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چکیده
اخالق پیچیدگی ،مجموعه نظریههایی مبتنی بر جهانبینی پیچیدگی است که به بررسی رابطه و تأثیر این جهانبینی
با و بر اخالق میپردازد .طرح این نظریهها با انتقاد از تأثیر جهانبینی سادگی بر نظریههای اخالقیی ّ
سینتی و رایی
آغاز شد و شامل مجموعه دیدگاههای گونه گونی هستند که به ارائه تمهیداتی برای مواجهه با مسائل و موقعیتهیای
اخالقی میپردازند .این دیدگاهها و نظریهها ضمن داشتن اشتراکات مفهومی ،تفاوتهایی نیز با هم دارند و در هیر
کدام از آنها میتوان جنبههای قابل اعتنا و یا مغفولی را یافت که این مسئله ،توجیه ویی ه بیه «اخیالق پیچییدگی» و
توسعه آن را ضروری مینماید .در ایین مقالیه  -ضیمن معرفیی «اخیالق پیچییدگی »  -تیال شیده تیا در یی
های
صورتبندی جدید ،اخالق پیچیدگی را توسعه دهیم .این توسعه به کم مفاهیم مشترک و قابل اتکا در نظریه ِ
مطرح شده و از طریق ی ترکیب محتوایی ،در پرتو فرازبانهای اخالق و پیچییدگی ارائیه شیده و دارای دو سیط
است .سط نخست ،شامل اندیشه پیچیده و عقالنیت خود۔انتقادی در حوزه کیالن پیچییدگی اسیت و در واقی ،
بستر و الزمه سط دومی است که «اخالق پیچیدگی» را تشکیل میدهد .سط دوم مجموعه تمهیداتی شامل سه
اصل «بودن همبسته»« ،دستور موقت» و «خیرخواهی ّ
سیارهای» است که با هم رابطه متعامل و مکمل دارند.
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اخمق ،یک) از یهمترین دغ)غههای بشر برای دستااب) به زن)گ) یطلوب فردی و اجتمالاع) بالوده و
هست .از همانرو ،در طول تاریخ از ابعاد و جنبههای یختلفال) باله و نگریسالته شال)ه و دیال)گاهها و
نظریههای یتنوع) درخصوص و وجود دارد .این تنوع و گوناگون) از دو جهالت رابالل تأیالل اسالت:
نخست اینکه نشاو ی)ده) در این یوزه پاسخ کایل و نهای) وجود نال)ارد و یالوزه اخالمق ،پویالا و
گشوده است (ریچلز 70۵۵ ،و دیگر این که طرح و صورتبن)ی هر ک)ام از این نظریالهها تحالت تالأثار
چالشهای زیان) و یکان) ،جهاوبان) یاکم بالر شالناخت و دیگالر عوایالل صالورت گرفتاله اسالت.
چنانکه بای و باناک یعتق)ن) ( ، see Bai & Banack, 2006دی)گاههای اساس) یا در یورد این که چگونه
بای) خوب زن)گ) کنام (اخمق بر چگونگ) شناخت یا در یورد جهاو (هست)شناس) یبتن) است
و ورت) شناخت یا از جهاو تغاار ی)کن) ،جهتگاری و پارادایم اخمر) یا را ناز تغاار ی)ده).
بر این اساس ،در این یقاله با در نظر گرفتن «پاچا)گ)» بهعنواو یک جهاوبان) که تأثار شالگرف)
بر شناخت یا از جهاو داشته و و را تغااالر داده اسالت ،باله پاایال)های و در یالوزه اخالمق خالواهام
پرداخت .این تمش از و جهت است کاله پژوهشالگراو و نظریاله پالردازاو یالوزه «پاچاال)گ)» ادعالا
ی)کنن) که هرچن) نظریهها و دی)گاههای اخمر) ّ
سنت) و رایج دارای جنبهها و عناصر رابالل اعتنالای
ّ
یوجه) هستن) ،ایا باشتر نها در یواجهه با چالشهای ناش) از جهالاونگری پاچاال)گ) و همچنالان
علم) ایالروز سالابپذیرن) .نالاو یعتق)نال) کاله
پاچا)گ) زن)گ) و تغاارات یاصل از پاشرفتهای ِ
ِ
پاچا)گ) شناخت ،تصمامگاری و عمل در یورعاتهالای
،
پذیری
ساب
این
دالیل
ترین
م
یه
یک) از
ِ
ً
ّ
اخمر) است که یعموال این پاچا)گ) در نظریههای سنت) و رایج نادی)ه گرفته ی)شالود؛ یسالئلهای
که نظریهپردازاو اخمق پاچا)گ) و را رهاورد ان)یشه دوراو ی)رو و «پارادایم سادگ)» 1ی)دانن).
«پارادایم سادگ)» که «پارادایم یکاناک)  /ناوتن)» یا «ان)یشه ی)رو» ناز خوان)ه ی)شود ،از رالرو
هف)هم یامدی تاکنوو جهاوبان) یاکم بر شناخت و دانش بوده و جنبههای یختلف زن)گ) بشالر را
تحت تأثار ررار داده است .یورو ،این نحوه ان)یشا)و را ال از نجا که تأکا) این پارادایم بالر فروکالاهش
و سادهسازی پ)ی)هها و روی)ادها و تباان و کنترل نها بر اساس روابط سالاده علاالت خطال) اسالت ال
«پارادایم سادگ)» نایا)ه و در یقابل و «پارادایم پاچا)گ)» 2را یطرح کرده است (نک :یورو. 8931 ،
1. simplicity paradigm
2. complexity paradigm
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1. ethics of complexity
2. moral complexity
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پاچا)گ) ،نوع) جهاونگری است که یعتق) است بای) پاچا)گ) هست) و وارعاتهالا پذیرفتاله
پاچا)گ) پ)یال)هها و رویال)ادها (از
ش)ه و بر این اساس شناخت و دانش ناز نبای) به دنبال کاهش
ِ
ِ
جمله جوایع انسان) و روابط نها باش) .توجه به جهاونگری اخار در پ) تحوالت) که در اواسالط
ً
ررو باستم عم)تا در علوم پایه و طباع) روی داده ،نمالود نالوین) داشالته و باله یوزههالای یختلالف
دانش نفوذ کرده است .یوزه اخمق ناز از نفوذ نگره پاچا)گ) یستثن) نبوده و بالاش از یالک دهاله
است که تحت تأثار پاچا)گ) ررار گرفته اسالت .بال)ین صالورت کاله نظریالهپردازاو پاچاال)گ) ،در
بررس)های یتنوع) که در جهت بسط و گسترش پاچا)گ) در یوزههای یختلالف علالم و دانالش
داشتهان) ،نظریههای) را ناز در یالوزه اخالمق ارائاله کردهانال) .ایالن ان)یشالمن)او عقاال)ه دارنال) کاله
جهاونگری پاچا)گ) و پاای)های و ،نگرش نوین) به اخمق را ی)طلبال) و از ایالنرو ،باله دنبالال
طرح یک الگوی نوین در رویکرد به اخمق ال بر اساس جهاوبان) پاچا)گ) ال هستن) کاله در بالان
ان)یشمن)او و در یتوو یربوطه به صورت «اخمق پاچا)گ)» 1به کار برده ی)شود.
اخمق پاچا)گ) را ی)تواو یجموعه تمها)ات) یبتن) بر جهاونگری پاچا)گ) در نظر گرفت کاله
عایل اخمر) به کمک نها ی)توان) بانش اخمر) وساعتری کسالب کالرده و در پرتالو ایالن باالنش در
تصمامگاری و عمل اخمر) ،بهتر عمل ی)کن) .در این خصوص ذکر سه نکته ضروری است:
نخست این که ینظور از اخالمق پاچاال)گ) ،پاچاال)گ)های اخمرال) 2باله یعنالای یعضالمت
اخمر) که از نظر فهم ،تباان ،تصمامگاری و عمل ،دشوار هستن) ،ناست و نبای) این دو ،یعالادل
هم در نظر گرفته شون)؛ هرچن) که اخمق پاچا)گ) ،پاچا)گ)های اخمر) را ناز در بری)گاالرد.
دوم این که طرح و نظریهپردازی درخصوص اخمق پاچا)گ) در یوزه یطالعات پاچاال)گ) و ناله
در یوزه اخمق شکل گرفته است و بررس)های یتنوع) که ان)یشمن)او این یوزه در جهت بسط
و گسترش پاچا)گ) در یوزههای یختلف علالم و دانالش و از جملاله علالوم انسالان) و اجتمالاع)
داشتهان) ،به طرح و بسط نظریههای) در یوزه اخمق با عنواو اخمق پاچا)گ) انجایاال)ه اسالت.
بنابراین ،یمکن است در یواردی با رویکردهای ّ
سنت) و رایج به اخمق تفاوتهای رابالل تالوجه)
داشته باش) .سوم ،بای) توجه داشت که اخمق پاچا)گ) ،یجموعه دی)گاهها و نظریههای یتنالوع)
هستن) که ضمن داشتن اشتراکات یفهوی) ،تفاوتهای) ناز بالا هالم دارنال) و در هالر کال)ام از نهالا
ی)تواو جنبههای رابل اعتنا و یا یغفول) را یافت که این یسئله ،توجه ویژه باله «اخالمق پاچاال)گ)» و
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توسعه و را ضروری ی)نمای) .بر این اساس ،ه)ف پژوهش یاضر ،بررسال) تحلالال) و انتقالادی
نظریههای اخمق پاچا)گ) و توسعه یفهوی) و است.
رویکرد پژوهش کاف) است و به روش تحلال) و ترکاب) انجام شال)ه اسالت« .روش تحلالال)،
طاف) یااو توصاف و نق) را در بر ی)گارد .در توصاف ،نظالر بالر و اسالت کاله تحلاالل ی)توانال)
توصاف) دراق از یفاهام یورد استفاده و ویژگ)های نها را فالراهم ورد و باله روشالنبان) در تفکالر
باانجای) .سوی دیگر طاف ،تحلال را با نق) گره ی)زن) و بر و است که تحلاالل ،فعالالات) اسالت
برای کالب)شکاف) یفاهام و تجزیه و نقال) نهالا بهگونالهای کاله نتاجاله و ،کنالار گذاشالتن اسالتفاده
نایناسب از یفاهام خواه) بود» (بارری ،701۵ ،ص . 70۰
از اینرو ،نخست یجموعه دی)گاهها و نظریههای) که توسط ان)یشالمن)او یالوزه پاچاال)گ) در
این زیانه یطرح ش)ه و یا به صورت غاریسالتقام در رای نالاو دیال)ه ی)شالود ال بالر اسالاس سالار
تاریخ) شکلگاری نها ال توصاف ،تحلال و نق) ی)شود .سپس به توسالعه یفهالوی) و از طریالق
ترکاب یحتوا ی)پردازیم؛ زیرا ورت) در یک یوزه از دانش ،نظریههای یتنوع) وجود داشالته باشال)
ِ
و هر ک)ام به تنهای) ،یح)ود و یا نارص باشن) و در عان یال به یافتههای نها نااز باش) ،چاره کالار
ارائه ترکاب) است که از یح)ودیتهای هر نظریهای برکنار و در عان یال از یافتههای خاص نهالا
ّ
ی) نظر ،در این پژوهش ،ترکاالب
برخوردار باش) (بارری ،701۵ ،ص  . 71۵از اینرو ،با توجه به ه)ف ِ
از نوع یحتوای) است .در ترکاب یحتوای) ،از هر یک از نظریههای یوجود ،در یوزهای یشالخص
یا یوزههای یرتبط ،عناصری برگرفته و در ساختاری نوین و سازوار ارائه ی)شالود (بالارری ،701۵ ،ص
 . ۵0۵سازواری این ترکاب به دو یؤلفه وابسته است :الف فرازباو پاون)دهن)ه نظریهها و یؤلفالههای
ترکاب؛ ب یناسب و یتناسالب بالودو انتخالاب و باله کالارگاری سالطح و نالوع ترکاالب (بالارری،701۵ ،
ص ۵۵7۔ . ۵۵0بر این اساس ،تمش ش)ه با توجه به یوزههالای یالورد پالژوهش ،پاچاال)گ) و اخالمق
به عنواو فرازبان) یشترک یورد توجه ررار گارد و نوع ترکاب ناز یحتوای) انتخاب ش)ه است؛ زیالرا بالا
فرض یکمل بودو رابطه نظریههای یوجالود ،ادعالا بالر ایالن اسالت کاله نهالا در کنالار هالم و در پرتالو
انسجامبخش) فرازباوهای گفته ش)ه ،تباان جایعتری از اخمق پاچا)گ) به دست ی)دهن).

پیچیدگی؛ بستر و مبنای اخالق پیچیدگی

از نجا که طرح و نظریهپردازی درخصوص اخمق پاچا)گ) در یوزه یطالعات نافر باله پاچاال)گ)
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صورت پذیرفته و خود پاچا)گ) ناز در یواجهه و تقابالل بالا «پالارادایم سالادگ)» و «ان)یشاله یال)رو»
یفاهام یورد تأکا) در سادگ) و پاچا)گ) ضالروری اسالت .البتاله ،بایال)
شکل گرفته است ،شناخت
ِ
توجه داشت که این تقابل به یعنای یقابله جهت یذف کایل دیگری ناست و باشتر جنبه انتقالادی و
تکمال) داشته است .از اینرو ال در ادایه ال به اختصار ،به و بخش از یفاهام و یؤلفالههای سالادگ) و
پاچا)گ) که در «اخمق پاچا)گ)» یورد انتقاد و یا تأکا) وارع ش)هان) ،ی)پردازیم.
از ررو هف)هم یامدی و بر پایه ان)یشههای دکارت و ناوتن ،رویکردی در شالاوه ان)یشالا)و بشالر
جهاو هست) برپایه روانان یکاناک) و روابالط
پ)ی) ّی) که بر ّاساس و ،تباان تمام ورایع و پ)ی)ههای ِ
ساده ِعل) و خط) و در نظر گرفتن روابط پ)ی)هها و رویال)ادها باله صالورت یتعالان و پاشبان پالذیر
ّ
عل) ،دادههای ّ
کم) و رطعات تأکا) دارد .این رویکالرد باله سالرعت
انجام ی)شود و بر عانات ،تباان
گسترش یافته و به شاوه ان)یشه غالب و یطلوب در علوم و دانش تب)یل گشت .به طوری که سالالارز،
یعتق)ن) که از و زیاو اخمق ناز  -تحت تأثار این جهاوبان)  -بر اسالاس کالاهش یورعاتهالای
اخمر) به یک رانوو یالا اصالل کلال) و عانال) صالورتبن)ی شال) (یالورو70۵0 ،؛. see Cilliers, 2004
با اینیال ،کاربست این نگرش در بسااری علوم سبب شالناخت باشالتر پ)یال)هها و دسالتااب) باله
پاشرفتهای علم) چشمگار ش) ،ایا در پ) همان پاشرفتهای شگرف و بالا گسالترش شالناخت
انساو نسبت به جهاو هست) و پ)ی)ههای پارایون) ،یسائل ج)یال)ی نمایالاو شال)ن) کاله رویکالرد
سادگ) نم)توانست به طور کایل از پس توصاف و تباان نها بر ی) .از ایالنرو ،بالا توجاله باله ایالن
یح)ودیت و در پ) فهور چالشهای) در ریاضاات ،فازیک و زیستشناسال) کاله در اوایالل رالرو
باستم نمایاو ش) ،ان)یشاله بشالری خالود را نالاگزیر باله اتخالاذ رویکالردی یتفالاوت دیال) تالا بتوانال)
چالشهای یوجود را درک کرده و با نها رویالارو شالود؛ ان)یشالهای کاله بتوانال) توصالاف ،تباالان و
شناخت بهتری از پ)ی)هها و روی)ادهای جهاو هست) بهدست ده) که نهتنها وارع)تر باش) ،بلکه
در یواجهه با یسائل ایروز ـ که تغاار و پاچا)گ) از ویژگ)های اساس) نهاست  -کار یال)تر هالم
باش) .این رویکرد و شاوه یتفاوت و نوین« ،پاچا)گ)» نام گرفت.
واژه « »complexityبه لحاظ واژهشناس) به یعنای بههم پاوستگ) دو عنصری است که همدیگر
را در بر ی)گارن) ،ب) نکه دوگانگ) نها از بان برود (یورو ،دویانگویوتا و سااورانا ،701۵ ،ص  . 00همچنان
با ارجاع به واژه «پاچا)ه» ،این واژه در زباو انگلاس) اشاره به چازها یا ای)ههای) دارد که «یتشکل
ً
از تع)ادی اجزای گوناگوو یتصل و یرتبط به یک)یگر»ان) و بهطور خاص ،بهعنواو صالفت ،غالبالا
برای شخصات ،جایعه ،ایساسات یا تفکرات) بهکار ی)رود که درک و برای ذهن دشالوار بالوده و
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بهرایت) رابل تجزیه و تحلال ناستن) ( . Alhadeff-Jones, 2008, p. 63در زباو فارس) ناز با توجاله باله
واژه «پاچا)و» ی)تواو یفهوم و یعنای «درهم تناال)ه شال)ه» را از و دریافالت کالرد؛ هرچنال) کاله
یفهوم و به عنواو یک اصطمح ،بساار فراتر از این است.
پاشانه و سار تاریخ) و تکایل) پاچا)گ) پر فراز و نشاب است .پشتوانه نظری و ،نظریههالا و
3
علوم یختلف) چوو نظریه اطمعات 1،علم فریانش (سالایبرنتاک  2،نظریاله عمالوی) ساسالتمها،
زیستشناس) تکایل) 4،نظریه شوب 5و نظریه ساستمهای انطبار) پاچا)ه 6هستن) که هالر کال)ام
نقش یهم) در جهتده) و تکمال و داشتهان) (Alhadeff-Jones, 2008؛ یالورو70۵۰ ،؛ یاچالل. 70۵7 ،
این یسئله سبب ش)ه است که ان)یشمن)او علوم گوناگوو به صورتهای یتنوع) یفالاهام و را باله
ثغور یفهوی) و کاربردهایش تعابار و تلق)هالای یختلفال) باله
کار گارن) و درباره یاهات ،ی)ود و ِ
وجود ی) ( . Koopmans, 2017; Alhadeff-Jones, 2008از جمله این تلق)ها که هم جایگالاه یتمالایز و
یؤثرتری در یسائل انسان) داشته و هم توسط ان)یشالمن)او یالوزه «اخالمق پاچاال)گ)» پاشفالرض
گرفته ش)ه است ،رویکردی است که بر «یح)ودیت شالناخت و دانالش بشالری» و «انتخالاب) بالودو
الگوی شناخت» تأکا) دارد .یورو ،از این رویکرد با عنواو «پاچا)گ) فراگار» 7یاد ی)کنال) ( Morin,
 2007و سالارز ،برای اشالاره باله و از تعباالر «پاچاال)گ) انتقالادی» 8بهالره یال)گاالرد (. Cilliers, 2016
رویکردی که در این پژوهش ناز یبنای بررس) در نظر گرفته ش)ه و یهمتالرین یفالاهام و ویژگ)هالای
و به ررار زیر اسالت؛ هرچنال) بایال) توجاله داشالت کاله در تمالای) تلق)هالا و کاربردهالای پاچاال)گ)
اشتراکات یفهوی) زیادی وجود دارد.
در پاچا)گ) ،جهاو هست) و تمام پ)ی)هها و رویال)ادها ،بهصالورت ساسالتمهای) در نظالر گرفتاله
یتع)د درهمتناال)ه و پاچاال)های تشالکال شال)هان) و ارتبالاط و تعالایمت
ی)شون) که از اجزا و عوایل ِ
ً
فراواو و گستردهای بان نها برررار است به طالوری کاله اوال ،شالناخت کایالل و دراالق یالک پ)یال)ه یالا
شناخت یاصل یحال)ود اسالت و باله
روی)اد ،دشوار و تا ی) زیادی دستنایافتن) است و از اینرو،
ِ
1. information theory
2. cybernetics
3. general systems theory
4. evolutionary biology
5. chaos theory
)6. complex adaptive system (CAS
7. general complexity
8. critical complexity

✺

 .1به زباو ساده ،اثر پروانهای ( butterfly effectبه این نکته اشاره ی)کنال) کاله یالک تغااالر کوچالک و هالر چنال) باله نظالر
ب)اهمات ،ی)توان) در تأثار و تأثر با یحاط یا عوایل یحاط) ،به تغاارات) شالگرف ینجالر شالود؛ در یالال) کاله بالهطور
یتعارف یک تغاار جزئ) ی)بایست ینجر به تغاارات جزئ) در نتایج شود.
2. emergence
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ً
اجبار پاای) انتخاب و توجه به ّ
یتغارهای خاص) است .ثاناا ،این که هر یک از اجزاء و عوایالل ،بالرای
ِ
فهم ساستم بهصورت یک «کل» یهم و تأثارگذارن) (شاهول) ،یرعش) و هاشم) ،70۵۵ ،ص ۰۵۔. ۰1
یذف نقش شناسن)ه ناست و شالناخت و تحلاالل پ)یال)هها و
به عبارت دیگر ،پاچا)گ) به دنبال ِ
روی)ادها را یاصل و نتاجه ی)لسازی انتخاب) شناسن)ه ی)دان)؛ هرچن) هش)ار ی)ده) که شناسن)ه
بای) از این انتخاب) بودو گاه باش) و و را رطع) تلق) نکنال) .همچنالان هشال)ار ی)دهال) کاله نبایال)
عناصر و عوایل بهفاهر کماهمات و غاررابل توضاح را به یاشاه ران) و کنار گذاشت؛ زیرا شای) ایالن
ِ
یوارد ،بخش) از کلات ساستم باشن) که در یک سالطح یشالخص از پاچاال)گ) ،فهالور ویژگ)هالا و
رفتارهالای ج)یالال) و نوپ)یال) را یمکالالن ی)سالازن) (یاسالالوو ،70۵۰ ،ص  . 10یسالئلهای کالاله در «پالالارادایم
ً
سادگ)» یا یورد غفلت وارع ی)ش) و یا عم)ا در جهت سادهسازی پ)ی)هها بهکار گرفته ی)ش).
سوم این که در پاچا)گ) تعایمت فراواو بان تع)اد زیاد ّ
یتغارها در یک ساسالتم ،غارخطال) و
ِ
پویاست؛ بهطوری که تأثار هر یک از یجموعه ّ
یتغارها بالر یکال)یگر ،بسالته باله شالرایط یکالان) و
زیان)ّ ،
یتغار بوده و یکساو ناست و یمکن است برخ) روی)ادها تأثار یو داری بر کالل ساسالتم
یالالا پ)یالال)ههای یجالالاورش بگالالذارد ( . Radford, 2008, pp. 144-145از ایالالن تالالأثار یوجالال)ار بالاله
«اثر پروانهای» 1تعبار ی)شود که در سطوح باالتری از روابط خط) ،یوجب پا)ایش رویال)ادهای
«نوپ)ی)» 2ی)گردد.
روی)ادهای نوپ)ی) تا یال) زیالادی پاشبان)ناپذیرنال) و «اصالل علاالت خطال)» را باله چالالش
جهالاو
ی)کشن) .از اینرو ،اعتقاد بر و است که «علات خط)» بالرای تباالان روابالط پ)یال)ههای
ِ
ع)ی نوع دوم و سوم یطرح ی گردد .علات نوع دوم کاله باله
هست) کاف) ناست و علاتهای چن) ب ِ
«علات چرخهای واکنش)» یعروف است ،تأکا) دارد که یعلول ناز ی)توان) بر علت خالود تالأثار
بگذارد (یورو ،70۵۰ ،ص  . ۵۰برای یثال ،رفتار اولاه (اخمر)  /غاراخمر) یک شالخص ی)توانال)
در نتاجه بازخوردی که از رفتار دیگراو دریافت ی)کن) ،و رفتار اولاه را تش)ی) کالرده و بالر روابالط
اجتماع) (خوب  /ب) وی با دیگراو تأثار یضاعف بگذارد .علات نوع سوم به «علات بازگشالت)»
یعروف است و ب)ین ایر اشاره دارد که در یالک فر ینال) بازگشالت) ،یعلولهالا و یحصالولها بالرای

فر ین)ی که نها را بهوجود ی) ورد ،ضروریان) (یورو ،70۵۰ ،ص  . ۵7برای یثال ،افراد یالک جایعاله
در شکلگاری فرهنگ و جایعه دخالت دارن) و فرهنگ جایعه ناز به افراد و هویالت نالاو شالکل
ی)ده) و به عبارت)« ،فرهنگ» هم یعلول و هم یحصول جایعه و هویت است.
بر اساس یفاهام و ویژگ)های گفته ش)ه ،بسااری ان)یشمن)او ،پاچا)گ) را یک پارادایم نالوین در
یوزه شناخت و در یقابل و یواجهه با «پارادایم سادگ)» ی)انگارنال) (نالک :یالورو70۵۰ ،؛ ;Kuhn, 2008
 Koopmans, 2017و یعتق)ن) که این جهاوبان) ،رویکرد یتفاوت) به جهاو هست) را سالبب شال)ه و در
یوزههای یختلف) از جمله اخمق نفوذ و نمود داشته است که در ادایه ،به و ی)پردازیم.
اخالق پیچیدگی؛ نظریههای مطرح شده
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اخمق پاچا)گ) یوزه یطالعات) نوین) است که در پ) توسعه جهاونگری و یعرفتشناس) یاصل
از پاچا)گ) یطرح ش)ه است .این توسعه ب)او دلال بوده که نظریهپردازاو یالوزه اخالمق پاچاال)گ)،
یورعاتهای اخمرال) را پاچاال)ه ی)داننال) و یعتق)نال) رویکردهالای اخمرال) رایالج در زیاناله فهالم
یورعاتهای اخمر) و تصمامگاری و عمل در و یورعاتها ناکار ی) هسالتن) و ادعالا ی)کننال) کاله
پاچاال)گ) شالناخت ،تصالمامگاری و عمالل در
یک) از یهمترین دالیل این ناکار ی)ی ،دشالواری و
ِ
ً
یورعاتهای اخمر) است که یعموال این پاچا)گ) نادی)ه گرفته ی)شود .به عبارت دیگر ،یعتق)نال)
که در بسااری از دی)گاهها و نظریههای رایج ّ
سنت) صورتبن)ی یسائل اخمر) به شکل) اسالت کاله
ً
غالبا برای دستااب) به یک یعاار و یالا راعال)ه فراگاالر و تعمامپالذیر ،عوایالل دخاالل و شالرایط پاچاال)ه
یورعاتهای اخمر) ،فروکاسته و سادهسازی ی)شود .برای یثال ،صورتبن)ی یسئله زیر بر اساس
دی)گاهها و نظریههای اخمر) رایج ّ
سنت) را در نظر بگاری):
کاوه یک دانشجوی یقطع کارشناس) است که بهرغم اینکه سالهای ربل وضعات تحصالال)
یتوسط و رو به باال داشته ،این ترم در ستانه یشروط ش)و است .کاوه درسال) را بالا اسالتاد دانالای)
دارد که غابتهای کمس) یتع)دی داشالته و فعالاتهالای خواسالته شال)ه را ناالز تحویالل نال)اده و
ایتحاو پایان) او ناز یطلوب نبوده است .او از استاد دانای) درخواست کرده که نمره باالی) برای او
ثبت کن) تا از خطر یشروط ش)و رهای) یاب) و فرصت جبراو در ترم بعال)ی را داشالته باشال) .ایالن
یک چالش اخمر) برای استاد دانای) به یساب ی) ی) کاله بایال) باله عنالواو یالک عایالل اخمرال)
تصمام بگارد و عمل کن) .تصمامگاری و اعمالال اخمرال) یمکالن در ایالن یسالئله را ی)تالواو باله
شکلهای یتنوع) صورتبن)ی کرد که به طور عم)ه در رویکردهای سنت) ،دستکم ی)تالواو دو
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ّ
ی) نظر ررار داد:
نوع صورتبن)ی (یطابق با رویکردهای وفافهگرایانه یا فای)هگرایانه را ِ
الف( استاد دانای) بای) بر اساس روانان یوزش) ،وفافه خود را انجام ده)؛ زیالرا دانشالجو ناالز
یکلف به انجام وفایف خود بوده است.
ب( استاد دانای) تصمام) را اتخاذ و عمل کن) که باالترین لذت (فای)ه را در پ) داشته باش).
در این یالتها ج)ا از نحوه صورتبن)ی نها (که در اینجا یوضوع بحال ناسالت یسالائل)
یطرح خواه) ش) که خود یورد چالش هستن)؛ برای یثال ،استاد دانای) یجبور است که بسالااری
یوارد دخال در یسئله را برای دستااب) به یک) از راع)ههای یذکور یذف کن) .همچنان هر کال)ام
ً
از دو ایکاو با پرسشهای ج)ی)ی روبه رو خواهن) ش)؛ یالثم در یالالت دوم ایالن کاله باشالترین
لذت و فای)ه چاست و برای چه کس) (استاد ،دانشجو ،دانشجویاو دیگر و یا نظام یوزش) بایال)
ّ
ی) نظر ررار گارد ،خود پرسش تأیل برانگاز و غایض) است.
ِ
بر این اساس است که ان)یشمن)او و نظریهپردازاو «اخمق پاچاال)گ)» ادعالا ی)کننال) کاله درک،
تصمامگاری و عمل در یورعاتهای اخمر) بر اساس نگرش سادهنگرانه نارص است و الزم است
ّ
ی) نظر ررار گارن) و برای دستااب) به این نگالرش
عوایل دخال و شرایط پاچا)ه یورعاتهای اخمر) ِ
ج)ی) ،اخمق پاچا)گ) را یطرح کردهان) که از نظر نها بانش اخمر) وسالاعتری در اختاالار عایالل
اخمر) ررار ی)ده) تا ضمن صورتبن)ی دراق و کایاللتر یورعاالت اخمرال) ،بالا در نظالر گالرفتن
شرایط و عوایل دخال ،تصمام بهتری اتخاذ کرده و عمل اخمر) درستتری انجام ده).
با این یال بای) توجه داشت که ی)ت زیاو زیادی از طرح «اخمق پاچا)گ)» نم)گذرد و بالا
توجه به تازگ) و جای تأیل فراواو دارد؛ هرچن) رون) و تاکنوو ت)ریج) و تکالایل) بالوده اسالت.
بر این اساس و با یاد وری این نکته کاله «اخالمق پاچاال)گ)» ،یجموعاله دیال)گاهها و نظریالههای
یتنوع) هستن) که اشتراکات یفهوی) و در عان یالال تفاوتهالای) ناالز بالا هالم دارنال) ،در ادایاله،
نخست ،یجموعه یهمترین نظریههای یطرح ش)ه در این یالوزه در یالک سالار تالاریخ) باله طالور
یختصر توصاف و تحلال ی)شود و سپس در بخش بع)ی به کمک تحلال و نق) یفاهام یطالرح
در این نظریهها ،توسعه یفهوی) اخمق پاچا)گ) را پ) خواهام گرفت.
بای ،یورو و سالارز پاشگایاو طرح یفهوی) «اخمق پاچا)گ)» هسالتن) کاله هالر کال)ام کالار
خود را با در نظر گرفتن جنبههای) از پاچا)گ) در یواجهه با اخمق غاز کرده و توسعه دادهان).
بای ،در یقالهای با یوضوع پاچا)گ) و اخمق ،نخستان طرح یفهوی) از اخمق یبتن) بر نظریاله
پاچا)گ) را یطرح کرده و عبارت «اخمق پاچا)گ)» را برای و بهکالار بالرده اسالت (. see Bai, 2003

31
بهار ۹۳۱۱
پژوهشی اخالق پژوهی | شماره
علمیی۔ پژوهشی
فصلنامه علم
۹۳۱7
شماره || ۳7پاییز
فصلنامۀ

بررسی
تحلیلی
اخالق
پیچید
گی و
توسعه
مفهومی
آن

او یعتق) است که دی)گاهها و نظریالههای اخمرال) رایالج را ی)تالواو در طافال) از یطلالقگرای) تالا
نسب)گرای) جای داد و از اینرو ،با نق) نظریههای اخمر) رایج  -که یا بر یطلق بالودو اخمراالات
تأکا) دارن) و یا به نسالب)گرایال) اخمرال) یعتقال) هسالتن)  -بالرای بروورفالت از چالشهالای ایالن
دی)گاهها« ،اخمق ارتباط)» 1را یطرح کرده است.
اخمق ارتباط) یبتن) بر نوع) جهاوبان) بر پایه پاچا)گ) ترسام ش)ه است و در وارع ،بای بالا در
نظر گرفتن رابطه پ)ی)هها و روی)ادها در جهاو به صورت پویالا ،غارخطال) و غاررطعال) ،جهالاوبان)
ارتباط) را در یقابل جهاوبان) یکاناک) و جهاوبان) نسب)گرای افراط) پستی)رو ررار داده اسالت.
او همچنان جهاوبان) ارتباط) را شایل روابط) در نظر ی)گارد که هرچن)  -بر خالمف جهالاوبان)
یکاناک)  -فریوله و رالببن)یش)ه ناستن) و در نتاجه ،نم)تواو نها را کنترل و پاشبان) کرد ،ایا
ب)وو الگو هم ناستن) 2.سپس الگوهای ارتباط) را در روابالط پ)یال)هها در جهالاو و باله تبالع و در
بالودو همبسالته»« 3،سالخاوت»4و
اخالمق طالرح ی)کنال) ( Bai, 2003و بالر اسالاس نهالا اصالول « ِ
5
بودو همبسته ،بالر
«ناکوکاری همگان)» را برای اخمق ارتباط) و پاچا)گ) یطرح ی)کن) .اصل ِ
پاون) یتقابل بان خود و دیگراو تأکا) ی)کن) .اصل سخاوت ،به نگران) در یالورد اثالرات عمالل و یالا
یضور فرد در جهاو یربوط است و عایل اخمر) را به سالخاوت و گشالودگ) عمالل اخمرال) خاالر
نسبت به خود و دیگراو فرا ی)خوان) .به اعتقاد او ،عیل به دو اصل پاشان به ناکوکاری همگان) ی)
بودو همبسالته» باله
انجای) ( . Bai, 2003, pp. 26-28بای در فعالاتهای بع)ی خود با تأکا) بر اصل « ِ
بسط نظراتش برای یوزش اخمر) پرداخته است (. see Bai & Banack, 2006
ادگار یورو از دیگر ان)یشمن)ان) است که یعتق) است بحراوهالای اخمرال) ایالروز ،در تفکالر
شناخت یبتن) بر پارادایم سادگ)  -که بالر جزءنگالری و فروکاسالتن تأکاال) دارد – ریشاله
یاکم بر
ِ
1. relational ethics

 .2یفهوم الگو از «نظریه شوب» ارتباس ش)ه و برای نشالاودادو نالوع) رانونمنال)ی و نظالم نهفتاله در دروو ب)نظم)هالای
فاهری برخ) ساستمهای پویاست .برای یثال ،یرکت تودهای از پرن)گاو یمکن اسالت نالاینظم و غاررابالل پاشبانال)
بهنظر برس) ،ایا در صورت) که الگوی یرکت نها را براساس یوارد زیر تباان کنام که  7بایکال)یگر تصالادم نم)کننال)؛
 ۵یرکت در کنار یک)یگر را یفظ ی)کنن)؛ 0خال) از یک)یگر دور نمال)شالون) و  ۰باله یقصال) ی)رسالن)؛ یتوجاله
جزئاالات یرکالت غاررابالل پاشبانال)
ی)شویم که یرکت نها یبتن) بر یک الگوی یشخص است که در و هر چنال)
ِ
ّ
است ،ول) در کلات از یک نظم و الگوی رابل درک برخوردار است.

3. enter-being
4. generosity
5. universal beneficence

✺

1. complex thinking
2. egoism
3. altruism
4. planetary

 .5یوروّ « ،
ساارهای بودو» را برای پرهاز از به کار بردو کلمه «جهالان) شال)و» باله کالار ی)بالرد ،از نجالا کاله یعتقال) اسالت در
ّ
جهان)ش)و ،انساویحوری و تأکا) بر جنبههای سااس) ،ارتصادی و تکناک) بساار پررنگ اسالت؛ در یالال)کاله سالاارهای
بودو /ش)و ،بر جنبههای اجتماع) و فرهنگ) نوع بشر در ارتباط با دیگر یوجودات (بر روی سااره زیان تأکا) ی)کن).
ِ

6. other
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دارن) و در کتاب) با نام اخالق که در سال  ۵00۰م .ینتشر کرد به تفصال به ارائه تفکراتش در ایالن
زیانه پرداخته است .او دستااب) به اخالمق در دناالای پاچاال)ه ایالروز را یسالتلزم اصالمح تفکالر و
شناخت بر اساس ان)یشه پاچا)ه( 1در یقابل ان)یشه سادهنگالر دانسالته و یعتقال) اسالت کاله ایالن
اصمح ،زیانه بازگشت به اخمق ،بر اساس همبسالتگ) و یسالئولات  -باله عنالواو سرچشالمههای
یغفول اخمق  -را یاسر ی)سازد (یورو ،70۵0 ،ص  . 7یورو این بازگشت را یستلزم ان)یشه پاچاال)ه
َ
و شناخت و عمل یبتن) بر اصول و دانسته و و را «اخمق پاچا)گ)» ی)خوان).
همبستگ) رابطه سهسالویه
یورو ،در این راستا با تعریف هویت انسان) به صورت درهمتنا)گ) و
ِ
«فرد ۔ جایعه ۔ نوع بشر» ،اخمق پاچا)گ) را دارای جنبههای خود۔بنااو ،جایعه۔بنااو و انسالاو۔بنااو
ِ
ی)دان) .اخمق خود۔بنااو ،به اخمق تجسم یافتاله در فالرد اشالاره دار و شالایل ابعالاد خودخواهاناله و
دگرخواهانه در تصمام و عمل اخمر) است و فالرد را باله نظالمبخشال) باله خودیحالوری 2و توسالعه
دیگرخواه) 3فرا ی)خوان) (یورو ،70۵0 ،ص 7۹۵۔. 7۹۰
اخوان) فرد و جایعه به تعلق و همبستگ) با یک «یا»ی یشترک اسالت.
اخمق جایعه۔بنااو ،فر
ِ
تعلق خود به کل سااره زیان باله عنالواو یالک
یورو در این زیانه اعتقاد دارد که فرد با درک و توسعه ِ
ِ
«یا»ی یشترک ،همبستگ) و ینافع یشترک خود با دیگراو و دیگالر یوجالودات و پ)یال)هها را بهتالر
درک کرده و بسااری از یسائل ناش) از یرزبن)یها ،ج)اسازیها و ینفعتطلب)هالا خالودبالهخود
یذف خواهن) ش) .او از اصطمح «سالاارهای» 4بالودو بالرای درک ایالن «یالا»ی یشالترک اسالتفاده
ی)کن) و فرد را به سااره زیان۔وطن) فرا ی)خوان) 5.اخمق انساو۔بنااو به انساو به یفهوم نوع بشالر
ِ
توجه دارد ،ایا انساویحور ناست؛ این اخمق درک یوجودات دیگر 6را شایل ی)شود و در ارتباط
با گاه) و رفتار نسبت به یحاط زیست و انساوها و نسلها رالرار دارد (یالورو ،70۵0 ،ص 770۔. 7۵7
به طوری که این درک بتوان) سرنوشت انساو ،نسل انساو و یحالاط زیسالت را وابسالته ،یشالترک و
همگان) ب)ان) .در نتاجه و به طور خمصه ،یورو یعتق) است که اخمق ،ناازین) درک پاچاال)گ)
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و همبستگ) رابطه انساو با طباعت ،انساوها و نسلهای گذشته و ین)ه و تنظام دوباره این روابالط
به شکل یسئوالنه است.
سالارز ناز در همان ایام و با نگارش یقاله «پاچا)گ) ،اخمق و ع)الت» باله بازنمالای) یفهالوم
ع)الت بالا عطالف باله اخالمق پاچاال)گ) پرداخالت ( . see Cilliers, 2004او بالا یطالرح کالردو یالک
ً
تقسامبن)ی از اخمق ،به اخمق ی)رو و اخالمق پسالتی)رو ،تلویحالا «اخالمق پاچاال)گ)» را
نوع) اخمق پستی)رو و در تقابل با اخمق ی)رو در نظر گرفته است و سع) ی)کن) به کمالک
ّ
یال) نظالر خالود ارائاله دهال) .او
ع)الت به عنواو یک یفهوم اخمر) ،تباانال) از اخالمق
پاچاال)گ) ِ
ِ
ّ
خط یش) و تقسامبن)ی بان اخمق یال)رو و اخالمق پاچاال)گ) اسالت و
در وارع ،به دنبال ترسام ِ
بع)ی او نمود بهتری داشته است.
این یسئله در ثار ِ
هری کانماو از دیگر ان)یشمن)ان) است که در فصل) از کتاب پیچیدگی ،قفاوت و هویات بالا
عنواو «اخمق یبتن) بر پاچا)گ)» 1ضمن تحلال انتقادی یقاله سالارز ( ، ۵00۰اذعالاو و اعتقالاد
ِ
ّ
ی) نظالرش ،وجالود یالک نالوع بسالاار خالاص از ساسالتمهای
دارد که سالارز در اخمق
پاچا)گ) ِ
ِ
پاچا)ه را پاشفرض گرفته و ویژگ)های) را نمایش ی)ده) که نم)تواو از نظریه کل) ساستمهای
پاچا)ه به دست ورد .بر همان اساس ،او به دنبال ترسام یک «یاانج)» برای اتصال نظریه کلال)
ساستمهای پاچا)ه با اخمق پاچا)گ) است و تمش ی)کن) با این فرض کاله اخالمق پاچاال)گ)
در بر دارن)ه کافات فوقالعادهای از روابط بان «خود» و «دیگراو» است ،خطوط ایالن یاالانج) را
ترسام کن) ( . Kunneman, 2010او ایالن یاالانج) را « فالرینش تعالایل)» 2ی)نایال) و و را کسالب و
توسعه تکایل) یستمر هویت (برای هر چازی به عنواو یالک ساسالتم؛ بالرای یثالال ،یالک فالرد یالا
جایعه در تعایل پویا با دیگراو تعریف ی)کن) .البته ،کانماو ترسام و بسط نظریه خود را ناازینال)
اخالمق روایال)» یطالرح
فراتر رفتن از یفاهام پاچا)گ) ی)دان) و تمش ی)کن) تا و را به کمک «
ِ
ش)ه از سوی پل ریکور فرانسوی ،توسعه ده).
در ادایه این سار ،سالارز با همکاری وئریاو در یقالهای با عنواو «پاچا)گ) اخمر) و اخمق
پاچا)گ)» داللتهای) از پاچا)گ) برای شناخت اخمق را بررس) کرده است .در دیال)گاه نالاو،
اخمق و رویکردهای اخمر) به تبع انتخاب) و یورت) بودو شناخت در پاچا)گ) ،نوع) شناخت
ً
ایتمال) است و در نتاجه ،نم)تواو و را کایم عان) و رطع) در نظر گرفت یا به یک فریول کل)
1. ethical complexity
2. dia-poesis

✺

 .2نچه با عنواو «ان)یشه پاچا)ه» یطرح ش).

1. openness
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فروکاست .بنابراین ،یک یورعات انتقادی و نوع) استراتژی اخمر) را یطرح ی)کننال) کاله عایالل
اخمر) را به داشالتن یالک نگالرش خالاص در هنگالام اتخالاذ تصالمامات اخمرال) فالرا ی)خوانال)
ً
( Woermann & Cilliers, 2012؛ نگرش) که اصطمیا «دستور یورت» ی)ناین) و باله طالور کلال) در
یورد وضعات ذهن) یا نگرش عایل اخمر) در هنگام تصمامگاری و انتخاب روانان بالرای عمالل
ً
است .نچه دستور یورت ی)گوی) ،این است که ورت) عملال) انجالام ی)دهاال) ،بایال) اوال از ایالن
سالازی رویال)ادها و وارعاالتهالا (بالرای
ینطق گاه) داشته باشا) که روشهای دیگری برای ی)ل
ِ
ً
یثال ،در یواجهه با دیگراو وجود دارد و ثاناا ،نسبت به این روشها (و نتایج و که هماو ی)لهالا
هستن) گشوده 1باشا) ،یعن) وجود روشها و ی)لهای دیگر را ناز بپذیری) و در صورت لالزوم در
روش و یال)ل خالود تج)یال)نظر کناال) ( . Woermann & Cilliers, 2012, pp. 451-452ایالن اسالتراتژی
رابلاتهای کاربردی و کار ی)ی در یواجهه با یسائل و از جمله در یورعاتهای اخمر) دارد.
ً
فعالاتهای دیگر در اخمق پاچا)گ) ،غالبا در چارچوب نظریالههای یطالرح شال)ه و توسالط
همان ان)یشمن)او صورت پذیرفته است و از ایالنرو ،بالرای دوری از اطالاله کالمم باله نهالا اشالاره
نم)شود و در ادایه و به اختصار ،به بررس) نظریههای یطرح ش)ه ی)پردازیم.
بررس) نظریههای یطرح ش)ه نشاو ی)ده) که نظریهپردازاو یوزه اخمق پاچا)گ) ،رویکالرد
ّ
سالنت) رایالج
اخمرال)
های
نظریاله
بالر
سالادگ)
بان)
جهالاو
تأثار
از
انتقاد
با
ا
ر
خود
نظر
ی)
اخمر)
ِ
ِ
ِ
صورتبن)ی کرده و از این ینظر ،تغااالر نگالرش در اخالمق را بالر یسالب جهالاوبان) پاچاال)گ)
ضروری ی)دانن)؛ تغاار نگرش) که در اصل تمش) است برای اینکه سازیاو نوین و کار یال)تری
به اخمق ده) .با اینیال ،هر یک از این ان)یشمن)او ،از ینظری یتفاوت و بالا توجاله باله تلقال) و
برداشت خاص خود از پاچا)گ) و اخمق ،به نظریهپردازی در اخالمق پاچاال)گ) پرداختالهانال) و
دی)گاههای هریک از ایشاو ،نقاط ضعف و ّروت خاص به خود را دارن).
نقطه ّروت رای بای ،طرح جهاوبان) ارتباط) و اخمق پاچا)گ) یبتنال) بالر و اسالت .اصالل
ِ
بودو همبسته» یطرح ش)ه توسط او به ارتباط بان فردی از جنبهها و ابعاد یختلف تأکا) ی)کنال)
« ِ
ِ
ّ
یال) نظالر
و عایل اخمر) را به درک هویت پویا و یتعایل انساو فرا ی)خوان) ایا درک این اصالل و ِ
ً
2
ررار دادو و توسط عایل اخمر) ،اوال یستلزم نگرش و ان)یشهای یتفاوت (یبتن) بر پاچاال)گ)
ً
ثاناا ،ب)وو داشتن یسئولات و جهت یشخص ّ
یاسر و عمل) نخواه) بالود .یسالئولات از
است که
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شناخت این ارتباط بهتنهای) ینجر باله عمالل اخمرال) نم)شالود و البتاله ،ایالن
و جهت که درک و
ِ
ً
یسئولات ناز بای) داینه گسترده و فراتری از نگرش خودیحورانه را دربر گاالرد .ایتمالاال باله همالان
دلال است که خود بای دو اصل دیگر (سخاوت و ناکوکاری را یطرح کرده که بای) توجه داشالت
ّ
فراخوان) به این دو اصل ناز ناازین) درک و یسئولات است و به طور ج)ی ،نقالص یقال)یات) وارد
بر اصل «بودو همبسته» را رفع نم)نمای).
از نقاط ّروت راء یورو ،طرح یبای یربوط به پاون) شناخت و اخمق است ،یبن) بر این که
رش) شناخت) به رش) اخمر) ینجر ی)گردد .لالزوم ایالن نگالرش در فعالاتهالای بالای ناالز دیال)ه
ی)شود؛ هرچن) یورو با درت و تفصال باشتری به و پرداخته است .با این یال ،چالشال) وجالود
ً
ً
دارد و و این که رش) شناخت) لزویا به رش) اخمر) ینجر نم)شود و صرفا ی)تواو و را بسالتری
برای پرورش و توسعه اخمر) عایل اخمرال) دانسالت .نکتاله دیگالر ایالن کاله یالورو باله صالورت
ِ
یشخص و راهبردی به چگونگ) نمود ایالن رشال) در زیسالت اخمرال) و راهکارهالای یواجهاله بالا
شناخت) عایالل اخمرال) ،یعضالمت
یسائل اخمر) اشارهای نم)کن) و ایا)وار است که با رش)
ِ
اخمر) به وجود ناای) و یا درصورت بروز ،با اتکا بر ان)یشه پاچا)ه رفع شون) .این دی)گاه به نظالر
دستیافتن) ،ایا ریان) است.
«دستور یورت» در راء سالارز و همکارانش تا ی) زیادی تمش) است بالرای پاونال) ان)یشاله و
عمل اخمر) و فرارفتن از یطلقنگری در تصمام و عمل اخمر) .با این یال« ،دسالتور یورالت»
ً
یک اصل یا استراتژی کل) و عموی) در ان)یشه و شناخت به یساب ی) ی) و باله عبالارت) ،صالرفا
یربوط به یورعاتهای اخمر) ناست و ناازین) صورتبن)ی اخمر) و افزودو راال)ی اسالت کاله
ذهن) روی)ادها
تصمام و
عمل خار را به اریغاو ورد؛ زیرا یمکن است که برای یثال ،ی)لسازی ِ
ِ
با ه)ف ینفعت شخص) انجام پذیرد.
ٔ
اخالق پیچیدگی؛ توسعه مفهومی

بررس) نظریههای یطرح ش)ه نشاو ی)ده) که به طور کل) ،نظریهپردازاو «اخالمق پاچاال)گ)»،
ّ
سنت) رایج صالورتبن)ی کردهانال).
رویکرد اخمر) ِ
ی) نظر خود را با انتقاد از نظریههای اخمر) ِ
این انتقادات از سوی بای با انتقاد از نظریههای یطلقگرایاناله اخمرال) ،از سالوی یالورو بالا انتقالاد از
پاای)های) که تفکر ی)رو و سادهنگر در علوم و به تبع و در زن)گ) اجتمالاع) و اخالمق بشالر ایجالاد
کرده و از طرف سالارز با انتقاد از صورتبن)ی اخمق بر اساس جهاوبان) یکاناک) ،یطالرح شال)ه

✺
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بان) سالادگ) بالر
است که
همگ) اعتقاد نظریهپردازاو «اخمق پاچاال)گ) »باله تالأثار یسالتقام جهالاو ِ
دی)گاههای ّ
سنت) و رایج اخمر) را نشاو ی)ده) .از این روست که تغااالر نگالرش در اخالمق را بالر
یسب جهاوبان) پاچا)گ) ضروری ی)دانن)؛ تغاار نگرش) که البته ،در تضاد و تقابل با نظریالههای
اخمر) رایج ناست و در اصل تمش) است برای اینکه سازیاو نوین و کار ی)تری به اخمق ده).
با اینیال ،هر ک)ام از ان)یشمن)او یذکور از ینظری یتفاوت و بالا توجاله باله تلقال) و برداشالت
خود از پاچا)گ) و اخمق ،به یطالعه و نظریهپردازی در اخمق پاچا)گ) پرداختهان) و به عبالارت
دیگر ،ان)یشمن)او این یوزه یک رویه یشالخص و یشالترک را در نظرپالردازی اخالمق پاچاال)گ)
اتخاذ نکردهان) .این یسئله هرچن) تردی)های) را در انسجام اخمق پاچا)گ) ایجالاد ی)کنال) ،ایالا
هم ی)تواو و را نشان) از پویای) و تمش ان)یشمن)او برای اصمح و بازسازی اخمق پاچاال)گ)
ً
دانست و هم این که بای) توجه داشت فعالاتهای انجام ش)ه لزویا در تضاد و تقابل هم ناستن) و
رابلات ترکاب با هم را دارن).
تردی)های اشاره ش)ه را ی)تواو به طور کل) یربوط به کفایت ج)اگانه هالر کال)ام از بال)یلهای
ارائه ش)ه در نظریههای یطرح ش)ه دانست .این ب)او یعناست که یعتق)یم هر ک)ام از نظریالههای
ارائه ش)ه بهتنهای) ،نم)توان) ب)یل کایل) به عنواو یک نظریه یا رویکرد اخمر) باشالن)؛ هرچنال)
هر ک)ام نقاط ّروت رابل اتکای) دارن) که ی)تواو به صورت ترکاب) از نهالا اسالتفاده کالرد .بالر ایالن
ِ
اساس و در ادایه ،با توجه به نظریههای یطرح ش)ه و نقاط ّروت و یشترک نها به دنبال و هسالتام تالا
با توسعه «اخمق پاچا)گ)» در یک صورتبن)ی ج)ی) ،تباالان کار یال)تری از و در یورعاتهالای
اخمر) برای عایل اخمر) به اریغاو وریم.
در راستای این توسعه و در یک تعریف کل) ،اخمق پاچا)گ) را ی)تواو یجموعاله تمهاال)ات)
ّ
(یبتن) بر یفاهام و یؤلفههای گفته ش)ه در تلق) ی ِ) نظر از پارادایم پاچا)گ) در نظر گرفالت کاله
عایل اخمر) به کمک نها ی)توان) در خصوص یسائل اخمر) بانش اخمر) وساعتری کسالب
کرده و در پرتو این بانش در تصمامگاری و عمل اخمر) ،بهتر عمالل ی)کنال) .ایالن تمهاال)ات را
ی)تواو در دو سطح دستهبن)ی کرد کاله تالا یال)ی از هالم یتمایزنال)؛ هرچنال) یالوارد همپوشالان)
یتع)دی بان دو سطح وجود دارد.
در سطح نخست ،و دسته یواردی هستن) که یربوط به ویژگ) پالارادایم) پاچاال)گ) هسالتن) و
بر این اساس ،در تمای) جنبهها و ابعاد شناخت هست) و یعرفت بشالری سالاری و جاریانال) .در
سطح دوم ،یواردی هستن) که به کمک نها اخمق پاچا)گ) صورتبن)ی ش)ه است و تمهاال)ات

سطح نخست ،پاشنااز این سطح به یساب ی) ین) .تنها تمایز این دو سطح این است که جنبه و
تمها)ات سطح نخسالت یالواردی
ربط اخمر) سطح دوم یشخص و یتمایزتر است .به عبارت)،
ِ
ّ
ی) نظالر رالرار گرفتاله
رابل تأیل در تمای) یوزههای دانش و علومان) و در سطح دوم ،یوزه اخمق ِ
است .البته ،هماوطور که پاشتر ناز اشاره شال) ،در سالطح دوم ،هال)ف اخالمق پاچاال)گ) ارائاله
دسالالتورات هنجالالارین نبالالوده ،بلکالاله یجموع اله تمهاالال)ات) اسالالت ب الرای ارتقالالای باالالنش اخمرالال)
عایل اخمر) تا بتوان) ال در تصمامگاری و عمل اخمرال) ال بهتالر عمالل نمایال) .ایالن تمهاال)ات،
یحتوای اصل) اخمق پاچا)گ) را تشکال دادهان).
سطح نخست ،شایل «ان)یشه پاچا)ه»1ی یطالرح شال)ه توسالط یالورو در یالوزه «پاچاال)گ)
ّ 2
ی) نظر سالارز در «پاچا)گ) انتقادی» است.
فراگار» و «عقمنات خود۔انتقادی»ِ ِ
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سطوح اخالق پیچیدگی

یورو ،با طرح پاچا)گ) فراگار ،کلا) رویاروی) و یل چالشهالای یوجالود در یوزههالای یختلالف
روش شناخت ی)دان) و یعتق) است کاله ان)یشاله
دانش و علوم و از جمله اخمق را اصمح ان)یشه و ِ
فهم جهاو ،انساو ،یعرفت ،جایعه و … را دگرگالوو کالرده و باله دنبالال و در
پاچا)ه بناادهای نظری ِ
یوزه اخمق و بهویژه یورعاتهای اخمر) ،بانش وساع و کار ی)تری برای عایل اخمر) به دسالت
ی) ی)؛ زیرا از نگاه یورو ،ان)یشه پاچا)ه برای اخمق پاچا)گ) ضالروری اسالت و پاونال) یتقابالل و
1. complex thinking
2. self-critical rationalism

✺

1. hologrammatic
2. retroactivity
3. dialogic

ً
اطمعات یوضوع به تصویر کشا)ه ش)ه است .ایالن
 .4هولوگرام ،تصویری است که هر نقطه در و ،در برگارن)ه تقریبا کل
ِ
ِ
اصل به زباو سادهتر ،وجود همزیاو کل در جزء و جزء در کل را بااو ی)کن).
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همافزای «پاشرفت شناخت)۔ پاشرفت اخمر)» را سبب ی)شود (یالورو ،70۵۰ ،ص 7۹۵۔ . 7۵۵در ایالن
زیانه ،اصول راهنمای ان)یشه پاچا)ه ،از نظر او عبارتن) از :اصل ساستم) ،اصل هولوگرای) 1،اصالل
استقمل وابسته ،اصل همبستگ) پاچا)ه 3و اصل باز وارد کردو شناسالن)ه در
اثرات بازگشت) 2،اصل
ِ
روش شناخت هستن) (یورو و همکاراو ،701۵ ،ص ۵0۔. ۵7
همه شناختها؛ که باشتر یربوط به ِ
اصل ساستم) ،درک پ)ی)هها و روی)ادها  -اعم از هویت انسان) یا روابط و رفتارهای اخمرال)
 به عنواو یک ساستم پاچا)ه ،شایل اجزاء ،ابعاد و الیههای یتنوع و یتع)د در هالمتناال)ه را ّیاسالر
ِ
4
ی)سازد .اصل هولوگرای) ،به وجود ویژگ)های کل (ساستم پاچا)ه در اجزای و اشاره ی)کن)
و اصل اثرات بازگشت) ،سطح باالتری از اصل علات و بانش خطال) اسالت کاله اثالرات بازگشالت)
استقمل وابسته» ،بااو ی)کنال) کاله هالر ساسالتم
یعلول بر علت را یورد توجه ررار ی)ده)« .اصل
ِ
برای یفظ استقمل و خودگردان) خود ناازین) گشودگ) به یحاط) است که با و در تعایل است
و ب)وو این وابستگ)ها ،استقمل و خودگردان) یمکن ناست« .اصل همبستگ) پاچا)ه» ،ایکاو
ان)یشا)و و سازیاو فضای فکری به کمک ینطقهای) که یکمل یا رراالب یالا یتضالاد هسالتن) را -
به صورت همزیاو  -فراهم ی)کن)؛ به عبارت دیگالر ،ان)یشاله و تفکالر باله کمالک ایالن اصالل ،و
یواردی که رراب یا یتضاد هستن) را طرد نم)کن) و ایتمال وجود همزیاو یا یکمل بالودو نهالا را
از نظر دور نم)دارد .اصل باز وارد کردو شناسالن)ه در هماله شالناختها ،عاناالت و رطعاالت را باله
چالش ی)کش) و یشاه)هگر را در شناخت و باز فرین) کلال) دانالش سالهام ی)دانال) و از ایالنرو،
سهم) ناز به ع)م اطماناو و ابهام ی)ده) (یورو و همکاراو ،701۵ ،ص ۵7۔. ۵0
برای یثال و در یوزه روابط اجتماع) و انسان) ،یک عایل اخمر) با اتکا باله ان)یشاله پاچاال)ه،
ال)د
دیگالالر انسالالاوها را دارای هالالویت) پاچاالال)ه ،شالالایل بالالرهمکنش ابعالالاد و الیالالههای یتنالالوع و یتعال ِ
درهمتنا)های در نظر ی)گارد که عضوی از جایعه بهیساب ی) ین) .هویت این عضو ،یاصالل و
بر ین)ی از اطمعات ژنتاک) ،اجتماع) و فرهنگ) است تا به عنواو یک هویالت یسالتقل یوجالود
شود؛ در یال)که یضور جایعهای که به و تعلق دارد را یمالل ی)کنال) و باله عبالارت) ،جایعاله از
طریق زباو ،فرهنگ ،رواع) و هنجارها در شالناخت و ذهالن او یاضالر اسالت .از ایالنرو ،هویالت
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یستقل فردی ال در وارع ال وابسته به یحاط و جایعهای است که فرد در و یوجودیالت یافتاله اسالت.
بنابراین ،درک رفتارهای یطابق یا یخالف با عرف جایعه ،از سوی انساوها رابل درک خواه) بود؛
یختلف یثبت یالا ینفال) ویژگ)هالای
رفتارهای) که یمکن است یتنارص به نظر رسن) و جنبههای
ِ
شخصات) یک فرد باشن).
ّ
یال) نظالر سالالارز ناالز در یالوزه
به یوازات ان)یشه پاچا)ه و اصول و ،عقمنات خود۔انتقالادی ِ
یعرفتشناسال) و روش ان)یشالاله یالالوارد زیالالر را یالالورد تأ کاالال) رالالرار ی)دهالال) :اذعالالاو بالاله یحالال)ود و
یورت) بودو شناخت و انتخاب) بودو و ( . Cilliers, 2016به عقا)ه او و از ینظر پاچا)گ) ،شالناخت
کایل ساستم و پ)ی)ههای پاچا)ه یمکن ناست و برای شناخت بای) ی)لهای) انتخالاب کالرد کاله
ً
ضرورتا برخ) از پاچا)گ)ها را یذف ی)کن)؛ هرچن) که شناسن)ه از این یذف کردو گاه است
ّ
ی) نظر یورت) است .یورت) دانستن شناخت به گالاه) باله ایالن نکتاله
و بر همان اساس،
شناخت ِ
ِ
اشاره دارد کاله هالاچ شالناخت و عملال) را یطلالق فالرض نکالرده و پاوسالته در یعالرض بالازبان) و
تج)ی)نظر ررار دهام ( . Woermann & Cilliers, 2012, p. 452همچنالان یالورت) بالودو در دروو خالود
به طور ضمن) یشروط و تالاریخینال) بالودو را دارد .یشالروط اسالت؛ چالوو یال)لسالازی یوجالود
ً
بر اساس ّ
یتغارهای انتخاب) شکل گرفته و تاریخمنال) اسالت؛ چالوو اوال ،شالکلگاری و انتخالاب
ً
ّ
یتغارها بنا بر پاشفرضهای) اسالت کاله از ربالل در دروو شناسالن)ه یوجودنال) و ثاناالا ،شناسالن)ه
پاای)های تصمامات (و عمل ربل) را در تصمامات (و اعمال ج)ی) اعمال ی)کن).
بالودو همبسالته»،
با توجه به نکات و یوارد گفته ش)ه در سالطح اول ،در سالطح دوم ،ساله اصالل « ِ
«دستور یورت» و «خارخواه) ّ
ساارهای» 1ررار دارن) که الگوی راهنمالای عملال) اخالمق پاچاال)گ)
ررار ی)گارن):
بودو همبسته» یک) از یؤلفهها و یفاهام یشترک در اخالمق پاچاال)گ) و یبتنال) بالر
 .7اصل « ِ
ّ
جهاونگری پاچا)گ) است .پاشفرضهای و به روابط یتنوع و پویا و وجود یتغارهای یتعال)د و
ً
اثرگذار در پاچا)گ) بازی)گردد و هرچن) یشخصالا از سالوی بالای یطالرح شال)ه ،ایالا شالکارا در
فعالاتهای یورو و کانماو و بهطور ضمن) ،در کار سالارز ناز وجود دارد .درک و ناازین) اصول
استقمل وابسته یبتن) بر ان)یشاله پاچاال)ه اسالت و بالر یالورت) بالودو
هولوگرای) ،اثرات بازگشت) و
ِ
شناخت ناز تأکا) دارد.
1. planetary benevolence

✺

بودو همبسته» از نظر یفهوی) ب)ین یعناست که هر فرد یا ش)ء در هر لحظاله بالودو ،باله هماله
« ِ
افراد و اشااء وابستگ) یتقابل و اجتنابناپذیر داشته و با نها یک همبسالتگ) درونال) دارد .بنالابرایالن،
بودو همبسته با دیگراو خواهن) بود .باله اعتقالاد بالای ،ایالن اصالل ارتبالاط
افراد برای زیستن ،ناگزیر به ِ
بانفردی در سطح اجتماع را ترسام ی)کن)؛ زیرا بر پاون) بان خود و دیگراو به صورت یتقابل تأکا)
ی)کن) که روابط و ویژگ)های نها در تأثار و تأثر یال)اوم هسالتن)؛ بالهطالوری کاله انسالاوها از طریالق
شناخت و بازشناس) روابط بان خود و دیگالراو فکالر و عمالل ی)کننال) (. Bai & Banack, 2006, p. 14
توسعه دیگراو به دیگری که افزوو بر انساوها ،شایل دیگر یوجودات زن)ه و غار زن)ه و رویال)ادها
و پ)ی)هها ناز ی)شود ،ی)توان) باله هال)ف یالورو در اخالمق انسالاو۔بنااو یعنال) درک سرنوشالت
یشترک یاری رسان)ه و این شالوده اصل) اخمق پاچاال)گ) بهیسالاب ی) یال) .باله عبالارت) ،درک
همبستگ) اجتنابناپذیر خود با دیگری ،یق)یهای است که عایل اخمر) را باله تصالمام و عمالل
ِ
اخمر) رهنموو ی)سازد.
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 .۵اصل «دستور یورت» به طور یشخص از سوی سالارز و همکاراو او یطرح شال)ه اسالت و
در ثار یورو و بای به صورت ضمن) وجود دارد .پاشفرضهای این اصل ،یفاهام ع)م رطعات،
تعالالایمت غارخطالال) و رویالال)ادهای نوپ)یالال) اسالالت و درک و بکاربسالالتن و یسالالتلزم اعتقالالاد بالاله
انتخاب) بودو شناخت و باز وارد کردو شناسن)ه در همه شناختهاست.
دستور یورت از عایل اخمر) ی)خواهال) در یالک یورعاالت اخمرال) ،بالرای تصالمامگاری و
عمل ،نگرش خاص) اتخاذ کن)؛ نگرش) که همه الزایات اخمر) یرتبط بالا و یورعاالت را یالورد
توجه ررار ی)ده) ( . Woermann & Cilliers, 2012, p. 451الزایات یورد نظر یمکالن اسالت ریشاله در
جایعه ،فرهنگ و یا دستورات دین) و یذهب) داشته باشن) و یا یربوط به نالوع بشالر و جهاوشالمول
ِ
باشن) .با این یال ،دستور یورت از عایل اخمر) ی)خواه) در وهله اول ،سهم یالا ایتاالاز برتالری
برای هاچیک از و الزایالات در نظالر نگاالرد و یطالابق بالا شالرایط و ویژگ)هالای یورعاالت اخمرال)،
ی)لسازیهای یتنوع و یمکن را صورتبن)ی کرده و همخواو با دو اصالل دیگالر ،تصالمام گرفتاله و
عمل نمای) .البته ،یمکن است این تصمام یطابق با الزایات و یا رواع) اخمر) رایج باش) و یالا یالک
الزام نوین باش) .به عبارت دیگر ،دستور یورت از عایل اخمر) ی)خواه) در یک یورعات اخمرال)
ّ
یال) نظالر
یا رویکردها و جنبههای یختلف) را که ی)تواو در و یورعاالت درک و صالورتبن)ی کالردِ ،
بودو همبسته و در جهت خارخواه) تصمامگاری و عمل نمای).
داشته و سپس همخواو با اصل ِ
وئریاو و سالارز یعتق)ن) که دستور یورت ناازین) درنظر گرفتن چهار یؤلفه است که یوجالب

توانای) و یهارت در بکارگاری دستور یورت ی)شود :یورت) دانسالتن شالناخت 1،سالرکش بالودو،
طعنهورزی 3و ّ
تخال . Woermann & Cilliers, 2012, pp. 452-459( 4یورت) دانستن شناخت اخمر) به
این نکته اشاره دارد که هاچ الزام و یا رویکرد اخمر) را یطلالق فالرض نکالرده و نهالا را پاوسالته در
یعرض بازبان) ررار دهام و در صورت نااز در عمل یطابق نها تج)ی)نظر کنام .سرکش بالودو باله
ّ
یساس و باز بودو نسبت به نچه یورت) فرض کردهایم ،اشاره دارد تا در صورت لزوم از الزایات و
ّ
رواع) پذیرفته و عادی ش)ه تخلف کنام و الزایات و رواع) یا شاوههای نوین) را صورتبن)ی کرده
و برگزینام .طعنهورزی ،به یعنالای روا داشالتن تردیال) در باورهالا ،تصالمامات و اعمالال خالویش و
یح)ود نمان)و در یصار نهاسالت و در وارالع ،اتخالاذ یالک یورعاالت انتقالادی بالرای یمایالت از
یورت) بودو و سرکش بودو استّ .
تخال ،افزوو بر این کاله کمالک ی)کنال) یال)اکثر ایتمالاالت و
پاای)های یمکن در شناخت یورعات و عمل اخمر) را به ذهن وریالم ،شالایل توانالای) تصالور و
صورتبن)ی شاوههای یتنوع ی)لسازی و ایجاد شاوههای ج)ی) است و رو به سوی ین)ه دارد.
 .0اصل «خارخالواه) ّ
سالاارهای» باله دو اصالل ربلال) جهالت ی)دهال) .اعمالال و انگازههالای
ً
خارخواهانه 5یک یفهوم یحوری در اخمراات به یساب ی) یال) ( Beauchamp, 2019و تقریبالا در
تمای) نظریهها و رویکردهای اخمر) به عنواو غایت اخمق وجود دارد و باله نهالا جهالت یثبالت
ی)ده) .یاصل عناصر و عوایل یتنوع شناخت) و عاطف) است و در اخمق پاچاال)گ) ی)توانال)
ویژگ) همبستگ) پاچا)ه ناز باش) ،یعن) همزیاو تقابل یا تضادی بان جنبههای عالاطف) و
دارای
ِ
شناخت) و بررالرار باشال) .ینظالور از سالاارهای ناالز دایناله و گسالتره و بالرای تمالای) یوجالودات و
روی)ادهای کره زیان است.
ِّرد پای این اصل بهطور پر رنگ) در اخمق پاچا)گ) یورو و فعالاالت اولااله بالای وجالود دارد.
بودو همبسته یعرفال) ی)کنال) و یعتقال) اسالت
بای ،اصل «ناکوکاری همگان)» را یشتق از اصل ِ
از نجا که همه یوجودات جهاو در ارتباط یتقابل هستن) و از طریق تعایمتشاو هویت ی)یابنال)،
تضاد ینافع یعنای) ن)ارد و خوب) و خار برای یکال) در گالرو خالوب) و خاالر بالرای دیگالراو اسالت
(نک :بای  . 3009 ،این اصل در وارع ،یعطوف به داشتن وسالعت نظالری اسالت کاله «خارخالواه)»
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1. provisinality
2. transgressivity
3. irony
4. imagination
5. beneficent

✺

نایا)ه ی)شود .یورو ناز با اعتقاد به این که یاات بشر و زن)گ) اجتماع) او شایل در همتناال)گ)
انساو ،جایعه و نوع بشر است ،هر تصمام و عمل انساو را تأثارگالذار بالر دیگالری و دارای بعال) و
ِ
ربط اخمر) ی)دان) .از این ینظر و با توجه به این کاله او یعتقال) اسالت «همبسالتگ)» باله همالراه
«یسئولات» ،سرچشمههای اخمق هستن) ،وجود «اصل خارخواه)» اجتنابناپذیر است.
بحث و نتیجهگیری
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هر چن) توسعه اخمق پاچا)گ) در شکل ج)ی) ،بر اساس بخشهای) از نظریالههای یوجالود در
«اخمق پاچا)گ)» است که کفایت بازسازی و فراخوان) باله اخالمق را در جهالاوبان) پاچاال)گ)
داشتهان) ،ایا تباان این نظریه با در نظر گرفتن پاای)های اخمر) هر ک)ام از اصول گفتاله شال)ه بالا
هال)ف بررسالال) کار یالال)ی و ضالروری اسالالت .از ایالالنرو ،بهتالر اسالالت بالاله یثالال اسالالتاد دانالالای) و
دانشجویش(کاوه  ،بازگردیم .نخستان نکته یتمایز ،نحوه توصاف و شالناخت یسالئله بالر اسالاس
اخمق پاچا)گ) خواه) بود:
کاوه ال دانشجوی سال سالوم کارشناسال) رشالته دباالری یطالعالات اجتمالاع) ال بالهرغم اینکاله
سالهای ربل وضعات تحصال) یتوسط و رو به باال داشته ،ترم ربل یشروط ش)ه و این ترم ناالز در
ستانه یشروط ش)و و اخرا از دانشگاه است .کاوه ،درس) را با استاد دانای) دارد کاله غابتهالای
کمس) یتع)دی داشته و فعالاتهای خواسته ش)ه را ناالز تحویالل نال)اده و ایتحالاو پایالان) او ناالز
یطلوب نبوده است .او دلال اهمال خود را یشالغله ناشال) از بامالاری صالعب العالم و پرهزیناله
فرزن)ش عنواو کرده و از استاد دانای) درخواست کرده که نمره باالی) برای او ثبت کن) تا از خطالر
یشروط ش)و رهای) یاب) و فرصت جبراو در ترم بع)ی را داشته باش) .این یالک چالالش اخمرال)
برای استاد دانای) است که تصمامگاری و عمل را برای او دشوار کرده است.
ّ
ی) نظر ررار گرفته که هالر
هماوطور که یمیظه ی)کنا) ،عوایل و شرایط باشتری در طرح یسئله ِ
ک)ام ی)توانن) بر تصمامگاری و عمل اسالتاد دانالای) تالأثار بگذارنال) .بالرای یثالال ،رشالته تحصالال)
ً
دانشجو که یطالعات اجتماع) است ،ی)توان) از این جهالت یهالم باشال) کاله ایتمالاال از او انتظالار
ی)رود که اهمات باشتری برای وفایف و روانان رائل باش) و صعب العم و پر هزینه بودو بامالاری
فرزن)ش از این جهت که دغ)غه و درگاری فکری باشالتری بالرایش باله وجالود ورده و نتوانسالته بالرای
تحصال تمرکز کن) .این توجه یاصل نگرش کلنگر با رویکرد ساستم) است و اگالر اسالتاد دانالای)
ً
ّ
یال)
ی)س بزن) که ایتماال یسائل دیگری ناز در این شرایط وجود دارن) ،یالورت) بالودو شالناخت را ِ

۱5
بهار ۹۳۱۱
پژوهشی اخالق پژوهی | شماره
علمیی۔ پژوهشی
فصلنامه علم
۹۳۱7
شماره || ۳7پاییز
فصلنامۀ

بررسی
تحلیلی
اخالق
پیچید
گی و
توسعه
مفهومی
آن

بودو همبسته» ،همه پ)ی)هها و رویال)ادها در تالأثار و
نظر ررار داده است .افزوو بر این ،یطابق «اصل ِ
تأثر ی)اوم هستن) و از این جهت ال افزوو بر یوارد پاش گفتاله ال اسالتاد دانالای) ی)بایسالت وضالعات
تحصال) ترمهای ربل دانشجو و پاای)های ایتمال) تصمامگاری و عمل خود را در نظر بگارد.
استاد دانای) ،یطابق «اصل دستور یورت» ،بای) ضمن اجتناب از هالر گوناله تصالمام از پالاش
تعاانش)ه رطع) ،یالتها و الگوهای عمل یمکن را صورتبن)ی و بررس) کن) .این یالالتهالا
ِ
ّ
یمکن است یطابق رویکردهای رایج اخمر) و یا نوین و خمرانه باشالن) .همچنالان بررسال) هالر
ای یثبت
یالت بای) با توجه به این یسئله صورت پذیرد که چه بسا یک تصمام ی)توان) اثر پروانه ِ
یا ینف) داشته باش).
ّ
در پایاو و یطابق «اصل خارخواه) ساارهای» ،در جهتده) به اصول پاشالان ،رالای دانالای)
بای) توجه داشته باش) که تصمام و عمل او بای) به رضایتینال)ی و خارخالواه) همگالان) ینجالر
بودو همبسته» بای) توجه داشت که را) همگالان)،
شود .در ّتوجه به این اصل و در تعایل با «اصل ِ
وضعات کاوه ،دیگر دانشجویاو همکالمس
ی) نظر ررار دادو اعتبار یرفهای استاد دانای)،
ناازین) ِ
ِ
و همدوره او و نظام یوزش) است .به عبارت) ،ارفاق یا ع)م ارفاق به کاوه چه تالأثاری ی)توانال) در
اعتبار یرفهای استاد دانای) و یا ایفای یقوق دیگر دانشجویاو داشته باش).
هماوطور که یمیظاله فریودیال)« ،اخالمق پاچاال)گ)» رالرار ناسالت کاله یکالم و دسالتورات
هنجارین تجویزی صادر کن) و ه)ف از و اعطای بانش وساعتری به عایل اخمر) بالرای درک و
ِ
تفسار یسائل و یورعاتهای اخمر) است .یسئلهای کاله هرچنال) از سالوی نظریالهپردازاو یالوزه
اخمق پاچا)گ) ،یحور و ضرورت چالشهای اخمر) است ،ایا از سالوی برخال) یالورد انتقالاد
وارع ش)ه است .برای یثال ،یوریسوو یعتق) است که از نجالا کاله نظریاله پاچاال)گ) یالک نظریاله
توصاف) است ،بهتر است درخصوص ارزشها و اخمق سکوت کن) (نالک :یوریسالوو ،70۵۰ ،ص . 77
ً
او ایتماال اخمق هنجاری و تجویزی را در نظر داشته و رویکرد اخمق پاچا)گ) را یالورد ی)اراله
ررار ن)اده است .افزوو بر این ،توسعه یفهوی) اخمق پاچا)گ) شایل نکات رابل اتکالای) اسالت
که به انسجام و وضوح و کمک شایان) خواه) کرد .تباان اصول اخمق پاچاال)گ) و رابطاله نهالا
در سطح دوم ،ی)توان) به عنواو خمصه و نتاجه نهای) راهگشا باش).
بالودو همبسالته»« ،دسالتور یورالت» و «خارخالواه)
هماوطور که بااو ش) ،رابطه سه اصالل « ِ
ّ
ساارهای» ،یتعایل و یکمل است؛ ب)ین یعنا که یضور و همخوان) هر سه در کنار هم است کاله
بودو همبسالته ،باله یضالور فالرد در جهالاو و
به ترکاب
ِ
سازوار اخمق پاچا)گ) ی)انجای) .اصل ِ
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همبستگ) یتقابل او با دیگری یربوط است؛ دستور یورت ،نگرش) است که عایل اخمرال) را در
ی)لسازی روی)ادهای با ربط اخمر) یاری ی)کن) و او را به گسترش دی) اخمر) فرا ی)خوان) و
این دو یستلزم داشتن ّنات خارخواهانهایان) که به خارخواه) ّ
ساارهای ینجر ی)شود.
بودو همبسته و بهکارگاری و در یوزه اخمق ،به همبستگ) فرد با دیگالری و باله عبالارت
اصل ِ
ِ
دیگر ،عایل اخمر) با دیگر انساوها و یوجودات و پ)ی)هها یربوط است و به سرنوشالت یشالترک
بودو همبسته و است که هر فرد ال با درک این سرنوشت یشترک و
و همبسته نها اشاره دارد .پاای) ِ
ربالال و.
جهاو هست) ال هم خود را ناگزیر به تعایل با دیگری ی)بان) و هالم یسالئول در ِ
همبسته با ِ
در وارع ،وجود این اصل و تعایل فرد با دیگری است که پای اخمق را به یااو یال) ورد و ایالن کاله
فرد با دیگری ایسالاس همبسالتگ) در یالک سرنوشالت یشالترک را دارد ،سالبب ی)شالود کاله بعال)
ً
دیگرخواه) هویت انسان) یوضوعات یاب) و ایتماال بع) خودیحوری هویت دی) تعال)یل شالود.
همچنان درک این همبستگ) ،بانش فرد درباره پاای)های تصمامات ،عمل و رفتارهالایش را افالزایش
ی)ده) و هش)ار ی)ده) که برخ) اثرات رفتارها ،اعمال و روی)ادها پروانهای هسالتن) و گالاه) یالک
تصمام یا عمل به فاهر کوچک یا پاش پا افتاده ،پاای)های بزرگ و داینهداری در بر خواه) داشت.
ِ
ه)ف دستور یورت ،تقابل با یطلقنگری در تصمام و عمل اخمرال) اسالت و دو پاایال) یهالم
به دنبال دارد .نخست اینکه عایل اخمر) ال با علم به این که ایکالاو یال)لسالازیهای یختلالف و
یتنوع) از ورایع و روی)ادها وجود دارد ال رویکردها ،الزایات و رواع) رایج را باله صالورت ثابالت و
یطلق فرض نکرده و با در نظر گرفتن دو اصل یکمل دیگر (بودو همبسته و خارخواه) ّ
ساارهای
ِ
ً
ی)ل) را که همخوان) و همبستگ) باشالتری دارد ،انتخالاب کالرده و ایتمالاال بالر اسالاس و عمالل
ی)کن) .به عبارت دیگر ،عایل اخمر) ورت) در یک یورعات اخمر) رالرار ی)گاالرد ،بالا بررسال)
یورعات و با علم به وجود ی)لسازیهای یختلالف از ورالایع و رویال)ادها (گزینالههای یتنالوع) از
تصمام و عمل و برای یثال ،یطابق با رویکالرد وفافهگرایاناله یالا فای)هگرایاناله ،رویکالردی یطالابق بالا
ّ
ی) نظرش را انتخاب کرده و بهکار ی)گارد .بای) توجه داشالت کاله ایالن انتخالاب در بسالتر
ی)لسازی ِ
ان)یشه پاچا)ه و پاچا)گ) انتقادی و به کمک یؤلفههای دستور یورت و همخواو بالا دو اصالل دیگالر
صورت ی)پذیرد .ینظور از همخوان) این است که نتاجاله نبایال) یوجالب نقالض دو اصالل دیگالر یالا
پاای)های یورد انتظار نها شود و در وارع ،دو اصل دیگر کنترل) برای تصمام و عمل ،هم در جهالت
دستااب) به خود و دو اصل و هم در نهایت ،به تصمام و عمل اخمر) یناسب /درست است.
دوم این که «دستور یورت» ،ایکاو بازگشت و تج)ی) نظر را برای عایل اخمر) فراهم کالرده و
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اخمر) خود ال اعم از تصمامات و اعمالال ربلال) و فعلال) ال را
از او ی)خواه) که تصمام و عمل
ِ
(یطابق هر نوع ی)لسازی و یا رویکرد اخمرال) باله صالورت یال)اوم در یعالرض تج)یال) نظالر و
بازسازی ررار ده) .البته ،این تج)ی) نظر و بازسازی ناز بای) به کمک یؤلفههای دسالتور یورالت و
ً
همخواو با دو اصل دیگر انجام ی)شود .کاربرد این ایکاو یعموال پالس از تصالمامگاری و عمالل
یوضوعات ی)یاب) و برای پرهاز از یطلقنگری و طباع)ش)و 1است؛ به نحالوی کاله فالرد همالواره
سازی ج)ی) در یواجهه با تغاارات اجتماع) و پاشرفتهای علم) و فناوراناله را بالرای
ایکاو ی)ل ِ
خود یحفوظ ب)ان) و درصورت نااز از و استفاده کن).
خارخواه) ّ
ساارهای ،اصل) است که به دو اصل پاشان جهالت ی)دهال) و انحالراف ایتمالال)
بالودو همبسالته ،خارخالواه) را
نها را خنث) ی)کن) .با اینیال ،یالورو و بالای یعتق)نال) کاله درک ِ
بودو همبسته و خارخواه) سالاارهای الزم و یلالزوم و
اجتنابناپذیر ی)سازد .به عبارت) ،دو اصل ِ
یکمل یک)یگرن) .را) همگان) در اینجا برای نست که داینه و دایره این خارخواه) را باله فراتالر از
انساوها و نوع بشر گسترش دهال) .بال)ین یعنالا کاله در اینجالا عایالل اخمرال) را نسالبت باله دیگالر
یوجودات ،پ)ی)هها و روی)ادها به خارخواه) فرا ی)خوان)؛ یسئلهای که در نظریالههای اخمرال)
ً
ً
انساویحور ـ سهوا یا عم)ا ـ یورد توجه وارع نم)شود.
پاچاال)گ) یوجالود در یورعاالت اخمرال)»« ،وجالود
در نهایت ،ی)تواو به «توجاله باله شالرایط و
ِ ً
ایکاوهای یتنوع برای تصمامگاری و عمل اخمر) (نه صرفا یک ایکاو ثابت به صورت راع)ه » و در
اخمر) درست» به عنواو رابلاتهای
عان یال« ،وجود اصول کنترل و اعتباربخش به تصمام و عمل
ِ
اخمر) یورعاتهای اخمر) اشاره کرد.
اخمق پاچا)گ) در شناخت ،تصمامگاری و عمل
ِ
فهرست منابع
بارری ،خسرو . 701۵( .رویک دها و روشهای پاژوهش در فلسافه قعلای و ق ایات .تهالراو :پژوهشالک)ه
یطالعات فرهنگ) و اجتماع).
ریچلز ،جامز . 70۵۵( .عناص فلسفه اخالق( .ترجماله :یحمالود فتحعلال) و علارضالا ل بویاله  .تهالراو:
انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسمی).
ً

 . naturalization .1وضعات) ذهن) که فرد صرفا از باورها و ی)لهای ذهن) پذیرفتهش)ه یوجود پاروی ی)کن).
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. نشر نگاه یعاصر: تهراو. ) ایار ناکپ: (ترجمه. اخالق. 70۵0( . ادگار،یورو
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.) پژوهشک)ه یطالعات فرهنگ) و اجتماع: تهراو. یحم)ی
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