
 تعالی باسمه

 استاد محترم

 با سالم و احترام

هدف از برگزاري  .نام دارد ")اخالق آکادمیک(اي اخالق حرفه"، کارگاه هستیماندیشی در کنار هم براي همجلساتی را که 

نتیجه این رود انتظار می. است "هاي اخالقی استادان دانشگاهمسئولیتدانشگاه اخالقی و "گو درباره واین کارگاه، گفت

 .دوش "دانشگاه تر شدناخالقی"نشست منجر به 

 

 مسئلهبیان 
ها را بر عهده دارد اما ها و پرهیز از بديهاي رسیدن به خوبیها و راهها و بديدانش اخالق مأموریت شناساندن خوبی

 شهرها کالنهاي نوین، همراه با افزایش جمعیت و پیدایش پیچیده شدن زندگی در دوران معاصر و گسترش علوم و فناوري
ظهور جریانات  ، فزونی مطالبات مردم،شدن یجهانی و ارتباطات، فرایند جمع ارتباطها و گسترش وسایل و مهاجرت

فردمحوري، مسائل و معضالت فراوانی پیش آورده است که تطبیق معیارهاي اخالقی و  ،رهاي سکوالاومانیستی، عرفان
اخالق کاربردي پا به عرصه مطالعات اخالقی براي حل این معضل، . تشخیص عملکرد درست را به چالش کشیده است

هاي دید در هر یک از عرصهگویی به مجموعه مسائل اخالقی نوپاول؛ پاسخ: گذاشته است که دو مأموریت اساسی دارد
بسیاري از در و گسترده شده و فربه بسیار  اخالقدانش  لذا. اختصاصی زندگی مدرن و دوم؛ حل مؤثر تعارضات اخالقی

زیست، پزشکی، مهندسی، ژنتیک،  اخالق محیط .اخالق ایجاد شده استتخصصی هاي  کرسی ،هاي بزرگ دنیا دانشگاه
-سازي و تصمیمحتی در مراکز مهم تصمیماست، کاربردي اخالق نوین هاي شاخه لهازجم.. مدیریت، سیاست، اقتصاد و

در حوزه مدیریت، بسیاري  .دهندبه سیاستمداران و دولتمردان مشاوره می هامشاوران اخالق در کنار استراتژیست ،گیري دنیا
کارکنان در قبال ذینفعان مشخص و / دیرانم/ اخالقی سازمان هاي مسئولیتداراي منشورهاي اخالقی هستند و  ها سازماناز 

صدها  و دندار عهده برو مسائل اخالقی را  سؤاالتوظیفه راهنمایی و پاسخگویی به  ،مراکز مشاوره اخالق. است شده اعالم
اندیشمندان، مصلحان و سیاستمداران  .شود میمنتشر تولید علم اخالق و کتب اخالقی با هدف نشریه علمی، پژوهشی 

شدن، منافع ملی، سبک زندگی هاي نو، جهانیهاي سیاسی و اجتماعی، فناوريتی همچون توسعه، عدالت، آزاديموضوعا
-تواند هزینهمی ها آنعواقب و پیامدهاي اخالقی توجهی به چراکه بی کنندمیسی و ارزیابی رهاي اخالقی بررا با سنجه... و

 .هاي گزافی را تحمیل کند
 

 ما و اخالق
برداري از دانش اخالق بیش از هر زمان دیگر نیازمند بهره ،عه ایرانی به دلیل گذار از جامعه سنتی به مدرنامروزه جام

عالمان  موردتوجهالبته گرچه توجه به اخالق کاربردي در تمدن اسالمی و ایرانی همواره  .بومی و اسالمی است کاربرديِ
کردن  خوش دلپدید آمدن مسائل و معضالت چنان است که  هجیدرنتها و حوادث و اخالق بوده است، اما سرعت پیشرفت

بسیاري از روشنفکران را به دراز  رو نیازا. تواند ما را در حل مسائل امروزي قرین توفیق سازدهاي گذشته نمیبه داشته
ضاعفی را مشکالت م ،ي تمدن غرب واداشته که به دلیل ناهمگونی تمدن اسالمی و ایرانی با تمدن غربسو بهکردن دست 

 .به بار آورده است
هاي مختلف، موقعیت جغرافیایی، هاي الهی نیستیم؛ سرزمین وسیع، منابع سرشار، اقلیمخوشبختانه ما دچار فقر نعمت



عظیم ذخایر ، مشاهیر و اندیشمندان بزرگ، هزارساله چندو مسلمان، تمدن  مؤمنمردم هاي باهوش، انسانثروت کالن، 
-ها به هدر میبسیاري از این نعمت ،اخالقعدم توجه به در نتیجه انه فسأمتهاي ما هستند، اما فرصت ها وقوت.. فرهنگی و

اعتیاد، فریبکاري، یابد، باال رفتن آمار طالق، خیانت زوجین، روابط نامشروع، میها در جامعه افزایش انواع بداخالقیو  رود
وري، کاهش بهره ؛خشم، خشونت، جرم و جنایت و در مقابلنفاق، عفتی، حیایی، بیبی ،هاو پیمان وفایی به عهدبیدزدي، 

 ،گراییگذشت، دستگیري از محرومان و مستمندان و نیز شیوع تجملو عفو وجدان کار، روحیه خدمت و فعالیت داوطلبانه، 
-المال بیتقتصادي، سیاسی، از بین رفتن قبح ا یافته سازمان، افزایش فاصله طبقاتی، فسادهاي و تکاثر ثروت گرياشرافی

و اگر به همین  هاي جامعه ماستبخشی از بداخالقی ...خواري، فرار مالیاتی، زیرپاگذاشتن حقوق دیگران و، رانتخواري
آسان  ها آنهاي اخالقی بزرگی شویم که عبور از دچار بحرانچندان دور رود در آینده نهمنوال پیش رویم، بیم آن می

بود، چراکه قانون از چنین توانی برخوردار نیست که اگر می کارساز نخواهد بودقانونی نیز  مجازاتنخواهد بود و قانون و 
این توان بسیاري از هاي اخالق میظرفیتدر حالی است که با استفاده از  و اینامروز با چنین مشکالتی مواجه نبودیم 

 .معضالت و مشکالت را حل کرد
 

 اخالق و دانشگاه
سرآمد  ها زمینههمه در رود رو انتظار میاز این ،جامعه است الگويرفتار و اخالق در همه ابعاد از جمله از آنجا که دانشگاه 

دیگر جامعه و  میانگیناز همواره از قداست و پاکی خاصی برخوردار بوده و در حوزه اخالق البته گرچه دانشگاه  .باشد
اخیر به دالیل متعدد از جمله عوامل فرهنگی،  هاي سالدر  متأسفانهاما  ،قرار دارد در سطح باالتري ها سازماننهادها و 

به علم، تفننی شدن تحصیل در  محورکاال، نگاه ها دانشگاهظرفیت  رویه بینیز افزایش و .. . ،اجتماعی، سیاسی، اقتصادي
در دانشگاه .. و نامه پایانتقلب، خرید و فروش سرقت علمی،  نظیربرخی از مصادیق بداخالقی باعث شده است .. دانشگاه و

 براي حفظ حرمت اخالقی دانشگاه،رو ضروري است ینااز . شود اعتبار اخالقی دانشگاهلطمه به و باعث پدیدار شده 
رشد و  هاي زمینهکنند و در دانشگاه جلوگیري  ها بداخالقی پیشرويشده و از  کار به دستی دانشگاهو صاحبنطران استادان 

 .آینده تاریکی را براي دانشگاه تصور کردکه اگر چنین نشود باید تعالی اخالقی دانشگاه را فراهم آورند 
هستیم  ها آنموضوعاتی که ما در این کارگاه به دنبال یافتن پاسخ . شی است براي رسیدن به آن هدف متعالیاین جلسه تال

 :از  اند عبارت
 )ترسیم وضع مطلوب(مشخصاتی است؟ دانشگاه مطلوب و آرمانی از نظر اخالقی داراي چه  .1

 )ترسیم وضع موجود( کدامند؟آن ترین مصادیق بد اخالقی مهم چگونه است ودانشگاه ما وضعیت اخالقی  .2

 )شناسیآسیب( ها شده است؟چه علل و عواملی باعث بروز این بد اخالقی .3

 )حلارائه راه( ها چه اقداماتی باید انجام شود؟براي رفع این بد اخالقی .4

 )تقسیم وظایف(؟ کسانی بابد انجام شود/ این اقدامات توسط چه کس .5

 )ترسیم وظایف( ؟چه وظایفی بر عهده داریماخالقی شدن دانشگاه براي ما استادان  .6

احترامی به کالس، دیر آمدن، مجاز، بیما در قبال برخی تخلفات اخالقی دانشجویان نظیر تقلب، غیبت بیش از حد  .7
 ؟العملی باید از خود نشان دهیمچه عکس... وترك کالس، گوش ندادن، صحبت کردن 

 ؟هایی استها و زیرساختعملیاتی شود، نیازمند چه زمینه اندیشیهمبراي آنکه منشور اخالقی حاصل از این  .8
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