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 مقدمه 

گر تقسیم ننگر و عمل گرا باشند به قاعده گرا یا نتیجهبندی مکاتب اخالق هنجاری اعم از اینکه وظیفهدر یک دسته 

ها دنبال قواعدی برای  نگربندی در نظر گرفت. قاعده هم دستهبرای اخالق فصیلت  شودبه نوعی می حتی  ،شوندمی

برای فرار از تعارض   ترسند یعنی این یک انگیزههایی که از تعارض اخالقی خیلی می ن آ، قضاوت اخالقی هستند

قاعده  ه تک اشته باشیم کدای گوید ما اگر نظریه در کتابش می  فرانکنا .قاعده هستنددنبال تک هااخالقی است. آن 

خواهم  نداریم ولی می قبول ین حرف را که کند. اده بیشتر نیست با چیزی تعارض نمیاعداشته باشد، چون یک ق

پذیری کانت نمونه بارز این مکاتب است. یک  عده تعمیممثال قا قاعده هستند،نبال تک بگویم بعضی از مکاتب د

سندی برای  پآنچه برای خود می »جود داشته است، قاعده زرین است؛ که در طول تاریخ حیات بشری و قاعده خاص

هم نپسند. این که چرا  سندی برای دیگران پآنچه برای خودت نمی، دشویسیمین ماش هم . منفی«ددیگران نیز بپسن

 ه این بماند.ک، ن استتر از سطح آ. چرا آن پایینگفتگو دارد و آن زرین است، جای ن سیمینای

 قاعده زرین در منابع دینی اسالم

ت. چند روایت در تثبیت این قاعده  ه اسمنابع دینی ما انعکاس زیادی داشت این است که همین قاعده در واقعیت

 .ما کَرِهتَهُ لِنَفسِکَ فَاکرَهْ لِغَیرِكَ وَ ما اَحبَبتَهُ لِنَفسِکَ فَأَحِبَّهُ لِأَخیک»ند: فرمایمی  : حضرت رسول )ص(کنمعرض می 

.  تَ لَهُمْ مِثْلَهُءٍ إِلَّا رَضِیسَیِّدُ الْأَعْمَالِ ثَلَاثَةٌ، إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِکَ حَتَّی لَا تَرْضی بِشَیْفرمایند که: امام صادق )ع( می 

لَا   یحَتَّ إِنْصَافُ الْمَرْءِ مِنْ نَفْسِهِ  خَلْقِهِ ثَلَاثاً یإِنَّ مِنْ أَشَدِّ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَ دارند که: حضرت در جای دیگر بیان می

چیزی باشد که برای   ندهی آی انجام می اگر برای دیگران کار . «لِنَفْسِهِ مِنْهُ یلِأَخِیهِ مِنْ نَفْسِهِ إِلَّا بِمَا یَرْضَ ییَرْضَ

ت تو بخواهی این کار را بکنی.  . یعنی خیلی سخت اسإِنَّ مِنْ أَشَدِّ مَا افْتَرَضَ اللَّهُتعبیرش این است  پسندی.خودت می 

ر  را د  قاعده زرینما بیان مربوط به این قاعده پیدا نکردم. یک آیه  ازبیشتر تا جایی که حضور ذهن دارم در قران 

ذینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّباتِ ما کَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ ال  یا أَیُّهَا الَّ»یه راببینید: ن نداریم اما این آقرا

ها را  این که اگر بخواهند  ، 1« غْمِضُوا فیهِوَ لَسْتُمْ بِآخِذیهِ إِالَّ أَنْ تُ»ها را انفاق نکنید، اك. ناپ«تَیَمَّمُوا الَْخبیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
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چیزی را به دیگران نده که اگر به خودت   خواهد بگویدشوید. می به خودتان بدهند انگار از گرفتن آن دلخور می 

 این به کار بردن قاعده زرین است وگرنه بیان قاعده زرین نیست.  گرفتی.آن را با ناراحتی می دادند می

 اعده، نه اصل ق

برای   صورییعنی فرمول ، قاعده است و اصل نیست؛ قاعده زرین اول اینکه ویژه دارد، ه خیلییک نکت قاعده زرین

رسد این  ای که به نظرم می نکته ویژه . 2پذیری کانت است . مثل تعمیم و وظایف است به دست اوردن اصول اخالقی 

برای اصل یک امتیاز  تواند بر سر آن اتفاق جهانی باشد، این می کنیم که ما بتوانیم یک اصل پیدا اگر  است که 

فرمایند: وفای به عهد  وفای به عهد می  نویسد در مورد می ای که برای مالک اشتربزرگ باشد. حضرت امیر در نامه

الوَفاءِ   مِیا مَعَ تَفَرُّقِ اَهوائِهِم وَ تَشَتُّتِ آرائِهِم مِن تَعظاجتِماع هِیاَلنّاسُ اَشَدُّ عَلَ ءٌیمِن فَرائِضِ اللّه شَ سَیلَه إنّفکن، 

که   ییارا و اختالف گوید مردم با تشتت . میبِالعُهودِ

نیست مثل وفای به  الهی  یضیچی هم فرادارند ه

وَ  فرماید که ارند. می عهد که همه بر آن اتفاق نظر د

،  قَدْ لَزِمَ ذَلِکَ اَلْمُشْرِکُونَ فِیمَا بَیْنَهُمْ دُونَ اَلْمُسْلِمِینَ

بودن   خواهد بگوید مورد اتفاقانگار حضرت می 

نظر به  یک ارزش است.  ن قاعدهیک قاعده برای آ

هیم یک قاعده  ها اگر بخواارزیابی  آید درمی

را   پارامتراخالقی را ارزیابی کنیم بد نیست که یک 

 دهیم ببینیم در سطح جهانی چقدر مورد اتفاق است. قاعده زرین این ویژگی را دارد.به این اختصاص ب

لمان ادیان  ای درباره پارمقاله اندیشمند مسیحی، کاتولیک فعال درجه یک اخالق جهانی است. 3هانس کونگ 

  کنفسیوسم، بودیسم و  دهد. از مسیحیت، یهودیت، اسالم،ع به قاعده زرین توضیح می راج  ن مقالهآاوایل . 4دارد 

 
 .دهدیم حیدارد که در آن فرق اصل و قاعده را توض یامقاله  یخانم دکتر خزاع 2

3 Hans Kung 

مختلف سراسر جهان در  انینفر از اد 2۵۰۰برگزار کردند،  یجهان انیپارلمان اد کی کاگویدر ش 1۹۹6 یعنیبود آن ادیبود، صدسال بعد در  1۸۹3پارلمان  نیاول 4

 یاخالق جهان یبه نام به سو یاهیمآمده بودند. در آن پارلمان اعال هانیو همه ا وسمیو کنفس سمیبود ست،ین یآسمان انیآن پارلمان حضور داشتند. منظور فقط اد

 .دعوا شده است ییهازیمقاله از کجا آمده و سر چه چ نیبدهد اصال ا حیتوض خواهدیدارد که در آن م یامقاله هیدرباره آن اعالمهانس کونگ صادر کردند. 

 یفرمول صور یعنی ست؛یقاعده است و اصل ن ن،یقاعده زر

است. مثل  فیو وظا یبه دست اوردن اصول اخالق یبرا

 نیا رسدیکه به نظرم م یاژهیکانت است . نکته و یریپذمیتعم

که بر سر آن اتفاق  میکن دایاصل پ کی میاست که اگر ما بتوان

 .باشد بزرگ ازیامت کیاصل  یبرا تواندیم نیباشد، ا یجهان
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ای به آن  زش ویژه فاق جهانی است ار اتین قاعده موردهمین که ا. ۵ورد آرا می  هاادیان مختلف عین این عبارت

. پارلمان ادیان در  تاکید شده است به این قاعده ادیان پارلمانبخشد. لذا در اعالمیه به سوی اخالق جهانی می

ادیان روی  اعتراض می کنند، پارلمان عبارت ها به این عبارت نام خدا آورده بود. بودایی  نویس این اعالمیه به پیش

 رسند.عده زرین به توافق می ن را پاك می کنند اما سر قارسند و آفق نمی کلمه خدا به توا

 محتوای قاعده زرین 

پسندی برای دیگران بسند، در واقع بیانش  ه برای خود می ه زرین چیست؟ قاعده زرین می گوید انچ اما محتوای قاعد

ن  ودت آ و چه رفتاری بشود؟ آن وقت ختدوست داشتی با اگر جای طرف مقابل بودی  ه فرض کناینگونه است ک

و اتخاذ  role takingیعنی  اهد قبل از قضاوت یک اتخاذ نقشخورفتار را انجام بده. یعنی قاعده زرین از من می 

طالح از اصطالحات روانشناسان اخالق است.  بکنیم. این دوتا اص perspective takingیعنی  دیدگاه دیگری 

تعبیر روانشناسی جالبی نیست.  رگذارد. تخیل تعبیگنسلر در کتاب در امدی بر فلسفه اخالق اسمش را تخیل می 

کند. ی استفاده مگیرد و همان تعبیر تخیل را از گنسلر می اش له حسن اسالمی هم در مقا یدس یقااخالق بهتر است. آ

 بهتر است.رسد اتخاذ نقش یا اتخاذ دیدگاه دیگری ولی به نظر می 

خاذ اتخاذ نقش متمرکز بر خود و ات نه دارد:اذ نقش دو گوت که خود اتخ نکته ظریف و جالب این مسئله این اس

، من خودم را با همین روحیات،  اتخاذ نقشی بکنیم طرف مقابلخواهیم از گاهی می  نقش متمرکز بر دیگری.

  خواهم راجع به  بیمار است و من پزشک و من می  مثال ایشانکنم ها و حیات درونی در آن موقعیت تصور می ویژگی 

  ه من مراجعه کرده است. گذارم که ببه جای مریضی می ام خودم را با همه حیات درونی  میم بگیرم.ن تصایشاعمل 

حیات   ش متمرکز بر دیگری، یعنی من از خودم تخلیه بشوم و. اما اتخاذ نقاست اتخاذ نقش متمرکز بر خود این 

او را در آن  بگذارم. به عبارت دیگر  قعیت ن موآفرینی کنم، آنگاه خودم را در آدرونی طرف مقابل را در خودم باز 

تر است. مثال ما  تر و سختموقعیت. و این دومی پیچیده آفرینی کنم نه اینکه خودم را در آن موقعیت در خودم باز 

  او را باید اول  شویم، قبل از اینکه با او برخوردی کنمدر حالی که خطا کرده است مواجه می مانوقتی با کودک

اتخاذ نقش   این است که  آفرینی کنم، بعد خودم را به جای او بگذارم. نکته مهم م باز او را در خود  درك کنم یعنی 

غیر    Ego centrism خارج شده باشیم.(   Ego centrism) بینیگیرد که ما از خود میان وقتی خوب شکل می 

 
از مقاله هانس  کنمیو فکر م آوردیمختلف م انیرا در اد نیا شانیو اخالق  دارد، آنجا هم ا ثیدر حد نیبه نام قاعده زر یاهم مقاله یحسن اسالم دیس یآقا ۵

 .کونگ هم استفاده کرده است
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رفا یک مفهوم توصیفی  ص ego centrismغیر از خودخواهی است.  مطرح در فلسفه اخالق است و  egoismاز 

 ود از دیگران.مختصر می گویند عدم تمایز خن به صورت  در تعریف آ دارد. است و اصال زمینه هنجاری ن

زند. او  ماهه یا یک هفته به چشمش دست می  جسمی است. کودك تازه متولد شده یکبینی ناولین مرحله خود میا

  چیز دیگر پایه میز است و مال او ن ست خودش است. آی که از جلوی چشمش رد شد دن چیزفهمد آاصال نمی 

میختگی مبتال هستند. این سریع بر  یط به یک در هم آ. یعنی خودش و مح قائل نیست او تمایزی بین این دونیست. 

ن دست بابا  مد این دست من است، پای من است، آفه در چند ماهه اول زندگی کودك می طرف می شود. مثال 

 یعنی تمایز جسمی خود از دیگران. حله زوال خود میان بینی است، است. این اولین مر

نی است. من این را دوست دارم و او چیز دیگری دوست  احاالت رو یز امیال و دوم که خیلی مهم است تمامرحله 

کند من که شکالت دوست دارم البد بابا هم دوست دارد. من  فهمد. فکر می دارد. کودك در یک سنی این را نمی 

  اسباب بازی دوست دارم البد مامان هم  که

کند که دوست دارد. اصال به این فکر نمی

داشته باشد.  ممکن است او تمایالت دیگری

مرحله مقداری طول  برطرف شدن این 

یا اواخر دوران  تا اواسط  کشد. ظاهرا می

 کشد.سالگی طول می کودکی حدود ده 

وال خود میان بینی این است  ز ،سومین مرحله

  ودم را دارم حیات خ یا خاطرات وتاریخچه  من هایی با هویت و گذشته تاریخی خودمان هستیم. فهمد ما انسان می که 

ای  بخش اصلی هویت انسان مربوط به گذشته او است، یعنی تجربه زندگی گویند کند. چون می و با مال شما فرق می 

ها با موقعیت و امیال ن فهمد که انساك وقتی میبینی است. کودخود میانکه داشته است. این سومین گام زوال 

شرط  ای که عرض کردم پیشبینی در این سه مرحله ل خود میانبه هر حال زوا شان گذشته متفاوتی دارند.کنونی

ذ نقش  تواند با دیگران اتخاحل را طی نکرده باشد به واقع نمی توانایی اتخاذ نقش است. یعنی کودك که این مرا

 آورد.ی را در قاعده زرین به وجود می ماتهمین اتخاذ نقش ابهاها بگذارد. ن را خوب به جای آ  کند و خودش

گویند قاعده زرین به سطح حداقلی اخالق مربوط است. مثال ما اگر اخالق را سه  ان این است که می ای تصورشعده 

طح  شر نرسان. س ضرر و ها و به آن  نی اینکه حقوق دیگران را ادا کنسطح در نظر بگیریم، سطح اخالق عدالت، یع

بشوم و  هیمن از خودم تخل یعنی ، ی گریاتخاذ نقش متمرکز بر د

کنم، آنگاه خودم   ینیآفرطرف مقابل را در خودم باز ی درون اتیح

در   ت ی او را در آن موقع گر یبگذارم. به عبارت د تی را در آن موقع

 .تی خودم را در آن موقع نکهیکنم نه ا ینیآفرخودم باز 
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یعنی   ،اخالق ایثار ؛الق حداکثریو سطح اخ سان راخالق متوسط، اخالق احسان، یعنی شر که نمی رسانی خیر هم ب

از خودت چیزی جدا کن و به دیگران ببخش. یک عده تصور می کنند که قاعده زرین مربوط به سطح حداقلی  

قاعده زرین  فهمی. چی حق کی است. اصال کارکرد ری حقوق را میه کار بگیزرین را باست. یعنی شما اگر قاعده 

های ایثار  موقعیتتوانیم تصور کنیم ستی باشد یعنی ما به راحتی می آید این حرف درهمین است. به نظر نمی

 شد.   ن فعل ایثارگرایانه را تشخیص داد و به آن راغبشود با به کار گیری قاعده زری ای را که می گرایانه 

 های خطا از قاعده زرین برداشت 

اعده  ق ا برداشت مقابله به مثل است.عمدا یا سهوها ن قاعده زرین شده است، یکی از آاز  های غلطی هم برداشت

گوید که با  دوست داری با تو رفتار بشود. برداشت خطا اینگونه می گوید با دیگران چنان رفتار کن که زرین می 

د  پرستان این تعبیر را دارن د شیطانگویکنند. آقای سید حسن اسالمی می ار می که با تو رفت چنان رفتار کندیگران 

ای راجع به قاعده زرین در قرآن را به ما دادند تا آن را  ان  این است. جالب است که یکبار مقالهیعنی قاعده زرینش

جع به مقابله به مثل بود، فکر  را  هان آه که همبود  ده رن را شناسایی کارزیابی کنیم. نویسنده آیات فراوانی از قرآ

رین  زیک برداشت خطا از قاعده نویسنده ورده بود. آ رین است. دقیقا العین بالعین راکرد این هم مصداق قاعده زمی

   ورده بود.برای آن مصداق قرآنی هم آکرده بود و 

ها  ن دیگران با تو خوب رفتار کنند، با آاری ست دگوید اگر دوطلبانه است. می ای نفع برداشت خطای دوم به گرنه 

  خودت بشود  ا دنبال این هستی که چیزی عایدج با قاعده زرین این است که این خوب رفتار کن. فرق این برداشت

 گرا است.، اتفاقا به نفع دیگران است. قاعده زرین دیگرقاعده زرین دنبال نفع رسانی به خودت نیست ولی

برداشت بیشتر به  این  های دیگران است.آموزی از بد رفتاری ه زرین برداشت عبرت ز قاعد خطا ا  سومین برداشت 

  هم  ران پسندی برای دیگگوید آنچه برای خود نمیو می ن بیان منفی دارد د. قاعده سیمیشوقاعده سیمین ختم می 

تواند قاعده  این خودش می  .شمری خودت انجام مدهپسند مینچه از دیگران نانپسند. این برداشت خطا این است، آ

ن قاعده نیست وگرنه خود این  آ در مقام این هستیم که این، گذاری این نیستیم بلکها در مقام ارزش خوبی باشد. م

نچه . اکَفَاكَ أَدَباً لِنَفْسِکَ اجْتِنَابُ مَا تَکْرَهُهُ مِنْ غَیْرِكَاشد. حضرت امیر می فرماید که یک قاعده خوبی می تواند ب

یزی که این دوتا را از هم جدا  چاما  ای باشدد قاعده تواناین هم می گران بد می شمری خودت انجام نده. از دی که

ن  گنسلر تخیل است. تو خودت را در آ کند، یعنی عنصر محوری این است که قاعده زرین نیازمند به قولمی

رفتاری که از دیگران   داشت نیازمند تخیل نیست.موقعیت بگذار ببین دوست داری با تو چه رفتاری بشود. اما این بر
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ن  گوید خودت را جای آ می موزی از بد رفتاری دیگرن است. قاعذه زرین نی را خودت انجام نده. این عبرت آبیمی

 نه.  سند تو هست یاو ببین مورد پبگذار 

 های قاعده زرین کارکرد

دارد؟   یا قاعده زرین کار کرد شناختیآ اره می شود.اشن ده زرین خیلی مهم است و کمتر به آاما کارکرد های قاع 

قطعا کار  قاعده زرین  هیجانی ـ احساسی دارد؟ قاعده زرین کارکرد یا دارد؟ آانگیزشی  آیا قاعده زرین کارکرد

فهمیم در این  شناسیم و میی گیریم فعل درست را مما وقتی قاعده زرین را به کار میرد. یعنی کرد شناختی دا

آیا ما وقتی قاعده زرین را به کار  کرد انگیزشی هم دارد؟ اری خوب است. اما آیا قاعده زرین کارچه ک موقعیت

وقتی خودمان را جای طرف  که ما اش اینجاست کنیم؟ نکته پیدا می  انگیزهبرای انجام یک فعل درست گیریم می

انیت خودمان با او  سه متوجه اشتراك انمان کمک بکنیم، انگار کخواهیم به خودگذاریم، انگار که میمقابل می

روانی  کنیم. این یک حالت که می خواهیم به خودمان کمک  گذاریم انگارما خودمان را که جای او می شویم. می

 شود.است که در ما ایجاد می 

ه هیجان  ؟ در روانشناسی اخالق سهم داردی زرین کارکرد های هیجانی ـ احساس  کته سوم مسئله این است که قاعدهن

غ ما  ها به سرایم یک سری از حس شومی  خالقیاشمارند که ما وقتی مرتکب تخلف ی ق بر مرنده اصلی اخالا زآ

ها طرف مقابل یعنی  تظار از خود است. این احساس شرم و سومین مورد بحث احساس ان بحث احساس گناه، ید.آمی

گویند همدلی یک هیجان اخالقی مثبت  است. می ها همدلی ابلاحساس مثبت اخالقی هم دارند. یکی از طرف مق

همدلی ما   ا قاعده زرین به ما کمک می کند تا یزمینه همدلی مطالعه داشته است. آ مفصل دربه طور  6است. هافمن 

به نام ویم. کتابی هست اشوب می شز دیدن ناراحتی دیگران ما هم دل است که ا همدلی حالتی باال برود؟

های  مان داریم یعنی همان سلول هایی در مغزگوید ما ساختار اش می ر فصل ذهن اخالقی د سنده ینو، گیریتصمیم

، همان را برای ما بازسازی  ز موارد است( بینیم )رنج یکی اما وقتی کسی را در رنج می  ، کارشان این است که اییینهآ

کند. یک پایه همدلی است. ما وقتی را برای ما درست می  بینیم هماند زدن میوقتی کسی را در حال لبخن کند.می

 رود آگاه همدلی ما باال می خود نایعنی خودمان را جای طرف مقابل می گذاریم  گیریمقاعده زرین را به کار می 

خواهم بگویم  ی . م شویمی دیگران، خوشحال میخوشحال شویم از ران دچار یک برآشفتگی می از رنج دیگیعنی 

 و هیجانی هم دارد. یهای احساسکارکرد  نقاعده زری 

 
6 Martin L. Hoffman 
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 زرین عده ابهامات قا

ن این است که شما تصور کنید که شود قید بسیار ظریفی در این قاعده بزنیم و آیک ابهام وجود دارد که باعث می

کنید با . هر چقدر که شما تالش میخوردولی نمی  ارویی را سر ساعت بخورددکودك شما سرماخورده است. باید 

ای  هیچ چاره ، و بگذرداز وقت خوردن دارممکن است  چون شوید.بکنید موفق نمیخوردن  هبرا راضی  تشویق او

ببین چه دوست  ،ن بچه بگذارخودت را به جای آگوید می عده زرین قاشوید. ندارید جز اینکه به زور متوسل 

ین بعضی جاها ما را به  را اذیت نکن. انگار که قاعده زر  هم او تو، دت نکننتو را اذیدوست داری که  داری؟ تو 

 برد.انحراف می 

یک  اگر  ها است.طلب ، آزادهامربوط به افرادی مثل مازوخیسم  ابهامات ای هم بگویم. یک سرییک نکته 

گوید شما  می گنسلر . كد مثال کوم به یدازگربآید. اهد این قاعده را به کار بگیرد فاجعه به بار میمازوخیسم بخو

قضاوت  ، این موضوع خودت را جای آن بگذار

خواهید حکم  بشود. قاضی کیست؟ حاال شما می 

تید البته در موقعیت قاضی شما هس اخالقی کنید،

ن  گوید از خودت نپرس اگر در آفعلیتان. می

داشتم، بگو چه  ودم چه دوست میبموقعیت می 

چه   .ن موقعیت بودمدوست دارم اگر در آ

کننده من هستم با  دارم یعنی قضاوت دوست می 

ید اساسا  گوکلبرگ تعبیری دارد که می  ن موقعیت.قضاوت من هستم در آدرك و فهم و شناخت االنم. موضوع 

همزمان بتوانند   ها ایجاد شده است تان یی شناختی در آار بگیرند که تواناتوانند خوب به کقاعده زرین را کسانی می 

پس اتخاذ نقش نجا به عنوان موضوع قضاوت. هم اینجا به عنوان قاضی و هم آ در دوجا تصویر بکنند. خودشان را

گویند قاعده زرین را اینگونه نگویید که اگر من در آن موقعیت بودم  آورد. می پیش نمیمتمرکز بر دیگری مشکلی 

 دمبوت می یعست. بگویید چه دوست دارم اگر در آن موق داشتم، این خطا اچه دوست می 

بحث  د گنسلر این را آییادم نمی تر از این درباره افراد فرهیخته و وارسته است.من معتقدم یکی از مشکالت جدی  

مردم می کند هیچ توقعی از   رد خدمات و الطافی که بهدر مو  ای را در نظر بگیرید کهکرده باشد. انسان فرهیخته

خواهم. فرض کنید  هیچ نمی ام و از شماها را به خاطر خدا کرده ن کار ی اگوید من ها ندارد حتی تشکر خالی، مینآ

کند. حتی اگر اتخاذ نمی تشکر ؟ اوشودزرین را به کار بگیرد چه می  کسی به او لطفی کرده است، بخواهد قاعده

 کسانی را زرین قاعده اساسا گویدمی که دارد تعبیری کلبرگ

 ایجاد هاآن  در شناختی توانایی که بگیرند کار به خوب توانندمی

.  بکنند تصویر دوجا در را خودشان بتوانند همزمان تا است شده

 .قضاوت  موضوع عنوان به آنجا  هم  و قاضی عنوان به اینجا هم
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دارد.   ست شکر را دوگوید خودت را جای کسی بگذار که مثل تو نیست، تم بکند. می متمرکز به دیگری را ه  نقش

عیت فعلی قاضی باشم؟ خودم را با آن روحیات جای او  ، مگر قرار نشد من با وضشودمی  موضوع گوید بله، اومی

ده زرین حل  ید قاعآبه نظر می  شوم.شود، من از دیدگاه خودم قاضی می می  موضوع قضاوت گذارم که این می

ضای  تتواند اینگونه استفاده کند. مگر اینکه نگویند مقخورد و نمیی ها نمشود. یعنی قاعده زرین به درد این نمی

ر بگیرد چگونه  خواست قاعده زرین را به کاچیست. بگویند اگر یک فرد عادی می قاعده زرین در این موقعیت 

د که می خواهد قاعده زرین را به کار بگیرد. وقتی می خواهد  یعنی خودش را به جای یک فرد عادی بگذار شد؟می

خواهی  شود قاعده زرین از کار بیفتد. تو بپیچیدگی باعث می گیرد خودش هم یک اتخاذ نقشی دارد. این به کار ب

ظر  خواهی اتخاذ نقش دومی را بکنی باید خودت را در دو جا در ندو الیه اتخاذ نقش بکنی تازه در آن موقع که می 

 بگیری. 

به دست بیاوریم، آیا   خداونددر قبال  خودمان را هایی دارد. مثال ما می خواهیم وظایفقاعده زرین محدودیت 

یم با من  هاگر جای خدا بودم دوست داشتم بنده شود این کار را با قاعده زرین انجام داد؟ یعنی بگوییم من امی

شود؟ حاال  وار از خدا نمی انسان ی خدا بگذاریم؟ یعنی تصویر توانیم خودمان را جا ی ما م چگونه رفتار کنند؟ اصال 

اصال   شود تو خودت را جای گربه بگذاری؟ ر من جای گربه بودم، اصال مگر می را در محیط زیست بیاوریم. اگ این 

. حتی در درون فردی و  فهمی؟ قاعده زرین ظاهرا در روابط میان فردی کاربرد داردروحیات درونی گربه را میتو 

 خورد.نمی  دردهم به برون فردی 

 بندی جمع

ویج بدهم،  تریف و حتی ابهاماتی که دارد اگر آن را در جامعه ه زرین با وجود ظرا به هر حال من معتقد هستم قاعد

ن  ها، اختالفات بیو شوهر  در و مادر، اختالفات بین زن پاختالفات بین فرزند و جمله از  بسیاری از مشکالت جامعه 

حل خواهد شد. بسیاری   اکمانفامیلی، اختالفات بین شهروندان و ح ها، اختالفاتها، اختالفات بین همسایه همشهری 

بار با خودش بگوید من  کند. یکخودش به مسئله نگاه می این است که هرکس از دیدگاه  ات مربوط بهفختالاز این ا

ده را در  قدم اگر ما همین یک قاعدهم یا نه؟ من معتق میشود. آیا حخودم را آن طرف ماجرا بگذارم، ببینم چه می 

خواهیم یاد  بگنجانیم، اصال در کل مدارس ایران بگوییم هیچ چیزی نمی هاابتدایی بچه  ت اخالقی دورانبرنامه تربی

  رصد مشکالت اخالقی نسل بعد د ۸۰، 7۰خواهیم قاعده زرین را یاد بدهیم، معتقد هستم که بدهیم فقط و فقط می

 دارد. های بسیار باالییاین قاعده ظرفیتشود. حل می 
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ند. گرفترفتند پول نمی منبر که می  فقیه خراسانی شیخ غالمرضاکی از اساتید اخالق، ست درباره یای هیه قض پرسش:

الست و هم زن  تان با، هم تقوی گیریدهای معمولی شهر آمد و به ایشان گفت اقا شما که پول نمی بعد یکی از منبری 

. شما اگر پول منبر هم نگیرید درآمد دارید. بعدا  نداید، اما زن و بچه من اینگونه نیستت کردهتان را اینگونه تربیو بچه 

 داد. گرفت و فی المجلس به مستحق می ایشان پول را می 

لد بشویم چگونه استفاده  ر بتوانیم بگکنیم، اک نکته ظریف که اینجا هست ما از آن قاعده استفاده نمیی  پاسخ:

خواهیم از این قاعده هم استفاده  او تذکر بدهیم. می باید به  کند،رد وقتی کار خطایی می ه این است فمسئل کنیم.

فراد متعددی را با  دهد الی مهم است چون فعلی که انجام میم؟ خیزی انتخاب بکنیبکنیم. طرف مقایسه را چه چی

. یک  جای او بگذار ودت رایم. خکنبه کار گیری قاعده زرین انتخاب  ا برای کند. ما کدامش رخودش درگیر می 

گوید یک روز سوار هواپیما شدیم. یک خانمی ارایش کرده و بدحجاب کنار ما  زنم. اقای تهرانی می می  نمونه مثال

و گفتند  کردند آمدند دمه هواپیما که هیچ وقت توجه نمی خود خکه نقدر وضعش خراب بود گوید آمی  نشست.

د این خانم دختر یا همسر من  کنکنم. من گفتم نه کسی که فکر نمی  خواهید جای شما را عوض حاج آقا اگر می 

اعتی که همسفر هستیم شما  این یک س در  قا ست. یک ساعت پرواز است و تمام می شود. خانم گفت حاج آا

خالصه کنم. ا را هم نگیر.گفت نه گوش می وقت مکنید ای بگو تا من استفاده کنم. گفتم شما که گوش نمینکته

انجام نده. خانم گفت  چیزی را که خودت نمی پسندی با دیگران کند، گفتند که وعده گرفت که گوش می موکدا 

ید خانمی با این وضعیت  آور بکن که همسر من هستی. خوشت میبیشتر توضیح بدهید. گفتم شما تص همین؟ کمی

همسر من نکن. گفت پذیرفتم و م فکر کرد بعد گفت نه. گفتم خب این کار را با بیاید کنار همسرت بنشیند؟ یک

کنم. ببینید برای به کار گیری قاعده زرین چه کسی را طرف مقایسه قرار داده است. نگفته خودت را  ر می یش فکرو

ان بگوید  بری بهشم خیلی مهم است. همین منجای من بگذار. اینکه ما چه کسی را برای طرف مقایسه انتخاب بکنب

شما بودی خوشت   ورند.آدر می د و پول کشنها دارند زحمت می ذارید. بیچاره خودتان را جای پا منبری ها بگ

زند؟ اما او امده گفته حاج آقا خودت را بگذار جای  روحانی بدهند که حرف می  مد پولت را بگیرند و به آمی

وب انتخاب  خباشیم طرف مقایسه را خوب انتخاب بکنیم. اگر  های دیگری که این توان را ندارند. ما بلدمنبری

ی. فعل ما روی بیست  این کار را ما خوب بلد نیستم که خودت را جای چه کسی بگذار دهد. بکنیم خیلی جواب می 

  ایم، کلبرگ گویم ما این را یاد نداده موزش بدهیم. اینکه می باید آ نیم؟گذارد، کدام را انتخاب بکنفر تاثیر می

لسوف یک مقاله  وید فیگهست می که یک روانشناس اخالق شهیر. کلبرگ دارد به نام از هست تا باید ایهمقال

ایانه  گرید بدون اینکه دچار مغالطه طبیعتگوید از هست تا با ی رد نسبیت اخالقی نوشته است. می برا  فلسفه اخالقی

ا بلد  و وقتی این قاعده را بهشان میدهیم این قاعده ر مرحله دگوید کودکان دهد، می بشویم. اینجا یک گزارشی می



 

11 

 

یم؟می گوید خب من هم توی  نری باید بکش تو زد بر اساس قاعده زرین چه کاو گوییم اگر کسی توی گمی . هستد

فهمد. چون قدرت شناختی اتخاذ نقش را ندارد. اتخاذ نقش از  بله به مثل را می ادقیقا از قاعده مق زنم.گوشش می 

زد    ش منگوید اگر کسی در گو دهد، میجواب می فهمد و درست ه شروع می شود. کودك مرحله سه می مرحله س

باید  که ما  کودك این قاعده را آموزش بدهیم.بهتر است که من او را ببخشم. ما به فراخور سن و توانایی اتخاذ نقش 

گونه نباشد که هیچ وقت  . کودك ما اینمعه را توضیح بدهیمهای محدود افراد نیازمند جابرای کوکانمان تجربه 

ا مثال د این قاعده را در جامعه به کار گیرد، آیا می تواند؟ کودك مخواهفردا که می تجربه نکرده باشد. گرسنگی را

کیف نخرید تا بفهمد آنانی که ندارند چه  اش را استفاده کند. یک سال اینگونه نبوده که کیف سال گذشته تا حاال

شود ان میشجربه ن باعث انباشته شدن خزانه تای یریم.های کنترل شده محدود در نظر بگها تجربه ن ای آکشند. برمی

شعار   گیرد. کسانی که این خزانه تجربی را ندارند،ها کمک مین خواهد اتخاذ نقش کند از آو روزی که می 

اش نشسته تسلیت  که بر سر قبر خانواده شخصی خواهد به می طلبه مجرد در زمان زلزله به بم رفته است، دهند. می

انی حال من چیست.  دواج نکردی و پدر نشدی از کجا میو که ازدکنم. تید من حال شما را درك می وگی بگوید. م

تواند اتخاذ نقش کند. ممکن است خودش را کمی  ت واقعی نمیکسی که خزانه تجربی نداشته باشد به صور

ی برای تربیت کودکانمان استفاده  ما از هر انیمیشنیلی روشن است. زمینه خ ین در ا . کارکرد سینما و هنر دنزدیک کن

ان برنامه کودك  پی برای تولید کنندگیکلاخیرا کند. نداری میپکنیم. کودك با قهرمان اصلی داستان همزادمین

با نشاط است انتخاب  دم خوبی که وضعش خوب است و اها را ضبط کردیم، گفتم آقا چرا ما همیشه قهرمان داستان 

انمان کزت باشد. االن دیگر  ی هم قهرمان داستهاید. یک وقتنکناو همزاد پنداری می ها همیشه با کنیم؟ بچه می

های  رسانه  رتوانیم با هنر وکند. ما میپنداری نمی ن فقیر و معلول همزاد قهرمان نیستند. یعنی کودك ما باآها کزت

به کار  ین قاعده را ردا ا کند برای اینکه فکنیم. این خیلی کمک می  اشباعرا کودك  تجربی یکتصویری خزانه 

  ه چ  ی تخانشناو ر ظ اح ل زا  م یریگب ر اک ه ب ب وخ ا ر ه دعاق ن ی ا م یناوتب ه کنیا  ی ار ب امد بررسی شود که بایبگیرند. 

   .دراد تیبرت هب  زاینها این  ؟ت سا زاین یس اسحا و یبرج ت ،یتخانش لحا رم ه چ ؟م یرا د مز ال  ییاهزیچ

 پیدا کند؟  جلیراتب اخالقی می تواند تدر تمام معده قااین   پرسش:

 کسی. کنیدخیابان با ماشین عبور می  که نصف شب از یدزنم. االن شما تصور بکنه، ببینید من یک مثال میبل پاسخ:

  شوید که ماشینی با او تصادف کرده و فرار کرده می ریزی دارد و بیهوش است. متوجه بان افتاده که خون کنار خیا

رستان برسانید  را به بیما تان برسانم یا نه؟ قطعا اگر او را بیمارس کنید که آیا من او با خودتان فکر می است. االن شما 

کنند. و تو باید ثابت  شود برای شما پرونده درست می تی که گرفته میوق حاال گذشته از افتید.در دردسر زیادی می 
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ت  واهی از خودت مایه بگذاری، این مصداق ایثار اسای. برای خدمت به دیگران می خکنی که با او تصادف نکرده 

رده و دف کتصاخودت را بگذار جای کسی که  ما راهنمایی دارد؟ یازرین در اینجا بر یا نه؟ ایثار است. آیا قاعده

ن شما را نجات بدهد؟  ن بخرد که جامقابلت این مقدار دردسر را به جا داشتی طرفتبیهوش افتاده است، دوست می

 ار هم پاسخگو است. فقط بحث عدالت نیست.  داشتید. یعنی قاعده زرین حتی در موارد ایثمی شما دوست

 

 ذ نقش، دیگرگرایی، روانشناسی اخالق ، اتخابینیمیان  خودقاعده زرین،   :نکلیدواژگا


