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Abstract
Although the philosophy of ethics has not been much considered by Muslim thinkers
and their topics are mainly related to ethics, Allama Ṭabāṭabāʾī and Shahīd Moṭaharī
are among the few Shiite scholars who have simultaneously considered ethics and
philosophy of ethics and have discovered innovative topics in this field. The topics of
these two thinkers, although different in some cases, are generally complementary.
One of the topics considered by the two is the relationship between ethics and
religion. Allama Ṭabāṭabāʾī and Shahīd Moṭaharī have considered the relationship
between ethics and religion from different aspect sand have presented a
comprehensive view based on philosophical principles and documented Qur'anic and
narrative evidence. Accordingly, the present study employs descriptive-analytical
and library methods to examine the opinions of these two thinkers in the field of
ethics and its relationship with religion. It is concluded that the negation of the
conflict between ethics and religion, the role of religion in justifying ethical
requirements, the extremity of religion over ethics, and religion as the only executive
guarantor of ethical behavior are among of the most important relations between
ethics and religion from the perspective of these two thinkers. Also, the result of this
relationship is that contrary to the view that basically considers belief in God
Almighty incompatible with ethical action, for these two persons, there is a kind of
constructive interaction between ethics and religion in the promotion of religious
beliefs and ethical behaviors.
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چکیده

درحالیکه فلسف ه اق چ دانام رورد جوجه ا نیشففدانام رسففلدام دودو م رداحآ ا ام ،بهطور عدنو ،اظر به علم اق چ
بودو است ،ع ره طداطدایی م شهین رطهری از رعنمد عالدام شیعه هستان که جوأرام به هردم علم اق چ م فلس ة اق چ
ظر داشفففته م رداحآ بنیعی را در این زریاه پی افکانوا ن .رداحآ این دم ا نیشفففدان اگر ده در بعضف فی روارد رت امت
اسفت؛ ارا در رجدوع ،رکدل یکنیگر هسفتان .یکی از رداحثی که رورد جوجه ام دم قرار گرفته ،رسفلله سدت اق چ م
دین اسففت .ع رة طداطدایی م شففهین رطهری ،سففدت اق چ م دین را از زمایای رختلف رورد جوجه م جأرل قرار دادو م
دینگاهی جارع ردتای بر ردا ی فلسف ی م رسفتان به شواهن قرا ی م رمایی ارائه دودوا ن .در این وشتار با رمش جوصی ی
جحلیلی م به ش فیوة کتابخا های ،اراء این دم رت کر در حوزة اق چ م سففدت ام با دین رورد بررس فی قرار گرفته اسففت.
تایج جحقیق شام ریدهن که ی جعارض اق چ م دین ،قش دین در جوجیه الزرات اق قی ،غایت بودم دین سدت به
اق چ ،دین به رثابه جاها ضففارن اجرایی رفتارهای اق قی از جدله رهدترین سففم روجود ریام اق چ م دین از دینگاو
این دم ا نیشفدان اسفت .هدناین حاصفل رابطة رذبور این اسفت که برق

دینگاهی که اسفاسا بامر به قنام ن قادر

رطلق را اسفازگار با فعل اق قی ریدا ن ،از ظر این دم شخص ،وعی جعارل ساز نو بین اق چ م دین در رسیر اعت ی
بامرهای دیای م رفتارهای اق قی مجود دارد.
واژگان کلیدی :دین ،اق چ ،ع ره طداطدایی ،شهین رطهری ،الزارات اق قی.

تاریخ دریافت 1111/11/11 :؛ تاریخ پذیرش1011/11/11 :
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مقدمه

رابطة اق چ م دین یکی از رسائل دیرین فلس ی ،از زرام یو ام باستام ،است که ا نیشدانام م فیلسوفام ظرات رختل ی
در این زریاه داشففتها ن .این رقاله به بررسففی این روضففوع از ظر دم جن از فیلسففوفام رعاصففر اس ف ری ،ع رة طداطدایی م
شفهین رطهری ،ریپردازد .رداحآ فلسف ة اق چ ،به قصففو

 ،فرا اق قی ،اغلم در ریام علدای اق چ اسف ری رورد

غ لت بودو است .ا ها در وشتههای قود بیشتر به رداحآ اق قی م هاجاری پرداقتها ن .بررسی دینگاو ع رة طداطدایی
م شهین رطهری در این رسلله ،از ام جهت اهدیت دارد که ایشام در بین رت کرام رسلدام از جدلة رعنمد کسا ی هستان
که بهصفورت گسفتردو به این رداحآ پرداقتها ن م رداحآ بنیعی را پی افکانوا ن .روضوع سدت اق چ م دین در اثار
ع رة طداطدایی م شفففهین رطهری یل رداحثی هدنوم ی جعارض اق چ م دین ،قش دین در جوجیه الزرات اق قی،
غایت بودم دین سدت به اق چ ،دین به رثابة جاها ضارن اجرایی رفتارهای اق قی طرح شنو است .سلوال اصلی جحقیق
این اسففت که از دینگاو ع رة طداطدایی م شففهین رطهری ده سففدتی ریام دین م اق چ مجود دارد؟ اروزوهای دیای م
بامر به ا ها ده قشففی در رشففن فضففایل اق قی م التزام به باینها م داینهای اق قی ریجوا ن داشففته باشففن؟ هن

این

جحقیق ،ضدن بیام دینگاو این دم رت کر اس مشااس دربارة رابطه اق چ م دین ،رقایسة ا ها با یکنیگر م بیام ابتکارات
در ظریات اق قی ا ها در رابطه با این رسلله است.
 .9انواع رابطه بین اخالق و دین
اق چ م دین ،هر یک ،کاربستهای رتاوعی دار ن .در این وشتار ،اق چ به رعاای فعل اق قی م ص ت اق قی است
که در سات اس ری از ام به اق قیات جعدیر شنو است؛ به عدارت دیگر ،اق چ به رعاای رجدوعهای از الزارات ،باینها
م داینها م دسفتورات مظی ه شفااسا ه است که از ام جعدیر به  Moralityریگردد .هدناین دین ،علی رغم کاربردهای
رتعند ام ،در این جحقیق به رعاای اروزوها ،گزارو ها م دسفففتورات دیای برگرفته از رتوم رقنس م در رواردی به رعاای
اعتقادات م بامرهای دیای است.
فیلسففوفام اق چ ،رداحآ ر صففلی دربارو سففدت اق چ م دین رطرح دودو ا ن .دهار سففدت ر رمض ریام این دم
عدارجان از )1 :اجحاد دین م اق چ )2 ،اق چ هدنوم جزئی از دین )3 ،دین هدنوم جزئی از اق چ )4 ،استق ل دین م
اق چ که قود به دم گو ة سفازگاری م اسففازگاری دین م اق چ قابل فرض اسففت (قرشففی،1331 ،

 .)21هدناین

هریک از ا واع مابسفففتگی دین به اق چ م اق چ به دین ردکن اسفففت از زمایای رت امجی رورد بحآ قرار گیرد ،ظیر
مابستگی رمامشااسا ه ،مجودشااسا ه م زبامشااسا ه (فاایی،1334 ،

.)65

رابطة دین م اق چ را از راظری دیگر یز ریجوام بررسی کرد م ام رابطة ا ها در ظر م عدل است؛ یعای بحآ رابطة
اق چ م دین هم ریجوا ن اظر به سدتهای ردکن ریام ا ها ،به لحاظ ظری ،صر

ظر از رمابط روجودشام در قارج،

باشن م هم ریجوا ن دربارة جأثیر م جأثر ا ها در ز نگی اجتداعی بر یکنیگر م اظر به ماقعیات عیای م قارجی باشن.
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گاهی این رسلله ،از راظر جاریخی رورد جوجه قرار گرفته م به این روضوع پرداقته شنو است که ایا صورتهای املیة
ادیام خستین ،باین م داین های اق قی را بهمجود امردوا ن؟ از راظر بسیاری از رؤراام ،اق چ ردتای بر دین است م اگر
دین داشفن ،جایی برای الزارات اق قی خواهن را ن؛ ارا در این صفورت ،این پرسش رطرح ریشود که دین ده قشی
ریجوا ن در پینایش اق چ داشته باشن م مجوو مابستگی اق چ به دین دیست؟ فیلسوفام اق چ این مجوو را در دهار
صورت مابستگی علی ،ر هوری ،رعرفت شااقتی ،رابعن الطدیعی رورد بررسی قرار دادوا ن (کوئین،1332 ،

.)333

 .2نسبت اخالق و دین از منظر عالمة طباطبایی
بنمم شففک ع رة طداطدایی از جدله کسففا ی اسففت که ریجوام ام را فیلسففو

اق چ ارین؛ زیرا برق

فیلسففوفام

رسففلدام پیش از می که جاها رداحآ اق قی از قود برجای هادوا ن ،ام ع مو بر ایاکه رداحآ اق چ فلس ف ی را رطرح
دودو م در رقام یک عالم اق چ به شفرح م جوضفیف فضفائل م ر ائل پرداقته است ،به بسیاری از رداحآ فلس ه اق چ
یز جوجه کردو م در قدال ا ها روضفعی فیلسفوفا ه اجخا دودو است .ع رة طداطدایی پس از ا که به قن اراء طرح شنو
در فلسف ه اق چ پرداقته است ،بعضی رسائل طرح شنو در ام ،ظیر رسللة جوجیه م ر ک م راشأ فعل اق قی را رورد
بررسی قرار دادو است م دینگاو قویش را بیام دودو است .ابتکار دیگر ع ره این است که در رقابل اق چ فلس ی که
در زد اکثر ا نیشفدانام رسفلدام رقدولیت عام یافته بود ،علم اق چ قرا ی را رطرح دودو است که در رمش م غایت با
اق چ فلس ی ج امت دارد .در ضدن این رداحآ ا ست که ع ره دینگاو قود دربارو سدت اق چ م دین را اظهار دودو
اسفت .در سفخاام ع ره گو ههای فراما ی از سفدت م جأثیر م جأثر اق چ م دین بیام شفنو است .الدته در رواردی سخن
ع ره اظر به سففدت ایدام م اق چ اسففت؛ لکن رمشففن اسففت که ایدام از رقويت دیای اسففت م رابطه ام با اق چ به
رعاای رابطه دین با اق چ است.
 .2-9نفی ناسازگاری دین و اخالق
ع رة طداطدایی بحآ رستقلی با عاوام سدت اق چ م دین نار ن ،ملی هدا طور که گ ته شن ،دینگاو ایشام را ریجوام
از سفخاام ایشفام دربارو اق چ بهدسفت امرد .خسفتین بحثی که روضفع ایشفام را در قدال سفدت اق چ م دین رمشن
ریکان ،ی جعارض اق چ م دین است.
جعارض اق چ م دین یکی از رداحآ دالش برا گیز در فلس ه اق چ م یز در فلس ه دین است .از گاهی رؤراا ه اعتقاد
به شفدول م اط چ ارادة الهی به عاوام قادر رطلق یکی از اساسیجرین بامرهای دیای است .از سوی دیگر ،ریدا یم ف عل
اق قی هاگاری رعاا قواهن داشت که ا سام برقوردار از ارادة ازاد م اقتیار باشن م افعال جدری را دیجوام فعل اق قی
بهشدار امرد؛ به عدارت دیگر ،اعتقاد به ارادة ازاد م قنرت ا تخاب ر ک فعل اق قی در ا سامها است .گاو گ ته شنو
است که این دم عقینو قابل جدع یستان م در صورت پذیرش مجود قادر رطلق ،دیجوام برای اقتیار م ارادة ازاد ا سام
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رعاای رحصلی قائل بود م در صورت عنم اقتیار م فقنام ارادة ازاد ،فعل اق قی بی رعاا ریگردد م فعل جدری ،فضیلت
رحسوب دیشود .این رسلله از جهتی از لوازم رسللة جدر م اقتیار است؛ به این صورت که فعل اق قی ردتای بر اقتیار م
ارادة ازاد ا سفام اسفت ،ملی قائل شنم به ارادة ازاد ا سام روجم رحنمدیت ارادة رطلق الهی قواهن شن .باابراین ،راو
ح ظ ارادة رطلق الهی این است که اقتیار م ارادة ازاد ا سام کاار هادو شود م در این صورت اق چ رعاا خواهن داشت.
ع رة طداطدایی در این رسلله روضعی رخالف اقتیار کردو م با اجکای به ردا ی فلس ی حکدت رتعالیه سعی دودو است
اسازگاری اق چ م دین را پاسخ دهن .پاسخ ایشام در ماقع دفاع از ارادة ازاد ا سام در عین اط چ قنرت م ارادة الهی
است که بر اساس اروزو «يجدر م ي ج ویض بل أرر بین ايررین» بیام شنو است .ع ره ا جا که علم ايق چ قرا ی را
جوضیف ریدهن ،ریگوین را در بحآ قضا م قنر به این رسلله پاسخ دادوایم که افعال ا سام جزئی از علل حوادث است م
رمشن است که مجود هر پنینوای رتوقف بر مجود اسداب م اجزاء اسداب ام است .پس اقتیار ا سام یز به عاوام جزئی
از اسداب ،در ضدن قضا م قنر الهی ،در سرا جام ا سام دقیل است م ا سام در قدال این جأثیری که در سر وشت قود دارد
اق قا رسؤل است .پس اعتقاد به قضا م قنر الهی (م عدوریت قنرت الهی) ،ه جاها با اق چ اسازگار یست بلکه اعتقاد به
ام باعآ زائل گردینم بسففیاری از ر ائل اق قی را ان؛ عجم ،کدر ،بخل ،فرح م ...قواهن بود (طداطدایی ،1333 ،ج،1
 .)363 – 366بیام ج صیلی دینگاو ع ره که کار ردتای بر ردا ی فلس ی ایشام است ،رجال دیگری ریطلدن .ا نه در
ایاجا رورد ظر اسففت ،جوجه به این حقیقت اسففت که ع ره بین ارادة ازاد ا سففام م اط چ ارادو م قنرت الهی جضففادی
دیبیان م در تیجه ،رعتقن است بامر به قادر رطلق که ارادو م رشیت ام بر هده ارور سیطرو داشته م هیچ دیزی از قواست
م رشیت ام دیجوا ن قارج باشن ،با فعل اق قی که از اقتیار م ارادة ا سام صادر ریشود ،اسازگاری نارد.
از این دینگاو ع ره ،ری جوام وعی اسفتق ل اق چ م دین را یز تیجه گرفت؛ زیرا ی جضفاد م اسازگاری فرع بر
استق ل اق چ م دین است .الدته استق ل در ایاجا به رعاای ی اجحاد م ی سدت جزئیت بین اق چ م دین است ،ه ی
جعارل؛ زیرا هدا گو ه که قواهیم گ ت ع ره طرفنار وعی جعارل ساز نو بین اق چ م دین است.
 .2-2ایمان و باور دینی به مثابة ضامن و تقویت کنندة اخالق
ع ره اعتقاد م بامر دیای را از اسفداب پینایش قلق ریدا ن م رعتقن اسفت از بین رفتن اعتقاد باعآ از دست دادم قلق
رتااسفم با ام اعتقاد ریگردد .قلق هدام اعتقاد به قوب بودم م رداوع دودم فعل اسفت که راشاء ارادو است م مقتى
اسفتقرار م ثدوت پینا کان م در ماقع ،براى ا سفام ص ت درم ى شن ،ام «قلق» به قود رى گیرد (طداطدایی ،1333 ،ج،1
 .)112به عدارت دیگر قلق راشففاء افعال اق قی یا ضففن اق قی اسففت؛ بنین رعاا که قلق یکو راشففاء فعل یکو م
قلق بن قاسفتگاو فعل بن است؛ الدته در کاار اعتقاد ،افعال ا سام یز در پینایش قلق م جرک افعال در از بین رفتن قلق
اثر گذار است .ع ره از ارجداط بین اعتقاد م قلق این گو ه تیجه ریگیر ن:
پس در حقيقت ،اخال  ق مييه ا ك

رف در مينتت مي

ا رف دكرف در مينتت امققند اكين
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مى بنشد .كسى ك اكين ب لز م دفنع ا حفكم مقدسنت خود تداشق بنشد ،محنل است بن فضيلت شجنمت مقصف
شود مم چنين كسى ك مف بالكى ب سفش بين رتد مف لطي

صدم تنگوارى ب حفكم شفافقش ارد كنند،

دست بفاى دفنع بلند تكفده ا جنى خود تخوامد جنبيد ،بفاى مييه ا شجنمت محف م است .ا ميينجن
ر شن مىشود ك آتچ معيولن گفق مىشود ك «اخال ق در جنمع منمن اجفا تدارد» ،سخن بيهودهاى است،
كفا منمن اجفای مفچيزى مننسب خودش خوامد بود بن ارتبنط مسققييى ك اخال ق بن امققند اكين ا ك
رف

بن فع

مي مننسب ا رف دكرف دارد ،بن بهقفكن جهى مىتوا موفقيت اخال ق را كنقفل كفده ب

اسط تقوكت اكين

امققند ا ك

رف

مفاقبت مي

فع ا رف دكرف ،اخال ق را ترهبنتى ترهدارى

تيود (مين  ،ص .)111
باا بر این سخاام ع ره ،ایدام م اعتقاد دیای هم ضارن اجرای فعل اق قی م جعهن به اق قیات است م هم گهنار نو
م جقویفت کاافنة اق چ اسفففت .در بین بفامرهفای دیای ،جوحیفن م رعاد از جایگاو میژو ای در اسفففتحکام اق چ دار ن
(اسداعیلیفر،1331 ،

 .)161از این جهت دین قشی اساسی در هادیاه کردم اق چ در جارعه دارد.

 .2-9تعامل اخالق و دین
باابر ا نه گذشفت ،از راظر ع ره ه جاها دین م اق چ با یکنیگر اسفازگار یستان ،بلکه وعی رابطة جعارل بین ام دم
مجود دارد .ع ره این رابطه دم سفویه را که در قالم ارجقاء ایدام م اعتقاد صحیف با عدل صالف م جقویت عدل صالف با
اعتقاد درسففت صففورت ریپذیرد ،از ایة شففری ة «إلیه یصففعن الکلم الطیم م العدل الصففالف یرفعه»(فاطر )11/اسففت ادو
ریکان .طدق این ایه ،قنام ن سعادت را که هدام صعود بهسوی قنا م قرب حق است ،در کلم طیم هادو است .رراد
از کلم طیم هدام اعتقاد حق م بامر درسفت اسفت که قاستگاو افعال م اعدال یکو است .از سوی دیگر عدل صالف یا
هدام فعل اق قی را باي بر نة اعتقاد حق دا سته است که جرفیع اعتقاد را باعآ ریگردد (طداطدایی،1423 ،

)13

جعارل از احیه اق چ سدت به دین از ام جهت است که رعایت اق چ به ا گیزو سعادت یا یل به فضیلت باعآ رلکه
شفنم افعال اق قی در ا سام ری گردد .هدناین صنمر رکرر افعال اق قی جدرین م ریاضتی برای س است م به رثابة
را عی از الودو شفنم فرد به ر ائل ،س را رستعن دریافت بامرهای درست م بهرورانی از اعتقادات جوحینی ری داین.
باابراین ،جعارل دین با اق چ به صورتهای رختلف ،را ان :ایجاد جعهن برای اق قی بودم افراد ،به عاوام ضارن پایدانی به
اق قیات م یز رشففن اق چ در جارعه اج اچ ریافتن؛ به عدارت دیگر ،دین که بهصففورت ایدام در مجود ا سففام دایام
ریگردد ،ضفارن بقای اق چ اسفت .اگر ا سام بهماسطة اسداب م عللی از ایدام م اعتقاد راصر
رااسم قود را از دست قواهن داد (طداطدائی،1333 ،

شود ،در اثر ام قلق

 .)113این رابطه را با این جعدیر یز ریجوام بیام کرد که ایدام

ضفارن م پشفتوا ة اق چ رحسوب ریگردد .یاز به اق چ یک حقیقت فرا دیای است؛ زیرا ا سام به عاوام یک روجود
اجتداعی یازران قوا ین اسفت م قوا ین م سفان هردان قوب مضفع شفود م عادي ه باشان ،هینگاو بهطور شایسته عدلی
دیگرد ن م راو جخلف از ا ها سفن دیشود ،جز با اق چ م به پشتیدا ی اق چ (طداطدائی ،1333 ،ج،11

165؛ ک.
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اکوام،1331 ،

 .2-9استکمال اخالق توسط دین
از ظر ع ره رهم جرین وع جعارل دین با اق چ ،استکدال اق چ جوسط دین م یل به اق چ جوحینی است که راحصرا
در پرجو دین حق صففورت ریپذیرد .هدا طور که گذشففت قوا ین م سففاتها هردان عادي ه م سففختگیرا ه باشففان ،ارا
هینگاو دیجوا ان بهطورکارل اجرا گرد ن م راو هرگو ه ق

را بدان ن؛ رگر به کدک اق چ فاضله .رراد از اق چ،

رطلق اق چ یست؛ بلکه اق چ کریده است که جاها در ضدن ایدام به جوحین رحقق ریگردد.
ع ره رابطه رذکور را این گو ه بیام کردو است که قا وم به سرا جام دیرسن ،رگر با ایدا ی که پشتوا ه ام اق چ
کریده باشن م اق چ کریده جدام دیگردد ،جز به جوحین .ایدام به قنا درقتی است که ساقة ام جوحین م شاقههای ام
قلق یکو م ثدرة ام عدل صالف است (طداطدائی،1423 ،

.)21

پس جوحین ام پایه م اساسی است که درقت سعادت بر ام ریرمین م ا گاو شاقههای اق چ کریده در ام به بار
ری شفیان .ع ره سدت رذکور را از این ایة کریده است ادو دودو است« :ألم جر کیف ضرب الله رثلا کلدة طیدة کشجرةٍ
طیدفةٍ أصفففلهفا ثفابفتر مفرعها فی السفففداء .جؤجی أکلها کل حینٍ بإ م ربها میضفففرب الله الأرثال للااس لعلهم یتذکرمم»
(ابراهیم .)26-24/می در رقام جوضیف ریگوین :در این ایه قنا ایدام را به رثابة درقتی دا سته که جاة ام جوحین است م
هر لحظه ،ثدری ریدهن که هدام عدل صفالف است .شاقههای این درقت قلقهای یکو را ان :جقوی ،ع ت ،رعرفت،
شفجاعت ،عنالت ،رحدت ،م را ان ا هاست (طداطدائی ،1333 ،ج،11

 .)166از ا نه گذشت ریجوام گ ت دین در

قالم اصل جوحین قش اساسی در ایجاد م به کدال رسا نم فضائل اق قی در هاد ادری دارد م اساسا در صورجی ا سام به
حقیقت اق چ اراسته ریگردد که در اعتقاد به جوحین راسخ گردد.
ع ره این جأثیر را با بیام سفدتی که بین رسفلک های اق قی برقرار اسفت جوضفیف ریدهن .ایشفام ا وع رسلکهای
اق قی را در سه رسلک اق قی فلس ی ،رسلک اق قی دیای عام م رسلک اق قی قرا ی دسته بانی دودو است .می
ابتنا اق چ فلس ی را طرح دودو م در جعریف علم اق چ از این راظر ریگوین:
داتهی است ك ا ملكنت اتسنتی ك مفبوط ب قوای تبنتی حيواتی اتسنتی است تفن ت ملكنت پسندكده
تنپسند بحث می كند تن اكنك اتسن بن آراسق شد

اتصن ب صفنت پسندكده ،سعندت ميلی خود را تكيي

كند ،در تقيج افعنلی ا ا سف تد ك بنمث سقنكش ميومی خوبروكی مجيوم آدمين گفدد (مين  ،ج،1
ص.)173

1

در اداره ،ع ره رداحآ اق قی را به هدام گو ة رعهود در علم اق چ فلس ی ،به دهار فضیلت اصلی حکدت ،ع ت،
 « 1هو الفن الباحث عن الملکات االنسانیه المتعلقه بقواه النباتیه و الحیوانیه و االنسانیه و تمییز الفضائل منها عن الرذائل لیستکمل االنسان بالتحلی و
االتصاف بها سعادته العملیه فیصدر عنه من االفعال ما یجلب الحمد العام و الثناء الجمیل من المجتمع االنسانی».
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شجاعت ،م عنالت جقسیم ری داین م ریگوین هر یک از فضائل حکدت ،ع ت م شجاعت به جرجیم از اعتنال قوو طقیه
فکریه ،شهویه م غضدیه بهدست ریاین م از اجتداع ا ها فضیلت عنالت حاصل ریگردد (هدام ،ج،1

.)331-331

ع ره در پایام گزارشفی که از علم اق چ فلسف ی ارائه دودو اسفت م غایت این رمش اق قی را اصف ح م جعنیل
رلکات س با هن

بهدسفت امردم ص ات پسانینو م جحصیل رنح م ثاای اجتداع دا سته م گ ته است که این هدام

رسلک حکداء در اق چ است .ا گاو به رسلک دمری اشارو دودو است که غایت ام مصول به سعادت اقرمی است.
این رسلک هدام رمش جربیتی شرایع گذشته است م رسلک دیای عام ارینو ریشود .در رقابل این دم رسلک ،علم اق چ
قرا ی قرار دارد که در غایت با دم رمش پیشین ج امت اساسی دارد .غایت این رسلک ،ه صر
ه سعادت اقرمی است ،بلکه هن

فضیلتران گردینم م

در ام ات قنام ن است« :الغرض فیه ابتغاء وجه اهلل ال اقتناء الفضیلة» (هدام ،ج،4

 .)333داین رمشی ا سام را در رسیر جکارل قرار دادو م از هرگو ه قود بیای م غیر قنابیای ردرا ری داین.
ا سام ر طور بر دمست داشتن زیدایی است م با رسلک اق قی قرا ی ا سام زیدایی م اسداء حسای الهی را دررییابن م
جذب ام ریگردد؛ جا ا جا که کل راسفوی را جاها به عاوام ایه حضفرت حق ریبیان .در تیجة داین گاهی ادراکات م
اعدال ا سففام ددار جدنل شفففنو م ا سفففام دیزی را دیبیان؛ رگر ایاکه قدل از ام م هدراو ام قنا را ریبیان م برق
ا سامهای دیگر که اشیاء را از مرای حجاب استق ل ریبیاان ،استق ل اشیاء فرم ریافتان م داین ا سا ی حم م قشم م
ارادو م ا س م محشتش برای قناست .اغراض م اهنا ام با دیگرام رت امت ریشود م ام که پیش از ام برای فضیلتران
شفنم م کدال ا سففا ی ج ش ریکرد ،اکاوم جاها بهقاطر مجه اهلل ج ش ریکان م هم م غدی جز رب م حم رب نارد
(هدام ،ج،4

.)334

ع ره فعل اق قی را با سه گو ه عدادت رقایسه ریکان که یکی بهقاطر جرس از عذاب است؛ دیگری بهقاطر طدع
در عدت م پاداش؛ م سفوری صفرفا به قاطر این که قنا شفایسفته پرسفتش اسفت .هر یک از این سه وع عدادت ،غایت
رت امجی درپی دار ن .عدادت از سر جرس م عدادت از رمی طدع سدم ریگردد که ا سام دین م اعدال قودش را قالص
کان؛ ارا عدادت از سفر حم سدم جطهیر جام م س ریشود م باعآ ریگردد جا ا سام قود قالص گردد م دیزی جز
قنا دیان م در تیجه ،جز زیدایی م قیر از ام صادر گردد م از هر رکرمو م شری دمری گزیان (طداطدائی،1423 ،

.)25

این رسفلک اق قی از ظر غایت با دم رسفلک دیگر رت امت است م ام عدارت است از مجه اهلل .در این گاو هده
فضائل از ام رم ارزش بهشدار ریاین که دقیل در این قرب به قنایان .ج امت رسلک سوم با دمجای دیگر در غایت م
هن  ،باعآ ریگردد که در رسائل یز ج امتهایی ریام ا ها به مجود این م بعضی از ا نه در رسالک دیگر فعل اق قی
بود در این رسفلک فعل اق قی داشفن را ان این که درپی فضفیلت بودم باابر رسلک امل فعل اق قی است؛ ارا در این
دینگاو بهد دال فضیلت رفتن بنمم مجه اهلل ارزشی نارد (طداطدائی ،1333 ،ج،1

.)336 – 333

ج امت ریشهای این رسلک با دم رمش دیگر در رحوریت حم اهلل م مجه اهلل است .از این رمی ،این اق چ را ریجوام
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«اق چ حم» ارین؛ یعای راشاء فعل اق قی در این رسلک ،ه مظی ه ،ه سود ،م ه فضیلت است؛ بلکه راشاء اق چ حم
الهی است.
امن اكنو چنين اتسنتی فقط ج خدا را میرلب د تينم ميت ا فضيلت رذكلت تيست دلمهغولی ا ثننی
كبن تعفكف تيجيد دكرفا تيست توجهی ب دتين آخفت بهست جهنم تدارد مينتن تينم ميت ا
پف ردگنرش است توش ا بندگی ذليالت خدا رامنينی ا حب خدا تد است (مين  ،ص .)173
باابراین ،ع ره رسلک اق قی فلس ی را باطل نا سته است ،لکن ام را اقص ریشدارد م رعتقن است این رسلک با
رسفلک دیای ارجقا یافته م جکدیل ریگردد .رسففلک دیای یز دم ررحله اسفت :رسففلک دیای عام که هدام رمش اق چ
شفرایع سابقه است م رسلک اق قی دیای قا

که شیوو اس م در جکارل اق قی است .باایر این ،کدال جام اق قی از

رعدر دین حق م اروزو رحوری جوحین صورت ریپذیرد (هدام336 ،؛ ک .ارین،1334 ،

.)12

حاصفل ا که در گاو ع ره ج امت سه رکتم جربیتی حکداء م شرایع م اس م ،ج امت ررحلة پایین ،رتوسط م عالی
است م فاصله زیادی بین ا ها مجود دارد .رکتم امل ،ا سام را به حق اجتداعی فرا ریقوا ن؛ در حالیکه رکتم دمم به حق
ماقعی م کدال حقیقی که روجم سعادت اقرمی است دعوت ری داین؛ ملی رکتم سوم دعوجش به حق رطلق ،یعای
قنام ن ،است م اساس جربیت قود را بر پایه جوحین قالص قرار ری دهن م تیجة ام هم عدودیت م بانگی قالص است
(ارین،1331 ،

 .)23باابراین ،اروزوهای دیای ،بهطور عام ،م قرام ،بهطور قا

 ،اق چ را به قلة رفیع قرب به قنا م

جوجه جام به مجه اهلل ریرسا ن؛ بهگو های که در این ررجده ا گیزو ا سام برای فعل قیر م جرک زشتی ها فقط مجه اهلل است؛
کدا ایاکه غایت افعال ا سام یز جاها مجه اهلل است.
 .9نسبت اخالق و دین از نظر مرتضی مطهری
شفهین رطهری ،را ان اسفتادش ع رة طداطدایی ،هم عالم اق چ اسفت م هم فیلسفو

اق چ .بررسیهای شهین رطهری

دربارو اق چ بسففیار رتاوع اسففت م در ا ثار رختلف ایشففام رداحثی دربارو اق چ ،علم ايق چ ،فلس ف ه اق چ ،رکاجم
اق قی ،ا واع اق چ ،رعرففت شفففافاسفففی اق چ رطرح گردیفنو اسفففت .در بخش دینگاو اق قی ع ره طداطدایی به
دو ه هایی از اراء شففهین رطهری در رداحآ رربوط به فلس ف ه اق چ اشففارو شففن .می یز جعارض اق چ م دین را رات ی
دا سته م سدت بین دین م اق چ را وعی جعارل م رابطه دم سویه ریدا ن.
 .9-9نفی تعارض اخالق و دین
شهین رطهری در ضدن بحآ دربارة ضرمرت به رسللة اقتیار م فعل اق قی پرداقته است .می ریگوین ظر صحیف در
رسففللة جدر م اقتیار ،از هر سففه جادة فلس ف ى ،ک رى م اق قى ،هدا ا ظریة ارر بین اررین اسففت .شففهین رطهری ارکام
جعارض بین ارادة قنام ن م اقتیار ا سفام را رسللهای ک ری ریدا ن م ریگوین هاگارى که از جادة ک رى این رسلله را
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رورد رطالعه قرار رىدهیم ،رىبیایم ه این است که افعال ا سام صرفا رستان به ارادة ات بارى باشن م ا سام از جأثیر عزل
گردد؛ ه این اسففت که صففرفا رسففتان به قود ا سففام باشففن م رابطة فعل با ات بارى راقطع گردد؛ بلکه اررى بین دم ارر
است .اعدال ا سام در عین ایاکه رستان به قود امست ،رستان به ارادة ات بارى یز هست؛ ملی در طول یکنیگر ،ه در
عرض م بهطور شففرکت (طداطدایی ،1354 ،ج،6

 .)134از راظر اق قی یز این گو ه یسففت که ا سففام ،بهطور کلی،

جحت جأثیر سفرشفت ،طیات م یا اق چ رورمثی دارای شفخصیت اق قی غیر قابل جرییر باشن؛ بلکه در عین این که این
ارور حقیقت دار ن م پاروای از اق چ با عوارل مراثت ،از سلى به سل دیگر راتقل رىشود ،با عوارل جربیتى قابل جرییر،
جدنیل ،کاهش م افزایش اسفت (هدام) .ا سفام دارای شفخصفیت اق قی است م شخصیت اق قی ام به رقنار رقامرتی
است که در رقابل ا گیزوهای غریزی م طدیعی از قود شام ریدهن .ا سام علیرغم این که جحت جأثیر این ا گیزوها قرار
دارد ،ارا هیچ گاو رجدور یسفت مگر ه شفخصفیت اق قی رعاایی خواهن داشت (هدام ،ج،3

 .)133باابراین ،اصل

يجدر م ي ج ویض ،هم در حوزة ک م م هم در حوزة اق چ جاری است م هدامگو ه که اسداب طدیعی م مراثتی باعآ
ی شفخصفیت اق قی دیگردد ،ارادة رطلق م قواسفته جهام شدول الهی راافاجی با فعل اق قی ا سام نارد م باعآ
سلم شخصیت اق قی دیگردد .در تیجه ،راافاجی بین اق چ م بامر دیای ارادة رطلق الهی یست.
 .2-9تقدم اصول عقلی اخالق بر اصول دینی اخالق
عنل الهی در زد رت کرام عقل گرای رسلدام دم جایگاو میژو دارد .یکی در این بحآ رطرح ری گردد که «افعال الهی
رطابق ظام احسفن اسفت» .در این بحآ ،اجقام صفاع م ظام احسفن در جهام ،تیجه عنل الهی دا سته ری شود .دیگر در
باب جشفریع الهی اسفت که از ظر ا ام ،قنام ن دسفتورات قود را براساس عنالت جاظیم کردو است .شهین رطهری در
این روضوع هداهاگ با رت کرام عقلگرا رعتقن است که جشریع الهی در قالم قاعنو اق قی عنل ا جام گرفته است؛ به
جعدیر دیگر ،اصفول کلی اق چ فرا دیای اسفت م اسف م دسفتورات قود را رطابق حق م عنالت جاظیم دودو است .این
ظریه رقتضفای عقلی دا سفتن حسن م قدف است که ا نیشه پذیرفته شنة حکداء م رتکلدام شیعه است (رطهری،1331 ،
صففص  .)41 ،3هدناین عقل در شففااسففایی پایهها م اسففاس م یز در جوجیه اق چ دیای قش برجسففتهای دارد .شففهین
رطهری در این بارو ریگوین:
پس اكن فلسف است ك گذشق ا اكنك ب من تهن می دمد ك محور پنك اخال ق اسالمی كن الاق ك
پنك اخال ق اسالمی چيست ،ب من تهن می دمد ك اكن اخال ق (اخال  ق دكنی) بف پنك منطقی قفار گففق ك
میتواتد تينم اتچ را امف ه بهف ار ش اخالقی می گوكد ،در فلسف منی امف

كف پنی اكن ار شهنی اخالقی

ب كلی خنلی شده خنلی كفده اتد ،توجي تينكد (مطهفی ،1171 ،ص.)912
رعاای سفخن شفهین رطهری این اسفت ،ا نه که دین به عاوام ارزشفهای اق قی رعرفی ری داین ،رسفدوچ به اصول
اق قی عقلی را ان عنل است؛ رث اگر احترام به پنر م رادر به عاوام دستور اق قی دیای یکو م حسن است ،ردتای بر
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اصفل «حسفن عقلی عنل» باا ریگردد م به هدین قاطر در فلسف ههای اررمز که این اصففول ثابت عقلی رورد جردین قرار
گرفته یا یکسفرو ا کار شنو است ،اعتداری برای ارزشهای اق قی دیای باقی دیرا ن م به عدارت دیگر ،اق چ فلس ی
رقنره م پایه اق چ دیای است.
 .9-9دین و معنایابی اخالق
اق چ به پشفتوا ة دین رعاا رییابن م بنمم دین جوجیهی برای بسیاری از افعال اق قی یست .رعاای این سخن ظریة ارر
الهی یا شففرعی بودم قوبی م بنی ا گو ه که بعضففی رتلکدام رسففیحی م اشففاعرو اظهار دودوا ن ،یسففت؛ زیرا رواضففع
عقلگرایا ه شفففهین رطهری بهعاوام یک فیلسفففو

م بیام صفففریف می در عقلی بودم حسفففن م قدف ،رجالی برای داین

جوهدی بفاقی دی گفذارد؛ بلکفه رقصفففود این اسفففت کفه الزارفات اق قی بفنمم بفامر دیای م اعتقاد به قنام نی که
دشففواریها م رحرمریتهای ایجاد شففنو بهقاطر رعایت اق چ را جدرام کان ،رعاادار یسففت؛ به عدارجی ،اق چ بنمم
دین قابل جوجیه یسفت .شفهین رطهری جصفریف ریکان که رسفللة اق چ م شفرافتهای ا سا ی م اق قی جز در رکتم
قناپرستی در هیچ رکتم دیگری قابل جوجیه م جأیین یست (رطهری،1332 ،

.)134

ایشفام با دفاع از این دینگاو ،رعااداری اق چ در رکاجم رادیگرایا های ظیر اق چ راسل م اق چ رارکسیستی را
رورد قن قرار ریدهن م رعتقن اسفت فعل اق قی در این گو ه رکاجم عدلی غیر قابل جوجیه م غیر راطقی است (هدام،
 233م  .)311باین جوجه کرد که امي ،این سفففخن شفففهین رطهری به رعاای بیارزش بودم افعال اق قی در رکاجم
رادیگرا یست؛ زیرا بههرحال ،فعل اق قی در جارعه فوائن قودش را دارد ،بلکه جأکین ایشام بر این کته است که ا جام
داین فعلی بنمم بامر به قنا م رعاد قابل جوجیه عق ی یسفت؛ به عدارجی ،دینگاو رطهری رربوط به رقام ثدوت یست،
بلکه رربوط به رقام اثدات است .ثا یا ،سخن ایشام اظر به دینگاو کسا ی است که اساسا رابعن الطدیعه را ا کار دودو ا ن م
رقصفودشفام این اسفت که از راظر داین کسا ی ا گیزوای برای فعل اق قی باقی دیرا ن .در ماقع ،قوب م بن از گاو
رادیگرایا ه دائر رنار سفود م را عت شخصی است م جا جائی جوصیه ریگردد که را عت ام به قود فرد باز گردد .در
داین دینگاهی ،بر اساس فرضیة قرار داد اجتداعی ،قوا ین دملتی جایگزین اصول اق قی ری گردد جا در هایت سود فعل
اق قی به قود ا سام باز گردد .در تیجه بسیاری از ر اهیم اق قی را ان وع دمستی ،ایثار ،قیرقواهی م  ...بنمم بازگشت
سود به قود فرد ،بی رعاا ری شود .باابراین ،سخن شهین رطهری راافاجی با دینگاو فیلسوفا ی که در عین بامر به دین ،عقل
را از قلدرم رابعنالطدیعه برکاار دا ستها ن ،نارد؛ زیرا بههرحال در ا نیشه این افراد ام ضدا ت اجرایی رورد ظر برای افعال
اق قی به حوی مجود دارد م در تیجه ریجوا ن جوجیهگر افعال اق قی باشن ( ک .حساری فر،1333 ،

.)36

هدناین ،این سخن با جقنم اصول عقلی اق چ بر دین که پیشجر بیام شن ،اسازگار یست؛ زیرا رقصود از قابل جوجیه
دودم اق چ در رکاجم غیر دیای به رعای ی جقنم اق چ بر دین یست .جقنم اق چ بر دین یک ماقعیت است؛ لکن این
جقنم رربوط به ررجدة پذیرش هن است ،ه در ررجدة جحقق م مجود؛ به عدارت دیگر ،رربوط به رقام اثدات است ،ه رقام
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ثدوت .در ررجدة جحقق م رقام ثدوت ،هدا گو ه که دین قاستگاهی رامراءالطدیعی دارد ،اق چ یز ریشه در رامراءالطدیعه
دارد م به جعدیر شففهین رطهری ،رقتضففای «رن علوی» ا سففام اسففت (رطهری،1332 ،

 )125م از هدین رمی جوجیهگر

الزارات اق قی است .طدق این دینگاو ،راطقی است اگر بگوییم ا کار رابعنالطدیعه م دین رسامی با ا کار اق چ است.
 .9-9دین به مثابة پشتوانه و ضامن اجرایی افعال اخالقی
شهین رطهری جاها ضارن م پشتوا ة اق چ در جارعه را دین ریدا ن م رعتقن است بنمم پشتیدا ی دین ،دستورات اق قی
از هیچ ضدا ت اجرایی برقوردار یست .باابراین ،ریشة پایدانی به اق چ را باین در بامرهای رذهدی جست ( هدام،
 .)235می ریگوین:
ركن اسنسى در اجقينمنت بهفى اخال ق است قنتو  .اجقينع قنتو
اخال ق مم فقط فقط دكن است .اكنك مىگوكند اخال ق بد
بن ر تكنيد؛ درست مث اسكننس بد

اخال ق مىخوامد پهقوات قنتو

پنك دكنى مم اسقحكنمى خوامد داشت ،مفگز

پهقوات است ك امقبنرى تدارد؛ مث امالمي حقو ق بهف است ك ففترين

منقهف كفدتد مىكنند خودشن مم قب ا دكرفا ملي آ قينم كفده مىكنند ،چفا؟ چو مقكى ب اكينتى
ك ا ميق جدا بهف بفخنسق بنشد تيست (مطهفی ،مجيوم آثنر ،ج ،1ص .)344
شفهین رطهری قالی شفنم اق چ از پشفتوا ة دیای در جوارع غربی را که در پی روج شکاکیت دیای بهمجود ارنو
است ،از اسداب رهم جزلزل اق چ بر ریشدرد .می ریگوین:
ملت سست شد

تنزل تقيدات اخالقى در جهن امف را مى توا در س منم ميده جوكن شد :تخست ،اسقفنده

ا تلقين تقليد صف در القنى امور اخالقى؛ د م ،مدم جود توجي منطقى مقالتى بفاى اخال ق؛ سوم ،مدم
جود پنك

اسنس محكم اسقوار بفاى اخال ق ك مين دكن مىبنشد (مطهفی ،1179 ،ص.)972

باابراین ،از دینگاو شهین رطهری دین جاها ضارن اجرای اق چ است (رطهری،1333 ،

 .)113می برای جأیین این

کارکرد دین در باب اق چ ،به سخن داستایوفسکی اشارو ریکان که رعتقن است اگر قنا داشن هده دیز رداح یا رجاز
اسففت (هدام،

 .)132این دینگاو با ارزش اجی داشففتن فعل اق قی اسففازگار یسففت؛ زیرا ریجوام بین درک فعل

اق قی م ججویز ام فرچ گذاشت .عقل ارزشدانی م فضیلت بودم فعل اق قی را درک ریکان ،ملی درک جاها بنمم
مجود ا گیزو م الزام باعآ صنمر فعل دیشود .اگر دین داشن ،عقل حکم به عنم لزمم پایدانی به احکام اق قی قواهن
دود .پس رحل بحآ ررجدة اثداجی فعل اق قی است ،ه ررجدة ثدوجی .باا بر حسن م قدف اجی ،اق چ ارزش اجی قود را
دارد م عقل یز ریجوا ن ارزش اجی بسیاری از افعال اق قی را درک کان؛ لکن فردی که قنا را قدول نارد م جهام م
حیات را رحنمد به عالم رادو ریدا ن ،اگرده ردکن است اق چ را قدول داشته باشن م حتی فضیلتدان ز نگی داین ،ملی
جوجیهی برای فضیلتدان بودم خواهن داشت .فضیلت هاگاری رطلوب است که بامر به ارزشی فراجر از سود رادی مجود
داشته باشن م به ظر ریرسن بنمم بامر به قنا م رعاد داین ارزشی دیجوا ن مجود داشته باشن .حاصل ا که ا گیزة فعل
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اق قی م فضیلتدان شنم  ،یا پاداشی است که از طر

قنام ن عاایت ریگردد؛ یا حم م ارادجی است که رضایتدانی

پرمردگار را به ارررام ریامرد؛ م یا سودی است که بر حسم قرارداد اجتداعی م با عکس العدل رتقابل افراد به قود فرد
باز ری گردد .بنیهی است اگر بامر به قنا داشن دم ا گیزة خست یز مجود خواهان داشت م ا گیزة سوم یز در فرض
بی یازی از دیگرام رات ی ری گردد .در این حالت است که برای ا سا ی که بامر به قنا نارد ،پایدانی به اق چ جوجیهی
خواهن داشت.
 .0-9دین زمینهساز رشد اخالق در جامعه
دین ع مو بر این که ضارن اجرای افعال اق قی است ،هدناین زریاه ساز رشن اق چ در جارعه است م در یک جارعه
دیای اسفت که بسفتر رااسم برای فضیلتران گردینم ا سا ها به قوبی فراهم ریگردد .قش دین در رشن اق چ بنین
قاطر است که به فعلیت رسینم عنالت م جضدین حقوچ ا سا ها در جارعه زریاه اق چ فاضله را فراهم ریامرد م جأرین
حقوچ ا سفا ها بر اسفاس دین ردکن ریگردد؛ پس مجود دین برای رشفن م برمز فضیلت م اق چ در جارعه يزم است
(رطهری،1331 ،

 .)35این سففخن شففهین رطهری هداهاگ با دینگاو قدلی ایشففام اسففت که دین را پشففتوا ه اق چ

دا سفتان م جوضفیف دادو شفنکه رربوط به رقام اثدات اسفت ،ه ثدوت .بنیهی است رطهری به عاوام یک ا نیشدان شیعه
قائل به حسفن م قدف اجی م عقلی اسفت م اق چ را به لحاظ هستیشااقتی م رعرفتشااقتی رستقل از دین ریدا ن؛ ارا
در ایاجا سخن در جعارلی است که بین دین م رشن اق چ صورت ریگیرد ه اصل مجود اق چ.
 .5-9نقش دین در نهادینه کردن اخالق و ضوابط اخالقی
برمز م ظهور اق چ در سفطف رمئین اجتداع برای اق قی شفنم جارعه کافی یست؛ بلکه هاگاری یک جارعه به رعاای
ماقعی فضیلترنار م اق قی ریگردد که پایههای اق چ در ام جارعه استوار شنو م اق چ م ضوابط اق قی در ا جا
هادیاه شففود .افعال اق قی برقاسففته از الزارات اق قی اسففت م الزارات اق قی جا هاگاری که صففورت پاینار به قود
گیرد ،جأثیر دانا ی در جارعه م فرد خواهن داشفففت .دین حناقل از دم جهت ریجوا ن جثدیتگر ارزشهای اق قی در
جارعه باشفن .خسفت به قش ا دیاء در جارعه رربوط اسففت .گ ته شفن در گاو ع ره طداطدائی اق چ اشففی از رحدت م
عشق الهی است؛ ارا از راظر استاد رطهری اق چ صرفا از رقوله رحدت یست  ،بلکه باین رقناری از رحدت جلوجر رفت
م ریشة الزامهای اق قی را در حس قناپرستی که ارری فطری در ا سا ها است ،جستجو کرد.
حقيقت اكن است ك اخال ق ا مقولة مبندت پفسقش است .اتسن ب مين ميزا ك خدا را تن اگنمنت پفسقش
میكند تن اگنمنت مم ك

سلسل دسقور منی الهی را پيف ی می كند (مطهفی ،1179 ،ص .)119

در پی این سففخن ،رطهری به پیو نی که ریام دین م اق چ مجود دارد ،اشففارو ریکان م ریگوین که پیاردرام برای
جدنیل این شعور ااگاها ه به اگاها ه ارنوا ن م پس از این جدنیل است که جدام کارهای یک ا سام ریجوا ن اق قی باشن
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(هدام) .دمم از احیه جکالیف م اداب م رسوری است که دین در جارعه ایجاد ریکان .دستورات دیای ریجوا ن الزارات
اق قی را به صورت رؤثری استدرار بخشینو م بهصورت رفتارهای هادیاه درامرد .شهین رطهری این جأثیر را ایاگو ه بیام
کردو است که «این دین بودو است که جوا سته ا ضداطهای اق قی پويدین بهمجود امرد» (هدام.)233 ،
نتیجهگیری
دینگاو اق قی شفهین رطهری رتأثر از ا نیشههای استادش ع رة طداطدایی است م در قصو

سدت اق چ م دین هر

دم جن روضفع رشابهی دار ن .ی جعارض اق چ م دین در ک م هردم ا نیشدان بیام شنو است م اقتضای عقلی دا ستن
حسفن م قدف در زد ع ره م شفهین رطهری فرادیای بودم اصفول اق چ م بسیاری از باین م داین های اق قی است .در
تیجه ،اق چ م دین دم حقیقت رسفتقل هستان م هر یک صر

ظر از دیگری ارکام مجود دار ن .با این حال ،استق ل

اق چ م دین در اصفل مجود اسفت؛ ارا در رراحل بعن وعی مابسفتگی م جعارل بین اق چ م دین برقرار است؛ جا جایی
کفه هر دم ر اق چ را بفنمم دین بیرعافا م غیرقفابل جوجیه ریدا ان .لذا گو ههای جعارل بین دین م اق چ عدارجان از:
«ضفدا ت م پشفتیدا ی دین سدت به عدل اق قی» « ،هادیاه کردم رفتارها م ص ات اق قی» م «استکدال اق چ با دین»
که در ک م هردم ر بیام شفنو اسفت .ع ره به اسفتااد بعضفی ایات قرام رابطهای دم سفویه بین عدل صالف که شارل
افعال اق قی ری گردد م بین اعتقاد صفحیف م جقویت ایدام قائل شفنو اسفت .هدناین ع ره دگو گی استکدال اق چ
جوسفط دین را بر اسفاس رراجم ارجقاء قلو

م بامر روراام جشفریف دودو اسفت؛ ارا شفهین رطهری به زریاهسازی دین

برای رشفن اق چ م قش دین در هادیاه کردم ارزشفها م رفتارهای اق قی جوجه بیشتری شام دادو است .با این حال،
ج ش رطهری برای جدیین م گاهی برای جصفحیف ارای ع ره ج امتهایی را باعآ گردینو است که دو ه ام را دربارة
راشاء الزارات اق قی شاهن بودیم .در گاو ع ره ،قاستگاو افعال اق چ اشی از رحدت م عشق الهی است؛ ارا از راظر
شفهین رطهری ریشه الزامهای اق قی را باین در حس قناپرستی م بازگشت ا سام به «رن علوی»که فطری ا سا ها ا ست
جستجو کرد .گویا گاو رطهری به ریشه م راشأ رحدت م عشق الهی دمقته شنو است .رحدت م عشق الهی داری رراجدی
اسفت .در پاروای از این رراجم رحدت م عشفق الهی فطری م به جعدیر دیگر ااگاها ه است .در این ررجده ،رحدت م عشق
با فطرت قناپرسفتی ج قی ریکان م اروزوهای دیای به هدراو عدادت به ام جعالی ریبخشفن .جدایز برجسته دیگری که
بین دینگاو طداطدائی م رطهری مجود دارد ،این اسففت که رراد طداطدائی از دین که ریجوا ن ارجقاء دهانة اق چ بودو م
اق چ را به اق چ جوحینی جدنیل کان ،دین حق ،م بهطور قا

دین اس ف م ،اسففت؛ زیرا ایشففام بین رسففلک اق قی

قرا ی م رسففلک اق قی ادیام به طور عام فرچ هاد ن؛ در حالیکه ظاهر ک م رطهری این اسففت که رقصففود از دین ،به
عاوام زریاه ساز رشن اق چ م هادیاه دودم ام در جارعه ،رطلق دین م دیاناری است م اقتصاصی به دین اس م نارد.
اراء بنیع ع ره طداطدایی م شفهین رطهری در سدت بین اق چ م دین رجالی برای پاسخ به برقی پرسشهای طرح
شنو در فلس ه اق چ دربارو وع ارجداط دین م اق چ بهدست دادو است؛ از جدله این که بر ق

دینگاهی که اساسا
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بامر به قنام ن قادر رطلق را اسفازگار با فعل اق قی ریدا ن ،دینگاو این دم ا نیشدان بیامگر وعی جعارل ساز نو بین
اق چ م دین در رسیر اعت ی بامرهای دیای م رفتارهای اق قی است .در پایام ،ریجوام گ ت اراء این دم بیامگر وعی
گرش رت امت در فلس ه اق چ است که زریاه ساز طرح رکتم قاصی در فلس ه اق چ ردتای بر ا نیشه اس ری است .با
جوجه به رحوریت حم در ظریة اق قی طداطدایی م پرسففتش م عدادت در دینگاو رطهری ،ظریه این دم ا نیشففدان را
ریجوام ،به جرجیم« ،اق چ حم» م «اق چ عدودیت» ارین.

نسبت دین و اخالق از دیدگاه عالمه طباطبایی و شهید مطهری  /جواد رقوی
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