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ین سخن آغاز

و  یافته است  فزونی  جهان  در  دیگران  بر  سلطه  و  قدرت طلبی  ثروت طلبی،  که  دورانی  در 
در  معنا  خأل  از  آن  در  که  دورانی  در  نیز  و  می آید  به شمار  گروه ها  یا  افراد  ارزشمندی  معیار 
نیروهای  به مثابۀ  و معنویت،  به اخاق  لزوم توجه  و بی معنایی آن سخن می رود،  زندگی 
که می توانند غرایز و دیگر امکانات وجودی آدمی را  معنابخش به زندگی و شاخصه هایی 
جهان  در  بسیاری  اندیشمندان  امروزه  می شود.  احساس  پیش  از  بیش  کنند،  جهت دهی 
گذشته به اهمیت اخاق و جایگاه آن برای دستیابی به جهانی بهتر و  از  به مراتب بیش 
گونی را از منظر اخاق بکاوند و  گونا کرده اند عرصه های  انسانی تر پی برده اند. اینان سعی 
راهکارهای ارزش مدارانه ای را برای بهبود روابط انسان با خود، محیط و اجتماع ارائه دهند. 
توجه به اخاق و اهمیت آن در زیست آدمی از نگاه دین مبین اسام بر هیچ کس پوشیده 
کریم اساسًا پیامبر؟ص؟ را به  که خدای متعال در قرآن  نیست. این اهمیت تا بدان جاست 
داشتن »خلق عظیم«۱ تحسین می کند و پس از َقَسم های مؤّکد، رستگاری انسان را در گرو 
تزکیۀ نفس می داند.2 در این میان، دانش اخاق اسامی که برآمده از متن معارف وحیانی 
و مأثورات معصومین؟مهع؟ است دارای ظرفیتی بزرگ و درخور برای توصیف، تبیین و ارائۀ 
بسیاری  وسعت  اخاقی  پژوهش های  دایرۀ  امروزه  که  آنجا  از  و  است  اخاقی  راهکارهای 
یافته و از اخاق فردی یا بندگی پا را فراتر گذاشته، سایر حوزه ها، همچون اخاق اجتماعی، 
اخاق محیط زیست، اخاق مربوط به حرفه ها، فناوری و صنعت، پزشکی و امثال آن را دربر 
می گیرد، بایسته و شایسته است که محققان و استادان اخاق اسامی به موضوعاتی از این 
دست از منظر اخاق اسامی بپردازند و با استنطاق از منابع دینی، گوهرهای گران بهایی را 

در جهت رشد اخاقی جوامع انسانی اصطیاد کنند.
عنوان  با  کارشناسی  مقطع  در  ارائه  برای  درسی  واحد  دو  قالب  در  که  پیش رو  کتاب  در 
مهدی  دکتر  حجت االسام  ارجمند،  محققان  قلم  به  و  کاربردی«  اخاق  زندگی،  »آیین 
کردن  گامی در جهت عملی  یافته، سعی شده است  علیزاده و دکتر مهدی فدایی، سامان 
هدف پیش گفته و البته با رویکردی معطوف به دانشجویان، برداشته شود. بدین منظور، 

۱. سورۀ قلم، آیۀ 4.
2. سورۀ شمس، آیۀ 9.
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از قبیل اخاق دوران جوانی  با عناوین و سرفصل هایی  کتاب  این  گرامی در  دانشجویان 
و  مجازی  فضای  اخاق  معیشت،  اخاق  دانشوری،  اخاق  خانواده،  اخاق  مجردی،  و 
اخاقی،  مهارت  ایجاد  بر  مبتنی  عمدتًا  و  دینی  منابع  از  استفاده  با  فراغت،  اوقات  اخاق 

آشنا می گردند.
معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسامی ضمن سپاس و قدردانی از نویسندگان محترم، 
از آقایان حجت االسام مهدی باب اهلل زاده، دبیر محترم گروه پژوهشی اخاق اسامی، بابت 
پرهیزکاری، مدیر  روح اهلل  آقای دکتر سید  و جناب  اثر،  این  تدوین  در  و تاش  پیگیری ها 
محترم برنامه ریزی و تدوین متون، همچنین جناب آقای دکتر سید سعید روحانی، مدیر 
محترم امور پژوهشی، صمیمانه قدردانی می کند و برای همۀ این عزیزان توفیق روزافزون 
و  محققان  استادان،  راه گشای  دیدگاه های  و  پیشنهادها  از  مجموعه  این  دارد.  مسئلت 
دانشجویان محترم برای رفع کاستی ها و بهبود اثر استقبال می کند و دست آنان را به گرمی 

می فشارد.
معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسالمی
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مقدمه

دوست داریم جای چه  کسی باشیم؟ خوشبخت ترین انسان کیست؟

گر بگوییم قوی ترین، گاه او نیز در درون خود احساس عجزی باورنکردنی می کند؛-  ا

بی ترحم، -  انسان های  که  داریم  سراغ  را  زیادی  زیبارویان  زیباترین،  بگوییم  گر  ا
بی شرافت و بی منطقی هستند که زشتی رفتارشان اطرافیان را می آزارد و گاهی در چشم 

نزدیکانشان زشت ترین شخصیت را دارند؛

گر بگوییم پولدارترین، پولدارهای زیادی را می شناسیم که پولشان برایشان سامتی، -  ا
آرامش و مواردی از این قبیل را نمی آورد؛

و -  درد  و  تنهایی  در  که  می شناسیم  را  زیادی  سلبریتی های  مشهورترین،  بگوییم  گر  ا
اضطراب، روز و شب می گذرانند.

داستانی  ادبیات  شاهکارهای  است  کافی  بگذریم،  مذهبی  یا  فلسفی  کتاب های  از  گر  ا
جهان را ورق بزنیم تا در آثار امثال فردوسی و نظامی و شکسپیر و تولستوی و داستایوفسکی 
از شکست و تیره روزی و وحشت و خیانت و  و بسیاری دیگر، روایت های دقیق و روشنی 
جنایت زرساالران و زیبارویان و فرمانروایان را بخوانیم و دریابیم. افزون بر همۀ آنچه گفته 
خط  خوشبختی،  رمز  به عنوان  گزینه ها،  این  همۀ  بر  که  منفی ای  ویژگی  مهم ترین  شد، 
می کشد زوال پذیری آن هاست. زیبایی و قدرت و شهرت و امثال آن در داالن زندگی ما را 
از زبان  که چه زیبا و ژرف است این دّر سخن پارسی  تنها می گذارند و با ما نمی مانند. وه 

صراف معانی، جناب سعدی:
»آنچه نپاید دل بستگی را نشاید.«

که  مکاره  بازار  این  در  باشیم،  داشته  ژرف کاوی  و  نکته سنج  فکر  و  تیزبین  دیدۀ  گر  ا اما 
اجناس پرزرق وبرق بنجل و بدلی روی بساط فروشندگان پهن است، ُدرهای ناب و متاع 
نایاب را می بینیم و می یابیم. قناعت، رضایت و آرامش و زندگی باشرافت گنج های بی پایان 
خوشبختی  احساس  عمیقًا  باشد  داشته  را  آن ها  هرکه  که  هستند  غیرقابل معاوضه ای  و 
کسیرهای خوشبختی نه با پول، نه با زیبایی و نه با قدرت یا شهرت به دست  می کند، و این ا
نمی آیند. تنها مسیر و ابزار رسیدن به این کیمیای خوشبختی اخاق و اخاق مداری است.

مقدمه
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وجدان و فطرت و عقل انسان او را به زیست اخاقی دعوت می کنند و شرافت انسانی و 
سعادت جاودان را در گرو تعهد به اخاق می دانند. معلمان بزرگ بشر )انبیای الهی( نیز بر 
که پیام آور آخرین دین الهی و بزرگ ترین شخصیت  همین مدار مبعوث شده اند تا جایی 
شخصیت  خود  او  شده ام.«۱  برانگیخته  واال  اخاق  کردن  کامل  برای  »من  فرمود:  تاریخ 
با  الگوی زیست اخاقی معرفی فرمود.3  را  او  از همین رو خداوند  و  برتر اخاقی عالم بود2 
که در صحنۀ  کم شمار نیستند افرادی  کار درست همواره ساده نیست.  این حال، شناخت 
تصمیم گیری نمی توانند وظیفۀ اخاقی خود را به درستی تشخیص دهند و کم شمار نیستند 

موقعیت ها و شرایطی که مرز کار درست و نادرست به سادگی در آن ها قابل تمییز نیست.
اول در زندگی اخاقی و فضیلت مند، فهم و شناخت است. شکل گیری دانش های  قدم 
اخاقی، مانند فلسفۀ اخاق، در طول تاریخ حیات انسانی، از دوران باستان تا عصر حاضر، 

مبتنی بر همین نیاز )شناخت زندگی اخاقی و فضیلت مند( است.
در دوران معاصر، ظهور مسائل جدید در اخاق، مانند بحران محیط زیست، سقط جنین، 
حقوق  مهاجرت،  شهروندی،  آموزش وپژوهش،  عرصۀ  در  اخاقی  معضات  شبیه سازی، 
شکل گیری  برای  را  زمینه  و...،  جنگ  و  خشونت  جنسی،  تبعیض  نژادپرستی،  حیوانات، 
کاربردی  اخاق  آورده است.  فراهم  کاربردی«  »اخاق  نام  با  اخاق  حوزۀ  در  نوینی  دانش 
که در شرایط ویژه  از قواعد عام اخاقی است  به دنبال دست یافتن به قواعدی خاص تر 
گستره ای  کاربردی  گسترۀ اخاق  باشد.  کارایی داشته  و موضوعات مشخص تر و جزئی تر 
به گستردگی رفتار انسان است، به این معنا که در هرجا که رفتار انسان معنا دارد، سخن از 

اخاق کاربردی و دستیابی به قواعد خاص رفتاری در آن حوزه الزم است.
توجه  مورد  بیشتر  اثر  این  مخاطب  به تناسب  که  کاربردی  اخاق  ساحت های  از  یکی 
مؤلفان بوده اخاق ناظر به دوران جوانی و دانشجویی است. گام نخست زیست اخاقِی هر 
دانشجو شناخت قواعد اخاقی دربارۀ خویش، خدای خویش، فعالیت های علمِی آموزشی و 
پژوهشی، دانشجویان و استادان و کادر علمی اجرایی دانشگاه، خانواده و دوستان خویش، 
گروه های اجتماعی است. در اثر علمی حاضر، عاوه بر شناساندن قواعد اخاقی  جامعه و 

۱. طبرسی، مکارم األخالق، ص 8.
2. سورۀ قلم، آیۀ 4.

3. سورۀ احزاب، آیۀ 2۱.
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مرتبط با حوزه های ارتباطی جواِن دانشجو، سعی شده است با تکیه بر مسائل اخاقی، با 
البته  شود.  ارائه  اخاقی  تعارض های  دربارۀ  عملی  راه حل هایی  دینی،  و  متفکرانه  روشی 
گرامی از دغدغه های دیگر در  کردن آموزه های اخاقی در دانشجویان  تاش برای درونی 

این اثر است که همه برآمده از مأموریت های دانش اخاق کاربردی است.
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تقدیر و تشکر
کری، ریاست محترم دانشگاه  در پایان الزم است از جناب حجت  االسام و المسلمین دکتر شا
پژوهشی  محترم  معاون  آزاد،  پناهی  دکتر  المسلمین  و  حجت  االسام  اسامی،  معارف 
گروه اخاق  باب اهلل زاده، دبیر علمی  آقای مهدی  المسلمین  و  االسام  دانشگاه، و حجت 
اسامی، و دیگر همکاران معاونت پژوهشی، صمیمانه تشکر و قدردانی کنیم. اثر پیش رو از 
که با  گرامی تقاضا داریم  کاستی خالی نیست. بدین روی، از استادان محترم و دانشجویان 

بیان نظرها و پیشنهادهای خود، نویسندگان را در رفع کاستی های آن یاری رسانند.
مهدی علیزاده
مهدی فدایی


