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 خوف و ترس

 مقدمه:
اين كه يك » توقُّع مكروه«به عمل آمده است گاهي گفته شده است  »ترس«از نگاه لغوي، تعابير و تعاريفي از 

» تعلّم لتوقُّع أمر مكروه«كسي در انتظار يك امر ناخوشايندي باشد، اين را ترس گفتند، گاهي گفته شده است 

 تعابيري است كه در لغت در باب ترس آمده است. ها نيا

ست آنچه كه در لغت آمده است نكات خيلي مهمي نيست كه ترس در چند علم و دانش مورد بحث قرار گرفته ا

آدم بتواند بحث لغوي خيلي مبسوطي راجع به آن بكند و بيشتر بايد بگوييم كه ترس يك پديده روان شناختي 

مورد توجه قرار گرفته است و تعريف و جايگاه  تر قيدقبا يك نگاه  ها دانشمعلوم براي افراد است در علوم و 

 برشمرده شده است. ها دانشآن در اين آن و آثار 

 ترس پرداخته است علم اخالق است از يك زاويه و نگاه. ي مقولهز علومي كه به جد به بحث يكي ا

 علم ديگري كه به اين مقوله پرداخته است فلسفه است البته بيشتر با يك نگاه كلي و كالن در دو جا : 
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به اجمال يك نيم  در نهايه يا اسفار اينها ردر همان مراحل عش دكن يمـ يكي در مقوالت عشر كه فلسفه بحث 

 . ترس دارند ي مقولهنگاهي به 

 در بحث علم النفس كساني به بحث خوف و رجاء و صفاتي از اين قبيل و از جمله خوفهم ـ گاهي 

 .اند پرداخته

عرفان است كه مقام  ،خته استعلم سومي هم كه به مسأله ترس در علوم سنّتي و پيشين و سابقه دار ما پردا

آنجا هم  گردد يبرمه خوف برمي گردد و به عرفان الخائفين دارد و مقام خوف و مقامات ديگري كه به نحوي ب

با يك زاويه و نگاه ديگري عالوه بر آنچه كه در لغت به عنوان يك بحث لغت شناسي در باب خوف است ما 

، در كتاب فروغ اللغة راجع به البته در لغت ،به خوف آمده است جعدر اين علوم شاهد اين هستيم كه مباحثي را

 ها آنخوف راجع به واژه هاي مترادف و متناظر و مشابه هم مباحثي در فروغ اللغة داريم كه البته جديداً به 

 يها واژهلحاظ رابطه ترس با يك سلسله لغت شناسي به  يها دقتبنابراين در فروغ اللغة و  ،مراجعه كرديم

ديگر كه مرادف است يا مفاهيمي كه متناظر و مشابه است آن هم چيزهايي در فروغ اللغة است گرچه در حال 

 حاضر مراجعه جديدي نداريم.

ولي در تفارقات لغوي كم و بيش ما شاهد مباحثي در فروغ اللغة  مينيب ينمدر تعريف خيلي امر وسيع و عميقي 

 .ديآ يمهستيم طبق آنچه كه به ذهنم 

 :ر اين چهار بخش يعنيد

 ـ لغت

 ـ فلسفه

 ـ عرفان

 ـ اخالق

نسبتا اين بحث مطرح است و راجع به آن سخن گفته شده است و مطالبي در تعريف يا آثار يا خواص و 

 .ميكن يمجايگاه خوف بيان شده است كه ذكر 

در باب نماز، يا  د فقه گاهيمثال در خو شود يمبه طور جانبي و فرعي هم گاهي در علوم ديگر هم مطرح 

ترس يك  ي مقولهعامالت مواردي هم داريم كه ، حج در ابواب عبادات و احيانا در غير عبادات و در مروزه

بادات ، ابوابي از عن موضوع، متعلق، قيد، شرطبه عنوا كند يمتي در عبادات يا معامالت پيدا موضوعيتي يا قيدي

كه بر كسي  يشود درجنايتمطرح ب تواند يمدر ديات قاعدتا يا حتي مثال  شود يميا معامالت ترس هم مطرح 
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در چهار علم قبلي راجع به مفهوم ترس از  .كند ينمصورت مستقيم راجع به ترس بحث اين هم به  شود يموارد 

كه به صورت جانبي  شود يمقه و احيانا حقوق مباحثي مطرح زواياي مختلف بحث شده است اما در مثل ف

 .به عنوان موضوع، متعلق، تأثيرگذار در حكم، ما شاهد ورود اين مقوله هستيماين مسأله است و 

و به خصوص آن  شود يمترس كم و بيش مطرح  ي مقولهباز  ... وعه شناسي و سياست در علومي مثل جام

جاهايي كه ترس به صورت يك امر جمعي دربيايد جاي اين دارد كه بحث بشود و كم و بيش هم بحث شده 

 است.

و به طور غير مستقيم در چند علم ديگر بحث  شود يمابراين به طور مستقيم در چهار علم مذكور بحث بن

 .شود يم

 تآن چهار مورد از قديم بوده اس ،ديدج ي دورهدر  پردازد يمكه به طور مستقيم به اين امر  اما پنجمين دانشي

 . پردازد يمروان شناسي و تعليم و تربيت در مواضع مختلف به اين مقوله 

ان شناختي خيلي شايع و ساري و اين يك دورنمايي از مبحث خوف و ترس به عنوان يكي از پديده هاي رو

ت پس به طريق مستقيم اس ها دانشبا هويت بشر و روح و جان آدمي است و جايگاه آن در اين علوم و  زاد هم

، روان عرفان ،اخالق ،فلسفه ،لغوي يها ليتحلت و فروق اللغة و لغ: هاست نيابگوييم  ميتوان يمما عمدتا 

حقوق و كم و بيش در اين علوم هم  ،، فقهنحوي هم در جامعه شناسي و سياست ، و بهتعليم و تربيت ،شناسي

 .شود يمو يا در مديريت و اقتصاد هم به نحوي مطرح  شود يممطرح 

اين پديده يك  دهد يميرد نشان ون مورد توجه قرار بگمتعدد و گوناگ يها دانشيك پديده در  قدر هرچه

و خوف هم از اين مقوالت است،  دهد يماصيل و عميق و دامنه دار است و عظمت و اهميتش را نشان  ي دهيپد

اثر گذار باشد از زواياي  تواند يمد آثاري در جامعه دارد ابعادي اين پديده نفساني كه آثاري در روان انسان دار

 مختلف مورد بحث قرار گرفته است. يها دانشمختلف و در 

جايگاه اين  ميخواه يم، ح كوتاه و در بعضي با توضيح مفصلما در هر يك از اينها به طور اجمال و با توضي 

 كنيم. تر روشنبحث را 

است كه در  ييها مقولهلي و ديني هم اين مقوله از و علوم هم بيرون برويم، به لحاظ منابع نق ها دانشاگر از اين 

، در احاديث همين طور، ژه خوف يا مرادفات و متناظرات آنقرآن كامال مورد توجه است چه با نام بردن از وا

در اول فصل بحث رجاء و در فصل بعد خوف است در  ،بحار همان خوف و رجاء 70در احاديث هم مثال ج 

 اند پرداختهني ما كه به اين مسأله ديالرجاء احاديث زيادي در اين مورد آمده است و البته منابع  خوف والباب 
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منحصر به اين نيست كه واژه خوف يا مشابهات آن آمده است بسياري از اخبار و احاديث با اين مقوله مرتبط 

كه بخش  دهد يمدفات آن آمده است و اين نشان است بدون اين كه نامي از اين كلمه و واژه خوف يا مرا

، با صراحت يا با كنايه و با شكلهاي به صورت مستقيم يا غير مستقيمده معظمي از مباحث ديني با اين پدي

و اگر كسي در اين  دهد يمست و اهميت و سعه بحث را نشان گوناگون مرتبط است و به اين مقوله پرداخته ا

براين كه انسان در درون  كه اهميت بحث باالست عالوه فهمد يمه فهرست را در ذهنش رديف بكند انداز

بشر است و از امور چسبيده به ذات و هويت بشر است و قابل  يزادها همكه خوف و ترس از  ابدي يمخودش 

تفكيك از يك انسان داراي شعور نيست ولذا از لوازم ذاتي بشر هست البته از خاصه نيست، از عرض عام 

 است چون در حيوانات هم هست.

و زواياي  ها دگاهيدبا  پردازد يمو ترس  لمي مستقيم به مبحث خوفهفت رشته ع ،حداقل در واقع شش

برقرار  يا رابطهو با آن  شود يمانبي و فرعي به بحث خوف مرتبط مختلف و هفت هشت دانش هم به طور ج

منابع ديني هم كتاب و سنت در يك دايره وسيعي مرتبط با بحث خوف هست اگر ما مقابل آن كه  در و كند يم

 .شود يم تر عيوسبحث  ي دامنهرا هم ببينيم باز  ها نياال رجاء و اميد و ثبات و طمأنينه و سكينه و امث

 ترس از نگاه لغوي:
كه در مفردات و برخي لغات ديگر  »همكرووقع ت«در اين زمينه دو تعريف براي ترس و خوف ذكر شد كه يكي 

ارد كه شايد اين معناي كه در برخي از لغات ديگر د» وعي تعلمي است كه از توقع مكروه استن«آمده است يا 

 .دباش تر روشنفلسفي  يها بحثباشد و در  تر مناسبدوم 

به عنوان مثال  اند مرتبطكه به نحوي با اين واژه  رديگ يمقرار  يا منظومهين واژه در يك از نظر لغوي ا

با آيات مرتبط بشويم  ميخواه يمتا آنجايي كه با تورِ مفهومي  وقتي بخواهيم وارد آيات هم بشويم هاست نيا

مفاهيمي است كه  ها نيا...  ،اين مفاهيم است خوف، رعب، جبن، رهبه، وحشت، وجل، حزن، هم، غم، اضطراب

به صورت  يا مستقيم با ترس مترادف و يا خيلي نزديك است يا از آثار و امور پيوسته به ترس است كه بعدا

در اين فهرست هفت هشت  شود يماست كه  ها واژهاز  يا مجموعهولي به هر حال  ميكن يممنظم و منظومه مانند 

مقابل هم رجاء و اطمينان و ثبات و سكينه و سكون و  ي نقطهزهاي ديگري هم اضافه كرد در مفهوم بتوان چي

 .ميشو يم تر قيدق ها نياهاي  تفاواست و يك مقدار در روابط و  اين به لحاظ لغوي رديگ يمطمأنيه و ... قرار 
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 ترس از لحاظ فلسفي:
در مبحث مقوالت مطرح  ناز لحاظ فلسفي در همين حد كه جايگاه اين پديده روان شناختي و مفهوم ناظر به آ

ديد آنجايي كه كيفيات  توان يماسفار  5 و 4بشود در اين حد در مباحث جوهر و عرض آمده است كه در ج 

 .تنفسانيه آمده اس

فلسفه وارد  در اينجا آنچه كه فلسفه گفته است همين اندازه است كه چون بيش از اين كاري نداشته است وقتي

از اعراض مهم كه جنس است كيف است، كيف را به چهار قسم تقسيم يكي  شمارد يماعراض نه گانه را 

 .تكه يك قسم از آن كيف نفساني اس كنند يم

وم عرضي است ، جنس األجناس است چون مفهوم عرض كه كيفي نيست مفهشود يمبنابراين كيف، جنس بعيد 

ي نيست چون اگر عرض مفهوم ، مفهوم جنسبه خاطر اين است كه مفهوم عرض نديگو يممقوالت عشر هم كه 

دش عرضي بود آن نه تا مفهوم عرضي، جنسي بود دو مقوله داشتيم جوهر و عرض چون جنسي نداشتيم و خو

آنچه كه گفته شده است را در چرايي و صحت و سقمش كاري نداريم و اآلن فعال گزارشي از  شود يمجنس 

 . ميكن يمبيان 

، يك نوعي از آن كيف هم، كيف نفساني است كه است كيف است يه كه از مقوالت عشريكي از اجناس عال

 رديگ يمنواعي كه در ذيل اين كيف قرار ا نيتر مهمو در كيفيات نفسانيه يكي از  شود يمخودش جنس بعدي 

و خوف در واقع نوعي ألم است منتهي  شود يم. ألم مفهوم سوم ميكن يماست كه اينجا ألم را بحث ألم  ولذت 

ين نكته اين جنس ان ألم است و فصلش هم بدين شكل است كه در بعضي كتب فلسفي و اخالقي با تأثر از ا

 تألم قلب است تگاهي احتراق هم آمده است كه مقصود تألم اس ،گونه بيان كردند خوف، تألّم القلب واحتراقه

ه خوف . اين نگاهي است كه فلسفه بفصل است» توقع مكروه سبب به«به سبب توقع مكروه في المستقبل، 

كيف  ديگو يملي از مقوله خوف است و فيلسوف ، كه نگاه دقيقي جنسي و فصانداخته است و با اين نگاه

، اين ألم، يك ألم خاصي است چون ألم ممكن است به خاطر عذابي توقع مكروه سبب بهي مولم للنفس نفسان

مكروه است اين به سبب توقع اين گونه نيست بلكه المي است كه به خاطر توقع  شود يمارد متحمل كه اآلن د

 القاعده يعلولي تعريف به اين شكل است كه  شود يمقيقت يك مفهوم صنف ساز عرضي ، فصل يا در حمكروه

، بلكه االطالق نيستعلي  آور ألمچون خوف، مولم علي االطالق نيست،  آن را فصل يا به منزله فصل بگيريم



6 

به سبب تصور و انتظار » سبب توقع مكروه«با  ميكن يمره به فصل و خاصيتش اشا تيك نوع ألم خاصي اس

 و مقالبلِ آن ألمي است كه ناشي از ألم و مكروه بالفعل است. دهد يميك بدي و دشواري كه در آينده رخ 

ع مكروه است كه آن ، ناشي از توقناشي از وقوع مكروه است ولي خوف بنابراين يك بار اين ألم يك بار ألم

نسبت به مكروه، اين موجب شده است كه خوف اطالق بشود واال نه آن مكروهي كه محقق  كشد يمانتظاري كه 

 ها آنثل رجاء كه در م شود يمگر اين است كه مقابل ألم، لذت شده است و حرف دقيقي هم هست. نكته دي

كه آن به سبب توقع امر مطلوب ، رجاء در واقع لذت نفساني است كه آن هم كيف نفساني است است نوعي لذت

 .است

كه  كند يمسفه درمباحث عامه تا آنجا بحث فلسفه هم در اين مبحث تا اين اندازه بحث كرده است و اصوال فل

 .كنند يمدشان بحث بكند بقيه را علوم خوموضوعات علوم را وجودش و يك تعريف كالنش را اثبات 

جاي ديگري كه در فلسفه به مقوله خوف و رجاء پرداخته شده است علم النفس است و در اينجا هم به صورت 

پراكنده مبحث رجاء و ترس مورد توجه قرار گرفته است ولي به صورت مفصل پرداخته نشده است در حالي 

 جاء وجود دارد.كه با نگاه فلسفي جاي بحث و بسط فلسفي در مقوله خوف و ر

 خالق :ترس در علم ا
در جامع السعادات، احياء العلوم، محجة  .وف و رجاء بيشتر پرداخته شده استدر علم اخالق به مقوله خ

، خوف و رجاء است قديمي علماء يك بابي از اين كتب البيضاء، كتب ديگر فارسي، كتب مرحوم عالمه، و كتب

 :و نكاتي در باب خوف گفته شده استو رذيلت به حساب آمده است  منتهي در اخالق طبعا به عنوان فضيلت

ـ يك نكته كه در اخالق در باب خوف گفته شده است اين است كه معموال تعريفي كه در جامع السعادات و 1

ومرحوم فيض هم . متن تعريفي كه در احياء آمده است محجة آمده است يك قيد اضافي دارداحياء العلوم و يا 

تا اينجا از فلسفه گرفته  لتوقع مكروه في االستقبا سبب بهالخوف، تألّم القلب و احتراقه : «نديفرما يم آوردند

. توقع مكروهي كه در آينده است و مشكوك الوقوع است و محتمل است بشود و يا »مشكوك الوقوع تاس

لذت قلبي است كه به سبب توقع مطلوبي يا محبوبي است كه مشكوك الوقوع «در رجاء هم آمده است  ،نشود

د كه اين اگر بداند يا اطمينان يا ظني داشته باش »فلو علم أو ظن حصوله«در هر دو جا گفته شده است ». است

و خوف و رجاء در  شود ينمدر اصطالحات علم اخالق، خوف يا رجاء گفته  شود يممكروه يا مطلوب محقق 

فلو علم أو «حي ديگر آن عام بود و دارد كه وارد احتمالي و مشكوك است در حالي كه در تعاريف اصطالم
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و جاي  كنند ينمژه خاصي هم برايش ذكر وا »ظن حصوله سمي توقعه انتظار مكروهظنّ حصوله يا علم او 

د انتظار مكروه يا اتفاق بيافتآني كه قطعا بناست  نامند يمانتظار مكروه يا مطلوب  نديفرما يم، تركيبي دارد

 .شود يممحبوب گفته 

جايي است كه امر احتمالي باشد روي فضيلت و رذيلت صحبت بكند و  خواهد يماحتماال به دليل اين كه 

بيشتر تأثير گذاشت و كنترلش كرد احتماال بدين دليل فرمودند هرچند دليلِ خيلي تامي نيست براي  تواند يم

اين كه در برابر يك مكروهي هم كه قطعا بناست اتفاق بيافتد فضيلت و رذيلت وجود دارد و محبوب هم 

در كه همين جور  البته فحص خيلي تامي ندارم در حدي ااينگونه است و خيلي اين قيد يك وجه مشخصي ر

تأثير گذاري  جايي كه امر محتمل است بيشتر جاي ضبط نفس است و ها نيا ديآ يمبه ذهنم  ،ذهنم از قبل است

هر حال در  به. فضيلت و رذيلت را بشمارند بحث كردند ولي وجهشان تام نيست خواهند يماز اين جهت، چون 

، توقع مكروه ديگو يمفي نبود يعني از نظر لغت هم لسدارد كه در كتب لغت و ف يا اضافهكتب لغت يك قيد 

ثال يك چنيني در ، ممكروه مظنون او محتمل او مقطوع در مفردات تعميم داده است توقع كنم يمحتي فكر 

  مفردات آمده است.

ست عام ا اين است كه ظن آنجا به معني اش قاعدهكه آنجا  ونة أو معلومة ...األمارة مظندر مفردات آمده است 

نيست و با دقت در مطلب به نظر در فلسفه هم همين طور است كه اين قيد  شود يمو احتمال را هم شامل 

، هد افتاد حاال قطعي باشد يا وهميخوف تأثر و تألمي است كه در مورد حادثه ايست كه بعدا اتفاق خوا ديآ يم

و بعد خواهيم ديد كه در روان شناسي هم اين جور تفاوتي براي خوف ذكر نكردند  ... ايا احتمالي يا ظني و ي

 .ت، اگر قطع باشد نه تنها خوف نيست بلكه خوف شديدتر اسكند يمالبته درجات ايجاد 

كه عذاب محتمل باشد يا خشم الهي، و اال اگر يقين دارد چه  طلبه: فضيلت و رذيلت شدن خوف در جايي است

 .مصداقي ندارد ! يعنيحث اخالقي نداردبگوييم، و ب

 ست و بايد در آن تأمل كرد.ا يا دهيسنجاستاد: حرف 

 تفاوت جبن و خوف در علم اخالق:
آمده  ، در كتب اخالقيشكل عموم و خصوص من وجه گذاشتند تفاوتي كه بين جبن و خوف در علم اخالق به

سكون النفس عن الحركة الي االنتقال او «كردند ، و جبن را اين گونه تعريف است كه خوف غير از جنب است

قام و ضربه زدن يا دفع مكروه است، جايش هست ولي كسي اقدام وقتي كه جاي انت ،»الاو ه كون غيره مع
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، آرامش و عدم اقدام در جايي كه ديآ يمجبن روي عدم اقدام عملي  ي هيتكنكند، يعني عمال اقدام نكند، كه 

عموم و خصوص من  ها نيا، و گفتند چون بين مر قلبي است، خوف ااقدام است اين را جبن گفتند ي ستهيشا

وجه است آن جايي كه ممكن است كسي تألمي نداشته باشد كه خوف وجود داشته باشد و در مقابل مكروهي 

و گاهي  دكن ينمتألم نيست و خوف نيست ولي جبن هست، و هيچ حركتي  شود ينمكه متصور است ناراحت 

ر اخالق از اين جبن اطالق و د كند ينمبه خاطر هر دليلي اقدامي  كند ينمجبن هست يعني عمال اقدامي 

و السكون قد يحصل من  ،فس عما يستحسن والخوف تألم النفسالجبن سكون الن. در علم اخالق گفتند شود يم

ي قابل تفكيك با هم هستند ول ها نياالبته غالبا  كند ينمتألم باشد به هر دليلي اقدام بدون اين كه م ،غير تألمه

 . هستند

در او اراده  ديگو يمجبن امر نفساني است يعني  تس، جبن امبادي عمل براي انتقام و مقابله پس عدمِ انقداح

ولي در  نديب ينمخوف كه تألم و آزار رحي است، آزار روحي هم  تس، اين تصميم براي عمل نيشود ينمپيدا 

آن خوف تألم قلب وجود دارد ولي علي رغم  شود يمينكه گاهي به عكس كماا شود ينممبادي اقدام هم منقدح 

علي رغم  »اذا خفت نفسك عن امر قع نفسك فيه« .كند يمتوقع مكروه علي رغم آن اقدام  قلب به سبب تألم

 اين كه تألم نفساني دارد و اين مطلبي است كه وجود دارد.

 هميشه مالزم نيستند و بينشان من وجه است: ها نيالب اين است كه ما دو پديده نفساني داريم كه اصل مط

قعا و وا شود يمخاطر تصور ناخوشي آينده پيدا  ، تعبي است كه بهپديده تألم و آزار و ناراحتي استـ يك 

 اين ناراحتي يك مقوله است شود يمافسرده و پژمرده و ناراحت 

او وجود ندارد براي ـ يك مقوله اين است كه اراده الزم براي اين كه انتقام بگيرد مقابله بكند و اقدامي بكند در 

پديده تألم است و  كه اراده پيدا بشود حاال گاهي هست كه يك شود يمدفع يك مكروه؛ چون خوف موجب 

، شود ينماست كه منجر به عمل  يا ارادها ي شود يماست كه منجر به عمل  يا ارادهاست كه  يا دهيپدگاهي يك 

ه است منتهي گاهي منطبق با هم ، اين دو واقعا دو پديديكي عدم اراده است ميكي أل سعدم اراده است پ

هم  يا ارادهو  شود يمو آزار دروني براي او پيدا  شود يمو ناراحت  شود يمبه اين كه ألم براي او پيدا  شوند يم

و  هكه اقدام بكند براي دفع مكرو دارد يوامس است آن تألم و آزار او را ولي گاهي به عك ندارد كه اقدام بكند

 عدم وقوع در مكروه. اصل اين تعبير درست است.

به نظر  يم اقدام عملي است ولجبن يك نوع عد ،ظاهر تعبيرشان گاهي است كه خوف گويا پديده نفساني است

اين دقت را نداشته باشند دقيقش اين است كه خوف و جبن هر دو  ها آندقيقش اين است بعيد است كه  رسد يم
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، عدم انقداح اراده است، اين و آزار و ناخوشي دروني است، جبن پديده روان شناختي است منتهي خوف، تألم

 .ددر او پيدا بشو تواند ينماده براي انتقام و دفع مكروه كه ار

ممكن است از هم جدا بشوند يعني بين اين دو حالت روحي و  ،بر هم منطبق بشوند توانند يماين دو پديده 

 به خوف و جبن. ميكن يموان شناختي كه ما از آن تعبير ر

، نه تنها عدم انقداح براي انتقام نيست انقداح براي اراده و انتقام نيست. ترس هستگاهي خوف هست ولي عدم 

ن ام بكند براي اين كه در آن واقع نشود در اينجا خوف است ولي جببلكه اين ترس موجب شده است كه اقد

نيست كه خوف نداشته باشد، اين است كه خوف دارد  ، شجاع آننيست، خيلي جاها خوف است كه جبن نيست

لذا گاهي  كه اين مكروه را كنار بگذارد و كند يمو او را مصمم  كشاند ينمرادگي ولي اين خوف او را به بي ا

. نكته دقيق علماء اخالق اينجاست كه تحليل روانشناختي قشنگي دارند خوف ست ولي جبن نيستخوف ا

و آنجايي كه خوف است ولي جبن  شود يمي خوف است و جبن كه اين رذيلت است ولي جبن نيست گاه

 نباشد حداقل در بعضي موارد فضيلت است ولي گاهي خوف است و جبن، يعني هم آزار و ناخوشي روحي در

يعني  شود يمدر او پيدا  يا ارادهو  شود يممنفعل  هم اين كه او شود يمبعد در او پيدا  ي ندهيآتصور  اثر اين

و در اين مورد اصل تحليل علماء اخالق  رود ينمه به سمت انتقام و دفع مكروه ك كند يمسكون و آرامي پيدا 

 خيلي قشنگ و درستي است. 

، يا يطانيچهار بعد يا نفس قائل هستند كه نفس ملكي، سبعي، بهيمي و ش در علم اخالق كالسيك براي انسان

هارة األعراق مسكويه عقل و غضب و شهوت و وهم با تعاريفي كه در جامع السعادات و ساير كتب اخالقي و ط

ي آن به عنوان قوا و گاه كه گاهي از كنند يما بر اساس اين چهار ضلع تعريف شخصيت ر ها آن. ديد توان يم

وهم و براي  تشهو بغض لعق ر، نفس غضبي، شهوي، و وهمي يا به عبارت ديگنفس ملكي نديگو يمنفوس 

ب و ترتي رديگ يمر آن بخش غضب در قسم دوم قرار هر كدام هم كاركردهايي قائل شدند و خوف و رجاء د

. مبحث اول مربوط به عقل و حكمت و مبحث دوم مربوط به بحث غضب جامع السعادات هم بدين شكل است

كه روي نظريه  اين است ها آناست كه در ضمن بحث غضب بحث خوف و رجاء هم مطرح شده است كه سخن 

حد اعتدال اخالق همان وسطيت است با آن تقاريب و تعابيري كه خودشان دارند  :نديگو يموسطيت در اخالق، 

به اين نظريه وارد  يا خدشهه است و حضرت آقاي مصباح هم شد دار خدشهه از ناحيه كساني ه اين نظريالبت

ن امر كالسيك كه در ولي آ كنند يمرا قبول ندارند و از آن دفاع  ، حضرت آقاي جوادي اين خدشهكردند

ن نظريه مسكويه و در كتب خواجه و در كتبي مثل جامع السعادات و محجة آمده است همي طهارت األعراق
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وسطيت است و عمدتا هم غير از غزالي كه غير از چهارچوبه كالسيك ما فاصله گرفته است غالب كتب 

ظيم شده است و در هر قوه گفته اساسي انسان تن ي قوهاخالقي ما بر همين چهار بخش بر همين چهار نفس و 

وهمي هم بايد تحت سيطره  آن سوه قوه غضبي و شهوي و ي مجموعهآن حد اعتدال الزم است و  شود يم

 :فضيلت اساسي داريم كه ما چهار شود يم. اين جور گفته شود يمكمت باشد كه به آن عدالت گفته ح

 ، در آن حد وسط قواي عقليستـ حكمت

 ، حد وسط در قواي غضبي استـ شجاعت

 ، حد وسط در قواي شهوي است.ـ حياء

 ، كه حد وسط در قواي وهميه است.فراستـ 

كه عدالت يعني سيطره عقل و  رديگ يماين چهار جنس عالي قواي فضائل، ذيلِ عدالت قرار  نديگو يمبعد 

 كه آن هم بايد باشد. ها آنحكمت بر 

و مقابل  شود يمو اين چهار مفهوم  شود يمدر هر يك از اين چهار بخش، جنس فضيلت، همان حد وسط 

اين چهارچوبه كالن اخالق كالسيك و  رديگ يمانواعي از مسائل قرار  ها نيال ، ذيافراط و تفريط است ها نيا

 سنتي ماست كه مباني خاص خودش را دارد و بخشي از آن درست است و قابل دفاع است.

اشته يعني حالتي كه انسان بايد د دهند يمبحث خوف و جبن و شجاعت و تهور در مقوله دوم يعني غضب قرار 

ه و دافعه است و در اين ، جاذبكند، شهوت، جلب و جذب است، و غضب دفع استباشد كه مكروهات را دفع 

، ت و مقابل جبن و تهور است. تهوراعتدالي باشد كه شجاعت اس ي نقطهانسان بايد در يك  ديگو يمدافعه 

اعتدال و وسط است البته شجاعت و جبن و تهور همان  ي نقطهطرف افراط، جبن طرف تفريط است و شجاعت 

آني است كه اقدام  ، جبنكند يمجاعت يعني اين كه به جا اقدام ، شپديده دوم مربوط است ي مقولهآن  با

با خوف ربط دارند گرچه  ها دهيپدمنتهي خود اين  كند يمهمين طوري اقدام  جا يباست كه  ، تهور اينكند ينم

سبت خوف هم مورد بحث واقع هم پوشي كاملي ندارند با خوف و عدم خوف هم پوشي كاملي ندارند به اين منا

ين علم اخالق عالوه بر نكات بنابرا شود يمنجا مطرح ، بود و نبود خوف روي شجاعت تأثير دارد آشود يم

ن يك پديده روان شناختي از نگاه اخالق از حيث اين كه ، نكته مهمش اين جاست كه پديده خوف به عنواقبلي

 .توصف فضيلت و رذيلت پيدا بكند مهم اس

 .كرد يمبا لغات متناظر و مشابه را بيان  آن و تفاوت كرد يملغت، تعريف شرح االسمي 
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س كه جايگاه خوف در سلسله مراتب اجنا كرد يمو جواهر و اعراض تحليل فلسفي  فلسفه در مبحث مقوالت

 .كرد يماين چه نوع ويژگي دارد را بحث و فصول و در مقوالت كجاست؟ در علم النفس هم از منظر كلي 

مورد بحث  كند يملت پيدا در علم اخالق با مقدمات مذكور، خوف را از حيث اين كه نسبتي با فضيلت و رذي

ست، حاال يا تمام ا ها لتيذرو  ها لتيفضرذائل، موضوعش چون أخالق، يبحث عن الفضائل وال دهد يمقرار 

و رذائل است و نيمي هم افعال و  فضائل ،روحي است يا اين كه نيمي از اخالق يها لتيرذو  ها لتيفضاخالق 

به  . اين پديده روانشناختي به دليل اين كهرديگ يماين بخش قرار  ست در هر حال فضائل و رذائل درا رفتارها

، حسن و قبح اخالقي بشود با موصوف به حسن و قبح بشود تواند يمو  رديگ يمنحوي در حوزه اختيار قرار 

فضيلت و رذيلت است در اخالق مورد بحث قرار گرفته است و  اش جهينتديد حسن و قبحي كه  ي هيزاواين 

 ديگو يمو با اين نگاه اخالق  رديگ يم جايگاهش هم در اين قفسه چهار طبقه اي در همان طبقه غضب قرار

 مذموم  ،ممدوح: وع استخوف دو ن

اگر كتب اخالق مثل جامع السعادات و طهارة ... را مالحظه بفرماييد همان جا ذكر شده است كه الخوف علي 

 .كند يمات هر دو را ذكر بعد خصوصي ،المذموم حالممدو: قسمين

علم اخالق هم ولي اگر دقيق بشويم در  كند يمممدوح و مذموم افعال را مشخص  علم اخالق در نگاه اوليه

، مذمت همين طور، و گاهي هم ممكن تر فيضعجود دارد مدح تام، مدح درجه درجاتي نظير احكام خمسه و

، و در واقع ما با نگاه حسن و خلق و با نگاه و نه مذموم باشد از اوصاف نفسانياست چيزي نه ممددوح باشد 

يا حتي با  لعقاب برويم چه با نگاه عقل مستق قبل از اين كه به سراغ فقه و تعيين استحقاق ثواب و ياخالق

شته باشيم بر وزان آن احكام راجع به رفتارها و به خصوص صفات پنج داوري دا ميتوان يمنگاه شرع، آني كه 

 ؛ خمسه

 ، وزان واجب و مستحب است.مدح نسبي. وزانشان ؛»دح مطلقم«ـ مدح تام 

 است. ذم نسبي، وزانشان، وزان حرمت و كراهت ؛ـ ذم تام

 .ت و كراهت و نه مدح و نه ذمي استـ جاهايي كه نه حرم

 ممدوح و مذموم  نديگو يمو  كنند ينماين تقسيم را ريز  گاهي هم

 .شود يمعمالً معلوم  نديگو يمنه مدح است و نه ذم؛  آن چه را كه كنند، ينمدرجات ممدوح را تفكيك 
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