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  مناسبات دین و اخالق
  *ابوالفضل ساجدي

  چكيده
اي با یکدیگر دارند؟ آیا هر گونه پیوندي میان آنها منتفی اسـت و   رابطهدین و اخالق چه 

یا با هم آشتی و اشتراك عمل دارند؟ آیا هر یک نـافی یـا   ، یک ناظر به دیگري نیست هیچ
پس ، بدین منظورکاود.  مقاله نوع پیوند میان دین و اخالق را میاین حامی دیگري است؟ 

پیوند میان دین و اخالق را بـه  ۀ اي طرح شده در عرصآر، از مفهوم شناسی دین و اخالق
کـه  دیـدگاه مختـار   ، کند. در نهایت تقسیم می تطابق و تعامل، تعارض، تباین چهار دسته

نیاز دین به اخالق ، شود. نظریه تعامل در دو بخش اي از تطابق و تعامل است بیان می آمیزه
  است.طرح شده ، العکسه و ب

هـاي   معناداري گزاره، وابستگی دین و اخالق، االهی نظریه امر، دین، : اخالقها کلید واژه
  تعامل اخالق و دین. تطابق و، تعارض، تباین، دینی

    

                                            
  sajedi@Qabas.net  دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی *

  25/6/1390: پذیرشـ  4/10/1389: دریافت



۲۴      ۱۳۹۰، سال دوم، شماره سوم، تابستان  

  چيستي دين و اخالق
چیسـتی   ابتدا تعریف این دو واژه ضروري است. مباحث، براي بررسی رابطه دین و اخالق

 بـه تعریـف برگزیـده بسـنده    ن تنهـا  در این میاپرفراز و فرود و بسی پردامنه است که ، دین
و بایدهاست که به هدایت و کمـال  ها  از هستهایی  مجموعه گزاره«کنیم. منظور از دین  می

، انسـان ، شامل باورهایی در باب جهـان ، قدسی دارد أکه منش، ها این گزاره .»انجامد آدمی می
  1.»مبدا و معاد اوست

 در انگلیسـی  »Morale, Ethique« فرانسـه اي عربی است که معـادل آن در   واژه »اخالق«
»Moral, Ethics« و در التین »Moralis« اسـت » خُلُق«و  »خُلْق« جمع لغت در . اخالقاست 

» سـجیه «کار رفته است. ه ب دین و مروت، طبع، سجیه، عادت، که در فارسی به معناي منش
بـه   »خُلْق«گاه  2است.مانند بزدلی ، مانند دلیري و هم صفات ناپسند، هم شامل صفات نیک

وضعیتی است که در ، منظور از صفات پایدار. رود میمعناي صفت نفسانی پایدار نیز به کار 
بـراي  دهـد.   مل زیاد رفتار متناسب آن را انجام مـی أآدمی به سادگی و بدون فکر و ت، نآاثر 

ه سادگی شود و ب نمی در بخشش به دیگران دچار تردید، ۀ سخاوت داردکسی که ملک، مثال
شود که  کند. ملکات نفسانی هم شامل نوع فطري و ذاتی و هم نوع اکتسابی آن می عمل می
ر ابتدا به سـختی  چنانکه بخیل د. شود حاصل می، دادن نفس به آنها تمرین و عادت، با تفکر

شود کـه بخشـش بـه خـوي و عـادت وي       اما تکرار این عمل سبب می، بخشد چیزي را می
تمـام فضـایل و   ؛ اختصاصی به صفات نیک نـدارد ، نفسانی در این معنال شود. صفات یبدت

أ افعـال زیبـا و پسـندیده    اي باشد که منشـ  اگر صفات پایدار به گونه گیرد. رذائل را دربر می
  3گویند. »خُلْق بد«آن را ، أ افعال ناپسند شوداگر منش »خُلْق نیکو«آن را ، شود
کاربردهاي متعـددي دارد کـه برخـی از    ، در اصطالح اندیشمندان اخالق پژوه 4»اخالق«
  ترین آنها عبارتند از: مهم

صفات نفسـانی و  ، راسخاعم از راسخ و غیر، تمام صفات نفسانی، ت راسخ نفسانیصفا
 بـه نظـر   6ن نسـبت بـه صـفات ناپسـند.    آعـدم شـمول   ، صفات نیک و در نتیجه 5، رفتارها

اعـم از نیـک و بـد و پایـدار     ، که اخالق را معادل انواع صـفات نفسـانی  اي  نظریه، رسد می
 »اخالقـی «، ترجیح دارد. رفتار متناسب با هـر صـفت  ، داند می (ملکات) و ناپایدار (حاالت)

منظـور  د آن. نـه خـو  ، أ اخـالق اسـت  چرا که صفات درونی آدمی منشـ ؛ »اخالق«نه ، است
تـوان دانشـی    مـی  مین معناست. علم اخالق را نیزه، این نوشتارنیز از این واژه در نگارنده 
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و ، دانست که از انواع صفات پایدار و ناپایدار نیک و بد و رفتارهاي اختیاري ناشـی از آنهـا  
کند و هنجارهـا و قواعـدي را بـراي ارزیـابی      کسب فضایل و پاالیش رذائل بحث میة نحو

  دهد. صفات و رفتارهاي اختیاري ارائه می

  دين و اخالقهاي  وابستگي
، تعـارض ، تباین شوند: میبه چهار دسته تقسیم ، ۀ دین و اخالقرابطدر باب  نظریات متعدد

 کـامالً ، ۀ قلمـرو و هـدف  تعامل. جمعی بر این باورند کـه دیـن و اخـالق در ناحیـ    ، تطابق
برخـی   7متفاوت و داراي مرزهاي خاص خود هستند و هیچ نسبتی میان آنها وجود نـدارد. 

گروهی نیز تطابق جزیی آنها را بـاور   8دانند. قابل و ستیز با یکدیگر میق را در تدین و اخال
از داد و سـتد آنهـا   ، دارند و کسانی نیز به رغم تاکید بر استقالل قلمرو هریک و نفی تطابق

  9گویند. سخن می

  تباين
، الر قابل تقسـیم اسـت. بـر ایـن اسـاس     اخالق به دو نوع دینی و سکو، بندي یک تقسیمدر 

ثابه منبعی مرجعیت دین به م، تفاوت این دو در منبع مرجعیت و وثاقت است. اخالق دینی
 اما اخالق سکوالر هیچ منبعی جز انسـان یـا عقـل خودبنیـاد او را    ، پذیرد فوق بشري را می

حـاکی از آن اسـت کـه    ، شمارد. تـاریخ حیـات بشـر    نمی براي ارزش گذاري اخالقی معتبر
، بوده است. تنها پـس از ایـن دوران   همواره اخالق دینی، رنسانس اخالق جوامع تا پیش از

هـاي نظـري اخـالق     گرچـه بنیـان  ، در عمل اخالق سکوالر وارد عرصه بشري شـده اسـت  
به تباین و گاه تعـارض  ، داشته است. حامیان اخالق سکوالر سکوالر از دیر زمان نیز وجود

مستقل ، و اخالق را در قلمرو و هدف دین، حامیان این نگرش دهند. دین و اخالق فتوا می
، ۀ انسان با خدا و قلمـرو اخـالق  رابط، دانند. قلمرو دین ز هم متباین میآنها را ا، و در نتیجه

ة بلکه به سان دو دایر، هیچ پیوند منطقی میان آنها نیست رابطه انسان با دیگر آدمیان است و
اگر هم در مواردي ارتبـاط و تالقـی   ۀ تالقی مشترکی ندارند. جدا از هم هستند که هیچ نقط

وي مانند دو مسافر که هریک به سـ . عرضی و اتفاقی نیستۀ چیزي جز رابط، مشاهده شود
این امر هرگز گویاي پیوند منطقـی  . برخورد اتفاقی دارند، مقصدي در حرکتند و در بین راه

  10میان آنها نیست.
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هـدف نیـز وجـه مشـترکی ندارنـد و      ۀ در ناحی، در قلمرو دین و اخالق افزون بر تباین
نان تعـالی بخشـد و   آبه ، مستقل از یکدیگرند. دین در صدد است تا آدمیان را خداگونه کند

، بـرآورده سـازد. در حـالی کـه    ، که نیازي درونـی اسـت  ، نان را به خداآاحساس وابستگی 
 پرورانـد.  ر را در سـر مـی  اخالق فراهم سازي قواعدي براي تصحیح روابـط اجتمـاعی بشـ   

، اي نیست که به مخالفان دیـن اختصـاص داشـته باشـد     نظریه، تفکیک قلمرو دین و اخالق
از آن ، اگزیستانسیالیسـم مکتـب  فیلسـوف و مؤسـس   ، یرکگور کیؤمنان مانند بلکه برخی م
، يوبه نظر  11بیند. دین و اخالق را متباین می، اي موارد کنند و دست کم در پاره حمایت می

 حضرت ابـراهیم اگر ، براي مثال، د به مرحله ایمان استاخالق مانع وروة توقف در حوز
هرگـز  ، داد کرد و به حکم عدم جواز قتل فرزند خـود تـن مـی    از قوانین اخالقی تبعیت می

نهـادن عقـل و اطاعـت    ایمان پاي نهد. ایمـان دینـی در گـرو پشـت پـا      ۀ قادر نبود به عرص
  هاي عقالنی است. وامدار مصلحت اندیشی، که اخالق حالیدر کورکورانه است. 

ۀ دیگـر  و گذار از یک مرحله به مرحلـ ، وي روح آدمی را داراي سه مرحله، یرکگور کی
و هـا   یعنـی جسـتجو میـان گزینـه    ؛ دانـد  نه با اندیشیدن که با گزینش از طریق اراده مـی ، را

پراکندن ، نام دارد که ویژگی آن 12ک)(استتی »حسانی«، واالتر. نخستین مرحلهۀ انتخاب گزین
. درونـی حکمفرمـا اسـت   هـاي   حس و انگیزه، خویش در ساحت حس است. در این دوره
و فـرد اشـتیاق   ، شـود  نمـی  ایمان دینی مشاهده، معیارهاي اخالقی ثابت و کلی وجود ندارد

در این  چنین نیست که آدمی عاطفی و حسی کامروا شود. البتههاي  دارد که از تمامی تجربه
شاعر اسـت کـه در   ، انسان حسانیۀ تنها در گرو هواهاي نفسانی خویش باشد. نمون، مرحله

  عالم خیال و احساس غرق است.
نهـد و   انسان به نـداي عقـل کـل گـردن مـی     ، اخالقی است. در این مرحله، ه دوممرحل

گـذار از  ه بخشد. مثال سـاد  پذیرد و به زندگی خود سامان می معیارهاي معین اخالقی را می
گـذرا را  هـاي   وردن میل جنسی بر حسب جاذبهآکسی است که بر، سطح حسانی به اخالقی

 دهـد و تمـام تکـالیف آن را    تـن مـی  ، که یک نهاد اخالقی است، زناشویینهد و به  کنار می
ماده بود تا جـان خـویش را در طریـق    آسقراط است که ، گیرد. قهرمان این مرحله گردن می

  طبیعی قربانی کند.ۀ نانوشتدفاع از قانون 
نماد ایـن مرحلـه    ابراهیمحضرت ایمان به خدا و پیوستگی با اوست. ، سومین مرحله

، کنـد  گونه که قهرمان مرحله اخالقی خود را در پاي قانون کلی اخالقی فدا مـی  است. همان
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الق اخـ ، کنـد. در ایـن مرحلـه    خدا قربـانی مـی  فرزند خود را به فرمان ، قهرمان این مرحله
بلکه مقصود «، دین نیستۀ نفی اخالق از ناحی یر کگور کیاعتباري ندارد. بی تردید مقصود 

راسـت بـا خـدایی شـخص وار در ارتبـاط اسـت کـه         وي آن است که مرد اهل ایمان یک
  13»عقل بشري سنجیدنی نیست.هاي  هایش مطلق است و با سنجه خواسته

اي است کـه از   باب اخالق نیز به گونهدر ، فیلسوف آلمانی قرن هیجدهم، کانتسخنان 
از دهـد.   به وابستگی آنهـا فتـوا مـی   ، اخالق و استقالل آنها و از جهتی، جهتی به تباین دین

بـر شـناخت   ، ایـم. وي از یـک سـو    وردهآما کالم وي را به تناسب در هر دو گـروه  ، رو این
داند و آنهـا را   ز دین میکید دارد و تعهدات اخالقی را مستقل اأعقالنی معیارهاي اخالقی ت

نـه شـناخت وظـایف اخالقـی و نـه      ، سازد. بدین ترتیب عقل و وجدان استوار می بر فرمان
بلکه اخالق به برکـت عقـل   ، تیک در گرو دین نیس هیچ، کسب انگیزه براي عمل به وظیفه

نـه  ، خود احسـاس تکلیـف اسـت   ، خودکفاست. محرك نهایی عمل اخالقی، محض عملی
بـه  ، بعد از اثبات اخالق توسـط عقـل عملـی    کانت، دیگر هی. از سوياحکام االاطاعت از 

ناچار اختیار انسان و جاودانگی نفس و وجود خداوند را به عنـوان اصـول موضـوعه عقـل     
  14پذیرد. عملی می

  و بررسي نقد
  مل است:أقابل تسخنان فوق از جهاتی 

و خـارج سـازي روابـط    انسـان بـا خـدا    ۀ بـه رابطـ  ، محدود سازي قلمرو و هدف دین
ۀ تباین از تعریف دین دارد. ایـن سـخن   پیش فرضی است که نظری، دینۀ اجتماعی از عرص

روابـط و عوامـل   کـه  ، زیرا دین به قصد هدایت و کمال آدمی اسـت با خرد سازگار نیست؛ 
گوناگون فردي و اجتماعی در شکل دهی به ابعاد وجـودي آدمـی و فـراز و فـرود در ایـن      

  15ستند.ثر هؤمسیر م
سازد که هر گونه پیوند میان دیـن و عقـل    شکار میآایمان گرایی را ، کی یرکگورسخن 
چـرا کـه   ه نیسـت؛  چنین نگرشی در اسـالم پذیرفتـ  . این سخنی ناتمام است. کند را نفی می

 بینـد.  نمـی  خردپذیر است و عقـل و ایمـان را در تضـاد   هاي  موزهآمکتبی مشحون از اسالم 
چرا که اخالق مراتبی دارد و پاي نهادن بـر  نیز ضد اخالقی نیست؛  عمل حضرت ابراهیم

ی است و قربانی جان شکار رفتار اخالقآبراي نیل به کمال از مصادیق ، هاي نفسانی خواسته
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االهـی معنـا    رود. اگر کمال اخالقی را به قـرب  آن به شمار میۀ برترین نمون، خود یا فرزند
، بود و هـر چـه بـراي آن قربـانی شـود      خواهداالهی  ايرض، آنچه ارزش ذاتی دارد، کردیم

را بـه ایـن کـار مجبـور     فرزند خـویش   بهاست. ابراهیم بهایی ناچیز در برابر کاالیی گران
 بلکه اسماعیل بود که به استقبال اجراي فرمان معشوق شتافت. ، نکرد
بلکـه امتحـانی    ،امر واقعی نبـوده ، راي ذبح فرزندشب امر خداوند به ابراهیم، ه عالوهب

آنچـه  زمون کامیاب شدند و آنان در این آ، با اخالق تعارضی ندارد. در نهایتبوده است که 
 نان بود.آنه تن جسمانی که نفس ، قربانی شد
بـه اسـتقالل کامـل    ، سـو چرا که از یک دیدگاه ناهماهنگ و خودستیزي دارد؛ نیز  کانت

خرت را براي تحقق اخالق و آاعتقاد به خدا و ، از سوي دیگرو  دهد اخالق از دین فتوا می
  گیرد. شمرد و آن را پیش فرض می عمل اخالقی الزم میة تقویت انگیز

  تعارضب. 
زوال و و باورهاي دینی را مانع اخالق و سبب تأکید دارند برخی بر تعارض دین و اخالق 

د کـه فـروریختن   شـو  معتقدند که پیوند نزدیک آنها سـبب مـی  دانند.  تحلیل تدریجی آن می
، مشـهور ایـن نگـرش   از جملـه حامیـان    16اعتقادات مذهبی به فروپاشی اخالق منجر شود.

پـذیري و تقویـت    م) است که مسیحیت را مولـد ذلـت  1900-1844نیچه ( ویلهلم شفردری
هاي نیرومند و فعال و رفع  رسالت اخالق تربیت انسان، کهدر حالی 17.داند روحیه بردگی می

 زادي از قید و بنـدهاي دیـن را تنهـا راه   آترس است. وي (مرگ خدا) و ضعف و زبونی و 
  بر این باور است که:شمرد.  صحیح اخالقی میۀ فراهم سازي توسع

گشـاید.   انسـان مـی  ة فریننـد آفروریختن ایمان به خدا راه را براي پرورش کامل نیروهاي 
و چشمان انسان به یـک  ، بندد نمی دیگر راه را بر ماخود  هاي خداي مسیحی با امر و نهی

این در نچه آشود.  نمی دوخته، به جهان دیگر به جاي این جهان، قلمرو دروغین زبر طبیعی
اي است  این درست همان نکته. دشمن زندگی است، آن که تصور خدا، استدیدگاه نهفته 

  18کند. اي آن را بیان می در نظر دارد و با گذشت زمان با شدت فزاینده نیچهکه 
از دیگر حامیان تقابل دین و اخالق است. وي دیـن را حـامی طبقـات ذي نفـع و     ، مارکس

نیـز در   فرویـد کنـد.   ضد اخالق و تعهد اخالقـی معرفـی مـی   ، حاکم و در نهایت هاي گروه
کـی  و  جیمز راشـل شمارد.  تعهد اخالقی میة دین را تضعیف کنند، »یک پندارة کتاب آیند
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از اخـالق  ، که بـه دلیـل اعتقـاد بـه تعـارض اخـالق و دیـن        هستندي از دیگر افراد، نیلسن
  19کنند. سکوالر دفاع می

  نقد
تعـارض  ، در تعارض یا تباین دیـن و اخـالق  ، کرد فیلسوفان اخالق مغرب زمینرویۀ ریش

، کـه  در حـالی مسیحیت با اخـالق اسـت.   هاي  آموزهعلم و دین در مسیحیت یا ناسازگاري 
هـاي   اسالم جاري نیست. اسالم نه تنها سـد راه پـرورش توانـایی   در مورد ، یک از اینها هیچ

حـامی طبقـات مرفـه و    ، ترس و ضـعف و زبـونی  ، پروري پذیري و برده سبب ذلت، بشري
زادي و عـزت بخـش بـه    آ، استعدادهاي درونـی ة بلکه شکوفا کنند، هاي حاکمه نیست گروه

  فضیلت طلب و عدالت جو است.، ظلم ستیز، فرد و جامعه
براي شکوفایی استعدادهاي نهفته در فطرت توحیـدي  االهی  دین موده امام علیبه فر

  دمی نازل شده است:آهاي ناپیداي خرد  و استخراج گنج
وحى از آنـان پیمـان    یۀذات وارسته خداوندى از فرزندان آدم پیامبرانى را برگزید و بر پا

ن سـپرد ... تـا میثـاق فطـرت     خویش به آنا عنوان امانت   گرفت و تبلیغ رسالت الهى را به
آورنـد و بـا    رفته خداوندى را یادشان  هاى از یاد توحیدى را از آنان مطالبه کنند و نعمت

اى دقیـق و  ه برانگیزاننـد و آیـه   هاى مـدفون را  تبیین حقایق توحیدى احتجاج کنند و عقل
  20گذارند. اى را در خداشناسى برایشان به نمایش سنجیده
دارد و بـر گسـترش    مـی  ظلم پـرور برحـذر  هاي  را از مصلحت اندیشیخداوند پیامبر خود 

و بگو من خود به آن چه خـدا از کتـاب نـازل    ، دنبال هواهاى آنان مرو« کید دارد:أعدالت ت
  )15 شورى:(.»ام بین شما عدالت برقرار کنم مور شدهأو م، کرده ایمان دارم

مور بـه آن  أپیامبر از سوي خـدا مـ  دین با عدل گستري همراه شده و ، در این آیۀ کریمه
کتـاب و میـزان نـازل    ستادیم و با آنهـا  به تحقیق ما رسوالن خود را با بینات فر« شده است.

  ).25 :(حدید »تا مردم را به عدالت عادت دهند.، کردیم
ۀ حاکمیت عدالت در جوامع قلمداد شـده اسـت. مطالعـ   ، هدف رسالت انبیا، در این آیه

 شـکار آحرکت در ایـن مسـیر را   ، در دوران حکومتشان امام علی و سیره عملی پیامبر
اي کـه بـه    به گونـه ، اي دارد سازد. تالش براي عدل گستري در تفکر شیعی جایگاه ویژه می

منـان در طـول تـاریخ بـراي برپـایی قسـط در       ؤم با شکست و کامیابی مأهاي تو رغم تالش
را بر همگان فـرض دانسـته و    م زمانتظار عدل گستري فراگیر اماان، گوشه و کنار جهان
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دمیان وعـده داده اسـت کـه فرجـام     آسازي الزم فراخوانده است. خداوند به آنان را به بستر
اراده ما بر این قـرار گرفتـه اسـت کـه بـه      « سمانی خواهد بود:آحاکمیت نظام دادگر ، جهان

  )5:قصص( »م!دهیوارثین روى زمین قرار  و آنها را پیشوایان و، مستضعفین نعمت بخشیم
بزرگترین مانع ایـن  ، سوي دیگرو از ، استدین ات یاز غایکی  يگستر از آنجا که عدل

هـاي فـرد و امـت     ستیزي از دیگر ویژگـی استکبار، اند هدف در طول تاریخ مستکبرین بوده
خداوند آموزگـار  ، ستیقابل جمع ن ییگرا  با استکبار يگستر عدلنجا که آمسلمان است. از 

پس تو از آنـان روى بگـردان کـه    « کند: یخواهان امر م ادهیتافتن از ز ين را به روینخست د
شـان  یند رهایآ یچ برهانى به راه نمیحال که با ه«؛ )54 ات:ی.(ذار»ستیچ سرزنشى بر تو نیه

  )45(طور:  .»شوند یروزى که در آن هالك م، دار کنندیتا روز خود را د، کن
 نشـاند:  یخود م يگران را بر جا انیزد و طغیخ یفساد به مبارزه برم يها شهیبا رمسلمان 

چرا در راه خـدا و در راه مـردان و   «)؛ 43(طه: .»ان کرده استید که طغیبه سوى فرعون رو«
  )75 نساء:» (کنید؟ اند پیکار نمى ) تضعیف شدهان و کودکانى که (به دست ستمگرانزن

، انـد  نبـوده  حاکمه هاي گروه و درد ین بیمرفه حامینه تنها االهی  پیامبران، بدین ترتیب
پیـروان راسـتین   . خیزنـد  هـاي ظلـم و فسـاد بـه مبـارزه بـر       بلکه وظیفه داشتند که با ریشـه 

 خود ضـعف و زبـونی بـه خـود راه    رسالت در انجام ، نیز به تبع الگوي خویش پیامبران
  .مشاهده کرد سینیتوان در حوادث عاشوراي ح می راۀ آن چنانچه نموندادند.  نمی

  تطابقج. 
داننـد و اخـالق را    ل یا عام و خاص مطلق میکدین و اخالق را از نوع جزء و ۀ برخی رابط

دهنـد   دیـن ارائـه مـی    ه ازکـ تعریفی ، شمارند. مشهور اندیشمندان مسلمان ی از دین میئجز
مـال  که خداونـد بـراي هـدایت و    کام کاخالق و اح، اي از عقاید مجموعه«عبارت است از: 

ی از دیـن تلقـی   ئـ اخـالق جز ، بـر ایـن اسـاس    21»فرستاده است. بشر از طریق پیامبران فرو
مسـتلزم نفـی   ، انـد  اخـالق را بخشـی از دیـن دانسـته    ، مسلمانشود. البته اینکه متفکرین  می

ازگار نـان بـا تطـابق هـم سـ     آبلکه نظریه ، استقالل اخالق و وابستگی تام آن به دین نیست
بـا  ، دارد کـه یـک بخـش آن   هـایی   مـوزه آ، هاي گوناگون است. بدین معنا که دین در عرصه

که ، ست. معتزله و جمعی از علماي شیعهو بلکه مکمل آن ا، هاي اخالقی انطباق دارد موزهآ
مسـتقل  نیـز  اخالق را ، کید دارندأدهند و بر حسن و قبح عقلی ت اي می به عقل اهمیت ویژه

  ذیرند.پ از دین می



   ۳۱ مناسبات دين و اخالق

  ح آننظریه تطـابق تـا حـدي پـذیرفتنی اسـت کـه در فصـل (اتحـاد و تعامـل) توضـی          
  خواهد آمد.

  تعاملد. 
داننـد و نـه    ی از دین مـی ئجز را  اخالقو نه ی از اخالق ئجزرا دین نه ، ها جمعی از دیدگاه

اي از پیونـد دیـن و    ه بـه گونـه  کـ بل، فشـرند  تعارض و تطابق آنها پاي مـی امل یا کبر تباین 
هـویتی مسـتقل   ، ک از دیـن و اخـالق  ه هـر یـ  کنان بر این باورند آگویند.  اخالق سخن می

علیـت و  ۀ ماننـد رابطـ  اي پیونـد منطقـی دارنـد.     و به گونـه  دیگر در تعاملندکاما با ی .دارند
در خـود جـاي    ثر یا فعل و انفعال. این دیـدگاه طیـف وسـیعی از آرا را   أو تتأثیر ، معلولیت

لی دین به اخـالق یـا وابسـتگی تـام یـا      کی یا ئه به نحوي از نیاز جزکسانی کدهد. همه  می
، گیرنـد. بـدین ترتیـب    مجموعـه جـاي مـی   در ایـن  ، یندگو ناقص اخالق به دین سخن می

وابستگی دین به اخالق و نیاز اخـالق بـه   ، ۀ کلیتوان نظرات این مجموعه را به دو دست می
  رد.کتقسیم ، دین

  نياز دين به اخالق
  . خداشناسي۱

  »کر مـنعم وجـوب شـ  «، تـرین آنهـا   و شـاید مهـم  ی وجـوب خداشناسـ  هـاي   یکی از دلیـل 
  پـس ، نعمـت واجـب اسـت     ولی شکر و  نعمت ماست  چون خدا ولیشود:  گفته میاست. 

  . درموفـق شـویم  اداي شـکرش  تـا بتـوانیم بـه    بشناسـیم   رااو ، عنوان شکر منعم ما باید به
  گـام بـرداریم تـا بتـوانیم حـق او را     شناسـی  خدابه سوي شود که ما  میسبب  اخالق، اینجا

و وجوب خداشناسی در گـرو پـذیرش    اخالقی است يدستور، شکرمنعمب وجوادا کنیم. 
  22.استاخالقی این حکم 

  . خداپرستي۲
، یعنی وجـوب پرسـتش خـدا   ، وابستگی اساس دین، ی دیگر از موارد نیاز دین به اخالقکی

 سـازد و مـا را بـه بنـدگی وا     به قواعد اخالقی است. چه چیزي عبادت خدا را ضروري می
حق مولویت و عبودیت بر ، ه چون خداوند خالق ما استکشود  دارد؟ در پاسخ گفته می می

عبـادت و  ، و راه اداي این حـق ، نیمکباید حق او را ادا ، ما مخلوق و بنده او هستیم. ما دارد
پرسـتش   حـق ، ترین حق خداوند بر انسـان  بزرگ« امام سجادبندگی است. به بیان زیباي 
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م کـ ح کیـ  ، نسان به دیـن و عمـل بـه وظـایف دینـی     عامل وادارسازي ا، بنابراین 23»است.
  24».ردکسی را باید ادا کحق هر «: گوید ه میک اخالقی است

  . نيل به اهداف دين۳
زنـدگی فـردي و   ة ادار، شود. دین دعوي انسان سازي نمی قبدون اخالق محق، اهداف دین

ـ  ، آدمی را دارد. نیل به این اهداف اجتماعی و تأمین بهروزي دنیوي و اخروي ۀ نیازمنـد ارائ
توان گفت دین بـدون اخـالق    می، از دستورات اخالقی است. بدین جهتمجموعۀ خاصی 

  کند.و آخرت انسان را تأمین  اتواند سعادت دنی نمی ید وآ نمی مقاصد خود برة از عهد
گسترش آن در سطح جوامـع و افـراد اسـت. ایـن هـدف در گـرو       ، یکی از مقاصد دین

پاسداشـت اصـول   ، تبلیغ و ترویج دینة شیوترین  مدآبلکه کار، رعایت قوانین اخالقی است
دین براي نشر و گسترش خـود  ، ان و رهبران مذهبی است. بنابرایناخالقی توسط دین مدار

، پـس بـه سـبب رحمـت خداونـد     « فرمایـد:  چنانچه خداوند می، نیز به اخالق وابسته است
نـده  کاز اطـراف تـو پرا  ، و اگر خشـن و سـنگ دل بـودي   ، نسبت به آنان (مردم) نرم شدي

، ارها با آنان مشـورت نمـا  کو در  نکشدند. پس آنان را ببخش و برایشان طلب آمرزش  می
الن را دوسـت  که خداونـد متـو  کـ بدرسـتی  ، نکل کا توبر خد، گرفتی ه تصمیمکپس آنگاه 

  )159 عمران: ل(آ.»دارد

  دينيهاي  . معنابخشي به گزاره۴
فیلسوف علم و فیزیکدان معاصـر  ، ریچارد بریث ویتکه ، یکی از وجوه نیاز دین به اخالق

ـ   هـاي   بیان کرده معنابخشـی بـه گـزاره   ، )1900-1990انگلیسی ( ۀ دینـی اسـت. وي در مقال
که نظریـات   25»یک دیدگاه تجربه گرا در مورد ماهیت باور دینی«رانگیز خود به نام چالش ب

، ۀ علـم و دیـن بیـان کـرده    و رابطـ  هاي دینـی  معناداري گزارهزبان دین و ۀ خود را در زمین
اخالقی است. وي هاي  آنها به گزاره 26»تحویل«، دینیهاي  تنها راه معناداري گزارهگوید:  می

نـان  آنگرش تجربـه گرایـان منطقـی در معیـار معنـاداري قـرار دارد.       تأثیر  تحت، سو از یک
از ، هـا  و ریاضی معنادار و سایر گزاره هاي منطقی توتولوژيمعتقدند که تنها قوانین علمی و 

تالش کرده ، اند. از سوي دیگر فاقد معنا و محتواي معرفتی، دینی واخالقیهاي  جمله گزاره
  وي، هـاي دینـی بیابـد. بـراي حـل ایـن مشـکل        عنـاداري گـزاره  است تا راه دیگري براي م

و با تکیـه بـر ایـن    ، فته استپذیر، داند که معنا را تابع کاربرد می، ویتگنشتایندیدگاه متأخر 
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هـاي   از آنجا که گزاره، هاي دینی پرداخته است. به اعتقاد وي به تبیین گزاره، معناداري معیارِ
هاي اخالقـی   شبیه کاربرد گزاره، هاي دینی معنادارند و کاربرد گزارهپس ، دینی کاربرد دارند
هـاي دینـی و کـاربرد آن را     هاي اخالقی براي فهـم گـزاره   مطالعۀ گزاره، است. بدین جهت

  .داند می ضروري
اظهار قصـد  «براي هاي اخالقی  گزارهگوید:  هاي اخالقی می در تحلیل گزاره تبریث وی

به  27رود. کار میه ب »اخالقی تعیین کرده استة خاص که آن گزارگوینده به عمل به روشی 
بـدان   هاي خاص از حیـات و توصـی   بیانگر تعهد گوینده به گونهها  این گزاره، عبارت دیگر

فرض کنید کسی که در اخـالق طرفـدار مکتـب سـودگرایی اسـت و      ، باشند. براي مثال می
او ، »م تا حد اکثر نفع خود را بدسـت آورم من باید فالن کار اخالقی را انجام ده: «گوید می

با بیان این جمله در واقع قصد خود را به عمل هماهنگ با مکتـب سـودگرایی بیـان نمـوده     
خاصـی از عمـل ابـراز    ة بلکه تعهد خود را بـه شـیو  ، ة واقع نما اظهار نداشتهاست. او گزار

  28داشته است.
مگـر آنکـه مشـی مـورد قصـد      ، شـود  نمی اظهاري اخالقی تلقی، البته هر اظهار قصدي

معنـاي  ، ة کلی گنجانـده شـود. بنـابراین   یا اینکه بتواند تحت قاعد، کلی و عام باشد، گوینده
معنـاي جملـۀ   ، گزارة اخالقی التزام و تعهد فرد به تبعیت از یک قانون کلی است. بر ایـن اسـاس  

 نه، »که دزدي نکنم دانم من خود را ملتزم به قانونی کلی می«این است که ، »دزدي بد است«
  .»من از دزدي متنفرم«بدین معنا باشد که ، گویند ها می گونه که پوزیتیویست آن، اینکه

معتقـد اسـت کـه    ، دهـد  اخالقـی مـی  هـاي   با توجه به تحلیلی که از گـزاره ، بریث ویت
بـدان  ۀ اي خاص از حیات و توصـی  دینی نیز بیانگر تعهد گوینده به عمل به شیوههاي  گزاره
و ، ابل صدق و کذب نیسـتند حاکی از ماوراء طبیعت و ق، ناظر به واقع، ها ند. این گزارههست

خـدا عشـق   «ۀ بلکه براي مثال جمل، اي اظهار احساسات فرد نیز نیستندگوی صرفاً، از سویی
بدین معناست که من تصمیم دارم در زندگی خـود از یـک مشـی عاشـقانه پیـروي      ، »است
نمایم.  به داشتن چنین رفتاري میۀ و شما را هم توصی. داشته باشماي  زندگی عاشقانه. نمایم

یعنـی مقصـود اصـلی    . شبیه جمالت هنري و ادبی است، هاي دینی کارکرد گزاره، در نتیجه
بخش در صـدد   نه اینکه جمالتی معرفت، ه سوي جهتی خاص استها ب آنها تحریک انسان

  کشف واقعیتی علمی یا تاریخی باشد.
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داند که پذیرش آنها به تعالی انسـان   مفیدي میهاي  و اسطورهها  ادیان را افسانهوي تمام 
روش خاصـی از زنـدگی   ة اسـت کـه پیشـنهاد دهنـد     »داستان بلندي«هر دینی  29انجامد. می

ة ارائه دهنـد ، دینیهاي  فقط در این است که گزاره، هاي اخالقی و دینی است. تفاوت گزاره
و هـا   کنایـه ، هـا  دلرباتر و با تکیـه بـه تمثیـل   ، تر اي جذاب گونهه اخالقی اما بادعاهاي همان 
مـا نبایـد در صـدد یـافتن اخبـار و اطالعـات       ، بریث ویتبه نظر ، ها است. بنابراین داستان

آنها در زنـدگی و  فایدة واقعی از طریق قضایاي مذهبی باشیم. معیار معناداري آنها کاربرد و 
  هاست. رفتار انسان

  و بررسي نقد
در خصـوص معیـار   ، هـاي ایـن نظریـه    جدي کـه در پـیش فـرض   اشکاالت صرف نظر از 
دینی نیز هاي  در خصوص معناي گزاره 30، وجود دارد ویتگنشتایني ذیرش رأمعناداري و پ

  مل است:أاین نظریه محل ت
مفیـدي  هـاي   فشرد و ادیـان را افسـانه   دینی پاي میهاي  بخشی گزاره وي بر غیر معرفت

اخالقـی را بـه معنـاي تعهـد فـرد بـه عمـل بـه         هاي  وي گزاره، داند. براین اساس نمی بیش
معرفـت  نگـرش غیر ، . در حالیکـه دانـد  می اي خاص صرف نظر از واقعیت داشتن آنها شیوه

هاي  اعتقادي است که گزارهنظام ناتمام است. اسالم یک ، اسالمة باربخش نسبت به دین در
، آن شامل وجود خداونـد هاي  قابل تقسیم است. هستها  »باید«و ها  »هست«ۀ آن به دو دست

هـاي   موجـودي اسـت داراي قابلیـت   ، باشد. انسان در این مجموعه میآخرت  و دنیا، انسان
، زیـد  ودي خود و جهانی کـه در آن مـی  تواند با استفاده از امکانات وج که می، رشد و کمال

و سـعادت   لکات اخالقی و تعالی معنويهاي خود را به فعلیت رسانده و به کسب م قابلیت
ۀ خـود را بـه فعلیـت    هاي بلندمرتبـ  نه تنها توانایی، ه عکسیا ب. دنیوي و اخروي دست یابد

هـاي   عمر و توانـایی ، و راههاي گمراه کنندهها  از دسیسهسرشار بلکه در این دنیاي ، نرساند
پـس از شـناخت    خویش را ضایع نموده و مسـیر شـقاوت را در پـیش گیـرد. هـر انسـانی      

هـایی   »بایـد «کند که در پـی یـافتن    ضرورت منطقی و فهم عقالنی وي اقتضا می، ها»هست«
وي را بـه کسـب کمـاالت مطلـوب و     ، باشد که عمل به آنها در زندگی فـردي و اجتمـاعی  

ط اجتمـاعی مناسـبی بـراي تربیـت چنـین      یسعادت دنیوي و اخروي رهنمون سازد و شـرا 
ة ارائـه دهنـد  ، هـا  »هسـت «ۀ در کنـار مجموعـ  ، نظام اعتقادي اسـالم هایی فراهم آورد.  انسان
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عواطـف و  ة اسـت کـه مکمـل عقـل او و هـادي رفتارهـاي او و جهـت دهنـد        هایی  »باید«
اعتقـادي را از  نظـام  باشـند. خداونـد ایـن     احساسات او در راه رسیدن به کماالت فوق مـی 

دارد.  ارسـال مـی  ، گـردد  به مردم عرضـه مـی   برتوسط پیامکه سمانی خود آرهگذر کتاب 
اي از  ماهیـت امـوري واقعـی اسـت. پـاره     ، ماهیت اکثر مسائل و موضوعات دینـی ، بنابراین

دنیـا  ، پیـامبر ، قرآن، مانند وجود خداوندها  »هست«دینی ناظر به توصیف و تبیین هاي  گزاره
ة ارائـه دهنـد  ، هـاي دینـی   ارهاي از گز است و پاره عد جسمانی و روحانی انسانب، آخرت و
 31دهد. هایی است که راههایی را براي نیل انسان به اهداف واقعی نشان می»باید«

ن غربـی بـه   امتفکـر از و برخی دیگـر   تبریث ویکه در آراي ، اي به دین نگرش افسانه
معرفـت بخشـی   ؛ چـرا کـه افـزون بـر تلقـی غیر     با اسالم ناسـازگار اسـت  ، خورد چشم می

 مل است:أاز جهاتی قابل ت، دینیهاي  گزاره
حکمی عام نسبت بـه  ۀ و ارائ، هاي اولیه با ادیان انساناالهی  این نگرش از مقایسه ادیان

چنین تعمیمی نابجاسـت. ادیـان بـا یکـدیگر بسـیار      ، که در حالی. ادیان برخاسته استۀ هم
ایـن رویکـرد میـان     شـود.  نمـی  نآ دلیل تلقی افسانه از سایر، برخی بودن همتفاوتند و افسان

شناخت دین از طریق منابع اصلی و شناخت آن از طریق عمل و عقاید دینداران خلط کرده 
وي صـفات  وجـود خـدا و    ها و ابهاماتی که در موضوعاتی ماننـد  پیچیدگی، غموض است.

کـه صـرف غمـوض و     در حالی. وردن به این نظریه استآاز دیگر دالیل روي ، وجود دارد
هـر گونـه قضـاوت در آن مـورد قضـاوت      شود کـه   بر این نمی دلیل، لهپیچیدگی یک مسئ

  32اي باشد. اسطوره

  نيازهاي اخالق به دين
  انـد.  بیشترین حجم مباحـث در ارتبـاط میـان دیـن و اخـالق در ایـن بخـش مطـرح شـده         

  هـاي اخـالق بـه    بررسی نیازمنـدي ، محور اصلی مباحث این موضوع در غرب، در حقیقت
  انـد پیرامـون   بـه نحـوي کوشـیده   ، حامیـان اخـالق دینـی و سـکوالر    ک از دین است. هر ی

  ، انـد و دسـته دوم   شـکار کـرده  آرا هـا   انواع وابستگی، ۀ اولاین موضوع سخن بگویند. دست
  از، حتـی برخـی از آنهـا   ، اخـالق را از دیـن مسـتقل دانسـته    ة به نفی آنها پرداخته و حـوز 
  هـاي اخـالق بـه دیـن را     ن نیازمنـدي تـری  برخـی از مهـم  انـد.   تعارض این دو سخن رانـده 

  توان چنین برشمرد: می
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  نياز وجودي
أت از خـداي خـالق نشـ   ، هاي اخالقی از جمله ارزش، شود که هستی همه چیز گاه ادعا می

، پس در این میـان . خالق جهان و هر چیزي است که در آن است، خداوندزیرا گرفته است؛ 
اخالق که ، اسم خیر وجود نداشت. بنابراین چیزي به، خدا نبود خالق خیر هم هست و اگر

سـوي  از وابسته به خداوند اسـت.   در اصل هستی خود مستقیماً، با خیر سروکار دارد اساساً
در نتیجه اخالق مبتنی بر ، وابستگی به خدا مستلزم وابستگی به دین استنجا که آاز ، دیگر

باید آن را ، که به محض بیاناست وابستگی اخالق به دین ة شکل ساد، این بیاندین است. 
ایـن  ، مخلوق خداسـت ، اگر منظور این است که هرچیز از جمله اخالق، اوالً زیرا؛ کنار نهاد

همـه وابسـتگی    جهـان مخلـوق خداسـت و   ۀ امر مستلزم وابستگی آن به دین نیسـت. همـ  
اخـالق  ، ثانیـاً  اما بسیاري از امور وابستگی وجودي به دیـن ندارنـد.  ، وجودي به خدا دارند

نـه عینـی.   ، اخالقی نیست و اینهـا از نـوع وجودهـاي ذهنـی هسـتند     هاي  چیزي جز گزاره
، شناسـی  روان، شیمی، فیزیک، اعم از ریاضی، ذهنی انواع علوم تجربی و انسانی وجودهاي

هـاي اخالقـی را مخلـوق خـدا و در      گیرد. اگر گزاره برمی ... را در و حقوق، جامعه شناسی
بشري و بلکه هـر نـوع وجـود ذهنـی یـا      هاي  باید سایر دانش، به دین بدانیموابسته ، نتیجه

تلقی کنـیم و نیازمنـد دیـن بـدانیم. در      تصور و تصدیق مطابق یا مخالف واقع را نیز چنین
  چنین سخنی پذیرفتنی نیست.، حالیکه

  هي)نياز مفهومي (نظريه امر اال
، شـهودگرایانه که عبارتند از:  33استسه نظریه عمده مطرح ، در باب تعریف مفاهیم اخالقی

  36و تعریف گرایانه. 35غیرشناختی 34
دانند. این  عریف و تحلیل میکسانی هستند که مفاهیم اخالقی را قابل ت »تعریف گرایان«
به دو گـروه طبیعـت گـرا و    ، دهد اي از نظریات را در خود جاي می که طیف گسترده، گروه

و مفـاهیم اخالقـی را بـر اسـاس مفـاهیم تجربـی        ،گروه نخست: شود متافیزیکی تفسیم می
در تحلیل و تعریف مفاهیم اخالقی از مفاهیم فلسـفی و  ، کند و گروه دوم طبیعی تعریف می

نظریـات زیسـت   «تـر   ۀ فرعـی گیرد. طبیعت گرایان نیز خود بـه سـه دسـت    هیاتی بهره میاال
  37شوند. تقسیم می» یشناخت روانجامعه شناختی و ، شناختی

بـر اسـاس اصـطالحات    ، باورنـد کـه مفـاهیم و احکـام اخالقـی     بر ایـن   »ایانشهودگر«
  بسـیط  شـهودي ، اي از آنهـا بـدیهی   بلکـه دسـت کـم پـاره    ، اخالقی قابل تعریف نیستندغیر
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  تـوان آنهـا   مـی ، تجربـی یـا اسـتدالل مابعـدالطبیعی    ة نه مشـاهد ، هستند و تنها از راه شهود
  را شناخت.

نـان  آداننـد.   ناپذیر می معنا و تعریف احکام اخالقی را بیمفاهیم و ، »غیرشناخت گرایان«
نه مانند تعریف گرایان با ارجاع به مفاهیم طبیعی یا متافیزیکی و نه بسان شهود گرایـان بـه   

  38دانند. پذیر می تعریف مفاهیم اخالقی را، مدد دریافت شهودي برخی مفاهیم اصلی
اهیم اخالقـی را در گـرو نظریـات    تعریـف مفـ   کـه ، ۀ دومدسـت ، در میان تعریف گرایان

کیـد  أبر نیـاز اخـالق بـه دیـن ت     39، یهمانند پیروان نظریه امر اال برخی، دانند می متافیزیکی
  و دیگري را تصدیقی نامید. توان یکی را تصوري ه میکدارند. این نظریه دو تقریر دارد 

  هيامر اال . نظريه تصوري۱
در مقام بیان تصـور  ، نامیدهاالهی  امر  زبانی ظریهآن را ن جاناتان هاریسونه ک، تقریر نخست

به تحلیل مفهومی و زبانی معناي خیر و شـر  ، همفهومی خوب و بد اخالقی است. این نظری
دانـد. بـر ایـن     پردازد و اخالق را در مقام تصور مفهومی خیر و شر وابسته بـه دیـن مـی    می

اراده یـا  ، مـورد امـر  به معناي چیزي است کـه   صرفاً، برحسب تعریف، خیر اخالقی، اساس
  شود. تلقی می عین هم، اراده خداوند و خیر، در این دیدگاه .واقع شده استخدا فعل 

 چـون هـایی   با پذیرش این تقریـر گـزاره  ، : براي مثالالتی مواجه استکاین تقریر با مش
 40به همـان گـویی   »خیر است، ار خداک«، »دهد خدا به خوبی فرمان می«، »خدا خوب است«

برنمـی  ، شوند. این سخن را عموم دینداران و غیردینداران شوند یا از معنا تهی می تبدیل می
بر ایـن تقریـر نیـز وارد    ، االهی االت وارد بر تقریر دوم نظریه امرکاش، عالوه بر این 41تابند.

ـ   کـ است. البته تحلیل مفهومی و تصوري در صورتی قابـل دفـاع اسـت     و ی ه بـه بحـث علّ
نچه خدا بـه آن امـر   آخیر یعنی  :بگوید هاریسوناگر کسی مانند ؛ زیرا تصدیقی گره بخورد

مانند خیر معانی دیگري هم دارد. ، کهالم او نقد شود به اینکن است به سادگی کمم، کند می
ي بـراي دفـاع از دیـدگاه    کند. و یا احساسات بدان حکم می، جامعه، اینکه انچه عقل عملی

  آنکه به تحلیل علّی بپردازد.چاره ندارد جز ، خود

  هي. نظريه تصديقي امر اال۲
افعال اخالقی است و اخـالق را در مقـام   بودن  در صدد تحلیل علت خیر یا شرّ، تقریر دوم

نچه سـبب تصـدیق اتصـاف    آ، داند. بر این اساس سته به دین میخود وابهاي  تصدیق گزاره
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در ه کـ ، اسـت. ایـن نظریـه   االهـی   اراده یا فعـل ، امر، شود می افعال و صفات به خیر و شرّ
ه افالطـون  کهمان است ، مناطق مختلفی از جمله یونان باستان و جهان اسالم حامیانی دارد

اشـاعره نیـز اغلـب چنـین      42ورده و به همین نام شـهرت یافتـه اسـت.   آ اوثیفرونتاب کدر 
  رد.کدگاه را به دو مقام ثبوت و اثبات تقسیم توان این دی می، تر نگرشی دارند. در بیانی دقیق

  در مقام ثبوت
سبب اتصاف امور به خـوبی و  ، نچه در مقام تصدیقآه کبپذیریم االهی  اگر بنا بر نظریه امر

ام و کـ ه آیـا اح کشود و آن این الی در اینجا مطرح میؤس، فرمان خداوند است، شود بدي می
در ، صرف نظر از شناخت ما نسـبت بـه آنهـا   ، واقعاصول اخالقی در مقام ثبوت و در متن 

بـا ایـن   بر خـورد  لمان مسلمان در کمت 43هستند یا در مقام شناخت و اثبات؟االهی  گرو امر
  اند. رد متفاوت برگزیدهکدو روی، موضوع

د و شناخت آن را عقالنی ید دارنکه بر حسن و قبح ذاتی افعال تاک، کسانی مانند معتزله
امـا بخشـی از    44، ننـد ک مـی  را در هر دو مقام ثبـوت و اثبـات رد  االهی  امرنظریه ، دانند می

، راهتک، نهی (اراده، ها را در گرو امر یعنی هم اصل ارزش؛ دانند میاالهی  اشاعره هر دو را
ارزش و لـزوم اخالقـی را    أنـان منشـ  آدانند و هم شناخت آنها را.  ) خداوند میكفعل یا تر

هیچ واقعیتی عینی در افعـال و  ، دانند و فراتر از امر و نهی او نمی چیزي جز فرامین خداوند
اگر خدایی وجـود  ، عبارت دیگرباشد. به االهی  ه بتواند مبناي امر و نهیکیابند  نمی صفات

یی و راستگو، هیچ تفاوتی میان عدل و ظلم، امر و نهیی نداشت، یا بر فرض وجودنداشت. 
اتصـاف  ، از ایـن جهـت  هیچ چیز ذاتا خوب یا بد نیست. ، و دروغگویی نبود. بر این اساس

سـوي  چیزي به خوبی و بدي جز رجوع به امر و نهی خدا یا عقل انسـان راهـی نـدارد. از    
خـوبی و   كر حسن و قبح عقلی هسـتند و عقـل انسـان را از در   کچون این گروه من، دیگر

  نند.کیه که به امر خدا تکراهی ندارند جز ان، بینند بدي اشیا ناتوان می
  التی گریبانگیر است:کاین نظریه با مش

، جنایـت ، دزدي، چون قبح ظلمهاي  نیک اشکار است که تصدیق بسیاري از گزاره، اوالً
تواضـع و ایثـار   ، صـفا ، صدق، رحمت، و نیکی عدل، غرور و نخوت، خودبینی، ریا، تهمت

ر از اشعري بپرسید که بـه  اگ، ثانیاًهستند. در گرو پذیرش دین نیست و آدمیان یکسره بر آن 
مانند. اگر بگوینـد چـون    آن ناتوان میپاسخ در ، اوامر خدا اطاعت کردۀ چه دلیل باید از هم
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پرسش ما از علت ضـرورت اطاعـت از هـر    ؛ زیرا خدا بدان امر کرده این مستلزم دور است
خـود دسـت   از مبنـاي  ، از جمله همین امر است. اگر بگویند به دلیل حکم عقـل ، االهی امر

  اند. کشیده

  در مقام اثبات
و در مقـام   هـاي اخالقـی را ذاتـاً    ه ارزشکـ سانی هسـتند  کجمع پرشماري از علماي شیعه 

، اي از آنهـا  م پـاره کاما در مقام شناخت دست ، دانند ر و نهی خداوند مستقل میاز ام، ثبوت
، و قـبح ذاتـی افعـال   یـد بـر حسـن    أکشمارند. در اینجا به رغم ت دینی را الزم میهاي  گزاره

تـرین   لیکه اصلی و کبدین معنا ؛ شود اي شرعی قلمداد می اي عقلی و پاره شناخت آنها پاره
ارهـاي نیـل بـه    کفرعیـات و راه ، امـا جزییـات  ، شـود  ناخته مـی ها از طریق عقل شـ  ارزش
شـود. بـر ایـن     شـرع دریافـت مـی    به مـدد ، م در بخشی از مواردکدست ، هاي اصیل ارزش
وحـی و الهـام رسـیده     و علومی که از اولیاي خدا بـه وسـیله   االهی  ق از وحیاخال، اساس

کند و در شناخت خوبی  هاي اخالقی را تعیین می ارزش، گیرد. دین در مقام اثبات کمک می
  رساند.  به ما مدد می، حد و مرز و شرایط آنها، و بدي کارها

مبتنی است که عقل آدمی بـه   یپیش فرضآن الجمله قابل دفاع است و بر  فی، این نظریه
هـاي   گرچه برخـی از اصـول ارزش  ، هاي اخالقی را تعیین کند تواند تمام ارزش تنهایی نمی

بدون دین و باورهاي دینی نیز پذیرفتنی اسـت.  ، خوبی عدالت و زشتی ظلم مانند، اخالقی
هـا را بـه مـا     تـرین ارزش  توان از شرع انتظار داشت که اصـلی  نمی، تر گذشت که پیش چنان

هاي بنیادین اسـت. اگـر    ؛ چرا که اثبات حجیت شرع در گرو پذیرش همین ارزشبشناساند
 یـد. امـا پـس از اثبـات    آ دور محال الزم مـی ، ها مستقل از دین ممکن نباشد فهم این اررش

دانـش  ، نآغایت و مسیر ما به سوي ، نبه دلیل اینکه براي شناخت کامل جها، حجیت شرع
هـاي اخالقـی امـري پـذیرفتنی      رجوع به شرع بـراي فهـم فرعیـات ارزش   ، ما کافی نیست

  45است.

  نياز به آمر و ناهي
داننـد و   فرض وجود خدا را یکی از نیازهاي اخالق به دین مـی ، بسیاري از فیلسوفان غربی

هـاي اخالقـی    مختلف استداللهاي  ه. شیوکنند حتی وجود او را با براهین اخالقی اثبات می
  46سازند. همه در این امر شریکند که اخالق را وابسته به دین می، بر وجود خدا
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نخستین فردي است که براي اثبات وجـود خـدا بـه اخـالق تکیـه کـرد و        کانت ظاهراً
 بـراهین اخالقـی بـر   «آنهـا  ۀ استدالالت دیگري شد که به همـ ۀ بعدها دستمای، وياستدالل 

 یک از براهین عقل نظري را بـراي اثبـات خـدا تمـام     گویند. وي گرچه هیچ می» وجود خدا
دینـی چـون   هـاي   مـوزه آپذیرش برخی ، عقل عملی و قوانین اخالقی راۀ اما الزم، داند نمی

دانـد و آنهـا را بـه عنـوان اصـول موضـوعه عقـل عملـی          وجود خدا و جاودانگی نفس می
  در این زمینه چنین است: کانتپذیرد. بیان  می

یعنی فضیلت تام و ، لفهؤکند که برترین خیر را ایجاد کنیم. این خیر دو م عقل به ما امر می
هماهنگی میان طبیعت و اراده و میل ، علت سعادت است و سعادت، دارد. فضیلت سعادت

سـر  که همه چیـز در سرا ، حالت موجود عاقلی است در جهان، به بیان دیگر. انسان است
و جهان است ة فرینندآانسان نه ، از طرفی، بر اساس میل و اراده او صورت گیرد، وجودش

که آن با اراده و میل خود هماهنـگ سـازد تـا بتوانـد     ، تواند به جهان نظمی بخشد نه می
باید علتی را براي کل طبیعت فرض ، سعادت متناسب با طبیعت را مهیا سازد. بدین جهت

کـه  ، مایز باشد و سبب هماهنگی دقیق میان فضیلت و سعادت باشـد کنیم که از طبیعت مت
  47آن خداست.

باید  پس ضرورتاً، چون ما از نظر اخالق موظف به ایجاد برترین خیر هستیم، خالصه اینکه
اخـالق مسـتلزم وجـود    ، ابراینو امکان برترین خیر مستلزم وجود خداست. بن، ممکن باشد

بر وجـود خـدا از طریـق برهـان اخالقـی       کانتبیانات دیگري نیز که به تبعیت  48خداست.
  ترین آنها عبارتند از: مهماند.  بر نیاز اخالق به دین مهر صحه نهاده، اند استدالل کرده

مین فـرا ة کنـد کـه صـادر کننـد     . هر یک از ما در درون خود وجود نیرویی را احساس می1
تواند آمر و ناهی  نمی آمر و ناهی نیاز دارد. خود انسان به، اخالقی است. این امر و نهی

د خالف توان فردا می، ه انجام دهدکند ک ه او امروز به خود امر میکزیرا آن چیزي باشد؛ 
فقـط هنگـامی   ، وظایف اخالقی مطلق اسـت. بـدین جهـت   ، آن را امر کند. در حالی که

کـه  و از آنجـا  ، ا باشـد توان وظایف اخالقی مطلق داشت کـه منبـع صـدور آن خـد     می
  پس خدا وجود دارد.، وظایف اخالقی مطلق داریم

ه مـا معتقـدیم قـانون    کمدعی است ، تفاوتمختصري با ، اخالقی ل دیگر این برهانک. ش2
 ی انسانی دستوراتئهاي جز خواه اراده، کند اخالقی اقتدار و مرجعیت خود را حفظ می

د. اگـر مـا اقتـدار و مرجعیـت اخالقـی را      خواه منکر شـون ، و اصول اخالقی را بپذیرند
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ه بـه ایجـاد آن قـادر اسـت     کـ سـی  کبه عنوان تنهـا  ، باید بالفعل به وجود خدا، پذیریمب
  خارج باشد. هاي انسانی  از ارادهکامالً اقتدار قوانین اخالقی أ تا منش، کنیماعتراف 

، د تـاریخی هـاي متعـد   مختلـف و دوره  امالًکـ هـاي   ه در فرهنـگ مدعی هستند کـ . برخی 3
الفاتی که در آنهـا  وجود دارد. اخت ام اخالقیکات فراوانی میان احکها و اشترا هماهنگی

تـوان بـه تفـاوت در عقیـده و      میو  اغلب غیر اساسی و ظاهري است، شود مشاهده می
آن  ه قوانینکشود  سلیقه نسبت داد. وجود اشتراکات فراوان فقط با فرض خدا تبیین می

  49ها نگاشته است. را بر قلب انسان
به طور مشـابه مفهـوم   ، نیاز دارد »قانونگذار«فی نفسه به » قانون«شود مفهوم  . گاه گفته می4

اقرار و تصدیق ما بـه قـانون   ، محتاج است. بنابراین» قانونگذار الهی«به  »قانون اخالقی«
  اخالقی مستلزم اعتقاد به خداست.

بخشی از محتواي قـانون اخالقـی را بـه    ، قیابترین و مؤثرترین براهین اخال. برخی از جذ5
نـیم  کامل که خود را کملزم هستیم  گویند ما اخالقاً می گیرند. مثالً عنوان مقدمه خود می

امـل اخالقـی را شـروع    کتـوان ت  ثر میکحدا، سوي دیگرو به عالیترین خیر برسانیم. از 
کند و با زندگی تحـت   میمتفاوتی را ایجاب  امالًکشرایط ، مال رساندن آنکاما به ، کرد

این هدف غیر قابـل حصـول   ، یعنی بدون باور به خدا و جاودانگی روح، شرایطی فعلی
، از مـا خواسـته شـده اسـت     وظیفه کامل همه جانبه به عنوان یکه تکاست. اما از آنجا 

وجـود خداونـد و   ، تجربه اخالقی فعلی مـا ۀ الزم، س باید قابل حصول باشد. بنابراینپ
  50است. »روح«جاودانگی 

بـراي  ، توانند نسبی باشند. هـر امـر عینـی    . نمیهاي اخالقی عینی هستند . قوانین و ارزش6
از دو ، شـود. ایـن موجـود    نمی اي است و بدون آن محقق فرینندهآپیدایش خود نیازمند 

 ؛هـا را بیافرینـد   تواند ارزش نمی یا امري مادي یا شخص است. مادهحال خارج نیست: 
ـ ، کنند را توصیف می ءین آن فقط اشیاقوان زیرا ماده و ه اما حکم و باید و نباید ندارند. ب

توان اصول اخالقی را پایمال کـرد.   اما می، توان تخطی کرد نمی از قوانین طبیعت، عالوه
اید غیر مادي یعنی شخص باشد. آن شخص هم از دو حـال  بپس خالق قوانین اخالقی 

، پـذیر  تحولها  انسانن است. اولی ممکن نیست؛ زیرا ا غیر انسایا انسان ی، خارج نیست
باشـد کـه   هـا   انسـان ۀ ها ثابت هستند. پس باید شخصی جاودان و برتر از همـ  اما ارزش
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حاصـل  نچـه خـدا نـام دارد. ایـن     آجز ، ة قوانین اخالقی باشد. آن چیزي نیستفرینندآ
نیـز   سـورلی است.  Mere Christianity) در کتاب 1963-1898( سی اس لوئیسبرهان 

ریشـۀ خـداباوري را اعتقـاد بـه نظـام      ، Moral Value and the Idea of Godدر کتـاب  
  51داند. می اخالقی عینی و داراي اعتبار جاودانه

  اخالقة اطالعات واقعي پشتوان
انسان و ، جهانة باراطالعاتی صادق و ناظر به واقع در، هاي اخالق به دین یکی از نیازمندي

اخالقی چه به زبان انشایی و بایـد  هاي  گزاره، ان هستی است. در غیر این صورتپایغاز و آ
مانند: نباید به دیگران ظلم کرد و چه به صورت اخباري باشد (مانند: ظلـم ناپسـند   ، و نباید

نظریـات در بـاب مکاتـب    ، اینکـه فاقد اعتبار و استحکام کافی خواهد بـود. توضـیح   ، است
ارزش و لـزوم  ، شـود. واقـع گرایـان    تقسیم مـی  گرا را و غیرواقعواقع گ ۀاخالقی به دو دست

داننـد. غیـر    می 52اخالقی را واقع نماهاي  اخالقی را با واقعیات عینی مرتبط دانسته و گزاره
شمارند. مکاتب  نما میمقابل قرار دارند و جمالت اخالقی را غیرواقع ۀ واقع گرایان در نقط

  :. براي مثالدارندفراوانی زیرا مشکالت پذیرفت؛ توان  نمی واقع نما رااخالقی غیر
اخالقی واقع نما نباشـند و بـر احساسـات و سـالئق      اگر دعاوي . صدق و کذب ناپذیري:1

زیرا صدق به معناي مطابقت خبـر بـا   قابل صدق و کذب نخواهند بود؛ ، وندش فردي بنا
، بنـابر غیرواقـع گرایـی   نجـا کـه   آواقع و کذب به معناي عدم مطابقت با واقع است. از 

توان از مطابقـت   چگونه می، چ واقعیت عینی اشاره نداشته باشداخالقی به هیهاي  گزاره
  یا عدم مطابقت با واقع سخن گفت؟

  و امکــان رد، بــا نفــی قابلیــت صــدق و کــذب. بســتن راه عقــل و اســتدالل در اخــالق: 2
بـه معنـاي نشـان دادن    » ثبـات ا«زیرا ؛ اخالقی نیز وجود نخواهد داشتهاي  اثبات گزاره

  هـر گونـه  ، رو از ایـن بـه معنـاي نشـان دادن کـذب آن اسـت.       »رد«صدق یک گزاره و 
، واقع گـرا هاي غیر زیرا بر اساس نگرش؛ شود راهی بر ترجیح مکتبی بر دیگري بسته می

انشـا کننـده بـه آن حکـم     ة تعلق اراد، نهایت چیزي که احکام اخالقی کاشف آن هستند
زیـرا  ؛ راهی براي اثبات درستی و نادرستی هیچ حکـم اخالقـی نخواهـد بـود    اما ، است
، را تبیین عقالنی کـرد. بـدین ترتیـب   توان آنها  نمی آن احساسات و سلیقه است و أمنش

زیـرا تحلیـل   احکام اخالقی بسـته خواهـد شـد؛    دادن هر گونه راهی براي معقول جلوه 
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ها و حقایق عینی پیوند  ه میان ارزشاخالق در صورتی ممکن است کهاي  عقالنی گزاره
و اثبـات احکـام اخالقـی     و گرنه هیچ معیار و دلیل عقلی براي رد، منطقی موجود باشد

 نخواهد بود.  
هـر چنـد متعـارض و    ، با نفی واقع گرایی تمامی دعـاوي اخالقـی  . کثرت گرایی اخالقی: 3

شود. کشـتار مظلومـان و   نارشیسم اخالقی حاکم آمتضاد باید به طور مساوي پذیرفته و 
دزدي و چپاول همان اندازه پسندیده خواهد بود که امداد بی پناهان و دست نیازیدن به 

 53حقوق دیگران.
هاي اخالقی تابع  ما باید در داوري، با پیوند زدن اخالق به امیال و عالیق. نسبیت اخالقی: 4

هر گونـه ثبـاتی   ، وسانندن و چون اینها اموري پر، یماي باش احساسات و گرایشات لحظه
 54در اخالق زایل خواهد شد.

اي بـه واقـع    مشکالت سبب شده است که بسیاري از مکاتـب اخالقـی بـه گونـه    این گونه 
هر رویکرد واقع گرایـی را پـذیرفت؛ چـرا کـه در      توان نمی ورند. در اینجا نیزآگرایی روي 

، نیچـه گرایـی   قـدرت ، کورکورناي و اپیآراي مختلفی مانند لذت گرایی شخصی ، این میان
اخالقی هاي  گزاره، گرچه هر یک از این مکاتب 55خورد. به چشم می بنتام و میلسودگرایی 

ک بـه  امـا هـر یـ   ، زننـد  قدرت و منفعت پیوند می، اخالقی را با واقعیتی بیرونی مانند لذت
کـه نزدیـک   ، و برترین کمال بشـري ، که خالق بی همتاست، اي برترین واقعیت هستی گونه

که اعتبار و اند  نان بر واقعیاتی تکیه زدهاند. آ را فراموش کرده، ه چنین موجودي استشدن ب
د کمـال پـذیري بشـري اسـت. دیـن      و اسـتعدا االهـی   هاي ارزش آنها بسی فروتر از ارزش

تواند براي وي اخالق برتـر بـه ارمغـان     دهد که می اطالعاتی در اختیار بشر قرار می، صادق
  نوبنیاد درافکند.ورد و برایش طرحی آ

  هاي اخالقي تعيين هدف ارزش
هـاي   ارزش مربوط به تعیین هدف و غایـت افعـال و  ، هاي اخالق به دین زمندياز جمله نیا

هـا   غایـات و اهـداف افعـال و رفتـار    ، هاي اخالقی بنیان ارزش، کهاخالقی است. توضیح آن
آنجا که مـا اهـداف   هاي اخالقی در گرو غایات و اهداف آنها است. از  رفتار هستند. ارزش
باید کارهایی را انجام دهیم که مـا را بـه آن   ، که براي ما مطلوبیت ذاتی دارند، مقدسی داریم

گفته ، آیند. بر این اساس می  پدید، هاي اخالقی اینجا است که ارزش. اهداف مقدس برسانند



۴۴      ۱۳۹۰، سال دوم، شماره سوم، تابستان  

است و این برترین مقصدي است کـه بـراي   االهی  رسیدن به قرب، شود که غایت آدمی می
از ایـن منبـع سرچشـمه    ، هـاي اخالقـی   شـود و ارزش رفتـار   سیر تکاملی انسان تصور مـی 

، آورد شـود و یـا زمینـه آن را فـراهم مـی      مـی االهـی   نچه مستقیماً موجب قـرب آ گیرد. می
تگی اخالق بـه دیـن بـدین گونـه     پیوند دین و اخالق و وابس، ارزشمند است. بر این اساس

 شود و او به عنـوان هـدف تکـاملی انسـان     شود که شناخت خدا در دین حاصل می بیان می
آینـد؛ یعنـی اگـر دیـن نبـود و ایـن        هاي اخالقی پدید می جا ارزشو از این، گردد معرفی می

نتیجـه آنکـه    ،داشت اي نمی هاي اخالقی پایه و مایه ارزش، کرد ها را براي ما ثابت نمی آموزه
اي کـه دیـن بـه اخـالق       خـدمت بـزرگ و ارزنـده   ، علی رغم استقالل قلمرو اخالق و دین

  56کند. هاي اخالقی را تعیین می این است که هدف واالي ارزش، کند می

  توانبخشي براي اجراي اخالق
ایـن  . اما به تنهایی براي عمل به آن کافی است، ر آن بود که معرفت به اخالق نیکوسقراط ب

علـت   صـرف شـناخت را  ، چنانکه ارسطو بر خالف نظر استاد استادش، سخن ناتمام است
دانسـت. ایـن    اده میرا ضعف ارمسئله دانست. ارسطو عامل مهم این  نمی تامۀ انجام یا ترك

نچـه را  آ چرا که آدمی داراي دو بعد شناختی و گرایشی است. او لزوماًسخن درستی است؛ 
پوشاند. یکی از مشکالت دائمی انسان این بوده اسـت   نمی عملۀ امفهمد ج شناسد و می می

ه کـ بل، نمایـد  نمـی  ام عقل خود تبعیـت ککند و از اح نمی عمل، داند آنچه پسندیده میکه به 
وبی عقـل و  کحیوانی به سادگی به سـر  فوران امیالگذارد.  هاي آن را زیر پا می داوري امالًک

هـا و قواعـد اخالقـی را بـه خـوبی       د کسانی کـه ارزش انجامد. کم نیستن عواطف انسانی می
دهند و  آن را انجام می، آگاهندنکه از خطاي فعلی آبا ، دارند نمی اما آنها را پاس، شناسند می
، کنند. همه به ارزش رعایت حقوق خـانواده  دانند آن را ترك می نکه درستی کاري را میآبا 

 عمـل اغلـب بـدان   امـا  ، راف دارندتاع، ناومسالخوردگان و محر، کمک به والدین، فرزندان
کافی براي عمـل و قـدرت   ة علم و عقل انگیزاین است که شکاري بر آکنند. اینها گواه  نمی

  کند. نمی فرینی به سوي عمل به اخالق را ایجادآافی براي حرکت ک
، آدمیـان ۀ شناسی حکایت از این دارد که اگـر نگـوییم همـ    روانهاي  داده، بر اینعالوه 
چندان رغبتی بـه انجـام کارهـاي خـوب و     ، بدون تشویق و تنبیه، آناناز بسیاري دست کم 

 خـودگرایی و حـب  ، خـواهی  در واقع مصـلحت  57دهند.  کارهاي بد از خود نشان نمی ترك 
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کمتـر کسـی   ها است.  گیر عموم انسان گریبان، از جمله مسایل اخالقی، ذات در همۀ مسایل
بنـد باشـد. در   پای، هـاي اخالقـی   و ارزش، خداونـد ، به حقیقت عشقبه توان یافت که  را می

هـاي آن و هـراس از جهـنم و     به دلیـل شـوق بـه بهشـت و نعمـت     اغلب ن نیز امیان متدین
ند و خـود را مقیـد بـه انجـام کارهـاي      هسـت  به رعایت اصول اخالقی ملتزم، هاي آن نقمت

چـرا  شـود؛   شکارتر مـی آدین  یاز اخالق بهکنند. اینجاست که ن خوب و ترك کارهاي بد می
وجـود  ، االهی چون باور به عدالتهم، هاي دینی ن دین و برخی آموزهتوان گفت بدو که می

هـاي   اکثریت مردمان چندان التزامی به اصول و ارزش، رسی به اعمال بندگان معاد و حساب
نیـوي و  ثـار و فوایـد د  آاز ، تواند تضـمین الزم ارائـه دهـد    اخالق نخواهند داشت. دین می

هاي اخالقـی سـوق    اخروي افعال اخالقی سخن بگوید و آدمیان را به سمت عمل به ارزش
رفتارهـاي  وعیدها را بـراي  ترین  را براي اعمال پسندیده و سختها  دهد. دین برترین وعده

بینـد و موجـب بـه فعلیـت      کند و انسان را تحت قدرت و نظارت خدا مـی  ناپسند ارائه می
  شود. میخالقی هاي ا رساندن ارزش

سوي اخـالق را در  ه کند تا عوامل درونی حرکت ب دین به انسان کمک می، بدین ترتیب
گروهی را با عشق و جمع بیشتري ، خود فراهم نماید و رفتارهاي متناسب با آن داشته باشد

ی و دریافـت سـخن وحـ   کند.  وادار میبه پاسداشت هنجارهاي اخالقی ، را با وعده و وعید
ه بـا سـایر عوامـل    کـ فرینـد  آ کت مینیرویی خاص براي حر، آن براي هر دو گروهایمان به 

 موجـود و اولیـاي  تـرین   کـه عظـیم  ، خدادرونی و برونی قابل قیاس نیست. همه از  كمحر
حرف شنوي بیشتري دارند که گاه ناشـی از عشـق و گـاه    ، االهی که برترین زمینیان هستند
  برخاسته از وعده و وعید است.

 اييغفلت زد
بـه دلیـل قـرار گـرفتن در     ، اخالقیهاي  گاهی عقلی و درونی از گزارهآبه رغم ، همه آدمیان

هـاي   شوند و توجه کافی بـه دانسـته   دچار فراموشی میراحتی به ، محاصره عوامل غفلت زا
بلکه اهل عقل و اندیشه نیـز  ، ة مردم اختصاص نداردبه تود، اخالقی خویش ندارند. این امر

ر از جانـب  کبه تذ، ك درونیعالوه بر در، براي عمل به اخالق، رو از اینستند. بدان دچار ه
  منبعی مقدس و معتبر نیاز دارند که دین در این زمینه مددرسانی نیکوست.

سـازد و   او را رهـا مـی  ، کارایی الزم را ندارد و نیمه راهاخالق ، بدون دین، آنکهحاصل 
هـاي کـم    وجدان خفته و تقویت شعله ءین به احیاد، در واقع رساند. نمی به سرمنزل مقصود
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اما ضمیمه شدن دیـن  به تنهایی چنین توانی را ندارند. ، انجامد. عقل و علم سوي فطرت می
، والدین، انجامد. همه با وجدان خویش ارزش احترام به سالخوردگان استی میکبه رفع این 

تواند به این وجـدان   اما عواملی می، یابند مستمندان و فرزندان را مین و او کمک به محروم
همه از ماشینی و پولی شدن روابـط آدمـی و ضـعف     نماید.ضعیف تسیب برساند و آن را آ

امـا جامعـه و   ، ي راهی براي رفع این کاستی هسـتند و جویانگرانند عواطف انسانی بیزار و 
دینـی وجـدان   هاي  موزهآشود.  گاه به این سوي منتهی میآ انسان داراي ضعف ایمان ناخود

بی دینـی بـه ضـعف وجـدان     ، کند. در مقابل سازد و از ضعف آن جلوگیري می را بیدار می
  انجامد. می

  اتحاد و تعامل
داند که با یکـدیگر در   مستقل میة اخالق و دین را دو حوز، ز یک سومصباح اعالمه استاد 
همـان  ، ور از اخـالق اگر منظ«ایشان نظر از ند و وجود اختالف و اشتراك دارند. هست تعامل

 اخـالق دارد ة باراي که دین در صرف نظر از نظریهـ مسائل و موضوعات و محموالت باشد  
بـر  : گویـد  ایشـان در همـین رابطـه مـی     58.»آنها عام من وجه استۀ رابط، ـ در این صورت

ل که آنها را حاکی از روابط واقعی میان افعا، هاي اخالقی اساس تحلیل ما از مفاهیم و گزاره
توان بـدون   یعنی می؛ اخالق توقفی به دین ندارد، دانیم اختیاري انسان و کمال نهایی وي می

افعال اختیاري ۀ اما براي شناخت کمال نهایی و رابطاعتقاد دینی این نظریه را پذیرفت. هیچ 
هم در ، بر این اساس 59نیازمند اصول و اعتقادات دینی و نیز محتواي وحی هستیم.، نآما با 

ضـد ارزش و بـی   ، یین مصداق هدف نهایی و هـم تعیـین و تشـخیص افعـال ارزشـمند     تع
  60اخالق به دین نیاز دارد.، تفاوت

ل یـا عـام و خـاص    کـ دین و اخالق را از نوع اتحاد جـزء و  ۀ وي رابط، دیگراز سوي 
ۀ میان ایـن دو نـوعی رابطـ   ، شمارد. بر این اساس ی از دین میئاخالق را جز. داند مطلق می
، نـیم کاگر دین را به درختـی تشـبیه   وجود دارد. ، رابطه سر با کل پیکر انسانمانند ارگانیک 

و تنه درخـت  ، اخالق و ها   ریشه، هایی است. عقاید ها و تنه و شاخه داراي ریشه  این درخت
 ء رابطـه دو شـی  ، . رابطه تنـه بـا خـود درخـت    هستندشاخه و برگ و میوه درخت ، امکاح

تـر تلقـی    وي ایـن نظریـه را قابـل قبـول     61خود درخت است. یی ازجز درختنیست. تنه 
  کند. می
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  گيري نتيجه
ناتمام اسـت چـرا   کند،  تأکید میبر تفکیک دین و اخالق در قلمرو و هدف ۀ تباین که نظری

هـاي   حـذف بخـش   ، مسـتلزم انسان بـا خـدا  ۀ که محدود سازي قلمرو و هدف دین به رابط
  مهمی از اسالم است.

از بـه میـدان آمـده،     مـارکس و  نیچهکه از سوي کسانی چون ۀ تعارض دین و اخالق، گزین
نظریـه تعامـل   در  تعارض مسیحیت با علم و اخالق برخاسته و قابل تعمیم به اسالم نیست.

ضرورت شناخت خدا و پرسـتش وي بـر حکـم     :گفتتوان  نیاز دین به اخالق میدر باب 
مشوق خوبی براي این کار اسـت.  ق پسند انسان، اخال اخالقی متوقف نیست. گرچه فطرت

  توان گفت: در باب نیاز اخالق به دین می
هـاي   بـدین معنـا کـه ارزش    ؛فقط نیاز مفهومی تصدیقی در مقام اثبـات پذیرفتـه اسـت   

هسـتند. امـا در مقـام شـناخت،      از امر و نهی خداوند مسـتقل ، و در مقام ثبوت اخالقی ذاتاً
هـا از طریـق عقـل شـناخته      ارزشتـرین   لـی کدینی نیاز اسـت.  هاي  گزارهبه ، اي از آنها پاره
م در بخشـی  کـ دست ، هاي اصیل ارهاي نیل به ارزشکفرعیات و راه، یاتئاما جزشود،  می

هـاي   ارزشتوانـد همـه    نمـی  شود. عقل آدمی بـه تنهـایی   به مدد شرع دریافت می، از موارد
 اخالقی را تعیین کند.
، جهـان ة بـار ، اطالعاتی صادق و نـاظر بـه واقـع در   اخالق به دینهاي  یکی از نیازمندي

هـاي اخالقـی، اعـم از اینکـه      گزارهرت، غاز و پایان هستی است. در غیر این صوآانسان و 
به صورت اخباري ماننـد:  یا و  »نباید به دیگران ظلم کرد«مانند: ، زبان انشایی و باید و نباید

 استحکام کافی خواهد بود.فاقد اعتبار و ، »ظلم ناپسند است«
هـاي   ارزش مربوط به تعیـین هـدف و غایـت افعـال و    از دیگر حاجات اخالق به دین، 

ـ ، سازد میمند آدمی را در عمل به اخالق توان »دین« اخالقی است. ه عوامل درونی حرکت ب
گروهی را با عشق و ، سازد سوي اخالق و انجام رفتارهاي متناسب با آن را در او فراهم می

 دارد. میجمع بیشتري را با وعده و وعید به پاسداشت هنجارهاي اخالقی وا 
ر ککاهد و با غفلت زدایـی و تـذ   دینی از عوامل فراموشی اخالق میهاي  موزهآهمچنین 

م سوي فطرت هاي ک وجدان خفته و تقویت شعله، به احیاء از جانب منبعی مقدس و معتبر
 پردازد. می
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رسـد اخـالق بـه دو     به نظر میعام و خاص اخالق و دین،  کل یادر باب اتحاد جزء و 
اسـت کـه متوقـف بـر      اي از اخالق مرتبه »اخالق دانی« :نوع دانی و عالی قابل تقسیم است

. نکه دین خاصی را پذیرفته باشیمآبی فهم کرد و پذیرفت، آن را  نتوا یعنی میدین نیست؛ 
گونـه کـه دیـن بـه بـاروري عقـل        مانشود. ه نمی دین حاصلۀ اما اخالق عالی جز در سای

گیرد و به دین وصـل   عقل دست ما را میبخشد. در واقع،  ق را نیز ارتقا میاخال، انجامد می
ید آ به کمک عقل هم می اما همین دین بعداًکند،  ضرورت خدا و دین را اثبات میو کند  یم

دیـن و اخـالق عـالی     کند. اخالق نیز چنین است. اخالق دانی مسـتقل از  و آن را بارور می
دین است. یکی بـرون دینـی و دیگـري درون دینـی اسـت.      ة وابسته به آن و جزیی از پیکر

نچه در آشود.  اي از آن تلقی می یکی در عرض دین و دیگري در طول آن قرار دارد و مرتبه
فهـم و عمـل قابـل    ۀ در دو عرصـ آنان با وحی گفته شـد،  باب اخالق دانی و عالی و پیوند 

یی عمل بـه آن، دیـن مـورد نیـاز     یعنی هم براي فهم اخالق عالی و هم توانا؛ است تفکیک
 یک از دو جهت وامدار دین نیست. اما اخالق دانی در هیچاست، 
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