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ردیمقدمه   : معناشناسی و جايگاه اخالق كا

  . معناشناسي اخالق و علم اخالق١

و پـسنديده يا ـسجاياي زشت و رود، اعم از ـسجاياي نيكو واژه اخالق در لغت به معناي ـسرـشت و ـسجيه به كار مي

  ناپسند.

ــفات و ويژگيترين معناي  رايج  ــطالحي اخالق: ص ــب با آن هاي پايدار كه موجب مياص ــوند كارهايي متناس ش

  صفات، به طور خودجوش و بدون نياز به تفكر، از انسان صادر شود.

  شود:دسته تقسيم مي ٢اخالق از يك لحاظ به 

الق خوب)؛ كه مبتني بر كارهاي پسنديده است.اخالق فضيلت(اخ .١

كه مبتني بر كارهاي ناپسند است. اخالق رذيلت (اخالق بد)؛ .٢

  دسته كلي: ٢تعريف علم اخالق در 

ــت آورد  .١ ــان، چگونه خلقي مي تواند به دس تعريف علم اخالق با تكيه بر علم: علمي كه به آن نفس انس

شود، نيكو باشد.كه تمام كارهايي كه به اراده او از او صادر مي

ــت از تحقيق در رفـتار آدمي تعريف علم اخالق ـبا تكـيه بر عـمل و رفـتار   .٢ اخالقي: علم اخالق عـبارت اسـ

  گونه كه بايد باشد.بدان

ــاندن انواع خوبي ــناس ــمن معرفي و ش ــت كه ض ــب  ها، راهها و بديتعريف جامع: علم اخالق، علمي اس هاي كس

  دهد.ها را به ما تعليم ميها و رفع بديخوبي

٢. هاي اخالقيانواع پژوهش  

  حوزه صورت پذيرفته است: ٣تحقيقات علمي درباره اخالق در  ها وپژوهشامروزه 

  . اخالق توصيفي ١

  شود.ها و جوامع مختلف پرداخته ميها به توصيف و معرفي اخالقيات افراد، گروهدر اين نوع از پژوهش

  اي خاص است.هدف در اين پژوهش، تنها آشنايي با نوع رفتار اخالقي فرد يا جامعه 

  ق، تجربي و تاريخي است.روش در اين اخال 

  . اخالق هنجاري(اخالق دستوري) ٢
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  اين اخالق 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.

  اين پژوهش، استداللي و عقلي است. روش

  اخالق ارف . ٣

  پردازد.به بررسي تحليلي و فلسفي درباره مفاهيم و احكام اخالقي مي

  گيرند.موضوع اين نوع پژوهش، مفاهيم و جمالتي است كه در اخالق هنجاري مورد بحث قرار مي

  موردبحث است. هايوظيفه اصلي در اين پژوهش، بررسي معناي خوب و بد و تحليل گزاره

  . اخالق كاربردي ٣

ــت. اين  ــت و ـبه تعبيري هـمان اخالق هنـجاري اسـ اخالق ـكاربردي، در حقيـقت زيرمجموـعه اخالق هنـجاري اسـ

ــت ــدد آن اس ــي   اخالق درص ــائل اخالقي خاص كه كاربرد و اعمال منظم و منطقي نظريه اخالقي را در حوزه مس

اي، تأمل درباره ابعاد شــود. منظور از اخالق حرفهي نيز مينشــان دهد.همچنين اين اخالق شــامل اخالق حرفه ا

  نگاري و ...شود؛ مانند اخالق پزشكي، اخالق روزنامهاخالقي موضوعاتي است كه به مشاغل خاصي مربوط مي

  اهميت و جايگاه اخالق كاربردي 

ــروري ــت. امام كاظم(ع) علم اخالق، يكي از ضـ ــان اسـ ترين دانش براي تو، فرمودند: الزمترين علوم براي انسـ

  دانشي است كه تو را به صالح قلبت راهنمايي كند و فساد آن را برايت آشكار سازد.

  ها بوده است. هاي آنهدف اصلي رسالت انبياء؛ پرورش اخالقي مردمان و تزكيه و تهذيب جان

ــايل و ر ــتند، بادر عين اينكه اكثر افراد، با فض ــنا هس ــي ازذايل اخالقي آش ــتي به وظايف   ز هم بعض افراد به درس

  كنند. مشكل عمده بسياري از افراد اين است كه:اخالقي خود عمل نمي

  توانند به درستي تشخيص دهند.. راه انجام وظايف اخالقي و نحوه اعمال احكام اخالقي را نمي١

  توانند تصميم اخالقي درستي اتخاذ كنند.. در بزنگاه نمي٢

  مشكل = شناخت بيماري( مفسده اخالقي) + را ه عالج + تصميم اخالقيراه حل 
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اي و بنيادين فضــايل و رذايل اخالقي و راه تشــخيص رســالت عمده اخالق كاربردي، تحليل و بررســي ريشــه

  هاي خاص است.ها در حوزهتكاليف اخالقي و شيوه تحقق آن
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  : اخالق دانشجويیاولفصل 

  . اهميت و ضرورت ١

به توضـيح زيادي ندارد. نخسـتين آياتي  ه اسـالم، آنقدر واضـح اسـت كه نيازآموزي، از ديدگااهميت علم و علم

  كه بر پيامبر اكرم نازل شد(سوره علق)، بهترين دليل بر جايگاه ويژه تعليم و تعلّم در اسالم است. 

  ديتي(زماني، مكاني و ...) ندارد. ضرورت تحصيل از ديدگاه اسالم، ضرورتي مطلق است. يعني هيچ قيد و محدو

ــان تأمين  ــعادت حقيقي انس ــيل علم، س ــدن و تحص ــرف عالم ش ــيل علم، مطلوبيت ذاتي ندارد. يعني به ص تحص

  اند.اند عالماني كه علم را در جهت توسعه فساد به كارگرفتهشود.فراوان بودهنمي

  اندوزي و پارسايي. دانش٢

حتي كافران و فاسـقان را به دانش اندوزي و پيروي از دانش و پرهيز از پيروي   هاترديد متون ديني، همه انسـانبي

ــايي در كـنار خردورزي و دانشگـمان دعوت كرده و ـبه تعـق  ــت. ـپارسـ اـندوزي ـبه معـناي ل و ـتدبّر فراخواـنده اسـ

ــت كه با بازگرداندن روحناتواني بي ــت؛ بلكه مراد آن اس ــت  تقوايان از درك و اقامه براهين عقلي نيس ــرش و س

اش، فراگيري و پذيرش حقايق را براي او تســـهيل كند. تقوا آدمي به حالت پاكي و صـــداقت نخســـتين و فطري

  شود فطرت انسان به پاكي و زاللي نخستين خود بازگردد.سبب مي

  . موانع دستيابي به علم حقيقي٣

آور براي اســتدالل دچار خطا ينذهن آدمي، گاه در اثر چينش نادرســت مقدمات يا كوتاهي در انتخاب مواد يق

هاي نفســاني، از درك يابد و گاه در اثر مشــكالت اخالقي و آلودگياي نادرســت دســت ميشــود و به نتيجهمي

  گردد.درست حقايق ناتوان مي

  آموزي و خردورزي عبارتند از:هاي اخالقي علمگاهترين لغزشمهم

  . پيروي از حدس و گمان١

نده گاهيكي از لغزش ه درـست آن اـست كه انـسان به جاي پيروي از يقين، به حدس و گمان، بـس هاي فهم و انديـش

كند؛ چون دســتيابي به يقين و تشــخيص واقعيت در همه امور زندگي، كاري دشــوار اســت و با توجه به غريزه 

ــانراـحت ــاس زـندگي خود را بر گـمان بـنا ميطلبي، انسـ ــدت ـبا ـها اسـ آن ـبه مـخالـفت كنـند. ـكه قرآن كريم ـبه شـ

  برخواسته است. 

  . تقليد كوركورانه ٢
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يكي ديگر از موانع تحصـيل علم واقعي و داشـتن انديشـه درسـت، سـپردن مهارت تفكّر به دسـت ديگران اسـت. 

اين   پذيرند.ويژگي بســـياري از مردم اين اســـت كه باورهاي عمومي و اجتماعي را به ســـادگي و بدون تفكّر مي

امل هرگونه دن خـصيتتقليد، ـش ينيان، پيروي از بزرگان و ـش د؛ مانند تقليد از پيـش هاي باله روي كوركورانه مي باـش

  مشهور جامعه و ... 

  زدگي . شتاب٣

كند؛ و به صـرف فراهم آمدن اطالعاتي اندك درباره يك هاي علمي و عقالني خود شـتاب ميانسـان در داوري

ها را زدگي، بديو انسان در اثر شتاب"فرمايد:  زدگي ميبپردازد. قرآن در تقبيح شتاگيري ميموضوع، به نتيجه

فرمايد: از . امام علي (ع) نيز مي"؛ و انسـان هميشـه عجول بوده اسـتطلبدها را ميگونه كه نيكيكند آنطلب مي

تاب تابـش تايش زدگي در كارها موجب ميزدگي بپرهيز؛ زيرا ـش ـشود كه انـسان به هدف نرـسد و كارش مورد ـس

  .نباشد

  . تمايالت نفساني ٤

هاي نفسـاني بر چهره هدف از تحصـيل علم، رسـيدن به حقيقت به ميزان توان اسـت. نشـسـتن گرد و غبار گرايش

  شود.ديدگان انديشه، مانع از رسيدن به حقيقت مي

  عوامل انحراف تفكر:

  بيني. عُجب و خودبزرگ٤آميز  هاي تعصّبگيري. جهت٣. بغض  ٢. حب   ١

 آداب اخالقی آموختن. ۴

  انگيزه الهي(اخالص) . ١

هاي حكمت روز براي خدا خالص كند، چـشمه ٤٠هركس خود را  "فرمايد:  پيامبر اكرم، در حديث مـشهوري مي

   "از قلب او بر زبانش جاري خواهد شد.

ي، براي شــود. در اخالق اســالمماهيت هر عملي با توجه به نيتي كه فرد در انجام آن داشــته اســت، مشــخص مي

  عنصر ضروري است: ٢گذاري اخالقي يك كار، وجود ارزش

  . حسن فعلي؛ خوب بودن كار١

  . حسن فاعلي؛ نيت خوب داشتن در انجام كار٢

  از ديدگاه اسالم، كار اخالقي و ارزشمند، كاري است كه صرفاً براي رضايت خدا انجام گرفته باشد. 


