دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی

یاری دهنوی ،مراد و بلوچی ،حمید ( .)۱333بررسی فلسفی دالیل عمل اخالقی اهدای عضو و
اصول و روشهای تربیتی ترغیب متربیان به انجام آن از دیدگاه اسالمی عمل .دوفصلنامه
فلسفه تربیت ،)۱(۶ ،صص1۶-۶3 .
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چکیده
خداوند طبق آموزههای قرآن کریم ،نجات جان یک انسان را برابر با نجات جان همٔه آدمیان میداند .در فرهنگ پزشکی و
درمان معاصر ،اهدای عضو و بافت (پس از مرگ مغزی) یکی از راههای نوین در درمان و نجات جان انسانهاست .عمل
به چنین ارزش اخالقی و انسانی ،میتواند این آموزٔه الهی را تحقق ببخشد .این عمل اخالقی و ارزشی ،در قلمروهای
مختلف پژوهشی چون پزشکی ،روانشناسی ،جامعهشناسی و حقوق مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است ،اما از منظر
تربیتی و آموزشی ،پژوهشی انجام نشده است .در این راستا ،پژوهش حاضر ،دو هدف را دنبال کرده است .نخست علل
و عوامل گوناگون بیانشده در مورد ترغیب افراد به انجام عمل اخالقی اهدای عضو را از منظری فلسفی ،دستهبندی و
تبیین نموده است و سپس با اتخاذ یک دیدگاه فلسفی (دیدگاه اسالمی عمل) ،مبانی ،اصول و روشهای تربیتی ترغیب
متربیان به شرکت در این عمل اخالقی را استنتاج کرده است .برای هدف نخست پژوهش از روش توصیفی–تحلیلی و
برای هدف دوم آن از روش پژوهشی الگوی بازسازی فرانکنا استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که میتوان
دالیل برشمرده شده برای ترغیب افراد به این عمل اخالقی را در چهار حیطٔه عقالنی ،عاطفی ،روانشناسانه و
جامعهشناسانه دستهبندی کرد .متناسب با مبانی سهگانٔه عمل آدمی از دیدگاه اسالمی عمل ،اصول سهگانٔه تربیتی
آگاهیبخشی در باب عمل اخالقی اهدای عضو ،اصل تحولآفرینی عاطفی در باب آن و اصل دعوت/زمینهسازی
ارادهورزانه متربیان در ساحت آن ،به همراه روشهای تربیتی مستقیم ،نیمه مستقیم و غیرمستقیم تحقق این اصول،
بهمثابٔه راهنمای درونی کردن و ترغیب متربیان به انجام آن ،پیشنهاد شدهاند.

واژگان کلیدی :اهدای عضو ،دیدگاه اسالمی عمل ،تعلیموتربیت ،اصول و روشها
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مقدمه
در آموزههای دین مبین اسالم ،نجات جان انسانها از اهمیت بسیار باالیی برخوردار
است .چنانکه خداوند نجات جان یک انسان را برابر با نجات جان همه آدمیان میداند
(مائده .) 31 :یکی از دستاوردهای بزرگ علم پزشکی معاصر برای نجات جان انسانها ،پیوند
اعضا و بافتهای بدن میباشد؛ زیرا با جایگزینکردن عضو و بافت سالم با اعضای بیمار،
میتوان به درمان قطعی و درازمدت بسیاری از بیماریها و نارساییها امیدوار بود (زمانی و
همکاران .)۱332 ،براساس آمار انجمن اهدای عضو ایرانیان ،ساالنه در حدود هشتهزار نفر
بر اثر «مرگ مغزی 2»1جان میبازند و از این تعداد ،تنها اعضای نهصد نفر از آنان به افراد
نیازمند اهدای عضو ،اهدا میشود .این در حالی است که «اهدای عضو »3هر فرد مرگ
مغزی ،میتواند جان یک تا هشت نفر را نجات دهد .کم بودن تعداد اهداکنندگان عضو در
مقایسه با میزان جانباختگان ناشی از مرگ مغزی در ایران ،در حالی است که به گفتٔه
مسئوالن بیش از بیستوپنج هزار نفر در کشور برای نجات جان خود و زندگی عادی در
نوبت در یافت اعضای پیوندی هستند و روزانه حدود سه تا هفت نفر از این بیماران نیازمند
به پیوند اعضا ،در کشور جان خود را از دست میدهند (انجمن اهدای عضو ایرانیان.)۱331 ،4
با توجه به اهمیت و جایگاه پیوند اعضا در نجات جان انسانها ،ضرورت آگاهیبخشی و
تغییر نگرشها و باورهای نادرست جامعه در مورد این عمل اخالقی خیرخواهانه نمود
بیشتری پیدا میکند .چنانکه به گفتٔه متخصصان پزشکی ،عدم آگاهی و باورهای نادرست

Brain death

1.
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گ مغــزی بــرخالف حالــت کمــا ،بــه وضــعیت غیــر قابــل بازگشــت همــه عملکردهــای مغــز اطــالق میشــود .در چنــین وضــعیتی همــه
مــر ِ
نورونهای مغز در نتیجه هیپوکسی تخریب میشوند .مرگ مغزی یکی از معیارهای قطعی تعیین کننـده مـرگ اسـت .امکـان بهبـودی و
بازگشت بیمار مرگ مغزی به هیچ عنوان وجـود نـدارد .ولـی فـردی کـه در حالـت کمـا قـرار دارد ،از سـطح هوشـیاری قابـل قبـول برخـوردار
است و برخالف مرگ مغزی نورون های مغزی تخریب نشده و امکان برگشت به زندگی برای فردی که به کما میرود ،بسیار باال است.
organ donation

.۰

3.

انجمن اهدای عضو ایرانیان که بهصورت یک سازمان مـردم نهـاد غیرانتفـاعی ،غیرسیاسـی و غیردولتـی توسـط عـدهای از متخصصـین
فراهمآوری و پیوند اعضا و فرهیختگان عرصه هنر و فرهنگ کشور در سال  ۱33۰تأسـیس گردیـده اسـت و در جهـت اسـتفاده بهینـه از
اعضــای همــه افــراد مــرگ مغــزی مناســب اهــدا در جهــت نجــات بیمــاران نیازمنــد پیونــد تــالش مــیکنــد .در ایــن راســتا انجمــن بــا ارتقــای
یکپارچــه آمــار [اهــدای عضــو] در کشــور در نهادینــه ســازی ایــن فرهنــگ نوپــا در ایــران میکوشــد .همــه ایرانیــان دارای کــد ملــی  ۱۴رقمــی
میتوانند با مراجعه به وب سایت  www.ehda.irبرای دریافت کارت اهدای عضو اقدام کنند تا هم به صورت آنالین و آنـی کـارت خـود
را دریافت کرده و هم تمایل آنان نسبت به اهدای عضو در دسترس دست اندرکاران این امر در سراسر کشور قرار گیرد.
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در مورد این عمل ارزشی ،بزرگترین مانع فرهنگی در این زمینه است( .پایگاه خبری پیرامون،1
 )۱333بنابراین به نظر میرسد مهمتر ین نهاد ایدهال فرهنگساز برای تحقق این مهم ،نظام
تعلیموتربیت یک جامعه باشد .براساس نظر کارشناسان ،اینک ایران در استانداردهای
جهانی اهدای عضو ،از جایگاه مناسبی در خاورمیانه برخوردار است که میتوان با
فرهنگسازی تربیتی این جایگاه را ارتقا بخشید .از جمله تالشهای فرهنگی بسیار ارزشمند
ملی و بینالمللی در این زمینه میتوان به این امر اشاره کرد که روز  3۱اردیبهشت مصادف با
سالروز فتوای تاریخی امامخمینی (ره) مبنی بر جایز بودن اهدای عضو با تالش مسئوالن
واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با همت واحد
اهدای عضو بیمارستان دکتر مسیح دانشوری و با تأیید و تصویب شورای عالی انقالب
فرهنگی در تقویم ملی کشور به عنوان «روز ملی اهدای عضو ،اهدای زندگی» به ثبت رسیده
است .دکتر فاضل که از او به عنوان پدر اهدای عضو ایران نام میبرند ،از حضرت امام فتوای
مجاز بودن اهدای عضو از افراد مرگ مغزی را در این تاریخ گرفتند و از آن موقع به بعد در
کشورمان ،این روز به عنوان روز ملی اهدای عضو ،اهدای زندگی به ثبت رسیده است .عالوه
بر ایران ،کشورهای مختلف سراسر جهان نیز با برگزاری روزهای ملی اهدای عضو ،سعی در
پررنگ کردن اهمیت و جایگاه این عمل انسان دوستانه دارند .روز جهانی اهدای عضو در
تاریخ  ۱3آگوست (مصادف با  13مردادماه) هر سال در سراسر جهان گرامی داشته میشود.
اینک از اینرو  ،با توجه به افزایش روزافزون بیماران نیازمند به پیوند اعضا و کمبود شدید
افراد اهداکننده از یکسو و قابلیتهای بسیار خاص نظام تعلیموتربیت رسمی و غیررسمی
از سوی دیگر ،بایسته است که عوامل مداخلهگر در ترغیب انسانها به این عمل
خیرخواهانه و نجاتبخش واکاوی شود و چگونگی نهادینه سازی آن عوامل در ضمیر متربیان
مشخص گردد و این بر عهدٔه نظام تربیتی است که انسانهای اخالقمدار را پرورش دهد.
همان گونه که کانت 2عقیده دارد« :با تربیت است که انسان ،انسان میشود .او همان کسی
است که تربیت از او ساخته است و راز بزرگ تکامل انسان در تربیت نهفته است»
(نقیبزاده.)۱3۶ :۱31۶ ،

.1

( http://piramun.irبیست و هفت هزار بیمار نیازمند عضو در لیست انتظارند).
Kant
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بنابراین آگاهیبخشی به جامعه نسبت به پیوند عضو و اطمینان از مشارکت فعال
اجتماعی برای رسیدن به وضع مطلوب اهدای بافت و اندام ،امری بسیار مهم است.
مطالعات قبلی نشان میدهد که عدم اهدای عضو و یا عدم وجود بافت کافی و اندامها یکی
از مهمتر ین موانع پیوند عضو در جهان است (بورا 1و همکاران .)1۴۴2 ،نگرش منفی یا مثبت
نسبت به اهدای عضو ،یک عامل بسیار مؤثر در اهدای بافت اعضای بدن است .برای
افزایش اهدای بافت و اندام الزم است که هر یک از اعضای جامعه ،از دانش و آگاهی کافی
در این زمینه برخوردار باشند (اوزمن 2و همکاران.)1۴۴1 ،
یکی از عواملی که میتواند ترغیبکنندٔه متربیان نسبت به اهدای عضو باشد ،حس
«نوعدوستی »3است .نوعدوستی یکی از ویژگیهای عالی انسانی است که در آن سخاوت و
بلندنظری سبب میگردد که افراد ،نیازهای دیگران را به صورت داوطلبانه در اولویت قرار
دهند (شعبانی .)۱333 ،از سوی دیگر ،تربیت است که انسان را به سوی چنین لذتی
راهنمایی می کند .همچنین رفتارها و اعمالی که به رفاه و نیازهای دیگران واکنش مثبت نشان
میدهند و هدف آنها کمک کردن ،سهیم شدن ،محبت کردن ،توجه نشان دادن ،همکاری
کردن ،حمایت کردن ،نجات دادن دیگران و احساس همدلی 4و همدردی 5با دیگران است ،با
تربیت افراد پرورش مییابند( .قرهباغی و وفایی.)۱33۱ ،
استرن ،)1۴۱1(6بکرز )1۴۴۲(7و کینگ و فوروو ،)1۴۴۰(8نشان دادند که عواملی مانند
مذهبی بودن  ،دینداری ،باورهای دینی ،تعهد دینی ،ایمان به خدا و احساس رستگاری در
ترغیب افراد به انجام اعمال خیرخواهانه نقش اساسی دارند .رمضانینژاد و
عالءالدینی( ،)۱311نیز براساس پژوهش خود ،معتقدند که هر چه ارزشهای معنوی و فرا
مادی در متربیان نمود بیشتری داشته باشد ،گرایش آنان به انجام امور عامالمنفعه بیشتر
میگردد.
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پژوهشهای لوین ،نورنزیان و فیلبریک ( )1۴۴۱و مارویاما ،فریزر و میلر ( ،)۱311در مورد
نوعدوستی افراد نشانمیدهد که درونیسازی هر چه بیشتر مسئولیتپذیری در انسانها،
آنها را به میزان بیشتری ترغیب به نوع دوستی میکند .بنابراین میتوان گفت که عوامل
متعددی میتواند در ترغیب افراد و اعضای خانوادٔه بیماران مرگ مغزی در اهدای عضو تأثیر
داشته باشد که از جملٔه آنها میتوان به پذیرش مرگ مغزی ،آمادگی شناختی ،کیفیت و
زمان مواجهه با بیماری ،میانجیهای تصمیمساز ،تعامالت خانوادگی و باورها و انگیزهها اشاره
3
کرد (کیم ،الیوت و هاید  .)1۴۴۰ ،بررسیهای انجام شده در زمینٔه تأثیر عوامل اجتماعی-
فرهنگی در مورد اهدای عضو و پیوند نشان میدهد که نگرش ،رفتارها و عقاید افراد تحت
تأثیر زمینٔه فرهنگی ،هنجارهای اجتماعی و عقاید مذهبی آنها قرار میگیرد( .بهرامپور و
همکاران.)۱33۶ ،
براساس آنچه که بیان شد ،در پژوهشهای پیشین ،تالشهای گستردهای در زمینٔه
شناسایی علل و عوامل بروز عمل انسان دوستانٔه اهدای عضو در سایر قلمروهای پژوهشی
چون پزشکی ،روانشناسی ،جامعهشناسی ،حقوق و مانند اینها ،انجام گرفته است ،اما
مسئلهای که کمتر مورد توجه قرار گرفته ،فقدان پژوهش و نگاه تربیتی به این موضوع است.
با نظر به اهمیت این عمل اخالقی از یکسو و فقدان پژوهش و نگاه تربیتی به آموزش آن از
سوی دیگر ،هدف اساسی این پژوهش در ابتدا توصیف و دستهبندی زمینهها و عوامل
ترغیب افراد به انجام این عمل از منظری فلسفی است و در گام دوم ،اتخاذ یک مبنای نظری
و فلسفی و تبیین مبانی ،اصول و روشهای تربیتی ترغیب متربیان 4به عمل اخالقی اهدای
عضو براساس آن میباشد .از اینرو ،پاسخ به این دو سؤال اساسی ،مدنظر این پژوهش
است -۱ :علل و عوامل ترغیب افراد به اهدای عضو از دیدگاهی فلسفی ،چگونه دستهبندی
میشوند؟  -1مبانی ،اصول و روشهای تربیتی ترغیب متربیان به انجام عمل اخالقی اهدای
عضو از منظر یک دیدگاه فلسفی(دیدگاه اسالمی عمل) چه میباشند؟
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Maruyama, G. Fraser, S,C.; Miller, N.
3.
Kim, J. R. Elliott, D. Hyde, C.
2.

.

 4بــا نظــر بــه شــرایط ســنی و محــدودیت هــای عقلــی و عــاطفی کودکــان در دورٔه کــودکی اول و دوم ،منظــور از متربیــان در ایــن مقالــه،
دانشآموزان دورٔه متوسطٔه دوم/دانشجویان /افراد بزرگسال است.
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روش پژوهش
در پژوهش حاضر برای بررسی و دستهبندی علل و عوامل ترغیب افراد به عمل اهدای
عضو از دیدگاهی فلسفی ،از روش پژوهش توصیفی–تحلیلی و برای استخراج اصول و
روشهای تربیتی ترغیب متربیان به انجام آن ،از الگوی بازسازیشدٔه فرانکنا استفاده شده
است( .باقری و همکاران .)۱313 ،چگونگی استفاده از این روش در پژوهش حاضر ،در قسمت
یافتههای پژوهش ،بیان شده است.

عوامل ترغیب افراد به عمل اخالقی اهدای عضو از دیدگاهی فلسفی
براساس پیشینٔه پژوهش ،پژوهشگران عوامل متعددی را در ترغیب افراد به عمل
خیرخواهانه و اخالقی اهدای عضو ،دخیل دانستهاند .اما با اندکی تأمل در آنها ،میتوان به
یک دستهبندی منسجم فلسفی در این زمینه دست یافت .به طور کلی میتوان چهار حیطه
برای تبیین دالیل ترغیب و بروز این عمل خیرخواهانه و اخالقی از سوی افراد ،برشمرد:
 -۱حیطٔه عقالنی؛ -1حیطٔه عاطفی؛  -3حیطٔه روانشناختی؛  -۰حیطٔه اجتماعی.
در ادامه به شرح مختصر هر یک از این قلمروها پرداخته میشود.

تبیین عقالنی عمل اخالقی اهدای عضو
فیلسوفانی همانند سقراط ،1افالطون 2و کانت میزان دخالت عقل را در شناسایی باورها و
بینشها ،ایجاد نگرشها و تمایالت و بروز رفتارها و اعمال انسان بسیار زیاد میدانند .از
منظر این اندیشمندان ،عقل عامل مهم و محرک رفتارها و اعمال ظاهری و باطنی انسان
است که عواطف و اعمال وی را تنظیم میکند .از اینرو عقل در همه زمینههای زندگی بشر
نقشی اساسی دارد ،لذا عملی عاقالنه و مورد پذیرش واقع میشود که مطابق با عقل باشد.
این دیدگاه ،حامی پذیرش عقل به عنوان منبع شناسایی ارزشهای اخالقی است .عقل
به عنوان تنها داور ،هدایت کننده و برانگیزاننده فرد به سوی انجام هر نوع عملی است.
چنان که در ساختار ایده آدمی از دیدگاه افالطون ،عقل برفراز است و غضب و شهوت به
مثابٔه خدمتکاران اویند( .افالطون .)۱31۶ ،از اینرو ،بر پایه این استدالل فلسفی ،میتوان بروز
عمل خیر اهدای عضو را نیز یک عمل عقالنی در نظر گرفت.

Socrates
Plato

1.
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بر این اساس ،انگیزٔه عمل خیرخواهانٔه اهدای عضو به دلیل اینکه از نظر عقالنی کاری
پسندیده است ،انسان آن را انجام میدهد .فردی که در باورها و بینش خود به این نتیجه
رسیده است که با اهدای عضو میتواند عمل خیرخواهانه عقالنی انجام دهد و به حکم عقل
و منطق خود به این نتیجه رسیده است ،دست به انجام این عمل زده و باور و اندیشه خود را
در عرصه عمل ظاهر میسازد .از اینرو باید گفت براساس این دیدگاه فلسفی ،انسان برای
توجیه باورها و عقاید خود ،آنها را به محک عقل میگذارد و در صورتی که معقول باشند،
آنها را پذیرفته و انگیزه پیدا میکند که نمود باورهایش در عملی که از او سر میزند ،نمایان
شود .اگر فرد و یا جامعه عمل خیرخواهانه اهدای عضو را کاری عقالنی و مطابق با منطق
تشخیص دهند ،بینش ،نگرش و باورشان جنبٔه عقالنی به خود میگیرد و با تعقل و تفکر
دربارٔه مزایا و سودی که این عمل خیرخواهانه برای خود و جامعٔه آنها دارد ،دست به کار
میشوند و داوطلبانه این عمل اخالقی را انجام میدهند .این تفسیری از نظریٔه فضیلت،
برابر با دانایی از دیدگاه افالطون است(افالطون.)۱31۶ ،

تبیین عاطفی عمل اخالقی اهدای عضو
عاطفهگرایی 1یا ناشناختگرایی ،مکتبی است که سعی دارد در توجیه رفتار اخالقی ،بر
عاطفه و یا احساس تأکید کند .در این دیدگاه ،عقل ،تفکر و منطق چندان مورد توجه
صاحبنظران آن نیست ،بلکه آنها بر مفاهیمی همچون همدردی ،همدلی ،نوع دوستی،
شفقت ،مهربانی و غمخواری تأکید دارند .این نوع اندیشه در آرای فیلسوفانی چون هیوم،2
روسو 3و شوپنهاور 4نمود دارد که در برابر رویکرد عقلگرایی در اخالق مطرح شده است
(غفاری.)۱312 ،
برخالف عقلگرایان که تأکید بر عقل و منطق را در شناخت و عمل ،ضروری میدانند،
عاطفه گرایان معتقدند رفتارها و اعمال اخالقی زمانی اصالت دارند که مبتنی بر هیجانات و
عواطف باشند .به عبارت دیگر عاطفهگرایان ،اخالقیبودن رفتارهای انسان را مطابقت آن
رفتار و عمل با حس همدردی میدانند .طبق این نظریه و دیدگاه ،عمل انساندوستانه اهدای

1.

emotionalism
Hume, D.
3.
Rousseau, J. J
4.
Schopenhauer, A.
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عضو ،انتخابی صرفا ا عقالنی نیست ،بلکه این احساس همدلی و همدردی ابتدایی نسبت به
دیگران است که باعث بروز این عمل میشود؛ یعنی ،عمل اخالقی اهدای عضو تنها زاییدٔه
عواطف بوده و احکام عقلی نیستند که افراد را نسبت به بروز این عمل ترغیب میکنند.
چنان که هیوم معتقد است احکام عقلی به امور واقع مربوط میشوند ،اما برانگیزانندٔه
عمل نیستند .وی معتقد است ،عقل انسان خادم عواطف اوست و هرگز نمیتواند منصبی
جز خدمت به عواطف و اطاعت از آنها داشته باشد (مک اینتایر )333 :۱3۲3 ،روسو نیز
معتقد است که طبع انسان موافق رنج دیگران نیست .از نظر او حب ذاتی که در وجود
انسان قرار دارد با احساس ترحم و غمخواری همخوانی دارد .از نظر او ،مهربانی و شفقت،
مانع توحش انسان است .بنابراین در چنین شرایطی است که در انسان رفتارها و اعمال
خیرخواهانه و انسان دوستانه نمود و بروز پیدا میکند (مدرسی .)32 :۱3۲۱ ،از نظر شوپنهاور
افراد بشر نمایندٔه یک صورت و نوع هستند و تنها چیزی که میتواند مبنای اخالقی انسان
قرار گیرد ،همان وحدت ذاتی انسانهاست .او معتقد است که این شفقت است که مبنای
روابط بین فردی است و به وسیلٔه آن پیامهای ارتباطی ،شنیداری و دیداری بین انسانها
انتقال یافته و رمزگذاری می شوند .بنابراین ،شفقت مبنای راستین عشق است و اخالق آنگاه
آغاز میشود که انسان به واسطٔه همدلی با دیگران و دلسوزی برای آنها ،دست به رفتار و
عمل خیرخواهانه میزند (غفاری .)۱312 ،در میان متفکران متأخر این دیدگاه ،میتوان از
نظریٔه غمخواری یا مراقبت 1گیلیگان 2نام برد .او معتقد است ،ندای غمخواری در زنان و
دختران قویتر از مردان و پسران است .اما این تفاوت جنسیتی اندک است .یعنی افراد هر
دو جنس میتوانند در رابطه با دیگران حس غمخواری داشته باشند .در این راستا او یک
الگوی سه وضعیتی یا سه سطح تفکر غمخواری را برای چالش طلبیدن الگوی استادش
کولبرگ 3پیشنهاد داد و معتقد بود که تحول از یک وضعیت به وضعیت دیگر ،بیانگر عبور
از خود دوستی به سوی مسئولیتپذیری بشر برای دیگران است( .سایفر.)123 :۱333 ،4
بنابر آنچه بیان شد ،براساس دیدگاه عاطفهگرایان ،دالیل ترغیب افراد به انجام عمل
اخالقی اهدای عضو را باید در حیطٔه عاطفی جستجو کرد .براساس این دیدگاه فلسفی،
1.
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وقتی انسان در شرایطی قرار گیرد که نسبت به انسانهای دیگر از نظر عاطفی ،احساسهایی
چون همدلی ،همدردی ،غمخواری و نوع دوستی در او ایجاد شود ،او برای همزادپنداری و
کمک به همنوع خود ،دست به عمل میزند .بنابراین در انجام عمل خیرخواهانٔه اهدای
عضو ،افراد به دلیل ارضای عاطفی خود و احساس همدلی و غمخواری که با فرد بیمار دارند،
ترغیب میشوند و اقدام به عمل اهدای عضو میکنند .بر طبق این دیدگاه فلسفی ،دلیل
ترغیب افراد به عمل اهدای عضو بیشتر جنبٔه عاطفی دارد تا جنبٔه عقالنی .درست است که
در نهایت فرد به صورت عقالنی تصمیم میگیرد که عمل اهدای عضو را انجام دهد ،اما طبق
این دیدگاه دلیل اصلی عمل اخالقی اهدای عضو ،عوامل عاطفی است.

تبیین روانشناسانه عمل اخالقی اهدای عضو
فارغ از تبیین عقالنی یا عاطفی یک عمل ،میتوان از منظری روانشناسانه آن عمل را
براساس مبنای انگیزشی یا میلی دخیل در بروز آن ،تبیین کرد .بر این اساس ،هر کاری که از
انسان سـرمیزند ،نشئت گرفته از انگیـزها و امیال درونـی یـا بیرونی اوست .انگیزه انجام یک
عمل اخالقی و خیرخواهانه مانند اهدای عضو نیز میتواند غایت و انگیزش درونی یا بیرونی
داشته باشد؛ به عبارت دیگر دلیلی که افراد برای دست یافتن به آن ،فعل اخالقی را
انجام میدهند و بستری که از طریق آن انگیزه انجام عمل اخالقی اهدای عضو شکل
میگیرد؛ میتواند دو منبع انگیزش درونی یا بیرونی داشته باشد.
طرفداران رویکرد درونگرایی 1روانشناسانه معتقدند ،باور و معرفت درونی افراد به همراه
امیال درونی او هستند که باعث برانگیخته شدنش در انجام عمل خیرخواهانه میشوند .این
دیدگاه را مـیتـوان در اندیشـٔه افرادی چون هیوم با نظریـٔه بـاو-میـل دنبـال کـرد .در مقابل،
دیدگاه برونگرایی 2بر این نکته تأکید میکند که فرد ممکن است صادقانه باوری اخالقـی را
بپذیرد ،اما هیچ انگیزهای برای انجام دادن آن نداشـته باشد (والس .)۱331 ،3از نظر
برونگرایان ،باور اخالقی و انگیزه رابطٔه ضروری ندارند و اگر گاهی این دو همراه میشـوند،
تصادفی است؛ به عبارت دیگر ،درونگراها معتقدند باور اخالقی به همراه امیال درونـی،
بهضرورت ایجاد انگیزه عمل میکند .اما ،برخالف نظر آنها ،برونگرایان معتقدند باورها،
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به طور تصادفی و محتملالوقـوع ایجاد انگیزه عمل میکنند .یعنی فقط در صورتی منجر به
ایجاد انگیزه عمل خواهند شد که بر عنصری بیرونـی ازجمله اعتقاد به خدا یا عامل دیگر
تکیه کنند (ویلیامز.)۱31۱ ،1

تبیین اجتماعی عمل اخالقی اهدای عضو
برخی از صاحبنظران همچون ماکس وبر ،2علل بروز رفتارها و اعمال انسان را با نظریه
کنش اجتماعی 3تبیین کردهاند .طبق دیدگاه او ،کنش اجتماعی رفتارها و اعمالی را شامل
میشود که دارای معانی ذهنی خاصی باشند .حتی وی معتقد است افراد دالیل بروز رفتار و
عمل دیگران را نیز در معانی ذهن خودشان جستجو میکنند و رفتار و عمل خود را با توجه
به آن معانی ،جهت میدهند (وبر .)۱3۲۰ ،طبق این دیدگاه هر پدیدٔه اجتماعی که رخ
میدهد ،محصول کنش و عمل انسان است .پس کنش انسان با عمل معناداری همراه
است .یعنی معنای یک عمل باید در ذهن فرد با جهانبینی ،ارزشها و ایدئولوژی او سازگاری
و مطابقت داشته باشد .لذا بروز پدیدههای اجتماعی از کنشهای انسان نشئت میگیرد.
بنابراین میتوان گفت پدیدٔه اجتماعی اهدای عضو نیز یک کنش اجتماعی است که تحت
تأثیر متغیرهای فرهنگی و ذهنی افراد قرار دارد؛ به عبارت دیگر ،شخصی که عمل اهدای
عضو را انجام میدهد به یک باور آگاهانه رسیده است که این باور میتواند ناشی از باور به
ارزشمند بودن این رفتار و عمل اخالقی ،مذهبی ،اجتماعی ،فرهنگی و مانند اینها باشد .با
توجه به این نظریه ،عامل مؤثر در ترغیب افراد به اهدای عضو ،قصد و نیت آنان است که در
شرایط مختلف تحت تأثیر عواملی مانند ویژگیهای فردی ،میزان آگاهی فرد از عمل اهدای
عضو ،تصور فرد از ارزیابی دیگران و انگیزه وی برای برآوردن توقعات دیگران قرار میگیرد؛
بنابراین نگرش مثبت به اهدای عضو در کنار عوامل اجتماعی بسیاری میتواند زمینه ترغیب
افراد به اهدای عضو را فراهم سازد .براساس این دیدگاه ،علل ترغیب افراد به اهدای عضو،
ارزشیابیهایی است که فرد از انجام عمل خود ،برآورد میکند و طبق آن دست به
انتخابهای ارزشی میزند که ممکن است منجر به شرکت در عمل اهدای عضو شود.
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تبیین عمل اخالقی اهدای عضو از منظر دیدگاه اسالمی عمل (نظریه انسان عامل)
براساس الگوی مطرح شده توسط باقری ( ،)۱31۴میتوان انسان را به عنوان «عامل» در
نظر گرفت .طبق آموزههای قرآن کریم ،انسان مسئول انجام اعمال خویش است و هر عملی
که از او صادر شود ،به خودش نسبت داده شده و اوست که مسئول و پاسخگوی صدور
اعمالش میباشد .براساس این دیدگاه ،میتوان مبانی عمل انسان را در سه نوع مبنای
شناختی ،مبنای گرایشی (میلی) و مبنای ارادی تبیین کرد .طبق این دیدگاه ،چنانچه رفتار
آدمی (اعم از مشهود و نامشهود) بر این سه مبنا استوار باشد ،عمل به حساب میآید.
مبانی شناختی عمل ،ناظر بر تصوری است که فرد از عمل و نتایج حاصل از آن دارد.
مبانی گرایشی (میلی) ،ناظر بر احساسات ،تمایالت و هیجانهای فرد میباشد و مبانی
ارادی -اختیاری نیز ناظر به تصمیمگیری و گزینش فرد در مورد عمل کردن است .طبق این
دیدگاه ،زمانی عملی از انسان سر خواهد زد که عالوه بر وجود تصور شناختی و هیجان
درونی ،تصمیم و گزینش بروز عمل نیز در او نمود پیدا کند (باقری.)۱۲۲ :۱333،
نسبت میان این سه مبنا بهصورت یک تعامل سهگانه است .به این ترتیب که مبنای
شناختی و هیجانات فرد در یک تأثیر متقابل با یکدیگر رابطه دارند .زیرا ،شناخت بر تصوری
که از عمل وجود دارد ،متکی است و گرایش و هیجان ،ناظر بر احساسات مثبت و یا منفی
در زمینه آن عمل است .همچنین شناخت و احساس در تصمیم و انتخاب مؤثر هستند و از
طرفی تصمیمات و انتخابها ،بر شناخت و احساس انسان تأثیر میگذارند (همان.)۶1۱ :
حال با توجه به دیدگاه انسان عامل باید گفت انجام اعمال اخالقی نیز در چارچوب این
مبانی قرار دارند .هنگامی که عمل اخالقی نوعدوستانه اهدای عضو صورت میپذیرد ،میتوان
اذعان کرد که بروز این عمل خیرخواهانه و اخالقی از این مبانی سهگانه عبور کرده است .چرا
که فرد عامل به این عمل خیر ،ابتدا از عملی که انجام میدهد ،شناختی حاصل کرده و
براساس این شناخت ،هیجانها و احساسات نوعدوستی یا معنوی در او تحریک شده و برای
پاسخ به این احساسات و هیجانات است که تصمیم میگیرد اقدام به عمل اهدای عضو
نماید.
اینک ،با توجه به آنچه در مورد عوامل ترغیب افراد برای شرکت در عمل اخالقی اهدای
عضو از دیدگاه فلسفی بیان شد ،به نظر میرسد دیدگاه انسان عامل از جامعیت بیشتری
برخوردار است و همٔه جنبههای شناختی (عقالنی) ،عاطفی ،روانی و اجتماعی را برای تبیین
یک عمل انسان ،دربر میگیرد و از فروکاهش مبانی عمل انسان در یک مبنا ،پرهیز میکند.
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از اینرو ،این دیدگاه جهت تبیین مبانی ،اصول و روشهای تربیتی ترغیب افراد به شرکت در
عمل اخالقی اهدای عضو ،استفاده میشود.

مبانی ،اصول و روشهای تربیتی ترغیب افراد به شرکت در عمل اخالقی اهدای عضو
بر پایٔه مبنای فکری عاملیت انسان ،یک عمل اخالقی مانند اهدای عضو برای
نهادینه شدن در جامعه و اینکه مردم به صورت داوطلبانه و از روی رغبت و ایثار به این عمل
دست بزنند ،نیازمند استوار شدن این عمل بر پایٔه سه مبنای شناختی ،گرایشی و ارادی-
اختیاری میباشد .بنابراین برای این که فرهنگ عمل اخالقی اهدای عضو نهادینه شود،
ضروری است که جهت اشاعٔه این عمل خیرخواهانه و ترغیب افراد به انجام آن ،تکیه بر
مبانی شناختی ،گرایشی و اختیاری-ارادی مورد تأکید قرار گیرند تا موجبات تسهیل روند
اهدای عضو در جامعه فراهم گردد و انسانهای بیمار بسیاری ،حیاتی دوباره بیابند.
از اینرو ،برای اینکه فرهنگ عمل اخالقی اهدای عضو به نحو مطلوب در جامعه گسترش
یابد ،الزم است آموزش آن بر پایٔه این سه مبنا ،استوار گردد؛ به این معنی که ابتدا باید
فرد/عامل یک معرفت و شناخت کافی از این عمل خیرخواهانه کسب کند و با آگاهی و
اطالع کافی دریابد انجام این عمل چه بار ارزشیای دارد و چه پیامدهایی برای او و دیگران به
همراه خواهد داشت .در مرحلٔه بعد ،احساسات ،تمایالت و گرایش درونی اوست که بر اثر
این شناخت ،باید تحریک شده و میل به انجام عمل اخالقی اهدای عضو در درون او
برانگیخته شود .زیرا در این صورت است که گرایش به دگرخواهی ،نوعدوستی ،همدلی،
همدردی بهواسطٔه امیال برانگیختهشدٔه او ،تحریک میشود و انسان را به اقدام و عمل
وامیدارد؛ به عبارت دیگر انجام عمل اخالقی اهدای عضو ،باید زمینهای عاطفی و احساسی
پیدا کند و به شکلی درونی تحریض شود .سرانجام در مبنای سوم که بر جنبٔه ارادی و
اختیاری بودن عمل اخالقی اهدای عضو تأکید دارد ،نشان میدهد که فرد باید داوطلبانه و از
روی رغبت تصمیم بگیرد که آن را انجام دهد و در زمان سالمت خود و قبل از رخداد
احتمالی مرگ مغزی ،به انجمن اهدای عضو مراجعه و اقدام به دریافت کارت اهدای عضو
کند .یا این عمل اخالقی ،با سازوکار گفتهشده ،توسط نزدیکان وی ،صورت گیرد .این در حالی
است که او (یا اطرافیان نزدیک وی) کامال ا در تصمیمگیری آزادند و میتوانند با اختیار کامل
دست به این عمل بزنند یا از آن سر باز زنند؛ اما به دلیل نهادینه شدن ارزش اخالقی در
درون اوست که تصمیم می گیرد این کار نیک را انجام دهد .ذکر این نکته ضروری است که
رخ دادن این مراحل سهگانه ،نیازمند یک رابطٔه خطی زمانی نیست .بلکه برحسب
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ویژگیهای ذاتی ،روانشناختی و فرهنگی-اجتماعی هر فرد ممکن است توالی هر یک از این
سه مبنا متفاوت باشد؛ اما الزم است که با تقدم و تأخر در شکلگیری آنها ،در نهایت این
مبانی جهت تحقق یک عمل بهدرستی شکل بگیرند.
با تکیه بر دیدگاه باقری و خسروی ( )۱31۲در چارچوب راهنمای درونی کردن ارزشها،
شیوههای آموزشی و تربیتی ترغیب افراد به عمل اخالقی اهدای عضو را میتوان در سه
دسته روش ،تقسیمبندی کرد .این موارد عبارتاند از:

 .۱شیؤه مستقیم:
در این شیوه محتوای آموزشی به صورت صریح و آشکار مطرح میشود؛ یعنی معلم به
صورت آشکار و مستقیم به معرفی ،تبیین و تحلیل عمل اخالقی اهدای عضو و آثار فردی،
اجتماعی ،معنوی و ...آن میپردازد تا متربیان را بدین شیوه با این عمل آشنا کند و زمینٔه
اقدام عملی آنها را فراهم سازد .این شیؤه آموزش بیشتر تکیه بر فعالیت مربی دارد.

 .1شیؤه نیمه مستقیم:
در این روش ،عمل اخالقی اهدای عضو به صورت نامحسوستری نسبت به شیؤه مستقیم
بحث میشود؛ یعنی در ضمن انجام فعالیت دیگر ،از طرف مربی ارائه شده و ممکن است او
با مطرح کردن این موضوع و به بحث گذاشتن آن ،دانشآموزان را وادار کند که در مورد آن با
یکدیگر به بحث و گفتوگو بپردازند .با توجه به اینکه در روش بحث و گفتوگو ،تبادل نظر و
اندیشه وجود دارد ،لذا سخن گفتن یک طرفه نیست و دانشآموزان ،فعاالنه نظرات خود را
بیان میکنند و نقش معلم و مربی از روش مستقیم ،محدودتر است .او یکجانبه به
توصیف و تبیین عمل اخالقی اهدای عضو نمیپردازد ،بلکه این مشارکت فعال فراگیران
است که به بحث و گفتوگوی آنها در اینباره جهت میدهد و چه بسا آنها را به سمت
این عمل ،ترغیب کند.

 .3شیؤه غیرمستقیم:
در این شیوه برخالف روشهای مستقیم و نیمهمستقیم که به صورت صریح و آشکار و
همراه با دخالت مربی یا در جریان بحث و گفتوگو با متربیان ،انجام میشوند ،ترغیب به
عمل اخالقی اهدای عضو ،بدون اینکه در کانون توجه قرار بگیرد ،مطرح میشود .به عنوان
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مثال ،روش الگوپردازی عملی یک شیؤه غیرمستقیم است که مورد توجه حامیان نظریٔه
یادگیری اجتماعی (بندورا ،)۱3۲۲ ،1و تربیت منش (واینه )۱313 ،2قرار دارد که در آن تأکید بر
نفوذ عمیق الگوهای نقش در شکلگیری رفتارهای اخالقی مانند اهدای عضو میتواند واقع
شود .زیرا در این روش معلم آن چه را که قصد آموزشش را دارد ،در قالب روشهای عملی به
شاگردانش معرفی کرده و شاگردان با مالحظٔه آنچه در رفتار و عمل الگوی معرفیشده ،وجود
دارد ،به آموختن و الگوبرداری از وی خواهند پرداخت.
اینک با توجه به آنچه که در مبانی نظری دیدگاه انسان عامل و شیوههای آموزشی آن
گفته شد ،داللتهای تربیتی ترغیب افراد به انجام عمل اخالقی اهدای عضو ناظر بر سه
مبنای شناخت ،گرایش و اراده  -اختیار است و هر یک از این مبانی با سه روش مستقیم،
نیمهمستقیم و غیرمستقیم آموزش داده میشوند .لذا در پژوهش حاضر برای استنتاج
اصول تربیتی ترغیب افراد به عمل اهدای عضو ،از روش قیاس عملی بهره گرفته شده است.
در قیاس عملی یکی از گزاره ها ،توصیفی و دیگری تجویزی است و نتیجه نیز اشاره به
تصمیم عملی دارد و از نوع تجویزی میباشد( .باقری ،سجادیه و توسلی .)31 :۱313 ،با توجه
به موارد ذکرشده ،جدول ذیل ،حاوی گزارههای توصیفی و تجویزی بر پایٔه مبنای فکری
عاملیّت انسان د ر انجام عمل اخالقی اهدای عضو است و اصول تربیتی ناظر به ترغیب افراد
به انجام آن ،بر این پایه استنتاج شده است .به عالوه روشهای معرفیشده با الهام از دیدگاه
باقری و خسروی ( )۱31۲در چارچوب راهنمای درونی کردن ارزشها ،بازپردازی شدهاند.

Bandura
Wynne

1.
2.
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گزارٔه توصیفی

گزارٔه نتیجه شده

اصل

روش
مستقیم

نیمه مستقیم

غیرمستقیم

برای تحقق عمل اخالقی

ترغیب افراد به عمل اخالقی

برای ترغیب افراد به عمل

آگاهیبخشی

تبیین ارزش و

تبادل نظر و برگزاری

الگوپردازی عملی و

اهدای عضو از سوی افراد،

اهدای عضو وابسته به

اخالقی اهدای عضو باید

در باب عمل

جایگاه عمل

بحث گروهی در مورد

معرفی الگوهای

باید مبنای شناختی آن در

شناخت آنها از این عمل

شناخت آنان نسبت به این

اخالقی اهدای

اهدای عضو در

عمل اهدای عضو

برجسته اهدای عضو

آنها شکل گیرد.

است.

عمل افزایش یابد.

عضو

جامعه

برای تحقق عمل اخالقی

ماهیت رخ دادن عمل

برای ترغیب افراد به عمل

تحولآفرینی

تشویق به عضویت

معرفی

الگوپردازی عملی در

اهدای عضو از سوی افراد،

اخالقی اهدای عضو در گرو

اخالقی اهدای عضو ،باید در

عاطفی در

در انجمن اهدای

شخصیتهایی که با

رفتار مربی با

باید مبنای میلی این عمل در

تحول در گرایشها و امیال

گرایش درونی آنها نسبت

درون افراد

عضو

اهدای عضو خود

عضویت در انجمن

درون آنها تحقق یابد.

درونی افراد است.

به این عمل ،تحول ایجاد

جان چند انسان را

اهدای عضو و معرفی

کرد.

نجات دادهاند ،در

نمونههای شاخص

قالب داستان ،فیلم

این عمل اخالقی

.

مستند و دعوت از
بازماندگان آنان
انجام عمل اخالقی اهدای

در ترغیب افراد به عمل

زمینهسازی

توصیه به دریافت

مشارکت دادن

مشارکت خودجوش

اهدای عضو ،باید مبنای

عضو در گرو تصمیمگیری از

اخالقی اهدای عضو باید به

برای تحقق

کارت اهدای عضو

دانشآموز در

دانشآموزان در

برای تحقق عمل اخالقی

ارادی آن در افراد شکل گیرد.

روی اراده و اختیار فرد است.

داوطلبانه ،اختیاری و ارادی

اراده اهدای

طرحهای اجتماعی

برنامههای انجمن

عضو در افراد

انجمن اهدای عضو

اهدای عضو

بودن تصمیم فرد برای
گزینش یا طرد آن اهمیت
داد.

جدول اصول و روشهای تحقق مبانی سهگانٔه ترغیب افراد به عمل اخالقی اهدای عضو

اصل آگاهیبخشی در باب عمل اخالقی اهدای عضو و روشهای آن
از هنگامی که انسان اجتماع تشکیل داد ،زندگی وی با بایدها و نبایدهایی همراه گردید.
هرچند این بایدها و نبایدها از خاستگاههای مختلف برخاستهاند ،اما به صورت آداب ،رسوم،
قواعد و قوانین بر نحؤه زندگی آدمیان شدهاند .اگر آدمی از بایدها و نبایدها ،که بیشتر
بهصورت روا و ناروا و یا پسندیده و ناپسند عرضه میشوند ،فراتر رود و نیک را از بد
بازشناسد و این شناخت ،وی را به سوی رفتار شایسته برانگیزد ،در راه انسان شدن گام
برمیدارد و به قلمرو اخالق و تربیت رسیده است (نقیبزاده.)۱31۴ ،
با توجه به نظریٔه انسان عامل ،برای درونی کردن ارزشهای اخالقی مانند ارزش اهدای
عضو ،الزم است که فرد از ویژگیهای عمل مورد نظر و آثار آن خوب آگاه شود؛ به عبارت
دیگر مربی باید برای نهادینه کردن ارزش اخالقی ترغیب به عمل اهدای عضو ،در فراگیرانش
نوعی شناخت و بصیرت نسبت به این عمل اخالقی را فراهم سازد .در ارتباط با این امر
مربی میتواند با تکیه بر شیوههای مستقیم ،نیمهمستقیم و غیرمستقیم زمینهای را فراهم
سازد که مو جب آگاهی مخاطبانش در باب عمل اخالقی اهدای عضو شود .برای تحقق این
هدف ،مربی در روش مستقیم از تبیین ارزش جایگاه اهدای عضو استفاده میکند .از آنجایی

87

دوفصلنامه فلسفه تربیت

سال  ،3شماره  ،5بهار و تابستان 5000

که در روش مستقیم ،مربی بهصورت آشکار و صریح به توضیح و تفسیر موضوع میپردازد،
روش تبیین ارزشها میتواند مزایا و مرزهای عمل اخالقی اهدای عضو را مشخص سازد و
پیامدهای مختلف معنوی ،اخالقی ،اجتماعی و ،...آن را برای وی روشن سازد.
نتایج پژوهشهای بسیاری نشان داده است که یکی از دالیل مهم عدم رغبت افراد به
عمل اهدای عضو ،نداشتن یک تصویر روشن و اطالعات کافی نسبت به این عمل
خداپسندانه است (عبداللهی و شکراییفرد( ،)۱31۶ ،احمدیان ،حقدوست ،علیزاده،)۱311 ،
(منظری ،محمدی ،حیدری( ،)۱33۴ ،عابدی ،محمدی ،عبدیزدان( ،)۱33۱ ،زمانی و همکاران،
 )۱333و (کیانی و همکاران .)۱331 ،بنابراین برخی ابهامها و کژفهمیهایی در عواملی چون
باورهای دینی ،هنجارهای اجتماعی ،تعصبات قومی و باورهای نادرست باعث شده است که
انجام این عمل خیرخواهانه کمتر موردتوجه افراد قرار گیرد .از اینرو ،در اصل آگاهیبخش در
باب عمل اخالقی اهدای عضو ،مربی با تبیینگری و پاالیشگری که انجام میدهد ،میتواند
بسیاری از برداشتهای نادرست در این باب را از بین ببرد و زمینٔه درک و داوری صحیح در
زمینه این عمل را در مخاطبان و در جامعه فراهم سازد.
در این راستا الزم است که مربیان و مروجان این عمل اخالقی ،میان ایثار و فداکاری
انسانی و خداپسندانه از یکسو و مِهرطلبی و شهرت از سوی دیگر ،روشنگری ایجاد کنند.
زیرا ممکن است فرد تحت تأثیر تلقین دیگران و جو جامعه قرار بگیرد و عملی شبهاخالقی
انجام دهد .در چنین شرایطی است که مربیان و کنشگران مروج این عمل اخالقی باید از
روشهای شبهتربیتی چون عادت و تلقین (باقری  )۱332پرهیز کنند و با تکیه بر معیارهای
عمل تربیتی چون تبیین ،ارائٔه معیارها ،تحرک درونی و نقادی ،زمینٔه آگاهیبخشی تربیتی
متربیان را در مورد این عمل فراهم نمایند .با توجه به آنچه که بیان شد ،باید گفت که در
روش مستقیم آموزش این عمل اخالقی ،نقش مربی اساسی است و او با اقدامهای مستقیم
تربیتی خود ،درصدد روشنگری دربارٔه این عمل است تا متربیان با شناخت حدود و ثغور آن،
احتماال ا دست به انتخاب این عمل بزنند.
در روش نیمه مستقیم برخالف روش مستقیم تبیین ارزشها که مربی نقش محوری و
صریح دارد ،مربی برای درونی کردن ارزش اخالقی اهدای عضو و شناخت هرچه بهتر آن به
وسیلٔه فراگیران و متربیان ،دخالت مستقیم ندارد ،بلکه روش آگاهیبخشی او به صورت
نیمهمستقیم است .در این شرایط ،متربیان در یک فضای چالشبرانگیز و گفتوگویی،
دیدگاههای مختلف دربارٔه این عمل اخالقی و پیامدهای آن را به بحث میگذارند .چنین
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فضایی گفتوگویی باعث آگاهیبخشی آنها میشود و زمینٔه رفع سوءتفسیرها و
کژفهمیهای آنان را فراهم می سازد .البته نقش مربی در اینجا منفعالنه نیست ،بلکه او باید
موضوع بحث را متناسب با سطح فکری فراگیرانش پیش ببرد و هر جا که الزم است توضیح
کافی و روشن داده و استداللهای منطقی را بیان کند و بحث و گفتوگو را هدایت کند.
بنابراین نقش او هدایتکننده و تصریحگر است و باید دقت کند که به همٔه دانشآموزان
وقت کافی برای مشارکت در گفتوگو و مباحثه داده شود و مراقب باشد که بحث از روال
طبیعی خود خارج نشود و جنبٔه لفاظی به خود نگیرد یا موجب آشفتگی ذهنی متربیان
نشود .در روش نیمهمستقیم آگاهیبخشی در باب عمل اخالقی اهدای عضو ،دستورالعملها
و رهنمودهای برنامٔه آموزش فلسفه به کودکان ،میتواند بسیار مورد توجه و استفاده مربیان
قرار گیرد .داستان ،عکس یا مستندی کوتاه دربارٔه عمل اخالقی اهدای عضو میتواند در
اجتماع پژوهشی یا حلقٔه کندوکاو این رویکرد آموزشی به بحث گذاشته شود و زمینٔه
آگاهیبخشی متربیان را فراهم سازد .به نظر میرسد شیؤه تأثیرگذاری این روش ،از روش
آموزش مستقیم بیشتر باشد و باعث تکمیل آن بشود.
در شیؤه غیرمستقیم ،معرفی الگوهای عملی در زمینٔه آگاهیبخشی دربارٔه عمل اخالقی
اهدای عضو نقش تعیینکنندهای به خود میگیرد .بهعنوان مثال بسیاری از مشاهیر جامعه
مانند دانشمندان ،هنرمندان ،ورزشکاران و بازیگران سینما که عضو انجمن اهدای عضو
میباشند ،1بهعنوان الگو به متربیان معرفی میگردند .به نظر میرسد از آنجایی که این افراد
در بین نوجوانان و جوانان از محبوبیت باالیی برخوردارند ،وقتی که بهعنوان الگوی عملی در
این زمینه مطرح شوند ،باعث میشود عالوه بر جنبٔه شناخت و معرفت نسبت به این عمل،
سبب شکلگیری گرایش درونی اهدای عضو در متربیان نیز بشود و به نحوی الگوپذیری
تحقق یابد .در دامن همین شیؤه تأثیرگذاری ،اقدام عملی عضویت در انجمن اهدای عضو از
سوی مربیان مروج این ایدٔه نیک ،میتواند تأثیر زیادی در شناخت و گرایش متربیان به انجام
آن را فراهم سازد.

.

 1چهرههایی سرشناس از وادی هنر که در فهرست اهدای داوطلبانه عضو در صورت مرگ مغزی قرار دارند که خوانندگان عالقهمند
جهت اطالع از اسامی آنها میتوانند به سایت انجمن اهدای عضو ایرانیان مراجعه کنند.

70

دوفصلنامه فلسفه تربیت

سال  ،3شماره  ،5بهار و تابستان 5000

اصل تحولآفرینی عاطفی در باب عمل اخالقی اهدای عضو و روشهای آن
عاطفهگرایی به معنای تأکید بر نقش عوامل انگیزشی و عاطفی در انجام یا ترک یک عمل
است .با توجه به دیدگاه نظری انسان عامل و چگونگی تحقق یک عمل براساس آن ،در
راستای تحقق عمل اخالقی اهدای عضو از سوی متربیان ،الزم است مبانی میلی و گرایشی
این عمل در درون آنها ،فراهم شود .از اینرو براساس اصل تحولآفرینی عاطفی ضرورت
دارد تا زمینهای فراهم شود که در گرایشها و تمایالت دورنی متربیان نسبت به این عمل
اخالقی ،تحولی رخ دهد .در این راستا ،مربی باید احساساتی چون نوعدوستی ،همدردی و
غمخواری ،همدلی ،شفقت ،مهر و محبت را در متربیان نسبت به افراد بیمار و نیازمند
دریافت عضو را بارور و تقویت کند .برای تحقق این اصل نیز مربی میتواند از روشهای
مستقیم ،نیمهمستقیم و غیرمستقیم بهره ببرد.
در روش مستقیم ،مربیان میتوانند از شیوه «تشویق به عمل ارزشی اهدای عضو» برای
تحول درونی متربیان کمک بگیرند .زیرا روش تشویق یک روش مستقیم است که به واسطٔه
آن مربی به صورت آشکار متربی را به انجام عمل مورد نظر تشویق مینماید و باعث میشود
که گرایش و تمایل درونی فرد به انجام عمل خیر در او تقویت شود .زمانی که تمایل درونی
برانگیخته شود ،فرد مبادرت به انجام عمل خواهد کرد.
قابل ذکر است که ماندن فرد در مرحلٔه تشویق کافی نیست و لزوما ا تشویق به تنهایی
باعث بروز عمل ،نخواهد شد بلکه باید بهصورت عمیقتر زمینههای الزم در تحول گرایشهای
انسانی متربیان را فراهم آورد ،به این معنی که بعد از شناخت متربیان از جنبههای گوناگون
عمل اهدای عضو و پیامدهای آن ،مربی میتواند با تشویق آنها به عضویت در انجمن
اهدای عضو و شرکت در فعالیتهای داوطلبانه و انسانی آن انجمن ،زمینٔه آشنایی عمیقی
برایشان فراهم کند .به نظر می رسد در جریان این آشنایی و تأمل در آن ،حس نوعدوستی،
همدلی و همدردی متربیان تحریض شود و باعث تحول در گرایشها و امیال درونی آنها
نسبت به انجام دادن این عمل گردد .در این راستا میتوان برنامٔه بازدید تربیتی متربیان از
بیماران نیازمند اهدای عضو یک بیمارستان را اجرا نمود تا آنها از نزدیک تجربٔه زیسته درک
غم و انتظار هستیشناسانٔه این بیماران را داشته باشند.
در روش نیمه مستقیم برخالف روش قبلی ،مربی به طور مستقیم متربی را به انجام عمل
اخالقی اهدای عضو تشویق نمیکند .بلکه برای تحول در گرایش درونی وی ،اندیشه و منش
افراد و شخصیتهایی که با اهدای عضو ،جان بیماران بیشماری را نجات دادهاند ،مورد
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بحث و گفتوگو قرار میدهد؛ یعنی داستان زندگی چنین شخصیتهایی را در قالب فیلم
مستند ،عکس و یا قصه روایت میکند .بعد از نمایش این مستند یا خوانش قصهها ،مربی
از متربیان میخواهد که نقطه نظرات و دیدگاههای خود را در اینباره بیان کنند و خود را به
جای اعضای خانوادههایی قرار دهند که در فرآیند سخت و هستیشناسانٔه تصمیم برای
اهدای عضو یکی از عزیزانشان قرار دارند .در جریان این امر ،متربی عالوه بر اینکه با
شخصیتهای آن فیلم مستند رابطه برقرار میکند ،با بررسی و نقدی که به
صورت گفتوگویی و گروهی انجام میشود ،آنها به صورت فعاالنه با موضوع فیلم مستند و
مسئلٔه مرگ و زندگی در آن ،درگیر میشوند و این تعامل باعث میشود تا در احساسات و
عواطف آنها نیز تحولی اقدام برانگیز صورت بگیرد.
در روش غیرمستقیم آموزش عمل اخالقی اهدای عضو ،مربی دست به الگوپردازی عملی
زده و الگوهای برجستٔه شامل شخصیتهای مشهور علمی ،دینی ،ورزشی و هنری کشور و
جهان را که عضو انجمن اهدای عضو میباشند ،به متربیان معرفی میکند .به نظر میرسد
این روش با توجه به روحیٔه الگوگیری نوجونان و جوانان ،تأثیر قابل توجهی بر آنها داشته
باشد .چنانکه پیشتر بیانشد ،خود مربی نیز میتواند با عمل به این کار ،تأثیر ژرفی بر
متربیانش داشته باشد؛ به عبارت دیگر ،مربی که خودش کارت اهدای عضو دارد ،سخنش
نزد فراگیران و متربیان از نفوذ عمیقتری برخوردار خواهد بود .بنابراین عامل بودن خود مربی
و همچنین معرفی افراد شاخص جامعه به عنوان الگوهای مورد قبول فراگیران و متربیان،
نقش مهمی در تحول درونی امیال و عواطف آنها نسبت به این عمل اخالقی دارد .اما باید
توجه داشت که نقش مربی در اینجا مداخلهگرایانه و تحمیلی نیست ،بلکه او میکوشد تنها
الگوهای عملی را معرفی کند و به صورت غیرمستقیم متربیانش را به سوی عمل خیرخواهانٔه
اهدای عضو راهنمایی کند این پیروی از سیره عملی الگوهای مناسب است که سبب
درونیسازی این کار خیر میگردد.

اصل زمینهسازی برای تحقق اراده اهدای عضو از سوی افراد و روشهای آن
اخالق بهتر ین حوزهای است که میتواند مفهوم عاملیت انسان را نشان دهد؛ زیرا افراد به
لحاظ اخالقی ،زمانی برای کاری نکوهش یا ستایش میشوند که آن را از روی اجبار انجام
نداده باشند ،بلکه باید انجام عمل اخالقی و یا پرهیز از عمل غیراخالقی به صورت ارادی،
اختیاری و داوطلبانه باشد (خسروی و باقری .)۱31۲ ،بر این اساس ،عمل اخالقی اهدای عضو
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نیز از این قاعده مستثنی نیست .چنانکه در مرامنامٔه انجمن اهدای عضو نیز به این نکته
اشاره شده است که این عمل اخالقی باید کامال ا به صورت داوطلبانه و ارادی انجام شود.
از اینرو ،برای نهادینه کردن ارزش اخالقی اهدای عضو براساس مبنای ارادی -اختیاری
عمل ،مربی در پی آن است که زمینٔه بروز و تجلی اراده ،اختیار و قدرت انتخاب فرد را در
مورد عمل اخالقی اهدای عضو را به نحوی فراهم سازد .این امر باید به نحوی باشد که متربی
از روی اراده ،اختیار و به صورت داوطلبانه این فضیلت اخالقی را انجام دهد .برای
درونیسازی این مبنا نیز مربی میتواند از روشهای مستقیم ،نیمه مستقیم و غیرمستقیم
استفاده کند.
در شیؤه مستقیم ،انجام دادن عمل اخالقی اهدای عضو به صورت صریح و روشن از سوی
مربی ،دعوت و توصیه میشود .به این ترتیب که او به صراحت از متربی دعوت میکند که
کارت اهدای عضو را دریافت کند و با دخالت مستقیم ،نیروی ارادٔه فرد را در اینباره به
جنبش و تکاپو وا میدارد .البته الزم است مربی توجه داشته باشد که مخاطبش شناخت
کافی نسبت به عمل اهدای عضو داشته باشد و تحت تأثیر جایگاه و اقتدار معلم قرار نگرفته
باشد ،بلکه انتخاب او براساس شناخت عمیق ،رغبت درونی و داوطلبانه باشد .این مهم
زمانی محقق خواهد شد که میان مربی و متربی نوعی همنوایی ارزشی -عاطفی وجود داشته
باشد و توصیٔه مربی در شکلگیری ارادٔه او و جنبش وی برای این اقدام ،جنبٔه دوستانه
داشته باشد و از طرف دیگر رضایت والدین دانشآموزان هم امری مهم است که باید مورد
توجه قرار بگیرد.
در شیؤه نیمه مستقیم ،برای نهادینه کردن ترغیب افراد به عمل اخالقی اهدای عضو
براساس مبنای ارادی این عمل ،مربی میتواند از روش مشارکت اجتماعی متربیان استفاده
کند .بهعنوان مثال جشن پیوند اعضا یا «جشن نفس» یا طرح «سفیران اهدای عضو.»1
مزیّت این روش آن است که به دلیل درگیرشدن فراگیران در فعالیتهای گروهی و مشارکت
.۱

سفیر اهدای عضو نیروی داوطلبی است که با هر شغل و سمتی که دارد ،در کنار انجمن اهدای عضو ایرانیـان پـارهای از مسـئولیتها
را در رشــتٔه تخصصــی خــود و گــاهی کــامال ا دور از آن بــه عهــده گرفتــه و یکرنــگ و خالصــانه در کنــار دیگــر ســفیران و پرســنل انجمــن
حماسههای مختلف را در کشور ایجاد می نمایـد .بسـیاری از سـفیران انجمـن ،هنرمنـدان ،ورزشـکاران ،روحـانیون و مقامـاتی هسـتند کـه
بودنشان در کنار انجمن موجب تأثیر بسیار مثبت در ارتقای فرهنگ مقدس اهدای عضو و جلب مردم گشته و هر چـه بیشـتر موجـب
نهادینه شدن این نهال نوپا میگردد .این افراد همیشه بدون چشمداشت در فعالیتهای مختلف انجمن حضـور پیـدا کـرده و بـا تبلیـ
اهدای عضو به خصوص در فضای مجازی مردم را با مسئلٔه مرگ مغزی و اهدای عضو آشناتر میکنند.
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در کارهای فرهنگی متناسب با آن ،درونیسازی ترغیب افراد به این فضیلت اخالقی در آنها
تسهیل میشود .زیرا این نوع مشارکت فعاالنه و داوطلبانه باعث تشکیل منش همدلی و
همدردی در درون افراد میشود و زمینٔه بروز و تجلی اراده آنها را فراهم میسازد.
در روش غیرمستقیم ،مربی به صورت نامحسوس فراگیرانش را به طراحی و اقدام
خودجوش دستهجمعی در فعالیتها و برنامههای انجمن اهدای عضو رهنمون میسازد .در
این شیوه ،مربی تنها نقش مشاور را بر عهده دارد و تمامی اقدامات و برنامهریزیها به دست
متربیان انجام می شود .مزیت این روش آن است که هر یک از متربیان در این مرحله نقشی
را بر عهده گرفته و ایفا میکند و خودش مستقیما ا در طرحی که ارائه داده است ،مشارکت
میجوید .این مشارکت فعال به نهادینه شدن ارزش اخالقی اهدای عضو در متربیان کمک
میکند .زیرا اوال ا زمینٔه شناخت جنبههای گوناگون این عمل را فراهم میآورد و ثانیا ا از نظر
عاطفی و روانی آنها را با این عمل درگیر میسازد و احساسات و تمایالت ایشان را بر
میانگیزاند و زمینٔه نمودارشدن ارادهورزیشان را در این باب ،فراهم میسازد .به عنوان مثال
میتوان زمینٔه خودجوش فعالیت متربیان در طرح «سفیران اهدای عضو» وابسته به انجمن
اهدای عضو ایرانیان را فراهم ساخت.
در معرفی الگوهای بارز اهدای عضو مربیان باید این نکته را مدنظر قرار دهند که الگوی
معرفیشده باید دارای معیارهای مشخص و برجستهای چون همدلی ،نوعدوستی ،غمخواری،
ایثار و مانند آنها باشد .این امر از یک طرف مانع شخصیتپرستی و از طرف دیگر از پیروی
کورکورانه از الگوی معرفی شده ،جلوگیری میکند (باقری .)۱1: ۱33۱ ،لذا در معرفی الگوی
تربیتی برای عمل خیرخواهانه اهدای عضو ،باید نقش عملی و تربیتی آن به همراه معیارهای
اصیل این عمل ،مدنظر قرار گیرد تا متربی نه دچار شخصیتستایی شود و نه از آثار تربیتی
آن ،بیبهره شود.

نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی عوامل ترغیب افراد به اهدای عضو از دیدگاهی فلسفی و
استخراج داللت های تربیتی آن صورت گرفت .با بررسی و تحلیل عوامل ترغیب افراد به عمل
خیرخواهانه و اخالقی اهدای عضو از منظری فلسفی ،این نتیجه حاصل شد که از دیدگاه
صاحبنظران مختلف ،میتوان این عوامل را در این پنج حیطه دستهبندی کرد :حیطٔه
عقالنی ،فیلسوفانی مانند سقراط ،افالطون و کانت معتقدند میزان دخالت عقل آدمی در
شناسایی باورها ،بینشها ،نگرشها و تمایالت در رفتار و عمل انسان بسیار زیاد است .از
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منظر این صاحبنظران ،عقل مهمتر ین محرک رفتارها و عملهای ظاهری و باطنی انسان
است و عقل است که احساسات و عواطف فرد را تحت تأثیر خود قرار میدهد و باعث بروز
رفتار اخالقی در انسان میگردد .برخالف دیدگاه عقلگرایی ،عاطفهگرایان در توجیه رفتارها و
اعمال اخالقی بر عاطفه یا احساس تأکید دارند و مفاهیمی مانند همدردی ،همدلی،
نوعدوستی ،شفقت ،مهربانی و غمخواری را مورد توجه جدی قرار میدهند .براساس دیدگاه
افرادی چون هیوم ،روسو شوپنهاور ،گیلیگان ،بروز رفتارها و اعمال اخالقی مانند اهدای عضو
زمانی دارای اصالت هستند که مبتنی بر هیجانات ،تمایالت و عواطف باشند.
دستٔه دیگری از اندیشمندان نیز عقیده دارند این حیطٔه روانشناختی است که در بروز
رفتارهای اخالقی تأثیر میگذارد .آنها معتقدند هر عملی که از انسان سر میزند ،نشئت
گرفته از انگیزٔه درونی و بیرونی است و انگیزه مهمتر ین عامل در بروز یک عمل اخالقی
است .اما دستٔه دیگر رفتار و عمل اخالقی انسان را با نظریٔه کنش اجتماعی تبیین کردهاند و
اعتقاد دارند کنش متقابل انسان در جامعه رفتارهای او را شکل میدهد ،لذا ظاهر شدن
پدیدههای اجتماعی از کنشهای متقابل انسانها ناشی میشود .سرانجام نظریٔه انسان
عامل معتقد است که هر عملی که از انسان سر میزند به خودش نسبت داده شده و
پاسخگوی آن میباشد .هر عمل برای تحقق درست نیازمند سه مبنای شناختی ،میلی و
ارادی است.
بر مبنای نظریٔه عاملیت انسان ،تحقق و نهادینه شدن فرهنگ عمل اخالقی اهدای عضو
در جامعه در گرو تحقق مبانی سهگانٔه شناختی ،میلی و ارادی متناظر با آن است .در این
راستا میتوان از شیوههای آموزش مستقیم ،نیمهمستقیم و غیرمستقیم برای تحقق مبانی
این عمل بهره جست .اصول سهگانٔه آگاهیبخشی در باب عمل اخالقی اهدای عضو،
تحولآفرینی عاطفی در مورد آن و زمینهسازی جهت تحقق اراده متربیان دربارٔه آن ،با
روشهای مستقیم ،نیمهمست قیم و غیرمستقیم مطرح شده در متن مقاله ،پیشنهاد این
پژوهش برای کمک به ترویج این عمل اخالقی در جامعه است.
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