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  )ررسي موردي نظريه مصباح يزدي و سروشب(

  
  

  ∗∗ زهرا آل سيدان                    ∗دكتر جهانگير مسعودي
  

  چكيده
متفكران  قبح،  حسن وي مسألهبندي مشهور تاريخي در  بر اساس تقسيم

 يا  معتزله باشند،كرد رويفدار  مباحث اخالقي يا بايد طري مسلمان در حوزه
 معتزله و اشاعره در هاي ديدگاه . دقيقي نيستاما اين برداشت . اشاعرهكرد روي

هاي تحليلي  توان با نگاه مي مركبي است كه هاي  ديدگاه،قبح  حسن وي مسأله
شدن  بالمĤل با ظاهر . پرداختتري  كوچكهاي مؤلفه به ها آن ي  به تجزيه،مناسب

 برخي  ديدگاه معتزله وهاي مؤلفهتوان با تركيب برخي  مي  خردتر،هاي مؤلفهآن 
همان  اين.  تركيبي جديدي دست يافتهاي به ديدگاه،  ديدگاه رقيبهاي مؤلفه

گذشته و ويژه در ميان متفكران  هب،  اخالق اسالميي حوزهاتفاقي است كه در 
و عبدالكريم  ي مصباح اخالقي محمدتقهاي ديدگاه. اماميه پديد آمده است معاصرِ

مصباح . آيند ميشمار ه  تركيبي بهاي  معاصر از اين نظريهي سروش دو نمونه
 ولي در مقام تبيين و يا ،داند مي اصول كلي اخالق را عقلي ،چون معتزله يزدي هم

 ).چون اشاعره هم( دارد مينگاه  را  جانب وحي و شرع،تعيين مصاديق اخالقي
شرعي و متكي ،  اخالقي را در مقام ثبوتهاي ارزش، كردي ديگر سروش در روي

 را عقلي ها آن، ، اما در مقام اثبات)چون اشاعره هم( داند مي االهي  اراده و فرمانبر
  .)چون معتزله هم( كند ميتلقي 
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  مقدمه. 1
 ،دهند ميمكتب اعتزال را در برابر مكتب اشعري قرار  رسم بر اين است كه عموماً

نزاع معروف ميان اين .  حسن و قبحي مسأله مباحث اخالقي و خاصه در ي حوزهدر ويژه  به
ل به حسن ئمعتزله قا مشهورات مباحث اخالقي است؛ از نيز دو مكتب در بحث حسن و قبح

  .سن و قبح شرعيل به حئو قبح عقلي و ذاتي هستند و اشاعره قا
 از معتزله دفاع و برخي ديگراز اشاعره و   در واكنش به اين نزاع،عالمان مسلمان برخي

 )اند  كردهپيروي هلبيشتر متكلمان شيعه از معتزمشهور چنين است كه ( اند پيروي كرده
  اخالقي معتزله وي  نظريهكنار درآيا : ال اصلي اين مقاله اين استؤاما س. )248: ص، 24(

   وجود ندارد؟  ديگريي  هيچ گزينه،اشاعره
 معاصر  مطالعاتيِي  نمونه و تحليل منطقي دوبررسي اين مقاله در صدد است با

 و با تعميم بحث بر اساس دو )عبدالكريم سروشو  محمدتقي مصباح اخالقي ي نظريه(
ن دادن به  مقاله پايا نهاييِي نتيجه.  پاسخي در خور دهد،الؤ به اين سچارچوب تحليلي،
  . اخالق اسالمي استي حوزهبين و انحصارگرا در  يك نگاه دوگانه

 ي نظريه طرفدار  كامالً معتزله بود و ياي نظريه طرفدار  كامالً يا بايد،نگاه رايج در
 در متصور اخالقي هاي نظام تنها  نشان دهد اين دو مكتب اما مقاله در صدد است؛اشاعره
  وه كردئطرح و ارا، اي در بين آن دو هاي ميانه توان راه ميند و نيست اخالق اسالمي ي حوزه

 اخالقي هاي  براي تجزيه و تحليل ديدگاه،ي مناسبهاي چارچوب  وها اين كار با داشتن مدل
در گذشته  عالمان و متفكران شيعه .پذير است امكان ،تر ساده هايي اشاعره و معتزله به مؤلفه

 ي نظريه ي  با تجزيه،آنان آگاهانه و يا ناخودآگاه ؛اند  پيموده چنين راهي راعمدتاً و حال،
ار ذگ  پايه، دو رقيب خود و با برگرفتن اجزايي از اين و تركيب آن با اجزايي از ديگرياخالقيِ
  .اند  شده)ي جديدهاي بلكه ديدگاه و(  جديديديدگاه

خالقي معتزله و  اي نظريهچارچوب براي تجزيه و تحليل   دو مدل و،در اين نوشتار
  مطالعاتي اولي  در نمونه1 تركيبيي نظريه، بر اساس مدل اول. اشاعره عرضه گرديده است

  تركيبي دومي نمونه تحليل گرديده است و بر اساس مدل دوم،) محمد تقي مصباح(
  . )عبدالكريم سروش(

 در اه آناستفاده از  د ويستن ممكن براي تجزيه نهاي  تنها مدل، يادشدههاي مدل
ه  ديگر ب تركيبيِهاي  نظريهسيسِ تأ براي نشان دادن مكانيزمِفقط ، تحليلي مقالههاي بخش

توان در تصويرسازي  مي همچنين ها از اين مدل.  اخالقي معتزله و اشاعره استي نظريهجز 
اشاراتي به اين موضوع .  نيز استفاده نمود»اخالق و دين«ي پراهميت  مسأله بنديِ و صورت

    . بخش پاياني مقاله صورت گرفته استدرهم 
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 اصلي در هاي  به بررسي مؤلفه، نخستي  يادشده، در وهلهكرد روياساس  اكنون بر

به  ،شده پردازيم و سپس با توجه به نتايج حاصل مي سروش و مصباح اخالقي ي نظريه
 ي نمونهه دو ك ي شايان توجه اين نكته. پردازيم ميپرسش و پيشنهاد اصلي مقاله بررسي 
ي كه  اما در جهت،ديگر قرار دارند  در تقابل كامل با يككه اينرغم  به يادشده مطالعاتيِ

ديگر همسو   با يك كامالً،) تركيبيهاي نظريه يعني نشان دادن( مقصود اين نوشتار است
  .  البته بر اساس دو الگو و مدل متمايز،باشند مي

  

  باح اخالقي مصي  اصلي در نظريههاي مؤلفه. 2
  گرايي در اخالق واقع .1. 2

  اخالق در ديدگاه مصباح استي ن مباحث فلسفهتري محور مهم ،گرايي  واقععقيده به
 واقعيت در اخالق به اين معناست كه ارزش و لزوم اخالقيگرايي  واقع. )330: ، ص28(

   2.نما هستند  اخالقي واقعهاي عيني دارند و جمله
 ينگويند و به هم مي خاصي سخن هاي  اخالقي از واقعيتيها ، گزارهگرايي واقعبنابر 

 اند  يعني اگر گزارششان با واقع مطابق باشد، صادق؛ قابليت صدق و كذب واقعي دارندسبب،
 به احكام اخالقي درست و يابي دست، انتظار گرايي واقعبر  بنا.  كاذب،و در غير اين صورت

  . گو كردو  بحث و گفتها  آني توان درباره يمقبول، انتظاري معقول است و ممكتب اخالقي 
طور ه  يك موضوع اخالقي نيز بي  متعارض دربارههاي گذاري گرايي، ارزش بر واقعيت بنا

از مكاتب مختلف . تواند درست باشد مي ها  يكي از آنفقط نيستند و پذيرفتنييكسان 
 اخالقي گراييِ كثرت باشد و پذيرفتن پذيرفتنيتواند درست و  مي يكي فقطاخالقي نيز 

  .ممكن است نا
قيود  گرايان، اعتبار برخي احكام اخالقي به هيچ قيدي وابسته نيست و مطابق نظر واقع

به دستور و توصيه،  و اعتبار هيچ حكم اخالقي اند ساير احكام اخالقي نيز قيود واقعي
  . وابسته نيست، و يا توافق و قرارداداحساس و سليقه

خوب و «و مفهوم » نبايد بايد و«يق مفاهيم اخالقي از جمله مفهوم مصباح با تحليل دق
توان  مي مواضعرسد كه هرچند قضايا و احكام اخالقي را در بسياري از  ميبه اين نتيجه » بد

 بيان كرد، احكام اخالقي» نهي«و » امر«و » دنباي«و » بايد«اي انشايي و در قالب  به گونه
  .دهند مي نفس االمري  خبر از يك واقعيت،وده از سنخ جمالت خبري بحقيقتاً
 نفس االمري هاي واقعيتو .. . نفس االمري استهاي قضاياي اخالقي كاشف از واقعيت«

، 26 (»شود ميفلسفي و حتي منطقي هم » معقوالت ثانيه«به همان معني است كه شامل 
  .)19: ص
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نيست و به فرض كه به صورت  انشايي  لزوماًك و ارزشي مفاهيم ايدئولوژي،به اعتقاد او

صدق و كذب و ي  شايسته ست و به تبع آن حقايق، اانشايي بيان شود، مبتني بر حقايقي
 مخالف ديگر كه اين ايدئولوژي درست و آن«: توان گفت ميگردد و  ميصحت و خطا 

  .)435: ، ص27 (»حقيقت است
  :كند مي به اخباري بودن قضاياي اخالقي اذعان سان مصباح صريحاً بدين

شوند و  ميقضاياي اخالقي قضاياي اخباري هستند و از موضوع و محمول تشكيل 
و پرواضح است كه  .)38: ، ص25(موضوعات در قضاياي اخالقي، عناويني انتزاعي هستند 

: ، ص28( نيز فتوا دهد اخالقي هاي  به عيني بودن ارزش،طور طبيعيه چنين ديدگاهي ب
330(.  

 واقعي ميان عمل اختياري بشر و آثار ي اساس رابطه د را بروي ديدگاه اخالقي خو
 صوير به اين ت،گانه  چهاردهي بر اساس اصولكند و نهايتاً مياري ذگ  مترتب بر آن پايهواقعيِ
  :دبيا ميگرايانه از عمل اخالقي دست  واقع

 به ثيري است كه اين فعل در رسيدن انسان تابع تأ فعل اختياري انسانْخالقيِارزش ا«
ؤثر باشد ارزنده خواهد  ماي كه در آن، كمالْ هر كاري به اندازه. كمال حقيقي انساني دارد

ثير مثبت داشته باشد، ارزش  اگر تأ ومنفي دارد، ارزش منفي خواهد داشتثير اگر تأ. بود
رزش صفر يا ارزش  تأثيري در آن نداشته باشد، ا و اثباتاًمثبت خواهد داشت و اگر نفياً

 .)339: ، صهمان (»واهد داشتخنثي خ
  

 معيار فعل اخالقي .2 .2
شود كه برخي صفات و رفتارها مطلوب باشند اين  آنچه موجب مي ،در منظر مصباح

شود كه برخي صفات و  ميكنند و آنچه موجب  مياست كه ما را به كمال خودمان نزديك 
 همان كمالي كه ،سازند ميرفتارها نامطلوب باشند اين است كه ما را از كمال خودمان دور 

كه در ( صفات و رفتارهاي اختياري بنابراين در خود.  براي ما مطلوب و ارزشمند استذاتاً
اي واقعي يافت كه موجب مطلوب يا نامطلوب  توان ويژگي مي )شوند ميگذاري   ارزش،اخالق

كمال . است» ان با كمال اختياري انسها  واقعي آني رابطه«اين ويژگي . شود مي ها بودن آن
 ها تواند با اختيار خود به آن ميشود كه انسان  مياختياري انسان به مراتبي از وجود اطالق 

همچنين .  وابسته نيستند، و به دستور، سليقه يا قرارداداند  واقعياين مراتب. دست يابد
گر، واقعي دي  با يكها  صفات و رفتارهاي ما با اين مراتب نيز، همچون ساير پديدهي رابطه
   :به بيان ديگر .است
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 ، به كمال اختيارييابي دستثيرشان در أ ت دليلاختياري كه بهآن دسته از امور «

بنابراين لزوم برخي صفات و . اند  الزم،مطلوب و ارزشمندند، براي رسيدن به كمال اختياري
جا كه لزوم   آناز. رفتارهاي اختياري براي كسب كمال انساني نيز از نوع لزوم بالقياس است

واقعيت عيني دارد و به نيز نتيجه گرفت لزوم اخالقي  توان ميبالقياس واقعيت عيني دارد، 
 . وابسته نيست،دستور و توصيه، احساس و سليقه، يا قرارداد و توافق

 ؛ ضرورت بالقياس است نيزشود ميآثاري كه بر آن مترتب و فعل اختياري انسان ميان 
 فلسفي،  به اصطالحِ، اختياريفعلد، اشب اختياري فعل ما  مطلوبِ امرِ حصولِعلت اگر يعني

   .ضرورت بالقياس خواهد داشت، چون علت است
ثيري است كه اين أ تابع ت انسانْ اختياريِ فعلِخالقيِارزش ا ،بنابراين از ديدگاه مصباح

  .)26: ، ص26( »فعل در رسيدن انسان به كمال حقيقي انساني دارد
هاي   معتزلي به ارزشكرد روي زمينه را براي  اخالقي مصباح كامالًي ز نظريهاين بخش ا

  علتي مبتني بر رابطه هاي اخالقي از جنس واقعيت باشند و اگر ارزش .كند مياخالقي باز 
 .ها و روابط را كشف كند ن واقعيتآ دتوان ميو معلولي، آنگاه عقل 

  يجايگاه عقل و شرع در تعيين حكم اخالق .3. 2
دست ه از كجا بمزبور  مطرح است كه مفاهيم سؤال اين ،در تبيين مفاهيم اخالقي

اين   مصباح اين است كهپاسخ اخالقي در سرشت انسان قرار دارد؟ آيد؟ آيا اين مفاهيمِ مي
 وقتي انسان داراي رشد عقلي شد، .آيد ميكم در انسان با فعاليت عقلي به وجود  كم مفاهيم

هايي اين   تجزيه و تحليل ازكرده،اين مفاهيم را به صورتي انتزاع كم  عقل است كه كم
 واهللاُ أَخرَجكم« : وجود نداردز ابتدا هيچ مفهومي ا،در انسان . ...آورد ميدست ه مفاهيم را ب
وجودش   در آغاز،لي در انسانو هيچ علم حص؛)78/نحل(»أُمهاتكم التعلَمونَ َشيئاً من بطونِ

ي انجام دهد هاي از خارج دريافت كند و عقل هم بر آن تجزيه و تحليلها را آنبايد او . نيست
  . اش و يا از ادراكات حسي، مفاهيم كلي را انتزاع كند يا از علم حضوري

. آيد مي بين تصورات به دست ي ناخواه از عقل ماست و از رابطه تصديقات هم خواه
واسطه يا  يا بي(است  اخذ شده  به نحوي از وجود عيني انسانطوري كه تصورات همان

شده و روابطي هم به نحوي از خارج اخذ او  تصديقات ،)»معقوالت ثانيه«  مثل،باواسطه
  .)18 و 17: ص، صهمان (است بين اين مفاهيم

توان بر موضوعي استدالل عقلي آورد كه آن موضوع بر  مي زماني فقط ،ايشان به نظر
 ، علي و معلولي نباشدي گر بين دو پديده رابطه ا. مبتني باشد و معلولتيك سلسله عل

كه گفته  چنان ، تشخيصمقام در. اي منطقي و عقلي برقرار كرد  رابطهها توان بين آن مين
 ي زمره از )ست ا كه موضوع حكم اخالقي( افعال اختياري انسان  باب حسن و قبح در،شد
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 خارجي داشته باشد  مستقليازا يعني يك امر عيني كه ماب، است فلسفيي ثانيهمعقوالت 

 قرارداد اً نيست كه صرفگونه  ولي اين،ودش ميمل عقالني حاصل أ امري است كه با ت؛نيست
منشأ انتزاعش هم دست ما نيست كه .  بلكه يك واقعيت خارجي و منشأ انتزاع دارد،باشد

اين روابط آورد كه از  مي مفاهيمي را به دست ،سنجي  و نسبتهعقل ما با مقايس. جعل كنيم
 خارجي نسبت ي اشيا عليت و معلوليت را بهي گونه كه رابطه كند، همان ميعيني حكايت 

 يعني فعل اختياري انسان و كمال مطلوب ، محدودي حوزهمنتهي اين در يك . دهد مي
 مطلوب و ، در آن مورد خاصبايد ديد ،به يك عملارزش اخالقي براي نسبت دادن . اوست

بنابراين از ديدگاه .  چه رفتار خاصي مورد نياز است،سيدن به هدف براي رهدف چيست و
به بيان  . استپذير  تبيين، اهداف انسان بر اساس قانون عليت بين رفتار وي  رابطه،او

 يك كبراي كلي ي  اخالقي، همواره به وسيلهي  اثبات محمول براي موضوع در قضيه،تر دقيق
شود  مي مطلوب ي  دادن فعلي كه منجر به نتيجهكه انجام  است شود و آن اين ميحاصل 

طور كه بايد از فعلي كه منجر به   همان، ضرورت دارد،ي مطلوب براي تحصيل نتيجه
 خود به خود و بدون توجه ،احكام اخالقي بنابراين. شود اجتناب كرد مي نامطلوب ي نتيجه

  . آيند مياولي به حساب ن  و بديهيِشوند مي ثابت ن،به اين كبراي كلي
جا كه اسالم به وجود نيازهاي فطري در انسان قائل است و  از آن« :مصباح معتقد است

توان  ميداند،  مي، افعال اخالقي را واسطه ها  براي رسيدن انسان به آن هدف،از طرف ديگر
م قابل  نظام ارزشي اسال، از اين جهت.ني بين اهداف و افعال را كشف كرد عقالي رابطه

  .)354 و 227 :ص، ص28( »ني و فلسفي استتبيين عقال
هاي اخالقي خواهند   درك متفاوتي از ارزشها نا انس،به تبع اين تشخيص عقالني

 ي به عقيده . اخالقي نيستهاي  نسبي بودن اخالق و ارزشي لزوماً نشانهاما اين . داشت
ص در  يا عدم شناخت درست كمال مطلوب و نق،منشأ اين اختالف در حقيقت ،مصباح
 ميان افعال اختياري آدمي با كمال مطلوب او ي درست رابطهنابيني است و يا درك  جهان
ن دارد كه اگر  و اذعاداند مي وحياني هاي  راه حل اختالفات اخالقي را هدايتاو. است

 دركي  افراد و جوامعي بخواهيم اختالفات اخالقي جوامع انساني برداشته شود و همه
 ، از كمال مطلوبها  درك انسان ضمن تصحيحِ،بدي كارها داشته باشندمشترك از خوبي و 

 زيرا هرچند عقل انسان به تنهايي در بسياري از ،پناه آورد االهيبايد به دامان شرع و پيام 
 موارد فراواني هم ، را داردها  ميان افعال اختياري و نتايج آني  توانايي كشف رابطه،مسائل

جاست كه  در اين. يابد ميهايي چنين توانايي و قدرتي در خود نوجود دارد كه عقل به تن
شرع مقدس با تبييني كه از روابط ميان .  وحي استهاي گيري  و دستها نيازمند راهنمايي
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 او را در كشف آن روابط ، دست عقل را گرفته،دهد ميه ئچنين كارهايي با كمال مطلوب ارا

  .)330 و 329 :ص، ص28 (رساند ميپنهان و نهفته ياري 
 توجه فهمند مي را ها مكتب اسالم به بديهيات اخالقي كه معروف هستند و مردم آن«

 بايد مصاديق دقيق ،از ديدگاه اسالم. كند مي اكتفا نها  به آن، ولي در عين حال،كند مي
، 25(» و حدود و شرايط و قيودشان را وحي تعيين كندها  آنافعال اخالقي، خوبي و بديِ

 .)86: ص
رساند، دو بعد  ميي كه انسان را به سعادت هاي  در راه،به طور كليمصباح معتقد است 

هر «: گوييم ميدر بعد كلي، .  بعد مصاديق و جزئيات، و دوم،نخست، بعد كلي: وجود دارد
؛ اما  بديهي اخالقي استي و اين يك قضيه» ه ما را به سعادت برساند خوب استچيزي ك

زئي و جرساند و مصاديق  مي است كه چه چيزي ما را به سعادت ال اينؤ س،در بعد دوم
، تطبيق اين كبراي كلي بر مصاديقاو معتقد است كه  ند؟ا مشخص اين موضوع كلي كدام

 ذهني و عقلي انجام گيرد، كه در هاي  خود عقل و با تحليلي گاهي ممكن است به وسيله
 و مصداق كامل و واهد داشتعقل نخ حكم اخالقي هيچ نيازي به امور ماوراي ،اين صورت

گاهي نيز تطبيق آن كبراي .  هستندها  همينستقالت عقلي در باب احكام اخالقيبارز م
 يعني عقل به كمك تجربه، آن كبراي ، خارجي داردي كلي بر مصاديق، احتياج به تجربه

ند توا مي و گاهي عقل به كمك تجربه نيز ندده ميبديهي را بر مصاديق خاص تطبيق 
 احكام يابيِ گونه موارد است كه براي مصداق مصداق آن كبراي كلي را تعيين كند و در اين

براي تشخيص ارزش بنابراين  .شود مي وحياني نيز پيدا هاي  نياز به وحي و هدايت،اخالقي
  : به سه روش نيازمنديمها نوع رفتار

 ، به طور محدودها اين روش براي تعيين مالك كلي و ارزش برخي رفتار:  عقل.1
از جمله اطاعت خدا يا ارزش تحقيق و بحث ( هيچ رفتاري كارآيي دارد و بدون آن، ارزشِ

  ؛ نيستشدني  اثبات)ي و لزوم يافتن راه درست زندگها  ارزشي درباره
جا   تا آن راها توان ارزش مثبت يا منفي برخي از انواع رفتار مي ،با اين روش:  تجربه.2

  ؛ تعيين كردت اسپذير كه تجربه
 ناپذير  تجربههاي  كه پيامدها اين روش براي تعيين ارزش بسياري از رفتار:  وحي.3
 .)327:  ص ،28 (الزم است دارند

   تحليليبرداشت. 4. 2
  اخالق را كامالًي حوزهآيد اين است كه آنان  مي اخالقي معتزله بري آنچه از نظريه

 كامالً اشاعره اخالق را ،و درست بر عكسدهند  مي دين و شرع قرار ي حوزهمستقل از
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توان ابتناء  مي ،اين مقالهي  نويسنده اما به اعتقاد .كنند ميگذاري  مبتني بر شرع و وحي پايه

  :دين را در سه ناحيه تصور كرد) بر يا از(يا استقالل اخالق 
  ؛)مانند حسن عدالت و قبح ظلم(تعيين اصول كلي اخالق . 1
  ؛)مانند تعريف عدالت و ظلم(ول كلي اخالق تعريف و توصيف اص. 2
  وخواري  رانتكه اينمانند (تعيين مصاديق عيني و جزئي براي اصول كلي اخالق . 3

 مصداق عدل است اي كه ديگران در اختيار ندارند،  ويژههاي  و موقعيتها استفاده از فرصت
  .)يا ظلم
ايم اين بوده  ه برداشت كرده از نظريات اشاعره و معتزل،نحو مشهوره  بنچه تاكنونآ

  و نهايتاًها آن تعريف و توصيف ،تعيين اصول كلي اخالق(است كه اشاعره در هر سه مرحله 
كنند و در  مي ديني و شرعي استوار هاي آموزه  اخالق را بر،)تعيين مصادق عيني اخالقي

 ، در هر سه مرحله اما معتزله،ندا  به حسن و قبح شرعي قائل، به معنايي تام و تمام،نتيجه
اما آيا  . عقلي هستندكامالًكنند و معتقد به حسن و قبح  ميعقلي استوار  اخالق را بر مباني

 راهي ميانه در پيش گيرد و ، اخالقي حوزهنظري در  توان تصور كرد كه صاحب مين
 تعيين و ي  در مرحله بدين معنا كه مثالً،ل به تفصيل شودئ قا، اين سه مرحلهي درباره

 ، سومي  ديدگاهي عقلي و معتزلي در پيش گيرد و در مرحله،تعريف اصول كلي اخالق
 بلكه ،تنها محتمل است  تركيبى داشته باشد؟ اين تصور نهي اشعري و ياكرد روي عمدتاً
  بر، گذشته و معاصرهاي  بر اين اعتقاد است كه اكثر متفكران اماميه در دوره نگارنده اتفاقاً

و دانست  معتزلي كامالًن را آتوان  مي طريقي كه نه ،اند لى حركت كرده تفصيهمين طريقِ
   . اشعريكامالًنه 

 كند مياصول كلي اخالقي را تعيين  عقلْتوان دريافت كه  مي صراحتاً ،از بيانات مصباح
 ها  و همچنين تعيين مصاديق آنها  تعريف و تبيين آن، ولي توصيف،)نوعي نگاه معتزلي(

گرچه عقل نيز در اين ا ،) اشعريكرد روينوعي قرابت به ( وحي دارد هاي يريگ نياز به دست
 كامالً معتزلي ، بنابراين او در مقام تعيين اصول كلي اخالق.زمينه ورود داشته است

اش در مقام تعريف اصول اخالقي و همچنين تعيين مصاديق   در حالي كه نظريه،انديشد مي
  .گيرد مي به خود يكيبريا ت  ورنگ اشعريتا حدودي  ،آن

سروش عبدالكريم  اخالقي ي  نظريهتوان بررسي نمود، ي كه مي مطالعاتي ديگري نمونه
 ديگر استفاده  از يك چارچوب تحليليِ، اخالقي وي نظراتما در اين بررسي و تحليلِ .است

  .اشاره خواهد شدمربوز، بدان  پايان بخش كه درخواهيم كرد 
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   اخالقي سروشي نظريه  اصلي درهاي مؤلفه. 3
 افعال طبيعي و اخالقي .1 .3

 :كند مي افعال انسان را به دو دسته تقسيم ، اولي سروش در وهله
بد انقسام   خوب و افعال اخالقي، كه حسن و قبحشان را با خود دارند و لذا به دو نوعِ.1

 يكي از صفات خوب  همواره بهگونه افعالْ اين .)ظلم و عدل و حياء و عفت مثل( پذيرند مين
گاه به  ظلم همواره بد است و هيچ. ند و امكان اتصاف به صفت مقابل را ندارندا يا بد متصف

توان به دو نوع خوب و بد تقسيم كرد، بر  ميبنابراين ظلم را ن. گردد ميصفت خوب متصف ن
مانند  د،كه قابليت انقسام به دو نوع خوب و بد را دارن) در رديف دوم(خالف افعال طبيعي 

 . و غيرهبازي كردن يا خوردن يا خوابيدن
 غير هاي نام مگيكه ه ، راه رفتن و درس خواندن، افعال طبيعي مانند خنديدن.2
بحي نيستند و لذا پيشاپيش بر  حامل و واجد حسن و قها يعني خود اين اسم  دارند،اخالقي

 ، و در نتيجهت يا نهاسكس معلوم نيست كه مثالً درس خواندن به خودي خود خوب  هيچ
 ).ناروا(و درس خواندن بد  )روا( درس خواندن خوب :توان داشت ميدو نوع درس خواندن 
 :تخوريم كه حكمشان چندان روشن نيس ميي برهاي  به نام،اما در اين ميان

 يا غير اخالقي؟ آيا اند  اخالقيهاي گويي نام گويي و راست آيا دروغ . افعال مردد.3
 ردن و خوابيدن دارند يا نه؟ تفاوتي با خو

گزد،  ميكس را ن  وجدان اخالقي هيچ،خوردن و خفتن را گاه بد و گاه نيك شمردن«
كه همه باور دارند كه  اما حسد و ايذا را گاه بد و گاه نيك شمردن خرق عادت است، با آن

 و يا )مثل آسيب رساندن به دشمن متجاوز(جا بد نيست  آسيب رساندن به ديگري همه
  .)25: ، ص17( »خواستار زوال نعمت از كافرنعمتان شدن ناروا نيست

جا حكم واحد   كه همهكردرا چنان تعريف افعال مردد توان براي رهايي از اين ابهام،  مي
 سروش را  شيوهاما اين. جا نيك افتد  چنين و چنان همه به طوري كه صدقِ،داشته باشند

 :كند ميراضي ن
 طبيعي فعل را مقيد كنيم، باز هم نام طبيعي به دست  نامِهم جديد اگر با صد قيد«

 روا و ناروا خواهد  و همچنان به فعلي خواهيم رسيد كه دو نوعِ نه نام اخالقي،خواهيم آورد
اخالقي الزم است كه نام هيچ فعل يا خوي ) عنوان (براي رسيدن به حكم واحد، نام... داشت

 و با درآوردن اين اوصاف است كه حكم اند عالطبيعي خاصي نيست، بلكه اوصاف آن اف
 .)25: ، صهمان( »شود مياخالقي افعال هم روشن 
 ،ها  با توجه به عنوان طبيعي آنفقط  طبيعي راهاي گيرد كه نام مياز همين جا نتيجه 

 كنوني و به ي  بگوييم در جامعهكه اينمگر  ،خطا است  اخالقي مندرج كردنهاي تحت نام
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 هيچ فعل .اند  هم با توجه به احراز يك عنوان اخالقي مانند عدل چنيننحو اغلب، آن

رفق « :بايد گفت .طبيعي تا عنوان اخالقي نپذيرد، به رذيلت يا فضيلت متصف نخواهد شد
  ).26 - 24: صص ،17( ، تا حكمشان معلوم شود»بجا و عادالنه يا دروغ نابجا و ظالمانه

 هاي خادم و مخدوم ارزش .2 .3
كند و خادم  مي خادم و مخدوم تقسيم ي  اخالقي را به دو دستههاي ارزشسروش 

 هاي يعني يك دسته ارزش ؛كند ميبودن يا مخدوم بودن را در نسبت با زندگي لحاظ 
 اخالقي داريم هاي  و يك دسته ارزشاند  زندگي زندگي و در خدمتاخالقي داريم كه براي

  ديگرْي دهند و دسته مي خادم را تشكيل هاي ش ارز اولْي دسته ؛ستها كه زندگي براي آن
  .ندا هاي مخدوم ارزش

يا » خدا«چون هماند،  مي آدهاي  از جنس محبوب، معدود و در اصل مخدومهاي ارزش
ثابت و جاوداني،  اند و  فراملي، فراتاريخياند و  فرامعيشتي.»زندگي«يا خود  »انسان«

  .)99 - 97: صص ،13 ؛41 :، ص17( همچون نيكي عدل و ايثار و شجاعت
است آن  ها نقش اين ارزش .ندا  خادم رايج و مطرحهاي اكثريت قريب به اتفاق ارزش اما

گويي فضيلت  اگر راست« :دپذيرتر كنن تر و كمال تر، شدني تر، خواستني كه زندگي را آرام
 به  زندگي جمعي را،نظر از ارزشي كه نزد خداوند دارد  از آن روست كه با صرف،است

گويند بيشتر در صلح و سلم و صفا  ميمسلماً مردمي كه به هم راست  .دهد ميآرامش سوق 
  .)337: ص ،18(»گويند مي تا آنان كه به هم دروغ ،كنند ميزندگي 

آفرينند و زندگي فردي و  مي تعارض ،هاي اخالقي در درون و بيرون شخص رذيلت
 فردي يا اجتماعي هاي كه از گزند تعارض و لذا شخص براي آن كنند ميپريشان  اجتماعي را

 روان فردي يا حيات جمعي ظاهر ي  در عرصهها ايمن باشد، بايد مراقبت كند تا اين رذيلت
   .نشوند

 خادم تحقق يابد تا زندگي تحقق يابد و هاي بنابراين از نگاه سروش ابتدا بايد ارزش
ا اين بدان معني نيست كه ام . مخدوم تحقق يابندهاي يابد تا ارزش ميزندگي تحقق 

 خادم در اين هاي بلكه تفاوت آن با ارزش ، مخدوم براي تحقق زندگي الزم نيستهاي ارزش
 امنيت و آسايش زندگي فردي و اجتماعي ي كه الزمه  عالوه بر آنها است كه اين ارزش

ست كه ها باشند و زندگي براي رسيدن به اين ارزش ميانسان هستند، هدف زندگي نيز 
 .دياب ميتحقق 
خالق مخدوم توان نتيجه گرفت افعال اخالقي همان ا مي ،از آنچه تاكنون بيان شد 

 اخالق خادم يا همان افعال مردد براي نهايتاً . همان اخالق خادم استاست و افعال مردد
 . ، بايد مشمول يك عنوان از عناوين اخالق مخدوم گرددشان ارزش اخالقيتعيين شدنِ
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امر ؛ ن اخالق خادم و مخدوم مانند نسبت امر بالعرض و بالذات استپس نسبت ميا

  علومو علوم نظري  شبيه به نسبتاين نسبتچنين هم .بالعرض بايد به امر بالذات برگردد
  .ضروري است؛ علوم نظري بايد به علوم ضروري برگردد

   نسبيت در اخالق. 3. 3
نسبيت در اخالق د؛ شو مي بررسي  معتزلي سروشهاي  برخي از ديدگاه،در اين قسمت

هاي   ارزش اشعري به اخالق با شرعي نمودنِكرد روي.  است سازگارتر تفكر اعتزاليبا مباني
 از اخالق منتهي ناپذير   ثابت و انعطافاي  به منظومه،اخالقي و با تكيه بر متون ديني

كه تابع شرايط زماني و   عقليهاي گراي معتزله با تكيه بر تشخيص  عقل اما اخالقِ،گردد مي
 ،دهد مياين بحث نشان  .بخشد مي اخالق ي حوزه انعطاف و نسبيت بيشتري به ،ندا مكاني

   .انديشد مي معتزلي ها  در كدام عرصهگراست و هايي از اخالق، نسبي سروش در چه بخش
چراكه گاه در شرايط استثنايي  ، خادم استثناپذير هم هستندهاي  ارزش،از ديدگاه او

  به همين دليل گاهي دروغ مصلحت .دهند و خود بايد معكوس شوند مي معكوس ي نتيجه
 كه هر معتقد استاو  .نشيند ميشود و طمع برتر از قناعت  ميانگيز   آميز بهتر از راست فتنه 

توان نتيجه گرفت كه اين فايده به تبع از  مي . اخالق مخصوص به خود را دارداي جامعه
معارف ارزشي   معارف ارزشي و اخالقي باي همه« .كند مي متفاوت تغيير هاي  و مكانها زمان

 .)593 :،ص18(»اند شوند و لذا همه عصري و نسبي مي عصر هماهنگ و اخالقيِ
  نيز خادم با ديگر معلومات ما در باب جهان اخالقيِهاي سروش اعتقاد دارد ارزش

 ها  ايني شود و همه ميي اخالقي سرريز  اخالقي ما در داور بيرونِمعلومات«: نسبتي دارد
 .)35: ، ص12( »شناسانه دارند  معرفتكامالً با هم يك ارتباط بسيار دقيقِ

 و ها اي روشن و دقيق براي فضيلت  ضابطهي هئلم اخالق را قادر به تعريف و اراوي ع
معلوم  هنوز ،هاي فراوان دارد كه پس از تالش ميداند و اذعان  مي اخالقي نهاي رذيلت

 كدام بر ديگري تقدم ، متعارض و از دو فضيلتگويي دقيقاً در كجاها بد نيست نيست دروغ
   چيست؟شاندارد؟ و تعريف دقيق و درست عدل و ظلم و مصاديق

و همين كه بر دقت  وجود دارد »عدم تعين«جا يك اصل  سروش معتقد است در اين
ذاتي كردن حسن و قبح نيز بيش از  .مكاهي مي از اطالق طرف ديگر ،افزاييم مييك طرف 

 نه فرضي و اعتباري ،گويد كه آدمي اگر كاري بد بكند، بدي آن ذاتي و واقعي است مياين ن
 از دل آن رأي فلسفي شكه كار بد كدام است و كار نيك كدام، حكم اما اين .و مجازي

 . آيد ميبرن
 روشن است، حسن و شانيف كه تعرها او بر اين باور است كه در مفاهيم اخالقي، آن

او  . روشن نيستشان مطلق است، تعريفشانكه حسن و قبح ها و آن  مطلق نيستشانقبح
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گويي معنا و تعريف  داند؛ مثالً راست ميهر دو را باعث كوتاهي و تيرگي در مقام ارشاد 

 جا ههمگويي مطلقاً و  گاه فتوا نداده است كه راست واضحي دارد، اما هيچ حكيم اخالقي هيچ
 عدل و قبح ظلم به نحو مطلق اتفاق  عقال بر حسنِي  همهكه اين با ،از آن طرف .نيكوست

 ،16( ! هيچ عاقلي تعريفي روشن از عدل و ظلم به دست نداده است،، به نظر اواند كرده
 )12:ص

 اما تشخيص اوصاف عادالنه و ظالمانه ،فهميدن تندخويي و دشنام و دروغ آسان است
كشي دشوار نيست، اما متهم  متصف كردن و متهم كردن كسي به آدم .بسي مشكل است

كسي در تعريف دروغ و دشنام و تهمت و  .كردن وي به كشتار ظالمانه هرگز آسان نيست
 شان حكمها و اگر آن توهين چندان اختالف نكرده است كه در تعريف عدل و حق و ظلم

 ، به عوض، روشن استشان اگر حكمها  روشن است و اينشان تعريف، به عوض،نامعلوم بود
 . بسي دشوار است )شانو بدتر از آن تشخيص( شانتعريف

 خوب، بلكه جا همه بد است و خلف وعده جا همهگويد دروغ  ميعلم اخالق ن«كه  اين
كه در خوبي  كند بر آن مي او داللت ي  به عقيده» بيشتر بد است و كمتر خوبگويد دروغْ مي

توانند چنان داللت كنند كه در جايي، اخالقاً،  مي و لذا اند ل ديگر دخيل عوام،ها  آنو بديِ
 اخالقي هم آن نيست كه اخالقش مثل اخالق ي جامعه .دروغ بيشتر خوب باشد و كمتر بد
 همچنان كه انسانِ ،خور خود داشته باشد  ويژه و درما باشد، بلكه آن است كه اخالقِ

آن است كه پوششي در خور خود بلكه  ،ت ما باشدپوشيده آن نيست كه پوشش وي به قام
  .داشته باشد

  نه علم اخالق هر جامعه و، علم اخالق جامعه و انسان كنوني استعلم اخالق كنوني«
  آن و هم دري يعني هم درباره( جهان و جامعه و براي زندگي است تابعِاخالقْ . ممكنانسانِ

  .)20-19:ص،صهمان(» ار عوض خواهد شدو اگر زندگي عوض شود، اخالق هم ناچ)خور آن
اما سؤالي در . آنست، نه زندگي قائم به  ا خور آن  قائم به زندگي و در خادمپس اخالقِ

شود؟ سروش منشأ  مي خادم از كجا ناشي هاي اين نسبيت در ارزش: اين بين مطرح است
اجد و متصف به  و، مختلفهاي  طبيعي در وضعيتهاي داند كه نام مياين نسبيت را در اين 

و گاه متصف  »عادالنه«گويي گاهي متصف به نام  راست .شوند مي اخالقي متفاوتي هاي نام
  .شود مي »ظالمانه «به نام

 هاي  ارزش عوض شده است، مقصودها  ارزش،گويند در جهان جديد ميحال وقتي 
ه تحول  ب، در واقع،ها در بحث توسعه و مدرنيته، تحول ارزش .خادم است نه مخدوم

پذير براي زندگي است و چون خادم ء استثنااخالقْ«.  نه مخدوم،گردد مي خادم برهاي ارزش
 بدين هم رنجي يا مسرتي ،جا بدو زخمي يا نعمتي رسد و هر مخدوم استروِ است، دنباله
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 .)21 :، ص16(» خواهد رسيد

 آرماني  نسبيترِگ  ويراناما آيا باز هم چيزي از اخالق باقي مانده است؟ آيا اين سيلِ
متعالي و متبوع را بر جا نهاده است كه آدميان زندگي را براي او بخواهند و در پاي او فدا 

نيست، اين  اين نسبيت . مقام هم عوض خواهد شدادبِ اگر مقام عوض شود،« كنند؟
 .اش را عوض كند چون طفلي كه بزرگ شود و جامه ،تبعيت از مقتضاي مقام است

نسبيت اخالقي وقتي است كه شما نسبيت را در ... قي هم گواه اين امرنداستثنائات اخال
  .)100 - 99: ، صص13 (» مخدوم ببريدهاي ارزش

   اخالقيهاي منابع اصلي در تعيين ارزش .4 .3
پذير و   و لذا برهاناند  از امور اعتباريها  اخالقيات و ارزشي  مقوله،از ديدگاه سروش

اخالقي را اعتباري و  )يهاگزاره (و تصديقات )مفاهيم(او تصورات  .ديستنبردار ن استدالل
نظير خوب، بد، درست، (معتقد است چه مفاهيم مضيق اخالقي  و داندغيرواقعي مي

نظير ( اتّصاف اين اوصاف به مفاهيم موسع اخالقي ي و چه نحوه) ...نادرست، وظيفه
 ها يعني مواقعي كه در باب اين ارزش .تابع اعتبار عقالست) ...ويي، وفاي به عهدگدروغ

آرايي   آدميان است كه در برابر هم صفهاي ها و تربيت آيد، فرهنگ مياختالفي پديد 
 .)81: ص ،19 (گيرد كنند، گرچه صورت استدالل به خود مي مي

يابند؟ سروش  مياي ديگر را بد  اي از اعمال را نيك و پاره اما چگونه آدميان پاره 
  :داند مي مؤثر مسألهعي را در اين  متنوهاي راه

 كه در مسير تكامل اند  به صفت خوب يا بد موصوف شدهبدان سبببسياري ازكارها . 1
اين شناخت عمدتاً از . اند بار افتاده  سودمند يا زيان، آدميان براي بقاي اجتماعِ،زندگي بشر
  .شود مي عقلي و تجربي حاصل هاي طريق روش

 دخالت ها  ديني نيز در تعيين و تعليم اين حسن و قبحيها تعليمات و آموزش. 2
 .اند داشته
 ،اند  افعال هم در صدور احكام اخالقي دخيل بودههمچنين ادراك زشتي و زيباييِ. 3

  .)147: ص ،20( يعني همان فطري و شهودي بودن خوبي و بدي
 واحد ي چشمه از يك سر، اخالق موجود و رايج در ميان آدميان، از نظر او،به هر حال
 رابطه و نسبتي است كه يك عمل با ها  اين سرچشمهنِتري اما يكي از مهم ،برنيامده است

 واجد ارزش اخالقي ،كه سودمند باشد صورتي در ؛زندگي و معيشت اجتماعي بشر دارد
 .كه مضر باشد، ضد ارزش و غير اخالقي قلمداد خواهد شد صورتي شود و در ميشمرده 

 اخالقي يا ضد اخالقي تلقي ،بسياري از كارها به نحو مطلقكه  گردد يمهمين مهم باعث 
متناسب با معيشت آنان و ناشي از آن باشد و در اين   كامالًها  بلكه ارزش اخالقي آن،نشوند
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  . )نسبيت(  ناروا باشد،از روايي يا نارواييگفتن  سخن ،مقام

قواي ادراكي بشر  هاي اخالقي را توسط عقل و  ارزشي  عمده سروشبنابراين
 ،از اين لحاظ و داند ميداند و فطرت و شريعت را نيز در اين امر سهيم  ميشدني  كشف

 ديگر برخي مواضع او در جاهاياين موضع البته با . كند مي معتزلي اختيار كامالًموضعي 
ضعي و ماي مواقع،  اشعري و در پارهكامالًي كرد روي وي ،در برخي مواضع. متفاوت است

 ي از رابطه ،طور صريحه بست كه   ايكي از مواضع مياني او در جايي. ي داردركيبانه و تمي
 ي همهترين انتظاراتي كه  يكي از مهم، دانيم ميطور كه  همان. گويد مياخالق و دين سخن 

  اخالقي راهاي  اخالقيات و ارزشها آنكه به  اين است نداز دين داري متدين ها ناانس
دين در برابر آيا  . بد، فضيلت و رذيلت و راه سعادت و شقاوت را تعليم دهدبياموزد، خوب و

 ؟ يا حداقلياكثري استحد ،متاع در اين عرصه متاعي دارد و آن متدينان براي ،اين انتظار
ل ئ و مساها كند و در باب اخالق و ارزش ميكساني معتقدند دين به نحو اكثري عمل 

اين .  ناقص است،يز را آموخته است و اگر نياموخته باشدچ  همه،مربوط به سعادت و شقاوت
: انديشد مي ديگري ي گونهاما سروش  . اشاعره و اهل حديث نزديك استكرد رويديدگاه به 

 » نه، خادمهاي  سنگ تمام گذاشته است، اما براي ارزش، مخدومهاي  ارزشي دين درباره«
داشته و تنظيم اين قلي حدارود و بيان  و خادم، دينْ اخالقِي حوزهپس در . )99 :، ص13(

 با ها و اين را به خاطر ارتباط مستقيم اين ارزشا. اخالق را به خود آدميان سپرده است
 ي  نحوه،از ديدگاه او . نه فضايلاند »آداب«ها  داند و معتقد است اين مي زندگي ي نحوه

زندگي را دانايي  .ت ديني برنيامده اسي جديد زندگي بشر به هيچ وجه از دل انديشه
شان و فهم  شان و زندگي ديني  زندگيشان  و با دگرگون شدن داناييدهد ميآدميان شكل 

 .) معتزليكرد روي( شود و بالعكس ميشان هم عوض  شان و در نتيجه، اخالق زندگي ديني
اما از طرفي  . عقل بشري استي سان تعيين و تنظيم اخالق خادم عمدتاً بر عهده بدين

 و اند  تحذير كرده،اي مباحث  عقل را از ورود به پاره،است كه در متون ديني  معتقدسروش
اي نيست كه  عقل انسان پرنده«. ) اشعريكرد روي( عقل قادر نيست هر چيزي را درك كند

...  هشدارهايي آمده است،در معارف ديني هم در اين خصوص .بتواند تا هر اوجي پرواز كند
ظاهراً اين بيان . )43 :، ص20( »اي را بربتابد يست كه سنجش هر وزنه ترازويي نعقل انسان

  به نحو جدي اخالقي سروشي نظريهاما يكي از مواضعي كه  .او به اخالق مخدوم اشاره دارد
 كه وي از خاستگاه و  است در جايي،دهد مي اشعري شباهت تنگاتنگي نشان كرد رويبا 

كند كه هر ارزش اخالقي  مياو خاطر نشان  .گويد ميهاي اخالقي سخن  پايگاه ارزش
 تنها خداوند است ها  فرماني  همهي  و سرچشمه است)بايد( يك فرمان اخالقي ي نماينده
نه نداي فطرت و «. دانستبايد  نيازمند و قائم ، نخستين»بايد«ديگر را به آن  »بايد«كه هر 
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 كه اين مگر ،توان شنود ميكدام را ن  هيچ،نه نداي وجدان، نه فرمان طبيعت نه فرمان تاريخ

كه  آن...  باشد و ما را به شنودن اين نداها فرمان دهدها  و بر سر آنها فرماني برتر از آن
دست ه وست، ايجاد و ارشاد هر دو ب اها نيز از»بايد« ي وست، همه ا ازها »هست« ي همه

  .)311:  ص،20 (» از آن اوست، هر دو،اوست و امر و خلق
 .هييعني به فرمان و خواست اال؛ گردد مي به فرمان مطلق برها  فرماني پس همه

 فرمان عقل ، و به بيان ديگردگرد مي بر اخالق خادم به اخالق مخدوم،كه گفته شد همچنان
فرمان   وانطباق عقل با مرادوقتي سروش از ، اما در همين حال .گردد ميبه فرمان وحي باز

 معتقد است ،طور كليه وي ب .گرايد ميبه مواضع معتزله باز موضع او ،گويد مي سخن االهي
و به پيروان خود آموختند،   نخست خود انجام دادند و بعد به مردمكشف مهمي كه پيامبرانْ

 خداوند هم هستند و كارهايي كه  مرضيِ،اند اين بود كه كارهايي كه خودشان خوب
افعال و  بعضي از عقل ما به خوبيِه ك توضيح آن . مغضوب خداوند نيز هستند،خودشان بدند

ي  به گفته. ست هم اتفاق عقالاين افعالبد بودن  و خوب و كند بديِ بعضي ديگر حكم مي
نه .  عقالي عالم و حكما اين تشخيص را داده بودند، حتي اگر پيامبران هم نيامده بودند،او

كشف پيامبران اين بود . ندو آگاه و حكيم اين درك را داشت افراد عامي، بلكه افراد فهميده
  خداوند با اين نيك و بدو ثانياً گفتند كه پسند و ناپسند كه گفتند اوالً خدايي هست

به دو قبله متوجه   عقل و شرع به دو سو و، در نگاه او،به تعبير ديگر. عقالني منطبق است
ست نباشد  كارهاي نيك و بدش با وقتي كه خدا پر،نيستند كه انسان اگر خداپرست شد

 بروند و عقالي قوم خداشناسان به راهي ،در اين مواضع چنين نيست كه. داشته باشدفرق 
خداوند عقل آدمي را چنان « .اند  غالباً و عموماً اين دو مسير با هم منطبق؛به راهي ديگر

 را نيك ها آن عقل مردم هم ،ساخته است كه همان چيزهايي را كه خودش دوست دارد
 ،15( »داند مي را بد ها  عقل مردم هم آن،پسندد ميمان چيزهايي را كه او نيابد و ه مي
   .)81:ص

 ، در واقع، خود عمل كند و تشخيص بدهدطمعِ غرض و بي  بيآدمي اگر بر وفق عقلِ
عكس اين هم وجود دارد؛ .  افتاده است كه خدا خواسته استاي توان گفت بر همان جاده مي

 طمعِ غرض و بي  بي همان كاري را خواهد كرد كه عقلِ،عيت كنداگر انسان از فرمان خدا تب
 و ها ارزش«. گويد پيامبران كاشف همين مطلب بودند مياو . گويند ميآدمي و عقال 

اديان . دهند مي نيك و بد را تعليم ن يعني اديانْ؛اند  ذاتاً از دين مستقلها  و رذيلتها فضيلت
...  محبوب و مغضوب خداوند هم هست، نيك يا بد استكه آنچه دارند از اين ميفقط پرده بر

 ،يعني اخالقيات از لحاظ تاريخي متكي به دين هستند .اخالق با دين انطباق تاريخي دارد
خطاب اكثر پيامبران با مردم اين بوده است كه چيزي را .. .اما منطقاً متكي به دين نيستند
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و خطابشان   بياييد از ما رايگان بستانيدكه خودتان نداريد و قدرت توليدش را هم نداريد،

دهيم كه آنچه را شما با  كه ما به شما اطمينان خاطر مي بود با حكيمان و عالمان هم اين
 زيرا ، مطلوب و محبوب خداوند نيز هست،رسيد ميغرضتان به آن  طمع و بي عقل بي

   .)82 :، ص15(» ترين پيامشان اين بود كه عقلتان را آزاد كنيد مهم
 ؟...حسن و قبح شرعي يا .5 .3

 آراي است جا كوشيده آن در وي .دارد اشعري ظاهري سروش ارزش و دانش كتاب
 آيندنمي بيرون اه هست از بايدها چگونهد كه بده توضيح را جديد فيلسوفان ايپاره و هيوم

راي وي ب. دنيستن استنتاج و استخراج قابل قيقيح هاي گزاره از اخالقي هايارزش و چگونه
و بدين  كند مي و احكام اخالقي را مطرح ها  فرماني بودن و انشائي بودن ارزش،اين كار
 االهياسته از فرمان ها را برخ  ارزشي شود كه همه مي به ديدگاه اشاعره نزديك ،ترتيب

 با طرح مالكيت مطلق خداوند، خدا را از تقيد به اصول اخالقي ،در ضمن سروش .دانند مي
جا نيز تقرب به  در اين( داند مي موجودات ناتوان و محدود كند و اخالق را در خورِ ميمبرا 

پروردگار با مملوكات خود هرچه كند عين عدل است و ظلم «. )ديدگاه اشاعره مشهود است
 ولي ،گردد ميمتصف ... كشي و به صفت ظلم و اجحاف و حق  مي آد،به همين دليل... نيست

 .)78 :، ص14 (»خداوند نه
وي است كه هر چه كند شيرين است و هرچه را او فرمان دهد همان آن همان خسرُ«

  .)311:،ص21(»دهد ميرا بايد كرد همان است كه او به آن فرمان  است كه بايد كرد و هرچه
 بايد  اما، تابع حسن و قبح شرعي استتوان چنين نتيجه گرفت كه سروش ميبنابراين 
  حسن و قبح عقلي، بلكه در مقابلِ نه در مقابلِشرعي حسن و قبح نه ايكتوجه داشت 

 ،ديگر براي تمايز ميان اين دو نوع حسن و قبح شرعي از يك . است افعالحسن و قبح ذاتيِ
 را اي توان حسن و قبحي شرعي مي؛ از دو اصطالح مختلف استفاده كنيمبهتر آن است كه 

ناميد و حسن و قبحي را  االهي قبحِ گيرد حسن و مي ذاتي قرار  حسن و قبحِ مقابلِكه در
 ، شدن مطلبتر براي روشن. شرعي ناميد گيرد مي عقلي قرار قبحِ  حسن وكه در برابرِ

دو كنيم كه  مي مشاهده ، اشاعره و معتزلهبا تحليل مباحث ميان :توان چنين توضيح داد مي
كه به خاستگاه  ،)وجودشناختي(يكي در مقام ثبوت  ؛ وجود دارد آنانن اساسي ميانزاعِ

 و ديگري در مقام اثبات اخالقي توجه دارد هاي واقعي و وجودشناختي ارزش
 : اخالقي توجه داردهاي  ارزش شناختي  كه به نحوه،)شناختي معرفت(

  در ذات است يا ذاتي؟ آيا چيزهايي)هياال(  شرعيحسن و قبح در مقام ثبوت،. 1
چه نهي كند بد  فرمان دهد خوب است و هردا به آن يا هرچه خ، خوب و بد هستند،خود

 ذاتاً متصف به خوبي و بدي عيت و وجود،ق واي صحنه  دراست؟ معتزله معتقدند افعال
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د ذاته خوب يا بد نيستند، بلكه زماني متصف حشوند، اما اشاعره معتقدند كه افعال في  مي

شوند كه خدا از  مي  فرمان دهد و زماني متصف به بديها شوند كه خدا به آن ميبه خوبي 
 االهي  اراده و خواست تحقق و وجود، در عالمها يعني خاستگاه واقعي ارزش.  نهي كندها آن

 قبحِ  اشاعره به حسن وي  ذاتي معروف است و عقيده معتزله به حسن و قبحِي عقيده .است
 .ناميم مي االهي قبحِ  آن را حسن و،اين پس  كه از،يشرع

 قادر به درك يا عقلآقلي؟ يعني  شرعي است يا ع،ن و قبححس در مقام اثبات، .2
دست آورد؟ ه خوبي و بدي اعمال هست؟ يا بايد خوبي و بدي را از فرمان و بيان شارع ب

 حسن و قبح عقلي هستند و اشاعره معتقد به ،معتزله معتقد به توانايي عقل و در نتيجه
 .)37: ص، 8(ناتواني عقل و در نتيجه، حسن و قبح شرعي هستند 

 ،»فرماني بودن قضاياي اخالقي« ه ماهيت ب اعتقادطور كه بيان شد، سروش با همان
چه را از آن نهي كند بد است و خوب است و هر چه را خدا فرمان دهدمعتقد است كه هر

 ،و قبح رسد در نوع دوم از حسن ميبه نظر اما  ، است)هياال( لذا تابع حسن و قبح شرعي
  .داند ميانديشد و حسن و قبح را عقلي  ميمانند معتزله 

 قضاياي منظور از فرماني بودنِ ذكر است كه در نگاه كساني چون سروش،شايان  ضمناً
 بالفعل و صريحي در هاي  و امر و نهيها  فرمان، اين نيست كه از طرف خداونداخالقي لزوماً

 آنان سازگار نخواهد  ديدگاهزيرا چنين برداشتي با بخش دومِ( وارد شده باشد آن مسائل
 خدا ي  متعلق و مطابق با خواست و اراده امور كه آن است، بلكه مراد به سادگي اين)افتاد
  اخالقي بودنِأ منش،در مقام ذات االهي  اراده و خواست،تر باشند و به تعبيري شفاف مي

 ي اده به خواست و ار اخالقي است و هيچ ارزش اخالقي نيست كه نهايتاًهاي تمام ارزش
خواهد ممكن  ميي را نهاي خواهد و چيز ميبرنگردد، اما همان خدايي كه چيزهايي را االهي 

 خود را اعالم و بيان كرده باشد و هاي  برخي خواست،)يختشنا معرفت(است در مقام اثبات 
  .اعالم عقل واگذار كرده باشد برخي ديگر را به بيان و درك و

  برداشت تحليلي .6 .3
 از غرب گرفته  تا حدود زياديكه،  سروشي گرايانه  ديدگاه عقل،اي اه عدهشايد از نگ

.  در ستيز باشد است، فرهنگ اسالمي برگرفته ازكه عمدتاً،  عرفاني اوهايكرد روي با ،شده
اخالق  ي حوزهويژه در  ه ب،در وينگاه عقالني و فلسفي وي باعث نوعي گرايش معتزلي 

او هنگامي .  گشته استهاي اشعري در ويكرد رويساز  زمينهگرديده است و نگاه عرفاني او 
كليتي با   يك كل ياي  واقعيت را به مثابه،نگرد ميكه از نگاه يك فيلسوف غربي به دنيا 

 افرادي آشكار جمعيِ توان با همكاري دستهنگرد كه رازهاي آن را ميهاي متعدد مياليه
هايي موقت براي مجهوالت و مشكالتي كه يين تبي هاي مختلفي را به مثابهكرد كه فرضيه
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هاي  استداللي  به وسيله،ها در نهايتاين تبيين  به.دهندشوند ارائه ميبا آن مواجه مي

 ها آن نشين هاي تبييني كارآمدتري جاي تئوري،هوارد شد انتقاد ، عموميي حوزهعيني در 
عقلي و به روي بازنگري و بهبود قطعي است و بنابراين درهاي آن  كه هميشه غيرشوند مي

زند و از هاي عرفاني خود را به چشم ميكه عينك اما هنگامي .هميشه باز است ،علمي
شود  با دنيايي مواجه مي،پردازد دنيا ميي  مسلمان به مشاهدهعرفايچشمان موالنا و ديگر 

و ها كه داراي قدرت اند شدني  براي افرادي كشففقطي است كه ي كه سرشار از رمز و رازها
اين  . ندارندها آناي از   مردم معمولي بهره، همان كهي هستندي استثنااستعدادهاي شناختيِ

هاي خرد حقيقي و روند، سرچشمه به شمار ميها آن ي هاي برجسته كه پيامبران مثال،افراد
   . اعالي زندگي هستندي معلمان نمونه

 ي  پديد آمدن يك نظريه، اخالقي سروشي ه در نظريكرد روينتايج اين دو نگاه و 
ناشي از خلط ميان   اين تعارض،اما در حقيقت باشد، ميپارادوكسيكال و به ظاهر متعارض 

. است حسن و قبح  در بحث)معرفت شناختي( و مقام اثبات )وجودشناختي(مقام ثبوت 
  در مقاماو هم  اما،داشته باشد اشعري ديدگاهي ، در مقام ثبوتمتفكرممكن است يك 

با تفكيك اين دو .  برعكسيا  وبگرايد معتزله ي با انديشهي مطابق هاي برداشت به ،اثبات
 .ديگر مقايسه كرد توان فهميد و با يك ميتر   نظريات اخالقي را بهتر و دقيق،مقام

 ، اخالقيهاي  ارزشمقام ثبوت توان نتيجه گرفت كه او در مي سروش هاي هتگفاز 
 معتقد به حسن و قبح صراحتاً  اخالق مخدوم،ي  ناحيهوي در.  اشعري داردكامالًي كرد روي

  خادم نيز اخالقِي بارهاين سخن حتي در ).قبح ذاتي در برابر حسن و(است  )هياال(شرعي 
 مخدوم هاي نهايت به حسن و قبح ارزشدر  نيز ها ، زيرا حسن و قبح آنباشد معتبر تواند مي
 .گردد ميبر

  : ت متقوم به دو ركن اس، اخالقي حوزهعري در قوام تفكر اش
1 .يعني پايگاه اخالق و  ،است و نه ذاتي )هياال( شرعي در مقام ثبوت، حسن و قبح
  ؛ اخالقي فرامين خداستهاي ارزش

 ، شرعي است و نه عقلي، حسن و قبح اخالقيهاي  و كشف ارزشدر مقام اثبات. 2
 هاي  را براي ما معلوم كند و نه تشخيصها  و قبحتواند حسن مييعني تعاليم خدا و شارع 

 .عقلي
وي در  .پذيرد ولي قسمت دوم را خير مي اول را  سروش قسمتست كه ا جالب اين

با اين  ، اخالقي استهاي تعيين و توصيف ارزش  عقل و دين در به تعاملِقائل ،قسمت دوم
 و معتقد به دخالت و ورود داند ميتر  مخدوم، نقش دين را برجسته تفاوت كه در اخالق
 عقل و قواي بشري در هاي  به معناي نفي توانايي اعتقادنايهرچند ، حداكثري دين است
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  افعالِگويد حسن و قبحِ ميجا كه  آن( كند زيرا اثبات شيء نفي ماعدا نمي ،اين ناحيه نيست

 اخالقي يا  افعالقبحِ  است، اشاره به همين مطلب دارد كه حسن و و بديهياخالقي روشن
اخالق  و در )شود ميغرض ادراك   بيهمان اخالق مخدوم بديهي است و لذا توسط عقلِ
بنابراين سروش در مقام ثبوت،  .دهد ميخادم، عمدتاً به عقل و دانش بشري نقش و وظيفه 

  .ي عمدتاً شبيه به معتزله داردكرد رويبيشتر ديدگاه اشعري دارد، اما در مقام اثبات، 
يعني تفكيك مقام  توان با در نظر گرفتن يك چارچوب تحليلي مناسب، ميسان  بدين
 گروهي از متفكران معاصر را در هاي تلفيقيِ ديدگاه، اثبات در بحث حسن و قبح ثبوت و
سروش  ؛ اشاعره فراتر رفت- معتزله ييتقسيم ثنا از تر درك كرد و  عميق، اخالقي حوزه
  . اي از آن است نمونه
   

 گيري نتيجه
 ي حوزه معتزله و اشاعره در ي نظريه ،گونه كه در ابتداي مقاله نيز اشاره گرديد همان

گونه نيست كه  اين.  ممكن نيستندهاي  تنها نظريه، حسن و قبحي مسألهاخالق اسالمي و 
 ، معتزلي يا اشعري باشد و به تعبير ديگر، و به طور كامل اخالقي بايستي مطلقاًي يك نظريه

راز و رمز اين مطلب اين است .  و تقسيم ثنائي منطقي وجود ندارد حصر،نظريهميان اين دو 
  مركبي هستند كه نظريات، خود،ي حسن و قبح مسأله معتزله و اشاعره در يها نظريهكه 

 هاي  و نظريهعناصر به نظريهبا تجزيه اين دو  .اند  متعدديهاي مؤلفه به عناصر و پذير تجزيه
 اول به ي  ديگري مركب از برخي عناصر نظريههاي  كرد كه نظريهتوان تصور مي ،تر ميات

 ديدگاهي اشعري و از طرفي ،وجود آيد كه از يك سوه  دوم بي نظريههمراه برخي عناصر از 
 نظرياتي مركب و ميانه بين دو ديدگاه ، ديدگاهي معتزلي تلقي گردد و به اين ترتيب،ديگر

  .  معتزله و اشاعره شكل گيردمشهورِ
 ي  تحليلي مناسب براي تجزيههاي  فقط نيازمند يافتن چارچوب،ا در اين جهتم
 يعني ،شده  بحثهاي  نمونهقالب در ،نوشتار نآنچه در اي . معتزله و اشاعره هستيمي نظريه
 البته .ستها  چارچوبن دو نمونه از ايفقط ،سروش صورت گرفت  مصباح وي اخالقي نظريه

دهد كه  مينشان  گذشته و حال، در،  و متكلمان شيعه متفكرانهاي مل در ديدگاهتأ
 هاي  چارچوب،در ضمن. 3است  شدهييد استفاده و تأ بيشتراز سوي آنان، چارچوب مصباح 

نظران مختلف  فرمت مناسبي براي تحليل نظريات صاحب توانند الگو و ميشده  هئتحليلي ارا
 را از چارچوب و تقسيم ثنايي  و مافراهم آورند »اخالق  دين وي رابطه«در بحث مهم 

 ،)كه در اين نوشتار عرضه شد(  دو چارچوبناساس تلفيق اي بر.  اشاعره فراتر برند-معتزله 
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 تقسيم به كار رفته در نمودار زير به  ازحوزه، ن در ايها توان در مقام بررسي ديدگاه مي

  : تحليلي بهره بردمسير و فرآيند ي منزله
  

  )هاي اخالقي بر فرامين و تعاليم ديني ابتنا يا عدم ابتناي ارزش(در مقام ثبوت                     
  در مقام تعيين اصول كلي اخالق            رابطه دين و اخالق          

  در مقام توصيف و تبيين اصول كلي اخالق                   در مقام اثبات   
  ر مقام تعيين مصاديق جزئي آن اصول                                        د

  
اخالق   دين وي  رابطهي بارهخواهيم ديدگاه يك متفكر را در ميسان وقتي  بدين

 ي ست ببينيم ديدگاه خاص او در محورها  ا كافي،بر اساس نمودار يادشده، جو كنيمو جست
  :زير به چه نحو است

 ديني هاي قي از فرامين و آموزش اخالهاي  به استقالل ارزشقائل )در مقام ثبوت(او . 1
  است يا خير؟

ست يا  ا  ديني در تعيين اصول اخالقيهاي  به نقش آموزشقائلوي  )در مقام اثبات(. 2
  خير؟

 اصول ن ديني در توصيف و تبيين ايهاي  به نقش آموزشقائلوي  )در مقام اثبات(. 3
  باشد يا خير؟ مي

اين  ي ديني در تعيين مصاديق جزئهاي  به نقش آموزشقائلوي  )در مقام اثبات(. 4
  باشد يا خير؟ مياصول 

ه كوضوح مشاهده خواهيم كرد ه ب ،يا زمينه هر ت درسؤاال نبا پاسخ گفتن به اي
ه نه با ديدگاه اشاعره و نه با كيا پديد خواهد آمد   عرصه پديد آمده وني در ايهاي ديدگاه

 هاي روي ديدگاه عني چشم گشودن بر و اين يكند مينتمامه تطبيق ه ديدگاه معتزله ب
  .آمدند مي به چشم ن، آن تقسيم معروفي  سنگيني سايهي واسطهه رقيبي كه تاكنون ب

 مصباح و سروش را هاي توان ديدگاه مي ،گفته پيشيند پيشنهادي اكنون با توجه به فرا
  : نمودتلخيصبندي و  اخالق به كمك جدول زير دسته در مبحث مهم دين و

  
  
  
  
  

www.noormags.com

http://www.noormags.com


127  در اخالق اسالميهاي تركيبي تحليلي از نظريه                                     

                                                 مقـام اثبـات
ها    مقام     

               
  

  نظر صاحب

  
تعيين اصول كلي   مقام ثبوت

  اخالق
تبيين و توصيف 

  اصول كلي اخالق
تعيين مصاديق 

  ي اخالقيجز

رويكرد   مصباح
  معتزلي

تلفيقي، غلبه با 
  ليي معتز جنبه

غلبه با  تلفيقي،
  ي معتزلي جنبه

غلبه با  تلفيقي،
  ي اشعري جنبه

رويكرد   سروش
  اشعري

غلبه با  تلفيقي،
  ي معتزلي جنبه

غلبه با  تلفيقي،
  ي معتزلي جنبه

غلبه با  تلفيقي،
  جنبه معتزلي

  

  ها يادداشت
ها  استقالل آنها به منظور كاستن از اصالت و  براي اين ديدگاه» تركيبي«استفاده از تعبير . 1

 بلكه اند، هاي مزبور مسلماً در مقام تأسيس، از طريق اقتباس و تركيب شكل نگرفته ديدگاه. نيست
بندي و  اين ما هستيم كه در مقام طبقه .اند  يافتهتأسيس مستقل و متفاوت هاي  بر اساس نگاهكامالً

ات آموزشي و از جهت فهم بهتر آن هم از جهت مالحظ  معتزله و اشاعره،ي ها با نظريه  آني مقايسه
  .  كنيم ه ميئارا ها را تركيبي و تلفيقي تلقي و آن مخاطب،

خصوصيات   به اين معناست كه وقايع اخالقي و(Ethical Realism)گرايي اخالقي  واقع. 2
مستقل است كه آن واقعيت اخالقيِ و) 17: ، ص6( مستقل از كنشگر اخالقي وجود دارند اخالقي 

جا  در اين). 25: ، ص34(كاذب  هاي اخالقي صادق هستند و يا  ارزشي بارهكند باور ما در تعيين مي
 ارزشيِ كساني چون ماكس گراييِ  مصباح را نبايد با واقعي گرايانه ديدگاه واقع كه  استشايان توجه

 و ديگر كساني چون آنان كه نهضتي )1950 - 1882(نيكالس هارتمن  و) 1928 - 1879(شلر 
هاي   ارزش،ديدگاه آناندر .  اشتباه گرفتن بيستم در آلمان شكل داده بودندي را در ابتداي قرفكر

، 2 ( توضيح داده مي شود)ويژه عشق و نفرت هب( عيني بر اساس تحليلي از عواطف پذيرِ  دركذاتي و
به  گاه برخي فيلسوفان اخالق دارد كهديدگاه مصباح قرابت بسياري با ديد .)188 - 187: صص

 دانند هاي اخالقي را ذاتي و عيني مي ، ارزشمباني اخالق در كتاب تعبير جرج ادوارد مور
(objective)، ها را اموري ذهني  در برابر كساني كه آن(subjective)439: ص، ص36 (دانند  مي 

 ethical) گرايي اخالقي   ذهنيي گرايي مصباح در برابر ايده  واقعي  نظريه،در واقع .)441 -
subjectivism)گونه واقعيت خارجي وجود  گيرد كه معتقد است در بحث اخالق، هيچ قرار مي

 يگرايي اخالقي تعبير گرايي و ناواقع  واقع كهستشايان توجه ا ،در ضمن .)54: ، ص7(ندارد 
گرايي اخالقي نام  گرايي و ناشناخت نظران با عنوان شناخت  از آنچه برخي ديگر از صاحبمجزاست

   .)35  و26: ص، ص34 (اند  و تعريف كردهبرده
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 داند مي افعال ذاتي را قبح و حسن علم الهدي :نمود اشاره زير موارد به توان مي ،نمونه عنوان به .3
 وحي محتاج و ناقص ،قبيح و حسن امور تشخيص مقام در را عقل ،حال عين در اما ،)306: ص ،23(

 است عقلي قبح و حسن به قائل مفيد شيخ طور نهمي ؛)479: ص ،35 ؛311: ص ،همان( داند مي
 است وحي محتاج ،نتايج و علم در عقل زيرا ،داند نمي كافي ،شناخت در را عقل اما ،)40: ص ،33(
 است عقلي قبح و حسن به قائل نيز حلي عالمه ؛)موت مكدر از نقل به/ 23: ص ،1؛ 11: ص ،32(
 و داند مي عاجز ،قبح  و حسن مصاديق برخي تشناخ در را عقل اما ،)301: ص، 4؛ 143 :ص، 3(

 عدل بيان در صدوق شيخ ،طور همين؛ )82: ص، 5  و170 :ص، 3 ؛322 :ص، 4( شرع نيازمند
 همانه ب را بد جزاي و قدر همانه ب دهند نيك را نيك عمل ثواب كه است آن عدل«: گويد مي
 يا ثحدي به ،آن از دفاع بيان در زيرا ،پندارد مي معقول را خود تعريف اين او). 82: ص ،22 (»قدر

 عمل خود ثواب ي وعده به خدا «:گويد مي وعيد و وعد بحث در اما. شود نمي متمسك حجتي
 اين .)79 :ص ،همان (»درگذرد ،خود فضل به يا كند عقاب كه است مختار ،وعيد در اما ،كند مي

. است داشته ادامه سبحاني، جعفر تا حتي اسالفش، در نظر اين. است معتزله نظر خالف بر او موضع
–79: صص، 11(» كند مي درك را افعال قبح و حسن خرد و عقل« :است معتقد زين سبحاني جعفر

 در اما .)61: ص ،9(» مشهورات از نه است يقينيات از عقلي قبح و حسن« و )224:ص، 10 و 80
 كافي است، الزم و ثرؤم او ملتكا راه پيمودن در هرچند انسان خرد و عقل« :گويد مي ،حال عين

 و است عقلي قبح و حسن به معتقد  نيز مظفر عالمه .است وحي نيازمند و) 97: ص، 11(» نيست
 دارد، ذاتي قبح و حسن كه چيزي هر«: گويد مي و كند مي رد و مطرح باب اين در را اشاعره داليل
 :صص، 31( »است ايشان ئيسر و عقال شمار در چراكه ،كند حكم بدان عقل همانند بايد شارع
 احكام ي همه مالكات ادراك به راهي عقل است روشن كه دارد كيدأت او هم اما )244 و239 ،231

استاد شهيد مطهري نيز فطرت انسان را قادر به تشخيص  .)246 -245: صص ،همان( ندارد شرعي
نمايد كه عقل   ايفا مي فطرت همان نقشي را،براي مطهري. )46: ، ص30(داند اصول كلي اخالقي مي

گيرد و براي مطهري در دادگاه   عقل صورت مي اخالق در دادگاه مميزيِ،براي معتزله .براي معتزله
اما بررسي تئوري ، داند  فطرت انسان ميي او تشخيص مصاديق افعال اخالقي را نيز بر عهده. فطرت

ها  فطرت انسانكه است به اين  او قائل .يشداند دهد كه او كامالً هم معتزلي نمي اخالقي او نشان مي
 مستقيمِنالذا به نقش . شود و نياز دارد توسط انبيا احيا شود  از مسير خود منحرف مي،بر اثر گناه

ها و  ارزش مذهب اين است كه مالك «:گويد جا كه مي  آن، اخالق قائل استي دين در عرصه
 در مقام ،مطهري نيز مانند مصباح .)241: ص ،29( »كند معيارهاي ارزش را در انسان احيا مي
همچنين تعيين   ولي در مقام تعريف اصول اخالقي و،يشداند تعيين اصول كلي اخالق، معتزلي مي

  .گيرد اش رنگ اشعري به خود مي مستقيم دين قائل است و نظريهنا به نقش ،مصاديق آن
  

  منابع
  .قرآن كريم* 
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  .210 شماره فرهنگي، كيهان ،مفيد شيخ نظر از عدل ،)1383 (غالمحسين، ديناني، ابراهيمي .1

 گروهي از ي ترجمه ، اخالق غربي تاريخ فلسفه ،)1378 (،)سرويراستار. (بكر، الرنس، سي. 2
   . آموزشي و پژوهشي امام خمينيمؤسسه انتشارات :مترجمين، قم

3 .علي محمد ي مهترج و مقداد فاضل شرح با ،عشر حادي باب، )1379( يوسف، بن حسن ي،لِّح 
  .پرور دانش :تهران شهرستاني، حسيني

  .نشر  به تشرك:مشهد ،هاالسالمي البحوث مجمع ،الدين اصول في اليقين مناهج، )ق1428( ــــــــ،. 4

  . دارالهجره: اله الحسني االموري، قم تعليق عينالچق و كشف الصدق،  نهج، )ق1407(ـــــــــــ، . 5

   . انتشارات صراط:، تهران اخالقي درس گفتارهايي در فلسفه ،)1388 (دباغ، سروش،. 6

  . انتشارات حكمت مؤسسه :تهران  آرش اخگري،ي ترجمه ، اخالقي فلسفه ،)1387 (جيمز، ريچلز،. 7

  . دارالثقلين:، قم اخالقي اي بر فلسفه مقدمه، )1379( مهدي، د،ساداتي نژا. 8

  .الصادق االمام مؤسسه:قم ،جاويدان اخالق هاي پايه يا عقلي قبح و حسن، )1382( جعفر، سبحاني،. 9

  .االسالمي النشر مؤسسه: قم ،االلهيات في محاضرات، )ق1414( جعفر، سبحاني،. 10

  .الصادق االمام مؤسسه: قم ،اماميه عقايد منشور، )ش1376( جعفر، سبحاني،. 11

  .صراط سه فرهنگي مؤس:، تهرانادب قدرت ادب عدالت، )1386 (عبدالكريم،، سروش. 12

  . مؤسسه فرهنگي صراط:تهران، ، چاپ پنجمبسط تجربه نبوي، )1385(عبدالكريم، ، سروش. 13

  . فرهنگي صراطمؤسسه: تهران ،آيين در آيينه، )1383(عبدالكريم، ، سروش. 14

، محمد مجتهدي شبستري، مصطفي ملكيان، و سكوالريسم سنت، )1382 (عبدالكريم،، سروش. 15
  . مؤسسه فرهنگي صراط:ور، تهرانمحسن كدي

   . انتشارات طرح نو:تهران، ، چاپ چهارماخالق خدايان ،)1381 (عبدالكريم،، سروش. 16

   . انتشارات طرح نو:تهران، سوم، چاپ اخالق خدايان ،)1380 (عبدالكريم،، سروش. 17

نگي صراط،  مؤسسه فره:تهران ،قبض و بسط تئوريك شريعت، )1379 (عبدالكريم،، سروش. 18
  .چاپ هفتم

  . مؤسسه فرهنگي صراط: تهران،چاپ ششم ،تر از ايدئولوژي فربه، )1378(عبدالكريم، ، سروش. 19

  . فرهنگي صراطمؤسسه :، تهرانحكمت و معيشت، )1375(عبدالكريم، ، سروش. 20

  .انتشارات باران ،چاپ سوم، دانش و ارزش، )1359(عبدالكريم، ، سروش. 21
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 كهنه، قلعه علي محمد سيد ي ترجمه ،اعتقادات، )ق1380( ،)بابويهابن (علي بن محمد صدوق،. 22

  .مقدمه تاريخ :تهران رضوي،

 محمدرضا تحقيق ،الدين اصول في الملخص ،)1381 (حسين، بن سيدمرتضي عليالهدي،  علم. 23
  .اسالمي شوراي مجلس ي وكتابخانه دانشگاهي نشر مركز :تهران قمي، انصاري

  .سروش: تهران ، اخالقي فلسفه، )1371( محمدرضا، ،مدرسي. 24

  . سپهري چاپ و صحافي چاپخانه :، تهراناخالق در قرآن ،)1372 ( محمد تقي،،مصباح. 25

  . اطالعاتمؤسسهچاپ و صحافي ،  اخالقي فلسفه ،)1367 ( محمد تقي،،مصباح يزدي. 26

  . در راه حقي همؤسس :، قممعارف قرآن ،)1373 ( محمد تقي،،مصباح يزدي. 27

، تحقيق و نگارش احمد اخالقينقد و بررسي مكاتب ، )1384( محمد تقي، ،مصباح يزدي. 28
  .)قد( آموزشي و پژوهشي امام خميني مؤسسه مركز انتشارات :شريفي، قم حسين

  . صدرا انتشارات:، چاپ يازدهم، تهرانبيست گفتار، )1375(مطهري، مرتضي، . 29

  .ردين فرو12، انتشارات جاودانگي و اخالق، )تا بي(مطهري، مرتضي، . 30

بوستان : عباسعلي الزهرعي السبزواري، قم: محققاصول الفقه، ، )ق1432(مظفر، محمدرضا، . 31
  . كتاب

 المذاهب في المقاالت اوائل ،)ق1363 (،)مفيدشيخ (،نعمان  محمدبنمحمدبن ،مفيد. 32
   . رضائي:تبريز ،والمختارات

  .الداوري هالمكتب منشورات :قم ،المحاسن و العيون من المختاره الفصول ،)ق1396 (،ـــــــــــ. 33

 مؤسسهانتشارات  :قم محمود فتحعلي، ي ترجمه ،بصيرت اخالقي، )1380( ديويد، مك ناوتن،. 34
  .آموزشي و پژوهشي امام خميني

 البحوث مجمع :هدمش ،المفيد الشيخ عند الكالم علم نظريات، )ق1413( مارتين، مكدرموت، .35
  .هاالسالمي

 غالمحسين توكلي و علي عسكري يزدي، ي ترجمه ،مباني اخالق، )1385( جرج ادوارد، مور،. 36
  .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي :قم
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