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محیطی برای آموزش، پژوهش و  عنوانبهو دانشگاه  هاانساناخالق یکی از ملزومات حیات  
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 مقدمه
کالبدى است که روح توحید در آن دمیده شـده اسـت. از منظـر  یمنزلهبهاخالق اسالمى 

 .قرآن، اخالق در هر بعدى از ابعاد فضیلت و رذیلت، بـدون عامـل پایـدار نخواهـد بـود
پایدارى اخالق فاضله وابسته به توحید است. اعتقاد به توحید یعنى ایمـان بـه اینکـه در نظام 

ت خداى یگانه نیست و او کمال مطلـق و داراى صفات و هستى هیچ تدبیرى جز تدبیر و قدر
ش آن صـفات را کسب نماید و ویخـ یتـا بـا اراده آفریدباشـد. او انـسان را اسماى حسنا مى

در  لیوتحلهیتجزاخالقیات اسالمى در اسالم با اندکى  یابد.به سعادت و کمال واقعى دست 
اسالم بر این  تربیتاخالق و  یگردد. شالودهقوس صـعود بـه روح یکتاپرستى و توحید برمى

دعـوت اسـالم  زیربنایندارد و ایـن  شریکیشـده اسـت کـه خـدا یکـى است و  ریخته
دهـد و ایـن نـوع آورد و عبودیت و بندگى را در او نتیجه مىاسـت کـه بنـده را خالص بار مى

 ،1391)خلیلی،  داد بـشرى یهجامعـ ویلانى را تحبشمارى از علماى رست که افراد بىنگاه ا
ترین موضوعات مربوط به انسان و پیچیده حالنیدرعترین و (. اخالق یکی از ساده135

دارای اصولی ساده، روشن و مبرهن اما قابل تفسیر و چندبعدی است  چراکهاجتماعات است. 
شود. اخالق در نا به منافع فردی و گروهی به اشکال مختلف توجیه میکه اغلب توسط افراد ب

های آموزش، پژوهش، فرهنگی و مدیریت قابل برسی است که عدول از در حوزه هادانشگاه
اصول اخالقی برای نیل به منافع فردی و گروهی ممکن است در قالب استاد ساالری، دانشجو 

د. استادساالری شکلی از آموزش دانشگاهی است که محوری و یا اشکال دیگر نمود پیدا کن
اعتراض و تجدیدنظرخواهی و ... ندارد و  ازجملهدر آن دانشجو چندان مشارکت و حقی 

کالس  غالبجو  ،مختلف یهاروشاست که در آن دانشجویان با  شکلیدانشجومحوری نیز از 
در این راستا  گذارند.می ریتأثهای خود گرفته و بر آن مطابق خواسته به دستو آموزش را 

حقیقی، رویکرد اخالق  ییهاشاخصبرای اتخاذ رویکردی حقوقی و اصیل و استخراج، اصول و 
شود که متکی بر اخالق توحیدی است. در اخالق محوری و دانشگاه اخالق محور معرفی می

بنابراین هدف ؛ شودهی و دستورات خداوندی سنجیده میبر مبنای رضایت ال زیچهمهتوحیدی 
دانشگاه اخالق محور با رویکرد اخالق توحیدی  یهاشاخصاصول و  یاین پژوهش، ارائه

از: اصول و راهبردهای دانشگاه اخالق محور  اندعبارتپژوهش نیز  یهاسؤال رونیازااست. 
تحلیلی و  یهاروشن مقاله، شامل با رویکرد توحیدی کدامند؟ همچنین روش پژوهش در ای

اهمیت  نییتبکه پس از طوریهب استبا رویکرد کیفی و راهبردی تفسیری  یارشتهانیم
و تبیین مبانی نظری اخالق از منظر  یشناسواژه، به هادانشگاهاخالق در  یمسئلهموضوع و 
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ها در دانشگاه اخالق محور ارائه و سپس جایگاه این اصول و شاخص شدهپرداختهتوحیدی 
 شود.می
 

 یشناسواژه 
مشتق شده و به معنای  Ethosیونانی  یاخالق است که از ریشه یمعادل واژه Ethics یواژه 

رفتار است )تیرگر  و به معنای عادت و Moralیونانی  ینیز از ریشه Morality یمنش و واژه
 یتهان است و به گفسی انطنصفات روحی و با یق مجموعهالاخ(. 139 ،1395طباطبایی، و 

شود ان ناشی میسبه بعضی از اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی ان دانشمندان از شماری
هدف ادیان آسمانی و  نیترمهمی در فرد و جامعه القشود. تکامل اخق گفته میالنیز اخ
ان به سعادت و کمال در سکه برای رساندن ان الماس ناجتماعی است. دیات الحاص یریشه
-یققد به را آدمی اخالق یهندسه ،دارد جامعی هایبرنامه معنوی و مادی هایزمینه یهمه
 واالی یهاارزشرا به آراستگی به  خویشیروان پشکل ترسیم کرده و  نو زیباترین تری

ق الاخناصر مکارم شیرازی  ازنظر(. 12 ،1399)کاشفی و دیگران،  فراخوانده است اخالقی
به نقل از بعضی دانشمندان، گاهی به اعمال  صفات روحی و باطنی انسان است و یمجموعه

ناصر کاتوزیان،  ازنظر. شودگفته می اخالقشود نیز و رفتاری که از خلقیات درونی ناشی می
 یلهیوسبه یعنی نیکوکاری و رسیدن به کمال است. یالزمهکه  است مجموعه قواعدیاخالق، 
 ،1398)علیمردانی،  بد است یکارچهو  بخو یکارچهکه  میآوریمما معیاری به دست  ،اخالق

429.) 
 

 اخالق توحیدی
اخالص یکی از ضروریات اخالق توحیدی است. به این معنا که انسان تمامی افعال خویش  

ی هایژگیورا با نیت خداوندی و خالص برای او انجام دهد. اخالص در نیت و عمل از 

از علی آموز اخالص عمل، شیر حق را "علی )ع( است که بیت معروف مولوی  نیرالمؤمنیام

اخالص حضرت را در حکایت پیکار با دشمن در جنگ خندق  وضوحبه "دان مطهر از دغل
ی متعدد به نمایش هاقالبتواند در دانشگاه اخالق مدار در میاصل اخالص دهد. نشان می

بر پایه اخالص است. چنانکه  استاد و دانشگاه یهاتیارزشیابی فعال ی این مواردازجمله. دیدرآ
عالمـه طباطبـایى   باشد. مالحظهقابلش و پژوهش تواند در فرایند مختلف آموزاین اصل می

معتقد است اخالقى شدن به معناى بار یافتن به آستان معـارف توحیـدى اسـت و تمـام اخالق، 
اخالق جمع خلق و (. 125، 1391)خلیلی،  رفیع انسانى خواهد بود ینیل به این قله یمقدمه
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راسخ در نفس است که مقتضى آسانى صدور فعل بدون تأمل و تفکر  یآن نیز به معناى ملکه
است. اخـالق ازجمله فنونى است که در آن از تهذیب نفس و چگـونگى پیونـد افـراد بـا 

اره ملکات نفسانى اعم از قواى نباتى، حیوانى و انـسانى، برد یقرود و با تحقیکـدیگر سـخن مى
بخشى بـه سـالک در مقـام  زد. غایت آن نیز ضمن معرفتسافـضایل را از رذایل متمایز مى

هدف . نظـر، اجتناب از رذایل و آراسته شدن به فضایل در مقام عمل براى نیل به کمال است
الهى است. متخلق  از اخالق توحیدى، صرف اکتفا به فـضایل نیـست بلکـه درخواسـت رضـاى

کـسب و خـود را بدان آراسته نماید بلکه شود که فقط فضایل اخالقـى را به کسى گفته نمى
زمانى که ایمان بنده نسبت به خداى متعال قوت پیدا کرد و  د.باید به مقام رضا رسیده باش

خود را به این فکر مشغول نمود و اسماى حـسناى الهـى را کـه منـزه از نقـص و زشـتى 
ود را بـه حدى از عبودیت کرد و مراقبت از نفس را تـشدید نمـود، خـ ویتاست در خود تق

 یبیند و نسبت به او عالقهحاالت، پروردگارش را ناظر اعمال خود مى یرساند که در همهمى
کند و فقـط پروردگـارش را قطع امید مى زیچدهد. در ایـن صـورت از همهشدید نشان مى

لغزد و جـز حـسن نمى یسادگکند. چنین عبدى بهدوسـت دارد و تنهـا در مقابل او خضوع مى
دقت و ظرافت  .دارد مگر آنچه را خدا دوست داردبیند و دوست نمىو جمال او چیزى نمى

بینانه او نهفته است کـه غایـت اخـالق را فقـط در تأمین حسن فعلى عالمه در نگاه واقع
ر از فعـل اخالقى را برت یداند. همچنین مرتبهحسن فاعلى را نیز در آن شرط مى و ندانسته

، در ظاهر زندیسایر افعال شمرده است. شاید خیلى از رفتارهـاى ظـاهرى کـه از فـرد سر م
یرا ز .توان حسن ظاهرى آن را به معناى اخالقى بودن قلمداد نمودباشد اما نمى وبیرفتار خ

اى بـراى شـناخت اعتدال قواى نفس و چگونگى ایمان و اعتقاد امرى مهم است. اخالق وسیله
هاست ها و راه عملى تکرار آنتقرار آن در باطن است که راه علمى آن اذعـان و ایمـان به آناس

اخالق در اسالم یکتاپرستى  یشالوده  (.127-8، 1391)خلیلی،  تا اینکه در نفس رسوخ پیدا کند
ژگى ویژگى اخالقى در این دین، سه وی بارزترین .است که این دیدگاه مختص به قـرآن اسـت
اى خاص است که در هیچ مکتب اخالقى مشاهده توحیدمحورى، غرض متعالى و داشـتن شیوه

تفکیـک میـان آن دو قابـل فـرض  گونهچیشود. اخالق با عقاید گـره خورده است و هنمی
شاهد و ناظر  یرا خالق هستى رازنظـام اخالقى، اخالق توحیدى است رین نیـست. کارآمـدت
دانـد و هیچ عملى از اعمال انسان از نگاه حق مخفى نیست. بنـابراین جلـوت بر همه امور مى

قانون او را تحت نظر  مجریانو خلـوت بـراى مؤمن یکسان است و لزومى ندارد زمانى که 
د دارند، به امـور اخالقى پایبند باشد و آنجا که مجرى حضور ندارد، عمل خالف انجام ده

معتقد است آداب همان اخالق نیستند، هرچند برخى  طباطبایی عالمه (.144، 1391خلیلی، )
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یـرا اخالق، ملکات راسخ نفس و از صفات روحانى هـستند امـا آداب زاند چنین تصور کرده
زند و واضح است که میان شود که از انسان سر مىبـر صـورت ظـاهرى اعمال اطالق مى

الف(  .آن دو را چنین برشمرد تفاوتتوان مى بنابراینیادى وجود دارد؛ زـله ایـن دو امـر فاص
شود کـه در آن دو شرط ادب به معناى ظرافت و دقت در عمل است و عمل وقتى چنین مى

اخالق وصفى از  کهیدرحال ،باشد: یکى اینکه مشروع باشد و دیگر اینکه از روى اختیـار باشـد
نسانى یعنى ترکیب اعمال دینى که تابع مطلـوب نهـایى در ب( ادب ا .اوصاف روح است

بـا نیـات درونـى که زنـدگى اوست و این از آثار نفس و روح است. البته افعال ظـاهرى انـسان 
توان سخنى را بـر تواند مخالف امور نفسانى او باشد. براى نمونه، نمىاو ارتباط داشته، نمى

که خالف آن در باطن رسوخ کرده باشد. پس اعمـال و رفتار  آورد یا فعلى را مرتکب شد زبان
ج( ادب دینى همان اعمال  نیک، حاکى از درون پاک و افعال زشت ناشى از باطن ناپاک است.

کنـد و آن حالت عبودیت و بندگى است. ازنظر اسـالم، میدینى است که از غایت دین حکایت 
باشد. چنین حالتى قاد و عمل همراه با اتقان مىغایـت حیـات انـسان، توحیـد در مقـام اعت

آن اصـل اسـت و  .روح یمنزلهجسم است و اخالق به یمثابهادب است، نه اخالق. ادب به
اصل را ثبات و قوامى  اى نیست؛ چنانکه فرع بىایـن فـرع و اصـل بـدون فـرع را فایده

اهلل جوادی آملی، اخالق وحیانی، مختص ادیان الهی آیت ازنظر(. 129، 1391ت )خلیلی، نیس

است یعنی انسان موجودی ممتاز است که خدا وی را با  "اِنّا هلل و اِنّا اِلَیهِ راجِعون"ی هیبر پاو 

یا خوب و بد را با آن سرشت  "تقوا"و  "فجور"تواند سرشتی مخصوص چنان آفریده که می
و آغاز و انجام و جاودانه بودن خویش را بشناسد یا بفهمد. انسان نخست باید ذات و حقیقت 

اساس، اخالق از امور  نیا ی هستی دریابد. بربه او بشناسانند تا جایگاه خویش را در پهنه
رود و هر عقیده و عملی، خواه مربوط به خود فرد مربوط به روابط اجتماعی بسیار فراتر می
ی و خواه به ارتباط او با مردم گره بخورد، در حوزه باشد یا به پیوند میان او و خدا مرتبط باشد

، ذکرشدهعمل نیک یا بدی  هر جاگیرد. در سرتاسر قرآن کریم، اخالق و اوصاف قرار می
آمده است. گوینده، ناظر دقیقی است که تمام  لیتفصبهبا وضوح و گاه  همآنپاداش یا کیفر 

داند بیند و میشود، میای که بر آن مترتب میجهظاهر و باطن عمل را از آغاز تا انجام و تا نتی
رسد و نشیند و بار و برش میبالد و به بار میروید و میشکفد و میکه این بذر چگونه می

دهد و ... و این کاری است که جز شود و شیرین آن، بار شیرین و تلخش بار تلخ میچیده می
آید پس باید پذیرفت که اخالق ی آن برنمیعهدهی از زیچچیهکس و وحی راستین، هیچ

فراگیری که در اعماق روح نفوذ کند و برانگیزاند، حیات کنونی و پس از مرگ او را بسازد و 
ترین ساختار بخشد و مستعدان را در مراتب متفاوت و متصاعد کمال، به کمال برساند و به عالی
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ا دهد، اخالق وحیانی است )جوادی آملی، ی عرفان که مخصوص انسان کامل است، ارتقدرجه
 الزاماتی بین علم و دین معتقد است اهلل جوادی آملی در خصوص رابطه(. آیت7-11، 1391

. عنوان طبیعت برداشته شود و 1از:  اندعبارتی علوم تجربی ساز یاسالمتولید علم دینی و 
کند که فالن اثر در فالن یی آن خلقت قرار بگیرد یعنی اگر عالمی یا محققی بحث مجابه

ی گیاهی چنین خواص و آثاری دارد، با تغییر عنوان یاد ی معدنی هست یا فالن گونهماده
. 2. اندشدهدهیآفرها و موجودات چنین کند که پدیدهاندیشد و آن را تبیین میگونه میشده این

ی خلقت را چنین ، صحنهفاعلی است ملحوظ باشد، یعنی آفریدگار حکیم مبدأعنوان خالق که 
. هدف خلقت که پرستش خدا و گسترش عدل و 3ای باشند. قرار داده که آثار و خواص ویژه

ی قرآن یا حدیث صحیح قرار . محور بحث دلیل معتبر نقلی مانند آیه4داد است، منظور شود. 
دعا نشود که . در هیچ موردی ا6های آن استمداد شود. ی نقلی و تحلیلدهاییتأ. از 5بگیرد. 

. تفسیر هر جزئی 7عقل در این مورد کافی است. همچنان که نباید فقط به نقل هم اکتفا نمود. 
اهلل جوادی (. همچنین آیت1394از خلقت با در نظر گرفتن تفسیر جزء دیگر )جوادی آملی، 

ام و . تعامل انسان با خود شامل احک1اند: آملی تعامل انسان را در پنج بخش بررسی نموده
تالش،  و اندوزی، کارتدبّر، یادگیری و دانش تفکر وهای اسالمی درباره دستورات و توصیه

پوشش،  ، لباس ودنیحفظ تن و حرمت اضرار به نفس، نظافت و بهداشت، خوردن و آشام
. تعامل انسان 2. ، تفریحات سالم و ورزشیداریوبزینت و آراستگی، مسکن، مسافرت، خواب

. نمایدرا تنظیم می عبادی، اخالقی، اجتماعی و سیاسی و مناسبات انجام اعمالبا همنوعان که 
شهرسازی نظام  نظام اجتماعی، نظام سیاسی،دارای چهار بخش  . تعامل مردم و نظام اسالمی3
سه بخش . تعامل انسان با حیوان که شامل 4است.  نظام اقتصادی خدمات عمومی ونظام و 

. تعامل انسان 5 .حقوق حیوان گیری از حیوان وبهره نگهداری حیوان،از:  اندعبارتکه  است
درختان  خاک حاصلخیز، و وهواآب ،ستیزطیمحمحیطی که شامل نه بخش با خلقت زیست

 گردشگریمواد سوختی و  ها،راه دریاها و نهرها، باد و باران، فضای سبز و مراتع، ها،و جنگل

ی اخالق از منظر هامؤلفهتوان با توجه به ابعاد فوق، می رونیازا(. 1394است )جوادی آملی، 
توحیدی برای استفاده در مبانی دانشگاه اخالق مدار را استخراج و بیان نمود. البته الزم به ذکر 

ی، نیایشی و انجام است که در این ابعاد با اندکی تغییر، ارتباط با خداوند که شامل اعمال عباد
جداگانه در نظر گرفته شده است. همچنین ارتباط با  صورتبهامور دینی و معنوی است 

خویشتن و نفس که شامل امورات شخصی در ابعاد مختلف و اخالق مربوطه است. ارتباط با 
و نماید ی اخالقی مربوطه را ایجاب میهاستهیباو جامعه و نظام اسالمی نیز  هاانسانسایر 



 دانشگاه تهران ، 1399آذر  – سومین همایش ملی دانشگاه اخالق مدار      210

 مؤلفهی اعم از حیوانات و گیاهان و ... نیز در یک طیمحستیزهمچنین ارتباط با مخلوقات 
 .است مالحظهقابل 1قرار گرفته است که در شکل 

 
 اخالق از منظر توحیدی یهامؤلفه (1شکل 

 دانشگاه اخالق مدارو راهکارهای  هاشاخصه
 اندعبارتاین ابعاد  .کندچهـار بعد معرفی مییکی از محققان برای اخالق در آموزش عـالی  
طبیعی  یهاتنشرویکردی مشتری محور دارد و مربـوط به مسائل و : اخالق در مدیریت. 1: از

به معنای بررسی امکان و شرایط : اخالق در پژوهش .2. شـودگیـری مـیدر فرآیند تصمیم
برای اخالق در پژوهش . ـی اسـتنظـری و عمل یهاپژوهشرعایت قواعد و اصول اخالقی در 

انسان ( 2انسانی و اخالق  یهایآزمودن( 1: شودیماساسـی در نظـر گرفتـه  یهدو حوز
ای هـر جامعه یدانـشجویان نیـروی کـار آینـده: اخـالق دانـشجویی. 3 .پژوهشگر و اخالق

فراهم آورد تا  هاآنبرای بنابراین دانشگاه باید بتواند تجربیـات اخالقـی دست اولی را ؛ هستند
مراد از اصول اخالقی در : اخالق در تدریس .4. مسائل اخالقی کسب تجربه کنند ینهیدرزم

کلی و ایده آل که در طراحی و تحلیـل تدریس  یهادستورالعملاینجا عبـارت است از 
تـوان بـه اصـول این اصول تدوین شده مـی یازجملهقرار گیرد.  موردتوجهدانشگاهی باید 

از: مـسؤولیت  اندعبارتاخالقـی انجمـن روانـشناسان آمریکا برای تدریس اشاره کـرد کـه 
در برابر دانشجویان، توانایی و کفایـت در تـدریس، اسـتانداردهای قـانونی و اخالقـی، بیـان 

 و هاکیتکن، ارزیابی یاحرفهرتباطات عمـومی آزادی، رازداری، آسـایش و سعادت مشتری، ا
اسـتادان دانـشگاه همیـشه تازه بوده و هنوز برخی از  یهاچالش. تحقیق با مشارکت انسانی

، یفنّاورتدریس، کفایـت ی هسؤاالتی در ارتباط با نحو .مانـده اسـت پاسخیبثابـت و  هاآن
ه ذهن استادان را مـشغول کـرده همیش ...رعایـت عدالت و اخالقیات در تدریس، ارزیابی و

اسـت کـه  ییهاروش یکنندهفیتوص، نظرانصاحبیکـی از  ازنظراصـول اخالقـی . اسـت
وی برای اخالق  .سازدمسؤولیت پذیرانه ممکن می صورتبهگیـری آزادی دانشگاهی را شـکل

. 2کارآمدی محتوای درسـی . 1اند از: ـه عبارتکنـد کاصل اساسی مطرح مـی 9در آموزش 
داشتن . 5رشـد دادن دانـشجو . 4پرداختن به موضوعات حـساس . 3کارآمـدی آموزشـی 

مولفه های اخالق از 
منظر توحیدی  

ت تعامل انسان با خلق
زیست محیطی

انها، تعامل انسان با انس
مردم و نظام اسالمی

تعامل انسان با خویش دتعامل انسان با خداون
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ارزیابی درست از . 8احتـرام بـه همکاران . 7رازداری . 6دوگانه بـا دانـشجویان  یهرابط
لمی ع (. اخالق105 ،1397الجقه و صفری، س. )آموزشی یهاحترام به مؤسس. 9دانشجویان 

مدَّون به  صورتبه علـم ایـن یقهکند. سـاباست که در باب ارزش خوها و رفتارها بحث می
اگرچه همواره در متـون بـه دست رسیده از اخالقی های گردد و توصیهیونان باستان برمی

م و البا ظهور اس .فرزانگان تاریخ وجود داشته، با ادیان آسمانی نیز پیوندی ناگسستنی دارند
م معصـومان و شـرح و بسـط آن توسـط عالمان دینی، اللی آن در قرآن و سـیره و کـتج

می تبلـور پیدا کرده الهای مختلف علـوم اسـدر حوزهاخالقی های و گزاره اخالقتوجه به 
علم مستقلی متکِّفل بحث فلسفی حول اخـالق نبـوده و هـر علمی از  سالمیاست. در سنت ا

 (.49 ،1397ت )صالحی ساداتی و جوادی، اسـ پرداختـه اخالق عمدتاًمنظر خود و 

و تالش محوری در  یاعتمادسازغییر فضای رقابتی نمره محور به فضای ت

 مسیر آموزش

، شایسته است که دانشجویان از فضای هادانشگاهدر راستای نهادینه نمودن مبانی توحیدی در 
مفید برای جامعه و با  یهاتالشرونی به های مربوطه و نزاعات دای و حسادترقابت نمره

هدف غایی خدمت به خلق، عبادت است، ترویج و تشویق شود. همچنین چنین رقابت منفی 
امعه و حل مفید و غیرمفید به خدمت به ج یهاپژوهشبین اساتید از تولید محتوای کمی و 

 مسائل کشور تبدیل شود.

رفتار  یعالمان اسالمی )برای ارائهارائه و نهادینه کردن الگوهای اخالق 

 مخلصانه و دور از حسادت ورزی(

یکی از راهکارهای نیل به اهداف دانشگاه توحیدمحور، الگو قرار دادن اساتید و بزرگان علوم 
در آموزش، پژوهش و منش دانشگاهی است. بزرگانی  هاآناسالمی و ترویج منش و روش 

، فارابی، مالصدرا، عالمه طباطبایی، عالمه جعفری و همچون بوعلی سینا، ابوریحان بیرونی
های مختلف زمانی در زمره این عالمه امینی و بسیاری دیگر از اساتید حوزه و دانشگاه در دوره

ها نقش مهمی دارد، اما اهمیت آن در ای در تمامی حرفهحرفهالق رعایت اخ عالمان هستند.
متخصص، متعهد و  یآموختگاندانشنهاد دانشگاه با توجه نقش مهم آن در تعلیم و تربیت 

کند. فراتر از این، توجه به نقش راهبردی دانشگاه در جلوه می ترپررنگبسیار  ریپذتیمسئول
دن سازمان دانشگاه را بیشتر بوالقی ، ضرورت اخهاسازمانای در مشاغل و حرفه اخالقترویج 
ای اعضای حرفه یهایستگیشا یای، توسعهحرفهالق اخ ینظامنامه ی. تهیهدهدیمنشان 
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علمی و دانشجویان، توجه به رعایت اصول ئتیهعلمی و مدیران، ارتقای نقش اعضای ئتیه
 ازجملهزشی های آموبرگزاری برنامه و ها و ضوابط دانشگاهنامهای در آیینحرفه اخالق

در سند دانشگاه اسالمی  (.278، 1398)سرسنگی،  مدار استالق راهکارهای تحقق دانشگاه اخ
 از اندعبارت هادانشگاهو اختصاصی اصول عمومی نیز 

اهتمام به علم و دانش و  .1: از اندعبارتکه  هادانشگاهو اختصاصی اصول عمومی  •

اداره صحیح جامعه و تأمین رفاه و سعادت مردم و رشد اعتقاد به تأثیر بنیادی و قطعی آن در 
اهمیت داشتن فکر و اندیشه و وجود آزادی برای تحقیق و نقد و بررسی . 2 و توسعه متوازن

علمی و  یهاجنبهجامعه و توجه به  یهاتیواقعداشتن پیوند با . 3 .آراء و نظریات گوناگون
مسائل و مباحث فکری و اجتماعی در  داشتن آگاهی از. 4 .نظری یهاشهیاندکاربردی 

شناخت . 5 زندگی اجتماعی و ایفای نقش در آن یدرصحنهسیاسی جامعه و مشارکت  یعرصه
 (.3 ،1392)شورای انقالب فرهنگی،  و مفاهیم اخالقی، ارزشی و فرهنگی جامعه هاسنّت

، هادانشگاهعالوه بر اهتمام به اصول عمومی که  اصول اختصاصی دانشگاه اسالمی •

دارد که ذیالً و به ترتیب اهمیت و  ییهایژگیودانشگاه اسالمی به اعتبار اسالمی بودن خود 
دانشگاه اسالمی دانشگاهی است که در آن بینش توحیدی . 1: شودیماشاره  هاآناولویت به 

 یمنزلهبه یآموزعلمن حاکمیت دارد و بر تمامی شئون دانشگاه و تفکر و اندیشه دانشگاهیا
دانشگاه اسالمی  .2. کندیمیک عبادت در جهت ایجاد و تقویت این نگرش ایفای نقش 

رشد و تعالی  منظوربهدانشگاهی است که در آن محیطی سرشار از معنویت و مکارم اخالق 
معنوی و و حیات و شخصیت  شودیمفردی و تربیت صحیح تزکیه و تعلیم نفوس ایجاد 

 یدانشگاه اسالمی دانشگاهی است که در آن افراد در پرتو. 3 .ابدییماخالقی افراد اعتال 
معارف اسالمی با احساس تعهد و مسئولیت نسبت به رشد و تعالی جامعه و تحقق اهداف و 

)شورای انقالب فرهنگی،  جوینداجتماعی مشارکت می یهاتیفعالاسالمی در  یهاارزش
1392، 3-4.) 

تطبیقی و  یکاربردی متعلق است و از طریق مطالعهالق ی دانشگاه به دانش اخالقرشد اخ
دانشگاه  اخالقی. رشد افتیدستبه الگوی نظری و عملیاتی آن  توانیم یارشتهنیبرهیافت 

 یمنابع انسانی و دانشجویان و در همه ی، همههابخش یباید با هدف فراگیر و شامل همه
 اخالقیسنجی از طریق شناخت وضعیت موجود تحلیل رخنه یباشد. بر پایه یاحرفهشئون 

الگوی عملیاتی بهبود  توانیم ،و ترسیم وضعیت مطلوب یاحرفهشئون  یدانشگاه در همه
ی و رشد القرفتار اخ یاهمهارتمنابع انسانی و نیز رشد  یباز انگارباز مهندسی فرایندها، 

 ی(. با توجه به ابعاد چهارگانه447 ،1398)فرامرز قراملکی،  فضایل خُلقی را ترسیم کرد
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 یهادانشگاهتوان مسائل پیش روی در بخش قبلی برای اخالق توحیدی، می شدهیمعرف
 :زیر برشمرد 1معاصر را به شرح جدول 

 و ذینفعان هاگروهبه تفکیک  هادانشگاهی روشیپ( مسائل 1جدول 

 هاگروه هاگروهابعاد و مسائل/

 جامعه خانواده دانشجو استاد

 

 رقابت و پیشرفت

 
 

 رقابت منفی

رشد 
 یبعدکی

تخلفات 
 آموزشی

به  یتوجهیب
نیازهای 
 روحی،
 گسست

 یطلبمنفعت
 زرنگی

 فردمحوری
گسست 
 اجتماعی

 

 آموزش و پژوهش

نبودن  روزبهنمره محوری؛ 
 علمی ازلحاظ

مقاله محوری؛ سرقت علمی و  
 ادبی

 سستی اخالق
 طیوتفرافراط

 روزمرگی و فرسودگی فرایندها

 

 ارتباط با دیگران

 نفی همکاران و عدم انتقادپذیری
 شخصیت؛ عدم همکاری گروهی

 در روابط طیوتفرافراط
عدم همکاری گروهی و بین 

 سازمانی

 متعدد از قبیل نارسایی بینایی و ستون فقرات و ...مسائل جسمی  سالمت جسمی

 مسائل روحی متعدد از قبیل عصبیت، پریشانی و ... سالمت روحی و روانی

 ؛ دنیامحوریییگرامنفعتضعف اعتقادات و ایمان؛  معنویت

 نتایج
ق است اما در فضای مجازی آموزش عالی آموزش دانشگاهی ترویج اخال یهارسالتیکی از  

شود که ق دانشگاهی مشاهده میالف اخالو خ یرعلمیغرفتارهای  آموزش مجازی گاهیو 
بنابراین باید با دقت و ؛ کندمی ترانینماق دانشگاهی در این خصوص را اللزوم توجه به اخ

این حوزه،  یهاتیظرفاز  فناوری پیشرفتظرافت با این موضوع کنار آمد و همگام با 
همچنین  .مجازی و دانشگاهی استفاده نمود یشد جوامع در حوزهاتی و رالعاط یهایفناور

متعدد در این دانشگاه، به نظر  یهاارزشهای مجازی و با وجود با گسترش فعالیت دانشگاه
 یهاارزشبتوانیم محیطی را ایجاد کنیم تا بازنگری  بقی مناسالبا ایجاد فضای اخ رسدیم

 .است، برای همگان میسر شود ترمناسب هاارزشقی و درک مشترک از اینکه کدام الاخ
تمهیداتی اندیشید  توانیممجازی  یهادانشگاهقی در فضای النتیجه آنکه با رعایت اصول اخ
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نشود و ضمن رعایت حریم شخصی افراد، حقوق مالکیت معنوی افراد  حرمتیبکه فردی 
و صداقت،  شدهنیتأمامنیت اجتماعی و روانی دانشگاهیان و  سالمت تیدرنهاحفظ گردد و 

مروزه ا (.435 ،1398)علیمردانی،  دانشگاهی رواج یابد یامانت، رازداری و اعتماد میان جامعه

 وکارکسبق در الاخ هرگونه، مبنای "شما حق دارید و من تکلیف"ای، تلقی ق حرفهالدر اخ
گیرد اصلی برای ارتباط سازمان با محیط قرار می صورتبهاست. این مبنا از رفتار ارتباطی فرد، 

ق الاخ یهایژگیوپرسد. رعایت حقوق دیگران از تکالیف خود می یهو سازمان با دغدغ
ش بودن، داشتن نقشی از: دارای هویت علم و دان اندعبارتای در مفهوم امروزی آن حرفه

 قالای، بومی و وابسته به فرهنگ، وابستگی به یک نظام اخای حرفههقبس یئهاراکاربردی، 
(. با توجه 719 ،1398)هاشمی و دیگران،  دانش انسانی دارای زبانِ روشن انگیزشی یارائه و

توان خالصه ، میهادانشگاههای اخالق توحیدی در ی، راهبردها، مسائل، ابعاد و شاخصنبه مبا
 بیان نمود 2ول جدآن را در 

 و اصول اخالق توحیدی هامؤلفه( ابعاد، 2جدول 

بر  دیتأکاصول و الزامات اخالق توحیدی با  زیرمولفه هامؤلفهابعاد و 

 دانشگاه اخالق محور

 

 حقوق خداوند

اهتمام در انجام واجبات شرعی؛ رعایت حدود الهی و حالل و  عبادی و نیایشی
روزمره  یهاتیفعالروی در اعتدال و میانهحرام؛ شاکر بودن؛ 

 دانشگاهی و بیرون از دانشگاه

 تواضع و فروتنی؛ پرهیز از خودستایی و دنیاپرستی بندگی

 توجه به سالمت جسمی؛ ورزش و شادابی جسمی حقوق نفس

 بودن بانشاطسرزندگی؛ شادابی و  روحی

 

 حقوق

 هاانسانسایر 

احترام متقابل استاد و دانشجو؛ انصاف و عدالت؛  دانشجویان
 توأمان وپرورشآموزش

 روی در امور دانشگاه و خانوادهاعتدال و میانه خانواده

 خیرخواهی؛ عدالت و انصاف؛ تواضع و فروتنی؛ برادری همکاران

 خیرخواهی؛ تقدم مصلحت جمع بر مصلحت فرد جامعه

حقوق خلقت 

 یطیمحستیز

 ستیزطیمححفاظت از  گیاهان
 نگرش خدامحوری به مخلوقات خداوندی

 شکر به درگاه الهی
 جانوران

 آب، هوا و خاک
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 گیرینتیجه
که دارای  است هاآنها و تعالی و پیشرفت های حیات مطلوب انساناخالق یکی از پایه 

آن بر مبانی  دیتأک. اخالق توحیدی رویکردی است که تمرکز و استرویکردهای گوناگونی 
 یدر ابعاد چهارگانه هادانشگاه. اخالق توحیدی در استتوحیدی و رضایت الهی متمرکز 

قابل  یطیمحستیزو جامعه و خلقت  هاانسانند، خویشتن، سایر وپژوهش، شامل حقوق خدا
از: اهتمام در انجام واجبات  اندعبارتمل راهبردهای تحقق آن در ع نیترمهمتبیین است و 

 یهاتیفعالروی در اعتدال و میانه ،شاکر بودن ،رعایت حدود الهی و حالل و حرام ،شرعی
پرهیز از خودستایی و دنیاپرستی،  ،تواضع و فروتنی ،دانشگاهی و بیرون از دانشگاه یروزمره

بودن، احترام متقابل  بانشاطشادابی و  ،سرزندگی ،ورزش و شادابی ،توجه به سالمت جسمی
روی در امور دانشگاه ، اعتدال و میانهتوأمان وپرورشآموزش، انصاف و عدالت ،استاد و دانشجو

تقدم مصلحت  ،ی، خیرخواهیبرادر ،تواضع و فروتنی ،عدالت و انصاف ،و خانواده، خیرخواهی
شکر  و نگرش خدامحوری به مخلوقات خداوند ،ستیزطیمححفاظت از  ،جمع بر مصلحت فرد

 به درگاه الهی.
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