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 پیش گفتار
پلتفرم  فکری برای نوجوانان است که به صورت یک یک کانون ،سروک

وجو، است برای پرسشگری، جست جایی وشده در فضای مجازی طراحی 

دلیِ نوجوانان با یکدیگر برای تجربۀ یک زندگِی اندیشی و هموگو، همگفت

آموختگان ایرانی از سراسر جهان شکوفا و رشدیافته. ما گروهی از دانش

بریم و و از اعضای بنیاد ملی نخبگان هستیم که ایده سروک را پیش می

 .ها هستیمبچه در این مسیر، همراهِ

از  یکی های سروک این است که نوجوانان، پیرامونِ یکی از بخش

. در پردازندیو به کاوش م شوندیراه منما همراه کیبا  خود یهاپرسش

 کنندیشان را مطرح میهاافتیو در هادگاهیبه طور مستمر د ر،یمس نیا

. هدف، شوندیمند مسروک بهره یاهال ریو تعامل با سا یفکرو از هم

یافتنِ پاسخِ صحیح نیست؛ بلکه دیدنِ جهان از منظرهای گوناگون و 

های نرم است. اگر دوست دارید بیشتر از سروک بدانید، یادگیریِ مهارت

  sarvakcenter.irتوانید به این آدرس مراجعه کنید: می

های این کتابچه، روایتی است از کندوکاو نوجوانان پیرامون دوراهی

اخالقی که مصطفی صادقی قوچانی و محمدمهدی کریما از راهنمایان 

ونیم که همراهِ این اند. از شما ممنسروک، پیشبردِ آن را بر عهده داشته

 هایتان هستیم.ماجرا هستید و منتظر شنیدن دیدگاه

 

 با مهر و سپاس

 تیم سروک

  



 

 

 مقدمه

 

البداهه فیی هاای از گفتگورو خالصه پیشِ  چۀکتاب ؛خواننده عزیز

نیوشا و ثمین( به همراه راهنمایان )امید، مبینا، ریحانه، چند نوجوان

 گروه مصطفی و کریما در مجموعه سروک است. اغلب مطالب این

 کتاب توسط نوجوانان به نگارش درآمده و سپس ویرایش شده است.

 توسط بنده و برای حفظ پیوستگی متن ،یی با فونت بولدهاقسمت

چنین گاهی سواالتی . همشدن موضوع اضافه شده استو شفاف 

در بعضی ام که به تفکر بیشتر دربارۀ موضوع دامن بزنم. پرسیده

 ها ممکن است متن شیوه بیان و نگارش متفاوتی داشته باشدقسمت

. مشتاقانه استکه ناشی از نحوه نگارش متفاوت اعضای گروه 

 پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما هستم.

 

 با سپاس                                            

 *مصطفی صادقی قوچانی                              

 

  

                                                      
*moss.sadeghi@gmail.com  
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 فصل اول: اخالق چیست؟

 

 نویسنده: مبینا

 

 

خوانی، امیدوارم ساز ه تو دوست خوبی که این متن را میسالم ب

که بعضی ت پیش آمده ادلت کوک کوک باشد! تا بحال در زندگی

اوقات ندانی باید چیکار کنی یا چه تصمیمی بگیری؟ یا بر سر یک 

کنی؟ اصال تا دوراهی اخالقی بمانی؟ در چنین مواقعی چه کار می

ای که اخالق یعنی چه! االن برای چند لحظه حاال به این فکر کرده

چشمانت را ببند و به این فکر کن که اخالق چه معنایی دارد. چه 

کند که یک کار اخالقی است یا ه معیاری تعیین میکسی و با چ

نه؟ فرق قانون با اخالق چیست؟ خوب خوب که به این سواالت فکر 

کاغذ با یک خودکار  کردی هر چه به ذهنت رسید را روی یک



 

اش کنیم و نظراتمان را با هم به خوشرنگ بنویس تا باهم بررسی

روی کاغذ نوشتی؟ ذاریم. برای سوال اول تو چه جوابی گاشتراک ب

کنم که اخالق چیزی است که حیوان و انسان را از هم من فکر می

ها همیشه منفعت و کند. یعنی قرار نیست ما انسانمتمایز می

قرار دهیم، گاهی الزم است های خودمان را در اولویت خواسته

های خودمان را به نفع دیگران تعدیل کنیم. این اصول خواسته

کاری  یکسان نیست یعنی شاید در کشور ایرانرفتاری همه جا 

های دیگر اصال اینطور نباشد و شاید غیراخالقی باشد و در کشور

حتی کار خوبی هم محسوب شود! بیایید یک مرحله جلوتر برویم. 

ها ب در خانواده شما در همه خانوادهکنی  یک رفتار خوتو فکر می

خوب ممکن ق کنم یک اخالشود؟ من فکر میخوب محسوب می

ها خوب نباشد و به مرور زمان یک سری از است در تمام خانواده

کند که به عواملی مثل  مسائل ممکن است کامال در جامعه تغییر

دارد. مثال اگر پای صحبت  بستگی ...، تفکرات جدید و تغییر نسل



 

ا جلوی پدرشان پایشان ت بنشینی و از او بپرسی که آیابزرگمادر

واهند گفت که این کار یک کار کردند یا نه قطعا خرا دراز می

د. ولی اگر االن از دادناخالقی بوده و اصال این کار را انجام نمیغیر

سن و سال خود ما نظرش را درمورد دراز کردن پا یک نوجوان هم

ر این حرف نرود و اعتقادی به جلوی پدر بپرسی شاید اصال زیر با

ه باشد! حاال دوباره کاغذت را نگاه اخالقی بودن این کار نداشتغیر

ن و اخالق بررسی کنیم. من ی تفاوت قانوکن تا نظراتمان را درباره

ن را کنم همه ما حتما باید از قانون اطاعت کنیم و اگر قوانیفکر می

شویم، ولی اجباری در اجرای اصول رعایت نکنیم مجازات می

چراغ قرمز را رد  کس نبایدقی نیست. مثال از نظر قانون هیچاخال

ایت نکنیم شود. ولی اگر اخالق را رعکند و اگر چنین کند جریمه می

 وجود …سنگین و  شویم! یعنی جریمهبه آن صورت مجازات نمی

تواند ما را مجبور کند فروتن ز خود ما نمیندارد. مثال هیچ کس ج

 و مهربان باشیم. تا حاال به این فکر کردید که قانون و اخالق مکمل



 

شد در کنترل جامعه ها نبایعنی اگر هر کدام از این ؟یکدیگر هستند

نی ماست و اخالق رفتار خوریم، قانون رفتار بیروبه مشکل برمی

 … ت بنویساهای اخالقیراهیدو درباره کمی. حاال درونی ما

 أاخالق در درون ماست و منش أت منشهمانطور که مبینا نوش

کند تا طبق اصول در بیرون. قانون ما را مجبور می قانون

مشخصی رفتار کنیم. این اصول برای حفظ نظم جامعه 

هستند و گاهی ممکن است با اصول اخالقی متفاوت یا حتی 

در تضاد باشند. از طرف دیگر اصول اخالقی یک دعوت 

درونی برای رعایت اصولی است که هیچ اجباری هم در 

کنیم فقط خود ما هستیم که اراده میت. رعایت آنها نیس

اخالق نیات گذشت باشیم. شاید بتوان گفت که امهربان و ب

ر بیرونی ما را. کند و قانون نحوه رفتادرونی ما را اصالح می

توان مردم را موظف کرد به کنید؟ آیا میشما چطور فکر می

اصول اخالقی پایبند باشند و یا آنها را برای عدم رعایت 



 

گذار بودید کدام خالقی مجازات کرد؟ اگر شما قانونااصول 

کردید؟ بنظر شما در کدام موارد اصول اخالقی را اجباری می

 گیرند؟ون و اخالق باهم در تضاد قرار میقان

 
 

 

  



 

 های اخالقیفصل دوم: در باب دوراهی

 

 نویسنده: امید

 

دانیم گیریم، نمیاغلب زمانی که بین دو راه و دو انتخاب قرار می

باید کدام راه را انتخاب کنیم. چون هر راه یک سری مزایا و معایب 

داره که باید اون مزایا و معایب رو با هم مقایسه کرد و بعد به نتیجه 

رسید. اما هر فردی شاید نظر و انتخاب متفاوتی داشته باشد زیرا 

نگاهش به مزایا و معایت متفاوت است. گاهی از نظر هر کسی مسیر 

ها و تفاوت ت است. از نظر من کل زندگی انسانست متفاودر

گیری ی تصمیما فرد دیگه دارد در نحوهجایگاهی که هر شخص ب

. از نظر من ودشهای اخالقی مشخص و معلوم میدر دوراهی

گیری و تصمیم هر فرد پایه اولیه شکل های اخالقیدوراهی

های اخالقی بندی دوراهیخص هستند. حوزه طبقهاخالقیات هر ش

توانیم از تواند تعریف خودش را داشته باشد. اما ما میهر فردی می

  تقسیم کنیم: ها آنها را به سه دستهلحاظ جنس دوراهی



 

 خوب میدو تصم -1

 بد میدو تصم -2

 بد  میتصم کیخوب و  میتصم کی -3

انتخاب خوب  کی یِکه در دوراه دیدر نگاه اول ممکن است فکر کن

 شهید اما همکننیخوب را انتخاب م ریهمه مس ،انتخاب بد کیو 

و  دبد گرفتن رشوه باش ری. به عنوان مثال اگر مسستین نیچن

فرد به همراه داشته باشد ممکن است آن شخص  یبرا یادیمنفعت ز

هم  یتوان راه حل سومیم یرا انتخاب کند. بعالوه گاه ریمس نیا

را داشته باشد. از نظر  بیو حداقل معا ایکرد که حداکثر مزا دایپ

غلط  یدرست و چه راه یگفت چه راه یبه شکل کل شودیمن نم

 آورد،هایی که برای خودش می، با استداللهر شخص دیشا .است

از فرد دیگری متفاوت  را ریغلط بودن راه و مس ایدرست  نیا

 تشخیص دهد.



 

همانطور که امید توضیح داد همیشه انتخاب بین دو راه آسان 

گیری راحت . گاهی همه چیز واضح است و تصمیمنیست

-های اخالقی پایبند میرا به ارزشاست. مثال وقتی شما خود 

دانید و عمل به این فضایل اخالقی نتیجه دلخواه را هم به 

همراه دارد و عمل نکردن به آن فضیلت منجر به ضرر و زیان 

به  ها عملین شرایط اغلب واضح است که انسانشود. در ا

کنند. اما گاهی شرایطی آن فضیلت اخالقی را انتخاب می

شود که عمل به فضیلت اخالقی عوارضی به همراه ایجاد می

ت منجر به دارد و از طرف دیگر عمل نکردن به آن فضیل

در خیابان شود. به عنوان مثال کسی نتیجه ظاهرا مطلوبی می

ه عمل کند. گروهی معتقد هستند کاز شما تقاضای پول می

ست. اما بعضی از به فضیلت بخشش همیشه در اولویت ا

گویند اگر شما به آن فرد پول بدهید و آن فالسفه اخالق می



 

، شما فرد مواد مخدر مصرف کند و به کسی آسیب بزند

یعنی شرایطی را تصور کنید  اید.مرتکب کار غیر اخالقی شده

باشد. ته که عمل به یک فضیلت اخالقی نتیجه نامطلوب داش

تند. گرا هسگرا و گروه دوم نتیجهدر واقع گروه اول فضیلت

توان به طور قطعی گفت که چه در بسیاری از این موارد نمی

کاری صحیح است. در واقع این شرایط نه سیاه است و نه 

 یسفید، بلکه خاکستری است و ممکن است در این منطقه

توان و نمیها باهم متفاوت باشند نسانخاکستری انتخاب ا

خاکستری محکوم یا  یکسی را بخاطر انتخابش در محدوده

 بازخواست کرد.



 

  های اخالقیهایی از دوراهیفصل سوم: مثال
 

 رفاقت :دوراهیعنوان 

 نویسنده: امید

دل من  برای درد ومن به مشکل برخوردن  رفقایدوتا از بهترین 

و از من  های خودشون رو به من زدنهمه حرف .رو انتخاب کردن

هاشون رو کس دیگه حرفبه طرف مقابل و هیچ قول گرفتن که

 کنم گفتن این موضوع به طرف مقابل،انتقال ندم. اما من حس می

حاال من موندم به قولم . کنه که مشکل زودتر حل بشهکمک می

 رفقامعمل کنم یا کاری که از نظر من به خوب شدن رابطه دوتا از 

بین یک قول که دادی و راهی که  دوراهی ایندر  .کنهکمک می

دونی باید سر عهدت بمونی گیری و نمیکنی درسته قرار میفکر می

 یا کار درست رو انجام بدی.

 



 

رسد امید بر سر یک دوراهی اخالقی قرار گرفته بنظر می

انش است. از یک طرف باید امانتدار خوبی برای حرف دوست

د اگر خیانت در امانت کنو از طرف دیگر احساس می دباش

نتیجه نهایی  ردبکند و این موضوع را با آنها در میان بگذا

های اخالق بود. جالب است بدانید که فیلسوف بهتر خواهد

کنند بهتر ر متفاوت دارند. دسته اول فکر میهم دو طرز فک

 ها عمل کرد، مثال همیشه بخشنده،است همیشه به فضیلت

سته دوم به نتیجه یک عمل نگاه .. بود. د.مهربان و  دار،امانت

ت در امانت منجر به نتیجه مثال اگر خیان یعنیکنند. می

شود پس کار اخالقی است و انجام دادن آن حتی اگر بهتری 

کنید حق با م باشد اشکالی ندارد. شما فکر میضد فضیلت ه

ی صادر کرد که شود حکم قطع؟ اصال میاستکدام گروه 



 

گیری غلط؟ یا تصمیمد و کدام گروه گویت میکدام گروه درس

 ها بستگی دارد؟این وضعیت به شرایط خاص  آدم در

 کند.این دوراهی اخالقی چگونه فکر می ببینیم امید در مورد

 

 .وجود داردخب برای این مشکل دو راه حل 

مزیت  .اول اینکه به قولم عمل کنم و هیچ حرفی به طرفین نزنم

مونم و به قولم هم عمل این راه اینه که من آدم خوبه باقی می

م. عیب این راه اینه شاید رابطه دو رفیق من دیرتر درست بشه هکرد

 و حتی اصال درست نشه.

 

ر این مزیت در این مسی .ها رو انتقال بدمراه دوم اینه من حرف

و به حالت  شهمی که رابطه دو رفیق من زودتر درستوجود داره 

 رفقاماین هست که شاید اعتماد ش گرده و عیببرمی خودش عادی

 نسبت به من از دست بره و به شدت از دست من ناراحت بشن.



 

ها را منتقل کرد و دوستانش به سوال! اگر امید این حرف یک

انی شدند چی؟ جای اینکه باهم آشتی کنند بیشتر عصب

آن  ،مید رخ ندهدبینی شده توسط ایعنی اگر نتیجه پیش

وقت امید هم کار ضد فضیلت انجام داده است )خیانت در 

امانت( و هم نتیجه بدی گرفته است )قهر و دعوای بیشتر 

 دوستانش(.

مشورت کنم  رفقامو اما راه حل سوم شاید این باشه که من با خود 

رو  هاکنم که اجازه بدن حرف متقاعدشونو ازشون اجازه بگیرم یا 

اجازه بدم زمان همه  . اگر هم نتونستم مجابشون کنم،بدمانتقال 

 درست کنه. چیز رو

جالبه بدونین در دنیای علم و در دنیای سیاست یک قانون 

شاید اسمش قدری «. بیان تعارض منافع»وجود دارد به نام 

پیچیده باشد ولی مفهومش خیلی ساده و کاربردی است. 

ستم و اتفاقا فرض کنید من یک محقق در زمینه دارو ه



 

 خواهممی سهامدار یک کارخانه داروسازی هم هستم. من

در مورد یک دارو در قالب یک مقاله علمی  را نتیجه تحقیقاتم

شود ای تولید میاتفاقا این دارو در همان کارخانهمنتشر کنم. 

که من سهامدارش هستم. پس اگر در این تحقیق به این 

حتماال فروش د است انتیجه برسم که این دارو خیلی مفی

کند و من سود مالی بیشتری نصیبم دارو افزایش پیدا می

ممکن است باعث شود من اخالق خواهد شد. این موضوع 

ای را زیر پا بگذارم و نتایج تحقیقاتم را طوری بیان کنم حرفه

که سود مالی بیشتری برایم داشته باشه. یعنی منافع مالی 

اند. برای قرار گرفته در تضادمن با وظایف علمی من 

جلوگیری از این مشکل تمام مجالت معتبر علمی قبل از 

خواهند که هرگونه ش یک مقاله از نویسندگان میبررسی ارز

را اعالم کنند. مثال من باید به آن مجله « تعارض منافع»



 

علمی اعالم کنم که سهامدار آن شرکت دارویی هستم. 

تواند اصل نمیاست که بیان کردن این موضوع  درست

شود دیگران با مشکل را کامال حل کند ولی حداقل باعث می

دید بازتری مقاله من را مطالعه کنند. به همین ترتیب 

نمایندگان سیاسی مثال نمایندگان مجلس اگر در موقعیت 

تعارض منافع قرار بگیرند موظف هستند این موضوع را رسما 

ر است برای تعیین مکان مثال زمانیکه قرا به مردم اعالم کنند.

احداث یک کارخانه تصمیم گیری شود. از طرفی نمایندگان 

ی انتخاباتی خود بنا کنند و دوست دارند کارخانه را در حوزه

انتظارات موکلین خود را تأمین کنند، و از طرف دیگر باید 

تری مانند مسائل زیست محیطی، منافع ملی و مسائل جامع

نقل و خیلی مسائل دیگر را نیز در  ی تأمین، حمل وزنجیره

  انتخاب مکان مد نظر قرار دهند.



 

خودش قدم موضوعات  دست از بیان کردن و اظهار کردن این

شود و ما وگیری از خطاهای اخالقی محسوب میمهمی در جل

توانیم از این قانون پیروی کنیم که هم در زندگی روزمره می

 ذینفعبه افرادی که  ،روبرو شدیم ایهر وقت با چنین دوراهی

سر این دوراهی این دوراهی هستند اعالم کنیم که ما بر 

ایم. ولی این تمام ماجرا نیست و هنوز اخالقی قرار گرفته

 سواالت زیادی هستند که باید به آنها فکر کنیم.

رو انتقال دادم و  هاحرف رفقاماگه من بدون گفتن این موضوع به 

اگه من  شه؟رفاقتشون نشد اون موقع چی میباعث بهتر شدن 

ها بکنم به اجازه دادن واسه انتقال صحبت مو مجابرفقاخواستم که 

اون وقت دیگه هیچ توجیهی برای انتقال صحبت ندارم  ،اما نتونستم

درسته که من تصمیم بگیرم دخالت نکنم  اون موقع باید چکار کرد؟

 رفقامشورت گرفتن از بقیه  و درست کنه؟ز رو بذارم زمان همه چی

 تونه موثر باشه؟ها چقدر میو بزرگتر



 

 

 

 مسئولیتیعنوان دوراهی: بی

 نویسنده: مبینا

 

 .خوردین؟ بذارین از خودم شروع کنمحاال به این دوراهی بر شما تا

 .ی شما تا حاال توی مدرسه کار گروهی انجام دادینقطعا همه

دونستین اگه یه نفر کارشو اال اوالش براتون سخت بوده و نمیاحتم

 انجام نده و عین خیالش هم نباشه باید باهاش چیکار کنین!

مون هدونستم باید چیکار کنم. ما توی مدرسنمی منم مثل شما بودم

دیم. یه روز از اوایل سال تحصیلی، خیلی زیاد کار گروهی انجام می

دادم ، منم من باید برای انجام پروژه با یه نفر دیگه گروه تشکیل می

ها شناختم تا اینکه همینجوری با یکی از بچهخیلی کسی رو نمی

 گروه شدم و تصمیم گرفتم توی پروژه از اون کمک بگیرم .هم



 

هر دوتامون کارمون رو انجام  .رفتروزهای اول خیلی خوب پیش می

 .دادیم و معلم هم از ما راضی بود تا اینکه رسیدیم به ماه آبانمی

 گروهی من دری ما گذشته بود و  همکه از انجام پروژه دیک ماه بو

فرستاد. در داد و سر وقت میماه اول کاراش رو درست تحویل می

ا افتاده روی دوش من ی کارهماه یهو به خودم اومدم دیدم همهآبان

-ها کمکی نمیم کاربه من توی انجاگروهی من( اصال و مانلی )هم

بزرگم حالش مامان گهیه روز می ��ره. های مختلف میاکنه و بهانه

، االن خونه لپتاپمو پیدا نکردم گه. یه روز میخیلی خوب نبود

 یهمه …خوام برم بیرون و ، االن میتم، االن حوصله ندارمنیس

ن معلممو برای و نده انجام کارو که بودن بهانه سری یه هااین

 نفرسته.

، کار مدرسه زیادتر  شدتر میها سخترفتیم درسجلوتر که می

ش انجام بدم و تونستم کار اون رو هم به جاشد و من واقعا نمیمی

، پس تصمیم گرفتم که باهاش صحبت کنم. برام خیلی سخت بود



 

رو باهم درست کنیم  یه روز بهش زنگ زدم و گفتم وقت داری کارا

زنگ  رسم و االن حوصله ندارم و بعداًو بفرستیم اونم گفت نه نمی

 .بزن

انقدر خسته و کالفه شده بودم که تصمیم گرفتم با معلم و مشاور 

یه روز به مشاور مدرسه پیام دادم و ازشون  .مدرسه صحبت کنم

ایشون  .خواستم که راجع به همین موضوع باهاشون صحبت کنم

ه این شماره سر این ساعت هم یه شماره تلفن به من دادن و گفتن ب

 .زنگ بزن

ردم تا بهشون زنگ بزنم و داستانو تعریف کمیشماری منم لحظه

کنم که شاید یه اتفاق خوبی بیفته و مانلی کارهاش رو درست انجام 

های من برداشته بشه. اما انگار بده و این بار سنگین از روی شونه

-وقتی داستان رو برای مشاور مدرسه تعریف کردم همه .برعکس شد



 

-من کار اشتباهی می کهی تصوراتم بهم خورد چون ایشون گفتن 

خواستم سرمو بکوبم به اون بنده خدا حق بدم. یعنی میکنم و باید 

  !تو دیوار

ولی انقدر  .ب اعصابم راحت بوددادم که خاگر من کارو انجام می

 ی درسام نرسم.را زیاد بود که ممکن بود به بقیهکا

من  هکردم اونا حقو بگروهیم پیگیری میهم معلم و خودِ  اگر هم از

 رو انجام بده. خواستن بپذیرن که مانلی باید کارهادادن و نمینمی

تی و دعوا ارائه دادیم و خالصه روز ارائه رسید و ما با هزار تا بدبخ

 .تموم شد

این به  ، فقطو کسب کردیمر جوابا اومد و معلوم شد ما مقام دوم

گروهی من روی کار تسلط نداشت. خیلی روز ارائه همکه خاطر 

 س بدی داشتم.ح

 کردین؟اگه شما جای من بودین چیکار می

 کردین؟گروهیتون صحبت میاصال با هم



 

 دادین؟مام کارو خودتون تنهایی انجام مییا ت

 

رسد مبینا بر سر یک دوراهی اخالقی گیر ر میظنه ب! بخ

کرده است که در یک سمت قبول شرایط و صبر و بردباری 

تغییر وضعیت. در واقع  است و در سمت دیگر تالش برای

 ،مبینا بین دوتا فضیلت باید یکی را انتخاب کند. فضیلت صبر

تواند بگوید کدام ضیلت تالش برای تغییر. چه کسی میو ف

یک راه بهتر از  شود گفت مطلقاًاصال می تر است؟راه درست

دیگری است؟ شاید جواب این دوراهی خیلی شخصی باشد. 

یات روحی و روانی خودش یک هر کسی با توجه به خصوص

کند. آیا تضمینی هست که اگر هر راهی را میراه را انتخاب 

انتخاب کردیم به نتیجه دلخواه برسیم؟ آیا ممکن است 

دوست مبینا درگیر مشکالت خانوادگی شدیدی بوده باشد 

که مبینا از آنها اطالع ندارد؟ یا مثال مشاور مدرسه اطالعاتی 



 

ه مبینا گفته است که د و بر آن اساس بداشته که مبینا ندار

توانیم اطالعات وقت نمیها هیچما انسان ؟دباید صبر کن

القی داشته باشیم. شما چه فکر کاملی در مورد موضوعات اخ

 کنید؟می

 

  



 

 های دورگذشته عنوان دوراهی:

 نویسنده: ریحانه

این دوراهی چیزیه که کاراکتر اصلی کتاب مجستریوم بهش 

برخورده. داستان هم درباره آدم شروریه که طی یه جنگ بین 

شه و با استفاده از جادو روح خودش رو جادوگرا خیلی ضعیف می

کالم هانت هم از همه جا  کنه.با روح کالم هانت نوزاد جا به جا می

خوره تو شه تا اینکه یه روز حقیقت صاف میخبر بزرگ میبی

به بقیه چیزی  شتهگذشاید درباره دونه بحاال کالم نمی .صورتش

 بگه یا نه.

خیلی فانتزی به نظر میاد من خب از اون جایی که این دوراهی 

زنم )فکر نکنید قراره خیلی تری میتر و روزمرههای سادهمثال

یا حداقل اکثرمون مسائلی توی  مونمههروزمره باشه!( فکر کنم 

ش بدونن. این قضیه هدربارمون داریم که دوست نداریم بقیه هگذشت

ممکنه یه مسئله خصوصی مثل سابقه  .تونه هرچیزی باشهمی



 

 معموالً  که باشه …پدر یا مادر یا عمه و عمو و کیفری یه عزیز مثالً 

شه. اگه نمی قضیه متوجه کسی درنیاریم بازیضایع خودمون اگه

 گیره واین جور مسائل تو دسته شایعات قرار می هم بشن معموالً 

شه و بعدش با شایعات و حرفای خاله یه مدت دهن به دهن می

ای که توش هستید شه. هرچی جامعهزنکی جدید جایگزین می

شن )البته این قضیه تر فراموش میتر باشه این شایعات زودبزرگ

یه حدسه من تاحاال تو همچین موقعیتی نبودم(. البته که 

کنن ولی اوضاع گاه نمیتون هنوز هم با دید خوبی بهتون ننآشنایا

سائلی هست شه. دوراهی اصلی اعالم مکم بهتر میه با گذر زمان ی

به شخص  شن و مستقیماًاش کنجکاو میدرباره که مردم معموالً

فرض کنید شما یه مهاجر هستید  خودمون مربوط هستن. مثالً 

ای رو جایگزین مثال من بکنید مثل همون هرچیز دیگه تونید)می

یفری ولی اینبار سابقه کیفری خودتون( و به یه کشور دیگه سابقه ک

های مختلفی از راد مختلفی که مهاجرت کردن تجربهرفتید. اف



 

گیم اهل ایرانیم گفتن وقتی میبرخورد مردم داشتن. بعضیا می

گن وقتی بعضیام می ،کننباهامون خوب و خیلی عادی برخورد می

کنن و سرد برخورد میگیم همه باهامون این مسئله رو می

دونید که باید ملیت خودتون خشکه. حاال شما نمیلبخندشون می

شایدم باید دروغ بگید اهل یه کشور  .رو به اطرافیان بگید یا نگید

 ایتالیا اومدید. ا بگید ازهیبه قول یکی از سروک دیگه هستید. مثالً 

 هایی که داریم چیان؟حلپس راه 

 .میرو بگ قتیقاز همون اول ح میتونیم -1

و هر وقت هم بحثش  میش صحبت نکنهدربا اصالً  میتونیم -2

به  میو خودمونو بزن میاومد موضوع رو عوض کن شیپ

 .دنینفهم

 یفریکه سابقه ک میرو جعل کن یمدرک مثالً  .میدروغ بگ -3

 میو بگ میدروغ بگ تمونیدرباره مل ای دهیما رو پاک نشون م

 .میهست گهیکشور د هیاهل 



 

راه حل اول به نظر من منطقی میاد. درسته که ممکنه اون اول 

متوجه بازخورد خوبی دریافت نکنیم. اما به مرور زمان افراد نزدیک 

های خیلی بدی نیستیم و بهمون نزدیک آدم که ما واقعاً شنمی

شن. در ضمن توی یه گروه همیشه افراد خوشبین و مهربونی می

بخش خوبی توی وجودشون دارن  هستن که معتقدن همه آدما یه

 و از اون اول با ما مثل آدمای عادی رفتار کنن.

که از لحاظ فرهنگی همه  افتضاحه. اوالًدوم به نظرم راه حل  ولی

جای دنیا دروغ کار خیلی بدیه. پس جدای از اینکه وقتی دستمون 

-شیم و همه خیلی بد بهمون نگاه میبدبخت دو عالم می ،رو بشه

خواهد  ذاب وجدان سنگین هم همیشه روی دوشمونع کی ،کنن

اگه تابلو  . تازه همیشه یه ترس بزرگی داریم که نکنه بفهمن؟بود

گوی خوبی باشیم های دیگه. البته اگر دروغو خیلی اگر ی؟باشم چ

دیم. پس درسته که شیم نه سوتی مینه دچار عذاب وجدان می

ر توی دروغ گفتن ماهر کم غیر اخالقیه ولی اگه شما انقده اینکار ی



 

پس فکر نکنم خیلی درباره اخالقی بودن یا  ،باشید که سوتی ندید

کل این راه حل مخصوص ر شید. دنبودن این قضیه کنجکاو با

 گوهاست.دروغ

-تونیم به مخفینیست. اما خب تا کی می چندان بدراه حل سوم هم 

سرراست شیم جواب باالخره که یه روز مجبور می کاری ادامه بدیم؟

تحویل دوستا و آشناهامون بدیم. درضمن اینجوری یکم اوضاع بدتر 

شه. همیشه باید حواسمون باشه سوتی ندیم و طرف مقابل هم می

که هی منو ش چقدر داغونه اهممکنه به این فکر کنه که ببین گذشت

دو سه  کماالتی باشه بعدِ اگه آدم باشعور و آدمالبته اون . پیچونهمی

خوایم درباره این فهمه که نمینده شدن خودش میدور پیچو

 موضوع حرف بزنیم.

البته  به نظرم این دوراهی انتخاب بین یه چیز خوب و یه چیز بده.

 این یکی بیشتر سه راهیه!

 حاال یه سری سوال:



 

 شما راه حل چهارمی هم سراغ دارید؟

چه ها؟ یعنی دیگه بزنید درمورد اینجور موقعیتتونید یه مثال می

شیم گذشتمون رو تا این حد پنهان مواقعی پیش میاد که مجبور می

چقدر احتمال داره که محبور شیم یه مسئله رو تو  کنیم؟ اصالً

  ش دروغ بگیم؟هگذشته مخفی کنیم یا دربار

که ریحانه مطرح کرد در واقع انتخاب بین یک  ایدوراهی

به کاری پیامد خوب )پنهان یک ارزش )فضیلت صداقت( و

امید ایحاد روابط اجتماعی مثبت( است. خوب اینجا سواالت 

شود. اینکه اگر روش دوم را انتخاب کنیم زیادی مطرح می

آیا حس مثبتی به خودمان و روابطمان خواهیم داشت؟ جدای 

که به نتیجه دلخواه برسیم؟  وجود داردآیا تضمینی  از این،

بکند  ار رفتار اگر فرد دیگری با ما این اینکه موضوع دیگر

دل هستیم که سی خواهیم داشت؟ آیا آنقدر گشادهچه احسا

اش را دهیم گذشتهیا ترجیح می ،ت آن فرد را بپذیریمصداق



 

شویم که در یا اگر وسط یک رابطه متوجه  از ما پنهان کند؟

 ،های تاریکی وجود داشتهدوستمان لکه یگذشته

 العمل ما چه خواهد بود؟عکس

 

 

  



 

 سوم خودم یا؟ ،دوم خودم ،دوراهی: اول خودمعنوان 

 نویسنده: ثمین

 

 Soulخوام براتون بگم تو یه انیمیشن به نام ای که میاین دوراهی

تماس  هاشها باکه بعد از مدته ایدر مورد نوازنده و اتفاق افتاده

معروف ی خواننده یکدر کنسرت  ونهتمی گنو بهش می گیرنمی

ها منتظر بوده تو زندگیش به جایی برسه، مدت که . اونهپیانو بزن

افته و شه، ولی ناگهان در خیابان در چاهی میخیلی خوشحال می

خواست فرصت خیلی خوبی شه. اون نمیها بیدار میدر دنیای مرده

ود رو از دست بده پس که توی زندگی قبل از مرگش بدست آورده ب

میره و به عنوان معلم ز تولد کنه و به دنیای قبل اکلی تالش می

شه. اونجا با روحی آشنا های تازه به وجود اومده، انتخاب میروح

که هنوز نتونسته به زمین بره و از زمین هم خیلی  22شه به نام می

نیاز دارن که « نشان»بدش میاد. همه برای ورود به زمین به یک 



 

-یم میمرد تصم این و 22شه. هر وقت آماده باشن به اونا داده می

تونن به زمین بدست بیارن. ولی وقتی باالخره میگیرن اون نشان رو 

و مرد در جسم یه  ،در جسم مرد میره 22برن در اثر یه اشتباه، 

دونه چجوری اونا رو به تونن کسی که میگربه. اون دوتا باالخره می

ولی مشکل اینجاست  .حالت عادی برگردونه رو روی زمین پیدا کنن

برگرده  دخوااین مدت از زمین خوشش اومده و دلش نمیتو  22که 

که نشان رو استفاده کرده و  دونهچون می .به دنیایی که قبلش بود

 تونه هیچ جوری به زمین برگرده.نمی دیگه

بود و اون باید بین خیر خودش و  22این دوراهی برای شخصیت 

ی جهتونست نتیکرد. ولی نمییکی رو انتخاب می ،خیر اون مرد

های کدوم از کاراش نتیجه ها رو ببینه. ممکن بود هرکدوم از راههیچ

 بینیشون کرد.خیلی متفاوتی داشته باشن که نشه پیش

 

 داشت: پیش پای خودشدو راه  22شخصیت 



 

 نیزم یجسم مرد رو بهش برنگردونه و رو تونستیاون م -1

بهم هم  عتیقانون طب ینطوریادامه بده و ا شایبه زندگ

 یو هر کس مردیم دیچون باالخره اون مرد با ،زهیرینم

 باشه. یبهش راض دیداره و با یمرگ زمانِ

 

نگاه کنه که اگه  هیبه قض اینجوریتونست یم یاز طرف -2

به  تونهیوقت نمچیمرد ه ، اوناونو بهش برنگردونه جسم

 هیداشته برسه و خب ممکنه  شایکل زندگدر که  ییآرزو

 .به نظر برسه یرحمیب ییجورا

گیره روح اون مرد رو بهش آخر سر تصمیم می 22شخصیت 

ی که آرزوش رو داشت، مرگ و مرد بعد از اجرای کنسرت ،برگردونه

به زمین باهاش تونست پس داد که  22 نشان رو به و رو انتخاب کرد

. البته ناگفته نماند که آخر داستان کمی فیلم هندی تمام شد و بره

خود اون مرد هم با تقلب عوامل اجرایی اون دنیا، شانس مجدد 



 

وجود ولی به نظر شما راه حل سومی هم  زندگی به دست آورد.

 ؟داره

 

ولی  دادبرای همیشه به مرد می رو نشان 22 شخصیت اگه مثال

-ن چی؟ اونموقع با خودش فکر نمیمیتونست بره به زخودش نمی

رو  دادم؟ یا اگه روح مردکرد که کاش روح این مرد رو بهش نمی

کرد ولی تو اون بدن رعایت می وداد و قانون طبیعت ربهش نمی

چون اون بدن که برای  ، چی؟احساس راحتی و آرامش نداشت

 .شده بود و متعلق به یکی دیگه بودخودش ساخته ن

تون با چیزی مثل این سر و کار داشتین؟ حاال نه با تاحاال تو زندگی

با یه مثالی که بین خیر  مثالً  ه نفر دیگه.این مثال جون و روح ی

 .ودتون و یکی دیگه گیر کرده باشینخ

دونستین بودین ولی عاقبت کارتون رو نمی 22اصال اگه شما جای 

بر  روکردین!؟ ما تا چه حد مجاز هستیم که دیگران چیکار می

 م بدونیم؟ خودمون مقدّ



 

مطرح کرد. اینکه گاهی خواسته ما  را ثمین دوراهی قشنگی

گیرد. یعنی بین خیر واسته عزیزانمان در تضاد قرار میبا خ

خودمان و خیر دیگری باید یکی را انتخاب کنیم. یک نکته 

مهم این است که ما اجازه نداریم به جای فرد دیگری تصمیم 

قرار است تصمیم ما زندگی دیگران را  بگیریم. یعنی وقتی

باید این موضوع را با آن افراد در  تحت تاثیر قرار بدهد حتماً

میان بگذاریم. برایشان توضیح بدهیم که ما بر سر این دو 

ایم و انتخاب راه درست برایمان سخت است. راهی قرار گرفته

-شود تصمیم منطقیبه این ترتیب با همفکری آن افراد می

 گرفت که در واقع نظر جمع باشه. تری

 

  



 

 دوراهی ناخواسته عنوان دوراهی:

 نویسنده: نیوشا

 

برای لحظاتی  خوام شمارو با یک شخصیت داستانی آشنا کنم؛می

خودتون رو جای آدری بذارید. آدری یک نوجوان شبیه ماست اما 

مشکالت زیادی رو تحمل کرده. دختر قصه ما با برادر و مادرش 

اطر مشکالت سالمت روان، مدام کنه اما مادرش به خزندگی می

ده. کنه و اونارو تنها در شرایط سختی قرار میهاشو ترک میبچه

گیره برادر کوچیکش رو برداره و باهم به آدری باالخره تصمیم می

خونه مادربزرگ مورد اعتمادشون برن. همه چیز داره خوب پیش 

هاشو بچه دیگه دهه و قول میگردره که مادر آدری دوباره برمیمی

-اگر شما جای آدری بودید چه کسی رو انتخاب می .تنها نذاره

 کردید؟



 

بیاید این دوراهی رو بیشتر  ،تر کردنِ راهِ رسیدن به جواببرای ساده

کشف کنیم و قالبش رو بشناسیم. در این دوراهی موقعیتی رو تجربه 

راه پیشگیری چندانی کنیم که ناخواسته در اون قرار گرفتیم و می

های باشه. مصداق ایونست دختر مادر دیگهتآدری نمی مثالً  .نداریم

های مثل دوراهی .ی ناخواسته وجود دارههازیادی برای این دوراهی

که اگر در جامعه دیگری  ،اخالقی در ارتباط با فرهنگ و جامعه

شیم ش رو نداشتیم. پس در این حالت مجبور میهبودیم دغدغ

کزمون رو بذاریم روی شناخت درست دوراهی و انتخاب بهترین رتم

 راه.

همچنین این دوراهی ریسک زیادی هم داره. آدری رو تصور کنید 

اما اگر بخواد  .که در کنار مادربزرگش رفاه مطلق رو به دست آورده

ش تالش کنه هم هبرای خوشحالی مادرش و ساختن دوباره خانواد

 بیاره؟ تونه رفاه رو به دستمی



 

ه؟ در این به مادرش برای او زندگی راحتی به وجود میار آیا اعتماد

ها و پیامدهای احتمالی اونها رو بسنجیم شرایط بهتره درجه ریسک

 و بعد تصمیم بگیریم.

کنیم:  ای هم هست که باید بهش فکردر این دوراهی موضوع دیگه

 جهینتاون کاری که  ای؟ باشه کار خوب باید اون آیا انتخاب ما فقط

 داره؟ یخوب

برای مثال اگر فرض کنیم آدری به مادرش اعتماد کنه، یک کار 

خوب با نتیجه نامعلوم و ریسکی رو انجام داده. اگر آدری 

مادربزرگش رو انتخاب کنه، شاید مادرشو ناامید کنه اما در نتیجه 

کنن. پس در این جنس کارش، خودش و برادرش در رفاه زندگی می

نیست همیشه خوب باشه یا در  نتیجه کار خوب، قرار هاوراهید

های ه البته این هم از مشکالت دوراهیک .بهترین حالت نامعلومه

 ریسکیه.



 

های ما راه پیشگیری برای این دوراهی اما از اونجایی که گفتیم

ناخواسته نداریم، وقتی شناختمون کامل شد، بهتره بریم سراغ 

چین موقعیتی تصمیم بگیریم کار خوب با نتیجه هم راهکارها. اگر در

چه مزایا و معایبی داره؟ از مزایای انجام کار  نامعلوم رو انجام بدیم،

تونیم این و میه لبی ما و خوشحالی افراد اطرافمونخوب رضایت ق

ریسک رو بپذیریم و به امید نتیجه دلخواه کارخوب رو انحام بدیم 

همین نامعلوم بودن نتیجه عمله. در که بزرگترین عیب این تصمیم 

طوری تصمیم بگیریم که راه برگشت  همچین شرایطی بهتره حتماً

باز باشه تا هر زمان احساس کردیم نتیجه مطلوب نیست، بتونیم 

 تر کنار بکشیم.راحت

ار شه اگر ما به دنبال نتیجه خوب باشیم؟ از مزایای اینکاما چی می

جه که به همراه داره و باید توه یهمین جور که مشخصه نتیجه خوب

های مختلف زندگی ما تاثیر کنیم که این نتیجه خوب در بخش

 ذاره.می



 

اما عیب این انتخاب اینه که ممکنه چون ریسک نکردیم و به دنبال 

نتیجه نامعلوم نرفتیم، دغدغه ذهنی جدیدی پیدا کنیم که اگر کار 

اون، نتیجه خوبی هم م ممکن بود همراه با یدادای انجام میدیگه

 تونه لذت نتایج خوب رو کمتر کنه.بگیریم؛ این دغدغه ذهنی می

نظر شما چیه؟تا اینجای کار راه سومی به ذهنتون رسیده؟ راهی رو 

رو به حداقل  بشناسید که بتونیم مزایا رو به حداکثر و معایمی

 برسونیم؟

 :حاال بیاید به چندتا سوال دیگه هم فکرکنیم

 نتایج خوب ملزم به کارهای بد هستن؟ یا همیشهآ

 ایا اصال رفتن به دنبال نتیجه خوب کار بدیه؟

اگر مزایا و  جنس دوراهی هست؟ ای برای خروج از اینراه دیگه

چطور میزان  باشن چیکار کنیم؟معایب دو انتخاب بسیار شبیه 

  کسی مشاوره بگیریم؟ در این راه ازه سنجیم؟ آیا نیازرو می هاریسک



 

هایی هستن که ما باید بین راحتی مطلق در واقع گاهی دوراهی

حتی ممکنه بعضی مواقع  .خودمون و راحتی بقیه افراد انتخاب کنیم

توی این دوراهی افتاده باشیم و نتونیم از وقوعش  قبلما از 

ش رو هتونیم جلوی وقوع چندبارمی اما مطمئناً .جلوگیری کنیم

 تونیم بکنیم؟کارهایی میدر این موقعیت چه  بگیریم.

زنیم، وقتی از راحتی مطلق خودمون و راحتی احتمالیمون حرف می

پس در هر صورت ما  .یعنی انتخاب هرکدوم از این دو دارای ریسکه

باید با سنجیدن درجه ریسک و پیامدهای  ولی ؛باید ریسک کنیم

 احتمالیش در هرانتخاب، انتخابی که کمترین ضرر و بیشترین مزایا

کنیم تونیم از افرادی که فکر میهمچنین می .رو داره انتخاب کنیم

صالحیت انتخاب درست رو دارن کمک بخوایم ولی باید حواسمون 

رو جمع کنیم که راه برگشت رو باز بذاریم تا اگر انتخاب اشتباهی 

 سیب کنارش بذاریم.آکردیم با کمترین 



 

خیر خودمان نیوشا موضوع قشنگی را مطرح کرد. دوباره بین 

و خیر عزیزانمان باید یکی را انتخاب کنیم و مثل همیشه 

بهترین کار این ها د اینجور وقتقطعیتی در کار نیست. شای

گفتگو کنیم آن فرد ، با هامشورت با بزرگترباشد که پس از 

شود دهد و متعهد اش را تغییر الگوی رفتاریتا قول بدهد 

اش را تکرار نکند. و اتمام  حجت تههای گذشکه دیگر رفتار

 تواندنمیکرد دیگر بشود که اگر آن رفتار اشتباه را تکرار 

ر حال ما در قبال ه . ولی بهداشته باشد اری از شماظانت

توانیم بی درست است؟ آیا مین مسئول هستیم،نزدیکانما

تفاوت باشیم و فقط به خودمان فکر کنیم؟ آیا حس خوبی 

 خواهیم داشت؟

 

 

 



 

 

 عنوان دوراهی: تقلب در امتحان

 نویسنده: ریحانه

 

تا حاال براتون پیش اومده کسی ازتون تقلب خواسته باشه  احتماالً

-ها باشید. یکی از دوراهیهد تقلب کردن یه گروه از همکالسییا شا

ست. البته ما های توی مدرسه لو دادن اینجور تخلفهای اخالق

نیم و اکثرمون کبه چشم دوراهی اخالقی نگاه نمی بهش معموالً

گیم ولش دیم یا اینکه میها رو لو میتخلفیا این  ،بدون فکر کردن

تر هستم به ربوطه. خودم با برخورد دوم موافقکن به خودشون م

و چند نمره اضافی  هبه خودشون مربوط چند دلیل. اول اینکه واقعاً

 رسونه. دوم اینکه این کاریب نمیگیرن به نمره من آسکه اونا می

ها و دایره ارتباطات ما توی یه جورایی باعث محدود شدن دوستی

دن ها اعتمادشون به ما رو از دست میچون بقیه بچه .شهکالس می

کنن از ما دوری کنن. البته اینکه ما این افراد رو لو بدیم و تالش می



 

ن و کادر ااعتماد معلمبه طور مثال جلب  ؛یه سری منافع هم داره

ت: یا بعضی وقتا نمره اضافی. یه مسئله دیگه هم هس ،آموزش مدرسه

شود. ممکنه در صورت برخورد نکردن با تخم مرغ دزد شتر دزد می

این تخلفات کوچیک فرد متخلف ممکنه تخلفات بزرگتری رو 

 مرتکب بشه.

پیشنهاد کردن که با این افراد  وگوهای سروکگفتها تو بچه

شون کنیم که توی حرف صحبت کنیم و توی درس خوندن کمک

ست که این افراد اما در عمل مشروط بر این هحل خوبیخیلی هم راه

در اکثر مواقع نیستن و وقتی که خودشون  ولی .خواستار تغییر باشن

تونه منجر شه به اینکه دیگران فکر کنند تغییر رو نخوان اینکار می

-کنیم خیلی میبینیم و فکر میبقیه میما خودمون رو باالتر از 

شیم. در کل اینکه دونیم. یه جورایی میایم ثواب کنیم و کباب می

ت و سهی بخش جدا نشدنی از دوره مدرسهرسه این دورابه نظر می

 گیری کنیم.تونیم از پیش اومدنش جلونمی



 

یه تیکه از کتاب دنیای سوفی هست که به نظرم خیلی با بحثمون 

نیکی و پلیدی دو ریسمانی هستند که در تاریخ بشریت درهم : جوره

 .تننداند و گاهی در هم میهپیچید

 

مدرسه سر این دوراهی قرار  کنم همه ما در دورانفکر می

ها قوانین ارش دادن یک کار خالف. بعضی کشورایم. گزگرفته

در ایران  )و اخیراً  جالبی در این مورد دارند، مثال در استرالیا

خواهد که اگر کسی از شیشه پلیس از مردم می خودمان(

شماره پالکش را به  ،ماشین آشغال به بیرون پرتاب کرد

اگر دیدند پدر و مادری در  پلیس گزارش بدهند. یا مثالً

اند باید رزند خردسالش کمربند ایمنی نبستهماشین برای ف

جامعه انجام  به پلیس گزارش بدهند. اگر این رفتار در تمام

تواند کمک کند که جامعه نظم بهتری پیدا کند. ولی بشود می

از طرفی حس خبرچین بودن حس ناخوشایندی است و آدم 



 

گرفت. کاش در این شرایط قرار نمی شدکاش می کندآرزو می

-شدند. کاش میها هیچوقت مرتکب کار خالف نمیآن آدم

درک کنند که سازی کنیم تا همه مردم توانستیم فرهنگ

تقلب، دروغ، آشغال ریختن و ... کار خوبی نیست. مثال  شاید 

در یک سیستم  سبشود گفت تقلب در مدرسه مشابه اختال

ای که عادت داشته باشد با زحمت کم نتیجه بانکی است. بچه

بر برای های میانرگسالی هم به دنبال راهیرد در بزعالی بگ

ها و شد به معلماش میرود. کهایش میبه خواسته نرسید

 وری کرد که نمره همه چیز نیست. الزاماً دآدر و مادرها یاپ

د نیستند و الزم س عالقمنآموزان به همه درهمه دانش

ها نمره عالی کسب کنند. کاش مدارس نیست در همه درس



 

-ی بود که هیچ کس به تقلب فکر نمیو نظام آموزشی طور

 چه راه حلی را اجرا دمدرسه بودی کر یکرد. اگر شما مدی

 ها درگیر تقلب نشوند؟هکردید که بچمی

 

  



 

 عنوان دوراهی: قوانین خانواده

 ریحانه نویسنده:

 

و زیر سوال بردن های اخالقی توی خونه انتقاد کردن یکی از دوراهی

ها: من بهتر شه به این واکنشچون منجر می .ستقوانین خانواده

 ...خوایم، یا همینی که هست ودونم، ما صالحتون رو میمی

به شخصه خیلی با این واکنش رو به رو شدم: ما چهار تا پیراهن  

دونیم. البته در صورت بیخیال نشدن بیشتر می ،بیشتر پاره کردیم

تونه باعث آزرده شدن والدین بشه. ما در این مرحله انتقاد ما می

 چند تا راه حل داریم.

که همونطور که عرض  .میو اعتراض کن میحرفمون رو بزن -1

 .شهیم دشونیکردم باعث رنجش خانواده و واکنش شد

 موجود. طیشرا رشیشدن و پذ الیخیب -2



 

 بدون یعنی. میصحبت کن یمثل بچه آدم و منطق مینیبش -3

 لیو دال میمون رو بگهخواست کردن پرخاش و زدن داد

 شهیم یاوقات حت ی. گاهمیطرف مقابل رو هم بشنو

 شتریب یدر ازا میتونیم معامله هم کرد. مثالً ایمذاکره و 

از مقدار  شتریساعت ب هی دنیخواب رتریموندن و د داریب

 ای میدرس بخون فمونیشده به عنوان وظ نییمعمول و تع

که خارج از محدوده  میرو کن یهرکار ای میها رو بشورظرف

به تجربه خدمتتون عرض کنم که ) ست.در خونه فونیوظا

 (دهیاوقات معامله کردن جواب ماکثر 

همه ما با آن  که حتماًریحانه باز هم به موضوعی اشاره کرد 

ین والدین و خواسته فرزندان ایم. همیشه بین قوانروبرو بوده

مشابه  هایی وجود داشته و خواهد داشت. همه والدینتضاد

راه را تر باشند و ها دموکراتهم نیستند. ممکن است بعضی

ها ممکن د. بعضیها باز بگذارنصحبت در مورد خواستهبرای 



 

نتظار ساالر بزرگ شده باشند و اهای پدراست در خانواده

اطاعت کنند.  باید زنند دیگرانداشته باشند هر حرفی که می

 نتیجه د انتطار داشت مذاکره همیشه بهشوبنابراین نمی

برسد. ولی خوب مگر راه دیگری هم هست؟  خواستنی ما

-زشکه ار استها راه برای زندگی در صلح و آرامش این تن

آمیز در و یاد بگیریم با زبانی صلح ،های خودمان را بشناسیم

 هایمان با دیگران حرف بزنیم. مورد خواسته

اگر خود ما در نقش والد یا معلم کالس باشیم  :ولی یک سوال

چقدر حاضر هستیم پای صحبت فرزندان یا  واقعاً

های یم و رفتارمان را بر اساس خواستهبنشین شاگردهایمان

ما تجربه  کنیمل کنیم؟ یا آن موقع ما هم فکر میآنها تعدی

ها باید به حرف و تجربه ما احترام بیشتری داریم و کوچکتر

 ذارند؟گب

 



 

  



 

 عنوان دوراهی: تراموا

 نویسنده: نیوشا

 ست. اینائله معروف توی حوزه فلسفه اخالق مسئله تراموا یه مس

بینید قطار گه اگر روزی در کنار ریل قطار ایستادید و میمسئله می

نفر روی ریل نزدیک میشه اهرم  ۵ به هناپذیر داربه سرعت و توقف

که روی  نهروی ریل کناری؟ اما مسئله ایکشید که قطار بره رو می

نفر دیگه  ۵ م ایستاده. حاال یک نفر رو فدایدآریل کناری هم یک 

د صدا یا هیچکدوم از افراالبته در نظر داشته باشید که  کنید؟می

، بنابراین تصمیم شنر رو متوجه نمیطحرکات شما برای اعالم خ

این بخش بعدی  شما تنها متأثر از عوامل درونی خودتان است.

روی نفر هنوز پایین و روبه ۵ گه اگر باالی پلی بودید ومیمسأله 

روتون رو بندازید جلوی قطار روبه قطار بودن، حاضر بودید فرد چاق

اعضای  یکی از نفر رو نحات بدید؟ اگر اون یک نفر ۵تا جون 

نفر، انسان شاخص یک بدانید که این یا اگر  چی؟باشه تون هخانواد



 

های فراوان ها و حالتپرسشو  ؟چطوربرای جامعه است  یمفیدو 

 .دیگه

مختلفی دارند و حتی در ها معیارهای واقعیت اینه که اخالقیات آدم

های فاوت هستند. راهفردی و خیلی مت ،بعضی مواقع این معیارها

خاکستری و سفید تقسیم کرد.  شه به سه دسته سیاه،اخالقی رو می

مثال فردی که برای منفعت خودش به  ،بعضی کارها سیاه هستن

رو  کار ذاتا بد که نتیجه بدی هم داره کزنه یدیگران آسیب می

ها سفید هستند مثل کسی که در یادگیری علم . بعضیشده مرتکب

 کنه، یه کار ذاتا خوب که نتیجه خوبی هم دارهمک میبه دیگران ک

ها خاکستری هستند و دقیقا . ولی گاهی بعضی راهدهرو انجام می

های یا شاید نظر آدم .بدکاری معلوم نیست کار خوبی هستند یا 

-ها. بیشتر دوراهیین جور دوراهیفرق کنه در مورد ا مختلف باهم

یعنی زمانی که یک کار  .های اخالقی در دسته خاکستری هستند

 خوب ممکنه نتیجه بدی داشته باشه و یک کار بد نتیجه ای خوب.



 

است که در فلسفه « دوطرفه اثر»یه مسئله مرتبط با این بحث قانون 

ود وجه شه که در خاخالق مطرح شده. این قانون به عملی گفته می

ای از زنه. درمقالهای داره که در انتها نتیجه خوبی رقم میمنفی

دانشگاه استنفورد در مورد این قانون به این شکل نوشته: ازاین قانون 

جدی مانند مرگ یک انسان برای مجاز شمردن عملی که صدمه ای 

کند، به عنوان عارضه جانبیِ پیشبردِ مقصود خوب استفاده ایجاد می

ای به عنوان ه این اصل گاهی مجاز است که صدمهد. باتوجه بشومی

حتی اگر عارضه جانبی به وجود آورد که نتیجه خوبی به همراه دارد 

 ای برای مجاز شمردن، مجاز نباشد.خود صدمه به عنوان وسیله

 

ها جواب برای این سواالت وجود داشته شاید به تعداد آدم

صادر کرد؟ آیا درست است شود که حکم کلی باشد. آیا می

که جان یک نفر را فدای پنج نفر کنیم؟ وقتی حادثه خیلی 



 

بدی در حال رخ دادن هست آیا ما مجاز به قربانی کردن 

 دیگران برای کاهش اثرات منفی آن حادثه هستیم؟

 

 عنوان دوراهی: انتقام یا بخشش

 نویسنده: امید

، انتخاب بهش برخوردیم مونهمه های اخالقی کهیکی از دوراهی 

تجربه  نیزنشان دادن قدرت و  :تیمز ؛بخشش. بخششه وانتقام  بین

شخص به کار بد خودش ادامه بده  دی: شابیست. عا یحس مهربان

 و متوجه کار بدش نشود.

 کرده و لذت انتقام ی: فهماندن به شخص که کار اشتباهایمزا ؛انتقام

شکسته شدن غرور طرف مقابل، دنباله داشتن ماجرا  :بی!! معاگرفتن

 مقابله به مثل طرف.و احتمال 

تواند صحبت کردن باشد. یعنی نه ما فراموش کنیم راه حل سوم می

بلکه با شخص حرف بزنیم و بیان  .و نه انتقام بگیریم ،و ببخشیم



 

م و آن موضوع را در آرامش با یاهکنیم که از دستش ناراحت شد

 حل کنیم. گووگفت

ضربه و  به ما تا یکسبه  میبهتر باشد که اصال اجازه نده دیشا یول

ما برایمان هیچ چیز مهم نباشد و به  یعنی ما را ناراحت کند. ای

 شخص یا چیزی وابسته نباشیم. 

 تواند جواب بدهد که البته به همراهتا حدی میاز نظر من بخشش 

گویی که باال به آن اشاره وبخشش به نظر من باید صحبت و گفت

گو مشکل وو اگر بعد از چند بار بخشش و گفتکردم انجام بشود 

دار هو اگر همچنان ادام .حل نشد باید به روی آن شخص بیاوریم

کدام از موارد باال انتقام بگیریم. اما شاید اگر هیچ اوشد حتی از 

 کنیم.میبودن استفاده  تفاوتندهد از گزینه آخر یعنی بیجواب 

برای همه ما  کند که احتماالًامید دوراهی جالبی را مطرح می

یک ارزش و فضیلت  رخ داده یا رخ خواهد داد. بخشش ذاتاً

شود؟ آیا اگر آیا همیشه به نتیجه خوبی منجر میاست ولی 



 

بخشش به نتیجه خوبی منجر نشود مجاز به انتقام هستیم؟ 

 شرایطی انتقام مجاز است؟آیا انتقام همیشه بد است؟ در چه 

 

  



 

 عنوان دوراهی: خانه مادربزرگ

 نویسنده: کریما

 

هر روز عصر که از سالم بود از من خواست  1۵پدرم وقتی که  

ی مادربزرگم تا ر، بروم خانهگردم، بعد از خوردن ناهامیمدرسه بر

ی دیگر خانواده انتخاب بچه ۷. در واقع من از بین ندن تنها نباشاایش

داد. دیگر کمتر ی زندگی من را تغییر میبودم. این کار چهره شده

توانستم آنها نستم پیش برادرها و خواهرهایم باشم و کمتر میاتومی

رفتم و وقتم را پیش مادربزرگم که همیشه ناخوش را ببینم. باید می

کردم. برد زندگی میو درد زانو رنج می احوال بود و از فشار خون

ام های روزمرهخوشیخوشنودی پدرم و بسیاری از دلمن باید بین 

کردم! و این قرار نبود بعد از مدت کوتاهی تمام یکی را انتخاب می

تغییر بدهد. من باید کدام راه  بشود، و قرار بود سبک زندگی من را

 کردم؟انتخاب می ار



 

این دوراهی بسیار مشابه دوراهی قوانین خانواده است که 

آید که احساس کرد. برای همه ما پیش مینه مطرح ریحا

توان صبر واده کمی ناعادالنه است. گاهی میکنیم قوانین خان

سمان با والدین کرد و اطاعت کرد و گاهی باید در مورد احسا

  ها صحبت کنیم. یا خواهر و برادر

 

 

 


