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مقدمه :معناشناسی و جايگاه اخﻼق كا ردی
 .١معناشناسي اخﻼق و علم اخﻼق
واژه اخﻼق در لغت به معناي سـرشـت و سـجيه به كار ميرود ،اعم از سـجاياي نيكو و پسـنديده يا سـجاياي زشت و
ناپسند.
رايجترين معناي اصــطﻼحي اخﻼق :صــفات و ويژگيهاي پايدار كه موجب ميشــوند كارهايي متناســب با آن
صفات ،به طور خودجوش و بدون نياز به تفكر ،از انسان صادر شود.
اخﻼق از يك لحاظ به  ٢دسته تقسيم ميشود:
 .١اخﻼق فضيلت)اخﻼق خوب(؛ كه مبتني بر كارهاي پسنديده است.
 .٢اخﻼق رذيلت )اخﻼق بد(؛ كه مبتني بر كارهاي ناپسند است.
تعريف علم اخﻼق در  ٢دسته كلي:
 .١تعريف علم اخﻼق با تكيه بر علم :علمي كه به آن نفس انســان ،چگونه خلقي مي تواند به دســت آورد
كه تمام كارهايي كه به اراده او از او صادر ميشود ،نيكو باشد.
 .٢تعريف علم اخﻼق بـا تكيـه بر عمـل و رفتـار اخﻼقي :علم اخﻼق عبـارت اســـت از تحقيق در رفتـار آدمي
بدانگونه كه بايد باشد.
تعريف جامع :علم اخﻼق ،علمي اســت كه ضــمن معرفي و شــناســاندن انواع خوبيها و بديها ،راههاي كســب
خوبيها و رفع بديها را به ما تعليم ميدهد.
 .٢انواع پژوهشهاي اخﻼقي
امروزه پژوهشها و تحقيقات علمي درباره اخﻼق در  ٣حوزه صورت پذيرفته است:
 .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.
 .٢اخﻼق هنجاري)اخﻼق دستوري(
www.ostadaneh.com
info@ostadaneh.com
كرمان – ايران

2

اُستادانه

– همانند یک ُاستاد یاد بگیرید!

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.
 .٣فرااخﻼق
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.
 .٣اخﻼق كاربردي
اخﻼق كـاربردي ،در حقيقـت زيرمجموعـه اخﻼق هنجـاري اســـت و بـه تعبيري همـان اخﻼق هنجـاري اســـت .اين
اخﻼق درصــدد آن اســت كه كاربرد و اعمال منظم و منطقي نظريه اخﻼقي را در حوزه مســائل اخﻼقي خاصــي
نشــان دهد.همچنين اين اخﻼق شــامل اخﻼق حرفه اي نيز ميشــود .منظور از اخﻼق حرفهاي ،تأمل درباره ابعاد
اخﻼقي موضوعاتي است كه به مشاغل خاصي مربوط ميشود؛ مانند اخﻼق پزشكي ،اخﻼق روزنامهنگاري و ...
اهميت و جايگاه اخﻼق كاربردي
علم اخﻼق ،يكي از ضـــروريترين علوم براي انســـان اســـت .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.
در عين اينكه اكثر افراد ،با فضــايل و رذايل اخﻼقي آشــنا هســتند ،باز هم بعضــي از افراد به درســتي به وظايف
اخﻼقي خود عمل نميكنند .مشكل عمده بسياري از افراد اين است كه:
 .١راه انجام وظايف اخﻼقي و نحوه اعمال احكام اخﻼقي را نميتوانند به درستي تشخيص دهند.
 .٢در بزنگاه نميتوانند تصميم اخﻼقي درستي اتخاذ كنند.
راه حل مشكل = شناخت بيماري) مفسده اخﻼقي(  +را ه عﻼج  +تصميم اخﻼقي

3

www.ostadaneh.com
info@ostadaneh.com
Kerman, Iran

اُستادانه

– همانند يك اُستاد ياد بگيريد!

رســالت عمده اخﻼق كاربردي ،تحليل و بررســي ريشــهاي و بنيادين فضــايل و رذايل اخﻼقي و راه تشــخيص
تكاليف اخﻼقي و شيوه تحقق آنها در حوزههاي خاص است.
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فصل اول :اخﻼق دانشجويی
 .١اهميت و ضرورت
اهميت علم و علمآموزي ،از ديدگاه اسـﻼم ،آنقدر واضـح اسـت كه نياز به توضـيح زيادي ندارد .نخسـتين 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.
تحصــيل علم ،مطلوبيت ذاتي ندارد .يعني به صــرف عالم شــدن و تحصــيل علم ،ســعادت حقيقي انســان تأمين
نميشود.فراوان بودهاند عالماني كه علم را در جهت توسعه فساد به كارگرفتهاند.
 .٢دانشاندوزي و پارسايي
بيترديد متون ديني ،همه انسـانها حتي كافران و فاسـقان را به دانش اندوزي و پيروي از دانش و پرهيز از پيروي
تعقل و تـدبّر فراخوانـده اســـت .پـارســـايي در كنـار خردورزي و دانشانـدوزي بـه معنـاي
گمـان دعوت كرده و بـه ـ
ناتواني بيتقوايان از درك و اقامه براهين عقلي نيســت؛ بلكه مراد آن اســت كه با بازگرداندن روح و ســرشــت
آدمي به حالت پاكي و صـــداقت نخســـتين و فطرياش ،فراگيري و پذيرش حقايق را براي او تســـهيل كند .تقوا
سبب ميشود فطرت انسان به پاكي و زﻻلي نخستين خود بازگردد.
 .٣موانع دستيابي به علم حقيقي
ذهن آدمي ،گاه در اثر چينش نادرســت مقدمات يا كوتاهي در انتخاب مواد يقينآور براي اســتدﻻل دچار خطا
ميشــود و به نتيجهاي نادرســت دســت مييابد و گاه در اثر مشــكﻼت اخﻼقي و آلودگيهاي نفســاني ،از درك
درست حقايق ناتوان ميگردد.
مهمترين لغزشگاههاي اخﻼقي علمآموزي و خردورزي عبارتند از:
 .١پيروي از حدس و گمان
يكي از لغزشگاههاي فهم و انديشـه درسـت آن اسـت كه انسـان به جاي پيروي از يقين ،به حدس و گمان ،بسـنده
كند؛ چون دســتيابي به يقين و تشــخيص واقعيت در همه امور زندگي ،كاري دشــوار اســت و با توجه به غريزه
راحـتطلبي ،انســـانهـا اســـاس زنـدگي خود را بر گمـان بنـا ميكننـد .كـه قرآن كريم بـه شـــدت بـا آن بـه مخـالفـت
برخواسته است.
 .٢تقليد كوركورانه
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يكي ديگر از موانع تحصـيل علم واقعي و داشـتن انديشـه درسـت ،سـپردن مهارت تفكّر به دسـت ديگران اسـت.
ويژگي بســـياري از مردم اين اســـت كه باورهاي عمومي و اجتماعي را به ســـادگي و بدون تفكّر ميپذيرند .اين
تقليد ،شـامل هرگونه دنباله روي كوركورانه مي باشـد؛ مانند تقليد از پيشـينيان ،پيروي از بزرگان و شـخصـيتهاي
مشهور جامعه و ...
 .٣شتابزدگي
انسـان در داوريهاي علمي و عقﻼني خود شـتاب ميكند؛ و به صـرف فراهم آمدن اطﻼعاتي اندك درباره يك
موضوع ،به نتيجهگيري ميپردازد .قرآن در تقبيح شتابزدگي ميفرمايد" :و انسان در اثر شتابزدگي ،بديها را
طلب ميكند آنگونه كه نيكيها را ميطلبد؛ و انسـان هميشـه عجول بوده اسـت" .امام علي )ع( نيز ميفرمايد :از
شـتابزدگي بپرهيز؛ زيرا شـتابزدگي در كارها موجب ميشـود كه انسـان به هدف نرسـد و كارش مورد سـتايش
نباشد.
 .٤تمايﻼت نفساني
هدف از تحصـيل علم ،رسـيدن به حقيقت به ميزان توان اسـت .نشـسـتن گرد و غبار گرايشهاي نفسـاني بر چهره
ديدگان انديشه ،مانع از رسيدن به حقيقت ميشود.
عوامل انحراف تفكر:
 .١حب  .٢بغض  .٣جهتگيريهاي تعصّبآميز  .٤عُجب و خودبزرگبيني
 .۴آداب اخﻼقی آموختن
 .١انگيزه الهي)اخﻼص(
پيامبر اكرم ،در حديث مشـهوري ميفرمايد" :هركس خود را  ٤٠روز براي خدا خالص كند ،چشـمههاي حكمت
از قلب او بر زبانش جاري خواهد شد".
ماهيت هر عملي با توجه به نيتي كه فرد در انجام آن داشــته اســت ،مشــخص ميشــود .در اخﻼق اســﻼمي ،براي
ارزشگذاري اخﻼقي يك كار ،وجود  ٢عنصر ضروري است:
 .١حسن 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.
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