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 . پویاست جامعه یک اصلی ارکان از یکی آن و است خوب رفتار ی خردمندانه اصول  اخالق

 ندا نشده طراحی زندگی خوب های لحظه برای فقط اخالقیات و ارزشها. باشد بد های انتخاب برای ای بهانه یتواند نم بد شرایط

 روزهای رد هم دنیا قوانین دیگر همچون تواند می که است اخالق این. باشند بد و نامطلوب شرایط برای مانعی توانند می آنها بلکه

 که آنچه باشد بد یا خوب تواند می افرادش اخالقی های ارزش به بسته جامعه یک.  شوند گرفته کار به بد روزهای در هم و خوب

 در آن بلکه داد تعمیم توان نمی را ارزش و اخالق دارند عقیده افرادی. است آن اخالقی های ارزش سازد می نیرومند را جامعه یک

 ردیف به فردی از و موقعیتی به موقعیتی از را اخالقشان و  دهند می قرار خود ی بهانه را موضوع این آنها است متفاوت موقعیتی هر

 و یآسودگ باشد محدودیت و انقیاد که آن از بیشتر اخالق این شود می نامیده موقعیتی اخالق ایده، این. دهند می تغییر دیگر

 دنیا رد اخالقیات و ارزشها از اصولی عنوان به بلکه نیستند تغییر قابل که دارد وجود جامعه در پذیری انکار معیارهای. است راحتی

 هستند ابدی و جهانی درستکاری تعهد، شجاعت، عدالت، انصاف، مثل ارزشهایی. است گرفته قرار بشریت پذیرش مورد و شده تعریف

 شاید. بود نخواهد و نبوده شجاعت از تر گرامی بزدلی و ترس مکانی و زمانی هیچ در. ندارند جامعه فرهنگ و دین به کاری و

 دانیمب باید اکنون. است یکسان جوامع همه در اصولی ارزشهای و اخالقیات اما باشند متفاوت دیگر فرهنگ به فرهنگی از دیدگاهها

 یک و آسیاست و آمریکا در متر یک همان اروپا در متر یک. باشند می اندازه آنها کدامند؟ ما معیارهای و ؟ چیست اخالق  معیار

 تتبعی اخالقی معیارهای از خواهند نمی که هستند افرادی. است قند کیلوگرم یک همان ببرید را آن که کجا هر قند گرم کیلو

 این.  ست هاانسان فکر طرز در نادرستی یا درستی بلکه باشد نادرست یا درست تواند نمی چیز هیچ ، که است این آنها بهانه و کنند

 ندکن می احساس آنان دانند می مقصر را مقابل طرف ، خود رفتار از بیشتر آنها دهند می تغییر را اخالقی عمل تعریف مدام افراد

 اما است قح به او رفتار که باشد باور براین توانست می الدن بن: مثال. دارد اشکال دیگران برداشت بلکه ندارد ایرادی رفتارشان که

 یدخر برای معتاد به دادن پول اما است درستی کار غذا تهیه جهت گرسنه یک به پول ؟دادن بود حق بر او واقعاً آیا اینست سوال

 قتل ینکها مگر. است یافته تعمیم حقیقی و اخالقی معیار یک کلی بیان این. است قبیحی عمل قتل.  است اشتباهی کار مخدر مواد

 به القاخ به که افرادی. دارد موقعیت به بستگی استثناء و شود می معیارها شدن مشخص باعث تعمیم. باشد خود از دفاع قصد به

 جمله این خود اما(  است نسبی چیز همه)  گویند می آنها کنند می تناقض یک دچار را خود واقع در دارند اعتقاد نسبی صورت

 پیش رستیناد و درستی باطل و حقیقت بین تمایز است تناقض یک در خود انداختن نوعی به این و است مطلق حقیقت یک بیانگر

 غییرت را محتوا که ها چسب بر تغییر مانند شوند نمی عوض مفهوم و معنا اصطالحات، تغییر با. است آنان موجودیت برای فرضی

 می افسون جمعی های رسانه وسیله به و دهند می تغییر را اخالقی های ارزش جدید اسامی گزیدن بر با افراد برخی دهد نمی

 جرائم ارقام و آمار در تامل کمی با و گرفته قرار جامعه بزرگان توجه مورد کمتر ها ارزش و اخالقیات آموزش متاسفانه امروز شوند

 ما اگر. کرد خواهیم حس را خلع این جامعه افراد اعتقادات و باورها شدن متزلزل همچنین و اخالقی غیر و ناشایست رفتارهای و

 رخ اتفاقی چه است ما دین حتی و وجدان و ارزشی نظام برخالف کامالً که بشویم پایبند نادرستی ارزشهای و اخالق به ناخواسته

 انندد می و بدانند باید ما جامعه ؟بزرگان نه یا گذاشت جلو پا باید آیا که پرداخت مجدد ارزشیابی به باید زمان این در داد؟ خواهد

 این از هایی نشانه ما امروز. برد خواهد آباد ناکجا به را آن و شده جامعه در شکنی هنجار موجب ارزشها و اخالقیات به تعهد عدم که

 انیرو فشار ضعیف، روابط ها،  اضطراب و استرس ناخوشایند، ،زندگی ها خانواده پاشیدگی هم از بینیم می خود جامعه در را قبیل

 تاس الزم و واجب اخالقی اصول به خرد و علم اهل پایبندی. گروهی جرائم و افسردگی نهایتاً و گناه به ارتکاب بیکاری، مضاعف،



 اخالق یینتب در ، ادیان تمامی مشترک نکات از تبعیت و دین به توسل مسلما. است تکلیف و ضرورت ای حرفه اخالق ترویج لیکن

 هجامع ارزشهای و اخالق حفظ برای ما همه. نیست دین لزوما اخالق ، شد اشاره که همانطور زیرا. باشد نمی کافی ولی است مناسب

  .است خطیر بسی جامعه اندیشمندان و بزرگان علما، مسئولیت لیکن باشیم کوشا بایست می

  رفت خواهی بینوا که خبرت کردم    رفت خواهی هوی و شهوت در گر

  رفت خواهی کجا به و میکنی چه که! دان خود    ای آمده زکجا و ای که که دانی

  نیفتیم چاه در ده بینائی    نیفتیم راه از ده دانائی الهی

  توئی گشاینده در که دری بگشایی    توئی رهنماینده که رهی بنمای

  توئی پاینده و فانی همه ایشان که   ندهم دست دستگیری هیچ به من
 


