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چکیده
به اعتقاد بسیاری از فیلسوفان سابقه بحح از رابطه دین واخالق به قدمت خود فلسفه است.امّا
افالطون با طرح گفتگوی سقراط با اوثیفرون شکل جدّیتری به آن داد.
بحح از رابطه دین واخالق درمیان مسلمانان بهعنوان یکی از مسائل مهم کالمی مورد مداقّـه
بوده و به پیامدهای اخالقی آن کمتر پرداختهاند.
امّا رابطه دین واخالق در اشکال مختلفی متصوّر است که در این نوشتار به حصـر عقلـی سـه
گونه«تباین دین از اخالق» «،تقابل دین با اخالق»و«تعامل دیـن و اخـالق» سـنجیده و در ایـن میـان
ضمن تأیید تعامل دین واخالق ،چگونگی و جهت این رابطه ارزیابی میگردد.
درامتداد این بحح برای تبیین وابستگی اخالق به دین،از میان گونـههـای مختلـف وابسـتگی
اخالق به دین،وابستگی«معنا شناختی»«،وجودشناختی»«،معرفت شناختی»و«روان شناختی» اخالق به
دین را میسنجیم.
درحقیقت گونهسنجی رابطه دین واخـالق بـا رویکـرد علمـی-پژوهشـی،ما را بـه ایـن نتیجـه
میرساند که اخالق زاییده حقیقی ترین منبعی است که همه خیرات،مصالح و سعادات از آن ناشی
میشوند و آن«دین»است.
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طرح مسأله

بحح از رابطه دین و اخالق ،سابقهای به قدمت طرح اندیشههـای دینـی و عقلـی دارد.
همواره پرسشهایی چون آیا دین منشأ اخالق است یا اخالق سرچشمه دین؟ وابستگی دین
و اخالق چگونه است؟ وهن فالسفه و متألهین را به خود مشغول ساخته است.
در باورهای ربی در سنجش رابطه دین و اخالق ،دیدگاه هـای پـر نوسـانی بـه چشـم
میخورد؛ به گونه ای که در دوران حاکمیّت مسیحیّت برهمه شئون زندگی ،ا ل

دیـن بـه

عنوان منبع الهام بخش ارز های خالقی تلقّی میگردید( .فرو ـی ،1 ،1391 ،ص -114
)115
امّا با حاکمیت علم و صنعت در ـرب ،روحیـات ضـدّ دینـی درعرصـههـای مختلـف
علمی و اجتماعی گستر

یافت و صبغه دینیِ اخالق رنـگ باخـت وگـرایشهـای انسـان-

مدارانه بیشتر محور تعلّقات روحی قرار گرفت( .مکاینتایر ،1379 ،ص)232-229
امّا دراندیشه اسالمی ،منشأ نزاع متکلمان عدلیه و اشاعره به این مسـئله بـاز مـیگـردد؛
بدین شکل که اشاعره د د ه توحید و قدرت مطل الهی را داشتند( .ایجـی1325 ،ق ،8 ،
ص  182-181؛ تفتــازانی1409 ،ق ،4 ،ص  ) 282و عدلیــه از ســوی دیگــر بــر ایــن بــاور
بودند که اگرحسن و قبح عقلی و واتی انکار شود ،دیگـر هـیچ فعلـی بـر خـدا قابـل اطـالق
نخواهند بود( .طوسی1407 ،ق ،محق حسین جالل  ،ص)198
لذا هدف از طرح «رابطه دین و اخـالق» در میـان اندیشـمندان مسـلمان تبیـین افعـال و
اوصاف الهی بوده و به پیامدهای اخالقی این رابطه کمتر پرداخته شد.
امّا در تعریف هر یک از دو سوی این رابطه ،برخی «دیـن» را اصـول و قـوانین عملـی
میدانند که تضمین کننده سعادت حقیقی انسان است( .طباطبایی1417 ،ق ،16 ،ص)193
«اخالق» نیز دراصطالح به تمام افعال صادر شده از انسان که به صورت ملکه و بـدون تأمـل
صادر می شوند ،اطالق میگردد(.طوسی ،1387 ،ص)101
بحح از ارتباط دین و اخالق در اشکال مختلف متصوّر است که مهمترین این روابـط
به حصر عقلی عبارتند از؛ «تباین دین از اخـالق»« ،تقابـل دیـن بـا اخـالق» و «تعامـل دیـن و
اخالق».
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در دیدگاه تباین ،هرکدام از دین و اخالق ،قلمرو خاصی داشته و هیچ ارتباط منطقـی
میان آن دو برقرار نیست( .مصباح ،1381 ،ص )216واز دیدگاه طرفدران تقابل میان دیـن و
اخالق ،رابطه میان این دو موج

فرو ریختن اعتقادات دینی واخالقـی مـیشـود( .هاسـپرز،

 ،1372ص)80
امّا به باور معتقدان تعامل میان دین و اخالق ،از جهاتی دیـن و اخـالق بـه هـم نیازمنـد
هستند( .مصباح ،همان ،ص )220البته در تبیین این تعامـل آرای گونـاگونی بـه چشـم مـی-
خورد ؛ برخی وابستگی اخالق به دین معتقدند که اخـالق برآمـده از دیـن اسـت( .فرانکنـا،
 ،1392ص )73-72برخی نیز معتقدند که اخالق جزئـی از دیـن بشـمار مـیرود( .مصـباح،
همان ،ص)210
برخی دیگر دین و اخالق را از یـک منبـع سرچشـمه و رو بـه یـک هـدف مـیداننـد.
(طباطبایی1417 ،ق ،1 ،ص )362-354و نیز معتقدند که دین نقش پشتوانه و تکیهگـاه را
برای اخالق ایفا می کند (.مطهری ،3 ،1388 ،ص)517
برخی نیز بـا اعتبـاری دانسـتن باورهـای اخالقـی ،قراردادهـای اخالقـی را برسـاخته از
باورهای دینی می دانند( .طباطبایی ،2 ،1364،ص )200
در این نوشتار درصدد برآمدهایم تا به رو

علمی-پژهشی با ارزیابی دستهبندیهـای

متصوّر در رابطه دین و اخالق ،ضمن تأیید رابطه تعاملی میان دیـن و اخـالق ،از میـان آرای
متعددی که در تبیین این رابطه دوسویه به چشم میخورد بـا سـنجش مهـمتـرین گونـههـای
وابستگی اخـالق بـه دیـن چـون؛ وابسـتگی معناشـناختی اخـالق بـه دیـن ،وابسـتگی وجـود
شناختی اخالق به دین ،اتکای معرفتشناسانه اخالق بـه دیـن و نیـز وابسـتگی روانشـناختی
اخالق به دین دقی ترین و منطقیترین شکل ممکن از تعامل میان دیـن و اخـالق را ترسـیم
نموده و درمییاییم که اخالق برآمده از دین و وحی الهی است.
پیشینه بحث
رابطه دین و اخالق از مهمترین مباحثی است که سابقهای به قدمت طـرح اندیشـههـای
دینی و عقلی دارد .فیلسوفان از یک سو و دینداران از سوی دیگر ،همواره با پرسـشهـای
جدّی پیرامون رابطه دین و اخالق مواجه بوده اند .پرسـشهـایی چـون آیـا اصـالت بـا دیـن
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است یا اخالق؟ دین منشأ اخالق است یا اخالق سرچشمه دیـن؟ خداونـد ملـزم بـه رعایـت
اخالق است یا اخالق وابسته به اراده و خواست خداست؟ آیا بدون دیـن و باورهـای دینـی
میتوان از اخالق سخن گفت یا نه؟ وابستگی دین و اخالق چگونه است؟
به باور بسیاری از فیلسوفان سابقه بحح از رابطه دین و اخالق در رب به قـدمت خـود
فلسفه است(.فنایی ،1384 ،ص )21امّا سنجش رابطه دین و اخالق با طرح گفتگوی سـقراط
بــا اوثیفــرون ( )Euthyphroتوســط افالطــون ،شــکل جــدّیتــری بــه خــود گرفــت.
(افالطون ،1 ،1380،ص)252-248
در قــرون وســطی بــا حاکمیّــت مســیحیّت برهمــه شــئون زنــدگی ،ا ل ـ

متفکــران و

اندیشمندان کتاب مقدس را منبع الهام بخش ارز های خالقی میدانستند( .فرو ـی،1391،
 ،1ص )115 -114
امّا با ظهور رنسانس و پیدایش تفکرات الحادی ،روحیـات ضـدّ دینـی درعرصـههـای
مختلف علمی و اجتماعی بهگونهای گستر

یافت که به کاهش صبغه دینیِ اخالق انجامید

وگرایشهای انسانمدارانه بیشتر محـور تعلّقـات روحـی قـرار گرفـت( .مـکاینتـایر،1379،
ص)232-229
برخی درباره علت شکلگیری چنین اندیشهای در رب معتقدند «:تسلط دین بر علـوم
و مظاهر تفکر انسان ،نشانه انحطاط فکر بشر است و شکفته شدن علوم نتیجه اسـتقالل آنهـا
بوده و اخالق نیز چنین است .انسان میتواند با فضـیلت باشـد بـدون ایـنکـه متـدّین باشـد».
(پاپکین ؛ آروم ،1384 ،ص)98
اگرچه مسئله رابطه دین واخالق به عنوان یک اصـل علمـی ،بـه طـور مسـتقل کـمتـر
مورد توجه قرار گرفته ،امّا همواره به عنوان یکی از د د ـههـای اندیشـمندان از گذشـته تـا
کنون مطرح بوده است( .مصباح ،همان ،ص)214
امّا در میان اندیشمندان مسلمانان این مسئله یکی از نخستین و مهمترین مسائلی بود که
توجّه ایشان را از منظر کالمی به خود جل

نمود.

نزاع میان عدلیه و اشاعره در کالم اسالمی با این بحح ارتبـاط تنگـاتنگی دارد؛ بـدین
معنا که اشاعره د د ه اثبات توحید و یگانگی خداونـد و نیـز تبیـین قـدرت مطلقـه الهـی را
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داشتند( .ایجی1325 ،ق  ،8 ،ص  182-181؛ تفتـازانی1409 ،ق ،4 ،ص )282و عدلیـه
از سوی دیگر بر این باور بودند که با انکار حسن و قبح عقلی و واتـی ،دیگـر اطـالق هـیچ
فعلی بر خداونـد امکـان پـذیر نخواهنـد بـود( .طوسـی1407 ،ق ،محقـ حسـین جاللـ ،
ص)198
لذا میتوان گفت انگیزه اصلی اندیشمندان مسلمان در بحح از رابطه علم و دین صرفاً
تبیین افعال و اوصاف الهی بود و به پیامدهای این بحح که موضع آنها را در باب اخـالق و
رفتار انسان مشخص مینمود ،چندان وقعی نمینهادند( .فنایی ،همان ،ص)21
باورهای دینی و باورهای اخالقی
اصوالً تحقی و بررسی روابط میان دو مفهوم ،ابتدا از تعریف هریک از دوسوی رابطه
آ از میشود .برخی در تعریف دین معتقدند؛ «دین عبارت اسـت از اصـول ،سـنن و قـوانین
عملی که برگزیدن و عمل به آن تضمین کننده سـعادت حقیقـی انسـان اسـت( ».طباطبـایی،
1417ق ،16 ،ص)193
همچنین برخی دین را مجموعه عقاید ،اخالق و قوانین و مقررات اجرایی میدانند کـه
هدفش راهنمایی برای سعادتمندی انسان است( .جوادی آملی ،1380،ص)24
امّا در تعریف اخالق ،برخی از اندیشمندان آن را تنها بر فضایل و خـوبی هـای رفتـار
انسان اطالق میکنند(پینکافس ،1384 ،ص)261؛ بـدین معنـا کـه اخـالق مجموعـه صـفاتی
است کـه مبتنـی بـر ارز

هـای مطلـ و نـاظر بـر خیـر و خـوبی اسـت( .روبیـژک،1381 ،

ص)305-300
امّا رای ترین مفهومسازی از اخالق در میان اندیشمندان مسلمان عبـارت اسـت از ایـن
که «اخالق ملکه ای بود نفس را مقتضـی سـهولت صـدور فعلـی از او بـی احتیـا بـه فکـر و
رویتّــی» کــه اکثــر علمــای اخــالق آن را برگزیــدهانــد( .ابــن مســکویه ،بــیتــا ،ص 51؛
طوسی ،1387،ص)101
تعدّد و تنوع تعاریفِ دو مفهوم «دین» و «اخالق» در آرای اندیشمندان مختلف ،منجـر
به پیچیدگیهای معرفت شناختیای شده است که برای پرهیز از اطاله کـالم و دشـوارگویی
در این نوشتار ،به تعریف اصطالحی آنها بسنده میکنیم و در ادامه به سنجش رابطـه «دیـن
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و اخالق» میپردازیم .امّا بحـح از رابطـه دیـن و اخـالق در اشـکال و گونـه هـای مختلـف
متصوّر است:
.1تباین دین از اخالق
براساس این دیدگاه ،دین و اخالق دو مقوله متبایناند و هرکدام قلمرو خاصـی داشـته
و هیچ ارتباط منطقی میان آن دو برقرار نیسـت؛ بـهگونـهای کـه درصـورت تصـوّر هرگونـه
رابطهای میـان آن دو ،صـرف ًا عرضـی و اتفـاقی خواهـد بـود و نـه منطقـی( .مصـباح ،همـان،
ص)216
درحقیقت در این رابطه ،دین و اخالق هـم در ناحیـه قلمـرو و هـدف کـامال متفـاوت
هستند و هم با توجّه به مرز بندی خاص هر یک ،هیچ نسبتی میان آنها برقرار نیست.
براساس این تلقّی از رابطه دین و اخالق ،هـدف دیـن تعـالی بخشـی بـه مرتبـه انسـانیِ
آدمیان و ارضای احساس وابستگی او به خداوند است ،درحالی که هدف اخالق ارائـه راه-
کارهایی برای بهبـود شـرایط اجتمـاعی و بهبـود وضـعیت زیسـتی انسـانهـا اسـت( .همـان،
ص)217
کانت نیز در دیباچه کتاب دین در محدوده عقل محض مینویسد «:اخالق نـه نیازمنـد
تصوّر وجود دیگری باالی سـر آدمـی اسـت تـا او وظیفـه خـویش را بشناسـد و نـه محتـا
انگیزهای یراز قانون است تا وی به وظیفه خود عمل کند؛ درنتیجه اخالق به هـیچ وجـه بـه
خاطر خود

به دین نیاز ندارد ،بلکه به برکـت عقـل محـض عملـی ،خودبسـنده و بـینیـاز

است( ».کانت ،1384 ،ص 116؛ کورنر ،1367 ،ص)321
توجّه به این نکته نیز الزم به نظر میرسد که اعتقاد به استقالل قلمـرو اخـالق از دیـن،
مختصّ مخالفان دیـن نیسـت؛ بلکـه بسـیاری از طرفـداران اسـتقالل ارز هـای اخالقـی در
مرحله تحق و نیز شناخت و معرفت دینی ،اهل ایمانند؛ چنانچه کی یرکگور دست کم در
پارهای موارد ،دین و اخالق را متباین میبیند( .کاپلستون ،7 ،1388 ،ص 332-330؛ مک
اینتایر ،1379 ،ص )435-431
عموماً طرفداران این دیدگاه درصدد القای دیدگاه های سکوالریستی هستند و به نفی
نیازمندی اخالق به دین و استقالل قلمرو اخالق از قلمرو دین حکم میرانند .البته برخـی از
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عقل گرایان و ایمان گرایان افراطی نیز با باور به این که عقل برای تحقّـ سـعادت اخالقـی
کافی است و یا برای مؤمن شدن باید تعقّل را رهـا نمـود ،در جرگـه مـدافعان تبـاین دیـن و
اخالق جای میگیرند.
.2تقابل دین با اخالق
به باور طرفـداران تقابـل میـان دیـن و اخـالق ،دیـنداری بـه زوال و تحلیـل تـدریجی
اخالق میانجامد ؛ بدین معنا که فرو ریختن اعتقادات مذهبی میتواند بـه فروپاشـی اخـالق
بیانجامد( .هاسپرز ،1372،ص )80به عبارت دیگر باورهـای دینـی مـانع اخـالق ورزی مـی-
گردند.
در این دیدگاه اعتقاد به خدا مستلزم تعهد مطل و بی چون و چـرا بـه فرمـانبرداری از
اوامرالهی است و چنین تعهدی برای فاعل اخالقی مناس

نیست( .ریچلز ،1387 ،ص)74

درحقیقت ملحدان و مخالفان دین ،دین را مولّد ولتپذیری و تقویت روحیـه بردگـی
می دانند؛ لذا معتقدند که تنها مرگ خدا زمینـه رشـد اخـالق را فـراهم مـیآورد( .الرنـس،
 ،1378ص 1044؛ نیچه ،1387 ،ص157و )215-211
.3تﻌامل دین و اخالق
امّا در باور اکثر متألهان و دینداران ،دین واخـالق از جهـاتی بـه هـم نیازمنـد هسـتند؛
بدین معنا که پذیر

برخی از گـزاره هـای دینـی متوقّـف بـر پـذیر

برخـی از مفـاهیم و

قضایای اخالقی است و نیز تعریف و تصدی برخی از گزارههای اخالقی ،بر دین و گزاره-
های دینی مبتنی هستند( .مصباح ،همان ،ص)220
در امتداد بحح از تعامل دین و اخالق ،نخسـت وابسـتگی هـر یـک از دو طـرف ایـن
رابطه را به طور جداگانه ارزیابی می کنیم و سپس به تبیین دیدگاه مقبول میپردازیم:
 .1-3وابستگی دین به اخالق
در این دیدگاه ،اخالقی زیستن یکی از لوازم دینداری محسوب میشـود؛ بـدین معنـا
که اخالق در زمینههای مختلفی چون عبودیت ،تبلیغ و پیشبرد اهداف دین و نیز معنـاداری
گزارههای دینی نقش آفرین است( .همان ،ص)224-220
به عنوان نمونه باتوجّه به این که شکرگزاری از کسی که به ما نعمت ارزانی داشته ،بـر
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هر انسانی عاقل و منصفی واج

اسـت؛ پـس سـپاس از حـ تعـالی نیـز از وظـایف بنـدگی

است .حال آن که شکر منعم یک دسـتور و توصـیه اخالقـی است(.مصـباح،1378 ،

،13

ص)33
همچنین برطب آیات قرآن کریم زیسـت اخالقـیِ دیـنداران در نشـر و تبلیـغ دیـن،از
اثرگذارترین شیوهها بوده است)159/3( .
از این رو به باور برخـی از اندیشـمندان ایـت دیـنداری درگـرو سـعادت دنیـوی و-
اخروی است؛ حال آن که این سعادت تنها در پرتو اجرای دستورات اخالقـی حاصـل مـی-
گردد( .مصباح ،همان ،ص )223
 .2-3وابستگی اخالق به دین
در بحح از وابستگی اخالق به دین ،آرای متعددی به چشـم مـیخـورد کـه بـا تعـابیر
مختلفی از این اتکا و وابستگی بحح نمدهاند .لذا در ادامه به جـدّی تـرین و پرطرفـدارترین
این دیدگاهها اشاره میکنیم:
بیشتر پیروان ادیان الهی و نیز متألهان باور دارند که اخالق جزد جدانشدنی دین اسـت.
درجهان مسیحیت ،طرفداران این دیدگاه براین عقیدهاند که امرالهی بر ارز هـای اخالقـی
مقدّم است و بدون امرالهی ،حسن و الـزام اخالقـی و حتـی معرفـت بـه ارز هـای اخالقـی
ناممکن است( .فرانکنا ،1392،ص)73-72
از نظر برخی از علمای ربی نیز خداوند ما را مجبور به اطاعت از قوانین نمیکند و ما
مختار به پذیر

یا ردّ فرامین الهی هستیم؛ امّا اگر قرار باشد آنگونه که باید زندگی کنـیم،

باید از قوانین الهی پیروی کنیم و این وات اخالق است( .ریچلز ،1387 ،ص )74
به باور اندیشمندان مسلمان نیز روح موجود در کالبد اخالق و دین واحد است ؛بـدین
معنا که اخالق و دین از یک منبع سرچشمه میگیرند و هردو به سوی یک هـدف حرکـت
میکنند( .طباطبایی1417 ،ق ،1 ،ص)362-354
امّا در تبیین این گونه از وابستگی برخی معتقدند که دین نقش پشـتوانه و تکیـهگـاه را
برای اخالق ایفا میکند ( .مطهری ،3 ،1388 ،ص)517
برخی نیـز ضـمن اعتبـاری و قـراردادی دانسـتن باورهـای اخالقـی ،معتقدنـد کـه تنهـا
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قراردادهایی اخالقیاند که پیرو و برساخته از باورهای دینی باشـد( .طباطبـایی،2 ،1364 ،
ص )200
همچنین گروهی وابستگی اخالق به دین را یک رابطهی میان دومقوله جزدوکلّ مـی-
دانند ؛ از دیدگاه ایشان قلمرو اخالق از گسـتره دیـن جـدا نیسـت و اخـالق جزئـی از دیـن
بشمار میرود( .مصباح ،همان ،ص)210
بطورکلّی میتوان گفت منظور از وابستگی اخالق به دین به معنـای ابتنـای اخـالق بـر
اوامر و نواهی الهی است؛ لذا دراین دیدگاه دلیل وابستگی اخالق به دین ازآن روسـت کـه
اخالق برآمده از دین است.
در امتداد بحح با سنجش برخی از مهمترین گونههای وابستگیهـای اخـالق بـه دیـن،
درصدد تبیین چگونگی و کیفیت این رابطه هستیم:
الف)وابستگی مﻌناشناختی اخالق به دین
این نوع از وابستگی ،از یکسانی معنای اخالق با امرونهـی الهـی سـخن مـیگویـد؛ بـه
گونهای که بدون اشاره به امرو نهی الهی نمیتوان تعریـف صـحیحی از بایـدها و نبایـدهای
اخالقی داشت.
برخی از فیلسوفان معتقدند که مفاهیم مطرح در وظیفه شناسی اخالقی فحوای دینـی
دارند و ممکن نیست کسی به معنایی ملـزم و مقیّـد باشـد؛ مگـر ایـن کـه هماننـد یهودیـان،
رواقیان و مسیحیان به خداوند به عنوان قانون گذار حقیقی نیز باور داشـته باشـد( .ادواردز و
دیگران ،1392،ص) 340-339
درحقیقت مفاهیم خوب یا بد ،درست یا نادرست یا وابسته به اراده و کراهت خداونـد
است و یا یکی از افعال اختیاری او؛ به گونهای که گزاره«ظلم به دیگران بداسـت» بـا جملـه
«ظلم به دیگران مورد کراهت خداوند است» متـرادف محسـوب مـیشـود( .دانـش ،جـواد،
 ،1392ص)69
ب)وابستگی وجودشناختی اخالق به دین
بر اساس این گونه از وابستگی اخالق به دین ،امر و نهی الهی تنها منشأ انتزاع اوصـاف
اخالقیاند و موج

عروض اوصاف اخالقی برافعال میشوند( .همان)
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بنابراین دیدگاه تعلّ امر و نهی به انجام و یا عدم انجام یک فعل ،منشأ اتصـاف آن بـه
دو وصف دینی -اخالقی میشود ؛ چنانچه اگر اراده الهی به فعلـی ماننـد راسـتگویی تعلّـ
نگیرد،آن فعل متصف به ویژگی خوب نمیشود.
از دیدگاه اندیشمندان مسلمان ،با توجه بـه ایـن کـه نظـام اخالقـی در نهایـت قـائم بـه
حقای این عالم است و حقای عالم ،معلول مرات عالی هستیاند؛ لذا اخالق نیز مانند دین،
معلولِ عالم برتر از خود است و دین و اخالق در مرات عالی هستی ،تحقّ عینی دارند.
درنتیجه میان دین و اخالق ،عینیت و وحدت حاکم است که در نظام توحیـدی ،مبـدأ
فاعلی عالَم تکوین و عالَم تشریع خداوند اسـت و ایـن امـر تفـاوت اخـالق دینـی و اخـالق
سکوالر را از منظر وجودشناسی نشان میدهد( .امید ،1381 ،ص )20
ج)وابستگی مﻌرفت شناختی اخالق به دین
مقصود از اتکای معرفتشناسانه این است که آدمیان در مقام کشف و شـناخت نیـک
و بد به دین نیازمند هستند؛ به بیان دیگر اخالق نه تنها درمقام ثبوت بلکه درمقـام اثبـات نیـز
قائم به دین است.
دراین وابستگی این ادعا مطرح است که کشف و درک گزارههای اخالقی مسبوق به
وجود دین و باورهای دینی است و عقل بشری به تنهایی نمـیتوانـد ویژگـی اخالقـی یـک
فعل را تشخیص دهد( .دانش ،همان ،ص)69
بسیاری از دینباوران معتقدند که عقاید اخالقیشان بـه اعتبـار ریشـه داشـتن در منـابع
دینی ،نوعی جایگاه معرفتی ایجابی مییابد که معرفت اخالقی بـه شـمار مـیرود( .ادواردز،
همان ،ص)342-340
از دیدگاه برخی از اندیشمندان مسلمان ،رابطه دین و اخالق از جنبه معرفتشناسی بـه
مقایسه مفاهیم بنیادی و گزارههای اخالقی و دینی میپردازد؛ ماننـد مفـاهیم حسـن و قـبح و
باید و نبایدهای اخالقی و نیز مفاهیم وجـوب و حرمـت شـرعی کـه جـزد مفـاهیم اعتبـاری
عملی هستند).طباطبایی1417 ،ق ،5 ،ص 11ـ )10
درحقیقت گزارههای دینی و اخالقی ،اگر چه اعتباری هستند امّا مبتنی بر امـر واقعـی-
اند و این یکی از تمایزات اخالق دینی و اخالق سکوالر است.
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براین اساس میان دین و اخالق در حوزة مفاهیم وگزارههای اعتباری عملی ،از حیـح
نوع مفهومی و نوع گزارهای و نیز متعلقات مفاهیم و گزارهها ،وحـدت وجـود دارد( .امیـد،
همان ،ص 20ـ )19
د)وابستگی روانشناختی اخالق به دین
براساس این دیدگاه انسانها برای اخالقی زیستن به انگیزههای دینی نیـاز دارنـد؛ زیـرا
حقای و اصول اخالقی به تنهایی برای اخالقی زیستن کافی نیست.
دراین نوع از وابستگی ،باورها و اعتقادات دینی انگیزه کافی برای تبعیـت و پیـروی از
قوانین اخالقی را فراهم میکنند .لذا نقش دین انگیزشی است و تنها باورهای دینـیانـد کـه
انگیزه الزم را برای رعایت ارز ها و رهنمودهای اخالقی فـراهم مـی کننـد؛ از ایـن منظـر
احکام اخالقی به خودی خود و صرف نظر از دین و باورهـای دینـی ،دلیـل محـرّک بـرای
عمل نیستند( .دانش ،جواد ،همان ،ص)69
بنابراین اعتقاد به وجود خدا و ثواب و عقاب اخروی انسان را ملزم بـه رعایـت ارز -
های اخالقی میکند ،چنان چه اگر باورهای مزبور کمرنگ شوند یـا از بـین بـرود ،پشـتوانه
روانشناختی و ضمانت اجرایی اخالق نیـز از بـین خواهـد رفـت( .فنـایی ،همـان ،ص-101
)106
برخی در تبیین این گونـه از وابسـتگی اخـالق بـه دیـن معتقدنـد آدمـی هنگـامی کـار
عاقالنهای انجام میدهد که برای وصول به ایت و کس

منفعتی باشد که به زعـم خـویش

همان کمال است( .مطهری ،همان ،12 ،ص)508
از دیدگاه روان شناسان موحّد ،گرایش به خداشناسـی و گـرایش بـه فضـائل اخالقـی،
ریشه در روح و روان انسان دارد و ایمـان دینـی و تخلّـ بـه فضـائل اخالقـی در انگیـز

و

شناخت تأثیر متقابل دارند.
چنان چه برخی از اندیشمندان مسلمان ،رابطـه اخـالق و ایمـان را دوسـویه مـی داننـد؛
بدین معنا که ایمان و اعتقاد به توحید و معاد ،ضامن و حـافظ اخـالق و خـود ایمـان هـم بـا
اخالق بقا و استمرار مییابد( .طباطبایی1417 ،ق ،11 ،ص  155و )342
البته در آرای اندیشمندان اسالمی و ربی وجوه دیگـری از وابسـتگیاخـالق بـه دیـن
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چون وابستگی ایت شناختی ،علّی ،عقالیی(ادواردز ،پل ،همان ،ص ،)333جامعه شـناختی
(امید ،1381 ،ص )24و یره را می توان یافت که دراین مجال به وکر نام آنهـا بسـنده مـی
کنیم.
نتیجه گیری
در این نوشتار درصدد برآمدهایم تا به رو

علمی-پژهشی با ارزیابی دستهبندیهـای

متصوّر در رابطه دین و اخالق ،از یک سو با تبیین روابطی چون تباین و تقابـل میـان دیـن و
اخالق ،به ناکارآمدی دیدگاه های افراط گرایانـه و یـر منطقـی و نیـز مکاتـ

سـکوالر و

ارز گذاری های صرفا مادی در رشد فضایل اخالقی واقـف شـویم .و از سـوی دیگـر بـه
نقش بی بدیل دین و باورهای دینی در شکلگیری و روا اخالق فضیلت محور و ارزشـی
در جوامع بشری پی ببریم.
همچنین ضمن تأیید رابطه تعاملی میان دین و اخالق ،با سنجش مهـمتـرین گونـههـای
وابستگی اخالق به دین مانند وابستگی معناشناختی اخالق به دین ،وابستگی وجود شـناختی
اخالق به دین ،اتکای معرفت شناسانه اخالق به دین و نیز وابستگی روانشناختی اخـالق بـه
دین دقی ترین و منطقیترین شکل ممکن رابطه میان دیـن و اخـالق را ترسـیم نمـوده و در
یاییم که اخالق برآمده از دین و وحی الهی است.
درنهایت میتوان گفت که گونه سنجی رابطه دیـن و اخـالق ،بیـان گـر ایـن حقیقـت
است که اخالق زاییده دین به عنوان حقیقیترین منبع خیرات و سعادات است.
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فهرست منابع
 .1قرآن کریم.
 .2ادواردز ،پل؛ بورچرت ،دونالد ام ( ،)1392دانشـنامه فلسـفه اخـالق ،ترجمـه انشـاداهلل رحمتـی،
نشرسوفیا ،تهران.
 .3افالطون ( ،)1380دوره آثار افالطون ،1 ،ترجمه محمدحسن لطفی و رضا کاویانی ،انتشارات
خوارزمی ،تهران.
 .4ابنمسکویه ،ابوعلی احمدبن محمد (بیتا) ،تهذی الخالق و تطهیراالعراق ،مقدمه حسن تمیم،
نشر بیدار ،قم.
 .5امید ،مسعود ( ،)1381درآمدی بر فلسـفه اخـالق از دیـدگاه متفکـران مسـلمان معاصـر ایـران،
موسسه تحقیقاتی علوم اسالمی – انسانی ،تبریز.
 .6ایجی ،عضدالدین ( 1325ق) ،شرح المواقف ،8 ،نشر الشریف الرضی ،قم.
 .7پــاپکین ،ریچــارد؛ آروم .اســترول ( ،)1375کلیــات فلســفه ،ترجمــه جــالل الــدین مجتبــوی،
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران.
 .8پینکافس ،ادموند ( ،)1384ازمسئله محوری تا فضیلت گرایی ،ترجمه سیدحمیدرضـا حسـنی و
دیگران ،دفتر نشر معارف ،قم.
 .9تفتازانی ،سعد الدین (1409ق) ،شرح المقاصد ،محق عبـدالرحمن عمیـره ،2 ،نشرالشـریف
الرضی ،قم.
 .10جوادی آملی ،عبداهلل ( ،)1380انتظار بشر از دین ،مرکز نشر اسراد ،قم.
 .11دانش ،جواد (،)1392دین واخالق؛ بررسی گونههای وابستگی اخالق به دین ،پژوهشگاه علوم
و فرهنگ اسالمی ،قم.
 .12روبیــژک ،پــل ( ،)1381ارز هــای اخالقــی در عصــر علــم ،ترجمــه نفیســه و محبوبــه ســاطع،
انتشارات حکمت ،تهران.
 .13ریچلز ،جیمز ( ،)1387فلسفه اخالق ،ترجمه آر

اخگری ،انتشارات حکمت ،تهران.

 .14طباطبایی ،سید محمد حسین (1417ق) ،المیزان1 ،و  5و11و ،16مکتبۀ نشر االسالمی ،قم.
 ،)1364( _______ .15اصول فلسفه و رو

رئالیسم ،2 ،انتشارات صدرا ،قم.

 .16طوسی ،نصیرالدین محمد بن محمد ( ،)1387اخالق ناصری ،تحقی مجتبی مینوی و علیرضـا

 /162فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال دهم ،شماره چهلم ،زمستان 1399

حیدری ،انتشارات خوارزمی ،تهران.
1407( _______ .17ق) ،تجریداالعتقاد ،محق حسین جالل  ،انتشارات دفتر تبلیغات اسـالم ،
تهران.
 .18فرانکنا ،ویلیام ( ،)1392فلسفه اخالق ،ترجمه هادی صادقی ،موسسه فرهنگی طه ،قم.
 .19فرو ی ،محمدعلی ( ،)1391سیر حکمت در اروپا ،1 ،انتشارات زوّار ،تهران.
 .20فنایی ،ابوالقاسم ( ،)1384دین در ترازوی اخالق ،موسسه فرهنگی صراط ،تهران.
 .21کاپلستون ،فردریک ( ،)1388تاریخ فلسفه ،7 ،ترجمه داریو

آشـوری ،شـرکت انتشـارات

علمی و فرهنگی ،تهران.
 .22کانت ،ایمانوئل ( ،)1369بنیاد مابعدالطبیه اخالق ،ترجمه حمید عنایت وعلی قیصری ،انتشارات
خوارزمی ،تهران.
 ،)1384( ______ .23درسهای فلسفه اخالق ،ترجمه منوچهرصانعی درهبیدی ،انتشارات نقش و
نگار ،تهران.
 .24کورنر ،اشتفان ( ،)1367فلسفه کانت ،ترجمه عزت اهلل فوالدوند ،انتشارات خوارزمی ،تهران.
 .25الرنس ،سی.بکر (  ،)1378تاریخ فلسفه اخالق رب ،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،
قم.

 .26مصباح ،محمد تقی ( ،)1381نقـد و بررسـی مکاتـ

اخالقـی ،تحقیـ و نگـار

احمدحسـین

شریفی ،شرکت چاپ و نشر بین الملل ،تهران.
" ،)1378( ______ .27دین و اخالق" ،قبسات،

 ،13ص ،37-30قم.

 .28مطهری ،مرتضی (،)1388مجموعه آثار 3 ،و ،12انتشارات صدرا ،تهران.
 .29مکاینتایر ،السدر ( ،)1379تاریخچه فلسفه اخالق ،ترجمه انشاداهلل رحمتی ،انتشارات حکمت،
تهران.
 .30نیچه ،فردریش ویلهلم ( ،)1387فراسوی نیک و بد ،ترجمه سعید فیروزآبادی ،انتشارات جامی،
تهران.
 .31هاسپرز ،جان ( ،)1372فلسفه دین ،گروه ترجمه و ویراستاری ،دفتر تبلیغات حوزه علمیه ،قم.

