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مقدمه :معناشناسي و جايگاه اخﻼق كاربردي
نمونه سوال
 .١اخﻼق در لغت به چه معناست و چند دسته تقسيم ميشود؟
واژه اخﻼق در لغت به معناي سرشت و سجيه به كار ميرود ،اعم از سجاياي نيكو و پسنديده يا سجاياي زشت و ناپسند.
رايجترين معناي اصطﻼحي اخﻼق :صفات و ويژگيهاي پايدار كه موجب ميشوند كارهايي متناسب با آن صفات ،به طور
خودجوش و بدون نياز به تفكر ،از انسان صادر شود .اخﻼق از يك لحاظ به  ٢دسته تقسيم ميشود .١ :اخﻼق فضيلت)اخﻼق
خوب(؛ كه مبتني بر كارهاي پسنديده است .٢ .اخﻼق رذيلت )اخﻼق بد(؛ كه مبتني بر كارهاي ناپسند است.
 .٢علم اخﻼق را تعريف كنيد.
تعريف علم اخﻼق در  ٢دسته كلي .١ :تعريف علم اخﻼق با تكيه بر علم :علمي كه به آن نفس انسان ،چگونه خلقي مي تواند
به دست آورد كه تمام كارهايي كه به اراده او از او صادر ميشود ،نيكو باشد .٢ .تعريف علم اخﻼق با تكيه بر عمل و رفتار
اخﻼقي :علم اخﻼق عبارت است از تحقيق در رفتار آدمي بدانگونه كه بايد باشد .تعريف جامع :علم اخﻼق ،علمي است كه
ضمن معرفي و شناساندن انواع خوبيها و بديها ،راههاي كسب خوبيها و رفع بديها را به ما تعليم ميدهد.
 .٣انواع پژوهشهاي اخﻼقي را نام ببريد و هر كدام را مختصر توضيح دهيد.
 .١اخﻼق توصيفي؛ در اين نوع از پژوهشها به توصيف و معرفي اخﻼقيات افراد ،گروهها و جوامع مختلف پرداخته ميشود.
هدف در اين پژوهش ،تنها آشنايي با نوع رفتار اخﻼقي فرد يا جامعهاي خاص است .روش در اين اخﻼق ،تجربي و تاريخي
است .٢.اخﻼق هنجاري؛ اين اخﻼق به بررسي افعال اختياري انسان از حيث خوبي يا بدي ،و بايستگي و نبايستگي مي پردازد.
موضوع بحث در اين نوع پژوهش ،افعال اختياري انسان است .روش اين پژوهش ،استدﻻلي و عقلي است .٣.فرااخﻼق؛ به
بررسي تحليلي و فلسفي درباره مفاهيم و احكام اخﻼقي ميپردازد .موضوع اين نوع پژوهش ،مفاهيم و جمﻼتي است كه در
اخﻼق هنجاري مورد بحث قرار ميگيرند .وظيفه اصلي در اين پژوهش ،بررسي معناي خوب و بد و تحليل گزارههاي
موردبحث است.
 .٤چرا علم اخﻼق اهميت دارد؟
علم اخﻼق ،يكي از ضروريترين علوم براي انسان است .امام كاظم)ع( فرمودند :ﻻزمترين دانش براي تو ،دانشي است كه
تو را به صﻼح قلبت راهنمايي كند و فساد آن را برايت آشكار سازد .هدف اصلي رسالت انبياء؛ پرورش اخﻼقي مردمان و
تزكيه و تهذيب جانهاي آنها بوده است.
 .٥به چه دليل بعضي از افراد دست به بياخﻼقي ميزنند؟
هدف اصلي رسالت انبياء؛ پرورش اخﻼقي مردمان و تزكيه و تهذيب جانهاي آنها بوده است .در عين اينكه اكثر افراد ،با
فضايل و رذايل اخﻼقي آشنا هستند ،باز هم بعضي از افراد به درستي به وظايف اخﻼقي خود عمل نميكنند .مشكل عمده
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بسياري از افراد اين است كه .١ :راه انجام وظايف اخﻼقي و نحوه اعمال احكام اخﻼقي را نميتوانند به درستي تشخيص
دهند .٢ .در بزنگاه نميتوانند تصميم اخﻼقي درستي اتخاذ كنند.
راه حل مشكل = شناخت بيماري) مفسده اخﻼقي(  +را ه عﻼج  +تصميم اخﻼقي
 .٦هدف عمده اخﻼق كاربردي چيست؟
رسالت عمده اخﻼق كاربردي ،تحليل و بررسي ريشهاي و بنيادين فضايل و رذايل اخﻼقي و راه تشخيص تكاليف اخﻼقي و
شيوه تحقق آنها در حوزههاي خاص است.
 .٧اخﻼق كاربردي را توضيح دهيد.
اخﻼق كاربردي ،در حقيقت زيرمجموعه اخﻼق هنجاري است و به تعبيري همان اخﻼق هنجاري است .اين اخﻼق درصدد
آن است كه كاربرد و اعمال منظم و منطقي نظريه اخﻼقي را در حوزه مسائل اخﻼقي خاصي نشان دهد .همچنين اين اخﻼق
شامل اخﻼق حرفه اي نيز ميشود.
 .٨منظور از اخﻼق حرفه اي چيست؟
منظور از اخﻼق حرفهاي ،تأمل درباره ابعاد اخﻼقي موضوعاتي است كه به مشاغل خاصي مربوط ميشود؛ مانند اخﻼق
پزشكي ،اخﻼق روزنامهنگاري و ...
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فصل اول :اخﻼق دانشاندوزي
پرسشها
 .١رابطه صدر و ذيل اين آيه را كه ميفرمايد »اگر تقوا پيشه كنيد خداوند به شما قدرت تشخيص حق از باطل را
ميدهد« به طور دقيق تبيين نماييد.
در قرآن كريم تصريح شده است كه ثمره پارسايي بهره مندي از فرقان و قدرت تشخيص حق از باطل است .بيترديد متون
ديني ،همه انسانها حتي كافران و فاسقان را به دانشاندوزي و پيروي از دانش و پرهيز از پيروي گمان دعوت كرده و به
تعقل و تدبّر فراخوانده است .پارسايي در كنار خردورزي و دانشاندوزي به معناي ناتواني بيتقوايان از درك و اقامه براهين
عقلي نيست؛ بلكه مراد آن است كه با بازگرداندن روح و سرشت آدمي به حالت پاكي و صداقت نخستين و فطرياش،
فراگيري و پذيرش حقايق را براي او تسهيل كند .تقوا سبب ميشود فطرت انسان به پاكي و زﻻلي نخستين خود بازگردد.
 .٢موانع و لغزشگاههاي اخﻼقي تحصيل علم كداماند؟
 .١پيروي از حدس و گمان؛ يكي از لغزشگاههاي فهم و انديشه درست آن است كه انسان به جاي پيروي از يقين ،به حدس
و گمان ،بسنده كند .٢ .تقليد كوركورانه؛ يكي ديگر از موانع تحصيل علم واقعي و داشتن انديشه درست ،سپردن مهارت تفكّر
به دست ديگران است .٣ .شتابزدگي؛ انسان در داوريهاي علمي و عقﻼني خود شتاب ميكند؛ و به صرف فراهم آمدن
اطﻼعاتي اندك درباره يك موضوع ،به نتيجهگيري ميپردازد .٤ .تمايﻼت نفساني؛ هدف از تحصيل علم ،رسيدن به حقيقت
به ميزان توان است .نشستن گرد و غبار گرايشهاي نفساني بر چهره ديدگان انديشه ،مانع از رسيدن به حقيقت ميشود.
 .٣آيا ميتوان تقليد را به دو گونه ممدوح و مذموم تقسيم كرد؟ اگر پاسخ منفي است دليل آن را بيان كنيد و اگر
مثبت است تفاوتهاي اين دو نوع تقليد را به دقت بيان كنيد.
تقليد را به يك اعتبار ميتوان به دو گونه ممدوح و مذموم تقسيم كرد .تقليد مذموم تقليدي است كه راهزن انديشه بوده و
بر گمراهي آدمي ميافزايد .در مقابل تقليد ممدوح و پسنديده تقليدي است كه عقل و فطرت انسان به آن حكم ميكند .هر
انسان عاقلي درك ميكند كه در مسائل تخصصي بايد به متخصص مراجعه كند و سخت متخصصان را راهنماي خويش
سازد .اگر كسي به بهانه نادرستي تقليد ،از مراجعه به پزشك متخصص خودداري كند و يا با استناد به نادرستي تقليد پيروي
از مجتهد و متخصص احكام ديني را خطا بداند ،خبر از ناداني خود داده است.
 .٤نقش نيت و حسن فاعلي را در ارزشگذاري كارها تبيين كنيد آيا ميتوان گفت رابطه نيت و ارزش كار رابطهاي
قراردادي و اعتباري است؟ چرا؟
ماهيت هر عملي با توجه به نيتي كه فرد در انجام آن داشته است ،مشخص مي شود .بر اساس نظام اخﻼقي اسﻼم ،صرف
»حسن فعلي« يعني خوب بودن كار ،براي ارزش گذاري اخﻼقي آن كافي نيست ،بلكه »حسن فاعلي« يعني نيت خوب داشتن
در انجام آن نيز بايد به آن ضميمه شود .همچنين نيت بيانگر يك رابطه حقيقي است نه يك رابطه قرادادي .عمل بدون
نيت در حقيقت يك كالبد مرده است كه با دل و روح انسان ارتباط نمي يابد.
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 .٥امانوئل كانت نيز در نظريه اخﻼقي خود بر نقش نيت تأكيد ميكند ضمن توضيح ديدگاه او تفاوت آن را با ديدگاه
اسﻼم بيان كنيد.
از نظر كانت تنها چيزي كه داراي ارزش ذاتي است »اراده خير« است .او معتقد بود كه كار خوب ،كاري نيست كه صرفا
مطابق با وظيفه عقﻼني باشد ،بلكه كاري است كه افزون بر مطابقت با وظيفه عقﻼني فرد ،به انگيزه اداي آن وظيفه عقﻼني
نيز انجام گرفته باشد .يعني انگيزه فرد از انجام آن عمل تنها پيروي از قانون عقل باشد .بر اين اساس اگر كسي كاري را
براي رسيدن به سعادت و يا بهرهمندي از كمال انجام دهد باز هم داراي ارزش اخﻼقي نخواهد بود .كساني كه براي
بهرهمندي از بهشت عبادت ميكنند ،كار آنان فاقد ارزش اخﻼقي است .كار چنين كساني صرفا يك معامله است .يكي از
ويژگيهاي بارز نظامي اخﻼقي اسﻼم در مقايسه با ساير نظامها و مكاتب اخﻼقي تكيه و تأكيد آن بر نيت و انگيزه در
ارزشگذاري فعل اخﻼقي است .اسﻼم افزون بر »خوبي كار«» ،انگيزه خوب فاعل« را نيز شرطي ﻻزم براي ارزشمندي كار
ميداند .در حالي كه در هيچ يك از نظامهاي اخﻼقي چنين نقشي به نيت و حسن فاعلي داده نشده است.
 .٦نقش استاد در شكلگيري شخصيت دانشجو را با ذكر نمونه توضيح دهيد.
تأثير استاد و نوع ارزشها و نگرشها و جهان بيني او در شاگردان ،جاي هيچ ترديدي ندارد .شاگردان هر اندازه كه مقاومت
كنند ،با زهم به صورت آشكار و نهان از استاد خود تأثير ميگيرند .به همين دليل انتخاب استاد شايسته هميشه مورد توجه
اولياي دين بوده است .استاد شايسته با رفتار خود دانشجو را به كسب فضايل ترغيب و از آلودگي به رذايل اخﻼقي دور
ميكند .استادي كه ديدن وي ،انسان را به ياد خدا اندازد و سخن گفتنش بر علم دانشجو بيفزايد.
 .٧آيا شما تقسيم علوم به ديني و غيرديني را ميپذيريد؟چرا؟
همه دانشهايي كه در خدمت اسﻼم و مسلمانان باشند و به رشد و پيشرفت علمي و ديني و فرهنگي جامعه اسﻼمي كمك
كنند ،علوم ديني به حساب آمده و فراگيري آنها مورد تأكيد ،سفارش و احترام اسﻼم است .يكي از آن دانشها ،خودشناسي
است .خودشناسي مقدم بر همه دانشهاست؛ زيرا براي انسان خُسران بزرگي است كه جوهر مسائل بيروني را بداند و دائماً

به مطالعه و آزمايش بپردازد اما از سير در امور نفساني و دروني خود غافل باشد.
نمونه سوال
 .١ديدگاه اسﻼم درباره علم و آموزش آن بيان كنيد.
اهميت علم و علمآموزي ،از ديدگاه اسﻼم ،آنقدر واضح است كه نياز به توضيح زيادي ندارد .نخستين آياتي كه بر پيامبر
اكرم نازل شد)سوره علق( ،بهترين دليل بر جايگاه ويژه تعليم و تعلّم در اسﻼم است .ضرورت تحصيل از ديدگاه اسﻼم،
ضرورتي مطلق است .يعني هيچ قيد و محدوديتي)زماني ،مكاني و  (...ندارد.
 .٢چرا آدمي به حدس و گمان روي ميآورد؟
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يكي از لغزشگاههاي فهم و انديشه درست آن است كه انسان به جاي پيروي از يقين ،به حدس و گمان ،بسنده كند؛ چون
دستيابي به يقين و تشخيص واقعيت در همه امور زندگي ،كاري دشوار است و با توجه به غريزه راحتطلبي ،انسانها اساس
زندگي خود را بر گمان بنا ميكنند .كه قرآن كريم به شدت با آن به مخالفت برخاسته است.
 .٣آداب اخﻼقي علمآموزي را نام ببريد.
 .١انگيزه الهي  .٢انتخاب استاد شايسته  .٣رعايت اوليتها  .٤خوب گوش دادن  .٥پرسش و پرسشگري  .٦ضبط و نگارش
مطالب  .٧تواضع در برابر استاد.
 .٤مقصود از انگيزه الهي و رضايت الهي چيست؟
ماهيت هر عملي با توجه به نيتي كه فرد در انجام آن داشته است ،مشخص ميشود .در اخﻼق اسﻼمي ،براي ارزشگذاري
اخﻼقي يك كار ،وجود  ٢عنصر ضروري است .١ :حسن فعلي؛ خوب بودن كار  .٢حسن فاعلي؛ نيت خوب داشتن در انجام
كار .از ديدگاه اسﻼم ،كار اخﻼقي و ارزشمند ،كاري است كه صرفاً براي رضايت خدا انجام گرفته باشد .مراتب رضايت
الهي)انگيزه و نيت افراد از انجام كارهاي خوب( .١ :بهرهمندي از نعمتهاي الهي .٢ ،رهايي از عذاب الهي و  .٣خشنودي
خدا و نه هيچ چيز ديگر.
 .٥هنر خوب گوش دادن را توضيح دهيد.
يكي از آدابي كه رعايت آن براي هر فردي ﻻزم است ،هنر خوب گوش دادن به سخنان استادان ميباشد .يك مستمع خوب
كسي است كه ٣ويژگي داشته باشد .١ :در سخنان گوينده دقت كند)آمادگي براي ادراك( .٢ ،بردبار و شكيبا باشد و .٣
بتواند نكات اصلي گفتار گوينده را از ساير حرفهاي وي جدا كند.
 .٦پرسشگري در چه صورت ناپسند تلقي ميشود؟
ارزش پرسش و پرسشگري ارزشي ذاتي نيست ،يعني در هر شرايطي مطلوبيت ندارد؛ بلكه در صورتي داراي ارزش اخﻼقي
است كه به منظور كشف حقيقت باشد و اگر به منظور اظهار فضل و مچگيري باشد ،كاري بسيار ناپسند است .امام علي)ع(
ميفرمايند" :براي دانستن بپرس نه براي آزار دادنكه نادانِ آموزنده همانند دانا است و داناي برون از راه انصاف ،همانند
نادانِ پر چون و چرا است".
 .٧در مقابل استاد چگونه بايد رفتار كرد؟
در روايات بسياري بزرگداشت عالمان و انديشمندان مورد تأكيد قرار گرفته است .احترام به عالمان نشانه بهرهمندي از عقل
و حرمت آنها همسنگ حرمت شهيدان معرفي شده است .امام زينالعابدين)ع( مي فرمايند :حق كسي كه به تو علم
ميآموزد اين است كه او را بزرگ بداري؛ و احترام مجلسش را نگه داري؛ و به نيكويي به سخنانش گوش فرادهي؛ در نزد
او با صداي بلند سخن نگويي و اگر كسي از او سوالي پرسيد ،در جواب دادن به آن بر او پيشي نگيري؛ و در محضر او با
افراد ديگر سخن نگويي و  . ...اسﻼم براي معلم و استاد احترام و ارزش واﻻيي قائل است .يكي از دﻻيل آن ،اهميت و
ارزشمندي خود علم است.
www.ostadaneh.com
info@ostadaneh.com
کرمان – ایران
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