
 

 

 

 

  

  شناسیمؤلفه موقعیتبا  زیستنارتباط اخالقی 

  

  1هاشم قربانی

 
  چکیده

هاي تاثیرگذار در یکی از زمینه. اخالقی زیستن به عنوان یک مهارت، نیازمند فراگیري و بسترسازي بسیاري از امور است

آگاهی را در نه در معناي تجربی و دانشی آن، بلکه به معناي بازشناسائی . شناسی و آگاهی استمؤلفه موقعیتزیست اخالقی، 

داد آن رعایت گیریم که نهایتا برونشرایط قرارگیري فرد در یک محیط خاص و نحوه عملکرد او در قبال محیط در نظر می

هاي صدور رفتارهاي غیر اخالقی، لزوما با سان یکی از زمینهشناسی بهناموقعیت. هاست حقوق افراد دیگر و آسیب نزدن به آن

خودشناسی، دیگرشناسی و : شناسی با سه مولفه در ارتباط استبنابراین موقعیت. ناخودآگاهی و نادیگرآگاهی همراه است

. نی بودن او تاثیر داردشناسی در ایجاد توهم اخالقی بودن فرد یا حتی پندارداشت دیشناخت شرایط همچنین ناموقعیت

بنابراین در این حوزه، اخالقی بودن متضمن طرح . ناشناسی بویژه در سطح اخالق سازمانی به عنوان آفتی مهم استموقعیت

؟ به همین دلیل »رساندآیا این رفتار یا گفتار من، آسیبی به کسی می«گر است که همیشگی این سوال براي فاعل کنش

این . دهدساز اخالقی زیستن فرد است و رویکرد حداقلی براي اخالقی بودن را سامان میگفتار خود زمینه شناسی رفتار یاآسیب

  !شناس باشموقعیت: کنداي ساده براي حداقل اخالقی بودن ارائه میجستار شاخصه

  

  .شناسی، آگاهیاخالق، موقعیت :ها کلیدواژه
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  طرح مساله

نظیر خوبی و بدي، درستی و نادرستی، بایستگی و نابایستگی و وظیفه و مسئولیت و نیز شناسانه هاي ارزشاخالق با مولفه

اخالقی بودن یکی از آرمان نهادهاي اجتماعی . سازمان اخالقی است/ جامعه/ مندي در پی تحقق دادن به انسانتعالی و فضیلت

. ندان به اخالق براي زیست اخالقی لحاظ شده استمریزیهاي متعددي از سوي فعاالن و دغدغهبرنامه. شودو دینی محسوب می

شود و به شناسائی رذایل و فضایل اخالقی پرداخته شده و پیراستگی انسان از ها گاه در سطح فردي مطرح می ریزياین برنامه

الزامات و اقتضائات شود و زنند؛ و گاه در سطح سازمان مطرح میرذایل و  آراستگی او به فضایل را با اخالقی بودن گره می

از دگر سو، در ادیان بویژه دین اسالم، اخالقی بودن شرط . شوداخالقی سازمان براي رشد، پیشرفت و توسعه سنجیده می

هائی در کار است؛ اخالق هنجاري به اما براي زیست اخالقی معیارها و شاخص. شودخداباوري و خداحضوري معرفی می

. کندهائی براي انسان در جهت بهترزیستن پیشنهاد میپردازد و دستورالعملرهاي مختلف میها از منظشناسائی این شاخصه

اخالقی زندگی کنم؟ » خودم«اخالقی باشم؟ به چه نحوي » من«در این میان سوال بنیادین این است که چگونه و با چه روشی 

از تحجرگرائی تا مشاهده خداوند و نظارت مستمر او  توان طراحی کرد؛ از دوريبراي پاسخ بدین سوال، راهکارهاي مختلفی می

اي که در زیست گیري کرد؛ مولفهشناسی بهرهتوان از مولفه موقعیتاما در این میان، می. بر زندگی فرد با تجربه و آگاهی تام

شود ارتباط بین تالش میدر این جستار با تحلیل این مساله . اي داردهاي دیگران از او نقش فزآیندهاخالقی انسان و قضاوت

. شناسی استشناسی تحلیل شود و نشان داده شود یکی از شرایط الزم اخالقی بودن فرد، موقعیتاخالقی زیستن با موقعیت

-در این جستار تحلیل خواهد شد که موقعیت. سازدفقدان این مولفه در بسیاري از مواقع انسان را از زیست اخالقی دور می

این مقاله در پی ارائه راهکاري ساده، . دار بودن موثر استر بروز توهم اخالقی زیستن یا حتی پندارداشت دینناشناسی افراد د

  .   دهدزیست اخالقی پیشنهاد میعملیاتی و کاربردي براي حداقل

  

  وارهاي داستانیشناسی در قالب طرحناموقعیت

  :هاي ذیل را مد نظر قرار داد توان داستآنمی در آغاز براي ایجاد فضاي تعاملی و تصویرسازي از مساله

تدارك دیده بود که در صورتی که ) استادسرا(دانشگاهی براي اعضاي هیات علمی خود، خوابگاهی :داستان نخست] 1[

ده آقاي مؤیدي با همراه چند نفر دیگر تا ساعت یاز. اعضا، از شهرهاي اطراف به دانشگاه آمد و شد دارند، شب، استراحت کنند

اما همگی ساعت دوازده شب در . کنندپردازند و تلویزیون مشاهده مییا بعضا دوازده شب در سالن پذیرائی واحد به گفتگو می

استاد دیگري عادت داشت بعد ساعت دوازده به استادسرا بیاید و به محض ورود به واحد، ابتدا . کننددو اتاق واحد استراحت می

کند هاست، مدام به اتاق رفت و آمد میکند و چون کمد وي نیز در یکی از اتاقداي آن را بلند میتلویزیون را روشن کرده و ص

کند کند، ایشان مجددا همین کار را تکرار میبندد؛ هر بار که یکی از اعضا، اقدام به بستن در میو جالب آنکه درب اتاق را نمی

  ! کندو توجهی به باز ماندن درب نمی

آقاي کرمانی بعد از جلسه با هیات مدیره به اتاق خود برگشت و چون جلسه ضروري دیگري با کارمندان :ومداستان د] 2[

دانست آقاي کرمانی در این حین، آقاي وحیدي با وجودي که می. شد که به جلسه دوم برسدموسسه داشت سریعا آماده می

آقاي کرمانی که حجب داشت . کندشروع به سخن گفتن می شود و در مورد مساله شخصی خودجلسه دومی دارد وارد اتاق می

کرد به نوعی به همکارش بفهماند که دیرش شده است؛ مثال به ساعت نگاه خواست دل آقاي وحیدي را بشکند تالش میو نمی

د جمع کرده بود؛ ها را در دست خوها و پروندهداد؛ برگههاي کوتاه به همکارش میکرد؛ از جاي خود بلند شده بود؛ پاسخمی

  !!!اما آقاي وحیدي انگار نه انگار... . گرفت و رفت و دستگیره در را در دست میگاه به سمت در می



 

 

 

 

-دوست و هم. فروشی دیدسعید هنگام گذر از خیابان به صورت اتفاقی دوست خود را در مغازه آجیل:داستان سوم] 3[

سعید وارد مغازه . زه کوچکی اجاره کند و در مغازه کار و کاسبی راه بیاندازداي سعید به عنوان فروشنده توانسته بود مغامحلی

خورد هائی که در کنار دستش بود میگوید و در این هنگامه به صورت ناخودآگاه از پستهاي با او سخن میشود و چند دقیقهمی

  !توانست بگویدآزده بود و هیچ نمیو فروشنده نیز از این حرکت سعید دل

آرش به تازگی به ازدواج کرده و منزل مسکونی مجزائی براي زندگی جدید با همسرش اجاره کرده  :داستان چهارم] 4[

پذیري آرش فرد پرکار، دقیق و مسئولیت. روزهاي نخستین زندگی با همسر، پر است از عشق و دلدادگی و شادزیستن. است

هنگام، همسایه اما شب. ساعتی دیگر در محل کار خود حاضر شوداست و هماره صبح ساعت شش و نیم باید حرکت کند تا 

  ! صوت خودشان را بسیار بلند کنند و آرش از این مساله در رنج استها عادت دارد صداي  آهنگ ضبط مجاور آن

و کند شود، خودروي خود را روشن میصبح ساعت هفت آقاي ناصري جهت رفتن به دفتر کار خود وارد پارکینگ می] 5[

وي حدود یک . کند اتومبیلی جلوي درب پارکینگ پارك کرده استاما شوربختانه مشاهده می. زندریموت درب پارکینگ را می

-گیرد با آژانس به محل کار خود برود؛ اما هم دیر میآقاي ناصري تصمیم می. آیدماند اما صاحب خودرو نمیساعت منتظر می

    ! رسد؛ هم از این مساله ناراحت است

هاي اخالقی هر یک از توان از آسیببه عنوان شخص ناظر می. رساندها در فضاسازي بحث یاري می طرح این داستآن

در داستان نخست، اعضاي واحد با توجه به مقام استاد تمامی همکارشان، تذکري . هاي چهارگانه باال پرسید ها و داستآنموقعیت

آیا این شخص، خود به موقعیتی که در آن قرار گرفته است واقف است؟ طبیعتا پاسخ دهند؛ اما سوال این است که به او نمی

  . اندداستان هاي بعدي نیز چنین. منفی است

  

  شناسی؛ شرط اخالقی بودنموقعیت

از شرایط قرارگیري  آگاهی شناسی وموقعیت .ها و امور مختلف استها، مولفهمتوقف بر بسیاري از زمینهاخالق زیستن 

توان از اخالقی زیستن سخن گوئیم که آگاهی را مد زمانی می. اخالقی بودن انسان است هاي مهمشرط گر، یکی ازفاعل کنش

کند و منظور و مراد از آن چیست؟ جاي تردید نیست که ما در شرایط و اما آگاهی به کدامین مساله اشاره می. نظر قرار دهیم

گاه شادیم و گاه غمگین؛ گاه . گاه زندگی ما زندگی یکنواخت و یکدست نیستهیچ. کنیممختلفی زندگی میاوضاع و احوال 

آوریم و گاه کارمان را گاه کاري به دست می. کنیمجوئی مییوسانه کاري را پیأزده و مامیدوارانه در پی کاري هستیم و گاه دل

نشینیم؛ گاه پیشنهاد رشوه دهیم و به سوگ او میو گاه عزیزي را دست می آوریمدهیم؛ گاه عزیزي را به دست میاز دست می

یف مختلفی در سازمان به ما اشود، وظاي به ما داده میشود؛ سمت خاصی در ادارهشود؛ از ما مشورتی خواسته میبه ما می

اي تعالی یافته یا باشیم؟ مواجههاي با این شرایط مختلف داشته نکته مهم آن است که چه مواجهه... . شود و محول می

اي تزلزلی؟ گونه نخست مواجهه اخالقی بودن را در ضمن خود دارد و رشد فردي و ثبات شخصیت را براي فرد به دنبال مواجهه

، اما چه باید کرد که در این شرایط مختلف زندگی. کنددارد و مواجهه تزلزلی، ایستائی و به رنگ موقعیت درآمدن را تداعی می

به عنوان یکی از راهکارها، را  شناسیموقعیتیافتگی و اخالقی بودن را اتخاذ کنیم؟ راهکار اخالقی بودن چیست؟ حیثیت تعالی

مساله مهم  سهبه  شناسی استفاده کرد و آن راو موقعیت آگاهیتوان از عنوان کلی می. کنیمدر پاسخ بدین سوال بازطراحی می

خودشناسی با پایه بودنش . شناخت اوضاع و احوال و شرایط) 3) (طرف ارتباط(دیگرشناسی) 2( خودشناسی )1(: تحلیل برد

اي تعالی شخصیت انسان و نشانگر رشد شناسی گونهتواند این مساله را طراحی کند که موقعیتشناسی میبراي موقعیت

 هايمجددا به داستانک). 7، 1396یزدي، مصباح(استاي براي تعالی و کمال انسان کماالت وي است؛ زیرا خودشناسی زمینه



 

 

 

 

سعید اصال متوجه نبود که چه کاري ! ناشناسیرفتار سعید در آن مغازه از کدامین خال در رنج است؟ موقعیت. باال بازگردیم

ا کردن این مغازه دهد و به موقعیتی که در آن قرار گرفته بود توجهی نداشت؛ این موقعیت که این فروشنده براي برپانجام می

هاي زیادي انجام داده؛ این محصوالت هزینه برداشته است؛ من االن در مهمانی نیستم؛ این محصوالت را براي فروش هزینه

من در کدامین . شناسی استاول شرط اخالقی بودن، موقعیت... . ند نه براي خوردن دوستانه و گپ و گفتگو و داینجا گذار

داند که چه رایط و اوضاع و احوال چگونه است؟ تعبیر عامیانه این سخن این است که آیا شخص میموقعیت قرار گرفتم و ش

با دیگران چونان رفتار کن که خواهان آن هستی : شناسی تعبیري دیگر از قاعده زرین اخالق استموقعیت دهد؟کاري انجام می

رغم درك کامل قاعده زرین، شناسی علیت که فرد در ناموقعیتاما تفاوت آن با قاعده زرین در این اس. که با تو رفتار کنند

یابد که این کنش من آسیبی به کسی دهد ندارد و این تصور در او اساسا سامان نمیاعتنائی به شرایط و رفتارهائی که انجام می

  . کندوارد می

گر هماره اخالقی ها را براي فاعل کنشسوالتوان طرح این از این رو می. شناسی در اخالقی بودن همواره مهم استموقعیت

خودشناسی داللت بر شناخت و آگاهی  »من در چه موقعیتی هستم؟»«شود؟این رفتار من در چه موقعیتی انجام می«: دانست

 »دهم؟ ، چه رفتاري انجامرا یافتمو شرایط آن  هستممن در این موقعیتی که «. هاي پدیده آمده دارداز انجام رفتار در موقعیت

شناسی و بنابراین موقعیت »چه رفتاري در این موقعیت باید انجام دهم؟«. اي رفتارشناسی نیز استاین خودشناسی، گونه

  .اندرفتارشناسی مبتنی بر خودشناسی دو مولفه مهم اخالقی زیستن

و وراثت تا مباحث تربیتی و توان در نظر گرفت؛ از ژنتیک هاي مختلفی را میشناسی در افراد مولفهدر ترمیم موقعیت

هاي مختلف شاخه«. شناسی موثراندشناسی نیز در تقویت اخالقی زیستن و بویژه موقعیتهاي روانزمینه. شرایط زیستی فرد

هاي انسان و همچنین بحث هوش هیجانی بندي نیازها و انگیزهبحث طبقه. گر اخالق کاربردي باشدتواند یاريشناسی میروان

  ).73، 1388اسالمی و همکاران، (شناسی انگیزشی در مباحث اخالق کار و اخالق مدیریت کامال راهگشاستدر روان

هاي خودشناسی فرد را از واکنش«. شودشناسی است و موجب رفتارهاي اخالقی میخودشناسی پایه بنیادین موقعیت

توان شخصی است و آن را میاسی از مقوله رفتار درونخودشن. داردهیجانی ناکارامد و مواجهه غیر اخالقی با دیگران باز می

هاي عینی زندگی فردي که در موقعیت. خودشناسی در مقابل خودفراموشی است. فرایند مواجهه فرد با خویشتن تعریف کرد

احادیث  در قرآن و). 197و  196، 1388فرامرز قراملکی، (»خود غفلت دارد، در واقع نسبت به خود گشودگی و مواجهه ندارد

  . شودبه عنوان عاملی در زیست اخالقی و خدازیستی تاکید می 1اسالمی بر خودشناسی

  

  شناسیآثار ناموقعیت

هاي صدور رفتارهاي نااخالقی آثار و پیامدهاي قابل تاملی در سطح فردي و شناسی به عنوان یکی از زمینهفقدان موقعیت

  .اجتماعی خواهد داشت

شناسی این است که فرد از آنجائی که توجهی به شرایط و یکی از الزامات ناموقعیت. دینی بودنتوهم اخالقی یا حتی  )1(

درگیر » افراد دیگر وارد کند؟/ این رفتار من ممکن است چه آسیبی به فرد«اوضاع و احوال ندارد و خود را با سوال بنیادینِ 

شود فرد به لحاظ دینی، در برخی مواقع مشاهده می. امطلوبماند که من انسانی مسازد، بر این پندارداشت استوار مینمی

شناسی در او، انسانی معتقد است و حتی بر اول وقت گزاردن نماز بسیار تاکید دارد؛ در عین حال، با توجه به فقدان موقعیت

                                                             
 .اَلْفَوز االَکْبرَ منْ ظَفَرَ بِمعرِفَۀِ النَّفْسِ: یا احادیثی نظیر.105 :مائده. علَیکُم اَنْفُسکُم: به عنوان مثال. ١



 

 

 

 

افزاید و امکان گفتگوي این توهم بسیار خطاناك است و بر وضعیت تحجر و تعصب فرد می. انگاردخود را انسانی اخالقی می

 . گیردثمربخش و رفتارهاي بهنجار را از او می

شناسی از فرد به صورت پایدار در زندگی او در صورتی که رفتارهائی مبتنی بر فقدان موقعیت. کاهندگی ارتباط )2(

ل و همکاري دوستانه خود را اند، تعامهاي اجتماعی با وي در ارتباطآرام همکاران و افرادي که در محیطتسري پیدا کند، آرام

 . دهندکاهش می

دیگرشناسی این امکان را در . شناس نیست، دیگرشناس نیز نیستفردي که موقعیت. عدم موفقیت در دیگرشناسی )3(

 ام با او لحاظدیگري را در رفتاري ارتباطی... ها و ها، تمایالت و عالیق، احساسات، باورها، کنشآورد که خواستهفرد بوجود می

 .شودهاي دیگرشناسی توجهی نمیاما در وضعیتی که این فرد قرار گرفته است، به طریق اولی به این مولفه. کنم

فرد در این مواجهه با توجه به نداشتن تصویر . گریزي ناآگاهانههاي مختلف و مسئولیتتصور ناقص و نارسا از موقعیت )4(

-و شناخت شرایط و اوضاع و احوال، طبیعتا شناختی درست از موقعیتخودشناسی، دیگرشناسی، : شناسیاز سه مولفه موقعیت

شود مسئولیت اخالقی فرد یا کاهش پیدا کند و یا هاي مختلف زیسته خود نخواهد داشت و همین مساله نیز موجب می

. دهدنشان می این امر بویژه خود را در شغل و نیز روابط سازمان. تصویرسازي ناقصی از مسئولیت در ذهن او بوجود آید

نگري از بزرگترین بیماریهاي شناختی تحویلی«نگري گره زد که توان به مفهوم تحویلیناشناسی در این حالت را میموقعیت

، 1386فرامرز قراملکی و فالح، (»آید؛ مانعی پنهان اما پر آسیبشمار میشود و از موانع رشد اخالقی سازمان بهمحسوب می

17.( 

اساسا . ناپذیري به دنبال خواهد داشتهاي جبراندر سطح اجتماعی بویژه در ساحت سازمان آسیب ناشناسیموقعیت )5(

شمار آورد و مدیریت اخالقی را مدیریت بهتوان می پایبندي به اصول اخالقی را نخستین گام در موفقیت هرگونه کسب و کاري 

ناشناسی در سازمان سبب هدررفت انرژي توسعه و تولید وقعیتم ).19، 1384بالنچارد و وینسنت پیل، (.کردپیروزمند قلمداد 

به . هاي جدي در افق آینده نیز داشته باشدتواند آسیباین امر اگر خود را در سطح مدیریت نشان دهد، می. شودسازمانی می

ا خود و سازمان را در حل نگري ندارد و تنهعنوان مثال مدیري که بدون توجه به پتانسیل و استعداد درونی سازمان، آینده

ناشناسی در رنج است؛ هرچند که اي براي توسعه در آینده سازمان ندارد، آشکارا از موقعیتداند و هیچ برنامهمسائل جاري می

مدیر . شوداما اخالق تنها در این موارد خالصه نمی. کردار و به تعبیر عرف، انسان خوبی باشدگفتار و راستچنین مدیري راست

هاي ارتباطی مدت مدیریت خود باشد، بلکه باید مسئول پاسخ دادن گو به طرفک سازمان خود را نه تنها باید مسئول و پاسخی

سوزي شده و ناآگاهانه کارآئی و ناشناسی خود سبب فرصتمدیري که با موقعیت. به کارکنان آینده آن سازمان نیز بداند

  ! گاه در حاق واقع انسانی اخالقی نیسته است، هیچاثربخشی سازمان را در آینده از بین برد

و واکنش هیجانی آفت زیست اخالقی . هاي هیجانی نقش تاثیرگذاري داردناشناسی در بروز رفتارها و واکنشموقعیت

 مواجهه ستیز و گریز از راهکارهاي انسان در مواجهه با معضالت، مسائل و مشکالت مطرح شده در سازمان. شودمحسوب می

روي انسان اما راه سومی نیز در پیش. به عنوان مثال پرخاشگري نسبت به همکار یا قهر از او به ترتیب ستیز و گریزاند. است

کسانی که با معضالت زیستی . اندهاي هیجانیستیز و گریز واکنش. پذیرانه با مسالهمواجهه هوشمندان و مسئولیت: وجود دارد

و لذا یا به . شوند به خود مساله معطوف شوند بلکه آنان غالبا در پی عامل و مقصراندتر موفق میخود مواجهه هیجانی دارند، کم

نتیجه راه اول سرزنش و مذمت خود است و راه دوم متهم کردن همکار و او را عامل . شوند یا به طرف مقابلخود معطوف می

فرامرز قراملکی، (کنندباشند، آن را به طرف مقابل فرافکنی میاینگونه افراد حتی اگر خود منشا مشکل . سامانی دیدن- نابه

1388 ،109 .(  



 

 

 

 

  

  گیرينتیجه

شود انسان در آگاهی از شرایط و اوضاع و شود و موجب میشناسی از ارکان نخستین اخالقی بودن محسوب میموقعیت

. ، رفتارها و گفتارهاي خود را ظهور دهداحوالی که در آن قرار گرفته است و با ضرورت درك دیگرشناسی و رعایت حقوق او

اخالقی . شودساز رشد اخالق در فرد میآید، زمینههاي ارتباطات فردي نیز به شمار میاي از مهارتشناسی که گونهموقعیت

درجات  هائی دارد وتواند اخالقی باشد؛ اخالقی بودن حداقلبودن درجات مختلفی دارد و انسان به مراتب و درجات مختلف می

شناسی با همین مساله در ارتباط همواره حداقلِ زیست اخالقی، آسیب نزدن به دیگران است و موقعیت. ايمتعالی و فزآینده

اعم از اظهار سخن، رفتار، اظهار احساسات (گر این سوال را باید در ذهن داشته باشد که آیا کنش من همواره فاعل کنش. است

ترین راهکار در سطح نخست اخالقی بودن است و با شناسی به عنوان سادهرساند؟ موقعیتمیبه فردي دیگر آسیب ...) و 

در این جستار تالش شد شاخصه و معیاري ساده و . توان ادعاي اخالقی بودن در سطح نخست را داشتآموختن این مهارت می

: شناسی و طرح همیشگی این سوال براي خودموقعیت: گیر و قابل دسترس براي اخالقی بودن ارائه شودفهم و همهکامال همه

خودشناسی، : شناسی با سه مؤلفه مهم در ارتباط استموقعیت» رساند؟ام میآیا کنش من آسیبی به طرف ارتباطی«

ها، شناس، با آشنائی نسبت بر خود اعم از باورداشتفرد موقعیت. دیگرشناسی و وقوف بر اوضاع و احوال و شناخت شرایط

و نیز سنجش شرایط قرارگرفتن خود در ) دیگرشناسی(و با آگاهی از طرف ارتباطی... ساسات، رفتارها و گفتارها، تمایالت و اح

مند این مساله است که کنش او آسیبی به طرف ارتباطی وارد کند و چنین فاعل اخالقی دغدغهآن اقدام به کار اخالقی می

ها نیز قابلیت بازطراحی دارد و در صورت بروز و ظهور آن در سطح  خطاناك در سازمآنناشناسی به عنوان آفتی موقعیت. نکند

  . پدید خواهد آمد... ریزي مدون و انداز آینده و برنامهسوزي، نداشتن چشمهائی نظیر فرصتسازمان، آسیب
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