

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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