
 

 

 

 

 

 سویه اخالق و دینچگونگی و ساختار رابطه ابتنایی دو

 یحسن معلم

 دهيچک

 ازجمله رابطه عينيت، تعامل، ابتنا ؛های مختلفی تصویر شده استرابطه دین و اخالق صورت در باب

بر  ی اخالق و دینتأکيد بر ابتنا ،نيز اقسامی دارد. مقصود اصلی مقالهیا تعاند و ضدیت که هرکدام 

صحيح پایه و اساس اخالق و ضمانت اجرای آن و اخالق  ،از این ناحيه دین حق و معقول عقل است.

پس اگر عقل معيار حق و باطل  دین و یکی از اهداف دین حق است. جزءروح دین و  ،و معقول

نحوی بر یکدیگر آنگاه دین حق و اخالق معقول به ،نه احساس و عاطفه صرف و نه تعبد محض ،باشد

 مبتنی هستند.

 اخالق بر دین. یدین، اخالق، رابطه دین و اخالق، ابتنا :هادواژهيکل
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 مقدمه

مختلفی از روابط مطرح شببده که با  انواع ،نحو عامطور مطلق و اخالق بههنسبببت دین بدر باب 

بسا با جستجوی بيشتر ؛ چهسی و شش ربط و نسبت قابل ارائه است ،مختلف بدر کت جستجو

 بتوان اقسام دیگری نيز پيدا کرد.

 ی و مبانیرابطه ابتنای ،نظر است آنچه از انواع ارتباط بين اخالق و دین در این مقاله مورد

ای که نقش ویژه باشدمیبخش مبانی بحث  ،آنچه در بررسی این نوع رابطه مهم است .آن است

واژه دین و اخالق و معنای مورد نظر مقاله و سپس  رو ابتداد. ازایندن مسئله داردر روشن ش

به نتایج الزم در این بخش خواهيم رسيد.  ،در نهایت با توجه به مبانی .خواهد شد مبانی مطرح

 از: مباحث قابل ارائه عبارتند

 ؛معنای دین و اخالق .1

 ؛مبانی رابطه دین و اخالق .2

 .دین و اخالق بر یکدیگر یابتنا .3

 معنای دین

بعضی بسيار عام و فراگير که شامل همه ادیان  ؛ارائه شده است از دین تعاریف فراوانیتاکنون 

 :1379پترسون، )خاص قابل انطباق است  یگردد و بعضی فقط بر دینابراهيمی می ابراهيمی و غير

 .(1380، آملیجوادی ؛درس اول :1، ج1384یزدی،  مصباح؛ 18ب15 :1372هيک،  ؛16: 1376آلستون،  ؛23ب8

که عبارت است از مجموعه عقاید و اخالق  باشدمیدین اسالم  ،از دین در این مقالهمقصود 

)ص( برای هدایت و سعادت  و احکام فردی و اجتماعی که پيامبر گرامی اسالم حضرت محمد

 :به نقلی و عقلی قابل تقسيم استدر این تعریف دنيا و آخرت بشر تا روز قيامت آورده است. دین 

آنچه از مطالب . دین عقلی یعنی هرشودمی دین نقلی یعنی مطالب فوق که از متون دینی استفاده

دین و اخالق بيشتر ناظر به اخالق و دین نقلی  رابطه .با دليل عقلی قابل اثبات استکه مذکور 

 گردد. که در ادامه روشن می ،است

زیرا  ؛طلبدمجال دیگری می ،دین از انواع تعاریفتوجه به پرداختن به رابطه دین و اخالق با 

متفاوت کامالً تواند مبانی هر تعریف نيز می ،عالوه. بهشودنيز دگرگون می روابطبا تغيير تعریف، 
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توان نمی در یک مقالهو مبانی آن بستگی دارد. در نتيجه  باشد و نظر نهایی به سعه و ضيق تعریف

  را بررسی کرد.  وابطهمه معانی و ر

 معنای اخالق

« علم اخالق» معناییدار و ناپایدار( و در مواردی بهمعنای صفات خوب و بد )اعم از پااخالق گاه به

های گزارهاز عنوان یک علم و یک مجموعه منظم مقصود از اخالق در این مقاله، اخالق به .است

عنوان مثال در بحث رابطه اخالق ( است. بهر به افعال و صفات خاصهای ناظخاص )باید و نباید

یا باید  ،عدالت خوب استهمچون اینکه ای از دستورات اخالق مجموعهو دین سؤال این است که 

 د؟ ای با دین دارچه رابطه ،گویی بد است و باید راستگو بود، یا دروغعدالت ورزید

 مبانی رابطه دین و اخالق

 بدون توجه به مبانی این ارتباط ،یک مبنای دیگری استبررسی رابطه دین و اخالق و اینکه کدام

 گردد. رو بعد از ارائه مبانی، نحوه ارتباط در بخش ابتنا روشن می. ازاینندارد امکان

 از: مبانی الزم عبارتند

 مفاد باید و نباید؛ .1

 رابطه باید و هست؛ .2

 رحمت(؛ و صفات خداوند )علم، حکمت .3

 عقل و قلمرو آن در کشف حقایق؛ .4

 حق و تکليف. .5

 مفاد باید و نباید .1

که در سه دیدگاه  ،های کامالً متفاوت و مغایری وجود دارددیدگاه ،باید و نبایددر بخش مفاد 

طه ه مقاله پذیرش پيوند و راباکه دیدگ. ازآنجارابطه منطقی برقرار کرد ،توان بين باید و هستمی

 پردازیم. می ،گردددیدگاهی که به این پيوند منجر می به سه ،بين باید و هست است

 ی و اعتبارییهای اخالقی را ضرورت ادعاو شهيد مطهری مفاد باید و نباید طباطباییعالمه 

 او امکان است، و یدانند که خالصه آن عبارت است از اینکه رابطه بين انسان و افعال اختيارمی

فعل  ود وشانسان جهت اینکه این امکان به ضرورت تبدیل  .زندبا این رابطه فعل از انسان سر نمی
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این رابطه  ،صورت مجازیدهد و بهضرورت قرار می خویشانجام گيرد، بين خود و فعل اختياری 

اق دفرد شجاعی را مص ،طور مجازهب« شيری را دیدم»مثل اینکه در جمله  ؛کندرا ضرورت می

دهد. اق رابطه ضروری قرار میمصد مَجازصورت بهدهد. در اینجا نيز رابطه امکان را شير قرار می

های در گزاره .گوید باید غذا بخورممی ،جای اینکه بگوید ممکن است غذا بخورمهمچنين به

 . (193-191 :1362مطهری،  ؛103-102 :1356)طباطبایی،  اخالق نيز همين ضرورت مطرح است

یعنی در مثال غذا  ؛الزم است ،نکته مهم این است که این کار مجازی برای رسيدن به غایات

دهد که زیرا بين غذا پاسخ می ،چرا این کار مجازی را انجام داده است خوردن اگر سؤال شود

ر . دشومسير نمی ،رابطه علّی و معلولی وجود دارد و تا غذا نخورم ،خوردن و تأمين نيازهای بنده

  ام.این ضرورت را جعل کرده ،برای رسيدن به غایات و اهداف الزم واقع

 شکل کار بدین صورت است:

 .. بين غذا خوردن و سير شدن رابطه علّی و معلولی برقرار است1 

 .. رابطه بين من و غذا خوردن رابطه امکانی است2

 رسم.من به اهداف و غایات خود نمی ،شودن. تا این رابطه ضروری 3

 پس باید جعل باید کنم تا به اهداف خود برسم. 

 پس باید غذا بخورم.
 

 ؛نيمککه ما کشف ضرورت میلب ،استاد مصباح معتقدند که نيازی به جعل ضرورت نيست

که بين غذا خوردن و سير شدن رابطه علّی وجود دارد و سير شدن مطلوب است و یعنی ازآنجا

رورت به این ض ،«باید غذا بخورم»ما با گفتن  ،ضرورت بالقياس برقرار است ،بين هر علت و معلول

 .(181-180: 1366)مصباح یزدی،  به جعل نيست یم و نيازيکنبالقياس اشاره می

و  را مفاد باید ولی آن ،این ضرورت بالقياس را قبول داشتطباطبایی باید گفت عالمه  اما

است و ما در قضایای اخالق به  زیرا این ضرورت رابطه فعل فی نفسه و نتيجه ؛نباید قرار نداد

 رو عالمه ضرورت دیگری را مطرح کرد. . ازایننه به فعل فی نفسه ،ور فعل از فاعل کار داریمصد

بين فعل از حيث صدور و نتيجه، رسد ضرورت دوم نيز یک ضرورت بالقياس است. نظر میبه

د( وجود فعل ضرورت دار ،یعنی ضرورت بالقياس بين فعل و نتيجه آن )بالقياس به وجود نتيجه

 د نتيجه، ایجاد فعل ضرورت دارد(بالقياس بين ایجاد فعل و نتيجه )بالقياس به ایجا به ضرورت
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 .منه لزو ،اخالق ناظر به الزام هستند یو قضایا ،یعنی یک لزوم داریم و یک الزام ؛شودمنجر می

 و استاد مصباح به لزوم پرداختند.  ،نه لزوم ،دنبال الزام بودهب طباطبایی  عالمه

ن یعنی ضرورت بالقياس بي ؛ضرورت بالقياس و بالغير است ،مفاد باید و نبایدحاصل آنکه 

 حاصل شده است.  فعل از حيث صدور با نتيجه که از ضرورت بين فعل فی نفسه و نتيجه

 شکل کار چنين است:

زیرا رابطه علّی  ؛بين فعل غذا خوردن و سير شدن ضرورت بالقياس وجود دارد 

 و معلولی است. 

 من سير شدن و ایجاد سيری است.مطلوب 

 پس باید غذا بخورم. 

 

 ،مقدمه ضرورت بالقياس در نتيجه استدالل است ،ضرورت بالقياس بين فعل و غایت واقعدر 

 1نه عين آن.

 رابطه بين باید و هست .2

با توجه به توضيحات در باب مفاد باید و نباید روشن شد که در سه نظریه ضرورت ادعایی و 

ر ضرورت د امنته ؛رابطه باید و هست مورد تأیيد بود ،بالقياس و ضرورت بالقياس و بالغيرضرورت 

ولی  ؛نداشت بالقياس و بالغير این رابطه یک رابطه استنتاجی و منطقی بود و نياز به جعل و ابتنا

  نه کشف باید از هست. ،اشدباید بر هست ب ابتنا ،ییدر نظریه ضرورت ادعا

 )علم، حکمت، رحمت و عشق به بندگان(صفات خداوند  .3

حتی و مهربان و عاشق بندگان خود است؛  خداوند متعال طبق عقل و نقل، خدای عالم و حکيم

 .این صفات استاز ای از رحمت اوست و افعال و اوامر و نواهی او هم برآمده غضب او نيز شعبه

خدای شارع با خدای اخالق هيچ تفاوتی ندارد و جهنم و بهشت نيز نتيجه کار و افعال اختياری 

 و عقاید و نيت انسان است. 

                                                             
: حسن هببنگرید مختلف در باب مفاد باید و نباید و رابطه باید و هست  یهادیدگاهدرخصوص . جهت مطالعه بيشتر 1

 .مبانی اخالق در فلسفه غرب و فلسفه اسالمی معلمی،
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 عقل و قلمرو کشف حقایق .4

متون دینی نيز بر این امر تأکيد دارند و عقل را حجت درونی  .عقل است ،یکی از منابع فهم انسان

ه با برهان عقلی پذیرفت دین و خداوند متعال و نبوت انبياصل ا .دانندحضرت حق برای انسان می

 شود. می

بدیهی و نظری  یهاکدام نيز گزارهشود و حکما برای هرظری تقسيم میعقل به عملی و ن

یهی و بدبه های قریب های بدیهی نيز نداشته باشد ولی گزارهگزاره ،برشمرده و اگر عقلی عملی

  ل نظری دارد چنانکه در بحث رابطه باید و هست گذشت.قابل ابتناء بر بدیهيات عق

چه بسا عقل انسان با توجه به مصالح و مفاسد و نتایج یک فعل شکی نيست که  ،حاصل آنکه

نجا که عام یا مطلق دینی را مقيد کند. آنچه در آتا  ؛بتواند باید و نباید را در باب آن کشف کند

ها محدود است و مطلق عقل در باب فهم باید و نبایدمرو لق ،ل توجه است اینکهباین بخش قا

از سوی دیگر، کند و ها را ادراک نمیها و باید و نبایدهمه خوب و بد از یک سویعنی ؛ نيست

قوانين  وجود احکام متضاد بشری و .کندطور کامل ادراک نمیتفاصيل احکام و مصادیق را به

خداوندی که عالم به همه اسرار  ودیت و ناتوانی است.انگر این محدنش ظالمانه در موارد فراوان،

  .طور کامل به بشر هدیه کندقوانين را بهتواند می ،خلقت و هستی و امور پيچيده انسان است

 حق و تکليف .5

 أمنشروشن شدن حقيقت حق و تکليف و  ،مبانی الزم جهت تبيين رابطه اخالق و دین جملهاز

تأثير مستقيم در تبيين این  ،حق بدانيم أرا منش انسان یا جامعه یا خدا هرکدام ازحق است. 

 رابطه دارد.

مطابقت با واقع و  و معانی مختلفی همچون ثبوت، موجود ثابت، وجوب و ضرورت ،برای حق

توان گفت ثبوت و ولی می ؛مصادیقی همچون عدل، مرگ، ملک و فرمانروایی ذکر شده است

، 1372نيس، اال) اندکار رفتههحق هستند و معانی دیگر با عنایت خاص ب معانی اصلی کلمه ،وجوب

  .(322: 3، ج1412؛ الفيروزآبادی، 190: 1، ج1425فراهيدی، ال؛ 315: 6، ج1306؛ الزبيدی، 187: 1ج

عهده گذاشتن کار و عملی بر فرد یا گروه و الزام بر انجام کار است که معنای برتکليف نيز به

جوادی  ؛1591: 3، ج1425فراهيدی، ال) تکليف امر الهی است ،در دین .سختی همراه استمعموالً با 

 .(30 :1385آملی، 
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ر کنار آن تکليفی وجود د ،جا حقی هست هر ؛توان گفت حق و تکليف مالزم یکدیگرندمی

مند شود، زی بهرهحق دارد از چي یاگر کس .ی در کار است، حقجا تکليفی مطرح است دارد و هر

يز تکاليفی ن ،شمارند و نيز در قبال هر حقی برای فرد یا جامعهند حق او را محترم ادیگران مکلف

 گاهی صاحب ؛شود. حقوق و تکاليف نيز گاهی فردی است و در مواردی اجتماعیبرای او اثبات می

ایی هضرورت ؛تکليف معنا ندارد ،خداوند دالبته در مور .خداوند است یانسان و در موارد ،حق

اینکه  مثل ؛بلکه لزوم از جانب خداست ،برآمده از صفات حق مطرح است که تکليف بر خدا نيست

  کند و ضرورتاً عادل است.کند و لزوماً ظلم نمیبه کسی ظلم نمی اساس صفات کمال خودخداوند بر

. با توجه به ی داردحق است که در مقاله حاضر نقش جد منشأاز مباحث مهم در باب حق، 

که به فرد یا جامعه داده  ، نوعی اختصاص یا سلطنت و قدرت استحقوقعلم حق در بحث  اینکه

این سلطنت و قدرت و حق کيست؟ آیا ذاتی انسان است یا  منشأسؤال این است که  شود،می

 اهدایی و اکتسابی است؟ 

یزدی،  مصباح؛ 158ب153 :1385؛ 111 :1386 ،یآمل یجواد) توان چنين گفتدر نظام توحيدی می

 :(105ب103 :1ج ،1386

 جمله مخلوقات او هستند؛کل هستی است و انسان و جامعه از متعال خالق و مالک خداوند .1

 حق اوالً و بالذات اوست؛ بپس حق مطلق و صاح .2

 ،گيردنظر میرخداوند رحيم، عادل و حکيم است و اگر قدرت یا حقی را برای کسی د .3

 متناسب با اصل خلقت اوست. 

 دین و اخالق بر یکدیگر یابتنا

 ن موارد زیر را بررسی کرد:اتواخالق بر دین می در باب ابتنای

 های اخالقی؛فهم گزاره .1

 های اخالقی؛صدق گزاره .2

 های اخالقی؛کشف گزاره .3

 بيان مصادیق کمال و بيان سعادت حقيقی و مصادیق ظلم و عدل؛ .4
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 1.تحقق عملی و ضمانت اجرا .5

 توان موارد زیر را بررسی کرد:مینيز بر اخالق دین  ابتنایش در بخ

 پذیرش دین؛ .1

 هدف بودن اخالق برای دین؛ .2

 صدق و حدود و ثغور. .3

 اخالق بر دین ابتنای یک.

 های اخالقیاخالق بر دین در فهم گزاره ابتنای .1

، «ظلم بد است»و « عدل خوب است»ل ثهای اخالقی دارای موضوع و محمول هستند. در مَگزاره

 «نباید»و « باید»، «بد» ،«خوب» ، واژگان«نباید ظلم کرد»و « کردباید به عدالت رفتار »یا 

 د یا نياز به تعریف دارند؟ اگرانیهی. سؤال این است که آیا این مفاهيم بدهستندمفاهيم اخالقی 

 شرع؟  یا کند، عقل آنها را تبيين مینيازمند تبيين هستند

مفاهيمی بدیهی و « باید و نباید» و« خوب و بد» ،«حسن و قبح»رسد مفاهيم نظر میبه

کار میهدرستی بهنياز از تعریف هستند و حتی کودکان نيز این مفاهيم را در موارد فراوانی ببی

 ه کاربردب، بيشتر است آمدهفلسفه اخالق یا اصول فقه معانی مختلفی برای آنها  . اگر در کتبرندب

 2نظر دارند. الزم و ملزومیا  آنها

 .های اخالقی در صدق نيز مستقل از دین هستندگزاره ،گرددکه در ادامه روشن میازآنجا

آنها  توانو نمی باشندمینياز از شرع و دین شناسی به طریق اولی بیدر تعریف و مفهوم روازاین

خوب یعنی آنچه مورد خواست : »اینکه گفته شود مانند ؛را با استفاده از دین و شرع معنا کرد

 خوب معنا ندارد. ،یعنی تا خدا و دینی پذیرفته نشود ؛«یا خداست دین

 های اخالقیاخالق بر دین در صدق گزاره ابتنای .2

یک امر بدیهی عقلی یا نظری « عدل خوب است»مسئله اصلی در این بخش این است که آیا 

زیرا خداوند به آن  ،«عدل خوب است»یعنی  ؛دینی و شرعی است یک امراینکه یا است، عقلی 

                                                             
ی نمونه رابهای دیگر نيز قابل دستيابی است. ست و عنوان آن در نوشتهتقسيم در کتب کالمی موجود ای امحتو. 1

 .کالم جدیددرآمدی بر  ،هادی صادقی ؛کالم جدیدحسن یوسفيان،  بنگرید به:
 .65ب49 :1384 معلمی، :به بنگرید. جهت مطالعه بيشتر 2
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در صورت اول نه خوب بود  ،کردکرد یا از آن نهی مین امر نمی، و اگر خداوند به آامر کرده است

 . بودمی نه بد و در صورت دوم بدو 

 حسن و قبح ذاتی و عقلی است یا»که عنوان این در فلسفه و کالم اسالمی این بحث تحت 

 مطرح شده است. « امر الهی»و در فلسفه غرب تحت عنوان  ،«شرعی

قابليت مطرح « گراییغير واقع»یا  «گراییواقع»تر تحت عنوان جامع همچنين این بحث

های اخالقی با واقعيات و مصالح و مفاسد مرتبط هستند و خوب و بد یعنی آیا گزاره ؛شدن دارد

فراد بلکه به امر الهی یا سليقه ا ،دنیا ربطی به واقع ندار ،ی استمرتبط با واقعيات و آثار کار اخالق

 . اندیا آداب و سنن اجتماعی مرتبطیا احساسات و عواطف 

 وجود دارد: بارهدراین دو دیدگاه کلی ،حاصل آنکه

ح ن و قبحس ،( حسن و قبح افعال به امر و نهی الهی وابسته است و بدون امر و نهی الهیالف

 ؛(حسن و قبح شرعی) ی وجود نداردو خوب و بد

 اند:این نظریه دو دسته پيروان .مستقل از امر و نهی الهی است ،ب( حسن و قبح افعال

 دانند؛نياز از استدالل میای حسن و قبح افعال را بدیهی و بیعده. 1

ولی استدالل آن را ارتکازی  ،و خوبی و بدی را نيازمند استداللای حسن و قبح عده .2

 دانند. دانند که مبتنی بر مصالح و مفاسد است و آنها را از فطریات )قضایا قياساتها معها( میمی

 شده روشن ،ها و رابطه باید و هست و کليت قواعد اخالقیبا توجه به بحث مفاد باید و نباید

ل ارتباط را دارد و از طریق کما ،واقعياتها و حسن و قبح و خوبی و بدی با که باید و نباید است

گرچه فطرت الهی انسان و  ؛بردیا باید و نباید آنها پی توان به خوب و بد افعال اخالقی می آثار

 .که این امور آشنای نفس انسان نيز باشند است و امثال آن موجب شده اومن علوی 

 د:شول طرفين اشاره مییاختصار به دالجهت روشن شدن بحث به

 . حسن و قبح شرعی1ب2

یعنی اگر  ال به امر و نهی الهی وابسته است؛حسن و قبح افعآن است که مدعای این نظریه 

بدون امر و  . در واقعگرددمی« بد» ،شود و اگر نهی کندمی« خوب» ،خداوند به چيزی امر کند

شهرستانی، ال ؛117ب116تا: بیشعری، الا) حتی ظلم و عدل ،نهی الهی هيچ فعلی نه بد است و نه خوب

 .(275 :1367فرانکنا، ؛ 489 :1ج  ،1378 ،بکرال ؛182ب181: 1412 ،یجرجانال ؛323 تا:بییجی، اال؛ 371ب370 تا:بی
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 :به این شرح است ل این نظریهدالی

 دليل اول:

استدالل شکل 

 )الف(

 ؛خداوند مالک مطلق و قادر مطلق است

  کند.محدود نمیمالک و قادر مطلق را هيچ قانونی 

  .کندخداوند را محدود نمیهيچ قانونی  

شکل استدالل 

 )ب(

 ؛آنگاه خداوند محدود شده است ،اگر حسن و قبح افعال شرعی نباشد

 .)تالی باطل است( کندمحدود نمیخداوند را هيچ قانونی  اما

 .باشدپس حسن و قبح افعال شرعی می 

ی و محدودیت موجودی است که برای هيچ کاری منع مالک و قادر مطلق مطلب اینکه،توضيح 

 ،دنعقلی و عام باش ،یا عدل رفتار کند و این قوانين شود خداوند باید به صدقر گفته اگ. ندارد

خداوند تحت هيچ قانونی قرار  کهشد؛ درحالی خواهدن قيود و قوانين محدود خداوند به ای

 .(91ب90: 1370سبحانی،  به نقل از: ،153 :1411سفراینی، اال ؛115 تا:بیشعری، اال) گيردنمی

 نقد و بررسی:

ی یجب عل»بين )فرق است فرق است  ،یا الزام از خدا که الزام بر خدا باشدبين قانونی  .1

دليل صفات خود )قدرت و علم و حکمت و رحمت( خداوند متعال به «(یجب عن اهلل»و  «اهلل

 و با این امور تناسب ندارد صفات خداوند اقتضای این امور را .دروغ بگویدمحال است ظلم کند یا 

 کند. گوید و ظلم نمیبا این صفات دروغ نمی یعنی خدایِ ؛و سنخيت ندارد

 باشد.مینيز  وند عالوه بر مالکيت و قدرت مطلق، دارای رحمت و حکمت مطلقخدا .2

ا بر خدنه اینکه ، کندکشف میاین را قل دروغ و ظلم را باید با همه صفات خداوند سنجيد و ع

 حکم کند که خداوند با این صفات محال است ظلم کند. 

 دليل دوم:

 

 

 بود؛دروغ در همه حاالت قبيح می باید ،اگر حسن و قبح افعال ذاتی بود نه شرعی

 .آميز(حاالت نيکوست )دروغ مصلحتدروغ در بعضی  اما

 .حسن و قبح شرعی دارندبلکه  ،س افعال حسن و قبح ذاتی ندارندپ 
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 نقد و بررسی:

 کدام پاسخ مناسب داد:هر هبتوجه کرد و  باید به دو مبنا

 ،و افعال را علت تامه حسن و قبح بدانيم ،اگر حسن و قبح را ذاتی افعال و الزم آنها .1

ند و کمیپيدا با مفسده باالتری تعارض  اما گاه ؛آنگاه پاسخ این است که دروغ هميشه بد است

 .شمارد )تزاحم مفاسد(ز میجائبرای پرهيز از مفسده باالتر عقل در این موارد مفسده کمتر را 

ا بد ی ، خوبکنندتا زمانی که به مانع برخورد  ،اگر افعال را مقتضی حسن و قبح بدانيم .2

ی مصلحت دروغ دارا ،عنوان مثال. بهیا بد نيستند دیگر خوب ،هستند و اگر به مانع برخورد کنند

در واقع اگر مالک خوبی و بدی، آثار و نتایج  .نجات جان انسان دیگر قبيح نيست مانندبزرگ 

 1آنگاه مالک نهایی مفاسد و مصالح فراوان است. ،فعل باشد

 دليل سوم:
 

 

 ؛اختالف در آنها راه نداشت ،اگر حسن و قبح افعال ذاتی بود

 .قضایای اخالقی اختالف دارند(ع در اما اختالف در آنها راه دارد )جوام

 .(380ب370: تابی شهرستانی،ال)پس حسن و قبح افعال ذاتی و عقلی نيست  
 

 نقد و بررسی:

 ود(؛شبدیهی خاص و اوليه )صرف تصور موضوع و محمول موجب تصدیق می بدیهی دو قسم است:

 بدیهيات عام و ثانویه.

 شایان توجه است که:

 شود. اختالف پيدا می ،دليل عدم تصور دقيق موضوعبه در بدیهيات اوليه نيز گاه .1

زیرا چه بسا بدیهی ثانوی باشد و نياز به  ؛دليل شرعی بودن نيست ،بدیهی اولی نبودن .2

طور کامل زیرا گاه آثار و نتایج افعال به ؛گونه استکازی داشته باشد که اتفاقًا هميناستدالل ارت

 شوند. اد مشخص نيست و افراد در مواردی دچار تردید میبر افر

                                                             
 :1370 سبحانی، ؛232 :1، ج1366صباح یزدی، م؛  237ب236 تا:بیلی، حال :به گرید. جهت مطالعه بيشتر بن1

 .88ب87
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حلی، ال)« ظلم قبيح است»نه در گزاره  ،در مصادیق ظلم و عدل اختالف دارند . جوامع گاه3

 .(236 تا:بی

 حسن و قبح عقلی .2ب2

صورت ؛ حال یا بهکندافعال را عقل بدون نياز به شرع و متون دینی ادراک می برخیحسن و قبح 

 بح ظلم.حسن عدل و ق مانند ؛یا بدیهی ثانوی و دليلی ارتکازی یا حتی با اثبات عقلی بدیهی اولی

 ادراک عقلی نيز به دو صورت است:

 حصولی؛ الف(

انسانی و امثال آن که  یعنی الهام الهی، فطرت ملکوتی، مالئمت با منِ ؛ب( حضوری و فطری

 است.  داریامانتها به عدل و صدق و موجب گرایش انسان

عقل مستقل از متون  ،در علم حصولی .آنچه محل بحث است، صورت علم حصولی است

 افعال را ادراک کند.  برخیتواند حسن و قبح خوبی میدینی به

زیرا چه بسا فعلی جدا کرد؛ « باید و نباید»ن را از بود« خوب و بد»باید  ،دیگر اینکه نکته

بيش از حيث چيزی ضرورت به  .دنبال نداشته باشدهب ولی ضرورت انجام آن را ،خوب باشد

حضوری بودن و فطری بودن و وجدانی بودن نيازمند است که همانا تبيين عقالنی است که ناظر 

 به نتایج و آثار است. 

 :به این شرح است ل این نظریهدالی

 دليل اول:

 

 

بد  خوب و بدون شرع مطلقاً ،بودمیشرعی  ،اگر حسن و قبح همه افعال

 شد؛ادراک نمی

 خوب و بد فی الجمله قابل ادراک است. ،بدون نياز به شرایع اما

 .(235 همان:) باشد و عقلی استپس حسن و قبح همه افعال شرعی نمی 
 

  دليل دوم:

 

 

 را انکار کنيم؛ آنگاه باید آن ،اگر حسن و قبح شرعی را بپذیریم

 باطل است. ،هرچه قبول آن موجب انکار آن گردد
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 پس حسن و قبح شرعی باطل است.  

ذب از وقوع ک ،ز بداندکذب را جائ ،اگر حسن و قبح عقلی نباشد و عقل توضيح مطلب اینکه،

باهلل( و با خبر دادن خداوند از حسن و قبح افعال برای ما علم و  ز خواهد بود )نعوذخداوند جائ

ه تعبير بشود. شرعی نيز حاصل نمی قبححسن و  در نتيجه ؛شودیقين به حسن و قبح حاصل نمی

فرض  .یدگوشود که یقين بدانيم شارع دروغ نمیزمانی برای ما علم به گفته شارع پيدا میدیگر، 

یرا ز آید؛است. در این صورت دور الزم میاین است که قبح کذب از طریق شارع بيان شده نيز بر 

و امر و نهی  ،بر شارع از حسن صدق و قبح کذبعلم ما به حسن صدق و قبح کذب متوقف بر خ

شارع و قبول خبر شارع متوقف بر صدق خبر شارع است و علم ما به صدق خبر شارع متوقف بر 

خبر شارع از حسن صدق و قبح کذب متوقف  پس .استخبر شارع از حسن صدق و قبح کذب 

 1.است بر خبر شارع از حسن صدق و قبح کذب

 دليل سوم:

 

 

تواند نباید شرایع را بپذیرد و نمی ،پذیردناگر کسی حسن و قبح عقلی را 

 حقانيت آنها را اثبات کند؛

 .اندمنکرین حسن و قبح عقلی، شرایع را پذیرفته اما

 .اندپس حسن و قبح عقلی را پذیرفته 

 اگر حسن و قبح عقلی را .گرددالهی با اعجاز اثبات می مطلب اینکه، نبوت انبيای توضيح

ر افراد ناالیق بگذارد وجود دارد؛ زیرا قبح نپذیریم، احتمال اینکه خداوند نبوت و اعجاز را در اختيا

 صورت عقلی در مورد خداوند اثبات نشده است. این افعال به

هی متوقف بر این است که انسان بهصدق نبوت و پذیرش شرایع و ادیان ال ،حاصل آنکه

 2.لی صدور بعضی افعال را از خداوند محال بداندصورت عق

                                                             
 .236ب235 تا:لی، بیحال ؛74و  72ب71 :1370سبحانی،  :به جهت مطالعه بيشتر بنگرید. 1

 .76ب74 :1370سبحانی،  :به گریدبن. جهت مطالعه بيشتر 2
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ا اهلا انّ» ؛ مانند آیهدر آیات و روایات فراوانی بر حسن و قبح عقلی تأکيد شده است همچنين

مسئله فحشا و منکر مسلّم گرفته شده  ،که قبل از امر و نهی الهی (28)اعراف: ا «مرا بالفحشاءالا یأ

 .(90)نحل: ا «االحسانانّا اهلا یأمرا بالعدلا وا »ا آیهیا  ،است

 های اخالقیاخالق بر دین در کشف گزاره ابتنای .3

ابين نیا حالت بي حدر اینکه همه افعال دارای حسن و قب شد، که در مباحث قبل روشنچنان

تواند این صفات و آثار خوب و بد را اما اینکه عقل و علم بشر چقدر می ؛شکی نيست ،هستند

تواند خوب و بد همه تنهایی نمیباشد؛ یعنی چه بسا انسان بهتواند محل بحث ادراک کند، می

یابد و در موارد دیگر و تفاصيل ای از آنها دست میدرستی ادراک کند و فقط به پارهافعال را به

 1لهی نيازمند باشد.مطالب به وحی ا

آثار فردی، جمعی، خانوادگی، اجتماعی، سياسی  ممکن است یک فعل توضيح سخن اینکه،

 و دنيا افراد جامعه، آیندگان،یک فعل در رابطه با فاعل فعل، . همچنين و امنيتی داشته باشد

ط نيز روابحقيقت انسان، روابط پيچيده اجتماعی، سياسی، امنيتی و  .آخرت آثار متعددی دارد

ی از انسان با هستی و آثار و نتایج اعمال در روح و روان و دنيا و آخرت، اموری است که بسيار

 .یا معلومات در باب آنها مختصر و ناقص است است، مجهوالت بشرآنها بر انسان پوشيده و جزو 

 رو کشف حسن و قبح و آثار مثبت و منفی افعال سه حالت دارد: ازاین

ا آن ها ببيشتر انسانطوری که همه یا به برای بشر است؛آسان و قابل دسترس  کامالً  الف(

 آشنا هستند.

 دمانن ؛برای بشر روشن شده است ، ولی با مطالعه و پژوهشب( به وضوح دسته اول نيست

 .تعليم و تربيت ،شناسیشناسی، جامعهروانهمچون نتایج علوم مختلف 

 باشند.و در موارد نادر قابل کشف می هستند دستيابدیربرای بشر ج( اموری که 

الهی قادر به کشف آن  دور هستند و فقط خداوند و انبيایهفهم بشر کامالً ب د( از دسترس

 نتایج اعمال در آخرت و پس از مرگ و حتی در مواردی قبل از مرگ.  مانند باشند؛می

                                                             
 :1، ج1384 ،یزدی ؛ مصباح248 :4ج ،1380مطهری،  ؛118ب117 مان:ه :به گریدبن. جهت مطالعه بيشتر 1

 .272ب127 تا:لی، بیحال؛ 180ب177
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 گرنشانرشد تکاملی علوم بشری پس از هزاران سال،  اختالف قوانين بشری، نتایج علوم و

 ها، نتایج و آثار افعال است.ها، باید و نبایدنقص عقل و ادراکات بشری در فهم همه حسن و قبح

ی است. اندیشمندان مسلمان این بحث را در به دین حق جهت رفع این نقيصه جد نياز روازاین

 اند. وضيح دادهخوبی مطرح کرده و تلزوم بعثت انبيا به

 عدلو اخالق بر دین در بيان مصادیق کمال و سعادت نهایی و مصادیق ظلم  ابتنای .4

 ،دنبال سعادت و خوشبختی نهایی و حتی ابدی استهطلب و بگرا و کمالانسان موجودی غایت

ممکن است دچار خطا  ،ولی در اینکه چه چيز کمال مطلق و غایت نهایی و سعادت ابدی است

و  امصداق کمال نهایی و غایت قصو ،طور قطعتواند بهنمیعقل بشر  ،با توجه به بحث قبل .شود

 سعادت ابدی را تشخيص دهد. 

شکوفا شدن همه  تکامل عقالنی، مانند البته فالسفه و اندیشمندان در طول تاریخ مواردی

دین  که، ولی ازآنجااندکردهرا ذکر  مت خدا رفتن و اتصاف به صفات الهیها در انسان، به سبالقوه

تواند دقيقاً مصداق بهتر از همه می ،حق جاری شده و به همه اسرار و رموز آشناست أحق از مبد

و رضایت حق  عنوان مثال قرب الهی. بهو سعادت ابدی را مشخص کند اکمال نهایی و غایت قصو

 أکيد دین است. ایمان و عمل صالح و اخالص و عبودیت و بندگی مورد تاز انسان با

 1اخالق بر دین در تحقق عملی و ضمانت اجرایی یابتنا .5

 ،دکرن عمل میبه آبه صرف دانستن خوب و بد  ب گونه که سقراط معتقد بودهمانب اگر انسان 

ولی چون انسان  ؛مورد نياز نبود ،بخش معاد و ثواب و عذاب خصوصبه ،تربيت و اعتقادات دینی

 ،باشد، صرف دانستن کافی نيستفوران غضب و شهوت می ،تر از آندارای غضب و شهوت و مهم

 بلکه به دو عامل دیگر نياز دارد:

 معاد و پاداش و عذاب؛ أ وو اعتقاد به مبد ایمان. 1

 شدن شخصيت سالم و درستکار. تربيت و ساخته. 2

                                                             
 .118 :1370؛ سبحانی، 181ب180: 1، ج1384 ،یزدی مصباح :به نگریدب. جهت مطالعه بيشتر 1
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يت بن و تره آفر در نهایت کار و باور و ایمان برسد یقين به وجود عذاب و کينظر میبه

اگر در حالت  خصوصبه ،ری انسان از غضب و شهوت داردينقش کليدی در جلوگ ،اساس آنبر

 فوران غضب یا شهوت قرار گيرد.

ها در انتر در ساخته شدن انسالهی تأثير چشمگير اینکه، الگو بودن انبيا و اوليای نکته دیگر

 آن مسير دارد.

های وجود حکومت دینی با اجرای قوانين الهی نقش فراونی در عمل به گزاره اینکه، سوم نکته

 اخالق دارد. 

 دین بر اخالق ی. ابتنادو

 در پذیرش دینابتنای دین بر اخالق  .1

جمله اموری بوده که در از ،صداقت و داریالهی مثل خيرخواهی، امانت یصفات اخالقی انبيا

تند، دانسمییعنی مردم قبل از انبيا صفاتی را خوب  ؛طرف مردم مؤثر بوده استپذیرش عمومی از 

شد. پس کردند و همين امر موجب پذیرش دین از سوی آنها میمشاهده می آن صفات را در انبيا

زیرا منطق،  ؛اخالق و اخالقيات و علم مردم به اخالقيات، یکی از عوامل پذیرش دین بوده است

 . اندو دیگر امور نيز دخالت داشته معجزهاستدالل، 

 دین بر اخالق در هدف بودن اخالق برای دین ابتنای .2

ا الَّذِيا بَعَثَا فِيا » :متخلق کردن مردم به اخالق و صفات اخالقی است ،یکی از اهداف مهم دین هُوَ

که در ميان  )خداوند متعال( همان کسی است ؛(2)جمعه: ا ُیزَكِّيهِمْا آَیاتِهاِ وَالْأُمِّيِّيناَ رَسُولًاا مِنْهُماْ یَتْلُوا عَلَيْهِماْ 

رسولی مبعوث کرد تا آیات خود را برای آنها بخواند و آنها  (هانخوانده )و از همانی درسهاانسان

نين همچ.« را به فضائل اخالقی متصف کند( را تزکيه کند )رذائل اخالقی را از بين ببرد و آنها

 لمن فقط برای به اتمام و اکما ؛انّماا بعثتا التّمما مکارما االخالق» :فرموده استاکرم )ص( پيامبر 

 .(210 :16، ج 1401مجلسی، ال) «رساندن مکارم اخالق مبعوث شدم

از بين بردن ظلم و  گویی،راست ،داری، احسان به دیگراندر واقع ایجاد قسط و عدل، امانت

دین به یک معنا  رو. ازاینالهی است از اهداف مهم انبيای ،های فرد و جامعهفاق، دروغ و خيانتن

 مبتنی بر اخالق است. 
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 هاق در صدق و حدود و ثغور گزارهدین بر اخالای ابتن .3

های ارهیعنی با گز ؛د موجب تقييد و تحدید آیات و روایات گردندنتوانمیاخالقی یقينی های گزاره

اهر یا ظتوان دست از اطالق یک روایت می« ظلم قبيح است و نباید ظلم کرد»قطعی عقل مثل 

 را تفسير کرد که با عقل قطعی مخالفتی نداشته باشد.  ای آنگونهیک آیه برداشت و به

 توضيح مطلب به چند مقدمه نيازمند است:

گاه دین . هيچتکوین و تشریع واحد است اوندِخد. دین حق مطابق فطرت و تکوین است الف(

 گوید.حق برخالف فطرت و تکوین و عقل قطعی سخن نمی

 آیات قرآن .است رو هستيم که بخشی قطعی و بخشی ظنیهب( ما در فهم دین با نقل روب

در  .به قطعی )نص( و ظنی )ظاهر( قابل تقسيم است ،قطعی و در بخش داللت ،سند از نظرکریم 

 بخش قطعی و ظنی وجود دارد.  ،روایات نيز در سند و داللت

 :متصور استهای عقلی چهار حالت های دینی و گزارهج( در تعارض بين گزاره

 ( عقل قطعی و نقل قطعی؛1

 ( عقل قطعی و نقل ظنی؛2

 ( عقل ظنی و نقل قطعی؛3

 ( عقل ظنی و نقل ظنی. 4

نيز روشن است که در صورت دوم  دیگر یهاتصور. در صورت اول در دین حق راه ندارد

در مقام  ،در صورت سوم نقل مقدم است و در صورت چهارم اگر ظن معتبر باشد ؛عقل مقدم است

 کند. تحقيق ادامه پيدا می ت؛ در غير این صورتعمل مقدم اس

ن عدل خوب است و باید بدا»های قطعی مثل گزاره .1های اخالق دو دسته هستند: د( گزاره

غير قطعی که بيشتر به مصادیق  یهاگزاره .2؛ «ظلم بد است و نباید ظلم کرد»و  «عمل کرد

 گردد. مربوط می

توانند نقل ظنی را مقيد و های قطعی اخالق میبا توجه به مقدمات مذکور باید گفت گزاره

کننده آن ایت موجب ظلم باشد، نفی ظلم مقيدعنوان مثال اگر اطالق یک رو. بهمحدود کنند

 . خواهد شد ثاز ظاهر یک آیه یا حدی تنیا باعث دست برداش ،اطالق
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گزاره عقل قطعی است که موجب تحدید و تفسير دین در بخش  ،در واقع معيار حق و باطل

پس همو معيار  ؛عقل قطعی معيار پذیرش دین و اخالق است . در حقيقتگرددغير قطعی می

 . ودبتحدید و تقييد هر دو بخش خواهد 

از  تواننمی ،های اخالقی که معموالً ظنی استبا فهم عمومی از گزاره ،کهنکته قابل توجه آن

را  عنوان مثال اگر گفته شود آزادی حق انسان است و نباید آن. بهمسلّمات دینی دست برداشت

های خاص مثل حجاب، نفی اضالل با قلم و بيان را سپس آیات دال بر محدودیتمحدود کرد، 

این امور را نفی  ،دليل آزادی که حق انسان استدی قلمداد کرد و مدعی شد باید بهمخالف آزا

بلکه مقيد است به اینکه  ،طور مطلق مطلوب نيستهزیرا آزادی ب ؛گيری غلط استاین نتيجه ،کرد

نوع ه جوامع ممدزدی، غارت، قتل و امثال آن در هم رو. ازاینبه آزادی دیگران لطمه وارد نکند

ل و ظلم از دفهم مصادیق فراوان ع . بنابرایننوعی محدود کردن آزادی استاست، با اینکه به

 پردازد.دسترس بشر عادی خارج است و دین به این مهم می

 نتيجه

ای دارند و یکی از انواع این روابط، رابطۀ ابتنایی است، یعنی دین و اخالق رابطۀ عميق و گسترده

های اخالقی و بيان مصادیق کمال و و دین بر اخالق. اخالق در کشف گزاره ابتناء اخالق بر دین

بودن سعادت و در تحقق عملی و ضمانت اجرا مبتنی بر دین است و دین در پذیرش و در هدف

ها بر اخالق مبتنی است و هر دو در نهایت بر اخالق برای دین، و در صدق و حدود و صغور گزاره

 عقل مبتنی هستند.
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