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   :چکیده

ـ ی اخالق د،یونانی اخالق یعنی به سه نوع اخالق؛  ییعالمه طباطبا   ،ین

 سه مرتبـه از اخـالق را در منبـع    نی پرداخته، تفاوت ایو اخالق قرآن 

 کـه مـشوق و عامـل        یهنگـام . کند ی آنها جستجو م   ی اخالق زشیانگ

 ،ی فعـل اخالقـ  کیـ بت بـه     شـدن نـس    مند  زهی انگ ي انسان برا  یاساس

 جلـب  ایـ  ي ثواب و ترس از عقاب اُخرو   به دنی اجتماع، رس  نیتحس

 در زشی با بحث منبع انگی خداوند باشد، همه به نوعيمحبت و رضا

ـ  نی نوع عمل اخالقزش،ی منبع انگریی که با تغ يطور  ارتباط است به    زی

ـ  انگکی دگاهی هر ديعالمه برا. کند ی م رییتغ ـ ی بةزی عنـوان    را بـه یرون

 خـود برخاسـته   نی که اکند یم ی معرفی فعل اخالق کیپشتوانه انجام   

 نخـست  دگاهیـ کـه از دو د      آن ی ب يو.  خاص از انسان است    یاز تلق 

ـ  انگنی و بـاالتر ورزد ی مـ  دی تأک یعدول کند بر اخالق قرآن      ي بـرا زهی

از . دانـد  ی و محبت خداوند متعال متی را حصول رضا   یافعال اخالق 

 ت، اسـ یشناسـ   نـوع اخـالق  بخـش  نی تع،یشناس  انسانجا که نوع      آن

 کند، ی خدا را اراده نمریانسان در گرو اخالق برآمده از قرآن نه تنها غ        

ـ  .  او را اراده کند    ری غ تواند یاصالً نم   بـر محبـت     ی مبتنـ  یاخالق قرآن

 انـسان   ،یشناسـ    انسان یبر اساس نوع  . همراه با معرفت و اراده است     

ـ   در سـ   ی اخالقـ  اریع  تمام  و در سـاحت     جـو   قـت ی حق ،یاحت معرفت

 انیعالمه از م  .  است رخواهی خ ،ي و در ساحت اراد    ورز   عشق ،یعاطف

 بـه قـرب او    دنی بر حب به خدا جهت رس      ،ی سه شاخص اخالق   نیا

  . کند ی نمی را مطلوب بالذّات تلقگری ديها زشی و انگورزد ی مدیتأک

ـ  نوشتار، پس از ب    نی ا در ـ  در اند  ی مراتـب اخالقـ    انی  ۀشی

ـ  انگ نیـی شناسانه و تب     انسان ي مبنا لی به تحل  ییعالمه طباطبا   زشی

 ی اخالقزشی اشاره شده است و منبع انگکی حاکم بر هر یاخالق

 . قرار گرفته استیهر مرتبه مورد بررس

  

ـ  انگ ،یشناسـ   انسان: ها  کلیدواژه  ،یونـان ی اخـالق    ،ی اخالقـ  زشی

  .یی عالمه طباطبا،ی اخالق قرآن،ینیاخالق د

Abstract: 
Allamah Tabatabai deals with three kinds of 
ethics; that is, Greek, religious and Quranic ethics 
and seeks the difference of these three levels of 
ethics in the source of their moral motivation. If 
admiration of society, acquisition of divine 
reward and fear of eschatological retribution or 
attraction of God’s pleasure and love are 
fundamental incentive to provoke man into a 
moral action , all of them, in a way, will have to 
do with the discussion of motivation source, so 
that if the source of motivation changes, the type 
of moral action will change too. On the basis of 
his special attitude towards man, Allamah 
introduces an external motivation for any view as 
the supporter of doing a moral action. Without 
denying the Greek and religious ethics, he 
emphasizes Quranic ethics and believes that the 
highest motivation for moral actions is 
acquisition of Almighty God’s pleasure and love. 
Since the type of anthropology determines the 
type of ethics, in the light of Quranic ethics, man 
desires not only God, but also he can’t desire 
anybody save God. Quranic ethics are based on 
love accompanied by knowledge and desire. On 
the basis of this type of anthropology, a moral 
perfect man is the seeker of truth in cognitive 
realm, lovemaking in emotional realm and 
benevolent in voluntary realm. For the acquisition 
of nearness to God, Allamah emphasizes God’s 
love among these three moral indices. 

In this study, elucidating moral levels in 
Tabatabai’s thought, analyzing anthropological 
foundation and explaining moral motivation 
governed over them, we have studied the source 
of moral motivation in any level. 
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  مقدمه

عالمه طباطبـایی در المیـزان سـه دیـدگاه اخالقـی را             

کند و اعتقاد دارد که بر اسـاس هـر یـک از           میمطرح  

ها، انگیزة انسان براي فعل اخالقی متفاوت         این دیدگاه 

البته ایشان در انتهـا، دیـدگاه اخالقـی قـرآن را            . است

پذیرش دیدگاه اخالقی قرآنـی     . داندبرترین دیدگاه می  

بدین معنا نیست که وي به منابع انگیـزش بـر اسـاس          

نا است، بلکه ایشان این دیدگاه را اعت ها بی سایر دیدگاه

 برتـرین و    عنـوان    بـه  براي کمال انسان برتر دانـسته و      

واالترین دیدگاه اخالقی کـه منحـصراً اختـصاص بـه           

در واقع ایشان، بـا معرفـی      . نمایدقرآن دارد معرفی می   

نظام اخالقی قرآنی کـه مبتنـی بـر محبـت همـراه بـا               

دیـدگاه  معرفت است ما را تـشویق بـه انتخـاب ایـن             

هاي قبلی  دارد که دیدگاهالبته ایشان اذعان می. نماید می

. شمار روند اي براي فعل اخالقی به   توانند انگیزه نیز می 

هـا   اما انگیزة حاکم بر اخالق قرآنـی، از دیگـر انگیـزه     

  . برتر و ارزشمندتر است

عالمه طباطبایی، بحث اخالقی را با یک راهکـار      

ضـله و زدودن صـفات      عملی براي تحصیل ملکات فا    

ایشان، تکرار عمل صالح و     . کندناپسند از دل آغاز می    

مداومت بر آن را تنها راه اصالح اخـالق دانـسته و در        

ادامۀ بحث روي انجـام و تکـرار عمـل صـالح تأکیـد             

باید عملی باشـد کـه مناسـب بـا آن           «: گویدکرده، می 

 از این جا بـه بعـد ایـشان وارد           .»خوي پسندیده باشد  

 .گردنـد  اخالق یونانی و فـضایل و رذایـل مـی          فضاي

براي بیرون کردن رذیلـت تـرس، شـما         :  مثال عنوان  به

. باید فضیلت شجاعت را به جاي آن در دل جاي دهید

خطرناك بروید تا ترس از دل بیرون   به سمت کارهاي  

شود تا جایی که نه تنها ترسی نماند بلکه از ایـن کـار      

  .لذت هم ببرد

بنا و اساس را بر اخالق یونـانی      عالمه طباطبایی   

گذارده و در بحث تکرار عمل نیـک کـه تنهـا طریـق              

. کنداصالح اخالق است، سه نوع اخالق را مطرح می        

ایشان ابتدا تنها راه اصالح اخالق را تکـرار عمـل بـر             

یابی به تکرار این عمـل        شمرده و در ادامه براي دست     

ریـق در  نیک دو طریق را پیشنهاد کردند که ایـن دو ط       

عالمه در ادامه با فراتـر      . واقع دو دیدگاه اخالقی است    

رفتن از این دو دیدگاه، دیدگاه سوم که دیـدگاه قـرآن        

  1.نمایداست را عنوان می

بیاید که عالمه با مطـرح کـردن      نظر     به شاید ابتدا 

دیدگاه سوم یعنی اخالق قرآنی از سایر نظریات عدول 

وي از ابتـدا    . باشـد  اند اما این مطلب صحیح نمی       کرده

در مقام نقد و رد کردن اخالق یونانی و اخالق دینـی            

نیست، بلکه او در واقع سه مرتبۀ اخالقـی را بـه بیـان        

عالمـه در بیـان روش اخالقـی قـرآن کـریم،            . کند  می

کنـد کـه    دیدگاه اول و دوم را رد نکرده اما تصریح می    

قرآن کریم، اخالق را از طریق اول استعمال نکـرده و           

زیربناي آن را مدح و ذم دنیوي قرار نداده است؛ زیـرا       

عالمه قبول دارد که همین تحسین عامـه و مـدح و ذم       

تواند منبعی براي فعل اخالقی باشد هـر        دنیوي نیز می  

  . چند که قرآن کریم این منبع را معرفی نکرده باشد

 انگیـزش انـسان   همراتب اخالق که ناشی از ریش   

ه راحتی از بحث اخالقـی      در یک فعل اخالقی است ب     

عالمه قابل برداشت است، هر چند ایشان به ایـن امـر           

  . تصریح نکرده باشد

 مردم یکى که بگیریم نظر در را دار مکتب دو اگر

 از نازل ۀدرج اما کند، مى دعوت کمال و حقسوى   بهرا

 حقسوى   بهنیز دیگرى و کمال از متوسط ۀدرج و حق

 و خالص و محض ق ح ولکن کند، مى دعوت کمال و

 دار مکتب دو این آیا ندارد، تصور آن از باالتر که کمالى

 اسالم مبین دین ،ابداً! یکسانند؟ مکتب، نوع دو این و

 کمال و محض حقسوى   بهکه است مکتبى همین

 مکتب یعنى اول، مکتب اما و کند مى دعوت اقصى

 مکتب و اجتماعى حقسوى   بهتنها فالسفه و حکما

 آنچه یعنى حقیقى، کمال و واقعى حقسوى  ه بتنها دوم

  2.خواند می است آخرت در آدمى سعادت ۀمای

اگر یک فعل اخالقی با ایـن سـه دیـدگاه انجـام       

نظـر    بـه شود شاید خروجی آن از نظر عملکـرد یکـی    
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. ها تفـاوت خواهـد داشـت        بیاید اما سطح اخالقی آن    

فرض کنید سه نفر، عمل اخالقی صداقت را به انجـام       

شــخص اول، ایــن عمــل اخالقــی را بــراي . ســانندبر

هاي دیگـر و عـزت و احتـرام اجتمـاع             تحسین انسان 

دهد، شخص دوم این فعل اخالقـی را بـراي           انجام می 

رسیدن بـه پـاداش اخـروي و بـراي تـرس از عقـاب           

رساند و شـخص سـوم نیـز ایـن            خداوند به انجام می   

عمل اخالقی را نـه بـراي عـزت و احتـرام دنیـوي و               

ین مردم و نه براي رسیدن بـه پـاداش آخرتـی و             تحس

ترس از عقاب دنیوي و اخروي بلکه آن را صرفاً براي  

طور   همان. دهد  ابراز محبت به خداوند متعال انجام می      

نمایید آن اتفاقی که در خارج افتاده این  که مالحظه می  

واقع شده است اما قطعاً نباید ایـن    » صداقت«است که   

یک افـق نگریـسته شـوند، زیـرا         سه عمل اخالقی در     

منبع انگیزش به   . منبع انگیزش در این سه تفاوت دارد      

هـر چـه منبـع انگیـزش        . بخشد  عمل انسان ارزش می   

بــا  واالتــر باشــد عمــل برخاســته از آن نیــز واالتــر و

هاي دینی ما بسیار  این ادبیات در آموزه   . تر است   ارزش

یـک  در  » نیـت «البته نباید از نقش مهـم       . روشن است 

هاي دینی بین عملی      ما در آموزه  . عمل نیز غافل شویم   

که کامالً براي خدا انجام شده باشد با عملی که بـراي         

هاي بهشتی انجام شده باشد و عملی         رسیدن به نعمت  

که براي رسیدن به جایگاه اجتماعی دنیوي بـه انجـام           

در نوع اول، فرد، فعل اخالقـی را        . رسد تفاوت قائلیم  

ـ     ه پـاداش دنیـوي انجـام داده و بـدان           براي رسـیدن ب

این فرد دیگر نباید توقع رسـیدن بـه پـاداش          . رسد  می

اخروي را داشته باشد زیرا از ابتدا نیز عمل خود را بـا     

فرد دوم نیز که فعل اخالقـی را        . این انگیزه انجام نداد   

براي وصول به نعم اخروي انجام داد نیز به این هدف           

ــ    امــا . ه خواهـد مانـد  خواهـد رسـید و در همـین مرتب

شخص سوم، فعل اخالقی خود را از ریـشه و اسـاس        

براي امري فراتر از مدح و ذم دنیوي و ثواب و عقاب            

او فقـط و فقـط خواسـتار جلــب    . اخـروي انجـام داد  

عمـل خـود را خالـصانه بـراي      محبت خداوند بـود و    

رضاي او انجـام داد و بـدیهی اسـت کـه توانـسته بـه          

. ی و شکوفایی انسانی نیـز برسـد     باالترین مرتبه اخالق  

راستاي فناء فی اهللا اسـت کـه او چیـزي       این مرتبه در  

تفـاوت ایـن    . کنـد   غیر از خواستۀ خداوند طلب نمـی      

   : دید)ع(توان در این روایت از امام صادق مراتب را می

 یعبدونَ النَّاس إِنَّ محمد بنُ جعفَرُ الصادقُ قَالَ«

زَّ اللَّهع لَّ ولَى جثَلَاثَۀِ ع هجقَۀٌ أَوفَطَب ونَهدبعی 

 الطَّمع هو و الْحرَصاء عبادةُ فَتلْک ثَوابِه فی رغْبۀً

آخَرُونَ و ونَهدبعفاً ینَ خَوالنَّارِ م لْکةُ فَتادبع 

بِیدالْع و یۀٌ هبهر نِّی ولَک هدباً أَعبح زَّ لَهع و 

 و عزَّ لقَوله الْأَمنُ هو و الْکرَامِ عبادةُ فَتلْک جلَّ

 و عزَّ لقَوله و آمنُونَ یومئذ فَزَعٍ منْ هم و جلَّ

 یحبِبکُم فَاتَّبِعونی اللَّه تُحبونَ کُنْتُم إِنْ قُلْ جلَّ

اللَّه رْ وغْفی لَکُم کُمنْ ذُنُوبفَم بأَح زَّ اللَّهع لَّ وج 

هبأَح اللَّه نْ وم هبأَح الَى اللَّهنَ کَانَ تَعینَ منالْآم« 

 .)63: 1 ق، ج1409عاملی، (

 طور  بههر چند که این روایت بر مراتب اخالقی عالمه      

کامل تطبیق ندارد، اما تفاوت فردي که عملی را بـراي      

هاي بهـشتی و تـرس از عقـاب     ت آوردن نعمتبه دس 

دهد با فردي که براي جلـب محبـت     اخروي انجام می  

  . دهد کامالً روشن است خداوند عملی را انجام می

  اخالق یونانی -1

عالمه طباطبایی این بحث را در جلـد اول المیـزان بـا       

توجه به فوائد دنیوي فضائل و تحـسین افکـار         «عنوان  

اي  ایشان پس از عنوان مقدمه. یدنما مطرح می» عمومی

بر بحث اخالقی که بر اساس قواي انسان و فضایل و            

باشد یک گام جلوتر رفته و کالم را رذایل و اعتدال می

در . نمایدبر روي بحث انگیزة فعل اخالقی متمرکز می  

هاي دنیوي یک فعـل اخالقـی را    این راستا ابتدا انگیزه   

ه به اذعان خود عالمه،     شمارد که در واقع با توج     بر می 

هـاي مطـرح شـده توسـط          ها همان انگیـزه     این انگیزه 

در نظـر داشـتن   . علماي یونان و اخـالق قـدیم اسـت    
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فوائد دنیوي فضائل و فوائد علوم و آرایی که مردم آن           

تواند یک منبـع انگیـزش بـراي فعـل          ستایند می را می 

بنابر نظر عالمه، صفات پسندیده چـون       . اخالقی باشد 

دهـد و  د خوبی دارد و در دنیا به آدمی عـزت مـی    فوائ

نمایـد و او را نـزد   انسان را در چشم همگان عظیم می   

تواند انـسان  سازد بنابراین میعموم محترم و موجه می   

عالمـه در  . مند کرده و به سوي خود بکـشاند       را انگیزه 

   :دارد کهانتهاي این بخش اذعان می

 علم که است معهودى ۀطریق هماناین طریقه «

 آن بـر  آن غیـر  و یونـان  اخـالق  قدیم، اخالق

 ایـن  از را اخالق کریم قرآن و شده بنا اساس

 و مـدح  را آن زیربناى و نکرده استعمال طریق

 در چیزهـایى  چه ببینیم که نداده قرار مردم ذم

 مذموم چیزهایى چه و ممدوح مردم ۀعام نظر

 چه و پسندد مى جامعه را چیزهایى چه است؟

» دانــد؟ مــى قبـیح  و پــسندد نمــى را ىچیزهـای 

  .)534: 1 ، ج1374طباطبایی، (

عالمه در این بحث یک انگیزة بیرونی را پشتوانۀ       

تـأثیر یـک فـضیلت در    . نمایدافعال اخالقی مطرح می  

محیط اجتماع و توجه به فوائد خـارجی آن و تـصور             

مردم دربارة انسان، همه و همه بیرونی بودن این انگیزه 

  . کنندمیرا تقویت 

 و شهوانى هاى خواسته کنترل یعنى نفس تعفّ... 

 از طمع قطع و دارد، خود آنچه به اکتفاء یعنى قناعت

 فوائد چون است، پسندیده صفت دو دارند مردم آنچه

 چشم در دهد، مى عزت دنیا در را آدمى دارد، خوبى

 موجه و محترم مردم عموم نزد و نماید می عظیم همگان

 و جاه و عزت و مردم آوردن رو باعث علم و ....سازد مى

 آدمى حافظ علم ....گردد مى خواص مجالس در انس

 نیز و کند حفظ آدمى باید را مال که حالى در است،

 خیالى دم هر و تلون از آدمى شود مى باعث شجاعت

 شکست چه حال هر در را آدمى مردم و گردد دور

 و ترس خالف بر ستایند، مى شود پیروز چه و بخورد

مرد اگر که ر،تهو شکست دشمن از ترسو مرد و رمتهو 

 بین از را دشمن اتفاقاً هم اگر و شود می مالمت بخورد،

 تمرین را عدالت نیز و کرد، یارى بختش: گویند مى ببرد،

 طریق این از بیاراید، پسندیده خلق این به را خود و کند

 درونى ىها اندوه از نفس راحتى ۀمای عدالت کند فکر که

 دنیا از انسان وقتى چون است، مرگ از بعد زندگى یا و

 در محبتش و ماند می دنیا در چنان هم نیکش نام برود

  .)534: 1، ج 1374طباطبایی، (د دار جاى ها دل

شود عالمه در طرح این  طور که مالحظه می همان

بخش از اخالق آن را به سمت انگیزش بیرونی سـوق      

. کنـد  را بسیار پررنگ عنوان می     داده و تحسین اجتماع   

بنـابراین، دیـدگاه اول اخالقـی عالمـه یـک انگیــزش      

کنـد کـه در سـایۀ ایـن     بیرونی را به انسان توصیه مـی   

انگیزة بیرونی که همان مـدح و ذم دنیـوي و تحـسین           

  .گیرداجتماع است، فعل اخالقی شکل می

بندي نظریات انگیزش، ایـن نظریـه و    در دسته 

توان جزء  ر مورد فعل اخالقی را می     دیدگاه عالمه د  

: گویدنظریۀ نیاز می  . هاي نیاز بر شمرد     گروه نظریه 

 »انرژي، جهت و ثبات رفتـار، حاصـل نیازهاسـت         «

 هنگامی که جهـت و ثبـات   .)48: 1384فرانکلین،  (

رفتار حاصل نیازها باشد طبـق کـالم عالمـه شـاید            

از بتوان این نتیجه را گرفت که انسان نیز به خاطر نی

منـد    به عزت و احترام و بزرگی در اجتماع، انگیـزه         

شده تا به سمت یک فعل اخالقی برود بنابراین نیاز 

به احترام و نیـاز بـه داشـتن یـک فـضیلت درونـی           

تواند ریشۀ انگیزش ما به سمت عمـل اخالقـی            می

توان بیـان کـرد کـه عالمـه         بر این اساس می   . گردد

. محور است نیاز) در دیدگاه اخالق یونانی(طباطبایی

هـاي مـادي،    البته نیاز یک عنوان عام است؛ بر نیـاز     

هـاي   و هم چنین بـر نیـاز   هاي معنوي و متعالی     نیاز

  .کاذب نیز صدق می کند

   اخالق دینی-2

ــراي   دومــین طریــق و راهــی کــه عالمــه طباطبــایی ب

شمارد انجام فعل   یابی به تکرار عمل نیک بر می        دست
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البتّـه  .  عقاب اخروي است   اخالقی با انگیزش ثواب و    

 و توجـه بـه   طریقۀ انبیـاء «عالمه این بحث را با عنوان  

  .کندبیان می» فواید اخروي فضایل

  : گویدعالمه می

 آدمى که است این اخالق تهذیب از دوم ۀطریق«

 طریقه، این و بگیرد نظر در را آن آخرتى فوائد

 آمده رمکرّ قرآن در ذکرش که است قرآن ۀطریق

  .)535: 1 ، ج1374طباطبایی، ( »است

توان آن را با توجه به دیدگاه دوم عالمه که می 

یک دیدگاه دینی برشمرد، منبع انگیزش براي بروز        

. فعل اخالقی، در نظر گرفتن فوائـد اخـروي اسـت         

بدیهی است که این نظر عالمه مبتنی بر ایـن اسـت       

ــان    ــه جه ــرد در زمین ــناختی ف ــد ش ــه بع ــی،  ک بین

بـر ایـن اسـاس،      . عاد کامل باشـد   شناسی و م   انسان

هاي فرد کامالً در نظام انگیزشی و رفتـاري       شناخت

  .گذارد اي می او اثر برجسته

عالمه طباطبایی در مورد در نظـر گـرفتن فوائـد           

ـ  :آورد مانندهایی از قرآن نیز می     اخروي مثال  ۀ ذیـل  آی

که مثالی در باب فایدة انجـام عملـی مطـابق فـضایل             

  :اخالقی است

 أَمـوالَهم،  و أَنْفُسهم، الْمؤْمنینَ منَ  اشْتَرى اللَّه إِنَّ«

  )111 آیه / توبهسوره مبارکه  (»الْجنَّۀَ لَهم بِأَنَّ

و هم چنین آیۀ ذیـل کـه مثـالی در بـاب نتیجـه          

  : انجام عملی مطابق رذایل اخالقی است

کـه  سـوره مبار   (»أَلـیم  عـذاب  لَهم الظَّالمینَ إِنَّ«

  )22 آیه / ابراهیم

این آیـات، اخـالق را از راه نتـایج اخـروي کـه            

 .نمایدقطعی هستند اصالح می

تفاوتی که این دیدگاه با دیـدگاه قبـل دارد ایـن            

است که در این جـا منبـع انگیـزش و آن عـاملی کـه             

گـردد یـک مـدح و    باعث انجام یک فعل اخالقی مـی    

 انگیزة  تحسین دنیوي نیست، عزت و احترام اجتماعی      

رود بلکه یک فرد براي یک عمل اخالقی به شمار نمی 

انگیزه و عامل اُخـروي باعـث انجـام عمـل اخالقـی             

در این بخش، قرآن بسیار قوي ظاهر شده و          . گردد می

براي بسیاري از اعمال انسان، ثواب و عقـاب آخرتـی          

  . نمایدآن را به زیبایی ترسیم می

 مانند دیـدگاه    عالمه طباطبایی در این دیدگاه نیز     

 پشتوانۀ انجـام یـک    عنوان   به اول یک انگیزة بیرونی را    

توجه به پاداش و عـذاب      . کندفعل اخالقی معرفی می   

اخروي براي تشویق شدن به انجام یک عمل اخالقـی       

قطعاً امري است بیرونی؛ هر چند که عامل اخالقی این 

گیـرد و در  پاداش را بـراي وجـود خـود در نظـر مـی        

  . ک پاداش درونی خواهد رسیدنهایت به ی

این منبع انگیزش یعنی تشویق به ثواب آخرتی و  

انـذار و ترسـاندن از عقـاب اخـروي از دو زاویـه بــه      

هـا اشـاره      پردازد که در قرآن بـه آن      اصالح اخالق می  

  . شده است

 هاي اخروي نقش تشویقی پاداش-2-1

هاي جهان دیگر،     اسالم با ترسیم دنیاي دیگر و پاداش      

کند تا به سـمت عمـل اخالقـی    مند می سان را انگیزه  ان

نه تنها پاداش اخروي کـه دیـن وعـده راسـتین            . برود

. دهـد پاداش دنیوي را هم به انسان عامل اخالقی مـی          

هـاي بهـشتی را توصـیف         بنابراین، آیـاتی کـه نعمـت      

کنـد  کنند و حتّی آیاتی که جهـنّم را توصـیف مـی            می

وقتـی  . خالقـی باشـد   تواند منابعی براي انگیـزش ا      می

افتـد نـه تنهـا کـار غیـر          انسان به یاد آیات جهنم مـی      

زنـد بلکـه بـراي دور شـدن از        اخالقی از او سر نمـی     

  . نماید جهنّم و عذاب الهی سعی در عمل اخالقی می

 یک عامل بسیار مهم در اخالق بـه         عنوان   به نیت

اي بـه هـم     پیچیـده طور   به نیت و انگیزه  . رود  شمار می 

. اند، اما باید بدانیم که این دو یکی نیستند    خوردهپیوند  

در بسیاري موارد نیت انسان بر انگیـزه او نیـز منطبـق             

است مانند زمانی که یک فـرد یـک عمـل اخالقـی را       

در این جا . دهد براي رسیدن به ثواب اخروي انجام می

نیت و انگیزة او یکی است اما گاهی اوقات هـم ایـن             

امی که فردي به برخـی نیازهـاي        هنگ. دو یکی نیستند  

خـورد یـا      مثال غذا می   عنوان   به کند،  خود رسیدگی می  
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آشامد، انگیزه و داعی او براي این افعـال، نیـاز      آب می 

توانـد غیـر از ایـن         فیزیولوژیک است اما نیـت او مـی       

تواند نیت او توانایی پیدا کردن         مثال می  عنوان   به .باشد

ت در نیازهـاي پایـه،      تـوان گفـ     می. براي عبادت باشد  

تـوان جـدا کـرد امـا در          انگیزه و نیت را به راحتی می      

نیازهاي دیگر و از جمله نیازهـاي اخالقـی ایـن کـار             

  . شود کمی پیچیده می

  نقش بازدارنده عقاب اخروي-2-2

انسان براي دور شـدن از عقـاب اخـروي و جهـنّم از          

هنگامی که یک . کندانجام عمل غیر اخالقی دوري می    

افتـد کـارکرد دیـن    نسان به فکر عمل غیر اخالقی می   ا

هاي اخروي    صورت است که او را با ترسیم تنبیه        بدین

از آن کار بر حذر داشته و درمقابل بـه رفتـار اخالقـی       

ترك فعل غیر اخالقی نیز خود عملـی        . کندتشویق می 

اسـالمی بـه یـک       این مطلب در علـوم    . اخالقی است 

یا ما ترك فعل و نهی را       گردد که آ  بحث اصولی بر می   

اگر تـرك   . دانیم یا یک امر وجودي    یک امر عدمی می   

تـوان آن را عمـل بـه        فعل یک امر عدمی باشـد نمـی       

. حساب آورد چه رسد به این که عملی اخالقی باشـد       

توان آن را اما اگر ترك فعل را امري وجودي بدانیم می

  . عمل و به تبع آن عملی اخالقی به حساب آورد

ن ه «هم از لحـاظ مـادة    (رسد که نهی      ر می به نظ 

نیز مانند امر بر طلب داللت      ) و هم از لحاظ صیغه    » ي

فقط متعلق طلب در امر، وجود و در نهی عدم     . کند  می

 مشهور اصـولیین    .)5: 2 ، ج ق1427خراسانی،  (است  

  . نیز این مطلب را قبول دارند

 »أفعل«هیأت التفعل از این جهت فرقی با هیأت        

.  و تفاوت آنها در ارتبـاط بـا مطلـوب موالسـت         ندارد

وجـود طبیعـت    «مطلوب موال در باب اوامر عبارت از        

است اما این که آیا مطلـوب مـوال در بـاب     » مأمور بها 

نواهی عبارت از چیست؟ مـورد اخـتالف واقـع شـده       

کف «و بعضی آن را » ترك طبیعت«بعضی آن را . است

ن است که تـرك   روش. دانندمی» عنه  نفس از فعل منهی   

. طبیعت امري عدمی و کف نفس امري وجودي است        

اي هـم    بر این اختالف کسی ممکن است ثمرة عملیـه        

تـرك  «مترتب کند چون اگر مطلوب مـوال عبـارت از           

عنه توسعه پیدا کرده و فرقی    باشد، دایرة منهی  » طبیعت

کند که در نفس مکلف، مقتضی براي ایجـاد فعـل    نمی

  ....  باشد یا وجود نداشته باشدعنه وجود داشته منهی

بـود در  » کـف نفـس  «عنه عبارت از  اما اگر منهی  

جایی تحقق پیدا خواهد کرد که زمینۀ ارتکاب وجـود          

 یک عامل بازدارنده مطـرح     عنوان   به داشته باشد و نهی   

   .)224-223 :5، ج 1381ملکی اصفهانی، (شود 

بنابراین کف نفـس یـک فعـل اخالقـی محـسوب            

را هنگامی که انسان قصد دارد عملی را انجـام          شود زی  می

ندهد همین ترك و عدم انجام، یک خودداري به حـساب   

آید که انسان باید با خـودش درگیـر شـده و کلنجـار              می

این فشار به نفس، اثر     . برود تا بتواند آن عمل را ترك کند       

اي از نظر تربیتی بر روي نفـس انـسان دارد             بسیار سازنده 

پیـامبر  . انجام عمل اخالقی نیز بیـشتر اسـت       که اثر آن از     

و ال ورع ... «: فرماید خدا در سفارشی به معاذ بن جبل می      

هیچ ورع و پرهیزکاري مانند خـودداري نیـست     . »کالکف

   .)74: 1، جق1412دیلمی، (

بنــابراین، خــودداري از انجــام یــک عمــل غیــر 

ــی  ــی محــسوب م ــردد اخالقــی، یــک عمــل اخالق گ

نیز در مورد جهاد اکبـر      ) ص(ر اکرم طور که پیامب    همان

. »جهاد اکبر، مبارزه بـا نفـس امـاره اسـت          «: فرمایدمی

             بخش عمدة جهاد با نفس در بعـد خـودداري و کـف

نفس است؛ یعنی بخش مهمی از جهاد با نفس در این          

شود که انسان تالش کند از محرّمـات و    امر صرف می  

  . مسائل غیر اخالقی دوري کند

ساندن و انذار از عذاب و عقاب   حاصل آن که تر   

تواند از دو جهت منبعـی بـراي انجـام          اخروي نیز می  

  : فعل اخالقی باشد

: گرددبه صورت مستقیم باعث عمل اخالقی می      ) الف

ترك فعل، نوعی کف نفـس بـوده و اثـر سـازندة             

تربیتی و اخالقی داشته و عملی اخالقی محسوب        
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 خـروي تـوان گفـت عقـاب ا    بنابراین می . گرددمی

 . مستقیم باعث عمل اخالقی شده استطور به

ــه)ب ــی     ب ــل اخالق ــث عم ــستقیم باع ــورت غیرم ص

کف نفس به خاطر حـاکم کـردن عقـل          : گردد می

تواند بستر مناسبی براي رشد و تولیـد فـضایل          می

بنابراین نه به صورت مستقیم بلکـه      . اخالقی گردد 

توانــد باعــث عمــل بــه صــورت غیرمــستقیم مــی

 .اخالقی گردد

عالمه طباطبایی در دیدگاه اخالق دینی، پـس از         

 منبع انگیزش عنوان  بهاین که ثواب و عقاب اخروي را  

کند، چند عنوان دیگر را نیـز بـه ایـن منبـع        معرفی می 

وي در بحث اخالقی خود، این امـور        . نمایدملحق می 

  . آوردشمار می را نیز مسبب اصالح اخالق به

 است، سابق قسم یرنظ نیز آیات از قسم این پس

 غایـات  راه از را اخـالق  آیـات،  آن هـست  که چیزى

 کـه  کـرد،  مى تهذیب و اصالح ]فواید آخرتی  [اخروى

 کماالت نه هستند قطعى حقیقى کماالت آنها یک یک

 کمـاالت  ایـن  مبادى راه از آیات این و حیاتى، و ظنى

 ماننـد  هستند، واقعى و حقیقى امورى نیز مبادى آن که

 تـذکر  و خدا اخالق به تخلق و قدر، و قضاء به اعتقاد

 آدمـى  چـون ؛   علیـایش  صـفات  و حسنایش اسماء به

 را او صـفات  خـود  اخـالق  بـا  بایـد  و است او ۀخلیف

  .)536: 1 ، ج1374طباطبایی،  (دهد نمایش

از آنجا که مراد از منبع انگیزش اخالقی، منشأ و           

سرچشمۀ پیدایش عمل اخالقی است، در منبـع بـودن       

. مور در انگیزش اخالقی انـسان تردیـدي نیـست        این ا 

 نکته این جاست که کارکرد ایـن منـابع کـه مـا از آن               

در ذیـل   . کنیم، متفاوت است     منبع واره یاد می    عنوان  به

ـ قضاء الهـی و    (وارة انگیزش اخالقی      به دو منبع    قتخلّ

  :کنیم اشاره می)  الهیاخالق به

ن، بسیاري از آیات قرآن کریم به انحـاء گونـاگو         

قضاء الهـی را در اعمـال انـسان دخیـل دانـسته و بـا                

 آید بـه اصـالح اخـالق   کارکرد خاصی که در ادامه می   

 عنـوان    بـه  عالمه طباطبایی چند آیه را    . رساندیاري می 

  :آورد مثال براي تبیین قضاء الهی می

 فی ال و الْأَرضِ فی مصیبۀٍ منْ أَصاب ما«

،کُمی إِلَّا أَنْفُسف نْ تابٍکلِ مرَأَها، أَنْ قَبإِنَّ نَب کذل 

  )22 آیه / حدیدسوره مبارکه  (»یسیرٌ اللَّه علَى

 یؤْمنْ منْ و اللَّه، بِإِذْنِ إِلَّا مصیبۀٍ منْ أَصاب ما«

بِاللَّه دهی ه11 آیه / تغابنسوره مبارکه  (»قَلْب(  

آیات، از آن   دارد که این    عالمه طباطبایی بیان می   

کـشد انـسان را از      جهت که قضاء الهی را به میان مـی        

انـسانی کـه وقـایع      . کنـد تأسف و خوشحالی دور می    

داند و مسائل و مـشکالتی کـه    هی می جهان را قضاء ال   

نگرد دیگر دغدغـه و     رسد را از این زاویه می     به او می  

تأسف از نرسیدن چیزي و شادي از رسیدن چیزي بـه    

رسـد کـه    او ندارد زیرا در درون خود به این باور مـی          

طبق قضاء الهی برخی مسائل و مشکالت بایـد بـه او            

 بـه او  رسیده و سایر مـسائل و مـشکالتی هـم کـه     می

  .نرسیده، بنا بوده نرسد

اگر انسان بخواهد اعتقاد به قـضاء الهـی را کنـار      

گذاشته و اختیار خود را یگانه سبب و علت تامه عمل     

اخالقی بداند و یک فعل اخالقـی را کـامالً بـه خـود              

اي چـون   نسبت دهد، این امـر منـشأ صـفات مذمومـه       

  . شودمی... عجب، کبر، بخل و

 این و کردم را کار فالن که منم این«: گوید مى

 گفتن اثر در و کردم، ترك را کار آن که بودم من

 بر یا و شود مى عجب دچار منم، این منم این

 دادن از) قارون چون (یا و ورزد مى کبر دیگران

 دسته ب که داند نمى چون ورزد، می بخل مالش

  ازیک  هیچ که دارد طیشرا هزاران مال، آمدن

 تعالى خداى اگر .نیست او ودخ اختیار در آنها

 او اختیار کرد، نمی فراهم را طیشرا و اسباب آن

 او از دردى و برد نمى پیش از کارى تنهایى به

  .)537: 1 ، ج1374طباطبایی،  (»کرد نمى دوا

 بنابراین همین که انسان بـه قـضاء الهـی اعتقـاد      

 شـود کـه یـک فعـل اخالقـی را     داشته باشد باعث می   



  102  ـ1391 سال اول، شماره اول، پائیز و زمستان                                                                     حکمت صدرایی      علمی ـ پژوهشیفصلنامه دو

 

 

ه خـود نـسبت نـداده و اختیـار خـود را       کامل بطور  به

علت تامه در یک عمل اخالقـی ندانـد بنـابراین عـدم        

شود که خود را مستقل اعتقاد به قضاء الهی موجب می     

یک از اجزاء عـالم و علـل موجـود در             پنداشته و هیچ  

عالم را که در رأس همۀ آنها اراده الهی قرار دارد را در  

  .عمل اخالقی خود دخیل نداند

ته ذکر این نکته ضـروري اسـت کـه خداونـد            الب

 اختیار حکم را که  یملکات و احوال و افعال آنمتعال،  

 آن .دانـد مـی  قـدر  و قضاء به مستند ،کند نمى باطل را

 و قـضاء  بـه  مستند اگر که را ملکاتى و احوال و افعال

ـ  بندگانش شود می باعث نکند، قدر  و افتـاده  اشـتباه ه  ب

 در تـام  سـبب  را خود ختیارا و خدا از مستقل را خود

با این کـار، انـسان را هـدایت کـرد تـا             . بپندارند تاثیر

 اختیـار  هـم  و اسـت  دخیـل  خـدا  قضاء  هم بفهمد که 

 شـدیداً   را دارد منافـات  اختیار حکم با آنچه اما .انسان

 دانـسته  هـا  انـسان  خـود  اختیار به مستند و نموده دفع

 مثال، در عنوان   به .)538: 1 ، ج 1374طباطبایی،  ( است

ـ  را خـود  زشـت  عمـل   کفار آیۀ شریفه ذیل،    خـدا ه  ب

  .کند مى نفى را نسبت این خدا و دادند نسبت

»لُوا إِذا وشَۀً فَعنا قالُوا فاحدجها ولَینا، عآباء و 

رَنا اللَّهإِنَّ قُلْ بِها، أَم رُ ال اللَّهأْمی ،شاءأَ بِالْفَح 

سوره مبارکه  (»تَعلَمونَ ال ما اللَّه علَى تَقُولُونَ

  )28 آیه / اعراف

در واقع کارکرد اعتقاد به قضاء الهی این است که 

 ناشـى  قـضاء  به حوادث  استناد رذائل اخالقی را که از    

 آنچـه  بـه  نـه  دیگر تا«. کند می دور ها انسان از شود می

 را خـدا  قـضاء  و شـوند  خوشـحال  شود، می عایدشان

 فسأت رود مى دستشان از آنچه زا نه و بدانند کاره هیچ

طباطبـایی،  (» کننـد  حساب کاره هیچ را خود و بخورند

 خداوند در توصیه به افعال اخالقی   )538: 1 ، ج 1374

به نوعی خود را نیز دخیل کرده تا انسانی که زمینۀ کبر 

و عجب دارد را به خود بیاورد کـه از اسـتقالل عمـل              

  . نیز مؤثر بداندخود دور شده و خدا و قضاء الهی را 

»و منْ آتُوهمالِ م ي اللَّهالَّذ سوره  (»آتاکُم

  )33 آیه / نورمبارکه 

»ا ومم مقْناهزقُونَ رنْف3 آیه / بقرهسوره مبارکه  (»ی(  

خداوند در عین حال که به اعطاي مـال و انفـاق       

شود که ایـن  کند این نکته را هم متذکر می سفارش می 

  . است که خداوند به ما اعطا فرموده استمال، روزي

وارة انگیزش اخالقـی کـه معرفـی          دومین منبع 

از آن جـا کـه      . شود تخلق به اخالق الهی اسـت       می

تخلـق بـه     با باید است  خداوند متعال  خلیفه انسان

در . دهد نشان را خداوند متعال  صفات الهی اخالق

تواند رسیدن و وصـول   تخلق به اخالق الهی، او می     

ه یک خُلق الهی را تصور کرده و براي رسیدن بـه            ب

  . آن تالش کند

 اما با مبانی اخالق دینی، تخلق به آن خلق الهی          

منـد   نفسه، فرد را انگیزه     تواند به خودي خود و فی     نمی

اگر طبـق چـارچوب مرتبـۀ دوم از اخالقـی کـه             . کند

کند از چنین فـردي سـؤال شـود کـه           عالمه عنوان می  

تخلق به اخالق الهـی شـوي؟ پاسـخ         خواهی م چرا می 

بنـابراین،  . براي رسیدن به ثـواب اخـروي      : خواهد داد 

در این مورد هم فرد با یـک واسـطه بـه منبـع اصـلی               

  .رسدانگیزش می

  اخالق قرآنی-3

کند دیدگاهی اسـت کـه    دیدگاه سوم که عالمه معرفی می  

مخصوص قرآن کریم است و ما نام آن را اخالق قرآنـی            

این دیدگاه این است که از ابتـدا         ته اساسی در  نک. نهیم  می

در ایـن  . رود هاي رذائل اخالقـی مـی    به سمت محو زمینه   

شـوند کـه در     اي تربیـت مـی      گونه   به ها  نوع اخالق، انسان  

هـا محمـل و جایگـاهی بـراي رذائـل           صفات و تفکر آن   

از «در واقع این اخـالق، رذایـل را      . ماند  اخالقی باقی نمی  

 نـداده  اجازه  یعنى . برده نه از طریق دفع     طریق رفع از بین   

 کـردنش  طـرف  بر صدد در تا یابد راه ها  دل در رذائل که

 پـر  خـود  معـارف  و علوم با چنان آن را ها دل برآیند بلکه 
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» اسـت  نگذاشـته  بـاقى  رذائـل  براى جایى دیگر که کرده

  .)533: 1 ، ج1374طباطبایی، (

ي غیر  بنابر دیدگاه عالمه، هر عملی که انسان برا       

دهد یا براي یـافتن عـزت اسـت یـا بـه      خدا انجام می 

دهـد تـا از   خاطر ترس از نیرویی آن عمل را انجام می 

  3.شر آن نیرو محفوظ بماند

 خداوند متعال نیز در قرآن کریم، هم عزت را و          

 :هم قوت و نیرو را در خود منحصر دانسته است

 / یونسکه  سوره مبار  (»جمیعاً للَّه الْعزَّةَ إِنَّ«

   )65 آیه

 / بقـره سوره مبارکـه    ( »جمیعاً للَّه الْقُوةَ أَنَّ«

  ) 165 آیه

کند که تمام ملک  چنین قرآن کریم تصریح می هم

و تمام ملکیت از آن خداسـت و اوسـت کـه توانـاي              

  :مطلق است

سوره مبارکه   (»و هللاِ ملک السماوات و األرضِ     «

  ) 196 آیه / آل عمران

 ما فی السماوات و األرضِ و اهللاُ علی کـلِّ    و هللاِ «

  )129 آیه / آل عمرانسوره مبارکه (شیء قَدیرٍ 

تواند از خود استقالل     بنابراین هیچ موجودي نمی   

داشته باشد و همه موجـودات نیازمنـد حـضرت حـق       

  4.جلّ و عال هستند

با توجه به ایـن کـه عـزت و قـوت و قـدرت و         

سـت، بـاالترین انگیـزه بـراي        ملک و ملک از آن خدا     

ــت    ــایت و محب ــت آوردن رض ــی، بدس ــال اخالق افع

 قـرآن  ۀطریقـ  که سوم طریقهاین . خداوند متعال است  

 شـده،  بنـا  کامـل  و خـالص  توحیـد  اسـاس  بـر  است

 و شـود  مـى  دیـده  اسـالم  در تنهـا  و تنهـا  که توحیدى

  5.است اسالم خاص

 اگر فرد به این مرحله برسد که دل از غیر خدا بکند     

اش به خداونـد متعـال باشـد و علـم          و تمام امید و توجه    

یقینی به این مطالب داشـته باشـد دل او از رذائـل شـسته       

  6.گیرند شده و فضائل و صفات الهی جاي آن را می

رسیدن به این جایگاه، چنـان ایمـانی بـه انـسان           

 صفاتشان هم و ذاتشان هم اشیاء، تمامى...  «:دهد که می

 سـاقط  اسـتقالل  درجـه  از مـا  نظر در افعالشان، هم و

 اراده را خـدا  غیر تنها نه انسانى چنین دیگر شوند، می

 در توانـد  نمی و کند اراده را او غیر تواند نمى ،کندنمی

 او غیر از یا بترسد او غیر از یا کند، خضوع او غیر برابر

 شده سرگرم دیگرى چیز به او غیر به یا باشد داشته امید

 او غیـر  بـه  یـا  بگیرد بهجت و لذت دیگرى چیز از و

 یا و شود او غیر چیزى تسلیم یا و نماید اعتماد و توکل

 این فرد نـه     7.»بگذارد وا او غیر چیزى به را خود امور

تنها در اعمال اخالقی بلکه در سایر افعـال نیـز چنـان       

تواند به غیر از وجه  آورد که نمی    اي به دست می     انگیزه

آشامد براي  اي خداست که میبر. حق باقی را طلب کند

خوابد چه رسد بـه اعمـال         نوشد و می    خداست که می  

او قطعاً براي خدا و رضاي اوست که . اخالقی و عبادي

ورزد و براي طلـب محبـت خداسـت کـه      صداقت می 

کند به دلیل ایـن       از هر چه اعراض می    . نماید  انفاق می 

است که باطل است و غیر خـدا و بـه هـر چـه روي                 

  . به دلیل این است که خدایی و باقی استآورد می

خداوند متعال در این نوع از تربیت اخالقـی کـه     

هـاي    باشد در قرآن کریم به روش       بر اساس توحید می   

منـد   هـا را انگیـزه   مختلف و با الفاظ گوناگون ما انسان   

نماید تا به سمت محبت و صفات الهی و در یـک              می

ــرویم و ا  ز ســایر کــالم بــه ســمت خداونــد متعــال ب

هـاي    ها احتراز کنـیم؛ هـر چنـد کـه آن انگیـزه              انگیزه

دنیوي و اخروي که در دیدگاه اول و دوم مطرح شـد            

عالمـه  . نمایـد   تـر مطـرح مـی       اي نـازل    را نیز در مرتبه   

 مؤیـد نقـل     عنوان   به طباطبایی در ادامه بحث، آیاتی را     

  :فرماید نموده و می

 معارف بر مشتمل نظائرش و آیات این«

 اى خاصه نتایج که است اى لهیها خاصه

 شباهتى گونه هیچ نه تربیتش و دارد، حقیقى

 و دارد اخالقى و فلسفى هاى مکتب تربیت به

 خود شرایع در )ع(انبیاء که تربیتى به حتى نه
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 فالسفه و حکما ۀطریق چون .اند کرده سنت

 اساس بر گفتیم، که طور همان اخالق فن در

 که عقایدى است، اجتماعى و عمومى عقاید

 ها بدى و ها خوبی درباره اجتماعات و ها ملت

 دیعقا اساس بر هم )ع(انبیاء ۀطریق و دارند

 تکالیف در که دىیعقا است، دینى عمومى

 تکالیف آن از تخلف مجازات در و عبادتى

 است قرآن ۀطریق که سوم ۀطریق ولى دارند،

 شده، بنا کامل و خالص توحید اساس بر

 دیده اسالم در تنها و تنها که توحیدى

  8.»است اسالم خاص و شود مى

چنـین برخـی     کند و هـم     آیاتی که عالمه نقل می    

آیات دیگر مشابه، هر یک بعدي از ابعاد الهی و صفتی 

کنند که به نحوي باعـث   از صفات الهی را منعکس می     

 بـراي  ایجاد انگیزه اخالقی براي انجام یک فعل، صرفاً 

آید آیـاتی     ه در ذیل می   آیاتی ک . باشد  حضرت حق می  

 عنوان  بهاست که عالمه طباطبایی در ذیل اخالق قرآنی

  . کند مؤید نقل می

 لَه هو، إِلَّا إِله ال اللَّه:  معرفی خداوند با اسماء نیکو     .یک

ــماء نى الْأَســس ــه / طــهســوره مبارکــه ( الْح . )8 آی

هنگامی که براي انسان، چنین خداوندي به تصویر   

شود، انگیزة انسان بـراي انجـام اعمـال           یکشیده م 

اخالقی در جهت رضاي خداوندي با ایـن اسـماء       

 .گردد بیشتر می

 هـو،  إِلَّا إِله ال ربکُم، اللَّه ذلکُم:  معرفی خالقیت خدا   .دو

. )102 آیـه  / انعـام سوره مبارکـه     (ء شَی کُلِّ خالقُ

هنگامی که خداوند متعال خالق مـا و همـه چیـز            

گردد که    است، این نکته در ذهن انسان تقویت می       

افعال اخالقی خود را در جهـت کـسب رضـایت           

 .خداوند متعال انجام دهد

 معرفی خداوندي که همۀ اشیاء را به زیبایی خلق          .سه

سـوره مبارکـه    ( خَلَقَـه  ء شَـی  کُلَّ أَحسنَ الَّذي: کرد

  . )7 آیه / سجده

ال و خـضوع، فقـط      معرفی قیومیت خداوند متع    .چهار

سـوره  ( الْقَیـومِ  للْحـی  الْوجـوه  عنَـت  و: در برابر او  

 ).111 آیه / طهمبارکه 

 و : تنهـا پرسـتیدنی    عنوان   به  معرفی خداوند متعال   .پنج

 / اءاسـر سوره مبارکه   ( إِیاه إِلَّا تَعبدوا أَلَّا ربک  قَضى

 ).23-22 آیه

سوره ( قانتُونَ لَه کُلٌّ :خدا هستند  طاعت در همه .شش

 ).116 آیه / بقرهمبارکه 

 شاهد و نـاظر بـر همـۀ    عنوان  به معرفی خداوند .هفت

 شَـهِید  ء شَـی  کُـلِّ   على أَنَّه بِرَبک، یکْف لَم أَو :اشیاء

 ).53 آیه / لتفصسوره مبارکه (

 احاطه دارنده بـر  عنوان  به معرفی خداوند متعال .هشت

سـوره مبارکـه    ( محیطٌ ء شَی بِکُلِّ إِنَّه أَال: همه چیز 

 ).54 آیه / فصلت

 نهایـت و آخـرین      عنـوان    بـه   معرفی خداوند متعال   .نه

سـوره  (  الْمنْتَهـى  ربک  إِلى أَنَّ و :جایگاه همۀ اشیاء  

 ).42 آیه / نجممبارکه 

 مـأمن و پناهگـاه    عنوان   به  معرفی خداوند متعال   .ده

 إِذا الَّـذینَ  الـصابِرِینَ،  بـشِّرِ  و :مصیبت دیـدگان  

متْهۀٌ أَصابیبصإِنَّا: قالُوا م لَّهل إِنَّا و  ـهـونَ  إِلَیراجِع 

این آیه یکی از    ). 156 آیه / بقرهسوره مبارکه   (

صبر یکی از . ترین آیات مورد بحث است اصلی

. صـفات اخالقـی پـسندیده و از فـضائل اسـت     

صـابران را بـشارت    «: مایـد فر  خداوند متعال می  

ســپس خداونــد متعــال ایــن صــابران را . »بــده

هـا   کسانی کـه وقتـی بـه آن   «: نماید توصیف می 

به درستی کـه مـا از   : گویند رسد می   مصیبتی می 

بـراي انگیـزة    . »گردیم  خداییم و به خدا باز می     

رفتار در جهت این صـفت اخالقـی و فـضیلت          

نیوي و صبر به هیچ عنوان یک امر مورد پسند د     

. یا پاداش اخروي در نظـر گرفتـه نـشده اسـت         

صابران کـسانی هـستند     : خداوند متعال نفرموده  

که به خاطر رسـیدن بـه پـاداش اخـروي صـبر          
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ورزند   کنند یا به خاطر فواید دنیوي صبر می         می

بلکه افق دید، فراتر از این است و انگیزة صـبر       

بـر  » رجوع و بازگـشت بـه خداونـد متعـال      «را  

قرآن در این تربیت اخالقی زمینه      . تشمرده اس 

دیده به علـت      را هموار کرده تا شخص مصیبت     

همـه چیـز مـا از آن        : واقعی صبر بیاندیشد کـه    

 هر دارد حق مالک و خدائیم لکم ماخداست و 

 و سـتاندن    9بکنـد  خـود  ملـک  در تصرفى گونه

جان یک انسان از طرف خدا و به دستور خـدا           

حقیقت معنایی  . نیز تصرّف در ملک خود است     

استرجاع، ایمان به مملوك بودن انسان و مالک         

بودن خداست و این که قطعاً هر ملکی به مالک 

ـ  توجه به این معنـا . گردد اش بر می اصلی  کـه   

ـ  همانا خواسته پروردگار است  بهترین صبر را  

این مفـاهیم در   . براي انسان، محقّق خواهد کرد    

می وجود انسان باعـث شـکل گـرفتن مکانیـس         

ــایی آن را اخــالق   مــی ــه طباطب ــه عالم شــود ک

  . کند مخصوص قرآن معرفی می

در تمام آیاتی که ذکر شـد مکانیـسمی مـشابه       

تمام . گیرد  آیه استرجاع در وجود انسان صورت می      

کننـد و آن   این آیات حول یک محـور گـردش مـی       

هنگامی که در قرآن کریم آمده . محور، توحید است 

 علـم، عـزت، اسـماء       تمام قـدرت، قـوت، احاطـه،      

از آن خداست و انـسان در ایـن میـان،           ... حسنی و 

نیازمنـدي بـیش نیـست و هـیچ اسـتقاللی از خــود      

کند  ندارد، این مفاهیم تمام توجه انسان را جلب می 

که فقط به حضرت حق جلّ و عـال نظـر کنـد و از        

بـه  » تمام توجه «هنگامی که این    . غیر او گذر نماید   

 قطعاً انگیزة انـسان نیـز   سمت خداوند شکل گرفت 

ها افعال اخالقی بـه    براي تمام اعمال و در رأس آن      

ــود   ــد ب ــال خواه ــد متع ــمت خداون ــه . س ــر ن دیگ

هاي مادي و دنیوي مانند تحـسین اجتمـاع و          انگیزه

هاي اخروي مانند ثواب و عقاب اخـروي          نه انگیزه 

او بـه جـایی رسـیده کـه       . او را ارضاء نخواهد کرد    

بینـد و اعمـال او        متعال را مـی    فقط و فقط خداوند   

براي خداوند است حال یا براي رسیدن به محبـت          

خداوند یا براي رضایت خداوند یا براي نزدیکی و         

جاست که جایگاه این افـراد       این. قرب به پروردگار  

در آخرت متفاوت از سایرین خواهد بود و خداوند    

هـاي بهـشت      متعال پس از ذکر مختصري از نعمت      

سـوره مبارکـه    ( و رضوانٌ مـن اهللا اکبـر         :فرماید  می

  ).72 آیه / توبه

فعل اخالقـی کـه بـا انگیـزة توحیـدي و بـراي              

رضایت الهی انجام گیرد رضوان الهی را شامل انـسان          

 را بـشر  کـریم  قرآن که عبودیت حقیقت«. خواهد کرد 

 محبت خاطره  ب که است عبودیتى کند مى دعوت بدان

 و بهـشتش  بـه  که عىطم بخاطر نه شود، انجام خدا به

 و سـعادت  ترین بزرگ و داریم، آتشش از که ترسى یا

 اسـت  ایـن  دوستدار و عاشق نفر یک براى رستگارى

 در اینکه بدون کند، جلب را خود معشوق رضایت که

 ،طباطبـایی ( »باشـد  بـوده  خـویش  نفـس  ارضاء صدد

 .)456: 9  ج ،1374

ــانی و   ــۀ اخــالق یون ــایی در نظری ــه طباطب عالم

ینی صورتی از اخـالق و انگیـزش را مطـرح           اخالق د 

در اخالق قرآنی ایشان ایـن      . کرد که کامالً بیرونی بود    

هر عملی که انسان بـراي  : شود که   گونه وارد بحث می   

دهد یا براي یافتن عزت است یا بـه  غیر خدا انجام می 

دهـد تـا از    خاطر ترس از نیرویی آن عمل را انجام می 

سـپس ایـشان بـا آوردن        10.شر آن نیرو محفوظ بماند    

شواهدي از آیات قـرآن، هـم عـزت و هـم قـدرت و          

 ضـمنی  طـور   بـه  نیرو را منحصر در خداوند دانـسته و       

دارد که وقتی عزت و قـدرت از آن خداسـت             بیان می 

و تو انسان هم به دنبال عزت و قدرت هستی پس تـو       

بـدین ترتیـب    . باید به دنبال خداوند باشـی نـه اغیـار         

خالق قرآنی عالمـه نیـز بـه سـوي          توان گفت که ا     می

چـرا کـه بـراي      . انگیزش بیرونی متمایل شـده اسـت      

مند کردن افراد بـراي رفتـار اخالقـی،           تشویق و انگیزه  

آنان را به سـوي خداونـد متعـال کـه عـزت و               انگیزة
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عالمـه در  . خوانـد  قدرت در او منحصر است فـرا مـی    

ادامه، طریقۀ اخالقی قرآن را بر اساس توحید خـالص       

 این نکته نیز مؤیـد ایـن اسـت       11.گذارد  کامل بنا می  و  

که بیرونی بودن انگیزش از سوي عالمه مد نظر بـوده           

معطـوف داشـتن توجـه انـسان بـه یگـانگی و             . است

توحید خداوند و توجه به اسـماء الهـی و صـفات او،             

همه و همه در جهت تقویت بیرونـی بـودن انگیـزش            

جــه و البتـه درســت اسـت کـه نتیجــۀ ایـن تو    . اسـت 

شود و اگر فـرد بـه       انگیزش به درون انسان سرریز می     

این مرحله برسد که دل از غیر خدا بکند و تمام امیـد            

اش به خداوند متعال باشـد و علـم یقینـی بـه            و توجه 

این مطالب داشته باشد دل او از رذائل شـسته شـده و            

 امـا در    12،گیرنـد   فضائل و صفات الهی جاي آن را می       

 منبـع انگیـزش اخالقـی، یـک امـر      هر حال، ریـشه و    

  .بیرون از وجود انسان بوده است

  شناسی قرآنی تا اخالق قرآنی  از انسان-4

صـدرالمتألهین بـراي نـشان دادن اهمیـت شـناخت      

ــی را در    ــلوك عقل ــاه واالي او، س ــسان و جایگ ان

شناسی بر چهار سـفر معنـوي و عرفـانی بنـا        هستی

- 43: 1 ، ج 1378صدرالدین شیرازي،   (نهاده است   

و غایت فلسفه را نیز استکمال انسان از جهت         ) 44

صـدرالدین  (کنـد     عقل نظري و عملی معرفـی مـی       

ــیرازي،  ــسان.)47: 1، ج 1378ش ــوع ان ــی،   ن شناس

شناسـی    انـسان . شناسی است   بخش نوع اخالق    تعین

اي فلسفی، مـشائی      اخالق صدرایی، در آغاز، صبغه    

وي دو ســاحت وجــودي بــراي . و ارســطویی دارد

روح یا نفـس داراي     . بدن و نفس  : انسان قائل است  

قوة عقلیه یا ملکیه، قوة غـضبیه یـا   : چهار قوه است 

سـبعیه، قــوة شـهویه یــا بهیمیــه و قـوة وهمیــه یــا    

حـد  : هر یک از قواي مذکور سه حد دارد       . شیطانیه

حـد وسـط در قـوة    . افراط، حد تفریط و حد وسط    

 در  ، و »شـجاعت «، در قوة غضبیه،     »حکمت«عاقله،  

از این رو شـخص داراي    . است» عفت«قوة شهویه،   

ــزرگ   ــت داراي ب ــجاعت و عف ــت، ش ــرین  حکم ت

این فضیلت که کمال انسان در گـرو        . فضیلت است 

؛ یعنــی اعتــدال و »عــدالت«آن اســت چیــزي جــز 

مالصـدراي متقـدم در     . حصول حـد وسـط نیـست      

پرتو اخالق فلسفی، غایـت قـصوا و کمـال نهـایی            

 عدالت، اعتدال و حد وسـط       انسان را حصول ملکۀ   

  13.کند معرفی می

مالصدرا در مرحلۀ دوم حیات فکري خـود از    

شناسی فلسفی و به تبع آن از اخالق فلـسفی،    انسان

گیرد و آغازگر معرفی  مشائی و ارسطویی فاصله می   

شود که برخاسته از تفکر قرآنی و مبانی       اخالقی می 

اما  .)523 :1363صدرالدین شیرازي، (عرفانی است 

عالمه طباطبایی با الهام از مبانی حکمت متعالیـه و          

یابـد کـه اعتـدال در     مبانی قرآنی و عرفانی، در مـی  

  هـدف و غایـت، بلکـه       عنـوان    بـه  بینش قرآنـی نـه    

در بینش  .  یک اصل اخالقی پذیرفتنی است     عنوان  به

ــاي   ــه معن قرآنــی، حکمــت و شــجاعت و عفــت ب

 خـود . شـود   ارسطویی کمال انسانی محسوب نمـی     

داند کـه    قرآن مصداق این کمال را قرب به خدا می        

همۀ کماالت مادي و معنوي، مقدمۀ رسـیدن بـه آن     

است و این جز در گـرو حـب و محبـت بـه خـدا                

منشأ این نوع اخالق قرآنی، تلقّی      . شود  حاصل نمی 

  .عالمه از انسان در قرآن است

ــت    ــدرا، هوی ــد مالص ــایی مانن ــه طباطب عالم

داند و معتقـد      و نفس او می   وجودي انسان را در گر    

است که نفـس یـا درونـۀ آدمـی، خـود داراي سـه               

شناختی، انگیزشی (ساحت معرفتی، عاطفی و ارادي 

   .است) و رفتاري

شـود؛  معرفت همواره از سنخ باور قلمداد مـی      

تواننـد متعلقـات   زیرا هم معرفـت و هـم بـاور مـی      

واحدي داشته باشند، آن چه این دو را از هم متمایز 

اي   گـوییم بـه گـزاره     سازد آن است که وقتی می     می

، مؤلفـۀ   »صـدق «معرفت داریـم، عـالوه بـر مؤلّفـه          

در این  . آوري را نیز خواهیم داشت      یا دلیل » توجیه«
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جا معنایی اعم از علم و عقیده مراد است تـا همـه             

انـسان در سـاحت   . هـاي مـا را در برگیـرد        دانستنی

سات خود  عاطفی خود با تأثرات، انفعاالت و احسا      

آن چه در این ساحت، محور است       . سر و کار دارد   

. اسـت ) لـذّات و آالم   (خوشایندها و ناخوشـایندها     

هـا،   گیرد، خواسـته چه در ساحت ارادي جاي می    آن

ها و ها و تصمیمآرزوها، امیال، نیات و مقاصد، عزم    

ایـن معنـا    . مبادي ارادي افعال آگاهانۀ انسان اسـت      

زیـرا گـاه    . ر اراده اسـت   تـ بخشی از معناي گسترده   

اراده، مترادف با کل جنبۀ فعاالنۀ حیات آگاهانه بـه          

رود و در این صورت، هم افعال ارادي و هم کار می

بر اساس این نوع . گیردافعال غیر ارادي را در بر می

عیار اخالقی  انسان تمامشناسی،  شناسی یا انسان نفس

 جو و در   کسی است که در ساحت معرفتی، حقیقت      

ــشق  ــاطفی، ع ــاحت ع ــاحت ارادي،  س ورز و در س

ورزي و    اش عشق   خیرخواه باشد و انگیزش اخالقی    

ورزي به خدا باشد و همـواره از هـر غیـري             محبت

   .روي برتابد

  گیري  نتیجه

انسان براي انجام دادن یک فعل اخالقی نیاز بـه فعـال      

. شدن سه ساحت شناختی، انگیزشـی و رفتـاري دارد         

ها به نوبۀ خود از اهمیت بسیار    احتهر کدام از این س    

بر اساس سـه نظریـۀ اخالقـی    . زیادي برخوردار است  

عالمه طباطبایی، سه منبع انگیزش براي عمل اخالقـی        

  : انسان وجود دارد

  ، تحسین اجتماع .یک

   ،ثواب اخروي. دو

  .محبت مبتنی بر توحید .سه

ــانی و     ــود یون ــدگاه معه ــایی دی ــه طباطب  عالم

لـۀ رشـد اخالقـی را بـه نحـوي بیـان            ترین مرح   پایین

کند که انگیزة انسان براي رفتار اخالقی را در فواید        می

  .کند دنیوي و مخصوصاً عزت و احترام محدود می

که رویکـرد قـرآن بـر     کالم عالمه در مورد این  

اساس اخالق محبت اسـت، قاعـدتاً بـر پایـۀ نیـاز             

هنگـامی  . اساسی انسان به محبت شکل گرفته است 

کند از ابتدا در      مه، مقولۀ محبت را مطرح می     که عال 

نظریـۀ  . گـذارد  یک افق دیگري آن را به بحـث مـی   

معطوف بـه انگیـزش     ) اخالق قرآنی (محبت عالمه   

انسان در امور اخالقی و معنـوي اسـت؛ عالمـه بـا             

مقایسۀ بـین عـشق و محبـت مجـازي بـا حقیقـی،              

 نفـر  یـک  بـراي  رسـتگاري  و سـعادت  ترین بزرگ

ــق ــت و عاش ــبداردوس ــایت  را، جل ــشوق رض  مع

بنــابراین در محبتــی کــه عالمــه مطــرح  . دانــد مــی

کند، انسان نه تنها به دنبـال منـافع مـادي خـود               می

نیست، بلکه تمام توجه او به یـک نیـاز اخالقـی و             

شناسـی    بدون تردید، این نوع اخـالق     . معنوي است 

برآمده از نوعی تلقـی خـاص از انـسان اسـت کـه              

  . باشد میخاستگاه آن قرآن 

  

  :ها نوشت پی
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