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  اخالقیهاي ترسیم و تحلیل منطقی نظام فضایل و رذایل  بایسته
  مفاهیم و مبانی اسالمی؛ اخالق کتاب نقد و تحلیل

  *سیدحسین حسینی

  چکیده
هاي  کتابمؤلفان  هاي دغدغهتبیین فضایل و رذایل اخالقی در اسالم همواره یکی از 

نظـام  « اما باید بتوان این مهم را همراه با تحلیل و ترسیماست، اخالق اسالمی بوده 
غیـر   ؛ دریافـت تا نهایتاً به توضیح معقولی از آن دست  دبردر اسالم پیش  »اخالقی

توان ادعا کرد مکتب اسالم در ارائۀ مجموعۀ وسیعی از دستورات و  نمیاین صورت 
یـابی بـه    منظم و هماهنگ بـراي دسـت   یارچوبهاحکام اخالقی الهی از برنامه و چ

نحـوة  اصلی ایـن مقالـه   مسئلۀ بدین ترتیب . اهداف خاص خود پیروي کرده است
تحلیـل  «فضایل و رذایـل اخالقـی بـا رویکـرد      »تبیین« تفاوت گذاردن بین رویکرد

امري که دغدغۀ اصلی نویسندة این مقاله در مسیر بررسی کتب . هاست آن »مند نظام
کتـاب  کلـی  پس از معرفی  بنابراین، .دانشگاهی با عنوان اخالق اسالمی بوده است

 در قالب ابعاد شکلی و محتوایی، بـا هـدف نقـد و    میمفاه و یمبان ؛یاسالم اخالق
پردازیم و در پایان مقالـه پـس از    میبررسی اثر، به ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن 

  .تکمیل آن ارائه خواهیم داد براينهادهاي خود را  گیري، پیش  طرح نتیجه
 اخالق ،یاخالق لیو رذا لیفضا ل،یاسالم، نقد و تحل یاخالق نظام :ها کلیدواژه

  .میمفاه و یمبان ؛یاسالم
  

  )ی کتابلمعرفی ک(مقدمه  .1
 از سـوي ه شـد هـاي منتشر  کتـاب  سلسله یکی دیگر از اخالق اسالمی؛ مبانی و مفاهیمکتاب 
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گـران مرکـز اخـالق و تربیـت پژوهشـگاه       جمعی از پژوهش به دستنشر معارف است که 
علوم و فرهنگ اسالمی و به سفارش معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسـالمی بـه عنـوان    

) 6: 1389علیزاده، ( »اخالق اسالمی«هاي مصوب درس  سرفصلمتن درسی و متناسب با 
هـا   جویـان عمـوم دانشـگاه    به عنوان یکی از دروس عمومی معارف اسالمی براي دانش

  .اشته شده استنگ
نویسـندگان   راهـاي گونـاگون ایـن اثـر      فصـل  است کتاب آمده ۀمقدمکه در  طور همان
مند است کـه   ارزشاثري و و در واقع کتاب حاصل کارجمعی پژوهشی  اند نوشته گوناگونی

هـا را بـه آزمـون     شیوهمنابع درسی دانشگاهی این نوع  ۀتهیآن را ستود و در  روباید از این 
امـا در   ،چنین داراي نقاط قوت و ضـعف خـاص خـود اسـت     اینهایی  رویهگذارد؛ گرچه 

هایی متفاوت که براي یک هدف  قلمگوناگون و  هاينظرمجموع باید به حاصل جمع آرا و 
شـناختی ایـن نحـوه     رسند امیدوار بود و با شناسایی کامل روش وحدت مشترك می ۀنقطبه 

هاي  تجربههاي آن به تکمیل  آمیز و چالش هاي مشترك علمی در ارزیابی ابعاد موفقیت تجربه
  .بستدل پیشین 

شـوراي بررسـی   « به تقاضاي گروه علوم تربیتـی  نویسندة این سطور بنا ،در همین راستا
صـاحبان ایـن    از سويعلمی که  حسنۀ نقدت نسو با توجه به  1»م انسانیمتون و کتب علو

نکـاتی را   ،)15 ،6 :همـان (اسـت  ه شـد کتـاب بـدان اشـاره     ۀمقدمـ  آغازین و  سخن اثر در
هاي خالصـانۀ نویسـندگان محتـرم ایـن اثـر تقـدیم        و با اذعان به فضل و کوشش 2اجمال به

خیر و مصلحانۀ این عزیزان پاي فشرد و احیانـاً  ت ینصرفاً با این هدف که بتوان بر  .دارد می
  .هایی از این دست را تکمیل کرد تالش

جایگاه اخـالق در دیـن، تعریـف اخـالق، گسـترة       بارةاین کتاب پس از بیان کلیاتی در
مباحـث مقـدماتی   . پـردازد  میفصل به طرح بحث  15دانش اخالق، و تربیت اخالقی، طی 

گانۀ اول آمده و سپس  4هاي  و امکانات رشد اخالقی در فصلشناختی، مقصد، موانع،  انسان
سـخن   »مطلوب اخالقـی  ۀجامع«و  »انسان مطلوب اخالقی«از خصوصیات  6و  5در فصل 
تا فصول پایانی، فهرسـتی از فضـایل و رذایـل اخالقـی را در سـه       7گاه از فصل  گفته و آن

 »یاخـالق اجتمـاع  «و ) رابطه با خدا( »اخالق بندگی«، )رابطه با خود( »اخالق فردي« ةحوز
بهبـود  «، )بیـان رذایـل  ( »شناسـی  آسیب« ۀجداگاندر سه فراز  را یک و هر) رابطه با دیگران(

  .است بیان کرده )اخالق حداکثري( »مطلوب ۀرابط«، و )اخالق حداقلی( »رابطه
ـ  بـا  که بوده آن یاصل غرض شده افزوده کتاب مقدمۀ در ـ  یحرکت  يمعنـو  و یدرون
غفلـت   زین يا و موعظه یذوق کردیاز رو يآورد و لذا در موارد دیرا پد یروحان یتحول
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 منبع 112 با همراه و صفحه 256 در مند ارزش کتاب نیا تاًینها). 15: همان(نشده است 
  .یابد یم انیپا نامه کتاب در

  
 بررسی شکلی .2

 هاامتیاز 1.2

مناسب  یصحاف و ،ییآرا صفحه ،ينگار حروف لحاظکتاب از  نیا یو چاپ یشکل تیفیک. 1
 تـداخل  خوانش، امکان به يدج ایراد کهچرا ؛مجموعه بهتر است نیا یو نسبت به کتب قبل

 .شود ینمو استحکام کتاب وارد  ،خطوط
در  29 فحۀدر صـ  فقط(است  دهش تیرعا یخوب به شیراینگارش و و یعموم قواعد. 2

 کـه چرا ،اسـت  يراسـتار یو ازمنـد ین »انسـان  يهـا  ییتوانا و ها تیظرف«عنوان  لیپاراگراف ذ
 .)است مفهوم آن را نارسا کرده »است شده تیتثب و مشخص يها يمند توان فاقد و«عبارت 

 مردم ةتودو بلکه  انیعموم دانشگاه فهم دحکتاب روان و رساست و در  انیو ب زبان. 3
 3.است شده نوشته
ـ  در 4يصـور  تیـ جامع ۀگان 13 يها لفهؤم يا پارهاثر توجه به  نینقاط مثبت ا از. 4  کی
 :جمله از است یعلم کتاب

فصـلی   )ج ؛بیان هـدف اثـر   )ب ؛کتاب ۀمقدمو ) سخن آغازین(گفتار  وجود پیش )الف
تا فصل هفتم  )د ؛مباحث اصلی است  به ورودعنوان کلیات که دربردارندة مقدمات علمی  با

سـازي   زمینـه ورود به فصل آمده که نقـش   ۀزمین پیشبه عنوان ) هرچند کوتاه(کتاب مطالبی 
براي طرح بحث در هر فصل را دارد؛ اگرچه مناسب بود این رویه تـا آخـر فصـول کتـاب     

وجود فهرست  )هـ ؛شد میهم در هر فصل اضافه  »فصل ۀمقدم«و حتی عنوان  ودشرعایت 
تشـکر از   )ز ؛نحوة گردآوري کتـاب در مقدمـه   بارةتوضیحاتی مفید در )و ؛تفصیلی و منابع

کنندة نهایی  تنظیممودبانۀ  بیانویژه  هاندرکاران تهیه و نشر کتاب در مقدمه و ب دستعوامل و 
 از سـوي نهادهـا   و پیش هانظر ۀارائهاي احتمالی و تقاضاي  کاستیکتاب در اذعان به وجود 

اگـر چـه ایـن رویـه در     (وجود نمودار و جدول در فصل کلیات  )ح ؛استادان و دانشجویان
در هر فصل کـه بـه    »پرسش«وجود بخشی با عنوان  )ط ؛)استده شنل بعدي رعایت فصو

و ل أمـ تبـراي  «وجود بخشی با عنـوان   )ي ؛پردازد مطالب آن فصل می بارةدراالتی ؤسطرح 
هـایی بـراي    هاي بسیار مثبت این کتـاب اسـت و بـه طـرح پرسـش      که از ویژگی »پژوهش

پژوهش و تحقیق در محورهاي یک فصل پرداخته و از ضـروریات یـک کتـاب کالسـیک     
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بـه   »اهـداف درس «در آغـاز هـر فصـل     )ك ؛شود دانشگاهی در فضاي امروز محسوب می
  .ت منابع در پایان کتابذکر فهرس )ل ؛عنوان ساختار مسیر حرکت بحث تنظیم شده است

کتـاب   لحـاظ منتقـل شـده و از ایـن     نوشـت پاجـا بـه    همهمتون آیات و روایات در  .5
 .آید متن اصلی پیش نمی ۀزبانان خللی در مطالع فارسیدست و منظم است و براي  یک

  
  ها کاستی 2.2

اما در مواردي بسیار محدود مـروري دیگـر    ،کار ویراستاري و بازبینی کتاب را باید ستود .1
  .22 فحۀو یا نمودار ص »مشکالت«واژة  190 فحۀص: بر اغالط چاپی الزم است مانند

اما حداقل به  ،تر است طرح جلد کتاب نسبت به کتب پیشین از این مجموعه مناسب .2
هر مخاطبی به جلد از یاد نبریم که نگاه اول . گانۀ زیر ارزش طراحی زیباتري دارد دالیل پنج

رنگی آن است و هر چـه ایـن تـأثیر داراي    هاي  زمینهکتاب و نحوة ترکیب خطوط و تالقی 
همراهی بهتـري را بـراي   هاي  زمینهتواند  هاي هنري و هماهنگ با مفاد کتاب باشد می جلوه

خمـودي   )جخطـوط تکـراري،    )بخسـتگی بصـري،    )الف :از جمله ؛دکنخواننده فراهم 
میـل   که از این دستلی ئمسانواز نبودن، و  دل )هـمفرط، گرایی  تنسهاي  نشانه  )دها،  رنگ

  .ستاند به گشودن صفحات کتاب را از خوانندة جوان ما باز می
جامعیت صوري در یک اثر علمی جاي خالی این موارد احسـاس  هاي  مؤلفه لحاظاز . 3

 )ب ؛مطالب در هر فصـل  ۀخالصکلی کتاب در آخر آن و  ةچکیدخالصه و  )الف: شود می
معرفـی دو یـا    )ج ؛بندي نهایی کتاب و نیز به صورت کوتاه در هر فصل جمعگیري و  نتیجه

 )هــ  ؛فهرسـت اعـالم و فهرسـت موضـوعی     )د ؛تر در هر فصـل  بیش ۀمطالعسه منبع براي 
تـر، بـه    هـاي بـیش   پژوهشجویان به  اخالق اسالمی براي ترغیب دانش ةحوزشناسی  کتاب

 .که در هر فصل ارائه شده است »و پژوهشل أمتبراي «خصوص با توجه به بخش 
جا که در سایر موارد این امر  اري متون عربی انجام نشده و از آنزگ اعرابدر مواردي . 4

هـا نیـز اصـالح     نمونـه دست شدن شکل کار این  تر آن است براي یک ده، مناسبشرعایت 
 و 54 فحاتهـاي صـ    پانوشـت ، 33 فحۀص 3 پانوشت، 43 فحۀصهاي  انوشتپ: مانند ؛شود
هـاي   پانوشـت و ، 67 فحۀصـ  2 پانوشت، 58 فحۀص 2 پانوشت، 56 فحۀص 2 پانوشت، 55
 .240 و ،239، 237، 230، 228 ،188 فحاتص

و در مواردي نیز مفـاد  است بعضاً اهداف درس فراتر از انتظارات فصول تنظیم شده . 5
فرود آن است کـه   از جمله دالیل این فراز و. شده نیست مشخصکنندة اهداف  مینأتفصول 
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اما در  ؛)25: همان( سخن رفته است »نظام تربیتی اسالم« فصل اول از 4در هدف  راي مثالب
با توجه بـه بـار محتـوایی کلمـۀ     (این فصل تعریفی از نظام تربیتی اسالم و خصوصیات آن 

گرایـی را در ایـن نظـام     فطـرت نیاورده تا خواننده بتواند حقیقت تربیـت انسـانی و   ) »نظام«
مشـخص  » نظـام اخالقـی اسـالم   «با » نظام تربیتی اسالم«از این گذشته تفاوت واژة . دریابد

کردیم،  تربیتی از واژة اخالقی استفاده می ۀکلمجاي ه نیست و آیا اگر در اهداف این فصل ب
بـه   )53: همان(فصل سوم  5تا  2چنین اهداف  وجود داشت؟ هم) کتابنزد مؤلف (تفاوتی 

هاي محتـوایی اشـاره    کاستیکه در بخش (گویی و نامفهوم بودن مطالب این فصل  یلکدلیل 
نقش آن «جا که از  به خصوص آن) 65: همان(فصل چهارم  5و  1و نیز اهداف ) خواهد شد

البتـه  ). 79 :همان(در فصل پنجم  3و  2هداف نام آورده و نیز ا »در عمل به وظایف اخالقی
مربوط به  2رسد هدف  تر شود و حتی به نظر می روشندر این فصل باید  3نقش هدف 

تصویري شفاف از «: از فصل ششم آمده است 2عالوه بر این در هدف . فصل بعدي باشد
 »آورداي بـه دسـت    گیري چنین جامعـه  جامعه و تمدن اخالقی و نقش اخالق در شکل

اشاره به همان جامعه است بهتر آن بود  »تمدن اخالقی«اگر منظور از عنوان ). 95: همان(
اساس آخـرین تحقیقـات، مفهـوم     اال بر آمد و که در پرانتز و به عنوان قید توضیحی می

و در ایـن  ) ب1393حسـینی،  ؛ 1389حسـینی،  (کنـد   تمدن با مفهوم جامعه برابري نمی
لذا چه در این فصل و چه در کل کتاب از مفهوم . شودوان حذف صورت بهتر است این عن

هـا و   شاخصـه که فراتـر از جامعـه بـوده و داراي    (تمدن اخالقی اسالم به معناي تمدنی آن 
سخن به میان نیامده که بتواند توجیهی براي یـادکرد  ) جهانی و خاص خود استهاي  مؤلفه

  .جا باشد آن در این
زیاد است ماننـد صـفحات   االت ؤس؛ اوالً، تعداد »و پژوهشمل أتبراي « بخش بارةدر .6

ثانیـاً،   ؛شد بسنده میال ؤس 3یا  2و بهتر بود حداکثر به  231، 217، 202، 170، 110، 92، 36
هاي درس گذارد به این معنـا کـه    پژوهش با پرسشاالت ؤسفرقی بین توان  نمیدر مواردي 

بـراي  «حـالی کـه مـوارد و مصـادیق      ي داد درجـا ها  پرسشرا در آن االت ؤساین توان  می
سـازي جهـت    زمینـه ایده و نوعی  تر و یا ابداع نظر و باید مجالی براي تحقیق بیش »پژوهش

ارچوب درس مذکور و در عـین حـال   ههدایت رشد تحقیقاتی دانشجو، آن هم خارج از چ
 هـا قـرار   پرسـش  ۀدستبه این ترتیب اگر مواردي را بتوان در . مرتبط با آن حوزة بحث باشد

هـا بتـوان    نمونـه شـاید در ایـن   . ماند نمیداد وجهی براي قرارگیري در بخش پژوهش باقی 
، 1 مورد 142 فحۀ، ص2قسمت اول مورد  125 فحۀ، ص2مورد  50 فحۀص: ی دوباره کردملتأ
ایـن بخـش   االت ؤسـ و ثالثاً  ؛4مورد  183 فحۀ، ص1مورد  170 فحۀ، ص1مورد  156 فحۀص
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گیري  ارزش تحقیق و پی ،اي پرسشی کلیشه اشد نهببایستی حاوي یک نکتۀ اصیل پژوهشی 
اطالعـات را  ی مـ کجنبۀ حفظی و یا افزایش حجم  صرفاً باشد، علمی در آن حوزه را داشته

و از سوي دیگر نـاظر بـه حـل یـک      اشد،باي کاربردي و عینی  لهئهم نداشته باشد بلکه مس
: توان این مـوارد را از ایـن جملـه دانسـت     نمونه می رايب. اشدمعضل و یا مشکل اخالقی ب

، 170 فحۀصـ  5، مـورد  110 فحۀصـ  1، مـورد  92 فحۀصـ  5و  2رد ا، مو75 فحۀص 1مورد 
  .داشتي دلی جمتأ، اما در سایر موارد باید 245 فحۀص 2مورد و ، 202 فحۀص 5 و 4رد امو

 يصور يها اختالف بروز سبب کتاب گوناگون يها فصلدر  سندگانیقلم نو تفاوت. 7
ـ ا نیـی به تب اکنون« مانند یاضاف یعبارات جا کی در مثالً. است شده مباحث طرح نحوة در  نی

 از پـس ) 81: همـان ( گرید يجا درو  )55: 1389 زاده،یعل(وجود دارد  »میپرداز یمموضوع 
 گرچه .شود یمبحث  ماتیوارد تقس یحیتوض چیو بدون ه راست کی نظر، مورد استناد

ـ ا دننبـو و  يرضـرور یغ عبـارات  آن دنبـو  امـا  اسـت  روشن کالم مقصود عبـارات   نی
ـ دارد کـه البتـه ا   یینهـا  یعلمـ  يراسـتار یدر کمبود و شهیر دیشا یحیتوض مشـکل   نی

  .است رفع قابل یسادگ به
ـ  هیآ به ياستناد چیه ،»یجان تیامن«عنوان  لی، ذ96 فحۀنمونه در ص نیهم از ـ یروا ای  یت
ـ  و اسـت  آمـده  یمستندات يبعد يبندها در یول ندارد وجود  گرافاپـار  ،175 فحۀصـ  در ای

و  84، 83 فحاتمطالـب صـ   ایـ و  ؛»دیام«گراف اشده بر خالف پار یمستند به منابع »خوف«
 در موجـه  یتـوازن  یسـت یبه هر حـال با . »ییبایز«و  »يدواریام« ،»تیموفق« يها عنوان با 86

  .باشد داشته وجود مباحث مستندات ذکر نحوة
کـالم و   نیبـه نخسـت   .خـورد  یدر نحوة شروع مباحث به چشم مـ  یقگیسل کج ینوع. 8

ـ تنفرانگ زشـت  صـورت «: دیـ آن توجه کن ۀعیطلو در ) اتیکل(بخش کتاب  نیعبارت اول  زی
که به مخاطب خـود، آن   یمیعبارات و مفاه نیاول) 19: همان( »ربا دل زین بایز چهرة و است

  !است »يزیتنفرانگ«و  »یزشت« م،یکن یمالقا  یاسالم اخالقهم در کتاب 
  

  بررسی محتوایی. 3
  هاامتیاز 1.3

از (نشر معارف  از سوياخالق اسالمی هاي  کتابتردید طی چند سال گذشته تحریر  یب. 1
 ها به هدف طرح کتاباین ی لکچراکه مفاد  ؛است داشتهرفت  پیش) جهت محتوایی و علمی

هـایی در   قـدم شود و حداقل آن است که این کتاب نیز  مینزدیک  »نظام اخالقی در اسالم«
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هـا در   آنی لـ کبندي  اي از فضایل و رذایل اخالقی و دسته پارهذکر  .این مسیر برداشته است
ضرورت طـرح نظـام اخالقـی در    . اي از این امر باشد نمونهتواند  میگانۀ اخالقی  سهروابط 

رذایل اخالقـی در   نگرانه و متشتت به فضایل و جزئیمند با نگاه  نظاماسالم در تفاوت نگاه 
دهی  سامانمنطقی از نحوة  یک تحلیل منظم و ۀارائقطعاً هرگونه تالشی براي  اسالم است و

 .محتوایی آن کتاب دارد اخالقیات انسانی در اسالم نشان از غناي علمی و
علمـی از   ةاسـتفاد گیـري و   ارزیابی محتوایی یک اثر نحوة بهـره هاي  شاخصهیکی از . 2

یعنـی جـداي از وجـود    . صـوري اسـت  ت یـ جامعهاي  ابزارهاي الزم علمی یا همان مؤلفه
این است که ال ؤس) که در بخش شکلی، به قوت و ضعف آن اشاره شد(صوري هاي  لفهؤم

) در محتواي علمی اثرثیر أتاز جهت (آیا یک کتاب درسی توانسته به نحو مطلوب و مفیدي 
 در تفهیم مطالب ببرد؟ ها استفادة الزم را از آن شاخصه

االت ؤس«و  »ها پرسش«، »اهداف درس«در پاسخ باید اذعان کرد این کتاب در خصوص 
که در آخر هر فصل آورده غالباً به این هدف دست یافته مگر موارد نادري کـه در   »پژوهش
 .شدشکلی اشاره هاي  کاستیبخش 
شـود، مگـر    نمـی از جهت انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن نقصی مشـاهده   .3

، شـامل  )میمفـاه  و یمبـان  ؛یاسـالم  اخـالق (را در عنوان اصلی کتـاب   »مفاهیم« ةواژکه  آن
نـدانیم کـه در آن   ) که از فصل هفتم تا آخر بـدان پرداختـه شـده   (مجموعۀ صفات اخالقی 

اخالق اسالمی؛ مبانی، « مثالً؛ دکنچنین ابهام را برطرف  ایني صورت شاید اضافه کردن قید
) فضـایل و رذایـل  (مفاهیم شامل مفهوم صفات اخالقـی   و اگر مقصود از» مفاهیم و صفات

 .هم باشد در این صورت تناسب برقرار است
مصـوب درس  هـاي   سرفصـل هماهنگی مطالـب آن بـا    از امتیازات دیگر این اثر. 4

رسد در جاي خود باید تجدید نظر دیگـري در آن   میاما به نظر (اخالق اسالمی است 
 ).داشتها  فصلسر

تـوان   میتر وجود دارد،  این کتاب که در آثار دیگري از این دست کمهاي  آورياز نو .5
 :به این موارد اشاره کرد

اخالقی بـا اختصـاص فصـلی    شناسی بر طرح فضایل و رذایل  انسانمباحث م دتق) الف
 است؛ مستقل که در آن به مبانی بحث اشاره شده

شناختی  رواناختصاص فصولی به مباحث موانع و امکانات رشد اخالقی که نگاهی ) ب
 ؛نیز دارد

 ؛هاي جامعۀ مطلوب اخالقی در فصل ششم تالش براي ترسیم شاخصه) ج
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بـا  ) خـود، بـا خـدا و بـا دیگـران      با(گانۀ روابط اخالقی  سهکلی بندي  تقسیمترکیب ) د
گانۀ انسان، پیش از این،  هاي سه ارتباطبندي  دستهگرچه نمونۀ . اخالق حداقلی و حداکثري
اما شاید ترکیـب آن بـا اخـالق حـداقلی و حـداکثري       ،5شود میدر متون دیگر هم مشاهده 
 ؛مختص این مجموعه باشد

 ؛تماعیو اج ،اخالق فردي، بندگی ۀگان سهبندي  تقسیم) هـ
گانـۀ   سـه بنـدي   تقسـیم هاي اخالق حداقلی و حداکثري و تنظیم مطالب  بندي تقسیم) و

 ؛آل ایده ۀرابطو  ،شناسی، بهبود رابطه آسیبپیش در سه فراز 
ـ  کیـ و تفک کارهـا  راه و امدهایپ به میتقس ل،یرذا و لیفضا بحث طرح در) ز آثـار و   نیب

 .یاخالق صفت آن رفع ای کسب يها راه
منطقی و انسجام مطالب از جهت تسلسل عناوین کلی کتاب به صـورت نسـبی   نظم  .6

شـناختی و   انسـان گـاه مبـانی    چراکه از کلیات مربوط به علم اخالق، آغاز و آن ،برقرار است
به ترسیم انسان مطلوب اخالقی و جامعۀ مطلوب  سپسشناختی آن را مطرح، و  غایتمبانی 

د از رابطۀ اخالقـی انسـان بـا خـود، بـا خـدا و بـا        سپس در هر مور. اخالقی پرداخته است
هـا را بیـان    ها را طرح کرده و پـس از آن حـداقل و حـداکثر مـالك     آسیبدیگران، نخست 

جایگاه فصل چهارم ابهامی وجود دارد که در از آن جهت است که در  »نسبی« تعبیر. کند می
 .ها اشاره خواهد شد کاستیقسمت 

هاي مقبول آن و نیـز   فرض پیشي علمی یک اثر با مبانی و اگر میزان سازواري محتوا. 7
هاي ارزیابی محتوایی در نظر آوریم، این کتاب به  با مبانی اسالمی را به عنوان یکی از مالك

و نسـبت   رددا، با مبانی اسالمی سـازگاري  )آید ها می که در بخش کاستی(غیر از یک مورد 
 .دارد هاي دینی رویکرد مناسبی ارزشبه فرهنگ و 

 
 ها کاستی 2.3

سازي اصطالحات تخصصـی   معادلو  ،نویسندگان این اثر از جهت کیفیت، میزان کاربرد .1
هـا بـه    امـا در مـواردي ایـن واژه    ،اند خود را به استفاده از این اصطالحات نشان داده ۀعالق

گـرا   فطرتبیت ، تر28 فحۀبلَه در ص و انظالم، شره، :هاي مانند واژه ،اند شایستگی معنا نشده
که توضیحات مـورد   84 فحۀماتریالیسم اخالقی در صو ، 35 فحۀگرا در ص فرهنگو تربیت 

کار بـرده، آن  ه را ب »تسویل«واژة  114 فحۀدر ص. نیستنظر براي مخاطب دانشجویی کافی 
همـین رویـه    که مناسب بود .است استناد کردههم  به منبعی نقل این معنادر را معنا کرده، و 

 .شد میدر سایر فصول نیز رعایت 
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اگـر   ،اوالً: اهـداف آن  میزان تناسب و جامعیت محتوا و موضـوع کتـاب بـا    لحاظاز  .2
بازگویی بخشی از فضایل و رذایـل اخالقـی از دیـدگاه اسـالم      هدف این اثر تبیین و صرفاً

اذعان دارد به چراکه خود کتاب هم  ؛که این مقصد به صورت نسبی حاصل شده است است
و  ،تحلیـل ، اما اگر هدف تبیین). 13: همان( ها فهرستی از صفات پرداخته است و نه همۀ آن

آینـه بـا    البته تا رسیدن بـه آن فاصـله دارد و هـر    تفسیر نظام اخالقی از دیدگاه اسالم باشد،
توجه به شبهات و معضالت اخالقی مطرح در جامعـه، هـدف نخسـت نخواهـد توانسـت      

اما رویکرد آن به این  ،شود میاین کتاب به چنین هدفی نزدیک . مشکالت بگشاید گرهی از
: چراکه تبیین و تحلیل نظـام اخالقـی در اسـالم بـه معنـاي      ؛بسیار مهم ضعیف استلۀ ئمس
تبیـین نحـوة تـرابط و     .2 ؛اسـت  فهرست کاملی از کلیۀ فضایل و رذایل اخالقیي احصا  .1

ارائۀ  .4 ؛است یک بر دیگري تحلیل تقوم و تقدم هر .3 ؛است دیگر ها در یک تأثیر و تأثر آن
ـ یک نقشۀ کامـل از محورهـاي    تعـاریف، مراتـب، و بـه بیـان کتـاب، پیامـدها و        ۀچهارگان

فقـه  «بایسته است در یک پژوهش جـامعِ   .5 و ؛6استیک از صفات مذکور  کارهاي هر راه
داراي  استناد محورهاي چهارگانۀ نقشه، بـه مجموعـۀ آیـات و روایـات اسـالمی      »االخالقی

 .»نگر جزئیفردي و « هاي در برابر نگاه »نگر مجموعه«حجیت باشد؛ آن هم در یک نگاه 
دیگر مشـخص   بنابراین همین مقدار که در این اثر نسبت فضایل و رذایل منتخب با یک

، نشان عوض کردیلت یا رذیلت اخالقی را با دیگري جاي هر فضتوان  میسادگی  بهنبوده و 
بـر بـار   کیـد  أتبـا  (» نظـام اخالقـی اسـالمی   «توان از مفهوم  نمیاز آن دارد که در این کتاب 

 .یاد کرد) مفهومی کلمۀ نظام
هرگاه فهرستی از افعال خـوب و بـد و نیـز فضـایل و     «: گوید میکتاب در فصل کلیات 

هـاي   گـزاره  در واقـع مجموعـۀ  . شـود  مـی رذایل فراهم آید سیماي انسان مطلوب مشخص 
اما آیا بـه   ؛)21 :همان(» کند مینهایی حرکت انسان را معین  ۀقلو ها  مطلوبیتنظام ، اخالقی

کار خواهـد شـد؟ شـاید    هاي اخالقی آش مطلوبیتنظام ، صرف لیست کردن چنین فهرستی
داللـت بـر پـنج     »نظام«هاي نهایی اخالقی دست یافت اما کلمۀ  مطلوبیتبتوان به بخشی از 

هـاي اخالقـی    گـزاره یاد دارد و تردیدي نیست که چنین اقتضایی با صرف بیـان   عنصر پیش
  .نیافتنی است دست

و تربیـت   گوید هدف این کتاب آشـنایی بـا اخـالق    می) مقدمه( 13 فحۀدر ص چنین هم
 ،خـدا  ،انسان با خود ۀگان سهدر این صورت، از جهت تفکیک روابط اخالقی . اسالمی است
؛ امـا در  اسـت  خـوبی پـیش رفتـه    به) آشنایی(سمت این مقصد   توان گفت به و دیگران، می

ی لآورده که غرض اصلی کتاب این بوده که بـا حرکتـی درونـی و معنـوي تحـو      14 فحۀص
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اي نیـز در مـواردي غفلـت     به همین دلیل از رویکرد ذوقـی و موعظـه  روحانی پدید آورد و 
در این صورت پرسش آن است که آیا تحول درونی روحانی صرفاً با اطالعات . نشده است

ق چنـین تحـولی امـري احساسـی و عرفـانی و در      قکهنۀ اخالقی ایجاد خواهد شد؟ آیا تح
این کتاب به صورت مبنـایی نقطـۀ    حوزة تمایالت روانی انسان نیست؟ باید توجه کنیم که

داند بلکه معتقد است نقطـۀ   امور عرفانی نمی آغازین حرکت اخالقی انسان را احساسات و
هـاي   چـالش و به نظر نگارنده این نکته از  استشروع حرکت معنوي معرفت علمی انسان 

  .شود میاز این دست محسوب هایی  کتاباصلی این اثر و 
معمول، همان رویۀ مشهور تقدم عقل بـر دل اسـت    نتعیت از سظاهراً رویۀ کتاب به تب
چراکـه همـه جـا سـخن از تقـدم معرفـت و        ؛قلب نیسـت  ۀتصفیکه معتقد به آغازگري از 

کمال واقعی انسان را به افزایش علـم و آگـاهی دانسـته و     44 فحۀدر ص مثالً .حکمت دارد
عنـاي شناسـایی مجموعـۀ    سخنی از عرفان و حاالت قلبی نیست و کسب معرفت نیـز بـه م  

منـدي عقـل    حکمت به معناي دانایی و توان برکید أتجهان هستی و عالم طبیعت است و یا 
. دانـد  ایمـان را از سـنخ دانـش و علـم مـی      151 فحۀ، و حتی در ص)146 و 145 فحاتص(

حاکم و ظاهر این عبارات با آن غرضِ اصلیِ منقول سازگاري نـدارد مگـر    نتقاعدتاً این س
آن حرکت درونی معنـوي افـزایش ادراکـات علمـی      ۀمقدمکه توضیحی تکمیلی بیاید که  آن

  .اي نخواهد بود است که در این فرض هم دیگر نیازي به رویکرد ذوقی و موعظه
که براي خواننده تداعی  ،بر این اساس ذکر عباراتی در وجه افتراق اهل عرفان و فالسفه

نمـایی رویـه و مبنـاي     تنـاقض نحوي آشکارسـازي   کند، به پذیرش این منش عرفانی را می
و یـا ظـاهر    ودشـ خوانی برطرف  که یا این ناهم اصلی نویسندگان کتاب خواهد بود مگر آن

در بحث از محبت و عشق به عنوان یک فضـیلت  . بهتري پیدا کند عبارات، توضیح و تفسیر
عرفـا چـون بـه نیـروي     . وجه افتراق اهل عرفان و فالسفه همین جاست«: اند اخالقی آورده

کوشند و معتقدند بایـد کـانون احساسـات     در تقویت این نیرو می، عشق فطري ایمان دارند
عالی االهی را تقویت نمود و موانع رشد و شکوفایی آن را از میان برد و بـه اصـطالح بایـد    

 »دکـر راهوار عشـق بـه سـوي خـدا پـرواز       گاه با مرکب نیرومند و قلب را تصفیه کرد و آن
  .)194، 193 :همان(

و پیامـدهاي صـفات   هـا   راهخواهـد از   به هر ترتیب نویسندة یک کتاب اخالقی که مـی 
با این پرسش مهم روشن کند که براي تقویت و یا  را اخالقی سخن گوید باید تکلیف خود

نیک و یا پلید اخالقی، نقطۀ آغازین در وجود انسـان کجاسـت؟ آیـا بایـد از       زدون صفات
مثال براي  برايو صفات اخالقی؟  ،دانش اخالقی شروع کرد یا از ذوق، حاالت اطالعات و
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هاي معرفتی انسان را در این خصـوص   آگاهیتقویت صفت محبت باید اطالعات علمی و 
که کاري کنیم این حالت درونی در قواي احساسی و روانی  اینافزایش داد و اصالح کرد یا 

ق بورزد؟ یعنی به تحریک عواطف بپردازیم یا بـه  تا نسبت به دیگري عش ودشوي تحریک 
تقویت عقول آدمی اقدام کنیم؟ اگر هم بخواهیم مانند بعضی نویسندگان به هر دو بها دهیم، 

  ؟بندي هستیم و در این فرض اولویت با کدام است اولویتبه هر ترتیب ناچار از 
روشنی اعـالم شـود؛ اگـر     بهدر آغاز اثر  بدین سان باید تعیین تکلیف کرد و عالوه بر آن

سمت ایجاد یک فضاي عرفانی و ادبیـاتی    است باید به »اي موعظهذوقی و «رویکرد منتخب 
 مشابه آن همراه با اشعار و شطحیات عارفانه و مصادیق پندآموز پیش رفت و اگـر رویکـرد  

جانبـه و   همهاست باید هر حکم و ادعایی را با نقد و بررسی و تحلیل  »تحلیلی و استداللی«
اسـت کـه بایـد در    » نقلـی و متنـی  « هاي عقلی همراه کرد و اگر رویکـرد  استحکام استدالل

و ) نگـريِِِِِ  جـزء در برابر (نگري  جا و به طریقی جامع و مستند و با توجه به اصول جامع همه
به آیات و روایات اسالمی به تنظیم سـاختار  ) نگري جزئیدر برابر (نگريِ  مجموعهاصل  نیز
  .ث اقدام کردبح

نیست و از منابع مطالعاتی جدیـد نیـز    هاي کتاب روزآمد و نو اصوالً اطالعات و داده .3
تـر، از صـفات    چـه دانشـجویان، پـیش    بلکه سعی بر آن بوده تا به آن ،استفادة چندانی نشده

 .خوب و بد اخالقی شنیده بودند، رنگ و صورت دیگري براي ارائه داده شود
توانست به جهت استفاده از منابع جدید بـراي جنبـۀ تطبیقـی دادن بـه      میاین کتاب . 4

تا منابع ارجاعی صرفاً محدود به یـک سـنت   ببیند تر  ها را وسیع مباحث، دایرة استفاده از آن
اما به نظر  ،گرچه هدف نویسندگان این اثر طرح اخالق تطبیقی نیست. اخالقی خاص نشود

و نیـز  ) شـود  مـی هاي آن محسوب  که از کاستی(ی کتاب رسد براي باال بردن توان تحلیل می
گونـه   ایـن هاي اخالقی دیگـر، نیازمنـد    نتاثبات وجه برتري نظام اخالقی اسالم در برابر س

جـداي از  (از منـابع جدیـد   اسـتفاده  مباحث تطبیقی هستیم و این امر محدودة نگـاه مـا در   
منبع ارجاعی  112چراکه از میان  ؛ردتر خواهد ک فراخ را بسیار) ت اخالقی اسالمنسمدافعان 

هارولـد جـورج    چهار عنوان متعلق به نویسندگانی مانند ارنست کاسیرر،فقط در این کتاب 
نمونۀ کوچکی از این رویه در بحث سرشت . استرابرت دي ناي  کونیگ، دانیل گلدمن، و

که  )26: همان(است شده هاي ارنست کاسیرر و رابرت دي ناي انجام  کتابانسان به نقل از 
  ارجاعات بـه کتـب   اما. شد هاي دیگر انجام می خوب بود حتی در همین حد هم در جایگاه
 ).84، 80 :همان(و تأییدي دارند جنبۀ تأکیدي تر  هارولد جورج کونیگ و دانیل گلدمن بیش

جداي ، از زاویۀ شاخصۀ کیفیت رعایت امانت و میزان دقت در استنادات و ارجاعات .5
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مطالب بسیاري در کتاب،  بارةدرسفانه أمت، )رعایت شده که این امر غالباً(آیات و روایات از 
 :از جمله .یا منابع و اَسناد آن نیامده و یا نام افراد آمده اما ارجاعی صورت نگرفته است

 82 فحۀصـ : ها وجود دارد ماننـد  از متون و روایات بدون ذکر اسناد آنهایی  نمونه )الف
) ع(چه سند فرمـایش امـام علـی     چنان 36 فحۀچنین در ص هم). س(ت زینب روایت حضر

 .شد میبهتر بود در پایان این کالم مجدداً اشاره  قبل است ۀصفحهمان منبع 
منابع آن مشخص نیسـت   اما ،آمدههایی  قولدر مواردي اسامی افرادي همراه با نقل  )ب

خصوص در یک کتاب علمی  به(شوپنهاور و  به نقل از کارل گوستاو یونگ 85 فحۀمانند ص
و در ) شـده پرهیـز کـرد    به احتماالت تکیه زد و بهتر است از عباراتی ماننـد گفتـه  توان  نمی

 .و نیچه ،یمابه نقل از مارکس، دورکه 2 نوشتپا 26 فحۀص
فضـایل   ۀریشـ حکما چهـار فضـیلت را   «، یا )26ص ( »برخی«گوید  میدر مواردي  )ج

؛ )146ص ( »دانشمندان اخـالق «، یا )35ص ( »شناسان روانبه تعبیر «، یا )28ص ( »دانند می
کلی ذکر نشـده و مشـخص نیسـت ایـن حکمـا یـا       هاي  قولیک منابع این نقل  هیچاما در 

  .جو کردو شناسان و یا دانشمندان اخالق را در کجا باید جست روان
: نیـز کـم نیسـت ماننـد    هـا   آناد خوریم که تعد به مواردي از سخنانِ بدون سند برمی )د

، 2و  1 هـاي  نوشتپا 21 فحۀپاراگراف اخالق در تعریف لغوي و اصطالحی، ص 20 فحۀص
 قرآناستناد قرب به خدا به ( 41 فحۀدیوسرشتی، ص ۀنظری 26 فحۀ، ص3 نوشتپا 22 فحۀص

 فحۀپاراگراف دوم، صـ  61 فحۀ، ص1 نوشتپا 56 فحۀ، ص2 نوشتپا 44 فحۀ، ص)و روایات
 .2 نوشتپا 133 فحۀص و ،1 نوشتپا 105

مطالب مرز بین مباحث کتاب با منـابع منقـول روشـن     ندادن نکته آن است که با ارجاع
پرسش این است که آیا در مواردي که نشانی از ارجاع و یا اقتبـاس در   گاه آننخواهد شد و 

بر موارد یادشده مـثالً در  بینیم باید مباحث را از آنِ نویسندگان تلقی کنیم؟ عالوه  کتاب نمی
امـا هـیچ منبعـی در     ،شـود  مـی هـاي اسـالم اشـاره     آموزهگانۀ  سهبندي  تقسیمبه  20 فحۀص

بنـدي و تعـاریف    تقسیمآیا این . است بندي و یا تعاریف آن ارائه نشده تقسیمخصوص این 
کار رفته یـا نویسـندگان محتـرم آن را از جـاي     ه بار در این کتاب ب نخستینمشهور آن براي 
بنـدي نفـس    تقسیمذیل عنوان حاالت نفس و نیز  29 فحۀاند؟ یا در ص کردهدیگري اقتباس 

  مطمئنه و لواّمه و اَماّره، و سپس تعریف ملکه از ابداعات این کتاب است؟
دي از سـع  241و  ،212 ،181 فحاتدر صـ . دست نیست نحوة نقل منابع اشعار یک )هـ

، اما در ها آناز فردوسی اشعاري نقل شده همراه با ذکر مستندات  228 فحۀشیرازي و در ص
 .وجود داردها  آناشعاري بدون مأخذ  194و ، 106 ،87 ،82 ،54فحات ص
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در فهرست منابع، مشخصات چاپ و  البالغه نهجو  میکر قرآندهی  منبعدر خصوص  )و
هاي متعددي کـه وجـود دارد مشـخص نیسـت کـدام       ترجمهنیامده و با توجه به ها  آننشر 

نیـز در   هیسـجاد  فۀیصـح در همین ردیف بهتر آن بود  .ترجمه مالك عمل قرار گرفته است
، در ردیـف  )ع(و به هر ترتیب، از جهت رعایت شأن امـام معصـوم   آمد  می البالغه نهج ادامۀ

و امـام  ) ع(وب بـه امـام علـی    چنین دربارة دیوان منس هم. گرفت سایر نویسندگان قرار نمی
اند شایسـته اسـت در    که این دواوین منسوب به حضرات معصومینجا  آن، از )ع(عسکري 

 .ردیف شوندها  آندهی با نام مصنفین  منبع
ل ایـن کتـاب را نیازمنـد بـازنگري     ئو عدم تحلیل مسا ،گویی، ابهام مصادیقی از کلی .6
و هـم اجـازه   رسـاند   مـی ها هم به ساختار منطقی اثر آسیب  گویی یلاین ک. کند اي می دوباره

 :دهد خواننده به یک نتیجۀ معقول و منطقی دست یابد نمی
اي از عبارات کلی و مفاهیمی متعـدد امـا بـدون توضـیح و      در فصل کلیات نمونه )الف

، هـا  راه، چون مقاصـد، موانـع   هایی هم آگاهیبه  19 فحۀمثالً در ص. تحلیل کافی وجود دارد
: گویـد  مـی در ادامـه  . ها روشـن نیسـت   کنند، اما تفاوت این واژه ها و ابزارها اشاره می روش

تـر همـراه    گنـگ ، و توضیح آن با عبارتی »شناسی تحولی است انسانشناسی اخالقی،  انسان«
چه مقصود ایـن اسـت کـه اخـالق      چنان .»حال حرکت و در حال شدن انسان در«: شده که

اال اضـافه کـردن قیـود     کنـد، از همـین نـوع عبـارات اسـتمداد شـود و       میانسان را متحول 
کـه گفتـه    ایـن یا . شناسی تحولی نیازمند تبیین و توضیح است انسانشناسی اخالقی و  انسان
 هیچ تحلیلی از فطـرت و شـکوفایی   اما »اخالق اسالمی همان شکوفایی فطرت است« شده

  .شود نمیآن مطرح 
آیا سخن : گانه، موارد ابهام فراوان است سهبندي  تقسیمو در خصوص  20 فحۀدر ص )ب

نما؟  واقععلم اخالق و علم فقه؟ توصیف  بر سر عقاید و اخالق و فقه است یا علم عقاید و
آیا آگاهی و باور برابرند یا متفاوت؟ تفاوت اَعمال و صـفات اختیـاري؟    آفرین؟ نقشعناصر 

شود  مییک جا گفته  اند یا متفاوت؟ ها مترادف منشروا بودن قضاوت اخالقی؟ آیا اَعمال و 
؟ انـد  متـرادف آیا این عبارات مـبهم  ! اعمال و منش و در ادامه سخن از صفات و منش است

مناسک فردي صراحت نشده است؟ آیـا فقـه صـرفاً    مشخص نیست چرا در تعریف فقه به 
  هاي آیینی و مناسکی چیست؟ قالبشامل عبادیات و اجتماعیات است؟ مقصود از 

در ادامه به امکان داوري اخالقی اشاره کرده، اما نه تحلیلـی از آن ارائـه شـده و نـه      )ج
در خصـوص   نـام آوردنـد ولـی توضـیحی     گذار  ارزشنوع مفهوم  4یا از ، استده شاثبات 

!) البته در نمودار فقط براي دو مـورد مثـال آورده شـده اسـت    (آید  ها به میان نمی تفاوت آن
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یـا فعـل   ، هاي اخالقی امـري اختیـاري اسـت    گزارهست که اگر موضوع اجاي این پرسش 
انـد؟ آیـا    اختیاري و یا صفت اختیاري؛ در این صورت آیا صفات هم در هر حالتی اختیاري

ب شجاعت این امکان وجود ندارد که فردي بدون اختیار خود و به عنوان یـک  در با) مثالً(
  صفت اخالقی درونی، شجاع یا ترسو باشد؟

ترین مبانی اخالق خواهیم پرداخت، اما  گفته شده در این کتاب به مهم 19 فحۀدر ص )د
عـالوه بـر    شـود؛  ینمـ ارائـه   »مبنا«از  یقیدقنه در این فصل و نه در آغاز فصل اول تعریف 

  7.ستین روشن یاخالق لیرذا و لیفضا با یاخالق یمبان نسبت که نیا
به عنوان نگـاه اسـالم    »نظریۀ فطرت«در فصل اول به موضوع بسیار حساس و مهم  )هـ

  :گوید میگذر کرده و له ئمساشاره شده و بسیار کلی و ناکافی از کنار این 
شـناختی   انسانترین ارکان معارف  مهمکه از  ،فطرتنظریۀ اما از نگاه اسالم از یک سو 

داشـته و از  تأکیـد  هـا   همۀ انسـان ناپذیر  تبدیلبر سرشت واحد االهی و  ،اسالمی است
تـأثیر  نهـاد بشـر را نیـز تحـت     ، دیگر سو همان گونه که به جهان نگـاهی مثبـت دارد  

کنـد   مـی داند و در نتیجه آن را مثبـت ارزیـابی    میهاي شناختی و گرایش خیر  ظرفیت
  ).26: همان(

ناپذیر دانست؟ تغییر انسـان و همـۀ     تبدیلرا  »انسانی«توان صفاتی از صفات  میچگونه 
هاي  ظرفیتامور منتسب به وي با این ثبات چگونه سازگار است؟ اگر نهاد بشر تحت تأثیر 

  ناپذیر باقی بماند؟ تبدیلتواند  میشناختی وي است، چگونه 
» هـاي انسـان   ها و توانـایی  ظرفیت«با ) 27ص (» قواي نفسها و  ساحت«تفاوت ) و

 ،غضـبی  ،هاي چهارگانۀ قواي عقالنی مندي در حقیقت نسبت توان. روشن نیست) 29ص (
آشـکار نشـده و   ) در مبحث بعـدي (و روحی  ،ذهنی ،و وهمی با ملکات جسمانی ،شهوانی

کتـب متفـاوت بـدون    عالوه بر ابهام، مباحث بـا هـم ترکیـب نشـدند و گویـا عنـاوینی از       
  .اند بندي کنار هم قرار گرفته مندي و جمع نظام
دیگرنـد یـا در    مندي در عرض یـک  ، آیا این چهار توان»ها ساحت«ویژه در مبحث  به )ز

ها کدام است؟ گفته شده قوة وهم شیطانی اسـت، در   طول هم قرار دارند؟ حدود و ثغور آن
با واهمـه یکـی اسـت؟ اگـر ایـن چهـار        می شیطانی است؟ آیا وهمهاین صورت آیا هر و

 »روح انسان را حقیقتی غیرمادي و ملکوتی«اند که در فراز قبلی  مندي زیرمجموعۀ نفس توان
چگونه انسان کشف کرده کـه داراي  ) غیرمادي و ملکوتی بودن(قلمداد کرده، در این فرض 

و نقـش ایـن    از ایـن گذشـته، بـه نتیجـه    (اي نیـز هسـت؟    هاي چهارگانـه  مندي چنین توان
  ).شناسی اشاره نشده است انسانبندي در سلسله مباحث مبانی  تقسیم
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ها و اصطالحات خاص کتـب عرفـانی و    کارگیري واژه هباید توجه کنیم الزاماً نیازي به ب
هاي درسـی اخالقـی اسـالمی     کتاب کار مخصوص خودشان را دارند، در و اخالقی که ساز

سازي ساختار منظم منطقـی کـه خواننـده     الزم و زمینه نداریم؛ آن هم بدون ترجمۀ مفهومی
  .ها را غیرمتجانس احساس نکند حضور این گونه عناوین و واژه

کتـاب،   سـاختار  کـل  در مـؤثر مهم در فصل دوم و البتـه   اریاز مباحث بس یکی) ح
 یژگـ یشـش و  40 صـفحۀ  در که است »یزندگ يبرا باارزش هدف يها یژگیو« نییتع

ـ آ سـت ین روشـن  مثالً. اند یافتنین  دستو  یکلها  مؤلفه نیاما غالباً ا ،برشمرده شده  در ای
ـ  اسـت  یانسان يقوا همۀو پوشش  جامعیت هدف، بودن کامل از مقصود اول، نشانۀ  ای
ـ آ سـوم  نشـانۀ  در ؟يگـر ید فـرض  ای و آخرت؟ و ایدن جهت از کامل  یاثـر خـارج   ای

و نـه   یو خـارج  ینیع یهدف داشتندر بر  ایبودن فرد در جامعه؟  دیمف یعنی ،یهمگان
افراد جامعه  قیروابط دق تواند یچگونه م) بودنش یآرمان دیبا ق(هدف  ؟یالیو خ یذهن

مالئم بـا   ایمستدل بودن  یعنیبودن  معقول و یمنطق ایآکند؟ در نشانۀ چهارم  نییرا تع
ـ آ سـت، یمعلـوم ن  یدرست به 5با  3نشانۀ   تفاوت ؟ییعقال رةیس ایطبع نوع عقال  اگـر   ای

 یافتنیـ  دست پنجم نشانۀ در ندارد؟) مالزمهبه (هم  یباشد اثر خارج یافتنی دست يامر
 از جداگانـه  مـالك  دو عنـوان  بـه  است بهتر لذا و بوده متفاوت بودن ذومراتب با بودن

  .شوند کیتفک گرید کی
بنـابراین  «: انـد  آوردهکه در فصل سوم و در بحث از موانع رشـد   آناز ابهامات دیگر  ) ط

در  ).54 :همـان ( »جسم و ذهن و دل باید به کار گرفته شود تا انسان به مقصود خود برسـد 
 ۀدسـت این صورت نقش اراده و اختیار انسان در رسیدن به مقصد چیسـت؟ آیـا اراده جـزء    

  گیرد؟ قرار می) دل(سوم 
 5، حداقل از 55 و 54 فحاتهاي موانع حرکت انسان در ص بندي در بحث از تقسیم )ي
بندي پـنجم و توضـیحات آن    و سپس وارد تقسیم 8نام آورده) بندي بدون شماره(بندي  دسته

اکتسـابی و   .3 ،و رفتـاري  ،انگیزشی ،موانع شناختی .2 ،و دل ،ذهن ،جسم .1: شود یعنی می
، شـرایط تـاریخی، اجتمـاعی    .4 ،)ظاهراً مقصود موانع غیرارادي و طبیعی است(غیراکتسابی 

  .موانع درونی و بیرونی .5و  ،و وراثتی ،جسمانی، ذهنی
ها و یا استدالل بر وجه برتري  بندي ترتیب بدون توضیح پیرامون تفاوت این تقسیم بدین

بـا  ! دهـد  هـا ارائـه مـی    آخرین آن راست بحث را در قالب  بندي پنجم بر سایرین، یک تقسیم
دیگـر   بـا یـک  هـا   آنپوشانی نیز در این موارد وجود دارد و نسبت  که نوعی هم اینتوجه به 

  .خورد آشفتگی و ابهام در طرح این بحث به چشم می .روشن نیست
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از علم و توان و توجه، به عنوان سه عامل مهم رشـد نـام آورده و در    65 فحۀدر ص )ك
در ایـن صـورت   . انـد  انسـان که این عوامل داخل در سـاختار وجـودي   کنند  میادامه اشاره 

نیـز از  هـا   آنکـه در  ) 29ص (هـاي انسـان    منـدي  تفاوت این بحث و عنـاوین آن بـا تـوان   
هاي جسمی و ذهنی و روحی سخن گفته شد چیست؟ آیـا علـم و تـوان و توجـه،      توانایی

دیگر و  گاه فرق این دو عنوان بحث با یک هاي وجودي انسان نیستند؟ و آن مندي همان توان
  شان چیست؟ نسبتیا 

، از مفهـوم تکلیـف و رشـد سـخن     )ص(در همین صفحه با استناد به روایت پیامبر  )ل
پیرامـون   نوشـت پادیگر برابرنـد؟ روایـت منقـول در     آیا این مفاهیم با یک. گفته شده است

در جایی که انسان تکلیف داشته و مکلف بـر کـاري    شرایط تکلیف نداشتن است؛ آیا الزاماً
  جا رشد اخالقی هم وجود دارد؟ است، در آن

خـوبی توجیـه و    بهآید مبحث امکانات رشد در فصل چهارم  به صورت کلی به نظر می
که ضرورت این فصـل بـه    آنتبیین نشده و شاید بتوان آن را با فصل پیشین ادغام کرد مگر 

  .اش با بحث قبلی به شایستگی تفصیل داده شود همراه اهداف و نیز نحوة اتصال منطقی
در خصوص فصول هفتم به بعد که به طرح فضایل و رذایل اخالقی پرداخته، مـرز و   )م

ي بـا اخـالق اجتمـاعی حـداقلی و      و یـا حـداکثر    اخالق فردي حـداقلی  يهاي جد تفاوت
هـا یـا    موارد مذکور را در جدول حـداقلی  ۀهمتوان  حداکثري روشن نیست و از این رو می

چراکـه هـم    ،مرزهاي رذایل فردي از اجتماعی تبیـین نشـده  چنین  هم. ها قرار داد حداکثري
نظمـی   بی انندماجتماعی باشند  همو حسد فردي و بخل فردي باشند مانند توانند فردي  می

  .زدگی اجتماعی شتابو اجتماعی، تنبلی اجتماعی، عجب اجتماعی، 
و بر همین اساس در خصوص فصول هفتم تا آخر کتاب، پیرامـون تعریـف فضـایل     )ن

کارها و پیامدهاي صـفات   شود و در نتیجه راه رذایل مورد نظر، غالباً مطالبی پرابهام مطرح می
جا که تعاریف دقیقی از صفات اخالقی  اند و از آن شده لیاخالقی نیز بعضاً غیرکاربردي و ک

ها را به هر صـفت دیگـري    توان آن  میدر دست نیست پیامدهاي اخالقی بسیار کلی بوده و 
داشتن شادکامی و خوشبختی موهوم یا پشیمانی و حسرت یا در ابهام بودن  مثالً. نسبت داد

یا احساس بسندگی و یا رضایت کاذب که به عنوان پیامدهاي خودفراموشـی و خـودفریبی   
  .ندتوانند در پی صفات دیگري هم باش ، همۀ این موارد می)116، 115 :همان(اند   شدهذکر 

شود و در معناي آن از سه عبارت  یاد می» خودفراموشی و خودفریبی«در اولین صفت از 
که نفس انسان خواستۀ خود را به دروغ نقش  اینبه معناي » تسویل«واژة . 1 :ندا هجست کتمس

کسی . 3و  ؛تحریف و تغییر چهرة خواسته. 2؛ دهد بندد یعنی خودش را فریب می و نگار می
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: ست کـه ها جاي این پرسش .)115، 114 :همان(خویش را فراموش کرده است که حقیقت 
مقصـود از خـود در   . 2 اسـت؟ ) در برابـر آگـاهی  (آیا خودفراموشی از سنخ جهل انسان . 1

آیـا  . 3و  ؛هـاي انسـان؟   منـدي  ها و توان فراموش کردن خود نفس است یا صفات و ویژگی
  است؟ یعنی همان تحریف و تغییرمقصود اصلی نفاق در حاالت و اوصاف خود 

تـوان سـنخ    درستی مشـخص نشـود چگونـه مـی     بهبدین ترتیب تا منظور از این صفت 
کارهاي آن را تعیین کرد؟ این رویه در کلیۀ فصول پسینی جاري و ساري است  پیامدها و راه

  .135 و 131 فحاتص و ،)پیامدها( 130 فحۀ، ص)پیامدها( 119 فحۀمانند ص
عناوینی آمده که بـه عنـوان پیامـدهاي هـر صـفت نیکـی        151و  150 فحاتدر ص )س

کار صفت کرامت و عزت نفس از تقویـت ایمـان    مثالً در راه  .ها را محسوب کرد توان آن می
در این صورت کدام فضیلت است که با ایمان تقویـت نشـود؟ حـال اگـر     . آورند سخن می

مصـداق ایمـان   ) هاي پیشین اشاره شـده  که در مالك(بپرسیم ایمان چیست، آیا تقوا داشتن 
د؟ در ایـن فـرض پـس تفـاوت ایمـان بـا تقـوا چـه خواهـد شـد؟ آیـا            شو  نمیمحسوب 

سان، عبارات و   بدینفرق بگذاریم؟ ها  آنمداري مصداق ایمان نیست؟ چگونه بین  شریعت
بنـدي معینـی بـه کـار رفتـه و نـوعی        طبقهگونه نظام  اصطالحات گوناگون کتاب، بدون هر

مانـد کـه    پراکندگی ذهنی براي خوانندگان ایجاد خواهد کرد و در نهایت این ابهام باقی مـی 
کارهـایی اختصاصـی    کار پیشین چه بوده و آیا نباید در هر مـورد راه  کار با راه تفاوت این راه

ارائه شود؟ البته ریشۀ محوري و حل این مشکل در گرو ترسـیم نظـام اخالقـی اسـت کـه      
  .ردیمتر اشاره ک پیش
در بعضی عناوین صفات اخالقی مرز بین مطالب در تعاریف و پیامدها رعایت نشده  )ع
حـرص و   ةدربـار  121 فحۀصـ  »خواهی زیاده«مثالً بهتر آن بود مباحثی که ذیل عنوان . است

آید که ایـن   میچراکه از متن بر ؛شد میاند به قسمت پیامدهاي آن منتقل  طمع و حسد آورده
  .اند خواهی زیادهموارد از پیامدهاي 

کـه عوامـل ایجـاد آن را     ایـن ضـمن  ) 168ص (کارهاي کفران نعمت  در بحث از راه )ز
  .و غیرکاربردي مطرح شده است لیبرشمرده، مطالبی ک

، تأدب به آداب اجتماعی از اخـالق اجتمـاعی حـداقلی دانسـته     230 فحۀدر ص مثالً )ق
روشنی  بهو نه تفاوت آن با دو مورد قبلی ه شدگویایی از این فضیلت ارائه شده اما نه معناي 

  .ندشوتوانند مصادیق آداب اجتماعی قلمداد  چراکه عدالت و تواضع هم می ؛شود میبیان 
توانـد آن باشـد کـه در اول     مـی نهادهاي رفع این دست اشـکاالت   ها و پیش یکی از راه

تـا بـه   د شـو گانه و یا در آخر کتاب، جدولی از فضایل و رذایـل اخالقـی ترسـیم     7فصول 



 ... اخالقیهاي ترسیم و تحلیل منطقی نظام فضایل و رذایل  بایسته   34

 

گـویی جلـوگیري شـود و در آن جـدول، در خصـوص هـر        و کلـی  ،نحوي از تکرار، ابهام
ـ   سهفضیلت یا رذیلت، موارد  در  196 فحۀماننـد صـ  (تعریـف مفهـوم و مراتـب آن     .1 ۀگان

کارها بـه   مورد توجه قرار گیرد و سپس راه، کارها راه .3پیامدها و  .2، )رضا خصوص مراتب
مانند یاد مرگ کـه در بسـیاري مـوارد مطـرح شـده      (دو دستۀ عمومی و خاص تقسیم شود 

اعتقـادي و  ل ئمسا(کارهاي حوزة اندیشه و علم  بندي دوگانه راه تقسیمو البته در این ) است
رفتاري ل ئمسا(و حوزة فعل و کُنش ) نفسانی و روانیل ئمسا( ، حوزة انگیزه و اراده)فکري

  .ندشودیگر تفکیک  نیز از یک) و عملی
هاي یک اثر علمی به حساب  کاستیو ضعف تحلیلی از ل ئمسانبود نقد و بررسی در  .7

تر یا توضـیح و   زیر در این کتاب نیازمند بازکاوي بیش ۀچندگاناز این جهت، موارد . آید می
  :اکتفا نکنیمله ئمستبیین ابعاد موضوع مورد اشاره است تا صرفاً به طرح صورت 

روح انسان حقیقتی غیرمادي و ملکوتی است که براي آن «: گویند میدر فصل اول  )الف
در این صورت بـه اسـامی    .)27 :همان( »رود میتعابیري چون جان، نفس و قلب نیز به کار 

آیـا در ادامـه، اقسـام و    . انـد  نکـرده ح اشاره شده اما آن را تعریف و تحلیل مختلفی براي رو
  نفس انسانی را باید به عنوان تعریف حقیقت روح قلمداد کنیم؟ ياجزا

در خصوص تفاوت چهرة طاغوت در روزگار مـا بـه نکتـۀ درسـتی      61 فحۀدر ص )ب
  .الزم اما بدون ارائۀ تحلیل و حتی استدالل و استناد ،کنند میاشاره 
دانایی و نقش رذایل فـردي ماننـد عجـب     ۀتوسعاز موانع  107 تا 105 فحاتدر ص )ج

درستی تحلیـل نشـده کـه     به، اما مطالب اند گفتهحوصلگی و تنبلی و غیره سخن  کمعلمی یا 
خصوص بـا توجـه بـه     بهتواند باعث فقدان توسعۀ اجتماعی دانایی شود؟  میچگونه عجب 

، بایـد تحلیلـی دقیـق    است »گیري جامعۀ مطلوب شکلنقش اخالق در «که عنوان فصل  این
تواند به روند توسـعۀ علمـی جامعـه     میحوصلگی چگونه  کم) مثالً(ارائه شود تا نشان دهد 

و بـدي ایـن صـفات    م اگر در این خصوص مطلبی در کتاب آمده تنهـا در ذ . آسیب برساند
زدگـی   فـردي، و یـا گفتـه شـده شـتاب     ها به صورت کلی و  است و یا تأثیرگذاري منفی آن

اي ظریـف و دیریـاب    آموزي مقولـه  علمشود، و  میدقتی سبب خرابی  بیدقتی و  بیموجب 
بهتـر آن اسـت صـرفاً    . دهد این فصل را پاسخ نمیلۀ ئمسها  تحلیلتردید این نوع  یب. است

ترسیم جامعۀ مطلوب اخالقی است و  د چون هدفشوموانع اجتماعی توسعۀ دانایی مطرح 
ترین موانع اجتماعی یا عوامل اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و بـر همـین    مهمباید لذا فقط 

به مباحث بعـدي   ،تأثیر در جامعه هم نیستند  بیگرچه  ،اساس مطالب مربوط به رذایل فردي
  .و در جاي خود ارجاع داده شود
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اثر علمی اوالً بازگرداندن ادعاها به اسـتدالل و ثانیـاً    تردید یکی از ارکان قوام یک یب .8
هایی متفاوت  نمونهاز این زاویه نیز باید در . کمال و نبود نقص در نحوة اقامۀ استدالل است

  :تري صورت گیرد در این کتاب دقت بیش
 »صفت«گذاري فطري و محیطی به تفاوت  ارزشدر فصل اول و در بحث از نظام  )الف

لۀ ئمساما این مثال گویاي ممثل و ، کنند میگر و باغبان اشاره  از زاویۀ کار صنعت »تربیت«و 
توان نتیجه گرفت که کار باغبان یک کار تربیتی بـوده   تربیت انسان نیست و از این مقال نمی

خـواه   در صنعت سخن از ساختن چیزي اسـت کـه دل  «گفته شده . مندتر است لذا ارزش و
 ةچهـر گر هنر خویش را بر  صنعت. همان غایت وجودي نهال استاما هدف باغبان ، ماست

مند یا  حال کدام یک از این دو ارزش. دارد ریزد اما باغبان از هنر چوب پرده برمی چوب می
  .)34: همان(» ؟مندتر است ارزش

خواه خود از کار بر روي نهال نیست؟ آیـا کـار باغبـان صـرفاً      آیا باغبان نیز به دنبال دل
استعداد نهفته در نهال است و خود هیچ نقشی در نحـوة ایـن شـکوفایی نـدارد؟      شکوفایی

چه بخواهد با چوب بکند و آیا استعداد ذاتـی چـوب    تواند هر آن گر هم می حتی آیا صنعت
  گر نیست؟ در چگونگی درخواست صنعتثر ؤم

تـاریخ پرسـش از نهایـت     یطترین معماي بشر در   اساسیگفته شده  40 فحۀدر ص )ب
حرکت و مقصد نهایی اوست، اما هیچ استدالل عقلی یا استناد تاریخی یـا مسـتندات دینـی    

 .آورد ینم) 3( »مقصد از پرسش«و  ،)2( »خیتار طول در« ،)1( »نیتر یاساس«: براي سه حکم
  از هدف زندگی نیست؟ تر مهممثال آیا پرسش از معناي زندگی  براي

و در استدالل بر وجه برتري دانش بر ثروت به عنوان امري که انسـان   44 فحۀدر ص )ج
انـد امـا    د، گفته شده ثروت و شهرت حقایقی خارج از وجود انسـان کن  میرا به خدا نزدیک 
و لذا براي انسان کمال واقعـی بـه   د کن میو شخصیت وي را دگرگون  یتعلم و آگاهی هو

حلیلی اگر ثروت و شهرت افزایش پیدا کند انسان به رشد اوالً به چه دلیل یا ت. رود میشمار 
آیـا   .رسد؟ بیرون بودن ثروت و شهرت از وجود انسان تصـویر روشـنی نـدارد    حقیقی نمی

کند؟ طبق این تحلیل، علم هم در وجود انسان نبوده و بـه یـک    انسان علم را هم کسب نمی
نـد و  ک  مـی ت انسان را دگرگون و شخصیت یهوثانیاً ثروت و شهرت نیز  .معنا بیرونی است

این امر از اختصاصات علم نیست و ثالثاً ثروت و شهرت هم مانند علم منسـوب بـه انسـان    
  .تري است نابگونه تمایزها محتاج به وجوه استداللی  ایناست و لذا 

. اند که هواي نفس مانع رسیدن به موفقیت مادي و اجتماعی است آورده 56 فحۀدر ص) د
هاي صوري  موفقیتتوان به  نمیگرایانه  خواهی مادي فزونطلبی و  قدرتآیا در این فرض، با 



 ... اخالقیهاي ترسیم و تحلیل منطقی نظام فضایل و رذایل  بایسته   36

 

چنین مناسب است در بحث از هواي نفس تصریح شـود   و ظاهري دنیوي دست یافت؟ هم
  .ي انسان استدست بلکه خواستۀ نفسانی و ماکه هواي نفس برابر با خواستۀ مطلق نی

تـري در   و در تفکیک بین عوامل درونی و بیرونی جـاي دقـت بـیش    55 فحۀدر ص )هـ
اگر موانع درونی یعنی امور نفسانی مربوط بـه فـرد و بیرونـی یعنـی     . ها وجود دارد استدالل

جهـل  ) مـثالً (رت در این صو) 58: همان( )خارج از وجود آدمی(بیرون از وجود فرد انسان 
و یـا  ) شـود  جامعه بر فرد تحمیل می از سويهایی که  ناآگاهیناآگاهی عمومی یا (اجتماعی 

ند، در ایـن  شـو   مـی که مانع رشد اخالقـی فـرد   ) سالیق اجتماعی(عادات اجتماعی ناپسند 
  بندي چه جایگاهی دارند؟ دسته
از دنیا بـه   58 فحۀدر ص، در همین راستا اگر مانع بیرونی خارج از وجود آدمی است )و

آیا منظور از دنیا مظاهر بیرون از وجود انسان  .کنند ترین این موانع خارجی یاد می مهمعنوان 
یم و حتی موارد یرو ه، پس با یک عامل درونی روبمیودچه  است یا دنیادوستی انسان؟ چنان
حالت و صفت نفسانی  اند نشان از دنیادوستی دارد یعنی یک استنادات ناتمامی هم که آورده
از سـوي  . دهـد  نشـان مـی   دحدنیا عالقۀ وافر و بیش از  ديدر درون انسان که به مظاهر ما

دیگر اگر انسان خودش درون دنیاست، پس دنیا خارج از وجود آدمی نیست چون خود آدم 
  .دارد و لذا دنیا بیرون از وجود آدمی نخواهد بود درون دنیا قرار

در ارائۀ تحلیلی از بررسی رفتارهاي ارادي انسان به این نمـودار   72 و 71در صفات  )ز
  :استه شداشاره 

  اراده و حرکت ← میل شدید ←میل  ←آگاهی 
گویـد میـل و    مـی که منبع این استدالل ذکر نشده؛ اوالً، خود نویسنده نیـز   اینجداي از 

اسـتدالل نشـده و محـل بحـث     له ئاما این مسـ . عالقه به اشیا غالباً برخاسته از آگاهی است
وجود آید و لـذا بایـد   به چراکه گاهی ممکن است میل بدون آگاهی در انسان  ؛است يجد

چه بخـواهیم ایـن سلسـله را دنبـال کنـیم جـاي        ثانیاً چنان. مفهوم آگاهی دقیقاً روشن شود
 هـایی  ارادهتوانـد بـه امیـال یـا      نمـی آگاهی در کجاست و آیا آن نیز  ۀریشکه ست اپرسش 

چنـان بـر خـالف آن اراده     ولی هـم است گاه انسان در فرض وجود آگاهی  بازگردد؟ و ثالثاً
باید  تري دارد و شاید اصوالً الت بیشمکند و در هر حال استدالل بر این نمودار جاي تأ می

  ).1382 حسینی،(شد ل ئقاهاي وجودي انسان  حوزهارتباطی دورانی بین 
که به صورت اند  کردهاستنادي به کالم هارولد جورج کونیگ  81 و 80 فحاتدر ص )ح

در این فرازِ فصل پنجم سخن بر سـر تـأثیر   . استدالل بر اصل سخن باشدتواند  نمیمستقیم 
رابطۀ هاي رفتاري و روحی انسان است اما استنادي که آمده دربارة  ارزشاخالق اسالمی در 
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ویت و اصل دین و عقاید و ایمـان دینـی باعـث    که معن اینبین دین و سالمت روان است و 
گویـد و نـه    مـی بنابراین اوالً این استدالل از اصلِ تأثیر دیـن سـخن   . شود میسالمت روان 

در حالی که خود کتاب نیز در  ،تر است یعنی استدالل عام ،اخالقی زیستن در انسانتأثیرات 
جا  لذا در این. م تقسیم کرده بودو احکا ،اخالق ،عقایدحوزة هاي پیشین دین را به سه  بخش

گیر زیست اخالقی بر انسان استدالل شود و نه اصـل   چشمتأثیرات  بارةهایی در مثالباید به 
آید ولی نه الزاماً اخالق  میثانیاً از این سخن اصل تأثیر مطلوب دینی زیستن بر. دینی زیستن

دانیم که در ادیان دیگر نیز توصیه به اخالقی زیستن وجود  میدر هر حال . با قید اسالمی آن
جویی  پیاحکام و قوانین اخالق اسالمی را بر انسان تأثیرات دارد و از این رو ضروري است 

که در این  ،که احکام اخالق اسالمی را با قوانین اخالقی سایر ادیان یکی بدانیم آنکرد مگر 
 .معنا خواهد شد به آیات و روایات اسالمی بیاین کتاب صورت حجم استنادات متکثر 

و ذیـل   88 فحۀمثالً در ص. زدایی است ها محتاج شبهه نوع استداللاي موارد  پارهدر  )ط
هـاي غیراخالقـی نبایـد خالقیـت      عنوان خالقیت باید پرسش کرد طبق این کالم آیا انسـان 

ـ   ۀتوان در هم الزاماً نمی و داشته باشند؟ ل امـور را ابتکارهـاي شـیطانی    مصادیق نام ایـن قبی
ران قـادر بـه    شـود انسـان شـهوت    گفته می 107 فحۀو یا در ص). 88: 1389 علیزاده،(! نامید

دهد، اما اوالً نه تحلیل دقیقـی و یـا اسـتدالل     ضبط خیال نیست و تمرکزش را از دست می
مـع  دیگـر ج  فرمایـد شـهوت و دانـش بـا یـک      ثانیاً حـدیث مـی  و روشنی بر آن اقامه شده 

جا دانش باشد الزاماً تمرکز  شوند، اما از عدم تمرکز سخنی نیست و چنین نیست که هر نمی
حال در این نوع روایات در فهم مقصود از  به هر .ذهنی و ضبط خیال هم وجود داشته باشد

ایـن ابهـام    کتابجوان ن امخاطبثالثاً براي بسیاري از . تري کرد هاي بیش حکمت باید دقت
سفانه أمتعلم و دانش که  ةحوزمطرح خواهد شد که پس تکلیف بسیاري فالسفه و بزرگان 

ضـبط خیـال خـود بسـیار آثـار       ةکار نیز بوده و در عین حال با قـو  ران و گاه خالف شهوت
موارد یا بایستی تحلیلی جـامع و دقیـق   گونه  اینبه نظر نگارنده در  9شود؟ اند چه می آفریده
  .نظر کرد  یا از طرح مباحثی این چنین صرف هایی محکم ارائه شود و با استداللهمراه 
مطـرح شـده و   » اخالقی«هاي  هایی عمومی به جاي مصداق در فصل ششم، مصداق )ي

حسـن  « گویـد  مـی  101 فحۀدر صـ  مثالً .از این جهت بار استداللی آن را کاهش داده است
نـه  (تدبیري صرفاً یک امر اخالقی اسـت؟   یبا آیا ام »رود تدبیر فضیلتی اخالقی به شمار می

مستقیم ثیر أتقاعدتاً باید بر عواملی دست گذاشته شود که  .)سیاسی یا اقتصادي یا اجتماعی؟
هاي اجتماعی نشـان دهـد و نـه عـواملی کـه       اخالقی را در گسترش آسیبل ئمساو روشن 

ها  غیراخالقی ۀها و نیز در دست اخالقی ۀتوانند مشترك هم باشند یعنی هم در دست می  معموالً
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انـد؟ اگـر    آیا اسراف و ترویج گناه صرفاً امري اخالقـی  ،102 فحۀیا در ص. جاي داده شوند
یک امر اخالقی دانسته اما ترویج گناه ممکن است  ،نفس گناه به معناي هواي نفس فردي را
اخالقی و یا حـداقل مشـترك   باشد و نه صرفاً داشته عاملی سیاسی یا اجتماعی یا اقتصادي 

نبود بینش اخالقی صحیح را باید یک آسیب آیا در همین ردیف، . بین اخالقی و غیراخالقی
تفکر و عقاید به عنوان یک آسیب فکري محسوب  ةحوزآن را داخل در یا اخالقی دانست 

ذکـر  ي آن اما استداللی برا نداخالقی دانست ةیا توکل را یک آموز زهد و عالوه بر این،کرد؟ 
و فکـري   ،اعتقـادي  ،اند اعـم از اخالقـی   دینی یکلهاي  این امور از آموزه حالی که در نشده

اقتصـادي،  ل ئمسـا ثیر عوامـل اخالقـی در   أتـ که براي امکـان تحلیـل   آید  به نظر میچنین (
  .)ندا ههاي زهد و توکل را صرفاً اخالقی قلمداد کرد آموزه

عوامل و موانـع اجتمـاعی بایـد بـه تعریـف و      به هر حال براي اخالقی محسوب کردن 
بـه انتخـاب و   مـالك  اسـاس آن   و بـر  یـابیم  اخالق دست ةمفهوم واحد و روشنی از حوز

  .گزینش دست زد
نظم کلی کتاب را ستودیم اما اوالً باید در خصوص فصل چهارم و ارتباط منطقـی آن   .9

بیان نشده و حذف ایـن فصـل    روشنی بهچراکه این ارتباط  ؛اي اندیشید با فصول پیش چاره
فصل پنجم هم صادق است  بارةثانیاً همین امر در. کند وارد نمیروند مباحث  ۀخللی به ادام
لـذا  . فصول بعدي آشکار نیسـت ل ئمساگیري منطقی نتایج این فصل در اثبات  و نحوة بهره

دیگـر  اگر نتوان توجیهی منطقی و معقول بر حضور تسلسلی این دو فصل در میـان فصـول   
که از مباحث را اي  منطقی ۀثالثاً باید نتیج. زده خواهد شد  کتاب آسیبی لکارائه داد به نظم 

ها را در طرح مباحث فصول اول  دست آمده دقیقاً تعریف کرد و انعکاس آنه فصل کلیات ب
روشنی تمام تبیین کنند تا احساس نشود عناوینی که در این فصل انتخـاب شـدند    بهبه بعد 
تربیـت  «بـا   »دانـش اخـالق   ةگسـتر «ویـژه ارتبـاط عنـاوین داخلـی      به( اند روري بودهغیرض

فصل بعدي نسبت  ۀمقدمها بایستی در  هم ذکر شد این ارتباط  گونه که قبالً همان .)»اخالقی
بسیار مهم پاسخ نویسـندگان محتـرم بـه     ۀنکترابعاً  .منطقی گویا اضافه شودبا به فصل قبلی 

قـرار خواهـد گرفـت یـا     » تربیت اخالقی«این پرسش است که نهایتاً این اثر در ذیل عنوان 
  ؟است» علم اخالق«زیرمجموعۀ 

آید که ذیل دانش  پردازند، برمی از مباحث بعدي که به طرح فضایل و رذایل اخالقی می
روشن نیست و اگـر  ) 22ص (یت اخالقی از این جهت وجه طرح بحث تربو اخالق است 

مجموعۀ مباحث در ذیل عنوان مسیر تربیت اخالقی قـرار دارد کـه بایـد عنـوان کتـاب بـه       
حال با توجه به تفاوتی که بین اخالق و تربیـت   به هر .تغییر کند» تربیت اخالقی در اسالم«
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وشن شود که در کجا اند باید نسبت علم اخالق با تربیت اخالقی در کتاب ر اخالقی گذارده
جا که تربیت اخالقی را به قواعد حرکت انسـان   از آن. به این یا آن پرداخته و یا باید بپردازد

یـک    کنند این اثـر را صـرفاً   کارهایی اخالقی را ارائه می اند و در فصول بعد نیز راه معنا کرده
  .استکتاب ضروري  توان قلمداد کرد و از این رو تغییر در عنوان کتاب علم اخالق نمی

روابط با خـود، بـا     از سوي دیگر با توجه به تعمیم مباحث فضایل و رذایل در سه دستۀ
 و 13و فصـول   12 و 11 و 10و فصول  9 و 8 و 7بهتر آن بود که فصول  ،خدا و با دیگران

  .شدند سه فصل جداگانه جاي داده می رکدام د ، هر15 و 14
و » شـناختی  مبـانی انسـان  «جا که بـه    آن) 19ص (کلیات فصل  ۀمقدمدر همین راستا در 

یـک از ایـن عنـاوین در     صراحت اشاره شود که هر بهاند،  اشاره کرده» شناختی مبانی غایت«
این عناوین چه در متن و چه در  ۀشود و بهتر است هم فصل اول و دوم به بحث گذارده می

  .سان باشد یک  فهرست
یـا   اسـت و  نظـم منطقـی   وجود دارد که یا مصداق نبـود نیز در این کتاب مواردي  .10
 لفـۀ نظـم محتـوایی   ؤمـرتبط بـا م  دو دسته را  توان هر می ابهاماتی در فصول کتاب که وجود

  :شود میها اشاره  اي از آن پارهذیالً به  .دانست
ضرورتی ندارد وگرچه به نو بودن آن اشاره  20 فحۀهاي اخالقی در ص بحث گزاره )الف
  .نداردنقشی در تسلسل منطقی مباحث فصل کلیات  ،طرح شیوة آن با این  دنبوشد اما 
  :متوالی توجه کنید ۀصفحتعریف در دو  اربه این چه )ب
باید اعمال و مـنش خـود را بـراي     اخالق نظام ارزشی و هنجاري است که انسان می .1
  .ندهاي آن تنظیم ک اساس دستورها و توصیه یابی به کمال و تعالی بر دست
اخالق دانشی است که به بیان اوصاف ارزشی افعال و صفات اختیـاري و راه کسـب    .2

  .پردازد ها می یا اجتناب از آن
  .نمایاند اخالق مقصد و غایت حرکت انسان را می. 3
کنـیم و   ها را از اخالق دریافـت مـی   ها و نابایسته  ها و بدها و بایسته در واقع ما خوب .4

  ).22- 2: همان( میده یت قرار مهدف حرک
متوالی، چندین عبارات متعدد  ۀصفحکه آیا رواست در یک فصل و در دو  اینگذشته از 

علـم   ؟آمـد  این تعاریف در یک عبارت جمع مـی   شد همۀ از یک واژه مطرح شود و آیا نمی
یـابی بـه آن     و علم تربیـت چگـونگی دسـت    کند میبیان خوب و بد را  اخالق در یک بیان

دانشی است که راه کسب یـا اجتنـاب را مطـرح     )علم اخالق(و در تعریف دیگر  اهداف را
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، دهد پردازد و در تعریف دیگر دستور و توصیه هم می و در تعریفی فقط به مقصد می ،کرده
  .و باالخره در یک تعریف، کمال اصل است و در دیگري خیر 

بـا توجـه بـه    ارچوب فنـی  هـ چیـک  است علم اخالق به صورت علمی و در  ضروري
و از ایـن   دشـو تعریـف  ل ئمسـا و  ،هـدف  ،موضـوع، روش ساختاري علم یعنی  هاي لفهؤم

  .اً پرهیز شوددگویی ج پراکنده
بـه  « گویـد  جـا کـه مـی    وجـود دارد؛ آن  19 فحۀگراف آخر صـ ااي جزئی در پار نکته )ج

وید و یـا  گ از جایگاه اخالق در اسالم سخن می 20 فحۀپردازیم اما در ص می »جایگاه اخالق
اسـالم   نیـ سـخن از د  اما اوالً ؛است »جایگاه اخالق در دین«عنوان بحث  همین صفحهدر 

ـ     »گاهیجا«عنوان  اًیآن و ثان یدر مفهوم کل »نید«است نه   ۀنشـان از آن دارد کـه مرتبـه و رتب
ارتباط  لیبه تحل ایگفته و  سخن نیگذارده، از نقش اخالق در د به بحث  را نیاخالق در د

که صرفاً بـه   یدر حال بپردازد؛ شده مطرح گرید يها ها و بخش ثر اخالق بر حوزهتأ و ریثأو ت
بـا عنـوان بحثـی     متناسـب  ایحذف شود و  گاهیعنوان جا دیبا ایلذا . اند آن پرداخته فیتعر

عقاید و اخالق و فقـه   ۀگان سهتعاریف در متن  چنین در این صفحه، هم. دشومطرح  ردرخو
در حالی کـه گفتـه    ه استها بیان شد این واژهکلی اثري از اسالم نیست و در واقع تعاریف 

  .این سه بخش است هاي اسالم مشتمل بر شده آموزه
روشـن  ) 25ص (هـا و قـواي نفـس     تقدم بحث سرشت انسان بر سـاحت ت لع )د

  نشـده شود بیان  ی گرفته مینیست و نتایجی که از بحث سرشت و ملکه در قسمت مبان
اسـاس   یـک بـر   شناسی مورد نظر طبـق شـماره و هـر    بهتر این بود مبانی انسان. است
نظم منطقی این فصل دچار  ،لذا بر اساس این ابهامات. شدند هایی ایجابی ردیف می گزاره

  .اشکال شده است
ـ  8شود که با  بندي حکما گفته می به نقل از تقسیم 28 فحۀدر ص )هـ یم یـ رو هرذیلت روب

  .رذیلت نیست 8پایی از این  ولی در مباحث بعدي کتاب رد
عنوان تقسیم شوند ولی در کتاب بیش  8اساس نظر منقول از حکما، رذایل بایستی به  بر
اگر  .آشکار نیستهاي اثر  يبند نسبت این نقل با منطق تقسیم ،درنتیجه. ها آمده است از این

  کدام منطق خاص خود را دارد پس ذکر این عبارات چه وجهی دارد؟ هر
کند؟ بـه نظـر    امري را اثبات میچه ) ع(منین ؤامیرالماستناد به روایت  ،28 فحۀدر ص )و
چراکـه نهایتـاً از وجـود عقـل و      ؛بندي حکما داشته باشد آید این کالم داللتی بر تقسیم نمی

  .گوید انسان سخن می رشهوت د
انـد و از   قرب به خدا را به عنوان هدف و مقصد رشد اخالقی دانسـته  ،41 فحۀدر ص )ز
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شش حال باید پرسید آیا هدف قرب با . ندا ههایی را برشمرد آن طرف براي هدف نیز ویژگی
و  توان همواره براي قرب به خـدا دلیلـی منطقـی    سازگار است؟ مثالً آیا میۀ مورد نظر لفؤم

بسیار ضروري است تا این هدف با  معقول آورد؟ اثر خارجی قرب چیست؟ در هر صورت
 مقصد رشد و ارزش انسان در 45 فحۀچنین در ص هم .گانه تطبیق داده شود ششتمام موارد 

در ایـن صـورت نسـبت ایـن هـدف بـا        ؛انـد  به خدمات وي دانستهرا  اش حیات اجتماعی
اري بـه  زگـ  ان دارد خـدمت کـ خصوص در مـواردي ام  هبچه خواهد بود؟  4و  2هاي  مالك

تـرین   معقول و منطقی نباشد امـا ماننـد شـهادت از بـزرگ     ،)هاي عقالیی با حساب(جامعه 
  .)50: همان( خدمات اجتماعی به حساب آید

حیـات  «بـاره از واژة   یک به، )41ص (بحث از هدف زندگی و مفهوم قرب  ۀمیاندر  )ح
اما استدالل و استنادي در ایـن   ،استفاده کرده و آن را هدف بلند مسیر انسانیت دانسته »طیبه

طیبـه  آیا مقصود از حیـات  . خصوص وجود ندارد و نقش حضور این مفهوم روشن نیست
  ).37: 1384 ،يجعفر ←( کند؟ یممراد  يمعقول است که عالمه جعفر اتیح همان
 در. شوند هماهنگ گرید کیل و نهم با حکمت در فصل او یبهتر آن است معان) ط
 لتیآن دانسته و اعتدال شهوت با فض بیحکمت را اعتدال قوة عاقله و تهذ 28 صفحۀ

 ییحکمـت را دانـا   145 فحۀشجاعت است؛ اما در ص لتیعفت و اعتدال غضب با فض
ـ ن مهـار  و تیعقل در هـدا  يمند توان( ییشده به توانا لیتبد ) غضـب  شـهوت و  يوری

  .ندا هتعریف کرد
ثانیـاً از آن مباحـث    .شده به توانـایی نیسـت   تبدیلصحبت از دانایی  28 فحۀاوالً در ص

چراکه حکمت به اعتدال عاقلـه و عفـت    ؛قسیم شجاعت و عفت است آید که حکمت برمی
حکمـت بـه    ،145 فحۀپردازد، اما در صـ  و شجاعت به اعتدال غضب می ،به اعتدال شهوت

  .پردازد مینیروي دیگر نیز  مهار دو
 .ست و ترکیب شوندد دیگر یک بایستی مباحث و اصطالحات با یکدر نتیجه 

هـاي بـا پسـوند     کتـاب در خصوص استناد به آیات و روایات، یکـی از مشـکالت    .11
اسالمی که سعی در مراجعه و مستند کردن کالم به متون اسالمی دارنـد، رعایـت مـرز بـین     

بـدین  . ابزاري از متون از سوي دیگـر اسـت   ةاستفادمیزان جامعیت در تحقیق از یک سو و 
تـر از   چنین مهم معنا که به صورت طبیعی و منطقی و به دلیل حجم گستردة متون دینی و هم

با استناد به یک یا چند آیـۀ قرآنـی یـا     توان ینم ،یعیش نییاصول نگاهها در  مندي آن آن نظام
آیـات و   دسـت یافـت بلکـه بایـد مجمـوع     گیري نهـایی   نتیجهبه ) ع(روایاتی از معصومین 

تا در نهایت بتـوان   دریگـ اجتهادي مورد پژوهش قرار  روایات و البته در یک نگاه مجموعی
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تـوان   که چگونه مـی  استهمواره جاي این تردید  االبندي مستندي دست یافت و  جمعبه 
ات ایـن اثـر   مستندی لکایم؟ این مشکل در روند  اطمینان داشت به برداشت صحیحی رسیده

در این گونه موارد یا باید صاحبان اثـر بـه تحقیـق    . ویژه در خصوص روایات وجود دارد به
و مباحث را مستند به تحقیقات خود کنند و یا به آثار تحقیقی دیگـر در   نندزجامعی دست 

حال با  به هر. ها در کتاب استفاده شود پژوهشو از نتیجۀ آن  وداین خصوص ارجاع داده ش
که هدف کتاب تبیین حوزة وسیع فضایل و رذایل اخالقی در نگاه اسالم است،  اینبه  توجه

دهد که تمامی متون دینـی   نمیاما رویه و شیوة طرح استنادات آن به خواننده این اطمینان را 
  .گرفته باشد با شیوة اجتهادي مورد توجه قرار

ت مطالبی است کـه در فصـل   از نقاط ابهام این اثر که البته قابل اصالح نیز هس. 12
و اصوالً با رویکرد کالمی ) 81: 1389علیزاده، (شده مطرح  »آرامش«پنجم و ذیل عنوان 

که انسـان بـا تکیـه بـر      ایندر . سر سازگاري ندارد) در نفی جبرگرایی) (ع( ائمۀ شیعی
حکمت الهی و اعتماد و اطمینان به وي بـه آرامـش و رهـایی از پریشـانی و اضـطراب      

بـه  ، اما آیا حکمت الهی و تدبیر کـارگردانی هسـتی   نیستیابد هیچ تردیدي  میدست 
اي تفسیر کنیم که هیچ مجالی براي اراده و اختیار انسان باقی  گونهوي را باید به دست 

نماند؟ مسلماً نظر نویسندگان فاضل کتاب نیز این نیست، اما عبـارات ایـن بخـش بـه     
تـأثیر  تهافتی بین حکمت حکیم داناي توانا با امکان  نویسی شود تا دوبارهاي باید  گونه

با ارادة خود به ذات الهـی  مؤمن مسلماً انسان . نشودانسان در سرنوشت خود احساس 
و لذا در دهد  میاو را به آرامش در همۀ احوال سوق  ارادياتکاي متکی است و همین 

ی لـ که البتـه تج (و خواست او کند، اراده  نور ایمان مشاهده می با اي که وي   این زیبایی
 .حضور قطعی دارد) ارادة مطلق الهی نیز هست

 
  نهادها پیش گیري و نتیجه.4

کتـب  ن امؤلفـ نهاد به  گیري این مقاله و پیش نتیجهمواردي که به عنوان  10ترین  مهماز اي  پاره
  :از ندا توان برشمرد عبارت میدرسی حوزة اخالق اسالمی 

استادان براي تـدوین کتـب درسـی     به وسیلۀتأکید بر انجام کارهاي پژوهشیِ جمعی  .1
  ؛این مقاله اخالق اسالمی اما با رفع نواقص مذکور در

طبق تعریف (صوري یک اثر علمی ت یجامعهاي ساختار  مؤلفهتوجه به تأمین تمامی  .2
االت صوري و شکلی ویژه ضرورت رفع اشک بهدر تنظیم کتب درسی اخالق اسالمی ) مقاله

  ؛هاي شکلی مقاله ذکر شد کاستیکه در قسمت 
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الزاماً در تنظیم و تحریر کتب اخالق اسالمی باید به ضرورت طرح نظام اخالقی . 3
نگر که به تبیین صرف فضـایل و رذایـل اخالقـی     جزئیبین نگاه  در اسالم توجه کرد و

گیرد،  مند اخالق اسالمی را در نظر می نظامهاي  نگر که شاخصه کلینگاه  کند با میبسنده 
بلکه باید  ؛و در نتیجه نباید به اخالق اسالمی به صورت فردي نگریستگذاشت تفاوت 

و ها  شاخصههاي محتوایی به این  کاستی 2در بند (نظر قرار داد د نظام اخالقی اسالم را م
  ؛)اشاره شدها  مؤلفه
آمیز در  ابهام يها و دوري از رهزنیل ئامسگویی و ضرورت تحلیل  بر عدم کلیکید أت .4

  ؛)هاي محتوایی اشاره شد کاستی 6 گانه در بند 17در این کتاب به موارد (کتب درسی 
هاي عقلـی کـه    استداللسخن مستدل و بازگرداندن ادعاها به  ۀارائبر ضرورت کید أت .5

  ؛دشهاي محتوایی اشاره  کاستی 8گانه در بند  13در این کتاب به مواردي 
تبیـین   شده بین فصول کتاب و توجیـه و  تعریف ضرورت رعایت نظم منطقی دقیق و .6

  ؛پیرامون آن
ضرورت تعیین نوع رویکـرد بـه مباحـث اخـالق اسـالمی و گـزینش یکـی از سـه          .7

البتـه   متنـی؛ و  نقلـی و  .3و  ،تحلیلی و استداللی .2 ،اي موعظهذوقی و  .1 :هاي کلیِ رویکرد
یک هر یکالتزام به لوازم متُد.  

کار بردن عبارات و اصطالحات تخصصی مختلف اخالقی بـدون  ه پرهیز جدي در ب .8
  ؛مشخصبندي  طبقهمعرفی نظام 

هـاي   کاسـتی  11ضرورت پرهیز از استفادة ابزاري از متون دینی و اسالمی که در بند  .9
  .شدمحتوایی بدان اشاره 

  
  ها نوشت پی

 .ج1393 حسینی، ←خصوص معرفی شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی  در .1
سی صفحه  بیش از، حجم این مقاله يانتقاد ۀنام پژوهشنشریۀ ن مسئوالاست بنا به توصیۀ  گفتنی .2

 .ناچار بسیاري از مطالب حذف شد بهبه مقدار فعلی تقلیل پیدا کرد و لذا که بود 
هاي یک کتاب کالسـیک دانشـگاهی    ویژگینویسی با  سادهاي پیرامون مرز  در این خصوص نکته .3

 .)الف1393 حسینی، ←(وجود دارد 
متد نقد « هاي کارگاهچه در سلسله  گانۀ جامعیت صوري یک اثر علمی بر اساس آن 13هاي  مؤلفه .4

  :موارد است تعریف شده شامل این) 1390 حسینی،( »کتاب در حوزة علوم انسانی
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  گفتار پیش
  نقشه و نمودار و تصویر و جدول  مطالب فهرست  مقدمه  اثر اصلی هدف بیان

  نقشه  نمودار  تصویر  جدول  تفصیلی  اجمالی  فصول  کلی  ضمنی  صریح
                      

 

 

 اهداف
  درس

  خالصه
 و نتیجه
  بندي جمع

 تمرین
 و

  آزمون

 معرفی
 براي منابع

 در مطالعه
  فصل هر

 نهاد پیش
 پژوهش

 هر در
  فصل

  نمایه

  شناسی کتاب
  منابع  موضوعی  اعالم

  فصول  کلی  کلی  لفصو

                        

، حسـینی  ؛171 :1366جعفـري،   ؛344 :1385، کرمی ؛161 :1390، برنجکار ←در این خصوص  .5
  . 88: 1394 اکبر، علییدس

مندي نظام اخالقی اسالم  نظاممهمی باید توجه داشت و آن ضرورت اثبات نکتۀ جا به  در این .6
این کتاب و هر کتابی در حوزة تبیین و تحلیل اخالق اسالمی باید به این مبناي مهـم  . است

یـک، داراي انسـجام و همـاهنگی     هر  که نظامات برآمده از مکتب اسالم،باشد توجه داشته 
اي از هاي اخالقی اسالم صرفاً شامل فضایل یا رذایلـی بریـده و جـد    خاص خودند و آموزه

 متفـرقِ  هـايِ  مجموعـه  شکل وباشند کدام به دیگري ارتباط نداشته  دیگر نیستند که هیچ  یک
بلکه هر صفت اخالقی در ارتباط با صفات دیگر و در مجموع،  ؛کنند ایفا هم کنار را غیرهمگن

خاص است؛ در  تر و در نهایت در مسیر تحقق اهداف اخالقی در جهت ایجاد صفات متعالی
دهندة چنین امري نیست و  گانۀ پایانی خود نشان سهاین کتاب به خصوص در فصول  حالی که

» نظام اخالقی اسالم«نگریسته و » فردي«دیدگاه اسالم به صورت  توان گفت به اخالق در می
اسالم بایـد  حوزة کتاب اخالقی در  اي است که هر این امر نکته. نظر قرار نداده است را مد

تنها نظم درون فصلی این فصول رعایت  نهدر نهایت . ه آن روشن کندموضع خود را نسبت ب
اخالقی اسالم نشانه » نظام«هاي کلی کتاب نیز به سمت اثبات و تبیین  گیري جهتبلکه نشده 

  ).الف1393حسینی، (نرفته است 
  .الف1393، حسینی ←در این باره  .7
، »عوامل حرکت انسان بـه سـوي خـدا   «: در این سه صفحه پنج عنوان گوناگون به کار رفته است .8

. »موانع حرکت معنـوي انسـان  «و  »موانع رشد اخالقی«، »موانع تکامل« ،»عوامل سقوط اخالقی«
  !این عناوین را یکی قلمداد کنیم ۀهماشاره شد باید  »ج«چه در بند  ناچار بر اساس آن به

 .1388دورانت،  ←در این خصوص  .9
اال با توجـه بـه مفـاد مطـرح در      آیند و میها به حساب  اولویتترین  گانۀ مطرح از مهم نهموارد  .10

  .نکات دیگري هم وجود دارد ياحصامقاله امکان 
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