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چکیده

عالمه طباطبایی (ره) در تفسیر المیزان از سه سطح معرفتی در اخالق سخن گفته است
عام انبیـا (ع)
که سه نوع اخالق را به وجود آورده است که عبارتاند از :فلسفی ـ ما ّدیّ ،
خاص قرآن .این سه نوع اخالق معرفتشناسی ،هستیشناسی و آثار متفـاوتی دارنـد.
و ّ
خاص قرآنی که از آن به «اخالق قرآنی ـ عرفانی» یا «اخـالق توییـدی» یـاد
اخالق
ّ
خواهد شد ،آثار متمایزی نسبت به سایر انواع اخالق دارد؛ از جمله آثار فردی میتوان به
ارتقای اخالق انسانی به اخالق االهی ،تغییر مالک فضایل و رذایل ،یرکت بـه سـوی
برترین سایات وجود آدمی ،وصول به نهایت آرامش و کمال اشاره کرد و از جملـه آثـار
اجتماعی آن میتوان کاهش تنشها و درگیری های اجتماعی ،افزایش صلح و دوستی و
رسیدن به جامعه جهانی توییدی را نام برد.
کلیدواژه ها :اخالق توییدی قرآن ،عالمه طباطبایی ،آثار فـردی و اجتمـاعی ،اخـالق
قرآنی ـ عرفانی.
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مقدمه
عالمه طباطبایی (رحمه اللّه علیه) ذیل تفسیر آیات  351تا  351سوره بقره ،از سه مبنای
مهم اخالقی سخن به میان می آورند که عبارتاند از مبنای اخالق مادّی ،مبناای اخاالق
عامّ دینی (انبیا) و مبنای خاص اخالق قرآن (اخالق توحیادی) مبناای اول مرباوه باه
حکما و فالسفه ،به ویژه حکمای قدیم یوناان ،مبناای دوم متّلّاه باه تّلیماات عماوم
پیامبران االهی و مبنای سوم مخصوص قرآن کریم است
پیش از پرداختن به تبیین مّانی سهگانه فوق ،ذکر این نکتاه راروری اسات کاه از
نظر علمای اخالق و از جمله مرحوم عالمه ،اصالح اخالق و خویهای نفساانی و نیا
کسب ملکات فارله تنها یک راه دارد ،آن هام تکارار عمال صاالم و ماداومت بار آن
اسات بااه عباارت دیگاار اگار بخااواهیم تخلّاه االهاای پیادا کناایم ،تنهاا راه آن تکاارار
رفتارهایی اسات کاه ماورد رراایت و پساند خادای تّاالی اسات از ایانرو ،عالماه
طباطبایی (رحمه اللّه علیه) مّتقدند که با تکرار عمال صاالم ،ا ار فّال ،رفتاهرفتاه در
نفس نقش بسته و استوار می شاود؛ باه طاوری کاه آن ا ار باه زودی زایال نشاده ،باه
اصطالح علمای اخالق ،حال به ملکه تبدیل می شود باید دانست که اصاالح اخاالق و
خوی های نفس و تحصیل ملکات فارله در دو طرف علم و عمل و پاا کاردن دل از
خوی های زشت ،تنها یک راه دارد که عبارت است از تکارار عمال صاالم و ماداومت
بر آن پس باید عملی را که مناسب با آن خوی پسندیده است ،بهقدری تکارار کناد کاه
ا رش در نفس قرار گیرد و در صفحه دل نقش ببندد؛ نقشی که به زودی زائل نشاود یاا
اصالً زوال نپذیرد؛ مثالً اگر انسان بخواهد خوی ناپسند ترس را از دل بیرون کناد و باه
جایش فضیلت شجاعت را در دل جای دهد ،باید کارهای خطرناکی را کاه طبّااً دلهاا
را تکان می دهد ،مکرر انجام دهد تا ترس از دلش بیرون شاود؛ آن نناانکاه وقتای باه
ننین کاری اقدام می کند ،حس کند نه تنها باکی ندارد ،بلکه از اقدام خود لذّت مایبارد
و از فارار کاردن و پرهیا از آن نناگ دارد در ایاان هنگاام اسات کاه در هار اقاادامی
شجاعت در دلش نقشی ایجاد می کند و نقشهای پشت سار هام در آخار باه صاورت
ملکه شجاعت در می آید؛ پس هرنند باه دسات آوردن ملکاه عملای در اختیاار آدمای
نیست ،مقدّمات تحصیل آن در اختیار آدمای اسات و مایتواناد باا انجاام آن مقادّمات،
ملکه را تحصیل کند (طباطبایی 511/3 :3131 ،ا )511
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مسئله مهم دیگر این است که نگونه انگی ه و راهی که باعث تکرار عمل و استمرار
آن میشود ،در انسان به وجود میآیاد بار اسااس مبناای اخالقای حکماای قادیم ،باه
خصوص فالسفه یونان ،عامل ایجاد انگی ه ،توجّاه باه فوایاد دنیاوی و تحساین افکاار
عمومی است بر اساس مبنای دینی عام یا تّالیم عمومی انبیا ،عامل ایجاد انگی ه ،توجّه
به فواید و پاداشهای اخروی است بر اساس مبنای سوم هام مرحاوم عالماه از عامال
انگی شی دیگری نام می برند که تنها در قرآن کریم یافات مایشاود و آن صارفاً کساب
ررایت االهی از طریه توجّه انسان به حاکمیت اسما و صفات او است
در ادامه مبانی سه گانه مذکور را بهطور مبسوه تبیین کرده ،به تحلیل هر یک از آنهاا
به ویژه مبنای خاص قرآن که همان اخالق توحیدی است ،میپردازیم
 .1مبنای معرفتشناختی اخالق فلسفی یا مادّی
انسان به طور طبیّی وقتی کاری را انجام مایدهاد ،دوسات دارد ماورد تیییاد و حتای
تحسین دیگران قرار گیرد از هماینرو ،تاالش مایکناد باه کارهاایی دسات زناد کاه
میپندارد مورد تییید و تحسین دیگران است و از اموری کاه خاالف آن اسات ،پرهیا
کند این مسئله باعث شده است برخی از حکما مبنای رفتارهاای اخالقای انساان را در
پذیرش یا رد دیگران بدانند؛ از اینرو ،مّتقدند مال رفتار پسندیده و ناپسند آن اسات
که جامّه آن را تحسین یا تقبیم کند این مبنا صرفاً جنبه دنیوی و مادّی دارد و به اماور
ماورای طبیّی تاوجّهی نادارد؛ باه هماین جهات مرحاوم عالماه آن را اخاالق ماادّی
نامیده ،میفرمایند:

منفّت دنیوی انگی ه اصلی اخالق مادّی است در ایان روش از راه توجّاه دادن
مردم به منافع و آ ار دنیوی و رفتارهاا ،آناان وادار باه رعایات فضاایل اخالقای

میشوند؛ مثل اینکه گفته شود عفّت و قناعت و صارف نظار کاردن از آنچاه در
اختیار دیگران است ،انسان را سربلند و در انظاار ماردم با ر مایساازد ،ولای
برعکس ،حرص موجب خواری و تنگدستی است ،طمع نیا انساان را ذلیال و
علم ،آدمی را ع ی می کند و باعث عظمت و خوش نامی در نظار تاوده ماردم و

مینوس شدن با خواص میشود علم مانند نشم تی بینی است کاه باه کماک آن

می توان هر حاد ه ناگواری را دید و از آن اجتناب کارد و باه هار مقصاد عاالی
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رسید جهل نابینایی است علام نگاهباان انساان اسات ،اماا ماال را انساان بایاد
نگاهبانی کند شجاعت آدمی را از تلاوّن و دودلای رهاایی مایبخشاد؛ شاخ

شجاع در هر حال محبوب مردم است ،نه فاتم شود و نه مغلوب؛ باه عکاس،
جبن و تارس و بایبااکی ،موجاب نفارت اسات عادالت وجادان انساان را از

ناراحتی ها خالصی می بخشد و مایاه حیاات جااودان یّنای ناام نیاک ابادی و

محبّت عمومی است این راه ،همان راه مّروفی است که علم اخالق را بار پایاه

آن اساتوار ساااختهانااد و دانشاامندان اخالقای یونااان و دیگااران طرفاادار آنانااد

(همان)516/3 ،

این که مبنای اخالق مادّی و فلسفی را عالمه در یک مقوله قرار داده است ،بدین مّنا
نیست که آن دو از هر حیث با یکدیگر تطابه دارند ،بلکه به جهت پیامادهای مشاترکی
که بر آن دو مترتّب است ،در مقولهای واحد انگاشته شدهاند جهانبینی مادّی به نیا ی
ورای عالم مادّه اعتقادی ندارد؛ هستی را مساوی با مادّه میداند و کمال سّادت آدمی را
دستیابی به لذّات مادّی و رفاه دنیوی قلمداد میکناد در نناین فضاایی حسان و قابم
افّال ،مال مادّی پیدا کرده ،مدح و ذمّ رفتارهای انسان ،تنها به تیمین شادن یاا نشادن
مقاصد مادّی بستگی پیدا میکند
 .2مبنای معرفتشناختی اخالق عامّ دینی
عمومی ترین راه برای تهذیب نفس و تخلّه به اخالق پسندیده ،توجّاه باه حکام عقلای
جامع نگر ،از طریه اشاره به فواید و مضرّات آخرتی اعمال و نی اعتقاد باه سانّتهاایی
نون قضا و قدر االهی اسات در ایان طریقاه نیا مانناد طریقاه پیشاین ،ماال فّال
اخالقی ،اعتدال قوای نفسانی و پرهی از افراه و تفریط در فّالّیتهاای آنهاا اسات؛ باا
این تفاوت که انگ ی ه افراد در این طریقه دستیابی به سّادت حقیقای در آخارت اسات
(همان )111/3 ،برای دستیابی به این اخالق ،باید از سلطه خیال و وهام رهاایی یافات و
هستی را از منظر عقل برهانی در کرد بنابراین مادامی که نفس انسان باه مرتباه در
عقالنی نرسیده باشد و بر اساس قوّه خیال و وهم خود جهان خاار را بشناساد ،ادرا
اخالقی وی نی در ساحت خیال و وهم فّّالیت میکند و به جای در فضائل و رذایال
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واقّی نفس خود ،به مشهورات و قضاوتهای عرف تکیه میکند و در نتیجه تصاویری
را که عرف از وی میسازد ،واقّیّت نفس خود میپندارد؛ در حالی که واقّیّت نفاس او
نی دیگری است پس اخالق در این مرحلاه مبتنای بار در فضاائل و رذائال نفاس
است ،نه آن گونه که دیگران میپندارند عامل قضاوت در اینجاا خاود فارد اسات ،ناه
شّور اجتماعی و عقل جمّی نون عقل فرد بیواسطه خود را مییابد؛ بنابراین درکای
که از خود دارد ،بسیار مو ّه تر از ادراکی است که دیگران باواسطه از وی دارناد (افشاار

کرمانی)11/8 :3162 ،

این روش که عموم انبیا (علیهم السّالم) از آن بهره میجستند ،مورد تییید قرآن کریم
نی بوده است و آیات فراوانی بر آن داللت دارند در این روش ،پیامبران االهای تاالش
میکنند با تبیین مراحل زندگی انسان از بدو تولّاد و حتای پایش از آن ،تاا نهااییتارین
مرحله در آخرت و دخول بهشت یا دوزخ و نی تی یرپذیری سّادت و شقاوت اخاروی
از نوع زندگی دنیوی ،انسان را به انتخابی درست و سازنده رهنمون شوند ت کیه نفاس
و تهذیب اخالق هم بدین سبب انجام می گیرد که میتواند اوالً ،آدمی را از پاداشهاای
آخرتی و نّمات بهشتی بهرهمند میسازد ،انیاً ،او را از عذابهای آن جهانی و رنجهای
دوزخی در امان نگه میدارد

 .3ماهیت و مبانی اخالق خا ررن
انگی ه و راه سومی که برای تهذیب نفس و اصالح اخالق وجود دارد و به قاول عالماه
تنها در تّالیم قرآن کریم یافت می شود ،فهم این نکته است که انسان خاود را باه مقاام
بندگی رسانده ،رفتارهای خود را صرفاً با انگی ه توحیدی و کسب رراایت حاه انجاام
دهد در اینجا فر د ،نه تنها منفّت دنیوی یا تحسین دیگران را در نظر نمایگیارد ،بلکاه
هدفش پاداشهای اخروی و دوری از کیفرهای آن نی نیست او فقط باه دنباال جلاب
ررایت حه تّالی و وصول به مقام بندگی است (طباطبایی)155/3 :3131 ،
الزم است یادآوری کنیم که انسان در انجام رفتارهای خود دانسته یا ندانسته هادفی
را دنبال میکند و در تحلیل نهایی ،هدف او یا جلب منفّت است یا دفاع رارر هماان
نی ی که پیشتر با عنوان جذب لذّت و دفع رنج از آن یااد شاد اماا در طریاه ساوم،
منفّت و لذّت یا ررر و رنج موروعیّتی ندارند در این طریه فرد به جایی میرسد که
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برای خود هیچ نوع استقالل وجودی قائل نیست تا به دنبال جذب منفّت و دفاع رارر
برای آن باشد ،بلکه اساس فّّالیتهای او بر محور مّرفت و حبّ االهی مینرخد
در اینجا هدف فقط خدا است و انگی های ج او مدّ نظر نیست و همه نی باه پاای
خواست او فدا می شود انسان با آگاهی از حقیقت نفس خویش و جایگااه آن در عاالم
هستی و نی شناخت نظام اسماء و صفات االهی ،ننان مّرفتی پیدا میکند که هرگ باه
خود اجازه نمیدهد رفتاری ج از سر بندگی و اطاعت حه تّالی انجام داده ،انگیا های
ج خدا و کسب ررایت او برای رفتارهای خود در نظر داشته باشد عالماه طباطباایی
(رحمه اللّه علیه) در خصوص این مبنا میگوید:

در این میان طریقه سومی هست که مخصوص قرآن کریم اسات و در هایچیاک

از کتب آسمانی که تاکنون به ما رسیده است ،یافت نمیشود و نیا از هایچیاک
از تّالیم انبیای گذشته (سالم اللّه علیهم اجمّین) نقل نشده و نیا در هایچیاک

از مکاتب فالسفه و حکمای االهی دیده نشاده اسات و عباارت اسات از اینکاه
انسان ها از نظر اوصاف و طرز تفکّر ،طاوری تربیات شاوند کاه دیگار محالّ و
موروعی برای رذائل اخالقی باقی نماند و باه عباارت دیگار اوصااف رذیلاه و
خوی های ناستوده از طریه رفع از بین برده شود نه از طریه دفاع؛ یّنای اجاازه
نداده است که رذائل در دل ها راه یابد تا درصدد برطرف کاردنش برآیناد ،بلکاه
دل ها را آن ننان با علوم و مّارف خود پر کرده که دیگر جایی برای رذائل بااقی
نگذاشته است (طباطبایی)158/3 :3131 ،

 .4نثار فردی اخالق توحیدی ررن از دیدگاه عالمه طباطبایی (رحمه اللّه علیه)
اخالق توحیدی آ ار فردی فراوانی دارد که در ادامه به برخی از آن اشاره میشود:
 .1.4ارتقای اخالق انسانی به اخالق االهی
دانستیم که عالمه طباطبایی (رحمه اللّه علیه) اخالق را در ساه ساطم ماادّی ا فلسافی،
عامّ انبیا و خاصّ قرآن (توحیدی) مطرح کرده ،مّتقاد باود تهاذیب نفاس و تخلّاه باه
اخالق نیک با سه انگی ه جلب ررایت جامّه (تحسین اجتماعی) ،جذب منفّاتهاای
اخروی و جلب ررایت حه تّالی انجام میگیرد (همان)155/3 ،

واکاوی آثار فردی و اجتماعی اخالق توحیدی قرآن از دیدگاه عالمه طباطبایی (ره) 00 /

اخالق مادّی ا فلسفی جنبه بشری و انساانی دارد؛ ناون تّادیل قاوای نفساانی در
انسان و کسب فضایلی مانند شجاعت ،عفّت ،حکمت و عدالت ،صرفاً به منظور هادفی
غیراالهی انجام می گیرد انسان در این نوع اخالق به دنبال رفتارهایی است کاه تحساین
اجتماعی را جلب و تقبیم جامّه را دفع کند او نه کااری را بارای جلاب رراای خادا
انجام می دهد و نه فّلی را به خاطر نهی االهی تر میکند در واقع ،رفتارش با انگیا ه
خودخواهی و با محوریت خودِ مادّی انجام میگیرد
تهذیب نفس و تخلّه به اخالق نیک در مکتب عامّ انبیا با انگی های متفاوت از سطم
پیشین صورت می پذیرد گرنه در اینجا نی روش تهاذیب نفاس هماان تّادیل قاوای
نفسانی و کسب فضایل اخالقی است؛ اما هدف ،تا حدّ زیاادی از جنباه بشاری فاصاله
گرفته ،به سمت خداگرایی سوق می یابد از همینرو ،اصطالح جدیدی با عنوان «تخلّه
به اخالق االهی» در این نوع اخالق از خود نشان مایدهاد ایان اصاطالح کاه هام در
مکتب عامّ انبیا و هم در مکتب اخالقی خاصّ قرآن (اخاالق توحیادی) ماورد اساتفاده
قرار می گیرد و به عبارتی هم در سطم اخ الق متّارف مطرح است هم در عرفاان ،ایان
سؤال را بر می انگی اند که آیاا ایان دو مکتاب اصاطالح «اخاالق االهای» را در مّناا و
مصداق واحدی به کار می برند یا هر یک آن را در مفهوم و مصداق خاصّ خدا باه کاار
می گیرند در پاسخ باید گفت که تخلّه به اخالق االهی ،عبارتی است که بیشتر در آ اار
عرفانی مشاهده می شود؛ گرنه در آ اری که جنبه اخالق متّارف دارند نی کام و بایش
دیده می شود تخلّه به اخالق االهی در اخالق عامّ انبیا مّموالً به مّنای آراسته شدن به
فضیلت هایی است که در خداوند از صفات کمالیّه او محسوب میشوند مثل اینکه گفته
شود عالم بودن فضیلت است ،نون خداوند عالم است بنابراین همین کاه فارد موفّاه
شود نقای اخالقی خود را برطرف کرده ،به صفات نیکوی االهی آراسته گردد ،متخلّه
به اخالق االهی شده است آ اری نون «تهذیب االخالق» و «اخاالق ناصاری» کاه بار
اساس سنّت فالسفه ،هدف اخالق را اعتدال قوای نفسانی می دانناد ،ساّادت انساان را
دستیابی به این صفات که ا ز اخالق خداوند است ،برمی شمارند (طوسی)66 :3181 ،
عالمه طباطبایی (رحمه اللّه علیه) میفرمایند:

اخالق توحیدی انسانها را از نظر اوصااف و طارز فکار ،طاوری تربیات کارده

است که دیگر محلّ و موروعی برای رذائل اخالقی باقی نگذاشته و باه عباارت
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دیگر اوصاف رذیله و خوی های ناستوده را از طریه رفع از بین بارده اسات ناه

دفع؛ یّنی اجازه نداده است رذائل در دلها راه یابد تا درصدد برطارف کاردنش

برآیند ،بلکه دل ها را آن ننان با علوم و مّارف خود پار کارده کاه دیگار جاایی

برای رذائل باقی نگذاشته است توریم اینکه هر عملی که انسان بارای غیرخادا
انجام دهد ،الّا و البد یا به خاطر ترس از نیرویی آن را انجام میدهاد ،تاا از شارّ
آن نیرو محفوظ بماند ،قرآن کریم هم ع ّت را منحصر در خادای سابحان کارده

و فرموده است« :إِنَّ الِّْ َّةَ للّه جَمیّاً »؛ عا ّت هماهاش از آن خداسات (یاونس:

 )65یا نیرو را منحصر در او کرده و فرموده اسات« :أَنَّ الْقُوَّةََ للّهو ل مِیلا و »؛ نیارو
همهاش از آن خداست (بقره( )365 :طباطبایی)156/3 :3131 ،

 .1.4تغییر مالک فضایل و رذایل
اما مال فضیلت و رذیلت در اخالق توحیدی رراایت یاا نارراایتی خداوناد اسات
پسند یا ناپسند بودن افّال در این طریقه بستگی دارد به خواست و اراده االهی که آن را
تجوی بکند یا نکند عشه به محبوب و توجّه دائمی به او در اخالق توحیدی ،سالک را
به جایی میرساند که نه تنها برای خود خواسته ای در نظر ندارد که اصوالً شاینی بارای
خویش قائل نیست که بخواهد برای آن نی ی را اراده کند هدف انسان در این مکتاب
با هدفهای مردم ،مختلف است ،نون او تاکنون مانند سایر ماردم هرناه مایکارد باه
منظور کمال خود میکرد ،به این منظور میکرد که فضیلتی انسانی کسب کناد و اگار از
کاری دوری میکرد یا از خلقای دوری مایگ یاد ،بادین سابب باود کاه آن عمال یاا
خله وخو رذیله بود ،ولی حاال هر کاری میکند ،بدان سبب است که محباوبش دوسات
دارد و اگر نمیکند برای این است که محبوبش از آن کراهت دارد و خالصه همه همّ و
غمّش محبوب است؛ نه فضیلتی برایش مطرح است و نه رذیلتی ،نه ستایش مردم و ناه
بار اللّه ایشان و نه یاد خیرشان؛ نه توجّهی به دنیا دارد و نه به آخارت ،ناه بهشاتی در
نظر دارد و نه دوزخی؛ روزبهروز عبودیّتش و دلیل محبّتش بیشتر میشود (همان)111/3 ،
 .1.4حرکت به سوی برترین ساحات وجود آدمی
از آ ار و فواید دیگر اخالق توحیادی ایان اسات کاه انساان را متوجّاه سااحات برتار
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وجودی خویش کرده ،راه را برای شکوفایی آنها فراهم سازد در اخالق مادّی ،باالترین
مرتبه وجود انسان شکوفایی نوعی عقل است که مّااش او را تادبیر کناد و احتیاجاات
جسمانی او را برآورده سازد توقّف انساان در ایان مرحلاه باه ایان مّناا اسات کاه او
موجودی خاکی و متّلّه به عالم مادّه است و تمام رسالت و میموریتش شکوفایی جسم
طبیّی ،تّامل با طبیّت و بهرهمندی از منافع مادّی است با اینکه مراتب وجود آدمی از
دیدگاه فلسفه مادّی ،اوجی فراتر از مادّه نمیگیرد ،اما فلسفه اسالمی به ویاژه «حکمات
متّالیه» ،انسان را از طبیّت و مادّه عبور داده ،باه عقاول فراماادّی مایرسااند فالسافه
حکمت متّالیه ،انسان را دارای دو قوّه عقل نظری و عقل عملی میدانناد کاه هار یاک
دارای مراتبی است مراتب عقل نظری شامل عقل هیوالنی ،عقل بالملکه ،عقل بالفّل و
عقل مستفاد و مراتب عقل عملی نی شامل عقل تجلّیه ،تخلیه ،تحلیه و فنا است فنا نی
دارای سه مرتبه محو ،طمس و محه است (شجاری 036 :3186 ،ا  )031پس ساحت برتار
وجود آدمی در اینجا عقل مستفاد ،در بُّد نظری و مقام فنا ،در بُّد عملی است
گرنه دیدگاههای حکمت متّالیه و عرفان اسالمی به هم ن دیک است ،اماا مراتاب
وجود آدمی در میان عرفاننویسان بهگونهای متفااوت تبیاین مایشاود اهال عرفاان باا
استفاده از آیات قرآن و روایات ،انسان را آینه تمامنمای االهی و وجاود او را هماهناگ
با مراتب توحید می دانند از نظر آنان حقیقت انسان ،واحد کثیری اسات کاه باهواساطه
تجلّیات گوناگون نامهای متّدّدی به خود می گیرد؛ به عنوان مثال ،قشیری مراتب وجود
آدمی را «جسد ،نفس ،قلب ،روح و سّر» (قشیری 361 :3115 ،ا  ،)365نجمالادین رازی در
بین مدرکات باطنی آدمی در یک جا از ادرا در مراتب «نفاس ،دل ،سارّ ،خفای» و در
جاایی دیگار از «عقال ،دل ،سّار ،روح و خفای» یااد مایکناد (رازی 331 :3116 ،ا )331
روزبهان بقلی از « فؤاد ،لب ،عقل ،قلب ،روح ،سرّالسر» (بقلی شایرازی )111/0 :3118 ،ناام
برده است و قیصری در مقدمه فصوص الحکم میگوید:

روح اعظاام کااه در حقیقاات همااان روح انسااانی اساات ،مظهاار ربوبیّاات ذات

خداوندی است؛ ننانکه این روح در جهان کبیر بیارون از انساان دارای مظااهر

و نام هایی از قبیل عقل اول ،قلم اعلی ،نور ،نفس کلیه و لوح محفاوظ اسات در
جهان صغیر انسانی نی مظاهر و نام هایی دارد از قبیل :سارّ ،خفای ،روح ،قلاب،

کلمه ،روع ،فؤاد ،صدر ،عقل و نفس (قیصری 316 :3186 ،ا )311
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به نظر میرسد در میان آ ااری کاه در ایان خصاوص وجاود دارد ،جاامع الکلیّاات

تقسیم بندی جامّی از مراتب وجود آدمی ارائه کرده و آنها را نفس ،قلاب ،عقال ،روح،
سرّ ،خفیّ و اخفی نامیده است و همچنین این مراتب را با اطااوار قلاب یّنای «صادر،
شغاف ،دل (قلب) ،فؤاد ،حبّة القّب ،سویدا و مهجه القلب» هماهنگ مایداناد (نیریا ی،
366 :3183ا )351منظور از سااحات برتار وجاود آدمای در اخاالق توحیادی و عرفاان،
مراتب فنا است که همان مراتب باالتر از «عقل» ،یّنی «روح» تا «اخفی» است که به آنها
«روح کامل» نی گفته می شود در مرتبه روح ،سالک اطمینان به حضور حه دارد مرتباه
سرّ که به مّنای سرّ االهی و وجود مفاری بر حقیقت سالک است ،با خرو از تّلّقات
کونیه و در مقام فقر که خُلُو از غیرت باشد ،بلکه خُلُو از رؤیتِ خُلُو تحقّه ماییاباد
در این مقام حقیقت که عین ربط و ارافه و نسبت عرفانی به حه تّاالی اسات ،شاهود
می گردد مرت به خفیّ ،قابلیت تجلّی اسام بااطن اسات در ایان مقاام نفاس از وحادت
وجودی عینی و خارجی به مقام کثرت اسمایی نسبی علمی عارو ماینمایاد حاه در
مرآت تجلّی عارف در این مقام به اسمای باطنی تجلّی میکند این مقاام ،آخارین سایر
مّنوی پیامبران اولوالّ م میباشد (ابن فناری6 :3111 ،ا )1بّد از این مرتبه نوبت به تجلّی
ذات است که اختصاص به حقیقت محمّدیه (صلی اللّاه علیاه و آلاه) و ائماه طااهرین
(علیهم السّالم) دارد و این مقام هفتم است صاحب این مقام از مراتب فتاوح ،صااحب
فتم مطله میباشد حقیقت محمّدیه (صلی اللّه علیه و آله) به این اعتبار نهایت وجودی
ندارد و درجاتش بی انتها بوده و محکوم به حکمی نیست (سید موسوی581 :3181 ،ا)565
یادآوری می شود که از دیدگاه قرآن کریم ساحتها و مراتب وجود آدمی از ملک تا
ملکوت امتداد داشته و شامل نهار عالم «مادّه ،مثال ،عقل و اِله» است یّنی انسان میتواند
مراتب مادّی ،مثالی ،عقلی و االهی داشته باشد او کمال انسان در وصاول باه سااحت
الوهی و رسیدن به خدا است دیدگاه مادّی ،او صّود آدمی را به همین عالم طبیّات
محدود ساخته و در همین محدوده انسان را تّریف کرده است در حکمت متّالی ،عرفان
و اخالق توحیدی قرآن مراتب وجود آدمی ننان تّالی مییابد که حقیقت وجودی او در
هستی خداوند مندّ شده ،انسان به مرتبه الوهیّت تقرّب مییابد بنابراین اخالق توحیدی
قرآن منطبه بر مراتب متّالی وجود آدمی است که از آن با تّابیر گوناگونی نون مرتبه فنا،
خفی و اخفی ،مهجة القّب ،ساحت الوهی ،مقام تسلیم و یاد میشود
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 .1.1دستیابی به نهایت آرامش
انسان در زندگی خویش با اینکه همواره به دنبال آراماش و اطمیناان خااطر اسات ،اماا
اغلب در مّرض آسیبهای متّدّد جسامی و روحای اسات کاه آراماش او را بار هام
میزنند ترس ،ارطراب ،نگرانی ،دلهره ،افسردگی و از جمله آسیبهایی هستند که به
ویژه در این دوران بسیار از آنهاا گفتاه و شانیده مایشاود دانشامندان زیاادی هام در
شناخت ماهیّت این بیمااریهاا و راههاای درماان آنهاا مشاغول بررسای و تحقیاهاناد
امامیتوان حقیقت عوامل ایجادکننده و برهمزننده آرامش انساان را از زوایاای مختلاف
بررسی کرد
علمای اخ الق ،گناهان را منشی بسیاری از بیمااریهاای روحای و عامال اخاالل در
سالمت روانی انسان می دانند در اخالق گفته می شاود کاه خارو از حالات تّاادل و
لغ یدن به جانب افراه و تفریط موجب بروز گناهان و خرو از حالت عدالت است و
این خود سبب بروز بیماریهایی است که «امراض قلبیه» نام دارند؛ به عنوان مثال ،قوای
حیاتی انسان ،یّنی عقل ،شهوت ،غضب و وهم در حالت تّاادل ،ساالمتی نفاس و در
حالت افراه و تفریط بیانگر بیماری انسان اند و برای درمان آنها باید به توصیههای علم
اخالق در این خصوص مراجّه کرد
فارغ از مباحث «روان درمانی» یاا «اخاالقدرماانی» ،نکتاه مهمّای در بحاث اخاالق
توحیدی قرآن وجود دارد که باید به آن اشاره شود در اخالق مادّی که مال فضیلت و
رذیلت ،سود و زیان مادّی یا تحسین و تقبیم اجتمااعی اسات ،هایچگااه نگرانایهاا و
دغدغههای انسان از بین نمیرود به عبارت صحیمتر؛ در ایان نظاام هایچگااه آراماش
خاطری وجود ندارد؛ بنابراین نمیتوان آن را نظام اخالقایای دانسات کاه بارای آدمای
آرامش میآورد ،حتی آرامش نسبی
راز آرامش نداشتن در مکتب مادّی از نظر قرآن ،وجود خواستههای متّدّد و متضااد
خدایان پراکنده و نبود خواستههای واحد خدای یگانه و یااد نکاردن او اسات (یوساف:
 )16در مقام اخالص که آدمی خود را برای خدا خال میکند ،از همه اربابان درونی و
بیرونی رهایی یافته ،از اطاعت خواستههای متّدّد و متنااق ناشای از هاوی و هاوس
آنان نجات می یابد از همینرو حضرت یوسف (علیاه السّاالم) نیا در اساتداللی علیاه
مشرکان ،پیروی از خدایان متّدّد را عامل «شر» دانسته (طباطباایی ،)016/33 :3131 ،نناین
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می فرماید« :أَ أَرْبابٌ متفرّقونَ خَیْرٌ أَمِ اللّهُ الْواحِدُ الْقهّار»؛ آیا خدایان متفرّق (بایحقیقات)
بهتر (و در نظام خلقت مؤ ّرتراند) یا خدای یکتای قهّار (یوسف )16 :این اساتدالل بارای
تیکید بر آر امشی است که از نفی خدایان متّدّد و عبودیّت خال خدای واحد و قهّاار
نصیب انسان میگردد
سخن حضرت یوسف (علیه السّالم) خطاب به مشرکانی است کاه در بناد خادایان
متّدّد گرفتار شده بودند ایشان با استداللی ساده ،روشن می کنند که آیا اشیای متفرّق را
که هر یک در وجود و بقا به اشیای دیگر محتا اند ،میتاوان پرساتش کارد یاا خادای
واحدی که تّدّد نه در ذات او و نه در صفات حقیقیّه او و نه در الوهیّات او راه نادارد؛
خدایی که مستغنی از غیر است و قهّار است که قاهر و غالب بر تماام ممکناات اسات
(امین)115/6 :3163 ،

بنابراین با پذیرش مبانی اخالق مادّی که رفتارهای انسان را بر اساس ساود و زیاان
مادّی یا تحسین و تقبیم اجتماعی شکل میدهد ،انسان به دام خادایان متّادّد مایافتاد؛
نراکه نیازهای گوناگون مادّی ،به شکل خدایان متفرّق ظاهر شده ،از او میخواهند کاه
خواستههای آنان را برآورده سازد انسانِ افتاده به این دام نی نارهای نادارد جا اینکاه
همه آن درخواستها را به هر نحوی که بتواند اجابت کند؛ سرانجام هم مّلاوم نیسات
توانایی اجرای خواستهای از آن همه را داشاته باشاد و درخواساتکننادهای را خشانود
ساخته باشد
در اخاالق عااامّ انبیاا گرنااه باا حاکمیّاات دیادگاه آخاارتگرایاناه باار دنیاگرایانااه،
ارطرابها و نگرانی های متّلّه به دنیاگرایی طبیّتااً از باین مایرود ،اماا هناوز جاای
خوف و ترس یا امید و رجا از گذشته و آیناده وجاود دارد آخارتگرایاان گرناه باه
آینده ای روشن و وصول به نّمتهای بهشتی امیدواراند ،اما در عین حال نگراناناد کاه
نکند بنا به دالیلی باه نناین نّمااتی دسات نیابناد و از آن محاروم گردناد همچناین
نمی دانند که اعمال گذشته آنان (ماتقدّم) ماورد پاذیرش خداوناد قارار گرفتاه اسات و
نّمات بهشتی را نصیب آنان خواهد کرد یا خیر در مورد گناهان خود نیا بیمناا اناد
که مبادا سبب سقوه آنان در عذابهای جهنّم گردد بنابراین در این مکتب نیا امیادها
و نگرانی هاا مشاغولیّت همیشاگی باه باار آورده ،انساان را باه خاود سارگرم مایکناد
(طباطبایی)111/3 :3131 ،
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آنچه در نظر عرفا و ب رگان مکتب توحیدی مایه آرامش و طمینینه به مّنای واقّای
می گردد ،وصول به مرتبه توحید ناب است تنها با رسیدن به این مرتبه اسات کاه هماه
نگرانیها از بین میرود و آرامش به مّنای واقّی ظهور پیدا میکند منشی ارطرابهای
انسان ،خودخواهی است هرگاه «خود» دیده شود ،به هر منظوری و با هر انگی های کاه
باشد ،نگرانی به وجود می آید با کنار گذاشتن خود و فانی سااختن آن در وجاود حاه
تّالی ،دیگر موروعی برای نگرانی و ارطراب باقی نمیماند در این مقام حتی آراماش
و راحتی جان نی در سالک جایگاهی ندارد عالماه طباطباایی (رحماه اللّاه علیاه) هام
می گوید« :اعتقاد و ایمان به خدا از نظر فاردی ،آراماشدهناده روح و روان و پشاتوانه
فضایل اخالقی اسات و از نظار اجتمااعی راامن قادرت ،قاانون ،عادالت و اسات»
(طباطبایی)8/5 :3161 ،

همچنین کسب ررایت االهی و رسیدن به قرب او تنها انگی های است که میتواناد
تمامی پراکندگیها را به وحدت مبدّل ساخته ،خدایان متفرّق ،از مادّی و مّنوی یا همان
حجابهای ظلمانی و نورانی را زایل و آرامش حقیقی را ایجااد کناد کساب رراایت
االهی نی در اطاعت بینون ونرا از اوامر و دوری از منهیّات او حاصال مایشاود باا
ورود به محدوده توحید ،عبادتهای متّدّد و متضاد اربابان متفرّق رخت برمایبندناد و
تفرق در عبودیّت از بین میرود بنابراین اگر انسان بتواند خود را بارای خادا ،خاال
نماید از زحمات بی شماری که خدایان متّدّد از او توقّع دارند ،رهاایی یافتاه ،تنهاا باه
وظایف و تکالیف خدای واحد قهّار بسنده مینماید؛ خدایی که در برابر عباادات ،بارای
درخواستکنندگانش پاداشی نندبرابر مّصیت ،عفو و بخششی بینهایت عطا میکند
 .1.4وصول به نهایت کمال و سعادت حقیقی
از دیگر ویژگیهای اخالق توحیدی رسیدن به کمال حقیقای اسات آدمای در تکااپوی
حقیقت ،لحظهای از پای نمی نشیند فطرت کمالجوی انسان ،هر آن او را وادار به کاری
میکند که می پندارد نوعی کمال است حتی گاه کارهاایی انجاام مایدهاد کاه ظااهری
فریبنده و کمال گونه دارند ،در حالی که در جهت خالف آن سیر مایکناد کماال دارای
سطوح و مراتب متّدّدی است و از کمال مادّی تا االهی امتداد دارد در اخالق ماادّی و
فلسفی ،ننانکه گفته شد ،کمال اوجی مادّی دارد و تنها موجاب ارراای غرایا ماادّی
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انسان میگردد؛ از اینرو کسی که قصد رسیدن به کماالت را دارد ،باید متوجّه باشد کاه
کمال مادّی تنها میتواند دام و فریبی به سر راه وصول به آن کماالت محسوب شود در
مرتبه باالتر ،کمال اخروی یّنی نّمات بهشتی و لذایذ اخروی وجود دارناد و بسایاری
آن را به مثابه نقطه پایانی کماالت انسان تصوّر کرده و باه دنباال کساب آن برمایآیناد
طبیّتاً اینها تمام همّتشان را به اموری مّطوف می دارند که منجر به برخورداری آناان از
بهشت شود یا آنان را از جهنّم و عذابهای آن حفظ کند
اما در وصول به کمال حقیقی هناوز مراتاب بسایاری ماناده اسات بناا باه آنچاه از
اخالق توحیدی ق رآن سراغ داریم ،کمال حقیقی این است که آدمای باه مرتباهای برساد
که ج به حه توجّه نکند و به کمالی ج خداوند رارای نگاردد نهایات کماال آدمای
ننان که بارها اشاره شده است ،رسیدن به مقام فنا ،بلکه فناا از فناا اسات کاه آدمای در
فانی دیدن اراده ،کمال و ذات خاویش در خداوناد ،دیگار هایچ خاود و اناانیّتی بارای
خویش قائل نیست سخن عالمه طباطبایی (رحمه اللّه علیه) نیا نااظر باه هماین ادّعاا
است که میگوید:
تشریع احکام و دستورهای دینی در اسالم گرد سه محور توحید ذاتای ،والیات

مطلقه و نبوّت عامّه مینرخد البته به کارگیری گارایشهاای فکاری و فطارت

ساده درباره تشریع احکاام در شاریّت مقادس اساالم ،باه نتاایج گارانقادر و
شگفتانگی ی در تمام اماور مربوطاه باه ملکاات و اخاالق و اعماال انجامیاده

است درباره ملکات اخالقی باید دانست که ملکه نوعی علام و آگااهی اسات و
انسان کامل ج حه نمیبیند و انسانی که در طریه کمالجاویی اسات ،شایساته
نیست به غیر حه به کسی توجّه کند بنابراین طباه روش اخالقای اساالم کاه

آدمی را از طریه توحید و توجّه تامّ و انحصاری به خدا سیر مایدهاد و تربیات

ماایکنااد ،اخااالق فارااله بااا خاادا و باارای خاادا انجااام م ایگیاارد (طباطبااایی،

)81/3 :3181

می دانیم که در عرفان اسالمی کمال حقیقی تا مرحلاه «بقاای باللّاه» پایش مایرود و
حتی مراتب متّدّد فنا اعمّ از فنای نفس ،عقل ،روح و در مراتب پاایینتاری از کماال
حقیقی قرار دارند:
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مرد باطنی حال اتحّاد را توصیفناپذیر میداند و به بااور او هایچکاس باه حاال

اتحّاد راه نمی یاباد ساالک بارای فهام ایان حالات باه بصایرت و فرفنگاری
خاصی نیازمند است او با بریدن از تّلّقات فردی ،تاداوم حیاات خاویش را در

حه می یابد ،یّنی هر که از خاودش بمیارد ،در مسایر تقارّب خداوناد زنادگی

خواهد کرد؛ نراکه تحلیل و تالش به مّناای میال باه بقاا و اتصّاال باه حیاات

االهی است اتحّاد در تّبیر عارف م سلمانان ،عباارت از شاهود و وجاود واحاد

مطله است و از جهت آنکه همه اشایا باه وجاود واحاد حاه موجودناد و فای
نفسه مّدوم ،عارف فناای نفساانی را تحقّاه وحادانیّت خاود و خادا مایداناد

(حال )00 :3186 ،

 .1.4جامعیّت و دربرداشتن آثار تمام انواع اخالق
از دیگر فواید اخالق توحیدی قرآن ،جامّیّت و فراگیر بودن آن است ،به این مّناا کاه
با تخلّه به اخالق توحیدی ،کماالتی نصیب انسان میگردد که نه تنهاا شاامل فضاایل و
کماالت سایر طریقهها است ،بلکه بیشتر و باالتر است در اخالق مادّی و فلسفی که بار
اساس سنّت فیلسوفان یونان مانند ارسطو شکل گرفته است و هدف ،رسیدن به نّماات
دنیوی یا کسب تحسین اجتماعی است ،با اخالق توحیدی مغایرتی ندارد ننین نیسات
که تخلّه به اخالق توحیدی ،انسان را از بهرهمندی مادّی دور سااخته یاا موجاب قابم
اجتماعی او را شو د در نظر سالک ،هدف ماادّی یاا کساب تحساین اجتمااعی ،هادفی
نیست که سرمایه ع مر آدمی در وصول به آن مصروف گردد ،وگرنه تا آنجا که نیاز باشد،
تمتّّات دنیوی در دسترس سالک نی هست همچنین نه کسی بیشتر از اولیای االهی و
سالکان طریه توحید ،مورد احترام و تحسین اجتماعی قرار میگیرند ،بیآنکاه خاود باه
آن وقّی نهند یا بدان راری باشند اما بهشت و نّمات آن حاداقل تمتّّااتی اسات کاه
نصیب سالک می گردد و عذاب جهنّم نی آزاردهنادهتار از دوری حاه تّاالی بارای او
نیست بنابراین ،کسب بهشت یا دوری از جهنّم ،برای کسی که فقط به دنبال وصول باه
حه است و عشقش سیر در مراتب توحید است ،هدفی نه نندان واال است و نمیتواند
عطش درونی او را اطفا یا روح بینهایتطلب او را اررا کند ،گرنه این امر بارای وی
خودبهخود حاصل است
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 .5نثار اجتماعی اخالق توحیدی از دیدگاه عالمه طباطبایی (رحمه اللّه علیه)
انسان موجودی اجتماعی است و بالذّات یا بالضّروره باید با دیگران زندگی کند الزماه
زندگی اجتماعی نی آداب و مقرّراتی است که زندگی با دیگران را میسّر میساازند باه
سبب تواناییهای محدودی که بشر دارد ،رفاع نیازهاای متّادّد او باه صاورت فاردی
امکانپذیر نیست بنابراین الزم است برای رفع این نقیصاه باه زنادگی اجتمااعی روی
آورد نیاز به زندگی اجتماعی ،بیانگر این است که انسان موجودی نیازمند است و برای
رفع نیازهایش با دیگران در دو حالت سازش یا اصطکا به سر میبرد با اینکه ساختار
وجودی یا نیاز به زندگی اجتماعی ،انسانهاا را گارد هام جماع آورده ،در عاین حاال
اختالفااات و اصااطکاکات فراواناای نیا میااان آنهااا وجااود دارد کااه بااه درگیااریهااا و
برخوردهای همیشگی دامن زده است
 .4.4کاهش تنشها و درگیریهای اجتماعی و افزایش صلح و دوستی
اختالف در دین ،عقیده ،آداب و رسوم ،منافع و خواستههای گوناگون از عوامال اصالی
برخوردهای پیش گفته است قرآن کریم رمن اشاره به این واقّیات ،ریشاه اختالفاات
بشااری را در پیااروی ع ادّهای و پیااروی نکااردن ع ادّهای دیگاار از فرسااتادگان االهاای
دانسته ،میفرماید:

کانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبََّثَ اللَّهُ النَّبِیینَ مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ وَ أَنْا َلَ مََّهُامُ الْکِتاابَ

بِالْحَهِّ لِیحْکُمَ بَینَ النَّاسِ فیمَا اخْتَلَفُوا فیهِ وَ مَا اخْتَلَافَ فیاهِ إِالَّ الَّاذینَ أُوتُاوهُ مِانْ
بَّْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَیناتُ بَغْیاً بَینَهُمْ فَهَدَی اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فیهِ مِانَ الْحَاهِّ

بِإِذْنِهِ وَ اللَّهُ یهْدی مَنْ یشاءُ إِلی صِراهٍ مُسْتَقیمٍ؛ مردم قبال از بّثات انبیااء ،هماه

یک امت بودند خداوند به سبب اختالفی که میاان آناان پدیاد آماد ،انبیاایی باه

بشارت و انذار برگ ید و با آنان کتاب را به حه نازل فرمود تا طباه آن در میاان

مردم و در آنچه اختالف کردهاند ،حکم کنناد ایان باار در خاود دیان و کتااب
اختالف کردند و این اختالف پدید نیامد مگر از ناحیه کسانی که اهل آن بودناد

و انگی ه شان در اختالف حسادت و طغیاان باود در ایان هنگاام باود کاه خادا
کسانی را که ایمان آوردند ،در مسائل مورد اختالف به سوی حه رهنماون شاد

و خدا هر که را بخواهد به سوی صراه مستقیم هدایت میکند (بقره)031 :
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اندیشمندان بشری با اتّکا به خارد فاردی و اجتمااعی ،بارای رفاع اختالفاات میاان
انسانها راههایی را پیشنهاد داده و سازمانهای متّدّدی را بنیان نهادهاند تدوین «حقاوق
بشر» و تصویب آن ،تشکیل دولتها و نظامهاای دولتای ،تّیاین مرزهاای جغرافیاایی،
تشکیل و ساماندهی ارگانهای درونمرزی و برونمارزی و دههاا فّّالیات دیگار بارای
تحقّه همین هدف صورت گرفته است؛ البته کاهش و رفع اختالفات بشری در دیادگاه
االهیان ،بر اساس تّلیمات پیامبران داستان دیگری دارد آنان با ورود باه دایاره دیان و
پایبندی به آداب و مقرّرات آن ،زمیناههاای اخاتالف و درگیاری را میاان بشار از باین
می برند در اخالق مادّی و فلسفی که انگی ه رفتارهای آدمی ،کسب بهرههاای ماادّی یاا
تحسین اجتماع است ،درگیریهای آدمیان ناه تنهاا از باین نمایرود ،بلکاه در بسایاری
موارد ،خود عوامل اصلی ایجاد این درگیریها است
اختالف در تّاریف و مصداقهای منافع مادّی و نی اتفاق نداشتن بر مّنای واحدی
از «تحسین» و «تقبیم» اجتماعی ،همچنین غلبه هوا و هوس بر خرد فردی و اجتمااعی،
فضایی را ایجاد می کند که امید به وحدت و یکدلی و رفع اختالف و ن اعاات در ایان
نظام اخالقی ،بسیار دور از دسترس است اما در طریقه عامّ انبیا که انگی ه رفتار آدمیاان
وصول به نّمات اُخروی یا دفع مضرّات آن است ،به سبب اینکه انسان از بسیاری منافع
مادّی و دنیوی میگذرد تا مسیر برخاورداری از پااداشهاای آخرتای را هماوار ساازد،
درگیری ها و تصادمات بسیار کاهش مییابد حتی در صورتی که افراد جامّاه ،پایبنادی
کامل به مقرّرات االهی داشته و حقیقتاً آخرتگرا باشند ،میتوان گفات ایجااد وحادت
عمومی و رفع اختالفات اجتماعی امری قطّی الوقوع است
با ارتقای سطم اختالف به مرتبه توحیدی یا عرفانی ،اختالفات میان انسانهاا کاامالً
برطرف شده ،وحدت حقیقی شکل خواهد گرفت بارها گفتاه شاده اسات کاه در ایان
نظام اخالقی ،هدف سالکان ،رفع خودخواهی و خودمحوریهایی است کاه منشای هماه
اختالفات و ن اعات به شمار میرود وقتی خودمحوری اصلیترین مقصد زندگی لحاظ
میشود ،طبیّی است که به دنبال آن ،تالش برای اررای خواستههای مادّی بشار ،یکای
پس از دیگری نمایان شود و انسان را باه بارآورده سااختن آنهاا وادار کناد در مااسیر
برآورده کردن نیازها ،تّارض منافع ،همراه با فاشار هواها و هوسهای نفسانی ،موجاب
اختالف و ن اعات متّدّد میشاود و امنیات و آراماش را از انساان سالب مایکناد باه
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کارگیری اب ارهایی نون قانون ،عرف و گرنه در کاهش ن اعات مؤ ّرند ،اما رویکارد
اخالقی به ویژه اخالق توحیدی گامی بلندتر و اقدامی ماؤ ّرتر در رفاع آنهاا باه شامار
میرود تنها با پای بندی به مبانی دینی و اخالقی است که خودخواهی انسان رفتاهرفتاه
جای خود را به خداخواهی داده ،اختالفات و درگیریها از بین میروند با فنای «خود»
در حقیقت ،نه انسانی باقی میماند ،نه انگی های ،نه گرایشی و ناه خواساتهای تاا سابب
اختالفی شده یا ن اعی را پیری ی کند
 .4.4جامعه جهانی توحیدی
اندیشمندان جهان از دیرباز به دنبال یکپارنهسازی جهانی و قرار دادن همه افاراد بشار
تحت قوانین و مقرّرات واحد بوده اند انگی ه آنان از این کار بهبود شرایط و روانسازی
امور مردم جهان بود که با آداب و مقرّرات هماهنگ ،نه تنها برخوردها و ن اعات جهانی
کااهش یاباد ،بلکااه تربیات انسااانهاا باا سااهولت بیشاتری انجااام پاذیرد بساایاری از
کشورگشایان نی با هدف کشیدن سرزمینهای گوناگون زیر آداب و مقرّرات خاویش و
تشکیل نظامی جهانی ،به آن سرزمینهاا یاورش مایبرناد بّاد از جناگ جهاانی دوم،
تشکیل «جامّه جهانی» و سپس «سازمان ملال متّحاد» بارای متّحاد سااختن قاوانین و
مقرّرات جهانی باه گوناهای کاه مناافع دول قدرتمناد را تایمین کناد ،باا هماین قصاد
انجام گرفت
تشکیل نظام واحد جهانی در اسالم به عناوان یکای از آرزوهاای با ر دینای و از
صحنههای باشاکوه زنادگی حقیقای انساان در آخرال ّماان اسات و وعاده آن باه هماه
مستضّفین عالم داده شده است« :وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّاذینَ اسْتُضْاِّفُوا فِای الْایَرْضِ وَ
نَجَّْلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجَّْلَهُمُ الْوارِ ینَ»؛ در حالی که ما اراده داشاتیم تاا بار آنهاایی کاه در آن
سرزمین مستضّفشده بودند منّات نهایم و آنهاا را پیشاوایان [ماردم] و وار اان [روی
زمین] سازیم» (قص  )5 :ایجاد ننین نظامی بیانگر اتحّاد انسانهای متکاملی اسات کاه
سالیان سال تجربیات نظامهای گوناگون را دریافته و ناکارآمدی آنها را در شکلدهی باه
نظام مّقول و منطقی و سازگار با روح توحیادی انساان بااور دارناد بناابراین اندیشاه
تشکیل جامّه جهانی با حاکمیّت واحد و آداب و مقرّرات هماهناگ ،هماواره در میاان
آدمیان با گرایشها و انگی ههای متفاوت وجود داشته است اکنون باید دید نه عاواملی
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خواسته مشتر انسانها در تشکیل حاکمیّت و قانون واحد جهانی را تیمین میکناد باه
عبارت دیگر مردم جهان با گرد آمدن حول نه محوری قادر خواهناد باود حکومات و
قوانین واحدی را اجرا نمایند
اگر طبه نظر عالمه طباطبایی (رحمه اللّه علیه) ،گرایشهای مکاتاب اخالقای را باه
سه گروه «مادّه گرا یا دنیاگرا»« ،آخرتگرا» و «خداگرا» تقسیم کنیم ،پیروان گروه نخست
که خود به مکاتب متّدّدی تقسیم شده اند ،هرگا نخواهناد توانسات جامّاه یکپارناه
جهانی با حاکمیّت و قوانین مشتر تشکیل دهند؛ نراکه خواستههاای ماادّی و دنیاوی
بشر متکثّر و در غالب موارد متضاد و متخالف است و تصوّر وحدت آنها محال وقاوعی
است اگر هم ننین امری تحقّه یابد ،ل وماً با تبّیضات و بیعدالتیهای فاراوان هماراه
خواهد بود که زوال آن دیر یا زود قطّی به نظر میرسد در مکتب عامّ انبیا که آخارت
بر دنیا ترجیم دارد ،کار بسیار آسانتر میشاود؛ نراکاه عامال اصالی اختالفاات یّنای
مطامع دنیوی از بین میرود و افراد به آداب و مقرّرات االهی برای دساتیابی باه پااداش
اُخروی یا دفع عذابش پایبند می شوند و حارر به پذیرش قوانین واحاد جهاانی کاه از
منبع وحی نازل شده و به وسیله پیامبران االهی ابالغ شده است ،میگردناد باا پاذیرش
اصل توحید و باور قلبی به آنها در همه ابّاد ،اعمّ از نظری و عملی و باه ویاژه توحیاد
عملی و عبادت است که میتوان به تشکیل جامّه یکپارنه جهاانی اندیشاید و هماه را
تحت قانون و مقرّرات واحد درآورد آنچه در فطرت انسانها به عناوان کماال مطلاوب
قرار داده شده است ،توحید و یگانه پرستی است و این اصل ،مایه اتحّاد و یگانگی همه
انسانها و جمع شدن آنها زیر لوای واحد است هرجا توحید ظهاور و تجلّای بیشاتری
یابد ،خداپرستان و موحّدان در وحدت و یگانگی اف ونتری زندگی خواهند کرد بارای
آنان حدود و مرزهای جغرافیایی و سیاسی مّنا و مفهاومی ندارناد و تنهاا باه مرزهاای
عقیدتی و اندیشههای توحیدی خویش بها میدهند بناابراین ،وقتای توحیاد باه مّناای
خالصش یّنی توحید قرآنی ظهور می یابد ،همه جهانیاان را در یاک همااهنگی نااب و
خال قرار داده و حاکمیّت واحد جهانی را متجلّی خواهد ساخت
نتیجه
از آنجا که انسان از سوی آفریدگار هستی به عنوان جانشین او در زماین انتخااب شاده
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است ،جامع همه مراتب هستی و مظهر تاامّ اساماء و صافات االهای اسات از دیادگاه
عالمه طباطبایی (رحمه اللّه علیه) سطم مّرفتی در اخالق توحیدی قرآن در هیچکدام از
مکاتب بشری و حتی تّالیم انبیا (علیهم السّالم) و کتب آسمانی پیشین ساابقه نادارد و
تنها قرآن و مّرفت اسالمی است که آدمی را از مراتب نفس ،عقل و روح عبور داده ،با
گذر از مرحله «سرّ و خفی» به نهایات درجاه کماال یّنای مرتباه «اخفای» مایرسااند
مرتبه ای که نشانه وصول به توحید ذات و فنای از فنا است در ایان مقاام خودخاواهی
آدمی به کلی زائل شده ،وجود او در ذات حه تّالی مضمحل میگردد با وصول به این
مرتبه است که اخالق توحیدی قرآن به عنوان محصول مقام فناای از فناا و بقاای باللّاه
تحقه یافته است با واکاوی در آ ار عالمه طباطبایی (رحمه اللّاه علیاه) ،آ اار فاردی و
اجتماعی متمای ی برای اخالق توحیدی قرآن یافت شد که از جمله آ ار فردی میتاوان
به ارتقای اخالق انسانی به اخالق االهی ،تغییر مال فضایل و رذایل ،حرکت به ساوی
برترین ساحات وجود آدمی ،وصول به نهایت آرامش و کمال و از جمله آ اار اجتمااعی
آن میتوان به کاهش تنشها و درگیریهای اجتماعی ،اف ایش صلم و دوستی و رسیدن
به جامّه جهانی توحیدی اشاره نمود
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