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كردم در حوزه اخالق ما چه هدفي هاي اخالقي در مهندسي اخالقي جامعه است. هميشه فكر ميخواهيم دربارة آن صحبت كنيم، نقش تئوريميچه امروز آن

قع هدفي كند؟ در واگيرد، چه هدفي را دنبال مياي عمومي در دنيا صورت ميهايي كه در حوزة اخالق حرفهها و پژوهشها، تدريسكنيم. انجمنرا دنبال مي

هاي اخالقي رفتار اي داشته باشيم كه افراد در آن براساس معيارشود، اين است كه در نهايت، ما به عمل اخالقي برسيم و جامعهها دنبال ميكه توسط همه اين

 گوييم.هاي اخالقي ميهاي اخالقي، استانداردها و هنجاركنند؛ كه به اين ارزش

هاي اخالقي است. اما گردم. اين نگره حاكي از اين است كه اخالق سنتي بيشتر به دنبال پرورش انساندر حوزة اخالق بازمي جا من به يك نگرة سنتيدر اين

ن تواند به عنوايهاي اخالقي متوانيم در جامعة پيچيدة امروزي چنين توقعي را داشته باشيم؟ آيا توقع تربيت انسانجاست؛ آيا اصوالً ما ميسؤال اساسي اين

اسي است و ريشة اين بحث براي من اولين هدف ما در مسير توسعة اخالق مطرح باشد يا بايد رويكرد خودمان را با حوزه اخالق تغيير دهيم؟ اين يك بحث اس

دست مرا گرفتند و وارد حوزة  شيراز كه زماني آغاز شد كه دانشجوي پزشكي بودم. استاد سيد ضياءالدين تابعي، مدير گروه اخالق پزشكي و پاتوبيولوژي دانشگاه

 التحصيل شد، اخالقي رفتار كند.اي تربيت شود كه زماني كه از دانشگاه فارغاخالق كردند، معتقد بودند كه دانشجوي پزشكي از لحاظ اخالقي بايد به گونه

گويي قرار است شهرونداني منطبق با تعريف انسان كامل  كنيم كهي مهندسي ميگيريم و جامعه را طورما گاهي انسان اخالقي را با انسان كامل اشتباه مي

كه فرصتي برايم ايجاد شد كه به ا اينتبسازيم.. اما آيا ساختن انسان كامل، انسان در مفهوم تربيت كردن است يا خير؟ اين سؤالي بود كه براي من ايجاد شد 

كنند و اين ذهنيت در من تقويت شد كه احتماالً ساختن انداردهاي ما اخالقي عمل ميه استها سفر كردم و افراد زيادي را ديدم كه با توجه ببرخي كشور

گويم. ساختن يك انسان اخالقي و تر باشد. نتيجة آخر بحثم را در همين جا ميهاي اخالقي اگر بر محور عمل اخالقي قرار گيرد، شايد به مراتب آسانانسان

توانيم به چنين هدفي دست برد. شواهد تاريخي نيز گواه بر اين امر هستند كه در واقعيت، ما نميژي زيادي ميسپس توقع اين كه وي اخالقي عمل كند، انر

 يابيم.



 

 

كه دنبال تربيت كاراكتر اخالقي باشيم، يك عمل اخالقي را شود؟ يعني ما به جاي اينحال علت چيست؟ اگر ما بر عمل اخالقي تأكيد نداشته باشيم، چه مي

هاي اخالقي هايي را داشته باشيم كه اخالقي عمل كنند و بتوانيم نام انسانهاي موجود، در پايان اين مسير بتوانيم انسانم، شايد با استفاده از روشدنبال كني

 ها بگذاريم. را روي آن

كند؛ چه نگاهي به هستي ر درون خودش فكر ميكه فرد ديندانيم؛ يعني امطلب ديگر اين است كه ما گاهي اخالق را يك خصيصة كامالً فردي و دروني مي

اين است كه به  ،دهيمه انجام مياولين كاري ك ،دارد و آيا يك سري مسائلي در درونش هست يا نيست و اگر كسي را بخواهيم به تربيت اخالقي توصيه كنيم

وعي مشكل در تربيت اخالقي هستيم، نيم. ما به صورت تاريخي دچار نكبه او حرفة اخالقي توصيه مي ،او بگوييم ابتدا خودت را خالص كن؛ يعني به اصطالح

كنيم، به عنوان يك خصيصة مذموم اخالقي صحبت ميآيد كه پاي فرد ديگري در ميان است. مثالً اگر دربارة حسد بهوجود ميهايي بهچرا كه اصوالً اخالق

خواهانه م كه اخالق نيت ديگرذموم مورد ضرر و آزار قرار گيرد. پس نبايد فراموش كنياين دليل است كه فرد ديگري ممكن است از اين خصيصة اخالقي م

چون علم اخالق  ،هاي كليدي رفتممن به دنبال برخي تئوري ،دارد. در پاسخ به اين سؤاالت كه در حوزة اخالق و مهندسي اخالق بسيار كليدي هستند

(ethics با )S آخرش نشان( دهندة علميscientific( اين رشتة علمي )disciplineاست يعني در واقع، ما حوز )( ة علمي به نامethics )علم اخالق( )

 كند.داريم كه تالش دارد خوب و بد را مشخص 

 ،است. در واقع شناس و فيلسوف شناخت شناسي )اخالقي(كند. وي يك روانبا فردي به نام ژان پياژه ظهور مي 20شناسي نحلة زيبا و مدرني در قرن در روان

اي توصيفي، به منظور شناخت شكل مراحل اوج فعاليت پياژه دربارة مراحل رشد شناختي است. او روي كودكان و حتي خودش تحقيقات زيادي با روش مشاهده

ام آرام از شناخت هستي به كمك كنند. يعني آرانجام داد و نشان داد كودكان پيش عملياتي، عمليات عيني و دهني را به ترتيب سن طي مي ،رشد كودكان

توانند عمليات عيني را كنند و آرام آرام ميعملياتي فاز گذرايي را طي ميمانند حس بينايي، شنوايي، بويايي، چشايي و المسه، مراحل پيش ،هاي حسيابزار

توانند عمليات ذهني را نيز تجربه و استدالل كنند ام آرام ميها آرهاي ذهني برايشان ممكن نيست. آنانجام دهند. ولي هنوز تصورات ذهني به صورت عمليات

شناختي بحث رشد اخالقي را مطرح كرد و پياژه در ابتداي كار با استفاده از اين تجربيات در حوزة رشدژان ،تر كنند. در واقعهاي خود را ذهنيو نحوة استدالل

اي را براي رشد افراد پيدا كنيم؟ توانيم پروسهكند بايد ببينيم در مرحلة استدالل و اخالق نيز مييطور كه كودك در حوزة شناخت آرام آرام رشد مگفت: همان

سال را دسته بندي  7تا  4مرحله تقسيم كرد: در مرحلة وابستگي استداللي كودكان بين  3رشد اخالقي را به  ،ها در اين زمينهپياژه بعد از يك سري فعاليت

اين كودكان استداللي براي بدبودن دروغ  ،خواهند گفت: چون بد است يا كار زشتي است. در واقع ،است ان بپرسند چرا دروغ كار بديكرد. اگر از اين كودك

ثالً به كودك كامالً مطلق است. ) م ،شدههاتي كه برايشان در نظر گرفتهكنند قوانين اخالقي و تنبيتوانند ارايه دهند و در تعامالتشان با بزرگترها فكر مينمي

سال اگر بگويي  7تا  4خورد(. مثال معروف براي ترساندن كودك لولو تو را مي ،شود يا اگر كار بدي انجام بدهيدماغت دراز مي ،گويند اگر دروغ بگوييمي

دك هنوز متوجه نسبي بودن خيلي چون در اين سن كو ،روي، خودش يك ابزار بازدارنده جدي استبه جهنم مي ،چه به حرف پدر و مادرت گوش نكنيچنان

بيند دروغ گرايي است. مثالً كودك ميكنند كه مرحلة نسبياي را طي ميسالگي كودكان مرحله 11تا  7از قوانيني كه در اطرافش هست نشده است. در سن 

برايش نيفتاد. بنابراين، در نهايت وارد مرحلة استدالل و دهد، ولي از لولو خبري نشد و اتفاق بدي شود يا كار بدي انجام ميگويد، ولي دماغش بزرگ نميمي

توان از تنبيه به آيد و همچنين اين قوانين آنقدر هم پابرجا و قابل اجتناب نيستتند و ميپذيرد قوانين توسط افراد بوجود ميكم ميشود. كودك كماستقالل مي

شود. كودك در اين مرحله ( تبديل ميautonomousسته به ديگران به يك حالت مستقل )راحتي گريخت. به هر حال در اين دوره به آرامي از حالت واب

آنها را  كند خودش نسبت به مسائل تصميم بگيرد. به همين دليل پياژه در مورد تربيت كودكان در اين مرحله ابزارهاي تربيتي متناسب با رشد اخالقيسعي مي

هاي رشد اخالقي نام برد. توان به عنوان اوج تئوريهاي كلبرگ مياگردي به نام لورنس كلبرگ داشت. از تئوريدهد. پياژه يك فيلسوف بود و شپيشنهاد مي

اي روي اهدهوي تئوريسيني بزرگ بود كه شروع به ايجاد مباني براي سبك اخالق كرد. در واقع كاري كه كلبرگ بعداً ادامه داد و يك تحقيق توصيفي و مش

  كودكان ابراز نمود.

بود و در هاروارد  ها را آزمون كند. كلبرگ چون در امريكا تحصيل كردهاما كلبرگ اولين كسي بود كه به صورت بر روي افراد كار كرد تا مراحل رشد اخالقي آن

ه راه درست را تشخيص دهند و ها داد و از اين افراد خواست كبازنشسته شد تعدادي پسر بچه را در نيويورك انتخاب كرد و يك سري معماهاي اخالقي به آن

بندي كردند. مشهورترين اين معماها، معماي هيتز بود. معماي هيتز از مخاطبين ها را به صورت يك مطالعه كيفي دستهقضاوت كنند. سپس استداللهاي اين

هزار دالر در معرض فروش  3تا  2دارو را به قيمت قيمتي را در اختيار دارد و اين پرسيد: مثالً داروفروشي را فرض كنيد كه داروي گراناين آزمون مي

يقي است، حال مردي را تصور كنيد كه همسرش به نوع خاصي از بيماري سرطان مبتالست و داروي مورد نظر دواي درد همسر اوست؛ اما مرد به هر طرگذاشته



 

 

شود به قيمت مورد نظر خريدار، دارو را بفروشد. حال از ين داروست، حاضر نميكه سازندة اكند، داروساز به دليل اينجهت دريافت دارو به داروخانه مراجعه مي

هاي افراد، موافق و مخالف اين عمل را سؤال پرسيدند آيا شما موافق شكستن شيشة داروخانه و دزديدن داروي مورد نظر هستيد؟ در ادامه استداللمخاطبين مي

شد. در نهايت سؤال بود كه از منتخبين پرسيده مي 30تا  20معما و هر كدام شامل  6فقط اين سؤال نبود. كالً  كردند البتهبندي ميها را دستهو داليل آن

سطح فرا  -3سطح قراردادي،  -2قراردادي، سطح پيش -1بندي كرد: پله دسته 6هاي افراد، تئوري مورد نظر را در سه سطح و كلبرگ براساس استدالل

ها خارج از قراردادهاي اجتماعي هاي بچهاي خارج از قراردادهاي اجتماعي. در اين مرحله هم استداللقراردادي يعني مرحلهادي، بحث پيشقراردادي يا پسا قرارد

اقع، در اين مرحله شناسان، بسيار خودمحورانه بود. در وبود. گويي در اين مرحله فرد كامالً تنهاست و عضو اجتماع نيست. پاسخ افراد در اين مرحله به قول روان

جا من اگر مثال چراغ قرمز را مطرح كنم، بهتر است، اگر دهد. در اينفرد كار خوب را تنها به اين دليل كه در ادامه تنبيه و تشويقي در كار خواهد بود انجام مي

خواهيم گفتمان و عمل اخالقي ايستند؟ وقتي ما ميرمز ميهايي پشت چراغ قايستادن خودرو پشت چراغ قرمز را عملي اخالقي تلقي كنيم، افراد با چه استدالل

توانيم از يك پزشك توقع دريافت را در يك جامعه افزايش دهيم، ابتدا بايد بدانيم افراد چه انگيزه و استداللي براي انجام كار اخالقي دارند. ما چگونه مي

جا تئوري اخالقي كلبرگ بسيار راغ قرمز عبور نكند؟ به همين شكل در ساير صنوف. در اينزيرميزي نداشته باشيم؟ يا از يك راننده توقع داشته باشيم از چ

هاي اخالقي را مبتني بر شواهد انجام دهيم. يعني بر اساس شواهد بگوييم، چقدر از انرژي ما گذاريكند سياستكننده است. اين تئوري به ما كمك ميكمك

ترسد كه پليس او را جريمه كند. پس در اين ايستد، چون ميبه هر حال، در سطح اول فرد پشت چراغ قرمز مي شود.صرف تشكيل نظام تنبيه و تشويق مي

فرد كاري ندارد  2دهند و اين تنبيه و تشويق هم كامالً فردي و غيراجتماعي است. در مرحله و سطح مرحله، افراد از ترس تنبيه و تشويق كار خوب را انجام مي

كنيم افراد دهد كه برايش سودي داشته باشد. در واقع، اين استدالل را ما در جامعه زياد مشاهده مياست. او فقط كار را در صورتي انجام ميكه عضو اجتماع 

 زنند. دهند؛ در غير اين صورت از انجام كار سرباز ميميزيادي در اطراف ما هستند كه فقط اگر كاري برايشان سودي داشته باشد، انجام 

كه من به مرحله دوم دهند. حال قبل از آندر مرحله دوم ما با افرادي مواجه هستيم كه به صورت قراردادي و بر اساس قراردادهاي اجتماعي كاري را انجام مي

ها زه اخالق مهم است كه ما به انسانگويد در حوكنم. وي ميمدرن به نام مارتين بوير اشاره مي سمياليستانسياگزبپردازم، به تئوري جالبي از يكي از فيلسوفان 

ها، گذارد كه پاي انسان ديگري در ميان باشد. البته بايد توضيح داد كه تمام تئوريطور نگاه كنيم. او معتقد است كه اخالق وقتي پا به عرصه وجود ميچه

بينيم كه حيوانات هم به كنيم. كمي كه جلوتر برويم، ميها صحبت مياندانند. ما فعالً در مورد انسنحصر به انسان ميمهايي هستند كه شأن اخالقي را تئوري

كند. در نگاه باالتر، حتي جمادات هم شأن اخالقي نوعي داراي شأن اخالقي هستند. حتي محيط زيست هم به عنوان يك زيست كنش شأن اخالقي پيدا مي

 كه با موجود زنده، يا حيواني برخورد كنيم.ن ميز برخورد كنيم؛ حال چه برسد به اينتوانيم با ايكنند. در واقع، ما هر طور بخواهيم، نميپيدا مي

ررسي است. در سطح اول، بسطح قابل  4شود؛ به بياني در دسته تقسيم مي 4هاي ديگر دارند، به ها با انساناي كه انسانمارتين بوير معتقد است رابطه

بيند. اين افراد متناظر افراد بيند و تنها خودش را ميشناسانه فرد ديگري را نميت. اصالً فرد به صورت كامالً آسيبن اسم -طور كه اشاره كردم، رابطة منهمان

ها بيند براي سود خودش. نگاه ابزاري به انسانها را اشيايي ميكند كه آناي تنظيم ميفرد رابطه خودش را با افراد به گونه 2كلبرگ هستند. در مرحله  1مرحله 

ها را ابزاري بينيم. يعني انسانشود. اگر خوب دقت كنيم، چنين نگاهي را در خود يا اطرافيان ميمطرح مي 1بندي اخالق در سطح در جوامع زياد است و در رده

كنيم، بلكه احساس ما اين است كه ميبينيم. در اين نگاه، به افراد به عنوان يك عنصر اجتماع نگاه نبراي پول درآوردن، آموزش ديدن، لذت بردن و غيره مي

گويد، اين است كه ما با يك انسان روبرو هستيم. رابطة بوير مي ا خدمات ارايه دهند. در اخالق آن چه مارتينايم و همه موظفند به مدر مركز هستي قرار گرفته

ابطه من، تو ثل بيماران، سالمندان و كودكان توقع اخالقي و استاندارد فراتر از رپذير مهاي آسيبها و گروهمن، تو با افراد برقرار كنيم و در نهايت مقابل انسان

؛ در مرحله بعد، رسد. در واقع حداقل استاندارد، ما در مقابل اين افراد اين است كه به عنوان يك انسان در جامعه شناخته شوداست و به رابطه من، معشوق مي

 ستش داريم. به عنوان فردي كه طرف احساس كند ما دو

دهند. مثالً كه يك قرارداد اجتماعي و عرف است، انجام ميگرديم به نظريه كولبرگ در سطح دوم، در پي افرادي هستيم كه عمل خوب را به دليل اينباز برمي

كند. در مرحله خود به خوبي مراقبت مي هايآورد يا مادر خوب مادريست كه از بچهكند و پول در مياش كار ميپدر خوب پدري است كه براي رفاه خانواده

گذاري كنيم، بايد شدن از طرف اطرافيان، انگيزة مهمي براي انجام كار اخالقي است. بنابراين، اگر بخواهيم از نظر اخالقي سياستسوم، مفهوم خوب پنداشته

ورت عرف دربياوريم، صو اگر ما بتوانيم اين كار را در جامعه به كردن عمل خوبي است خواندن يا سالم سازي برويم. به عنوان مثال، درسبه دنبال عرف

 توانيم موفق شويم.مي

ايستم، چون امري قانوني است. كنند. من پشت چراغ قرمز ميبحث قراردادهاي عرفي و اجتماعي است، كه اغلب به صورت قانون بروز مي 4در مرحله 

% افراد زير اين مراحل رشد اخالقي 70دهند. كلبرگ نشان داد حدود كه عملي قانوني است، آن را انجام ميل اينهايي از اين نوع هم زياد داريم كه به دليانسان



 

 

اي را در اين سطح، شايد شما تصور كنيد جامعه«. كه اين كار قانون است؛ پس من انجامش ميدهم»هستند يعني باالترين درجة رشد اخالقي اينها اين است 

كنند ) انسانهاي قانونمندي هستند (. آيند و به قانون عمل مياي كه همه افرادش تا مرحله دوم باال ميآل به نظر برسد، جامعهاي ايدهجامعهدر نگاه اول چنين 

كه قانون با اخالق اينبودن كافي نيست، به دليل مند مند بودن به تنهايي كافي است؟! پاسخ بسيار روشن است؛ خير؛ قانونجاست آيا قانوناما سوال اصلي اين

گيرند، چون قانون ايستند يا پزشكاني كه زيرميزي نميگذارند؛ پشت چراغ قرمز ميهايي هستند كه به قانون و عرف احترام ميهميشه در يك سطح نيست. آدم

 د.كنگويد؛ ولي اگر روزي اين قانون لغو شود، استانداردهاي اين افراد هم به راحتي تغيير مياين را مي

روندة اجتماعي و فرهنگي را گرايانه در جامعه صورت نگيرد، ما هيچ حركت پيشها در اين سطح باشند و هيچ جنبش و حركت اصالححال، اگر همة انسان

در مرحله سوم، سطح اخالقي بينيم كه به رشد و بهترشدن اين قوانين كمك كنيم. كلبرگ توانيم تصور كنيم. زماني ما قانوني داريم و پيشرفت را در اين مينمي

چه قراردادهايي در سطح اجتماع وجود دارد، به عنوان مثال: در حال حاضر در كشورهاي شمال اروپا، كند. در اين مرحله، اگرفرا قراردادي را تعريف مي

آيد، از نيم فرزندي را كه از اين مهاجرين به دنيا ميتوااسكانديناوي و خيلي از كشورهاي اروپايي بحث مهاجرين غيرقانوني بحث بسيار مهمي است. حال ما مي

هايي در كشورهاي مختلف در حمايت از اين مهاجرين دهد، اما كمپپناش مثل خدمات سالمت محروم كنيم؟ البته قانون اين كار را انجام ميحق و حقوق قانوني

كنند با اخالق در شوند كه گمان ميوارد يك گفتمان نقادانه نسبت به قوانيني مي 5 ها سياستشان را عوض كنند. در مرحلةدر حال فعاليت هستند، بلكه دولت

 6كنند تا وضعيت را تغيير دهند. در نهايت، در مرحله كند؛ به همين دليل هم تالش ميصد استانداردهاي اخالقي را را فراهم نميدرتعارض است يا حداقل صد

كنند، يعني توجه به ارزش انسان، فارغ از تمام مرزهايي كه وجود دارد و تمام معيارهاي اجتماعي كه ي جهاني نگاه ميهابا افرادي روبرو هستيم كه به ارزش

هاي كند. به هر حال، بر طبق نظر كلبرگ اين افراد در باالترين سطح اخالقي هستند، اگر چه اين مرحله بيشتر ناظر بر استداللهاي انساني را از هم جدا ميگروه

ها را مشاهده كرده و عمل را نديده است، لذا كه كلبرگ در اين آزمون فقط استداللاخالقي و روي عمل اخالقي است متمركز نشده است. اما با توجه به اين

كلبرگ در سطوح باالتر رشد بندي است كساني كه در ردهكرد افراد نسبت دهيم. مطالعات نشان دادهتوانيم كار كلبرگ را از نظر متدولوژي علمي به عملنمي

چنين هاي خيرخواهانه سياسي نيز در جهت رشد جامعه بيشتر است. همها در فعاليتاخالقي هستند رفتارهاي ضد اجتماعي كمتري دارند و احتمال حضور آن

هاي موجود تنها معيارهاي نوشته شده بر روي كاغذ نيستند گيرند. بنابراين معيارتأثير فشار اطرافيان براي انجام اعمال غيراخالقي قرار مياين افراد كمتر تحت

توان به يك روش اكتفا كرد. يعني هم به ها اعتماد كرد. اما مهمترين دستاورد تحقيقات كلبرگ اين است كه براي رشد اخالقي افراد، تنها نميتوان به آنو مي

سازي بهره ببريم. مثالً در جامعه دروغ به شدت د اخالقي بيشتر، الزم است از نظام عرفنظام تنبيه و هم تشويق در جامعه نياز داريم. حتي گاهي جهت رش

هايي را تعريف كنيم كه مورد پذيزش افراد و اجتماع تقبيح شود؛ قاضي آرام و متين صحبت كند، يا دانشجو در مقابل استاد خود كرنش كند. البته الزم است عرف

هايي را كه بتوان اجماع نسبي پيدا كرد، شروع به تقويت كردن كنيم. سياست بعدي اين شويم. عرفابتدا با شكست مواجه ميصورت، از همان باشد؛ در غير اين

اين افراد، اخالق است كه به سمت تربيت انسانهايي بر اساس اصول اخالقي مطرح شده برويم. در مرحله سوم يعني )فراقراردادي( با افراد نخبه روبرو هستيم. 

كنند كه آيا اين كار گويد بلكه نگاه ميكنند كه قانون چه ميكنند و توجه نميبه خاطر اخالق و مبتني بر اصول اخالقي و استانداردهاي اخالقي قضاوت ميرا 

توانيم به از اين افراد را مي %25شناسانه تنها عمل اخالقي هست يا نيست. بنابراين، اگر مردم را نصيحت به انجام عمل خوب و اخالقي كنيم، در بررسي روان

 هاي ديگري استفاده كنيم.% باقيمانده بايد از مكانيسم75سمت عمل اخالقي سوق دهيم و براي 

كند. اگر بندي ميشناس اخالق است، بيفتد صحبت من را به شكل بهتري فرمول( ازطيف كلبرگ كه يك روانJame Restدر ادامه اين بحث جيمز رست )

ها مرتب بدون هيچ عامل يك عمل اخالقي اتفاق بيفتد، نبايد فقط در پي تربيت يك انسان كامل باشيم و بايد به دنبال سيستمي باشيم كه انسانما بخواهيم 

ه خيلي از ما كرغم اينگويد ما بايد دانش اخالقي توليد كنيم، يعني علياي انجام دهنده عمل اخالقي شوند. جيمز رست در يك سلسله مباحث ميبازدارنده

اي واقعاً تكليف برخي مسائل روشن نيست. بنابراين، در اين مرحله توانيم به صورت فطري بفهميم چه كاري خوب و چه كاري بد است، در حوزة اخالق حرفهمي

شود؟ حال بعد فقه چيست؟ و چگونه توليد ميشود؟ ربط و نسب آن با ما بايد به دنبال توليد دانش اخالقي باشيم. حال در جامعة ما اين دانش چگونه توليد مي

شود؛ مثالً دروغ، زدايي ميها از مسائل اخالقي حساسيتكه ما دانش اخالقي را توليد كرديم، ايجاد حساسيت اخالقي بحث بسيار مهمي است. خيلي وقتاز اين

اي اخالقي داشته باشيم، بايد شروع به ايجاد حساسيت يكرد رست ما جامعهكه با روكند. بنابر پله دوم، براي اينهاي اخالقي ما را تحريك نميديگر محرك

توانند ايفا كنند. در جامعة پيچيده فعلي، اگر چه همه ما در محيط اطرافمان، در خانواده، در محل كار ها نقش بسيار مهمي مياخالقي كنيم. در اين حوزه رسانه

تواند موجه باشد؟ آيا ما راهي اال ببريم، بعد از ايجاد اين حساسيت، مثالً دروغي گفته شده، آيا اين دروغ ميتوانيم حساسيت اخالقي را بو بين دوستان، مي

اي براي تغيير مسير آن به سمت عمل اخالقي گيرد، ما بايد انگيزهداشتيم كه اين اتفاق غيراخالقي نيفتد؟ وقتي عمل يا سياست غيراخالقي در جامعه شكل مي

اي ما را دانيم راست گفتن عمل خوبي است، ولي چه انگيزهخواهد. مثالً ما ميو يا خودمان عمل اخالقي انجام دهيم، كه البته اين هم انگيزه مي داشته باشيم

نگيزه اخالقي پيدا هاي اخالقي خود، اها براساس استداللكند؟ در اين مرحلة انگيزه هم بايد به تئوري كلبرگ رجوع كنيم. انسانوادار به راست گفتن مي



 

 

ايستيم، چون دهيم. به عنوان مثال پشت چراغ قرمز ميكنند. با يافتن انگيزة اخالقي و طي مراحل مشروح، حال كار و عمل را توأمان صحيح انجام ميمي

كه افراد زيادي چون حساسيت ندارند، چراغ  بينيم. در حاليدانيم عمل نيكويي است. در اين مرحله چون ما اين آگاهي و دانش را داريم چراغ قرمز را ميمي

بينيم، اگر ما پشت چراغ باشيم و بيمار اوژانسي هم داشته باشيم كنيم. حال كه چراغ قرمز هست و ما نيز آن را ميبينند. در مرحله سوم، قضاوت ميقرمز را نمي

ن است ممكن است از چراغ قرمز رد شويم و يا در نهايت عمل اخالقي را عليرغم دانش اخالقي و حساسيت اخالقي چون پاي اصل اخالقي ديگري هم در ميا

ايم. در قي شدهانجام دهيم و پشت چراغ قرمز بايستيم. اگر ما صدها بار پشت چراغ بايستيم و كمربند ايمني را هم ببنديم، آرام آرام واجد يك شخصيت اخال

 شوند.ها آرام آرام دروني ميها مطرح است و ارزششدن ارزشعلوم اجتماعي بحث دروني

پذير مانند مهاجرين افغان است. جامعة ما در اين هاي آسيبكنم، بحث تبعيض در گروهاز سري مشكالت اخالقي جامعة ما كه خيلي گذرا به آن اشاره مي

زني شود. چون برچسبا دارند نيز، گاه اعمال ميوطنان ما كه لهجه و محل زندگي متفاوت با مخصوص به شدت دچار مشكل است. در اين تبعيض حتي عليه هم

شود و اين زني ناخودآگاه زيربناي تبعيض ميزنيم. اين برچسبها برچسب افغاني، روستايي، دهاتي، دِمُدِه و غيره ميبه شدت در جامعه رواج دارد؛ مثالً ما به آدم

قدر استثنا قائل شدن در مورد هنجارهاي اخالقي در جامعه براي ما عادي دارد. آنبحث مهمي است. فقط يك مطلب مهم در مورد استثنائات اخالقي وجود 

اخالقي، مانند ظرف آب هستند وهر استثنايي در ظرف آب مثل اين است كه ما سوراخي را در اين ظرف ايجاد كنيم هنجارها و اصولاست كه فراموش ميشده

شود كه ها زياد ميقدر اين استثناتوانيم از ظرف به صورت نيمه استفاده كنيم. ولي گاه آنشود و ما ميميكنيم. گاه اين سوراخ در قسمت بااليي ظرف ايجاد 

توانيم دهد و ديگر ما نميكم قبح خود را از دست ميشود كه كمديگر ظرف به عنوان يك ظرف آب قابل استفاده نخواهد بود. يعني به قدري دروغ توجيه مي

نظر قرار دهيم. ما در اخالق پارامتري به نام شيب داريم، يعني اگر در شيبي افتاديم، ديگر ها اخالقي مدقت به عنوان يك اصل بازدارندهاصلي به عنوان صدا

اخالقي بيابيم و  ميليون نفر، يك انسان 1طور جا افتاده كه ما بايد در اجتماع بگرديم و مثالً از بين است. در طول تاريخ براي ما اين كردن كار سختيتوقف

هاي انساني در همين جوامع به ما نشان داده است كه اخالقي بودن در واقع اصل بر اخالقي بودن همه است و سپس از او تجليل كنيم. در صورتي كه تجربه

ه ما به آن نياز داريم و در حوزه هايي اگر كسي غيراخالقي عمل كرد، بايد او را به همه نشان دهيم و بگوييم اين شخص بداخالقي كرد شعاري كه امروز هم

ملحق  كنند، تعهد و مسئوليت رشد اين مقوله را نيز به عهده دارند. به قول معروف، بايد اخالق را از آسمان انتزاع جدا كنيم و بر فرش انضماماي كار ميكه حرفه

 ها فرستاده شده است.كنيم و بدانيم دستورات اخالقي از آسمان براي زميني

 

         

 

 

 


