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 چکیده

پژوهان ی اخالق « است که به همت خانه اخالق اسالمیدانشنامه خوانید، متن نشست نقد کتاب »چه در ادامه می آن

کنند میگیری کتاب توضیحاتی بیان در مورد فرآیند شکلبتدا ا شریفیاست. در این جلسه دکتر  جوان برگزار شده

 شمارند.برخی از نقدهای وارد بر این اثر را برمی اخوان در ادامه دکتر پردازند. و سپس به مسئله اخالق کاربردی می 

 

 : دکتر شریفیآقای 

 گیری دانشنامهفرآیند شکل

شاید ده سال قبل  ای که به این بحث داشتم و بنده زمانی که معاون پژوهشی مؤسسه حضرت امام بودم، به دلیل عالقه 

های اخالق کاربردی داشتم و کتابی هم با عنوان »آیین زندگی )اخالق  از مسئولیتم در معاونت پژوهش دغدغه 

. در این کتاب اخالق  منتشر شدی ها در دو واحد درس اخالق اسالمدانشگاه  یبه عنوان کتاب درس« 1کاربردی(

اخالق  »  به نام ، کارگروهی راهه دلیل این علقه و اهمیت این حوزب 86شده بود. سال کاربردی یکی از مفاهیم معرفی

در مؤسسه حضرت امام پیشنهاد دادیم و تصویب شد و بنده هم مسئول این کارگروه شدم، به دلیل اینکه   ی« کاربرد

و پژوهش    ،دوستان در اخالق کاربردی تخصص نداشتند یک سال آموزش داده شدند و حاصل این یک سال آموزش

و موضوعات   داشتعنوان موضوع  75نامه . این نظام شد های اخالق کاربردی ی اولویتنامهنظام  ،همراه با آموزش

ای  اخالق کاربردی را فهرست کردند و در ده جلد طراحی شد که در موضوع مستقل بودند که به صورت دانشنامه 

و بعد از مدتی بنده در این راه تنها شدم و تصمیم گرفتم های فراوانی داشت تدوین شود. این کارگروه کش و قوس 

  های کالسی این موضوع را دنبال کنم، موضوعات اخالق کاربردی را به عنوان طرح پژوهش کالسی از طریق پژوهش 

معرفی کردم و حدود بیست و شش عنوان حاصل این تحقیقات کالسی بود که  های مقاطع ارشد و دکترادر کالس

 .معرفی شدند های این دانشنامهها به عنوان موضوعات و مدخل ارزیابی در فرآیند  

 پرداخت؛ترین بخش و دشوارترین بخش این دانشنامه بخش اول بود که به مباحث نظری اخالق کاربردی می مهم 

،  چه نوع حوزه مطالعاتی است، مبانی آن و این که چیستی اخالق کاربردی، هویت اخالق کاربردی مباحثی مانند

 
 .احمدحسین شریفی؛ نشر معارف؛ ی: اخالق کاربردیزندگ نییآکتاب  1
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بخشی در مورد این  ی رضایتشناسی اخالق کاربردی. در دنیای غرب هم مقاله رسالتی که بر عهده دارد، روش 

و ارشد به دوستان سفارش دادیم و  های دکترا ها یا رساله نامهبه صورت پایان را موضوعات ندیدیم. این موضوعات 

 برخی مباحث را به این شکل استخراج کنیم. توانستیم 

  به دقت و موضوعات    بود  کامالً هدفمند  ،دانشنامه در ده جلد  یاولیه   ایده  متذکر شوم  یح را دادم برای این کهاین توض

مشکالت اداری و نبودن پژوهشگر ما    ،ایمشکالت بودجه   کار   در فرایند  اً . ولی بعدطراحی شدند  و کامالً مرتبط با هم

های درازمدت بنده  در برنامه  تکمیل این کار حاصل کار پنج جلد شده است و  ،را به این سمت کشاند و تا این مرحله

 هست.

 ویرایش اثر

به دلیل کمبود بودجه، ویرایش این اثر را هم خود بنده انجام دادم که عالوه بر متخصص نبودنم در حوزه ویراستاری،  

 به دلیل اختی که با کتاب داشتم، یک سری اشکاالت از چشمم دور مانده.

 تعریف اخالق کاربردی 

از حوزه اخالق کاربردی برداشت روشنی در کشور ما وجود ندارد و هر موضوعی را به عنوان اخالق کاربردی مطرح  

هایی هم با این موضوع نگاشته شده است. بعضاً کنند، کتابمی

اند اخالق کاربردی یعنی اخالقی که کاربرد داشته باشد، گفته

ندارد. یا   applied ethicsاین تعریف غلط است و ربطی به 

اند اخالق کاربردی یعنی اخالق زندگی، بعضی عنوان نوشته 

های واقعی  این هم به نظرم تعریف به مفاهیم و تعریف به مؤلفه 

نیست. در جستجوهای زیادی هم که در مطالعات غرب داشتم، 

 ی است. بخش نبود. بنابراین بحث جدیدها هم رضایتیکی دو منبع بیشتر در این مورد ندیدیم که آن 

با تأمالتی که داشتیم به تعریفی رسیدیم و سعی کردیم بر همان اساس هم جلو برویم، اخالق کاربردی را این گونه  

داوری اخالقی در حوزه موضوعات یا مسائل ناظر به صفات  تعریف کردیم: »تحقق کاربست مبانی و معیارهای ارزش 

نه ما از اخالق کاربردی است نه تعریف جعلی، منابعی که در حوزه  بینااین تعریف واقع یا رفتارهای اختیاری انسان«. 

داوری یعنی چیزی که در فرااخالق به نتیجه  اخالق کاربردی نوشته شده، چنین تعریفی در ذهنشان است. مبانی ارزش 

  ها در حوزه یا کاربست این و شود، داوری چیزی که در اخالق هنجاری مشخص می رسد، و معیارهای ارزش می

: »تحقق  میکرد فی گونه تعر نی را ا یاخالق کاربرد

در   ی اخالق ی داورارزش یارهایو مع یکاربست مبان

  ا یئل ناظر به صفات مسا ایحوزه موضوعات 

 .«انسان یاریاخت  یرفتارها
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. البته اخالق کاربردی بیشتر شودبه اخالق کاربردی تعبیر می  ای خاص از صفات و رفتارهای اختیاری انسانمسأله 

سازی،  محیط زیست، شبیه  مسائلی مانند های اخالقی و مسائل نوپدید دارد؛ مثالً در ها و تزاحم گرایش به حل تعارض 

ای دارد با آن متفاوت است، با اخالق هنجاری،  که با اخالق حرفه   سقط جنین، ارتباطات انسانی. لذا در عین اشتراکاتی

متفاوت است و یک حوزه دانشی جدید است. به زعم بنده  نیز رشد اخالقی  و فرااخالق، علم اخالق، تربیت اخالقی 

که به نظر  ، یکی از این ده رشته اخالق کاربردی است به صورت استقرائی ما ده رشته ناظر به مطالعات اخالقی داریم

بنده اهم و دشوارترین موضوعات هم هست و تخصصی مضاعف الزم دارد؛ هم تخصص در اتخاذ موضع در فرااخالق  

ها تر از این الزم دارد، هم اتخاذ موضع در اخالق هنجاری و در مورد موضوع موردنظر هم اطالعاتی الزم است، و مهم 

. به نظر بنده  داشته باشدتخصص ارجاع فروع به اصول  شخص باید  

های اخالقی  دانش اخالق کاربردی حوزه اجتهادی علم اخالق و 

حکم شود و استنباط پردازی شود، استخراج  است یعنی باید نظریه 

است و ثمره همه مطالعات اخالقی  ارزش کند. لذا کار پرزحمتی 

 است.

 سازی اخالق اسالمی

که وجود دارد و مجاهدت زیادی هم الزم  دغدغه مهم دیگری 

سازی علوم است و نیاز است با توجه به مبانی دارد، بحث اسالمی 

با توجه به حجم عظیم  .مسائل اخالقی را حل کنیم ، اسالمی

دیری   های مربوط به مسائل اخالق کاربردی ی کتاب ترجمه

حل مسائل نوپدیدمان را از مبانی و  راه که  نخواهد گذشت

مان های ما هم جابه جا خواهد شد و به تبع آن مبانی های غربی جستجو کنیم، و دیری نخواهد گذشت که ارزش معیار

مبانی اخالق اسالمی   .ای جدی داریمسازی اخالق وظیفهی اسالمی لذا در حوزه  شود.هم ناخودآگاه دگرگون می 

حل راه   راین مان هم متفاوت است. بنابداوری ی ارزش یعنی فرااخالق ما متفاوت با مبانی فرااخالقی غربی است، معیارها

هایی  حلاین دغدغه را داشتیم که بر اساس مبانی و معیارهای اخالق اسالمی راه  ولذارا باید از مبانی خودمان بجوئیم. 

ت و  شود بر اساس فرااخالق اسالمی و اخالق هنجاری اسالمی معضالهایی را عرضه کنیم که می ارائه دهیم و نمونه 

 های زیستی انسان را هم حل کرد.های اخالقی در حوزه تزاحم 
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 : آقای دکتر اخوان

ای که این مجموعه  و زحمت بسیار گسترده شما که با پشتوانه علمی خیلی باالیی همراه بوده  کنم از کارتشکر می 

 . این کتاب و این مجموعه هنوز بین اساتید هم ناشناخته است ،شاید در فضای نشر داشته.

 گزارشی از محتوای کتاب

کنم. این ارئه می گزارشی از محتوای کتاب ابتدا از آنجا که شاید دوستان از محتوای کتاب اطالع نداشته باشند، 

سوم هفت مقاله، جلد چهارم نه مقاله  مقاله است، در جلد اول هفت مقاله، جلد دوم ده مقاله، جلد  40مجموعه شامل 

   به ترتیب عبارتند از: و جلد پنجم هفت مقاله دارد. عناوین این چهل مقاله

های اخالقی، نقش فرااخالق در اخالق  ی دانش جایگاه اخالق کاربردی در هندسه  )جلد اول(:  مباحث نظری

ی حل تزاحمات اخالقی از نگاه  کاربردی، نقش اخالق کاربردی در توجه به فلسفه اخالق، راهکارها

های اخالقی بر  گیری اخالقی، نقش جنسیت در داوری ی زرین در تصمیم اندیشمندان اسالمی، نقش قاعده 

 ی اسالمی، بررسی نقش عرف در تشخیص وظائف اخالقی اساس اندیشه 

ی، اخالق ژنتیک  چیستی اخالق زیستی، معیار انسانیت و نقش آن در اخالق زیست   )جلد دوم(:  اخالق زیستی  

سازی  شبیه  و مهندسی ژنتیک انسانی، بررسی پیامدهای اخالقی مهندسی ژنتیک از منظر اخالق اسالمی،

انسانی و اخالق، سقط جنین از منظر اخالق اسالمی، بررسی قتل ترحمی ارادی از منظر اخالق اسالمی،  

قی برداشت عضو پیوندی از بیمار مرگ  اخالقی یا غیراخالقی، بررسی اخال  ؛برخورد کاالگونه با اعضای بدن

 مغزی، بررسی اخالقی حکم اعدام با توجه به حق حیات 

اخالق عبادت، اخالق فراغت، اوقات فراغت از نگاه اخالق اسالمی،    (:جلد سومی )اخالق فراغت و گردشگر

و گردشگری،   های اسالم، مقایسه تطبیقی زیارتاخالق شادی و نشاط، اخالق گردشگری با تکیه بر آموزه 

 محیطی اسالمنظریه اخالق زیست 

رابطه اخالق و سیاست، اخالق در سازمان، اخالق در مدیریت و   :جلد چهارم() استیو س تیاخالق حاکم

شناختی اخالق لیبرال، تزاحم آزادی و عدالت در لیبرالیزم و اسالم، اخالق و اقتصاد، نقد مبانی انسان سازمان،  

 اخالق حاکم بر رابطه فرمانده و سرباز، اخالق انتخابات اخالق جنگ و صلح، اصول  
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اخالق پژوهش، اخالق نقد، اخالق مناظره، اخالق رسانه، اخالق   :جلد پنجم() اخالق علم و فرهنگ

 نگاری، قواعد اخالقی حاکم بر روابط خانوادگی از نگاه اسالم، اخالق همسایگی. روزنامه 

اواخر دهه شصت و دهه هفتاد موج فلسفه دین در ایران ایجاد شد، در دهه هشتاد و نود این موج به سمت فلسفه  اگر 

سینمای ما هم موضوعات  که ای حتی به گونه . مطالعات اجتماعی بودوجود ، بیشتر هم به جهت سرایت کرد اخالق

وجود دارد یا نیازی وجود دارد هم در   خلئی است که در جامعه  به جهت حال یا  .کنداخالقی را به جهان معرفی می 

، شاید خط مقدم آن  که دارد وجود ابهاماتی اخالق کاربردی با عنوان حوزه نظری و هم در بخش عملی. خصوصاً 

ها بکنید، در نهایت در جامعه از  های تئوریک در دانشگاه بحث شما هرچقدر .مباحث اجتماعی است که ما نیاز داریم

. این مجموعه ظاهراً با همین دغدغه نوشته  خواهدشما یک نسخه کوچک و کپسولی درعین حال مدلل و مستدل می 

های فلسفه اخالق و ترجمه اخالق نظری  موعه را هدایت کرده از تورم بحث شده است و شاید تیمی که این مج 

 .ناراحت بوده و به نظرم دغدغه درستی نیز هست

هم اصل   یدر ورود و گستردگ یتوازن چ یهمتأسفانه 

های مختلفش در ایران وجود  رشته فلسفه و هم شاخه 

. این توازن اولین نیازی است که ما باید در  ندارد

های نشر و تدریس و دانشگاه برقرار کنیم. این  حوزه 

نسبت به موارد مشابه به خاطر گستردگی پنج  دانشنامه 

.  جلدش، تا حدودی این توازن را رعایت کرده است

اخالق به آن اضافه شود و به  تواند باشد و فقط الزم است یک کلمه ای می ولی موضوع اخالق کاربردی هر مسأله 

توان انتظار داشت بتواند همه مباحث را در  ای نمی دلیل وسعت زیاد موضوعات اخالق کاربردی از هیچ مجموعه 

  ، ای تحویل دهد. ولی مشکل اصلی ما در فارسی، هم در نوشتن کتاب و هم در نوشتن مقاالت، تکرارکاریمجموعه 

 کاری است.کاری و انبوه دوباره 

 ت و مالحظات راجع به کتابنکا

ولی چهل مقاله این   نحوه ارجاع دادن و استفاده از منابع مختلف به نظرم از استانداردهای حداقلی برخوردار است.

مجموعه به شدت در معرض فراز و فرود است یعنی مقاالتی هست که به نظرم خیلی مقاالت خوبی است و اگر به  

 بخش نیست.مقاالت خارجی رقابت کند و مقاالتی هم هست که رضایتتواند با انگلیسی ترجمه شوند می 

  ران یدر ا  نیاگر اواخر دهه شصت و دهه هفتاد موج فلسفه د

موج به سمت فلسفه   نیشد، در دهه هشتاد و نود ا جادیا

هم به جهت وجود مطالعات   شتر ی کرد، ب تی اخالق سرا

ما هم  ینمایکه س یابه گونه یبود. حت یاجتماع

 کندی م یرا به جهان معرف یموضوعات اخالق
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تیترها و سبک نوشتاری  ،عنوان ،کند ظواهر است، که شامل طرح جلداولین چیزی که در کتاب توجه را جلب می 

  د. کتاب است. در فارسی و انگلیسی کارهای مشابهی هم با عنوان دانشنامه و هم با عنوان اخالق کاربردی وجود دار

هم در زبان اساتید و دوستانی که در  ها و در مورد عنوان اخالق کاربردی در فارسی ابهام وجود دارد، هم در کتاب 

  practical ethicsیا  applied ethicsزبانان با واژه کنند، هنوز تکلیف فارسی حوزه فلسفه اخالق کار می 

اخالق    گاهیمقاله است که در مورد جا  نیمجموعه اول  نیمقاالت ا  نیترف یاز ضع  یکیمتأسفانه  و    مشخص نشده است.

را روشن کند، به نظرم   یکه حوزه اخالق کاربرد  نی از ا شتریمقاله ب نی است، ا یاخالق  ی هادر هندسه دانش  یکاربرد

 کرد. کی و تار شانیپر

شد کرد، مقایسه عنوان  که شاید می یکی از کارهایی

ای مشابه و هم عنوان اخالق  هدانشنامه بود با دانشنامه 

 کاربردی با عناوین مشابه از جهات مختلف.

  در مورد بهتر بود  ،عنوان دانشنامهنکته دیگر در مورد 

Encyclopedia   در عربی به دائرة المعارف، و در(

شد فارسی به دانشنامه ترجمه شده است( توضیحی داده می 

که تعریف دوستان از این عنوان چیست و مجموعه  

 دانند.مقاالت دائرة المعارفی را چه می

تنها در قسمت مؤلفان  شاید بهتر بود اسم آقای شریفی

. و نکته بعد این  گرفت« نیز قرار میدبیر مجموعه » « یاتحت نظر»، «استهویر » عناوینی مانند آمد و نام ایشان تحتنمی

ها در صفحه عنوان هر فصل به صورت عمودی معرفی شدند ولی شاید بهتر بود این معرفی در فهرست کتاب که مؤلف 

 شد.می  شد این است که بهتر بود فهرست اجمالی کتاب جداافتاد. کار دیگری که خوب بود انجام می اتفاق می 

در مورد ساختار این مجموعه؛ همان طور که از عنوان هم روشن است، یک جلد مقاالت تئوریک در مورد اخالق  

در مقایسه با   . کاربردی است و چهار جلد مقاالت انضمامی خود اخالق کاربردی است که هر دو هم نیاز بوده

آمد، مثالً جای یک  مقاالتی نمی شد و ا گنجانده می در این مجلدهمقاالتی اگر بد نبود به نظرم  های دیگر مجموعه 

  شد که رابطه مفصالً توضیح داده می  در جلد اول خالی بود ومقاله مفصل راجع به ماهیت و تاریخ اخالق کاربردی 

به عالوه برای مخاطبی که احتماالً علوم اسالمی خوانده است    .پژوهی چیستهای اخالق اخالق کاربردی با سایر حوزه 
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شد درباره رابطه اخالق کاربردی با دو حوزه فقه و حقوق که جای این بحث به  خواند، توضیح خوبی داده می می و

های فارسی خالی است. یکی از مسائلی که ما در آن مذبذب هستیم و هنوز تکلیفمان را با آن روشن  شدت در نوشته

 ه، رابطه اخالق کاربردی با فقه و حقوق است.های علمیه جای خودش را باز نکردنکردیم، و خصوصاً در حوزه 

 دادند که مالکشان برای انتخاب این موضوعات چه بوده.توضیح می در جلد اول شان بد نبود آقای دکتر یا تیم 

شود در ویرایش بعد آن را رعایت کرد، این است که یک  یک کاستی دیگر که به نظرم ساختار کتاب دارد، و می 

ای کردند ولی این اشاره  جایشان اینجا نیست و به نظرم خود مؤلف هم آگاه بودند به این نکته و اشاره سری مقاالت 

کند، مثالً اولین عنوان جلد اخالق گردشگری، اخالق عبادت است، ربط این موضوع به اخالق  مخاطب را قانع نمی 

   گردشگری چیست؟! 

یکی از   نکه یک ارجاع انگلیسی ندارد با توجه به این که در مقاله اعدام یک اشکال صوری وجود دارد و آن ای

های اخالق کاربردی اخالق ناظر به  ترین بحثجنجالی

 اعدام است.

و   هایی که در مقاله اول راجع به اخالقبه نظرم توصیف 

های دقیقی نیست،  شده، توصیف داده اخالق کاربردی 

هرچند ممکن است عنوان جالبی داشته باشد. مقاله اول 

ه  ای و فلسفهای اخالقی را به ده شاخه تقسیم کرده است و در عرض هم اخالق کاربردی و اخالق حرفه همه دانش 

تربیت های اخالقی به این شکل است: اخالق توصیفی، علم اخالق،  بندی دانش . دستهاست  اخالق را از هم جدا کرده 

اخالقی، رشد اخالقی، اخالق موضوعی )در بخشی از مقاله گفته شده اخالق موضوعی همان علم اخالق است(،  

من توضیح  بندی در این تقسیمکاربردی.  ای، فرااخالق، اخالق هنجاری، فلسفه اخالق و اخالق اخالق حرفه 

 ای در مورد تفکیک تربیت اخالقی و رشد اخالقی ندیدم. کنندهقانع

به این نتیجه    ،توان قرار دادای میکنندهبندی قانع های اخالقی را تحت چه تقسیمکنم که همه دانش ست فکر می هاسال

بندی کنیم؛ حوزه تاریخی، حوزه  روش به سه حوزه تقسیم پژوهی را بر حسب های اخالقی و اخالق رسیدم که دانش 

تحلیلی. حوزه اول شامل موضوعاتی مانند ادبیات ناظر  -فلسفی -تجربی یا حوزه تجربی ناظر به اخالق، و حوزه عقلی

اخالق که  یشناسست یز ،اخالق یشناساخالق، جامعه  یشناسروانمباحثی مانند به اخالق و اخالق توصیفی باشد. 

  قرار بگیرند. حوزه تجربی  در  اخالق    یایو جغرافاست    یها در امور اخالق هورمون   یو حت  کیبدن، ژنت  یولوژ یزیف  ریتأث

که در مقاله اول راجع به اخالق و   ییهاف یبه نظرم توص 

  ست، ین   یقیدق  یهافی داده شده، توص   یاخالق کاربرد

 .داشته باشد یهرچند ممکن است عنوان جالب
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د و هنوز  هستنها هم در حد نطفه و جنین  کتاب نوشته شده و یک سری شاخه   ی این حوزههادر مورد یک سری شاخه 

های فلسفه اخالق را قرار  ، همه شاخهعقلی- فلسفی-اخه تحلیلیدر ش .در موردش مطلب منضبطی ارائه نشده است

هم   ethics .گویندمی  ethicsشناسی فلسفی که در انگلیسی به آن بدهیم. بعد بگوییم ما چیزی داریم به نام اخالق 

ق، گاهی  در فارسی و هم در انگلیسی معانی متفاوتی دارد، گاهی به معنای فلسفه اخالق است، گاهی به نام علم اخال

شناسی را به معنای اخالق  ethicsاینجا . هم وجود دارد moralityبه معنای نهاد اخالق، و همین اتفاق در مورد 

کند، کند و تحلیل می شود؛ یکی آنچه که از مبانی اخالق بحث می بریم و شامل دو بخش کلی می فلسفی به کار می 

ترین  شود بحث فرااخالق و یکی از مهم . این می است های اخالقی هم ناظر به مفاهیم اخالقی و هم ناظر به گزاره 

است، قبل از این که وارد همه   ?why be moralشود، سؤال ااخالق گفته نمی متأسفانه در فرکه سؤاالتی هم 

ترین سؤال فرااخالق است. و بعد وارد چیزی  های اخالقی شویم، سؤال از چرا باید اخالقی باشیم، به نظرم مهم بحث

ترین  به نظرم مهم   شود که اخالق هنجاریگفته می   normative ethicsبشویم که اصطالحاً به آن اخالق هنجاری یا  

یا زندگی اخالقی کدام است؟ ظاهراً تمام نظریات    سؤالش این است که انسان اخالقی کیست؟ عمل اخالقی چیست؟

خواهند جواب این پرسش را بدهند. بعد کاربست فرااخالق و اخالق فلسفه اخالق در حوزه اخالق هنجاری می 

خواهم متوقف شوم و بگویم کاش  گیرد. منتها همین جا می ی ای به نام اخالق کاربردی قرار مهنجاری در دسته 

گفتند فلسفه گفتند فلسفه اخالق هنجاری، و کاش به جای اخالق کاربردی می مترجمین ما به جای اخالق هنجاری می 

گذاشتند میان اخالق کاربردی و فلسفه اخالق کاربردی. و این سؤال هم پاسخ داده  اخالق کاربردی، و تفاوت می

شد که آیا عبارت اخالق کاربردی مانند برفِ سفید نیست که توضیح واضحات است؟ یعنی اخالق اساساً کاربردی  یم

آوریم، اوالً و بالذات اخالق، کاربردی  م آن بخش نظری را بیان کنیم، یک قید توضیحی می یاست، حال اگر بخواه

کند کار خوبی کرده ولی این توضیح به ما کمک می ها برده،است. اگر هم کسی اخالق را زیرتیغ نظریات و تحلیل 

کنند بین فلسفه اخالق کاربردی و اخالق کاربردی از این جهت به مخاطبان حرفی بزنیم که برخی در جامعه ما فکر می 

بدهد، در صورتی که فلسفه اخالق  های مختلف فعالیتمان هایی در حوزه گوییم اخالق کاربردی، یعنی نسخه وقتی می 

کند روی موضوعات جزئی، از پژوهش و ازدواج  دهد، همان کارهای فلسفی را منتقل می بردی لزوماً نسخه نمی کار

های فلسفی بروند، عنوان  ها وقتی زیرتیغ تحلیلسازی و خیلی از مسائل دیگر. همه این دار شدن و شبیهکردن و بچه

applied ethics   گیرد.یا اخالق کاربردی می 

های نظری  مجموعه جایش خیلی خالی هست، روشن کردن این داستان است. در جلد اول که بحث  چیزی که در این

هست، یکی از مقاالت با عنوان »نقش فرااخالق در اخالق کاربردی« و مقاله بعدی »اخالق کاربردی در توجه به فلسفه  
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. این  گراییگرایی و نسبی مناقشه مطلق گرایی در مقابل گرایی و ناواقع اخالق« بیشتر تمرکز کرده روی مناقشه واقع 

کرد که ما خیلی موضوعات فرااخالقی داریم  مقاله مقاله خوبی است ولی کاش نویسنده با وسعت نظر به این توجه می 

گرایی  گرایی است، دیگری مطلق گرایی و ناواقع ها واقع که در اخالق کاربردی تأثیر به شدت زیادی دارند. یکی از آن

گرایی، و یکی از مباحثی که به نظرم جای  گرایی و ناعاطفه گرایی، عاطفه گرایی و خاص یی است، ولی عام گراو نسبی 

ای قابل دفاع است که من  آن به شدت خالی بود نظریه امرالهی است که مخاطب را از این جهت قانع کنید که نظریه 

ایم این است که اسالم درست گفته که این حکم را  هخواهم به اخالق اسالمی ارجاع دهم و یکی از استدالل بعداً می 

 داده.

گرایی هم جایشان در جلد اول خالی است، کاش  اخالق هنجاری؛ پیامدگرایی، ناپیامدگرایی و فضیلتهای یا نظریه 

های اخالق کاربردی ما وابسته است به نظریات هنجاری. من و شما  کردید با اینکه چقدر از نزاع مخاطب را آشنا می

ایم که اخالق کاربردی یعنی  این نتیجه رسیده   به

کاربست فرااخالق و اخالق هنجاری در عمل،  

گویند اخالق کاربردی  ها میولی خیلی از کتاب 

های هنجاری در عمل،  یعنی کاربست نظریه 

یعنی در اخالق کاربردی اصالً به فرااخالق  

گویند  ها می کاری ندارند. جالب است که خیلی 

اصول است و اخالق کاربردی   اخالق هنجاری 

کنی که کدام نظریه هنجاری درست است، بعد در مسائل اخالق  فقه است یعنی شما در اصول تکلیفت را روشن می 

این چنین است که عمل الف وصف ب   ساختار استدالل  گیرید. در اخالق کاربردیکاربردی آن نظریه را به کار می

بنابراین یکی از   را دارد، و هر عملی که وصف ب را دارد، فالن حکم را دارد، پس عمل الف حکم فالن را دارد.

های اخالق هنجاری استفاده کنیم یا نه. شما لطف های ما این است که آیا از اخالق هنجاری و نظریه ترین مقدمه مهم 

در فارسی که کاربرد فرااخالق در اخالق کاربردی است را نشان دادید، کاش این کار را  کردید یک بخش مغفول 

 کردید.هم تکمیل می 

بندی صناعی یا استقرائی بگوییم  به نظرم بد نبود در مقدمه کتاب در مورد جغرافیای اخالق کاربردی، در یک تقسیم 

شود دی یا ناظر است به امور موجودات زنده که می های اخالق کاربردی این لیست است؛ مثالً اخالق کاربرحوزه 

bioethics  بعد بگوییم ،bioethics   بندی را ادامه دهیم، با چنین ها و این تقسیمشود یا غیرانسان ها مییا شامل انسان

کاربست    یعن ی  یکه اخالق کاربرد  میاده یرس  جهینت  نیمن و شما به ا

ها از کتاب یلیخ  یدر عمل، ول یفرااخالق و اخالق هنجار

در   یهنجار یهاه یکاربست نظر ی عنی  یاخالق کاربرد ندیگویم

 .ندارند یاصالً به فرااخالق کار یدر اخالق کاربرد  یعنیعمل، 
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خالق  هایی شاید خیلی از اختالفات هم حل شود، مثالً رابطه اخالق پزشکی با اخالق زیستی چیست، جای ابندیتقسیم

ای است یا در اخالق زیستی است و الی آخر. یا بگوییم اخالق کاربردی ناظر است  مهندسی ژنتیک در اخالق حرفه

های اخالق  یکی از شاخه  academic ethicsبه امور علمی بعد این را تقسیم کنیم که این بحث مفصلی است که 

های اخالق کاربردی بشود  . یکی دیگر از دسته؛ اخالق آکادمیک، اخالق پژوهش، اخالق کتابخوانیعلمی بشود

ای و مشاغل، که اخالق تجارت، اخالق پزشکی، اخالق هنر و ... در این دسته جای  ورزی در باب امور حرفهاخالق 

بگیرند. یک حوزه دیگر بشود اخالق در روابط انسانی که جنگ و صلح، دشمنی، رازداری، اخالق خانواده، عشق و  

 راقبت و الی آخر.دوستی، اخالق م

شد، مثالً اگر صد تا مفهوم  یک سری مفاهیم به شدت مورداستفاده در اخالق کاربردی بد نیست جایی توضیح داده می

شان ترینها داریم، یک نفر بررسی کند که پرکاربردترین و پراستفاده قها و فلسفه اخال شناسیخیلی مهم در اخالق 

)خودآیینی یا استقالل(، حق حیات، حریم   autonomy د تدقیق قرار دهد مثل ها را بیشتر مورکدام است و این 

نازی  اخواهی اتگویید وقتی می خصوصی، عدالت، مفاهیم فلسفی به شدت مبهم مثل امید، مثالً در اخالق پزشکی می 

شوید  بعد تازه متوجه می انجام بدهی یا نه، یکی از مفاهیم خیلی مهم این است که آیا پزشک امید به بهبودی دارد یا نه،  

کردید چقدر مهم بوده و تازه باید بروید سراغ فلسفه در مورد این که امید چیست و چیزی که خیلی به آن فکر نمی

تفاوتش با آرزو چیست. یا بیهودگی، این که درمانی بیهوده است یا بیهوده نیست، مالکش چیست؟ مفاهیمی مبهم در  

 رویم، مفاهیمی مثل سود، حق، تزاحم.ها گیر نکنیم، سراغشان نمی هایی در آن فلسفه وجود دارد و تا چنین جا

نامه در  گذاری یا واژه کردند، خبری از معادلنیازی می یکی از اشکاالت دیگر این که مؤلفین احساس استغنا یا بی

ای است، مثالً مشخص  کلمهها استفاده شده بدون آنکه مخاطف بداند معادل چه  پایان کتاب نیست، بعد خیلی از واژه 

 .  conflictبه کار رفته یا  dilemmaنیست تزاحم برای  

سال، انتقاد کردن خیلی راحت است، همه این نکاتی   9به هر حال این مجموعه تمام زحمتی که دوستان کشیدند طی 

 احترام زیادی قائلم. را هم که گفتم در راستای این گفتم که کتاب بهتر معرفی شود، و برای این کتاب 

 : آقای شریفی

کنم از دوستان عزیز، حضار محترم، و مخصوصاً آقای دکتر اخوان که آشنایی با ایشان توفیقی بود، از  خیلی تشکر می 

دقت نظر و جامعیت نگاهشان بهره بردم. از بعضی نکات خیلی استفاده کردم و بنای بر جواب هم ندارم چون جوابی  

 کات کامالً درستی هستند. چند نکته را عرض کنم.ندارند و ن
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در مورد عنوان مؤلفین که فرمودند، مسئولیت علمی این مجموعه بر عهده بنده است، ویرایش، مسائل، موضوع از بنده  

 خواستم اسم بنده پررنگ بشود و حق بقیه دوستان نادیده گرفته شود. بوده، مسئولیت محتوا با بنده بوده اما نمی 

سازی در  ای که آقای دکتر فرمودند در مورد اینکه تکلیف کل مجموعه در مورد اسالم روشن نیست و اسالمی نکته

این مجموعه مشخص نیست. پاسخ روشن است، در دستورالعمل تدوینمان بوده و در کل مقاالت هم سعی کردیم  

مده و آقای دکتر هم به آن نقد داشتند، این  که در مقاله اول آمراعات شود. برداشت بنده در حوزه اخالق کاربردی 

سازی مختلف است، بنده در کتاب ها در مورد اسالمی سازی مشخص است، دیدگاه است که اینجا تکلیف اسالمی

دیدگاه   11سازی معرفی کردم )»مبانی علوم انسانی اسالمی«، دوازده دیدگاه موجود برای تعریف و تفسیر از اسالمی 

ه هم خودم اضافه کردم(. آن چه در این مجموعه عمل کردیم این است که هر برداشت، حکم،  موجود و یک دیدگا

تواند  دانیم، می رسیم، اگر بر اساس مبانی و معیارهای اسالمی باشد، آن را اسالمی می ای که به آن میارزش و آموزه 

بر اساس روش هم اسالمی باشد، البته ما روش را در  

شناسی، گانه؛ هستیقسمت مبانی )مبانی پنج 

شناسی و شناسی، ارزش شناسی، انسان معرفت

شناسی( قرار دادیم، معیار هم همان است که در  روش 

رسیم. یعنی معیار  اخالق هنجاری اسالمی به آن می 

در این مجموعه. در این    قرب الهی را اصل قرار دادیم

ای نیست که خالف این معیار  مجموعه هیچ مقاله 

باشد، ممکن است برخی این معیار را نپذیرند، ولی معیار ما در اخالق هنجاری بر اساس نظریه قرب بوده، هیچ کدام  

دانیم و معیار قرار  های دیگر معیار نبوده و نظریه قرب را درست می گرایی، سودگرایی، و نظریه های لذت از نظریه 

 کنیم. لذا تکلیف روشن است. دادیم و در جای خودش هم بحث می

اولین مقاله جلد اخالق گردشگردی آمده، اسم کامل آن جلد »اخالق فراغت و  در در مورد اخالق عبادت که 

ای نباشد که  ای رسیدیم و ده موضوع قرار دادیم که هندسه گردشگری« است. ما یک سال کار کردیم تا به هندسه 

نامه جامع اخالق کاربردی  ای که ارائه کردند سعی کردند نظام آقای اخوان در هندسه ای باشد و جامع باشد، البته  ترجمه

های پژوهشی اخالق کاربردی را  نامه اولویت دانستیم، نظامرا ارائه دادند اما ما چون این را از نظر علمی ناممکن می 

. بیشتر از کردیمنامه جامعی قرار دهیم باید هندسه مشخصی برای آن درست می استیم نظامخوتدوین کنیم، لذا اگر می 

ها را سامان  شد در ده جلد هدفمند آن عنوان رسیدیم که می  76موضوع به  200عنوان استخراج کردیم، از این  200

قرب بوده،  هیبر اساس نظر ی ما در اخالق هنجار اریمع یول

 یهاه یو نظر ،ییسودگرا ،ییگرالذت  یهاه یکدام از نظر چیه

قرار   اریو مع  میدانی قرب را درست م هینبوده و نظر اریمع گرید

 .م یکنیخودش هم بحث م یو در جا میداد
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ی بیشتر نتوانستیم پیدا کنیم و خیلی  های دینی و عبادی بود که در آنجا یک مقاله علمها، حوزه داد، یکی از آن حوزه 

از مقاالت در این پروسه رد شد و نپذیرفتیم، لذا مجبور شدیم بهترین عنوانی که سازگار بود را قبول کنیم و در این  

 فصل آن را جای دادیم.

ای  م، مسأله های یک علاما در مورد هندسه و تقسیمی که آقای دکتر فرمودند. به طور کلی تمایز علوم و تمایز شاخه 

تفکر اسالمی هم مطرح بوده، اخیراً معیار تمایز روشی  مهم در فلسفه علم است، معیار تمایز علوم به چیست؟ در تاریخ  

گفتند و جدیداً  شد، موضوع، مسائل و غایات را می اند، در سنت اسالمی ما معیار تمایز روشی ذکر نمیرا مطرح کرده 

بینانه است. ب »مبانی علوم انسانی اسالمی« آوردم که تمایز ترکیبی معقول و واقع گویند. بنده در کتاروش را هم می 

گنجانیم و علوم ناموجود و علومی که هنوز مشخص  کنیم، علوم موجود را در این قالب میما از قبل قالبی درست می

بندی  ، نگاه از باال به پایین در تقسیم بینانه نیستشناسی واقع کنیم، به نظر بنده در علم اند را جایشان را مشخص مینشده 

شناسی داریم و اقتصاد داریم، و زیرمجموعه  شناسی داریم، جامعهعلوم، ما واقعیت صحنه علم را ببینیم، روان 

ها شکل گرفته؟ بنده  بندی ها به چه بوده و چگونه این تقسیم رشته و زیرشاخه داریم، تمایز این  53شناسی حدود روان 

فرق    جز در موارد خیلی جزئی  تمایز موضوعی بوده و هم تمایز روشی، مثالً موضوع اخالق با موضوع فقهدانم هم  می

کند و صفات را هم اضافه  ، اخالق مقداری گسترده می انداختیاری  مکلفینند و هر دو افعال  کند و هر دو افعال نمی

ها است، در روش اخالق  ها در غایت و روش یز این کند. ولی تماکند و فقه رفتارهای غیراختیاری را هم اضافه می می

 کند.در یک موضوع نمانده و روش عقلی )اخالق عقلی، نقلی )اخالق نقلی( و شهودی )اخالق عرفانی( استفاده می 

های ناظر به اخالق را تفکیک کردم و اصالً هدف این مقاله رسیدن به جایگاه  در فصل اول که من ده مورد از دانش 

هایی است که االن وجود دارند یعنی نگاه استقرائی دارم و نخواستم بگویم  ربردی بوده، این ده شاخه، شاخه اخالق کا 

دانم و  تواند موجود باشد و این تمایز روشی که آقای دکتر عنوان کردند را ناقص می های دیگری هم می چه رشته

ل کنیم، فقط سه علم اخالق عقلی و نقلی و عرفانی  کامل نیست. با تمایز روشی علم اخالق را باید به سه علم تبدی

های اخالق ترکیبی را در کدام دسته جای بدهیم؟ مگر اینکه بگوییم این علم غلط است مثالً  خواهیم داشت، اما علم 

ها  هم این  علمی  بینانه است چون در عرف اخالق خواجه نصیر و اخالق نراقی اصالً علم اخالق نیست، این غیرواقع 

کنم اینجا واقعاً بحث عقلی نیست، ما راجع به واقع  بینانه که عرض می بینانه و غیرواقع شود. این واقع ق محسوب می اخال

توانیم تعریفی از علم اسالمی ارائه دهیم، کاری که آیت اهلل جوادی  کنیم، مثالً در علم دینی می و کارآمدی صحبت می 

معنا گویند علم بی صائب باشد حتماً دینی است. اندیشمندان موجود می  فرمایند علم اگر علمآملی انجام دادند و می 

شود؟ اسالمی شدن یک  است و ما اصالً قبول نداریم و همه تئوری و فرضیه و نظریه است، این چه طور اسالمی می
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لوم موجود  گوید تمام این عدهد و می نظریه، یک تئوری، یک فرضیه به چه است؟ یا کاری که فرهنگستان انجام می 

قرارداد  در طبقه و سلسله شیاطین و ابلیس است، ما بر اساس سلسله توحید باید علم تولید کنیم، اشکالی ندارد ولی یک  

سازی همین علوم موجود به چیست؟ اخالق کاربردی داریم، این بخواهد اسالمی شود، شود. اسالمی بینانه میغیرواقع 

ای که بنده  اش یعنی فرااخالق و اخالق هنجاری ما، اسالمی باشد. این ده حوزه شود؟ گفتیم مبانیچه طور اسالمی می 

های اخالق است، در استقراء بنده دانشی خارج از این ده حوزه پیدا نشده. در این  ذکر کردم، ده حوزه موجود دانش 

ور ما صورت  ای است، خلط بزرگی که در کشبخش کامالً مشخص کردیم اخالق کاربردی غیر از اخالق حرفه 

ماند با این  ای مانند اخالق موضوعی می ای است، اخالق حرفه گرفت، یکی دانستن اخالق کاربردی و اخالق حرفه 

تفاوت که موضوعش مشاغل است. ولی کار اخالق کاربردی کاربست و تحقق مبانی و معیارها است در مسائل خاصی  

ها را من کامالً مشخص کردم. و  تفکیک این و نوپدید هستند.  که آن مسائل معموالً دو ویژگی دارند؛ از تزاحماتند

درست است این جمله را آوردیم که اخالق موضوعی همان دانش اخالق است، ولی خواستم بگویم مانند اینکه تفسیر  

موضوعی و تفسیر ترتیبی داریم، بابی هم باز شده به نام اخالق موضوعی حال آنکه چیز جدایی نیست، همان علم  

دادند اخالق موضوعی است.  رود. کاری که آیت اهلل مجتهدی انجام می خالق است که با موضوع خاصی جلو می ا

اخالق موضوعی همان علم اخالق است و آنجا باید مشخص شود روش عقلی، نقلی یا شهودی است، ولی با اخالق  

تربیت اخالقی نیست، و به نظرم تفاوتشان   ها را گفتم که بگویم اخالق کاربردی همانکاربردی متفاوت است. همه این

گفتند شناخت روشن بوده، شاید عبارات ناگویا است. تربیت اخالقی یعنی ذیل تعریف اخالق در سنت اسالمی که می 

ها. این »به منظور« در سنت اخالقی ما خیلی الغر  ها و زدودن بدی فضائل و رذائل به منظور چگونگی تخلق به خوبی 

در بعد تربیت اخالق موجود و تراث ما ناکارآمد است. عموم راهکارهای تربیتی    شده لذا بنده معتقدمو ضعیف مطرح  

کردند این دو تا بود؛ یک عالج علمی دارد که که بزرگان ما )حتی تا آخرین آثار مانند چهل حدیث امام( بیان می

یم این خیلی ناکافی است،  گویبشناسید مثالً غیبت بد است و یک عالج عملی دارد. این راهکارهای تربیت است، ما می 

شود، چه کار کنیم که واقعاً رذایل اخالقی را از جامعه بزداییم؟ و این را  دانند غیبت بد است ولی مرتکب میهمه می 

دهیم  ای به نام تربیت اخالقی شکل می رشته در علوم تربیتی خوب بیان کردند، ما از شاخه علوم تربیتی یک رشته میان

کنم برای اصالح اخالق قابل عرضه است که در  راهکار کالن فکر می  12)بنده حداقل  رائه دادم ا  و راهکارهایی هم

 .فصل آخر سبک زندگی اسالمی ایرانی این را آوردم(

گفت کودک مثالً اخالص را  کرد، پیاژه می نظریه رشد، نه بحث تربیت، یعنی همان کاری که پیاژه در روانشناسی می 

خواهی فرزندت کاری اخالقی انجام بدهد نگو مخلص باش و فقط  کند، شما اگر می ک نمیسالگی در  16،  15تا سن  
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بلکه فرزندت را با ریاکاری به کار اخالقی تشویق کن، یعنی با تطمیع و  برای وظیفه اخالقی عمل کن )مانند کانت( 

ست. آقای علیزاده و  تهدید باید وادارش کنی. در بحث رشد نظریات مختلفی وجود دارد و کارش این حوزه ا

 دوستانشان یک کتاب مفصلی در مورد بحث رشد اخالق چاپ کردند.

 

، تربیت اخالقی، رشد اخالقی، نظریه امر الهی، اخالق کاربردی، اخالق  های اخالقیاخالق کاربردی، دانشکلیدواژگان: 
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