
 
 

 
 
 

  ارتباط دين و اخالقهاي فالسفه غرب در خصوص  بررسي ديدگاه
  

  ∗ماريه سيد قريشي
   

  چكيده
 مباحث فلسفه دين محسوب ترين هممبحث ارتباط دين و اخالق، يكي از 

          :توان بحث كرد ميارتباط دين و اخالق از دو ديدگاه ي درباره انحا. شود مي
مراد از ديدگاه تاريخي و  . ديدگاه منطقي و نظري.2 مي ديدگاه تاريخي و عل. 1
دو پديده دين و اخالق در  اين است كه بررسي شود در طول تاريخ بشري، مي لع

هايي با  گستره همه اديان تاريخي، چه ربط و نسبت در و واقع، مقام عمل و
ز اما منظور ا. در اين مقاله، اين بررسي تاريخي مقصود نيست. اند يكديگر داشته

 چه ،ديدگاه منطقي و نظري آن است كه معلوم شود به لحاظ نظري و منطقي
كه هر يك از  اين شقوقي براي ربط و نسبت اين دو پديده متصور است، فارغ از

هاي منطقي و نظري  سپس قوت و ضعف و د يا نه،ناين شقوق قائلي داشته باش
مين بررسي منطقي و ه در اين مقاله، مقصود ما .گيرد ها مورد بررسي قرار آن

  .نظري خواهد بود
   هست و بايد-4 حسن و قبح     -3 اخالق    -2 دين     -1: هاي كليدي واژه

  
   مقدمه.1

  :اي اهميت و بلكه ضرورت دارد بررسي ارتباط دين و اخالق به ادله عديده
يـا    امروزه متفكران زيادي معتقدند در عصر علم، دين يا هـيچ نقـش و كـاربردي نـدارد،                  ـ1

 هـيچ   دور انداختني اسـت امـا تقريبـاً        نقش و كاركرد منفي و نامطلوب دارد و به هر تقدير،          
حال  .به اهميت آن اعتراف نداشته باشد      متفكري نيست كه بر شأن و منزلت اخالق واقف، و         

اگر بتوان نشان داد كه ارتباط دين و اخالق چنان است كه از ميدان بـه در كـردن يكـي از                      
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ي  قابل اعتنا  ،نو دين و اخالق از    شود، مي) اخالق ( موجب از دست رفتن ديگري     )دين (ها آن

  .  شوند ميجدي 
تر   كاملتوان مقايسه بين اديان را در آن صورت داد و احياناً مي يكي از وجوهي كه ـ2

وجه اخالقي اديان  يا نسبت به همه اديان نشان داد، بودن ديني را نسبت به دين ديگر،
اخالق چيزي است كه  بين اديان و مذاهب، مي رسد كه در اين رقابت كال مي  به نظر.است

 براي تحقيق .تر كند  سنگين، دين ديگري را از كفةدينيك  ةتواند كف ميبه نحو معتنابهي 
  . بررسي ارتباط دين و اخالق ضرورت داردصحت و سقم اين نظريهدر 

در  يت خاصي برخوردارند،ل مستحدثه از اهميمسا در محدوده دين خاص نيز،ـ 3
موضعي متناسب با آن در  و  بايد كيفيت ارتباط دين و اخالق را مشخص كردجا نيز اين

  .دنمول جديد اخالقي اتخاذ يارتباط با مسا
  :به صورت يكي از اقسام نمودار زير قابل فرض استارتباط بين دين و اخالق 

            اخالق از دين متخذ است و بالعكس                                                                                                    
  يعني دين و اخالق هويت واحد دارند                      غير مستقل از يكديگرند       

      دين از اخالق متخذ است ولي نه بالعكس                      
  ي دين جزيي از اخالق استيعن                        

  اخالق از دين متخذ است ولي نه بالعكس                   دين و اخالق
  يعني اخالق جزيي از دين است

  
  سازگاري كلي با يكديگر دارند      مستقل از يكديگرند        
  سازگاري و ناسازگاري جزيي با يكديگر دارند                      
  ندناسازگاري كلي با يكديگر دار                      

  
ها مورد بررسي قرار  جا هر يك از اين شش فرض را به ترتيب كثرت طرفداران آن در اين

  . دهيم مي
  

  اخالق جزيي از دين. 2
 انفكاك واخالق جز: اولين و رايج ترين تصور در باب ارتباط دين و اخالق اين است كه

از متكلمان به  مي ياكثريت قريب به اتفاق پيروان اديان جهان، و خيل عظ. ناپذير دين است
 بيشترين تأكيد  ييبوداآيين دين اسالم و  به ظاهر، بين اديان، در. اين نظريه گرايش دارند
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يك كل  را بر اين نظريه دارند و غالب مستشرفان معتقدند كه نظر اسالم اين است كه دين،

  .آيد ميي از آن به حساب يو اخالق جز است،
 الزم و تعليمات اخالقي اسالم جزو" :گويد مي معروف يكي از اسالم شناسان ،1 روبن لوي

الينفك از مجموعه قوانين عملي اسالم است و اين مجموعه طرح شده است تا مؤمن 
راستين را به راهي رهنمون شود كه بايد طي كند تا بتواند رضايت الهي يا پاداش بهشت را 

  .)192: ، ص10("در يابد
وجوهكم  ليس البر ان تولوا" :كند مييفه استناد رآيه شاين وي براي مدعاي خود به 
  .)171/ بقره (" من آمن باهللا واليوم االخربرقبل المشرق والمغرب ولكن ال

كه متخصص در مطالعات تطبيقي اديان است در فصل اول كتابش وقتي  2ندريجفري پر
  .)24:  ص،12("داند ميي از دين ياسالم اخالق را جز" :گويد ميرسد  ميبه بحث اسالم 

 اخالق ي اين دو دين آن است كه،شود كه رأ ميمورد مسيحيت و يهوديت نيز گفته  در
دو  ،3يعني ده فرمان و قاعده زرين ها، بخش اخالقي از آن دو هر كه چرا ي از دين است،جزي

  .ها را نپذيرد محال است آن هستند كه متدين به اين دو دين، مي بخش بسيار مه
 و محبت دو ركن اصلي دين بودا دريبرا . اخالق جايگاه خاصي دارد نيز بوداآييندر   

در اين دين براي رسيدن به فالح و رهايي،  .كه هر دو، ركن اخالقي هستند دنشو ميشمرده 
بدون اخالق هرگز  دهد، ميو با تصويري كه اين مكتب ارائه  راهي جز اخالق وجود ندارد

  .توان متدين به دين بودا بود مين
اين  الي كه در خصوص اين نوع ارتباط دين و اخالق مطرح است،ؤترين ايراد و س مهم

ال اولين بار ؤپذير است؟ اين س به لحاظ منطقي امكان است كه آيا استخراج اخالق از دين،
 اوتيفرنوي در كتاب خود بنام  .توسط افالطون فيلسوف معروف يوناني مطرح شد

الي را ؤسقراط سكرده است كه در آن اوتيفرون ترسيم  اي را بين استادش سقراط، و مناظره
محبوب چه محبوب خدايان است، بدان علت  آيا آن«كه  كند مبني بر اين مياز اوتيفرون 

، 2(»؟كه چون محبوب است، خدايان دوستش دارند   آنيا دارند شكه خدايان دوستاست 
  .)25 :ص

را  X سته است، يا خداخوب است چون خدا آن را خوا  Xبه عبارتي ديگر آيا؛
  . خوب است X خواهد، چون  مي

اذهان تمام فيلسوفان اخالق را به خود مشغول  الطون تا به حال،فال از زمان اؤاين س
در جهان اسالم نزاع معروف بين اشاعره و معتزله در رابطه با حسن و قبح عقلي . كرده است

دانند، مرادشان اين  ميي از دين يكساني كه اخالق را جز. شود از همين مسأله ناشي مي
هاي حاكي از امر و نهي   از گزارههاي ارزشي هستند كه  گزارههاي اخالقي است كه گزاره
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 اشكاالتي وارد شده است كه ،بر اين نظريه. دنشو مي الهي استخراج  ارادهالهي يا اراده و عدم

صيفي و ناظر بر امر واقع اي و ارزشي از قضاياي تو  اتخاذ قضاياي توصيهها  آنترين عمده
 استنتاج اخالق از دين باقي ة در صورت وارد بودن، بنيادي براي نظرياين اشكال. باشد مي

هايي به ظاهر انشايي  كه تعريف خود را از اخالق تغيير داده وآن را گزاره  مگر آن.گذارد مين
كنند و قابليت صدق و  االمري مي هاي نفس  حكايت از واقعيتي از واقعيت،بدانيم كه در واقع

هاي واقعي  هاي اخالقي كه خود نوعي از گزاره  اخذ گزاره، در اين صورت.كذب دارند
پرداختن به اين موضوع مقال و مجالي . شود هاي واقعي ديني بالمانع مي از گزاره, هستند

  .طلبد ديگر مي
  

   دين و اخالقهويت واحد. 3
ها  داند، يعني ميان آن ميرا يك چيز ديدگاه دوم ديدگاهي است كه دين و اخالق 

 تصادق دارند هستند كه كامالً مي ل است، و در واقع دين و اخالق دو مفهوئ قا واحديهويت
ترين تلقي  اين تلقي، رايج. و هرگونه تمايزي ميان زندگي اخالقي و زندگي ديني، خطاست

لهياتي متفاوتي وجود هاي ا در ميان مسيحيان، نظام. در ميان متكلمان جديد مسيحي است
 كاتوليك ،آنطرفداران باشد كه بيشترين  ميها الهيات محافظه كار   آنةدارد از جمل

لين اين ديدگاه، معتقد ي از قا5ورايمو جان مك  4ژاك مارتينبرخي از آنان مانند . هستند
ق را اخال ،رود كه اين الهيات مياگر چه انتظار  (باشند ميبه تساوي هويت دين و اخالق 

طرفدار چنين  ،استانتظار مورد  الهيات راديكال نيز همان گونه كه .)ي از دين بداندجزي
 6توان از دتريش بونهافر مي از ميان طرفداران اين ديدگاه .باشد مي از دين و اخالق اي تلقي

 يي آمريكا9، هاروي كاكس)6(8، ويليام هاميلتون)105: ، ص13(7، جان رابيسنون)3( آلماني
  .نام برد) 14 (10بارونون  و )4(

اند، آن را به صورت اين فرمول نشان  كساني كه اين ديدگاه را مورد بحث قرار داده
  : معناي اين فرمول دو قضيه است.ق اين جهانييعال= ل ديني يمسا: دهند مي

نيامده است ) اعم از كالم ديني، اخالق ديني و فقه ديني(هيچ امري در نظام ديني  -1
  .كند ميل دنيوي ما را حل ياي از مسا كه باور به آن و رفتار بر طبق آن، مسأله نمگر اي
دين به هيچ امري غير از امور اين جهاني، و به هيچ نيازي غير از نيازهاي دنيوي  -2

 .پردازد مي ن،اعم از نيازهاي مادي و معنوي
 حل كند و شكالت اين جهاني و دنيوي رامها معتقدند كه دين آمده است تا  اين
شمار ه كنند كه هر شش مورد، از امور اخالقي ب مي، دين را در شش امر خالصه معموالً
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زندگي مالزم با . 5تعهد .  4ايثار . 3خدمت . 2عشق . 1 :اين شش مورد عبارتند از. آيند مي
  .)95: ، ص5(زندگي مالزم با اميد . 6كار 

 راهي براي كهكنند   جهت دنبال ميآناز گزاره ديني را  ن به اين ديدگاه، هرامعتقد
 به عبارت ديگر يك متدين، كل نظام كالمي، اخالقي و .رسيدن به اين شش امر بيابند

كند تا بفهمد كه چگونه و به چه كسي بايد عشق بورزد، چگونه و  ميفقهي دين را تعقيب 
 كتب مقدس، اي از انجيل يا ديگر  هر آيهطبق اين تلقي... به چه كسي بايد خدمت كند و 

اي از متون مقدس، چنان  بنابراين، اگر آيه. مربوط باشد نهاگامور شش اين يكي از به بايد 
 آيه درست فت كه آنگ بايد د كه به هيچ يك از اين شش امر، مربوط نشود، گرد تفسير

 محك فهم درست از متون مقدس، اين است ، به عبارت ديگر.مورد فهم قرار نگرفته است
  .گانه پرداخته باشد هم شود كه به يكي از امور ششكه چنان ف

  نقد و بررسي .1 .3
تواند به عنوان يك نظريه مستقل در باب ارتباط دين و  مي نبه دو دليل اساسي اين قول

  :اخالق به حساب بيايد
اين نيست كه  ،نالشود كه مراد قاي مي با دقت در اين نظريه معلوم :دليل اول. 1. 1. 3

 ، اخالق جزوشان اين است كه داراي يك هويت واحد هستند، بلكه مراددين و اخالق
 قول اين دسته بازگشت ،كه در اين صورت آيد، ميماندني و دگرگون ناپذير دين به شمار 

الن اين نظريه محسوب يكه يكي از مشهورترين قا 11تئودور پاركر. گردد برميبه نظريه اول، 
وي در اين  12»هاي مسيحيت ها و ماندني رفتني «وان تحت عن داردشود، مقاله معروفي مي

مسيحيت چيز « :گويد ميكند و  ميمقاله ابتدا هويت واحد داشتن دين و اخالق را اتخاذ 
ظاهر چنين عبارتي اين است  ». اخالق صرف و ناب است،آنو خيلي ساده،  اي است، ساده

دين مسيحيت است، و ق جزكه، اخال گويد ميدر نهايت كه دين و اخالق يك چيزند اما 
  .شود ميآيد كه هرگز دگرگون ن مي ماندني و اصلي دين به حساب ، از اجزايلكن

 ي بودن اخالق نسبت به دين است،ي بايد گفت كه اين نظريه همان نظريه جز،بنابراين
 فرعي دين نيست يمعتقدند كه اخالق از اجزا بيشتري كه روي اخالق دارند، منتها با تأكيد

  .شود مي اصلي و ثابت دين محسوب ياز اجزابلكه 
 اگر حتي بپذيريم كه اين قول بازگشت به قول اول ندارد، باز :دليل دوم. 2. 1. 3

تواند به عنوان يك نظريه، در بحث ارتباط دين و اخالق به حساب آيد، زيرا زماني  مين
 يك چيز، دن داشته باشوجود چيز كه واقعاً دوبه ميان آورد  از ارتباط دو چيز  سخنتوان مي

الن اين قول، معتقدند كه دين و اخالق يك يقا .تواند با خودش ارتباط داشته باشد مين
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كه، بحث ما درباره ارتباط  ، ارتباطي ميان آن دو متصور نيست و حال آناز اين روچيزند، 

  .دين و اخالق است
  

  ي از اخالقدين جزي. 4
بيان كرد، اين  توان ميسازگاري دين و اخالق  براي به لحاظ حصر عقلي كه  ميقسم سو

، ابتدا بايد مراد از رداختن به اين نظريهاما قبل از پ. ي از اخالق بدانيمياست كه دين را جز
راد اين است كه مشود؛ گاهي  ميدو معنا اطالق  بر ءجز. يت در اين قول بيان شوديزج

 تشكيل يآجري كه از اجزا تشكيل دهنده مركبي محسوب شود، مانند يچيزي از اجزا
الزم و ضروري مقدمه  اين است كه چيزيمراد  گاهي .آيد به حساب ميدهنده يك اتاق 

شرط الزم , يا به عبارت ديگر, اگر امري مقدمه الزم و ضروري امر ديگري باشد. امري است
 معنايش اين است) خواه شرط كافي باشد و خواه شرط كافي نباشد(براي چيز ديگري باشد 

 اگر گفته شود  مثالً.كه امر اول تحقق يافته باشد مگر آن, كه محال است امر دوم تحقق يابد
كه اكسيژن شرط الزم ادامه حيات انسان است اين گفته بدين معناست كه ادامه حيات 

ي از ادامه يي تحقق اكسيژن، جزيپس گو .محال است انسان، بدون تحقق قبلي اكسيژن،
  .حيات  انسان است

به . ، معناي دوم استييتداند، مراد از جز ميي از اخالق ياين نظريه، كه دين را جزدر 
  .شود مياي ضروري براي اخالق محسوب  وسيله اين معنا كه دين،

 اخالقي سير تعاليها در زندگي بايد به سوي  حاصل اين نظريه اين است كه ما انسان
، براي رسيدن به ، دين است، بنابراين، اوالًكنيم و در اين راه تنها وسيله و يا بهترين وسيله

 ثانياً. ت كه به دين رجوع شودساي جز اين ني استكماالت اخالقي و استعالهاي معنوي، چاره
بنابراين،  . باشد، بايد تمسك جستتواند  ميكه در استخدام اين هدف  مقدار از دين،به هر

  .باشند مييت نعناصري از دين كه در خدمت اين هدف نيستند، مورد عنا
  بررسي نظريه. 1. 4

  : قرار دادتقسيم بنديتوان به دو لحاظ مورد  ميالن اين نظريه را يقا
 ؟كه بر»بايدها«گويند يا از  ميسخن » ها هست«الن اين نظريه، از ي قاكه اين. 1. 1. 4

  : شوند مياين اساس، به دو دسته عمده تقسيم 
اي اخالق، و به عبارتي استخدام دين براي كساني كه معتقدند وسيله بودن دين بر. 1

بدين وسيله، آنان  ت، كهاخالق، واقعيتي است كه در طول تاريخ بشر، محقق بوده اس
  .كنند ده است، بيان ميبويتي را كه در خارج محقق عواق

  . اي براي اخالق باشد وسيله» بايد«كساني كه معتقدند دين، . 2
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 مدعاي خود در نظر بگيرند، اييد يا تكذيبي بريا تأر توانند تجربه تاريخي مي نگروهاين 

چه گذشته است، بلكه معتقدند كه  بشر كه در طول تاريخ، بر  كاري به اين ندارندزيرا
  . اين گونه باشد»بايد«

كه بگويند دين در  اعم از اين لند دين در خدمت اخالق است،كساني كه قاي. 2. 1. 4
 ، به دو دسته، در هر دو حال در خدمت اخالق باشد»بايد«خدمت اخالق بوده است و يا 

  : قابل تقسيم هستندديگر
هاي ديني  دانند و معتقدند گزاره ميهاي ديني را مطابق با واقع ن كساني كه گزاره. 1

  .ي ندارنديواقع نما
هاي ديني  دانند و معتقدند گزاره هاي ديني را مطابق با واقع مي كساني كه گزاره. 2
» خدا هست« ديني مانند اي در برابر گزاره: به  عنوان مثال) 7، بخش 7(ستند نما ه واقع
  :توان دو موضع اتخاذ كرد مي

 . هست»خدا«نام ه  بع واق معتقد باشيم كه موجودي در عالمِبه واقعكه  موضع اول  اين
 را در استكماالت ما  اعتقاد به اين گزاره،،يعني اين گزاره واقع نماست و در عين حال

  .كنيم مي به اين گزاره ديني تمسك ز اين روكند، ا ميمعنوي ياري 
يعني چيزي در ؛ تسواقع نما ني» هست خدا«كه گفته شود گزاره دينيِ  موضع دوم اين

را  ما» هست خدا«كه   اعتقاد به اين،، وجود ندارد، اما در عين حال»خدا«نام ه عالم واقع ب
  .كند ميدر استكماالت معنوي ياري 

 م كه به نظريه استخدا استترين فيلسوفي ميان فيلسوفان طراز اول غرب، كانت مهم از
  :گويد ميدين در خدمت اخالق معتقد است او 

ده ما به شود در جهت هدايت ارا  آن چيزي كه آداب و رسوم ديني گفته ميةمجموع«
ه استكمال و اگر اراده ما به حال خود گذاشته شود چندان ب. سوي استكمال اخالقي است

را به سوي استكمال اخالقي  اخالقي راغب نيست و اين آداب و رسوم ديني است كه اراده ما
  .)8(»كند هدايت مي

، چندان مشخص نيست و هنوز »بايد«گويد يا از  مي» هست«كه خود كانت سخن از  اين
را به  اهم شارحان، در اين مسأله كه آيا كانت معتقد است كه آداب و رسوم ديني اراده م

كساني مانند  ،هدايت كند، اختالف دارند» دباي«كند يا  ميسوي استكمال اخالقي هدايت 
در جهت استكماالت , هاي ديني يانگ و اريك فروم معتقدند كه اعتقاد به گزاره, فرويد

  .مطابقت با واقع ندارند, هاي ديني گويند گزاره اخالقي مؤثر هستند اما در عين حال مي
 در ارتباط با نظريه استخدام دين در خدمت اخالق، سه تلقي مهم وجود طور كليه ب
  :دارد
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اين . تواند تحريك عاطفي كند اخالق نياز به تحريك عاطفي دارد و تنها دين مي. 1

زند و  يكي از متفكران غرب در اين باره مثالي مي.  از دين است13تلقي همان تلقي كاراليل
, و غيره» فروشي نكن گران«, »نخور ربا«شود كه  ي گفته ميمثالًـ به كس وقتي ـ: گويد مي

اي جز  چاره, بنابراين. توان استدالل عقالني كرد نمي, براي اين نوع دستورات اخالقي
توانيم شخص را به آن وادار  مي, و اگر موفق به اين تحريك شويم, تحريك عاطفي نيست

نخوري و گران  اگر ربا, كه بگوييمتحريك عاطفي در اين جا ـ مثالً ـ اين است . كنيم
  .اين نوع تحريكات عاطفي در دين وجود دارد. دهد خدا به پول تو بركت مي, فروشي نكني

به اين صورت كه . دهد ميدين، يك تضمين فوق طبيعي براي رعايت قواعد اخالقي . 2  
 يا فالن كار را را نكنيد و  كارن فال:يميگو اخالقي به مردم ميقواعد  براي باوراندن مثالً

و از . رويد و غيره  ندهيد، به جهنم ميم انجا اگريا و خدا دستور داده است،ون  چ؛بكنيد
 از ندان موفق نيستند،چهاي دنيوي  ي كه تجربه به ما ثابت كرده است كه تضمينيجا آن

هاي فوق طبيعي   و دين چنين تضمين،كنيم هايي فوق طبيعي استفاده مي ني از تضماين رو
 به تبعيت از قواعد لها طبعاً ماي  داراي اين پيش فرض است كه انسان،اين رأي. ستا دارار

 .خواهند ميي  ضمانت اجراياز اين رواخالقي نيستند، 
اي كه   ولي به قاعده،شود مي ثابت ملتزم ز نظر روحي، چنان است كه به قاعدةانسان ا. 3  

به شرطي كه انسان ن يك امر روانشناختي است  اي.ماند  نميملتزمافتد،  ميبعدها از اعتبار 
 اگر باور داشته اما. شود كند كه نداند روزي اين قاعده شكسته مي  اطاعت مياز يك قاعده

شكند و از اطاعت آن  خود وي از همان ابتدا آن را مي, باشد كه روزي شكسته خواهد شد
ست و بايد راست گفت، اما ي خوب ايگفته شود كه راستگوحال اگر به فرد . زند سرباز مي
شخص از همان ابتدا   در اين حالت،،يا نه ست كه آيا راستگويي خوب خواهد مانديمعلوم ن
  .)49-97: ،صص15(گويد ميراست ن

قاطعيت و دگرگون ناپذيري قواعد  اخالقي، فقط به اين اين تلقي مدعي است كه 
 حكم خداست و حكم خدا اين: گويد  و فقط دين است كه ميشود ميواسطه دين تضمين 

  .كند  تغيير نمي
 به گويند؛  مي14» قواعد اخالقيةچهارچوب ارجاع تغيير ناپذير در مجموع« را  سومتلقي

هاي  توان رجوع كرد و نظام مي به اين قواعد اخالقي ،هر اوضاع و احوالي  در،اين معنا كه
تواند چنين  ميها دين است كه توانند به انسان بدهند و تن مياخالقي اين تغيير ناپذيري را 

  .ي دگرگون ناپذيري را تضمين كندضمانت اجراي
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  سازگاري كلي دين و اخالق. 5
كساني كه به . داند  ولي سازگار با هم مي،دين و اخالق را دو نظام كامالً جدا اين نظريه،

گرايش خاصي , در واقع. گرايند هاي بسيار متفاوتي به اين قول مي لند با گرايشياين نظر قا
 طرز تلقي سه, الن به اين نظريدر ميان قا. وجود ندارد, شود كه به اين نظريه منتهي 

  :شوند مختلف وجود دارد كه هر كدام به اين نظريه منتهي مي
مگر نه اين است كه بايد دين را در بين متدينان جستجو كرد، : گويد ميتلقي اول  -1

د از متدينان پرسيد كه آيا شما معتقديد كه دين و  جواب اين سؤال را نيز باي،بنابراين
دينان، اين است كه تاين دسته معتقدند كه اعتقاد غالب م ؟هستند يا نهجدا اخالق از هم 

 .)78: ، ص15(دين و اخالق بايد از هم جدا باشند
گسترش   ميالدي كه تحقيقات آماري زيادي صورت گرفت،1950اين تلقي از دهه 

  .دهند به اين آمار اهميت زيادي مي مي هاي كال  كتاب در.بيشتري يافت
هاي خاصي از   تودهها نظرات اين، اوالً كه در اين تلقي وجود دارد اين است كه اشكالي

 دين :گويد مي اين تلقي ،ثانياً ؛اند هاي سراسر جهان  قلمداد كرده توده به عنوان نظر مردم را
اين سخن درستي ن معتقدند، در صورتي كه اين به را متدينازي ؛و اخالق جداي از يكديگرند

خواهند، همان است  ميچه را متدينان معتقدند و  توان ادعا كرد كه هميشه آن ميننيست؛ 
  .خواهد ميرا  كه دين آن

چه در   آن:گويند مي اينان. دسته دوم استدالل ديگري براي مدعاي خود دارند -2
و كار دارد و اگر دين   چرا كه اخالق با انسان سر است، آناخالق الزم است، انعطاف پذيري

 مثال، دين راي ب.)85: ، ص15(رود ميبا اخالق ارتباط يابد، انعطاف پذيري اخالق از بين 
و يا عالج و  ، خودخصي به خاطر نان شبشحال اگر   دست دزد را بايد قطع كرد،:گويد مي

شود و  ميل نين موارد تفاوتي قادين بين اي درمان بيماري فرزندش دست به دزدي بزند،
 ،انعطاف پذير است وكار دارد،  اما اخالق چون با انسان سر.گويد بايد دست دزد را بريد مي
  .دهد مياز دست   رااش انعطاف پذيري و كارش با دين بيفتد،  اگر سرليو

رتكب هاي مختلفي م  چرا كه افراد با انگيزه؛درنظر گرفترا » فرد«يعني در اين جا بايد 
 كه دين چنين يصورت  در، نيز بايد درجه بندي شودافراد مجازات  بنابراين،شوند، ميخالف 

  دين،؛ زيرابنابراين دين و اخالق بايد مستقل از هم باشند درجه بندي براي افراد ندارد،
  .گيرد ميانعطاف پذيري اخالق را از او 

دهيد و جامعه را در نظر  ميفرد را مالك قرار شما در پاسخ بايد گفت كه چرا 
 ، بيش از در نظر نگرفتن فرد است، خطايش به مراتب،ر نگرفتن جامعهظدر ن؟ گيريد مين

  .  جامعه چيزي جز مجموع افراد نيستچون
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تلقي سوم معتقد است كه اگر نتوان گفت كه اخالق بخشي از دين است الزمه اين  -3

كديگرند، يعني اگر فرض شود كه از سخن اين است كه دين و اخالق كامالً مستقل از ي
دين و اخالق كامالً از » خوب است X«نتوان نتيجه گرفت كه » خواهد  را ميXخدا «گزاره 

فه غرب ديده سهاي فال چه غالباً در كتاب  آن.)130:، ص15(شوند يكديگر مستقل مي
 اين »خواهد  را ميXخوب است پس خداوند  X«شود  شود اين است كه وقتي گفته مي مي

انجامد، اما بايد ديد كه اين استقالل به چه معنايي  عبارت به استقالل دين از اخالق مي
 .است

  اقسام مختلف نيازمندي اخالق به دين . 1. 5
 كه غفلت از وجود داردگفت كه در اين بحث دو سؤال  براي روشن شدن مطلب، بايد

استنتاج « الزمه رد نظريه :نداي معتقد شو عدهكه موجب شده است , از اين دو سؤاليكي 
  :آن دو سؤال عبارتند از. است استقالل دين و اخالق »اخالق از دين

  خوب است؟ X  چرا-1
  خوب است؟Xفهميم كه بها از كجا   ما انسان-2

، اخالق از »خواهد  را ميXخوب است، پس خدا  X«  قول به گويند با كساني كه مي
 سؤال دوم غفلت اند و از سؤال اول را در نظر گرفتهيابد، فقط  دين به كلي استقالل مي

دو پاسخ براي آن )  خوب است ؟Xيعني چرا (مطرح باشد اول اگر فقط سؤال . اند ورزيده
  : توان مطرح كرد مي
  . خوب است، چون  خدا آن را خواسته است X:الف
  . خود به خود خوب است X:ب 

 اخالق را وابسته و متكي به دين ،ر واقعرا بدهد، د» الف«اگر كسي به سؤال اول جواب   
  X يعني معتقد باشد كهرا بدهد» ب«خ به سؤال اول جواب س و اگر كسي در پا.داند مي

اخالق  قايل به عدم وابستگي ،، در آن صورتخود به خود خوب است Xچون , خوب است
» الف«پاسخ  با قبول گاه  آناگر ما فقط با همين سؤال مواجه باشيم،.  دين شده استاز

اخالق از قايل به استقالل دين » ب«معتقد به وابستگي دين و اخالق و با قبول پاسخ 
 از كجا به خوب بودن كاري علم پيدا :جا سؤال دوم نيز مطرح است خواهيم شد، اما در اين

  كنيم؟ مي
عالم ثبوت و تحقق «ال اول، به سؤ :داشتند مي اظهار ،الؤقدما براي توضيح اين دو س  

 متعلق است و به تعبير امروزي اولي يك امر وجود »عالم اثبات«به  ال دوم،ؤ و س»خارجي
  .است 16شناختي تيك امر معرف مي و دو 15شناختي
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فرض سه )  پيدا كنيم؟X يعني ما آدميان از كجا علم به خوبي(ال دوم ؤدر پاسخ به س  

  :محتمل است
   .ل عقليستدالاز راه ا: الف  
  .) تجربه باطني استنوعي به وجدان نيز هجعارم(به از راه  تجر  :ب  

  .از راه رجوع به كتب مقدس و ديني: ج
 يعني  را بدهد»ب« خوب است پاسخ X حال اگر كسي در جواب سؤال اول كه چرا

ما از كجا علم به «ال دوم كه ؤو در پاسخ به س)  به خودي خود خوب استX(بگويد 
 ،دينيمقدس  به كتب از راه مراجعه«د يعني بگويد را بده »ج«، پاسخ » پيدا كنيمXخوبي

. ل به استقالل دين از اخالق نشده استي قا،در آن صورت» كنيم  پيدا ميXعلم به خوبي 
 اما به لحاظ اثباتي، دين و اخالق مستقل از يكديگرند، به لحاظ ثبوتي،يعني در اين جا 

 از افعال كه از طريق استدالل عقلي بنابراين، در مورد آن دسته .نيازمند به يكديگر هستند
 به كتب هجعارمتوان با  مي كرد، اه و يا تجربه نتوان اظهار نظري در باب خوبي يا بدي آن

اما فهميدن خوبي يا بدي  فعلي از راه كتب  .يا بدي آن افعال پيدا كردبه خوبي ديني علم 
حتي حال اگر . ي است اراده الهسبببدين معنا نيست كه خوب بودن آن فعل به  ديني،

توان  ميدر آن صورت ن نيازمند به كتب ديني و مقدس باشد، يك نظام اخالقي،يك فقره از 
 كه دين و توان ادعا كرد مي زماني يعني .ه دين و اخالق كامالً مستقل از يكديگرندكگفت 

مورد نيز وجود نداشته باشد كه براي علم به كه حتي يك اخالق مستقل از هم هستند 
  .الزم باشد به كتب ديني مراجعه كنيم ،آنخوبي يا بدي 
توان به  مي اخالق از در باب استقالل و عدم استقالل دين توان گفت كه  ميبنابراين
  :ل شديچهار قول قا
ال ؤ سهل بايد بي قا،كه در اين صورت: استقالل دين و اخالق به روايت قوي: قول اول
  . را بدهدب يا فلال دوم، پاسخ اؤسو به ب  اول، جواب

 ال اول،ؤل به سي قا،در اين حالت: استقالل دين و اخالق به روايت ضعيف: قول دوم
  . را بدهدج يا ب يا ف ال جوابال دوم،ؤسبه    وبجواب 

 ال اول،به سؤل يقاجا  كه در اين:  اخالق به روايت ضعيفوعدم استقالل دين : قول سوم
  . را بدهدب يا فالجواب  ال دوم،ؤسبه و  الف  جواببايد

ال اول ؤل بايد به سي قا،كه در اين حالت: عدم استقالل به روايت قوي: قول چهارم
  . را بدهدجپاسخ  ال دوم،ؤه س بولف ا جواب
 توان فهميد، مي به عقل مراجعهكه حسن و قبح بسياري از افعال را با  اينحصل سخن ما

ه اگر ما باشيم كقدري مشكل است ه  بالبعضي افعار يا جمع و تفريق كردن ساما كسر و انك
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 ،اين صورت  كه در،يا بد گويد كه اين كار خوب است اين دانش به ما نمي و دانش آدميان،

 .توان علم به خوبي يا بدي آن پيدا كرد مي ،نواهي خداوند و با رجوع به كتب ديني و اوامر
  . الهي استن معنا نيست كه حسن و قبح افعال منوط به ارادهااما اين بد

بنابراين، دين و اخالق در عين حال كه به لحاظ ثبوتي، مستقل از يكديگرند، اما به 
  .لحاظ اثباتي كامال ً سازگار با يكديگر هستند و هيچ ناسازگاري با يكديگر ندارند

  
  ي دين و اخالقسازگازي جزي. 6

اخالق و در عين  ترين فرد در بين انديشمندان غربي كه معتقد به استقالل دين و مهم
نبايد گمان كرد كه : گويد مي او .تسا 17كگارد يركي باشد، ي آن دو مييحال سازگاري جز

 گذر از اخالق دو منتهاگذر از اخالق است  به اخالقي بودن اوست، بلكه تدين، تدين متدين،
چون به آستانه اخالقي بودن نرسيده ؛ يك وقت شخص به اخالق بي توجه است :معنا دارد

ته شست و يك وقت  شخص به اخالق بي توجه است، چون از آستانه اخالقي بودن گذا
از . باشد ميگذر از اخالق است، معناي دوم  دين، :گويد ميكه  كگارد از اين يرمراد كي .است

  : انساني در زندگي خود سه مرحله را بايد پشت سر بگذاردرنظر او ه
  يناختش علم الجمالي و زيبا ةمرحل -1     
  اخالقي مرحلة-2     

 ديني  مرحلة -3      
تباه است كه به شا: فتگ مياو  اي است براي ديانت،  اخالقي مقدمهةمرحل بنابراين،

 اخالقي باشيد و بعد كه اخالقي :بلكه بايد به مردم گفت  اخالقي باشيد،يمبگوي  يناندتم
 نوعيدانند مبتال به  مي دين واز نظر او كساني كه اخالق را جز. متدين شويد شديد،

 دطور باشي  كه اگر ايندشويبهاي خوبي  ند بياييد آدميگو مي ؛خوشبيني بي ريشه هستند
كنند و دچار اين  مي پيدا  عالقهدنياه ها ب  اينبه همين دليل. دنياي خوبي خواهيم ساخت

ماعي به ل سياسي و اجتيهاي دنيوي بها بدهند و به مسا شوند كه اگر به فعاليت ميتوهم 
اند، در  طور جدي اشتغال بورزند و دغدغه كار خوب كردن، داشته باشند، به سعادت رسيده

صورتي كه اين تلقي از دين يك تلقي كامالً دنيوي و به عبارت ديگر يك نگاه سكوالري به 
را ين تلقي ا بنابراين اگر انسان بخواهد به مرحله ديني برسد، نبايد نسبت به دنيا .دين است

  .اشته باشدد
, از اين رو. كه در اين جا بماند نه اين, خواهد از اين دنيا برود متدين مدام مياز نظر او 

كه كليسا از وظيفه اصلي خود عقب افتاده، به اين دليل است كه مردم را   علت اين:گويد مي
و .  در اين صورت جهان خوبي خواهيم داشت:گويد ميكند و  به اخالقي بودن تشويق مي
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سرشت "ها گاهي به آن نام  اين در واقع اغفال مردم است از واقعيتي كه اگزيستانسياليست

سرشت سوگناك زندگي اين است كه ما تا از خدا جداييم، . دهند مي 18"سوگناك زندگي
 ما از خدا دور ، چه در دنياي مطلوب زندگي كنيم و چه در دنياي نامطلوب.بدبختيم

 برقراراين نداريم كه با خدا پيوند   راهي جز،به سعادت ديني برسيمايم و اگر بخواهيم  افتاده
  .كنيم، نه با مردم

 و به مرحله اخالقي بگذريد بايد از مرحله علم الجمالي :گويد ميكه او   اين،بنابراين
 التفات دادن به اين نكته است كه اخالق در روان ,ه باشيد به مرحله ديني رسيدبرسيد تا

روان شما آماده پذيرش امر   پشت سر بگذاريد تا بايد اين مرحله را،راين بناب.ثر استؤم
البته اخالق، مقدمه ديانت است اما .  امر او، امري خالف اخالق باشداگر چه, گرددمعشوق 

كه   آن, از اين روتواند داشته باشد، مي فرد فقط يكي از اين مراحل را ،چون در هر حال
  . اخالقي گذشته استةكه ديني است ديگر از مرحل اخالقي است، ديني نيست و آن

 تلقي او از بنابراين، . عقل تن دادنيبه امور ماورا«:  يعني»دين« كي ير كگارداز نظر 
اين است كه او به طوري وراي ) ع(در مورد ذبح حضرت اسماعيل) ع(عمل حضرت ابراهيم

در داستان : ديگو ميبطه در اين راوي . طور عقل، يعني به نشئه و طور عشق رسيده بود
به لسان ... حضرت ابراهيم، مسأله اخالق به معناي زيستن بر وفق موازين اخالقي نيست 

 وظيفه باز دارد، اما در اين يعادي، وسوسه چيزي است كه سعي دارد تا انسان را از ادا
انع شود، اما  الهي مةكند تا ابراهيم را از انجام دادن اراد مي خود اخالق است كه سعي ،مورد

، 9(»وظيفه همانا اجراي اراده الهي است: در اين حال وظيفه چيست؟ كامالً ساده است
   .)5-84: صص

 در عين حال كه معتقد است دين و اخالق دو مقوله كامالً مستقل از كي ير كگارد
 است، اما در عين  عقليتدين گذر از اخالق و تن دادن به امور ماورايكديگرند و اصوالً 

  ،...محبت و ايثار و , چون عفو و شفقت حال معتقد است كه بسياري از امور اخالقي، هم
. شوند مياموري اخالقي هستند كه با دين سازگاري دارند و در دامن دين تقويت و اصالح 

 عقل است، گاهي با يكه به معناي تن دادن به امور ماورا به عبارت ديگر به اعتقاد او دين،
گونه كه در جريان حضرت ابراهيم تن  سازگار و گاهي سازگار نيست، همانامور اخالقي 

  .دادن به اخالق، برابر بود با عدم اطاعت از فرمان الهي
  

  ناسازگاري كلي دين و اخالق. 7
هاي   گرايشادانند ب  ميناسازگار با يكديگر مستقل و كامالًرا  دين و اخالق كساني كه

  . ندا دهيمتفاوتي به اين قول گراي
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ند كسي كه واقعاً يگو ميدر ميان كساني كه چنين تلقي از دين و اخالق دارند، برخي 

تواند به غير از اين امر  ميبا خدا را دارد كه ديگر ن قدر دغدغه ارتباط خود متدين است، آن
 از ديدگاه اين دسته، اگر كسي ديده شود كه به امور اجتماعي، اقتصادي، بنابراين،. بپردازد

پردازد، بايد دانست كه در تدين او نقص وجود دارد،  ميسي و فرهنگي و حتي اخالقي سيا
تواند به امور بيروني  ميمشغول است كه ديگر ن  ارتباط با خدا دلبهقدر  آنچرا كه متدين 

  .)3، بخش15(شود ميتدين كمتر   هر چه به اخالق پرداخته شود، از اين روبپردازد،
دانند و گرنه   پرداختن به امور اجتماعي را اخالق مي فقطرسد اين دسته ميبه نظر 

  . آن دل مشغولي در ارتباط با خدا نيز نوعي اخالق استحتي: ممكن است كسي بگويد
، ناول معتقد است كه اديان و مذاهب اسميت ،ن به تعارض دين و اخالقاليدر ميان قا

گويد اخالق در دين يك  ميو ا . و به جاي آن مصلحت انديشي دارنداخالق واقعي ندارند
-15: ، صص11(دهد تا به بهشت برود ميامور اخالقي را انجام   چرا كه شخص،؛معامله است

بلكه اخالق حكم  رد،ي صرفه و سودي انجام نگدليلزماني اخالق است كه به  اخالق،). 13
ديدگاه وظيفه اين ديدگاه معروف به . يك وظيفه را دارد و نبايد به دليل غايتي انجام پذيرد

 كه معتقد است امور اخالقي به دليل آثار و 20ديدگاه نتيجه گرايانه برخالف.  است19گرايانه
عمل  شان، و نتايج منفي به دليل آثار شوند و امور غير اخالقي، رعايت مي نتايج مثبتشان،

  .شوند مين
  كهدنگوي  مي، به چه دليلياوالًفت اين است كه رتوان گ مياشكالي كه بر اين نظريه 

 ،بدانيد منتفي  رامسأله غايتمندي در اخالقواقعاً  اگر ،ثانياًاخالق نبايد غايت داشته باشد و 
به نظر شما كه اخالق را يك . و دروغ گفتن بد باشد به چه دليل راست گفتن بايد خوب،

  ارد؟اي وجود د اي براي انجام چنين وظيفه بايد پرسيد كه چه پشتوانه دانيد، ميوظيفه 
  

  نتيجه گيري. 8
ن الي قادت كه مراش در باب ارتباط دين و اخالق بايد توجه دامطروحهبررسي اقوال  در

كساني كه  ي بودن اخالق نسبت به دين، مثال در نظريه جزي براياز دين و اخالق چيست،
هاي  هاي ارزشي از گزاره گفتند استنتاج اخالق از دين ممكن نيست و مشكل اخذ گزاره مي

مجموعه  :ن از اخالق عبارت بود ازشاكردند، در واقع تلقي ميناظر به امر واقع را مطرح 
هاست  صواب و خطا و وظيفه مسند آن, بايد و نبايد,  ارزشي كه مفاهيم خوب و بدهاي گزاره

د و نهايي كه در متون مقدس وجود دار عبارت بود از مجموعه گزاره  مرادشان از دين،و
، كه با اين نوع تلقي از دين استو فعل و ترك الهي  اراده و عدم اراده، ،هيحاكي از امر و ن

كه يك (از دين ) كه يك سلسله امور ارزشي هستند( و اخالق، مشكل استنتاج اخالق
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ا ريت اخالق نسبت به دين آمد و جزي مي، پيش )ناظر به امر واقع هستند سلسله امور
تنتاج است، س اخالق از دين قابل ابود كه معتقد اي  تلقياما در مقابل،. ساخت منتفي مي

ها در  داند و معتقد است كه اين گزاره ي مييهايي به ظاهر انشا  را گزارههاي اخالقي گزاره
 كنند و قابليت صدق و كذب دارند، ميهاي نفس االمري  از واقعيتي از واقعيتواقع حكايت 

هاي واقعي هستند از   خود نوعي از گزارهكه هاي اخالقي، گزاره و لذا در چنين حالتي، اخذ
  .شود ميهاي واقعي ديني بالمانع  گزاره
بعضي موارد  در  نيز، كه دين و اخالق را در بعضي موارد سازگار وير كگارد كييه رنظ

دين را يك نحوه زندگي عاشقانه  ،شد كه وي مياز آن جهت ناشي  دانست، مي ناسازگار
، تن دادن به از اين رو. ي عقل تن دادن يعني به امور ماورادين :گفت ميكرد و  قلمداد مي
باشد و  مي عقل گاهي مستلزم انجام اعمال اخالقي و سازگار با امور اخالقي يامور ماورا

عمل حضرت ابراهيم   و براي نشان دادن اين مغايرت،، دارد مغايرتگاهي نيز با امور اخالقي
 ،ستياين عمل نه تنها يك عمل اخالقي ن: گفت يزد و م ميرا در مورد ذبح فرزندش مثال 

. براهيم را از انجام دادن دستور الهي باز داردا تتوانس ميجا، فقط اخالق  بلكه در اين
ولي در . كنند ميهايي با يكديگر پيدا  دين و اخالق ناسازگاري بنابراين، با اين نوع تلقي،

محبت و ايثار و  فقت، شچون عفو، ل اخالقي هميعين حال معتقد است كه بسياري از مسا
 سر  از طبيعت انساني خود ماهستندهاي سنتي ديني  ناي اساسي اخالقبغيره كه م

هاي  شود مردم آرمان ميباعث ست كه ها د و وجود همين طبيعت اخالقي در انساننزن مي
 عفو و شفقت، محبت، چون عشق، اموري هم  به عبارت ديگر،.بپذيرنداساسي انبيا را 

اما از دين گرفته  خشايش و غيره اموري اخالقي هستند كه با دين سازگاري دارند،ب
 اختياري خوب كه ،از افعال ارادياست اساس اين تلقي عبارت  اخالق بر بنابراين، اند، نشده

  تعارض با امور نيز دربعضي موارد در  وهاست،  با آن دين نيز سازگار،در بعضي موارد
دين و اخالق  ،»اخالق« و »دين«بر اساس چنين تعريفي از  تعبير ديگر،به . باشد مياخالقي 

رابطه عموم و خصوص من وجه با يكديگر شوند كه  ميپديده مستقل از هم محسوب  دو
اما در مواردي نيز امور اخالقي، اموري   يعني در مواردي با يكديگر سازگارند،؛كنند پيدا مي

  .شوند ميشمرده قي  ضد اخالاموري, ر دينيامو و  دينيدض
مشاهده  ،اقوالي كه در باب ارتباط دين و اخالق مطرح شده است مي در تما بنابراين،

اند كه در  هاي متعدد به كار برده واقعيت معاني و در لفظ واحدي ران آنا شود كه  مي
 مطابق ها نيز اند، مراد آن بسياري از اين موارد نيز بر اساس وضع و استعمالي كه به كار برده

يعني اخالقي كه احساس و » دين«با واقع خواهد بود؛ يعني اگر واقعاً كسي بگويد كه مثالً 
 اي ندارد كه در باب ارتباط دين و عاطفه به آن تعالي و گرما و روشني بخشيده است، چاره
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دين : گويد ميباب دين  و يا كسي كه در. ل به هويت واحد داشتن آن دو بشودياخالق، قا

 و اخالق را  ,هاي ثابت و اليتغيري است كه در كتاب مقدس مكتوب است گزارهحاوي 
ل به يمجبور است بين اين دو پديده قا شود، مي كه به تطور زمان عوض داند  ميهايي گزاره

  .تعارض كلي شود
  :  استطرحبنابراين در بررسي اين اقوال دو مسأله قابل 

اين اقوال معاني واحدي از دين و  مي ر تمااين كه د و آن جنبه لفظي نزاع است،, اول
  . اخالق اراده نشده است

كه كدام يك از اين اقوال با واقع  و آن اينبا واقع است مطابقت مطابقت و عدم  دوم،
  .مطابقت دارد

 يك موضوع واحد سر لين اين مسأله بري بايد گفت كه اصوالً قا اولابطه با مسألهردر 
 ها هر يك از آنولي  ند،ا ه به كار بردمشتركاًلفظ دين و اخالق را هر به ظاكه  چرا نزاع ندارند

 اگر چنين  ديگري كه به ظاهر مخالف با اوستاند كه چه بسا مفهوم و معنايي را اراده كرده
  .شد ميباب ارتباط دين و اخالق همسو  در كرد با رأي او مي ذمعنايي را اتخا

اند  ها از مفهوم اخالق و دين اراده كرده چه آن  آناما در باب مسأله دوم نيز بايد گفت كه
گرفت توان  مين اين ايراد را الي تنها به اين قااز اين رو. مطابق با واقع است معنا در همان

مورد اختالف يك مسأله  متفاوت است، در صورتي كه در با هم كه اصالً موضوع نزاع شما
 است، در صورتي كه به تعداد اقوال يمر اختالفشود كه ا موضوع نزاع واحد باشد تا ادعا بايد

ها   اصالً نزاعي بين آن،بنابراين  وجود دارد،يهاي متفاوت  موضوع،نااين به ظاهر مخالف
  .يافتتوان  نمي

موجب شده است كه مسأله دين پژوهي و فلسفه اخالق و بالتبع  لي،وجود چنين مساي
 اگر گرداند زيرار نظر درباره آن را صعب رابطه اين دو با يكديگر دچار مشكل شود و اظها

 ند متعدد و گوناگون، اما ادراكات و تصورات ما از اين واقعيت،چه واقعيت مطلق واحد است
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