
 

بررسي وجوه توحيدي نظريه اخالقي 
هاي  عالمه و تقابل آن با نظريه

  اخالقي رايج
    15/08/93تاريخ تأييد:   15/02/93تاريخ دريافت: 

  *عليرضا موفّق  ___________________________________________________________________ 

**نژاد محمدحسين مهدوي  

***ضميري رضا محمد
 

  چكيده
 يجـد  تفـاوت  يغربـ  جيـ راهـاي   هينظر با ديتوح به استناد با طباطبايي عالمه ياخالق هينظر
 كـه  يتيغـا  ؛ديآ مي شمار به ياخالق رفتار در هدفترين  ييغا خداوند يو هينظر در. دارد
 متوجـه  خـود سـوي   بـه  را يانسـان  هـر  ياخالقـ  ، سـلوك ييبـا يز و كمال تيمطلق لحاظ به
 كـه  گرايـي كانـت   وظيفـه  و گرايـي ارسـطو   فضيلت مانندهايي  هينظر با نگرش نيا. كند مي

طـور   بـه  خداوندآنكه  گريد. است ندارند، متفاوت ينقشآنها  اركان در يكل به حق عنصر
به سوي  انسان شيگرا ياصل وجه، فوق هينظر در و داشته وجودها  انسان در يفطر و يذات

 وجـه  كـه  بنتـام  ماننـد  يافـراد  ييودگراس با يدگاهيد نيچن مسلماً. ديآ مي شمار به اخالق
، داننـد  مي شتريب سود به او ليمو  او يماد التياخالق، تمابه سوي  را انسان شيگرا ياصل

، عالمـه  هيـ نظر در ــ  اندكصورت  به لو و ـ انقطاع موضوعآنكه  سوم. دارد ياساس تفاوت
طـور   بـه  يخالقـ ا ييخـودگرا  بـا  مطلـب  نيا كه است شده دانسته ياخالق رفتار كي الزمه
 تمـام  در كـه  دانسـت  ديتوح اصل وجوه توان مي را فوق نكته سه هر. است مخالف حيصر
  ند.ك مي ييخودنما ييطباطبا عالمه هينظر

  
  .ييبايفطرت، ز، دياخالق، توح واژگان كليدي:

                                                      
  .اه پيام نورت علمي دانشگمدرسي معارف اسالمي و عضو هيئدانشجوي دكتري  *

   .دانشگاه پيام نور گروه اخالقاستاديار  **
 استاديار گروه معارف اسالمي دانشگاه پيام نور. ***
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بـه   هاي اخالقي به اوج رسيده و چشـمان بسـياري   كنيم كه تيرگي اي زندگي مي در دوره
هـاي كـور سرگشـتگي     اي كه گـره  ست. روزنهها اميد براي رهايي از ظلمت وزنهردنبال 

اخالقي را بگشايد و او را از اوضاع نابهنجار موجود كه فقط يك نماي آن در فروپاشـي  
)، نجات بخشد. در اين ميان، Fox and Pearce, 1999, p.5گر شده ( نظام خانواده جلوه

تنها گرهي از معضالت جهان را نگشود؛ بلكه  هاي اخالقي گذشته و حال دنيا، نه نظريه
هاي آن نيز افزوده است. انسان سرگشته امـروز، آرزوي   ها و آشفتگي بر اسباب گمراهي

اي خطاناپذير را در ذهن دارد تا با تمسك به آن از آزمون و خطايي كه گستره آن  نظريه
به سـاليان متمـادي    و در سايه آن بدون ذغدغه، بدبه پهناي زندگي بشر است، نجات يا

الزمـاني اسـت كـه توسـط آخـرين و      قي پايان دهد. اگر اسالم دين آخرسرگشتگي اخال
هـاي آن بـه حـوزه اخـالق مربـوط       برترين پيامبر به عرصه گيتي آمده و بيشترين آموزه

اي دارد و متفكران و انديشمندان الهي نيز با يقـين بـه چنـين     است، مطمئناً چنين وظيفه
  هاي اخالقي متمركز كردند. هاي خود را در راه تحقق ارزش ين، تالشكاركردي از د

عنوان برترين اصـل   در مسير فوق به مسلكي اخالقي كه بر توحيد به ييعالمه طباطبـا 
قـرآن  كند. اين مسلك كه بنا به تأكيد وي برخاسته از متن  اسالمي مبتني است، اشاره مي

ز ســاختار، محتــوا و ابعــاد مختلفــي ) ا375، ص1 ج، ق1417اســت (طباطبــايي،  ميركــ
را براي همه به ارمغان آورد و نقش يـك  بودن  بخش تواند اطمينان برخوردار است كه مي

نظريه مستقل و غيروابسته به نظرات ديگر را در ايـن حـوزه ايفـا كنـد. در ايـن نظريـه       
د را نيافته، هنوز در محافل و آثار علمي، جايگاه خو ها، ارزشمند كه متأسفانه بعد از سال

كنـد؛   ديگـران ايفـا نمـي    را براي آراء و نظرهاي» شاهد«نقش  هاي اسالمي، ديگر آموزه
و محتواي نظريه جاي دارند. همچنين نظريه عالمه به لحاظ ابتنـاي  » متن«بلكه در خود 

هـاي   آن بر اصل بنيادين توحيد و الهام گرفتن آن از وحي، از بسياري اشـكاالت نظريـه  
تراز و حتي برتر مورد توجـه قـرار    صورت يك نظريه هم تواند به ست و ميجديد مبرا ا

ساختار نظريـه وي  است به فلسفه و علوم عقلي باعث شده  عالمه طباطباييگيرد. تسلط 
شـده در حـوزه    د و با آن بتوان به اشكاالت مطرحاز استحكام مطلوبي نيز برخوردار باش

خوبي به ارزش و اهميت نظريـه خـود    خود به خوبي پاسخ داد. ايشان در كالم اخالق به
 اإلجمـال  هيف آثرنا إن«اشاره كرده و آن را در عين خالصه بودن، كافي به مطلوب دانسته: 
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(همـان)؛ البتـه بيـان ارزش    » المطلوب يف اًيافك وجدته التأمل هيف أجدت إن كنكل االختصار و
است متفكـران اسـالمي همـت    نظريه وي، به معني انسداد راه براي تكميل نيست. الزم 

تر نظريه به كار گيرند و با تمام وجود، ايـن نظريـه    خود را براي تكميل و پردازش قوي
را جدي بگيرند. اين نوشتار قدمي كوچك در اين مسـير اسـت كـه سـعي شـده تـا بـه        

طور مستدل اشاره شود. براي اين امر چهار كار  اي تطبيقي به برخي اركان نظريه به گونه
براي آشنايي اجمالي با واژگـان كليـدي. دوم اشـاره     شناسي گيرد: اول مفهوم مي صورت

. سوم بيان وجوه توحيدي نظريه عالمهاجمالي براي حصول ديدگاه كلي نسبت به نظريه 
هـاي   هايي كه ايـن سـه ركـن بـا نظريـه      اخالقي همراه با ذكر دليل. چهارم تبيين چالش

  هاي خودگرا دارد.  ريه سودگرايي و نظريههاي سكوالر، نظ مشهوري مانند نظريه

  شناسي مفهوم
كه ركـن اصـلي نظريـه عالمـه     » توحيد«كه موضوع نوشتار است و كلمه » اخالق«واژه 

كند، از  را مشخص مي عالمهكه سمت و سوي نظريه » زيبايي«و » فطرت«است و تعابير 
  هايي هستند كه الزم است در ابتدا بررسي شود: واژه

  اخالق
» خَلق«(به ضم حرف اول) گرفته شده و برخالف كلمه » خُلق«غت، اخالق از واژه در ل

كند كـه انسـان    ها و صفاتي داللت مي كه بر صفات ظاهري انسان اشاره دارد، بر ويژگي
طريحـى،   /86، ص10، جق1414منظـور،   ن خود از آنها برخـوردار اسـت (ابـن   در درو
شود كه بر اساس آن  به علمي اطالق ميدر اصطالح نيز اخالق  .)156، ص5جق، 1416

طور پايدار در انسـان   هاي فوق كه به تواند به استقرار يا زوال صفات و ويژگي انسان مي
وجود دارد، دست يابد. اين تعريف در غالب تعاريف علماي اسالمي اخالق مورد توجه 

  .)370، ص1ق، ج1417طباطبايي،  /51ص ،1371مسكويه،  ابنقرار گرفته است (

  توحيد
معلـوف،   /450، ص3، جق1414منظـور،   ابـن ( دادن توحيد در لغت به معني يكـي قـرار  
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شريك (فراهيـدي،   ) و در اصطالح به معني ايمان به خداوند يگانه و بي890ص ،1362
حضرت حق در غايت وحـدت و نهايـت بسـاطت     دادن ) يا قرار281، ص3ق، ج1409

خداوند از شوائب و كثرات اعم از خارجي، تن دانس است. حقيقت آن نيز در تنزّه و پاك
بنـابراين   .)650ص ،1371يابـد (امـام خمينـي،     داخلي، عيني، ذهني و نفسي تحقق مـي 

كـه   طـوري  موحد كسي است كه بتواند حقيقت فوق را در وجود خود مستقر سـازد بـه  
 گونه كه خداوند در عالم هستي يكي است، در زنـدگي و ابعـاد مختلـف آنكـه از     همان

ترين موضـوع مـورد توجـه قـرار      عنوان محوري جمله آنها رفتارهاي اخالقي اوست، به
  .)605ـ  602ص ،1374گيرد و هيچ غيري جايگزين آن نشود (سجادي، 

  زيبايي
استاد ، (Tolstoy, 1810-1928) تولستويمفهوم زيبايي بنا به گفته بسياري از بزرگان مانند 

و...، مفهومي قابل تعريف نيست (مطهـري،   (Todhunter, 1820-1884) تودهانتر، مطهري
توانـد بـا    بديهي است كه هر كس مـي  .)52ص ،1364تولستوي،  /96، ص22ج ،1378

آن را درك كند. به عبارت ديگر، زيبايي بـيش از آنكـه    معلومات ذهني خودمراجعه به 
  قابل توصيف باشد قابل حس و درك است. 

ـ  و  افالطـون برخي نيز مانند  تناسـب را مطـرح    مسـئله ) 1713ـ   1670( ريشـافتس ب
 .)392، ص1ج ،1375داننـد (كاپلسـتون،    كنند و زيبايي را بر اصل تناسب مبتني مـي  مي

) و مندلسن 1789ـ1720( زولتسركنند مانند  عده اي نيز با ارايه مصاديقي آن را تبيين مي
بـايي را مسـيري   كـه زي  هگـل دانند و  يكي مي» خوبي«) كه آن را با مفهوم 1786ـ1729(

  .)27، ص1364دهد (تولستوي،  داند كه خداوند در آن خود را به ما نشان مي مي

  فطرت
 عالمه طباطبـايي سابقه است.  واژه فطرت در لغت به معني ابداع، اختراع، آفرينش نو و بي

دانـد (طباطبـايي،    تغييـر يـا تبـديل مـي    بـدون  آن را به معني ايجاد از عدم و نه آفرينش 
 كه است آفرينش از خاصي نحوهفطرت در اصطالح به معني  .)299، ص10جق، 1417

 اسـت  شـده  خلـق  شـيوه  آن بـه  انسـاني  جـان  و شـده  سرشته نحو آن به آدمي حقيقت
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اين نحوه خـاص، سـبب بـه وجـود آمـدن بسـياري از        .)25، ص1384(جوادي آملي، 
  يافت.  ها تحقق خواهد طور مشترك در انسان هايي است كه به ژگي صفات و وي

  معرفي اجمالي نظريه 
اي  و بـه گونـه  » مسـلك اخالقـي  «نظريه خود را دربارة اخالق در قالب  عالمه طباطبايي

  كند: صورت ذيل تبيين مي به الميزانها در جلد اول  متمايز از ديگر نظريه
. انجام رفتارهاي اخالقي بر حركت فطريِ زيباخواهانه استوار است كه آدمي آن را به 1

دهـي   اي مهرآميز به سوي خداوند كه زيباي مطلق عـالم هسـتي اسـت، سـامان     هگون
 كند. مي

شـود بـه تـدريج     كنـد و باعـث مـي    . شرع مقدس و ايمان الهي به اين حركت امر مي2
 هايش در وجود حق تمحض يابد.  محبت انسان به ذات حق، زياد شده و او و انگيزه

بـرد و باعـث    ه خود و امور غير را از بـين مـي  يافته، وابستگي او ب . اين محبت سامان3
شـود در   هاي مختلفي كه به ابعاد وجودي وي و منافعش مربـوط مـي   شود انگيزه مي

 وجود او محو گردد.

اي مهرآميـز، بـه خداونـد كـه از ذات      نتيجه اين مسير آن است كه انسان در پروسـه 
هـا پرهيـز    ابـد و از زشـتي  ي قضاياي اخالقي راه ميبه سوي  خيزد زيباخواهانه وي برمي

يابد كه آدمي نه بـراي كسـب    كند؛ انجام درست يك فعل اخالقي نيز وقتي تحقق مي مي
افعـال  بـه سـوي    شهرت و افتخار يا منافع مختلف؛ بلكه تنها براي قصدي خداخواهانـه 

در پي توصيه  قرآن كريمكه اي است  كند و اين همان انگيزه درست و فضايل حركت مي
   .)371، ص1ق، ج1417(طباطبايي،  ها متمايز است از ديگر نظريهآن است و 
يابي انسـان بـه اخـالق،     ، انگيزه اصلي و وجه دستعالمهتر آنكه، بنا به قول  خالصه

رود ـ حتـي    توجه فطري وي به خداوند و توحيد است. انساني كه به سمت اخالق مـي 
  كند.  ميخداخواهي حركت به سوي  –طور ناخودآگاه هم كه شده  به

  توحيد ريشه اخالق
طـور تمـام    بديل توحيد در نظريـه بـه   ، نقش بيعالمهبا مراجعه به افكار و گفتار صريح 
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البته ابتناي توحيدي تنهـا بـه نظريـه اخالقـي ايشـان       .)376قابل درك است (همان، ص
بوده و در جـاي جـاي نظـرات     عالمهمحدود نيست؛ بلكه اين موضوع، شاه كليد افكار 

ترين موضوع و محور مورد توجه است. به همين دليـل توحيـد از    عنوان بنيادين به عالمه
، 1، ج1388گاه اخالق و تمامي معـارف الهـي اسـالم اسـت (طباطبـايي،       نظر وي، تكيه

 كريمـه  الهـي، اخـالق   معارف«صراحت، اعتماد و تكيه  به عالمهدر جاي ديگر  .)42ص
واحـد،   اصـل را ) واليـات  و مالت، سياساتعبادات، معا كليات( شرعي انساني، احكام

البتـه در بـين معـارف، اخـالق از جايگـاه       .)135، ص10داند (همان، ج مي توحيد يعني
تـري بـر اصـل توحيـد      طور شـاخص  ممتازي در نظرات وي برخوردار بوده و بالطبع به

مو و داند كه رشد و ن هاي درختي مي توحيد را بسان شاخه عالمهباره  دراينمستند است. 
در عـين   .)155ص، 11 ج، ق1417آبشخور آن بر پايه توحيد بنا شده است (طباطبـايي،  

تنها شخصيتي نيست كه به موضوع استناد اخالق به توحيد تأكيد كرده است  عالمهحال 
اند.  و بسياري از متفكران و مفسران ديگر حتي اهل سنت نيز به اين موضوع اشاره كرده

داند كه تنها  ود از شفاي قرآن را همان زدودن رذايل اخالقي مي، مقصاندلسيبراي نمونه 
رسد (اندلسـي ابوحيـان،    با توحيد الهي كه از نظر او مقصد اخالق است، به سرانجام مي

ي همـان توحيـد   در تفسيري ديگر، اساساً حقيقت مكارم اخالقـ  .)74، ص6ق، ج1420
احب تفسـير تسـنيم نيـز    صـ  .)503، ص1، جق1419(ابوعجيبه،  باطني تلقي شده است

و » اخالقـي «سازد و هـيچ امـري اعتقـادي،     معتقد است توحيد، گوهر اصلي دين را مي
اصلي دين يعنـي توحيـد بـاز    توان سراغ گرفت مگر آنكه به گوهر  احكام عملي را نمي

  ).63ص ،1387گردد (جوادي آملي،  مي
عنـوان يـك    ه بـه با توجه به نظرات فوق، نقش توحيد نه فقط يك امر ضروري؛ بلك

خوبي از نقش ركنـي توحيـد    بديل اخالق مطرح است. تجزيه و تحليل نظريه به ركن بي
بـه   ،هـاي فـوق   ضمن بيـان بخـش  شود.  پرده برمي دارد كه به چهار بخش آن اشاره مي

   هاي اخالقي نيز اشاره خواهد شد. مطالب ناظر بدان در نظريه

  . خداوند، غرض نهايي1
ض و غايت خاصـي را بـراي انجـام رفتارهـاي اخالقـي معرفـي       هر مكتب اخالقي، غر
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كند. در بـين مكاتـب اخالقـي     كند و اين غرض، محور اصلي آن مكتب را تعيين مي مي
بـا ارائـه    بنتـام رو هستيم. براي مثال  معاصر نيز ما با اهداف متفاوت و گاه متناقضي روبه

، كانت) و 85ص ،1376ي، مكتب سودگرايي، رسيدن به منفعت و سود جمعي (ويليام ك
كننـد و در مكاتـب ديگـر نيـز      ) معرفي مـي 13ص ،1369اراده خير و وظيفه را (كانت، 

عنوان غـرض اصـلي معرفـي     اموري مانند تحصيل فضيلت، يا احساس خوشايند و... به
  شود.  مي

ها و تمايز ميان آنها را بر پايه همين اهـداف و   همسو با ديگران، حقيقت نظريه عالمه
 من التفاوت إنما...«داند:  گزيند، مي راضي كه شخص براي انجام رفتارهاي اخالقي برمياغ
ــح ــرض ثي ــايي،  »الغ ــر   .)373، ص1 جق، 1417(طباطب ــد ديگ ــور همانن ــدين منظ او ب

كنـد و   عنوان هدف و انگيزه نهايي اخالقي تعيـين مـي   پردازان، مبناي خاصي را به نظريه
كند كـه مبنـاي وي در وجـود حضـرت حـق و       مينگاه توحيدي وي در نظريه ايجاب 

  (همان). »اهللا وجه ابتغاء فيه الغرض بأن األولين فيفارق«رضايت وي متمركز شود: 
شايد تصور شود هدف فوق، هدفي روشن است و ديگر انديشمندان اخالقي نيز بـه  

شود كه  اند. با مراجعه به اقوال متفكران اخالقي اسالم مشاهده مي اين هدف توجه داشته
، از سوي بسياري هدف نهايي نيست. براي مثال برخي ارتقاء و عالمههدف مورد اشاره 

) و 158، ص1384داننـد (مصـباح،    كمال انساني و خود واقعي انسان را غايت نهايي مي
، 1389برخي نيز در نگاهي فضيلت گرايانه، غايت را در اتصـاف بـه فضـايل (دبيـري،     

  كنند.  ) جستجو مي1392در وظيفه (اترك،  ) و برخي نيز آن را22ـ  5ص
در نظريه خود، مسلك عادي مؤمنان را اخذ كـرده و رضـايت حـق را غايـت      عالمه

نهايي دانسته و ديگر غايات را، اوالً جامع ندانسته و ثانيـاً ضـعيف تلقـي نمـوده اسـت      
اي دست يازد كـه وجـودش    شخص بايد به انگيزه .)157، ص11، جق1417(طباطبايي، 

هايي از عهده اهداف  تر و پايدارتري ارضا گردد و كمال يابد و چنين انگيزه ه نحو كاملب
حصول است كـه   آيد. دو نتيجه از اين انتخاب، قابل ديگري جز ذات مقدس حق بر نمي

طلبـد: اول آنكـه    تـري را مـي   شود و تبيين بيشتر آن، مجال وسـيع  فقط به آنها اشاره مي
تواننـد از انجـام درسـت قضـاياي      انـد، نمـي   هاي الهي بيگانه زهكساني كه به كلي با انگي

اخالقي برآيند؛ دوم آنكه كساني كه به داليل متقن و عرفي به انجام درسـت رفتارهـاي   
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طور ناخودآگاه در صقع نفـس خـود، حظّـي از     طور قطع ولو به اند به اخالقي موفق شده
و بسـياري از   فرانكـل محقـق معـروف    اند كه به قـول  هاي الهي دارند. آنها كساني انگيزه
ــد  روان ــگشناســان مانن ــارل جــي يون ــانزيگر،  (Carl Gustav Jung 1875 – 1961)ك   ب

(H. Banziger)  ويكتور فرانكـل و(Viktor Frankl 1905-1977)   ،و ديگران با كمي اختالف
فرانكـل،  مندنـد (  بهره (the Unconscious God) »خدا در ناخودآگاه«از توجه يا اعتقاد به 

و در اعماق ضمير ناخودآگاه و شعور باطني خود، متوجـه او هسـتند    ؛)101ص ،1375
  رسانند. ) و اعمالشان را بر اساس همان ضمير و شعور به انجام مي19(همان، ص

  خواهي . خدا، غايت زيبايي2
كنـد، در   را بيـان مـي   عالمـه تـرين بخـش نظريـه     عالوه بر موضوع انگيزه كـه محـوري  

 عالمهكند.  خودنمايي مي عالمهديگر نظريه نيز حق محوري و توجه توحيدي هاي  بخش
داند. ايشان اين موضوع را با  خواهانه مي اخالق را حركتي زيباييبه سوي  حركت انسان

دهد،  امور زيبا سوق ميبه سوي  طور ذاتي توجه به فطرت زيباخواهانه انسان كه او را به
  ) 374، ص1، جق1417طباطبائي، ( »الجميل حب على ورمفط اإلنسان ألن«كند:  بيان مي

مطرح نشـده و   عالمهخواهي و ارتباط آن با اخالق تنها از سوي  البته موضوع زيبايي
اند كه شـايد اولـين شخصـيت،     بسياري از فالسفه گذشته نيز به اين موضوع اشاره كرده

راستگويي، احسـان بـه   زيبايي نهفته شده در  .)392، ص1375باشد (كاپلستون،  افالطون
 طباطبـايي عالمـه  هاي اخالقي قابل انكار نيست و نظريه  همنوع، صبر و بسياري از ارزش

  نيز با اين موضوع شروع و بر آن تمركز يافته است.
بر توحيـد اشـاره دارد، ادامـه حـس زيبـايي       عالمهنكته مهمي كه بر تمحض نظريه 

حـس   عالمـه شـود.   دس حق منتهي ميبه ذات مق عالمهخواهي انسان است كه در نگاه 
داند.  دوستي انسان را بر ايمان و اشتداد حب انسان به ذات مقدس حق مربوط مي زيبايي

» انقطاع از غير«خواهانه وي را به  به طوري كه همين حب الهي در ادامه، حركت زيبايي
ق، 1417دهـد (طباطبـايي،    و در نهايت به انجام فعل اخالقي به وجه مطلوب سوق مـي 

  .)374ص، 1 ج
همـراه نيسـتند    عالمهپردازي اخالقي با  هر چند كه فالسفه اسالمي در انتاج و نظريه
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خواهي به ذات مقدس حق، مطلبي است كه بسياري از آنان بدان  اما وصول حس زيبايي
كند.  طور صريح اشاره مي از جمله كساني است كه به اين موضوع به سينا ابنتأكيد دارند. 

ها دانسته و معتقد است هيچ خيري نيسـت كـه    ند را واجد همه خيرها و زيبايياو خداو
منـد   در عالم هستي وجود داشته باشد يا حتي تصور شود مگر آنكه خداوند از آن بهـره 

). 369ق، ص1404، سينا ابن( »ءالبها و الجمال و مالكال ةيغا يف هو ...الوجود واجبفال«است: 
وجوب وجود خداوند را عامل زيبايي محض و در معنـايي  اره ب اين درنيز  نيصدرالمتأله

داند. نقص در داشتن كمال و خير به معني نقص در وجود تام  فراگيرتر، كمال مطلق مي
بـا   الوجـود  واجـب او و تنزل از مقام وجوب وجود است. بدين ترتيـب، اسـاس معنـي    

ـ خ نّـه فا بذاتـه  الوجـود  واجـب  لّك« زيبايي و خير محض گره خورده است:  مـال كو رمحضي
عقيـده بـوده و    متكلمان نيز در اين نكته با حكما هـم  .)10ص ،1354(شيرازي،  »محض

، ق1407دانند (طوسـي،   ها و صفات كمالي مي وجوب وجود را دليل برخورداري كمال
اگر خدايي در نظـر گرفتـه شـود كـه      .)91، ص1ق، ج1412السبحاني،  /185، 178ص

تـوان بـه او خداونـد گفـت او مثـل ديگـر        اشد ديگـر نمـي  كمالي در او وجود نداشته ب
موجودات ممكن است و تفاوتي با آنها ندارد. ممكنات برخي خيرها و كماالت را دارند 
و برخي را ندارند اما در خداوند اين حالت دوگانگي نيست؛ بلكه هر خوبي و كمالي را 

ان نيـز همسـو بـا    كه تصور كني آن را در وجـودش خـواهي يافـت. بسـياري از مفسـر     
حضرت حـق اتفـاق نظـر دارنـد     بودن  فيلسوفان و متكلمان درباره كمال و جمال مطلق

ق، 1418خمينـي،   /348ص ،1369كاشـفي سـبزواري،    /65، ص7، ج1380(مصطفوي، 
  ).116، ص1، ج1422عربي،  ابن /115، ص2ج

سـت؛  افزون بر مطالب فوق معتقد است خداوند نه تنهـا خيـر مطلـق ا    صدرالمتألهين
بلكه هر خير و زيبايي كه در عالم يافت شود علت و مبدأ اصـلي آن خداونـد تبـارك و    

 ،1354(شـيرازي،   »نظـام  و حسـن  لك أمبد و بهاء و نةيز و جمال لك مبدأ هو و« تعالي است:
و نيازمند نيست، واجـد هـر صـفت     الوجود واجب). پس خداوند به علت آنكه 151ص

خوبي و كمال، همان معني وجـود اسـت و اگـر او در    اي است. خير و  خوب و شايسته
وجود خود مستقل بوده و به وجود ديگري وابسته نيست، خير محـض و كمـال مطلـق    

  ها در او جمع است. است و همه خوبي
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همسو با بسياري از متفكران در نظريه  عالمهتوان به دست آورد آنكه  اي كه مي نتيجه
اخـالق بـا   به سـوي   كند اول آنكه حركت اره مياخالقي خود به دو مطلب ارزشمند اش

اخـالق حركـت   به سوي  خواهانه انسان همراه است و انسان با چنين حسي نگاه زيبايي
حس كمال مطلق و خـداخواهي انسـان   به سوي  كند. دوم آنكه اين حس در حقيقت مي

 به نگرشـي توحيـدي در مسـير اخـالق دسـت      عالمهگردد. از تلفيق دو موضوع،  باز مي
اخـالق، حركتـي خداخواهانـه اسـت. در     به سـوي   يابد و معتقد است حركت انسان مي

خير و زيبايي مطلق يعني ذات مقدس به دنبال  حقيقت انسان با انجام رفتارهاي اخالقي
طور ناخودآگـاه ـ    حق است و ممكن نيست كسي بدون در نظر گرفتن خداوند ـ ولو به 

و از عهده انجام درست آن برآيـد. او بايـد بـا     خير اخالقي حركت كردهبه سوي  بتواند
نگاه به سمت حق و با گرايش و تمايل به آن ذات سراسرْ خير و مبدأ تمام كماالت، بـه  

بـا   عالمـه سمت اخالق رفته و رفتارهاي خود را با توجه به چنين ذاتي سـامان بخشـد.   
داند  يري الهي ميرود مس توجه به همين مطلب، مسيري را كه انسان به سمت اخالق مي

، 1 جق، 1417كه بايد با در نظر گرفتن خداوند به حقيقت آن دست يافـت (طباطبـايي،   
  .)373ص

  هاي سكوالر   رد نظريه
گيـرد،   آميز در تقابل با نظريـه عالمـه قـرار مـي     طور كامالً تعارض از جمله مكاتبي كه به

نكـه خداونـد و   مكاتب سـكوالر هسـتند. در ايـن مكاتـب رفتارهـاي اخالقـي بـدون آ       
در ايـن   عالمـه يابنـد. بـه قـول     هاي الهي كمترين نقشي داشته باشند، تحقـق مـي   انگيزه

هـا و منـافع، اعـم از     هايي مانند تحسين مردم يا كسب فضيلت يا پـاداش  مكاتب، انگيزه
اينكه ظرف آن دنيا يا آخرت باشد، هدف اصلي شخص فاعل خواهـد بـود (طباطبـايي،    

م است كه در هيچ يك از ايـن مكاتـب، غـرض رضـايت     مسلّ). 373، ص1 جق، 1417
ل اسـالمي  آ هخداوند نيست و همگي به سبب آنكه ناقص بوده از نظريه مطلـوب و ايـد  

تر از بقيه است، اشاره  فاصله دارند. براي تبيين بيشتر به دو نظريه كه تقابل آنها، برجسته
  شود:  مي

اسـت   ارسطونظريه اخالقي  كند،  اره ميصراحت به آن اش به عالمه. اولين مكتبي كه 1
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درباره خداوند نكاتي را مطرح كنـد امـا بـي شـك      ارسطوهر چند ممكن است  .(همان)
يافـت.   ارسـطو توان در سـاختار نظريـه اخالقـي     وجود حق و انگيزه مبتني بر آن را نمي

د كـه  از معـدود فيلسـوفاني بـو    افالطوناز استادش پيروي نكرد. باره  دراين ارسطوحتي 
طور بسيار برجسته در نظريه اخالقي خود قـرار داد. او   نقش خدا را به انحاي مختلف به

عنوان هدف قرار داد، وجود خدا را مقيـاس و معيـار    به خدا و صفات او را بهشدن  شبيه
نزد خدا را از ثمرات انجام رفتارهـاي اخالقـي   شدن  همه امور خوب دانست و محبوب

بـا   ارسطواين در حالي است كه در افكار  .)251، ص1ج ،1375 قلمداد كرد (كاپلستون،
با ارائـه نظـرات    ارسطوشود.  داشت، چنين مطالبي يافت نمي افالطونهمه ارتباطي كه با 

 .)429كنـد (همـان، ص   ، بيشترين كمك را به فلسفه طبيعـت مـي  اپلستونكخود، به قول 
د ندارد و حد وسطي اسـت  ارتباط چنداني با خداون ارسطوسعادت و فضيلت در چشم 

نـوعي فلسـفه    .)260ص ،1373آيد (راسل،  كه ميان دو حد افراط و تفريط به وجود مي
انديشـد و مفـاهيم    سرد و بي روح كه شخص در مسير اخالق، تنها به تحقق اعتدال مي

داشـتن   آيد و با نگه شود. كمال و سعادت با اعتدال به دست مي الهي به حاشيه رانده مي
توان بـه چنـين غـايتي دسـت يافـت (تومـاس،        و پرهيز از افراط و تفريط مي حد وسط

  .)64ـ  62ص ،1374
متأسفانه به داليلي غيرموجه در بسياري از كتب اخالقي جهـان اسـالم    ارسطونظريه 

طور پررنـگ   طوري كه بسياري از كتب مشهور اخالق فلسفي در اسالم، به رخنه كرد. به
توان بـه   فضائل و رذائل اخالقي پرداختند. از جمله آنها ميبا روش ارسطويي به تحليل 

خواجه  ياخالق ناصر ،هيوكمس ابن ر االعراقِيتطه وب االخالق يتهذهاي مهمي مانند  كتاب
ـ يالـد  جـالل ِ اإلشـراق  لوامـع ، ين طوسير الدينص ـ   ميـزان العمـلِ  ، ين دوان ، يابوحامـد غزال

البتـه   .)33ص ،1385جمعي از نويسندگان، اشاره كرد ( ينراق يمهد يمولِ السعادات جامع
بـه جهـت تبعيـت از مفـاهيم اسـالمي،       ارسـطو رغم نگاه غير الهـي   ها علي در اين كتاب

اي برخوردارنـد امـا ايـن مفـاهيم      خداوند و ديگر مفـاهيم مقـدس از جايگـاه برجسـته    
  صورت نظري در اركان نظريه نقش چنداني ندارند.  به

مطرح كرده، در كتب امـروزين   عالمههايي مانند آنچه  ظريهيافتن ن اميد است با سامان
اخالق اسالمي، نگاه توحيدي و خدامحورانه جايگاه اصـلي خـود را بيابـد و بـه جـاي      
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طـور جنبـي؛    هايي كه خداوند و مفاهيم الهي نـه بـه   روش ارسطويي استقرار يابد. نظريه
فضائل انساني ايفاي نقش  اي محوري در اساس رفتارهاي اخالقي و تحليل بلكه به گونه

  كند. 
. از ديگر متفكراني كه مكتب اخالقـي خـود را، بـرخالف عقيـده درونـي خـود و       2

  (Imanuel Kant, 1724-1804)فضاي زمانه خود را برخالف مفاهيم الهي رقـم زد، كانـت  

هاي الهي را در اخالق نفي كرد. علـت   طور صريح، انگيزه بود. او نيز از كساني بود كه به
خوب كه اساس نظريه اخالقي بـر آن اسـتوار   اراده اين نفي آن است كه بنا به نظر وي، 

در « .)163، ص1390است (ياسـپرس،   شخود رب مبتنيتنها  ،نامشروطاي  گونه است، به
ميـل   شـود؛ بلكـه از روي   انجـام نمـي   از روي مصـلحت شخصـي   اي، فعـل  چنين اراده

بنـابراين فعـل    .)kant, 1979, p.66» (شـود  مـي تكليـف انجـام   و تنها به دليل   واسطه بي
اخالقي بايد با انگيزة احترام به قانون و انجام وظيفه صورت گيرد؛ در غير اين صورت، 

سـبب تشـويق فعليـت يابـد، از       يـا بـه   ؛يـا از روي تـرس   ؛اگر به نيت رسيدن به كمال
 تـرين شـاخص   اصـلي ترين و  مهماستقالل به ديگر سخن،  گردد. خارج ميبودن  اخالقي
عامل از قيد و بند بودن  به معناي آزادو آن  استكانت  از ديدگاهبودن يك عمل  اخالقي
ي (مجبور نبودن) و توان رهايي از قـوت و جاذبـه و دافعـه تمـايالت و غرايـز      نظام علّ

بدون لحاظ غايت و  ؛توان عمل براساس حكم عقل خود ،تر از همه خره مهمآدمي و باأل
اسـاس  كـه  اين نكتـه   .)C. Becker and B. Becker, 2001, p.71است (غرض خاص 

با در نظر گرفتن انگيـزه الهـي كـه     دهد در فلسفه اخالق را نشان ميكانت  گرايي وظيفه
نوعي تبعيت از دستور؛ يا در نظر گرفتن كمال؛ يا ترس از عذاب؛ يا اشتياق بـه نعمـات   

  ، سازگار نيست. شود كه از نظر او همان مذهب و خداگرايي معنا مي

  . خدا، وجه گرايش نهايي ذات  3
هاي اخالقي، بخـش ديگـري از    عنوان جمال مطلق و زيبايي گرايش انسان به خداوند به

 بـه سـوي   فطرت آدمي را با نگرش توحيـدي  قرآن كريماست.  قرآن كريمنگاه توحيدي 
ن نكته تأكيد دارد به اي قرآن كـريم تفاسير داند. بسياري از روايات و  حق تعالي عجين مي

    .)328، صق1398بابويه،  ابن /10، ص2، جق1407كليني،  /155، ص2، ج1367(قمي، 
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توحيـد، در واقـع وجـه    به سـوي   تأكيد دارد همين وجه گرايش روحي انسان عالمه
 طور كه بيان شد آدمـي را  اخالق نيز هست. اين گرايش، اوالً همانبه سوي  گرايش وي

دهـد و ثانيـاً در همـان     و حسن فاعلي اخالق اسالمي سوق ميمحرك بنيادين به سوي 
، 1 جق، 1417سـازد (طباطبـايي،    جهت به سمت رفتارها و فضايل اخالقي نزديـك مـي  

تـوجهي   الزمه اين گفته هم آن است كه فطرت توحيدي انسـان، اگـر بـا بـي     .)373ص
ار ضـعف و  هاي او به سمت فضايل اخالقي نيز دچـ  انسان آلوده و ضعيف شود گرايش

  رخوت خواهد شد. 
مـورد توجـه قـرار     عالمـه نقش فطرت توحيدي در اخالق، از سوي ديگر شاگردان 

 در اساسـي  هـايي  ريشـه  و اصـالت  دارايرا...  اخالق، يت اهللا جواديآگرفته شده است. 
 انسان، يمطهر استاد .)98، ص9ج ،1388كند (جوادي آملي،  قلمداد مي توحيدي فطرت

 بـه او  .)902، ص15ق، ج1388دانـد (مطهـري،    هب، اخالق و هنر مـي را مفطور به مذ
يابد؛ هـر چنـد    تمايل مي شرافتمندانه و شريف اخالقى كارهاىبه سمت  ،فطرت حسب

   .)382ص، 1378همو، كه اين تمايل بر خالف طبيعت اوليه و جسمي او باشد (
به تمايالت نه  ـ اين نكته كه ريشه اخالق به فطرت توحيدي و خداخواه انسان

طور  به اين عدهگردد، از جهتي با برخي از متفكران غرب موافق است.  برمي ـ دنيوي
هايي  بينانه معتقدند اخالق، امري مطابق با لذات جسمي و بدني انسان نيست. گروه واقع

را براي انجام  (Painfull) آميز و سخت دگرا يا خودگرا نيستند كلمه مشقتكه سو
قرآن اي از  آيهباره  دراين .)Bloomfield, 2008, p.79گزينند ( بر ميرفتارهاي اخالقي 

طلبانه نبودن رفتارهاي  اي بر مادي و منفعت طور واضح در راستاي چنين عقيده به ميرك
 به هرگز»: (92آل عمران: « »تُحبون مما تُنْفقُوا حتَّى الْبِرَّ تَنالُوا لَنْ«دهد:  اخالقي گواهي مي

). برّ و نيكي كه در كنيد داريد، انفاق مى دوست آنچه از اينكه مگر رسيد نمى رىنيكوكا
شود بنا به آيه شريفه، اخالق و رفتارهاي مبتني بر آن، تنها وقتي  حوزه اخالق مطرح مي

ها، منافع و لذات خود بگذرد. در بسياري از  قابل دسترسي است كه انسان از خواسته
اموري مانند بذل وجود از خود و منافع مربوط به » ا تحبونمم«تفاسير نيز مقصود از 

   .)107، ص2ق، ج1424خود ذكر شده است كه با آنچه بيان شد منطبق است (مغنيه، 
علت عدم مطابقت اخالق با لذات بدني و جسـمي آن اسـت كـه فطـرت توحيـدي      
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) و ايـن  513، ص15ج ،1388انسان به روح و نه جسم انسان تعلق دارد (جوادي آملي، 
انسـان اسـت. انسـاني كـه در     » تمايالت روحي«موهبت خداجوي الهي به نوعي بيانگر 

اي نخواهد داشت كـه حـس روحـي     رفتارهاي اخالقي است چارهبه دنبال  درون خود،
توحيدي و فطري خود را تقويت كرده و از تمايالت و اميال مادي خود بگذرد. تنها بـا  

راحت رفتارهاي اخالقي تن دهد. بدين ترتيب، ابتنـاي  تواند به انجام  چنين تمسكي مي
و بسـياري   عالمهشود و بنا به گفته  گر مي صورت واضحي جلوه اخالق بر روح آدمي، به

ديگر، اخالقْ ديگر حقيقتي مادي و ظاهري نخواهد داشت و مركـز ثقـل آن حقيقـت و    
 خواهـد بـود   عمق وجود انسان كه همان روح ملكوتي و به تعبير ديگـر قلـب اوسـت،   

  ).25ص ،1384(جوادي آملي، 
اخالق، بايد بر فطرت خـداجو و توحيـد خـواه    به سوي  پس انسان براي رهسپاري

خود استوار باشد، نه احساس مادي سودجويانه خود. كساني كه محور زندگي خـود را  
دهند از زندگي توحيدي و اخالقي، كه بنا به آنچه بيـان شـد مسـلماً     سودجويي قرار مي

  با لذت و سودخواهي متمايز است، فاصله دارند. 

  رد نظريه سودگرايي
تواند اشتباه بنيادين  مبني بر محوريت خاستگاه فطرت توحيدي در اخالق مي عالمهنظريه 

انـد،   ها را، كه بعد جسمي و مادي انسان را خاستگاه اخـالق قـرار داده   بسياري از نظريه
 مطـرح اسـت، سـودگرايي   بـاره   درايـن اي كه  ظريهبرمال سازد. مهمترين و مشهورترين ن

(Utilitarianism)        ،است. بر اساس اين نظريه، مبنـاي خـوبي و بـدي، بـر اسـاس لـذت
و هـدف فـرد بـراي انجـام      ؛),p.154 sterba, 2009شود ( خوشايندها و اميال توجيه مي

جملـه   از .) copp, 2006, p.381رفتارهاي اخالقي چيزي بيش از ارتقاي لذت نيسـت ( 
بود. او طبيعت و سرشت انسان ذاتي دانست  هابزكساني كه بر موضوع سود تأكيد نمود 

، 1384(كاپلسـتون،  » نهـد  به دنبال بقاي خويش است و دل بر خوشي و كامراني مي«كه 
هـاي انسـاني ـ از     همـه فعاليـت  «عنوان مؤسس نظريه فوق معتقد است  به بنتام .)46ص

ر اساس اصـطالح خوشـي و درد تجزيـه و تحليـل نمـود و      توان ب جمله اخالق ـ را مي 
معتقد باره  اين دراو  .)Craig ,2000, the title of "Bentham» (سپس آنها را درك نمود
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لـذت و خوشـي بيشـتر و    به دنبال  مردم در انجام رفتارهاي خود [به طور مطلق]«است 
عنـوان   ن فطرت توحيدي بـه با در نظر گرفت عالمهنظريه  .)Ibid» (اجتناب از درد هستند

كلي موضوع سودمحوري را از وادي اخالق دور كرد و روح را  خاستگاه اصلي روح، به
عنـوان   متولي آن دانست. او با چنين رويكردي، اشتباه بزرگ غرب را در انتخاب سود به

نيز بيان شده و او  كانتمحور گرايش بر اخالق تخطئه نمود. البته اين سخن در كلمات 
، ]تـا  بـي [ حوزه اخالق را با حوزه سود و منفعـت متفـاوت دانسـت (يوسـف كـرم،      نيز
  .)248ـ  247ص

  . خدا و انقطاع4
خيزد و  اي توحيدي و الهي كه از عمق جان انسان بر مي ، انسان با انگيزهعالمهدر نظريه 
اي مهرآميز به سمت زيبايي و هدايتي از جانب شرع مقـدس، بـه سـوي حـق و      به گونه
رود: ايـن   ها در وي از بين مـي  يابد. با فرامين و ديگر محبت هاي اخالقي سوق ميرفتار

 شود رفتارهاي اخالقي تنها با غرض الهـي، ايجـاد   فراغت از محبت به غير نيز باعث مي
  و اخالق مورد نظر اسالم به نحو مطلوب تحقق يابد. گردد

انسـان بـه   دهنـده   ايشحق تعالي كه گربه سوي  محبت موحدانه انسان عالمهاز نظر 
اخالق است بر دو جنبه ايجابي و سلبي اسـتوار اسـت. جنبـه ايجـابي، محوريـت ذات      

ض در   كه شرح آن گذشت. شرع مقدس، ارمغان -مقدس حق است آور نزديكي و تمحـ
رساند كه محبـت خداونـد در تمـام وجـودش      شود و او را به جايي مي ساحت الهي مي

، 1 جق، 1417(طباطبـايي،   »قلبـه  علـى  الحـب  سـلطان  استولى دق العبد هذا«شود:  استوار مي
)؛ اما جنبه سلبي كه اهميت آن كمتر از بخش ايجابي نيست و بـدون آن، جنبـه   374ص

 هيإل نقطعي حتى شتدي ثم الحب هذا«شود، بر انقطاع از غير، مبتني است:  ايجابي مخدوش مي
ي از عهده انجـام رفتارهـاي اخالقـي    درست تواند به انسان وقتي مي .(همان) »ء يش لك من

طور كامل، مبدأ اغراض و  برآيد كه از غير خداوند و محبت به آن فارغ شده و حق را به
اهداف خود قرار دهد. تلفيق اين دو جنبه از سـلب و ايجـاب، همـان حقيقـت توحيـد      

آن، هاي اسالمي و در صدر  ، محور همه آموزهعالمهاست كه بنا به آنچه گذشت، از نظر 
نكته قابل توجه آن است كه جنبه سلبي توحيـد و   .)135، ص10اخالق است (همان، ج
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تر و ارزشـمندتر باشـد بـه طـوري كـه برخـي از        نفي غير، چه بسا از جنبه ايجابي مهم
توحيـد تـام همـان    «انـد:   بزرگان در هنگام تبيين توحيد، تنها به جنبه سلبي اشاره كـرده 

   .)113، ص5ج ،1386ادي آملي، (جو» انقطاع توجه به غير است
اگر كسي بتواند در حوزه اخالق، غير را از ساحت نفس خود دور كند  عالمهاز نظر 

و توحيد را در وجودش حاكم كند آن وقت رذائل اخالقي، ديگـر موضـوع خـود را از    
توانـد   هـا بپـردازد؛ بلكـه مـي     يك يك رذيلـه كردن  دهد. او الزم نيست به پاك دست مي

ها و تمايل به رفتارهـاي غيـر اخالقـي پـاك سـازد       همه وجودش را از آلودگيباره  يك
بنابراين سلوك توحيدي انسـان در مسـير اخـالق، نتيجـه      .)25ق، ص1419(طباطبايي، 

 .)388ق، ص1387قطعي در پي دارد و آن، تنزه و تهذيب نفس است (جـوادي آملـي،   
انسـان بـا زدودن غيـر از     رود؟ علـت آن اسـت كـه    اما چرا موضوع رذائـل از بـين مـي   

وجودش، خود را ربط محض يافته و به عدمِ استقاللِ محضِ خويش در پيشگاه ربـوبي  
رساند كه تمام عالم بـراي او رنـگ الهـي و     پي خواهد برد. اين يافتن او را به جايي مي

 اءيشـ األ تسـقط  و، معـه  و قبلـه  سبحانه اهللا رىي و اإلّ ئاًيش رىي فال«آيات الهي خواهد گرفت: 
بيند به ذات  هر چه كه مي او .)374، ص1 جق، 1417(طباطبايي،  »االستقالل زيح من عنده

مقدسش استناد دارد و به همين دليل، توحيـد بـه ترتيـب در مراتـب مخـتلفش اعـم از       
كند. در اين صـورت، رذائـل اخالقـي چـون بـه       افعالي، صفاتي و ذاتي در وي بروز مي

خواهنـد، اسـتنادي بـه حـق نداشـته و تنهـا        مبدأ ذاتي نمي گردند و نقص و فقدان برمي
مانند كه منحصراً مخصوص خداونـد خواهـد    كارهاي وجودي و كمالي و خير باقي مي

كند انجـام كارهـاي    بنابراين برخالف تصور اوليه كه انسان فكر مي .)64بود (همان، ص
ي انسـان بـاقي   خير به دست اوست، تنها و تنها به دست ذات حق اسـت و چيـزي بـرا   

 محضـا  سبحانه هللا كمملو، ريالخ كذل أسباب عيجم و، هكملي أنه زعمي يالذ ريالخ«نخواهد ماند: 
  )372ص، 4(همان، ج »لإلنسان؟ بقىي ذا فما، استثناء ريغ من

ترين قدم  زند. اين مهم عبارت فوق، نتيجه نهايي مسير توحيدي در اخالق را رقم مي
ترين مانع توحيد است، از ميـان بـردارد و بـه جـاي آنكـه      است كه آدمي خود را، كه بر

خويشتن را در به دست آوردن خيرات اخالقي مؤثر تلقي كند، به تأثير مطلـق خداونـد   
توانند با تكيه بر خـود بـه    كنند مي دانند و تصور مي پي ببرد. كساني كه خود را مؤثر مي
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هـا   ست كه مادر و منشأ پليديا» عجب«ترين مشكل آنان  اخالق و خيرات برسند، ساده
در مراحل بعدي، اين موضوع ممكن است به مشـكالت مهلكـي    .و رذائل است (همان)

  به شرك بينجامد. شدن  مانند خروج از مسير توحيد و مبتال
در مسـير توحيـدي   » غيـر «تـرين مصـداق    عنوان مهم به» خودخواهي«، عالمهبه نظر 

اي كـه   و حتي ردپايي از آن باقي نماند؛ بـه گونـه   ها بايد رفع شود اسالم، در تمام حوزه
اگر كسي در عبادات، به جاي ذات مقدس حق، به رهايي خـود از دوزخ يـا بـه دسـت     

انديشد، به شرك سوق يافته است. چون او براي خودش عبادت كرده  آوردن بهشت مي
خـداخواهي   ) و ميـان خودخـواهي و  26ص، 1 ج(همان،  »اهللا وجهل ال له عبادته«نه خدا: 

هر قدر انسان از خودخواهي خويش دسـت بـردارد،    .هيچ تالئمي وجود ندارد (همان)
  تر اخالق، بيشتر خواهد بود.  يافتن او به رفتارهاي عالي امكان دست

بنا به نظريه خود، تمايالت و لذات مربوط به خود را با هدف اخالق اسالمي،  عالمه
پذيرد؛ بلكـه   قرار گرفتن خود را در نظريه خود نميبيند. او نه تنها غايت  در تعارض مي

دانـد و معتقـد اسـت     الزمه نگرش توحيدي را ناديده گرفتن خود و استقالل خـود مـي  
 اإلنسان فاستقالل«هاي مشركانه است:  براي خود، آبشخور تمام نگرششدن  استقالل قائل

  .)42ص، 8 جهمان، ( »شرك كل عنها يرتضع ...ربه عن غفلته و بنفسه
چگونه ممكن است كسي انسان را مستقل ندانـد؛ امـا غايـت همـه رفتارهـاي او را      

رسد اين دو موضـوع كـامالً بـا هـم      رسيدن وي به خود و لذاتش تلقي كند؟ به نظر مي
  اند.   متعارض

  هاي خودگرا  رد نظريه
 كنـد، نظريـه   طور مستقيم بـا نظريـه عالمـه ارتبـاط پيـدا مـي       هايي كه به از جمله نظريه

اي است كه معتقـد اسـت    خودگرايي است. اين نظريه در بيان فيلسوفان اخالقي، تئوري
ميزان و مقياسي بـراي درسـتي يـك     (My own Good) »خوبي و تمايالت متعلق به من«

  .)Annas,2005, p.205آيد ( فعل اخالقي به شمار مي
استوار است كـه   (Psychological egoism) شناسانه ريشه اين نظريه بر ديدگاهي روان

بر عالقه مفرط و منحصر انسان به خود تأكيد دارد. در اين ديدگاه انسان هـر چيـزي را   
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خواهد و اين خودخواهي در همه انحاء و ابعاد زندگي وي ريشه دوانـده   براي خود مي
اي را در زنـدگي يافـت كـه بـا خودخـواهي وي       توان خواسـته  است. به طوري كه نمي

اين گرايش به تربيت انسان مربوط نيست؛ بلكـه بـه ذات او ارتبـاط    آميخته نشده باشد. 
تـرين دخـالتي از بيـرون اعمـال شـود،       دارد كه از بدو وجود تا انتها، حتي اگر كوچـك 

اي آفريده شده كه تنهـا انگيـزه   موجودي خود دوست و خودخواه است. انسان به گونه
، هلمـز باشـد ( حـب ذات مـي  حاكم بر همه كردارهاي اختياري او، منفعـت شخصـي و   

    .)142ص ،1382
هايي كه انسـان آنهـا را    ها و مطلوب خودگرايي فوق، بنا به تنوعي كه در انواع خوبي

دهد، متفاوت است. برخي خـوبي و خيـر مـورد     عنوان هدف در زندگي خود قرار مي به
دانستن  طور دقيق، همان محور است. اين نوع از خوبي به (Pleasure) نظرشان لذت مادي

  توان از آن با عنوان خودگرايي مادي تعبير كرد.  امور دنيوي و مادي محض است كه مي
هاي علمـي دانسـت.    ترين خودگرايي مادي در عرصه توان از قديمي كورنائيان را مي

، مبـدع و شـخص اصـلي ايـن گـروه      سقراطنخستين شاگردان  (Aristippus) آريستيپوس
به اين سئوال كه در زنـدگي چـه چيـزي اسـت كـه      )؛ در پاسخ 33ص ،1382(توماس، 

بخشي كه  هاي خوشĤيند جسماني مثبت و لذت سازد به احساس اساس رفتارهاي مرا مي
اند كه هـر كـار و رفتـار آدمـي      شود، آن قدر قوي و وسيع در حوزه امور مادي معني مي

، 1، ج1375دهـد (كاپلسـتون،    مستند و مبتني بر آن بوده و غايت زندگي را تشكيل مـي 
   .)145ص

نوع ديگري از خودگرايي نيز وجود دارد كه به حوزه امور معنوي و حقـائق روحـي   
شود كه مـادي نيسـت؛     شود. در اين نوع، به مطلوبي نسبت به خود اشاره مي مربوط مي

يابـد. در ايـن نـوع از     بلكه انسان به واسطه آن بـه سـوي كمـاالت خـويش سـوق مـي      
ن اديان الهي بدان گرايش دارند، انگيزه اصلي و الزم انسان بـه  خودگروي، كه غالباً پيروا

گـردد   يابي به كمال نفساني است. ادعاي آنها به اين موضوع بر مـي  سمت اخالق، دست
تالش  رو ازاين شود؛ خداوند برترين خوبي بوده و شامل خير و خوبي انسان نيز مي«كه 

بـاره   درايـن  .»دوستي، همسو اسـت انسان به سمت دوستيِ خود با تالش وي براي خدا 
و  نيآگوسـت تـوان بـه    اند كه از جمله آنها مي اي از فيلسوفان مسيحي اظهار نظر كرده عده
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 ,love in Agustineـ   Donovan, The problem Of selfنيـز اشـاره كـرد (    نـاس يوئكآ

1980(.  

ـ   به عالمه ه خـود در  طور صريح با تأكيد بر عنصر انقطاع و فاصله گرفتن از محبـت ب
دانـد. بـه    مسير انجام قضاياي اخالقي، به كلي سمت و سوي اخالق را خودگروانه نمي

  د محور زندگي خود را بـر مـدار خـود   توان خواهد بيان كند كه انسان نمي تعبيري او مي
ـ حتي خود معنوي ـ قرار دهد و هم اخالق و رفتارهاي مبتني از خـود را بخواهـد. در    

صـورت جزئـي ـ الزم     به تعبير وي، انقطاع از خـود ـ و لـو بـه     اخالق، نوعي فراغت و
است كه اين وجه با وجه خودخواهي و توجه محوري كه در خـودگروي وجـود دارد،   

  سازگار نيست.  

  گيري نتيجه
كند كه  اي توحيدي در حوزه اخالق اشاره مي هاي قرآني، به نظريه بر اساس آموزه عالمه

ها متفاوت است. اين نظريه در مسير توحيدي خود، اوالً  يهبنا به تصريح وي با ساير نظر
انسـان قـرار   خواهانـه   خداوند در آن غرض نهايي است، ثانياً در حركت و مسير زيبـايي 

تـوان گفـت    رسد. بر اساس اين دو عنوان نمي دارد كه در نهايت به ذات مقدس حق مي
ثاً از نظـر عالمـه، اخـالق بـر     ارتباط به خداوند است. ثال كه اخالق، امري سكوالر و بي

وجه ذاتي و فطري انسان كه خداخواه است مبتني است. در اين رابطه روح كـه طبعـي   
خواه اسـت.   خداخواه دارد نقش اصلي دارد نه جسم او كه وجودي سودطلب و منفعت

كـه اخـالق را بـر خـالف سـودگراها، در مسـير        عالمـه در اين مسير سوي ديگر نظريه 
در مسـير اخـالق بـه نـوعي      عالمـه شود. رابعاً  كند، روشن مي معني ميخداطلبي انسان 

هاي خودگرا كه انگيزه اصلي انجام رفتارهاي  انقطاع توجه دارد كه اين موضوع با نظريه
دانند، معارض است. در مسـير انقطـاع، توجـه از خـود سـلب       اخالقي را خود آدمي مي

  حوري مورد توجه قرار گيرد.اي م گونه شود تا چه رسد به آنكه خود، به مي
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