
 

 
 
 
 

 ى آن در عرصه جهانى اخالقىامدهاي و پىّاخوت انسان
 ) آمىلىاهللا جوادتي آٴهشي اندٴيهبرپا(

 ١يىاهللا بابابيحب
  دهيچک

ن يرد؛ بنـابرايگ ان شكل میيان آدمي مىِر فطري مشترک و فراگىها بر اساس مؤلفهىاخوت انسان
.  مـؤثر باشـدى عـام جهـانٴن حـال، در عرصـهي به وجود آورد كه در عى اخالق حداقلىتواند نوعىم

 را در پـی دارد و ىدر روابـط انـسان) self-sacrifice (ى ازخودگذشـتگى، نوعهاانسانان ي مىبرادر
 بـشر را قـوام ىان ابنـايـ مى، روابط انـسانىن، برادريعالوه بر ا. كند ىل مي را تسهى جهانىستيهمز
» ىمانياخالق ا«و » ىنياخوت د «ىبند صورتىنه را براي، زمى انسانىهاد مؤلفهيبخشد و با تمه می

ِ صـورت ىنـي و دىمانيقت، اخوت ايدر حق. سازدىفراهم م) ىنيددا چني، ىنيدکي (ىنيدر جوامع د
، )ىكاركرد سلب(برد ىن ميان را از بيان آدميز مي ستٴنهي است؛ نه تنها زمىای از اخوت انسان افتهي كمال

ر يپذ ز امكانيندار را نيردي غىهاان انساني مىوستگيل كمالی كه در آن نهفته، انسجام و پيبلكه به دل
 ). ىجابيكاركرد ا(د سازىم

 
واژهيكل ا د  ، ى، ازخودگذشتگى، اخالق انسانى، اخوت انسانىماني، اخالق اىماني اخوت ا:ه

 .ىاخالق جهان
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  .یاسالم فرهنگ و علوم پژوهشگاه ارياستاد .١
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  مقدمه
اخـوت «جـاد يتـوان اىا مي، آى در جوامع گوناگون بشرىماني و اىني دىهابه رغم تفاوت

، ى اخـالق جهـانىهـا از مؤلفهىكيرا به مثابه » ىاخالق برادر«جاد يرا آرزو كرد؛ و ا» ىانسان
 ىمـاني و اىنـداريفـارغ از نـوع د(مـشترک  ى عام و اخالقىاخوت توانىا ميآممكن دانست؟ 

 ؟ داد قـرارىانيـاالدني و بىفرهنگ نيمناسبات ب برای ای هيآن را پاتصور كرد و ) افراد و جوامع
آدم ىكه بنـ ىسعد ٴ گفته در نقدىاستاد مطهر ٴن پرسش، الزم است به گفتهيح همي توضىبرا

 :اندباره مورد گفته نيشان در ايا. مي دانسته، اشاره كنكريک پي ىرا اعضا
 ٴهرجمن تيص داده شده است، عي تشخىار عالي كه به حق در سطح بسىن شعر سعديا
ث يحد. ستيث ني ناقص است و به كمال اصل حدى منتها كم؛ استىث نبويک حدي

َمثل مؤمن: ن استي اىنبو َمثل ، نيَ . خواهد ى روح م،كري توجه دارد كه پ؛كر استيک پيَ
. شده باشند» ما«ًكرده باشد و بعدا » او« اعضا را ٴهد وجود داشته باشد تا هميک روح باي
ر اعـضا حـس يد، سـايـک عـضو را قطعـه قطعـه كنيـ مرده باشـد و شـما ،ا اگر جسديآ
.  كرده اسـتىكين را ي مؤمنٴهن روح است كه هميا. كنند؟ نه، چون روح وجود ندارد ىم

آن روح، .  دارنـدىگر همدرديكدياند و با  شده» ما« هستند، ىكيها در آن روح  نيچون ا
َمان است؛ همان كلمة سواء بيا ٍ َ ٍَ َنَنا و بيِ ٍمـان دارنـد و كلمـة ين ايچون مـؤمن .ْنَكم استيَ َِ

َسواء ب ٍ َنَنا و بيَ ًشـده اسـت و طبعـا » او«ا هـ  آنىهـا» من«فرماست،  ها حكم ْنَكم بر آنيَ
غمبـر فرمـود يپ. ستندين طور نيا»  سواءٴهكلم«ها بدون  اما انسان. همدل و همدرد هستند

َكلمة سواء ب«ها كه  كند و آنيک روح شريها كه در   آنىعني» نيمؤمن« ٍ َ ٍَ َنَنا و بيِ  بـر »ْنَكميـَ
 .گرنـديكدي ىآدم اعـضا ىبن:  اشتباه كرده كه گفته استىسعد. فرماست ها حكم آن

َكلمة سواء ب«آدم تا آن  ىبن ٍ َ ٍَ َنَنا و بيِ كـر يک پيـ ىها حاكم نباشد، هرگز اعضا  بر آن»ْنَكميَ
  ).٣٠٢ تا ٣٠٠، ص ٢٣ ج ،١٣٨٥ ،ىمطهر( ستنديتوانند باشند و ن ىنم

» كلمـه سـواء« بـر اسـاس ىمـاني و اىنـيان اخـوت دين است كه نسبت مياكنون، مسأله ا
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ن دو نـوع اخـوت، در عـرض و يـا ايست؟ آيچ) اخوت عام (ىسانو اخوت ان) اخوت خاص(
گر يكـدين دو را در طول هم و هم سو با يتوان اىكه م نيا ايگر هستند، يكديًانا در تضاد با ياح

 نمـود، و اخـوت ى تلقـىني اخوت دىريگ شكلى براى را سرآغازىر كرد و اخوت انسانتصىص
 قلمداد كرد؟ ، ى اخوت انسانى براى را هم سرانجامىنيد

 ىاسـتاد مطهـران يبًاوال ن است كه يد قرار خواهد گرفت، اي مورد تأك،ن مقاليآنچه در ا
بـر اسـاس اشـتراكات » ىاخـوت حـداكثر«ا يـ) خـاص( ى و اسـالمىمـانيناظر به اخـوت ا

 ىسـعدان يب كهى در حال1؛بوده است) ىعالوه بر مشتركات انسان(ان مسلمانان ي مىحداكثر
 ى مـشترک انـسانىهـابر اسـاس نقطـه» ىاخوت حداقل«ا ي) عام (ى انسانمعطوف به اخوت

 در آن نهفتـه ى در آن وجود ندارد، عناصر مشترک انسانىماني اىبوده است كه هرچند روح قو
وجـود آورد؛ و از آن،   را بـهىتوان اخوت حـداقلىز مياست و بر اساس همان عناصر مشترک ن

رسـد كـه ىباره، به نظر م نيدر ا. دست داد  بهىتلف بشر مخىان ابنايدر م» ى انسانىاخالق«
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ج ٣٤٠، ص )خدمات متقابل اسالم و ايران(، ١٤مجموعه آثار، ج مرتضى مطهرى، : ک. در اين باره ر.١
 . ٢٣٢، آينده انقالب اسالمى ايران، ص ٢٤؛ و ج ٨١، ص Ｄ ائمه اطهار ٴ، سيرى در سيره١٨

ـنىاستاد مطهرىناگفته نماند كه  ـيعيان و س ـيعه «: گىصنـدهـا دانـسته، مـى، اخوت اسـالمى را شـامل ش ش
هـر . و حيثيت و مال عموم مسلمين اعم از شيعه و سنى، احتـرام قائـل اسـتاستثناء براى نفوس و خون  بال

هـا شـريک  وقت مصيبتى براى عالم اسالم در هر كجا و هر منطقه و براى هر فرقه پيش آمده است، در غـم آن
شيعه هرگز اخوت اسالمى را كه در قرآن و سنت بدان تصريح شد، محدود به جهان تشيع نكـرده . بوده است

ايشان در ). ٣٠، ص ٢٥، ج مجموعه آثار(» . در اين جهت فرقى ميان شيعه و سنى قايل نشده استاست و
ها و مذاهب و بازگشت همه ما در صدد نيستيم كه طرحى براى از بين بردن فرقه«: گىصندجاى ديگر چنين مى

ًبه اصل اسالم بريزيم؛ يسرا اين كارى است كه اوال از ما ساخته نيست؛ و ثانيا  وحدت اسالمى متوقف بر ايـن ً
قدر يسـاد نيـست كـه مـانع اخـوت  جهات اختالف فرق و مذاهب آن. نيست كه فرق و مذاهب از ميان برود

   ).٣٨همان، ص (» ها را به هم بپيوندد تواند آنقدر يساد و نيرومند است كه مى ها آن اسالمى بشود و جهات اشتراک آن
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 توجه نموده، عـالوه ى و حداكثرى به هر دو جهت خاص و عام، و اخوت حداقلىاستاد جواد
ز بـه طـور مجـزا يـ نى، بـه اخـوت و اخـالق انـسانى و اسالمىمانيبر ابعاد اخوت و اخالق ا

ات و يـ را هـم از آىتـوان اخـوت انـسانى، مـىمـانيعالوه بر اخوت ااز منظر وی . اندپرداخته
 اخـالق منـان، بلكـهؤم ٴمربوط بـه جامعـهِنه تنها اخالق  استفاده كرد و از آن ىات اسالميروا

ن يـدر ا. اسـتخراج نمـودمنـان رمؤيمنـان و غان مؤيـ م را در روابطى جهانٴمعطوف به جامعه
خود را بـا هـر انـسان ) اشىبا نظر به گوهر وجود(» بما هو انسان«، انسان ىاخالق عام انسان

 او ى، شـادداند و درد او را درد خودىبرادر ما ي، خواهر ىمشترک و بلكه به لحاظ انسانگر، يد
اعم از مـسلمان ( همه ،گريان ديبه ب .نديبى خود، و نجات او را در گرو نجات خود مىرا شاد

 ىقتـي حق هـستند كـه برخـوردارىلـوِ عِعام» من«، و ىمشترک انساناز گوهر ) رمسلمانيو غ
د يس را دارد و بايت و ارزش تقديت تربيكه قابل ها استانسان ٴمقدس و مشترک در درون همه

 1. بشر، همواره بدان توجه شودىان ابناي مىدر مناسبات اخالق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جاودانگى و «وى در كتاب . اند بودهاستاد مطهرىخود »  علوى و من سفلىمن«ّشايان ذكر است كه مبدع بحث  .١
 عالمه طباطبايى ٴگرايى را از نظريه نسبىٴكند شبههبا حفظ چهارچوب اعتبارى بودن حسن و قبح، تالش مى» اخالق

ِمن علوى«هاى انسان را به »من«ايشان . بزدايد هاى »من«داراى گىصد كه انسان تفكيك كرده، مى» من سفلى«و » َ
گاه وى تأكيد  آن. يابددر درون انسان بديهى است و آدمى بالوجدان آن را مى» من«ذومراتب است و وجود اين دو نوع 

ـ مىمى تواند  كند كه اين نظريه ـ كه با كلمات علمای اخالق و حكمای اسالمى در بحث نفس، سازگار است 
ها، بايد و  حسن و قبح(، اعتبارهايى »من سفلى« بر اين مبنا .جاودانگى حسن و قبح در اخالق را تصحيح كند

ها و تمايالت حيوانى او است و تغير و  ها برخاسته از خودخواهى  آنٴدارد كه همه) نبايدها، و فضايل و رذايل اعتبارى
چنين نيست و نسبيت ها در آن مشتركند،   انسانٴكه همه» من علوى«يا همان » من حقيقى«اما . ها راه دارد نسبيت در آن

نظر  دوستى، و تنفر از ظلم، از قبيل فطرياتى هستند كه همه در آن اشتراک جىصى، عدالت مثالً كمال. در آن وجود ندارد
 فروردين، ص ، انتشارات دوازدهجاودانگى و اخالقمرتضى مطهرى، : ک.باره ر در اين(. دارند و تغيرى در آن وجود ندارد

 . )٢٢٣، ص تعليم و تربيت در اسالمهرى، ؛ و نيز مرتضى مط٥٧-٥٦
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   آنيهالفهمؤاخوت و 
ر . ١ نص راک«ع ت ر اخوت» اش ک ي، اخوت همواره از شرىم قرآنيات و مفاهياساس آ بر :د
ان يـ م، در حاصـل از آنِن اشـتراک و اخـوتيكند اى نمى فرقشود؛ى حاصل مى در امربودن

 به كـار »اخوان«ر ي تعب، كافران بر اثر اشتراک در كفرٴهارم درشيقرآن كر. منانا مؤيكافران باشد و 
نوا﴿ : و فرموده استبرده كو َ ذ الت ال روا َنيَّكَ ف لوا َكَ قا ِإلخوانهم و ر يتعبن ي هم.)١٥٦/عمران آل( ﴾ِ
ده يـنام» اخـوه«هـا را   آن،مـانيو به موجـب اشـتراک در ااست ز به كار رفته يمنان نمؤ ٴهاردرش

ما﴿ :است َّ ن نون َإ م مؤ ل َا ِ ُ ٌ ة  نياطيش و كنندگان اسراف ٴهدرشارطور  ني هم.)١٠/حجرات(﴾ َإخو
ذ َّإن﴿:  اسـت به كار رفتهى اخوت و برادر،حق از ىتعد در ى همگونسبب بهز ين ـ ب م ل ِّا َ  َنيصُ

نوا َّ َإخوان كا لش طيا   عنوانباز يها با قوم خود ن و نسبت آن ايانب ٴهار درش)٢٧/اسراء( ﴾ِنيا
ذ﴿ :اد شده استي »أخ« ل إ ُلهم َقا ٌصالح ُأخوهم... ٌهود ُأخوهم... ٌنوح ُأخوهم َ  ُأخوهم... ِ

ال ٌلوط قون أ تَّ َ  ).١٥٣، ص ٩، ج ١٣٨٨، ى آملىجواد :ک.ر( ؛)١٦١، ١٤٢، ١٢٤، ١٠٦ /شعراء( ﴾ت
 ،ک جهـتيـک انـدازه و از يـشه بـه يـ اسـت و همى نـسبى امر،كه اشتراک  مهم آنٴهتنك

ف يـطتوانـد  مـی اسـت كـه ىک مفهـوم نـسبيـز يـن اساس، اخوت نيا بر. شودىحاصل نم
بـا  (ى حـداكثرىهـاو اخـوت) ىبـا اشـتراكات حـداقل (ى حـداقلىها از اخوتىاگسترده

چـه . گـرددم ي ترس،نيک ديرون از قلمرو يدرون و برد و در يرا در بر بگ) ىاشتراكات حداكثر
 خود مشترک باشند ٴهش، و هم در مذهب و فرقين و كييت، هم در آي كه هم در ملىبسا برادران

 ىتـر شيـ بىهـا دارنـد، اخـوت و بـرادر  بـا آنى كه اشتراكات كمترىگرانيسه با ديو در مقا
 هـر دو مثالً( اشتراک داشته باشند ىن كلييآ هم در ىكساند يشا  كهطور ناهم. احساس كنند

 ىگـريعه و دي شـىكي مثالً(مذهب خاص با هم متفاوت باشند ل يدل به اما)  باشندمسلمان
ً نـه ضـرورتاالبتـه   ـىكلـعـام و ز يـن آن دو نيـن صورت، اخوت حاصـل بي در ا.)باشد ىسن

 ىمـيان ابراهيـت موجـود در اد اشـتراكاٴهارتوان درشىله را من مسأيهم.  خواهد بودده ـيفا ىب
بـر اسـاس  (ىنـي دانست كه در آن امكان حس اخوت دىز جاريت نيهوديت و يحياسالم، مس
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 ىنـيد دروناخـوت خـاص فاقـد  ىوجود دارد، ول) نين سه دي و مشترک در اى كلىهالفهمؤ
  . است)  اسالم دارندىايمانند آنچه كه برادران مسلمان در دن(

ب. ٢ ل ق دن ىاخوت و  بو  ىريگها، باعث شكل داشتن عناصر مشترک در انسانتنها :آن 
 ى اخوت و بـرادرىريگ موجب شكلى هر نوع اشتراك،گريان ديبه ب. شودى نمىاخوت و برادر

ان دو فـرد يم ى روحىكيو نزد ىب قلبيانجامد كه به تقرى به اخوت مى بلكه اشتراكشود؛ىنم
تـر هـا آسـانان قلـبيب ميتر باشد، تقر شيشتراكات باهر اندازه البته . نجامديبا دو گروه يو 
. ها وجـود خواهـد داشـت  قلبىكي نزدىن امكان برايز اي در اشتراكات كمتر نىشود، ول ىم

ٌ ممكن خواهد بود كهىز زماني نىب قلبيتقر ، بلكـه ىويـ و دنىک امر ماديه نه يف  امر مشترک
 متّحـد هـا قلـبد يـن در اخـوت، باينابراب. باشد) ىني دًنه ضرورتا (ى و معنوىک امر انساني

ها وجود نداشته باشد، ممكن است ابدان و اجسام در كنار هـم  ان قلبي مى و اگر جمعشوند؛
 حاصـل نخواهـد ى و حس برادرىجمع واقعاما رد، ي شكل بگىرند و به ظاهر اجتماعيقرار گ

  ).٤٦، ص ٤، ج ١٣٨٩، ى آملىجواد: ک.ر( شد
وت .٣ ا ف وتي در عت خ جانبه ت و اشتراک همهيني عى، هرگز به معناىاخوت و برادر :ن ا

 ٴه دارنـد و ثمـريىهـان اخوت، تفـاوتيهمواره برادران در ع. ستيا دو گروه نيان دو فرد و يم
 نسبت به برادر متفاوت خود ىشود كه در آن برادرىها ظاهر م در بستر تفاوتًقايز دقياخوت ن

 و ىنـي برادر دىازهايكند و خود را در خدمت نىا مدي پىحس همدرد) ستيآنچه كه خود ن(
چ اخـتالف و يـ كه هىان افرادي امكان ندارد مًان، اساسايگر بيبه د. دهدى خود قرار مىانسان
 ىبرادر قابل تصور باشد، اخوت و ىن فرضي و اگر هم چن؛ حاصل شودى ندارند، اخوتىتفاوت

ن اساس، يبر هم.  در بر نخواهد داشتى ثمرُچ حسن ويا مثل خود هستند، هي كه همه خود يىجا
گر خطاب كرد؛ يكديها را برادر   خواند و آنى عقد برادرسلمان و ابوذران ي، مＢ اسالمىامبر گراميپ

 قلب در كه دانست ىم ابوذر كه گفته شده اگر ىا داشتند، به گونهىادكه آن دو تفاوت يسىدر حال
 ).٣٤٣، ص ٢٢، ج ١٤٠٣، ىمحمدباقر مجلس: ک.ر( كشت ىم را اوً قطعا گذرد،  میچه سلمان
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  اخوت و اقسام آن
  )یقیحق( ي و اخوت معنو)يمجاز (ياخوت ماد
. ى اسـت معنـوىقتيا حقي و ىوي است دنىا امريد، يآىوجود م ه كه از آن اخوت بىاشتراك

 انـسان، ىگـاه همـسفران سـلوك باشـد، آنمربوط  ىن و امور معنوي به د،ن امر مشترکياگر ا
 مربـوط باشـد، بـرادران ىا و امور مادي و اگر آن امر مشترک به دن او خواهند بود؛ىنيرادران دب
البتـه . )ى و قراردادى از اخوت صورىنوع ( خواهند بودىوين دنا و شؤوي در دنى، همسفرانىو

ا بوده باشد، اشتراک در امور ي به دنىني برآمده از نگرش د،ى و مادىوياگر اشتراک در امور دن
-نيـهم.  خواهد بودى معنوى بلكه اخوتىويک اخوت دنيز، نه ي و اخوت حاصل از آن نىماد

 ى بلكـه چـه بـسا اخـوتست؛يـ نىويـ بودن اخوت، نداشتن ثمرات دنىطور، مالک در معنو
 ىني امور دٴهياگر اخوت بر پا. ار هم داشته باشدي بسىوين حال ثمرات دني باشد و در عىمعنو

ان برادران و دوستان نخواهد شد؛ ي ميى باعث جداىوي دنىباشد، سودها، صورت گرفته ىو معنو
 ىبه وقت تضادها  باشد،ىجهانني و اىت، بلكه امور مادن و معنىصي اگر اساس اخوت، نه دىول
  ).٣٠٧، ص ١٣٨٧، ى آملىجواد: ک.ر(.  سپرده خواهد شدىها به فراموشى، برادرى و منافع مادىويدن

  ین و اخوت فایاخوت باق
 یگـري گفته شد، قـسم دى و اخروى و اخوت معنوىوي و دنىبر اساس آنچه از اخوت ماد

 آنچـه رنـگ ًاساسـا. »ىاخوت فـان« و »ىاخوت باق«: توان بدان اضافه كردىز مياز اخوت را ن
 ى امـرخـواه و ،بـاغ و درخـت و ميسـ و زر هماننـدباشـد  ىنيع ىموجود خواه دارد، ىويدن

 :كـه فرمـود  چنـانروندىن مياز ب ايدن انقراض با همراه ىهمگ، جارها و عيب چونهم ىاعتبار
م ما﴿ كُ َ د ن ُي ِع د ما َنف َ و د ن حم ِع ا ا  بر اساس امور ى و برادرىجا كه دوست  آنى ول.)٩٦/نحل(﴾ قب

شوند و بعد از ى نمى، فانى فانىاين رفتن دني، با از ب شكل گرفته باشدى و اخروىني، دىمعنو
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امبر يـش پي فرماىمعنا1 .)٣٣٢، ص ٨، ج ١٣٨٨، ى آملىجواد: ک.ر(ماند اهد  خوىز باقيا نيدن
پا گـردد، ارحـام از  امت بري كه روز قىوقت: ن باشد كه فرمودنديتواند چنىز مي اسالم نىگرام

  جـز ،ننـديگز ى مـى و برادران از انـسان دورشود؛ىها كاسته مشوند و نسبتىخته ميهم گس
 .  در راه خدا بوده باشدشانى كه برادرىبرادران

  ی و اخوت انسانینیاخوت د
ـا﴿ ىنـيد اخـوت. ١: م كرديگر تقسي دو قسم دتوان بهىگر، اخوت را مي دىاز منظر م ّ ن  ا

م ل نُُا م  هر 2).كره أو ّأحب اإلنسان أخ اإلنسان( ىانسان اخوت. ٢و  ؛)١٠/حجرات( ﴾هَخوإ ونؤ
 و«: ز فرمودنـديـ نＡمنـانر مؤيام.  استگريدانسان  برادر ، چه بخواهد و چه نخواهدىانسان
هم ةيللرع ةالرحم قلبك أشعر ّ ّ ىف لك أخ ّإما: صنفان فإن  نهـج( »الخلـق ىف لك رينظ أو نيالد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخـوت فـى «قرآن به مسأله «: گىصدتأكيد كرده، مى» اخوت فى اهللا «ٴباره بر مسأله استاد مطهرى نيز در اين. ١
من هستم ] و بگىصد[ِطرفدار اين نيست كه انسان خداپرست در فرديت زندگى كند . دهداهميت مى» اهللا

 خداى تـو ٴنه، تو هستى و خداى خودت، و هر كسى كه بنده. تباط ندارمو خداى خودم و با هيچ كس ار
ـته باشـد، . است، او را هم بايد دوست داشته باشى اگر انسان به خاطر خدا بندگان خدا را دوست نداش

ـتى خـدا نـوعى . نقص است بله، يک وقت انسان كسى را دوست دارد به غير مالک االهى، اين بـا دوس
در يكى از .  نوعى شرک است؛ اما دوست داشتن ديگران براى خدا، عين توحيد استكند وتضاد پيدا مى

رشنـا اغفـر لنـا و «: گىصندشود، مؤمنين مىهاى مسبحات و جزء دعاهايى كه در قنوت خوانده مىسوره
هـا  آن! رزپروردگارا ما را و برادرانى كه در ايمان بر ما سبقت داشتند، بيام» الخواننا الذين سبقونا بااليمان

خدايا » و التجعل فى قلىضنا غال للذين آمنوا رشنا انک رؤف رحيم«! را نيز مشمول مغفرت خودت بگردان
تـو رئـوف و ! ترين كدورتى نسبت به اهل ايمان قرار ندههاى ما كوچکهاى ما و در روحها و سينه در دل

 . )٥٦٢-٥٦١، ص ٢٦، ج مجموعه آثار(» مهربان هستى

ـندى روايـى بـراى آن يافـت شـود، از : گىصند اين سخن، مىٴى آملى درشاره استاد جواد.٢ ابن عبارت اگـر س
 ). ٥٥٠، ص ٢٢، ج تسنيمجوادي آملى، (الملل اسالمى است  شمول حقوق بين تعبيرهاى زنده و جهان
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 بـه را جامعـه مـردم بـر لطف و محبت و رحمت مالك، ىا ىعني ؛)٩ ــ ٨ بند ،٥٣ هنام البالغه،
 ؛ىبـشمار مـتيغن را آنان ردنخو كه مباش خونخوار ىا درنده آنان به نسبت و بفهمان قلبت

 و فتـارگ). تـو همنـوع (خلقـت در تـو ماننـد اي هستند تو ىنيد برادر اي: ندصنف دو مردم رايس
 را ىبـشر جوامـع ،Ｂامبر اسالميپ. ن منطق اشاره دارديهمبه  زين Ｂ اسالم امبريپ عملكرد

ـشترك اصول اساس بر ،هم كنار در و هم ىهمتا ـسان م ـور ىان ـرار تيـترب و ميـتعل مح ان  «:ديـفرما ىمـ و دهـد ىمـ ق
ـناني ى من آدم الالنَّاس ـل أس ـشط ومنا هـذا مث ـس(» الم ـاقر مجل ـد ب ـات ىعنـي ؛)٣٤٨، ص ٢٢ق، ج ١٤٠٣، ىمحم  طبق

ـا دندانه ماننداز زمان آدم تا كنون،  مردم مختلف ـانه ىه ـستند ش ـه  1. ه ـا نيـاواضـح اسـت ك ـؤمن از سـخن ج  و م
ـشار ن رو،يـاز ا. اسـت سنا و مردم از سخن بلكه ،ستين انمسلم ـاگون اق ـردم گون ـه ماننـد م ـا دندان ـانه كيـ ىه  ش
 .)١٤٤، ص ١٣٨٩، ى آملىجواد( ببندند صف كم، ىا فاصله باو  هم كناردر  ديبا كه هستند

مان و يل آنكه اي متفاوت است ، اما به دلى از اخوت انسانىماني و اىنيكه، اخوت د ني مهم اٴهنكت
ان ي و اخوت را در مى برادرىتوان نوعىِمان مشترک مي و اىنداريزان ديه م است، بى نسبى امرىنداريد
ان ي از ادىندارانيان، اگر ديگر بيبه د. م كردير و ترستصىص) ىميان ابراهيروان اديكم پ دست(نداران يد

. ندجاد كني اىان خود اخوت و برادريتوانند در م ىزان ميمان داشته باشند، به همان ميمختلف، به خدا ا
 ىترقي داشته باشند، اخوت وثىتر شي بىماني، مشتركات اىديان توحينداران، در ادين ديحال اگر ا

ن، مثالً اسالم، باشد، يک دين امور مشترک در درون يطور اگر انيهم. جاد خواهد شديها ا ان آنيم
ان و يهودي مسلمانان با انيوجود خواهد آمد كه مانند آن در م ها به ان آني مىترتر و محكمکياخوت نزد

 ؛ ضعف و شدت خواهد داشتىز اخوت اسالمي در درون اسالم ن2.دهد ى نمان رخيحيا مسي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ن فرمودنـد مؤمنـاٴنقل گرديده است كه ايشان اين مثـال را درشـاره Ｂالبته در روايتى ديگر از پيامبر اكرم. ١
  ).٣٢٧، ص ٨، ج مستدرک الوسائل(المومنون كاسنان المشط يستاوون فى الحقوق بينهم و يتقاضلون بأعمالهم 

در مراتب مختلف اخوت و اخالق و ) شامل اديان ابراهيمى(در اين باره كه اخوت اسالمى و اخوت دينى  . ٢
  .)٨٢ـ٧١، ص ١٣٨٦جوادى آملى، : ک.ر(شود، وحدت اجتماعى حاصل مى
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بـر . ابـديى مىتر شيز شدت و استحكام بيده و رفتار، اخوت نيزان قرابت در فكر و عقيو به م
ک يـ ک جامعه و تنها نـسبت بـهيک مرحله و در يست كه اخوت تنها در ين نين اساس، چنيا

 است كه نسبت به هر فـرد ى و نسبىكي تشكى امر،ىني بلكه اخوت ددسته از افراد صدق كند؛
در . شـودىجـاد مـياش، اىمـانيزان اشـتراكات ايمانش و به مي و اىنداريزان دي به مىنداريد

ـه نٴهساخت جامع ـه و برادران ـامىز مـيـ متخلقان ـوان از تم ـرادرىت ـسله مراتـب ب ـطوح نـداران، يان ديـ در مى سل در س
  .جاد كردي و نمونه اىني دٴک جامعهي سود جست و ىماني و اىنيمختلف د

ان ابعـاد يـ اسـت تـا از رهگـذر بى اخوت انسان،د استي مورد تأك،ن مقالهياما آنچه در ا
ان يـ مى و اخالقـى روابـط انـسانى نوعنداران، بهيردينداران و غي آن در سطح عموم دىاخالق

 در مناسبات مؤثرن اشتراكات ممكن و البته ي و بر كمترمي كن اشارهىاس جهاني در مق بشرىابنا
 اش بـه مثابـهى و انـسانى فطرىها به ارزشى آدمواضح است كه اگر. ميينماد ي تأكىاجتماع

 در دتوانـىدا كنـد، نمـيـو بـدان بـاور پباشد  توجه داشته ،گرانيان خود و دي مشترک مىامر
 حـق  كـرده،ىحرمتـ ى هستند، بـى انسانىها همان ارزش كه برخوردار ازىگرانيمواجهه با د

  .رديده بگينادها را   آنىاخالق
 یاخوت انسان

از منظـر . شودىها حاصل مان انساني مشترک مىعت انساني از فطرت و طبىاخوت انسان
 مان،يا وحدت،. دارند گريكدي با هماهنگ ىفطرت ى، ولناسازگار ىعتيطب ها انسان، ىاسالم

 حاصـل ى و روح مـشترک آدمـى همه از فطرت انسان،ىگر اصالح و  اخوت،بت،مح د،يتوح
مها﴿شود ىم َفاله َ َ ها َ ر جو َف ها ُ قوا َ ت  انسجام و ىتوان نوعى م، كه بر اساس آن)٨/شمس( ﴾و
 از ،ىزيگرسـتي، نفـرت و دىدشمن ،گري دىاز سو. وجود آورد  به ى انسانٴه در جامعىماهنگه

َ﴿شود ى مىگر است، ناشيكدي با ىگارتش ناسازي كه خاصىانسان عتيطب لق َخ  ِمن َاإلنسان َ
طفة ُ ٍن ذا َ إ َهو َف ب ٌميَخص ُ  ى راه برااست،ک ي كه به فطرتش نزدی حال هر كس.)٤/نحل(﴾نيُم

 ىاز سـو.  به ظـاهر مـسلمان نباشـداگرچه شود؛ىمهموار  ىمحبت، وحدت، و اخوت با و
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تـر باشـد، کيش نزدىصي و دنىعت ماديطبگر، هر كس كه از فطرتش دور افتاده باشد و به يد
 منافق،ن منظر، ياز ا. به ظاهر مسلمان بوده باشداگرچه  ؛امكان اخوت با او دشوار خواهد بود

 ىهـاال فطـرت ، خودىتر هستند و بلكه گاه آنها با عنادورزكينزد عتيطب به مشرك، و ،كافر
د وبرند ﴿ مین ي از بىبه كل را خود ها َمن َخاب َق ّدسا چه بسا به صورت   و؛)١٠/شمس(﴾ َ

»ّ ) از آن جهت كه انسان هستند (ىات مشترک انسانيفطربر  اگر  اما.شوندظاهر  »الخصام ألد
اخـوت،   ى ظهور نـوعىنه را برايتواند زمىم ىانسانمشترک ِمقدار ، همان شودد و تمركز يتأك

. )٢١٦ـ ٢١٥، ص ١٠ج ١٣٨٩، ى آملىجواد( فراهم سازد ى، و سپس انسجام و وحدت جهانىدوست
 جوامع ٴهه را در همين سرمايز اي است و خداوند متعال نى وحدت جهانٴهي، سرماىديًاساسا فطرت توح

چ ي كه هىا، در نهاد انسان قرار داده است؛ به گونهى ثابت، همسان و همگانى به عنوان اصلىبشر
   :دگىص ىن باره مي در اىاستاد جواد. ستي، فاقد آن نىچ نسلي در هىفرد

 ىن و تكىصىني عى آنان است كه امرىدي، فطرت توحىها و اتحاد جوامع بشرتنها محور انسان
ر يي نشأت گرفته است تا با تغىميت اقليرا فطرت، نه از خصوصدار است؛ يسيز جاودانه و پايو ن

 شود؛ و نه در ى مخصوص، محصور است تا با گذشت آن سپرٴهآن دگرگون گردد؛ و نه در زمان
شود تا با تحول رخدادها فرسوده گردد؛ بلكه همچنان مشرف بر ىگر واقع ميمعرض حوادث د

را  و مانند آن است؛ يسى و نژادى قومط بر هر زمان و حاكم بر هر سنت و رسمين و محيهر زم
 ىن شده، منزه از ماده و مبراي او عجىهست كه با ىديروح انسان، مجرد است و فطرت توح

 و ىنوند تكىصيبدون پ» ىوحدت جهان«كه  حاصل آن... خ است عت تايصي بر طبن حاكمياز قوان
ها مطابق نباشد،  انسانىدي كه با سرشت توحىونديسر نخواهد بود و هر گونه پي مىهمگان
وند ي آن، موجب پىها و خواستهىديها به فطرت توحتوجه انسان. ر استيپذ و زوالىاعتبار

 ).٩١ ـ ٨٨، ص ١٣٨٦، ى آملىجواد(ان آنان خواهد شد ي در مى انسانىاخوت و برادر

  ي اخالق جهانيبند در صورت»ياخوت انسان« و »يمانياخوت ا «يامدهايپ
رخـواه ي خكنند؛ىدا مي پىنسبت به هم دوست ىني برادران د،ىمانياخوت ا و ى برادرىدر پ

ز اختالفـات و  اكننـد؛ى مـىنهـ، معـروف امـر و از منكـربـه گر را ي همد؛شوندىگر ميكدي
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 عفو و بخـشش ؛1كنندى مزيپرهسر هم  پشتىبت و بدگىصي از غند؛جىصى مىها دور عداوت
دا يـگر پيكـدي نـسبت بـه ىگـانگي و باالتر از همه، احـساس 2؛ديآىوجود مه نسبت به هم ب

 ).٥١٠، ص ٩، ج ١٣٨٨، ى آملىجواد(دهند ىل ميگانه تشكي ى واحد به مثابه نفسىكنند و امت ىم
 كه فرد ىا به گونه،ماندى مىز باقيا، بلكه در آخرت نين دني، نه فقط در اىگانگين احساس يا

  3.رودىمسلمان بدون برادر مسلمانش به بهشت نم
 ٴ و جامعـهىنـي دٴ در جامعـه)ى، و انـسانى، اسالمىنياعم از د( اخوت ٴهاز مقولآنچه كه اما 

و ) ىكاركرد اخالقـ (ىاز خودگذشتگز دارد، ي نىاريت بسيشود و البته اهمى حاصل مىانسان
ن كـاركرد يتـرقـت، مهـميدر حق.  اسـت) ىكاركرد اجتماع(آن ِوحدت و انسجام برآمده از 

 بـا ى گذشت از خـود و همـدردىنوع) ى، و انسانى، اسالمىنيبا تفاوت در مراتب د(اخوت 
 و ى از خودخـواهىعنـيكنـد، ى مىگر احساس برادري با فرد دى كه فردى وقت4.گران استيد

هـا  بـا آن ،گـرانيبـا دتفـاوت ن يـدر عو  ؛شدياندىگران مي به د، فاصله گرفتهىفتگيخودش
 ىازهـاي ندارد؛ىها پـاس مـ ن اختالف با آنيرا در عها  آن حرمت كند؛ى مىگانگياحساس 

  درددارد؛ى خـود مقـدم مـىازهاي بر نها دارد،  كه با آنيىها تفاوتنيرا در عهمنوعان خود 
كه   و خالصه آنكند؛ى مىشان همدردي با ا، درد خود دانسته،ن اختالف با اوي را در عىگريد

هـا، خـود را   آنى و بدى در ناراحت،ک كردهيگر را شري دىهاش، انسان خىصىر و خوشيدر خ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا﴿.  ١ ض م بع ُ ضك ب بع ًواليغت َ َُ  ). ١٢/حجرات (﴾َ
ه شى﴿ . ٢ ن أخي م ه  ل فى  ع ن  م ِف ِ ُِ ََ ف َُ و ر مع ل ا ب ع  ا تب ا ف َء  ٌ ٌِ ِّ  ).١٧٨ /بقره (﴾َ
نظر كند و اگر تـوفيقى   مسلمانى ديگر صرفٴعقد اخوت بدين معناست كه شخص از حقوق خود درشاره . ٣

 ديگرى مـضايقه ٴآيد، از آن درشاره ه كارى از دست وى برمىيافت كه به بهشت رود، بدون او نرود؛ چنانچ
 ).٨٢، ص ١٣٨٩جوادى آملى، (نكند 

ِ، اساسا اخالق نه به معناى اطعام گرسنگان، بلكه به معناى از دست دادن دردآورامانوئل لىصناسدر نگاه .  ٤ ها و خواسته ً
  William, Edelglass, p.52 .هاى خىصش براى ديگران استخوشى
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منان، بلكـه در ان مؤي نه فقط در مای ىن حس برادريشک چن ىب. دهدىک غم آنها قرار ميشر
 بـه موجـب ى و انـسانى ارزشـمند معنـوگـوهرها از آن جهت كه انسان هستند و ان انسانيم

  اسـت و قابـل اتكـا،ىک اخـالق جهـانيـها وجـود دارد، در سـاخت  شان در آنبودنانسان
 .رديقرار گ ى جهانٴدر عرصه ى مناسبات اخالقىبنا  سنگتواند ىم

 و ىُ انسان كه بعد معنـوِ«ىلومن ع«ا همان ي» ىقيخود حق«ن نكته را اضافه كرد كه يد ايبا
 بـه حـساب گـرانيان خـود و ديـقت مشترک ميحقز ينهمان و شود ى فرد را شامل مىروحان

خـود  «ىاش را قربـان»ىخـود مجـاز «ىكه آدم  آنىباشد برالی يمجوز و دلتواند ى، مديآ  ىم
اسـت، گـران ي دِ«خـود«كه مـشترک بـا » ىقيخود حق«رهگذر، هم به ن يا و از كند؛» ىقيحق

بـه . ديـل آيـنا) » رشـهمن عرف نفسه فقد عرف «ٴهبر اساس قاعد( خود ى و هم به خدا؛برسد
 ىزان فـيـ، الميىن طباطبـايمحمـد حـس: ک.ر( »خـدا«و » خود«ان ي مىن ارتباط وجوديموجب هم

ز يـِز شـمردن خـدا، و عزي عزىِز شمردن خود به معناي عز١،)١٩٤ ـ١٦٣ص، ٦ر القرآن، ج يتفس
 خـود ى كـه آدمـىتين وضـعيدر چـن.  خواهد بـود،ِز شمردن خودي عزىه معناِشمردن خدا ب

 نـد؛يب ، تعارضی نمـی منتسب به خداىگربودهايند، با ديبىاش را در نسبت با خدا مىقيحق
 ٢. و اخوت خواهد داشتىگانگيها احساس  بلكه با آن

حـاد شـود، موجـب انـسجام و اتى اخـوت حاصـل مـهي كه از روحىِن اخالق برادريهم
) كنـدى آن را درک مـىم انـسانيكه عقل مشترک سـل (ى از مسائل انسانىاري در بسىاجتماع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسالمى نيست، بلكه در مسيحيت و االهيات آگوستين نيز ٴگفتنى است اين سخن فقط منحصر به فلسفه.  ١
 :  ک.در اين باره ر. تأكيد و تصريح شده است» خدا«و » خود«بر نسبت تكىصنى ميان 

Charles T. Mathewes, “Pluralism, Otherness, and the Augustinian Tradition”, Modern Theology, 14:1 

January , 1998. 

 :ک.ر.  ٢
Rand, Ayn. The Virtue of Selfishness, a New Concept of Egoism, 27.  
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ان يـبـه ب. دهـدى را كـاهش مـى خشن اجتماعى از اختالفات و برخوردهاىاريشود و بس ىم
 ىجهاناس ي را در مقى اخالق انسانى، نوعى جهانٴه در عرصى و اجتماعى انسانىگر، برادريد
د در يـ توحى و حتـى تحقق وحدت اجتمـاعىنه را برايز زمي نىاخالق انسان وآورد ىوجود م به

، ىاسـيدر هـر مق» اخـوت«و » اخـالق«ان يـ همواره مناگفته نماند كه. آوردى فراهم مدهيعق
 و ىات فـرديـ اخـوت موجـب اصـالح اخالق،ک سـويـه وجـود دارد كـه از  دوسىصىا رابطه

 و ىق اخـوت و بـرادريز موجب تعميافته ني رشدِاتيگر، اخالقي دىشود و از سوى مىاجتماع
 1.)١٩٩ص  ،١، ج ١٣٨١، ى آملىجواد: ک.ر( تر خواهد شد شي بىانسجام اجتماع

بـه رمـسلمان ي غِگـراني در تعامل بـا دى اخالق انسانىوعن ىكه، اخوت انسان خالصه آن
 را ى انـسانىرادرها، اخوت و ب در مواجهه با انسانىطور كه اخالق انسانهمانآورد؛  وجود می

خـدا : ديـفرماىم ميقرآن كر. دهدىد مختلف، رواج ميچند با عقا جامعه، هرىان ابنايدر م
ارتـان يكار نكرده و از خانه و دين با شما پي كه در امر دى به كسانىورز  و عدالتىكيشما را از ن

ن، ي ا).٨/ممتحنه( ددارىشگان را دوست ميپ ًنا خدا عدالتيقي. كندى نمى نه،اندرون نراندهيب
 ى كه به مسلمان، آزارىآنان تا هنگام.  استىِگانگان انساني بٴ نسبت به همهىقانون عام االه

ز يـآم  مسالمتىستيجنگند، از آن جهت كه انسانند از همزى نمىرسانند و با نظام اسالم ىنم
ن حرمت و ي همبه موجب.   استىدوست ت اصل حقوق بشر و انسانين همان رعايبرخوردارند و ا

 را ى و مجوسى و نصرانىهوديست يسته ني مسلمان شاىبرا: ز فرمودي نＡ، امام صادقىكرامت انسان
 آن حضرت كه چنان. )٣٠٨ص  ،١٣٩١، ى آملىجواد: ک.ر( متهم كند كه بدان علم ندارد ىزيبه چ

 ». كنىنيش همنىكي به نى با و،ن شدي با تو همنشىهودياگر فرد «: ندا ه فرمودىگري دىجادر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـتالف را  ِ از آن لحاظ كه عدل قرآن حكيم است، منشأ اتحاد را عقـلＡحضرت على. ١ مـدارى و مبـدأ اخ
 Ａدانـد، اميرالمـؤمنين  مـى پراكنـدگىٴخـردى را مايـه كريم، بـى طور كه قرآن همان. داند هوامحورى مى

ٌرصنما أنتم إخوان علـى ديـن «: فرمايد داند و در اين باره مى  تفرقه مىٴنابخردى و زشتى و پلشتى دل را پايه
بث السرائر و سوء الضمائر ُ َاهللا، ما فرق بينكم إال خ ُ ّ ْ َ ُّ ّ   ). ١١٣ ٴ، خطبهنهج البالغه(» َ
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: ک.ر( اند دادهىهوديمار يک بي از Ｂامبريادت پين باره خبر از عيز در اي نＡىمنان علر مؤيام
گران داشـت؛ از يد نسبت به ديدارد كه با ىها نشان از حرمت انسان ني اٴه هم.)٣٠٩همان، ص 

 ىذاتـارزش  (ى از فطـرت انـساناما ندارند، ى كه اعتقادىگرانياهل كتاب و دجمله نسبت به 
 . ردي ما مسلمانان مورد توجه قرار بگىد در مناسبات اجتماعي و بابرخوردارند) انسان

. شـودى را شـامل نمـى و اسالمىماني احكام اخوت اٴه، همىاست كه اخوت انسانروشن 
من﴿ هيمثال حكم عفو در آ َف ِعف َ ُله ىُ  و ؛1شـودى نمى شامل برادر انسان﴾ء ىش ِهيَاخ ِمن َ

 عفو عاملتواند ى نم،ىات قرآنيهم طبق آ ) كره أو ّأحب اإلنسان أخ اإلنسان( ىانسان ىبرادر
 بـه را جهـان تواند ىم ،ىعاطف و ىانسان ّاخوت تيرعان همه، ي با اى ول. شودىتلق قصاص از

ان يـان اديـهـا را در م از خطاهـا و خـشونتىاري بـسٴهنـيد و زموش رهنمون وفا و صفا سمت
د بـر اخـوت يـبا تأك (ى انسانٴهو در جامع)  عامىني از اخوت دىعبا نو(ک سطح يمختلف در 
 ).٥٥٠ـ ٥٤٩، ص ٢٢، ج ١٣٨٩، ى آملىجواد: ک.ر(ن ببرد ياز ب) ىنشمول انساعام و جهان

  يجمع بند
شان چه باشد، و نيين و آيكه د ها، فارغ از آن انساناني مشترک مىهالفهؤِافت ميشک ىب

سـاز نـهي، زمى انسانى جهانٴ در جامعهىارزشمند و اثرگذار انسان ىهاطور توجه به مؤلفهنيهم
 در سطوح مختلف و در درجـات متفـاوت خواهـد بـود و ى بر برادرى مبتنى نظامىريگشكل
) selfish/selfcenter( ٴفتهيخودشـو ) individual(فردگـرا  ىايـ دنى را براىاات تازهياخالق

 آغاز ىها را از حداقل اشتراكات انسانىتوان برادرىه من باريدر ا. امروز به ارمغان خواهد آورد
 ى، اخالقـىتر انـسان شيافت و ساخت اشتراكات بي ىكرد و با التزام به منطق اخوت، راه را برا

 را بـه ىست كه همواره بتوان اشـتراكات حـداقلين نيًالبته ضرورتا چن. ا نمودي مهىني دىو حت
) ها انسانى فطرىهامؤلفه (ىتوجه به اشتراكات انسانل كرد؛ اما ي تبدىتر  شينقاط مشترک ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّيسرا مراد از تعبير ﴿من اخيه﴾، اخوت د.  ١ َ  . اسالمى استٴ جامعهٴينى و ايمانى در گستره و حوزهِ
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شود؛ و عالوه ى امروز مىاي دنىنيردي غٴ در جامعهىماني و اىني دىهاتي ظرفيىموجب شكوفا
ستند، يـن نيـ كـه مـؤمن بـه همـان دىگري دىهاش برادرانه و متخلقانه با انسانين، تعايبر ا

 در ساخت ىاخوت انسان. آوردىندار به بار مي خود فرد دى براىاى و معنوى سلوكىكاركردها
 در ى انـسانىكه بدون بـرادر نيتر اواضح. شودىز مؤثر واقع مينداران نيان دي در مىنياخوت د

ک نظـر، يـدار نخواهد بود؛ چراكـه از يها پا ان آنيز مي نىماني و اىني دىنداران، برادريان ديم
 ىهـا كه به مؤلفـهى است و فرد مؤمنى انسانىادر برٴافتهيِ ادامه و صورت كمالىماني اىبرادر
اش هـم ناكـام خواهـد ىمـاني اى خود توجه نداشته باشد، عمالً در بـرادرىني برادر دىانسان
 ى بـومٴ و چـه در جامعـهى جهـانٴ را چه در جامعهى كه نتوان اخوت انسانىًاساسا تا زمان. ماند

 بـه شـكل ىنيد كرد، اخوت دي تأكىک انسانها و عناصر مشترجاد نمود و بر مؤلفهينداران ايد
هـم دوام ) ى احكـام ظـاهرىبـر مبنـا(نـداران يان ديـ مىجاد نگشته، اخوت ظاهريق ايعم

 اسـت كـه اگـر ى حـداكثرىک اخـوت انـسانيـ، ىنيكه، اخوت د  نيتر اروشن. نخواهد آورد
. اهد داشـتنداران نخوي دٴ در جامعهى در آن نباشد، عمالً كاركردى اخوت انسانىها  حداقل

 ى دارنـد و هـم بـرادرى و اخوت انـسانىنداران در آن هم حس برادري كه دىاىني دٴدر جامعه
رمـؤمن هـستند، ي غى كه انـسانند ولـىگرانيشان شكل گرفته، آنان در برخورد با داني مىنيد

، ى از روابط عـاطفىافت و بر اساس همان امور مشترک عام، نوعيِحس مشترک عام خواهند 
 در ىن وحـدتيجـاد چـنيا. وجـود خواهـد آمـد انشان بهي مهم در مى عام ولى و اخالقىانسان

د خواهد بـود، ي مؤمن مؤثر و مفىها انسانى و معرفتى، نه تنها در سلوک معنوى انسانٴجامعه
رمؤمنـان بـاز گـشوده، امكـان ي غى را براىم معنويرمستقي غىهابلكه به طور ناخودآگاه، راه

 . ها سهل خواهد ساخت  را برای آنىفرجام کيت و نيهدا
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