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چکیده
نسبت اخالق با هویات اجتماعی را میتوان از طریق ریشههای پیـدایش «اخـالق حرفـهای» در علـوم
اجتماعی جستوجو کرد .این مقاله در تحلیلی علمی ،بر نخستین آثاری متمرکـز اسـت کـه بـا دغدغـۀ
تعیین هویت اخالق حرفهای ،این بحث را در ضمن یک نظریۀ اجتمـاعی کـالن مشـاهده کردهانـد .دو
دسته از مباحث را باید تفکیک کرد :اول ،مباحث ناظر به « ُخلقیات حرفه» (اخـالق اهـل یـک حرفـه) و
اموری که به عنوان قانون میان ایشان از آن خلقیات انتزاع میشوند؛ و دوم ،مباحث «اخـالق و حرفـهها»
به عنوان مباحث اخالقی عام انسانی تعینیافته در حوزۀ حرفهها .این دو دسته را بایـد بهمثابـۀ دو گونـه
هنجار در حوزۀ نهادهای اجتماعی تفکیک کرد .از مباحث دستۀ اول نیز عموما با عنوان اخالق حرفـهای
و اخالق رسانه یاد میشود؛ اما این امور ،هنجارهایی برآمده از گروههـای اجتمـاعیانـد .دسـتۀ دوم بـر
اهمیت ورود ارزشهای اخالقی مشترک میان همۀ انسانها در تمامی حرفـهها تأکیـد دارنـد .نخسـتین
کارکردهای این تبیین را میتوان در آثار جامعهشناسانی همانند امیل دورکـیم ردگیـری کـرد .او مفهـوم
اخالق حرفهای را از نظریۀ «همبستگی مکانیکی و همبستگی ارگانیکی» استنتاج میکند .اخالق در ایـن
نظریه ،برآمده از هویت اجتماع است .اما در نظریههای حکیمان مسلمان ،مبنای اخالق بـر عقـل عملـی
نهاده شده است .عقل عملی که با قانون حسن و قبح عقلی ،احکـام جهانشـمول اخالقـی را بـه عهـده
میگیرد ،حیثیت دیگری دارد که میتوان آن را «عقل تـدبیری» نامیـد .ایـن بخـش از عقـل ،بـه خـوبی
میتواند عهدهدار تبیین اخالق اهالی ِح مرف ،صنوف و صنایع باشد.
کلیدواژهها :اخالق حرفهای ،کارکرد اجتماعی اخالق ،عقل تدبیری ،عقل اخالقی.
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مقدمه

در جستوجوی شناسایی نسبت اخالق با مشاغل و حرفهها میتوان از طریق ریشـههای
پیدایش «اخالق حرفهای» در فضای علوم اجتمـاعی کاوشهـایی را آغـاز کـرد .در اخـالق
حرفهای اروپایی ،میتوان دورههای مختلف تاریخی را برای شناسایی ایـن مسـأله مشـخ
کرد؛ تاریخی که اگر از بخش تمدنهای ایران و چین باستان عبور کنـیم ،در بخـش اروپـایی
آن ،طبق برخی تحقیقـات از دورۀ یونانی ـ رومـی 1اخـالق تـا دورهای کـه در آن کلیسـای
کاتولیک برای کنترل حرفهها تالش میکرد و باالخره دورۀ سکوالر شـدن آن از راه تعلـیم و
تربیت و اصناف شغلی ،میتوان شواهدی ارائه کرد (180

 .)Lacovino, 2006:ایـن سـه دورۀ

بزرگ ،هر یک نقش اصلی در ترسیم چارچوبهای اخالق حرفهای دورۀ خویش داشـتهاند.
اما دورهای که امروزه اخالق حرفهای در آن رشـد میکنـد ،دورهای اسـت موسـوم بـه دورۀ
مدرن و پسامدرن .شناسایی بخش اخیر در حیات اخالق حرفهای و شاخههای آن ،از جملـه
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اخالق رسانه را میتـوان در اندیشـههای نخسـتین اندیشـمندانی مشـاهده کـرد کـه تـالش

کالنی برای جوامع بشری به دنبال داشت؛ به نحوی که توانست ایـدۀ مسـیحی را بـهکلـی از

۱۶۳

نظام اخالقی تعلیم و تربیت و به تبع آن حرفهها 3دور کند .این جریان با نگاهی اجتماعی بـه

میکردند اخالق را تنها به عنوان امری اجتماعی تعریف کنند .دورۀ ورود اخالق حرفهای در
تعلیم و تربیت و اجتماعی شدن اخالق 2را میتوان در آثار روسو و بعـد از او امیـل دورکـیم
بهخوبی مشاهده کرد؛ جریانی که تالش میکرد هـدف راهبـردی کلیسـای کاتولیـک بـرای
تعمیق روح در تعلیم و تربیت را به انزوا بکشاند و به جـای آن اخـالق اجتمـاعی را تـرویج
کند .جایگیری هر یک از این اهداف راهبـردی در نظامـات اجتمـاعی تبعـات فـوقالعـاده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Greco-Roman.

 .4اخالق در دیدگاه این اندیشمندان ،بنیان خود را از اجتماع میگیرد؛ بدین معنـا کـه بـا مطالعـۀ جامعـه میتـوان اصـول
اخالق را به دست آورد (.)C.f: Luks, 1985: 381
3. Professions.

اخالق ،در کنار تقابلهایی که با رویکردهای دینی در مسیحیت داشـت (،)Luks, 1985: 381
توانمندیهایی را نیز برای مطالعات علمی در پی داشت که آن را بـرای اهـالی علـم جـااب
جلوه میداد .این رویکرد تالش میکرد در وضعیتی ابجکتیو توانایی مطالعۀ علمـی را بـرای
واقعیتهای اخالقی فراهم کند (دورکیم.)۰۷ :۱۰۷۷ ،
مفهوم اخالق حرفهای مدرن که بـه طـور متمـایز و برجسـته در دورهای از تـاریخ علـوم
اجتماعی اروپا قدم به دنیای علم نهاد ،تالش میکرد بـرای فردگرایـی کـه پیامـد ناخودآگـاه
مدرن شدن جوامع بود ،چارهای بیندیشد .مفهوم اخالق حرفهای را نمیتوان جدای از تبیـین
طرحشدۀ جامعهشناسانی همانند امیل دورکیم در مورد هویت دنیای مدرن ،فروگشایی کـرد.
نخستین کارکردها و تبیین اخالق حرفهای را میتوان در آثار امیـل دورکـیم جامعهشـناس و
فردی که عمری به تدریس پداگوژی (تعلیم و تربیت عملـی) مشـغول بـود ،ردگیـری کـرد
اگر بتوان خاستگاه اخالق حرفهای در جامعهشناسی را پیش از فلسـفۀ تحلیلـی ردگیـری
کرد ،میتوان ریشههای شناسایی این نوع از اخالق در حرفهها را نیز واکاوی کـرد .از طریـق
شناسایی خاستگاه اخالق حرفهای ،میتوان مباحث حول اخالق [= ُخلقیات] حرفهای را کـه
تمایزی اساسی با مباحث اخالقی ارزشی در اسـالم و مکاتـب اخالقـی دارنـد ،از یکـدیگر
تفکیک کرد .این مباحث اخالقی ارزشـی در نظامهـای اخالقـی نظیـر اخـالق فضـیلتگرا،
اخالق وظیفهگرا ،اخالق سودگرا ،اخالق اسالمی و اخالق مسیحی قرار دارند که در صددند
مستقل از حرفه و شغل ،قانونها ،مالکات و دستوراتی اخالقی را برای بشریت ترسیم کننـد.
در این نظامهای اخالقی ،مالکهای متعددی برای داوری در مورد مطلق کنشهای اخالقـی
حد وسط طالیی ارسطو ،و در برخی به سـودگرایی بنتـام و میـل
طرح میشود؛ در برخی به ّ
بر مبنای بیشترین سود برای بیشترین افراد ،تمسک میشـود؛ در قـانون دسـتوری کانـت بـه
عنوان امر اخالقی بهمثابۀ امری که بتواند جهـانی باشـد ،یـا در ایـدۀ عـدالت رالـز بـه پـردۀ
بیخبری ارجاع میشود ()Gordon, 1999: ix؛ اما چنانکه دورکیم تصـویر میکنـد ،مباحـث
اخالق حرفهای به شکلی متفاوت از این نظامهـای اخالقـی نـاظر بـه هنجارهـای ناشـی از
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(دورکیم.)۶۴ :۱۰۵۶ ،

۱۶۱

ُخلقیات اهالی یک حرفه هستندُ :خلقیاتی که به صورت یـک هویـت اجتمـاعی تعـینبخش
روابط اهل آن حرفه هستند.
پیدایش اخالق حرفهای از تبیین چیستی تمدن مدرن

اولین تبیینهایی که در علوم اجتماعی از چیستی عالم مدرن و تمـایز آن از دنیـای سـنتی
وجود دارد ،میتواند خاستگاه مفهومی جدیدی در دنیای علوم اجتمـاعی بـا عنـوان اخـالق
حرفهای برای ما فروگشاید .روشنترین تبیین در این زمینه را میتوان در نظریۀ امیل دورکیم
در تمایز جامعۀ سنتی از جامعۀ مدرن یافت .از دیدگاه او بحث از اخالق حرفهای ،ویژگیای
است که الزم است در دنیای مدرن احیا شود .این تبیین مبتنی بر ایدۀ چیستی اخالق و منبـع
اخالق است .برای توضیح این مطلب ،الزم است ایـن نظریـه کـه در موقعیـت تمـایز میـان
جامعۀ مدرن و سنتی شکل گرفته است و تالش دارد جایگاه اخالق در هـر یـک از ایـن دو
سنخ جامعه را مشخ

کند ،شناسایی شود.
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دورکیم مفهوم اخالق حرفهای را از نظریۀ خـود در تبیینهـای جوامـع مـدرن و جوامـع

مدرن ،برآمده از جامعهای است کـه دارای همبسـتگی ارگـانیکی اسـت .اخـالق در جوامـع

۱۶۱

قدیمی در همۀ جامعه یکدست و فراگیر است و از این رو این جوامع به نحو مکانیکی عمـل

غیرمدرن اسـتنتاج میکنـد؛ نظریـهای کـه بـا عنـوان «همبسـتگی مکـانیکی» و «همبسـتگی
ارگانیکی» معروف است .همبستگی مکانیکی ،بیانگر هویت اجتماعی جوامـع غیرمـدرن یـا
سنتی ،و همبستگی ارگانیکی ،تبیینکنندۀ هویت اجتماعی جوامع مدرن است .در نظر بخـش
عمدهای از جامعهشناسان ،اخالق ،برآمده از هویت اجتماع است و در نتیجه ،اخالق جوامـع
غیرمدرن از هویت اجتماعی برمیآید که دارای همبستگی مکانیکی اسـت و اخـالق جامعـۀ

میکنند .اما در جوامع مدرن ،هر گروه و حرفه ،اخـالق خـاص خـود را دارد .ایـن حرفـهها
بهمثابۀ اجزای ارگانیزم اجتماع ،عهدهدار وظایف مشخصی در اجتمـاع هسـتند .از آنجـا کـه
اخالق از هنجارهای مشترک در هویات اجتماعی برمیآید و از آنجـا کـه در جامعـۀ مـدرن
هویات هنجاری بر اساس تمایزات و تقسیم کار شـکل گرفتـه اسـت ،هویـات هنجـاری در
گروههای پیوسته به هم ـ که نقش اعضای ارگانیزم جامعه را بازی میکنند ـ پدید میآید .بـا

این وصف ،اخالق حرفهای ناظر به هنجارهای اجتماعی حاکم بر یک گروه یا حرفۀ خـاص
است (حسنی و موسوی.)۱۰۷۷ ،
[=خلقیـات] حرفـهای»
تا بدین جا به نحو اجمالی میتـوان تبیینـی از چیسـتی «اخـالق ُ
دریافت .با اینکه این تبیین در حیطۀ جامعهشناسی از توفیقاتی برخوردار بوده اسـت ،حـوزۀ
اخالق ارزشی را که واقعیتی انسانی و نه صرفا اجتماعی است ،از دستگاه علمی حاف کـرده
است .بر اساس تقریر حکمای اسالمی ،اخالق نه صـرفا از اجتمـاع و گروههـای اجتمـاعی،
بلکه از قانون عقل در مورد نیکویی عدل و زشتی ظلم برمیآید (عابـدی شـاهرودی:۱۰۷۷ ،
 .)۱۴۱با این وصف ،گرچه تبیین جامعهشناختی اخالق حرفهای در حوزۀ خـود در تمسـک
به نوعی از هنجارهای ُخلقی بر حرفهها درست است ،ما را از حوزۀ دیگـری از مباحـث بـا
عنوان تعینات اخالق عمومی و ارزشی در حرفهها مستغنی نمیکند.
هنجارها است؛ افزون بر اینکه تفکیک دو حوزۀ نظری و اجتماعی مطالعات اخالقی است.

1

[=خلقیات] حرفهای» به دستهای از هنجارها اشاره دارد که
در این تفکیک هنجاری« ،اخالق ُ
برآمده از گروههای اجتماعی هستند و «مباحث اخالقی حرفهها» بر اهمیت ورود ارزشهای
ِ
اخالقی مشـترک میـان همـۀ انسـانها در تمـامی حرفـهها تأکیـد دارد .ایـن تبیـین ،ارمغـان
[=خلقیات] حرفهها» نـاظر بـه
ارزشمندی برای جامعۀ علمی دارد و آن این است که «اخالق ُ
مباحثی از سنخ هنجارهای حرفهای و داللتهای فرهنگی جامعـۀ خـاص حـاکم بـر اهـالی
رسانه است .قانون عامی که در مورد علوم فرهنگی وجود دارد (وبر۱۰۰ :۱۰۷۱ ،ــ ،)۱۰۴در
مورد این شاخه از مطالعات اخالقی نیز جاری است .این در حالی است که «مباحث اخالقی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1گونهای از اخالق را میتوان تصویر کرد که مبتنی بر کار میدانی برای به دسـت آوردن ُخلقیـات اهـل حرفـهها اسـت.
آنچه در نظریه جامعهشناسی دورکیمی مشاهده میکنیم ،در صدد است که اخالق را بدین نحـو ترسـیم کنـد .امـا حـوزۀ
دیگری از اخالق هست که به جهت ابتنای آن بر اصول عقالنی ،تعینات آن برای حوزههای خاص و حرفههای خـاص را
نمیتوان بر اساس مطالعات اجتماعی مشخ

کرد ،بلکه کاری از سنخ مطالعات نظری میطلبد.
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[=خلقیات] حرفهها» از «اخـالق و حرفـه» بهمثابـۀ تفکیـک دو گونـه از
تفکیک «اخالق ُ

۱۶۰

حرفهها» مباحث حوزۀ اخالق و ارزشهای انسانی را وارد حرفهها میکند؛ به نحوی که هـر
یک از این دو مبحث ،موجب بینیازی از دیگری نخواهد شد.
از سوی دیگر ،مباحث ارزشی (جهانشمول) اخالقی در حرفهها را نمیتـوان بـه عنـوان
ِ
اخالق حرفهای مطرح کرد؛ چراکه این جـایگزینی بـا غیرحرفـهای بـودن ،همسـان
مباحث
خواهد شد .تفکیک این دو حوزه در سطح نظری ،کارکرد اجتماعی و عملیاتی ،تبعـاتی نیـز
در سطح عمل دارد .این تفکیک میتواند بینظمیهـایی را کـه در حـوزۀ مطالعـات اخـالق
حرفهای و اخالق حرفههای خاص پیش آمده ،سامان بخشـد و ایـن امـر از طریـق تفکیـک
[=خلقیـات]
روششناسی بحث در هر یک از ایـن حوزههـا میسـر خواهـد شـد« .اخـالق ُ
حرفهای» امری است که در میان اهـالی هـر حرفـه جـاری اسـت؛ امـا ارزشهـای اخالقـی
جهانشمول لزوما در میان اهالی این حرفه وجود ندارد .حال در این موقعیت ،تفکیک نظـری
[=خلقیـات]
این دو حوزه موجـب میشـود سیاسـتهای هـر یـک از دو حـوزۀ «اخـالق ُ
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حرفهای» و «مباحث اخالقی حرفه» از دیگری تفکیک شود؛ به نحوی که عدم توجه بـه ایـن

تصویری از هویت آن جامعه ارائه کنند ،ضـرورتا در بخشـی از خـود ،جوامـع دیگـر را کـه

۱۶۴

متفاوت هستند نیز تبیین خواهند کرد .بیان تمایز و ویژگیهای هویتبخش جوامع ،نیازمنـد

تفکیک در سیاستگااریها ،ناکامیهای اجرایی به دنبال خواهـد داشـت .کـارکرد مباحـث
اخالق حرفهای به عنوان هنجارهای حاکم بر اهالی حرفۀ خاص ،شـرط ضـروری ورود بـه
جرگۀ آن حرفه است و کارکرد مباحث اخالقی حرفه ،ورود به جرگۀ انسانیت است.
همبستگی بهمثابۀ بیانکنندۀ چیستی جامعه

نظریههای علوم اجتماعی که در تالشند مؤلفههای هویتبخش یک جامعه را برشـمرند و

نظریه است و عامل تمایزبخش در نظریه در یک منطقۀ اجتمـاعی حضـور دارد و در منطقـۀ
دیگری نمیتوان آن را یافت .از آنجا که ویژگی خاص یک جامعه در جوامع دیگـر وجـود
ندارد ،یک نظریۀ اجتماعی با ساختار منطقی خاص ،هنگام تبیین یک واحد اجتماعی به نحـو

کلی میتواند دیگر جوامع را نیز تبیین کند .این وضـعیت را میتـوان در اسـتفادۀ دورکـیم از
واژۀ «همبستگی» 1جستوجو کرد.
آنچه دورکیم با عنوان همبستگی با دو قسم همبستگی مکانیکی و ارگانیکی یـاد میکنـد،
در واقع دو نوع تصویر متفاوت از هویت جامعۀ انسانی است .او هویت جامعـۀ مـدرن را بـا
مفهوم همبستگی ارگانیکی تصویر میکند .دورکیم با عناصری از جمله مشابهتها ،تمایزهـا،
وجدان فردی ،و وجدان اجتماعی ،به معادلهای در باب اقسام همبسـتگی در اجتمـاع دسـت
مییابد .همبستگی مکانیکی و همبستگی ارگانیکی ،دو نوع از همبستگی هستند کـه بـر پایـۀ
مشابهتها و تمایزهای انسانها در وجـدان فـردی و اجتماعیشـان بنـا شـدهاند .هـر دوی
مشابهتها و تمایزها نقش مهمـی در تبیـین چیسـتی اخـالق و جامعـۀ مـدرن و در نتیجـه،
پیدایش اخالق هنجاری در جامعۀ مدرن دارند.
انسانها دائما از ارگانیزم بدنیشان برمیخیزد و همین حیث است که فردیت ثـابتی را بـرای
انسانها در همـۀ ادوار تـاریخ تضـمین میکنـد ( .)Durkheim, 1973: 151امـا اگـر انسـانها
مستقل از وضعیت بدنیشان ،در گروههـا و اجتماعـاتی گـرد هـم آمـده باشـند و بـه تعبیـر
جامعهشناسی ،گروه یا جامعهای تحقق پیدا کرده باشد ،قطعا همبستگی در آنها هست .ایـن
همبستگی نوعی پیوند اجتماعی در میان آنها ایجاد کرده است .عجیب اینجا است که ایـن
پیوند به دو نوع کامال متفـاوت میتوانـد در یـک اجتمـاع شـکل بگیـرد .پیونـد بـر اسـاس
مشابهتها و پیوند بر اساس تمایزها .همین نکتۀ عجیب ،جریان عظیمی در جامعهشناسـی و
اخالق به راه انداخته است.

جایگاهشناسی اخالق حرفهای در علوم اجتماعی و عقل عملی

دورکیم با این چهار مفهوم اساسی سعی در تبیین تمام هویت جوامع دارد .وجدان فـردی

۱۶۷

دو حالت مشابهت و تمایز از چنان اهمیتـی برخوردارنـد کـه موجـب دگرگـونی حیـث
جمعی و در نتیجه ،شکلگیری هویت جامعه میشوند .در این حالت ،یا انسانها در وجـدان
جمعیشان مشابه یکدیگرند یا در عـین اینکـه در وجـدان فردیشـان متمایزنـد ،در حیـث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Solidarity.

جمعیشان نیز متمایزند .اگر افراد یک جامعه در حیث جمعی خود مشابه باشـند ،ایـن نـوع
جامعه احکام خاصی دارد که دورکیم نام آن را همبستگی مکانیکی مینامد .اما اگر این افـراد
در حیث اجتماعی خود متمایز باشند و این تمایز عامل قوتی بـرای آنهـا باشـد ،همبسـتگی
ارگانیکی در میان آنها وجود دارد .تمایزات اجتماعی کـه ناشـی از تقسـیم کـار در جامعـه
است ،موجب پیوستگی شدیدتر افراد جامعه به یکدیگر است (دورکیم.)۱۰۷۷ ،
همبستگی مکانیکی و اخالق عمومی

دورکیم در ضمن نظریۀ همبستگی مکانیکی نشان میدهد که چگونه مشابهت انسانها در
وجدان اجتماعیشان موجب پیدایش اخالق عمومی و فراگیر در جوامع میشود .درحالیکه
در جامعۀ مدرن ،به دلیل وجود تقسیم کار ،اخالق عمومی جایگاه چنـدانی نـدارد و تمرکـز
این جامعه بیشتر بر اخالق حرفهها است .تمرکز اخالق عمومی بر مشـابهت افـراد و تمرکـز
اخالق حرفهای بر تمایزات اجتماعی گروههای اجتماعی از یکدیگر است .این تفکیک میـان
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دو حوزه از اخالق ،بر این دیدگاه او مبتنی است که:

مرد ،باعث همبستگی میان آنها میشود ،به نحوی که تمایز جسمی و روحی ،عامـل اصـلی

۱۶۶

همبستگی اجتماعی دو فرد شده است:

قوانین اخالقی هنجارهایی هستند که توسط جامعه تبیین شدهاند؛ ویژگی الـزامآوری کـه
نشان آنها است ،چیزی جز نفوذ جامعه نیست که خود را به هر چیزی که از جانـب جامعـه
میآید ،مخابره میکند (.)Durkhiem, 1973: 162
دورکیم در کتاب تقسیم کار اجتماعی نشان میدهد که چه بسا تمـایز وجـدان اجتمـاعی
انسانها خود عاملی برای اتحاد جمعی دو نفر باشد؛ برای مثال در خانواده عـدم تشـابه زن و

گرچه این دو وجدان از یکدیگر متمایزند ،هر یک به دیگری پیوسته است؛ زیرا مجموعـا
سازندۀ یک وجدانند و همبستۀ یکدیگرند و برای هر دو منحصرا یک پیکرۀ سـازوار وجـود
دارد .از همین جا همبستگی مخصوصی نشأت میگیرد که زادۀ تشابهها و تجانسها است و
مستقیما فرد را به جامعه متصل میکند...؛ میتوان این همبسـتگی را مکـانیکی خوانـد .ایـن
همبستگی فقط بر اتصال و وابستگی عمومی و نامعین فرد به گروه مبتنی نیست ،بلکـه جـزم

جزم حرکات را نیز هماهنگ میکند (دورکیم۱۱۷ :۱۰۷۷ ،ـ )۱۱۶
همبستگی مکانیکی هویتی یکدست در بخشهـای مختلـف جامعـه را بـه دنبـال دارد و
بهمثابۀ اتصال مکانیکی میـان وجـدان اجتمـاعی افـراد آن جوامـع عمـل میکنـد .ایـن نـوع
همبستگی به گونهای است که هر جا محرکات جمعی وجـود داشـت ،رفتـار مشـابهی را در
افراد جامعه به عنوان معلول آن رفتار شـاهد خـواهیم بـود؛ چراکـه سـاحت دوم افـراد ایـن
اجتماع ،به شکلی مکانیکی به هم متصلند و در نتیجه ،شباهت مبادی کنش اجتمـاعی ،رفتـار
مشابهی از اجزای آن اجتماع بروز میکند .به تعبیر دورکیم ارادههـا خودجوشـانه و در عـین
وحدت ،در یک جهت به جنبوجوش درمیآیند (همان.)۱۱۶ :
در جامعۀ دارای همبستگی مکانیکیُ ،جرم نیز بر دو نوع خواهد بود:
ـ افعالی که نشانگر عدم تشابه فرد مجرم با تیپ جمعی است؛
به دلیل وجود همین مشابهت شدید افراد در ساحت اجتماعیشان هر محـرک اجتمـاعی
که از جملۀ آنها عدم تشابهات اجتماعی یا حمله به وجدان جمعی اجتمـاع باشـد ،واکـنش
واحدی به دنبال خواهد داشت .این واکنش واحد ،ناشی از وجدان اجتماعی مشابه فـرد فـرد
آن جامعه است .از این رو ،وظیفۀ حقیقی مجـازات ،حفـظ وفـاق اجتمـاعی اسـت (همـان:
۱۱۶ـ)۱۱۹؛ به تعبیر دورکیم:
یک همبستگی [مکانیکی] اجتماعی وجود دارد که منشأ آن ،اشـتراک عـدهای از حـاالت
ِ
اساسـی ایـن
وجدان در میان همۀ اعضای یک جامعه است .حقوق زاجـر ،حـداقل قسـمت
همبستگی را به طور مادی مجسم میکند (همان.)۱۱۷ :
طبق نظریۀ دورکیم هر یک از افراد اجتماع دارای وجدانی اجتماعی است که این وجـدان
در دورۀ همبستگی مکانیکی اشتراکات بیشتری با دیگر افراد دارد .بنابراین یک نـوع توانـایی
و حتی جاابیت تشخی

جرم در میان مردم وجود دارد.

در هر یک از وجدانها ،دو وجدان موجود است :یکی وجدانی که در میان تمـامی گـروه
مشترک است و در نتیجه ،خود ما نیست ،بلکه جامعۀ زنده و کـارورز اسـت کـه در ماسـت.

جایگاهشناسی اخالق حرفهای در علوم اجتماعی و عقل عملی

ـ افعالی که به وجدان جمعی حمله میکند (همان).

۱۶۵

وجدان دیگر ،وجدانی است که فقط معرف و نمایندۀ ما در قسمت شخصی و متمایز ماست
و نمایشگر چیزی است که از ما یک فرد میسازد 1.وقتـی وجـدان جمعـی ،وجـدان کـل و
جامع ما را مستور میکند و از همه جهت با آن مطابق میافتد ،همبستگی ناشی از تجانسهـا
و تشابهها به حداکثر خود میرسد؛ اما در این لحظه ،فردیـت صـفر اسـت .ایـن فردیـت در
صورتی به وجود تواند آمد که جماعت جای کمتری در ما داشته باشد (همان.)۱۷۱ :
در دیدگاه او ایدئالهای اخالق در درون ما انسانها و در حیـث اجتمـاعی مـا آثـاری بـر
جای میگاارد که ترسی همراه با احترام در ما تولید میکند و به تعبیر دورکیم مـیفهمیم کـه
آنها نمایندۀ چیزی در درون ما هستند که نسبت به ما برترند ( .)Durkhime, 1973: 161ایـن
امر درونی چیزی است که او با عنوان وجدان اجتماعی از آن یاد میکنـد کـه در یـک رابطـۀ
کامال دوطرفه با حالت وجدان فردی قرار دارد .در همبستگی مکانیکی که وجدان جمعی یـا
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۱۶۹

ِ
فردی افراد جامعه رو به ضـعف میگـاارد.
اجتماعی انسان بسیار قوی است ،حالت وجدان
ِ
اجتماعات دارای همبستگی مکانیکی دارای قوانینی هسـتند کـه ایـن قـوانین چـه در سـطح
تبیینهای علمی و چه در سطح حقوق و جرمشناسی ،برخاسـته از دو سـاحت متنـاقض در
درون انسان هستند .در همبستگی مکانیکی که ساحت اجتمـاعی افـراد در آن دارای قـدرت
زیادی است ،شباهتهای زیادی میان افراد آن جامعه هست و در نتیجه ،تمایزات میان آنهـا
ِ
نقیض ساحت اجتماعی که ساحت فردی و برخاسـته از امیـال
اندک است .از این رو ،طرف
است ،دارای زمینۀ عملکرد اندکی است که موجب میشود فردیت در آن جامعه اندک باشـد.
از این توضیح میتوان دریافت در جامعهای که مشـابهت افـراد آن جامعـه زیـاد باشـد ،ایـن
مشابهت نه در سـاحت فردیشـان ،بلکـه در سـاحت اجتمـاعی آنهاسـت و ایـن سـاحت
اجتماعی آنان است که هنجارهای خاص خود را نه بـر اسـاس تمـایزات ،بلکـه بـر اسـاس
تشابهات ،تولید میکند .این هنجارهای مشترک در میان اجتماع موجب میشود اخالقی کـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1معالک این دو وجدان به صورت دو منطقۀ جغرافیـایی متمـایز نیسـتند ،بلکـه از همـۀ جوانـب در یکـدیگر متنافانـد
(پانوشت از خود دورکیم است).

در آن جامعه حضور دارد ،به شکل اخالق عمومی و یکدست بر همۀ افراد جامعه حکمفرمـا
باشد .به همین دلیل ،او این نوع از همبستگی را با تمسک به اسـتعارۀ ملکولهـای مشـابه در
اجسام ،همبستگی مکانیکی مینامد (دورکیم.)۱۷۱ :۱۰۷۷ ،
همبستگی ارگانیکی و اخالق غیرعمومی (حرفهای)

1

همبستگی ارگانیکی بهتدریج در جوامع مدرن جـایگزین همبسـتگی مکـانیکی میشـود؛
همبستگیای که در اواخر قرن  ۱۷به جهت پیشرفت کارکردها و وظایف اجتماعی ،بر مبنای
تمایز افراد شکل گرفـت (2005: 104

 .)Komter,دورکـیم نشـان میدهـد چگونـه تمـایز

انسانها در وجدان اجتماعیشان مانع پیدایش اخالق عمومی و فراگیر در جوامـع میشـود.
در نتیجه ،به دلیل وجود تقسیم کار ،اخالق عمـومی جایگـاه چنـدانی نداشـته ،تمرکـز ایـن
جامعه بیشتر بر اخالق گروههای خاص و اهالی حرفهها خواهد رفت.
ساحت اجتماعی ،فردیت آنها که در ساحت نقیض آن است ،رو بـه افـزایش مینهـد .ایـن
حالت فردیت ،خود را در ساحت اجتماعی انسانها نیز نشان میدهد ،به نحوی کـه سـاحت
اجتماعی انسانها نیز نوعی از فردگرایی را تجربه میکند.

2

ِ
همبستگی مکانیکی در صورتی امکانپایر است که شخصیت فردی در شخصیت جمعی
حل و محو شود .همبستگی ارگانیکی ،در صورتی ممکن است کـه هـر فـرد ،میـدان عملـی
خاص خود را داشته و در نتیجه ،واجد شخصیت باشد .بنابراین وجدان جمعی باید قسـمتی
از وجدان فردی را آزاد بگاارد تا وظایف اختصاصـیای کـه خـود نمیتوانـد نظـم و نسـق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1قرار دادن خط فاصله در این ترکیب ،برای تأکید بر این مطلب است که اخالق مربوط به «حرفه»ها است.
 .4اینکه دو نوع فردگرایی را میتوان در نظریۀ همبستگی ارگانیکی توضیح داد ،در مقالۀ زیر بهخوبی روشن شده است:
()Taking Cognitive Dualism Seriously Revisiting the Durkheim-Spencer Debt on the Rise of Individualism
مشاهده کنید ( )see: Lizardo, 2009: 538لیزاردو در این مقاله میان دو نوع فردگرایی روانـزیستی ( Bio-Psychological

 )Individualism,و فردگرایی اجتماعی ( )Sociological Individualismتفاوت نهاده است.
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توانایی اجتماعی تمایز در ایجاد همبستگی ،فراتر از تشابه است .با افزایش تمایز افـراد در

۱۶۷

بخشد ،در این قسمت استقرار یابند (دورکیم.)۱۷۰ :۱۰۷۷ ،
در حالت همبستگی مکانیکی ،انسانها از نظر جسمی و بدنی از یکدیگر متمایزند ،امـا از
ارزشها ،عقایـد و حیـث اجتمـاعی مشـترکی برخوردارنـد؛ درحالیکـه در جوامـع مـدرن
اینگونه نیست .در این جوامع ،انسانها در حیث اجتماعی خود از یکدیگر متمایز میشـوند
و عامل این تمایز ،تقسیم کاری است که در این جوامع رو بـه افـزایش اسـت .ایـن تمایزهـا
موجب افزایش فردیت افراد در حیث اجتماعیشان میشود و در نتیجه ،زمینـههای اخالقـی
متمایز میشود (همان۱۹۱ :ـ.)۱۹۰
اخالق شغلی (حرفهای)

اخالق در جامعۀ مدرن بهمثابۀ عنصر تضمینکنندۀ همبسـتگی اجتمـاعی عمـل میکنـد؛
زیرا در این جامعه تفکیکهای اجتماعی در کنار امتیازاتی که برای ارگانیک شدن آن جامعـه
دارد ،آسیبهای جدی را نیز برای آن جامعه در پی دارد؛ برای نمونه ،فردیت افـراد افـزایش
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پیدا کرده و با گسترش فردگرایی زمینههای فروپاشی اجتماعی فـراهم میشـود .از ایـن رو،

بسیار جااب بود .اینک با توجه به نظریۀ همبستگی نشـان خـواهیم داد کـه چگونـه عنـوان

۱۵۳

اخالق حرفهای یا شغلی در دورۀ مدرن پدید آمده است.

نقش گروههای اجتماعی در این میان ،از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود .به همین دلیل،
دورکیم در کتاب تقسیم کار اجتماعی اهمیت زیادی به گروههای صنفی میداد و بـر آن بـود
که بهرغم شکست خوردن ایدۀ اهمیت دادن به اصناف ،هنوز این ایده میتواند نجاتبخـش
جامعۀ مدرن باشد .اجتماعی بودن و یا صنفی بودن این نوع از تقسیم کار که در عـین تمـایز
میان افراد ،هویت اجتماعی آنها را در شکلهای کوچـکتر حفـظ میکنـد ،بـرای دورکـیم

طبق این نظریه ،در طول تاریخ آنگاه که جوامع بدوی بشری عمدتا در وضـعیتی زنـدگی
میکردند که شباهتهای آنها فراوان بود ،همبسـتگی اجتمـاعی آنهـا از سـنخ همبسـتگی
مکانیکی بود و در نتیجه ،اخالق از یکپارچگی اجتماعات یکپارچه پدید میآمد؛ اجتماعـاتی
که به دلیل شباهت افراد با یکدیگر ،بستر اخالق مشترک بود .این اخالق ،هنجارهایی بود که
به طور یکسان بر کل جامعه جاری بود و همۀ آحاد جامعه تحت سیطرۀ آن عمل میکردند و

عنوان جامع و کلی اخالق بر آن اطالق میشد .بهتدریج با پیشرفت جوامـع بشـری ،تقسـیم
کار ،افراد جامعه را از یکدیگر تفکیک کرد و آنها را در قالـب وظیفـههای مختلفـی کـه بـر
عهدۀشان مینهاد ،از دیگر افراد جامعه متمایز میکرد .بهتدریج با کاسته شـدن مشـابهتهای
اجتماعی ،جوامع به سوی فردگرایی قدم برداشتند .در این موقعیت پیشرفته ،دیگر نمیتـوان
از اخالق اجتماعی عمومی آنچنانکه در جوامع گاشته بود ،سراغ گرفت؛ چراکه بـا کاسـته
شدن شباهتهای افراد ،آنان در دستههای شغلی مختلف به شکل گروههای اجتماعی متمایز
از هم کار میکردند و این بدین معنا بود که اخالق جامع و کلی ،نابود شده است .اما اخـالق
بهمثابۀ حافظ زندگی جمعی انسانها نمیتواند از میان برخیزد ،بلکه در این شرایط خود را با
تقسیم کار ،تقسیم میکرد .در این موقعیت ،اخالق اصناف شغلی ،یعنی هنجارهای حاکم بـر
آنها اهمیت پیدا میکند .در این دوران ،اخالق را گروههای شـغلی ایجـاد میکننـد؛ چراکـه
حرفهـای یا اخالق شغلی پدید آمد (حسنی و موسوی.)۱۰۷۷ ،
از اینجا بود که تحقق نظام صنفی در جوامع مدرن ضرورت پیدا کرد؛ نظـامی کـه ویژگـی
اجتماعی بودن افراد را در جوامع مدرن تضمین میکرد .با تمایزهایی که جوامع مدرن با تقسـیم
کار ایجاد میکنند ،حفظ گروههای شغلی برای حفظ اخالق ،ضروری است .اگر صرفا با تأکیـد
بر تمایزات افراد بخواهیم این تمایزات را افزایش دهیم ،بهتدریج با افزایش فردگرایـی ،جوامـع
ِ
فردگرایی دائمی این خواهد بود کـه افـراد دیگـر اهمیتـی بـه
از هم پاشیده میشوند .نتیجۀ این
حیث اجتماعی خود و اخالق ندهند و به دنبال امیال خود باشند و این با هدف وفاق اجتمـاعی
ناسازگار است .حتی بزرگترین اندیشمندان پوزیتیویست معتقدند که اگـر انسـانها بـه دنبـال
امیال خود باشند ،بدبخت خواهند شد (.)Roussu, 1921: 46; Lukes, 1986: 126
با این وصف ،در جوامع امروزی کـه همبسـتگی ارگانیـک دارنـد و اکثـر دغدغـۀ آنهـا
اقتصادی است و اخالق در اقتصاد کمرنگ است ،چه رخ خواهد داد؟ در چنین زمینهای اگر
به غیر از نفع خود از هیچ قاعدۀ دیگری پیـروی نکنـیم ،نمیتـوانیم بـه امـور اخالقـی مثـل
فداکاری متمایل شویم و در نتیجه ،نظم بر چنین جامعهای که همبستگی آن بر اساس تقسـیم
کــار اســت ،حکمفرمــا نمیشــود (دورکــیم .)۹ :۱۰۷۷ ،دورکــیم بــر همــین اســاس ،ریشــۀ
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خود ،اجتماعاتی کوچک و متمایز از دیگر اجتماعات هستند .با این وصف ،سخن از اخـالق

۱۵۱

نابسامانیهای فرانسه در دوران تاریخی خـود را ناشـی از تغافـل از همـین امـر میدانسـت؛
چراکه اجتماعات مشابه هم که همبستگی مکانیکی داشتند ،از بین رفته بودند و تقسـیم کـار،
افراد را از یکدیگر جـدا کـرده و در نتیجـه ،تکلیـف ایـدئالهای اخالقـی مثـل وفـاداری و
فداکاری ،برای مشاغل مختلف مبهم بود .هر شخصی میتوانست این هنجارهای اخالقـی را
خودسرانه برای خود دستکاری کند و در نتیجه ،نظم اجتماعی به هـم میخـورد .تعارضـات
اجتماعی که دائما اشکال جدیدی را به خود میگرفت ،ناشی از فقـدان گروههـای اجتمـاعی
بود؛ گروههایی اجتماعی و سازمانیافته که بتواننـد هنجارهـای اخالقـی را بـرای رفتارهـای
اعضای خویش ترسیم کنند .به نظر دورکیم اشکال مختلف سازمان اجتماعی ،میتواند تـأثیر
مهمی بر نوع همبستگی داشته باشد .از این رو ،الزم است به دنبال صورت اجتمـاعی ایـدئال
برای همبستگی اجتماعی بود (2005: 208

 .)Komter,با ایـن وصـف ،چـون بـیش از آنکـه

اخالق و صورت درستی از سازمان اجتماعی بر جامعه حـاکم باشـد ،امیـال افـراد قدرتمنـد
هنجارهای اخالقی را تعیین میکند ،جنگ پیدا و پنهانی میان افراد جامعـه رخ خواهـد داد و
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اینجا است که دورکیم به فکر راهحل نظام صنفی میافتد (دورکیم۶ :۱۰۷۷ ،ـ.)۹
به نظر او تقسیم کار در صورتی که مشاغل به اندازۀ کافی با یکـدیگر در تمـاس باشـند ،بـه
متعادل شدن و قرار و قاعده یافتن میگراید .مناسبترین گروهی که میتوانند عهـدهدار تنظـیم
این روابط اجتماعی در مشاغل شوند ،اصناف هستند؛ زیرا نزدیکترین گروه اجتماعی بـه ایـن
مشاغل هستند .در این مرحله ،بهتدریج فلسفۀ وجودی نظام صنفی روشن میشـود .ضـرورت
نظام صنفی از آن رو نیست که میتواند یک رشته خدمات اقتصادی به انجام رسـاند ،بلکـه بـه
علت تأثیر اخالقی آن است .قدرت اخالقی گروه شغلی قادر است خودخواهیهـای فـردی را
ِ
آتـش احسـاس شـدید همبسـتگی را برافـروزد و مـانع ا ِعمـال قـانون
مهار کند و در کارگران،
خشونتآمیز اقویا در روابط صنعتی و تجاری شود (همان.)۱۷ :
این وضعیت بهوجودآمده در دورۀ مدرن و این نسـبت خـاص میـان اخـالق و حرفـهها،
الگویی تمام عیار برای حرفهها شد .از همین رو ،در آثار بهروز شدۀ این حـوزه از مطالعـات
اخالقی چنین گفته میشود:
اخالق حرفهای شامل نوعی از گفتمان اخالقی است که منعکسکنندۀ توافـق دیـدگاه در

زمان مشخ

در حرفه است .نسبیگرایی فرهنگی میتواند در رسیدن حرفهها به این توافق

کمک کند (.)Lacovino, 2006: 180-181
در وضعیتی که گفتمان توافقی و فرهنگ ،مالک امر اخالقی باشـد ،لزومـا حـاکم ِ اصـلی،
ِ
اخالقی جهانشمول نخواهد بود؛ و از این رو ،نام ایـن حـوزه از مطالعـات اخـالق را
قانون
[=خلقیات] حرفهای» نامید؛ اخالقـی کـه برآمـده از فرهنـگ و دیـدگاههای
میتوان «اخالق ُ
اهالی حرفهها در موقعیت فرهنگی خاص است .این تفکیک به این دلیل است که حوزۀ ایـن
دست مطالعات ،با مطالعات «اخالق و حرفهها» که به شکل عمـومیتر و مسـتقل از فرهنـگ
خاصی وارد مباحث حرفهها میشوند ،مشخ

شود.

اخالق حرفهای بهمثابۀ اخالق صنفی

اخالق [= ُخلقیات] حرفهای طبق این نوشتار حوزهای از مطالعات اخالقی است که بـا تمرکـز
را برای جامعۀ فعاالن حوزۀ اجتماعی تعریف میکند .ایـن تقریـر را در برخـی تحقیقـات حـوزۀ
اخالق حرفهای نیز میتوان مشاهده کرد ()Oosthuizen, 2007: 17؛ برای نمونه ،در تطبیـق اخـالق
حرفهای بر یک حرفۀ خاص ،نمودار زیر که برگردان فارسی از کتـاب اخـالق رسـانه اسـت ،بـر
شمول بیشتر مباحـث اخـالق نسـبت بـه مباحـث حرفـهای اخـالق رسـانه اشـاره دارد و مؤیـد
جداسازی حوزۀ اخالق حرفهای رسانه از سایر حوزههای اخالق است (.)ibid: 17
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میان گفتمان اخالقی اهالی حرفهها و با تأکید بر وضعیت فرهنگی یک جامعـه ،اصـولی هنجـاری
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عدم تفکیک این دو حوزه از مطالعات اخالقی در رسانه ،دامنگیر برخی تحقیقات در ایـن
زمینۀ علمی نیز شده است؛ جریانهایی که کلیسازی اخالق حرفهای در یک حرفـه را تنهـا
توسط گفتوگویی دائمی میان اهالی آن میدانند .از دیدگاه ایشان باید پایرفت هر چه تنـوع
عقاید فرهنگی در میان اعضـای یـک حرفـه بیشـتر باشـند ،رسـیدن بـه اسـتاندارد مشـترک
سختتر است ( .)Lacovino, 2006: 181این مالک بهروشنی حکایت از آن دارد کـه در ایـن
بخش از مطالعات اخالق و رسانه ،اخالق رسانهای صـنفی مـورد نظـر اسـت؛ درحـالیکـه
مالکات اخالقی عام را نمیتوان با گفتوگو به دست آورد.
پیامدهای کالن تفکیک در حوزۀ مطالعات اخالقی

از جمله پیامدهای تفکیک بیانشده در مباحث اخالق حرفهای ،این است که اهمیـت بـه
هر دو جنبۀ اخالق در کنار یکدیگر و البته بـا برنامـهریزی مسـتقل ،میتوانـد بـر اثرگـااری
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جهانی حرفهها بیفزاید .این اثرگااری را به خصوص میتوان در مشـاغلی همچـون مشـاغل
رسانهای شاهد بود.
ما در جامعهای زندگی میکنیم که ضرورتا از ما توقع دارد به روش خاصـی رفتـار کنـیم.
این توقعات از ارزشهای بنیادی جوامع مختلف برخاسته است کـه توسـط ایـدئولوژیهای
سیاسی خاصی بـه کـار گرفتـه شـدهاند .ایـدئولوژی سیاسـی حـاکم بـر جامعـه (از طریـق
مشروعیت) منجر به صورتبندی سیاست میشود و مشخ

خواهـد کـرد کـه مـردم چـه

توقعی از رسانه دارند .از جملۀ این توقعات ،توقعات اخالقی است .طبق برخی تقریرها نـوع
نظام حکومتی یک کشور ،به شکل وسیعی ،طبیعت این توقعات و نقشی را کـه رسـانهها بـه
بــرآورده کــردن آن فراخوانــده شــدهاند ،مشــخ

میکنــد (2007: 13

 .)Oosthuizen,ایــن

ایدئولوژی سیاسی در جوامع دموکراتیک و مردمساالر عموما از فرهنگ اجتماعی و یا همـان
وجدان اجتماعی حاکم بر جامعه نشأت میگیرد .تنهـا ایـدئولوژیهای سیاسـی نیسـتند کـه
توقع مردم از رسانه را مشخ

میکنند ،بلکـه فرهنـگ جامعـه نیـز کـه از سیاسـت سـابقۀ

بیشتری دارد ،حاکم مهمی در تعیین سیاستهای رسانهای است؛ بهویژه آنگـاه کـه فرهنـگ

جامعه با اصول اخالق انسانی و اهمیت به همنـوع گـره خـورده باشـد .ایـدئال ایـن حـاکم
اخالقی ،ارزشهای مشترک انسانی است که در قوانین اخالقی مانند خـوبی عـدل و زشـتی
ظلم تجلی یافته است؛ قانونی که حکمای اسالمی بر تقریر آن در دورههای متمـادی تمرکـز
داشتهاند (عابدی شاهرودی .)۱۴۱ :۱۰۷۷ ،در این موقعیت ،بـه اجمـال بـزرگتـرین مـالک
سیاستگااری برای رسیدن بـه اخـالق حرفـهای کـه عـالوه بـر ُخلقیـات خـاص ،واجـد
ارزشهای مشترک انسانی باشد ،ورود مباحث عام حوزۀ اخالق و حرفهها اسـت تـا از ایـن
طریق ،عالوه بر ویژگی حرفهای بودن ،اعتمادسازی از طریق عناصـر جهـانی مشـترک میـان
انسانها نیز نسبت به آن حرفه واقع شود؛ چراکه اگر زبان رسانه ،زبان مشترک انسانی باشـد،
نهتنها انسانهای یک فرهنگ ،بلکه انسانهای فرهنگهای مختلف ،آن رسانه را زبان گویـای
خویش و نهادی مییابند کـه از وجـدان و خواسـتههای وجـدانی ایشـان سـخن میگویـد.
رسیدن به قلۀ جلب اعتماد جهانی در رسانه آنگاه اتفاق خواهد افتاد که تفکیک میان اخـالق
حرفهای از مباحث اخالق حرفهها به عنوان وجه عمـومی و ارزشـی اخـالق رخ دهـد و در
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عامی برای اخالق است؛ و آن قانون چیزی نیست جز حسـن و قـبح عقلـی .ایـن قـانون در
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فرایندهای تحقیقی و برنامهریزی ،خود را نشان دهد .در مرحلـهای دیگـر ایـن تفکیـک بـه
صورت جداگانه و هماهنگ ،نقش خود را برای ورود به فضـای واقعیـت اجتمـاعی مزبـور
تعیین میکند تا مطالعات انجامشده در مرحلۀ عمل نیز امتیازات گفتهشده را به ارمغان آورد.
ورود قانون اخالقی جهانشمول در حرفهها

در این وضعیت برای اینکه وضعیت اندیشهای که در جهان اسالم رشد کـرده اسـت ،بـا
این تقسیمبندی مشخ

شود و ادبیاتی را که در این فضا رشد کـرده ،معرفـی کنـیم ،سـراغ

اندیشهای مشترک میان فالسفه مسلمان میرویم که بیانکنندۀ قانون مشترک و مبنای مشترک
دستگاه اخالقی فالسفۀ مسلمان به نحوی است که هویت علمی اخالق را تضـمین میکنـد.
این مبنا در همۀ فالسفۀ اسالمی با عنوان «قانون حسن و قبح عقلی» شناخته شـده و بـه کـار
گرفته شده است (عابدی شاهرودی .)۱۴۱ :۱۰۷۷ ،آنچه در میـان تمـامی انسـانها و تمـامی
حرفهها و مستقل از هرگونه گروه و اجتماعی بر رفتار انسانها حـاکم اسـت ،همـین قـانون
است .این قانون ،امکانی را فراهم میکند که بنیان اخالق بر عقل بشریت نهاده شود و از ایـن

رو ،وجه مشترک تمامی انسانها قرار گیرد.
فالسفۀ مسلمان عقل را به دو بخش عقل نظری و عقل عملی تقسـیم میکردنـد .فـارابی در
کتاب فصول منتزعـه ویژگیهـای چندگانـهای را بـرای نیـروی تعقـل یـا خردمنـدی انسـانی
برمیشمارد که تعقل بدانها شناخته میشود؛ رویّت با این نیرو ممکن است؛ علوم و صـنایع بـا
این نیرو به دست میآیند؛ و تمایز میان افعال نیک و بد در این عقل رخ میدهد .عقل نظـری در
دیدگاه فارابی آن عقلی است که با آن موجوداتی شناخته میشوند که شأن آنها این نیسـت کـه
ما آنها را انجام دهیم و از حالی به حال دیگر تغییرشان دهیم .در مقابل این بخـش از عقـل کـه
موضوعش موجوداتی هستند که نمیتوانند متعلق کنش ما واقع شوند ،عقـل عملـی قـرار دارد.
عقل عملی ،آن عقلی است که با آن ،اشیائی را تمییز دهیم که شأن آنها این اسـت کـه آنهـا را
انجام دهیم و از حالی به حال دیگر تغییر دهیم (فارابی.)۱۷ :۱۴۳۷ ،
عقل عملی را میتوان دارای دو بخش «عقل تدبیری» و «عقل اخالقی» دانست .قانون عام
اخالقی حسن و قبح عقلی به بخشی از عقل عملی تعلق دارد که میتـوان بـر آن نـام «عقـل
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اخالقی» نهاد .تبیین اخالق در حوزههای خاص و حرفهها که اشاره به همان ُخلقیـات اهـل
مشاغل دارد ،در حوزۀ دیگری از عقل امکانپایر است که ذیل عنوان «عقـل تـدبیری» قـرار
میگیرد .عقل تدبیری در اینجا در واقع در صدد است که داللتهـای عقـل اخالقـی بـرای
حرفهها را مشخ

کند؛ با این حال ،این تفکیک بدان معنا نیست که این دو عقـل جـدای از

یکدیگر باشند ،بلکه در واقعیت هر دو با یکدیگر حضور پیدا میکنند و ایـن تفکیـک صـرفا
در مقام تفکیک تحلیلی برای بیان کارکردهای هر یک در منطقۀ کنش انسانی است.
عقل تدبیری و عقل اخالقی ،حیثیتهای عقالنی اصلی در عرصۀ حکمت عملی هستند کـه
برجسته کردن نقش آنها میتواند سنگ بنای قابلاعتمـادی بـرای بـازخوانی آرام اندیشـمندان
مسلمان باشد؛ به نحوی که آرام تدبیری که به ساختوسازهای انسانی در حکمت عملی اشاره
دارد و آرام اخالقی که ناظر به ایدئالهای اخالق است ،از یکدیگر متمایز شوند .بر اسـاس ایـن
تفکیک ،در انجام یک کنش که بخشی از موضوع علوم انسانی است ،میتوان به حیث اخالقـی
(محتوایی) کنش و نیز به حیث تدبیری (ساختاری) کنش اشاره کرد .اگـر عقـل عملـی از ایـن
مقدمات برای استنباط آرام جزئی تدبیری کمک گیرد ،عقل در این فرض ،عقل عملـی تـدبیری

است؛ و از این عقل ،معارفی نظیر دانش پزشکی ،تدبیر فرد ،خانواده و جامعه (علوم انسـانی) و
ساخت صنایع (تکنولوژیها) پدید میآید .امـا اگـر عقـل عملـی از مقـدمات مشـهوری (آرام
محموده) برای استنباط آرام جزئی اخالقی کمک گیرد ،عقل در این فرض ،عقل عملی اخالقی
خواهد بود .این آرا به همۀ عقال تعلق دارند و از این رو ،بین آنها و شرایع الهـی تطـابق برقـرار
است و چون عقل از حیث کاربرد آنها در جهت آرام جزئـی اخالقـی ،عقـل عملـی اخالقـی
است ،میتوان گفت آرام جزئی اخالقی از استدالل عقل عملی نتیجه شـدهاند و بـدین جهـت،
آرام جزئی اخالقی استداللپایر هستند (عابدی شاهرودی.)۴۴ :۱۰۷۱ ،
نتیجهگیری

در این مقاله تالش شد با تقریری از نخستین منشأهای پیدایش جامعۀ مدرن ،در آثار دورکیم
کاوشی در چیستی اخالق حرفـهای و بـه تبـع آن اخـالق رسـانه صـورت پـایرد .دورکـیم
تحلیل تاریخی بر این شد که حوزۀ مطالعات «اخالق [= ُخلقیات] حرفهای» به عنوان حـوزۀ
صنفی اخالق ،از حوزۀ مطالعات «اخالق و حرفهها» متمایز است .تالش کردیم این تفکیـک
را هم در تبیینهایی که در پیدایش جامعۀ مدرن وجود دارد ،نشان دهیم و هم در کتابهـای
حوزۀ اخالق رسانه شواهد و تطبیقاتی از این مسأله نشان دهیم .در نهایت ،برخی داللتهای
این تفکیک اصلی برای حوزۀ سیاستگااری اخالق حرفهای و همچنـین مطالعـات علمـی
این حوزه نشان داده شد .اگر مطالعات صنفی اخالق ،مقـرون مطالعـات اخـالق و حرفـهها
شود ،سیاستگااریها میتواند توانایی فزایندهای برای رسـانههای مـرتبط ایجـاد کنـد کـه
مهمترین آنها اعتمادسازی فرافرهنگی است .این جلـب اعتمـاد جهـانی ،تیـپ ایـدئال هـر
حرفهای است که بهمنزلۀ هدف نهایی آن حرفه نقشههای راه مختلفی را به سوی خود جلـب
کرده است؛ اما به نظر کامیابترین این نقشهها ،ورود بحث اخـالق و حرفـهها بـه مـوازات
اخالق [= ُخلقیات] حرفهای به حوزۀ مطالعات اخالقی در حرفـهها اسـت .از سـوی دیگـر،
عدم تمرکز بر مباحثی که به هنجارهای حاکم بر اهل یک حرفه میپردازد ،و پرداختن صرف
به مباحث اخالق عمومی و جهانشمول ،مرادف با غیرحرفهای بودن است .این نقیصـه مـانع
ورود به گروههای اجتماعی حرفهای خواهد شد.

جایگاهشناسی اخالق حرفهای در علوم اجتماعی و عقل عملی

اندیشمندی بود که جامعهشناسی با او به عنوان یک رشتۀ دانشگاهی تثبیت شـد .نتیجـۀ ایـن
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در برابر این تقریر از وضعیت اخالق حرفـهای ،بـه تفکیکـی در عقـل عملـی در فضـای
فلسفۀ اسالمی اشاره شد که عقل عملی را به دو حیثیت عقل اخالقی و عقل تـدبیری تقسـیم
میکند .این تفکیک بهروشنی میتواند نسبت به اخـالق حرفـهای در حـوزۀ عقـل تـدبیری
بپردازد و از سوی دیگر ،مباحث عام اخالقی را در حوزۀ عقل اخالقی پوشش دهـد؛ عـالوه
بر اینکه عقل عملی جامع هر دو عقل اخالقی و تدبیری است .با این وصـف ،اصـطالحات
علمی ارزشمندی نیز در اختیار ما قرار میگیرد تا حوزههـای مشـترک و متمـایز اخـالق از
یکدیگر را تفکیک و سپس تبیین کنیم .استفاده از این ظرفیتهای فلسـفۀ اسـالمی ،توانـایی
نظمبخشی به حوزههای مختلف اخالق را برای ما به ارمغان میآورد.
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