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  دین در آئینه اخالق 
  

  )ع(دانشگاه امام صادق  وابسطه به" جامعه و دانشگاه" مجله: منبع
  

  توان سراغ گرفت؟ ين و اخالق ميان ديم يبه نظر شما چه رابطه ا. ديف کنين و اخالق را تعريد
به  "اخالق"و  "نيد"ف واژه ياز تعر کنم که اگر مراد يمعرض  ،ن و اخالقيد انين و اخالق و اصناف روابط ميژه دف دو وايتعر درباره

و جنس  وان ناطق استيح ،گفتند انسان يم چنانکه مثالً باشد،ن و اخالق ياز دو مفهوم د ير قدما جنس و فصليدست دادن حد تام و به تعب
ک ير بخواهم از اگ .ن و اخالق ندارميمثل د ياز واژگان يرين تصويمن چن ،است يف ذاتيتعر ينوعدادند که  يو فصل آن را بدست م

 socially( يم برساخته اجتماعيمفاه کنم يمم و فکر دلهمها  ستيناليممواضع نونجا با يدر ام يد بگويبا ،کنمحرکت  يزبان فلسفه يمبنا

constructed (تهينمدر ،يباز ،زميبرالي، ليدموکراس ريسانها و جامعه هستند، نظکه معطوف به مناسبات و روابط ان يميمفاه يعني، را ...
م ياهن مفيکه اند يتوانند بگو يم  يد هم کسانيالبته در فلسفه زبان جد .ف کرديتعر جنس و فصلذات و بدست دادن  يتوان  بر مبنا ينم

 کنم، ياتخاذ رأن باب يدر اواهم ندارم و اگر بخ ين موضع همدليمن با ا .واجد ذات هستندستند و ين يم برساخته اجتماعيد مفاهدر عدا
کثرت "ش را با استفاده از مفهوم يپاتنم موضع خو. دارد ياديقرابت زپاتنم ن متأخر و يتگنشتايو يها دهيکه با ا است يستينالينوم وضعم

د از ي، بايم برساخته اجتماعيمفاه  ياحراز معان ياو، برا يا رأمطابق ب. دهد يح ميتوض linguistic pluralism)" (يزبان شناخت ييگرا
توان  يم. ميريمدد بگ گوناگون يها اقيکاربست واژگان در س يکاربران زبان و چگونگ linguistic intuitions)(" ينزبا يشهودها" 

توان  يم که ينييتب همان ،گرير ديبه تعب .احصاء کردبرشمرد و  و در مقام تحقق يتجرب ـ ينيبه نحو پس را مين مفاهيمات اها و مقو لفهمؤ
بکار  اخالق همن و يدم يباره مفاهدر بدست داد؛ ...يدموکراس ،يروشنفکر ته،يمدرن ،يمثل باز يميفاهم يمعان ييدايپ يچگونگدرباره 
تا  کند يوام من را ينشتاتگيو )family resemblance( "يشباهت خانوادگ"مفهوم  ،ن معاصريلسوف ديک فيجان ه. شود يگرفته م

ان بتوان يکه در همه اد يمشترک يها ا مؤلفهيک مؤلفه يچرا که  م؛يدار »ها نيد« که؛ بلميندار »نيد«م عمل و تحقق، ادر مق ح دهد ما يتوض
ها سراغ گرفت، يان تمام بازيم يتوان مؤلفه مشترک ي، چرا که نمميها دار يباز تاًيکه ما نها »يباز«مفهوم  مثل  .شود يافت نميسراغ گرفت، 

قلمداد  يبازاز مفهوم  يمصداقتوان  يرا م يا دهيندارد و هر پد يغور مشخص، حدود و ثيست که مفهوم بازين نين سخن اياما الزمه ا
ن مفهوم يسازنده ا ياه توان مؤلفه يگوناگون، م يها دهيها در پد ها و عدم شباهت دن شباهتيو د يزبان يکرد؛ بلکه با بکار بستن شهود ها

م؛ يندار» عرفان«ک يکه ام  ح دادهيرا بکار بسته و توض ينيتگنشتايوتدالل ن اسيا" از عرفان مدرن يطرحواره ا" مقاالت در  .رشمردرا ب
روز قصه ن يهمچن، ميرا دار )personal(وار انسان يمفهوم خدا يميان ابراهيدر اد ؛ديريمفهوم خدا را در نظر بگ. ميدار» ها عرفان«بلکه 

وار سرو کار انسان يخدا ت ويبا مفهوم هدا سم،يهندوسم و يمثل بود يان شرقياداما در  ان است؛يم در يجزا و ثواب و عقاب اخرو
ن يين تبيهم .ميها دار نيم؛ بلکه  دين شده ندارييش تعينِ از پيات متعيک رشته خصوصين با يک دي ن است کهين سخن اي؛ الزمه اميندار
ن مراد ياز درا که  ييمعنان بحث، ين حال، در ايدر ع .ميدارسرو کار  »ها اخالق« با تاًيما نها الق بدست داد؛ اخمفهوم  شود درباره يرا م

 ،انين اديم؛ ايمواجه ...ياخرو ثواب و عقاب، يوار، وح انسان يم خدايان، با مفاهين اديدر ا .است يميان ابراهي؛ ناظر به ادمکن يم
شبرد بحث يپ يبران مفهوم ياز اه ک ييمعناهم، اخالق در حوزه . دارند يچند  يشناخت هانيو ک يشناخت انسان، يشناخت يهست يها آموزه
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ما با  يدر اخالق هنجار. يفرا اخالق و اخالق کاربرد ،ياخالق هنجار :است فالسفه اخالق مختلف يها ان شاخهيک ميتفک ،کنم يمراد م
، يشناختوجود ر باب اخالق است و متضمن مباحثتر د يفلسف يها ثبح معطوف به اخالقفرا؛ ميسر و کار دار ياتب مختلف اخالقمک

و در  در مقام عمل ياخالق هنجار يها دهيبه کار بستن ا ز شاملين يداخالق کاربراست؛ شناسانه  روان و يشناخت و داللت يشناخت معرفت
که دهم  يح ميتوضفشرده، اکنون  يحات فلسفيتوض نيابا مدنظر داشتن . است ...ست، اقتصاديط زي، محير پزشکيمختلف نظ يقلمروها
 ،يوجود شناخت، يشناخت داللترابطه از  توان يم ک کرد؛يگر تفکيکديز را ان و اخالق يان ديم را يا روابط چندگانه توان يم استقرائاً
 يما در سنت اسالم. کرد کيگر تفکيکدين روابط را از ياصناف ا گفت ون سخن يد اخالق وان يم يشناخت و روان يشناخت معرفت

، يشان به لحاظ وجودشناختيا. بودندن ياخالق بر د ابتناءقائل به ، يشناخت و معرفت  يشناخت وجود به لحاظم که يخودمان اشاعره را دار
که ما ن بودند يبه اقائل  گر معتزلهيد ياز سو .نددانست يم ها بدانمتوقف بر تعلق اراده خداوند را خارج عالم در  ياخالقاوصاف ن يتع
آنها را موجه  يشناخت ت معرفتيو حج ياخالق يسخن گفتن در باب دعاو شانيا. ميکنحراز را اافعال  ياخالق يسن وقبح ذاتحم يتوان يم
، ارجدر عالم خ ...ديد و نبايبا ،يبد ،يمثل خوب ين اوصاف اخالقيراجع به تعتوان  يم ن باورند کهيبر ا و به لحاظ وجودشناسانهانگارند  يم

فالسفه   عموم  ،ميريگ ين سراغ ميد ان  اخالق ويم از رابطه يفلسفه اخالق وقت يددر وا. سخن گفتخداوند به آنها اراده فارغ از تعلق 
 ؛ تصورن باور ندارميشناسانه اخالق بر د به ابتناء داللت شخصاً .ک کرديتفکگر يکدياز را  روابطن ياصناف اتوان  يماند که  قائل اخالق

 ييچه معنات عدالنکه بفهمم يا يست که من براينگونه نياگر، ير ديبه تعب .دحد نفسه قابل احراز هستن يف يواژگان اخالق يمعانکنم  يم
لحاظ  به .کنممراجعه  ينيد يها آموزه و ينيسنت د د بهيبا ؛دارد ييچه معنا يا خوبيو  ،دارد ييه معناچ يدارد، بد يياحسان چه معنا ،دارد

ک جامعه يآنها در  ييق و سعه معناي، ض"يکاربرد يه معناينظر"مطابق با و  ش خود واجد معنا هستندياز پ يواژگان اخالق ،شناسانه داللت
ابتناء هم قائل به  يبه لحاظ وجودشناخت .شود يدار ميله کاربران زبان پديگوناگون بوس يها اقيجه کاربست واژگان در سيو در نت يزبان

بدون در عالم خارج  يو اصول اخالق ين اوصاف اخالقيتع ع به راج توان يم ابم،ي ي، چنانکه در مگرير ديبه تعب .ستميانت نياخالق بر د
از  به نحو مستقل نتوانست که ينگونه نيا اما؛ مسموع استباب  نين هم در ايالبته سخنان د. سخن گفت ينيد يها به آموزهجستن  تمسک 

کنم همانگونه که معتزله  يفکر م است؛ ياسشن معرفتضا قصه يا .گفت رامون سخنيدر جهان پ  ياوصاف اخالقن و تقرر يدرباره تعن يد
 يشناخت ت معرفتيشود راجع به حج يو م ن ندارديبر دشناسانه  ابتناء معرفت ،اخالق ،شود يبحث مد هم يو در فلسفه اخالق جدگفتند  يم

 ي؛ بنا بر رأسخن گفتهن باب يمثل کانت در ا ين کسيدر سنت فلسفه اخالق مغرب زم. سخن گفتن ياز دبه نحو مستقل  ياخالق يدعاو
 )Categorical Imperatives("امر مطلق"چند گانه  يها يو صورتبند ييکه از سوژه استعال ين عقل عمليفرامتوان درباره  يماو، 

 يدعاوشناسانه  عدم ابتناء معرفت و ياخالق يشناسانه دعاو از استقالل معرفتدر واقع، او . کرد يبحث و فحص عقلشود،  ياستخراج م
  . و دفاع کرده استن سخن گفته يبر د يخالقا

از موارد  ياريدر بس. سخن گفت نيبر داخالق  يختتوان از ابتناء روانشنا يم ينيدر جوامع د کنم خصوصاً يم صور؛ تو اما رابطه چهارم
 يروانشناختابتناء  بر انتو يم ينيک جامعه ديدر  يگران اخالق کنش يعدم انجام آن از سوا يو  يک فعل اخالقينه شدن ينهاد يبرا

اصول  از يريکث ييتوان روا يبه مدد قوه عاقله، م .ن استيد يبانيخالق مستظهر به پشتنجا ايدر ا گرير ديبه تعب .د کرديانت تأکياخالق بر د
و فالن ا ترک يانجام و  زهيانگ شانيمؤثر است و به ا نانياز متد يريکث يبرا، ينيمدد اخالق د د بر آنها بهيتأک ؛را احراز کرد  ياخالق

، يقلمرو اخالق هنجاردر  .احراز کرد يعقالن يها استداللبا توان  يرا م"بد است ييدروغ گو"يدرستمثالً . دهد يم کار رابهمان 
 ييگرا فهيوظ است؛ شتر افراد جامعهيب يبرا دهينه شدن فايشدن ضرر و کم نهيشيبن چون متضم ،بد است ييد دروغگويگو يم »ييگرا دهيفا«
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که  مطلق است امراول  يندصورتب متضمن نقضِ ،تر قيدقبه نحو  ؛است يعمل ن عقلياز فرام يکي ينفمتضمن  ييد که دروغ گويگو يم
 »عه اخالقياد ما بعدالطبيبن«کانت در کتاب  هچنانک ؛)“ (universalizability  principleيريپذ ياصل جهان شمول"بارت است از ع
لسوف يف ن، راسيعالوه بر ا. اخالقاً ناروا استن امر ياو را نقض کرده  يريپذ يشمول د اصل جهانيدروغ بگو ياگر کس ديگو يم

 ،موسوم است )the ethics of prima facie duties" (اخالق در نظر اول"که به  شيخو يدستگاه اخالقستم در يقرن ب يسيانگل
در نظر اول  ي فهيکه از دو وظ است يمشتق در نظر اولِ ي فهيوظ ،ييراست گواو  ريعببه ت. کند ين مييرا تب ييدروغ گو ياخالق ييناروا

ز يگرا قائل هستند ن لتيفض  که به اخالق يکسانن، يعالوه بر ا .ل شده استيتشک» انگريبه د ب نرساندنيآس«و  »به عهد يوفا«نِ ياديبن
عالوه بر  .است ييدروغ گو ييناروا ين عقالنييناظر به تبه تا کنون آمد، آنچ .دهند يم ييغگودرو ياخالق ييناروا ييدرباره چرا يحيتوض

ن باورم که يبر ا ."دروغگو دشمن خداست"، ينيد يها مطابق با آموزهند که يب يم ،کند يعه من مراجيمتن د ندار بهيک دي که  ين، هنگاميا
 ،دارد يادينفوذ زن در آن جوامع يهستند و د ينيکه د يجوامعدر  ؛ خصوصاًباشد يمبتن نيتواند بر د يم ياخالق از منظر روانشناخت

  .ش چشم قرار داديآن را پو انت سخن گفت ياخالق بر د يابتناء روانشناختتوان از  يم
، يقائل به ابتناء داللت شناخت ،ح دادميه توضو چنانک ن سخن گفتميو د ان اخالقياز اصناف چهارگانه روابط م ،خالصه کنم

که کنم  اضافهنکته را ن يد اي، بان پرسش را تمام کنمينکه پاسخ به ايقبل از ا .ستميانت نياخالق بر د يو وجود شناخت يشناخت معرفت
ه ما چنانکخود در سنت  .هستند )divine command theory("يه فرمان الهينظر"به  قائل هم يکسانن و اخالق، يان ديدرباره نسبت م
 .کنند يدفاع م يه فرمان الهينظر مختلف يها که از گونه هستند يکساندر دوران معاصر هم . اند بوده يأرن يشاعره قائل به ااعرض کردم 

 يحداکثره ينظر به قائل  که يکسان ؛ک کرديتفکه ين نظريا »يحداقل« را از نوع »يحداکثر«نوع توان  يم؛ ات بحث آمدهيبنابر آنچه در ادب
 مستقل يبه نحو توان  ينم ندمعتقد د ونيگو يانت سخن ميد از ابتناء اخالق بر، ندا)strong divine command theory(يفرمان اله

مطابق با در مقابل،  .ان آورديدر عالم خارج سخن به م ين اوصاف اخالقين تعيو همچن ياخالق يدعاو يشناخت ت معرفتيراجع به حج
. موجه را  کشف کند يتواند معرفت اخالق ي، عقل ما م (weak divine command theory)  يفرمان اله يه حداقلياز نظر يتيروا

انگارد  که مراد خداوند  ينهد و آنرا موجه م يکند و بر آن صحه م يرا کشف م يزياخالق همان چ ي، عقل انسان در وادين تلقيمطابق با ا
کند؛  يرا کشف م ياخالق ييو ناروا ييل، رواکند؛  بلکه  به نحو مستق يت نميعقل از متن  مقدس تبع ،ين تلقيدر واقع، در ا. است
 ن ويان ديشود که روابط م يمطرح م ين بحث وقتياکه م يت داشته باشيعنا .که متناسب و متالئم با اراده و فرمان خداوند است يکشف

ما با  يان شرقياددر  .کند يمدا يت پيمحورنجا يدر ا چون قصه اراده خداوند ،ميکن يبند صورت يميان ابراهياد يها ل آموزهيذاخالق را 
ل يکه ما در ذکند  يدا ميمعنا پ عدم ابتناءن ابتناء و يا يوقت .ديآ يان نميز به مياز اراده او ن يم و قاعدتاً سخنيسرو کار نداروار  انسان يخدا

ز مجاز يگر خدا نباشد همه چا"که  يوفسکيداستا »برادران کارامازوف«وان در رمان يآن سخن مشهور ا .مييسخن بگو يميان ابراهياد
به  يفسکيداستاسخن ن يا، فلسفه اخالقن و اخالق در يد انيات مربوط به بحث از رابطه ميادبن مقام است و در يناظر به هم قاًيدق"است

  . شود يمبحث گذاشته 
  
  ست کرد؟يبا ين حال چه ميقابل فرض است؟ در ا يو اخالق ينيان آراء ديم يتعارض االصول يا عليآ

 ،ا دست کم همسو نباشنديمتعارض باشند  ينيبا احکام د ياز مواقع احکام اخالق يتوان تصور کرد که در برخ يم ؛بله قابل فرض است
عموم " ينيو احکام د يان احکام اخالقيخودمان رابطه م ير قدمايبه تعب .هم دارند يملأقابل ت يپوشان هم از موارد يريدر کث نکهين ايدر ع
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هم  يفصل مفترق وجود دارد، يو احکام اخالق ينيان احکام ديم يکه به اصطالح فصل مشترکيو در حال است "وجهو خصوص من 
 ينيد يها توان نشان داد که با آموزه يند و مريگ يانت قرار نميره ديدر دا ياحکام اخالقاز يپاره ا يعني ؛سراغ گرفت آنها نايم توان يم

شما  يوقت .مکن است متعارض باشندم ياخالق يها آموزهاست که با  نيد ياحکام فقه ن،ياز دجا مراد نياادمان باشد که ي .رض دارنداتع
و  يوجودشناختها و معتقدات  بر آموزه ين هم مبتنيدد که يداشته باشبخاطر د يبا ،ديآور يان ميبه م ينيد يها خن از آموزهس
 بلکه سخن ؛چديدر بپ ماًيمستق يست که با احکام اخالقينن ايدر م )normative(يو دستور يارزش سخن است؛ در آنجا يشناخت هانيک

 ،يدعاو نيد؛  ايآ يان ميسخن به م ...ان پس از مرگراجع به انسان، سماوات و جه يمثال وقت يبرا. است )factual(واقعامور ناظر به 
 ،ن آمدهيکه در د ياحکام اخالق. ديآ يش نميپ نيد ق وان اخاليتعارض من مواقع، يدر ا .است يشناخت انسانو يشناخت ، جهانکيانتولوژ

 امر نيا .تعارض دارند از مواقع با احکام اخالق سکوالر يبرخ يهاحکام فقاما  .دارند يپوشان هم سکوالر با احکام اخالق يتنابهعبه نحو م
؟ ستين چيمراد از د قاًيدق مينيد ببيبا ؛"ياخالقاحکام "و  "نياحکام د"م ييگو يم يوقت.شود تر روشن لان جهت عرض کردم تا سؤيا از ار

 سکوالر اخالق يها د، چنانکه آمد، با آموزهندار) descriptive( يفيشأن توص و ن جهان استيياست که ناظر به تب ييها آموزه اگر مراد
 ين دعاوياند؛ ا دهيبال ينيت که در سنت داس يمعنو يانسانها يو باطن ينيد يها مراد تجربه اگر .دنندار ين ناسازگارو با آ دنچيپ ينمدر 

برگرفته شده  ين احکام  با احکام اخالقي، ااز موارد يريدر کث ؛است ياخالق ينيد ياگر مراد آموزهها .دچيپ يدر نم سکوالر با اخالقز ين
و  "يرا بکش يد کسيتو نبا"نکه يا مثل کتاب مقدس آمده،ده فرمان که در  مثالً .پوشانند هم، و به اصطالح اخالق سکوالر از عقل مستقل

 يکه پا ياز موارد خصوصاً هنگام يا اما در پاره ؛دارد يقابل توجه يپوشان هم ن موارد با احکام اخالق سکوالر،يا ."ييد دروغ بگويتو نبا"
 گريکديآنها با  يا ناسازگاريم انطباق شود از عد يم در تعارض است؛ سکوالر اخالق يوردهابا دستاکه  ديآ يان ميبه م يا ياحکام فقه

  .متعارض باشدو با آن چد يپيدر ب تواند با احکام اخالق سکوالر ياالصول م ياست که عل ينيد يها آموزهبخش از  ن يا لذا. سخن گفت
  
تعارض  يفقهو احکام  يان احکام اخالقيدر هنگام تعارض م ن هستندياخالق با د يشناختروان رابطهکه قائل به  يافرادا در رفتار يآ

  ؟شود يده ميد
با  ياحکام فقهان يکه م يا يو نسبت سنج ياحکام اخالق يتواند با وارس يم ،باشد يمنقح يمنظومه معرفت يدارا ينه لزوماً، اگر شخص

 و سازگار زند موجهيکه از او سر م ياخالق يها که کنش يبه شرطرد؛ يبگرا سراغ  يتوازن و تعادل ، در عمل دهديانجام م ياحکام اخالق
با آنچه  يشناخت من به لحاظ روش .ميرا فرو نه يگريد م ويريرا برگ يکيان، ين ميست که ما در اين نيابم، قصه اي يچنانکه در م .باشد

که در  يا مثل موازنه(دارم ياديز يکند، همدل ياد مي (reflective equilibrium)"موازنه متأمالنه"عنوان لز از آن تحتراو
مختلف  يها در شاخهماگوناگون  يبه شهودها ناظرن قصه را ين ايعراولز  ؛)شود يواکنش برقرار م يدر دو سو ييايميش يها واکنش
ن است يمساله ا .ديرا سامان بخش يتوان نظام معرفت يم يشناخت آموزه روشن يش چشم قرار دادن ايبا پ ،گرير ديبه تعب. کنديان ميب معرفت

مجموعه  هم يشهودها رو نيو ام يدار ...کيزيف خ،ي، تاريجامعه شناس ،ي، روانشناسفلسفه يها نيپليسيددر  يمختلف يها که ما شهود
با ا يو  ي، روانشناسيشناس ر جامعهما د يشهودها ما با (moral intuitions) ياخالق يشهودهاکه  يهنگام .سازند يمعتقدات ما را م

به سراغ  ديبا ،مين تعارض را بهتر بفهميانکه يا يبرا ؛مين موازنه همت بگماريقع به ان موايد در ايبا ،دندر تعارض باش يفقه يها آموزه
توان  يم ... رديگ ياز کجا نشأت من تعارضات يم اينيو ببم يبروآن شهودها  يشناخت معرفت و يشناخت ي، هستيشناخت انسان يانو مب يمباد

 moderate("معتدل ييمبناگرا ـ ييانسجام گرا"به موضع  يشناس عرفتمن در م. ر کرديز تقرين يشناخت منظر معرفت مسأله را از
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foundationalism-coherentism( ن يسوف اخالق و دليشناس و ف ، معرفتيدئون نحله رابرت آياز قهرمانان ا يکي .باور دارم
هر ... و  يولوژي، بيشناس روان الق،اخ ،يشناس امعهن، جيد يقلمروهاما در مختلف  يد شهودهايگو يکرد به ما مين رويا. است معاصر

، بر اثر رنديگر قرار بگيکديدر کنار ن شهودها يا يوقت. دندار )prima facie justification( يا "هياول يشناخت ت معرفتيحج"ک ي
را گوناگون  يهاشهود ن روشيبا اتوان  يم. شود ياد ميکم و زن شهودها يا يشناخت معرفتت يحج زانيگر، ميکدي ير و تأثر بر رويثتأ

. رديگ يز در بر ميما را ن يگر شهودهايو د ستين نيمختص اخالق و دالبته ن امر يا ؛ن آنها سراغ گرفتايرا م يکرد و تالئم و تناسب يوارس
 آنجا  نزاع راو رفت  ينيو د يم اخالقاحکا يو مباد يمبان د به سر وقتيبا يو اخالق ينيدان احکام يحل تعارض م ين برايبنابرا

  . به رفع تعارض همت گماشتاالصول  ي، عليو مباد ين مبانيا يساز توان با منقح يمب ين ترتيبه ا. و حل کرد يبند صورت
ش  يسال پ يست و انديب سروش که ميعبدالکر» عتيک شريقبض و بسط تئور«اب توان به کت ي، متر شود نکه عرائضم روشنيا يبرا

است که از تالئم و  coherentism)( "ييگرا انسجام"ن کتاب يا يشناخت ضع مختار معرفتابم، موي يدرمچنانکه . ممنتشر شده، اشاره کن
 نياگر ا .عکسو بال ينيرديغ از ينيبودن معارف د» ديمستف«و » مستمد« يريبه تعب د؛يگو يسخن م ينيرديو غ ينيعارف دان ميتناسب م

کرد و به  يبند صورت يتوان مسأله تعارضات را به خوب يو روشمند حل خواهد شد و ممشکل به نح ،ميرا به کار ببر يمعرفت شناخت يامبن
 ان رهگشاترين ميدر ا» معتدل ييگرا انسجام ـ ييمبناگرا« يابم، موضع معرفت شناختي ين حال، چنانکه درميدر ع .رفع آن همت گماشت

  .دارد يشتريب يما همپوشان يو با شهودها است
  
  را باطل سازد؟ ياخالق يا قويف يک شهود ضعيتواند  يم يقو ينيا مدرک ديآ

ت يا واقعي ؟است يا حکم اخالقيست؟ آيچ "ينيمدرک د"منظور از . مبهم است ين سئوال آمده کميکه در ا يريتعب مبه نظر
 ينيک آموزه دي ن باشد ويچن تواندياالصول م يکه موضوع بحث ما است، عل يمعرفت شناختاز منظر ؟ يفقهحکم ا ي؟ يشناخت جهان

ما . ميريندارد آن را به کار گ يليم، دليباش  داشته يف اخالقيک شهود ضعيالبته اگر . باطل کندر شما يبرا به تع يک شهود اخالقيتواند  يم
را  يالقف اخيضع يشهودها. ميبر يبکار م ن آنها رايتر موجهرند و يگ يمختلف در کنار هم قرار م يشهودها م؛يدار يمنابع مختلف معرفت

م و يريپذ يرا م ينيشهود د تر باشند، قطعاً تر و موجه يعقالن ينيد يشهودها يباشند ول يقو ياخالق يم، اما اگر شهودهايگذاربد کنار يبا
ند يک روند و آيف غربال شوند و در يضع يشود، شهودها يکه به آن اشاره کردم سبب م يهمان روش. ميگذار يرا کنار م يالقشهود اخ

را نقض کند و  ينيد يهاشهودممکن است  ياخالق يهاشهود. ميبخش موجه برس ات معرفتيبه مدع يمختلف معرفت يشهودهان ايم
در واقع . ما را نقض کند يا عرفانيو  ياخالق يتواند شهودها يما م ينيد يشهودها يعنيا بالعکس؛ يما را عوض کند و  ير و تلقيتصو

ن يان حال يدر ع .ميمنسجم و موجه برس يک منظومه معرفتيرساند تا به  يو ما را مدد مه است يسوچندما مختلف  يان شهودهايم تعامل
. د داشتينخواه يبه سازگار يچندان ازيد، دغدغه و نيمبناگرا باش اگر شما .طلبد يو مداقه و تأمل مداوم مدشوار است  ، کار سنجش

شتر يچنانکه پ. داشتباور از خرافات  يمجموعه منسجمبه توان  يم مثالًشد؛ چرا که هد بار نخوابار ما  ،ديگرا باش انسجام تنهان اگر يهمچن
  .ديرسي عرفان و يني، دياخالق يان شهودهايم يتوان به تعادل و تالئم يم معتدل ييگرا انسجام ـ ييمبناگراموضع آوردم، با اتخاذ 

  
  ست؟يچ "يقن اخاليد"و  "ينياخالق د"ا عدم امکان ينظر شما درباره امکان 
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 ن امر کامالًيبه نظرم ا. کند يت ميا رعار يود اخالقيکه ق ينيد يعني "ين اخالقيد". شده است محقق هر دو متصور است و کنم يفکر م
ز يست انسان و يراخالقين غيکه آن دم يابيدر ،ميده يمقرار  اخالق يرا در ترازو ينيدک ي يها آموزه يوقترا ممکن است يز ؛استمتصور 

ت و تفرد يداند که انسان يم يکش انسان و زيست سم انسانيلگالواجد هود را ين ياو دن است؛ يهود چنين يهگل درباره د يداور مثالً. تاس
توان  يم که همچنان قائل بود؛ يراخالقين غيتوان به د يت، ميهودين يهگل درباره آئ يفارغ از داور. شود يله مخرد و آن ل يذانسان 

است، در  ياخالق هنجار ينوع "ينياخالق د"متصور است؛  ز کامالًين" ينياخالق د"گر، يد ياز سو .داد ن بدستياز د يقرائت اخالق
 نانکه درن حال، چيدر ع .چند ياخالقول اصمتضمن  و ييگرا لتيو فض ييگرا فهي، وظييگرا دهير فاينظ ياخالق هنجار گر مکاتبيعداد د

ر يبه تعب. ناموجه است نياخالق بر د يشناخت اللتو د يشناخت ، معرفتياورم که ابتناء وجودشناختن بيبر اپاسخ به پرسش اول آوردم، 
کنم  يق نميتوان تحقق آنرا در جوامع گوناگون سراغ گرفت، اما آنرا تصد يم يمتصور است و به نحو تجرب» ينياخالق د«گر، هر چند  يد

  .انگارم يو موجه نم
  

  ن منظومه چه خواهد بود؟ياست در ايالق و سز اخيرابطه اخالق و فقه و ن
 -ييمبنا گرا با مد نظر قرار دادن موضع مختارِ گر؛يد يياز سو استيس اخالق و  و يياز سو فقه ان اخالق ويرابطه مدر مورد 

ن دو يان ايم يسنجنسبت  يو براسراغ گرفت  يو احکام اخالق يان احکام فقهيمتناسب توان از  يمکنم  يم تصور معتدل، ييگرا انسجام
، معرفت يوجودشناخت يو مبان يرا با مباد ياحکام فقه يشناخت و انسان يشناخت معرفت ،يوجودشناخت يو مبان يادمبمقوله، 

  .کرد ياخالق يداور ،يو  در باب احکام فقهد ياخالق سنج يرا در ترازو يتوان احکام فقه يمپس . کرد سهيمقا ياحکام اخالق....يشناخت
 ي روابط روزمرهومناسبات ک وقت درباره ياست، يدر باب س. توان سخن گفت يند گونه ماست هم چيرابطه اخالق و س راجع به

ان مسئوالن دولت يروابط م :ن امور استيمملو از ا ياسيس يها و رسانه مطبوعاتم، يدان يچنانکه م .مييگو يک جامعه سخن ميدر  ياسيس
ه يران با اتحاديا مثالً رابطه. ز سخن گفتين الملل نيتوان از روابط ب يمعالوه بر آن، . رهيها و غ هيانيو بها  يخنرانندگان و احزاب و سيو نما

در نسبت  يفلسف مهم يها پرسش م،ين امور که بگذرياز ا. ان کشورهاستيناظر به روابط من دست که ياز ا يمسائل و کايآمر اروپا و
  رد؟ يد سامان پذيچگونه با ياسيد حکومت کند و مناسبات و روابط سيبا يکه چه کسنيا است، عبارت است ازيان اخالق و سيم يسنج

ا ي يسخن بر سر مالحظات اخالقنجا يا. ستين يفيگر توصيکند و د يدا ميپ يو ارزش يشکل هنجارر شود، ينگونه تقرياگر پرسش ا
ست؛ يچند ن ييهاهنجاربکار بستن از  يزير و گريگز يورزاست يدر س. لحاظ شوند و بکار بسته شوند ديبااست ياست که در س يهنجار

ن يا اين است که آيحال نکته مهم ا. شود يبکار بسته م رهيو غ يو اقتصاد يکالن فرهنگ يها استيکه در س ييدهايدها و نبايبا رينظ
اگر پاسخ مثبت  ستند؟يناخالقاً مربوط ا يهستند  )morally relevant( "اخالقاً مربوط" ،شوند ياست به کار بسته ميکه درس ييهنجارها

ها و  ديو با ا نُرمهايآ ن است کهيدر واقع، مسئله ا. ير اخالقياست غيباشد، س ياسخ منفاگر پ م،يدار "است اخالق محوريس"باشد آنگاه ما 
ن پرسش ما را يپاسخ به ا ندارند؟ دنبو ياخالق يپروا و با اخالق ندارند ينکه نسبت چندانيا اياند  اخالق گذشته ياز صاف ياسيس يدهاينبا

اگر  .هنجارها اخالقاً نامربوط يگريهنجارها اخالقاً مربوط هستند و در د ،يورز استيک نوع سيدر  :رساند يم يورز استينوع سبه دو
م، يکن ياتخاذ م يهنجاراخالق در حوزه  که يم و بسته به مکتبيم، آنوقت با معرکه آرا مواجهيار کنيرا اخت" است اخالق محوريس" نه يگز

مشخص بکار گرفته شوند،  ياست ورزيد در سيکه با)morally relevant features( "ات اخالقاً مربوطيخصوص"حدود و ثغور 
  . شود يم
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  شود آن را درمان کرد؟  يکجاست و چگونه م ياخالق يب يها شهيست و ريران امروز نظر شما چيگاه اخالق در ايدر مورد جا

من فلسفه اخالق است و  يحوزه کار. است ياخالق يشناس بيآس ينوعق تر ير دقياست و به تعب يتجرب ک پرسشي ن پرسشيا
است و  يشخص يها دهيها و شن دهيد مالت،أد، در واقع تيآ يل ميکه در ذ ياتنک. ندارم اخالق يشناس و روان يشناس در جامعه يتخصص
  . ستيک متخصص نياز منظر 
، يا ن جامعهيدر چن. گذار است در حال عبور از دورانکه جامعه ما ن سبب است يبدما  ياز مشکالت اخالق يکنم بخش يم تصور

در باب " در کتاب  دارد؛ ياتيگذار مقتض ن دورانيا. دان نه نشدهيد کامالً نهاديجد يها اند و ارزش ختهيکامالً فرو نر يسنت يها ارزش
به  يجامعه ما شباهت چندان. تضائات گذار استاز اق يکنون مشکالت از يبرخ. ام وردهن بحث را آياهم  "و اخالق ينيد يروشنفکر

نترنت يد تا فکس و ايريبگ هستند؛ از تلفن همراه يو سار ير جاريفراگ يه شکلب کيتکنولوژ يابزارها. ندارد ران يا شيجامعه صد سال پ
 ن حديتا بد دختر انيدانشجو الن ويتحصگاه تعداد فارغ ال چيه. است يمومحضور زنان در عرصه عگر يمسئله د. رهيو ماهواره و غ انهيو را

ر پا به عرصه ير فراگزنان به طو يمثالً وقت. ر سؤال رفته استيز يسنت يها و ارزش از عادات يا زنان به جامعه، پارهبا ورود . نبوده است
و روابط به  د مناسباتيبا ،آمدند يوقت اي د زنان وارد عرصه نشوند،ياا بي. م بوديمواجه خواه "عفت"از مقوله  يگريتصور دبا  گذارند، يم

از مثالً در بحث . رديصورت گن يشيپ يها به مدد ارزش تنها يابيارز نکهيا اينکه صورت مسئله پاک شود ينه ا ف شود؛يتعر يگرينحو د
ن است که مرد يابه شد که کمال زن  يمگفته  الًاگر قب .ف پاک عوض شده استير عفيامر غق ي، مصاديدر روزگار کنون، عفتمقوله 
با هم همکار هستند و صبح تا بعد از ظهر در اداره، شرکت،  ياديند؛  امروزه زنان و مردان زيهم او را نب يند و مرد نامحرميرا نب ينامحرم

ن ياگر ا. شود ياق نقض عفت انگاشته نماالصول مصد يعل ين نوع مناسبات و روابط انسانيکنند و ا يبا هم کار م.. کارخانه، دانشگاه
  .ستين مصداق نقض عفتزنان  يکنونرفتار از  يريکثد که يم ديخواهد، ندا کنيپ يديجد يبند صورت ف شوند ويم بازتعريمفاه
و  شود ير ميتقر يگريگونه د ن مسائل بهياز ا يرد، برخيصورت بگ يدرست يابيارزن جهت عرض کردم که اگر ين مسئله را از ايا

که در جامعه رخ داده،  يو بدون در نظر گرفتن تحوالت گذشته هشتاد سالقات يتصورات و تصدبا . کند ير مييتغ هاما نسبت به آن يداور
مربوط به  يشناس بين آسياز ا يچنانکه آمد، بخش. صادر کرد درباره آنها ياناً حکميکرد و اح يوارسبه دقت  توان مسائل امروز را ينم

. استد آمده يپدما ان يمدر است که  يالقاخ يها ييزدا تيحساس يبرخناظر به  گريد ياما بخش. ا جامعه مدرن استب يه سنتتفاوت جامع
  ... ن مجمليث مفصل بخوان از ايتو خود حد کنم؛ يچند نمونه عرض م

 ياعتماد يبزان از يمن يا اما ،ندارمدست  البته من عدد و رقم در .است يان ما جاريدر ماز دروغ  ياديمتاسفانه حجم ز يبه لحاظ اخالق
که  يد پاشيقصه اسن، يعالوه بر ا. شنوند ياست که مردم صبح تا شب م يادياز سخنان ناراست ز ياست؛ حاک يجاران مردم يکه م

ش در دانشگاه يپ چند وقت. در جامعه ماست يو زبان يخشونت رفتار ياز حجم باال ي؛ حاکدهد ياسفانه در جامعه ما همچنان رخ ممت
او را در  يکسبه چشم زده بود و  ينک آفتابيدم که عيرا د يان حضار دختر خانميداشتم؛ در م يان سخنرانيرانيا يجرج تاون واشنگتن برا

 يمداوا ياست که برا يد پاشيان حادثه شوم اسيشان از قربانيدم که ايپس از اتمام جلسه از دوستان شن. کرد يم يکردن همراه حرکت
ن شدم و يت آن دختر جوان اندوهگيدن وضعياز د واقعاً. کا سفر کرده استيبه امر يريرد خد به کمک فيده شدن اسياز پاش يناش يرکو

 به خاطر يه دخترکم يشنو يمندر اخبار  کنم، يم يزندگاکنون در کشور کانادا که من . دمين ديالع يران شده او را به رأيو يزندگ
د يباچرا  .محروم شود يو جوان يشاداب، ييبايز تا آخر عمر از حظ صورت و نعمت طراوت، نگونهيا ،داده يکه به پسر يجواب رد
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از  است به نفرت بشود؛  روشنن عشق بالفاصله بدل يا شود، ياو بسته م يدرها به روو شنود  يم" نه"جواب   يپسر يوقت باشد کهگونه نيا
م ييد بگوي، باميريم مدد بگيها بخواه انشناساگر از سخنان عرفا و رو .ان بودهيتملک در مبر  يرابطه مبتن ان نبوده، بلکهيدر م ياول هم عشق

از او  يين خبط و خطايند چيچرا بانصورت ير اي، در غآوردش دريبه تملک خوطرف مقابل را  خواسته يمو  دن نداشتهيهنر عشق ورز او
صال بخاطر ياحساس است از آن يبخش ؛کند يصال ميپاشد احساس است يد ميسکه ا يجوان آن ندده يمح يها توض نجا روانشناسيا ؟سر بزند

مشکالت ما از  يبخشن، يعالوه بر ا. شود يده مياز ما د يبرخ انيدر م يت غلط اخالقيتربکه به سبب است  يروان يختگعدم بلوغ و پ
ک نفر به يدان کاج سعادت آباد و قتل يحادثه ماره درب نوشتم يادداشتيران بودم، يکه ا ياميا. است ياخالق يها ييت زدايحساسناظر به 

با سالح سرد،  يکير شدند و يبا هم درگ يک نزاع عشقيدر دو جوان ش يدو سال پ حدوداً ادتان باشدياگر  .اش يب عشقيدست رق
اهمال  و يم کارک درباره .مارستان برسانديو مجروح را به ب دنشوک ينزد گرانيدداد  ينمن حال اجازه يدر ع وآورد در يرا از پا يگريد
جان کند  مهين يا قمه با را  يکس عقليک جوان اليروز روشن شود در ير مپاسخ بدهند که چطو د يبا ربطيذ البته مسئوالن  ،يانتظام يروين

ن است که يان ماجرا ين، نکته قابل تأمل در ايعالوه بر ا؟ مارسان برسانديو مصدوم را به ب ک شودينزدبه او س نتواند يپلن حال يو  در ع
ن يريشمگر صحنه  !؟دارد يانسان چه لطفک يصحنه جان دادن زنده لم گرفتن از يف. گرفتند يلم ميفو ن صحنه عکس ياز ا ياديعده ز

 يکار توانند ينمت يدر آن موقعاگر هم  !؟ند و لذت ببرديببدوباره  بعداًا خودش يگران نشان بدهد يخواهد به د ياست که شخص م يکار
  ....؟دارد يها چه وجه صحنه لم گرفتن از آنيف ،ک بشودينزد يکسدهد  ياجازه نمعقل يجوان ال و آن کنند
  .است شناسان و روانشناسان جامعه، بر عهده ، چنانکه آوردمآنهافائق آمدن بر يرابارائه راهکار و  ها دهين سنخ پديق ايو دق ين فنييتب
  

 ؟ستيچ ينيد يروشنفکره در منظوم ست اياخالق و سان يرابطه مبحث از

 يکارنامه روشنفکر يبررس. ياسيهم نقد س ،ميکن يد نقد اخالقيبا هم. استيهم راجع به س، ميبکن يپرداز هينظراخالق درباره د يباماهم 
را نقد  يخالقمناسبات اهم است؛ ياند و هم درباره  س کرده يپرداز هينظر اخالق درباره هم شان يا دهد که يمنشان ر ياخ يها در دهه ينيد

گام  رين مسيدر هم ،ينيد يکند روشنفکر ياقتضاء مت يحر و يطلب ، عدالتيطلب قتيحقکنم  يم تصور .را ياسيس اند، هم مناسبات کرده
شتر يد بيبا يقاخال يورز استيس درباره ينيد يکروشنفکنم ر يم آوردم، تصوراست ياخالق و سان يمبطه خصوص رادربر آنچه بنا. بردارد

 يالبته، بررس .، برشمرد و بسط دهدد بکار بسته شوندياست بايو در حوزه س مربوط است را که اخالقاً ييهنجارهاکند و  يپرداز هيرنظ
و سخنان ش را در يخو يها ن باب دغدغهيبوده و در ا ياخالق يورز استيسشان دلمشغول يدهد که ا ينشان م ينيد يکارنامه روشنفکر

  .رده اندان کيش بيخو يها نوشته
مهم نحله  ياز دستاوردها يکي. سترهگشا يحوزه مباحث اخالقهم در  يد بر اخالق عرفانيکأت ابم، ي يم چنانکه در ن،يعالوه بر ا

 خشنِ يفضابر  يآب لطفق ين طريواز ا د نهادهيکأانگشت ت "اخالق عارفانه"بر  ين بوده که به درستير ايدو دهه اخ ينيد يروشنفکر
به بحث گذاشته شده، به ما  يراث عرفانيمفهوم عشق که در مبرجسته کردن  .معه ما افشانده استجا در يو سار يجار يرو نوشتا يتارفگ

ن برنده حرص است و يکه از ب»يشقاعمطلق «د بر يکأت؛ »قهيالمجاز قنطره الحق«از عرفا نقل شده که . است بوده يص درستيتشخنظرم 
ن مهم ياگذشته بر  يها در دهه ينيد يروشنفکر. ه عرفا بوده استي، مورد توصموم انسانهاستن عيکه در کم يفتگيخودش يدرمان  بال
در  ينيت شناختن عشق زميو به رسم نه شدن مناسبات عاشقانهينهادبه نظرم، . ده استير بسط اخالق عارفانه کوشد نهاده و ديکأانگشت ت

ه ي، سوکنند يک مياز ساز و کار دموکراتروشنفکران که  يدفاعن،  يعالوه بر ا. خواهد داشت يدر پ ياخالق يکويج نيجامعه ما، آثار و نتا



٩ 
 

ت، ير مسکن، امنينظ يا هيو پاه ياول يها ازينو بالذات عبارتست از رفع  اوالًفه حکومت يوظشان، ير ااز نظ .هم دارد يپررنگ ياخالق
 .يمعنو يازهاياز جمله ن هيثانو ياز هايکران و برآورده کردن نيب يپرواز در فضاها يفراهم شود برا يتا مجال...خوراک، بهداشت، شغل

ان يمسلمان درباره رابطه مو روشنفکران چند جلسه آراء متفکران  ؛ کردم يس ميتدر"  اسالم وحقوق بشر" گذشته در دانشگاه تورنتو ترم 
 ييفضا ديبا ، ينيد ک جامعهيدر  ن باور است که يبر ا  يمتفکر مسلمان سودانم، يعبداهللا النع .کردم ين مييتب ن و نهاد حکومت راينهاد د

ن است ين سخن ايالزمه ا .يمند است و خواستنارزش است کهآزادانه  يورز مانين ايو ا فراهم شود؛آزادانه و مختارانه  يورز مانيا يبرا
ک جامعه يک دولت سکوالر در ي يارن باور است که برقرين سبب او بر ايباشد؛ به هم فطر ين امور نکند و بيدر ا يکه دولت دخالت

 ،به اجبار و اکراه شود يخواسته م که از مؤمنان ييدر فضا .است يو اخالق رساند يشتر مدد ميب ،ينيمان ديا ييبه حفظ و شکوفا ينيد
ک متفکر يعنوان م به يآراء عبداهللا النع. ز نخواهد بوديانگ و دل ن امر نقض غرض است و رهگشايمنانه خود را سامان ببخشند، اؤم ستيز

ن يشان هم بر ايچنانکه آوردم، ا .داردما معاصر  ينيروشنفکران د آراءبا  يادي، قرابت زن و نهاد حکومتيان نهاد ديمسلمان درباره رابطه م
و  يو جامعه مدن مردم به  ه رايثانو يهاازينپرداختن به ند و ه گام برداريرفع حاجات اولجهت اوال و بالذات در د يباکه حکومت ها  باورند

و رساند  يمدد م ييا و دوروير و رياز تزو يعار يسبات اخالقنه شدن منايبه نهادهم است و  ين امر اخالقي؛ که اواگذارند يسپهر عموم
  . کند يا ميمه يمانيا يها لِ مؤمنان و تحقق تجربهياص يمان ورزيا يمجال را براهم 
 


