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چکیده
مسئلۀ پژوهش حاضر ،ترسیم قلمرو معرفتی اخالق تفسیر است .اخالق تفسدیر شدامل کددام حوزههدای معرفتدی
میشود؟ «اخالق باور»« ،اخالق پژوهش» و «اخالق علم» ساحتهایی هستند که زیر چتر آموزههای اخالقدی
و قلمرو دانش اخالق کاربردی بالیدهاند« .اخالق تفسیر» نیز بخشی از اخدالق کداربردی اسدت کده بدر اصدول و
ِ
اخالقی فرایند تفسیر تمرکز داردُ .کنش «تفسیر» میتواند بهمرابه عمل متعاقب باور تفسیری ّ
مفسدر ملتقدای
ضوابط
ِ
ِ
«اخددالق بدداور» باشددد و از جهتددی بهمرابدده فرایندددی مسددئلهمحور و دارای روش و چددارچوب نظددری بددا
«اخالق پژوهش» پیوند داشته باشد و نیز به منزلۀ یک رشتۀ علمی با «اخالق علم» در ارتباط باشد به اینمعنا کده
ّ
مدللنمودن باورهای ّ
مفسر است ،گاه تفسیر در مقدام پدژوهش قدرار میگیدرد و گداه در مقدام
گاهی مراد از تفسیر،
علم« .اخالق تفسیر» میتواند با هر کدام از این ساحتها ،فضای کاربرد مشابهی داشته باشدد .بندابراین ،فرضدیۀ
این تحقیق این است که بر اساس تلقیهای گوناگون از دانش «تفسیر» ،مقولۀ «اخالق تفسدیر» میتواندد در ذیدل
«اخالق باور»« ،اخالق پژوهش» و «اخالق علم» قرار گیرد .نسبت اخالق تفسیر بده هدر کددام از ایدن دانشهدا
مقتضی و مستلزم پیشفرضهایی است که این پژوهش عهدهدار تبیین آنهاست.
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تعامل دانشها با یکدیگر ،زمینۀ تولید علوم بینرشتهای و مسئلههای ذو ابعاد شدده اسدت کده در
فلسفۀ علوم مختلف به بررسی آنها پرداخته میشود .در واقع ،یکی از مسائل مهم در فلسفۀ علوم
نحوۀ ارتباط ّ
دربدارۀ اخدالق نیدز کده یکدی از مهمتدرین
کمی و کیفی آنها با دیگر دانشهاسدت.
ِ
ّ
ّ
دانشها و متکفل بررسی ارزشهاست ،این پرسش به میان میآید که تا کجدا و تدا چده حددی بدا
علوم دیگر در داد و ستد است؟ «اخالق» همواره مقولهای محوری در عرصده حیدات اجتمداعی
بوده است .اینکه در ارتباطهای درونشخصی و برونشخصی چگونه باید عمدل کدرد ،از جملده
پرسشهایی است که اخالق را در جایگاه مهمترین امور زندگی بشری قرار میدهد.
ُ
بخش بزرگی از مباحث اخالقی به بررسی فضایل و رذایل خلقی و خوب و بد ،اطالق و تطبیق
هنجداری کداربردی در
اصول اخالقی بر موارد خاص معطوف شده اسدت .گزارشهدای اخدالق
ِ
همین راستا رشد یافته و ادبیات وسیعی یافتهاند .اخالقهای هنجاری خاص گاهی بده حرفدههای
اخدالق محدیط زیسدت ،اخدالق
خاصی معطوف هستند 1و گاه ناظر به موضوعی خاص  -مانند
ِ
گفتوگو و…  -اینها از مباحری هستند که در قلمرو اخالق کاربردی به آن پرداخته میشود.
علم اخالق توسعۀ فراوان و شاخههای گوناگون یافته است بهگونهای که میتدوان از چهدار
امروزه ِ
دانش اخالق سخن گفت )1 :فرااخالق به بحث از مبانی علدم اخدالق و تحلیدل مفداهیم بنیدادی و
گزارهِهای پایۀ دانش اخالق میپردازد  )۲اخالق هنجاری نظری ،به نحو روشدمند و ّ
موجده قواعدد
کلی اخالقی را بیان میکند  )3اخالق هنجاری کاربردی ،معطوف به زمینههای عینی رفتدار اسدت
و تکالیف و تصمیمگیری اخالقی را در یک زمینۀ عینی بدر اسداس قواعدد کلدی اخدالق (برگرفتده از
علم اخالق) بیان میکند .ارتباط اخالق کاربردی با اخالق نظری همچدون نسدبت رواندرمدانی بدا
روانشناسی است .اخالق کاربردی ،چون به زمینههای خاص معطوف است ،برحسب آن زمیندهها
به شکل تخصصی رشد میکند .اخالق حرفهای نیز بهمنزله یک داندش شداخۀ بالنددهای از اخدالق
کاربردی است که دامنهای بسیار فراخ و شاخههای فراوان یافته است  )۴اخالق توصیفی.
یکی از ساحتهایی که میتواند زیر چتر آموزههای اخالقی و در قلمرو اخالق کاربردی و نیز
 .1مانند اخالق پزشکان ،اخالق معلمان ،اخالق مدیران ،اخالق ُوکال و … اخالق مشاغل ندزد دانشدمندان مسدلمان در
سدههای پیشین مورد توجه فراوان بوده است و آثار زیادی در باب باید و نبایدهای اخالقی مشداغل مختلدف از حددود
قرن چهارم هجری به بعد نگاشته شده است (نک :فرامرز قراملکی10۲ :1383 ،۔.)103
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واژۀ «اخالق» را معادل واژۀ « »moralو گاه « »ethicsبهکار میبرند .این واژه در فارسی و عربدی
َ
ُ
دستکم در دو معنا بهکار رفته است )1 :خلق در برابر خلق که بدر وضدعیت طبیعدی ،ظداهری و
جسمی داللت میکند و بده معندای وضدعیت دروندی و نفسدانی اسدت .در تعریدف فیلسدوفان،
ُ
خلق و خوی صفت نفسانی است که در اثر تکرار افعال حاصل میشود و خود منشأ رفتار بهصدورت
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اخالق حرفهای قرار گیرد ،دانش «تفسیر» و «اخالق تفسیر» اسدت« .اخدالق تفسدیر» میتواندد
بهعنوان یک شاخۀ علمی و معرفتی باشد که همانند دیگر شاخههای علمی ،هویتی معرفتدی دارد.
«اخالق تفسیر» قلمروی نوپدید و نوظهور در ساحت مطالعات تفسدیری اسدت و چنددان بدرای
اخالق تفسیر آنگونه کده بایدد و شداید در فرهند اسدالمی
جامعۀ تفسیرپژوهی شناخته نیست.
ِ
ّ
جدی گرفته نشده است هرچند شماری از متفکران مسلمان دیدگاههای خود در ایدن مدورد را در
ذیل تعبیرات «روش تفسیر» و «اصول تفسیر» بیان کردهاند یا ذیل مطدالبی همچدون آداب فهدم و
تفسیر قرآن نکات متعددی آمده است که بهنحوی میتواند ناظر به اخدالق تفسدیر باشدند .گداهی
اوقات برخی از ّ
مفسران در مقدمه یا متن تفسیر خود به نکاتی اشاره کردهاند که بده اخدالق تفسدیر
مربوط است و همچنین قرآنشناسان در علوم قدرآن دربدارۀ روش تفسدیر و علدوم و مقددماتی کده
ّ
مفسر از باب مقدمه به آنها نیازمند است ،میپردازند .در واقع ،از زمان آغاز تالشهدای تفسدیری
مسلمانان و آن زمان که کوشیدند پیام خدا را آنگونه که هسدت  -نده آنگونده کده دوسدت دارندد -
دریابند ،هستۀ اخالق تفسیر جوانه زد و شکوفا شد هرچند به نامهدای مختلدف و در بخشهدای
گوناگون .با این وجود ،تحت عندوان مشدخص «اخدالق تفسدیر» تحقیدق و کتداب مسدتقلی کده
ً
منحصرا ابعاد اخالق تفسیر را به تفصیل و دقت بازگوید ،مشاهده نشده است.
بر اساس تلقیهای گوناگون از داندش «تفسدیر» ،مقولدۀ «اخدالق تفسدیر» میتواندد در ذیدل
«اخالق باور»« ،اخالق پژوهش» و «اخالق علم» قرار گیرد که نسبت اخالق تفسیر به هر کددام
از این شاخههای علمی  /دانشها پیشفرضهایی خواهد داشت.
اصلی این پژوهش ،تبیین جایگاه معرفتی «اخالق تفسیر» در ساحتهای اخالق باور،
مسئلۀ
ِ
اخالق پژوهش و اخالق علم است و به بیان دیگر ،پیجویی و پاسخ به این پرسدش کلیددی کده
«اخالق تفسیر» در ذیل کدام حوزه از دانش /ساحتها  -اخالق باور ،اخالق پدژوهش ،اخدالق
علم  -جای میگیرد؟

غالب ،آسان ،بدون درن و سنجش میگردد (طوسی ،بیتا .)101 :برخی نیز مفاهیمی همچون خدوی،
طبع ،نهاد ،سرشت ،خصلت ،مزاج ،طبیعت و سیرت را در معنای آن برشدمردهاند (ابدن فدارس:1۴۲۲ ،
ِ
 ۲13 ،۲ابن منظور 8۶ ،10 :1۴0۵ ،فراهیدی 1۵1 ،۴ :1۴09 ،دهخدا 1۴1۴ ،طریحی.)1۵۵ ،۵ :1۴08 ،
 .2دانش اخالق

تلقی و تعریفهای گوناگونی از دانش اخالق میشود و سه تلقی تاریخی و رایج عبارتاند از:
ُ
ُ
الف) قدما ،علم اخالق را آموزگار خویهای نیکو و اخالق را جمع خلق دانستهاند که عبارت
است از صورت باطنی و در مفهومسازی عالمان اخالق بهمعنای «هیئت راسخ در نفدس» اسدت
که افعال به سهولت از آن صادر میشود .این صفت ممکن است فضیلت و منشأ رفتار خوب ،یدا
ُ
رذیلت و منشأ کردار زشت باشدد (طوسدی  101 :13۵۶نراقدی  .)۵۵ ،1 :1377در واقدع ،قددما اخدالق را
ً
محصور در فضایل و رذایل صرفا شخصی و منش میدانستند.
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ب) فیلسوفان اخالق در دورۀ معاصر  -بهجز فیلسوفان فضیلتگرا  -موضدوع علدم اخدالق را
ُ
رفتار و کنش میدانند و دانش اخالق را به علم خوب و بد رفتدار یدا بایدد و نبایدد در رفتدار تلقدی
میکنند (نک :ابوالحسنی نیارکی و شجاعی ۶۶ :1389 ،جوادی.)۴07 :1391 ،
ج) میتوان بدا تمدایز دو گونده هددف کوتاهمددت و بلندمددت اخدالق ،داندش اخدالق را بده
ُ
بایستههای رفتاری و فضایل خلقی تعریف کرد که این تعریف ،هر دو گفتمان را شدامل میشدود.
در واقع ،این دیدگاه ،جمع بین دو دیدگاه قدیم و معاصر است و به بیدان دیگدر ،راه ایجداد مدنش را
ُ
ُ
کنش بهحساب میآورد ،به این معنا که فرد با تکرار رفتدار و کدنش اخالقدی میتواندد بده مدنش و
ُ
فضیلت اخالقی دست یابد .بنابر ایدن تلقدی ،هددف اخدالق مسدئولیتهای کنشدی (بایسدتگی
کنشی) و شایستگی منشی (فضائل) است.
 .3تفسیر

«تفسیر» 1اصطالحی در علوم اسالمی ناظر بده توضدیح معندای آیدات قا ن کا ی و اسدتخراج
معددارف از آن اسددت .ایددن واژه در ترکیددب «علددم تفسددیر» بدده یکددی از گسددتردهترین زمینددههای
.1این تعریف از تفسیر ،ناظر به تفسیر ق ن ک ی است.
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توصیف «اخالق تفسیر» میپردازیم:
اینک و پس از بیان مفهوم «تفسیر» و «اخالق» به
ِ

الف) «تفسیر» عملی ارادی ،آگاهانه و آزادانه است و کارهای ارادی و اختیداری در معدرض
ارزشداوری اخالقی بوده و مشمول الزامات اخالقی قرار میگیرند و بده همدین دلیدل اسدت کده
«تفسیر به رأی» عملی مدذموم و ناپسدند قلمدداد میشدود .در واقدع ،داوری نسدبت بده «تفسدیر
به رأی» ،یک داوری اخالقی است (فنایی.)۵ :1391 ،
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علوم اسالمی اشاره دارد که موضوع آن تفسیر ق ن ک ی است (پاکتچی.)۶80 :13۶7 ،
«تفسیر» هنگامی آغاز میشود که با گفتار ،نوشتار ،مدتن و یدا بده تعبیدر عدامتر «دال» و نشدانهای
روبهرو میشویم که مقصود ،معنا یا «مدلول» آن روشن نیست به این معنا که ممکن است مدتن یدا
سخن ابهام ،ایهام ،اجمال و یا حتی تناقض داشته باشدد .در مواجهده بدا چندین متندی ،پدای تفسدیر
ّ
به میان میآید .بدیهی است ،به میزانی که متنی جدیتر و ژرفتدر میشدود ،بیشدتر نیازمندد نوشدتن
ّ
مجدد یا تفسیر است .تفسیر به این معنا ،یعنی تالش در جهت گرهگشایی از متن و بده تعبیدر سدنتی،
نقاب از رخ متن برگرفتن (نک :ابنفارس ۴0۲ ،۴ :1۴۲۲ ،فراهیدی ۲۴7 ،7 :1۴09 ،جوهری.)781 ،۲ :1۴07 ،
در سداحت تفسدیرپژوهی مسدلمانان ،واژۀ «تفسدیر» بهواسدطه چنددوجهیبودنش در معدانی
مختلف بهکار رفته است« .تفسیر» واژهای دوجنبهای و بلکده چندجنبدهای اسدت هدم بدهمعنای
«فرآیند تفسیر» بهکار میرود و هم بهمعنای «فرآوردۀ تفسیر» .از دیگر سو ،هم به «کنش تفسدیر»
اطالق میشود و هم به «علم تفسیر» (جلیلی.)۴۲۴ :1391 ،
مطالعات میانرشتهای در حوزۀ تفسیر  -اعدم از جامعهشناسدی تفسدیر ،روانشناسدی تفسدیر،
اخالق تفسیر و…  -نمیتواند فارغ از تصور و درکی پیشدین از «تفسدیر» سدامان یابدد .از ایدنرو،
میتوان ادعا کرد که تصور و درک از «تفسیر» پایه و اساس هر گونه مطالعه در حوزۀ تفسیر است.
تلقی نویسندگان این مقالده از «اخدالق تفسدیر» تفسدیر بهمرابده «فرایندد تفسدیر» اسدت و در
ساحت فرایند ،مقصود «مهارت تفسدیر» اسدت .بندابراین« ،اخدالق تفسدیر» بده مسدئولیتهای
اخالقی ّ
مفسران در محیط  3۶0درجه فرایند تفسیر ناظر است .ایدن محدیط امدر مدورد پدژوهش
ّ
(متن قرآن) ،مفسر ،صاحبان حقوق علمی و فکری ،مخاطب و… را در بر میگیرد (قددمی جویبداری
و جلیلی.)۵۵ :1397 ،

هرگونه تلقی از ماهیت معنا ،فهم و تفسیر ،مانند هر تصور و تلقی خاص از داندش و معرفدت،
الزامات و بایستههایی را دربر دارد .در مورد تفسیر ق ن ک ی نیز این قاعده و ضابطۀ کلدی حداکم
است .در واقع« ،اخالق تفسیر» به ّ
مفسر میآموزد که چگونه احتمال وقوع خطا در تفسیر خدود
را کاهش دهد و چگونه خطاهای واقعشده در تفسیر خود و دیگران را تشخیص دهدد .بندابراین،
اخالق تفسیر ،شاخهای از علم اخالق است که بیانگر حقوق و وظدایف ّ
مفسدران ،یدا بیدانگر
فضایل و رذایل اخالقیای است که بر فرایند تفسیر و نتیجۀ آن تأثیرگذارند.
ب) با توجه به توضیحاتی که پیش از این در بیان مفهوم «تفسیر» و «اخالق» داده شدد ،مقصدود
اخالق تفسیر» ،سبک رفتار ارتباطی استوار بدر رعایدت حقدوق طدرف
از اخالق در ترکیب
اضافی « ِ
ِ
ارتباط است و مقصود از تفسیر در «اخالق تفسیر» چنانکه در تعریف تفسدیر آمدد ،تفسدیر بهمرابده
«فرایند تفسیر» و در ساحت فرایند ،مقصود «مهارت تفسیر» است ،به این معنا که «اخالق تفسدیر»
ناظر به مسئولیتهای اخالقی ّ
مفسران در محیط فرایند و دانش تفسیر است .این محیط  ،امدر مدورد
پژوهش (متن قرآن)ّ ،
مفسر ،صاحبان حقوق علمی و فکری ،مخاطب را دربرمیگیرد.
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شخصی مبتندی بدر رعایدت
ج) از آنجاکه اخالق الگوی رفتار ارتباطی درونشخصی و برون
ِ
حقوق طرف ارتباط است (فرامرز قراملکی« ،)1۲۲ :1387 ،اخالق تفسیر» را میتوان بر همدین اسداس
تحلیل کرد :اخالق تفسیر شامل چند مؤلفه است x :شخص حقیقی ( ّ
مفسر) یا شدخص حقدوقی
(سازمان پژوهشی اعم از پژوهشگاه ،انجمن علمدی و…) بدا  yطدرف ارتبداط (درونشخصدی و
برونشخصی) در  zفرایند تفسیر ،الگوی رفتاری  nرا اخذ میکند.
 yطرف ارتباط متفاوت است زیرا رفتدار ارتبداطی ّ
مفسدر در تفسدیر بندا بده تعریدف اخدالق،
میتواند درونشخصی یا برونشخصی باشد.
در تفسیر متن ،پنج نوع ارتباط و تعامل میتواند ّ
متصور باشد:
 .1رفتار ّ
مفسر با خود
 .۲رفتار ّ
مفسر با متن
 .3رفتار ّ
مفسر با گویندۀ متن
 .۴رفتار ّ
مفسر با مخاطب تفسیر
مفسر با ّ
 .۵رفتار ّ
مفسران دیگر (زیرا تفسدیر بده مرابده گسدترۀ معرفتدی دارای حیدات جمعدی و
تاریخی است).
اخدالق تفسدیر
د) به «اخالق تفسیر» به دو معنا میتوان نگریست :اخالق تفسدیر توصدیفی و
ِ
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هنجاری (کاربردی).
ه) ُکنش «تفسیر» میتواند بهمرابه عمل متعاقب باور تفسیری ّ
مفسدر ملتقدای «اخدالق بداور»
باشد ،از جهتی بهمرابه فرایندی مسئلهمحور و دارای روش و چارچوب نظری با «اخالق پژوهش»
پیوند داشته باشد و نیز بهمنزلۀ یک رشتۀ علمی با «اخالق علم» در ارتباط باشد.
 .1اخالق تفسیر بهمثابه اخالق باور
واژه « »bliefدر فارسی به باور ،عقیده ،ایمان و اعتقاد ترجمه شدده اسدت (آریدانپور و دیگدران:138۵ ،
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ج  .)۲0۲ :۲این واژه از اصطالحات مربوط بده حدوزۀ روانشناسدی اجتمداعی اسدت کده مباحدث
مربوط به پدیدۀ روانی اعتقاد را این حیث که دارای رفتارسازی اجتماعیاند ،مطالعده میکندد .در
یک تعریف ساده و رسا« ،باورها یا عقیدهها ،اندیشههایی هستند کده فدرد بده درسدتی و حقانیدت
آنها اعتقاد دارد» (پارسا .)31۲ :1383 ،برخی باور را چنین تعریف کردهاند« :باور ،سدازمانی باثبدات
از ادراک و شناختی نسبی دربارۀ جنبۀ خاصی از دنیای فدرد اسدت» (روشدبالو و بورفیدون.)1۲۴ :1371 ،
برخی روانشناسان اجتماعی به این نتیجه رسیدهاند که «باورها یک ریشده اصدلی دارندد :تجربدۀ
شخصی ،اطالعات حاصل از دیگران و استنتاج حتی ممکن است باورها محصول همزمان ایدن
سه منبع باشند» (بدار و دزیل و المارش.)9۲ :1۴89 ،
یکی از مسائل مهم در فلسفۀ اخالق ،ماهیت گزارههای اخالقی است .محمول گزارههای اخالقی
به دو دسته «مفاهیم ارزشی» و «مفاهیم الزامی» قابل تقسیماند مفاهیم ارزشدی شدامل «خدوب» و
«بد» و مفاهیم الزامی شامل «باید» و «نباید» (مصباح یزدی ۲1 ،1 :137۶ ،و  .)۵1در فلسفۀ اخال ِق امروزی
محمول گزارههای اخالقی با یکی از ده مفهوم (خوب ،بد ،درست ،نادرست ،باید (اخالقدی) ،نبایدد
(اخالقی) ،وظیفه ،مسئولیت ،فضیلت و رذیلت) سر و کار دارد (ملکیان.)7 :1379 ،
از آنجددا کدده موضددوع گزارههددای اخالقددی بایددد یددک فعددل ارادی ۔ اختیدداری باشددد ،یکددی از
پرسشهایی که در اینجا طرح میشود ،این است که فعل چیست؟ در تبیین این مسئله قابل بیدان
ادی اختیاری که علم اخالق دربارۀ ارزش آنها داوری میکندد ،بده دو دسدته
است که این افعال ار ِ
قابل تقسیماند :الف) افعال بیرونی ب) افعال درونی.
بنابر این ،سیطرۀ اخالق تنها بر جسم نیست ،بلکه بر روح و قلمرو نفسانیات نیدز سدیطره دارد.
(ملکیان )8 :1379 ،و بخشی از افعال نفسانی ما ،افعالیاند که به عالم ذهدن ،تفکدر ،بداور و معرفدت
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مربوط میشوند بنابراین ،اخالق در این بخش نیز دارای اوامر و نواهی است.
اخددالق بدداور بددهمعنای عددام آن ،یعن دی هددر گوندده وظیفددهای  -اعددم از معرفتددی ،اخالقددی،
مصلحتاندیشانه  -که فرد در قبال باورهای خود دارد ،اما بهمعنای خاص آن ،نخسدتین متفکدری
که ایدۀ «اخالق باور» 1را طرح کرد ،ویلیام کلیفورد - 2ریاضیدان و فیلسوف قدرن ندوزدهم  -بدود
که طی رهیافتی این ایده را طرح کرد و مدعی شد هرکس باوری را بددون قرینده و شداهد بردذیرد،
مرتکب خطای اخالقی شده است .اندکی پس از کلیفورد ،ویلیام جیمز ،فیلسدوف و روانشدناس
آمریکایی ،آرا و نظرات وی را پی گرفت .البته ،جیمز برخی از آرای کلیفورد را پذیرفت و با برخدی
مخالفت کرد (ملکیان .)9 :1379 ،با ایدن کده کلیفدورد حدریم اخدالق را تدا حوزههدای تفکدر و بداور
گسترش داده است ،اما این پرسش که آیا گزارههای اخالقی تاب برتافتن چنین توسدعهای را دارندد
یا خیر؟ همواره محل تأمل بوده است.
کلیفورد چنین استدالل میکند که  )1هر باوری منجر به عمل میشود و اگدر بداوری چندین
ً
ً
نبود ،اصال باور نیست .آن عمل را اصطالحا «فعل متعاقب» آن باور مینامند و ایدندو بدا هدم
تالزم دارند )۲ 3.هم تمام باورهای فرد به هم پیچیده و مرتبط است و هدم باورهدای افدراد یدک
جامعه به هم مرتبطاند و هرجای این شبکه مانند دچار لغزش شود ،بر دیگر باورها تأثیر منفدی
امدر مهدم
میگذارد  )3حال که باورهای ما بسیار مهم و تأثیرگذار هستند ،آیا میتوانیم به ایدن ِ
1. the ethics of belief
2. William Kingdon Clifford

.3کلیفورد برای ارائه ایده خود از چند مرال بهره میگیرد که برای تبیین زوایای بحث آنهدا را بدا فرضهدای مختلفدی بیدان
میدارد :کشتی کهنهای را فرض کنید که صاحب آن قصد دارد برای چندمین بار و بعد از سالها استفاده ،بداز هدم آن را
بههمراه شماری از مسافران به دریا بفرستد .اینبدار تردیددهایی بده ذهدن صداحب کشدتی خطدور میکندد و او را آزار
میدهد :آیا کشتی فرسوده اینبار هم میتواند مسافران را به سالمت به مقصد برساند؟ آیا الزم نیست کشدتی دریدانورد
و طوفاندیده تعمیر شود تا مبادا در دل اقیانوس غرق شود و… او در درگیری با این پرسدشها و آزارهدا سدرانجام موفدق
میشود بر آنها غلبه کند و وجدان خود را آرام نماید .او با خود میگوید« :این کشدتی بددون هدیچ خطدری سدفرهای
فراوانی را تجربه کرده و از بسیاری طوفانها در امان مانده است و بیهوده است اگر گمدان کدنم از ایدن سدفر نیدز سدالم
بازنگردد» .او سرس با خاطری آسوده و اعتماد به مشیت الهی مسافران را با کشتی روانه کرد ،ناگهان اینبدار کشدتی در
وسط اقیانوس غرق شد! دیگر سخنی از آنان نبود و صاحب کشتی مانده بود و کشتی غرقشده! او به شرکتهای بیمده
رفت و خسارت خود را دریافت کرد .از لحاظ حقوقی او هیچ خطایی نکرده است ،اما کلیفورد او را مقصدر اصدلی بده
کام مرگ فرو رفتن مسافران میداند و معتقد است که او حق نداشت بر اساس «شدواهد ناکدافی» از اسدتحکام کشدتی
ُ
مسافران را به کام حادثهای محتمل بفرستد .بنابراین ،او مسئول چنین فاجعهای است ).(see Clifford, 1901
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1. voluntarist

 .2وظیفهگرایی یکی از پیامدهای ارادیبودن باور است و اگر کسی فرایند اکتساب باور را غیرارادی بداند د مانند آلسدتون و
پالنتینگا د دیگر بحث وظیفهگرایی مطرح نیست.
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کمتوجه باشیم و حریم باورهای خود را بر هر گزاره ساده و بیپشتوانه بگشاییم؟ کلیفورد در این
ّ
بخش قرینهگرا و وظیفهگراست و سخن از قرائن و شواهد کافی بهمیان مدیآورد  )۴تخلدف از
این وظیفه (جمعآوری قرائن کافی) خطدایی اخالقدی اسدت (جوادپدور 73 :1390 ،۔ .)7۴کلیفدورد
ً
التزام به یک باور را در حوزۀ گزارههای اخالقی داخدل میکندد .از نظدر وی هدر فدردی اخالقدا
ً
مسئول باورهای خود است و اگر قرائن و شواهد کافی را برای باور خود م ّهیا نکدرده باشدد اوال
ً
باوری ّ
ثانیا خطای اخالقی از او سر زده و مستوجب ّ
مذمت است .بر این اسداس،
ناموجه دارد،
کلیفورد عبارتی را بیان میکند که امروزه به قاعدده یدا «اصدل کلیفدورد» مشدهور شدده اسدت:
«همیشه ،همهجا و بدرای هدرکس خطاسدت کده بدر اسداس قدرائن ناکدافی بده چیدزی معتقدد
شود» (.)Clifford, 1877: 295
ً
بر این اساس ،باور صرفا یک امر شخصی یا چیزی که قابل تفکیک از دیگر جنبدههای حیدات
انسان باشد ،نیست ( .)Clifford, 1877: 292در واقع ،باورهای یک شخص نهتنها برای خود او ،بلکده
برای دیگران نیز پیامدها و نتایجی را دربر دارد .در حقیقت ،کلیفورد بر ایدن ارتبداط دروندی میدان
باور و عمل دست گذاشته و آن را برجسته کرده است ).(Amesbury, 2008: 63
سخن گفتن از اخالق باور یا اخالق تفکر بر این پیشفرض مبتنی است که هنجارهای مطدرح
در منطق ،معرفتشناسی و تفکر نقدی همگی هنجارهای اخالقی هستند که مراعدات آنهدا الزم
و ضروری است و نقض عالمانه و عامدانۀ آنهدا گنداهی اخالقدی و مسدتوجب سدرزنش اسدت.
به دیگر سخن ،گزارههای این علوم در ِآن واحد هدم موضدوع آن علدوم هسدتند و هدم محمدوالت
اخالقی (نک :فنایی ۵9 :138۴ ،۔ .)۶0
ً
بنابراین ،مسئلۀ اصلی این است که آیا اصوال باورهای آدمی در اختیدار انسداناند ،تدا مشدمول
ارزشگذاریهای اخالقی شوند ،یا اینکده بایدد آنهدا را ،همچدون بسدیاری از حداالت رواندی،
غیرارادی و انفعالی و درنتیجه ،معاف از ارزشگذاریهای اخالقی دانست .به کسانی کده بداور را
امری ارادی میدانند« ،ارادهگرا» 1میگویند و در بحث توجیه باور عددهای وظیفدهگرا هسدتند کده
سددهگونه وظیفدده را ذکددر کردهانددد 2:معرفتددی اخالقددی و علمددی (غایتاندیشددانه) (نددکّ :فعددالی،
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1۶7 :1379۔ 173مبینی۲۴ :1389 ،۔ .)۲۶کلیفورد بر وظایف اخالقی تأکید میکند و در واقع ،التدزام بده
یک باور را در حوزۀ گزارههای اخالقی داخل میکند.
ردپای مباحث اخالق باور را میتوان در ّ
سنت اسالمی و در میدان آثدار فیلسدوفان و متکلمدان
مسلمان نیز یافت .هرچند متفکران مسلمان  -به صراحت  -به مسدئلۀ اخدالق بداور نررداختهاندد،
ولی میتوان ،همانند بسیاری از مباحث نوظهور ،تلقی آنها را نسبت بده ایدن مسدئله اسدتنباط و
موضع آنها را ازمیان آثارشان بازسازی کرد .عبارت معروف «نحن ابندا الددلیل ،نمیدل حیدث
یمیل ما فرزند دلیلدیم ،هرجدا دلیدل بدرود ،دنبدال آن مدیرویم» صدرفنظر از اینکده حکمدا و
فیلسوفان تا چه حد بدان التزام عملی داشتهاند ،بهنحوی به مسئلۀ اخدالق بداور اشداره دارد .بدرای
مرال ،استاد مرتضی مطهری از جمله اندیشمندانی است که معتقد است اخدالق در سده سداحت
قابدل طدرح اسدت :سداحت فعدل ،سداحت صدفات ،و سداحت اندیشدهها (مطهدری،۲۲ :1388 ،
۲87۔ .)۲88مطهری بر این باور است که تفکر ،فعلی درونی و نفسانی و بدون واسطه در اختیدار ارادۀ
انسان است یعنی آدمی هر زمان اراده کند ،میتواند تفکر کند و هیچ چیزی نمیتواند مانع تفکدر او
باشد« :تنها در مورد تعقل و محاسبه و سنجش میتوان گفت کده بالواسدطه در اختیدار مدن اسدت»
1
(مطهری.)۶۲۵ ،۲۲ ،۶ :1388 ،
بنابراین ،اخالق باور مستلزم نوعی وظیفدهگرایی معرفتدی در بداب باورهاسدت و وظیفدهگرایی
معرفتی نیز مستلزم ارادهگروی در خصوص باورهاست یعنی اینکه باورهای ما بهنحوی متدأثر از
اراده و خواست ما هستند .بر این اساس ،میتوان از مقولهای با نام «اخالق باور» سخن گفت.
یکی از پیشفرضهای اخالق تفسیر این است که تفسیر ،بهمرابه باورهای تفسدیری اسدت کده
در ذهن ّ
مفسر شکل میگیرند و این اندیشهها و باورهای تفسیری تحت کنترل و اختیار او هسدتند
و او میتواند بین پذیرش و ّرد آنها دست به انتخاب بزند .در واقع ،فرایند تفسدیر ،عمدل متعاقدب
ِ
باورها و تفکرات تفسیری است .بنابراین ،اخالق تفسیری یکی از شداخههای «اخدالق بداور» در
حوزۀ تفسیر مدتن اسدت .چنانکده پدیش از ایدن تبیدین شدد ،در نظدر بسدیاری از اندیشدمندان و
معرفتشناسان ،فعل «باور کردن» از افعال ارادی و اختیاری است ،تفسیر نیز چنین است.
سخن گفتن از وجود یک هنجار یا مجموعهای از هنجارهدا وقتدی معندا دارد کده آن هنجارهدا
بتواننددد راهنمددای عمددل باشددند و شخصددی کدده مخاطددب آن هنجددار /هنجارهاسددت بتوانددد بددین
 .1برای تفصیل بیشتر دربارۀ اندیشههای مطهری درباب اخالق باور ،نک :مالیوسفی.1391 ،
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پیرویکردن از آن /آنها یا نقض آن /آنها دست به انتخاب بزند .بنابراین ،اختیاری بدودن باورهدای
تفسیری یکی از پیشفرضهایی است کده «اخدالق تفسدیر» در گدرو آن اسدت .اخدالق تفسدیر
به شرطی ممکن میشود که ما مفروض بگیریم که باورهای تفسیری تحت کنترل و اختیدار ّ
مفسدر
در ذهن او شکل میگیرند .بنابراین ،تمام دالیلی که بر امکان «اخالق باور» ارائه شوند ،میتوانندد
بددهتبع آن بددر امکددان «اخددالق تفسددیر» بهمرابدده زیرمجموعددۀ «اخددالق بدداور» نیددز ارائدده شددوند و
مسئولیتهای اخالقیای که بر عهدۀ صاحب باور است ،بر عهدۀ ّ
مفسر نیز هست.
بنابراینُ ،کنش تفسیر ،عمل متعاقب باور تفسیری ّ
مفسر است و از آنجا که تفسیر امدری ارادی
ِ
ارزشگدذاریهای اخالقدی میشدود و ّ
بداور
ای
ر
بد
دارد
وظیفده
در
مفس
و اختیاری است ،مشمول
ِ
ّ
تفسیری خود قرائن و شواهد کافی به دست آورد و تخلف از این وظیفه (جمعآوری قرائن کدافی)،
معرفتی صرف نیست ،بلکه یک خطای اخالقی است.
تنها خطای
ِ
 .2اخالق تفسیر بهمثابه اخالق پژوهش

قلمرو معرفتی اخالق تفسیر
قلمرو معرفتی اخالق تفسیر

پژوهش یا تحقیق ،روندی آگاهانه ،فعاالنه و سامانمند برای کشف ،تعبیدر و بدازنگری پدیددهها،
رخدادها ،رفتارها و فرضیههاست (.)Frery & Wellman: 2005: 1
اگرچه نمیتوان هویت پژوهش را بهوسیله تعریفی عاری از مناقشه نشان داد ،ضدرورت تمدایز
پژوهش از امور مشتبه و متشابه ،نیداز بده تعریفدی کارآمدد را ّ
موجده میسدازد .پدژوهش در نگداه
نخست ،یک فرایند ساماندار و نظاممند است که مراحل مختلف و بههم پیوستهای دارد .موفقیت
در هر مرحله منوط به موفقیت در مرحلۀ پیشین است .مهمتدرین خصدلت ایدن فرایندد ،زایدایی،
باروری و تولید است .پژوهش فرایندی است که به نوآوری میانجامد و مالک نوآوری نیز گسدتره
و شاخهای از علوم است که پژوهش به آن تعلق دارد .همه عناصر یادشده را میتوان بهعنوان ارکان
پژوهش و ّ
مقومات آن اخذ کرد .بر این اسداس ،میتدوان گفدت :پدژوهشِ ،گدردآوری و پدردازش
اطالعات است ،با فرایند نظاممند ،متعلق بده گسدترۀ خاصدی از علدوم ،دارای هویدت جمعدی و
متضمن نوآوری.
مفاهیم و قیدهایی مانند «فرایند»« ،نظاممند»« ،نوآوری»« ،متعلق به گستره خاصی از علدوم»
در تعریف از «پژوهش» مشاهده میشود .پژوهش ،یک فرایند است ،یعنی دارای مرحلده اسدت
یعنی اینکه سؤالی که به ذهن پژوهشگر خطور کرده طی مراحلی و بر اساس روشهایی خداص،
بهتدریج با ِگردآوری دادهها و مطالعات درست و منطقی و نظاممند ،به نتیجۀ درست میرسد و در
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مرحله بعد پردازش اطالعات که ّ
مقوم اصلی پژوهش است ،حاجت به نظدم و انضدباط را نشدان
میدهد .پژوهش بهعنوان یک فرآیند ،دارای چارچوب نظری ّ
معین و ضابطه و قواعدی مشدخص
است و آنچه پژوهش را از مطالعات پراکندده متمدایز میسدازد ،نظاممندد بدودن آن اسدت .از دیگدر
مقومات پژوهش ،تعلق به گسدتره ّ
ّ
معیندی از علدوم اسدت .واژۀ «تحقیدق» و واژههدای متدرادف آن را
بهصورت مطلق بهکار نمیبریم ،بلکه آن را بهصورت مضاف استعمال میکنیم :تحقیقدات فلسدفی،
پژوهشهای کالمی ،مطالعات قرآنی و… در همه این موارد ،مضافالیه گستره معینی از علوم اسدت
که پژوهش به آن متعلق است .در واقع ،یکی از مواضع عمده در انحراف از تحقیدق و ناکدامی در آن،
علدوم تجربدی دارندد و بده
درآمیختن گسترههاست .برای مرال ،مسائل فلسفی تمایز روشی با مسائل ِ
همین دلیل ،هیچ مسئلۀ فلسفی را با تحقیقات تجربی نمیتوان حل کرد (سروش.)7۵ :1371 ،
گسترهای که پژوهش به آن متعلق است ،نظاممندی فرایند تحقیق را ارائه میکند .کسانی که بده
ً
تعلق پژوهش به گسترۀ ّ
معین توجه ندارند ،غالبا مبانی و ضوابط علوم را درمیآمیزند و سرانجام از
ّ
انتظام دور میمانند .تعلق به گسترۀ ّ
معین ،بهمعنای تعلق پدژوهش بده تداریخ علدم اسدت .توجده
ّ
ّ
محقق به این واقعیت ،سبب التفات وی به هویت جمعی پدژوهش (یکدی از مؤلفدههای مهدم در
تعریف تحقیق) است .هر تحقیقی عنصری از خانواده علم و عضوی از فعالیت جمعی محققدان
یک گسترۀ معین در تاریخ آن علم است بهگونهای که در ارتبداط معندادار بدا تحقیقدات پیشدین و
پسین به ثمر مینشیند .افزون بر این ،اصل تعلق تحقیق به دانش خاص ،روشنگر این مهم اسدت
که پژوهشگر پیش از پرداختن به تحقیق در یک مسئله ،باید در علمی که مسئله به آن علم متعلدق
است ،آموزش کافی دیده باشد که این خود یکی از اصول تحقیق است.
عمل «تفسیر» نیز فرایندی است که با تکیه بر مبانی خداص و در چدارچوب روشدی منضدبط
ً
غالبا پرسشی دربارۀ متن قدرآن طدرح میکندد و آن را بدا اسدتداللهای علمدی و نظاممندد پاسدخ
میدهد تا معنای متن کشف شود .این فرایند میتواند برداشتی جدید از متن بوده ،یا نقد ،تعمیدق،
توسعه یا ترویج برداشت ّ
1
مفسران دیگر باشد.
 .1نورمن بلیکی چهار رویکرد اصلی را در پژوهش برمیشمارد )1 :توسعهای :بدهمعنای ادامده تحقیقدات و پژوهشهدای
دیگران که حکم مقدمه برای پژوهش حاضر را دارند  )۲ترویجی :بهمعنای بسط نظریهها و دیدگاههای پیشینیان که تدا
زمان انجام پژوهش مورد نظر ،ابطال نشده است  )3شرح روشها و الگوهای پدژوهش :در ایدن پدژوهش روشهدا و
الگوهایی که دیگران در پژوهش خود استفاده کردهاند و به نتایجی رسیدهاند ،شرح داده میشدود  )۴شدرح مفداهیم و
عناصر و ایدهها و تعابیر (نک :بلیکی.)138۴ ،
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 .1از جمله آن علوم میتوان به زبانشناسی ،روانشناسی ،فلسفۀ ذهن ،فلسفۀ دین ،کالم جدید اشاره کرد.
 .2اهمیت «علم الموهبة» بهقدری است که جاللالدین سیوطی ،هنگام بیان این بخش ،برخالف دأب غدالبش ،تنهدا بده
نقل اقوال تنی چند از صاحبنظران بسنده نمیکند ،بلکه بیانی از خویش را بر آن میافزاید و زهد و عمدل را زمینهسداز
رسیدن به «علم الموهبة» میخواند (نک :سیوطی.)1۴۶ ،
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قلمرو معرفتی اخالق تفسیر
قلمرو معرفتی اخالق تفسیر

بر اساس اصل مسبوقیت پژوهش بر آموزش ،همانگونه که آموزش کدافی سدبب میشدود تدا
پژوهشگر نسبت بده گسدترش پدژوهش خدود ،مفداهیم بنیدادی آن ،مبدانی ،مسدائل و نظریدات،
چهارچوب نظری ،روشها ،ابزار و مکاتب عمدۀ آن آشنایی عمیق بده دسدت آورد و بده سدهولت
بتواند مشکالت را رؤیت و آنها را به مسئله تبدیل کند و راهحل مسائل را از بیراههها بازشناسدایی
کند و بر معضالت معرفتی آن گستره ،واقف شود ،در عمدل تفسدیر بهمرابده پدژوهش ،نیدز ّ
مفسدر
نیازمند فراگیدری علدوم متعدددی اسدت کده ّ
اهدم آنهدا را بده نقدل از دو تدن از بزرگدان ایدن فدن
برمیشماریم:
ّ
راغب اصفهانی دانشهایی را که مفسدر در فهدم قا ن کا ی بده آن نیازمندد اسدت ،اینگونده
برمیشمارد .1 :علم لغت  .۲علم اشتقاق  .3صرف و نحو  .۴علم قرائت  .۵شناخت اسباب
نزول و قصص تاریخی  .۶علم سنن  .7علم اصول  .8علم فقه و زهد  .9شناخت ادله عقدل
 .10علم موهبت (راغب اصفهانی93 :1۴0۵ ،۔ .)97جاللالدین سیوطی نیز پانزده علدم را بدرای ّ
مفسدر
الزم و ضددروری میدانددد .1 :لغددت  .۲نحددو  .3تصددریف  .۴اشددتقاق  .۵معددانی  .۶بیددان
 .7بدیع  .8قرائات  .9اصول دین  .10اصول فقه  .11اسدباب ندزول و قصدص  .1۲ناسدخ و
منسوخ  .13فقه  .1۴احادیث  .1۵علم موهبت (سیوطی8۶۴ :1۴۲۶ ،۔.)8۶۶
بیشک امروزه با پیشرفت شاخههای مختلف علوم ،نیاز به فراگیدری علدوم بیشدتری اسدت تدا
ُ
ّ
مفسر بتواند به کنه معارف قرآن پی ببرد و به ضرورتهای عصدر حاضدر پاسدخ گویدد 1.البتده از
ّ
ّ
علوم پیشنیاز برای تفسیر،
آنجا که قرآن یک متن مقدس به شمار میآید ،مفسر عالوه بر آموزش ِ
بایسددتی دارای ویژگیهددای معنددوی و ایمددانی باشددد و ایددن همددان چیددزی اسددت کدده علمددا بدده
2
«علم الموهبة» تعبیر کردهاند.
نکتهای که در تبیین این بخش قابل ذکر است این است که ،برای اینکه بگدوییم عمدل تفسدیر
بهمنزلۀ پژوهش است ،باید بین دو نگاه به «تفسیر» تفکیک قائل شویم به اینمعنا که گاهی مدراد
ً
از تفسیر ،صرفا فهم یک متن است و به دیگر سخن ،وقتی یک مسلمان قا ن را قرائدت میکندد و
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درصدد فهم آن برمیآید .در اینجا فهم باید تابع منطق فهدم باشدد ،امدا نیداز بده منطدق پدژوهش
نیست .نگاه دیگر به «تفسیر» این است کده عمدل «تفسدیر» را بهمنزلدۀ گسدترۀ معرفتدی و داندش
ً
قلمداد کنیم یعنی تفسیر ،فهم روشمند دارای چارچوب نظری و بهمرابه دانش است و صرفا یدک
ُ
فعل یا کنش ذهنی بهنام فهمیدن نیست.
بنابراین ،عمل «تفسیر» بهمنزله فرایندی مسئلهمحور و دارای روش و چارچوب نظری میتواند
نوعی تحقیق و پژوهش به شمار آید .چنانکه پژوهش دارای دو مرحلۀ «یافتن پرسش پدژوهش» و
«پاسخدادن به آن» است که به نوآوری و «تولید علم» میانجامد (فرامرز قراملکدیّ ،)۵۶ :138۵ ،
مفسدر
ُ
نیز در کنش تفسیر ،ابتدا پرسشهایی را در یافتن به معنای آیه طرح کرده ،سرس طی فرایند تحلیل
اطالعات به معنا و فهم نهایی میرسد و آن را بهعنوان تفسیر آیه ارائه میکند .بنابراین ،همچنان که
پژوهش بهمنزله یک رفتار میتواند متصف به اخالقی یا غیراخالقی بشدود ،تفسدیر نیدز میتواندد
متصف به چنین اوصافی شود.
نکته دیگری که در اینجا شایسته توجه است ،طرح این مسدئله اسدت کده کددام رهیافدت بده
اخالق پژوهش بر مسائل ،ابعاد و حتی بر شیوههای ترویج اخالق تأثیرگذارتر اسدت؟ تداکنون دو
ِ
رهیافت عمده در اخالق کاربردی وجود داشته که یکی سنتی و جاافتاده است و دیگدری جدیدد و
نیازمند توجه اولی رهیافت فردگرایانه و دومی رهیافت سازمانی است.
اخالق حرفهای در رویکرد فردگرایانه چیزی جز اخالق صداحبان مشداغل نیسدت :پزشدکان،
پرستاران ،معماران ،استادان و… (فالح .)۵۲ :1393 ،غالب مشاغل در روزگدار مدا در درون سدازمان
ّ
تحقق مییابند بهگونهای که روزگدار مدا را «عصدر سدازمان» نامیدهاندد .مواجهده سدازمانی نگداه
سیستمی را به همراه میآورد و سبب تحلیدل ژرفتدر و جدامعنگر مسدائل اخالقدی در پدژوهش
میشود .در واقع ،نگاه سازمانی به پژوهش متضمن نگاه سیسدتمی اسدت .سیسدتم در سدادهترین
بیان و فراگیرترین کاربرد واژه ،مجموعه واحد متشکل از اجزای مربدوط بده یکددیگر اسدت .ایدن
تعریددف اهمیددت گوندداگونی سیسددتمها را نادیددده میگیددرد ،امددا عنصددر مهددم ایددن تعریددف
«مجموعه واحد» است .مراد از مجموعه واحد ،جمع اجدزا نیسدت ،بلکده وحددت حاصدل از
انسجام بین اجزا است که سبب ظهور هویت جدیدی میشود .در مواجهه سازمانی با پژوهش،
سه تلقی وجود دارد که هریک از این تلقیها نقش راهبدردی در مواجهده سدازمانی بدا پدژوهش و
بهتبع آن تحلیل مسائل اخالقی در پدژوهش دارندد )1 :سدازمان بهمنزلده یدک سیسدتم عقالندی
 )۲سازمان بهمنزله یک سیستم طبیعدی  )3سدازمان بهمنزلده یدک سیسدتم بداز .ایدن سده تلقدی

✺

۱۹
قلمرو معرفتی اخالق تفسیر
قلمرو معرفتی اخالق تفسیر

گونههای مختلفی از سازمانها را در محیطهای مختلف تفسیر میکنند (فالح.)۵۲ :1393 ،
اهمیت مواجهه سازمانی به اخالق پژوهش را در دو مقام پژوهش در مقام تعریدف و پدژوهش
ّ
در مقام تحقق میتوان نشان داد (فدالح .)۵۲ :1393 ،داشتن هویت جمعی پژوهش را با فکر (بدهطور
ّ
َ
محقق با محققان ،با ّ
سنت پژوهشی َسلف و خلدف در تداریخ
کلی) متمایز میدارد .ارتباط وثیق
گستره معرفتی است .ارتباط فرایند پژوهش در هر سه مرحله گردآوری و سنجش دادهها ،پدردازش
اطالعات و گزارش نتایج با پیشینیان و پسینیان ّ
مقوم پژوهش است .اصل تأثر از َسلف و تدأثیر بدر
ّ
َ
خلف محقق را عضوی از جمعیت تاریخی گستره میکند.
نگاه فرایندی به ماهیت پژوهش چشم را به دیدن سازمانی از گونه سیستم بیندا و بداز میکندد و
ّ
محقق اخالق را به داد و ستدهای پیدا و پنهان در شدبکه ارتبداطی پژوهشدگر در حیدات تداریخی
گسترده واقف میسازد .نگرش سیستمی به پژوهش هم اثربخشی آن و هم مسدائل اخالقدی آن را
ژرفتر و جامعنگر تحلیل میکند (فالح.)۶0 :1393 ،
ّ
بررسی پژوهش در مقام تحقق نیز ضرورت مواجهه سازمانی را آشکار میکندد .هدر پدژوهش
َ
نظاممند ،در واقع ،یک سیستم است و آن به دلیل ارتباط تأثری از َسلف و ارتباط تأثری بر خلدف،
زیرسیستمی در سیستم بسیار کالن ،یعنی گسترۀ معرفتی خاص است .گستره معرفتی خاص یدک
ّ
سیستم کالن و جهانشمول است .هویت فردی محقق با هویدت جمعدی بلکده تداریخی گسدتره
معرفتی در تعامل و داد و ستد است .این تعامل سخت با اخدالق پدژوهش مدؤثر اسدت .بدین آن
زیرسیستم (پژوهش خاص) و سیستم بسیار کالن (گسترۀ معرفتی) سازمان یا سدازمانهایی قدرار
ّ
دارند که محقق یا عضو آن سازمان است .بین این سازمانها و گسدتره معرفتدی ،جامعده ملدی یدا
جهانی قرار دارد .مواجهه سازمانی مبتنی بر نگرش سیستمی شبکه ارتباطی بدین ایدن سیسدتمها و
تأثیر برآیند آن بر اثربخشی و اخالقی بودن پژوهش را لحاظ میکند.
در ضرورت مواجهه سازمانی با اخالق پژوهش گفتنی است که در عصر سدیطرۀ سدازمان بدر
ّ
ّ
فعالیت پژوهش نمیتوان به اخالقیبودن محقق بسنده کرد زیرا محقق بهعنوان یک فدرد در یدک
سازمان ،تحدت تدأثیر دو عامدل مهدم سدازمان و گروههاسدت .الزامهدای برخواسدته از سیاسدت
سازمان ،فرهن یا ساختار آن ،بر فرد سیطره مییابد و نگرش ،ارزش و انگیزههای او را میرباید.
بنابراین ،اخالق پژوهش سخت تحت تأثیر عوامل سازمانی و مناسدبات سیسدتمی قدرار دارد.
مواجهه سازمانی به اخالق پژوهش چشم ما را به مسئولیتپذیری مراکز پژوهش و اهمیت تدوین
مسئولیتهای اخالقی موسسههای پژوهشی در قبال عناصر محیط درونی و بیرونی مؤسسده بیندا

میکند .نگرش سیستمی با کشف زمینههای بدروز رفتارهدای غیراخالقدی در پدژوهش ،مهدارت
تشخیص معضالت اخالقی و حل اثربخش آنها را در محیط حرفهای پژوهش افزایش میدهد.
اخالق تفسیر نیز همچون اخالق پژوهش ،بهمنزله یک شاخه معرفت میتواند بدا دو رویکدرد
فردگرایانه و رویکرد سازمانی به تفسیر بردردازد .در اولدین رویکدرد اخدالق تفسدیر بدرای ّ
مفسدران
ً
بهعنوان شخصیت حقیقی و فردی مد نظر قرار میگیرد و مسدتقیما مسدئولیت اخالقدی در فرایندد
تفسیر متوجه شخص ّ
مفسر میشود ،اما گاهی ممکن است سازمان یا مرکزی پژوهشی با یدک تدیم
یا گروهی عهدهدار تفسیر شود و در اینصورت ،بحث از اخالق تفسیر در رویکدرد سدازمانی اسدت
که در این رویکرد بر مسئولیتهای اخالقی مؤسسهها و سازمانهای پژوهشی تأ کید میشود.
 .3اخالق تفسیر بهمثابه اخالق علم
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الف) «علم» یک واژه عربی است که از ریشۀ «ع ل م» به معنای«آموزش» مشتق شده و در لغت
به معنای یقین ،معرفت و دانش است .واژه «علم» در زبان فارسدی در دو معندای متفداوت بدهکار
میرود :الف) معنای نخستین علم (تعریف عام = معرفت) دانستن در برابر ندانستن در این معندا
علدم در برابدر «جهددل» قدرار میگیدرد .واژۀ « »knowledgدر انگلیسددی »connaissance« ،در
فرانسه ،معادل این معنای علم هستند ب) معنای علم در معندای دوم (تعریدف خداص = داندش
تجربی) ،منحصرًا به دانستنیهایی اطالق میشود که از طریق تجربۀ مستقیم ّ
حسی بهدست آمده
باشند .علم در اینجا در برابر جهل قرار نمیگیرد ،بلکه در برابر همۀ دانستنیها قدرار میگیدرد کده
ً
مستقیما از آزمون ّ
حسی برنمیخیزند .اخالق ،متافیزیک ،منطق ،فقده و… همده بیدرون از علدم،
بهمعنای دوم آن قرار میگیرند .واژۀ « »sienceدر انگلیسدی و فرانسده ،معدادل ایدن معندای علدم
است .با این توصیف ،دیده میشود که علم بهمعنای دوم ،بخشی از علم بدهمعنای اول را تشدکیل
میدهد و به سخن دیگر ،علم تجربی نوعی از انواع دانستنیهای بسیاری اسدت کده میتواندد در
اختیار بشر قرار گیرد .علم بهمعنای مطلق آگاهی (مطابق با تعریف اول) ،آغازش با پیددایش بشدر
ً
همزمان است ،در حالیکه شکلگیری علم بهمعنای دوم ،عمددتا از شدروع دورۀ رنسدانس اسدت
(سروش.)3 :137۵ ،
ب) در باب هر عمل ارادی انسان میتوان داوری اخالقی 1کرد .داوریهای اخالقی ناظر بده هدر
1. ethics judgment
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ّ
 .1مسئلۀ دوگانگی حل ناشدنی ارزش ۔ واقعیت ،بهمرابه مسدئلهای ِجددی از زمدان دیویدد هیدوم و تردیددهای فلسدفی او
ّ
ّ
بهگونهای جدی اذهان بسیاری را به خود مشغول داشدته و بدرای کسدانی از مسدلمات بده شدمار مدیرود .بدرای دیددن
گزارشی تاریخی و تحلیلی از این مسئله ،نک :جوادی.137۵ ،
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گونه فعل ارادی انساناند ،بنابراین ،تولید علم و دانش نیدز بهمنزلده عملدی ارادی شدامل ارزشداوری
عالم و پژوهشگر را ملزم به دانستن و بهکاربستن قواعد اخالقی میکند.
اخالقی میشود و ِ
«اخالق علم» مجموعهای از آداب و اصول اخالقی است که قرار است توسط تمدام اعضدای
یک جامعۀ علمی در فرآیند استفاده ،تولیدد و نشدر داندش رعایدت شدود .ایدن آداب یدا در قالدب
منشددورهای حرفددهای مکتددوب و مد ّ
ددون شدددهاند ،یدا همچددون «اصددولی نانوشددته» مددورد توافددق
متخصصان رشتههای مختلف قرار گرفتهاند .در سایه این اخالق ،پژوهشگران به یکدیگر اعتمداد
دارند و جامعه نیز به اصالت ،صحت و درستی یافتههای پژوهشی اعتماد خواهد داشت.
برای رعایت اخالق علمی باید دید چه کسانی در فرآیند تولید علم دخالت دارند و چه کسدانی
از این فرآیند بهرهمند میشوند .به اینترتیب پژوهشگر موظف است حقدوق همده ایدن گروههدا را
ً
رعایت کند .در یک تقسیمبندی کامال کلی ،هفت گروه اصلی در این فرآیند مشدارکت دارندد و از
آثار آن بهرهمند میشوند .این گروهها عبارتاند از :جامعۀ مورد مطالعه ،پدیدآورندگان آثدار مدورد
ّ
استناد ،خوانندگان آثار علمی ،پژوهشگران همکار ،رسانههای متدولی نشدر علمدی ،پژوهشدگران
فردی و سازمانهای حامی پژوهش .رعایت اصول اخال ِق علم ضامن سالمت و استواری فرآیندد
تولید ،اشتراک و نشر دانش است.
ج) با اینکه در ّ
سنت دینی ما اخالق و علم به هم گره خوردهاند ،از قدرن هجددهم بده بعدد در
ّ
اروپا بحث جدایی تعالیم اخالقی از عرصه علمی به ِجد مطرح و ادعا شد که اخدالق بده عرصدۀ
ارزشها تعلق دارد حال آنکه علم ناظر به واقعیتهای ِصرف اسدت و شدکافی پرنشددنی میدان
1
واقعیت و ارزش وجود دارد (اسالمی.)۴9 :1391 ،
چنین نگاهی به اخالق و ضوابط اخالقی ،تکلیف دانشمندان و پژوهشگران را روشن میکدرد.
ً
آنان بایستی صرفا در پی تحقیق و کشف حقایق فارغ از هرگونه ارزشداوری باشدند .بدا اینهمده،
ً
فالسفه و عالمان امروز بازگشتی به نسبت ارزش و دانش کرده و این مسئله را مجددا به دیده تردیدد
و تأمل نگریستهاند .حاصل این تغییر دیدگاه ،تأمالت ارزنده در عرصۀ اخالق پژوهش و نشر آثدار
خواندنی در این عرصه است .عالمان کوشیدهاند بهدقت به ابعاد اخالقدی پژوهشهدای تجربدی،
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میدانی و تاریخی یا اسنادی برردازند و قواعدی را که پژوهشگران رشتههای گونداگون بایدد پیدروی
کنندّ ،
معین سازند و بازگویند (اسالمی.)۵۴ :1391 ،
البته ،جامعهشناسان سهم چشدمگیری در پدرداختن بده ابعداد و داللتهدای اخالقدی علدم و
ّفناوری داشتهاند .کندوکاو در تاریخ تفکرات جامعهشدناختی ،نشدان میدهدد کده جامعهشناسدان
اخدالق علدم نشدان
بهطور پیوسته ،نگرانیها و تأمالت خود را دربارۀ اخدالق بده مفهدوم کدالن و
ِ
دادهاند .در این میان میتوان به رابرت مدرتن1و دیو یدد رزنیدک 2اشداره کدرد .مدرتن ،علدم را نهداد
اجتماعی نظاممندی میداندد کده دارای مجموعدۀ متمدایزی از هنجارهدا و آداب نهادینده شدده و
اعمال اقتددار میکنندد .رزنیدک ،علدم را بهمرابده
الزامآور است که از حیث اخالقی بر دانشمندان ِ
حرفهای میداند که دارای اخالق خاص خود است و رعایت اخدالق حرفدهای ضدمن آن کده بدر
اصحاب علم را افزایش میدهد.
کارکرد علم تأثیر مربتی دارد ،اعتماد اجتماعی نسبت به علم و
ِ
بهرغم تفاوت دو متفکر اجتماعی در تعریف علم و ماهیت آن ،آنها نه فقط اخالقیبودن یا اقتددا
به معیارهای اخالقی را در شناخت و انجام کار علمی توصیه میکنندد ،بلکده فراتدر از آن ،اخدالق را
برای کارکرد علم و توسعۀ آن اساسی میدانند .به عقیدۀ آنها ،در شرایط ناهنجار و بیاخالقدی ،علدم
ّ
قادر به تحقق اهداف خود نیست و با ناکامیهای نهادی و حرفهای بیشتری روبهرو میشود.
در منظومدۀ فکددری یددا جامعهشناسددی علد ِدم مددرتن مفهددوم «آداب علددم» 3یددا آنچدده وی آن را
«الزامات نهادی» یا «هنجارهای علم» 4نیز نامیده است ،مفهومی کلیدی به حساب میآیدد .مفهدوم
یا نظریهای که استیو فاولر آن را نوعی «دست نامرئی در کار علم» 5مینامد ).(Fuller, 2000: 25
در یك برداشت کلی ،آداب علم در حکم نسخهها ،تجو یزات ،توصدیهها ،ترجیحدات و امدور
مجاز است و ارزشهای نهادیشان در اجتماع دانشمندان باید مشروع شمرده شود تا کار علمدی
بتواند استمرار یابد .از نظر مرتون نهاد علم ،پاداشهای خود را به آن دانشمندانی اعطا میکند کده
بیشتر به هنجارهای علم وفادارند تا ضد هنجارهای علم ).(see Merton, 1973
رزنیک نیز با تلقی علم بهمرابه حرفهای که دارای اخالق حرفهای خاص خود است ،دوازده اصدل یدا
معیار برای رفتار اخالقی در عرصۀ علم توصیه کرده است (.)Resnik, 2008: 149 -158 ; Resnik, 1998: 65
1. Robert Merton
2. David Reznik
3. ethos of science
4. institutional imperatives / norms of science
5. invisible hand at work in science
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 .5بابایی در روششناسی تفسی ق ن  ،تلقیها و تعریفها از تفسیر را به دو دسته تقسیم کرده است :دسدتهای تفسدیر را چوندان
«تالش مفسر» قلمداد کردهاند و دستهای که آن را بهمرابه یک علم به تعریف و توصیف نشستهاند (نک :بابایی.)1379 ،
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او همچون مرتن ،معتقد است که این معیارهای کلی در پی توصیف رفتدار دانشدمندان نیسدتند،
بلکه در حکم نسخههایی برای رفتار اخالقی (آرمانهای هنجاری) هستند که فرایند شدناخت و
انجام کار علمی در صورت انطباق با این الگوها تسهیل میشود و تبعیدت از آنهدا عدالوه بدر
تأثیرگذاری مربت بر کارکرد علم ،اعتماد اجتماعی نسبت به علم و اصحاب علم را نیدز افدزایش
میدهد .طبق نظر رزنیک ،اخالق مشتمل بر معیارهای رفتاری است که بر رفتار افدرادی کده یدک
شغل یا نقش حرفهای را ایفا میکنند ،ناظر است و شخصی که وارد یک حرفه میشود ،متعهد بده
اقتدا به یک سلسله وظایف و تکالیف اخالقی است .بنابراین ،محققان در انجام فعالیدت علمدی،
در کنار پژوهش ،مسئولیتهای اخالقی و حرفهای نیز دارند که طبق آن باید بکوشدند در جمعدی
گستردهتر از محیط فنی خویش فعالیت کنند.
2
1
مراد از علم تفسیر ،فراتر از «دانش بهمعنای عام» و صرف مجموعهای از اطالعات است .در
اینجا ع ِلم تفسیر بهمرابه یک رشدتۀ علمدی 3اسدت .دیسدیرلینی را کده مربدوط بده تفسدیر اسدت،
صدرف
هرمنوتیک 4مینامند ،اما فرایند تفسیر تنها در علم تفسیر خالصه نمیشود .عمل تفسیر با
ِ
عالم به علم تفسیر باشد ،اما نتواند آن را در تفسیر یدک
دانش تفسیر سامان نمییابد .چهبسا فردی ِ
آیه بهکار بندد .از همینرو ،پای مقولۀ «مهارت» بهمیان میآید.
پرسشی که در این بخش میتوان طرح کرد این است که وقتی ما تفسیر را یدک «علدم» تلقدی
ُ
میکنیم ،آیا این ،بهمنزلۀ نفی تفسیر چونان «فن»« ،مهارت» یا «کنش» است یدا اینکده تفسدیر را
نظدری
در تلقیهای دیگر نفی نمیکنیم؟ 5در پاسخ میتوان گفت که دانش تفسیر هم شامل علوم
ِ
قابل انتقال و جنبههای تئوریک ِصرف است و هم شامل مهارتهایی میشود که در حدین تجربدۀ
متمادی در میدان عمل تفسیر به دست میآیند که به آن «مهارت تفسیر» گفته میشدود .بندابراین،
تلقی تفسیر بهعنوان علم با تفسیر بهمنزلۀ مهارت منافاتی ندارد .بندابراین« ،تفسدیر» بهمنزلدۀ یدک
رشتۀ علمی در قلمرو اخالق کاربردی قرار گرفته و با عنوان «اخالق تفسدیر» میتواندد زیدر چتدر
«اخالق علم» مشمول الزامات اخالقی آن باشد.
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 اخالق تفسیر شاخهای از اخالق کاربردی است و موقعیت ّمعدین در «اخدالق تفسدیر» حرفدۀ
ِ
تفسیر است و از آنجاکه فرآیند فهم متن و تفسیر نیازمند مهارت و تخصصی است که فرد ّ
مفسدر
را بر قواعد و اصول الزم و تطبیق مناسب آنها بدر مدتن قدادر میسدازد .بندابراین ،عمدل تفسدیر را
ّ
اخالق تفسیر متعلق اخالق حرفهای
میتوان بهعنوان یک حرفۀ تخصصی برشمرد .از این جهت،
ِ
نیز هست که به بررسی مسائل اخالقی در حرفۀ تفسیر میپردازد.
 ساحتهایی همچون «اخالق باور»« ،اخالق پژوهش» و «اخالق علم» پیش از ایدن زیدرچتر آموزههای اخالقی و قلمرو اخالق کاربردی بالیدهاند و از جهاتی میتوان «اخالق تفسدیر» را
ملتقای «اخالق باور»« ،اخالق پژوهش» و «اخالق علم» شمرد.
ُ
ّ
 کنش «تفسیر» ،میتواند بهمرابه عمل متعاقب باور تفسیری مفسر باشد و از آنجا که تفسدیرِ
همچون باور ،امری ارادی و اختیاری است ،مشمول ارزشگذاریهای اخالقی میشدود و ّ
مفسدر
ّ
وظیفه دارد تا برای باور تفسیری خود قرائن و شواهد کافی به دسدت آورد و تخلدف از ایدن وظیفده
(جمعآوری قرائن کافی) ،تنها خطای معرفتی ِصرف نیست ،بلکه یک خطای اخالقی است.
 عمل «تفسیر» همچون «پژوهش» فرایندی است که با تکیه بر مبانی خاص و در چدارچوبً
روشی منضبط غالبا پرسشی دربارۀ مدتن قا ن طدرح میکندد و آن را بدا اسدتداللهای علمدی و
نظاممند پاسخ میدهد تا معنای متن کشف شود .این فرایند میتواند برداشتی جدید از متن بدوده،
یا نقد ،تعمیق ،توسعه یا ترویج برداشت ّ
مفسران دیگر باشد.
 «تفسیر» بهمنزلۀ یک رشته علمی هم شامل علوم نظدری قابدل انتقدال و جنبدههای تئوریدکِصرف است و هم شامل مهارتهایی است که در حین تجربده متمدادی در میددان عمدل تفسدیر
بهدست میآید که به آن «مهارت تفسیر» گفته میشود.
بنابراین« ،اخالق تفسیر» را میتوان ملتقای «اخدالق بداور»« ،اخدالق پدژوهش» و «اخدالق
ّ
علم» شمرد به اینمعنا که گاهی تفسیر بهمنزلده بداور و مددللنمودن بداور تفسدیری اسدت ،گداه
بهمنزلۀ فرایندی نظاممند همراه با استداللهای علمی و گاه یک رشتۀ علمدی و از همدین رو ،نیداز
نیست اخالق تفسیر را به یک حوزۀ خاص ّ
مقید کنیم ،اما طبق تقسدیمبندیهای رایدج در عرصدۀ
ِ
اخالق ،اخالق تفسیر بهمنزلۀ هر کدام از «اخالق باور»« ،اخدالق پدژوهش» و «اخدالق علدم»
َّ
باشد ،زیرمجموعه و متعلق به حوزه «اخالق کاربردی» است.
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ا ابن فارس ،احمد 1۴۲۲( .ق) .معج مقاییس اللغة .بیروت :دار احیا التراث العربی.
ا ابن منظور ،محمدبن مکرم 1۴0۵( .ق) .لسا الع ب .قم :نشر ادب الحوزه.
ا ابوالحسنی نیارکی ،فرشته شجاعی ،امیراحمد .)1389( .مقایسه دو مفهومسازی سنتی و جدید از اخدالق»
پژوه نامه اخالق.۵0–3۵،ُ)3(10.
ا آریانپور ،منوچهر و دیگران .)138۵( .ف هنگ انگلیسی به فارسی( .چاپ ششم) .تهران :جهان رایانه.
ا اسالمی اردکانی ،سید حسن .)1391( .نوشتن در جزای پ اکنده .قم :نور مطاف.
ا بابایی ،علیاکبر .)1379( .روششناسی تفسی ق ن  .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .تهران :انتشارات سمت.
ا بدار ،لوک و دزیل ،ژوزه المارش ،لوک .)1389( .روا شناسی اجتماعی( .چاپ هفتم) .تهران :ساواالن.
ا بلیکی ،نورمن .)138۴( .ط احی پژوهشهای اجتماعی( .ترجمه :حسن چاوشیان) .تهران :انتشارات نی.
ا پارسا ،محمد .)1388( .زمینه روا شناسی نوین( .چاپ بیستم) .تهران :بعرت.
ا پاکتچی ،احمد .)1391( .تاریخ تفسی ق ن ک ی  .تهران :دانشگاه امام صادق(ع).
ا جلیلی ،سید هدایت .)1390( .پژوهش در تفسی پژوهی ق ن  .تهران :انتشارات سخن.
ا جوادپور ،غالمحسین .)1390( .اخالق بداور ،رهیدافتی بده پیوندد اخدالق و معرفتشناسدی .پژوهشناماه
اخالق.8۴–۵۵ ،)۴(11 .
ا جوادی ،محسن .)137۵( .مسالله بایاد و هسا  :بحثای در رابطاۀ ارزش و واقا  .قدم :مرکدز مطالعدات و
تحقیقات اسالمی.
ا جوادی ،محسن .)1391( .اخالق پژوهش؛ مبانی و مسائل .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ا جوهری ،اسماعیل 1۴07( .ق) .الصحاح( .تحقیق :احمد عطار) .بیروت :موسسة المحمودی.
ا دهخدا ،علیاکبر 1۴1۴( .ق) .لغ نامه ،بیروت :دار الصاد.
ا راغب اصفهانی ،ابوالقاسم حسین 1۴0۵( .ق) .مقدمه جام التفاسی  ،کویت :دار الدعوة.
ُ
ا روشبالو ،آن ماری و بورفیون ،ادیل .)1371( .روا شناسی اجتماعی( .چاپ دوم) .تهران :مروارید.
ا سروش ،عبدالکریم .)137۵( .عل چیس ؟ فلسفه چیس ؟ تهران :انتشارات صراط.
ا سیوطی ،جاللالدین1۴۶( .؟ ق) .االتقا فی علوم الق ن  .بیروت :دارالکتب العربی.
ا طریحی ،فخرالدین 1۴08( .ق) .مجم البح ین( .تحقیق :احمد الحسینی) .بیجا .نشرالرقافة االسالمیة.
ا طوسی ،نصیرالدین .)13۵۶( .اخالق ناص ی( .تصحیح و تنقیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری) .تهدران:
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
ا فرامرز قراملکی ،احد .)1383( .اخالق ح فهای( .چاپ دوم) .تهران :مجنون.
ا فرامرز قراملکی ،احد .)138۵( .اصول و فنو پژوهش در گست ه دینپژوهی .قدم :انتشدارات مرکدز مددیریت
حوزه علمیه قم.
ا فرامرز قراملکی ،احد .)138۵( .روششناسی مطالعات دینی .مشهد :دانشگاه علوم اسالمی رضوی.
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ا فراهیدی ،خلیلبن احمد 1۴09( .ق) .العین( .تحقیق :مهدی مخزومی ۔ ابراهیم سامرایی) .بیجا :موسسة دارالهجرة.
ا ّفعالی ،محمدتقی .)1379( .درنمدی ب مع ف شناسی دینی و معاص ( .چاپ دوم) .قم :انتشارات معارف
ا فالح ،رستم .)1393( .جستارهایی در اخالق پژوهش ،تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
ا فنایی ،ابوالقاسم .)139۲( .دین در ت ازوی اخالق ،ته ا  :انتشارات صراط.
ا قدمی جویباری ،هاجرخاتون جلیلی ،سید هددایت .)1397( .سدنجش کارآمددی تعریدف تفسدیرپژوهان
مسلمان از پدیدۀ تفسیر» .مطالعات ق ننی و ف هنگ اسالمی.89–۶9 ،)۲(2 ،
ا کرلینجر ،آلفرد .)137۴( .مبانی پژوهش در علوم رفتاری( ،ترجمه :حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زندد)،
تهران :آوای نور.
ا مبینی ،محمدعلی .)1389( .توجیه باور :نری یا نه؟ ب رسای نرای و یلیاام الساتو  ،قدم :پژوهشدگاه علدوم و
فرهن اسالمی.
ا مصباح یزدی ،محمدتقی .)1373( .دروس فلسفه اخالق( .چاپ سوم) .تهران :انتشارات اطالعات.
ا مصباح یزدی ،محمدتقی .)137۶( .اخاالق در قا ن  ،قدم :انتشدارات موسسده آموزشدی و پژوهشدی امدام
خمینی(ره).
ا مصدق ،حمید .)13۵0( .مقدمه ای ب روش تحقیق .تهران :مدرسه عالی مدیریت کرمان.
ا مطهری ،مرتضی .)1388( .مجموعه نثار( .ج  ۶و  .)۲۲تهران :صدرا.
ّ
ا مالیوسددفی ،مجیددد ،اللددهیاری احمددد ،اسددکندری ،مددریم .)1391( .مطهددری و اخددالق بدداور .فصددلنامه
حکم معاص .1۴0–119 ،)1(3 ،
ا ملکیان ،مصطفی .)1379( .اخالق باور .تهران :دفتر نشر فرهن اسالمی.
ّ
ا نراقی ،مال احمد( .بیتا) .جام السعادات( .ج  .)۴بیروت :مؤسسه االعلمی للمطبوعات.
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