

پاسخ پرسشها و نمونه پرسش کتاب "آئین زندگی (اخالق کاربردی)"
(احمدحسین شریفی)

مقدمه :معناشناسی و جایگاه اخالق کاربردی
نمونه سوال
 .1اخالق در لغت به چه معناست و چند دسته تقسیم میشود؟
واژه اخالق در لغت به معنای سرشترت و سر به به ار م رود ،اعم از سر ااای یبو و پسنداده اا س ااای
زترت و یاپسرندر راا تشان معنای اصطالح اخالق :صفات و واژگ های پاادار ه م جب م ت ید ارهاا
متناسرب با ن صفات ،به و ر خ دج

و بدو یباز به تفوش ،از ایسا صادر ت در اخالق از اک لحاظ به 2

دسته تقسبم م ت د1 :ر اخالق فضبلت(اخالق خ ب)؛ ه مبتن بش ارهای پسنداده استر 2ر اخالق رذالت
(اخالق بد)؛ ه مبتن بش ارهای یاپسند استر
 .2علم اخالق را تعریف کنید.
تعشاف علم اخالق در  2دسته ل 1 :ر تعشاف علم اخالق با توبه ب ش علم :علم
خلق م ت اید به دسرت نورد ه تما

ارهاا

ه به ن یفس ایسا  ،چگ یه

ه به اراده او از او صادر م ت د ،یبو باتدر 2ر تعشاف علم

اخالق با توبه بش عمل و رفتار اخالق  :علم اخالق عبارت اسرررت از تحقبر در رفتار ندم بدا گ یه ه بااد
باتردر تعشاف جام ::علم اخالق ،علم اسرت ه مرمن معشف و تناساید ای اخ خ ب ها و بدیها ،راههای
سب خ ب ها و رف :بدیها را به ما تعلبم م دهدر
 .3انواع پژوهشهای اخالقی را نام ببرید و هر کدام را مختصر توضیح دهید.
1ر اخالق ت صررربف ؛ در اان ی خ از پژوه ها به ت صررربف و معشف اخالقبات افشاد ،گشوهها و ج ام :مختلف
پشداخته م تر در هد در اان پژوه  ،تناا نتناا با ی خ رفتار اخالق فشد اا جامعهای خاص استر رو
در اان اخالق ،ت شب و تاراخ استر 2ر اخالق هن اری؛ اان اخالق به بشرس افعال اختباری ایسا از حبث
خ ب اا بدی ،و بااسرتگ و یبااسرتگ م پشدازدر م مر خ بحث در اان ی خ پژوه  ،افعال اختباری ایسا
اسرتر رو

اان پژوه  ،اسرتدلل و عقل استر3ر فشااخالق؛ به بشرس تحلبل و فلسف درباره مفاهبم و

احوا اخالق م پشدازدر م م خ اان ی خ پژوه  ،مفاهبم و جمالت است ه در اخالق هن اری م رد بحث
قشار م گبشیدر وظبفه اصل در اان پژوه  ،بشرس معنای خ ب و بد و تحلبل گزارههای م ردبحث استر
 .4چرا علم اخالق اهمیت دارد؟
علم اخالق ،او از مررشوریتشان عل

بشای ایسررا اسررتر اما

دایشر اسرت ه ت را به صرالل قلبت راهنماا
ایبباء؛ پشور

اظم(خ) فشم دید :لز تشان دای

بشای ت ،

ند و فسراد ن را بشاات نتروار سازدر هد اصل رسالت

اخالق مشدما و تز به و تاذاب جا های ن ها ب ده استر
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 .5به چه دلیل بعضی از افراد دست به بیاخالقی میزنند؟
هد اصل رسالت ایبباء؛ پشور

اخالق مشدما و تز به و تاذاب جا های ن ها ب ده استر در عبن اانوه

ا ثش افشاد ،با فضراال و رذاال اخالق نترنا هسرتند ،باز هم بعض از افشاد به درست به وظااف اخالق خ د
عمل یم

نندر مشرول عمده بسباری از افشاد اان است ه 1 :ر راه ای ا وظااف اخالق و یح ه اعمال احوا

اخالق را یم ت ایند به درست تشخبص دهندر 2ر در بزیگاه یم ت ایند تصمبم اخالق درست اتخاذ نندر
راه حل مشول = تناخت ببماری( مفسده اخالق )  +را ه عالج  +تصمبم اخالق
 .6هدف عمده اخالق کاربردی چیست؟
رسرالت عمده اخالق اربشدی ،تحلبل و بشرسر راشرهای و بنبادان فضراال و رذاال اخالق و راه تشخبص
توالبف اخالق و تب ه تحقر ن ها در ح زههای خاص استر
 .7اخالق کاربردی را توضیح دهید.
اخالق اربشدی ،در حقبقت زاشم م عه اخالق هن اری اسرت و به تعببشی هما اخالق هن اری استر اان
اخالق درصردد ن است ه اربشد و اعمال منمم و منطق یمشاه اخالق را در ح زه مسالل اخالق خاص
یشا دهدر همچنبن اان اخالق تامل اخالق حشفه ای یبز م ت در
 .8منظور از اخالق حرفه ای چیست؟
منم ر از اخالق حشفه ای ،تأمل درباره ابعاد اخالق م مر عات اسرت ه به مشراخل خاص مشب ی م ت د؛
مایند اخالق پزتو  ،اخالق روزیامهیگاری و ررر
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فصل اول :اخالق دانشاندوزی
پرسشها
 .1رابطه صدر و ذیل این آیه را که میفرماید « اگر تقوا پیشه کنید خداوند به شما قدرت تشخیص
حق از باطل را میدهد» به طور دقیق تبیین نمایید.
در قشن

شام تصشاح تده است ه ثمشه پارساا باشه مندی از فشقا و قدرت تشخبص حر از باول استر

ب تشداد مت

دان  ،همه ایسررا ها حت

افشا و فاسررقا را به دای ایدوزی و پبشوی از دای

و پشهبز از

پبشوی گما دع ت شده و به تعقل و تدبّش فشاخ ایده اسررتر پارسرراا در نار خشدورزی و دای ایدوزی به
معنای یات ای ب تق ااا از درک و اقامه بشاهبن عقل یبسرررت؛ بلوه مشاد ن اسرررت ه با بازگشداید رول و
سرشترت ندم به حالت پا

و صداقت یخستبن و فطشی ا  ،فشاگبشی و پذاش

ندر تق ا سبب م ت د فطشت ایسا به پا

حقاار را بشای او تسابل

و زلل یخستبن خ د بازگشددر

 .2موانع و لغزشگاههای اخالقی تحصیل علم کداماند؟
1ر پبشوی از حدس و گما ؛ او از لغز گاه های فام و ایداشه درست ن است ه ایسا به جای پبشوی از
اقبن ،به حدس و گما  ،بسررنده ندر 2ر تقلبد ر رایه؛ او داگش از م ای :تحصرربل علم واقع و داتررتن
ایداشره درسرت ،سرنشد ماارت تفوبش به دسرت داگشا استر 3ر تتابزدگ ؛ ایسا در داوریهای علم و
عقالی خ د ترررتاب م

ند؛ و به صرررش فشاهم نمد اوالعات ایدک درباره اک م مر ر خ ،به یتب هگبشی

م پشدازدر 4ر تمااالت یفسرای ؛ هد از تحصبل علم ،رسبد به حقبقت به مبزا ت ا استر یشستن گشد و
خبار گشاا های یفسای بش چاشه دادگا ایداشه ،مای :از رسبد به حقبقت م ت در
 .3آیا می توان تقلید را به دو گونه ممدوح و مذموم تقسیم کرد؟ اگر پاسخ منفی است دلیل آن را
بیان کنید و اگر مثبت است تفاوتهای این دو نوع تقلید را به دقت بیان کنید.
تقسبم شدر تقلبد مذم

تقلبد را به اک اعتبار م ت ا به دو گ یه ممدول و مذم

تقلبدی است ه راهز

ایداشه ب ده و بش گمشاه ندم م افزاادر در مقابل تقلبد ممدول و پسنداده تقلبدی است ه عقل و فطشت
ایسرا به ن حوم م

ندر هش ایسرا عاقل درک م

ند و سرخت متخصرصرا را راهنمای خ ا

ند ه در مسالل تخصص بااد به متخصص مشاجعه

سازدر اگش س به باایه یادرست تقلبد ،از مشاجعه به پزتک

متخصرص خ دداری ند و اا با اسرتناد به یادرست تقلبد پبشوی از م تاد و متخصص احوا دان را خطا
بداید ،خبش از یادای خ د داده استر
 .4نقش نیت و حسننن فاعلی را در ارز گذاری کارها تبیین کنید آیا میتوان گفت رابطه نیت و
ارز

کار رابطهای قراردادی و اعتباری است؟ چرا؟
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ماهبت هش عمل با ت جه به یبت

ه فشد در ای ا ن داتته است ،مشخص م ت در بش اساس یما اخالق

اسرال  ،صش «حسن فعل » اعن خ ب ب د

ار ،بشای ارز

اف یبست ،بلوه «حسن

گذاری اخالق ن

فاعل » اعن یبت خ ب داتررتن در ای ا ن یبز بااد به ن مررمبمه ترر در همچنبن یبت ببایگش اک رابطه
حقبق است یه اک رابطه قشادادیر عمل بدو یبت در حقبقت اک البد مشده است ه با دل و رول ایسا
ارتبای یم اابدر
 .5امنانولل کانت نیز در نظریه اخالقی خود بر نقش نیت تککید میکند ضننمن توضننیح دیدگاه او
تفاوت آن را با دیدگاه اسالم بیان کنید.
از یمش ایت تناا چبزی ه دارای ارز

ذات اسرررت «اراده خبش» اسرررتر او معتقد ب د ه ار خ ب ،اری

یبست ه صشفا مطابر با وظبفه عقالی باتد ،بلوه اری است ه افزو بش مطابقت با وظبفه عقالی فشد ،به
ایگبزه ادای ن وظبفه عقالی یبز ای ا گشفته باترردر اعن ایگبزه فشد از ای ا ن عمل تناا پبشوی از قای
عقل باتدر بش اان اساس اگش س
دارای ارز

اری را بشای رسبد به سعادت و اا باشهمندی از مال ای ا دهد باز هم

اخالق یخ اهد ب در سرای

ه بشای باشهمندی از باشت عبادت م

نند ،ار نیا فاقد ارز

اخالق اسررتر ار چنبن سررای صررشفا اک معامله اسررتر او از واژگ های بارز یمام اخالق اسررال در
مقااسه با سااش یما ها و مواتب اخالق توبه و تأ بد ن بش یبت و ایگبزه در ارز گذاری فعل اخالق استر
اسرال افزو بش «خ ب

ار»« ،ایگبزه خ ب فاعل» را یبز تشو لز بشای ارزتمندی ار م دایدر در حال

ه در هبچ اک از یما های اخالق چنبن یقش به یبت و حسن فاعل داده یشده استر
 .6نقش استاد در شکلگیری شخصیت دانشجو را با ذکر نمونه توضیح دهید.
تأثبش اسررتاد و ی خ ارز ها و یگش ها و جاا ببن او در ترراگشدا  ،جای هبچ تشدادی یداردر ترراگشدا هش
ایدازه ه مقاومت نند ،با زهم به ص رت نتوار و یاا از استاد خ د تأثبش م گبشیدر به همبن دلبل ایتخاب
اسرتاد ترااسرته همبشره م رد ت جه اولبای دان ب ده استر استاد تااسته با رفتار خ د دایش
فضاال تشخبب و از نل دگ به رذاال اخالق دور م
سخن گفتن

بش علم دایش

را به سب

ندر استادی ه داد وی ،ایسا را به ااد خدا ایدازد و

ببفزاادر

 .7آیا شما تقسیم علوم به دینی و غیردینی را میپذیرید؟چرا؟
همه دانشهایی که در خدمت اسالال و م ممالالاماناش داوالالهد م ده روالالد م لمی ال دت یامی م دیهی م د هه ی ام ه
اسال می کم

کههد یامو دیهی ده سمالا آمده م د اگم ی آشها ممرد تأکمد سالاار

م اسر او اسال و است

یکی از آش دانشها خمدوالهاسالی اسالت خمدوهاسی م دو د همه دانشهاست؛ زی ا د ای انماش خُم اش دزرگی
اسالت که مه ممالا ب دم منی را دداند م دا ماب ده ملاه ه م آزمایش دد دازد اما از سالم در اممر نامانی م درمنی
خمد غادب داود
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نمونه سوال
 .1دیدگاه اسالم درباره علم و آموز

آن بیان کنید.

اهمبت علم و علم نم زی ،از دادگاه اسرال  ،نیقدر وامح است ه یباز به ت مبح زاادی یداردر یخستبن ناات
ه بش پبامبش ا ش یازل ترد(سر ره علر) ،باتشان دلبل بش جااگاه واژه تعلبم و تعلبم در اسرال استر مشورت
تحصبل از دادگاه اسال  ،مشورت مطلر استر اعن هبچ قبد و محدودات (زمای  ،موای و ررر) یداردر
 .2چرا آدمی به حدس و گمان روی میآورد؟
او از لغز گاه های فام و ایداشره درسرت ن اسرت ه ایسا به جای پبشوی از اقبن ،به حدس و گما ،
دستباب به اقبن و تشخبص واقعبت در همه ام ر زیدگ  ،اری دت ار است و با ت جه به

بسرنده ند؛ چ

خشازه راحتولب  ،ایسررا ها اسرراس زیدگ خ د را بش گما بنا م

نندر ه قشن

شام به ترردت با ن به

مخالفت بشخاسته استر
 .3آداب اخالقی علمآموزی را نام ببرید.
1ر ایگبزه الا 2ر ایتخاب اسرتاد تااسته 3ر رعاات اولبتها 4ر خ ب گ
مبط و یگار

داد 5ر پشس

و پشس گشی 6ر

مطالب 7ر ت ام :در بشابش استادر

 .4مقصود از انگیزه الهی و رضایت الهی چیست؟
ماهبت هش عمل با ت جه به یبت

ه فشد در ای ا ن داتته است ،مشخص م ت در در اخالق اسالم  ،بشای

ارز گذاری اخالق اک ار ،وج د  2عنصرش مشوری است1 :ر حسن فعل ؛ خ ب ب د
یبت خ ب داترتن در ای ا

ار 2ر حسن فاعل ؛

ارر از دادگاه اسرال  ،ار اخالق و ارزتمند ،اری است ه صشفاب بشای رماات

خردا ای ا گشفته باتررردر مشاتب رمررراات الا (ایگبزه و یبت افشاد از ای ا

ارهای خ ب)1 :ر باشهمندی از

یعمتهای الا 2 ،ر رهاا از عذاب الا و 3ر خشن دی خدا و یه هبچ چبز داگشر
 .5هنر خوب گو
او از نداب

دادن را توضیح دهید.

ه رعاات ن بشای هش فشدی لز است ،هنش خ ب گ

داد به سخنا استادا م باتدر اک

مسرتم :خ ب س است ه 3واژگ داتته باتد1 :ر در سخنا گ انده دقت ند(نمادگ بشای ادراک)2 ،ر
بشدبار و توببا باتد و 3ر بت اید یوات اصل گفتار گ انده را از سااش حش های وی جدا ندر
 .6پرسشگری در چه صورت ناپسند تلقی میشود؟
و پشس گشی ارزت ذات یبست ،اعن در هش تشااط مطل ببت یدارد؛ بلوه در ص رت دارای

ارز

پشس

ارز

اخالق اسرت ه به منم ر شرف حقبقت باترد و اگش به منم ر اظاار فضرل و مچگبشی باتد ،اری
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بسربار یاپسند استر اما عل (خ) م فشمااند" :بشای دایستن بنشس یه بشای نزار دادیوه یادا ِ نم زیده همایند
دایا است و دایای بشو از راه ایصا  ،همایند یادا ِ پش چ

و چشا است"ر

 .7در مقابل استاد چگونه باید رفتار کرد؟
در روااات بسرباری بزرگداترت عالما و ایداشرمندا م رد تأ بد قشار گشفته اسرتر احتشا به عالما یشایه
باشهمندی از عقل و حشمت ن ها همسررنح حشمت تررابدا معشف تررده اسررتر اما زانالعابدان(خ) م
فشمااند :حر س

ه به ت علم م نم زد اان است ه او را بزرگ بداری؛ و احتشا م لس
گ

به یبو ا به سرخنای

را یگه داری؛ و

فشاده ؛ در یزد او با صدای بلند سخن یگ ا و اگش س از او س ال پشسبد،

در ج اب داد به ن بش او پبشر یگبشی؛ و در محضش او با افشاد داگش سخن یگ ا و ررر ر اسال بشای معلم و
استاد احتشا و ارز

والا قالل استر او از دلال ن  ،اهمبت و ارزتمندی خ د علم استر

 .8چرا خودشناسی اهمیت ویژهای دارد؟
خ دتناس مقد بش همه دای هاست؛ زاشا بشای ایسا خُسشا بزرگ است ه ج هش مسالل ببشوی را بداید
و دالماب به مطالعه و نزماا

بنشدازد اما از سبش در ام ر یفسای و دروی خ د خافل باتدر

 .9ویژگیهای استاد شایسته را بیان کنید.
پبامبش ا ش  ،اک استاد تااسته را س م داید ه تاگشدا خ د را1 :ر از توبّش به ت ام :دع ت م

ند2 ،ر

از حبلهگشی به خبشخ اه فشام خ اید و 3ر از جال به علم م

شرایدر استاد تااسته با رفتار خ د دایش

را به سرب فضاال تشخبب و از نل دگ به رذاال اخالق دور م

ندر استادی ه داد وی ،ایسا را به ااد

خدا ایدازد و سخن گفتن

بش علم دایش

ببفزاادر

 .11مهمترین وظیفه دانشجویان در علمآموزی ،نسبت به جامعه چیست؟
مام تشان وظبفه دایشر اا تحصبل عل

یاف :به حال جامعه استر عل م

ه در جات ارتقای همه جایبه

جامعه اسرالم باتردر اما عل (خ) در اان باره م فشمااد" :دای ها ببشتش از نیند ه ت بت ای همه ن ها را
ببام زیر بش ن ها احاوه ااب ؛ پس بااد گلچبن شده و از هش دایش باتشانهای ن را ایتخاب ن "ر 
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فصل دوم :اخالق پژوهش
پرسشها
 .1نقش پیش فرضهای ارزشی در پژوهشهای علمی را با ذکر مثال توضیح دهید.
او از مامتشان مسرالل در تحقبر و پژوه

مساله تأثبش پب فشضها ،فشهنح ،جامعه ،ارز ها و ررر استر

تحقبر علم فارغ از هشگ یه پب فشض و پب زمبنه ،ذاتاب محال یبست اما وق عاب محال استر به تعببش فن تش،
علم دارای بار ارزتر است؛ اعن اک پژوه گش هشگز یم ت اید فارغ از یما ارزت م رد قب ل  ،دست به
تحقبر بزیدر بنابشاان ایداشره های فلسف  ،عشفای  ،دان  ،اجتماع و تاراخ اک محقر در ساختار علم و
پژوهش او یقش تعببن ننده داریدر
 .2منظور از امانتداری و حقیقتجویی در پژوهش چیست؟
امایتداری در امش پژوه

اقتضا م

ند ه در یقد اا استناد به سخن داگشا از یقل تقطبع اعن یقل اک

مقدار از حداث ،متن تاراخ  ،متن فلسرف و ررر و حذ مقداری داگش ،در جاا

ه مطلب پب سته و مشتبط

است ،پشهبز نبمر وظبفه اخالق اک پژوه گش ،حقبقت ولب و حقبقت ج ا استر زمای
اعتشاض ترد ه چشا حشمت استاد خ د ،افالو
را دوست دار ؛ اما به حقبقت بب

از افالو

ه به ارسط

را یگه یداتته و یمشات او را به یقد شایده ،گفت :افالو
عالقه دار ر

 .3چه عواملی موجب سستی در انجام پژوهش می شود؟ نقش هر یک از عوامل فردی ،اجتماعی و
سیاسی را چگونه ارزیابی میکنید؟
 1ر عد درک اهمبت م مر خ تحقبر؛ اگش اهمبت م مر خ پژوه
علرت ای را

بشام محقر نتروار یباتد و او به درست

رار را یرداید ،ایگبزه لز بشام تحقبر به حد اف یخ اهد ب در نگاه از یتاا و ثمشههام ار

تحقبق م ت ایرد در فشد ایگبز

اا اد ندر البته اان یتاا و ثمشات بااد بشام محقر ،ملم س ،قابل پب

ببن و در دسرتشس باتردر اان امش بسربار مام اسرتر اگش یتاا  ،در دسرتشس یباتدر اا پس از چندان سال
تحقر پبدا ند ،ممون است ایگبزه اف را از پژوهشگش بگبشد2ر تشسبم یوشد رو

مناسب بشام تحقبر؛ با

در یمش گشفتن مبدأ و مقصرد (ومرعبت م ج د و مطل ب) ،م بااد مسربش پژوه

را تشسبم شدر اان مسبش

بااد به و ر اجمال بشام محقر روتن باتد ،و اان خ د باعث اا اد ایگبزه تحقبر است و فشد را بشام تال
در اان زمبنره تشررر ار م

ندر 3ر عد ت جه محقر به ت ا خ ا

بشام ای ا تحقبر؛ ممون اسرررت در

م اردم به همه یوات بال دقت ت د ،ول به اان یوته ت جه یش د ه اجشام وشل از یمش راه

ه بااد در ن

حش رت شد ارا بره لحراظ یتراا  ،بالتش از ت ا و تحمل محقر اسرررتر از اان رو مالحمه ت ایاا محقر از
فشس دگ وم جل گبشم شده ،مبزا

ارنمدم تحقبر را بال م بشد4 ر عد ت جه به تأمبن یبازهام محقر؛
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ه فوش ند یباز او تأمبن یشرده ،ایگبزه سرالق در او به وج د م ناد ه وم را به س م جبشا اان

ایسرای

یبازهای اساس س ق م دهد.
 .4رذایل اخالقی در عرصه پژوهش را نام برده و به اختصار توضیح دهید.
1ر تاشتزدگ ؛ بسباری از افشاد به صش مشا ر ب د اک باور اا عقبده اا فشمبه ،ن را م پذاشید و ن را
خ د قشار م دهندر 2ر تررتابزدگ ؛ متشان نفت تررتابزدگ اان اسررت ه مای :از درک

مبنای پژوه

درسرت م مر خ م تر در تخص تتابزده ،یم ت اید در تما ج ایب م م خ پژوه

خ د ،ایداشه ندر 3ر

دخالت داد خ اسرتههای ترخصرب ؛ اک پژوه گش منصف س است ه اصل "ب وشف " را در تحقبر
م رد ت جره قشار دهدر 4ر ایتحال؛ او داگش از نفات بزرگ اخالق پژوه

و تألبف ،سرررشقت ادب اا ایتحال

است ،ه متأسفایه در دایشگاهها و مشا ز علم ما ،به اک معضل تبدال تده استر
 .5چگونه میتوان از دخالتدادن خواستهها و سالیق شخصی در فرایند پژوهش جلوگیری کرد؟
او داگش از نفات بزرگ اخالق پژوه

و تألبف ،سرشقت ادب اا ایتحال اسرت ،ه متأسفایه در دایشگاهها و

مشا ز علم ما ،به اک معضل تبدال تده استر ایتحال  2معن دارد؛ معن راا ن هما سشقت ادب است
و معن داگش ن  ،عبارت اسرت از خ د را به مذهب بسرتن ،خ د را به مذهب اا قببله ای منسر ب ساختن،
خ اشتن را به س باز خ اید ر
 .6برای جلوگیری از پدیده بسیار بد انتحال و سرقت چه راهکارهایی پیشنهاد میدهید؟
1ر ت سرع یش افزارهای تشخبص سشقت علم ؛ پب گبشی از گستش

سشقت علم  ،مستلز تناساا م ارد

سرشقت علم در نثار و ی ترتههاا است ه منتشش م ت دبنابشاان ،ت سع یش افزارهای شف و تشخبص
سرشقت علم  ،پب یباز بشخ رد با متخلفا استر 2ر جازاتهای قای ی ؛ تااد یت ا سشقت علم را راشه ن
شد؛ اما تا حد بسباری م ت ا از ن جل گبشی شدر تعببن م ازاتهای قای ی بشای سای
خبش اخالق سررشقت علم م ترر ید ،از مرثشتشان راههای پب گبشی از گسررتش
پژوه

تمشده م ت در ۳نم ز

پشهبز از سشقت علم ؛ با نم ز

دایشر اا و پژوهشگشا  ،تا حد فشاوای م ت ا از گستش
دایشرگاه
یگار

اسرتر نم ز

ه مشتوب رفتار

اان یاهن اری در عشصرر

پشهبز از سشقت علم به دای نم زا ،

پدادۀ ت

سشقت علم در م ام :نم زت و

پشهبز از سشقت علم  ،چبزی جز نتناا با تب ههای درست استناد و ارجاخ در

علم یبسررتر پژوهشررگشا و ی اسررندگا بااد بدایند دقبقاب در چه م اردی و به چه صر رت به مناب:

تحقبر اتاره نندر
نمونه سوال
 .1پژوهش در جامعه چه جایگاهی دارد؟
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اهمبت و تحقبر پژوه

علم بش س پ تبده یبست و او از اهدا اصل نم ز

در هش جامعه ،پشور

پژوهشررگش و محقر اسررتر او از ترراخصررههای مام بشای ارزااب مبزا م فقبت یما های نم زتر  ،تعداد
پژوهشرگشای اسرت ه تشببت شده و در خدمت جامعه قشار داده اسرتر رتد علم در هش جامعه ،مشه
و تحقبر ،باعث پبششفت و تشق مادی و معن ی ج ام :ایسای

وج د پژوه های جداد استر وج د پژوه
م ت در
 .2فضایل اخالقی در پژوهش را نام ببرید.
1ر تصرحبح ایگبزه و یبت 2ر ت جه به یق
مسرلله 5ر تراامت در پژوه

پب فشضهای ارزتر 3ر نترناا با پبشبنه پژوه

6ر امایت داری 7ر حقبقت ج ا در پژوه

4ر گزان

8ر یشای در تحقبر 9ر پژوه

گشوه
 .3جهتگیری یک تحقیق چگونه مشخص میشود؟
او از مامتشان گا ها و مشاحل مقدمات هش تحقبق  ،مسرللهگزان استر جاتگبشی هش تحقبق با ت جه
به مسلله ن مشخص م ت در بنابشاان ایتخاب مسلله از جمله مامتشان و بنبادیتشان مشاحل تحقبر استر
مطالعه ،مبزا دقت ما را در ایتخاب مسلله بال م بشد ،زاشا ایسا یانگاه مشول را بش سش راه خ د یم ببند تا
در ایداشه حل ن بشنادر
 .4جایگاه شهامت در تحقیق چگونه است؟
هم ت شبه یشرا داده اسرت و هم اولبای دان به ما ت صبه شدهاید ه هشگز یبااد از ای ا
خاوش تشس از یات ای و اا تشس از مشرروالت احتمال خ دداری شدر بنابشاان در پژوه

ارهای بزرگ به
یبااد1 :ر مشرروالت

احتمال را بزرگ جل ه دادر 2ر ت ایمندیهای خ د را چک فشض شدر
 .5نشاط چگونه میتواند با پژوهش خوب ارتباط داشته باشد؟
اک از مسالل مام ،در امش تحقبر ،یشای و تاداب محقر در ار خ د استر یشای در تحقبر ،اعن زیدگ و
عشرر ورزی به مسرلله م رد یمشر او از ع امل ب ایگبزگ و سرسرت در تحقبر اان است ه اهمبت ار
بشای محقر روتن یشده استر به اان معنا ه اا فشد عالقه دروی و واقع به م م خ یداتته است و فقط به
خاوش درنمد اا تراشت دست به ن تحقبر زده است و اا اان ه هد تحقبر خ د و اهمبت ن را از ابتدا،
به درست یشناخته استر
 .6دیدگاه حضرت علی (ع) درباره کار گروهی چیست؟
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بدو تشداد ،ارهای گشوه و جمع  ،یسررربت به ارهای فشدی ،باتش و مفبدتشیدر اما عل (خ) در اان باره
م فشمااند" :باتشان نرا و ایداشررهها؛ از ن ِ سررای اسررت ه از مشرر رت با داگشا خ د را ب یباز یببنند"ر
درصد خطای پژوه

فشدی استر

گشوه به مشاتب متش از پژوه

 .7چرا در تحقیقات باید از شتابزدگی دوری کرد؟
متشان نفت ترتابزدگ اان است ه مای :از درک درست م م خ م ت در تخص تتابزده ،یم ت اید در
تما ج ایب م مر خ پژوه

خ د ،ایداشره ندر صبش و بشدباری ،ر ن ر بن پژوه

داتت ه به هش قبمت  ،در مدت زما معبن پژوه

استر هشگز یبااد ت ق:

را به پااا بشسایبمر

 .8انتحال به چه معناست و در تحقیقات چگونه بروز میکند؟
او داگش از نفات بزرگ اخالق پژوه

و تألبف ،سرشقت ادب اا ایتحال اسرت ،ه متأسفایه در دایشگاهها و

مشا ز علم ما ،به اک معضل تبدال تده استر ایتحال  2معن دارد؛ معن راا ن هما سشقت ادب است
و معن داگش ن  ،عبارت اسرت از خ د را به مذهب بسرتن ،خ د را به مذهب اا قببله ای منسر ب ساختن،
خ اشتن را به س باز خ اید ر
 .9انصاف در پژوهش چگونه پدید میآید؟
اک پژوه گش منصرف سر اسرت ه اصل ب وشف را در تحقبر م رد ت جه قشار دهدر او هشگز یبااد به
خ د اجازه دهد ه دادگاهها ،خ اسرتهها و اخشاض ترخص اا صنف خ د را بش م م خ تحقبر تحمبل ندر
اک تحقبر معتبش ،تحقبق است ه ب وشفایه و بدو حب و بغضهای پبشبن ص رت گبشدر
 .11ارتباط شهرتزدگی و اخالق در پژوهش چیست؟
او از نفات بزرگ پژوه ها و تحقبقات علم  ،تراشتزدگ اسرتر بسباری از افشاد به صش مشا ر ب د
اک باور اا عقبده اا فشمرربه ،ن را م پذاشید و ن را مبنای پژوه

خ د قشار م دهندر مشررا ر ب د اک

رأی و عقبده ،هشگز به معنای درست ب د ن یبست و ا ثشات هشگز مساوی با حقایبت یب ده و یبستر
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فصل سوم :اخالق نقد(شیوههای اخالقی مواجهه با اندیشهها)
پرسشها
 .1دیدگاههای مختلف درباره معنای نقد را بیان کرده و معنای درست را تبیین نمایید.
دربراره معنای یقد و ایتقاد دادگاههای مختلف وج د داردر 1ر یقد و ایتقاد صرررشفاب ،به معنای ببا خ ب ها و
محسنات است و در ن یبااد از زتت ها سخن به مبا نوردر  2ر یقد و ایتقاد به معنای عبب ج ا و خشده
گبشی اسرتر 3ر یمشاه معتدل :ارزااب منصرفایه اک چبز اسرتر یقد در اصرطالل وارسر و بشرس ی تتار،
گفتار اا رفتار اسرت و هد از ن ترناسراا و ترناس اید زاباا و زتت  ،بااستگ و یبااستگ  ،ب دها و
یب ده استر
 .2آیا نقد و انتقاد را یک ضرورت اجتماعی میدانید؟به چه دلیل؟
نزادی یقد ،به تررشی رعاات نداب اخالق ن  ،در جامعه هبچ مررشری یداردر مررشورت یقد در دو جا مالحمه
م تر در اا یقد وارد است و یقص داگشا را بشوش م

ند اا یقد وارد یبست ه پاسخ داده م ت د و س ء

تفاهم ببن یقد ننده و یقد ترده را از ببن م بشدر اصر لب بااد دایسرت ه یقد و ایتقاد از یابسامای ها و
ایداش ها ،او از وظااف دان مشد استر یقد ایداشههای یادرست از مصادار امش به معشو و یا از منوش
در ح زه معشفت استر
 .3چهار معیار از معیارهای اخالقی نقد را نام برده و به اختصار توضیح دهید.
1ر فام سرخن و تبحش در م مر خ؛ در یقد ،به واژه یقدهای علم  ،یاقد در پ ببا درست ها و یادرست های
اک ایداشره اسرت ،وببعتاب یخستبن تشی اان ار ن است ه ن سخن را به درست فامبده باتدر 2ر نار
یااد حب و بغض؛ تأثبش حب و بغض تا نی ا اسرت ه م ت اید هنش را عبب و عبب را هنش جل ه دهدر س
ه به قصررد مچگبشی ،به یقد اک ایداشرره اا رفتار م پشدازد ،قطعاب از درک حقبقت ن عاجز خ اهد ب در 3ر
یقد ایگبخته به جای ایگبزه  :به گفته بنگش یه به گ انده؛ سرر

ه م رد یقد قشار م گبشد به جای پشداختن

به پاسخ یقدهای یاقد ،به البد تواف یبست و ایگبزه او اقدا م

ندر 4ر لزو بشدباری و یقدپذاشی؛ خداوید

متعال در اان باره م فشمااند" :هشگز یبو و بدی اوسررا یبسررت؛ بدی را با یبو دف :ن ،یاگاه (خ اه
داد) هما

س ه مبا ت و او دتمن است ،گ ا دوست گش و صمبم است"ر

 .4در مقام نقد اندیشهها یا رفتارهای دیگران چه موازین و ضوابطی را باید مراعات کرد.
1ر ترشوخ از خ د ،گا اول ایتقاد :بسباری از ما در داد عبب و یقص داگشا راز ببن و دقبر هستبم ،با اان
ه یاقد ابتدا بااد از خ د ترشوخ ند و در گا یخست ،در جست ی زدود عببهای خ ا

باتد2 ر ایتقاد

با یبت خبش خ اه و به قصرد اصالل و ارتاد ای ا ت در یقد یبااد بشخاسته از حسد و خشض ورزی باتدر 3ر
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لحن ایتقاد ننده مشفقایه باتدر 4ر ایتقاد در خل ت و بدو نبشو رازی ای ا ت در 5ر فقط از رفتار و ار خطا
ایتقاد ت در اعن بش یاقد لز است ه مبا حساب اتخاص و ار و رفتار نیاا تفوبک یماادر ۶رایتقاد بدو
ت هبن و تحشاک عصرب ای ا ت د۷رایتقادگش ،فشصت بشای جبشا به ایتقادت یده بدهد۸ رایتقاد همشاه با
ذ ش ارها و اوصا مثبت ایتقادت یده باتد۹ رایتقادگش در حبن ایتقاد بش احساسات خ د تسلط داتته باتد
11ر رو

ایتقادگش عبب پ ت و راز داری باتد یه افشاگشیر

 .5در برخورد با کسانی که رفتار یا اندیشه ما را مورد نقد و انتقاد قرار دادهاند چه وظایفی بر عهده
داریم؟
سرر

ه ایداشرره ،گفتار اا شدار او م رد یقادی قشار م گبشد یبااد ف راب یاقد را به به عد فام مطالب خ د

متام ندر همچنبن اان افشاد اخالقاب م از یبسررتند یاقد را به سرر ء خشض و داتررتن حب و بغض یسرربت به
خ دترا متام نندر گاه ممون اسرت در حسرن یبت و خبشخ اه و یمش دوسرتایه سر تک و تشداد
داترته باتربم و در یتب ه به نیچه ه یقد م

ند ،ت جا یونبم ،ول اگش حسن یمش و یبت دوستایه س

بشای ما ثابت ب د ،در پذاشفتن یقد و تذ ش و پند او تشداد یونبم در مقابل یقد بااد از حسن یبت منتقد تشوش
شدر
 .6برای تقویت روحیه نقدپذیری در افراد چه باید کرد؟
مامتشان ار بشای اا اد روحبه ایتقادپذاشی ن اسررت ه تفوشی صررحبح از ن داتررته و از مزاااا

باخبش

باتربمر بشخ از اان مزااا عبارتند از 1 :ر رترد علم :وامرح است ه ت ایاا فوشی و علم ما ندمبا محدود
استر اگش در ح زه های یمشی بش ق ایبن و یمشاه های م ج د هبچ گ یه ایتقادی وارد یبااد ،بششات در ح زه
های علم دچار ر د ،خم د و درجازدگ م ت در  2ر ادای حر عقل :توش عقل و حر اان یعمت الا ن
است ه بارور ت د و از ت ا تمبز ص اب از یاص اب ن ببشتشان باشه بشده ت در  3ر تصحبح یمش و عمل :اگش
ندمبا بخ اهند ه با دقت و بدو دخالت داترتن نرما ها ،نرزوها و یفسایبات ،یمشاهپشدازی اا عمل نند،
احتمال لغز

و خطا دارید؛ چ

اموایاتشرا محدود اسرت و فقط به بعضر از وج ه اک م م خ م ت ایند

ت جه نند و اان ا اسررت ه فشد اا افشادی بااد اان ی اقص را بشتررمارید و بگ اند تا به دادگاه دقبرتش و به
عملوشدی مطل بتش بشسندر 4ر رف :یسبا و خفلت :او از دلال
و ن را به عن ا اک ارز

ه ایسا ها بااد از یقد و ایتقاد دفاخ نند

فشهنگ و اجتماع درنورید ،ن اسررت ه ما ندمبا در معشض یسرربا و خفلت

هسرتبم ،در م ارد بسرباری از مسرل لبتهاا

ه دارام ،خفلت م

ایسا خافل باادتذ ش دادر
نمونه سوال
 .1جایگاه نقد در جامعه امروزی چیست؟
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نبمر خفلت ،فشام ت است؛ از اان رو به

بدو تشداد ،او از مامتشان یشایههای تو فاا علم و ایداشه در اک جامعه و همچنبن او از عاللم رتد
و بالندگ و پ ااا اک ملت ،رویر گشفتن مباحثات علم  ،تضررارب نراء و تبادل افوار اسررتر رویر مباحثات
علم باعث ترو فاا علم و ایداشره م تر در مام تشان تشی بشای یشای و تو فاا علم و ایداشه ،نزادی
استر البته اان نزادی به معنای نزادی هتا

و به عبارت نزادی مطلر یبستر او از مامتشان قب د نزادی،

قب د اخالق استر بنابشاان هشگز یم ت ا با وشل گستشده یمشاات علم و رواج بازار یقد و یقادی در جامعه،
سرالمت علم جامعه را یتب ه گشفتر اان امش زمای اموا پذاش اسرت ه1 :ر م م عات گفتگ  ،مفبد و ثمش
بخ

باتندر  2ر گفتگ ها در فضاا مناسب و به تب ه ای سالم و با مشاعات اص ل معشفت و اخالق ص رت

پذاشدر
 .2منظور از تفکر انتقادی را بیان کنید.
تفوش ایتقادی اا منطر اربشدی او از م م ر عات

ه در دورا جداد به ترردت م رد اهتما ایداشررمندا

قشارگشفته استر در تفوش ایتقادی دایش

با ای اخ بسباری از مغالطه ها نتنا م ت در هد از نتناا با تفوش

ایتقادی ،م اجاه با ایداشره های گ یاگ

به ترب ه منطق در م ارد مرشوری استر وببع است ه ارتواب

مغالطه در حالت عادی و معم ل در رد اا دفاخ از اک ایداشه ،عمل خبش اخالق استر
 .3چرا باید از نقد متقابل دوری کرد؟
او داگش از نفتهای اخالق بزرگ در عشصره یقد و یقادی ن اسرت ه ،بسرباری از ی اسررندگا در پاسخ
یقدهای اک یاقد ،بدو نیوه به پاسررخ گ ا یقدها بنشدازید ،به بشرسرر نثار یاقد و مطالعه سررشگذتررت و
تاراخچه یاقد پشداخته و م
دلبل متش س جشلت م

ترند تا به گ یه ای ب عمل ها و یادرسرتباای او را استخشاج نندر به همبن
ند ایداشهای را یقادی ندر

 .4انگیزه خوانی را تعریف کرده و منشک آن را بیان کنید.
ایگبزهخ ای او از مغالطات اسرت ه در بسرباری از گفتگ ها و مشاجشات سباس  ،اجتماع و علم رواج
داردر منشأ اان مغالطه ،اان تص ر خطا است ه اموا یدارد اک عقبده صحبح از س ی تخص اراله ت د ه
دارای م قعبت مناسب علم  ،اجتماع و ررر یبست اا ایگبزههای خبش مقب ل داردر
 .5منظور از تفکیک اندیشه و رفتار چیست؟
هم تخص یاقد و هم تخص اا اتخاص م رد ایتقاد بااد به اان مام ت جه داتته باتند ه یقد را ،از ساحت
یقد ایداشره و شدار  ،به یقد صاحب ایداشه و شدار یوشایند در حقبقت یقد اک سخن اا رفتار یشا دهنده
اهمبت ن ایداشه اا رفتار بشای یاقد استر س

ه به یقد اک ایداشه اا سخن م پشدازد ،در جات اصالل و

تومبل ن گا بشداتته استر بنابشاان یقد به معنای درافتاد با تخص صاحب ایداشه اا رفتار یبستر
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 .6در مورد برچسب زدن در انتقاد توضیح دهید.
او از تب ههای یادرست و خال اخالق در مسلله یقد ،بشچسبزد و ایح زد به صاحبا ایداشه و اا به
یاقدا اسرتر بشچسب هاا از قببل :ارت اع  ،خشب  ،خشب زده ،علم زده ،فاتبست ،مستبد و رر ر در حال
اگش اید

ه

ببنداشرربم خ اهبم داد ه چنبن بشچسرربهاا حت اگش هم درسررت باتررند ،هشگز خلل در

بنبا های منطق اک ایداشه اا اد یم نندر
 .7منظور از عبارت مغالطه از طریق منشک چیست؟
قشو وسرطاا ب د اک ایداشه اا ی ب د ن مستلز درست اا یادرست ن یبستر اان عمل در حقبقت
او از مغالطات منطق اسرت ه معم لب در تابهای منطق از ن به عن ا "مغالطه از وشار منشأ" ااد
م ت در
 .8تکثیرگذارترین شیوه نقد چیست؟
بدو تشداد ،تأثبش اخالق گفتار و ت صربهای ه خ د فشد به ن عمل م

ند ،ببشتش از ت صبههاا است ه

در شدار و رفتار فشد ت صبه ننده خال ن ها مشاهده م ت در بنابشاان اگش به قصد اصالل و رف :یقااص ،به
یقد ایداشهها اا رفتارهای داگشا م پشدازام ،باتش است از خ د تشوخ نبمر
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فصل چهارم :اخالق معیشت
پرسشها
 .1با توجه به آیات و روایات اهمیت کار در اسالم را توضیح دهید.
پبامبش ا ش (ص) در اان باره م فشمااند" :عبادت و پشسرررت

خداوید هفتاد جزء دارد ه بالتشان و بشتشان

جزء ن  ،ولب روزی حالل است"ر یتب ه اانوه ،اسال هشگز ار شد و تال
عبادت و پشست
بش دو

بشای تأمبن معا

یم دایدر پبامبش ا ش (ص) درباره ایسایاای ببوار م فشمااند " :س

را جدای از

ه بار زیدگ خ د را

مشد ببایدازد م رد لعن اسرت"ر اما باقش (خ) یبز م فشمااند :حضررشت م سر (خ) از خداوید س ال

شد ه خدااا مبغ ض تشان بندگا یزد ت چه سررای هسررتندا خداوید فشم د :سررای

ه تررب تا صرربح

همچ

جسدی مشده م خ ابند و روز خ د را به بطالب و ببواری م گذرایندر اما صادق (خ) ببا م دارید:

"س

را ادا ند

ه یم خ اهد از راه حالل مال را فشاهم ند ه با ن نبشوی خ د را حفظ یمااد و دان

و صله رحم را به جا نورد ،خبشی در او یبست"ر
 .2نیت و انگیزه چه نقشی در ارزشمندی کار دارد؟
او از مامتشان ار ا ارزترمندی ارهای اختباری ایسرا  ،مسرلله یبت و ایگبزه فشد از ای ا ن استر ن
همه ارزتر

ه در اسال بشای ار ذ ش تده است ،همگ مبتن بش داتتن یبت و ایگبزه خ ب استر پبامبش

ا ش (ص) در اان باره فشم دید" :اگش ایسررا به ایگبزه مباهات و فخش فشوتر و به هد تواثش و مال ایدوزی
ار ند ،در ن ص رت در راه تبطا است"ر
 .3این روایت را که « انسنان گاهی به دلیل انجام گناه از رزق مقرر خود محروم میشود» توضیح
دهید و بگویید :اوال منظور از رزق در این روایت چیسنت؟ثانیا چگونه میتوان این رابطه را تبیین
کرد؟
با ت جه به رواات مطشل ترده بااد ت جه داتت ه منم ر از رزق در اان ا معناا عا و گستشده داردر اعن
منحصش در رزق متعار از قببل خ راک و پ تاک و مسون و مایند ن یبست بلوه تامل رزقهای معن ی و
اخشوی یبز م تررر در در بسررربراری از ناات و روااات ،اان حقبقت را تأ بد شده اسرررت ه علت اصرررل
محشومبتهای ایسرا اعمال و رفتارهای یاتررااسرت خ د او اسررتر پبامبش ا ش (ص) در اان باره م فشمااند:
"هش مصببت به تما رسد به سبب دستاورد خ د تما است و خدا بسباری را یبز عف م ند"ر
 .4کار و اشتغال چه نقشی در بهداشت روانی انسان و شکلگیری شخصیت او دارد؟
او از مامتشان ع امل سازیده تخصبت ایسا  ،ار استر رابطه ببن ار و تخصبت ایسا  ،رابطهای دووشفه
اسرتر اما عل (خ) م فشمااند " :اگش یفس خ د را به اری مشرغ ل یسررازی او ت را مشغ ل خ اهد شد"ر
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یفس ایسرای و به واژه ق ه خبال ندم به گ یه ای است ه اگش ببوار باتد ،ایسا رابه تباه و فساد خ اهد
شرایدر اصر لب ،او از مامتشان علل ارتواب گناه ،ببواری استراتتغال ،افزو بش اانوه ،از ایف ار ایشژیهای
متشا م جل گبشی م

ند ،مای :پبداا

افوار و خبالت تبطای یبز م ت در

 .5دیدگاه اسالم را درباره تکدیگری و گدایی توضیح دهید.
درخ است مک مال از مشد و سشبار داگشا ب د  ،به دلبل نفات اخالق و اجتماع و فشهنگ فشاوای
دارد ،به تردت م رد مذمت و یو ه

ه

اسال و اولبای اسال قشار گشفته استر هشگز یبااد به خُشدی ار یگاه

شدر پبردا یوشد ترررغل مطابر به مبل خ د هشگز م ز ببواری و پذاش

خ اریِ درخ اسرررت از داگشا

یبستر
 .6با توجه به معیار ارز
فشدرا

از دیدگاه اسالم (یعنی قرب الهی) مکتب قدرتگرایی نیچه را نقد کنید.

یبچه بش اان باور اسررت ه بشای تشررخبص فضرراال و رذاال اخالق بااد داد ه چه اری م جب

تق ات حس قدرت ولب ما م ت د و چه اری م جب تضعبف اان حس م گشددر ارهای ی خ اول فضبلت
و رفتارهای ی خ دو  ،رذالت به تمار م ناندر اما از دادگاه اسال او از مامتشان ار ا ارزتمندی ارهای
اختباری ایسرا  ،مسلله یبت و ایگبزه فشد از ای ا ن استر ن همه ارزت

ه در اسال بشای ار ذ ش تده

است ،همگ مبتن بش داتتن یبت و ایگبزه خ ب استر پبامبش ا ش (ص) در اان باره فشم دید" :اگش ایسا به
ایگبزه مباهات و فخش فشوت و به هد تواثش و مال ایدوزی ار ند ،در ن ص رت در راه تبطا است"ر
نمونه سوال
 .1آثار کار کردن و بیکاری را بیان کنید.
ار شد نثار و یتاا

را به دیبال داردر از جمله1 :ر امشار معا

و تأمبن مااحتاج مادی زیدگ 2ر احسرراس

تخصبت ،عزت ،استقالل و اعتماد به یفس 3ر احساس افتخار و سشبلندی و عض ی تأثبشگذار در جامعهر و در
مقابل ،نثار و یتاا ببواری عبارتند از1 :ر اأس و ی مبدی 2ر سرشخ ردگ و ب ترخصبت 3ر از یمش داگشا ،
فشد ببوار اک عض ب فااده در جامعه تلق م ت در
 .2جایگاه کار در اجتماع چگونه است؟
مسررلله معبشررت او از مامتشان و پاادارتشان مسررالل بشررشی اسررتر افشاد ببوار ،هش چند از یمش اقتصررادی
یبازمند یباترند ،باز هم ،ایسا هاا م فر تلق یم ت یدر ار ،اک وظبفه و مسل لبت اجتماع یبز هستر
اعن اگش ما تررخص راب هبچ احتباج یداتررته باترربم ،باز هم وظبفه اجتماع و مسررل لبت اخالق ما اقتضررا
م

ند ه ببوار یباتبمر م ت ا گفت ،مرمنا تاخل ،محب ب خداوید هستندر

 .3اهمیت کار در سیره اولیای دین به چه صورت بوده است؟
16

همه پبامبشا و اماما بشای تأمبن مخارج زیدگ خ د و خای اده تا

ار م

شدیدر او از اارا اما صادق

(خ) ه م ببند حضررشت در اک روز گش مشررغ ل ببل زد هسررتند به ااشررا م گ اند :اجازه دهبد من به
جای ترما ار نم حضرشت (خ) در پاسخ فشم د  " :من دوست دار

ه ایسا بشای تأمبن معا

و در ولب

معبشت ،سخت و نزار نفتاب گش را تحمل ند"ر
 .4رابطه اخالق نیکو و معیشت چیست؟
در روااات متعددی اخالق یبو به عن ا او از ع امل گشاا

در رزق و روزی و اخالق بد به عن ا او از

ع امل تنگدسررت و فقش معشف تررده اسررتر پبامبش ا ش (ص) م فشمااند" :ای اب ذر ،به درسررت

ه ایسررا

گاه به دلبل ای ا گناه ،از روزی مقشر خ د محشو م ت د"ر همچنبن در روااتهای داگشی م فشمااند:
"گن های رزق در اخالق خ ب یافته است" و "اخالق یبو  ،م جب زاادت در روزی م ت د"ر
 .5دیدگاه پاستور و ولتر را درباره بهداشت کار بیان کنید.
به ق ل پاسرت ر"باداتت روای ایسا در لبشات ار و تابخایه است" ولتش م گفت" :هش وقت احساس م

نم

ه درد و ری ببماری م خ اهد مشا از پای درنورد ،به ار پناه م بش ر ار باتشان درما دردهای دروی من
است"ر
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فصل پنجم :اخالق معاشرت
پرسشها
 .1معاشرت با دیگران چه فواید فردی ،اجتماعی و دینی برای انسان در پی دارد؟
معاتررشت و ارتبای سررازیده با داگشا  ،او از مامتشان و اصررل تشان یبازهای روح و روای ندمبا اسررتر
بسررباری از فضرراال و رذاال اخالق  ،در ظش معاتررشت ظا ر پبدا م

نندر فضرراال اخالق مایند :عدالت،

ایصرا  ،احسا  ،ااثار وررر ر و همچنبن رذاال اخالق مایند :ظلم ،توبش ،خبایت ،دروغ ،رت ه ،ب بند و باری و
ررر ر تعلبم و تعلم ،با ن همه ارزتر

ه در اسرال دارید ،بدو زیدگ اجتماع و معاتشت با داگشا اموا

تحقر یداریدر نترناا بات ارت داگشا  ،تناا با معاترشت با مشد حاصل م ت در معاتشت با داگشا  ،او از
باتشان ابزارها بشای تاذاب یفس و خ دسازی استر
 .2انواع معاشرت را نام برده و حداقل یک وظیفه اخالقی مربوط به هر کدام بیان کنید.
1ر معاترشت های ایسرای ؛ به عبارت  ،هش سر به عن ا عضر ی از خای اده ایسرای در قبال سررااش ایسا ها،
وظااف و مسرررل لبتهای اخالق خاصررر بش عاده داردر 2ر معاترررشتهای نابن اا دان ؛ ما به عن ا اک
مسرلما در بشابش سبش مسلمایا مسل لبت ها و وظااف بش عاده دارامر 3ر معاتشتهای تاشویدی؛ هش دا
از ما به عن ا اک تاشوید با سااش تاشویدا دارای روابط خاص هستبم ه با خبش تاشویدا چنا روابط
را یدارامر 4ر معاتررشتهای دوسررتایه؛ اان ی خ از معاتررشتها ،به دلبل تأثبشگذاری ف قالعادهای ه بش روی
ترخصربت ایسرا دارد ،م رد ت جه اسرال و اولبای دان قشار گشفته استر 5ر معاتشتهای خای ادگ ؛ ما به
عن ا اک فشزید ،در قبال والدان خ د وظااف واژه ای بش عاده دارامر
 .3آینا میتوان امر مطلق کناننت یا تعمیمپذیری هیر را به عنوان معیار فضننایل و رذایل اخالقی
پذیرفت یا نه؟ چرا؟
ایت ار اخالق را اری م داید ه بش اسراس امش مطلر ای ا گشفته باتد ایت تقشاشهای مختلف از امش
مطلر ارالره م

نردر 1ر تناا بش پااه ن نابن رفتار ن ه در عبن حال بخ اه

چنا عمل ن ه اراده بت اید در عبن حال به واسرطه دست ر اراده خ د را وام :قای
البته خ د ایت تصرشاح م

ند ه اانا همه صر ر مختلف اک قای

مطلر ببشتش یدارامر هبش یبز همبن معبار را به عن ا معبار ارز

واحد بب

اخالق معشف م

ه قای ی عا باتررردر 2ر
عا لحاظ ندر وررر ر
یبستر اعن ما اک امش
ندر به عقبده هبش او

از واژگ های احوا اخالق و ارزت  ،تعمبم پذاشی نیااستر اعن اک حوم در ص رت حوم اخالق به
ترمار م ناد ه بت اید در همه ترشااط و بای همه افشاد قابل ت صبه باتدر بااد گفت به و ر ل مطابر با
دادگاه اسرال باتشان و املتشان معبار بشای سن

درست اا یادرست رفتارهای اجتماع
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اان است ه

ایسا خ د را به جای داگشا قشار دهدر همه ایسا ها در ایسایبت و تشافت و شامت ایسای مشتشکایدر جای
تشداد یدارد ه همه ایسا ها دارای ت قعات متقابل ایسای از اوداگش هستندر
 .4آیا با اسنتناد به حدی

«هر چه برای خود میپسنندی برای دیگران هم بسسند» میتوان گفت

کسنی که دزدی یا خیانت و امثال آن را برای خود میپسنندد اگر حاضر باشد که آن را برای همه
مردمان نیز بسسندد به این توصیه عمل کرده است؟چرا؟
اان قرای

در حقبقت معبار و مال

ل و عا بشای اخالق اجتماع و یح ه معاترررشت با داگشا اسرررتر

بسررربرارس از مواتب اخالق یبز ن را پذاشفته و در یما اخالق خ د از ن باشه بشده ایدر اما اان قای
رابطه با رذاال اخالق

اربشدی یدارد و جامعه را دچار نسبب م

در

ند زاشا از فطشت ندم به دور استر س

ه بخ اهد به اان ت صبه عمل ند ،پب تش بااد خ د را از نل دگ های اخالق پاک سازدر
 .5چرا ما اخالقا وظیفه داریم به نیازمندان کمک کنیم؟
در اسررال از همه مسررلمایا خ اسررته تررده ه به محض اوالخ از یبازمندی اک مرمن اخالقاب م ظفند ،در
صرر رت اموا  ،در رف :یباز او پبشررقد ترر ید اعن اجازه یدهند ه ن فشد ،یباز
س ر  ،خ د  ،یم ت اید یباز بشادر مسررلمای

را ببا

ندر حت اگش

را بشنورده سررازد ،ول م ت اید از اعتبار و نبشوی خ د در اان

جات مااه بگذارد ،اخالقاب م ظف است ،اان ار را ای ا دهدر
 .6در اختالفاتی که میان برادران دینی پدید میآید وظیف اخالقی ما چیست؟ با ذکر روایت؟
بدو تشداد در زیدگ اجتماع هم اره ممون است دورتها و یاراحت هاا مبا افشاد ،پداد نادر در اان ا،
او داگش از وظااف اخالق سررااش افشاد اان اسررت ه مبا نیا را نتررت داده و اجازه یدهند ه اختالف
جزل به اختالفات راشره ای و عمبر تبدال تر در پادا

اصالل ذات ببن ،در اسال  ،از یماز و روزه و صدقه

داد یبز بالتش دایسرته تده استر اما صادق (خ) اصالل مبا مشد را ی ع صدقه دایسته است ه محب ب
خداوید اسرت " :اصالل اختال مبا مشد و یزداک شد نیا به اوداگش ،صدقهای است ه خدواید ن را
دوست دارد"ر
 .7منظور از این جمله که « امر به معروف و نهی از منکر وظایفی عام هستند و به هیچ وجه استثنا
نمیپذیرند» چیست؟ توضیح دهید.
امش به معشو (ارتراد به خ ب ها) و یا از منوش(ایتقاد از زترت ها) وظبفهای است ه از هش جات عم مبت
داردر اعن در هبچ زمای و تحت هبچ تشااط تعطبلبشدار یبستر همه مسلمایا  ،مشم ل اان حوم هستند
و اان حوم در همه زما ها قابل اجشاسررتر همچنبن یسرربت به همه افشاد یبز قابل اجشا اسررت و تررامل همه
احوا و مسالل تشع  ،اجتماع  ،سباس  ،اخالق و فشهنگ م ت در
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 .8گفته شده است که یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر «احتمال تکثیر» است به
نظر شما از کجا میتوان فهمید که در فالن مورد احتمال تکثیر هست یا نه؟
احتمال تأثبش اان ا معناا

اان اسررت ه اعن از یقطهی پن اه پن اه بال بشود؛ اعن مثالب تررصررت درصررد

هفتاد درصد احتمال م دهد تأثبش داتته باتد؛ ول اقبن یدارد و صد درصد یبستر تشداد هم یدارد اما اگش
تشداد داتت و احتمال تأثبش پن اه پن اه ب د ،امش به معشو و یا از منوش واجب یبستر ول اگش مفسدهای
یداترته باترد جااز اسرت و اتوال هم یداردر اما اگش احتمال تأثبش پن اه پن اه ب د و امش و یا یوشد ،تشک
واجب یوشده اسرت و بفش یم تر در البته در م اردی ه اصل دان با حوم اصل در جامعه در خطش تشک
قشار م گبشد داگش احتمال تاثبش وترشی عد مشر داگش وج د یدارد و حت در ص رت عد تاثبش و اا وج د
مرشر بااد امش به معشو ویا از منوش شد مایند سبدالشاداء ه به خاوش امش به معشو و یا از منوش جا
خ د را یبز اهداء شد
 .9مراتب امر به معروف و نهی از منکر را ذکر کرده و توضیح دهید.
 1ر مشتبه قلب ؛ منم ر از مشتبه قلب اان اسرت ه ایسرا در درو خ ا

از منوش یفشت داتته و معشو را

دوسررت بداردر 2ر مشتبه زبای ؛ منم ر از مشتبه زبای  ،اان اسررت ه به هنگا مشرراهده منوش ،صررشفاب یبااد به
یاخشن دی قلب و دروی ا تفا ت د ،بلوه بااد اان یاخشن دی خ د را به زبا نورده و اعتشاض خ د را یسبت
به منوش به گ

فشد بشسررایبمر 3ر مشتبه عمل ؛ اگش مشاحل قبل یا ارنمد و یا اف ب د ،بااد دسررت به اقدا

زده ،عمالب وارد مبدا ت امر اان مشحله وظبفه حو مت اسالم استر
 .11منظور از مبارزه منفی و مثبت با منکرات را با ذکر مثال بیان کنید.
1ر مبارزه اا اب و مثبت؛به اان صر ر رت ه وقت با منوشی م اجه م تر ر ام ،با قاوعبت و جدات تما در
مقابل ن ااسرررتاده و در حد ت ایاا خ ا

از وق خ اا توشار ن جل گبشی یماابمر البته قاوعبت و جدات به

معنای تندی و خش یت یبستر اص لب امش و یا هنگام تأثبشگذار است ه همشاه با همدل و مدارا باتدر 2ر
مبارزه سرلب اا منف ؛ به اان صر رت اسرت ه مثالب از یشست و بشخاست با مشتوبا گناه و تار ا واجبات
پشهبز شده ،دوسررت و رفاقت خ د را با نیا قط :نبمر البته اان متشان اری اسررت ه هش مسررلمای در
م اجاه با وق خ منوشات م ت اید ای ا دهدر
 .11نقش دوست را در زندگی و شخصیت انسان تبیین نمایید.
او از یخستبن راهها بشای قضاوت درباره تخصبت افشاد ،تناخت معاتشا و دوستا نیا استر باشهمندی
از معاتشا خ ب ،در نار رازداری ،مساوی با باشهمندی از خبش دیبا و نخشت استر در مقابل ،داتتن دوستا
بد ،قطعهای از نت

و نفت خبش و فضبلت استر اما عل در اان باره م فشمااد" :با ایسا های تشور معاتشت
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یون ،چشا ه وب :ت  ،یانگاهایه ،از وب :او م دزدد"ر بنابشاان هشگز یبااد با اان تص ر ه من تحت تأثبش بدی
داگشا واق :یم ت  ،با ایسا های بد معاتشت داتتر
 .12چرا دوستی ورزیدن با چاپلوسان و بیتقوایان نهی شده است؟
حضرررشت عل (خ) م فشمااند" :با چاپل س معاترررشت یون چشا ه ار

را در یمش ت زابا جل ه م دهد و

دوست دارد ه ت هم مثل او بات "ر خداوید در س ره ایعا م فشمااند " :هشگاه سای را دادی ه ناات ما
را استازا م

نند ،از نیا روی بگشدا تا به سخن داگشی بنشدازید و اگش تبطا از ااد ت ببشد ،هشگز پس از

ااد نمد با اان جمعبت ستمگش منشبن"ر
نمونه سوال
 .1به چه دلیل برخی از افراد از معاشرت پرهیز میکنند؟
در و ل تاراخ هم اره گشوههاا ب ده و هن ز هم هسرتند ه از معاتشت با داگشا پشهبز داتته و زیدگ در
ایزوا و خل ت را تشجبح داده ایردر دلبرل ایزوا و گ تررره گبشی اان گشوه هرا1 :ر اجتماخ و زیدگ اجتماع با
داگشا را زمبنه سراز گناه و ایحشا م دایندر  2ر معاترشت باداگشا را زمبنه سرراز بسباری از رذاال اخالق
مایند خبب ،حسرد و ررر م دایندر3ر ایزوا باعث م ت د ایسا با خبال نس ده و بدو دخدخه فوشی به عبادت
و راز و یباز با معب د بنشدازدر 4ر از نسبب تامت و حسادت و س ء ظن مشدما بد ایدا

در اما م مایندر 5ر

ایسا از مشاهده افشاد پست ی ات م اابد و م ب ر یبست ه هش از گاه با ن ها بشخ رد داتته باتدر
 .2جایگاه معاشرت در زندگی اجتماعی چیست؟
حقبقت ن اسرت ه معاترشت و ارتبای سرازیده با داگشا  ،او از مامتشان و اصررل تشان یبازهای روح و
روای ندمبا اسرتر اعن ذات و فطشت ندم به گ یهای اسرت ه حتماب بااد زیدگ اجتماع داترته باتدر
ترااد اوالق لمه "ایسرا " به دلبل یبازمندی او به ایس والفت با داگشا استر به هش حال هبچ ایسای در
ترشااط عادی ،به تنااا ت ایاا بقاء و ادامه حبات را یداردر ایسرا در معاتشت با داگشا است ه م ت اید
خ د را باتش بشناسد ،واژگ ها و ت ایاا ها خ د را دراابد و تص اشی واق:ببنایه از خ د به دست نوردر
 .3این عبارت که معاشرت مطلوبیت ذاتی ندارد به چه معناست؟
معاترشت به و ر مطلر و با همه ایسا ها یه قابل ت صبه است و یه قابل تحذاشر به عبارت م ت ا گفت ه
معاترشت با داگشا دو گ یه است1 :ر معاتشت مطل ب و سازیدهر 2ر معاتشت یامطل ب و مخشببر معاتشت ،به
خ دی خ د ،مطل ببت ذات یدارد بلوه خ ب اا بدی ن بستگ به دو چبز دارد1 :ر هد از معاتشتر 2ر ی خ
تأثبش ن در مال مطل ب ایسا ر پبامبش ا ش (ص) در اان باره به اب ذر خفاری فشم دید" :ای اب ذر ،همنشبن
صالح باتش از تنااا و ایزوا است و تنااا باتش از همنشبن یاصالح است"ر
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 .4اهتمام به امور مردم از چه جنبههایی مورد بررسی قرار میگیرد.
تصر ر عم

از بشرشدوسرت اهتما به ام ر مشد  ،مسالل مادی و رفاه استر حت بشخ از ی اسندگا در

اان باره گفتهاید":بشرشدوست عبارت از در یمش گشفتن حق ق مشد و سع در رفاه حال نیا است" .روتن
اسرت ه ام ر مشد منحصش در ام ر مادی و رفاه و خدمت به نیا منحصش در ام ر مادی و دیب ی یبست،
بلوه ام ر معن ی و خدمات روحای به مشد  ،اهمبت ببشتشی داردر
 .5امر به معروف و نهی از منکر به چه معناست؟
امش به معشو و یا از منوش ،باتشان و زاباتشان یشایه اهتما به ام ر خلر و ت جه به مسالل مسلمایا استر
امش به معشو و یا از منوش ،اعن در بشابش داگشا احسراس مسرل لبت شد ؛ اعن دخدخه هداات و ارتاد
داگشا را داتتن؛ اعن احساس مسل لبت در بشابش حقبقتر
 .6اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در اسالم چگونه است؟
اهمبت امش به معشو و یا از منوش در اسرال  ،به دلبل یق

پااه ای و اسراسر ن در تحقر سااش احوا و

دست رات دان استر در اان م رد م ت ا به سخن از پبامبش ا ش (ص) اتاره شد ه م فشمااند " :خداوید
یسربت به مرمن مرعبف
معبف

ه دان یدارد ،خشرمگبن اسرت" ر از ن حضررشت پشسرربده تدک منم ر از مرمن

ه دان یدارد بستا ن حضشت در پاسخ فشم د " :س

ه یا از منوش یم ند"ر

 .7شرایط امر به معروف و نهی از منکر را نام ببرید.
1ر تناخت معشو و منوشر 2ر احتمال تأثبش (زاشا هد اصل اان فشاضه ،تحقر معشو ها و جل گبشی از وق خ
منوشها و اا رف :ن ها استر)ر 3ر اصشار بش ای ا منوشات و یاداده گشفتن معشو هار
 .8آسیبهای معاشرت با دیگران کداماند؟
1ر دخالت در ام ر خصر ص ؛ امش به معشو و یا از منوش ،مشب ی به حبات اجتماع است و بااد از شاید
ن به حشام خص ص افشاد ،پشهبز شدر یااات جال است ه بشای امش به معشو و یا از منوش ،خ د مشتوب
منوش ترررده و معشو را براز گذارامر2ر ترررااعه پشا ن ؛ پبامبش ا ش (ص) ،در ت صررربه خ د به اب ذر خفاری
م فشمااد " :ای اب ذر ،بشای دروخگ ب د فشد همبن بس ه هشچه را م تن د ،بازگ یمااد"ر اعن حت در
جاا

ه تررنبدههای او عبن واق :باتررد ،اما او بدو تحقبر و بشرس ر به بازگ ا ن ها بنشدازد ،دروخگ به

حسراب م نادر بنابشاان ،ترااعه پشا ن از مصادار دروغ به حساب م نادر3ر س ء استفاده از داگشا ؛ هشگز
یبااد معاتشت با داگشا را به عن ا پل بشای رسبد به مطام :و خ استههای تخص خ د قشار دهبمر
 .9ویژگیهای دوست در کالم امام صادق (ع) چیست؟
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1ر ظاهش و باون دوسررت بااد اوسررا باترردر 2ر زانت دوسررت
ثشوت و قدرت ،رفتار او را تغببش یدهدر 4ر چبزی را از دوست

را زانت خ د و ینح او را ینح خ د بدایدر3ر
دراغ ی رزدر 5ر در سخت ها دوست خ د را رها

یوندر
 .11اهمیت اعتدال در دوستی را توضیح دهید.
یوته مام

ه در باب روابط مبا دوسرتا  ،مام اسرت" ،حد یگه داتتن" در دوست استر هم اره بااد به

اان اصرل ت جه نبم ه یبااد همه اسرشار خ د را بشی دوسرتا  ،فا

شدر زاشا هش دوست ای ممون است

روزی به دترمن تبدال تر در در دترمن یبز بااد همبن مسلله را مشاعات شدر اگش با س اختالف پبدا
شدام ،یبااد اری نبم ه هش گ یه راه بازگشت را بش روی خ د و او ببندامر زاشا ت شبه یشا داده است ه
بسباری از دتمن ها به دوست تبدال خ اهد تدر
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فصل ششم :اخالق جنسی
پرسشها
 .1اخالق جنسی را تعریف کرده و مهمترین مسالل آن را بیان کنید.
اخالق جنس به سلسله مباحث فلسف و اخالق گفته م ت د ه ح ل مح ر خشازه جنس و مسالل مشب ی
به ن ترول م گبشدر مسالل از قببل مشورت اا عد مشورت نتشل خشازه جنس  ،خ ب اا بد ب د حبای
ز  ،خبشت مشدا  ،وفاداری همسرشا  ،پ تر

و ح اب زیا  ،زیا ،هم نسبازی و ازدواج از مامتشان مسالل

اخالق جنس به تمار م ناندر
 .2دیدگاه تفریطی درباره غریزه جنسی را ذکر و نقد نمایید.
هم اره افشاد نابنها و گشوههاا ب دهاید ه عالقه و خشازه جنسر را اک خشازه ذاتا پلبد ،زترت و تبطای
دایسته ایدر اانا نمبز

جنس را به و ر ل حت از وشار نمبز

با همسش قای ی و تشع  ،اری زتت

و ترربطای دایسررته و معتقدید عامل اصررل تباه فشد و جامعه خشازه جنسرر اسررت و راه رهاا از همه
مصرررببتها و گشفتاری های روح و اجتماع  ،تحت نتشل درنورد اان خشازه و یاداده گشفتن ن اسرررتر
وشفردارا اان داردگراه جاراد برا یفس را ره پبامبش گشام اسرررال (ص) ن را بزرگتشان و بشتشان جااد
خ ایدهاید ،مساوی با یفس ش و از مبا بشداتتن خشااز ،ن هم به تب ه مشتاما هندی و راهبا مسبح
م پنداریدر در حال

ه جااد با یفس هشگز سرش ب شد ق ا و یاداده گشفتن خشااز سازگار یبستر جااد با

یفس در حقبقت به معنای تعدال ق ا و رعاات عدالت مبا نیااستر
 .3دو دلیل از ادله دیدگاه افراطی فروید و فرویدیسم را درباره غریزه جنسی بیان و نقد نمایید.
دلبل 1؛ راشره ببماریهای روح و روای بشش اا اد محدوداتهای جنس استر یقد؛ نزادی همه جایبه در
ارمررای خشازه جنسرر یه تناا م جب دسررتباب به سررعادت و ی ات از ببماریهای روای یخ اهد تررد ،ه
نتررفتگ روح و روای ترردادتشی را در پ خ اهد داتررتر دلبل 2؛ هشگ یه ممن عبت حشص نور اسررت و
یتب ه عوس م دهدر یقد؛ در ج امع

ه نزادی جنس وج د دارد هش چند ممون است ه از حبث یگاه به

جنس مخالف ارمرا ترده و تحت فشار روح قشار یداتته باتند اما نمار یشا م دهد ببشتش ج ایا در اان
ج ام :بشای ارتبای جنس خ د را تحت فشار م ببنندر یبااد از روحبه تن خولب بشش خافل ب در
 .4دیدگاه اسالم را درباره غریزه جنسی به طور دقیق توضیح دهید.
خشازه جنسر از دادگاه اسررال او از بزرگتشان یعمتهای الا و حوبمایهتشان وسرربلهای اسررت ه تداو
زیدگ بشرش و بقای یسرل ایسرای را تضرمبن م

ندر اسال یه تناا مبا «معن ات» و «باشهمندی از لذات

جنس » منافات یم ببند بلوه باشهمندی مششوخ از اان خشازه را تشی توامل معن ی ایسا و وساال وص ل
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به سعادت واقع م دایدر اسال با دادگاه فشوادی یبز به تدت مخالف ب ده ،افسارگسبختگ و ب بند و باری
شده اسرتر از دادگاه اسرال ق ای تا ای و مخص صا خشازه جنس یه علت تامه

جنسر را به تردت یا

تقاوت و یه علت تامه سعادت بلوه خ ب اا بد ب د نیاا ،از یمش اخالق بستگ به ی خ رفتار ما با نیاا داردر
 .5دیدگاه خود را درباره نسبیگرایی در اخالق جنسی به صورت مستدل توضیح دهید.
یسرببت اخالق به اان معنا است ه هبچ اک از ارز ها و اص ل و احوا اخالق ثابت یبستند و هم اره به
اختال زما و موا و یسربت به افشاد اا ت افر ج ام :تغببش پذاشیدر بنابشاان یسب گشااا اخالق
ره هبچ حوم اخالق

معتقدید

ثابت و تغببشیاپذاشی وج د یدارد و از اان جات وابسرررته به مبل و سرررلبقه افشاد اا

قشاردادهام خ د نیاا اسررتر او از ادله یسررب گشااا اخالق تمسررک به اختال ارز های اخالق افشاد و
ج ام :مختلف اسرتر با ت جه به مفا

یسب گشااایه جنس (اعن نیچه به لحاظ جنس در جامعهای خ ب

است در جامعه داگش زتت تمشده ت د) مثال ممون است در ج ام :خشب  ,ب ح اب و اا همجنسبازی نزاد
باتد ول اان اعمال در اسال م از یبست هسته اصل اخالق جنس در اسال را بااد در یمشاه ن درم رد
خشازه جنسر جست ه دارای مشخصات زاش م باتد1 :ر اان مبل او از بزرگتشان یعمتهای الا استر
2ر وسرربلهای بشای تداو زیدگ بشررش و بقای ی خ ایسررا اسررتر 3ر ببن معن ات و باشهمندی لذات جنسرر
دوگایگ داده یم تر در 4ر اسرال با رهبایبت و مبارزه با خشازه جنسر مخالف اسرتر بش اان اساس فضاال
اخالق مشب ی بره خشازه جنسررر (عفرت و پا دامن  :نتشل جنسررر در چارچ ب ترررشخ ,ح اب و تشک
خ دیماا در ایمار عم م  ,خبشت) تناا در سررااه 1ر خداتررناسرر و تق ات ااما به خدا و پبامبش و رعاات
دسرت رات دان 2ر خ دترناس و درک درست از خ اشتن و ت جه به ارز ها  3ر تناخت ام ر و پبامدهای
یاگ ار دیب ی و اخشوی تا تشای  ،سب م گشدیدر 
 .6مهمترین عوامل شهوتپرستی و شهوترانی را ذکر کنید.
1ر مرعف در خداترناسر و سرسرت در ااما به خدا و پبامبش و عد رعاات دسرت رات دان ر 2ر مرعف در
خ دترناس و یداتتن در

درست از خ اشتن و فشو استن ارز

ایسای خ د تا سش حد حب ایات3ر معف

در تناخت حقاار ام ر و عد تناخت پبامدهای یاگ ار دیب ی و اخشوی تا ترای ر 
 .7مکتب لذتگرایی حسی را نقد کنید.
یمشاه نراستبن س بش اان یوته تأ بد دارد ه هش چبزی ه دارای لذت حس باتد ،ذاتا خ ب است و ارز
هش چبز داگشی تناا و تناا با همبن معبار سرن بده م ت در نراستبن س سعادت را با لذت او م داید اما
بش اان باور است ه افشای در لذت به الم منتا م ت د و محدود سازی تمااالت او از تشااط ارمای نیاا
اسررتر به عقبده او تناا لذت اسررت ه ایسررا را به ادامه حبات وام داردر یقد؛ 1ر چه بسرربارید لذات نی و
زودگذری ه منشراء نل و بالاای فشاوای در نانده م ت ید و چه بسبارید نل و ری های فعل و م قت ای
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ه سشچشمه نساا

و راحت در نانده 2ر اان یمشاه مخالف فام متعار از اخالق ب ده و در حقبقت معناا

جز یف اخالق یداردر زاشا معناا

ه عم

مشد از اخالق م فامند اان اسررت ه بشخ از صررفات و افعال

ایسرای ممدول و پسرندادهاید و بشخ داگش مذم

و یاپسرندر عقل سلبم حوم م

ند ه اخالق هم اره با

لذات حسر و جسرمای مطابقت یداردر 3ر لذت را منحصرش در لذات دیب ی و اان جاای پنداتته و از لذات
اخشوی و پاادار و حقبق خفلت ورزاده اسررت و همبن امش باعث تررده اسررت ه از تررناخت لذات املتش و
داریدر 4ر اان

خالص تش و پاادارتش اخشوی باز مایده و به لذات حسررر و محدود و مقطع اان دیبا دل خ
لذات نی و زودگذر همگ مشب ی به خشااز استر در حال

ه ایسا  ،منحصش در خشالز یبستر

 .8پیامدهای سوء فردی ،اجتماعی و دینی تجرد را بشمارید
از ای اخ نسببهای پب روی افشاد م شد م ت ا به گشاا به مصش م اد مخدر و روا گشدا ه معم لب از
سبگار تشوخ م ت د ،اتاره شدر همچنبن افزاا ت شد و استمشار تنااا م ت اید زمبنهای بشای گشاا به
ایحشافات اخالق باتدر اما بخ مام داگشی ه در اان ح زه م ت ا به ن اتاره شد ،تأخبش در سن ازدواج
اا بالرفتن مبایگبن سرن ازدواج استر عد مسل لبتپذاشی در قبال خای اده و داگشا م ت اید او داگش از
پبامدهای اجتماع ت شد باترد البته اان مشرم ل همه افشاد م شد یبسرت ممناب اگش افشاد م شد ،ببوار یبز
باترند ،مسرالل در اان م مر خ حادتش م تر د به و ری ه حت استمشار ببواری م ت اید زمبنه فشارهای
روای را در افشاد افزاا دهرد لذا زیدگ م شدی و بالرفتن فشاوای افشاد م شد در جامعهای ه در ن بشای
ج ایا بشیامه رازی یشر د ،ع ارض منف و یاگ اری را م ت اید به دیبال داترته باتد هش دو دختش و پسش در
صر رت اسرتمشار ت شد در معشض ح ادم مختلف هسرتند اما وببعتاب پسشا به دلبل اان ه از نزادی عمل
ببشرتشی بشخ ردارید معم لب خطشات نیاا را ببشتش تاداد م ند مزاحمتهای خبابای  ،قشار گشفتن در نار
بایدهای هن ارترون ،ترش ت در پارت ها و مصرش مششوبات الول در اان پارت ها و جشنهای مختلط ه
همگ مثل زی بش به هم وصل م ت ید ،از جمله خطشات است ه بشخ از پسشا م شد را تاداد م ند و
اما بشای دختشا احساس تنااا و ایزوا ،سشخ ردگ  ،احساس پ چ  ،فساد اخالق و یداتتن ت شبه مادری،
از پبامدهای فشدی هسررتندر از سرر ا با ف ت پدر و مادر دختش بدو حام باق م ماید ه دولت بااد وارد
حمااتهای مشاقبت و ببمه ای ت در اه م البد و پاابن نمد یشخ فشزیدنوری ،جامعه ب رول ،ب احساس و
ب هد  ،از ببن رفتن قداست خای اده و ازدواج سفبد از پبامدهای ت شد قطع در جامعه است
 .9ویژگیهای همسنر شنایسته را بیان کرده و برای هر کدام از آنها یک مستند قرآنی یا حدیثی
بیاورید.
 1ر اصالت خای ادگ  :او از مامتشان تشااط همسش خ ب اصالت خای ادگ استر ج ایا بااد بدایند دختشا
اا پسشای

ه دارای خای اده اصبل یبستند ،چندا قابل اعتماد یخ اهد ب در پبامبش ا ش (ص) م فشمااد" :ای

مشد از گباها سرربز و خشم

ه در مزبله رتررد شدهاید بنشهبزادر اعن دختش زاباا

رتررد شده اسررت"ر 2ر تق ا و تدان :متشان درجه تق ا ،ه یاداده گشفتن
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ه در خای ادهای بد

در امش ایتخاب همسررش نفات و

نسرببهای فشاوای را در پ خ اهد داترت ،ای ا واجبات و تشک محشمات استر اما صادق (خ) م فشمااد:
"اگش سررر بره دلبرل زاباا اا ثشوت با اک ز ازدواج ند ،خداوید او را به هما ها واگذار م

ند اما اگش

دان او باتررد خداوید زاباا و ثشوت را یبز به او عطا م ند"ر 3ر اخالق یبک:

معبار او در ایتخاب همسررش

درصدد دوری از رذاال و

همسرش خ ب سر است ه نراسته به فضاال اخالق باتد و در حد ت ا خ د

زتت های اخالق باتدر در رواات از اما رما (خ) یقل تده است ه م فشمااد" :دختش خ د را به تشابخ ار
یدهبد وگشیه مایند اان است ه او را به س ی زیا س ق داده باتبد"ر
 .11فلسفه حجاب در اسالم را به اختصار بیان کنید دیدگاه خود را در این زمینه شرح دهید.
ح اب اختصراص به زیا یداترته و ترامل مشدا یبز م تر د اما ی خ پ تر

زیا به دلبل ساختار خاص

جسرمای ترا  ،م رد تأ بد ببشرتش قشار گشفته استر اسال با تششا :حوم ح اب خ استه است ه :اول؛ به
باداتررت روای زیا و مشدا

مک ند زاشا اگش مبا ز و مشد حشام وج د یداتررته باتررد و زیا همه

زاباا خ د را در منمش مشدا قشار دهند ،اان ار از س ا نرام

روح و روای مشدا را به هم م رازدر از

سر ا داگش مشدا بشای ارمای تقاماهای جنس تحشاک تده خ د دست به هش اری خ اهند زد و نرام
و امنبت را از زیا خ اهند گشفتر ثایبا؛ روابط خای ادگ را است ار ند و از فشوپات یمام خای اده جل گبشی
یماادر نزادی جنسر و ب ح اب زیا در جامعه م جب سست تد پااه های روابط خای ادگ خ اهد تدر
ثالثا؛ ترخصربت و شامت ز را تأمبن م

ند و او را از اک ترخصربت ابزاری به تخصبت مستقل تبدال

یماادر رابعا؛ حشام اجتماخ را از ب عفت و نل دگ های جنس یگه داردر
نمونه سوال
 .1دیدگاه رهبران مسیحی نسبت به ازدواج و رابطه جنسی چیست؟
رهبشا مسررربح یبز هشچنرد ازدواج را بره و ر ل تحشام یم

نند اما ن را عمل ذاتا پلبد م دایند در

مسربحبت دو چبز است ه ازدواج را بشای مسبحبا عادی مششوخ م
مسبحبا معتقدید س

ند حفظ یسل و دف :افسد به فاسدر

ه م خ اهد رهبشی دان مشد را به عاده بگبشد بااد همچ

نخش عمش م شد باق ماید ،در سشاسش عمش خ د از نمبز

عبس مسبح ه تا

جنس دوری شده باتدر

 .2تفاوت جهاد با نفس و نفسکشی در اسالم چیست؟
وشفردارا داردگاه تفشاط جااد با یفس را ه پبامبش گشام اسرررال (ص) ن را بزرگتشان و بشتشان جااد
خ ایده اید ،مساوی با یفس ش و از مبا بشداتتن خشااز ،ن هم به تب ه مشتاما هندی و راهبا مسبح
م پنداریدر در حال

ه جااد با یفس هشگز سرش ب شد ق ا و یاداده گشفتن خشااز سازگار یبستر جااد با

یفس در حقبقت به معنای تعدال ق ا و رعاات عدالت مبا نیااستر یگش
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تفشاط به خشازه جنس در مبا

مسرلمایا صردر اسرال یبز وج د داتت و پبامبش ا ش و اماما معص

(خ) به تدت با اان یگش

به مبارزه

پشداختندر
 .3مبانی تفکر افراطی فروید را نام ببرید.
هشگ یه ممن عبت حشص نور اسررت و یتب ه عوس م دهد ،راشرره ببماریهای روح و روای بشررش اا اد
محدوداتهای جنسر ر اسرررت ،خداوید خشااز را ب جات به ما یداده و هشگز یبااد هبچ اک از نیاا را یاداده
گشفت ،اگش امبال جنس وج د یداتت و اا به یح یامناسب سش ب یم تد ،از دان هم خبشی یب در
 .4خودشناسی چگونه باع
س

دوری از شهوترانی میشود؟

ه به گ هش عمبم و گشا قدر خ د واقف باتد و عممت وج دی ایسا را درک ند ،هشگز حامش یبست

وج د خ د را با دیبالهروی از تا ات تا سش حد حب ایات چ

خ ک و خشوس پاابن نوردر

 .5تکثیر ایمان در دوری از شهوات چگونه است؟
به اقبن س

ه خدای بزرگ را هم اره حامش و یاظش رفتارهای خ د

بببند ،هشگز به خ د اجازه یم دهد

در محضش او ،دست به س ی گناه دراز ندر
 .6دیدگاه اسالم درباره ازدواج چیست؟
در اسررال هبچ بناا محب بتش از بنای ازدواج یبسررت و دو ر عت یماز تررخص ازدواج شده بشتش از هفتاد
ر عت یماز ایسررا عزب ارزااب تررده اسررتر در روااات نمده اسررت ج ای
ترربطا خ د را یسرربت به دو سر

دان

ه در نخاز ج ای ا

ازدواج ند

یاامبد شده اسررتر اگش سر به سرربب تشس از فقش و مشرروالت

اقتصرادی از ازدواج خ دداری ند در حقبقت یسبت به خداوید بدگما است زاشا خداوید وعده تأمبن روزی
را داده استر
 .7یک مورد از وظایف مسلمانان نسبت به ازدواج جوانان را توضیح دهید.
او از وظااف اجتماع مسرلمایا اان اسرت ه وساال ازدواج ج ایا را فشاهم سازید و نیا را در اان مام
ااری یمااندر امبشمرمنا عل (خ) م فشمااد" :بشتشان واسرطهگشیها واسررطه گشی در امش ازدواج است"ر اما
صرادق (خ) م فشمااد " :سر

ه وسراال ازدواج را بشای تخص فشاهم ند ،روز قبامت م رد ت جه خاص

خداوید قشار م گبشد"ر
 .8چرا تقوا به عنوان یک ویژگی کلیدی در انتخاب همسر باید در نظر گرفته شود؟
او داگش از مامتشان تررشااط همسررش خ ب« ،تق ا و تدان» اوسررتر البته تق ا درجات بسرربار داردر متشان
درجه ن  ،ه یاداده گشفتن

در امش ایتخاب همسش نفات و نسببهای فشاوای را در پ خ اهد داتت ،ای ا
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واجبات و تشک محشمات اسرتر دختشا و پسشا ج ا بدایند س
شی

یوشد و به دسرت رات او ب اعتناا یم د ،در بشابش همسش

قالل یخ اهد تد س

ه در بشابش خدای جاا و خالر هست
هم شی

یخ اهد داتت و ارزت بشای او

ه در بشابش ن همه یعمت خداوید حامش یشد توش او را به جا نورد و حت حامش یشد

یمازهای روزایه را ای ا دهد ،چگ یه م ت ا پذاشفت ه قدردا زحمات و تال های همسش

باتدر

 .9عفت به چه معناست؟
عفت عبارت اسرت از تسرلبم و ایقباد تا ت در بشابش عقل؛ اعن ق ه تا ای ایسا

ارهای خ د را بش اساس

دست ر عقل ای ا دهدر عفت اعن اعتدال در باشهمندی از تا اتر عفبف به س گفته م ت د ه در حد
اعتدال و در چارچ ب عقل و ترشخ ،از ترا ات باشه ببشد و به وادی افشای (تشه) و تفشاط (خم دی) شبده
یشر در عفت جنسر اعن

نتشل خشازه جنسر و محدود ساختن ن در چارچ به عقل و تشخر پا دامن و

عفت ،به واژه در دورا ج ای باشهمندی از م هبتهای واژه الا را در پ داردر به تعببش اما عل (خ) عفت
رأس هش خبشی استر
 .11غیرت جنسی را تعریف کنید.
خبشت اصرطالحا به معنای ت

در محافمت از چبزهاا است ه محافمت از نیاا لز استر خبشت او

از ترشافتشان فضراال اخالق اسرتر البته یبااد ن را به خبشت در مسالل جنس و یام س منحصش دایست
بلوه در مسالل دان و تشببت فشزیدا و مسالل مال و امثال ن یبز جشاا داردر خبشت جنس ی ع پاسبای
است ه بشای مشخص ب د و مختلط یشد یسلها در وج د بشش یااده تده استر
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فصل هفتم :اخالق سیاست
پرسشها
 .1دو تقریر نظریه جدایی اخالق از سیاست را ذکر کرده و نقد نمایید.
بشخ از ی اسندگا بش اان باورید ه قلمشو اخالق ،از قلمشو سباست امال جدا استر به تعببش داگش اخالق و
سباست را مشب ی به ح زه رفتاری امال متمااز م دایندر بشخ داگش از وشفدارا اان یمشاه تقشاش داگشی از
یمشاه جداا اخالق و سباست اراله دادهایدر به اان ص رت ه به دو ی خ سبستم اخالق قالل تدهاید :اخالق
فشدی؛ اخالق سباس و اجتماع ر اانا تأ بد م
جنبههای مشرتش

نند ه فضاال و رذاال مشب ی به اان دو سبستم هش چند

ممون اسرت داتته باتند ،اما وج ه افتشاق نیاا از اوداگش به ایدازهای زااد است ه اان

سبستم را از اگداگش منفک م

ندر یقد؛ اان یمشاه با هش دو تقشاش ن  ،یات از درک یادرست اخالق و احوا

اخالق استر م م خ احوا اخالق افعال اختباری ایسا استر رفتارها ،تصمبمات سباس  ،به عن ا بخش
از افعال اختباری ایسا همچ

رفتارهای فشدی و الا او م رد ارز

گذاری اخالق قشار م گبشیدر بنابشاان

هشگز یم ت ا اخالق و ارز های اخالق را منحصرررش به قلمشو رفتارهای فشدی شده و افعال سرررباسر ر و
اجتماع را تحت ن خارج شدر مالک ارز

اخالق افعال اختباری ایسرا  ،مصلحت عم م و واقع فشد و

جامعه استر
 .2نطریه اصالت سیاست را توضیح داده و نقد کنید.
بش اسراس اان یمشاه همه رفتارهای اخالق ،تحت سربطشه و سربادت سرباست استر ارز های اخالق تاب:
مصرالح سرباس و ارز هاا است ه رهبشا سباس معبن م

نندر هش اری ه در خدمت تامبن مناف:

سرباسر جامعه اا حزب اا گشوه خاص باتد ،ارزتمند ب ده و فضبلت به تمار م ناد و هش اری ه مارا از
دسررتباب به اهدا و اخشاض سررباسرر جامعه اا حزب و امثال ن دور ند ،اری یاپسررند ب ده و از رذاال
اخالق استر یقد؛ یخستبن اتوال اان یمشاه پذاش

یسببتگشاا استر بش اساس اان یمشاه یم ت ا هبچ

حوم اخالق ثابت داتررت؛ اخالق؛ امال در خدمت سررباسررت اسررتر اترروال داگش اان یمشاه ن اسررت ه
وشاحا اان یمشاه معنای واقع سرباست را به درست درک یوشدهایدر اانا در حقبقت ،سباست را یه بشای
وص ل به سعادت حقبق  ،بلوه بشای ارمای تا ات و خشااز حب ای خ د م خ اهندر
 .3دیدگاه اسالم را درباره رابطه اخالق و سیاست تبیین نمایید.
یمشاه مقب ل معق ل در زمبنه رابطه اخالق و سرباسررت ،اان اسررت ه اصرراللت با اخالق و ارز های اخالق
ب ده و ارز های سرباس یبز تاب :و زاش م م عه اخالق هستندر بش اساس اان دادگاه ،معبارهای اخالق در
همه جا و بشای همه افشاد ،اعم از زمامدارا و تررراشویدا عادی ،اوسرررا اسرررتر الگ ی علم و عمل اان
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دادگاه ،در جاا اسرال بلوه در سرشاسش تاراخ بشش ،س یبست جز عل بن اب والب (خ) او س ب د ه
هم در شدار و هم در گفتار خ د به خ ب یشرا داد ه هشگز یبااد اخالق را فدای سررباست شدر بش اساس
منطر اخالق و سرباس اما عل (خ) هبچ س اخالقا م از یبست ه حفظ قدرت خ د هشچند حر باتد و
ایگبزه الا داتته باتد مشتوب ارهای خال تشخ ت در هشگز یبااد با ت سل به راههای یامششوخ در ایداشه
سب اا حفظ قدرت خ د باتبمر
 .4وظایف اخالقی مردم را در انتخاب مسئوالن و مدیران نام برده و به اختصار توضیح دهید.
 1ر رعاات تناسرب مبا فشد و مسرل لبت م رد یمش؛ عد رعاات اان ترشی م جب هدر رفتن یبشوها و ماا:
ترد اموایات و ااس و یاامبدی متخصرصرا و دهها نفت و نسبب اجتماع و روح داگش خ اهد داتتر 2ر
ت جه به سر ابر اری (ت شبه)؛ به هش ایدازه ای ه اک فشد از ت شبه ببشتشی بشخ ردار باتد ،به هما ایدازه
یبز باتش م ت اید زاش م م عه خ د را نتشل و هداات ندر 3ر ت جه به اصرالت خای ادگ ؛ س را ه بشای
واگذاری مسرل لبت ایتخاب م

نبمر بااد از هش یمش تااسته باتدر 4ر ت جه به س ابر دان و اخالق ؛ س

ه به دان و م ازان دان و م ر ابط اخالق پاابند یباتررد یه م ت اید به درسررت به مشد خدمت ند و یه
م ت ایرد احوا دان را در جامعه اجشا ند و یه م ت اید گام در جات ت سرررعه اخالق جامعه بشداردر 5ر
خ دداری از ایتخراب یرالار؛ برااد به تررردت مشاقب ب د ه امایت الا را به دسرررت چه س اا سرررای
م سرنارامر6ر مشر رت و راازی ؛ از نی ا ه همه از تخصرص و نگاه لز بشای تناخت مداشا و مسل ل
لار و مناسب بشای مناصب جو مت بشخ ردار یبستند ،عاقالیهتشان راه اان است ه با صاحبنمشا و نگاها
و دلس زا مش رت نندر
 .5دیدگاه ماکیاولی را درباره نوع رابطه حاکم با مردم ذکر کرده و نقد نمایید.
ما باول  ،درباره ی خ رابطه حا م بش مشد م گ اد« :ناا باتش ن اسرررت ه بب
بتشسند اا نیوه بب

دوسرررتایما بدارید تا از ما

بتشسند تا دوستما بداریدا پاسخ اان است ه هش دو :اعن هم بتشسند و هم دوستما

بدارید؛ اما از نی ا ه داتتن اان هش دو حال دت ار است ،اگش قشار باتد او از ن دو را بشگزانبم ،بااد گفت
هما به ه بتشسرند تا دوست بداریدررر » معن اان سخنا ن است ه حا م بااد با مشد همچ

دتمن

بشخ رد نردر در یمرا اسرررالم اان رابطه امال بشعوس اسرررت؛ حا ما و مداشا بااد به مشد به عن ا
ول یعمت خ د یگاه نندر صرررش یمش از اانوه بشخال یمش ما باول  ،محبت فعال به مشد م جب تداو و
پااداری پست ومقا مداشا و دولتمشدا م ت در
 .6وظایف اخالقی مردم در قبال حاکمان و مسئوالن خود را نام برده و توضیح دهید.
1ر همشاه ؛ حا ما و مسل ل جامعه ،زمای م ت ایند به اهدا خ د ،اعم از اهدا مادی و معن ی ،دست
اابند ه مشد  ،احوا و دسررت رات نیا و ق ایبن م رد تاابدتررا را پبشوی نندر 2ر امش به معشو و یا از
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منوش؛ اگش مشد به درست به اان وظبفه خ د عمل نند درصد خطا و اتتباه و اا ایحشا مسل ل جامعه را
تاحد صفش پاابن م نوریدر
 .7مهمترین لغزشگاههای اخالقی حاکمان را ذکر کنید.
1ر رااستولب ؛ اان نفت م جب هال ت و یاب دی دان و دیبای نیا خ اهد تدر 2ر توبش؛ ایسا های تشاف و
با ظشفبت ،هشگز فشافته پسرت و مقا دیب ی یشرده و به سبب ن مبتال به نفت توبش و خ دخ اه یخ اهند
تردر 3ر خ درأا و استبداد در تصمبمگبشی؛ مش رت با مشد م جب تخصبت داد به نیا  ،تق ات روحبه
همواری و همباری اجتماع  ،اا اد ایگبزه فع البت و مشرار ت عم م و تقسرربم قدرت و مسل لبت با مشد
م ت در 
نمونه سوال
 .1نقش حیا در مسئوالن و مدیران چیست؟
ت شبه او داگش از واژگ های لز بشای ایتخاب مسرل ل استر اما عل (خ) در نار ت شبه مسلله حبا را
یبز اادنور م تر د؛ زاشا روترن است ه افشاد با ت شبه اگش یاپاک باتند ،به مشاتب خطشیاکتش و مخشبتش از
داگشا خ اهند ب در
 .2مثالی از رعایت تناسب فرد و مسئولیت بیان کنید.
حضشت ا سف (خ) زمای

ه خ د را بشای مسل لبت خزایهداری معشف

شد ،به دو واژگ خ د ه متناسب با

اان مسل لبت هستند ،اعن امایتداری و نگاه  ،اتاره شد و گفت « مشا سشپشست خزاان سشزمبن مصش قشار
ده ،ه یگاداریده و نگاهم»ر
 .3تکثیر خانواده برای انتخاب مدیران چگونه است؟
او داگش از مالکهای ایتخاب مسرل ل ت جه به اصررالت خای ادگ افشاد اسررتر خای اده و تشببت خای ادگ
او از مامتشان ع امل تررولدهنده تررخصرربت افشاد اسررتر البته بااد ت جه داتررت ه به صررش اصررالت
خای ادگ یم ت ا به س اعتماد شد؛ و هشگز یبااد یق

اختبار و نگاه افشاد را در زیدگ یاداده گشفتر

همچنبن به صرش اانوه س از خای ادهای یاصالح و ب تق است ،یم ت ا گفت ه او یبز حتما راه ایحشا
را در پب

خ اهد گشفتر

 .4چرا پایبندی به دین و اخالق برای مسئوالن ضروری است؟
س

ه به دان و م ازان دان و م ابط اخالق پاابند یباتد یه م ت اید به درست به مشد خدمت ند و

یره م ت اید احوا دان را در جامعه اجشا ند و یه م ت اید گام در جات ت سرررعه اخالق جامعه بشداردر
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سر

ه در بشابش خداوید خ د را مسل ل یداید ،هشگز خ د را در بشابش مشد مسل ل یخ اهد دایست؛ هش چند

ممون اسررت بشای ظاهشسررازی و مشد فشاب چنبن وایم د ند ه مداف :حق ق مشد و جامعه اسررت؛ اما اگش
چوتشان فشصت به دست نورد ،از هبچ خبایت به مشد و جامعه فشوگذار یخ اهد شدر
 .5وظایف اخالقی حاکمان در برابر مردم را نام ببرید.
1ر محبت و مدارا 2ر بشخ رد صرادقه با مشد 3ر فاصرله یگشفتن از مشد 4ر رعاات عدالت 5ر سرراده زاست 6ر
نم ز

های دان ر

 .6محبت و مدارا چه نقشی در رابطه بین حاکمان و مردم دارد؟
محبت فعال به مشد م جب تداو و پااداری پست ومقا مداشا و دولتمشدا م ت در در یما اسالم اان
محبت اک وظبفه و دسرررت ر دان اسرررتر اان وظبفه تا نی ا اهمبت دارد ه خداوید به پبامبش

دسرررت ر

م دهد ه «بال عط فت خ د را بشای م منا فشوگسرتشر» مشد داری و مدارا هشگز یبااد به ارتواب معصرربت
خداوید و یاداده گشفتن ارز های الا ببن امدر سرباسرتمدار ،اخالقا حر یدارد بشای تررادی و خ ترربات
مشد  ،از نار معاص و گناها با تساهل و تسامح بگذردر
 .7ارتباطات مدیران با مردم چگونه باید باشد؟
باتشان راه ارتباو حا ما و مداشا با مشد  ،دادار حض ری و چاشه به چاشه استر دادارهاا
بت ایرد خ اسرررته خ د را ،به خ ب و بدو هبچ تشس و واهمهای ببا

ه هش س

ندر با فاصرررله گشفتن از مشد هشگز

یم ت ا درد واقع و مشررول حقبق نیا را تشررخبص دادر ت شبه یشررا داده اسررت ه یزداوا و مقشبا
حا ما  ،معم ل م

ترند تا اومراخ جامعه را بشای حا م به گ یه ای وایم د سازید ه خ تااند او باتدر از

اان رو در ببشررتش م ارد حت اگش از حقبقت امش نگاه باتررند ن را به گ یهای تعدال تررده و بزک شده بشای
ترخص حا م و تصمبم گبشیده اصل وایم د م

نندر یتب ه اان امش یانگاه حا م از ومعبت واقع جامعه

و مشد استر
 .8چرا عدالت یکی از وظایف اصلی مدیران در قبال مردم است؟
او از مامتشان وظرااف اخالق حا ما در قبال مشد  ،عدالتورزی اسرررت :عدالتورزی در همه ترررل
حو مت؛ حت در ت زا :اموایات و فشصتهار اجشای عدالت یه تناا از وظااف اخالق حا ما است ،بلوه او
از راههای یف ذ در دل و جا مشد یبز به ترررمار م رودر عل (خ) در اان باره م فشمااد :سررر
ب رزد حوم

یافذ م ت د؛ عدالت ب رز تا قدرت و حو متت تداو اابدر

 .9رابطه صداقت و مدیریت چیست؟
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ه عدالت

حا ما بااد بشخ ردی صادقایه با مشد داتته باتندر مشوالت و م ای :را با نیا در مبا گذاریدر یات ای ها و
تاه های خ د را صرادقایه بنذاشیدر و اگش بشای م اریها و سست های خ د دلبل اا ت جبه دارید ن را با
مشد بازگ نندر بشخ رد صادقایه مشد اعن اانوه اگش اک مداش خ د را در اجشای مسل لبت
و اا یم ت اید خ د

یات ا م اابد

را از چنگال اوشافبا خالن و یادا ی ات دهد ،ب دریح استعفا دهد و از اعتماد مشد

س ء استفاده یوند و وقت

ه م ببند ه یم ت اید امایتداری ند ،صادقایه و دلورایه امایت را پس دهدر

 .11دیدگاه اسالم نسبت به حق آموز

مردم توسط مسئوالن چیست؟

بشخ چنبن پنداتررتند ه «حو متها اری و وظبفهای بب

از رسرربدگ به حاجات اولبه مشد یدارید و

یبااد داترته باتندر خ اه حو مت دان و خ اه حو مت خبش دان  ،نیچه را ه در درجه اول بااد قشار بدهند
اان اسررت ه حاجات اولبه ،اعن  ،مسررون ،خذا ،پ ترراک ،باداتررت و امثال ااناا را فشاهم نند» در مقابل،
فلسرفه حو مت در اسرال  ،در حقبقت چبزی جز اجشای اسرال و تحقر معار اسرالم در همه عشصههای
زیدگ بشررش یبسررتر اما عل (خ) ،او از حق ق مشد بش اما و حا م اسررالم را حر تعلبم و تشببت دان
نیا دایسته استر
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فصل هشتم :اخالق مناظره و گفتگو علمی
پرسشها
 .1در مناظرهها و گفتگوهای علمی باید به دنبال چه اهدافی باشیم؟ توضیح دهید.
1ر ایگبزههای مثبت؛ الف) حرخ اه ؛ گاه بشای اک فشد ،حقبقت و واقعبت مسللهای روتن یشدهای است
و با گفتگ ومناظشه با داگشا به دیبال فام حقبقت اسرتر ب ) روترنگشی؛ او از مصادار امش به معشو و
یا از منوش در ح زه معشفت  ،مناظشه با سرای اسرت ه یادایسرته و یانگاهایه در عشصه ایداشه به ایحشا
شربده ترده ایدر 2ر ایگبزههای منف ؛ گاه هد از مناظشه صرشفا خلبه بش وش مقابل و به شس یشاید
سخن باول و یادرست و خبش مستدل خ د استر
 .2آداب اخالقی مناظره علمی را ذکر کرده ،هر کدام را به اختصار توضیح دهید.
1ر تأ بد بش یوات مشررتشک؛ دو فشد اا دو گشوه زمای م ت ایند به مناظشه و گفتگ بنشدازید ه مشررتش ات با
اوداگش داترته باترند وگشیه اگش بش سرش هبچ مسلله ای با اوداگش ت افر یداتت باتند ،هشگز اموا بشقشاری
گفتگ مبا نیا یخ اهد ب در 2ر فام م مرر خ؛ او از ابتداا تشان ترررشااط تحقر اک مناظشه سرررازیده و
سر دمند اان اسرت ه وشفبن مناظشه یسربت به م م خ بحث و همه ابعاد و ج ایب ن نگاه

اف داتته

باتندر 3ر صشاحت؛ او داگش از نداب اخالق مناظشه« ،صشاحت ببا » و پشهبز از تولبف و تعار در گفتار و
دوری شد از بره ار بشد سرررخنا

نااهنمبز و چند پال و مبام اسرررتر 4ر ت جه به گفته و یه گ انده؛

وشفبن در بحث و گفتگ ی خ د هم اره بااد به بشرس ادله و مستندات اوداگش بنشدازید و هشگز یبااد اجازه
دهند ه مسررالل حاترربهای چ

ایگبزهخ ای و ببا اهدا و یبات سرر ء وش مقابل و امثال ن  ،در روید

گفتگ اخالل اا اد نندر  5اسررتدللولب و حرمح ری؛ او داگش از تررشااط تحقر گفتگ ی سررازیده و
مناظشه سر دمند ،اان اسرت ه وشفبن گفتگ حقبقتا قصرد پبشوی از واقعبت و حقبقت بش اساس مستندات
معق ل و مقب ل داتته باتندر 6ر مالامت؛ سالل منطر و استدلل متقن ،به مشاتب ،بشیدهتش و اراتش از سالل
خشم و خضب استر
 .3مراء را تعریف کرده و بگویید که منشک این رذیله اخالقی چیست؟
مشاء اعن «پبوار لفم و سررتبزه در ال  ،بشای چبشه تررد بش وش مقابل و سررا ت شد او»ر س ر

ه

دارای روحبه مشاء و جدال اسرت ،هم اره در پ به شسر یشاید سخن خ د است هش چند باول ب د ن
بشای او نتوار ت در مشاء ننده ،در حقبقت خبش از خ دخ اه  ،خشور ،توبش ،و خ دپسندی خ اشتن م دهدر
او با رفتار

در بشابش حر م م:گبشی شده و خ د را در زمشه اهل باول و حر ستبزا قشار داده استر 

نمونه سوال
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 .1جایگاه و اهمیت گفتگو را بیان کنید.
اهمبت مناظشه و گفتگ بش سر پ تبده یبستر بش اساس یص ناات قشن

شام ،خداوید بشای نفشان

ایسا

با ماللوه به گفتگ پشداخت؛ یمش نیا را ج اا تررد و متناسررب با م قعبت و تررشااط فشتررتگا و مصررلحت،
پشسر های نیا را در ممبنه فلسفه نفشان
بش س ده بش ند  ،با ابلبس یبز گفتگ

ایسا پاسخ دادر پس از سشپبچ ابلبس از دست ر الا مبن

شد علت سشپبچ او را ج اا تد و به استماال ابلبس پاسخ مثبت داد

پس از هب ی ند بش روی زمبن یبز هم اره ،مسررتقبم و خبشمسررتقبم ،با ندمبا گفتگ داتررته اسررت و اان
جشاا یبز تا ابد ادامه داردر
 .2آفات اخالقی مناظره را نام ببرید.
1ر تخصبتزدگ ؛ او از نفات و نسببهای اخالق مناظشهها و گفتگ های علم  ،اان است ه به جای ذ ش
دلبل و ببا اسرتدلل بشای یمش خ د ،ترخصربت پبشبنبا را مح ر قشار دهبم ،و به جای بشخ رد منطق با
اسرررتردللهرای وش مقابل ،به تقلبد ر رایه از گذترررتگا و سرررنت جاهالیه نیا بنشدازامر 2ر مشاء اا
جدالگشی؛ سر

ه دارای روحبه مشاء و جدال اسرت ،هم اره در پ به شس یشاید سخن خ د است هش

چنرد براورل ب د ن بشای او نترررورار تررر در مشاء ننرده ،در حقبقت خبش از خ دخ اه  ،خشور ،توبش ،و
خ دپسندی خ اشتن م دهدر
 .3علت خارج شدن روند مناظره از مسیر درست چیست؟
در حقبقت مت جا به نداب اخالق مناظشه و اا عد مشاعات هش اک از نیاا م ت اید به روید سالم مناظشه
نسربب رسراید و مسربش درست ن را به ایحشا بوشایدر هشگز یم ت ا جا و دل س را ه به رخم وج د
ادله ق ی در بشابش دادگاه

همچنا ل یایه بش ن اصررشار م ورزد ،با حقاار نتررنا شدر چنبن سرر در

حقبقت با زبا حال ،خبش از حرگشازی و ه اپشست خ د م دهدر
 .4اهمیت مالیمت در گفتار را بیان کنید.
او داگش از یورات مام و تراثبشگرذار ،ره هم اره در هش منراظشه حرولبرایهای بااد م رد ت جه قشار گبشد،
«مالامت» و یشم در گفتار و شدار اسرتر سر

ه دارای سرخن و مدعاا منطق و مسرتدل اسررت ،چه

حاجت به جار و جن ال و خش یت و تندی داردا سالل منطر و استدلل متقن ،به مشاتب ،بشیدهتش و اراتش
از سالل خشم و خضب استر اص ل اولبن نفت و مشر خش یت و خضب در گفتار ،یصبب خ د فشد م ت در
 .5صراحت در گفتگو به چه دلیلی اهمیت دارد؟
او داگش از نداب اخالق مناظشه« ،صشاحت ببا » و پشهبز از تولبف و تعار در گفتار و دوری شد از به
ار بشد سخنا

نااهنمبز و چند پال و مبام استر در اک مناظشه حرولبایه و حرخ اهایه ،هشگز یبااد از
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لمات و سخنای استفاده ت د ه تاب تفاسبش متعدد و متن ع را داریدر پای مصالح اساس ایسا و اجتماخ
در مبا باتد ،یاگشاز بااد با صشاحت سخن گفت تا از تفسبشها و تحلبلهای دلخ اهایه و یادرست ه منطبر
بش مناف :گشوه اا تخص است ،جل گبشی ت در
 .6انواع گفتگو را نام ببرید.
گفتگ ای اخ متعدد و متن ع  ،از قببل گفتگ ی تبلبغ  ،ارترادی ،تعلبم  ،نم زت  ،اقناع و احساس داردر
گفتگ ی خداوید با فشتتگا و ندمبا را م ت ا از ی خ گفتگ ی ارتادی ،تعلبم و هدااتگشااایه دایستر 
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