 در زبان انگليسى :واژههاى  ethicsو ،morality
واژة ethicsاز ريشه يونانى  ethosگرفته شده است كه به معناى
منش و رفتار  characterاست
واژه  moralityنيز از ريشه التينى  moresاقتباس شده است كه به
معناى رفتار يا رسم و عادت استعمال مىشود.

 در زبان عربی  :واژه خُلق به معنی صفات و ويژگی های درونی هر
انسان است كه در مقابل با خَلق است كه به معنی ويژگی های
ظاهری انسان است.

 دانشمندان بسيار
 كتاب های متنوع
 دانشگاه ها و دانشکده ها
 توجه رسانه ها و ارتباط جمعی
 توجه مردم و عرف به اخالق

6,070,000

148,000,000

 انما بعثت التمم مکارم االخالق
 حصر انما اهميت اخالق را بسيار زياد می كند
 استبعادی هم وجود ندارد
 می توان همه مسايل اسالمی را در ذيل اخالق قرار داد و هيچ
مشکلی هم ايجاد نمی شود
 عبادات  /جنگ و جهاد  /اقتصاد  /علم و فقاهت  /فرهنگ و مسايل
اجتماعی  /حقوق و قضاوت ....
 همه موارد در سايه اخالق تعالی و معنی می يابد

 ابن مسکويه  :اخالق حالتی
نفسانی است كه بدون نياز به
تفکر و تأمل ،آدمی را به سمت
انجام كار حركت میدهد.
 عالمه مجلسی و مرحوم فيض
كاشانی :اخالق ملکهای نفسانی
است كه كار بهآسانی از آن صادر
میشود.

صفات

 ژكس :علم اخالق عبارت است از
تحقيق در رفتار آدمی بدانگونه
كه بايد باشد
 آر .اف .اتکينسون :اخالق
دستگاهی از عقايد جاری در
جامعه درباره منش و رفتار افراد
آن است ،دربارة اينکه افراد آن
جامعه چه رفتار و منشی بايد
داشته باشند

رفتار

 دليل پايبندی به اخالق چيست؟
 اسالم چه هدفی را برای انجام رفتار اخالقی قرار داده است؟
 آيا گزاره های اخالقی در شرايط و موقعيت های مختلف تغيير نمی
كنند؟
 نقش دين و خداوند در انجام افعال اخالقی كدام است؟
 وقتی می گوييم يک فعل اخالقی است  ،از اخالقی بودن چه قصدی
می كنيم؟
 آيا اخالقی بودن يک فعل اخالقی تنها مربوط به مسلمانان و مؤمنان
است
 آيا پيروان ديگر اديان يا غير مؤمنان به خداوند از انجام رفتارهای
اخالقی محرومند؟

