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 کیدهچ

ای درونی اخالق بررسی و تفکیک  هحوزه  ، سپسشودابتدا به تعریف اخالق و انواع آن پرداخته می  در این جلسه

ت پراخته  چنین به بررسی تفاوت معنویت، اخالق و تربیهم ،شودبعضی از مکاتب اخالقی عنوان می  ،شوندمی

 کند. پیدا می دامههوم طلبگی افمبحث در معنا و  یتشود و در نهامی

 مقدمه 

حوزه ایجابی دانش اخالق  به بیان حدود سلبی و بحث  این  ررو علم اخالق است. طبیعتا ما باید دموضوع بحث قلم

هایی  علم اخالق چه چیز د و ش شخصباید مرز روشنی را تبیین کنیم که بر اساس این مرز م ، به عبارت دیگربپردازیم

 هایی ندارد. شود و چه ادعا ای می گیرد، شامل چه گستره نمیا در بر ر یی هاچیز چه  و دگیرمیرا در بر 

بندی، تفکیک و انسجام بخشیدن  اطالعات اهمیت داشته باشد دسته آنکه افزودن در عصر انفجار اطالعات، بیش از 

کنم، اما  فه اضا العات شمااط  های بمطلب تازه  ندارم که در این جلسه ادعابه مفاهیم و اطالعات اهمیت دارد. من 

های  م. تفکیک اضافه کنهای گذشته شما انسجامی به مجموعه آموخته  از این فرصت استفاده کنم و کنمتالش می 

ها یا  ند مرزبندی اسانی که توانسته ککه بوده  چنینها پیش هم انشوران بسیار ارزشمند است و سالمفهومی برای د

در عالم طلبگی کتاب اند. آورده  پدیدرا آثار ارزشمندی  ،ی عرضه کننداو با پشتوانه  ح ضوای روشن، هابندیتقسیم

که  بینیدی مماندگار شده است.  خیلیکند بندی که از مباحث فقهی عرضه می هطبق قق حلی بامح  « شرایع االسالم»

  ی نگاه » کتاب م . در عالم جدید هاساس همان نوشته شده استبر  «وسائل الشیعه »و  «مسالک »، «جواهر الکالم»

الگوی  ظام تربیت اسالمی یک همین ویژگی را دارد. ایشان در تبیین ن ،آقای خسرو باقری «یاسالم تیدوباره به ترب

های تربیت و مراحل  اهداف تربیت، مبانی تربیت، اصول تربیت، روش  شامل پنج موضوع   که  کندمنسجم عرضه می 

که ایشان این کتاب را   ۶۰از دهه  آورد.بخشی پدید می یتا رضجام انس ،ندیبطبقه با این تفکیک و  و شودمی بیتتر

این قالب بیرون برود. و دیگر کسی نتوانسته از  ار بعدی افتاده استآثروی  تقریبا سایه سنگینشنوشته تا به امروز 

بخش ضایت ر  و  فتگرر قرا پسند لی موردخیاما اصل این انسجام  اندداده جزیی انجام  ی هایجاییبه جا  هاالبته بعضی 

 بوده است. 
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 ارائه مرزبندی مفهومی علم اخالق

و  تربندی شده دسته ناماطالعات کهم هدمفهومی نسبتا روشنی را پیشنهاد ببندی خواهم یک مرزبنده می  حال

 .شود  ه کار گرفتهتر بتفکیک شده 

ای که بر  فزاینده یا کاهنده  ر تاثیجهت ز ا  ،های اختیاری انسان استی صفات و رفتار ار گذ، علم ارزش علم اخالق

موضوع و محمولی   مثل هر گزاره علمی دیگریگزاره اخالقی  ،بر اساس این تعریف. 1اعمال انسان و کمال دارد 

گذار است  م ارزش هم یک مفهو و محمول آنصفت اختیاری از رفتار یا موضوع گزاره اخالقی عبارت است  دارد.

رفتار یا صفات اختیاری انسان را  یسته. بنابراین علم اخالق بانا  یا تهبایسدرست، ، درست یا نامثل خوب یا بد

  فزاینده ین تاثیر، تاثیر انسان دارد. اگر ا  ثیری است که در کمال أ گذاری بر مدار تاین ارزش  ،کندگذاری می ارزش 

اگر کاهنده   ت و بایسته وشود خوب، درسیباشد م

ابطه  ر یدبا ایسته.بشود بد، نادرست و ناباشد می 

جوار  های هم یر حوزه با سا اخالق با این تعریف را

علم   ،یعلم عرفان عملگفت  توانیممعلوم کنیم. 

  مو لع یض عب و علم فقه  ،فلسفه اخالق ،یروانشناس

لم اخالق  که به نوعی به عهستند علومی  رگید

 کنند.خدمت می  به آنند و تبطمر

ی  هاله خالق قعلم ا ،اساس این تعریف در واقع بر 

اگر این   ،این مسیر را طی کند اده و اختیار داده است تاار عقل، انسنابه  . خدای متعالدهدل انسانی را نشان می کما

ن  انسا ؛ ان داریمنسا شود. در واقع ما سه نوعگیرد و انسان کامل می طی کند بر روی قله کمال قرار می  مسیر را خوب

و انسان در حال   ی بر روی قلهپس از حرکت اختیار یاری، انساناز حرکت اختت پیش فریده اسآنگونه که خدا آ

 .رودکه به سمت کمال خودش می  جریان و سیرورت 

علم بیان  علم اخالقکند، ین انسان را علم اخالق بیان میاحوال ا ؛یدآبرای این سه نوع انسان سه نوع علم پدید می 

حسب   ر ب، یدآپدید می  شناسیعلم انسان نکرده نوز حرکت سانی که هانی برا  است.ه کمال انسان ناظر بهای ارزش 

 
 .ac.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=02657d91(http://www.qom-ست؟یبه مقاله اخالق چ د،یرا دنبال کن فیتعر نیا دیاگر بخواه 1

67d3-4ce3-93d6-bd1756944276)  دیمراجعه کن زاده یعل ینوشته آقا. 

داشته  تیاز آنکه افزودن اطالعات اهم ش یدر عصر انفجار اطالعات، ب

و اطالعات  میبه مفاه دنیو انسجام بخش  کیتفک ،یبندباشد دسته 

به  یاجلسه مطلب تازه  نیدارد. من ادعا ندارم که در ا تیماه

فرصت استفاده کنم  نیا از کنمیاطالعات شما اضافه کنم، اما تالش م

 .افه کنمگذشته شما اض یهاآموخته  وعهبه مجم   یو انسجام
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علم النفس   ،دهد. روانشناسی به روش تجربی این کار را انجام می شودفاده می است های مختلفینام ،منابعها و روش 

مسیر  لی این نق به روش شناسیو انسان  دهدی نی این کار را انجام منفس فلسفی به روش عقالفلسفی یا همان معرفت ال

این علم  . نگونه که خدا داده استیعنی آ ای اولیه انسان است، اولیههعلم بیان ویژگی  این . به هر حالکندمی  دنبال را 

  ن یا انی. متکفل بشودی مها آشکار بعد از سال  یفطر  یها ی ژگیاز و  یبعض ست،یفقط مربوط به بدو تولد انسان ن

علم بیان  است که  علم تربیتو سومین علم، معرفت النفس است.  ای یسشناروان  ،یشناسن م انسااز انسان، عل فیتوص

   .است مطلوب لبه سمت کما تغییر و تحول انسان

، بحث اولش  ینراقت االسعاد کتاب جامع مثالًبه هم آمیخته است علم  ما این سه نوعهای کهن اخالقی در کتاب

  چهار قوه متشکل است از کند که انسان مییف توصو  شناسی استنث انسابح  که قوای نفسی است بحث نفس و

ود انسان قرار داده است. عال در وجخداوند مت هایی کهاز ویژگی است  یتوصیف و؛ غضبیه، ناطقیه و واهمه شهویه،

ق  اخالحث ن بای که کندل و رذایل را بیان مییای نفس فضابه حسب قو و شودآن وارد فضایل و رذایل می  بعد از

نی است یعنی  بحث تربیت دیاین که  کندبیان می را ن رذیلت یا برکندن آفضیلت ن سازی آدینه نها نحوهاست. بعد 

علوم در   نشده است ولی از هم تفکیکو میخته است این سه بحث آما های کهن اخالقی تحول انسان. در کتاب 

زمانی   زه حو  در کنند. مثالقالل میالم استعا آید،پدید می یی محتوا  انباشت معرفتی و تراکم ذیلشان وقتی ن گذر زما

به یک انباشت  ،گرفتانجام می های دراییهای رجالی و بحث، بحثهای اصول فقهبحث  های فقهیکتابذیل 

هرکدام برای خودشان علم مستقلی   درایه و لرجا، اصول، در حال حاضر اعالم استقالل کردند معرفتی که رسید

توانیم این  وضوعی بین این سه علم وجود دارد که می نقدر تمایز مایی داریم و آتراکم و انباشت محتودر نقا و ندشد

 را کامال از هم تفکیک کنیم و تفکیک هم شده است.  سه

 شناسی انسان  تربیت وعلم فاوت علم اخالق با ت

در دنیایی   ارزشی هستیم.جایی ه ب و جا آشفتگیبه این جهت که دچار نوعی  مبرهن است  به علم اخالق نیاز امروزه 

توانیم از  هم نمی یک طرف  تعلقات دینی و سنتی داریم، از است، از یک طرف  میختهه سنت و تجدد به هم آک

است   نیاز  این زمان در  ایم.ه عصر حاضر دست بکشیم و به فرهنگ غرب یک نوع تعلقی پیدا کرد دگی در ایای زنمز

، امروزه  شدبد تلقی می  قبالًهایی که چیز نیم.فی و تبیین کبه جامعه معر  ابع دینی رامنس اسا  ربهای درست که ارزش 

ید  یعنی عالم اخالق با باید تکلیف این قضیه را روشن کننداخالق  انعالمشود. ها تلقی و ترویج میء ارزش جز

 ست.وب و چه چیزی بد ابگوید چه چیزی خ
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و تقویت   عملی و تحریک  انبعاثبه هدف  خالقیک سبک کالس اخالق یا درس اخالق داریم. رس اوع دن دو

در مدارس  خیلی زیاد بوده و االن هم کم و بیش  اسابق در حوزه که  استذکر  و پند، موعظه از راه اراده اخالقی

سان را تقویت کنند، انسان را  قی انده اخالدانند که ارااین می ه مسئولیت خودشان راک ت، استادانی هستندعلمیه هس

در آن   وع دوم کالسی است که ن  نوعی انبعاث عملی در ما پدید بیاورند.نجات بدهند و  از ضعف و سستی اخالقی 

اره  . یک گزشودبررسی می  نمانه آمند و عالابطه د و استناد و توجیه ضنوشمند میهای اخالقی بررسی روش گزاره 

سازی  د که توجیه و مستندوششود و تالش می مند و عالمانه میوش گیرد، بررسی رار میکار قراخالقی در دستور 

ورد نیاز است و  امال من اولی کاالن بیشتر با دومی کار داریم. آ ید. ماآمی  بشود. اینجاست که علم اخالق پدید

دوباره به   اما اخیراً بود،  شده فراموشهای علمیه فضای حوزه مدتی در  دومنوع ولی  اندده حوزویان به آن توجه کر

 شناسی است.الق با تربیت و انسانوت علم اخ . این تفان توجه شده استآ

به   غییر و تحول انسانن ت بیاعلم  ،که تربیت گفتیم

. تربیت اقسامی دارد. یک  است سمت کمال مطلوب

به سمت کمال مطلوب   اموقع است که شما انسان ر

. استبدنی  تربیت تربیت،، این دهیدبدنی سوق می 

کنید شما ذهن انسان را تربیت می  ست یک موقع ا

نشده را به نوعی  تهای تربیکنید ذهنیعنی تالش می 

حافظه   مانندکنید. کماالت ذهنی تی واجد کماال

م تمرکز، دقت، نظقدرت فراگیری، خالقیت،  قوی، 

ها و  ین کماالت را ندارد ولی با تمرین ا  فرینشآبتدای ا درما  و امثالهم. ذهن قدرت تجزیه و تحلیلم، نسجامنطقی، ا

عملیات تربیت  یافته پدید بیاوریم. اینجا احتیاج بهتربیت وهن ورزیده توانیم از ذهن خودمان یک ذ می  هاییتالش 

 .شدبا تربیت اخالقی یا  یاجتماعتربیت ، تربیت ممکن است تربیت اقتصادیذهنی داریم. 

 تفاوت اخالق و معنویت 

متعال دوالیه برای عالم قرار   یگویند خدا می  و  اندکرده بخش تقسیم  معنویت نقطه مقابل ماده است. عالم را به دو

  ده و م مالعا یا ،عالم غیبعالم شهادت و یا  ،فیزیکعالم فیزیک و عالم متا یا ،عالم باطن ر والم ظاهع ؛داده است

عالم یک بخش محسوس و یک   هر حال اصل موضوع این است که بهولی دارد هم های دیگری . البته اسم ناعم مالع

  ی جهت که دچار نوع نیبه علم اخالق مبرهن است به ا ازیامروزه ن

که سنت و تجدد به   ییای. در دنمیهست ی ارزش ییو جا به جا یآشفتگ

 کیاز  م،یدار یو سنت ینیطرف تعلقات د کیاست، از  ختهیهم آم

و   میدر عصر حاضر دست بکش  یزندگ  یایاز مزا میتوانی م نمطرف ه

 .میاده کر دای پ یلقنوع تع کی به فرهنگ غرب
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محسوس از  ست و بخش نا رار کردن ا ارتباط برقبخش محسوس برای حواس پنجگانه ما قابل . داردوس محسبخش نا

 .شودمی  راز هستی پرده و پشت  م. اینپیدا کنین ارتباط حسی توانیم با آو ما نمی حواس ما غائب است 

پرده خلق   تدر پشی هم دیگر جهان خدای متعال عالوه بر این جهان مادی  اینکه قائل باشیم به از یک طرف اگر

به عالم معنا به دست   اشرافنوعی  بهها را درید و توان این پرده یم به اینکه می ل باشر قائرف دیگو از طکرده است، 

ت پرده هستی به دست  ای به سوی غیب عالم و پشتوانم روزنه گونه می ه من انسان چید کآپیش می این سوال آورد، 

سر در  از غیب عالم ، یعنی من راف علمی باشدممکن است ارتباط و اش این ارتباط ؟ر کنا باط برقرن ارتآبیاورم و با 

باشیم به اینکه   بکنم. اگر قائل ستی ه هپردشت پی من بتوانم تصرفی در ط تصرفی باشد یعنو ممکن است ارتبابیاورم 

توانیم  نه می چگو ،تباط پیدا کنیمتوانیم با عالم معنا ارچگونه میآید که ما این بحث پیش می  عالم معنایی هست،

به عالم   ائل قاصالسی ک. ممکن است دا کنیمیراز هستی دست پ ه وپردهای ظلمانی را بشکافیم و به پشت حجاب

کند علی القاعده برای انسان  انکار می  کسی که عالم معنا را مسلک باشد.معنا نباشد یعنی ملحد، دهری و مادی 

اوت اخالق  عنا ندارد. این تفیت ما دارد ولی دیگر بحث از معنوی او بحث از اخالق معنراب بنابراین ئل استکمالی قا

ن است شما عالم غیب را  ی است، ممکیرش عالم غیب خنثعدم پذرش یا ت است. اخالق نسبت به پذیو معنوی

کند، م غیب را نفی می والری که کال عالن جامعه ملحد سکدر آ ربیت اخالقی معنا دارد. مثالًت نپذیرید ولی باز هم 

یت  ما تربا ،رای وجدان کاری بار بیاوریدمنظم و دا  ر،داجاع، عفیف، خویشتن ها را صادق، شممکن است شما بچه

 نجا معنا ندارد.ی در آومعن

عطش  دوم اینکه انسان به نحو سرشتی  یابی به عالم معنا دشوار است،دست نید، اول اینکه باید توجه ک نکته را دو

از  . ا قرار داده استدر وجود میاق فطری یعنی خدای متعال نوعی کنجکاوی ذاتی و اشت عنا را دارد،با عالم م ارتباط

قدر  ناشتیاقی که ممکن است ا ،هم همه اشتیاق داریم به آن برسیمگر دی طرف  و از  ل استبی مشکیک طرف دستیا

های  ن جریا یعنی  ها شده است ن مَ باعث پدید آمدن جَ ؤلفهمین دو ا  ردازیم.پهایش را بکه بتوانیم هزینه  زیاد نباشد

ستفاده  ها سو ایاق ذاتی انسان اشتو  طری ین عطش فکه از اهستند انی داران و شیادکانراهزنان، د .پدیدمعنوی نو

کنیم. ن طرف عالم مرتبط آ شکافیم و شما را به ه را بلم مادحجاب عااز توانیم این الیه کردند و مدعی هستند ما می 

 مدند. یی پدید آفضا ها است، در چنینشان سر زباناسامی   و رنگارنگ که االنهای متعدد این جریان 

ن بوده است که انسان را از این  از ابتدای خلقت انسان هدف خدای متعال ای که ین استدین یک جریان معنوی دیر

مهمترین کارکرد دین همین است   دهد.به عالم ملکوت پیوند مرغ باغ ملکوت را خاکی بیرون بیاورد و قفس مادی 

پشت پرده عالم   وورد ون بیامحسوس بیر کامالً ظلمانی عالم ماده و روابط که دست انسان را بگیرد و از این منجالب
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یین عالمانه معنویت  علم عرفان چه عرفان نظری و چه عرفان عملی برای تبدر عالم اسالم، را به او نشان دهد. غیب 

و   که رفتندن کسانی کند یعنی آن بخش پشت پرده هستی را تبیین می ایه است. عرفان نظری د ماسالمی پدید آ

  عرفان نظری  . این بیان کنند را  حقایقتالش کردند  یالبته به زبان الکن علم اصول  را دیدند،  شت پرده پحقایق 

در عرفان  است. مده ینجا پدید آعلم عرفان عملی هم ا  نجا دست پیدا کنیم؟ ه آانیم بتومی  شود. حاال ما چگونهمی

داب،  تفاوت اخالق با آ .دا کنیدین تبعات باطنی عالم دست پبه آبتوانید  برای اینکه هایی بیان شده عملی دستورالعمل

  ماند.بعضی از علوم دیگر اینجا باقی می اخالق با   تفاوت اخالق با فقه، تفاوت

 رونی علم اخالقهای دحوزه

بندی  ک تقسیمها من به یهای درونی علم اخالق شده است. منتی برای بیان حوزه د عدتهای مبندیتقسیم طبیعتاً

های  ب حوزه ه حسرا بکنم. اول اخالق شاید کم و بیش در ذهن شما هست اشاره  مطرح شده و معروفی که اخیراً

ق فردی،  خاله اد بکننارتباطی انسان تقسیم می 

زیست  ق بندگی و اخالق خالق اجتماعی، اخال ا

بندی اولین بار  دانید که این تقسیممحیطی. می

  دستور»توسط محمد عبداهلل دراز در کتاب 

ها استاد مصباح  عرضه شد. بعد  «االخالق فی القران 

را  بندی سیم قتاین  « ن ق در قرآاخال»در کتاب 

  ن هما فته ازن قوی برگر، به گمامطرح کردند

ی انسان است،  رتباطهای احوزه  اساس بربندی یمتقسند. این نپرداخت ست محیطیاخالق زیبه ایشان البته کتاب است 

اهید این  بخوگر ا عت.ران، ارتباط انسان با خدا و ارتباط انسان با طبییعنی ارتباط انسان با خودش، ارتباط انسان با دیگ

شود و اجنه را هم می تگان ل فرشطبیعی مثها ارتباط انسان با موجودات فراین بر اه والکنید ع  را تکمیلبندی یمتقس

 . ستکر نشده اکم است و چندان مورد اعتنا نیست ذ چون مصادیقشالبته   ورداینجا آ

است   ک حسنو ی تههنجار اخالقی، یک بایسنظم یک  مثالً ،در ارتباط با خودم رعایت هنجارهایعنی  فردی اخالق

مثل تواضع و  هایی هنجارپرخوری. پرهیز از  مثالًیا  کردمرعایتش می این عالم تنها هم بودم باید در گر من که ا

. اخالق بندگی  ق اجتماعی هستند، در حوزه اخالدیگران به کار ببریم ا باید در ارتباط ب که  احترام به حقوق دیگران 

این دسته  در  ها، توکل و امثال این تقواتعبد، رجا،  مثل خوف، تسلیم، جارهاییو هن ط من با خداستاخالق ارتبا

به اخالق   کنندی م  میانسان تقس  یارتباط  ی هااخالق را به حسب حوزه 

.  یطیمح ستیو اخالق ز یاخالق بندگ ،یاخالق اجتماع ،یفرد

عبداهلل دراز در   بار توسط محمد نیاول یبندمیتقس  نیکه ا دیدانی م

 .القران« عرضه شد یکتاب »دستور االخالق ف 
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های اخالقی هستند که من در  اسراف و امثالهم که بایسته  ،ویهراز مصرف بی  پرهیز انندمهنجارهایی  گیرند.می جای 

 .گیرندقرار می محیطی زه اخالق زیست ر حو ، ده کار بگیرمارتباط با طبیعت باید ب

  ین ارتباط باید ا  در که  استمطرح  ارتباط فرد با فردنی زمام. یکن کیکتف هم  تماعی را توانیم اخالق اجمی

مثال من باید در مقابل فرد فرد شما تواضع داشته باشم   هایی دست برداریم.هایی را رعایت کنیم و از ناهنجاری هنجار

ارتباط فرد با جامعه   یانزم ود.شن اخالق اجتماعی به معنای اخص می کنم. ای امثال اینها پرهیزو غیبت و از دروغ  و

نظام روابط و مناسباتی که بین   و ههیئت اجتماعی و صورت ترکیبی نآیعنی ه جامع گوییم. وقتی می موضوع است

هایی را  نجارکند و هاحساس مسئولیت  عی هم تمان صورت ترکیبی و اجنسبت به آباید فرد ها برقرار است. انانس

امر به معروف و نهی از   ، یافاسد نشود مانباشیم که جامعهید توجه داشته مان باعه خودنسبت به جام رعایت کند. مثالً

توان ذیل این  را می اخالقیات سیاسی  یا، منکر فقط یک ارتباط فردی نیست که من نسبت به شما وظیفه داشته باشم

ساس و  ورم حکش سرنوشتنسبت به  ،هستم که در انتخابات شرکت کنمظف مو من اخالقاً مثالً دسته بحث کرد

 گیرد.در اخالق اجتماعی قرار می است که القی خاهای  توصیه  هااین . مند باشمدغدغه 

ترین سلول  شود. مهم فرد تبدیل به جامعه می  نجایی است کهداریم. خانواده آ خانواده جتماع نهادی به نام بین فرد و ا

باالخره ارتباط   ن را جدا کنیم.آناسب است دارد که م یایژه احکام و  انواده است و خودشو کانون اجتماعی خ

  در یونان باستان حکمت  کند.های خاصی را طلب می ، همسری ارتباط خاصی است و هنجارمادری، فرزندیری، پد

هایی قائل  شود برای حوزه خانواده ویژگی کردند. معلوم می ه اخالق، سیاست مدن و تدبیر منزل تقسیم می را ب عملی

 .گفت اجتماعی به معنای اعم را برای آن حکامود اشکه نمی  هستند

با هم روابط  توانند می ییم ارتباط جامعه با جامعه. دو جامعه انسانی توانیم اخالق اجتماعی را تکثیر کنیم و بگومی

ها طبیعتا در  ین ابا هم دارند،  های جغرافیاییملت که مرز  دویا  ،می با امت کفرامت اسال مثالً اختیاری داشته باشند

اخالق  یا  دولیاخالق قای محمد عبداهلل دراز اسم این را عایت کنند. آرا ر القی اخهایی روابط خودشان باید هنجار 

 اند. گذاشته مللیبین ال

با فرد   جامعهارتباط بررسی کنید. نیز ط جامعه با فرد را تبا د اراال بای، احتمبا همین آهنگ پیش بروید ید اگر بخواه

 .شودمیمطرح  و زمامداری  انیرجا اخالق حکممامداران تجلی دارد. اینر در حکمرانان و زبیشت
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اصی که  با یک جامعه و قشر خ فرد  اینجاورد. آاخالق صنفی را پدید می  نیز ی خودش ارتباط فرد با صنف اجتماع

جزء این   حانیون و امثالهمارانش هستند ارتباط دارد. اخالق مدیران، اخالق پزشکان، اخالق رو ها و همکهم صنف 

 .دسته هستند

 و مثالً ها را شناختیدشما همه هنجار بعد از اینکههم از اخالق کاربردی بکنیم.  یذکر ما باید اهن عالوه بر همه ای 

ن رذایل  زم باشید و آهای اخالقی ملید به این هنجار ریگمیتصمیم خواندید،  را عادات یا مهجة البیضاالس کتاب جامع

واهید وارد میدان عمل  خمیوقتی که  و خالقیهای ادر مقام کاربست هنجار  را از جان خودتان برکنید. اخالقی

های  القی را داشته باشید و همه هنجار یل اخهمه فضا گیرید کهآید، یعنی شما تصمیم می پدید می  تزاحم  شوید،

بعضی از   در مقام عمل لی و کنیداخالقی را رعایت 

کنند. تزاحم  ی برای هم مشکل درست ما هاین هنجار 

کند. مت ایجاد می یکی برای دیگری مزاح یعنی

  گویند که این کلمه ارض میتع گاهی به این مسئله

ق  مصدا به اصطالح فنی معماهای اخالقی. 2غلط است 

  هنجار ند یعنی در مقام عمل یکتزاحم اخالقی هست

دو  مثالً  کند.مزاحمت ایجاد می ری دیگ هنجار برای

برآوردن نیاز بیمار   ن بیمار وحفظ جا وظیفه اخالقی 

از این معماهای اخالقی در   کند.جاد می ا دارد، تزاحم ایراحت کردنش ربیمار از او درخواست ی که کبرای پزش

کنیم. مهم انیم در مقام عمل اهم و تودانیم اما نمی ا می های اخالقی ر هنجار  آید،ما متعدد پیش می  شبانه روز برای 

  ی های خاص های صنفی خاص تزاحم حوزه تند، های صنفی خاصی هسمربوط به حوزه  اخالقی  معماهای خیلی از این

 
 دیخواهیکه شما م یاست. موقع عیتعارض مربوط به مقام جعل و تشر ندیگو ی. مکنمیندارند مطرح م یکه سابقه طلبگ یدوستان یبرا یمفهوم کیتفک کی 2

 لیدل کیاشتباه است.  لیلدو د نیاز ا یکیباشند، قطعًا  یدرست لیدل ندتوانیبا هم تعارض داشته باشند، هر دو نم لیممکن است دو تا دل د،یخوب و بد را کشف کن

خوب است  ایکار در عالم واقع  نیدرست باشند، باالخره ا توانندیکار بد است، هر دو نم نیا دیگو یهم هست که م یگرید لیکار خوب است، دل نیا دیگو یم

. تزاحم مربوط به مقام انتساب برندیبه کار م نجایرا ا عارض. اصطالح تبرندیم نیو از ب کنندیم بیا تکذر گریبا هم تکاذب دارند، همد یعنیبد. تعارض دارند  ای

به  دیخواهیحال م د،یها را مشخص کردها و غلطدرست د،یداد حیرا ترج یکی لیآن دو دل نیو از ب دیشما آن تعارض را حل کرد نکهیبعد از ا یعنیعمل است 

اخالق  یحرف در فضا نیهم نیفقه گفتند و ع یدر فضا انیرا اصول نی. اشوندیم ریانتساب با هم درگ دو امر درست در مقام عمل و د،یبشو ها را ملتزم درست

 .یدرست است، نه تعارض اخالق  یتزاحم اخالق  یاخالق  یدر مورد معماها نی. بنابراشودیم یکامالً جار

هستند  یمصداق تزاحم اخالق  یبه اصطالح فن یاخالق  ی معماها

مزاحمت   یگریهنجار د یهنجار برا ک یدر مقام عمل  یعنی

و برآوردن   ماریحفظ جان ب یِاخالق فهی. مثالً دو وظکندیم جادیا

از او درخواست راحت کردنش را دارد،  ماریکه ب یپزشک یبرا ماریب ازین

 .کندی م جادیتزاحم ا
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حوزه اخالق کاربردی حوزه  بنابراین  .کنندنفی به صورت خاص بررسی می در اخالقیات ص ها را معموالًن دارد که آ

 . ها استزاحم ل تح

 مکاتب اخالقی

ین مکاتب  مده است. امکاتبی در اخالق پدید آ سازی و توجیه گزاره اخالقی،تندس شیوه م ،حسب نوع منبع رب

ستدالل و تحلیل عقالنی  نبعش عقل است و روشش ام عقلی که_ هستند، مکتب اخالق فلسفی هدستاخالقی چهار 

قلب است و روشش رسیدن به اشراقات و شهود و کشف و  سلوکی، که منبعش _است. مکتب اخالق عرفانی 

و روایات است و روشش یا روش  یات اثری، که منبعش آ_ نقلی اخالق. مکتب است هامعنوی و امثال این  تجارب

کند از  ش می ترکیبی، که تال به تعبیر برخیفیقی یا ق تلفیقی یا توخالا خر مکتبآ. و در یا اخباریاست اصولی 

ها استفاده  و از همه ظرفیت  دنه کوحی و کشف به صورت موازی استفاد عرفان، عقل،، ن، برهانهای قرآظرفیت

 کند.می

و   قرار است عالم دین باشیمها به خاطر اینکه است. ما طلبه های درونی اخالق حوزه  در  چهار مکتب اخالقی این

ن  آ شیم و اگر به دستی داشته باع دینی، اباستنباط گزاره اخالقی از من درباید کنیم، طبعا ن دین را عرضه سخ 

د، نکنکمک می  ابع دینیمن  های اخالقی درفهم آموزه  هکه ب باشد به این غایت ،ردازیمپم می ههای دیگر حوزه 

  برهان و عرفان با هم نجایی که قرآن، از آ ت که سخن دین را کشف و عرضه کنیم و البتهاین اس ما غایتیعنی 

ی  خوند عمده فعالیت آ لیو  .اریمنگرانی ند کنند، از این جهت می واحدی را عرضه  پیام ایترضی ندارند و در نهتعا

 شود.ز منابع دینی که قرآن و روایات باشند متمرکز های اخالقی ا روی کشف آموزه  دبایما 

 

 

 پرسش و پاسخ

م اخالق  رابطه عللطفاً توضیحی بدهید در مورد  ،اشاره کردید و علم اخالق فقهطه علم به راب در بحثتان پرسش:

 می با علم فقه. اسال

؛  وعستند در این موضمنابع خوبی هکه کنم منبع به شما معرفی می چند ، صل استموضوع مفتوضیح این  پاسخ:

»مناسبات فقه و اخالق   کتاب ، «یای علم شناختقایسه م اسالمی؛ فقه و اخالق »مهدی احمدپور با عنوان  یآقا کتاب
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  است پرسیده شده  لاین سؤان حوزه فقه و اخالق ورااندیش نفر از 23کتاب از در این ) شوران« یاند یوگودر گفت 

فضای این  که  اندوشته یک مقدمه ممتعی دارد که آقای مهدی علیزاده نین کتاب اکجاست؟  که مرز فقه و اخالق 

ته آقای  نوش «و کاربست قاعده تسامح در ادله سنن  یاخالق اسالم»و کتاب  (،دانروشن کرده ی خوببه سوال را 

 .  محمدتقی اسالمی

ما هو  است که آخوند ب احساسم این ،دارد ی کارلخش نقآخوند بما هو آخوند بیشتر با باین که فرمودید  رسش:پ

 گرفتید.  نادیده یمقدار ما هو عاقل را انسان یا آخوند ب

معنای آخوند چیست و  ست. از ماهیت طلبگی ان هم بحث همی باید صورت بگیرد و آینجا یک بحث م ا  پاسخ:

انسان   لبه قبل از اینکه طلبه باشممن ط  ؟مده است ن روحانیت برای چه پدید آال سازمااص  ست؟یکارکرد آخوند چ

ن اجتماعی را بر عهده  أش یک  عد طلبه شدم. ولی االن و ب خدا مرا به عنوان یک موجود عاقل آفریده است هستم و

وم د می شنمایی را بهره ر مقابل این شغل مزایغلی دارم. دیک ش ،زبان مبتذلشبه  ،امدر یک نهاد وارد شده و ام گرفته

  از  ستم و عالقمند هدانم ب نمیم. کلمه شغل را من برای روحانیت مناسدار م هایی نسبت به شغلئولیت ستعهدات و م و

بگوییم مرز   وکنیم ر متمایز را از سایر اصناف همجوا  های این صنف اجتماعیمرز اًقباید دقی. ماستفاده کنرسالت 

دی من  خونآهای ی فشود چه مقوله کارهایی جز موظمعلوم می ، بعدیستاد دانشگاه چو است روحانی با نانوا و راننده 

انسان  های آزادی است که به عنوان یک دهم کار هایی که من انجام می ز کار یی ا هاچه مقوله  و شودمحسوب می 

بدانیم که سخن دین را  ن را متولی یا متصدی خودما ا روحانی باشیم بایدر است مدهم. اگر قرا انجام می عادی 

دن سخن دین،  همیم و عرضه کنیم. منتها گاهی برای فهمیفب دینی رائولیت اصلی ماست، باید اخالق . این مسبفهمیم

، رفت را عنوان می کنندتعاضد منابع مع ن خاطر بحثهمی کنیم. به ها هم استفاده ین آبشخور احتیاج داریم که از ا 

د به همدیگر کمک  توانندارند که به نوعی می ثر متقابلأثیر و تأارتباط و ت رند یعنیمعرفت با همدیگر تعاضد دامنابع 

آن دو  ، کنممحروم نمی  یگرد حوزه دو های آن اما خودم را از دستاورد من فهم سخن دین است  هدف اصلی کنند، 

یگری که کمک  نکته د. اشدتر بهای دینی کاملاز گزاره برای اینکه فهم من  کنممیسرریز حوزه ین را در ا  حوزه

ار عرضی بکنیم. یعنی  توانیم در حوزه یک تقسیم کاست که ما میا متوجه بشوید، این کند شما این تفکیک رمی

  اما  ام دین را عرضه کنداالعم متصدی این کار است یعنی باید پی یهای علمیه به معن ن حوزه زمابگوییم که سا ثالًم

دو طلبه در این   م تقسیم کار کنیم. بگوییمییایب ،کنیمدیگری هم باز  هایباید پنجره ت پیام دین، الجرم مابرای شناخ

باید به غایت   در نهایت اشتراک بگذارند ولی اتشان را به بعد اطالع ، های دیگرحوزه زمینه کار کنند، دو طلبه در 



 

12 

 

شاید این   کند.کمک غایت ین اطالعات خودش را جوری قرار بدهد که به ا  طلبه بایدود. های علمیه ختم شحوزه 

 سازماندهی شود. خوب قابل توصیه باشد البته باید خیلی  مدل هم

مفروضات بسیار زیادی  ند باید با اهی بککردم که کسی اگر بخواهد با شما همر از کل بحث شما احساس پرسش:

تلقی شما از دین با تلقی   . مثالًکنماند با موضوع شما همراه شود. من به دو موردش اشاره می بتو قیقاًهمراه بشود تا د

دین دو   ،از عقل و نقل استگویند دین قبل ملی می آد. آیت اهلل جوادی ق می کنفر ملی کامالًآآیت اهلل جوادی 

فرقی نمی کند. حکم آن آدمی چ هی ،کندی مهم کار دینی  ،کندکار عقلی می نقل، هرکسی هم  عقل ورد؛ دا منبع

ودن حتی ثواب و  نی بدی دهد، از نظربا کار نقلی نظری می  لمی کهن عادهد با حکم آمی  اش نظرکه در کار عقلی 

 ایشان است.  موازات تلقیکنم تلقی شما در کند. فکر میهیچ فرقی نمی  عقاب اخروی

ملی هم نظر هستم. بنابر نظر آیت اهلل جوادی آن  آی وادیت اهلل جگذاریم که من با آرا بر این می  فرض پاسخ:

یوانات واکسن جدیدی درست  گاه با حایشمکند و آن پزشکی که در آزر می ای که در آزمایشگاه کاانشمند هسته د

آورند. آن عالمی هم که در حوزه  فعل خدای متعال را پدید می ی کوینتفسیر تدهند یعنی کار دین انجام می ند، کمی

یا همین مقدار برای روحانی بودن کافی است؟  ولی آ .کندکند نظام تشریع را تفسیر می آیات و روایات کار می با 

یک بحث  اینجا  شوند.نظام روحانیت محسوب  ءدان در تمام علوم باید جزمام دانشمنور باشد تط  اگر این

 کنیم.  باید اصناف اجتماعی را از همدیگر تفکیک ،شناختی داریمجامعه 

 ؟ ی داردتفاوتاخالق کاربردی با تربیت چه   پرسش:

سازی و درونی کردن این  ادینه دنبال نهبه تربیت . ها استها و بد به دنبال تبیین خوب خالق کاربردی ا پاسخ:

است که بچه  نکه شما فهمیدید خوب و بد چیست، سوالتان این یعنی بعد از ایها است. ها در جان انسان ها و بد خوب

د.  این را تربیت باید جواب بده ،روغ بردارددانم دروغ بد است، چکار کنم که دست از د و است، من می گمن دروغ

ش و  بردی هر دو در صدد تبیین خوب و بد، حسن و قبیح، فضیلت و رذیلت، ارز اخالق هنجاری و اخالق کار 

لش  دارد که محمو یک موضوع و یک محمولای است که عرض کردم گزاره اخالقی گزاره  ند.ارزش هستضد

و بدی   ما دو تا خوب و بد داریم. یک خوب  ،دچه اخالق هنجاری باشاربردی باشد چه اخالق کخوب و بد است. 

  مثالً در فقه، . ایط دیگرشر در نظر گرفتن  و یک خوب و بد با ، فی نفسه یا ه نخستخوب در نگا  یا  زاد آ  داریم

دن  خور ،بدون اجازه  خت همسایهر از درخوردن انا  اما باشد ید مستحبحالل است و شادر نگاه نخست خوردن انار 

ضرر دارد حرام است. فی نفسه  ه انار برایش ی کخوردن انار برای کس، دارروزه  شخصبرای  انار در روز ماه رمضان
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شود. اخالق هم  کند حکمش عوض می دیگر تزاحم پیدا می  شرایطقتی با کنید یک حکمی دارد، وکه نگاه می 

  هنجار در تزاحم با  میزآدروغ مصلحت ثالًشرایط خاصی م دراما  دروغ گفتن فی نفسه بد است ،ور استین طهم

 کند.اخالقی پیدا می شود و الزام ، خوب می ییگرد

 

 ، تربیت، روانشناسیمعنویت، فقهخالقی، اخالق کاربردی، تزاحم ااژگان کلیدی: و


