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  چكيده

معاصر از جمله کانت و اسـتاد مصـباح    ۀفالسف يش رویپ ین مسائل فلسفیتر آن از مهمچگونگی ن و اخالق و یارتباط د

ابـد و اعتبـار امـور    ی یرا مـ  یف اخالقـ یخود، قـانون و تکـال   یعقل عمل ۀسابق ۀلیسو ه ب کانت، صرفاً یاست. انسان اخالق

، از یر و شـر اخالقـ  یخ است که بنا بر نظر استاد مصباح ین در حالیندارد. ا یبستگ اي ینیچ دستور دینزد او، به ه یاخالق

ک فعـل  یـ ن صورت که اگر یشود؛ به ا یآنها برقرار است، مشخص م ییج نهایانسان و نتا يارین افعال اختیکه ب يا رابطه

ـ یچ اعتقاد دین اصل از هیگردد. اگرچه ا یم یر است وگرنه، شر تلقیمثبت داشته باشد، خ ۀرابط ییبا کمال نها اخـذ   اي ین

بـه   يازمنـد یرا کشف کرد، ن یید رابطه افکار و کمال نهایست و چگونه بایچ ییکه کمال نهاپرسش  نیاپی  نشده، اما در

  گرند.یکدیدر تعامل با ستاد مصباح ن و اخالق در نگاه اید یکل طور  شود. به یار مدین پدید

  .اهللا مصباح تین، کانت، آیاخالق، د ها: کلیدواژه
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از  ياریتوجـه بسـ  کـانون  ربـاز  ی، از دیو اخالقـ  یک بحث مستقل فلسفمنزلۀ یاخالق به  ن ویارتباط د

ـ  یبه برکـت اسـالم و رواج معـارف اسـالم     یاسالم يشمندان بوده است. کشورهایاند معـارف  ویـژه   هب

ند؛ اما ازآنجاکـه امـروزه تحـول    دکر ین مسائل در خود احساس نمیا یبه بررس يازیچندان ن تیب اهل

 ید آمده است، ضـرورت بررسـ  یاز جمله اخالق پد یمعارف انسان يها شاخههمۀ در  یو فرهنگ يفکر

ـ  يهـا  ش مشخص شده است. پرسـش یش از پیگذارند، ب ین مان بر آیکه اد یراتین رشته و تأثیا  یفراوان

ـ ا اخـالق از د یآاینکه  از جمله؛ ن مطرح شده استیحول محور ارتباط اخالق و د ا یـ ن مسـتقل اسـت   ی

ـ ا میآ ؟نیا اخالق از دیرد یگ یم أن از اخالق منشیا دیآ آید؟ به شمار میاز آن  یجزئ ـ ان دی ن و اخـالق  ی

  ؟تعارض وجود دارد

از این متفکران غربی که در دستگاه فلسفی خود به موضوع اخالق و دین و ارتباطی که  یکی

) اسـت.  1804- 1742( ایمانوئـل کانـت  میان این دو مطرح است بیش از دیگران پرداخته است، 

کند و نیازي به  معتقد بود که تنها عقل براي اخالقی بودن یا نبودن اعمال انسان کفایت می کانت

شدت با انجام مناسک دینی مخالف بود. این در حالی اسـت کـه    به همین دلیل او بهدین نیست. 

داند؛ به این صورت که غایت اخالقـی زیسـتن    اسالم هدف از انجام افعال اخالقی را در دین می

را در زمینـۀ اخـالق و    کانـت کوشیم تا دیـدگاه   رسیدن به قرب الهی است. ما در این نوشتار می

هـایی کـه در ایـن زمینـه مطـرح       ین دارد بررسی کنیم و در حد امکان به پرسشارتباطی که با د

  شوند از زبان اسالم پاسخ دهیم. می

  کانت يگاه اخالق در دستگاه فلسفيجا. ۲

بـه نـام    يا  هوقل به یاو قا. کند یخود آغاز م يگاه انسان در نظام تفکریجا خود را از یبحث اخالق کانت

ـ   يموجـود  ؛دگارنا یعاقل و صاحب فهم م يا موجودراو  عقل در انسان است و اش بـه   یکـه ارزش ذات

ـ   ةریک ذات معقول، خارج از دایانسان به عنوان . ش استین استعدادهایسبب هم  یمعلـول  و ینظـام علّ

  .)1389، یچوپان( شود یم یآزاد و مختار تلق يرد و موجودیگ یعت قرار میطب

 یرد وابسـتگ یـ گ یکه به آن تعلـق مـ   یبا مفهوم خارج معتقد است عقل به دو راه ممکن است کانت

کـه در حالـت اول،    دهـد  یت مـ یا فعلیت یا به آن، واقعیبخشد و  ین میا صرفاً به مفهوم آن تعیدا کند: یپ

امور بـا عقـل    یبرخ .)274، ص 1367کورنر، دارد ( یعمل ۀدارد و در حالت دوم، جنب ينظر ۀعقل جنب

ـ به م یعقل عمل ياست که پادلیل ن همیه ب ؛ستندینپذیر  اثبات ينظر ـ آ یان مـ ی ـ اراده  کانـت د. ی ا عقـل  ی
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از  یدانسـته اسـت و شـکوه و عظمـت انسـان را ناشـ       انسـان ت یانسـان  ۀن شاخصـ یتـر  يادیرا بن یعمل

و  یبـاال، عقـل عملـ    ۀاز عقل در جملـ  شان، منظوریا يفکر یاساس مبان داند. بر یعقل او م ينشگریآفر

پـس  . )63، ص 1390کانـت،  شـده اسـت (   رو هبوربا سکوت  ياز نظر و ينظر چراکه عقل ؛اراده است

 یاخالقـ  يگراسـت و چـون موجـود    گـرا و اخـالق   لتیعاقل است، فض يل که موجودین دلیانسان به ا

 .)1379راد،  یخی(مشـا  در او فعـال اسـت   یف است و همواره عقل عملیاست، آزاد، مختار و در بند تکل

ـ به ب ،است یرمز تحقق هرگونه عملکرد ارزش کانتدر فلسفه و اخالق  یعمل ازآنجاکه التزام به عقل ان ی

  است. کانت یمباحث اخالق یۀم که پایپرداز یم یعقل عمل ۀاصول موضوع

  يعقل عمل ةاصول موضوع. ۲- ۱

ن اگـر هـم   یبنابرا .میریبپذ یعقل عمل ۀد سه مطلب را به عنوان اصول موضوعیاعتقاد دارد که ما با کانت

م یریم آنها را به عنوان اصول موضوعه بپـذ یتوان یمکم  دست ،اثبات کرد ين مطالب را با عقل نظریان انتو

م، بـاب  ین اصـول را منکـر شـو   یاگر ا کانترا به اعتقاد یز ؛ستیز نیجا هاآنبارة گر بحث کردن دریکه د

م ینخـواه  یقـ اخال يایفهـم و اثبـات قضـا    يبـرا  یگر راهـ یشود و د یعقل بشر بسته م ياخالق بر رو

  ند:دین قرارآن اصول ب. داشت

  ار)ی(اختي آزادالف. 

نـومن و  از  کانـت ت کردار خود را در دست دارد. در فلسفه یمات خود آزاد است و مسئولیبشر در تصم

ده) وجـود دارد.  یـ ده) و فنـومن (پد یهم نومن (ناپد يآزاد ين برایبنابرا .ان آمده استیسخن به م فنومن

کنـد.   یوضـع مـ   ینیآن قـوان  يکند و برا یگو مو است از آن گفتیاست که س يزیچ هماني فنومن آزاد

 د:یـ گو یداند و م یعلم اخالق م ۀآن را از اصول موضوع کانتاست که  یفلسف يهمان آزاد ينومن آزاد

 يم اصـل آزاد زیریلذا ناگ ؛میابیدست  یینها يم به آن آزادیتوان ینم یهست يها دهیق تجربه پدیما از طر«

  ).1360، يزدی يحائر( »میریرا به عنوان اصل موضوعه بپذ

کننـده اسـت؛ چراکـه اگـر آزادي      بسـیار تعیـین   کانتتوان گفت نقش آزادي در فلسفۀ  پس می

پـذیر   شوند و نه عمل بـه آن تکـالیف امکـان    درستی تعیین و توجیه می نباشد، نه تکالیف اخالقی به

دهد و خودمختـاري   خود را خودمختاري اراده قرار میمحور اساسی اخالق  کانتخواهد بود؛ زیرا 

هاي اخالقـی از آن تبعیـت    ها قانونی را که در موقعیت به این معناست که انسان کانتاراده در بیان 

اند. خودمختاري اراده صورت دیگري از آزادي عملی به معناي ایجابی آن  کنند، خود وضع کرده می
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معتقد است ارادة انسان زمانی به درسـتی آزاد اسـت کـه     نتکا). 336، ص 1376است (کاپلستون، 

گذار باشد و هم از قوانین موضوعۀ اخالقی خود تبعیت کند و این تبعیت را با هـیچ   هم خود قانون

اي، ارادة خیـر و اخالقـی خواهـد بـود.      اي جز احترام به خود قانون انجام ندهد. چنین اراده انگیزه

  ).1380آزادي است (شاقول،  نت،کابناي اخالق  بنابراین سنگ

  نفس يبقاب. 

این اصل بدان معناست که نفس انسان بقاي ذاتی دارد؛ زیرا اگر اصل بقاي نفـس را نپـذیریم،   

کنیم مسئولیتی نخواهیم داشت. در این صورت، افعال ما چه خـوب و   در قبال کارهایی که می

گردنـد   نِ حدوث، به کلی معدوم میاند و در همان آ چه بد مانند هستی خودمان، معدوم مطلق

گوید  می کانت). 1360و دیگر زشت و زیباي اخالقی مفهومی نخواهد داشت (حائري یزدي، 

فضیلت حقیقی عبارت است از: انطباق تام و کامل با قانون اخالقی. هرگاه این انطبـاق تحقـق   

ن جهـان بـه دلیـل    شود؛ اما چنین انطباقی در ای یابد، فضیلت کامل است و موجب سعادت می

هاي فراوان ممکن نیست. با این حال بنا بر ضرورت عقل عملی، اگر انسـان   وجود محدودیت

در مقام کوشش بر آید، در نهایت باید به این مقام برسد. حال که در این جهان تحقـق چنـین   

موضوعی ممکن نیست، پس باید تحقق آن در جهان دیگر باشـد و ایـن مسـتلزم بقـاي نفـس      

، اعتقاد به بقاي نفس از نتایج تخلق به کانتا این اوصاف بهتر است بگوییم که از نظر است. ب

توان گفت زمـانی   اخالق حسنه است. باید این واقعیت را پذیرفت که انسان میرا نیست و نمی

کلـی نـابود    رود، همۀ افعال و صفاتی که دارد با او به که انسان با مرگ طبیعی از این جهان می

؛ بلکه نوعی بقا براي انسان وجود دارد تا بتواند در نهایت مسیر تکاملی خود، بـه آن  شوند می

  ).1385خوبی مطلق برسد (فتحی، 

  وجود خداج. 

م، یان کـرد یز بین نیش از ایطور که پ پردازد. همان یپس از اثبات خلود نفس، به اثبات وجود خدا م کانت

 يوجـود دارد و از سـو   يضـرور  يا و سعادت رابطه لتیان فضیکند که م یحکم م ییاز سو یعقل عمل

 .ن جهـان را ندارنـد  یستند و امکان انطباق در ایگر نیکدین دو مالزم یکند که ا یگر، تجربه به ما ثابت مید

لت یفضـ  ییکمال مطلق است وجود داشته باشد تا بتواند تطابق نها يبرتر که خود دارا يد وجودیپس با

  ).14، ص 1384ماهروزاده، ست محقق سازد (یان نو سعادت را که در توان انس
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  ن از نظر کانتيد. ۳

در همۀ تکالیف خود، خدا را بـه عنـوان واضـع    «عبارت است از اینکه  کانتدین حقیقی از نظر 

)؛ اما حرمت گذاشتن بـه  3، ص 1380(کانت، » کل قانون که باید مورد حرمت واقع شود بدانیم

ست که قانون اخالقی را اطاعت کنیم و براي اداي تکلیف عمل خدا در تعریف مزبور به این معنا

براي آداب دینی یعنی دعا و اظهار عبودیت و پرستش، چه فردي و  کانتکنیم. به عبارت دیگر، 

). وي معتقد بود که دین، عقیدة 349، ص 1376چه جمعی، ارزش چندانی قایل نبود (کاپلستون، 

روسـت کـه وي     ایـن  ا عبادت روحی محض است و از نظري نیست، بلکه فعل اخالقی باطنی ی

داند (محمدرضایی،  آگاهی اخالقی را برتر از عقاید و مناسک و آداب دینی و عبادت ظاهري می

گوید:  ، یگانه مالك در رویکرد دینی، تطبیق آن با اخالق است؛ چراکه او میکانت). از نظر 1378

شـود.   در جهـت جلـب التفـات تبـدیل مـی     اگر دین به اخالق متصـل نباشـد، فقـط بـه سـعی      «

سرودخوانی، دعا، نماز، کلیسا رفتن فقط باید به مردم پیشرفت، نیروي تازه و جرئت عطا کنـد و  

). 114، ص 1389(محمدرضایی، » شناسی باشد یا این اعمال باید زبان حال قلبی، ناشی از وظیفه

مناسـک خشـک بـدون دریافـت و      بنابراین او اعتقاد دارد که خشنودي خداوند در گـرو انجـام  

انعکاس تأثیر اخالقی آن نیست؛ بلکه مردم براي خشنودي خداوند، راهی جز بهتر شدن ندارنـد  

هـر چیـزي، غیـر از    «گویـد:   رود که می تا جایی پیش می کانت). 106، ص 1379راد،  (مشایخی

هم دینی محـض  دهد، تو طریق سلوك اخالقی، که انسان معتقد براي خشنودي خداوند انجام می

). هرگـاه آداب و رسـوم ظـاهري در    349، ص 1376(کاپلستون، » و عبادت کاذب خداوند است

دین را بـر   کانت). 1379دین بر روح اخالقی غلبه کند، آن دین از بین خواهد رفت (ماهروزاده، 

کند: دین وضعی و دین عقلی. دین وضعی یعنی دین الهیاتی که بـر اسـاس وحـی و     دو قسم می

اي خاص به ما ابالغ شده است و همچنین بر اساس وقایعی که در جریان تحقـق و رشـد    یدهعق

آورد و  شـمار مـی   آن روي داده، استوار است. او ایمان به این دیـن را نـوعی ایمـان تـاریخی بـه     

هرگونه دعوت به ایمان تاریخی، ایمانی را که همراه بـا کلیسـا، کنیسـه و هـر آنچـه مربـوط بـه        

پندارد. از سوي دیگر، دیـن عقلـی بـه     جود در لوایح باشد، نوعی اعتقاد خرافی میدستورهاي مو

شود. این دین چون ریشـه در عقـل    معناي دینی که بر اساس عقل استوار گشته است، مطرح می

از دیـن   کانتآورد. منظور  انسان دارد، نوعی اتحاد و اتفاق را بر محور کانون خود به ارمغان می

است؛ چراکه ارتباط دین با اخالق در دیدگاه او به وصول نهایی اخالق به دیـن  همان دین عقلی 
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دیـن قـانون درونـی    «گویـد:   ). او به دین الهی معتقد نیست و مـی 1379راد،  انجامد (مشایخی می

شـود. دیـن و اعمـال     گذار و داوري فوق بشري ناشی مـی  ماست، تا به آنجا که اهمیتش از قانون

تنها  ). با توجه به این سخن نه75، ص 1363(کانت، » تعالی است رفت بارياخالقی در قلمرو مع

  گیرد. دین در پرتو اخالق است که مشروعیت دارد، بلکه اخالق، اساس دین قرار می

دهـد و   یرو مـ یاست که به اخالق ن يزین چید .ابدی یم ينقش کارکرد کانت ۀن در فلسفین دیبنابرا

داشـته باشـد کـه     يم که هـرکس رفتـار  یدان یگر مین و خدا دیرش دیذواقع محرك اخالق است. با پ در

تواند تحقـق سـعادت    یرا خداوند میز ؛ز داشته باشدید وصول به خدا را نیتواند ام یم ،ق سعادت باشدیال

 یآرمـان  ينفسـه امـر   یرا اخالق فیز ؛بخشد یت و قدرت مین به اخالق، واقعین دیهمچن .ن کندیرا تضم

از  یکـ یوجود خـدا را   ین را کنار بگذارد و حتیهرچند حاضر نبود به طور مطلق د انتکن یاست. بنابرا

 ییمـاورا  يرویـ بدون خدا و فاقد پرسـتش ن  ینین او دید ،در عمل ،داند یاخالق خود م ۀاصول موضوع

  م.یپرداز یم کانتگاه یدن دو از دین و اخالق به ارتباط اید یشناس از مفهومپس  .است

  اخالق از نظر کانت ن ويد ةرابط. ۴

کتـاب   ۀباچـ ین پرداختـه اسـت. او د  یان اخالق و دیم ۀرابط یخود به بررس یاخالق يها در کتاب کانت

  کند: ین سخن آغاز میرا با ا محدوده عقل تنهان در ید

ش را بشناسـد و نـه محتـاج    یخو ۀفیاست تا او وظ یسر آدم يباال يگریازمند تصور وجود دیاخالق نه ن

چ وجه به خـاطر خـودش بـه    ین اخالق به هیبنابرا .خود عمل کند ۀفیبه وظ ير از قانون، تا ویغ يا زهیانگ

  .)321، ص 1367(کورنر، از است ین ی، خودبسنده و بیاز ندارد، بلکه به برکت عقل محض عملین نید

ـ       یلسوفانیاز جمله ف کانت و  دارد یاست که اعتقاد دارد بر خـالف سـنت گذشـته، اخـالق اسـتعداد ذات

ـ ی ؛را معلوم کـرد  یاخالق يدهایدها و نبای، بایعقل عمل يارهایق معین و از طریتوان مستقل از د  یم  یعن

در امـور   کانـت  .یراخالقیغ ياست و چه کار یاخالق يکه چه کارنشان دهیم م یانتو میق عقل، یاز طر

 يو بقـا  يز اثبـات ذات بـار  ان اینیشـ ین معنا کـه پ یکند. به ا یعمل م» یکیانقالب کپرن« ةویبه ش یاخالق

ـ  ؛اسـت  یف اخالقـ یگرفتند که انسان مکلف به تکل یجه مینفس، نت او مکلـف بـودن انسـان را بـه      یول

جـه گرفـت.   یگار را از آن نتردن به وجود پرویقینفس و  يسپس بقاو دانست  یم ینیقی یف اخالقیتکال

بر اخالق سـاخت و   ین و خدا را مبتنید ن و خدا سازد،یبر د ینکه اخالق را مبتنیا يبه جا ين ویبنابرا

سـبب  ن یـ ن از اخـالق بـه ا  یـ گرفتن د. سرچشمه اساس اخالق اثبات کرد نفس را بر یخدا و جاودانگ

از اراده در  کانـت بنا کرده است. منظـور  » اراده ياستقالل و خودمختار«اخالق را بر اصل  کانتاست که 



   ۵۳ اهللا مصباح تيدگاه کانت و آين و اخالق از ديارتباط د

احتـرام بـه قـانون     ةزیـ فـه و بـه انگ  ینفس وظسبب به  است که يم بر انجام کارین اصل، اراده و تصمیا

ن یـ شـرع د همچـون   یخـارج  ید تابع قانونیها نبا انسان یاخالق ةف انجام شود. ارادیتکل يو ادا یاخالق

  ).336، ص 1376کاپلستون، (گیرد  قرار میالت یها و تما ر خواهشیکه در معرض تأث چرا؛ باشد

ر غیرارادي یعنی عواطف (تـرس، امیـد، اقتـدار)، امـور     براي امو کانتبنابراین بدیهی است که 

کند؛ چراکه آزادي اراده به این معناست که اراده تـابع امـر    طبیعی و ماوراي طبیعی، اراده را نفی می

، فرمان عقل است، زمانی که مشروط بـه هـیچ غـایتی نباشـد و     کانتمطلق است. امر مطلق از نظر 

نفسه باشد، بدون ارجاع به غایتی دیگر. پـس اراده مطلـق،    فیشود به سبب خیر  عملی که انجام می

)؛ امـا  210، ص 1387البشرط است؛ یعنی ارادة اخالقی مشروط به هیچ شرطی نیسـت (مطهـري،   

واضع امر مطلق خودمختاري اراده است. پس هر کس اخالق را مبتنی بر احکام الهی بداند، از ارادة 

البتـه وي متقاعـد شـده بـود کـه اخـالق نـاگزیر بـه دیـن          ). 1385غیر پیروي کرده است (فتحی، 

اند؛ زیرا وجود خـدایی کـه    ها در شناخت وظایف اخالقی، به دین و خدا محتاج انجامد و انسان می

کنـد، بـراي اطمینـان از تعهـدات تـام اخالقـی،        افعال نیک را پاداش دهد و افعال بد را عقوبت می

دهندة بـین   دارد که برترین خیر را به عنوان ارتباط را وا میضرورت دارد. ازآنجاکه قانون اخالق ما 

فضیلت و سعادت به عنوان اصول موضوعه، مسلم در نظر بگیریم، بنابراین از طریق قانون اخالقـی  

ملزم هستیم که جاودانگی نفس و خدا را فرض کنیم. البته آنها براي عمل به وظیفۀ خـود و ایجـاد   

نیاز اسـت (کانـت،    ، بلکه اخالق به برکت عقل محض، خودبسنده و بیانگیزه به دین نیازي ندارند

معتقد است اخالق مستلزم دین نیست؛  کانت). البته باید به این نکته توجه کرد که 116، ص 1384

فـی  » تکلیـف «نیست و محرك نهایی، » خدا«یعنی انسان براي شناخت تکلیف خود، نیازمند مفهوم 

تنها در پرتو اخالق است که مشروعیت دارد، بلکه اخالق  پس دین نه حد ذاته است نه احکام الهی.

گیرد. در نتیجه اعتبار امور اخالقی به دستور خدا نیست، بلکه اخالق خـود نیـز    اساس دین قرار می

  ).348، ص 1376مانند وجود خدا داراي اعتبار عقالنی است (کاپلستون، 

 ؛ست و مسـتقل از آن اسـت  یانت نیاز د یناش یاخالق درك قانون کانتتفکرات بنا بر ب ین ترتیبه ا

را فرمـان خـدا    یف و قانون اخالقین تکالیاما فرد متد ؛ستیانت ممکن نین معنا که بدون اخالق، دیبه ا

 یف اتفـاق یجه آن، انجام تکـال یبرقرار شده باشد که نت یک اراده خارجی ۀلیکه به وس ییها داند، نه الزام یم

اخـالق و عقـل    ةمان را در حـوز یا کانتکه گفت  حاًیتوان صر ین میبنابرا. )1383، يمسگر هروشود (

  م:یندار» نید«ات یبر اله یاخالق مبتن ،لید ما به سه دلیگو یگنجاند و م ینم یعمل

۵۴      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  

 ؛تجربه است ةم و شناخت ما محدود به حوزیندار ین شناختیما چن. 1

 يم، خودمختـار دیبـر  یبه کار مـ  یاخالق ۀمقدمک یم وآن را به عنوان یداشت می ین شناختیچن اگر. 2

 ؛رفت ین میاز ب یاخالق

ب موجـ ت خـدا  یـ که اختالف در ذات و ماه يطور به ند؛ستیگذار ن وابسته به قانون ین اخالقیقوان. 3

 ف شود.ین تکلییاختالف در تع

ـ یاعتقـاد و عمـل د   يا همان اخالق، تنها مبنایخود ما  ین عقل عملیبنابرا  ةشـالود  معتبـر اسـت.   ین

 ن قول اسـت یگواه اعتقاد راسخش به ا او در سراسر عمر، یزندگ ةوین است و شیهم کانت ینید ۀفلسف

  .)1378، یی(محمدرضا

 يبا اسـالم و آنچـه علمـا   زمینه ن یدر ا کانتاز نظرات  ياریم شد که بسیدقت متوجه خواه یبا کم

ـ ا ین بـه بررسـ  یهمـ  يبـرا  .اند متفاوت اسـت  ان کردهیب یاسالم ـ آموضـوع در آثـار    نی  اهللا مصـباح  تی

  م:یپرداز یم

  اهللا مصباح تيدگاه آين از ديد يمعنا. ۵

همیشه در تعریف دین، رابطۀ دین و اخالق را مدنظر داشـته اسـت و دیـن را     اهللا مصباح آیت

اي بـراي جهـان هسـتی و انسـان و      دین به معناي اعتقـاد بـه آفریننـده   «کند:  چنین تعریف می

اي  د به آفرینندهقرو کسانی که مطلقاً معت این از ».باشد ناسب با این عقاید میدستورات عملی مت

هـاي مـادي و    هاي جهان را تصادفی و یا صرفاً معلول فعـل و انفعـال   نیستند و پیدایش پدیده

هـر دینـی از دو بخـش تشـکیل     مزبور، شوند. بنا به تعریف  دین نامیده می بی ،دانند طبیعی می

  :گردد می

مانند اعتقـاد بـه وجـود خداونـد یکتـا و       ؛دنه یا عقایدي که حکم پایه و اساس و ریشۀ آن را دارعقید. 1

  ؛اعتقاد به معادو دادگر و تواناي مطلق، 

شـود و اخالقیـات و احکـام فقهـی را      برنامۀ حرکت به سوي هدف که احکام و تکالیف نامیـده مـی   .2

  ).28و  26، ص 1374مصباح، ( دهد تشکیل می

داران و کسی که  یشان اعتقاد دارند اگر ما بخواهیم دین را تعریف کنیم، باید ببینیم دینالبته ا

اند و نباید از پیش خود تعریفی از دین ارائه دهـیم.   دین را نازل کرده چگونه آن را تعریف کرده

، بنابراین بر اساس مراجعه به منابع و محتواي دین اسالم، دین یعنی شیوة رفتار صـحیح انسـانی  



   ۵۵ اهللا مصباح تيدگاه کانت و آين و اخالق از ديارتباط د

گیرد و هم اعمال فـردي   ها را دربر می خواهد و این رفتار هم باورها و ارزش گونه که خدا می آن

هـا و رفتارهـاي خـود را     ها را. در این تعریف از دین، انسان باید همۀ خواسته و اجتماعی انسان

ر طبق توان این خواست و ارادة خدا را شناخت و ب مطابق رضایت خدا انجام دهد؛ اما چگونه می

آن عمل کرد. استفاده از قرآن، سنت و عقل که خداوند پیش روي ما قرار داده است، براي نیل به 

). پس تنها یک دین آسـمانی صـحیح   290و  289، ص 1381این هدف ضروري است (مصباح، 

طور که قرآن کریم نیز در سورة مبارکـۀ   شود؛ همان وجود دارد که موجب کمال حقیقی انسان می

دهد کـه   به این حقیقت اشاره کرده است. پایۀ این دین را اعتقادات تشکیل می 19ان، آیۀ عمر آل

شـود و   شناسانۀ مطابق با واقع است و در قالب قضایاي خبري بیان می دربر دارندة مباحث هستی

 شوند کـه الزمـۀ   ها مطرح می اي از ارزش باید به آنها اعتقاد یافت. به دنبال این اعتقادات، سلسله

ها رفتارهـایی توصـیه    اند و باید به آنها پایبند بود. در نهایت بر اساس این ارزش اعتقاد به حقایق

انـد   دهند و مشتمل بر توصیه به رفتارهایی هاي دین را تشکیل می شوند که بخش دستورالعمل می

ق که با اعتقادات و حقایق دینی متناسب بوده، درستی آنها تضمین شده اسـت و در جهـت تحقـ   

آنهـا را بـه    انـد و پیـامبر خـدا    هاي دینی قرارر دارند؛ از سوي خدا نازل شده اهداف و ارزش

). بنابراین دین متشکل از عقایـد،  105- 81، ص 1393دیگران ابالغ فرموده است (ر.ك: مصباح، 

  ).94و 93اخالق و احکام است (همان، ص 

  اهللا مصباح تيان آياخالق در ب. ۶

رود و در اصـطالح دانشـمندان و عالمـان     بـه کـار مـی   » سرشت و سجیه«اي اخالق در لغت به معن

کنـیم. عالمـه    اختصار به چنـد تعریـف اشـاره مـی     اخالقی معانی، و کاربردهایی متفاوت دارد که به

آسـانی از آن صـادر    اي نفسانی است کـه کـار بـه    اخالق ملکه«گوید:  در تعریف اخالق می مجلسی

اي از آنها نیز با تفکـر و تـالش و تمـرین و     اند و پاره ت فطري و ذاتیشود و برخی از این ملکا می

نیـز   فیض کاشـانی ). مرحوم 372، ص 1364(مجلسی، » آیند عادت دادن نفس به آنها، به دست می

  کند:   اخالق را چنین تعریف می

دیشـه از آن  آسانی و بدون نیـاز بـه تفکـر و ان    اخالق هیئتی است استوار و راسخ در جان، که کارها به

اي باشد که افعال زیبا و پسندیده از نظر عقل و شرع از آن صادر  گونه شوند. اگر این هیئت به صادر می

شود، آن را اخالق نیک نامند و اگر افعال زشت و ناپسند از آن صادر شود، آن را اخـالق بـد گوینـد    

  ).95، ص 5ق، ج 1417(فیض کاشانی، 

۵۶      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  

ز معطـوف بـه اهـداف    ین یاست و رفتار اخالق یاظر بر افعال اخالقر، اخالق نیف اخین تعریمطابق ا

ـ رفتار نقـش دار  يریگ هم در جهت یاست. اهداف اخالق یاخالق ـ ی ؛آن يگـذار  د و هـم در ارزش ن  یعن

ـ ریگ یشـکل مـ   یرفتار و افعال با هـدف اخالقـ   ییهمسو يبر مبنا یاخالق يها ارزش  ییهـدف نهـا   د.ن

 ،با خداوند اسـت  يوجود ۀرابط يبرقرار ين قرب به معنایاست و ا یدن انسان به قرب الهیرس اخالق،

  ).344، ص 1384مصباح، (ی و مکان ینه قرب زمان

  علم اخالق ةاصول موضوع. ۶- ۱

  :کنند یشرح مطرح م  نیبد يا اصول موضوعه ،اخالق يبرا کانتز همانند ین مصباحاستاد 

  است مختار يانسان موجودالف. 

دارند که اختیار از اصول موضوعۀ علـم   اس آیات کریمۀ سورة شمس بیان میبر اس اهللا مصباح آیت

شود. اختیار انسان در تعیین سرنوشت خـود نقشـی اساسـی دارد. اگـر اختیـار از       اخالق شمرده می

طور کـه تعریـف اخـالق از     انسان گرفته شود، نه براي علم اخالق جا باقی خواهد ماند (زیرا همان

ها هستند که با اختیار خود اخـالق خـوب و بـد را پدیـد      بیان کردیم، انسان نیز فیض کاشانیزبان 

آورند) و نه براي وعده و وعیدهاي قرآنی (چراکه اگر قدرت انتخاب و اختیاري در کـار نباشـد    می

بهشت و جهنم و هر آنچه خدا به عنوان جزا و پاداش بیان داشته اسـت معنـاي خـود را از دسـت     

هـاي تربیتـی اولیـاي خـدا و      جبـر بـراي ارسـال رسـل و انـزال کتـب و روش      دهند) قایالن به  می

تـرین اصـول    اي ندارند. بنـابراین مختـار بـودن انسـان از بـدیهی      کننده هاي قرآنی توجیه قانع برنامه

ترین معارف و عقاید اسالمی است. پس در نظام اخالقی اسالم، بیش از هر  اخالقی اسالم و محکم

  ).12، ص 1379انسان تکیه کنیم (مصباح، چیز باید بر اختیار 

  است ییمطلوب نها يانسان داراب. 

دهـد.   یدن به آن انجام مـ یرس يخود را برا ياریاخت يها تیرد و فعالیگ یرا در نظر م یانسان مختار هدف

کـه مـا انجـام     ين کـار یدارد. بنابرا یمعلول، نقش اساسایجاد م که در ینام یم یین هدف را علت غایما ا

و پـس از   سـت که مورد نظر ما يا جهینت يست، بلکه مقدمه است برایخود مورد نظر ما ن به خود ،میده یم

ن هـر  ینامنـد. بنـابرا   یآن کـار مـ   ییا علت غـا یهدف  جه راین نتیشود. ا یما حاصل م يانجام آن کار برا

قـت در  ین حقیـ د و اکنـ  یدن به آن تالش مـ یرس ياست و برا ییا اهداف نهایهدف  يدارا الزاماً یانسان

  ).27همان، ص شود ( یک اصل مطرح میز به عنوان یاخالق ن ۀنیزم



   ۵۷ اهللا مصباح تيدگاه کانت و آين و اخالق از ديارتباط د

  ر تالش انسان در وصول به هدفیتأثج. 

اي  هایش نقش دارد و نتیجه هاي او در رسیدن وي به اهداف و خواسته انسان باید بداند که تالش

آگاهی از تأثیر اعمال و رفتار آورد براي خود سودمند است. اعتقاد به این اصل و  که به دست می

انسان نسبت به سرنوشت خود، براي وادار کردن شخص به حرکت و تـالش در مسـیر اهـداف    

کنـد و هـر    عالی اخالقی، الزم و ضروري خواهد بود و انسان باید بداند که هر حرکتـی کـه مـی   

ل آن کـار یـا   دهد، سود و زیانش قطعـاً بـه خـود وي کـه فاعـ      کاري که به اختیار خود انجام می

  گردد (همان). حرکت است، باز می

ـ ند. ابرگزینخود را  یار، هدف زندگید با قدرت اختیها با ن انسانیبنابرا اسـت کـه هـر     ین در حـال ی

دن بـه آن هـدف   یزان رسـ یـ کنـد و م  یدن به آن تالش مـ یرس ياست و برا یهدف مطلوب يدارا یانسان

 يکـه بـرا   ین هـدف یدهد. بـاالتر  یخود انجام م یندگدارد که هر کس در طول ز یبه مقدار تالش یبستگ

ار خـود  یـ کـه بـا اخت   یاست. رفتارها و افعال اخالقـ  یشود قرب اله ینظر گرفته م انسان در یر تکاملیس

کننـد ارزشـمند خواهنـد     ياریـ ن هـدف  یدن به ایرس يکه روح انسان را برا یزانیبه م ،شوند یانتخاب م

  م.یپرداز یم اهللا مصباح تیآدگاه ین دو از دیبه ارتباط ا ،و اخالقن ید یاز معناشناسپس بود. اکنون 

  اهللا مصباح تين از منظر آيارتباط اخالق و د. ۷

  کنند: یان مین و اخالق بینسبت د ةدربار یدگاه کلیدسه خود  اخالق ۀفلسفشان در کتاب یا

تند و هـر کـدام قلمـرو    ن هسـ یمتبـا  ۀن و اخالق دو مقولیدگاه، دین دیبر اساس ا ن:يتبا ية. نظر1

 یارتبـاط  یبا مسائل اخالقـ  ینیمسائل د اناًیو اگر احنیست ان آنها یماي  یچ ارتباط منطقیو هدارد  یخاص

کـدام از   مسـافر کـه هـر    نکـه دو یااننـد  م ی؛است نه منطق یو اتفاق یعرض صرفاًاین رابطه داشته باشند، 

گر را یک مکـان همـد  یـ در  ین راه اتفاقیر بکنند و د یخود حرکت مویژة مقصد  يخاص به سو أییمبد

ـ   ین نیـ ش این معنـا یا یول ؛کنند یمالقات م وجـود دارد. از نظـر    ین دو مسـافر ارتبـاط  یـ ن ایسـت کـه ب

ـ انگر روابـط آدم یاما اخالق ب ؛انسان با خداست ۀمربوط به رابط ين امریدگاه، دین دیداران ا طرف ان بـا  ی

  ؛دنندار یچ وجه اشتراکیه ،حاظ موضوع و متعلقن و اخالق از لین دیگر است. بنابرایکدی

شـود کـه    ین و اخالق در نظر گرفتـه مـ  ین دیاتحاد باي  گونهدگاه ین دیاساس ا براتحاد:  ية. نظر2

ـ دارد. قلمرو اخالق، جدا از قلمـرو د  يجا يگریدر درون د یکی ـ   ین نی  ۀاز مجموعـ  یسـت، بلکـه جزئ

خصـوص مطلـق    ن و اخالق از نوع عمـوم و ید ۀ، رابطیقن تلید. بر اساس ایآ یمشمار ن به ید ةگسترد

  ؛کر انسانیسر با کل پ ۀمانند رابط ؛ک جزء با کلیرابطه  یعن؛ یاست

۵۸      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  

امـا در   ،مستقل هسـتند  یتیهو ين و اخالق هر کدام دارایدگاه سوم، دیبر اساس د تعامل: ية. نظر3

ن از یـ هم اخـالق و هـم د   یعن؛ ید داردان آنها وجویم یمنطق ۀرابط یاند و نوع هم در تعامل ن حال بایع

ن هـدف  یـی و تع یاخالقـ  يهـا  ن ارزشیـی ، تبیم اخالقـ یف مفـاه یـ ن در تعریازمندند. دیبه هم ن یجهات

 یکلـ   طـور  بـه و ر و تأثر یت، تأثیت و معلولیعل ۀرابطاي  گونهپس  بسزا دارد. يریثأت ی،اخالق يها ارزش

 جداگانـه هسـتند.   یتیگاه و هویجا ين حال هر کدام دارایاما در عوجود دارد؛ اخالق  ن ویان دیمتعامل 

  :ل اشاره کردیذ يها توان به نمونه یم ،گریکدین و اخالق نسبت به ید يازمندهاین و یوابستگ ۀنیدر زم

 ن و اخالقيد يها يازمندين .۷- ۱

 یکـ یان به عنـو  یکالم يها در کتاب که» وجوب شکر منعم« یاصل اخالق به اخالق: یاز خداشناسین. 1

را  ینـ ین اصـل د یتـر  يشـناخت خداونـد، محـور    ۀنیزمدر  ،ان شده استیب یضرورت خداشناسۀ دلااز 

  ؛سازد یفراهم م

ـ از اهداف دبشر،  يو اخرو يوین سعادت دنیمأانسان و تتربیت  ن به اخالق:یاز هدف دین. 2 ن بـه  ی

دیـن  پس . است ریپذ نیتأم یالقاخهاي از دستوراي ویژه  ن هدف تنها در پرتو مجموعهید و ایآ یشمار م

  ؛ازدیتواند به اهداف خود دست  ینم یبدون احکام اخالق

ـ تبل ةوین شـ یکـاراتر  ن به اخـالق: یغ دیاز تبلین. 3  یو ارزشـ  یاخالقـ  ين، رفتارهـا یـ ج دیغ و تـرو ی

ـ  مـی  یامبر را رحمت الهـ یپ ییخو ز نرمین است. خداوند سبحان نیان دیداران و متول نید ح یتصـر  ود دان

ـ اهم .)153عمران:  (آل شدند یبود، همه از اطراف او پراکنده م میخشن و سنگدل وي کند که اگر  یم ت ی

ـ ا علت بعثـت پ ی حسن خلق گرفته شود و ين به معنایشود که د یتر م از آنجا روشنین نیا  ،یامبران الهـ ی

  باشد. یاخالق يها یکین ها و ج کرامتیترو

  نياخالق به د يوابستگ. ۷- ۲

د؛ نـ کن ین مـ یـی ن و تعیـی را تب یاخالق يها يو بد یها، خوب ن است که ارزشین، اید يارکردهااز ک یکی

 دشـون  یمشـخص مـ   یو حـدود افعـال آدمـ    يرفتـار  يها ، ارزشیو اله ینید يها به کمک آموزه یعنی

 يهـا  ارزش یـی افعـال خـوب و بـد، ضـمانت اجرا     ییشناسـا  ن، عالوه برید .)34 ص ،1378مصباح، (

بـه   یرسـ  و حسـاب  یو اعتقاد به عدالت اله ینید يها ن صورت که آموزهیه عهده دارد. به ارا ب یاخالق

ـ کند. عالوه بر آنچـه گذشـت، د   یآور م را الزام یاخالق يها اعمال بندگان در معاد، اصول و ارزش ن در ی

  .)230- 216، ص 1381(ر.ك: مصباح،  دارد  کننده نییتع یز نقشین یاخالق ين هدف واالییتع



   ۵۹ اهللا مصباح تيدگاه کانت و آين و اخالق از ديارتباط د

  حیدگاه صحین دییتب

معتقدند که نظریۀ تباین، تعریف خاصی از دین و اخـالق را در نظـر دارد. بـه     اهللا مصباح آیت

داري یعنی اینکه انسان خدا را بشناسد؛ به او معتقـد شـود و    داران این نظریه، دین عقیدة طرف

هـاي   گـرایش عبادتی هم انجام دهد. همین تلقی نادرست از دین، مبناي افکار سکوالریسـم و  

سکوالریستی در غرب شده است. تلقی رایج از دین در غرب، به جز موارد استثنایی در بعضی 

از مکاتب و محافل کاتولیک و امثال آن، این است که دین هیچ ربطی به مسائل دیگـر نـدارد.   

دانند که انسان نسبت بـه خـدا دارد و بـراي ارضـاي ایـن       دین را نوعی گرایش و احساس می

تـوان بـراي    و احساس و نیاز روانی، الزم است به معبد بـرود. هـیچ دلیلـی هـم نمـی      گرایش

ها اقامه کرد. صرفاً یک احساس و تجربـۀ شخصـی و    واقعیت داشتن این احساسات و گرایش

  ).230معنوي است که در انسان وجود دارد (همان، ص 

ارى انسان و نتـایج نهـایى   ن افعال اختیایاي که م از رابطه خیر و شر اخالقى،باید گفت که 

مثبت داشته باشـد، خیـر   ۀ رابطنهایی  اگر یک فعل با کمالشود.  مشخص می آنها برقرار است

اخذ نشده است؛  اي از هیچ اعتقاد دینى این اصل. استمنفى داشته باشد شر ۀ است و اگر رابط

دینـى نیسـت؛    ياهپذیرفتن وجود خدا یا قیامت و یـا دسـتور   ،پذیرفتن این نظریهۀ یعنى الزم

، را کشف کردنهایی  ن افعال و کمالایۀ مچیست و چگونه باید رابطنهایی  منتها در اینکه کمال

خواهیم کمـال نهـایى انسـان را مشـخص کنـیم،       . ما وقتى مىشود نیازمندي به دین پدیدار می

اسـت.  یم تا اثبات کنیم که کمال نهایى انسـان، قـرب بـه خد   سازخدا را مطرح ۀ ناچاریم مسئل

). بنابراین اخالق 35، ص 1378(مصباح،  دبیا میاینجاست که این نظریه با اعتقاد دینى ارتباط 

همه رفتارها و ملکات انسانی را که قابل مدح و ذم و داراي صبغۀ ارزشی باشند، خواه مربوط 

حتی رابطـۀ  ها با یکدیگر، یا رابطۀ انسان با خدا، یا رابطۀ انسان با خودش و یا  به رابطۀ انسان

گیرد. دین نیز منحصر در بیـان رابطـۀ انسـان بـا خـدا نیسـت؛ بلکـه         انسان با طبیعت دربر می

هاي گوناگون فردي و اجتماعی و سیاست و... را نیز دربر دارد. البته باید توجه شود که  حوزه

القیات ترین مطالب مربوط به اسالم، اعتقادات، اخ منظور ما از دین، اسالم است. یکی از واضح

  گیرد. و احکام است. دین همۀ شئون زندگی انسان را دربر می

روح موجود در کالبد اخـالق  دارند که  یان مین با اخالق بیز در خصوص ارتباط دین ئیعالمه طباطبا

ک هـدف حرکـت   یـ رند و هر دو به دنبـال  یگ یک منشأ سرچشمه میز است و هر دو از یک چین، یو د

۶۰      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  

اخالق بـا   ةر تطورات حوزیشان معتقدند که در سیرا ایز ؛قت واحدندیک حقیب کنند. لذا هر دو مرات یم

 یو وجـدان  یلت اجتمـاع یبه دنبال فضـ  یم که مکتب عقلیروی هبور یقرآن و ن عامید و یعقل سه مکتب

به دنبال دعـوت بـه ذات    یمکتب قرآن یول؛ است يلت اخرویکسب فض ین عام در پیاست و مکتب د

 نیتبـا  شده،دایان مکاتب ین می). بنابرایجهان ا آنیو  یجهان نی(اعم از ا یانسان لتیخداست نه کسب فض

د و آن تحقق فطرت پرسـتش اسـت   نقت واحد داریک حقی هدارد و هم وجود تفاوت بلکه، ندارد وجود

  ).19 و 18 ص ،4 ج؛ 362- 354 ص، 1 ، جق1417، یطباطبائ( ن حق استیکه خود ع

بلکـه بـا   سـت،  یگسسـته ن  ینیگاه به صورت کامل از اخالق د چیه یعقل یاساس مکتب اخالق نیبرا

ـ  یختشنا یاز جهت هست گفت که عالمهتوان بر اساس نظر  یکه مدارد ت یسنخ ینیاخالق د ن و یـ ن دیب

تـوان   ی، مـ یشـناخت  از جهت روان است. اتحاد یۀهمان نظراین که  ت و وحدت حاکم استینیاخالق، ع

ـ  یشناخت از جنبۀ جامعهو ر متقابل در نظر آورد یا به صورت تأثمان و اخالق ریان ایارتباط م  ی، رابطـۀ علّ

 یـۀ همـان نظر ایـن  . داد يدیتوح يها ن و آموزهیو اصالت را به د بودل ین و اخالق قاید يبرا یو معلول

  ).334، ص 1، ج 1387، یطباطبائ( است عاملت

را رابطـه تنـۀ درخـت بـا کـل       در نهایت، دیدگاه پذیرفتنی این است که رابطۀ دین و اخالق

اش اخـالق   ماند که ریشۀ آن، همـان عقایـد اسـت، تنـه     دانیم. دین به مثابه درختی می درخت می

اند. رابطۀ تنه با خود درخت رابطۀ دو شیء نیست. تنـه هـم جـزء     است و شاخ و برگش احکام

دا نیست؛ نه خود درخت است. دین و اخالق متعارض نیستند. اخالق در هیچ صورتی از دین ج

نیاز از دین  تنها جدا نیست، بلکه در هیچ موردي بی از اعتقادات دینی و نه از دستورهاي دینی؛ نه

تـرین   سـازند و در اسـالم، مهـم    نیست. آن دو به هم نیازمندند و نیازهاي همدیگر را برآورده می

پس باید به ایـن معنـا   رسد.  مسئله، اعتقاد به خدا و پیامبر است و پس از آن نوبت به اخالق می

بسـا اعتقـادات اصـلی خـود را نیـز از دسـت بـدهیم         توجه کنیم که اگر تزکیۀ اخالق نکنیم، چه

  ).18، ص 1378(مصباح، 

دارنـد کـه گـاهی منظـور از اخـالق همـان مسـائل و         در ادامه بیان می اهللا مصباح آیتالبته 

و اخالق دو حوزة مستقل  توان گفت دین صورت می این  موضوعات و محموالت است که در 

اي اخـالق را بپـذیرد.    توانـد بـدون اعتقـاد بـه دیـن، گونـه       که شـخص مـی   اي  گونه دارند؛ به

اساس اخالق لزوماً در حوزة دین و جزو دین نیست. اگر اخالق را چنین تعریف کنـیم،   براین

  .شود رابطۀ آن با دین عموم و خصوص من وجه می



   ۶۱ اهللا مصباح تيدگاه کانت و آين و اخالق از ديارتباط د

  گيري جهينت. ۸

یابـد و بـه صـرف     به سابقۀ عقل عملی خود قانون و تکالیف اخالقی را می انتکانسان اخالقی 

کند. دخالت هر نوع انگیزه و غایت دیگري به همان میزان،  انگیزة احترام به قانون، به آن عمل می

سازد. بنابراین او فعلی را که مبتنی بـر احکـام الهـی اسـت،      اخالقی بودن فعل او را مخدوش می

آورد؛ زیرا از ارادة غیر براي انجام آن تکلیف پیروي شده است. ایـن   ه شمار نمیامري اخالقی ب

بین افعال و کمـال نهـایى بـه دسـت      ۀعقل از رابط ۀتوانیم به وسیل آنچه ما مىدر حالی است که 

هاي مفاهیم کلى است که این مفـاهیم کلـى، بـراى تعیـین مصـادیق دسـتور      اي از  لسلهآوریم، س

فهمیم که عدل، خوب است یا پرستش خدا خوب اسـت؛   مى مثالً. یى ندارنداخالقى چندان کارا

اما اینکه عدل در هر موردى چه اقتضایى دارد و چگونه رفتارى در هر موردى عادالنه است، در 

براي مثـال، اگـر قـرار     تواند تشخیص دهد. نمىبه تنهایی بسیارى از موارد روشن نیست و عقل 

میان زنان و مردان جامعه، حقوقی یکسان برقرار است یا باید میان آنها باشد به این پرسش که آیا 

تفاوت قایل شد، پاسخ درستی بدهیم نیازمند احاطۀ کامل به همۀ روابط افعال انسانی با غایات و 

. استقالل نظـام  اى براى عقل عادى بشر ممکن نیست چنین احاطهنتایج نهایی آنها خواهیم بود و 

کنـد، ضـرورت آنهـا را نیـز اثبـات       ند وجود خدا و جهان آخرت را رد نمی، هرچکانتاخالقی 

کند. او هرچند تمایل نداشت کامالً از دین غفلت کند، دینش دین بدون خدا و در واقع دین  نمی

هاي  در زمینۀ این مؤلفه کانترسد که عقل عملی  فاقد پرستش نیروي ماورالطبیعه بود. به نظر می

دارد. علت این عدم توفیق را باید در  عقل نظري یعنی موضع امکانی بر نمی دینی، گامی فراتر از

تأکید فراوان وي بر عقل و ارادة عقلی خوداتکاي بشري یافـت. مفـاهیم و قضـایاي اخالقـی در     

شکل کاملش، هم به اصول اعتقادي دین (اعتقاد به خدا و قیامت و وحـی) نیازمندنـد و هـم بـه     

کنـد، آن   ین. طبعاً باید بگوییم که آنچه نظر صحیح بر آن حکم میمحتواي وحی و دستورهاي د

است که اخالق و دین عالوه بر اینکه در حاق واقع با یکدیگر متحدند، در مقام اثبات نیز اتحـاد  

  آنان قادر به برهانی شدن است.

۶۲      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  
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