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  چكيده
 يـز موارد ن يكنند، در برخيكمك م يگرديكاز موارد به  ياريو اخالق در بس يندگرچه ا

ارتباط  يبررس ،رو ينرسند؛ ازهمينظر مبه يگرديكناسازگار با  يو اخالق ينيد يها گزاره
و  يـن داست. كتـاب   يپژوهش و تأمالت فلسف يازمندآن دو ن يتعارض احتمال تقابل و يا

 آن محتـرم  مؤلف و پرداخته مهم اين به يناخالق به د يوابستگ يهاگونه يبررس ؛اخالق
موضـوع اقـدام    يـن ا يو بررسـ  ،يينمبسوط و با مراجعه به منابع مختلف به طرح، تبطور به

درصـدد نقـد و    يلـي، حال تحلينو درع ياخانهبا روش كتاب ،پژوهش ينا در .است كرده
موضـوع، كتـاب    يتضرورت و اهم يانپس از ب ،حاضر ةمقال يسندگاننو .يماثر ينا يبررس

 يهـا  يژگـي ابتـدا و  ،منظور ينا بهاند.  هكرد يبررس ييو محتوا يصور را ازنظر اخالق و يند
شـده اسـت.    نقاط ضـعف آن طـرح   ها و يآورده شده و سپس كاست مثبت اثر در هر دو جنبه

بـه   رسد توجـه  ينظر م است. به شدهتر اثر ارائه  يشهرچه ب يغنا يبرا هايينهاد يشپ ،يتدرنها
 يردركنار سا يدرس ياثر را منبع ينتواند ا يها م ن آنكرد برطرف كتاب و ياحتمال يها يكاست

  قرار دهد. يليمنابع در مقاطع تكم
  به اخالق. يند يوابستگ ين،اخالق به د ياخالق، وابستگ ةاخالق، فلسف ين،د ها: يدواژهكل
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 مقدمه .1

ل ئله و مسائمس ضرورت و تياهم به است الزم اخالق و نيد كتاب نقد و يبررس از شيپ
 كتاب بر وارد ييمحتوا ينقدها بهتر فهم يبرا مقدمه نيا طرح. ميمترتب بر آن بپرداز يِفرع

 يبررسـ  را  و اخالق نيد انيم ةاثر رابط نيجاكه اآناز. كرد خواهد يريگ چشم كمك حاضر
و اخالق  نيد انيارتباط م ةلئمس اصل كتاب، يبررس از شيپ ،دينمايم ياست، ضرور كرده

  درباب آن اشاره شود. ياحتمال ياه طرح و به چالش
 ةيـ و كل ندبشـر  يمقـوالت زنـدگ   ينتـر ياديو اخالق از بن ينتوان گفت ديت مئجر به

ها و نمود ره ييسواز موارد هم ياريدهند. در بسيقرار م يرثأترا تحت يآدم يساحات زندگ
 ةقاعـد « ،مـثالً  ؛دو مقوله اسـت  ينا يانم يقاز ارتباط عم يگواه يو اخالق ينيد يهايستهبا
بر  ياخالق ياتاز نظر ياريمهم است و بس يل اخالقواز اص يكيكه  ،)golden rule( »ينزر
از  يااسـت. بخـش عمـده    بـوده موردتوجـه   همـواره  يـان از اد ياريدر بس رند،دا يدكأآن ت

مثـل   ييهـا (فرمـان  اسـت  ياخالقـ  اسـت  آمـده  يمقرآن كـر كه در  ييهادستورات و فرمان
كـه   يده فرمـان  ينچن...). هم و ،از زنا يزپره ي،از دزد يزپره ين،احترام به والد يي،گو راست

  دارد. يمضمون اخالق آمده است كامالً كتاب مقدسدر 
 يوچـون مـات  متفكـران هـم   يتوجه است كه برخچنان قابلو اخالق آن يند يانارتباط م

و  ،ييروشـنا  ،يهمان اخالق است كه احسـاس و عاطفـه بـه آن تعـال     ينآرنولد معتقدند د
 ياوصاف ،يميابراه ياناد يژهوهب ،مختلف يان). در اد17: 1381 يك(ه است يدهقداست بخش

 اوصافي يشود كه جملگيو حكمت به خداوند نسبت داده م ،يبخشندگ ي،چون مهربانهم
خلقـت جهـان و    يلدل يحتشر يمختلف برا ياناز موارد اد ياريدر بس ينچنهم .اند ياخالق

فرسـتادن   ،مـثالً  ؛كنندياستفاده م ياخالق يهاانسان از برهان يتهدا يبرا يامبرانفرستادن پ
بشر  يفچراكه اگر خداوند تكال ،داننديم ياز عدالت اله يبشر را ناش يتهدا يبرا يامبرانپ

كرد، مجازات انسان در جهان آخرت خالف ينم بيانو فرستادن رسوالنش  يوح يقرا ازطر
 كنـد يو خـالف عـدالت عمـل نمـ     اسـت كه پروردگـار متعـال عـادل    آنعدالت بود، حال

خـود بـه    يهاياندن بنكرممستحك يبرا يزاخالق ن ،يگردي). ازسو136 - 134: 1384  يي(فنا
كه  ،ياعل يراخالق و تحقق خ يبرا يعقالن يينهادن مبنايانبن يكانت برا مثالً ؛دارد يازن يند
 يكشد. جان هنـر يم يانمرا به ينيخدا و مقوالت د ياخالق اوست، پا ةفلسف يينها يتغا
و احسـاس گنـاه پـس از انجـام عمـل       ياخالقـ  يتمعتقد است احساس مسـئول  يزن يومنن
در كتـاب   يوفسـكي آن خداوند اسـت. داستا  أدارد كه مبدريشه  يقدس يدر امر يراخالقيغ
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 يلازنظر او دل ،مجاز است. درواقع يهر عمل ،كند اگر خدا نباشد يم يانب برادران كارامازوف
 يتيوجود خدا مرجع يدآ ينظر م است. به يدار ينبودن وجود خدا و د ياخالق ياصل ةيزو انگ
 يبـرا  ينـي ع ييمبنـا  يـق طر ينكند و از ا يرا فراهم م يعمل به دستورات اخالق يبرا يقو

كه  يقي). اما دركنار ارتباطات عمBowie 2004: 126-127( دهد يدست م به ياخالق يها ارزش
كـه   ايجاد شـده اسـت  دو مقوله  ينا يانم يمهم يها و اخالق وجود دارد، چالش يند يانم

ـ   ةمختلف درخصوص نحـو  ياتنظر شدنيدارپدنظرها و  اختالف أمنش و  يـن د ينارتبـاط ب
  پرداخت: يمها خواه  چالش ينبخش به دو مورد از ا يناخالق شده است. در ا

ـ   ياخالق يدهايو نبا يدها و با ارزش ةسرچشم ةلئچالش مس يناول  ياسـت. متفكران
 ةمنبع و سرچشـم  يستيمهم چ ةلئاند با مس كرده يقو اخالق تحق يند ةرابط ةينزم كه در

 آناحتمـال   ينوجود دارد: اول ياديجا دو امكان بن يناند. در ا مواجه بوده ياحكام اخالق
امكـان،   يناست. اما براساس دوم يو قدس ينيمنابع د ياحكام اخالق ةاست كه سرچشم

 ندارنـد  يگونـه منبـع متعـال    يچو هـ  دارنـد  يدر سرشت بشـر  يشهر ياخالق يها ارزش
)Hinman 2003: 83-84الـزام و   يكنند نـوع  يدفاع م ياحكام اخالق ينيتكه از ع ي). متفكران

اسـت كـه    ينها ا آن يبرا ياديبن ةلئكنند. مس يرا در درون انسان مشاهده م ياخالق يزشانگ
كـه معتقدنـد    يافـراد  ؟دارد يمتعـال  يدر امر يشهر ياگردد  يانسان بازم يعتالزام به طب ينا

قـانون   يـا  يامـر الهـ   ةيـ (خـواه نظر  اند مرتبط ياله يها با فرمان ينوع به ياخالق يها ارزش
امـا   يسـت، مشـاهده ن  كه با چشم ظاهر قابـل  اند قائلنام خدا  به ييماورا ي) به موجوديعيطب

 هگذاشـت  يعـه ود بـه كـه در درون سرشـت انسـان     ييهـا    و ارزش ياخالقـ  يباورها يقازطر
 يـز ن يمتعـدد  يفرع ياتنظر ،يانم يندرا. )Gensler and Swindal 2004: 74( استدرك  قابل

 .داننـد  يدر سرشـت انسـان مـ    را صـرفاً  ياحكام اخالق ةيشكه ر ياتينظر ،مثالً ؛وجود دارد
 ياجتمـاع  يـدات ؤو م يو بـه امـور فرهنگـ    انـد  ينسـب  ياخالقـ  يها معتقدند ارزش يبرخ
انسـان   يدر سرشت عقالن ياحكام اخالق ةيشباورند كه ر ينبر ا يگرد يا گردند. عده يبازم

احكـام   اسـت،  هـا مشـترك   انسـان  ةهم ياناست و م ينيع يا جاكه عقل مقوله است و ازآن
 أمـوارد منشـ   ياريدر بس يتمتفكران از عقالن ينمختلف ا يف. البته تعاراند ينيع يزن ياخالق

  ).Driver 2007: 22( تاس يمختلف اخالق ياتنظر يدايشپ
كننـد پـا را فراتـر     يرا رد مـ  ياحكام اخالقـ  ياله ةكه سرچشم ياز متفكران ياريبس اما

  .يردگ يقرار مدر تعارض با اخالق  ينو معتقدند د گذارند مي
ـ  ينبه انتقاد از د يلسوفاناز ف برخيدر غرب،  يرسال اخ 150 رد ـ  يـژه و هو ب ر دآن  يرثأت
و  يفرا تضع ين انسانأش ينباورند كه د ينها بر ا آناند. اكثر  انسان پرداخته ياخالق يزندگ
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 مـثالً،  ؛كنـد  يرا از انسان سلب م ياخالق يريگ يمتصم ي) الزم براautonomy( يخودمختار
 ،كنـد. درواقـع   يهـا عمـل مـ    انسـان  يمخـدر بـرا   ةچـون مـاد   هم ينازنظر كارل ماركس د

انسـان   يرا بـرا  يتوهم يتيامنو  كند يم يفكه مواد مخدر ادراكات انسان را تضع گونه همان
 برد و از يسر م كامل به يتكند كه در امن يگونه به انسان القا م ينا يزن ينآورد، د يارمغان م به
كنـد.   يرا نـابود مـ   يو اجتمـاع  يفـرد  ييـرات اصـالحات و تغ  يبرا يآدم ةيزانگ يقطر  ينا

 )salvation( يرستگار يبرا يا مقدمه منزلة به يويمردم را به تحمل رنج دن يند ،يگرد يازسو
و  ،ياجتماع ي،مانع از تحوالت اخالق يزله نئمس ينكند. ازنظر او ا يم يقتشو يگردر جهان د

 يشرفتدشمن پ ينمعتقد است د يز). برتراند راسل نHinman 2003: 93( خواهد شد ياسيس
ـ  يا دهد برنامه ياست و اجازه نم ياخالق . يمفرزنـدانمان داشـته باشـ    يـت ترب يبـرا  يعقالن
جنگ در جهـان را   يادينبن يها دهد علت ياجازه نم ينباور است كه د ينبر ا يو ينچن هم

اثبات  يكنند برا يموارد تالش م يو اخالق در برخ يند يانتعارض م  به نقائال. يمحذف كن
 يـري گ سـت هـا د  استناد كننـد. ازنظـر آن   ينيع يقو مصاد يخيتار يها خود به نمونه يادعا
 ينتقابل د يبرا يخيتار يا نمونه يسااصحاب كل دست به ،يعلم ياتنظر يانب يلدل به ،يلهگال

از  يا پـاره  يامـروز  يـان اد يشود كه بعضـ  يله استناد مئمس ينبه ا ينچن با اخالق است. هم
  .)Bowie 2004: 125( كنند يچون انتقال خون را رد م هم يپزشك يندهايافر

احكـام   ةسرچشـم  يقـي طر و به اند قائلو اخالق  يند يانم يقعم يونديكه به پ ياتينظر
) divine command theory( يامر الهـ  ةي: نظراند انند بر دو نوعد  يم يرا در امور متعال ياخالق
تـا   يمكنـ  يترشدن بحث تـالش مـ   روشن ي). براnatural law theory( يعيقانون طب ةيو نظر
تـوان در   يرا مـ  يامر اله ةينظر يخيتار ةريش. يمارائه ده يهدو نظر ينمختصر از ا يحيتوض
 يـن كتـاب ا  يـن از ا يدر قسمت افالطون جو كرد.و افالطون جست يفرونوتا از كتاب يمبحث

 يـا  اسـت  خوب است چون خدا بـه آن فرمـان داده   xعمل  ياكند كه آ يپرسش را مطرح م
مثـل قتـل    يعمل ،يگرديرتعب خوب است خدا به آن فرمان داده است؟ به xكه چون عمل  ينا
است كرده  يعمل ما را از انجام آن نه ينا يذات يبد يلدل به يزنفسه بد است و خداوند ن يف
امـر   ةيـ براساس نظر ؟شود يم يبد  موجب اتصاف عمل قتل به يكه صرف فرمان اله ينا يا
 يا يخداوند عامل خوب يها يو صرف امر و نه يستخوب ن يانفسه بد  يف يعمل يچه ي،اله
 يـن اخالق بـه د  ياز وابستگ يافراط يصورت يامر اله ةي). نظرibid.: 124( استاعمال  يبد

است  آنانتقادات  ينا ينتر از مهم يكياند.  كردهبه آن وارد  ياست كه منتقدان انتقادات جد
معنا كـه   ين. به ايردگ يها قرار م متعارف ما انسان يتعارض با شهود اخالق در يهنظر ينكه ا

 ينادرست يا يدرست يصتشخ يعمل برا يكبه انجام  يجز تعلق فرمان اله ياريمع يچاگر ه
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دادن بـه قاتـل و    وحشتناك مثـل پـاداش   يچه خداوند به اعمال چنان ،آن وجود نداشته باشد
 يامـر الهـ   ةيـ نظر يچراكه برمبنـا  ؛اعمال درست خواهند بود ينگناه فرمان دهد، ا ياعدام ب

است كـه   يدرحال ينخاص است. ا يعمل صرف تعلق فرمان خداوند به عمل يدرست يارمع
اسـت و بـا    ياخالقـ  يهـا  عموم انسان ييدأكار موردت گناه و اعدام گناه يمجازات ب ينادرست

از مـدافعان   ي). البتـه برخـ  76 - 75: 1383(فرانكنا  متعارف سازگار است يشهودات اخالق
امـور فرمـان    يـن گاه بـه ا  يچمطلق است ه يردهند چون خداوند خ يپاسخ م يامر اله ةينظر
 ةيـ است و چون در نظر ياخالق يوصف يزخداوند ن يريتكه خ يمتوجه كن يددهد. اما با ينم
ت يرياستناد به وصف خ و است شده يينبراساس فرمان خداوند تع ياخالق يخوب ياله امر

كـه بـه    يديبه انتقـادات شـد   توجه اشكال باشد. با ينمناسب به ا يتواند پاسخ يخداوند نم
قـانون   ةيـ عنوان نظر بااخالق  يناز ارتباط د يتر صورت معتدل ،است شده ياله امر ةينظر
  .است شدهطرح  يعيطب

اسـت.   ينـاس ئآكو ةيـ ها نظر آن ينتر دارد كه مهم يمختلف يها شكل يعيقانون طب ةينظر
 يعقل از عقل كلـ  ياست كه موجودات دارا يهمان سهم يعيقانون طب يه،نظر ينبراساس ا

 يبرخوردار ةواسط هب يناسئازنظر آكو ،دارند. درواقع ،پروردگار يتمش يعنيحاكم بر عالم، 
توانـد   يها دارد، انسان مـ  در آسمان يشهاست و ر ياله يا يهكه خود عط ،يتعقالن يروياز ن

داشـته باشـد.    يشاز اعمـال خـو   يدرست و درك دهد يصتشخ يگرد يكخوب و بد را از 
درسـت   ياعمال مـا جملگـ   ،يمخود عمل كن يعتچه ما براساس طب چنان ،ازنظر او ،ينبنابرا
را  يـر عمـل خ  يدبا«مثل  يكل يعيو طب يشد. البته قواعد عقالن يممند خواه و سعادت است

 يو اخالقـ  يعقلـ  ينقـوان  أنشـ وجـود دارنـد كـه م    »كـرد  ياز عمل شر دور«و  »انجام داد
كـردن برطبـق قـانون     كـه در عمـل   ينا معتقد است باوجود يناسئآكو ،. درمجموعندتر يجزئ
اعمـال   يو نادرست يدرست يينتع يخودمان را برا يشخص يعقالن يها يتعقل ظرف يعيِطب
شـده    يمتجل يكه در عالم هست ياله ةاراد زمينة سو و در زمان هم طور هم هب يريم،گ يكار م به

عقـل انسـان    يبرا يسهم يامر اله ةي). در نظر216- 215: 1385(هولمز  يمكن ياست عمل م
اعمـال   يو بـد  يگرفته نشده است و خوب يهاعمال در نظر يو نادرست يدرست يصدر تشخ

تواند  يم يعقل بشر يعيقانون طب ةيخداوند ندارند. اما در نظر يها مستقل از فرمان يتيواقع
و مسـتقل از فرمـان    ينـي ع ييها يتو به واقع دهد يصاعمال مختلف را تشخ يو بد يكين

  اعمال استناد كند. يو بد يخوب يصتشخ يبرا ياله
طـرح اسـت،    اخـالق قابـل   ةو هم ازمنظر فلسف يند ةكه هم ازمنظر فلسف ،يگرچالش د
 رويدادهاي برخي با اخالقي اوصاف اين) يمتفكران، تعارض ظاهر يزعم برخ تعارض (به
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حـال   ينمند و درع قدرت پروردگاري وجود معتقدند فيلسوفان از برخي. است هستي جهان
). 183: 1370 ينسـون (اتك ناسـازگار اسـت   يدر جهان هسـت  يمهربان باوجود هر نوع شر

چـون حكمـت، قـدرت     يمتفكران، خداپرستان وجود اوصـاف  ينا يادعا يمبنا بر ،درواقع
از  ياريكـه وجـود بسـ    ي، درحـال داننـد  يم يهيمحض را در پروردگار بد يريتو خ ،مطلق

 مثـل  حـوادثي . يستدر خداوند سازگار ن ياوصاف ينوجود چن حوادث ناگوار در جهان با
و قتـل، فحشـا،    يگـر د و ازطـرف  انـد  يعـي از شرور طب يمادرزاد يها و نقص ،، زلزلهسيل

 بـر  فيلسـوفان  اين. يرندگ يقرار م »يشرور اخالق« يلذ ياخالق يفاز انجام وظا يخوددار
نحو اتم و  به را اخالقي اوصاف كه خداوندي وجود با عالم در شرور وجود كه باورند اين

 فيلسوفان و متكلمان) كه البته 80 - 79: 1390 يويس(د يردگ يتعارض قرار م در داكمل دار
انـد   داده آن بـه  مناسـب  هـاي  پاسـخ  و انـد  كـرده  بررسـي را  مسئله اين دقت به يند ةحوز

  ).197 - 196: 1393(پترسون 
ـ   يعنيكتاب،  ينو ضرورت موضوع ا يتاهم يانب مقدمه اين طرح از هدف  ينارتبـاط ب

  .روست  پيش هاي چالش يزو ن ،و اخالق يند
  

 اثر يمعرف .2
از مباحث  يكل يريتصو درصدديم وكنيم  مي يمعرفرا  و اخالق يندقسمت كتاب  يندر ا

  .يمكتاب ارائه ده ينا
را  دانش، جواد آقاي اثر ،يناخالق به د يوابستگ يهاگونه يبررس ؛و اخالق يندكتاب 

منتشـر   1400و در شمارگان  1392زمستان  در يانتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم
 .استصفحه  343 آنو حجم  كرد

  :يمكن مي ياجمال يمعرفرا اثر  يناز سه منظر ا ابتدا ،قسمت اين در
  
  وزارت علوم يها مطابقت كتاب با سرفصل و تناسب 1.2

با عنـوان   يدرس يند ةفلسف ةرشت ينچن اخالق و هم ةفلسف ةارشد رشت يدر مقطع كارشناس
هـا،   آن ةو اخـالق، رابطـ   يـن د يـف چـون تعر  يمباحث كه است شده تعريفو اخالق  يند

شبهات وارد بر ارتبـاط   ي،و اخالق در فرهنگ اسالم يند ةرابط يگر،د يكها به  آن يوابستگ
وزارت علـوم   ياخالق سكوالر و نقاط ضعف آن ازسـو  يها يژگيو و ،و اخالق يند يانم
 اخـالق  و ديـن شده در كتـاب   نهاد شده است. مباحث طرح يشدر آن درس پ يستدر يبرا
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 پرداخته يا ها آن از برخي به كتاب اين در ، گرچهاست مباحث را پوشش داده يناز ا ياريبس
 از برخـي پـس از رفـع    يـد آ ينظـر مـ   بـه  البتـه  كـه  اسـت،  نشده توجه كافي قدر به يا نشده

باشـد.   مـذكور در درس  يستـدر  يمناسب برا يمنبع بتواند ييو محتوا يشكل هاي نارسايي
اخالق به  يبند يمو اخالق، تقس ينبحث از د يايافچون جغر يدر كتاب حاضر مباحث مثالً،

هـا در غـرب و    آن ةرابطـ  يخيبستر تـار  يانو اخالق و ب يند يفو فراخالق، تعر يهنجار
و اخالق در  يند ةرابط يحتشر ينچن و هم ،يناخالق به د يها يجهان اسالم، اقسام وابستگ

شده  يانب يو حسن و قبح شرع ياشاره به مبحث حسن و قبح عقل يقازطر يفرهنگ اسالم
 يوزارت علوم بـرا  ازسويشده  يينتع يها سرفصل با مطابقموارد  يناز ا ياريكه بساست 

مطابقـت بـا    يـث ازح و اخـالق  يندكه در كتاب  يمهم . اما خألاستو اخالق  يندرس د
از به اخالق است و  يند يوابستگ ةلئپرداختن به مسنوزارت علوم وجود دارد  يها سرفصل

  درس را ندارد. يندر ا يستدر يكامل برا يتجامع نظر ينا
  
  فصول كتاب ياجمال يمعرف 2.2

 يـن از ا يـك لـف محتـرم در هر  ؤكـه م  است شده يلفصل تشك پنج از و اخالق يندكتاب 
 بحـث  يـات است. فصـل اول كتـاب بـه كل    يناخالق به د يوابستگ يحتشر درصددفصول 

 يفو اخالق، تعر يند يانم ةبحث از رابط يايچون جغراف يدارد كه در آن مباحث اختصاص
و انـواع   ،و اخـالق  يـن د يـان م يخيهـا، نسـبت تـار    آن يفرعـ  يها و اخالق و شاخه يند

 يكتـاب وابسـتگ   يـن دو مقوله مطرح شده است. در فصل دوم ا ينا ينمتصور ب يها نسبت
 يبررسـ  نقـد و  ينـوع وابسـتگ   ينبه ا نقائال ياتنظرو  يبررس يناخالق به د ةمعناشناسان

فصل  يندر ا ؛پردازد مي يناخالق و د ةشناسان يهست يوابستگ به. فصل سوم كتاب شود مي
 يـت و مالك ،خداونـد  يـت مطلق خداوند، قدرت مطلق خداوند، خالق يتچون حاكم يليدال

 يازسـو  يـت طـرح و درنها  يـن اخالق به د ةشناسان يهست يدفاع از وابستگ يبرا يمطلق و
 ةشناسان معرفت يدر فصل چهارم كتاب وابستگ لف محترمؤم. شود مي يلف نقد و بررسؤم

ـ  يـان ضـمن ب  ،فصل يناست. در ا كرده يلگزارش و تحلرا  يناخالق به د  يبـرا  يكلـ  ةادل
و  شـده  يبررسـ  يـز اسالم ن جهاندر  يوابستگ ينا ين،اخالق به د ةشناسان معرفت يوابستگ

 ،است. فصل پنجم كتاب شده يانمخالفان و مدافعان آن در جهان اسالم ب يو نقل يعقل ةادل
كـه   ،كرده اسـت  يرا بررس يناخالق به د ةشناسان روان ي، وابستگاستفصل آن  ينكه آخر

تا بـا  است فصل تالش كرده  ينلف در اؤاست. م يوابستگ يناقسام ا ينتر از مهم يكيالبته 
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 و اسـتقالل  ،يعامـل اخالقـ   يتمشابهت به خداوند، ن ي،چون نظم اخالق ياستناد به مقوالت
  .كند يينتبرا  يناخالق به د ةشناسان روان يوابستگ يعامل اخالق

  
  كتاب يريگ يجهنت يبررس 3.2
 ،رو ينهمـ  از، شـود  يآن محسوب م يها بخش ترين از مهم يكي يهر اثر نوشتار يريگ يجهنت

  :كنيم يارائه م را و اخالق يندكتاب  يريگ يجهاز نت ياجمال يقسمت گزارش يندر ا
امـا   ،اسـت  كـرده  يـان از كتـاب ب  يا خالصه قالب در را كتاب يريگ يجهلف محترم نتؤم
 يها تـوجه  به آن ياست كه در متن اصل ينكات حاوي يريگ يجهشده در نت موارد طرح يبرخ

اما  يست؛ن يرشپذ قابل يناخالق به د يحداكثر يلف، دفاع از وابستگؤنشده است. ازنظر م
لـف معتقـد   ؤنـدارد. م  يـن به د اي يگونه وابستگ يچكه اخالق ه يستن معنا نامطلب بد ينا

 ،شناسانه شناسانه، معرفت يهست ياز مبان ياريبس يبند است درهرصورت اخالق در صورت
  .است يازمندن ينخود به د ةناسانش و روان
در اخـالق   اسـت  معتقد ،و اخالق يند ياتدر غا ييسو هم يضمن دفاع از نوع ،لفؤم
 يـت صلح و امن يبرقرار يل،نفس به فضا يو آراستگ يلرذا نفس از يساز چون پاك ياتيغا

  .اند ينيد ياتسو با غا هم يها وجود دارد كه جملگ آرامش در انسان يجادو ا ،ياجتماع
 ،به اخـالق اسـت   يند يوابستگاست شده  آورده يريگ يجهكه در نت يگريمهم د ةلئمس

در  يـن د ،لـف ؤموضوع پرداخته نشـده اسـت. ازنظـر م    ينگرچه درخالل فصول كتاب به ا
و لـزوم بعثـت    ،پس از مرگ ياتصدق گفتار پروردگار، معاد و ح ييدأت انندمسائل م يا پاره
اسـتناد بـه صـفت     يـق ازطر يـن از موارد د ياريو وابسته است. در بس يازمندبه اخالق ن ينب

  دفاع كند. يامبرانپس از مرگ و ضرورت بعثت پ ياتكند تا از ح يعدالت خداوند تالش م
  

 كتاب يو ظاهر فني يها يژگيو يبررس .3
چاپ  يفيتك مانند يو ظاهر فني ياتخصوص يثاز ح و اخالق يندكتاب  ،قسمت يندر ا

و  ،ينقلم، طرح جلد، نظـم عنـاو   يو روان ييرسا ي،قواعد نگارش يترعا يزانم ي،و صحاف
  د شد.خواه يبررس  ها آن ياه  شماره يبترت

طرح جلد  گرچه ،برخوردار است مطلوبي يفيتاز ك يچاپ و صحاف لحاظكتاب از ينا
اثـر   يـن . در انـدارد  تناسـبي  هيچ اثر محتواي با و استنواخت  يكساده و  ياركتاب بس ينا
 كار به درستي به نگارشي و سجاوندي عالئم عموماً و خورد مي چشم به ييغلط امال ندرت به
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 ازجانـب  كتاب بازخواني ضرورت كه دارد وجود نيز يپياشكاالت تا ي. البته برخاست رفته
كـه  اسـت  شـده   يمعرفـ  يانسان مثابة انسان مجرد به ،92 ةدر صفح مثالً،. طلبد مي را لفؤم

 ،اسـت  شـده  يـپ تا »كرده است« و »نكرده است«به اشتباه  يدآ ينظر م ازدواج كرده است. به
اسـت كـه بـه     يـن از مفهـوم مجـرد ا   يشينيپ يلكه تحل است شده يانب يبعد ةدر جمل يراز

شـده ممكـن اسـت     مطرح يپياند. در اشكال تا شود كه ازدواج نكرده يگفته م مجرد يافراد
است لف از انسان مجرد ارائه داده ؤكه م يياشتباه و براساس معنا ينخواننده بدون توجه به ا

  مطلب داشته باشد. ياز محتوا يو فهم نامناسب را مطالعه كندمطلب  ةادام
عبـارات خـوب و    و از دارد ييروان و رسا قلم نسبتاً و اخالق يندلف محترم كتاب ؤم
 ينوع ينچن . هماست دهرب بهرهمختلف كتاب  يها مقصود خود در قسمت يانب يبرا يمناسب
مثبـت   يها يژگيخورد كه از و يچشم م به ايشان يدر قلم نوشتار يدست يكو  يگپارچ يك
از ابهامـات در ذهـن خواننـده     ياريبس يجادلف از اؤقلم م يروان چراكه يد؛آ يشمار م آن به
  مطالب خواهد داشت. يدر انتقال محتوا يثرؤو نقش م كند مي يريجلوگ

و  يظـاهر  يايكتاب از مزا ينضرورت بحث در ا يانب نيزو  ،لهئوجود مقدمه، طرح مس
 ةيشينبحث پرداخته شده و پ يكل يايبه جغراف اتيدر قسمت كل ينچن آن است. هم يصور
 يـن طرح ا كردتوجه  يدشده است. البته با يانو اخالق در غرب و جهان اسالم ب يند ةرابط

 يـز اثر ن ياصل ةمحتوا و بدن يبند و در صورت يستن يصور يتيمز مباحث در كتاب صرفاً
 است الزماثر  ةارندنگ ياصل ةيزخواننده با انگ آشنايي برايثر خواهد بود. ضرورت بحث ؤم

 يراهـ  ةنقشـ  يزبحث ن يكل ياي. جغرافشد خواهد حاصلاز اثر  ياساس فهم بهتر ينو بر ا
  كند. يم يمكتاب ترس يفهم بهتر محتوا يلف براؤاست كه م
 ايـن هر فصل است.  ياندر پا يريگ يجهنت يانب يمثبت هر اثر پژوهش يها يژگياز و يكي

 يـان كه در درآمد هر فصل ب يها با اهداف هر فصل و نسبت آن ينعناو يانارتباط م ةنحو كار
 يريگ يجهوجود نت ينچن كند. هم يم ياناختصار ب فصل را به يعمل يجو نتا يينشده است را تب

فصـول   يهـا  يـري گ يجـه با استفاده از مجموع نت تاكند  يلف كمك مؤهر فصل به م يانپا در
سـفانه  أكتـاب ارائـه دهـد. مت    يينها يريگ يجهاز نت تري بهتر و منسجم يبند مختلف صورت

از نقاط  توان مي راله ئمس ينفصول است كه ا يانپا در يريگ يجهنت فاقد و اخالق يندكتاب 
  .آوردمار ش  اثر به ينضعف ا

ـ  ةكتـاب وجـود دارد فاصـل    يـن كـه در ا  يمهم ياز اشكاالت شكل  يـان از حـد م  يشب
مقـدمات   يـان شـود خواننـده نتوانـد م    يمـ  سـبب فاصله  يناستدالل است. ا يكمقدمات 
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ـ  ة، فاصلآنبر استدالل را درك كند. عالوه يينها ةيجو نت كنداستدالل ارتباط برقرار  از  يشب
 سـبب  بـه  دارد امكـان  كـه  طوري به ،كند يمقدمات استدالل خواننده را سردرگم م يانحد م
شده مربوط به كـدام   طرح ةمقدم نشود متوجه و دهد دست از را مطلب ةرشت ياد،ز ةفاصل

 يبه درك محتـوا  ،است يصور يكه اشكال ينا بر اشكال، عالوه ينا بنابرايناستدالل است. 
در  ياز باروخ بـرود  نقل از سقراط به يكتاب، استدالل 139 ة. در صفحزند يصدمه م يزاثر ن

 139 ةاسـتدالل از صـفح   يـن نقل شده است. مقدمات ا يناخالق به د يثبوت يرد وابستگ
 146 ةتا صـفح  141 ةصفح از اما. يابد يادامه م 141 ةدر صفح 8 ةو تا مقدم شود ميآغاز 

 يـان نهـم ب  ةباره مقدم يك به 146 ةو در صفح افتد ميمقدمات استدالل سقراط فاصله  يانم
شـود   يمطرح م يتبا عنوان حق مالك يمطلب 146 ةجاست كه در صفح ين. جالب اشود مي

(عنـوان   يگـر د يكه دراصل مربـوط بـه عنـوان    ،نهم تا چهاردهم استدالل سقراط ةو مقدم
 در سـقراط  اسـتدالل  مقـدمات  امـا . يـرد گ  يعنوان قرار م ينا يل، ذاست خداوند) يتخالق
 »يخـوار  يـاه گ«عنـوان   يلو ذ 150 ةاستدالل در صفح ينا 15 ةمقدم. يابد ينم يانجا پا اين

. مشـكل  شـود  مـي  يـان مقدمات استدالل ب يراز سا يختهگس يزمقدمه ن ينشود و ا يمطرح م
ـ  146 ةلف محترم در صفحؤاست كه م آنجا وجود دارد  ينكه در ا يگريمهم د از  يشو پ

 يگرد يشكل به ياستدالل سقراط يسينهم بازنو ةكه مقدماست شده  ينهم مدع ةمقدم يانب
 اسـت  هم آمده كه پشت سر 12و  ،11، 10، 9جاست كه اگر مقدمات  ينال اؤاست. اما س

 شـده  يـان ب 139 ةاست كه در صفح ياستدالل سقراط ةگان از مقدمات هشت يگرد يصورت
 ةمقـدمات ادامـ   يـن چه ا ؟ اما چنانيستن 4و  ،3، 2، 1مقدمات استدالل  ة، چرا شماراست

اسـتدالل   از ديگـر  تقريـري  مـذكور مطلـب كـه مقـدمات     ينا ياناستدالل سقراط است، ب
  .نيست درست است سقراط

 لفؤم كه معنا اين به ؛نيست اشكال از خالي نيز كتاب اين در عربي متون يگذاراعراب
 بـا  گاه ،نآقر ياتاز متون را، مانند آ يبرخ خواهانه دل و نكرده عمل هماهنگ طور به محترم
 7 ةيـ انعـام و آ  ةسـور  102 ةيآ 300 ةدر صفح مثالً، .است   آورده اعراب بدون گاه و اعراب
نقـل شـده    يگذار بدون اعراب قرآناز  يهآ ينچند 230 ةدر صفح ينچن هم وسجده  ةسور
 يگـذار  اعـراب  ابقره ب ةسور 165 ةيآ ،301 ةمانند صفح ،موارد يدر برخ كه درحالي ؛است
 ينكلمات ا يناقص انجام شده و برخ يگذار اعراب يزجا ن ينشده است كه البته در ا آورده

اسـت، در   يصـور  يكه اشكال آن بر عالوه يزن يگذار . اشكال در اعراباستفاقد اعراب  يهآ
 .دكن مي مختل را آن و است ثرؤم يزاثر ن يفهم محتوا



 133   ... يوابستگ يها گونه يبررس ؛و اخالق يندكتاب  نقد و بررسي

 اثر ييمحتوا يها يژگيو يو بررس يلتحل. 4
 نيـز  كتـاب  اين. يمكن يم يبررس را  و اخالق يندكتاب  ييمحتوا ياتخصوص ،بخش يندر ا
لـف  ؤاسـت م  يـد ام كـه دارد  ينقاط قوت و ضعف ييلحاظ محتوا  به ديگري كتاب هر مانند

  نقاط ضعف همت گمارد. كردن نقاط قوت و برطرف يتجهت تقو محترم در
  

  اثرِ محتواييمثبت  هاي ويژگي 1.4
 مثبـت  هـاي  ويژگـي  و هـا امتياز از محتـرم  لـف ؤم دقيـق  و محققانه كار  به باتوجه حاضر اثر

 شد، ياناثر ب يطوركه در بخش معرف : همانپردازيم مي آن به ذيالً كه است برخوردار بسياري
ـ  ياخـالق درسـ   ةو فلسـف  يند ةفلسف يها ارشد رشته يدر مقطع كارشناس و  يـن د«نـام   اب

 يكيكتاب ارتباط نزد ينشده در ا مطرح يناز مباحث و عناو ياريوجود دارد كه بس »اخالق
و اخـالق،   يـن د يـف چـون تعر  يمباحث ؛درس دارند آن يشده برا مشخص يها با سرفصل

از  يدو مقولـه در بسـتر اسـالم    يـن ا ةو رابطـ  ،يـن اخالق بـه د  يها ياقسام وابستگ يلتحل
درس  يبـرا  ياصـل  يهـا  عنوان سرفصـل  به يمطرح و ازطرف حاضركه در كتاب  اند يمباحث

 ورمـذك درس  يبـرا  يمنبع مناسب رااثر  ينا تواند مي امر ايناند.  شده يمعرف »و اخالق يند«
مثبت اثر را حول  يها يژگيو يرتا سا يمكن يقسمت تالش م ينله در ائمس ينه اب . باتوجهكند
  .يمكن يانب يمحور اصل چند

  آن عملي ةثمر و تحقيق ضوعمو اهميت 1.1.4
طـرح  مو اخـالق   يـن د يـان ارتباط م بابكه در يمباحث يانبا ب ،تا شددر بخش مقدمه تالش 

، ايـم  ها مواجـه  رابطه با آن ينا به پرداختنكه هنگام  يادينيبن يها چالش ينچن شوند و هم يم
 يوابسـتگ  يهـا گونه يبررس ؛و اخالق يند. كتاب يمده يحبحث را توض يتضرورت و اهم

ـ  مهم و قابـل  اتاز موضوع يكيبه  يناخالق به د كـه همـواره ذهـن     اسـت  پرداختـه  يملأت
مهـم   يازهـاي امتاز  يكـي  ،ينبنـابرا  ؛است را به خود مشغول ساخته يناخالق و د يلسوفانف

 ينكه د جا آن از چنين هملف انتخاب كرده است. ؤاست كه م ياثر اصل موضوع ينا ييمحتوا
 يدر معنابخش يادينيها نقش بن از آن يكهر و اند انسان يمقوالت زندگ ينتر و اخالق از مهم

انسان  يو اجتماع يشخص يها يمگر تصم يتاز موارد هدا ياريو در بس رنددابشر  يبه زندگ
چـه در سـاحت    دارد. چنـان  ياريبس يعمل يتها اهم ، پرداختن به ارتباط آنروند مي شمار به

تعـارض بـر    يـن بدون شك ا يم،برخورد كن يو اخالق ينيد يگزارها يانم يبه تعارض ينظر
  خواهد كرد. يو ما را دچار سردرگم است گذاراثر نيزما  يعمل يها يريگ يمتصم
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  و فهرست مطالب يانطباق محتوا با عنوان اصل 2.1.4
لـب و  امط ينظـم و انسـجام كلـ    و اخـالق  يندمثبت كتاب  يها يژگيو و هايازامت يگراز د

 يهـا گونه يبررس ؛و اخالق يندكتاب  يفصول مختلف آن است. عنوان اصل يبند صورت
عنوان اثر انتظار دارد در آن به  ةخواننده با مالحظ ،رو همين از ؛است يناخالق به د يوابستگ

پرداخته شـود.   ،يناخالق به د يبر وابستگ يدكأو ت يتبا محور ،و اخالق ينارتباط د ةلئمس
 ينچنـ  و هـم  ،اسـت  هر فصل انتخاب شـده  يكه برا ينيفهرست كتاب، عناو يبند صورت
كتـاب از   ينزد. اسا يانتظار خواننده را برآورده م ينا يردگ يهر عنوان قرار م يلكه ذ يمطالب

شـود،   يبحـث مطـرح مـ    يـات كـه كل  ،كه در فصل اولاست شده  يلتشك يپنج فصل اصل
ها در غـرب و در جهـان اسـالم     آن يخيو بستر تار ،و اخالق يند يفبحث، تعر يايجغراف

 يو بررس يينتب يعني ي،درجهت عنوان اصل يقاًدق يزن يگرد ةاست. فصول چهارگان شده يانب
 يوابستگ يناز ا يورتها ص از آن يكو هر اند شده بندي ارچوبهچ ،يناخالق به د يوابستگ
 يفصـل سـوم وابسـتگ    يـن، اخالق به د ةمعناشناسان يكنند. فصل دوم وابستگ يم يرا بررس

و فصل  ،يناخالق به د ةشناسان معرفت يفصل چهارم وابستگ ين،اخالق به د ةوجودشناسان
مطالـب   ةكليـ  ،درنهايـت كنـد.   يمـ  يرا بررسـ  يـن اخالق به د ةشناسان روان يپنجم وابستگ

ـ  زمينـة  در ينوع و به اند كتاب متناسب ياثر با عنوان اصل ينشده در ا طرح  يبـرد بررسـ   يشپ
اخالق به  ةشناسان وجود يوابستگ«عنوان فصل سوم كتاب مثالً،  ؛ندا يناخالق به د يوابستگ

 يناخالق به د ةوجودشناسان يوابستگ ةلئمسدر قسمت درآمد فصل، اصل  ،است. ابتدا »يند
نظـر   كند كـه بـه   ياستفاده م يفروناث يشروع بحث از معما يلف براؤد. سپس مشو يم يينتب
و  يحـداقل  يرهايتفسـ  ،آن از پـس كار بـرده اسـت.    هب يمناسب يجا مطلب را در ينا يدآ يم

ـ  يـز ن يـت و درنها كنـد  يمـ  يـان ب  را يناخالق به د ياز وابستگ يحداكثر  يـن مـدافعان ا  ةادل
 يرا نقد و بررسـ  يناخالق به د يوابستگ ةادل نيزفصل  ياندرپا كند؛ يرا گزارش م يوابستگ

فصـول كتـاب    يرو انسجام در سا يسازوار ينا ،درمجموع ،توان گفت يت مئجر . بهكند مي
  شده است. يترعا يزن

  استفاده از منابع مناسب 3.1.4
لـف انجـام داده   ؤاست كـه م  يتبعات يتو كم يفيتك يپژوهشمهم هر اثر  هاييازامتاز  يكي
و اعتبـار آن منـابع در    يفيـت و هـم ك  شـده  گرفته كار هم تعداد منابع به كه معنا اين به ؛است
استفاده  انگليسيو  ،يعرب ي،منبع، در سه زبان فارس 209از  ،اثر يندارد. در ا يتاهم يقتحق
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 ةيسـرما  ،مـثالً  ؛رونـد  مـي  شمار اول به معتبر و دستها از منابع  از آن ياريشده است كه بس
 و االخالق يبتهذو كتاب  يكالم اسالم ةدر حوز يجياثر عبدالرزاق اله گوهر مراد و يمانا

اسـتنادند.   از منـابع معتبـر و قابـل    ياخالق اسـالم  ةدر حوز يهمسكو يابوعل االعراق يرتطه
ـ  ةبرجسـت  نامتفكر آثار از ينچن هم كانـت، سـورن    يمانوئـل ازجملـه رنـه دكـارت، ا    يغرب
 يلبـرت و گ ،)William Altson( آلتسـون  يليـام )، وRobert Adams( گارد، رابرت آدامزيرك  يك

  .است  شده  برده بهره اثر اين در )Gilbert Hartman( هارمن
  
  اثر ييمحتوا يها يتها و كاس ضعف 2.4

و  ها كاستي از برخيالزم است  ييمحتوا لحاظ  به و اخالق يندنقاط قوت كتاب  يانپس از ب
و اخـالق   يـن د ةتوجـه داشـت موضـوع رابطـ     يـد . البته باكرد طرحاثر را  ينا فنقاط ضع

كـه   يـن ا دليـل  لحاظ اصل موضـوع و هـم بـه    است (هم به يا يچيدهپ يارموضوع پژوهش بس
 ينكه در ا يهر اثر قطعاً ،اساس همين بر ؛شوند) يم يربا آن درگ يا مباحث متنوع و گسترده

و نقـد   يبـازنگر  ةيسـت و شا يسـت ن ياز نقص و كاسـت  يخال يددرآ يرتحر ةرشت موضوع به
  خواهد بود.

  ئلهضعف در طرح مس 1.2.4
 وضـوعاتي له و مئدر آن طـرح مسـ   يداست كه با يمهم ياربخش بس يهر اثر پژوهش ةمقدم

 يـق، اهداف تحق يق،تحق يها يهفرض يق،تحق يو فرع ياالت اصلؤس يق،چون ضرورت تحق
سـفانه در كتـاب   أ. متشـود  يانب يقتحق ةنوآوران ةو جنب ،يكاربرد يها روش پژوهش، جنبه

 بـه  ياجمال يا لف اشارهؤ. البته ماست نگرفته صورت كافي و مناسب وجه به كار اين حاضر
و اخـالق   يـن نسـبت د از اين دست را مطرح كرده است:  ياالتؤضرورت بحث داشته و س 
كم و  يقاالت تحقؤس دو مقوله چگونه است؟ اما اوالً ينا ينسبت منطق يست؟چ يكل طور هب

 ،يگـر د ي. ازسـو يستلف در كتاب نؤخاص م يريگ مربوط به موضع ياًاست، ثان يكل ياربس
االت ؤبه س يتوجه بي  به ينوع به يزله نئمس ينو ااست نشده  يانلف در مقدمه بؤم ياتفرض
 يـان اسـت كـه ب   ياالتؤلف به سؤم يها پاسخ يقتحق يها يهگردد. فرض يبازم يو فرع ياصل
 قاعـدتاً اسـت،  نشـده   يـان ب و اخـالق  ينددر كتاب  يقاالت تحقؤس جاكه ازآن ؛است كرده
و  يـق در مقدمـه، اهـداف تحق   ،لف محتـرم ؤم ينچن هم وجود نخواهد داشت. هم يا يهفرض
  نپرداخته است. يزآن ن ةنوآوران وجوهاثر خود را مطرح نكرده و به  يكاربرد يها جنبه
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. يمكتاب توجه كن يشود كه به محتوا يمشخص م تر يشب يله زمانئدر طرح مس نارساييِ
 يمخـود و خواننـده ترسـ    يلـف بـرا  ؤاست كه م يراه ةدرواقع نقش يهر اثر پژوهش ةمقدم
ـ    كند مي قسـمت   يـن چـه در ا  چنـان  بـرد. قطعـاً   يمـ  يشو مباحث كتـاب را براسـاس آن پ

رسـاند. چـون    يمـ  يبآس نيز يكتاب و متن اصل يبه محتوا ،وجود داشته باشد ييها ضعف
، در اسـت  و اهداف آن را طرح نكـرده  ،ها يهفرض يق،االت تحقؤدر بخش مقدمه، س ،لفؤم

ـ يمله اسـت مـواجه  ئمس ينبا ا مرتبطكه  ياشكاالت با يزكتاب ن يمتن اصل در  ،نمونـه  راي. ب
 كه ينا يا، است نشده يو اخالق ازمنظر اسالم ينارتباط د بررسي به اي اشاره اثر اين ةمقدم

. امـا  است نكرده بيان ،است يند بماهو ينكه د ،كتاب را يندر ا يناز د خودمقصود  لفؤم
نـوع   يـن ا يـن، اخـالق بـه د   ياز وابسـتگ  يقسم يانپس از ب ،بدون مقدمه ،موارد يدر برخ
كتاب كه فصـل   211 ةنمونه در صفح راي(ب است شده يبررس يزن يازمنظر اسالم يوابستگ
 يـن اخـالق بـه د   ةشناسـان  معرفـت  ياست، وابستگ يناخالق به د ةشناسان معرفت يوابستگ

 ؛و اخالق ينداثر  اينعنوان  كه ينبه ا باتوجه يدآ ينظر م شود). به يمسلمانان مطرح م ياندرم
 يوابسـتگ  ياست، بررس يكل عنواني اين و است يناخالق به د يوابستگ يها گونهبررسي 

لف محترم در ؤه مك آن مگرچندان موجه نباشد،  يدر متن اصل يازمنظر اسالم يناخالق به د
 ،يگـر د يد. ازسوكر يم يمترس يدرست راه را به ةپرداخت و نقش يله به آن مئقسمت طرح مس
اسـت،   يكلـ  ينشده است و چون عنوان كتاب عنوان يانروش پژوهش ب ،در قسمت مقدمه

. كنـد  يانبرا صرف مطالب  ينيد و برون يلف با استفاده از روش عقلؤخواننده انتظار دارد م
 يشـده و از روش نقلـ   اسـتناد  ياسـالم  ياتو روا ياتكتاب به آ يها بخش از ياما در برخ

انسـان   يفعـل ظـاهر   ياله كه آئمس ينا يبررس يبرا 55 ةدر صفح مثالً،استفاده شده است. 
نقـل   (ع) از امام رضـا  يثيحد ير،خ يادارد  ياخالق يمناقص در اتصاف به مفاه ايتام  يتيعل

دفـاع از حسـن و قـبح     ياشاعره بـرا  ينقل ةادل 234تا  227 ةاز صفح ينچن شده است. هم
  شده است. يانب يشرع

  كتاب يها درآمد فصل يينارسا 2.2.4
 ةكتاب است و بـه خواننـد   ينمهم ا يازهايامتاز  يكيآغازشدن هر فصل با مقدمه و درآمد 

 يفهمـ  شـوند  بررسـي كه قرار است در فصل مـوردنظر   يمباحث يركند تا از س ياثر كمك م
و  يسـت رسـا و شـفاف ن   كتـاب درآمـد كـامالً    يناز فصول ا يداشته باشد. اما در برخ يكل

توان  ينه منمو رايدهد. ب يحتوض را رو  پيش فصلِ مباحث ةينطور كامل زم هباست نتوانسته 
است و  يناخالق به د ةشناسان معرفت يفصل وابستگ يند. عنوان اكربه فصل چهارم اشاره 
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ــد ا ،الزم اســت ــندر بخــش درآم ــ ي ــل، توض ــر درخصــوص چ يحيفص ــتيمختص  يس
 يـن مهـم ا  يهـا  فـرااخالق، چـالش   يفرعـ  يها از شاخه يكي مثابة اخالق به يشناس معرفت
لـف درطـول   ؤم يـد آن با از پـس در آن ارائه شـود.   يهتوج ييمبنا ياتنظر ينچن و هم ،حوزه
 يـن بـه د  يشـناخت  از وجـوه معرفـت   يك كه اخالق از كدام كند يبررسرا  مطلب ينفصل ا

كـه   يا ياخالقـ  ةينظر يم،باور داشته باش يناخالق به د يچه به وابستگ وابسته است و چنان
در  يـه توج ييمبنا ياتاز نظر يك كدام يلذ ي،احكام اخالق يهلحاظ توج به داريم، باوربه آن 

 و صـرفاً اسـت  مهم را انجـام نـداده    ينلف در بخش درآمد اؤ. اما ميردگ يفرااخالق قرار م
 ،اخـالق اسـت   يشناسـ  در معرفـت  يفرع يكه خود موضوع يي،گرا شناخت ياجمال يانب به

 يشناسـ  از مباحث مهم معرفت يا فصل به پاره ينا يابياست. البته در قسمت ارز اكتفا كرده
مهم در  ياتاز نظر يكي مثابة به ييگرا يعتطب ةيو هست و نظر يدبا ياناخالق مثل شكاف م

مطالب در قسمت  ينالزم است ا يدآ ينظر م پرداخته است. به ياحكام اخالق يمعرفت يهتوج
اخـالق بـه    ةشناسان معرفت يوابستگ بررسيضمن  يابي،و در قسمت ارز شود آوردهدرآمد 

  .يردقرار گ موردتوجه ،يند

  يپرداز يهو فقدان نظر يليضعف تحل 3.2.4
ـ    آن و اخالق يندكتاب  ييمحتوا ياز اشكاالت جد يكي آن  يمحتـوا  تـر  يشاسـت كـه ب

 و تبيـين در  يثر و فعالؤلف نقش مؤمطالب متفكران و مكاتب مختلف است. م از يگزارش
با  يهر فصل بخش ياندر پا . البتهدكن مينقل  را  مختلف الواق و عمدتاً ردندامطلب  تحليل

 ينقـد و بررسـ  شده در فصل مـوردنظر   وجود دارد كه در آن مباحث مطرح يابيعنوان ارز
ـ   يچشم م لف بهؤاز م ياندك يها يلتحل يزبخش ن ينشده است. اما در ا  تـر  يشخـورد و ب
مشـخص   ،يگـر د ياست كه به منابع مختلف داده شـده اسـت. ازسـو    يحجم آن ارجاعات

 بـه  بخـش  ايـن  در. يسـت و اخـالق چ  يـن لف درخصـوص ارتبـاط د  ؤد منظر خو يستن
لـف  ؤاما م طلبيد، مي را تري يشب يلكرد كه تحل يماز كتاب حاضر اشاره خواه ييها قسمت

  ها نپرداخته است. محترم به آن
مسـلمانان   يـان م در يناخالق به د ةشناسانمعرفت يبا عنوان ابتنا يمطلب ،211 ةدر صفح

نفـع   اشاعره بـه  يو نقل يعقل ةبخش ادل ينادامه دارد. در ا 242 ةتا صفحو است آغاز شده 
شـده   يـان ب يقـبح عقلـ   حسن و تأييد در يو عقل ينقل ةادل ينچنو هم يحسن و قبح شرع

 امـا صـرفاً   ،اسـت  صفحه از حجم كتاب را به خـود اختصـاص داده   31قسمت  يناست. ا
دست اول وجود دارد و در  ياست كه در اكثر كتب كالم اسالم ياز مطالب يتكرار يگزارش
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 يـن سـفانه در ا أها پرداخته شـده اسـت. مت  به آن يزدوم ندست ياز كتب كالم اسالم ياريبس
  .خوردنمي چشمبه ،گذشتگان يجز تكرار آرا يي،نو يلتحل يا يدقسمت مطلب جد

 يدر دفاع از وابسـتگ  يزاگزبسك يندااز ل يكتاب استدالل 263تا  261 ةاز صفح چنينهم
 يمحكـم بـرا   اييـزه كه براساس آن وجود خدا انگاست شده  نقل يناخالق به د يزشيانگ

لف ؤوجود ندارد. م يعمل به الزامات اخالق يالزم برا ةيزبودن است و بدون آن انگياخالق
 يمطلب بعد ،ندك ينقد و بررس يا يلتحل آن را كهاستدالل، بدون آن ينا يانمحترم پس از ب

. كند نمي يرا بررس ياستدالل زاگزبسك يزفصل ن ينا يابيدر قسمت ارز يكند. حتيم يانرا ب
 يـه له و عل يليو دال كرد يبررس نقد ورا  يتوان استدالل زاگزبسكياست كه م يدرحال ينا

وجـود   يستبودن الزم نياخالق يالزم برا يزشِانگ ينمأت يبرا گفتتوان يم مثالً، ؛آن آورد
آورد اسـتناد و  يراه مـ  همبه ياخالق يستكه ز يجيتوان به نتايخدا مفروض گرفته شود. م

سـازند.  يعمل به دستورات اخالق را فـراهم مـ   يالزم برا ةيزانگ يجنتا ينهم يماستدالل كن
مـردم و   ةعامـ  يـان م يـت م بـا آرامـش محبوب  أتو يزندگ مانند يجيتوان از نتايم يانم ينا در

نام برد. البته ممكن اسـت اشـكال شـود از كجـا معلـوم       منديلتفض يتياز شخص يمند بهره
شك و  ينتوان پاسخ داد ايم ،آورد. درمقابل بار بهرا  يجينتا ينوجود خدا چن ياخالق منها

امر  ةيمثل نظر يايهاگر نظر يژهووجود خواهد داشت، به يزن ينيهنگام طرح اخالق د يدترد
 ،اگر به فرمان خـدا باشـد   يزن گناهيآن مجازات ب يافراط يهاكه در صورت يريمرا بپذ ياله
و  باشـد معتقـد   ياخالقـ  ييخـودگرا  ةيـ بـه نظر  يممكن است فـرد  ينچنندارد. هم يمانع

 تواندميبحث  يندهد. ا يحرا توض ياخالق يزشانگ ةلئمس يشناختروان ييبراساس خودگرا
 ؛شود بررسي و نقد و طرح كتاب اصلي مطالب به مربوط حالدرعين و چالشي بحثي مثابة به
  آن را رها كرده است. يگزارش استدالل زاگزبسك يانلف محترم پس از بؤسفانه مأمت يول

 ينبه د ياوصاف اخالق يشناسانه و ثبوت وجود يبر وابستگ يكتاب، نقد 168 ةدر صفح
 يچـه اوصـاف اخالقـ    چنـان  ،نقـد  يـن ا يوارد شده است. برمبنا يسلوئ اس. .ياز س نقل به
خداونـد   يها طوركه اشاعره معتقدند محصول فرمان و همان ينبه د وابسته يلحاظ وجود  به

 ينا يلف تاحدؤبخش م ينخواهند شد. در ا انهخواه بوالهوسانه و دل يباشند، احكام اخالق
 دهلف محتـرم بـه آن توجـه نكـر    ؤكه م ياما اشكال مهم ،است يو بررس يلتحلرا استدالل 

 ي،امـر الهـ   ةيـ درصورت صـحت نظر  ي،انگاشتن احكام اخالق بوالهوسانه كه است آن است
اگـر   يـا  ،وجود نـدارد  ياحكام اخالق يبرا يمشخص يارفرض است كه مع يشپ ينبر ا يمبتن

 يـن كند. ا ينمأرا ت ياحكام اخالق يتمرجع يستاست و قادر ن يفضع ياريمع ،وجود دارد
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 ياخالقـ  كند كه خوبِ يو قبول م يردپذ يرا م يامر اله ةينظر يفرد ياست كه وقت يدرحال
كـه   اسـت  يرفتـه پذ يطور ضـمن  هب ،دهد، درواقع ياست كه خدا به آن فرمان م يزيهمان چ
احكـام فـراهم    ينا يبرا يمحكم يتاست و مرجع ياحكام اخالق يدرست يارمع يفرمان اله

هـا   شـدن آن  بوالهوسـانه  يـا  ياحكام اخالقشدن  يارمع يب يفرد ينچن يبرا ،ينكند. بنابرا يم
ــ يامــر الهــ ةيــدرصــورت صــحت نظر ــوئ ،رو ازايــنمعناســت.  يب از  يصــورت يسنقــد ل

ثابـت و   يـار مع يامـر الهـ   ةيـ است كـه در نظر  ينفرض آن ا يشمطلوب است و پ به مصادره
  احكام اخالق وجود ندارد. يبرا يمحكم

 آن يمعمل كنـ  ياله يها به فرمان يدكه با يلياز دال يكياست شده  يانب 107 ةدر صفح
 ينخدا ما را مجازات خواهد كرد. ا رپروردگا يهادستور بهنكردن  است كه درصورت عمل

اطاعت  أمنش يل،دل ينبراساس ا او، باور بهمناقشه واقع شده است.  مورد ينگاو يازسو يلدل
 جـا  يـن ا  اخالق باشـد. در  يبرا يمناسب يارتواند مع ياست كه نم ياز فرمان خدا نفع شخص

 ةيـ رد نظر يمـتقن بـرا   يلـي دل يدبا ينگاو . اوالًشود ينقد و بررس ينگپاسخ او بود شايسته
با  ياًثان ؛است نپذيرفته صورتكار  ينا جا ينكه در ا دهد ارائه يبر سود شخص يمبتن ياخالق

. كـرد  نقـد  را ينـگ تـوان پاسـخ او   يمـ  يزوجود دارد ن ينيكه در اخالق د ياستناد به مباحث
 يآن بـرا  يمراتـب عـال   و باشـد مراتـب   سلسـله  يتواند دارا يم ينيتوان گفت اخالق د يم

 لحـاظ  يشخصـ  ياناخالق بدون درنظرگرفتن سود و ز يمتعال يها بر جنبه يخواص و مبتن
 نمايد؛ مي يعمليراز موارد غ ياريمردم سخت و در بس يتاكثر يبرا ياخالق ين. اما چنشود
بـه پـاداش    يـد ام يـا خداوند ترس از مجـازات   يها ما از عمل به فرمان ةيزاگر انگ ،رو ينااز

 ؛اجراسـت  قابـل  هـا  انسان تر يشدرمورد ب ياخالق ينچن و اتفاقاً يدآ ينم يشپ يمشكل ،باشد
 يقيدنبال درك عم كه به يخواص و افراد يفتواند پاسخ دهد تكل يم ينگاو جا ينالبته در ا
متوقف  جا ينبحث در ا ،شود مي مشاهده طوركه همانشود؟  يچه م اند ياخالق يها از ارزش

  طلبد. يرا م تري يشب يو بررس تحليلو  شود مين
لـف تـالش   ؤشده و م  يانب يحسن و قبح عقل يهاشاعره عل ةاز ادل يكي ،219 ةدر صفح

باشد، عقـل   يقبح عقل اگر حسن و ،. براساس نظر اشاعرهكندنقد را  يلدل ينتا ااست  كرده
 ؛هـا اجتنـاب كنـد    و الزم است خداوند از انجـام آن  بود خواهدافعال  از يبرخ قبحمستلزم 

 بود خواهدمواجه  ييها يتبا محدود ياحكام اخالق يبند خداوند در صورت ،صورت ينا در
تـوان   يلف در پاسخ بـه اشـاعره مـ   ؤرود. ازنظر م يال مؤس يرز يمطلق و ياراخت يجهو درنت

 يچون حكمت و عدالت دارد كه اقتضائات ياوصاف يار،بر قدرت و اخت عالوه ،ندگفت خداو
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و  ،يلتحل نقد، لف به اشاعره راؤم پاسختوان  يم جا يندارد. در ا يحافعال قب ندادن چون انجام
با فرمان  همانِ ينا يكنند خوب اخالق ياشاعره ادعا م يتوجه كرد وقت يدبا د. اوالًكر يبررس
چـون عـدالت و حكمـت خداونـد مشـخص       يخود را درقبال اوصـاف  يفاست، تكل ياله

 يحاست كه خداونـد كـار قبـ    آنلف معتقد است از اقتضائات حكمت و عدالت ؤاند. م كرده
اسـت.   يمشـترك لفظـ   يهو عدل ،معتزله ،اشاعره ينب جا يندر ا يحاما فعل قب دهد؛ ميانجام ن

 كـرده  نهـي آن  ازاست كه خدا  يهمان فعل يحفعل قب يح،اشاعره از فعل قب يفبراساس تعر
است. اما درنظر معتزلـه و   يحسن و قبح فرمان اله يار، چراكه براساس نظر اشاعره معاست
لـف از  ؤم يوقتـ  ،ينشود. بنابرا يم يينتع ياله يها حسن و قبح افعال مجزا از فرمان يه،عدل
ـ  يرا درمعنـا  يحكند، فعل قبـ  يرد استدالل اشاعره استفاده م يبرا يحفعل قب ةواژ آن  يمعتزل
لـف بـه   ؤانتقاد و پاسخ م ،يگرد يسو . ازهدمصادره به مطلوب انجام د يبرد و نوع ميكار  به
 يناست. به ا يو جدل ينقض يباشد، پاسخ يحل يكه پاسخ از آن يشب ،استدالل اشاعره ينا

اسـتدالل   يـم ا توانسـته  صـرفاً  يريم،حسن و قبح را بپـذ  يمعتزله برا ياراگر مع يمعنا كه حت
اشكال اشـاعره كـه حسـن و قـبح      ينا يمناسب برا ياما پاسخ يم،چالش بكش اشاعره را به

  .يما  مطلق خدا در تعارض است ارائه نداده ياربا اخت يعقل
  

 هانهاد يشپو  گيري نتيجه .5
 رسـد  مـي  نظـر  به كه نكاتي از برخي آن، هاي كاستي نيز و اثر مثبت هاي ويژگي بيان از پس
  :دشو مي نهاد پيش باشد ثرؤم حاضر كتاب كيفي ارتقاي در تواند يم

 درآمـده  يـر تحر ةرشـت  بـه  يگريد يها و اخالق، منابع و كتاب يند ةرابط ةلئمس بابدر
تر از كتاب حاضر باشـد؛   يليتحل ياتر  جامع يها از جهات از آن يرسد برخ ينظر م كه به است
 رسد مي نظر بهاست كه  ياثر ييابوالقاسم فنا يآقا ةنوشت اخالق يدر ترازو يندكتاب  مثالً،
ـ   اسـت  يكتاب مناسـب  يت،جامع يثو هم ازح يليتحل يثازح هم از  تـري  يشو مباحـث ب

به اخالق  يند ي، وابستگكتاب اين دردهد.  يو اخالق را پوشش م يندرس د يها سرفصل
به كتـاب   نسبتاثر خود  ةنوآوران ةبه جنب محترم لفؤم است شايستهشده است.  يبررس يزن
ـ  ينـه زم يـن كه در ا يو مقاالت ها باكت يرسا ينچن و هم اخالق يترازو در يند شـده   يفلأت

اگر قرار  چنين همدهد.  يحتوض كتاب ياتكل ياله را در بخش مقدمه ئمس ينو ا زدپرداباست 
 ياست بخشـ  شايستهشود،  يسو اخالق تدر يندرس د يبرا يمنبع مثابة كتاب به يناست ا

  به اخالق اختصاص داده شود. يند يوابستگ ياز آن به بررس
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كـه بـا آن    اسـت  مطرح شـده  يعنوان اصل يلذ يكتاب، مطالب يها قسمت از يدر برخ
 شـده  آورده »يونانو اخالق در  يننسبت د«عنوان  20 ةدر صفح مثالً، يست،عنوان مرتبط ن

 شده ياد يتو ناول اسم ،چون جان هر، آدامز يمتفكران ياتعنوان از نظر ينا يلاما ذ ،است
بـن   يحيـي از  51 ةدر صفح ينچن . هميستندن يونانمتفكران مربوط به  ينكه ا آن حال، است
قـرار داده   »يمتفكـران اسـالم  « يـل را ذ يلف وؤم شده و ياد ياسالم يمتفكر مثابة به يعد

 اصالح به توجهاست.  بوده يحيمس انديشمندي يبن عد يحيياست كه  يدرحال ينا ،است
  .افزود خواهد اثر غناي بر يقيناً مواردي چنين

 يحتوض به يدآ ينظر م و اراده ابهام دارد و به يامر اله يانشده م مطرح يزتما ،79 ةدر صفح
ـ   يمطالب به محتـوا  يانابهامات در ب گونه ينا ،داشته باشد. درواقع يازن تري يشب  ةاثـر و بدن

  .است بازنگري ةشايست ،ينبنابرا ؛زند  يم يبآن آس ياصل
لف محتـرم  ؤالزم است م ،تسلط ندارند يكتاب به زبان عرب ينمخاطبان ا ةجاكه هم ازآن
 يـا  پانوشـت  در) يتو روا يه(اعم از آاست  شده آوردهكه را  يا يعبارات عرب ةهم ةترجم
 230 ةصـفح در  مـثالً  ؛نشده است يتله رعائمس ينموارد ا ي. اما در برخكند بيان نوشت پي

مختصـر   يحبه توض فقط و شده نقل ،ها آن ةترجم ذكر بدون ،يمقرآن كراز  يهآ چهار ،كتاب
 ةترجمدرمورد  ياًثان ؛اند ها ترجمه نشده عبارت يبرخ اوالً ،يناكتفا شده است. بنابرا يدوخط

 يـن كتـاب ا  يهـا  از قسـمت  يدر برخ يراز ،است نشده يترعا يهوحدت رو يعبارات عرب
هـا   آن يبـرا  يا ها ترجمه بخش يدر بعض ي)، ول227 ة(مثل صفح اند ترجمه دارايعبارات 

 يبآسـ  يزاثر ن يبه محتوا يعرب عبارات نكردن ترجمه كردتوجه  يدارائه نشده است. البته با
 يدؤم يااستدالل  ةمقدم در يمتن عرب يكلف محترم از ؤاز موارد م ياريدر بس يراز ؛زند يم

فهـم   ،خواننـده مشـخص نباشـد    يعبارت بـرا  يچه معنا حال چنان ؛است كردهآن استفاده 
  دچار اشكال خواهد شد. يزاستدالل ن

 انگليسيو  ،يعرب ي،در قسمت منابع، منابع فارس ،لف محترمؤبهتر است م يدآ ينظر م به
بسـتر   يـان هنگام ب  ،است الزم چنين همذكر كند.  ديگر يكصورت جدا از  هو ب يبند را دسته

مطلب موردنظر را با ارجاع بـه   ي،اصطالحات تخصص يفتعر يانب نيزله و ئهر مس يخيتار
نشـده   يـت له رعائمسـ  ينوجود دارد كه ا يموارد ،حاضر كتاب در. يممنابع معتبر مستند كن

 يفرعـ  يهـا  حـوزه  ينچنـ  شده و هـم  يفتعر اخالقافر 17و  16در صفحات  مثالً، ؛است
اخـالق   يشناسـ  و وجـود  ،اخـالق  يشناس اخالق، معرفت يشناس در آن مثل روان يمطالعات

 ةدو صفحه وجود ندارد. در صـفح  يندر ا يارجاع گونه يچاما ه ،شده است ياجمال يمعرف 
بـدون   مورد نقل مطلـبِ  ينبدون ارجاع آمده است. اما سوم يهنجار  اخالق يفتعر يزن 18



 1396بان ، شمارة پنجم، آهفدهم، سال هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   142

اخالق سكوالر پرداخته شـده و   يخيبه بستر تار صفحه يندر ا ؛است 37 ةارجاع در صفح
 يچاست كه مطالب مذكور بـه هـ   يدرحال ينا ؛شده است يانهابز ب ياخالق ةياز نظر يمطالب

  .افزود خواهد اثر اعتبار بر نيز موارد اين اصالحارجاع داده نشده است.  يمنبع معتبر
آن ارائـه نشـده    يبـرا  يلـي كـه دل است شده   يانب ييكتاب ادعا يها از قسمت يدر برخ
و  يفضـع  يلـي دلاسـت  شـده    بـر مـدعا اقامـه    كـه  يلـي موارد دل يدر برخ ينچن است. هم

اخالق به  ةشناسان يهست يلف محترم وابستگؤكتاب، م 61 ةدر صفح ،مثالً ؛مناقشه است قابل
 ةيله فرضـ ئمسـ  يـن است كه ا يدرحال ينكرده است. ا يمسلم معرف يامر مثابة خداوند را به

كـه اوصـاف    يا يـه لـف در انتقـاد بـه نظر   ؤ، م126 ةاثبات است. در صفح يازمندلف و نؤم
 يـي گرا بـه واقـع   يـه نظر ينا جاكه است كه ازآنشده  يداند مدع يرا مخلوق خدا م ياخالق
 يـي گرا واقع يطور ضمن هلف بؤم جا يندر ا ،مناقشه است. درواقع قابل ،شود يمنجر م يافراط
در  ينچنـ  رد آن ارائـه نكـرده اسـت. هـم     يبرا يمشخص يلاما دل ،است كردهرا رد  يافراط
 ،منـان ؤمشـترك بـا م   يِاخالقـ  يها گزاره يملحدان به برخ ي، از معرفت اخالق240 ةصفح

 ،اسـت  يفضـع  يلـي دل يلدل ينشده است. اما ا ياد ،ينفع حسن و قبح عقل به يليعنوان دل به
طوركه در  كنند و همان يم يزندگ دار يند يا از ملحدان در جامعه ياريتوان گفت بس يم يراز
اشـتراكات  هـا   بـا آن ، انـد  مشترك داران ينو آداب و رسوم با د يفرهنگ ياز باورها ياريبس

  .دارند يزن ياخالق
 »نامـه  واژه«را با عنوان  يكتاب قسمت آخر شود در يم نهاد يشلف محترم پؤبه م ،يانپا در

 سببكار  ين. اكند يفتعررا شده در كتاب  مطرح يو در آن اصطالحات تخصص ندك يجادا
در مـتن   شده طرحاز اصطالحات  يا ينهزم يشپ ي،از ورود به متن اصل قبل ،شود خواننده  يم

  .يابداز اثر دست  يرت    به فهم كامل يقطر ينو از اباشد داشته 
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