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Abstract 

Metaphors in the new approach allow us to better understand ethics 
and bioethics due to their inherent capacities, such as highlighting and 
diversifying scripts from source domains. According to some, 
metaphors are not limited to conventional metaphors, not merely 
epistemological, but we need complex and unconventional metaphors 
for deep thinking and thoughtful cultural considerations. Stem cells, 
on the other hand, have extraordinary properties for the source 
domain in the unconventional and complex moral metaphor. Hence, 
the author has used the conceptual metaphor of cell for ethics. The 
fundamental question of this quest is: What aspects of morality does 
the conceptual metaphor of cell in ethics highlight for us? The findings 
of this study are as follows: 1. The conceptual metaphor of cell for 
ethics, unlike most ethical metaphors that are simple and common 
metaphors and naturally have less power for ethics, is a powerful, 
unconventional and complex metaphor and can handle ethical analysis 
well; 2. The metaphor mentioned in ethics is formed by moral 
phenomena and recognizes the distinction between religion and 
mysticism; 3. In the light of the cellular metaphor of ethics, the 
difference between ethical performance in different moral situations 
and ethical agents is better explained; 4. This metaphor, unlike other 
metaphors, highlights the idiosyncrasy of ethics, not a feature or few 
ethical features.  

Keywords: Conceptual Metaphor, Stem Cells, Conceptual Metaphor of 
Cell, Moral Metaphor, Ethics.  
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Introduction 

Contrary to the traditional view that metaphor refers to language and 

words, and that it is used in literature and expression and literary arrays. 

In the new view, metaphors are more relevant than language and words. 

It is tied to mind and thought. Human thinking is metaphorical in nature, 

and not only is the presence of metaphors in thinking is a natural and 

unavoidable thing; but with the help of metaphorical imagery, we can find 

deeper understandings. However, it should be noted that metaphor always 

reveals one dimension of an issue and hides other dimensions. In the field 

of ethics, we need various metaphors to understand and explain more 

aspects of moral and ethical issues. 

There are several ethical metaphors among people and ethicists, each 

of which highlights a face of ethics and obscures various other faces. 

According to the author, the power of each ethical metaphor is different 

from the other. Most moral metaphors are simple and common 

metaphors, and are naturally less powerful. But based on studies in 

biological science and awareness of the power of stem cells as a source 

field in metaphor, the author has used the cell metaphor for ethics, and he 

is of the view that ethics metaphor as cell is more important for 

understanding morality and bioethics than other moral metaphors. Other 

moral principles are the way to understand ethics. 

Ethics Metaphor as Cell 

A range of moral metaphors highlight and illustrate misconceptions about 

morality. These kinds of metaphors are destructive and deterrent to ethics. 

Another spectrum of metaphors refers to the marginal and weighty nature 

of morality. Therefore, with the discovery of their importance and 

prominence, important moral characteristics and possibilities are obscured 

and replaced by morality. Another set of metaphors highlights important 

features of morality and helps us to have better bioethics, but the potential 

threats of such metaphors are not small. The fourth group is metaphors 

that emphasize the nature of morality and their potential threats are very 

small. Therefore, the criterion for classifying these metaphors goes back 

to their capacity in the process of highlighting process. Any metaphor that 
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can reveal more features of bioethics is naturally a more powerful 

metaphor. Inspired by the topics of cell biology, the author reclassifies the 

above metaphors. 

Metaphors help moral actors in the process of judging, deciding, 

selecting, diagnosing, preventing, and treating moral issues by highlighting 

the idiosyncrasy of morality. Metaphors of morality as life, morality as 

essential, and morality as cell are such metaphors. Ethics as medicine is 

necessary from the branches of ethics as a matter. The author considers 

these three moral metaphors to be the most powerful metaphors that, with 

all their differences, have in common that they represent the ethos of 

morality and contribute to the maximum of moral ethics and that the 

potential threats are very small, and can be corrected. Therefore, to better 

understand the conceptual domain of the goal, one must: first, utilize more 

source domains. Second, use the powerful moral metaphors. Third, use 

the unconventional, active, and complex metaphors. In this regard, the 

author has used the conceptual metaphor of the cell for ethics. In powerful 

moral metaphors, spiritual phenomena in the realm of morality are not 

limited to a particular historical period or a particular human being. Most 

of the metaphors used for ethics are conventional metaphors, which are 

often simple and passive. But cell metaphor is an unconventional and 

active metaphor, and in the light of which we can give a better structure 

to understanding ethics. 

Conclusion  

First, inspired by the topics of cell biology, the author has proposed four 

categories of metaphors: 1. incapable moral metaphors; 2. Weak moral 

metaphors; 3. Multipotent moral metaphors; 4. Powerful moral 

metaphors. 

Powerful moral metaphors narrate the ideology of morality and 

contribute to bio-moral excellence. The cellular metaphor of morality is 

one of the powerful, unconventional, and complex moral metaphors that 

the author has proposed and used to analyze and retell morality. 

Second, most moral metaphors, such as morality as a ladder, morality 

as a tool, morality as a necessity, are conventional metaphors and cannot 

effectively cover the serious arteries of morality. For example, they are not 
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able to explain the universality and regionality of morality, the moral 

development in different environments, the non-uniformity of morality, 

and the likes. But the conceptual metaphor of the cell for morality, due to 

dualities such as the non-degenerative nucleus and cellular differentiation 

in different contexts, implies both the universality of morality and its 

dependence on culture and regionality. It also places a systematic emphasis 

on the growth and hierarchy of ethics with characteristics such as 

environment, exchange, reproduction, and the primacy of existence over 

quiddity, genes, meditation, information codes, and so on. 

Third, the cellular metaphor of morality can well deal with the analysis 

of the levels of morality and the religious and mystical expressions of 

morality. Recognition of the levels of ethics and the religious and mystical 

environment causes us not to neglect some moral phenomena and not to 

limit the spiritual phenomena in the field of ethics to a specific historical 

period or a specific human being. 
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 چکیده

حوزه از هاو تنوع نگاشت سازیهمانند برجسته یروند هایتیظرف لیبه دل دیجد کردروی در هااستعاره
 ،یبرخ ری. به تعبکنندیما فراهم م یرا برا یبهتر یاخالق ستیو ز یمنبع، امکان فهم اخالق های

 قیتفکر عم یما برا هبلک ،یمتعارف هستند و نه صرفاً امر شناخت هایاستعاره در منحصر نه هااستعاره
سلول گر،ید یی. از سومیو نامتعارف هست دهیچیپ هایاستعاره ازمندین ده،یسنج یو مالحظات فرهنگ

دارند. از  یاخالق دةیچیحوزة منبع در استعارة نامتعارف و پ یبرا ایالعادهفوق هاییژگیو یادیبن های
 نیر اجُستا نیا یبرده است. پرسش اساس بهرهاخالق  یسلول برا ینگارنده، از استعارة مفهوم رو،نیا

 یدستاوردها کند؟یما برجسته م یاز اخالق را برا ییایسلول در اخالق چه زوا یاستعارة مفهوم است:
 هایاخالق، برخالف اکثر استعاره یسلول برا ی. استعارة مفهوم1قرار است:  نیپژوهش به ا نیا

 رند،دا یاخالق ستیز یبرا یقدرت کمتر عتاًیو طب ستنده یساده و متداول هایکه استعاره یاخالق
 د؛یمراتب اخالق برآ لیاز عهده تحل تواندیم یاست که بخوب ایدهیچیپرتوان، نامتعارف و پ ایاستعاره

ان را و عرف نید طیدر مح افتهیزیشکل گرفته و تما یاخالق یدارهایدر اخالق، پد ادشدهی. استعارة 2
و  هاتیدر موقع یخالقاخالق، تفاوت عملکرد ا یدر پرتو استعارة سلول .3 شناسد؛یم تیبه رسم

اخالق  دوسآی ها،استعاره گریاستعاره، برخالف د نی. ا4 شود؛یم نییمختلف بهتر تب یکنشگران اخالق
 را. یاخالق یژگیچند و ای یژگیو کینه  کندیرا برجسته م

 .اخالق ،یسلول، استعارة اخالق یاستعاره مفهوم ،یادیبن هایسلول ،یاستعاره مفهوم :هاواژهکلید

 
 پژوهشینوع مقاله: 

 22/7/5044تاریخ پذیرش:       50/1/5044تاریخ دریافت: 
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 مقدمه .5

 یادب هایهیو آرا انیو فن ب اتادبی در و هاستکه استعاره ناظر به زبان و واژه یبرخالف نگاه سنت

 شهاندی و ذهن با باشد مرتبط هااز آنکه به زبان و واژه شبی هااستعاره د،یمطرح است در نگاه جد

 یعیطب یتفکر امر رد هاستعارهاست و نه تنها حضور ا یاستعار تاًیماه یگره خورده است و تفکر آدم

 دایپ تریقعمی فهم مسائل از متوانییاستعاره م یرسازیاست، بلکه به مدد تصو رناپذیو اجتناب

را پنهان  یگریمسأله را آشکار و ابعاد د کیاز  یتوجه داشت که استعاره همواره ابعاد دی. اما بامیکن

 ندازمین یاخالق و مسائل اخالق شتریبعاد با نییفهم و تب یبرا زی. در حوزة اخالق نکندیم

 . میهست یمتنوع هایاستعاره

چهره ک،یوجود دارد که هر  یمردم و متخصصان اخالق انیدر م یمتعدد یاخالق هایاستعاره

. دارندیم دهیرا پوش یگریمختلف د هایو چهره دهدمی نشان برجسته صورتاز اخالق را به ای

 هایاستعاره نةیشیاست. ب یگریمتفاوت از د یاخالق هایاز استعاره کی به نظر نگارنده، قدرت هر

اما نگارنده بر اساس  .1دارند یقدرت کمتر عتاًیهستند و طب یساده و متداول هایاستعاره ،یخالقا

به عنوان حوزة منبع  یادیبن هایاز قدرت سلول یو آگاه شناسیستیدر دانش ز یمطالعات نةیزم

: استعاره هاست ک نیاخالق استفاده کرده است و باور نگارنده بر ا یستعارة سلول برادر استعاره از ا

 یاخالق ستیفهم اخالق و ز یبرا گرید یاخالق هایاز استعاره شیاخالق به مثابة سلول ب

 راهگشاست.

با عنوان  ایاخالق را در مقاله یسلول ةیبار نظر نینخست یبرا 1331است: در سال  یگفتن

 نیا 1331مطرح کردم و در آذر سال  «ییعالمه طباطبا یبر آرا دیاخالق با تأک یسلول ةینظر»

دارم  یپژوهش سع نیارائه کردم و در ا یعلم هایدگاهیو نقد د جیترو یرا در قالب کرس هینظر

نگارندة  یپژوهش از سو نیا ن،یکنم. بنابرا یواکاو یمفهوم هایرا بر اساس استعاره هیرنظ نیا

و  یاستعارة مفهوم»در حوزة استعاره و اخالق با عنوان ای. البته مقالهستیبوق به سابقه نمس گرید

ده است چاپ ش یتأمالت فلسف ةیدر نشر ینگارش مسعود صادق« نو از نقش آن در اخالق یلیتحل

اخالق  یتا از سرشت استعار کندیمقاله تالش م نیاخالق ندارد. ا یسلول ةیبا نظر یکه ارتباط

کمک  یقاخال ستیکارآمد به شناخت بهتر و ز یکند که چگونه استعارة مفهوم انیو ب دیگوسخن 

 313 طیدر قبال حقوق طرف ارتباط در مح یریپذ تیمسئول»سخن: اگر اخالق را  گری. به دکندیم
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 ،یی)فنا«شهیعمل و اند یراهنما هایهنجارها و ارزش» ای( 14-13: 1333 ،ی)قراملک«درجه

ه ک میرا انجام ده یکار یعنی) لیدل تیقرار دادن رفتار خود تحت هدا یتالش برا» ای( 11: 1334

 ةیلمنافع ک یبرا کسانیحال قائل شدن ارزشِ  نیانجام آن وجود دارد( و در ع یبرا لیدال نیبهتر

 ایهنجاره و هاارزش»به باور نگارنده  ای( 33: 1333 چلز،یر«)که متأثر از رفتار ما خواهند بود یافراد

 جانات،یاحساسات، ه ها،شهیاند ،3یذهن هایوارهطرح و 2هاانگاره بخشراهنما و مصحح و صورت

 ایمجموعه میدانب« درجه 313 محورتیمسئول طمحی در گفتارها و رفتارها و ها،عواطف، خواسته

 یاحقوق و اصول و هنجاره ندگوییبه ما م یانیوح میو تعال یعقالن هایافتیاز شهودها، در

از اخالق  یشتریو ابعاد ب هایژگیو توانیسلول م یو با استمداد از استعارة مفهوم ستیچ یاخالق

را رصد کرد و  طیو مح ط،یدر پرتو عوامل، شرا یو تحوالت اخالق زاتیرا برجسته کرد و تما

 کرد. داوریرا ارزش یاخالق ستیمرتبط با ز هایمؤلفه گریو د هاشهیرخدادها و رفتارها و اند

داشت.  میبه استعاره خواه یاخالق اشارة کوتاه یسلول برا یبهتر استعارة مفهوم یواکاو یبرا

 :شودیگزارش م یادیبن هایسلول هاییژگیسپس اهم و

 آن  یدرون هایتیاستعاره و ظرف .2

تفکر  یکه استعاره برا هاییتیاز اقسام استعاره، و ظرف یاستعاره و برخ هایبخش به مؤلفه نیا در

 :شودیبطور خاص دارد اشاره م یبطور عام و تفکر اخالق

 منبع، هدف و نگاشت .2-5

. میستهم روبرو ه یراستعاریغ میاز مفاه یاگسترده فیروزمره با ط یما در زندگ کاف،یل ریتعب به

 یکه فرد از تجربه بدن نی، اما به محض ا«است ریحص یگربه رو» ؛«بالون باال رفت»همانند: 

 ستیاز استعاره ن یزیس دور شود و در عرصة انتزاع و احساسات وارد شود گرملمو

(Lakoff,1993: 205). 

نه وصف واژه و زبان، نگاشت حوزة منبع به قصد حوزة  شهیبه عنوان وصف اند یمفهوم استعارة

سه  ،یادر هر استعاره ن،یدو حوزه است. بنابرا نیا انیم ییامر مالزم با تناظرها نیهدف است که ا

گر ی. به دشودیمؤلفة منبع، هدف، و نگاشت حضور دارند که در آن، هدف بر اساس منبع تجربه م

منبع است.  هاییژگیاز و یهدف بر اساس برخ هاییژگیاز و یسخن سرشت استعاره نگاشت برخ

 استعاره آمده است:  فیدر تعر



 

The Conceptual Metaphor of Cell for Ethics 

A. Salavati 
771 

است. « ب»همان مفهوم « لفا»: مفهوم شودیبطور ساده مطرح م ،یاستعاره مفهوم ةینظر در

دامنة منبع و  نیب هاییحوزه منبع است و نگاشت« ب»حوزه هدف است و مفهوم « الف»مفهوم 

دهنده  لیدهنده دامنة منبع با عناصر تشک لیتشک یعناصر مفهوم ن،یدامنة هدف وجود دارد. همچن

متعارف، نگاشت  یماستعارة مفهو گر،ید انیبه ب .(Burke, 2014: 214دامنة هدف مرتبط است)

بلک، در  ریبه تعب .(Croft & Cruse, 2004: 196دو حوزه منبع و هدف است) انیم یمفهوم

 مینشان یم« ب» یرا جا« الف». در واقع میرا دار« ب»به عنوان/ به مثابة « الف»استعاره قاعدة 

بلکه  ست،یده نسا ورزیسهیمقا کیکار  نی. اما امدانییم« ب»را احکام « الف»احکام  یو تمام

صرف  رسانیاز اطالع شیو ب هاتیبر تشب یمبتن میمفاه میترس یبرا یاز ابزار شیکارکرد آن ب

 .(Black, 1993: 31است)

فرمول  نیحوزه منبع و حوزه هدف از ا انیم یاستعار وندیپ حیتشر یو جانسون در راستا کافیل

سر ساعت دو »همانند:  یاستعار یها: حوزه هدف همان حوزه منبع است و نگاشتبرندیبهره م

. دهدیم شیرا نما« زمان همان مکان است»استعارة  «میشد 21ما وارد قرن »و  «نمتبییم

« است عیخشم حرارت دادن ما»بازتاب استعارة « خشم او جوش آمده است» اشتنگ ن،یهمچن

ر که د ییاز روزها اش مقابله کند، اما یدر زندگ یادیاو مجبور بوده با موانع ز»است و نگاشت 

ا ر« عشق همان سفر است»استعارة « کرده است یرا ط یطوالن یریپرورشگاه بوده است مس

 .(Croft; Cruse, 2004: 194-196)کندیم تیحکا

 و پنهان کردن  یسازبرجسته .2-2

 ایو به مدد شبکه کیستماتیس ایوهیاست و ما در ش کیستماتیس ،یاستعار میمفاه کاف،ینظر ل از

که ما در پرتو استعارة استدالل جنگ  ی. به عنوان مثال زمانمگویییاز واژگان از استعاره سخن م

 ،یتژادفاع، استر رقابلیغ ت،یموقع کیچون حمله به  یاز واژگان مگویییاست از استدالل سخن م

که  یزمان ن،ی. همچنمکنییدست صحبت م نیاز ا یشکست و موارد ،یروزیپ د،یخط حمله جد

: صرفهمکنییواژگان دربارة زمان صحبت م نیبه مدد ا میرگیین را به مثابة پول در نظر مزما

ماندن، تمام شدن  یاختصاص، دادن، تلف شدن، قرض دادن، گذاشتن، باق ،گذاریهیسرما ،جویی

 .(Lakoff; Johnson, 1980: 7)مکنییاستفاده م اندازو پس
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 گریمفهوم را به مدد مفهوم د کیجنبه از  کی دهدیبودن استعاره به ما امکان م کیستماتیس

 گری. به دشودیآن پنهان م گرید یهاجنبه از مفهوم هدف، جنبه کیاما با برجسته شدن  م،یابیدر

 زا تمرکز، ما را نیا میجنبه از مفهوم هدف متمرکز شو کی یکه در پرتو استعاره رو یسخن: زمان

دف که با آن استعاره ناسازگار هستند، باز دارد. به عنوان مفهوم ه گرید هایمتمرکز شدن بر جنبه

یود مخ تیو دفاع از موقع فیحر تیحمله به موقع ریاستدالل، ما را درگ ینمونه استعاره جنگ برا

 هایجنبه نیب یپوشانحال، هم نی. با اممانییدر گفت و گو باز م یمساع کیو از جنبة تشر کند

 ;Ibid:9جلوه دهند) تیکم اهم ایممکن است پنهان  زیمختلف ن یبرجسته شده توسط استعاره ها

Kovecses, 1986: 7-8). 

حوزة منبع  رایاست. ز یحوزه منبع و دامنة هدف، جزئ نبی نگاشت شد مطرح که طورهمان ای

 نی. بنابراکندیآن را پنهان م گریو موارد د کندیهدف را برجسته م یاز جنبه ها هاییفقط بخش

منبع  یاز سو هایاز هدف با نگاشت یو فقط بخش شودیهدف نگاشت م یاز منبع رو یفقط بخش

دامنة  چیه رای. زمیدار ازیدامنة منبع ن نیهدف، ما به چند کیفهم کامل  یبرا نرو،ی. از ااست ریدرگ

 .(Burke, 2014: 215هدف را به طور کامل ساختار دهد) تواندیمنبع واحد نم

 شناختیو معرفت یشناختیتشابه هست. 2-3

 .شناختیو تشابه معرفت شناختییحوزه منبع و هدف، واجد دو تشابه است؛ تشابه هست نیب نگاشت

تبرقرار است. تشابه معرف گریحوزه و عناصر حوزه د کیعناصر  نیب یشناختیهست تشابه

 ;Croft) است گریعناصر در حوزة د نیحوزه و روابط ب کیعناصر در  نیروابط ب نیب یتشناخ

Cruse, 2004: 196). 

 «ستیبه اهدافش هموار ن دنیرس یبرا سازمان ریمس» شودیکه گفته م یعنوان مثال، زمان به

  :میکن یرا طراح ریآن دو جدول ز یبرا متوانییما م

 شناختییهست تشابه

 حوزه هدف حوزه منبع 

 سازمان  قطار /نیماش 1

 پیشرفت حرکت فیزیکی 2

 روی درونینی موتور محرکه 3
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 دار بودن غیرفیزیکیجهت دار بودن فیزیکیجهت 4

 شتاب غیرفیزیکی شتاب فیزیکی 1

 مسیر ریل 1

 هدف هدف 7

 خروج از مسیر خروج از ریل 3
 

 شناختیمعرفت تشابه

 حوزه هدف حوزه منبع 

زمانی که مسیر هموار نباشد امکان دارد قطار از  1
 ریلش خارج شود.

مناسب نباشد ممکن است سازمان  زمانی که مدیریت
 گذار خارج شود.سیاست از مسیر اصلی

ناپذیری به خروج قطار از ریل صدمات جبران 2
سرنشینان، شرکت مسافربری، و محیط اطراف ریل 

 کند.وارد می

-های جبرانخروج سازمان از مسیر اصلی، آسیب

 د.زنناپذیری به کارمندان، مراجعان، و ذینفعان می

توانیم مسیر را بازسازی و مدیریت کارآمد می با 3
 مرمت کنیم و جلوی فاجعه را بگیریم.

 

توانیم مسیر را بازنگری و با مدیریت کارآمد می
و جلوی فاجعه را بگیریم و به اهداف  بازسازی کنیم

 مورد نظر دست یابیم.
 

 متعارف و نامتعارف  هایاستعاره .2-0

 دةیچیاز استعارة نامتعارف و پ یرگیبهره لیپژوهش به دل نای در که رنددا وجود هااز استعاره یانواع

 :کنمیم یبهتر مسأله واکاو نییسلول، استعارة متعارف و نامتعارف را جهت گزارش و تب

 یمفهوم ی. استعاره هاشودیم میمنظر استعاره به دو دستة متعارف و نامتعارف تقس کی از

حوزه  یمتعارف برا ریغ یمفهوم هایاستعاره افتنیاست. اما جرای و پرتعداد و ترمتعارف در دسترس

 .ستیآسان ن نیهدف مع

 یجهات به صورت استعار یاری. عشق از بسدیریعشق را به عنوان مثال در نظر بگ مفهوم

 گرید هایاز جهات مختلف، از استعاره« عشق سفر است»است. ما عالوه بر استعارة  افتهیمفهوم 

)ما  یکه عبارتند از: از نظر آتش )او از عشق سوخت(؛ وحدت جسم میرگییمدد م فهم عشق یبرا

 هیارابطه سرم نی)او در ا یوار عاشق هستم(؛ مبادله اقتصاد وانهی)من د یوانگی(؛ دمیهست یکی

 شیپا ری)ز یعیطب یروهای(؛ نکندیم ری)او من را مقاوم ناپذ یجسم یروهایکرد( ن یادیز یگذار

داشت(؛  واالیی عشق او)شور ؛(ام)او بدحال است(؛ جادو )من افسون شده یماریجاروب شد(؛ ب
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( و کندیم یبه هدفش، سخت باز دنیرس ی)او برا یشد(؛ باز طیشرا میتسل انجامجنگ )او سر

عاشقانة  هایمختلف با استفاده از جمالت روزمرة باال تجربه هایمردمان در فرهنگ شتری. برهیغ

از عشق است که درصدد  یاستعار انیجمالت ب نای شد گفته که طور. هماننندکیخود را مطرح م

 دهدبصورت کامالً جامع و منسجم ارائه  ادشده،یمنبع  یحوزه ها قیاست مفهوم عشق را از طر

(Kövecses, 2010: 36). 

 یوقت ای شوندیمرسوم خارج م یسازوکارها نیاز محدوده ا ات،یکه تجرب یحال، هنگام نیا با

 یمنبعِ کمترمرسوم هایمنسجم درک کنند ممکن است از حوزه یآنها را به روش توانندیمردم نم

 استفاده کنند.

 یک عشق»: کردند اشاره متعارف غیر مفهومی هایو جانسون به یکی از این استعاره کافیل

 هایجنبه متعارف ذکر شده در باال عمدتاً بر هایکه استعاره حالی در. «است مشترک هنری اثر

 دیکنش محور آن تأک هایمشترک بر جنبه یتمرکز دارند. استعاره اثر هنر کیمنفعل عشق رمانت

بتوانند اهداف مشترک خود همانند  دیدو عاشق با نیمشترک است. ا یاثر هنر کیعشق  گردارد ا

 را که دارند، کنترل کنند. هاییتیمقدمات کار و مسئول

متفاوت  رایکنند بس یم یاستعاره زندگ نیکه با ا یکسان یاست که مفهوم عشق برا روشن

و  افکیشود که ل ینشان داده م تیواقع نیبا ا یاستعاره مفهوم نیخواهد بود. نامتعارف بودن ا

 .اندافتهینشان دادن آن ن یبرا ایاستعاره یزبان یعبارات چیجانسون ه

یاست که تالش م یعاد محصول دو انسان یاثر مشترک هنر کیعشق به مثابة  استعارة

 نیماغلب ه زیعاشقانه روزمره خود را فهم کنند. هنرمندان، شاعران و دانشمندان ن اتیتجرب کنند

 یبرا دیجد رمتعارفیغ یمفهوم هایرا در قالب استعاره یدجدی امکانات و ها. آنها راهکنندیکار را م

 یپ امیلیرخ داد که و یموارد هنگام نیا نمونه از کی. دهندیما به ما ارائه م رامونیجهان پ دنید

ه ب دیاگر لبخند بزن«. است نهیآ کی یزندگ»گفت:  1333در نشست سازمان ملل در سال  یمگ

. ستین یمتعارف یاستعارة مفهوم نه،یبه مثابة آ ی. زندگکندیاخم م دی. اگر اخم کنزندیشما لبخند م

در موضع  .(Ibid: 36متعارف استفاده کرد) ریو غ یاختراع یااز استعاره نجایدر ا یمگ ن،یبنابرا

قابل ارجاع به استعاره بیکه به ترت دگوییسخن م دهیچیپ هایو استعاره هیاول هایاز استعاره گر،ید

 متعارف و نامتعارف است.  های
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هستند و  کلی هااستعاره نیاست. ا کیما نزد ستةیز هایبه تجربه هیاول هاینظر او، استعاره از

که: کودک در آغوش مادر  حیتوض نی. مثل ارتباط محبت با گرما؛ با اشوندیاخودآگاه خلق من

 ةتا ناخودآگاه استعار کندیکمک م یهمزمان نیو ا کندیو محبت را تجربه م یجسم یهمزمان گرم

 عینوکه به میدار دهیچیپ هایاستعاره ها،استعاره نیمحبت به مثابة گرما را شکل دهد. در کنار ا

دارند و در کنار  مندنهیزم یتیماه ده،یچیپ هایهستند. استعاره هیاول هایاستعاره بیحاصل ترک

 .(Ibid, 2005: 4-5وابسته به فرهنگ هستند) یشناخت یندهایفرا

 یادیبن هایسلول .3

 میتقس ییتوانا سم،یارگان ینامحدود در طول زندگ هایدوره یاست که برا یسلول یادیبن سلول

 هاینهیو زم طیدر شرا ایمناسب  هاگنالیدر اثر س ادشده،ی های( را داراست. سلولیریتکث )خود

 لب،مثل ق ایافتهیزیتما هایشوند؛ سلول زمتمای هااز سلول یبه انواع مختلف توانندیمناسب م

 ;.Cyndy, Dهستند) یتخصص یاشکال مشخص و عملکردها یپوست، و عصب که دارا

Samberg, 2006: p v). اصطالح یبرا یقابل قبول جهان فیتعر چیهنوز ه ،یاما به نظر برخ 

طالح سلول اص نیاز ا یقابل قبول جهان یفیتعر افتنی یبرا یوجود ندارد و هر تالش یادیسلول بن

 کنندیارائه م یادیسلول بن یبرا ییها یژگیوجود، و نیبه شکست است. با ا کوماحتماالً مح یادیبن

(Lanza & others, 2006: 1-2 ) .اندکه از آن جمله: 

 زیتما هاییو سلول کسانیبا خواص  هاییبه سلول میتقس ییتوانا ،یادیبن های. سلولکمی

 را دارا هستند افتهی

 های(، پرتوان )سلولیدو سلول نیجن یالستومرهاب) توان همه دستة سه به هاسلول نی. ادوم

یم بیشوند که به ترت یم میدر بزرگساالن( تقس یدایبن های(، و چندتوان )سلولنیجن یادیبن

از  یفرد، و بخش محدود های)جفت(، غالب سلول ینیبرون جن هایفرد کامل و سلول کی توانند

 را بسازند. اهسلول

 در مرحله نیجن ی)از توده داخل ینیدو منشأ هستند: منشأ جن یدارا یادیبن های. سلولسوم

 بدن( افتهیتخصص  هایاز بافت یاری)در بس( و منشأ بزرگسال تیبالستوس



  
776 

با  ستیسه تاپنج روزه هستند با نام بالستوس یهانی. ازجنینیجن یادیبن یها. سلولچهارم

مختلف افراد بالغ همانند مغز استخوان و  هایسال در بافتبزرگ یادیبن یهاسلول و سلول 113

 وجود دارد. یچرب

را  گرید هایهمان بافت و سلول هایسلول توانندیم ساالنبزرگ یادیبن های. سلولپنجم

 .(173 :1334 ،یانیبسازند)بهاروند و آشت

 یبرا وارکنندهدیام لیبه دلیل توان باالی تکثیر و تمایز، پتانس یعصب یادیبن های. سلولششم

 دارند.  یاستفاده درمان

یم ی( کپدید تجد)خو یمدت زمان طوالن برای خود از سالبزرگ یادیبن های. سلولهفتم

 یخاص یو عملکردها یشناس ختیر یکنند که دارا دیبالغ تول هایانواع سلول توانندیو م کنند

 .(Cyndy, D.; Samberg, 2006: v, viiهستند)

 مجدد کنند تا یزیرژن برنامه رییسال را با تغبزرگ یعاد هایسلول اند. امروزه توانستههشتم

 .(173: 1334 ،یانیعمل کند)بهاروند و آشت ینیجن یادیبن هایهمانند سلول

بر  یژن درمان ن،یمؤثر است. همچن هایماریاز ب یاریدر درمان بس یادیبن های. سلولنهم

که:  حیتوض نیمختلف در دستور کار قرار گرفته است؛ با ا هایبافت یادیبن هایاساس سلول

باشد که  ex vivo 4یژن درمان یبرا یبستر تواندیم یادیبن هایبافت بر اساس سلول یمهندس

 exندیاست. فرا دهید بیآس هایاندام ای هاعملکرد بافت تیتقو ای میترم ،ینیگزیهدف آن جا

vivo طشرای در هاسلول یدستکار . سپس،شودمی آغاز اهداکنندگان از هابا برداشت سلول 

یم شیبرداشت شده را افزا یهاسلول یدرمان لیکه پتانس هاییژن انیب یدر راستا یشگاهیآزما

 کنندیم قتزری کننده اهدا به دوباره را هاسلول ان،یو در پا ندشویم کاریدست دهد

(Chancellor; Huard, 2004: 51). 

و  یتدکار لسوفانیف انیبه بحث م هیشب نیادیبن هایگفت و گو دربارة سلول»نظر تُرکسن،  به

پرسش نیا ،یادیبن هایست؛ بنابرآنکه در فقرة سلولشده ا شیپ یهادر دهه ستیالیستانسیاگز

خاص بر  نیادیبن هایمقدر شده به منظور سلول یادیبن هایسلول ایمطرح است: آ یاساس های

را دارند  تیظرف نیآنها ا ای{ کنند؟می عمل و} اندشده نییخاصشان تع هایو نسب صلاساس ا

داشته  یمتفاوت ی}و عملکردها رندیبه کار گمختلف  هایطیمتنوع را در مح هایلیکه پتانس

معنا، ما در  کیبه  کنند؟یاستفاده م «اراده آزاد»از  یادیبن هایسلول ایآ گر،یبه عبارت د باشند؟{
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وجود آنها  ایآنها مقدم است  یبر هست یادیبن هایسلول تیماه ایکه آ مکنییبحث م ینه سلولیزم

  .(Turksen, 2004: p v«)مقدم است؟ یادیبن هایسلول تیبر ماه

یژگیو نیادیبن هایاذعان داشت سلول دیپاسخ ما به کدام شق مثبت باشد با نکهیفارغ از ا 

 دارند. یاخالق هایحوزة منبع در استعاره یبرا ایالعادهفوق های

 استعاره اخالق به مثابة سلول .0

اخالق ترمز »، «ق نردبان استاخال»اخالق، مطرح شده است همانند:  یبرا یمختلف هایاستعاره

 نتیاخالق ز»، «اخالق طب است»، «اخالق پند است»، «اخالق ابزار است»، «است

اخالق امر »و « اخالق قله است»، «است یاخالق زندگ»(، 133-173: 1331 ،یقراملک«)است

 «.است یضرور

 یو اخالق در معنااست  شناختییمنزلت اخالق، تفاوت هست دگر،یها دگاهیعنوان نمونه از د به

 حیتوض نیبدان است؛ با ا ییوجود و پرسش از وجود و پاسخگو یکیسکنا گرفتن در نزد ش،یاصل

خالق، ا ن،یو اخالق هم مشتق از اتوس است. بنابرا کندیترجمه م دنیکه: او اتوس را به سکناگز

 یزندگ و وجود( یکی)در نزد دنیسکناگز یبرا یاساس یاخالق روش بلکه ست،ین ینظر تیلفعا

 .(Heidegger, 1998: 271; Lewis, 2005: 106, 1-2کردن است)

در جوار  دنیاخالق، سکناگز» دگر،یدر تفکر ها نوعیگفت: به توانیمنظر م نیاز ا ن،یبنابرا

سخن: شاهد استعاره  گریحضور دارد. به د« در جوار وجود است یاخالق، زندگ» ای« وجود است

 .یانگاره اخالق به مثابة زندگ ای دنیگاره اخالق به مثابة سکناگز: انمیمتفاوت از اخالق هست

 همراه دارند به عنوان مثال:ه را ب هایینگاشت ،یمفهوم هایاستعاره نیاز ا کیهر 

 )ناظر به استعارة نردبان( «دکنیم کیخوبش پله پله ما را به خدا نزد یبا رفتارها او»

 )ناظر به استعارة نردبان و قله( «دهدمی ارتقا باال راتبم به را انسان ها،با آدم کوین تعامل»

 )ناظر به استعارة ترمز(« بهتر باز داشت یبه زندگ دنیبه اخالق، او را از رس شیبندیپا»

 )ناظر به استعارة ابزار(« دارد یدر پ یسود سرشار انیبا مشتر یخلق خوش»

ناظر )« دارد گرانیبا د یرفتار اخالق منافعش یندارد و صرفاً برا یاخالق ستیبه ز یباور او»

 به استعارة ابزار(

 )ناظر به استعارة پند(« هاست هیپندها و توص دنیشن یدر پ ستنیز یاخالق یبرا او»
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 (نتی)ناظر به استعارة ز« سازمان خوب است ژیپرست یبرا یاخالق منشور»

 (یر به استعارة زندگ)ناظ« نحوة بودن ما در جهان است یبرا نشیگز نیبهتر یاخالق ستیز»

 و طب( ی)ناظر به استعارة امر ضرور« است یسازمان یهمة دردها یدارو اخالق»

از حوزة  یو پنهان کردن، استعاره وجوه سازیکه گذشت: با توجه به اصل برجسته طورهمان

 یفیتوجه است که: ط انی. شاکندیاز آن را پنهان م یسازد و وجوهیهدف را برجسته م یمفهوم

نوع  نی. اکنندیم یرسازیاز اخالق را برجسته و تصو یبرداشت نادرست ،یاخالق هایز استعارها

 به ناظر هااز استعاره یگرید فةی. طایاخالق ستیمخرب هستند و بازدارنده در قبال ز هارهاستعا

 هایگژیو برجسته شدن آنها، و افتیبا وزن  ن،یاز اخالق هستند بنابرا وزنیو کم ایهیحاش یژگوی

 ا،هاز استعاره یگری. دستة دنشانندیاخالق م یو بجا شوندیم دهیو امکانات مهم اخالق پوش

 یبهتر یاخالق ستیتا ز نندکیو به ما کمک م کنندیاز اخالق را برجسته م یمهم هاییژگیو

هستند  ییها. گروه چهارم استعارهستنی کم هادست استعاره نیبالقوه ا داتیاما تهد میداشته باش

 ن،یانابراندک است. ب اریبس زیبالقوه آنها ن داتیو تهد کنندیذات اخالق را برجسته م یبنحو که

 ای. هر استعارهگرددیبازم سازیبرجسته ندیآنها در فرا تظرفی به هااستعاره نیا بندیمالک دسته

 ت.اس یرة قدرتمندتراستعا عتاًیکند طب انیرا نما یاخالق ستیاز ز یشتریب هاییژگیبتواند و

 : کندیم بندیباال را از نو مقوله هایاستعاره یسلول شناسیستیبا الهام از مباحث ز نگارنده

که فاقد  هاییاستعاره: انددسته دو بر هااستعاره نیا ناتوان: یاخالق های. استعارهالف

: همانند دهندیما را به ضد اخالق سوق م یدرست از اخالق هستند و در موارد میترس ییتوانا

ادشده، ی یکه افزون بر ناتوان هاییو استعاره نت؛یاستعارة اخالق به مثابة ابزار و اخالق به مثابة ز

داوری ها،و مقدمات انتخاب کندیدور م یدرجة اخالق 313فرد و سازمان را از نگاه  یبنحو حداکثر

ناتوان در حوزة اخالق هستند.  هایاز دستة استعاره کندیفراهم مرا  ینادرست اخالق یو رفتارها ها،

 همانند استعارة اخالق به مثابة ترمز. 

به بهبود اوضاع  چندانی کمک هادست استعاره نای :توانکم یاخالق های. استعارهب

توان در  کم هایدست استعاره نی. استعارة اخالق به مثابة پند از اکنندیفرد و سازمان نم یاخالق

 اخالق هستند. ریتصو
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 نیادیبن هایمؤلفه سازیکه با برجسته هاییاستعاره چندتوان: یاخالق های. استعارهج

به  یو درمان مسائل اخالق یریشگیپ ص،یانتخاب، تشخ م،یتصم ،یارزش داور ندیاخالق در فرا

دبان و اخالق به مثابة : همانند استعارة اخالق به مثابة نرکندیم یانیکمک شا یکنشگران اخالق

 قله.

اخالق، در  دوسیآ سازیکه با برجسته هاییاستعاره پرتوان: یاخالق های. استعارهد

نشگران به ک یو درمان مسائل اخالق ،یریشگیپ ص،یانتخاب، تشخ م،یتصم ،یارزش داور ندیفرا

و  ،یثابة امر ضروراخالق به م ،یاخالق به مثابة زندگ های. استعارهکندیم یانیکمک شا یاخالق

 به اخالق انشعابات از طب مثابة به اخالق. هستند هادست استعاره نیسلول از ا مثابةاخالق به 

که با  داندمی هااستعاره نیرا از قدرتمندتر یسه استعارة اخالق نیاست. نگارنده ا ضروری امر مثابة

 وو به نح کنندیم ییرا بازنمااخالق  دوسیامر مشترک هستند که آ نیشان در ا هایهمة تفاوت

 د.دارن یحیکم و قابل تصح اریبالقوه بس داتیو تهد رسانندیمدد م یاخالق ستیبه ز یحداکثر

اخالق منحصر به  طةیدر ح یمعنو یدارهایپرتوان، پد یاخالق هایاست: در استعاره یگفتن

هم از عفو سخن به  می. به عنوان نمونه در قرآن کرشودیانسان خاص نم ایخاص  یخیدورة تار

« یر عَلَى کُلَِّ شَیْءٍ قَدِ للََّهَفَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتََّى یَأْتِیَ اللََّهُ بِأَمْرِهِ إِنََّ ا»...آمده است هم از صفح:  انیم

است. اگر عفو را گذشتن و صفح را گذشتن  یاخالق یمعنو یدارهایاز پد یکی( صفح 133)بقره/ 

یَا » اکرم )ص( همة امبریاز آنجا که پ میو اگر قائل باش میردن بدانگرفتن و فراموش ک دهیو ناد

تبىِ ک کتبى، صورت قرآن: »یعرفان ریکه به تعب ستقرآن را اجابت کرده ا ی«أَیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا

 .(131: 1337زاده آملى، حسن«)انسان کامل و صورت کتبىِ حضرت خاتم صلى اهلل علیه و آله است

 برامیمختص و منحصر به پ یمعنو دارپدی را صفح اگر اما. انداکرم )ص( اهل صفح بوده امبریپس پ

ر قرآن آمده که د یکه صفح میقائل باش ای میکه ما قادر به انجام آن نباش یبنحو میاکرم )ص( بدان

 ایمدهع فیکار، ط نیندارد با ا یارتباط ینزول قرآن است و به عصر کنون خیمنحصر به همان تار

و  نیشناختن د تیاخالق با به رسم ی. اما استعارة سلولمیرگییم دهیرا ناد یمعنو یدارهایاز پد

بدون  ،یو عرفان ینید هایطیدر مح یاخالق هایرشد سلول امکانعرفان، و صحه گذاشتن بر 

یم یود سعش ینید طیدر مح یاخالق زاتیتما نیگرفتن ا دهیناد ای لیتأو ای لیآنکه مرتکب تقل

 بشناسد. تیو به رسم ندیرا بب نیدر د یمعنو یدارهایهمه پد دکن
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بهره برد.  یشتریمنبع ب هایاوالً: از حوزه دیهدف، با یفهم بهتر حوزة مفهوم یبرا ن،یبنابرا

 دهیچینامتعارف، فعال، و پ هایپرتوان بهره جست. ثالثاً: از استعاره یاخالق های: از استعارهاًیثان

 اخالق بهره جسته است.  یسلول برا یراستا، نگارنده از استعارة مفهوم نیماستفاده کرد. در ه

متعارف هستند  هایاستعاره رودیاخالق به کار م یکه برا هاییاستعاره نةیشیاست: ب یگفتن

نامتعارف و فعال است و  ایساده و منفعل هستند، اما استعارة سلول، استعاره هایکه غالباً استعاره

 .میبه فهم اخالق ده یساختار بهتر متوانییم در پرتو آن

 در استعارة اخالق به مثابة سلول شناختیو معرفت شناختییتشابه هست .0-5

جزو حوزة منبع و اخالق جزو حوزة هدف  یادیاخالق، سلول بن یسلول برا یاستعارة مفهوم در

که در آن، از زبان حوزه  ینگاشت شود؛یاز سلول بر اخالق نگاشت م هایییژگیاست که در آن، و

 .شودیحوزه هدف استفاده م میمفاه یآن برا یاستنباط یمنبع و الگوها

 شناختییتشابه هست
 حوزة هدف حوزة منبع 

 اخالق بنیادیسلول  1

 اصول کلی و ضروری هسته 2

)محیطی که در آن همة صاحبان  313خیرخواهی در محیط  مادة وراثتی 3
یط کار، زندگی شهری، محیط زیست حق اعم از خانواده، مح

کند که حقوق همه را و.. حضور دارند و خیرخواهی ایجاب می
بشناسد و رعایت کند()برای آگاهی بیشتر، رک: قراملکی، 

1333 :13) 

 امور مجاز تمایزهای سلولی 4

 تعالی و گسترش شناختیرشد زیست 1

 مراقبت معنوی شناختیمراقبت زیست 1

 اخالقیشرایط  محیط  7

 حیات فراطبیعی شناختیحیات زیست 3

 مرگ اخالقی شناختیمرگ زیست 3

 نظم اخالقی شناختینظم زیست 13

 ریزی اخالقیبرنامه شناختیریزی زیستبرنامه 11

 ملکات کدهای اطالعاتی 12

 تقویت و تضعیف معنوی شناختیتقویت و تضعیف زیست 13
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 نیتعامل انسا شناختیتبادل زیست 14

 تقدم هستی بر ماهیت تقدم هستی بر ماهیت 11

 قابلیت تغییر اساسی اخالقی تیشناخقابلیت تغییر اساسی زیست 11

 قابلیت ترمیم و بازسازی روحی اختیشنقابلیت ترمیم و بازسازی زیست 17

 قابلیت تقویت عملکرد معنوی اختیشنقابلیت تقویت عملکرد زیست 13

 های مختلفتفاوت عملکرد در محیط های مختلفحیطتفاوت عملکرد در م 13

 قابلیت دخل و تصرف ارادی قابلیت دخل و تصرف ارادی 23

 استفادة درمانی اخالقی شناختیاستفادة درمانی زیست 21
 

 شناختیتشابه معرفت

 حوزه هدف حوزه منبع 

وان تتوانند بحسب همهی بنیادی میسلولها 1
توان بودن به بودن، پرتوان بودن و چند

های برون یک فرد کامل و سلولترتیب، 
ش بخو های فرد جنینی )جفت(، غالب سلول

 ها را بسازند.محدودی از سلول

های مختلف انسانی و نوعاصول اخالقی به حسب زیست
-تواند رویشکند و میهای مختلف دینی و... رشد میمحیط

ن هایشاتهای اخالقی متنوعی را شکل دهد که با همه تفاو
در اصول و هستة اصلی مشترک هستند؛ اصولی همانند 

شود و محیطی عدالت و خیرخواهی که شهوداً دریافت می
 گذارد.چون دین بر آن صحه می

های افزون بر تأثیر شرایط محیطی بر سلول 2
بنیادی و تغییرات ژنی برآمده از این شرایط، 

های عادی بزرگسال را سلولهای ژن
 به نحو ارادی تغییر داد. توانمی

ا ناپذیر است. امتأثیرات محیطی بر اصول اخالقی اجتناب
تواند با ارادة خویش، تأثیرات محیطی را کنشگر اخالقی می

 کنترل کند.
 

های عادی سلول ژن درریزی مجدد با برنامه 3
های همانند سلول ها، این سلولبزرگسال

ریزی هماین برنا کند.میبنیادی جنینی عمل 
کاربردهای مختلفی دارد. از جمله کاربردهای 

های همانند سرطان، در آن در درمان بیماری
 پزشکی، در دامپزشکیدندانپزشکی، در چشم

 و تولید اندام کامل و ... است.

-ریزی اخالقی بطور فردی و سازمانی و مراقبت میبا برنامه

 توان اصول اخالقی و هستة اصلی اخالق را در معرض
های های مناسب و تعالی بخش قرار داد و از محیطمحیط

ریزی کاربردهای مختلفی دارد. این برنامهنامناسب دور کرد. 
 از جمله کاربردهای آن 

دهی اخالق اجتماعی، نجات پدیدارهای اخالقی، سامان
گفتمان نمایشی اخالق، و پرهیز از پند بیهوده، اجتناب از 

ه دالیل در حوزه اخالق و حصر نظر ب»فاصله گرفتن از 
 «.های اخالقیتوجهی به علل و زمینهتوجهی یا بیکم

 

 را هانگاشت نیا توانیمتناظر دو جدول باال م میمنبع و هدف و مفاه یاساس حوزة مفهوم بر

 :کرد مطرح
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 شناختیو معرفت شناختییمرتبط با تشابه هست هاینگاشت

 ومی مرتبطهای مفهنگاشت منبع/ منابع مورد نظر 

 ترین واحد تشکیل دهندة حقیقت آدمی است.اخالق بنیادی سلول بنیادی 1

 اخالق واجد هسته اصلی غیرفروکاهشی است. هسته 2

ابد یمیهمة بایدها و نبایدهایی که عقل فارغ از شرع و پیش از شرع در هسته 3
 متعلق به هستة اصلی غیرفروکاهشی است.

ی مرتبط با هستة غیرفروکاهشی، شهودی، و همگانی بایدها و نبایدها هسته 4
است؛ با این توضیح که همه با مراجعه به خویش و با واکاوی شهودی 

 یابند.این بایدها و نبایدها را درمی

درجه و  313در اخالق کدهای اطالعاتی اخالق با توجه به میزان نگاه  مادة وراثتی و محیط 1
 شود.میبا توجه به شرایط محیطی ترجمه 

ی شناختمحیط و تبادل زیست 1
-و قابلیت تغییر اساسی زیست

 شناختی و تمایزهای سلولی

سلول اخالقی یک انسان متأثر از محیطی که در آن قرار گرفته به حسب 
ن کند. در ایتبادل و تعامل با محیط، تمایزهای قابل توجهی پیدا می

احساسات و هیجانات و  های ذهنی،وارهطرحها، میان نباید از انگاره
عواطف و تأثیر و تأثر آن در قبال محیط و نقش آن در تمایزهای اخالقی 

غفلت کرد. از این جهت بنابر استعارة -نه ناظر به اصول –ناظر به واقع 
-شناسی اخالقی حذف نمیمفهومی سلول، احساسات و عواطف از رده

 یانجامد)برای آگاهیشود تا به انقطاع اخالق از جهان زیستة هرروزینه ب
 .(323: 1333بیشتر، رک: صیادمنصور، 

ی شناختمحیط و تبادل زیست 7
-و قابلیت تغییر اساسی زیست

 شناختی و تمایزهای سلولی

سلول اخالقی یک جامعه انسانی متأثر از محیط پیرامونی و جهانی به 
 ند.کحسب تبادل و تعامل با محیط، تمایزهای قابل توجهی پیدا می

ی شناختمحیط و تبادل زیست 3
-و قابلیت تغییر اساسی زیست

 شناختی و تمایزهای سلولی

سلول اخالقی یک انسان متأثر از تعامل و ارتباط با دین، تمایزهای قابل 
 کند.توجهی پیدا می

ی شناختمحیط و تبادل زیست 3
-و قابلیت تغییر اساسی زیست

 شناختی و تمایزهای سلولی

معه انسانی متأثر از تعامل و ارتباط با دین، سلول اخالقی یک جا
 کند.تمایزهای قابل توجهی پیدا می

 

محیط و قابلیت تغییر اساسی  13
 شناختیزیست

سلول بنیادی اخالقی در محیط دینی با گسترش مصداقی فضایل 
 .یابدتمایزهایی می

دین، کانونی جدی در ایجاد انگیزش جهت رعایت و اجرای هستة  محیط 11
 اخالقی است.
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کدهای اطالعاتی و محیط و  12
-تقویت و تضعیف زیست

شناختی و قابلیت و تمایزهای 
-سلولی تغییر اساسی زیست

تی شناخشناختی و رشد زیست
و قابلیت تقویت عملکرد 

 شناختیزیست

ها و الگوهای دینی، کدهای اطالعاتیِ اخالق را دستخوش تغییر نگرش
این  گیرندای اخالقی جدیدی شکل میهکند؛ بدین ترتیب، سلولمی

 ها در راستای تقویت فضایل، ترجمه و بازتولید شوند. سلول
 

ی شناختمحیط و تبادل زیست 13
-و تقویت و تضعیف زیست

 شناختی و قابلیت تغییر اساسی
شناختی و قابلیت زیست

 تیشناختقویت عملکرد زیست

 اعی و تاریخی همانندسلول بنیادی اخالق متأثر از علل و شرایط اجتم
امنیت یا ناامنی، صلح یا جنگ، نظم یا آشوب، پایداری یا ناپایداری سبب 

 ها، الگوها و طرزفکرهای خاص یا تضعیف و تقویت آنها میبروز نگرش
واتی، صلشود)هایی که سبب بروز الگوهای رفتاری خاصی شود؛ نگرش

 .(33-31، 33: الف1331

محیط و مراقبت  14
 اختیشنزیست

اخالق برای اثربخشی نیازمند محیطی مناسب و مراقبت و حراست کامل 
 .است

-محیط و حیات و مرگ زیست 11

 شناختی
های مناسب ها و تمایزات قابل توجه اخالق در محیطحیات و رویش

خورد و سلول بنیادی اخالق در محیط نامناسب دچار اختالل یا رقم می
 شود.مرگ می

اساس بایدها و نبایدهای شهودی ساز و کاری منظم و دقیقی اخالق بر  نظم 11
 دارد.

شناختی و مراقبت زیست 17
ریزی و قابلیت تغییر برنامه

 شناختیاساسی زیست

 ریزی درست است.زیست اخالقی نیازمند مراقبت و برنامه

 یابد.کدهای اطالعاتی اخالق وابسته به محیط ظهور می کدهای اطالعاتی و محیط 13

محیط و تمایز سلولی و قابلیت  13
 تیشناختغییر اساسی زیست

های فرهنگی و سیاسی و دینی تمایزات سلولی سلول اخالقی در محیط
 کند.متفاوتی پیدا می

تواند با ارادة خود بایدها و نبایدهای شهودی را در محیطی آدمی می قابلیت دخل و تصرف ارادی 23
وده منتقل کند یا از محیط نامناسب به مناسب نگه دارد یا به محیط آل

 .محیط مناسب انتقال دهد

شناختی و مراقبت زیست 21
 تیشناخاستفادة درمانی زیست

این امکان وجود دارد که بجای اصالح تک تک رفتارهای نامناسب و 
ها، تمهیدات تعامل و ارتباط تر از آن، بجای اصالح باورها و انگارهقبل

های مناسب اخالقی را فراهم کنیم تا بجای حیطدائمی و مناسب با م
ترجمه کدهای اطالعاتی ضداخالقی، کدهای اطالعاتی اخالقی ترجمه 

 شوند یا شاهد رویش و تمایزهای اخالقی مناسب باشیم.
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محیط و قابلیت ترمیم و  22
 شناختیبازسازی زیست

ی هافضایل آسیب دیده یا بد تفسیر شده یا وارونه شده در محیط
م و قابل ترمیامناسب اخالقی به نحو ارادة مستقیم یا غیرمستقیم ن

 بازسازی است.

های تفاوت عملکرد در محیط 23
 مختلف

باورها و اصول اخالقی در هستة غیرفروکاهشی اخالق قرار دارند و 
های مختلف غیرقابل تغییر هستند اما عملکرد این اصول در محیط

ثال، اسکیموها پدران سالخورده شان فرهنگی، متفاوت است. به عنوان م
کنند تا از دنیا بروند اما آنها این رفتار را نه بخاطر را در شکار آخر رها می

آنکه باور به احترام به والدین ندارند بلکه دقیقاً بخاطر احترام به آنها 
انند. ددهند و این رفتار را مصداقی از اصل احترام به والدین میانجام می
وعی کهولت، ن ی، آنها کشتن سالخوردگان را در سنین ضعف وبه عبارت

ن، دانند. بنابرایشان و از مصادیق احترام میحفظ عزت آنها و مایة راحتی
اگر اختالفی در این فقره وجود دارد اختالف بر سر باورهای ناظر به واقع 

: 1332؛ فرانکنا، 314: 1331است نه اصول و باورهای اخالقی)هولمز، 
و آنچه موجب نسبیت اخالقی است اختالف در اصول است ( 227-223

های یاد شده بنابراین، شواهد و مثال نه اختالف در باور ناظر به واقع.
ر، کند)برای آگاهی بیشتنسبیتی در اصول و باورهای اخالقی خلق نمی

همچنین، این اختالف در باورهای  .(43-42: ب1331رک: صلواتی، 
گردد و استعارة مفهومی سلول های مختلف بازمیحیطناظر به واقع به م

 هم درصدد روشنگری در فهم سهم محیط است.

تقدم هستی سلول بر ماهیت  24
 آن

از آنجاکه در فرد انسانی و جامعة بشری، مراتب اخالق داریم و با قبض 
و بسط مصادیق اخالقی روبرو هستیم اخالق مقولة صفر و یکی نیست 

های اخالقی و به غیرفروکاهشی اخالق با رویش بلکه با حفظ هستة
 یک معنا با تقدم هستی اخالق بر ماهیت آن سر و کار داریم.

 

 یرگیجهینت .1

. 1: است کرده مطرح را چهار دسته از استعاره یسلول شناسیستی. نگارنده با الهام از مباحث زکمی

. 4چندتوان؛  یاخالق هایاستعاره. 3 توان؛کم یاخالق هایاستعاره .2ناتوان؛  یاخالق هایاستعاره

 پرتوان. یاخالق هایاستعاره

کمک  یاخالق ستیز یو به تعال کندیم تیاخالق را روا دوسیپرتوان، آ یاخالق هایاستعاره

است که  دهیچیپرتوان، نامتعارف، و پ یاخالق هایاخالق از دستة استعاره ی. استعارة سلولکندیم

 اخالق بهره برده است  یو بازانگار یواکاو یح کرده و از آن برانگارنده آن را مطر
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همانند اخالق به مثابة نردبان، اخالق به مثابة ابزار، اخالق  یاخالق هایاستعاره نةیشیپ. دوم

 یجد هایانیبطور اثربخش شر توانندیهستند و نم یمتعارف یهااستعاره ،یبه مثابة امر ضرور

 ق،بودن اخال ایبودن و منطقه یجهان ستندیعنوان مثال، آنها قادر ن اخالق را پوشش دهند. به

 نییدست را تب نیاز ا ینبودن اخالق و موارد یکیمختلف، صفر و  هایطیدر مح یاخالق شیرو

و  یرفروکاهشیچون هستة غ هاییاخالق، بنابر دوگانه یسلول برا یکنند. اما استعارة مفهوم

و هم وابسته به  ردگییم جهیبودن اخالق را نت یختلف، هم جهانم هایطیدر مح یسلول زاتیتما

تقدم وجود بر  ر،یتبادل، تکث ط،یچون مح هایییژگیبا و ن،یبودن آن را. همچن ایو منطقه رهنگف

 دیو ذو مراتب بودن اخالق تاک شیموارد، بر رو گریو د ،یاطالعات یژن، مراقبت، کدها ت،یماه

 دارد. یستمیس

و  ینید اناتیمراتب اخالق و ب لیاز عهده تحل تواندیم یاخالق بخوب یسلول . استعارةسوم

( 332، 373: 13ج تا،یب ،یمجلس«)مَکَارِمَ الْأَخْلَاق بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ»همانند:  یاقوال د؛یاخالق برآ یعرفان

 تیبه رسم ن،یهمچن .(111: 1331 ،ی؛ کاشان73: 1423 ،یراز«)األبرار سیئات المقرَّبین حسنات»و 

 یاخالق هایدهیپد یشود در قبال برخیسبب م یو عرفان ینید طیشناختن مراتب اخالق و مح

ص خا یخیاخالق را به دورة تار طةیدر ح یمعنو یدارهایو پد میدچار اهمال و چشم فروبستن نشو

 .میانسان خاص منحصر نکن ای

 هانوشتپی

 ود.شهای ساده اشاره میهایی از استعارهارة ابزار در ادامه به نمونههمانند استعارة نردبان، استعارة قله و استع .1
انگاره تصویر ناتمام اما نسبتاً پایدار زندگی است اما قابل اصالح و بازانگاری؛ انگاره بخش ناهشیار و ناپیدا  .2

گر، و بد، ویرانتواند زیبا، خوب، سازنده، و موجه باشد یا زشت، و کمتر نقدپذیر وجود آدمی است؛ انگاره می
ای دارد: نقش شناختی، نقش هیجانی، نقش رفتاری؛ انگاره در تمامی گانهناموجه باشد؛ انگاره نقش سه

آفرینی، احساسات، عواطف، سازی، انتخاب، ارزشگیری و تصمیماحوال آدمی مؤثر است از جمله در تصمیم
و متکثر است. به دیگر سخن: اگر  ی ذهنی، جزئیهاوارهها و رفتار؛ انگاره در نسبت با طرحباورها، داوری

، 33 :1331قراملکی، دار و پایدار ذهنی باشد انگاره عضوی از آن است )واره واجد تصویرهای ریشهطرح
47 ،32-31 ،123-133.)  

های ذهنی در مرحلة فراشناخت قرار دارند؛ دوم: وارهها هستند: یکم: طرحها واجد این ویژگیوارهرحط .3
توانند مخرب یا سازنده های ذهنی میوارههای ذهنی راهنمای زندگی و عمل هستند؛ سوم: طرحوارهطرح

های ذهنی وارهای با دیگر باورهای ما مرتبط هستند؛ طرحهای ذهنی بطور شبکهوارهباشند؛ چهارم: طرح
 دهد.صحنة زیست اخالقی را سامان میپشت



  
786 

 In( ژن درمانی2و ) Ex Vivo( ژن درمانی1ح است که عبارتند از: )مطر امروزه دو نوع ژن درمانی .4

Vivoدر ژن درمانی .Ex vivoهای مغز های کشت شده )به عنوان مثال سلول، ژن، نخست به سلول
ها مستقیماً ، ژنin vivoیابد و در ژن درمانیانتقال می شود و سپس مجدداً به بیماراستخوان( منتقل می

 شود.ت خاص بیمار منتقل میهای بافبه سلول
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