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  گرايي در سياست نتيجه ،گرايي در ديانت فضيلت
  اخالقي عبدالکريم سروش ءنگاهي به آرا

  
  
 .١٣٨٨فروردين ماه  ٢٧ ،يگتفه هميمض روزنامة اعتماد،: منبع

  
به نظر . ايد شناسي ايشان به دست داده و مدلي از دين ايد  دکتر سروش را تدوين کرده ةدين شناسان ءآرا آيين در آيينهدر کتاب  شما

  اخالق نيز بدين شکل تدوين کرد و مدلي از اخالق شناسي ايشان به دست داد؟ ةدر حوز را دکتر سروش اءتوان آر شما آيا مي
در مـدخل چهـارم کتـاب عـالوه بـر      . سروش اسـت  دکتر ةشناسان دين ءمتکفل بررسي آراآيين در آيينه ، همان طور که اشاره کرديد

 ايـن  البته به جهت مجـال محـدود  . آمده است بحثي تحت عنوان اخالق شناسي و فقه شناسي ،اخالق ديني در آثار ايشان مباحثبررسي 
بـه   .شـده اسـت  خر ايشان جمـع آوري  أمت ءو بيشتر آرا شدهسروش بررسي ن دكتر اخالقي ءسير تطور آرا  آيين در آيينهمدخل از کتاب 

 سـروش همـت گماشـته    دكتـر  ةاخالق شناسان ءتا حدودي به تدوين آرا آيين در آيينهکتاب هرحال مراد اين است که علي االصول در 
ايشان است و نـه متضـمن توضـيح سـير اسـتکمالي و تطـور ايـن         ةاخالق شناسان ءتمامي آرا بيان ن کتاب نه متکفلايهرچند  شده است؛

  .شانيا يمعرفت ةء در منظومآرا
  

اخالق قرار مي  ةفلسف ةدر باب اخالق عمدتاً در حوز را دکتر سروش ءاخالق از علم اخالق، شما آرا ةبا توجه به تفکيک فلسف
  فيلسوف اخالق است يا عالم اخالق؟ ترعلم اخالق؟ به عبارت ديگر دکتر سروش بيش ةدهيد يا در حوز

. انـد  ايشان در هر دو حـوزه فعاليـت کـرده   ، بايد بگويم كه منتشر شده است قضاوت کنيمايشان براساس آنچه تاکنون از  بخواهيم اگر
ملـت و مكتـب مشخصـي    است که اخالقيون يا  اموريمتکفل توضيح  ،شود اخالق گفته مي ةمطابق با آنچه امروزه در فلسف ،علم اخالق

هـا فـالن راي    هـا يـا بـودايي    ها، مسـلمان  ها، آالسکايي دهد که مثالً آفريقاييتوضيح مي ،به اين معنا ،يفيتوص علم اخالق. به آن معتقدند
متضـمن توضـيح بايـدها و نبايـدها و      ١نجـاري هاخالق  ،از سوي ديگر. در مقام توضيح و تقرير صرف است ،اخالقي را دارند و در واقع
فـرااخالق و هـم   سـروش هـم   دكتـر  هـاي   از اين منظر بحـث . که در مکاتب اخالقي مطرح مي شود چنان آن ؛امور بايسته و نبايسته است

شـناختي يـا بحـث از     هـاي روان در مقـام توصـيه   كنـوني،  بـه تعبيـر   ،همچنـين مباحـث اخالقـي ايشـان    . گيـرد اخالق هنجاري را دربرمي
اوصـاف  هـايي دارنـد تحـت عنـاوين      ايشـان کتـاب  . تـر شـود  روشـن  سخنانمتا  زنم مياز آثار ايشان مثالي . ستهشناسي اخالق نيز  روان

کـه شـخص بايـد در تنظـيم      ياهـاي اخالقـي   و ارزش هابه ساز و کار ،ها در اين کتاب در واقع، به نوعي  .و معيشت حکمتو  پارسايان
در  ،که شـايد نـوعي اخـالق نخبگـان باشـد      ،تري از اين امر رفيع ةمرتب. شود مناسبات و روابط اخالقي مطمح نظر قرار دهد، پرداخته مي

 در ايـن . بنـدي شـده اسـت    صورت نيز قمار عاشقانهدر کتاب  وآمده  مثنويعرفاني يا شرح  تحت عنوان اخالق ،از دروس ايشان يبرخ
هـاي   ارزش يبرخـ هايي که عرفا براي نهادينه شـدن   شما نوعي توضيح مبتني بر اخالق فضيلت محور و نيز مباحثي مطابق با توصيه موارد

-شناسي اخالق تنسـيق و تقريـر مـي    امروزه اين مباحث را در روان. بينيدمي انداخالقي در فرد و زدوده شدن رذائل اخالقي از فرد داشته

           
1. normative ethics 
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 ةدر حـوز . شناسي اخالق صورت بنـدي کـرد   روان ةدر حوزتوان  اند مي از نكاتي را كه دكتر سروش مطرح كرده يبنابراين، برخ .کنند
در واقـع  . اما مطابق با تنسيق و تقريـر دينـي   ،ور استفيلسوفان و اخالقيون فضيلت مح ءبيشتر مبتني بر آراايشان  ءاخالق هنجاري هم آرا

در اخـالق هنجـاري هـم مکتـب اخـالق فضـيلت محـور را         واسـت   ٢فضيلتمبتني بر مفهوم دكتر سروش تقرير اخالق اسالمي در آثار 
کـه   ،فـرااخالق هـم   ةاما در حـوز  .شناسي اخالق و اخالق هنجاري است روان ةمباحث ايشان در حوزمطالب ناظر به اين . کنند اتخاذ مي

 دانـش و ارزش در کتـاب  . انـد  مطـرح كـرده   را اخالق اسـت، ايشـان مفصـالً نکـاتي     ةترين بخش فلسف ترين و فلسفي به يک معنا انتزاعي
شـدني  يعنـي بـه تفکيـک پرن   . هيوم و مرحوم طباطبـايي اسـت   ءکنند که مبتني بر آرا در اخالق تقرير ميرا  گرايانه نوعي موضع ضدواقع
که بحث از چگونگي اتصـاف يـک وصـف اخالقـي مثـل       ،پردازند، چه در مقام تصديقات و چه در مقام تصورات ميان بايد و است مي

تر بحث از چگونگي ربط و نسـبت اوصـاف اخالقـي     به لسان فني. آيد به عهد به ميان مي يا وفاي يير راستگوينظ يصفو هبايد و خوب ب
در هـر   .کنـد مـي  هـم ادامـه پيـدا    تفـرج صـنع  بعـداً در   كـه  اين يک بحث کامالً فرااخالقي اسـت  .است ٤با اوصاف اخالقي ستبر ٣کسب

مـراد مقالـه   . اسـت اينگونـه  مرحـوم طباطبـايي هـم     آراء ايشان از قرائت. کندمي گرايانه اتخاذ سروش يک موضع ضدواقع دكترصورت 
هـاي متعـددي درگرفـت و     بحـث ، است كـه دربـارة آن   و روش رئاليسم اصول فلسفهدر كتاب   ،»ادراكات حقيقي و ادراكات اعتباري«

 ،بـه هـر حـال   . گرايانه را نپذيرفتند مخالفت کردند و اخالق ضدواقعبا نظرات ايشان هم  ،آقاي مطهري ،کتاباين شاگرد ايشان و شارح 
شـتر  يبآمـده اسـت کـه    ادب قـدرت، ادب عـدالت   هاي ديگري هم دارند نظير آنچـه در کتـاب    بحثدكتر سروش عالوه بر اين مباحث 

 ميـان  به ربط و نسـبت  ،اخالقي ةديني و جامع ةتحت عنوان جامع ،ايشان برخي مباحثهمچنين . اخالق و سياست است ةرابط معطوف به
يعنـي   ،در تـامالت اخيـر ايشـان     بحث از اخالق و سياست. اند شناسانه  که البته اين مباحث بيشتر آسيب ،پردازد ديني مي ةاخالق و جامع

در  ،ايشان به يک معنـا بنابراين، . اخالق کاربردي هم قلمداد کرد هاينها را شايد بتوان مباحثي ناظر ب. مطرح شده استبعد،  به ٨١از سال 
 ة ميـان بيشـتر بـه رابطـ   ايشـان کمتـر بـوده اسـت و      يهاي فرااخالقـ  در ساليان اخير بحث. اند ساله، هر سه نوع بحث را داشته ٣٠اين تطور 

شناسي اخالق، اخالق هنجاري، فـرااخالق و   هاي روان در حوزه در مجموع، دكتر سروش. اند اخالق و دين و اخالق و سياست پرداخته
  . اند اخالق کاربردي فعاليت کرده

  
  ؟شود شناسي اخالق نزديک مي به روان دكتر سروش اوصاف پارسايانو  حکمت و معيشتهايي مثل  در کتابآيا شما،  يرأمطابق 

بـه عنـوان مثـال، بيـان     . پيشوايان ديني هستند، در حقيقت موضع اخالق هنجاري آنها را توضيح مي دهنـد  ءدر مقام تقرير آرا كه وقتي
هـايي   وجود دارد و اخالق هنجـاري مسـتفاد از ايـن مـتن متضـمن چـه مولفـه       اي  چه نکات اخالقي نهج البالغهدر متني مثل كنند كه  مي

متعلـق بـه حـوزة    کف نفس پيشه کـردن، امـوري اسـت     رينظشود،  تر شدن شخص در آنجا ارائه مي راهکارهايي که براي اخالقي. است
در اخـالق فضـيلت محـور     فضـايل  هـا و تاکيـد بـر    ايـن سـنخ بحـث    در ادبيـات مربـوط   کـه البته بايد توجـه داشـت    .شناسي اخالق روان

و مفهـوم   ٥وظيفـه   است، برخالف مفهوم فضيلتاينجا سلسله جنبان است و محوريت دارد مفهوم  مفهومي که در. شود بندي مي صورت
  . اند گرايي گرايي و نتيجه موسوم به وظيفههاي مهم اخالق هنجاري  نحلهبخش  قوام که ،٦نتيجه

           
2. virtue  
3. thin moral properties 
4. thick moral properties  
5. duty 
6. consequence 
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  گيرد؟در کدام حوزه قرار مي دانش و ارزشبه طور مصداقي پيش برويم، کتاب  بخواهيم اگر
  .فرااخالق ةدر حوز    

  شناسي اخالق با علم اخالق چيست؟ تفاوت روان
سـخن بـر سـر اتخـاذ يـا فـرو نهـادن          گـران اخالقـي،  ، عـالوه بـر بحـث در بـاب مراحـل رشـد اخالقـي كـنش        شناسي اخالق در روان

بحـث  بـه عبـارت ديگـر،     ،کنـد  سازوکارهايي است که به نهادينه شدن فضايل اخالقي و رخت بربستن رذائل اخالقي در فرد کمک مي
سـخن بـر سـر شـرح آن چيـزي       يفيتوصـ  اما در علم اخالق. اند تجربي دارد و راهکارها کامالً تجربي و غيرفلسفي ـ  شناختي روان ةصبغ

نه مبتني بر اتخاذ راهکارهايي بـراي نهادينـه شـدن     ،يک امر توصيفي استو اين هاي مختلف به آن باور دارند  است که مردمان فرهنگ
  .روانشناختي دارد ـ  تجربي ةشناسي اخالق بحث کامالً صبغ در روان در حالي كه .فضايل و رخت بربستن رذائل

  
  .هاي مختلف پراکنده است ايشان در کتاب ءکتاب مستقلي ندارد و آرا اي كه اشاره كرديد حوزهچهار در  مشخصاً دکتر سروش

و نيـز در   اوصـاف پارسـايان  و  حکمـت و معيشـت  هايي نظيـر   در کتاب. برخي از اين مباحث مطرح شده است دانش و ارزشبله، در 
بايد توجـه  البته . صبغه فرااخالقي دارد اخالق خدايانمثالً بحث هاي ايشان در . مباحث ديگر مطرح شده استبرخي هم  اخالق خدايان

اخالق هنجاري خويش تحت تاثير مولوي است و در يک برهه هم قوياً تحت تاثير غزالـي   ءيق و تقرير آراکه ايشان در تنسداشته باشيم 
احيـا علـوم   مال محسن فـيض کاشـاني بـا     محجه البيضاءدر مقام مقايسه و تطبيق  ،هم ايشانقصه ارباب معرفت در   ها، عالوه بر اين. بودند
است كـه سـخن از   اخالق هنجاري ، زيرا در اخالق هنجاري است ةاين مباحث تماماً در حوز .، مقاله مطولي دارندابوحامد غزالي الدين

بـيش از   ،اخالقـي مـا   ـدر کتب عرفاني  . شود اما در فرا اخالق پرسش از نفس خوبي و بدي مطرح مي. آيد خوبي و بدي امور به ميان مي
اينهـا  . قصـواي اخالقـي برسـد    کند تا به سرمنزل مقصـود و غايـت  سخن بر سر اين است که شخص چه راهکارهايي بايد اتخاذ  ،هر چيز

نهـد بايـد   غزالـي شخصـي کـه در وادي اخـالق گـام مـي       از نظـر  مثالً. نکاتي است که اوالً و بالذات در اخالق هنجاري مطرح مي شود
است کـه در   اي اين نکته. داشتند عرفاي ما ةکه هم اي همان توصيه ؛سکوت پيشه کند، کمتر سخن بگويد، کمتر بخورد و کمتر بياشامد

ة سروش هم چـون در سـه دور   دكتر. اساساً اخالق عرفاني اين گونه است. گيرد قرار ميگرايي  لتيل مکتب فضيو در ذ اخالق هنجاري
هـم بـه ترتيـب     هاي ايـن سـه دوره را   اند و قهرمان تحت تاثير سه نوع اخالق زاهدانه، اخالق عاشقانه و اخالق متنعمانه بوده خود يسلوک

غزالي، مولوي و حافظ مي دانند، تطور نگاهشان به اخالق هنجاري و دگرگوني راهکارهايشان براي تنظـيم مناسـبات و روابـط اخالقـي     
ديگـر اخـالق عاشـقانه در نگـاه ايشـان       اي در مرحلـه  .انـد   هتحـت تـاثير غزالـي بـود      هدر يک برهـ . است  تحت تاثير اين سه نگرش بوده

ل اعـالي  ثَـ م  .نگـاه مثبـت دارد   اند که در عين حال به زندگي بوده اي متاخرتر، تحت تاثير اخالق عاشقانه اي و در مرحلهوده بتر  پررنگ
 پـس پشـت   دانيد، ايشان از اين ادبيات و ميـراث سـتبر  چنان که مي ،حافظ است ونگرش سوم نزد ايشان، در ميان كنشگران فرهنگي ما، 

 ةدر حـوز و همچنـين  مراد اين است که راي ايشان در باب اخـالق هنجـاري    ،به هر حال. کنند تفاده مياس خود ءبراي تنظيم و تنسيق آرا
آغـاز  گرايانـه در اخـالق    که ايشان هرچند از يـک موضـع ضـدواقع   رسد  به نظر مي. تغيير کرده استدر طول زمان هاي فرااخالق  بحث

چـرا کـه معتزلـه     ،گرايانه است معتزله نوعي حرکت به سمت اخالق واقع ءتزال و آرااع ةاما تاکيدهاي اخيرشان بر تجديد تجرب كنند، مي
نسـبت بـودن آن بـا عـالم خـارج در       اعتباري بودن اخـالق و بـي  در عين حال،  .گفتند از حسن و قبح عقلي و حسن و قبح ذاتي سخن مي
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فرااخالقـي ايشـان    ءعالوه بر اخـالق هنجـاري، ايـن تطـور در آرا    . مشهود است بسيار، صنع تفرج در کتابويژه  به ،سروش ة دكترانديش
  .شود هم ديده مي

  
را با يکديگر  ءتوان اين آرا دکتر سروش متاثر از مولوي جمع ناپذير است يا اينکه مي ءدکتر سروش متاثر از غزالي با آرا ءآيا آرا

  جمع کرد؟
هـا متضـمن نفـي مشـرب ديگـر       عبور از يکي از اين مشـرب  اما بايد توجه داشت كه . است يسلوک وجود دو مشرب ناظر به آراء اين
. ديگـر اسـت   ٧زيسـت  ۀچشم گشودن بر يک نحـو  به تعبير ويتگنشتاين،. ساحت ديگر است آن بلکه به معناي باز شدن چشم بر ،نيست

ر اينجـا  دالبتـه   .زيسـت ديگـري   ةموالنـا نحـو   ۀمنظـوم  آورد و اخـالق مسـتفاد از   زيست را پديد مـي  ةاخالق مستفاد از غزالي يک نحو
اي مـورد   الدين محقق ترمذي، اهل سلوك زاهدانـه بـوده مـراد نيسـت، بلكـه دوره      اي كه مولوي در آن، تحت تعليمات سيد برهان دوره

در نظـر  . آن بـود محوري   نظر است كه درآن مولوي رويكرد عاشقانه اختيار كرد و اخالق ديگري را توصيه كرد كه مفهوم عشق مفهوم
در واقع، ايشان پس از اخـالق زاهدانـه و عاشـقانه،    . اي كه بايد مطمح نظر فرد باشد تغيير كرده است  دكتر سروش نيز نحوة زيست ديني

  . كنند تحت تأثير اخالق حافظ، نحوة زيست ديگري را توصيه مي
  

يعني در صورت تحقق تمامي فضايل اخالقي، عدالت . استدانند که جامع جميع فضايل  دکتر سروش عدالت را فضيلتي زائد مي
ديگري نيز قائل به اين راي  شخصآيا در ميان فيلسوفان و علماي اخالق . شود و ما فضيلتي مستقل به نام عدالت نداريم نيز محقق مي

  بوده است؟
کـه يـک فيلسـوف     ،ي کسـي مثـل راس  حتـ  .شـود يافـت نمـ  يمشـهور   متفکـران  ءدانـم چنـين تعبيـري در ميـان آرا     که من ميتا آنجا 

در کنـار سـاير    اي عـدالت را وظيفـه   ،نويسـد  خـود را مـي  » وظايف در نظـر اول «وقتي که فهرست  ،گراي متاخر قرن بيستمي است وظيفه
هـاي   امـا مثـال   ،بـرد  خود تعبير عدالت را به کـار نمـي   آراءدر تنسيق گراست،  فالسفة وظيفهکه سرآمد  ،کانت هم. دهديقرار موظايف 

داشت عدالت بايد در دسـتور کـار فـرد قـرار      زند دال بر اين است که پاس مي نقد عقل عمليو  در بنياد ماوراءالطبيعه اخالقروشني که 
گويـد و نـيم نگـاهي هـم بـه       را نوشـته و از عـدالت تـوزيعي سـخن مـي      عدالت اي در باب هنظريکه کتاب مشهور  هم حتي راولز. گيرد

مـن بـراي آشـنايي بيشـتر بـا راي      . در اين باب نـدارد  اي تعبير زائد بودن عدالت را به کار نبرده است و چنين تلقيجماعت گرايان دارد، 
 اي ايشـان در آن کتـاب مصـاحبه   . هاي آتي چاپ شود که اميدوارم در ماه دهم ارجاع مي خدا چون عشقسروش شما را  به کتاب  دكتر

شـمرند و معتقدنـد،    هاي آن را برمـي  و مولفه دنکن دقيقاً از تئوري زائد بودن عدالت ياد مي كه در آن »زيبايي عدالت«دارند تحت عنوان 
، بـه هرحـال  . نيـز سـخن گفـت    ٩عـدالت مي توان از نظريه زائـد بـودن    ،سخن مي گفت ٨صدقزائد بودن  ةهمان طور که رمزي از نظري

لوازم و لواحـق ايـن    كه البته شايد بتوان گفت .نيامده استساير متفکران  ءر آرادتعبير و تلقي زائد بودن عدالت تصور من اين است كه 
البته، از آنجا كه مفهوم عـدالت مفهـومي   . اما کمتر کسي به اين نحو از مفهوم عدالت ياد کرده است دارد،تناسب نظرات برخي سخن با 

توان در ميان فالسفه حقـوق كسـي را يافـت كـه چنـين      ، شايد بحقوق ةاخالق از آن بحث مي شود و هم در فلسف ةکه هم در فلسفاست 

           
7. form of life  
8. redundancy theory of  truth  
9. redundancy theory of  justice 
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اخـالق معتقدنـد عـدالت قسـيم اخـالق       ةفالسـف برخـي از   حقـوق و  ةاز فالسـف اين را هم بايد در نظر داشت كه برخي . رأيي داشته باشد
عقيـده را دارنـد و عـدالت     خالف اين برخي هم. گيرد در ذيل فضايل و رذايل اخالقي يا زير چتر اخالق قرار نميبه اين معنا كه است؛ 

 ،بـه همـين دليـل   . شـده اسـت  است که به نحو مستقل و مستوفي راجع به عدالت بحث  اين امر نشان دهنده اين. انگارند را ذيل اخالق مي
 ايـن اخـالق کسـي    ةدر ميان مشـاهير فالسـف   كنم گمان نمي اما. داشته باشند باشند كه رأيي مشابه رأي دكتر سروش ممکن است کساني

  .تعبير را به کار برده باشد
  

  .بدهيم يا عادالنه است يا ظالمانه بلکه هر کاري که ما انجام ،عدالت کار يا فعلي نيست که ما انجام بدهيممعتقدند در واقع ايشان 
در سـنت   ابتـدا  تفکيک بين نام هاي طبيعي و اخالقيتوجه داشت كه البته بايد . نظر ايشان عدالت نام فعل طبيعي خاصي نيست ازبله، 

نـام هـيچ    هـم » اضـرار بـه غيـر   «به عنوان مثـال،  . اند ديگران هم چنين تفکيکي را به کار بسته سپس اخالق به کار بسته شده است و ةفلسف
افعـالي طبيعـي    ااينهـ  ،شما را بگيرم و پس ندهم يا به شما توهين کـنم  كتابمثالً اگر من . دارد اي نيست و مصاديق عديده اي فعل طبيعي
افعـال  سـري   يـك هسـتند کـه   اي  اضرار به غير و وفاي بـه عهـد عنـاوين اخالقـي    . شوند مي اضرار به غير محسوب  از مصاديق هستند که 

امـا عنـاوين    ،دويـدن عنـوان يـک فعـل طبيعـي اسـت      . اضرار به غير با دويدن و کتک زدن فـرق دارد . گيرد طبيعي در ذيل آنها قرار مي
فعـل طبيعـي    گونـه  نـام هـيچ   ، در حالي كه خود به تنهـايي قرار بگيرد در ذيل آنها تواند مي اي ني هستند که مصاديق عديدهاخالقي عناوي

اتصـاف وصـف    از بايـد در نهايـت  يعنـي   ،بايد متصف به اوصـاف ثابـت اخالقـي شـوند     همالبته همين عناوين اخالقي  .مشخصي نيستند
مثـل   ،با اين توضيحات مراد اين است که تفکيک بين اوصـاف سـبک اخالقـي   . دداخبر وصيات خصخوبي و بدي يا بايد و نبايد به اين 

شأن محمولي دارند و در موضـع محمـول واقـع     ،منطقيونتعبير به  ،هاي اخالقي يعني مفاهيمي که در گزاره د،خوبي و بدي يا بايد و نباي
بـه آن اشـاره    هـم  اخـالق  ةاز فالسـف  بسـياري ل بحـث بـوده اسـت و    محـ  همـواره  از اوصاف ستبر اخالقي و از عناوين طبيعي ،مي شوند

  .استمطرح شده عدالت به کار بسته شود کمتر دربارة اما اينکه اين تعبير مشخصاً  ؛اند کرده
  

  هاي افعال به دو نوع طبيعي و اخالقي موافقيد؟ شما خودتان با تفکيک نام
 .گشايي است اخالق سابقه دارد و به نظر من تفکيک گره ةاين تفکيک در فلسف، بله

  
   ؟زائد بودن عدالت موافقيد ةنظر هستيد، با نظرياخالق صاحب ةفلسف ةاز آنجا که در حوزآيا شما هم، 

بـه  . گيـرد  عـدالت قـرار مـي    مقولـه  دهند که هرآنچه در وادي اخالق انجام مي شود ذيـل  بله، به نظر من شهودهاي اخالقي ما فتوا نمي
معنايي کـه بـه    ، دروفاي به عهد  به عنوان مثال،  .گماريم مينتعبير ديگر، ما صرفاً براي محقق کردن عدالت به انجام يا ترک فعلي همت 

نظـر  امـا تنهـا بايـد ايـن نكتـه را در      . طلبد البته اين بحث توضيح بيشتري را مي. گيرد عدالت قرار نميذيل شود،  به تمامي  ذهن متبادر مي
  .هايي دارد داشت كه رأي دكتر سروش نياز به تبصره

 غيرعادالنه ه را عادالنه يانظام اخالقي يک جامع ، به اين معنا كهتوانيم از اخالق عادالنه و اخالق غيرعادالنه سخن بگوييم آيا ما مي 
اگر فضايل اخالقي محقق  ، زيرااشته باشدتواند وجود د رسد مطابق راي دکتر سروش، اخالق غيرعادالنه نمي به نظر مي ؟بينگاريم

  . شود شوند، عدالت نيز محقق مي
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در واقـع الزم نيسـت راجـع بـه وصـف عادالنـه بـودن          ؛ به همين دليـل، از اين منظر عدالت چيزي نيست جز محقق شدن ساير اوصاف
  .است زائد اي مقوله بنا بر راي ايشان،، يعني عدالت. فضايل اخالقي سخني گفته شود

  
نـود و نـه    اخالق خداياندر . کند مي گويند هر امر نسبي نهايتاً به يک امر مطلق تکيه مي دانش و ارزشدر کتاب دكتر سروش 

اثبات و نيز اخالق را در مقام ثبوت مطلق عدالت  ادب قدرت، ادب عدالتدر . دانند هاي خادم و نسبي مي ها را ارزش درصد ارزش
تحول  ةيا اينکه نشان اند اينها با يكديگر قابل جمع آيا. رأي ايشان در باب نسبي بودن اخالق است كم سه اينها دست. دانند مي نسبي

   ؟هاي گوناگون هستند فکري ايشان در دوره
گرايـي اخالقـي    اهي شما نسـبي گ. گرايي اخالقي مراد مي کنيم از نسبي را ما دقيقاً چه معناييپاسخ به اين سؤال، بايد ببينيم كه  از قبل

امـري نسـبي و    را روايـي و نـاروايي اخالقـي يـک عمـل     به اين معنا كـه تشـخيص   بريد، شناسانه به کار ميمعرفتة يک آموز هرا به مثاب
گـاهي هـم نسـبيت    . بـه روايـي اخالقـي برسـيم     بـا اسـتفاده از آن   تـوانيم بمالک و محک مشخصي نداريم تا  دانيد كه ميوابسته به سياق 
وجـود   و چـه اصـول اخالقـي    هـاي اخالقـي   ارزشقائليد به اينكـه چـه    بريد؛ يعني وجودشناختي به کار مي هيک آموز هاخالق را به مثاب
و بـر آن سـتم رفتـه     كـه  يكـي از واژگـاني   فرهنـگ مـا  در . براي آنها قائل نيستيد در عالم خارجاي  شناسانه وجودتعين  به ندارند يا اينکه

اگـر معـاني    .آيـد  ، هنگامي كه بحث از اخالق به ميان مـي گرايي است نسبي ةو به ابهام و ايهام مبتال شده است، واژمعناي مشخص ندارد 
داريـم تحـت عنـوان واقـع گرايـي و       اي هاخـالق دوگانـ   ةدر فلسـف . شـود روشـن مـي  مسـئله  مختلف اين واژه را از هـم تفکيـک کنـيم،    

اخـالق   ةاگر کسي در حوزغالباً تصور بر اين است كه . گرايي گرايي و ناشناخت ديگري تحت عنوان شناخت ةگرايي و دوگان عضدواق
گـرا يـا    هاي اخالقي در عالم خارج وجود ندارد، اين فرد حتمـاً ناشـناخت   گرا باشد، يعني قائل به اين باشد که اوصاف و ارزش ضدواقع

گرا ايـن اسـت    گاهي مراد شما از فرد نسبي .شناسد اي را به رسميت نمي گونه معرفت اخالقي و ديگر هيچود شگرا مي به تعبير شما نسبي
نيز ممکن است راي شما ايـن باشـد کـه چنـين فـردي، فـارغ از       گاهي هاي اخالقي در عالم خارج نيست و  که وي قائل به وجود ارزش

مـا معرفـت اخالقـي نـداريم يـا اينکـه معرفـت کـامالً          كه هست يا نه، معتقد استهاي اخالقي در عالم خارج  اينکه قائل به وجود ارزش
اين است که در منظر و مرئاي همگـان نمـي تـوان دعـاوي اخالقـي را مـورد بحـث و فحـص          يسخن چنين ةزمو ال وابسته به سياق است

امـا بايـد توجـه     .رايـي اخالقـي بـه ذهـن متبـادر شـود      گ ممکن است از مفهوم نسبي ست كهدو معناها  اين. نقادانه و بين االذهاني قرار داد
گرا اسـت قائـل بـه غيرمعرفتـي يـا       اخالق ضدواقع ةيعني لزومي ندارد کسي که در حوز. بين اين دو معنا تالزمي برقرار نيست داشت كه

هـاي   بـه ارزش  او .تگـرا اسـ   اخـالق ضـدواقع   ةکانـت در حـوز  . مثال مشهور آن نيز کانت اسـت . بودن اخالق هم باشد ارگ ختشناغير
مـي   يکيزيمتـاف افکني کند، بـه سـراغ سـوژه     براي اخالق پي اي اخالقي متعلق به عالم پديداري يا فنومنال معتقد نيست و براي اينکه پايه

قائـل   به اين ترتيـب او، . امر مطلق است ةهاي چندگان که قوام بخش اخالق و تعين بخش تنسيق اي من استعاليي سوژة متافيزيكي يارود؛ 
از بحـث   در مـراد ايـن اسـت کـه    . شـود ارزش هاي اخالقي در عالم پيرامون يافت نمي كه هر چند معتقد است ،به معرفت اخالقي است

اين است که شخص قائـل بـه    است مهمآنچه  يعني. انتولوژيک آن ۀنه صبغمورد نظر است، اپيستميک اين مقوله  ةنسبيت اخالق، صبغ
يـا مرحـوم    ،دانـش و ارزش در کتـاب   ،سـروش  دكتـر  اني ماننـد اگـر کسـ   ،بـه همـين دليـل   . اخالق باشـد  ةمعرفت بين االذهاني در حوز

ا گـر  توان لزومـاً نسـبي   هاي اخالقي نداريم، چنين افرادي را نمي قائل به اين باشند که ارزش ،اصول فلسفه و روش رئاليسم، در طباطبايي
 مرحـوم طباطبـايي  . انـد  قائـل بـه معرفـت اخالقـي     ءامـا بـه نحـوي از انحـا     ،گرا هسـتند  اخالق ضدواقع ةدر حوزآنها اگرچه . قلمداد کرد

بـين سـه سـاحت    كـه ايشـان   نشـان دهـم    امهدر ايـن بـاب کوشـيد    اي مـن در مقالـه   .كننـد  مـي  يک جا به ايـن امـر تصـريح   دست كم  هم
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بـه   ايشـان  در واقـع . روسـت  رأيشان با نوعي ابهـام روبـه   به همين دليل واند  تفكيك نكردهشناسانه  داللتشناسانه و  وجودشناسانه، معرفت
ازوکاري سـ  انـد  اما به هر حال درصـدد بـوده   گيرد؛ ادراکات اخالقي ما چگونه در عداد تصديقات ما قرار مي كنند که درستي تبيين نمي

قائل به وجود ارزش هاي اخالقـي   اي ههاين است که در بر دكتر سروشگرا بودن  نسبي اگر مراد شما از. دنيشبيندبراي معرفت اخالقي 
اخـالق   ةکسـي در حـوز  . ايـن معنـا نيسـت    درخـور توجـه اسـت    گرايي کـه  نسبي از اما آن معنا. سخن درستي استبه اين معنا اند،  نبوده
در  يتصـور مـن بـر ايـن اسـت كـه آثـار دكتـر سـروش، حتـ          . گراست که معتقد باشد ما معرفت اخالقي بين االذهاني قابل نـداريم  نسبي
بـه بعـد، خصوصـاً     اي از دوره ايشـان  اما. ن معنا باشديشود، هرچند ممکن است موهم اينم ييگرا يمنطقا منتج به نسب، زين هاي اوليه دوره

كـه  زيـرا وقتـي    گذارنـد،  را كنـار مـي   يگرايـ  ، اين نوع نسـبي كنند از زماني که بر اخالق معتزلي و نقد اخالقي قدرت و سنت تاکيد مي
 ةاگـر بحـث صـرفاً صـبغ    گماشـت و  و به نقد دعاوي همـت   حرکت كرد از يک منظر مستقل بايد در واقع آيد،  سخن از نقد به ميان مي

کاشـف از عـالم ثبـوت     را هـاي اخالقـي   اگـر ايشـان  ارزش  . کرداي را نقد  ايدهتوان  ديگر نمي در اين صورت گرايي داشته باشد، نسبي
  .داردتفاوت و آثار ديگر  دانش و ارزشگرايانه است و با مواضع پيشين ايشان در کتاب  اين نوعي اتخاذ موضع واقعاند،  دانسته

گرايانـه را صـورت    تـر موضـع ضـدواقع    به تعبير فنـي بخواهم اگر . گرايانه مي شود اخالق در مقام اثبات نسبياند به اينكه  اگرچه قائل 
ثبـوت نيسـتند و نسـبتي بـا نفـس االمـر        عالمکاشف از  ،چه در مقام تصديق و چه در مقام تصور ،بايد بگويم دعاوي اخالقي بندي کنم،

، در بـدانيم نفس االمـري   را حال اگر دعاوي اخالقي. ، در هيچ قلمرو و ساحتي مطابق و مدلول نفس االمري ندارندديگربه تعبير . ندارند
 وقتـي کـه   بيانگر ايـن اسـت كـه از    ادب قدرت، ادب عدالتدر کتاب دكتر سروش اي رالبته . ايم كرده گرايانه اتخاذ واقع موضعي واقع

مبنـاي بحـث و فحـص     انـد،  داده قـرار خود در دستور کار  را اخالق معتزله و مقوالتي مثل نقد اخالقي سنت و قدرت ءاحيا ةپروژ ايشان
 .اند گذاردهبودن  ١٠االذهاني را بر نوعي بيناخالقي 
امـا ايـن    ،گـرا باشـد   واقـع به معناي وجودشناسانه  اخالق ةدارد لزوماً بايد در حوزرأيي شخصي که چنين سخن من اين نيست كه البته 
شـايد چنـين   . در تناسـب و تالئـم اسـت   اخالقـي  وجودشناسـي   هبـا اتخـاذ موضـع رئاليسـتيک در حـوز     بـه معنـاي وجودشناسـانه    موضع 

 .اند نکرده بحث چندانيچون ايشان در اين باره  ،هم صورت گرفته باشد اي جايي جابه

  
دهم؛  را از دو موضع توضيح مي... اينکه اخالق نسبي است يا خير« :دقيقاً اين است ادب قدرت، ادب عدالتايشان در کتاب  ةجمل

و در لوح محفوظ نزد خداوند، اخالق ثابت است يا نسبي؟ آنجا  ـبه قول علما ـ يکي اينکه آيا در نفس االمر، در واقع، در مقام ثبوت
اگر دکتر سروش اين راي را به صورت کامالً آگاهانه و انديشيده شده » .اخالق ثابت است و حقايقي به نام حقايق اخالقي وجود دارد

  .اند فلسفه اخالق رسيده ةابراز کرده باشند، در واقع به يک تغيير موضع جدي در حوز
آيـد  ک جمله همان چيزي برميياما از اين . است در يک سخنراني، بايد بسط بيشتري پيدا کند يپاسخ به پرسشبته اين جمله، چون ال

فرااخالق، ما محتاج توضيح و بسـط بيشـتر از سـوي     ةدر حوزدكتر سروش  هبراي پذيرش چنين تحولي در انديش .مطرح كرديد که شما
  .ايشان هستيم

  
  توان از مطلق بودن آنها در مقام ثبوت سخن گفت؟هاي اخالقي خادم را نسبي بدانيم، آيا باز هم مياگر ما ارزش
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  ها وجود دارند يا وجود ندارند؟  يا اين ارزشبودن مدنظر است؟ آنسبي  كدام معناي آيد که باز هم اين سوال پيش مي
  

يعني ظاهراً . کنند آيند و متناسب با شرايط تغيير مي زندگي مي دانند که به کارهايي مي هاي اخالقي خادم را ارزش ايشان ارزش
  .ها دارند نوعي نگاه کاربردي به اين ارزش

تر، مراد ايشان از ادب مقام ايـن اسـت    به معناي دقيق. ها در عالم نه مقام تصور و وجود اين ارزش ،اين نگاه ناظر به مقام تصديق است
  . شود بدل مي» گويي بد است راست«به » گويي خوب است راست»  به عنوان مثال،  ها، جا كه برخي

  
  ؟نيستندها در نفس االمر ثابت  ارزش بنابر اين نگاه، آيا

  . البته نه با تعبير ادب مقام کنند،يم  اتخاذ أييگرايان نيز کم و بيش چنين ر خاص. لزوماً اينگونه نيسته، ن
گـرا   وجودشناسـانه، واقـع  بـه معنـاي    ،اين نيست که شخص يسخن چنين ةاما الزم. ما اصول اليتخلف اخالقي نداريم كه معتقدند آنها
يعنـي قائـل بـه وجـود      ؛سـت اگر که در اين باب سخن گفتـه اسـت، واقـع    اي به عنوان يکي از فالسفهحتي كسي مانند دنسي نير، . نباشد

راسـتگويي خـوب   «به عبـارت ديگـر، در ايـن رويكـرد مـثالً       .نيست معتقد اصول اخالقياما به  ،اوصاف اخالقي در عالم پيرامون است
ايـن همـان ادب مقـام اسـت کـه در      . سازد يمطلق نيست و در بعضي جاها قيدهايي برمي دارد که نهايتاً مطلق بودن آن را منتفي م» است

 ١١ۀبلکـه يـک گـزار    صـرفاً يـك ارزش اخالقـي نيسـت،    بـه معنـاي ديگـر    . نه يک تصـور  ،يک تصديق است هبه مثاب و اينجا گفته شد
يعني شخص مي توانـد قائـل بـه اصـول     . اين معنا تالزمي بين عدم اعتقاد به اصول اخالقي و نسبي گرايي برقرار نيستدر  .اخالقي است
هاي اخالقي در عالم پيرامـون   ارزش کهتواند قائل به اين باشد  ميهم  ،به تعبير ديگر. گرا هم نباشد اما در عين حال نسبي ،اخالقي نباشد

توان راجع به حجيت معرفت شناختي دعاوي اخالقـي بحـث    مي بداند، به اين معنا كهبين االذهاني را وجود دارند و هم معرفت اخالقي 
بـه هـر   . بداننـد ب مترتـ را  معرفت اخالقي عيـوبي  اين نوع آيند و بررممکن است کساني در مقام انتقاد بالبته . و فحص بين االذهاني کرد

تواند به اين معنا قائل به نسـبي بـودن    اما علي االدعا شخص مي. موافقان و مخالفاني دارد ديگر، ي فلسفيأهر ر، مانند ي همأاين ر ،حال
د معتقـ معرفـت اخالقـي    و هاي اخالقـي در عـالم   ارزش وجود اما در عين حال بهنباشد، يعني قائل به وجود اصول اخالقي باشد، اخالق 

  .گرا خوانديتوان او را نسب ن معنا ديگر نمييباشد، كه به ا
 بودن نسبي رابطه با ي نهايي دکتر سروش درأبگيريم، آيا رذكر شد ناديده  ادب قدرت، ادب عدالتکتاب  اي را كه از جملهاگر 

  يا مطلق بودن اخالق براي شما روشن است؟
کسـي کـه از نقـد    . گـرا نيسـتند  ايشـان از ايـن حيـث نسـبي    تصور من بر اين اسـت كـه   . آن براي من روشن استشناسانه  معرفتوجه 

اگر به اين معنا و از اين حيث نسـبي گـرا باشـد،     ، زيراگرا باشد نسبيشناختي  معرفتگويد، نمي تواند به لحاظ  اخالقي قدرت سخن مي
به خـوبي نشـان مـي دهـد     » نقد اخالقي قدرت«مقاله . ببرد در باب نقد اخالقي امور مختلف پيش خود رابحث و فحص  تواند نمي اساساً

 اهللا منتظـري  آيـت  مرحـوم  سروش، مکاتبه ايشان بـا  دكترتر  هاي قديمي بحث ميان از. تندگرا نيس نسبيشناختي  معرفتکه ايشان به لحاظ 
شـناختي و   ادي و مبـاني انسـان  مبـ  در آن مکاتبات، موضـع ايشـان بـه يـک معنـا متضـمن نقـد اخالقـي         .نيز حاكي  از همين مطلب است
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از آن منظـر بـه    بتوانـد  داشته باشد تا ١٢اين است که شخص بايد موضعينظر از محتواي اين مقاله، سخن  ف صر. فقه بود شناختي معرفت
د معرفـت شناسـي اخالقـي نمـي توانـ     ة کسي که چنين رويکردي به نقد فقه يا هر امر ديگري دارد، در حـوز . نقد اخالقي همت بگمارد

مهـم اسـت   اخالق آنچه  ةدر حوزبنابراين، . بايد مورد توجه قرار گيردگرا باشد و اين همان چيزي است که در نسبي بودن اخالق  نسبي
باشـد  آنها قائـل  درباره شناسانه به قابل ارزيابي بودن دعاوي اخالقي و بحث و فحص بين االذهاني  است که شخص به لحاظ معرفتاين 
  .استهمين امر حاکي از  هم سروش  ة آقايمنظر من کارناو از 
  
ما  كه نيز گفته بودند ،جهاني حقوق بشر ةهاي اخالقي مندرج در اعالمي در باب ارزش ،کيان ةبا مجل اي دکتر سروش در مصاحبه 

ها  به اين ارزشمدرنيستي  در اين خصوص بايد به سمت نوعي يونيورساليسم حرکت کنيم و در واقع بر پرهيز از اتخاذ رويکرد پست
  ي کنوني شماست؟أاين سخن ايشان هم مويد ر آيا .تاکيد داشتند

  .كند ييد مي اين سخن را تأي ايشان در آن مصاحبه هم أبله، ر
  

  .ها و بايدها داريد ي دکتر سروش در باب نسبت هستأهم در باب ر اي شما ظاهراً مالحظه
» اسـت «قائل به شکاف پرنشدني ميان  ،گرا هستند اخالق واقع ةدر حوز ءاز انحا اين موضوع، کساني که به نحويمرتبط با در ادبيات 

و » اسـت «چون تفکيک ميـان  . برقرار است اي ميان اوصاف طبيعي و اوصاف اخالقي در يک گزاره رابطه كه نيستند و معتقدند» بايد«و 
ما صـرفاً در يـک گـزاره از ترتـب اوصـاف اخالقـي بـر        گـاهي شـ  . ناظر به مقام تصـديق اسـت   يگاهي ناظر به مقام تصور و گاه» بايد«

چگـونگي مترتـب شـدن خـوبي بـر      دربـارة  اينجـا بحـث   . گـويي خـوب اسـت    گوييد راسـت  مثالً مي. دهيد اوصاف غيراخالقي خبر مي
مـثالً آيـا از ايـن     ؟از يک تصديق خبري به يـک تصـديق هنجـاري رسـيد     توان مي اين است که آيامسئله گاهي هم . گويي است راست

موضـع  بـراي تقريـر   . ؟ ايـن نـاظر بـه مقـام تصـديق اسـت      »به همراه داشـت بايد چتر «توان نتيجه گرفت که  مي» بارد باران مي«گزاره که 
انـد   به ايـن امـر قائـل   آنها گفت گرايي اخالقي بايد  گرايي اخالقي و غيرواقع واقع ةسروش در حوز دكترکساني مثل مرحوم طباطبايي و 

مترتـب بـر اوصـاف    هـيچ وجـه    بـه شکافي پرنشدني ميان اوصاف اخالقي و اوصاف طبيعي وجود دارد و در واقـع اوصـاف اخالقـي    ه ك
البتـه ايـن يـک    . گرايانه اسـت، قابـل تامـل اسـت     موضع بديل در اين باب، که موضعي واقع تصور من بر اين است كه .شونديمطبيعي ن

 ؛گرايـي چنـدين تنسـيق دارد    واقـع  ،به هـر حـال  . اين مصاحبه مجالي براي پرداختن به آن نيست بحث مستوفاي فلسفي است و طبيعتاً در
و گرايـي   نتيجـه هـاي ديگـري مثـل     تنسـيق . که شايد امروزه به سـختي بتـوان از آن دفـاع کـرد     ،گرايي افالطوني است يکي از آنها واقع

بر مبنـاي آثـاري کـه تـا بـه       ظاهراً  اما. ، هم وجود داردمک داول است وکه متعلق به کساني مثل مور  ،تنسيق سوم يك و  ييگرا طبيعت
 . گرايانه نيست گفت که موضع ايشان در اخالق واقع توان ميسروش منتشر شده است،  دكترحال از 

 
گرايـي را از   فضـيلت  گرايـي و  گرايي، نتيجـه  سه مکتب وظيفه توان هنجاري مي تقسيم بندي مکاتب موجود در اخالق با مطابق

در  نظرات مختلف ايشان گيرد يا اينکه اخالقي دکتر سروش مشخصاً در يکي از اين سه مکتب قرار مي ءآيا آرا .يكديگر باز شناخت
  ميان اين سه مکتب توزيع مي شود؟
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ود يـ د بـه ق يکه مق ياييگراجهيهستند؛ نتگرا  بيشتر نتيجه  دهيم،اخالق و سياست را مالک قرار  ة ميانرابطدربارة هاي ايشان  اگر بحث
بـه   بيشـتر  پردازنـد مـي  کنند و به شرح و تنسيق اخالق مندرج در متون دينـي  که از اخالق عارفانه بحث مي جايياما  .است يحقوق بشر

، داردگرايانـه   نتيجـه  ةهاي ايشان بيشتر صـبغ گذارند، بحث که پا به عالم اجتماع و سياست ميآنجا . شوند نزديك ميگرا  اخالق فضيلت
در مقام نقد مناسبات و روابط جاري سياسـي ميـان حاکمـان     ، اما وقتي كهيعني ناظر به آثار و نتايج مترتب بر افعال در سطح کالن است

  .گرا هستند آيند، بيشتر نتيجهو محکومان برمي
  

 فقه را هم  گفت توان حتي مسامحتاً مي. گرايي دارند وظيفهرسد ايشان در ميان اين سه مکتب بيشترين فاصله را با مکتب به نظر مي
 ،احکام الهي را اجرا کنيم همهبا ديدگاهي که معتقد است اگر ما  به عنوان مثال، ايشان. کنندنقد مي  گرايانه از منظري ضد وظيفه

  .اند مخالف نداريم اي ديگر هيچ وظيفه
کـه در سـنت    اي آيـد بـا وظيفـه    کـه در فقـه از آن سـخن بـه ميـان مـي       اي وظيفـه . اشـيم تنها بايد يك نكته مهم را در نظر داشـته ب بله، 
 ر برابـر معبـود  دتکـاليف عبـد    هعنان است، در واقـع نـاظر بـ    که با تکليف همنوع اول، . داردتفاوت زيادي آيد،  گرايي به کار مي وظيفه
که به تنسيق قوانيني که خـود بايـد از آنهـا     اي متافيزيکي است؛ سوژه ةدر سنت کانتي اساساً برگرفته شده از سوژ ييگرافهيوظاما . است

  .کانت فاصله زيادي دارد با مفهوم تبعيت از قوانين و شرايع در متون ديني ةمفهوم خودآييني در فلسف. گماردمي  تبعيت کند همت
اسـت و   ١٣گرايي فـرد خـودآيين   در سنت وظيفهبه اين معنا که . وظيفه در اينجا کم و بيش يک مشترک لفظي استبه عبارت ديگر،  

در اينجـا فـرامين عقـل عملـي سلسـله جنبـان اسـت و محوريـت         . تبعيت از فرامين خداوند انجام دهدكاري را براي اين گونه نيست که 
  .اما تکليف و وظيفه در فقه برگرفته  از فرامين خداوند است. دارد
شـناختي و وجودشـناختي متفـاوتي     و مبـداء عزيمـت آنهـا مبـاني و مبـادي انسـان      ت دارند تفاوبا هم نسبت ميان آنها تباين نيست، اما  

 ،همين معناي کالسيک کـانتي و نئوکـانتي اسـت    هخورد، ناظر بمي سروش به چشم  دكترهاي  گرايي کمتر در نوشته اينکه وظيفه. است
  .مفهوم وظيفه در آن معناي ديگر کلمه بهنه ناظر 

  
درون او به كشتن آن زن فرمان  نداي مسيح در  كه را کشت مدعي بود ،وزير امور خارجه سوئد، آنا ليند تروريستي کهآن فرد 
  . به نوعي احساس كرده بود كه اين كار يك وظيفة اخالقي استاو  ،در واقع. داده است

وظيفـه در اينجـا    در واقع،  .کاري انجام دهيدحق نداريد چنين هيچ وجه  بهتقرير کانتي، شما  با مطابق ،کهبايد توجه داشته باشيد اوالً 
بـه   .داشـت کرامـت انسـاني اسـت     غايت قصواي اخـالق پـاس  كند كه  بيان ميتنسيق دوم امر مطلق کانتي صراحتاً . مشترک لفظي است

وظيفـه در سـنت    .قطعاً خطايي نابخشودني است هم اينگونه است وگرفتن جان انسان  .کند با روسپيگري مخالفت مي ، كانتهمين دليل
کانـت انسـان   . آيـد  آثار و نتايج مترتب بر افعـال بـه دسـت مـي     بلکه قطع نظر از احساسات و عواطف و ،کانتي برآمده از احساس نيست

کشـتن  . کنـد  امور تجربـي تبيـين مـي   نظر به  بدون عطفداند  کند و آنچه را قوام بخش اخالق مي شناسي عملي را از اخالق تفکيک مي
. داشت کرامت انسـاني غايـت قصـواي اخـالق اسـت       در سنت کانتي پاس ، زيراجايي ندارداساساً   ياخالقگرايي  وظيفهيک انسان در 
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نگـاهي اسـت كـه    اين . نهد قوياً ملهم از اخالق کانتي است و بر حقوق بنيادين و اليتخلف بشر انگشت تاکيد مي هم حقوق بشر ةاعالمي
  .به اخالق داردگرايي  وظيفه

  
  دانيد؟اخالقي و  کدام يک از فيلسوفان ميمكتب اخالق متاثر از کدام  ةفلسف ةدر حوز سروش را دکتر ءشما آرا ،عدر مجمو

اخـالق   ءامـا در تنسـيق و تقريـر آرا   ، متاثر از هيـوم و مرحـوم طباطبـايي بودنـد     ،فرااخالق حوزة  در آغاز کار در  ايشان در يک برهه
ن حـال،  يدر ع .گراستفضيلت اخالق ةبيشتر در حوزدر اين خصوص مباحث ايشان  و اند ديني تحت تاثير غزالي، مولوي و حافظ بوده

  .نزديکي بيشتري دارد ،که قائل به اصول اخالقي نيستند ،گرايان در اخالق گرايان و خاص به ضدواقع نگاه ايشان
اخالق تاثير چنداني  ةدر فلسف ،شناسي به شدت متاثر از کانت هستند با اينکه در معرفت ،سروشدکتر توان گفت  به اين ترتيب، مي 
  .اندنپذيرفته او از

  .اند او نپذيرفتهچنداني از  ةايشان در اخالق استفاد. بله، همين طور است
  
  
  
  
  
  
 


