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معصومه سعید

1

چکیده

رابطهی دین و اخالق از پرسابقهتارین بحاثهاای اندیشاهی دینای اسات.
فیلسوفان دین و عالمان علم اخالق در زمینهی رابطهی دین و اخالق ،اصالت دین
یا اخالق ،ضمانت اجرایی اخالق بهوسیلهی دین ،سرچشامگی دیان از اخاالق یاا
اخالق از دین و سایر وابستگیها و نیازمندیهای دین و اخالق سخن گفتهاند .اماا
هنوز پرسش از " رابطهی دین و اخالق " از مهم ترین مساائلی اسات کاه ذهان
اندیشمندان را به خود مشغول داشته است .پژوهش حاضر ابتدا معانی دین و اخالق
و اهداف هر یک از این دو مقوله را مطارح نماوده ،ساپس دیادگاههاای برخای از
اندیشمندان مسلمان و غرب پیرامون روابط بین دین و اخالق را در یاک تقسایم-
بندی جدید بیان کرده است و در نهایت پس از ارزیابی نظرات مذکور ،دیدگاه مورد
نظر را ذکر میکند..
واژگان كلیدي
دین ،اخالق ،تباین ،تقابل ،اندرا .

 .1عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
تاریخ دریافت1398/8/28 :

Email: m.saied@yahoo.com
پذیرش نهایی1398/11/13 :
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طرح مسأله

مسألهی ارتباط دین و اخالق ،یکی از مسائل بسیار مهم روزگار ماست .یکی از مباحث مهم
درکالم جدید و نیز در حوزهی فلسفهی اخالق ،دین و اخالق و ارتباط این دو می باشد .بدین
منظور که هرکدام جایگاه حقیقی خویش را داراست و در جامعه و حیات شخصی و اجتماعی
انسان نقش خود را ایفاء می نماید .این بحث سابقه ای بسیار طوالنی دارد و همواره یکی از
مسائل مورد توجّه متفکّران دینی به شمار میآمده است .ریشهی این مباحث را در آثار افالطون و
ارسطو نیز می توان دید ،آنجا که افالطون در آثار خود در گفتوگو با اوثیفرن ،مسأله را اینگونه
مطرح میکند که آیا خدا هم باید معیارهای اخالقی را محترم بدارد؟(برن ژان ،افالطون )54،در
علم کالم بحث معتزله و اشاعره نیز در همین ارتباط بود که آیا بنیانهای اخالق را باید بر دین
استوار کرد یا اخالق بنیانی مستقل دارد؟ اما آنچه که بحث دین و اخالق را در دنیای جدید بسیار
حائز اهمیت می سازد ،مباحثی است که به خصوص پس از دورهی رنسانس مطرح می شود .از
زمانی که دین به تدریم از عرصه ها و حوزه های گوناگون کنار گذاشته شد ،اخالق همیشه یکی
از ارکان دین تلقّی می شده است اما از دورهی جدید و به ویژه در عصر روشنگری ،حضور دین را
تحمّل نمی کنند و سعی بر این است که اخالق را از دین و مفاهیم دینی خالی کنند .در این
راستا فعالیتهایی در شرق و غرب صورت گرفته است که در شرق میتوان به فالسفهای نظیر
عالمه طباطبایی ،شهید مطهری و استاد مصباح اشاره کرد .در غرب نیز کانت ،فروید ،جیمز راشلز
از جمله فالسفهای هستند که در این زمینه نظریات قابل توجهی دارند .در این نوشتار برآنیم که
پس از تعریف دین و اخالق ،با استفاده از منابع معتبر ،به بررسی رابطهی دین و اخالق بپردازیم.
این بررسی از نگاه برخی فالسفه با رویکردی جدید صورت گرفته است ،بدین شکل که نظرات
متفاوت اندیشمندان در ضمن تقسیمبندی بدیع بیان شده است و در پایان آراء مذکور را نقد کرده
و دیدگاه صحیح را بیان میکنیم.
تعریف دین
دین در لغت ،به معانی متفاوتی نظیر جزاء و اطاعت آمده است .این دو معنى از جمله معانى
است که در صحاح و قاموس و مجمع و مفردات نقل شده است(.قرشی ،قاموس قرآن،2 ،
ص)380
اما تعریف دین در اصطالح دشوار است زیرا تعاریف متعددی از سوی اندیشمندان مسلمان و
غرب ارائه شده است و شمار آن به قدری زیاد است که به سختی میتوان آنها را جمع و
شمارش کرد .عالمه محمد تقی جعفری در این خصوص میگوید« :بسیاری از دینپژوهان برای
ارائهی تعریفی جامع و فراگیر نسبت به ادیان متعدّد و متنوّع سعی کردهاند وجه مشتر ادیان را
مورد بررسی قرار داده و از عناصر مشتر تعریفی عام و فراگیر ارائه کنند .این شیوه با روشهای
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متداول که به تعریف انتزاعی فیلسوفان از دین پردازند متفاوت است(».جعفری :فلسفه دین ،ص
). 41در این مجموعه ،ابتدا تعاریف برخی از متفکران مسلمان و غربی را مطرح کرده و در ادامه
تعریف جامعی را بیان میکنیم.
 .1تعریف عالّمه طباطبائی:
ایشان در موارد گوناگونی از المیزان ،دین را به روش یا سنّت اجتمااعی تعریاف مای کناد از
جمله« :دین راه زندگی است که آدمی در دنیا به ناچار آن را می پیمایاد (».طباطباائی ،المیازان،
 ،8ص)134
 .2تعریف آیت اهلل جوادی آملی:
دین مجموعهی عقاید ،اخالق ،قوانین و مقرراتای اسات کاه بارای ادارهی جامعاه انساانی و
پرورش انسان ها باشد (.جوادی آملی ،شریعت در آیینه معرفت ،ص)93
 .3تعریف استاد محمد تقی مصباح یزدی:
دین در اصطالح ،به معنای اعتقاد به آفریننده ای برای جهان و انسان و دستورهای عملی
متناسب با این عقاید است از این رو کسانی که مطلقاً معقتد به آفریننده ای نیستند و پیدایش
پدیده های جهان را تصادفی و یا صرفاً معلول فعل و انفعال های مادی و طبیعی می دانند بی
دین نامیده می شوند .بنا به تعریف ذکر شده هر دینی از دو بخش تشکیل میگردد:
الف) عقیده یا عقایدی که حکم پایه و اساس و ریشه دارند مانند اعتقاد به وجود خداوند
یکتا و دادگر و توانای مطلق ،اعتقاد به معاد و...
ب) برنامهی حرکت به سوی هدف که احکام و تکالیف نامیده می شود و اخالقیات و
احکام فقهی را تشکیل می دهد (.مصباح یزدی ،آموزش عقاید ،1 ،ص)28-29
پس از بیان نظرات برخی از متفکرین مسلمان در این زمینه ،الزم است به دیدگاه برخی از
فالسفهی غرب نیز اشاره کنیم .با توجه به اینکه نظرات متعددی در این مورد وجود دارد در این
مجموعه به صورت گزینشی به برخی از آنها میپردازیم.
 .1تییل ،دین را وضعیتی روحی یا حالتی ناب و حرمتآمیز میداند که آن را خشیت گویند.
(پترسون و دیگران ،عقل و اعتقاد دینی درآمدی بر فلسفه دین ،ص)18
 .2از نظر برگسن ،دین ،مطابق و موافق با عزم ،نیّت و طبیعت است (.برگسن ،دو سرچشمه
اخالق و دین ،ص )219
 .3شالیر ماخر در تعریف دین میگوید « :دین عبارت است از احساس وابستگی مطلق به
چیزی دیگر (».ویلیام ،دین و روان ،ص)6
 . 4از نگاه ویلیام جیمز ،دین عبارت از تأثرات و احساسات و رویدادهایی است که برای هر
انسانی در عالم تنهایی و دور از همهی وابستگی روی میدهد ،به طوری که انسان از این
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مجموعه درمییابد که بین او و آن چیزی که آن را امر خدایی میخواند رابطهای برقرار
است(.همان)
 .5ایمانوئل کانت در تعریف دین میگوید« :دین عبارت است از تشخیص همهی وظایف به
عنوان دستورات الهی (».همان ،ص)226
در نهایت میتوان دین را مجموعهای از اعتقادات ،اعمال و احساسات فردی و جمعی دانست
که حول مفهوم حقیقت غایی سامان یافته است ( جمعی از نویسندگان ،جستارهایی در کالم
جدید،ص ).300این تعریف جامعی از دین است زیرا دین به این معنی ،عام است و شامل ادیان
توحیدی و غیر توحیدی میشود.
تعریف اخالق
اخالق در لغت ،از خُلق به معنى عادت و طبع و مروّت و دین است .خَلق و خُلق در اصل
یکىاند اوّلى مخصوص هیئت و اشکال و صور ظاهرى است و دوّمى مخصوص به قوا و صفات
است که با بصیرت قابل در میباشد(قرشی ،قاموس قرآن ،2 ،ص )293
در اصطالح اخالق ،عبارت از هیأت نفسانی و صور باطنی است که رفتار انسان از آن
سرچشمه میگیرد و به عبارت دیگر هیأت و سیمایی است که در روح و جان انسان راسخ گشته
است به گونهای که رفتار به سهولت از آن برخاسته و نیازی به درنگ و تأمل و فشار بر خود
ندارد .بنابراین ،حقیقت اخالق غیر از رفتار است ،چون ممکن است کسی دارای خلق و خوی
سخاوت باشد ولی بذل و بخشش نداشته باشد زیرا ،گاهی ندارد تا ببخشد (.خیراللهی ،فلسفه
اخالق،ص  ).2-3بنابراین ،اخالق عبارت است از یک سلسله خصلتها و سجایا و ملکات
اکتسابی که بشر آنها را بهعنوان اصول اخالقی میپذیرد یا بهعبارت دیگر قالبی روحی برای
انسان که روح انسان در آن کادر و طبق آن طرح و نقشه ساخته میشود .در واقع اخالق،
چگونگی روح انسان است .آری ،اخالق ،مرتبط با ساختمان روحی انسان است و بر این اساس با
آداب و رسوم مرسوم در جوامع تفاوت دارد چرا که آداب و رسوم یک سلسله قراردادهای صرف
میباشند که ربطی به ملکات و خلقیات و قالبهای روحی درونی ندارد.
اهداف دین
هریک از ادیان ،به تناسب آموزههای عقیدتی خود ،غایت و هدف خاصی را دنبال می-
کنند به عنوان نمونه ،در جایی مبد هستی و خالق جهان خدای واحد است ،در جایی روح نهان
هستی یا آتمن است که همان جوهرهی اصلی انسانی است که الوهیت نام دارد ،در جایی دیگر
به شکل قانونی کلی و فراگیر درمیآید که از اقتضای آن گریز نتوان یافت و به شکل اصل
اساسی و تزلزلناپذیر هستی است (تائو) ،در جایی دیگر الوهیت متجسد است که باید در گوشت و
خون او شریک شد و با رنمهای او رنم کشید و از طریق مصائب او از این زندان حیات مادی به
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بهشت حیات الوهی و ملکوتی خدا راه یافت (مسیح) و . ...البته همه در این جهت با یکدیگر
مشترکند که واقعیت غایی خود را اصل حقیقت هستی میدانند .بنابراین ،میتوان غایت همهی
ادیان را در یک جمله خالصه کرد که ادیان آمدهاند تا انسانها را از خودمحوری به حقمحوری
برسانند .ادیان آمدهاند تا انسانها را متحول کنند و تعالی بخشند و برای این کار ،هم غایت و
هدف را به آنها معرفی میکنند و هم طریقهی رسیدن به آن را ،هر چند ممکن است تنها برخی
از آنها به واقع رسیده باشند (.صادقی ،درآمدی بر کالم جدید ،ص )257از نظر برخی از
اندیشمندان ،مهمترین هدف دین ،تربیت افراد و انسانهای نیک و اخالقی است(.سروش ،مدارا و
مدیریت ،ص)258
اهداف اخالق
با توجه با اینکه در زمینهی دین و اخالق و رابطهی میان این دو اختالفات زیادی وجود دارد،
به تبع این اختالفات ،در اهداف هر یک نیز تأثیر گذار بوده است ،لیکن با تأمّل در نظریات
گوناگون ،میتوان آنها را به دو بخش کلی تقسیم نمود ،بخش اول مربوط به کسانی است که
اخالق را جزئی از دین میدانند و قسم دوم مربوط به دیدگاههایی است که به جدایی و استقالل
اخالق از حوزهی دین اعتقاد دارند .براین اساس در توضیح اهداف اخالق با دو رویکرد اساسی
مواجه میشویم ،رویکرد محافظهکارانه یا ناظر به خوشایند و رویکرد اصالحطلب یا ناظر به
مصلحت.
طرفداران رویکرد اول غایت اخالق را این میدانند که انسانها با وضع نفسانی و روحانی
خودشان همزیستی و همراهی داشته باشند .در این فرض باید ابتدا دید که انسانها چه هستند،
چه روحیاتی دارند ،تمایالت و خواستهها و خوشایند و ناخوشایند آنها چیست و آنگاه متناسب با
آن راهنمای عمل داد .اصول و دستورات اخالقی برای آن وضع میشوند که به انسانها بیاموزند
چگونه میتوانند بیشترین ارضاء را برای بیشترین خواستههایشان به دست آورند .محافظهکاران
نمیخواهند تحولی اساسی در روحیات و نفسانیات انسانها پدید آید ،بلکه هدف آنها در حفظ و
رعایت مقتضیات همین روحیات و نفسانیاتی است که انسانها بالفعل دارند .آرمان اخالق ناظر به
خوشایند ،حصول بیشترین همراهی و همزیستی میان انسانها و تدبیر وضع آنان بهنحوی است
که دو اصل آزادی و عدالت تأمین گردند .اهداف این اخالق ،اهدافی حداقلی هستند و به همین
مقدار اکتفا میشود که جلو تعدی و تجاوز انسانها به حقوق یکدیگر را بگیرد (.صادقی ،پیشین،
ص )258 -260
اما اخالق اصالحطلب ،هیچگاه به وضع موجود رضا نمیدهد و همواره به دنبال دستیابی به
آرمانهای بلند است .از نظر این اخالق ،انسانها را نباید به نحوی اساسی به ارضای تمایالت
زیستی و نفسانیشان دعوت کرد ،بلکه اگر هم دعوتی در این زمینه وجود دارد ،دعوتی فرعی و
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تبعی و به منظور دستیابی به هدفی واالتر است .این اخالق میخواهد فضائل جدیدی را در
انسانها به وجود آورد و آنها را به موجوداتی جدید و برتر تبدیل کند .در اینجا خوشایند و
ناخوشایند انسانها مورد توجه نیست ،بلکه آنچه مورد توجه است ،مصالح آنهاست .توصیههای
اخالقی و احکام ارزشی بر این اساس صورت میگیرند که انسانها را تعالی بخشند( .همان).
مقایسهی این دو رویکرد ،ما را به این نکته هدایت مینماید که میان اهداف دین و اهداف
اخالق اصالح طلب سازگاری وجود دارد ،بدین طریق که هر دو یک هدف که تعالی انسان است
را دنبال میکنند و این همخوانی بدین علت است که طرفداران این اندیشه ،اخالق را جزء دین
میدانند اما در رویکرد محافظهکارانه با وضعیتی برعکس مواجه هستیم .این تفکر به دنبال
رضایت انسان در این دنیاست و بس ،درحالی که دین رضایت و سعادت پایدارتری را مطرح می-
نماید .بنابراین ،بین اهداف این اندیشه با اهداف دین منافات و ناسازگاری وجود دارد.
دیدگاههاي گوناگون پیرامون رابطهي دین و اخالق
مسألهی ارتباط دین و اخالق از مسائل خاص و دیرینهی فیلسوفان است که نه فقط تداخل
و همپوشی این دو حوزه بلکه نحوهی فهم ارتباط درست این دو مسئله است که بحثهای
فراوانی را برانگیخته است .رابطهاى که بین دین و اخالق مىتوان فرض کرد در پنم بخش کلى
قابل طرح است که هر یک طرفداران خاص خود را دارد .در ذیل به بررسی این روابط براساس
نظریات مطرح شده در این زمینه میپردازیم:
 .1رابطهی تباین :پارهای از متفکران به تمایز و جداسازی قلمرو دین و اخالق باور دارند و هر
گونه نسبت میان دین و اخالق را نفی کردهاند .براساس این نظریه دین و اخالق ،دو عنصر
متباین و غیر مرتبط با یکدیگر تلقی میشوند به گونهای که هیچ ارتباط منطقی با یکدیگر ندارند.
این دیدگاه مربوط به دوران رنسانس به بعد است که اخالق سکوالر نام دارد و به هیچ
رابطهای بین دین و اخالق قائل نیست .این گروه تأیید کردهاند که دین انسان را به بلوغ اخالقی
نمیرساند(.استامپ و دیگران ،درباره دین ،ص)107اخالق سکوالر از مبانی هستیشناختی،
انسانشناختی و نیز از برخی اصول و مبانی معرفتشناختی بهره میبرد .اموری همچون شک-
گرایی ،نسبیّتگرایی ،عقلگرایی ،علم باوری و کثرتگرایی معرفتی اموری هستند که به عنوان
مبانی معرفتشناختی اخالق سکوالر مطرح هستند .ابتال انسان معاصر غربی به شکاکیت و
نسبیّت در معرفت از یک سو و گرایشات علم باورانه ،عقل گرایانه ،کثرت گرایی معرفتی و
اخالقی از سوی دیگر موجب دور شدن از اخالق دینی گردید تا زمینه را برای طرح اخالق
سکوالر فراهم ساخت(.سربخشی ،بررسی و نقد مبانی معرفت شناسی اخالق سکوالر ،ص )21
بنابراین ،اخالق سکوالر،گرایشی است مربوط به چگونگی صفات ،رفتارها و هنجارهای
حاکم بر آنها ،مبتنی بر دیدگاه غیردینی که مرجعیت دینی در امور اخالقی را برنتافته و دخالت
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انحصاری و مطلق عقل خودبنیاد و علم تجربی را در تنظیم رفتارهای اخالقی خواستار است و
سعادت دنیوی و رفاه اجتماعی بشر ،تنها غایت مطلوب آن است .از دیدگاه این مکتب آنچه برای
انسان ارزش نهایی دارد همین زندگی دنیوی و رسیدن به سعادت در آن است .سعادت اخروی یا
به طور کلی مورد انکار واقع میشود و یا آنکه از آن صرف نظر شده و بدان بیتوجهی میگردد.
بنا بر اخالق سکوالر ،وضع قواعد و دستورات اخالقی برای آن است که راه ارضای هر چه بیشتر،
برای بیشترین هوسها به انسانها آموزش داده شود .از نظر سکوالریستها نیازی به تحول
اساسی در روحیات و نفسانیات انسان نیست بلکه حفظ همین روحیات و رعایت مقتضیات نفس،
هدف نهایی اخالق است .یکی از عناصر اصلی اخالق سکوالر ،غیردینی بودن آن است .در
اخالق سکوالر مرجعیت هر گونه متن یا شخص دینی ،مردود اعالم شده و هیچ اصل مسلم و
ثابت دینی ،در تنظیم اخالق پذیرفته نمیشود .در حقیقت اخالق سکوالریستی بر عناصری از
اخالق طبیعت گرایانه محض که ارتباطی با دین وحیانی یا گرایشهای ماوراء طبیعی ندارد پی-
ریزی شده است .در اخالق سکوالر آزادی کمترین قید را داراست و سعی میشود حداکثر آزادی
برای افراد فراهم شود .تنها قیدی که به طور طبیعی باقی میماند عدم سلب آزادی دیگران است.
اخالق سکوالر با طرح فواید و لذّات افعال و کشف رابطه آنها به نحو عقلی و تجربی ،اخالق را
عاری و فارغ از اندیشهی خدا نموده ،جرم را چیزی چون بیماری و مجرم را شخصی بیمار،
مجازات را عملی تأدیبی و درمانی دانسته ،و دیگر از بدی و خوبی فاعل ،و پلیدی و پاکی فعل دم
نمیزند .به اعتقاد بسیاری از سکوالرها ،مسألهی نیت و نقش آن در عمل اخالقی چندان مهمّ
نیست .این امر موجب میشود حقوق با اخالق چندان تفاوتی نداشته و تنها در روش یا منشأ
وضع و اعتبار با آن فرق نماید.
 .2رابطهی تقابل :برخی بر آنند که میان دین و اخالق رابطه ی تقابل و ستیز برقرار است و
این دو مانع هم هستند .افرادی نظیر نیچه و مارکس و فروید و راشلز از این دسته اند .این
دیدگاه ،نفی دین را موجب می شود.
جیمز راشلز در این زمینه بیان میدارد که اعتقاد به خدا مستلزم تعهد مطلق و بیچون و چرا
به فرمانبری از اوامر الهی است و چنین تعهدی برای فاعل اخالقی مناسب نیست .زیرا فاعل
اخالقی ،یعنی فاعل خودمختار یا مستقل .بنابراین ،انسان دارای با فضیلت با انسان دارای وحدت
و تمامیّت یکی میشود .یعنی با انسانی که براساس احکامی عمل میکند که میتواند آنها را
پس از تفکر و تأمّل آگاهانه و قلباً تصویب کند .لذا ،راشلز معتقد است میتوان وجود خدا را انکار
کرد .او اینگونه استدالل میکند:
الف) اگر موجودی خدا باشد باید شایستگی پرستش داشته باشد.
ب) هیچ موجودی ممکن نیست شایستگی پرستش داشته باشد چرا که پرستش ،مستلزم نفی
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نقش شخص به عنوان عامل اخالقی خودمختار است.
بنابراین ،موجودی که خداست امکان ندارد که وجود داشته باشد (.همان ،ص )151نیچه یکی
دیگر از مدافعان این دیدگاه ،براین باور بود که تنها «مرگ خدا» و رهایی انسان از قیود دین
است که توسعهی صحیح اخالق را فراهم میآورد .فرو ریختن ایمان به خدا ،راه را برای پرورش
کامل نیروهای آفرینندهی انسان می گشاید .خدای مسیحی با امر و نهی هایش دیگر راه را بر ما
نمی بندد و چشمان انسان دیگر به قلمروی دروغین زبر طبیعی ،به جهان دیگر به جای این
جهان دوخته نمی شود (».نیچه ،فراسوی نیک و بد ،قطعه  222و  )260به عقیدهی نیچه،
مسیحیت با ترغیب انسان ها به کسب صفاتی مانند نوع دوستی ،شفقت ،خیر خواهی ،تسلیم و
سرسپاری ،شخصیت واقعی انسان را سرکوب می کند و آن را از شکوفایی باز می دارد.
 .3رابطهی تطابق یا اندرا  :این گروه به رابطهی ارگانیکی و اتحاد دین و اخالق معتقد
هستند .بر این اساس ،رابطهی ارگانیکی و جزء و کل میان دین و اخالق برقرار میگردد .بر
اساس این تلقی ،نه تنها قلمرو اخالق از قلمرو دین جدا نیست بلکه اخالق جزئی از گسترهی
دین به شمار میآید .عالمه طباطبایی و استاد مطهری و استاد مصباح یزدی از طرفداران این
دیدگاه میباشند که در ذیل به عقاید این بزرگان اشاره میشود.
در تعاریفی که عالمه در خصوص دین به عمل آوردهاند ،دین را مجموعهای «مشتمل بر یک
سلسله عقاید و اخالق و عبادات» نامیدهاند(.طباطباایی ،بررسایهای اساالمی.)35،ایان تعریاف را
میتوان ناظر به «جنبهی معرفت شناختی دین» قلمداد نمود .در این حالت میتوان گفت :دین ،از
جهتی ،مجموعهای از مفاهیم و گزارههایی است که در خصوص عقاید و اخالق و احکام میباشد.
این تعریف چنانکه معلوم است تنها ناظر به جنبهی صوری مفاهیم و گزارههاا نمایباشاد ،بلکاه
صراحتا به محتوای آنها اشاره میکند .مفاهیم و گزارههای دینای ،در محتاوایی خااص باه ناام
«کتاب مقدس» به صورت الفاظ و جمالت تعیّن یافته است .از نظر عالماه ،دیان داری«جنباهی
هستی شناختی» نیز میباشد .بدین معنا که محتوایی که دیان از آن برخاوردار اسات و در قالاب
کتاب مقدس تحقق یافته دارای حقیقتی عینی است که مرتبهای از هستی را اشغال نموده است و
غیر از وجود لفظی ،از وجود عینی و خارجی برخوردار میباشد(.طباطبایی ،المیزان ،2 ،ص)21
جنبهی «روانشاناختی»دیان را بایاد در مساألهی «ایماان» و «فطارت» جساتجو نماود .در
مورد«ایمان» باید گفت در مجموع ،از نظر عالمه طباطبایی عناصری که ذیل مفهوم ایمان قارار
میگیرند از این قرارند:
 -1تصدیق جزمی و قطعی یا اذعان ،در  ،علم ،اعتقاد -2.سکون آراماش ،اطمیناان ،تسالیم
شدن ،قرار گرفتن در قلب ،تعلق قلبی -3.اخالق یا ملکات نفسانی  -4التزام به لوازم و آثار عملی
یا عمل( .طباطبایی ،پیشین ،1 ،ص )55با این وصف ،جاوهر و حقیقات ایماان از نظار عالماه،
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همانا عبارت است از تعلق و وابستگی قلب به خضوع در برابار خداوناد و تسالیم شادن در برابار
اوست.
جایگاه ایمان «قلب» است و اثر و صفتی است که در دل شخص با ایمان تحقق دارد .ایماان
صرف ادرا نیست ،بلکه عبارت است از پذیرفتن و قول مخصوص از ناحیهی نفاس نسابت باه
آنچه که در شده است ،قبولی که باعث تسلیم شدن نفس میگردد .نفس در مقام ایمان واجد
حالت و تعین جدیدی میگردد .عالمه در این مورد میفرمایند« :اینکه مایگاوییم بارای ماؤمن
حیات و نوری دیگر است ،مجاز گویی نبوده بلکه به راستی در ماؤمن ،حقیقات و واقعیتای دارای
اثر ،وجود دارد که در دیگران وجود ندارد و این حقیقت سزاوارتر اسات باه اینکاه اسام حیاات و
زندگی بر آن گذاشته شود تا آن حقیقتی که در مردم دیگر است و آن را در مقابال حیاات نبااتی،
حیات و زندگی حیوانی مینامیم .جایگاه این حیات یا روح ایمان ،در دل است(».همان)
در مورد «فطرت» نیز عالمه معتقدند که ریشهی دین را باید در فطارت جسات(.طباطباایی،
پیشین ،16 ،ص )282-284
در این مقام ،منظور از فطرت ،همانا «حس پرستش» میباشد .یکی از گرایشهای نفساانی
انسان ،حس پرستش است که او را به سوی مبد و منشاأ کمااالت و نیکایهاا فارا مایخواناد.
در«جنبهی جامعه شناختی» دین ،نظر به تأثیرات دین در حفظ نظم و بنیادهای جامعاه اسات .از
نظر عالمه ،دین حافظ و نگهدارنده و ضامن اخالق فاضاله در جامعاه و علات اصالی و اساسای
جلوگیری از هوی و هوسهای انسانی است و در پی چنین جایگاهی برای دین است کاه نظام و
انتظام جامعه باقی میماند و شیرازه جامعه از هم نمیگسلد(.طباطبایی ،مجموعه رسائل،ص)334
پس از نظری اجمالی به دین و ابعاد آن از نظر عالمه ،به دیدگاه ایشان در اخالق میپردازیم.
از «جهت معرفتشناسی» ،اخالق ،مجموعهای از مفاهیم اعتباری عملی و گازارههاای مرکاب از
این نوع مفاهیم میباشد.از نظر عالمه طباطبایی ،ادراکات ما به ادراکات ماهوی و اعتباری تقسیم
میشوند .از طرف دیگر ادراکات اعتباری بالمعنی االعام و باالمعنی االخاص(طباطباایی ،اصاول
فلسفه و روش رئالیسم، 2 ،ص)194-197
اخالق از جنبهی معرفت شناختی ،جزء ادراکات اعتباری بالمعنی االخص یا اعتباریات عملای
است.
در مورد «جنبهی هستی شاناختی» اخاالق بایاد گفات عالماه بیانااتی در خصاوص رابطاه
اعتباریات و حقایق دارند که میتواند راهگشا باشد .ایشان میفرمایناد« :نظاام انساانی از طریاق
معانی وهمی امور اعتباری ،که ظاهر آن نظام اعتباری دارد و در باطن و ماورای آن نظام طبیعای
قرار دارد ،حفظ میشود .انسان ظاهرا با یک نظام اعتباری زندگی میکناد ،اماا در حقیقات و باه
حسب باطن ،در یک نظام طبیعی بسر میبرد( ».طباطبایی ،والیت نامه ،ص  ).30بر ایان اسااس
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اگر نظام اعتباری منتهی به نظام طبیعی و تکوینی میگردد و نظام تکوینی معلول مراتب وجودی
فوق خود است و تحقق آن قائم به موجودیت سابق بر وجود اوسات .بناابراین مایتاوان نتیجاه
گرفت که نظام اعتباری و آنگاه نظام اخالقی نیز به نوعی ،مستند به مراتب وجودی ما قبل خاود
است و تحقق آن را باید وامدار آن مراتب وجودی دانست .در نهایات مایتاوان گفات کاه نظاام
اخالقی به نوعی در مراتب عالی هستی دارای عینیت و تحقق میباشند« .جنباهی روانشاناختی»
اخالق مربوط است به «فطری بودن امور اخالقی»یا حس اخالقی و نیز مربوط باه «خلقیاات یاا
ملکات نفسانی» میشود .از نظر عالمه ،فجور و تقوی و امور اخالقی(هم مثبت و هم منفای) باه
انسان الهام شده اسات و ایان از خصوصایات خلقات آدمای اسات (.طباطباایی ،المیازان،20 ،
ص)693-694
انسان دارای فطرتی است که در جنبهی عملی او را به اعمالی فرا میخواند که ساعادت او را
تأمین نماید .این مورد ،همان بایدا و نبایدهایی هستند کاه از درون انساان برمایخیزناد و حاسّ
اخالقی او را تشکیل میدهند و انسان به گونهای است کاه فطرتاا مجهاز باه ملکاات و اصاول
اخالقی میباشد (.طباطبایی ،پیشین ،19 ،ص)546
انسان در جریان عمل به باید و نبایدها و گام نهادن در مسیر اخالق ،واجد خلقیاات و ملکاات
نفسانی خاصی میگردد .نفس انسان در این حالت به تادریم باه صافات رساوخ یافتاهای مازین
میشود.
عالمه در مورد این جنبه از اخالق میفرمایند« :اخالق جمع خلاق مایباشاد .خلاق باه یاک
صورت ادراکی میگ وییم که در درون انسان جایگیر شده و در هر موقع مناساب ،در درون انساان
جلوه کرده و او را به اراده عمل وادار مینماید (.طباطبایی ،بررسیهای اسالمی،ص )84-83
به عبارت دیگر میتوان گفت خلق به معنای ملکه نفسانی است که اگر افعال بادنی ،مطاابق
اقتضای آن ملکه بخواهد از آدمی سر زند ،آسان سر میزد .حال چه اینکه آن از فضاایل باشاد و
چه از رذایل(.طباطبایی ،المیزان ،20 ،ص )49
در خصوص«جنبهی جامعه شناختی» اخالق ،عالمه به تاأثیر اخاالق در جامعاه نظار دارناد.
ایشان میفرمایند« :قوانین عملی(در جامعه) در گرو و بر عهدهی اخالق است .چون که اخالق در
سرّ و آشکار و خلوت و جلوت ،وظیفه و کار خود را خیلی بهتر از یک پلیس مراقب و یا هر نیروی
دیگری که در حفظ نظم کوشش کند ،انجام میدهد( ».طباطبایی ،مجموعه رسائل ،ص ).333بار
این اساس عالمه اخالق را حافظ نظم و انتظام جامعه قلمداد میکنند.
از دیدگاه شهید مطهری پیوند دین و اخالق را میتوان از جهات مختلفی مورد توجه قرار داد:
 )1دین میتواند بنیاد اخالق باشد و از این طریق میتواند آن را ضمانت کند .اساساً اگر قرار
است اخالق بهطور کامل تحقق یابد باید براساس دین و با تکیه بر دین باشد .قدر مسلم این
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است که دین حداقل به عنوان پشتوانهای برای اخالق بشر ضروری است چرا که اوالً تاریخ و
تجربه نشان داده است که هر جا دین از اخالق جدا شده اخالق خیلی عقب مانده است .ثانیاً دین
به راحتی میتواند انضباطهای اخالقی محکم و پوالدین به وجود آورد .ثالثاً به عنوان مؤید می-
توان گفت حتی برخی از متفکران که در مبحث اخالق به تأمل پرداختهاند به این مسأله اذعان
دارند که دین بهترین پشتوانه برای اخالق به شمار میآید ،برای مثال داستا یوفسکی معتقد است
اگر خدا نباشد همه چیز مباح یا مجاز است(.مطهری ،تعلیم و تربیت در اسالم ،ص)135 -136
 )2وجود اخالق و نیاز بشر به آن ،دلیلی بر نیاز به دین است ،بدین معنا که انسانها هرگز
نمیتوانند بدون اخالق زندگی کنند ،جامعهی بشری لزوماً نیازمند اخالق است .از طرف دیگر
اخالق مورد نیاز جوامع بشری باید اخالقی همهجانبه با مبنا و پایه و اساسی محکم باشد ،این نوع
اخالق تنها با وجود دین و معنویت دینی امکانپذیر است که بهترین تغذیه کننده و تنها راه آن
است ،پس بشر به دین محتا و نیازمند است (.مطهری ،فلسفه اخالق ،ص)291
 ) 3اوصاف اصول اخالقی مانند جاودانگی و یا نسبیت و ...عیناً به دین هم منتقل و باعث
جاودانگی یا  ...اصول اخالقی دین نیز میگردد .توضیح اینکه دین اسالم از سه بخش عقاید،
احکام و اخالق تشکیل شده است .حال اگر کسی اخالق و یک سلسله تعلیمات اخالقی و انسانی
را جاودانه نداند و به این نتیجه برسد که اخالق اساساً نسبی و موقت است ،نتیجهی این عقیده
آن خواهد بود که اصول اخالقی و تربیتی و تعلیماتی اسالم ( یا به طور کلی دین) هم نمیتواند
اعتبار جاودانه داشته باشد و باید پذیرفت که اصول اخالقی اگر هم اعتباری داشته باشد در زمان
خودش بوده است و بعد از تغییر مقطع تاریخی و تغییر اوضاع باید اصول اخالقی و به تبع آن
اصول اسالم نیز تغییر کند و بخشی از اسالم (اخالقیات) منسوخ گردد (.مطهری ،تعلیم و تربیت
در اسالم ،ص)139
استاد مصباح یزدى ،در کتاب «فلسفه اخالق» ،به طور تفصیلى به بحث رابطه ى دین و
اخالق پرداخته است .خالصه ى نظر ایشان به شرح ذیل است :خیر و شر اخالقى ،در واقع مبین
رابطه اى است که بین افعال اختیارى انسان و نتایم نهایى آنها برقرار است و ما میتوانیم
بفهمیم که کارى خیر است یا شر اگر یک فعل با کمال نهایى ما رابطهاى مثبت داشته باشد،
خیر است و اگر رابطهاى منفى داشته باشد شر مى باشد .در اصل ،این نظریه از هیچ اعتقاد دینى
اخذ نشده است یعنى الزمهى پذیرفتن این نظریه پذیرفتن وجود خدا یا قیامت و یا دستورات
دینى نیست منتها در اینکه کمال نهایى چیست؟ و چگونه باید رابطه ى بین افعال و کمال
نهایى را کشف کرد؟ در این جاست که ارتباط با دین پدید مىآید .پس اگر ما فقط اصل این
نظریه را در نظر بگیریم ،متوقف بر دین نیست امّا وقتى بخواهیم به آن شکل خاصّى دهیم و
معین کنیم که چه اخالقى خوب است و چه اخالقى بد است ،ارتباط با اصول دین و با محتواى
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وحى و نبوت ...پیدا مى کنیم .ما وقتى مى خواهیم کمال نهایى انسان را مشخص کنیم ،ناچاریم
مسئله ى خدا را مطرح کنیم تا اثبات کنیم که کمال نهایى انسان ،قرب به خداست .این جاست
که این نظریه با اعتقاد دینى ارتباط پیدا مىکند و همین طور براى تشخیص افعال خیر و رابطهى
آن با کمال نهایى انسان باید مسئلهى خلود و جاودانگى نفس را در نظر بگیریم تا اگر با پارهاى
از کماالت مادى منافات پیدا کرد و معارض شد ،با کماالت ابدى و جاودانه بتوانیم ترجیحى بین
اینها قائل شویم و بگوییم که فالن کار بد است نه از آن جهت که نمىتواند کمال مادى براى
ما به وجود آورد بلکه از آن جهت که معارض است با یک کمال اخروى پس باید اعتقاد به معاد
هم داشته باشیم.
به عالوه ،آن چه ما مىتوانیم به وسیلهى عقل از رابطهى بین افعال و کمال نهایى به دست
آوریم ،یک سرى مفاهیم کلى است که این مفاهیم کلى ،براى تعیین مصادیق دستورات اخالقى
چندان کارایى ندارند مثال مى فهمیم که عدل ،خوب است یا پرستش خدا خوب است امّا این که
عدل در هر موردى چه اقتضایى دارد و چگونه رفتارى در هر موردى عادالنه است ،در بسیارى از
موارد روشن نیست و عقل خود به خود نمىتواند تشخیص دهد .فرض کنید آیا در جامعه ،حقوق
زن و مرد باید کامال یکسان باشد یا باید تفاوتهایى بین آنها لحاظ گردد؟ وقتى مىتوان حکم
به عدالت یک دیدگاه داد که به تمام روابط افعالمان با غایات و نتایم نهایى آنها احاطه داشته
باشیم و چنین احاطه اى براى عقل عادى بشر ممکن نیست پس براى این که مصادیق خاص
دستورات اخالقى را به دست آوریم ،باز احتیا به دین داریم یعنى وحى است که دستورات
اخالقى را در هر مورد خاص با حدود خاص خودش ،با شرایط و لوازمش تبیین مىکند و عقل به
تنهایى از عهدهى چنین کارى بر نمىآید پس نظریهى ما هم در شکل کاملش به اصول
اعتقادى دین (اعتقاد به خدا و قیامت و وحى) احتیا دارد و هم در تشخیص مصادیق قواعد
اخالقى به محتوای وحى و دستورات دین .طبعاً طبق نظریهاى که ما صحیح مىدانیم ،باید
بگوییم که اخالق از دین جدا نیست نه از اعتقادات دینى و نه از دستورات دینى .هم در مقام
ثبوت و هم در مقام اثبات ،این نظریهى اخالقى با دین ارتباط دارد و جزئی از دین به شمار می-
آید (.مصباح یزدی ،فلسفه اخالق ،ص)195-190
 .4رابطهی تعامل :طرفداران این رابطه به استقالل قلمرو دین از اخالق و نوعی ترابط میان
آن دو حکم راندهاند .براساس این نظریه دین و اخالق دارای هویتی مستقل هستند ولی در عین
حال با هم تعامل دارند ،یعنی اخالق و دین از زوایای گوناگون به یکدیگر نیازمند هستند .از جمله
نیاز خداشناسی به اخالق :وجوب شکر منعم در کتابهای کالمی به عنوان یکی از دالیل
ضرورت خداشناسی یعنی حکم اخالقی سپاسگزاری ولی نعمت ،مقدمه ضرورت شناخت خدا
است .عدهای دیگر از طریق امر و نهی اخالقی به وجود امر و نهی کننده ،یعنی خداوند متعالی
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پی بردهاند .نیاز هدف دین به اخالق :اداره زندگی فردی و اجتماعی انسان از اهداف دین به
شمار میآید و این هدف تنها در پرتو مجموعهی خاصی از دستورات اخالقی تأمینپذیراست .پس
دین بدون اخالق نمیتواند به اهداف خود دست یازد .نیاز تبلیغ دین به اخالق :کاراترین شیوه
تبلیغ و ترویم دین ،رفتارهای اخالقی و ارزشی دینداران و متولیان دین است .خداوند سبحان نیز
نرمخویی پیامبر را رحمت الهی دانسته و تصریح میکند که اگر خشن و سنگدل بود ،همه از
اطراف او پراکنده میشدند .ازطرف دیگر تصدیق دستهای از گزارههای اخالقی متوقف بر پارهای
از قضایای دینی است .یکی از کارکردهای دین ،این است که ارزشها ،خوبی و بدیهای اخالقی
را تبیین و تعیین میکند .دین ،عالوه برشناسایی افعال خوب و بد ،ضمانت اجرایی ارزشهای
اخالقی را به عهده دارد .براساس روانشناسی انسان نیز میتوان گفت که بسیاری از انسانها با
تشویق یا تنبیه ،به انجام کارهای خوب و تر کارهای بد رغبت پیدا میکنند .آموزههای دینی و
اعتقاد به عدالت الهی و حسابرسی به اعمال بندگان در معاد ،اصول و ارزشهای اخالقی را
الزامآور میکند .عالوه بر این که افعال و ارزشهای اخالقی به هدف و غایت نهایی نیازمند
است ،دین در تعیین هدف واالی اخالقی نیز نقش تعیین کننده دارد.
 .5رابطهی یکسویه :این نظریه همانند دیدگاه تعامل به استقالل قلمرو دین از اخالق حکم
رانده است با این تفاوت که معتقدین به این نظر ،به رابطهی یک طرفهی بین دین و اخالق
اعتقاد دارند .برخی معتقدند تنها دین بر اخالق ثر دارد و برخی تأثیر اخالق بر دین را پذیرفتهاند.
کانت ،از جمله فیلسوفانی است که معتقد است ،اخالق ،دین را تأیید میکند .کانت ،برای
برهان وجودی جهت اثبات وجود خدا اهمیت چندانی قائل نیست .امّا از آن نتیجه نمیگیرد که
اعتقاد به خدا نامعقول است .برعکس ،او استدالل میکند که اخالق بر وجود خدا داللت دارد.
بسیاری از نویسندگان استدالل کردهاند که میتوان از وجود قوانین اخالقی به وجود خدا پی برد.
گفته شده است که وجود این قوانین ،داللت بر وجود آمری اخالقی است ،زیرا تصور امر بدون
تصور آمر ممکن نیست(.براین ،درامدی به فلسفه دین،ص )146 -149
البته چیزی که برای کانت اهمیت دارد این است که سعی کنیم اغراضی را جامهی عمل
بپوشانیم .اینکه در این راه موفق شویم یا نه ،غالباً از اختیار ما خار است .اگر آن اغراض از
حیث اخالقی صواب باشند و ما برای رسیدن به آنها سعی کرده باشیم ،تکلیف خود را ادا کرده-
ایم .اما همه چیز در همین خالصه نمیشود ،به همان اندازه که سعی در انجام دادن کاری که
درست است اهمیّت دارد ،این نیز مهم است که آن کار را با انگیزهای درست انجام دهیم(.هولمز،
مبانی فلسفه اخالقی ،ص)233
در نظریهی کانت ،تعدادی از عوامل موجد اخالقاند .این عوامل شامل تکلیف اخالقی و
آزادی عمل برای انجام دادن آن است .کانت همچنین فکر میکند الزامی برای ایجاد حالت و
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وضعیت مطلقاً کاملی وجود دارد که او آن را خیر اعلی مینامد .در این حالت ،فضیلت تنها بر
فضیلت همراه با سعادت غلبه دارد و برای کانت ،اخالق مقتضی تحقق خیر اعلی است ،امّا این
امر به طور آشکار در دنیا تحقق نمییابد .حتی اگر افراد بتوانند خود را به طور کامل وقف اصول
اخالقی کنند ،عواملی خار از اختیار آنها وجود دارد که مانع از تحقق آن میشود .بنابراین ،باید
چیزی جز انسان وجود داشته باشد که بتواند موجب شود وضعیت و حالت مطلقاً کاملی تحقق پیدا
کند و آن وجود علت کلّ عالم طبیعت است .از این رو ،به نظر کانت ،این حقیقت که اخالق
مقتضی تحقق بخشیدن به خیر اعلی است و این حقیقت که تنها خدا میتواند موجب تحقق
یافتن خیر اعلی گردد ،منجر به این نتیجه میشود که خدایی وجود دارد (.براین ،پیشین،
ص )146 -149پس ،از نگاه کانت ،دین زاییدهی اخالق است ،و اخالق بر دین تقدم دارد.
دیدگاه دیگر در این زمینه تحت عنوان "نظریهی فرمان الهی" وجود دارد .در توضیح این
بیان باید گفت ،اگر شخصی بخواهد هم به خداوند تمکین کند و هم به آنچه درست است،
ناگزیر است دربارهی نسبت میان درستی از حیث اخالقی و ارادهی خداوند فرضیههایی در ذهن
بپروراند:
الف) هر آنچه خداوند صواب میشمرد ،درست است.
ب) هر آنچه خداوند جایز میشمرد ،درست است.
) هر کاری که خدا به آن فرمان میدهد ،درست است.
د) هر کاری که خدا به آن فرمان میدهد ،واجب است.
گزارهی سوم ،معرف چیزی است که میتوان آن را نظریهی فرمان الهی خواند .برای تکمیل
این دیدگاه ،خوب است که در قالب اصل ذیل بیان شود" :هر آنچه خداوند جایز میشمرد ،نهی
میکند و فرمان میدهد ،به ترتیب درست ،نادرست و واجب است( " .هولمز ،پیشین ،ص-168
 )165این دیدگاه ،مورد قبول عدهای از متفکرین اسالمی به نام اشاعره و برخی از فالسفهی
غرب می باشد .اشاعره ،گروهی از متفکرین اسالمی هستند که به حسن و قبح شرعی معتقدند.
براساس باور این گروه ،گزارههای اخالقی از آن جهت که امر خداوند به آنها تعلق گرفته صحیح
و واجب هستند ،نه از آن جهت که عقل آنها را تأیید میکند .نتیجهی این عقیده ،حاکمیت دین
بر اخالق یا تقدم دین بر آن است.
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نتیجه گیري
همانطور که گذشت رابطهی دین و اخالق از موضوعاتی است که مورد چالش زیادی واقاع
شده است و در این زمینه نظرات متفاوتی از سوی اندیشمندان غرب و شرق مطرح شاده اسات و
این اختالف نه تنها در بین فالسفهی غرب مشاهده میشود بلکه در بین فیلسوفان اساالمی نیاز
تنوع دیدگاهها زیاد است که در این مجموعه باه پاارهای از آنهاا اشااره شاد .نظارات پیراماون
رابطهی دین و اخالق در ضمن پنم عنوان قابل طرح است که عبارتند از :رابطهی تباین ،تقابال،
تطابق ،تعامل و یکسویه.
رابطه ی جدایی دین از اخالق از عصر رنساانس باه بعاد باه صاورت جادی مطارح شاد و
سکوالرها طرفدار این دیدگاهند .اشکال اساسی سکوالرها ،مادینگری آنها نسابت باه زنادگی
است .از آنجا که دین در این مکتب جایگاه چندانی ندارد ،ارزشهای اخالقی را از دین جدا کارده
تا جایی که این ارزشها را در راستای رسیدن به لذات مادی تنزل میدهند ،حال آنکه با تاأملی
میتوان به این نتیجه رسید که بیشترین کارکرد اصول اخالقای مرباوط باه بعاد معناوی انساان
میباشد .تأثیر دین در تنظیم روابط زندگی در جوامعی که ادیان الهی بر آنها حاکم باوده اسات،
امری نیست که مورد تردید کسی باشد .البته در خصوص ادیان غیرالهی ،به ویژه آنها کاه فاقاد
شریعت هستند باید به گونهای دیگر سخن گفت .این تأثیر در همهی عرصههای زندگی مشاهود
بوده و به عبارتی ،موضوعی وجود نداشته است که بدون مراجعه به دیان درباارهی آن تصامیمی
گرفته شود .مسئلهی اخالق نیز از این قانون مستثنا نیست و تا جایی که تاریخ به یاد دارد دین و
آموزههای آن بوده اند که اصول و هنجارهای اخالقای را باه انساانهاا آماوزش داده و از آنهاا
خواسته اند به آن عمل کنند .در این راه ،تشویق و ترغیب از یکساو ،و اناذار و تحاذیر از ساوی
دیگر ،آدمی را به سوی عمل به دستورات اخالقی سوق داده است.
سکوالرها هدف نهایی اخالق را رعایت مقتضیات نفسانی میدانند ،در صاورتی کاه ناه تنهاا
هدف نهایی این نیست بلکه با رعایت ارزشهای اخالقی است که میتوان امور نفسانی را کنترل
کرد.
یکی دیگر از نقدهای وارد بر این دیدگاه این است کاه مرجاع اخاالق را اصاول ثابات دینای
نمی دانند بلکه منشأ اخالق در این مکتب فکار آدمای اسات و اولاین مقولاهی مهام در اخاالق
سکوالر ،آزادی بی حد و مرز است ،مسلم است که چناین اخالقای کاه پایاه و اسااس آن عقال
محدود انسان است از دین الهی جداسات .در ضامن اخاالق ساکوالر چاون نسابی اسات ،باه
شکّاکیت اخالقی یا پوچانگاری اخالقی و یا قراردادانگاری اخالقی منتهی میشود.
در رابطهی تقابل دین و اخالق ،با دیدگاه جیمز راشلز آشنا میشویم که طی یاک برهاان باا
وجود دالیل روشن عقالنی دال بر اثبات وجود خدا ،آن را نفی میکند .براهین مرباوط باه اثباات
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وجود خدا از چنان استحکامی برخوردار هستند که با یک مطلب برهاننما زیر ساؤال نمایروناد.
ایشان در ضمن برهان به دو مقدمه اشاره میکند که یکی خالی از اشکال نیست .جیمز ،پرساتش
را مستلزم نفی عنوان فاعل اخالقی خود مختار میداند ،حال آنکه نه تنها دیان و پرساتش باه
عنوان یکی از گزارههای مهم دینی مانع اختیار انسان نیست ،بلکه اساساا ادیاان الهای خصوصاا
اسالم بر اختیار انسان تأکید زیادی دارد .انذار و پاداش مطارح در ادیاان الهای ،نتیجاهی کاردار
انسان است و منجر به جبر نمیشود .بحث اختیار در زمرهی مسائل بدیهی اسات کاه نیاازی باه
اثبات ندارد و انسان با ارادهی خود یک دین را برمیگزیند .بنابراین ،دین با بیان اصاول اخالقای،
اراده و اختیار را که جزء امور ذاتی است سلب نمیکند.
نیچه یکی دیگر از مدافعان این دیدگاه است .ایشان عمل به دین را مانع شکوفایی شخصایت
انسان میداند حال آنکه یکی از اهداف ادیاان آسامانی ،حفاظ شخصایت و کرامات انساانی در
درجهی واالی خود است و این ادیان الهی بودند که تأکید زیادی بر بعد اخالقی داشتند .ناگفتاه
پیداست که ریشهی رویکرد فیلسوفان اخالق مغرب زمین ،در تعارض دین و اخالق ،تعارض علم
و دین در مسیحیت یا ناسازگاری آموزههای مسیحیت با اخالق است .در حاالیکاه ،هایچیاک از
اینها ،در مورد اسالم جاری نیست .اسالم نه تنها سد راه پارورش توانااییهاای بشاری ،سابب
ذلتپذیری و برده پروری ،ترس و ضعف و زبونی ،حامی طبقات مرفه و گروههای حاکماه نیسات،
بلکه شکوفا کننده ی استعدادهای درونی ،آزادی و عازت بخاش باه فارد و جامعاه ،ظلام ساتیز،
فضیلت طلب و عدالت جو است.
نیچه براین باور بود که تنها «مرگ خدا» و رهایی انساان از قیاود دیان اسات کاه توساعهی
صحیح اخالق را فراهم میآورد .در عصر پست مدرن که شااهد گساترش اومانیسام و کمرناگ
شدن دین در دنیا خصوصا کشورهای غربی هستیم به همان انادازه کاه دیان جایگااه خاود را از
دست داده است ،اخالق نیز کمرنگ گردیده است .تجربهی بی دینی در عصر حاضر خود بهترین
شاهد بر این است که اخالق و دین از هم جدا نیستند .طبق گفتهی نیچه اگر مرگ خدا توسعهی
اخالق را به دنبال داشت ،عصر حاضر باید عصر اخالقیات بود ،حال آنکه امروز بی اخالقای باه
دنبال بیدینی گسترش یافته است.
دیدگاه تطابق یا اندرا باوری صحیح است که در عین اینکه اخالق را جزئی از دین میداند،
نیازمندی دین به اخالق و اخالق به دین را ثابت مینماید .اخالق از این جهت به دیان نیااز دارد
که با عقل تنها میتوان کلیات اخالق را در کرد و عقل در در مصاادیق و جزئیاات اخاالق
ناتوان است ،اینجاست که وحی به کمک عقل میشتابد و دستورات اخالقی را به صاورت کامال
در اختیار انسان قرار میدهد .نیازمندی دین به اخالق هم با این نکته قابل تبیین است کاه خادا
ولی نعمت ماست و شکر ولی نعمت واجب است ،پس ما باید به عنوان شکر منعم ،او را بشناسایم
تا بتوانیم به ادای شکرش موفق شویم .در اینجا ،اخالق سبب میشود که ما به سوی خداشناسی
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گام برداریم تا بتوانیم حق او را ادا کنیم .وجاوب شاکرمنعم ،دساتوری اخالقای اسات و وجاوب
خداشناسی در گرو پذیرش این حکم اخالقی است .یکای دیگار از ماوارد نیااز دیان باه اخاالق،
وابستگی اساس دین ،یعنی وجوب پرستش خدا ،به قواعد اخالقی است .چه چیزی عبادت خادا را
ضروری میسازد و ما را به بندگی وا میدارد؟ در پاسخ گفته میشود که چون خداوناد خاالق ماا
است ،حق مولویت و عبودیت بر ما دارد .ما مخلوق و بنده او هستیم ،باید حق او را ادا کنیم ،و راه
ادای این حق ،عبادت و بندگی است.
طرفداران رابطهی تعامل  ،استقالل دین و اخالق را بیان نمودند ،حال آنکه با توضیحات داده
شده روشن گردید که اخالق جزئی از دین است .این دیدگاه به ارتباط و نیازمندی دین و اخاالق
نیز باور دارد که قابل قبول است.
یکی دیگر از این نظریات رابطهی یکسویه باود کاه دربردارنادهی دو نگااه متفااوت تحات
عناوین تقدم اخالق بر دین و تقدم دین بر اخالق است .همانطور که گذشات کانات نظار تقادم
اخالق بر دین را طرح نمود .در نظام اخالقی کانت ،ایشان از طریق وجود قوانین اخالقی ،وجاود
آمر اخالقی یعنی خدا را ثابت مینماید .بدین ترتیب اگر پایه و اسااس اخاالق کاانتی سسات و
متزلزل گردد ،خداوند هم جایگاه خود را از دست میدهد حال آنکه از یک طارف آمار اخالقای
میتواند عقل انسانی باشد که کلیات اخالق را در میکند والجرم نباید آمر اخالقی خدا باشد و
از سوی دیگر براهین اثبات وجود خداوند ،وجود خدا را جدای از اخالق ثابت میکند و لیکن کانت
این براهین را بیاهمیت تلقی میکند.
اشاعره گروهی هستند که رابطهی یکسویه را طرح مینمایند ولی برخالف کانت ،تقدم دیان
بر اخالق را برمیگزینند .براساس باور این گروه ،گزارههای اخالقی از آن جهت که امر خداوند به
آنها تعلق گرفته صحیح و واجب هستند ،نه از آن جهت که عقل آنها را تأیید میکند لذا دیان
بر اخالق تقدم دارد .روشن است که عقل دستورات اخالقی را در میکند ،برای همین است که
حتی افراد بیدین نیز گزارههای اخالقی را قبول دارند .با توجه به این مطلب میتوان گفت حسن
و قبح افعال اخالقی عقلی (ذاتی) است نه ذاتی .افعال ،قطع نظر از حکام شاارع ،داراى حسان و
قبح ذاتی اند .برخى افعال در ذات خود حَسن ،و برخى دیگر قبیح و برخى ،نه حَسن و نه قبیح اند.
و شارع مقدس امر نمیکند جز به حَسن ،و نهى نمایکناد جاز از قبایح از ایان رو ،خداوناد باه
راستگویی امر کرده است زیرا راستگویی ذاتا نیکو است و از دروغگویی نهی کرده اسات چاون
دروغگویى ذاتاً قبیح است.
پس اخالق و دین دو رکنی هستند که در عین نیازمندی باه یکادیگر ،جادا و متبااین از هام
نیستند و اخالق بخشی از دین است .این نکته با مراجعه به دین اسالم قابل اثبات است .در پایان
میتوان گفت که دیدگاه اندرا دیدگاه مورد قبول است.
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