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Review of the  human rights of Mohseni`s book on ethics 

Abstract 

 Human rights are a set of social laws and regulations that are formulated by God 

Almighty in order to establish justice in human society, and these rights must be 

observed equally everywhere to ensure the well-being of society.  In this article, an 

attempt has been made to extract, study and analyze Mullah Hussein Kashefi Sabzevari, 

views and theories regarding human rights and relations in a descriptive and analytical 

manner. Mullah Hussein Kashefi Sabzevari, a prolific writer and influential preacher 

of the Timurid era, in Mohseni Ethics book  has paid attention to various human rights 

and has always advised his audiences to observe these rights.  The result obtained from 

this study shows that the most right that Kashefi Sabzevari has paid attention to in this 

book is the right of the people to governer, and after that examples such as: he has 

stated  God's right over the servant, justice, rights of the needy, commitment by 

covenant, the right of neighbor and relative, trusteeship, parental rights, the right of 

guests, the right of teacher, the rights of armys  and soldiers, the right of governer to 

the people, commanding the good and forbidding the evil, and truth and truthfulness.  
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 بررسی حقوق انسان در کتاب اخالق محسنی

 1سمیه عباسی نسب

 2عنایت اهلل شریف پور

 3مریم جعفری

 چکیده

سان، مجموعه ای از قوانین و مقررات اجتماعی است که از جانب خداوند متعال و به منظور برقراری قسط حقوق ان

و عدل در جامعۀ بشری تدوین میشود و این حقوق باید در همه جا یکسان رعایت شود تا سعادت جامعه را تأمین 

در این مقاله سعی شده، به شیوۀ توصیفی و تحلیلی، دیدگاه و نظریات مالحسین کاشفی سبزواری در رابطه با سازد. 

سان سندۀ پرکار و واعظ حقوق و روابط ان سبزواری، نوی شفی  سین کا شود. مال ح سی و تحلیل  ستخراج، برر ها ا

توجه داشته و همواره مخاطبان خود را به  تأثیرگذار عصر تیموریان، در کتاب اخالق محسنی  به انواع حقوق انسان

رعایت این حقوق سفارش کرده است. نتیجۀ به دست آمده از این پژوهش نشان میدهد که بیشترین حقّی که کاشفی 

سبزواری در این کتاب به آن توجه داشته، حقّ مردم بر حاکم است و بعد از آن مصداقهایی از قبیل: حقّ خداوند بر 

داری، همساااایه و خویشااااوند، امانتبندی به عهد و پیمان، حقّ از عدالت، حقوق نیازمندان، پای بنده، برخورداری

حقوق والدین، حقّ مهمان، حقّ معلم و استاد، حقوق سپاهیان و لشکریان، حقّ حاکم بر مردم، امر به معروف و نهی 

 از منکر و صدق و راستی را بیان کرده است. 

 ؛ حقوق انسان؛ کاشفی سبزواری؛ اخالق محسنی.های کلیدی: انسانواژه   
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 مقدمه-1

ضاع و احوال     سان بودن و فارغ از او سانی حق دارد که به دلیل ان ست و هر ان سئلۀ همگانی ا شر یک م حقوق ب

شد.  ست که هر کس از آن حیث که»متغیر اجتماعی از آن برخوردار با شر، آن حقوقی ا ست از آنها  حقوق ب سان ا ان

سان ست. همۀ ان سهیمبرخوردار ا ست به عنوان ها در آن  صرف نظر از حقوق و تکالیفی که یک فرد ممکن ا اند، 

)حقوق بشر، « شهروند، عضو خانواده، کارگر یا عضو سازمان یا انجمن خصوصی و عمومی داشته یا نداشته باشد

 (.50شریفی طرازکوهی: ص 

شر  ضوع حقوق ب سان»مو ست و در جهان« ان سایۀ عقل و اراده و ا ست که در  سان خلیفۀ خدا سالمی نیز ان بینی ا

ضای  سانها، اع سایر مخلوقات برتری دارد. از آنجایی که همۀ ان سئولیّت بر  سانجامعۀ بینم ستند و در ان بودن المللی ه

 در بین افراد، در برخورداری از آن تفاوتی نباشد. شود و اند، حقوقشان باید در همه جا یکسان رعایتکمشتر

رعایت حقوق انسان یکی از محورهای اصلی و بحثی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. اگرچه این موضوع چند    

محمد بسته نگار در ای است به صورت علنی و جهانی مطرح شده است؛ اما قدمتی به اندازۀ تاریخ بشری دارد. دهه

ست ولی اینکه بخواهیم آن را در قالب یک »گوید: این مورد می صول تمدّن جدید و مدرنیته ا شر گرچه مح حقوق ب

تمدّن خاص محدود نماییم، صااحین نمیباشااد؛ زیرا حقوق بشاار همزاد با پیدایش انسااان بوده و با او به وجود آمده 

دوستی یکی از برابری و برادری و نوعاست. با سیر در ادبیات، عرفان، عقاید و مذاهب مختلف میبینیم که دعوت به 

اصول اولیۀ آنها میباشد. زیرا مفهوم حقوق بشر کهنسالتر از آن است که بتوان آن را به تمدّن خاص یا دورۀ خاصی 

ترین ابزاری که نقش کلیدی در یکی از مهم(. 11نگار: ص)حقوق بشاار از منظر اندیشاامندان، بسااته« منتسااب کرد

ای برای آموزش و ظرفیت گستردهانی ایفا نموده است، ادبیات میباشد. در واقع ادبیات، گسترش فرهنگ حقوق انس

سازی وایجاد سانها، فرهنگ  شد آن ترویج حقوق ان سب برای ر سترهای منا های همواره لبریز از آموزهرا دارد و  هاب

شویق و تحریض سان را به رعایت حقوق و احترام به دیگران ت ست که ان و   بعد از توحید» میکند. دینی و فطری ا

که در آثار ادب پارساای انعکاد دارد و در قالب مسااایل اخالقی،  ترین موضااوعی اساات معاد، عمل صااالن عمده

سان و ... بیان  ستم، توجه به حقوق ان ستن از ظلم و  سی، عرفانی و تذکّر به رعایت عدل و دوری ج سیا اجتماعی، 

شااعران و نویساندگان زیادی در همه جای جهان، مفاهیم  (.147 پژوهشای، ساازکارنژاد: صحافظ« ) شاده اسات

اند؛ به ویژه در ایران که همواره جایگاه ادیبان بزرگی بوده که شااهرت حقوق انسااانی را در آثار خود منعکس نموده

مال حسین کاشفی که از بین آنها میتوان از های دینی و اخالقی در آثار آنان نهفته بوده است. اند و آموزهجهانی داشته

ساابزواری نام برد که یکی از نویسااندگان پر کار و واعظ تأثیرگذار در عصاار تیموریان بوده و یکی از مشااهورترین 

ست.  سنی تألیف کرده ا سالمی  را تحت عنوان اخالق مح سالیان »کتابهای اخالق ا چون مؤلف در لباد اهل علم، 

با همۀ طبقات مردم سروکار داشت به دردها و درمانهای اخالقی دراز در دیار خراسان به بحث و وعظ میپرداخت و 

ها را فراهم میساااخت و در راه های خویش آرامش خاطر دلها و اندیشااهو احتماعی آشاانا گشااته، با گفتار و نوشااته

شت ضرورت و « خدمت به خلق این کتاب اخالق را نو سبزواری: ص چهار(. در مورد  شفی  سنی، کا )اخالق مح

ام این تحقیق باید توجه داشت که اگر چه کتاب اخالق محسنی برای زمامداران و فرمانروایان نوشته شده؛ سابقۀ انج
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سی  ست که تاکنون ک ضامین حقوقی فراوان ا اما همچنان برای عامۀ مردمان نیز دارای فواید و حکایات اخالقی و م

سته و سته ننگری ضوع  از منظر حقوقی به این اثر برج شامل تحقیقی که مو سنی  سان را در کتاب اخالق مح حقوق ان

 شود، تاکنون صورت نپذیرفته است.

 در این جستار هدف ما عالوه بر ارائۀ یک الگوی اخالقی، پاسخ دادن  به این سواالت است که:

 کاشفی سبزواری در این اثر تعلیمی خود، در خصوص رعایت حقوق بشر چه دیدگاههایی دارد؟   -

 ی حقوق بشر، کدام یک بیشترین بسامد کاربرد را در کتاب اخالق محسنی دارد؟ از میان گزارهها -

وی در این اثر گرانبهای خود به گزارههای حقوق بشاار در قالب حکایات، حکمتها و مطایبات شاایرین با ظرافت و 

جستار با روش استادی خاص اشاره کرده و همواره مخاطبین خود را به رعایت این حقوق فرا خوانده است. در این 

ستخراج و طبقه-تحلیلی سانها درکتاب اخالق محسنی، ا صادیق و مفاهیم حقوقی ان بندی و بررسی شده توصیفی، م

  است.

 (حقوق انسان در کتاب اخالق محسنیبحث و بررسی ) -2

سان    سایر ان سان در مقابل  ست که یکی از این حقوق، تکلیف ان شامل انواعی ا ست حقوق به طور کلی  که در ها

ها در مقابل یکدیگر، برای تفهیم واقع موضوع اصلی این پژوهش است. در این بخش پس از اشاره به حقوق انسان

سپس دیدگاه مال  سناد موجود خواهیم پرداخت و  شرین هر کدام از این حقوق با توجه به ا ضوع، ابتدا به ت بهتر مو

 بیان خواهیم کرد. ها، در کتاب اخالق محسنیحسین سبزواری را در مورد آن

 حقوق دینی -1-2

 حقّ خداوند بر بنده -1-1-2

ست، بزرگ ستی ما از او و معید ترین حق را بر گردن ما دارد. چرا که او خالق و مالک و مبداء خداوندی که تمام ه

رده است، حقّی تر است. به تعداد نعمتهای مادی و معنوی که به ما عنایت کو ربّ و از مادر مهربانتر و از پدر دلسوز

شود در اطاعت و بندگی و این صه می شریک به گردن ما دارد. و این همه حق خال شیم و چیزی را  که تنها عبد او با

 امام سجاد )ع( در رسالۀ حقوق میفرمایند: .او نسازیم

یئاإ فَإِفَا فَعَلتَ»  هِ  ن یَکفِیَکَ  مرَ  فَأَمّا حَقُّ اللّهِ األَکبَرُ فَإِنّکَ تَعبُدُهُ لَا تُشاارِکُ بِهِ شااَ فَلِکَ بِإخلَاصٍ جَعَلَ لَکَ عَلَى نَفسااِ

ترین حقّ خدا این است که او را بپرستى و چیزى را با او شریک وَ یَحْفَظَ لَکَ مَا تُحِبّ مِنهَا؛ اما بزرگۀِ الدّنْیَا وَ اآلْخِرَ

و آخرتت را خود کفایت کند و آنچه  ندانى؛ پس چون با اخالص چنین کردى، خدا بر عهده گرفته است که کار دنیا

سجاد: ص« از آن بخواهى برایت تأمین کند ساله حقوق، امام  ست تا غیر 30)ر سان مکلّف ا (. طبق این فرمایش، ان

خدا را نپرستد و جز او به کسی تکیه نکند. در این صورت است که خداوند نیز امور بنده را به غیر، محوّل نخواهد 

سبزواری م شفی  سیر اطاعت و بندگی خداوند و انجام اوامر الهی و کرد. کا سان با قرار گرفتن در م ست که ان عتقد ا
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و آن »ترک نواهی میتواند حقّ خداوند را ادا کند و این باعث سااعادت و رسااتگاری انسااان در دو جهان میشااود. 

قیاد اوامر و نواهی و اتباع پرستش حق سبحانه و تعالی باشد به ادای فرائض و واجبات و ترک قباین و محرمات و ان

سطۀ سالمت است و در عقبی  ضرت رسالت پناهی و مقرر است که عبادت حق سبحانه و تعالی در دنیا وا سنن ح

 رابطۀ نجات و کرامت. بیت: 

 سااارمااایاۀ سااعاادت دناایااا عاباادت اساات

 

 

اادت  اب ای ع اقب ا ا ات ع ا ارام ا ا اۀ ک ا ارای ا ای پ

)اخالق محسنی،کاشفی سبزواری:                «اساااات

 (7ص 

 

                  

سم عملی، زبانی و قلبی  سه ق شکرگزاری به  شد و این  شکرگزار او با ست که به پاد حقّ منعم  سان واجب ا بر ان

شکر هم به دل باشد و هم به »تقسیم میشود. کاشفی سبزواری  این سه نوع شکر و عبادت را چنین تفسیر میکند. 

هم به اعضاااء و جوارح. اما شااکر به دل آن اساات که منعم حقیقی را بشااناسااد و داند که هر نعمتی که بدو زبان و 

نهایت اوست. اما شکر به زبان آنست که پیوسته حق را یاد کند و کلمه الحمداهلل غایت و لطف بیرسیده از فیض بی

ت منعم صرف کند و هر عضوی را از اعضاء بسیار گوید. اما شکر به جوارح آن است که قوت آن نعمت را در طاع

این سخنان کاشفی سبزواری حاوی سه (. 11)همان: ص« به طاعتی که بدان عضو مخصوص است مشغول گرداند

 آموزۀ مهم توحیدی است:

 همتا بدانی و چیزی را با او شریک نگردانی.توحید فاتی: اینکه او را یکتا و بی -1

 ط او را بپرستی.توحید عبادی: این است که فق -2

شته باشی که اگر توحید خود را خالص کنی، خداوند برای دنیا و آخرت تو کفایت  -3 توحید افعالی: اینکه ایمان دا

 کند.می

 حقوق سیاسی -2-2

 حقّ مردم بر حاکم -1-2-2

سالمی از اهمیّت     ست که در جامعۀ ا سویه ا رابطۀ بین مردم و حاکم و حقوق و تکالیف متقابل آنها یک رابطۀ دو 

سایر حقوق در چنین جامعهویژه ست؛ چنانکه آن را از  ضرت علی )ع( در خطبۀ ای برخوردار ا ای متمایز میکند. ح

لهی، بزرگترین حق، حقّ رهبر بر مردم و حقّ مردم بر رهبر در میان حقوق ا»البالغه در این باره میفرماید: نهج 216

است؛ حقّ واجبی که خدای سبحان، بر هر دو گروه الزم شمرد و آن را عامل پایداری پیوند و ملت و رهبر و عزّت 

شوند جز با  صالح نمی صالح گردند و زمامداران ا شود جز آن که زمامداران ا صالح نمی دین قرار داد. پس رعیّت ا

رعایت حقوق مردم از سوی حاکمان عصر، موجب اطاعت (. 216البالغه، سید رضی: ص )نهج« ستکاری رعیّتدر
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کنندۀ رشد و پیشرفت ملّت و جامعه خواهد بود؛ زیرا و پیروی و رضایت  مردم از حاکمان میشود و این امر تضمین

 حکومت خواهند بود. مهمترین پشتوانۀ حکومتها، مردم هستند که در هر شرایطی حامی و یاور

صفحۀ احوال خود را به رقم عبادت بیاراید تا خداوند تعالی بدهد او را آنچه در دنیا و آخرت » شاه باید که  پس پاد

شبها به  شناخت و روزها به کار مردم و  سب فرماندهی خود الزم باید  شاید و بکار آید و فرمانبرداری خدای بر ح

 (.7نی،کاشفی سبزواری: ص )اخالق محس« کار خود باید پرداخت

های اصاااالحی امام علی )ع( در دورۀ زمامداری، ارائۀ یک الگوی جامع مدیریتی در ادارۀ حکومت یکی از برنامه

سایش و امنیت آنان از دغدغه سیدگی به امور مردم و آ شد؛ بنابراین ر سالمی میبا ضرت علی )ع( ا های حکومتی ح

شان شان ببود و این ن شد. دهندۀ اهتمام ای سلمانان میبا ضی »ه حقوق مردم به عنوان حاکم م ضی علی ر ضرت مرت ح

اهلل عنه در زمان خالفت روزها به ساااختن مهمات خالیق مشااغول بودی و شاابها به عبادت و طاعت خالق اشااتغال 

. نمودی. گفتند: یا امیر چرا این همه رنج و محنت بر خود روا میداری نه به روز آسااایشاای و نه به شااب آرامشاای

ضایع مانم، پس روز، مهم  شب بیارامم فردای قیامت من  ضایع ماند و اگر در  سایم رعیّت  فرمود: که اگر در روز بیا

(. این حقّ مردم است که تحت لوای حکومتی عادل و دادگر 8)همان: ص« مردم میسازم و شب به کار حق میپردازم

آمیز و عادالنه را برایشان فراهم کنند. ط زندگی مسالمتزندگی کنند و حکومتها در قبال آنان مسئول هستند تا شرای

همچنین تا وقتی که مردم جامعه مطیع و فرمانبردار حاکم هسااتند، حاکم هم باید متقابالإ مطیع دسااتورات و فرامین 

 خداوند متعال باشد.

اادگاای کاان و  چاون بانادگاان حاق هاماه فاارماان بار تااوانااد» اان از ب ای ااو ن اق ت ااان حا اارم ف

 باابار

اش  هار پااادشاه کاه خاادمات حااق را کامر باابست ا ات ا ادم ا ای خ ا ام زپ ا اق ه ا ال ا اد خ ادن ان ب

 «کااماار

                                              

 )همان(

و به صاافت  او معتقد اساات که برای حاکم هیف فریضااه و طاعتی واجبتر از اشااتغال به مصااالن بندگان خدا نیساات

 نصفت زیستن  و به چشم عدالت و حمایت در رعایا نگریستن از همۀ طاعات، افضل و اکمل است.

 وز نااساایامااش هااامااه آفاااق ماااعاطر گااردد عادل نااوریااسات کاازو ماالاک ماناوّر گاردد»

اه عاادل پااایاش آر و مااراد دل درویاااش باارآر ا ا ار چ ا ا ارا ه ا ا اا ت ا ا ار  ت ایس ات م ا اراد اس ا م

 «گاردد

)هاااماااان:                                                     

 (34ص
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از سااوی دیگر حاکمان و کارگزاران نظام، باید خلوص نیّت در اجرای امور مردم را در ساارلوحۀ فعالیتهای خویش  

شده، سبت به حاکمان  قرار دهند. این امر عالوه بر اینکه باعث خیر و برکت در حکومت  سبب جلب اعتماد مردم ن

 نیز میشود.

ن باب خواهی ایشااان مایل بودن. چه نیّت پادشاااه را در ایرکن دیگر، خلوص نیّت اساات در باب رعیّت و به نیک»

اثری تمامست. اگر نیّت عدل کند برکت و جمعیت نتیجه دهد و اگر نعوفباهلل به خالف این باشد برکت از محصول 

 الدین سعدی این معنی را در سلک نظم کشیده.جمعیت رعیّت گسیخته گردد. شیخ مصلن برود و عقد

 نااااااظار در صاااااالح رعاااایااّت کااانای      در آن کااوش تاااا هااار چاااه ناایاّت کاانای

 «بااارزنااادمااااهام جاااااهاانای باااااه هااام  کااه سااالاطاان اگااار ناایاّت بااااد کاااناااد

همااان: ص                                                                                                                            (

4        ) 

ه عدالت و ظلم دو مقولۀ اجتماعى است. اگر عدالت در افراد، بویژه در حاکمان جامعه به صورت ملکه درآید، جامع

به سااامت ساااعادت پیش میرود و اگر ظلم و خیانت در نهاد حکمرانان خانه کند، اجتماع رو به انحطاب و نابودى 

سط و عدل حاکم در جامعه موجب برکت  .سوق پیدا میکند ست همانگونه که اقامۀ ق سبزواری نیز معتقد ا شفی  کا

ا میشااود. حکومتهایی که به عدالت رفتار هاساات، ظلم و فساااد هم موجب تباهی مواهب الهی و از بین رفتن ملّت

ستمگری و بی شان موقّت خواهد بود؛ زیرا با  ست و اقتدار ضعیف ا ست و  س سیار  شان ب عدالتی، نکنند پایۀ حاکمیت

 اند.نابودی خود را امضاء کرده

ست و در طل» سبب تغییر دولت و تبدیل نعمت ا شه کن که جور  ستم اندی سوء خاتمت و وخامت ظلم و  ب و از 

 شائبۀ شک و غائلۀ شبهت.مال که پایمال هر کس و دست فرسود هر خس است با رعیّت مناقشه منمای که بی

 «بااااان دیااااوار کاااانااد و باااااااام اناااادود از رعاایاات شاااهای کااه مااااایاااه رباااود

 (44)همان: ص               

 

 حقّ حاکم بر مردم -2-2-2

شه    ضوعات بنیادین و با اهمیّت در اندی سألۀ حقوق و تکالیف یکی از مو صر، م شته و جهان معا سی گذ سیا های 

متقابل مردم و حکومت اسااات که یک رابطۀ دو طرفه بوده و مساااتلزم ادای تکلیف هر یک در مقابل حقّ دیگری 

وایان نوشته شده و حاوی دستوراتی برای از آنجایی که کتاب اخالق محسنی بیشتر برای زمامداران و فرمانراست. 

سبزواری در  شفی  ست و کا شد، دربردارندۀ مطالب زیادی در مورد حقّ حاکم بر مردم ا اهل دولت و حکومت میبا

چون حاکمان،  حق را برای یک حاکم در نظر گرفته و مردم را به رعایت این حقوق ملزم کرده اسااات. 25جایی 

سلطنت الهی و ملقّب به ظ سبت به آنان اظهار لّمظهر  ستۀ این میدانند که همۀ مردم جامعه ن شای ستند خود را  ا...ه
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عجز و خدمتکاری نمایند و در مسااایر تعبّد و بندگی نمودن صااابور و بردبار بوده و در تصااامیماتی که میگیرند و 

رعایت عدل و داد و  کارهایی که انجام میدهند پیوسااته مصاالحت پادشاااه را در نظر بگیرند و همواره پادشاااه را به

های الزم دوری از ظلم و سااتم در حقّ عموم مردم تشااویق و ترغیب نمایند. همچنین از کساای که فاقد شااایسااتگی

سخن او  شنوندۀ  سخن میگوید با تمام وجود  شاه با آنان  ست در نزد حاکم تعریف و تمجید نکنند. زمانی که پاد ا

سرّ  صورت  سی به  شاه با ک ضور پاد شند و در ح شاه چیزی از آنان با سخن نگویند و تا زمانی که پاد شیده  و پو

شاه بنا به دالیلی  شند. اگر پاد شان با سواالت مربوب به خود سخگوی  سخن گفتن نکنند و تنها پا سیده، آغاز به  نپر

ی، چه اصالح نداند که مردم نسبت به بعضی از امور مطّلع شوند آنها هم نباید در آن امور تفحّص نمایند و هر هدیه

اندک و چه بسیار که از جانب پادشاه باشد باید با کمال میل آن را پذیرفته و قانع و راضی باشند. نسبت به امانتهایی 

شته  شود وجدان کاری دا سبت به کارهایی که به آنها محوّل می شند و ن ست، وفادار با که از جانب حاکم در نزد آنها

ش شاه واقع  ضب پاد شم و غ شند. اگر مورد خ سخن نگویند و در دند، آزردهبا سی  شده و در مورد آن با ک خاطر ن

نهایت از همه مهمتر اینکه باید رازدار پادشاااه باشااند که رعایت این ادب از هر چیزی برتر و باالتر اساات. )ر. ک. 

صص  سبزواری:  شفی  سنی، کا سبب 201-209اخالق مح ( در واقع رعایت کردن این حقوق از جانب افراد جامعه 

 و اجرا شدن امور و اصالح زندگی و بقا و دوام دولت و ناامید شدن دشمنان میشود. نیک

 حقوق سپاهیان و لشکریان  -3-2-2

سپاهیان و لشکریان یکی از مهمترین ارگانهای جامعه هستند. پس رسیدگی به امور زندگی و تأمین مایحتاج آنها،    

حقوق متقابل سالطین و لشکریان، معتقد است که تأمین رفاه  از وظایف دولتهاست. کاشفی سبزواری نیز ضمن بیان

ضروری شکریان از مهمترین و  سایش و ل سالطین باید انجام دهند تا آنان هم در آرامش و آ ست که  ترین اموری ا

ست:  سپاهیان دارای چهار فایده ا سیدگی به امور  شان ر اما »بدون دغدغۀ خاطر به وظیفۀ خود عمل کنند. از نظر ای

ربیّت و حقوق لشکریان از جمله ضروریات است و فایدۀ ایشان چهار چیز است، اوّل: قوّت و هیبت پادشاه، دوّم: ت

سوّم: ایمنی رعایا، چهارم: دفع دزدان و ایمنی راه شمنان،  سفارش به رعایت 195)همان:  ص« هادفع د ضمن  (. در 

اوّل: آنکه از فرمان » ریان واجب و ضروری میداند: حقوق سپاهیان، به جای آوردن چهار شرب را نیز از جانب لشک

سلطان بیرون نروند و جز به حکم او کار نکنند، دوّم: آنکه با پادشاه یکدل و یکزبان باشند، سوّم: آنکه با یکدیگر نیز 

کّر میشااود )همان:  همان(. در ادامه هم متذ» متّفق باشااند، چهارم: آنکه در کارزار مردانگی و فرزانگی رعایت نمایند

همانطور که لشکریان، وظایف خود را انجام میدهند در مقابل، سالطین هم باید چهار وظیفه را نسبت به سپاهیان ادا 

و سلطان را هم با ایشان چهار کار باید کرد، اوّل: آنکه سالح و مرکب ایشان مهیّا سازد، دوّم: مرتبۀ هر یک »نمایند. 

نیکو تربیت کند و در میان لشکر سرافراز نماید، چهارم: از لشکر دشمن غنیمت که نگاه دارد، سوّم: مردان کاری را 

 )همان:  همان(.« مند گرداندبه دست آید ایشان را بهره

                                   حقوق اجتماعی -3-2

 برخورداری از عدالت -1-3-2



 

2180 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
یازدهم، بهمن

 1
140

 

ترین معنای برابری از مهمترین ابعاد، بلکه از اصلییکی دیگراز حقوق بسیار مهم انسانها، حقّ برابری و عدالت است.  

این است که همۀ افراد صرف نظر از ملیّت، جنس، نژاد و مذهب در ازای کار انجام شده از  برابری عدالت است. معنای

این حق در اکثر ادیان و  .ی و معنوی موجود در جامعه برخوردار باشاااندحقّ برابر، به منظور اساااتفاده از نعمتهای مادّ

از دیدگاه کاشفی سبزواری، عدالت به اعالمیّۀ جهانی حقوق بشر مورد توجّه قرار گرفته است.  17و  1فرهنگها و موادّ 

سب شود و این امر  سان برخورد  صورت یک شرایط برابر با افراد برابر به  ست که در  ضع جامعه این معنا ا ب بهبود و

شتیبانی مردم از حکومتها را در بر دارد و باعث آبادانی مملکت و پایداری آن  ضایتمندی و همراهی و پ شود و ر می

زدای. عدل آن است که داد مظلومان دهند ای است نورافزای وظلمتآرای و لمعهای است ملکعدل شحنه»میشود. 

سان، آنکه مرهم راحتی بر جراحت مجر ست میان خلق، حکما گفته وحان نهند.و اح شتن ا سویت نگاهدا اند: عدل، 

 (.32-35)همان: صص « یعنی گروهی را بر گروهی مسلط نسازد

  حقّ مظلومان -2-3-2

شرعی در آموزه ساندن به آنان، به عنوان یک وظیفه و تکلیف  ستمدیدگان و مظلومان و یاری ر های دینی، دفاع از 

ست.  شده ا ستادگی و مقاومت قلمداد  ستمگران ای ستمدیده و مظلوم، وظیفه دارند در برابر  سانهای  همانگونه که ان

طلبند، بقیۀ مساالمانان نیز مکلّف کنند و در صااورت ضااعف و ناتوانی، فریاد و اسااتغاثه ساارداده و از دیگران کمک 

ت کاهش رنج و آالم و نجات و هسااتند به فریاد و اسااتغاثۀ سااتمدیدگان جواب مثبت داده و در حدّ توان، در جه

رهایی آنان از زیر شااالق و تازیانۀ ظالمان و سااتمگران، تالش نمایند تا در پیشااگاه خدا، مورد توبیخ، ساارزنش و 

سأله، توجّۀ  مؤاخذه قرار نگیرند. سی به این م سندگان ادب فار شاعران و نوی سیاری از  سبزواری مانند ب شفی  کا

ص ست و در البالی ن شته ا صی دا شانخا سیاری از افراد این خود حکایاتی را بیان میکند که ن دهندۀ اهتمام و توجۀ ب

ست. حکایت کرده سبت به حقّ مظلومان ا سته و جامعه ن شاهی بود که به زیور عدل آرا سرزمین چین پاد اند که در 

ادشاهی او ظلم و ستم نهال حالش به صفت نصفت آراسته بود و آنچنان به داد انسانهای مظلوم میرسید که در زمان پ

داری او باعث رضایت و خشنودی خداوند و مردم از او شده بود. ناگاه آفتی به از بین رفته بود و این شیوۀ حکومت

حسّ سااامعۀ او راه یافت و گرانی در گوش او پدید آمد. ارکان دولت را جمع کرد و چنان زار بگریساات که جملۀ 

ک فرمود که: شااما گمان میبرید که من به خاطر از بین رفتن حسّ شاانوایی حاضااران بر حال وی به گریه آمدند. مل

خود گریه میکنم در صورتی که این چنین نیست، چون بر این امر واقفم که با باال رفتن سن و رسیدن ایام پیری این 

ست که ناگاه مظلومی دادخواه بر در بارگاه فریاد کند  ست. گریۀ من برای آن سائل طبیعی ا ستغاثۀ چنین م صدای ا و 

ام که او به گوش من نرساد و او محروم بازگردد و من در نزد خداوند مؤاخذه شاوم.به این خاطر تدبیری اندیشایده

شد تا بدان عالمت بر حال مظلومان  سرخ نپو سی غیر دادخواه، جامۀ  سرزمین ندا کنند که ک ستور دهید که در این  د

 ( 39ان: صاطالع یابم و به داد ایشان برسم.)ر.ک: هم
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 حقوق والدین -3-3-2     

هاى حقوقی اسااات که پدر و مادر بر عهدۀ فرزندان خویش دارند. رعایت حقّ والدین، از آموزه ،حقوق والدین    

سالم اخالقى دین ست و در ا سبت به والدین، پس  احادیث و قرآن ا ست. در قرآن نیکوکاری ن شده ا بر آن تاکید 

شکرگزارى از خدا م شرک و نهى از عبادت خدا از سگزارى از پدر و مادر با  سپا شده ورزیدن به او آمده و  قارن 

کاشفی سبزواری نیز معتقد است اگر انسان بخواهد در  .است؛ البته اطاعت از والدین نباید به مخالفت الهی بیانجامد

بعد از ادای »دنیا و آخرت به سعادت برسد، باید حقوق پدر و مادر خود را ادا کند و با ایشان به نیکی برخورد کند. 

شفقت و شان باز حقِّ نعمت الهی، ادای حقوق و  ضای ای ضای خود را به ر سبحانه  تعالی ر الدین باید نمود که حق 

بسته است. چنانچه در حدیث قدسی آمده؛ هر که پدر و مادر از او خشنود باشد من از او خشنود باشم و مقرر است 

-151)همان: صص« که خشنودی پدر و مادر هم در دنیا موجب دولت است و هم در آخرت سبب نجات و سعادت

149                                                                                                        .) 

 حقّ همسایه و خویشاوند -4-3-2

و همسااایگی نیز جزئی الینفک از زندگی او به  همسااایه الجرم امر موجودی اجتماعی اساات، انسااان از آنجا که   

سالمی .آیدشمار می شود. مادّۀ هفتم در آیات قرآن و روایات ا ست که حتماإ باید مراعات  سایه دارای حقوقی ا ، هم

صاص دارد.اعالمیۀ ا شاوندان اخت سایه و خوی شر نیز به رعایت حقّ هم سبزواری نیز از بیان سالمی حقوق ب شفی  کا

ست همگان، از افراد عادی تا  سته و معتقد ا شده و رعایت آن را بر خود و دیگران فرض دان سایه غافل ن حقوق هم

رساااندن خود و دیگران نساابت به  بزرگان جامعه باید همسااایگان را مورد لطف و اکرام قرار دهند و مانع ضاارر

شوند.  سایگان  صلۀ حقوق فی»هم سالم القربی رعایت باید کرد و  رحم به جای باید آورد و آن از جمله واجبات ا

اسااات. دیگر حقّ آنها که قرب جوار ثابت دارند و در حدیث آمده که هر که به خدای و روز قیامت ایمان دارد گو 

امی داشتن آنست که بدان مقدار که مقدور باشد نفع بدو رساند و ضرر خود و ضرر همسایۀ خود را گرامی دارد، گر

بنابراین رعایت حقوق همسااایه از وظایف مهم و اساااساای هر  (.151-152)همان: صااص« دیگران از او باز دارد

 توجّهی نسبت به امور همسایه به دور از عدالت و رفتار اجتماعی است.رود و بیمسلمان به شمار می

 حقّ معلم و استاد -5-3-2

در روایات نقل شده  .در دین مبین اسالم، علم و معلم جایگاه بسیار باالیی داشته و ارزشمند به شمار آمده است   

ستاد خویش را محترم  شده که ا سفارش  سان  ست و به ان شده ا سته  ستاد، تراز مقام انبیا دان صومان، جایگاه ا از مع

سته و شاکر الطاف او  شاره .باشددان کرده و معتقد است  کاشفی سبزواری نیز مانند دیگر ادیبان فارسی به این حق ا

شش معلم پایه ستاد عالوه بر از آنجایی که بنیاد علم و دانش به همت و کو شتن به معلّم و ا شده، احترام گذا گزاری 

سعادت دنیا و آخرت م سبب  شده، همچنین  شتن علم و حکمت  شود. اینکه موجب تداوم دا و دیگر حقّ معلم و »ی

شان به جای آرد در دنیا و عقبی برخوردار گردد و گفته ستاد و معلم بداند و حرمت ای ست. هر که حقّ ا ستاد ا اند ا

 حرمت استاد سیرت اوتاد است.

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%B1%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87
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 فاارامااش مااکاان حااق اسااااتاااد عاالاام        

 

نیاااد عااااااالم        ب  کااه بر هماات اوساااات 

 

 نیاساااتاگاااار در دلاات مااهار اساتاد 

 

نیساااات جز باااد  تو  میااد   «بااه دساااات ا

 (151)اخالق محسنی،کاشفی سبزواری: ص

 حقّ مهمان  -6-3-2

یکی از رفتارهای اجتماعی، دید و بازدید از خویشاااوندان، همسااایگان و به طور کلّی افراد دیگر جامعه اساات که  

امام صااادق )ع( پاداش اطعام مؤمن را ساابب انس و الفت میان امت اسااالمی شااده، اتّحاد و برابری را ایجاد میکند. 

عاااام دهاااد تاااا سیر شود، هیچکس از مخلوقات خداوند هرکس مؤمنی را ط»اند: شمار بیان کردهها بیبرای انسان

« نمیداند چه مقدار پاداش در آخرت دارد، نه مَلِک مقرّباااای و نااااه نبی مرسلی، به جز خداوند، پروردگار عالمین

صول الکافی،کلینی: ص  ضمن اینکه مهمان را هدیه. (201)ا سته، واعظ تأثیرگذار قرن نهم،  ای از جانب خداوند دان

شتن مهمان و رعایت حقوق آه مخاطبان خود را به گرامیهموار سته که با دا سان واجب دان سفارش کرده و بر ان ن 

توجّهی به حقوق مهمان مهمان به نیکی برخورد کند و از هرگونه لطف و محبّت در حقّ وی کوتاهی نکند، زیرا بی

ست.  شأن و کرامت کریمان ا شد از نزدیک دیگر رعایت حقوق مهمانان ال»به دور از  ست. چه مهمان هدیه با زم ا

خدای و در حدیث آمده که هر که به خدای ایمان دارد و روز قیامت نیز گو: مهمان را گرامی دارد و اکرام مهمان 

سبت  شود و هر چه توانند از تکلّفات ن سبب آبروی وی  سلوک نمایند که  ست که او را عزیز دارند و با او نوعی  آن

سبزواری: ص « دبه وی به جای آورن شفی  سنی، کا سته از (. مهمان155)اخالق مح شای نوازی و پذیرایی خوب و 

 مهمانان یکی از خصایل نیکو و ارزشمند محسوب میشود و نخستین وظیفۀ میزبان در قبال مهمان، تکریم اوست.

 چااون مشااااارف شاااااوی بااه مااهااماااناای» 

 

 هااار چاااه داری فااادای ماااهاااماااان کااان   

 

 وز ره ماااااردمااااای و دلاااااداری

 

 «هااار چاااه دلاااخاااواه او باااود آن کااان    

 )همان: همان(                      

                                                                                                   حقوق اخالقی                                                                 -4-2 

 داریامانت -1-4-2

سان که دارای ارزش و اهمیّت فوق  صایل اخالقی ان ست، امانت و امانتالعادهیکی از خ ست. هر یک از ای ا داری ا

ستی، خانوادگی، همکاری و ... جوانب  شند، باید در انواع روابط اعم از دو افراد جامعه، در هر جایگاه و مقامی که با

سبت به یکدیگر رعایت کنند و در واقع را صاحب امانت را ن شند. علمای دین و عرفای  ِسرّپوش یکدیگر با زدار و 

امانت، رکنی اعظم اساات از خصااال حمیده و دیانت، اصاالی محکم از اخالق پسااندیده. »اندکه: یقین نیز چنین گفته

شنیدنی که اطراف آن تأمّل  بنیاد ایمان به امانت تمام گردد. هر کرداری و گفتاری که در آن نگری و در هر دیدنی و 

 (81)همان: ص« کنی حدّی به امانت دارد و حدّی به خیانت. چون کسی که حدّ امانت نگاه ندارد خیانت کرده باشد
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اعضاااای بدن ما امانتهایی از جانب خداوند متعال هساااتند که ما باید از آنها با کمال دقّت مراقبت کنیم. در واقع 

امانتی است که خدا در اختیار ما بندگان گذاشته است. مرتکب شدن هر گناه توسط اعضای بدن به منزلۀ خیانت در 

ست.  شده ا ضای بدن را همواره به مخاطبین خود متذکّر  سبزواری نیز عدم خیانت به اع شفی  هر چه خدای به »کا

بنده داده، امانت اسات که در آن خیانت روا نیسات. مثالإ دیده، امانتی اسات که بدان در آثار قدرت نگرند و گوش، 

ست امانتی که بدان نفع به خلق  امانتی ستماع کنند و زبان، امانتی که بدان فکر خدا گویند و د سخن حق ا که بدان 

ست نهد و به زبان،  شای ستماع اقوال نا شاید و گوش بر ا سی دیده به نظر حرام گ سانند و علی هذا. چون ک خدا ر

 (.81)همان: ص « مانت الهی خیانت کرده باشدبهتان و دروغ گوید و دست به آزار مسلمانان بگشاید، هر آینه در ا

 بندی به عهد و پیمانپای -2-4-2

های بااهمیّت اخالقی و یکی از امور فطری میباشد که برای هر انسانی قابل وفای به عهد و پیمان از اصول و پایه   

رعایت این امر موجب ایجاد فهم است که هم در قرآن و هم در روایات و سخنان پیشوایان دین، بر آن تأکید شده و 

شود. در حقیقت، هیف جامعه سانی می صد را، جز به و دوام روابط ان سوی مقا شرفت به  ای راه زندگی اجتماعی و پی

سیلۀ پای صال بزرگان »بندی به معاهدات هموار نمیبیند. و سن عهد، از خ ست و ح صاحب جمال ا وفا، کار مردان 

 از خال وفا یابد مرغ دل هیف کس گردن از رشتۀ دام محبت او برنتابد.  ستوده حال، رخسارۀ هر عهدی که آرایش

 »ترنظر                                         خادمتی از عهد پسندیدهنیسات بار مردم صاحب

 (86)همان: ص                                                     

صادق سماعیل )ع( که به  ضرت ا ستی حرکت میکرد. الوعد مح عروف و یکی از پیامبران الهی بود که در راهی با دو

آن دوساات به در خانۀ خود رسااید و گفت: ای پیامبر خدای همین جا بمان تا من به درون خانه رفته و کار مهمی را 

بر خدا در آن آیم. حضاارت اسااماعیل )ع( دو روز در آنجا ماند. وقتی آن مرد آمد با دیدن پیامانجام داده و زود می

سماعیل )ع( فرمود: من به تو وعده داده موضع تعجّب کرده و گفت: ای میوۀ درخت نبوت، اچرا اینجا نشسته ای؟ ا

دهندۀ شاااکنی را بر خود روا دارم؟ )ر.ک: همان( این حکایات نشاااانبودم تا بیایی و با هم برویم، چگونه پیمان

وده و آنان همواره وفای به عهد را بر خود و شاگردان، واجب و الزم بندی بزرگان دینی نسبت به عهد و پیمان بپای

 اند.میدانسته

 امر به معروف و نهی از منکر )غیرت( -3-4-2

ترین ساااز و کار و ضاامانت اجرای مردمی دسااتیابی به حقوق نهاد امر به معروف و نهی از منکر، بهترین و مطمئن

شاره نشده ولی به بشری و شهروندی است. هر چند در متن اعالم شر، به راه کار یاد شده، به صراحت ا یۀ حقوق ب

نظر میرسد برخی موادّ آن با اندکی صراحت و برخی دیگر به طور ضمنی، ساز و کار نظارت همگانی را مورد اشاره 

)ع( در  البالغه، ضمن وصیّت به امام حسن و امام حسیننهج 47السالم( در نامۀ حضرت علی )علیه قرار داده است.

 وجاااوب فاااریضاااااۀ امااار باااه ماااعاااروف و ناااهااای از ماااناااکااار مااایااافااارماااایاااد:
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رارَکُم ثُمت تَدعُونَ فَال یَسااتَجَابَ لَکُم؛ ا» مر به معروف و ال تَترُکُوا االمرَ بِالمَعروفِ وَ النَهیِ عَن المُنکَرِ فَیُوَلّی عَلَیکُم شااَ

«  آنگاه هر چه خدا را بخوانید جواب ندهدنهی از منکر را ترک نکنید که بدهای شاااما بر شاااما مسااالّط میگردند، 

ضی: نامۀ )نهج سید ر سته و در دوره  (.47البالغه،  سئول دان سی خود را در برابر جامعه م سندگان فار شاعران و نوی

های مختلف تا به امروز، نسبت به امر به معروف و سپس نهی از زشتی و تباهی توجه شایانی داشته اند و با شواهد 

 دالیل محکم سعی در هدایت جامعه داشته اند.بسیار و 

غیرت، نگاهداشت چیزیست که انسان را صیانت آن واجب باشد و در تدبیر مهمّات و تأکید سیاسات، سالطین را »

ست هم در امور ملّت و هم در مهام مملکت صفت چاره نی سبزواری: ص « از این  شفی  سنی،کا . (115)اخالق مح

سبزواری رعایت دو ن شفی  شده و کا وع غیرت، یکی در امور دین و دیگری در امور دنیا را به مخاطبین خود متذکّر 

سته و غیرت در امور دنیا را  صی دان سنات و معا غیرت در دین را همان، امر به معروف و نهی از منکر در زمینۀ مح

ان و  عموم مردم میباشااد و همان داشااتن غیرت نساابت به افراد جامعه بیان کرده اساات که شااامل نزدیکان و خاصااّ

زیرا که غیرت دو »رعایت این دو نوع غیرت در نهایت، باعث ادا کردن حقوق خداوند و بندگان خداوند میشاااود. 

نوع است: غیرت دین و غیرت دنیا و رعایت هر دو ضروریست. اما غیرت دین آنست که در تمشیت امر به معروف 

ایای مملکت خود را به طاعت فرماید و از معاصی و مناهی منع و نهی از منکر سعی نماید و مالزمان حضرت و رع

سبت با عموم خلق سوّم؛ ن ّصۀ خود.  شباه و اقران. دوّم؛ با خا سبت با ا ست: اوّل؛ ن سه نوع ا «  کند. اما غیرت دنیا 

صص شود؛ به نحوی115-118)همان:  ست که دقیقاإ باید رعایت  که  (. امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتبی ا

سبزواری نیز در  شفی  سد. کا شد، نوبت به مرتبۀ دیگر نمیر شرعی عمل  اگر با رعایت یک مرتبه از آن، به وظیفۀ 

ادامه به مراتب امر به معروف و نهی از منکر )مرحلۀ قلبی یا رفتاری، مرحلۀ زبانی و مرحلۀ عملی( اشااااره کرده و 

 میگوید: 

ان ور   ناهی مانکر بااه دسات بااایااد کارد» ا ا ا ادت ای ا ا ااش ا اب ا ا ار ن اسّ ا ای ا ا م

 کاااار

 «در دل خاااویاااش مااایکااانااش انااکار  بااه زبااان ماناع کاان و گاار ناتاوان

 (115)همان: ص  

 صدق و راستی  -4-4-2

ست که در تعالیم و آموزه ضایل اخالقی ا ستگویی از بزرگترین ف در ای دارد و های دینی جایگاه ویژهصداقت و را

یا  َیُّهَا التذینَ آمَنُوا اتتقُوا اللتهَ وَ »قرآن و روایات فراوان به آن ساافارش شااده اساات. قرآن کریم در این باره میفرماید: 

ادِقینَ؛ اى کسانى که ایمان آورده (. یکی دیگر 119)توبه/ «گویان باشیداید، از خدا پروا کنید و با راستکُونُوا مَعَ الصت

ست صداقت و را شاره کرده،  سبزواری بدان ا شفی  سبت به یکدیگر از نکات اخالقی و حقوقی که کا گویی افراد ن

است. او همواره مخاطبان خود را به صدق فرا میخواند و نتایج رعایت و عدم رعایت آن را گوشزد میکند. شاید به 

ستی در  صدق و را شود اما عدم رعایت این ظاهر و در نگاه اوّل،  صورت یک حقّ مجزا دیده نمی سناد حقوقی به  ا

 خصلت، سبب نقض بعضی از حقوق اساسی افراد خواهد شد.
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انااااااد روز راساااتااااااان رسااااااتااااااه»

 شااامااار

 جااهاااد کااان تاااا از آن شاااماار شااوی 

 «رساااتااگاااار شاااویتااا در آن رسااتااه   کااری کانانادریاان رساتااه راساات

 (90)اخالق محسنی،کاشفی سبزواری: ص 

 

اگر انسان تمام حرکات و سکنات و همۀ احوال او از روی صدق و راستی صورت گیرد، البته سرمایۀ خوشبختی و 

 زمینۀ سعادت و مسیر کمال را به دست آورده است.

 لااااوث دروغ آلااااوده ساتااازیکااااه از   زباان پاااک را حاایافااسات بااساایاار»

 «ساار از گااردون گااااردان باااار افارازی  اگاار پااا بااار نااااداری از ره صااادق

)هاااماااان:                                           

 همان(

صداقت در تمام جنبه ستگویی و  صیل، روابعالوه بر اینکه را شغل، تح ط عاطفی، زندگی های زندگی افراد مانند: 

شود؛  سبب  سیاری را  ضالت ب شترک و ...تأثیر میگذارد و نبود آن میتواند مع سان را به م رعایت آن در زندگی، ان

 سعادت و رستگاری میرساند. 

اار   راسااتی آناجاا کااه عاالام باارزنااد» اااه هااام ب ااااری حاااق دساات ب ی

 زنااد

 باار سااخان راساتت زیاااان کااس نااکارد  راساتی خاویاش نااهان کااس نااکرد

 راسااتای از تااااو ظاااافاار از کاااردگاااار  راساتای آور کااه شااوی رسااتااگاار

اد   چون باه ساخان راساتی آری به جای ا ااش ا ا او ب ا ا اار ت ا ات ا اف ا ا ار گ ااص ا ن

 «خاادای

 (           92)همان: ص                                                                                                                       

شود که خداوند متعال در تمام زمینه ستگویی باعث می صداقت و را سان بنابراین  سان ان صر و یاری ر های زندگی نا

 د در جامعۀ انسانی برای هر فردی کفایت میکند.باشد که این خو
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 گیرینتیجه

شکیل مجمع بین سبزواری در قرن نهم، حدود چهار قرن پیش از ت شفی  شار اعالمیهکا شر و انت های المللی حقوق ب

ق ویژه در کتاب اخالق محساانی که نوعی الگوبرداری از اخالالی آثار معروف خود، بهجهانی حقوق بشاار، در البه

ناصااری و اخالق جاللی اساات و به بیان آرا و نظریات ساایاساای خویش در قالب موعظه و نصاایحت پرداخته و با 

های حقوقی انساااان را بیان کرده و همگان را به گیری از مکتب و فرهنگ اساااالم و فرهنگ غنی ایرانی، مؤلّفهبهره

هر چند این کتاب برای زمامداران و سااالطین نتیجه این پژوهش نشااان میدهد که . رعایت این حقوق فرا میخواند

نوشته شده و باید توسط اهل دولت و حکومت مورد مطالعه قرار گیرد ولی برای عموم مردم نیز موعظه و نصیحت  

شری در  سناد حقوق ب سایر ا شر و  ست و غالب بندهای اعالمیۀ جهانی حقوق ب و دارای فواید و حکایات اخالقی ا

پژوهش به میزان قابل توجهی، به روابط و حقوق انسانها نسبت به یکدیگرتوجه شده است.  آن مشهود است. در این

شاره سنی به آن ا سبزواری در کتاب اخالق مح شترین حقّی که  ست و به والیان اوّلین و بی کرده، حقّ مردم بر حاکم ا

اساات که اجرای عدل توسااط  و حاکمان در رعایت حقوق مردم و تأمین نیازهای آنان ساافارش اکید کرده و معتقد

حاکمان، باعث سااعادت جامعه میشااود. در ادامه به حقّ برخورداری از عدالت، حقوق نیازمندان، حقّ همسااایه و 

حاکم بر مردم،  لدین، حقّ  نده، حقوق وا ند بر ب خداو مان، حقّ  هد و پی به ع ندی  پایب مان،  ند، حقّ مه خویشااااو

شاره داری، امر به معروف و نهی از منکر، امانت ستاد ا شکریان و حقّ معلّم و ا سپاهیان و ل ستی، حقوق  صدق و را

ها و مطایبات شااایرین با ظرافت و کرده اسااات. او برای تفهیم بهتر این مطالب، آنها را در قالب حکایات، حکمت

 ای را تحت تأثیر قرار میدهد. استادی خاص بیان مینماید به نحوی که هر خواننده



 

2187 
نی

حس
ق م

خال
ب ا

کتا
در 

ن 
سا

ق ان
قو

 ح
سی

رر
ب

 

 

 منابع و مأخذ

 (، قم: انتشارات نگین.1390ای، )ریم، ترجمۀ مهدی الهی قمشهقرآن ک -1

 ، ترجمۀ محمد دشتی، چاپ چهاردهم، مشهد: آستان قدد رضوی. 1393نهج البالغه، سید رضی،  -2

 ، رسالۀ حقوق، ترجمۀ محمدحسین افشاری ،تهران: مشهور.1388امام سجاد)ع(،  -3

 ن، تهران: انتشار.، حقوق بشر از منظر اندیشمندا1380بسته نگار، محمد،  -4

 ، حافظ پژوهی، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز حافظ شناسی. 1381سازکارنژاد، جلیل،  -5

 ، حقوق بشر، تهران: انتشارات میزان. 1380شریفی طرازکوهی، حسین،  -6

 ، اخالق ناصری، تهران: انتشارات علمیۀ حامدی. 1358کاشفی سبزواری، مالحسین،  -7

 اصول کافی، تحقیق علی اکبر غفاری، چاپ سوم، تهران: دارالکتب االسالمیه. ، 1388کلینی، محمدیعقوب،  -8

 

 

 


