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  چكيده
مهم  مسائلاز جمله » اخالق اسالمي«و » نظام اخالقي اسالم«تفكيك بين دو مفهوم 

 منظـور اين به و كارساز در حوزة تبيين و تحليل مجموعة مباحث اخالقي است و 
ترين رويكردهـاي مطـرح در قلمـرو     و مهم ،هر كتابي كه بخواهد به مباني، مفاهيم

 ؛ناچار بايستي در اين خصـوص تعيـين تكليـف كنـد     بهاخالق اسالمي توجه كند، 
نگـر بـه نظـام     كـل نگر با نگـاه   ءدر تدوين كتب آموزشي، مرز بين نگاه جز ويژه به

هـاي   آمـوزه   و برداشت مخاطـب را در نگـاه بـه    تلقيتواند نوع  اخالقي اسالم مي
و  مكمل،اي پيوسته،  ي گسسته و غير همسو يا مجموعهياجزا منزلة بهسالم اخالقي ا

  .دكناهداف كاربردي جامع مشخص  با
 اسـالمي  اخـالق  مقالة حاضر به بررسي و نقـد اجمـالي كتـاب    ،بر اين اساس

پـس از  . پردازد ها مي از مجموعه دروس معارف اسالمي دانشگاه )مفاهيم ومباني (
و  هـا بـه تحليـل امتياز    ي اثـر، كلـ اي كتـاب و معرفـي   هـ  سرفصـل  ي برلمروري ك
نقـاط قـوت و ضـعف     ،سپس ازيمپرد ميهاي ابعاد شكلي و صوري كتاب  كاستي

مقاله با ارائة تحليل نهايي و پس از بيان چنـد  . ابعاد محتوايي آن را برخواهيم شمرد
  .رسد گيري به پايان مي پيشنهاد و نتيجه
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  )ي اثرلمعرفي ك(مقدمه . 1
 ،اخـالق اسـالمي   ةمجموعـ اثـر محمـد داودي از    1)مفـاهيم  ومباني ( اسالمي اخالقكتاب 

دروس معارف اسالمي است كه به سفارش گروه اخالق اسالمي معاونت پژوهشي دانشگاه 
بخشيدن به كتب دروس معارف  تنوع منظوراين معاونت به . معارف اسالمي تهيه شده است

هـاي معـارف را بـا سـبك و      شده و بسيار مناسب مدتي است كتاب ريزي برنامه يدر حركت
ان سـفارش  نظـر  صـاحب شد به اسـتادان و   ز اين منتشر ميتر از آنچه پيش ا سياقي متفاوت

يم كـه جـاي   شـاهد  را انتشار آثار متعدد و متنوعي در اين مجموعـه  ،به اين ترتيب .دهد مي
  .بسي خوشبختي است

هدف معرفي و تحليل اجمـالي ايـن كتـاب و تقـدير از      احاضر بة مقالذكر است  شايان
كه به درخواست گروه  نوشته شده استين اثر اندركاران ا نويسندة محترم و مجموعة دست

تخصصي علوم تربيتي شوراي بررسـي متـون و كتـب علـوم انسـاني و نيـز عطـف توجـه         
هاي احتمـالي آن   ها و پيشنهادها در رفع كاستي دهندگان كتاب مبني بر طرح ديدگاه سفارش

اثـر ارزنـده و   م سبب توجه بيشتر بـه ايـن   ياميدوار كه گيرد صورت مي )6: 1390داودي، (
  .تكميل زحمات نويسندة فاضل آن شود

فصـل تشـكيل   پـنج  هاي مصوب درس اخالق اسالمي از  سرفصل بر اساساين كتاب 
هاي اخالقـي   فضيلت  هاي اخالقي ايماني، مباني اخالق اسالمي، فضيلت  شده است؛ كليات،

، و )ده اسـت هـاي اخالقـي ايمـاني آمـ     كه به اشتباه در فهرست، عنوان فضـيلت (اجتماعي 
در فصل اول از . آشنايي با برخي رذايل اخالقي و در آخر نيز منابع كتاب رديف شده است 

و  ،علـم اخـالق بـا علـوم ديگـر، تاريخچـه      رابطـة    تعريـف،   اهميت و ضـرورت اخـالق،  
اي مبـاني از جملـه    فصل دوم به پاره. رود رويكردهاي مختلف در اخالق اسالمي سخن مي

فصل سـوم  . پردازد زيستن مي اخالقيو توانمندي انسان براي  ،آيين بندگي  هدفمندي انسان،
فضـيلت  هشـت  و روايـات بـه    قـرآن رذايل اخالقي در  پس از بيان دورنمايي از فضايل و

 ،توكل، شكر، صبر و استقامت، اخالص خوف و رجاء،   اخالقي ايماني شامل محبت، تسليم،
فضيلت اخالقي اجتمـاعي شـامل احسـان،    نُه ز در فصل چهارم ني. و اعتدال پرداخته است

گفـتن، عفـو،    سـخن نيكـو    امر به معرف و نهي از منكر، اصالح ميان مـردم، عفـت،    عدل،
در فصـل پـنجم    ،نهايتـاً  ؛مطرح شده است اهتمام به امور مسلمين و ،نيك همياري در كار
طمـع،    غضـب،   ارتكاب گناه، پيروي از هواي نفس،: شود اخالقي معرفي ميهفت رذيلت 
  .گسيختگي زبان لجامو  ،حسد، تكبر
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 پيشينه. 2

 اخـالق : توان نـام بـرد   ها از چند عنوان ديگر نيز مي در پيشينه و در رديف اين دست كتاب
 ياسـالم  اخالقاثر محمدعلي سادات،  ياسالم اخالقاثر مهدي عليزاده و ديگران،  ياسالم

اثر جمعـي از   يتيبر مباحث ترب هياخالق با تك فلسفةاثر احمد ديلمي و مسعود آذربايجاني، 
اهللا  اثـر حبيـب   ياسالم اخالقاثر احمد دبيري،  يتيترب كردياخالق با رو فلسفةنويسندگان، 

 اثر محمدرضـا مهـدوي   يعمل  اخالقاثر محمدتقي رهبر،  ياسالم تيترب و اخالقطاهري، 
  2.شيرازي الدين حائري  اثر محي اسالم در اخالقكني، و  

توان ايـن   ي ميكلاما به صورت  ايم، كردهدر دو مقالة جداگانه بررسي  را اثر اول و سوم
 يمجموعه كتب را در آشناسازي نسل جوان با بخشي از فضـايل و رذايـل اخالقـي اسـالم    

در تبيين و تحليل نظام اخالقي در اسالم موجـه  ها را  آنبعيد است بتوان  البته. موفق دانست
زمان دو كار شايسته بايد در كتب اخالق اسـالمي   به صورت هم چراكه ،و كاربردي دانست

تطبيـق   ،نخست، اثبات و تحليـل اسـتداللي نظـام اخالقـي اسـالم و سـپس       :صورت گيرد
در مرحلـة اول،  . ناهـاي اخالقـي مخاطبـ    و مصداقي در خصوص چـالش  ،كاربردي، عيني

هاي اخالقي  ترين عناصر و مؤلفه تبيين مهم )الف: ستمعنا دو تحليل نظام اخالقي اسالم به
هاي اخالقي و ترسيم نحـوة تقـدم و تـأخر صـفات      برقراري نسبت بين مؤلفه )باسالم و 

دوم، امكان تطبيق به مصداق است كه هر فردي بتواند  ةمرحلو در  ؛اخالقي از ديدگاه اسالم
نظـام   شـده در  معرفـي هاي اخالقي، كدام راهبـرد اخالقـي    تشخيص دهد در مواضع چالش

  .ساز خواهد بود جامع اخالقيِ اسالمي براي وي چاره
  

  تحليل ابعاد شكلي كتاب .3
) در برابر محتوا و مفاد علمي(هاي صوري و ظاهري  بررسي ابعاد شكلي اثر دربردارندة جنبه

  :كنيم ل اشاره ميئاي از اين مسا به پاره ها و كاستي هاكتاب است كه در دو بخش امتياز
  
  امتيازات شكلي 1.3

و  ،آرايـي  صفحه  نگاري، صحافي، بودن كيفيت شكلي و چاپي اثر از جهت حروف مناسب .1
  !ولي نه الزاماً زيبا ،طرح جلدي آرام

ه و نشـر كتـاب در   شـد خوبي رعايـت   بهقواعد ويرايش و نگارش در اين كتاب  .2
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اي دانشگاهي اسـت  ه دانشجويان كارشناسي رشته برايو قابل فهم  ،ساده، روان جا همه
  .هاي سنگين و ثقيل فارسي يا عربي پرهيز شده است واژهكاربرد االمكان از  و حتي

هاي مشابه ديگر هر فصلي را با طرح چنـد پرسـش و نيـز     اين كتاب برخالف كتاب .3
آن فصل و همچنين معرفي چند كتاب بـراي مطالعـة    مسائل دربارةتحقيق  به منظوري سؤال

در ترغيـب و  (تـرين اصـول آمـوزش     برد و از اين جهت به يكي از مهم بيشتر به خاتمه مي
م لـ تر از آن، قراردادن دانشجو در چرخة تعليم و تع تشويق مخاطب به پژوهش بيشتر و مهم

ت، گرچـه بـرانگيختن   توجـه داشـته اسـ   ) متقابل و نقطة پايان تصورنكردن مباحث علمـي 
از جهـت جامعيـت صـوريِِ اسـتفاده از تمـامي      ( خالقيت علمي و تقويت تفكـر انتقـادي  

كـه در بخـش    اسـت محتـاج  هاي ديگري نيـز   همؤلفبه ) ابزارهاي الزم علمي در يك كتاب
  .ها بدان اشاره خواهيم كرد كاستي
ه باعـث آشـنايي   روان آيات و روايات پس از آوردن عين آيات كريمه ك ةترجمذكر  .4

در  شدن متن كتاب، طوالني سبباگرچه به (خواهد شد  كريم قرآنبيشتر دانشجويان با متن 
  ).روايات اكتفا شده است ةترجمفقط به   مواردي

براي يك درس دو واحدي ) صفحه 232(تناسب كتاب از جهت تعداد صفحات آن  .5
  .شود مناسب ارزيابي مي

  
  هاي شكلي كاستي 2.3

هاي بصري و  توانست و يا بايد قدري با ذوق بيشتر و رعايت جنبه آرايي كتاب مي صفحه .1
) بحـق (هنري الزم همراه باشد تا از خستگي بصري جلوگيري كند آن هم نزد دانشـجويان  

  .اند مواجهطلب امروز كه با انواع و اقسام كتب زيبا و دلكش  تنوع
امـا   ،اسـت  شـده ذكر هدف اثر ضمني و كلي  طور گرچه در سخن آغازين كتاب به .2
كه اين كتاب در نهايـت بـه دنبـال     روشن شودد و وش هدف اصلي صريح تبيين  استبهتر 

و مطالـب كتـاب    مسـائل غرض و فايدة نهايي  ،در هر حال و اي است؟ همسئلپاسخ به چه 
اي بين اهداف  گيري قادر به بررسي مقايسه روشني آورده شود تا مخاطب در بخش نتيجه به
گيري نهايي هر اثر علمي، در قالب احكام و  شايسته است در نتيجه. (شده و نتايج باشد عيينت

را اثبـات و يـا نفـي    هـا   آنترين دستاوردهاي علمي كه كتاب  مهم  قضاياي ايجابي يا سلبي،
  ).روشني بيان شود به  كند مي
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 را نـدارد، برداري از تمامي ابزارهاي الزم علمي  كتاب جامعيت صوري از جهت بهره .3
ي و فصـول  كلـ  ةخالصـ : شـود  جاي خالي مواردي از اين دست در آن مشاهده مـي  چراكه
ي شناسـ  كتـاب   فهرست اعالم و فهرست موضوعي،  گيري كلي و فصول كتاب، نتيجه كتاب، 

اگرچـه در آغـاز هـر     ،همچنـين . يا نمودارهاي الزم جداول و اخالق اسالمي، و استفاده از
آن فصـل   بـه  نكاتي كوتاه در طرح بحث مقدماتي مربـوط » مقدمه«فصلي بدون ذكر عنوان 

در فصل اول با چند خط مقدماتي به  ،مثالً. رسد روي كافي به نظر نمي هيچ بهاما  ،آمده است
داليـل ورود بـه    بـه فصل بايـد  هر  ةمقدم ،در حالي كه است بيان عناوين فصل اشاره شده

ي از مسـائل ة فصل و مسئلترين  مطرح، و مهم مسائل  نظم منطقي ترتيب عناوين، عناوين آن، 
  .شود اين قاعده در اكثر فصول كتاب رعايت نمي .اين دست بپردازد

در آخر هر فصل معرفي شـدند  » بيشتر ةمطالعبراي «هايي كه در قسمت  عموماً كتاب .4
بهتر آن بود كه اگـر در بخـش   . اند ذكر شده كامل و مشخصات چاپ و نشر ةشناسنامبدون 

  .جا با مشخصات كامل بيايند همينشوند، در  منابع آخر كتاب فهرست نمي
گراف امانند پـار  كندتواند بعضي از نقايص جزئي كتاب را برطرف  ادبي مي يشيويرا .5

  .و مانند آن 78و  22آخر ص 
يچ ضرري به سـاختار اصـلي آن   ه) 161 ،39 ،37: همان(حذف اشعار غير ضروري  .6
در بسياري جاهاي ديگر نيـز   ،اگر هدف كتاب آميختن مطالب با شعر است چراكه ،زند نمي

اگر اين موارد هم حذف شـود، بـا    در غير اين صورت ؛تواند جريان داشته باشد اين امر مي
  .تر خواهد بود هماهنگ) ستند به شعر نيستكه معموالً م(ساختار شكلي كتاب 

  
  تحليل ابعاد محتوايي كتاب .4

محتوايي و علمي مربوط بـه مفـاد و مـتن اثـر در دو قسـمت       مسائلاي  در اين فراز به پاره
  .شود ها اشاره مي و كاستي هاامتياز

  
  امتيازات محتوايي 1.4

هاي معمول  سازي خود و معادل اما در حد ،وفور بهاصطالحات تخصصي علم اخالق نه  .1
 سازي اقـدام نكـرده   به معادل) ظاهراً(است؛ اگرچه خود كتاب  به كار رفته لزوم صورتدر 

  .هاي معمول اين حوزه بهره ببرد ولي توانسته از معادل است،
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از حيث تناسب و جامعيت محتواي كتاب نسبت به اهداف آن، چون هدف كلي اثر  .2
تـوان قضـاوت درسـتي     ، نمـي ندارنـد » اهـداف درس «نيـز  مشخص نشده و فصول كتاب 

ـ  پنجكه به فصول (را ) 6، 5: همان(» سخن آغازين«مطالب   !)سختي به(داشت، اما اگر   ةگان
ي دسـت  كلـ شامل اهداف بدانيم، اين كتاب تا حدودي به اين جامعيت ) شدهكتاب اشاره 
  .يافته است

هاي مصوب مجموعـة دروس معـارف اسـالمي در     سرفصل بر اساسمطالب كتاب  .3
اين تناسب برقرار است، اما در جاي خود بايد  بنابراينگرايش اخالق اسالمي تنظيم شده و 

  !آن نيز دچار نقصان و نوسان است چراكه ،ها انداخت نظري دوباره به سرفصل
  .نقص دانست ا كامل و بيتوان ميزان انطباق محتواي اثر با عنوان كتاب و فهرست آن ر مي .4
خوبي رعايـت   بهو رعايت امانت در كتاب  ،خذĤدهي علمي، ذكر م منبععموماً اصول  .5
  .مگر مواردي جزئي كه اشاره خواهند شد است هشد

بـه ايـن    ؛فصل كلي كتاب است چهاراز نقاط امتياز اين اثر برقراري نظم منطقي بين  .6
در  ومباني و اصول حاكم بـر آن رسـيده     به ،نحو كه از كليات علم اخالق آغاز كرده سپس

و اجتنـاب   به آن هاي وصول ه به فضايل و رذايل اخالقي و راهماند باقينهايت در دو فصل 
 ي خللي وجود ندارد؛ گرچه پس ازكلدر اين چينش  ،به اين ترتيب. فته استيااز آن دست 

  .ندارنداي  يد كه فصول زير بخش چنين ترتيب منطقيآ اين مي
هاي سـوم و چهـارم را مصـداق نظـم      هاي چندگانه در فصل بندي شايد بتوان تقسيم .7

مفهـوم،  : عنـوان  پـنج كـه فضـايل و رذايـل را در    جـا   آناستوار و نوآوري اين اثر دانست؛ 
گرچه  كند؛ از رذايل مطرح مي و راه رسيدن به فضيلت يا راه دوري ،، آثارأمنش  بندي، تقسيم 

فضايل و رذايـل مـورد اشـاره     ةگانوچهار بيستوارد م  خوبي در همة به است كتاب نتوانسته
  .بحث خود را مرتب كند طبق اين نظم 

گانـه را مطـرح نكـرده اسـت مگـر در       يكي از اين اقسـام پـنج    در هر مورد ،حال به هر
و تكبر كه بهتـر بـود در    ،گناه  احسان، عفت،اخالص،   توكل، شكر، صبر،: خصوص صفات
) گانه در عناوين پنج(بندي يكسان  جا طبق يك نظم مشخص و شماره همهاين موارد نيز در 
  .كرد طرح بحث مي

هاي مورد پـذيرش   فرض پيشميزان سازواري محتواي علمي كتاب با مباني و  نظراز  .8
گيري كلي  توان جهت مي ،آيات و روايات بر اساسيعني مباني و اصول ديني و اسالمي  ،اثر

دادن فضايل و رذايل اخالقـي در   نشانآن را مناسب و در مسير اثبات نظام اخالقي اسالم و 
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گرچه در مورد تحليل و اثبات نظام اخالقي اسالم ابهامي نيز وجود دارد كـه   ؛اسالم دانست
  .شود ها اشاره مي در بخش كاستي

  .ي متعصبانة ضرربخش استها داري كتاب فاقد جانب .9
  
  هاي محتوايي كاستي 2.4

خواننده   آيد و در يك نگاه كلي، به نظر نمي روزامدهاي اين كتاب  اصوالً اطالعات و داده .1
به مطـالبي   فقطبلكه  ،كند با مطالبي نو و جديد مواجه شده است با مطالعة اثر احساس نمي

سـازي نيـز    كه البته ايـن صـورت   است شدهاند صورت ديگري داده  كه همگان بارها شنيده
از يـك دسـته منـابع     هبـرداري نويسـند   اين امر در بهره علتاحتياج به بازنگري دارد؛ شايد 

  .هاست بودن آن جانبه يكخاص و 
اي موارد  اما اين نظم در پاره ،كلي كتاب را ستوديمگانة چهار گرچه پيوستگي فصول .2

درسـتي از مبـاني    بـه در فصل دوم  ،مثالً. يشتري داردب تأملجاي دقت و   در ساختار فصول
نسـبت ايـن مبـاني بـا فضـايل و رذايـل         راند، اما در فصول بعدي اخالق اسالمي سخن مي

انـد و علـم    مباني مورد نظر، مباني علم اخالق اسالمي چه چنانيعني  ؛اخالقي روشن نيست
پس بايـد نسـبت     بايست به تعيين فضايل و رذايل خاص اخالقي مبادرت ورزد، اخالق مي

اگـر از طـرح ايـن مبـاني      در غير اين صورت .اين فضايل و رذايل با آن مباني روشن شود
پس چه نيازي بـه    رسيد،خاص نتوان به ضرورت اثبات آن فضايل و رذايل خاص اخالقي 

  ؟است» مباني اخالقي اسالمي«طرح فصلي جداگانه با عنوان 
روشني استدالل نشده و ضروري اسـت مشـخص    بهارتباط اين دو فصل  ،به هر ترتيب

ايم؟ ايـن   شود از مباني مورد نظر چگونه به فضايل و رذايل اخالقي مذكور دست پيدا كرده
فصـل دوم را حـذف و    چـه  چنـان در شكل فعلي كتاب گيرد كه  مي نشئتجا  آنپرسش از 

اين امر نشـان از   .شود خللي در تنظيم كتاب وارد نمي را بررسي كنيم،فصول سوم و چهارم 
 ،ل اول و سوم از لحاظ منطقي وصـل نيسـت بـه نحـوي كـه     وآن دارد كه فصل دوم به فص

م بـه ضـرورت   انتهاي مباحث فصل اول به ضرورت طرح عنوان مباني و انتهـاي فصـل دو  
  .كند نميطرح فصول سوم و چهارم و پنجم داللت 

امـا   ،اين، اگر نظم داخلي عناوين فصل اول و تا حدودي فصل دوم را بپذيريم عالوه بر
اسـتوار   يمنطقـ  بر اسـاس در فصول سوم و چهارم و پنجم دليلي بر ترتيب صفات اخالقي 

عناوين فضايل و رذايـل را در طـرح   توان جاي  راحتي مي بهاست كه  به آن علت ،بينيم نمي
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بحث تغيير داد و روشن نيست چرا نويسنده در فصل سـوم از صـفت محبـت و در فصـل     
 ،به همين ترتيـب  .است چهارم از صفت احسان و در فصل پنجم از ارتكاب گناه آغاز كرده

 وجـود  تـأخر و  تقدماند؟ آيا دليلي بر  چرا صفات ديگر را يكي در پس ديگري رديف كرده
هم قرار  يك امر استقرايي اين صفات را پشت سر بر اساسصرفاً   دارد؟ اگر خير و نويسنده

اگر بلـه كـه ايـن منطـق گويـا نيسـت و        شد؛ و ، مناسب بود به اين امر اشاره مياست  داده
تـوان   مـي  علتاز اين صفات را دليلي بر طرح ديگري دانست و به همين  هر يكتوان  نمي

  .كند از يك نظم منطقي پيروي نمي) گانه سه(داخلي اين فصول گفت تنظيم عناوين 
منـدي نظـام    قـانون مهمي بايد توجـه داشـت و آن ضـرورت اثبـات     نكتة به  جا ايندر 

اين كتاب و هر كتابي در حوزة تبيين و تحليل اخالق اسالمي بايد بـه  . اخالقي اسالم است
، داراي انسـجام و  هـر يـك    اسـالم، كه نظامات برآمده از مكتـب   كنداين مبناي مهم توجه 

هاي اخالقي اسالم صرفاً شامل فضايل يا رذايلي جداي از  هماهنگي خاص خودند و آموزه
 هـايِ متفـرقِ غيـر    به ديگري ارتباط نداشته و شـكل مجموعـه   كدام هيچيكديگر نيستند كه 
در  بلكـه هـر صـفت اخالقـي در ارتبـاط بـا صـفات ديگـر و         ،كنند ايفاهمگن را كنار هم 

تر و در نهايـت، در مسـير تحقـق اهـداف اخالقـي       مجموع، در جهت ايجاد صفات متعالي
دهندة  گانة پاياني خود نشان سهاين كتاب به خصوص در فصول  ،خاص است؛ در حالي كه
نگريسـته  » فردي«ديدگاه اسالم به صورت  توان گفت به اخالق در چنين امري نيست و مي

كتـاب   اي اسـت كـه هـر    ايـن امـر نكتـه   . قرار نداده است دنظرمرا » نظام اخالقي اسالم«و 
تنهـا نظـم درون    نهدر نهايت . اسالم بايد موضع خود را به آن روشن كندحوزة اخالقي در 

هاي كلي كتـاب نيـز بـه سـمت اثبـات و       گيري بلكه جهت ،هشدفصلي اين فصول رعايت ن
  .اخالقي اسالم نشانه نرفته است» نظام«تبيين 
كتـب مـورد   ،  ، براي تبيين موضوعات بحثمتكثرـ از جهت استفاده از منابع متعدد و 3

جا داشت به قدر كفايـت از منـابع ديگـري نيـز اسـتفاده       ،در حالي كه اند جانبه يكاستفاده 
تطبيقي را بين نظام اخالقـي در اسـالم بـا سـاير مكاتـب اخالقـي بـه          شد تا امكان نگاه مي

ي كه در كتب رسمي علمي دانشگاهي بـا مخاطـب دانشـجويان جـوان     داد؛ امر خواننده مي
توانست از حواشـي و گـاه ذكـر اصـل      اين كتاب مي. آيد امروز بسيار ضروري به چشم مي

و به جاي آن، در هر مورد، يك اصل و فضيلت يا رذيلـت   ندك گذر يضرور مستندات غير
بـدين وسـيله وجـه برتـري نظـام      تـا   كنـد  هاي ديگري مقايسه ديدگاه اخالقي را آورد و با

  .شودمخاطب آشكار  هماهنگ اخالقي اسالم بر
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يـا  » اي معتقدنـد  عـده «گاه، مواردي با عنوان  از حيث ميزان دقت در ارجاعات علمي  .4
منبع و سند آن نقل نشده است ماننـد ص   اما ،شود و يا مانند آن مطرح مي» اند بعضي گفته«

، منـابع معنـاي   22و در همين رديـف، در ص   66، )3گاه ديد( 55، )2ديدگاه ( 52، 51، 50
  !اخالق نيامده است ةواژلغوي و اصطالحي 

هـاي گونـاگون در    با توجه به وجود ترجمه ،كريم قرآنترجمة در خصوص  ،همچنين
شايسته است در منابع اشاره شود از كدام ترجمـه در مـتن كتـاب اسـتفاده       هاي اخير، سال

  .شده است
و عنـوان فصـل چهـارم را    » هاي اخالقي ايمـاني  فضيلت«عنوان فصل سوم را   كتاب .5

» آشنايي با برخـي رذايـل اخالقـي   «و عنوان فصل پنجم را » هاي اخالقي اجتماعي فضيلت«
دل  » اجتماعي«قيد  ، اوالً. ناميده است نيسـت و اگـر تعبيـر فـردي و     » ايمـاني «در برابر و عـ

هاي اخالقـي   كه فضيلت اينبا توجه به  خصوص به ،تر بود مناسببرد  اجتماعي را به كار مي
مـرزي   .)115: همان( است  در تعامل با ديگران معنا كرده مؤمناجتماعي را صفات اخالقي 

مـرز روشـني     بين فضايل اخالقي عام و ايماني و اجتماعي گذاشته شده، 61هم كه در ص 
و در همـة   اسـت  قسم خاصي نداشـته  اگر فضايل اخالقي عام اختصاص به چراكه ،نيست
اي از  ، در ايـن صـورت پـاره   اسـت هاي انسان با خود و با خدا و با ديگـران مطـرح    ارتباط

نيز چنين حـالتي دارنـد ماننـد     است  فضايل را كه در دستة فضايل اخالقي ايماني قرار داده
اگر عنوان فضايل فردي حذف شده پس مالك تمييز فضـايل ايمـاني از    ،ثانياً؛ شكر و يقين

خود كتاب در تعيين مصـاديق دچـار    ،بر فرض قبول اين تقسيم ،اجتماعي به چيست؟ ثالثاً
ولـي در   ،بـرد  مـي نوعي آشفتگي است؛ از سويي از فضايل اخالقي عام و مصاديق آن نـام  

و از سوي  دهد نميهم بر اين امر ارائه دهد و دليلي  نميها  آنكتاب توضيحي در خصوص 
ولي در عين حـال در ص   داند، ميداخل در اين دسته  62صبر و استقامت را در ص  ،ديگر

صفاتي كه در مجموعة فضايل  ،رابعاً! دهد آن را در قسم فضايل اخالقي ايماني شرح مي 89
در تعامـل بـا ديگـران     صـرفاً  چراكـه  ،توانند ايماني هم باشند ميآورد  مياخالقي اجتماعي 

چگونه است كـه فضـايل    ،خامساً ؛عفو و اعتدال، عفت،  مطرح نيستند مانند عدل و انصاف،
آيا همة  ؟اما رذايل چنين تقسيمي ندارند ،شوند بندي مي اخالقي به ايماني و اجتماعي تقسيم

رذايـل بـر    تقسـيم «اين سخن كـه   ،سادساً ؟اند اند؟ يا ايماني؟ يا همگي عام رذايل اجتماعي
گذارنـد   مـي تـأثير  روابط انسان  همة رذايل بر چراكه ،چهارگانه صحيح نيست ةرابطحسب 

روابـط   همـة ر دگذارد كه مگـر فضـايل اخالقـي     جاي اين پرسش را باقي مي ،)61: همان(
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ر روابط فردي انسان دتوان پذيرفت كه فضايل اخالقي اجتماعي  آيا مي ؟ندتأثير چهارگانه بي
رسد در بحث تفكيك فضايل و رذايل اخالقـي بايـد از    اصوالً به نظر مي( ؟نباشندگذار تأثير

ايـن اسـتدالل كـه چـون رذايـل       ،سـابعاً ). هاي غير معقولي دست شست بندي چنين تقسيم
در نظر گرفت، منطقي ها  آناي براي  اند پس نبايد عنوان جداگانه اخالقي نقطة مقابل فضايل

  .تري دارد مقدمات فصل سوم احتياج به بازنگري دقيقدر هر حال . رسد به نظر نمي
گويي در  يكلآيد،  مشكل ديگري كه در بحث از فضايل و رذايل اخالقي به چشم مي .6

مصاديق معين و مشخص و تطبيق به مصداق نكردن است؛ امري  نكردن هاين مباحث و ارائ
گـويِ   يكلـ بين اخـالق   مرزتواند  و مي استجوان اين كتاب بسيار الزم  مخاطبانكه براي 

هـاي اجتمـاعي بيشـتر     ويژه در فضـيلت  بهه مسئلاين . نظري با اخالقِ كاربرديِ عملي باشد
مصـداق عـدل و رعايـت اعتـدال در جامعـة امـروزي بـراي يـك          ،نمونه رايبنمود دارد؛ 

 استهاي آن كدام  كه بدانيم عفت چيست، سرچشمه اينمدار چيست؟ آيا  دانشجوي اخالق
پرسش بايسته اين اسـت   ،در حالي كه ؟كافي است  ر و راه رسيدن به آن چگونه است،و آثا

كه  اينكه مثالً مصاديق رعايت عفت در جامعة دانشجويي و دانشگاهي امروز كدام است؟ يا 
گفـتن در مواضـع گونـاگون     سـخن دانيم بايد سخن نيكو گفت، اما مصـداق نيكـو    همه مي

 ؟ايـم  ها محتـاج  جامعة كنوني بيشتر به كدام نوع از اين پرسش؛ بدين سان در ... چيست؟ و
ولي به  ،كاري بس دشوار و به معناي دقيق كلمه هم شايد ناممكن باشد  البته تعيين مصاديق

آن  بر اساس مخاطبانهايي براي تعيين مصاديق ارائه داد تا  توان الگويي و نمونه حال مي هر
  .ت بزنندهاي بهتري دس الگو، خود به انتخاب

اساسي اين است كه دانشجوي امروز به كـدام يـك از ايـن دو نـوع      ةمسئل ،به هر روي
مدار كـدام نيـاز واقعـي مخاطـب بايـد       پرسش نياز بيشتري دارد و كتاب اخالق اسالمي بر

  ؟ريزي شود طرح
كنيم كه كتاب اخالق اسالمي با مخاطب دانشجويي نبايـد بـه توصـيف و     توجه بايد .7

آن بايـد ايـن باشـد كـه     » ة محـوري مسـئل «بلكه  ،تبيين فضايل و رذايل اخالقي بسنده كند
دانشجو چگونه تفكر كند تا به رفتار اخالقي اسالمي دست يابد؟ يعني كتاب اخالق اسالمي 

را براي دستيابي به فعل اخالقي اسالمي نشان دهـد   بايد راه و مسير تفكر و انديشة اخالقي
 Q گاه آن Xاگر  يابيم؛ و به چنان نتيجة اخالقي نيز دست مي ،ديشيمبينگونه  اين چه چنانكه 

راه تفكر اخالقي و نتيجه و دستاوردهاي آن را تا  ةنقش ؛ يعني كتاب اخالق Z گاه آن Yو اگر 
ضـرورتاً در ايـن صـورت اسـتدالل و     . دكنـ تحقق رفتار اخالقِ اسالميِ پسـنديده معرفـي   
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هاي كتاب در مسير اثبات استحكام نقشة اخالقي اسالم قرار خواهد گرفت تا قوام و  تحليل
و در (در نتيجـه هـر مخـاطبي    متعالي و كاربردي روشن شـود و    پايداري اين نظام اخالقيِ

اگـر  . مسـير خاصـي را برگزينـد     بتواند با تفكـر خـويش،  ) ، دانشجوي فهيم زمانة ماجا اين
اي باشد،  اثبات تناسب و پايداري صدر و ساقة چنين نقشه بههاي كتاب حتي منحصر  تحليل

  .خود بازگو كند مخاطبانكافي است تا مسير صحيح انتخاب راه را به 
هاي اخالق اسالمي در اين مسـير،   دهي ساختار تنظيمي كتاب جهته و مسئلتعيين اين 
  .ترين نكات در نحوة تحرير و تنظيم اين نوع منابع خواهد بود يكي از مهم

عموم دانشجويان امروز به اين نوع كتب را بايد يكي از مشكالت اين آثـار   يرغبت بي .8
 .1 :اند از عبارترغبتي  خشي از داليل اين بيب. بينانه كرد جويي واقع دانست و براي آن چاره

 .4 ،)ندكه اجماالً طـرح شـد  (نبودن  تطبيقي .3 ، وبودن منابع جانبه يك .2ي، كلصدور احكام 
ي و غير تحكمادبيات  .7غير تحليلي بودن،  .6غير استداللي بودن،  .5گرايي،  غلبة روية نقل

  .عناوينسليقگي در انتخاب   بي .8پژوهشي و هر آينه، 
روح دروس معارف اسالمي جداً بايـد   نماشدن بسياري عناوين تكراري و بي نخ به علت

پرهيـز كـرد كـه حـداقل در نگـاه اول باعـث       » اخالق اسالمي«هايي مانند  از انتخاب عنوان
حسن سليقه در گزينش نام نيكو و  ،حال به هر .شودشده ن تعيينهاي ازپيش  رميدگي ذهنيت

روحـي و   اوضـاع علمي نشـان از تـوان تشـخيص و درك     تفهمتفهيم و مناسب با شرايط 
  .اجتماعي مخاطب خاص و هنر گوينده دارد

اين كتاب اگرچه نثر بسيار  ادبيات. گفت خواهيم سخن اين از پس 6 و 5 و 4 داليل از
آكادميـك   اما الزاماً هر نثر رواني مناسب يك اثـر   ،فهم تودة مردم دارد حدساده و رواني در 

برانگيـز،   تأمـل ادبيات يك كتاب علمي بايد تحقيقـي،   چراكه ؛شود دانشگاهي محسوب نمي
و در واقع مستلزم نـوعي تفكـر انتقـادي     ،هاي برتر و پسيني پژوهش رايب محرك مخاطب

ت جديـد و طـرح   سـؤاال هـا و   يعني بتواند خواننده را تشويق و تحريض به پرسـش  ؛باشد
اين كتاب چنين نيست و به عكس از ادبيـات   ،در حالي كه ،دكنهاي نويني  و چالش مسائل

 مسـائل هـاي جديـد در    كـه راهـي بـراي طـرح افـق     (» اين چنين است و آن چنان نيست«
اين امر مشكلي است كه در بسياري كتب مشابه نيـز بـه چشـم    . كند استفاده مي) گشايد نمي
  .)1389؛ عليزاده، 1370؛ سادات، 1382ديلمي و آذربايجاني،  ←( خورد مي

كتاب اسـت؛ جـداي از درسـتي يـا      ةگرايان نقلها رويكرد  ي ديگر در كاستيكل ةنكت .9
و اهداف كتاب و جداي از بحث در درستي  مسائلنادرستي ميزان توان اين رويكرد در حل 
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بر ايـن شـيوه، پرسـش ايـن     ) 31 :1390داودي، (يا نادرستي انتخاب عنوان رويكرد تلفيقي 
توان ادعا كرد كه در خصوص تفسير و تحليـل فضـايل و رذايـل در منظـر      است كه آيا مي
از  آيـا در بحـث شـكر     كاملي صـورت گرفتـه اسـت؟ مـثالً     ياحصاواقعاً   آيات و روايات

بنـدي   عصرف به يك يا چند آيه و روايت به جم ةمراجعتوان با  نظر اخالقي اسالم مي نقطه
آن هم به نحـوي كـه    ؟و شرايط شكر دست يافت ،آثار  نهايي در خصوص مفهوم، مراحل،

در مجموعـة آيـات قرآنـي و روايـات     (تفسـير اسـالم    كـه  تمام ادعا كـرد  حجيتبتوان با 
  ؟چنين است) معصومين

مهم و كليدي در بسياري كتب با پسوند اسالمي است و  يآيد اين ابهام مشكل به نظر مي
و يا التقاط فكري منتهـي   ،فهمي، بدفهمي هاي جزءنگر در نهايت به كج سا اين نوع نگاهب چه
و  شـود مستند ديگري   جامع كه در هر مورد مطالب كامالً به تحقيقات كامل و آن؛ مگر شود

  .گزارش شود جا اين نتيجة كار در
زبان كتاب نه تحليلي كه توصيفي و تبييني و تشريحي است و به  ،از سوي ديگر .10

يي به شبهات و سرزدن گو پاسخبندي آرا و  امكان فضاسازي براي جمع ،علتهمين 
ويژه در طرح  بهها  در اكثر بحث ،بنابراين. دهد خود نمي ةخوانندجديد را به  مسائل
كند و احياناً آثار  آن را بيان ميمفهوم و  دهد مي و رذايل اخالقي، صفتي را شرح فضايل

زند و يا بايد  مي كه چرا چنين صفتي در وجود انسان سر اينولي  ،دهد آن را توضيح مي
ها يا شبهاتي در خصوص آن صفت و  بزند؟ نسبت آن با ساير صفات چيست؟ ديدگاه

طبق در ادامه مواردي نيز  .دنآي كتاب كمتر به چشم مي ي تحليلي از اين دست درمسائل
  :شود ترتيب مطالب فصول كتاب اشاره مي

امـا ايـن مطالـب     بيان شده اسـت، اهميت و ضرورت اخالق  17در فصل اول ص  .11
هـاي   ت نيست كه اهميت علم اخـالق در جامعـة امـروزي بـا نشـانه     سؤاالي اين گو پاسخ

نكتـة  چيسـت؟  ) ها و خصايص دانشجويي با توجه به ويژگي(خاص آن و نزد دانشجويان 
شـود، تعيـين نقـش و كـاربرد آن در      مهمي كه در اثبات ضرورت علم اخـالق غفلـت مـي   

مطالبي كه در اين صفحات آمـده بحـث از   . سنجي با مجموعة علوم دانشگاهي است نسبت
ي، ضـرورت  كلـ هاست و از دل اين نكات  ضرورت و اهميت كلي اخالق نزد عموم انسان

. آيـد  مجموعـة دروس دانشـگاهي بيـرون نمـي    در » اخالق اسالمي«عنوان  كاربرد درسي با
توان از علم اخالق اسالمي پلي بـه علـوم دانشـگاهي زد؟ اگـر      آيا ميكه  پرسش اين است

بتوان به تحليل و استداللي از حضور كاربردي اين واحد درسي در كنار واحـدهاي درسـي   
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انوني و از به ضرورتي نه فقط قـ  گاه آنديگر و در مجموعة دروس دانشگاهي دست يافت، 
چگونـه اسـت كـه بـراي      مثالً،. ايم نگرانه دست يافته خارج، بلكه به يك ضرورت مجموعه

آيد يا براي يـك   چند واحد درس رياضي ضرورت به حساب مي ،يك دانشجوي مهندسي
هـاي   شود و يـا دانشـجويان رشـته    تعدادي واحد درسي منطق گذارده مي  دانشجوي فلسفه،

ها ضرورت اين واحدهاي درسـي   در اين نمونه ؛آشنايي داشته باشندپزشكي بايد با آناتومي 
هاي خاص خود حضوري كامالً كاربردي و توجيهي علمي دارد و ايـن ضـرورت    در رشته

مـادام كـه    ،بنابراين. شود از بيرون و به صورت جبر نظام دانشگاهي بر دانشجو تحميل نمي
ه علمـي مجموعـة دروس ديگـر    براي ضرورت دروسـي ماننـد اخـالق اسـالمي در جايگـا     

روشـن  اي  انگيزهچنين كاربردي ترسيم كرد، نخواهيم توانست  ايندانشگاهي نتوان ضرورتي 
ايـن اسـت كـه كتـاب      سـؤال حال . در دست داشته باشيمها  آن تعلمبراي تعليم و   و منطقي

توانـد   اخالق اسالمي در مجموعة دروس دانشگاهي از چه جايگاه علمي و كـاربردي مـي  
مـده و طبيعتـاً    ي كـه در كتـاب آ  كلـ هـاي عمـومي و    غير از ضرورت  به(برخوردار باشد؟ 

نويسـندگان   ،احتمـاالً ). كنـد را رفع هاي تخصصي دانشجويان  تواند مشكلي از دغدغه نمي
هـا را بـه    ، باب اين نوع پرسشابتدااز ) ها اي خوانندگان آن همراه با پاره(ها  اين نوع كتاب

توان دسـت   هايي نمي پذيرند كه به چنين ضرورت انگارند و پيشاپيش مي روي ما بسته مي
امـا   ،آورنـد  روي مـي ) غيـر مكفـي  (هاي عمومي  به سراغ اثبات ضرورت بنابراينيافت و 

 هايي هم دسـت يافـت   توان به پاسخ توجه كنيم كه جاي اين پرسش باقي است؛ و البته مي
  .)1370؛ حسيني، 1392حسيني،  ←(

  :خالصة استدالل اول در فصل اول مبني بر اهميت علم اخالق از اين قرار است .12
  ؛روح انسان مانند جسم سالمت و بيماري دارد )الف
  ؛آشنا شد هاي آن  هاي روح سالم و بيماري براي سالمتي روح بايد با ويژگي )ب
هـا   ز آنا نفسو زدودن  ها نفس به آن صفات پسنديده و ناپسند و چگونگي آراستن )ج

  .)18، 17 :1390داودي، ( در نتيجه، علم اخالق ضروري است. شوند در علم اخالق بيان مي
كه كتاب به علماي اخالق نسبت داده و منبع نقـل آن را  (آيد اين استدالل را  به نظر نمي

هم  ها باز سفانه از اين نوع استداللأپذير دانست و مت توجيهبتوان كامل و !) است ذكر نكرده
  .شود افت ميي

امـا   ،از سالمت روح سخن گفته شـده  18در اين بيان و دو استدالل بعدي در ص  ،اوالً
كه روح چيست؟ سالمت روح بـه چـه معناسـت؟     است توضيحي در اين خصوص نيامده
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هـا آمـده    فرازي از اين استدالل  اثبات وجود آن و يا ارجاع به اثبات آن در علم ديگر در چه
اول چگونه  ةمقدم ،ثانياً ؛هاست اين استدالل مخاطبانت بخشي از ابهامات سؤاالاست؟ اين 

توان به سـالمتي   دوم، آيا از راه غير معرفتي نمي ةمقدمدر  ،و در كجا اثبات شده است؟ ثالثاً
ايـن پرسـش در    ؟روح دست يافت؟ يا اين راه، منحصر به كسب معرفت و شناخت اسـت 

آگاهي به علـم    هاي روحي راه خالصي از بيماري يگانههم قابل تكرار است كه آيا  19ص 
آيـا   ،شود؟ رابعاً نقش اراده در اين ميان چه ميپس  3هاي آن است؟ اخالق و عمل به توصيه

و در اين صـورت،   ؟توان به سالمت روح دست يافت ديني هم مي هاي غير از طريق عرفان
  ؟هاي غير ديني نخواهيم رسيد به جاي ضرورت علم اخالق، به ضرورت مراجعه به عرفان

اين است كه بايد در جامعه اخالقي زندگي  بر 19 نهايت داللت دليل چهارم در ص .13
) تنهـايي  بـه (از ايـن مقدمـه     كرد و اخالق نقش مهمي در سعادت فردي و اجتمـاعي دارد، 

بسياري زيستن در جامعه به  اخالقي چراكه ،آيد برنمي »مطالعة علم اخالق اسالمي«ضرورت 
علـم   ةمطالعـ اين مقدمه بـا ضـرورت    ةرابط ،ملزومات ديگر نيز وابسته است؛ عالوه بر اين

تر را  آيد بايد مقدماتي بين و منطقي روشن نيست و به نظر مي» اسالمي«اخالق آن هم با قيد 
  .به اين توجيه اضافه كرد

ه در دوران كـ  كنـد  مـي نويسندة محترم در بحث اهميت و ضرورت اخالق اشـاره   .14
  :رنگ شده است معاصر در كشورهاي غربي توجه به اصول اخالقي و فضايل كم

توانـد زنـدگي    بشري نيز نشان داده كه انسان بدون پايبندي به اصـول اخالقـي نمـي    ةتجرب
 ةزمينهايي كه در  در دوران معاصر در كشورهاي غربي به دنبال پيشرفت. آرامي داشته باشد

رنگ شد و حتـي   تدريج توجه به اصول اخالقي و فضايل كم بهمد، علوم تجربي به دست آ
هاي جـدي   ، اما اخيراً به سبب آسيبشددر برخي موارد با اخالق و فضايل اخالقي مبارزه 

  .)21: همان(كه از اين طريق به جامعه و افراد وارد شده، توجه به اخالق فزوني يافته است 

اين گونه مطالب احتياج به اتقان و استنادهاي  طرح ،اين سخن كليتبا اذعان به درستي 
سـرعت بـه    بـه ذهن وقّاد خواننـدگان جـوان    در غير اين صورت ؛تري دارد و جامع تر دقيق

رعايت ) به كمال آن(رود كه آيا در جوامع اسالمي اصول اخالقي  پيش مي سؤالسمت اين 
شواهدي جامع و دقيق از سوي ها كامالً بايد مستند به بررسي  گويي يكلاين گونه  ؟شود مي

خاطر ايجـاد    اطميناند كه براي خواننده نديگري باش  نويسنده و يا مستند به تحقيقات جامع
ي با يك استناد جزئي و مسائلچنين  چراكه ،را رها كرد ها د و در غير اين صورت بايد آننكن

ات علمـي و  شـده، نـزد خواننـده، مشخصـ     نقـل در خصوص استناد . دنشو مبهم اثبات نمي
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 حـد و معلوم نيسـت سـخن وي در ايـن خصـوص تـا چـه        استمبهم  »ليكونا«تخصصي 
توجه به ) ويژه غربي به(نويسندگان  يآرامرجعيت دارد؟ در هر حال در خصوص ارجاع به 

اين مشخصات و خصوصيات شخصي و تخصصي و سال و موقعيت سخن بسيار ضروري 
  .شود كتب معارف رعايت نمي ويژه به اما اين امر معموالً در كتب درسي و ،است

  :شود در ادامه گفته مي .15
بنابراين اخالق نقش بسيار مهمي در سعادت فردي و اجتماعي انسان دارد و به همين رو 
از ديگر علوم برتر است و يا دست كم در زمرة علومي است كه بـر ديگـر علـوم برتـري     

  .)همان(دارند 

 ؟باشدبه برتري علم اخالق بر علوم ديگر  د دليليتوان ميآيا ضرورت اخالق در جامعه 
اقتصـاد،   ،بسياري امور ديگر نيز در سعادت فردي و اجتماعي نقش مهمي دارند؛ مـثالً  ،اوالً

ـ دين در سياست فردي و اجتماعي انسان نقش مهمي ندار و ،فنّاوريفرهنگ،   سياست،  ؟دن
نقـش عينـي اخـالق در     تقـدم فرض  بر ،در اين صورت، كدام بر ديگري مقدم است؟ ثانياً

بندي علـوم   رتبي علم اخالق بر ساير علوم در سلسله طبقه تقدمجامعه، آيا اين امر دليل بر 
  .آيد در اين خصوص بايد توضيحات بيشتري ارائه شود به نظر مي ؟خواهد بود 

ي در تعريف نهايي از علم اخالق، مرز بـين صـفات نفسـاني و رفتارهـاي اختيـار     . 16
تري صورت گيرد يـا بـه    و بهتر آن است كه تبيين كامل) 24: همان(درستي روشن نيست  به

  .ارجاع داده شود ينتايج تحقيقات ديگر
صفات نفساني  كهشود  ميبودن است؟ گفته  اراديغير ارادي و  صرفاً در  آيا اين تفاوت

اند، آيا اين سخن بدين  و اعمال و رفتارها نيز اختياري شوند،  رفتارهايي خوب و بد مي منشأ
آينـد؟ در ايـن    ارادي در وجود انسان پديد مي به صورت غير  معناست كه اين صفات صرفاً

  صورت نقش اراده و اختيار در اخالق چيست؟
جـه بـه سـاختارهاي    آن هم بـا تو (ه با تعريف دقيق علم اخالق مسئلمناسب است اين 

و  ،، روشمسائلهايي مانند هدف،  همؤلفتفكيك  بر اساسهمراه شود و ) علمي يك تعريف
  .شودموضوع علم تعريف دقيق علمي اخالق مطرح 

ضمانت اجرايي حقـوق،   شود كه ميدر خصوص ارتباط علم اخالق و حقوق گفته  .17
  .)25 :همان( بيروني و قواعد اخالقي، به وجدان دروني است

تواند ضمانت دروني داشته باشد؟ و يا قواعد اخالقـي   يك از قواعد حقوقي نمي هيچآيا 
عدالت، امر به معروف و نهي از منكر،  ،تواند ضمانت بيروني و دولتي داشته باشد؟ مثالً نمي
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هـاي اخالقـي اجتمـاعي     فضـيلت  جـزء اهتمام به امور مسلمين كه طبق تقسيمات كتاب و 
كه ممكـن اسـت     دهمهاي بيروني باشند؟ در ادامه آ توانند داراي ضمانت ياند نم قلمداد شده

صورت قانون درآيد، پس در اين صورت اگر سخن بـر سـر اكثـر    ه برخي قواعد اخالقي ب
قواعد حقوقي و غالب قواعد اخالقي است، بايد قيود توضيحي آورده شود و در غيـر ايـن   

  .بررسي كرددقت  ها را به وان تفاوتصورت بايد معيارهاي اصلي را طرح كرد تا بت
اما اوالً مفهوم علمي مبنـا و   ،در سرآغاز فصل دوم از مباني اخالق سخن رفته است. 18

آيـا مبـاني، يعنـي اصـول؟ اهـداف كلـي؟       ) 37 :همـان ! (ي اخالق تعريف نشده اسـت نمبا
  ؟... شناسانه؟ يا معرفتهاي كلي  اخالقي؟ پارادايم هاي زيست فرض پيش

و توانمنـدي انسـان بـراي     ،كتاب از هدفمندي انسان، هدف انسـان، آيـين بنـدگي    ،ثانياً
سه مـورد   ،در حالي كه. )همان( مباني اخالق اسالمي ياد كرده است منزلة بهزيستن  اخالقي

قابـل  ...  يا ،مباني سياست اسالمي ،مباني حقوق اسالمي ،مباني اقتصاد اسالمي منزلة بهاولي 
اند و در اين صورت فرق و مرز بين مباني علم اخـالق   بسيار كلي اكهچر! طرح خواهند بود

در اين  ؟اند اسالمي با علوم ديگر اسالمي چيست؟ آيا همگي داراي مباني يكسان و واحدي
 جـا  ايني را با هر علم به صورت مشخص نشان داد و يا در كلفرض، بايد نسبت آن مباني 

  .خالق اسالمي ندارندذكر شود كه اين مباني اختصاص به علم ا
و » مبنـا «رسد ريشة حل اين ابهام در ارائة تعريف دقيـق و منطقـي از مفهـوم     به نظر مي

  .نهفته است» مبناي اخالقي«سازي مفهوم  روشن
هـايي را مطـرح    ممكن است در برابر اين ابهامات گفته شود دانشجويان چنـين پرسـش  

كـاربردن   هعلمي با ب يكه اگر هدف تحرير كتاب بريمبنبايد از ياد  ،در حالي كه  !نخواهند كرد
در غيـر   بررسي شـود؛  اًاصطالحات تخصصي است ضرورتاً بايد تمامي ابعاد علمي آن دقيق

توان كتابي در حد فهـم عامـة مـردم     با حذف تمامي اصطالحات تخصصي مي اين صورت
بـه نظـر    ،عـالوه بـر ايـن   . نگاشت بدون رعايت قواعد و ساختارهاي كالسيك دانشـگاهي 

در مـوارد   ويژه بهو  اند داراي توان تحليل و نگارندة اين سطور دانشجويان امروز بسيار دقيق
. ماسـت  مخاطبانآشوبند و اين امر از امتيازات  سرعت از لحاظ فكري برمي بهغير استداللي 

 ژهويـ  بـه اي در اين سطوح در نهايت قوام و استحكام فراهم شـود و   بايد هر نوشته ،بنابراين
  .كتب با پسوند اسالمي

 ،تغييرناپـذيري  )الف: است شده مطرحدر بحث از تغيير صفات انساني سه ديدگاه  .19
از قـول   ،سپس. ديدگاه برخي صفات تغييرپذير و برخي تغييرناپذير )ج و ،تغييرپذيري )ب
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بـه   .)52 ،50: همان(دانند  آورده شده كه صفات فطري انسان را تغييرناپذير مي ديدگاه سوم 
و بازگردانـدن  ) ديـدگاه دوم (آيد كتاب با قبول ديدگاه تغييرپذيري صـفات انسـاني    نظر مي

نظـر   به ديدگاه دوم، از اظهـار ) برخي صفات تغييرناپذير و برخي تغييرپذيرند(ديدگاه سوم 
 جا اينمناسب بود در . كرده است خصوص داليل تغييرناپذيري صفات فطري انسان گذر در

آمد  شد و توضيحي مي اجمال طرح مي بهداليل تغييرناپذيري صفات فطري نزد ديدگاه سوم 
كه آيا در اين ديدگاه فطرت و امور فطري در وجود انسان به معناي ثبـات و تغييرناپـذيري   

  ه چگونه است؟مسئلصفات انساني است؟ داليل و تحليل 
نظـام  «از عنـوان   63هـاي اخالقـي ايمـاني و در ص     در سرآغاز بحث از فضـيلت  .20

امـا عمـالً    ،و بررسي جايگاه و اهميت فضايل نسبت به آن سخن رفته است» اخالقي اسالم
 ،نخست، به دليلي كه قـبالً اشـاره شـد و سـپس    . اين اثر گوياي معرفي چنين نظامي نيست

اخالقي اسالم بـه معنـاي تحليـل و تبيـين ارتبـاط،       كه تبيين هر صفت اخالقي در نظام اين
 اسـت يكديگر  ابها  آن تأخرو  تقدمو نحوة  ،ثر آن صفت با صفات ديگرأو ت تأثير ،دادوستد

كه براي دستيابي به يك فضيلت يا دوري از يك رذيلت، كدام صفت اخالقي را بايـد   اينو 
  مين كرد؟أت

كـه البتـه   د كنـ بات نظام اخالقي اسالم نزديك تواند ما را به اث تي از اين دست ميسؤاال
ثقل يك كتاب اخالق اسالمي با رويكرد توجه به نظام اخالقـي   ةنقطاي بسيار مهم و  همسئل

  .اسالم است
كه در سرآغاز بحث از فضايل و رذايل  اين مطرح است،محوري ديگري  ةنكتمضافاً  .21

يـا  » اخالقـي «اين فضايل و يا رذايـل را  اخالقي بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه چرا 
  ناميم؟ و علت انتساب صفت اخالقي چيست؟ مي» اخالقي ضد«

تـا مـرز بـين صـفات      چراكـه  ،گردد ظاهراً اين مشكل به نقص در تعريف اخالق بازمي
نفساني با ساير صفات انساني روشن نشود نخواهيم توانست مالكـي بـراي تمييـز فضـايل     

بـودن در برابـر خـدا و     تسـليم  چـرا  پرسش اين است كه مثالً ،نمونه رايب. اخالقي دريابيم
) مـثالً (تواند  را يك صفت اخالقي قلمداد كنيم؟ آيا اين صفت نمي )69 :همان( )ص(  پيامبر

يـا   ،توكـل  ةدربـار  ،به همـين ترتيـب   ؟يك صفت معرفتي يا سياسي و يا حتي عبادي باشد
، پيـروي از  )175 :همـان (ماننـد ارتكـاب گنـاه    اعتدال؟ و يا در رذايلي  يا و ،خوف و رجاء
  ؟غيره و، )184 :همان( هواي نفس

هـاي رسـيدن بـه فضـايل      راه بارةكه در اينجداي از  ،در خصوص فضايل اخالقي .22
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در اكثـر    ،شـود  مـي شود و صرفاً به كليـات بسـنده    راهكارهاي عملي و كاربردي ارائه نمي
تـر باشـد آن    ايمان شخص نسبت بـه خـدا ژرف   هر اندازه معرفت و«موارد آمده است كه 

توان  نميخود  كليتگرچه اين سخن را در  ؛)78 :همان(» شود فضيلت نيز بهتر حاصل مي
اما پرسش بايسته اين است كه چگونه؟ با چه روشي؟ و بـه چـه طريقـي ايـن      ،انكار كرد

چگونـه معرفـت خـدا سـبب      ،شـود؟ مـثالً   معرفت خاص به آن فضيلت خاص منتهي مي
رود برقـراري   ها انتظار مي تر شود؟ آنچه از اين نوع كتاب شود بيم و اميد در انسان قوي مي

م و ايـن تـالي اسـت و البتـه     دآن مق اتصال و ارتباط مشخص و تحليلي و يا كاربردي بين 
بـه  مربـوط   مسـائل تبيـين همـين نـوع    ) گونه كه آمد  همان(بحث از تحليل نظام اخالقي 
  .نظامات اخالقي خواهد بود

  
  پيشنهادها. 5

پيشـنهاد   منزلـة  بـه اي  گانه هجدههاي اين اثر موارد  الي بيان امتيازات و كاستي هاگرچه در الب
  :ند ازا اي نكات كه در متن بدان نپرداختيم عبارت اما اضافه بر آن موارد، پاره ،مطرح شد

علم اخالق با علوم ديگـر اشـارة    ةرابطبحث از  »ضرورت«به  24مناسب است در ص 
  .شودو نتيجة استفاده از اين عنوان در روند سلسله مطالب كتاب روشن  ودتري ش دقيق

هـاي غربـي و    توجه و اشاره به ديـدگاه ) 22: همان(شايد در بحث تعريف علم اخالق 
  .دادن به مطالب كمك بيشتري در تفهيم مقصود كند تطبيقيصورت 

تـرين آثـار و    علم اخالق اسالمي اشاره به مهم ةتاريخچبحث از  ةادامو در  30در ص 
و بـه خصـوص پـس از انقـالب شـكوهمند       سيزدهم و چهـاردهم ن وكتب اخالقي در قر
ي كاملي از كتب اخالق اسـالمي  شناس كتابدن كر اضافه اين ترتيب، به .اسالمي مناسب بود
  .رسان باشد تواند بسيار ياري در آخر كتاب مي

ها و  و بهتر است ويژگي استبسيار مهم  30 كردهاي اخالق اسالمي در صعنوان روي
ت نظر شود كـه آيـا   سؤاالخصوص به اين  بههاي اين رويكردها توضيح داده شود و  تفاوت

وجـود  ) عقلي(چرا؟ آيا اين امكان  شود؟ رويكرد تلفيقي منتخب كتاب به التقاط كشيده نمي
فلسـفي يـا    يداشتن رويكـرد  يم آن هم بدون دردستيات و روايات برو دارد كه به سراغ آ

و در اين صورت، اين ادعا كه در رويكرد تلفيقي منتخب كتاب، متون ديني  ؟عرفاني يا نقلي
 از سـوي رويكـرد تلفيقـي    تأييد ،در واقع ؟گيرند، چه توجيهي دارد محور و اساس قرار مي

  .كتاب مستلزم رفع چنين ابهاماتي نيز هست
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  گيري نتيجه. 6
تـوان بـه برخـي از     گانـه مـي   وسه بيستپيشنهادهاي  بر اساسبا توجه به مباحث مطرح و 

  :هاي الگوي پيشنهادي براي تدوين كتاب اخالق اسالمي اشاره داشت مؤلفه
  .ن دانشجويياآرايي هنري كتاب متناسب با مخاطب ـ ضرورت توجه به صفحه

قالب قضاياي ايجابي يـا سـلبي   ترين دستاوردهاي علمي كتاب در  دن مهمكر ـ فهرست
  .گيري نهايي در قسمت نتيجه

  .هاي پژوهشي ناظر به مباحث در آغاز هر فصل پرسش  ـ طرح
  .ـ تناسب حجم كتاب با دو واحد درسي اخالق اسالمي

  .شده براي مطالعه، در هر فصل معرفيـ ذكر مشخصات كامل كتب 
  .ـ رعايت اصول ويراستاري ادبي

ب و جامعيت محتواي كتاب نسبت به اهداف مباني و مفـاهيم  ـ ضرورت رعايت تناس
  .اخالق اسالمي

  .ـ ضرورت توجه بسيار به رعايت اصل ترتيب منطقي فصول و محتواي كتاب
ـ ضرورت توجه به اثبات و تحليل نظام اخالقي اسالم و اثبات وجه برتري آن نسـبت  

  .به ساير نظامات اخالقي
بين محتواي مباحث كتاب اخالق اسالمي با مباني ـ ضرورت برقراري هماهنگي دقيق 

  .هاي اسالمي فرض و پيش
آثار و منابع موجود در حوزة اخالق اسالمي براي پرهيـز  همة ـ ضرورت توجه به 

ن ابه مخاطبـ  دادن اطالعات نو دست بههاي اخالقي و نيز  نگري در ديدگاه جانبه يكاز 
  .دانشگاه

يك منطـق   بر اساسهاي فضايل و رذايل اخالقي بايستي دقيقاً  بندي ـ تقسيمات و طبقه
  .نظمي طرح شود استوار و قابل دفاع بدون پراكندگي و بي

هاي نظري اخالقـي و ارائـة فضـايل و رذايـل اخالقـي همـراه بـا         گويي يكلـ پرهيز از 
  .مصاديق عيني و كاربردي روشن

  .ماعي اسالمي در تحليل مباني و مفاهيم اخالق اسالميـ ضرورت توجه به اخالق اجت
توصيف صرف فضايل و رذايل و در عين حال معرفي نقشـة راه تفكـر    اكتفانكردن بهـ 

  ).با توضيحي كه در مقاله آمد(اخالقي 
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و رفتاري دانشجويان اين  ،ـ توجه ضروري به فضاي خاص و كامالً ويژة ذهني، روحي
  .8گانه در بند ب  هشتمحورهاي  بر اساسكتاب  مسائلزمانه و تنظيم ساختار و 

  .ـ توجه الزامات ادبيات تفكر انتقادي در تنظيم مباحث كتاب
گرايانة صرف و توجـه بـه رويكردهـاي تحليلـي همـراه بـا        ـ پرهيز از رويكردهاي نقل

  .هاي منطقي استدالل
  .سنجي علم اخالق با مجموعة علوم دانشگاهي نسبتـ ضرورت 

  .هاي ساختاري علم تعريف جامع از علم اخالق بر مبناي اصول و قواعد مؤلفه ـ ارائة
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