
 

 و شهروندی دانشگاهی گفتگویی رشد اخالقی دانشگاه، اخالق گفتگویی

 1سید محمود نجاتی حسینی

 چکیده
شناخت حقیقت، تمرین فضیلت و یادگیری مهارت است.  دانشگاه مدرن جایگاهی برای تحقق 

منطق خاص خود را دارد،  که های فنی مهندسیاستثنای یادگیری مهارتمیان، به نیدر ا
وابسته به امر اخالقی هستند. منظور  شناخت حقیقت و تمرین فضیلت در بوم زیست دانشگاهی

اخالقی(، مورال )رویه اخالقی(، مورالیتی )اخالقیات جمعی( و  از امر اخالقی اتیک )ایده مقاله
ی مقاله حاضر عمومی وفق قواعد فرهنگی، بومی و محلی( است. مسئله قیاتوس )رفتار اخال

این است که چه نسبتی میان رشد اخالقی دانشگاه و شناخت حقیقت و تمرین فضیلت در 
ی مقاله این است که چون این سه از حیث مکانیسم اجتماعی دانشگاه متصور است. ایده

اجتماعی فرهنگی  یبا دو نظریه توانتند، میعنان هسنوعی همبه هافرهنگی محاط بر آن
 تفسیر که برای مطرح این مسئله را تحلیل، تفسیر و تبیین نمود. نخست، اخالق گفتگویی

ی شهروندی گفتگویی که این نیز برای تحلیل تمرین الزم است و دوم، نظریه شناخت حقیقت
دانشگاه هم به این دو وابسته است فضیلت الزامی است. فرض پایه این است که رشد اخالقی 

ی حاضر شرح و بسط چند مضمون کلیدی برای شود. هدف مقالهو هم به آن دو منجر می
 است. فهم مکانیسم اجتماعی فرهنگی محاط و محیط بر رشد اخالقی دانشگاه
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 مقدمه

پیوسته شامل همبرای تحقق سه امر اجتماعی فرهنگی مهم به دانشگاه مدرن جایگاهی 

های فنی یادگیری مهارت جزبهشناخت حقیقت، تمرین فضیلت و یادگیری مهارت است. 

ی دانشگاهیادگیری  -ای از آموزش که سپهر عینیت یافته مهندسی در دانشگاه و از دانشگاه

دارد و لذا از بحث این مقاله نیز خارج است، آن دو دیگر، شناخت  است و منطق خاص خود را

تمرین فضیلت، در بوم زیست دانشگاهی از بیخ و بن وابسته به امر اخالقی و وجوه  حقیقت و

 3یتیمورال ،(رویه اخالقی) 2، مورال(اخالقی ایده) 1اتیک متنوع آن هستند. منظور معناهایی مانند

است که  (بومی محلی وفق قواعد فرهنگی عمومی رفتار اخالقی) 4خالقیات جمعی( و اتوسا)

ی (. مسئله46-11، 1392شوند )نجاتی حسینی، از فضای مفهومی امر اخالقی ناشی می

ی حاضر این است که چه نسبتی میان رشد اخالقی دانشگاه و شناخت حقیقت و تمرین مقاله

: چرا و چگونه شناخت اندمطرحپیوسته همت. این جا دو پرسش بهمتصور اس در دانشگاهفضیلت 

موجبات رشد اخالقی دانشگاه و  حقیقت و تمرین فضیلت یعنی کارکردهای دانشگاه مدرن

میان نقش محوری شهروندی دانشگاهی گفتگویی  نیدر او  آورند؟دانشگاهیان را فراهم می

اجتماعی فرهنگی محاط  سه از حیث مکانیسمچگونه است؟. ایده مقاله این است که چون این 

این  تواناجتماعی فرهنگی مهم و مطرح می عنان هستند، با دو تئورینوعی همبه هابر آن

و شهروندی  برای شناخت حقیقت 5مسئله را تحلیل و تفسیر و تبیین نمود. اخالق گفتگویی

های نیز با توجه به مسئله و ایده و نظریه ی مقالهبرای تمرین فضیلت. مفروض پایه 6گفتگویی

دو است و هم  نیاز اهم ناشی  امر رشد اخالقی دانشگاه تیدرنها، این است که شدهگفته

 7شهروندی دانشگاهی گفتگویی ی نیزریرپذیتأثی و رگذاریتأثبر آن دو. محوریت این  رگذاریتأث

 و الزم برای فهم لیدی مهمچند مضمون ک ی حاضر شرح و بسط اینبنابراین مقاله؛ است
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است. کلیت فرایند روشی  1ی دانشگاهرشد اخالقمکانیسم اجتماعی فرهنگی محاط و محیط بر 

فهم )ی اسنادی مقاله بر استفاده از روش مطالعه نیدر اطرح پرسش و پیگیری پاسخ 

و پرسش  های مناسب با توجه به ایدههای مناسب مقاله( و تحلیل متنی )بازسازی نظریهنظریه

ی مورد پژوهشگر از مسئله – مؤلففهم موضعی و بدیع )ی شهود خالق مقاله( است. رویه

نیز مکمل این روش است. به این منظور محتوای مقاله در چند بخش سامان داده  (شناخت

ی رشد اخالقی کولبرگ صحبت خواهد شد و تسری آن به ی نظریهشده است. ابتدا درباره

ی رشد اخالقی دانشگاه ی ایدهدرباره آنگاهشود. ی توضیح داده مینشگاهدای اخالق مسئله

عنوان به -برای شناخت حقیقت در دانشگاه ی اخالق گفتگوییبحث شده و الزامات نظریه

 شود. آنگاهطرح می –بخشی از وجوه امر اخالق دانشگاهی و رشد اخالقی در دانشگاه 

برای تمرین فضیلت اخالقی شدن دانشگاهیان  ی شهروندی گفتگویینظریه هایداللت

در بافت  (ی نگارندهایده)در آخر مساهمت شهروندی دانشگاهی گفتگویی  و شودمعرفی می

طرح  -ی و رشد اخالق دانشگاهی دانشگاهمرتبط با اخالق  - تاکنون شدهگفتهمباحث 

جربی بحث اخالق مباحث نیز برای مستند ساختن ت در ضمنشود. حسب نیاز و حسب مورد می

صورت نیز به (های اخالق دانشگاهی )جهانی و ملیهای مندرج در مرامنامهبه داده دانشگاهی

 شود.ای توجه میمقایسه

رشد  و فهم اخالق دانشگاهی هابرماس: –کولبرگ یرشد اخالقی نظریه

 اخالقی دانشگاه
رشد  شناسیرواناهمیت تئوریک برای  با وجود (1969کولبرگ )الرنس  یرشد اخالق ینظریه

نبوده  2اخالق شناسیجامعهآن چندان محل توجه در  یی فرد گرایانههاانبه خاطر بنی اخالقی

 مؤثریعقالنی مهم و  یهایبازساز واسطهبهمگر  (208-185 ،1385 ،نجاتی حسینی)است 

بهتر و بیشتر بتوان  که یورگن هابرماس فیلسوف اجتماعی بزرگ روی آن انجام داده است تا

که در اصل و اساس امری است جمعی و نه  -فهمی از تحول فرهنگی و تکامل اجتماعی 
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 ،هابرماس پژوهان هایبسطشرح و  این مقاله واهداف  ین حیث وفقا از .اوردبه دست  -فردی 

 ،؛ هوالب55-53، 1390 ،پیوزی) بنامیم –رشد اخالقی کولبرگی ی شایسته است آن را نظریه

 صرفاًهابرماس در پرتوی این نظریه  هرچند. (90-78 ،1386 ،اوث وایت و 145-148 ،1390

 دانشگاه یرشد اخالق یولی چیزی درباره پردازدمیاجتماعی  به تحول فرهنگی و تکامل

دو پدیده دانشگاهی  دربارهبه دیدگاهی کلی  توانمیاما با فهم هرمنوتیکی این نظریه  گویدنمی

رسید. به نظر رئوس  2دانشگاهی رشد اخالق و 1رشد اخالقی دانشگاه یعنی حثموردبمهم 

هابرماس به این صورت  با کاوش در آرای پیچیده توانمیمهم این دیدگاه را  هایمضمون

 خودآگاهاست  ایسوژه انسان اجتماعی فرهنگی و کنش گر جمعی، .1 .استنباط و مرتب کرد

ی عقالنی اخالقی کنش گر جمعی، یعنی برخورداری کنش سوژگ .2عقالنی و اخالقی  ازلحاظ

، تابع رشد ذهنی و توسعه، هاکنشاخالقی و توانش عقالنی برای تدبیر  یگران جمعی از اراده

 به این معنا اخالق کنش گری در سه شکل قابل .3تحول اجتماعی فرهنگی است.  تکامل و

 -ب، (عادات فرهنگی رایج محلی و بومیوفق  رفتار) 3سنتی گراییاخالق -الف تحقق است:

 گراییاخالق -جو ( رفتار طبق قواعد حقوقی و عرفی متعارف ملی) 4قراردادی گراییاخالق

و شمول  گراییجهانکانتی و  گراییانسانرفتار وفق مالحظات و مقتضیات ) 5پساقراردادی

ایی رشد اخالقی یعنی نه یمرحله ژهیوبهنظری و  هایاستنباطبا توجه به این  گرایی(.

و نیز تحول و  از رشد اخالقی تکاملی و تحولی توانمیاست که  پساقراردادی گراییاخالق

شاهد بروز و  توانمی نجایدر ا تکامل اخالقی کنش گر و فرهنگ و تاریخ و جامعه نام برد.

 رشد اخالقی این مرحله از گیریشکلناشی از  قاعدتاًبود که  مؤثرمهم و  ییهانشانگانظهور 

تکوین  درنهایتو  اخالق دانشگاهی، تحول اخالق دانشگاه برای فهم خصوصبهاست و 

مهم است. این نوع  نهایتبی( دانشجویان و استادان)رفتار اخالقی دانشگاهیان  –نگرش 

اخالقی هستند که الزم است برای فهم وضعیت و موقعیت اخالق دانشگاهی  هایپدیده
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تعهد  بروز رسیدن به بلوغ اخالقی، قرار گیرند: رشدتکاملی خودآگاهی اخالقی، موردتوجه

 ایفای وظیفه و تکلیف اخالقی. پیدایی حس مسئولیت اخالقی، توجه به آزادی اخالقی، اخالقی،

 نزد هابرماس این است که این اخالق نوعی در )پسا قراردادی(گرایی اخالقالزام مهم این نوع 

به این معنا که هم مدعی  .و فرا فرهنگی( است مرزیب یگرا)عام 1شمولانجهاصول اخالقی 

 خاطر کهبه این  است، (یو عرف)سنتی  پیشین یشدهگفتهسایر اخالقیات  برتری تجربی بر

برتر و  مندیقاعدهو هم مدعی  تمام مراحل رشد آگاهی اخالقی است نهایتبیحاصل رشد 

 هاارزشحقیقی تراز  شمولجهانفرهنگی و اجتماعی عام و  هایارزشسر تراست، چون 

اخالق  رشد هاینشانگاناهمیت این  .ملی هستند محلی و بومی، خاص گرا، هنجارهای

سیاسی حقوقی اخالقی او( به  هایفلسفه فکری هابرماس و یپساقراردادی )وفق منظومه

و  (سیاست و حقوق ،)اقتصاد هجامع هایسیستماست که تمامی خرده  حدی جدی و تاثیرگذار

خود  الشعاعتحت را نیز عمومی( یو حوزهمدنی  یجامعه ،فرهنگ )اجتماع، زیست جهان

تسری  از این مبنا بر توانمیهابرماس پژوهان  برمبنای تفاسیر کهیطوربه .دهدمیقرار

 عدالت، قرار گرفتن نیچنهم فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، اخالقیت به سپهرهای حقوقی،

، دیوس) نیز سخن به میان آورد اخالقیت سیاسی حقوقی آزادی درآستانگی امنیت و نظم،

 عالوهبه .(1388و  1385 ،نجاتی حسینی و 220-169، 2000اوث وایت،  ؛223-227، 1992

فلسفه اخالقی  یهاهیدر نظرهابرماس  نیز خودو اخالق  نیو ددر مورد نسبت دانشگاه و علم 

اهمیت وجود و تسری این اخالقیت و لوازم و  (تاکنونمیالدی  2000س از سال )پ متاخرخود

اخالقی را از خالل اخالق  تیو مسئولاخالقی  یو خودآگاهرشد آگاهی  ازجملهتوابع آن 

 گفتگوهای دانشگاهی بینا دینی و درون دینی حول دین به سپهرهای مهم فلسفه دین و

جریان بازگرداندن ) 2پسا سکوالریزم یو در عرصهن یهابحثاالهیات گسترش داده است و 

و  بازخوانی (3و پسا متافیزیک (مدرنپستعمومی در جهان سکوالر مدرن و  یدین به حوزه

نیز مطرح  را فلسفی علمی دانشگاهی به معارف دینی حوزوی کلیسایی( گراییعقلفراخوانی 
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برای  نیچنهمهابرماس  .(1398 ،نجاتی حسینیو  1395، شولر ؛2006، آدامز) نموده است

پزشکی  و دانش یفنّاورسپهر فنی مهندسی پوزیتویستی نظیر  مانندمیدانشگاهی مه هایحوزه

ماشین/  –)انسان 3سایبورگ و 2روبوتینگ و سازی( شبیه) 1مخاطرات کلونینگ ازجمله

بازسازی اخالق از طریق  را گوشزد نموده است و بداخالقیمصنوعی( مخاطرات  سازیانسان

 – هاآنارائه داده است که پرداختن به  یتوضیحات هاآن یدرباره 5ایحرفهاخالق  و 4پزشکی

واقعی است  هایانسان از مملو تا زمانی که فضای دانشگاهی جهانی و ملی هم چنان کمدست

برای نشان (. 1395 ،هابرماس) است نوشتار خارجاین  یازحوصله-هاها و سایبورگروبوت تا

سازمان  – بافتار فضامطمح نظر و بحث شده، در متن و  اخالقیتدادن خط سیرهای استقرار 

 ینو نگاهی به جا دانشگاهیان الزم است از یدانشگاه، زیست دانشگاهی و زندگی روزمره

رسیدن به بلوغ  خودآگاهی اخالقی، مهم رشد اخالق آکادمیکی شامل: هاینشانگانپای 

ایفای وظیفه  پیدایی حس مسئولیت اخالقی، توجه به آزادی اخالقی، زتعهداخالقی،برو اخالقی،

 مهم و مرتبط با هاینظریهدر قالب  موارداین  مقاله یدر ادامه. میندازیباخالقی  فیو تکل

 .شوندمیبحث و تبیین  اخالق دانشگاهی یمقوله

و شناخت  دریدا: فهم مسئولیت اخالقی دانشگاه نسبت به حقیقت ینظریه

 در دانشگاهحقیقت 
این نکته  یگرانهتائید روشناز شناخت حقیقت در دانشگاه  در بحثمهم  یمسئلهاولین  احتماالً

نیز  احتماالً دانشگاه موجود یا متصور و مفروض است؟ و و است که چه نسبتی میان حقیقت

به این پرسش روبرو  شناسانهجامعهفیلسوفانه و  هایپاسخه و متنوعی از ما با طیف گسترد

کار سترگ و متن ماندگار برای شناخت حقیقت در  یکی از چند کهاین ویژهبه خواهیم بود.

گئورگ –هانس کهن فیلسوف این سپهر، یاز سوفلسفه و علوم انسانی اجتماعی مدرن 
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 یاز همهاما فارغ ؛ (1994 ،گادامر) نهاده است ر خودب را (1960روش ) حقیقت و نام ،1گادامر

و البته با دراپوخه  -نیز از حجم این نوشتار فراتر است  هاآنکه بررسی  -مطرح هایپاسخ

فوکویی که تردید و تشکیک  مسئلهموقتی و مقطعی و موضعی(  درآوردنگذاشتن )به تعلیق 

 1980و  1970در امکان وجود امری به نام حقیقت است و او این را )طی دو سخنرانی در 

 شدنساختهو  (79-45 ،1396 ،فوکومندی و حقیقت )سوژهمهم  یمسئلهمیالدی( در دو 

د مبنای بحث را بر امکان وجو ،منکشف و افشا نموده است (1380 ،فوکو)حقیقت  هایرژیم

چون چنین است  .شودگذاشته میه آن بمسئولیت دانشگاه نسبت  آن و و شناختحقیقت 

طرح و  را مسئله ماًیمستقکه  رفتهفیلسوف مهم پساساختارگرایی  2الجرم به سراغ ژاک دریدا

–آفکالرونگ  ی. ژاک دریدا با طرح ایده(1395، دریدا) حل کرده است بحث و مشکل را نیز

آلمانی  یدواژهیکلکه آن با دو مسئولیت روشنگری دانشگاه نسبت به حقیقت )ی ایده ،وارهایت

شده برجسته  aufklarung- wahrheitامانوئل کانت بزرگ فیلسوف غربی یعنی  یموردعالقه

دریدا فیلسوف  رانیسخناز متن دو عنوان  توانمیآن چیزی است که به نظر  ایتااندازه( است

 1983دانشگاه کورنل نیویورک ) رانیسخنون کشید. دریدا در مطرح فرانسوی معاصر بیر

کلمبیا در  در دانشگاهو سخنرانی  دانشگاه در چشم شاگردانش با عنوان اصل دلیل: میالدی(

با استناد به مطالعات  تفصیلبه ها،اهرم یا نزاع دانشکده میالدی( با عنوان: 1980) متحدهایاالت

مسئولیت روشنگری دانشگاه نسبت به  ،گفته شدکه  ایایدهای آلمانی فلسفه دانشگاه بر

اول به برجسته سازیآفکالرونگ  ی. دریدا در قطعهسازدمیحقیقت، داده و یافته فراهم 

آیا امروزه دانشگاه " اشاره دارد: گونهاین دلیل بودن دانشگاه عنوانبهدانشگاه  گری( درروشن)

را با عبارت  سؤالمکه  امدادهمن ترجیح  برخوردار است؟ شودمینخوانده  دلیل بود ازآنچه

RAISON D’ETRE به معنای دلیل بودن  لفظاًفرانسه است و  مطرح کنم که مختص زبان

آن صحبت خواهم کرد  دربارهاین عبارت در دو یا سه کلمه همه آن چیزی را که  است.

                                                           
 

 

1 Hans- Georg Gadamer 
2 Jacque derrida 
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باطش با دلیل و بودن و اما و البته ماهیت دانشگاه در ارت: دلیل و بودن کندیممشخص 

غایت  کالمکیدانشگاه و در  تیمأمورمعنا و  توجیه، جهت، ضرورت، هدف، علت، نیچنهم

یعنی داشتن توجیهی برای وجود داشتن و معنا و هدف قصد  RAISON D’ETRE داشتن آن.

 "در دانشگاه هستم aufklarungقاطعانه طرف دار روشن گری نوین  من شده و غایت....

میان  ضمن به – مسئولیت دانشگاه یدر باب ایده نیچنهم. دریدا (158الف،  1395 ،دریدا)

وقتی کسی  که آوردمی - بنددمیبر فرض سوم دل  احتماالً الظاهریعلآوردن سه مفروض، 

با  داندنمیکسی دیگر به شکل یقینی  ،آوردمیرا بر زبان  ی مسئولیتکلمه امروزه در دانشگاه

میان سه فرضیه مردد  کمدستپس  دهد. سروصورتد به آن توانمیچه مفهومی هم چنان 

 یفرضیه .2برخورد کرد  دانشگاهی دقیقاً ایزمینه عنوانبهبا مسئولیت  توانمی .1 مانیم.می

. مفهوم مسئولیت با حفظ ارزش و معنایش 3 مجدد است تائیدوجود سنتی برای  یفرضیه ،دوم

در پیوندهای میان دانشگاه و  جدیدی بسط داده شود. کامالً مسئلهاره در چهارچوب باید دوب

و در مخاطرات سیاسی  ... یفنّاورو  هادانشها و انتقال بایگانی سازی جامعه و در تولید ساختار،

چه  ییی دربارهگوپاسخ دیگری جای دارد. کامالًظهور امری  ،قتیو حقدانش و در ایده دانش 

بیش از هر زمان  احتماالًپرسشی است که  چیزی پاسخ گفتن و به چه کسی پاسخ گفتن،

اما دریدا در تعبیر و فهم و شناخت ؛ (209-208، ب 1395 ،)دریدادیگری زنده و مقبول است 

آیا این سه فرضیه "که:  دهدمینیست و لذا هشدار  قرصدلمسئولیت دانشگاهی چندان 

 ؟ردیگیبرممختلف پرسش در باب مسئولیت دانشگاهی را در  هایهگونتمامی احتماالت 

در موقعیتی  چیزهمه .رسدنمی بخشاطمیناندر این زمینه به نظرم  چیزیهیچ مطمئن نیستم.

 تهدیدآمیز زمانهماست به نظرم مبهم و معماگونه و  خطرها نیترشیبمعرض  که امروزه در

دریدا  دیگر، ایقطعهبه هر جهت در  .(209-208، ب 1395 ،)دریدا "رسدمی تهدیدشوندهو 

باشد و چنین،  دانشگاه –حقیقت  یایده مؤیدد توانمی نوعیبه احتماالًکه  گویدمی هایینکته

فکر کنم که  گونهاینشوم تا حدی اغوا می" :آوردمیبه میان  سخن ،حیتصربهبه تلویح و نه 

و بدون محافظت  بدون محافظت از دیگری نمود،بدون دیگری محافظت  توانمیاز آدمی ن

به سرنوشت عجیب  مأمور مسئولیتش، عنوانبهاین محافظ دوگانه،  در مقابل دیگری ...

حقیقت آن چیزی  ...به دلیلش برای بودن و به حقیقتش  به قانونش، مأمور ...دانشگاه است 

به  نجایا...من  شودمی داشتهنگهو هم  کندیم یدارنگهیعنی هم  کندیماست که محافظت 

wahrheit )به ،کنمیمفکر  )حقیقت wahren ازwahrheit  و ازveritas  که نامش روی بسیاری
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 خواهدیم هاآنو از  گماردیم حقیقت محافظانش را به کار .آیدمیهای آمریکایی از دانشگاه

 (.196الف،  1395 ،)دریدا "باشند که وفادارانه و صادقانه مراقب او 

 و یادگیری دانشگاهی هابرماس: فهم اخالق گفتگویی ینظریه
مسئولیت اخالقی دانشگاه نسبت به کشف  یجذاب و مناسب ژاک دریدا درباره یهرچند نظریه

 گویدنمیم تحقق آن چیزی سمکانی دربارهاما به ما کند میتفسیر  خوبیبهرا  و حفظ حقیقت

گذاشته  اخالق گفتگویی نظریه یبر عهدهوظیفه معرفتی  نیذا ال ساکت است. کمدستیا 

البته هابرماس در نسبت  .شودمیآن بیان  هایمضمونفشرده رئوس  صورتبهشده است که 

 فرایندهای یادگیری –ایده دانشگاه مستقیم با بحث دانشگاه و نقش آن در یادگیری به طرح

برای تشریح مسئولیت اخالقی دانشگاه  یاتوشهره نسبتاً توانمی همآن پرداخته است که از نیز

 برداشت در دانشگاهمکمل و متمم برای استراتژی اخالق گفتگویی  عنوانبه نسبت به حقیقت

از حیث نظم منطقی بحث و تقدم  اما (1398 ،در نجاتی حسینی ؛155-131، 1395، هابرماس)

اخالق گفتگویی در پیشبرد مسئولیت اخالقی ای ایدهگاه جایالزم است ابتدا  مسئلهذاتی  تأخرو 

 تأمینای دانشگاه برای تضمین و گاه رویهپای دانشگاه نسبت به حقیقت روشن شود و سپس

آن است تا نشان دهد  بر اخالق گفتگویی ،خالصه صورتبهآن مسئولیت اخالقی روشن شود. 

 یهاسوژهاذهانی  گفتگوهای بیندایی حقیقت از خالل به حقیقت گفتگویی )پی توانمیچگونه 

این  -دوم ،موجود اجتماعی در پی تعامل است عنوانبهانسان  -نخست .اجتماعی( نائل شد

 برای تحقق کنش ارتباطی، -سومشود، میتعامل از طریق کنش ارتباطی عقالنی محقق 

و رای گفتگو کاربرد زبان ب -چهارم، انسان اجتماعی تعامل خواه نیازمند استفاده از زبان است

این فرایند باید مبتنی بر رعایت یک  -پنجمو  است توافق تفاهم و به هم فهمی، دنیرس

 گفتگوکنندگانالف( که شامل موارد زیر است.  انجام شود گفتگویی منظومه از اخالق شناختی

 آنچهپ( ، نیات و بیان آن صادق باشند در ابرازب( ، شناختن حقیقت را داشته باشند قصد

 هااین برای هم فهمیدنی باشد. اناتشانیبت( و  باشد امر واقعواقعی و منطبق بر  ویندگمی

هستند که الزم است در گفتگوهای  معروف برای رعایت اخالقیات در گفتگو هایداعیههمان 

 یدر حوزه شانجمعیعادی در زیست جهان برای تعیین سرنوشت  دمعمومی )میان مر یحوزه

یا عمومی در  تخصصی گفتگوهای)گفتگوهای دانشگاهیان  مدنی( و یعمومی و جامعه

 –دانشجو –دانشجو/استاد–استاد/دانشجو-دانشجو/استاد–سازمان فضای دانشگاه میان استاد

هابرماس تحت  یوارهطرحدر  هااین .(1397 ،نجاتی حسینی)گردد  تی( رعاکارشناس –مدیر
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اخالق  امااند شدهتفسیر  1درستیو  صداقت ،صدق ،پذیریفهم یعنوان معیارهای چهارگانه

 2لآهوضعیت گفتگویی اید هابرماس ذیل بحث یدر پروژه پشتیبان این اخالقیات گفتگویی نیز

 یادگیری دانشگاهیی در نظریه بعداًاست و  توجهجالبطراحی شده است که بسیار کاربردی و 

که از توانش زبانی و صحبت نمودن برخوردار  ایسوژههر  -اول .آمد خواهند به کار نوعیبههم 

را  اظهارنظر حق طرح ایده و ایگفتگوکنندههر  -دوم ،حق شرکت در گفتگو را دارد ،است

 -چهارم و حق نقد نظر دیگران و پاسخ به نقد دیگران را دارد ایگفتگوکنندههر  -سوم  ،دارد

باشند و کسی دیگری را وادار به  فتهقرارگرهمه گفتگوکنندگان باید در موقعیت برابر و آزاد 

حال باید دید این دو نوع اخالقیات گفتگویی در دانشگاه چگونه باید  و یا سکوت نکند. تائید

 - کندمیکه هابرماس طرح  یادگیری دانشگاهیی وفق نظریه رسدمیبه نظر  عینیت یابند.

همان ها این ن بحث فهم کرد.ای یخاتمهرا برای  هایینکته توانمی -و در باال معرفی شد 

، هابرماس) ایمکشیدههابرماس بیرون ی های پیچیدهبحث از دل هستند که ما هایینکته

زیست بینا اذهانی در دانشگاه برای دانشگاهیان در  تأمینضرورت . 1 (.131-155 ،1395

معتقد است که هابرماس  بارهنیدراو امر گفتگویی.  خرد ارتباطی یراستای تقویت و توسعه

آن  عضوهایی هاکنشو  هازهیانگ ها،درون با هدف برای جامعه باید از کارکردهای دانشگاه

وار در آن دانشگاه باید زیستاری را که عضوهایش میان اذهانی ،این معنا در در پیوند باشد.

تی سرمشق زیستاری که خصل وار پشتیبانی کند،تجسم بخشد و انگیزاننده وار، نهادیاندمیسه

 گراییآزادیرهایی بخشی و  . نسبت سخت روشن گری،2. (133 ،1395، هابرماسدارد )گونه 

واپسین گزاف " :نویسدمیهابرماس با لحنی انتقادی  بارهنیدرادانشگاه.  با سیاست ورزی در

 داشتچشمعلوم را با این  خودمختاریو روشن گری بود زیرا بار  وحدت علم یگری، ایده

با شهروندانی آزاد و برابر را در  ایجامعهد درون دیوارهایش توانمیسنگین کرد که دانشگاه 

روشن  یاز همان آغاز روشن نبود چگونه این وظیفه حالبااین مقیاسی کوچک ممکن سازد.

 هایدرببودن که دانشگاه  غیرسیاسید هماهنگ شود با توانمیگری و رهایی بخشی 

ضرورت پیوند . 3 .(143 ،1395، هابرماس) رفتمیتوقع  اشآزادیاز  محافظت نهاد سیاست

                                                           
 

 

1 Comprehensibility, truth, truthfulness, rightness. 
2 Ideal speech situation 
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 گونهاینهابرماس  باره. دراینپویا و پایای دانشگاه با جامعه، فرهنگ و حوزه عمومی ارگانیک،

در این پهنه از بازاندیشی انتقادی بتوان پیوندهای روندهای پژوهش با زیست " :نویسدمی

دانش علمی بلکه  هایسازیپیادهو  هاکاربستپیوندهایشان با  هاتن، نهجهان را نمایان کرد

پیش از همه پیوندهای شان با فرهنگ چونان یک کل، با فرایندهای اجتماعی سازی، با تداوم 

اهمیت نقش یادگیری . 4 .(148 ،1395، هابرماس) "کلی سپهر همگانی مسائلسنت و 

زمینه نیز  این که عمومی یدر حوزهری دانشگاهی و روشن گ یفکرروشندانشگاهی نو بر 

با  سادگیبهامروزه فرایندهای یادگیری در دانشگاه دیگر  "که:  است بر آنهابرماس 

 ایحرفهکارکردهای بازتولیدی زیست جهان پیوندی درونی ندارد ...این فرایندها از آمادگی 

با آشنا کردن دانشجویان با سبک تفکر علمی یعنی برگرفت رویکردی  و دانشگاهی فراتر رفته

نقشی در فرایندهای کلی اجتماعی سازی ایفا  ها و هنجارهافکت در مقابلبر انگاشتی 

گفتمان  یانهیدر مفرایندهای یادگیری  دهیسازمان یخود شیوه تر،روشن... به بیانی کنندیم

 یهاپهنهو از این دانش  انجام داده زمانهمرا  ی متنوعاست که هنوز هم کارکردها دانشگاهی

 .(152 ،1395، هابرماس) "زندمیرا با زیست جهان پیوند  شدهتخصصیو  شدهتفکیکبسیار 

تسری لوازم امر  دربارههابرماس  که اهمیت گفتگویی شدن فرایندهای یادگیری دانشگاهی. 5

حتی بیرون از دانشگاه فرایندهای ": ویدگمیگفتگویی به فرایندهای یادگیری دانشگاهی 

همه از قدرت  هاآن .دارندمیهای خاصی از پیوندهایشان با دانشگاه را نگاه یادگیری بازنشانه

 هایاستداللکه زایش  گیرندمیگفتمانی جان  هایمناظره یانگیزاننده و تولیدگرانه

نو پدیدار  ایچهرهممکن است  دمهر و  مانندمیگشوده  دزها .کندمیرا تضمین  انگیزشگفت

 .(155 ،1395، هابرماس) "برسد تازه به ناگاه از راه  ایایدهشود و 

اخالق دانشگاهی: فهم تمرین فضیلت اخالقی شدن  یهاکد نامه 

 دانشگاهیان
وجهی دیگر از رشد اخالقی دانشگاه، وفق مدل بحث این مقاله، تمرین فضیلت اخالقی شدن 

به معنای تجربه ورزی زیسته دانشگاهیان )استادان، دانشجویان، لحاظ شده است که 

نجاتی )رفتار وفق قواعد اخالق دانشگاهی است  صورتبه (کارشناسان و مدیران دانشگاه

و  . این قواعد هم شامل ضوابط بحث شده در ذیل مضمون اخالق گفتگویی(1396 ،حسینی

و هم شامل تالش مسئوالنه و  ه شدکه توضیح داد گونهآن ل گفتگویی است،آهاید وضعیت
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است  هویت شهروندی دانشگاهی ترشیبو  متعهدانه دانشگاهیان در مسیر تقویت و تثبیت بهتر

 یدربارهاست  توضیح داده خواهد شد. در همین زمینه و مرتبط با آن، ابتدا الزم ادامه که در

این مقاله  مدنظر هاینظریهآن، مجزا از  متعارف صورتبه رفتار وفق قواعد اخالق دانشگاهی

اخالق دانشگاهی مطرح  یمسئله کهیهنگامتا مشخص شود  شودیمنیز توضیحاتی ارائه 

نائل شویم، ناگزیر  اخالق دانشگاهی یگسترده یبتوانیم به شناخت گستره کهایناست و برای 

نباید خودمان را محصور  صرفاًآن  تبعبهرا ببینیم و  یترمتنوعتئوریک بیشتر و  یهاافقباید 

مانند  کارشناسی دانشگاهی یهامتنبه  ابتدادر یک فرمت تئوریک خاص کنیم. به این منظور 

از اخالق دانشگاهی به دست  تریمتنوع هایبرداشتکه دانشگاهی اخالق  هایکد نامه

ند خط سیرهای تکوین، توسعه و تعمیق شهروندی توانمیکه به نظر  کنیممینظر  دهند،می

 اروپا یاخالق اتحادیه کد نامهبه  توانمیدانشگاهی را نیز در پی داشته باشند. برای نمونه 

 ،؛ در نجاتی حسینی2019 ،اخالق پژوهش دانشگاهی اتحادیه اروپا کد نامه)اشاره نمود  (2019)

 وحدت، اعتماد، صداقت، را شامل رعایت محتوای اخالق آکادمیکی کد نامه. این (د 1398

که از لوازم ایجاد شهروندی در  داندمی پذیریمسئولیتارتباط و  احترام، قانون مداری، انصاف،

به  چنینهم کد نامه آن )شهروند دانشگاه( است. و خاصهر دو معنای عام )شهروند جامعه( 

میزان  یشناختجامعهبرای فهم  تینهایباشاره دارد که  اخالق آکادمیکی گیریشکلشرایط 

فرهنگ  ،یدانشگاهسالمت  ،یدانشگاهازجمله به وجود آزادی  ،اندمهم یدانشگاهاخالق  وجود

اشاره شده  یدانشگاه رفتار خوبحس مسئولیت دانشگاهی و  دانشگاه، شفافیت و صداقت در

 یهاتیدر فعالرعایت فضایل اخالقی  بر ضرورتبه همین منوال  است. در مطالعات مشابه نیز

؛ در 2009، مک فارلین)شده است  دیتأکمهم پژوهش علمی  یدر حوزه ژهیوبهدانشگاهی 

 جوانمردی، انصاف، اخالقیات فضیلت، بر نجایدر ا دیتأکبیشترین  .(د 1398 ،نجاتی حسینی

 شجاعت، یاتی مانندپایبندی دانشگاهیان به اخالق بر لزوم چنینهم است و اعتماد صداقت و

 شعاع زین. برخی از مطالعات دانشگاهی اشاره شده است چاره گشایی و دوستیانسان صراحت،

 انددادهو نشان  اندبردهاجتماع دانشگاهی  یمحدوده از را فراتر یدانشگاهاخالق  و برد موثر

فرض  ازآنچه ترگستردهرا  دانشگاهی شهروندی لوازم رعایت اخالق در / برای توانمیکه 

که شده ارائهگونه شناسی از اخالق آکادمیک  ،از این حیث کرد. ترمتنوعشده وسعت داده و 

دانشگاهی رایج و  یهاتیفعالاز  زیادیآن را برحسب محتوا و مضمون به موارد  توانمی

های در مرامنامه .(د 1398 ،؛ در نجاتی حسینی2010 ،کمیسیون اروپایی)متعارف تعمیم داد 
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اخالق دانشگاهی  هایمرامنامهو نیز مطالعات مرتبط با این  دانشگاهی ایران خالقا

 ،؛ بهمن آبادی و همکاران1387 ،؛ ابطحی1390 ،و غفاری نسب ؛ ایمان1385 ،فراستخواه)

به  ایتااندازه (1395 ،اخالصی و 1394 ،؛ اللهیاری نژاد1393 ،؛ مجتهد زاده و همکاران1393

ند. برای نمونه در که مشابه هم هست خوریمبرمیهای اخالقی جهانی نیز رمومواردی مشابه ن

 بندیتقسیمدر ذیل این  را هاآنمحتوای  توانمیاخالق دانشگاهی  هایاکثر این مرامنامه

مالحظه نمود: اخالق علمی، اخالق دانشجویی، اخالق معلمی، اخالق تدریس، اخالق پژوهش، 

، اخالق پزشکی، اخالق ای، اخالق حرفهق ارتباطات علمیاخالق نشر کتاب و مقاله، اخال

در هر چهار سطح و  دانشگاهی هایفعالیتاین . اخالق پرستاری و مهندسی، اخالق درمان

 انددانشگاهی اخالقی در شهروندی ، ملی و محلی که مشمول الزاماتایمنطقهجهانی، تراز 

 القیات مرتبط با سرپرستی دانشجویان،رعایت اخ )شامل: اخالق آموزش -از: اول اندعبارت

داشتن  )شامل: اخالق پژوهش -دوم تربیت شاگرد(. ایحرفهاخالقیات  اخالقیات تدریس،

جامعه  نتایج پژوهش، نفعانذیمخاطب و  کارفرمای پژوهش، برابر حس مسئولیت اخالقی در

منابع تولید  پژوهش و هایداده)لزوم مراقبت اخالقی از  اخالق انتشار -. سوم(زیستمحیطو 

 پرهیز از سرقت علمی و داده سازی تصنعی، علمی، هایقولنقل در داریامانت، لزوم هاآن

)لزوم رعایت  اخالق روابط اجتماعی -خواننده(. چهارم دوری از فریب علمی مخاطب و

 و تن دادن به گفتگوی علمی(. علمی، پذیرش انتقاد علمی یهادهیا در نشراخالقیات 

شهروندی  یاخالق گفتگویی و شهروندی هابرماس: بسط ایده هایریهنظ

 گفتگویی دانشگاهی
 شهروندی گفتگویی کاربست یدرباره توانمیبهتر و عینیت یافته تر  با این توضیحات اکنون

 دانشگاهیان در اخالق دانشگاهی و کمک به رشد کمی و کیفی آن برای درگیر نمودن/ شدن

 توانمیدر چند نکته این مهم را بحث نمود. به نظر  فضیلت اخالقی شدنتمرین  از خالل

 ینظریه .1 .(1397 ،نجاتی حسینی و 1385 ،و نجاتی حسینی منوچهری)طرح بحث کرد 

شهروندی موجود و مطرح  هاینظریهمتمایزی از  بندیصورتهابرماس  وگوییگفتشهروندی 

 هایفلسفهو  شناسیجامعهاست که با اتکا به )مدرن، پسا مدرن، فمنیستی و مدرن متأخر( 

آن ترکیبی  گیریجهتاجتماعی سیاسی و حقوق و اخالق عرضه شده است و محتوا و 

هوشمندانه و موفق از عناصر تحلیلی و هنجاری با قرائتی انتقادی از وضع موجود به همراه 

این  زمانهمس هابرما وگوییگفتشهروندی  یدر نظریه. 2 مطلوب است. آلتیپ ایده



 دانشگاه تهران ، 1399آذر  –سومین همایش ملی دانشگاه اخالق مدار     66

تفهمی تفاهمی توافقی هستند که  ،و کنش ارتباطی وگوییگفتعقالنیت ارتباطی، اخالق 

در زیست جهانی که فارغ  همآن .کندمی تعیینماهیت و محتوای وظیفه و حق شهروندی را 

های فرهنگی و اجتماعی سیاسی قدرت، زور، سرکوب، فریب، تحریف و هژمونی یاز سلطه

 ی آزادانه،صورتبهکنش گران اجتماعی  ،هابرماس وگوییگفتشهروندی  ینظریه در. 3است. 

، نقطه نظرات، توقعات و مطالبات هادرخواست، نیات، هاایدهبرابر، منصفانه و عادالنه طرحی از 

جمعی برای پی گیری اهداف عمومی مشترک الزم  یخود را که ناظر به ترسیم یک نقشه

و  هاستیبرالیلکانت و راولز و  یکه در فلسفه گونهآنو نه مونولوگی دیالوگی ) صورتبهاست 

و  هاحق. از این طریق است که دهندمینوزیک مطرح است( ارائه  ازجملهها حتی لیبرتارین

از  متأثردرونی و نه  صورتبه وگوگفتکنش گران اجتماعی ارتباطی از طریق  هایوظیفه

 کنش گران درنتیجهو  شودمی بندیصورتوافقی عوامل بیرونی به شکلی تفاهمی ت

و هم متضمن به تحقق  شوندمیاخالقاً هم متعهد به ایفای این وظایف شهروندی  وگوییگفت

شهروندی گفتگویی هابرماس که یک  یدر نظریه. 4 .گردندمیی شهروندی دیگری هاحق

و نه محتوای آن،  هاستییگفتگوروال گرایی است و ناظر به مشخص کردن صورت  یرویه

کنش ارتباطی اجتماعی  یپایه (و توافق )پذیرش این تفاهم (فهم منظور دیگران)و تفاهم  تفهم

مهم شامل فرهنگ، اجتماع، سیاست و حقوق است. همان چیزی که  ایزمینه هایحوزهدر 

 کند.یاد می وگوییگفتهابرماس از آن تحت عنوان فرهنگ، اجتماع، حقوق و سیاست 

 .دهدمینیز قرار  وگوییگفتاین طرح را متکی به وجود نوعی دموکراسی  نیچنهمهابرماس 

تمرین فضیلت ورزی اخالقی  د به خدمتتوانمیکه بیان شد  گونههم آنمندرجات این نظریه 

 ،نجاتی حسینی)درآید  اخالقی دانشگاهی هایکد نامه مندرج در در هر چهار حوزه دانشگاهیان

آموزش علم،  مهم یمنوط و مشروط و مقید به انجام این کردارها در چهار حوزه، (ب 1396

و روابط دانشگاه با جامعه  دانشگاهی ادبیات علمی و ارتباطات علمی بینپژوهشَ علمی، انتشار 

اخالق آموزش که شامل رعایت اخالقیات مرتبط با سرپرستی ی در حوزه -اول .است

ند توانمیدانشگاهیان  ،تربیت شاگرد است ایحرفهاخالقیات  اخالقیات تدریس، دانشجویان،

 -دوم گفتگوی عقالنی آزاد و برابر را اجرا کنند. شاگردی اصول -در نسبت و در مقام استاد 

کارفرمای  برابر که مشتمل بر داشتن حس مسئولیت اخالقی در اخالق پژوهش نیزی در حوزه

ند توانمیدانشگاهیان  ،است زیستمحیطجامعه و  نتایج پژوهش، نفعانذیمخاطب و  پژوهش،

است و با رعایت انصاف علمی و  غیرانتفاعیبا اتکا به قواعد اخالق علمی که تابع اخالق 
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از کسی یا چیزی نسبت به شناخت حقیقت که  داریجانبموازین نقد اجتماعی و بدون 

اخالق انتشار که  یحوزهدر  -سوم عمل کنند. شود،میگفتگوی بین اذهانی حاصل  صورتبه

در  داریامانت، لزوم هاآنمنابع تولید  پژوهش و هایدادهلزوم مراقبت اخالقی از  حاوی

دوری از فریب علمی و  پرهیز از سرقت علمی و داده سازی تصنعی علمی، یهاقولنقل

علمی با  هاییافتهند در نشر توانمیبه همین منوال دانشگاهیان  .است و خوانندهمخاطب 

نشر و کشف  قصدبه صرفاًدیگر و  مؤلفانو  مؤلفرعایت قواعد اخالق حق مادی و معنوی 

لزوم  یاخالق روابط اجتماعی نیز که دربردارنده یدر حوزه -چهارم حقیقت مبادرت ورزند.

و تن دادن به گفتگوی علمی  های علمی، پذیرش انتقاد علمیایده در نشررعایت اخالقیات 

شوند تا به  اذهانی گفتگوی علمی آزاد انتقادی بینند وارد یک توانمینشگاهیان دا ،است

 ی اجتماعی و علمی عقالنی اخالقی نائل شوند.هاکنششناخت حقیقت برای داشتن 

 گیرینتیجه
 در نهایتمقاله و  هایپرسش، ایده، مسئله بازخوانیضمن  توانمینتایج مترتب بر این مقاله را 

اهداف مقاله عنوان شد،  قکه برای تحق (ایتجربه( و آمپیریک )اینظریهریک )تئو هایپاسخ

ابتدا با این پژوهش  نمود. برجستهمهم و بدیع مقاله را نیز  یهایخروج درنهایتپی گرفت و 

مختلف مقاله نیز بحث  هایبخشکه در  گونههمانو  شد آغاز اخالق در دانشگاه یمسئله

مطالعات اخالق  یمطالعات دانشگاهی که در حوزه هاینظریه، با ابتنا به بازخوانی شد

 ه شدی تئوریک صورت دادهایاستنباط ها،آنو بازسازی هرمنوتیکی  مطرح هستند دانشگاهی

مسیری که به خط سیرهای  .دهدمینشان  مقاله را بدیع هایدادهبه دست آمدن  که مسیر

 یسازمان دانشگاه، زیست دانشگاهی و زندگی روزمره –ن و بافتار فضا در مت استقرار اخالقیت

گفته  نجایادر ی به دست آمد که الزم است هایداده حیث نیاز ا دانشگاهیان پیوند خورده است.

رسیدن به بلوغ  مهم رشد اخالق آکادمیکی شامل: خودآگاهی اخالقی، های. نشانگان1 .شود

ایفای  پیدایی حس مسئولیت اخالقی، توجه به آزادی اخالقی، اخالقی، تعهد بروز اخالقی،

 مؤثرگزینش دو موضع محوری و  این مبنا با قرار دهیم. بر مدنظرتکلیف اخالقی را  وظیفه و

اخالقی شدن  تمرین فضیلت و و مهم از اخالق آکادمیکی یعنی شناخت حقیقت در دانشگاه

دانشگاه مدرن  که کارکرد مهم خت حقیقتبرای شنا. 2ادامه یافت. این بحث  دانشگاهیان

و به این موارد  عمل کنند با ابتنا به اخالق گفتگویی بایستمیند و توانمیدانشگاهیان  است،

نیات و بیان  در ابرازحقیقت را داشته باشند ب(  قصد شناختن گفتگوکنندگانالف(  عمل کنند.
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برای هم  اناتشانیب( د باشد مر واقعاواقعی و منطبق بر  گویندمی آنچه( ج آن صادق باشند

این  لآهند به اتکای وضعیت گفتگوی ایدتوانمیدانشگاهیان  چنینهم فهمیدنی باشد.

را نیز تضمین کنند  شناخت حقیقت قصدبهاذهانی دانشگاهی گفتگوهای تفاهمی توافقی بین 

 ،که از توانش زبانی و صحبت نمودن برخوردار است ایسوژههر  نخست کهاینمشروط به 

 را دارا و اظهارنظرحق طرح ایده  ایگفتگوکنندهدوم هر  .حق شرکت در گفتگو را داشته باشد

 و حق نقد نظر دیگران و پاسخ به نقد دیگران را داده شود ایگفتگوکنندهبه هر  ،سوم. باشد

باشند و کسی دیگری را  قرارگرفتهرابر و آزاد گفتگوکنندگان باید در موقعیت ب یهمه، چهارم

پرداخته  رین فضیلت اخالقی شدن دانشگاهیانبه بحث تم. 3 و یا سکوت نکند. تائیدوادار به 

 هایکد نامه و نیز بر مبنای شهروندی گفتگویی یکه دانشگاهیان وفق نظریهو نشان داده شد 

عقالنی اخالقی منطقی مطمح  مسنیوفق یک مکا بایستتوانند و میمی اخالق دانشگاهی

میزان کمی و کیفی عمل و پای  مسئلهفارغ از بحث و  در سیستم دانشگاهی، قرارگرفتهنظر 

آموزش،  هایحوزهبندی دانشگاهیان به آن، نسبت به موارد رفتار اخالقی دانشگاهی در 

ه شامل رعایت ک اخالق آموزش یدر حوزه. 4عمل کنند.  ارتباطات علمی و پژوهش، انتشارات

تربیت شاگرد  ایحرفهاخالقیات و  اخالقیات تدریس اخالقیات مرتبط با سرپرستی دانشجویان،

گفتگوی عقالنی آزاد  شاگردی اصول -ند در نسبت و در مقام استاد توانمیاست دانشگاهیان 

که مشتمل بر داشتن حس مسئولیت  اخالق پژوهش نیزی در حوزه و و برابر را اجرا کنند

زیست محیطجامعه و  نتایج پژوهش، نفعانذیمخاطب و  پژوهش، یبرابر کارفرما اخالقی در

است و  غیرانتفاعیند با اتکا به قواعد اخالق علمی که تابع اخالق توانمیدانشگاهیان  ،است

از کسی یا چیزی نسبت به  داریجانببا رعایت انصاف علمی و موازین نقد اجتماعی و بدون 

 یدر حوزه. 5 عمل کنند. شود،میگفتگوی بین اذهانی حاصل  صورتبهت که شناخت حقیق

، لزوم هاآنمنابع تولید  پژوهش و هایدادهاخالق انتشار که حاوی لزوم مراقبت اخالقی از 

دوری از فریب  پرهیز از سرقت علمی و داده سازی تصنعی، علمی، هایقولنقل در داریامانت

علمی با رعایت قواعد  هاییافتهند در نشر توانمیدانشگاهیان  ،ستو خواننده اعلمی مخاطب 

نشر و کشف حقیقت مبادرت  قصدبه صرفاًدیگر و  مؤلفانو  مؤلفاخالق حق مادی و معنوی 

لزوم رعایت اخالقیات درنشر  یاخالق روابط اجتماعی نیز که دربردارنده یدر حوزه. 6 ورزند.

ند توانمیدانشگاهیان  ،است لمی و تن دادن به گفتگوی علمیعلمی، پذیرش انتقاد ع هایایده

وارد یک گفتگوی علمی آزاد انتقادی بین اذهانی شوند تا به شناخت حقیقت برای داشتن 
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 از جورچین در حقیقت قطعاتی هااینی اجتماعی و علمی عقالنی اخالقی نائل شوند. هاکنش

شناخت حقیقت و تمرین فضیلت  یواسطهبهکه هم  هستندشهروندی دانشگاهی گفتگویی 

آن در دانشگاه، سازمان دانشگاه،  گیریشکلو هم با  شوندمیاخالقی شدن دانشگاهیان حاصل 

و دانشجو / مدیر و  از استاداعم )دانشگاهیان  یو زندگی روزمره زیست جهان دانشگاهی

ف اجتماعی و تعهد اخالقی . واضح است تنها حس تکلیسازندمیو متحول  متأثررا  (کارشناس

اخالق  و دانشجو / مدیر و کارشناس( در پای بندی به از استاددانشگاهیان )اعم  تکتک

رشد  یکنندهتضمیند توانمیاست که  هویت شهروندی دانشگاهی وفق ،دانشگاهی و عمل

 ششبا توجه به این  باشد. شهروندی دانشگاهی گفتگویی یکنندهتقویتاخالق دانشگاهی و 

 رشد اخالقی دانشگاه دهدمینشان  این واقعیت نهایی باید گفت که بندیجمعیک  و در نکته

 شناسیجامعهاز منظر  هرچند. زادرونباشد، امری است  زابرونامری  کهاینبیش و پیش از 

محیط و جامعه و فرهنگ تاریخ بیرون از دانشگاه  مؤثرنقش مهم و  توانمیتاریخی دانشگاه ن

 هایدانشگاهو طرز کار  را بر سرشت و سرنوشت اخالق دانشگاهی منکر شد. نگاهی به ماهیت

ناکارآمد موجود در جهان غیر  هایدانشگاهعقالنی در جهان غرب با  وریبهرهمدرن دارای 

 شمال افریقا و از قفقاز و آسیای میانه تااز خاورمیانه تا  در جوامع جهان اسالم ازجملهغربی )

فرهنگ بر سرشت و سرنوشت دانشگاه  –تاریخ –مثبت / منفی جامعه  تأثیر خوبیبه (شرق آسیا

م سرنوشت یس. بر این مبنا واضح است که ماهیت سرشت اخالقی و مکاندهدمیرا نشان 

انشگاه ایرانی )دانشگاه از دانشگاه در ایران کنونی یعنی د شناختیجامعهعلمی دو وضعیت 

 و نجایدر افضای دانشگاهی که  -و سازمان بر بافتار جامعه و تاریخ ایران معاصر گرفتهشکل

و مقصد  ل، مطلوب، مقصودآهدانشگاه اسالمی )دانشگاهی که اید و اکنون ما حضور دارد(

ست اسالمی تصور سیا ازاندازهبیشانقالب فرهنگی جمهوری اسالمی ایران است(  هایسیاست

اخالق  هاینظریهوابسته به نحوه، میزان و زمان تحقق مفاد  انقالب فرهنگی در دانشگاه

 .شد مرور تفصیلبهمقاله  نیدر ا که است دانشگاهی شهروندی -دانشگاهی
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