
 

در جامعه  ی راهکارهایی برای چگونگی تشکیل یک ارتش اخالقی پراگماتیستیارائه

 ی دئونتولوژی در اخالقها با استفاده از نظریهتوسط دانشگاه

 2صدف توتونچی و 1*جعفر گل محمدی

 چکیده
اما آیا ارتش است آرامش و امنیت  یکنندهیتداع ،برای مردم هر کشورارتش نامی است که 

؟ در دارندعهدهها مسئولیت دفاع از مردم را بر شود که در جنگتنها از افراد نظامی تشکیل می
که هر  شودخته پردا یرنظامیغارتش اخالقی یک که به معرفی  شوداین پژوهش تالش می

هستند برای جامعه بسازد.  یاحرفهآن را با پرورش افرادی که تابع اخالق  بتواندنهاد آموزشی 
های ها پیش مراکز اخالقی در دانشگاهاز سال چراکه پرورش چنین افرادی امری جدید نیست،

این پژوهش در تالش است که با بررسی ارتباط سه  .اندگرفتهشکلبرتر جهان با این هدف 
و اخالق آموزشی و با استفاده از تحلیل  4اخالق پراگماتیستی ،3ی اخالق دئونتولوژیکنظریه

گسترش  یدرزمینههای برتر جهان های دانشگاهو بررسی برخی از فعالیت هاآنمحتوای 
ی هر دانشگاه اخالق ای، راهکارهایی را جهت پرورش چنین ارتشی که وظیفهاخالق حرفه

هم آوردن ارتشی که توانایی ساخت اخالق  گرد ارائه دهد. باید به خاطر داشت که ،استمدار 
های اخالقی موجود در جهان را داشته باشد هم نیازمند آموزشی سرشار از و مبارزه با تعارض

 مهربانی است و هم نیازمند پرورشی ریزبینانه و مصمم.

 اخالق آموزشی، اخالق دئونتولوژیک، اخالق پراگماتیستی، ارتش اخالقی، ها:واژهکلید
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 مقدمه
معیارهای رشد و سعادت  ترینمهمو  ترینحساستوان یکی از می شکبیقضاوت عادالنه را 

ی قضاوت تنها قسم خوردن اما آیا قضاوت تنها در دادگاه است؟ آیا الزمه در هر جامعه دانست،

قضاوت  درستیبهباید خود را آیا یک دانشجو ن به کتاب آسمانی و دانستن قوانین کشوری است؟

و آیا یک دانشگاه مسئولیت  آیا یک استاد نباید خود و دانشجویش را عادالنه قضاوت کند؟ کند؟

به جامعه را بر عهده ندارد؟ تصور کنید  هاآناخالقی قضاوت دانشجویان خود پیش از فرستادن 

جویان خود را پیش از آنکه انجام نداده است و دانش درستیبهکه دانشگاهی مسئولیت خود را 

اکنون با مدرکی که از آن  هاآنقضاوت نکرده باشد و  درستیبه ،راهی جهان واقعی کار کند

بخشیده است در جامعه مشغول به  هاآندانشگاه در دست دارند و با اعتباری که آن مکان به 

کاغذی که آن را با تقلب در ، اندآوردهشوند اما آن افراد تنها یک کاغذ با خود به همراه کار می

دیگری که تمامی افرادی که چند  هایفریب اساتید و همچنین ترفند خرید پروژه، امتحان،

 هاآناما امروز  اندآوردهسالی را در دانشگاه سپری کرده باشند با آن آشنا هستند، به دست 

هایی و برای انسانواقعی  ایجامعهدیگر در دانشگاه نیستند و اکنون در جهانی واقعی، در 

یک مهندس، یک نانوا، یک پزشک، یک نگهبان، یک مدیر، یک معلم و  .کندواقعی کار می

در برابر تمامی افراد یک جامعه متعهد  داند،خود را متخصص می ایحرفههر انسانی که در هر 

آن فرد به و باید بتواند که با تخصص خود از مردم آن جامعه دفاع کند. تفاوتی ندارد که  است

که یک دانشگاه نیز در قبال  طورهماندانشگاه رفته است یا خیر زیرا آن فرد متعهد است 

 جایبهنه افرادی که  ها تعهد دارد که افرادی با تخصصی واقعی را به جامعه وارد کند،انسان

مطرح است و آن این  اینجادر  سؤالاما یک ؛ باشندمی خطرآفرینخدمت برای یک جامعه 

؟ شاید در نگاه اول همه بگویند مقصر آن حل چیستو راه ت که مقصر چه کسی استاس

 ،بازگردیمو به زمان نگاه صفر  کردهاست اما بگذارید نگاه اول را فراموش  مسئولیتبیشخص 

در مقصر بودن آن  وجود داشته باشد. هازیرا شاید در آن زمان فرصت توقف بسیاری از اتفاق

 سودجو و غیر متعهد است ،طلبراحتهای جامعه همواره پر از انسان .ستفرد هیچ تردیدی نی

متوقف نماید و یا رفتار صحیح را به  را کنترل کرده، هاآنی چه کسی است که اما این وظیفه

دهد نیست؟ آیا ی قبولی را میی استادی که به آن فرد نمرهآیا این وظیفه آموزش دهد؟ هاآن

که یک قاضی نباید  طورهمان دهد نیست؟که آن مدرک را به او می ی دانشگاهیاین وظیفه

ی اخالقی تواند به جامعه و افراد آن آسیب رساند رها کند، آیا این وظیفهیک مجرم را که می
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 اخالق در دئونتولوژی ینظریه از استفاده با هادانشگاه

دانشجویان خود را قضاوت کرده و از ورود افراد  درستیبهآن دانشگاه و اساتید آن نیست که 

ی کشور و یا سرقت خیانت همیشه در افشای اسرار محرمانه اکه؟ چرخائن به جامعه بپرهیزند

دریافت یک  فردی که برای تفریح خود و تنها برای سودجویی شخصی و و ثروت ملی نیست

خواهد در جهان واقعی یک کار واقعی را بدون داشتن مدرک به دانشگاه آمده است و می

تواند جامعه را به اک است زیرا میاو بسیار خطرن .تخصص به دست آورد نیز یک خائن است

او وجدان  .کندی فاسدی است که بسیاری را با خود فاسد میهمان میوه و نابودی بکشاند

شود که این مطلب مطرح می شکبیدر میان این مباحث  ندارد و وجدان نیز او را باور ندارد.

است ادعا کند که برای مثال آن دانشگاه فرضی ممکن  .قضاوت اخالقی درست سخت است

همواره اساتید خود را فریب  هاآن .دانشجویان همواره در طول تاریخ تقلب کرده و خواهند کرد

 شکبی ،ها سعی در توجیه اشتباهات خود دارداما اگر دانشگاهی با این پاسخ داده و خواهند داد

مدار است که با راهی اشتباه را در پیش گرفته است زیرا این مسئولیت یک دانشگاه اخالق 

و همچنین با آشنا کردن  هاآنای به گزینش افرادی صحیح و آموزش حرفه و اخالق حرفه

را به افرادی متعهد و کوشا تبدیل  هاآنهای اخالقی موجود در جهان امروز، با تعارض هاآن

امعه خود برای خدمت به ج آموختگاندانشکند و تا پیش از اطمینان از آمادگی دانشجویان و 

این راستا این پژوهش سه  در ی خروج از دانشگاه و ورود به جامعه را ندهد.اجازه هاآنبه 

ی اخالق بررسی ارتباط سه نظریه. 1. کند که به شرح زیر استهدف اصلی را دنبال می

در جهت بهبود  هاآندئونتولوژیک، اخالق پراگماتیستی و اخالق آموزشی در جهت استفاده از 

برتر جهان  هایدانشگاهبررسی سه مورد از مراکز اخالقی موجود در . 2ر مداگاه اخالقیک دانش

. 3 ای.جهت ارتقاء سطح اخالق حرفه هاآنهای هایی از فعالیتدر جهت آشنایی با نمونه

های مشهور اخالقی ی راهکارهایی با توجه به نتایج حاصل از بررسی ارتباط نظریهارائه

های های اخالقی دانشگاههایی از فعالیتنین نتایج حاصل از بررسی نمونهو همچ شدهشناخته

مشهور جهان در این راستا که دانشگاه و اساتید آن بتوانند سربازانی اخالق مدار و متعهد را به 

مدار با هدف تعالی جامعه تقدیم کنند که ارتشی را برای نجات جامعه بسازند، ارتشی اخالق

 جامعه...
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 دئونتولوژیک اخالق
 ی بودناست که اخالق یهنجار اخالق یهینظر دئونتولوژیک یک، اخالق یاخالق یفلسفهدر 

 بررسی جایبه نیقوان یسر کبر اساس یغلط بودن آن  ایعمل را بر اساس درست  کی

قاعده  ایتعهد  ،فهیبر وظ یاخالق مبتن دئونتولوژی اخالقی، اتاوق یگاه .سنجدآن میعواقب 

)فلو،  ییگرا جهیمعموالً در مقابل نت دئونتولوژیکاخالق  .(2005 )والر،شود. می فیتوصنیز 

امانوئل کانت یکی از افرادی  .ردیگقرار می پراگماتیستیو اخالق  اخالقی لتیفض (،1979

به چند  1اخالق امانوئل کانت یهینظر که برای اولین بار این اصطالح را عنوان کرد. است

کلی،  و 2000شود )اورند، گرفته میدر نظر  یکیتولوژئوند های اخالقنظریهز مختلف ا لیدل

درست  یاخالق ازنظربتوانند  نکهیا یکند که افراد براکانت استدالل می اینکه ابتدادر . (2006

کانت استدالل کرد  کهاین دومو  (1797کانت، خود عمل کنند ) یفهیوظ به دیبا رفتار کنند،

 یهازهیبلکه انگ شود،می هاآنغلط بودن  ایکه باعث درست  ستیناعمال  یامدهایکه پ

کانت استدالل همچنین  .استآن  یکنندهمشخص دهدعمل را انجام می نیکه ا یشخص

شخص استفاده  یک خوب یاراده نییتعدر جهت عمل  کیتوان از عواقب کند که نمیمی

 بیبه آس لیاز تما یباشد که ناش یاز عمل یناش یاتفاق طوربهتواند عواقب خوب میزیرا  کرد

. دخوب باش یزهیبا انگ یاز عمل یتواند ناشاست و عواقب بد می گناهبیفرد  کیرساندن به 

کند می عمل یاخالق ،قانونبه احترام  اخوب دارد ب یاراده ی کهکند شخصاو ادعا می در عوض

 )بوچنسکی، شودمی لئقا زیو معرفت تما دئونتولوژیاقتدار  نیب 2یبوچنسک. (1785)کانت، 

رابطه معلم با شاگردانش  یسکندر استفاده بوچ یمعمول از اقتدار معرفت ینمونه کی .(1965

و  اعتمادقابل یکند دانشفرض می آموزدانشکه  کندرا بیان می یمعلم جمالت زیرا خواهد بود

و پذیرش  در قبال اطاعت یتعهد گونههیچاما  است ی قویمعرفت یدارا ومناسب است 

 دئونتولوژیکی نیز اراتیاز اخت دیگر مثال کی .کنداحساس نمی مسئولیتی در برابر آن دانش

 یکارفرما در امر صدور دستور کبرای مثال یکارفرما و کارمند او خواهد بود.  نیب یرابطه

و از آن اطاعت کند  ردیرا بپذ دستور آن که کارمند موظف است و آندارد  ی اختیارنامناسب

                                                           
 

 

1 Immanuel Kant 
2 Jozef Maria Bochenski 
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 اخالق در دئونتولوژی ینظریه از استفاده با هادانشگاه

 ،1اسکراتون .(2013مناسب بودن آن )برازک،  ای نانیاطم تیقابل میزان بدون در نظر گرفتن

مانند  مشابه، یاخالق یهاهیو نظر ییگرا جهینتاز  یانسان عتیدر کتاب خود در مورد طب

را  یکیتولوژئوند یاخالق کردیرو کی شنهادیدر عوض پ انتقاد کرده و ییو سودگرا جوییلذت

 گیریتصمیم یک ی برایاساس یو تعهد متناسب، اجزا فهیکند که وظاو اشاره می .دهدمی

 نیهمچن یکند. ومخالف دفاع می یهاهیدر برابر نظر یعیقانون طباین هستند و او از  مناسب

که  یاخالق یهیدو نظر نیکند و معتقد است که امی نیتحس در اخالق را لتیفضی نظریه

 .(2017 )اسکراتون، ستندیجدا ن گریکدید، از نشومی میترس در کنار یکدیگر اغلب

 اخالق پراگماتیستی
 1870در سال  کایآمر یمتحدهایاالتکه در  است ایفلسفه یسنت گراییعملیا  سمیپراگمات

فکر  یاخالق گرایانعمل است. یهنجار یاخالق فلسف یهینظر کاین نظریه ی .آغاز شد

با  .ابندیبهبود می هاآنتحقق  یدرنتیجه یاخالق یارهایکنند که هنجارها، اصول و معمی

جان ی که هنجار یکردهایرو ترینکامل از هگرایانعملاخالق  ،یاجتماع یهدف نوآور

 ،3الفولت یهاطبق گفته .(1863)میل،  استه دینام یزندگ یهاشیآزما آن را 2لیاستوارت م

موجودات  جایبه آن مرکزو در  متفاوت است یهنجار یکردهایرو ریبا سا پراگماتیستیاخالق 

 .(2000)الفولت، شود می تمرکز ،ابدیکه به اخالق دست می یموجود عنوانبهجامعه  بر منفرد،

اخالق برخی معتقدند که . (1922هستند )دیویی،  یاجتماع ، همه رفتارها4ییویبه گفته د

 تواند همیشهنمی رایدرک شود ز گرانسبیی یک نظریه عنوانبهممکن است  پراگماتیستی

 نیتوان هممی گویند کهو میکنند انتقاد مخالفت می نیبا اها پراگماتیستباشد اما  ینیع

 ست.ا ما شناختی معرفت اریمع ییاعلم استقر وجودبااینزد اما  نیز حرف را در مورد علم

که در  لیدل نیاست به ا ینیع هاآنباشند که تالش می دهیعق نیبر ا یاخالق گرایانعمل

 .5(1983)آلمدر،  استی نیع یزیبه چ دنیجهت رس

                                                           
 

 

1 Roger Scruton 
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 آموزش اخالقی
همچنین دارد. اخالق  مهمی گاهیجا یزندگ یهانهیزمتمامی  اخالق در در عصر حاضر،

 یزندگ یاساس ندیآموزش فرآ رای، زاستبرخوردار  یتیپراهمنیز از جایگاه  آموزش یدرزمینه

در نظام  یدرس یدوره کی عنوانبهبایستی آن را  اخالق، تیدرک اهم ی. برااستبشر 

 ستیچ یشود که اصول اخالق فیتعر که در ابتدا الزم استو برای این کار  قراردادآموزشی 

 درباره آموزش مانند سقراط، لسوفانیاز نظرات ف یباستان برخ ونانی در .ستیو آموزش چ

 یهمه ،طورکلیبه. کندکمک می ما یفعل یآموزش ستمیس یتوسعهافالطون و ارسطو به 

سقراط آموزش روش  بخشند.را بهبود  تیبشر است که نیمعتقدند که هدف از آموزش ا هاآن

دانشجویان  یمعلمان از برخ روش، نیشود. در ااستفاده می یآموزش نینو هایروش درهنوز 

 یآموزش یهاهینظر. کنندمی هاآنفکری  یهاییبهبود توانارا برای  سؤاالتیان آموزدانشو 

 کردمی بیان بود، سمیدئالیا گذاربنیانکه  افالطون .فالسفه است نیا یبر فلسفه یامروز مبتن

به جامعه خدمت  بهتری این است که بتوانیم برا یفرد یهاییپرورش توانا ،که هدف از آموزش

 یفرد ،کردهلیتحصداشت که فرد  اعتقادبود  گراییواقع، ارسطو که پدر گریطرف د از .میکن

 یقوا شرفتیبه پ آموزشکرد زیرا میدفاع  یو فن یعمل ،یاز آموزش نظر یکامل است. و

شد و می دهیاز دولت د یتابع عنوانبهآموزش  باستان، ونانی در .کندکمک می یو ذهن یبدن

جامعه و  ،دولت یازهایآموزش به ن نیز امروزه .بودهدف از آن خدمت به اهداف دولت 

 تیشخصها زیرا برای انسان ما مهم است یآموزش برا ،نیبنابرا؛ دهدشهروندان پاسخ می

 در. (2014)گولکان،  کنددولت کمک می شرفتیدهد و به پدانش می هاآنبه  کند،می جادیا

به  یاخالق آموزش نوع نیا باشد. ایحرفهاخالق با استفاده از  دیاخالق با آموزش دانشگاه

توان ادعا کرد که می .درست است هاآنی در کار زیکه چه چ دهددانشجویان این درک را می

اما  دیهنجارها را آموزش ده راحتیبه دیتوانمی شمازیرا  مربوط است گراییعملاخالق به 

را آموزش  یاصول اخالق نکهیمگر ا دیرا آموزش ده نیقوان نیاطاعت از ا راحتیبه دیتواننمی

در آموزش برخوردار است. زیادی  یو ضرور تیاز اهم اخالق آموزش نیبنابرا؛ دیده

 ایفرهیختهممکن است در مشاغل خود افراد  اندشده التحصیلفارغکه از دانشگاه  یانیدانشجو

 آموزش ذهن بدون ،دیگومیکه ارسطو  طورهمان .ستین یکاف هاییتنبهاین مطلب  باشند اما

 .(2014)گولکان،  ستین میقلب اصالً تعل آموزش
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 های مشهور دنیامراکز اخالقی دانشگاه
 دانشگاه استنفورد-1مرکز خانواده مک کوی برای اخالق در جامعه

معرفی  2020دومین دانشگاه برتر جهان در سال  عنوانبهدانشگاه استنفورد را  2QS بندیرتبه

اخالق مرکز خانواده مک کوی برای اخالق در جامعه در این دانشگاه  یکرده است و موسسه

هدف  یو مشارکت جامعه سیتدر ،قیکه با تحق دانداین مرکز خود را متعهد می قرار دارد.

از نقاط قوت  گیریبهرهشد. با اجتماع تحقق بخ اخالقی مشکالت مهمخود را مبتنی بر رفع 

کند می جادیامختلف  یرا با ابعاد اخالق یمرکز ابتکارات نیاستنفورد، ا ایرشتهمیاندانشکده 

 تخصصی یجامعه سویبه یمرکز که پل نی. ااست مشکالت عمومی بندیجمع هکه مربوط ب

در خود نیز اخالق در جامعه را  یکارشناس هایبرنامه اقدامات، نیعالوه بر ا استنفورد است،

 یدادهایرو. 1. توان به این موارد اشاره کردهای آن میفعالیت ازجملهکه  داده است یجا

 یفوق دکترا برا فرصت یادگیری در مقطع یدرزمینه ایبرنامه .2ها یسخنران ازجمله ،یعموم

که از  یکارشناس یبرنامه کی. 3 اخالق در جامعه یدرزمینه قیآموزش و تحقسطح  ارتقا

 انیدانشجو یاخالق در جامعه براباب در  مطالعه یو فرصت برا افتخاری ینامهپایان ینهیگز

 ریبا مشارکت سا یآموزش یهاو کارگاه نارهایسم ها،کنفرانس. 4 کندمی یبانیهر رشته پشت

استدالل اخالق  ده بهگستر ازین رامونیپ یدرس یبرنامه نیتدو. 5ه در سراسر دانشگا هابخش

 استنفورد، علمیهیئت یکه در آن اعضا 3خانه امید برای محققان یبرنامه. 6 ی شدهکارشناس

به  یعلوم انسان را در ارتباط با ایدوره ی،لیتکم التیتحص انیدانشجو ای فوق دکتراافراد 

از  یاریکه بس استی زنان یالکل برا ترک و ییمرکز درمان دارو ککه ی خانه امید ساکنان

استنفورد  انیدانشجو یکه شامل صدا ،4باز وبالگ. 7و  دهندارائه می ،اندشدهیزندان راًیاخ هاآن

 5مستقل درباره اتفاقات مرکز اخالق است. سندگانیو نو

                                                           
 

 

1 McCoy Family Center for Ethics in Society 
2 QS World University Rankings 
3 Hope House 
4 Buzz 
5 https://ethicsinsociety.stanford.edu/-McCoy Family Center for ethics in socity 



 دانشگاه تهران ، 1399آذر  –سومین همایش ملی دانشگاه اخالق مدار     104

 دانشگاه هاروارد-1مرکز اخالق ادموند جی سافرا
قرار دارد  QSبندیرتبهسومین دانشگاه برتر جهان در  عنوانبه 2020دانشگاه هاروارد در سال 

 که هدف اصلی آن استاین دانشگاه در  یقاتیمرکز تحق کی ادموند جی سافرا مرکز اخالقو 

ن مرکز توسط ای .است یعموم یدر زندگ یدر مورد مسائل اخالق قیآموزش و تحق شبردیپ

 شیاز کار بو شد  تأسیس 1986اخالق و مشاغل در سال  یبرنامه عنوانبهتامپسون  سیدن

را  شتریب ایسال  کی هاآناز  یاریکه بسبازدیدکننده  پژوهاندانشنفر از همکاران و  800از 

، دیشامل اساتمرکز  افراد. (2007 س،ی)گادر کرده است یبانی، پشتاندگذراندهدر مرکز 

ن و افراد ، پزشکان، وکال، روانشناسانگارانروزنامه، یلیمتک التیتحصکارشناسی و  انیدانشجو

 ای هینظر ،مرکز نیا .و سراسر جهان هستند متحدهایاالتدر  یو دولتی آموزش مؤسسات

دشوار که  یمسائل اخالق قیدق یمطالعه به کند بلکهنمی جیاز اخالق را ترو یبرداشت خاص

 پرداخته و افراد را به سمت آن تشویقنیاز دارد  یفلسف وتحلیلتجزیهو  یتجرب قاتیتحق به

 یمبرم ازین امروزه که ه استدانشگاه هاروارد، استدالل کرد اسبق سیرئ ،2بوک درک .کندمی

و  یاخالق هایلمعض یرا برا انیمسئله گرا در اخالق وجود دارد که دانشجو یهابه دوره

)بوک، آماده کند  شوند،روبرو می هاآنخود با  یاحرفه یکه در طول زندگ یاخالق ماتیتصم

را  ایبرنامهاین مرکز  ،نفر از رؤسای آن زمان نیو چند یاصل یهادانشکده تیبا حما. (1976

هاروارد  ایدانشکده نیاقدام مهم ب نیاول نی. اایجاد کردها اخالق و حرفه یبرنامهتحت عنوان 

کرده است که در آن  جادیهاروارد ا در یفکر یجامعه کیمرکز  نی، اهادر طول سال 3بود.

، دیجد یهادوره یو توسعه نظرتبادل یاخالق از سراسر جهان برا انیمحققان و دانشجو

در مورد این  بوک 4شوند.جمع می ،گرید مناطقمشابه در  یهابرنامه جادیو ا قیتحق یریگیپ

 ،ایحرفهیکی از بهترین تحوالت جدید در آموزش "سال اظهار داشت:  20مرکز پس از 
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هاروارد در این تالش  گسترده و رو به رشد برای حل مشکالت اخالقی است. مرکز یعالقه

 1".من نیز فراتر رفته است بینانهخوشنقش بسزایی داشت و حتی از حد انتظارات 

 دانشگاه آکسفورد-2اوهیرواخالق و آموزش  ادیبن

ی چهارم در میان برترین دانشگاه آکسفورد دارای رتبه 2020در سال  QS بندیرتبهبر اساس 

 در این دانشگاه قرار دارد. اوهیرو اخالق و آموزش و مرکز اخالق بنیاد استهای دنیا دانشگاه

 نیاست. ا یاخالق عمل یدرزمینه ترعمیقاز بحث و تفکر  تیو حما قیمرکز تشو نیا هدف

 ،کندنمی جیرا ترو یخاص دگاهید ایحل ، راهکردیفلسفه، رو ،مرکز جامع کی عنوانبهمرکز 

تعامل  گفتگو، یمبنا عنوانبهرا  یاساس گیرینتیجه کیمنفرد آن ممکن است  یاگرچه اعضا

به دنبال  هاآن. نیست گونه مبلغو است  یسقراطدر این مرکز  اندازچشم .دهندو تأمل ارائه 

 ییهدف حل اختالفات و شناسا بامختلف اخالق  یکردهایرو نیبحث ب قیتشو وکردن  ریفراگ

دانش  تنهانه یعمل اخالقاین مرکز بر این اعتقاد است که  .باشندموجود می یاصل یهانهیزم

دهد  رییقلب مردم را تغ دیبلکه با برد،می شیپ یاخالق یو منطق قیعم یرا با تأمل و گفتگو

 ارهیشکوفا شده و س تیبشربر این اعتقادند که  هاآن .هبود بخشدرا ب گرانیخود و د یو زندگ

 لیپتانس یکرده است که دارا جادیرا ا یقدرتمندتر اریبس یخود را دگرگون کرده است و فناور

 هاتیموفقآن است. یی نهان هابیآس یبرا حالدرعینو  یعال اریمنافع بس یبرا ایسابقهبی

آن توسعه در  یسنت یکند که نهادها و هنجارهامی جادیا یدیجد یهامشکالت و چالش

 ینابرابر ،یکشتارجمع یهاسالح ،سمیترور ،ستیزطیمح بیتخر ،وهواآب رییتغ .است افتهین

در  هاکیوتیبیآنتاز  ازحدشیب یاستفاده ،یو چند فرهنگ یاقارهنیبمهاجرت  فقر، و یجهان

 یپزشک ستیز لیو وسا کیژنت یمهندس ،یعفون یهایماریب شدن گستردهجهان،  یگستره

این مرکز  .اندنمونهی از آن و هوش مصنوع یو اخالق یشناخت تیو تقو یزندگ شیافزا یبرا

ی بیش از هر زمان بعد یهاو قرن کمیو  ستیدر قرن ب تیسرنوشت بشرمعتقد است که 

و قواعد  ها،شود. ارزشمی نییها تعرهبران و شهروندان ملت بشر، یهابا انتخاب دیگری

 این موسسهکند. هدف ن میییرا تع هاآنافراد است که انتخاب  نیا ترگسترده یاصول اخالق
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انسان  های صحیحانتخاب مؤثرتر تیتوسعه و هدا یرا برا گراعملاست که اخالق  نیا

 1.کند ترتوانمند

 شناسیروش
های در این پژوهش تالش شده است که با استفاده از مطالعات صورت گرفته در پژوهش

ارتباط  ،های اخالقی تا این زمانی نظریهاز تکنیک تحلیل محتوا در حیطه گیریبهرهپیشین و 

 های آموزش اخالقیی اخالق پراگماتیستی و برنامهی دئونتولوژی در اخالق را با نظریهنظریه

های سه مرکز بزرگ اخالقی موجود در ی نتایج حاصل از بررسیترکیب کرده و با مشاهده

 های مطالعاتی،های مشهور استنفورد، هاروارد و آکسفورد در ارتباط با اهداف، زمینهدانشگاه

 میابیدستهای دیگر مرتبط با ترویج اخالق به ماهیت آن مراکز و فعالیت برگزارشدههای دوره

تا بتوانیم با تحلیل این موارد راهکارهایی قاطع را جهت تشکیل و بهبود یک دانشگاه اخالق 

کنیم که نکات کلیدی در این راستا تالش می ارائه دهیم.آن  یآموزش اخالق یهابرنامهمدار و 

های مجزایی در بخش را تحت کدگذاری موردبررسیی در چهار زمینه شدهاستخراج

ی های محوری پژوهش که ارائهان کرده و سپس با ترکیب آن کدها به مقولهعنو گیرینتیجه

، استحامی جامعه توسط دانشگاه راهکارهایی مناسب برای ایجاد یک ارتش غیرنظامی 

که از مباحث دستیابی  ایمکرده. همچنین در جهت اثبات روایی این پژوهش تالش میابیدست

استفاده کرده و در  استپنج مورد اثبات روایی دوبرمن  به هدف، تغییر و رشد که سه مورد از

و کدگذاری مناسب، کنترل  بندیطبقهی تثلیث به معنای راستای اثبات پایایی از شیوه

 و کنترل منابع استفاده نماییم. کنندهمشارکت یلهیوسبه

 نتایج
های دگذاریک صورتبهدر پژوهش  موردبررسیهای حاصل از چهار بخش در این قسمت یافته

در  نهایی بپردازیم. گیرینتیجهبه  هاآنبا ترکیب  تیدرنهامجزایی نمایش داده شده است تا 

. های پژوهش استخراج شده استی اخالق دئونتولوژیک سه کد اصلی از یافتهارتباط با نظریه
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 پذیریمسئولیتی تعهد، این نظریه بر پایه. 2. استاخالق هنجاری  یرشاخهیزاین نظریه . 1

هدف از این نظریه تالش برای انجام کار و انتخابی . 2 و پیروی از قوانین بنیان شده است.

ی اخالق پراگماتیستی سه با بررسی نظریه .استصحیح با توجه به اصول اخالقی و قوانین 

اخالق  هایزیرشاخهاین نظریه از . 1ی پژوهش استخراج شده است. هاکد اصلی از یافته

و تخصص گرایی بنیان شده  گراییهدف، گراییعملی این نظریه بر پایه. 2 .استنجاری ه

از  .استدر این نظریه بهبود نظام اجتماعی  تأکیدهدف از تالش و عمل مورد . 3 است.

این . 1نیز سه کد اصلی استخراج شده است.  ی اخالق آموزشهای مربوط به نظریهیافته

های مناسب ی تدوین برنامهاین نظریه بر پایه. 2 .استالق هنجاری اخ هایزیرشاخهنظریه از 

اخالق  وپرورشآموزشهدف اصلی در این نظریه . 3 جهت بهبود نظام آموزشی بنا شده است.

برای خدمت در جهت  هاآنو تخصص به دانشجویان در جهت آمادگی  ایحرفهدرونی، اخالق 

د را در اختیار ما قرار اکز اخالقی برتر جهان نیز سه کهای حاصل از مریافته .استبهبود جامعه 

های بسیار متنوع نظری دارای برنامه و فعالیت موردبررسیهر سه مرکز اخالقی . 1داده است. 

هر سه مرکز اخالقی . 2 باشند.ی اخالق در جامعه میو عملی در جهت آموزش و توسعه

های های سقراطی برای به ثمر رساندن فعالیتهای مشارکت افراد و شیوهاز شیوه موردبررسی

های مبارزه با تعارض موردبررسیهدف اصلی در هر سه مرکز اخالقی . 3 کنند.خود استفاده می

در ارتباط  آمدهدستبهکد  12با ترکیب  .استاخالقی موجود در جهان و تعالی و بهبود جامعه 

 ،ی جهانهای برجستهاخالقی مختلف و همچنین مراکز اخالقی برتر دانشگاههای با نظریه

از  یارشاخهیز طورقطعبهتوان این نتیجه حاصل شد که ایجاد یک دانشگاه اخالق مدار را می

مسائل مربوط به اخالق هنجاری دانست زیرا تالش برای بهبود یک جامعه و انجام اقدام 

و در این  است موردبررسیی اخالقی ی و هر سه نظریهصحیح هدف اصلی هر نهاد آموزش

توسط این مراکز باید افرادی متعهد، دارای وجدان و تابع اخالق  شدهدادهراستا افراد پرورش 

الزم به  .و تابع اخالق پراگماتیستی باشند گراعملدئونتولوژیک و همچنین افرادی متخصص، 

ی اخالقی وجود هی در بیان این دو نظریههای نظری که گااختالف برخالفذکر است که 

دارد، تعهد بدون تخصص و یا تخصص بدون تعهد در ایجاد یک دانشگاه اخالق مدار 

بوده و به ی آموزش اخالقی الزامی و وجود هر دو نظریه در کنار نظریه نیست پذیرامکان

افرادی  است.جامعه  معنای پرورش یک ارتش اخالقی پراگماتیستی تابع دئونتولوژی اخالقی در

های متخصص، متعهد و البته دارای وجدانی عمیق که دانشگاه را پایگاهی جهت آموزش راه
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دانند که برای تحقق عدالت و نجات های اخالقی دانسته و خود را ارتشی میمبارزه با تعارض

 بشریت مبارزه خواهند کرد.

 گیرینتیجه
که به آن  طورهمان .ل پیش رو انجام خواهیم داداین پژوهش را با استفاده از مد بندیجمع

ی اخالقی اشاره شد، اخالق دئونتولوژیک، اخالق پراگماتیستی و اخالق آموزش سه زمینه

از جهان افرادی وارد  گوشهیکدر  هرلحظهدر  .باشنددر یک دانشگاه اخالق مدار می موردنیاز

نظامی که  است.هر دانشگاه دارای یک نظام اخالق آموزشی  و شوندیک دانشگاه می

آن  تبعبههای اخالقی مناسبی را در جهت ایجاد اخالق دئونتولوژیک در دانشجویان و برنامه

 .دهدوجدان را پرورش می هاآنکند و در عمق وجود ارتقای احساس مسئولیت تدوین می

را با ضرورت  هاآنبه دانشجویان آموزش داده و  هایی که اخالق پراگماتیستی راهمچنین برنامه

 هاآنسازد و به های اخالقی روز دنیا آشنا میدر مقابله با مسائل و تعارض ایحرفهاخالق 

یک  هاآنکرده و از  خاطرنشانضرورت عمل و مسئولیت مهم و خطیرشان را در قبال جهان 

سازد و این افراد همان م میرا در کنار ه متخصص متعهد و همچنین یک متعهد متخصص

های بهتری را ی بعد انسانباشند که سبب تعالی جامعه شده و در مرتبهارتش اخالقی می

یک آموزگار  عنوانبهکنند و دانشگاه نیز دانشجویان جدید به دانشگاه هدایت می عنوانبه

 کند.عمل می هاآنمهربان و یک قاضی عادل به وظایف خود در قبال 

 

 

 

 نهایی گیرینتیجه (1شکل 

اخالق 
آموزشی
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دئونتولوژیک

اخالق 
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اخالق 

مدار

برنامه 
آموزشی

تعهد تخصص

تعالی 

 جامعه

 ارتش اخالقی

 ورود به دانشگاه
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جهان نیز نشان داد که در  یدانشگاه یبرجسته یاز مراکز اخالق هایینمونه یبررسهمچنین 

زیرا این امر سبب پیشرفت  استدر تمامی کشورها امری ضروری  ایحرفهآموزش اخالق 

تواند به گیرد، میهایی که در این راستا صورت میشود و فعالیتاخالق در جهان هستی می

در ادامه با توجه به  در یک کشور خاص بلکه در تمامی جهان کمک کند. تنهانهبهبود اخالق 

گاه یک دانش پژوهش تعدادی پیشنهاد را در جهت ایجاد گیرینتیجهاز  آمدهدستبهمدل 

به دانشجویان در ابتدای ورود به  ایحرفهآموزش اخالق . 1اخالق مدار ارائه خواهیم کرد. 

شود که درسی تحت پیشنهاد میها. آندانشگاه و برانگیختن احساس مسئولیت اخالقی در 

ها برگزار شود تا رشتهدر ترم اول ورود به دانشگاه برای تمامی  ایحرفهعنوان اخالق 

با مسئولیت حساسشان در قبال جامعه آشنا کند. این درس باید توسط  واردتازهنشجویان دا

شدن دانشجو به  مندعالقهاساتیدی با قدرت بیان باال و شخصیتی کاریزماتیک ارائه شود زیرا 

شود که از درگیر کردن دانشجویان در مباحث و پیشنهاد می استدرس و هدف آن بسیار مهم 

پیشنهاد . ایحرفهاخالق  یعمل یهاکارگاه یبرگزار. 2 راطی استفاده شود.ی سقبا شیوه

 هاآنکردن  مندعالقه و در جهت انیدانشجو یبرا یاجبار صورتبه هاشود که این کارگاهمی

محیط کار واقعی و استفاده از  سازیشبیههدف این است که با  .برگزار شود ایحرفهبه تعهد 

ی خود در احساس تعهد قوی و ارزش در افراد نسبت به حرفه 1هایی نظیر بازی نقششیوه

 حالدرعینها باید در فضایی شاد برای تداعی احساس موفقیت و این کارگاه .آینده ایجاد شود

س تعهد در شرایط برای ایجاد آمادگی در افراد برای تحکیم احسا زیبرانگچالشدر فضایی 

. های معرفی مسائل اخالقی روز دنیابرگزاری کارگاه. 3 سخت و مدیریت بحران برگزار شود.

، ستیزطیمحهای ها به معرفی مسائل و معضالت اخالقی روز جهان از قبیل آسیباین کارگاه

 ردازدپیمی اخالقی موجود دیگر های شیمیایی و هزاران مسئله، دارویکشتارجمعهای سالح

شوند،  مندعالقه هاآناساتید و دانشجویان با این موضوعات آشنا شده و به  کهیدرصورتکه 

عملی در جهت مبارزه با این مسائل گام  هایی پروژههای نظری و یا ارائهتوانند با تحقیقمی

. دانشجویانی نمره و مدرک به برگزاری آزمون عملی بسیار جدی پیش از ارائه. 4 بردارند.

                                                           
 

 

1 Role Playing 
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در تمامی  حاًیترج رانهیگسخت صورتبهها و رشتهشود که این آزمون در تمامی پیشنهاد می

آزمون عملی متشکل از تمامی  صورتبهی التحصیلفارغدر زمان  تیدرنهادروس تخصصی و یا 

 مدرک اعطا نشده و جهت هاآنافراد به  نداشتن و تا زمان آمادگی دروس تخصصی انجام شود

 داده نشود. کار یی ورود به جهان واقعاجازه هاآنجلوگیری از خطرآفرینی به 
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