
 

ل ب
سا

ی
ت

س
 /مفتهو 

ره 
شما

۱۰
۶

 /
تان

مس
ز

 
۱۴

۰۱
 

 ٢٥ 

 *بررسی و نقد نگره تعارض دین و اخالق
 ۱۱/۰۸/۱۴۰۱تاریخ تأیید:  ۳۱/۰۲/۱۴۰۱تاریخ دریافت: 

ین  ----------------------------   **حمیدرضا شاکر

 چکیده
ی شناختشناختی و ارزششناخت رابطه دین، اخالق و معنویت از جمله مسائل مهم دین

ــت. در بوده و در گذر  ــده اس تاریخ محل بگومگوهای زیادی نزد اندیشــمندان واقع ش
ویژه در پی تحوالتی که در غرب جدید رخ نمود، این مسئله با شدت و عصـر حاضـر به

ـــتری جـان گرفـت و نظریه ـــه بحث نهاد. از جمله حـّدت بیش های جدیدی پا به عرص
ین رخ نمود، گمانه تعارض د ای در برابر دین و کارکردهای آن سان شبهههایی که بهنگره

ـــت. در این مقال برآنیم به روش توصـــیفی تحلیلی تقریر نیچه و راچلز از  -و اخالق اس
ـــی  ـــپرز در این زمینه را مرور کرده، به بحث و بررس ـــنهاد عملی هاس انگاره فوق و پیش

ها و مایهبنشینیم. ماحصل تحقیق این است که پنداره تعارض نه در حوزه معرفتی و درون
ـــت میآموزه ـــاحت دینهـای اخالقی و دینی درس ورزی و انجام فعل نماید و نه در س

ــت اخالق جزئی انفکاک ناپذیر از دین بوده و در عرصــه اخالقی؛ بلکه در حوزه نخس
ـــته از دین تنک ـــس ـــت و اخالق گس ـــبت تالزم برقرار اس ، مایهعمل نیز بین آن دو نس

 گیزشی الزم است.های معرفتی و انبنیان و فاقد پشتوانهسست

دین، اخالق، تعارض دین و اخالق، تالزم دین و اخالق، نیچه، راچلز، واژگان کلیدی: 
 هاسپرز.

                                                      
صندوق  تحت حمایت و ٩١٠٠١٦٢به شماره  "دیاسات یشناخت نیپرسـمان د" یمقاله برگرفته از طرح پژوهشـ نیا  *

 باشد.یم آوران کشوراز پژوهشگران و فن تیحما
 shakerinh@gmail.comدانشیار گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.  **
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 مقدمه

دین مجموعـه عقـاید و دســتورهای عملی و اخالقی اســت که پیامبران از طرف خداوند برای 
، ۱۳۷۰/ همو، ۳۱ص ،۱۳۸۷ر.ک: طباطبایی، اند (راهنمایی، هدایت و سـعادت انسان در دو جهان آورده

). اخالق نیز در لغـت عربی جمع ُخْلق بـه معنـای منش، عـادت، ســجیه، طبع، خوی، ۱۵، ص۱ج
 شود.ملکات یا صـفات نفسـانی پایدار، اعم از نیک و بد اسـت و همه فضایل و رذائل را شامل می

تار آنچه را موجب رفملکاتی را که منشـأ افعال زیبا و پسـندیده شود، ُخْلق نیکو، َحَسن یا فضیلت و 
). معادل ۸۷-۸۶، ص۱۰ق، ج۱۴۱۴منظور، ر.ک: ابنناپســند شــود، ُخْلق بد، ســیئی یا رذیله گویند (

 است.» Ethics«و » Morality«تقریبی این واژه در زبان انگلیسی 

اند: صفات نفسانی اعم از پایدار و ناپایدار؛ ملکات در اصـطالح، اخالق را به این معانی آورده
)؛ ۲۴، ص۱۴۱۲/ شبر، ۵۷، ص۱۳۷۵مسکویه، ابنفات راسـخ و پایدار نفسـانی، اعم از نیک و بد (یا صـ

). گاهی ۲۸، ص۱۳۷۶فرانکنا، )؛ صفات نیك (۱۵، ص۱۳۸۹مصـباح یزدی، صـفات نفسـانی و رفتارها (
 رود نه اوصـاف و ملکات نفسانی. در ایننیز واژه اخالق به مثابه وصـفی برای افعال نیکو به کار می

صـورت افعال، فارغ از منشـأ نفسانی آن، به خوبی یا بدی و به عبارت دیگر اخالقی، ارزشی یا غیر 
 شوند.اخالقی و ضد ارزشی وصف می

ا اخالق ر کانتتعاریف دیگری نیز برای اخالق و عمل اخالقی ذکر شده است؛ برای مثال 

باید داند که اعمال ما مییقیـد و شـــرط مآور مطلق بیای از قوانین الزامعبـارت از مجموعـه

). کاربرد دیگری از اخالق در برابر قانون ۱۰۵، ص۱۳۸۰ر.ک: کانت، مطابق آنها صورت پذیرد (

ــت. این کاربرد گزاره های های حقوقی یا قانونی را گزارههای اخالقی را امور التزامی و گزارهاس

نبایدهای عملی به دو دســـته  کنـد؛ بـه عبـارت دیگر خوب و بـد یا بایدها والزامی معرفی می

) احکام و قضــایایی که دارای ضـمانت اجرایی بیرون از اراده شــخص یعنی ۱تقسـیم پذیراند: 

هایی که صـرفًا دارای ضمانت اجرایی ) بایدها و نباید۲شـوند. اند، قانون خوانده میحکومتی

اند، اخالق نامیده درونی بوده و تـابع التزام شـــخصـــی و نـه الزام و اجبـار قانونی و حکومتی

عمل نیک  -که در مباحث آتی روشن خواهد شدچنان-شوند. مراد از اخالق در این تحقیق می

 های متعالی است.بر اساس انگیزه



 

 

رس
بر

 ی
ض د

عار
ره ت

 نگ
قد

و ن
 نی

ق*
خال

و ا
 

 ٢٧ 

 نگره تعارض دین و اخالق. ۱

های مختلفی مطرح شــده اســت. محتمل و دیدگاه هایتنســبت دین و اخالق صــور رهدربا
) اخالق ۱اند از: میان دین و اخالق را قابل فرض دانسته که عبارت شـش گونه رابطه ویلیام بارتلی

) دین و اخالق هویت واحد دارند (اشتقاق دین ۲جزئی از دین است (فروکاستن اخالق به دین)؛ 
) سازگاری ۴) دین جزئی از اخالق اسـت (فروکاسـتن دین به اخالق)؛ ۳و اخالق از همدیگر)؛ 

کدام قابل اشـتقاق از دیگری نبوده، اما رقابت و تعارضی  که هیچکلی دین و اخالق؛ به این نحو 
الجمله دین و اخالق؛ یعنی همســـویی و ) همســـازی و ناســازی فی۵هم میان آن دو نیســت؛ 

هایی نیز میانشان وجود اما به صورت جزئی و موردی ناسازگاری ،دو هست هایی بین آنسازگاری
های دینی در تعارض یعنی هیچ گزار اخالقی که با گزاره) نـاســـازی کلی دین و اخالق؛ ۶دارد؛ 
ای نخواهد بود و برای نقض ی سادهافوق دعو گمانه. (Bartley, 1971, pp.1-2) وجود ندارد ،نباشد

 بارتلیاز همین رو  ؛کنددینی کفایت می آن تنهـا وجود یـك گزاره اخالقی ســـازگـار با یک آموزه
ان نظرلی ندارد؛ هرچند برخی عبارات صاحبیاندیشمندان قامعتقد است فرض یادشده در میان 

 .)۱۸۶، ص۱۳۷۳بارتلی، موهم چنین معنایی باشد (
های اخالقی است؛ لیکن شماری از های دینی و آموزهسنجی آموزهناظر به نسبت ،آنچه گذشت

ن انـدیشــمنـدان معـاصــر غربی با بیانی مطلق از تعارض ایمان و دینداری با عمل اخالقی ســخ
ن ؛ لیکن رکن اساسی دیدگاه قایالن آن ایاست گویند. این مسـئله با تقریرهای مختلفی بیان شدهمی

است که ایمان دینی دربندکشنده عقل و اراده آزاد آدمی بوده و عمل اخالقی آن است که برخاسته از 
ــد. از منادیان این پنداره  ــری باش ــمن زندگ *نیچهخرد و اراده بش ــت. وی خدا را دش بندگی را  ،یاس

باعث زبونی و از نظر اخالقی ناپسـند انگاشته، گسست انسان از قید و بند دین را موجب شکوفایی 
فروریختن ایمان به خدا راه را برای پرورش کامل نیروهای «داند و مدعی است: اسـتعدادهای او می
 بندد و چشمانرای ما نمیهایش دیگر راه را بنهی و گشاید. خدای مسیحی با امرآفرینندة انسـان می

ــان دیگر به یك قلمرو دروغین َزَبر ــوجای این جهان، دوخته نمی طبیعی، به جهان دیگر بهانس » دش
 .)۲۶۰، ۲۲۲، ۴۶، پارة ۱۳۷۳نیچه،  /۳۹۴ـ۳۹۳، ص۷، ج۱۳۸۲کاپلستون، (

                                                      
*  Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) 



 

 

ره 
شما

م/ 
هفت

 و 
ت

یس
ل ب

سا
۱۰

۶
 /

تان
مس

ز
 

۱۴
۰۱

  

٢٨ 

و  مطلق آورای قوانین الزامنیســت. وی اخالق را مجموعه کانتثر از أتدر این باور خود بی نیچه
بر آن است هیچ  ،) و سـرچشمه هر ارزشی را اراده نیک دانسته۱۰۵، ص۱۳۸۰کانت، قید و شـرط (بی

شــناخت  کانتنگاه  در .)۱۳، ص۱۳۶۹کانت، مگر اراده نیک ( ،چیز بدون قید و شـرط خوب نیســت
ی نبندد و در این شناخت وابسته به هیچ امر بیرواخالقیات از طریق عقل عملی انسـان صـورت می

 اعتاط عقالنی از قوانینی نیست، بلکه داور نهایی در رابطه با خوب و بد وجدان انسان است و ارادة
در برابر  (Autonomy)اراده خودآیینی یا خودمختاری این کنـد.می کنـد کـه خود آنهـا را وضــعمی

 نای موجب به کانتد. کنمی وضع دیگری که اسـت یعنی پیروی از قانونی (Heteronomy)دگرآیینی
 .(Kant, 1972, p.105)کند دیگرپیرو را نفی می اخالقی هاینظام ،اصل

چراکه بررسـی تفصـیلی وجوه مثبت و منفی  ؛نیسـتیم کانتاکنون در پی بررسـی و نقد سـخن 
: ر.ک ،جهت آگاهی بیشتراست ( بیرونطلبد و از حوصـله این نوشـتار دیدگاه وی تحقیق مسـتقلی می

ــایی، محم ــر گفتنی  ؛)۱۲۸-۹۶، ص۱۳۸۹عالمی،  /۸۰-۶۹، ص۱۳۸۱درض ــب بحث حاض لیکن به تناس
 که در مباحث آتیچنان-، هرگز قایل به تعارض علم و دین نبوده و نیچهخالف  ، برکانتاســت که 

 ،کید کردهأدو ت بودگی آنبر اســتقالل اخالق از دین و در عین حال لزوم با هم -روشـن خواهد شــد
 دهد.دینداری را در طول اخالق قرار می

 -James Rachels (1941( جیمز ِریچلز ،انگارداز دیگر باحثانی که دین و خداپرسـتی را ضد اخالق می

الهی و  وچرا در برابر فرمانچوناسـت. او بر آن است که پرستش خدا یعنی سرسپاری مطلق و بی) (2003
قی است. بر این اساس اگر خدا به عملی ضد اخالقی حکم کند، چنین چیزی مغایر اسـتقالل فاعل اخال

مصداق  ریچلز .)See: Rachels, 1971, p.334( امر او را باید اطاعت کرد و این یعنی تعارض خدا و اخالق
ــرت  ــئلـه را فرمـان الهی بـه حض مبنی بر ذبح فرزندش و تبعیت او از این فرمان اعالم   ابراهیماین مس

مرتکب نشده و  ،گناهی که مستوجب چنین عقوبتی باشد  ابراهیمحالی اسـت که فرزند کند. این در می
تدالل از اس ریچلزکند. گفتنی اسـت گناه میاخالق به طور قاطع حکم به عدم جواز آزار و کشـتن افراد بی

ــت. گفت ،فوق ــکاالت منطقی آن نبودن خدا را نتیجه گرفته اس ــئله و اش از  نروبیوگو در این وجه از مس
 .)۱۳۱-۱۰۹ص، ۱۳۸۷: جوادی و موسوی، ر.کحوصله این مقاله است (

که  درنای، نه توصـیفی، به این مسئله داشـماری از اندیشـمندان نیز نگاهی دسـتوری و توصـیه
ــی از بحران ــت. ناش ــخی به آن اس ــپرزهای اجتماعی غرب و پاس ــد: در این باره می جان هاس نویس
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ند رابطه اگونه وابستگی به دین برهانند. ایشان برآن اخالق را از هرند که اکسان زیادی بجد مشتاق«
تنگاتنگ دین و اخالق در اذهان عمومی هم برای دین خطرناک است و هم برای اخالق؛ چراکه اگر 

ــد ــی دین، اخالق مبتنی بر آن نیز محو و نابود خواهد ش ــد، با فروپاش ــته باش  »اخالق به دین وابس
)Hospers, 1967, p.243.(  از دیگر قایالن به تعارض دین و اخالق شــماری از ســردمداران الحاد جدید

هستند که بررسی آرای ایشان در این زمینه تحقیقات  کریستوفر هیچنزو  سم هریس، ریچارد داوکینزهمچون 

 است. بیرونطلبد و از حوصله این نوشتار دیگری می

 نقد و ارزیابی. ۲

ــئله با مالک فعلالف)  ــتی دین،  :اخالقی رابطه مس ــت که نگاه کالن ما به چیس باید توجه داش
حقیقـت اخالق و معیـار فعـل اخالقی در تعیین نســبـت دین و اخالق نقش جـدی دارد. بنابراین 

توان و نبـایـد انتظار داشــت که بر اســاس هر تعریف و منطق و معیاری رابطه دین و اخالق را نمی
ی را به مثابه مالک اصل» گرایی شخصیلذت«ی انگاره برای مثال اگر کس ؛یکسـان به حسـاب آورد

ــی و اینامعیار فعل اخالقی را لذت و  ،اخالق پذیرفته ــی حس ــخص جهانی بداند، میان دین و لم ش
دو باشد. اما اگر مالک  و چه بسا در مواردی شاهد تصادم و تعارض آن بدیانمیاخالق پیوند وثیقی 

گونه  هیچ ،انسـان، رسـیدن به قرب الهی و سـعادت جاودانی باشدهای اخالقی تعالی معنوی گزاره
ــت ( ــور نیس ــال و جدایی بین دین و اخالق متص ــاد و تزاحم یا انفص ــبحانی، ر.کتض ، ۲، ج۱۳۷۵: س

ن بوداین است که اخالقی ،توان گفتاجمال و اختصـار میدر این باره آنچه اکنون به .)۲۱۰-۱۹۰ص
علی و حســن فاعلی. بر این اســاس کاری که حســن فعلی یک عمل دارای دو رکن اســت: حســن ف

د، هرچند نفس فعل متصف شونمی شمردهعمل اخالقی به  ،ولی با انگیزه سـوء انجام گیرد ،داشـته
همچنین عمل ســوء با قصــد خیر عمل اخالقی نیســت، هرچند فاعل آن به لحاظ  ؛به خوبی اســت

سن فاعلی نیز بگومگوهای زیادی وجود مراد از ح رهشـخصـیت فردی اخالقی به حساب آید. دربا
از قبیل اینکه حســن فاعلی انجام عمل بر اســاس حکم وجدان اســت یا حکم عقل به حســن  ؛دارد

عمل یا بر اسـاس رضـای خداوند متعال یا انجام وظیفه، قانون یا چیز دیگر که این مختصر را مجال 
در عین  .)۶۳-۳۸، ص۲۲، ج۱۳۹۵همو،  /۴۵۰-۴۳۵، ص۲۱، ج۱۳۸۷: مطهری، ر.کبســط آن نیســـت (
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ــم خواهد آمدچنان-حال  ــش ــاس هر یک از این مبانی عبودیت مطلقه خداوند  -که در بند ش بر اس
 اخالقی است. امری کامالً 

های اخالقی از دین یعنی استقالل ارزش کانتحتی اگر کسـی مبنای  :تالزم دین و اخالقب) 
ــد، نه تنها نتیجه آن تعارض  ــته باش ــتدین و اخالق نرا باور داش ــتگی ویس  ، بلکه بین این دو همبس

 ؛یک بدون دیگری در رسیدن به اهداف خود کامیاب نیستند الینفکی وجود دارد و هیچ تتعامل مثب
بنابراین هم اخالق نیازمند دین است و هم دین از جهاتی وابسته به اخالق است. شماری از جهات 

 و انگیزشی به شرح زیر است: اخالق به دین در دو حوزه معرفتی وابستگی
کننده مبانی اخالق اســت. اگر مینأبـه لحاظ معرفتی دین با معرفی خدا، جهان و انســان ت )۱

بخش انسان است، الزمه آن شناخت انسان و های تعالیییهدف اخالق تربیت و شکوفاسازی توانا
 تواند زوایاانسان هرگز نمی ی،های دین الهییاز طرف دیگر بدون راهنما ؛های اوستییابعاد و توانا

 طور دقیق و کامل بشناسد. به ،گونه که بایسته و شایسته است و ابعاد وجودی خود را آن
ها و تعیین مصــادیق آن، ارائه ای از معرفی ارزشمایههای گرانمایهاز دیگرســو دین حاوی درون

های مناســبی برای توجیه گزارههای مایههای اخالقی و دســتیـابی گزارهمعیـارهـایی برای ارزش
در  ،یابدهای اخالقی را در خود میاخالقی اسـت. انسان اگرچه برخی از معیارها و مصادیق ارزش

ها و تفکیک میان مصادیق اولی و ثانوی آن، ناچار است های واقعی ارزشتعیین بسیاری از مصداق
 های آسمانی ندارد.به بیرون از خود مراجعه نماید و در مواردی راهی جز هدایت

زاد و های درونبه لحاظ انگیزشـی نیز اخالق محتاج دو گونه محرک است: یک دسته محرک )۱
یاری از کم بس شناختی دستویژه آنکه ازمنظر روانهب ؛کننده بیرونیدیگری سوائق و عوامل تحریک

ن کارهای ناپسند نشا ها، بدون تشـویق و تنبیه مناسـب، رغبتی به انجام کارهای خوب و تركانسـان
گرای درونی، در جوی و ارزش. بدین روی فطرت کمال)See: Berg, 1991, p.531-532( دهنـدنمی

توانند این نقش را ایفا کنند بینی الهی و وعـد و وعیـدهای دین حق، به بهترین وجه میکنـار جهـان
 /۲۱۰-۱۶۶، ص۲، ج۱۳۷۵ســبحانی،  /۲۱۹، ص۱۳۸۸ ،همو /۱۷۵، ص۲الف، ج، ۱۳۸۹: جوادی آملی، ر.ک(

در عین باورداشت  ایمانوئل کانتشـاید از همین زاویه نگرش باشد که  .)۳۰۴-۲۶۳، ص۱۳۹۵دبیری، 
فقط «گوید: می ،بودگی این دو دانستههماسـتقالل اخالق از دین، سعادت بشر را در گرو تالزم و با

شــود که روزی به میزان تالشــی که برای می زمانی که دین نیز به اخالق افزوده شــود، آدمی امیدوار
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 کاستن از ناشایستگی خویش نسبت به سعادت صورت داده است، از سعادت برخوردار خواهد شد
 .)۲۱۴-۲۱۳، ص۱۳۸۵کانت، » (شودزیرا امید به سعادت فقط با دین آغاز می ...

همیتی برخوردار است مایه محتوایی و الگوسازی نیز اخالق در دین از چنان ابه لحاظ درون )۱
 .)۱۶۴ :آل عمران(اسـت  که قرآن مجید تزکیه نفوس را یکی از اهداف مهم رسـالت پیامبران برشـمرده

َم َمکارَم االخالق« ) نیز نقل شـده است:ص( از پیامبر اسـالم  همانا برانگیخته شدم :اّنما ُبِعثُت التمِّ
پیامبران و اولیای الهی نیز  .)۸، ص۱۳۷۰طبرسـی، ( »های اخالقی را به سـرحد کمال رسانمتا کرامت

ق با باوری دین و اخالاند. تعارضترین آموزگاران اخالقی بشر در گفتار و رفتار بودههمواره برجسـته
ــازگاری ندارد و واقعیت هواقعیت ادیان، ب ــالم س ــریعت جاودانه اس ویژه ادیان وحیانی و باالخص ش

ناپذیر از دین دهد اخالق جزئی مهم و انفکاکشــان میدین مبین اســالم و برخی از دیگر ادیـان ن
نســبت اخالق و دین را ارگانیکی، همچون تنه درخت و دیگر اجزایش  مصــباح یزدیلله تاســت. آی

یسـد: می ،دانسـته اش اخالق و ماند که ریشه آن، همان عقاید است، تنهدین به مثابه درختی می«نو
 .)۱۸۸ و ۱۷۴صص، ۱۳۸۹ی، مصباح یزد» (شاخ و برگش، احکام هستند

ــت. البته منظور از حاجتاز طرف دیگر گفته آمد که دین نیز بی ن به مندی دینیاز از اخالق نیس
هایی دارد و برای تکمیل خود باید دست نیاز به سوی اخالق دراز اخالق این نیسـت که دین کاستی

خوبی محقق نشــده و ی بهورزی و تدین اســت که بدون پشــتوانه اخالقکند، بلکه درحقیقت دین
 ورزی است. توضیح اینکه:گرایی و تحقق دینل اخالقی پشتیبان دینیفضا

است که حکمی » لزوم شـکر منعم«در حوزه عقاید یکی از دالیل ضـرورت خداشـناسـی،  -۱
کران او ممکن نیست های بیگزاری در برابر نعمتسپاس ،اخالقی اسـت و بدون شـناخت خداوند

بنـابراین مســئلـه اخالقی لزوم شــکر منعم راهبر و محرک بـه ســوی  .)۳۳، ص۱۳۸۷، همور.ک: (
 خداشناسی و ایمان و سرسپاری در پیشگاه اوست.

از طریق اخالق به اثبات وجود خدا  )Immanuel Kant( کانت مانندشـماری از اندیشمندان  -۲
در اینجا یک «نویســد: می ،اند. وی پذیرش وجود خدا را نتیجه ضــروری اخالق دانســتهپرداخته

و چنین قانونی عبارت است از قانون اخالقی  ... شـناخت عملی وجود دارد که متکی بر عقل است
 مدست کخود ما را به اعتقاد به خدا یا  به عالوه بر این، چنین شـناختی خود .)تخلق به اخالق حسـنه(

این به یک اعتقاد دینی ناب کند و بنابرگـذار اخالقی هـدایت میعنوان یـک قـانون مفهوم خـدا بـه
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ترین درجه حرمت و قداست قرار دارد کند، بلکه در عالیانجامد که نه فقط هر انسـانی درک میمی
ها و دهد که آموزهاین نشــان می .)۳۰۳-۲۸۷، ص۱۳۸۳محمدرضــایی،  :. ر.ک۲۱۲، ص۱۳۸۵کـانت، (

 دینی باشد. ترین عقایدتواند راهگشا به سوی بنیادیسلوک و رفتار اخالقی می
در زمینـه احکـام دینی نیز اخالق واســطه میان اعتقاد و عمل و ضــامن اجرای آن اســت.  -۳
ا َرَزْقَناُهْم «ذیـل آیـه شــریفـه  جوادی آملیاللـه آیـت الَة َوِممَّ ِذیَن یْؤِمُنوَن ِباْلَغیِب َویِقیُموَن الصــَّ الـَّ

از ســیاق آیه مورد بحث که پس از ایمان به غیب، برپاداشــتن نماز و «فرماید: ) می۳ :بقره»(ینِفُقوَن 
عمل "آید که در کمال هدایت و تقوا، افزون بر اعتقاد، انفاق را از صفات پرهیزکاران ذکر کرده، برمی

وگرنه - نیز الزم اسـت و چون اخالق و اوصـاف نفسانی واسطه میان اعتقاد و عمل است "به احکام
 ای نفسانی و متعّلق هدایت است،برای تحّقق تقوا که ملکه -شودتباط عقیده و عمل گسـیخته میار

، ۱۳۸۹جوادی آملی، » () نیز الزم استاخالق( افزون بر اعتقاد قلبی و عمل جوارحی، اوصاف نفسانی

توان گفـت هدف دین که ســاختن انســان و درمجموع می .)۲۴۳، ص۱۳۷۸همو،  /۱۵۵، ص۲، جالف
گاهی بیشترآمدنی نیست (ین سـعادت دنیوی و اخروی اوست، بدون التزام اخالقی فراهمتأم  ،جهت آ

 .)۳۰۴-۲۶۳، ص۱۳۹۵دبیری،  /۱۸۸ – ۱۷۹، ص۱۳۸۹: مصباح یزدی، ر.ک
ز ثر اأنگره تزاحم دین و اخالق از ســـویی مت :بودن پیروی از احکام فراعقلی دیناخالقیج) 
ــان مدرن و واکنشــی به ایمان و الهیات مســیحی اســت و حداقل با گریی و خردگرایی دوران انس
 از طرف دیگر ارائه هر ؛تناسب ندارد ،های اسالم و اهتمامی که به عقل و خرد بشری داردویژگی

ه ضمن آنک ؛شمول بر اساس تجربه دین و آیینی خاص غیر منطقی استای عام و همهگونه نظریه
ت یکی از وجوه حاج هایی فراعقلی باشد، بلکه اساساً گزاره تواند مشتمل بر احکام وهر دینی می

تنهایی از آن کوتاه اســت؛ اما وجود دســتیابی به معارفی اســت که دســت عقل به ،انســان به دین
نیســت. بر این اســاس پس از اثبات عقلی حقانیت دین  پذیرفتنیاحکامی بر ضــد قطعیات عقل 

اخالقی و سرپیچی از آن ضد اخالق  ،خردپذیر ن کامالً الهی، پیروی از احکام و فرامین فراعقلی آ
ت و دینی اس است؛ اما امور ضد قطعیات عقلی در دین قابل توجیه نبوده، چنین اموری نه حقیقتاً 

 نه اخالقی.
ضمن آنکه ناظر به اخالق و الهیات مسیحی  نیچهدیدگاه  :ییتالئم خداباوری و خودشـکوفاد) 

الیستی فرض ماتریموضع وی بر پیش ،اسـت، نسبت به آن هم بدبینانه و تندروانه است. افزون بر آن
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انگاری وجود خدا، باور به او را با دروغ نیچهخواندن خدا و حیات واپسین استوار است. و غیرواقعی
ــمن زندگی و التزام به تعالیم دینی را ــر  دش ــتعدادهای درونی بش ــکوفایی اس باعث زبونی و مانع ش

وجود خدا و حیات واپسین حقایقی تردیدناپذیرند و در  این در حالی اسـت که اوالً  ؛خوانده اسـت
جهانی یا ثـانیـا خدا و معادباوری هیچ دشــمنی با زندگی این ؛این زمینـه دالیـل کـافی وجود دارد

تعالیم دین الهی بر ایجاد توازن بین حیات دنیوی و اســاس  ،شــکوفایی اســتعدادهای بشــر نداشــته
آموزی، خردورزی و رشــد و تعالی اســت. قرآن کریم به کســب ثروت اخروی، کار و تالش، علم

حالل و مـال دنیـا نـام خیر داده، اما از قرارگرفتن آن به مثابه هدف نهایی انســان و فرونهادن حیات 
تنها تاریخی نیز نه -تحقیقات علمی .)۱۶۶، ص۲، ج۱۳۷۵ر.ک: ســبحانی، فرجامین نهی کرده اســت (

بر تالئم که بر پیوند وثیق و اسـتوار دین و خودشـکوفایی انسـان و رشد ترقی علمی و اجتماعی وی 
ی دار مثبتی بین دینداراشناختی گواه بر این است که رابطه معنیهای روانگذارند. پژوهشصـحه می

در باب  ایان باربور .)۵۲-۲۹، ص۱۳۹۳، پورخرم و ، ممبینینیر.ک: افشــاو خودشــکوفایی وجود دارد (
های نقش دین در پیشـرفت و شـکوفایی دانش جدید بشـری بر آن اسـت که سنت دینی غرب یاری

 و ۵۴صص، ۱۳۹۳باربور، اش رسانده است (مهمی، هرچند غیر مسـتقیم، به علم در دوران شـکوفایی

نمود و دلکش و جذاب می افزون بر آنکه خود ذاتاً های علمی در طبیعت مطـالعـات و کـاوش .)۵۸
 ثیرأبرد علم تجور و مقدس بود و این نگره در پیشأرســیـد، نزد خـداونـد نیز مخیرش بـه خلق می

های متمادی بنحو بارزتری پیشینه تمدن مسلمانان در طی قرن .)۶۰، ص۱۳۹۳باربور، شایانی داشت (
اسالم همواره علم و دین را همزاد «نویسد: فرانسوی می موریس بوکایدهد. این مسـئله را نشان می

کارگرفتن همین دستور اش بوده است. بهتلقی کرده و از همان آغاز، طلب علم جزو دستورهای دینی
همان تمدنی که غرب نیز قبل از  ؛آســای علمی دوره مهم تمدن اســالمی شــدموجب جهش معجزه

 )۱۴، ص]تابی[بوکای،  (») از آن برخوردار گردیدنوزایشرنسانس (
ــان از تنها زبونیبندگی پروردگار نه :عبودیت و آزادگیهــــ)  ــت که آزادکننده اراده انس آور نیس

ــانی، نظام ــارت در برابر هواهای نفس ــلطهها و قدرتاس ــنتهای جائر و س  هایها و گرایشگر، س
ُس « فرماید:و خرد بشـری است. قرآن در این زمینه می خرافِی دربندکشـنده اندیشـه ِبُعوَن الرَّ ِذیَن یتَّ وَل الَّ

یْنَهاُهْم  ُمُرُهم ِباْلَمْعُروِف َو
ْ
وَراِة َواْالْنِجیـِل یأ ُه َمْکُتوبـًا ِعنـَدُهْم ِفی التَّ ُدونـَ ِذی یجـِ ی الـَّ ِبی اْالمِّ  َعِن اْلُمْنَکِر َویِحلُّ َلُهُم النَّ

ُع  اِئَث َویضــَ ُم َعَلیِهُم اْلَخبـَ اِت َویَحرِّ یبـَ ِتی َکاَنْت َعَلیِهْم  الطَّ َرُهْم َواْالْغَالَل الَّ که پیروی کنند از  آنان :... َعْنُهْم ِإصــْ
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نام و نشـان و اوصافش را نگاشته  ،که نزد آنهاسـت انجیلو  توراتو پیغمبری که در  ]تماخ[رسـول 
آن رســول ایشــان را امر به نیکی و نهی از زشــتی خواهد کرد و بر آنان هر طعام پاکیزه و  ،یابندمی

گرداند و بارهای سـنگین و زنجیرهایی را که بر آنها بود مطبوع را حالل و هر پلید و منفور را حرام می
آزادی  ،رآندر منطق ق ،شودکه مالحظه میچنان .)۱۵۷ :اعراف» (... داردبرمی ]از دوش و گردنشان[

پذیری برخورد شـدت با زبونی و ستمهای رسـالت معرفی شـده و بهها از کارویژهی اسـارتخرباز 
 .)۸۰-۷۹ص، ۱الف، ج، ۱۳۸۷ر.ک: شاکرین، شده است (

ــت ــگاه الهی راه دس ــت که عبودیت در پیش ــئون از طرف دیگر در متون دینی آمده اس یابی به ش
این  .)۷، صق۱۴۰۰ ،)منسوب(  بن محمد جعفر» (الربوبیةالعبودیة جوهرة کنهها «ربوبیت اسـت: 

 ها، سـرکشی غرایز و هواهای نفسانی استربوبیت ابتدا بر نفس و قدرت کنترل آن در برابر کجروی
 شود.رون نیز کشیده مییو سپس دامنه آن به تسلط بر جهان ب

الهی  که سرسپاری مطلق در برابر فرمان ریچلزدر نقد سخن  :اخالقی بودن بندگی خیر مطلقو) 
توجه به این نکته الزم است که مسئله اصلی در نگاه او این  ،داندرا مغایر استقالل فاعل اخالقی می

اســت که اگر خدا به عملی ضــد اخالقی حکم کند، امر او را باید اطاعت کرد و این یعنی تعارض 
ــخن  ــکال س ــدور امر غیربرابرانگاری  راچلزخدا و اخالق. اش  خدا و دیگران و در نتیجه احتمال ص

ــت ــده  ؛اخالقی از خداوند اس ــکال یادش ــد اش لیکن اگر چنین احتمالی در رابطه با خدا منتفی باش
ــفی و ادیان توحیدی بر رخت برخواهد ــناختی فلس ــت که مبانی خداش ــت. واقع این اس  خالف بس

 خداوند ،در جای خود مبرهن شده استکند. بر اساس ادله قطعی عقلی که چنین فرضی داللت می
الوجود بـالـذات اســت و واجب بالذات واجب علی االطالق و از جمیع جهات و حیثیات واجـب
از جمله وجوه چنین وصــفی حکمت و خیریت مطلقه  .)۱۹۷-۱۹۴، ص۱۳۸۵ر.ک: شــاکرین، اســت (

ــت چنین خدایی کوچک ــاس محال اس ــت. بر این اس ــتوری دهد که خالف حکاس مت و ترین دس
به عبارت دیگر اوامر و نواهی او مطلقا بر اساس خیر و حکمت و هماهنگی کامل با  ؛اخالق باشـد

 موازین اخالقی است.
 »اراده مقدس«خیر دانســته و آن را  نیز بر همین مســئله انگشــت نهاده و اراده الهی را ذاتاً  کانت

نگی با اراده الهی را راه وصول او همچنین هماه .)۳۲۴-۳۲۳، ص۶، ج۱۳۸۰ کاپلسـتون،نامیده اسـت (
 ) و درمقدس و خیرکامل ( فقط از طریق یک اراده اخالقاً  ... «نویســد: می ،به غایت اخالقی دانســته
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ــتعین حال قادر مطلق و درنتیجه فقط از طریق هماهنگی با این اراده اســت که می ی یابتوان به دس
» های خویش قرار دهیم، امیدار بودت تالشخیر اعال کـه بـه حکم قـانون اخالق مکلفیم آن را غای

 .)۲۱۲، ص۱۳۸۵کانت، (
ــتش و پیروی  ــته پرس ــایس ــت و جز به خوبی فرمان ندهد، ش درنتیجه خدایی که خیر مطلق اس

ها و عملی غیر اخالقی است. مطلق است و سرپیچی از فرمانش، هرچند اندک، سرپیچی از خوبی
گونه تنافی بین زیســت اخالقی و  تنها هیچالهی نه بنـابراین بـا توجه به اوصــاف و کماالت مطلق

 ،تر شوداندازه خداپرستی مستحکم خداپرسـتی متصور نیست، بلکه بین آنها تالزم برقرار بوده و هر
مند سـلوک اخالقی نیز آسیب ،اندازه تضـعیف شـود تر خواهد شـد و هرزیسـت اخالقی نیز کامل

توان به صورت قضیه شرطیه به شرح زیر بیان مسـئله را میاین . (See: Quinn, 1980, p.6-10)اسـت 
 کرد:

ــاوی با پیروی چوناگر موجودی جز به خیر و خوبی فرمان ندهد، پیروی بی )۱ وچرا از وی مس
 .از حکم عقل و اخالق و سرپیچی از آن مخالفت با حکم عقل و اخالق است

بی فرم ،الوجود باشداگر موجودی واجب )۲  دهد؛ پس:ان نمیجز به خیر و خو
الوجود مســـاوی بـا پیروی از حکم عقـل و اخالق و وچرا از حکم واجـبچونپیروی بی )۳

 سرپیچی از آن مخالفت با حکم عقل و اخالق است؛
 الوجود است؛ پس:خدا واجب )۴
وچرا از حکم خدا مسـاوی با پیروی از حکم عقل و اخالق و سرپیچی از آن چونپیروی بی )۵

 کم عقل و اخالق است.مخالفت با ح
مقدمات آن از ای لیکن اگر کسی در پاره ؛اسـتدالل فوق به لحاظ منطق صـورت درسـت است

ه باید ب ،الوجودبودن خداوند یا تالزم وجوب وجود و حکمت مطلقه تردید داشـته باشدمانند واجب
 منابع تفصیلی در این زمینه رجوع نماید.

حوزه اخالقیات توجیهی ندارد، جز اینکه عقل کاشــف نکتـه دیگر اینکه عمل به حکم عقل در 
ها به همین جهت اعتبار دارد و نه چیزی دیگر. اگر چنین هاست و امر عقل به خوبیها و بدیخوبی

اسـت عقل محدود و خطاپذیر بشری از این جهت دارای ارزش و اعتبار بیشتری است یا آنچه عالم 
ــت حکم می ود و خطاناپذیر و اراده ذاتاً االطالق که دارای علم نامحدو حکیم علی کند؟ در خیر اس
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) اطاعت از ۶۰-۵۶، ص، ب۱۳۸۹ر.ک: جوادی آملی، این مورد خود عقل با اذعان به محدودیت خود (
 داند.های خود مقدم و اولی میحکیم و عالم مطلق و خطاناپذیر را بر یافته

ــپـاری مطلق در برابر اخالقز)  ــرس و امثـال او چیزی جز  ریچلزانتظـار  ،اگر دقیق بنگریم :س
آنچه به نظرشان مخالفت با اخالق را نتیجه  زیرا آنان هر ؛سـرسـپاری مطلق در برابر اخالق نیسـت

اخالق به جای خدا نشسته و خیر مطلق تلقی شده  ریچلزشـمارند. بنابراین در نگاه مردود می ،دهد
 -دشکه گفته چنان-لیکن  ؛است نه معیاری داران در این زمینه مصـداقیاسـت و اختالف او با دین

ســرســپاری مطلق در برابر خدایی که خیر و خوبی مطلق اســت و فرامینش جز این نتواند بود، عین 
گرایی و خـداگرایی به معنای تام و دقیق کلمه هیچ بین اخالق نـاگزیرگرایی مطلق اســت و اخالق

ــد تعارض و تزاحم. از طرف دیگر ــت، چه رس ــپاری مطلقی ناروا  اگر هر انفکاکی نیس ــرس گونه س
دارد که کند و اعالم میای خودشمول است و خودش علیه خود حکم میانگاشته شود، چنین گمانه

گرایی مطلق اساس آن اخالق وچرا و بدون اسـتثنای این سـخن نارواسـت و حتی برچونپذیرش بی
 شود.وا بلکه ضروری تلقی میتنها مخالفت با حکم اخالق در مواردی رنه ،نیز ناروا بوده

، چه به لحاظ امر الهی به ابراهیمدر مسئله ذبح فرزند  :وجه اخالقی ذبح صـوری اسـماعیلح) 
گونه امر غیر  نحوی که در قرآن مجید مطرح شــده اســت، هیچ از آن، به ابراهیمآن و چـه اطاعت 

 نگاهی آن است که اوالً  *اسـماعیلدر تحلیل ماجرای ذبح  ریچلزشود. اشتباه اخالقی مشـاهده نمی
ی بزرگ ای مستلزم وجود گناهکیفرگونه و عقوبتی به آن دارد. چنین نگاه تنگ و انحصارگرایانه صـرفاً 

ــماعیلاز ناحیه  ــد و با نفی آن اس بتی باش ــتوجب چنین عقو ــت تا مس ، گونه توجیه حقوقی هیچ ،اس
او  انیاً ث ؛ناموجه خواهد بود ناگزیرنشده و  اخالقی و حکمت آشـکار یا پنهانی برای آن باقی پذیرفته

کند که افزون بر فقدان حکمت، امری ای از مســئله یاد میبا بیان قرآنی ماجرا آشــنا نبوده و به گونه
ـــماعیلتحمیلی و خـارج از اراده و انتخـاب  امر الهی  این در حالی اســت که اوالً  ؛بوده اســت اس

بوده  مابراهیشـدن فرزند به دست مراد حقیقی خداوند کشـتهاری بوده، نه جدی به معنای اینکه بختا
ر ترین تعلقات دنیوی و دتحقق این فرمان دارای حکمت مهمی از قبیل ترک سـرسخت باشـد؛ ثانیاً 

نبوده  ماعیلاسـدر این مسئله هیچ تحمیلی بر  ثالثاً  ؛تعالی بسیار باالی نفس آن دو بوده است ،پی آن

                                                      
 به عنوان ذبیح معرفی شده است. اسحاقدر اندیشه مسیحی  *



 

 

رس
بر

 ی
ض د

عار
ره ت

 نگ
قد

و ن
 نی

ق*
خال

و ا
 

 ٣٧ 

گاهانه و اختی اقدامی نموده یا دســتوری الزامی  ابراهیماری او اقدام شــده و بدون آنکه و با پذیرش آ
خواهد که خواسته خداوند خود از پدر می اسماعیل ،مبنی بر پذیرش حتمی ماجرا به او صادر نماید

ْعی «در مورد وی را به اجرا گذارد. بیان قرآن در این زمینه به شرح زیر است:  ا َبَلَغ َمَعُه الَسّ اَل یا قَ َفَلَمّ
َبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِنی إِ 

َ
ْذَبُحَك َفاْنُظْر َماَذا َتَری َقاَل یا أ

َ
ی أ ِنّ

َ
َری ِفی اْلَمَناِم أ

َ
ی أ ُه ِمَن ْن َشاَء الُبَنی ِإِنّ َلّ

اِبِریَن  یا در جهد و عبادت یا در [با او به سعی و عمل شتافت  ]آن پسـر رشد یافت و[گاه که آن :الصـَّ
ینم بگفت: ای فرزند عزیزم، من در عالم خواب چنین می ابراهیم ]صفا و مروه با پدر همراه شدسعی 

کنم، در این واقعه تو را چه نظری اســت؟ جواب داد: ای پدر، هرچه می ]راه خدا[کـه تو را قربانی 
 .)۳۷ :صافات» (الّله مرا از بندگان با صبر و شکیبا خواهی یافتشاءانجام ده که ان ،مأموری

با عزم و اراده استوار خویش ترک  ،دو و فرزندش، هر ابراهیماین اساس در این واقعه حضرت  بر
اجرا به مرتبه بسیار واالیی از تعالی دست یافتند و م ،ترین تعلقات دنیوی را پشت سر گذاشتهسخت

صیلی این تف شـدنی. شـرحنه کشـتن حقیقی رخ داده و نه کشـته ؛یافت پایانبا همین نتیجه متعالی 
 ت.اس بیرونمسئله و دیگر وجوه و ابعاد آن نیازمند مقاله مستقلی بوده و از حوصله این نوشتار 

های چهارگانه ارتباطی انسان گستره اخالق دینی شامل همه حوزه :شمولی اخالق دینیهمهط) 
نوردد؛ اما جوانحی را درمی شـود و سطوح جوارحی ویعنی ارتباط با خدا، خود، خلق و خلقت می

در سطح  بر بخش محدودی از مناسـبات انسانی و اجتماعی و غالباً  اخالق گسـسـته از دین عمدتاً 
مراتب برین خود و قلمرو وسیعی را از دست خواهد داد. به عبارت دیگر  رفتار ظاهری محدود گشتهً 

آمیز، المتکمک به همزیســتی مســ ترین هدف آن نهایتاً حداقلی اســت و عمده ،اخالق منهای دین
ــت  حالی در ؛تعاون و همکاری اجتماعی اســت و البته در همین حوزه هم چندان قوی و جامع نیس

رین تو پیامبران و پیشـوایان دینی برجسته شـده که همین امور به بهترین وجهی در تعالیم دینی تأمین
عدی، تجاوز و ستمگری برای مثال قرآن مجید هر گونه ت ؛اندآموزگاران عملی و تجسم عینی آن بوده

ُدوا ِانَّ «نـد: کرا محکوم و از آن نهی می َه َالیِحبُّ ٱْلُمْعَتِدیْن  َوَال َتْعتـَ تعدی و تجاوز نکنید، زیرا : ٱللـَّ
). قرآن همچنین ۵۵ :اعراف /۸۷ :مائده /۱۹۰ :بقره(» پیشگان و تجاوزگران را دوست نداردخداوند سـتم

خواهی و تجاوزگری اســت، نفی ها را که زمینه زیادههر گونـه نابرابری نژادی، قومی و ذاتی انســان
ا َایَها ی«داند: های اخالقی و انسانی مینموده و تنها مالك برتری را درسـتکاری و پاسداشت فضیلت

کٍر َو ُاْنَثی َو َجَعْلنَ  َه َاْتَقیکْم ِانَّ ٱْلَناُس ِاَنا َخَلْقَناکم ِمن ذَّ نَّ َاکَرَمکْم ِعْنَداللَّ ُعوبًا َو َقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوْا اِّ اکْم شــُ
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ر ها قرار دادیم تا یکدیگها و قبیلهما شما را از یك مرد و زن آفریده و تیره ،ای آدمیان :ٱللَه َعِلیٌم َخِبیْر 
شما نزد پروردگار پارساترین شماست،  ترینهمانا گرامی ])این امور مالك امتیاز نیسـت([را بشـناسـید 

گاه استبه  ).۱۳ :حجرات(» درستی که خداوند دانا و آ
ــوهی)  ین اس  ترین الگوهایپیـامبران الهی در طول تاریخ برجســته :هـای اخالقپیـامبران برتر

 فرماید:به لحاظ اخالقی چنان است که قرآن می  اند. شیوه رفتاری پیامبر اسالماخالقی بشر بوده
 رهدربا .)۴ :قلم( »برانگیز هستیراستی تو دارای اخالقی عظیم و تحسینبه :َو ِإنَّك َلَعلی ُخُلٍق َعِظیْم «

َلَقْد َجاَئکْم َرُسوٌل ِمْن َاْنُفَسکْم َعِزیٌز َعَلیِه َما «فرماید: دلسـوزی و مهربانی انتهاناپذیر حضـرتش می
اْلُمْؤِمِنیَن َر  ْم َحریٌص َعَلیکْم بـِ یقین برای شــما پیامبری از خودتان آمد که در رنج به :ُئوٌف َرِحیْم َعِنتُّ

بِجد خواستار هدایت شماست و نسبت به مؤمنان دلسوز و مهربان  ،افتادن شما برای او دشوار است
به(» باشـدمی گرایش سریع و شدید  قرآن مجید یکی از رموز اسـاسـی گسـترش اسـالم و ).۱۲۸ :تو

َفِبَما َرْحَمٍة «کند: معرفی می  م را اخالق نیکو و رفتار کریمانه پیامبرهمگـانی به ســوی آیین خات
وْا ِمْن َحْوِلك ــُّ پس به برکت رحمت خداوند  :... ِمَن اللِه ِلنَت َلُهْم َو َلْو کْنَت َفّظًا َغلیَظ ٱْلَقْلِب َالْنَفض

هر آینه از گرد تو پراکنده  ،دل بودیخو و مهربـان شــدی و چنـانچـه تنـدخو و ســختبـا آنـان نرم
سخن  ؛). حضرتش در تمام عمر شریف خود هرگز به کسی دشنام نگفت۱۵۹ :عمرانآل( »شـدندمی

اضی داد و هر اعترگران گوش فرا میبه فریاد اعتراض ؛شنیدآه دردمندان را می ؛بیهوده بر زبان نیاورد
کرد، اما خطای در ر آزاد را سرکوب نمیفک ؛کردسخن کسی را قطع نمی ؛فرمودرا به نیکی پاسخ می

ــن می ــین روش ــیرین و دلنش ــتوار و بیانی ش ــه و کردار را با منطق اس ــاختاندیش های بر زخم ؛س
گشــت و با دشــمنان خاطر میالقلب بود و از رنج دیگران آزردهرقیق ؛نهادشــکســتگان مرهم میدل

 .)۱۷۷، ص۱۳۹۲صانی، ر.ک: محمنمود (صدر و عطوفت برخورد میخویش نیز با سعه
تا حد زیادی توسـط مسلمانان پس از آن حضرت مورد توجه   روش اخالقی پیامبر اسـالم

 اند که مسلمانانتا آنجا که اندیشـمندان غربی را به اعتراف و تحسـین واداشته و اذعان کرده ؛بود
ند ارا فرو ننهادهآمیز و رعایت اصول انسانی و احترام به دیگران گاه اصل همزیستی مسالمت هیچ

بون، ( های بـا توجـه به اهمیت واالیی که اســـالم برای حفظ ارزش. )۱۴۷-۱۴۲، ص۱۳۸۵ر.ک: لو
ها و اصول انسانی را های کارزار نیز رعایت ارزشترین صحنهعالیه انسانی قایل است، در سخت

 برای ؛مایش گذاشته استنیز به زیباترین شکلی آنها را به ن تنها در نظر که عمالً الزم دانسـته و نه
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داشت. در جنگ کردن آن را هرگز روا نمیکردن از آب آشامیدنی و مسموممحروم  نمونه پیامبر
خیبر وقتی به او پیشـنهاد شـد که راه آب را به قلعه یهودیان ببندد یا آب آشـامیدنی آنها را مسموم 

کلی در همه جا را نهی کرد  شـدت مخالفت کرد و انتشـار سـم در شهر دشمنان و به طورکند، به
پان یهودیان بود، به اســـود راعیهمچنین  .)۶۲، ص۱۵، جق۱۴۰۹عاملی، ( ــره  که چو هنگام محاص

  خیبر مسلمان شد و همراه با گله گوسفندان آنان نزد مسلمانان آمد و به آنان پناهنده شد. پیامبر
گوســـفندان امانت یهود پیش شـــماســـت، هرچند در حال جنگیم، ولی باید آنها «بـه او فرمود: 

در برابر صـدها سرباز گرسنه از میان سپاهیان خود انجام   این عمل را پیامبر .برگردانده شـوند
حسنی،  /۱۳-۹ج، ص، ۱۳۸۷ / همو،۱۷-۱۲ب، ص، ۱۳۸۷شاکرین،  /۳۴۴، ص۳، ج]تابی[ابن هشام، » (داد

 .)۲۶۷-۲۶۵، ص۱، ج۱۳۷۸
ه گفتنی است معلوم نیست ک هاسپرزدر پاسخ به سخن  :لزوم اصالح توامان دینی و اخالقیک) 

زی غربی گری؛ بلکه چه بسا دینباشد ناشی از مشکل دینی بوده یا بعضاً  سـقوط اخالقی غرب تماماً 
ــت ــته یا عوامل دیگری در کار بوده اس ــقوط اخالقی داش ــه در س چنانکه رابطه متقابل عوامل  ؛ریش

بر فرض سقوط اخالقی غرب ریشه در مشکل  ،تواند وجود داشته باشد. افزون بر آنیادشـده نیز می
تر این نیسـت که آن مشکالت به دقت وارسی و اصالح شده و حیات دینی داشـته اسـت، آیا منطقی

ه جه به آنچه در وابستگی اخالق بمان اصـالح و بهبود یابد؟ این مسئله با توأدینی و اخالقی غرب تو
 خوبی قابل توجیه است.به ،شوددین گفته می

ــکـال: های گریزان دلیلی بر التزام به گزارهچه بســا گفته آید که اگر اخالق دینی شــود، دین اش
 گسست اخالقی در بخشی از جامعه است. ،د و نتیجه آنبیننمیاخالقی ن

 از جمله اینکه: ؛نمایداین پنداره از جهاتی نادرست می پاسخ:
تنها اصول بنیادین اخالقی مستقل از دین قابل درک است، گرا نهشـناسی فطرتبر انسـان بنا اوالً 

ای درونی به نام وجدان بلکه مورد گرایش ذاتی انسـان نیز هسـت و دراصـل دارابودن شعور و سائقه
ان ریز نیز در صورت سالمت وجدگدین نیسـت. بنابراین شخص دیندار و بیاخالقی فرقی بین دین

های اخالقی دست یابد؛ اما همه اصول اخالقی از طریق شهود و وجدان اخالقی تواند به حداقلمی
ــترس ــاد وجدان میدس ــت. افزون بر آن فس را  آن ،ها نیز پرده افکندهتواند بر همان حداقلپذیر نیس

ــعیف و آســیب اری از کلیات اخالقی را بدون دین تواند شــمبنابراین انســان ســالم می ؛دکنمند ض
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ــت وجدان اخالقی نیاز به منبع دیگری دارد. درک  ــداش ای بر ناگزیرکند، اما در درک جزئیات و پاس
بع بارترین منترین و گرانرســیـدن بـه بلنـدای اخالق، دین را باید پذیرفت؛ چراکه دین الهی جامع

 یر اخالقی است.ضمن آنکه گریز از دین حق، خود رفتاری غ ؛اخالق است

ــازی اخالق از دین موجب محروم ثانیاً  ــاختن اخالق از بزرگجداس ــتوانه معرفتی و س ترین پش
سـازی آن اسـت. حقایقی چون خداشناسی، معادباوری و رمقانگیزشـی خود و درنتیجه بسـیار کم

ز گفته تر نیجوی سعادت فرجامین تضمینی قوی و نیرومند برای سلوک اخالقی است. پیشوجست
ها، بدون تشویق و تنبیه مناسب، رغبتی به کم بسیاری از انسان شـناسی دستد که از منظر روانشـ

و  )See Berg, 1991, p.531-532( دهندانجام کارهای خوب و ترك کارهای ناپسند از خود نشان نمی
گیری در این زمینه ثمری جز محدودسازی گرایش به سلوک اخالقی در پی نخواهد داشت. سـخت

انجام وظیفه، نه برای حصول کمال خود، عملی را انجام  سبببه عبارت دیگر حتی اگر بتوان تنها به 
داد و تنها چنین عملی اخالقی باشـد، لیکن شکی نیست که عمل اخالقی نیازمند مقدماتی است و 

انجام  ای رسد که بتواند عمل اخالقیان تغییراتی در بینش و منش خود پدید نیاورد تا به مرتبهتا انسـ
دهد، صـدور چنین عملی از وی ممکن نیست. از همین روی اوامر و نواهی دینی که بر پایه ثواب و 

نین چ کنند که مقدمات رســیدن بهند، اعمالی را به انســان دســتور داده یا نهی میاعقاب اخروی
، گریمحبت خداوند، عدالت های دینی انسان را بهکنند. آموزهبودن را فراهم میای از اخالقیمرتبه

به ســوی گســســت از  فرخوانده، و... ایثار و ازخودگذشــتگی، حمایت از مظلومان و مســتضــعفان
 دهند.ها سیر میتعلقات و خودخواهی

های تواند همه فعالیتدینی این است که می هایهای مهم اخالق و ارزشافزون بر آن از ویژگی
ریز و درشــت آدمی، حتی امور مـادی و شــخصــی را تحـت پوشــش درآورد. در نگاه دینی همه 

های مثبت و مفید انســان مانند کار و تالش اقتصــادی و رفع نیازهای دنیایی خود، خانواده و فعالیت
ترین مراتب اخالقی و معنوی ارتقا یابد. یبه عال ،توانـد رنـگ و وجهـه خدایی پیدا کردهدیگران می

هِ  اْلَکادُّ َعَلی ِعیاِلهِ «آمده است:   امام صادقچه زیبا در روایت از  کسی که  :َکاْلُمَجاِهِد ِفی َسِبیِل اللَّ
، ق۱۴۰۷کلینی، » (کشـد، مانند مجاهد در راه خدا اسـتخود زحمت می برای تأمین زندگی خانواده

ــت:   کاظم از امام. )۸۸ص ،۵ج ــده اس ِه ِلیُعوَد ِبهِ «نیز نقل ش ْزَق ِمْن ِحلِّ ِه َو ِعیاِلهِ  َمْن َطَلَب َهَذا الرِّ ــِ َکاَن  َعَلی َنْفس

ِه َعزَّ َو َجلَّ  خوران خود برساند، کسی که از راه حالل طلب روزی کند تا به مصرف خود و نان :َکاْلُمَجاِهِد ِفی َسِبیِل اللَّ
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بر این اسـاس در نظام ارزشی دینی تقسیم  .)۹۳ص همان،» (کندر راه خدا جهاد میمانند کسـی اسـت که د
) تقسـیمی اصـیل نیست و هیچ ۴۳۷-۴۳۵، ص۲۱، ج۱۳۸۷ر.ک: مطهری، افعال به طبیعی و اخالقی (

با افزودن حســن فاعلی ارزش خدایی و  ،بودن عقب نماندهفعـل مثبتی از قـافلـه اخالقی و معنوی
 خدایی را هم زمینی شناختی سکوالر کجا که فعل اصالتاً این کجا و مبانی ارزششدن دارد. آسمانی

 کاهد.شدت میاز ارزش و بهای آن به ،کرده

 گیرینتیجه

ــیعی از احکام اخالقی، جزئی انفکاک ــتره وس ــتاخالق به مثابه گس ام در مق .ناپذیر از دین اس
ــاس دین و تدین و ســلوک اخالقی نیز تعامل و تالزم دین و اخالق غ یر قابل انکار اســت. بر این اس

ــرورت ــرند و هیچهای اجتناباخالق هر دو از نیازها و ض ــینی  ناپذیر زندگی بش یک رقیب و جانش
دید های غرب جآید. بنابراین جداسازی دین و اخالق که پاسخی به بحراننمی شماربرای دیگری به 

رب را ناشـی از مشکل دینی قلمدادکردن نماید و انحطاط اخالقی غاز جهاتی نادرسـت می ،اسـت
ــت که حیات دینی و اخالقی هماهنگ و توآدرس غلط مان بهبود یابند؛ أدادن اســت. منطقی این اس

چراکـه بـا توجـه بـه نیازهای معرفتی و انگیزشــی اخالق به دین، جداســازی این دو به ناکارآمدی 
ابراین هم به لحاظ نظری و هم از منظر انجامد. بنشدن آن میها و حداقلیشدن بنیاناخالق، سست

یت ز اهمئکـاربردی خردپـذیرترین گزینـه تالزم و تعامل دین و اخالق اســت. توجه به این نکته حا
 هااســت کـه اخالق دینی امتیازات مهمی بر اخالق گســســته از دین دارد. شــماری از این امتیاز

) قدرت انگیزش و ۲؛ های معرفتی استوارهای نظری و پشتوانه) دارابودن زیرساخت۱اند از: عبارت
و مراحل حیات و روابط  ها) فراگیری و شمول آن نسبت به همه ساحت۳؛ تحریک جامع و نیرومند

 ؛های اختیاری آدمیبخشـیدن به همه فعالیتچهارگانه آدمی و توان تحت پوشـش درآوردن و تعالی
 شناختی سکوالر فاقدرمقابل مبانی ارزش) دارابودن الگوهای عملی برجسته و راهنمایان عملی. د۴

مایه و حداقلی کرده، ارزش و بهای آن را های نظری و انگیزشــی الزم بوده، اخالق را تنکپشــتوانه
ای شبهات چیزی جز پاره ،آنچه در نقد اخالق دینی بیان شـده ،دهد. افزون بر آنشـدت تنزل میبه

  شود.یملی نادرستی آنها آشکار مأنیست که با اندک ت
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منابع

 .قرآن کریم *
(ترجمه طهارة االعراق ابوعلی مسکویه)؛ ترجمه  کیمیای سعادتمسکویه، احمدبن محمد؛ابن .۱

 .۱۳۷۵تهران: نشر نقطه،  ،۱میرزا ابوطالب زنجانی، تصحیح ابوالقاسم امامی؛ چ
 .ق۱۴۱۴دار صادر، ، بیروت: ۳؛ چلسان العربمکرم؛  بن منظور، محمدابن .۲
ــام الحمیری المعافری، عبدالملك؛ ابن .۳ ــیرة النبویةهش ــقا و ۲و۱؛ ج الس ــطفی الس ، تحقیق مص

 .تا]ابراهیم األبیاری و عبدالحفیظ شلبی؛ بیروت: دار المعرفة، [بی
، »بررسی رابطه دینداری و خودشکوفایی«پور؛ افشانی، سیدعلیرضا، سجاد ممبینی و یاسین خرم .۴

 .۵۲-۲۹، ص۱۳۹۳، ۱؛ دوره سوم، شفرهنگی-یفصلنامه مطالعات توسعه اجتماع
؛ ترجمه، نقد و تعلیقه زهرا خزاعی، پایان نامه کارشـناسـی ارشد، دین و اخالقبارتلی، ویلیام؛  .۵

 .۱۳۷۳قم: مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه قم، 

 .۱۳۹۳؛ ترجمه بهاءالدین خرمشاهی؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی، علم و دینباربور، ایان؛  .۶

 تا].؛ ترجمه حسن حبیبی؛ تهران: حسینیه ارشاد، [بیعهدین، قرآن و علمموریس؛ بوکای،  .۷

یعه و مفتاح الحقیقه (منســوب)؛ بن محمـد ر جعف .۸ ــر ــباح الش ، بیروت: اعلمی، ۱؛ چمص
 ق.۱۴۰۰

یعت در آینه جوادی آملی، عبدالله؛  .۹  .۱۳۷۸، قم: اسراء، ۲؛ چمعرفتشر
 .۱۳۸۸اء، ، قم: اسر۳؛ چحق و تکلیف در اسالمـــــ؛  .۱۰
 .الف۱۳۸۹، قم: اسراء، ۵، چ۲؛ جتفسیر تسنیمـــــ؛  .۱۱
 .ب۱۳۸۹؛ قم: اسراء، منزلت عقل در هندسه معرفت دینیـــــ؛  .۱۲
نقد برهان راچلز درباره ناسازگاری وحی و پرستش با عمل «جوادی، محسـن و فاطمه موسـوی؛  .۱۳

 .۱۳۱-۱۰۹، ص۱۳۸۷، تابستان ۱۳؛ ش اندیشه نوین دینی، »اخالقی

یخ تحلیلی و سیاسی اسالماکبر؛ حسنی، علی .۱۴ ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، ۵، چ۱؛ جتار
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