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چکیده
«جامعهشناسی اخالق» به عنوان یک میانرشته به دنبال تحلیل زیست اخالقی با تکیه بهر زمینهههای اجتمهاعی و
فرهنگی است .در دهههای اخیر و از سوی جامعهشناسان ،تالشهای زیادی برای احیا و نهادینهکردن دوبهاره ایهن
حوزه شده است .پژوهش حاضر با هدف ارتقای نظری این بحث و با تکیه بر پژوهشهای تجربی،میکوشهد بهه
ّمدلی دست یابد که میتوان از آن در تحلیل جامعهشناختی زیست اخالقهی بههره گرفهت .روش در ایهن پهژوهش
توصیفی۔تحلیلی و دادههای پژوهش مبتنی بر منهابعیانهد کهه بها رویکهرد تجربهی بهه دسهت آمهدهانهد .بررسهی
پژوهشها نشان میدهد کهه ایهن ّمهدل ،افهزون بهر برجسهتهکردن وجهوه متمهایز ایهن رشهته از رشهتههایی نظیهر
روانشناسی و علوم شناختی  -به جای تمرکز بر تعاریف پیشینی از اخالق  -به تغییرات اجتماعی و فرهنگهی مهؤثر
ٔ
توسهعه امهر
بر زیست اخالقی توجه کرده است و در این راستا ،سنخشناسهیههای اخالقهی را جههت نشهان دادن
اخالقی در جامعه بهکار گرفته و با تکیه بر آنها چارچوبهای مربهوط بهه سهنجش تفاوتههای اخالقهی را بهبهود
بخشیده است .افزون بر این ،پس از تحلیهل تنوعهات موجهود در مفهاهیم اخالقهی ،چگهونگی تهأثیر اخهالق بهر
ّ
استراتژیهای کنش را در قالب انگیزههای اخالقی و طرحوارههایشناختی بررسی شده است.
کلیدواژهها
ّ

جامعهشناسی اخالق ،زیست اخالقی ،سنخشناسی اخالقی ،کنش اخالقی ،انگیزههای اخالقی.
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دانشمندان کالسیک علوم اجتماعی ،از دیرباز ،در پی درک ماهیت نظامههای اخالقهی بودهانهد .آدام
اسمیت ( 17۲3۔ - )1790فیلسوف اسکاتلندی  -بر این عقیده بود که معامالت اقتصهادی در بهازار
به طور جداییناپذیری با احساسات اخالقهی پیونهد خهوردهانهد .امیهل دورکهیم ( 18۵8۔- )1917
جامعهشناس فرانسوی  -مدعی بود که «اخالق» بازتاب هبستگی جامعه است و اعضهای جامعهه را
به یکدیگر پیوند میدهد .کارل ( 1818۔ - )1883فیلسوف ،اقتصاددان و جامعهشهناس آلمهانی -
استدالل میکرد که «اخالق» یک نظام اجتماعی است که بر اساس اقتضائات تهاریخی بها نظهام
سلطه و نظام طبقاتی بورژوازی گره خورده و منجر به ضعف ٔ
طبقه کارگر شده است و در نهایهت،
ماکس وبر (18۶۴۔ - )19۲0جامعهشناس و حقوقدان آلمانی  -ضهمن تکیهه بهر نظهام اخالقهی
پروتستانتیسم ،تأکید داشت که دنیای اخالقی انسانها در پیوند عمیقی با کار بوده و البته ،محلهی
برای مهور و بروز ادعاهای رقبای دینی ،اقتصادی و سیاسهی بها تکیهه بهر ایهدهها و کاریزماههای
اخالقی ۔ تاریخی است (.)Firat & McPherson, 2010, p. 54
ّ
با این حال ،در طول قرن بیستم ،تکثیر ّمدلهای علمی و نظری اخالقی از کنش انسهانی ،ایهن
حوزه را به سمتی سوق داد که در درگیری با اخالق بسیار کمرنگ شد .کمرنگی و هماهنگ نبهودن
اخالق با جامعهشناسی و به عکس ،چیزی نیست که بتوان به راحتی آن را مورد سنجش قهرار داد،
با این حال ،جامعهشناسان نسبت به گذشته کمتهر بهر اصهطالحاتی همچهون اخهالق ،اخالقهی،
ّکنش اخالقی و زیست اخالقی تأکید میکنند .شهاید مهمتهرین دلیهل ایهن افهول ،مههور نظر ٔ
یهه
تالکوت پارسونز (190۲۔ - )1979جامعهشناس آمریکایی  -تحت عنوان «هنجارهای اخالقهی»
و «اجماع اخالقی »1بود ( .)Parsons & Shils, 1951, pp. 22-25برداشت پارسونز از «امر اخالقهی» -
با برخی توجیهات  -با آنچه منتقدان پارسونز آن را ّمدل «بیش از حد اجتماعیشده» 2مهینامنهد،
مرتبط است (.)Garfinkel, 1967, p. 68; Wrong, 1961, pp. 88-186
ٔ
نظریه ارزشهای پارسونز بسیار جامعهمحور بود ،اما هرگز بهخوبی  -بهطور تجربی  -توضهیح
ٔ
دوگانهه پارسهونز بهر ارزشههای
داده نشد .دلیلش شاید این بود که قرائت محافظهکارانه از تمرکهز
نهادینهشده و هنجارها و ارزشهای متضاد نشان داد که جوامع ،لزوما به یک نظام اخالقی خهاص
1. Moral consensus
2. Moral norms
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و منحصر به فرد خودشان دست پیدا نمیکننهد ( .)Spates, 1983, p. 30ایهن میهزان تأکیهد از سهوی
پارسونز بر درونیسازی و انطباق با هنجارها و ارزشها ،به سهختی بها جنهبش جامعهشناسهی در
ّ
ٔ
دهه  19۶0سازگار شد .اگر چه ،دیدگاه او «جهان اجتماعی» را بهدور از ویژگیهای ماهرا ابهژه و
ٔ
سرمایه اجتماعی ،قدرت ،رفاه و غیره سوق داد.
ذهنی ،به سمت مفاهیم عینی و سوژهای همچون
عالوه بر این ،مهور روشهای کمی و به طور کلی تجزیه و تحلیلهای آماری نیز در افول نگاه
جامعهشناختی به اخالق ،بیتأثیر نبود زیرا سهنجش مفهاهیم اخالقهی نسهبت بهه شهاخصهای
توصیفی همچون درآمد ،سن و میزان تحصیالت بسیار دشوارتر است.
در همین راستا و در دهههای اخیر ،نگاه به اخهالق در رشهتههایی همچهون روانشناسهی و
عصبشناسی 1رشد فزایندهای داشته است .بسیاری از مسائل علم اخهالق  -ههم در مجهالت
توسعه ٔ
ٔ
دامنه آن به بحث عملکرد مغز انسهانی
دانشگاهی و هم در مطبوعات عمومی  -همراه با
و عصبشناسههی شههکوفا شههدند ( .)Haidt, 2008, p. 68همچنههین بخشههی از مطالعههات
ٔ
مواجهه مغز با معضهالت اخالقهی،
عصبشناختی نیز بر این دست مسائل متمرکز شد که به هنگام
تغییرات شگرفی در آن ایجاد میشود .در همین زمان ،بسیاری از مطالعهات عصبشهناختی نظیهر
پژوهشهای جاناتان هایت19۶3( 2۔ …)  -روانشناس اجتماعی معاصهر  -و همکهارانش ،بها
هدف تفصیل سیستمهای مغزی و البته ،گاه با ار ٔ
ائه نظریههای متنهاقض ،بهه تهأثیرات متفهاوت
عملکرد اخالقی انسان بر این سیستمها پرداختند (.)Haidt et. al, 1993
بخش دیگری از بحثهای اخالقی در روانشناسی ،به قضاوت اخالقی اختصهاص یافتهه بهود و
اینکه این قضاوتها چگونه با واکنشهای احساسی و عمدتا سوگیریهای ناخودآگاه چارچوببندی
میشوند .با این حال ،به همان انهدازه کهه ذههن اندیشهمندان متوجهه چنهین مسهائلی شهد ،نگهاه
جامعهشناختی به مسائل اخالقی نیز افول کرد .با وجود این ،در دو یا سه ٔ
دهه اخیر ،پژوهشههای
ٔ
مطالعه آنهها میتهوان
تجربی متعددی با نگاه جامعهشناسی اخالق انجام شده که نشان میدهد با
به ّمدلی برای تبیین سوژههای اخالقی دسهت یافهت .ایهن ّمهدل ،افهزون بهر بیهان وجهوه تمهایز و
پوشش دادن مواضع مشترک خودش با رشتههایی همچون روانشناسی و علوم شناختی بهه دنبهال
استفاده از ابزارهای علمی آنها در تحلیل و سنجش امر اخالقی است.
ّ
پژوهش حاضر  -با مرور پژوهشهای تجربی جامعهشناختی  -میکوشد تا مدلی ارائهه کنهد کهه
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نشان ٔ
دهنده کاربست جدید این حوزه برای تحلیل سوژههای اخالقی باشهد .روش در ایهن پهژوهش
توصیفی ۔ تحلیلی است و دادهها با تکیه بر مطالعۀ منابع کتابخانهای ،جمعآوری و تحلیل شدهاند.
در طبقهبندی اولیه و همچنین با در نظر گرفتن بحثهای نظهری موجهود در آنهها  ۵8مقالهه و
کتاب که بین سالهای  1990تها  ۲01۶منتشر شده بهود ،انتخهاب و مهورد مطالعهه قهرار گرفهت.
به منظور تعیین نهایی منابع ،دو معیار در انتخاب و مرور آنها نقش اساسی داشته است .نخسهت،
ٔ
حهوزه جامعهشناسهی اخهالقانهد و
منابعی مورد توجه قرار گرفتهاند که به شکل مستقیم نهامر بهه
سسس پژوهشهایی در اولویت قرار گرفتند که با نگاه جامعهشناختی و بر اساس دادههای میهدانی
ٔ
مطالعه زیست اخالقی پرداخته و در پی نظریهپردازی بودهاند .در نهایت و بها توجهه بهه ایهن دو
به
معیار ۲۶ ،منبع از  ۵8منبع مطالعهشده ،به عنوان منابع اصلی جهت پاسهخ بهه پرسهش پهژوهش
ٔ
1
مطالعهه آنهها نیهز از برخهی پایگاهههای اطالعهاتی،
انتخاب شدند .برای دسترسی به این منابع و
ّ
سامانههای پیشرفته جستوجوی مقاالت و کلیدواژههایی همچهون جامعهشناسهی اخهالق ،کهنش
اخالقی ،اخالق اجتماعی و طبقهبندی اجتماعی مفاهیم اخالقی ،استفاده شده است.
در این حوزه ،پژوهشهای اندکی در ایران انجام شده است و از این میان ،دو پژوهش به طهرح
دیدگاههای جامعهشناختی اخالق در ٔ
حوزه پژوهش اختصاص یافته اسهت (نهک :دادهیهر و همکهاران،
 387جعفریان .)1۴00 ،در ٔ
حوزه اندیشه و ساحت اسالمی نیز مقدم ( )139۴در پژوهشی بها عنهوان
«جامعهشناسههی اخههالق در اندیشههه فههارابی» تههالش کههرده اسههت تهها روابههط میههان اخههالق و
ٔ
اندیشه فارابی  -را مورد بررسی قرار دهد .همچنهین ،صهادقی ( )139۴در
ساخت اجتماعی  -در
پژوهشی با عنوان «جامعهشناسی در اخالق اسالمی و نسبت آن با جامعهشناسی اخالق» ،محورهای
متفاوتی از بحث در خصوص نگاه جامعهشناسی به اخالق را به بحث و بررسی بنشیند ،ولی ّمهدلی
برای تحلیل زیست اخالقی ارائه نکرده است .حاجیانی ( ،)1393اما در پژوهشی متفاوت و تجربی با
عنوان «جامعهشناسی اخالق تحلیل وضعیت اخهالق اجتمهاعی در جامعهه ایهران»  -بها تکیهه بهر
دادههای میدانی  -به چگونگی وضعیت اخالق عمومی و پایبندی مردم بهه ارزشههای اخالقهی در
جامعه ایران پرداخته است .هرچندٔ ،
ٔ
همه این پژوهشها تالش کردهانهد بهه ایهن حهوزه بنگرنهد ،امها
تفاوت پژوهش حاضر با پژوهشهای یاد شده در ّمدلی نظری است که بهرای تبیهین جامعهشهناختی
زیست اخالقی ارائه شده است .نتایج این پژوهش ،میتواند منظر و نگاه متفاوتی به پژوهشگران این
ٔ
مطالعه سوژههای اجتماعی۔اخالقی موجود در ایران به دست دهد.
عرصه برای
 .1همچون Science Direct, Wiley Online Library, google scholar. libgen
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جامعهشناسی اخالق قدیم با نگاههای مسلط امیل دورکیم همراه بود و اخالق را ویژگی کهل جوامهع
میدانست و آن را عامل پیوند اعضای یک جامعه تلقی میکرد ،اما پهس از دورکهیم ،از یهک سهنت
ٔ
نظریهه اجتمهاعی و
تحقیقی منحصر به فردی برخوردار نیست ،با پیشفردههای جهانشهمول در
ٔ
نظریهه پوزیتیویسهتی و کهارکردگرایی در جامعهشناسهی
دیدگاههایی که به نوعی بر طبهل اولویهت
میکوبیدند ،پیوند ندارد و به طور کلی ،در روشهها ،پرسهشها و مفروضهاتش بها دیگهر نگاههها
کههامال نههاهمگون اسههت .بههه رغههم ایههن نههاهمگونی ،طبیعههی اسههت پژوهشهههایی کههه بهها نگههاه
جامعهشناختی تفسیری و بری به اخالق می نگرند ،کمتر بر افراد و بیشتر بر سهازمانها ،گروههها،
ملتها و نهادها تمرکز میکنند .حتی در پژوهشهای جامعهشناختیای که واحهد سهنجش آنهها
افراد هستند ،هدف همچنان بررسی و ارجاع یافتهها به یهک دسهته یها گهروه اجتمهاعی بهزرگتهر
است (.)Bykov, 2019, p. 193
با وجود این ،پژوهشهای اخیر جامعهشناختی نشان میدهنهد کهه ادیهان ،مشهاغل ،نسهلها،
نظامهای آموزشی ،سازمانها و جنبشهای اجتماعی همگی میتوانند اخالقیات خهاص خهود را
داشته باشند هرچند مشترکات اخالقی قویای بین ٔ
همه آنها و در بسهیاری از سهطوح نیهز وجهود
دارد .در هر صورت ،اخالق هم موجب پیوند گروههاست و هم میتواند موضوع مذاکره ،مجادله
و طرد ما از دیگران باشد .اخالق ،در این رویکرد  -بر خالف نگاه پارسونزی  -فراتر از هنجارها و
ارزشها بوده و ٔ
شبکه گستردهتری را ایجاد میکند که شامل روایتها ،هویتها ،نهادها ،مرزههای
نمادین و طرحوارههای شناختی است.
با این حال ،فراتر از این تفاوت آشکار ،سه تمایز اساسی بین نگاه جامعهشناختی به اخهالق بها
پژوهشهای نامر به اخالق وجود دارد که بنیان ّمدل نظری ما را نیز شهکل خواههد داد .نخسهت،
نگاه این حوزه به تعریف اخالق و بازنگری در مفهوم آن است.
روانشناسان ،معموال بر ویژگیهای کلی شناخت اخالقی و تمایزات فلسهفی تکیهه میکننهد.
برای مثال ،آنها «تکلیفگرایی» را در مقابل «فایدهگرایی» قرار میدهند تا بتوانند شهناخت بهتهری از
شخصیتهای اخالقی ارائه کنند .همچنین ،آنها از تعاریف از پیش تعیینشده برای اخهالق و آنچهه
از نگاه دیگران «اخالقی» بهحساب میآید ،استفاده میکنند در حالی که جامعهشناسان  -بهه جهای
تکیه بر هر تعریف ثابت و ماهوی و پیشینی از اخهالق  -تغییهرات اجتمهاعی و تهاریخی را در آنچهه
ّ
به عنوان اخالق یا فرهنگ اخالقی توسط کنشگران اجتماعی طبقهبندی میشود ،بررسهی میکننهد.

7۰
فصلنامۀ علمی ۔ پژوهشی اخالق پژوهی | سال چهارم | شماره چهارم | زمستان ۱۴۰۰

در این صورت« ،اخهالق» بهه عنهوان مجموعههای از قواعهد هنجهاری در نظهر گرفتهه میشهود کهه
استانداردهای ارزیابی ،یعنی اصول ،ارزشها و هنجارها را در درون خود داشته و میتوان بهر اسهاس
آنها کنشهای خود و دیگران را مورد قضهاوت قهرار داد .از ایهنرو ،اخهالق از نگهاه جامعهشهناختی
تفسیری« ،بخشی از نظم فرهنگی مشترکی قلمداد میشود که در کنشهای اجتماعی ساختارمند
ّ
نهادینه شده ،بیرون از مردم بوده و به مثابه یک ابژه نیست» (.)Smith, 2003, p. 8
وجه تمایز دومی که در پژوهشها بارز و برجسته است ،در نظر گرفتن «اخالق به عنهوان یهک
متغیر وابسته» است به این معنا کهه رفتهار اخالقهی ،بهه نهدرت ،تهابعی از ارزشههای اخالقهی
شخصی بوده و عمدتا تحت تأثیر عوامل بیرونی است .در واقع ،زمانی که اخالق بهه عنهوان یهک
متغیر وابسته مورد توجه قرار گیرد ،به جای تمرکز بر منابع تکاملی ،بیولهوژیکی و عصبشهناختی
اخالقی شخصی ،به بررسی آن دسته از فراینهدهای اجتمهاعی و سهاختارهای سهازمانی پرداختهه
میشود که بر اخالق تأثیر نهاده ،مفاهیم خاص اخالقی را تولید کرده ،جایگاه اخالق در طبقهات
اجتماعی را مشخص کرده ،سنخشناسیهای اجتماعی اخالقهی را ایجهاد کهرده و موجهب حفهظ
ساختارهای اخالقی۔اجتماعی در جامعه میشوند .در وجه تمایز سوم« ،اخالق ،بهه عنهوان یهک
متغیر مستقل» در نظر گرفته شده است .به این معنا که دقیقا این اخالق اسهت کهه بهر کنشهها و
فرایندهای اجتماعی تأثیر میگذارد .در واقع ،این نگاه  -به جای تمرکز بر آزمون تأثیرات اخالقهی
ّ
بر قضاوتها و کنشهای فردی  -به دنبال درک چگونگی تأثیر «اخالق» بر اسهتراتژیهای کهنش
در طول زمان و یها در بافتههای مختلهف اجتمهاعی بها تکیهه بهر انگیزهههای اخالقهی و البتهه،
طرحوارههایشناختی است که نقش تعیینکنندهای در ایجاد انگیزههای اخالقی دارند.
بههدون تردیههد ،ایههن سههه ویژگههی تمههایز ،سههبب طههرح پرسههشهای متفههاوتی در خصههوص
زیست اخالقی در مواجههه بها رویکهرد بهه اخهالق خواههد شهد .بهرای مثهال ،بهرای پژوهشهگر
روانشناسی سؤاالتی از این دست مهم و مطرحاند که آیا فرایندهایی که در پشهت ٔ
پهرده قضهاوت
اخالقی انسانها وجود دارند ،متکی به مغز و قو ٔه عصبیاند؟ و «نقش عاطفه در قضاوت اخالقهی
چیست»؟ در حالی که جامعهشناس به دنبال طرح این پرسش اسهت کهه «گروهههایی اجتمهاعی
چگونه در درک خوب و بد متفاوتاند؟ فرایندهای اجتماعی یا تاریخیای که بهه ایجهاد یها حفهظ
این نگرشهای متفاوت کمک میکند ،کدامند؟ منابع اجتماعی ایهن تفهاوتهها چهه تهأثیری بهر
سلسلهمراتب نهادی و رفتارهای اجتماعی خواههد داشهت؟ بهه زبهان سهاده ،میتهوان گفهت کهه
هر چنهد روانشناسهان بهه درک ویژگیههای کلهی قضهاوت اخالقهی انسهان عالقهمنهد هسهتند،

جامعهشناسان بیشهتر بهه درک منهابع و پیامهدهای تنهوع در مفهاهیم اخالقهی و سهاختارهایی کهه
به لحاظ اجتماعی میتواند چنین تنوعاتی را ایجاد کند ،توجه دارند ( .)Zerubavel, 1997البتهه ،ایهن
کلی نیست چون جامعهشناسهانی نظیهر برایهان ترنهر19۴۵( 1۔ …)  -جامعهشهناس بریتانیهایی -
مطالعههات گسههتردهای در مههورد جنبههههای جهههانی اخههالق فههردی انجههام داده و روانشناسههانی
نظیر جاناتان هایت نیز به دنبال درک تنوع اخالقی جوامهع انسهانی بودهانهد .ههر دو دسهته تهالش
کردهاند که افزون بر نشان دادن تفاوتهای نظری و روشی واقعی ،به نگاه میانرشتهای در بررسهی
سوژههای اخالقی توجه کنند .در ادامه ،بر اساس ّمدل نظری زیر  -کهه بها توجهه بهه سهه ویژگهی
متمایزی که پیشتر به آنها اشاره شد ،تدوین شهده اسهت  -بهه چگهونگی تبیهین جامعهشهناختی
زیست اخالقی پرداخته میشود.
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ٔ
واژه «اخالق»  -در علوم اجتماعی  -به دو معنای متمایز به کار میرود :در معنای نخست از اخهالق
که به «تقلیلیافته» نیز معروف است ،اخالق «به مطابقهت بها اسهتانداردهای جههانی در خصهوص
ٔ
دغدغهه انسهان در مهورد مسهائلی
درست و غلط بودن یک فعل اشهاره دارد و در نهایهت ،مهرتبط بها
همچون عدالت ،انصاف و عدم آسیبرسانی و ایراد ضرر بهه دیگهران اسهت» (.)Turiel, 2002, p. 97
در این دیدگاه ،کنشهای اجتماعی ،زمانی اخالقیاند که منصفانه و عادالنه و بدور و بری از آسهیب
و ضرر به دیگران باشند .در اینجا ،صفت «اخالقی» معادل «خوب» و «نوعدوستی» اسهت و ٔ
نقطهه
مقابل آن «غیر اخالقی» است .با این حال ،در اینجا «از یک تعریف پیشینی عامیانه و یا حتی فلسفی
از «اخالق» استفاده شده و سسس افراد ،گروهها یا سلسلهمراتب اجتمهاعی از اینکهه چقهدر اخالقهی
هستند ،در امتداد هم قرار گرفته و در مورد آنها قضاوت میشود» (.)Stets & Carter, 2012, p. 77
در واقع ،اخالق تقلیلیافته« ،شامل قضاوتهای اخالقی نسهبتا صهریح در مهورد خیهر و شهر
است و عمدتا در اذهان عمومی و به ویژه نگاه مؤمنهان موجهه و درخهور توجهه اسهت .از ایهنرو،
تصورات تقلیلیافته از «اخالق» به ّمجاز بودن اعمال خاص و در محیطههای مشهخص مربهوط
میشود .برای مثال ،در مورد پژوهشهایی که با ابتنا و اتکا به ایهن سهنخ از تعهاریف ارائههشهده از
اخالق انجام میگیرند ،این پرسش مجال طرح مییابد که آیا  -در برخی شرایط خهاص  -کشهتن
یک نفر با هدف نجات پنج نفر ،قابل قبول است؟» (.)Abend, 2011, p. 80
در معنای دوم از اخالق  -که به «توسعهیافته» نیز معهروف اسهت  -در واقهع،اخالق بهه «درک
خوب و بد ،درست و نادرسهت ،شایسهته و ناشایسهت اشهاره دارد کهه تشهخیص آن بهین افهراد و
گروههای اجتماعی متفاوت است .در اینجا« ،اخالق» معموال چیزی بیشهتر از کمهکرسهانی یها
عدم آسیبرساندن به دیگران است .این معنا شامل هر قاعده یا قانونی است که افراد یا گروهههای
ٔ
واسطه آن درک کنند که کدام رفتار «خوب» است ،کدام اهداف ارزشهمندتر
اجتماعی میتوانند به
هستند و مردم باید به لحاظ اخالقی چه چیزی را باور کنند ،نسبت به آن حساسیت داشته باشند و
آن را انجام دهند» ( .)Smith, 2003, p. 10اخالق  -در این معنا  -صرفا مقابهل بیاخالقهی نیسهت،
بلکه کنشهای بیارتباط با اخالق را نیز شامل میشود .در یک فهم کلی ،معنای اخالق در بافت
اجتماعی ،هر چیزی (قاعده یا قانون) است که یک فرد یا گروه  -با توجه بهه شهرایط و اقتضهائات
اجتماعی نسبت به آن آگاه بوده و آن را «هنجهارین» تلقهی میکنهد .از ایهنرو ،پرسهشهایی کهه
به لحاظ اخالقی در جامعه مطرح میشوند  -بیشتر از آنکه فلسفی و فرا فلسفی باشند  -تجربهی و

مبتنی بر درک افراد از اخالق و عمل اخالقی در زندگی روزمره هستند.
با این همه« ،رویکرد توسعهیافته به اخالق ،فراتر از قضاوتهای اخالقی است و مجموعههای
غنی از فضایل و رذایل مانند کرامت ،مهماننوازی ،استثمار و سلطه بر دیگری ،تعصب و خلوص
در نیت را در بر میگیرد .به تعبیر سادهتر ،درک تقلیلیافته از اخالق مربهوط بهه ایهن اسهت کهه در
موقعیتهای خاص چه باید کرد در حالی که فهم توسعهیافته از اخالق به این مسهئله توجهه دارد
که چه نوع فرد یا جامعهای یا گروه و سازمانی خوب است» (.)Greene et al, 2008, p. 107
از آنجا که جامعهشناسان اساسا به تنوع اجتماعی و تاریخی اهمیت میدهند ،عموما بر تعهاریف
توسعهیافته از اخالق تأکید دارند و برای تعیین معهانی اخالقهی ،بهه کهاوش در حوزهههای مختلهف
اجتماعی میپردازند زیرا «جامعهشناس ،به دنبال پاسخ به ایهن پرسهش اسهت کهه مهردم چگونهه و
بر اساس چه راهبردهایی اقدام به تکرار کنشها برای مدت زمان طوالنی میکنند .طبیعی اسهت کهه
بخشی از این کنشها ،کنشهای اخالقیای هستند که مبتنی بهر فرهنهگ و بافتههای اجتمهاعی و
ٔ
توسعه سلسلهمراتب اجتماعی و نههادی در یهک جامعههانهد .ایهن مالحظهات اسهت کهه
مربوط به
جامعهشناسان را به سمت معنای توسعهیافته از اخالق سوق میدهد» (.)Swidler, 1986, p. 276

پیشتر توضیح داده شد که وقتی از متغیر وابسته بودن اخالق سخن میگوییم ،به ایهن معناسهت کهه
«اخالق» تابع ارزشهای فردی نیست ،بلکه این عوامل جامعهشناختیاند که بر «اخالق» تأثیرگذار
خواهند بود .در چند ٔ
دهه گذشته ،پژوهشهای جامعهشناختی نهامر بهه سهنخهای اخالقهی ،رشهد
فزایندهای داشتهاند .سنخشناسیهای اخالقی 1محصول نگاه و تفکری است که اخهالق را بهه عنهوان
متغیر وابسته  -در ٔ
حوزه جامعهشناسی  -در نظر گرفته است به این معنها کهه سنخشناسهیها کمهک
کردهاند تا تنوعات اخالقی  -بر اسهاس نگاهههای فرهنگهی و اجتمهاعی  -طبقهبنهدی شهوند .وجهه
اشتراک این سنخشناسیها ،تالش برای برجستهکردن قلمرو امر اخالقی در کلیترین و انتزاعیتهرین
شکل ممکن و البته ،بر اساس واقعیتهای اجتماعی بوده است .همچنین غالهب پژوهشههایی کهه
در این حوزه انجام پذیرفتهاند و نتایج و ادعاهای آنهها تأثیرگهذار بهوده اسهت ،بهه دنبهال ار ٔ
ائهه تفسهیر
تفاوتهای اخالقی در زمینههای شناختهشدهتر اجتماعی بودهاند.
1. ethical typologies
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از بارزترین پژوهشهایی که به برجستهکردن سنخهای اخالقی در سنت رسمی جامعهشناسی
اختصاص یافته اسهت ،پهژوهش رابهرت بهال19۲7( 1۔  - )۲013جامعههشهناس آمریکهایی  -و
همکارانش بوده است .پژوهشی که نتایج آن در کتاب عمدتهمی قلب 2منتشر شده است .در ایهن
کتاب ،داستان پرستار جوانی از کالیفرنیا به نام شیال الرسون 3روایت شده است که دیهن بی ٔ
انهدازه
فردی خودش را توصیف کرده است :این دین« ،شیالئیسم» است تنها صدای ضعیف خود مهن.
به سختی ممکن است فردیشدهتر از شیال بود وقتی که به دین میرسیم .او سنتهای خهودش را
خل کرده است بهگونهای که آزادانه برخی از عناصر و آموزهها را کهه در فرهنهگهها و دیهنههای
معاصر مییابد ،انتخاب و بقیه را رد میکند (فورشت و رپستاد ،139۴ ،ص.)38۴
رابرت بال و همکارانش ،برای توصیف چهار فرهنگ اخالقی مختلهف در امریکها (فردگرایهی
هیجانی ،فردگرایی فایدهگرا ،جمهوریخواه مدنی و معتقدان به مسیح) بر مصهاحبههای کیفهی و
ف
اسناد تاریخی تکیه کردند .بال از بحثهای ملموس در زمینههایی همچون ازدواج استفاده کرد تها
ٔ
جامعه امریکا ارائه دهد .هنجارها یا ارزشهها ،مهمتهرین
تصویر عمی تری از شخصیت اخالقی
مقوالت تحلیلی بال و همکارانش نبودند ،بلکه تمرکز اصهلی آنهها بهر سهنتها ،شخصهیتهای
برجستهای نظیر والت و یتمن 4،بنجامین فرانکلین 5،توماس جفرسون 6و جان و ینتروپ 7تیپههای
شخصیتی ترکیبی همچون درمانگر ،مدیر ،کارآفرین ،و همچنین روایتهای اخالقی بهود .بهال و
همکارانش از دادههای کیفی و چارچوب تحلیلی خود برای بررسی افول تاریخی شخصهیتهای
آرمانی جمهوریخواه مدنی و معتقدان بهه مسهیح در مواجههه بها دو سهنخ فردگرایهی هیجهانی و
فایدهگرا استفاده کردند (.)Bellah et. al, 1996
1. Robert Neelly Bellah
2. Habits of the Heart
3. Sheila Larson
ٔ
دآورنهده شهعر
 .4والت و یتمن 1819( Walt Whitman۔ ،)189۲شاعر مدرن و روزنامهنگار مشهور آمریکهایی کهه پدی
آزاد آمریکا نامیده شده است.
 .5بنجههامین فههرانکلین  170۶( Benjamin Franklin۔ ،)1790نو یسههنده ،سیاسههتمدار ،نظریهههپرداز سیاسههی و از
بنیانگذاران ایاالت متحده آمریکا.
 .6توماس جفرسون  17۴3( Thomas Jefferson۔ ،)18۲۶نویسهنده ،دیرینههشهناش و یکهی از بنیانگهذاران آمریکها و
نو یسنده اصلی اعالمیه استقالل ایاالت متحده آمریکا.
 .7جان و ینتروپ  171۴( John Winthrop۔ ،)1779ریاضیدان فیزیکدان و ستارهشناس آمریکایی .

1. James Davison Hunter
2. The Death of Character
3. Nancy J. Davis
4. Robert V. Robinson
5. Wayne E. Baker
6. Ronald Inglehart
7. George Lakoff

Hoseini9@Gmail. Com

📚 950430

7۵
جاموهشناسی اخالق؛ارائۀ ُمدلی نظری برای تبیین جاموهشناختی ز یست اخالقی

در همین راستا ،جیمز هانتر 1در کتاب م گ شخصیت ،)۲000( 2به بررسی تغییرات تهاریخی
فرهنگ غیر اخالقی که در عادات قلب وجود داشت ،پرداخته است .دلیل این کار هانتر این پیش
فرد و این باور بود که این تغییهرات اساسها در آموزشههای عمهومی و رسهمی امریکها نهادینهه
شدهاند .این نخستین اثری بود کهه بها اسهتفاده از تحلیهل پیمایشهی و همچنهین شهواهد مسهتند،
سنخشناسی چهار فرهنگ اخالقهی را مهورد سهنجش قهرار داد .بهرای مثهال ،ههانتر بهرای اثبهات
عقالنیبهودن سنخشناسهی مهد نظهرش ،نشهان میدههد کهه جوانهان فردگهرا و غیهر فردگهرا  -در
پاسخهایشان به موقعیتهای اخالقی مختلف  -از پذیرش دوست برای تقلب گرفته تا کمهک بهه
یک دوست بیمار در انجام تکالیف مدرسه ،با هم تفاوت دارند.
هانتر ،دو سنت اخالقی اصلی ،یعنی سنت ارتدکس و ترقیخواه را تشریح و استدالل کرد کهه
اینها جهانبینیهای فراگیهر ،نگرشهها و مواضهع سیاسهی را در طیهف گسهتردهای از حوزهههای
سیاسی و فرهنگی ایجاد کردهاند .نانسی دیویس 3و رابرت رابینسون 4این سنخشناسهی را البتهه ،بها
تغییر نام «ترقیخواه» به «مدرنیست» بسط داده و آن را در داخل و خهارج آمریکها مهورد اسهتفاده
قرار دادند .آنها در نهایت ،نشان دادهاند که تنوع اخالقهی ،تحهت تهأثیر نگرشههای شخصهی در
خصوص فرزندپروری و وضعیت اقتصادی ایجاد شده است.
کار بیکر )۲00۵( 5در مورد سنخشناسیهای اخالقی به دنبال ایجهاد نهوعی یکسهارچگی بهین
سنتهای پژوهشی متنوع در یک چارچوب واحد بوده است .به همین خاطر ،بیکر  -تحت تهأثیر
سنخشناسی بال  -دو سنخ مطل گرایی اخالقی و نسبیگرایی اخالقی را در حوزهههای اجتمهاعی
از یکدیگر متمایز دانسته است .بیکر برای ایجاد ارتباط بهین مطله گرایی و نسهبیگرایی و دیگهر
پژوهشهایی که در این حوزه انجام گرفته بود ،از ٔ
نظریه ارزشهای جهانی اینگلههارت)۲000( 6
و کار الکوف )۲00۲( 7که با تکیه بر استعارههای اخالقی انجام شده بود ،اسهتفاده کهرده اسهت.
کار تجربی بیکر همانند کار هانتر ،به دنبال این است که ارزش این چهارچوب را بها مستندسهازی
ارتباط میان مقوالت انتزاعی مطل گرایی و نسبیگرایی و نظرات و نگرشهای راهبهردی در حهوزه

7۶
فصلنامۀ علمی ۔ پژوهشی اخالق پژوهی | سال چهارم | شماره چهارم | زمستان ۱۴۰۰

اخالق به شکلی ملموستر و اجتماعیتر نشان دهد.
المونههت )199۲( 1در پژوهشههی بهها عنههوان «پههول ،اخههالق و آداب» سههه نههوع مههرز نمههادین
اجتماعی۔اقتصادی ،اخالقی 2و فرهنگهی را از یهکدیگر متمهایز کهرده اسهت .المونهت ،در ایهن
پژوهش ،نشان میدهد که کارگران حرفههای در سهطوح مختلهف از نهوعی ارزشههای اخالقهی
استفاده میکنند که بتوانند یک تعریف شایسته و مناسب از شخصیتشان و دیگرانی که با آنهها در
ارتباط هستند ،ارائه کنند .همچنین المونت بیان میکند که مهردم چگونهه از ارزشههای اخالقهی
مختلف برای ترسیم مرزها بین خود و گروههای اجتماعی بهره میگیرند.
کار اندرسون )۲000( 3بسیار شبیه به کار ا ٔ
ولیه المونت است و او از مرزهای نمادین اخالقهی
در محیطهای خیابانی بحث کهرده اسهت .اندرسهون ،بهه بررسهی چگهونگی اسهتفاده از معهانی
اخالقی برای ایجاد تمهایزات اجتمهاعی در محلهههای محهروم میپهردازد و بها اسهتفاده از روش
قومنگاری در فیالدلفیا ،نوعی از سنخشناسی اخالقی را برجسته میکند که بهین جهتگیریههای
«خیابانی» و «شایستگی»هایی که برای مجهاورت بها دیگهران و مسهیر درسهت زنهدگی اسهتفاده
میشود ،تمایز قائل است .اندرسون  -همانند المونهت  -بهر اهمیهت «اخهالق عمهومی» تأکیهد
داشت .او نشان میدهد که اخالق عمومی معانی و توانایی غیر قابل انکهاری دارد کهه  -بیشهتر از
آنکه در جهانبینیهای فراگیر و کلی کهاربرد داشهته باشهد  -بهه طهور جهدی ،در طبقهبنهدیهای
اجتماعی و زندگی انسان تأثیرگذار است .با این حال ،این کار اندرسون بیش از هر چیز بهه دنبهال
سوژههایی است که بتوان تمایزات اخالقی آن را برجسته کرد.
سنخشناسی اخالقی به مثابه ابزاری برای سنجش اخالقی

4

به طور کلی ،دلیل برجستهکردن سنخشناسیها ،استفاده از آنها در سهنجش تفاوتههای اخالقهی
بوده است .بسیاری از روانشناسان ،به دنبال توسعه سنخشناسی تنوع فرهنگهی بها توجهه بهه فههم
اخالقی فردی از ارزشها و سنجش آن هستند .این نوع از سنخشناسهیها بهه دلیهل توجهه شهدید
روانشناسان به سنجش مفاهیم اخالقی برای جامعهشناسان از ارزش ویهژهای برخهوردار اسهت،
 .2البته ،به معنای اجتماعی اخالق.

1. Michèle Lamont
3. Elijah Anderson
4. moral measurement

خاستگاه اجتماعی و تنوع مفاهیم اخالقی

جامعهشناسان ،از دیرباز در پی تبیین امر اخالقی با توسل به امر اجتمهاعی بودهانهد .بهرای مثهال،
1. Shalom H. Schwartz & Wolfgang Bilsky
2. Graham Hutchings & Jonathan Haidt
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ولی برای آنها کامل نیست .روانشناسان ،بر اعتبار راهبردهای سنجشی خود متمرکزند .این تمرکز
آنها ،فرصت خوبی برای جامعهشناسان اخالق فراهم میکند که با کار آنها آشنا شهوند و از نتهایج
پژوهشهای آنها استفاده کنند .با این حال ،از آنجا کهه جامعهشناسهان اغلهب بایهد بهر دادهههای
ثانویه تکیه کنند ،معموال از معیارهایی که در پژوهشهای موردی به کار میرود ،استفاده میکننهد
تا مفاهیم نظری اصلی و چارچوب فکری الزم را برای تحلیل سوژههای اخالقی به دست آورند.
با این حال ،دو سنخشناسی اخالقی جامعهشهناختی در سهنجش تفاوتههای اخالقهی نقهش
تعیینکنندهای داشته است .نخست ،سنخشناسی ارزش شهوارتز و بیلسهکی 1اسهت کهه در دههها
کشور و برای سنجش تفاوتها در اولویتبندی فضهیلتها و تفاوتههای اخالقهی بهین افهراد و
گروهها استفاده شده است.
این سنخشناسی با ساختار اعتباریافتهای از ده ارزش اخالقی همتراز ،تالش میکند تا نشان دههد
که «فضلیتهای اخالقی چگونه و بر اساس چه معیار و فرایندی بین افراد و گروهها جابههجا شهده و
ارزشگذاری میشوند .فردگرایی در مقابل جمعگرایی ،ارتدکس در مقابل مدرنیسهم و حتهی تمهایز
«رابرت بال» بین ماتریالیسم و انواع معنادار فردگرایی را میتوان در این چارچوب دید که تالش کهرده
تا سنت تجربی قابل سنجش بسیار غنیتری را مورد توجه قرار داده و طی سالها با استفاده از صهدها
ن ٔ
مونه مختلف از سراسر جهان آن را بسط دهد» (.)Hitlin & Piliavin, 2004
دومین سنخشناسی در سنجش تفاوتهای اخالقی از هایت و گراههام 2اسهت .در حهالی کهه
طرح شوارتز چارچوبی برای تشخیص تفاوتها در فضیلتهای اخالقی اسهتّ ،مهدل هایهت و
گراهام برای بررسی تنوع در فضلیتهای اخالقی مورد استفاده قرار گرفتهه اسهت .مهدل هایهت و
گراهام  -به صراحت  -فراتر از ارتباط اخالق با آسیب و انصاف رفته و به تنهایی نشان میدهد کهه
برخی از گروهها و به ویژه محافظهکاران سیاسی ،موضهوعاتی ماننهد اقتهدار ،وفهاداری و خلهوص
معنوی را برخوردار از اهمیت اخالقی بسیار میدانند (.)Graham et. al, 2011
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فریدریش انگلس 18۲0( 1۔ - )189۵فیلسوف کمونیست آلمانی و نزدیکترین همکار کارل مارکس
 با توجه به نگاههای مارکسیتی ،تالش کرد تها مناسهبات ابهزار تولیهد و اخهالق را مهورد بررسهیقرار دهد .انگلس در این باره میگوید :وقتی میبینیم که سه ٔ
طبقه جامعه مدرن … هر کهدام بهرای
خود اخالقی دارند ،ما تنها میتوانیم یک نتیجه بگیریم و آن اینکه انسانها  -آگاهانهه یها ناآگاهانهه -
ایدههای اخالقی خود را بر ٔ
پایه روابط و موقعیت طبقاتیشان اسهتوار کردهانهد .در واقهع ،اخهالق
همیشه اخالق طبقاتی بوده است .نظریهپردازان دیگر  -از جمله و بر – نیز تحت تأثیر تبارشناسهی
نیچه از اخالق قرار داشتند روشی که بر خاستگاه تاریخی و منشأ طبیعی اخهالق تأکیهد کهرده و
ٔ
جامعه مدرن
تالش میکند با بازگشت به گذشتهها و سنتهای تاریخی و طبقاتی ،اخالقی که در
فراموش شده است را بازسازی کند (.)Stauth.1992, p. 47
جامعهشناسی کالسیک  -خواه با توسل به تبیینهای مبتنی بر طبقه ،ساختارهای مشهخص در
زندگی گروهی و خواه بر اسهاس نقهش کالوینیسهم در اخالقیکهردن کهار  -ارتبهاط نزدیهک بهین
امر اجتماعی و اخالقی را بررسی کرده است .پژوهشهای اخیر در جامعهشناسهی ،همچنهان بهر
نقش مستقیم عواملی کالن همچون ملت ،طبقهه ،و مهذهب در شهکل دادن بهه تنهوع در عالیه
اخالقی تأکید میکنند .برای مثال ،اینگلهارت و بیکر ( )۲000استدالل میکنند که تهاریخ یهک
کشور به عنوان بخشی از یک قلمرو فرهنگی کامال مستقل از توسعه اقتصادی بوده و به شدت بهر
رفتارهای اجتماعی شهروندان آن تأثیر میگذارد.
سایر )۲00۵( 2و اسوالفور )۲00۶( 3به این مسئله توجه کردهاند که چگونه تجهارب زنهدگی
در طبقات مختلف اجتماعی منجر به انواع دغدغههای اخالقی میشود .در همین راستا ،اسمیت
و دنتون )۲00۵( 4نشان دادهاند که سنت مذهبی افراد چگونه بر جهانبینی اخالقهی و هیجانهات
اخالقههی آنههها تأثیرگههذار اسههت هرچنههد ایههن دیههدگاهها بسههیار جههذاب هسههتند ،امهها بیانکننه ٔ
هده
چارچوبهای نظری و معیارهای درست منطقهی بهرای بررسهی اخالقهی جامعهه نیسهتند زیهرا
مطالعات مقایسهای آنها بسیار دشوار است .با این حال ،سؤاالت زیادی در مهورد اهمیهت نسهبی
عوامل اجتماعی مختلف برای توسعه تعهدات اخالقی شخصی باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر ،برخی از پژوهشها کمتر بر تفاوتههای اخالقهی در موقعیتههای اجتمهاعی
1. Friedrich Engels
2. Andrew Sayer
3. Stefan Svallfors
4. Christian Smith & Melinda Lundquist Denton
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تمرکز کرده و به جای آن بیشتر بهه بررسهی فراینهدهای اجتمهاعی پرداختهانهد کهه در آنهها معنهای
اخالقی در طهول زمهان در حوزهههای نههادی خاصهی تغییهر میکنهد .ایهن نهوع کهار اکنهون در
ٔ
مطالعهه
جامعهشناسی اقتصادی رون زیادی یافتهه اسهت .بهرای مثهال ،زلیهزر ( )1979در یهک
بنیادی ،فرایندهایی را دنبال کرده است که طی آن ٔ
بیمه عمر از تلقی غیهر اخالقهی بهه عنهوان یهک
شرط ناپسند برای مرگ یک انسان ،به یک تعهد دینی برای محافظت از خانواده تبدیل شده است.
ٔ
دریچه قوانین کهار
کارهای بعدی او تکامل تاریخی ارزش اخالقی و اقتصادی کودکان را از طری
کودکان و دعاوی غیر قانونی مرگ دنبهال کهرده و دریافتهه اسهت کهه بها کهاهش ارزش اقتصهادی
کودکان ،ارزش اخالقی آنها نیز افزایش یافته است (.)Zelizer, 1994
زلیزر در پژوهش دیگری نیز این مسئله را بهخوبی نشهان داده اسهت کهه زنهدگی خصوصهی و
فعالیتهای اقتصادی دو جهان ناسازگار با منط اخالقی متفاوت نیستند ،بلکه آنها به روشههای
پیچیدهای به یکدیگر پیوند خوردهاند (.)Zelizer, 2007
کوین بر اساس ٔ
ایده زلیزر در مورد «بیمه عمر» به بررسی معانی اخالقی پیرامون ایجاد بازارههایی
میپردازد که به مردم اجازه میدهد تا بیمهنامههای عمر را که در پس آن سهالها پهسانهداز وجهود
داشته است ،به سرمایهگذران بفروشند .او نشان میدهد که «مؤسسات ٔ
بیمه عمر  -بها اسهتفاده از
اسههتعارههای اخالقههی  -در تبلیغاتشههان تههالش میکننههد کههه ایههن تعهههد دینههی را چنههان در میههان
سهامداران ،قانونگذاران و نامران گسترده کنند که تلقی آنها از بیمه به نوعی «دلداری از مشهتری»
و منطقی جلوهدادن مرگ تبدیل شود» (.)Quinn, 2008, p. 738
کار هیلی ( )۲00۶در مورد اهدای خون و اعضای بدن بر این مسئله تأکید میکند که معهانی
اخالقی تنها در ذهن افراد قرار نمیگیرند .در حوزهای که عمهدتا تأکیهد بهر نوعدوسهتی شخصهی
اهداکنندگان و معضالت اخالقی است که بها آن مواجهه اسهت ،هیلهی ایهن نگهاه را تغییهر داده و
متمرکز بر سازمانهایی میشود که در نقش میانجی بین اهداکنندگان و گیرندگان خهون یها عضهو
ماهر میشوند .این سنخ از سازمانهها بها بهرهگیهری از شهعارهای اخالقهی ،تفاسهیر خاصهی از
مفاهیم اخالقی به اهداکنندگان تلقین میکنند که آنچهه بهه نظهر میرسهد غیهر اخالقهی اسهت و
ٔ
معامله اقتصادی شود نقش اخالقی آن در ذهن افراد پر رنگتر شهده
قرار است صرفا تبدیل یه یک
و بتوانند با یک نگاه اخالقی تصمیم به اهدا بگیرند .با این حال ،این بدان معنا نیست کهه «چنهین
سازمانهایی میتوانند نگاه عمومی جامعه را بدون هیچ مقاوتی تغییر دهند زیهرا وضهعیت بهازار
ّ
اهدای عضو همچنان بحث برانگیز است ،و کنشگران هر دو سو ،اسهتداللهایی را در خصهوص
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ادعاهای برتری اخالقی مطرح میکنند» ( .)Fourcade & Healy, 2007, p. 299
در هر صورت ،جامعهشناسان اقتصادی نهتنها فرایندهای تاریخی و نهادی تغییرات اخالقهی را
در انواع خاصی از معامالت تحلیل میکنند ،بلکه آنها همچنین استدالل میکنند که اخالق یهک
قلمرو کلیدی برای ار ٔ
ائه دیهدگاههایی در خصهوص بهازار اسهت .فورکهت و هیلهی ،سنخشناسهی
ارائه شده از بازارها به ویرانگر ،متمدن و بیرون را طرح کرده و استدالل میکننهد کهه «ایهن سهه
ّمدل بازار بر رفتارها و منشهای اخالقی در بازار تأثیرگذارند .اگر چهه آنهها بهه ایهن مسهئله توجهه
ٔ
ندارند که بازارها خودشان فهینفسهه یهک
پهروژه اخالقیانهد» (.)Fourcade & Healy, 2007, p. 302
با این حال ،بحثهای کلی در مورد فرایندهای بازار شامل تعارضات جدی بهین اصهول اخالقهی
بازار و اصول معامالت اقتصادی در بازار نیز هست.
در همین راستا ،برخی مدافع عملکرد مفید اقتصادی در بازار هستند و آن را سهتایش میکننهد
در حالی که برخی دیگر ،بر ایدههای اخالقی مختلف متمرکهز هسهتند و معتقدنهد فضهلیتهای
اخالقی است که در بازار نقش پیشرو را بین مشتریان و فروشندگان ایفا خواهد کهرد ( & Boltanski
 .)Th´evenot, 2006تحقی در مورد فرایندهای اجتماعی اخالقیشدن و نهادینهشدن آن ،به هیچ وجه،
محدود به ٔ
حوزه اقتصاد نیست .در همین راستا ،بررسی فرایندهای اخالقهی مشهابهی در بسهیاری از
حوزههای دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته و البته ،بسیار بحثانگیز هم بوده است .برای مثهال ،نهزاع
جدی بر سر محتوای برنامههای درسی مدارس ( ،)Dill & Hunte, 2010سیاست سقط جنهین ( Luker,
 ،)198; Ferree et. al, 2002سیاستهای غذایی ( ،)DeSoucey, 2010حقهوق حیوانهات (،)Lowe, 2006
ٔ
توسهعه سیاسهت رفهاهی ( )Steensland, 2006از حوزهههای
جنبشهای اعتراضی ( )Polletta, 2006و
پژوهشی جدی در این عرصه است.
این مسئله نشان میدهد که آنچه این مطالعهات متنهوع را بهه عنهوان بخشهی از جامعهشناسهی
ٔ
مسهئله واحهدی بهه نهام «اخهالق» نیسهت ،بلکهه
اخالق به یکدیگر پیوند میزند ،تمرکز آنها بر
ٔ
واسطه مطالعهه اخهالق در
شناسایی و برجسته شدن ارزیابیها و سنخشناسی اخالقی است که به
زمینههای اجتماعی به دست میآید (.)Fligstein & McAdam, 2012
بنابراین ،با در نظر گرفتن این ایده ،بحثهای آکادمیک نیست کهه مصهادی اخالقهی بهودن را
تعیین میکند ،بلکه «طراحان و واضعان قواعد اخالقی» در جامعه هستند که برای تعریهف اینکهه
چه کنشگرانی شایستهاند و چه نوع کنشهایی  -به لحاظ اخالقی ّ -مجهاز و یها ممنوعانهد ،نقهش
ایفا میکنند .در این میان ،توزیع قدرت و منابع اجتماعی دیگر نقشی مهم و تعیینکننده در اینکهه

چه فردی شنیده و دیده شود و چه فردی به او توجه نشود ،ایفا میکنند .افزون بر این ،سلسهله مراتهب
سازمانی مانند نوع و قوانین سازمان به عنوان یک منبهع اجتمهاعی نیهز میتوانهد بهه توجیهه نقهش
ٔ
واسطه همین قوانین ،مانع پیشفردههای
طراحان و واضعان اخالق کمک کند .آنها میتوانند به
فرهنگی در ارزشهای اخالقی شوند (.)Steensland, 2006
کار اسمیت ( )1998در مورد مسیحیان معتقد به انجیل در امریکا نشان داد که آنها بهه واسهطهٔ
همین قواعد اخالقی نامر به منابع اجتماعی ،از یک هویت اخالقی مشترک برخهوردار هسهتند و
البته ،این هویت اخالقی مشترک از مهمترین عوامل تبیین ٔ
کننده رشد عددی و سرزندگی سازمانی
آنهاست .در همین راستا و به تازگی ،ویزی ( )۲007نشان داد که اجماع اخالقی نسبت به عوامل
ساختاری و اجتماعی مانند توزیع درآمهد ،رفهاه و فعالیتههای گروههی ،عامهل قهویتری بهرای
همبستگی انسانی در مناط شهری است .بها ایهن حهال ،امهروزه پژوهشههای جامعهشهناختی،
تمرکز کمتری بر معانی اخالقی مشترک داشته و به دنبال تالش برای شکوفایی این حوزه نیستند که
البته ،شاید دلیل آن این است که معانی اخالقی قابل تغییراند ،اما به هیچ وجه زودگذر نیستند.
8۱

عالوه بر درک تنوع اخالقی و جایگاه موقعیتها و فرایندهای اجتماعی  -در ایجاد و نهادینه شهدن
ّ
معانی اخالقی  -چگونگی تأثیر معانی اخالقی تثبیت شده بر کنش انسانی نیز در ّمدل برآمهده از
پژوهشههها بههه جامعهشناسههی اخههالق مههورد بررسههی جههدی قهرار گرفتههه اسههت .در ایههن میههان،
جامعهشناسان از نقش انگیزههای اخالقی در ایجاد و هدایت کنشهای اجتماعی بسهیار اسهتفاده
کردهاند .بدون تردید ،بحث از انگیزههای اخالقی در روانشناسهی بهیش از جامعهشناسهی مهورد
توجه بوده است .روانشناسی ،انگیزههای مبتنی بر رفتار اخالقی را به دو صورت بررسی میکنهد:
نخست ،قضاوتهای اخالقی که برگرفته از انگیزههای اخالقی است را در شرایط فرضهی  -و نهه
در شرایط طبیعی و اجتماعی  -آزمون میکنهد .دوم اینکهه رفتارههای انسهانی را در یهک محهیط و
شرایط آزمایشگاهی شبیهسازی کرده و نتایج آن را تعمیم میدهد.
این نوع نگاه در جامعهشناسی وجود ندارد .جامعهشناسی اخالق ،بررسی میکند کهه چگونهه
اخالق موجب برانگیختن و انگیزهیافتن رفتار در محیطهای اجتماعی میشود و نه آزمایشهگاهی.
به عبارت دیگر ،چگونه معانی اخالقی موجب انگیزه در افراد برای حضور در برخی موقعیتهها و
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ُ
تأثیر معنای اخالقی بر کنش انسانی
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تصمیم به برخی انتخابها در زندگیشان میشود.
ٔ ّ
ربط بین نظریههای جامعهشناسی و انگیزههای اخالقهی را میتهوان در نظریهه کهنش پارسهونز
دنبال کرد .به نظر او« ،ویژگی اساسی کنش ،جهتگیری هنجاری آن اسهت یعنهی مطابقهت بها
معیارها یا انتظارات هنجاری بیرونی .از اینرو« ،هنجاری بودن کنش» مقولهای بسیار وسهیعتر از
«اخالقی بودن کنش» است .موقعیتها ،ابزار و وسایل را فراهم کرده و در شرایط کنش ،ارزشها
به جای اهدافٔ ،
انگیزه تعقیب برخی از اهداف را فراهم میکنند و هنجارها انتخابها را به ابزاری
محدود میکنند که کارآیی آن برای دستیابی به هدف است» (.)Parsons & Shils, 1951, pp. 2-6
با این حال ،در رویکرد جدید به جامعهشناسی اخالق ،گذار از نگهاه هنجهاری پارسهونزی بهه
طرحوارههای شناختی اتفاق افتاده است .جامعهشناسان  -در چند سهال اخیهر  -از طرحوارهههای
شناختی برای تبیین انگیزههای اخالقی سود جستهاند .آنها بر این باورنهد طرحوارهههای شهناختی
ٔ
انگیهزه کهافی بهرای
در یک فرایند دوگانه به ما کمک میکنند تا بفهمیم که افراد میتوانند با آنها بهه
کنشهای اخالقی دست یابند ( .)Vaisey, 2009اگهر چهه ،یافتهههای روانشناسهی اخالقهی نشهان
میدهد که استدالل اخالقی و شهود اخالقی اغلب با یکدیگر در تضاد هستند و نیاز اسهت کهه
به فرد آموزشهای الزم داده شود ،اما در همین راستا و با توجه به نوشتههای بوردیو 1درونیسهازی
ٔ
توصیه صریح ندارد،
معانی و کنشهای اخالقی بر اساس چنین طرحوارههایی نیازی به آموزش یا
بلکه میتواند از طری تقلید ،مشاهده و مشارکت انجام گیرد (.)Haidt, 2001
با این حال ،این کار ترکیبی توسط جامعهشناسان قابل توصیف در یهک پهاراگراف نیسهت ،امها
ّمدلی که پدیدار شده است کامال با نقش انگیزشی معانی اخالقی نامر بهه طرحوارههایشهناختی
ّ
در ایجاد کنش سازگار است .برای مثال ،بلر ۔ لوی )۲003( 2به طرحوارههای اخالقهی 3در مهورد
شغل و خانواده اشاره کرده که موجب انگیزه در انتخاب زنان حرفهای موف  ،شهده اسهت .ویهزی
( )۲009نیز نشاد داد که طرحوارههای اخالقی مختلف و حتی طرحوارههایی که پاسهخدهندگان
آن نمیتوانند بهخوبی با آن ارتباط برقرار کنند ،در طول سه سال بر طیف گسهتردهای از رفتارهها در
4
زندگی روزمره نوجوانان آمریکهایی تهأثیر گذاشهته اسهت .در پهژوهش دیگهری ویهزی و لیهزاردو
( )۲010نیز دریافتند که تفاوت در طرحوارههای اخالقی در طول زمان موجب تغییهرات اساسهی
1. Pierre Bourdieu
2. Mary Blair-Loy
3. Moral Schemas
4. Omar Lizardo

1. Timothy M. Frye
2. Steven Hitlin
3. Schwalbe Mleko
4. John Rawls
5. Per-Olof H. Wikstrom
6. Olena Antonaccio & Tittle ltd
7. Jan Stets & Miranda Carter
8. The Moral identity
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ٔ
انگیزه جوانان برای ایجاد شبکهای اجتماعی شده است .اخیهرا ،فهری )۲01۲( 1کشهف کهرده
در
ٔ
انگیهزه
است که دانشآموزان دختر جوان در ماالوی با هویت اخالقی «کسی کهه آرزو دارد» ایهن
اخالقی خدمت برای آنها ایجا شده که به رغم عدم بازدهی آموزش و پرورش در ماالوی ،به دنبال
پیوستن به این سازمان و کمک به آن باشند.
با وجود این ،وجه مشترک این مطالعات ارتباطی است که بین جهتگیریهای اخالقهی درونهی
ٔ
توسعه کنشهای اخالقی فرد در طهول زمهان
شده و به فتبع آن ایجاد انگیزههای اخالقی و در نهایت،
وجود دارد .در همین راستا ،هیتلین )۲003( 2از چارچوب ارزش شوارتز برای ادغام نقش انگیزشهی
نظریه هویت و ٔ
هویتهای شخصی در مدلهای نقشمحور و گروهمحور ٔ
نظریه هویهت اجتمهاعی
استفاده کرد .هیتلین در تحقیقی دربارۀ ر ٔ
ابطهه بهین ارزشههای شخصهی و داوطلبانهه ،دریافهت کهه
ارزشهای خود متعالی تأثیر مهمی بر توسعه هویت داوطلبانه دارند و معتقد است کهه ارزشهها بهر
ارزشهای هویت شخصی فرد به عنوان یک ٔ
3
سازه اخالقی تهأثیر میگذارنهد ( .)Blasi, 2004شهوالبه
( )1991ساختار اجتماعی را با مفهوم «خود اخالقی» پیوند میدههد .رالهز - )۲010( 4بهر اسهاس
نظریه گافمن  -استدالل میکند که نظم اجتماعی نیز یک نظم اخالقی است .ویکسهتروم)۲010( 5
یک ٔ
نظریه اخالقی را برای درک عمل ّمجرمانه ترسیم کرد ،و انتوناسیو و تیتل )۲008( 6نگرانیهای
اخالقی را با مسائل مربوط به خودکنترلی در ٔ
حوزه جنایی مرتبط کردند.
پژوهشگران ٔ
نظریه هویت ،هویتهای اخالقی را در ّمدل کلهی خهود و بها توجهه بهه انگیزهههای
اخالقی بررسی کردهاند .مجموعهای از مطالعات استتس و کارترٔ 7
نظریه هویت را بها جامعهشناسهی
اخالق و ساختار «هویت اخالقی» 8مرتبط میکند .این پژوهش با بسهیاری از پژوهشههایی کهه در
این حوزه انجام شده ،متفاوت است زیرا بر تعریفهی از پهیش تعیینشهده از آنچهه اخالقهی شهمرده
میشود ،متکی است .بنابراین ،افراد را در امتداد زنجیرهای قرار میدهد که چگونهه خهود را اخالقهی
میدانند و چگونه اخالقی رفتار میکنند .این تحقی چگونگی تعامل هویت اخالقی افراد را با آن

8۴

دسته از معانی تعریف میکند که خودشهان بهر اسهاس تصهمیمات فرضهی بهه موقعیهت نسهبت
میدهند (.)Burke & Stets, 2009; Stets & Carter, 2006
ٔ
دسته دیگری از پژوهشهای تجربی ،به دنبال درک این موضوع هستند کهه چگونهه طراحهی و
برنامهریزی یک نهاد یا سازمان با تمایالت اخالقی شخصی پیوند خهورده و موجهب انگیزهههای
اخالقی برای کمک به دیگران از طری فضلیتهای اخالقی است .در همین راستا ،سیمسسهون و
ویلر )۲008( 1نشان میدهند که جهتگیریهای اخالقی شخصی بها عوامهل مهوقعیتی تعامهل
دارند تا کم و بهیش انگیهزهای را در رفتهار شهخص کمککننهده ایجهاد کننهد .آنهها میداننهد کهه
خودخواهها زمانی به دیگران کمک میکنند کهه یهک خیهر عمهومی و سهاز و کهاری بهرای ایجهاد
ٔ
واسطه کمکی که میکنند ،وجود داشته باشد و در صورتی که این ساز و کار وجهود
شهرت آنها به
ٔ
نداشته باشد و آنها مجبور باشند که این کمک را به شیوه خصوصی و پنهانی انجام دهند ،طبیعهی
است که رغبت چندانی به مشارکت در این خیر عمومی نخواهند داشت .بر عکس ،نوعدوستها
حساسیت کمتری نسبت به این تغییرات موقعیتی دارنهد و تمایهل دارنهد بهدون منهابعی کهه خیهر
عمومی برای آنها به همراه دارد ،به دیگران کمک کنند.
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جامعهشناسی اخالق و آینده

آینده جامعهشناسی اخالق با ّمدلی نظری که بهر ٔ
در خصوص ٔ
پایهه پژوهشههای تجربهی در ایهن
عرصه ارائه شد ،چند نکته از اهمیت ویژه برخوردار است.
 .1میتوان از ایهدههایی سهخن گفهت کهه نقهش تعیینکننهدهای در پیونهد دادن «جامعهشناسهی
اخالق» با رشتههایی همچون «روانشناسی» خواهند داشت .در واقع ،از نگهاه یهک جامعهشهناس،
این ایده که یک ساختار ذهنی (مبانی اخالقی) را میتهوان بها یهک واقعیهت اجتمهاعی (ایهدئولوژی
سیاسی) پیوند داد ،یک امر کامال پذیرفتنی و قابل تحق است (.)Haidt, 2012
 .۲پژوهش در مورد بررسی چگونگی تأثیر تفاوتهای اخالقی به طهور خهاص بهر رفتهار ،در
حوزههای دیگری غیر از روانشناسی غیرمعمول است .روانشناسان اخالقی هستند که دادهههای
الزم در ایههن زمینههه را جمههعآوری میکننههد .روشهههای جمههعآوری اطالعههات و دادهههها نظیههر
قومنگاری ،مصاحبههای مکرر و عمی و در نهایت ،نظرسنجیهای آنهاست که به محققان اجازه
1. Simpson Brent & Willer Robb

میدهد تا در مورد چگونگی ایدههای اخالقی و تأثیر آنها سخن بگوینهد .اگهر جامعهشناسهان بهه
سمت استفاده از معیارهای روانشناختی در درک تفاوتههای اخالقهی پهیش برونهد و آنهها را بهه
سمت طرحهای تحقیقاتی خود سوق دهند ،این حرکت به یک درک فرارشتهای از اخهالق منجهر
خواهد شد.

جامعهشناختی را حل کند زیرا مشکالت اخالقی ،به رغم آن که میتواند بر اساس انگیزههای افهراد
و جنبههای شناختی آنها نسبت به یک مسئله باشد ،همچنین میتواند برای توجیه یک عمهل پهس از
واقعیت نیز مورد استفاده قرار گیرند ( .)Hitlin, 2008; Vaisey, 2009از اینرو ،بایهد تبهادل بیشهتری بهین
جامعهشناسی و دیدگاههای شناختی ایجاد شود .ابزارها و معیارهایی به وجود آیهد کهه ههم از درون و
هم از بیرون این رشته به داوری در خصوص چنین ناسازگاریهایی کمک کنند.

 .۵پژوهشهای آینده در این حوزه ممکن است به دنبال ایجاد ارتباط بین سوژههای فرهنگهی و
ارزشهای اخالقی در یک مقیاس بزرگ باشند .ایهن رویهه در آثهاری ماننهد عمدتهامی قلاب یها
مطالعات ارزشهای جهانی اینگلهارت و بیکر و رقابتهای اخالقهی در حوزهههای خاصهی ماننهد
اقتصاد ،خانواده و دین وجود دارد .بال و همکارانش بر این نکته تأکید داشهتند کهه مههور فردگرایهی
مدرن  -به عنوان یک ٔ
پدیده اخالقی گسترده  -بر ازدواج و مشارکت مدنی تأثیر میگهذارد .بها ایهن
حال ،امکان طرح این پرسش نیز وجود دارد که تحوالت در حوزههای خاص ،تا چه حد با تغییهرات
در سوژههای فرهنگی گستردهتر مرتبط میشوند .برای مثال ،آیا رابطهای بهین گرایشههای گسهتردهتر
فرهنگی به سمت فردگرایی و پذیرش عمومی ٔ
بیمه عمر از سوی افراد وجود دارد؟ افزون بر ایهن ،آیها
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 .3بدون تردید  -تنشهای نظریای بین این پژوهشهها وجهود دارد کهه تحقیقهات و نظریهههای
آینده باید به آنها بسردازند .برای مثال ،پژوهشی در مورد مرزهای نمادین و رقابهت اخالقهی در نهادهها
انجام شده است که معتقد است «ایدههای اخالقی را بهه جهای اینکهه بهه عنهوان مقهوالتی در نظهر
بگیریم که مردم واقعا به آن اهمیت میدهند ،میتوان صرفا به عنوان منابعی استراتژیک بهرای پیشهبرد
سازمان در نظر گرفت» ( .)DiMaggio, 1997, 265در این پژوهش ،مدیران و دیگر افراد مهم سازمان از
گزارشهای ارزشی برای حذف کارمندان فرودست استفاده میکنند .در واقع ،مهدیران سهازمانی بهه
جای تعمیم دادن اقدامات اخالقی ،طرحوارهها و چارچوبههای اخالقهی را بهرای دسهتیهابی بهه
اهداف سازمانی خود بسیج میکنند اقدامی که عمال با روح اخالق ناسازگار است.
 .۴توسل به مطالعاتی که با نگاه شناختی به ٔ
حوزه اخالق صورت میگیرند ،برای محهدود کهردن
ٔ
گستره گزینههایی مفید است کهه مناسهب بهرای بررسهی اخهالقانهد ،امها نمیتوانهد مشهکل نگهاه

ّ
درک معانی اخالقی به عنوان کنش نیز این امکان را فراهم میکند که برای درک سوژههای اخالقی
 بدون اینکه آنها را بهه عنهوان نظامههای منسهجم و یکسارچهه در نظهر گرفهت  -بهه تحلیهل آنههاپرداخت» (.)Swidler, 1986, p. 274
ٔ
در هر صورت ،برای ادغام پژوهشهایی که در همه زمینهها نامر بهه درک معهانی اخالقهی در
ّ
قالب کهنش اخالقهی انجهام شهده اسهت ،اقهدامات مهؤثرتری میتهوان انجهام داد .بهرای مثهال،
روانشناسان اجتماعی که جامعهشناس هم هستند ،میتوانند تعهاریف خودشهان از اخهالق را بهه
ایدههای از پیش تعیینشده در مورد نوعدوستی و رفتار اجتماعی گسترش دهند و در نظر بگیرنهد کهه
دیگر دغدغههای اخالقی که برای بسهیاری از افهراد در ٔ
همهه جوامهع وجهود دارد همچنهان مشهترک
است .همچنین تشخیص این مسئله که «هویت اخالقی» انواع مختلفهی دارد و دیهدگاههای نظهری
دربارۀ هویت را دچار آسیب نمیکند .در واقع ،راهبردهای سنجش روانشناختی که پیش از این مورد
بحث قرار دادیم ،میتوانند به راحتی با ٔ
نظریه هویهت و دیگهر سهنتهای پژوهشهی در روانشناسهی
اجتماعی جامعهشناختی سازگار شوند (.)Haidt, 2012
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رویکرد نومهور در «جامعهشناسی اخالق» تالش میکند با تکیه بر تمهایزاتی کهه بها رشهتههایی
همچون روانشناسی و علوم شناختی دارد ،جایگاه پیشین خود را نسبت به گذشهته بهرای مطالعهه
زیست اخالقی در جامعه به دست آورد .از اینرو« ،جامعهشناسی اخالق» متکی بهر تعهاریفی از
ٔ
اخالق است که
دربرگیرنده روایتها ،هویتها ،نهادها ،مرزهای نمادین و طرحوارههای شناختی
اخالقی است .در ّمدلی که با تکیه بر پژوهشهای تجربی ارائه شهد ،اخهالق در جامعهشهناختی
هم به عنوان متغیر وابسته و هم متغیر مستقل مورد مطالعهه قهرار گرفتهه اسهت .پژوهشههایی کهه
اخالق را به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفتهانهد ،بهه سنخشناسهیهای اخالقهی اشهاره کردهانهد.
بر اساس این نگاه ،میتوان از سنخشناسیهای اخالقی در تشخیص تفهاوتهها در فضهیلتهای
اخالقی ،در بررسی چگونگی استفاده از معانی اخالقی بهرای ایجهاد تمهایزات اجتمهاعی ،بهرای
ٔ
مطالعه چگونگی استفاده از ارزشهای اخالقی مختلف در ترسیم مرزهها بهین خهود و گروهههای
اجتماعی و اینکه تنوع اخالقی ،تحت تأثیر نگرشهای شخصی در خصهوص مسهائل اجتمهاعی
چگونه ایجاد خواهد شد ،استفاده کرد .همچنهین ،سنخشناسهیهای اخالقهی توانسهته بهه بهبهود

.سنجش مفاهیم اخالقی در جامعهشناسی کمک کند
 تجارب زندگی در طبقات مختلف اجتماعی بهه تنوعهات اخالقهی انجامیهده و،از سوی دیگر
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.توسهعه تعههدات اخالقهی شخصهی روشهنتر شهده اسهت
جایگاه نسبی عوامهل اجتمهاعی در
 بهر تهأثیر معهانی اخالقهی بهر،پژوهشهایی که اخالق را به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفتهانهد
ٔ
ٔ ، در این نگاه.کنشها تأکید کردهاند
نظریهه پارسهونزی جهای
نظریه ارزشهای اخالقی با الهام از
ّ
خود را به انگیزههای اخالقی و تأثیر طرحوارههای شناختی در چنین انگیزههایی برای ایجاد کهنش
.اخالقی داده است
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