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  لهأطرح مس
 بـسيار اساسـی در ٔهحـوز دو بـه مربـوط است، كهن ای لهأنسبت ميان دين و اخالق مس

 گونـاگونی های نظريه. زندگی بشر كه همواره كانون توجه بسياری از انديشمندان بوده است
 بـه اتحـاد و ی آن قولسو يک كه دهند  طيفی را تشكيل می،شده مطرح خصوص اين در كه

خاستگاه بسياری . عينيت دين و اخالق است و سوی ديگرش تعاند و تنافر كامل ميان آن دو
از اختالف آرا در اين باب، نبود توافق در تعريف دين و اخالق است، اما با رفع اين مانع نيز 

 .است باقی همچنان نظر در بسياری موارد اختالف
 ٔه دينی و تجربٔه اخالق نيست، بلكه نسبت ميان تجرب دين ؤهاما موضوع اين گفتار، رابط

 انسانی، چه نسبتی با يكـديگر ٔهاخالقی است، و پرسش پيش روی آن است كه اين دو تجرب
 ؟اند  بشریٔهها دو نوع متفاوت و متمايز از تجرب دارند؟ آيا آن

مـع شـوند آيـا وانند جت می اگر شوند؟ جمع توانند اگر دو نوع متمايزند آيا با يكديگر می
كـه در ( اخالقی اسـت ٔه دينی مستلزم تجربٔهيكی مستلزم ديگری است؟ اگر هست آيا تجرب

 ٔه اخالقی مستلزم تجربٔهتجرب يا )بود خواهد هم اخالقی باشد، دينی ای اين صورت هر تجربه
 ؟)بود خواهد هم دينی باشد، اخالقی ای كه در اين صورت هر تجربه(دينی است 

 ٔها دو نوع متفاوت و متمايز از تجربه نيستند، آيا تفاوتشان لفظی است و تجربـه نيز اگر آن
 ،و اگر چنـين نيـست) ترادف( مختلف برای معنايی واحدند؟ ٔه اخالقی دو واژٔهدينی و تجرب

آيا يكی اصل است و ديگری فرع آن، مانند نور و سايه؟ و در اين صورت كدام اصل است و 
 ١كدام فرع؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در ايـن بـاب . و لذت مفيد اسـت) كمال(برای روشن شدن اين مسأله، توجه به نسبت ميان ادراک مالئم  .١

ٔان تجربه ادراک مالئم اسـت لذت همٔ تجربه . اند ها يک تجربه بسياری از حكمای مسلمان معتقدند كه آن
در برابر، برخی ) ١٢٤ـ١٢٠ م، ص١٩٨١ شيرازی،. (و درواقع حقيقت لذت چيزی جز ادراک كمال نيست

صورت كه لـذت كيفيتـی نفـسانی  ٔها دو تجربه متفاوت ولی مالزم با يكديگرند؛ بدين اند كه اين آن ديگر بر
 .)١٨٠ ص، ق١٤٠٥ مصباح،(يد آ است كه به هنگام ادراک امر مالئم در نفس پديد می
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 اخالقی هرچند بعينه همان پرسـش از نـسبت ٔه دينی و تجربٔه ميان تجربپرسش از نسبت
 در خاص ديدگاهی موارد ای پاره در كم ميان دين و اخالق نيست، با آن مرتبط است و دست

 ١ .دارد می معلوم ًكامال ديگری باب در را شخص موضع يكی، باب
روشـنی از  بـه توان ا میدر باب نسبت ميان دين و اخالق، موضع عموم متكلمان شيعه ر

 ٔهمنزل اخالق به: )٤٢٠ ـ٤١٧ق، ص ١٤١٧ّحلی، ( حسن و قبح ذاتی و عقلی به دست آورد ٔهنظري
 رفتارهـای و ها خصلت های  نبايسته و ها بايسته و بد و خوب بيانگر ِهای گزاره از ای مجموعه
سـت، و از ايـن رو در ن اديـ وحيانی های بنياد و مستقل از آموزه عقل ای حوزه آدمی اختياری

 مستقل ًكامال ًثبوتا هرچند دين،و  ؛شود مقدمات اثبات نبوت خاصه و عامه بدان استناد می
 . باشد می وابسته آن به اثبات، مقام در است، آن از

 ميـان ٔههـای اخالقـی از جهتـی شـبيه رابطـ های وحيانی ديـن و گـزاره  ميان آموزهٔهرابط
. است) شناسی با روش برهانی به معنای هستی(های فلسفه  ههای وحيانی دين با گزار آموزه

دهنـد، و در عـين حـال بـا   مستقل را تشكيل میٔهدين و فلسفه ـ به معنای يادشده ـ دو حوز
اصل وجود خداوند و بسياری از اسما و صفات او ـ اگر نگىصيم همگی ـ در . يكديگر مرتبطند

شود و از اين طريق راه برای ارتباط ميان انسان   میفلسفه با ابتنا بر بديهيات عقل نظری اثبات
هی با استعانت از عقل، و هرچند پس از اثبات وحی اال. گردد آوران دين خدا هموار می و پيام

 ـ كه دست خداست ـ تعامل ميان عقل و وحی Ｂقرار گرفتن دست انسان در دست پيامبر
سازند  تر می يصزند و آن را پرفروغ ل میهای وحيانی روغن در چراغ عق  آموزه،گردد دوسىصه می

ديـن و . شـود يابد و ىصانش به سخن گىصاتر می و با نور عقل، متن دينی روشنايی بيشتری می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داند و از  ها را امری عينی و آبژكتيو می ٔاين نكته بر اساس ديدگاه صحيح در مسأله  دين و اخالق است كه هر دو آن .١

ٔاين رو، متمايز از تجربه دينی و تجربه اخالقی كه دو امر نفسانی و سابژكتيوند، به شمار می روشن است بنا بـر . آورد ٔ
ٔنی كه دين و اخالق را چيزی جز همان تجربه دينی و تجربه اخالقی نمیديدگاه كسا ـ كسانی كه يصشه هر دو را  ٔ ٔدانند 

ـ پرسش از نسبت دين و اخالق  جىصند و واقعيتی مستقل از وجود آدمی برای آن در وجود انسان می ها قائل نيستند 
ٔهمان پرسش از نسبت تجربه دينی و تجربه اخالقی خواهد بود ٔ. 
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 ديـن و اخـالق، دوسـىصه ٔهسـىص  يکٔههی، رابطپس از اثبات وحی اال. اند اخالق نيز چنين
گـردد، و بـه  يان آن دو آغاز میشود و تعامل ديالكتيكی ـ يا به تعبيری دور هرمنوتيكی ـ م می

  ١ .انجامد رشد و شكوفايی هر دو معرفت می
 بـا متفـاوت تفـسيری پذيرنـد، حكمای شيعه هرچند اصل حـسن و قـبح عقلـی را مـی

 متكلم را ٔهجبه معنا يک به و كند،  دارند كه موضع آنان را از ايشان متمايز میشيعی متكلمان
عدل به عنوان حقيقتـی واقعـی تفـسير «آنكه نزد ايشان  از جمله ٢ .سازد از فيلسوف جدا می

 بوده قانون يک و جبر يک محكوم هیاال اقدس ذات كه باشد اين مستلزم آنكه بدون شود می
 ] اسـالمیٔهدر نظـر فالسـف[. آيد وارد ای خدشه باری، ذات االطالق علی قاهريت بر و باشد

 معقوالت نظری كه ارزش كشف و ٔه حوززا: شد تفسير ديگر ای حسن و قبح عقلی نيز به گونه
 به و گرفت قرار اعتباری عملی ضروری های  انديشهو حقيقت را دارد خارج گرديد و جزٔهارائ

 حكما. نشد پذيرفته تعالی باری افعال برای مقياس و معيار عنوان به وجه هيچ به دليل، همين
مطهـری، (» اسـتفاده نكردنـد رشىضی معارف سطح در مفاهيم اين از هرگز نامتكلم خالف بر

 .)٥٤، ص ١٣٧٤
 يـادآور ّامـا طلبـد،  در اين باره، مجـالی ديگـر مـیشهيد مطهریبررسی انتقادی ديدگاه 

ِ يادشده در باب تمـايز ميـان ديـدگاه متكلمـان و حكمـای شـيعه، در اصـل ٔهنكت شىصم می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وگرنـه، در مقـام ثبـوت، ديـن خـدا از آغـاز و در ؛البته اين رشد و بالندگی در جانب دين تنها اثباتی است.١

ٔهی، همه  مراتب كمال را دارا است و هيچ نقصان و كمبـودی در آن نيـست، امـا در مقـام مراحل علم اال
كـم بـر مبنـای  ق نيز دسـتهمين سخن در باب اخال. پذير است دستيابی بشر به آن، البته كمال و نقصان

 .حسن و قبح ذاتی صادق است
البته بايد توجه داشت كه تمايز ميان گرايش كالمی و فلسفی، چنـدان كـه در ميـان اهـل سـنّت مـشاهده .٢

 به بعد، اين دو خواجه نصيرالدين طوسیتوان گفت از زمان  در واقع می. شود در ميان شيعه وجود ندارد می
 و پيروان مكتب وی به صدرالمتألهينرضژه   و بهميردامادكه در   نزديک شدند؛ چنانگرايش بسيار به يكديگر

تـرين  ترين متكلمان ما، در عين حال برجسته ٔكه در دوره  معاصر شاخص اتحاد و يگانگی رسيدند؛ چندان
 .ای برجسته از ايشان است ، خود نمونهشهيد مطهریحكيمان نيز هستند، كه 
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هـی ن و وحـی اال آن دو پس از اثبـات ديـٔهاستقالل ثبوتی دين و اخالق و نيز تعامل دوسىص
 نبـوت اثبـات تعبيـری بـه و ـ هیاال وحی اثبات وابستگی در هرچند آورد؛ تفاوتی پديد نمی

 اثبات برای اخالقی های گزاره به تمسک حكيمان، رأی بر بنا. است مؤثر اخالق به ـ خاصه
 جـدل شـكل بـه و كنـد مـی خارج برهان صورت از را استدالل و نيست، تمام خاصه نبوت
 .دآور درمی

  اخالقیه دینی با تجربه شھید مطھری در باب نسبت تجربه نظری
 و صـريح ای گونه به و برد  اخالقی را به كار نمیٔه دينی و تجربٔه، تعبير تجربشهيد مطهری

 عرضـه ای نظريـه اخالقـی فعـل بـاب در اما ؛گىصد وشن از نسبت ميان اين دو سخن نمیر
روشنی ديدگاه وی را در باب نسبت ميان اين دو   آن بهاز توان می نگارنده، باور به كه كند، می

 و اتحـاد آن بـا و است دينی ای ِاخالقی نابی همواره تجربه ٔههر تجرب«: تجربه به دست آورد
 مـوارد در و باشـد، نمی نيز آن از متمايز بلكه نيست، آن از منفک تنها نه و دارد، وحدت بلكه

 حتی شايد و ـ جهت دو از واحد ای اند كه بر تجربه گوناگون مفهوم دو گفت توان می اجتماع
 ١.»كنند می صدق ـ جهت يک از گفت بتوان

 مطالب مـورد نظـر را در دو بخـش شهيد مطهریبرای بيان شواهد استناد اين ديدگاه به 
 بـه و هـیاال عـدل بحـث در ايـشان آنچه به شود می مربوط نخست بخش. كنيم مطرح می

المی در باب استحقاق پاداش كافران در كارهـايی كـه هـم خ به يک پرسش كپاس مناسبت
 كرده است؛ و بخش دوم مطالبی است كه ايشان، انيبحسن فعلی دارد و هم حسن فاعلی، 

، » ارادهٔهنظريـ«، » عـاطفیٔهنظري« همچون گوناگون، اخالقی های پس از بررسی و نقد نظريه
.  اخالقی برتر و مورد قبول خود آورده استٔه، به عنوان نظري» يسبايیٔهنظري« و » وجدانیٔهنظري«

 .رسند  مشترک میٔهنقط يک به مطالب از بخش دو اين شد، خواهد روشن كه البته چنان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً فعـال سـخن خيـر،ای اخالقـی اسـت يـا  ٔ نظر ايشان آيا هر تجربه دينی نيز همـواره تجربـهكه از ٔدرشاره اين .١
 .دهيم گىصيم و نظری را به ايشان نسبت نمی نمی
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 ت به خدا آن با محبٔهو رابطگرايش به عدل و احسان ) الف
 كافران ِنيک عمل آيا كه كند هی اين پرسش را مطرح می در بحث عدل االشهيد مطهری

، گاه در پاسخ آن. )٢٦٩، ص ١٣٧٤مطهری، (پاداشی دارد يا ندارد؟ ) ز غيرمسلمانل خير اعم(
دار اصـالت عقيـده  طرف و مآبانه به بيان و نقد دو ديدگاه افراطی و تفريطی، كه يكی مقدس

 ديگـری و انجامـد و شبيه منطق مرجئه است كه به نفی ارزش عمل می) ة االعتقادیلاصا(
 ص همان،( كند است و ارزش ايمان را نفی می) ة العملیلاصا(مل  طرفدار عو روشنفكرمآبانه

 ِكفـر اينكـه بيـان بـا و كند می بحث ايمان ارزش باب در سپس ايشان. پردازد می )٢٨٩ـ٢٧٨
 كفـر (عنـاد و لجبـازی سـر از كه است كفری آن عذاب، استحقاق و ايمان از خروج موجب
 را تـسليم مراتـب )٢٨٩ ص همـان،( سـتا خبـری یب و جهل سر از كه آنی نه باشد،) جحود
 ايمـان، حقيقـت« وحـی منطق در كه دهد  نشان قرآنی آيات به تمسک با تا  كند می بررسی
 تسليم ـ عقل تسليم يا بدن تسليم برابر در ـ قلب تسليم و )٢٩١ ص همان،( »است قلب تسليم
 .است انكار و جحود هرگونه نفی و انسان وجود سراسر

همـان، ص ( ١كشد می پيش را ای اه بحث اسالم واقعی و اسالم منطقهگ آنشهيد مطهری 
 ايـن آن و اسـت واقعـی اسـالم ،است باارزش واقع نظر از آنچه« كه كند  و تصريح می)٢٩٣

 اگر كسی دارای صـفت ]و بنابراين[... باشد تسليم حقيقت مقابل در ًقلبا شخص كه است
 تقـصير كتوم مانده باشد و او در ايـن بـاره بـیتسليم باشد، و به عللی حقيقت اسالم بر او م

 چنـين .)همـان (»اسـت دوزخ از نجـات اهل و سازد نمی معذب را او خداوند هرگز باشد،
 مـسلمان را آنـان تـوان نمـی هرچند است معتقد و خواند، می »فطری مسلم« وی را كسانی

 .)٢٩٤ ص همان،( خواند توان نمی نيز كافر ،ناميد
نيكو بودن نيت (ُ، و حسن فاعلی )نيكو بودن خود عمل(ن فعلی ُايشان سپس بحث حس

 فعلی حسن« اسالم در كه اين بيان از پس و كشد را پيش می) ُحسن نيت/ فاعل در كار خود
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٔ درشاره  دين نهادينه و دين فردی مطرح » دينی ٔ تنوع تجربه«مقايسه كنيد اين بحث را با آنچه جيمز در كتاب  .١
 .)٤٧، ص ١٣٩١ جيمز،(كرده است 
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 ٔهمنزل به فعلی حسن است؛ الزم هم فاعلی حسن و نيست، كافی عمل اخروی پاداش برای
لزوم و يا عدم لـزوم  ٔهلأ، مس)٣٠٧ان، ص هم(» روح و حيات است ٔهتن و حسن فاعلی به منزل

ُايمان به خداوند برای امكان تحقق حسن فاعلی را و اين را كه آيا قصد تقـرب بـه خداونـد 
 خيری عمل كسی اگر شود گفته است ممكن. كند ّمقوم حسن فاعلی است يا نه، مطرح می

وفت و رحمتی كه بر قلبش وجدان و به خاطر عط ٔهانگيز به« تنها بلكه خدا به تقرب قصد به را
، يـا بـه )همـان(» مستولی است انجام دهد، كافی است كه عمل او حسن فاعلی پيـدا كنـد

 انگيـزه خـواه ؛يابـد نباشد، حسن فاعلی می» خود«انسان در كار،  ٔهتعبيری، همين كه انگيز
 .»انسانيت« خواه باشد، »خدا«

 ٔه خـدا و انگيـزٔهانگيـز(يـزه سـان بـودن ايـن دو انگ ، در عين حال كه يکشهيد مطهری
هرگاه عملی به منظور احسان و خدمت به خلق «جد معتقد است  پذيرد، به را نمی) انسانيت

اسـت، » بـرای خـود«اش فقـط  و به خاطر انسانيت انجام گيرد، در رديف عملی كه انگيـزه
 .)٣٠٧همان، ص (» گذارد اجر نمی البته خداوند چنين كسانی را بی. نيست

 شـرط را ايمان كه ديدگاهی: كرد جمع ديدگاه دو اين ميان توان راستی چگونه می اما به
 كـه شـهودی، و وجدانی ديدگاه اين و ؛شمارد یم آن برای پاداش استحقاق و اعمال قبولی

 ارزشمند دوستانه، انسان های انگيزه با عمل كه دارد، داللت آن بر نيز روايات از شواهدی البته
 .گذارد نمی اجر ا بیند آن رخداو و است

شـهيد لزوم جمع ميان اين دو ديدگاه و برطرف كردن ناسـازگاری ظـاهری ميـان آن دو، 
ميـان  وحـدت ٔهنظري به قيودی، حفظ با و احتياط كمال در كه رساند جا می  را به اينمطهری

 :گىصد  بحث میٔه دينی نزديک شود؛ و از اين رو، در ادامٔه اخالقی ناب و تجربٔهتجرب
 به نيكی حتی و ديگر های ه نظر من اگر افرادی يافت شوند كه نيكی به انسانب

 وجدان عمق در حتی و دهند، انجام داشتی چشم هيچ بدون را... جاندار يک
 بينند، خود را در وجود محرومين می ٔهچهر كه نكنند خدمت جهت آن از خود
هـا   محـرک آند عاملباشن داشته سرنوشتی چنين روزی كه اين از ترس يعنی

ها قوی باشد كه اگر بدانند  احسان و خدمت در آن ٔهنباشد، بلكه طوری انگيز
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 آگـاه هـا آن كـار از هـم نفر يک حتی و شود نمی ها آن عايد سودی گونه هيچ
 كـار آن هم باز گفت، نخواهد هم »اهللا بارک« يک ها آن به احدی و گردد نمی
 و امثال آن هم نباشند، بايد گفت تعاد تأثير تحت و دهند، می انجام را خير

 به كه اين فرض به و هست، خدا معرفت از نوری ها در عمق ضمير اين انسان
 االمـر نفس و واقع در انكارشان دارند؛ اقرار ضمير عمق در ،كنند انكار ىصان،
 يک انكار يا و اند، كرده تصور خدا جای به را آن كه است موهومی يک انكار

ه آن را بـه جـای بازگـشت بـه خـدا و قيامـت تـصور ك است ديگری موهوم
 .واقعی معاد انكار و خدا انكار نه اند، كرده

عالقه به خير و عدل و احسان از آن جهت كه خير و عدل و احـسان اسـت، 
 جميـل ذات محبـت و عالقـه از است ای  چيز ديگر، نشانهٔهبدون هيچ شائب

ًسان واقعا و عمال در زمـرك گونه اين كه نيست بعيد هذا علی. االطالق علی  ٔهً
 اعلـم واهللا. شـوند ًاهل كفر محشور نگردند، هرچند لسانا منكـر شـمرده مـی

 .)٣٠٩ ص همان،(
خير و عدل و احسان از آن جهت كه خيـر و عـدل و «روشن است كه عالقه و گرايش به 

ايـن جذبـه و كـشش درونـی .  اخالقی ناب استٔه مصداق تام و تمام تجرب،»احسان است
آدمی به خير و عدل و احسان، ررضدادی نفسانی و آگاهانه است، و در نتيجه، مفهوم تجربه بر 

 ٔه و همين جذبه و كشش به لحاظ متعلق، صبغ(Swinburne, 1991, p. 244)آن صادق است 
 همين ايشان و است، آن ناب مصداق بلكه اخالقی، ای  و از اين روی، تجربه؛اخالقی دارد

 و ؛دانـد  عالقه و محبت به ذات خداوند كه يسبايی مطلق است، میٔهنشان را كشش و جذبه
 دينی را چيزی جـز همـين احـساس اشـتياق و ٔهتجرب ،ماخر شالير چون كسانی كه دانيم می

 .)٩٣ ص ،١٣٨١ شيروانی،(. دانند نمی هیاال كران عالقه به ذات بی
، شـهيد مطهـری نظـر از كه تگرف نتيجه توان روشنی می مقدمات باال، بهن يابا توجه به 

چنين حالتی ـ يعنی گرايش به خير و عدل و احسان، از آن جهت كه گرايش به خير و عدل و 
 خـود كه است حالتی از ای نشانه است، اخالقی ای احسان  است ـ در عين حال كه تجربه
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 .رود می شمار به دينی ای تجربه

  اخالقی شهيد مطهریٔهنظري) ب
تعريف اخالق  «شهيد مطهریاز نظر . ث اخالق، تعريف آن استنخستين پرسش در بح

، و از اين جهت، اخالق همـان سرنوشـت ديـن را )١٦٢ج، ص ١٣٨٧مطهری، (» آسان نيست
 گـاه كـه انـد آن همرأی نيستند و هريک برای آن تعريفی عرضه كرده ٔه فيلسوفان درشار١دارد؛

 تالش جای به دهند دی ترجيح میموار چنين در جديد فيلسوفان از بسياری. ديگرند يک ّضد
تعريفی جامع و مانع از موضوع، مصاديق برجسته، روشن  ٔهعرض برای فايده بی گاه و فايده كم

ايـشان نيـز . ّو مورد اتفاق آن را مطرح، و تحليل و بررسی كنند و به عناصر مقوم آن بپردازنـد
» ّد مسلم بحث خـود را آغـاز كنـيمدر اين گونه موارد بهتر اين است كه از موار«معتقد است 

 .)همان(
 الف، ١٣٨٧مطهری، (ايشان بر آن است كه فعل اخالقی در برابر فعل طبيعی و عادی است 

 گونه رضژگی كارهای عادی و طبيعی، از قبيل خوردن و آشاميدن، آن است كه هيچ. )٤٧٠ص 
القی آن اسـت كـه اخ فعل رضژگی »نخستين« برابر، در. انگيزند برنمی را ستايشی و تحسين

و ) ٢٩٢همـان، ص (» تقاضای ستايش و سپاس و آفرين دارد؛ تقاضای تعظيم و تبجيـل دارد«
 همان،( است اخالق عنصر »ترين اساسی« كه در حقيقت ؛كه، قداست دارد رضژگی ديگر اين

 .)٤٧ ص
عمل پطر « اخالقی در تايصخ جهان ـ مانند ٔهی برجسته از عمل و روحيهاي وی با بيان نمونه

خطر غرق شـدن  سالگی در اوج اقتدار، روزی در فصل ژانىصه قايقی را در ٥٣كبير كه در سن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بررسی تعـايصف «ٔمقاله  نگارنده با عنوان : ک.برای آگاهی از منشأ اختالف انديشمندان در تعريف دين، ر .١

از نظـر شـهيد ). ٢٧ ٔ، شـماره٩٠ سال هفتم، زمـستان ،ٔانديشه نىصن دينیفصلنامه (» دين از منظری ديگر
الـف،  ١٣٨٧ مطهری،(ت ها اس بينی  در جهان مطهری يكی از علل اختالف در تعريف اخالق، اختالف

 .اين نكته در باب تعريف دين نيز صادق است). ٢٨٩ ص
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 كند می الريه ذات بعد ،جهت همين به و اندازد ها خود را به آب می  برای نجات آن]و[ بيند، می
 سلمانم چند ماجرای مانند ـ اسالم تايصخ نيز و ـ )١٦٣ و ١٦٢ ص ج، ١٣٨٧ ،همان( »ميرد می و

 افتاده در ميدان جنگ كه وقتی كسی آب اندكی را كه در اختيار داشت خواست ٔهمجروح تشن
ّبه اولی بنوشاند، او در اوج تشنگی حاصل از جراحت و نبرد، دومی را پيشنهاد كرد، و دومی، 

َؤثرون على أنفسهم و لُيَو ﴿ د؛دنسپر سومی را و سرانجام هر سه، تشنه لب جان  ُ َ ََ ْ ُِ ِ ِْ َ َ ْو كان بهم ْ ِ ِ َ َ ْ
ٌخصاصة َ َ  ديگر با تقابل در آن های  ـ و تحليل رضژگی)٢٩٤ الف، ص ١٣٨٧، همان( )٩ / حشر( ﴾َ

 كـار كـه گيرد می نتيجه و دهد می نشان ،دارد وجود افعال اين در كه را خاصی ارزش افعال،
 و پول با كه« مادی های ارزش از برتر ارزشی است؛ ارزشمند بشری هر وجدان نزد اخالقی

 انجـام امكـان. )٣٠٥ ص همـان،( »...نيـست )گذاری قيمت(= ی مادی قابل تقىصم كاال
 حيوان« گفت انسان تعريف در توان می رو اين از و دارد، اختصاص انسان به كارهايی چنين

 .»اخالقی

 پـردازی نظريـه بـه نىضـت خصوصياتش، و ها پس از روشن شدن عمل اخالقی و رضژگی
ل اخالقی چيست؟ چه چيزی در عمل اخالقی است كه به آن عم معيار. درس  آن میٔهدرشار

 او ىصان و دارد وامی كرنش و خضوع به برابرش در را آدمی و بخشد قداست و ارزش معنوی می
 و هـا نوشـته دسـت در گونـاگون، مواضع در ،مطهری شهيد گشايد؟ می ستايش و مدح به را

 در را مختلـف هـای  گوناگون نظريههای مناسبت پايانی عمر خىصش، به ٔهده های سخنرانی
 در ها ديدگاه ايشان باور به. كند می اريسابی و نقد انصاف كمال با و طرح پرسش اين به پاسخ

ًغالبا متضاد و متناقض نيستند؛ يعنی غالبا هـر كـدام از ايـن  «ستا  مختلف هرچند باره اين ً
 همان،(. »اند توجه كرده) قیاخال عمل (= دكن پيشه بايد انسان آنچه از ای گوشه به ها مكتب

 .)٤٢ ص
 :كرد بندی دسته يسر شرح به توان  میرا گوناگون های نظريه بندی، در يک دسته

 و عواطـف نخست، صورت در. شود  به دو صورت بيان میه؛ اين نظريعاطفی  ٔهنظري. ١
 از ديگـر آن مميز فصل و شود، دأ فعل اخالقی معرفی میمب دوستانه انسان و غيرگروانه اميال

 فـردی، تمايالت از تر عالی ای كار اخالقی كاری است كه از عاطفه« :آيد افعال به شمار می
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 فعـل هـدف و غايی مبدأ گاهی و ؛)٣٢١ همان،( »گيرد  غيردوستی، سرچشمه میٔهعاطف يعنی
 بـه خيـر رسـيدن آن در انسان هدف كه است كاری ،اخالقی كار«: گردد می معرفی اخالقی
 هـم با را بيان دو هر توان البته می. )٣٢٢همان، ص ( » نه رسيدن خير به خودشاست، ديگران

 و نيـز شـايد »اخالق هندی«. است اخالق، محبت به ديگران ٔهپاي نظريه، اين در. كرد جمع
 .)٣٢٣همان، (. اند گونه  اين»اخالق مسيحی«بتوان گفت 

كارهـای . ، و نيمی از آن نادرست اسـت، نيمی از اين نظريه درستشهيد مطهریاز نظر 
ً امـا اوال هـر محبتـی ؛دندوستانه در بسياری موارد ارزش اخالقی دار ناشی از عواطف انسان

اخالق نيست، مانند محبت مادر نسبت به فرزند كه امری غريزی است نه اكتسابی، و از اين 
.  به غيردوستی نيـستً؛ ثانيا اخالق محدود)٣٢٤همان، ص (روی، فاقد ارزش اخالقی است 

 ٔهكارهايی مانند تن نـدادن بـه ذلـت ارزش اخالقـی دارد در حـالی كـه نـه مبـدأ آن عاطفـ
َمتعلـق : ً؛ ثالثـا)٣٢٥همـان، ص (دوستی است و نه هدف از آن رساندن خير به ديگران  انسان

. »چيز را بايد دوست داشـت بلكه همه «محبت و عاطفه را نبايد منحصر در انسان دانست، 
 حالتی در ،اساس آن  البته اين نوع محبت مبتنی بر بينشی عرفانی است كه بر)٣٢٦همان، ص (

 :بيند  دوست میٔه هستی را جلؤهآيد كه هم انسان پديد می
ّبه جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست  عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست         ّ

دشمنی خواهـد  اش انسان نتيجه كه پيمودرا  افراط راه يدنبا دوستی  در تفسير انسان١ًرابعا
 :بود؛ يسرا به قول سعدی

 )٣٣٠همان، (ستمكاری بود بر گوسفندان            پلنگ تيزدندان رترحم ب
 ،سـتا منـد بهـره انـسانی های ارزش از كه نسبت هر به انسانی هر يعنی دوستی، انسان«

 اليق باز نيست مند بهره انسانی های عل از ارزششايسته دوستی است، و انسانی هم كه بالف
 . )٣٢٧ ص همان،( »انسانی های دوستی است برای رساندن او به ارزش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اين اشكال از اشكال پيشين متمايز نشده و تحت يـک عنـوان آورده شـده شهيد مطهریٔدر مجموعه  آثار  .١

 .تر است رسد، تفكيک آن مناسب است؛ اما به نظر می
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 اراده در برابر ميل و شوق كه در انسان و حيوان مشترک است، قرار دارد و :اراده  ٔهنظري. ٢
اسـاس  ف بـر اميال و عواطـٔهكنند اراده نيروی كنترل. مختص انسان و همدوش عقل است

 كار ند، هست آندار   اراده، كه فيلسوفان اسالمی طرفٔهنظري بر بنا. است عقل سنجی مصلحت
  محبتٔهعاطف  اگرىحت عاطفه، و ميل نه باشد، عقل و اراده آن مبدأ كه است كاری اخالقی

 هـای اساس نيرومندی عقل و اراده باشـد و ميـل اخالق كامل، اخالقی است كه بر«. باشد
 .)٣٣١همان، ص (» اشندب اراده و عقل كنترل تحت همه ها اشتياق و نوعی های ميل فردی،

 حكما بيان، اين در. كند ايشان در جايی ديگر در معرفی ديدگاه حكما، بر عنصر عقل تكيه می
 . )٤٨٠ ص همان،( »دانند می عقلی آزادی يا آزاد عقل ولی عقل، را اخالق مالک«

 از . عاقله استٔه گوهر انسان، قوصدرالمتألهينرضژه  ن، بهاساس مبانی حكمای مسلما بر
: عقل انسان دو جنبه دارد. اين رو، كمال و سعادت نهايی و واقعی وی، سعادت عقلی است

 رو ٔهجنب يک و ،)نظری عقل (كند كشف را حقايق خواهد  نظری و رو به باال كه میٔهيک جنب«
 آن اخـالق. )٤٨١ ص همـان،(. »كنـد تـدبير التعد اساس بر را بدن خواهد به پايين، كه می

 افراط بدون را ای  هر قوهٔهاساس عدالت، بهر ود انسان حاكم باشد، تا بروج بر عقل كه است
 وسط حد در انسان قوای اگر. رسد می آزادی به عقل صورت، اين در كه بدهد، او به تفريط و
 حاصل آدمی برای مزاجی و شكند مید، صولت قوا در تقابل با يكديگر ن اعتدال باشٔهنقط و

 هنگـام اين در و د،نشو وناگون موجود در آدمی مزاحم عقل نمیگ اميال آن اثر در كه شود می
 ص همان،( كند  بدن كماالت خودش را كسب میٔهناحي از مزاحمتی هيچ بدون روح كه است
 .)٤٨٢ـ ٤٨١

تر عقل  وفايی هرچه بيشاز نظر حكمای مسلمان، كمال اصلی انسان بر اثر فعليت و شك
 ٔهجنبـ و اسـت حاشيه در عملی عقل و شود نظری، كه نيروی درک حقايق است، حاصل می

 .مقدماتی دارد
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 كه از نظر فالسفه جوهر انـسان فقـط عقـل ١اشكال اساسی وارد بر اين ديدگاه آن است
 عقل اسالم، نظر از كه حالی در اند، اوست، و ديگر ابعاد وجود وی همه طفيلی، ابزار و وسيله

ضـعف ) ١٨٧ب، ص ١٣٨٧، همـان(.  وجـود اؤههمـ نه است، انسان هستی از شاخه يک تنها
 گرفتـه اخـالق از را قداسـت يعنـی اخالق، عنصر ترين اساسی« آن است كه ٢ديگر اين نظر

 الـف،١٣٨٧ ،همـان( »دارد... خودخواهی و خودی نفی راه از را خود قداست اخالق،. است
وری دور خودمح گرد بر دهد، می قرار سعادت تنها را هدف كه نظريه اين كه، حالی در )٤٧ ص
 ٣.زند می

بر اين نظريه، كار اخالقی كاری است كه از وجـدان الهـام گرفتـه  بنا: وجدانی  ٔهنظري. ٣
 از جمله كسانی است كه ديدگاه اخالقی خود را بر اين پايه بنـا كانت) ٣٣٢همان، ص ( باشد

كـه سرشـت آدمـی بـه  اصل وجود وجدان اخالقـی و ايـن. )٣٤٩ـ٣٣٤ص همان، ( كرده است
 شـواهدی و اسـت درسـت دارد، هـا خـىضی به ها ی است كه گرايش، و انزجار از بدیا گونه

 در ايـن زمينـه، كانـت ٔهنظريـ امـا) ٣٢٣ ص همـان،( دنـكن مـی تأييـد را آن نيـز روايی و قرآنی
 . سازد می پذير آسيب را آن كه دارد هايی رضژگی

اين نظريـه تـا .  حقيقت نيستٔه هرچند تا حد يسادی دقيق است، بيانگر همكانت ٔهنظري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كند و تنهـا  ه حكمای مسلمان را بدون نقد رها می در دو موضع يادشده، ديدگاشهيد مطهریگفتنی است  .١
ٔالزام نيست كه هميـشه فالسـفه «: ٔورزد كه بايد نظر فالسفه اسالمی را از نظر اسالم تفكيک كرد تأكيد می

» اند، توانسته باشند مسائل اسالمی را بـه طـور كامـل بيـان كـرده باشـند هايی كه گفته اسالمی در حرف
ٔهای انسان كامل، پس از بيان نظريه حكما در باب انسان   را ايشان در بحثاشكال باال) ٣٣٢ همان، ص(

 .كامل، با عنوان مكتب عقليون، آورده است
 اخذ شده است و بدين جهت انتساب آن به ايشان در ايـن ارسطؤاين اشكال از نقد ايشان بر نظريه اعتدال  .٢

 .مقام قطعی نيست
اند، اما  وج از خودمحوری را شرط الزم برای ارزش اخالقی برشمرده، خرشهيد مطهریدر موارد متعددی  .٣

اند كه  ای سخن گفته به گونه) ٤٢٨-٤٠٩ الف، ص١٣٨٧ همان،(» خود و ناخود«در مواردی مانند بحث 
ِدهد مقصود ايشان از نفی خودمحوری در اخالق، خود دانی، نازل و حيوانی وجود آدمی اسـت،  نشان می ِ

 .نه مطلق خود
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 ايـن بخـش الهـام كـانون و نامـشروط هـای»بايد« و ها جا كه به وجود يک سلسله فرمان آن
 ِبـودن اخالقـی الزم شرط است معتقد كانت ًاوال اما ؛است صحيح است، مربوط ها فرمان

 محـل فعلـی چنين صدور امكان كه آن حال نباشد، ميلی هيچ از ناشی كه است آن كار يک
آيا ممكن است انسان فرمانی را اطاعت كند كه نه مايل به اطاعت آن است و «. است تأمل

 مفهـوم خـىضی و خيـر را از فعـل كانتً ثانيا )٦٢همـان، ص (» نه هراس از مخالفت آن دارد؟
طبق ديدگاه وی، مالک  بر. ل قرار داده استفع ٔهحذف كرده و آن را در اراد) مراد(اخالقی 

 رو، ايـن از. فعـل خـود هـای  آن نهفته است نـه در رضژگـیٔهاساسی اخالقی بودن، در انگيز
 همان،( دهد می فرمان دليل بی كه است مستبدی ِفرمانده گىصی شناسد می كانت كه وجدانی

ير عموم است و شخص آن را  خٔهدرشردارند كه كاری بودن غيراخالقی به حكم ًثالثا .)٦٣ ص
  و خود ايـن حكـم بـر؛ پذيرفتنی نيست،انجام داده انسانی و ميل به خدمت ٔهبه حكم عاطف

 ايثار مانند كاری، اگر ًرابعا؛ )همان( باشد  آن است ـ می طرفداركانتخالف وجدان اخالقی ـ 
 يسـر كـه آن تا ،دارد اخالقی ماهيت تر بيش گيرد، صورت آن ِذاتی نيكی علت به فداكاری، و

 در آزادی هرچه و كاهد، زادی انسان میآ از تكليف فشار يسرا شود؛ انجام تكليف و الزام فشار
 احكـام ٔههمـ ًخامـسا؛ )همـان( شـود مـی تر  اخالقی آن نيز ضعيفٔهصبغ يابد، كاهش كاری

 ٔهتـابع فلـسف«ً مثال لزوم راستگىصی، حكمـی مطلـق نيـست، بلكـه ؛وجدان، مطلق نيستند
نند آنجا ما )٣٥٢ ص همان،( »دهد  خودش را از دست میٔهش است و گاهی راستی فلسفخود

 او نظر از. نهد می فرق سعادت و كمال ميان وی ًسادسا شود؛ گناه كه موجب قتل انسانی بی
حالی كه  نفسه مستلزم سعادت وی نيست، در فی اما دارد پی در را انسان كمال اخالقی فعل

 .)٣٥١ـ٣٤٩ ص همان،( شوند نمی جدا هم از هرگز و اند  يک سكهكمال و سعادت دو روی
 و آن دسته از متكلمان اسالمی كه معتقـد بـه حـسن و قـبح افالطون: يسبايی  ٔهنظري. ٤

، خاستگاه ارزش اخالقـی را يسبـايی عقلـی ـ در برابـر يسبـايی حـسی و خيـالی ـ دان عقلی
 نفـسانی قوای در كه داند می فردی روح را يسبايی كانون افالطون كه تفاوت اين با ؛دانند می

ها كلی هماهنگ، متناسب، متوازن و متعادل ساخته  تيجه از آنن در و كرده برقرار عدالت خود
است ـ يسبايی در همين توازن اجزا نسبت به كل اسـت ـ و متكلمـان اسـالمی كـانون آن را 
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 چـون و يابد؛ می يسبايی ها آن در عقل كه دانند اعمالی مانند فداكاری، احسان و صداقت می
 و انـسان را بـه مـدح و سـتايش و تقـديس فـرا آفرينـد مـی عـشق و حركت و دارد جاذبه يسبايی،

: ک.ر( دارنـد اخالقی ارزش فضايل، اين از برخاسته افعال و فضايل به آراسته شخص خواند، می
 .)١١٤ـ ١٠٥ ص ج،١٣٨٧ ،همان نيز ؛٣٧٤ـ٣٥٨ و ٤٥ـ ٤٢ ص همان،

 در بـاب تفـسير افالطـونرضژه بر آرای  ، هرچند بر اين ديدگاه نقدهايی ـ بهریشهيد مطه
ِيسبايی، اختصاص دادن آن به كل مركب از اجزا، نفی هرگونه نسبيت از آن، مستقل دانستن 

 اصل ارتباط ارزش اخالقی بـا )٤٥ الف، ص ١٣٨٧، همان(كامل آن از ذهن ـ وارد كرده است 
 ادراک اصلی خاستگاه نظريه اين كه جهت اين از حال عين در ولی د؛پذير  يسبايی را میٔهمقول

 نـشان ـ است االطالق وی را ـ همان شناخت فطری يسبايی مطلق و جميل علیمعن يسبايی
 .)٣٨٦ ص همان،( داند می ناقص را آن ،نداده
ن است كه اخالق از نوع اي نظريات ترين عميق«، شهيد مطهریاز نظر : پرستش هنظري .٥

 يعنی طبيعت و ماهيت فعـل اخالقـی ـ در مقابـل فعـل طبيعـی ـ طبيعـت ١؛رستش استپ
 و البته پرستش، امری )١١٨ج، ص ١٣٨٧، همان(» است، اما پرستش ناآگاهانه] ٢خدا[پرستش 

تعريف پرسـتش، همچـون يسبـايی، دشـوار اسـت و . )١٠٦صهمان، (است مرتبط با يسبايی 
َ اما در آن ستايش، تقديس، خـضوع، فـراروی از )١١٩صهمـان، (» شايد قابل تعريف نباشد«

، )تقـرب( آرزوهای محدود، شكستن قفس خودی، پرواز كردن ٔهِخود محدود و خروج از داير
پرستش در حقيقت از تجليـات روحـی .  وجود دارد،و استعانت) التجا(انقطاع، پناه آوردن 

 .)همان( ن حالت روحی استانسان است، و اعمال بدنی همچون نماز، برای شكل دادن به آ
ی اگر در شعور آگاه خودش خدا حت دهد، بر اين نظريه، كسی كه كار اخالقی انجام می بنا
 انجـام خـدا رضـای بـرای را كـار ايـن دارد بـاور هم اگر يا ندارد، باور او به و شناسد را نمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» گىصنـد مـی«دهـد، و بـا تعبيـر  شهيد مطهری، در عين جانبداری از اين نظريه، آن را به خود نـسبت نمـی .١

 .دهد كند، اما آن را به شخص يا گروه خاصی نيز نسبت نمی آن را بيان می) ٣٧٥ همان، ص(
 .)همان(ّكند كه متعلق اين عبادت و پرستش، خداوند است   در موارد ديگر ايشان تصريح مى.٢
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همـان، ص (خداونـد اسـت؛  ٔهناآگاهانـ عبادت و خداپرستی نوعی او اخالقی كار دهد، نمی
. نـسان اسـتا حالت ترين باعظمت و ترين باشكوه ترين، شريف ترين،  و پرستش بزرگ)٣٧٦

 .)٣٧٩همان، ص (
ًو ظاهرا ( را به جانبداری از اين نظريه شهيد مطهریمهمی كه توجه  ٔهنكت رسد به نظر می

 در میآد شود  حل اين معما و پاسخ به اين پرسش است كه چگونه می،سوق داده) ابداع آن
 آن در و كنـد  مـیازخودگذشـتگی و دهد می انجام فداكاری و ايثار مانند كاری موارد ای پاره

 و رسد می تعالی به كارهايی چنين انجام با كه كند می حس و يابد می عظمت و شرافت نوعی
 به تنها كه عقل، منطق حتی منطقی، هيچ با كاری چنين كه آن با يابد، می بزرگواری و بزرگی

 پرسش اين به مطهری شهيد پاسخ. نيست سازگار انديشد، می خود از يسان دفع و سود بجل
 خـدا را ]بـه طـور فطـری[انـسان «آدمـی آن اسـت كـه آن است كه راز وجود چنين حالتی در 

 هـم هـا آن ناآگاهانـه و بالفطره كه هست) اخالقی قوانين (= مسائل سلسله يک و شناسد می
 مخـصوص، ٔهشـام يـک بـا... انـسان روح عمـق آن... سـتخدا قـانون يعنی خدا اسالم

 شناسد می را خدا رضای شناسد، می را قوانين اين شناسد، می را خدا كه طور ناآگاهانه همين
 .)٣٨٣ همان،( »داند نمی خودش ولی دهد، می انجام خدا رضای راه در بالفطره را كار و

ی و حـس خداشناسـی را دو  نظر كسانی را كه حس اخالقشهيد مطهریبر اين اساس، 
 و معتقـد اسـت حـس اخالقـی كند می رد اند، حس جداگانه در وجود انسان به شمار آورده
 ناميـد »خداشناسـی تكليـف حس« را آن توان ًكامال با حس خداشناسی مرتبط است و می

 كـه فهمـد مـی ًمـثال و شناسـد مـی را فطری اسالم ْانسان آن، موجب به كه )٣٨٤ ص همان،(
 ١.است خداوند رضای مورد فضايل، ديگر و فداكاری بخشش، گذشت،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ای در اين زمينـه وجـود دارد كـه  های مشابه و قابل مقايسه هيات مسيحی نيز ديدگاهگفتنی است كه در اال.١

ٔتجربـه . ، مـشاهده كـردِگـری هـردٔ، نوشـته » عرفانی و اخالقی ٔتجربه«توان در كتاب  ای از آن را می نمونه
واسـطه بـا  ای بـی شود و مواجهه در آن، خدا به طور مستقيم درک می«ای است كه  ، تجربههردعرفانی نزد 

  »مواجهه با خداوند از راه روابط و مناسبات ما در عالم هستی«ٔو تجربه اخالقی » دهد هی روی میذات اال
 



  ٤٩         اخالقی ٔتجربھ با یدین  ٔتجربھنسبت  

  گیری بندی و نتیجه جمع
شـهيد  دينی را بـه ٔه اخالقی با تجربٔه اتحاد تجربٔهنظري توان با توجه به آنچه گذشت می

 :است، عبارتند ازمبتنی اصولی كه اين نظريه بر آن .  نسبت دادمطهری
 گوهر ديانت، ايمان به خداوند است؛. ١
 هی است؛ االٔهحقيقت ايمان به خدا، تسليم بودن قلب در برابر اراد. ٢
 است؛ ای اسالم واقعی، امری متمايز از اسالم منطقه. ٣
  اسالم واقعی است؛،آنچه ارزشمند است. ٤
 اسالم واقعی، تسليم قلبی انسان در برابر حقيقت است؛. ٥
ی اسـت، گرچـه مـسلمان كسی كه دل او در برابر حقيقت تسليم است، مسلم فطـر. ٦

 ناميده نشود؛
دوستی ـ نه برای خود، و نه برای خدا ـ انجام شود، دارای   انسانٔهكاری كه تنها به انگيز. ٧
 است؛ مأجور آن فاعل و است فاعلی حسن از ای مرتبه
 او ٔهوجدان اخالقی در انسان، رهاورد معرفت فطری انسان به خـدا و خواسـت و اراد. ٨

 است؛) هیتكاليف اال(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

او معتقـد . دينی اسـتٔنامد از مصاديق شاخص تجربه  ٔروشن است كه آنچه وی تجربه عرفانی می. است
به باور وی، .  را درک كندهیتواند ذات اال  راه امر اخالقی نيز میتنها از راه امر عرفانی، بلكه از است فرد نه

جـان و  شهودهای اخالقی ما، وظايفی را در روابط و مناسبات ما با ديگران، اعم از موجودات جاندار و بی
پذيرش محبـت خـدا و (ُتواند بر دو بعد امر اخالقی  امر عرفانی می. كند حتی نسبت به خودمان تعيين می

ٔتجربه عرفانی . تر است مراتب بيش به) ٔعرضه محبت(ُاما امكان تأثير آن بر بعد دوم . مؤثر باشد)  آنٔعرضه
ٔفـرد از راه مواجهـه عرفـانی بـا . هی به كار آيدتواند در درون فرد به صورت مبنايی برای ابراز محبت اال می

 آغايسن برای تمايل به فداكار بودن ٔتواند نقطه يابد كه می هی دست میذات خداوند به دركی از محبت اال
 اما برای تحقـق ايـن امـر، فـرد بايـد ايـن ؛در برابر ديگر موجودات مادی عالم و نيز در برابر خود فرد باشد

جـىصی، رضژگـی  ای ديصافت كند كه ماهيت حقيقی آن پذيرفته شود و بداند كه مشاركت محبت را به گونه
توانـد  ٔمطالعه تطبيقی اين دو ديـدگاه مـی .)١٢٦ـ١١١ ص،١٣٨٢ هرد،: ک.ر( اساسی اين محبت است

 .ٔموضوع مقاله مستقلی قرار گيرد



 ١٣٩١، سال اول، شماره دوم، زمستان ی اخالق وحیانیفصلنامھ تخصص   
٥٠ 

ِفضايل و كارهای اخالقی، يسبايی عقلـی دارنـد، و خاسـتگاه ادراک يسبـايی عقلـی . ٩ ِ
 فضايل و كارهای اخالقی، معرفت فطری به يسبايی خدای متعال است؛

 فطـری بـه ٔهحب و عالقه به خير و عدل و احسان نشانه و تجلی و نمود حب و عالق. ١٠
 است؛) طالقاال جميل علی(خداوند است كه يسبای مطلق 

كوه، قداست، ش عظمت، بودن، انگيز ستايش: عناصر اصلی فعل اخالقی عبارتند از. ١١
 .ارزش معنوی داشتن، احساس خضوع و كرنش در برابر آن

پرستش، از تجليات روح انسان است، كه گاهی آگاهانه و گـاه ناآگاهانـه صـورت . ١٢
 و التجـا انقطـاع، پـرواز، محدود، ودخ از َفراروی خضوع، تقديس، ستايش، آن در و گيرد می

 دارد؛ وجود استعانت
 .گاهانهناآ هرچند است، خداوند پرستش نوعی شائبه، هيچ فعل اخالقی خالص و بی. ١٣

 :افزاييم اينک می.  در مقاله آورده شدشهيد مطهریمستندات اين اصول از سخنان 
 ٔهآگاهانـ اختيـاری افعـال و نفسانی و روحی های تجربه در معنای وسيع آن، انفعال. ١٤

 ١گيرد؛ آدمی، هر دو را در برمی
  دينی از سنخ انفعال است؛ٔهتجرب ترديد ّحب و عالقه به خداوند، بی. ١٥
 دينی از نوع فعل يا انفعال است؛  ٔهتجرب شک پرستش خداوند، بی. ١٦

 :آيد ، اين نتيجه به دست می١٣ و ١٠بنابراين، با انضمام اين سه اصل به اصل 
 هـيچ بـی ها كسی كه حس اخالقی او بارور و شكوفا شده است و به فضايل و نيكی. ١٧
 اخالقی به معنای احساس و انفعالی ٔهتجرب صاحب (دارد محبت و گرايش ًعميقا ای شائبه

) صاحب تجربـه و احـساسات و عواطـف دينـی(= دارای گرايش و محبت به خداوند ) آن
 است؛
 اخالقـی بـه ٔهتجربـ صـاحب (= شائبه ی خالص و بیفاعل اخالقی در فعل اخالق. ١٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٔالبته، تجربه در اصطالح تجربه دينی گاهی به خصوص آنچه جنبه انفعالی دارد، اختصاص می .١ ِٔ  .يابد ِ
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 دينـی بـه معنـای ٔهتجربـ دارای و دهد در حقيقت، عملی عبادی انجام می) معنای فعلی آن
 .فعلی آن است



 ١٣٩١، سال اول، شماره دوم، زمستان ی اخالق وحیانیفصلنامھ تخصص   
٥٢ 
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