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  چكيده
بي بوده، يكي از مسائلي كه همواره مورد نزاع بين متكلمان و فيلسوفان اسالمي و غر
ستقاللي امساله رابطه ايمان با عمل است. در دين اسالم، هر يك از ايمان و عمل ارزش 

كند كه يدر آثار خويش ايمان را امري معرفي م كانت،ست. دارد و خود مورد نظر شارع ا
ر زده و يكسره مربوط به اخالق و عقل عملي است و براي رسيدن به ايمان معرفت را كنا

ايمان و معرفت  مطهريداند. در نگاه دست عقل نظري را براي درك مابعدالطبيعه كوتاه مي
 كانتهاي د كه به نقد ديدگاههمراه هميشگي هستند و در آثار خويش مطالبي دار

در  كانتبر مباني  مطهريهاي ت. اين پژوهش، درپي بيان تحليلباره پرداخته اسدراين
-اي و بررسي توصيفيرابطه ايمان و عمل عقلي است. روش تحقيق به صورت كتابخانه

توان به مي مطهري تحليلي آثار مطهري و كانت است. از جمله نقدهاي مطرح شده توسط
  عريف ناقص از ايمان و عدم توجه به اصالت ايمان اشاره كرد.ت
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  مقدمه-١

عنوان سرآغاز ارتباط واقعي در منطق اديان وحياني، ايمان اساس رستگاري و به 

انسان با خداوند است. از اين جهت، تبيين ماهيت ايمان و رابطه آن با عمل همواره 

پژوهان بوده و تا به امروز نيز ادامه دارد. اساسا، مفهوم مورد توجه متكلمان و دين

ه فقط تعريف آن مد نظر باشد؛ بلكه به موازات ايمان يك بحث نظري صرف نيست ك

 نظر، همواره به برآيند آن در مرتبه عمل نيز تاكيد زيادي شده است. 

هاي هاي متفاوتي نسبت به ايمان و مولفهدر كالم مسيحي همواره ديدگاه

طوري كه اكثر متكلمان مسيحي به تعريف و تشكيل دهنده آن وجود داشته به 

اند. نتيجه برآمده از اين كنكاش، تاكيد مسيحيت بر نجات و اختهتحليل ايمان پرد

  رستگاري مومنان است.

به طور كلي، رويكرد متكلمان مسيحي به ايمان، وابستگي كامل به نوع نگاه 

ايشان به وحي دارد؛ لذا در االهيات مسيحي دو نگرش اساسي نسبت به مسأله 

ديدگاه اول كه ديدگاه كالسيك  )Eliade & Adams, 1987: p. 68(ايمان وجود دارد. 

اي است كه از طريق وحي و كتاب اي ناميده شده است، متعلق ايمان گزارهيا گزاره

توان بيان كرد كه اين نظريه مايل به تكيه بر عقل و رسد. ميمقدس به ما مي

 ,Jenkins( ١آكوئيناسمعرفت، براي تشخيص و تحليل ايمان است. كساني چون 

151p.  :1997(  ٢لوتردر كليساي كاتوليك و )281: p. 1986Calvin & Battles, (  در

  آيند.كليساي پروتستان، از قائالن به اين نگرش به شمار مي

اي ناميده شده، انسان بايد گرايانه يا غيرگزارهدر ديدگاه دوم كه ديدگاه اراده

وق و اراده به سوي مقصود وسيله شفقدان شواهد كافي براي ايمان به چيزي را به 

جبران نمايد. در اين رويكرد، ايمان را به اموري چون: تعهد، سرسپردگي و تسليم، 

از  ٥تيليخ و ٤جيمز ٣پاسكال،كنند. افرادي چون اطمينان و توكل و ... تعبير مي
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. اين )٨٣-٨١: صص ١٣٧٨، (ر.ك: فعاليآيندقائالن به اين نحوه نگرش به شمار مي

هاي مختلف ايمان، درصدد تعريفي عرفاني از ايمان برآمده است كه با بيان تعبير از

  درپي تحليل مفهومي ايمان است. 

ر.ك: (در تاريخ اسالم نيز، ايمان جزو نخستين مباحث در انديشه اسالمي است.

در بين مسلمانان اختالفات در مورد دو واژه ايمان و اسالم  )١٥٨ :١٤١٨، تيميه ابن

هاي مختلف بر اثر جزو نخستين اختالفاتي بود كه پديد آمد و باعث شد تا گروه

  )٣٣ :١٣٧٨(ايزوتسو، .تفاوت برداشت از كتاب و سنت به تكفير يكديگر بپردازند

 :تا، بيالحرمينامامر.ك: (داننداي ايمان را همان عمل به اعضا و جوارح ميعده

تند. اين نظريه در ميان و براي معرفت و شناخت جايگاهي قائل نيس )١١٣

انديشمندان مسلمان طرفداري ندارد ولي بعضي از نوانديشان طرفدار آن 

   )٣٤ :١٣٩٣، خسروپناهر.ك: (اند.شده

نگاه ديگري كه در مورد ايمان و معرفت وجود دارد اين است كه ايمان همان 

ر.ك: (توان شيخ مفيدمعرفت به خدا ورسول است. از جمله قائلين به اين نظريه مي

، شيخ )٥٣٦ :١٤١١، مرتضي سيدر.ك: (، سيد مرتضي)١١٩ :١٤١٣، مفيد

و  )٤٢٧ :١٣٧٧، حلي عالمهر.ك: (، عالمه حلي)٢٢٧ :١٤٠٦طوسي، ر.ك: (طوسي

  را نام برد.  )٢٤٩،  ١ج  :١٣٦٦، شيرازي صدرالدينر.ك: (صدرالمتالهين

قالني است البته معرفت در نظر غالب علماي شيعه به معناي معرفت فلسفي و ع

عنصر محوري در عقل نظري،  دهد.كه نفس را به سوي كمال نظري سوق مي

كند كه ها را مورد مطالعه قرار داده و بيان ميكنكاش محققانه عقل است كه هست

توان به چيزي معتقد بود. ضمن اينكه، مبناي عقل عملي در بدون معرفت نمي

معرفت برآمده از عقل نظري به عهده خواهد گرفت.  دستور به بايد و نبايد را همين

در اين مقاله، معنايي از ايمان مورد نظر است كه ايمان را متشكل از معرفت به 
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  داند.همراه اعتقاد قلبي و عمل جوارحي مي

ديني است و دين نيز در اصطالح به از آنجاكه محل بحث در اين مقاله ايمان 

سه دسته عقايد(عمل عقلي و قلبي)، اخالق و اعمال عبادي تقسيم شده است؛ به 

ر.ك: (طوري كه هريك ارزش استقاللي دارد و عمل مستقلي محسوب گرديده

چنين تعريف عمل را اعم از عمل جوارحي و جوانحي ؛ هم)٩٣  :١٣٨٤جوادي آملي، 

ث از رابطه ايمان و عمل عقلي بازگشت به بحث از رابطه ايمان ايم؛ عمده بحگرفته

  و معرفت دارد. 

از رابطه ايمان با عمل  مطهرياين تحقيق، درپي گزارش، تحليل و نقد شهيد 

است. سوال اصلي مطرح در اين مقاله اين است كه از نگاه  ٦كانت از منظر عقلي

  مطهري چه نقدهايي بر مباني رابطه ايمان با عمل عقلي از منظر كانت وارد است؟ 

كند عمل عقلي چه نقشي در اهميت بحث از اين جهت است كه مشخص مي

عبور كرد يا عقل عملي؟ ايمان دارد و براي رسيدن به ايمان بايد از مسير عقل نظري 

در اين مقاله ضمن پاسخ به اين سواالت، به بيان نقدهاي مطهري از مباني كانت در 

رابطه بين ايمان و عمل عقلي خواهيم پرداخت. از جنبه نظري، موضوع اين مقاله 

اي و در حوزه الهيات عقلي و نقلي و فلسفه اخالق مورد بحث است. روش ميان رشته

  است. كانتدر نقد نظريات  مطهري اي و بررسي آثارتابخانهكار به صورت ك

  

  تحليل مفهوم ايمان -٢

نظرات مختلف و متفاوتي درباره ايمان در لغت و اصطالح وجود دارد. كلمه  

و ثالثي مجرد آن » آمنَ، يُوٌمنُ، ايماناً«إفعال از فعل ثالثي مزيد ايمان مصدر باب 

  )٥٦  :١٤٠٠،فراهيدي ر.ك:(است.» أمِن، يوٌمن، أمناً«

 :١٤٢١اثير،  ابنر.ك: (النهايه في غريب الحديث واالثرو   )٥٦ :همان( العيندر 
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كننده و نمودن و مومن يعني تصديقآمده است كه ايمان يعني تصديق )٦٩، ١ج 

  و ضد خوف است.» أمن«اصل آن از ماده 

» أمن«ذكر شده است، » أمن«چهار استعمال براي ماده  العربلساندر كتاب 

مخالف ترس، امانت و أمان ضد خيانت، ايمان ضد كفر و مورد آخر به معناي تصديق 

يمان را به معني تصديق قلبي به همراه اقرار به زبان تكذيب. در اصطالح نيز اضد

ر.ك: (كه عمل به جوارح جزء آن نيست؛ بلكه شرط إكمال آن است آمده است.

ايمان در لغت را همان  البحرينمجمعدر  طريحي )٢١، ١٣ج  :١٣٦٧منظور، ابن

، ٦ج  :١٣٧٩، طريحير.ك: (شمرده و لوازمي را برايش ذكر كرده است.تصديق بر

٢٠٤(  

در مجموع پنج معنا براي لغت ايمان ذكر شده است؛ امنيت، امانت، تسليم، 

ايمان ضد كفر و تصديق ضد تكذيب. در همه اين معاني نوعي اطمينان خاطر وجود 

  رد كه منجر به اعتقاد، تسليم، تصديق و ... خواهد شد.دا

براي ايمان در اصطالح نيز معاني متفاوتي نقل شده است كه در شش دسته 

؛ )٥٣٣ :١٤١٥، حلي عالمهر.ك: (استشود. ايمان مساوي با معرفتتقسيم بندي مي

آن را  اي؛ عده)٥٤٦ :١٤١١، سيدمرتضير.ك: (است ايمان مساوي با تصديق قلبي

اي ديگر صرف ؛ دسته)١٦٣ :١٣٣٥، شهرستانير.ك: (اندصرف اقرار زباني دانسته

؛ ايمان جمع تصديق قلبي و اقرار )٢٩٩،  ٤ج  :١٣٦٨، مدنير.ك: (عمل جوارحي

و آخرين نظر كه مبناي اين مقاله نيز  )٢٠٣ :١٩٩٨، بغدادير.ك: (زباني است

ق قلبي، اقرار زباني و عمل به اعضا و جوارح باشد اينكه ايمان، جمع بين تصديمي

  .)١٩٥ص  :١٣٩٥، حزمابنر.ك: (است

بنابراين، ايمان نشات گرفته از  ٧ايمان مورد نظر اين پژوهش داراي مراتب است.

گيرد. در عين حال، ايمان بدون عمل به معرفت و علم است كه درون قلب جاي مي
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شده از مومنين نيست. مسلماني كه فقط شهادتين دستورات، ايمان حقيقي خواسته 

يا از دستورات  سازد بدون اينكه باور قلبي به آن داشته باشدرا بر زبان جاري مي

رسد، در قبرستان دين پيروي نكند، مال و جانش محترم است؛ به او ارث مي

شود، ولي آثار اُخروي ايمان حقيقي كه همان سعادت ابدي است مسلمين دفن مي

  گردد. شامل او نمي
 

  عمل عقلي  -٣

زند آمده عمل در لغت فارسي به معناي كار و آنچه از آدمي به نيك و بد سر مي

 )٢٥ :١٣٦٧قرشي بنابي، ر.ك: (است و در لغت عربي نيز به معناي فعل و كار است.

 راغبر.ك: (دانند كه از روي قصد باشددر لغت، گاهي عمل را مختص به فعلي مي

در حالي كه فعل اعم از آن است. گاهي عمل، اعم از فعل  )٥٨٧ :١٣٨٥، اصفهاني

رو به كارهاي جوانحي نسبت داده شده است در حالي كه بيان شده و از همين

 )٨٣١، ٢ج  :تا، بيشرتونير.ك: (اند.اي فعل را مختص كارهاي جوارحي دانستهعده

شود، از طرفي عمل، اعم از فعل لحاظ ميبنابراين، چون هم فعل معناي اعم داشته و 

  پس رابطه اين دو عموم و خصوص من وجه است.

گيرد كه قيد قصد و در اصطالح نيز بنابر معناي لغوي معنايي مد نظر قرار مي

در ميان فيلسوفان غربي نيز  )٣٩٦ :١٣٦٦، صليبار.ك: (ارده در آن لحاظ شده باشد.

 موضوع اراده و قصد در تعريف عمل آورده شده است و در ضمن آنها مفهوم انگيزه

   )٦-٥ :١٣٨٧(ذاكري، دانند.را در ماهيت عمل داخل مي

چنين بنابراين، عمل عقلي بنابر مبناي اعم بودن عمل از جوارحي و جوانحي، هم 

تاكيد دين بر عمل عقالني به عنوان حجت دروني و منبع تشخيص ايمان، مورد 

  بحث در اين مقاله هست.
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  كانترابطه ايمان و عمل عقلي از منظر  -٤

ناي ايمان بر يكي از مسائل مورد اختالف در حوزه الهيات غرب، مساله ابت

معتقد بود كه بهترين شيوه كسب ايمان اين  ٨آگوستينشناخت و معرفت است. 

 :١٣٧٨، ژيلسونر.ك: (است كه انسان از ايمان آغاز كرده و از وحي به عقل برسد. 

در اين شيوه، معرفت جايگاهي در وصول به ايمان ندارد و اين خود ايمان است  )٩

  كند. ن ميكه نبود مقدمات عقلي را جبرا

داند و ايمان ايمان را چيزي بين شناخت و عقيده مي آكوئيناسدر طرف مقابل، 

هاي وحياني دانسته كه در كتاب مقدس آمده است و ماهيتي را همان تصديق گزاره

در اين ديدگاه نيز  .)٤٥٧ :١٣٨٢، گراثمكر.ك: (بخشدمعرفتي به ايمان مي

گذاري ايمان كند و عوامل متعددي در پايهمعرفت، نقش خود را به درستي ايفا نمي

  كنند.آفريني ميبه همراه معرفت نقش

دانستند و مفاهيم مي ، در عصر روشنگري كه عقل را تنها مرجع داوريكانت

بردند، به دنبال راهي براي تقويت سر ميمابعدالطبيعي در ضعيف ترين حالت خود به

بايست معرفت را حذف كنم تا براي ايمان جا باز مي«گفت: ايمان بود. او مي

  )Immanuel Kant, 1998: p. 117(».كنم

به صراحت  كانتو منظور از معرفت در اين عبارت، معرفت مابعدالطبيعي است 

 ،كانت آوردن باز كند.توانسته راه را براي ايمانگفته است كه بدون حذف آن نمي
 ديبا مانيكه به نفع ا داندمي يبلكه مانع ،داندينم مانياشناخت را نه تنها مقدمه 

كرده  يمانع تالش كاف نياست كه در جهت رفع ا نيآن را برطرف كرد. تصور او ا

   .جهت مردود اعالم كند نيرا در ا ياست و موفق شده است كه شناخت نظر

كند تا ايمان را همان دستور اخالقي خويش كه از در قدم بعد، او تالش مي

بودن و غايت بالذات شمردن انسان تشكيل شده است معرفي پذيري، نامشروطكليت
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ر.ك: (شمارد.ور كلي ميكند و آن را مقبول و مطاع عقل و موجود عاقل به ط

   )٨٧ :١٣٩٢، احمدي

پذيري البته مالك هاي كانت براي دستور اخالقي قابل نقد است. در مورد كليت

بودن كافي نيست، چه بسا پذيري براي اخالقيتوان بيان كرد كه مالك كليتمي

تند ولي اخالقي نيستند. ضمن اينكه دستور اخالقي كانت پذير هساصولي كه كليت

تواند راه حلي ارائه دهد و دچار تناقض در تعارض بين دستورهاي اخالقي نيز نمي

  خواهد شد.

، كانتر.ك: ( او ايمان را باوري لحاظ كرده است كه الزمه فعل اخالقي است. 

 يباوررا نه موخر از باور و خصوصا  ديگر سخن، كانت فعل اخالقي به )٧٩ :١٣٦٧

باشد بلكه برعكس، آن را مقدم و مستلزم  يعيكه محصول تفكر و تأمل مابعدالطب

تقدم « هيعنوان نظر با ي رابر فعل اخالق يكيزيمتاف يابتناء باورهااين  شمارد.يآن م

اين  )٨٩ :١٣٩٢، احمدير.ك: (اند.گذاري كردهنيز نام »يبر عقل نظر يعقل عمل

راي كانت برآمده از مبناي او در ناتواني عقل نظري در كشف مسائل اصلي هستي 

  است. 

موضوعات اساسي آن يعني او معتقد است كه از طريق اخالق است كه به دين و 

رسيم نه بر عكس. او در مقدمه چاپ اول دين در محدوده خدا و جاودانگي نفس مي

  عقل تنها نوشت:

اخالق از آن حيث كه مبتني بر مفهوم انسان به عنوان فاعل مختار «

كند، است به واسطه عقل، خودش را به قوانين مطلق ملزم و تكليف مي

گري باالي سر انسان تا تكليف خود را بفهمد نه نيازمند تصور موجود دي

اي غير از خود قانون تا به وظيفه خود عمل كند... . و نه محتاج انگيزه

بنابراين اخالق به خاطر خودش به ايمان نياز ندارد، بلكه به بركت عقل 
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   )Kant, 1960: p. 3(»نياز است.عملي محض، خودكفا و بي

بر آن است كه شناخت انسان محدود به عالم تجربي است. به نظر او  كانت

هاي ذهني هاي ذهني است و صورتشناخت، تركيبي از ماده خارجي و صورت

كار گرفته شوند و چون هنگامي كاربرد صحيح دارند كه فقط در حوزه تجربه به

مال دست تجربه ما محدود به پديدارهاي مادي است، خدا در حوزه عقل نظري كا

توانيم در حوزه عقل نظري، نه در مورد خدا و نه در رو، ما نمينيافتني است. از اين

در نتيجه هيچ  )Kant, 1996: p. 108(مورد ارتباط او با خودمان، شناخت پيدا كنيم.

تواند وجود داشته باشد مگر الهياتي كه مبتني بر اخالق است و الهيات عقالني نمي

توانيم هيچ نظري ما هيچ شناختي در مورد خداوند نداريم نمي چون در حوزه عقل

منجر  ٩»خود آييني اخالقي«تكليفي در برابر او داشته باشيم. راي او در اين باره به 

تواند و نبايد از هيچ دستوري كه مبنتي بر شرع و دين باشد شود و انسان نميمي

  پيروي كند.

عي و تالش عقل محض براي حل مسائلي كه بنابراين، از نظر او تفكر مابعدالطبي

گونه مابازاء و مدلولي در ادراكات مربوط به خداشناسي، اختيار و خلود نفس كه هيچ

  : ٣٢٨)(ر.ك: كانت، ١٣٦٧ حسي ندارند تالشي بيهوده و فلج كننده است.

دت بودن و سعااو با بيان مفهوم خير اعال و دو عنصر دخيل در آن يعني اخالقي

دهد كه در تحقق اين خير اعال بكوشيم. كند كه عقل عملي به ما دستور ميتاكيد مي

شرط اصلي تحقق اين مهم هماهنگي كامل اراده انسان با قانون اخالق است و اين 

شود. اين ئل نميهماهنگي كمالي است كه هيچ موجود عاقلي در اين جهان به آن نا

ع عقل عملي است و عالوه بر الزام، اين مورد پايان موضوكمال تام و پيشرفت بي

، كانتر.ك: (بودن وجود انسان ميسر است كه همان جاودانگي است. پايانفقط با بي

٢٠٢-٢٠١ :١٣٨١(  
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، وصول به سعادت متوقف بر هماهنگي عالم با اراده ماست و چون كانتاز نگاه 

خدايي باشد تا عالم را با اراده ما در جهت عالم از كنترل ما خارج است پس بايد 

  )٢٠٦-٢٠٥، همان(نيل به سعادت هماهنگ كند.

هميشه چنان عمل كن كه « گفت: نفسه دانسته و مياو انسان را غايت في

». انسانيت را چه در خودت و چه در ديگران غايت در نظر بگيري و نه وسيله صرف

انسان مورد نظر او خداوند روي زمين است و نبايد  )٣٠٠ :١٣٧٨كانت ، ر.ك: (

قوانين مورد نيازش را چه قانون اخالقي و چه قانون اجتماعي از منبع بيروني گرفت 

كند و سرنوشت خودش و اين انسان است كه خودش براي خودش قانون وضع مي

   گيرد.را به دست مي

مان كوتاه كرده و عقل نظري بنابراين كانت دست معرفت و عقل نظري را از اي

داند. او با تكيه بر را شايسته دسترسي و بررسي ايمان ديني و مفاهيم ماورايي نمي

عقل عملي و دستور اخالقي خويش، به تبيين مفاهيم مندرج تحت ايمان مثل خدا 

  پردازد.و جاودانگي نفس مي

  

  مطهريرابطه ايمان و عمل عقلي از منظر  -٥

ان و عمل عقلي بيان شد كه در بين متكلمين در مورد ابتناي در بحث رابطه ايم

ايمان بر معرفت اختالفاتي وجود دارد و اكثر متكلمين اسالمي قائل به ابتناي ايمان 

آيد كه عمل عقلي خود مورد نظر بر معرفت هستند. از مجموع آيات و روايات برمي

چنين ريق كتب آسماني؛ همشارع است و خداوند متعال اوامر و نواهي خويش را از ط

از طريق عقل در نفس آدمي نهادينه كرده است. خداوند متعال در قرآن كريم 

سوگند به ، )٨و ٧(شمس، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا« فرمايد: مي

ن اش را به آسپس پليدكارى و پرهيزگارى؛ نفس و آن كس كه آن را درست كرد
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. بنابراين، حتي احكام عقلي نيز با اين نگرش جزء اوامر و نواهي خداوند ».الهام كرد

توان گفت كه همواره معرفت خداوند بر همه امور ديگر تقدم آيد و ميبه حساب مي

دارد و انسان از طريق همين معرفت فطري به ايمان و عمل به دستورات گرايش 

  كند.پيدا مي

عالوه بر اينكه ايمان را بر مبناي معرفت دانسته و اصول عقايد را ثمره  مطهري

در طرف مقابل نيز،  )٩٦، ٢ج  :١٣٧٢مطهري، ر.ك: (داندتفكر منطقي صحيح مي

كند كه درك معارف الهي، خود داند و بيان ميمعرفت را جدايي ناپذير از ايمان مي

ت را كسب آمادگي براي رسيدن هدف و غايت انسانيت است. او هدف از اين شناخ

هاي عملي داند كه بايد گامبه مقامي كه براي انسان و انسانيت درنظرگرفته شده مي

مطهري در اين بيان به ايمان اصالت  )١٠٦ :همان( بر مبناي آن برداشته شود.

توان به مقام كند كه بدون عبور از ايمان بر پايه معرفت نميبخشد و بيان ميمي

  رسيد. انسانيت

اين تحليل مطهري مبتني بر عدم توانايي عقل عملي براي تشخيص همه خيرها 

و دستورات اخالقي است كه بدون توجه به نقش وحي در تبيين بسياري از دستورات 

اخالقي، برنامه جامع براي رسيدن بشر به مقام انسانيت ناقص خواهد ماند. اين وحي 

  رساند.است كه انسان را به سرمنزل مقصود مي

كند؛ با اين بيان كه اگر جايگاه در نگاه مطهري شرك معناي جديدي پيدا مي

شناخت و معرفت خداوند را از محل اصلي خودش تغيير داده، امور ديگر را بر او 

مقدم داريم؛ يا شناخت خداوند را مبناي عمل قرار ندهيم، به نوعي شرك دچار 

  ايم.ايم و به مقابله با خداوند برخاستهشده

در ادبيات ديني ما نيز، ثمره تكيه بر عقل عالوه بر شناخت خداوند، تشخيص 

افعال درست از نادرست است. در حديثي از امام صادق عليه السالم نقل شده است 
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  كه فرمودند:

، ١: ج١٣٩٧(كليني،  فبالعقل عرف العباد خالقهم... و عرفوا به الحسن من القبيح«

ي خويش را شناختند ... و به واسطه آن كار پسنديده را ) پس مردم با عقل خدا٥٨

  ».از ناپسند تشخيص دادند

چنين، او خداباوري را كه در مورد حق و حقيقت لجاجت ورزيده و دست به هم

اي از تسليم عقل و طغيان قلب معرفي زند را به عنوان نمونهانكار عملي و تمرد مي

، ١ج  :١٣٧٢مطهري، كند.(معرفي مي كرده و شيطان را نمونه آشكاري براي آن

در نگاه مطهري عالوه بر شناخت و معرفت، بايد قلب نيز تسليم دستور عقل  )٢٩١

  باشد و در مقام عمل بر مبناي دستور عقل نظري خويش عمل كند.

تواند باشد كه همواره عمل بدون ايمان را پاسخ به كساني مي مطهري،اين بيان 

اي كافي براي اند. ايمان بدون معرفت از پشتوانهي دانستهبراي وصول به سعادت كاف

وصول به سعادت برخوردار نيست و هيچ تضمين منطقي براي عمل وجود ندارد؛ 

چراكه معرفت كافي براي ايجاد انگيزه و سوق انسان جهت انجام افعال و ترك بعضي 

  ديگر وجود ندارد.

كرده است را شبيه نظر خوارج  كه ايمان را از معرفت جدا كانتاين نظر  مطهري

كند. از نظر او نظريه جدايي معرفت از ايمان يا در اسالم و تاريخ اروپا معرفي مي

شدن به نظريه تضاد علم شود؛ يا باعث منتهيآويز جاهالن و مومنان نادان ميدست

 )٢٩، ٢ج : همان(شود چنانكه در عهد عتيق در سفر پيدايش آمده است.و ايمان مي

گونه هست كه رنگ اي اشعرينگاه مطهري شيوه كانت براي تبيين معارف، شيوه در

گرايي گرايي افراطي و نصجديدي به خود گرفته است. اشاعره براي فرار از عقل

مطلق، به روشي ميانه روي آوردند و تحليلي مخصوص به خود از معارف ارائه دادند. 

خواست مي كانتبيه به اشعريان است. اي شنيز در تحليل مفاهيم شيوه كانتشيوه 
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گرايي مطلق كليسا اي جديد را درپيش گيرد و راهي را بگشايد كه از ميان جزمشيوه

و شكاكيت مبتني بر استقالل عقل كه در دوره روشنگري رواج پيدا كرده بود، عبور 

  كند. مي

ت كه معرفت مابعدالطبيعي را معرفتي ضروري قلمداد كرده و معتقد اس مطهري

 :همان(طوركلي بسته خواهد شد.اگر معرفت مابعدالطبيعي را كنار بزنيم راه ايمان به

زدن معرفت براي وصول به ايمان در پس كانتبرخالف نظر  مطهرياين راي  )٣١

  است.

بنابراين از نظر ايشان، انسان همواره نياز دارد تا به مكتبي اعتقاد داشته باشد 

اگر  تكاليف بشر براي نيل به سعادت مشخص باشد.كه در آن خطوط اصلي همه 

بشر بدون معرفت كافي و بدون شناخت خداوند از طريق يقينيات به عمل بپردازد، 

  هيچ تضمين منطقي براي وصول به سعادت وجود نخواهد داشت.

 

  بررسي و تحليل -٦

ن باطل و خرافي و غيرمطابق با متو يهاشهيبر حضور اند ينيمعرفت د خيتار 

. به اصالح و حذف آنها پرداخت ديبادهد كه يم يگواه ينيمعارف د انيدر م ينيد

كردن ساحت دين از خرافات و مبارزه با افكار هاي مطهري پيراستهيكي از فعاليت

انحرافي در حوزه دين و مفاهيم ديني است. ايشان در آثار خويش به نقد، بررسي و 

  اند.تحليل مفاهيم ديني پرداخته

نيز مورد نقد قرار گرفته  كانتفضاي كلي حاكم بر مباني  مطهري،سير فكري  در

است و نقدهاي ايشان در رابطه ايمان با عمل عقلي و معرفت در دسترس است. در 

در رابطه ايمان با عمل  كانتبر مباني  مطهرياين قسمت از مقاله به بيان نقدهاي 

  عقلي خواهيم پرداخت.
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  ايمانتعريف ناقص از  -١-٦

از ايمان جايي براي شناخت وجود ندارد و عقل  كانتگفته شد كه در تعريف 

رساند. در نگاه مطهري، معرفت و عمل هيچ عملي است كه انسان را به ايمان مي

كدام به تنهايي براي سعادت انسان كافي نيست و بدون همراهي اين دو با هم، راه 

  به جايي نخواهيم برد.

اي بزرگ داريم ايمان فقط به معني شناخت باشد، ما نمونهاگر  مطهرياز نظر 

كه با شناخت كامل از اين امور ولي باز عصيان كرده و از درگاه خداوند رانده شده 

است. شيطان، بزرگترين خداشناس است كه خداوند را چندين هزار سال در عرش 

و پيغمبران را عبادت كرده است؛ با مالئكه هزاران سال در يك صف بوده؛ جبرئيل 

شناسد؛ خودش در مورد معاد صحبت كرده ولي قرآن او را از كافران ناميده مي

مطهري، (است. اگر ايمان معرفت صرف باشد، شيطان از بزرگترين مومنان است.

١٩٠-١٨٧: ١٣٧٨(  

مطهري در تعريف ايمان هم بر عنصر عمل تاكيد دارد و هم بر عنصر 

تنهايي ايمان نه به معناي شناخت به )٩٢٨، ١٥ج  :١٣٧٢مطهري، ر.ك: (شناخت.

طوري تنهايي، بلكه اين دو با هم ايمان را كامل خواهند كرد؛ بهاست و نه عمل به

كننده هم هستند. اين دو به كه در مراتب معرفت و عمل در گرو يكديگر و تكميل

اقص توانند راهگشا باشند و سعادت را تضمين كنند و بدون هم نهمراه هم مي

  هايي را به همراه دارند.هستند و آسيب

  عدم توجه به اصالت ايمان -٢-٦

در نگاه ديني، ايمان به عنوان زيربنايي براي همه اعمال است. ايمان است كه 

توان به نتيجه نهايي سعادت كند و بدون آن نمينقشه راه و هدف را مشخص مي

 :١٣٨٠، زادهحسينر.ك: (ت.رسيد. در اين شيوه وصول به يقين همواره ممكن اس
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شود كه: آيا ايمان ارزش زيربنايي دارد يا اما در اين ميان سوالي مطرح مي )١١٧

  شود؟اينكه خودش هم اصالت دارد و هدف شمرده مي

ايمان داراي اصالت و ارزش ذاتي است، تعريف از اين جهت كه  مطهري،در نگاه 

ايمان به شناخت، تعريفي صحيح است. در دين اسالم، ايمان به تنهايي ارزش بااليي 

بودن براي عمل نيست. ولي در دارد و هدف شمرده شده و ارزشش تنها به مقدمه

با عين حال، همواره در قرآن كريم، ايمان با عمل صالح آورده شده و مومنان را 

وصف ايمان به همراه عمل صالح معرفي كرده است. همين اصالت ايمان  باعث شده 

تا بر ارزش ايمان به تنهايي در اعتقادات ما و از منظر فالسفه تاكيد شده باشد. 

  )١٩٣-١٩٠، ٢٣ج  :١٣٧٢مطهري، ر.ك: (

بنابراين، از نظر مطهري تعريف كانتي كه ايمان را از شناخت امور ماورايي تهي 

كرده است؛ بر مبناي عدم اصالت شناخت اين امور است. در ديدگاه ايشان، در گام 

اول ايمان، شناخت اين امور به تنهايي نيز مورد نظر است و اصوال تا اين شناخت و 

تواند عمل عقالني نباشد، عمل برخاسته از عقل عملي و وجدان، به تنهايي نمي

است  كانتكند. اين ديدگاه برخالف نظر سعادت انسان را در دنيا و آخرت تضمين 

داند و براي شناخت كه همه سعادت را در گرو عمل به دستور اخالقي خويش مي

  ارزشي تبعي قائل است.

  تحليل ناصواب از هدف بعثت انبيا -٣-٦

 يو اخالق يخود دستور و قانون عمل ديتواند و بايم يعقل آدم كانت،در نگاه 

 :field, 1970(.ندارد نيبه د يازيگونه نچيدر اخالق ه يآدم. پس ديخود را وضع نما

p. 192(  تواند خودآيين باشد و انسان با تكيه بر عقل عملي مي كانتبنابراين از نظر

  نيازي به تبعيت از دستورات اخالقي و عبادي هيچ دين و آييني ندارد.

شخصي  در طرف مقابل درصدد پاسخ به اين پرسش برآمده كه اگر مطهري
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ايمان نداشت و فقط عمل صالح را انجام داد آيا اهل سعادت و بهشت خواهد بود يا 

  خير؟

كند كه رابطه دنيا و آخرت رابطه زراعت و محصول است. از طرف او بيان مي

معني است كه شخصي كه هيچ ديگر، نيت همان روح عمل خواهد بود و اين بي

توسط اعمال به خدا تقرب پيدا كند و اعتقادي به خداوند متعال ندارد بخواهد 

ر.ك: (درحالي كه هيچ اعتقادي به آخرت ندارد بخواهد براي آخرت عملي را بفرستد.

از نظر ايشان اگر شخص با حقيقت عناد نداشته  )٢٨، ص ٨ج  :١٣٧٨مطهري، 

توان گفت كه اهل جهنم نخواهد بود و از لحاظ آثار اين جهاني نيز از آثار باشد مي

  ل نيك محروم نخواهد شد. اعما

كند كه تصوري ناصواب وجود دارد كه هدف در بياني ديگر اعالم مي مطهري

داند. بنابراين، كسي بعثت انبيا را فقط اقامه عدل و نيكوكاري و تهذيب اخالق مي

كه اين امور را انجام دهد، اهل بهشت است؛ چه ايمان به غيب داشته باشد، چه 

  اينها اهل بهشت هستند.» خذ الغايات واترك المبادي«باب نداشته باشد. پس از 

دهد كه هدف نبوت فقط عمل به اين امور نيست؛ بلكه اعتقاد پاسخ  مي مطهري

پذيرد. ضمن اينكه به نبوت نيز اصالت دارد و خداوند هم غير از اسالم ديني را نمي

به هيچ وجه  داشتن نقشه و برنامه راه، شرط حسن عمل است و اين گونه مبادي

  )٣٠-٢٨، همان(قابل ترك نيست.

كند كه ايمان به خدا و قيامت  شرط تكويني قبول در ادمه بيان مي مطهري

عمل است. طبيعت عمل بايد طوري باشد كه به آن عالم صعود كند و بدون ايمان 

  )٣٢، همان(به خدا قابليت صعود را ندارد؛ چراكه اصال براي صعود انجام نشده است.

كند. اگر كشاورزي براي بيان نقد خود از مثال كشاورز و دانه استفاده مي طهريم

اي همه كارهايي كه براي زراعت الزم است را انجام دهد ولي در دل خاك دانه



 ١٩١   ▪يداهللا دادجو/ سيدحسن بطحايي/ احمدحسين فالحي     /مجيد توكل

چنين اگر دانه ارزن كاشته و در نكاشته باشد، هيچ محصولي درو نخواهد كرد. هم

جا ت نيز همه عقال توقع او را بيآخركار منتظر محصول گندم باشد، در اين صور

دانند. شخصي كه همه اراده و مطلوب خود را بر صورت ظاهري عمل نهاده و به مي

ايمان و معرفت كه پايه و اساس عمل است هيچ اعتنايي نداشته باشد و اصال كار را 

براي آخرت انجام نداده باشد؛ نبايد در آخركار توقع دريافت پاداش اخروي داشته 

 د.باش

تكيه بر اعمال بدون ايمان كه مبناي نظريه كانت است،  مطهريبنابراين از نگاه 

  تواند تحليلي ناثواب از هدف بعثت انبيا ارائه دهد.مي

  عدم شناخت صحيح فطرت و امور فطري  -٤-٦

مبني بر پس زدن مابعدالطبيعه و تكيه بر  كانتچنانچه بيان شد، نظر اصلي 

دستورات عقل عملي بود. او ايمان را امري معرفي كرد كه يكسره مربوط به اخالق 

  دانست.است و دست عقل نظري را در درك مسائل كوتاه مي

كند كه در دستورات و تكاليفي كه از وجدان يا در نقد خود بيان مي مطهري

به اين نكته توجه داشته باشيم كه اين وجدان از  شود بايدعقل عملي صادر مي

دهد. وقتي روح ما افعالي مثل راستي، امانت و ... را اي نيز اطالع ميدستور دهنده

دهد كه سر كند؛ بايد از خود بپرسيم كه چرا چنين است؟ او پاسخ ميزيبا تلقي مي

ا از او آن دهد كه خداين مطلب اين است كه روح، توسط عقل عملي تشخيص مي

، ٢٢ج  :١٣٧٢مطهري، ر.ك: (دهد.فعل را خواسته و به سمت آن تمايل نشان مي

٣٨٦(   

بنابراين نوع دوستي، خدا دوستي است. او هرگونه توجه انسان به خير و نيكي 

تواند آگاهانه باشد و هم آورد. اين توجه هم ميشمار ميرا توجهي به خداوند به

دادن و تبديل امر ناآگاهانه به آگاهانه نبيا را نيز همين سوقناآگاهانه. او هدف بعثت ا
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  )٣٨٧ :همان(داند.مي

ايم و باور داريم توضيح اينكه ما خداوند متعال را از طريق براهين عقلي شناخته

دهد. خداوند حكيم محال كه خداوند متعال حكيم است و كار بيهوده انجام نمي

ا آفريده باشد ولي ابزار الزم جهت زندگي را به است كه بشر را براي زندگي در دني

ها است كه در ضمير ها وبدياو نبخشيده باشد. يكي از اين ابزارها شناخت نيكي

انسان نهادينه شده است. ضمن اينكه، يكي از اهداف بعثت انبيا تذكر و يادآوري 

هاي فطري انسان است كه به خاطر عوامل متعددي به دست فراموشي شناخت

فراموش كرده است كه منبع  كانتكند كه بيان مي مطهريپرده شده است. س

ها فطرتي است كه از جانب خداوند به وجود آمده ها و بديتشخيص همه نيكي

ها ها و بدياست و منبعي ماورايي دارد. عقل عملي به تنهايي قادر به تشخيص نيكي

  كند.نيست؛ بلكه طوطي صفتي است كه درس معلم را تكرار مي

درباره مابعدالطبيعه و  كانتراي  مطهريتوان گفت كه از نگاه بنابراين مي

خداشناسي از روي عدم شناخت صحيح از فطرت و مبدا امور فطري است. او فطرت 

انسان را موجودي فرض كرده كه ناگهان به وجود آمده، هيچ خالقي ندارد و از 

  پذيرد.كس تاثير نميچيز و هيچهيچ

  جانشيني طبيعت با عقل و ميل با اراده عدم -٥-٦

 مطهريدر پس زدن مابعدالطبيعه،  كانتبر راي مركزي  مطهريدر ادامه نقد 

بندي كلي به دو دسته افعال التذاذي و تدبيري تقسيم افعال انسان را در يك تقسيم

كند. در افعال التذاذي، دستوردهنده همان ميل آدمي است و در افعال تدبيري مي

ور دهنده عقل است. در افعال تدبيري عقل به خاطر مصلحتي كه وجود دارد دست

كند ولي در التذاذي، لذت باعث سوق انسان شود يا ترك ميبه سمت آن كشيده مي

شود. در وجود آدمي نيروي عقل به واسطه تشخيص كمال يا به سمت عمل مي
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  ترسي سخت باشد. كند تا به مقصد برسد ولو اينكه اين دسلذت راه را طي مي

كند كه شامل اش گسترش پيدا ميهاي تدبيرياين انسان تا جايي فعاليت

گيرد و لذت در همان ها جزء مصلحت قرار هاي التذاذي نيز بشود و لذتفعاليت

، ٢ج  :همانلحظه مصلحت هم باشد و در واقع نقطه جمع طبيعت و عقل باشد.(

ن مرحله خود براي رسيدن به كماالت انساني هاي تدبيري در باالترياين فعاليت )٥٢

هاي عالي انساني بودن اگر در جهت گرايشكافي نيست و عالوه بر عقالني و ارادي

هاي عالي در تضاد نباشد، به جاي صعود انسان را به سقوط نباشد يا الاقل با گرايش

ها با تدبير گونه كه بدترين جنايتاندازد؛ همانها ميمحض كشانده و در دام جنايت

  )٥٤-٥٢ :همان(ريزي انجام شده است. و طرح

تواند در هر لحظه به بر ذوابعاد بودن نفس انساني است. انسان مي مطهريتكيه 

سمتي گرايش داشته باشد. هم به سمت خداوند حركت كند و هم بر طبل هوسها 

بله با هوسها بكوبد. اگر فعاليت تدبيري نباشد يا خيلي كمرنگ باشد، عقل قدرت مقا

ريزي براي هوسها خواهد پرداخت. در را ندارد و به جاي مقابله، به همراهي و طرح

انساني كه معرفت را كنار زده و فقط تكيه بر اعمال داشته باشد،  مطهري،ديدگاه 

  ناخودآگاه ميل و هوس او بر افعالش غلبه خواهد كرد.

ت غلبه كرده و شمشير را از تواند بر اين احساساتنها قدرتي را كه مي مطهري

كند. از نگاه او عقل به مثابه شميري در زنگي مست بگيرد؛ دين و ايمان معرفي مي

تواند اين هياهو و كنش را درخدمت فرشته كف زنگي مست هواهاست و دين مي

  )٨٦-٨٤ :همان(صلح درآورد و عمل انسان را يكنواخت كند.

تواند بر احساسات عقل عملي هر اندازه كه قدرتمند باشد باز نمي مطهرياز نگاه 

غلبه كند و تنها راه نجات، دسترسي به ايمان از مجراي عقل نظري و عمل به 

  دستورات دين است؛ چيزي كه كانت آن را مردود شمرده است.
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  عدم توجه به اصالت انسان با خدا-٦-٦

ويش با تكيه بر عقل عملي، انسان در دستور اخالقي خكانت،  چنانچه بيان شد

داند. اين انسان خود واضع قوانين خويش است و از هيچ را غايت هر دستوري مي

  كند.دستوري به غير از دستوري كه بر مبناي عقل عملي خويش است پيروي نمي

در نقد اين ديدگاه با بيان داليل سقوط انسانيت در گذشته و اينكه  مطهري 

وسى نبايد سبب شود كه ما در مقام شامخ انسان از نظر اينكه تغيير هيئت بطلمي

داند. يعنى طبيعت هدف مسير خلقت است ترديد كنيم، انسان را هدف جهان مي

  كند.در مسير تكاملى خودش به اين سو حركت مي

از كساني كه فلسفه آنها بشردوستي است و موضوع ايمان آنها  مطهريسوال 

يا در انسان احساسى به نام احسان و نيكوكارى و خدمت بشريت است اين است كه: آ

وجود دارد يا نه؟ اگر پاسخ اين است كه به هيچ معنى وجود ندارد، دعوت بشر به 

 انجام آنها هم غلط است؛ مثل اينكه يك سنگ يا حيوان را دعوت كنيم.

وجود دارد.  ا)(فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواهدهد كه با استناد به آيه سپس پاسخ مي

به اين بيان كه انسان در عين اينكه خودخواه است و وظيفه دارد براى حفظ بقا و 

اش خودخواهى نيست، خيرخواهى هم وجود حياتش فعاليت كند، ولى تمام هستى

  دارد، لذا در انسان وجدان اخالقي وجود دارد.

چنين فيلسوفان كمونيست، اينهايى كه اعالميه حقوق بشر و هم«

توانند دم هاى مختلف هستند، چگونه مىرفدار اصالت انسان به شكلط

نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ «از حيثيت و تقدس بشر بزنند بدون اينكه در وجود بشر 

ها برايشان مشخص را سراغ بدهند؟ وقتى كه اين اصالت ارزش» رُوحِي

 شود. شد، اصالت خود انسان برايشان مشخص مى

دفعه جهان براى را گفتيد خدا، يك »وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ هُوَ الْأَوَّلُ«وقتي 
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هايى كه در وجود خودتان كند؛ براى تمام اصالتشما منظره ديگرى پيدا مى

فهميد كه اگر شود؛ مىشود، هدف پيدا مىكنيد مفهوم و معنى پيدا مىاحساس مى

د دارد، اگر قطره شيرين هستيد شما يك ذره نور هستيد چون جهانى از نور وجو

پايانى از شيرينى وجود دارد، پرتوى از او در جان براى اين است كه اقيانوس بى

  )٦٨١، ٢٣ج  :(همان ».شماست

در اسالم كه خود يك مكتب انسانيت است و براى انسانيت  مطهرياز منظر 

ه براى خود جهت براى ارزشهاى انسانى اصالت قائل است كاحترام قائل است، ازآن

جهت براى خود انسان اصالت قائل است كه براى انسان اصالت قائل است، و ازآن

جهان اصالت قائل است، يعنى به خداى قادر متعالى قائل و معترف است و تنها 

تواند بر اساس يك منطق صحيح وجود داشته باشد، اسالم مكتب انسانيتى كه مى

  )٦٨٣-٦٨٠جود ندارد.( همان، ص است و ديگر مكتب انسانيتى در جهان و

  

  در رابطه ايمان و عمل عقلي مطهريو  كانتمقايسه نظرات  -٧

بايد معرفت را كنار زد تا بتوان براي ايمان جا باز كرد و از معرفت  كانتاز منظر 

با تكيه بر عقل عملي و  كانتتوان به ايمان و مفاهيم مابعدالطببييعه رسيد. نمي

كند. اما در نقطه مقابل فاهيم مابعدالطبيعي را اثبات ميدستور اخالقي خويش م

كند و بر تالزم را تخطئه مي» معرفت بدون ايمان«و » ايمان بدون معرفت« مطهري

 فشارد.آن دو پاي مي

است. او بر اين است » الزم«و » ممكن«از نظر مطهري مابعدالطبيعه، معرفتي 

تنها راه را بر النفس، نهشناسي و علمكه مخالفت با تفكر عقلي در الهيات، جهان

  بندد.گشايد بلكه برعكس، در آن را مينمي» ايمان«

با ممكن و بلكه ضروري شمردن معرفت مابعدالطبيعي، آن را  مطهرياگرچه 
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آموزد پذيرد و ميدهد، در عين حال ميزيربناي ايماني پيراسته از خرافات قرار مي

كم در اي عملي و اخالقي داشت. اين سخن او دستهتوان و بايد مابعدالطبيعكه مي

در اين خصوص موافقت دارد، اما آيا در باطن و در حقيقت نيز  كانتظاهر با طرح 

آن، مورد  كانتي، در معناي »اي مبتني بر اخالقمابعدالطبيعه«چنين است و 

  مالحظه و قبول مطهري است؟

اسالم، ايمان اسالمى زيربناى پاسخ به اين سؤال منفي است. از نظر ايشان در 

فكرى و اعتقادى است و ايدئولوژى اسالمى بر اساس اين ايمان بنا شده است ولى 

ايمان در عين داشتن ارزش زيربنايى، اصالت هم دارد؛ يعنى هدف نيز شمرده 

  شود. مى

اين است كه انسان چون با قوه تفكر خود بايد تكليف  كانتالزمه خودآييني 

ص دهد، پس نيازي به آداب و رسوم كليسا و عبادات ندارد. در نگاه خود را تشخي

مطهري، الزمه اين نگاه اين است كه نيازي به بعثت انبيا و ارسال وحي نيز نباشد؛ 

تواند مسير خويش را تشخيص دهد. اساس نقد مطهري بر چون عقل به تنهايي مي

دستور وحي نيست و ريشه اين پايه استوار است كه دستور عقل و وجدان، جداي از 

همه اين دستورها همان حس خداشناسي انسان است. ضمن اينكه تنها نيرويي كه 

تواند از سوء استفاده نفس از اين استقالل به نفع خود، جلوگيري كند، فقط دين مي

شود و توانايي ترسيم و مذهب است. افق عقل انسان مربوط به امور محدودي مي

  بيني مقابله با انواع حوادث را ندارد.زئيات و پيشنقشه راهي با تمام ج
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  گيرينتيجه-٨

بنابر ديدگاه شهيد مطهري تعريف كانت از ايمان، تعريفي ناقص است. از نظر 

زدن از ايمان به عمل تنهايي براي پلايشان در رابطه ايمان و عمل عقلي، معرفت به

يي براي ايمان كافي نبوده و تنهاچنين، دستورات عقل عملي بهكافي نيست. هم

هاي نفساني در اعمال انسان ضعف اراده به همراه تأثير اميال و احساسات و خواسته

شوند تا عمل انسان بر خالف آگاهي و شناخت و دستورات عقل عملي موجب مي

او صورت گيرد. ايمان مورد نظر اين مقاله بر معرفت و عمل تواما با هم تاكيد 

  كند.مي

شود و شناختي كه موثر در مان با افزايش معرفت در عمل تأثيرگذار مياين اي

رساند. درحاليكه عمل است را مضاعف كرده و معرفت ما را به باور قلبي و دروني مي

اخالقي و آگاهي -كانت، تنها ناظر به شناخت عقالني ارتباط معرفت و عمل در نظريه

تواند تحليلي ناثواب از هدف بعثت شود و مياز خود عمل و نيكي و بدي آنها مي

  انبياء را به ما ارائه دهد. 

نكته قابل توجه اين است كه از ديدگاه اين مقاله، نظريه كانت ناشي از عدم 

شناخت صحيح فطرت است و انسان در همه افعال خود حتي عمل عقلي و معرفت 

ها شناخت نيكيكردن نيز نيازمند دين است. دين از طريق وحي وجداني و نهادينه

دهي افكار انساني در معرفت صحيح امور از جمله ها در فطرت انسان به جهتو بدي

  .كندايمان ديني كمك مي
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