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Abstract 

Discussion of the relationship between religion and ethics is one of the topics that 

has been considered by various thinkers and schools for centuries. The important 

question is whether religion can play a role in the field of morality and be used in 

organizing the moral system? What was accepted was the granting of a special status 

to ethics in religion and also a special credit to religious sources and teachings in 

organizing the moral system. The ethical system, according to this paper, has 

elements and components such as value theory, fundamental principles, inferential 

rules, incentives and guarantees of implementation. Value theory is the most 

important element of the moral system. Based on the findings of this paper, using 

the method of analysis of religious sources, religion and sources of religious 

knowledge, can play a role in shaping the theory of value in at least two ways: a. By 

preparing the foundations on which the foundations of value theory and the moral 

system are organized, and b. By directly determining the theory of value and 

explicitly showing the correct value theory. It should be noted that paying attention 

to ethics as a system and also referring to the role of religion in shaping the most 

important element of the moral system, namely the theory of moral value, are 

considered two important innovations of this article 
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  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ، دين و علم هاي پژوهش
  24 -  3 ،1401 تابستان و بهار ،1 شمارة ،13 سال ،)پژوهشي ـ علمي مقالة( علمي نامة دوفصل

  ارزشدر تعيين نظرية  ،ينيو منابع دتحليلي بر جايگاه دين 
  در نظام اخالقي

  *بهمن سيداكبر حسيني قلعه

  چكيده
هـا مـورد توجـه     اسـت كـه قـرن    يو اخـالق، از جملـه مبـاحث    نيد انيگفتگو از نسبت م

در عرصـة   توانـد  يم نيد اياست كه آ نيمهم ا پرسشو مكاتب مختلف است.  شمندانياند
ـ بـه كـار آ   ينقش بپردازد و در سامان دادن به نظام اخالق يفاياخالق به ا  مـورد آنچـه   د؟ي

خاص به  ياعتبار زيو ن نيخالق در داخاص به  يشأن و مقام يقرار گرفت، اعطا رشيپذ
ـ براسـاس ا  ،ياسـت. سـامانة اخالقـ    يسامانة اخالق يدر سامانده ينيمنابع و معارف د  ني

 ،يقواعـد اسـتنتاج   ن،ياديـ ارزش، اصول بن ةيد نظرهمانن ييها عناصر و مؤلفه ينوشتار، دارا
اسـت. بـر    يعنصر نظـام اخالقـ   نيتر ارزش مهم ةياجراست. نظر يها ها و ضمانت مشوق

 ،ينيو منابع معرفت د نيد ،ينيمنابع د لينوشتار با استفاده از روش تحل نيا يها افتهي يمبنا
: الـف. بـا   نـد ينما فايارزش نقش ا ةيدر شكل دادن به نظر توانند يكم به دو صورت م دست

 و ابنـد ي يمـ  سامان ياخالق نظام و ارزش ةينظر يمبان آن براساس كه يايمبان دنيتدارك د
 ذكـر  بـه  الزم. حيصـح  ارزش ةينظر حيصر دادن نشان و ارزش ةينظر ميمستق نييتع با. ب

ـ د نقش به اشاره ز،ين و نظام كي مثابه به اخالق به دادن توجه است،  بـه  دادن شـكل  در ني
 يتلق نوشتار نيا مهم ينوآور دو ،ياخالق ارزش ةينظر يعني ،ياخالق نظام عنصر نيتر مهم
 گردد يم

  اخالق يمبان ارزش، ةينظر ،ياخالق نظام اخالق، ن،يد ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
بحث و گفتگو در ميان انديشمندان و مكاتب راجع به نسبت ميان دين و اخالق قدمتي بس 

هـاي مختلفـي مطـرح گرديـده اسـت.       هـا، ديـدگاه   دارد. در ايـن مباحثـات و گفتگـو   كهن 
انـد   اند، و يا اين كه در صـدد برآمـده   انديشمنداني كه وارد بحث نسبت دين و اخالق شده
اي را سـامان بخشـند،    اند نظـام اخالقـي   دين و يا اخالق را تحليل نمايند و يا حتي خواسته

اند. آنـان، گـاه ديـن و اخـالق را غيـر       ا در اين زمينه ارائه نمودهها و انظار مختلفي ر ديدگاه
اند و گاه مستقل. در فرض نخست كه ديـن و اخـالق از هـم جـدا      مستقل از يكديگر ديده

نيستند، سه حالت قابل فرض است: الف. اخالق از دين گرفته شده و دين از اخالق. يعنـي  
ي دارند. ب. دين از اخـالق گرفتـه شـده    دين و اخالق عين هم هستند و آنها هويت واحد

است. يعني دين جزئي از اخالق است و ج. اخالق از دين گرفته شده است؛ يعني اخـالق  
  جزئي از دين است.

اما در فرض دوم، يعني اين كه دين و اخالق از يكديگر مستقل هستند نيز سه صـورت  
ل، سازگاري كلي با هم دارند؛ قابل تحقق است: الف. دين و اخالق به عنوان دو پديدة مستق

يعني ميان آنها و دعاويشـان مشـكل جـدي وجـود نـدارد. ب. دو پديـدة ديـن و اخـالق         
دو پديده، ناسازگاري و تباين كلي با هم  ناسازگاري و سازگاري جزئي با هم دارند و ج. اين

  ) 531 – 526، صص. 1377دارند.(زهرا خزائي، 
دين و اخالق برخالف پيروان اخالق سـكوالر، بـرآن   ما در اين نوشتار، در باب ارتباط 

هستيم كه اخالق جزئي از دين است و در عناصر خويش وابستگي خاصي به دين و منـابع  
ترين وجه وابستگي اخالق به دين، در ناحية نظريـة ارزش اخالقـي    معرفت ديني دارد. مهم

ر مقـام بررسـي ايـن    به عنوان سرچشمة اصول و قواعد اخالقي است. نوشـتار پـيش رو، د  
كنيم؛ سپس معناي مورد  صورت از وابستگي است. به اين جهت، نخست دين را تعريف مي

دهـي   نماييم و در ادامه، دو شكل از تـأثير ديـن در سـامان    نظر خويش از اخالق را ارائه مي
  دهيم. نظرية ارزش اخالقي را نشان مي

داري اخالق به دين يعنـي تبيـين    وام الزم به ذكر است اين مقاله، در مقام بيان بخشي از
گراست؛ هرچند ممكن  انگار و كمال توان با تفسير غايت نظرية ارزش اخالقي است. البته مي

  است رويكردهاي ديگري نيز در اين عرصه قابل ارائه و بررسي در نظر گرفته شود.
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 هـاي پـژوهش  تـاكنون  اخـالق،  و ديـن  ارتباط باب در كه است ذكر قابل هم نكته اين
در آمـده   يـر بـه تحر  يباره، مقاالت و كتـب متنـوع   يناست و در ا يدهبه انجام رس مختلفي

 شود، مي تلقي آن امتياز وجه و گردند مي يزآثار متما يگرنوشتار را از د يناست. اما آنچه كه ا
 تنها كه باشد مي نظام آن در ارزش نظرية جايگاه و اخالقي نظام عناصر به توجه اول گام در
 يـان، معرفـت اد  يان،در اد يبر نظام اخالق يلي(تحل است شده يافت زمينه اين در مقاله يك
در نظـام   يارزش اخالقـ  يـة نظر يـري گ در شـكل  يند يرتأث يين) و در مرحلة دوم تب25ش. 
زنده جهـان   يانگرا در اغلب اد و كمال انگار يتغا يةنظر ييناست و در گام سوم، تب ياخالق

  .دارد خود با را خويش آورانه نو ديدگاه و تازگي نوشتار اين روي، اين از. باشد يم
  
  مفاهيم. 2

در اين نوشتار، مفاهيم مهم و اساسي وجود دارد كه بدون در نظر گرفتن آنها و رسـيدن بـه   
يك نقطة اشتراك، آغاز حركت غير ممكن خواهد بود. مفاهيمي همچـون ديـن، اخـالق و    

  باشند. مي نظرية ارزش اخالقي از اين دسته
 
  چيست؟ دين 1.2

  اما دين چيست و تأثير كدام دين بر نظام اخالقي اوال و نظرية ارزش آن در گام بعدي، مـد
نظر است؟ آيا هر دين و آئيني از آن انتظار تبيين صحيح و درست از نظرية ارزش اخالقـي  

  آورده است:رود؟ قطعا پاسخ منفي است. در باب تعريف دين و مكتب، شهيد مطهري  مي

طرح جامع و هماهنگ و منسـجم كـه هـدف     كي ،يكل يتئور كي[منظور از مكتب] 
و  ياسـت و در آن، خطـوط اصـل    يسـعادت همگـان   نيآن، كمال انسـان و تـأم   ياصل

هـا   تيها، مسؤول و دردها و درمان ازهايها، ن لهيها و وس هدف دها،يو نبا دهايها، با روش
افـراد   ةهمـ  يها برا تيها و مسؤول فيع الهام تكلها مشخص شده باشد و منب فيو تكل

  )55، ص. 1381(مطهري، بوده باشد.

 ياديـ از سـه مؤلفـه و عنصـر بن    نيـ دكه  گويد عالمه مصباح يزدي، در تعريف دين مي
: نيـ گانـه د  اصـول پـنج   يعنـ يمربوط به اعتقادات است؛  نياز د يشده است. بخش ليتشك
 كياست كه در  ييها دوم، ارزش بخشآنها.  اتيمعاد، نبوت، عدل و امامت و جزئ د،يتوح
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چـه   نكـه يدربـاره ا  يمبـاحث  ؛ينفسـان  يهـا  اخالق و ملكه نهيدر زم ژهيو معتبر است، به نيد
 يزيسـت  عـدالت و ظلـم   ،يبد. مـثالً شـجاعت، فـداكار    ييزهاياند و چه چ خوب ييزهايچ

ها نشئت  ارزش نياست كه از ا يسوم، مقررات رفتار شبخ بدند. ها نياند و اضداد ا خوب
كرد.  ميتقس يو احكام اجتماع يبه دو بخش احكام فرد توان يدستورات را م ني. ارنديگ يم

 است،يهمچون خانواده، اقتصاد، حقوق، س يمتعدد يها به نوبه خود شاخه ياحكام اجتماع
  )104، ص. 1389يزدي، (مصباح .شود يرا شامل م الملل نيتجارت و روابط ب

است  يشناخت جهان ،يشناخت انسان ،ياتياز باورها اله يا مجموعه نيبه اعتقاد ما، داكنون، 
و  يباورهـا، احكـام اخالقـ    نياست و البته در كنار ا افتهيسامان  يغائ قتيكه بر محور حق

 ميمسـتق  تيمجموعـه، تحـت هـدا    نيـ آمده است. ا ديپد زيمتناسب با آن باورها ن عتيشر
از  نيـ د مياز تعـال  يسرمنزل مقصود شكل گرفته است. برخ بهسعادت انسان  يخداوند برا

 يو برخـ  شـود  يمكشوف مـ  ،يحجت درون يريو به تعب يآدم يعقل پاك و خداداد قيطر
 قـت ي. در حقگردد يآشكار م ،شود يفرستاده م امبرانيكه بر قلب پ ياله يوح قياز طر گريد
 يمتناسب بـا آن باورهـا   مدرست و احكا يباورها كند ياست كه تالش م يا مجموعه نيد

بـه سـعادت    تيـ نشـود و در نها  دهيكشـ  راههيبه ب يسازد تا آدم ايانسان مه يدرست را برا
  )26 – 17، ص. 1388(براي مطالعة بيشتر، ر.ك. حسيني، .ديآ ليجاودان نا

  

  چيست؟ اخالق 2.2
صورت  كه مفرد آن، به» خ ل ق«اخالق در لغت از ماده همانگونه كه بسيار گفته شده است، 

ويژگي ذاتـي،  «، واژة خلق)، 1416ابن منظور، »(سرشت و سجيه« به معناي» خُلُق«يا » خُلق«
، واژة خلق) بنابراين، اخـالق  1389، آذرنوش است.(» خوي، حالت طبيعي، طبع و سرشت

  وحيات آدمي است.وخوي دروني و رفتار و ر در لغت به معناي سرشت و خلق
. 2. صـفات راسـخ نفسـاني    1اما اخالق در اصطالح، معاني و كاربردهاي متفاوتي نظير 

. نظام رفتاري حاكم بر افراد براي 5. نهاد اخالق زندگي 4. فضايل اخالقي 3صفات نفساني 
 اي از معنـاي  ) اكنون، در تعريفي كه تا اندازه20، ص. 1376شده است؛(فرانكنا،  اخالق گفته

هـاي   اصطالحي واژة اخالق نيز بهره جسته است، اخالق عبارت است از صـفات و هيئـت  
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طور خودجوش و بدون نيـاز بـه    پايدار در نفس كه موجب صدور افعالي متناسب با آنها به
  )23-  19، ص. 1393شوند.( مصباح يزدي،  تفكر و تأمل از انسان مي

) مد نظر قرار گرفته است  moral system( اما در اين مقام، اخالق به مثابه نظام اخالقي 
اي است كـه در يـك جامعـه، فرهنـگ،      شود كه نظام اخالقي، سامانه گونه تعريف مي و اين

هاي اختياري پيـروان خـود را در    دين، گروه و ... جريان دارد و رفتارها، صفات و وضعيت
ها با خود،  انسان كند. به ديگر سخن، اخالق، طراح چگونگي رفتار جهتي خاص هدايت مي

كند كـه چـه    ديگران، خدا و محيط زيست اوست. اين نظام و سامانه، براي آدميان تعيين مي
اي خطاست. (بـراي مطالعـه بيشـتر، ر.ك.، حسـيني      صفت و خصلتي درست و چه ويژگي

هـا و الزامـات اخالقـي در حـوزة      به عبارت ديگـر، ارزش  )130 – 113، 1394بهمن،  قلعه
ها و الزامات را در اختيار  هاي اختياري آدمي و مالك اين ارزش ها و وضعيتاوصاف، رفتار

  نمايد. نهد و آدمي را به سمت رعايت آنها، دعوت مي مي
  ها توجه كرد. نظام اخالقي در اين معنا داراي عناصري است كه بايد بدان

خوبي و بدي، )(به اين كه مالك  Theory of moral valueبيان نظريه ارزش اخالقي؛ ( . 1
گرائي  درستي و نادرستي، بايسته و نبايسته بودن و وظيفه اخالقي بودن به چيست؟ آيا غايت

 گرائي يا اخالق مبتني بر حقوق؟).  راه درست است يا فضيلت محوري و يا وظيفه

) (يعني اصولي كه مبناي احكام  moral principlesبيان اصول مبنائي و اصلي اخالق؛( . 2
 شود.). گيرند و احكام اخالقي بر روي آنها چيده مي رار مياخالقي ق

) (يعنـي احكـام    Inferential and derivative rulesبيان اصول استنتاجي و اشـتقاقي؛ ( . 3
 شوند.) آيند و صادر مي فرعي كه براساس احكام مبنائي بدست مي

 moral؛ (بيان عوامل انگيزشي و تحريك كنندة به سـوي عمـل بـه احكـام اخالقـي     . 4

motivationsشود.) ) (يعني امتيازاتي كه به اشخاص رعايت كنندة احكام اخالقي داده مي 

) (جرايمي كـه  Ethical performance guaranteeبيان ضمانت اجراي احكام اخالقي؛ (. 5
 شود.) براي شكنندگان احكام اخالقي در نظر گرفته مي

) بـه   moral justificationاخالقي بـودن؛ (  بيان هدف اخالق و به عبارتي بهتر توجيه . 6
اين كه اساساً چرا انسان بايد اخالقي زندگي كند؟ هدف اخالقـي بـودن چيسـت؟ و چـرا     
رعايت يك نظام اخالقي خاص صحيح و موجه است؟(براي مطالعه بيشتر، ر.ك.، حسـيني  

 ).130 – 113، 1394بهمن،  قلعه
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گيـري نظريـة ارزش    ناي مورد نظر، در شكلاكنون و در اين نوشتار، به نقش دين در مع
  كنيم. در نظام اخالقي توجه خاص مي

  
  اخالقي ارزش نظريه 3.2

نظرية ارزش و يا معيار و مناط ارزش اخالقي، به مثابه ترازوئـي اسـت كـه در آن افعـال و     
گـردد.   گيرد و وزن اخالقي آنهـا آشـكار مـي    هاي اختياري انسان قرار مي صفات و وضعيت

)See: Mark Schroeder, 2008        اين ترازو، ممكـن اسـت بـراي رفتـاري و يـا صـفتي وزن (
اخالقي مثبت نشان دهد و ممكن وزن اخالقي منفي و يا حتي وزن اخالقي خنثـي. (ر. ك.  

هـاي اخالقـي    ) همچنين، نظريـة ارزش، پشـتوانة احكـام و گـزاره    328مصباح يزدي، ص. 
هاي اخالقي، بـه مـالك ارزش    جاع احكام و ارزش) ار William Paley, 1832, p. 52است.( 

  پايه و مبنا محسوب نشوند. دو، موجه تلقي گردند و بي شود كه اين اخالقي، موجب مي
نظريات اخالقي در پي فراهم آوردن « نويسد: ديويد مك ناوتن در بيان نظريه ارزش مي

ين اينكـه چـه   روشي كلي براي حل مسائل اخالقي خاص هستند ـ روشي موجه براي تعيـ  
  )229، ص. 1395ناوتن،  (مك .»انواعي از افعال درست و چه انواعي نادرستند

تر، نظريات اخالقي براي تعيـين رفتارهـاي اخالقـا درسـت و اخالقـاً       به تعبيري روشن
توان مسائل اخالقي را حل  گيرند و با اين سنجه و معيار، مي نادرست مورد استفاده قرار مي

) در هـر   See: Jennifer Trusted, 1983, p. 2حوزه را مرتفـع سـاخت. (  كرد و مشكالت آن 
ترين  مند داشته باشيم، به طور قطع اين عنصر مهم نظام اخالقي، اگر به اخالق نگاهي سامان

گونه كه اشاره خواهد شد، به نـوعي بـر    ركن آن نظام است. ساير اركان نظام اخالقي همان
  اند. اين پايه استوار شده

تـر بـه    ر نظريه اخالقي، روند استداللي وجود دارد كه از ادعاهاي اخالقي خـاص در ه
 كند. هر نظريه اخالقي سه سطح دارد. سـطح اول، در  تري سير مي مدعيات اخالقي عام

سـازد.   هاي اخالقي كارها يا افراد را مطرح مي احكام اخالقي است كه ارزش ةبر دارند
اي است كـه در آن تفكـر اخالقـي بـه      ي و نقطهاين سطح، هدف نهايي استدالل اخالق
من نبايد عمل الـف  «يابد. براي مثال، اين جمله كه  شكل يك توصيه عملي ظهوري مي

اصـول   ةبر دارند حكمي اخالقي است. سطح دوم يك نظريه اخالقي در» را انجام دهم
قالب مطرح  اي از اعمال را نشان داده، در اين هاي انواع يا طبقه اخالقي است كه ارزش
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در سطح سوم و بـاالترين سـطح،   ». اعمالي از نوع عمل الف، خطا هستند«شود كه:  مي
 پردازنـد.  معيارهاي اخالقي قرار دارند كه به ارائه مالكي بـراي درسـتي هـر عمـل مـي     

  )118 – 117، ص. 1383(ويليامز، 

تـوان   را مـي هاي مختلفي ارائه شده است كـه آنهـا    در باب نظريه ارزش، تاكنون ديدگاه
  بندي كرد: دست كم در چهار قالب طبقه

) در اين گروه از نظريات، نخست  Teleological viewsگرايانه.(  نظريات ارزش غايت. 1
گـردد، سـپس،    تعيين مـي   يك هدف و غايتي كه خارج از حوزة اخالق داراي ارزش است،

شوند، در صورتي كـه   ميهاي اختياري آدميان با آن هدف و غايت سنجيده  رفتارها و صفت
هـاي اختيـاري ارزش اخالقـي مثبـت داده      آن هدف را تأمين كنند، به آن رفتارها و صـفت 

شود و در صورتي آن هدف و غايت را تأمين نكند و خالف آن را ايجاد كنـد، بـه آنهـا     مي
  شود.  ارزش اخالقي منفي داده مي

الزامي و ...  نادرست، ي درست،گويد كه مالك اساسي يا نهاي انگارانه مي نظريات غايت
آورد. مرجـع   عبارت است از آن ارزش غير اخالقي كه به وجود مـي  به لحاظ اخالقي،

بايد ميزان خير نسبي ايجاد شده يا غلبه نسبي خير بر شـر   نهايي مستقيم يا غير مستقيم،
 )45، ص. 1376( فرانكنا،  باشد.

تي بايد در ارزش اخالقي مد نظر قرار انديشمندان عالم راجع به اين كه چه هدف و غاي
اي آن غايت را در وجود انسان و استعدادهاي او قـرار داده و   گيرد اختالف نظر دارند. عده

معتقدند كاري خوب است كه استعدادهاي انسان را به فعليت برساند و به تعبيري كمالي را 
دهاي انسـان در نظـر   در انسان پديد آورد و گروهي هـم آن غايـت را در كمـال و اسـتعدا    

اي راجـع بـه خيـر و لـذت و سـود او تعبيـر        گيرند؛ اما با اين حال، آن غايت را بگونه نمي
) و دستة دوم را Perfectionist  (see: Hurka, 1998)گرا ( نمايند. گروه اول را معموالً كمال مي

  خوانند. مي )  Consequentialist) (see: Walter Sinnott-Armstrong, 2003گرا ( نتيجه
) در اين نگاه، آنچه كـه يـك رفتـار را اخالقـاً     Virtue ethicsمحور.(  نظريات فضيلت .2

كند، اين است كه آن رفتار، از منشـأي انسـاني و از يـك فضـيلت انسـاني       خوب تفسير مي
محـور عملـي    )به ديگر سخن، وقتي در اخـالق فضـيلت  Siep, 2005, p. 84برخاسته باشد. (

رفي مي شود، منظور اين است كه آن رفتار از مـنش درسـت و از يـك    خوب و درست مع
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شـود، يعنـي آن عمـل     فضيلت انساني سرچشمه گرفته است و وقتي كاري بد ارزيـابي مـي  
  اي غير انساني دارد و به نوعي از ابعاد غير انساني و حيواني وي پديد آمده است.  ريشه

د انگيزه هاي فضـيلت مندانـه اگـر بـا     بنابراين فرد عاري از فضايل اخالقي و حتي فاق
انگيزه هاي سودگرايانه يا براي صرف اطاعت از قانون، همان فعلي را انجـام دهـد كـه    

خزاعـي،  ( .شخص فضيلت مند در شرايط  او انجام مي دهد، فعلش ارزشـمند نيسـت  
  )18، ص. 1390

نسان را محورهاست، اين است كه بايد نخست ابعاد وجودي ا كاري كه بر عهدة فضيلت
معين نمايند، در ادامه ابعاد انساني آنها را معين سازند و ابعاد غير انسـاني را هـم مشـخص    

راستگوئي نتيجة ابعاد انسـاني ماسـت و يـا      بگويند كه آيا براي مثال،  نمايند و در گام سوم،
  ريشه در ابعاد حيواني آدمي دارد.

). اين گونه از نظريات ارزش، به نوعي نه به  Deontological ethicsگرا( نظريات وظيفه .3
محصول و نتيجه اعمال و رفتارهاي آدمي نظر دارند و نه به ريشه و خاستگاه آن. مالك آنها 
در درستي و خطائي اعمال و رفتارهاي آدمي، خود آن رفتارهاست. يعنـي بايـد آن رفتارهـا    

اند و  اند و يا خطا، بايسته ، درستخودشان مورد نظر قرار گيرند كه آيا خوب هستند و يا بد
درست يـا الزامـي    تواند اخالقاً عده عمل مياگرا معتقد است كه عمل يا ق وظيفه«يا نبايسته؟ 

جامعه يـا جهـان بـه وجـود      باشد حتي اگر بيشترين غلبه خير بر شر را براي خود شخص،
گرايي اخالقي تعريـف   تگرايي همواره در برابر غاي وظيفه) 47، ص. 1376فرانكنا، .»(نياورد

گرايي رويكردي است كه بر درستي و نادرستي عمل بـه جـاي خـوبي و     شده است؛ وظيفه
  )291، ص 1392ادواردز،  .(بدي نتايج آن توجه شده است

اما با چه ابزاري بايد رفتارها را مورد بررسي قرار داد، تا خوبي و بدي اخالقي آن رفتار 
گويد و معتقـد   ) سخن مي Practical reasonعقل عملي (مشخص گردد؟ ايمانوئل كانت از 

است كه بايد آدمي به عنوان موجود عاقل به آنها نظر كند و عقل عملي وي حكم كنـد كـه   
  كند. اي براي آن رفتار در آن  مشاهده مي چه ارزش اخالقي

اخالق مبتني بر تكليف كانت، اخالقي است كه بر پايه اصالت عقـل اسـتوار اسـت ...    
بالد كه اخالقي را بنا نهاده است كه مستقل از متافيزيك است. در نظر  انت به خود ميك

شود كه عمل منحصراً بايد به وسيله تكليـف و بـه تبعيـت از     كانت ... چنين توصيه مي
  )101، ص. 1355(ژكس،  رد.يقانون اخالقي كه در ضمير انسان مفطور است انجام گ
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) هم معتقدند كه بايد در  Divine command theoryالهي( از سوي ديگر، پيروان نظريه امر
رفتار مزبور بدنبال يافتن امر و نهي الهي بود كه خداوند آيا به آن رفتار امر كرده است كه آن 

  فعل خوب گردد و يا نهي كرده است كه آن عمل بد تلقي گردد.

معتقد است كه معيار  ،نظريه امر الهي كه به نام حسن و قبح الهي نيز شناخته شده است
گوينـد كـه    صواب و خطا، اراده يا قانون خداست. طرفـداران ايـن نظريـه گـاهي مـي     

(صواب) و (خطا) يعني متعلق امر و نهي خدا. آنها حتي اگر هم (صواب) و (خطـا) را  
ولي همگي معتقدند يك عمـل يـا يـك نـوع عمـل فقـط در        اين گونه تعريف نكنند،

كه خـدا بـه آن امـر     - ب يا خطاست اوصه اين دليل و ب - صورتي صواب يا خطاست 
عملي را صواب يـا خطـا    كرده يا آن را ممنوع داشته است؛ به عبارت ديگر،آنچه نهايتاً

. ن را ممنوع نموده است و نه چيز ديگـر آاين است كه خدا به آن امر كرده يا  سازد، مي
  )73 – 72، 1376(فرانكنا، 

هاي حاكي از وظيفه و الزام يك مكتـب و   جود گزارهالبته الزم به ذكر است كه صرف و
گرائـي اسـت. بـراي تشـخيص      سازد. مهم داشتن مالك وظيفه گرا نمي يا انديشمند را وظيفه

هاي فلسفة اخالقي  گرا بودن يك مكتب يا متفكر اخالقي، الزم است با بررسي ديدگاه وظيفه
ت نيز گاه در كنار بهره گرفتن از احكام ايشان، به اين نتيجه رسيد؛ وگرنه، پيروان ساير نظريا

  برند. هاي الزامي و حاكي از وظيفه نيز بهره مي هاي ارزشي، از گزاره و گزاره
). اين گروه از نظريات ارزش، مالك خـوبي و  Right based ethicsمحور( حق  نظريات. 4

آنان، خوب چيـزي  دهند. به باور  بدي رفتارها را هماهنگي با حقوق انساني مد نظر قرار مي
ها را تأمين كند و بد چيزي است كه از بين برندة آن حقوق باشد. بـه   است كه حقوق انسان

كنند  ديگر سخن، خوبي و بدي و بايستگي و نبايستگي بعد از تعريف حقوق شكل پيدا مي
يعنـي وظـايف بـر حسـب حقـوق تعريـف        حق مقدم بر وظيفـه اسـت،  «و نه پيش از آن. 

، ص. 1381داروال و ديگـران،  »(طرفداران اخالق حق محور مـي گوينـد.   چنانكه شوند، مي
12(  

محور، اين نظرية در بـاب ارزش اخالقـي    هاي اخالق حرفه امروزه در بسياري از عرصه
  گردد. محور براساس آن تدوين و ارائه مي به كار گرفته شده و اصول و قواعد اخالق حرفه

نندگان هر نظام اخالقـي، تبيـين و تعيـين نظريـة     ترين وظايف ارائه ك اكنون يكي از مهم
توانـد محصـول تـالش عقالنـي      ارزش اخالقي است. اين عنصر مهم در نظام اخالقي، مـي 
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محـور) و يـا برخاسـته از     گرا و يا فضـيلت  آدميان در نظر گرفته شود (همانند نظريات لذت
عي) و يـا قـراداد؛ امـا    گرا و يا نظريات مبتنـي بـر رفـاه اجتمـا     تجربه (همانند نظريات سود

بيند كـه در ترسـيم نظريـة ارزش اخالقـي وارد      ترديد، دين نيز اين اقتدار را در خود مي بي
ها را در يافتن و سـاختن يـك نظـام     گرفتن از منابع معتبر خويش انسان ميدان شده و با بهره

يار و موجـه،  ع اخالقي موجه ياري رساند. براين اساس، بايد ديد در يك نظام اخالقي كامل
كنـد. در   دين چگونه در تعيين مالك ارزش اخالقي و نظرية ارزش اخالقي نقش ايفـا مـي  

  ادامه به اين موضوع خواهيم پرداخت.
  

  نقش دين در تعيين مالك ارزش. 3
ارزش  يـة نظر يـين شـكل در تع  دودسـت كـم بـه     يني،گرفتن از منابع معرفت د با بهره دين
 بـراي  را زمينـه  مـتقن،  و صـحيح  مبـاني  ديدن تدارك با ستنخ. كنند مي ايفا نقش ياخالق

 صـورت  بـه  خـود  كه اين ديگر و سازد مي مهيا كامل و صحيح ارزش نظرية يك به رسيدن
 و رسانده مقصود به را اخالقي گرپژوهش مناسب، و كافي ادلة با و شده ميدان وارد مستقيم

اكنون و در ايـن مجـال،    .دهد مي شكل او براي شايسته و درخور اخالقي ارزش معيار يك
كنيم و سپس با  هائي را كه در شكل دادن نظرية ارزش مؤثر هستند، معرفي مي نخست بنيان

شوند، بـه تعيـين نظريـة     هاي ديني و بياناتي كه در منابع ديني يافت مي در نظر گرفتن آموزه
  ارزش خواهيم پرداخت.

  

  به ارزش اخالقي نقش دين در تدارك مباني صحيح براي رسيدن 1.3
شناختي، با بيان اين كه عالم تك سـاحتي نيسـت، هـم سـاحت      دين در يك نگاه هستي. 1

سـازد كـه نظريـه     مادي دارد و هم ساحت ماوراء ماده، آدمي را به اين موضوع رهنمون مي
ارزش لزوما بايد هم ناظر به عالم ماده باشد و هم ناظر به عالم ماوراء مـاده و عـالم غيـب.    

سو وجود عالم محسوس  ترين منبع معرفت ديني در اسالم، از يك كريم به عنوان اصلي قرآن
وسخَّرَ لَكُم اللَّيلَ والنَّهار والشَّمس والْقَمـرَ والنُّجـوم مسـخَّرَات    آورد كه:  دارد و مي را اظهار مي

 بـراى  را ماه و خورشيد و روز و شب و) (12 نحل،( يعقلُونَ لقَومٍ لĤَيات لكٰ◌ بِأَمرِه إِنَّ في ذَ
اين [امور] بـراى مردمـى    در مسلماً. اند شده مسخر او فرمان به ستارگان و گردانيد، رام شما
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و از سوي ديگر وجود عالم ماوراي ماده و غيـب را اذعـان    هاست.) كنند نشانه كه تعقل مى
هللا عليها، مالئكه او را مورد خطاب قرار دارد. براي مثال، در داستان حضرت مريم سالم ا مي
دهند كه خداوند او را بر زنان عالم برگزيده است، قرآن كريم، سرچشـمة ايـن خبـر بـر      مي

ذَلك منْ  «كند؛ عالمي فرا مادي و فراتر از عالم محسوس:  حضرت را عالم غيب معرفي مي
إِلَيك يهبِ نُوحاء الْغَين، بعد از تبيين وجود عـالم محسـوس وعـالم    اكنو ).44عمران،  آل»(أَنب

غيب، بايد به اين نكته توجه داشت همانگونه كه در آيات بعدي مـورد اشـاره قـرار گرفتـه     
است، و گفته شده است حضرت عيسي عليه السالم، به تبع اوصاف و رفتارش، هم در دنيا 

مرْيم إِنَّ اللّه يبشِّرُك بِكَلمـةٍ منْـه    إِذْ قَالَت الْمآلئكَةُ ياوجيه و مقبول هست و هم در آخرت، (
)، صـفات  45(آل عمران،  اسمه الْمسيح عيسى ابنُ مرْيم وجِيها في الدنْيا واالخرَةِ ومنَ الْمقَرَّبِينَ

و رفتارهاي آدمي، ضرورتا بايد برمبناي حقيقت داشتن اين دو عالم ساخته و پرداخته شوند 
و خوبي و بديشان با در نظر گرفتن اين دو عالم و مقصدي كه انسان توان رسيدن بـه آن را  

و نبايستگي  دارد، تعيين و تبيين گردد. به عبارت ديگر، خوبي و بدي اخالقي و يا بايستگي
تواند صرفا ناظر به دنياي مادي گردد و نيز تنها عالم ماوراء مادي عالم  در حوزه اخالق، نمي

اي است هر دو ساحت عالم را  را تحت پوشش قرار دهد. نظرية ارزش جامع و كامل، نظريه
 دهد. مد نظر قرار مي

حت مـادي دانسـته و   گرا، عالم را صرفا داراي يك سـا  در برابر اين منظر، مكاتب مادي
يـت،  پكيو  ل، دانثـا اند. بـراي م  يش گرفتهپدربارة وجود عالم ماوراي مادي روية انكار را در 

داند كه با حواس ظاهري قابل مشاهده است و به اين ترتيب،  عالم را صرفا همين جهاني مي
) نتيجة 309 – 308، ص. 1376يت، پكند.( كيو باور به عالم ماوراء مادي را نابجا معرفي مي

اي است كه اخـالق را در جهـت    گرايانه اتخاذ چنين مبنائي، گرايش به سمت نظريات نتيجه
اند. اما آيا با مشاهدة شواهد فراوان نسبت بـه وجـود عـالم     تأمين منافع دنيوي تعريف كرده

، 1390بهمـن،   ماند؟ (ر.ك. حسيني قلعـه  ماوراي ماده، آيا جايي براي انكار آن عالم باقي مي
 )42ص. 

دين با ارائة مبنائي الهياتي، عرضه داشته است كه عالم واجد يك خالقِ واحـد اسـت   . 2
هاي ديني، برآن هستند كه غيـر   كه مالك و صاحب تمام هستي است. به ديگر سخن، آموزه

از خداوند متعال، هيچ موجودي مالك و صاحب اختيار هيچ چيزي حتي وجود خودش به 
 :ست. در قرآن كريم آمده است كهصورت واقعي و حقيقي ني
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الَّذ اللَّه والْغَ يه معال وإِالَّ ه يبِال إِله منُ الرَّحالرَّح وةِ هالشَّهاد و22(يمالَّذ اللَّه وي) ه  ال إِله
هنُ الْمؤْمالْم المالس وسك الْقُدلالْم ونُإِالَّ هزِ يميزُالْع اربا ا الْجمع حانَ اللَّهبرُ ستَكبيشْرِكونَلْم 

السماوات و الْأَرضِ  يلَه ما ف يسبح ي) هو اللَّه الْخالقُ الْبارِئُ الْمصور لَه الْأَسماء الْحسن23(
 )24 – 21(حشر،  )24(يمالْحك يزُو هو الْعزِ

و   رحمان  او   است و آشكار   غيب  به   عالم  نيست  او جز   به   معبودي  هيچ  كه   است   اللّه  او 
  ، سـالم  است   و منزه  ملك  نيست  او جز   معبودي  هيچ  كه   است   اللّه  او  ).22(  است   رحيم

  آن   از   است   منزه  اللّه  ، آري است جبار و متكبر   است مسلط و مقتدر   است   دهنده  و ايمني
و   و پديـد آورنـده    آفريننـده   كـه    اسـت    اللّـه   او  ).23ورزنـد (  مـي   بـرايش   كه ا ه شرك

اويند   گوي تسبيح  است   ها و زمين آسمان  در   دارد آنچه  حسني  اسمايي  او   است صورتگر 
 ).24(  حكيم  است   عزيزي  او و 

وند و مملوكيت غيـر او  در اين نگاه، نظرية ارزش ضرورتاً بايد در راستاي مالكيت خدا
تواند تنهـا سـود و يـا لـذت      تدوين و ارائه گردد. به همين سبب، نظرية ارزش اخالقي نمي

 شخصي آدمي را در نظر بگيرد.

در برابر اين نگرش، رويكردهاي الحادي قرار دارد كه وجـود خـدايي متعـال را منكـر     
منتفـي اسـت و بـر ايـن      است. در اين رويكرد، از اساس وجود مالك و مدبري براي عـالم 

ماند. امـا آيـا بـا بـودن ادلـة معتبـر        گرايانه باقي نمي اساس، ديگر جايي براي نظريات كمال
هـاي الحـادي قابـل     عقالني بر وجود خالق عالم كه تدبير هستي هم بدست اوست، ديدگاه

 )74ـ  68، ص 5ج ، 1395 ،ييطباطبا نيمحمدحسقبول و معتبر خواهند بود؟(ر.ك. 

هاي ديني، و در مبنائي الهياتي، حد نصاب توحيد، عالوه بر توحيد در  براساس آموزه. 3
وجوب وجود و خالقيت، توحيد در ربوبيت تكويني، تشريعي و الوهيت است. يعني، تنهـا  
خداوند متعال است كه تحقق عالم به دست اوست و تنها هموست كه توان تشريع و تنظيم 

را مستقالً داراست و تنها اوست كه شايستة عبادت و پرستش  بايد و نبايدهاي زندگي آدمي
است. بنابراين مبنا، نظرية ارزش اخالقي بايد همخـوان بـا توحيـد در مراتـب گونـاگونش      

تــرين نگــرش،  ) در برابــر ايــن مبنــا، مهــم173 – 171، ص. 1396باشد.(مصــباح يــزدي، 
ن مالـك و مـدبر واقعـي هسـتي     هاي انسان محورانه قراردارد. در اين رويكرد، انسـا  نگرش

هاي او سامان يابـد. بـراين    درنظر گفته شده و همة امور عالم بايد براساس اميال و خواست
محورانه سامان يابد و در راه منافع محور اصـلي عـالم    اساس، اخالق نيز بايد با مالك انسان
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رزش اخالقي، ) مالك ا47، ص.1382يدا كند.(ر. ك. غالمحسين توكلي، پيعني انسان شكل 
هاي  تواند انسان را محور و مدار خويش قرار دهد و صرفا در راه تحقق اميال و خواسته نمي

هـا، اگـر در راسـتاي     غير الهي او گام بردارد. بنابراين، اخالق مبتني بر حقوق دنيائي انسـان 
ي، توحيد ربوبي و الوهي خداوند قرار نداشته باشد، اخالقي در خور و شايسـته نيسـت. آر  

اگر اين نوع از نظرية ارزش، توحيد به معنايي كه گفته شد را در بر داشته باشد، قابل تأمل و 
 بررسي خواهد بود.

بـه   ،يخداونـد تبـارك و تعـال   در تعاليم ديني و در نگاهي الهياتي، آمـده اسـت كـه    . 4
ل كه دوست خدا باشد، خداوند متعـا  ي. كسبخشد يم نانيو آرامش و اطم تيدوستانش امن

. خداوند دوستان خود دهد يعالم م يها در حوادث روزگار و لغزش تيو امن نانيبه او اطم
با اين مبنا، نظرية  .گذارد يبهره نم يخود ب نانيو اطم تياز امن زيپس از مرگ ن اتيرا در ح

ارزش اخالقي، در راه تبديل انسان به دوست خدا بايد گام بردارد و به تعبيري ديگر، معيـار  
، وقتي معيار درست و صحيحي است كه انسان را بـه جمـع دوسـتان خداونـد وارد     ارزش

 سازد تا آدمي در حوادث روزگار در امنيت و اطمينان قرار گيرد.

شناختي، آمده است كه انسان موجودي دو ساحتي  در تعاليم ديني و در نگاهي انسان. 5
ديگر، واجد روحي فرا مادي است. از يك سو ريشه در خاك و عالم مادي دارد و از سوي 

طور قطـع براسـاس ايـن     ) نظرية ارزش و معيار ارزش به9 – 7سجده،  م،يقرآن كر است.(
هاي جسماني او را  مبنا بايد هر دو ساحت آدمي را مد نظر قرار دهد و لذا هم نظر به بايسته

رت، هـائي كـه فقـط قـد     هاي روحاني وي توجـه نمايـد. نظريـه    لحاظ كند و هم به بايسته
تواننـد همـة انتظـار از آنـان      اند، نمـي  توانمندي، سود و لذات جسماني آدمي را لحاظ كرده

جهت تعيين خوبي و بدي و بايستگي و نبايستگي رفتارها و اوصاف اختياري آدميان را بـه  
 طور كامل پاسخ دهند.

سـاب  آفـرينش انسـان، آفرينشـي ح   شناختي،  بر اساس تعاليم ديني، و در تبيني انسان. 6
اي معين انجام گرفته است. به عبارتي ديگر، هر چند خلقـت   شده و بر اساس طرح و نقشه

موجودات خلقتي است بر اساس تدبير و طرحي از پيش معين و مشخص، ولي خلقت  همه 
ثُم اجتَباه « و به شكلي خلقت انسان خلقتي ممتاز است.  اي خاص مد نظر بوده انسان به گونه

 هبديره و عليه اش را پـذيرفت و او را   (خداونـد آدم را برگزيـد و توبـه    )121(طه، »فَتاب
براساس اين مبنا، نظرية ارزش اخالقي، متناسب با آن طرح و تدبيري كه براي  هدايت كرد.)
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آفرينش آدمي لحاظ گرديده است، ضروري است شكل يابد و عرضـه گـردد و قـدم از آن    
انسان، بيرون ننهد. در اين تـدبير، خلقـت آدمـي، جهـت هـدايت       طرح و تدبير در آفرينش

 اوست به مقصدي مشخص و هدفي معين.

تـرين   شـناختي، يكـي از اصـلي    هاي ديني، در يك نگـاه انسـان   گيري از آموزه با بهره. 7
ها و مقصدها براي حيات انسان، خليفة خدا و جانشـين خـدا بـودن اوسـت بـر روي       طرح

قـالَ ربـك    اذْ« موجودات ملكوتي گفـت:  ام آفرينش انسان خطاب بهخداوند در هنگزمين. 
ماءالد كفسيفيها و دفْسنْ يلُ فيها معضِ خَليفَةً قالوا اَتَجي اْالَرلٌ فنّي جاعكَةِ االئلْمبيـاد آر   .»ل)

خواهي  گفتند ميبرگمارم مالئكه  آنگاه كه پروردگار تو به مالئكه فرمود من در زمين خليفه 
تـوان ايـن    مـي  پس، )30(بقره،  كساني را بگماري كه در زمين فساد كنند و خونها بريزند.)

اي باشد  گونه بنابراين مبنا، نظرية ارزش اخالقي، بايد به برگزيدگي را در خليفة اللهي او ديد.
مسير معين و كه اين مقصد و مقصود را حاصل آورد و البته، تكاليف و وظايف او را در اين 

مشخص نمايد. روشن است كه با فرض جانشيني انسان از خدا بر روي زمين، نگهداري و 
مراقبت از زمين بر عهدة وي نهاده شده است و تكـاليف اخالقـي وي فراتـر از خـودش و     

نوعانش خواهد بود. در اين نگاه انسان در برابر حفظ محيط زيست نيز مكلف و مسئول  هم
 شود. درنظر گرفته مي

شناختي، انسـان موجـودي ايسـتا و ثابـت      براساس معارف ديني، ودر تفسيري انسان. 8
تواند نسبت به عالم اطراف خود  هاي وجودي بسياري با خود دارد. او مي نيست. او ظرفيت

تواند با اراده و علم خـويش جهـان اطـراف خـود را تغييـر دهـد. او        آگاهي پيدا كند. او مي
تـرين   عـالي  تكامل اختياري گام بردارد و از موجـودي پسـت و دون، بـه   تواند، در مسير  مي

توانـد   تواند، محبوب خدا شود و مقرّب درگاه الهي گردد. او مـي  مراتبي ممكن برسد. او مي
تر گردد. و به بياني ديگر، انسـان   در ساية قرب الهي، شدت وجودي يافته و موجودي كامل

اي گوناگوني كه بايد با اعمـال و رفتارهـاي اختيـاري    ه ها و توانائي سرشار است از ظرفيت
  ها را به فعليت برساند.  خويش آن

نْ كُنْتُما هؤُالء كَةِ فَقالَ اَنْبِئُوني بِاَسماءالئلَي اْلمع مرَضَهع كُلَّها ثُم ماءاْالَس مآد لَّمقينَ  وِ عصاد
اَنْبِـئْهم    قـالَ يـا آدم  × ما علَّمتَنا انَّك اَنْـت اْلعلـيم اْلحكـيم    قالُوا سبحانَك ال علْم لَنا االَّ × 

     مـاكُنْتُم ـدونَ ومـا تُب لَـماَع اْالَرضِ و و مواتاْلس بغَي لَمنّي اَعا اَقُلْ لَكُم هِم قالَ اَلَمبِاَسمائ
  1)32 – 31بقره،  ( تَكْتُمونَ
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بايد متناسب با اين مبنا، در راه به فعليت رسيدن استعدادها اكنون، نظرية ارزش اخالقي 
هاي انسان گام بردارد. نظرية ارزشي كه صرفا لذات آدمـي را مـد نظـر قـرار داده      و ظرفيت
 تواند نظرية ارزش كاملي تلقي گردد. است، نمي

نَّـا  ا«دار خداسـت.   شناختي، انسـان امانـت   هاي ديني، و در بياني انسان براساس آموزه. 9
 عرَضْنا اْالَمانَةَ علي اْلسموات و اْالَرض و اْلجِبـالَ فَـاَبينَ اَنْ يحملْنَهـا و اَشْـفَقْنَ منْهـا و حملَهـا      

اين امانت با عنوان واليت الهـي يـاد كنـيم.    از  2)72.(احزاب، ً»اْالنْسانُ انَّه كانَ ظَلُوماً جهوال
تواند با طـي   اي خلق شده است كه مي ميان موجودات عالم به گونهيعني اين كه، انسان در 

طريق كمال، به مرحله عبوديت و بندگي محض خـدا برسـد و بـا ايـن فعاليـت اختيـاري        
خودش، از ساير موجودات نيز باالتر قرارگيرد و در مقـام قـرب الهـي آرامـش يابـد. ايـن       

بعدي جسماني دارد كـه از   همآدمي كه  دار خداوند گردانيده است. اين حقيقت، او را امانت
عالم خاك است و هم بعدي روحاني و الهي، وي را تنها موجودي قرار داده است كـه ايـن   

دار بـودن انسـان،    معيار ارزش اخالقي، با توجه به امانـت  استعداد را به ظهور رسانده است.
نزل مقصـود همـوار   بايسته است كه راه را براي عبوديت و بندگي انسان و رسيدن به سـرم 

 سازد و او را به مقام قرب الهي رهنمون گردد.

شناختي، انسـان موجـودي اسـت داراي     هاي ديني، و در مبائي انسان مطابق با آموزه. 10
كرامت ذاتي. كرامت ذاتي يعني به او چيزي داده شده است كه موجـودات ديگـر، فاقـد آن    

كَرَّمنا بني آدم و حملْناهم في الْبرِّ و اْلبحرَ و رزقْناهم و لَقَد «هستند. در آية كريمه آمده است كه 
مفَضَّلْناه و باتنَ الطَّينْ خَلَقْنا تَفْضيالً  مملي كَثيرٍ مدر اين آيه كريمه، نخست  3)70(اسري، .»ع
جـودات اشـاره   پردازد و در ادامه بـه برتـري و تفضـيل او بـر ديگـر مو      به تكريم انسان مي

در آيه مذكور، هم به انسان تكريم شده و آدمـي و فرزنـدان آدمـي كرامـت شـده       نمايد. مي
است؛ يعني، به آنها چيزي داده شده است كه به ديگران داده نشده است و هم مورد تفضيل 

هايي كه با ديگر موجودات مشـترك اسـت، از ديگـران     يعني كه در ويژگي .قرارگرفته است
عقل آدمي موهبتي است كه به انسان داده شده است و  (همان)تر گرديده است. ملبرتر و كا

با عقل و قدرت تفكر و انديشه، آدمي مورد تكريم از  به ديگر موجودات عنايت نشده است.
جانب خداوند سبحان قرار گرفته است. اكنون نظرية ارزش اخالقي، اوال بايد با اين موهبت 

ني براي اين بخش از وجود انسان اهميتي خاص و ويـژه در نظـر   الهي سازگار باشد و درثا
 بگيرد.
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) هـم دربـارة   يفـالح (رسـتگار  شـناختي،   براساس تعاليم ديني، و در نگاهي انسان. 11
و هـم   يمـاد  يروزيـ هـم پ  ؛ياخـرو  يهـا  يروزيو هم پ رود يبه كار م ييايدن يها يروزيپ

و  زيدر آن است كه انسان آزاد و سربلند، عز يويدن يتگارو رس يروزي. پيمعنو يخوشبخت
 مـان يا هيامـور جـز در سـا    نيكه ا ق، ماده فلح)1412(راغب اصفهاني،  كند يزندگ ازين يب

 انيـ است كه در جوار رحمت پروردگـار در م  نيآخرت در ا يو رستگار ستين ريپذ امكان
بـه سـر    يو سـربلند و پاك و در كمال عزت  ستهيدر كنار دوستان شا دان،يجاو يها نعمت

پس از مرگ  اتياختصاص به ح يو نجات در فرهنگ اسالم يسخن، رستگار گريبرد. به د
 يو رستگار يروزيپ .گردد يمطرح م زين يو امور ماد اينداشته و البته در دن يامور معنو ايو 
امور جـز در   نيكند كه ا يزندگ ازين يو ب زيدر آن است كه انسان آزاد و سربلند، عز يويدن
اسـت كـه در جـوار رحمـت      نيـ آخـرت در ا  يو رسـتگار  سـت ين ريپذ امكان مانيا هيسا

و پاك و در كمال عـزت و   ستهيدر كنار دوستان شا دان،يجاو يها نعمت انيپروردگار در م
) اكنـون،  194 – 193، ص. 14، ج. 1366 – 1353(مكـارم شـيرازي،   به سـر برد.  يسربلند

ري است كه به فالح و رستگاري دنيوي و اخروي آدمي توجـه  نظرية ارزش اخالقي، ضرو
گرائي اپيكـوري،   گرا، همانند سودگرائي متداول و لذت خاص نمايد و همانند نظريات نتيجه

اي كه در شرق و در آئـين   گرايانه تنها رستگاري و پيروزي دنيوي و يا همانند نظريات كمال
 ي را مد نظر قرار ندهد.هاي فراماد شود، فقط كاميابي بودا ديده مي

به هر تقدير، در تعاليم ديني مطالب و مبـاني بسـياري وجـود دارد كـه راه را در تعيـين      
سازند و بدون لحاظ آن مباني دسترسي به يك نظرية ارزش  نظرية ارزش اخالقي هموار مي

گردد. آنچه كه گذشت، تـأثير ديـن و معـارف دينـي در      درست و كارآمد، ناممكن تلقي مي
هاي نظريه ارزش اخالقي است كه به اجمال و به قدر فرصـت مـورد بررسـي     ريزي پايه پي

 قرار گرفت.

  
  نقش دين در ارائة نظريه ارزش اخالقي 2.3

اشاره شد كه نظرية ارزش و يا معيار و مناط ارزش اخالقي، به مثابه ترازوئي است كه در آن 
گيـرد و وزن اخـالق آنهـا آشـكار      يهاي اختياري انسان قـرار مـ   افعال و صفات و وضعيت

گردد. اين ترازو، ممكن است براي رفتاري و يا صفتي وزن و ارزش اخالقي مثبت نشان  مي
دهد و ممكن است وزن و ارزش منفي را براي آن صفت و يا رفتار و يا وضعيت حكايـت  
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فـا  توانـد اي  كند. مسأله مهم و جدي اين است كه در تعيين اين مالك دين چـه نقشـي مـي   
نمايد؟ در قسمت قبل، نقش دين در تدارك ديدن مباني نظريـة ارزش مـورد مطالعـه قـرار     

  گيرد. گرفت. در اين بخش نقش دين در ارائة نظريه ارزش اخالقي مورد تحقيق قرار مي
گـرا، امـا    شوند و گاه وظيفه محور ديده مي رسد، اديان الهي گرچه گاه فضيلت به نظر مي

گرا هستند. تبيين ايـن   نظام اخالقي آن اديان، در پي نظرية ارزش غايتدر نهايت امر، بيشتر 
مسأله بدين قرار است كه، آنها، نخست براي زندگي و حيات انسـان غايـت و مقصـدي را    

دارند كه اگر رفتار يا صفت اختياري ايـن مقصـد را    كنند، سپس بيان مي معرفي و تعيين مي
شوند و اگر آدمي را از آن  اري متصف به خوبي ميتحصيل كردند، آن افعاال و اوصاف اختي

مقصد دور ساختند، آن اوصاف و رفتارهاي اختياري متصف بـه عنـوان بـدي و نبايسـتگي     
) فوز و فالح دو عنواني 1393 گران،يو د ير. ك.: ورنر منسك شتر،يمطالعة ب يبراشوند. ( مي

ر نظر گرفتـه شـده اسـت. در    هستند كه در آيات قرآن كريم به عنوان مقصد حيات انسان د
مقابل، مفاهيمي همچون شقاوت و هالكت به عنوان خالف مقصد زنـدگي انسـان معرفـي    

  شده است.
) از چرخة تولـد   moksaاما هدف زندگي چيست؟ درآئين هندو، هدف زندگي رهايي( 

در  ) Nicholson, 2010, p. 114) است كه آدمي از آغاز با آن همراه است.( samsaraو مرگ (
نيكيـو  ) مقصد نهايي زندگي اسـت.(   nirvanahآئين بودا، بودا شدگي و رسيدن به نيروانه ( 

ترين هدف آفرينش انسان رسيدن به پـاداش   مهمدر آئين زردشت،  ) 84، ص. 1389، نيوانو
و  فهيانسان خل نشيآفردر يهوديت، هدف  ) 6، بند 28يسنا، هات ( و كمال و رسائي است.

 قيـ براساس آنچه كه در عهـد عت  )8 – 4: 8 ر،يمزام (است. نيبر زم وين خدا بود نيجانش
است. انسان خلق شد تـا بـر    نيزم يو ادارة موجودات رو ريتدب يانسان برا نشيآمده، آفر

در مسـيحيت، مطـابق بـا آنچـه كـه در       .ديحكومت كند و آنها را اداره نما نيموجودات زم
ـ خداوند آن است كه  يبرا شنيآفراعالميه شوراي التران آمده است،  را بـه ظهـور    شجالل

جـز محبـت و    يلـ يدل دنيـ آفر يبرساند و به مخلوقات آن را اعطا كند؛ چرا كه خداوند برا
 see: Del Filius 1: DS3002; cf Lateran Council IV (1215): DS(   نـدارد.  اش يرخـواه يخ

از جملـه   زيـ ن يسـ يشدن فرد توسط حضـرت ع  دهيگفت كه پسند توان يم نيهمچن ) 800
) اما براساس آيات قـرآن كـريم، همـه    10 – 6: 5 ان،يدوم قرنت .(است يآدم ياهداف زندگ
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هستي از جمله انسان در يك حركت متعالي، به سوي خداوند در حال بازگشـت هسـتند و   
  نهايت همه عالم رسيدن به خداست:

»ورِ يإِلَ والْأُم تبعاق 22(لقمان، .)اوست يسوو فرجام كارها، به ( »اللّه (»يإِلَ و  عتُرْج اللّه
ور109عمران،  (آل.)شود يخدا بازگردانده م يو [همه] كارها به سو( »الْأُم(  

با در نظر گرفتن اين آيات و آيات مشابه، كل هستي از خداوند سرچشـمه گرفتـه و در   
ست كه براي كل يك راه صعودي، دوباره بسوي او باز خواهد گشت. اين حركت، سيري ا

هستي لحاظ شده است و ما نيز در اين سير و حركت قرار داريم. انسان، براساس اين ميـل  
  به حركت به سوي خداوند، نيز در حال تالش براي رسيدن به غايت هستي است.

كـه تـو بـه سـوى      اى انسان، حقاً» (فَملَاقيه كَدحا ربِّك ٰ◌ يا أَيّها الْإِنْسانُ إِنَّك كَادح إِلَى«
  )6)(انشقاق، پروردگار خود بسختى در تالشى، و او را مالقات خواهى كرد.

اما اين حركت و سير به سوي هدف چگونـه اسـت؟ خداونـد متعـال انسـان را بـه دو       
صورت به اين مقصد راهنمائي كرده است: با حجت درونـي كـه همـان عقـل و نيروهـاي      

  گر خدايند.  فرستادگان هدايتفطري اوست و حجت بيروني كه رسوالن و 
» يافَاتَّقُوا اللّه يأُول إِلَ ينَالْأَلْبابِ الَّذ أَنْزَلَ اللّه نُوا قَدآمكُموالً  يكْراً رستْلُواذلَ يعكُمآ ييات  اللّه
بمناتي لخْرِجي إِلَ ينَالَّذ نَ الظُّلُماتم حاتاللُوا الصمع نُوا وكـه   يخردمندان يپس ا( »النُّورِ يآم
فـرو فرسـتاده اسـت؛     يشما تذكار يكه خدا به سو ي. راستدي! از خدا بترسديا آورده مانيا
آورده و  مـان يرا كـه ا  يكند؛ تا كسـان  يروشن گر خدا را بر شما تالوت م اتيكه آ يامبريپ

  )11 – 10.)(طالق، ببرد رونيب ييروشنا يها به سو يكياند، از تار كرده ستهيشا يكارها
پس غايت و هدف زندگي انسان، حركت به سوي خداسـت و بـه عبـارتي تقـرّب بـه      

رسد، به سـعادت رسـيده اسـت و پـس از مـرگ و در       اوست. انساني كه به اين مقصد مي
ــي  ــت، در بهشــت الهــي ســاكن م ــا بواســطة 108و  105شــود.(هود،  قيام ) همــو، در دني

) و البتـه در امنيـت   38سـازد(بقره،   يا او را هراسان نمياش، ديگر چيزي در دن پذيري هدايت
  )82 – 81گيرد.(انعام،  كامل قرار مي

 در سوي مقابل، كسـي كـه بـه سـوي هـدف زنـدگي خـويش حركـت نكنـد، دچـار          
محروميت مادي(نحل،  )12عمران،  جهنم،(آل) 31) ناامني،(حج، 106 – 105شقاوت،(هود، 

  گردد. ) مي112
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هـاي اختيـاري آدمـي     ندگي، در گرو رفتارها، صـفات و وضـعيت  اما رسيدن به غايت ز
اند كه انسـان را بـه    اند و مواردي را ذكر نموده است. منابع ديني به اين موضوع نيز پرداخته

  سازند. اند كه انسان را از آن دور مي رسانند و مواردي را نيز متذكر شده اين غايت مي

 مِ اللَّهيمِ الرحمنبِسالْ الرَّحرِ،وصرٍ عي خُسانَ لَفإِنَّ الْإِنْس،    اتحّـاللُـوا الصمعنُوا وينَ آمإِلَّا الَّذ
سوگند به عصـر [غلبـه   ( به نام خداوند بخشنده مهربان.  وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصّبرِ

ه و كارهاى مگر كسانى كه گرويد كه واقعاً انسان دستخوش زيان است؛ ]، حق بر باطل
 – 1)(العصر، اند. شايسته كرده و همديگر را به حق سفارش و به شكيبايى توصيه كرده

3(  

پس زندگي انسان، داراي هدف و غايتي است كه انسان در پي نيل بـه آن بـه تـالش و    
كوشش پرداخته است. اكنون هر رفتار و صفت و وضعيت اختياري اي كـه ايـن غايـت را    

ارزش مثبت اخالقي است و هر آنچـه كـه انسـان را از آن دور سـازد،     تدارك ببيند، داراي 
گرايانـه و   ارزش منفي اخالقي خواهد داشت. روشن است كه اين تبيين، نوعي تبيين غايت

  گرا از نظرية ارزش اخالقي است. كمال
توان تبيين نظريه ارزش اخالقي را يافت و بر  با اين تحليل، در منابع ديني به سهولت مي

  اس آن نظام اخالقي مبتني بر دين بنا ساخت.اس
 ديـدگاهي  نـدرت  بـه  ارزش نظريـة  بـه  راجـع  مختلـف،  اديـان  در اسـت  ذكـر  به الزم
 باشـد،  شـده  ارائـه  متفـاوت  ديـدگاهي  كه صورتي در و است شده مطرح گرايانه غيرغايت

 آن طـول  در و گرايـي  غايـت  بـراي  اي مقدمه ها نگرش آن و است حاكم آن بر گرايي غايت
 را هـا  نگـرش  ديگر كهاست  تفسيري اديان در گراييغايت ديگر، عبارت به. گردد مي تفسير

  .گزينند برمي را آن نهايت در افرد و گيرد مي خود در
  

  گيري نتيجه. 4
 ي،شـناخت  انسـان  يـاتي، از باورهـا اله  يا مجموعـه  يـن نوشتار حاضـر، د  هاي يافتهاساس  بر

باورهـا،   يناست و البته در كنار ا يافتهسامان  يغائ يقتاست كه بر محور حق يشناخت جهان
مجموعـه، تحـت    يـن آمده اسـت. ا  يدپد يزمتناسب با آن باورها ن يعتو شر ياحكام اخالق

از  يگرفته است. برخ لسعادت انسان به سرمنزل مقصود شك يخداوند برا يممستق يتهدا
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ـ   يـري و بـه تعب  يآدمـ  يعقل پاك و خداداد يقاز طر يند يمتعال مكشـوف   ي،حجـت درون
آشـكار   شـود  يفرسـتاده مـ   يـامبران كه بر قلب پ ياله يوح يقاز طر يگرد يو برخ شود يم
  . گردد يم

 گـروه  دين، فرهنگ، جامعه، يك در كه است اي سامانه اخالقي، نظام و اخالق همچنين
 خاص جهتي در را خود پيروان اختياري هاي وضعيت و صفات رفتارها، و دارد جريان...  و

 خدا ديگران، خود، با ها انسان رفتار چگونگي طراح اخالق، سخن، ديگر به. كند مي هدايت
  .اوست زيست محيط و

 كـم  دست ديني، معرفت منابع و دين و است اخالقي نظام عنصر ترين مهم ارزش نظرية
 ديـدن  تدارك با. الف: نمايند ايفا نقش ارزش نظرية به دادن شكل در توانند مي شكل دو به

 تعيـين  بـا . ب و يابنـد  مي سامان اخالقي نظام و ارزش نظرية مباني آن براساس كه ايمباني
  .صحيح ارزش نظرية صريح دادن نشان و ارزش نظرية مستقيم

  
  ها نوشت پي

 

نظر فرشـتگان پديـد    يق آن اسما را درو خداي عالم همه اسما را به آدم تعليم فرمود آنگاه حقا. (1
و × گوييـد   راسـت مـي    آورد و فرمود خبر دهيد مرا با اسما اينان اگر در آنچه دعـوي شماسـت  

جز آنچه تـو خـود بمـا تعلـيم      دانيم چيزي فرشتگان عرضه داشتند ايزدا، تو پاك و منزهي ما نمي
پـس   به حقيقت اين اسما آشناسـاز  اخداوند فرمود آدم، مالئكه ر× اي؛ توئي دانا و حكيم فرموده

دانم غير  فرمود آيا به شما نگفتم كه من مي چون آدم مالئكه را بدان آگاه ساخت خدال به مالئكه
  )آشكار و پنهان داريد. دانم هر آنچه را كه از آسمانها و زمين را و مي

اما  ،آن امتناع ورزيدندامانت كرديم، همه از تحمل   ما بر آسمانها و زمين و كوههاي عالم عرض. (2
  )همانا انسان بسيار ستمكار و نادان است. انسان آن امانت را بر دوش كشيد،

حركـت در آورديـم و بـه آنهـا از       مافرزندان آدم را گرامي داشتيم و او را در خشكي و دريا بـه . (3
  .)را برتري بخشيديم هاي پاكيزه بخشيديم و بر بسياري از مخلوقات خود او روزي
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