کامرانی نبود از ایشان جدا   

  نی که این گرید جدا گاه آن شود گریان جدا 

  هر چه از خود دور خواهد خواهد از یاران جدا 

  )6: 1371، فیض کاشانی( 

  آن شنیدي که پایه اخالق

  دیگران را به آرزوي مخواه

  چه در دیگران بپسندي وآن

  

  استوار است بر سر این پند  

  چه خود نیستی بدان خرسند آن

  خویشتن را بدان صفت مپسند

  )124: 1362، رشید یاسمی( 
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  : زبانجان کاین گفته راند بر  کو آن مسیح پاك

  

  بر دیگري مپسند هان آن را که نپسندي به خود  

  )113: 1382، بهار( 

  آن به دیگران مپسند،  بر خود آنچه نپسندي

  

  اینت جوهر ایمان، اینت گوهر مقصود  

  )291همان: ( 

  شهریار)8-19

 نیـز  زبان آذري گوي پارسی شاعر، شهریار به متخلص) ش1367-1285( تبریزي بهجت محمدحسین سید

  :گوید می و دانسته جامعه منفعت گرو در را فرد منفعت

    اعتصامی پروین)8-20

  :است خواستار همه از را خلق به ترحم) ش1285/1320( اعتصامی پروین به معروف اعتصامی رخشنده

  نپسندي بکس مپسند رنجی کز براي خویش

  

  بدوش کس منه باري که خود بردنش نتوانی  

  )85: 1385، پروین( 

  تهرانی خوشدل) 8-21

 وابسـتگی  اصل به معاصر روحانی شاعر) ش1293/1365( تهرانی خوشدل به معروف خواه صلح اکبر علی

  :است پرداخته مذکور اصل بر تایید با مردم بین روابط

  )سروستان 1334: متولد( یکتایی ابراهیم) 8-22

  . نباشند تفاوت بی دیگران غم به نسبت خواهد می همگان از معاصر شاعر

  خیال در باشد آسوده روان کی

  دیگران زانِ آزرده بود گر

  شود می ابري چه دل آسمان

  سودت آن باشدکه سود جمله مردم نیز بااوست

  ازخلق داري ناخوش را که آن مدار ازخویشتن خوش

  

  رسوایی است دل در او نبندي، بر زیان خلق  

  پسندي آن همی بپسند با مردم که با خود می

  )1167: 2ج ، 1369، شهریار( 

  کس بد براي دیگران خواست هر آن

  چه بهر خود مپسندي آن را هر آن

  

  کم و کاست بدي گردد نصیبش بی  

  روا نبود پسندي دیگران را

  )473: 1370، خوشدل( 
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  دیگران بالي بر ببارد غم

  شر مپسند بایدت خیرخواهی

  دیگران بهر نه خود براي نه

  )77: 1396، یکتایی( 

  :فرمود که است سعدي معروف شعر یادآوري نوعی او اشعار

  بنی آدم اعضاي یک دیگرند 

  چو عضوي به درد آورد روزگار

  تو کز محنت دیگران بی غمی 

  

  که در آفرینش ز یک گوهرند  

  دگر عضوها را نماند قرار

  نشاید که نامت نهند آدمی

  )70: 1384، سعدي( 

  )اهواز 1340: متولد( )حسانی( ثعلبی جاسم)8-23

  . شمرد می جاودانی سراي در نیکو عاقبت را آن سرانجام و بیند می عدالت در را انسان خوشبختی راز شاعر

  نیکویی

  است سهل آن سیر و

  شتر کوهان پشت مقصد و

  عدالت قدمی یک در خوشبختی و

  انسان اي باش عادل

  پسندي می خودت براي آنچه

  بپسند دیگران براي

  سفرت جواز تا

  شود خدا نام به مهمور

  )1393، ثعلبی( 

  )همدان 1341: متولد( )رهام( قاسمی اهللا ذبیح)8-24

 مهم ي ها توصیه از همگان براي خواهی خیر و او خلق به رسانی کمک و خدا به توکل معاصر شاعر شعر در

  . است اخالقی

  کن داور به نظر خلق ز دیده بپوش

  کن توانگر بر روي بگذر ناتوان ز

  حق در بجز دري بر مشو امیدوار

  کن در این بر دل روي طلبی ار گشایش
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  دار بیم و کار این انداز خود خداي با تو

  کن آذر میان در مکان وار خلیل

  مپسند کس به خود به نپسندي آنچه هر

  کن باور منتهاست بی شرافت کین

  کاري مکن خدا خلق خدمت بغیر

  کن مسخر عالمی دل طریق زین

  رهام بال دنیاي ي روزه دو این در

  کن سر نکو جهان بد و نیک با همیشه

  )1390، قاسمی( 

  

  نتیجه

 تـرین  مهم اسالمی ي جامعه فرزندان ي همه دادن قرار خطاب با البالغه نهج 31 ي نامه در متقیان موالي

 ي قاعـده  بـه  تربیتـی  ي نامـه  این از مهم فرازي در. است داده تعلیم جهانیان ي همه براي را تربیتی قواعد

 را تـاریخی  و دینـی ، قـومی  هـاي  مـرز ، داشـته  کهـن  قـدمتی  که اي قاعده، است شده اشاره زرین جهانی

 میان در عدالت و انصاف رعایت تردید بی. کند می تقریر را جهانی صلح مبانی ترین مهم و است  درنوردیده

 المللی بین تبعاتی ولی جوشد می آدمی درون از چه گر که است جهانی صلح سوي به بلند گامی، بشر ابناء

 آرامـش  و صـلح  و انصـاف  و ایمـان  متقابل ارتباط است برخوردار بسزایی اهمیت از بین این در آنچه. دارد

 شود می شروع باانصاف ایمان دیگر سوي از و است غیرممکن آرامش و صلح ایمان بدون سو یک از. است

 و میزان تعبیر از استفاده با امیرالمؤمنین مذکور ي نامه در. یابد می بسط و رشد و شود می کامل باانصاف و

 فرزنـد  نامـه  مخاطـب  اگـر  حتـی  انـد  گفتـه  سـخن  انسـانی  روابـط  در قیدوشرط بی همسانی یک از ترازو

 بـه  امیر حضرت ي فرموده این از فراوانی تأثیرات فارسی زبان ادباي و شاعران اشعار در. باشد بزرگوارشان

 زریـن  ي قاعـده  ایـن  حـالوت  شاعرانه گوناگون تعابیر. سازد می تر افزون را آن اهمیت که خورد می چشم

 کـه  است اي قاعده ي کننده تثبیت و سازد می گوارا نیز غیرمسلمانان که مسلمانان تنها نه کام در را اخالقی

 در انصاف مراعات. آورد می ارمغان به برایش را رستگاري و آسایش و رفاه و گیرد می نشأت آدمی نفس از

 چـه  راسـتی  بـه . است نورانی کالم آن از ادبا تأثیرپذیري از بخشی تنها ... و تجاري معامالت، رفتار، گفتار

 اخـالق  هـاي  جلـوه  که بداند امامی محب را خود که این از تر سنگ گران و تر ارزش با انسان یک براي چیز

 زنـدگی  یـک  هدفش و دارد می ابراز آمیز پند جمالتی قالب در هایش لطافت و ها ظرافت تمام با را اسالمی

 خـود  قواي تر بیش چه هر اند کرده تأمین را آن، خود که امنیتی ي سایه در مسلمانان تا است آمیز مسالمت
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 مسـلمانان  کنـار  در زیسـتن  از غیرمسلمانان و داشته مصروف خود نفوس ي تزکیه و ممالک آبادانی به را

  . گردند مند بهره اسالم مبین دین برکات از و برند فراوان حظ و شادمانی احساس

 

  منابع

 کریم قرآن -
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 . ایران مطالعات مرگز: تهران، اورنگ هفت مثنوي .)1378( .احمد بن عبدالرحمن، جامی  -

 . انتشار کانون: تهران، جهانی صلح و علی .)1351( .محمد سید، اي خامنه  -

 ما: تهران، دوم چاپ، دیوان .)1370( .اکبر علی، )خواه صلح( تهرانی خوشدل  -

 رویان انتشارات، اشعار دیوان .)1378( .محمد جعفربن، رودکی -

 طلوع نشر:تهران، دوازدهم چاپ، سعدي کلیات .)1384( .عبداهللا بن مصلح، سعدي -
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: تهـران ، اول چـاپ ، دیـوان  برگزیـده  .)1394( .جـواد ، هاشـمی  و علـی  محمد، تبریزي صائب  -

 . الملل بین نشر و چاپ شرکت. اسالمی تبلیغات سازمان

 . فردوس: تهران. دهم چاپ. ایران در ادبیات تاریخ. )1369( . اهللا ذبیح، صفا  -

: قـم . اول چـاپ . )متـرجم , محمـد ، دشـتی ( البالغـه  نهج ترجمه. )1384(. (ع)ابیطالب بن علی  -

 امامت انتشارات

: تهـران ، اول چـاپ ، )نامـه  نصیحت( قابوسنامه .)1335( .اسکندر بن کیکاووس، المعالی عنصر  -

 . دانشکده

 اسالمیه: تهران، العجائب مظهر .)1316( .الدین فرید شیخ، عطار  -

 و علمـی  انتشـارات : تهران، هفتم و بیست چاپ، الطیر منطق .)1391(.---------------  -

 .  فرهنگی

 سنایی: تهران، اول چاپ، الذات جوهر .)1384( .---------------  -

 فلسـفه  و حکمت اسالمی انجمن انتشارات: تهران، العابدین منهاج .)1359( .محمد امام، غزالی  -

 . ایران

 . میزان لُب: اصفهان، دوم چاپ، بود باید چنین این فرزندم .)1388( .اصغر، طاهرزاده  -

 عدالت پیام: تهران، پنجم چاپ، شاهنامه .)1396( .ابوالقاسم، فردوسی  -

 . بروخیم انتشارات: تهران، سعدي مواعظ .)1320( .علی محمد، فروغی  -

، )حسـینعلی ، راد باسـتانی  اهتمـام  و تصـحیح  بـه (، اشعار دیوان. )1344( .یمین ابن، فریومدي  -

 . سنائی کتابخانه: تهران

 امـور  و اوقـاف  سـازمان : قـم ، سـوم  چاپ، دیوان .)1371( .حسن محمد عالمه، کاشانی فیض  -

 . اسوه انتشارات: خیریه

ــیح ســید، )رهــام( قاســمی  - ــر. )1390( .اهللا ذب ــرنم شــعر دفت ، خلــق خــدمت شــعر، هــا واژه ت
tmlH. com/8581/8006/80778. http://shereno 

 دارالکتـب : تهـران ، ششـم  چـاپ . قـرآن  قـاموس . )ق1412( .اکبـر  علـی  سـید   ، بنابی قرشی  -

 .  االسالمیه

 الطبعـه ، )اکبـر  علـی ، غفـاري : تعلیـق  و تصحیح(، الکافی .)1365( .یعقوب بن محمد، الکلینی  -

 .  اإلسالمیه دارالکتب: تهران، الرابعه

 . ایران فرهنگ بنیاد انتشارات: تهران، رامین و ویس .)1349( .اسعد الدین فخر، گرگانی  -

: تهـران ، )بحرینی حمیده: مترجم(، اخالق فلسفه بر جدید درآمدي .)1385( .جی هري، گنسلر  -

 . خیال آسمان

: کاشـان ، دیـوان  .)1351( .محمد بن حسین بن محمد الدین افضل، )افضل بابا( کاشانی مرَقی  -

 . هنر و فرهنگ اداره
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 . صدرا: تهران، هیجدهم چاپ، معنوي گفتارهاي .)1377( .مرتضی، مطهري  -

 . صدرا: تهران، هشتم چاپ، ایمان و انسان .)1137( .------------  -

، (ع)حسـن  امـام  بـه  المومنین امیر وصیت شرح( جاوید پند .)1380( .تقی محمد، یزدي مصباح  -

 . خمینی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه: قم، )علی، زینتی: نگارش(

 اإلسالمیه دارالکتب:تهران، اول چاپ، )(عامیرالمومنین امام پیام .)1386( .ناصر، شیرازي مکارم  -

 .  اإلسالمیه دارالکتب: تهران، نمونه تفسیر .)1380( .------------  -

، علـی  ابـن  و تـرور ، شـانون  کالیـو؛ ، التـون  النـور؛ ، نسـبیت  پیکـی؛ ، مورگـان  ورنر؛، منسکی  -

: تهـران ، دوم چـاپ ، )حسین محمد، وقار: مترجم(، جهان دین شش در اخالق .)1378(.معشوق

 اطالعات

، دوم چـاپ ، )پارسـی  ادب در البالغـه  نهـج ( آفتـاب  بارگاه در .)1386( .رضا علی، محمد میرزا  -

 . فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه انتشارات: تهران

، اول چـاپ ، )البالغـه  نهج 31 نامه در سیري( تربیت و جوان .)1395( .احمد سید، عمادي میر  -

 .  باقیات: قم

، )جهـانی  اخـالق  نظریه دینی هاي بنیان( کونگ هانس براي اي دفاعیه .)1386 ( .جان، هیک  -

 .  66-63صص، 1 شماره، پنجم سال

 . کبیر امیر انتشارات: تهران، دوم چاپ، دیوان .)1362(.رشید، یاسمی  -

 هـاي  آمـوزه  در زرین قاعده .)1388 زمستان( .ماجد سید، نیستانی غروي و رضا محمد، یکتایی  -

 .  74-57صص، دهم شماره، سوم سال، پزشکی اخالق براي آن هاي پیامد و دینی
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