
 53 - 44صفحات  | 139۸ تابستان|   9شماره   |پژوهش در مدیریت و علوم انسانی    
 

 

 خدانظر رحمت زهینام نویسنده مسئول: 

 
 

 

 مقاله پژوهشی

 
 

 

 

 

 

 
 فرهنگیان زاهداندانشگاه  استاد  1
 کارورزی دانشگاه فرهنگیان زاهدانکارشناس  2

 خاش واحد آزاد دانشگاه ابتدایی پرورش و آموزش ی رشته کارشناسی دانشجویان 3

 

 

 26/0۳/۱۳۹8تاریخ پذیرش:                                      28/۱2/۱۳۹۷تاریخ دریافت: 

 

 

 

 چکيده
 نقش، قرآنی آیات و روایات، اسالمی اندیشمندان سخنان، برخی احادیث  اجمالی بررسی با و اسالم در اخالق و تربیت اهمیت به توجه با

 و شخصیت احیاگر، اسالمی آن مفهوم با اخالق و تربیت، واقع در .دهد قرار توجه مورد تربیتی و اصول اخالقی تبیین و معرفی در را اسالم

 خود با بیگانه و، روح بى موجودى انسان از غربی و تربیت جدید و تعلیم که حالى در. اوست معنوى کماالت رساننده اوج به و انسانى هویت

 تبیین، بررسی مورد را بد و خوب صفات انواع که است علمی، اخالق.کند مى رفتار او با ابزار وهمانند کرده تبدیل شئ به را او که است ساخته

 رویکردی در دین و کند می بیان را رذایل و زشت صفات زدودن چگونگی نیز و فضائل و خوب صفات اکتساب ی نحوه و داده قرار تعریف و

 اخالق و دین رابطه مورد در. باشد می اعتقاد این با متناسب عملی دستورات و انسان و جهان برای آفریننده به اعتقاد معنای به، وحیانی

 جهت در ای وسیله و اخالق خدمت در دین -2؛ است اخالق وجود شرط دین -1: از عبارتند که است شده مطرح ای چهارگانه های دیدگاه

 بلکه معنا دارای نه دین -4؛ خیزد می بر اخالق از دینداری و شود می استنتاج اخالق از دین-3؛ است خود اهداف و مقاصد به اخالق نیل

 دین الینفک جزء اخالق که است این اند پذیرفته را آن اسالمی متفکران از بسیاری که دیگری دیدگاه. است اخالق همانند کارکردی دارای

 این نیازی وبی استقالل معنای به مسئله این امّا. دهد می تشکیل را دین ی گانه سه های ساحت از بخشی، احکام و عقاید کنار در و است

 و دین به محتاج اجرا ضمانت در چه و تحقق و اثبات مقام در چه و واقعی ارزش و ثبوت مقام در چه اخالق بلکه نیست یکدیگر از بخش سه

 و دارد ریشه یک دین، است درخت به نسبت ایتنه مثل است ارگانیکی رابطة دین با اخالق رابطة، دیگر تعبیر به .است آن ناب بینی جهان

 اگر. است هایشمیوه همان یا برگ و شاخ هم احکام و است اخالق اشتنه، است عقاید همان دین ریشة. میوه یک و برگ و شاخ و تنه یک

 بین است ایرابطه چه بگوییم تا بود خاطر این به نیست درخت از جدای چیزی و است درخت خود جزء درخت تنة. کردیم بیان گونهاین

 با که کنیم معنا جوری یک را اخالق اینکه نه است دین جزء باشد داشته دینی صبغة اگر و باشد دینی تنة اگر تنه این البته، دین و اخالق

 پوزیتویستی گرایش غربی فرهنگ در غالب گرایش امروز دانیدمی کههمچنان. باشد سازگار هم ضددینی اخالق با حتی یا غیردینی اخالق

 عبارتی به. دانندمی تحول و تغییر قابل را چیزهمه لذا و شمرندمی قراردادی را اخالقی ارزشهای یعنی، است طورهمین هم اخالق در، است

 با که است پرواضح. بالعکس و بشود خوب و زیبا دیگر زمان یک در است ممکن است بد و زشت بسیار زمانی یک در که چیزی یک دیگر

 و رفتار با که آنچه هر از است عبارت دین یعنی - داریم دین از که تعریفی براساس اما شودنمی دین جزء اخالق، اخالق از ایتلقی چنین

 خودش. کل با جز یک اتحاد یعنی، است اتحاد رابطة دو آن بین رابطة و است دین جزء اخالق - کندمی پیدا ارتباط انسان سعادت و تکامل

 

 .علوم دینی، اخالق، تربیت، اسالم :يديکل واژگان

 

 

 

  بررسی رابطه اخالق با علوم دینی

 

 ۳ ، فاطمه ریگ۳، اسماء شهنوازي خرم۳، فاطمه ميربلوچ۳فرنگيس ميربلوچ ،2نسترن شيرازي ،۱خدانظر رحمت زهی
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 :مقدمه

ه  دیدگا، تاریخ طول در. ینماید م جذاب و تازه همچنان، قدمتش همه با که است محوری و تاریخی مباحث از یکی اخالق و دین میان ارتباط

 شده مطرح غیره و االهی امر نظریه مدافعان، معتزله و اشاعره، لگرایان عق و نگرایان ایما سوی از دو این میان ارتباط درباره مختلفی های

 اخالقی رذائل ترک و فضائل کسب هایراه بیانگر و هاارزش مصادیق شناخت آن موضوع که است انسانی علوم از ایشاخه اخالق علم. است

 خوب امر یک صورتی در تنها، دیدگاه یک در مثالً. دارد وجود مختلفی هایدیدگاه امر یک بودن بد یا خوب درباره، اخالق فلسفه در .است

، دلخواه هاینتیجه رد بدون، دیگر دیدگاهی اما( گروی غایت/پیامدگرایی/گرایی نتیجه)باشد داشته همراه به دلخواه یی( ها)نتیجه که است

 دین علمای توجه مورد همواره، دینی معارف در آن علمی جایگاه به توجه با اخالق مسئله(. گرایی وظیفه) داندمی ذاتی را امر یک بودن خوب

 دارد انسان فطرت در ریشه اخالق که چرا آوردمی میان به سخنی باره این در و هست اخالقی مباحث دار داعیه مکتبی هر همچنین. استبوده

 در است ممکن هانتیجه این مداردین اخالق در. نمایندمی ادعا و پذیرفته را اخالق در دوم گرایش ادیان از برخی .دارند دوست را آن همه و

 مادی جهان در تنها، انسانی جامعه مثالً برای دلخواه هاینتیجه رخداد، دینی غیر اخالق در اما بیافتند اتفاق نیز است مادی فرا که دیگر جهان

 اجماع با است ممکن، دارند انسانی جامعه برای دلخواه هایینتیجه اموری چه کهاین و اخالقی الگوهای ریز اخالق این در. است نظر مد

 قلمرو هرکدام و هستند هم از متباین مشخص مقولة دو اخالق و دین .دین متولیان لزوماً نه شود تعیین برجسته شناسانجامعه و روانشناسان

 است اتفاقی و عرضی تالقی یک کندمی پیدا تالقی اخالقی مسائل با دینی مسائل اگر. ندارد وجود آنها بین منطقی ارتباط هیچ و دارند خاصی

 جدا همدیگر از که دارند مشخص قلمرو و خود خاص فضای کدام هر زیرا. شود برقرار اتصالی اخالق و دین بین که نیست منطقی رابطة یک و

 حرکت مقصدی یک سویبه مبدئی یک از هرکدام مسافر دو که است این مثل کنندمی پیدا ارتباط یکدیگر به اگر. ندارند همبه ربطی و هستند

 وجود ایرابطه یک مسافر دو این بین که نیست این معنایش این ولی، کنندمی مالقات را همدیگر اینقطه یک در اتفاقاً راه بین در و اندکرده

 اخالق اما خداست با انسان رابطة به مربوط دین قلمرو که شود گفته مثالً، دارند وضعی چنین اخالق و دین که است این فرض یک پس. دارد

 آنها بین وحدت نوع یک یا دارند اتحاد نوع یک اخالق و دین اصالً که است این دوم فرضیه. است یکدیگر با انسانها رفتاری روابط به مربوط

 به آنچه ولی است تصور قابل تریفرعی صورتهایبه باز رابطه این البته. است آنها بین ارگانیک رابطة یک امروزیها تعبیر به یا است برقرار

 دین که هستیم آشنا تعریف این با ما شود تلقی دین از جزئی یک عنوانبه اخالق که است این باشدمی قبولتر قابل و نزدیکتر ما فرهنگ

 یک رابطة و ارگانیک رابطة دین با هم اشرابطه، دین مجموعة از جزئی شودمی اخالق طبعاً پس، احکام و اخالق و عقاید از است ایمجموعه

 دارای درخت این، نماییم تشبیه درختی یک به را دین ما اگر، گفت توانمی تشبیه باب از. انسان پیکر کل با سر رابطة مثل است کل با جزء

 رابطة. است احکام همان نیز درخت میوة و برگ و شاخه و است درخت تنة اخالق و هاستریشه همان عقاید. است هاییشاخه و تنه و هاریشه

 شبیه چیزی یا است کل با جز  رابطة اخالق و دین رابطة تصور این در. است درخت خود جزء هم تنه. نیست شیء دو رابطة درخت خود با تنه

 گرفته نظر در اخالق و دین بین اتحاد نوع یک که است این منظور بشوم وارد خواهمنمی جزئیاتش در فعالً که کرد فرض شودمی، اینها به

 هم با حال عین در که است هویتی اما دارند مستقلی هویت یک هرکدام که است این سوم فرضیه. بگیرد جا دیگری درون در یکی که شودمی

 منطقی ارتباط هیچ و باشند هم از متباین بکلی که نیست گونهاین یعنی، گذارندمی اثر یکدیگر در و ارتباطند در یکدیگر با و هستند تعامل در

 وجود اخالق و دین بین تعامل نوع یک طورکلیبه و انفعال و فعل یا تأثر و تأثیر، معلولیت و علیت رابطة نوع یک بلکه نباشد برقرار آنها بین

 فرضیة دو در. متباینند هم از کامالً اینها اینکه یا و است دین از جزئی اخالق یا است اخالق از جزئی دین که نیست این معنایش این ولی، دارد

 برای کنممی بیان متعدد تعابیر این با را مطلب. دارد وجود تعامل و انفعال و فعل و تأثر و تأثیر نوعی اخالق و دین بین که شد فرض نیز قبل

 بعضی. نمود مطرح آن براساس توانمی را فرعی فرضیة  پنج حداقل که، است تصور قابل کلی فرض همین درون در مختلفی فرضهای اینکه

 این از یکی مثالً، بکنیم پیدا توانیممی را قبیل این از مفاهیمی ما اخالقیِ و کالمی کتابهای در نیست مأنوس ما برای اینکه با هارابطه این از

 این اساس دین در نظریه این مبنای بر. بدهیم انجام دینی وظایف اینکه به کندمی موظف را ما که است اخالق اصوالً  که است این تقریرها

 این دیگر تعبیری به یا است همین دین در اساسی اصل و است اصل خدا با انسان رابطة پس. نماید را خدا عبادت و بندگی انسان که است

 خداوند بندگی و عبادت مقام در ما که شودمی موجب چیزیچه اما است اصل این، خوب بسیار. فرع، مطالب سایر و است اصل یک عنوانبه

. کرد ادا را خدا حق باید بنابراین هستیم او مخلوق ما، هستیم او عبد ما، دارد مولویت حق، دارد حقی انسان بر خدا که دهیممی پاسخ؟ برآییم

 و کنیم عمل را دینی دستورات و بیاوریم روی دین به که کندمی وادار را ما آنچه پس کنیم عبادت را او که است این به کردنش ادا خدا حق

 پس خداست حق هم حقوق از یکی، کرد ادا باید را هرکسی حق که گویدمی ما به که است اخالقی امر یک کنیم عبادت را خداوند باالخره

. کندمی تعیین را ارزشها و دارد را خودش جایگاه اخالق که است اخالق و دین بین ایرابطه نوع یک این. شود ادا را خدا حق تا داشت دین باید

 دیدگاه همین نظیر. کنی عبادت را او و نمایی ادا را خدا حق باید گویدمی که است اخالق اما کندمی تنظیم خدا با را انسان رابطة هم دین

 بشناسد را خدا که است واجب انسان شودمی گفته آنجا در، کنیممی مطرح خود کالمی کتابهای در معموالً  را آن ما که است دیگری نظر یک

 شکر که است این، دلیل مهمترین شاید و آورندمی که ایادله از یکی؟ است واجب خدا معرفت چرا که مطلب این به کنندمی استدالل بعد
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 مقام در بعداً و بشناسیم را منعم، منعم شکر عنوانبه باید ما پس است واجب نعمتولی شکر ماست نعمتولی خدا چون است واجب منعم

 را خداوند برویم ما که شودمی این موجب اخالق اینجا در، دارد فرق اندکی و است نزدیک قبلی دیدگاه به خیلی این. برآییم شکرش ادای

 در اما اداکن را خدا حق برو گویدمی ما به اخالق، دارد حقی خدا کردیم هم قبول و شناختیم را خدا که بود این قبلی نظر آن در. بشناسیم

 یک که منعم شکر وجود پس. بشناسد را خدا باید انسان گویدمی ما به اخالق که شودمی تصویر صورت این به دین با اخالق رابطة دیدگاه این

 بین رابطة نوع یک هم این. شود مطرح دینی مسائل سایر دنبالشبه تا بشناسیم را خدا برویم که کندمی وادار را ما و است اخالقی دستور

 اهداف و غایات دهدمی تشکیل را ارزشها اساس آنچه اینکه مثل است تصور قابل دین و اخالق بین نیز دیگری روابط هنوز. است دین و اخالق

 باید، است مطلوب ما برای ذاتاً که داریم مقدسی اهداف ما چون آنهاست اهداف و غایات به اخالقی رفتارهای ارزش. رفتارهاست و افعال

 این طبق خوب. شودمی پیدا اینجا از اخالقی ارزشهای و برساند مطلوب کمال آن به و مقدس اهداف آن به را ما که دهیم انجام را کارهایی

 هدفی باالترین این. است الهی قرب به رسیدن انسان هدف که شودمی مطرح اساس این بر است غایاتش و اهداف تابع اخالقی ارزش که نظر

 مستقیماً  یا که کنندمی کسب اینجا از را خودشان ارزش نحویبه اخالقی رفتارهای همة و شودمی وضع انسان تکاملی سیر برای که است

 ناشی اینجا از اخالقی ارزش هر پس. غایی علت یا هستند معد یا یعنی، کنندمی فراهم تقرب برای را زمینه یا و شوندمی خدا به قرب موجب

 دین در که شودمی تنظیم صورت بدین دین با اخالق رابطة پس، کندمی مستعد خدا قرب به رسیدن برای را انسان روح حداقل که شودمی

 چیزها آن و نبود دین اگر. کندمی اخذ اینجا از را خودش ارزش اخالق و شودمی معرفی انسان تکاملی هدف عنوانبه و شودمی شناخته خدا

 - هست هم دیگری مبانی البته - اخالق در فلسفی مبانی این طبق. داشتنمی ایمایه و پایه اخالقی ارزشهای اصالً  کردنمی ثابت ما برای را

 دین که است ارتباط نوع یک این. کندمی تعیین اخالقی ارزشهای برای هدف آیدمی دین که شودمی برقرار اخالق و دین بین ارتباطی چنین

 برای هدف تا کند خدمت اخالق به دین که شودمی برقرار آنها بین ارتباط این اما کندمی را خودش کار هم اخالق و کندمی را خودش کار

 این باز. کندمی تعیین را اخالقی ارزشهای دین که باشد این شودمی تصور دین و اخالق بین رابطة از دیگری نوع. کند تعیین اخالقی ارزشهای

 تشخیص مالک. دهیم تشخیص تفاوتبی یا ناپسند افعال از را ارزشمند و پسندیده افعال توانیممی چگونه اصالً ما که دارد مختلفی مبانی هم

 بیشتر بلکه نیست ملکات تنها بحث محور زمینمغرب اخالقی مباحث در اصوالً  که کنم اشاره نیست بد؟ چیست غیراخالقی از اخالقی کارهای

 اخالق که است باقی هنوز ما فرهنگ در میراثش و است ارسطویی اخالق فلسفة از ما ذهن در آنچه برخالف .است رفتار و افعال بحث محور

 بلکه نیست ملکات به مختص غربی فلسفه بحثهای ولی، است نفس در راسخه هیئات از، است ثابت صفات از، است ملکات از بحثش اصالً

 رفتارهاست به بیشتر توجه؟ کرد ترک باید را کاری چه یا؟ داد انجام باید کاری چه؟ است خوب کاری چه یعنی است افعال به نظرش بیشتر

 بحث کنیم کسب را ملکاتی چه کارها این اثر در غیرمستقیم یا دهیم انجام باید را کاری چه ببینیم خواهیممی ما وقتی خوب، ملکات به تا

 با و است خوب شرایطی چه با کاری چه؟ چیست مرزهایش و حدود؟ بد کاری چه و است خوب کاری چه که بشناسیم کجا از ما که شودمی

 آیدمی دین که است این شودمی برقرار دین و اخالق بین که ارتباطاتی از یکی؟ بکند تعیین را اینها باید کسی چه؟ شودمی بد شرایطی چه

 ارزشهای توانیممی رسیده ما به الهام و وحی وسیلةبه خدا اولیای از که علومی و الهی وحی کمک به ما یعنی، کندمی تعیین را ارزشی افعال این

 ارزش فاقد کاری چه برعکس و است اخالقی ارزش دارای و است مطلوب حدی چه در کاری چه که کنیم مشخص را کارها حدود و رفتاری

 همه اینها. کندمی تعیین را اخالقی افعال حدود آیدمی دین. است اخالق و دین بین رابطة نوع یک هم این. است ضداخالق یا اخالقی

 فرض یعنی، باشدمی مطرح کلی دیدگاه سه کردم بیان قبالً که طوریهمان ولی است اخالق و دین رابطة و تعامل تقریرهای از هایینمونه

 از یعنی ارتباط براساس کردم ذکر که اخیر نظریة چند این همة که است برقرار ارتباط یا و اتحاد یا تباین یا، اخالق و دین رابطة در شودمی

 بالعرض شده حاصل تالقی شود حاصل جایی ارتباطی اگر اینکه و بود دین و اخالق بین کلی تباین و ارتباط عدم اول نظریة. بود تعامل مصادیق

 در همه، دیگر نظریات بقیة اما. است دین از جزئی اخالق مثالً، متحدند هم با اخالق و دین اصالً که بود این هم مقابلش نظر. است اتفاقی و

 تا خوب. دارد وجود تعامل و تأثر و تأثیر و انفعال و فعل روابط آنها بین اما هستند مستقل ماهیت دو دین و اخالق که گیردمی قرار طیف این

 به و نظریه یک انتخاب که است مشخص؟ دهیم انجام باید چه ما فرضها این مقابل در اما بود مختلف فرضهای براساس مسئله طرح اینجا

 پاسخ به اجمال به نماند پاسخ بدون السؤ این اینکه برای باالخره ولی شود انجام کوتاهی فرصت در که نیست آسانی کار آن نشاندن کرسی

 نوبت سپس تا کنیم تعریف را اخالق و دین باید ابتدا در ما. شود مطرح دیگری فراخ فرصت در باید آن مفصل توضیح و کنیممی ایاشاره آن

 که تعریفی آن با که شد معنا طوری دین دانستمی متباین را دین و اخالق که اینظریه آن در گردید مالحظه. برسد آنها رابطة از پرسش به

 دینداری. کنندمی منحصر خدا با انسان بین ارتباط به را دین دایرة - غربی علما اخیراً یعنی - آنها. کندمی فرق ایاندازه تا داریم دین از ما

 سکوالریستی گرایشهای و سکوالریزم افکار لذا و همین یعنی دین. دهد انجام عبادتی و باشد معتقد خدا به، بشناسد را خدا انسان اینکه یعنی

 استثنایی موارد بجز البته. است رایج سکة دیگر هم امروز و است شده شروع رنسانس بعد از غرب در تفکر این ریشة. است مبتنی اصل همین بر

 زندگی جدی مسائل با و ندارد دیگر مسائل به ربطی دین اصالً که است این موارد غالب اینها امثال و کاتولیک محافل و مکاتب از بعضی در

 را خود روانی نیاز و احساس و گرایش آن معبد در رودمی و دارد خدا به نسبت انسان که است احساس و گرایش نوعی دین. ندارد ارتباطی
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 خدانظر رحمت زهینام نویسنده مسئول: 

 
 

 وجود آدم در که است معنوی و شخصی تجربة و احساس یک صرفاً، باشد داشته واقعیتی موضوع این که ندارد هم دلیلی هیچ و کندمی ارضا

 اخالق. ندارد همبه ربطی آنها و، است تباین رابطة اخالق با دین رابطة که بگویند توانندمی، کنندمی دین از که تعریفی این با حال هر به. دارد

 هم با باید انسانها اینکه مثالً، شودمی مطرح انسان اجتماعی رفتارهای در که است ارزشهایی از عبارت اخالق که کنندمی معنا گونهاین هم را

 اینها تمامی. کند رعایت را عدالت و بگوید راست، باشد درستکار، باشد خوشرو، باشد رفتارخوش، باشد اخالقخوش باید انسان، باشند چگونه

 اصل دو این از امور سایر که است اساسی اصل دو امانت و صداقت تردقیق تعبیر به یا درستکاری و راستگویی البته و شودمی اخالق مصادیق

 انسان رابطة( دین یعنی) این و کندمی بررسی را انسانها بین رابطة( اخالق یعنی) آن. جداست هم از قلمرو دو این خالصه پس. شودمی ناشی

 در، دانیممی چه را دین ما ببینیم باید اول نه یا است درست نظریه این که ببینیم بخواهیم اگر ما. ندارند همبه نیز ربطی دو این و، خدا با را

 اخالق زیرا. دانیمنمی درست را نظر این ما گفت توانمی اجماالً  اما؟ خیر یا پذیرفت توانمی را نظر این آیا شودمی معلوم که است صورت این

 رفتار همة. نیست نیز دارد اصل چهار یا اصل سه یا اصل دو که نفسانی ملکات و صفات آن تنها اینکه کما نیست انسانها اجتماعی روابط تنها

 حتی یا باشد خدا با انسان رابطة یا یکدیگر با انسانها رابطة به مربوط خواه باشد ارزشی صبغة دارای و باشد ذم و مدح قابل که انسانی ملکات و

 - خاصی محدودة به اختصاص لزوماً اخالق پس گیردمی قرار اخالق حوزة در ارزشی نبایدهای و باید این همة. باشد خودش با انسان رابطه

 اختصاص خدا با انسان رابطة بیان به فقط اسالم دین هدایتهای. است چنین نیز دین. ندارد - خدا با انسان رابطة یا یکدیگر با انسانها رابطة مثل

 همة که است مطرح المللیبین و سیاسی و اجتماعی و فردی مسائل قبیل از دیگر مسائل هزاران ما روایی جوامع و کریم قرآن در بلکه ندارد

.  است اسالم گوییممی ما که دینی، نداریم کاری آن با ما باشد نپرداخته مسائل این به که باشد عالم در دینی اگر حاال. است دین جزء اینها

 به اعتقاد، است دین جزء هم عقاید اینکه کما. است دین جزء اینها همة، پرداخته اینها همة به اسالم و. است اسالم مصداقش کاملترین الاقل

 تقسیم اقسامی به نیز احکام و است احکام و اخالق و اعتقادات شامل دین اینکه و است دین جزء همه فرعی اعتقادات سایر و معاد، نبوت، خدا

 صورت این به را اخالق و دین ما وقتی نیست خدا با انسان رابطة به منحصر هم دین بنابراین. است دین به مربوط مطالب ترینواضح از شودمی

 .گیردمی بر در را انسان زندگی شئون تمام تحقیقاً یا تقریباً دین کردیم تعریف

 

 بيان مسئله

 قدیم از. است داده اختصاص خود به را ای ویژه سهم حاضر عصر فیلسوفان اخالقی گفتمان در که است مسائلی جمله از اخالق و دین ی رابطه

 اردوی از همه از بیش اخالق و معنویّت به دعوت دلکش صالی و بوده جوامع بین در اخالق و فضیلت پرچمدران بزرگترین الهی ادیان، األیام

 ی فالسفه تفکر بر محورانه انسان و اومانسیتی تفکّر شیوع با و غرب ی فلسفه تاریخ جدید ی دوره در، وجود این با. است برخواسته دینداران

 تا آنیم بر نوشتار این در ما. شود پا و دست آن برای بشری کامالً اصولی و مبانی و، شده خارج ادیان انحصار از اخالق تا شد آن بر تالش، آن

 ی مسئله حول موجود های دیدگاه آنگاه و بیفکنیم آنها از شده ارائه مختلف تعاریف به نظری، اخالق و دین مفهوم ساختن روشن با ابتدا در

 ضمن وحیانی دین به اخالق نیازمندی از مواردی ذکر با پایان در و. بپردازیم مختار دیدگاه تبین به و کرده مطرح را اخالق و دین ی رابطه

  .باشیم داشته ای اشاره اخالق فضائل از پشتیبانی یعنی دین بدیل بی کارکردهای از یکی به اخالق و دین تنگاتنگ ی رابطه ساختن روشن

 

 اهداف پژوهش:

 هدف اصلی :

 فقه  بر آن تقدم و اخالق چیستی، اخالقی اخالق و دین ، حیث فلسفه میان نسبت

 اهداف جزئی :

 دینی و استفاده از اخالق و تربیت اسالمی و دینی  علوم با اخالق بررسی رابطه

 

 شناسی مفهوم

 اخالق 

 تفاوت این با. می باشند ریشه یک دارای «خَلق» یواژه با اصل در واژه این المفردات در راغب یگفته به و است «خُلق» جمع اخالق یواژه

 قابل و محسوس صورت و شکل به که «خَلق» مقابل در و  نیست رؤیت قابل سر یدیده با که می شود گفته سجایایی و قوا، صفات به خُلق که

 را اخالق علم برخی. کرده اند ذکر اخالق برای را متعدّدی تعاریف غرب و اسالم عالمان، اصطالح در امّا. شودمی گفته ظاهر چشم با درک

. دانسته اند زیستن چگونه علم آنرا دیگر برخی و می شود نیکو شخص احوال و اخالق آن براساس که دانسته اند نیکو اخالق اکتساب چگونگی

 مورد بد و خوب صفات انواع از که است علمی اخالق که گفت می توان... و السعاده معراج، السعادات جامع مانند اخالقی کتاب های به توجّه با
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 این از. کندمی بیان را رذایل و زشت صفات زدودن چگونگی نیز و  فضائل و خوب صفات اکتساب ینحوه و داده قرار تعریف و تبیین، بررسی

 برای که است مقصودی منزل و جاویدان سعادت و کمال به انسان رساندن آن نهائی هدف و نفسانی بد و خوب صفات اخالق علم موضوع رو

 .است شده خلق آن

 

 دین 

 قهر، انقیاد و طاعت، پادشاهی و ملک مانند است شده ذکر آن برای بسیاری معانی لغت کتب و معجم ها در که عربی واژه ایست لغت در دین

 توافق که است تعاریف ترینپیچیده از یکی اصطالح در دین تعریف امّا ... همبستگی، احسان و اکراه، سرافرازی و عزّت، جزا و پاداش، سلطه و

 قرار فراوانی گفتگوهای و بحث مورد نظری مفاهیم دیگر مانند دین مفهوم. دارد وجود صاحب نظران و متفکّران بین در آن سر بر کمی نظر

 توافق یک به تاکنون و است شده ارائه مفهوم این از متعددی تعاریف دارند سروکار مفهوم این با مختلفی هایرشته که آنجا واز دارد و داشته

 ساده اندازه ای به دین» ،هیوم رابرت تعبیر به باشند عاجز دین درک از هاانسان که نیست معنا بدان پیچیدگی این البته اند نرسیده مشترک

 برای که است پیچیده و جامع ای اندازه به و باشد داشته حقیقی دینی یتجربه یک تواندمی بزرگ آدم یک یا و بالغ و عاقل بچه هر که است

، ادیان علمای از که متعدّدی تعاریف خصوص در جعفری تقی محمد عالمه .«باشدمی تحلیل و تجربه نیازمند آن از تام گیریبهره و کامل فهم

 سعی متنوّع و متعّدد ادیان به نسبت فراگیر و جامع تعریفی یارائه برای دین پژوهان از بسیاری»: می گوید دارد وجود متکلّمین و فالسفه

 که متداول روش های با شیوه این. کنند ارائه فراگیر و عام تعریفی مشترک عناصر از و داده قرار بررسی مورد را ادیان مشترک وجه کرده اند

 ممکنی غیر عمالً و دشوار بسیار کار دین از مانع و جامع تعریفی یارائه اینرو از «.است متفاوت پردازند دین از فیلسوفان انتزاعی تعریف به

 .میکنیم واگذار محترم خوانندگان به را بیشتر بررسی و کرده اکتفا واژه این مورد در شده ارائه تعاریف از کلی طیف سه ذکر به اینجا در ما. است

 

 اسالمی متفکّرین منظر از دین

 از. است رفته کار به متفاوت معنای دو در اصطالحیش معنای در «دین» یواژه که درمی یابیم سنّت و قرآن از اعم دینی متون به رجوع با

 و بینه ابراهیم بها وصی و»  مانند؛ است شده «دین» اطالق شده آورده ارمغان به بشریّت برای الهی انبیاء توسّط که وحیانی تعالیم به سویی

 حاوی که مکاتبی یهمه وسیع تر اطالقی در دیگر سوی از و  «مسلمون وأنتم الّا تموتن ال و الدین لکم اصطفی اهلل انّ  بنی یا یعقوب

 الحق دین و بالهدی رسوله أرسل الذی وهو»  مانند؛ است شده نامیده دین، باطل و حق از اعم، بوده اند زیستن چگونه برای دستورالعملی

 در می توان را کاربرد از نوع دو هر و بوده منوال همین به وضع نیز ما روایی سّنت در. «دین لی و دینکم لکم» یا و «کلّه الدین علی لیظهره

 اال حیاة ال»: کرد اشاره زیر روایات به می توان آنها یجمله از که است شده اطالق حق دین بر تنها «دین» مواردی در. یافت روایی مجامع

 اراده آن از الهی دین از اعم معنایی و کاررفته به وسیع تری معنایی یحیطه در دین دیگری روایات در امّا« االیمان الدین غایة» یا و« بالدین

 دو این به توجّه با «مشرک فهو اهلل دین غیر دیناً نصب من»  :  فرمودند که صلی هلل علیه وآله وسلّم خدا رسول از روایت این مانند است شده

 عنوان به خداوند وجود به اعتقاد بر و داد قرار نظر مد را حق دین می توان تعریف یک در. داد ارائه می توان دین از تعریف دو، کاربرد نوع

 و جهان برای آفریننده به اعتقاد معنای به دین» : است شده تعریف اینگونه دین اساس این بر. کرد تأکید آن یدهنده تشکیل اصلی عنصر

 و حق دین از اعم آنرا و برد کار به وسیع تری درمعنای را دین می توان همچنین «می باشد اعتقاد این با متناسب عملی دستورات و انسان

 قوانینی، اخالق، عقاید از مجموعه ای دین» : گفته اند دین تعریف در معاصر صاحبنظران و متفکّرین از یکی که همانگونه گرفت نظر در باطل

 و باطل آن  یهمه گاهی و حق، مجموعه این یهمه گاهی. باشد انسان ها پرورش و انسانی یجامعه امور یاداره برای که است ومقرّراتی

می  باطل و حق از التقاطی یا و باطل دین را آن، اینصورت غیر در و حق دین آنرا باشد حق مجموعه ای اگر. باطلند و حق از مخلوطی زمانی

 خداوند غیر یناحیه از که است دینی باطل دین و شده نازل خداوند طرف از آن مقرّرات و قوانینی، عقاید که است دینی حق دین. نامند

 «.است شده مقرّر و تنظیم

 

 غرب دانشمندان دیدگاه از دین

 دیگر شاخه های از دیگر بسیاری همانند انسانی علوم از شاخه ای عنوان به دین یمقوله، روشنگری عصر در و غرب تمدّن جدید یدوره در

 مغرب در ادیان ماهیّت و تاریخچه یزمینه در گستردهپ ای پژوهش های و گرفت قرار غرب دانشمندان و عالمان جدّی توجّه مورد علوم

 رویکرد با دیگر و توصیفی و نقلی یکی، متفاوت رویکرد دو با درغرب دین یفلسفه و ادیان تاریخ یشاخه دو آن پی در و پیوست وقوع به زمین

 یک عنوان به را دین تا بوده اند برآن دانشنمدان که آنجا از دین یفلسفه در. پرداخت جهان ادیان در پژوهش و بررسی به انتقادی عقل گرایی

 دین از جامعی تعریف به، مفترقات حذف و ادیان مشترک نقاط بر تکیّه با است شده سعی لذا دهند قرار عقالنی تعماّلت مورد واحد یپدیده
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 خدانظر رحمت زهینام نویسنده مسئول: 

 
 

 را تالش این از نمونه ای. شود شامل را شرقی و غربی، بشری و الهی از اعم را ادیان از گسترده ای طیف بتواند األمکان حتّی که یابند دست

 دین» آن اساس بر. است شده ارائه اعتقاد و عقل کتاب در، آورد حساب به دین یمقوله به غرب رویکرد در غالب یوجه آنرا می توان که

 «.است یافته سامان غائی حقیقت یک پیرامون که است جمعی و فردی وعواطف اعمال، عقاید یمجموعه از متشکّل

 

 اخالق و دین يرابطه بررسی

 :اخالق وجود شرط دین( الف

. است اخالق به دین پذیری تحویل یا اخالق بر دین توقف، است برخوردار کمتری طرفداران از و است مطرح دین درمورد که نظریاتی از یکی 

 حقیقی مرکّبات در که است جزئیّتی از غیر دراینجا نظر مد جزئیّت البته. است آن جزء دین و است اخالق، اصلی پیکره و پایه، نظریه این طبق

 طور به. نیست اجزاء همین اجتماع جز چیزی مرکّب اساساً و است اجزاء وجود بر متوقّف حقیقتاً مرکّب وجود، حقیقی مرکّبات در. دارد وجود

 نیز ها عقربه و باشد می فنرو، شیشه، دنده چرخ مانند اجزاء است مرکّب شیئی ساعت چراکه. است ساعت حقیقی جزء ساعت یعقربه مثال

 اخالق وجود برای الزم شرط دینداری و دین یعنی. است شرطیّت نوعی واقع در اینجا در نظر مورد جزییّت ولی. باشد می اجزاء آن از یکی

 که آنجا از و است آن نیازمند، تحقّق در ولی نیست دین از مرکّب اخالق ینتیجه در. داشت اخالقی توان نمی دین بدون که معنا این به. است

 حیات آب بدون که همانگونه لذا. کرد قلمداد مشروط خارجی جزء توانمی نیز را شروط لذا و است شرط بر متوقّف نوعی به نیز مشروط وجود

 تشکیل جزء دین اینکه نه. است ناممکنی و محال امر نیز دین وجود بدون اخالق داشتن نحو همین به است ناممکن خاکی یکره این روی بر

 .باشد اخالق یدهنده

 

 اخالق خدمت در دین( ب

 و است شده قائل اخالق برای قبل دیدگاه به نسبت را تری کمرنگ نقش، است شده مطرح اخالق و دین یرابطه مورد در که دیگری دیدگاه

 که معنا این به بود شده شمرده دین بر متوقّف اخالق وجود، جزییّت دیدگاه در. داند می اخالق خدمت در ای وسیله بلکه اخالق جزء نه آنرا

 تعریف بدیلی بی کارکردهای دین برای ولی شود نمی نفی دین بدون اخالق وجود امکان دیدگاه دراین ولی داشت نخواهیم اخالقی، دین بدون

 :کنیم می اشاره موارد این از برخی به، اجمال نحو به ذیل در. شود واقع مفید بسیار اخالق اهداف تحقّق راه در تواند می که شود می

 کافی یانگیزه تواند نمی تنهایی به که است خشکی دستورات و قواعد سری یک شامل تنهایی به اخالق. دارد عاطفی تحریک به نیاز اخالق (1

 این با و شود برخودار ای ویژه لطف و مهر از، اخالقی فعل هر انجام پی در دارد دوست شخصی هر. کند ایجاد شخص در فعل انجام برای را

 دراین خداوند خواست اینکه بیان و پروردگار رضایت ساختن مطرح با الهی ادیان. کند جلب خود به نسبت را ای ویژه عطوفت و عنایت کار

 ببیند خود اخالقی افعال افق در را الهی رضایت همواره تا کنند می ایجاد فرد در را قوی یانگیزه این، است گرفته تعلّق زیستن اخالقی به دنیا

 .باشد پایبند  اخالق قوانین به آن کسب جهت در و
 برخوردار اجرائی ضمانت از که مادامی مصوّبه ای و قانون هر اصوالً. است اجرائی ضمانت یک نیازمند جامعه در تحقّق برای اخالق قواعد( 2

 رفتار که دستورات و قواعد از یمجموعه عنوان به  نیز اخالق. ماند خواهد باقی برکاغذ جوهری صورت به و شده مشکل دچار اجرا در نباشد

 با و کرده تضمین را آن اجرای تا است نیرویی نیازمند تحقّق برای و نبود مستثنی قاعده این از می کند تنظیم را دنیا دراین انسان صحیح

 فراهم اخالقی قواعد برای را طبیعی فوق ما اجرای ضمانت یک پاداشش و جزا نظام با دین میان این در. کند برخورد اصول این از متخلّفان

 از و می شود نائل جاوداان سعادتی و ابدی حیاتی به، زیستن اخالقی صورت در که می دهند وعده دیندار شخص به الهی ادیان. می سازد

 شدن دچار و داشته برحذر اخالقی اصول به پابیندی عدم و بداخالقی سوء عواقب از را وی دیگر سوی از و شد خواهد بهره مند اخروی تنعّمات

 .است کرده معّرفی اصول این از تخلّف پیامد  را اخروی دردناک عذاب های به

 و ثبات، قانونی که کند احساس اگر و باشد داشته تکّیه ثابت  قواعد و قوانین به دارد دوست که گونه ایست به انسان روان شناختی نظر از (3

 قواعد اگر. است  منوال همین به وضع نیز اخالق در. نمی کند احساس آن به نسبت التزامی درخود، شد خواهد ملغی زودی به و نداشته دوام

 یتجربه چراکه. نیست تضمین قابل آنها برای دوامی هیچگونه، شود شمرده انسانی و اجتماعی توافقات آنها منشأ و باشد بشری کامالً اخالق

 چند از هر و اندبوده تبدّل و تغییر معرض در مدام، انسان توسّط مصوّب قوانین که است داده نشان قانونگذاری حوزه های دیگر در انسانی

 چشمگیری نحو به اخالق التزامات، شوند دچار سرنوشت این به نیز اخالق قوانین اگر حال. می شود افزوده آن بر جدیدی یتبصره گاهی

 اطمینان آنگاه، باشد خداوند خود رذائل از ناهی و فضائل به آمر و گیرند خود به الهی و دینی یصبغه قوانین این اگر مقابل در. یابدمی کاهش

 به افراد پایندی تقویت و اخالق ترویج در مؤثّری نقش تواندمی مسئله این و شودمی ایجاد درانسان اصول این بودن جاودانه از کافی خاطر

 .باشد داشته آن
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 خدانظر رحمت زهینام نویسنده مسئول: 

 
 

 اخالق از دین استنتاج ينظریّه( ج

 دینداری، اخالق به بخشیدن اصالت با است «اوتیفرون» نام به وی معروف معمّای از برگرفته و شودمی  داده نسبت سقراط به که نظریه این

 دین مدارانه و باشیم دیندار که می کند حکم ما به عدالت و اخالق، دیگر تعبیر به. می داند زیستن عادالنه  و بودن اخالقی جهت در گامی را

 در اوتیفرون با خود گفتگوی در سقراط». است اخالق دارد تقدّم و اصالت آنچه و می شود استنتاج اخالق از دین اساس این بر. کنیم زندگی

 که بود باور این بر وی. کرد مطرح را اخالق به نسبت دین بودن جزء و اخالق از دین استنتاج ینظریّه و آورد میان به سخن عدالت با ارتباط

 جزئیّتی از غیر شودمی مطرح دیدگاه این در که جزئیّتی که است واضح «.است عدالت از جزئی دینداری و دارد دین از بزرگتر محیطی، عدالت

 باقی نیز اخالق برای وجودی، آن بدون که بود اخالق یدهنده تشکیل و الینفک جزء دین، اوّل دیدگاه در. شد مطرح اوّل دیدگاه در که است

 اینجا در ولی. داشت اخالق بر تقدّم نوعی دین که گفت توانمی لذا باشدمی اجزائش وجود بر متوقّف، مرکّب وجود که آنجا از و نمی ماند

 الزم را دیندارای اصل این که است عدالت اخالق اصول از یکی ولی. است اخالق دارد تقدم و است اصیل آنچه. است عکس بر کامالً یقضیّه

 استننتاج اخالق از دین دیگر عبارت به و است اخالق، می کند موجّه را دینداری آنچه اساس این بر. است اخالق جزء دین اینرو از. می آورد

 .می شود

 

 اخالق به دین تحویل ينظریّه( د

می  شمرده معنا فاقد دینی هایگزاره نظریه این در. گشت مطرح بریت ویت توسّط است دین به کارکردگرایانه رویکردی ناشی که نظریّه این

 گزاره های وی اساس این بر. می شود محصور شخصی قضایای و ریاضی و منطقی توتولوژی قضایای، علمی قوانینی به صرفاً ومعناداری  شود

می  مطرح را آنها از یاستفاده ینحوه و کارکرد، آنها معنای از پرسش جای به و کندمی منتقل کارکری تحلیل به معنا یحوزه از را دینی

 «.می داند گزاره دو آن کارکرد را زندگی به رغبت و دانسته اخالقی گزاره های کارکرد همان را دینی مدعیّات کارکرد ویت بریت». کند

 

 نگاه یک در چهارگانه دیدگاه هاي

 اخالق موقعیّت و جایگاه و کاسته دین اصالت از می رویم جلو به چه هر که می شود مشخّص الذکر فوق یچهارگانه دیدگاه های به نظر با

 شمرده آن خارجی جزء و اخالق وجود برای حیاتی شرط دین، دین برای ویژه ای جایگاه شدن قائل با اوّل دیدگاه در. است شده داده ارتقاء

 بر اخالق وجودی توقّف وانکار مرتبه این از تنزّل با دوّم دیدگاه در. بود خواهد ممکن غیر عقالً  اخالق وجود، دین وجود بدون نحویکه به شد

 در. شد معرّفی اخالق اهداف تحقّق خدمت در خوبی یوسیله، اخالقی فاعل عواطف تحریک و انگیزه تقویت طریق از آن مدّعیات و دین، دین

می  استنتاج آن از و است اخالق از برآمده دین شد بیان جائیکه تا شد افزوده دین با تعامل در اخالق نقش و اصالت بر هم باز سوّم دیدگاه

 گرفته نظر در اخالق هایگزاره کارکرد همانند کارکردی صرفاً آن برای، دینی گزاره های معناداری نفی با چهارم ینظریّه در نهایت در و شود

 .می شود

 

 دین الینفک جزء اخالق( ه

مجموعه  عنوان ه اسالم دین. است دین ناپذیر انفکاک جزء اخالق که است این اخالق و دین ارتباط در تصور ترین رایج که گفت بتوان شاید

می  اخالق و عقاید، احکام کلی یحوزه سه از متشکّل، است سعادت به رسیدن برای بشر زندگی یوجامعه کامل یبرنامه یدربردانده که ای

 خواهد مواجه آن با آینده در یا و دارد وجود پیرامونش در که وقایع از را انسان و می دارد بر پرده عالم در موجود حقایق سوئی از یعنی. باشد

می  وضع انسان اجتماعی و فردی عمل و رفتار برای را احکامی و قوانین، حقایق و هست ها این با متناسب دیگر سوی از و می سازد آگاه شد

 که است این بر عقیده یهودیّت و مسیحیّت مورد در .می دهد ارائه را اخالقی دستورالعمل های نیز نفسانی صفات و اخالق یحوزه در و کند

 شمرده دین دو این در قوانین و احکام کلّی منشور دو عنوان به که «ذرین یقاعده» و «فرمان ده». است برقرار دین و اخالق به نسبتی چنین

 اتحاد نوع یک اخالق و دین» که گفت می توان اینرو از .می شود  شمرده اخالقی قواعدی و دستورات همگی که است بندهایی حاوی می شود

 احکام، عقاید از مجموعه ای دارد. دین وجود آنها بین ارگانیک یرابطه یک امروز تعبیر به یا و است برقرار آنها بین وحدت نوع یک یا و دارند

 کل با سر یرابطه مثل است کل با جزء یک یرابطه دین با رابطه اش و می شود دین یمجموعه از جزئی اخالق طبعاً  پس، است اخالق و

 درخت یتنه اخالق و ریشه هاست عقاید. است شاخه و تنه و ریشه ها دارای درخت این، کنیم تشبیه درخت یک به را دین اگر. انسان پیکر

 درخت جزء خود هم تنه بلکه نیست شیئ دو یرابطه درخت خود با تنه یرابطه. است احکام همان نیز درخت یمیوه و وبرگ شاخه و است

 یکدیگر با اجزاء از یک هر یرابطه، دین کل با جزء هر یرابطه دادن نشان بر عالوه که است این دارد وجود تشبه این در که ظرافتی «.است

 تشکیل را دین کلی یمجموعه از جزئی، اخالق جمله از دین هایبخش از یک هر هرچند اینکه توضیح. است گذاشته نمایش به نیز را
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 خدانظر رحمت زهینام نویسنده مسئول: 

 
 

 در نظام یک دینی نظام عکس به. باشند نداشته ارتباطی هیچ هم با و بوده بیگانه یکدیگر از کامالً اجزاء این که نیست اینگونه امّا دهندمی

 کامالً نیز دینی اخالق اینکه کما. استوارند یکدیگر بر و بوده مرتبط یکدیگر با اخالق و احکام از اعم آن هایبخش یهمه که ایست تنیده هم

 اخالق که هاییحوزه از برخی به نوشتار این دوّم بخش در ما. است آن نیازمند مختلفی هایحوزه در و بوده استوار آن بینیجهان  بر مبتنی

 از پشتیبانی یعنی دین بدیل بی کارکردهای از یکی به فوق ادّعای اثبات بر عالوه تا کنیممی اشاره بردمی بهره آن از و است نیازمند دین به

 .باشیم افکنده نظری نیز اخالقی فضائل

 

 دین به اخالق نيازمندي مختلف ساحت هاي

 از یک هر واقع عالم در دیگر تعبیر به. می کنند مشخّص را انسان رفتاری فعل ارزش که هستند احکامی از عبارت اخالقی گزاره های همگی

 آنها وقبح حسن از ما آگاهی و افعال ارزش به ما علم، افعال واقعی ارزش از جدا امّا. است منفی یا و مثبت از اعمّ اخالق ارزشی دارای ما افعال

 از. است مخفی ما از افعال حقیقی ارزش و است کوتاه واقع از ما دست چراکه نیست آن واقعی ارزش با مطابق لزوماً که است دیگری یمسئله

 نفس یا و ثبوت عالم یکی. کرد صحبت دوعالم از می توان توضیح این با. کنیم حاصل آگاهی احکام آن به طریقی از تا کنیم تالش باید اینرو

 عالم در افعال واقعی ارزش. است اخالقی اصول تحقّق و کشف عالم که اثبات عالم دیگری و است اخالقی یواقعییّه احکام جایگاه که األمری

 سویی از. است اثبات عالم به مربوط می شود دانسته ما بین در اخالق قبح و حسن از آنچه و است عیان اخالق از آنچه امّا است مضبوط ثبوت

 برای بلکه نمی شود ختم رذائل از فضائل بازشناسی و اخالقی اصول دانستن صرف به جامعه و فرد شدن اخالق و اخالق اهداف تحقّق دیگر

 در. است اصول این اجرای ضمانت آن و نیازمندیم نیز دیگری عنصر به اصول این به پایندی تقویت و، اخالق نظر مد آرمانی یجامعه تحقق

 نفسه فی اینکه برای هم فعل یک که سازیم روشن و کرده اثبات حوزه سه این از یک هر در را دین به اخالق نیازمندی تا آنیم بر بخش این

 و معلوم ما بر فعل آن حسن اینکه برای هم و است کرده ترسیم انسان برای خداوند که باشد سعادتی یکننده تأمین باید شود نیکویی فعل

 و می کند ایفا را بدیلی بی نقش دین، اصول این تحقّق و شدن عملیّاتی و اجرا در هم و است ضروری آسمانی بیان و دین وجود شود آشکار

 .است دین به نیازمند اخالق ساحت سه هر در لذا

 

 ثبوت مقام در دین به اخالق نيازمندي( الف

 از فعلی گزاره ها این در موضوع. می شوند حمل یکدیگر بر که است محمولی و موضوع از متشکّل «است بد ظلم» مانند اخالقی یگزاره هر

، حسن نیکو، زشت، بد، خوب مانند مفاهیمی شامل غالباً و می شود نامیده اخالقی مفهوم اصطالحاً  که است مفهومی، محمول و انسانی افعال

 خوب و بد و قبح و حسن، نیکو و زشت» اینکه در. دارند بسیاری ابهامات، ابتدایی وضوح علی رغم اخالقی مفاهیم این. است نباید، باید، قبیح

 در دین میان این در. است شده مختلف اخالقی مکاتب ظهور زمینه ساز اختالفات همین اساساً  و دارد وجود زیادی اختالفات« ؟چیست واقعاً

 در مفاهیم این پایدار و شفّاف، کامل، دقیق درک». می کند ایفا را عمده ای نقش آنها مدلول و معنا دقیق سازی روشن و ابهامات این رفع

 این به نمی تواند تنهایی به عقل و سازد روشن را مفاهیم این تا است مهربان و بی طرف، سرمد، ثابت، قادر، حکیم منبعی نیازمند موارد برخی

 معرّفی هستی مبدأ به قرب را انسان نهایی و حقیقی سعادت و کمال، هستی جهان در انسان حقیقی جایگاه ترسیم با خداوند .«یابد دست مهم

 هدف این یکننده تأمین که عملی هر اینرو از. است دانسته ممکن صالح  عمل گرو در و اختیاری اعمال یسایه در را آن به رسیدن و کرده

 می توان لذا. شودمی محسوب اخالقی رذیلت و زشت سازد دور هدف این از را انسان که فعلی هر و پسندیده و نیکو اسالم دید از باشد غایی

 نیکی و حسن یدرجه باالترین از برخورداری برای اخالقی فعل و دارد آفرینش مبدأ به اعتقاد با تنگاتنگی ارتباط فعل  یک اخالق ارزش گفت

 نحوی به اخالقی رفتارهای یهمه»: که می کند بیان رابطه این در معاصر اندیشمندان از یکی .بیاورد همراه  به را مثبتی پیامد چنین باید

 یرابطه پس میکنند فراهم تقرّب برای را زمینه یا و می شوند خدا به قرب موجب مستقیماً یا که می کنند کسب اینجا از را خودشان ارزش

 ارزش اخالق و می شود معرّفی انسان تکاملی هدف عنوان به و می شود شناخته خدا دین در که می شود تنظیم صورت بدین دین با اخالق

 می توان لذا «.نداشت مایه ای و پایه اخالقی ارزش های اصالً، نمی کرد ثابت را چیزها آن و نبود دین اگر. می کند أخذ اینجا از را خودش

 بر تنها اخالق و گیرد قرار غفلت مورد اخالقی نظام یک در، اخالق وادی در انسان حرکت سیر غایت  عنوان به، خداوند مادامیکه گرفت نتیجه

 هرچه فعل یک چراکه باشد افعال در نهفته حقیقی ارزش یبازگوکننده بود نخواهد قادر نظام این، گردد استوار انسان محورانه کامالً اصولی

، اخالقی فضیلت یک به شدن تبدیل برای امّا بود خواهد نیکو پیکره ای دارای امر نهایت، باشد وجدان اصول با مطابق و انسانی که هم قدر

 نمایانگر خود این و. شود دمیده عمل کالبد بر روحی همانند تا هست نیز او به تقرّب و خداوند رضایت جلب یعنی واال انگیزه ای به نیازمند

 .است دین به اخالق نیازمندی از وسیعی یحوزه
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 خدانظر رحمت زهینام نویسنده مسئول: 

 
 

 مقام اثبات در دین به اخالق نياز( ب

 انسان آیا که است این سؤال حال کردیم صحبت اخالقی افعال به دهی ارزش در او به تقرّب و خداوند به اعتقاد نقش پیرامون قبل قسمت در

 دیگر تعبیر به؟. ببرد پی آنها در نهفته قبح و حسن و افعال حقیقی ارزش به تا است قادر، عقل مشخّصاً و خود شناختاری عام قوای بر اتّکا با

 کدام و است انسان واقعی سعادت یکننده تأمین فعل کدام که دهد تشخیص تنهایی به که می رسد بدانجا تا وی شناخت و درک افق آیا

 حقیقی ارزش دقیق شناخت اینرور از. است آن بر کامل یاحاطه نیازمند شیئ یک یجانبههم و دقیق شناخت گفت باید جواب در؟ نیست

 در فعل یک حقیقی ارزش شد اشاره قبل قسمت در که همانگونه چراکه؛ است آن پیامدهای و هستی جهان بر کامل یاحاطه مستلزم افعال

 یاحاطه چنین فاقد عامل از جزئی عنوان به ما که آنجا از امّا. می خورد رقم خداوند به قرب زمینه سازی در فعل آن ظرفیّت میزان یسایه

 امر این تنها و ایست بیهوده انتظار آدمی عقل از، رذائل از فضائل بازشناسی آن پی در و افعال یهمه ارزش کشف انتظار لذا می باشیم شاملی

،        معاصر متفکّرین از یکی قول به. باشد داشته کامل اطالع افعال بواطن و امور حقایق از و بوده برآدم عالم بر محیط که است ساخته مقامی از

 آن دیگر بخش های و ساخته روشن را آن از بخشی، نهاد و فطرت، خرد، عقل که است تاریکی در فرورفته اقیانوس بسان زندگی اندازچشم»

 «سازد روشن را بخش ها دیگر که است الزم تابان اکتر مشعل و بزرگتر چراغی اینجا در، است فرورفته مطلق تاریکی در

 

 اجرا درضمانت دین به اخالق نيازمندي( ج

. می گیرد صورت آن پیروان عمل و رفتار به دهی وشکل زندگی در شدن پیاده و آن اصول به عمل منظور به اخالقی نظام هر تنظیم مسلّماً

 نخواهد هدف این یکننده تأمین، ضدّاخالقی از اخالقی اعمال بازشناسی و تدوین و رذائل و فضائل از لیستی یارائه صرف که است درحالی این

 به که اندرسیده شناخت و درک از درجه این به مردم از اوحدی. کندنمی کفایت آن به تخلّق برای، فضیلت و خوبی شناختن و دانستن. بود

 و خیرخواهی  که هستند غرائزی و امیال اسیر مردم اکثر. گزینندمی دوری قبحش خاطر به بدی از و پایبندند حسنش خاطر به خوبی

 به صحنه از را روحانی گرایشات این و گرفته دست به را عمل ابتکار، آنها با معارضه میدان در و کشدمی چالش به را ایشان فطری خیرطلبی

. سازد فراهم وی در را اخالقی تربیت یزمینه، شخص در اراده و انگیزه بردن باال با تا هست محرکّی نیروی به نیاز میان این در.. کنندمی در

 .است شده شناخته رسمیّت به، تربیتی  نظام هر الینفک اجزاء عنوان به تشویق و تنبیه عنصر دو امروزه که روست همین از

 و نیکوکاران به پاداش یوعده دادن با و کرده پر را خأل این، وعید و وعد عنصر دو از مندیبهره با و مهمّ این به توجّه با دینی اخالق نظام

 احکام اجرائی یپشتوانه دین». است نموده خود اخالقی اصول کردن عملیّاتی درجهت را توجّهی شایان کمک، کارانتبه به آتش یوعده

 و می آورد پدید را اخالقی عمل یانگیزه، می سازد فراهم را کیفری و پاداش چنین امکان که قیامت و آخرت یارائه با دین. است اخالقی

 «می دهد کاهش یا بردمی میان از را ضداخالقی عمل یانگیزه

 

 گيري نتيجه

 در یعنی؛ دارد ارگانیکی یرابطه آن با و بوده دین الینفک جزء، وحی تعالیم از بخشی عنوان به اخالق که گرفت نتیجه می توان گفت آنچه از

 بین، است هماهنگی و منسجم ایمجموعه دین که آنجا از امّا. باشندمی دین یدهنده تشکیل، عقاید و احکام یعنی دیگر بخش دو کنار

 به را ما مسئله این. است استوار آن بینی جهان و هاهست بر دین عملی دستورات لذا. دارد وجود تنگاتنگ ایرابطه، آن اجزاء تمامی

 و کشف حیث از چه و اخالقی ارزش و واقع عالم حیث از چه اخالق که شودمی روشن بررسی با. شودمی رهنمون دین به اخالق نیازمندی

 عظیمی تحوالت انسانی معارف هایشاخه تمام در .است آن جهانبینی و بیانات و دین محتاج خود اصول اجرای ضمانت حیث از چه و تحقّق

 فکری مختلف خطوط هنوز سابق مثل نیز امروز. نداشت واحدی جهت هیچ که شد پراکنده مختلف خطوط در مختلفی نوسانات و آمد پدید

 آنها از ما کشور در آنچه که است درست البته. دارد وجود اخالقی و سیاسی، فرهنگی، فلسفی، فکری هایزمینه همة در متضاد و متعارض

 در مختلفی بسیار مکاتب. نیست طوراین زمینمغرب در ولی کندمی دنبال را خاصی فکری خط یک و خاص جهت یک غالباً  شودمی ترجمه

 شده ترجمه تاکنون غربی کتابهای از که آنچه بیشتر. است رسیده کمتر یا نرسیده ایران به موجش هنوز که دارد وجود انسانی علوم زمینة

 است شده مطرح اخالق و دین ارتباط زمینة در زیادی بحثهای حال هر به. دارد ضددینی و الحادی صبغة که است مطالبی آن به مربوط است
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 خدانظر رحمت زهینام نویسنده مسئول: 

 
 

 : منابع

 کریم قرآن 

 قرآن الفاظ مفردات معجم، راغب، اصفهانی 

 اسالمی کتابفروشی: تهران، ناصری اخالق، طوسی الدین نصیر خواجه 

 136۸، 6:چ، صدرا: تهران، اسالمی علوم با آشنائی، مرتضی، مطهری 

 دین یفلسفه، تقی محمد، جعفری 

 نراقی احمد یترجمه، دینی اعتقاد و عقل، همکاران و پترسون 

 3 ج، الحکمه میزان، ریشهری محمدی محمد، 

 عقاید آموزش، تقی محمد، یزدی مصباح 

 1373، رجاء فرهنگی نشر مرکز: تهران، معرفت یآیینه در شریعت، عبداهلل، آملی جوادی 

 1372، نو طرح انتشارات، لطفی حسین محمد یترجمه، سقراط مرگ، رورانوگواردینی 

 خزاعی زهرا یترجمه، دین و اخالق، بارتلی ویلیمام 

 1367، اطالعات انتشارات: تهران، اخالق یفلسفه هایدرس، تقی محمد، یزدی مصباح 

 31 یشماره، اسالمی کالم یمجله، «اخالقی فضائل پرورش در دین نقش»، جعفر، سبحانی 

 گواهی  عبدالرحیم یترجمه،  جهان یزنده ادیان، هیوم.آ.رابرت 

 نو طرح، تهران، 2 ج، اسالم جهان در فلسفی فکر ماجرای، 1379، غالمحسین، دینانی ابراهیم. 

 سه) تبریز دانشگاه اسالمی علوم تحقیقاتی مؤسسه، تبریز، معاصر متفکران دیدگاه از اخالقفلسفه بر درآمدی، 13۸1، مسعود، امید 
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