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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ارتباط دین و اخالق و نقش آن در اسالمی سازی علوم انسانی از دیدگاه استاد عالمه 

 )رضوان اهلل تعالی علیه(مصباح یزدی

 مقدمه

طول  در اندقرین انسان بوده ،ز خلقتاحقیقتی که از آغ دین و اخالق به عنوان دو

تاریخ تفکر، اندیشۀ انسان را به خود مشغول داشته است. اندیشمندان تا به امروز 

هم دربارۀ چیستی، حقیقت و هویت دین و اخالق تأمل و اندیشه ورزی داشته 

ورزی گواه مروری گذرا بر تاریخ این اندیشه1و دارند و هم دربارۀ نسبت این دو.

ایی هن موضوع است، تعدد و فراوانی تعریفپردازی در ایروشنی بر کثرت نظریه

که از دین و اخالق و بویژه از دین صورت گرفته و به تبع آن نظریه پردازی 

، در کندها مواجه میای از نظریهدربارۀ نسبت دین و اخالق ما را با طیف گسترده

یک سر این طیف کسانی معتقد به عینیت دین و اخالق شده و در سر دیگر طیف 

اند و در میانۀ طیف نیز ی دیگر مدعی تباین و دشمنی دین و اخالق شدهکسان

عالمانی باور به ارتباط این دو حقیقت دارند و البته در میزان و نوع تعامل و 

ند و این اهای متفاوتی را ارائه کردهگذاری و یا نیاز این دو به یکدیگر دیدگاهتأثیر

                                                           
سرآغاز بحث از ارتباط دین و اخالق را در میراث مکتوب فلسفی به پرسش سقراط از اثیفرون  .  اندیشمندان،1

فرمان داده یا چون خدا به عدالت فرمان داده عدالت  گردانند که پرسید آیا چون عدالت خوب است خدا به آنبرمی

 اوثیفرونمکالمۀ  1جخوب شده است؟ مجموعه آثارافالطون، 
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های گوناگون مانند مسئلۀ حسن صورت بهداستان پردامنه که در فرهنگ اسالمی 

 هم چنان ادامه دارد.  ،و قبح شرعی و عقلی و امثال آن رخ نموده است

آنچه در این پژوهش محور بحث است اوال تبیین دیدگاه استاد عالمه دربارۀ      

نسبت دین و اخالق است و ثانیا نشان دادن نقش اخالق دینی در علوم انسانی و 

می سازی این علوم است. در جهت این اهداف نشان خواهیم داد به تبع آن اسال

دانند بلکه در یک عالمۀ مصباح نه تنها دین و اخالق را بریده از یکدیگر نمی

نگاه بر اساس مبانی انسان شناختی)که توضیح خواهیم داد( اخالق را جزئی از 

در یک  1دارد.دانند همانند تنۀ درخت که با کل درخت ارتباط ارگانیکی دین می

خوانش دیگر شاید بتوان مدعی شد که با توجه به تحلیل ایشان از مفاهیم و 

های اخالقی که حاکی از روابط علّی و واقعی میان افعال اختیاری و کمال گزاره

)البته چنین 2اندنهایی انسان است، ایشان امکان تحقق اخالق بدون دین را پذیرفته

آن را ناتوان از رساندن انسان به سعادت حقیقی  دانند واخالقی را کامل نمی

( به ارتباط و تعامل این دو حقیقت باور دارند یعنی چنین اخالقی اگر 3دانندمی

های گریزی ندارد جز این که در بخشبخواهد به مبانی عقلی وفادار باشد، 

 متعددی از دین بهره ببرد. در هر دو صورت چه اخالق را جزء دین بدانیم و چه

                                                           
 181. مصباح یزدی، محمد تقی، فلسفۀ اخالق ص1
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اند در توقائل به تعامل و ارتباط میان دین و اخالق شویم، دین و اخالق دینی می

سایر علوم انسانی نیز تأثیر گذار بوده و از جمله در اسالمی سازی علوم انسانی 

نقش ایفا کند. برای تحقق این مقصود دانش اقتصاد را به عنوان یک نمونه از 

 رسید. علوم انسانی جهت اثبات مدعا برخواهیم 

 پیشینه

نامه و رساله و پایان 2، مقاله1دربارۀ ارتباط دین و اخالق آثار متعددی اعم از کتاب

های فلسفۀ دین و نیز فلسفۀ تدوین شده است. هم چنین در تعدادی از کتاب

ان توها میها، ارتباط دین  و اخالق است. از جملۀ این کتاباخالق یکی از بحث

عالمه  ، کتاب فلسفۀ اخالق اثراثر مایکل پترسون و دیگران از عقل  و اعتقاد دینی

مصباح یزدی و .... نام برد. اما نقش ارتباط دین و اخالق و تأثیر آن در اسالمی 

ای برای ایجاد گفتگو در این حوزه داشته تواند سخن تازهسازی علوم انسانی می

 باشد.

                                                           
جمۀ ترم بارتلی، عالمی و کتاب دین و اخالق ویلیا مانند کتاب رابطۀ دین و اخالق اثر سید محمد. 1

 و ... زهرا خزاعی

با شرکت آقایان فتحعلی، صادقی و معلمی،   13از جمله اقتراح دین  و اخالق در مجله قبسات شمارۀ . 2

و مقالۀ نقد و بررسی رابطۀ دین و اخالق از دیدگاه نیچه، تألیف امیر خواص در مجلۀ معرفت اخالقی 

 و .... 11شماره 
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 ی سازی، علوم انسانی، اقتصادها: دین، اخالق، ارتباط، تعامل، اسالمکلید واژه

 دین چیست؟

ای عربی است که در فارسی نیز کاربرد یافته و معادل آنرا کیش و آیین دین واژه

دین به معنای راه و روش، جزا و  و عربی فارسی زبان دراند. و ... گذارده

(؛ شریعت 193سلطنت)بقره/(؛ ملک و 11و بندگی)زمر/ (؛ اطاعت1پاداش)فاتحه/

 و معانی دیگری از این دست بکار رفته (211(؛ اعتقادات)بقره/1قانون)کافرون/و 

 است.

 دین معنای اصطالحی

دین مباحث بسیار مفصلی در طول تاریخ اصطالحی دربارۀ چیستی و تعریف 

میان اندیشمندان مطرح شده و هنوز این بحث به پایان نرسیده و فیصله نیافته 

؟ اگر قابل تعریف است مراد از دین چیست؟ است. آیا دین قابل تعریف است

به دالیل رسد به نظر میتوان ارایه کرد؟ آیا تعریف جامع و مانع از دین می

نماید، که از جملۀ میمتعددی ارایۀ تعریف جامع و مانع از دین بسیار دشوار 

 توان به  دالیل ذیل اشاره کرد:می
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ارد، مانند رویکرد کالمی، فلسفی، رویکردهای متفاوتی که دربارۀ دین وجود د. 1

ای هسبب شده که تعریفشناختی و ... شناختی، پدیدارشناختی، جامعهروان

 .شوداز دین ارایه  متعدد و گاه متباینی

ای از ادیان الهی و غیر الهی که گاه دارای عناصر متضاد وجود طیف گسترده .2

 .دین شده است و یا متناقض هستند سبب دشواری تعریف جامع و مانع از

با نگاهی به آثار عالمه مصباح که در آنها به مناسبت تعریفی از دین ارایه شده 

 توان چنین تعریفی را از دین ارایه کرد:می 1است

که مؤمنان به  حقایق شامل دو بخش نظری و عملی است ای ازدین  مجموعه"

عملی) در امور  التزام آن دین باید به آنها التزام نظری )در مورد اعتقادات( یا

 "رهنمون شود. سعادتاحکام عملی و اخالقی( داشته باشند تا آنها را به سوی 

بنابر این دین مجموع حقایقی)اعتقادات، احکام شرعی و اخالق( است که تأمین 

 کنندۀ سعادت انسان است.

 

 

 ؟اخالق چیست

                                                           
آیینی که دارای عقاید درست و مطابق با  کنند:دین حق را چنین تعریف میآموزش عقاید کتاب از جمله در . 1

 .دافی برای صحت و اعتبار برخوردارندهد که از ضمانت کواقع بوده، رفتارهایی را مورد توصیه و تأکید قرار می

 28ص  1ج



6 
 

از آن به سرشت، جمع خُلق و خُلُق است که در زبان فارسی  اخالق از نظر لغوی

 چه این سجیه و سرشت طبیعت، سجیه، خوی، عادت، کَرَم و .... تعبیر شده است

نیکو و پسندیده باشد مانند جوانمردی و سخاوت یا زشت و ناپسند مانند 

 گرچه اینها نیز واژگان عربی پر کاربرد در زبان فارسی هستند. 1فرومایگی و بخل.

 زیرا خَلق غیر اکتسابی و خُلق اکتسابی است.خُلق با خَلق متفاوت است واژۀ 

 معنای اصطالحی اخالق

ن تریاند که رایجعالمان اخالق معانی اصطالحی متعددی برای اخالق بیان کرده

آنها عبارت است از: صفات نفسانی که در جان انسان رسوخ کرده و پایدار شده 

ام ز به تفکر و تأمل انجای که افعال انسان بر اساس آنها بدون نیاباشد به گونه

الخالق االبته برخی از دانشمندان مانند یحیی بن عدی در کتاب تهذیب 2شود.می

توان گفت  پس می 3اند.خود، اخالق را شامل صفات نفسانی غیر پایدار نیز دانسته

در اصطالح، اخالق دو گونه معنا شده است. نوع عالمان، اخالق را به معنای 

ای از عالمان اند. اما در برابر عدهکات نیک و بد معنا کردهمجموعه صفات و مل

                                                           
 13مصباح یزدی، محمد تقی، فلسفۀ اخالق، ص . 1

 15االعراق ص  ۀطهارتهذیب االخالق و  ،ابن مسکویه. 2

 15االخالق، به قلم جاد حاتم ص . یحیی بن عدی، تهذیب3



7 
 

اند و اخالق را مجموعۀ صفات نیک و بد و آوردهپای رفتارها را نیز به میان 

 اند. رفتارهای شایسته و ناشایسته دانسته

شود مانند نظام اخالقی، یا معانی اصطالحی دیگری نیز برای اخالق بیان می    

 سلم اهلل علیه و آله وصلیوه مانند اخالق عملی پیامبر اعظمیک فرد یا گرنظریۀ هنجاری 

رود. در این کاربرد اخالق گاهی نیز اخالق به معنای نهاد اخالقی زندگی بکار می

 1معنایی هم عرض هنر، حقوق و ... خواهد داشت.

ای تارهای از صفات و رفاند: مجموعهگونه تعریف کردهاستاد عالمه اخالق را این

اختیاری است که ویژگی آن صفات این است که با وجود آنها فاعل اخالقی بدون 

 کند.دهد یا ترک میدرنگ فعل اخالقی را انجام می

 علم اخالق 

اند که به رغم اختالفات دانشمندان تعاریف گوناگونی برای اخالق ارایه کرده

اخالق علمی است که با گونه تعریف کرد: علم توان اخالق را اینجزیی می

تبیین و معرفی صفات و ملکات پسندیده و راه کسب آنها و نیز تبیین صفات 

بد و راه اجتناب از آنها، راه رسیدن به منش خوب و کمال الیق انسانی را به 

 آموزد.انسان می

                                                           
 33-289فرانکنا ویلیام، فلسفۀ اخالق ص . 1
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البته در سدۀ اخیر این تعریف را که متمرکز بر صفات خوب و بد است     

ته اند و لذا گفعلم اخالق را شامل حوزۀ رفتار انسان نیز دانسته اند وکامل کرده

شده علم اخالق شیوۀ صحیح رفتار انسان با خودش و دیگران را نیز به منظور 

 دهد.رسیدن به کمال، آموزش می

 ارتباط دین و اخالق

ت هایی صورت گرفته اسبندیدربارۀ نسبت دین و اخالق در طول تاریخ تقسیم

خودش ابتدا دو صورت برای  "دین و اخالق"یلیام بارتلی در کتاب از جمله و

 :کندکند و سپس برای هر کدام سه قسم ذکر میرابطۀ دین و اخالق مطرح می

اشتقاق پذیری دین و اخالق: الف. دین و اخالق عین یکدیگرند، ب. دین  .1

 جزئی از اخالق است، ج. اخالق جزئی از دین است. 

و اخالق: الف. سازگاری کامل دین و اخالق، ب. اشتقاق ناپذیری دین  .2

 سازگاری جزئی دین و اخالق، ج. ناسازگاری کامل دین و اخالق

اما شاید بتوان راسل  1گوید ناسازگاری کامل دین و اخالق قائلی ندارد.بارتلی می

را به این نظریه متمایل دانست چون از او نقل شده که منشاء هر شری را دین 

 داند.شری را غیر اخالقی می دانسته و هر

                                                           
 ص  ،بارتلی، ویلیام، دین و اخالق، ترجمۀ زهرا خزاعی. 1
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 شناخت: توان بازسه نظریۀ کلی را میدر تقسیم بندی دیگری 

دیدگاه تباین: بر اساس این دیدگاه دین و اخالق دو مقولۀ کامال مجزا  .1

تراک ای اشهستند که ارتباطی با یکدیگر ندارند، مانند دو دایره که در هیچ نقطه

 :کنیمنظریه وجود دارد که به آنها اشاره میندارند. در ذیل دیدگاه تباین چند 

دیدگاه نیچه و مارکس که معتقدند دین و اخالق کامال متضاد هستند. و  .1-1

 بیند.دیدگاه کانت که میان دین و اخالق ارتباط نمی

دیدگاهی که معتقد است دین کامال امری فردی و اخالق امری اجتماعی  .1-2

اخالق تصحیح روابط اجتماعی است. هدف دین خداگونه کردن آدمیان و هدف 

 گرایان.آدمیان با یکدیگر است، مانند جامعه

، داند زیرا مرتبۀ دیندیدگاهی که مرتبۀ دین را فراتر از مرتبۀ اخالق می  .1-3

مرتبۀ ایمان است و اخالق مرتبۀ عقل است. اخالق به دلیل مصلحت اندیشی 

و چرا از خدا و رهایی  چونتری است اما ایمان اطاعت بیعقالنی در مرتبۀ پایین

 و اخالق در این مقام گیردو در مرتبۀ باالتری از اخالق قرار می از بند عقل است

  .اعتبار ندارد. کرکگور کشیش دانمارکی چنین دیدگاهی دارد که مقام ایمان است،

دیدگاه اتحاد: بر اساس این دیدگاه دین و اخالق یکی هستند و با هم  .2

 امر الهی و دیدگاه اشاعره که به این حوزه تعلق دارد.متحدند مانند نظریه 
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دیدگاه تعامل: بر اساس این دیدگاه بین دین و اخالق ارتباط وجود دارد  .3

حث یابد که در مباهای مختلفی بروز میو این ارتباط به صورت تعامل در جنبه

  بعدی به آنها اشاره خواهد شد.

  )رضوان اهلل علیه(دیدگاه عالمه مصباح

دانند به گونه که اشاره شد ایشان در عین اینکه اخالق را جزیی از دین میمانه

این معنا که اگر دین را به منزلۀ یک کل در نظر بگیریم اخالق بخشی از دین 

است که با دو بخش دیگر دین یعنی اعتقادات و احکام شرعی رابطۀ ارگانیک 

 اخالقی دین از بخش اعتقادیتوان گفت که بخش اما با یک نگاه دیگر می 1دارد.

توان به ایشان نسبت داد که گیرد. این نگاه دوم را از این جهت میدین کمک می

دانند اما چنین اخالقی را کامل  ایشان امکان تحقق اخالق بدون دین را ممکن می

توان گفت که ایشان معتقد به نسبت تعامل بین دین و نمی دانند. از این منظر می

 هستند.  اخالق نیز

 تبیین دیدگاه استاد مصباح از این منظر که اخالق جزئی از دین است

اهیم شناختی تبیین خوجا دیدگاه عالمه مصباح را بر اساس یک اصل انساندر این

های اخالقی یک ادعای کلی دارند و آن ادعا این است کرد. همۀ ادیان و همۀ نظام

                                                           
 151مصباح یزدی، محمد تقی، فلسفۀ اخالق ص . 1
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و را از ام تا تبایستۀ خود نیستی و من آمدهای انسان تو در مقام شایسته و "که 

و هر نظام  لذا هر دینی "آنچه هستی به سوی آنچه شایسته و بایستۀ توست، ببرم.

ای را تدارک دیده است. به بیان دیگر همۀ ادیان و اخالقی برای این منظور برنامه

 کمال خواهیم انسان را از نقص به سویهای اخالقی مدعی هستند که ما مینظام

ها و مکاتب اخالقی چنین ادعایی دارند؟ پاسخ این است ببریم. چرا ادیان و نظام

شناختی است  و آن اصل چیزی جز که چنین ادعایی مبتنی بر یک اصل انسان

-گوئیم کمالجویی انسان نیست و با زبان دینی ما میخواهی و کمالاصل کمال

رسد اگر این اصل را درست ر میخواهی در فطرت انسان نهاده شده است. به نظ

تبیین و مورد توجه قرار دهیم به دینی بودن اخالق اذعان خواهیم کرد. توضیح 

 مطلب از این قرار است:

انسان به عنوان یک موجود مختار از آغاز زندگی تا پایان و فرجام آن پیوسته  .1

 در حال انجام یک سلسله افعال است.

یابی به و این هدف رفع نقص و دست انسان در همۀ کارهایش هدفی دارد .2

تواند کمالی جسمانی یا روحانی و معنوی باشد؛ کمال است، این کمال می

 آگاهانه نباشد نیز قصه از همین قرار است. در ظاهر حتی در افعالی که 

عامل حرکت انسان به سوی انجام فعل، حب ذات است یعنی چون انسان  .3

کند؛ کاری دوست دارد، اقدام به فعل میخودش و امور متعلق به خودش را 
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دهد لذا در هر کاری کمالی را را که با وجودش سازگار است، انجام می

تا  رودبه عنوان مثال انسان گرسنه به سوی غذا خوردن میکند. جستجو می

وشد ننقصی به نام گرسنگی را رفع کرده و به کمال سیری برسد، یا آب می

یابد و به کمال سیرابی برسد یا به پزشک مراجعه تا از نقص تشنگی رهایی 

کند تا به کمال صحت و سالمتی دست یابد یا کند و دارو مصرف میمی

خواند تا به کمال علم که کمالی معنوی است، دست یافته و از نقص درس می

جهل و نادانی رهایی یابد. بنابر این همۀ افعال اختیاری انسان رو به سوی 

زند و یا در جایی نشسته و انسانی که دست به خودکشی می کمال دارد حتی

مشغول کاری به ظاهر لغو مانند چرخاندن زنجیری به دور انگشتان خود 

باشد، چنین انسانی نیز نگاهی ناخودآگاه به کمال دارد زیرا اگر از او سؤال می

کند، کاری چنین میکند؟ پاسخ خواهد داد که از بیشود که چرا چنین می

کاری نوعی نقص است که باید آن را با معنای این سخن این است که بی

.  کرد برطرفلغو مانند چرخاندن زنجیر به دور انگشت  ر چنده یکارانجام 

را به دلیل  فعلی کند رهایی از زندگییا فردی که اقدام به خودکشی می

داند و مرگ را بهتر از برای خود کمال می ... و ، فقرمانند بیماری یمشکالت

ند. کپندارد و برای رهایی از رنج اقدام به خودکشی میخود میفعلی زندگی 

دهد دارای غرض و مطلوبی بنابر این هر انسانی در هر کاری که انجام می
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داند. است که برای او ارزشمند است و آن مطلوب را برای خود کمال می

ارد سپس فایدۀ انجام فعل را در نظر بنابر این فاعل ابتدا تصوری از فعل د

ن دهد و آنگاه نسبت به انجام آگرفته و انجام فعل را بر ترک فعل ترجیح می

ند. ککند و سپس قوای او تحریک شده و اقدام به انجام فعل میشوق پیدا می

البته این فرآیند ممکن است در کسری از ثانیه صورت گیرد و همیشه مالزم 

 ی نیست.با یک زمان طوالن

بنابر این هدف همۀ افعال انسانی رسیدن به کمال است چه آگاهانه باشد یا  .1

انند م تواند اشتباه کندناخودآگاه. البته انسان در تشخیص کمال خود می

بیماری که پزشک او را از خوردن ترشی منع کرده است اما بیمار میل به 

خورد؛ در این جا ترشی یرا مترشی دارد و آن را برای خود کمال دانسته و آن

برای بیمار امر خواستنی نیست یعنی مناسب با کمال جسم او نیست چون 

ضرر دارد بلکه ترشی صرفا یک امر خواسته شده است نه خواستنی. خواستنی 

حدودیت م ،دلیل این اشتباه در تشخیص کمال یعنی شایستۀ خواسته شدن.

یا خودفریبی  ابزارهای معرفت انسان یعنی حس و تجربه و عقل است و

کند. این خود نکتۀ دیگری است که ما را به سوی دین هدایت می است.

اور کند بتوضیح مطلب این است که هر انسانی که اقدام به انجام کاری می
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-یبه فعل نم دارد که این افعال دارای تأثیر هستند در غیر این صورت اقدام

کرد؛ خوردن آب او را سیراب و خوردن غذا او را سیر و خوردن دارو او را 

کند. اگر قصه از این قرار است سالمت و کسب علم او را عالم و دانا می

پرسش این است که آیا انسان با این ابزارهای معرفت متعارف یعنی عقل و 

خود را تشخیص دهد تا  تواند تمام آثار و نتایج کارهایحس و تجربه می

ند؟ یابی به هدفش انتخاب کبتواند بهترین گزینه را برای انجام فعل و دست

شود که توجه کنیم که آثار افعال انسان تر میاین پرسش هنگامی جدی

آثار اخروی و ابدی برای انسان دارد. حتی  بلکهمنحصر به این جهان نیست 

ادعا  توانمعتقد نباشیم باز هم نمی اگر ما به جهان آخرت و زندگی ابدی نیز

تواند تشخیص کرد که انسان پیامدها و آثار تمام کارهای دنیوی خود را می

های فراوانی از افسوس و پشیمانی که در افعال انسان مشاهده دهد زیرا نمونه

شود، نشان آن است که انسان نتوانسته همۀ پیامدها  و نتایج آثار خود را می

لب و طکند که انسان کمالد. بنابر این خردمندی اقتضاء میپیش بینی کن

جو اوال در تشخیص آثار و پیامدهای افعال خودش و در درجۀ دوم کمال

برای تشخیص مصداق حقیقی کمال نهایی به سراغ منبع معرفتی دیگری غیر 

شد. ای بیندیاز عقل و حس و تجربه برود و برای رفع نقص معرفت خود چاره

 تواند با علم کاملنقص خداست که میمعرفت و آن عالم کامل و بی آن منبع



15 
 

خود دست انسان را بگیرد و به او بگوید که آثار خوب و بد افعال تو اعم از 

های انسان از یک کماالت و مطلوبآثار خیر و شر چیست؟ از سوی دیگر 

اشد. بنظر اوال متعدد هستند و ثانیا ممکن است رابطۀ آنها طولی یا عرضی 

مثال هم سالمتی جسمی و هم سیراب شدن و سیر شدن برای انسان مطلوب 

ها رابطۀ هستند و مطلوبیت آنها در عرض هم است. اما برخی از مطلوب

طولی دارند مانند اینکه پول داشتن برای انسان مطلوب است اما ثروت و پول 

ر دیگ ای برای یک مطلوبفی نفسه مطلوبیت و ارزش ندارد بلکه مقدمه

ها تر است. بنابر این ارزشاست مانند خرید خانه یا اتومبیل که مطلوب اصلی

ها و به تعبیر فلسفی کماالت انسانی اوال متعدد هستند و ثانیا از و مطلوب

شود که انسان دست یک منظر دیگر ممکن است متزاحم باشند لذا الزم می

 در این جا سؤالی پیشتر را انتخاب کند. به گزینش بزند و مطلوب اصلی

آید مبنی بر اینکه مطلوب اصلی و ارزش نهایی و کمال غایی انسان چیست می

ها با در نظر گرفتن آن مطلوب نهایی و کمال که در هنگام تزاحم مطلوب

ان کمال تواصلی دست به انتخاب فعل بزند؟ اصال چگونه و با چه معیاری می

و هم جبه تعبیر دیگر انسان کمال اصلی و مطلوب نهایی را تشخیص داد؟

اهداف نزدیک دارد و هم اهداف دور و سرانجام هدفی نهایی دارد که به 

ه کند کبخشد. تحلیل عقلی ما را به این سو هدایت میزندگی او معنا می
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برای تشخیص این کمال نهایی نیازمند دین هستیم زیرا معارف دینی با دلیل 

مطلق خداست یعنی او علم کامل، قدرت کامل، کند که کمال عقلی اثبات می

ر جوست و اگحی مطلق، و عین تمام کماالت است بنابر این اگر انسان کمال

جویی برای خود قائل گراست و حدی در کمالجویی خود مطلقدر کمال

نیست، کمال او چیزی جز نزدیک شدن به کمال مطلق و تشبه به کمال مطلق 

نسان به کمال مطلق به لحاظ وجودی نزدیکتر شود نخواهد بود یعنی هر چه ا

تر خواهد شد لذا در معارف دینی گفته شده که همۀ و تشبه پیدا کند، کامل

 ،کارهای خود را برای تقرب به خدا و به نیت قربت انجام دهید. با این توضیح

نیازمند دین و  ،ما در شناخت کمال واقعی و راه دست یابی به این کمال

ود شواهیم بود و از اینجا دلیل پیوند اخالق با نبوت نیز آشکار میراهنما خ

زیرا پیامبر است که معارف حقیقی را از سوی خداوند به انسان ابالغ و تعلیم 

دهد. و از آنجا که در جای خود اثبات شده که حیات انسان ابدی است می

معاد با  و انسان موجودی دارای حیات این جهانی و آن جهانی است، پیوند

ن ها منحصر به ایشود زیرا آثار و نتایج کارهای ما انساناخالق نیز روشن می

جهان نیست و بسیاری از آثار و نتایج افعال انسان در جهان آخرت ظهور و 

 یابد. بروز می
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اجه های بسیاری موها برای رسیدن به اهداف خود با گزینهانسان گفته شد که .1

است که اوال مالک ارزشمندی و مطلوبیت یک هستند، پرسش اساسی این 

کار و فعل اختیاری چیست و ثانیا چگونه کارهای مطلوب و ارزشمند را 

انتخاب کنند و اگر بین دو کار ارزشمند متحیر شدند چگونه دست به گزینش 

بزنند؟ در این جا نیز برای فهم ارزش حقیقی و معیار ارزش نیاز به دین داریم 

یل پیش گفته ابزارهای معرفت انسان یعنی عقل و حس و زیرا به همان دل

 توانند کاراییتجربه گرچه ارزشمند هستند اما دارای محدودیت بوده و نمی

کاملی داشته باشند لذا نیازمند کمک دین و وحی هستیم تا بتوانیم تشخیص 

ن تبییدهیم که کمال حقیقی خداست و ارزش واقعی در تقرب به اوست. 

-پارچه روشن 23صورت است که اگر به ما بگویند از میان این  مطلب به این

رویم که به رنگ ای میترین رنگ را انتخاب کنید همۀ ما سراغ آن پارچه

سفید نزدیکتر باشد. بنابر این رنگ سفید مانند رنگ برف، معیاری برای 

ترین رنگ است یعنی هر رنگی که به رنگ برف نزدیکتر باشد، انتخاب روشن

تر است. مثال دوم، اگر ده نوع خوردنی را در مقابل ما بگذارند و نروش

ترین آنها را انتخاب کنید همۀ ما هر بگویند از میان این ده خوراکی، شیرین

سنجیم زیرا کنیم، مزۀ آن را با عسل میها را که امتحان مییک از خوردنی

ب اصلی و ترین مزۀ شناخته شده است. در بارۀ مطلوظاهرا عسل شیرین
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کمال نهایی انسان نیز قصه از همین قرار است. توضیح مطلب آنکه انسان دو 

گونه کمال دارد یکی کماالت جسمی و دیگری کماالت روحی و معنوی و 

در جای خود به اثبات رسیده است که روح انسان جوهر اصیل انسان است 

ت متر از کماالو در مقایسه با جسم، برتری دارد بنابر این کماالت روحی مه

جسمی بوده و اصالت بیشتری دارند لذا مطلوب اصلی و کمال نهایی انسان 

را باید در میان کماالت روحی جستجو کرد. از سوی دیگر در جای خود 

اثبات شده است که برترین موجود و کمال مطلق خداست، یعنی او موجودی 

کمال مطلق است. است که عالم مطلق، قادر مطلق، خیر مطلق و در یک جمله 

بنابر این اگر انسان بخواهد کمال اصلی خود را تعیین کند باید کمال مطلق 

را معیار قرار دهد. یعنی هرچه انسان به خدا نزدیکتر شود کمالش برتر خواهد 

بود پس معیار تعیین کمال اصلی و مطلوب نهایی انسان، تقرب به خدا و 

مده است که همۀ کارهای خود را خداگونه شدن است. لذا در بیانات دینی آ

به نیت تقرب به خدا انجام دهید یعنی تالش کنید که با انجام هر کاری به 

خدا نزیکتر شوید و روشن است که این تقرب و نزدیک شدن به خدا، تقرب 

کمالی و وجودی است نه تقرب زمانی و مکانی چون خدا زمانمند و مکان 

خدا با کسی قوم و خویش نبوده و اهل بند نیست. و نه تقرب اعتباری چون 

زد و بند نیست. و نه تقرب تکوینی زیرا خدا به همۀ موجودات و انسانها 
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نزدیکتر است. بنابر این غایت اصلی ما  1اعم از کافر و مؤمن از رگ گردن

در انجام همۀ کارهای اختیاری باید رسیدن به قرب الهی و اتصاف به کماالت 

هم آمده که عبدی اطعنی اجعلک مثلی انا اقول لشیء الهی باشد. در روایت 

خواهیم لذا اگر ما قدرت می 2کن فیکون و انت تقول لشیء کن فیکون و...

باید به خدا تقرب بجوییم که او قدرت مطلق است و حتی به انسان قدرت 

خواهیم باید به خدا تقرب دهد. اگر کمال علم را میو والیت تکوینی می

دهد حتی علم لدنی. در عالم مطلق است و به انسان علم میبجوییم که او 

 دهد و روشن استروایت فرمودند اگر تقوا پیشه کنید خدا به شما علم می

که این علم، علم خاص است و گرنه کافر و مشرک نیز علم  اصطالحی مانند 

-کنند. اگر حیات ابدی و زندگی جاودان میفیزیک و شیمی را کسب می

د خدا گونه شویم چون او حیّ مطلق است لذا فرمود شهدا را خواهیم بای

زیرا  3خورنداند و نزد پروردگارشان روزی میمرده نپندارید که آنها زنده

شهدا حیات خود را فدای خدا کردند و خدا نیز آنها را زندۀ جاوید کرد. پس 

ت تعیین کمال حقیقی و مطلوب غایی انسان در ارتباط با وجود خدا و کماال

کند و آن نظام اخالقی کامل است که با کمال الهی تحقق واقعی پیدا می

                                                           
 11؛ سورۀ ق/نحن اقرب الیه من حبل الورید. 1

 351ص  93محمد باقر، بحاراالنوار ج مجلسی . 2

 119، سورۀ آل عمران/ الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون نو ال تحسب 3
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و لذا هر چه انسان به خدا بیشتر تقرب قیقی و مطلق پیوند داشته باشد. ح

جوید ارزش وجودی بیشتر خواهد داشت که خدای متعال  فرمود: ان اکرمکم 

کمال واقعی  (. بنابر این هم معرفی ارزش حقیقی و13عنداهلل اتقکم)حجرات/

انسان نیازمند بیان دین است و هم راه رسیدن به این کمال. و لذا چون دین 

چنین مجموعه حقایقی را در اختیار انسان قرار داده است استاد عالمه مصباح 

دانند. بنابر این انسانی اخالقی اخالق را جزئی از دین می رضوان اهلل علیهیزدی

خدا به عنوان کمال مطلق و رب تکوینی و است که اوال باور و ایمان به 

تشریعی داشته باشد و ثانیا نبوت را به عنوان راهنمای انسان به سوی این 

کمال بپذیرد و ثالثا باور به معاد داشته باشد زیرا انسان موجودی است که 

دارای حیاتی غیر از حیات دنیوی نیز هست و آثار افعال او منحصر به این 

 دنیا نیست.

اما اگر از منظر دیگر به دیدگاه عالمه مصباح یزدی بنگریم و فرض را بر این      

بگذاریم که اخالق سکوالر نیز امکان تحقق دارد باز هم این اخالق اگر بخواهد 

وان تتر شود، نیازمند استمداد از دین است که مهمترین موارد آن را چنین میکامل

 بر شمرد:

 های اخالق به دینوابستگی
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، پنج نوع وابستگی را مورد های اخالق به دینتاد عالمه در زمینۀ وابستگیاس

توان چند محور دیگر را نیز مورد بحث قرار داد که البته می 1اند.بحث قرار داده

 به آنها نیز اشاره خواهیم کرد.

 وابستگی معنا شناختی اخالق به دین .1

ی با ارجاع به مفاهیم طبیعگروانه مفاهیم اخالقی یا بر اساس نظریۀ تعریف    

شوند و یا با مفاهیم فلسفی و الهیاتی. مثال اشاعره و و تجربی تعریف می

طرفداران نظریۀ امر الهی، مفاهیم اخالقی را در مقام تعریف وابسته به امر و 

دانند یعنی خوب عبارت است از متعلق امر خدا و بد یعنی کاری نهی خدا می

  2.کرده استرد را عالمه که این نظریه که متعلق نهی الهی است. 

توان به گونۀ دیگری اخالق را از نظر مفهومی وابسته به دین دانست میالبته     

به این صورت که مفاهیمی مانند عدالت، صدق، صبر، ایثار، تقوا و ... که در 

گیرند از نظر تعریف، یا اقسام و یا های اخالقی قرار میناحیۀ موضوع گزاره

دوده و قلمرو نیازمند بیان دینی است هر چند یک معنای دست کم حداقلی مح

 توان از برخی از این مفاهیم بدون مراجعه به دین بدست آورد.می
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 های اخالقیتعیین برخی فضایل و ارزش .2

یابد، تحقق یکی دیگر از مواضعی که اخالق با وجود خدا و دین ارتباط می

ها و قلمروهای اخالق رابطۀ گفته شد که یکی از ساحت 1برخی از فضایل است.

 شود. بسیاری از فضایل در ارتباطانسان با خداست که اخالق بندگی نامیده می

گیرد و این ویژگی اخالق دینی است. مثال با خدا شکل صحیحی به خود می

انسان در زندگی خود نیازمند تکیه به دیگران و کمک گرفتن از دیگران است 

توان توکل کرد و از او استعانت جست؟ آیا موجودات ا حقیقتا به چه کسی میام

توانند مستقل از ارادۀ الهی کاری دیگری که مانند خود ما مخلوق هستند می

گاه ما باشند؟ بنابر این توکل و استعانت به عنوان دو برای ما انجام دهند و تکیه

ر ارتباط کنند. یا فضیلت محبت دیفضیلت در ارتباط با خدا معنای حقیقی پیدا م

شود زیرا تنها یابد و ارضاء میبا خداست که به صورت حقیقی مصداق می

موجودی که کامل مطلق است، خداست لذا او شایستۀ محبت حقیقی است و 

اگر محبت  به غیر خدا به صورت استقاللی تعلق پیدا کند، سبب خواهد شد 

ء نشود چون غیر خدا همه فانی هستند که این فضیلت به صورت حقیقی ارضا

گر های دیتوانیم به انسانو او باقی است. ممکن است کسانی بگویند ما می

وان چنین تتوکل کنیم و از آنها استعانت بجوییم و به آنها محبت بورزیم. بله می
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کرد اما میزان موفقیت این فضایل چقدر است و آیا با این کار آن نیازهای فطری 

شود؟ یقینا خیر زیرا محبت و استعانت و توکل هنگامی به کمال میارضاء 

رسند که به موجودی کامل تعلق بگیرند در غیر این صورت قلمرو فضایل می

 اخالقی کوچک و محدود شده و به صورت کامل تحقق نخواهد یافت.

 های اخالقیتعیین هدف ارزش .3

کند و در اخالق به می بینش سکوالر از نظر هدف و غایت کامال دنیوی فکر  

گروی شخصی، مکتب کلبی، اندیشد مانند لذتاز دنیا نمیهدفی فراتر 

د آیسودگروی و ... حتی امروزه سخن از اخالق عقالنی معنوی نیز به میان می

خواهد با های صرفا عقالنی است یعنی میکه هدف آن رشد معنوی با روش

و تحلیل روانی کارهای انسان، به هنر، ادبیات، تنهایی و عرفان بدون مذهب 

آرامش برسد، در مقابل اموری مانند دزدی و ... را موجب انحطاط معنوی 

اما اخالق دینی معتقد است برای تعیین غایت نهایی مطلوب، نیازمند  دانند.می

دین هستیم و بدون آن به یک زندگی محدود دنیوی منحصر خواهیم شد. اگر 

نکند بسیاری از اموری که ارزش غیری دارند هدف  دین غایت اخالق را معرفی

کنند و محدودیت عقل و تجربۀ انسان به خواهند شد و ارزش ذاتی پیدا می

عنوان ابزار شناخت، انسان را در افق دنیا محدود کرده و این نکته با توجه به 

 ابد،یجاودانگی روح و حیات ابدی انسان که از مرزهای دنیا به ابدیت پیوند می
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با توجه به محدودیت ابزارهای معرفت آدمی، به عبارت دیگر  سازگار نیست.

 ،هددکند و آنرا غایت اخالق خود قرار میکمالی که انسان برای خود تصویر می

محدود است اما تصویری که دین از خداوند به عنوان کمال مطلق با اوصاف 

قی را برای رسیدن به انداز انسان مؤمن اخالکند چشمعالی اخالقی ارایه می

کند زیرا انسانی که بر اساس سرشت خود های رفیع اخالقی هموارتر میقله

 شود ونهایت خواه است، هم با مراتب باالتری از کمال آشنا میجو و بیکمال

م افق ه "دین"گیرد. به تعبیر دیگر هم در رسیدن به آن از دین کمک و بهره می

. کندبندی اخالقی انسان کمک میو هم به پایدهد دید انسان را گسترش می

هلل  ۀفهمد که تمام عزت از آن خداست)ان العزاز راه دین است که انسان می

جمیعا( و تمام قدرت از آن خداست)ان اهلل علی کل شیءٍ قدیر( لذا انسان با 

تواند بدون نهایت رشد شناخت کمال مطلق و تالش برای رسیدن به او می

 کند. اخالقی پیدا

 های اخالقیضمانت اجرایی ارزش .4

از جمله مباحث مطرح شده در اخالق، این است که چه کسی بر فعل اخالقی 

توان از انجام فعل اخالقی اطمینان یافت، که از انسان نظارت دارد چگونه می

نیز ممکن است یاد شود. برخی ممکن است بگویند  1آن به عنوان ضمانت اجرا
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توان سؤال نجام فعل اخالقی، وجدان خود انسان است. اما میناظر بر انسان در ا

تواند کارایی داشته باشد؟ ثانیا اگر انسان کرد که اوال تا چه حدی این وجدان می

تصمیمی بگیرد که گاهی به دلیل برخی مالحظات حکم وجدان خود را رعایت 

د شد اخالق نخواهنکند چه باید کرد؟ ثالثا آیا ارجاع به وجدان منجر به نسبیت 

و در نتیجه فعل اخالقی انسانها قابلیت ارزیابی توسط دیگران را از دست 

شود؟ نخواهد داد؟ رابعا آیا انسان گاهی بدون توجه دچار خود فریبی نمی

ممکن است گفته شود نهاد حکومت و دستگاه قضا و به تعبیری قوۀ قهریه ناظر 

ت. هایی قابل طرح اساینجا نیز پرسشبر انجام فعل اخالقی انسانها بشود. در 

تواند بر همۀ افعال اخالقی انسانها اوال دستگاه قضا و قوۀ قهریه چگونه می

نظارت کند یعنی امکان این کار مورد تردید است. ثانیا اگر این کار در اجتماع 

 تواند کنترل کند؟ ثالثا با این کار اخالقممکن باشد، خلوت انسانها را چگونه می

ر فعل شود و با این کایک سلسله قواعد حقوقی تنزل کرده و تحویل برده می به

اخالقی ارزش خود را از دست خواهد داد زیرا یکی از ارکان مهم فعل اخالقی 

 که انگیزش متعالی است، از بین خواهد رفت. 

ممکن است مانند سقراط ادعا کنیم که صرف معرفت به فضیلت برای انجام     

 کنیم که گاهی بهی کافی است. اما آیا همۀ ما به این نکته اذعان نمیعمل اخالق
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د شویم یا گاهی کاری را بیک فضیلت معرفت کامل داریم اما به آن ملتزم نمی

دهیم مانند پزشکی که معرفت یقینی به ضرر دانیم اما آن را انجام میو مضر می

ه معرفت برای التزام بکشد. بنابر این صرف سیگار دارد اما خودش سیگار می

توان معرفت را به تنهایی ضامن فعل اخالقی فعل اخالقی کافی نیست و نمی

 گوید آنها یقین به حقانیت خدایدانست. قرآن کریم نیز در وصف فرعونیان می

وَجَحَدُوا بِهَا داشتند اما باز هم حق را انکار کردند) السالمعلیهموسی و دعوت موسی

 (11؛ نمل/ ا أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاًوَاسْتَيْقَنَتْهَ

رسد که راهکار مسئله را باید در اخالق اسالمی جستجو بنابر این به نظر می    

واند تکرد. بر اساس مبانی دینی خدا به عنوان موجودی که کمال مطلق است، می

به عنوان ناظر آرمانی و ضمانت اجرایی حس مسئولیت اخالقی را در انسان 

ویت کند زیرا او به دلیل کمال مطلق بودن اوال معیار تشخیص کماالت است تق

و ثانیا به دلیل علم کاملش در خلوت و جلوت ناظر بر افعال انسان است و 

ها و افعال جوانحی انسان نیز آگاه است. با توجه به این نکات حتی از نیت

ظر یک موجود یابد که همواره فعل او تحت نانسان به این حقیقت دست می

چ چیز ورزد و ثالثا هیکند و ثانیا هرگز غفلت نمیکامل است که اوال اشتباه نمی

از سیطرۀ علم او پنهان نیست، لذا دیگر جایی برای غفلت، خودفریبی و پنهان 
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تواند همواره ماند لذا حس مسئولیت اخالقی انسان میکاری انسان باقی نمی

 زنده و پویا باشد.

 اخالق سکوالرعدم امکان  .5

ر ؛ زیرا داند بگویند بدون دین امکان تحقق اخالق وجود نداردبرخی خواسته

های غیر مادی و معنوی در میان است و کسی که تنها اخالق سخن از ارزش

ها را بپذیرد. اما استاد عالمه این تواند این ارزشماده را قبول داشته باشد، نمی

توان بر اساس اصالت لذت یا ن دین نیز میدیدگاه را رد کرده و معتقدند بدو

سود یا اصالت وجدان، یک نظام اخالقی بنا نهاد. بنابر این امکان اخالق سکوالر 

توان نفی کرد اما اگر اشکالی هست در بینش فلسفی و جهان بینی را نمی

 تواندتوان یک اخالق حداقلی داشت اما این اخالق نمیآنهاست. بدون دین می

به کمال نهایی برساند چرا که بدون دین اخالق حداکثری و کامل  انسان را

 1یابد.تحقق نمی

توان به چندین نوع که در ابتدای این بخش از بحث اشاره کردیم میچنان     

های اخالق به دین که در کلمات استاد عالمه مورد بحث قرار دیگر از وابستگی

 رسیم.نگرفته، اشاره کرد که ذیال آنها را برمی
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 وابستگی وجودشناختی اخالق به دین

برند که وجود حسن در حوزۀ وجودشناختی برخی مانند اشاعره چنین گمان می

و قبح در افعال اختیاری کامال وابسته به دین یعنی وابسته به امر و نهی الهی 

و  در حالی که این نظریه اندنیز اقامه کرده 1ایو برای مدعای خود ادله است

ممکن است طرفداران نظریۀ امر  .2های متعددی استمبتال به اشکالادلۀ آن 

اما در پاسخ  3دهد؛الهی بگویند چون خدا خیر مطلق است فرمان به بدی نمی

توان گفت که راه شناخت خیر بودن خداوند چیست؟ آیا بدون داشتن می

، محض است توان مدعی شد که خدا خیرمعیاری برای خوبی و بدی چگونه می

وان تاگر خوبی و بدی وابسته به امر و نهی خدا باشد چگونه بدون امر او می

در نگاه برون دینی مدعی شد که خدا خیر محض است و لذا فرمان به پیمان 

 دهد.شکنی و خیانت نمی

                                                           
 یاند که اگر حسن و قبح افعال ذات. گفتهستتمسک به قدرت و اختیارمطلق خدا. مهمترین دلیل آنهان 2

ادلۀ دیگری نیز از طرف اشاعره ارائه شده مانند این صفات مخدوش و خداوند مجبور خواهد شد.  باشد

دالل را که فخر رازی این دو است  "فعل فاعل مضطر"و قبیح نبودن   "تکلیف به ماالیطاق"ح نبودن قبی

ه ک "نسخ شرایع"در کتاب محصل افکار المتقدمین و المتأخرین مطرح کرده است. و تمسک به 

 االقدام فی علم الکالم اقامه کرده است. یۀشهرستانی آنرا در نها

امیر خواص و دیگران، فلسفه اخالق با تکیه بر لۀ اشاعره از جمله:ر.ک: ادبه برای مشاهدۀ پاسخ . 1

 111-111مباحث تربیتی، ص

 111اشعری ابوالحسن، اللمع ص. 2
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شاید بتوان وابستگی وجود شناختی اخالق به خداوند را به این صورت      

م هستی را بر اساس ل به دلیل کامل مطلق بودن، عالَمطرح کرد که خدای متعا

( لذا 11؛ عنکبوت/  خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّحق و درستی آفریده است)

حسن عدالت و قبح ظلم بر اساس تکوین الهی است زیرا خالف آن ضد حق 

مطلق، خیر است و با کمال مطلق بودن خداوند)که از جمله مصادیق کمال 

محض بودن است( سازگار نیست. پس سخن از وابستگی در مقام تکوین است 

ای است که عدالت فی ذاته خوب و ظلم بد است نه یعنی ساختار عالم به گونه

 اینکه اینها فی ذاته خنثی باشند و امر و نهی خدا سبب خوبی و بدی آنها بشود.

فات قبح افعال و ص جمله حسن و تکوینی جهان هستی از عالوه بر اینکه از نظر

ه ، اصل ارزش اخالقی و کمال نیز  وابسته بانسانی وابسته به تکوین الهی است

وجود خدا و کمال الهی است به این معنا که کمال حقیقی را بدون توجه به 

بنابر  1توان به درستی فهم و تبیین کرد.وجود خدا و کمال مطلق بودن او نمی

این اخالق که بر محور کمال جویی انسان استوار است، بدون توجه به وجود 

خدا و صفات کمالی او قابل توجیه و از عقالنیت کافی برخوردار نخواهد بود 

 را تبیین کردیم.که پیش از این آن

 تقدس و اهمیت اخالق
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برخوردار همگان به این نکته اذعان دارند که اخالق از نوعی تقدس و احترام 

است، چون مربوط به انسان است بر خالف تربیت که شامل حوزۀ حیوانات نیز 

شود لذا ما مربی اسب و شیر و ... داریم اما استاد اخالق شیر و اسب نداریم می

زیرا اخالق مربوط به حوزۀ انسانی است و اگر در حوزۀ انسانی نیز بحث تربیت 

هند مانند تربیت اخالقی، یا تربیت دمطرح شود با یک قید آن را توضیح می

بدنی و امثال آن. حال سؤال این است که اگر اخالق به واسطۀ ارتباط با حوزۀ 

انسانی دارای احترام و تقدس است، منشأ این تقدس کجاست؟ اگر ما انسان را 

موجود کامال فیزیکی و جسمانی بدانیم و ارتباط او را با خدا قطع کنیم، چگونه 

از تقدس اخالق سخن به میان بیاوریم زیرا در این صورت، انسان نیز توانیم می

یکی از حیوانات خواهد بود البته با یک سلسله تفاوتها. بنابر این آنچه سبب 

شود ارتباط انسان با خدا و مقام خلیفه الهی بودن اهمیت و تقدس اخالق می

ذاتی و تکوینی  انسان است که او را از سایر موجودات متمایز کرده و کرامت

شود و از این جهت ای برای کسب کرامت اخالقی او میانسان در خلقت، زمینه

ان تواند انسکه اخالق مجموعۀ بایدها و نبایدها و فضایل و رذایلی است که می

ته یابد. بنابر این تقدس اخالق وابسرا به کمال اکتسابی رهنمون شود، تقدس می

مندی از عقل دن خداست و اینکه انسان با بهرهبه وجود خدا و کمال مطلق بو
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تواند به این کماالت متصف شود و به مقام خالفت الهی دست و ارادۀ خود می

 یابد. 

 وابستگی عقالنیت اخالق به دین

ار شناختی است. توجیه اخالقی یعنی رفتاین نوع وابستگی نیز در حوزۀ معرفت 

یارها، قواعد و اصول خاصی صورت اخالقی باید موجه باشد یعنی بر اساس مع

بگیرد. به عنوان مثال بر اساس نظریۀ سودگروی کاری توجیه اخالقی دارد که 

حداکثر سود را برای حداکثر افراد تأمین کند. توجیه عقالنی به معنای مراعات 

های معرفتی مناسب در اتخاذ دیدگاه اخالقی است که مبنای معیارها و مالک

لف و اکارهایی مانند گرفته است، یعنی شخص در انتخاب  رفتار اخالقی قرار

ج و د و ... شواهد و دالیل کافی داشته باشد.  کارهایی مانند ترکدر ب و ... و 

کنند مانند مثال برخی از افراد از هنجارهای عقالنیت خود محور پیروی می

ها به صورت طبیعی خودگرا شناختی که معتقد است انسانخودگروی روان

خودگروی اما شان در کارها، نفع شخصی خودشان است. هستند و انگیزه

گوید صرف نظر از اینکه آدمی از نظر طبیعی چگونه است به لحاظ اخالقی می

ی خودگرواز سوی دیگر اخالقی باید به دنبال منافع شخصی خودش باشد. 

گوید تنها دنبال کردن منافع شخصی توجیه عقالنی دارد و عقالنی می

یگرگروی امری نامعقول است و از توجیه عقالنی برخوردار نیست. کسانی که د
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اندیشند همواره بدنبال تأمین منافع فردی و بر اساس عقالنیت ابزاری می

شخصی خودشان هستند و در صورت تعارض با منافع دیگران، منفعت خود را 

نیت کسانی که عقالکنند. اما را حتی با دروغ گفتن فدا می هاانسان مقدم و بقیه

دانند اگر بدنبال منافع شخصی هم باشند، پیگیری منافع شخصی را را ذاتی می

های اخالقی و نگذاشتن ارزش کنار ،دانند و مهمترین مرزدارای حد و مرز می

این عقالنیت اخالقی اگر حداقلی باشد، عدالت  مراعات حقوق دیگران است.

ارزشهاست و آدمی در پیگیری منافع  محور است یعنی عدالت یا انصاف مادر

ای مانند طرفداران اخالق خود نباید حقوق دیگران را ضایع کند. بنابر این عده

ای هفلسفی معتقدند توجیه اخالقی جدا از توجیه عقالنی نیست بلکه ارزش

نفسه امری معقول است اند و تعهد اخالقی فیاخالقی از مقتضیات عقل عملی

 اما عقالنیت اخالقی اگر حداکثری باشد، ای نیاز ندارد.ی اضافهو به توجیه عقالن

ایثار محور یا دغدغه محور است که مبتنی بر عشق به دیگران و ایثار و کرم 

های اخالقی یعنی پیروی از مقتضیات و فرامین است. بنابر این مراعات ارزش

قتضیات بر م عقل عملی؛ لذا در تعارض نیز باید مقتضیات عقالنیت غیر ابزاری

عقالنیت ابزاری مقدم شود. این عده کسانی هستند که اخالق را در مقام توجیه 

 دانند مانند کانت.نیازمند دین نمی
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گوئیم این نوع نگاه به اخالق کامال نگاه دنیوی است در نقد این دیدگاه می    

منحصر  هادهد در حالی که آثار اعمال انسانو اخالق را در حد مادیت تنزل می

توان برای هر کاری توجیه عقالنی فارغ از به دنیا نیست بنابر این چگونه می

دین ارایه کرد؟ بنابر این ما در مقام توجیه نیز نیازمند راهنمایی دین هستیم تا 

دلیل و توجیه بسیاری از کارها برای ما روشن شود. البته وابستگی عقالنیت 

واند تم نیست و انسان با عقل خود میاخالق به دین یک وابستگی تام و تما

ای از رفتارهای اخالقی خودش، توجیه عقالنی ارایه کند برای دست کم پاره

م قرآن کری چون در فطرت آدمیان فجور و تقوی به ودیعت نهاده شده است  و 

و  5شمس/ "اهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَ "به این حقیقت اشاره دارد: 

8. 

 

 شناختی اخالق به دین:وابستگی روان

برخی مانند کانت معتقدند که محرک و انگیزۀ آدمی در انجام فعل اخالقی 

وابسته به دین نیست بلکه تنها محرک انسان فرمان عقل عملی است و فعلی با 

ارزش است که برای رعایت قانون اخالقی انجام شود و از انواع غایات، 

طلبی و ... خالی باشد. اخالق ادای ها، عواطف، احساسات و لذتسودطلبی

تکلیف است و با دین کاری ندارد و کار نباید بر اساس تمایل باشد چون تمایل 
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تیار ما شناختی در اخطبیعت ما از نظر فیزیکی و روان وبه طبیعت ما تعلق دارد 

 گراست و نیازی، درونپس کانت دربارۀ محرک و انگیزۀ فعل اخالقی نیست.

 بیند. به هیچ عامل بیرونی نمی

تواند انسان را برای های سکوالر نمیای معتقدند تنها انگیزهدر مقابل عده    

رفتار اخالقی تحریک کند بلکه انگیزۀ بیرونی خصوصا انگیزۀ دینی نیز الزم 

نی است و دیاست. اینها معتقدند که انگیزۀ اخالقی قابل تقسیم به دینی و غیر 

اگر وعده و وعیدهای دینی نباشد انگیزۀ کافی برای پایبندی به اخالق حاصل 

را گشود. اکثر مردم درونای، کار غیر اخالقی مجاز میشود و با اندک بهانهنمی

نیستند و صرف شناخت حق برای اقدام به عمل در آنها کافی نیست بلکه نیاز 

اقدام به عمل کنند زیرا تمایالت مادی مانع به مشوق بیرونی یعنی دین دارند تا 

-کند زیرا نوع انسانعمل اخالقی است و دین انگیزۀ عمل اخالقی را تقویت می

که السالم علیهحدیث امام امیرالمؤمنین. کنندها با تشویق و تنبیه اقدام به عمل می

ها در نیم کرده است، شاهد بر این مدعاست که انساها را به سه دسته تقسانسان

انجام کار خوب و ترک کار بد و در یک کالم در بندگی خدا، دارای مراتب 

دهند، اینها به هستند برخی از سر ترس از عذاب و جهنم کار خوب انجام می

که  دهندمنزل بردگان و عبید هستند. برخی به امید پاداش کار خوب انجام می

ر رخی کار خوب و بندگی را از سهستند. و ب اینها به مثابۀ تاجران و مزد بگیران
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 دهند که اینهاها، انجام میحبّ و محبت به خدا و به دلیل دوست داشتن خوبی

  1احرار و آزادگان هستند و این بهترین نوع بندگی است.

 وابستگی اخالق به دین در حل تزاحم اخالقی

القی د اخبا توجه به وجود فضایل اخالقی متعدد و نیز امکان انجام کارهای متعد

از یک سو؛ و از سوی دیگر با توجه به محدودیت انجام این کارها در زمان و 

مکان مشخص، گاهی انسان در انجام کار خوب به دلیل تزاحم دو یا چتد کار 

داند که کدام کار اخالقی را باید انتخاب کرده و آن شود و نمیدچار حیرت می

فته شود که باید به سراغ عقل را انجام دهد؟ برای رفع تزاحم ممکن است گ

برویم تا بتوانیم تصمیم بگیریم که کدام کار تقدم دارد. سؤالی که در این جا 

شود این است که عقل با چه مالکی بین کارهای متعدد اخالقی دست مطرح می

، های اخالقیزند؟ پاسخ این پرسش بر اساس مکاتب و نظریهبه انتخاب می

سودگرایان خواهند گفت کاری که سودش بیشتر است متفاوت خواهد بود. مثال 

باید انتخاب شود. لذت گرایان خواهند گفت کاری که لذت بیشتری دارد باید 

شود که آیا عقل و انتخاب شود و .... در این صورت پرسش دیگری مطرح می

ن را آتواند سود بیشتر و یا لذت برتر و امثال تجربۀ بشری در همه جا می

 زیرا انسان کار رسد که پاسخ منفی استیا خیر؟ به نظر میتشخیص دهد 

                                                           
 81ص  2، کافی جلد محمد بن یعقوب کلینی. 1
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و  دهد و تشخیص پیامداختیاری را برای رسیدن به نتیجه و پیامد آن انجام می

آثار کارها نیازمند علم کاملی است که بتواند همۀ پیامدهای دنیوی و اخروی 

کار  میک کار را تشخیص دهد و بر اساس این دانش تصمیم گرفته شود که کدا

تقدم دارد و چنین علمی در اختیار خداست که بواسطۀ ارسال رسل و انزال 

کنیم که در کند. لذا مشاهده میها را در این موارد راهنمایی میکتب، انسان

بیانات دینی در موارد متعددی انسانها را در تحیر بین دو یا چند کار خوب، 

 گویند صدقه دادنبه ما می السالملیهع کنند به عنوان مثال امام صادقراهنمایی می

ممکن است  1به صورت پنهانی بهتر از صدقه دادن به صورت آشکار است.

سؤال شود که آیا فرقی بین صدقۀ مستحب و واجب نیست؟ در روایتی رسول 

فرمودند: صدقۀ مستحب پنهانی هفتاد مرتبه برتر از  صلی اهلل علیه و آله و سلمخدا

صدقۀ واجب اگر آشکار باشد بیست و پنج مرتبه برتر  صدقۀ آشکار است اما

 صلی اهلل علیه و آله و سلمیا در حدیث دیگری رسول اعظم  2از صدقۀ پنهان است.

فرمودند اینکه یک نفر به دست تو هدایت شود برای تو بهتر است از آنچه 

فرمایند انجام می السالمعلیهیا در روایت دیگری امام صادق3تابد.خورشید بر آن می

                                                           
 8ص  1، کافی جلد محمد بن یعقوب کلینی. 1

 

 133ص  5الوسایل ج . مستدرک 1

 118ص  32. مجلسی، بحاراالنوار ج2
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ای انباشته از طال که صدقه داده شود و چیزی از آن یک حج بهتر است از خانه

 1باقی نماند.

 نقش اخالق در علوم انسانی و اسالمی سازی آنها

پس از تبیین نیازمندی اخالق به دین به ویژه در تعیین و تبیین ارزش و کمال، 

اسالمی سازی این علوم تبیین  اکنون باید نقش این بحث را در علوم انسانی و

کنیم. از آنجا که بررسی همۀ علوم انسانی در این جا کاری طوالنی و دشوار است 

بر اساس آنچه در ابتدا وعده کردیم دانش اقتصاد را به عنوان نمونه، محور بحث 

دهیم و در این نمونه نیز بیشتر متمرکز بر بحث ارزش و معیار تشخیص قرار می

 انسانی یا انسان اقتصادی خواهیم بود. آن در زندگی

در بارۀ این مسئله که آیا مباحث هنجاری و ارزشی در دانش اقتصاد دخالت      

دارد یا خیر، دست کم از چهار قرن پیش این مسئله مورد اختالف بوده است. 

برخی معتقدند که دانش اقتصاد از نظر تاریخی به عنوان یک دانش اخالقی متولد 

ا آدام اسمیت پیش از آنکه استاد اقتصاد باشد، استاد اخالق بود. در اواخر شد، زیر

های برخی از علوم تجربی قرن هجدهم میالدی اقتصاددانان با مشاهدۀ پیشرفت

همچون فیزیک در صدد برآمدند تا اقتصاد را به عنوان یک رشتۀ علمی معرفی 

                                                           
 111ص  11. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 3
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در  1.جاری را فراهم آوردکنند. چنین تمایلی، زمینۀ تفکیک اقتصاد اثباتی و هن

های اخالقی و اجتماعی هایی جهت ورود دغدغهاواخر دهۀ شصت میالدی تالش

 2در قالب مکتب اقتصادی بازار اجتماعی در کشورهای اروپایی صورت گرفت.

در چند دهۀ اخیر مباحث اخالق کاربردی اقتصادی در قالب گرایش نوظهور 

البته برخی اقتصاددانان  3ش یافته است.اخالق تجارت و اخالق کسب و کار گستر

این  1دانند.های تجویزی و واجد مبانی ارزشی میهمۀ آرای اقتصادی را نظریه

 گیری ایندهد که مباحث ارزشی در اقتصاد از ابتدای شکلدیدگاهها نشان می

دانش مورد گفتگو بوده و در فرآیند تحول و پیشرفت آن از فراز و فرود برخوردار 

ای را نشان داد که همۀ اقتصاددانان این دانش را است و شاید نتوان برههبوده 

 فرض ارزشی یا غیر مبتنی برصرفا یک دانش تجربی و خالی از هرگونه پیش

 مبانی و مباحث ارزشی بدانند. 

اندیشمندان مسلمان مباحث مرتبط با اقتصاد را در سه بخش مورد بحث و     

. علم اقتصاد. مکتب 3. نظام اقتصادی، 2کتب اقتصادی، . م1اند:پیگیری قرار داده

                                                           
1 Daniel Hausman, Philosophy of Economics. In :Stanford Encyclopedia of 

Philosophy,  111توکلی جواد، مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد ص  

 111اقتصادی، آزمون مجدد ص به نقل از توکلی ص  دادگر یداهلل، تاریخ تحوالت اندیشۀ 2

ریچارد گئورگه، تاریخچۀ اخالق کسب و کار، در :درآمدی بر اخالق کسب و کار در محیط . 1

 32-11جهانی، ترجمۀ جواد ابراهیمی ص 

 111-111کاتوزیان، محمد علی همایون، ایدئولوژی و روش در اقتصاد، ترجمۀ م. قائد ص . 2
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اقتصادی عمدتا هویت هنجاری دارد که ناظر به قواعد اساسی زندگی اقتصادی 

برمبنای عدالت و راهبردهای پذیرفته شده یا هنجاری برای حل مشکالت 

مندی از رفتارها و روابط توان مجموعۀ نظاماقتصادی است. نظام اقتصادی را می

تصادی مطلوب و ترتیبات نهادی برای تحقق اهداف مکتب اقتصادی دانست. اق

وب های اقتصادی در چارچعلم اقتصاد نیز هویت اثباتی دارد و به تبیین پدیده

های مکتب اقتصادی پردازد. در تحلیل شهید صدر گزارهمکتب اقتصادی می

 د، مانند آزادیهویتی ارزشی دارند و در صدد ارزیابی میزان تحقق عدالت هستن

اما قانون عرضه و تقاضا، قانون  1اقتصادی، لغو بهره و ملی کردن ابزار تولید؛

 هایگذاری پدیدهدستمزدهای آهنین، قوانین علمی هستند که به دنبال ارزش

 2اقتصادی نیستند و به علم اقتصاد تعلق دارند.

 الصه کرد: توان در سه محور خکارکردهای مکتب اقتصادی اسالم را می    

تعیین خطوط کلی نظام اقتصاد اسالمی: مانند ساختارهای حقوق مالکیت،  .1

میزان آزادی اقتصادی، ساختار توزیع و بازتوزیع درآمد و ثروت، ساختار 

 3مدیریت اقتصاد یعنی اقتصاد بازاری، دولتی و مختلط؛
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نظور های اقتصادی به مها و سیاستهای اقتصادی: مانند برنامهتعیین سیاست .2

 بهبود عملکرد نظام اقتصادی مانند معامالت بانکی بدون ربا؛

داوری نسبت به کارکرد نظام اقتصادی: به این معنا که آیا مثال الگوی ارزش .3

 1های اسالمی سازگار است.توسعۀ بازار محور با ارزش

 

 

 های اخالقی بهآنچه ما در این مقاله بیشتر بر آن توجه داریم نقش ارزش

ارزش نهایی و اصلی اخالق و مالک تعیین آن در دانش اقتصاد است. ویژه 

اگر انسان را موجودی مختار بدانیم که افعال اختیاری خود را اوال بر اساس 

دهد و ثانیا در انجام هر فعلی به دنبال انتخاب و خواست خود انجام می

 زاثر و نتیجۀ مترتب بر آن فعل است در این صورت زمینۀ ورود بحث ا

شود زیرا کارهای اقتصادی انسان نیز یک ارزش در اقتصاد نیز فراهم می

ابی به یدسته از افعال اختیاری است که انسان با انجام آنها به دنبال دست

ن شود. با توجه به مباحثی که در تبیینتایجی است که بر آنها مترتب می

                                                           
 11همان ص . 3



41 
 

-نقش توانارتباط دین و اخالق در بخش نخست این پژوهش گذشت می

آفرینی اخالق مبتنی بر دین را به ویژه در بحث ارزش و راه تشخیص و 

 گونه تبیین کرد:تبیین آن را در اقتصاد این

انسان موجودی مختار است و بر اساس اختیار خود در طول زندگی . 1

 کند.افعالی را انتخاب و آنها را محقق می

جمله افعال اقتصادی  ها در انجام کارهای اختیاری خود ازهمۀ انسان. 2

دارای هدف یا اهدافی هستند؛ برخی از این اهداف در عرض هم هستند 

 و برخی در طول یکدیگرند.

منشاء اقدام به فعل حب نفس است یعنی چون انسان خودش را دوست . 3

اء نفس و یا تحقق کمال و دفع نقص و دارد لذا هر فعلی که سبب بق

شود. بنابر این انسان خواستنی می از وجودش بشود، برای انسان ضرری

داند و عدم خودش و یا هر وجود خودش را یک امر خواستنی و کمال می

امری را که سبب عدم وجودش و یا تحقق نقصی برای  او شود، نخواستنی 

 داند. می

های گوناگون زندگی ها در جنبهها و اهداف انساناز آنجا که خواسته. 1

هداف اکه میزان ارزشمندی و خواستنی بودن این متعدد است، طبیعی است 
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ها در زندگی، یکسان نبوده و دارای اختالف هستند. در میان اهداف انسان

توان نشان داد که همۀ کارهای اختیاری با همۀ  اهدافی یک هدف را می

توان آن هدف شوند و میکه دارند، در جهت تحقق آن هدف  انجام می

 دانست.نهایی را زندگی مطلوب 

حال پرسش این است که آن زندگی مطلوب که مطلوبیت آن غایی و . 1

-مالشناختی یعنی ک؟ با توجه به آن اصل انسانغیر وابسته است، چیست

توان خواهی انسان که در بخش اول مقاله بررسی شد، میجویی و کمال

یابی به کمال است. گفت که هدف انسان در همۀ کارهای اختیاری دست

 ها،های هستی مانند خوردنیتشخیص و تعیین کمال در همۀ حوزه برای

ها و ... نیازمند یک الگوی تمام ها، زیباییها، دانشها، پوشیدنینوشیدنی

عیار هستیم. با توجه به اینکه انسان وجودی دو بعدی داشته و هم از جنبۀ 

 کمال حقیقی خود را باید در 1جسمانی و هم روحانی برخوردار است،

میان کماالت روحی جستجو کند زیرا بعد روحی انسان امری پایدار و 

 باقی و جسم او ناپایدار و فانی است. 

                                                           
در تعیین هدف  باز همدر ادامه نشان خواهیم داد حتی اگر انسان را موجودی صرفا مادی بدانیم . 1

 بود. نیاز از راهنمایی دین نخواهیمغایی زندگی بی
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مصداق کمال حقیقی در عالم خداست شناختی، هستی. بر اساس مباحث 1

یابی به کمال حقیقی و مطلق است تنها راه، لذا اگر انسان به دنبال دست

تشبه وجودی به اوست. بنابر این  تقرب وجودی به این موجود کامل و

هرچه اتصاف انسان به کماالت الهی بیشتر شود، به کمال مطلوب بیشتر 

نزدیک شده است. راه دست یابی به این کمال چیزی جز انجام افعال 

ود شاختیاری نیست زیرا در عالم هستی تمامی آثار و نتایج بر فعل بار می

ت باید از راه انجام افعال اختیاری و از آنجا که انسان موجودی مختار اس

دانش و آگاهی است  ،یابی به اهدافبه اهداف خود دست یابد. الزمۀ دست

یعنی انسان باید بداند که هر یک از افعال او کدامین نتیجه یا نتایج را در 

پی دارد تا بر اساس این دانش دست به انتخاب فعل بزند. ابزارهای 

ا با هن وجود دارد عقل و تجربه است. آیا انسانمتعارفی که در اختیار انسا

توانند همۀ آثار و پیامدهای افعال خود را هر چند تنها نتایج این دو ابزار می

ر را تهای متعدد کار مناسبدنیوی افعال را تشخیص دهند تا از میان گزینه

انتخاب کنند؟ قطعا پاسخ منفی است و نشانۀ آن پشیمانی انسان در موارد 

متعددی از زندگی است که حکایت از عدم تشخیص پیامدهای ناگوار 

افعالی است که انسان آنها را مناسب تشخیص داده بود. بنابر این اگر یک 

شخیص تمنبع معرفت غیر از عقل و تجربه وجود داشته باشد که بتواند در 
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-آثار و نتایج افعال به انسان کمک کند و این کمک رسانی قابلیت راستی

کند که انسان از این منبع غافل آزمایی داشته باشد، خردورزی اقتضاء می

توان ادعا کرد که دین به عنوان یک منبع  متعالی که نباشد. بنابر این می

ان ایت زندگی انستواند هم در تعیین غمبتنی بر علم کامل الهی است می

ثار تر و تبیین آیابی به این هدف با تعیین کارهای مناسبو هم در دست

ها و مواردی از آثار توجه به در ادامه به نمونه افعال به انسان یاری برساند.

 کنیم.ارزش اصیل زندگی در ساحت اقتصاد اشاره می

افراد را  رفاه و خوشبختی 1گرایی یا سودگرویطرفداران مکتب مطلوبیت

کنند و بیشینه سازی رفاه کل یا متوسط به عنوان ارزش محوری معرفی می

و  ر سر این است که مصداق کامل رفاهتمام بحث ب 2دانند.را اخالقی می

خوشبختی واقعی چیست و راه حصول آن کدام است؟ رفاهی که با شأن 

 رت نداشتهانسان سازگار باشد هر چند این انسان باور به معاد و جهان آخ

های باشد. اگر انسان در همۀ کارهای اختیاری خود از جمله در فعالیت

باید بر  ا، چرا تنهاقتصادی به دنبال نتیجه و آثار مترتب بر آن افعال است

منبع  کند که اگرعقل و تجربۀ انسانی تکیه کند آیا خردورزی اقتضاء نمی
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عال مناسب باشد، معرفتی دیگری مدعی راهنمایی انسان در انتخاب اف

دست کم باید به این منبع نیز توجه و مدعای آن را مورد توجه قرار داده 

و آن را بیازماید؟ در این جا ما مدعی هستیم که در تعیین ارزش غایی 

اس توان بر اسیابی به زندگی مطلوب است میاقتصادی که رفاه و دست

ان به رفاه و سعادت ای عمل کرد که هم خود انسهای دینی به گونهآموزه

یابی به رفاه و سعادت یاری برساند. دست یابد و هم به دیگران در دست

 ورزد و معامالت ربویبه عنوان نمونه دین بر معامالت غیر ربوی تأکید می

داند. این دستورالعمل به خوبی قابل را سبب تباهی انسان و جامعه می

ونه معامالت میان افراد یا راستی آزمایی است زیرا در جوامعی که این گ

سیستم بانکی و مردم برقرار است نه تنها سبب رفاه و خوشبختی جمعی 

نشده است بلکه به فقر و بدبختی عدۀ کثیری از مردم منجر شده است و 

 های اجتماعی، امنیتی وایجاد فاصلۀ طبقاتی میان مردم خود سبب بحران

وان تعا با چنین وضعیتی نمیها شده است و طباخالقی و فروپاشی خانواده

به عنوان نمونۀ دوم برخی انتظار یک جامعه آرمانی و مطلوب را داشت. 

از اقتصاددانان و مکاتب اقتصادی بر بازار رقابت کامل تأکید کرده و چنین 

اند اما منتقدان و آن را سبب مبارزه با انحصار دانسته نظامی را مطلوب 
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ها به تشکیل بازار رقابت کامل در تمام رشتهاند که در عمل نشان داده

 1انحصارات بزرگ منجر شده است.

ه بر شود کدر رویکرد اقتصاد اسالمی، رفتار انسان مسلمانی مطالعه می    

هوای نفس خود غلبه کرده و یا باید غلبه کند، بر خالف اقتصاد متعارف 

زمینی نامحدود  های صرفاکند که خواستهکه رفتار افرادی را مطالعه می

ه به پردازد در عین اینکدارند. وقتی انسان مسلمان به فعالیت اقتصادی می

دنبال به حداکثر رساندن سود و رفاه خویش است اما از سود و رفاه جامعه 

داند زیرا ایجاد نیز غافل نیست و سود و رفاه جامعه را عین سود خود می

ه دیگران است خود شخص نیز رفاه برای جامعه عالوه بر اینکه سبب رفا

برد و به غایت خود که سعادت است، نزدیکتر از آن بهرۀ مادی و معنوی می

دهد که شود. هم چنین انسان مسلمان اقتصادی به به خود اجازه نمیمی

در تأمین سود و رفاه خودش از هر راهی گرچه در ظاهر درست باشد، 

ش رقابت کامل فعال اقتصادی تالاستفاده کند؛ به عنوان نمونه در یک بازار 

کند که رقیبان را پشت سرگذاشته و یا از بازار رقابت حذف کند، حتی می

با تمسک به کارهایی مانند دامپینگ؛ اما یک انسان اقتصادی مسلمان هرگز 
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-چنین کاری را شایسته ندانسته و ضربه به معاش دیگران از چنین روش

این کار همان مطلوبیت و رفاه دنیوی داند چرا که هایی را غیر مجاز می

 اندازد.جامعه را نیز به خطر می

در رویکرد اسالمی به اقتصاد، توجه به ارزش غایی و زندگی مطلوب      

تواند به عنوان یک فیلتر، تقاضاها را پیش از ورود به بازار تصفیه کند می

گ ماهنکنندگان و تولید کنندگان و ههای مصرفو باعث تعدیل انتخاب

 1سازی آن با نیازهای زندگی اجتماعی شود.

تواند به دنبال تأمین معیشت در چارچوب ارزش اخالقی اسالم، اقتصاد می

انسان برای دست یابی به چنین هدفی باشد لذا رفتار اقتصادی به عنوان 

عملی عبادی، ترویج فرهنگ روزی حالل و طیب و استفاده از نهادهایی 

 2کند.بیت اخالقی جامعه نقش ایفا میمانند زکات برای تر

بنابر این اگر به دنبال معرفت کامل نسبت به آثار و پیامدهای افعال      

به  تواندهای اقتصادی باشیم، منبع دین میخود از جمله افعال و فعالیت

های اقتصادی از جمله تولید، توزیع و مصرف یاری انسان در همۀ زمینه
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ی، کوشای دیگر، اسالم با ترویج هنجارهای سختنمونهبرساند. به عنوان 

های تولید، مصرف و توزیع از افراد قناعت و ایثار به ترتیب در عرصه

خواهد که سخت کار کنند، مصرفی متعادل داشته باشند و مازاد درآمد می

د کوشی سبب افزایش میزان تولیخود را به فقیران ببخشند. هنجار سخت

شود. هنجار قناعت در مصرف، باعث کاهش مصرف میو تقویت کارایی 

کند که مازاد درآمدشان را در راه خدا شود و به افراد کمک میمسرفانه می

انفاق کنند. این سه هنجار باعث کارایی در اقتصاد شده و بلکه به تحقق 

های اجتماعی چنین هنجارهایی از بروز بحران 1کنند.عدالت نیز کمک می

کند. آیا این ها و ... جلوگیری میناامنی، فروپاشی خانوادهمانند دزدی، 

امور آیا برای انسان ناخدا باور و غیر معتقد به جهان آخرت مطلوب 

 نیست؟

توان در حوزۀ اقتصادی نیز به دنبال یک بنابر این با کمک دین می     

زندگی مطلوب باشیم. در رویکرد اسالمی زندگی مطلوب در بعد 

ای است که در آن انسان از طیبات)محصول طیب و یات طیبهاقتصادی، ح

پاکیزه( برخوردار است. زندگی طیب از هرگونه ناپاکی و آلودگی عاری 

ی ااست و بر اساس اعتدال و صراط مستقیم بنا شده است. چنین زندگی

                                                           
 211شناسی اقتصاد ص توکلی، محمد جواد، مبانی فلسفی و روش. 2



49 
 

مندی افراد از کاالی طیب است که بر اساس کاربرد قرآنی مستلزم بهره

ل، سالم و با کیفیت است که نه به جسم و نه روح انسان کاالیی پاک، حال

تواند به ما در تعیین و تشخیص کاالی زند. بنابر این دین میآسیب نمی

مطلوب نیز در راستای یک زندگی انسانی و با کیفیت کمک کند. لذا انسان 

اقتصادی مسلمان هرگز به دنبال کاالهایی که صرفا تجملی یا مضر هستند 

واع مشروبات و مخدرات و ... که ثمری جز تباهی انسان ندارد مانند ان

نخواهد رفت هر چند برای برخی سودی زودگذر داشته باشد اما پیامدهای 

مصرف چنین کاالهایی دامن تولید کنندگان آنها را نیز خواهد گرفت مانند 

تولید آزادانۀ سالح و فروش آن به مردم در امریکا؛ که تنها ثمرۀ آن 

ری برای تولید کنندگان نیست بلکه قتل و فجایع اجتماعی فراوانی سودآو

دهد دامن تولید کنندگان را نیز گرفته که همه روزه در این کشور رخ می

هایشان نیز هر روزه در ها جان خود آنها و خانوادهاست و با این سالح

 یمعرض تهدید قرار دارد. بنابر این حتی اگر با نگاه دنیوی نیز به هست

یابی به یک زندگی مطلوب تواند در دستهای دین میبنگریم، آموزه

نیم( به کدنیوی)که ما از آن در زبان دینی و قرآنی تعبیر به حیات طیب می

تر به عالم هستی و باور به جهان انسان کمک کند. اما با نگاهی عمیق

 های دیگرآخرت، رفاه دنیوی ارزش محوری ندارد بلکه در کنار ارزش
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یابی به ارزش هایی برای دستمانند عدالت و خیرخواهی به منزلۀ ارزش

اصیل انسانی یعنی کمال انسان در سایۀ قرب الهی است و تولید طیب 

  1بعدی از ابعاد رفاه مطلوب در نگاه دین است.

با توجه به اینکه ابعاد وجودی انسان از نظر انجام افعال در هم تنیده      

، ، علمیهای مختلف فکریی اختیاری انسان که جنبهاست، یعنی کارها

ای، و .... دارد، با هم مرتبط و در یکدیگر اثرگذار است ورزشی، تغذیه

توان افعال اقتصادی را به صورت منعزل و بریده از سایر بنابر این نمی

 افعال اختیاری انسان در نظر گرفته و برای آن برنامه ریزی کرد. 
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