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غيبیفاضل

اخالقیروشبتوانآنبرکهاتکايیۀنقطيافتنبرایکانتکوششکهديديمنوشتارايننخستبخشدر
پاک،نيتوجدان،: مانند (اوپژوهشموردپديدههایکههرچند. نبودموفقچنداننهادبنارافراگيری

ثباتازراآنهادقيقتر،بررسیدرکانتاماهستند،پرارزشیپديدههای...) شناسیوظيفهقطعی،فرمان
بهنهايتدروسازدشديدترراتحّکمۀدرجرفتهرفتهبودمجبورسبببدين. نمیيافتبرخوردارکافی
دهدنويدبهشتیبهنمیتوانستديگراواخالقۀنظریکهتفاوتاينبابرسد،مذهبی” نکنوبکن “همان

.بترسانددوزخیازياو

بدينعقلازدستکممذهبیانسانزيرارفت،ترعقبهممذهبازکانتاخالقتئوریگفت،بايدمتأسفانه
نظردرآنبرایکهجزايیبهداردراآنارتکابقصدکهگناهیآياکند،فکرکهمیکنداستفادهاندازه
.شوداجراقيمتیهربهبايدونداردچراوچون” قطعیفرمان “درحاليکهنه؟ياارزدمیشدهگرفته

برایسرمشقونيکیۀنمونکهکندرفتارچنانزندگیتمامیدرکسیهرآنستکهخواستارکانتوانگهی
نيستثابتزندگیطولدرانسانشخصيتکهدليلبديندستکمنيست؛شدنیچيزیچنينوباشدديگران

وفقرپيری،درتاباشندداشتهاهميتاوبرایديگریارزشهایاستممکنسالمتوثروتجوانی،درو
.بيماری

بلکهانديشه،تاريخدراوبزرگنقشدرترديدنهکانت،اخالقتئوریازانتقادهدفکهاستبديهیالبته
بهکانتکهاستشگفتانگيز. گرددروشناستکردهطیاخالقتئوریکهلغزانیوپرخطرراهاينستکه
:استکردهيادتربيتیمشکالتبزرگترينازيکیبعنوانآنازوبودهآگاهخوداخالقۀنظرینارسايی

انسانآزادیباراقانونازاطاعتلزومتوانمیچگونهاينستکهتربيتیمشکالتبزرگترينازيکی“
ضرورتاينۀسایدرتواندمیچگونهآزادیديدبايد! استضروریقانونازاطاعتکرد؟هماهنگ

]١"[کند؟رشد

از،"اخالقپيامبر “بعنوانروشنگریدورانازپسکانتکهبودچنيناروپادرانديشهروندمتأسفانه
جايگزينچراوبیچونرااواخالقتئوریاروپاييانغيرمذهبیقشر. شدبرخوردارتزلزلناپذيرموقعيتی
.نکوشيداخالقتئوریتکاملدربزرگیانديشمندنيزاوازپسآنکهخاصه. کردندمذهبیاخالقيات

رونددربيستمقرندومۀنيمدروکردتغييربکلیجهانیجنگدوجناياتسهمناکۀسایدروضعاين
برخورداربيشتریهرچهاهميتازنيزاخالقشناسی،جامعهوروانشناسیجملهازنوين،دانشهایرشد
جامعهاخالقیۀشالودبرزيادیحدتاراکشوریهردراقتصادیاوضاعحتیامروزهکهبدانجاتاشد،

.دانندمیاستوار
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***

.نيستزمينهايندرنويندستآوردهایبهپرداختنمجالفهرستوارحتیمختصرايندرکهاستروشن
دروغگويیمذاهبنظرازکهاستبديهی: بپردازيم” دروغ “بهباشيمدادهبدستاینمونهآنکهبرایتنها

بکلیمدرنروانشناسیراتصورايناما. استاخالقیرفتاراصلیۀپایراستگويیوگناهانبزرگترين
]٢! [میگويددروغبارچندينروزانهبلکهبيگاه،گاهتنهانههرکسیکهدهدمینشانوکندمیانکار

الزمسبببدين. آوردنمیواردافراداخالقیتماميتبرنيزایخدشهالزامًا” دروغگويی “آنکهجالب
]٣.[شودپژوهشاخالقدرآناهميتو” دروغ “تعريفۀدرباردقيقتراست

چنانکهواقعيتبيانمعنیبهراستگويی،: کهاشارهاينبا. زددامننيچهرا” دروغ “ۀدربارنظرتجديد
!طلبدمیخيالپردازانهذهنیبلکههوش،تنهانهدروغگويیدرحاليکهندارد،نيازچندانیهوشبههست،

نيکخودتنهانهآنستکه” فضيلت “ۀالزمزيرا. کردردمطلقفضيلتیبعنوانراراستگويیاوترتيببدين
.زنددامننيزنيکیهاديگربهبلکهباشد،

هرچندکهمعنیبدين! استغيرممکنعمًالراستگويیکهدادنشانروانشناسینوپایدانشنيچهازپس
میبازتابخودضميردرآنراابتداواقعدراماکند،میبازگوراواقعيتکهکندمیتصورراستگوفرد
رويدادیعينیشاهداناستممکنسبببدين. گذراندمیخوداحساسوعقلتجربه،صافیازودهد

هموارهتنهانهاينستکه” راستگويی “برديگرمهمايراد. دهندبدستآنزاگوناگونگزارشهايیمشخص،
دوریورنجشبهواقعيتعريانبيانمواردبسياریدرکهنمیکندکمکانسانهاميانتفاهمونزديکیبه

.انجامدمی

اعتمادتحکيموتفاهمتعميقخدمتدراستوسيلهایخودبلکهنيست،هدفراستگويیگفت،میتوانپس
همانجزنيستچيزیسنجشوکندبيانسنجيدهراخودسخنهموارهبايدانسانبهررو. انسانهاميان

ارزشواالترينروشنايیدربايداستناتوانارزشگذاریازنيزعقلکهآنجاازاما. عقلبکارگيری
خرد “يعنیمدرنۀفلسفناگسستنیاصلدوهمانبهراهايناز. گيردقرار،"همدردی"يعنیاخالقی،
]۴.[میرسيم” همدردی “و” انتقادی

***

اينکانتمشکلکجاست؟درکانتاخالقۀنظریاصلینارسايیکهببينيموبپردازيماصلیمطلببهحال
.بودنشدهروشنانسانیشخصيتشکلگيریدرتربيتۀکنندتعييننقشهنوزاودوراندرکهبود

بدنبالراانسانیمثبتويژگیهایۀهمرشدطبعًاسالم،تربيتکهاستبديهياتازديگرامروزهدرحاليکه
.ويژگیهاستاينازيکیاخالقودارد

وپرورشکمکبهاما. نبردهانديکسانبهرهایعقلنيرویازهمههرچند. است” عقل “ديگرويژگی
استهمينطور. رساندعالیمدارجبهابتدايیمراحلازراعقالنینيرویفردیهردرمیتوانآموزش
محيطازتأثيرپذيریوپرورشکمکبهکودکیهمانازتواندمی) ديگرويژگیبعنوان (کهانسانوجدان

ممکنبلکهکندنمیرشدتنهانهفاسدمحيطدردرحاليکهشود،استوارترواالتر،هرچهسالم،اجتماعی
.زندتأييدمهرجنايتیوجرمهربرکهشودپستاميالآموزدستچناناست

کهشودمیمنجربدينيقينبهکودکسالمپرورش. میدهدشکلراانسانآرزوهایواميالپرورش،
راخوداجتماعیروابطآنهاگذاشتنپازيربانباشدحاضرهيچوجهبهکهخوگيردمثبتارزشهایبهچنان

گرمی،چنانازروابطايندروندرانسانزيراببرد،خود” آبروی “تر،سادهبعبارتبياندازد،بخطر
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.بپوشدچشمآنازنيستحاضرکهاستبهرهمنداعتمادیوايمنی

ازبوددادهقرارسنجشمورداوکهمقوالتیورودمیميانازبکلینيزکانتۀدغدغطريقبدين
دربايستهرفتاریپاک،نيتباانسانوکندمیحکمنيکیبههميشهوجدانشوند؛میبرخورداراستواری

.داندنمیخودۀشايستراديگررفتاریزيرامیگيرد،پيش

تربيتانسان. بيافکنيمنگاهیاخالقظاهرینمودبعنوان” ادب “بهکافيستمطلببيشترشدنروشنبرای
اودرتربيتسبببهکهکندمیرعايتراموازينیديگرانبابرخورددروخوداجتماعیرفتاردرشده

ۀسليقتاپوشيدنلباسۀشيووگفتنسخنلحنتاگرفتهخوردنخوراکآدابازموازيناين. شدهاندنهادينه

استوارجايگاهیازفردیهرشخصيتساختدررفتهرفتهوگيرندمیشکلتربيتاثربرهمههنری،
رادومیمانندرفتاریاولیکنيم،مقايسهرا” بیادب “و” ادببا “فرددواگرحال. گردندمیبرخوردار

.استبيگانهاولی” ۀسليق “بانيزدومیوداندمیخودمنزلتمخالف

نيست،حاضربسادگیخوردهلذيذهایخوراکونوشيدهگوارانوشيدنیهایهميشهعمرشدرکهکسی
نهاستشدهبرخوردارواالتربيتیازکهانسانیهمينگونهبه. بخوردگنديدههایخوراکياوکثيفآبهای

.کندمیتلقیخودشخصيتبهتوهينیآنرابلکهپرهيزد،میديگرانآزارحتیياوجرمارتکابازتنها
ونيکیگسترشبلکهبرنتابد،رابدرفتاریتنهانهکهکردتربيتچنانتوانمیراکودکفراترآناز

.بداندزندگیدربزرگهدفیراجهاندرنيکويیاستواری

بعنوانفسادبهراافرادواستمعتبرنيزفاسدمحيطیدرمعيوبتربيتمورددرمکانيسمهمينالبته
اينازتواننمیپرورشدرستروشواخالقماهيتشناختدربنابراين. میدهدعادتعادیامری
.برخوردارندنيزاجتماعیُبعدیازمقولهدوهرکهکردصرفنظرجنبه

***

آدورنو] ۵.” [گيردبکارراخودفهمشهامت،وتوانايیۀهمباکسهرآنستکهدمکراسیپيششرط“

دورانسازیهایپژوهشاجتماعی،روابطبهبودامکاناتۀدربارگذشتهقرندومۀنيمدراروپايیانديشمندان
پيشقرندوکانتامانوئلکهراراهیآميزنبوغایشيوهبهآدورنوتئودورآنانۀجملاز. دادندانجام
بنيادیبرسقراطازپسسالپانصدوهزاردورااخالقتئوریباالخرهتوانستودادادامهبودرفته

.دهدقرارجهانشمولوتزلزلناپذير

جملهاز. استبزرگبسيارمذهبیاخالقياتبامقايسهدرمیرودنويناخالقتئوریازکهانتظاراتی
رفتاربههموارهاوعقلاستالزمدرحاليکهبسنجد،راخويشرفتارخودعقلبامیخواهدانساناينکه
!باشدصادقيکسانیاخالقیموازينبايدجامعهافرادۀهمبرایگذشتهايناز. دهدحکمنيک

نيزپيشرفتهکشورهایدرحتیپيشچندیهمينتاآنکهنهمگراست؟برآوردنیانتظاریچنينبراستیآيا
ياوبهشتاميدبهبايدودهدتشخيصنمیتواندراخوبوبدکهمیکردندرفتارکودکیهمچونانسانبا

درانديشمندانکهاستممکنچگونهساخت؟وادارخطاازپرهيزونيکرفتاربهرااوجهنمازترس
باشند؟رسيدهشگفتانگيزیوبزرگدستاوردچنينبهاخيرقرننيمهمين

بالغوانديشمندموجودیبهانسانکهخواستندکانت،جملهازانديشمندان،روشنگریدوراندرکهديديم
اما. کندرفتارنيکیبهپاکنيتباوبدهدتشخيصراخوبوبدمسئوالنهعقل،کمکبهکهشودبدل

غيرانسانیمنافعوپستتمايالتودهدرأینيکیبههموارهعقلکهبيانديشندتدبيریکهنبودممکنهنوز
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.دهندفريبرااونتوانند

بالغبرمبنیکانتۀخواستهمانازرااخالقبحثاوانديشيد؟تدبيریچهبارهايندرآدورنوببينيماينک
راخودفکرتواندمیکهاستکسیبالغ: پذيردمیرا” بلوغ “ازاوتعريفوکندمیدنبالانسانشدن
.ناميدتوانمینيز” سرنوشتتعيينتوانايی “ياو” فکراستقالل “رااين. گيردبکارديگریهدايتبدون
و” استقالل “به” وابستگی “ازکهاستروندیاجتماعی،بعددرهموفرددرهم” روشنگری “معنیبدين

طولبيشسالیچندجسمینظرازفرددراستممکن (کهروندیانجامد؛می” بلوغ “به” نابالغی “از
نيزکانتچنانکهجملهازوگيردنمیصورتخودبهخودهيچگاهمعنویوفکرینظراز) امانکشد،
.داردنياز” شهامتولياقت “بهنمودهتأکيد

خودکهرانظریورأیکهاستکسیبالغانسان: “ گويدمیبارهايندرراديويیگفتگويیدرآدورنو
نمیقّيمکهاستکسیکند؛تکرارراديگرانآرایآنکهنهکند،میبيانرسيدهبدانانديشهۀنتيجدر

انسانداشتآرزوکهکانت. استبرخوردارحاکمرأیبرابردرمقاومتبرایفکرینيرویازوخواهد
Kritik” کريتيک “راخودکتابسههرکند،رشد” مسئوليتپذيربلوغ “به” خودخواستهصغارت “از

آياکهگرفتمعنیبدينبايدآنراواست” تشخيص “معنیبهKrinoيونانیۀواژازکريتيک. استناميده
]۶."[نهيابپذيرمتوانممیراديگرانرأی” من“

اخالقۀفلسفۀدامنبزرگگامیبااواما. کندمیحرکتکانتۀفلسفۀمحدودهماندرآدورنواينجاتا
تأثيراتیچهکانتنظرموردفکراستقاللپرسيد،او: نبودتصورقابلاوازپيشکهکشاندایزمينهبهرا
پيششرطکهترتيببدين. گشوداخالقۀفلسفدرنوفصلیپرسشاينپاسخدروداشت؟خواهدجامعهبر

سرشتدارایجامعهایبرعکس،. دانستشهروندانفکراستقاللهمينهمانارادمکراسیسویبهپيشرفت
دستدمکراسیبهنمیتوانداصوًالنرسيدهاندفکراستقاللبههنوزمؤمنانخيلآندرکهوسطايیقرون

جامعهای،چنيندرآدورنوبقولزيرا. يابد

آنحافظوعاملراخودکسهروباشدانسانوجودازایجنبهکهنمیفهمندبدينگونهرادمکراسی“
نظردرسلطنت،ياوفاشيسمکمونيسم،مانندممکن،نظاماتازيکیتنهارادمکراسیغالبًابلکهبداند،

برغلبه:"مقالهآدورنو،."(دانستانسانۀهمهجانبرشدۀدرجبيانگربايدرادمکراسیدرحاليکه. میگيرند
")چه؟يعنیگذشته

اينازناشیمانعاين. داردبرمیميانازرادمکراسیبرایفکریمانعمهمتريناوديگر،سویاز
صورتايندر. نيستندبرخورداريکسانذاتیاستعدادوفکریتوانايیازظاهرًاانسانهاکهاستتصور
شد؟خواستاررأیحقيکسانبطورجامعهافرادۀهمبرایاستممکنچگونه

شرايط “ۀنتيجکلیبطوربلکهژنتيکی،وارثینهاستعدادکهدادنشانايراداينرّدمنظوربهآدورنو
برخورداراستعدادازفالنینگوييم،ديگرکهشدخواستارکهبدانجاتا. است” تربيتیمحيطواجتماعی

!استشدهاستعداددارایفالنیبگوييم،استدرستتربلکهاست،

وفکریاستقاللبسویرشدبرایالزمتربيتیمحيطاصوًالتوتاليتروبستهجامعهایدرديگر،سویاز
مدنیۀجامعودمکراسیبرقراریکهشودمیايجادتسلسلیدورنتيجهدروآيدنمیبوجودمعنویبلوغ

باشد،فکراستقاللتقويتتربيت،هدفآنکهبجایایجامعهچنيندر. سازدمیروبرومانعباپيشاپيشرا
تربيتهدفببينيم: “.. گيردمیقراراجتماعیهای"وابستگی “تحکيموناسالمۀآتوريتتوجيهخدمتدر

اينتربيتهدف. نداردحقیچنينهيچکسونيستافرادريزیقالبياودادنشکلتربيتهدفچيست؟
چيزيکتنهاتربيتهدفبلکهسازيم،منتقلکودکبهرادانستنیهاازمردهایحجمکهباشدتواندنمیهم
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برخورداربزرگیسياسیاهميتازاين. يابددستسالمیخودآگاهیبهانساناينکهآنوباشدتواندمی
درتنهادمکراسیوداردنياز) آزادانديشومسئول (بالغانسانهایبهواقعیدمکراسیتحققزيرا. است

برایتربيت:"مقاله،آدورنو."(شودمیمتحققمیتواندانسانهايیچنينازمتشکلایجامعه
.)م١٩۶٨"چه؟

اخالقیموازينوشهروندیقوانينناقضرفتارشبکوشدفردکهنيستاينتنها” مسئوليت “ازمنظور
اجتماعیهمبستگیهمين. است” ديگران “زندگیبهبودبرایمسئوليتپذيرفتنفراتر،بسياربلکهنباشد،

بدون” دموکراسی “برعکس،. سازدمیمتحققوممکنرادمکراسیکهاستآزادزنانوآزادمردان
نيست،رأیگيریماشينۀتعبیدمکراسی: “نيستپوشالیظاهریوسازمانيافتهفسادجزاخالقیمسئوليت

]٧."[استاجتماعیاخالقوبلوغبازتاببلکه

ازمتشکلاستجامعهایآدورنونظرمورددمکراتيکۀجامعکهنيستاشتباهترتصوراينازچيزهيچ
انديشيدنکهکندمیتکيهاينبراوبرعکس،. هستندچيزهروهرکسازانتقادپیدرهموارهکهافرادی
.شودمیگرمیونزديکیموجدمیزند،دامنتفاهمبهچونوانگيزدبرمیراانسانیويژگیهایبهترين

بدوناست،انسانهاۀهمکمبودعشق،کمبود: “کنيمتوجهاوۀجملاينبهکافيستمطلبشدنروشنبرای
]٨."[استثنا

محکمترچههررا!) وابستگینهو (همبستگیومهررشتههایکهباشدنيزاينتربيتهدفبايدپس
چنينسياسیواجتماعینتايجبههموارهآدورنو. آيدغالبانسانبرونیودرونیترسهایبروسازد

جنايتکاران “آمدنبوجودازنتواندفراگيرشوعميقتأثيراتۀهمباتربيتکهترسممی: “میانديشدروشی
هایجنايتبهزدندستبرایکهتودهایشدخواهدموجبدستکمولیکند،جلوگيری” پشتميزنشين

ازپستربيت: “آدورنو] (٩."[نباشدجنايتکاراناينبندگیبهحاضرديگراستالزموجودشانعظيم
")آشويتس

ديگریواستفکراستقاللوبلوغهمانيکی: گيردمیشکلپايهدوبرانسانشخصيتآدورنونظردر
هایويژگیدارایباشد،داشتهقرارپايهدواينبراوپرورشکهانسانی”. دمکراسی “درپذيریمسئوليت

ایخدشههرگونهکههستندوابستههمبهچنانکهويژگیهايی. است) امروزی (مدرنۀجامعدرزندگی
بدونويابدنمیتحققفکراستقاللروشنگری،بدون. سازدمیمختلراجوانبديگرآنهاازيکیبر

واستپوچاخالقیرفتاربدوناجتماعیمسئوليتگفت؛سخناجتماعیمسئوليتازتواننمیفکراستقالل
سویازتنهاواقعیدمکراسیوشودمیمتبلوردمکراتيکۀجامعدرتنهامسئوليتپذيربالغانسانباالخره

.استتحققوتصورقابلشهروندانیچنين

کانتازانديشمندان،کوششباالخرهکهاستدومیۀپایيافتنهميناخالقتئوریبهآدورنوۀداهيانخدمت
.کردتدوينراکارآمدیومنسجماخالقیتئوریورساندثمربهراسو،اينبه

آرایۀدربارکهکندبدلفعالیوپايدارشخصيتچنانبهرا” من “کهداردانتظارتربيتازتنهانهآدورنو
باکهگروهیهایرسانهتبليغاتیتهاجمبرابردربلکهبپردازد،انتقادیۀانديشبهخودمحيطوگذشتگان

.کندحفظراخودآزادانديشیوکندمقاومتکوشند،میانسانبهدادنجهتبرایترفندهزار

راآنازناشیاجتماعیبلوغوتربيتتنگاتنگۀرابطکهاستاينآدورنونبوغآميزکشفبنابراين
درواستبرقراردمکراسیآندرکهبرسدبلوغبهوکندرشدتواندمیجامعهایدرانسانفرد. دريافت
اساسیۀنکتديگرسویاز. استمجازدگرانديشیآندرکهيابددستفکراستقاللبهمیتواندمحيطی

شخصيتتبلوربهجامعهافرادديگرباهمبستگیدرتنهامسئولیومستقلبالغ،انسانچنينکهاستهمين
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.يابدمیدستخوشبختیحسو

کهکندمیحکمرفتاریبهعقلشکهآيدمیپديدانسانیتاريخ،دربارنخستينبرایموجودیچنيندر
نهکهشدهنهادينهبطورینيکرفتاریاودر. داردهدفرااجتماعیمهرآميزروابطگسترشوحفظ

دنيابهسر “تنهانه. میآزاردراوجدانش” گناه “بهزدندستبرایوسوسهاینهودارد” ثواب “ۀدغدغ
راخودپيرامونآنستکهپیدربلکهداند،میخودسرافرازیبهتوهينیرابدکاریو] ١٠"[نمیآوردفرو

]١١)[آدورنو."(کردزندگیبخوبینمیتوانبدمحيطدر: “کهداندمیبخوبیزيرا. سازدانسانیتر

وداردوجودتنگاتنگایرابطهسياستوتربيتاخالق،ميانکهاستهمينآدورنوآميزنبوغکشف
نمیفکریبلوغبهمردمانغيردمکراتيکایجامعهدر. نيستممکنديگریبدونهيچکدامپايداربهبود
رانسلیتوانستنخواهندنيزسبببدين. بگيرندعهدهبهراخودسرنوشتمسئوليتندارنداجازهورسند

.بکوشدنوانديشیوفکراستقالليافتنراهدرکهکنندتربيت

واخالقدرونیپيوندبهکهنداريماینمونهتاريخدراينازپيشواستجديدواقعًاآدورنوکشفاينآيا
باشد؟بردهپیسياست

ازراخودجانحقيقتهمينازدفاعدردرستسقراط،تاريخ،بزرگفيلسوفنخستينآنکهشگفتانگيز
محکوممرگبهآتندردادگاهیسویاز” جوانانبهبدآموزی “اتهامبهسقراطکهدانيممی! داددست

حکمیاجرایازتاکندفراربايداينکهبرمبنیراخوددوستاناصرارونمودقبولرادادگاهحکماو. شد
کردهزندگیآتنیدمکراسیۀسایدرراعمریکهبوداينسقراطدليل. کردردنمايدجلوگيریناعادالنه

سربازشده،اعالمدمکراتيکاصولرعايتبا) نادرستياودرست (کهحکمیقبولازاگرحالواست
ايندرآن،ازفراتر. سازدمیآببرنقشرادمکراسیدرزندگیبرایخودتصميمواقعدرزند،

تابميردوبمانداستبهتربنابراين. کردخواهدپايمالراخودانسانیسرافرازیوفکراستقاللصورت
]١٢![بدهددستازراخودشهروندیهويتفراری،يکبعنوانآنکه

)١ (امروزتاکانتازاخالق،ۀفلسف:نخستبخش

------------------
]١ [Kant, Immanuel: Ausgewählte Schriften zur Pädagogik und ihrer

Begründung, Paderborn 1963, S.157 f
.)مPaul Ekman (1934ازتوانمیاجتماعیزندگیدردروغنقشۀدربارصاحبنظراناز] ٢[

آنبدونکهداندمیروغنیرادروغاو. بردنام) سانفرانسيسکو (کاليفرنيادانشگاهروانشناسیاستاد
.استشدهساختهاونظارتتحتLie to Meتلويزيونیسريال. کندنمیکاراجتماعیروابطموتور

درکهسادهدليلبديننيست؛مياندرسخنی” مصلحتآميزدروغ “ازکهباشيدداشتهتوجهخواهشمندم]٣[
!کردتوجيهتوانمیرادروغیهرعبارتیچنينباواست” مصلحتی “دروغیهر
183صغيبی،فاضلايران،ومدرنۀفلسف.: ک.ن] ۴[
راديويیسخنرانیآخرينازاستشدهبرگرفتهنوشتارايندرمطالبديگربسياریوقولنقلاين] ۵[

.م1969بسالآدورنو
همانجا] ۶[
مضمونبههمانجا،] ٧[
]٨ [Erziehung nach Auschwitz, Theodor W. Adorno, S.8
]٩[Ibda.
حافظ» ماستسردرکهفتنههااينازاهللاتبارک / آيدفرونمیعقبیودنيابهسرم] «١٠[

iran emrooz ( امروزايران ) http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/print/42594/

6 von 7 30.12.2012 17:46



:استشدهبدلالمثلیضرببهMinima Moraliaکتابازآدورنوۀجملاين] ١١[
“There is no right life in the wrong one”.
انتشاراتلطفی،محمدحسندکترکاويانیرضادکترۀترجمافالطون،آثارۀمجموعکريتون،.: ک.ن] ١٢[

ابنسينا

:خوانندگاننظر

زبانوفرهنگدرفلسفیآثارترينپيچيدهازيکیکهراکانتاخالقياتفلسفهسادهنثریباغيبیآقای■
اصولازيکیاخالقکهاستاينتذکربهالزمکهنکتهای.  دادندقراربررسیموردبرايماناستآلمانی

وتداوم. کنندمیزندگیجمعیوگروهیبطورکهاستموجوداتیتمامیاکولوژيکضرورياتازوپايه
.داردبستگیسيستماکوآنبرحاکماخالقیاصولچرایوبیچوناجرایبهاکوسيستمبقای

در.  استکردهاشارهگروهیجانوراندررااخالقياتوجودبهکهاستانديشمندینخستينداروين
در. استمرتبط) ژنتيکیساختار (موجودفطرتبااخالقميکنندزندگیگروهیبطورکهموجوداتی

معرفتیاخالقاستکردهدريافتتکاملزنجيرهدرپيشينهایگروهازکهميراثیبرافزونانسان
دگرکونیدسخوشنيزاخالقياتکندمیتغيرزمانطولدرکهاکوسيستمیهرنظير. باشدمینيزاکتسابی

برونبودهيکیپيشسالهزار١٠کشاورزانسانوغارنشينانساناخالقياتترديدبی. شودمیتحولو
نيزامروزیمدرنپساانسانوروشنگریعصرانساناخالق. استگرفتهشکلزمانضرورياتاساس

ازبرخیهامروزنمودمیهمگانپسندوقبولموردوپيشقرندوکهاخالقیهایارزشنيستيکسان
.هستندنظرموردکمتريامتروکآنها
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