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اعتبارنامۀ علمی  -ترویجی فصلنامۀ اخالق

شر اخ اعطاخ مجر،ها و امی ا،هاخ علمر ار،ۀ علم ه بوه اسویناا مصوربۀ شوما ۀ 585
مر ّ خ  1387/6/24شر اخ عالر ار،ههاخ علم ه و بوا سرجوه بوه ا ،دوابر م هو رن

شیدا علمر ار،هی ا جلهوۀ مور ّ خ  1391/6/28خورا سهوهخ علمور -سیودجور
شیدۀ اخالق ا سصردب و نر امۀ شما ۀ  31/5707مر ّ خ  1391/7/30ابالغ مرا
مصربۀ شما ۀ ( 625مااۀ وااوره جلهوۀ مور ّ خ  1387/3/21شور اخ عوالر ا الوال
فیهن ر:
«مصربا شر اخ عالر ار،ۀ علم ۀ قم ا خصرص اعطواخ امی وا ،علمور بوه مجوال
علمری سأس س ا جم هاخ علمر و اا اخ اعیها

سمر براه و مرجر امی ا،ا قوا ر ر

ا اا ش اهها و ار،ههاخ علم ه مرباشر »

تارنمای اینترنتی فصلنامۀ اخالق

فصلنامۀ اخالق به منظور سهول ف فیندنور ا دافوذی شو دیزی ا ،دوابری ظوا
و شووی مالووات ی سمووال میااووف ا ا ،نیدووا سا موواخ ادنیی یوور اخیصا وور
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فصلنامه ا جوال مراهور بوی ادو اسوا،ی ا سواو و ا دافوذ مالوات و ش ویخ
ی جۀ ا ،دابر و ش دیز نن سنلا ا ،نیدا اد ساما ه امکانش دی اسذ
انالعا ب شیی ا با میاجعه به سا ماخ فصلنامه ا دافذ ماد ر

فصلنامه ا ،ش دیز مالات به ر

فادف مینر فصلنامه ا ،نیدا سادذ «»Morsalat.irی شاد اه اسوینااخ علورل جلوان
اسووالل «»ISCی با ووا انالعووا
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شهیر دا اضر خ مع و است.
شوویدا

شوور «»Magiranیمیجوود اا وو

«»Civilicaی می ز انالعا علمر جلواا اا شو اهر «»SIDی شیسواو جوامد علورل
ا ها ر «»Ensaniی شاد اه مجال سخصصر ر « »Noormagsو یابخران همویاه
شژوهان «»pajoohaanی ماده و با گ ا خ مرشرا

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
پژوهشکدۀ الهیات و خانواده

فصلنامۀعلمی – ترویجی اخالق
سال یازدهم /شماره ( ،14پیاپی  )36بهار 4111
*
صاحب امتیاز :دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیّۀ قم
مدیر مسئول :محمد قطبی جشوقانی
سردبیر :اصغر هادی
*
هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):

سیدحسن اسالمی اردکانی  /استاد دانشگاه ادیان ومذاهب
مسعود آذربایجانی /دانشیار پژوهشگاه حوزه ودانشگاه
مهدی حبیب اللهی  /استادیاردانشگاه باقرالعلوم
حسین دیبا /استادیارپژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمی
محمدرضا ساالری فر /استادیار پژوهشگاه حوزه ودانشگاه
مهدی علیزاده /استادیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمی
اصغر هادی /استادیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمی
*

همکاران علمی این شماره:
سیدحسن اسالمی اردکانی ،محمد ثناگوئیزاده ،حسین دیبا ،مریم شیرانی ،مریم فاتحیزاده ،سیدجواد میری،
اصغر هادی
*
دبیر تحریریه :محمد بهارلو
ویراستار :مریم شیرانی
مترجم انگلیسی :مهدی حبیباللهی
صفحهآرا :فاطمه رجبی
*
نشر :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان
چاپ  :مؤسسه بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
نشانی :اصفهان ،خیابان حافظ ،دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان ،فصلنامۀ علمی -ترویجی اخالق
تارنما akhlagh.morsalat.ir:پست الکترونیکakhlagh@dte.ir :
تلفن 7354( :داخلی)  1ـ )164( 62611141صندوق پستی84135-397:
دورنگار )164( 62218115 :کد پستی8413957574 :

راهنمای تنظیم مقاله
ویژگیهای شکلی مقاله

حتماً با الگوی فصلنامه (مندرج در صفحه اول سامانه نشریه) تنظیم شده باشد؛
 .1حجم مقاله تایپشده همراه با چکیده و کتابنامه (حداکثر  0077کلمه) به آدرس ساامانه
نشریه ارسال شود.
 .2مقالاه در محای  Wordبااا وناوند ( DOCXبااا ملام  Noorzarنااا
 Times New Romanنا

 41بارای مااتو و

47برای انگلینی) حروفچینی گردد.

 .3شیوههای استناد باینتی به صورت درونمتنی بیو ورانتز به شرح ذیل باشد:
 قرآن:آیات (همراه با ترجمه) داخل گیومه درج شده و سپس ناا ساوره و شاماره آیاه
(داخل ورانتز) آورده شود.نمونه«::الحماد ِ ل
لل َرِّ العاالَمیو؛ ساتایم موصاود خداونادی
ه
َ
است که وروردگار جهانیان است» (حمد.)4 :


کتاب(:نا خانوادگی نویننده ،سال انتشار اثر ،شامار جلاد :شامار صافحه،مثال :من ا

فارسی باا صافحات متنااوِّ (میهاری ،4637 ،ج :4د )007-077و باا صافحات متفااوت
(امینی ،4630 ،ج :4صص 077و )070؛ نکت::درج (حرف ق) برای تاریخ ممری ال است.
من

انگلینی با صفحات متناوِّ ( )Kant, 1788: p.224-288و با صفحات متفاوت Kant,

).)1788: pp.44, 288
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مقال(::نا خانوادگی ،سال انتشار اثر :شمار صفحه .مثال :یاسری :4630 ،د.)00

تذکر:

 اگر ا یک نویننده ،بیم ا یک اثر در مقاله استفاده شود ،در صاورت اشاترا

ماان

انتشار آنان ،وس ا سال انتشار ،با ذکار حاروف الف اا در گیوماه ا یکادیگر متماایز شاوند.
مانند( :میهری«4637 ،الف» ،د )077یا (میهری ،»ِّ«4637 ،د.)410
 اگر مؤلفان یک اثر بیش از س :نفرباشند ،تنها نا خانوادگی یک نفر میآیاد و باا وا ه
«دیگران» به دیگر مؤلفان اشاره میشود.
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 اگر به دو اثر ا یک نویننده ،بدون فاصله ارجاع داده شود ،به جای تکرار ناا نوینانده ،ا وا ه

«همو» استفاده میشود و به جای تکرار من و سال «همان» درج شود .در ارجاع به منهاب تیهی در
متو به جای وا ه «همان» ا «« ،»ibidهمو» ا « »Idemو «ویشیو» ا « »op.citاستفاده شود.
 .4معادل التیو کلمات غیرفارسای و تلفا وا گاان و اصایتحات مهجاور داخال ماتو و
ورانتز بیاید.
 .5عبارات یکریمی :ا کلیشه به جای ع ارات تکریمی استفاده شود .مانناد:
(د)؛

به جای (ع)؛

باه جاای

به جای (ره) و  :به جای (علیهمالنت ) و ...

 .6فهرست مناب و مآخذ (کتاِّنامه) در وایان مقاله به ترتیب حروف الف اا و باه روز یار
تدویو و درج شود:


کتابها :نا خانوادگی ،نا (سال انتشار) ،عنوان کتاِّ)ایرانیک) ،مترجم ،جلاد ،نوبات

چاپ ،محل نشر :ناشر.


مقاتت :نا خانوادگی ،نا (سال انتشار)« ،عنوان مقالاه» ،ناا نشاریه (ایرانیاک) ،دوره و

شماره نشریه ،شماره صفحات مقاله.


مناب الکترونیکی:نا خانوادگی ،نا (تاریخ مشاهده من در سایت یا وبتگ)« ،عناوان

مقاله یا نوشته» ،آدرس دمیق اینترنتی یا دسترسی ( CDو .)...


پایاننام:ها:نا خانوادگی ،نا (ساال دفااع ا رسااله) ،عناوان رسااله ،مقیا تحصایلی،

گروه ،نا دانشکده ،دانشگاه.
ویژگیهای محتوایی مقاله

الف) صفحه اول شامل.4 :عنوان کامل مقاله ،نا و نا خانوادگی ،مرت ه علمای دانشاگاهی و ونات
الکترونیکی سا مانی نویننده یا نوینندگان؛ .0چکیده فارسی (حدامل  407و حاداکثر  007کلماه)؛


در صورتی که مقاله برگرفته ا وایاننامه باشد یا سا مان و نهادی هزینه مالی وارو ه را ورداخات

کرده باشد و یا تشکری ال داشته باشد باید در واورمی صفحه اول (چکیده) درج شود.


مقاله ویمتر یا همزمان به مجلههای دیگر ارایه نشده باشد و نویننده به نشر آن در جای

مقدمه
فهرست مطالب

 .6کلیدوا هها ( 6تا  0کلمه) (یرجم :و ارسال یمامی موارد ب :تیی الزامی است).

دیگر متعهد ن اشد.


اعضای هیأت علمی ،اساتید و محققان مراکز آمو شی و وژوهشای موظفاناد در مقالاه
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خود ونت الکترونیکی سا مانی خود را وارد کنند.


در صورتیکه مقاله مشتر

است ،عنوان (نویننده منئول) در واورمی و در مقابل اسام

او درج شود.
ب) صفحات دوم تا آخر شامل .4 :مقدمه و طارح منائله ،ویشاینه تحقیاق ،روز تحقیاق و
گااردآوری اطتعااات؛  .0ت یاایو ابعاااد مناائله بااه صااورت منیقیشااده بااا رعایاات اننااجا و
هماهنگی میالب در یرمجموعهسا ی اساتاندارد (ویگیاری ا الگاوی عاددی یاا حارف و
عدد)؛  .6نتیجهگیری؛  .1وینوشتها (در صورت لزو )؛ .0کتاِّنامه.
اهداف

تولید و توسعۀ دانم در گنتر اختق .با اولویت اختق خانواده؛
ارایه و نقد میالعات نظا مند اختقوژوهان حو ه و دانشگاه؛
میالعات بیو رشتهای و مضاف اختمی؛
توسعۀ روزشناسی اختق ،متناسب با نیا های وژوهشی جهان معاصر؛
احیاء تراث در مینۀ اختق؛
تولید و توسعه اختق کاربردی و حرفهای.
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یادآوری
 .4باتوجه به اینکه رویکرد فصلنامه ،ناظر به م احث نظری اختماست ،مقاالت ویمایشای در
اولویت وذیرز نینتند.
 .0مقالۀ ارسالی باید گویای نوآوری در منائل اختق و حو ههاای مارت

باهویژه اخاتق

اجتماعی باشد.
 .6هیئت تحریریه در رد یا م ول و نیز اصتح مقاالت آ اد است.
 .1دیدگاههای میرح شده در مقاالت صرفاً نشانگر نظر نوینندگان آنهاست.

فهرست مطالب
سخن فصلنامه 9 ....................... ................................ ................................ ................................ ................................

طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اخالقی اسالم11 .........
مهتا جودزاده ،افسانه نامور ،نورمحمد یعقوبی
غایت اخالقی اسلوب ادبی و گفتار شرعی از دیدگاه ابنرشد 34 .....................................................
رامونا عیسی
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محمدجواد موحدی
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بتول شیخی مبارکه ،مهدی سلیمی ،حمید زاهدی
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نظریۀ جامعهشناسی عمومی و اخالق در پژوهش 111......................................................................
مجید جعفریان

سخن فصلنامه
هوالمحبوب

اختق (جم خلق) ،به صافات خاوِّ و بادی اطاتق مایشاود کاه در درون انناان
وایدارند .ال ته تعریف دانم اختق با مفهو اصیتح اختق متفاوت اسات؛ ماراد ا
دانم اختق ،علمی است که صفات خوِّ و بد را معرفی میکند و راههاای کناب
صفات خوِّ و دوری ا صفات بد را آمو ز میدهد .آماو ههاای دانام اخاتق،
عا است و همۀ افعال اختیاری اننان را در بر میگیرد و هرکنی عموماات اختمای
خود را با کارهای اختیاریاز تی یق میدهد.
امرو ه موضوعات جدیدی به نادگی بشار راه یافتاه و افعاال اختیااری انناان را
دانامهاا و

ویچیده و گنترده کرده است .ایو ویچیادگی و گناتردگی سا ب ایجااد
توصصیشادن دانامهاا و حرفاههاا شاده اسات؛ باهدلیل همایو

حرفههای جدید و
ویچیدگی و گنتردگی دانمها و حرفههاا ،کارآمادی اخاتق عاا چنادان آشاکار
نینت و ال است برای هر دانم و حرفهای ،اختق خاصی تدویو شود .اهمیت ایو
خاد هر دانم و حرفه موردتوجه مرار گرفته است.
ا سوی دیگر ،گوناگونی مکاتب اختمی و دیدگاههای آنها در ارائۀ م انی خود
دیدگاههای تا های متولاد شاود .در

س ب شده است در هریک ا دانمها و حرفهها

فصلنامه
فهرست
سخن مطالب

امر بهاندا های است که امرو ه در وژوهمهای اختمی ،تادویو و گناترز اخاتق

ایو میان ال است دیدگاههای ناِّ برگرفته ا آماو ههاای اساتمی درکناار دیگار
دیدگاهها برجنته گردد.
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در ایو راستا ،فصلنامۀ اختق در ایو شماره کوشیده است باا عنااویو شامگاناۀ
یر ،گوشهای ا اختق دانمها و حرفههای رو آمد را همراه با گوناگونی مکاتب،
ویم چشم خوانندگان خود مرار دهد:
 -طراحای الگااوی جااام باارای تقویاات فرهن

سااا مانی م تناای باار ار زهااای

اختمی است ؛
 غایت اختمی اسلوِّ ادبی وگفتار شرعی ا دیدگاه ابورشد؛ اتانا ی ا منظر وظیفهگرایی شهودباور؛ طراحی مدل اختق حرفهای دبیران تربیتبدنی؛ منئولیت اختمی در م ال دیگران ا منظر رویکرد وظیفهگرایانۀ کانت؛ نظریۀ جامعهشناسی عمومی و اختق در وژوهم.مدیر مسئول
محمد قطبیجشوقانی

اخالق /چهل و یکم /بهار 1400
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فصلنامۀ علمی – ترویجی در حو اختق
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صفحات 44-14

طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اخالقی اسالم


مهتا جود اده ،افنانه نامور ،نورمحمد یعقوبی

جامعۀ استمی نیز مانند هر جامعۀ دیگری به فرهن

خاد خود نیاا دارد .فرهنا

سا مانی در جامعه با اختق ،رفتار و ار زها آمیوته است و ایاو ار زهاا فرهنا
سا مانی را تحتتأثیر مرار میدهند .فرهن

هر جامعه با ار زهای اننانی و دینی و

م انی اختمی آن جامعه ویوستگی دارد و آرمانهای الهی را موردتوجه مرار میدهد.
هدف مقالۀ حاضر ،طراحی الگوی جام بارای تقویات فرهنا

ساا مانی م تنای بار

ار زهای اختمی است اسات .ایاو تحقیاق ،ا جن اۀ هادف ،کیفای اسات و بارای
تجزیهوتحلیل دادهها ا تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است .نتایج تحقیاق نشاان
داد که ط ق آیات و روایاات و احادیاث اساتمی ،شام بعاد اصالی بارای فرهنا
سا مانی بر م نای ار زهای اختمی م تنی بار اسات وجاود دارد کاه ع ارتاناد ا :
تعهد در کار ،اختق کار ،رفاه و آسایم ،مرد گرایی در کار ،انگیز کاری و به ود
منتمر .ایو ابعاد خود شامل هفده مؤلفهاند.
 استادیار گروه مدیریت ،دانشکده علو اننانی ،مؤسنه آمو ز عالی جهاد دانشگاهی خو ستان ،اهوا  ،ایران.
mahta_joodzadeh@yahoo.com
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اخالقی اسالم

چکیده
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 استاد گروه مدیریت ،دانشکد امتصاد و مدیریت ،دانشگاه سینتانوبلوچنتان ،اهدان ،ایران.

yaghoobi@hamoon.usb.ac.ir

تاریخ دریافت4177/70/71 :

تاریخ تأیید4177/73/00 :

11

کلیدواژهها
فرهن

 ،سا مان ،ار ز ،اختق ،ار زهای اختمی.

مقدمه
فرهن ا

اسااتمی و اننااانی ا دیربااا در باایو دیگاار فرهن

هااا جلااوهای خاااد و

شکوهمند داشته است .تعامل فرهن

و اختق ،موجب خلق ی اییهای ار شامندی

شده است .شاخصهای ایاو فرهنا

را میتاوان در منااب اصایل آن جناتجو کارد

(رشیدوور و نادرینیا.)4631 ،
اگر فرهن

را شیو ندگی برخاسته ا اندیشه (عقل نظری) و نظا ار شی (عقل

عملی) بدانیم ،آنگاه میتاوانیم فرهنا

اختمای را ایوگوناه تعریاف کنایم« :شایو

ندگی برخاسته ا اندیشۀ انناانی و نظاا ار شای اخاتق» .فارد متعلاق باه فرهنا
اختمی کنای خواهاد باود کاه ا اندیشاهای نااِّ برخاوردار باشاد ،بایدون ایادهای
ندگیاز را در شئون فردی و اجتماعی باه مارآن و سانت ویاام ر اسات
معصااو منااتند کنااد و در ناادگی ا ساایر ن ااوی
عترت

و علااوی

و ائماه

و روز ینااتو

الگو بگیرد (همان).

به سا مانی که هدف آن ،اختق باشاد و ارکاان آن را نیروهاای ماؤمو و متعهاد
تشااکیل بدهنااد و در آن ،ار زهااا در اولویاات باشااند« ،سااا مان اختماای» گوینااد؛
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

سا مانی که میتواند ا طریق ارائه الگویی توأمان ا علم و دیو ،دمیدن روحیۀ تعهد
و الااازا اجتمااااعی در میاااان کارکناااان بااارای بهرهمنااادی ا معرفااات و افااازایم
منئولیتوذیری در ارتقای ار زهای اننانی و فرهن
(احماادی و همکاااران .)4614 ،فرهناا

اختمی آنان تأثیر داشته باشد

اختماای میتوانااد فعالیتهااای ماادیران و

مهمتریو وظیفاۀ آناان یعنای تصامیمگیری در ساا مان را نیاز تحتتاأثیر مارار دهاد
(حنیووور محمدآبای و نادی.)4610 ،
در عصر رمابت و تغییر ،بهرهگیری ا نیروی انناانی متعهاد و کارآماد بارای هار
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سا مان ،یک مزیت رمابتی منحصربهفرد محنوِّ میشود .ا سوی دیگر ،مشاکتت

ناشی ا رواب افراد در سا مان همواره تهدیدی است بارای عملکارد و فعالیتهاای
کاری سا مان .در ایو شرای  ،مفاهیمی چاون فرهنا

باهمنزلاۀ یکای ا مؤلفاههای

اصلی و کتن سا مان ،تأثیر منتقیمی بر ارتقاای فعالیتهاای ساا مان دارد .در کناار
غنی است با مفاهیم ناِّ خود ،سهم بنزایی در شاکلگیری و وااالیم

آن ،فرهن

رفتارهای افراد دارد (رضایی و س زیکاران.)4614 ،
در حال حاضر ،در کشور ما متولیان فرهنگی متفاوت و بنیاری وجود دارناد کاه
هدف اصلی همۀ آنها تعمیق و گنترز فرهن

اختمی است؛ برای نمونه ،میتوان

سا مان ت لیغات استمی ،بنیج و وایگاههای مقاومت منااجد ،نهااد نماینادگی مقاا
معظاام ره ااری در دانشااگاهها .همچناایو ،ا مراکااز فرهنگاای دانشااگاهها میتااوان بااه
کانونهای مرآنی و هیآت دانشجویی و گروههای معارف استمی نا برد (دارایای و
اسماعیلی .)4633 ،ومتی ا فرهن

استمی-ایرانی صح ت مایکنیم ،منظورماان آن

نظا فرهنگی است که عناصر دیگر را نیز ووشم میدهد و در خود میگنجاند؛ یرا
مت

خودیبودن در ایو فرهن

 ،انی اقوذیری آن با ار زهای توحیدی و اننانی

یا حدامل عد م اینت با آن است .سرشت ایرانیان بهگونهای است که مت

واذیرز

عناصر جدید نزد آنها ،حق و باطل و سنویت امر با فیرت اننانی است ،ناه خاودی
یا بیگانهبودن آن .درست به همیو دلیل باود کاه اسات در ایاو دیاار وذیرفتاه شاد و
عنصری بیگانه به شمار نیامد (فیاض .)4617 ،بنابرایو ،تحقیاق حاضار باهدن ال واساخ
ایو سؤال اساسی است کاه الگاوی ال بارای تقویات فرهنا

ساا مانی م تنای بار

ار زهای اختمی است باید چگونه باشد؟
 -1فرهنگ

فرهنااا

 ،الگاااویی ا مفروضاااات مشاااتر

طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای سخن
فصلنامه
اخالقی اسالم

به مراکز یر اشاره کرد :شورای انقتِّ فرهنگی ،و ارت فرهن

و ارشاد اساتمی،

اسااات ؛ باااهطوری کاااه آن الگاااو

مشکتت انی اقوذیری خارجی و هماهنگی داخلی گروه را رف میکند و باهسا ب
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عملکرد و تأثیر مث تم معت ر داننته میشود و ا ایورو ،بهمثابۀ روز صحیح ادرا ،
تفکاار و احناااس دربااار آن مشااکتت گااروه بااه اعضااای جدیااد آمااو ز داده
میشود (شایو .)4636 ،به اعتقاد هافنتد ،فرهن

 ،برناماهریزی ذهنای اسات کاه باه

جداسا ی اعضای یک گروه یا یک جامعاه ا دیگاران میانجاماد و بیواسایهتریو
مأخااذ تأثیرگااذار باار فرهنا

سااا مانی ،کارکنااان و افااراد درون سااا مان میباشااند

(هافنتد.)4630 ،
فرهنا

سااا مانی یعناای مجموعاههایی ا ار زهااا ،نمادهااا ،شااعائر و الگوهااای

رفتاری که عتوه بر تعییو رفتار کارکنان ،نقم بنزایی در شکلدهی هویت سا مان
دارند .اجماع عمومی بر ایو منئله وجود دارد کاه فرهنا

ساا مانی ،ناوعی فلنافۀ

مدیریتی است و روشی برای مدیریت سا مانها بهمنظور ارتقای عملکرد و اثربوشی
کلی آنها ایجاد میکند.
همچنیو در محی رمابتی معاصر ،فرهن

سا مانی ،ابزاری ماوی بارای سانجیدن

کارکردهای سا مان به شمار میرود .وژوهمها نشان دادهاند کاه فرهنا

ساا مانی

میتواند بر نگرزها ،احناسات ،تعامتت و عملکرد اعضای سا مان و همچنایو ،بار
دامنۀ وسیعی ا منائل فردی و ساا مانی مانناد تعهاد ساا مانی ،وفااداری و رضاایت
شغلی تأثیر بگذارد (راشدی و همکاران.)4614 ،
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

 -2ارزشهای اخالقی

ار زها غال اً به ایدههایی اطتق میشوند که اننانها دربار خوِّ و باد ،میلاوِّ و
نامیلوِّ دارند .در فرهن

فلنافی «الالناد» ،چهاار مفهاو بارای ار ز ارائاه شاده

است :اول ،ار ز بهمنزلۀ چیزی که فرد یا گروهی به آن عتماه دارناد؛ دو  ،چیازی
که کموبیم در میان عدهای موردتوجه و محتر است؛ سو  ،ومتیکه فرد یا گروهی
در رسیدن به هدف خود ،ارضا میشوند و چهار  ،ا جن ۀ امتصادی که ار ز کاال و
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عمل میرح است .در ایو تعریف ،مفهو اول به درجۀ تعلق ار شای ،مفهاو دو باه

ار ز ذاتی ،مفهو سو به ار ز کارکردی و مفهو چهار به ار ز م ادلهای ناظر
است (محننی.)4601 ،
ومتی ار زهای اختمی در ارت اط با سا مان و مدیریت میرح میشاوند ،منظاور
ایو است که است ار زهایی را ارائه کرده که باید آنها را وذیرفت و به کار بنت.
ایو ار زها  -چه ما آنها را بوواهیم و چه نوواهیم  -معت رند و چنیو ار زهایی-
چه بدانیم و چه ندانیم  -وجود دارند (مص اح یزدی.)4600 ،

فرهن

اختقگرایاناه ،مجموعاهای ا اعتقادهاا و اصاول ،آداِّورساو  ،اخاتق و

ار زها و موانینی است که ا ذات خداوند سرچشامه گرفتهاناد (کاارگروه تادویو
شاخصهای فرهنگی شورای عالی انقتِّ فرهنگی .)4631 ،وجه تمایز ایو تعریف با
تعاریف دیگر ایو است که عناصار فرهنا
میگیرند .هدف در فرهن

اختمای ا ذات واا

خداوناد نشاأت

اختمی ،رشد و شکوفایی جامعۀ بشری و رسیدن آن باه

کمال است .برای رسیدن به ایو هدف ،ابتدا باید هرکس به اصتح خود بپاردا د .بار
ایو اسااس ،فرهنا

اخاتقگرایاناه باا توجاه باه موضاوع تقویات رفتارهاای مفیاد

کارکنان ،بهعنوان عامل مهم در افزایم بهرهوری ،راه رسایدن باه ایاو هادف و نیاز
تعالی روحی را تزکیۀ نفس میداند .بهطوریکه هدف ا فرستادن ویام ران نیز همایو
معرفی شده است (رضایی و س زیکاران.)4614 ،
همچناایو ،میتااوان گفاات فرهناا

اخااتقگرایانااۀ اساات

(culture

)Islamic

«مجموعه عقاید ،باورها ،ار زها ،آداِّورسو  ،الگوها و شایوههای عمال متواذ ا
مرآن کریم و سنت معصومیو

» است .حال ،فرهن

هریاک ا افاراد و جاوامعی

که دیو رسمی آنان است است ،در صورتی استمی ملمداد میشاود کاه بار تماامی

طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای سخن
فصلنامه
اخالقی اسالم

 -3فرهنگ اخالقگرایانه

رواب چهارگانۀ ایشان باخدا ،خود ،ط یعت و جامعه حاکم باشد .ا سوی دیگر ،اگر
فرهن

به «دستاوردهای بشار و میاراث اجتمااعی او «اطاتق شاود ،معنای فرهنا
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اختقگرایانه چنیو میشود« :مجموع آثار مث ت مادی و غیرمادی جوام استمی که
افراد ،آن عقاید ،باورها ،ار زها ،آداِّورسو  ،الگوها و شیوههای عمل خاود را ا
مرآن کریم و سنت معصومیو

اخاذ کنناد و در ویاروی ا آن هی گوناه کوتااهی

عمدی روا ندارند» (عنکری و یری و همکاران.)4614 ،
 -1-3ابعاد فرهنگ اخالقگرایانه


ابعاد اعتقادی :شامل اعتقادهای مربوط به اصول و فروع دیو؛



ابعاد رفتاری :شامل التزا به فروع دیو ،شرکت در مناسک ،شعائر دینی و رعایت

احکا شرعی؛


ابعاد سیاسی :شامل اعتقاد به کفایت دیو در ادار امور اجتماعی ،احناس غرور و

رضایت ا منلمانبودن ،حمایت ا منلمانان و مظلومان جهان؛


ابعاد فرهنگی :شامل احنااس تعلاق باه میاراث فرهنا

نمادهای استمی ،احناس تعلق به فرهن


اساتمی ،تعلقخااطر باه

و روز ندگی استمی؛

ابعاد تاریوی :آگاهی ا حاوادث و شوصایتهای تااریوی اسات باهویژه سایر

ویام ر

و اهلبیت

 ،داشتو احناسات مث ت و منفی در م ال ومای موتلف تاریخ

است (رضایی و س زیکاران.)4614 ،
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

 -2-3انواع و مالک ارزشها در نظام ارزشی اخالق اسالمی

ار زها در است یا مربوط به فرد و ندگی و ار زهای بندگی است یا مرباوط باه
ار زهای ینتی و ندگی جمعی .در ندگی اجتماعی ،ار زهای اجتماعی دارای
دو م نا هنتند :م نای اول ،بینمها و م ناای دو  ،گرایمهاا .هار ار شای بار دو وایاۀ
بینم و گرایم استوار اسات .ا انضاما ایاو دو ،ار ز باه وجاود میآیاد .ار ز،
واسیهای بیو بینم و گرایم یا کانم انناان اسات .ار ز موجاب میشاود انناان
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هنگا عمل ،چیزی را برگزیند .آنچه نوع کنم فرد را میسا د و باه فعال او جهات

میدهد ،ار زهایی است که آنهاا را وذیرفتاه اسات .ار زهاا ا جن اههای متعادد
ت ا نظار ذاتای و غیاری ،اختمای و فلنافی،
دیگری نیاز تقنایمبندی میشاوند؛ ماث ً
جوهری (اساسی) و کارکردی (ابزاری) ،معنا و مفهو و نهایتاً در سا مان و مدیریت
سلنلهمراتب سا مانی ،تقنیم میشوند (توکلی.)4614 ،
 -3-3اصول و پایههای اساسی فرهنگ اخالقگرایانۀ اسالمی
 -نخستین شالودۀ فرهنگ اسالمی «خداشناسی» است:

و فرد و اجتماع را با وروردگار عالم مربوط و متصل میسا د .فرهن

استمی با ایاو

خصوصاایات ممتااا و بینظیااری کااه دارد ،غااذای می ااوع و گااوارایی باارای هم اۀ
ادراکات و افکار اننانی است .فرهنگی است که بار اسااس ایماان باه خادای یگاناه
(خدایی که با هی یک ا افراد و موجودات جهان انتناِّ ،مرابت و دوساتی خاصای
ندارد) استوار است و تما جهان را باا هماۀ خصوصایات و ودیادههایم بناد مییا
مانون «علت و معلول» و «مشیت وروردگار» میداند؛ مشیتی که همۀ موجودات را یر
بال رحمت خود گرفته و هی گاه ماان ارت ااط اسا اِّ باا منا ات و تاأثیر علات در
معلول نینت .بیدلیل نینت کاه در حادیث آماده اسات مشایت وروردگاار بار ایاو
تعلقگرفته است که امور جهان ا راه اس اِّ و علل جریان داشته باشد .مارآن مجیاد
میفرماید« :خداوند ندگی هی گروهی را تغییر نمیدهاد ،مگار اینکاه خاود آنهاا
وضعیت خود را تغییر دهند».
 -ابدیت فرهنگ اسالمی:

بیتردید هنگامی که کشم فرهن

استمی تا مرحلۀ جهان آفرینم و ارت اط آن باا

طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای سخن
فصلنامه
اخالقی اسالم

با ایو امتیا در میان تما ذرات جهان هنتی ،ارت اطی محکم و ناگننتنی مائل است

وروردگار وسعت داشته باشد ،دامنۀ آن به ابدیت منتهی خواهد شد .باا ایاو وصاف،
فرهنا

اسااتمی فرهنگاای اساات باث ااات و جاویاادان و طوفانهااای حااوادث آن را
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نمیلر اند و هی گاه دستووز تغییار و تحاول نوواهاد شاد .امتیاا ث اات و ابادیت
فرهن

استمی بر جمی جوانب مذهب  -عقاید و احکا و اختق  -ورتو افکناده و

در تحقق اهداف رسالت جهانی ویغم ر اکر

نقم اساسی دارد تا جایی که سا ب

اطمینااان ملااب ،آراماام روح ،تقویاات اراده و ارضااای عواطااف نامحاادود اننااان
میگردد ،او را به ویرو ی و موفقیت تشویق میکند (اعم ا اینکه به هدف برساد یاا
اینکه ویم ا موفقیت مرگم فرارساد ،خاواه راه صاواِّ را بپیمایاد و خاواه گااهی
اشت اه کرده ،در راه خیا گا بردارد) و او را در راه تحصایل ویارو ی و موفقیات باه
کوشم وامیدارد (چه در ایو راه مشهور گردد ،چاه در گمناامی بماناد) .ال تاه ایاو
میلب اساسی را هم ن اید ا نظر دور داشت که فرهنا

الهای و جاویادان اسات باا

اینکه دارای امتیا ابدیت است ،مان آ ادی فکر و اجتهاد نینت؛ یرا همان طور کاه
یادآور شدیم بهمدری وهناور است که سیر در ملکاوت آسامانها و غاور در اعمااق
میو را در برگرفته و بر اساس نوامیس الیتغیر جهان استوار است.
 فرهنگ سازنده و پویا. -وحدت و یکپارچگی فرهنگ اسالمی:

ایو ویژگی کاه ا امتیاا ات مهام فرهنا

اساتمی اسات باه ایاو معنای اسات کاه

اخالق /چهل و یکم /بهار1400

کوشمهای فرهنگی در هر مینهای تحقق وذیرد باید با دیگر کوشامها هماهنا
باشد تا آنجا که در گوز اننان ،آهن

جهان هنتی را بنوا د؛ آهنگی که با تنا یح

تما موجودات عالم همراه و همنواست.
 -فرهنگ جامعةاالطراف:

چنیو فرهنگی در تما منمتها دارای م نای مانونی است و ا یک جا و یاک طار
فکر سرچشمه میگیرد .بهطور ط یعی همۀ جوانب آن با یکادیگر هماهنا
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اسات و

نمیتواند همهجان ه ن اشد و مدرت ترکیب و تألیف نداشته باشد (صدر.)4601 ،

 -4-3تمایز فرهنگ اخالقگرایانۀ اسالمی با فرهنگهای دیگر

نونتیو تفاوت فرهن
است و فرهن
فرهن

استمی بافرهن

های دیگر ایو است که است  ،دیو توحید

آن نمودار اصل وحدت میباشد .توحید را میتوان در تماا مظااهر

و تمدن استمی ،فضای منجد و خانه تا وحدت علو موتلف مشاهده کارد

(میزگرد فرهنا

و تمادن اساتمی .)4600 ،توحیاد در فرهنا

اساتمی ،جلاوهای

موصود دارد و آن جم بیو عقیده ،ماانون و اخاتق در کلیتای کامال و برماراری
ارت اط میان آنهاست؛ بهگونهای که نمیتوان ایو مفاهیم سهگانه را تجزیاه کارد .باه
بهمنزلۀ چارچوبی که همۀ ار زها را در خاود دارد ،ا یکادیگر جادا نکارده اسات
(انورچندی.)4604 ،
ممیز دیگر است وجود «معرفت» در فرهن

استمی است .اگار ماا اسات را باا

منیحیت و یهودیت مقاینه کنیم ،درمییابیم آن تکیاه و تأکیادی کاه در اسات بار
معرفت ،تفکر و شناخت وجود دارد در منیحیت ،یهودیت و سایر ادیان نینات .ایاو
مفهو  ،تأثیر خود را بر فرهن

و تمدن استمی نیز گذاشته اسات .اگار مایبینیم کاه

است ایو اندا ه در بهرهمندی ا دستاوردهای دیگران موفق بوده و با گشادهرویی و
سواوت با دیگران رفتاار کارده ،ناشای ا معرفات باوده اسات (میزگارد فرهنا
تمادن اساتمی .)4600 ،ممیااز دیگار فرهنا

و

اسااتمی ایاو اسات کااه اسات دیااو

«اعتاادال» اساات؛ یعناای دیناای اساات بااهدور ا هرگونااه افااراط و تفااری و هاار
چیاازی در آن جااای شاینااته و مناسااب خااود را دارد .بنااابرایو ،فرهناا

و تماادن

استمی نشاندهند نظم و اعتدال نظا خلقت است کاه در آن هار ذرهای جایگااهی
خاد دارد (همان).
«اجتماعی و سیاسیبودن» ،خصوصیت دیگر فرهن

و تمدن استمی است .یکی

طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای سخن
فصلنامه
اخالقی اسالم

همیو س ب ،است عقیده را بهمنزلۀ ع اادت ،شاریعت را باهمنزلاۀ ماانون و اخاتق را

ا اسرار گنترز است در سراسر جهان نیز همیو ویژگای باوده اسات .منالمانان باا
تکیه بر ایو خصوصیت ،بر تأسیس حکومت همت کرده و بارای نادگی اجتمااعی
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احکا و برنامه داشتهاند؛ یعنی منلمان معتقد است بدون تأسیس حکومتی که اسات
را ا نظر اجتماعی منتقر و محقق کند ،نمیتواند به آرماان عاالی توحیادی نزدیاک
شود (عیوضی.)4633 ،
امتیا دیگر است «جهانبرادری و کاملکردن اختق» است و ایو برادری جهانی
را بر اساس مانون اختمی فراگیر و واحدی استوار ساخته است (انورچنادی.)4604 ،
محققان و مورخان تمدن و فرهن

استمی نوشاتهاند کاه یکای ا عوامال ویشارفت

سری است  ،رعایت اصول اختمی و رفتاار انناانی و عادالناۀ منالمانان باوده اسات
(میزگرد فرهن

و تمدن استمی.)4600 ،

 -5-3عوامل مؤثر بر تقویت فرهنگ اخالقگرایانۀ اسالمی
 -1-5-3عهد سازمانی

تعهد کاری یعنی احناس منئولیت و عتمه به انجا کار با تمایل عاطفی مث ت بارای
احترا به حقوق دیگران؛ برای مثال ،اگر کارمندی حاضار باشاد بوشای ا کارهاای
اداره را در منزل انجا دهد تا مشکتت مراجعان ودتر رف شود ،دارای تعهد کاری
است (علمی و همکاران.)4633 ،
منظور ا تعهد سا مانی ایو است که فرد ،سا مان را معارف خاود بداناد (رابیناز،
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

 .)4631ریچر  ،یکی ا اولیو محققان دربار کانون تعهاد ،اعتقااد دارد کاه مفااهیم
عمومی تعهد سا مانی مانی بهتر در

میشوند که آنها را مجموعهای ا تعهدات

در نظر گرفت.
بر ایو اساس ،کارکنان میتوانند تعهدات موتلفی را بهمنزلۀ اهداف و ار زهای
گروههای گوناگون در درون سا مان تجرباه کنناد .بناابرایو ،در درون ساا مان تنهاا
در

تعهد سا مانی مهم نینت ،بلکه توجه باه کانونهاای تعهاد نیاز الزامای اسات.

ریچر  ،کانونهای تعهد کارکنان را شامل تعهد به مدیریت عالی ،سرورستان ،گاروه
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کار ،همکاران ،مشتریان و در نهایت ،تعهد به خود میداند .او معتقد اسات کارکناان

میتوانند به ایو کانونها ،با توجه به درجه انی اق اهاداف و ار زهایشاان باا آنهاا،
بهطور متفاوتی متعهد شوند (.)shiuan et al, 2003
 -1-1-5-3مؤلفههای تعهد کاری

-

وجدان کاری:

وجدان کاری م تنی بر خودآگاهی و اختیار اسات کاه در فرهنا

کااری ،باهنوعی

باعث خودنظارتی و به ود رفتار در سا مان میشود (خاکی.)4633 ،

بر اساس نظریۀ چل ی ،تمایل به احناس منئولیت موجب میشود فرد هم ماان فعاال
باشد ،برای کنب موفقیت کوشم کند ،بار محای درونای و بیرونای خاود نظاارت
کند ،خودتنظیم باشد ،خردور باشد و در عیو حال ،به دیگران تعلاق عااطفی داشاته
باشد .در م حث منئولیتوذیری ،باید به دو نکته توجه کرد :اول ،توجه به انگیز فرد
برای منئوالنه عملکردن و دو  ،توجه به فرصتها یا شرای محییی که مینۀ رشاد
ایو انگیزه را در افراد تنهیل میکند (خر دل.)4617 ،
ب) اخالق و اخالق کاری

باارای اخااتق تعاااریف موتلفاای وجااود دارد کااه شااماری ا آنهااا در جاادول 4
ارائه شدهاند:

طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای سخن
فصلنامه
اخالقی اسالم

-

مسئولیتپذیری:
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جدول :1تعاریف و سیر تکاملی اخالق (علیاکبری و رمضانی)1331 ،
نظریهپرداز

نگاه به تعریف اخالق

دهودا (ذیل اختق)

سیر تکاملی

معنی لغوی

اختق جم خلق و در لغت ،بهمعنی خوبیهاست.
هیئت خاصی است که بارای نفاس ویادا مایشاود و در
اننان رسوخ میکند و به کمک آن کارهاا باهآساانی و
بدون نیاا باه فکار و اندیشاه ا انناان صاادر مایشاود.

فیض کاشانی

هرگاه ایو هیئت بهطوری ظهور ویدا کناد کاه کارهاای

معنی اصیتحی (اث ات

شاینته و موردونند شرع و عقل ا آن ناشای شاود ،آن

و سل ی)

را اختق و خوی نیک مینامند و اگر بارختف انتظاار،
ا آن کارهای نکوهیاده سار بزناد ،آن را خاوی شات
میگویند.
فنی که دربار ملکات بحث میکند؛ ملکاتی که مربوط
به موای ن اتی و حیاوانی و انناانی اوسات و هادف ایاو
بحث ایو است که فضایل را ا رذایل جدا سا د؛ یعنای
عتمه ط اط ایی

ایو علم میخواهد معلو کند که کدا یاک ا ملکاات

معنی اصیتحی (اث اتی

نفنانی انناان ،خاوِّ و نیاک و مایاۀ کماال و فضایلت

و سل ی و کاربردی)

اوست و چه ملکاتی ،بد و رذیله و مایۀ نقص اوسات تاا
آدمی بعد ا شناسایی آنها ،خود را باا فضاایل آراساته
سا د و ا رذایل فاصله گیرد.

تمایز اختق استمی و اختق غیراستمی در جدول 0ارائه شده است:
اخالق /چهل و یکم /بهار1400
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جدول :2وجه تمایز اخالق اسالمی و غیراسالمی (فهیمنیا)1333 ،
عناوین

اخالق اسالمی

اخالق غیراسالمی

اعتقادات

خدامحوری

ماورایی نن ی

ابزار شناخت

وحیانی و عقتنی

عقتنی و ط یعیبودن

نیت و عمل

حنو فعلی و فاعلی

حنو فعلی

م انی

ار زهای استمی

مفهو سعادت

 -6-3مؤلفههای اخالق اسالمی
 -صداقت:

در مارآن صادامت و مشاتقات آن جایگاااه واالیای دارناد .افاازون بار معنای معااروف
صاادق ،ماارآن مهریااۀ ن را «صااداق» نامیااده اساات و ورداخاات آن را نشااانۀ صاادق
ادعای عشق مرد به ن میداند .همچنیو ،دوست صمیمی را «صادیق» نامیاده اسات؛
چراکااه رفتااار وی ،ادعااای دوسااتی او را تصاادیق میکنااد .در جااای دیگاار ،کمااک
مولصانه در راه خدا را صدمه مینامد؛ یرا نشانۀ راستی ادعاای آدمای در ایماان باه
ادعای ایمان در مقا عمل آمده است .ا سوی دیگر ،مرآن کریم صادامت ماردان و
نان باایمان را ا ویژگیهای برجناتۀ آناان شامرده کاه موجاب آمار ز و وااداز
بزرگ الهی است .آثار معنوی راستگویی بهگونهای است که رسول خادا

فرماود:

«نزدیک تریو شما به مو در میامت ،راستگوتریو شماست» .به همایو دلیال باود کاه
اما صادق

همیشه یاران خود را به راستگویی و اماناتداری سافارز مای فرماود

(ایروانی.)4617 ،
 -وفاداری:

مهمتریو سرمایۀ هر جامعه ،اعتمااد متقابال افاراد جامعاه باه یکادیگر اسات .عهاد و
ویمان و سوگند ،راهکارهایی است برای تأکیاد بار حفا ایاو هامبناتگی و اعتمااد
متقابل .باه همایو دلیال ،در آیاات مارآن کاریم و احادیاث معصاومیو بار وفااداری
بااه عهاادها و اینااتادگی باار سااوگندها تأکیااد شااده و وای ناادن ودن بااه آنهااا ا
گناهان بزرگ محنوِّ شده است .خداوند ،خود را باه وفااداری ساتوده و یکای ا

طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای سخن
فصلنامه
اخالقی اسالم

خدا و بندگی او اسات .ایاو وا ه و مشاتقات آن در ماوارد متعاددی باهمعنی صادق

َّ ِ
ویژگیهای (صفات) او وفاکنناد باه عهدهاسات :و مه أوفهی بِعه ِ
الل
هِ ِ ِمه

(توبه( )111 :جوادی آملی.)1831 ،
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 -عدالت:

ا عاادالت بااا عنااوان منشااأ تمااا فضااایل (ا الفضااائل) یاااد میشااود (همااان) .عاادل
استمی در مرآن ریشه دارد و مرآن ،بذر عدل را در جامعۀ اساتمی وراکناده اسات؛
برای مثاال ،خداوناد در مارآن میفرمایاد :اع ِ
ب لِلتَّقهو
هِلووا وههو أقهر و

؛ عادالت

ویشه کنید تا شما را به تقوا نزدیک کند» (مائده .)3 :همچنیو ،اما خمینای درباار
عدالت میفرماید:
«ملت عدالت میخواهد ،مهمتریو چیز تقواست که مرآن و حادیث در آن ،آنمادر
وافشاری کردند که اننان متقی باشد ،مواظب خودز باشد کاه م اادا باا باانم ،باا
چشاامم ،بااا گوشاام بااه ماارد ظلاام کنااد .عاادالت را باارای دیگااران نوواهیااد؛
خودتااان هاام بوواهیااد در رفتااار  ،عاادالت داشااته باشااید ،در گفتااار عاادالت داشااته
باشید ،تشریفات را کم کنید و ایاو ملات را خادمتگازار باشاید (جامعاۀ مدرسایو
حو علمیه مم.)4630 ،
 -اعتماد به عملکرد خود:

در آیات و روایات و کتاِّهای اختمای ،مفهاومی کاه باهطور کامال بار اعتمااد باه
عملکرد خود یا همان اعتمادبهنفس منی ق باشاد ،وجاود نادارد .ا ایاورو ،بعضای ا
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

صاااحبنظران ،اعتمادبااهنفس را صاافتی ضااداختمی و بااهتع یاار دیناای ،ناسااا گار بااا
یکتاورساااتی دانناااته و مؤمناااان را ا آن ورهیاااز دادهاناااد (ط اط اااایی4140 ،ق،
جوادی آملی.)4600 ،
 -7-3برآوردن حاجت دیگران

مرد با وجود استقرار نظم و امنیت مادرند به هر نوع فعالیتهاای مشاروع امتصاادی،
صنعتی ،فرهنگی ،اجتماعی و شغلی که تمایل داشاته باشاند ،اشاتغال ور ناد و میناۀ
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شکوفایی و ویشرفت آنها نیز فراهم است (ولیدی.)4603 ،

در دنیااای اماارو  ،رابیااۀ اننااان بااا خاادا ،ا رابیااۀ تکلیفاای و تع اادی بااه رابیااۀ
اختیااری و رمانتیاک تحاول یافتاه اسات و دیاو نیاز بهگوناهای تعریاف شاده اساات
کاااه باااا بااارآوردن حاجااات دیگاااران تضاااادی نداشاااته باشاااد .دیاااوداری تحااات
حاکمیاات فرهناا

توجااه بااه دیگااران و ایثااار ،ممکااو اساات دیااو را بااه اباازاری

آسایم ا ت دیل کند.
ا نظر تصور ذهنی ،امکان بقای ایمان به خدای نادیدنی و حف توکل و توسل و
ت
اموری ا ایو دست ،در عیو افزایم توجه به دیگران و رفا حاجاات ایشاان کاام ً
فقااری) ،وجااود خداونااد و توحیااد فعلاای را باارای شااوص مااؤمو بااه اث ااات یقیناای
میرسانند ،چه او در مواطر و مومعیتهای ناوایدار گرفتاار باشاد و چاه در امنیات و
ث ات به سر برد) (علمی و حمیدیه.)4631 ،
در تما موارد یادشده میتوان ایو میلب را استن اط کرد که اخاتق اساتمی در
سایۀ دیوداری و اعتقاد به آن ،هی منافاتی با فرهن

ایثار و توجه به همنوعان ندارد.

در هاای شااریعتی داشااتو آسااایم در سااایۀ بیاختماای صااحیح نیناات .در محاای
سا مانها و ندگی فردی نیز داشتو اختق استمی در سایۀ دیو و شریعت است باه
ایجاد و توسعۀ آسایم و رفاه کمک میکند.
مؤلفههای برآوردن حاجت دیگران


امید به ماندگاری در شغل:

یعنی خرسندی ا داشتو یک شغل مناسب و اطمینان ا تداو آن در آینده و فقادان

طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای سخن
فصلنامه
اخالقی اسالم

ت براهیو متقو فلنفی و عرفان در الهیات استمی (نظیر برهاان امکاان
وجود دارد (مث ً

عوامل تهدیدکنند شرای مناسب کاری در آن شغل (الوانی.)4631 ،
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 -محیط کاری امن:

حضور در محی کار ،بوم یاادی ا اوماات نادگی هار فارد شااغل را باه خاود
اختصاد میدهد و جامعه برای تداو حیاات فارد باه کاار اعضاای خاود نیاا دارد
(شفی آبادی.)4601 ،
 -پرداخت اجرت کار:

یعناای ارت اااط میااان انااواع فرایناادهای ماادیریت ورداخاات اجاارت و راه ردهااای
سا مان؛ ا ایورو ،راه ردهای سا مان ا راه ردهای مدیریت مناب انناانی سرچشامه
میگیاارد و راه ردهااای ماادیریت مناااب اننااانی نیااز بااه سااهم خااود ا راه ردهااای
سا مان متاأثر اسات .ا محال همایو راه ردهاای ساا مانی و مادیریت منااب انناانی
میتوان فرایندهای ورداخت اجرت و حقالزحمه را که بایاد باه عملکارد بهتار منجار
شود ،تعییو کرد.
 -کار و زندگی در حد متعادل:

کااار بوشاای ا ناادگی اساات و نمیتااوان باایو کااار و ناادگی ماار کشااید و ایااو
دو را ا هم جدا کرد؛ بلکاه بایاد نادگی را شااداِّ و لاذتبوم کارد و یکای ا
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

راههااای لااذتبومکردن ناادگی انجااا کااار کیفاای ،باااانر ی و مفیااد اساات
(سلیانی .)4614 ،ط اق نظار ماکدوالناد ( )mcdonaldو برادلای ()0770( )bradley
تعادل کار و ندگی در مفهو گنترد آن ،با ع اارت «سایحی ا رضاایتمندی در
مشغلهها یا تناسب بیو نقمهای چندگانه در ندگی» تعریاف مایشاود .در تعریاف
دیگر ،به روزهای کاری که نیا های کارکنان را جهتدهی یا حمایت میکنناد تاا
به تعادلی بایو نادگی و کاار خاود دسات یابناد ،تعاادل کاار و نادگی میگویناد
(.)HEBS1, 2002
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 -3-3مدارا با مردم

یعنی هر نوع رفتاری کاه موجاب نزدیاکشادن مارد یاا یردساتان باا مادیر شاود؛
بهگونهای که انس و الفت میان آنان را یاد کناد (اساماعیلی و یوساف اده.)4614 ،

همچنیو ،میتوان گفت مدارا با مرد ا بزرگتریو توصیههای دینی و اصول اختق
منلمانی است .مدارا با مرد یعنی با مرد بودن ،در خدمت بنادگان خادا و شاریک
درد و رنااج و غاام ایشااان بااودن ،بااا آنااان همراهاای و هاامدردیکااردن و ختصااه
خدمتگزار و غمخوار عیال خداوند (الناس عیال ِ هال) بودن .ایو نشاانه ،نشاانی و را

 -1-3-3مؤلفههای مدارا با مردم
 -احترام به مردم حاجتمند:

حاجتمند کنی است که برای میال ۀ حقی به سا مان یا اداره مراجعه میکند .حاق او
ممکو است سؤال دربار موضاوعی یاا گارفتو معرفیناماه و یاا امتیاا معینای باشاد.
بنابرایو ،فرمی نمیکند حاجتمند برای دریافت خادمت در برابار حمات ،ورداخات
وول ،عضویت در جامعه و یا ...به سا مان یا اداره مراجعاه کناد و تواناایی بالفعال یاا
بالقو دریافت خدمت ،مو تشاویص کیفیات و کمیات خادمت و میازان آن را دارا
باشد ،بلکه آنچه مهم است ،ارائه خدمت صادمانه و برگزیدن رفتار مناسب و درخور
شأن وی اسات (کلهار .)4636 ،منائله حاجتمنادان و رضاایت ایشاان ،امارو ه جازء
م احث وایهای هر سا مان خدماتی یا تولیدی است .ایو فرد ،عضوی ا سا مان تلقی
میشاود کاه رضاایت او مناتقیماً منجاار باه توساعه ،وایاداری و خوزناامی سااا مان
میشود؛ بهشکلی که تأثیرگذاری نظار حاجتمناد در تصامیمات ساا مان و برماراری
نظا ویشنهادی و نظرسنجی ا مراجعان موجب افزایم اثربوشی خدمات موردانتظار

طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای سخن
فصلنامه
اخالقی اسالم

حیات هر منلمان و فرهن

و جامعۀ استمی است (ندیمی.)4633 ،

وی و حتی باعث واسخگویی بیشتر ،ختمیت در تصمیمات و تحقق عادالت خواهاد
شد (.)Osborn & plastrik, 1997
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 -کار جمعی:

گروههااا شااالود به ااود در عملکاارد سااا مانها هنااتند .اماارو ه کااار جمعاای در
سا مانها جن ۀ اجتناِّناوذیری ا ندگی سا مانی به حناِّ میآیناد و ساا مانهای
مولد با وجود جم هاای کااری میتوانناد باه حیاات خاود تاداو بوشاند .تعااریف
بنیاری ا جم های کاری شده اسات .جما را میتاوان بار اسااس ادراکاات افاراد
تعریف کرد؛ یعنی اگر افراد ،خود را در جم ب ینناد ،جمعای وجاود خواهاد داشات
( .)Gounaris, 2010جم به مجموعهای ا افراد گفته میشاود کاه هادف یاا مقصاد
مشتر

و احناس تعلق به یکدیگر دارند و سعی میکنناد در یکادیگر تغییار ایجااد

کنند (مقد .)4630 ،
 -3-3معیارهای مردمداری در مدیریت اسالمی
 -حسن خلق:

اختق خوِّ با یردساتان ا مهمتاریو معیارهاای مارد داری در مادیریت اساتمی
است .در اهمیت ایو معیار ،همیو بس که رسول خدا

میفرماید« :اجر خوزخوی

هماننااد اجاار رو هدار شااب ندهدار اساات» .امااا محماادبامر

نیااز میفرمایااد:

اخالق /چهل و یکم /بهار1400

«باایمانتریو مرد خوزخویتریو آنهاست».
ماادیر میتوانااد بااا اخااتق خااوِّ خااود ،ماارد را گاارد خااود جماا کنااد و
در رف بنیاری ا مشکتت ،ا آنان بهرهمند شود؛ چنانکه خداوند درباار ویاام ر باه
همیو میلب اشاره کرده ،میفرماید« :حنوخلق و مهربانی با مرد  ،رحمتای اسات ا
جانااب خداونااد و اگاار تناادخو و سااوتدل بااودی ،ماارد ا اطرافاات وراکنااده
میشدند» .بدخلقی مدیر موجب وحشت مرد و س ب ا بیورفتو انس و الفات میاان
آنااان میگااردد .ماادیر بایااد بااا اخااتق خااوِّ خااود ،الگااویی باارای یردسااتان و
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مراجعهکنندگان باشد.

 -توجه به زیردستان و خدمت به آنان:

ا دیگاار معیارهااای ماارد داری ،توجااه بااه یردسااتان و خاادمت بااه آنااان اساات.
ویام ر گرامی

میفرمایاد« :رئایس گاروه خادمتگازار آنهاسات» .مادیر بایاد باا

خدمت و توجه به مرد  ،هزینههای آنان را س ک کند؛ یرا ایو کاار آثاار مث تای بار
جااای خواهااد گذاشاات ،همانگونااه کااه حضاارت علاای

بااه مالااک اشااتر چناایو

توصیه کرد:
«ومتی هزینههای مرد را س ک میگردانی ،ایو کار ن اید برایت گران آید؛ یرا آن
با میگردانند .همچنیو ،ستایم آنان را به خود جلب کردهای و ا آنکه در میانشان
عدالت گنترانیدهای ،شادمانی».
 -در دسترس حاجتمندان بودن:

مدیر باید برنامههای خود را طوری تنظیم کند که مرد بتوانند در صورت نیا  ،به نزد
او بردند و مشکتتشان را میرح کنند؛ یعنی مدیر باید همیشه در دسترس حاجتمندان
باشد .به ع ارت دیگر ،حاجتمندان باید بتوانند صدای خود را به گوز مدیر برسانند.
ا ویام ر اکر

نقل شده است:

«کنای کاه در مناائولیت کارگشاایی منالمانان ،در بااه روی بیچااره و ساتمدیااده و
حاجتمند ب ندد ،خداوند نیز هنگا حاجتمنادی درهاای رحمات خاود را باه روی او
میبندد» (اسماعیلی و یوسف اده.)4614 ،
 -11-3تالش و ارتقای سطح کار:

طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای سخن
فصلنامه
اخالقی اسالم

اندوختااهای اساات کااه ماارد بااا آبااادکردن شااهرها و آراسااتو آبااادیهااا بااه تااو

یعنی مدا بهدن ال ویشرفت بودن و تتزکردن در راستای آن.
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 -1-11-3مؤلفههای تالش و ارتقای سطح کار
 -مشورت:

دیو است به نظرخواهی ا دیگران و مشورت اهتما خاصی دارد .وجاود آیااتی در
باِّ مشورت و سورهای بهنا «شوری» در مرآن ،دال بر اهمیت ایو امر است .خداوند
در آیۀ  401آلعمران میفرماید:
«ای ویام ر ،ا رحمت خداست که با منلمانان نر خاو باوده و هناتی .اگار خشاو و
سوتدل باودی ا اطاراف تاو وراکناده میشادند .خیاکااران آناان را عفاو کاو و
برایشان آمر ز بوواه و در کارها با آنها مشورت کو».

ا ایااو آیااه بااهخوبی اسااتفاده میشااود کااه مشااورت در اساات مهاام اساات و حتاای
ره ران امت هم باید بارای ادار اماور کشاور باا امات بار اسااس شاراییی مشاورت
کننااااد (غفاااااری هشااااجیو و علیاااازاده .)4617 ،همچناااایو ،در دیاااادگاه امااااا
خمینااای  ،مشاااورت ا ساااا کارهای بیرونااای مهاااار مااادرت باااه شااامار میآیاااد
(اخوان کاظمی.)4633 ،
 -داشتن فکر نیکو:

اندیشه بهمعنی «تتز ذهنی برای شناخت» است (انوری .)4630 ،داشتو فکر نیکو یاا
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

خردور ی یا عقلگرایی باهمعنی باهرسامیتشاناختو عقال بشاری بارای رسایدن باه
شناخت و معرفت است .خرد اننان ،مت

تمایز او با جاناداران دیگار اسات و ایاو

اصالت عقل بهمعنی تکیه بر اصول عقلی و منیقای اسات (بیاات4634 ،؛ وارکینناو،
4634؛ فولیکاااه4607 ،؛ ناااوربوم گلپایگاااانی .)4637 ،خاااردور یعنااای عامااال،
آگاه و هوشایار (دهوادا .)4600 ،یکای ا ابعااد نظاا تربیتای اسات و در رأس آن،
تعلیمات مرآن کریم ،دعوت به اندیشیدن و بهرهمندی ا نیروی فکار اسات (ملکای،
 .)4630ایااو آیاایو الهاای کااه نونااتیو ویااامم بااا فعاال اماار «بوااوان» آغااا شااده و
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نا کتاِّ مقدس و آسمانیاز مارآن (باهمعنی خوانادنی) اسات ،بارهاا ویاروانم را

مصرانه به خواندن ،دیدن ،شنیدن و سیروسفر کاوشگرانه در میو دعوت کرده و باه
اننااان هشاادار داده اساات کااه علاات اصاالی کفاار و انحااراف ،عااد اندیشااهور ی و
تفکاار اساات .در ایااو باااره هماایو بااس کااه در آی اۀ  477سااور یااونس میفرمایااد:
الرجس علی ال َّهيی ت یع ِقلوهون  .آنچاه در دنیاای کناونی انناان را ماادر
و یجع و
ل ِّ
میسا د خود را با ستح علم ،هنار ،اخاتق و معنویات مجهاز کناد ،مادرت فکاری
اوست (شریعتمداری.)4630 ،

ا نظر وبر ،فکر بکار یعنای ظرفیات دیادن روابا جدیاد ،ودیادآوردن اندیشاههای
غیرمعمول و فاصلهگرفتو ا الگوی سنتی تفکر .در وام  ،افراد دارای فکر بکر ،افراد
توانایی هنتند که میتوانند منئله را ا جن ههای موتلف بررسی و در مدت کوتاهی
ت
ایدهها و راهحلهای متعددی ویشنهاد کنند که بنیاری ا آنها تاا گی دارناد و ما ً
برای حل ایو منئله به کار نرفتهاند (.)Calanton, 2002
 -بهبود عمکرد:

یعنی ایجاد تغییر نن تاً دائم بر اثر تجرباه .ایاو کاار را میتاوان ا راه تجرباۀ مناتقیم
(اجرای عمل) یا غیرمنتقیم (مشاهده) انجاا داد ،صارفنظار ا وساایلی کاه به اود
عملکرد بهوسایلۀ آنهاا صاورت میگیارد (موساوی .)4631 ،ال ماۀ تحقاق اهاداف
آمو شی ،یادگیری میلوِّ است و برای رسیدن به ایو مهم بهتر اسات ا اصاول آن
ویروی کنیم:
 ایجاد انگیز به ود عملکرد در فراگیران؛
 توجه به ایو اصل که به ود عملکرد فرایندی است فعال نه انفعالی؛

طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای سخن
فصلنامه
اخالقی اسالم

 -فکر بکر داشتن:

 راهنمایی و تشویق فراگیران؛
 تأمیو مواد و مناب آمو شی مناسب با اهداف آمو ز؛
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 فرصتدادن برای ممارست و مرور میالب؛
 ایجاد تنوع در روزهای آمو شی؛
 تشویق و تقویت صحیح فراگیران؛
 تفهیم و شفافسا ی استانداردهای عملکرد و انتظارات (.)ahadian, 2011
 -11-3نیروی معنوی کار:

ا جمله عوامل موفقیت در کار ،نیرو و نیت الهی است .به هر میزان کاه ایاو نیاروی
کاری مویتر باشد آثاری که کار در بعد تکامل فردی و اجتماعی اننان میگاذارد،
وساای تر و عمیااقتر اساات .عواماال ایجاااد نیااروی معنااوی در کااار ع ارتانااد ا )4 :
عتمهمندی به نوع کار؛  )0ایجاد عتمه به کار؛  )6کار را ا خود داننتو؛  )1کاار را
برای خدا انجا دادن؛  )0واگذارکردن نتیجۀ کار به خدا؛  )3متعاادلکردن انتظاارات
خود ا کاار و صااحبکار؛  )0متعاادلکردن آرماانگرایای؛  )3انجاا دادن کاار باه
بهتریو نحو؛  )1فراگیری مهارتهای همکاری با دیگران؛  )47رعایت اصول اختمی
در کار (مرتضایی.)4614 ،
 -1-11-3مؤلفههای نیروی معنوی در کار
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

 -توجه به ارزشمندی اخالق کار:

ا دیگر عواملی که باعث ایجاد انگیزه در کار میشود ،توجاه باه ار شامندی اصال
اختق کار است .ا ویام ر اعظم

سؤال شد:

«مح وِّتریو مرد ویم خدا چه کنی است؟» ویاام ر فرماود« :کنای کاه بیشاتریو
سود و خدمت را به مرد ارائاه دهاد» .باا آن حضارت فرماود« :وا ِهل لقضااء حاجاة
المؤمو خیر مو صیا شهر و اعتکافه؛ به خدا منم ،برآوردن حاجت مارد ا رو ه و
اعتکاف یک ماه بهتر است» .بنابرایو ،احناس ار شمندی ا کار باعث ایجاد انگیزه
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در اصل کار میشود (همان).

 -خلوص نیت در کار:

تما فعالیتهای یک منلمان میتواند ناوعی ارت ااط باا آفریادگار جهاان محناوِّ
شود که موجب میشود انناان عاتوه بار ار ز امتصاادی و دنیاوی ،ا وادازهاای
معنااوی در جهااان آخاارت نیااز برخااوردار گااردد .کااار باارای خاادا ،نقاام مهماای در
شکلدادن به رفتار امتصادی اننان دارد .بهعتوه ،ایو انگیزه میتواند موای جنمی و
روحی وی را در فعالیتهای امتصاادی چناد برابار کناد؛ باهخااطر هادف واالی او،
کارز نیز مقدس خواهد شد .رسول اکار بار ایاو بااور باود کاه «ع اادت خداوناد
کارهای حتل را مانناد دیگار ع اادات ،بارای ن و مارد منالمان ضاروری دانناته،
میفرماید« :به سراغ درآمد حتل رفتو ،بر هر مرد و ن منلمان ال است» (هماان).
بهطور ختصه مؤلفههای فرهن

سا مانی م تنی بر ار زهای استمی در مالب شکل

یر ارائه میشود:
شکل :1مؤلفههای فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اخالقگرایانۀ اسالم

طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای سخن
فصلنامه
اخالقی اسالم

هفتاد جزء است و بهتریو آنها طلاب رو ی حاتل اسات» .آن حضارت اشاتغال باه
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نتیجهگیری
تحقیق حاضر با هدف طراحی و تدویو الگویی جام برای فرهن

سا مانی م تنی بر

ار زهای اختمی است انجا گرفت.
در ایو مقاله ،مفاهیم فرهن
فرهن

 ،فرهن

سا مانی ،فرهنا

استمی ،ار زهای استمی ،انواع و مت

اصول و وایههای اساسی فرهن

ار زها در نظا ار شی اسات ،

استمی ،تفاوت فرهن

و در نهایت ،عوامل مؤثر بر تقویت فرهن

اخاتق اساتمی ،ابعااد
استمی با دیگر فرهن

ها

ساا مانی م تنای بار ار زهاای اساتمی

مرور شد.
نتایج تحقیق نشان داد که مدیران سا مانهاا بارای داشاتو محای کااری ساالم و
م تنی بر فرهن

اساتمی بایاد ابعاادی را در نظار بگیرناد .در حاو تعهاد در کاار،

خودنظارتی و منئولیت ،ارکانی هنتند که باید به کارکنان آمو ز داده شوند یاا در
وجود آنها تقویات گردناد .بارای داشاتو محییای اختمای در ساا مان ال اسات
وفاداری ،عدالتمحوری و اعتمادبهنفس در کارکنان تقویت شاود .همچنایو ،بارای
ایجاد رفاه و آسایم کارکنان ن اید ا عناصری همچاون امنیات شاغلی ،محای کاار
مناسب ،حقوق و دستمزد و تعادل بیو کار و ندگی غافل شد .مرد گرایای در کاار
یعنی تکریم ارباِّرجوع و کار گروهی.
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

رضایت کارکنان ا عناصر فوق ا جمله حقوق و دستمزد ،فضای مناسب کاری،
عدالت در سا مان و ،...نشاندهند ایو است که فضای سا مانی بر اساس ار زهای
استمی و الهی تنظیم شده و هدایت میشود.
بهعتوه ،باید محی سا مان را برای ایجاد و ورورز انگیز کارکنان تقویت کرد.
خلود نیت مدیران و کارکنان و نیاز ار شامندی کاار باه تقویات انگیاز کارکناان
کمک می کند .همچنیو ،امرو ه سا مانی موفق است که مدا بهدن ال به اود مناتمر
باشد ،به جایگاه خود مغرور نشود و عملکرد سا مانی خود را بار اسااس یاک شاعار
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مدیریتی با مضمون «هر رو بهتر ا دیرو » مرار دهد.

به ود منتمر ایجاد نمی شود مگر در فرهنگی که اندیشه و خرد سان

بناای هار

جزء آن و مشورت ا اصول اساسی آن باشاد تاا ا ایاو رهگاذر ختمیات کارکناان
ارتقا یافته ،یادگیری م نای عملکرد بهتر مرار گیرد.
در ایو راستا ،به مدیران سا مانها ویشنهاد میشود عتوه بر توجاه باه مؤلفاههاای
الگوی جام تحقیق حاضر ،موارد یر را نیز در نظر بگیرند:


توجه به فرهن

سا مانی م تنای بار ار زهاای اخاتق اساتمی بارای نیال باه

اهداف سا مان؛


ار شیابی کارکنان سا مانها؛


آشنایی کارکنان با مفهو فرهن

سا مانی م تنی بر ار زهای اختق استمی

و کنب مهارت ال برای تشویص و ایجاد محی سالم؛


ارتقای فرهن

اختقگرایانۀ است ا طریق برنامههای آمو شی و فرهنگی باا

هدف رشد و تعالی فکر و ذهو کارکنان؛


توجه به جن ههای اجتماعی ار زهای اختمی استمی؛



وارورز تفکار مث ات در ارت ااط باا تاأثیر آمو ههاای دیاو اسات بار تعااالی و

سرآمدی سا مان؛


ویشگا شدن مدیران ارشد در مینۀ تقویت ار زهای اختمی است .

طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای سخن
فصلنامه
اخالقی اسالم

افزایم میزان توجاه باه فرهنا

اخاتقگرایاناۀ اسات و ارتقاای آن در نظاا
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غایت اخالقی اسلوب ادبی و گفتار شرعی از دیدگاه ابنرشد
رامونا عینی



چکیده
ابورشد در تلویص بوطیقا به ابداعات و نوآوریهاایی دسات ده اسات؛ او در ایاو
کتاِّ بیشتر موانیو شعر را به گونهای بیان میکند که میابق ط ا

باان عارِّ باشاد.

مقاله سعی شده است با بررسی یکی ا ابداعات او در تلویص بوطیقا به ایو ورسام
واسخ داده شود .در ایو میالعه غایت اختمی اسلوِّ ادبی و گفتاار شارعی ابورشاد
ذیل دو موضاوع بیاان میشاود :جایگااه اشاعار و اسالوِّ ادبای در اخاتق و غایات
اختمی شعر در گفتار شرعی .ابورشد در ایو موضاوعات اهاداف اختمای را دن اال
کرده است .او در عیو ستایم بعضی ا اشعار عربی ا نظر ی اایی و اسالوِّ ادبای،
اهداف موردنظر آنها را بهدلیل حقارت و بیهودگی مذمت کرده است؛ یارا اشاعار
شاعران عرِّ بهدور ا تربیت اختمیاناد و ماادر باه تربیات جواناان نیناتند .ا نظار
ابورشد ،هر عملی با تشا یه و محاکاات بهساوی دو امار حناو و ما ح یاا فضایلت و
رذیلت کشیده میشود .فضیلت اختمی در گفتاار شارعی باهویژه در مصاۀ حضارت
دانمآموختۀ کارشناسیارشد رشاتههای فلنافه ،دانشاگاه عتماه ط اط اایی ،دانشاکد ادبیاات و بانهاای خاارجی و

غایت اخالقی اسلوب ادبی و گفتار شرعی از دیدگاه ابنرشد

حال ایو ورسم میرح میشود که مقصود ابورشد ا ایو اباداعات چینات .در ایاو

فلنفه هنر ،دانشگاه هنر ،دانشکده علو نظری و میالعات عالی هنر ،تهران.
rose1376116@yahoo.com

تاریخ دریافت4611/40/71 :

تاریخ تأیید4177/70/01 :
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یوسااف

بااهخوبی نشااان داده میشااود؛ شااقاوت ا جانااب باارادران باار یوسااف

موجب تغییرات در نفس او شد .به ساوو دیگار ،تارس ا خادا و رحام باه بارادران
موجب کناب فضاایل بیشاتر در او گردیاد .بادیو ترتیاب ،یوساف

باه ساعادت

دست مییابد و جایگاه اختق را نشان میدهد .لذا غایت اختق در تلوایص بوطیقاا
بااا آیااات ماارآن و گفتااار شاارعی کاماال میشااود؛ یاارا اباازار کاااملی باارای تربیاات
اننانی فراهم میکند.
کلیدواژهها
ابورشد ،تلویص بوطیقا ،اختق ،مرآن ،فضیلت ،محاکات.
مقدمه
اندیشههای ارسایو بار آرای فیلناوفان منالمان بنایار تأثیرگاذار باوده اسات .ایاو
تأثیر در آثار فیلنوفانی چون فارابی ،ابوساینا و ابورشاد (باهویژه در شارح بوطیقاا)
بهخوبی خود را نشان میدهد .کتاِّ فاو شاعر ارسایو در باان عربای مترادفهاای
یادی را به خود اختصاد داده است؛ شاعر ،تربیات یاا ورورانادن ،شااعری ،علام و
ادِّ ،فو ابداعی ،فو نظم ،فو شعر ،نظر شعری و ووئتیک.
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

در ایاااو اصااایتحات ،متااارادف اصااایتح( Poetiqeووئتیاااک) ،بوطیقاااا اسااات.
آنگونااه کااه ا ظاااهر لفاا و العااراِّ کلمااۀ بوطیقااا برمیآیااد ا اصاال Poetiqe
گرفته شاده و ا میاان اصایتحات دیگار ،تاأثیر بیشاتری داشاته و وارد باان عربای
شده است؛ یرا چنیو مرسو بود که هر لفظی وارد بان عربی میشد باهجای کااف
آن ،ماااف ماارار میگرفاات؛ امااا اگاار بااهنحو اساساای بررساای شااود ،اصاایتحات
عرباای بااا اصاال آنهااا در بااان غیرعرباای تمااایز یااادی دارنااد .بااه هاار تقاادیر،
«بوطیقا» بهمنزلۀ اصیتح و ترجمۀ مناس ی برای فو شعر وذیرفته شده است (الهمامی،
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 ، 0746د.)0-6

شرح ابورشد بار بوطیقاای ارسایو اهمیات بنازایی دارد؛ چراکاه ا یاک ساو،
آشنایی غربیان با بوطیقاای ارسایو (اواخار مارن سایزدهم) ا طریاق ترجماۀ التایو
بوطیقای ابورشد آغا شد و ا سوی دیگر ،شرح و تلوایص او ا بوطیقاا باه باان
عربی تا حدودی هم بر فهم عرِّ بانان ا ایو بحث م تنی بود و هم بر تصاور آنهاا
در ایو باره تأثیر داشت .ابورشد در ایو شرح ا اشعار عربی بهره جنت و آن را باا
آیات مرآنی آراست.
ابورشد ،اولیو فیلنوفی است که اصیتحات فو شعر را ا یونانی به عربی تغییار
داد و با خوانم جدید ا بوطیقای ارسیو به رویکردی هرمنوتیکی( 1تفنیری) دست
یافت .او با گنجاندن صور بیان و اسلوِّ ادبی در تلویص بوطیقا و مزیوکردن آنهاا
با آیات مرآن ،جایگاه خاصی برای شعر فراهم کرد .ا آن رو که باا تفنایر ،وارده ا
معنای حقیقی برداشته میشود ،او ایو کار را با متون دینای و شارعی باهخوبی انجاا

انواع شرح و کاربرد آن نزد ابنرشد
ابورشد سه نوع شرح بر آثار ارسیو نوشت :شرح ک یر ،اوسا و موتصار .در شارح
ک یر ،شرح تما م احث را ا ارسیو آورده و سپس ،آنها را جزءباهجزء شارح داده
است .وی در نوشتو ایو شرح ا شیو تفنیر مرآنی ویروی کرده است؛ یعنی تفنیرها
 -1وا هرمنوتیک ا یونان باستان ،بهطور متفرق ،رواج داشته اسات .ارسایو ا ایاو لفا بارای نا گاذاری بوشای ا
کتاِّ ارغنون که در باِّ منیق مضایاست ،استفاده کرد و آن را «باری ارمیناس» ( )Perihermeniasباهمعنی در «بااِّ
تفنیر» نامید .طی تاریخ معانی متنوعی برای هرمنوتیک ارائه شده است؛ جان ماارتیو کتدیناوس ( )4047-4001علاو
اننانی را م تنی بر «هنر تفنیر» میداننت .ارننت دانیل شتیرماخر ( )4033-4361به هر منوتیک بهمثابۀ «هنار فهمیادن»
مینگرینت .اما تعریف «آمو فهم» باا ماارتیو هیادگر و هاانس گاادامر تناساب دارد .هادف ا هرمنوتیاک ،وصاف
ماهیت فهم است یا «هرمنوتیک نظریۀ عمل فهم است در جریان روابیم با تفنیر متون» (واعظای ،4637 ،د.)67-00

غایت اخالقی اسلوب ادبی و گفتار شرعی از دیدگاه ابنرشد

میدهد (الحنیو ، 4110 ،د.)11

در عالم است  ،سه شاخۀ خاد علم  -یعنی کت  ،فقه و تفنیر – به موضوع فهم متون دینی ورداختهاند و تمرکاز آنهاا
بیشتر بر علم اصول و کیفیت فهم تفنیر مرآن کریم است؛ برای نموناه ،میتاوان باه شایو مرحاو عتماه ط اط اایی در
المیزان اشاره کرد که نظریۀ تفنیری متفاوتی را ارائه کرد (همان ،د.)06-00
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ا نص صریح متون ارسیو هنتند .ایو شیو شرح فق به ابورشد تعلق دارد و وایم
ا او هی فیلنوفی ،چه در شرق و چه در غرِّ عرِّ ،ایوگونه عمال نکارده اسات.
ت متفااوت و در ناوع خاود بینظیار اسات (العرامای ، 0770 ،د.)03
ایو شرح کاام ً
ابورشد در شرح اوس یا وسی ا متو اصلی ارسیو و نظا فکری او ت عیات نکارده
است .نمونهای ا شروح اوس او« ،مقوالت» است .ابورشد در آغا هار ع اارتی ،باا
استفاده ا کلمۀ «مال» به ارسیو اشاره (ال ته نه همیشه) و میعهای ا متو اصلی را نقل
میکند .ایو روز در شرق است رواج داشته و ابوسینا نیاز در کتااِّ شافا ا همایو
روز ویروی کرده و در بنیاری ا مواض عیو ع ارات ترجمۀ عربی ارسایو را نقال
کرده است (عویضة ، 4116 ،د .)16نوع سو شرح ابورشد ،شرح موجز یا موتصر
و یا تلویص است .با اینکه ایو شرح عمدتاً ارسیویی است ،ابورشد ا نظاا فکاری
ارسیو ویروی نکرده است .ذات آن متعلق به ارسیو ،اما تلویص آن با اندیشۀ شاارح
ک یر اسات و بارای تماا میالاب شارحی خااد مائال اسات تاا باه وحادت برساند
(الجیوسی ، 0770 ،د.)67
تلویص بوطیقا میان سه شرح است و گاویی بهارهای ا هار ساه ناوع شارح بارده
است؛ ا یک سو ،میلب اصالی ارسایو را نقال کارده و ا تفنایرهای مرآنای بهاره
گرفته است که نشاندهند جزء نونت یعنی شرح ک یر است .ا سوی دیگر ،ا لف
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

«مال» استفاده میکند که ویژگی شرح دو یعنی وسی است و در نهایت ،میعههایی
را آورده که به نص اصلی ارت اطی ندارد و ایو ویژگی تلویص یعنی جزء سو است
(همان ،د.)64
ابورشد در تلویص بوطیقا 11 ،بیت شعر و چهارده آیۀ مرآن به کار بارده اسات.
او ا اشعار بنیاری ا شاعران عرِّ بهره گرفتاه اسات .نکتاه ایاو اسات کاه وی باه
شاعران اندلس بننده نکرده و ایو شااعران باه یاک سار میو یاا یاک دوران متعلاق
نینتند ،بلکه ا شاعران دوران جاهلیت ،منلمان و نصرانی یاد کرده و حتی تلوایص
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خود را ا اشعار بانوان عرِّ بینصیب نگذاشته است (ر : .ابورشد.) 4306 ،

وژوهم حاضر بر آن است که تصویری روشو ا غایت اختمی اسلوِّ ادبی و
گفتار شرعی ا دیدگاه ابورشد ارائه دهد؛ بهع ارت دیگر ،با توجه به اینکه نقادها و

برداشتهایی ا تلویص او شده است ،جاای ایاو ورسام وجاود دارد کاه تلوایص
بوطیقای ابورشد چگونه با گفتار شرعی به تربیات اختمای میرساد؟ بادیو منظاور،
م احث ایو مقاله در دو بوم میرح میشود:
در بوم نونت ،تحلیل و بررسی میشود که آیا اسلوِّ ادبی و شعر در اخاتق
تأثیری دارند؟ چرا مصص شاعری نمیتوانناد در تربیات اختمای ماؤثر باشاند؟ چارا
ابورشد شاعران عرِّ را نکوهم کرده است؟
در بوم دو  ،غایت اختمی در گفتار شعری میرح و به ایو ورسامها ورداختاه
میشود :ارکان صناعت مدیح چه نقشی در تربیت اختمی دارند؟ چرا اشعار هجاایی
نمیتوانند اختمی باشند؟ چرا مؤلفۀ اختمی فضیلت باید با فیارت واا

در ارت ااط

پیشینۀ تحقیق
بررسی وژوهمهایی که تاکنون دربار بوطیقای ابورشد انجاا گرفتاه اسات ،نشاان
میدهد ظاهراً به شرح ابورشد بر بوطیقا توجه چندانی نشده است .ال ته ایو عد توجه
بیشتر در جهان شرق بوده است ،در حالی که در جهان غرِّ شارح ابورشاد آنمادر
مهم بوده که منتقدان را نیز دست به ملم کرده است:
در میاااان مؤلفاااان غربااای« ،چاااارلز بااااترورث» در شااارح بوطیقاااای ابورشاااد
تحقیقات مفصلتری انجاا داده اسات .بااترورث باا شاروحی بار م احاث فاو شاعر
ابورشااد بااه تشاا یهات ،انااواع گفتااار شااعری ،اسااتعاره ،مجااا و غیااره میوااردا د
(.)Butterworth, 1986, p.96

غایت اخالقی اسلوب ادبی و گفتار شرعی از دیدگاه ابنرشد

باشد؟ اختق و بهویژه فضیلت چگونه در گفتار شرعی خود را نشان میدهد؟

«دیمیتااری گوتاااس» خیاااِّ بااه تحقیقااات باااترورث و هاام باار شاارح بوطیقااای
ابورشااد در مقالااهای مفصاال بااا عنااوان «شاارح تفناایرات ابورشااد» نقاادهای تناادی
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واردکاارد ) .(Gutas, 1990, p.95-100بعاادها باااترورث در واسااخ بااه نقاادهای
گوتااااس مقالاااهای باااا عناااوان «شااارح و تفنااایر فلنااافۀ ابورشاااد» منتشااار کااارد
).(Butterworth, 1994, p.22-30

هاتی نوریه نیز در وژوهشی مفصل با عنوان« فو الشعر عندابورشد بایو الترجماه و
التأصیل» به شرح و تفصیل فو شعر ارسیو ،فارابی ،ابوسینا و بهویژه ابورشد ورداخته
است و کوشیده اهداف ابورشاد را در شارح فاو شاعر باهطور مفصال بررسای کناد
(ر : .نوریه.) 0740 ،
آثاری که در ایو حو ه به بان فارسی نوشته شده و ویشینۀ ایو تحقیاق محناوِّ

میشوند یاد نینتند؛ یکی ا ایو موارد ،مقالهای است با عنوان «دربار بوطیقا و تأثیر
آن بر نقد و ادِّ استمی-ایرانی» که با تکیه بر متو بوطیقای ارسیو ،بهطور مفصل به
مقاینۀ ایو کتاِّ با م احث و موضوعات کتب نقد شعر منلمیو میواردا د و اث اات
میکند که بارختف هیااهوی بنایار در تااریخ فرهنا

و ادِّ منالمیو ،بوطیقاای

ارساایو تااأثیر چناادان جاادی و عمیقاای باار ادبیااات و نقااد ادباای مناالمیو نداشااته

اساات (مح تاای ،4630 ،د .)01-06کتاااِّ رسااالههای شااعری فیلنااوفان مناالمان،
ترجمۀ دکتر سید مهدی رمانی و دکتر حنو اده نیری باه شارح رساالههای شاعری
حکمای استمی (فاارابی ،ابوساینا ،ابورشاد و )...میواردا د (رساالههای عای،... .
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

 ،4616د .)000-431بوطیقای ارسیو به روایت حکمای اساتمی نیاز ترجماۀ ساید

محمود یوسفثانی ،ترجمهای دیگر ا روایت شعری حکماای اساتمی ا بوطیقاای
ارسیو است (بوطیقای ارسیو ،4613 ،د.)010-070
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهمیت و ضرورت ایو وژوهم بر ایو م ناست که با وجود تلویص متفاوت ابورشاد
ا بوطیقای ارسیو ،منامشات بنیاری را به دلیل رویکرد مرآنی و شرعی موجب شده
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اساات .تاااکنون در هی یااک ا وژوهمهااا بااهطور خاااد و مفصاال دربااار ابااداع و

نوآوری ابورشد در تلویص بوطیقا سوو گفته نشده است و بهطور اجمالی به شارح
یا نقد تلویص او ورداختهاند .بر همیو اساس ،در مقالۀ حاضر تتز میشود یکای ا
ابااداعات و نوآوریهااای ابورشااد در تلواایص بوطیقااا ذیاال غایاات اختماای بااا هاار
آنچه متعلق به اعتقادات دینی و آیات مرآنی در مالاب گفتاار شارعی اسات بررسای
شود .با نگاهی بر ایو م نا که محاکات یا تش یه در گفتار شرعی رویکارد اختمای را
نشان میدهاد ،در صاورتی کاه شااعران عارِّ نتوانناتند آنطاور کاه بایاد جایگااه
اسلوِّ ادبی را نشان دهند .اهمیت وژوهم در بیان دیدگاه ابورشاد درباار فضایلت
اختماای و برجنااتگی آن در گفتااار شاارعی بااهویژه ناازد مهرمااانی نظیاار حضاارت
یوسف

است؛ چون در بوطیقای ابورشد گفتار شرعی و فضیلت با تأکید بر نکات

تربیتی خود را نشان میدهند و اسلوِّ ادبی هم با وجود ادبیبودن باا تاأثیر ا آیاات
مرآن معنا ویدا میکنند.

ایاو تحقیاق ا منظار هادف ،وژوهشای اسات و ا حیاث روز ،باا اساتفاده ا منااب
کتابوانهای ،گردآوری اطتعات ا کتاِّها و مقاالت متعدد صاورت گرفتاه اسات.
مناب عمدتاً بر اساس تلویص بوطیقای ابورشد ا گفتار شاعری و آیاات میرحشاده
در تلویص بوطیقا با تحلیل مناب عربی میابق رویکرد اختمی شکل گرفته است.
 -1جایگاه اشعار و اسلوب ادبی در اخالق
-1-1تعریف شعر از منظر ابنرشد

مرآن کریم و بهطور کلی متون دینی بارای تاأثیر بار مواط اان و القاای اهدافشاان ا
اساالوِّ و ساااختارهای ادباای ویااژهای اسااتفاده کردهانااد .ماارآن بااا وجااود شاایوایی و

غایت اخالقی اسلوب ادبی و گفتار شرعی از دیدگاه ابنرشد

روش پژوهش

آسانیابی ،ا مواط ان تدبر میطل د .تفکر در آیاات مارآن موضاوعی اسات کاه باا
توجه به اینکه اسلوِّ ادبی ا اجزای بتغت کات هناتند ،دمات و تأمال در آن بار
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گیرایی و جذابیت آیات میافزاید و فهم کت را برای مواطاب لاذتبوم میکناد
(النامرایی ، 0771 ،د.)17
ابورشد ویرو بیان ایو موضوع ط ق دیدگاه خاود میکوشاد تغییارات در اسالوِّ
ادبی را با تأثیروذیری ا آیات مرآن و تأمل در آن نشان دهاد .وی شاعر را ایوگوناه
تعریف میکند« :همانا گفتار شاعری ،گفتااری مابالتغییر اسات» (ابورشاد، 4133 ،
د .)404تغییر با ابدال ،تش یه و با تغییر سوو ا حالت عادی بهسوی ملاب ،حاذف،
یاده و نقصان ،تقد وتأخر ،تغییر سوو ا ایجاِّ باه سالب ،ا سالب باه ایجااِّ ،ا
مقابل به مقابل و ختصه به اناواعی کاه مجاا نامیاده میشاوند ،صاورت میوذیرناد
(همان ،د .)406ایو تغییرات در اسلوِّ ادبی با تش یه بیان میشود؛ تشا یهی کاه آن
زواج وَّ :أمهایو وهم ؛ و همناران
را «ابدال» نیز مینامد؛ مانند ایو سوو خدای تعالی :وأ
و
او (ویام ر) مادر ایشان (مؤمنان)اند» (احازاِّ( )3 :ابورشاد ، 4306 ،د .)016ویاام ر
ننا ت باه مؤمنااان ا خودشاان ساازاوارتر و همناران او مااادران آنهاا (مؤمنااان)
محنوِّ میشوند .تغییر با بدلکردن دو طرف در مقا بیان ایو معناسات؛ هماانطور
که رسول خدا

در میان شما منالمانان ا احتارا فوقالعاادهای برخاوردار اسات،

همنران او نیز باید در بایو شاما ا احتارا خاصای برخاوردار باشاند؛ یارا ناان آن
حضرت ،بهسان مادران روحانی شمایند (ط اط ایی ،4610 ،ج :43د.)010
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

-2-1استعاره

استعاره ا نونتیو منائل علو بتغی است کاه موردتوجاه مفناران مارار گرفات و
نونت ا دامو م احث مرباوط باه دفا شا هات ا مارآن و اعجاا مارآن برخاسات.

استعاره ،در لغت ،بهمعنی «عاریهخواستو لغتی بهجای لغت دیگر» است .در حقیقات،
اسااتعاره نااوعی مجااا لغااوی اساات و اندیشاامندان اسااتمی گاااهی ا آن بااه «مجااا
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استعاری» تع یر میکنند (هاشمی ،4610 ،ج :4د.)003

ابورشد بر ایو عقیده است که با توییل برای با ساا ی یاا باا آفرینی ودیادهها و
مرینهسا ی ،نمیتوان به امور دیگر دست یافت ،بلکه توییل و تفکر استعاری چیازی
تا ه میآفریند و ایو آفرینم همراه خود صورتهای بانی تا های نیز میسا د .لاذا
استعاره همیشه بر بنیاد تش یه و تمثیل ساخته میشود و مدرت شگرفی در جلبتوجاه
و امناع مواطب دارد (ابورشد ، 4133 ،د )03؛ مانند ایو بیت ا هیربوسلمی کاه
استعاره در آن به کار رفته است:
صحا القلاب عاو سالمی وأمصار باطلاه

وعاااری أفاااراس الصااا ا و رواحلاااه

دل ا خواِّ عشق سلمی بیدار شده و ا بیهودگی دست کشیده و یو و جها ا
شتران برداشته شده است (ابیسلمی ، 4111 ،د .)401بیت استعاره ا کنارگذاشاتو
عشق و سفری است که امیال ،دیگر در آن جایی ندارند و آنگاه اسات کاه درونام

-3-1اهمیت مجاز

وا مجا را نونتیو بار ارسیو تعریف کرد« :مجا یعنی اینکه اسم چیازی را بارای
چیزی نقل کنند» (ارسیو ،4613 ،د .)610ایو وا ه ا مرن سو هجری ،باهویژه در
کتاِّهای مرت

با علو مرآنی و بتغی ،کاربرد فراوانی داشته اسات .ابتادا باهمعنی

ر اه و بیان معنی و رسیدن به مفهو آیات بوده است ،ناه مجاا اصایتحی در مقابال
حقیقت که بعدها رایج شد .شومی ضیف میگوید:
«اولاایو کناای کااه تع یاار مجااا را در کتاااِّ خااویم بااه کااار باارد ،ابوع یااده
معمربومثناای (متااوفی 073ق) بااوده و مااراد او ا مجااا  ،مجااا در آیااه اساات»
(ضیف ، 4110 ،د.)01

غایت اخالقی اسلوب ادبی و گفتار شرعی از دیدگاه ابنرشد

با دوری ا امیال تنلی مییابد (ابورشد ، 4306 ،د.)046

شااریف رضاای ،دو کتاااِّ ار شاامند خااود تلواایص ال یااان فاای مجااا ات القاارآن و
المجا ات الن ویة را دربار مجا نوشته اسات .مجاا در ایاو دو کتااِّ باهمعنی عاا
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شااامل مجااا  ،اسااتعاره  ،تمثیاال و تش ا یه اساات .بناایاری ا علمااای مشااهور بتغاات
نیااز تعاااریفی دربااار مجااا ارائااه کردهانااد (جرجااانی ، 4114،د600؛ مزویناای،
 ، 0771د.)036
ا نظر ابورشد ،اشعاری که نفس را با تویل برمیانگیزند وآن را تحتتأثیر مارار
میدهند ،تغییراتی را نیز به وجود میآورند؛ مراد ا ایاو تغییارات ،خاروج گفتاار ا
حالت معمولی بهسوی مجا است .ابورشد برای مجا بر یک منامت ا آیاۀ اصالی
تأکید دارد .وی هفات ناوع مجاا را بیاان میکناد و بارای اغلاب آنهاا نموناههایی
ا «کتاِّ عزیز» 1میرح میکند که ع ارتاند ا :
ل القریهة ال َّتِهك کونَّها ِفیهها
ل القریة» ،با توجه به آیۀ واسأ ِ
 -4مجا حذف« :واسأ ِ
وال ِعیر ال َّتِك أقبلنا ِفیها و ِإنَّا لص ِ
اد وقون ؛ (اگر به حرف ما اطمینان نداری) ا مریهای که

در آن بودیم و ا کاروانی که در میانشان به اینجا رو آوردهایم ،سؤال کو و بیشک
ما راستگویم» (یوسف« .)30 :مریه» تنها بهمعنی روستا نینت ،بلکه به محل اجتمااع و
مناطق منکونی گفته میشود؛ خواه شهر باشد خواه روساتا (ط اط اایی ،4610 ،ج:46
د .)600ابورشد با هوشیاری ،منمت اصلی آیه را برای مجا حذف میارح کارده
است؛ یرا با کل آیه مرت

است )4 :سابقۀ بد و دروغ در وذیرز ساونان انناان در

تما عمر ایجاد تردید میکند« :واسأ ِل القریة»؛  )0گواهی شهود عینای ،راهای معت ار
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

برای اث ات مدعاست« :واسأ ِل القریة  ...والعیر .»...عیر به کاروانی گفتاه میشاود کاه
مواد غذایی حمل میکند؛  )6امکان ت انی مجموعهای بزرگ بر کذِّ ،منتفی اسات:
ل القریة ِ ...إنَّا ل ِ
صاد وقون».
«واسأ ِ

 -0مجا تقدیم و تأخیر« :و لم یجعل ل وِ :عوج ًا قیِّمه ًا» .صاورت کامال ع اارت در
مرآن چنیو است :الحم وِ ِ َ ّ ِ
لل ال َّيي أنزل علی عب ِِ ِ ال ِکتاب و لهم یجعهل له وِ :عوجه ًا

قیِّم ًا ؛ ستایم و سپاس موصود خداست که بر بناد خااد خاود (ویاام ر) کتااِّ
بزرگ را نا ل کرد که درآن هی نقصانی نینت» (کهف.)0-4 :

52

 -1ابورشد در سراسر تلویص بوطیقا ا مرآن کریم با عنوان «کتاِّ عزیز» یاد کرده است (ر : .ابورشد.) 4306 ،

«میهم» مجا تأخیر است و بعد ا «لم یجعل» آمده و «أنزل علی عب ِِ ِ ال ِکتاب» نیاز
مجا تقد است؛ به دیگر سوو یعنی تقد کتاِّ راست و درست را بر بناد خااد
خود بدون کژی نا ل کرد .عتمه ط اط ایی ،ایو تقدیم و تأخیر را رد میکند؛ به ایو
علت که نفی اعوجااج در مارآن بار اث اات میمومیات کماالی کاه مارآن باه دیگاران
میدهد ،مقد است؛ یرا معلو است کمال بر تکمیل مقد اسات .باهع ارت دیگار،
نقصان ن اید مقد بر کمال باشد (ط اط ایی ،4610 ،ج :46د.)600
 -6مجا یادت و نقصان :دربار مجاا یاادت بحثهاای بنایاری وجاود دارد.
بعضی آن را ا شاخههای عقلی داننتهاند؛ یعنی لفظی ذکر میشود ،ولای مفهاو آن
موردنظر نینت ،مانند ایو آیه که ابورشد ذکر میکند« :لیس ک ِمثلهَ :هی ؛ چیازی
مانند او نینت» (شورا .)1 :در ایو آیه « » ائد اسات (ابورشاد ، 4306 ،د.)011
عدهای گفتهاند :چون ائد بهمعنی بیهوده است و مرآن منزه ا آن ،بهتار اسات ا آن
اصیتح نحوی ،ائد نامیده شوند .وس ،نهتنها ائد نینات ،بلکاه وجاود آن باا ذوق
بیانی به کت جلو معنایی خاصای میدهاد و اگار ن اشاد کات  ،آن جلاوه را نادارد
(سیوطی ،4610 ،ج :0د.)40
 -1مجا ضد ،علت ضد باشد :ابورشد منمتی ا سوو خدای متعال (و لکوم ِفهك
صاص حیاة) را بیان میکند و ت ییو ایو سوو با کلیت آیه روشو میشود :و لکوم
ِ
ال ِق
صاص حیاة یا وأولِك اْلل ِ
باب لعلَّکوهم یتَّ وقهون ؛ بارای شاما در مصااد حیاات و
ِ
ِفك ال ِق

ندگی است ،ای صاح ان خرد .شاید شما تقوا ویشه کنید» (بقره .)401 :مجا حاذف
در ایو آیه با نشر رحمت و انگیز رأفت بیاان میشاود .مصااد ،حیاات را ضامانت
میکند .مصاد ،انتقا شوصی نینت؛ بلکه تأمیوکنند امنیات اختمای و اجتمااعی
است (ط اط ایی ،4617 ،ج :4د.)300

غایت اخالقی اسلوب ادبی و گفتار شرعی از دیدگاه ابنرشد

به «تأکید» تع یر شود .برخی هم گفتهاند الفاا بارای افااد معنای هناتند ،گرچاه در

 -0مجا ملب :در ایو مجا  ،فعال یاا حکمای باه چیازی اساناد داده میشاود ،در
حالی که مقصود غیر آن است؛ مانند ایو مثاال ابورشاد کاه میگویناد فتنای بارای
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ونرانم است نه ونرانم برای او یا سانت بارای انناان اسات ناه انناان بارای سانت
ِ
ل أجل کِتاب؛ برای هر ماانی
(ابورشد ، 4306 ،د .)010در مرآن آمده است« :لکو ِّ
ِ
هل کتهاب
نوشتهای است» (رعد ،)63 :در حالی که معنی اصلی آیه چنیو اسات :لکو ِّ

أجل ؛ برای هر نوشتهای مانی است» (سیوطی ،4610 ،ج :0د.)403
 -3مجا تغییر ا ایجاِّ به سلب :ایو نوع مجا بیشاتر باه حکام منیقای نزدیاک
است .تغییر ا ایجاِّ به سالب صاورت میگیارد ،چاون اصاالت باا ایجااِّ اسات و
الشراف بر حکم دارد .لذا ایجاِّ مقد است و نوعی شهود مناتقیم اسات و مناتلز
مضیۀ دیگری نینت ،اما سلب یا نفی منتلز توجه به حکم دیگر است و رد و انکاار
ایجاِّ است (مظفر و شیروانی ،4617 ،ج :4د .)411ابورشد بارای ایاو ناوع مجاا
ایااو مثااال را آورده اساات« :کناای آن را انجااا نااداد مگاار تااو آن را انجااا دادی»
(ابورشد ، 4306 ،د.)011
 -0مجا جم کردن اضداد در یک چیز :ابورشد در ایاو مجاا ا شااعر عارِّ
بیت شعری را برای نمونه آورده است؛ مانند ایو شعر نابغة:
ل
أن ساایو فَهاام
َیاار َ
َوال َع َ
یااب فاایهم غ َ

ل
َتائاااب
ب ل لهاااو فلاااو قل ملاااو ملااارا لع الک

عی ی در آنها نینت ،جز اینکه شمشیرهایشان در اثر م ار ه با دشمنان کناد شاده
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

است (ذبیان ، 4163 ،د .)11به نظر میرسد شاعر در ایاو بیات ،فضاائل را باا نفای
عیوِّ آنها اث ات کرده و تنها عی ی کاه بارای آنهاا برشامرده ،عیاب نینات؛ بلکاه
خواندن چیزی به نا ضدز است .تحلیل ابورشد ایو اسات کاه ایاو بیات بار نفاس
تأثیرگذار است؛ یرا در عیو حضور اضداد ،نفس را نیز بر میانگیزد .حضور اضداد
بهراحتی میتوانند اختق فضیلتمند را ایجاد کنند.
شاعر ضمو کابرد اسلوِّ در اشعار باید به تربیات اختمای نیاز توجاه کناد .اگار
اسلوِّ ادبی در اشعار با مضمون نامناسب به کار روند ،دیگر آن ی ایی را ندارناد و
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تغییرات هم به تربیات اختمای منجار نوواهناد شاد .کوچاکتریو اشات اه شااعران،

جوانان را ا اخاتق دور میکناد؛ هماانطور کاه ابورشاد در مصاص شاعری نشاان
میدهد (ابورشد : 4306 ،د.)011
 -4-1قصص شعری

ابورشد« ،مصص شعری» را مناتقیماً جازو گفتاار شاعری مارار نمیدهاد و ایوگوناه
اشعار را مناسب تربیت اختمی نمیداند .مصص شعری ،اشعاری حماسی هناتند کاه
ابورشد در تلویص بوطیقا بهطور وراکنده (نه مننجم) آنها را ذکار میکناد .اشاعار
غیرعفیف و ومای حماسی مانند جن

 ،نمونههایی هنتند که در تلوایص بوطیقاا باه

چشم میخورناد .ابورشاد ،شااعران سارایند «مصصشاعری» را ایوگوناه نکاوهم
میکند« :در مصصشعری باید وصف وامعیات به حدی باشد کاه در مقابال دیادگان
تصور شود ،اما اوج هنر شاعران عرِّ در بیان کردار ناشاینت و غیرعفیف است کاه
د .)067نمونه شعر غیرعفیف ا امریءالقیس:
ااموت هلیهاااا بعاااد ماااا ناااا أهلهاااا
َسا َ

سمو َح ل
اِّ الماء حااالً َعلای حاال

فَقالااتَ :ساا ا َ ِ هالک هنااک فاضااحی

الناس أحوالی
ال َ
َنت تَری الن َ
مار َو َ

ِ
ااارح ماعلااااداً
فَقلاااات :یَماااایو هالک أبا َ

َدیک َوأوصاالی
َول َو مَیَ عوا رأسی ل
َ
(امریءالقیس : 4163 ،د)417

«وس ا آنکه خانوادهاز خوابیدند ،آهنته بهسویم رفتم؛ مانند آِّ که بهآرامی
و نرمم راه خود را با میکند .گفت :خدا تو را لعنت کند کاه سا ب رساوایی ماو
خواهی شد ،آیا نمیبینی که مصهوردا ان شب و مرد در اطراف مو هناتند؟ گفاتم:

غایت اخالقی اسلوب ادبی و گفتار شرعی از دیدگاه ابنرشد

ا تربیاات اختماای بهدورنااد و مواطااب را هاام ا فضاایلت دور میکننااد» (همااان،

منم به خدا که همیو جا مینشینم و تو را رها نمیکنم ،حتی اگر سر را نزد تو ب رند
و میعهمیعها کنند».
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ابورشد ،شعر «ننیب» را نیاز ماورد سار ز مارار میدهاد؛ در «ننایب» شااعر باا
ظرافتی چشمگیر صحنۀ جدایی خود ا معشاوق را در شاعر با میآفریناد و باا بیاانی
شورانگیز ی ایی مح وِّ را با جزئیات وصف میکند .وی تأکید دارد که نوجواناان
را باید ا ننیب برحذر داشت؛ یرا آنان را بهسوی فنق و فجور میکشد .در عوض،
باید آنها را به خواندن اشعاری که مضمونشان شجاعت و بوشندگی اسات ،تشاویق
کرد .اما شاعران بهگونهای میسرایند که جوانان بهجای شجاعت بهسوی فورفروشی
تمایل ویادا میکنناد و ا فضایلت اختمای دور میشاوند (بوطیقاای ارسایو،4613 ،
د.)040-041
 -5-1اهمیت محاکات

یکاای ا مهمتااریو دیاادگاهها دربااار ماهیاات محاکااات ایااو اساات کااه تعااابیری
ا جمله با نمایی ،تقلید و تش یهات را مترادف آن مرار میدهناد .بوام عمادهای ا
منامشات هناری و ی اییشاناختی در شاعر باه موضاوع محاکاات در هنار باهویژه در
ی اییشناسی مرباوط اسات (گاات و لاویس ،4631 ،د .)43افتطاون و ارسایو ا
نونتیو فیلنوفانی محنوِّ میشوند که دیادگاه آنهاا درباار هنار در چهاارچوِّ
نظریۀ با نمایی دستهبندی میشود .با ایو همه ،دیدگاههای ایاو دو فیلناوف در ایاو
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

مینااه تفاوتهااای جاادی دارنااد .ا نظاار افتطااون هرگونااه تصویرسااا ی ،تقلیااد
(محاکات) و هر نوع گردهبارداری حااکی ا انحاراف اسات (ر : .رامایو،4616 ،
د .)676-064دیدگاه ابوسینا به ارسیو نزدیک است« :محاکاات اماری ط یعای در
سرشت آدمی است و بهمعنی آوردن مثل چیازی باهجای خاود آن اسات» (ابوساینا،
 ، 4106د.)436
ابورشاااد ،وا «تشااا یه» را در کناااار محاکاااات باااه کاااار میبااارد .ا نظااار او،
محاکاتکنندگان و تش یهکنندگان ،اشواد را با افعال ارادی برمیانگیزند و اموری
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که مورد محاکات مرار میگیرند ،اموری توأ با فضیلت یا رذیلت هنتند .چه بنا هر

عملی بهسوی ایو دو امر کشیده میشود (ابورشد ، 4306 ،د .)071در هر تش یه یا
محاکاتی ممکو اسات دو ویژگای ساتایم و نکاوهم حضاور داشاته باشاند .مارد
نیااز بااالی همیشااه بااه محاکااات احااوال و افعااال دیگااران میوردا نااد .کنااانی بااه
محاکااات فضاایلت میوردا نااد فعلشااان کاماالتر اساات و ویژگاای سااتایم را واای
میگیرند و محاکاتکنند رذیلات ،فعلام ناامصتر اسات و رو باه ساوی نکاوهم
میرود (همان ،د.)070
ا نظر ابورشد ،محاکات یا تش یه نزد اموا عرِّ دیده نمیشود و فق نزد اعراِّ
اندلس بهخوبی بیان میشود« :اشعار عرِّ لحو ندارند و تنها و ن دارند و گاهی و ن
و محاکات را با هم .سه مؤلفۀ لحو ،و ن و تش یه فقا در سارودههای شااعران اهال
اندلس 1دیده میشود .ایاو ساه مؤلفاه در اشاعار ط یعای نظیار موشاحات 2و ا جاال

8

شعرای اندلس ا نظر مقا ادبی ،ا جایگاه واالیی برخوردار و سرشار ا تصاویر ادبی ناده و متحار

اسات .آناان باا

استفاده ا صور خیال چنان تصاویر نده و وویایی خلق کردهاند که خوانندگان را شیفتۀ خاود میکنناد .آنچاه در شاعر
شعرای اندلس ،تصویرها و صحنهها را جاندار میکند ،خیال آکنده ا حیات و حرکت بهویژه تش یه ،استعاره ،رنا

و

تشاویص اساات .تصاویرگری ابوحماادیس ،تشا یهات ابوخفاجااه ،امتازاج دو تصااویر اساتعاری ا ابااودراج مناایلی و
تشویص ابو یادون و ...ا جملاه هنار ایاو شااعران باوده اسات (ابوحمادیس ، 4137 ،د410؛ ابوخفاجاه4100 ،ق،
د46؛ ابودراج ، 4134 ،د03؛ ابو یدون ، 0770 ،د.)04
 -2موشحات ،جم موشح ،ا ریشۀ «وشح» بهمعنی «آراستو» است .آماده اسات کاه م اار ان عارِّ در گذشاته ،آالت
ر چون ره و غتف شمشیرهایشان را که آراسته یا مرص به نگیوهاای رنگارنا

باود ،موشاح ماینامیدناد .بعضای

گفتهاند« :به همیو دلیل ،به نوعی شعر که ا نظر و ن ،مضمون و محتوا ،شادتر و جذاِّتر ا اشعار دیگر اسات ،موشاح
گفته میشود .بهطور کلی ،شعرای اندلس در همۀ انواع شعر مانند مدح ،مرثیه و شکوی و وصف ط یعت سووسرایی و
در مضامیو و کیفیت تع یر ا سووسرایان مشارق تقلیاد کردهاناد .تنهاا امتیاا شاعرای انادلس آوردن کلماات سااده و
بهکاربردن الفا دور ا ذهو است؛ یعنی گویندگان اندلس مانند شعرای جاهلیت لغات موصود بادیه را نیاوردهاند و
تا تواننتهاند مضامیو خود را بنیار ساده و در مالب غزل سرودهاند» (ال نتانی ، 4113 ،د.)63-03
 -8نااوعی شااعر نااو اساات کااه بیشااتر بااا لغااات عامیانااه سااروده میشااود .در اصاایتح شاااعران نااووردا  ،شااعری اساات

غایت اخالقی اسلوب ادبی و گفتار شرعی از دیدگاه ابنرشد

 -1رکو اصلی ی ایی یک اثر ادبی ،تصویر است و هر اندا ه تصاویر وویاتر باشند ،متو ادبی ار شمندتر میشاود .شاعر

کااه در مالااب میعااات چهارمصااراعی سااروده میشااود و در مصااراع چهااار همااۀ میعااات ،یااک َروی التاازا شااود؛
باادیو گونااه کااه روی مصااراع چهااار نونااتیو میعااه در چهااارمیو مصااراع همااۀ میعااات تکاارار شااود و سااه مصااراع
نونت هریک ا میعات روی ویژهای داشته باشند و هر سه مصراع نونتیو دارای یک روی مشتر

ت :
باشند؛ مث ً
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هنتند» .ابورشد ،با ایو وصف ،اهمیت حضور محاکات را در صناعت مدیح ،هجا و
گفتار شرعی 1روشو میکند (بوطیقای ارسیو ،4613 ،د.)044
 -6-1صناعت مدیح

ا نظر ابورشد ،گفتار شاعری منظاو باه دو ناوع «مادیح» و «هجاا» تقنایم میشاود.
مضمون ایو اشعار عمل و فعل ارادی اننان است که میتواند بر اساس حنو یا ما ح
باشد .تعریف صناعت مدیح ا نظر ابورشد چنیو اسات« :ایاو صاناعت باا و نهاای
عروضی بلند کامل شده است و ایاو و ن عروضای ن ایاد مصاراعها را ناوناند نشاان
دهد .یعنی شاعر ن اید آنمدر اشعار را طوالنی کند که ابتدای آن فراماوز شاود .در
وام  ،میانه و انتهای صدر مدیح باید وحدت داشته باشند .ابورشد ،مدیح را با تعریف
حدی 2هم ایوگونه تفنیر میکند« :در مدیح تشا یه ن ایاد صارفاً مصاادیق فضاایل را
بهنحو جزیی بنتایند ،بلکه باید عمل ارادی کاملی باشاد کاه فضاایل را باهنحو کلای
ح ااااااااذا حمااااااااص و هاتیااااااااک الربااااااااوع

وکااااااااارا اشااااااااارمت مثااااااااال الشاااااااااموع

لیااااات شاااااعری هااااال الیهاااااا ماااااو رجاااااوع

ایاااااااو ،ایاااااااو الوصااااااال ،ایاااااااو المتقااااااای

یااااااااا بربقااااااااا فاااااااای الحماااااااای ماااااااادلمعا

هااااااااایج المحااااااااازون حتااااااااای النوجعاااااااااا

یاسااااااااااقی ِهال الحماااااااااای ثاااااااااام رعااااااااااا

یااااااااا رعااااااااا ِهال الحماااااااای ثاااااااام سااااااااقی
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و بدیو گونه است تا آخر منظومه .چون فو موشحسرایی در میان مرد اندلس رواج یافت و عمو اهالی ،بهعلت روانی
نوع و ی ایی شکل و ترصی اجزاء (توا ن کلمات) ایوگونه شعر ،ا آن استق ال کردند ،تما شاعران بادان سا ک شاعر
سرودند و به بان محلی خود آن شیوه را تقلید کردند؛ بیآنکه با العراِّ کلماات مقیاد باشاند و ایاو فاو ناو را « جال»
خواندند و تا ایو رو گار هم آن شیوه را حف کردهاند (ابوخلدون ،4600 ،ج :0د.)4017-4006
 -1مقصود ابورشد ا گفتار شرعی (األماویل الشرعیة) ع ارت است ا هر آنچه متعلق به اعتقادات دینی و آیاات مارآن
باشد و باید ا آنها ویروی کرد (ابورشد ، 4306 ،د.)047
 -2تعریف یا حد است یا رسم و هر کدا یا تا است یا نامص .حد تا  :تعریفی است که تما ذاتیات شیء تعریفشاده
را در بر دارد و ا نظر منیقی ،ا جنس مریب و فصل مریب تشکیل میشود؛ چراکه جنس و فصل مریب ،هماۀ ذاتیاات
مع هرف را در بر دارد .برای تعریف اننان ،ایو تعاریف حدی را میدهند« :حیوان نااطق اسات»« ،جنام ناامی حنااس و
َ
متحر
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با اراده و ناطق است» .در وام  ،در اننان «نامی ،حناس ،متحار

شیروانی ،4617 ،د.)403

باااراده و نااطق» مابالفرض اسات (مظفار و

ستایم کند و ایو مهم نزد حضرت یوسف

خود را نشان خواهاد داد» (ابورشاد،

 : 4306د .)040
ابورشد ،شاعران را سر نم میکند؛ آنها آنمدر متعلقات ممدوح را میساتایند
که ا مدح ممدوح دور میشوند .در اشعار اعراِّ ایو امر بنیار دیده میشود؛ مانی
که سوو ا وسایل ممدوح مانند شمشیر یا کمان باه میاان میآیاد ،باه محاکاات آن
مشغول میشوند و ا ذکر خود ممدوح با میمانند .در حالی که شعر ،صناعتی است
که تربیت اختمی را به بار آورد و شاعران ن اید به هر طریقی تغییرات را ایجاد کنند،
اما در اشعار عرِّ چنیو چیزی ویادا نمیشاود .ا نظار ابورشاد ،شاعر بایاد موضاعی
اختمی داشته باشد که در دو حو ه ایو مهم دیده میشود؛ یکی در اشاعار انادلس و
دیگر در گفتار شرعی .محاکات در گفتار شرعی با وجود اخاتق و مؤلفاۀ مهام آن،
یعنی فضیلت ،خود را بهخوبی نشان میدهد و ایاو مهام را ابورشاد مناجل میکناد

 -7-1صناعت هجاء یا استهزا

استهزا بیشتر به مصد تحقیر و توهیو دیگران صورت میگیرد و گاهی نیز باا اهاداف
دیگری مانناد ج اران کم اود شوصایت ،تقویات روحیاۀ خاود یاا تضاعیف روحیاۀ
دیگری .اگرچه استهزا بیشتر بهمنزلۀ رذیلهای اختمی و صفتی مذمو میرح است ،اما
بشر گاهی ا آن همچون ابزاری برای هدایت و اصتح دیگران استفاده کرده اسات.
مرآن کریم نیز چون بر ط ق همان اسلوِّ و روزهای بشری گا برداشته ،ا اساتهزا
برای تربیت و هدایت اننانها سود جنته است (تهرانی ،1831 ،د.)222
استهزا در مرآن بیشتر در مالب تش یه و تمثیل به کار رفته اسات؛ باا ایاو بیاان کاه
اعمال مشرکان خیاکار را با اسلوبی استهزاگونه به برخی ا امور یا اشیا تشا یه کارده

غایت اخالقی اسلوب ادبی و گفتار شرعی از دیدگاه ابنرشد

(ابورشد ، 4133 ،د.)17-33

است یا َمثَل می ند تا آنان را ا خیاا با دارناد .ومتای ا حضارت اباراهیم ورسایدند
چهکنی بتها را شکنته است ،در واسخ ا استهزا استفاده کرد و گفت :بت بزرگ،
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بیر وهم هيا فاسهَلوو وهم ِإن
آنها را شکنته است؛ بروید ا او بپرسید :قال بل فعل و :ک و

کانووا ین ِط وقون (ان یاء( )38 :سیدبامرحنینی ،1831 ،د.)153-151
ا نظر ابورشد ،هجاا یاا اساتهزا ،بارختف آنچاه بیاان شاد ،عملای م ایح اسات؛
برختف مجا که برای آن ا آیات مرآن نمونه میآورد ،هجا را در عمال نکاوهم
میکنااد .بهسااورهگرفتو دیگااران در اشااعار ،م اایح اساات .لااذا در چهاار کناای
که میخواهد اساتهزا کناد بایاد ساه خصوصایت در نظار گرفات )4 :صاورت خاود
را شت میکند تا موج ات خنده را فراهم آورد؛  )0وض تحقیر به خاود میگیارد؛
 )6خود را به آن وضعیت تحقیرآمیز بیاعتنا نشان میدهاد .ابورشاد بار م یحدانناتو
ل
عمل استهزا تأکید دارد؛ ایوگونه اشعار چون محاکات عملی م ایح را چاه در اشاعار
چه در عمل ارادی انجا میدهناد ،در تربیات اختمای جایگااهی ندارناد (ابورشاد،
 ، 4306د.)077
-2غایت اخالقی درگفتار شرعی
 -1-2اهمیت اندیشه و اخالق

ابورشد بر ایو نظر است که کردار کنانی که موضوع محاکات هنتند بایاد تاوأ باا
مجموع خیابه و مصهگوهایی باشد که در گفتارهای شاعرگونه ،خیاالانگیزی ایجااد
میکنند و مجموع ایوها دو حالت را به وجود میآورد )4 :حالتی که بر خلقوخاو و
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

اختق داللت دارد؛ یعنی حالت شوص بر چهره همان است کاه بار اخاتق او تاأثیر
میگذارد (مانند اننانی که با غضب سوو میگوید) )0 ،حالتی که بر وایاۀ اندیشاه و
اعتقاد است؛ کنی که سوو خاود را باهحق تلقای کناد ،حاال او در گفتاار خاویم
جدی است؛ یرا توانایی او بر محاکات برحنب اختق و اندیشه است .اختق مانی
شکل میگیرد که با اندیشه تؤا باشد و شوص باید بر اندیشه بههمراه حاالتی که بار
چهرهاز نمایان میشود ،اشراف داشته باشد .ماانی کاه شاوص ساوو میگویاد و
گفتۀ خود را عملی میکند ،اندیشۀ او در باطو با ظاهر او به وحدت میرسد .در غیر
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ایو صورت ،اختق وامعی شکل نوواهد گرفت (عیاد ، 4130 ،د.)047

 -2-2ارتباط فضیلت با فطرت پاک

ابورشد تأکید دارد ملتی که رشد میکند صناعت شاعر نیاز در آن شاکوفا میشاود.
ملتی که در ابتدای کار است ،مولد مراحل اولیه شعر است و ننلی کاه بعاد میآیاد،
مراحل نهاایی شاعر را تکمیال میکناد .محاکاات همانناد مااد آماادهای اسات کاه
میتواند به یکی ا دو طرف ت دیل شود؛ یعنی با افزودن عملی به ستایم ت دیل شود
یا با افزدون عملی دیگر به نکوهم م دل گردد .لذا شعر باید آنمادر تاأثیر اختمای
گذاشته باشد که حضور فضیلت را مهیا کناد؛ چاون فضایلت در نفاوس عاالی و واال
شکل میگیرد و به تع یر ابورشد ،بر فیرت وا

مینشیند .ایو افراد نیاک هناتند و

مدح افعال حننه در خور آنهاست (ابورشد ، 4306 ،د.)070
مرآن ،عتوه بر اینکه یک کتاِّ دینی است ،محتوا و مضاامیو ار شامندی را باه
مواطب خود میبوشد و در کنار مضامیو دینی ،آمو ههای خود را بهگوناهای ادبای
و هنری بیان میکند .اما ا یک بان به بان دیگر نمیتوان نفس شانونده را باا لحاو
اهل بتغت و معتقدان به اعجا مرآن بر ایو باورند که نظم و تألیف مرآن چنان است
کااه و ن لفا  ،معنااا و نظاام ،آن را فصاایحتر ،ی اااتر و دلنشاایوتر میکنااد (خیااابی،
 ، 4103د.)00
-3جایگاه انواع محاکات در اخالق
 -1-3اداره و استدالل

1

محاکات با دو مؤلفه صورت میگیرد« :اداره» ،شروع ا وض موالف برای دساتیابی
به اصل آن چیز است؛ ابتدا نفس را به تنفر ا آن چیز برمیانگیزد و سپس ،منظاور ا
 Peripeteia, sudden reversal -1یااا تغییاارات ناگهااانی و  Recognition, Discoveryیااا با شناساای؛ نمونااهای
که ارسیودر تارا دی «اودیپاوس» باا دو اصایتح ،تغییرناگهاانی و با شناسای میارح میکناد .ماانی ایاو دو رخاداد
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وکت برانگیوت ،بلکه باید در آن تأمل کرد؛ یرا مرآن شعر و نثر منج نینت ،اما

درونی روی میدهند که اودیپوس ا هویت وامعی خودآگااه میشاود و میفهماد ماادر و وادر او چاه کناانی هناتند.
با ایو تغییر در درون اودیپوس با شناسی صورت میگیرد و ا عد شناخت و آگااهی باه شاناخت و آگااهی مایرساد
).(Bywater, 1920, P.35
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محاکااات آن روشااو میشااود .بااهع ارت دیگاار ،اگاار بوواهنااد افااراد سااعادتمند را
محاکات کنند ،ابتدا باید محاکات شقاوت صورت گیرد تاا فارد باه ساعادت برساد.
شوص با سوتی به سعادت میرسد« .استدالل» ،محاکات خود آن عمل است و ال
نینت ا محاکات عمل دیگر به سعادت برسد .ال ته استدالل بهمعنی متعارف احتجاج
نینت و در اینجا معنی متفاوتی دارد که ذکر آن رفت .بادیوترتیب« ،بهتاریو حالات
توییل ،آمیوتو ایو دو محاکات با هم است .به ایو صورت کاه یاا ا اداره شاروع و
به استدالل منتقل میگردد یا برعکس .اصل آن است که اتفااق ا اداره باه اساتدالل
انتقال یابد» (ابورشد ، 4306 ،د.)043-040
محاکاتهاااای اساااتدالل و اداره در ارت ااااط باااا انناااان تنهاااا در طلااابکردن و
دوریگزیدن ا امر اختمی صاورت میگیارد؛ باهع ارت دیگار ،تغییارات در نفاس
اننان بههمراه با شناسی درون رخ میدهد .ایو ناوع تغییار باا کیفهاای نفناانی در
نفس نظیر شفقت ،سوتی و حتی ترس یا رحم صورت میگیارد و ایاو هماان اسات
که در صناعت مدیح ،مدح افعال ی ای اننانی و هجو افعال م ایح را نشاان میدهاد.
ابورشد با دو مؤلفۀ اداره و استدالل مصد دارد غایت اختق و احوال مذکور درونای
را که بر نفس تأثیرگذارند ،در مصۀ حضرت یوسف

ذیل گفتار شرعی نشان دهد

(ابورشد ، 4133 ،د.)17
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-4تأثیر کیفهای نفسانی بر اخالق

ا نظر ابورشد ،اخاتق شایناته خاود را در گفتاار شارعی باهخوبی نشاان میدهاد؛
اختمی که تغییرات و با شناسی درون را در نفس ایجاد میکند .به اعتقاد او ،هادف
ا مدحهایی که مرکب ا محاکات فضایل و امور ترسانا  ،غمباار و دردنا اناد،
ترغیب فضایل است .چه بنا درد و غم ،موجب شقاوت شود؛ هرچند ایو شقاوت باه
علت عد دسترسی به فضیلت ایجاد میشود ،نه به ایو دلیل کاه شاوص مناتحق آن
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است .ابورشاد ،شوصایتی نظیار حضارت یوساف

را بهواسایۀ ن یباودن ،فاردی

بافضیلت برمیشمارد که ناخواسته دچار شقاوت میشود .برادران باا عمال ناشاینات
خود شقاوت را به حضرت یوسف

تحمیل کردند ،اما او باا فضایلتی کاه دارد باه

سعادت رسید .بعد ا چهل سال که با برادران خاود مواجاه شاد ،کیفهاای نفناانی
ترس و رحم در دل او متولد شدند و در عیو حال ،فضایل او دوچندان شاد و مؤلفاۀ
استدالل یا به تع یری ،با شناسی درون رخ داد (نوریه ، 0740 ،د.)437-403
ا ایااو گفتااار ابورشااد چناایو برمیآیااد کااه حضاارت یوسااف اس ا اِّ فضاایلت
را تماماً منجل کرده بود .لذا کیف نفنانی رحام باه عمال منجار نمیشاود ،مگار باا
ارت اااطی کااه در کیااف نفنااانی تاارس صااورت گیاارد و ایااو شااامل حااال حضاارت
یوسف

میشود .او منتحق ماحصل شقاوتی که برادرانم مهیا کردند ن اود؛ یارا

شفقت بار او بنانده ن اود .در برابار عمال شانیعی کاه بارادران انجاا دادناد ،وی در
انجا عمل بافضیلت ویشای گرفات و بدیوساان ،تارس و رحام در دل او فضایلت را
 ، 4133د.)16
 -1-4فضیلت اخالقی در گفتار شرعی

شقاوت مانی بر شوص بافضیلت وارد میشود که ا محاکات فضایل باه محاکاات
بدبوتی و شقاوت منتقل شود کاه ماحصال آن تعاالی نفاس اسات .ا نظار ابورشاد،
اغلب گفتارها ،حتی گفتارهای شرعی ،در صناعت مدیح ایوگونه هنتند و مادح در
ایو گفتار بهخوبی صورت میگیرد .مرآن با آنکاه شاعر نینات ،بهتاریو کات ادبای
است؛ بهگونهای که ممکو نینت کتمی در میاس آن باشد و در عیو حاال ،اهاداف
صحیح گفتارهای تویلی در آن وجود دارد.
مرآن بهتریو نمونهای است که میتواند محاکات را در گفتار شرعی بیان کند؛ بارای
مثاال ،ماااجرای حضاارت یوسااف
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مضاعف کرد؛ چون او بهواسایۀ مقاا ن اوت ،فضایلت را ا م ال داشات (ابورشاد،

و باارادرانم یااا مصااههایی کااه بااهنا «مااواع »

مشهورند .مهرمان مصه ،یعنی حضرت یوسف

 ،بهواسیۀ برادرانم میان فضیلت و
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غیرفضیلت مرار گرفت و دچار شقاوت شد .حضرت مرتکب کاری نشده بود و ایاو
شقاوت موجب تعالی نفس وی گردید (ابورشد ، 4306 ،د.)043
ب ِإلی أبِینا ِمنَّا ونح و وعصبة ِإ َّن أبانا ل ِفك ضالل ُّمبِهی
ف وأ وخو و أح ُّ
وس و
ِإذ قالووا لیو و
ل لکوهم وجه و :أبِهیکوم ویکوونوهوا ِمه بع ِ
هِ ِ قو ًمها
* اق وتلووا یو و
وسف أ ِو اطر وحو و أر ًضا یخ و
وسف وأل وقهو و ِفهك يیاب ِ
هب یلت ِقطه و :بعه و
هة ال وج ِّ
صالِ ِحی * قال قآئِل َّمن وهم ت یق وتلووا یو و
السیَّار ِة ِإن کون وتم ف ِ
اعلِی
َّ

؛ هنگامی که بارادران یوساف گفتناد ماا باا آنکاه چنادیو

برادریم ،ودر چنان دلبنتۀ یوسف است که او را باهتنهایی بایم ا هماۀ ماا دوسات
میدارد و ضتلت او در حب یوسف نیک ودیدار است .باید یوسف را یا بکشاید یاا
در دیاری بیفکنید و روی ودر را یک جهت به طرف خود کنیاد .آنگااه بعاد ا ایاو
عمل توبه کنید ،مردمی صالح و درستکار شوید» (یوسف .)47-3 :بیشک آنچاه در
حیو آغا و شنیدن مواع و مصص در اختیار ابورشد باود ،اسا ابی را بارای تربیات
اختمی فراهم میکند و مایۀ تمنکجنتو به فضایل میشود .باید یقییو حاصل کرد
که با شنیدن مواع  ،ورهیزکاری نزد عرِّ در مان ابورشد مانند مروارید و گوهری
اساات کااه موجااب تاارس و رحاام شاانونده میشااود و او را بااه وامعیاات فضاایلت و
ورهیزکاری وامف میسا د (نوریه ، 0740 ،د .)413
به نظر میرسد تفنیر گفتاار ابورشاد در بهتاریو حالات ایوگوناه باشاد :ساوتی
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

حاصل ا شقاوت ،حضرت یوسف

را به سعادت نائال کارد .هم ماان با شناسای

درونی در وجودز رخ داد .بعد ا چندیو سال کاه بارادران را دیاد ،رحام و تارس
درونی بار نفاس او تاأثیر گذاشات و موجاب تعاالی نفاس و فزونای فضاایل او شاد
(ابورشد ، 4133 ،د.)10
بهع ارت دیگر ،رحم و رمت باهدلیل شاقاوت و ا باد رو گاار بارای کنای کاه
سزاوار آن نینت ،حادث شد .حضرت یوسف

سزاوار شقاوتی ن اود کاه بارای او

حادث شد ،اما ایو سوتی ،فضایل او را دوچندان کرد و با کیفهاای نفناانی چاون
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ترس و رحم ،مح ت او به برادرانم برانگیوته شد.

بنابرایو ،ایو همان اختق فضیلتمدار در گفتار شرعی ا دیدگاه ابورشاد اسات
که هی گاه در شعر یافت نمیشود ،بلکه محاکات آن در گفتار شرعی وجود دارد و
تنها در گفتار شرعی اختق بهخوبی نمایان میشود.
بنابرایو ،حتی مدیح خوِّ در بوطیقا باید حاوی چنایو ترکی ای ا فضاایل ،اماور
ترسنا

و اندوهگیوکننده بههمراه تغییرات درونی و با شناسی وجود و نفس باشاد

تا اوج تربیت اختمی را نشان دهد .اما شاعران ا بیان چنیو اموری عاجزند (ابورشد،
 ، 4306د.)041-043

غایت اخالقی اسلوب ادبی و گفتار شرعی از دیدگاه ابنرشد
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نتیجهگیری
اننااان بااهطور ط یعاای دائاام در حااال آفاارینم سااوو اساات و ایااو خلااق بااا توییاال
جان میگیرد و به صورتهای بانی جدیدی خود را مکشوف میکند .هر اننانی تاا
حاادودی ا مااو تفکاار برخااوردار اساات و مااادر بااه یااادگیری اساات .وااس ،شااعر بااا
جذابیت ط یعی خود میتواند وسیله یا ابزار کاملی برای تربیات باشاد .شااعران بایاد
آگاه باشند که نقم مؤثری در ترویج اختق دارند .منائلۀ واژوهم ایاو اسات کاه
ابورشد ا شاعران انتقاد میکند که بهخوبی نمیتوانند محاکاات در اشاعار را ت یایو
کنند ،آنان عمل ناامص و جزئای را در صاناعت مادیح میسارایند و ا مادح اصالی
فاصله میگیرند و چون اندیشههایشان متأثر ا معیارهای مرآن کریم نینت ،ا تربیت
اختمی دور میشوند.
راهحلی که او ارائه کرده چنیو است :مرآن با اینکه در مالب شاعر نینات ،ریشاۀ
بنیاری ا اسلوِّ ادبی را در بر دارد و بهتریو کتمی است که در بان عربای یافات
میشود .مرآن ،اهداف صحیح اسلوِّ ادبای و گفتارهاای تویلای را در خاود دارد و
هی کتمی نمیتواند با آن هممرت ه باشد.
وس ،شاعران باید اسلوِّها را نه فق برای ی ایی در شعر ،بلکه برای دورمانادن
ا ایجاد لغزز در اختق به کار بگیرند .ابورشد با بیان تویل فضایل و تویل رذایال
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

تأکید دارد که شاعر در اشعار خاود مواطاب را باه انجاا بعضای ا اعماال ترغیاب
میکند و ا انجا برخی دیگر برحذر مایدارد و ا آن رو کاه خلقیاات شااعران در
تویل فضایل و رذایل متفاوت است ،باید هجو رذایل و مدح فضایل را با تأثیروذیری
ا مرآن بنراید .حتی ال است صناعت هجاء و مصصشعری و دیگر اشعار بهسوی
حنو فضایل رهنمون شوند؛ به همیو دلیل ،ابورشاد بارای شااعران نقام تربیتای یاا
سیاسی مائل است.
بنابرایو ،محاکات کامل فق در گفتارهای شارعی و دینای باهویژه در ماواع و
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مصص وجود دارد و نمونۀ بار آن در مصۀ حضارت یوساف

اسات؛ ا ایاو رو،

مدح کامل در «کتاِّ عزیز» در گفتار شرعی بهخوبی آشکار میشود و عمال کامال
حضرت یوسف

ا شقاوت باه ساعادت و ماحصال آن ،تعاالی فضاایل را روشاو

میکند .در نهایت ،ابورشد تأکید دارد آنچه شنوندگان در فلنافه و شاعر نمییابناد،
در مرآن (موصوصاً در گفتار شرعی) خواهند یافت؛ یرا مارآن ایاو مابلیات را دارد
که بتواند خواننده و مرد را با اختق حقیقی تعلیم دهد.
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چکیده
اتانا ی ،ا جمله منائل میرح در مرام تهای وایان حیات است .بنیاری ا انناانهاا
خواهان آن هنتند که در وایان عمر خود ،درد و رنجی ن ینند و سربار دیگار اعضاای
خانواده خویم ن اشند .در کنار ایو افراد ،وزشکان یادی میکوشند تا مرگ راحت
و آراماای باارای آنهااا مهیااا کننااد .اکنااون بعضاای ا اَشااکال اتانااا ی ،در شااماری ا
کشورهای جهان بهصورت ماانونی در حاال انجاا اناد یاا روناد مانونیشادن را طای
میکنند؛ ال ته اتانا ی موالفان بنیار جدیای نیز دارد .در میان بررسیهای وزشاکی،
فقهی ،حقومی و غیره ،تحلیل اختمی اتانا ی جایگاه ویژهای دارد .ایو مقاله ،اتانا ی
اختمی دیوید راس که یکی ا تأثیرگذارتریو فیلنوفان در حو اختق است ،مورد
مداماه ماارار داده اساات تاا روایاای انااواع موتلااف آن را بررسای کنااد؛ اصااولی نظیار
وفاداری ،نیکوکاری ،خوداصتحگاری و صادمهنزدن باه دیگاران در نگااه راس ،ا
مهمتریو اصول معارض اتانا ی هناتند .در ایاو بررسای نشاان داده شاده کاه صارفاً
اتانا ی منفعل داوطل انه و تجویز دارو برای تنکیو درد را میتوان بار وایاۀ اصاول و
م انی وظیفهگرایی شهودباور مجا داننت.
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کلیدواژهها
وظیفهگرایی ،اتانا ی ،شهود ،دیوید راس.
مقدمه
اختق وزشکی ،یکی ا بحثبرانگیزتریو حو ههای اختق کااربردی اسات کاه در
آن دربار منائل و موضوعات اختمی بیشماری کاوز میگردد و سعی میشود به
آنها واسخ داده شود؛ بعضی ا ایو موضوعات همواره و به اشاکال موتلاف میارح
بودهاند و بعضی نیز نوودیدند .دربار دستۀ اول که در وام منائل کتسایک اخاتق
وزشکی هنتند ،مناب و متونی میتوان یافت که نشان میدهد در گذشته بدیو منائل
ورداخته شده است ،اما ورداختو به بنیاری ا موضوعات نوودید در ایو حو ه ،شاید
سابقهای بیم ا یک دهۀ اخیر نداشته باشد .منائل کتسیک اخاتق وزشاکی ،نظیار
سق جنیو و اتانا ی ،ا دیربا میرح بودهاند و متوصصاان اخاتق وزشاکی در هار
برهۀ مانی کوشیدهاند برای آنها راهحلی ویدا کنند ،اما اینکه چارا بایاد باا هام باه
آنها ورداخته شود ،بدیو علت است که ویشرفت علام وزشاکی (کاه ا جملاه علاو
تجربی است) ،یافتو درمانهای تا ه و ساخت تجهیزات جدید نگهداری و مرام ت ا
بیماران س ب شده است که راهحلهای گذشته کارایی خود را ا دست بدهناد و آن
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

منائل کتسیک همواره میرح باشند.
بحث ما دربار اتانا ی به مرام تهای وایان حیات مرباوط میشاود .در ایاو بااره
منائل اختمی بنیار جدی ای میرح است که گاهی افراد را در مرام ت ا سالمندان،
بیماران مشرف به موت یا دارای بیمااری صاعبالعتج و م تتیاان باه مارگ مغازی،
دچار شک و تردید میکند و آنها را با ورسمهایی ا ایو دست مواجاه مایساا د:
آیا وزشک حق دارد داروهای منک هنی به بیمار بدهد که درد او را کااهم مایدهاد،
ولی مرگم را سرعت میبوشد؟ آیا وزشک ا نظر اختمی حق دارد به کناانی کاه
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به مرگ مغزی دچار شدهاند یا بیمااری صاعبالعتج دارناد ،کماک کناد تاا آساان

بمیرند و ا درد و رنج بیماری ختد شاوند؟ آیاا بیماار حاق دارد ا وزشاک خاود
بوواهد او را در ودترمردن کمک کند؟
ایو سؤاالت و سؤاالت بیشمار دیگر در ایو باره ،همواره ذهاو افاراد درگیار باا
ایااو مناائله را بااه خااود مشااغول کاارده و آنهااا را واداشااته تااا بااهدن ال چااارهجااویی
برای آن باشند؛ وظیفهگرایی شهودباور راس ،یکی ا ایو چارههاست که ا منظر آن
میتوان به ایو سؤاالت واسخ داد و روایی انواع موتلاف اتاناا ی را سانجید؛ گفتنای
اسااات در دو مقالاااۀ موحااادی و حیااادری ( )4611و موحااادی و تاااوکلی (،)4611
موضوع اتانا ی ا دو منظار وظیفاهگرایی عقلبااور کانات و وظیفاهگرایی دیوبااور
تحلیل و بررسی شده است و چنان که گفته خواهاد شاد ،ایاو مقالاه هماان موضاوع
(اتانا ی) را ا منظر وظیفهگرایی شهودباور نقد و بررسی میکند؛ به ع اارت دیگار،
هر سه مقاله در بیان مقدمات اتانا ی مشتر اند ،لکو ا ساه منظار موتلاف باه ایاو
موضوع نگرینتهاند.
وظیفهگرایان در واساخ باه اینکاه چگوناه میتاوانیم وظاایف اختمای را کشاف
کناایم ،واسااخهای متفاااوتی میدهنااد؛ بعضاای ماادعیانااد کااه مااا در یااافتو وظااایف
حکم میکند؛ نظیر کانت 1که مدعی است وظایف ما بهوسیلۀ «عقال عملای محاض»
( )Pure Practical Reasonتعیاایو ماایشااوند؛ شااهودگرایان ،نظیاار دیویااد راس،
مدعیاندکه ما توس شهود یا ادرا

2

منتقیم درماییاابیم کاه انجاا چاه عملای در

مومعیت موردنظر مناسب است؛ به ع ارت دیگر ،آنچه وظایف و تکالیف اختمای را
به ما مینمایاند ،شهود است .بعضی دیگر معتقدناد هماواره افاراد ملاز باه ت عیات ا
فرامینی هنتند که خداوند متعال بهمنزلۀ وظیفه و تکلیف بر عهد آنها گذاشته است

اتانازی از منظر وظیفهگرایی شهودباور

اختمی ،نیا مند عقل هناتیم و عقال درباار آنچاه ا لحاا اختمای خاوِّ اسات،

 Immanuel Kant (1724-1804).1فیلنوف آلمانی
.W.D.Ross (1877-1971).2ارسیوشناس و اختقدان اسکاتلندی
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و وظیفه دارند به آن عمل کنند؛ ایو تکالیف ا طریق رسوالن الهی یا کتاِّ مقادس
معرفی و شناخته میشوند ).(See: Lacewing, 2009, P.10
بر ایو اساس ،میتوان ایو سه دسته وظیفهگرایی را که بر وایاۀ م اانی موتلاف باه
کشف وظایف میوردا ند ،بهترتیب ،عقلباور ،شهودباور و دیو بااور نامیاد .در ایاو
مقالااه سااعی ماایشااود ا منظاار وظیفااهگرایاای شااهودباااور ،روایاای انااواع موتلااف
اتانا ی بررسی شود؛ لذا در ابتدا به تعریف موتصار اناواع موتلاف اتاناا ی خاواهیم
ورداخت و سپس ،آنها را با توجه به وارهای ا مهمتریو اصول و م انی اختمی راس
بررسی میکنیم.
-1تعریف واژۀ اتانازی و انواع مختلف آن

در فرهن
فرهن

فارسی ا اتانا ی ) (Euthanasiaسونی باه میاان نیاماده اسات ،ولای در
انگلینی به فارسی ،ایو معانی برای آن ذکر شده است :مرگ آسان ،مارگ

یا متل کنانی که دچار مرض سوت و العتجاند برای توفیف درد آنهاا .وا هناماۀ
تااریوی آکنافورد ،اتاناا ی را مرگای آرا و آساان ()a quiet and easy death
تعریااف کاارده اساات ) .(Onions, 1998, V.1: P.687امااا آنچااه اماارو ه ا ایااو
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

اصیتح فهمیده میشود فق مردن آسان نینت ،بلکاه افازون بار آن ،امادا باه متال
است؛ متلی که ا سر شفقت باشد؛ به همایو سا ب ،گااهی باهجای اتاناا ی ا تع یار
متاال ا روی تاارحم یااا «متاال مشاافقانه» ( )mercy killingنیااز اسااتفاده میشااود
(استمی ،4633 ،د.)407
وا اتانااا ی در نوشااتههای فارساای ،معااادل بیمارکشاای ط اای ،تنااری در ماارگ
محتضر ،مارگ آرا و آساان ،مارگ شایریو ،بلهکشای ،متال ا روی تارحم ،مارگ
خوِّ ،مرگ میلوِّ و بلهمرگی به کار برده میشاود .تعریاف اتاناا ی بادیو شارح
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است« :اتانا ی یعنی بهطور عمدی موجب مارگ شادن؛ باا فعال یاا تار

فعال ،باه

شیوهای بدون درد و رنج و حدامل توس شوص دیگر ،در جایی که مرگ شاوص
اتفاق خواهد افتاد یا در رنج و عذاِّ خواهد بود ،رنجکشیدنی کاه یاا طوالنیمادت
خواهد بود یا العتج ،و امدا اولیه برای فعل یا تر

فعل ،جلوگیری یاا حاذف آن

درد و رنج است» ).(Lindsay, 2013, P.1772
اتانا ی را با توجه به روز و نحاو انجاا آن مایتاوان تقنایم کارد؛ ال تاه ن ایاد
فراموز کرد که مجری آن میتواند فردی غیار ا وزشاک و اعضاای کاادر درماان
باشد ،ولی در بیشتر موارد ،بهدلیل اینکاه درد و رناج و بیمااری ا جملاه علال شاای
انجا انواع اتانا ی است و بیم ا همه ،وزشک و اعضای کادر درماانی درگیار ایاو
منئلهاند ،در موضوع مجری ،روی سوو بیشتر به جانب ایاو افاراد اسات .در تقنایم
اولیه ،با توجه به اینکه فعل اصلی توس چه کنی انجا شود ،دو نوع اتانا ی وجاود
دارد ):(Baergen, 2001, P. 191-193
 )1اتانازی مستقیم:

به مواردی اطتق میشود که امدا (فعل یا تر

فعال) خاصای بارای وایااندادن باه

ندگی بیمار توس وزشک (که فاعل م اشر تلقی میشود) صورت گیرد.

در ایو منم ،وزشک بهعنوان فاعل غیرم اشر ظااهر مایشاود و دخالات مناتقیمی در
وموع مرگ بیمار ندارد ،بلکه فعل او صرفاً مقدمات مرگ بیماار را فاراهم مایکناد؛
ایو نوع ا اتانا ی بر دو نوع است )4 :تلقیو خودکشی به بیمار عتجناوذیر تاا بادیو
ترحمی ،ا حیله و نیرنا
وسیله خود را ا شر درد و رنج رها سا د .در ایو نوع متل ه
مودر در کنار بنتر بیمار و تأکید
نیز استفاده میشود؛ برای مثال ،مراردادن داروهای ه

اتانازی از منظر وظیفهگرایی شهودباور

 )2اتانازی غیرمستقیم:

بر اینکه م ادا در مصرف ایو داروها یادهروی کند که باعث مرگم خواهد شد؛ )0
تجویز دارو برای تنکیو درد .در ایو حالت ضددردهای موادر یاا داروهاای دیگار
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باارای تنااکیو درد بیمااار تجااویز ماایشااود ،امااا ویامااد َع َرضاای آن ،ا کارافتااادن

دستگاه تنفس بیمار است (اگر داروهای ضاددرد موادر باا دو بااال تجاویز شاوند،
مرکااز تنفناای را مهااار ماایکننااد) کااه منجاار بااه ماارگ وی ماایشااود .بنااابرایو ،در
ایو دو نوع اتانا ی غیرمنتقیم ،دارو موجب مرگ بیمار میشود؛ با ایاو تفااوت کاه
در اولی ،اتانا ی به دست خود بیماار صاورت میگیارد و در دومای ،ویاماد َع َرضای

تجویز دارو برای تنکیو درد ،موجب مرگ بیمار میشود؛ یرا هدف و ویامد اصلی
آن ،تنکیو درد است.

اتانا ی منتقیم که با دخالت یا عد دخالت وزشاک انجاا مایشاود ،بار دو ناوع
است ):(Lindsay, 2013, P.1772
 )1اتانازی فعّال:

ترحم یا انگیزهای مشابه ،به نادگی
آن است که وزشک آگاهانه و عامدانه ،ا روی ه
بیمار خاتمه میدهد .اتانا ی فعهال ،مانی است که باا مداخلاۀ وزشاک ،بیماا لر دارای
درد و رنج با تزریق داروی مارگآور ا بایو مایرود؛ بارای مثاال ،بیمااری کاه در
شرای بحرانی است و وزشکان ،مداوای او را امکانوذیر نمیدانناد و مارگم میعای
است ،برای اینکه مرگی آرا و راحت داشته باشد ،فاصلۀ بامیمانده تا مرگ او را باا
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

تزریق دارویی کشنده کم میکنند .در اتانا ی فعهال ،فعلی که به مرگ منجر میشود،
در اصل عمدی است .در اینجا بیماری باعث مرگ فرد نشده ،بلکه در وام  ،مرگ را
کنی دیگر موجب شده است.
 )2اتانازی منفعل:

آن است که وزشک ا ادامۀ درمان و تتز برای ندهنگهداشتو بیمار عاتجناواذیر،
بنا به درخواست خود بیمار یاا خاانواد او و یاا تشاویص خاودز صارفنظار کناد؛
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بااا علاام بااه اینکااه نتیجااۀ ایااو تاار

فعاال ،تنااری در ماارگ بیمااار خواهااد بااود .در

ایو نوع اتانا ی ،وزشک ،فعلای را کاه سا ب طوالنیشادن حیاات مشاقتباار بیماار
العتج میشود ،تر

میکند.

درخواست و رضایت یا عد درخواست و رضایت بیمار س ب میشود که هار دو
نوع اتانا ی فعال و منفعل ،سه حالت داشته باشند ):(Ibid
 )1داوطلبان:)voluntary( :

به مواردی اطتق میشود که بیمار آگاهانه و با تقاضای صریح ا دیگری میخواهد
تا او را به کا مرگ بفرستد یا در ایاو راه باه او کماک کناد .در واما  ،بیماار خاود
خواهان مرگ است.
 )2يیرداوطلبان:)non-voluntary( :

باه ماواردی اطااتق میشاود کااه اتاناا ی بادون اعاات رضاایت و نظاار بیماار انجااا
میشود؛ ومتی خاود بیماار صاتحیت تصامیمگیاری (اهلیات یاا صاتحیت ماانونی)
نادارد و ا جن اۀ رواناای ماادر بااه درخواسات صاریح باارای ایاو عماال نینات یااا در
وضاااعیت او گااارفتو چنااایو رضاااایتی ممکاااو نینااات ،وزشاااکان ،خاااانواده یاااا
ت بیمااار در وضااعیت ماارگ مغاازی یااا
نمیکنااد ،تصاامیمگیااری میکننااد؛ مااث ً
کمای برگشتناوذیر مرار دارد و یا نو اد یا فرد سالووردهای است کاه مشااعرز را
ت ا دست داده است.
کام ً
 )3اجباری (:)involuntary

به مواردی اطاتق میشاود کاه فارد صاتحیت تصامیمگیاری را دارد و های گوناه
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خویشااااوندان درباااار میااا درمانهاااایی کاااه باااه به اااود وضاااعیت وی کمکااای

درخواست صریحی برای ایو عمال نداشاته و خواهاان اداماۀ نادگی اسات ،اماا باه
ندگی وی خاتمه داده میشود.
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یک وظیفهگرا ،اگر در یافتو الزاماات و تکاالیف اختمای باه شاهود عقلای خاویم
رجاوع کناد ،شاهودباور نامیاده ماایشاود .در شاهودگرایی ،مفااهیم اساسای اخااتق
بااهطور باادیهی و بااا شااهود عقلاای در

و داننااته ماایشااوند (یعناای ا تعریااف و

استدالل بینیا ند) .ا جمله شهودگرایان کتسیک میتوان به هنری سایجوی  ،1اچ.
ای .وریچااارد ،2دابلیااو دی .راس ،ساای .دی .بااراد 8و ای .ساای .یوئیناا

 2اشاااره

کاارد .شااهودگرایان متااأخر نیااز ع ارتانااد ا  :درپ وارفیاات ،5جااان ماا داول 3و
توماس اسکنتن .1شاهودگرایاان معتقدناد دساتۀ خاصای ا احکاا اختمای بادیهی
هنااتند؛ چنانکااه وریچااارد باار مفهااو الاازا یااا وظیفااه و راس باار مفهااو صااواِّ
و خیااا بهمنزلااۀ مفهااومی باادیهی و تعریفناوااذیر و غیرط یعاای ،متمرکااز شاادهانااد.
تمرکز وریچارد و راس بر مفاهیم ناظر به الزا است .وریچارد معتقد اسات عاتوه بار
خااوبی ،چنانکااه مااور 3معتقااد اساات ،الاازا یااا وظیفااه نیااز امااری باادیهی اساات؛
یعنی ما ادراکاتی حضوری ا آن مفهو (وظیفه) در خود داریام و الازا و خاوبی را
شهود میکنیم (وارناو  ،4633 ،د .)41راس نیاز معتقاد اسات صاواِّ و خاوبی،
دو وصااف اختماای هنااتند کااه ا رهگااذر شااهود در
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

 ،4637د )477و صواِّ نیز همانند خوبی ،چنانکه مور معتقد است ،تعریفناواذیر
و بنی است.
 : H. Sidgwick (1837-1900).1فیلنوف انگلینی
 H. A. Prichard (1871-1947) .2فیلنوف انگلینی
 C. D. Broad (1887-1971) .8فیلنوف انگلینی
 A. C. Ewing (1899-1973) .2فیلنوف انگلینی
 Derek Parfit (1942- ) .5فیلنوف انگلینی
 J. H. McDowell (1942- ) .3فیلنوف آفریقای جنوبی
 T. M. Scanlon (1940- ) .1فیلنوف انگلینی
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ماایشااوند (وارنااو ،

 G. E. Moore (1873-1958) .3فیلنوف تحلیل بانی و اختقدان انگلینی

بر ایو اساس و با توجه به موضوع اصالی ،ایاو ورسام میارح میشاود کاه اگار
اتانا ی بهمنزلۀ یک منئله در اختق وظیفهگرای شهودباور میرح شود ،چه راهحلای
خواهد داشت و نحو مواجهۀ یک وظیفهگرای شهودباور با ایو منئله چگونه خواهد
بود؟ دروام  ،میخواهیم بدانیم که آیا افراد میتوانند توس شهود عقلی به روایی یا
ناروایی اتانا ی وی ب رند؟ لذا ایو منئله را به دیدگاه اختمی راس عرضاه کارده ،باه
تحلیل آن میوردا یم.
 -3اتانازی از منظر دیوید راس
راس معتقد است وظاایف ماا «بوشای ا سرشات بنیاادی جهاان هناتند» و ا ساوی
دیگاار ،باار «وظااایف در نگاااه نوناات» ( )Prima Facie Dutiesتأکیااد ماایور د
) .(Fieser, 2006, P.6-7وی ،فهرسااتی ا وظااایف را ارائااه میدهااد کااه معتقااد
است عقاید اختمی وامعی ما را منعکس میکنند .عتوه بار ایاو ،او مومعیتهاایی را
ذکر میکند که در آن مومعیتها ،ماا بایاد بایو انجاا دو وظیفاۀ متناامض ،یکای را
برگاازینیم .ط ااق نظاار او ،مااا بااهطور شااهودی درخااواهیم یافاات کااه کاادا یک ا
ایو وظاایف ،وظیفاۀ وامعای ماا هناتند و در حقیقات ،موظاف باه انجاا آن هناتیم
در دیدگاه اختمی راس همواره ایوطور نینت که ومتای اختتفای بایو تکاالیف
اولی ویدا شود ،یک ماعده یا اصل کلای راهنماای ماا بارای تصامیمگیری باشاد؛ ماا
توس شهود یا ادراپ منتقیم درمییابیم که انجا چه عملی برای مومعیات ماوردنظر
مناسب است (صانعی ،4633 ،د.)16
بعد ا کانت ،راس ا جمله کنانی است که در حو اختق ،نظریۀ اختمی خود
را به وظیفهگرایی اختصاد داد و بهنحوی سعی داشت اختق کانت را که در واسخ
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).(Ross, 2002, P.23

به تعارض وظایف ناکا مانده بود ،یاری کند و وذیرفتو استثنا را در وظاایف ،مجاا
بشمارد .ال ته راس بر ختف کانت ،بار اعت اار کلای ماوانیو اختمای تأکیاد چنادانی
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نداشت؛ برای او ،موانیو اختمی یا افعال اختمی الزا آور ،دارای بداهت اولی هنتند
و همیو بداهت و اولیت ایو افعاال ،آنهاا را الازا آور میکناد؛ درنتیجاه ،او کلیات
موانیو اختمی را در ایو حو ه ،باطل داننت و در حل تعارض میان وظایف بار ایاو
اعتقاد بود که آنچه بیشتر بهصتح است ،باید انجا شود؛ اما در اینکه موانیو اختمای
م تنی بر مصلحتاندیشی یا همدردی و یاا ساودجویی و امثاال آن نیناتند ،باا کانات
موافق بود (همان ،د.)040-41
راس در کتاِّ خاود باا عناوان «صاواِّ و خاوبی» ()The right and the good
درصدد است تقد درستی را بر خوبی نشان دهد؛ لذا در ابتدا ایو ورسام را میارح
میکند که «چهچیزی موجب میشود اعمال صواِّ ،صواِّ باشند؟» او معتقد اسات
تا
باارای واسااخ بااه ایااو ورساام ،تتزهااای بیشااماری انجااا شااده اساات؛ مااث ً
طرف سودگرایان و خودگرایان ،ولی جذاِّتریو واسخ را وروفنور مور بیاان کارده
است:
«آنچااه باعااث صااواِّبودن اعمااال اساات (و صااواِّبودن اعمااال منااوط بااه آن
است) ،ایو است کاه اعماال ودیدآورناد بیشاتریو خیار باشاند ،در مقایناه باا ساایر
اعمالی که فاعال ماادر باه انجاا آنهاسات» (تقاد خیار بار صاواِّ در نگااه ماور)
).(Ross, 2002, P.16
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

راس ،ایو نظریه را حد اعتی همۀ تتزهایی میداند که سعی کردهاناد صاواِّ
را بر م نای ودیدآورندگی انواع نتایج مرار دهند .اماا او نظریاات ساودگرایی لاذت-
گرایانه و خودگرایانه را رد میکند و میگوید کاه «دلیال صاواِّبودن یاک عمال،
ایجاد بیشتریو خوبی ممکو یا بهتریو نتایج ممکاو نینات» ) .(Ibid, P.16-17بارای
مثال ،ومتی کنی مراری میگذارد و خود را ملز به وفای به عهد میبیند ،ایو حاس
الزا نه بهخاطر نتایج کلی عمل ،بلکه بهخاطر ایو است که ایو عمل ،وظیفۀ اوسات؛
به ع ارت دیگر ،نگاه فاعل در چنیو مواردی بیشتر به گذشاته اسات ،ناه باه آیناده و
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آنچه باعث درستی عمل او میشود ،نفس انجا خود عمل است و ناه چیاز دیگاری.

وی میگوید« :ومتی مو به وعدههایم وفا میکنم ،افکار معموالً معیوف باه آیناده،
ل
دادن کااری کاه رو ی وعاده دادها  ،نینات؛ بلکاه
معیوف به خیر حاصل ا انجاا
افکار معیاوف باه گذشاته اسات ،معیاوف باه ایاو وامعیات اسات کاه ماو وعاد
عمل به آن را دادها  .دلیل ماو بارای انجاا دادنم ایاو اسات و چیازی کاه موجاب
میشااود آن عماال وظیفااۀ مااو باشااد ایااو اساات کااه مااو ما ل
اول عماالکردن بااه آن را
دادها » ) .(Ibid, P.17بهطور کلی ،راس معتقد است اعمال به روزهاای موتلاف و
به اعت ارهای موتلف میتوانند وظیفه مرار بگیرند و فقا بعضای ا ایاو روزهاا یاا
اعت ارها با ویامدها ارت اط ویدا میکنند .آدمای میتواناد وظاایفی داشاته باشاد کاه ا
نقم او بهعنوان همنایه یا معلم و یا دوست نشأت گرفتهاند و ایاو وظاایف الزامااً باا
بهترساختو امور ارت اطی ندارند .در وام  ،ایو وظایف بههی وجه بر افکار مربوط باه
امور خوِّتر یا بدتر و یا بار متحظاات مرباوط باه ار زهاا م تنای نیناتند (دننای،
 ،4610د.)03
اما ممکو است مواردی ویم آید که فاعل مج ور شود دربار وظایف خود استثنا
مائل شود و به وظیفۀ غالبتر عمل کند؛ برای مثال ،وفاای باه عهاد و ویماان ،وظیفاۀ
هرکنی است ،اما ممکو است نجات جان دیگران بهمنزلۀ وظیفۀ متزاحم دیگاری در
کند ،بهخاطر فاراهمآوردن خیار بیشاتر نینات ،بلکاه باهخاطر ایاو اسات کاه چنایو
وظیفااهای در چناایو شااراییی وظیفااۀ مقااد اوساات؛ یعناای همااواره امکااان وظااایف
غالبتری وجود دارد.
راس معتقاااد اسااات روابیااای مانناااد مرضدهناااده و مقاااروض ،ن و شاااوهر،
فر ند و والدیو ،دوست و دوست و ...باعث بهوجودآمدن وظاایف در نگااه نونات
میشوند؛ وظایفی که باید میابق شرای به آنها عمل کرد و همواره آنها را مادنظر
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مقابل وظیفۀ اولی او ودیدار شود .بنابرایو ،دلیل اینکه چرا او باید به وظیفۀ دو عمل

داشاات ) .(Ross, 2002, P.19او وظیفااه در نگاااه نوناات یااا «وظیفااۀ مشااروط»
( )Conditional Dutyرا شیوهای موجز در اشاره به خصیصۀ عمال در ماوارد معایو
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میداند و ا سوی دیگر ،ایو وظیفه در صورتی وظیفۀ فاعل است که در آن واحد باا
وظیفۀ اختمی دیگری در تعارض مرار نگیرد ) .(Ibidراس ،وظایف در نگاه نونات
را بدون هی ادعایی دربار کاملبودن یا میعیت آنها ،ایوگونه تقنیمبندی میکناد
(Ibid, P.21؛ همچنیو ،ر : .اتر  ،4614 ،د:)47-1
 .4بعضی ا وظایف بر اعمال گذشتۀ فاعل م تنی هنتند؛ ایو وظایف در دو مقوله
جای میگیرند:
ت در وفاای باه عهاد و
 وظیفۀ وفاداری؛ بر ماول ضامنی فاعال م تنای اسات ،ماث ًدروغنگفتو؛
 وظیفۀ ج ران؛ بار اعماال نادرسات م لای فاعال م تنای اسات کاه بایاد آنهاا راج ران کند.
 .0بعضی ا وظایف بر اعمال گذشتۀ دیگران م تنی هنتند:
 وظیفۀ مادردانی؛ باه ایاو معنای کاه فاعال بایاد در م اال خیرخاواهی دیگاران،حقشناس باشد.
 .6بعضی ا وظاایف بار وامعیات یاا امکاان تو یا لاذت یاا خوشای ناامنی ق بار
شاینتگیهای افراد م تنی هنتند:
 وظیفۀ عادالت؛ باه ایاو معنای کاه بعضای ا وظاایف بار جلاوگیری ا تو یااخالق /چهل و یکم /بهار1400

ناعادالنۀ منفعتها و ضررها م تنی هنتند.
 .1بعضاای ا وظااایف باار در

حضااور دیگااران و مناائولیت در م ااال آنهااا

م تنی است:
 وظیفۀ نیکوکاری؛ به ایو معنی که بعضی ا وظایف بر ایو حقیقت م تنیاند کهما میتوانیم برای دیگران شرای بهتری را ا نظر فضیلت ،هوز ،لذت ،ساتمت و...
ایجاد کنیم.
 .0بعضی ا وظایف بر ایو وامعیت م تنیاند که ما میتوانیم وضاعیت خودماان را
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ا نظر فضیلت یا هوز به ود ب وشیم:

 وظیفۀ خوداصتحگری (به ود وض خود)؛ ما وظیفه داریم وضعیت خاود را انظر اختمی ،عقلی ،ستمت و ...ارتقا دهیم.
 .3وظیفهای که راس ویشنهاد میکند ا وظیفۀ نیکوکاری جدا شود:
 وظیفۀ صدمهنزدن به دیگران یا عد شرارت؛ بعضی وظایف ما را ملز میکننادا صدمه دن به دیگران  -بهخاطر میل به ایو کاار یاا لاذتبردن ا آن  -خاودداری
کنیم .شناخت ایو وظیفه ،نونتیو گا برای شناخت وظیفۀ نیکوکاری است.
چند نکته دربار ایو تقنیمبندی:
 )4ایو فهرست ،میعی و نهایی نینت و میان وظایف هی اولویتی وجاود نادارد؛
در وام  ،ایو فهرست ،ط قهبندی در نگاه نونت وظایفی است که عقاید اختمای ماا
ل
مشاروط معت ار ماسات؛ هرچناد
را منعکس میکنناد .بناابرایو ،فهرساتی ا وظاایف
ضرورتاً کامل نینت.
 )0هی دلیلی برای ویمبینی اینکه چرا فتن عمل وظیفاۀ ماسات ،وجاود نادارد؛
هرکس وظیفۀ خود را بهطور میعی و یقینی در خودز تشویص میدهد (Darwall,

).2003, P.60-61
سپس ،راس به تمایز بیو وظایف در نگاه نونت و وظیفۀ وامعی ()Actual Duty
امکااان دارد وظیفااهای وامعاای یااا میلااق ،بااهعنوان وظیفااهای متضاااد بااا وظیفااۀ
در نگاه نونت ،در مقابل ما ودیدار شود و ما بر اساس آن عمل کنیم؛ یرا وظیفۀ در
نگاه نونت بر حنب شرای و مومعیتها الزا ویدا میکند.
برای مثال ،وظیفۀ در نگاه نونت ما ایو است که به عهد خود وفا کنیم ،اماا اگار
در آن واحد با وظیفۀ غالبتر ،یعنی همان وظیفۀ وامعی یا میلق ،مواجه شویم (مانناد
نجات جان افراد بیگناه) ،اختماً ملز هنتیم به وظیفۀ خود در نجاات جاان دیگاران
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اشاره میکند که ممکو است میان آنها تضاد و تنامض وجود داشاته باشاد .هماواره

عمل کنیم و وظیفۀ در نگاه نونت ما خودبهخود جایم را به وظیفۀ وامعای میدهاد
که برختف وظیفۀ در نگاه نونت ،میلق است و مشروط به شراییی خاد نینت.
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بناااابرایو ،وفاااای باااه عهاااد و ویماااان در نگااااه نونااات ،عملااای درسااات و
وظیفۀ بادیهی ماسات و ا ساوی دیگار ،خلفوعاده باهخاطر نجاات جاان دیگاران
بااهطور وامعاای یااا میلااق ،عملاای درساات اساات و ایااو تنهااا بااا درنظرگاارفتو همااۀ
شاارای مشااوص و میناار میشااود؛ یعناای ،در ابتاادای اماار باارای مااا باادیهی نیناات،
ولی با درنظرگارفتو هماۀ شارای  ،بهمنزلاۀ وظیفاۀ وامعای یاا میلاق ظااهر میگاردد
).(Ross, 2002, P.30
اصول اخالق زیستی و وظایف در نگاه نخست
در اختق ینتی ،چهاار اصال کلیادی وجاود دارد کاه باهطور آشاکارا یاا ضامنی
میتوان آنها را در فهرست وظایف در نگاه نونت راس مشااهده یاا ا آن اساتنتاج
کرد .بهدلیل ایو مرابت و ش اهت ،ذکر آنها س ب خواهد شد تا در بحث ا اتاناا ی
ا دیدگاه راس ،به نتایج دمیقتری برسیم .ایو اصول کلیدی ع ارتاند ا :
 )1اصل خودآیینی (:)Principle of Autonomy

بر اساس مفاد ایو اصل ،هرشوص عامل و بالغ حق دارد نحو درمان خود را باه میال
خودز انتواِّ کند .ما (وزشکان) وظیفه داریم به میل و خواست او احترا بگاذاریم
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

(ایو اصل ا اصول یربنایی اختق است و منلماً ویمفرض همۀ وظایفی اسات کاه
راس برمیشمرد).
 )2اصل سود یا منفعت (:)Principle of Beneficence

بر اساس مفاد ایو اصل ،باید بهنحوی عمل کارد کاه عمال ماا سا ب ویشا رد رفااه و
منفعت دیگران شود و ا ضرر و یان آنها جلوگیری کند .ایو اصل مناتلز انجاا
خدمتی برای دیگران است (نزدیک به مضمون وظایف در نگاه نونت نیکوکاری و
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خوداصتحگری).

 )3اصل ضررنرسانِن (:)Principle of Non-Maleficence

بر اساس مفاد ایو اصل ،باید ا ضرر دن به دیگاران (موااطر بیدلیال کاه احتماال
ضرر دن به دیگاران در آن وجاود داشاته باشاد) اجتنااِّ کنایم .ایاو اصال مناتلز
خودداری ا انجا اعمال شرورانه در مواجهه با دیگران است (شا یه وظیفاۀ در نگااه
نونت عد شرارت).
 )4اصل حفظ حیات (:)Principle of Life Preservation

بر اساس مفاد ایو اصل ،وظیفۀ اختمای هماۀ ماسات کاه تاا حاد امکاان ا نادگی
اننانها حمایت و حفاظت کنیم .و ن ایو اصل بر اهمیت و توجه باه نادگی انناان
است ،نه صرفاً بر حف حیات (ایو اصل ،در حقیقت ،وظیفۀ میلق و حق وامعی هماۀ
اننانهاست) ).(Moreland, 1992, P.5
کارایی ایو اصول و وظایف در نگاه نونت ،مانی معلاو مایشاود کاه فارد در
عمل بدانها دچار تنامض نشود و اگر شاد ،بتواناد باا عمال باه یکای ا آنهاا ا آن
دشواری برهد؛ برای مثال ،اگار یاک بیماار دیاالیزی عامال و باالغ ،خواساتار توماف
اصااول منفعاات ،ضررنرساااندن و حفا حیااات در تنااامض ماارار میگیاارد؛ در چناایو
مومعیتی به کدا اصل باید عمل کرد؟
چنیو مواردی نشان میدهند که اهمیت اصول میلق ،در درجاۀ اهمیات یاا تاأثیر
آنها حیو عمل مرار دارد .ا همیو رو باود کاه راس ،فهرساتی ا وظاایف در نگااه
نونت ارائه کرد ،با وذیرفتو ایو احتمال که ممکو است با وظایف وامعی در تزاحم
یا تعارض مرار بگیرند؛ وی راه برونرفت ا ایو تزاحم یا تعارض را عمل باه وظیفاۀ
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درمانم شود (که در ایو صورت ،در اند

مانی خواهد مرد) ،اصل خودآیینی باا

وامعی یا وظیفه نهایی ( )Ultima Facie Dutiesمیداند که میتاوان ا ایاو راهحال
در منئله تعارض اصول اختق ینتی بهره گرفت.
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بر ایو اساس ،میتوان دو ویژگی برای اصول میلق اختمی ،ال ته با یاک میاد در
نظر گرفت)4 :آنها وامعاً صحیحاند ،خواه کنی به آنهاا معتقاد باشاد خاواه ن اشاد؛
)0آنها در همۀ موارد مشابه ،به طریقی اختماً متناسب اطتق میشوند ،اما بعضای ا
آنها ممکو است در حیو عمل ،نن ت به اصول دیگر ،اولویت ویادا کنناد و وظیفاۀ
وامعی فرد باشند ).(See: Ibid
نکتۀ مهم در ایو باره ایو است که اگر بارای مثاال ،وظیفاۀ در نگااه نوناتی کاه
وظیفۀ میلق است با وظیفۀ وامعی در تقابل مرار گیرد ،اگرچه عمل باه وظیفاۀ وامعای
اولویت ویدا میکند ،ولی آن وظیفۀ در نگاه نونت ا بیو نرفته است و هنو حضور
کاامرنگاای دارد و ایااو بااا نادیدهانگاشااتو و رهاااکردن آن متفاااوت اساات .بنااابرایو،
ال اساات در اینجااا میااان معافیاات وظااایف و استثناشاادن آنهااا تمااایزی ترساایم
کنیم؛ در اولویتیافتو وظایف ،وظیفۀ نهایی س ب میشود که وظیفه در نگاه نونت
معاااف شااود و عماال باادان اولویاات کمتااری داشااته باشااد .در استثناشاادن وظااایف،
مانی که یک وظیفه باید اطتق شود (مثل راساتگویی) ،باه دالیلای باه تعیایتت
ت به ایو ورسم که ا
میرود و در آن برهه هی حضوری نوواهد داشت .اما راس م ً
کجا میتوان فهمید عمل به کدا وظیفه اولویت دارد ،واسخ داده است :لحاا کردن
همااۀ شاارای و درنظرگاارفتو آنهااا در تصاامیمگیااری (ال تااه توس ا شااهود عقلاای)
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

).(Darwall, 2003, P.66
بنابرایو ،در منائل مربوط به علم وزشکی باید همۀ شرای و مومعیتها را سانجید
و آنگاه به وظیفهای که اولویت ویدا میکند ،عمل کرد .وزشکی که ا اداماۀ درماان
صرفنظر یا آن را من میکند ،باید حتماً همۀ شرای را بننجد .در ابتادا ،باا نگااهی
گذرا به وظایف در نگاه نونت و اصول اختق ینتی ،میتوان تعارض انجا عمال
اتانا ی را بهطورکلی با بعضی ا اصول دریافت :تعارض باا اصاول در نگااه نونات
وفاداری (چون وزشک همواره متعهد به درمان بیماران است) ،نیکوکاری (چون باید
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همواره بهدن ال ایجاد شرای بهتر برای به ینتو دیگران باشایم ،ناه باهماردن آنهاا و

رهانیاادن بیمااار ا درد و رنااج ،سا ب بااهمااردن بیمااار ماایشااود ،نااه بااه ینااتو وی)،
خوداصتحگری (چون با انجا اتانا ی وضعیت خود را به ود ن وشیدهایام ،بلکاه ا
آن فرار کردهایم) ،صدمه نزدن به دیگاران (چاون ایاو وظیفاه مقاد و الزامایتار ا
وظیفۀ نیکوکاری است ،باید ا صدمه دن به دیگران یا صدمهدیدن آناان جلاوگیری
کنیم) و تعارض با دو اصل اختق ینتی ضررنرساندن و حفا حیاات (چاون بای-
توجهی و اهمیتندادن به مقولۀ حیات به اصل اننانیت ضارر مای ناد و وجاود برتار
اننان را به سیح حیوان کاهم میدهد).
بررسی جواز یا عدمجواز انواع اتانازی
در اتانا ی فعال ،وزشک یا فرد دیگری با انگیز ترحم یا انگیزهای مشابه باه نادگی
بیمار خاتمه میدهد .اگر ایو تصمیمگیری به درخواست بیمار باشد ،اصل خودآیینی
رعایت شده است؛ ما باید به خواست و میل دیگران احترا بگذاریم ،هرچناد تمایال
به وایاندادن به ندگی خود داشته باشند .همچنیو ،اگر خاتمهدادن به نادگی بیماار
نوعی ترحم و نیکی به وی در نظر گرفته شود ،با اصل سود یا منفعات  -کاه باهمعنی
انجا خدمتی برای دیگران است  -نیز سا گار است .برای اینکه مرگ خوِّ باشاد،
اما بهطور شهودی درخواهند یافت که ایو عمل با اصول دیگار ،ا جملاه اصاول
حف حیات و ضررنرساندن و وظیفۀ صدمهنزدن در تعارض صریح مارار دارد .اصال
ضررنرساندن بر اصل سود یا منفعات مقاد اسات و اصال حفا حیاات و توجاه باه
اننانیت بر هر دو .لذا اگرچه اصل خودآیینی رعایت میشود ،اصول و وظایف مهام
دیگری که بر سرنوشت اننانها و روابیشاان باا یکادیگر تأثیرگاذار اسات ،یار واا
گذاشته میشوند .وس ،چه باید کرد؟ ط ق نظر راس ،برای حل ایو تعارض ،بایاد باا
توجه به در
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ندگیکردن باید بدتر ا مردن باشد ).(Lacewing, 2004, P.1

و دریافت شهودی ا شرای و مومعیت ،به اصالی عمال کارد کاه در

اولویت مرار دارد ).(Ross, 2002, P.30
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در سوتتریو شرای  ،بیما لر گرفتار درد و رنج جانفرسا میخواهد به ندگیاز
وایان بدهند یا به او در انجا چنایو کااری کماک کنناد .بایاد توجاه کارد کاه حاق
حیات ،دارای ار ز ذاتی و سلبنشدنی است و نمیتوان بهدلیل بیماری یا به دالیال
دیگر ا ایو حق و وظیفۀ حف آن چشمووشای کارد (ر : .واالمر ،4630 ،د.)11
همچنیو ،وظیفۀ نیکوکاری ا ما میخواهد کاه باه به اود وضاعیت دیگاران کماک
کنیم ،نه به ا بیوبردنشان .اختق حکم میکند که ما در چنیو شراییی در وای حفا
حیات و نیکوکاری باشیم ،وگرنه در شرای عادی ،عمل به ایو اصاول و وظاایف ا
منل همات است.
اگر ایو تصمیمگیری به درخواست خانواده یا بنتگان بیمار باشد ،اصال ساود یاا
منفعت در نظر گرفته شده ،ولی اصول دیگر ،باهویژه اصال خاودآیینی لحاا نشاده
است .همچنیو ،دیگر وظایف نیز نادیده گرفته شده اسات و اگرچاه ایاو تصامیم باه
وظیفۀ نیکوکاری نزدیک است ،بر اساس مفاد وظیفۀ نیکوکاری ما بایاد باه دیگاران
برای سالمشدن و ساالمماندن کماک کنایم ،ناه در حاذف درد و رنجشاان ا طریاق
کشتو آنان .در حقیقت ،با انجا اتانا ی فعال ،آخریو َدر نیز به روی بیمار بنته مای-
شود؛ چراکه ممکو است تشویص اشت اه بوده باشد یا اینکه امکان یا امکانات به اود
وضعیت بیمار و نجات و حف بقای او ایجاد شود (به هر دلیل دیگری) .علم وزشکی
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

ا جملۀ علو تجربی است و هی گاه ن اید در آن نظری را به طور میعای ابارا کارد
).(Nilsson, 2005, P.3
در چنیو شراییی ،افراد بهطور شهودی درخواهند یافت که ایو تصمیم باا وظیفاۀ
صدمهنزدن و دو اصل ضررنرساندن و حف حیاات در تعاارض مارار مایگیارد و ا
آنجا که تصمیم وامعی خود شوص را نمیدانند ،به نظر میرسد باید ا فکر اتاناا ی
غیرداوطل انه بیرون بیایند؛ یرا وظیفۀ صدمهنزدن بر وظیفۀ نیکوکاری مقاد اسات و
اصل حف حیات بیان میکند که باید حیات را واس داشت و اننان ن اید بههی وجاه
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دربار ار ز ذاتی افراد و ادامه یا خاتمۀ حیات آنها تصمیمگیری کند ).(Ibid, P.2

در اتانااا ی منفعاال ،باار اساااس اصااول و وظااایف باااال ،وزشااک بااهطور شااهودی
درمییابد که نمیتواند درمان بیفایده و تتز برای ندهنگهداشتو بیمار عتجناوذیر
را بنا باه تشاویص خاود رهاا کناد یاا بیماار را ا درماان بیفایاده منا کناد ،اماا باه
درخواست خود بیمار ،مجا به انجا چنیو کاری است .برای در بهتر ایو جوا و
1
عد جوا  ،نگاهی موتصر خواهیم داشت به وظایف اختمیای که ادموناد ولللگریناو
معتقد است وزشکان در همه حال برای اینکه تصمیمهایشان اختمی و صاحیح باشاد،
باید آنها را رعایت کنند ):(Ibid, P.2
 )4متلنکردن (هنر وزشکی ،هنر شفادادن و با گرداندن ستمت بیمار است ،نه باه
هی طریقی کشتو یا س ب مرگ وی شدن)؛  )0تتز برای به ود وضعیت بیمار (که
باید برای شفادادن و سالمکردن وی باشد یا برای کاهم درد ،نه برای کشاتو او .در
نهایت ،ومتی ا نظر علمی ،امکان شفا وجود ندارد ،مشاوره ،راهنمایی و همدردی باا
بیمار و خانواد او حتماً مؤثر است)؛  )6عد خلفوعده (وعاده و میثااق ضامنی هار
وزشک با بیمار خاود ،کماک باه درماان اوسات .بناابرایو ،وزشاک هرگاز ن ایاد باه
آسیب و ضرررساندن به بیمارز راضی شود ،حتای اگار خاود بیماار آر وی مارگ
ا همدستی  -هرچند صوری  -در انجا اعمال شرورانه.
همانطور که مشاهده شد ،وظایف ساده و ابتدایی باال کاه هار وزشاکی ملاز باه
رعایت آنهاست ،عد جوا اتانا ی منفعل غیرداوطل انه را تأیید میکنناد .در شاکل
داوطل انه ،هرچند تأکید بر آن است که وزشک صرفنظرکردن یا تومف درمان را ا
سوی بیمار نپذیرد و ا وی بوواهد به درمان ادامه بدهد ،ولی نمیتواند او را به ادامۀ
درمان مج ور کند؛ وزشک ناگزیر باید به خودآیینی بیمار احترا بگذارد و تصمیم او
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کند)؛  )1عد مصالحه یا سا ز دربار ار ز ذاتی بیمار؛  )0دروغنگفاتو؛  )0ورهیاز

عرضای آن مارگ بیماار
را بپذیرد .در حالت تجویز دارو برای تنکیو درد که ویامد َ
 . E. Pellegrino (1920-2013).1وزشک آمریکایی و متوصص اختق ینتی
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است نیز چنیو است؛ وزشک در اصل ،بر اساس وظایف نیکوکاری و عدالت و اصل
سود یا منفعت میکوشد بیمار را ا درد غیرمابلتحمل رهایی بوشد و بارای تناکیو
درد وی خدمتی بکند .او حتی به اصل حف حیات هم نظر دارد؛ چون ایو فعل وی،
متوجه ندگی بیدرد یا همراه با درد مابلتحمل برای بیمار است.
دربار اتانا ی فعال و منفعل اج اری ،وضعیت مشوص است؛ ایو نوع اتاناا ی باا
هی یک ا اصاول و وظاایف ساا گاری نادارد و باا متال نفاس یکای اسات .تلقایو
خودکشی نیز با هی کدا ا اصول و وظایف سا گاری نادارد و باهویژه باا وظاایف
نیکوکاری و صدمهنزدن به دیگران و اصل حفا حیاات و ضررنرسااندن و حتای باا
اصل خودآیینی هم سا گاری ندارد؛ چون بیماار فریاب مایخاورد و تحات شارای
نامناعد دست به خودکشی می ند ،در حالی که در شارای معماولی ،بعیاد باه نظار
میرسد چنیو کند.
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نتیجهگیری
ا میان انواع موتلف اتاناا ی ،آنچاه بار اسااس بعضای ا مهمتاریو اصاول و م اانی
اختمی راس ،وذیرفتنی است ،اتانا ی منفعل داوطل اناه و انجاا درمانهاای تناکینی
برای توفیف درد بیمار است .بهطور کلای ،مایتاوان دیادگاه راس را درباار اناواع
موتلف اتانا ی در جدول یر مشاهده کرد:
نوع اتانازی

پذیرش

عدمپذیرش

فعال داوطل انه

✔

فعال غیرداوطل انه

✔

منفعل داوطل انه

✔

منفعل غیرداوطل انه

✔

اج اری

✔

تلقیو خودکشی

✔

تجااااویز دارو باااارای

بااه هرحااال ،دیاادگاه اختماای راس ،یکاای ا تأثیرگااذارتریو دیاادگاههااا طاای
تاریخ فلنفۀ اختق بوده است.
لااذا تحلیاال و تفناایر دمیااق دیاادگاه وی دربااار بناایاری ا منااائل نوودیااد،
ماایتوانااد راهنمااای اختماای خااوبی باارای افااراد و باااالخره ،واسااوی اختماای بااه
منائل باشد.
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تنکیو درد

✔

بحثهای فراوانی دربار اتاناا ی و باهویژه ناوع منفعال آن ،در میاان وزشاکان و
دیگر دساتانادرکاران وزشاکی در کشاور ماا وجاود دارد کاه در ایاو میاان ،ورود
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اختقدانان و تحلیل دیدگاههای اختمی را در ایو حو ه ضروری کرده است .هدف
ما در ایو مقاله ایو بود که نشان دهیم اگر وظیفهگرایی ،آن هم ا ناوع شاهودباور را
معیار و محک عمل مرار دهیم ،صرفاً برای همان دو نوع اتاناا ی یادشاده ،مایتاوان
جوا اختمی صادر کرد.
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در نهایت ،مدل اختق حرفهای دبیران تربیتبدنی در سه سیح شامل عوامل مؤثر بار
اختق حرفهای ،سیوح اختق حرفهای و ویامدهای آن شکل گرفت.
کلیدواژهها
اختق حرفهای ،معلمان ،تربیتبدنی ،رهیافت دادهبنیاد.
مقدمه
مقولۀ اختق در جوام توسعهیافته ،طی یاکونایم مارن گذشاته ،باهمرور ویگیاری و
نهادینه شده و امرو ه م حث اختق حرفهای در مجموع م احث مدیریت مناب اننانی
مورد توجه است (مراملکی .)4616 ،اختق حرفهای بهمنزلۀ یکی ا شع ههای جدیاد
اختق به چگونگی رفتار ،آداِّ و عمل شوص هنگا انجا کارهای مرت

با حرفه

و شغل خود میوردا د (ایمانیوور.)4614 ،
همچنیو میتوان گفت اخاتق حرفاهای مجموعهای ا گزارههای اختمی ،بایدها
و ن ایادهای موجاود در یاک حرفاه و مجموعااهای ا کاانمهااا و واکاانمهااای
اختمای وذیرفتهشده است که ا سوی سا مانها و مجام حرفهای مقرر میشاود تاا
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

میلوِّتریو رواب ممکو را بارای اعاضای خاود در اجرای وظایف حرفهای فراهم
آورد (مؤمنی.)4611 ،
مدیریت اختق حرفهای در محی کار ،مناف بنیاری برای سا مانها اعم ا مناف
عملکردی و اختمی در وی خواهد داشت که ایو موضوع بهویژه در عصر حاضر که
مناب اننانی با ار زهای بنیار متنوعی در محی کاار ارت ااط دارناد ،صاادق اسات
(مرادی و همکاران .)4613 ،ا سوی دیگر ،در شرای متغیار و وویاای امارو  ،تماا
سا مانها برای بقا ناچارند ویوسته مابلیتها و شاینتگیهای خود را توساعه دهناد تاا
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بتوانند واسخگوی شرای متحول و متفاوت محییی باشند.

سا مانها در حو آمو ز و مؤسنات آمو شی یرمجموعاه نیاز مانناد دیگار
سا مانها در معرض نیروهای ویچیدهای هنتند که آنها را به سا گاری مداو بارای
بقا واداشته است (محب ادگان و همکاران.)4610 ،
جامعه همچون یک ابرسینتم ،ا یرسینتمهای بنیاری تشکیل شاده اسات کاه
هریااک ا ایااو یرسینااتمهااا در جااای خااود اهمیاات دارنااد؛ باار ایااو اساااس ،نظااا
آمو زوورورز ا بزرگتریو و گنتردهتریو سینتمهای درونجامعهای است کاه
سرنوشت آن جامعه را در درا مدت تعییو مایکناد (بورماانی فراهاانی و همکااران،
 .)4610برنامههاای آمو شای و ورورشای بایم ا هار مقولاۀ دیگاری بار متحظاات
اختمی استوار است (سپهوند و همکاران)4610 ،؛ چراکه آمو ز و تعلیم در جامعاه
بهمنزلۀ یک وظیفۀ مقدس وذیرفته شده است و ایو تقدس ،معلمان را وادار میکند به
ار زهای اختمی وای ند باشند (.)Unlü, 2018
عااتوه باار ایااو ،در هاار حرفااهای تاادویو و بااهکارگیری اصااول اختماای و رفتااار
حرفاااهای ،ابااازاری بااارای حفااا اساااتانداردهای حرفاااهای اسااات و در سااایح
رفتار حرفهای را به کار گیرند ( )Mabagala et al, 2013که ایو امر در حاو ههاای
متفاوت فعالیت معلمان ،امری متغیر است.
یکی ا جن ههاای تأثیرگاذار ساا مان آماو زوورورز در وارورز جنامانی و
روانی دانمآمو ان ،حییۀ مربوط به تربیتبدنی و ور ز است (احدی و همکاران،
 .)4613تربیاااتباااادنی و ور ز در جایگااااه یکااای ا مؤلفاااههاااای مهااام نظاااا
آمو زوورورز ،نقام بنایار ار نادهای در دساتیاابی باه آرمانهاای هار کشاوری
در حو ور ز دارد (.)Mirsafian et al, 2013
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آمو زوورورز و در حرفۀ معلمی ،معلمان بایاد سایح بااالیی ا اصاول اختمای و

بر اساس تقنیمبندی ماول ،بایلاس و جیمناون ور ز باه چهاار بوام ور ز
آمو شی ،تفریحی ،مهرمانی و حرفهای تقنامبنادی مایشاود .گناتردهتاریو بوام
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ور ز ،ور ز تربیتاای (آمو شاای) اساات کااه در واارورز فاارد ا واااییوتااریو
سیح آمو شی (یعنای دوره هاای ویمدبناتانی) تاا دبناتان ،راهنماایی ،دبیرساتان و
دانشاااگاه در میناااههاااای موتلاااف جنااامی ،روانااای و تحصااایلی ماااؤثر اسااات.
معلمااان تربیتباادنی در ماادارس ا اجاازای مهاام ور ز آمو شاای هنااتند کااه در
جایگاه وایهگذاران ور ز کشور بار تماا بوامهاای ور شای بنایار تأثیرگذارناد
(آمایی و همکاران.)4613 ،
معلمان تربیتبادنی و ور ز ،منائول رشاد جنامی ،عااطفی ،شاناختی و ذهنای
دانمآمو ان هنتند و به آنان کمک میکنند تا ا نظر اجتمااعی باا جامعاه ساا گار
شوند ( .)Karaçam et al, 2020آنها مربیان حرکت و باا ی هناتند و مایکوشاند
ستمت کلی فرد (جنمانی و روانی) و مهارتهای حرکتی-ور شی را در فراگیاران
توسااعه دهنااد؛ ایااو در حااالی اساات کااه در مناایر تربیاات جناامانی و حرکتاای فاارد،
هی گاه ن اید ورورز کلی یادگیرناده و تربیات همهجان اۀ او فراماوز گاردد .شااید
اصیتح تربیتبدنی موجب چنیو برداشت یا تفنیر محدود و نامصی شده اسات کاه
مربیان تربیتبدنی ،صرفاً به وارورز بادن و جنام توجاه دارناد و فقا باه آن مای-
وردا ند؛ در حالی که تربیت حرکتی یا رفتارها و واکنمهای حرکتی مجموعهای ا
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

حرکات مکانیکی ساده و ماشینی نینتند ،بلکه رفتارهای حرکتی با تتزهای درونی
و تعامل جن هها یا عناصر شناختی ،عاطفی ،روانی و اجتماعی همراه هناتند و باا هام
ویوند میخورند.
ور ز تربیتاای بیشااتریو گنااتردگی را در مقاینااه بااا دیگاار ور زهااا دارد و
اساس و منیر رسیدن به ور ز مهرمانی و حرفاهای اسات؛ بناابرایو ،برخاورداری ا
ویژگیهای فردی و شوصی متناسب ا ضروریات اصلی حرفۀ معلمی و مربیگاری
است و میتوان ادعا کرد که وظایف شغلی معلمان ور ز به دالیل موتلف دشوارتر
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ا کااار دیگاار معلمااان و مناائوالن آمو شاای اساات .شاارای و ماهیاات کااتسهااا یااا

برنامههای ور شی ،وجود فضای آ اد بیشاتر بارای جنابوجوز ،باا ی و حرکات،
تعامل و ارت اط نزدیاک دانامآماو ان باا هام و باا مربای ،شارای هیجاانی و تناوع
رفتارهای موتلف در کتس ،وجود ویژگیهای آمو شی و رفتارهای خاصای را در
مربیان ضروری میسا د (میرحنینی و همکاران .)4613 ،لذا با توجه به شرای ویاژ
معلمان تربیتبدنی در تدریس ،عتوه بر مهارتها و راه ردها در حو فنی تدریس،
آنها باید در حو روانشناختی ،ادراکی و عاطفی نیز دارای دانم و تجرباه باشاند
تا در تدریس موفق باشند (.)Zairi Husain et al, 2015
ا آنجا که رعایت اختق حرفهای در هر حو های ،امری ال و ضروری اسات،
طی سالهای گذشته میالعات موتلفی دربار ایو موضاوع انجاا شاده اسات؛ بارای
مثال ،نتایج وژوهم میرحنینی و همکاران ( )4613نشاان داد وانج بعاد اصالی شاامل
شناختی ،عاطفی ،مهارتی ،آمو شی و رفتااری ،مهامتاریو صاتحیتهاای حرفاهای
ضااروری معلمااان تربیااتباادنی ا نگاااه خ رگااان ،متوصصااان ایااو حااو ه و معلمااان
تربیتبدنی هنتند .همچنیو ،ا جمله مهمتریو مؤلفاههاای اخاتق حرفاهای معلماان
اختماای ،رشااد اختماای ،امتاادار اختماای ،نگاارز ،تعهااد ،وااذیرز و اننااجا
(.)Mohammadzadeh et al, 2020
باار اساااس نتااایج وااژوهم ساالیمی و مصاالحی ( ،)4610مؤلفااههااای اخااتق
حرفهای استادان درس تربیتبدنی عمومی ع ارتاند ا  :ارت اط با دانشجو ،ار شیابی،
ویژگیهای شوصیتی ،داشتو برنامه و بهرو بودن و رشد و ارتقای دانشجو .من روور و
همکاران ( )4613در تحقیقی نشان دادند که معلمان باید در م ال دانمآمو ان ،اولیا،
حرفه و سا مان خود واساخگو باشاند .ا طرفای ،در تحقیاق دیگاری کاه گورتاو باا

طراحی مدل اخالق حرفهای دبیران تربیتبدنی

ور ز باار اساااس نتااایج وااژوهم محمااد اده و همکاااران ع ارتانااد ا  :عقتنیاات

محوریت اختق حرفهای در آمو ز معلمان انجا داد ،مشوص شد که معلمان باید
در م ال جامعه ،دانمآمو ان و حرفۀ خود واسخگو باشند (.)Gurtu, 2019
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هاااایس و همکااااران هااام در بررسااای اساااتانداردهای معلماااان تربیاااتبااادنی،
برخورداری ا دانم محتوایی را مهمتریو شاخص معلم تربیتبدنی گزارز کردناد
(.)Hayes et al, 2008
گفتناای اساات توجااه بااه بعااد ساااختاری و فراهمکااردن امکانااات باارای معلمااان
تربیتبدنی همراه با آمو زهای ال در دانشگاهها و مراکز تربیات معلام مایتواناد
کاستیهای موجود در احرا صتحیتهای معلمی را برطرف کند؛ بر ایو اساس و با
توجه به ایو کم ودها ،توجه به استانداردسا ی حرفۀ معلمی و تکامال آن در مراحال
موتلف مانی و متناسب با گنترز علم و فناوری اماری ضاروری اسات (احادی و
همکاران.)4613 ،

هرچه مزایا و منااف حاصال ا اخاتق حرفاهای بیشاتر و فراگیرتار باشاد ،میازان
تعهد به اصول آن ا طرف معلمان بیشتر میشود و هرچه محدودیتهای اعمالشاد
ناشاای ا اصااول اختماای ،منیقاایتاار و متناسااب بااا رشااد فااردی و سااا مانی باشااد،
وای ندی معلمان باه آنهاا افازایم ماییاباد .بار ایاو اسااس ،واژوهم حاضار بار آن
است تا با بهرهگیری ا یک مدل مینهای به طراحای مادل اخاتق حرفاهای دبیاران
تربیتبدنی بپردا د.
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روششناسی
روز در ایو میالعه ،کیفی است و ا روز نظریۀ م نایی باا رهیافات سااختگرایانۀ
چارمز بهمنزلۀ روز عملیاتی تحقیق استفاده شد .بنای ننوۀ ساختگرا بار وامعیات-
های چندگانه در وارادایم تفنیری مرار دارد .در ایو وارادایم ،فرض بر آن است کاه
ادرا

مرد دربار جهان ا منیری که در آن ندگی میکنناد ،حاصال میشاود و

فرآینااد معنابوشاای را افااراد خلااق ماایکننااد .افااراد معناهااای ذهناای خااود را دربااار
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تجربیاتشان وسعت میدهند که ایو معناها متنوع و چندگانهاند .در ایو الگاو ،محقاق

موظف است انتقالدهند فرایند معنابوشی باشد و وامعیت موردبررسی را ا نظر آنان
معنا و بیان کند (رشیدی و فراستخواه.)4610 ،
جامعااۀ آماااری تحقیااق شااامل صاااحبنظااران حااو اخااتق و ور ز هنااتند.
در ایاااو تحقیاااق بااارای گااازینم مصاح هشاااوندگان ا نموناااهگیاااری هدفمناااد
و بااارای تشاااویص تعاااداد افاااراد ،تعیااایو محااال دادههاااای ال و یاااافتو منااایر
واژوهم ا نمونااهگیاری نظااری اساتفاده شااد .در ایاو میالعااه باا هاادف گااردآوری
اطتعات ال ا میلعان ،مصاح ههای موتلفی با صااحبنظاران ترتیاب داده شاد و
وس ا انجا ده مصاح ۀ نیمهساختاریافته طی دو ماه ،اش اع نظری حاصال شاد .هماۀ
مصاح هها با افراد آشنا با اختق و ور ز و دارای تجرباۀ کاار و واژوهم در حاو
یادشده انجا شد.
سؤاالت مصاح هها با درنظرگرفتو ویژگیهای خاد تدریس ور ز در مدارس
ا جمله جایگااه درس تربیتبادنی در بایو دیگار دروس ،امکاناات و شارای ویاژ
الگووذیری دانمآمو ان طراحی شد.
در واااژوهم حاضااار بااارای سااانجم روایااای یافتاااههاااای بهدساااتآمده ا
معیارهای اسکینر و همکاران استفاده شاد ()Skinner et al, 2014؛ همچنایو ،بارای
سنجم وایایی در ایاو تحقیاق ا روز وایاایی باا آ مون (شااخص ث اات) اساتفاده
شاااد .بااارای محاسااا ۀ وایاااایی باااا آ مون ا میاااان مصااااح ههاااای انجا گرفتاااه،
دو مصاااح ه بهمنزلااۀ نمونااه انتواااِّ و در بااا

مااانی ساایرو ه کدگااذاری و بااا

هاام مقاینااه شاادند و ا ایااو طریااق ،میاازان توافقااات و عااد توافقات دو مرحلااۀ

طراحی مدل اخالق حرفهای دبیران تربیتبدنی

تدریس ،اصاول اختمای ویاژ حاو ور ز ،جاذابیتهاای ور ز و نقام آن در

کدگذاری محاس ه گردید.
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جدول  -1محاسبه پایایی
ردیف

شماره مصاحبه

تعداد کل کدها

تعداد توافقات

تعداد عدم

پایایی

توافقات
4

P1

40

0

0

%36

0

P8

43

3

6

%33

67

46

0

%33

جم

وایایی با آ مون مصاح ههای ایو تحقیاق ،باا اساتفاده ا روز یادشاده ،برابار باا
33درصد است .با توجه به اینکه ایو میزان بیشتر ا 37درصد است ،مایتاوان گفات
وایایی کدگذاریهای ایو تحقیق تأیید میشود .گفتنی است بهدلیل نوبودن تحقیق و
محااادودیت احتماااالی دادههاااا ،بااارای گاااردآوری اطتعاااات باااهطور کلااای ا
رویکرد مثلثسا ی ( )Triangulationاستفاده شد .سارانجا  ،فرایناد تحلیال دادههاا
م تنی بر سه مرحلۀ کدگذاری اولیاه یاا باا  ،کدگاذاری متمرکزشاده و کدگاذاری
نظری انجا گرفت.
یافتهها
در جدول ( ،)0ویژگیهای جمعیاتشاناختی مشاارکتکننادگان در تحقیاق کاه ده
اخالق /چهل و یکم /بهار1400
104

نفرند ،در مالب تحصیتت و حو فعالیت ارائه شده است.

جدول  -2ویژگیهای جمعیتشناختی مشارکتکنندگان در تحقیق
نشانگر

تحصیالت

P1

استاد

P2

استادیار

P3

دانشیار

P4

استادیار

P5

استادیار

P6

استادیار

P7

استادیار

P8

حوزۀ فعالیت
وژوهشگر در حو ور ز و دارای سابقۀ تدریس در دانشگاه تربیت معلم
رئیس دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم) ،وژوهشگر در حو ور ز و
تربیتبدنی
وژوهشگر در حو ور ز و دارای سابقۀ دبیری تربیتبدنی و تدریس در
دانشگاه تربیت معلم
معاون تربیتبدنی و تندرستی ادار کل آمو زوورورز استان اصفهان
وژوهشگر در حو ور ز ،تربیتبدنی و اختق
منئول وژوهم ادار کل آمو زوورورز و دارای سابقۀ دبیری تربیت-
بدنی
وژوهشگر در حو ور ز ،تربیتبدنی و اختق

دانشجوی

مدرس دانشگاه فرهنگیان ،و کارشناس منئول دانشجویان تربیتبدنی

دکتری

دانشگاه فرهنگیان

P10

دکتری

سابقۀ تدریس در دانشگاه فرهنگیان
وژوهشگر در حو ه ور ز ،تربیتبدنی و اختق

کدگذاری اولیه
کدگذاری اولیاه یعنای فروشکناتو دادههاای کیفای باه بوامهاای مجازا ،بررسای
دمیااق و مقاینااۀ آنهااا باارای یااافتو ش ا اهتهااا و تفاااوتهایشااان .ایااو مرحلااه وایااۀ
نونت مفهو سا ی در نظریاۀ م ناایی اسات و وراکنادگی دادههاا را مثال ناوری در
کانون مقوالت جم میکند و به آنها موت معنایی مایبوشاد (.)Charmaz, 2006
در ایااو مناامت ،بااهجااای ارائااه تمااا صاافحات نگااارزشااده ا مصاااح ههااا ،فق ا
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P9

کارشناسارشد

کارشناس منئول امور دانشجویی و تربیتبدنی دانشگاه فرهنگیان ،دارای

نکات کلیدی مصاح هها بهصورت نمونه و بر اساس حاشیهنوینی بار متاون مصااح ه
ارائه شده است.
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جدول  -3نمونهای از نکات کلیدی مصاحبهها به همراه کدگذاری اولیه
منب

کِگياری اولی:

مت مصاحب:
معلم ور ز فرصتهایی دارد که میتواند در حیو تدریس
راستگویی ،صدامت ،وای ندی و منئولیتوذیری را به دانمآمو ان

رعایت استانداردهای

ت نشان بدهد و فق حرف نزند .ایو وجه تمایز دبیران تربیت
عم ً

اختمی موردانتظار جامعه

بدنی است.
با توجه به جذابیتهای ور ز برای کودکان ،نوجوانان و جوانان و
الگووذیری ایو مشر ،کنی که در حو ور ز فعالیت میکند باید
به استانداردهای اختمی موردانتظار جامعه وای ند باشد.
با توجه به شرای ویژ درس تربیتبدنی ،ار زها و هنجارهای
جامعه میتواند بر روند تدریس مؤثر باشد.

رعایت استانداردهای
اختمی موردانتظار جامعه
ار زهای جامعه

با توجه به منائل تدریس درس ور ز ،فهم اجتماعی افرادی که
با آنها در ارت اطاند و سر وکار دارند میتواند بر در
مصاح ه
شماره 4

اختق

فهم اجتماعی افراد

حرفهای معلم تربیتبدنی مؤثر باشد.
سیح بلوغ اجتماعی دانمآمو ان که میتواند بر در

رفتار

حرفهای معلمان ور ز مؤثر باشد ،در هر مقی یا مدرسه با مقی و
مدرسه دیگر تفاوت دارد.
با توجه به نقم ور ز بر فرهن

هر جامعه ،معلم ور ز میتواند

بر نهادینهکردن ار زهای اجتماعی تأثیرگذار باشد
با توجه به نقم ور ز بر فرهن
سیح فرهن

هر جامعه ،معلم ور ز میتواند

عمومی ،انتظارات و سیح موردنظر اختق در جامعه

اخالق /چهل و یکم /بهار1400

را باال ب رد
ال ته بوشی بر عهد معلم ور ز و بوشی بر عهد سا مان است؛
بنابرایو ،نظارت سا مانی باید وجود داشته باشد.

بلوغ اجتماعی دانم-
آمو ان
نهادینهکردن ار زهای
اجتماعی
باالبردن سیح فرهن
عمومی
بیاعتنان ودن سا مانها

سیح بلوغ و تجربۀ معلم ور ز میتواند در سیح اختق حرفهای
مؤثر باشد.
رعایت اختق حرفهای ا سوی دبیران ور ز به وای ندی به اصول
اختق همگانی در بیو آنان منجر میگردد.

بلوغ فرد

وای ندی به اصول اختمی

با استناد به کدبندی مرحلاۀ اول ،ا طریاق باا بینی مصااح ههاای انجاا گرفتاه باا
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صاحبنظران 00 ،کد با شناسی گردید.

کدگذاری متمرکز شده
دومیو مرحلۀ مهم در تحلیل دادهها واس ا کدگاذاری اولیاه ،کدگاذاری میاانی یاا
متمرکز است .اغلب اعتقاد بر ایاو اسات که کادگااذاری اولیاه ،دادههاااا را ا هام
گننته است و کدگذاری میاانی دوبااره دادههاا را باه طریقای کاه ا نظار مفهاومی
انتزاعیتر ا آنچه ا یک تحلیل موضوعی حاصل شده باشد ،به هم ویوناد مایدهاد.
کدگذاری محوری ،ویشرفتهتریو شکل کدگذاری میاانی اسات .منظاور ا دور دو
کدگذاری ،فرآیندهایی است که در مراحل بعدی تحلیل اجرا میشود و طای آنهاا
(هم وامعی و هم بهطور استعاری) کدها بهطور مداو با هام مقایناه و ساا ماندهای
مجدد یا در مالب مقولهها تنظیم میشوند و اولویتهای آنهاا مشاوص مایشاود تاا
مقولههای محوری که مقولههای دیگر در اطراف آنها آرایم ماییاباد ،بنا ویادا
کناد (جاودی .)4611 ،در جادول ( ،)1نتااایج حاصال ا بوشای ا کدگاذاریهااای
متمرکز مشاهده میشود.
جدول  -4کدهای باز و کدبندی متمرکزشده

مصاح ه 6
مصاح ه 0
مصاح ه 0
مصاح ه 0

افزایم تعهد در دانمآمو ان برای یادگیری در کتس
ور ز
شکوفایی دانمآمو ان در رشتههای ور شی که در آن
منتعدند
شناسایی ناهنجاری اختمی دانمآمو ان در روند تدریس

مابلیت یادگیری

ور ز
الگوبرداری دانمآمو ان ا دبیر در جایگاه یک فرد ور شی
و اختقمدار

مصاح ه 1

ارتقای اطتعات و دانم اختمی

مصاح ه 3

ترویج و توسعه و سیاستگذاری اختق حرفهای

مصاح ه 1

رشد اجتماعی و اختمی دبیران ور ز
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منبع

کدهای اولیه

کدمتمرکزشده

تعالی اختق حرفهای
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منبع

کدهای اولیه

مصاح ه 1

تقویت ار زها در روند تدریس ور ز

مصاح ه 0

ارتقای سیح اعتماد به معلمان ور ز در سیح سا مانی

مصاح ه 1

اعتماد دانمآمو ان به آمو زهای صورتگرفته

مصاح ه 1

ارتقای سیح اعتماد به معلمان ور ز در جامعه

مصاح ه 1

دورههای ضمو خدمت ویژه برای دبیران ور ز

مصاح ه 3

آمو ز و آشنایی با اختق حرفهای

مصاح ه 47
مصاح ه 3

اخالق /چهل و یکم /بهار1400
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نیا سنجی و برگزاری کتسهای آمو شی و کارگاههای
آمو شی ویژ دبیران ور ز
آمو ههای دینی مرت

کدمتمرکزشده

اعتمادآفرینی

آمو ز

با تدریس ور ز

مصاح ه 0

ورورز نیروهای آ اد

مصاح ه 4

بلوغ اجتماعی دانمآمو ان

مصاح ه 0

رشد اختمی دانمآمو ان

مصاح ه 4

ار زهای جامعه

مصاح ه 4

فهم اجتماعی افراد

مصاح ه 0

همکاری مدیر و منئوالن مدرسه با دبیر تربیتبدنی

مصاح ه 3

ار زهای سا مانی حاکم بر تدریس ور ز

مصاح ه47

استودا افراد اختقمدار برای تدریس ور ز

مصاح ه 3

نظارت و ار یابی سا مان بر عملکرد دبیران ور ز

مصاح ه 0

نظارت مدیر مدرسه

مصاح ه 4

بیاعتنان ودن سا مانها

مصاح ه 0

امنیت شغلی دبیران ور ز

مصاح ه 0

عدالت در کار در بیو مدرسان دروس غیرور ز و ور ز

مصاح ه 3

اختقمداربودن مدیران در مواجهه با دبیران ور ز

مصاح ه 3

موانیو و مقررات سا مانی در حو تدریس ور ز

مصاح ه 0

حقوق و دستمزد و مزایای مدرسان ور ز

مصاح ه 6

محی سوتافزاری مدرسه شامل امکانات ور شی

مصاح ه 1

بنتر مناسب برای توسعۀ اختق حرفهای

مصاح ه 6

نگاه بروکراتیک به درس تربیتبدنی

عوامل اجتماعی

عوامل مدیریتی و
سا مانی

عوامل محییی

ساختار سا مانی

منبع

کدهای اولیه

مصاح ه 0

نظارت بر حف حقوق اختمی

مصاح ه 0

استفاده ا مشاوران و با نشنتگان در کنار دبیر تربیتبدنی

مصاح ه 3

آگاهیرسانی بهموم

مصاح ه 0

تشویق معلمان به اینکه حقوق حرفهای خود را رعایت کنند

مصاح ه 1

فراهمکردن بنتر فرهنگی

مصاح ه 3

اعتقادیکردن دبیران

مصاح ه 1

آگاهکردن دبیران ا مزایای اختق حرفهای

مصاح ه 3

وظیفهشناسی طی فرایند تدریس

مصاح ه 0

شاینتگی تدریس برای دروس عملی

مصاح ه 1

رعایت اصول مربیگری

مصاح ه 1

آگاهی ا حقوق ور شی

مصاح ه 0

بلوغ فرد

مصاح ه 4

هوز اختمی

مصاح ه 3

وجدانکاری در ارائه م انی نظری و عملی

مصاح ه 3

خودکنترلی طی فرایند آمو ز و نظارت عملکرد ور شی

مصاح ه 1

جایگاه ور ز در بیو دروس ا دیدگاه مدیران سا مانی

مصاح ه 0

ویژگیهای فردی

ور ز (مشارکت ور شی) در بیو
کارکنان سا مانی

سیح بلوغ کارکنان سا مانی دربار فرهن

فرهن
و ار زهای

اجتماعی

مصاح ه 4

رعایت ار زها و هنجارهای جامعه

مصاح ه 4

ارتقای استانداردهای اختمی موردانتظار جامعه

مصاح ه 1

ارتقای فرهن

مصاح ه 4

نهادینهکردن ار زهای اجتماعی

مصاح ه 4

سا مانی

ور ز در جامعه

باالبردن سیح فرهن

منئولیت اختمی در
م ال جامعه

عمومی

مصاح ه 3

منئولیت در حو نحو تعامل و ارت اطات با والدیو

مصاح ه 3

تعهد به اهداف سا مانی

مصاح ه 0

تعهد به موانیو سا مانی

طراحی مدل اخالق حرفهای دبیران تربیتبدنی

مصاح ه0

سیح بلوغ فرهن

کدمتمرکزشده

منئولیت اختمی در
م ال سا مان و والدیو
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منبع

کدهای اولیه

مصاح ه 3

توجه به اهداف ورورشی

مصاح ه 3

منئولیت در حو ارت اطات (با همکاران)

مصاح ه 1

تعهد به افزایم علم و دانم رو

مصاح ه 0

منئولیت در حو رعایت موانیو مرت

کدمتمرکزشده

با حرفه و شغل

مصاح ه 1

تعهد برای بهاشترا گذاری علم در حرفۀ موردنظر

مصاح ه 1

تعهد به رعایت شأن شغلی

مصاح ه 3

رعایت امانت در ارت اط با همکاران

مصاح ه 0

تعهد به اهداف تربیتبدنی

مصاح ه 0

منئولیت در حو نحو تعامل و ارت اطات

مصاح ه 3
مصاح ه 0
مصاح ه 1

منئولیت اختمی در
م ال حرفه و همکاران

منئولیت در حو آمو ز صحیح مهارتهای ور شی،
اختق ور شی و...

منئولیت اختمی در

منئولیت در حو ار شیابی صحیح در حو عملکرد

م ال دانمآمو ان

ور شی
منئولیت در حو رعایت موانیو آمو شی در تدریس

با استناد به نتایج کدبندی متمرکزشاده و روابا بایو مقولاههاای شناسااییشاده،
چهارده کاد باا ناا هاای مابلیات یاادگیری ،تعاالی اخاتق حرفاهای ،اعتماادآفرینی،
آمو ز ،عوامل اجتمااعی ،عوامال مادیریتی و ساا مانی ،عوامال محییای ،سااختار
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سا مانی ،فرهن

سا مانی ،ویژگیهای فاردی ،منائولیت اختمای در م اال جامعاه،

منائولیت اختماای در م اال سااا مان و والادیو ،مناائولیت اختمای در م ااال حرفااه و
همکاران و منئولیت اختمی در م ال دانمآمو ان به دست آمد.
کدگذاری نظری
در حالی که کادگاذاری متمرکز ،سا ماندهی کدها و مفاهیم بنا شاده طای مرحلاۀ
کدگذاری اولیه را به سیح باالیی مقولهها تنهیل میکند ،کدگذاری نظری باهمنزلۀ
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آخاریاو مرحلۀ کادگاذاری موجب اشا ااع مقولههای مرکازی شناسااییشاده طای

کدگذاری متمرکز میشود .مقولۀ مرکزی ،مقولهای است که ا نظر مفهومی انتزاعی
و به تما مضمونهای دیگر و مقولهها متصل است .کاربرد یادداشتها و میاس دائام
بیو کدهای متمرکز برای کدگذاری نظری سودمند و مفید است .طی هریک ا ایو
واالیمها و فرایندهای اش اع ،تحلیل ا توصیف صارف باه ساوی انگاشاتواردا ی
حرکت میکند (جودی و همکاران .)4611 ،نتایج کدگذاریهای نظری در جادول
( )0آمده است.
جدول  -5کدگذاری نظری

1 ،4

منئولیت اختمی در م ال جامعه

0 ،3 ، 3

منئولیت اختمی در م ال سا مان و والدیو

0 ،1 ،3 ، 0

منئولیت اختمی در م ال حرفه و همکاران

0 ،3 ،0 ، 1

منئولیت اختمی در م ال دانمآمو ان

47 0، ،3 ،1

آمو ز

0 ،4

عوامل اجتماعی

47 ،0 ،1 ،4 ،0 ،3 ،0

عوامل مدیریتی و سا مانی

1 ،6 ،0 ، 3

عوامل محییی

1 ،3 ،0 ،3 ، 6

ساختار سا مانی

0 ،1

فرهن

سیوح اختق
حرفهای

عوامل مؤثر

سا مانی

1 ،4 ،0 ، 3

ویژگیهای فردی

0 ،6

مابلیت یادگیری

1 ،3 ، 1

تعالی اختق حرفهای

1 ،0

اعتمادآفرینی

طراحی مدل اخالق حرفهای دبیران تربیتبدنی

منبع

کدهای متمرکزشده

کد نظری

ویامدها
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ارائه مدل
مدل نهایی اختق حرفهای دبیران تربیتبدنی ،بر اساس نتایج حاصل ا سه مرحلۀ
کدگذاری ،در شکل ( )4مابلمشاهده است.
شکل  -1مدل زمینهای اخالق حرفهای دبیران تربیتبدنی
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نتیجهگیری
هدف ا وژوهم حاضر ارائه مدل اختق حرفهای دبیران تربیتبدنی بود .به کماک
روز تحقیق کیفی و با استفاده ا مصااح ه ،دادههاایی باه دسات آماد کاه ا طریاق
کدگذاریهای اولیه ،متمرکزشده و نظری تجزیه و تحلیل شدند.
باار اساااس ماادل برخاسااته ا دادههااای تحقیااق ،عواماال مااؤثر باار اخااتق حرفااهای
دبیاااران تربیاااتبااادنی ع ارتاناااد ا  :ویژگااایهاااای فاااردی ،آماااو ز ،عوامااال
اجتماعی ،عوامل مدیریتی و سا مانی ،عوامل محییای ،سااختار ساا مانی و فرهنا
سا مانی .در ایو راستا ،نتایج واژوهم دریابگیاان و همکااران ( )4610نشاان داد کاه
عوامااال ماااؤثر در توساااعۀ اخاااتق حرفاااهای شاااامل عوامااال فاااردی ،ساااا مانی،
محییی و مینهای است .همچنایو ،سالیمی ( )4613در ارائاه الگاوی توساعۀ اخاتق
حرفهای در سا مانهای ور شی به شاخصهای مدیریتی ،آمو شی ،اختمی ،مالی و
فردی اشاره داشت.
«ویژگیهای فردی» یکی ا عوامل میرحشده در ایو بوم است که در ایو باره
رفتار با دانمآمو ان در حیو آماو ز مهاارتهاای ور شای ،نظاارت بار عملکارد
ور شی و آ مون و ار شیابی بر اصول اختمی حرفه تعهد و وای ندی مویتری دارند؛
همانطور که نتایج وژوهم ری ریوسیلوا و آموریم نیز نشان داد ویژگیهای شوصای
اختمی معلمان ور ز ،امری مؤثر بر اخاتق حرفاهای معلماان محناوِّ مایگاردد
()Ribeiro-Silva & Amorim, 2020؛ اما با عنایت به اینکه رعایت اصاول اخاتق
حرفهای تاب الزامات موتلفی اسات ،ضارورت دارد باه منائله توانمندساا ی دبیاران
تربیتبدنی در حو توسعۀ اختق حرفهای نیز توجه شود.
بر اساس عامل دو «ساختار سا مانی» ،انتظار میرود ساختار بعضی ا سا مانهاا

طراحی مدل اخالق حرفهای دبیران تربیتبدنی

ایو استن اط وجود دارد که معلمان ور شی که ا نظر شوصیتی تکامال یافتاهاناد در

بهطریقی حمایتگر و راهنمای افراد باشد ،در حالیکه بعضی ا ساا مانهاا طاوری
سا مان یافتهاند که برای کارکنان خود مان ایجاد کنند.

113

اماااداماتی کاااه و ارت آماااو زوورورز در سااایح کاااتن و ادارات کااال
تربیتبدنی در سیح استان و شهرستان در سیوح واییوتر در راساتای ارتقاای سایح
اختق حرفهای معلمان تربیتبدنی میتوانند انجا دهند ،شاامل اماداماتی اسات کاه
ضمانت اجرایی آن در سیح مابلم ولی موردنظر است.
باا توجاه باه دیادگاه افاراد نموناه ،لازو باهکاارگیری مشااوران و افاراد مجربای
همچون با نشنتگان با ساابقۀ اختمای بارای ارتقاای سایح اخاتق حرفاهای دبیاران
تربیتبدنی ،امری ماؤثر اسات .فاراهمساا ی بناتر ارتقاای فرهنا

توساعۀ اخاتق

حرفهای دبیران تربیتبدنی با استفاده ا ظرفیتهای موجود در ساختار سا مانی امری
ضروری است.
ا طرفاای ،اصااول اختماای جامعااۀ مااا ا اصااول و اعتقااادات مااذه ی متااأثر
اساات و ارتقااای ساایح ایااو اعتقااادات در ب ایو معلم اان تربیااتباادنی ماایتوانااد در
توسعۀ اختق حرفهای آنها که بوشی ا آن در تقویت ار زهای حاکم بار جامعاه
نقاام دارد ،مااؤثر واماا شااود .در ایااو راسااتا ،نتااایج میالعااات محماادداوودی و
بهااااادری ( )4610نشااااان داد عاماااال فااااردی ،ساااااختار سااااا مانی ،و عواماااال
فرهنگی– اجتماعی ا جمله عواملی است که در اثربوشی اختق حرفهای ا دیدگاه
معلمان استان مم نقم دارد.
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دربااار عاماال سااو «فرهن ا

رفتارهااایی را تاارویج ماایدهنااد کااه توسااعۀ اخااتق حرفااهای دبیااران تربیااتباادنی
را با موانعی مواجه میسا د .ا سویی ،ایو امر ممکاو اسات موجاب کااهم ار ز
ور ز و تربیتبدنی در بیو دیگر دروس شاود .لاذا جایگااه ور ز در بایو دروس
دیگر ا دیدگاه مدیران سا مانی و سیح بلوغ فرهنا

ور ز (مشاارکت ور شای)

در بیو کارکنان سا مانی مایتواناد باهنوعی بار نحاو نگارز باه درس ور ز و در
نهایاات ،ادرا
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سااا مانی» ،گاااهی بعضاای ا سااا مانهااا نداننااته

معلاام ور ز ا ار ز تاادریس در ایااو واحااد درساای مااؤثر باشااد؛

بنابرایو ،ارتقای سیح فرهنا

ساا مانی مارت

باا جایگااه درس ور ز و معلماان

ور ز ا اهمیت یادی برخوردار است .تاشلیننکایا گزارز کرد که اختق حرفه-
ای تحتتأثیر فرهن

است (.)Tashlinskaya, 2018

عامل چهار « ،آماو ز» اسات .باه نظار مایرساد هار مجموعاۀ ساا مانی دارای
کدهای اختمی متناسب با ساختار حرفهای خود است که اختق حرفاهای ناا دارد.
آمو زوورورز نیز نظامی حرفهای است و دبیران تربیتبدنی در جایگاه کنانی که
منئولیت تعلیموتربیت فراگیران را بر عهاده دارناد ،بایاد ا اصاول اخاتق حرفاهای
آگاهی داشته ،به آن وای ند باشاند .ایاو امار باا توجاه باه نقام و جایگااه ور ز در
فرهن

اجتماعی و الگوواذیری کودکاان ،نوجواناان و جواناان ا معلماان و مربیاان

ور شی امری مابلتوجه است .در ایو باره ارائه آمو زها ویرو رعایت اختق حرفه-
ای ،تضمیوکنند ستمت فرایند یاددهی-یاادگیری در حایو تادریس مهاارتهاای
ور شی و آمو ز رعایت اصول اختق ور شی است و در نهایت ،موجاب افازایم
تعهد واسخگویی معلمان به منائل اختمی میشود.
دربار عامل ونجم (عوامل اجتماعی) می توان گفت دبیری کاه اخاتق حرفاهای
اختماای و اجتماااعی آنااان تنااهیل و ار زهااای اجتماااعی در آنهااا نهادینااه شااود.
همچنیو ،او میکوشد فهم اجتماعی افراد را بهتار و ار زهاای حااکم بار جامعاه را
بااهمیت جلوه دهد .اما موفقیت در ایو امر باه عاواملی چاون سایح بلاوغ اجتمااعی
دانمآمو ان ،سیح رشد اختمی دانمآمو ان ،ار زهای حاکم بر جامعه و سایح
فهم اجتماعی افراد بهطور کلی در جامعه بنتگی دارد.
عامل ششم« ،عوامل مدیریتی و سا مانی» است؛ عواملی مانناد همکااری مادیر و
منئوالن مدرسه با دبیر تربیتبدنی ،ار زهای سا مانی ،استودا افراد اختقمادار،
نظارت و ار یابی در سا مان ،نظارت مدیر مدرسه ،بیاعتناان ودن ساا مانهاا ،امنیات

طراحی مدل اخالق حرفهای دبیران تربیتبدنی

دارد ،درصدد ایو است که دانمآمو ان به سیحی ا بلاوغ اجتمااعی برساند ،رشاد

شغلی ،نظارت و ار یابی سا مان بر عملکرد دبیران ور ز در عمل در ایو حییه مرار
میگیرند و نامیلوِّبودن ایو موارد ،عامل تهدیدکنند اختق حرفهای است.
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دربار عامل هفتم (عوامل محییی) میتوان گفت عتوه بر عواملی که مناتقیم و
غیرمنتقیم به معلمان ور ز در رعایات اخاتق حرفاهای مرباوط مایشاود ،عوامال
محییی نیز وجود دارند که میتوانند رفتار حرفهای معلمان را تحتتاأثیر مارار دهاد.
در ایو راستا فراهمکردن بنترهای مینهای و محییی ا جمله فراهمساا ی ماوانیو و
مقررات سا مانی ،حقوق و دستمزد ،ایجاد فضای آمو شی مناساب اعام ا امکاناات
ور شی میتواند در رعایت اصول اختمی نقم تنهیلکننده داشته باشد.
نتایج وژوهم نشان داد سیوح اختق حرفهای معلمان تربیتبدنی م تنی بر چهاار
سایح «منائولیت اختمای در دانامآماو ان»« ،منائولیت اختمای در م اال حرفاه و
همکاران»« ،منئولیت اختمی در م ال سا مان و والدیو» و «منئولیت اختمی در م ال
جامعه» است .ایو یافته بهطور نن ی با نتاایج ایاو میالعاات هامخاوانی دارد :تحقیاق
من روور و همکاران ( )4613م نی بر اینکه معلم در م ال دانمآمو ان ،اولیاا ،حرفاه و
سا مان خود منئولیت اختمی دارد و شااید یکای ا عماده منائولیتهاای اختمای
معلمان یرحو حرفه مرار میگیرد؛ میالعۀ گورتو ( )0741که نشان داد معلماان در
م حث اختق در م ال جامعه ،دانمآمو ان و حرفه باید واسخگو باشند؛ تحقیق میلار
( )0707که کشف کرد معلمان باید در م ال حرفه ،دانمآمو ان ،اجتمااع و فنااوری
واسخگو باشند.
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در ت ییو ایو یافته میتوان به ایو نکته اشاره کرد که هر حرفه ویژگیها ،ار زها
و آییونامههای خاد خود را دارد .به همیو ترتیب ،ارائه انواع ار ز و اخاتق بایاد
م تنی بر حو مربوط باشد .شاید به ایاو دلیال باشاد کاه در بنایاری ا حاو ههاا ا
الگوهای اختمی موتلف و متفاوت استفاده میشود.
بهدلیل تأثیرگذاری اختق حرفهای دبیر ور ز بر رفتار و افکاار فراگیاران ،دبیار
باید خود را به فضایل اختمی آراسته کند .در حو ور ز حرفهای رفتار مربای ناه
تنها میتواند نقم مهمی در شکلدادن عملکرد ور زکاران داشاته باشاد ،بلکاه در
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کنب تجارِّ روحی و روانی آنان نیاز ماؤثر اسات (ما یااری و همکااران.)4610 ،

معلم ور ز باید بداند مؤثرتریو روز در انتقال ار زهای اختمی ،رعایت آنها ا
سوی اوست که ایو الزا در م اال حرفاه و همکااران نیاز وجاود دارد .منائولیت در
حو ارت اطات (با همکاران) ،رعایت امانات در ارت ااط باا همکااران ،منائولیت در
حو رعایت موانیو مرت

با حرفه و شغل ،تعهد به افزایم علم و دانم رو  ،تعهاد

به رعایت شأن شغلی و تعهد باه اهاداف تربیاتبادنی ،کادهای ماوردنظر در حاو
منئولیت اختمی در م ال حرفه و همکاران معرفی شد .در وژوهم سلیمی و مصلحی
( ،)4610داشتو برنامه و بهرو بودن ا مؤلفههای اختق حرفهای استادان تربیتبادنی
شناسایی شد .همچنایو ،در واژوهم میرحناینی و همکااران ( ،)4613آماو زهاای
توصصی در رشتۀ تربیتبدنی ا صاتحیتهاای رفتااری مارت

باا صاتحیتهاای

حرفهای معلمان تربیتبدنی شناسایی شد.
ا طرفاای ،بااهدلیاال وظیفااهای کااه معلاام در م ااال باارآوردن نیا هااای آمو شاای
دانمآمو ان دارد ،باید با رعایت حداکثری اصول اختمی در ایفای وظایف حرفاه-
ای ،منئولیت آمو شی خود را در م ال دانمآمو ان به بهتریو نحو انجا دهاد .ایاو
آمو ز ،منئولیت در حو ار شیابی صحیح و منئولیت در رعایت موانیو آمو شی
موردتوجه اسات .هماانطاور کاه نتاایج واژوهم سالیمی و مصالحی ( )4610نشاان
داد رعایت اصول و موانیو آمو شای ا مهامتاریو شااخصهاای ار شایابی اساتادان
تربیتبدنی است.
دبیران ،عوامل اجرایی عناصر مافوق هنتند؛ بار ایاو اسااس ،تصامیمگیاریهاای
مهم دربار اصول اختمی چه بهطور منتقل و چه بهطور مشاتر

باا دانامآماو ان

نمیتواند بدون واسخگویی به سا مان و والدیو باشد.
تما افراد (ا جمله معلم ،مدیر مدرسه و )...و نیز والدیو و خاانوادههاا در فرایناد

طراحی مدل اخالق حرفهای دبیران تربیتبدنی

اماار در وااژوهم حاضاار در نحااو تعااامتت بااا داناامآمااو ان ،مناائولیت در حااو

شکلگیری اختق ،اجا ه دارند در تعییو خ مشیهای ایو فرایناد مشاارکت کنناد؛
منئولیت در حو نحو تعامال و ارت اطاات باا والادیو ،تعهاد باه اهاداف و ماوانیو
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سا مانی و تعهد به اهاداف ورورشای ا کادهای موردتوجاه در ایاو بوام هناتند.
توانایی ارت اط مناسب و تعامل با اولیای دانمآمو ان ،مدیر ،عوامل اجرایی و دیگار
معلمااان ا مفاااهیم اولیااۀ شناساییشااده در وااژوهم میرحنااینی و همکاااران ()4613
دربار نقم ارت اطی صتحیت حرفهای معلمان تربیتبدنی بود.
اما دبیران با تربیت ننلی روبهرو هنتند که باید آنها را بارای نادگی اجتمااعی
آماده کند؛ بیتوجهی به شرای و امتضاائات و ضاروریات اختمای باعاث مایشاود
فراگیران مهارتهای ال را در تی یق با جامعه نیاموخته باشند و دچار آسیب جادی
شوند .در وژوهم حاضر منئولیتهای اختمای معلام در م اال جامعاه در دو بوام
رعایاات ار زهااا و هنجارهااای جامعااه و همچناایو ،ارتقااای اسااتاندارهای اختماای
موردانتظار جامعاه مادنظر مارار گرفات .فیریار و همکااران ،ادرا

معلماان بزریلای

را در آمو ز ار زها در کتسهای تربیتبادنی ار یاابی کردناد ()Freire, 2016
کااه نتااایج نشااان داد اگرچااه معلمااان تربیااتباادنی آمااو زهااایی در حااو ههااای
ار شاای دارنااد ،امااا آمااو زهااا جااام و همااهجان ااه نینااتند .همااانطااور کااه شاایر
و ثیل بیان میکنند کودکان و جوانان (و خانوادههایشان) بایاد اطمیناان داشاته باشاند
که ومتی در مدرسهاند معلمان تربیتبدنی با آنان باا احتارا و در

رفتاار مایکنناد

( .)Scheuer & Thill, 2019بنابرایو ،بنیار مهم است که معلمان تربیتبدنی ضامو
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

رعایت اصول مربوط به ار زها و آگاهی ا منئولیتهای خود در م ال کودکاان و
جوانانی که تحت مرام ت خاود دارناد ،امادامات و روزهاای درسات و شایناته را
تاارویج دهند.ساارانجا  ،بااه نظاار ماایرسااد بااا حاکمیاات اخااتق حرفااهای در دبیااران
تربیااتباادنی و رعایاات اصااول آن ،مابلیاات یااادگیری ،تعااالی اخااتق حرفااهای و
اعتمادآفرینی به میزان یادی ارتقا ویدا کند .ایو یافته بهطور نن ی با نتاایج میالعاات
گتچمانوا ( )0740دربار اهمیت اختق حرفۀ معلمای م نای بار اینکاه درنظرگارفتو
منائل اختمی ،امری ضروری در آمو زوورورز است و فرصتی را فراهم میسا د
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تا فراگیران بهوسیلۀ آن عمق دانم و یادگیری خود را افزایم دهند ،همخوان است.

در ایو راستا ،نتایج وژوهم صابری و همکاران ( )4613نیز نشان داد اختق حرفهای
استادان تربیتبدنی عمومی بر انگیزز ویشرفت دانشاجویان دختار در فعالیات بادنی
تأثیر میگذارد .رعایت اصاول اخاتق حرفاهای ا ساوی معلماان ور ز مایتواناد
فرهناا

رعایاات اخااتق حرفااهای را در جامعااۀ معلمااان ور ز توسااعه دهااد و

در نهایت ،تأثیر فزایندهای بر تعالی و رشد اختق حرفاهای در بایو معلماان بگاذارد.
ایااو اماار ا طرفاای موجااب ایجاااد اعتماااد ا سااوی مناائوالن و والاادیو در م ااال
معلم اان ور ز در انجااا تعهاادات شااغلی در حااو آمااو ز ور ز ورورشاای بااه
دانمآمو ان میگردد.
نتایج وژوهم فتح و کمی ( )4610نشان داد هرچه مربیان اصول اختمی را بیشتر
رعایت کنند ،وفاداری ور زکاران بیشتر شاده ،رضاایت آناان نیاز تاأمیو و امکاان
حضور مجدد آنان بیشتر میشود.بیتردید ،میتوان گفات اخاتق حرفاهای یکای ا
منائل اساسی همۀ جوام بشری است .امرو ه بنیاری ا کشورها به ایو بلوغ رسیده-
اند که بیاعتناایی باه مناائل اختمای و فارار ا منائولیتهاا و تعهادات اجتمااعی،
های خاد تدریس ور ز در مدارس ا حناسیت یادی برخوردار است .اگر معلم
ور ز با اختق حرفهای در رشتۀ توصصی خود آشنا باشد و به نحاو صاحیح آن را
در روند تدریس به اجرا گذارد ،منئولیت خود را در ورورز ننل آینده با موفقیات
به انجا خواهد رساند.
به همیو دلیل ،بنیاری ا کشورها برای تدویو راه رد اختمی در حو تدریس
ور ز احناس نیا کرده و ا ایو رو کوشیدهاند به تحقیقات دربار اختق حرفهای
در ایو حو ه جایگاه ویژهای بدهند؛ بر ایو اساس ویشنهاد میشود منئوالن آماو ز
وورورز ضمو بهرهگیری ا نتایج تحقیقات در ایو مینه ،به تدویو منشاور اختمای

طراحی مدل اخالق حرفهای دبیران تربیتبدنی

یانهای ج رانناوذیری را در وی دارد و ایو امر در حو ور ز با توجه به ویژگی-

برای دبیران تربیتبدنی امدا کنند تا گارهگشاایی بارای بنایاری ا مناائل اختمای
دبیران ایو حرفه باشد.
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مسئولیت اخالقی در قبال دیگران از منظر رویکرد وظیفهگرایانه کانت


محمدامیو خوانناری ،هادی صادمی
چکیده

منئولیت اختمی در م ال اننانهای دیگر ا جمله منائل اساسی است که مکاتاب و
بر دیدگاه کانت ،در وی واسخدادن به ایو ورسمهاسات :مفهاو منائولیت اختمای
چیناات؟ ا منظاار وظیفااهگرایان ،دیگااران در رواب ا و مناائولیتهای اختماای چااه
جایگاهی دارناد؟ و عامال اختمای چارا در م اال دیگاران منائولیت اختمای دارد؟
وظیفااهگرایی بااا تأکیااد باار مناائله شاینااتگی و اسااتحقاق عاماال اختماای بااه نقاام
حنو فاعلی در کناار حناو فعلای ،بار نقام وظاایف اختمای اهمیات میدهاد .در
یک منظر کلی ،وظیفهگرایی در مقاینه با نظریههای اختمی ،رویکرد مننجمتری به
مفهااو مناائولیت اختماای دارد و منااائلی ماننااد اسااتحقاق ،اختیااار ،عقاالگرایی،
کرامت و شاینتگی را در ایو منئله لحا میکند .کانت در نظریاۀ اختمایاز ،باه
بنیاری ا اشاکاالت وظیفاهگرایی ا جملاه عقالگرایی و نو اهگرایی توجاه دارد،
وژوهشگر وژوهشگاه مرآن و حدیث ،مم.
استاد دانشگاه مرآن و حدیث ،مم.
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اما بهدن ال ایو است که اختق را ا احناس و تجربه و حکمت مارد وناند باه بنیااد
عقتنی برساند و بر ایو اساس ،منائولیت اختمای را بار وایاۀ سازاواری و شایناتگی
ترسیم کند.
کلیدواژهها
منئولیت اختمی ،وظیفهگرایی ،کانت ،تکلیف ،دیگران ،استحقاق ،شاینتگی.
مقدمه
منئولیت ( )responsibilityا جمله منائل مهام دینای ،اختمای ،فلنافی و حقاومی
است که در حو اخاتق باا عناوان «منائولیت اختمای» ()moral responsibility
طرح شده است .منئولیت اختمی ا مفاهیم اساسی و وردامنه در حو اختق اسات
که بنیاری ا تعهدها ،الزا ها ،تکلیفها ،مجا اتها ،تحنیوها و تق یحها بار اسااس
ایو مفهو شکل گرفتاه اسات .همچنایو ،بنایاری ا مناسا ات اجتمااعی و اختمای
اننانها را ار یابی میکند و وشتوانۀ نظری بنیاری ا معضتت اختمی و موضوعات
کاربردی است.
اخالق /چلف و دکم  /بلا 1400

منئولیت اختمی دربار کنمهای متفاوت اننان مابلتصور است ،اما کاربرد آن
درباااار انناااانهای دیگااار اهمیااات دوچنااادانی دارد؛ یااارا اث اااات و ضااارورت
منئولیت اختمی در م ال خاود (باهخاطر وجاود امیاال خودگرایاناه ،لذتگرایاناه و
حب ذات) یا خداوند (بنا بر تکالیف شرعی ،فرامیو الهی و ت ییوهای دینای) چنادان
دشوار نینت .آنچه دشاوار مینمایاد ایاو اسات کاه چارا در م اال انناانهای دیگار
منئولیت و تعهد اختمی دارد.
ایو وژوهم ،عتوه بار ت یایو ماهیات منائولیت اختمای ،آن را بهمنزلاۀ یکای ا
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مهمتریو موضوعات در بنتر رواب انناانها باا یکادیگر بررسای میکناد و باه ایاو

ورسم هنجاری واسخ میدهد که چارا تعهاد و منائولیت اختمای در م اال دیگاران
ار شمند اسات و چارا انناانها در م اال یکادیگر منائولیت اختمای دارناد؟ ت یایو
ریشاااهها و رویکردهاااای نظاااری منااائولیت اختمااای در م اااال دیگاااران ا منظااار
دیدگاههای فلنفی و اختمی  -مانند دیدگاه وظیفهگرایانۀ کانت  -کمک شایانی به
ت ییو ایو مفاهیم بنیادیو و فراگیری منائولیتوذیری و گناترز احتارا انناانها باه
یکدیگر میکند.
مهمتریو نمایند وظیفهگرایی اختمی ( )deontological ethicsدر فلنفۀ غرِّ،
ایمانوئااال کانااات ( )Immanuel Kantاسااات کاااه بااار وظیفاااهگرایی ماعااادهنگر
عقلمحور تأکید دارد .وظیفهگرایی اختمی باه نظریاههای اختمای اطاتق میشاود
بلکااه باار مت هااایی ماننااد تکلیااف ،وظیفااه و حقااوق در افعااال و اعمااال اختماای
تأکید دارند .توجه اصلی ایاو نظریاهها باه ذات عمال و انگیازه و نیهات عامال اسات
و در مناائله مناائولیت اختماای نیااز باار هماایو رویکاارد تکلیاافنگری فااارغ ا
ویاماادهای مناائولیت تأکیااد دارنااد .در ایااو منظاار ،درسااتی و نادرسااتی اختماای باار
مواعاااد و اصاااول م تنااای اسااات ،ناااه بااار اوضااااع و احاااوال و ویامااادهای خااااد.
آنچااه اهمیاات دارد ،ذات اعمااال و مااوانیو اختماای اساات کااه عماال اننااان بایااد
منی ق با آنها باشد.
تبیین وظیفهگرایانۀ مفهوم مسئولیت اخالقی
رویکرد وظیفهگرایانه به مفهو منئولیت اختمی با رویکارد نظریاههای ویامادگرا یاا
غایتگرا ( )teleologicalمتفاوت است .در وظیفهگرایی به شایناتگی ،سازاواری و
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که سانجم اعماال و افعاال اختمای را لزومااً باه غایاات و نتاایج وابناته نمیدانناد،

استحقاق فرد و تکلیفی که در م ال دیگران وجود دارد و در نظریههای غایاتگرا باه
تمایتت اننانی و ویامدها و نتایج عمل توجه میشود.
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منئولیت اختمی نزد کانت بر محور مفاهیم مرت

با حق مانند حقوق و استحقاق

میگردد .در نگاه وی ،حق یعنی مجموعه شراییی که به موجاب آن گازینم یاک
نفر میتواند ط ق مانون کلی اختیار با گزینم فرد دیگری متحد شود (کانت،4633 ،
د .)33-30حقوق بهمنزلۀ یک مینۀ اختمی برای مکلفکردن دیگران ،یاا فیاری
هنتند یا تملکی .حق فیری یا درونی ،حقی است که بدون وابنتگی به هر نوع فعال
حقومی ا ط یعت ناشی شده باشد .حق تملکی یا خارجی نیز حقی است کاه ا فعال
تملکی حاصل شده باشد (همان ،د .)01-06بنابرایو ،بیشتر تکالیف و منئولیتهای
اننان در م ال دیگران برآمده ا حق است؛ حقی که یا برآمده ا حق فیری و درونی
است یا حق تملکی و خارجی است.
بر اساس ایو رویکرد ،منئولیت اختمی یا ستایم و نکوهم ،واکنشی مناسب به
ایااو اساات کااه عاماال اختماای ،شاینااته و منااتحق و ساازاوار چناایو واکنشاای کااه
ال مااۀ مناائولیت اختماای اساات ،باشااد .اننااان ن ایااد صاارفاً بااه نتااایج و آثااار کااه
بهمنزلۀ غایات هنتند ،توجاه کناد؛ بلکاه فقا بایاد باه اصال نیهات یاا خواساتی کاه
عمل به موجب آن صورت گرفته است ،توجه کند .ار ز اختمی فق باید در اصل
نیهاات یااا خواساات باشااد ،صاارفنظر ا غایاااتی کااه بااه آنهااا میتااوان رسااید
(کانت ،ِّ4611 ،د.)10-11
اخالق /چلف و دکم  /بلا 1400

ا نظر کانت ،اننان ممکو است بهعنوان نتیجه و اثر عمال باه چیازی میال داشاته
باشد ،ولی ن اید به آن میل (خواه میل مو یا میل دیگری) احترا بگذارد؛ بلکه وظیفۀ
اننان ،ضرورت عملکردن ا سر احترا باه ماانون اسات .انناان بایاد ا ماانون تنهاا
بهخاطر خود مانون ویروی کند و تأثیر میل و هرگونه موضوع و متعلق اراده را نادیده
بگیرد .واالتریو خیری که به اصیتح ما اختمی است ،چیزی نینت جز تصور خاود
مانون که فق برای موجودی صااحب عقال میتواناد دسات بدهاد (کانات،4633 ،
د.)10-13
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در ایو منظار ،انناان منائولیتهای اختمای در م اال دیگاران را ناه بارای نفا و

مصلحت شوصی و نه برای تمایل بیواسیه ،بلکه باید بهخاطر حق فیری یاا تملکای
و بااه نیاات و اراد خیاار و تکلیااف اختماای انجااا دهااد .در ایااو صااورت اساات کااه
منئولیت ،امری اختمی ،ار شمند و ونندیده است.
تبیین شرایط مسئولیت اخالقی
فیلنوفان وظیفهگرا مانند کانت که چنایو تصاوری ا منائولیت اختمای دارناد ،باه
ناهمسا یگرایی تمایل دارند؛ یعنی بیشتر آنها تصور کردهاناد کاه اگار مارار باشاد
عاملی وامعاً شاینتۀ ستایم یا نکوهم در م ال چیزی یا افرادی باشد ،بایاد باه شاکل
خاصی بر آن تنل داشته باشد؛ برای مثال ،بتواند در مان عمل آن را انجا بدهد یاا
موجب باشد ،ناساا گار
انجا ندهد .چنیو رویکردی با اینکه عمل عامل به نحو عل هی َ
اشتراکات فراوانی با دیدگاه ارسیو دارد.
در ایو تلقی ،باید به اث ات برسد که فاعل دارای اختیار اسات .منظاور ا اختیاار ایاو
است که اوالً با اج ار وام نشده باشد و ثانیاً با آگاهی ا اوضاع و احوال تحقق یافتاه
باشد .کانت هم بر دو شرط عالمبودن و عامدبودن فاعل اختمی برای منئولدانناتو
و سزاواری سر نم و ستایم تأکیاد دارد .بیشاتر وظیفاهگرایان مانناد کانات ،منکار
سا گاری اختق با موج یت بودهاند.
باارای وظیفااهگرایان ،آ ادی عاماال اختماای اهمیاات دارد؛ اگاار عاماال ا آ ادی
عماال برخااوردار ن اشااد ،ساار نم و سااتایم و حتاای منئولداننااتو وی صااحیح
نینت .وظیفهگرایان ،عتوه بر شرطهای ویشایو ،بار شارط ساومی نیاز تأکیاد دارناد
و آن ایااو اساات کااه فاعاال بایااد مناائولیتم را بااا انگیااز انجااا وظیفااه انجااا داده
باشااد؛ بااه هماایو دلیاال ،اراد خیاار  -یعناای انگیااز انجااا وظیفااه باارای تحناایو
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است (اسمایلی و اشلمو ،4611 ،د .)13دیدگاه کانت دربار شرای منئولداننتو،

و تق اایح شااوص – ویمشاارط ضااروری اساات کااه بایااد احاارا شااود (برهااانی،
 ،4610د.)001-003

131

کاناات بااهدن ال حاال ایااو مناائله بااود کااه در جهااانی کااه تاااب مااوانیو ط یعاای
علت و معلول است ،چگونه میتوان فاعلهای اختمی را در م اال اعمالشاان منائول
داننت؛ یرا اگر فعل اننان معلول مانون ط یعت است ،چگونه میتوان افراد را اختماً
منئول داننت؟
واسخ کانت در نقد عقل محض م تنی بار تماایز میاان «عاالم حاس یاا ط یعای یاا
تجربی» و «عالم متعقل یا معقول» است (نک :کانت4611 ،الف) .عاالم تجربای تااب
موانیو ط یعی است و معلولهاا بهصاورت تعایویافتاه و ایجاِّشاده ،بهواسایۀ ماانون
ط یعی ،ا وی علتها میآیند؛ اما انناانها موجاودات ط یعای محاض نیناتند ،بلکاه
موجوداتی متعقلاند و در مقا اعضای نظا عقلی ،مابلیت «خودانگیوتگی و صرافت
ط » دارند .آنها مادرند بر م نای ایجاِّها یا تصمیمهای عقال (ناه ا طریاق علال)،
معلولهایی ایجاد کنند .اننان ا ایو دو سرشت برخوردار است؛ به همایو دلیال ،در
آن واحد در هر دو عالم مرار دارد و اعمال اننان بهطور هم مان تاب مانون ط یعای و
باشاد

محر
مانون اختمی است .ا نظر کانت ،فق ضرورت عملی میتواند عامل ه
و هی ضرورت دیگری با اختیار هماراه نینات .ایاو محرکاات میتوانناد عملای یاا
اختمی باشند.
مفهو اختیار با علیت اختمی ،همسا ی درونی دارد و ذاتاً منتلز تنامض نینت.
اخالق /چلف و دکم  /بلا 1400

کانت با استفاده ا تجربۀ اختمی ،وجود اختیار را برای اننان اث ات میکند .اینکه ما
مانون اختق را درمییابیم و همچنیو ،در

میکنیم که باید تااب آن ماانون باشایم،

نتیجۀ تجربۀ اختمی است و ایو خود منتلز اختیار است .بنابرایو ،حق با ماست کاه
دریافت خود ا مانون اختق را میابق برداشت وجدان اختمی متعارفمان تلقی کنیم؛
یعنی آن مانون را فرمانی میلق بدانیم که با وجود اینکه جزئی ا نظا علت و معلاول
در ط یعت هنتیم ،میتوانیم آن را به اجرا درآوریم.
ال ته ایو به ایو معنا نینت که میتوانیم به آ ادی و اختیاری مانند مصادیق علیات
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در ط یعت ،معرفت ویدا کنیم .اعمال ما چون جزئی ا ط یعت است به ضرورت عل های

به وموع میویوندد ،در حالیکاه خاود ماا چاون عامال موتااریم اختمااً در م اال آن
منئولیم (لوبار ،4610 ،د.)600
بر ایو اساس ،اگر اراده بوواهد آ اد باشد ،مانون آن بایاد خودموتاراناه باشاد و
اراده تحاات مااانون خودموتااار همااان اراده تحاات مااانون اختماای و اماار میلااق
است و ارادهای که در سلیۀ مانون اختمی باشد ،اراد نیک است .حال ایاو ورسام
میرح میشود که آیا اننان صرفاً در اراد نیک ،آ اد و موتار است و منئولیت دارد
و در اراد اختماً بد ،مج ور است و منئولیتی ندارد؟ به ع ارت دیگر ،آیاا تنهاا اراد
اختماً نیک ،آ اد است و اراده اختماً بد ،مج ور و ضروری است و عامل ،منئولیتی
در آن ندارد؟
واسخ کانت ایو است که داننتو موانیو اختمی ،اذعاان باه امار میلاق اسات ،ناه
عمل شود .بنابرایو ،کانت عقیده ندارد که ما فق منئول اعمال خوبمان هنتیم ،بلکه
به اعتقاد او ،ما در م ال هر دو نوع عمال خاوِّ و باد خاود منائولیم .انناان منائول
تمایتت و انگیزههایم نینت ،بلکه منئول کاریهاایی اسات کاه باعاث تولاف ا
مانون اختمی میشود (محمدرضایی ،4631 ،د.)070-074
در ایو منظر ،میتوانیم عملی را به کنی نن ت بدهیم ،بادون اینکاه او را منائول
بدانیم؛ برای مثال ،اعمال شوص خشمگیو یا منت را میتاوان باه او ننا ت داد ،اماا
نمیتوان او را منئول اعمال داننت .منئولیت منتلز ایو است کاه عمال آ اداناه ا
اننان صادر شده باشد ،شوص منت را نمیتوان منائول اعماالی داننات کاه حایو
منتی ا او سر ده است ،بلکه ومتی که شراِّ مینوشد ،منائول افاراط در نوشایدن
اساات .وااس ،الاازا مناائولیت منااتلز اتحاااد مااانون بااا عماال آ ادانااه اساات (کاناات،
4637الف ،د.)33
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بالضروره اطاعت ا آن؛ یرا ممکو است مانون اختمی را بدانیم ،ولی تمایتت مان

ا نظر کانت ،اننان ا نظر امدا به رفتار اختمی ،آ اد است؛ در نتیجاه ،میتاوان
او را منئول تما نتایج اعمال خود داننت ،اما نمیتوان او را منئول نتاایجی داننات
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که ناشی ا تر

عمل بوده است .در اختق ،اننان مج ور به اجرای عمال نینات و

نمیتوان او را به احنان و نیکوکاری ملز کرد .افعال حقومی اضیراری را نمیتاوان
متهم به منئولیت کرد؛ یرا رفتار اننان در ایو موارد آ اد نینت.
در مقابل ،افعالی را میتوان متهم به منئولیت کرد که ضد موانیو حقومی باشاند؛
یرا در ایو موارد ،افعال اننان آ اد است .همچنایو ،افعاالی کاه فاماد الازا اختمای
هنتند ،فامد منئولیتاند؛ یرا تر

ایو افعال در جایی که اننان مصور نکرده باشد،

عمل محنوِّ نمیشود .وس ،ا دیدگاه حقومی هار عملای کاه ماتهم باه منائولیت
است ،یک فعل شر است ،اما ا دیدگاه اختمی هر عملی که متهم به منئولیت باشد،
یک فعل خیر اسات؛ یارا ماوانیو اختمای بارختف ماوانیو حقاومی ،اضایراری و
اج اری نینتند (همان ،د.)10-31
باار اساااس تمااایز کاناات ،مناائولیت اختماای ،ا اج ااار یااا تحمیاال دیگااران
نشااأت نمیگیاارد و اگاار هاام باار آن متکاای باشااد ،برخاسااته ا رفتااار عاماال اساات.
علت تحریک درونی ،تکلیف اسات .تکلیاف یاا خصالت اختمای ،میناۀ تحریاک
الزامات اختمی را فراهم میکند .اننان به ایاو دلیال بایاد کاار خاود را انجاا دهاد
که باینته است؛ مو منئولم و باید مرض خود را به دیگری بپردا  ،نه باه ایاو دلیال
که دیگری میتواند مرا مج ور کند ،بلکه به ایاو دلیال کاه ایاو عمال بایناته اسات
اخالق /چلف و دکم  /بلا 1400

(همان ،د.)00
در دیدگاه وظیفهگرایانه ،مراتب منئولیت ،ناشای ا مراتاب اختیاار اسات .افعاال
اننان بر حنب اختیار دارای درجات متنوعی ا منئولیت است .هر فعلی که ناشی ا
اختیار باشد  -حتی اگر منتقیماً برخاسته ا اختیار ن اشد ،بلکاه باهطور غیرمناتقیم ا
اختیار نشأت گرفته باشد  -مابل منائولیت اسات و در صاورت فقادان اختیاار ،های
منئولیتی وجود ندارد؛ برای مثاال ،اعماال متهوراناه در حاال مناتی مابال منائولیت
نینت ،اما خود منتشدن مابل منئولیت است.
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اگر کنی در حالت خشم و غیرت دیگری را به متل برساند ،نن ت به کنی که با

تأمل و ضربات مهلک دیگری را به متل برساند ،منائولیت و شارارت کمتاری دارد.
منئولیت شوص گرسنهای که نان سارمت میکناد باا منائولیت کنای کاه اشاتهای
افراطی و غیرط یعی دارد ،مابلمقاینه نینت .انناان هرچاه بیشاتر ا خاارج باه انجاا
عملی مج ور شده باشد ،کمتر در م ال آن عمل منئول است.
اننااان هرچااه باار اج ااار خااارجی غل ااه و عماال را تاار

کنااد ،بیشااتر مناائول

اسااات .ضااارورت ناشااای ا عاااادت نیاااز ا منااائولیت میکاهاااد؛ یااارا اراده را
محدود میکند .همچنیو ،عادت غیرارادی ا منئولیت میکاهد .ضاعف و نقاص در
ط یعاات اننااان نیااز ا مینااههای کاااهم مناائولیت هنااتند؛ مقصااود ا ضااعف
ط یعت اننان ایو است که درجۀ خیر اختمای او در حادی ن اشاد کاه بتواناد رفتاار
او را با مانون اختمی وفق دهد و مقصاود ا نقاص ط یعات انناان ایاو اسات کاه ناه
(کورنر ،4611 ،د.)10-10
نقش عقل در مسئولیت اخالقی
کانت  -برختف فیلنوفان ویشیو  -وایۀ مفاهیم و هنجارهای اختمی مانند تکلیاف و
منائولیت اختمای را باار ط یعات ،تجربااه ،محر هاای حنای و نتااایج عمال م تناای
ت
نمیداند .تتز کانت در بنیاد مابعدالی یعه اختق ،ارائۀ فلنفۀ اختق محض و کام ً
مناازه ا هرچیااز تجرباای و مرد ونااند اساات .الاازا و ضاارورت مناائولیتها و افعااال
اختیاری اننان ،تحت امر عقل است .عقل ،منشأ تکلیف و منئولیت اختمی اسات و
راه تشویص آنها نیز با اراد خیر است.
ا نظر وی ،مابعدالی یعه اختق ،در عقل ریشه دارد و با ط یعیاات ،اننانشناسای،
خداشناسی و کیفیات غی ی نیامیوته است .وایگااه و سرچشامۀ هماۀ مفااهیم اختمای

مسئولیت اخالقی در قبال دیگران از منظر رویکرد وظیفهگرایانه کانت

فق فامد خیراختمی اسات ،بلکاه حتای تمایال باه رفتاار شار نیاز در او وجاود دارد

بهنحو ویشیو در عقل است و نمیتوان آنها را به روز انتزاعای ا تجرباه و معرفتای
که صرفاً محتمل باشد ،به دست آورد (کانت4637 ،الف ،د.)31-30
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کاناات در مقدمااۀ دیااو در محاادود عقاال تنهااا بااه ایااو مناائله میوااردا د کااه
اخاتق ،م تنای بار مفهاو انناان در جایگاااه یاک موجاود آ اد اسات و باه موجااب
عقل ،یک موجود وابنته به ماوانیو نامشاروط اسات .اخاتق ،باه چیازی کاه حااکم
باار او باشااد و تکااالیف اختماای را ا آن دریافاات کنااد و همچناایو ،بااه انگیااز
دیگاااری غیااار ا ماااانون عقااال نیاااا نااادارد .انناااان بااارای سااااماندادن باااه کاااار
خویم بههی وجه نیا مند دیو نینت ،بلکه مو عقل عملی ناِّ بارایم کاافی اسات
(کانت ،ِّ4637 ،د.)17
ا منظاار کاناات ،خیاار را ا نظاار غایاات آن میتااوان بااه سااه بواام بهمنزلااۀ
عناصاار شوصاایت اننااان تقناایم کاارد :اسااتعداد ناادگی حیااوانی در وجااود اننااان
بهمنزلۀ یک موجود نده؛ استعداد اننانی بهمنزلۀ یک موجود نده و در عایو حاال،
یااک موجااود ناااطق؛ اسااتعداد شوصاایت در وجااود اننااان بهمنزلااۀ یااک موجااود
ناااطق و مناائولیتوذیر .در ایااو اسااتعدادهای سااهگانه ،اولاای ریشااۀ عقتناای ناادارد؛
دومااای م تنااای بااار عقااال عملااای ،اماااا فقااا بااارای انگیزههاااای غیرعقتنااای
اسااات؛ 1و فقااا اساااتعداد ساااومی اسااات کاااه فینفناااه یاااک اساااتعداد عملااای
بهمنزلااۀ مانونگااذار میلااق اساات و در عقاال ریشااه دارد (همااان ،د)36-37؛ یاارا
اخالق /چلف و دکم  /بلا 1400

در ایو استعداد ،احترا به مانون اختمی بهمنزلۀ انگیز درونی و مکتفی باه ذات اراده
وجود دارد.
در ایو منظر ،مقا اجتماعی یا استعدادهای شوصی به اننان کرامت نمیبوشاند،
بلکااه نیااروی فیااری عقاال بااه اننااان کراماات میبوشااد و بااه او تااوان اندیشاایدن و
تصمیمگیری میدهد تا اننان نهتنها به ندگی خود شکل دهد ،بلکه با وض ماوانینی
که ساختار مانونی ندگی همه را تشکیل میدهد ،به حفا و تارویج احتارا متقابال
 .1استعدادهای اول و دو را میتوان برختف غایت انناانی باه کاار بارد ،اماا های کادا را نمیتاوان ا وجاود انناان
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ریشهکو کرد.

میان مرد یاری برساند .کانت به ایو اختیار و منئولیت عملکردن بر ط ق اصل عاا
عدالت« ،خودآیینی» ( )autonomyنا داده اسات .اسااس خاودآیینی ،احناساات و
امیااال یکایااک افااراد نیناات .امیااال یااا خواهمهااا چااون مشااروط بااه شاارای و ا
شوصی به شوص دیگر و طی عمر متغیرند ،نمیتوانند اساسی وایدار و میمئو بارای
مواعد عا رفتار به وجود آورناد کاه بتواناد بافات جامعاه را حفا کناد .رجاوع باه
هرچیزی خاارج ا دایار عقال ،نقیاۀ مقابال خاودآیینی (یعنای دیگرآیینای) اسات
(سالیوان ،4637 ،د.)10-11
در دیدگاه کانت ،بنای هنجارهای اختمی را نمیتوان بار تجرباه گذاشات؛ یارا
تجربه صرفاً نشان میدهد که مرد به هماه گوناۀ رفتارهاا عمال میکنناد .همچنایو،
نینتند .یگانه مرج و وایۀ کرامت اننان ،عقال اسات .هرکنای دارای ایاو مادرت و
اختیار و خودآیینی و دارای ایو حق و منائولیت اسات کاه بار خاود حااکم باشاد و
مهااار سرنوشاات خااویم را بااه دساات گیاارد .کراماات هرکناای ا او جاادا نیناات و
حاادومر ی ناادارد (همااان ،د .)01-00کاناات ،هنجااار نهااایی اخااتق را اماار میلااق
میخوانااد و تقریرهااای موتلفاای ا آن ارائااه میکنااد کااه بااه رابیااۀ آنهااا بااا
منئولیت اختمی خواهیم ورداخت.
شاید تا ویم ا کانت ،خاستگاه اخاتق (در طلاب ساعادت) در نظاا ط یعات یاا
اجتماع اننانی ،در اراد الهی یا در احناس اختمی جناتوجو میشاد؛ اماا کانات،
خاستگاه اختق را در عقال ،خاودآیینی و خودمانونگاذاری اراده مارار داد (هوفاه،
 ،4610د .)446عقل انناان میتواناد باهطور مناسا ی رفتارهاا و منائولیتهایم را
تنظیم کند و اننان را به غرض و هدف اصلی برساند.
کاربرد اصلی و اساسی عقل ،توجه باه خیار میلاق یاا اراد خیار اسات کاه هماۀ
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نتایج ،معیار خوبی برای سنجم منم اختمی و آ ماونی بارای تشاویص اراد خیار

اهداف حتی سعادت و منئولیت در م ال دیگری هام تااب آن اسات؛ بناابرایو ،ال
است به نقم اراد خیر در منئولیت اختمی هم ورداخته شود.
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مسئولیت اخالقی و ارادۀ خیر در قبال دیگران
کانت در م حث «گذار ا معرفت عقلی معمولی اختق باه معرفات فلنافی اخاتق»
معتقااد اساات بایااد بااه اراد خیاار یااا خواساات خااوِّ ()gutter wille, good will
ورداخت .منشأ ،ویمفرض و اصل اعتی اختق در «اراد خیر» است و همۀ مفاهیم و
محموالت اختمی مانند منئولیت اختمی باید بر اساس آن ار یابی شاوند .هی چیاز
را در جهان و حتی بیرون ا جهان نمیتوان در اندیشه آورد که بیمیدوشرط خاوِّ
داننته شود ،مگر نیهت یا خواست خوِّ را (کانت ،ِّ4611 ،د.)66
اراد خیر ،ارادهای میلق است که در هر شراییی خیر است و ایوگونه نینت که
خیربودن آن مشروط به مکان و مان و فرد خاصی باشد یا بار اسااس امیاال افاراد یاا
ابزار برای هدفی خاد و یا خواست افرادی ،خوِّ یا بد شود؛ بلکه خیربودن آن در
هر شراییی ،خیر میلق و نامشروط است .خوبی وسایل ،تاب خوبی غایاتی آنهاست
و حنو آن غایات که الزا اختمی ندارند ،تاب نقشی است که در ساعادت دارناد و
حنو خود سعادت هم مشروط باه داشاتو اراد نیک است.
بنابرایو ،در نگاه کانت ،تنها ار ز میلق ،اراد نیک است و هرچیز دیگری باید
توجیه خود را به آن منتند کند .فضایل و سعادت و غایات خاد باید ا اراد نیاک
سرچشمه بگیرند و بدون آن هی ار ز حقیقای ندارناد .هادف نهاایی آدمیاان بایاد
اخالق /چلف و دکم  /بلا 1400

هدف نهایی کل عالم به شمار آید .چون هارآناچه اراد نیک برگزیند ،خوِّ اسات
(کرسگارد ،4601 ،د.)440-447
بدیو ترتیب ،همۀ مفاهیم اختمی مانند منئولیت اختمی باید بر اساس اراد خیر
سنجیده شوند .اگر اننان در م ال دیگران منئول و خیرخواه باشد ،اما نه ا سار اراد
خیر  -بلکه برای بهدستآوردن لذت یا منهت بر دیگاران  -وناندیده نینات و ار ز
اختمی ندارد.
منئولیت اختمی باید ا روی وظیفهشناسی باشد و صرف اینکه فارد اعماالم را
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میابق وظیفه و بهخاطر خیرخواهی و دیگرخواهی انجا دهد ،ار ز اختمی نادارد.

منئولیتی ار شمند و اختمی است که برای نفس منئولیت و با انگیاز وظیفهشناسای
انجا شده باشد.
اننان منئولیت و وظیفه دارد که به دیگران نیکی کند .بنیاری ا افراد هنتند که
نهادشااان بااه مهاار و هاامدردی سرشااته شااده اساات و باادون انگیااز خودورسااتانه ،ا
مح ااتکردن بااه دیگااران لااذت میبرنااد .رفتااار آنهااا هرچنااد ساازاوار سااتایم و
تشااویق اساات ،امااا ا نظاار اختماای ار شاای ناادارد؛ یاارا رفتارهااا و مناائولیتهای
اننان باید ا روی وظیفهشناسی و نه ا روی میل انجا بگیرد .اگر کنی برای یااری
به دیگران ،منئولیتی را نه ا روی میل ،بلکه ا روی وظیفهشناسی انجاا دهاد ،ایاو
کااار ار ز اختماای دارد .بایااد باایو مناائولیتی کااه باارای رفا تکلیااف و مناائولیتی
که برآمده ا انگیز وظیفهشناسی است ،تفاوت مائال شاد .منائولیت ومتای اختمای
نفس وظیفه باشد.
اننان اگر به ضرورت عل هی محکو بود ،نمیتواننت اراد خاویم را بار حناب
آن تعییو کند .ممکو بود ا تعارض بایو وظیفاه و خاواهم نفناانی تجرباه حاصال
کند ،اما نمیتواننت برختف امیال و خواهمها به وظیفۀ خود عمل کند؛ یرا فق
هماایو خواهمهااا اراد او را موجااب میشاادند .اگاار بناساات اصاالی در اخااتق ا
خواهمها و مقاصد ناشی ا آنها منتقل باشد ،باید ا سرچشمهای بیرون ا نجیر
علت و معلول نشأت بگیرد .اننان یا موجود عامل نهتنها تاب امر میلق ،بلکه آفرینند
آن است .هر موجود عامل نهتنها ا مانون اخاتق ت عیات میکناد ،بلکاه خاود مقانو
است (کورنر ،4611 ،د.)013
بنابرایو ،ا نظر کانت ،اراد خیر ،ار ز فینفنه دارد و ار ز آن با افراد و نتایج
خاااد ،افاازایم و کاااهم نمییابااد .همااۀ ار زهااا و محمااوالت اختماای ماننااد
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اساات کااه نااه صاارفاً باارای رفا تکلیااف ،بلکااه بااا انگیااز وظیفهشناساای یااا بااهخاطر

منئولیت اختمی هم باید با آن سنجیده شوند .هر کار و منئولیتی که منی ق با سنجۀ
اراد خیر باشد ،دارای ار ز اختمی است.
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انواع مسئولیت اخالقی در قبال دیگران
کاناات ،مناائولیتها و تکااالیف اننااان در م ااال اننااانهای دیگاار را بااه دو گااروه
تقنیم میکند:
 .4تکالیف مربوط به اراد خیر یا خیرخواهی :اعمال اننان در ادای ایو تکالیف،
خیر و ونندیده است.
 .0تکالیف مربوط به منئولیت یاا عادالت :اعماال انناان در ادای ایاو تکاالیف،
منئوالنه و عادالنه است.
ا نظر کانت ،خیرخواهی ناشی ا عشق ،برخاسته ا ملب و روح اننان اسات .در
تکلیف اختمی که مربوط به اراد خیر است ،نمیتوان گفت انناان ملاز و مکلاف
است که دیگران را دوست داشته باشد؛ یارا کنای کاه دیگاری را دوسات بادارد،
خیرخواه اوسات  -بادون اینکاه در م اال او تکلیاف و منائولیتی داشاته باشاد  -اماا
خیرخواهی ناشی ا تکلیف ،و الزا بیشتر برخاسته ا اصول فاهمه است؛ برای مثاال،
اننان ممکو است بر اساس عشق ،به همنر خود نیکی کند ،اما جایی که ایو مح ات
وجود نداشته باشد ،اننان باید بر اساس تکلیف نیکی کند .منائولیتی کاه برآماده ا
اراد خیر است ،ار شمند است؛ یرا عشاق و مح ات م تنای بار تماایتت و نیا هاای
اننااان اساات و در علاام اخااتق نمیتااوان باار اساااس میاال عماال کاارد .مااوانیو و
اخالق /چلف و دکم  /بلا 1400

منئولیتهای اختمی باید م تنی بر اراد خیر باشند.
تکالیف نوع دو  ،برخاساته ا تماایتت انناان نیناتند ،بلکاه ا حقاوق دیگاران
نشأت گرفتهاند .در اینجاا نیا هاا و احتیاجاات دیگاران میارح نینات ،بلکاه حقاوق
دیگران اهمیت دارد .دیگران ممکو است نیا داشته باشند یاا نداشاته باشاند ،ممکاو
است فقیر باشند یا ن اشند ،اما در هر حال ومتی حقوق آنها میرح باشد ،ماو منائول
مراعات آن حقوق هنتم .ایو تکالیف بار ماعاد کلای حقاوق م تنای اسات (کانات،
4637الف ،د.)030-030
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ندگی و دنیای منئوالنه ،دنیایی است که در آن بر اسااس حاق و عادالت عمال

شود ،نه صرف بر م نای نیکوکاری و خیرخواهی؛ یرا دنیا باید صحنۀ فعالیات عقال
باشد ،نه میدان تاختوتا تمایتت .بنایرایو ،تما معلمان اخاتق بایاد توجاه داشاته
باشند که خیرخاواهی را حتیاالمکاان تکلیاف و منائولیت اختمای انناان در م اال
دیگران معرفی کنند و نهایتاً آن را به عدالت با گردانند .اراد خیر برخاسته ا عشاق
را نمیتوان بهمنزلۀ تکلیاف میال اه کارد ،اماا اراد خیار برخاساته ا الازا اختمای،
مابلمیال ه است (همان ،د.)030
در تعریااف کاناات ،اننااانیت بااهمعنی مشااارکت در مقاادرات دیگااران اساات و
عد اننانیت هنگامی است که اننان خود را شریک مقادرات دیگاران نداناد .انناان
بایااد دیگااران را دوساات باادارد؛ یاارا دوستداشااتو دیگااران خیاار اساات و موجااب
خوزط عی ما میشود .،اما اگر دیگران الیق دوستی ن اشند ،چگونه میتوان آنها را
موجب آن میلوِّ دیگران میلوِّ ما میشود (همان ،د.)000-007
ا نظااار کانااات ،میتاااوان در م اااال دیگاااران منااائولیت اختمااای داشااات و
ادای وظیفااه کاارد ،باادون دوساات داشااتو آنااان و حتاای بااا وجااود بیاازاری و تنفاار ا
ایشااااان (کاناااات ،ِّ4611 ،د .)10-14اعمااااال و تکااااالیف ناشاااای ا حقااااوق
دیگران ،بزرگتریو تکالیفی هنتند که ما در م ال دیگران به عهده داریم .اعماال ماا
فق تا آنجا خیرخواهانه تلقی میشاوند کاه مناتلز تضایی حقاوق دیگاران ن اشاد؛
برای مثال ،ما نمیتوانیم خانوادهای را ا فقر نجات دهایم تاا صارفاً آنهاا را مادیون
خااود سااا یم .در جهااان چیاازی بهاناادا حقااوق دیگااران مقاادس نیناات (کاناات،
4637الف ،د.)033
کانت در فلنفۀ فضیلت ،تکلیف فضیلت در م اال دیگاران را باه «تکاالیف ماا در
م ال دیگران صرفاً در جایگاه اننان» و «تکالیف اختمی اننانها در م ال یکادیگر ا
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دوست داشت؟ ایو دوستداشتو بر اساس تمایل نینت ،بلکه ارادهای اسات کاه باه

حیث مومعیتهایشان» تقنیم میکند .اننان تکلیاف دارد کاه منائولیتهایم مانناد
سواوت و بوشم را بهگونهای ابرا کند که موجب نشود فرد مقابال احنااس کناد
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خوشی او وابنته به ساواوت دیگاری اسات و ایاو موجاب تحقیار وی شاود؛ بلکاه
تکلیف ایو است که رفتار اننان چنان باشد که دریافت کننده ،ایو احنان را یا صرفاً
منئولیت دیگری یا دستکم حاکی ا عشق بیشائ ۀ او تلقی کند تا هم تواضا فارد
منئول محفو بماند و هم حرمت طرف مقابل.
در منئولیتها و مفاهیمی مانند عشق و احترا باید سوو ا موانیو تکلیف باشاد،
نه موانیو ط یعت .باید سوو ا رواب خارجی اننانها با یکدیگر باشد و ماا خاود را
در جهانی ا اختق و عقتنیهت ب ینیم که در مقاینه با جهان ط یعی ،موجودات عامال
در آن با یکادیگر در ارت اطاناد .اصال عشاق متقابال ،ویوساته آنهاا را باه یکادیگر
نزدیک میکناد و اصال احتارا متقابال اسات کاه باه موجاب آن ،انناانها منائول
یکدیگرند (کانت ،4616 ،د .)443
عشق ن اید همچون یک احناس (امر حنی) ،یعنی التذاذ ا کماالت افراد دیگار
و عامل خرسندی در وجود آنها ،فهمیده شود؛ یرا کنی نمیتواند توس دیگاران
ملز شده باشد که واجد احناسی باشد ،بلکه باید بهمنزلۀ ماعد خیرخواهی در عمل
تصور شود که نتیجۀ آن نیکوکاری خواهد بود.
ایو میلب دربار احترا به دیگران هم صادق است .احترا ن اید احناسای ناشای
ا مقاینۀ ار زهای خودمان با ار زهای دیگران باشد ،بلکه ماعدهای اسات بارای
اخالق /چلف و دکم  /بلا 1400

محدودکردن ار ز خود بهواسایۀ ار ز انناانیت کاه در اشاواد دیگار موجاود
است .بنابرایو ،احترا را باید بهمعنای عملی آن فهمید.
بهمحض اینکه اننان تکلیفم را در م ال دیگری انجا دهد ،دیگری را مکلاف و
ملز ساخته که خود را برای او شاینته کند .تکلیاف عشاق باه همناایه یعنای اینکاه
غایت همنایه را تا آنجا که غایت اختق ن اشد ا آن خود بدانیم و تکلیف احترا به
همنایه مندرج در ایو ماعده است که ن اید هی اننان دیگری را وسیلۀ غایات خاود
مااارار دهااایم« .همناااایهات را مثااال خاااودت دوسااات داشاااته بااااز» ،ماعاااد
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خیرخواهی (انناندوستیعملی) ،تکلیف تما اننانها در م ال یکدیگر است ،خاواه

ار ز دوستداشتو داشته باشد یا نه؛ یرا هار رابیاۀ اختمای-عملای بایو انناانها،
رابیهای است که عقل محض آن را تصور میکند؛ یعنی عمل آ اد میابق ماعده که
به مانونگذاری عا میانجامد ،مینهسا یک رابیۀ خودخواهانه نینت.
مااو خواهااان خیرخااواهی همااه هنااتم؛ وااس ،بایااد خیرخااواه همااه باشاام .عقاال
مانونگذار که کل نوع اننان را در معنی اننانیت میگنجاند ،ط ق مانون برابری ،مارا
هم (مانند دیگران) در مقا یک واض مانون کلی در تکلیف خیرخواهی متقابال ،در
بر میگیرد و مجا میداند که تو بهشارط آنکاه خیرخاواه همگاان باشای ،خیرخاواه
خود نیز باشی؛ یرا ماعد تو بارای خیرخاواهی فقا ا ایاو طریاق میتواناد شارط
مانونگذاری کلی را حاصل کند؛ شرطی که هار ماانون تکلیفای بار آن م تنای اسات
(همان ،د.)404-441
ت بادان امادا کناد؛ بلکاه خیرخاواهی،
ا رفاه دیگران باشد ،بادون اینکاه فارد عما ً
عملی فعال است که غایت آن خیر و سعادت دیگاران باشاد؛ یارا در مقاا طلاب و
آر و میتااوان بااهطور مناااوی خیرخااواه همگااان شااد ،امااا در عماال ،باادون اینکااه
خدشهای به کلیت ماعده وارد شود ،بر اساس تنوع و اختتف افراد موردعتماه (کاه
نزدیکتریو آنها به ماو ،خاود ماو هناتم) ،خیرخاواهی میتواناد دارای درجاات
متنوع باشد.
نیکوکاری یعنی بهکارگرفتو امکانات خود برای رف نیا های دیگران ،بدون هی
چشمداشتی ،تکلیف هر انناانی اسات؛ یارا هار انناانی کاه خاود را نیا مناد بیاباد،
آر ومند است که ا سوی دیگران حمایات شاود ،اماا اگار در مقابال نیاا دیگاران،
ماعد او کمکنکردن باشد و بوواهد ایو ماعده را بهصورت مانون کلی جاری کند،
دیگران هم به او کمک نوواهند کرد.
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منظااور ا خیرخااواهی ایااو نیناات کااه صاارفاً باارای طلااب خیاار و خرسااندی

وس ،ماعد نف خصوصی ،ومتی بهصورت مانون کلی درآید ،برختف تکلیاف،
موجب نقض خود میشود .نف عمومی نیکوکاری در حاق نیا منادان ،تکلیاف عاا
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اننانی است؛ یرا اننانها موجوداتی همنوع هنتند با نیا های مشتر

که در ط یعت

منتقر شدهاند و میتوانند برای رف نیا های یکادیگر باه هام کماک کنناد (هماان،
د.)406-400
تصویر دیگری در صورتبندی امر مطلق
بر اساس صورتبندی کانت ا امر میلق ،باید باه ساه معیاار اختمای در مواجهاه باا
دیگری توجه کرد که در ادامه ،بدانها خواهیم ورداخت:
-1-1دیگری؛ بهمثابۀ قانون کلی طبیعت

بر اساس صورتبندی نونت امر میلق« ،فق یک باینته وجاود دارد و آن ایاو
است که تنها بر وایۀ آن آیینی رفتار کو که در عیو حاال بواواهی آن آیایو ماانونی
عا باشد»؛ چون کلیات ماانونی کاه هماۀ سا بها باه موجاب آن کاارگر میشاوند،
ط یعت است .باینتۀ تعییوکنند وظیفه را میتوان چنیو بیان کرد« :چناان عمال کاو
که گویی بناست آییو رفتار تو ،به اراد تو یکی ا موانیو عا ط یعت شود» (کانات،
 ،ِّ4611د.)34-37
بر ایو اساس ،اننان در منئولیتهای اختمی در م ال دیگاران بایاد توجاه داشاته
اخالق /چلف و دکم  /بلا 1400

باشد که ایو منئولیت او همچون ماعاد عملای و رفتااری اسات کاه الگاویی بارای
دیگران میشود و ملز به ویروی ا آن میشوند .دیگاران هام خاود را در م اال فارد
ملز میدانند .ایو منئولیت ،با نظا ط یعت ساا گار اسات؛ یارا ط یعات ،نظاامی ا
اشیای موجود اسات کاه در حاکمیات ماوانینی مارار دارد کاه الگوهاای حاوادث را
توصیف میکنند و استثناوذیر و متنامض با دیگر موانیو نینتند.
برای مثال ،کنای را تصاور کنیاد کاه احاوال خوشای دارد و باا خاود میگویاد
که دیگران چه ربیای باه ماو دارناد و نمیخاواهم باه بهارو ی کنای یااری کانم.
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بیشک ،اگر شیو اندیشیدن مانونی عا ایوگونه باشد ،چه بناا حاال آدمای بهتار ا

مااانی باشااد کااه ماارد ا هاامدردی و نیااکخواهی د بزننااد؛ ولاای ا سااوی
دیگر ،هر ومت دستشان برسد باه حقاوق دیگاران خیانات میکنناد یاا آن را یار واا
میگذارند .ممکو است موارد بنیاری ویم آید کاه آدمای در آنهاا باه مهرباانی و
همدردی با دیگران نیا مند شود ،ولای باه حکام ایاو ماانون ط یعای کاه ا خواسات
فاارد برآمااده اساات ،خویشااتو را ا هرگونااه امیااد بااه یاااری دیگااران محاارو کنااد
(همان ،د.)30-30
بر اساس ایو اصل که «چنان عمل کو که گویی بناست آییو رفتار تاو ،باه اراد
تو ،یکی ا موانیو عا ط یعات شاود» ،انناان بایاد منائولیت اختمای خاود در م اال
دیگران را همچون ماعده و آیینی عا بداند کاه اساتثناوذیر نینات .انناان نمیتواناد
خود را واض موانیو خودمحورانه بداند؛ یرا به تنامض منجار میشاوند .آدمای بایاد
میمئناً توجه به منئولیتهای همگانی و یاریخواهانه در م ال دیگران با ماوانیو عاا
ط یعت سا گارتر است .اننانها موجوداتی وابنته و آسیبوذیرند و نیا هاایی دارناد
که باید به کمک یکدیگر رف کنند.
-2-1دیگری؛ بهمثابۀ غایت فینفسه ،نه ابزار

بر اساس صورتبندی امر میلق« ،انناان و باهطور کلای ،هار ذات خردمناد بهمنزلاۀ
غااایتی منااتقل و بااهخودیخود وجااود دارد ،نااه صاارفاً بهمنزلااۀ وساایلهای کااه ایااو
یااا آن اراد خودساارانه آن را بااه کااار باارد .در همااۀ کارهااایم ،چااه بااه خااودز
مربوط شود و چه به ذاتهای خردمند دیگر ،همیشه باید در آن واحد در مقا غایت
داننته شود ...چنان رفتار کو که بشریت را ،چه در شاوص خاود و چاه در شاوص
دیگری ،همیشه بهمنزلۀ یک غایت به شمار آوری ،نه هرگز تنهاا همچاون وسایلهای»

مسئولیت اخالقی در قبال دیگران از منظر رویکرد وظیفهگرایانه کانت

دائم ا خود بپرسد که اگر رفتار مو ،مانونی عا شاود ،وضا چگوناه خواهاد شاد؟

(همان ،د.)11-10
در ایو صورتبندی ،دیگری معیاار و غایات مارار داده شاده اسات .انناان بایاد
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دیگران را همچون غایت و هدف اصیل بداند ،نه صرفاً وسیله و ابزاری برای رسایدن
به مناف شوصای .دیگاران ار ز میلاق دارناد و دادن ار ز مشاروط و ابازاری باه
اننانها نارواست .نگرز ابزاری به دیگران و ابتنای منئولیت اننان در م ال دیگاران
ت اگر کنی در م ال دیگاران منائولیتوذیر شاود تاا
بهشکل مشروط ،غل است؛ مث ً
دیگران هم در آینده به او متعهد باشند ،ایو نگرز ،ابزاری تلقی میشود و نارواست.
تعهد و منئولیت در م ال دیگران ن اید بهخاطر تأمیو مناف شوصی باشد ،بلکاه خاود
اننان هدف است و اننانیهت ار ز اصیل دارد و منشأ منئولیت اختمی است .انناان
در مقا یک موجود عامل ،منشأ همۀ ار زهاست و کرامتی میلق دارد کاه همگاان
باید خود را در برابر آن منئول بدانند.
اگر با اننان مانند وسیله رفتار شود ،بوشی ا ط یعات او نادیاده گرفتاه شاده و ا
ایو حقیقت که اننان موجودی عامل و غایت بالذات و دارای شوصیت است ،غفلت
شده اسات .شاناخت و واذیرز شوصایت خاود مناتلز شاناخت و واذیرز دیگار
اشواد است؛ یعنی موجوداتی که سیاست وضا میکنناد و مدعیاناد صارفاً ابازار
نینتند( .کورنر ،4611 ،د.)013
ذات خردمند اننان ،غایتی ذهنی نینت ،بلکاه غاایتی عینای اسات کاه وجاودز
بهخودیخود و بهطور منتقل ،غایت است .بر اساس ایو اصل ،اننان باید چنان رفتار
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کند که بشریت را چه در شوص خود و چه در شوص دیگر همیشه یاک غایات در
نظر بگیرد ،نه یک وسیله (ر : .کانت ،ِّ4611 ،د.)16-14
ایو اصل که اننانیهت و باهطور کلای ،هار نهااد خردمناد یاا ذات معقاول ،غاایتی
منتقل است ،ا تجربه گرفته نمیشود؛ ایو اصل ا عقل محاض برمیخیازد (هماان،
د.)477-11
اننان موظف نینت منائولیت مانم اختمای دیگاران را بار عهاده بگیارد ،ولای
وظیفه دارد تا حد توان ،تتز آنان را برای دستیابی باه ساعادت در
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کناد و وایم

ب رد .باید به دیگران همدالنه همچون خود نگرینت .انناان بایاد خوشای و آساایم

دیگران را در نظر داشته باشد و باه اشاواد ا حیاث شاوصبودن احتارا بگاذارد.
مناائولیت منفاای اننااان در م ااال دیگااران ایااو اساات کااه ا نقااض احتاارا دیگااران
خودداری کند و ایاو در حکام یکای ا ماوانیو عاا اسات .جاایز نینات انناان باه
هی کس بیاحترامی کند.
ا نظر کانت ،ما موظف نینتیم برای کمک به سعادت دیگران ،ساعادت خاویم
را فدا کنیم .هرکنی را باید بر اسااس امکاناات ،منااف و مادرتی کاه دارد ،ار یاابی
کرد .فق خداوند است که میتواند به همهکس بدون استثنا خیر برسااند .همچنایو،
کانت ،حناسیت دربار کنانی که به ما نزدیکترند و آگاهی ا حال آنان را نادیده
نمیگیرد؛ اننان باید به کنانی که با آنهاا ویوناد عااطفی یاا خاانوادگی دارد بیشاتر
اهمیت بدهد .اننان اختماً مجا است که اول به نیا های شوصای رسایدگی کناد و
دیگااران باار اساااس اسااتحقامی کااه دارنااد ساازاوار سااتایم و نکااوهم ناشاای ا
منئولیتهایشان هنتند .بر اساس ماعدهای که میگوید اننان فینفنه هادف اسات،
ما با مجا ات افراد ،ایشان را منئول اعمالشان ملمداد میکنیم .اینکه چه میزان خیر یا
شر حاصل میشود ،اهمیتی ندارد؛ آنچه اهمیت دارد ایاو اسات کاه هارکس سازای
عمل و منئولیتم را دریافت کند؛ بنابرایو ،در بعضی ماوارد ،درد و رناج حاصال ا
منئولیت و مجا ات ذاتاً مذمو نینت ،بلکه امری میلوِّ است.
 -3-1دیگری؛ بهمثابۀ قانونی برای وضع قوانین جامعۀ اخالقی

میاااابق صاااورتبندی ساااو  ،ذات خردمناااد ،ذاتااای اسااات کاااه خاااود را ا راه
آییوهای رفتارز واض موانیو عا بداند تا درباار خاود و کارهاایم داوری کناد؛
باااهطوری کاااه گاااویی عضاااوی ا مملکااات غایاااات اسااات .منظاااور ا مملکااات
غایااات ،ویوسااتگی ماانظم ذاتهااای خردمنااد ،بهوساایلۀ مااوانیو مشااتر
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بعد به نیا های دیگران (سالیوان ،4637 ،د.)406-407

اساات.

اگر اختتفات شوصی ذاتهای خردمند و تمامی محتوای غایات خصوصی آناان را
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کنااار بگااذاریم ،میتااوانیم همااۀ غایااات را در کلاای ماانظم تصااور کناایم (ر: .
کانت ،ِّ4611 ،د.)470-13
بر اساس ایو صورتبندی ،اننان باید منئولیت اختمی در م ال دیگران را بر وایۀ
اصولی که دارای ار ز ذاتی هناتند بناا نهاد ،ناه بار وایاۀ غریازه و امیاال شوصای.
منئولیت اختمی باید تکلیفمحور و م تنی بر اراده و خودموتاری باشاد .کانات بار
خودآیینی (در مقابل دیگرآیینی یا دیگرهنجاری) تأکید دارد .هرگاه اراده بر تمایال
یا نف شوصی استوار باشد یا مانون خود را وض نکند ،منائولیتها بار اسااس اصال
دیگرآیینی متعیو میشود (همان ،د.)440
هدفی که کانت بیان میکند ،هدفی جمعای و دربردارناد خیار اجتمااعی اسات.
وظیفۀ اننان در ویش رد ملکوت غایات ،تکلیفی ویژه و متفاوت است؛ یرا واای کال
ناوع بشار را باه میاان مایآورد و ایجااِّ میکناد یکایاک انناانها بپذیرناد کااه در
کوشمهای اجتمااعی مشاتر  ،سرنوشات اختمیشاان ا مناس اتشاان باا یکادیگر
انفکا ناوذیر است (سالیوان ،4637 ،د .)401اننان منئول ،در تتز بارای تحقاق
مملکت غایات در ایو جهان باید چنان منئوالنه عمل کند که گویی جهاان بهوسایلۀ
یک حاکم خیرخواه و حکیم میلق اراده میشود و غرض نهایی ،هماان تحقاق خیار
کامل است؛ مملکتی که در آن فضیلت غل ه دارد و متناسب با سعادت به اعمال نیک
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خواهانه و منئوالنۀ اننان واداز داده میشود.
اننان «هدف» است ،نه «ابزار» .اننانیهت یک ار ز و غایت است و انناان دارای
ار ز ذاتاای یعناای کراماات اساات .وجااود جن ااۀ ار شاای در اننااان س ا ب میشااود
ما «اننانیهت را چه در شاوص خودماان و چاه در دیگاران غایات بادانیم ،ناه وسایلۀ
صرف»؛ بنابرایو ،هدف اصلی فلنفه کانات ،منائولیت و احتارا باه ار ز انناانیهت
خود و دیگری بوده است (اخوان ،4617 ،د.)430-463
اننانها ار شمندتریو مولوماتاند؛ یرا میتوانند آر وها و اهداف خودآگاهانه
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داشااته باشااند و بااهدلیاال ماادرت تعقاال دارای ار ز ذاتاای (کراماات) هنااتند .معناای

ضااامنی عمیاااقتر در ایاااد کرامااات انناااانی ،فینفناااه هدفدانناااتو انناااانها و
احترا گذاشااااتو باااااه عقتنیهاااات آنهاسااااات (ریچلاااااز ،4631 ،د.)413-410
بر اساس خودمانونگذاری کانت ،برابری و مناوات همۀ اننانها بهعنوان اصل مارار
میگیاارد .هاارکس ا نظاار اختماای ملااز بااه رعایاات حقااوق دیگااران و حفاا
احترا آنهاست .اننان به همان ترتیب که نمیتواند برای شوصایت خاودز میمات
مائاال شااود  -چااون چناایو عملاای خااتف ار ز ذاتاای اساات -نمیتوانااد باارختف
ار ز ذاتی دیگران هم عمل کند.
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نتیجهگیری
وظیفهگرایی ،رویکردی مننجم به مفهو منئولیت اختمی دارد و نقم اساتحقاق و
شاینتگی را در ایو مفهو نادیده نمیگیرد .همچنیو ،شراییی را برای اختمیباودن
منئولیت در نظر میگیرد و نقشی وررن

به جایگااه عقال در مفااهیم و ار زهاای

اختمای (مانناد منائولیت اختمای) میدهاد .در ایاو نظریاه ،باه مفهاو اساتحقاق و
سزاواری توجه شده و با تأکید بر نقم عقل و اختیار اننان ،هرگونه ج رگرایی نفای
شده است.
همچنیو ،عتوه بر حنو فعلی ،به حنو فاعلی هم توجه شده و انگیز عامل مهام
تلقی شده است .اصول و ار زهای اختمی نادیده گرفته نشاده و باا رعایات ار ز
اننانیهت سعی شده است دیگران بهمثابۀ هدف باشند ،نه ابزاری برای دستیابی به مناف
و اهااداف شوصاای .مومعیتهااای مااانی و مکااانی تااأثیری در اعمااال و مناائولیتها
ندارند .اننان در همه حال منئولیت دارد به دیگران راسات بگویاد و های اساتثنایی
وجااود ناادارد .بنااابرایو ،ماایتااوان ویژگیهااایی ماننااد اطتقگرایاای ،عقاالگرایی و
نو هگرایی را ا جمله ویژگیهای ایو نظریه برشمرد.
ال ته باید به ایو نکته توجه کرد که کانت در نظریه اختمیاز ،به بنیاری ا ایاو
اشکاالت که در عقلگرایی و نو هگرایی در حو ه اختق وارد اسات ،توجاه دارد؛
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اما بهدن ال ایو است که اختق را ا احناس و تجربه و حکمات مرد وناند بهساوی
بنیاد عقتنی سوق دهد .او معتقاد باه چنایو نگرشای در حاو اخاتق اسات و ایاو
منئلهای است که ن اید نادیده گرفته شود.
با همه ایو اشکاالت ،رویکرد کانت در منئله منئولیت اختمی در م ال دیگران،
اننجا خوبی دارد و در ایو نظریه به منائل مهمای مانناد عقال ،وجادان ،اساتحقاق،
شاینتگی ،نگاه غیرابزاری و کرامت انناان در منائولیت اختمای در م اال دیگاران،
توجه کرده است .اما به هر حال ،ایو رویکردی نو هگرایانه است که نمیتوان بارای
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همه مرد بهویژه در سیوح نونت اختمی توصیه کرد؛ یارا مارد معماوالً در بناد

مناف خویماند و کمتر میتوان کنانی را یافت که ا ایو نظر آ اد باشاند .بناابرایو،
نظریۀ کانت در همراهسا ی تودههای مرد ناموفق است و جم بنیاری ا اننانها را
ا دایر اختق خارج میکند.
اشکال دیگر نظریۀ او ایو است که گمان میکند منائله دشاوار ج ار و اختیاار را
حل کرده است .وی آدمیان را موجودات متعقلی میداند که باهعنوان اعضاای نظاا
عقلی ،مابلیات «خاودانگیوتگی و صارافت ط ا » دارناد .آنهاا میتوانناد بار م ناای
ایجاِّها یا تصمیمهای عقل (نه ا طریق علل) ،معلولهایی ایجاد کنناد .ایاو ساوو
کانت بیاشکال نینت .در ایجاِّها یا تصمیمهای عقل چه عاملی وجاود دارد؟ اگار
بگوییم هی عاملی وجود ندارد ،اصل علیت نقض شده اسات و اگار بگاوییم عامال
دیگری وجود دارد ،خودانگیوتگی موردنظر کانت محقق نشده است .کانت واسوی
موض کانت دربار تار

فعلهاا نیاز محال منامشاه اسات .وی تر هاا را فعال

نمیداند .در حالی که در هر تر  ،چندیو فعل وجود دارد .در آنها اراده ،اختیاار،
تصمیم ،شوق و دیگر امور هنت .فعل وجود دارد ،اما ا نوع دیگری است که ظاهر
آن سلب است .اما در هر سل ی ،فعلهاای متعاددی وجاود دارد .بناابرایو ،منائولیت
اختمی در اینجا نیز مانند افعال ایجابی وجود دارد.
خوزبینی افراطی کانات باه عقال ،مابلدفااع نینات .بینیاا ی ا دیاو و تجرباه
چگونه اث ات میشود؟ عقل بهتنهایی چگونه میتواند تماا نیا هاای حاو عمال را
تأمیو کند؟ وی ،هرچند محدویتهای عقل را در

میکند ،اما در توان تشویص و

خودآیینی عقل افراط میکند و به همیو دلیل است که یگانه من اختمیات را عقال
میداند .معلو نینت اگر دیو به کمک عقل نیاید چه اتفامی میافتد.
در نظر کانت ،نتایج ،معیار خوبی بارای سانجم مانم اختمای و آ ماونی بارای
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برای ایو اشکال ندارد.

تشویص اراد خیر نینتند .ایو سوو جاای تأمال دارد؛ نمیتاوان گفات وظاایف را
صرفاً ا ذات کارها تشویص میدهیم .شاید در بیشتر ماوارد ،تکاالیف اختمای را ا
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روی آثار و نتایج کارها تشویص دهیم .اگر کاری نتیجۀ خوبی برای اننان  -بما هاو
اننان  -نداشته باشد ،چرا باید آن را خوِّ بدانیم؟
اصل تناسب میزان منئولیت با میزان درونیبودن علت عمل ،اصالی ار شامند در
نظریۀ کانت است که میتواند برای دیگر نظریهها نیز به کار گرفته شود .ایاو ساوو
کانت تا حدودی مابلدفاع است .شاید بتوان گفت تنها چیازی کاه باهطور میلاق در
اختیار اننان است ،اراد خیر و شر است .هر آدمی میتواند در هر شراییی نیتهاای
متفاوتی ،اعم ا خیر یا شر ،داشته باشد.
ال ته میتوان دربار میزان سلیۀ اننان بر نیتم تردید کرد .نیتهای ماا محصاول
یک تصمیم در لحظه و ارادهای میلق نینتند .اراده و نیت اننان محصول علل ویشیو
است .نیتهای اننان بر وایۀ تربیت ،شرای رشاد ،محای و بنایاری چیزهاای دیگار
ساخته میشود و نمیتوان گفت درون آدمی بهطور میلق در اختیار خودز است.
کانت تمایز ی ایی میان کار برای رف تکلیاف و کاار ا سار وظیفهشناسای مائال
است و اولی را نامیلوِّ و دومی را اصیل و ار شمند داننته است.
ترسیم درجات خیرخواهی و نیکوکااری باا درجاات دوری و نزدیکای افاراد باه
عامل اختمی ،ا جمله موارد وام بینانهای است که بنیار ال و ضروری اسات .اماا
چگونه میتوان ایو را بر وایۀ اصل نیت میلق کانات اساتوار کارد؟ چگوناه میتاوان
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خود را مانونگذار ملکوت اختق داننات و اصالی عماومی ایجااد کارد و در عایو
حال ،درجات خیرخواهی متفاوت ترسیم کرد؟
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درهبیدی ،تهران :نقم و نگار.

 ،)1833( _________ .3فلنفۀ حقوق ،ترجمۀ منوچهر صانعی دره بیدی ،تهران:
نقم و نگار.
 ،)1838( _________ .3فلنفۀ فضیلت ،ترجمۀ منوچهرصانعی درهبیدی ،تهاران:
نقم و نگار.
1832( _________ .11الاااف) ،نقاااد عقااال محاااض ،ترجماااۀ بهااارو نظاااری،
تهران :مقنوس.

 ،)ِّ4611( _________ .11بنیاااد مابعدالی یعااه اخااتق (گفتاااری در حکماات
کردار) ،ترجمۀ حمید عنایت و علی میصری ،تهران :خوار می.

مسئولیت اخالقی در قبال دیگران از منظر رویکرد وظیفهگرایانه کانت

 .3کانت ،ایمانوئل (1831الف) ،درسهای فلنفه اخاتق ،ترجماۀ مناوچهر صاانعی

 .12کرسگارد ،کرینتیو (« ،)1813سرچشمۀ ار ز ا نظر ارسیو و کانت» ،ترجمۀ
محنو جوادی ارغنون ،ز ،13د.121-35
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 .18کورنر ،اشتفان ( ،)1832فلنفۀ کانت ،ترجمۀ عزت ِ هال فوالدوند ،چاپ چهاار ،
تهران :خوار می.
 .12لوبار ،مار

(« ،)1832اخاتق کاانتی» ،در دانشانامه فلنافه اخاتق ،ترجماۀ و

انشاءال رحمتی ،تهران :سوفیا.
تدویو
ِه
 .15محمدرضااایی ،محمااد ( ،)1833ت یاایو و نقااد فلناافۀ اخااتق کاناات ،ماام:
بوستان کتاِّ.

 .13هوفااه ،اتفریااد ( ،)1832مااانون اختماای در درون :درآماادی باار فلناافۀ عملاای
ایمانوئل کانت ،ترجمۀ رضا مصی ی ،تهران :نشر نی.
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مجید جعفریان
چکیده

جامعهشناسی عمومی بهمنزلۀ یک حو بیورشتهای بر دانم برخاسته ا مرد و برای
مرد تأکید کرده و معتقد به ارائه سیاستهایی برای تأمیو رفاه عمومی جامعه اسات.
اختق وژوهم نیز مدعی است وژوهشگر باید در میالعۀ سو ههاشیوهای اختمی در
ویم بگیرد .با ایو حال ،ا یک سو ،جامعهشناسی عمومی مارار دارد کاه باا مارد و
جامعهشااناس را درگیاار بوشاای ا منااائل اختماای میکنااد کااه محصااول تعااامتت
وژوهشگر ،مشارکتکنندگان ،ذینفعان و حامیان وژوهم است .ایو مقاله میکوشد
به ایو ورسم واسخ دهد که اساسااً چاه مناائل اختمای در حاو واژوهم باا نگااه
جامعهشناسی عمومی وجود دارد که هادف آن با گردانادن ار زهاای اختمای باه
وژوهمهاااای اجتمااااعی اسااات .روز در ایاااو واااژوهم ،توصااایفی– تحلیلااای و
دادههای وژوهم م تنی بر میالعۀ مناب کتابوانهای اسات .بررسای یافتاههای موجاود
نشان میدهد نگااه حاداکثری باه انتوااِّ مشاارکتکنندگان ،آ ادی وژوهشاگر در
استادیار وژوهشگاه علو و فرهن
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اظهار نظرهاای علمای ،درنظرگارفتو مزایاای تحقیاق و توجاه باه نظارتناواذیری و
ویاماادهای ناااگوار تااأثیر وژوهمهااا باار مشااارکتکنندگان منااتقیم ،چهااار مناائله
اختمی مهمی است که میتوان در حو وژوهم با نگاه جامعهشناسی عمومی طرح
و ویگیری کرد.
کلیدواژهها
جامعهشناسی عمومی ،اختق ،وژوهمهای اجتماعی ،وژوهشگر ،مشارکتکنندگان.
مقدمه
بهطور کلی ،جامعهشناسی رشتهای است که باه نقمهاا و وظاایف دانشامندان علاو
اجتماعی ورداخته ،آنها را به شیوههایی مجهز میکند که میتوانند با فرصتی کاه در
اختیار دارند سو ههای اجتماعی را واکاوناد و در عرصاۀ سیاساتگذاری باه جامعاه
کمک کنند.
در دهههای اخیر ،جامعهشناسی عماومی رشاد چشامگیری داشاته اسات .ایاو رشاته
بهدلیل دو دغدغه و سرخوردگی جامعهشناسان ا جامعهشناسی و بهطور کلی حاو
علو اجتماعی ایجاد شد؛ نونت اینکه نگاه میانرشتهای در حو علو اجتمااعی و
اخالق /چلف و دکم  /بلا 1400

بهویژه جامعهشناسی بنیار محدود بود و وارادایم اث اتگرایی که نگااه اصالی آن باه
کمی است ،بر ایو فضا تنل جدی داشات .دغدغاۀ دو کاه جامعهشناسای
سو هها ه

عمومی بوراوی را شکل میدهد ،به عوامل اجتمااعی– امتصاادی مرباوط اسات کاه
علاات اصاالی آن جهانیشاادن نگاههااای نئولی رالهااا و در واای آن ،رشااد فردگرایاای

بیرویه ،تمرکز بر با ار و خصوصیسا ی و افزایم نابرابریهای اجتماعی در جوام
امرو ی است (2005, p.3

.)Burawoy,

به عقید بوراوی ،جامعهشناسی عمومی راهی برای رسیدگی و واکنم به منائلی
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بود که رویکرد جهانیشدن به جهان اجتماعی در اذهان عمومی ایجاد کارد .در ایاو

راستا ،تنها جامعهشناسی عمومی میتواند اث اتگرایی را نقد کند ،مناائل خصوصای
جامعه را به دغدغههای عمومی ت دیل کند و به تحقیقاتی که با انگیزههای سیاسای و
اختمی انجا میشود ،مشروعیت بوشاد ( Creese, McLaren and Pulkingham,

 .)2009بوراوی ،عتوه بر اینکه میگوید باید جامعهشناسی عمومی ،رشاتهای علمای
باشد ،معتقد است «جامعهشناسی عمومی اکنون باید با با گرداندن دانام باه کناانی
که ایو دانم محصول میالعۀ آنها [عماو مارد ا اسات و نیاز باا ت ادیل مشاکتت
خصوصی جامعه به منائل عمومی ،بر با سا ی جامعهشناسای باا رویکاردی اختمای
تمرکز کند» (2005, p.5

.)Burawoy,

بنابرایو ،جامعهشناسی عمومی تتشی اسات بارای توجاه باه دغدغاههایی کاه در
جامعااه در م ااال تغییاارات اجتماااعی وجااود دارد و همچناایو ،اماادامی اساات کااه
جامعهشناسان برای با گرداندن ار زهای اجتماعی و اختمی به حو جامعهشناسی
انجا خواهند داد .با ایو حال ،جامعهشناساان هم ماان عاتوه بار افارادی کاه ساو
تحقیقات جامعهشناسی هنتند ،بهطور کلی ،با عمو مارد کاه ایاو وژوهمهاا مارار
جامعهشناسی عمومی که به اشکال موتلاف وژوهمهاای مشاارکتی بایو محققاان و
گروهها و ط قات اجتماعی خاد در جامعه اشاره دارد ،صادق و بنایار مابالویگیری
است (2005, p.7-8

.)Burawoy,

بااا وجااود ایااو ،ورساام اصاالی ایااو اساات کااه چااه منااائل اختماای در حااو
وژوهمهای اجتماعی که با نگااه و رویکارد جامعهشناسای عماومی  -بهمنزلاۀ یاک
دانم م تنی بر مینههای عینی اجتماعی که با مشارکتکنندگان ،ذینفعان و حامیاان
وژوهم درگیر اسات و بار با ساا ی اخاتق در جامعهشناسای تأکیاد دارد – انجاا
میشود ،وجود دارد؟
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اسات بارای آنهاا مفیاد باشاد نیاز ارت ااط تنگااتنگی دارناد .ایاو هادف باهویژه در

بیتردید ،در چنیو وژوهمهایی ،بررسی و کشف ایو سنخ ا منائل ا سه جن اه
ضرورت دارد؛ نونت اینکه عمدتاً وژوهمهای اجتماعی برای کناانی کاه در ایاو
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تحقیقات با جامعهشناسان مشارکت میکنند ،آسیبهایی روحی-روانی و شوصایتی
به همراه خواهد داشت .بعضی معتقدند ایو آسیبها در وژوهمهای علو اجتمااعی
باااهطور کلااای کمتااار ا آسااایبهای ناشااای ا وژوهمهاااای حاااو وزشاااکی
است .آسیبهایی که ممکو است در علو اجتماعی گری اانگیر مشاارکتکنندگان
شود ،ع ارتاند ا  :تجاو باه حاریم خصوصای ،ا بیورفاتو محرماانگی ،ضاربههای
روحااای ،آسااایب جنااامی غیرمناااتقیم ،خجالااات دگی ،انااا

و برچنااابهای

گروهی (.)Oakes, 2002, p.449
ا ایورو ،باید بیو حف شوصایت انناانی مشاارکتکنندگان و اماداماتی کاه در
فرایند تحقیقات ،نشر و ترویج اطتعات به دست آمده ،مزایای تحقیاق و در نهایات،
تأثیراتی که خواهد داشت ،تعادل ایجاد کرد .ایاو تعاادل ماانی ایجااد میشاود کاه
منائل اختمی مرت

با آن نیز روشو گردد .همچنیو ،باید به سیاستهای مرباوط باه

رفتار اختمی برای بومهای مهم وژوهمهای اجتماعی که سو اصلی آنها اننان
است ،توجه کرد .بنیان سیاستهای ناظر به رفتار اختمی مابالطرح در وژوهمهاای
اجتماعی ،بار شاناخت اصاول و مانونهاای اختمای عاامی م تنای اسات کاه باهطور
مشااتر

اوالً میتواننااد باارای همااه نااوع تحقیقااات مشااارکتی و غیرمشااارکتی

تعریااف و بااه کااار گرفتااه شااوند .ثانی ااً م تناای باار ار زهااای مشااترکی اساات کااه
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همۀ جوام بار آن توافاق دارناد و در مالاب عقال جمعای اختمای وذیرفتاه شادهاند
( .)Bosk and De Vries, 2004, p.252عااتوه باار ایااو ،ایااو ساانخ بررساایها
منیر اصلی ورود ار زهاا و مناائل اختمای را باه میالعاات جامعاهشناسای هماوار
خواهند کرد.
بررسی وژوهمهای انجا شده نشان داد ،وژوهشای کاه باهطور مناتقل باه نظریاۀ
جامعهشناسی عمومی و رابیۀ آن با اختق وژوهم ورداخته باشد ،انجا نشده اسات؛
اگرچه بوشی ا وژوهمها به بررسی رواب و مناس ات اختق و جامعهشناسی سانتی
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ورداختهاند .خاستگاه اختق در ایو وژوهمها ،دانم جامعهشناختی برشمرده شده و

دربار تأثیرگذاری ایاو دانام بار فرایناد امار اختمای اساتداللور ی شاده اسات.
همچنیو ،تتز شده امر اختمی در جوام دیگار گازارز یاا در ایاران باا رویکارد
جامعهشناسی ،میالعه و بررسی شاود (ر : .غفارینناب و ایماان4610 ،؛ دیرباا و
صادمی4617 ،؛ ودادهیر و همکااران4630 ،؛ صاادمی4610 ،؛ شاهریاریوور4614 ،؛
حاجیانی.)4616 ،
دستۀ دیگری ا وژوهمها بهطور خاد باه جایگااه و نقام اخاتق واژوهم در
حو علو اجتماعی ا جن ۀ نظری ورداخته و گنتر نگاه جامعهشناختی سانتی را باا
نگاهی اختمی در امر وژوهم ترکیب کردهاند .تعداد ایو دست ا وژوهمها بنایار
محاادود بااوده و توجااه بااه ایااو عرصااۀ وااژوهم ضااروری اساات (ر : .میر ایاای و
ماراخانی4616،؛ خالقی.)4630 ،
وژوهم حاضر با وذیرز مناس ات بیو اخاتق و واژوهم در علاو اجتمااعی باه
طرح نظریهجامعهشناسی عمومی ورداختاه کاه کمتار موردتوجاه مارار گرفتاه اسات.
ایااو وااژوهم در عاایو ورکااردن خااا موجااود ،بااا برجنااتهکردن عناصاار اصاالی
تحقیااق و تااأثیرات آنهااا باار مشااارکتکنندگان) ،بااهدن ال طاارح منااائل اختماای
دربااار ایااو عناصاار در حااو نظریااۀ جامعهشناساای عمااومی اساات .روز در ایااو
وااژوهم توصاایفی– تحلیلاای اساات و دادههااا بااا تکیااه باار میالعااۀ مناااب کتابوانااهای
جم آوری شدهاند.

 .1نظریۀ جامعهشناسی عمومی

هرباارت گااانس ( )4131( )Herbert Gansباارای به ااود رواباا جامعهشناسااان بااا
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مؤثر در وژوهمهای اجتماعی (یعنی مشارکتکنندگان ،وژوهشگران ،مزایایی بالقو

مرد عادی ،مفهو جامعهشناسی عمومی را رواج داد و مایکل بوراوی ()Burawoy
آن را بن داد.

159

بوراوی معتقد بود «جامعهشناسای عماومی شاامل فعالیتهاای متعاددی ا جملاه
نوشتو در صفحۀ نظریات رو نامههای عمومی ،مشاارکت در فعالیتهاای سیاسای و
اجتمااعی و همچناایو ،انجاا تحقیقاااتی اسات کااه وژوهشاگران بااا مشاارکت عمااو
مارد انجاا میدهناد .ایاو دساات ا فعالیتهاا برجناتهکنند شایوههایی اسات کااه
داناام جامعهشناساای میتوانااد بهواساایۀ آنهااا در خااارج ا محافاال حرفااهای و
دانشگاهی به مرد دسترسی یابد ،ایو دانم را به آنهاا برسااند و بارای آنهاا مفیاد
جلوه دهد .در وام  ،جامعهشناسای عماومی میکوشاد ط قاات موتلاف اجتمااعی را
بهواسیۀ روزهای موتلف با یکدیگر ویوند ده و با منائل خصوصی جامعه درگیار
کند» (2005, p.4

.)Burawoy,

جامعهشناسی عمومی ترکی ی ا انواع موتلف جامعهشناسی است که «طیفهاای
موتلف مرد و ط قات اجتماعی و راههای متعدد دسترسی به آنها» را نشان میدهد،
در حاااالی کاااه جامعهشناسااای سااانتی ،ا مجااااری غیرآکادمیاااک نظیااار کتااااِّ،
سونرانی ،تفنیر رو نامهها و غیره برای رسیدن به مارد و داماو دن باه یاک بحاث
عمااومی اسااتفاده میکنااد» ( .)Bonacich, 2007, p.74در جامعهشناساای ساانتی،
هی تعامل منتقیمی با عمو مرد وجود ندارد؛ یارا در ایاو نگااه ،بادان دلیال کاه
عمااو ماارد جن ا م یااا سااا مانی را تشااکیل نمیدهنااد ،ا نظاار ظاااهری نامرئیانااد
اخالق /چلف و دکم  /بلا 1400

(2005, p.7-8

.)Burawoy,

ا سوی دیگر ،مکمال جامعهشناسای عماومی ،جامعهشناسای عماومی ارگانیاک
است که متضمو تعامل و گفتگو بیو جامعهشناسان و عمو مردمی است که ا طریق
مشااارکت سیاساای و تحقیقااات مشااارکتی بااهدن ال حاال منااائل اجتماااعی اساات.
جامعهشناسااان عمااومی ارگانیااک بااا کنااانی کااار میکننااد کااه در مینااۀ وااژوهم
حضوری فعال دارند و ا وضعیت جامعۀ موردمیالعه آگاهاند.
بوراوی تأکید میکند که بهرسمیتشناختو جامعهشناسی عمومی باید بهگوناهای
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ارگانیک گنترز یابد که اغلب آنچه نامرئی است ظاهر کند ،آنچه خصوصی است

عمومی کند و آنچه جدا ا نادگی ماسات ،در ورتاو دانشای حرفاهای تحلیال کناد
( .)Ibid, p.7-8بنابرایو ،جامعهشناسی عمومی ارگانیک شامل تعامل با مرد موتلاف
طی فرایند تحقیق است.
عتوه بر ایو ،تفاوت جامعهشناسی عماومی باا جامعهشناسای عماومی سانتی ایاو
است که در جامعهشناسی عمومی ،دانم جامعهشناسای توسا جامعهشناساان بادون
کار میدانی مناتقیم تولیاد و ساپس ،باه عماو مارد منتقال میشاود .جامعهشناسای
عمومی ارگانیک ،مانند بنیاری ا شایوههای جدیاد تولیاد دانام ،در تاتز اسات
دوگااانگی موجااود باایو تولیااد داناام و اسااتفاده ا داناام ا یااک سااو و باایو
موضاااوعات تحقیاااق و کااااربران واااژوهم را ا ساااوی دیگااار برطااارف کناااد.
در اینجااا مواطااب بناایاری ا جامعهشناسااان ،گروههااا یااا افااراد خاصاای هنااتند کااه
غال ااً محققااان در مراحاال اولیااۀ کااار باارای تعریااف یااک طاارح تحقیقاااتی ناچارنااد
با آنها در آن مینۀ تحقیقای ارت ااط برمارار کنناد ،گفتگاو کنناد ،اهمیات طارح را
برایشان ت ییو کنند و در نهایت ،نتایج حاصل ا تحقیق را با آنهاا در میاان بگذارناد
جامعهشناساای عمااومی برچنااب جدیاادی اساات کااه بااه طیااف وساایعی ا انااواع
تحقیقات اجتمااعی جدیاد مانناد امادا وژوهی ،امادا وژوهی مشاارکتی و تحقیقاات
وشتی ان اشاره دارد .با اینکه تفاوتهای چشمگیری بیو انواع موتلاف ایاو تحقیقاات
وجود دارد ،دستکم دو ویژگی مشتر

در هماۀ ایاو تحقیقاات مابلتوجاه اسات:

نونت اینکه هدف اولیۀ آنها تحقیق و وژوهم است و ا ایورو ،مشارکتکنندگان
هم بهعنوان سو ه و هم بهعنوان محقق موردتوجه ایو روزها هنتند؛ به ایو معنا که
محقق بهجای اینکه در یک فضای خاد با مشارکتکنندگان کار کند ،خود نیاز باا
آنها همراه شده ،یکی ا آنها میشود .ویژگای مشاتر
کنانی است که در وژوهم ذینف تلقی میشوند.
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(Scott and Gibbons, 2003, p.180

.)Nowotny,

دو  ،تقویات منااف هماۀ
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در ایو میاان ،تماایز بایو جامعهشناسای عماومی و جامعهشناسای سیاساتگذاری
نیااز باار یااک مر بناادی واضااح متکاای اساات .ا یااک سااو ،سیاسااتگذاران بااهطور
کلی کنانی هنتند که در مومعیت مدرت جامعه مرار دارناد .در مقابال ،جن مهاای
اجتماااعی و بقیااۀ ماارد  ،عمااومی تلقاای میشااوند کااه فامااد ماادرت و صاادا در
جامعۀ مدنیاند.
ا دیدگاه بوراوی ،جامعهشناساان سیاساتگذار ،دانام و ابازاری بارای مزایاای
مشتریان محافظهکار تولید میکنند ،در حالی که جامعهشناساان عماومی تولیدکنناد
نوعی دانم انتقادی برای گروههای روشنفکر و ترمیخواه هنتند .تصور باوراوی ا
جامعهشناساای عمااومی ،بااهدلیل تصااورات چپگرایانااه و مارکنینااتی او ،بااا ایااو
ویمفرض همراه است که فعالیت گروهها و جوام نشاندهند ایو اسات کاه آنهاا
بهدن ال مناف و عدالت اجتماعی دموکراتیک و وامعی شهروندان محارو در هماهجا
هنتند (van den Berg, 2009, p.786

.)Goldberg and

اگرچه هم جامعهشناسی سیاستگذاری و هام جامعهشناسای عماومی ،مواط اان
خارج ا دانشگاه را هدف مرار میهناد ،دانمهاای متفااوتی را تارویج میکنناد .ا
نگاه جامعهشناسی سیاستگذاری ،جامعهشناسی در خدمت هدفی است که مجریاان
سا مانها و نهادهای دولتی و خصوصی ا جامعهشناس میخواهند.
اخالق /چلف و دکم  /بلا 1400

دلیل آن ایو است که مجریان توما دارناد جامعهشناساان بارای مشاکتت آناان
ت وجود داشته است ،مجدد
راهحل جدید ارائه کنند یا راهحلهای منیقیای را که م ً
کشف کنند و در دسترس مرار دهند .در مقابال ،جامعهشناسای عماومی در حقیقات،
نوعی گفتگو و رابیه بیو جامعهشناس و عمو مرد ایجاد میکند که در آن ،برناماه
و جایگاه هریک ا طرفیو مشوص است (2005, p.9

.)Burawoy,

بااا وجااود ایااو ،اوالً جامعهشناسااان عمااومی دربااار طیااف وساایعی ا ماارد
میالعاااه میکنناااد و ا املیتهاااای خااااموز فراتااار میروناااد .در وامااا  ،ا نظااار
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جامعهشناسان عمومی ،مردمی که باید با آنها مشارکت داشته باشاند کناانی هناتند

که بهنوعی ساختار مدرت را به نقد میکشند و ایاو وامعیات را کاه آنچاه مادرت را
تشااکیل میدهااد یااا آنچااه معضاال ماادرت اساات ،میتوانااد ا جانااب خااود آنهااا
میگیرند.
باشد ،نادیده َ
ثانیاً ،عمو مرد باه چیازی کاه دانام جامعهشاناختی تولیاد میکناد ،بیتوجاه
نینااتند؛ بااه ع ااارت دیگاار ،داناام جامعهشااناختی در دساات ماارد عااادی همچااون
ابزاری است برای سرنگونکردن مدرت سیاسی .در وام  ،ایو همان خیر جدی است
که سیاستگذاران و ط قات مدرتمند اجتمااعی ،دولتهاا را باا آن تهدیاد میکنناد
(2007, p.241-245

.)Brint,

به نظر بوراوی ،هر شکلی ا تحقیقات ساا مانیافته باا اهاداف تعییوشادهای کاه
نقم مشارکتکنندگان را در وژوهم تعییو میکند ،بهنوعی در معرض آسیب مارار
دارد .ایو بههی وجه به تحقیقاتی که مشارکتکنندگان آن سیاستگذاران یا عماو
مرد باشند ،محدود نینت .مشارکتکنندگان در تحقیق میخواهند کااربران اصالی
تحقیق باشند ،تا جایی که بهدن ال تحقیقات دانشگاهی بیعیب و نقصی هنتند که باه
حقیقت و آنچه بهواسیۀ بررسی سو ههای میالعاتی برای آنها حاصل میشود ،یکی
را انتواِّ کنند (2007, p.86

.)Bonacich,

ا ایااو نظاار ،باارای بناایاری ا تحقیقااات سااا مانیافته ،مناایر متفاااوتی باایو
جامعهشناسی عمومی و جامعهشناسی سیاساتگذاری و باهطور دمیاقتر ،بایو دانام
با تاابی و دانام ابازاری ایجااد میشااود .تعامال و گفتگاوی نزدیاک بایو محقااق و
چیزی که ضد نگاه حو عمومی است ،لزوماً دانام با تاابی را ایجااد نمیکناد .در
وام  ،ایو تعامل و گفتگو میتواند تولیدکنناد دانام ابازاری باشاد کاه بارای نگااه
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کمک آنها نظر خودشان را اث ات کنند .محققان غال اً باید ا میان باور مل ی خود باه

جامعهشناساای عمااومی سااودمند اساات .باارعکس ،جامعهشناساای سیاسااتگذاری
بهواسیۀ کار با گروههای اصلی جامعه یا سا مانهایی کاه خاود را مادعی میدانناد،
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دانم با تابی را تولید خواهد کرد که موجب گفتگو دربار ساو ههای سیاسای (ناه
اختمی) میشود (2004, p.1607

.)Burawoy,

 .2اخالق در پژوهش

تزریق سلولهای سرطانی ک اد باه بیمااران بادون اطاتع آنهاا توسا وژوهشاگران
آمریکا ،تزریق ویروس هپاتیت به یک گاروه ا کودکاان عقبماناد ذهنای ،انجاا
تحقیقات روی چهارصد بیمار آفریقایی م تت به سیفلیس بدون اینکاه امادا درماانی
باارای آنهااا انجااا گیاارد و انجااا تحقیقاااتی خشااو و غیراننااانی روی جناایو اننااان
(خالقی ،4637 ،د )31خ رهایی بود که موجب شد اخاتق طای دهاههای اخیار باه
یک اصل مهم در وژوهمهای وزشکی و غیروزشکی ت دیل و در ایاو حاو ه معناای
جدیدی ا آن استن اط شود.
با ایو حال ،در صورتی که بپذیریم منظور ا اختق اصولی اننانی است که بر رفتاار
افراد حاکم است ،اختق در وژوهم به انجا کاری در حو ههای اننانی اشاره دارد
که ا نظر موانیو اختمای در تحقیاق ،درسات و بهنجاار تلقای شاده ،ناوعی عادالت
اختمی برمرار میکند .در وام  ،موانیو و اصول اختمی در وژوهم ،هماان هنجارهاا
اخالق /چلف و دکم  /بلا 1400

و ار زهایی است که برای تنظیم رفتار محققان وضا میشاود و ایاو مادرت را باه
آنها میدهد که بتوانند عادالنه بایو رفتاار درسات و غلا و رفتارهاای مابالم ول و
غیرمابلم ول تمایز مائل شوند و اجزای وژوهم را در راستای یک حقیقات مشاتر
اختمی مرار دهند .ا ایورو« ،اختق وژوهم ،شاخصاهای ا اخاتق حرفاهای اسات
که به بررسی مناائل اختمای درحرفاۀ واژوهم میواردا د» (میر ایای و ماراخاانی،
 ،4616د.)0
اختق وژوهم بیان میکند که «تحقیق یک فرایند چند مرحلهای است و اختق باید
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بر تکتک ایو مراحل نظارت داشته و حاکم باشد؛ چون وامعیت ایاو اسات کاه در

هر مرحله ا فرآیند تحقیق میتوان نگرانیها و دغدغههای اختمی را میرح کارد و
محققان باید به منائل موتلف اختمی در سایوح موتلاف ایاو فرایناد توجاه داشاته
باشند» ( .)Bickman & Rog, 2009, p.43با وجاود ایاو ،نگااه اختمای حااکم بار
نظریۀ جامعهشناسی عمومی تأکید میکند که با افزایم نگرانیهای عماومی درباار
محدودیتهای تحقیق ،محفاظت ا دادههاا و تغییارات ماانونی کاه ممکاو اسات در
جامعهای اتفاق بیفتد ،توجه به متحظات اختمی در تحقیقات اجتمااعی یاک اصال
جدی است.
 .3مشارکتکنندگان و زمینههای تحقیق

مشااارکتکنندگان در تحقیااق ،افااراد آسااایبوذیری هنااتند کااه بایااد بهانااادا
کااافی ا آساایبهای احتمااالی تحقیقااات علماای محافظاات شااوند .ایااو ادعااا هنااتۀ
اصااالی اخاااتق واااژوهم اسااات کاااه باااهدن ال ماااوارد متعااادد سوءاساااتفاده ا
مشااارکتکنندگان در تحقیقااات وزشااکی و علااو اجتماااعی بهمنزلااۀ یااک توافااق
معتقدند «اشواصی کاه موردمیالعاه مارار میگیرناد معماوالً ننا ت باه وژوهشاگران
ماادرت کمتااری دارنااد و بایااد ا حمایتهااایی برخااوردار باشااند کااه ایااو نااابرابری
را ا نظاار اختماای ماباالم ول جلااوه دهااد» ( .)Sieber, 1992, p.13ممکااو اساات
ایاو تصااور سانتی در تحقیقااات وزشااکی صاادق باشااد ،اماا عماادتاً در وژوهمهااای
اجتماعی ایوگونه نینت.
باارای اث ااات ایااو ادعااا بااه دو دلیاال عمااده میتااوان اسااتناد کاارد؛ نوناات اینکااه
باااهطور کلااای ،در بنااایاری ا وژوهمهاااای اجتمااااعی مشاااارکتکنندگانی کاااه
تحصیتت بیشتری دارناد ،در گروههاا و جاوامعی ساا ماندهی میشاوند کاه کمتار

نظریۀ جامعهشناسی عمومی و اخالق در پژوهش

جمعااای وذیرفتاااه شاااده اسااات ( .)Mertens and Ginsberg, 2009عااادهای

در معرض سوءاستفاد محققان مرار میگیرناد و ا منیاق تحقیقاات علمای آگااهی
بیشتری دارند.
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در مقابل ،افراد عاادی باهطور فزاینادهای در برابار موضاوعات تحقیاق مقاومات
میکنند؛ بهویژه مانی که اهداف تحقیق برای آنها روشاو ن اشاد .همچنایو ،آنهاا
تمایل دارند شراییی برای نظارت بر برخی ا طرحهای تحقیقاتی که در آن شرکت
میکنند ،مشوص و اعمال کنند (2007, p.86

.)Bonacich,

دلیال دیگاار ایاو اساات کاه در بناایاری ا وژوهمهاای اجتماااعی ،وژوهشااگران
برعکس نظر باال به سراغ مشارکتکنندگانی رفتهاند کاه ا مادرت اجتمااعی کاافی
برخااوردار بودهانااد .اگرچااه ،جامعهشناسااان بااهطور ساانتی تمایاال بااه میالعااه دربااار
فرودستان دارند ،ن اید عتیق تحقیقاتی آنها به میالعۀ افراد ناتوان محادود باشاد .در
وام « ،مناف افراد مدرتمند و ضعیف ،ثروتمندان و فقرا ،افراد دارای جایگاه و منزوی
جامعه ،همگی باید در نگاه وژوهشگر یکنان باشند و احوال آنان در فرایند تحقیق او
منعکس شود» (and Cortina, 2000, p.11

.)Brief

اگر جامعهشناسان بهدن ال فهم بهتر جهان اجتماعی هنتند ،باید همۀ اجزای آن را
بررسی کرده ،نوعی گنتر علمی و مینههای وسی تری برای میالعاۀ «کلیات جهاان
اجتماااعی» ایجاااد کننااد .هاای دلیاال منیقاای وجااود ناادارد کااه چاارا جامعهشناسااان
ا جمله جامعهشناسان عمومی ارگانیک باید روی افاراد خااد (عمومااً محروماان)
یااا فق ا باار جامعااۀ ماادنی تمرکااز کننااد .تحقیقااات جامعهشااناختی بااهمعنای در
اخالق /چلف و دکم  /بلا 1400

تجربیاات و بااا یگران متعادد جامعااۀ مادنی اساات و بناابرایو ،بایااد طیاف کاااملی ا
با یگران و شراییی که دربار منئله وژوهم وجاود دارد ،در روناد کاار وارد کناد
(van de Berg, 2009, p.788

.)Goldberg and

میالعااۀ افااراد محاارو ا دیاادگاه جامعهشناساای عمااومی کااه هاادف آن «تعمیااق
دموکراسی» است نیز مشکلآفریو است .در

نقمها و عملکرد مشارکتکنندگان

دارای نفوذ و مدرتمند برای ورداختو دمیق به جامعه میعاً ضروری است؛ بهطور مثال،
بوناچی ( )Bonacichکه خود را یک جامعهشناس عمومی ارگانیک میداند ،نحاو
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تصمیمگیری بارای همکااری باا اتحادیاۀ نویناندگان آمریکاا را بیاان کارده اسات؛

اتحادیهای کاه نماینادگان آن ،هنرمنادان ممتاا و عمادتاً سفیدووسات و هاالیوودی
بودند .طرحهای م لی او که دربار دستمزد اند

کارگران مهاجر بود و با همکاری

با انجماو نویناندگان آمریکاا انجاا شاده باود ،باه وی ایاو امکاان را داد تاا نقام
رسااانههای مدرتمنااد را در جامعااه میاارح و آساایبهای نفااوذ ت لیغاااتی آنهااا را در
برنامههای تلویزیونی محکو کند (2007, p.73-83

.)Bonacich,

با طرح ایو م حث ،دیگر دانشامندان علاو اجتمااعی خواساتار تغییار ساو ههای
سنتی تحقیق و انتواِّ افراد مدرتمند و ثروتمند بارای اساتفاد بهتار ا ماهیات ذاتای
تحقیقات اجتماعی شدند .ایو نوع ا تحقیقات اجتماعی ،شماری ا مناائل اختمای
را میرح میکند که بهندرت در ادبیات یا بحث دربار تحقیقات نشان داده میشاود؛
برای مثال ،استنلی بارت ( )Stanley R. Barrettاستدالل میکند که «افشای عملکرد
داخلی یک گروه یا یک سا مان نشاندهند ایو است کاه چگوناه میتاوان بار ایاو
افراد نظارت کرد.
به نظر وی ،تحقیقات اجتماعی به ایو معنی است کاه مادرت افاراد موردبررسای
بارت بهجای اینکه دربار مربانیان نژادورستی میالعه کند ،دربار افراطگرایان سافید
وژوهم کرده است» (1984, p.4

.)Barrett,

بارت همچنیو در ایو باره معتقد است «با توجه باه اینکاه تحقیقاات مابالتوجهی
دربار مربانیان انجا نشده و احتماال دارد نتاایج مابالتوجهی ا آن باه دسات نیایاد،
مضاوت مو ایو است که میتوان مشارکت علمی و اجتماعی بیشتری با طرف دیگار
یعنی سفیدووستان افراطی داشت و ا طریق نوع ظلمی که به سیاهان میشود بهخوبی
مشکتت آنها را رصد کرد» (p.7

.)Ibid,

در همیو مینه ،بوناچی دربار مادیران میاانی کاه آنهاا را «خادمتگزاران ط قاۀ
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بهواسیۀ تحقیقی که دربار آنها صورت میگیرد ،اغلب تضعیف میشود .بناابرایو،

سرمایهدار» میداند ،وژوهم کرده و میگوید« :در ایو میان یک محقق نقام رابایو
هود را خواهد اشت؛ به ایو معنا کاه اطتعاات افاراد بااالتر یاا هماان مدرتمنادان را
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سرمت و آنهاا را باه نفا فرودساتان یاا فقارا تحلیال میکناد» .باا اینکاه او احنااس
میکند «بیشتر مدیران میانی که با آنها صح ت کرده است ،افرادی شاینته ،صاادق،
حناس و خوزفکر هنتند» ،خاود را مجاا میداناد باا ونهاانکردن اهاداف وامعای
وااژوهم ا خیاناات بااه آنهااا خااودداری کاارده ،نتااایج وااژوهم را باارمت ننااا د»
(2007, p.87

.)Bonacich,

موضوعات اختمای حاصال ا تحقیاق درباار افاراد مدرتمناد در سیاسات کلای
اختق تحقیق جایی ندارند .با ایو حال ،همان طور کاه ا ساونان باارت و بونااچی
برمیآیااد ،میالعااۀ افااراد مدرتمنااد لزوماااً بااهمعنی خاادمت بااه آنهااا در مقااا
مشارکتکنندگان خاد نینت .میالعات جامعهشناسی عمومی ارگانیاک هماه ناوع
مشارکتکننده اعم ا افاراد محارو و نااتوان تاا ثروتمنادان و مدرتمنادان را در بار
میگیرد .اگر میخواهیم استدالل بوراوی را درباار ار ز جامعهشناسای بار اسااس
تعامل منتقیم بیو محقاق و موضاوع تحقیاق را دن اال کنایم ،بایاد تصاور خاود را ا
سیاست کار میدانی که یربنای ایو تعامل است ،گنترز دهیم.
محققان باید دربار تحقیقات با مشارکتکنندگان اعم ا عماو مارد و اعضاای
سا مانها گفتگو کنند .دسترسی به انواع سا مانها (اتحادیهها ،جن مهاا ،انجموهاا،
ساااا مانهای دولتااای ،شااارکتهای خصوصااای یاااا دولتااای و غیاااره) و اطتعاااات
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واسخدهندگان یا میلعیو در شراییی که ایو دسترسی رو بهرو بیشتر میشود ،بنیار
دشااوار اساات .سااا مانها بااهدلیل اینکااه بااه آنهااا بناایار مراجعااه میشااود ،غال ااً ا
درخواست دسترسی مکرر به وژوهمهاا اشا اع شادهاند و مادیران بارای کماک باه
محققان در انجا تحقیقات دانشگاهی کمتر ومت میگذارند.
عتوه بر ایو ،رفتار اعضای سا مانها در م ال محققان اجتماعی با شاک و تردیاد
همراه است .بنیاری ا آنها ا ابزارهای موتلفی برای محرو کردن محققان استفاده
میکننااد و ا دسترساای آنهااا بااه مشااارکتکنندگان و واسااخدهندگان جلااوگیری
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میکنند .همچنیو ،ا ارائه دادههای محرمانه و ط قهبندیشده امتناع میکنناد و ماان

کمی را به محققان اختصاد میهند تا با محدودیت مان اطتعات کمتاری نصایب
آنها شود (1988, p.21

.)Beynon,

 .4آزادی پژوهشگر در کار علمی و پایبندی به اصول پژوهش

تحقیقات اجتماعی دانشگاهی باهطور فزاینادهای مشاارکتی اسات؛ باه ایاو معناا کاه
محققان تمایل دارند با طیف وسیعی ا سرمایهگذاران ،واسخ دهندگان ،ساا مانها و
نهادها و بهطور کلی و در یک معنای وسی تر ،دولتهاا در مراحال موتلاف فرآیناد
تحقیق ،ا جمله تعریف طرح تحقیقاتی ،جم آوری دادهها ،تجزیهوتحلیل دادههاا و
انتشار نتایج همکاری کنند (van den Berg, 2009, p.770

.)Goldberg and

عتوه بر ایو ،بوم فزاینادهای ا فعالیتهاای تحقیقااتی اجتمااعی در خاارج ا
دانشگاه انجا میشود .طیف وسیعی ا سا مانها ،گروههاا یاا مؤسناات ،تحقیقاات
نظا منااد را باارای در

بهتاار ودیاادههای اجتماااعی و ماارت

بااا اماادامات و عتیااق

خودشان دن ال میکنند .همچنیو ،آنها ا روزهای معمول در تحقیقات دانشاگاهی
میکنند(.)Bonacich, 2007, p.88
آنها همچنیو اغلب ا محققان دانشگاهی برای انجا و اداماۀ چنایو فعالیتهاای
وژوهشی کمک میگیرناد .در بعضای ا طرحهاا ممکاو اسات محققاان دانشاگاهی
بهعنوان مشاور مداخله کنند .مشارکت آنها میتواند ا تصدی کل طرح تحقیقااتی
گرفته تا تأیید نمادیو و فرایند تحقیقاتی کاه تاا حاد یاادی ا حییاۀ نظاارت آنهاا
خارج است ،متغییر باشد.
با وجاود ایاو ،نمیتاوان باهراحتی بایو تحقیقاات اجتمااعی محققاان دانشاگاهی
(کااه بااه اصااول وااژوهم وای ندنااد و در کااار علماای منااتقل عماال میکننااد) بااا
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بهاااره میگیرناااد و گااااهی در مالاااب یاااک گاااروه تحقیقااااتی مناااتقل عمااال

دیگر شیوههای تحقیقاتی معماول در برخای ساا مانها کاه ا اساتانداردهای علمای
گریزاناند ،تماایزی مائال شاد .ایاو تماایز باهویژه در صاورتی اهمیات مییاباد کاه
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بوواهیم مشروعیت جامعهشناسی عمومی ارگانیک را تقویت کنیم .بیتردید ،شارط
مهم برای حف ایو مشروعیت ایاو اسات کاه محققاان دانشاگاهی در تماا مراحال
طرحهااای تحقیقاااتی کااه موافقاات خااود را باارای مشااارکت در آن اعاات میکننااد،
اظهارنظر کنند.
طیف وسیعی ا دانشمندان علو اجتماعی با خیر ت ادیلشادن باه «خادمتگزاران
مدرت» ،مواجهاند؛ یعنی وظیفه خود را برای خدمت به مناف عمومی کناار گذاشاته،
خواسته یا ناخواسته به کنانی ت دیل میشوند که باه منااف یاک ط قاۀ خااد توجاه
دارنااد .موالفااان جامعهشناساای عمااومی ،جامعهشناسااان عمااومی ارگانیااک را مااتهم
بهمعنی وامعی کلماه یاا باهطور نماادیو  -باه
میکنند که توصص و دانم خود را  -
گروههای خاد و عتمهمند میفروشند .ایو کار ،جامعهشناسی عمومی ارگانیاک را
به شکل دیگری ا جامعهشناسی سیاستگذاری ت ادیل میکناد؛ باه ایاو معنای کاه
هدف آن ،خدمت به مشتریان خاد است.
با ایو حال ،در دفاع ا طرفداران جامعهشناسی عمومی ارگانیک میتوان گفت
اگرچه ایوهاا عمومااً کمتار ا جامعهشناسای سیاساتگذاری درگیار چنایو مناائلی
هنتند ،اما ایو وامعیت وجود دارد که وژوهم برای تحقق عتیق عادهای خااد در
هر دو طیف وجود دارد؛ چراکه هی راهی برای کااهم ایاو خیار و های تعریاف
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واضحی برای تحقیقات علمی ،در ایو دو شیوه وجود ندارد.
بوناچی  ،در تحقیقات گنترد خود دربار اتحادیههای کارگری ،شارح روشانی
ا نحو دستیابیاز به راهکارهایی برای تحقاق آ ادی وژوهشاگر در کاار علمای و
وای ندی به اصول وژوهم ارائه میدهد .وی در ایو باره میگوید« :مو دوست نادار
به مو بگویند چه کار کنم.
مو در هر جایی که بوواهم برای میالعه امدا میکنم و باه موضا گیری مناتقل
مائلم .بنابرایو ،مو ا اتحادیهها وول نمیگیر و کار علمی را بر اسااس شاراییی کاه
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آنها برای مو تعیییو میکنند ،انجا نمیدهم» (p.76

.)Ibid,

بنابرایو،آ ادی در کار علمی ،امکان تحقیق انتقادی و وای ندی به اصول واژوهم
تا حدی به میزان نظارتی بنتگی دارد که محقق مادر باه حفا آن بار فرایناد تحقیاق
است ،چه ایاو تحقیاق بارای ذینفعاان انجاا شاود چاه بارای حامیاان وژوهمهاای
اجتماعی.
ایو نکته در بعضی ا اشکال وژوهمهای مشارکتی بنایار مشاکل اسات؛ باهطور
مثال ،محققان دانشگاهی بهمنزلۀ یکای ا ذینفعاان در روناد تحقیاق ،گااهی درباار
تعریف طرح تحقیقاتی ،جامعۀ آماری ،جم آوری یا تجزیهوتحلیل دادهها اظهاارنظر
چندانی نمیکنند .وای ندی به اصول وژوهم به ما یاد میدهد که باید حدامل الزامات
مربوط به نظارت یا تأثیر وژوهشگر در روند تحقیق را موردتوجه مارار داد .خاارج ا
ایو الزامات حداملی ،وژوهم ن اید صرفاً یک تحقیق آکادمیک در نظر گرفته شاود،
بلکه باید مشارکت محققان را در ایو طرحها در نظر گرفت.
بااهکاارات خواسااته میشااود
بااا وجااود ایااو ،اماارو ه ا محققااان دانشااگاهی 
تااا در طرحهااای تحقیقاااتی گروههااا یااا سااا مانهایی کااه وظیفااۀ جماا آوری
دادهها همکاری کنند.
سا مانها ،گروهها و نهادها ،تحقیقات تجربی خود را دربار کارکنان ،مشاتریان،
ذینفعان یا با ارهای خود انجا میدهند و تنها واس ا اتماا جما آوری دادههاا ا
محققان دانشگاهی برای تحلیل آنها استفاده میکنند .برخی ا محققان ،ایو طرحهاا
را صرفاً طرحهای دانشگاهی میدانند و گاهی برای آنها بودجه دریافت میکنناد و
بعضاای نیااز بااهدلیل چاااپ محتااوا در مالااب کتاااِّ دانشااگاهی در ایااو طرحهااا فعااال
میشوند .وژوهشگرانی که دعوت میشوند ،ادعا کردهاند که ایاو طرحهاا محصاول
دادههای دست دومی هنتند که در اصل برای تحقیقات دانشگاهی جم آوری شاده
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دادههااا را باار عهااده دارنااد ،حضااور یابنااد و ال تااه فقاا باارای تجزیاااهوتحلیل

و ال ته هی نقم یا منئولیتی در مابلیت اطمینان و اختق فرایند جم آوری دادههاای
آن وجود نداشته است.
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برعکس ،گاهی ا محققان دانشگاهی درخواسات میشاود صارفاً در مقاا یاک
«متوصص روزشناسی» برای جم آوری دادهها مداخله کنند ،اما در تجزیاهوتحلیل
و نتیجهگیری دخالت نداشته باشند .نقم آنها اطمینان ا میابقت جم آوری دادهها
با استانداردهای تحقیقات علمی است و منئولیت تجزیهوتحلیل و تفنیر دادهها را باه
عهد کارفرما میگذارند .ایو وضعیت بنایار متفااوت ا وضاعیتی اسات کاه در آن
تجزیهوتحلیل دادهها بهطور مشتر

توس محققان و مشاارکتکنندگان در تحقیاق

انجا میشود؛ وضعیتی که در روز امدا وژوهی بنیار متداول است.
جامعهشناسی عماومی ارگانیاک اغلاب بار ایاو داللات دارد کاه محققاان نتاایج
خااود را بااا مشااارکتکنندگان و افااراد خاصاای کااه در جریااان نتااایج تحقیااق ماارار
گرفتهانااد ،در میااان میگذارنااد .آنهااا غال اااً انتظااار دارنااد ایااو نتااایج بهگونااهای
جمعی تفنیر و منتشر شوند که ال ته گاهی ایو رویه منجر به نوعی ابها و ویچیادگی
در مقصااود آنهااا در تحلیاال دادههااا میشااود .بااا ایااو حااال ،ایااو روزهااا بایااد
بهوضااوح ا طرحهااای تحقیقاااتی کااه در آنهااا دانشاامندان اجتماااعی بهسااادگی در
تجزیهوتحلیل و تفنیر دادهها دخیل نینتند یا فق بهعنوان مشاور یا مشااور خاارجی
عمل میکنند ،متمایز شوند.
اگر حدامل الزامات دربار نظارت وژوهشگران بر روند تحقیق تعریف نشود ،همۀ
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ایو شیوهها یکناناند .ایو آسیب وجود دارد کاه در علاو اجتمااعی ساا مانیافته و
دیگر اشکال تحقیقات مشارکتی که معموالً ا اصاول واژوهم ویاروی میکنناد ،در
غیاِّ دستورالعملهایی برای تشویص تحقیقات علمی ا تحقیقاات تجااری ،جامعاۀ
علمی بوشی ا دیدگاهها را در ایو سنخ ا وژوهمها نادیده بگیرند.
در مواردی که چندیو ذینف ا جن ههای موتلف در تحقیقات علمی مشاارکت
ت ا دیگار شایوههایی کاه در آن
دارند ،جامعهشناسی عماومی ارگانیاک بایاد کاام ً
محققان دانشگاهی نظارت و منئولیت بومهای بزرگی ا فرایند تحقیق را برعهاده
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میگیرند ،متمایز شود.

حدامل الزامات برای مشارکت محققان بایاد شاامل جما آوری و تجزیاهوتحلیل
دادهها باشد .لزو گفتوگو دربار مراحل تحقیقاتی با ذینفعان دیگار و واگاذاری
آنها ،نقض آشکار اختق و وای ندی به اصول در کار وژوهشی است و جامعهشناسی
عمومی ارگانیک ا آن بهدور است.
 .5مزایای تحقیق برای مشارکتکنندگان (مستقیم) در تحقیقات

در تحقیقاااات وزشاااکی کاااه روی انناااان انجاااا میشاااود ،ا نظااار اختمااای،
مشارکتکنندگان مناتقیم بایاد اولایو کناانی باشاند کاه ا تحقیقاات علمای ساود
میبرند؛ ا ایورو ،ومتی تحقیقات آسیبهای جدی برای مشارکتکنندگان به همراه
دارد ،محققان بایاد بتوانناد نشاان دهناد کاه چگوناه ایاو آسایبها باا درنظرگارفتو
مزایای بالقوه متعادل میشوند .با ایو حال« ،تحقیقات یادی انجا میشود کاه های
مزیت بالقوه یا باالفعلی بارای آن تعریاف نشاده اسات .اگرچاه در بیشاتر تحقیقاات،
یکی ا مزایای اولیهای که برای ترغیب مشارکتکنندگان گفته میشود ،ویشارفت و
آنها حضاور داشاتهاند ،نشاان داده کاه تعادادی ا گروههاا و جواما باه تحقیقاات
بیاعتماد شدهاند؛ چون احناس کردهاناد کاه انجاا آن باه نفا آنهاا ن اوده اسات»
(2009, p.108

.)Mabry,

بنابرایو ،ا محققان خواسته میشود مزایای بالقو تحقیقات خود را بهوضوح بیان
کنند و توجه ویژهای به مزایای کوتاهمدت در ا ای تتز مشاارکتکنندگان داشاته
باشند (1992, p.101

.)Sieber,

ا دیدگاه اختق وژوهم ،ایو مزایای کوتاهمدت میتواند در مالب دیون نیاز باه
مشارکتکنندگان تعلق گیرد .همچنیو ،ایو امکان وجود دارد که برای دسترسای باه
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تولید دانم برای جامعه است .ال تاه تحقیقااتی هام کاه مشاارکتکنندگان باومی در

ایو افراد برای حضور در تحقیقات آینده ،مزایای دیگری چون تعامل با اندیمشندان،
دانم یا تحصیل در دانشگاههای برجنته ،ایجاد منااب ماالی و فرصاتهای بیرمیاب
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برای انجا فعالیتهای مدنی تعییو گردد .جامعهشناسانی که درگیر تحقیقات عملی،
تحقیقات مشارکتی ،تحقیقات آ اد یا تحقیقات وشتی ان هنتند ،همیشه نگران تأثیرات
فرایند تحقیق بار مشاارکتکنندگان مناتقیم ایاو تحقیقاات بودهاناد .در واما  ،ایاو
تأثیرات که یکی ا اهداف اصلی همۀ تحقیقات اجتماعی است ،برختف تحقیقاات
سنتی با تولید دانم علمی همراه بوده است و تأثیر آ اردهنده یاا دگرگونکنناد آن
نقیه موت ایو سنخ ا تحقیقات تلقی میشود ،نه نقص آن.
با وجود ایو ،دستیابی به مزایای مشاارکتکنندگانی کاه مناتقیم در بیاو وارو ه
هنااتند ،همیشااه آسااان نیناات و مهمتاار اینکااه شااماری ا ایااو مزایااا تااا حاادی ا
دست محقق خارج است .در ماواردی نیاز مزایاای تحقیاق بارای مشاارکتکنندگان
میتوانااد تااا حااد به ااود سااتمت یااا حتاای نجااات جااان آنهااا باشااد؛ باارای مثااال،
تومااس رایات ( )Thomas A. Wrightو ویننانت رایات ()Vincent P. Wright
گاازارز میدهنااد کااه چگونااه تحقیقااات سااا مانی دربااار اسااترس  -کااه روی
کارمندان یک سا مان انجا شده بود – آنها را ماادر سااخت باه وضاعیت اساترس
خود وی ب رند و تصامیم بگیرناد م ال ا آنکاه دیار شاود ،بارای درماان امادا کنناد
(and Wright, 2002, p.173

.)Wright
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توماس رایت و ویننت رایت ،با توجه به موارد متعادد خودکشای در محال کاار
که ناشی ا سیوح باالی استرس ناشناخته بود ،آنچه را «رویکرد متعهدانۀ تحقیاق باه
مشارکتکننده» مینامیدند و بار اظهاار دلناو ی و همادلی باا مشاارکتکنندگان و
ستمت آنها داللت داشت ،توسعه دادهاند .در بنیاری ا موارد ،ترغیب افاراد بارای
مشارکت در تحقیقات اجتماعی با مولدادن بارای اعیاای مزایاای مناتقیم باه آنهاا
راه ردی نن تاً عملی نینت (p.176-179

.)Ibid,

هماااان طاااور کاااه اساااتنلی باااارت میگویاااد« :شااااید ماااانی باااود کاااه ماااا
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میتواننتیم سو ههای وژوهشی خودمان را به مشارکتکننده تحمیل کنیم و خودمان

نیاز معتقااد باودیم کااه تتزهاای تحقیقاااتی ماا باارای آنهاا مفیااد خواهاد بااود .امااا
غال اً مرد آنمدر ویچیده شادهاند کاه تمایال باه هضام ایاو ناوع ایادهها را ندارناد»
(1984, p.3

.)Barrett,

بااا ایااو حااال ،بااه نظاار میرسااد ا نظاار اختماای« ،رویکاارد متعهدانااۀ تحقیااق بااه
مشارکتکننده» باید بهطور کلی ویژگی تحقیقات اجتماعی باشد؛ ا ایاورو ،مزایاای
مشارکتکنندگان منتقیم به دو شرط بنتگی دارد که بهراحتی با اصول فعلی اختق
تحقیق میابقت ندارند:
اوالً ،اگر به مشارکتکنندگان در تحقیقات مول داده شاود کاه اطتعاات آنهاا
محرمانه خواهد ماند ،ایو مزایا به خیر خواهد افتاد .در هر صاورت هماان طاور کاه
رایت بهدرستی بیان کرده است ،ایو مزایا بر اساس ارائه اطتعات خواهد بود و چنیو
مولی برختف اختق است و وعاد محرماناهبودن آن را غیارممکو میساا د؛ یارا
محقق میتواند بهطور معناداری با مشارکتکنندگان تعامل کند و بدون اینکاه آنهاا
اجا ه دهند ،دادههای بهدساتآمده ا آناان را در دساترس افاراد دیگار مارار دهاد.
ناشااناس و غیرماباال شناسااایی نیااز در تضاااد منااتقیم بااا اصاال مزایااای تحقیااق باارای
مشارکتکنندگان منتقیم است.
ثانیاااً ،مزایااای بااالقوه نیااز خیرهااا و آساایبهای بااالقوهای بااه همااراه دارنااد.
حتی اگر بررسی اختمی یک طرح تحقیقاتی دمیق و آگاهانه باشد ،ایاو وامعیات در
حو ههای موتلف علو اجتماعی وجود دارد که نحو واکنم مشارکتکنندگان به
فرایند تحقیق یا نتایج آن تا حد یادی ویمبینینشدنی اسات؛ بارای مثاال ،در هماان
مورد استرس در محل کار ،میتوان چنیو تصاور کارد کاه یاک مشاارکتکننده در
وژوهم ،باهجای احنااس مادرت ا نتاایج تحقیقاات درباار میازان اساترس خاود،
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همچنیو ،تمایل بیشتر به تکیه بر بانکهای اطتعااتی ساختهشاده ا اطتعاات افاراد

ا ایو نتایج ناراحت شود تا جایی که ستمت او بهطور جدی به خیر بیفتد .بنابرایو،
تعاااامتت نزدیاااک بااایو محققاااان و مشاااارکتکنندگان بااارای نظاااارت بااار
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واکنمهای موتلفی که ممکو است مشارکتکنندگان طی فرایند تحقیق یاا هنگاا
مواجهااه بااا نتااایج تحقیقااات داشااته باشااند ،ضااروری اساات .بااه هماایو دلیاال،
آ مایمهاااای هم مااااان کااااه در آنهااااا نظاااارت محققااااان باااار واکنمهااااای
مشااارکتکنندگان در رونااد تحقیااق غیاارممکو اساات ،میتواننااد مشکلسااا باشااد
(and Wright, 2002, p.181

.)Wright

با وجود ایو ،مابلویمبینی ن ودن آثاار تحقیاق بار مشاارکتکنندگان مناتقیم را
نمیتوان بهراحتی با سیاست فعلی دربار اختق وژوهم تی یق داد .سیاسات اخاتق
وژوهم بر ضرورت محافظات ا مشاارکتکنندگان در برابار ویامادهای ناخوشاایند
ناشی ا مشارکت آنها در تحقیقات علمای متمرکاز اسات .ا ایاو منظار ،وضاعیت
میلوِّ ،شراییی است که مشارکتکنندگان ،تحتتأثیر روند تحقیق مرار نگیرناد و
تغییاار نکننااد .چناایو دیاادگاهی بااا م ااانی معرفتاای جامعهشناساای عمااومی و دیگاار
رویکردهای علو اجتماعی (که بر تأثیر تحولآفریو دانم علو اجتماعی با تکیه بار
مناااب

مینااهای اسااتوارند) تضاااد آشااکار دارد .هزینااهای کااه باارای محافظاات ا

مشارکتکنندگان در برابر آسیبهای احتمالی ورداخته میشود ایاو اسات کاه ایاو
آثار دگرگونکننده را بهطور کلی کنار بگذاریم یا ا تتز برای تأثیرگذاری آنها
صرفنظر کنیم.
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با ایو حال ،نگرانی بارای مزایاای مشاارکتکنندگان در تحقیاق نیاز مناتقیماً باه
م حااث باااال دربااار رواباا ماادرت باایو محقااق و مااورد تحقیااق ماارت

اساات.

مشارکتکنندگان در تحقیق ممکو است عتیق خاصی را نمایندگی کنند و موضوع
تحقیق بهجای اینکه در خدمت مناف عمومی مرار گیرد ،بهدن ال تأمیو عتیق خااد
عدهای ا افراد باشد.
اگر مشارکتکنندگان در تحقیاق ساا ماندهی شاوند و ابازار کاافی بارای ارائاه
اطتعات به محققان داشته باشند ،بهطور فزایندهای میتوانند نوع مزایای مناتقیمی را
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که ا واژوهم انتظاار دارناد باه محققاان تحمیال کنناد؛ بارای مثاال ،ممکاو اسات

مشارکتکنندگان ا محققانی که فرهن

بومیان آمریکا را میالعه میکنند ،بگویناد

به شرطی برای ادامه تحقیقات با آنها همکاری خواهناد کارد کاه در دادگااه بارای
ادعای آنها دربار میوهایشان شهادت دهند (.)Clifford, 1986, p.9
چناایو الزاماای ممکااو اساات بااا اهااداف یااک طاارح تحقیقاااتی خاااد مغااایرت
داشااته باشااد .در ایااو صااورت ،محققااان بهسااادگی ا انجااا طرحهااای تحقیقاااتی
خود محرو میشاوند؛ چراکاه ایاو طرحهاا باا اهاداف و عتیاق کوتاهمادت افاراد
میابقت ندارد.
اصااارار بااار مزایاااای کوتاهمااادت و مابلمشااااهده بااارای مشاااارکتکنندگان،
تضعیفکنند دیدگاهی است که باهطور گناترده بار مزایاای کمتار مابلمشااهده و
بلندمدت وژوهم برای جامعه یا عمو مارد تأکیاد میکناد .نگرانای ا حمایات ا
مشارکتکنندگان ،همراه با فشار برای ارت اط بیشتر آنها در جریان تحقیقات علمای
به تصور محادودتری ا مزایاای تحقیاق منجار میشاود ( Goldberg and van den

 .)Berg, 2009, p.770بنابرایو ،ومتی محققان بهروشنی وعد سود برای علم و جامعه
اینکه طی فرایند طرح به نتایج مث تی نرسند یا به نتاایج کمتاری برساند ،وجاود دارد»
(1992, p.97

.)Sieber,

 .6تأثیر نتایج تحقیقات بر مردم عادی ،ذینفعان و حامیان پژوهش

حتی اگر تأثیر دانم علو اجتماعی بر جامعه و وژوهمهایی که در ایو عرصه انجا
میشود ،نامرئی و بلندمدت ن اشد ،نمیتوان ایو تأثیر را بهسادگی نادیده گرفت .ایو
تااأثیر ا جن ااههای موتلااف موردمیالعااه ماارار گرفتااه اساات؛ ا انتشااار داناام علااو
اجتماعی بهواسیۀ رسانههای جمعی گرفته تا تصاحب آن توس افاراد عاادی ،تاأثیر

نظریۀ جامعهشناسی عمومی و اخالق در پژوهش

نمیدهند ،در اینکه کار آنها خردور انه است ،تردیدی وجود ندارد؛ چون احتماال

روشو آن بر سیاستگذاران اجتماعی و ت دیل آن به یاک ذهنیات جمعای ،گفتماان
عمومی و با نماییهاای اجتمااعی .آثاار دانام علاو اجتمااعی اغلاب غیرمناتقیم،
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ظریااف و حتاای ناخودآگاااه اساات .اگرچااه افااراد عااادی داناام خااود را بااا داناام
جامعهشناختی جامعه ویوند نمی نند ،اماا خاساتگاه بوشای ا ایاو دانام ،تحقیقاات
جامعهشناسی است.
با ایو حال ،تتز برای بهدساتآوردن شاواهد روشانی درباار ساودمندی مناتقیم
تحقیقات آن هم بر اساس گزارزهای شوصی که مشارکتکنندگان ارائه میکنند،
احتماالً محکو به شکنت یا دستکم وذیرز یافتههایی است که ا اعت ار و وایاایی
جدی برخوردار نینت (2000, p.350

.)Brief,

نظارتناوذیری و مابلردیابی ن اودن تاأثیرات تحقیاق ،مناائل اختمای مهمای را
میرح میکند .جامعهشناسان عمومی که سعی کردهاند بر نحو انتشاار کاار خاود در
رسانههای جمعی تأثیر بگذارند ،ا ایو منائل اختمی آگااهی کامال دارناد .دانام
جامعهشناساای هرگااز منتقاال نمیشااود ،بلکااه ا طریااق انتشااار در رسااانههای جمعاای
دگرگون میشود و میتواند به م احث عمومی بهگوناهای داماو بزناد کاه در تضااد
کامل با اهداف و باورهای وژوهشگران باشد.
وژوهشاگران ،مناائولیت تاأثیر داناام علاو اجتماااعی را باا بناایاری ا ذینفعااان
دیگاار ماننااد رو نامااهنگاران ،سیاسااتگذاران ،مانونگااذاران ،مربیااان و غیااره بااه
اشترا

میگذارند و همیو منئله ا دید صاح ان دادهها (یعنای مشاارکتکنندگان)
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یکی ا برجنتهتریو منائل غیراختمی در وژوهمهای اجتماعی است ( Mesny and

 .)Mailhot, 2012, p.180با وجود ایو ،بیو نحو تصاور مشاارکتکنندگان درباار
اختق وژوهم و نحو ارت اط دانشمندان اجتماعی و بهویژه جامعهشناسان عمومی باا
ساااو ههایی کاااه بررسااای میشاااوند ،ناساااا گاری اساسااای وجاااود دارد.باااهطور
مثال ،در تحقیقات ینتوزشکی ،خیرها و آسیبهای مربوط به مشاارکت مناتقیم
در فراینااد تحقیااق اغلااب بناایار حاااد اساات .باارعکس ،در علااو اجتماااعی ،ایااو
خیرها و آسیبها در مقاینه با دستۀ دیگری ا خیرهاای جمعای کاه ممکاو اسات
ضرر آن فراتر ا خود شوص و مربوط باه یاک جما باشاد ،اهمیات کمتاری دارد

178

(.)Bower and de Gasparis, 1978, p.12

ایو آسیبها بیشتر ا آنکه ناشی ا فرایند تحقیق باشند ،ا نتایج تحقیق سرچشمه
میگیرند و به همان اندا ه مشارکتکنندگانی را که بهطور مناتقیم درگیار واژوهم
هنتند ،درگیر میکنند .ا ایو نظر ،افراد بیشتری درگیر میشود و احتمال اینکه کال
مجموعه در معرض آسیبهای جدی مرار گیرند ،وجود دارد .بنابرایو ،محدودکردن
وظیفااۀ اختماای محققااان در حمایاات ا افاارادی کااه صاارفاً و منااتقیماً در تحقیااق
شاارکت کاارده و غال ااً بااهعنوان واسااخدهندگان فعالیاات میکننااد ،ا نظاار اختماای
مابلم ول نینت .ا ایورو ،محققانی که به میالعاۀ اعضاای ساا مانها میوردا ناد ،باه
میزانی که ا مشارکتکنندگان فردی حمایت میکنند ،باید ا اعضای ایو سا مانها
نیز حمایت کنند.
با وجود ایو ،در حو علو اجتماعی ،دربار همۀ کنانی که با طرح وژوهشی در
ارت اطند (ذینفعان وژوهم ،کاربران تحقیق و حامیان تحقیق) ابهاا وجاود دارد؛ باه
ایو معنا که گاهی همۀ ایو عناویو به هماۀ ایاو افاراد یاا عماو اطاتق میشاود .باه
ع ارت دیگر ،افرادی که در تحقیق شرکت میکنند ممکو است ا کنانی باشند که
ایااو حمایتهااا نیااز لزوماااً بااهمعنی تااأمیو بودجااه نیناات ،بلکااه هماایو کااه
مشارکتکننده بهدن ال تولید دانم در جامعه است ،حمایتکننده و وشتی ان وژوهم
ملمداد میشود و میتواند ا نتایج تحقیاق نیاز ساود ب ارد و ذینفا محناوِّ شاود.
گاهی نیز ایو افراد متفاوتاند و ایو دستهبندیها به گروههای موتلف اشااره دارناد؛
بهطور مثال ،ممکو است محققان دربار گروه خاصی میالعه کنناد ،اماا کناانی کاه
حامی تحقیق هنتند یا میتوانند ا نتایج تحقیق استفاده کنناد ،افاراد دیگاری باشاند.
بنابرایو ،ا نظر اختمی مهم است که روشاو شاود کاه مشاارکتکنندگان مناتقیم،
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اتفاماً ا آن تحقیق حمایت میکنند.

مشارکتکنندگان غیرمنتقیم ،حامیان و کااربران تحقیاق چاه کناانی هناتند و چاه
سهمی در وژوهم دارند.
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نتیجهگیری
وژوهشی که باهطور مناتقیم باا مشاارکتکنندگان ارت ااط دارد ،بایاد ا مشاروعیت
اختمی برخوردار باشد .ایو مقاله با تکیه بر نظریۀ جامعهشناسی عمومی و اخاتق در
وژوهم ،عتوه بر برشمردن مواض حناس در وژوهمهای اجتمااعی ،تاتز کارد
ار زهای اختمی را در ایاو سانخ وژوهمهاا برجناته و آنهاا را در حییاۀ دانام
جامعهشناسی طرح کند .با بررسی یافتهها نتایج یر حاصل شد:
 .4اخااتق در وااژوهم معتقااد اساات در وژوهمهااای اجتماااعی بایااد بااه همااۀ
گروههای اجتماعی و ال ته مشارکتکنندگان در وژوهم توجاه کارد .جامعهشناسای
سااانتی بااارختف جامعهشناسااای عماااومی معتقاااد اسااات بوااام عمااادهای ا
مشارکتکنندگان ،افراد محرومی هنتند که جایگاهشان نن ت به جایگاه محقاق در
وژوهم ،بنیار واییو و نقم آنها در فرایند تحقاق بیتاأثیر اسات .در حاالی کاه در
نگاه جامعهشناسی عمومی ،توجه باه وژوهمهاای اجتمااعی باهمعنی در

و تفنایر

تجربیات کنشگران و تأثیر آنها در فرایند تحقیق است؛ ا ایورو ،بارای دسترسای باه
ایو هدف باید طیف گنتردهای ا افراد را درگیر طرحها کرد.
 .0آ ادی وژوهشگر در کار علمی و وای ندی به اصول وژوهم ،یک اصل منالم
اختمی است .مانی که یک وژوهشگر موافقات خاود را بارای انجاا تماا مراحال
اخالق /چلف و دکم  /بلا 1400

طرحهای تحقیقاتی اعت کند ،حق اظهارنظر نداشته باشد و ساا مانهای آکادمیاک
انجا طرح را مشروط به ایو امر کنند ،بیتردید ایو شرط در تنامض با اصول اختمی
است .در ایو باره ،وای ندی به اصول وژوهم به ما یاد میدهد که باید حدامل الزامات
مربوط به نظارت یا تأثیر وژوهشگر در روند تحقیق را دستکم تاا رسایدن باه نتاایج
وژوهم موردتوجه مرار داد.
 .6ا نگاه اختمی ،وژوهم ن اید صارفاً یاک تحقیاق آکادمیاک در نظار گرفتاه
شااود و نتااایج آن بایااد دربرگیرنااد مناااف همااۀ گروههااای دخیاال باشااد .در وام ا ،
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ذینفعااان تحقیااق همااۀ کنااانی هنااتند کااه بااهنوعی در انجااا و ادامااهیافتو طاارح،

نقم تعییوکننده داشتهاند .ایو مناف در صورتی محقق خواهد شد که عادالت بارای
همگان رعایت شود.
 .1اصول اختمی تأکید میکند که تأثیرات ناهنجاار تارویج و انتشاار اطتعاات
بهدستآمده توس رسانههای جمعای بایاد بارای مارد عاادی ،ذینفعاان و حامیاان
وژوهم ا نوعی شفافیت اختمی برخوردار باشاد .بناابرایو ،ال اسات ماا باهعنوان
یاااک جامعهشاااناس بپاااذیریم کاااه هرگاااز نمیتاااوان اطمیناااان داشااات عماااو
مردمی که میخواهیم به آنها بهواسیۀ مشارکت در تحقیق مادرت بادهیم ،نمایناد
وامعاای جامعااه هنااتند و میتااوان نتااایج تحقیقاای را کااه بااا مشااارکت آنهااا انجااا
شده است ،به دیگران تعمیم داد .همچنیو ،ناوعی شاجاعت ال اسات کاه بپاذیریم
آنچه جامعهشناسان گاهی باید ارائه دهند حقاایق ناراحتکننادهای اسات کاه تعاداد
کمی ا مرد توان در

و استفاده ا آن را دارند و همۀ ایو اطتعات مابلانتشار در

حو عمومی نینت.
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The Theory of Public Sociology and Researching Ethics
Majid Jafarian
Abstract
Public Sociology, as an interdisciplinary field, emphasizes knowledge
derived from the people and made for the people, and believes in
providing policies for the public welfare of society. Research ethics
argues that the subjects studied by the researcher should be dealt with
in an ethical manner. On the one hand, however, there is public
sociology, which is closely related to people and research about them.
On the other hand, this relationship will involve the sociologist in part
of the ethical issues that are the product of the interactions of the
researcher, participants, stakeholders and supporters of the research.
This article tries to answer the question of what are the ethical issues
in the field of research from the perspective of public sociology,
which aims to return ethical values to social research. The method in
this research is descriptive-analytical and the research data is based on
the study of library resources. Examination of the available findings
shows that the maximum view on the selection of participants, the
researcher's freedom to express scientific opinions, considering the
benefits of research, and attention to the uncontrollability and adverse
consequences of research on direct participants are four important
ethical issues that can be addressed in the field of research with the
perspective of public sociology.
Keywords
Public Sociology, Ethics, Social Research, Researcher, Participants.
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Abstract
Moral responsibility to other human beings is one of the fundamental
issues addressed by moral schools and philosophers. The present
study, using a descriptive-analytical method based on Kant's view,
addresses the question of what is the concept of moral responsibility
and from the perspective of conscientious objectors, what is the
position of others in moral relations and responsibilities and why the
moral agent has moral responsibility to others. Based on the
explanations and evaluations, it became clear that conscientiousness,
unlike other theories, has a more coherent approach to the concept of
moral responsibility. Conscientiousness emphasizes the role of actual
goodness along with the present goodness on the role of moral duties
by emphasizing the issue of merit, competence and merit of the moral
agent. In a general sense, conscientiousness has a more coherent
approach to the concept of moral responsibility than moral theories,
and considers issues such as entitlement, authority, rationalism,
dignity, and merit. In his moral theory, Kant addresses many forms of
conscientiousness, including rationalism and elitism in the field of
ethics, but he seeks to bring ethics from popular sentiment,
experience, and wisdom to the rational foundation, and accordingly to
responsibility. Draw a morality based on merit and merit.
Keywords
Moral responsibility, deontological ethics, Kant, duty, others,
entitlement, merit.

Akhlagh / 41 – Eleventh / Spring 2021
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Kant's Deontological Approach
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Designing a professional ethics model for physical education
teachers
Batul Shekhi Mobareke, Mehdi Salimi , Hamid Zahedi
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Abstract
Physical education and sports are an important part of the school
curriculum and the process of educating students, and the observance
of the principles of professional ethics by sports teachers is considered
essential to the quality of education ;Therefore, the purpose of this
study was to design a professional ethics model for physical education
teachers, which was done with a qualitative method based on basic
theory (with Charms constructivist approach. (The statistical
population of the study included experts in the field of ethics and
sports. To select the interviewees, purposeful sampling based on the
theoretical method was used to select the sample. Skinner et al.'s
criteria were used to assess the validity of the instrument and retest
reliability was used to assess the reliability .The data analysis process
was based on three stages of initial or open coding, centralized coding
and theoretical coding. Finally, the professional ethics model of
physical education teachers was formed at three levels, including the
factors affecting professional ethics, levels of professional ethics and
its consequences.
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Keywords
Professional Ethics, Teachers, Physical Education, Data Foundation
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Euthanasia in intuition-based Deontologism
Mohammad Javad Movahedi
Abstract
Euthanasia is a critical issue in the scope of life ending cares. Many
people want to end their lives, without pain and suffering, and do not
want to impose burdensome to their family members; besides these
people, many doctors try to prepare for them the comfortable and
quiet death. Many countries are attempting to legitimize this practice
and in many countries are now being done legally. Of course, there are
very serious opponents. Among the the medical, legal, and…
discussions, ethical analysis of Euthanasia is a very important oe. This
paper tries to review Euthanasia in terms of intuition-based
Deontologism, According to some of the most important ethical
principles of David Ross. Principles such as loyalty, beneficence, selfimprovement, and avoidance of hurting others are at the top of the
most important principles against euthanasia. In this study, it has
shown that only voluntary passive euthanasia and palliative care could
be allowed based on the principles of intuition-based Deontologism.
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The Ethical Objective of Figures of Speech and Religious Speech
from Averroes' viewpoint
Ramona Issa
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Abstract
In Talkhīṣ Buṭiqā, Averroes has his own innovations. In this book, he
expresses the most poetic rules according to the characteristics of
Arabic language. Now the question arises: What is the purpose of
these innovations? This essay tries to examine one of these
innovations and answer the above question. In this study, the ethical
Objective of religious speech from Talkhīṣ Buṭiqā are divided and
expressed into two parts: the importance of using figures of speech
and the ethical objective of Religious Speech. In these subjects, he
follows ethical purposes. In his view, most Arab verses, while can be
praised due to their aesthetics and exalted figures of speech, at the
same time should be reproached because of their humiliation and
frivolity. He believes that, because Arab poets are far away from
ethical education they cannot overtake young people education.
According to Ibn Rushd, every action is drawn to either goodness or
ugliness, virtue or vice by simile and other figures. Moral virtue is
well illustrated in religious discourse, especially in the story of
Prophet Yusuf (AS). Cruelty towards him by his brothers leads to
more virtues by changing the self and creating fear and mercy towards
the brothers, thus achieving happiness and showing the status of
morality. Therefore, the end of morality in Talkhīṣ Buṭiqā is literally
completed with the verses of the Qur'an and the Shari'a, because it
provides a complete tool for human education.
Keywords
Averroes, Talkhīṣ Buṭiqā, Ethic, Quran, Virtue, Imitations.
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Designing a Comprehensive Model to Strengthen Organizational
Culture Based on the Moral Virtues of Islam
Mahta Joodzadeh, Afsaneh Namvar, NoorMohammad Yaqubi
Abstract
Islamic society, like any other society, needs its own culture.
Organizational culture in society is intertwined with ethics, behavior,
and values, and these values influence organizational culture. The
culture of the society is connected with human and religious values
and its moral principles and pays attention to the divine ideals. The
purpose of this article is to design a comprehensive model to
strengthen the organizational culture based on the moral values of
Islam. The present study is qualitative in terms of purpose and
qualitative content analysis has been used to analyze the data. The
results showed that according to Islamic verses, hadiths and hadiths,
there are six main dimensions to organizational culture based on moral
values based on Islam: commitment at work, work ethic, welfare and
comfort, populism at work, work motivation and Continuous
improvement that these dimensions include 17 components.
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