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  سخن سردبير

يعنى حدود چهارده سال پيش با عضويت بـيش از يكصـد  1378انجمن معارف اسالمى در سال 

های كشور تأسيس شد. چند سال پس از آغاز فعاليـت نفر از اساتيد درس معارف اسالمى دانشگاه

پژوهشـى -نامه علمىفصلای با عنوان انجمن، دوستاِن عضو هيئت مديره پيشنهاد تأسيس مجله

  را دادند و بنده را به عنوان سردبير آن معرفى كردند. سالمىانجمن معارف ا

كران االهى كار را شروع كردم و نخستين شـماره در زمسـتان جانب با توكل به الطاف بىاين

ها مجله تخصصى در حوزه معارف اسالمى كـه منتشر شد. پس از هفت سال و با ظهور ده 1383

نى معارف اسالمى تمركز كرده، مقاالت علمى و پژوهشى بار و غای از درخت پرهر كدام بر شاخه

نامه معارف اسـالمى محـل شماره، داليل توجيهى نشر فصل 23كردند و پس از انتشار منتشر مى

روی به پيشنهاد هيئت مديره فعلى انجمن معـارف و بـا تأييـد دبيرخانـه ترديد قرار گرفت. از اين

تغييـر نـام  های اخالقىپژوهشوری نشريه مذكور به آنشريات علمى وزارت علوم تحقيقات و فن

بـار گـروه فلسـفه اخـالق يافت و قرار شد با محوريت مسائل اخالقى به فعاليت ادامه دهد. ايـن 

دانشگاه قم به صورت مشترك با انجمن معارف اسالمى آن را منتشر كرد كـه ايـن شـماره، كـه 

ماره است (با احتساب يك شماره كه به زبان ش پانزدهمينجانب است، آخرين آن با سردبيری اين

  انگلسى چاپ شد). 

تر آن نياز به امكانات بيشتری دارد كه متأسـفانه بنـده كنم نشر مطلوبجانب احساس مىاين

نامه و همچنـين هيئـت تحريريـه آن، لروی ضمن استعفا از سردبيری فصدر اختيار ندارم. از اين

تـر از پـيش بـه ى ديگر و با حضور سردبير جديد روز به روز غنىنامه مذكور در قالباميدوارم فصل

  فعاليت خود ادامه دهد.

جا به عرض نويسندگان محترمى كه مقاالت آنها پـذيرش شـده ولـى هنـوز چـاپ در همين 

های مربوط در اختيار سردبير محترم جديـد قـرار جلسهرسانم كه فايل مقاالت و صورتنشده مى

  شود. شده منتشر مى در همان تاريخ اعالماّهللاٰ گيرد و انشاءمى

از دوستان ديگر كه مقاالت آنها در دست بررسى است و هنوز تصميمى برای آن گرفته نشده 

گير وضعيت آن از طريق مـديريت جديـد مجلـه باشـند. زيـرا مجموعـه است استدعا دارم كه پى

  گيرد. ىهای مربوط به آنها هم در اختيار سردبير جديد قرار مپرونده

  

  



 

های طـوالنى همچنين از آن دسته از سروران گرامى كه لطف كردنـد و در طـول ايـن سـال

فرستادند و به هر دليلى مقاله آنهـا  های اخالقىپژوهشو  معارف اسالمىای برای مجالت مقاله

  خواهى كرده، طلب بخشايش برای خطاهای احتمالى خود دارم.تأييد نشد عذر

های مختلف و نيـز در پايان از همكاری اعضای هيئت مديره انجمن معارف اسالمى در حوزه

گونـه همكـاری دريـغ از مسئوالن محترم دانشگاه قم كه حتى در شرايط سخت و دشـوار از هيچ

های اخيـر كـه در سـال هـای اخالقـىپژوهشنامه نكردند و همچنين همكاران اجرايى در فصل

  كنم.شر آن كشيدند تشكر مىزحمات زيادی برای ن

  
  و ما توفيقى اال باّهللاٰ العلى العظيم

  با تشكر

  محسن جوادی



 

  های اخالقىپژوهش
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از  ایهای رايانهاخالقى بازی محتوایتحليل  زا وبررسى محتوای آسيب

  های اسالمىآموزه ديدگاه

  *سميه فرهنگ اديب

  **بهروز مينايى بيدگلى

  چكيده

موجـب و همچنين سرعت باالی انتشارش  نی اطالعات و قدرت شگرف آروافن

جوانان و نوجوانان و حتى كودكان  زمان، فكر و انرژیشده است بخش زيادی از 

كـه در  هـایبـازیو بـر سـر  رايانـه كناردر  مختلف، هایفرهنگبا جوامع  همه

زيـادی از انتقـال  هـاینگرانى اين امـر .صرف شود ساخته شدهفرهنگ ديگری 

های اخالقى خاص يك فرهنگ به فرهنگ ديگر بدون بررسى و مفاهيم و آموزه

روی . از ايـن به وجـود آورده اسـت ایرايانهفراگير  هایبازینقد آن و از طريق 

ای بسيار مهم اسـت؛ از يـك سـو رايانه هایبازیطرح مسائل اخالقى مربوط به 

نظـر گـرفتن  فنـى اسـت و از سـوی ديگـر نيازمنـد در تحليـل و نيازمند تجزيه

 اجتمـاعى جامعـه اسـت؛ تلفيقـى كـه نيـاز بـه همكـاری و فرهنگى و معيارهای

شناسـان، امعهج شناسـان،روان هـا،مشاركت گسترده مهندسان طـراح ايـن بازی

ايم آثـار دارد. در اين پـژوهش كوشـيده كارشناسان مسائل اخالقى دانان وحقوق

 هـایبازی بررسى كنيم و ضرورت طراحى ای را بحث ورايانه هایبازی اخالقى

بتوانيم خأل موجـود  جامعه را بكاويم تا شايد هایاخالقى مطابق با فرهنگ و ايده

  در اين زمينه را اندكى پر كنيم. 

  ای، تحليل اخالقى، فناوری، فرهنگ.های رايانهبازی ها:كليدواژه

                                                            
 كارشناسى ارشد مهندسى فناوری اطالعات و عضو هيئت علمى مؤسسه آموزش عالى ايوانكى. *

عضو هيئت علمى دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشكده مهندسى كامپيوتر، رئـيس هيئـت مـديره بنيـاد ملـى  **

 ای.های رايانهبازی
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  مقدمه

بـازی به ويـژه در دوره كـودكي، نوجـواني و جـواني اسـت.  ،حيات آدمي ناپذيراجتناببازي جزء 

بخش است كه به منظور سرگرمى، تفريح يـا ورزش فعاليتى آزادانه و خودجوش، غيرجدی و لذت

به جامعـه  ایجامعهبه دوره ديگر و از  ایدورهالبته شكل بازي از ). 1390شود (عليزاده، انجام مى

دسـتي اسـت است، شباهت و يك آورشگفت. اما آنچه در دنياي جديد يابدمىديگر تغيير و تحول 

سني  هایدورهميان در ميان جوامع مختلف و حتي گاهي در  ایرايانهجديد  هایبازیكه در نوع 

پنـداريم كـه مي درسـتى بهاي مشغول هستيم، هاي رايانهوقتي ما با بازي .شودمىمختلف ديده 

توان منكر اين موضوع بود، اما آنچـه اغلـب از كنيم. نمياوقاتي را در جهاني غيرواقعي سپري مي

دهـد. هـيچ آن غافليم اين است كه بازي كردن در دنياي مجازي، خود در ظرف واقعيـت رخ مي

افتد و بـر اي در واقعيت اتفاق ميرايانه هايتواند منكر اين موضوع شود كه انجام بازيكس نمي

اي مهم اين است كه مرز دنياي واقعي و مجـازي در چنـين تجربـه مسئلهاست. اما  تأثيرگذارآن 

ايم؟ كشيم، واقعًا مرتكـب قتـل شـدهاي كسي را ميكجاست؟ آيا زماني كه ما در يك بازي رايانه

 ایكنيم كشتن در دنياي مجازي هيچ قـبح اخالقـيتوانيم ادعا ايم، اما آيا ميمسلمًا چنين نكرده

شود، چگونـه اي انجام ميداوري اخالقي در مورد اعمالي كه در يك بازي رايانه ىندارد؟ به راست

تـوان بـا امـا مي ،رسـدنظر نميهايي چندان آسان به پذير است؟ يافتن پاسخ چنين پرسشامكان

دو ند ميان دنياي واقعي و مجازي و مـرز ميـان ايـن كننده مسئله پيوهايي كه روشنارائه تحليل

صـنعت  -هنری جديد با مفهوم ادهيپدبه عنوان  هایبازاز اين تا حدودي راه به مقصد برد.  باشد،

بصری ايـن پديـده  عمدتاً ی فنى و خالقانه هاو جنبهياد شده است. اين مفهوم به كاركرد تجاری 

توان مى رسدىم به نظربه فهرست نهادهای اجتماعى جديد، ورزش نظر دارد، اما با توجه به ورود 

به رسميت شناخت. بايد ايـن  رگذاريتأثپرقدرت و  خرده نهاد اجتماعىمثابه يك به را  هایبازاين 

 بـه صـورتتلقى كرد كه شخصيت كودكان آينده يا معماران مربيان نقابدار هزاره سوم را  هایباز

خواهند پرداخت  و پرورش نهاد آموزشدرسى پنهان به رقابت با  برنامه باخاموش و خزنده و چراغ

  وسيعى جايگاه آن را فتح خواهند كرد. گستره در و

تيرانـدازی بـه  تـوانىمـی اانـهيرای هایباز ىو اجتماعی اخالقى هایناهنجاری هانمونهاز 

اشـاره كـرد كـه  Doom اعتيـاد هـريس و دوسـتش بـه بـازی ريتأثمعروف مدارس كلمبيا تحت 

و  سـوزاندىمـ، كشـدىمبازيگر  GTA. در بازی بسيار معروف گذاردىمكشى را به نمايش كودك

و در  آمـوزدىمـو در بازی تصفيه نژادی، كودك به سادگى نژادپرستى افراطى را  دهدىمشكنجه 

  .شودىمی به نمايش گذاشته بازجنسهمی جنسى حتى هاصحنه، هایبازبسياری از 
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كوتاه خود، بـا بسـياری از مسـائل اخالقـى و  نسبتاً ای در طول تاريخِ يانهراهای یباز صنعت

يز، اعتياد، قمار، مالكيت اموال آمخشونترو شده است. محتوای اجتماعى و معماهای الينحل روبه

  جمله اين موارد است. از يگر،درايت، مالكيت معنوی و بسياری ىكپمجازی، 

هـا، اهميـت بررسـى آن در یبازنمايى ايـن ى ديگر و با توجه به آمار استفاده و شيوعاز نگاه

شود. نگاهى گذرا بـه ايـن آمارهـا ايـن مسـئله را روشـن ىمزمان كنونى بيش از پيش احساس 

حدود پنج ؛ (باالتر است هاورزشدر شبكه جهانى از همه  هایبازاين  یوجوجستكورد ركند. ىم

زير پانزده سال دارند و حدود همـين  )gamerبازيگرها ( %79در ايران )، يليون موردميليارد و ده م

تـرك جهـت  مشـاوره یبـرامركـز  140ر كره جنوبىو د اندمشغولروز به بازی  4 یاهفتهمقدار 

 ).1390 (عليزاده، داير شده است یاانهيرا یهایبازوابستگى به اينترنت و  اعتياد و
كوشيم از منظر اخالقى به اين صنعت بنگريم و آن را با توجه به اين مسئله، در اين مقاله مى

كه بايد مورد توجـه نبـوده اسـت. حـال  و آنچنان شده پرداختهبكاويم؛ موضوعى كه كمتر به آن 

يـك  بـاارزشآنكه اين صنعت با سرعت شگرفى در حال رشد بوده، مشتريان آن نيز اغلب منابع 

  ، هستند.و نوجوانان، يعنى جوانان جامعه

: در بخش دوم مروری بر مطالعـات ابديىمبا اين مقدمه چارچوب پژوهش به اين شرح ادامه 

در اين موضوع خواهيم داشت و در بخش سوم اصول اوليه طراحى يك بازی اخالقـى  شدهانجام

اسـالمى ارائـه  -القـىكوشيم چارچوبى با هفت معيار اخكنيم و در بخش چهارم مىمى مطرحرا 

ی اسـالمى بررسـى هـاآموزه، بـا توجـه بـه رشانيتأثهر يك از اين فاكتورها و  زيآخر نكنيم. در 

  شود.مى

 پيشينه بحث. 1

 .)pohl, 2008( های اخالقى و بازتـاب اخالقـى را دارنـدتجربه های ويدئويى پتانسيل ايجادبازی

 ای كه بـاتواند با ارتباط اخالقىبازی مى كه سيكارت نيز اين موضوع را چنين توصيف كرده است

كار را  ها اين. بازی)Sicart, 2009(كند چارچوب اخالقى را به تصويب برساند بازيكنان برقرار مى

آنچـه  دادن يـك چـارچوب از كننـد. قـراربا تشويق بازيكن به انجام برخى از رفتارها عرضه مى

تواند باعث ايجاد پيوند اخالقـى بـين قـوانين نادرست است در يك موضوع داستانى مى درست و

كار، بازيكن بـه  انجام اين ). باRauch, 2007(بازی و قوانين اخالقى در جهان خارج از بازی شود 

هـا بـه شود و نتيجه اينكه، اين ارزشهای اخالقى تشويق مىالعمل در مقابل ارزشداشتن عكس

ايـن تجـارب اخالقـى را بـه  توانندهای ويدئويى مىبازی .شودبازيكن تبديل مى خود هایارزش

 دنيای در اخالقى هایآرمان به منظور تقويت تواندآيين بازی مى كنند و های مختلفى ايجادروش

را نيز به بازيكن  اخالقى معضالت توانندها مىبازی از طرفى ).Brown, 2008( طراحى شود واقعى
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 تا به سناريويى عمـل كنـد كـه دهدبه بازيكن مى را امكان اين بازی .)Zagal, 2009(ه دهند ارائ

 ايـن در ).Stevens, 2007(كـرده باشـد  خـود تجربـه واقعى زندگى در بالقوه طور ممكن است به

مقايسـه كـرده،  بازی دنيای درون را با بازی از دنيای خارج با ارتباط و خود هويت روش، بازيكنان

گيری باعـث شـكل بـازی كلـى، طـور بـه .كننـدرفتارها را در دنيای واقعى خود مـنعكس مى آن

مـىاش شخصى هایمورد خود و ارزش در هايىيادگيری چيزی برای بازيكن اخالقى هایتجربه

 از ويـدئويى، برخـى هـایبازی بينـد. دررا مى اخالقـى چارچوب يك ارزيابى اينطريق  شود و از

و آن  هسـتند خـوب شـوندمى تشـويق كـه اقـداماتى از دسته هستند. آن تشويق و اعمال، پاداش

 را در يك چـارچوب اخالقى چارچوب يك توانپس مى .هستند بد شوند،ای كه تشويق نمىدسته

ترسـيم  .)Zagal, 2009(بـازی، بـه تصـويب رسـاند  عمليـاتى ارزيابى داستانى، طراحى كرد و در

 چارچوب نظريات فلسفى در اغلب هابازيكن تعامالت و ويدئويى هایبازی از اخالقى هایچارچوب

كـانتى  اخالق فلسفه از ها با استفادهبازی بررسى به تحليل اين سنتى صورت گرفته است. اخالقى

  ). Rauch, 2007(پردازد يا تركيبى از آنها مى

شـود، امـا ىهـايى بـا رعايـت اصـول اخالقـي حـس مبا وجود اينكه مصـلحت وجـود بازی

ای انجـام شـده های رايانههای كمي در خصوص بررسي تأثير مالحظات اخالقي در بازیبررسى

هايى با رعايت اصول اخالقي و در زمينه يـادگيري منـافع اجتمـاعي طراحـي و است. اخيرًا بازی

). كـو و سـيدر چـارچوبي بـراي نزديـك شـدن بـه Seider and Koo, 2012بررسي شده اسـت (

ای مطرح كردند. آنها مالحظات اخالقـي را در قالـب های رايانههای اخالقي از طريق بازیآموزه

ها گنجاندند. بحث و بررسي آنها در مـورد چارچوبي براي آموزش اصول زندگي اجتماعي در بازی

سـي رگرايان و تأكيد بـر منـافع اجتمـاعي از طريـق برمالحظات اخالقي محدود به اصول اخالق

  .ادبيات است

در ادامه اين پژوهش اصول اوليه طراحى يك بازی اخالقى را مطرح خواهيم كرد؛ اصولى كه 

  مبنای يك بازی اخالقى را از ابتدای طراحى مد نظر قرار دهد.

  . اصول اوليه طراحى يك بازی اخالقى ٢

 شـود.در اين بخش مقدمات طراحى يك بازی اخالقى مطرح، و اصول و پارامترهای آن ارائه مى

ابتدا با بيان اصول حداقلى در طراحى يك بازی اخالقى اين مقدمات را فـراهم كـرده، در مرحلـه 

 كنيم.بعد با بيان اصول حداكثری آن را تكميل مى
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  اصل اخالقى حداقلى. 1. 2

اصل اخالقى حداقلى در يك بازی مطلوب آن است كه، در راستای سپری كردن اوقات فراغت و 

های پنهـان و خـواه آسـيب هایسيبى به دنبال نداشته باشد؛ خواه آسيبگونه آسرگرم شدن هيچ

ها در طراحى اخالقى يـك بـازی اهميـت فراوانـى دارد. نمـودار يـك آشكار. شناخت اين آسيب

زيـر سـؤال بـردن و تضـعيف  دهد. رذايـل اخالقـى،های آشكار در اين زمينه را نمايش مىآسيب

زيـر سـؤال بـردن باورهـا و  هـای خطرنـاك،ط و انگيزههای غلـايجـاد انديشـه هويت ملى فرد،

ای اسـت. ايـن مـوارد بـه هـای رايانـههای آشكار در بازیهای دينى از موارد اصلى آسيبارزش

صورت جدی بايد در طراحى يك بازی اخالقى حذف شود و اهميت آن به حـدی اسـت كـه بـه 

چراكه گاهى اوقات بازی در دنيـای  ای اخالقى مطرح است.عنوان مبانى طراحى يك بازی رايانه

شود كه به انجام آن در دنيـای واقعـى قدر به دنيای واقعى نزديك مىمجازی با اين پارامترها، آن

بـه  هايبهای زيادی از تبديل شدن ايـن آسـگزارش به طوری كه، Sim, 2009)( گرددمنجر مى

 ).Tan, 2012( وجـود دارد شـدهيانب با پارامترهـای ایيانهرا هاییيك عادت روانى در نتيجه باز

نوجوانـان  های مربوط به جوانـان وهای بسياری از افزايش اين رفتارها از دادگاهاخيرًا نيز گزارش

  .)Musfirah, 2011(شود ديده مى

  

  ایهای رايانههای آشكار در بازیآسيب -1نمودار 

 

 آسيب هاي
آشكار

رذايل اخالقي

كينه تورزي
انتقام جويي

خشم
خود خواهي
غضب

خودپرستي
غرور
تكبر

شهرت پرستي
فريب كاري

زير سؤال بردن و تضعيف هويت ملي فرد

ايجاد انديشه هاي غلط و انگيزه هاي خطرناك

زير سژال بردن باورها و ارزش هاي ديني
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، در بازی اهميت فراوانى آنهااين پارامترها با القای منفى حاصل از  شدن مطرحبنابراين، حذف يا 

ی بسياری است كه نشان هارشاخهيزدارد. ضمن اينكه پارامتری مانند رذايل اخالقى، خود شامل 

  ی يك بازی اخالقى دارد. سازادهيپاز ظرافت موضوع طراحى و دقت در 

ی هایباز، در رفتار بازيكنان بلندمدتريج و در وجود دارد كه به تد هابيآساما دسته دومى از 

 افتدىمی اتفاق اانهيرای هایبازدر اثر تكرار و استفاده از  هابيآس. اين نوع شودىمی ديده انهيارا

بـا  تـوانىمـی روانـى را نيـز هابيآس. اين نوع از ديآىمی پنهانى به حساب هابيآسو از جمله 

 ی اخالقى نيز مـد نظـر اسـت بـه حـداقل رسـاند.هامراقبتطراحى يك بازی اخالقى كه در آن 

انزواطلبـى،  ،های شخصيتى ـ منشـىدامن زدن به آسيب ،يى مذهبى، خانوادگى و ملىزداتعصب

ايـن  كنندگانهيتهی پنهان است كه حتى بعضى از هابيآساز جمله  یزيستجامعهی و زيگرگريد

آن  ريتـأثاين افكار به خوبى از  گذاراناستيس. چراكه كنندىما اين اهداف آن را طراحى ب هایباز

  .)(Schulzke, 2009 نداآگاه و نوجوانانبر روی كودكان 

 

 

  ایهای رايانههای پنهان در بازیآسيب - 2نمودار 

  

تنها آثار منفى ندارند، بلكه آثار مثبت زيـادی نيـز دارنـد و قابليـت  هایبازكه  شودىمالبته تأكيد 

اين موضوع بهره جسته، در طراحى آنها اهـداف مثبـت خـود را  از شودىمالقای باالی آنها باعث 

 آسيب هاي
پنهان

بي تفاوتي نسبت به حقوق ديگران
رفتاري خارج مي كند -فرد را از تعادل رواني 

خود بزرگ بيني يا خود كوچك بيني
نااميدي و يأس

بدبيني كلي به عالم و سوء ظن به افراد ديگر
وقت كشي و اعتياد به فعاليت هاي غير مفيد يا افراطي

بي انضباطي فكري و رفتاري و زندگي منفعالنه و بي برنامه
تعصب زدايي مذهبي، خانوادگي و ملي
انزوا طلبي، ديگر گريزي و جامعه ستيزي

واقعيت گريزي و خيال پردازي
منشي -دامن زدن به آسيب هاي شخصيتي 
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به بيـان اصـولى بـرای طراحـى اخالقـى  هابيآسی كنيم. به همين منظور، بعد از بيان سازادهيپ

  .شودىم هایبازاعث آثار مثبت در بازيكنان اين قبيل كه ب ميپردازىم هایباز

  اصول اخالقى حداكثری .2 .2

در پـى دارد؛ بـه  فـرد رامطلوب، رشد و تعـالى شخصـيت  اصول اخالقى حداكثری در يك بازی

 :شودىمطوری كه باعث 

 های شخصى و محيطى مناسب به فرد بدهد.شناخت .١

 تقويت كند.ها و باورهای صحيح را در فرد ايده .٢

 قدرت تجزيه و تحليل را در فرد افزايش دهد. .٣

 های خوب را در فرد تقويت كند.ها و منشخصلت .٤

گيری صـحيح را های مـورد نيـاز بـرای تشـخيص و حـل مسـئله و تصـميممهارت .٥

 در فرد ارتقا بخشد.

ــوان  .٦ ــودكنترلت ــود خ ــرد را بهب ــای ف ــال، عواطــف و رفتاره ــر و خي ــدايت فك ى، ه

 بخشد. 

يـى، گراخانوادهی، نداريد، سرانجام، توجه به اخالق و معنويت، هاىژگيوب يا رشد اين در پى كس

، به شدهگفتهبه تمام موارد  توجهگيرد. با ی اجتماعى در فرد شكل مىريپذتيمسئول گرايى وقانون

را  . در ادامـه، چـارچوبىرساندىمى ما را به اين اهداف و نكاتكه چه موازين  ميرسىماين مسئله 

  .ميكنىمبرای يك طراحى اخالقى مطرح 

  هفت معيار اخالقى و اسالمىطراحى يك بازی اخالقى با  .٣

زا توان نتيجه گرفت كه بسياری از اين مفـاهيم آسـيبمى هایباززا در گيری مفاهيم آسيببا پى

 آنهـای جـوامعى كـه بـازی در هاتيواقعمربوط به فرهنگ ما نيست و خاستگاه ايرانى ندارد و از 

پرسـتى، ونداليسـم و شيطان هبـ تـوانىمـ. از جمله ايـن مفـاهيم رديگىمنشئت  شودىمساخته 

يى بـا هابيآسـ). امروزه، اين مفاهيم، در جامعه مـا جـزء 1383نيهيليسم و ... اشاره كرد (ستوده، 

كه برخى  شودىمدر جامعه ديده  اآنهيى از وجود و رشد هانشانه، اما شوندىنماولويت باال شناخته 

(رفيعـى و  انـددادهدر جامعه ايران هشـدار  هابيآساز كارشناسان نيز نسبت به رواج اين دست از 

ها را به هفت گروه تقسيم كرده، محتوای اخالقى بازی ). با توجه به اين موضوع،1387همكاران: 

دول يك ارائه شده است. اين هفت معيار، اين موارد به طور خالصه در ج كنيم.آنها را بررسى مى

هـای بسـيار در معيارهای اصلى در طراحى يك بازی اخالقى است كه بعد از مطالعات و پژوهش
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طور كـه مشـاهده نيـز هسـت. همـان )(ESRA 1اين زمينه حاصل شده است و مورد تأييد اسـرا

ض نقـ ی دينـى،هاارزشنقض  ترس، ی جنسى،هامحرك مواد مخدر و تنباكو، خشونت،شود، مى

نااميدی هفت معيار اصلى برای بررسى طراحى محتوای يك بازی اخالقى  هنجارهای اجتماعى و

  معرفى شده است، كه هر يك از اين معيارها در ادامه تشريح خواهد شد.

  ایهای رايانهمحتوای اخالقى بازی گانهمعيارهای هفت - ١جدول 

با هـدف آسـيب زدن بـه ، كه خارج از قانون باشدى رفتار تند و درشت عبارت است ازخشونت؛  .1

كشتن افـراد  شخص يا گروهى. اين رفتار با تخريب افراد يا پرخاش و زد و خورد يا شكنجه و

  شود.نشان داده مى

در اين محتوا مصرف سيگار، قليان يا پيـپ، خصوصـًا سـيگار بـه عنـوان مواد مخدر و تنباكو؛  .2

 .تاعتياد مطرح اسنخستين گام 

جنسـى بررسـى  رابطـهرفتـار و  ،پوشـش رشـاخهيزتحت سه  هایبازدر ی جنسى؛ هامحرك. 3

 :شودىم

پوشش، استفاده يا عدم اسـتفاده از لبـاس بـه نحـوی كـه تأكيـد خاصـى بـر بـدن و  -

 نمايش آن با اهداف جنسى داشته باشد.
ا اسـتفاده از بـدن يـا كـالم، آميز، هر گونه عملى اسـت كـه بـمنظور از رفتار تحريك -

 سعى بر تحريك جنسى داشته باشد.
) را جـنسجـنس يـا غيـرهمنمايش ارتباط جنسـى بـين دو يـا چنـد نفـر (اعـم از هم -

  جنسى گويند. رابطه
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مشخصـى نـدارد و بـا  منشأمنظور نوعى احساس ترس خفيف، مداوم و مبهم است كه . ترس؛ 4

 .شودىماستفاده از فضاسازی در بازی ايجاد 
  يرشاخه:زی دينى در قالب سه هاارزشدر بازی نقض  ی دينى؛هاارزشنقض  .5

 ی الكلى است.هاىدنينوشه شامل مصرف هر گونه كمشروبات الكلى  -
بندی كــه بــرد و باخــت در آن، منجــر بــه كســب قمــار؛ هــر گونــه بــازی يــا شــرط -

 منفعت برای يكى و زيان برای طرف ديگر باشد.
منظـور از اهانـت، خـوار كـردن و كوچـك و ضـعيف جلـوه دادن  دسـات؛اهانت به مق ـ

چيزی به واسطه گفتـار يـا رفتـار اسـت. مقدسـات نيـز در اينجـا شـامل خـدا، اوليـاء 

ــاهای  ــون و فض ــومان و مت ــان و معص ــى و امام ــان االه ــامبران ادي ــم از پي او (اع

...)  مقدس) و مفاهيم دينى (ماننـد كتـب مقـدس، معـاد، عـدل، معجـزات، آخـرت و

 است.
؛ قواعدی كـه هاستانسانهنجارها در حقيقت قواعدی برای رفتار هنجارهای اجتماعى؛ ض نق .6

 .كندىمبعضى كارها را تأييد كرده و بعضى كارهای ديگر را رد 
 نداعبارتشود كه و خودكشى بررسى مىافسردگى  ،عذاب وجدان يرشاخهزتحت سه . نااميدی؛ 7

  از:

شـده كـه بـازيكن بـرخالف  ای طراحـىگـاهى روال بـازی بـه گونـه :نعذاب وجـدا -

ميل خـود مجبـور اسـت عملـى را انجـام دهـد يـا انجـام ندهـد. ايـن اتفـاق باعـث 

 .شودىمايجاد نوعى عذاب وجدان و احساس گناه در او 
كالفگـــى و  عالئمـــى چـــون احســـاس غمگينـــى، شكســـت يـــا افســـردگى: بـــا -

 شود.گاليه از خدا مشخص مىو گاه با  ى به همه چيزعالقگىب
های مختلــف عمــدتًا بــه خودكشـى: از بــين بــردن و حـذف فيزيكــى خــود بــه شـيوه -

 دليل نااميدی است.

هـای دينـى و ها با تأكيد بر فرهنگ بـومى و ارزشسازی بازیبا توجه به اين موارد و لزوم بومى

سـنجيده شـود تـا بـا اصـول و منظر اين هفت معيار  اخالقى كشورمان، محتوای هر بازی بايد از

های اخالقى جامعه تناقض نداشته باشد؛ چراكه معيارهای اخالقى در جامعه ما با توجـه بـه ارزش

كه با جوامع غيراسالمى متفاوت است. در ادامه به بررسى نظريات ديـن  های اسالمى استآموزه

  پردازيم. اسالم در مورد اين هفت معيار اخالقى مى
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  های اسالمىهای اخالقى با توجه به آموزه. بررسى معيار4

 . خشونت در اسالم1. 4

، ستيآن ن يریكارگمخالف به ى، اسالم به كلمينظر قرار ده را مد» اجبار«اگر  ی خشونتدر معنا

) از آن استفاده كـرد. اگـر خشـونت را بـه عتي(شر ىهاال نيمطابق با قوان ديبا اما معتقد است كه

گونه استفاده  ، فقه اسالم مخالف هرميريبگ» رسانبيآس اي ديشدى كيزيفی رويعمل و ن« یمعنا

. عتيكاران، آن هم مطابق بـا قـانون شـرگناهيه تنب يامعناست؛ جز به هنگام جنگ  نياز زور به ا

 هيـحرام است. كاربرد زور تنهـا عل يرنظاميانغ يزجرح به زنان و كودكان و ن جاديدر جنگ، ا ىحت

بـه قصـد  ىكـيزياست و تنها در برابر آنهـا از اعمـال زور ف زينبرد جا دانيحاضر در م انيجنگجو

، بـر اسـاس فقـه طيشـرا نيـگونه اعمال جرح خارج از ا د. هركراستفاده  توانىرساندن م بيآس

هـای يژگىوای در مبارزات با توجه بـه يانهراهای یبازيری آن در كارگبهپس  اسالم حرام است.

  مشكلى ندارد. ذكرشده

  . مواد مخدر و دخانيات2. 4

و  ىمضرات شخصـ از طرفى حرام است. یمضر زيهر چبر اساس آن كه  ميدارى قاعده فقه كي

 ىگرامـ يـامبرپ. داشته باشد حيبه توض ازيتر از آن است كه نمواد واضح نياى اجتماع و ىخانوادگ

منهم و هـم  يءبر ناأاسمه البنج انا  ئايش أكلوني يامتي زمان عل يتيأس« :اسالم فرمودند
اسـتعمال  یزيـكه امـت مـن چ رسدىمى زمانى عني )؛٤٦٢٥ح  ميزان الحكمه،( »يمنّ ئونيبر

 زاريـاز مـن دور و جـدا و مـن هـم از آنهـا دور و ب نهايپس ا .شودىم دهينام» بنگ«كه  كنندىم

 شود.ىمای رد يانهراهای یباز. بنابراين، هر گونه استفاده از اين محتوا در هستم

  . مسائل جنسى3. 4

مباحث مطرح از ديدگاه اسالم در خصوص مسائل جنسى به شرح زيـر اسـت: اخـالق  نيترعمده

ى در اسـالم؛ پوشـش زن در اسـالم؛ جنسـ تيـترب تيـاهمحرمـت زنـا؛  ليدلى در اسالم؛ جنس

ى؛ راه مقابلـه بـا انحرافـات جنسـ؛ انحرافـات رفتن راهی در گرعشوه؛ گفتن سخنی در گرعشوه

 ی.داريشنی و بصر كاتيتحرى؛ جنس

 اريخانواده بس یاعضا انيمى اسالم بر روابط خانوادگ نكهيبا توجه به ا اخالق جنسى در اسالم؛ -

 ،دو جنس مخـالف بـر حـذر داشـته انيرا از روابط م خود روانيپ به شدت نيبنابرا ،دارد ديتأك

مسئله آن باشد كه اسالم، ازدواج و  نيا حكمت ديشا كند.مى زيجوت فقط آن را در قلمرو شرع
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، نـه دهـدىمـ صيتشـخی اجتماع بشر یجامعه و بقا شيدايپى عامل اصل خانواده را ليتشك

  .شده باشد لئرا قا ىاجتماعی سلب آزاد و تيمحدودى نوع كهنيا

 نكـهيا یبرا ،فرموده در مكتوب حضرت صادق (ع) است كه خداوند زنا را حرام دليل حرمت زنا؛ -

هم خوردن ه اطفال و ب تيتربها و ترك رفتن نسبت نيبمانند قتل نفس و از  يىسادهافسبب 

   2.شودىمارث 

و احكـام مختلـف كـه  اتيـرواو  اتيـآدر اسالم با توجه بـه  اهميت تربيت جنسى در اسالم؛ -

رفتـه،  انيـمآن سـخن بـه  ليتعـدى و ارضا و جنس لئمسادر رابطه با  ميرمستقيغو  ميمستق

اجـازه داد كـه  توانىنماست و  اتيضرورى در اسالم از جنس تيتربگرفت كه  جهينت توانىم

ی چشـم نگهداراسالم از  كهيى آنجابا مرور زمان برای فرد، حل شود.  مسئله نياخود خود به 

، همـه و همـه كنـدىمـى صـحبت جنسـی ارضـای بـراى و از ازدواج جنس ليم ليتعدی برا

  در اسالم است. اتئيجزی داراى، آن هم به صورت مفصل و نسج تيترببر  ديتأكدهنده نشان

بـه  !غمبريپی ا: «ديفرماىم نيچن 60ــ  59 هيخداوند در سوره احزاب آپوشش زن در اسالم؛  -

را بـه خـود  شي) خـوهـای(روسـر یهاجلباب بگو كه نيهمسران و دخترانت و به زنان مؤمن

اسـت و  تركيـنزد رنديقرار نگ تيشوند و مورد اذنشناخته  نكهيای كار برا نيسازند. ا كينزد

بـه وجـود  ىكه در شهر نگرانـ ىو كسان ماردالنياگر منافقان و ب .خدا آمرزنده و مهربان است

وقـت  . در آنخـتيبرانگ ميخواه شانيا هيرا علو خود دست برندارند ما ت ی، از كارهاآورندىم

  .»ستيدر مجاورت تو خواهند ز ىفقط مدت كم

طمـع  كيتحركه موجب  آلودشهوتو  زنانهگفتن رقت سخن رد« ی در سخن گفتن؛گرعشوه -

سـخن  تيـفيكدستور، وقار و عفـاف در  نيادر ). 2(احزاب:  »دينبربه كار  گرددىم ماردالنيب

حركات و سكنات انسان  آمد را. و ، دستور وقار در رفت60-59 اتيآو در  كندىم انيبگفتن را 

اسـت و بـه زبـان  دارامعنـسـخن گفـتن زن  و لباس، راه رفـتن وضعى گاه .زبان دارد ىگاه

برعكس بـا  ىگاهكن.  بيتعقمن باش، مرا  یآرزومن بده، در  دلت را بهكه  ديگوىمى زبانىب

  .كن كوتاه ميحر نيادست تعرض از  ديگوىمى زبانىب

داشته باشد كه سـه نـوع  تواندىم ىمختلف یهاراه رفتن انسان، گونه گری در راه رفتن؛عشوه -

و  ىكيزيكه مطابق ساختار ف یاو به گونه ىعيراه رفتن طب. 1 :شده است ادي ميآن در قرآن كر

(مرح)  راه رفتن متكبرانه. 2 ؛ون)ههر فرد و راه رفتن به هنجار است ( نشيمتناسب طبع و آفر

ر از سر عمـد و انتخـاب چنـان راه فرد است و شخص متكب ىنيكه نشانگر حالت غرور و خودب
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 انـدنيو نما گـراني، جلب توجه دیگركه زنان از سر عشوه ىراه رفتن .3؛ نديگزىرا برم ىرفتن

خـود را بـه  یو هنگـام راه رفـتن پاهـا روندىچنان راه م نندگانيبه ب شيخوی ورهايخود و ز

كـه بـر پـا دارنـد بـه گـوش  ىخلخالی دانسته شود و صدا شانىپنهان نتيزنند تا زمى نيزم

  3.برسد

  ىجنسهای انحراف. 4. 4

ی بازجنسهم، استمنا اند از:آنها عبارت نيترمتداول دارد كه ىگوناگون اشكال ىجنس هایانحراف

 ليدخ ىبه طور اعم و استمنا به طور اخص، علل مختلف ىانحراف جنس شيدايدر پى. خودفروشو 

مسـاعد  ،عقـده حقـارت ،زاكيعوامل تحر ،حوالت بلوغاز: تعبارت است آنها  نيترمهم است كه

از  ىناآگـاه ی،اعتقـادی هاهيپاى و سست مانيضعف ا ،معاشرت با منحرفان ،خانواده طينبودن مح

  .عواقب استمنا

  . تحريكات بصری و شنيداری5. 4

در واقـع  اسـت و یارتباط كه نقطه شروع اكثر گناهان و انحرافات است ارتباط بصر نيتريىابتدا

از عشـق  ىآتشى، و ارتباط لمس ىو سمع ى. سپس ارتباط كالمشودىنگاه آغاز م كياز  زيهمه چ

را  ىو آدمـ رديـگىكه تا ارضا نشـود آرام نمـ دكنىرا در انسان روشن م ىو شهوت نفسان ىوانيح

اگـر  ،نيبنـابرا .هسـتند ىشهوت جنس كيتحری هانهيهمه زم نهاي. اسازدىبزرگ م یادچار فتنه

شده است و زن و مرد را دعوت به پوشش و كنتـرل  لئقا تيمحدودى ارتباطات نيچنی اسالم برا

همه بـه خـاطر از  ،دهكر ىسخن گفتن و تماس بدن ،دنيشن، دنيزبان و دست از د ،گوش ،چشم

شهوت در  زهيحفظ تعادل و كنترل نفس اماره و غر یبرايى توانا جاديو ا كيتحر نهيبردن زم نيب

و . بنابراين، اين قسمت از محتـوا در طراحـى يـك بـازی اخالقـى جوانان است انسان و خصوصاً 

 مناظر مختلف بايد به دقت بررسى شود. و ازى مورد توجه است اسالم

 . ترس6. 4

 بـا اتيـها، مسئله ترس اسـت كـه در لسـان قـرآن و رواانسانى از برخ ىروان از مشكالت ىكي

، سـتينى روانـ نه تنهـا مشـكل تيوف و خشخشده است. ذكر  تيخش و وفچون خهم یريتعاب

 نيدارد. افـراد در سـن ىترس در وجود انسـان مراحلـ .نيز هست اتيو روا اتيآ هيبلكه مورد توص

  :داردترس چهار عنصر به  پاسخ .ترسندىنميكسان از موارد  زانيم كيمختلف به 

  ع)الوقوبيقر بي(انتظار آس ىعناصر شناخت .1
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موجـود در  راتييـبـدن بـه خطـر، بـه عـالوه تغ ی(واكـنش اضـطرار ىعناصر بدن .2

 ظاهر ما)
 )ىزدگ(احساس دلهره و وحشت ىجانيعناصر ه .3
  خود خشك شدن) ی، در جازي، جنگ، گرهي(گر یعناصر رفتار .4

شـده و بـه صـورت كنترل توانـدىمـشـود، اسـتفاده مى هایبازاين معيار كه به وفور در طراحى 

در  ىتـرس ارزشـ. نـوعى ندارد ىجنبه منف شهيترس هممتناسب با سن بازيكن اعمال شود. البته 

كـرده اسـت.  بيـو ترغ قيترس تشو گونهنيها را به امكتب اسالم مطرح است كه اسالم انسان

و  ی، مـادینـو، بلكه عامل رشد در ُبعـد معشودىترس نه تنها باعث ركود و سقوط انسان نم نيا

ى صفت ارزش كيدارد و آن را  دياسالم نسبت به ترس مثبت تأك و رودىانسان به شمار م یويدن

 دايدر او راه پ ىكند، ترس منف تيدارد كه اگر انسان ترس مثبت را در خود تقو دهيو عق شماردىم

ترس را داشته  نيا كهى به كس خواهد كرد. دايدست پ زينی نخواهد كرد و به كمال و ارزش معنو

 و نابجـا اسـت. هـودهيبی هـاترسى نف نهيترس زم نيا ، بلكهشودىباشد، انسان ترسو اطالق نم

اسـت كـه از  نيدر انسان، ا مانينشانه ا ترس از خداوند. ، يعنىمرحله ترس مثبت نيباالترمانند 

اطاعـت و  چياز او هـ ايـگو بترس كـه یاز خدا طور: «ديفرماىم) عى (خداوند بترسد. حضرت عل

  .»یانكرده تيمعص چيه ايگو باش كه دواريگونه به او امو آن یانكردهی بردارفرمان

  ی دينىهاارزش. نقض 7. 4

 ايـ كـه جـزء اركـان شودىگفته م یو امور ايمقدسات اسالم به اشخاص، اش اهانت به مقدسات؛

اسالم و اهانت به آنها مستلزم اهانت بـه  نيانكار آنها مستلزم انكار د، اسالم بوده نيد اتيضرور

اشـخاص و «يـد آنخستين چيزی كه از مقدسـات اسـالم در ذهـن مـى. اسالم باشد نياساس د

مفاهيمى است كه بايستى محترم شـمرده شـده و از گزنـد اسـتهزا و اهانـت در امـان و مصـون 

تـر از او در و منزهتر ين مصداق روشنى است كـه پـاكنخستتعالى بدون شك ذات باری .»باشند

 بشری نيز در زمـره یهاپيامبران و پيشوايان دين و ديانت و سمبل 4.های دينى وجود نداردهآموز

مقدسات، شـامل  در امان باشند.توهين گونه تحقير و  گيرند كه بايد از هرمقدسات دينى قرار مى

های مـورد احتـرام و شخصـيت البالغـهقـرآن، نهج ،، مزار امامانبههمانند كع ،دشواماكن نيز مى

های سـاير مـذاهب همچنين شخصـيت. ...  ، حمزه واكبرىهمچون حضرت ابوالفضل العباس، عل

  مريم مقدس. و همانند حضرت هاجر ،اندالتعظيمواجبمسلمانان كه از نظر 

يا هر فعل و ترك فعلـى كـه در  ،نسبت دادن صريح الفاظ ركيك، اعم است از لغتاهانت در 

و حتـى اشـاره  گفتار، كـردار، كتابـت شامل توهين طرف گردد. ن و تحقيريوهتنظر عرف موجب 
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 یگفت هر آنچه از ديدگاه اسالم در شمار مسائل ضرور توانىمى در يك ضابطه كل صريح است.

حرام، كعبـه و سـاير مانند توهين به قـرآن، مسـجدال ،جرم است ،قرار گيرد توهين به آن ىو قطع

بر اساس قاعده حرمت اهانت بـه مقدسـات، تـوهين بـه  .اسالم یو مقدسات ضرور ىهر االيشعا

  حرام است. ىنيمقدسات د

بودنـد  نشدهيفخوش تحركه از ديدگاه قرآن آنگاه كه دست ى،اهانت به انجيل و تورات واقع

حمايـت از مقدسـات . جـرم اسـت ،انـدبودهبرخوردار  مانند قرآن كريم نورانيت داشته و از قداست

مـا هـم نباشـند، از آن  ييدساير مذاهب عامه جهان در قبال اهانت، حتى اگر آن مقدسات مورد تأ

های بشـر و مقدسـات سـمبل ريو تحق باورهای دينى و مكتبى توهين بهجهت ضروری است كه 

توانـد ناپسـند اسـت، مىهر دين، عالوه بر آنكه خالف اخالق و وجدان بشری و كاری زشـت و 

های سـخت و سـنگينى را بـر هزينـهشـود و موجب اخالل در امنيت و آسايش داخلى و خارجى 

توهين به مقدسات به دليل برخـورد آن بـا  یانگارد كه جرمكرادعا  توانىمكند. بشريت تحميل 

ی كشـورها ژهيـاند (بـه وشناخته تيكه اين جرم را به رسم يى، در كشورهاىنظم و اخالق عموم

. موضوعى كه در بسـياری مربوط به حقوق بشر سازگار است ىالمللني)، كامًال با قوانين بىاسالم

  گيرد.ىمهای وارداتى مورد حمله قرار یبازاز 

  هنجارهای اجتماعىض . نق8. 4

 ىاساسـ ريتأث ىرفتار و گفتار آدمآزاری بايد گفت كه درباره نقض هنجارهای اجتماعى مانند مردم

، پـس ازارديـرا ب ىهر كس مـؤمن: «ديفرماىم باره نيا در(ص)  اكرم امبريپ. دارد او ر سرنوشتد

 تيو هر كس خدا را اذ خدا را آزار رسانده است ايكرده، هر كس مرا برنجاند گو تيمرا اذ گمانىب

 تيـو اذ . آزار»خداوند به دور است و زبور و قرآن آمده از رحمت ليكه در تورات و انجچنان ،كند

شـود،  گـرانيد ىموجب نـاراحت جهتىب كه ىسخن اي ىبلكه هر عمل ،ندارد ىشكل خاص گرانيد

، و مسـخره كـردنيى، تحقيـر و اهانـت، جوبيـع، مزاحمـت جـاديا؛ از جملـه اسـت یآزارمردم

  نقض شده است. كامالً هايى چون همسايه جهنمى یبازعدالتى، كه اين موارد در ىب

  افسردگى. نااميدی و 9. 4

گـاهى روال  شـود.و خودكشـى بررسـى مىافسردگى  ،يرشاخه عذاب وجدانزنااميدی، تحت سه 

شده است كه بازيكن برخالف ميل خود مجبور است عملى را انجام دهد ای طراحى بازی به گونه

. امـا شـودىمـيا انجام ندهد. اين اتفاق باعث ايجاد نوعى عـذاب وجـدان و احسـاس گنـاه در او 

و گاه  ى به همه چيزعالقگىبكالفگى و  عالئمى چون احساس غمگينى، شكست يا دگى، باافسر

های مختلـف شود. ولى خودكشى يا حـذف فيزيكـى خـود بـه شـيوهبا گاليه از خدا مشخص مى
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هـای خـارجى جوانـان را تحـت تـأثير قـرار عمدتًا به دليل نااميدی است كه در بسـياری از فيلم

ظرفيتى كم ،كفر و نفاق توان بهىماز عوامل به وجود آمدن افسردگى  دينى هایهآموز دردهد. مى

و از رحمت خدا مأيوس نشويد كه تنها «در قرآن كريم آمده است: كرد.  و فقدان شرح صدر اشاره

منافقان بر رفاه و آسايش  مؤمنان (ع) فرمود:امير  5».شوندىگروه كافران، از رحمت خدا مأيوس م

و اميد خلق را بـه نوميـدی بـدل  كوشندىم هایكورتر كردن گره گرفتار . دربرندىمردم رشك م

  .)٤٠٨، ص ١٩٤خطبه  البالغه،نهج» (سازندىم

قـرآن  در شودىم، مشكلى كه در نسل جوان زياد ديده ظرفيتى و فقدان شرح صدركمدرباره 

پس آن را از او بگيـريم، و اگر از جانب خويش، نعمتى به انسان بچشانيم، سـ« 6كريم آمده است:

بـه او  يىهـا؛ و اگر بعد از شدت و رنجى كه به او رسيده، نعمتدبسيار نوميد و ناسپاس خواهد بو

و غـرق شـادی و » مشكالت از من برطرف شده و ديگر باز نخواهـد گشـت« ديگوىبچشانيم، م

  .»]سپردىد [و همه چيز را به فراموشى مشىغفلت و فخرفروشى م

  گيری يجهنت

 همـهجوانان و نوجوانان و حتـى كودكـان  زمان، فكر و انرژیبخش زيادی از كه گفته شد، چنان

سـاخته كه در فرهنـگ ديگـری  هايىبازیو بر سر  رايانه كناردر  مختلف، هایبا فرهنگجوامع 

قـى هـای اخالانتقـال مفـاهيم و آمـوزهبسياری راجع به  هاینگرانى اين امر .شودمىصرف  شده

فراگيـر  هـایبازیبـدون بررسـى و نقـد آن و از طريـق  ،خاص يك فرهنگ به فرهنـگ ديگـر

اصول اوليه طراحى يك بـازی اخالقـى به وجود آورده است. پژوهش مورد نظر با طرح  ای،رايانه

ای شد و بعد از بيان يك سری از بايـدها و نبايـدها در طراحـى يـك های رايانهوارد مسئله بازی

هـا آموزگـاران خـاموش نسـل حاضـر بيان كرد؛ چراكه اين بازی قى اهميت موضوع رابازی اخال

اند نسل حاضر را شيفته خود كنند. بنابراين، محتوايى كه اين آموزگاران نو بـه كه توانسته هستند

گانه معرفى كنند بسيار مهم است. اين محتوا در قالب يك مدل هفتنوجوانان ما القا مى جوانان و

 مـواد مخـدر و تنبـاكو، خشـونت، ها از نظـر محتـوایگانه برای بررسى بازیين مدل هفتشد. ا

و نااميدی اسـت  هنجارهای اجتماعى وض نق ی دينى،هاارزشنقض  ترس، ی جنسى،هامحرك

ای اسـتفاده يانـهراهای یبازاست. همچنين هر يك از اين مفاهيم، كه بارها در  7ييد اسراتأ مورد

ی اسالمى بررسى شد تا نظر دين درباره هر محتوا و اسـتفاده از آن در هاآموزهشود، از ديدگاه ىم

آن در چـارچوب دنيـای  اسـتفادهدنيای واقعى معلوم شود و در كنار آن به صورت ضـمنى حـدود 

شود برای ادامه كار در اين زمينه پژوهشى كّمى درباره اثر هر ىممجازی مشخص گردد. پيشنهاد 
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ها در آموزش مفـاهيم بيشـتر آشـكار یباززا انجام شود تا نقش پررنگ اين ك از مفاهيم آسيبي

  شود.

  تقدير و تشكر 

ای در معرفــى و توضــيح هــای رايانــهنگارنــدگان مقالــه صــميمانه از همكــاری بنيــاد ملــى بازی

جناب آقـای  های مدير سازمان اسراكنند؛ به ويژه از زحمات و مشاورههای اسرا تشكر مىشاخص

االسالم و المسلمين جناب سوز اين سازمان حجتسيد محمدعلى سيدحسينى و نيز كارشناس دل

   گزاريم.های مشفقانه ايشان سپاسآقای ُدّرانى و كمك
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های عالى و تضعيف ارائه الگو: راهكاری قرآنى برای تقويت انگيزه

  های دانى در زيست اخالقىانگيزه

  *سيد حسن سعادت مصطفوی

  **سيد محمدصالح هاشمى گلپايگانى

  ***عباس اشرفى

  چكيده

تقويت و تضعيف انگيزه های انسان دارد. بروز يك فعل در انسان ارتباط وثيقى با انگيزه

دهد. با توجه به قـرار گـرفتن احتمال بروز فعل ارادی را در انسان افزايش و كاهش مى

هـای انسـان نقـش افعال ارادی انسان تحت احكام اخالقـى تقويـت و تضـعيف انگيزه

هـای عـالى احتمـال بـروز فعـل مهمى در زيست اخالقـى انسـان دارد. تقويـت انگيزه

های دانـى احتمـال بـروز فعـل فزايش داده و در مقابل تضعيف انگيزهمندانه را افضيلت

دهد و در نهايت به افزايش يـا كـاهش تحقـق ملكـات فاضـله و رذيالنه را كاهش مى

كند. يكى از راهكارهای قرآنى برای تربيـت اخالقـى انسـان از طريـق رذيله كمك مى

الگوست. الگوهای اخالقـى بـه های دانى ارائه های عالى و تضعيف انگيزهتقويت انگيزه

تر انجام داده مندانه را آسانبرداری از آنها افعال فضيلتكنند تا با نمونهانسان كمك مى

هايى از الگوهای اخالص، صبر، توكل، حيـا تر ترك كند. نمونهو افعال رذيالنه را آسان

ــت انگيزه ــرای تقوي ــكر ب ــهو ش ــالى و نمون ــای ع ــر، حه ــای تكب ــد، هايى از الگوه س

های دانى انسان در قـرآن مطـرح شـده اسـت. پرستى و ... برای تضعيف انگيزهشهوت

كند تـا انسـان معموًال قرآن با ذكر الگوها به سرانجام افراد و تبعات افعال آنها اشاره مى

  مندانه داشته باشد.با تنبه يافتن بتواند به سهولت زيست اخالقى فضيلت

  انگيزه عالى، انگيزه دانى، راهكار تربيتى. قرآن، الگوسازی، ها:كليدواژه

                                                            
 دانشگاه امام صادق (ع).استاد گروه فلسفه و كالم دانشكده االهيات، معارف اسالمى و ارشاد * 

دانشجوی دكتری رشته مدرسى معارف اسالمى، گرايش اخالق اسـالمى، مؤسسـه آموزشـى و پژوهشـى امـام ** 

 خمينى (نويسنده مسئول).
 استاديار دانشگاه عالمه طباطبايى. ***
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  مقدمه

مسئله چگونگى زيست اخالقى دغدغه هميشـگى انسـان بـوده اسـت و اديـان همـواره در ايـن 

های انسان به عـالى اند. در اين تحقيق با تقسيم انگيزهها داشتهخصوص راهكارهايى برای انسان

شده است يكى از راهكارهای قرآن برای وصول به هدف غـايى انسـان و زيسـت و دانى، تالش 

های عـالى و دانـى در مندانه توضيح داده شود. به اين منظور ابتدا به وجود انگيزهاخالقى فضيلت

هـای عـالى و تضـعيف انسان توجه كرده و سپس راهكارهای متعدد قرآن را جهت تقويت انگيزه

گونـه واهيم كرد. آنگاه جهت پرهيز از گرفتار شدن در يك مقالـه گزارشهای دانى مرور خانگيزه

كنيم. بدين منظور ابتدا اين راهكار را توصيف كرده و بحث خود را بر راهكار ارائه الگو محدود مى

توان سپس به تحليل آن خواهيم پرداخت تا ابعاد مختلف آن روشن شود. روش اين تحقيق را مى

  دانست كه از دو ابزار توصيف و تحليل بهره گرفته است.نوعى تفسير موضوعى 

  های عالى و دانى انسان. قرآن و انگيزه1

؛ 176از منظر قرآن كريم انسان موجودی است كه از يك سو از خاك آفريـده شـده اسـت (ص: 

) و 9-7؛ سجده: 72و  71؛ ص: 29و  28) و از سوی ديگر روح االهى دارد (الحجر: 12المؤمنون: 

). وجود ايـن دو بعـد در انسـان 14وند جهت خلقت او خود را متبارك خوانده است (المؤمنون: خدا

دهد های االهى كه او را به سوی غايت واقعى او سوق مىسبب شده است انسان در كنار گرايش

هايى دانى نيز داشته باشد كه او را از غايت واقعى دور كرده و بـه غايـات دروغـين سـوق گرايش

  ).5؛ القيامه: 8د (الشمس: دهنمى

و نظاير آن در قرآن كريم بـه » يريدون«و » يريد«هايى همچون مفهوم خواستن كه با فعل 

هايى سازد. از سـويى انسـانها مرتبط مىكار رفته است تا حد زيادی ما را با اين دو دسته گرايش

) و در زمـين 38؛ الـروم: 28؛ الكهـف، 52وجود دارنـد كـه وجـه خداونـد را خواسـتارند (االنعـام: 

خواهنـد ) و در مقابـل كسـانى هسـتند كـه مى83خواهند (القصـص: طلبى و فساد را نمىبرتری

)، 60خواهند طـاغوت را داور و حـاكم قـرار دهنـد (النسـاء: )، مى44ديگران گمراه شوند (النساء: 

اهند نور خداوند را خاموش خو)، مى150خواهند ميان خداوند و پيامبران جدايى افكنند (النساء: مى

خواهند از دفاع از )، مى79خواهند (القصص: ترين زندگى را مى)، پست8؛ الصف: 32كنند (التوبه: 

) 15خواهند كالم خداوند را تغيير دهند (الفتح: )، مى13مردم خود در مقام نبرد بگريزند (االحزاب: 

نشانگر وجـود دو دسـته انگيـزه و بـه تبـع دو ). اين آيات 42گری كنند (الطور: خواهند حيلهو مى

محور ناميـد نحوه زندگى اخالقى است كه شايد بتوان آن دو را زندگى خدامحور و زندگى شيطان

  دهد و هر يك سرانجامى مجزا از ديگری دارد.كه در وجوه مختلفى خود را نمايش مى
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های و و قرار دادن توانمندیترين هدف پيامبران توجه دادن انسان به غايت واقعى اشايد مهم

مختلف انسان اعم از مادی و روحى در مسير وصول به اين غايت باشد. هنگامى كه پيـامبر (ص) 

و در  1)68/382: 1403كنـد (مجلسـى، تنها هدف بعثت خود را تكميل مكارم اخالق معرفـى مى

شـود كـه ) اين نكته به ما گوشـزد مى4شود (القلم: قرآن به عنوان فردی با خلق واال معرفى مى

وصول به غايت واقعى انسان از طريق كسب فضايل اخالقى كه عبارتى ديگـر بـرای بـه فعليـت 

  رساندن جنبه االهى انسان است ميسر و نيز ضروری است.

های عقالنى يـا ياری از افعال خود را بر پايه تصميمانسان موجودی دارای اختيار است كه بس

دهـد كـه توجهى شهودی به خـود نشـان مى  2دهد.پندارد انجام مىهايى كه عقالنى مىتصميم

افعال ارادی انسان در كنار جنبه معرفتى نيازمند گرايش به انجام فعل نيز هست كه شـايد بتـوان 

انجام يك فعل نيازمند تحقق انگيزه انجـام آن فعـل  آن را ُبعد عاطفى فعل تلقى كرد. گرايش به

در انسان است. شايد افراد متعددی را ديده باشيم كه در عين شناخت دقيق مضرات پرخـوری يـا 

ايم كه در عـين شـناخت فوايـد مصرف دخانيات گرفتار آنها هستند و نيز افرادی را مشاهده كرده

  ند.تالش، ميلى به تالش وافر در زندگى خود ندار

دهد كه داشتن انگيزه قوی نقش بى بديلى در انجام يك فعل گفته نشان مىتوضيحات پيش

سازد كه انجام يك فعل خوب كند. تسری اين مطلب به حيطه اخالق روشن مىدر انسان ايفا مى

  های انسان دارد.و ترك يك فعل بد ارتباط وثيقى با انگيزه

دانى انسان، كه هر يك رو به غايت خـود دارنـد، ايـن از سوی ديگر، توجه به دو ُبعد عالى و 

هـای عـالى و های انسان را با توجـه بـه ايـن دو بعـد بـه انگيزهدهد كه انگيزهاجازه را به ما مى

ای است كه انسان را به انجام يـك فعـل خـوب های دانى تقسيم كنيم. انگيزه عالى انگيزهانگيزه

  دهد.ای است كه انسان را به انجام فعلى بد سوق مىيزهدهد و در مقابل انگيزه بد انگسوق مى

دهد كه اگر انسان بخواهد به غايت واقعى خود كه متناسـب بـا روح آنچه گفته شد نشان مى

هـای دانـى اسـت. ايـن های عالى و تضـعيف انگيزهاالهى اوست نائل شود نيازمند تقويت انگيزه

  و دوری از افعال بد است.  ساز بروز افعال خوبتقويت و آن تضعيف زمينه

گوی نيازهای واقعى معرفتى انسان است، جهت ساز، كه پاسخقرآن به عنوان يك كتاب انسان

های دانى انسان راهكارهای متعددی ارائه كـرده اسـت. های عالى و تضعيف انگيزهتقويت انگيزه

غ قرآن رفتـه و چگـونگى به سرا ٣اگر با الگوی استنطاق كه در ادبيات محمدباقر صدر وجود دارد

آيـد های دانى را بر قرآن عرضه كنيم قرآن به سخن مىهای عالى و تضعيف انگيزهتقويت انگيزه

  های ارزشمندی در اختيار ما قرار خواهد داد.و پاسخ
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هـای عـالى و ما در اين تحقيق با اشاره مختصر بـه راهكارهـای قـرآن بـرای تقويـت انگيزه

دهيم. در مقام توضـيح ايـن از ميان آنها راهكار ارائه الگو را توضيح مى های دانى،تضعيف انگيزه

راهكار، ابتدا آن را توصيف كرده و سپس به تحليل آن خواهيم پرداخت تا ابعاد مختلف آن روشن 

توان نوعى تفسير موضوعى دانسـت كـه بـه دليـل پرهيـز از يـك شود. روش اين تحقيق را مى

  ائه الگو محدود شده است.گزارش اجمالى به راهكار ار

های عالى و . نگاهى اجمالى به راهكارهای قرآن در خصوص تقويت انگيزه2 

  های دانىتضعيف انگيزه

در قرآن كريم، راهكارهای زيادی برای تقويت انگيزه در اقدام به اعمال صالح و تضـعيف انگيـزه 

های عالى و هم برای ارتقای انگيزهدر اقدام به سيئات و مكروهات وجود دارد. بعضى از راهكارها، 

های عالى های دانى استفاده شده است. بعضى راهكارها فقط برای انگيزههم برای تضعيف انگيزه

  های دانى است. و بعضى ديگر فقط برای تضعيف انگيزه

انـد از: هـای عـالى ارائـه كـرده عبارتراهكارهايى كه قـرآن بـرای تقويـت انگيزهالف. 

ــه ــا، مقايس ــؤثرايج ــى م ــت و همراه ــده حماي ــايت، وع ــت و رض ــت و ، د محب رحم

امتنـان و تـذكار جويى، ، ذكـر اوصـاف غايـت و اسـتفاده از حـس كمـاللطف خاص

ــت،  ــه مســير رســتگاری و موفقي ــل، ارائ ــاداش كام ــه نعمــت، اعطــای اجــرت و پ ب

  اعتباربخشى دستور به واسطه جايگاه آمر.

 انـد از:هـای دانـى ارائـه كـرده عبارتراهكارهايى كه قـرآن بـرای تضـعيف انگيـزهب. 

شناسـى و توجـه بـه موانـع بـا ابراز عدم محبت و نارضـايتى، انـزوا و تحـريم، آسيب

ــت، ــريم و حرم ــردن ح ــخص ك ــوبيخ، مش ــازات و ت ــيطانى، مج ــاف ش ــر اوص  ذك

  ، هشدار به عدم موفقيت و عدم هدايت.گيریعبرت

ــرای تقويــت و تضــعيف انگيزه ج. ــرآن ب هــای عــالى و دانــى راهكارهــای مشــترك ق

اطــالع از بازگشــت عمــل بــه نظــارت و آگــاهى،  ،ارائــه الگــو، تمثيــلانــد از: عبارت

  التفات، طرح پرسش توبيخى.تعقل و تفكر، تأكيد و تكرار، خود، بيان علت، 

انگيزه برای انجام يا ترك يك يـا چنـد هر يك از اين راهكارها در قرآن جهت تقويت يا تضعيف 

فضيلت يا رذيلت اخالقى به كار رفته است كه در جدول زير ارتباط هر يك از راهكارها با فضايل 

  يا رذايل مرتبط آمده است:
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 فضايل يا رذايل مورد نظر راهكاررديف

 ارائه الگوی مثبت و منفى 1

اخالص، امانتداری، ايثار مال و جان، تواضع، 

كل، حيا، شكر، صبر، صداقت، عفو و بخشايش، تو

كظم غيظ، نصيحت و خيرخواهى، وفای به عهد، 

پرستى، علم،  تكبر، حسد، دروغ و افترا، شهوت

 قساوت قلب

 تمثيل 2
های ناصواب، تكبر، حب دنيا، ايثار، گفتار و برنامه

 ريا، قساوت قلب، كفران نعمت

 ايثار، تقوا، حب دنيا مقايسه 3

 ايجاد محبت و رضايت 4
ايثار، تواضع، توكل بر خدا، صبر، عفو و بخشايش، 

 كظم غيظ، وفای به عهد

جويى، تكبر، خيانتاسراف، بخل، بدزبانى و عيب ابراز عدم محبت و نارضايتى 5

 حسن معاشرت اعتباردهى و منزلت اجتماعى 6

 عدم ايثار، بدخلقى، بخل، كينه انزوا و تحريم 7

 ايثار و تقوا، ايمان، صبر حمايت و همراهى مؤثروعده  8

 بدزبانى، خلف وعده، ظلم، قطع رحم طرد و لعنت خاطى 9

 ايثار، ايمان، صبر رحمت و لطف خاص10

11
ذكر اوصاف غايت و استفاده از حس 

 جويىكمال
  شكر، صداقت، عفو و بخشايش، وفای به عهد

 

12
شناسى و توجه به موانع با ذكر آسيب

 اوصاف شيطانى
اسراف، تكبر، خلف وعده، دروغ، دشمنى و خشم با 

 ترويج گناه، وسواس

 شكرگزاری امتنان و تذكار به نعمت13

 ايثار زائل ساختن ترس و نگرانى14

 اعطای اجرت و پاداش كامل15
اخالص، امانتداری، ايثار، تواضع، توكل، شكر، 

صبر، صداقت، صله رحم، عفو و بخشايش، كظم 

 غيظ، وفای به عهد

 مجازات و توبيخ16
جويى، تكبر، تهمت، حب بخل، تجسس و عيب

چينى، كفران،دنيا، خلف وعده، خيانت، دروغ، سخن

 قطع رحم
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ايثار، تقوا، خيانت، صبر، ظلم، عفت، وفای به عهد نظارت و آگاهى17

 اطالع از بازگشت عمل به خود18
شكر، عفو و جويى، بخل، بدزبانى، تجسس و عيب

 بخشايش

 تكبر مشخص كردن حريم و حرمت19

 ايثار، تمسخر، توكل، هواپرستى بيان علت20

 حب دنيا، ريا، كفران، كينه تهديد21

پرستى، كفرانبخل، تكبر، خيانت، دروغ، شهوت گيریعبرت22

 اخالص، ايثار، تقوا، توكل، صبر ارائه مسير رستگاری و موفقيت23

 به عدم موفقيت و هدايتهشدار 24
اسراف، بخل، تكبر، حب دنيا، خيانت، دروغ، 

 پرستى، ظلم، قساوت قلبشهوت

 خيانت، دروغ، تكبر، شكرگزاری تأكيد و تكرار25

26
اعتباربخشى دستور به واسطه جايگاه 

 آمر
 امانتداری، صله رحم، عدل و ايثار

 شكرگزاری، افعال پسنديده و مذموم تعقل و تفكر27

 توكل، صبر سود و زيان مالى28

 بخل، خلف وعده، دروغ پيامد عملى از عمل ديگر29

 صبر، توكل كفايت و عدم تضرر30

 اسلوب كالمى31
تقوا، حب دنيا، شكرگزاری، ايمان، عدالت، مجموعه

 افعال اخالقى، صدق و كذب
 

خوب يا بـد مشـترك اسـت. دهد كه برخى از راهكارها برای برخى از افعال اين جدول نشان مى

گيـری، برای مثال، قرآن برای تضعيف انگيزه بروز تكبـر در انسـان از راهكارهـای متعـدد عبرت

مجازات و توبيخ، مشخص كردن حريم و حرمت، تمثيل و ... استفاده كرده اسـت. همچنـين ايـن 

خـوب و بـد  دهد كه ارائه الگو راهكاری وسيع است كه با طيف وسيعى از افعـالجدول نشان مى

  اخالقى مرتبط است.

كه گفته شد اين مقاله به توضيح يكى از راهكارهـای قـرآن يعنـى راهكـار ارائـه الگـو چنان

توانـد موضـوع مقـاالت اختصاص يافته است و توضيح در خصوص هر يك از اين راهكارهـا مى

  پردازيم.رو در ادامه به توصيف راهكار ارائه الگو و تحليل آن مىاز همين 4متعدد ديگری باشد.
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  های دانىهای عالى و تضعيف انگيزه. توصيف راهكار ارائه الگو برای تقويت انگيزه3

پردازان اين عرصه در دو دسـته آموزد كه نظريهتوجه به نظريات مطرح در حيطه اخالق به ما مى

محور قـرار دارد. محور و از سـوی ديگـر نظريـات فاعـلى نظريات مسـئلهگيرند. از سويقرار مى

گروی را محور و نظريـه فضـيلتتوان نظريـات مسـئلهگروی را مىگروی و غايتنظريات وظيفه

  محور قلمداد كرد.ای فاعلنظريه

 Teleologism(5گروی () و غايتDeontologismگروی (پرسش اساسى در نظريات وظيفه

بر اين اساس، در اين دو نظريه اين مسئله مورد بحث اسـت كـه ». چه بايد بكنيم«كه اين است 

هايى را در اختيار اهميت دارد. هر يك از اين دو نظريه برای وصول به پاسخ پرسش مذكور مالك

ايـن پرسـش، محـوری  ٦)،based ethics-Virtueگروی (دهند. اما در نظريه فضيلتما قرار مى

گروان معتقدند قديسان و الگوهای اخالقى، بيشـتر فضيلت». انسانى بايد بشويمچگونه «است كه 

های مبتنى بـر های اخالقى خصوصًا آموزهاند تا آموزهاند و ما را اخالقى كردهبه ما اخالق آموخته

زنـدگى اخالقـى دسـت  ۀشود كه به نحوقواعد كلى. وجود الگوهای اخالقى در جامعه، سبب مى

بع آن، معنای الفاظ، خصوصًا الفاظ اخالقى و الفاظ مرتبط با نظريات اخالقى همچون يابيم و به ت

شود كه به خوبى معنا يابند. از سوی ديگر، فضای اخالقى سبب مى» غايت مطلوب«و » وظيفه«

  های عملى و معرفتى بهتر عمل كنيم و شهودهای اخالقى ما پرورش يابد. گيریدر تصميم

ها بديلى در زيسـت اخالقـى انسـانآموزد كه الگوهای اخالقى نقش بىقرآن كريم به ما مى

دارند. قرآن كريم از حضرت رسول (ص) به عنوان اسوه حسـنه بـرای مؤمنـان نـام بـرده اسـت 

كنند در وصول به زيست ). مؤمنانى كه در يك حيات اجتماعى با ديگران زندگى مى21(األحزاب: 

 تا با توجه به او بهتر عمل كنند. اخالقى واال نيازمند الگو هستند 
ها در جهت انجـام يـا تـرك سازد كه برای تقويت انگيزه انسانبررسى آيات قرآن روشن مى

  فضايل و رذايل زير از راهكار ارائه الگو استفاده شده است:

اخـالص، امانتـداری، ايثـار مـال و جـان، تواضـع، توكـل، حيـا، شـكر،  الف. فضـايل:

بخشـايش، كظــم غـيظ، نصـيحت و خيرخــواهى، وفـای بــه صـبر، صـداقت، عفــو و 

  عهد، علم.

  پرستى، قساوت قلبشهوت: تكبر، حسد، دروغ و افترا، ب. رذايل

  اكنون اجازه دهيد به بررسى هر يك از اين موارد بپردازيم.
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  . توصيف راهكار ارائه الگو برای تقويت انگيزه عالى در جهت انجام فضايل1. 3

ر ارائه الگو بحث خود را با مواردی كـه خداونـد در قـرآن از آن بـرای در مقام توصيف راهكا

  كنيم.های عالى در جهت انجام يك فعل خوب استفاده كرده است آغاز مىتقويت انگيزه

كنـد؛ حضـرت يوسـف (ع) قرآن كريم اخالص پيامبران را به عنوان الگو معرفى مىاخالص:  -

و حضرت ابـراهيم، حضـرت اسـحاق و حضـرت ) 51)، حضرت موسى (ع) (مريم: 24(يوسف: 

  اند.) در قرآن به عنوان افراد مخلص معرفى شده46-45يعقوب (ع) (ص: 

قرآن برای اشاره به اين وصف از تعبير امين استفاده كرده است. اين تعبيـر بـرای امانتداری:  -

)، 107)، حضـرت نـوح (الشـعرا: 93)، حضرت جبرئيل (الشعرا: 55-54حضرت يوسف (يوسف: 

)، حضـرت 162)، حضرت لوط (الشعرا: 143)، حضرت صالح (الشعرا: 125حضرت هود (الشعرا: 

) به كار رفتـه اسـت و ايـن عـده بـه 18و  17) و حضرت موسى (الدخان: 178شعيب (الشعرا: 

  اند.عنوان الگوهای امانتداری معرفى شده

)، فرشتگان (االعـراف: 128وبه: ؛ الت159قرآن كريم از پيامبر اكرم (ص) (آل عمران: تواضع:  -

بـرد. ايـن تواضـع ) به عنوان الگوی تواضع نام مى90و  89) و حضرت زكريا (ع) (االنبيا: 206

نسبت به خداوند و نسبت به مردم است. كما اينكه قرآن در مورد فرشـتگان و حضـرت زكريـا 

سـبت بـه مـردم سـخن (ع) از تواضع نسبت به خداوند و در مورد پيامبر اكرم (ص) از تواضع ن

  گويد.مى

قرآن كريم، پيامبر اكرم (ص) را به عنوان الگوی ايثار جـان و مـال در راه  ايثار مال و جان: -

  .)88كند (التوبه: خداوند معرفى مى

اند از: حضرت شـعيب اند عبارتافرادی كه به عنوان الگوی توكل در قرآن معرفى شدهتوكل:  -

)، 56)، حضرت هود (هود: 71)، حضرت نوح (يونس: 129م (التوبه: )، پيامبر اسال89(االعراف: 

  .)4) و حضرت ابراهيم (الممتحنه: 67حضرت يعقوب (يوسف: 

اند تا از اين طريق قرآن كريم الگـوی حيـا را بـه افراد زير با وصف حيا در قرآن ياد شدهحيا:  -

)، دختـر 20-16مـريم: )، حضرت مريم (ع) (23مردم معرفى كند: حضرت يوسف (ع) (يوسف: 

  ).53) و پيامبر اسالم (ص) (االحزاب: 25حضرت شعيب (ع) (القصص: 

) و حضـرت سـليمان (ع) 3)، حضرت نوح (االسراء: 121-120حضرت ابراهيم (النحل: شكر:  -

  اند.) به عنوان الگوهای شكر در قرآن معرفى شده19(النمل: 
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ها اند تا الگويى برای انسـانن صابر معرفى شدهپيامبران متعددی در قرآن كريم به عنواصبر:  -

)، 44-41)، حضـرت ايـوب (ص: 85باشند: حضرات اسـماعيل، ادريـس و ذوالكفـل (االنبيـا: 

) و پيـامبر 24اسرائيل به صورت عام (السجده: ) پيامبران بنى102حضرت اسماعيل (الصافات: 

قرآن كـريم بـا وصـف صـابر معرفـى  ) در35اكرم به همراه پيامبران اولوالعزم (ع) (االحقاف: 

  اند.شده

صداقت فضيلتى بسيار مهم است كه نه تنها در قرآن كريم بلكه در كتـاب مقـدس صداقت:  -

كنـد زمـين را بـه يهوديان و مسيحيان نيز مورد توجه است. آنجا كه خداوند در قرآن بيان مى

نقل از زبـور حضـرت داوود (ع) ) و اين مطلب را به 163دهد (النساء: بندگان صالح به ارث مى

) به جای بندگان صـالح از تعبيـر 29: 37شويم كه در زبور (ميزمور، كند، متوجه مىمعرفى مى

در هـر حـال، در قـرآن كـريم  .(ص د ق) اسـتفاده شـده اسـت צדק (َصّديق) از ريشه ַצִּדיק

) و 56)، حضـرت ادريـس (مـريم: 46)، حضـرت يوسـف (يوسـف: 75حضرت مريم (المائـده: 

  اند.) به عنوان الگوهای صداقت با عنوان صّديق معرفى شده41حضرت ابراهيم (ع) (مريم: 

قرآن كريم از پيامبر اسـالم (ص) بـه عنـوان الگـوی عفـو و گذشـت يـاد كـرده اسـت عفو:  -

  .)159عمران: (آل

قرآن كريم حضرت يعقوب (ع) را به عنوان الگوی كظم غيظ معرفى كرده اسـت كظم غيظ:  -

  ).84(يوسف: 

» ناصـح«خيرخواهى فضيلتى است كه دارندگان آن در قـرآن كـريم بـا وصـف خيرخواهى:  -

)، حضـرت هـود 62)، حضـرت نـوح (االعـراف: 79اند. حضرت صـالح (االعـراف: ناميده شده

) پيامبرانى هستند كه خداوند آنان را بـه عنـوان 93) و حضرت شعيب (االعراف: 68(االعراف: 

  اهى معرفى كرده است.الگوهای خيرخو

خداوند در قرآن حضرت اسماعيل (ع) را بـه عنـوان الگـوی وفـای بـه عهـد وفای به عهد:  -

  ).54معرفى كرده است (مريم: 

)، حضرت 65)، حضرت خضر (الكهف: 22خداوند در قرآن كريم حضرت يوسف (يوسف: علم:  -

) و حضرت موسى 15؛ النمل: 79 )، حضرت داوود و حضرت سليمان (االنبياء:74لوط ( االنبياء: 

  ) را به عنوان الگوهای علم معرفى كرده است.14(القصص: 
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  های دانى در جهت ترك رذائل. توصيف راهكار ارائه الگو برای تضعيف انگيزه2. 3

هايى از افراد شاخص در عرصه رذائل را تر گفتيم خداوند در قرآن كريم نمونهگونه كه پيشهمان

ست تا انسان با توجه به آنان از انجام كارهای زشت دوری بجويد. اين كار از طريـق نيز نام برده ا

  پذيرد.های دانى انسان صورت مىتضعيف انگيزه

) را به عنوان الگوهای منفى رذيله تكبـر 27) و فرعون (الغافر: 34خداوند ابليس (البقره: تكبر:  -

  معرفى كرده است.

  ).30-27د در قرآن معرفى شده است (المائده: قابيل به عنوان الگوی حسحسد:  -

ای است كه الگوی آن در قرآن، زليخـا اسـت آن زمـانى كـه نسـبت دروغ بـه افترا رذيلهافترا: 

  ).29-25دهد (يوسف: حضرت يوسف مى

اين رذيله نيز در قرآن با نام زليخا پيوند خورده است، آنجـا كـه از حضـرت پرستى: شهوت -

  ).24-23ع دارد (يوسف: يوسف تقاضای نامشرو

  های دانىهای عالى و تضعيف انگيزه. تحليل راهكار ارائه الگو برای تقويت انگيزه4

  دهد:توجه به موارد متعدد ذكر الگو در قرآن و تأمل در آنها نكات متعددی را در اختيار ما قرار مى

  بندی. تنوع دسته1. 4

های های عالى و دانى معرفى كرده است از جنبههالگوهايى كه قرآن برای تقويت يا تضعيف انگيز

  بندی هستند.گوناگون قابل تقسيم

تـوان از : ايـن الگوهـا را مىالف. تقسيم بـر پايـه عـام و خـاص بـودن الگـو

يك جهت به الگوهای عـام و خـاص تقسـيم كـرد. مقصـود از الگـوی عـام الگـويى 

ــيم ــن تقس ــت. اي ــى اس ــاد زيســت اخالق ــل ابع ــرای ك ــم در ىبندی را مب ــوان ه ت

هــای عــالى و هــم در الگوهــای خصـوص الگوهــای مثبــت در جهــت تقويــت انگيزه

هــای دانــى مطــرح كــرد. در قــرآن كــريم حضــرت منفــى در جهــت تضــعيف انگيزه

اند: رســول اكــرم (ص) بــه عنــوان الگــوی عــام در خصــوص فضــايل معرفــى شــده

ِ ُأْسـَوٌة َحَسـَنةٌ « َ َو الْيـْوَم اْآلِخـَر َو  لََقْد كاَن لَكْم ِفـى َرُسـوِل اّهللاٰ لَِمـْن كـاَن يْرُجـوا اّهللاٰ

ــرا َ كثِي ــَر اّهللاٰ ــزاب: » َذك ــوان ). مى21(األح ــه عن ــر را ب ــان كف ــيس و امام ــوان ابل ت

های اخالقـى تلقـى كـرد تـا انسـان بـا توجـه بـه آنـان و دوری الگوهای عام رذيلت
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نــى قــدم هــای دااز نحــوه وجــودی آنــان هــر چــه بيشــتر در جهــت تضــعيف انگيزه

  بردارد.

مقصود از الگوی خاص معرفى توسط قرآن در خصوص يك فضيلت اخالقى است. غالب مواردی 

  كه در باال مورد بررسى و معرفى قرار گرفت الگوهای خاص بودند.

تـوان بـه الگوهـای ذكرشـده در قـرآن كـريم را مى ب. تقسيم بر پايه جنسـيت:

شــاهده شــد در كنــار مــردان گونــه كــه ملحــاظ جنســيت نيــز تقســيم كــرد. همان

بزرگ از زنان بزرگ همچـون حضـرت مـريم (س) نيـز بـه عنـوان الگـويى متعـالى 

  ياد شده است.

: توجـه بـه ج. تقسيم بر پايـه فـردی، خـانوادگى و اجتمـاعى بـودن الگـو

دهـد كـه از تقسـيم الگـو الگوهای ذكرشده در قرآن كـريم ايـن اجـازه را بـه مـا مى

ــاره  بــه فــردی، خــانوادگى و نيــز اجتمــاعى ســخن بگــوييم. آنجــا كــه خداونــد درب

دهــد و آنجــا كــه از گويــد مــا را بــا الگوهــای فــردی پيونــد مىپيــامبران ســخن مى

ــان بحــث مى ــا (ع) و تواضــع آن ــدان حضــرت زكري ــانوادگى را خان ــد الگــويى خ كن

كنــد نهــد و آنجــا كــه از همراهــان حضــرت ابــراهيم (ع) يــاد مىپــيش روی مــا مى

  دهد.عى را در اختيار ما قرار مىالگويى اجتما

  . توجه توأمان به الگوهای مثبت و منفى2. 4

در حالى كه در قرآن كريم ارائه الگوهای مثبت اصل است، در عين حال بـه الگوهـای منفـى در 

برابر الگوهای مثبت عنايت شده است. در ميان اين دو نوع الگو، توجه اصلى معطوف به الگوهای 

ادبـان را كند كه ادب آموختن از بىوع الگوسازی ما را متوجه عبارت سعدی مىمثبت است. اين ن

دهـد كـه در گويد تـذكر مىآورد. هنگامى كه قرآن در باره جوامع مختلف سخن مىبه ياد ما مى

؛ االنعام: 137عمران: كنندگان (السرگذشت آنان عبرت برای صاحبان درك و توجه است. تكذيب

؛ 103و  86)، مفسدان (األعراف: 69؛ النمل: 84)، مجرمان (األعراف: 25زخرف: ؛ ال36؛ النحل: 11

) و گناهكاران (غافر: 42)، مشركان (الروم: 9؛ الروم: 40؛ القصص: 39)، ظالمان (يونس: 14النمل: 

ها اند و از انسـانهايى هستند كه به عنوان الگوهای منفى در قرآن معرفى شـده) از جمله امت21

  شده است با نظر به سرانجام آنها عبرت گرفته و در مسير آنان قدم برندارند.خواسته 
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  . توجه به ابعاد مختلف وجودی انسان3. 4

شده در قرآن بـه ايـن ابعـاد گونـاگون توجـه انسان ابعاد وجودی مختلفى دارد و الگوهای معرفى

  داد.توان از منظرهای مختلف مورد توجه قرار اند. اين ابعاد را مىكرده

تـوانيم از رابطـه انسـان بـا مـا مىالف. تقسـيم بـا توجـه بـه روابـط انسـان: 

ها و نيـز رابطـه انسـان بـا خـود سـخن بگـوييم. خداوند، رابطه انسان با ديگر انسـان

با توجه به حاكميت اخـالق در تمـام ابعـاد زنـدگى طبيعـى اسـت كـه توقـع داشـته 

باشيم در تمـام ايـن ابعـاد فضـايل متعـددی را شـاهد باشـيم. محـور بـودن اخـالق 

ــى محور الزمفضــيلت ــا م ــود ت ــرح ش ــايى مط ــاد الگوه ــن ابع ــام اي ــه در تم آورد ك

انسان با توجـه بـه آنهـا بتوانـد زيسـت اخالقـى خـود را سـاماندهى كنـد. الگوهـای 

  دهند. گانه را پوشش مىقرآنى اين ابعاد سه

برای مثال، شكر بر نعمات خداوند، توكل بر خداوند، ايثار مال و جان در مسير خداوند و اخـالص 

يل مربوط به رابطه انسان و خداوند است. شكر از زحمات ديگران، صادق بـودن بـا آنـان، از فضا

پرهيز از افترا به ديگران، عفو، خيرخواهى و وفای به عهد از جمله فضايل مربوط به رابطه انسـان 

هاست. فضايلى همچون حيا، كظم غيظ و صبر نيز در مقام نخست به رابطه انسـان با ديگر انسان

يابد. ايـن فضـايل در شود، هرچند در نهايت در تعامل با ديگران نيز بروز مىدش مربوط مىبا خو

آيات قرآن مورد توجه قرار گرفته و توصيف شد. اين بدان معناست كه خداوند با معرفـى الگـو در 

  مورد هر يك از اين فضايل در واقع به ابعاد مختلف وجودی انسان توجه كرده است.

: اگـر از تقسـيمى كـه پينكـافس بـرای فضـايل اعتبار نوع فضـايلب. تقسيم به 

ــزاری تقســيم كــرده  ــزاری و فضــايل غيراب ــه فضــايل اب اســتفاده كــرده و آنهــا را ب

گونـه بگـوييم كـه در قـرآن بـر فضـايل غيرابـزاری تأكيـد توانيم اينمى ٧بهره ببريم

داری و رسـد فضـايل غيرابـزاری همچـون حيـا، شـكر، امانتـشده است. بـه نظـر مى

ــودن و  ــمم ب ــون مص ــردی همچ ــزاری ف ــايل اب ــرای فض ــايى ب ــوان مبن ــه عن ... ب

گيری كارها و نيـز فضـايل ابـزاری گروهـى همچـون داشـتن روحيـه هميـاری و پى

ــه اســت. در عــين حــال بايــد توجــه داشــته باشــيم كــه ايــن تصــميم گيری عاقالن

  .تقسيم فضايل در واقع تقسيمى به اعتبار ساحات وجودی انسان است

توان فهم كرد. با توجه به تقسيم فضايل به تقسيم به اعتبار نوع فضايل را به گونه ديگری نيز مى

بابيم كه در قرآن به الگوهای فضايل معرفتـى در كنـار الگوهـای فضايل معرفتى و رفتاری درمى

فضايل رفتاری توجه شده است. قرآن كريم به فضيلت علم به عنـوان يـك فضـيلت معرفتـى در 
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دهد و الگـو ار فضايلى همچون صبر، شكر، وفای به عهد و ... به عنوان فضايل رفتاری بها مىكن

شـود. در كند. توجه توأمان به اين دو ُبعد از ارتباط وثيق آنها از منظر قـرآن ناشـى مىمعرفى مى

، رذيله مندانه با يكديگر ارتباط متقابل دارند. برای مثالقرآن كريم شناخت صحيح و رفتار فضيلت

) و يا رذيله كفر باعث مهر بر قلب و عدم 93گردد (التوبه: فرار از نبرد منصفانه باعث عدم علم مى

). به همين منوال، عدم علم باعث اعراض از حقيقت بـه عنـوان يـك 3شود (المنافقون: تفقه مى

باعث مهر نهادن  گونه كه يك رذيله رفتاری). جالب است بدانيم همان24شود (االنبياء: رذيله مى

  ).59شود (روم: شود عدم علم نيز باعث مهر نهادن خداوند بر قلب مىخداوند بر قلب مى

  . نقش برجسته پيامبران به عنوان الگوهای اخالقى مثبت4. 4

دهد كه بيشتر مواردی كه الگوهای اخالقى مثبت معرفى شده است توجه به آيات قرآن نشان مى

م. اين الگوها چه به صورت عام همچون حضـرت رسـول (ص) و چـه بـه با پيامبران (ع) مواجهي

صورت خاص مانند ساير پيامبران عظام (ع) اين پيام را دارندكه پيامبران نقش بى بديلى در تاريخ 

اند و اگر بشر بخواهد به زيست اخالقـى خـود بشريت از حيث زيست اخالقى آنان بر عهده داشته

  ه نحوه زيست اخالقى آنان غافل باشد.تواند نسبت بادامه دهد نمى

توجه قرآن به پيامبران اديان قبلى اين درس را نيز دارد كه پيامبران از حيـث نقـش اخالقـى 

های فرازمانى هستند كه نبايد نقش آنها را به زمان خودشان محدود كرد. مسلمان، مسيحى انسان

توجه كنند و از ايـن طريـق بـه هـدف  و يهودی بايد به پيامبران به عنوان الگوهای اخالقى بذل

  اديان، كه همان وصول به خداوند از طريق زندگى اخالقى است، نائل شوند.

اين نقش و اثرگذاری لزومًا به معنای اثرگذاری مستقيم نيست تا اشـكال شـود كـه در ميـان 

عـم از مند مشـاهده كـرد، بلكـه ايـن تأثيرگـذاری اهای فضـيلتتوان انسـانخداناباوران نيز مى

تأثيرگذاری مستقيم و غيرمستقيم است. فراموش نكنـيم كـه فـرد خـداناباور در صـورتى زيسـت 

های اخالقى رشد و تربيت يافتـه ای با حضور انساناخالقى خواهد داشت كه در جامعه يا خانواده

 شـود، بلكـه ازای تاريخى دارد. فضای اخالقـى ناگهـان زاده نمىباشد. اين فضای اخالقى سابقه

ای درنهايـت شود. رهگيری تاريخى اين حيات اخالقى در هر جامعـهنسلى به نسل بعد منتقل مى

  رساند. ما را به پيامبران به عنوان الگوهای اصلى زيست اخالقى مى

ای از حيث الگوی اخالقى دارند، نقش خود را در مذهب اماميه كه امامان نقش بسيار برجسته

تعليمى با حضرت رسول (ص) دارا هستند كه تأكيد مجددی است  در مقام نخست به سبب ارتباط

  بر نقش پيامبران به عنوان الگوهای اخالقى.
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  گيرینتيجه

قرآن كريم صرفًا يك كتاب نظری نيست، بلكه برنامه هدايت انسان را بر عهده دارد. قرآن بـرای 

صى مبذول داشته اسـت. جانبه آحاد بشر، به تبديل امور معقول به محسوس عنايت خاتربيت همه

خواهد نيكوكاری را توضيح دهد بـه جـای ارائـه تعريـف افـراد برای نمونه، وقتى قرآن كريم مى

رو اهتمام به الگوهای اخالقى بهترين ). از همين189؛ بقره: 177كند (بقره: نيكوكار را معرفى مى

  ملكات ناپسند است.شيوه برای ايجاد انگيزه در حصول ملكات اخالقى پسنديده و دوری از 

های مختلف، مورد توجه قرآن كريم قرار گرفته است. پيـامبر اكـرم الگوهای اخالقى در جنبه

الگوی جامع برای همگان است. در كنار الگوی عام، الگوهای خاصى نيز ارائه شده است. مالئكه، 

حضـرت مـريم، لـوالعزم، اسرائيل، پيـامبران اواسرائيل، پيامبران بنىجبرئيل، پيامبران پيش از بنى

ن و بندگان صالح به عنوان الگو در چهـارده فضـيلت اخالقـى شـامل ، مؤمنادختر حضرت شعيب

اخالص، امانتداری، ايثار مال و جان، تواضع، توكل، حيا، شكر، صبر، صداقت، عفـو و بخشـايش، 

  اند.كظم غيظ، نصيحت و خيرخواهى، وفای به عهد و علم ذكر شده

ر الگوهای عام رذايل اخالقى، و قابيل و زليخـا نيـز الگـوی رذايـل خاصـى ابليس و ائمه كف

هستند كه بايد از آنان پرهيز كرد. قرآن در خصوص آنها مجموعًا پنج رذيله اخالقى شامل تكبـر، 

را معرفى كرده است؛ هرچند در خصوص ابليس رذايـل  پرستى و قساوت قلبشهوتحسد، افترا، 

  ر است.اخالقى به صورت عام مد نظ

آنچه در اين مقاله به صورت تفصيلى مطرح شد يكى از راهكارهـای تربيـت اخالقـى قـرآن 

است. راهكارهای متعدد ديگری كه در قالب جدول ابتدای نوشته ارائه شد امكان بررسى و تحليل 

دهـد كـه تحليـل های مختلـف زنـدگى انسـان نشـان مىرا دارد. عجين بودن تربيـت بـا جنبـه

  ساز زيست اخالقى قرآنى باشد.تواند زمينهبيتى قرآن مىراهكارهای تر
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به زبان آلماني منتشر شـد و نيـز مقالـه  Ethikان اخالق با عنو 1926عين حال نبايد از كتاب هارتمن كه در 

) در Act-Ethics and Agent-Ethics» (اخالق فعل و اخالق فاعل«) كه با عنوان Lairdارزشمند اليرد (
 منتشر شد غافل بود. 1946

 ، فصل پنجم. 1382. در مورد تقسيم فضايل از منظر پينكافس نك: پينكافس، 7
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  كرامت انسانى و مجازات مرتد در نظام كيفری اسالم  

 *فردسيد محمدجواد وزيری
  **حامد محمودی

 چكيده

كوشـد بـه فلسـفه نوشتار حاضر پس از معناشناسى واژگان كرامـت و ارتـداد، مى

يابد. حكم به مجازات مرتد، با كرامت  مجازات مرتد در نظام كيفری اسالم دست

انسانى در تناقض نيست؛ بلكه خود ارتداد متناقض با كرامت انسانى است. از نظر 

شود كه اظهار علنى به مخالفت با اسالم كنـد و از فقهى، مرتد به كسى گفته مى

های مجـازات مرتـد روی عناد و آگاهى، به مخالفت با اسالم بپـردازد. از فلسـفه

  وان توهين به مقدسات، تزلزل عقايد ديگران و ... را برشمرد.تمى

  كرامت انسانى، ارتداد، آزادی، مجازات، حقوق بشر. ها:كليدواژه

  
  

                                                            
 قم. دانشگاهعضو هيئت علمى  *

 دانشگاه ؟؟؟؟.آموخته كارشناس ارشد فقه و مبانى حقوق اسالمى، دانش **
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  مقدمه

 كرامـت« مسـئله شـده، واقـع تأكيـد مـورد بشر جهانى حقوق اعالميه در كه موضوعاتى يكى از

 آزادی و دموكراسـى اسـاس و بوده توجه مورد جهانى عرصه در مسئله اين امروزه. است »انسانى

اصـل  ايـن و شـده تأكيـد انسـانى كرامت رعايت بر اعالميه اينمقدمه  در .شودمى تلقى انسانى

 از پس جهانى جامعه تحول جديد دوران یهاىژگيو از انسان، حقوق به احترام و) انسانى كرامت(

 )انسـانى كرامت(اصل  اين به زودترها قرن اسالم كه است در حالى اين است؛ دوم جهانى جنگ

 اعالميـه تأكيـد مـورد یهاهيتوصـ از. اسـت ورزيـده تأكيد بر آن و داشته توجه تام آن مفهوم به

 منافـات انسـانى كرامـت با نبايد كشورها قوانين اجرای و تدوين كه است اين بشر حقوق جهانى

 گونههمان دارد حق هر انسانى است؛ عقيده و بيان آزادی حق انسانى، حقوق از يكى. باشد داشته

 انتخـاب حـق نيـز تشـريعى صـورت به است، انتخاب قدرت و اراده تكوينى دارای صورت به كه

 در ويژه به و كهن، موضوعى اسالم در ارتداد مسئله. نشود ايجاد او راه سر بر مانعى و باشد داشته

 االرث، كتـاب الطهاره، كتاب در گذشته فقهای. است فراوانى و متنوع یهابحث دارای شيعه، فقه

 از موضـوعاتى ارتـداد انـد.پرداخته مسائل اين به مبسوطى شكل به الحدود، كتاب و النكاح كتاب

 همـه در معتقدنـد دانـانحقوق از و برخـى شده شناخته جرم عنوان به مختلف، در اديان كه است

 از كـه حكـم ايـن همـه، ايـن بـا ).1/256: 1388 لنگرودی، جعفری( شودىم شمرده جرم اديان

. است گرفته قرار برخى روشنفكران و ليبرال عرفى مكاتب انتقاد مورد اسالمى است، فقه مسلمات

  اند از:عبارت اين پژوهش هایترين پرسشمهم

  چيست؟ انسانى كرامت درباره . ديدگاه اسالم1

 بيــان و عقيــده آزادی هــم بــر و پذيرفتــه را انســانى كرامــت . بــا اينكــه اســالم هــم2

 مرتـد انسـان ؟ آيـا مجـازاتكنـدىمـچـرا بـر مجـازات مرتـد حكـم  ورزد،مى تأكيد

  نيست؟ انسانى كرامت با مخالف

 كرامـت، ايـن آيـا ديگـر، عبـارت بـه اسـتثناپذير؟ يـا اسـت و فراگيـر عام كرامت . آيا3

  مقيّد؟  يا است مطلق

 بـه نسـبت مجـازاتى نبايـد اسـت كرامتـى چنـين دارای انسـان كه عنوان اين به . آيا4

  پذيرد؟ انجام او

 جايگـاه اينكـه تـا شود، داده توضيح انسانى كرامت و ارتداد است الزم پاسخ، به پرداختن از پيش

  .گردد تبيين دينى یهاآموزه در انسانى كرامت و ارتداد
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  معنای ارتداد. 1

  ارتداد در لغت

 هـایقالب كـه در انـدواژهيـك  ريشـه دال) (راء و«: گويـدمى اللغة معجم مقاييس فارس درابن

 ).2/386: 1404، فـارس(ابـن» هسـتندبازگشـت  به معنـای رجـوع و و شوندمىمختلفى ريخته 

به كسر  »رده«ر آن داسم مص ارتداد همان رجوع است و« گفته است: اللغة صحاح درنيز جوهری 

ارتداد « :نويسدمى المفرداتراغب اصفهانى در  .)2/473اللغة:  صحاح، ؟؟؟ (جوهری» است» ءرا«

 رود ومورد كفر به كار مـى ه تنها درردّ  امنته ،آن آمده ه بازگشت به راهى است كه شخص ازردّ  و

هـم بـه  نامه دهخـدالغت در .)197: 1404اصفهانى،  (راغب» استآن  غير مورد كفر و ارتداد در

حاصـل . )6/1624: 1328، آمـده اسـت (دهخـدا» از مسلمانى برگشـتن، برگشت از دين« معنای

كلمـه  توانمى ،به صرف بازگشت از عقيده، به معنای لغوی اكتفا كنيم ،اينكه اگر در مفهوم مرتد

  مرتد را استعمال كرد.

   قرآن درارتداد 

   آيات مربوط به ارتداد به دو گروه تقسيم شود:

  در آن ذكر شده است:  »ارتداد«كه لفظ ى گروه الف.

آلخـرة و ا فـى الـّدنيا و معمالهاولئك حبطت ام عن دينه فيمت و هو كافر فكو من يرتدد من. «1

و در  ،برگـردداگر كسى كـه از آييـنش  و ؛)217: (بقره» صحاب النّار هم فيها خالدوناُأولئك 

؛ و آنـان اهـل رودمـىبـاد  بـر ،در دنيا و آخرت، تمام اعمال نيك (گذشته) او ،حال كفر بميرد

  .ند و هميشه در آن خواهند بودادوزخ

 :عمران(آل» أعقابكم فتنقلبوا خاسرين علىن تطيعوا الّذين كفروا يرّدوكم ايّها الّذين آمنوا ايا . «2

اطاعت كنيـد، شـما را بـه  اندشده! اگر از كسانى كه كافر ايددهآورای كسانى كه ايمان  ؛)149

  .كار خواهيد شد؛ و سرانجام، زيانگردانندمىباز  هايتانگذشته

معنــای ارتــداد در ايــن  ، امــاگــروه دوم، آيــاتى كــه لفــظ ارتــداد در آنهــا وارد نشــده ب.

   آيات ذكر شده است:

كْره و قلْبه مْطمئن بْاإليمـان و لكـْن َمـْن شـرح بـالْكْفر ِإالّ من أ هد إيمانعمن كفر باّهللاٰ من ب. «1

كسانى كه بعد از ايمـان كـافر ؛ )106: (نحل» لهْم عذاب عظيم واّهللاٰ  نصدرا فعَليْهْم غضب م

 ،آری ؛در حالى كه قلبشان آرام و باايمـان اسـت اندشدهجز آنها كه تحت فشار واقع ه ب ،شوند
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در  غضب خدا بر آنهاست؛ و عذاب عظيمـى اند،گشودهكفر آنها كه سينه خود را برای پذيرش 

  .انتظارشان

، و كسانى كه پـس از آن كـافر شـوند ؛)55 :(نور »د ذلك فُأولئك هم الْفاسقونعْ كفر ب نْ م و. «2

  د.نافاسقان آنها

   روايات ارتداد در

  نيز به طور گسترده به حكم مرتد اشاره شده است: )ع( در روايات اهل بيت

فقـال مـن رغـب عـن  (عليه السالم) عـن المرتـد؟ عن محمد بن مسلم قال سالت ابا جعفر« .1

، 544ص، 1بـاب ، 18: ج1401، عـاملى (حـر »االسالم وكفر بما انزل على محمد بعد اسالمه

ی مرتـد را ا(ع) معن باقر امام محمد از بن مسلم آمده است كه روايت صحيحه محمد در؛ )3ح

 پيامبر خـدا به آنچه بر اسالم اعراض كرده و رتد كسى است كه ازم حضرت فرمودند:پرسيدم، 

  بورزد. كفر شدهنازل 

من جحد نبيا مرسال نبوته وكذبـه فدمـه  عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر فى حديث قال:« .2

بری منـه  فقال من جحد اماما من اّهللاٰ و حاله؟ يت من جحد االمام منكم مامباح قال فقلت اراَ 

 كند(ع) نقل مى امام باقر م ازسلمحمد بن م؛ )همان(» فهو كافر مرتد عن االسالممن دينه  و

كسى كه  گويد پرسيدمراوی مى انكار كند خونش مباح است. ت پيامبر مرسلى راكسى كه نبوّ 

گـردد  كسى كه منكر امـامى امام فرمودند:؛ چه حالى است (امامان) باشد در منكر امامت شما

اسـالم  مرتـد از بـوده و دين او بيزاری جويد همـو كـافر او و از ين شده وتعي سوی خدا كه از

  شود.شمرده مى

كل مسلم بين مسلم ارتـد عـن  الساباطى قال سمعت ابا عبداّهللاٰ عليه السالم يقول: عن عمار« .3

منه يـوم بائنة امراته  كذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه و نبوته و جحد محمدا االسالم و

المتوفى عنها زوجها وعلى االمام ان يقتلـه وال  ةتعتد امراته عد و ورثتهيقسم ماله على  ارتد و

 هـر فرمودنـد:شنيدم كه مى (ع) امام صادق از گويدساباطى مى عمار؛ )545همان: (» يستتيبه

، تكذيب كنـد را او ت پيامبر اسالم شده ومنكر نبوّ  اسالم برگردد و مسلمين كه از مسلمانى از

شده  جدا او زنش از، به مجرد ارتداد بشنود مباح است و كسى كه اين سخنان را هر بر خونش

بر امام الزم است كه  دارد وهمسرش عده وفات نگه مى شود واموالش بين ورثه تقسيم مى و

  او توبه نخواهد. از بكشد و را او
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 دانسته ارتداد مالك را دين تبديل و اسالم دين از رجوع مطلق صورت به كه اين روايات، در كنار

 از مقصود كه كندمى روشن و شده محسوب روايات اين تفسير قرينه كه دارد وجود رواياتى است،

   :مانند .است شريعت با مخالفت به تجاهر و علنى اقدام بلكه نيست، آيين تغيير صرف ارتداد،

تنصر و علّـق صـليبا فـى انه قد «عن على عليه السالم اتى به مستورد عجلى و قد يقال له «

، فقال له ان يساله و قبل ان يشهد عليه، ويحك يا مسـتورد! انـه قـد رفـع الـى انـك قـد »عنقه

تنصرت فلعلك اردت ان تتزوج نصرانيه فنحن نزوجك اياها و قال قدوس قدوس! فلعلك ورثـت 

قدوس قدوس!  ميراثا من نصرانى فظننت ان ال نورثك فنحن نورثك النا نرثهم و ال يروثنا. قال:

قال فهل تنصرت كما قيل؟ فقال: نعم! قد تنصرت، فاخذ بجماع ثيابه فكبّه لوجهـه و قـال: طئـو 

! فوطئوه باقدامهم حتى مات  مسـتورد نام به ؛ شخصى)2/480: 1382/1963التميمى، (» عباد اّهللاٰ

 گـردن بـه و صـليبى شـده نصـرانى او كـه شد گفته و آوردند )ع( على مؤمنان امير نزد را عجلى

 ای تـو بـر وای: فرمودنـد وی عليـه شـهود و اقامـه طرح پرسـش از پيش حضرت. است آويخته

 دختر با خواهىمى كه بوده آن تو انگيزه شايد ای؟شده نصرانى تو كه اندداده خبر من به! مستورد

! قـدوس: گفـت مسـتورد. آوريممـى در تـو عقـد بـه را او ما است اگر چنين كنى؛ ازدواج نصرانى

 گـذاريمنمى ما كه ایكرده و گمان رسيده ارثى تو به نصرانى فرد از شايد: فرمود حضرت! قدوس

 مسـتورد. برندنمى ارث ما از آنها ولى بريم،مى ارث ايشان از مسلمين ما همانا! ببری ارث او از تو

 آنگـاه. بلـى: گفت مستورد ای؟شده نصرانى راستى به آيا: فرمودند حضرت! قدوس! قدوس: گفت

  .كرد مجازات او را حضرت

 كـردن حمايـل بـا بلكـه نـداده تغيير را خود آيين صرفاً  عجلى مستورد كه است آن ما شاهد

 در توجـه قابـل نكتـه .است كرده اسالم شريعت با مخالفت به علنى خود، اظهار گردن به صليب

 و ندانسـته او اعـدام مـالك را دين تبديل صرف حضرت آيين تغيير وجود با كه است اين روايت

   .است فرموده قلمداد حكم اجرای مانع را شخصى یهاانگيزه

از سه عنصر قانونى، مادی و معنوی تشـكيل توان گفت ارتداد مانند هر جرمى مى در مجموع

  شود:مى

شـود كـه قـانون، آن فعـل يـا تـرك الف. عنصـر قـاونى: يعنـى عملـى جـرم تلقـى مى

  مجازات تعيين كرده باشد.فعل را جرم بشناسد و برايش 

ب. عنصر معنوی: يعنى داشـتن قصـد مجرمانـه؛ ماننـد اينكـه كسـى تصـميم بـه كفـر 

: 1387بگيرد، هرچند برای زمـان آينـده ايـن تصـميم را اختيـار كنـد (شـهيد ثـانى، 

9/199.(  
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ج. عنصر مادی: يعنـى عنصـر خـارجى، ملمـوس و محسـوس كـه بـه سـبب آن ارتـداد 

عبــارت ديگــر، اظهــار موجبــات ارتــداد، عنصــر مــادی ايــن  يابــد؛ يــا بــهعينيــت مى

شــود ولـى آنچــه آيـد. البتــه ارتـداد بــا انكـار قلبــى حاصـل مىپديـده بـه شــمار مى

گــردد، ارتــدادی اســت كــه بــا گفتــار يــا رفتــار مجــازات دنيــوی بــر آن مترتــب مى

اظهــار شــود (مثــل حمايــل كــردن صــليب بــر گــردن، نوشــتن مقالــه، كتــاب و ...). 

د تا وقتى ابراز نشـود، جـرم حقـوقى نيسـت و كسـى حـق تحقيـق و تفحـص و ارتدا

تفتيش عقايـد را نـدارد. افـزون بـر ايـن، اگـر مسـلمانى اظهـار كفـر كنـد و پـس از 

آن، مــدعى شــود تحــت فشــار يــا اكــراه بــه چنــين كــاری مبــادرت ورزيــده اســت، 

  شود. ادعايش پذيرفته مى

   ارتداد در گفتار فقها

). 311تـا: معتقد است ارتداد، آشكارسازی شعار كفر پس از ايمان است (حلبـى، بىابوصالح حلبى 

الهدی نيز، ممكن است تحريم ازدواج و ارث و خوردن ذبيحه، اختصاص به نظر سيد مرتضى علم

سازد. بنـابراين بـر پيـامبر (ص) واجـب به كسى داشته باشد كه كفر و ارتداد خويش را آشكار مى

احكام حال كسى را كه ارتداد و كفرش را پنهان كرده، آشكار كند؛ زيـرا ايـن  نيست به خاطر اين

). 494االنتصـار، ،الهدیگيـرد (علمسـازد، تعلـق نمىاحكام، بر كسى كه ارتداد خود را مخفى مى

زهره نيز معتقد است هر گاه شخصى كفر خويش را پس از آنكه مؤمن بوده آشكار سازد، مرتد ابن

). به نظر على بن محمد قمى نيز، هر گـاه شخصـى كفـر 380: 1417لحلبى، شود (امحسوب مى

). 499: 1379شـود (قمـى، خويش را به خدا يا به رسول او آشكار يا انكار كند، مرتد محسوب مى

گويد كيفر ارتداد به منظور حفظ دين مقرر شده، لـذا ايـن كيفـر مخـتص بـه فهد حلى نيز مىابن

). به نظر محقق كركـى، الفـاظى 5/8: 1407سازد (حلى، شكار مىكسى است كه كفر خويش را آ

شود، تمسخر كردن به دين و خوار ساختن شـرع اسـت و تحقـق ارتـداد بـه كه موجب ارتداد مى

  ). 2/259: 1409ای غير از اين محل ترديد است (الكركى، وسيله

م آوردن آشكار كنـد توان گفت از نظر فقها كسى كه كفر خويش را بعد از اسالدر مجموع مى

دارد و شود ولى كسى كه ارتداد خويش را مخفى مـىو موجب تمسخر دين شود، مرتد ناميده مى

  شود. شود، مرتد محسوب نمىگفتار وی موجب استهزای دين نمى

  . موجبات ارتداد2

تار فقها شود مسلمانى را شرعًا و برابر ادله، خارج از اسالم بدانيم؟ از مجموع گفچه چيز موجب مى

  شود كه موجبات ارتداد سه قسم است: استفاده مى
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الف. انكار اسالم: همانند انكار الوهيـت يـا توحيـد و نيـز انكـار رسـالت پيـامبر اسـالم و 

  ). 173تا: تكذيب آن حضرت و نيز انكار معاد و روز رستاخيز (كاشف الغطا، بى

ای له پرداختنـد؛ بـه گونـهب. انكار ضروری دين: فقها به طرق گونـاگون بـه ايـن مسـئ

ــورد انكــار ضــروری ديــن مى جــواهركــه صــاحب  ــد: در م ــه «گوي ــل ال اجــد في ب

  ).6/46: 1362(نجفى، » خالفا

  در اينجا مناسب است بپرسيم ضروری دين كدام است و ضروری دين چيست؟

در آيات و روايات از كلمه ضروری دين به صورت يك عنوان شرعى استفاده نشده است، ولى 

الكافر و ضابطه كل من «آمده است:  شرايع االسالمر كلمات فقها و شايد نخستين بار در كتاب د

 (محقـق» الغـالهخرج عن االسالم او من انتحله و جحد ما يعلم من الدين ضـروره كـالخوارج و 

). پس از محقق، فقهای ديگر، همانند ابوالصالح حلبـى، عالمـه حلـى، كاشـف 1/42تا: حلى، بى

در معنای ضروری دين آمـده اسـت:  القواعد الفقهيهاند. در ... از تعبير مشابه استفاده كرده الغطا و

منظور از ضروری دين آن اموری است كه اثبات آن نيازمند استدالل و تعمق ويژه نباشد، بلكه هر 

ز شناسد، به استثنای كسانى كه تازه مسـلمان شـدند و اطـالع امسلمانى آن را به عنوان دين مى

فاصله زياد داشته و آنان نيز كنند كه از بالد اسالمى موارد ندارند يا در شهر و روستايى زندگى مى

). چيزی را كه همه به وضوح و بدون 5/42: 1410(بجنوردی،  اندنداشتهرفت و آمدی با مسلمانى 

نـام » وری دينضر«نياز به استدالل جزء دين بدانند و آگاهى بدان را از بديهيات در دين شمرند 

شـود دارد. اين مطلب هم قابل توجه است كـه انكـار ضـروری مـذهب تشـيع ارتـداد تلقـى نمى

   ).820: مناهج المعارف يا فرهنگ عقائد شيعه، خوانساری (ميركبير)(

گويـد كسـى كـه پيـامبری را سـّب كنـد شـنونده ج. دشنام بـه انبيـا: محقـق حلـى مى

ری بـر جـان يـا مـال يـا ديگـر مؤمنـان نرسـد. كه ضـر تواند او را بكشد، مادامىمى

تـا: همين حكـم را دارد كسـى كـه يكـى از امامـان را سـّب كنـد (محقـق حلـى، بى

بــال « :كنــدذيــل كــالم محقــق حلــى ادعــای اجمــاع مى جــواهر). صــاحب 4/948

ــاره اينكــه دشــنام 41/948: 1362(نجفــى، » خــالف اجــده فيــه ــانى درب ). شــهيد ث

ــداد  ــا باعــث ارت ــامبر اســالم)، آي ــر از پي ــى (غي ــای االه ــّب يكــى از انبي دادن و س

گويـد: دشـنام و سـّب سـاير انبيـا هماننـد دشـنام بـه پيـامبر اكـرم ىمشود يا نه، مى

ه پيـامبران از اسالم موجب ارتداد خواهد بـود. زيـرا رعايـت ادب و احتـرام نسـبت بـ

مواردی اسـت كـه اسـالم آن را الزم دانسـته اسـت. بنـابراين، دشـنام آنـان موجـب 

بـه طـور كلـى از مجمـوع كلمـات فقهـا  ).9/108: 1387ارتداد است (شـهيد ثـانى، 

اماميــه)  كــه رتبــه و منزلــت مرتــد نــزد فقيهــان (خصوصــاً  شــودىچنــين اســتنباط م
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ايـن معنـا كـه وی را بـاالتر از كـافر و  است برزخ بـين مسـلمان و كـافر. بـه مقامى

فـوق الكـافر دون : «كننـدى، لـذا از او چنـين تعبيـر مشـمارندىتر از مسلمان مپست

  ).9/207همان: ( »المسلم

  . شرايط مرتد 3

منظور از برشمردن اين شرايط در كتب فقهى، بيان مصداق مرتد شرعى برای تعيين مجازات وی 

منتفـى  شـرعاً  »مرتد« ه با فقدان هر يك از اين شروط اصطالح؛ به طوری كاستاز طرف شارع 

در كتب فقهى شيعه بلـوغ، عقـل، اختيـار و  .خواهد بود و در نتيجه مجازات به اجرا درنخواهد آمد

از مكاتـب اهـل  ).4/547: 1363فخـرالمحققين، ( قصد از شرايط عمده مرتد به شمار آمده اسـت

، اّما مالكيه در مورد اشتراط بلوغ اخـتالف نظـر اندور داشتهسنت، شافعيه نيز همين شرايط را منظ

در هر حال با توجه  .)2/253: 1400، نّظامدانند (ىخره حنابله و حنفيه، بلوغ را شرط نمدارند و باأل

  شود.ىبه شرايط ذكرشده، صدور كفر از مجنون، مكره، مضطر و امثال آن موجب ارتداد نم

  . اصل كرامت انسانى4 

  كرامت انسانى در لغت و اصطالح .1. 4

  در لغت . كرامت1. 1. 4

 حيثيـت، حرمـت، ارزش،: از اسـت عبـارت آنهـا ترينمهم دارد كه مختلفى معانى لغت در كرامت

  ). 11/16070: 1328دهخدا، (سخاوت  و مردیجوان و انسانيت شرف، عزت، بزرگواری،

  . كرامت در اصطالح2. 1. 4

  : است شده ثابت هاانسان برای كرامت نوع دو در دين مبين اسالم

 بـه خـود اختيـار بـا كـهمـادامى  هاانسـان همـه كـه طبيعى حيثيت و ذاتى الف. كرامت

 ســلب خــود از را آن ديگــران و بــر خويشــتن و جنايــت خيانــت بــه ارتكــاب جهــت

   برخوردارند؛ شريف صفت اين از نكنند

ــه از كــه ارزشــى ب. كرامــت ــداختن كــار ب  وجــود در مثبــت نيروهــای و اســتعدادها ان

ــى  ــاپو وآدم ــير تك ــد، در مس ــال رش ــرات و كم ــودىم ناشــى خي ــن. ش ــت اي ، كرام

اسـت  كرامـت همـين بـه انسـان غـايى و نهـايى ارزش اسـت و اختياری و اكتسابى

  ). 279: 1370جعفری، (
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  . كرامت انسانى در قرآن2. 4

 و پرداختـه جهـان و انسان به مربوط یهاواقعيت به كه آسمانى، كتاب ترينكامل منزله به قرآن

 خالقين احسن و مخلوقات اشرف مثابه به انسان درباره داشته، بيان را هستى نظام بر حاكم قوانين

 او كرامـت و انسـان مبحـث بـه قـرآن انـدازه بـه آسمانى كتاب هيچ واقع در. است گفته سخنى

 بخشـى از يك طرف، در .است انسان به قرآن و جهان، خالق يژهو توجه از حاكى اين و نپرداخته

اسـت  برتر ديگر موجودات از او اينكه و آمده ميان به سخن انسان ارجمندی و كرامت از آيات، از

 ممن كثير على و فضلناهم الطيبات من و البحر و رزقناهم البر فى وحملناهم آدم بنى كرمنا ولقد«

 دريـا و خشـكى در را آنـان و داشـتيمگرامـى  حقيقتاً  را آدم )؛ فرزندان70(اسراء: » تفضيال خلقنا

 بـه را آنـان خـود هایيـدهآفر از بسياری بر و داديم روزی ايشان به پاك چيزهای از و برنشانديم

  داديم. برتری برجسته ایگونه

 كـه شـده تصـريح) تقـويم احسـن االنسـان فـى خلقنا لقد ؛4 تين: (تين  سوره در اينكه چه

 ؛14مؤمنـون: (مؤمنـون  سوره در و شد داده قرار بنيان و استحكام نوع بهترين در انسان آفرينش

 در و بـود ممكـن شـكل نيكـوترين بـه انسان خلقت كه كرده اشاره )الخالقين احسن اّهللاٰ  فتبارك

 يا و تسخير انسان برای است زمين و آسمان در آنچه همه كه شده بازگو حقيقت اين آيات برخى

 و اسـبغ االرض فـى ومـا السـماوات فى ما لكم سخر اّهللاٰ  ان تروا الم« است شده آفريده او برای

 خداونـد راسـتى بـه كـه نينديشيد و نكرده مشاهده ؛ آيا)20لقمان: (» و باطنة ظاهرة نعمه عليكم

 بـه را خود پنهان و آشكار یهانعمت و ساخته مسّخر شما برای است زمين وها آسمان در را آنچه

   ريخت. فرو شما بر كامل طور

 مأمور انسان حقيقت به احترام برای االهى فرشتگان كه است حّدی به انسان كرامت به توجه

 مقـام بـه و كـرده پيـدا را االهـى اسمای يادگيری شايستگى او زيرا شدند. او تكريم و سجده به

 است بوده انسان جايگاه برای شده آفريده آنچه همه لذا و يافته دست االهى واليت و الّلهىخليفة

 سـازد. فراهم خود برای را كمال زمينه و كند مطلوب استفاده امكانات اين از بتواند انسان اينكه و

 آيـات، از سـنخ ايـن قطعـاً  و سازدمى آشكار را مخلوق اين برتری انسان به مربوط آيات در دّقت

 همـين در شـد واقـع االهـى كرامات مسير در كه انسانى. كندمى بيان را انسان شرافت و كرامت

هـر  ؛)37عمـران: آل(» رزقا عندها وجد المحراب زكريا عليها دخل كلّما« كه رسدمى آنجا به دنيا

 رزق نـزدش در رفـتمى) س( عـذرا مـريم) عبـادت محـل( محـراب بـه) ع(پيامبر  زكريای گاه

  يافت.مى آورشگفت

 طريـق ايـن در اّهللاٰ  الى سالك و رساندمى انسان به بهشتى روزی دنيا همين در كريم خداوند

 »االقصـى المسـجد الى الحرام المسجد من ليالً  بعبده أسری الذی سبحان: «كه رسدمى آنجا به
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مسجداالقصى  به) مكه(مسجدالحرام  از شب يك در را پيامبرش كه خدای است ؛ منّزه)1اسراء: (

  برد.  اعال عرش به را پيامبرش آنجا از و برد) قدس(

 آن ؛ و)9-7نجـم: ( »ادنـى او قوسـين قـاب فكـان فتدلّى * دنا ثمّ  االعلى * باالفق هو و«

 با) كه نزديكى(گرديد  نازل) حق وحى به( او بر آمد نزديك آنگاه بود، كمال اعالی افق در رسول

  شد. آن از ترنزديك يا كمان دو و قوس قدر به او

 آسمان ملكوت (ع) ابراهيم حضرت كه همچنان ديد، را وحى حقيقت آنجا در) ص(اّهللاٰ رسول 

 كـه رودمى پيش قدرآن االهى مسير در . انسان)2/673الف:  1363آملى،  جوادی( ديد را زمين و

 فـى جاعـل إنـى« گـردد:ىم زمـين در خداوند جانشين و رسدمى انسانى كماالت نهايى درجه به

  .داد خواهم قرار جانشين خود برای زمين در ؛ من)30بقره: ( »خليفة االرض

 و تقـوا پناه در كرامت شود،مى حاصل االهى تقوای با مقامات اين همه«: خمينى فرمود امام 

  .)6/453: 1378موسوی خمينى، (» است صالحه اعمال و فاضله اخالق به برتری

  شماست. باتقواترين خداوند نزد شما ترين؛ باكرامت)13حجرات: ( »اتقاكم اللّه عند اكرمكم إن«
 استثنايى هيچ بود، خواهد بيشتر كرامت باشد بيشتر تقوا هرچه شود،مى حاصل تقوا با كرامت

 بـرای اميرالمـؤمنين بـود، نـاس اكـرم بود، ناس اتقای اينكه برای) ص(اكرم  پيغمبر ندارد. وجود

موسـوی ( نيسـت كـار در سـبب و نسـب بـود، الناساكرم بود، الناساتقى اّهللاٰ  رسول از بعد اينكه

 اسالم به تعهد و تقوا نداده، قرار خاصى ويژگى گروهى هيچ برای اسالم .)6/314: 1378خمينى، 

 ).291همان: (است  انسان كرامت برای برتری و ويژگى تنها
اولئك كاالنعام بل «از طرف ديگر، قرآن همين انسان را مورد ذم و نكوهش قرار داده است؛  

  ترند.اند بلكه از آنها گمراه)؛ آنها مانند چهارپايان179(اعراف: » هم اضل

  )؛ به درستى كه انسان هم بسيار ستمكار و نادان بود.72(احزاب: » انه كان ظلوما جهوال«

  انسان بسيار ناسپاس و كافرپيشه است.)؛ 66(حج:  »ان االنسان لكفور« 

ها وجه جمع آياتى كه درباره مدح يا ذم انسان است، اين است: كرامتى كه خداوند به انسـان 

بخشيده كرامتى نيست كه افتخارآفرين باشد؛ بلكه كرامتى موجب افتخار است كه در گرو اعمـال 

ی خداونـد در جهـت كمـال انسـانى سـود هانعمتز و رفتار اختياری انسان باشد و اينكه چگونه ا

و بنـده  گردنـدىمـ. اين عـده از بنـدگى خـدا خـارج افتندىمی از كرامت خويش دور اعّدهجويد. 

واتل عليهم نبـا «عليه خدا تظاهرات كنند:  دهندىمی كه به خود اجازه اگونه؛ به شوندىمشيطان 

)؛ خبر آن كس را 175(اعراف: » يطان فكان من الغاوينالذی ءآتينه ءآياتنا فانسلخ منها فاتبعه الش

كه آيات خود را به او داده بوديم برای آنان بخوان كه از آن عـاری گشـت؛ آنگـاه شـيطان، او را 

  دنبال كرد و از گمراهان شد. 
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هايى كه خدای بنابراين، از ديدگاه اسالم، انسان كرامت تكوينى دارد كه عبارت است از نعمت

ها داده است. انسـان بـه دليـل داشـتن همـين كرامـت، دارای تكـاليف سـنگينى انسان متعال به

ی اجنبنـده؛ و بلكه از هر دشوىمگردد كه در صورت صورت عدم انجام آنها از انسانيّت ساقط مى

 ). 289-287: 1380گاه مطلق نيست (مصباح، . بنابراين ارزش انسان هيچشودىمتر پست

  در روايات. كرامت انسانى 3. 4

از نگاه اسالم، اصل اساسـى و زيربنـای روابـط ميـان افـراد جامعـه، انسـانيت و اصـول اخالقـى 

های فراوانى كه گواه ايـن مطلـب اسـت وجـود . در روايات اسالمى نمونهاستگرفته از آن تئنش

يـا ايهـا « . پيامبر اسالم (ص) در خطبه وداع كه در ايام تشريق، در منا ايراد كردند، فرمودند:دارد

على عربى و ال لعجمى  الناس! اال ان ربكم واحد و ان ابائكم واحد اال الفضل لعربى على عجمى

)؛ ای مردم 18/334تا: (طباطبايى، بى» و ال السود على االحمر و ال الحمر على اسود اال بالتقوی

عجم بر عرب و نه  بدانيد! خدای شما يكى است و پدرتان يكى، نه عرب بر عجم برتری دارد و نه

  پوست؛ مگر به تقوا.گون بر سياهگون و نه گندمپوست بر گندمسياه

ها در آن (ص) ناظر به اصل كرامت ذاتى انسان است كه همه انسان اين سخن پيامبر اسالم 

ای از امام على (ع) نيز، بر ايـن حقيقـت تصـريح برابرند، و تنها مالك برتری، تقواست. در خطبه

ايها الناس! ان آدم لم يلد عبدا و ال امة و ان النـاس كلهـم احـرار و لكـن اّهللاٰ خـّول « شده است:

ای به دنيا آورد و نه كنيزی، )؛ ای مردم! حضرت آدم نه بنده282: 1370(جعفری، » بعضكم بعضا

  همه مردم آزادند؛ اما خداوند تدبير و اداره امور بعضى از شما را به ديگری سپرده است.

و اشعر قلبك الرحمة «كند: (ع) در نامه معروف خود به مالك اشتر، چنين توصيه مى امام على

» للرعية و المحبة لهم و اللطف بهم ... فانهم صنفان اما اخ لك فى الدين او نظير لك فى الخلـق

)؛ مهربانى با مردم را پوشـش دل خـويش قـرار ده، و بـا همـه 53، نامه567: 1379، البالغهنهج(

دسته ديگر هماننـد تـو  ای برادر دينى تو، واند: دستههربان باش ... زيرا مردم دو دستهدوست و م

  در آفرينش هستند.

سازی در خلقت به طـور ويـژه تأكيـد شـده و رعايـت آن، در تمـام در اسالم بر اصل يكسان

مر بنـا «از جابر بن عبداّهللاٰ نقل شده است:  صحيح بخاریهای روابط انسانى الزم است. در زمينه

جنازة فقام لها النبى صلى اّهللاٰ عليه و سلم و قمنا به فقلنا يا رسول اّهللاٰ انها جنازة يهـودی قـال اذا 

، بـاب مـن يقـوم بجنـازة اليهـودی، بـه نقـل از: 1/228(صحيح بخـاری: » رايتم الجنازة فقوموا

ار مـا عبـور جنازه يـك يهـودی را از كنـ شده:ابر بن عبداّهللاٰ نقل جاز )؛ 5/247: 1374منتظری، 

(ص) عـرض  (ص) به احترام جنازه قيام كردنـد. بـه پيـامبر ، ما جلوس كرديم اما پيامبردادندىم
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ای را مشاهده كرديـد كه جنازه حضرت فرمودند: هنگامى ؛كرديم آن جنازه از آن يك يهودی بود

   .كنيدقيام 

لمـؤمنين (عليـه مر شيخ مكفوف كبيـر يسـأل، فقـال اميرا«در روايت ديگری آمده است كه: 

استعملتموه حتى  :(عليه السالم) السالم): ما هذا؟ قالوا: يا اميرالمؤمنين نصرانى، فقال اميرالمؤمنين

ابـواب جهـاد «، 11/49: 1401(حـر العـاملى،  »اذا كبر و عجز منعتموه، انفقوا عليه من بيت المال

كرد. امام على (ع) بر او گذر كرد و پرسـيد: ىمی گدايى اافتاده)؛ پيرمرد از كار 1، ح19العدو، باب 

اين كيست؟ گفتند يك مرد نصرانى اسـت؛ امـام علـى (ع) فرمودنـد: تـا تـوان داشـت از او كـار 

  المال تأمين كنيد.يد؟ او را از بيتاكردهكشيديد، اكنون كه ناتوان شده رهايش 

بنـد و گوشـواره او را ردنكه تجاوزگران بر يك زن يهودی، خلخال و گبار ن قضيه تاسفآدر 

فلوا ان امـرا مسـلما مـات «فرمايد: ىمربايند، امام على (ع) به عنوان خليفه مسلمانان ىمبه ستم 

)؛ 27، خطبـه75: 1379، البالغـهنهج» (من بعد هذا اسفا ما كن به ملوما، بل كان به عندی جديرا

ت نخواهد شد، و از نظر من سـزاوار اگر برای اين حادثة تلخ، مسلمانى از روی تأسف بميرد، مالم

  است.

، نامـه 533(همـان: » ال تكن عبد غيرك و قد جعلك اّهللاٰ غيـرك«فرمايند: امام على (ع) مى

  )؛ بنده ديگری مباش در حالى كه خداوند تو را آزاد آفريده است.31

او بـه  ينها همه، برای تأكيد بر توجه دادن انسان به ارزش ذاتى خود و نفى اسارت و بردگـىا

  هر شكل است.

  . منشأ كرامت انسانى5

پوزيتيويسـتى از زنـدگى انسـان، وجـود  یرهايگرايانه و تفسـمادی یكردهايهرچند بر اساس رو

 یهاهيـكـه اعالمترين عامل آن است؛ همچنـانی انسان، منشأ كرامت و بلكه مهمطبيعى و مادّ 

اعـم از  -سّر برتری و منشأ كرامت انسان  از ديدگاه قرآن كريم اامّ  ،كيد دارندأبر آن ت بشر حقوق

اّهللاٰ قـرار داد؛ مالئكـهكـه وی را مسـجود  اوسـتهـى در روح االنفخه  -كرامت ذاتى و اكتسابى

اذ قال ربك للمالئكة انى خالق بشرًا من طين فاذا سّويته و نفخت فيه مـن «فرمايد: كه مىچنان

ر] هنگامى را كه پروردگارت به فرشـتگان [به خاطر بياو)؛ 72-71(ص: » روحى فقعوا له ساجدين

بشری از گِل هستم. پس آنگاه كـه او را نظـام بخشـيدم و از روح خـود در او  آفرينندهگفت: من 

  .دميدم، برای او به سجده بيفتيد

  فرمايد: جوادی آملى در اين باره مى



ی ظام  ی اسال د   جازات  ی و  سا ت ا  53| ا

  

هـى اوسـت و چـون خداونـد ايـن مايه كرامـت آدم و نسـل آدم، همـان روح اال

 »فتبـــارك اّهللاٰ احســـن الخـــالقين«هـــى را بـــه انســـان داد، فرمـــود: روح اال

آثــار صــنعى كــه دربــاره انســان  همــهقبــل از مرحلــه انســانيت  ).14(مؤمنــون: 

صــورت پــذيرفت، بــين انســان و حيوانــات ديگــر مشــترك اســت؛ يعنــى اگــر 

ــرد، و اگــر شــود و در رحــم قــرار مىای از صــلب و ترائــب خــارج مىنطفــه گي

شـود، ايـن مراحـل، گـردد و بعـد جنـين مىشود، بعـد مضـغه مىنطفه علقه مى

هــم در انســان اســت و هــم در حيوانــات. از ايــن جهــت، فرقــى بــين انســان و 

كـم بـه مرحلـة ها نيست. اگر در جنـين، نفـس نبـاتى هسـت و كـمديگر حيوان

رسـد، ايـن تحويـل در انسـان و حيـوان يكسـان اسـت. امتيـاز نفس حيوانى مى

 1363(جــوادی آملــى،  هــى اوســتحيوانــات در ناحيــة روح االانســان از ســاير 

  ).98-97ب: 

  . آزادی عقيده، انديشه و بيان و قلم6

يكى از فروعات مبحث ارتداد، بحث آزادی انديشه، بيان و ... است. پرسشى كه شايد ذهـن افـراد 

بـه ماننـد  كثيری را به خود مشغول كرده اين است كه آيا در مكتب اسالم آزادی عقيـده و بيـان

  آزادی عقيده و بيانى كه در اعالميه حقوق بشر هست، وجود دارد؟

 برای اصوالً  بلكه اند،موافق عقيده آزادی با تنها نه اسالم، ويژه به االهى، مكاتبهمه  اصوالً  

 حيـات عرصـه بـه پـا گرفتـه خـود درگـرو راآدمى  جسم و روح كه يىبندها و قيد از بشر رهايى

 عبـد تكـن وال«فرمايد مى فرزندش به وصيت در) ع( على امام كهچنان ؛اندگذارده بشر اجتماعى

 در تـّدين حـقّ  و عقيـده آزادی ).31، نامه 533: 1379، البالغهنهج( »حرا اّهللاٰ  جعلك قد و غيرك

 راه در شهادت و نفس با جهاد. شودىم حيات حقّ  بر مقّدم بسا چه و دارد، یاژهيو اهميّت اسالم،

 عقيـده بـر آزادی كـريم قرآن در .است اهميّت اين بر دليل تّدين، حق و عقيده آزادی برای دين

 اكراهى دين قبول ؛ در)256بقره: ( »الغى من الرشد تبين قد الدين فى اكراه ال« :است شده تأكيد

  است.  شده روشن انحرافى راه از درست راه )زيرا(نيست 

 قبل اما )؛29؛ كهف: 30روم: (نيست  كار در اجباری و كرده ارشاد حق دين به را انسان اسالم

كنـد. از  فـراهم انسان برای را تفكر فرصت و ببرد بين از را اختناق جوّ  كوشدمى حق به دعوت از

 فـراوان تأكيـد. دارد وااليـى اهميـت آزادی انديشه، بيان و قلـم سوی ديگر، در دين مبين اسالم

 ؛كنـدىمـ حكايـت حقيقـت ايـن از خردمنـدان و متفكـران بـه نهادن و ارج تعقل بر تفكر، قرآن

 و عقل اسارت زنجيرهای شكستن فكری، بردگى عامل نوع هر با اسالم مستمر مبارزات همچنين

 بـا همـراه وحـى، آغـاز قرآن از ديدگاه. مدعاست اين بر روشنى دليل از خرافات، آن ساختن آزاد
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 نـازل )ص(اسالم  بر پيامبر كه آياتى نخستين مفسران، غالب اعتقاد به. است بودهحركتى علمى 

 آفرينش از نعمت بعد درنگبى كه دارد تكيه »قلم«و  »علم«، »خواندن«بر  كه است آياتى شده،

 علم االكرم * الذی وربك علق * اقرا من االنسان خلق * خلق الذی ربك باسم اقرا« :شده ذكر

آفريـد،  )را جهـان(كـه  پروردگـارت به نام ؛ بخوان)5-1علق: ( »يعلم مالم االنسان بالقلم * علم

 بزرگـوارتر )از همـه(پروردگارت  كه كرد؛ بخوان خلق ایبسته از خون را انسان )كه كسى همان(

  داد. ياد دانستىنمرا  آنچه انسان كرد؛ و به تعليم قلم وسيله به كه كسى است؛ همان

 كسـى حجـاززده جهـل محيط در تنها نه شد نازل )ص(خدا  رسول بر آيات اين كه روز آن 

 وجـود. داشـتكمـى  اهميـت قلـم نيز روز آن متمدن در دنيای نبود، بلكه قائل قلم برای ارزشى

 تأكيـد و همچنـين) 1قلم: (نويسد مى آن آنچه و قلم به سوگند و قرآن در »قلم«به نام  یاسوره

 ايـن در آزادی و بيـان تفكـر، علـم، اهميـتنشـانگر  همـه ،)9زمـر: (تعلّم  و تعليم علم، بر قرآن

 بـر همـه اين متعال حكيم خداوند نبود، آزاد هستى عالم یهاتيواقع در انديشه اگر. هاستنهيزم

 اديان كه با توجه به خصوصيتى اما در حقيقت بايد اين مطلب را بيان كرد، ورزيد.نمى اصرار تفكر

 معنـايى مطلق كنند) آزادیمى توصيه بشر برای را نبايد و بايد تقيد، التزام، نوعى دارند (و هميشه

 روی از را كـه ايمـانى و عقيده اصوالً  و پذيرفته را آن اسالم عقيده بايد گفت، آزادی درباره. ندارد

 و پـذيردنمى باشـد ديگـران از تقليـد يـا محيط تأثير از ناشى بلكه نباشد و انديشه تفكر انتخاب،

  .كندمى دعوت و منطقى معقول یهاروش به مذهب و دين انتخاب در را همگان

  كرامت انسانى و مجازات مرتد. 7

شود. ها قلمداد مىدر تفكر الحادی اومانيستى غرب، انسان جايگزين خدا شده و محور تمام ارزش

گـردد. از كنند و بر اساس ميل آنهـا تنظـيم مىها وضع مىحقوق و قانون چيزی است كه انسان

ن حاكم بر سرنوشت خويش است و هـيچ كـس حتـى حـق محـدود كـردن آزادی و رو، انسااين

گيری برای وی را ندارد. به همين خاطر، يكى از شبهاتى كـه در خصـوص نظـام كيفـری تصميم

اند، مسئله مجازات اعدام، به طور كلى و اعـدام مرتـد بـه طـور خـاص اسـت. اسالم مطرح كرده

ه و هم بر كرامت انسانى تأكيد دارد، چرا بر مجازات مرتـد كه هم آزادی عقيده را پذيرفت اسالمى

 18مـاده  زمينـهدر ايـن  كند؟ آيا مجازات انسان مرتد مخالف با كرامت انسانى نيسـت؟حكم مى

مـذهب و وجـدان  آزادی فكـر، هر كس حـق دارد از«دارد: اعالم مى اعالميه جهانى حقوق بشر

مذهب يا عقيـده و همچنـين متضـمن آزادی اظهـار مند شود. اين حق متضمن آزادی تغيير بهره

 تواند ازو نيز شامل تعليمات مذهبى و اجرای مراسم دينى است. هر كس مى استعقيده و ايمان 

  .»برخوردار باشد به طور خصوصى يا به طور عمومى يا مجتمعاً  اين حق منفرداً 
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  پاسخ به شبهه نقض كرامت انسان با مجازات ارتداد

شناسـى اسـت. يكـى از مبـادی پاسخ به اين پرسش متوقـف بـه بررسـى و تحليـل مبـادی دين

شناسى شناخت انسان است و بهترين راه شـناخت انسـان تحليـل خـدای سـبحان در مـورد دين

لقد كرّمنا : «كندىماوست. خداوند سبحان انسان را از يك طرف موجودی شريف و كريم معرفى 

در ». انى جاعل فـى االرض خليفـه«سانى را خالفت خود دانسته است: و رمز كرامت ان» بنى آدم

تحليل معنای خالفت انسانى بايد گفت كه خليفه خدا بايد حرف مستخلف عنه را بـازگو كنـد نـه 

حرف خودش را. اگر انسان در فرهنگ دينى كرامت دارد، بايد اين راه را تا آخر ادامـه دهـد و بـه 

رو گرچه در محدوده جزم علمى، زمام امر در اختيـار دليـل د. از اينلوازم خالفت االهى ملتزم شو

است، اما اگر كسى پس از انتخاب راه به وسيله دليل و ورود به حوزه دين از ديـن برگـردد، ايـن 

  ).١٣٨٣لعب و استهزا به دين است. چنين كسى نزد شارع مقدس حرمتى ندارد (جوادی آملى، 

دش جدا شود يا به نوعي بين آن چيز و اصلش فاصله بيفتد اگر هر چيزي از اصل و منشأ خو
دهد و در خصوص كرامت آنچه را كه از ناحيه اصل حائز شده دفعتاً يا به تدريج از دست مي

  انساني و منشأ آن كه حضرت حق است مطلب همين است.
سـان در انهمين است كـه كنندگان اعالميه حقوق بشر در سّر تفاوت ديدگاه اسالم با تدوين 

خداوند است و ايـن تكليـف اقتضـا دارد  ول در برابرئمنظر اسالم موجودی مختار اّما مكلف و مس

. انسان كرامت ذاتى دارد و برخوردار از ها و اهدافش را بر محور خدا تنظيم كندتمام تصميم آدمى

افراد و  آن است، ولى همين انسان مسئول و مكلف به حفظ كرامت خويش است و نبايد به حقوق

پوشى كند. امـا تمايالت نفسانى بايد چشم ها وهوس و لذا از بسياری از هوی و جامعه تجاوز كند

تصـميمات  ها و تمايالت انسانى، محـور قـوانين ومحوری، خواستهدر گرايش اومانيستى و انسان

رر بـه غيـر را محدود كرد همان ضـ ی انسانهایتوان با آن آزادقرار گرفته و تنها چيزی كه مى

، سـپس از آن رديپـذىرا مـ اسـالم كسى كـه آگاهانـه و بـا رضـايتاسالم دين مبين در  اوست.

 حال بيرون نيست: يا اسالم آوردن او از روی نفـاق بـوده و قلبـاً  شود، از دوو مرتّد مى گرددىبرم

اسـالم آورده؛  كافر مانده، كه جزای او به دليل بازی كردن با مقدسات دينى قتل است؛ و يا واقعاً 

اين حال بـا ارائـه حقـايق و رّد شـبهات اتمـام حجـت  اما بعد دچار وسواس شيطانى شده؛ كه در

بـه  قبول است؛ و گرنه به جرم اهانت به مقدسـات اسـالم و وی؛ در فرض پذيرش، توبه شودىم

هانـت بـه بازی گرفتن دين، بايد به سزای عمل خود برسد. واقع امر اين است كه ارتداد نه تنها ا

 واقع تجاوز به حقوق آنان اسـت. در در عقايد ديگران، و مقدسات دينى است، بلكه مايه تزلزل در

وقالت طائفه من اهل الكتاب آمنوا بالذی انزل علـى « قرآن كريم به اين حقيقت اشاره شده است:

 اهـل كتـاب جمعـى از و؛ )72: عمـران(آل »الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهـم يرجعـون



ش  | 56 ی ژپو  ١٣٩٣ھار   –وم  ماره –ھارم سال –ی اخال

در پايـان  مؤمنان نازل شده در آغاز روز ايمان بياوريد و ) به آنچه برظاهراً  (برويد و گفتند: (يهود)

  .ين خود بازگردنديآ روز كافر شويد، شايد آنها از

توطئه دشمنان دين، مرتد بايد مجازات  دين حق و نيز جلوگيري از جهت حمايت از بنابراين در
  ).2/466تا: ، بيهمكاران(مكارم شيرازي و  شود

را از قابليـت  ديدگاه اسالم همانگونه كه آزادی عقيده نبايد به حّدی برسد كه حيات آدمـى از

حّدی مشروع است كـه  ن و قلم نيز تاابه طريق اولى آزادی انديشه، بي ،تفسير و توجيه ساقط كند

انسانى در تعـارض نباشـد و راه اعتباری انديشه نينجامد، و در يك كالم با كرامت به سقوط و بى

آزادی  تكامل معنوی انسان را سّد نكند. اين واقعيت بر كسى پوشيده نيست ضـرری كـه بشـر از

هـای ناشـى از كمتر از زيـان -اگر بيشتر نباشد-... متحمل شده،  اجتماعات و مطلق بيان، قلم و

فعاليـت طريـق از كه شه مفيد است برای اندي ایآزادیتنها نيست. بنابراين  ... نبود آزادی بيان و

ترتيـب صاحب انديشه را به كشف واقعيت به منظور تكامل بيشتر نايل سـازد. بـدين، مثبت ذهنى

هاست. اگر در اسالم مجازات برای ارتداد وضـع بيان، بهترين وسيله برای بهترين هدف انديشه و

گران، كاران، توطئهدست خيانت اسالم از اين جهت مورد سؤال و اشكال بود كه چگونه ،نشده بود

افكنان در اسالم را باز گذاشته و به آنها اجازه داده با خيال راحت به اسالم كنندگان و شبهتضعيف

در ايـن زمينـه  و مسلمين تاخته و مقدسات مسلمين را به استهزا گرفتـه و اسـالم هـيچ حكمـى

رخورد كند. مرتد فقهى تنها كسى اسـت با آنها بباشد نداشته باشد و به تبع هيچ كس حق نداشته 

ولى به قصـد صـدمه زدن بـه  كندكه با علم، آگاهى و حقانيت اسالم را درك كرده و به آن اقرار 

تـار يـا اعمـال فهای آن از اسالم خارج شود و بـه وسـيله گو ارزش آن يا تضعيف جامعه اسالمى

راسخ داريم كه مجازات مرتد نيز يكـى از ناشايست خود آن را اظهار كند؛ اما با وجود اين، اعتقاد 

توطئه تجاوزكاران بـه سـاحت مقـدس  آميز و الزم اسالم است كه جلوی خيانت واحكام حكمت

  پذير نيست.كردن توطئه اين افراد جز از راه مجازات سخت امكان اگيرد. زيرا خنثاسالم را مى

  گيرینتيجه 

  نتيجه ارزيابى حاكى از آن است كه:

انسانى و مجازات مرتد هيچ منافاتى ندارد؛ بلكه خود ارتداد مخالف بـا كرامـت انسـانى  . كرامت1

  است.

. منظور از مرتد محكوم به اعدام، كسى نيست كه صرفًا دين و آيين خويش را تغيير داده، بلكـه 2

از رهگذر كفر است. بر همين اساس است  مقصود از ارتداد، اقدام علنى عليه مقدسات اسالمى

  .شودىماعدام مرتد، مجازات اقدام علنى عليه اسالم محسوب  كه
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. در بحث حقوق انسان تنها حقوق اجتماعى و انسانى او مطرح نيست. در اين زمينـه، تكليـف و 3

گشايد، همان چيزی كه در مباحث حقوق امروز به آن كمتر مسئوليت نيز قلمرو جديدی را مى

  توجه شده است. 
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مطالعه رابطه بين حريم خصوصى، رفق و مدارا و امانتداری كاركنان با 

  سازمان از نگاه آنان (مطالعه موردی در صنعت نيرو)اخالقى بودن 

  *احد فرامرز قراملكى

  **پروریفريد نهال

  ***سيده مريم حسينى

  چكيده

شـود. ها، مديريت بر آنها نيز دچار پيچيدگى مىها و بنگاهبا پيچيده شدن سازمان

ختن هاست كه در تجزيه و تحليل آن، پرداامروزه رفتار سازمانى يكى از پيچيدگى

ها را رفتـار های اخالقى از الزامات است. نماد بيرونـى سـازمانبه اخالق و ارزش

هـای گونـاگون اخالقـى دهد كه خود حاصل جمع ارزشاخالقى آنها تشكيل مى

ها ظهور يافته است. هدف اين پژوهش سنجش وضـعيت است و در آنها سازمان

رفق و مدارا، امانتداری و  های رفتار اخالقى همانندشركت منتخب از لحاظ مؤلفه

حريم خصوصى و اخالقى بودن سازمان از نگاه كاركنان و نيز بررسى رابطه بـين 

های رفتار اخالقى با اخالق سازمانى است. روش پژوهش توصـيفى از نـوع مؤلفه

شـده و بـا ابـزار بندیگيری تصـادفى طبقهپيمايشى اسـت كـه از طريـق نمونـه

پردازد. نتايج تحليل طالعات به شناسايى متغيرها مىآوری انامه برای جمعپرسش

دهد كاركنان سازمان از لحاظ هر يـك از سـه مؤلفـه مـذكور و آماری نشان مى

اخالق سازمانى در حد مطلوبى هستند و رابطه معنادار مثبتى بين اين سه مؤلفه و 

در های رفـق و مـدارا و امانتـداری اخالق سازمانى وجـود دارد. همچنـين مؤلفـه

  بينى اخالق سازمانى تأثيرگذارند.پيش

 رفق، مدارا، امانتداری، حريم خصوصى. اخالق سازمانى، ها:كليدواژه

                                                            
 استاد فلسفه دانشگاه تهران. *

 دانشجوی كارشناسى ارشد رشته مديريت بازرگانى، دانشگاه پرديس قم. **
 آموخته كارشناسى ارشد رشته مديريت آموزشى دانشگاه الزهرا (س).دانش ***
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  1طرح مسئله

شناختى آن اسـت. بسـياری از مـديران ها، ُبعد رفتاری و روانيكى از ابعاد مهم اخالق در سازمان

سـعى در آمـوزش و تـرويج های رفتـاری استراتژيست با تأكيد بر نقش راهبردی اخالق و نظريه

های خود دارند. اين بدين معناست كه هر گاه از كسى رفتاری اخالقى سر بزند اخالق در سازمان

رود كه تبديل به شود و تا جايى پيش مىمورد تشويق سازمان قرار گرفته و در مواردی تقويت مى

بـه ارتبـاط بـا همكـاران،  ها رهبران و مـديران توانمنـدگردد. در سازمانهای سازمانى مىارزش

  كنند.ها، قوانين و مقررات سازمان، فرهنگ و جو سازمانى توجه مىزيردستان و باالدست

گـردد، همچـون شخصى است كـه بـه ارتبـاط فـرد بـا خـود برمىرفتار ارتباطى فرد يا درون

كه  شخصى استخودشناسى، حفظ عزت نفس، خودانتقادی، دروغ به خود و خودفريبى. و يا برون

به ارتباط فرد با ديگران مربوط است و مشتمل بر سه قسم است: رفتار ارتباطى با ديگران كه آن 

ناميم و رفتار ارتباطى با محيط زيست حيوانى و طبيعى و رفتار ارتبـاطى شخصى مىرا ارتباط بين

  يابد.كند، تنوع مىبا خدا. هر چهار قسم يادشده بر حسب محيطى كه فرد زندگى مى

لگوی مواجهه با افراد اين است كه شما حق داريد و من تكليف. اگر مجموعه حقـوق طـرف ا

پذيری نشان دهيم در اين صورت مسئوليت Dو مجموعه وظايف فرد در قبال آن را با  Rارتباط با 

  ).127-124: 1387بيان كرد (فرامرز قراملكى،  D          R گونهتوان ايناخالقى را مى

خالقى همچون حريم خصوصى، رفـق و مـدارا و امانتـداری از جملـه رفتارهـای های امؤلفه

پذيری اخالقـى را بـرای سـازمان بـه وجـود ارتباطى هستند كه هر كدام از آنها نوعى مسـئوليت

اين مسئله مطرح است كه وجود حريم خصوصى، رفـق و مـدارا و امانتـداری در  اكنونآورند. مى

القى بودن سازمان در ُبعد رعايت حقوق كاركنان بـر مبنـای فرمـول تواند بر اخميان كاركنان مى

D		 	R .(كاركنان حق دارند و شركت وظيفه) اثر بگذارد  

  هدف پژوهش

 های اخالقى و اخالق سازمانى در شركت منتخب.بررسى وضعيت مؤلفه

  های پژوهشفرضيه

مدارا و امانتداری بـا اخـالق های حريم خصوصى، رفق و . رابطه معناداری بين هر يك از مؤلفه1

  سازمانى وجود دارد.
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بـر متغيـر حريم خصوصى، رفق و مدارا و امانتـداری های . ميزان تأثير و سهم هر يك از مؤلفه2

  .اخالق سازمانى متفاوت است

  اخالق سازمانى 

اخالق سازمانى به عنوان يك مفهوم علمى در غرب از نيمه دوم قرن بيستم ظهـور كـرده اسـت 

)Swenson & Wood: 2004: 187-191گـران ) و در سـطوح فـردی و سـازمانى توجـه پژوهش

مختلف را در چهار دهه گذشته به خود جلب كرده كه از آن به عنـوان چالشـى اساسـى فـراروی 

  ).Cardy & Selvarajan: 2006: 52شود (های مختلف در سطح جهان ياد مىسازمان

 ارتباطات، و برخوردها در ها،انتخاب و هایريگميتصم در رفتارها، و عملكردها در اخالق نقش

 بـا تواندىنمى اخالق نظام كي وجود بدون خود، فيوظا انجام در ريمد و است كنندهنييتع و مهم

  ).67: 1388 ،توكلىو اّهللاٰ  اينصالح( كند عمل تيقاطع

 فاقـد ريمـد اگـر: ديـگوىمـ ،ىعال رانيمد ژهيو به ،رانيمدی ورزاخالق تياهم در دراكر تريپ

افـزايش توانمنـدی . كنـدىمـ تبـاه را سازمان اتيح و روح نباشد، كاردرست اي باشد كوين اخالق

عنوان مزيت اسـتراتژيك مطـرح  به امروزهنتيجه قوت اخالق سازمانى است كه مديران استدالل 

ت فتاری اسهای تصميمى و رگزينه كشفى برای ييندی عقالآفر ای سازمانى،اخالق حرفه است.

  ).7: 1389 ،پور سنبلى و صادقىزاد، حسينبيك(

اخالق سازمانى و نگهداری يك محـيط اخالقـى از طريـق «نامه خود با عنوان توسا در پايان

  گويد: در دانشگاه نوادا آمريكا دفاع كرد، مى 2004، كه در »مشاركت كاركنان

ها ســازمان های متعــددی از تصــميمات غيراخالقــى درمــا امــروزه نمونــه

های اخالقــى و كــدهای اخالقــى بينيم كــه اغلــب آنهــا بــا داشــتن برنامــهمــى

دارای آنچنــان رفتارهــای غيراخالقــى هســتند كــه باعــث از دســت دادن 

ــاد، ميليون ــدگى، اعتم ــتزن ــازمان، فرص ــه س ــا دالر هزين ــتخدام و ه های اس

وانـايى ای مـابين مقاصـد راهبـردی و ترسـد فاصـلهشوند. بـه نظـر مىغيره مى

  ).Tousa, 2004افراد در اجرای اين مقاصد وجود دارد (
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  های رفتار اخالقىمؤلفه

  الف. حريم خصوصى

تـوان بـه حـريم های مختلف است. از جمله اين مـوارد مىپذيری اخالقى شامل عرصهمسئوليت

 ) اشاره كرد. حريم خصوصى نيز مراتب مختلف دارد. نخستين مرتبه آن حريمprivacyخصوصى (

). 97: 1388خانوادگى افراد است. دومين مرتبه حريم شخصى خود فرد است (فرامـرز قراملكـى، 

های اجتمـاعى و محيطـى دارد. در تعريف حريم خصوصى بستگى زيـادی بـه فرهنـگ و زمينـه

بسياری از كشورها اين مفهوم با مقوله حفظ اطالعات پيوند خورده است. حريم خصوصـى، حـق 

اجازه ديگـران در امـور زنـدگى خـود و ری از حمايت شدن در برابر مداخله بىافراد برای برخوردا

  ).200: 1385دوست تهرانى، شان است (نمكخانواده

بنـدی توان در شش دسـته طبقهبه طور كلى تعاريف مختلف مربوط به حريم خصوصى را مى

  كرد:

 حريم خصوصى عبارت است از حق بر تنها ماندن. .1
محدود كـردن دسترسـى بـه خـود و تونـايى ايجـاد مـانع در حريم خصوصى يعنى  .2

 برابر دسترسى ناخواسته به انسان.
 حريم خصوصى يعنى محرمانگى، يعنى پنهان ساختن برخى امور از ديگران. .3
 حريم خصوصى يعنى حمايت از شخصيت و كرامت. .4
 حريم خصوصى يعنى كنترل بر اطالعات شخصى. .5
 حريم خصوصى يعنى صميميت و نزديكى. .6

  ).54-1: 1383ها تداخل و همپوشانى نيز وجود دارد (انصاری، البته در بين اين تعاريف و برداشت

شخصى زمانى كه فرد با خويش در تعامـل باشـد در ايـن حـوزه قـرار در رفتار ارتباطى درون

گيرد. انسان در تعامل با خود نسبت به حق حيات، حق عزت نفس، حق آزادی فاقد مسـئوليت مى

پذيری و خودفراموشـى رفتارهـای غيراخالقـى پذيری، اسارتخودكشى، خودآزاری، اهانتنيست. 

گری، حفـظ عـزت نفـس و حفـظ آزادی از جملـه فرد با خويش است و خودشناسى، خودمحاسبه

ترين سطح زيست اخالقـى، دغدغـه حفـظ خـويش و حقـوق خـود در اند. ژرفرفتارهای اخالقى

  ).146: 1387قراملكى،  عرصه تعامل با خويش است (فرامرز

شخصى نقش مهمـى در روش آمـوزش و شخصى بر اخالق برونمقدم شمردن اخالق درون

ترويج اخالق دارد. حفظ حريم خصوصى پايه و مبنايى برای بروز رفتارهای اخالقى ديگـر اسـت. 

د زمانى كه فرد با خود رفتار اخالقى خوب داشته باشد و به حريم خصوصى خويش احتـرام بگـذار
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تواند به حريم خصوصى ديگران نيز احترام بگـذارد فردی مىبه همان نسبت هم در رفتارهای بين

  پذير باشد.و مسئوليت

  ب. رفق و مدارا

) اسـت. از toleranceيكى از ابزارهای ضروری مورد اسـتفاده رهبـران و مـديران رفـق و مـدارا (

 های گروه و اعضـای سـازمانبر فعاليت يند هدايت و اعمال نفوذآفرآنجايى كه رهبری به معنای 

است، رفق و مدارا در اين زمينه نقش كليدی دارد. با كاربست رفـق و مـدارا، بـه عنـوان يكـى از 

شود و تمايل قلبى برای انجام امور و كارهـا در شخصى، دل افراد نرم مىرفتارهای اخالقى برون

  رود.شود و كارها به آسانى پيش مىآنان فراهم مى

های مردم را مدارا و ماليمت آن ) در دلص( اوند متعال دليل اصلى اين نفوذ عميق پيامبرخد

ـا َغلِـيَظ الَْقلْـِب «ت: حضرت نسبت به مردم دانسته اس لِنَت لَُهْم َولَْو كنـَت َفظ ِ َن اّهللاٰ َفبَِما َرْحَمٍة م

واْ ِمْن َحْولِك َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر لَُهمْ  پـس بـه «)؛ 159عمـران: (آل» َوَشاِوْرُهْم ِفى اَألْمرِ  َالنَفض

 دل بودی قطعـاً دل شدی؛ و اگر تندخو و سختخو و نرمهى، با آنان نرمموجب لطف و رحمت اال

شدند؛ پس از آنان در گذر و برايشان آمرزش بخواه و در كارها بـا آنـان از پيرامون تو پراكنده مى

رت در برخورد با مردم و معاشـرت بـا آنـان، يكـى از نقـاط رفق و مدارای آن حض». نمشورت ك

  دارد.ای اهميت خاص و جايگاه ويژه كهايشان بود ى عطف سيره عملى و اخالق

  د: ايفرم(ع) نيز در خصوص رفق و مدارای رهبر با پيروان خود مى امام على

ت، در قلـوب رفق با پيروان، از كرامت سرشت است. زيرا ممكن نيست انسان بتوانـد بـا شـد

مردم تصّرف كند و آنها را خاضع و رام كند، و فرضًا كه با شّدت و سلطه، كسى اطاعت از انسـان 

كند، چون قلب او همراه نشود، از خيانت، او ايمن نخواهد شد. ولى رفق و دوستى، دل را رام كند 

ت مالـك بـاالتر اسـكه با رام شدن آن، تمام قوای ظاهره و باطنه رام شود، و فتح قلوب از فتح م

  ).322: 1378(موسوی خمينى، 

رفق و مدارا در برخورد با افراد و كاركنان سازمان، استفاده از ابزار سازمان با و مديران رهبران 

های فرد از ديگران، يابى به خواستهدست همچون ؛مند شوندتوانند از پيامدهای مثبت آن بهرهمى

د بـه نـتوانسازمان در صـورتى مـى ى. مديرانابط اجتماعتسهيل در رو و فايق آمدن بر مشكالت

با كاركنان سازمان و زيردسـتان خـود بـه  آناند كه رفتار ناهداف و نتايج مورد نظر خود دست ياب

د. اگـر يـآ فراهم مشاركتد و انگيزه الزم برای همكاری و گيرنای باشد كه تحت تأثير قرار گونه

يابى به اهـداف و نتـايج بول داشته باشند در آن صورت دستخود را ق مديركاركنان و زيردستان، 

  ).1384د (آقاپيروز و ديگران، تر خواهد بومورد نظر به مراتب آسان
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  ج. امانتداری

های خود نيست. نه تنها محيط زيسـت بلكـه وجـود آدمـى نيـز انسان مالك مطلق خود و دارايى

آورد و فرد را از آرامش مثبت و مسئوليت مىانگاری، دغدغه، اضطراب امانتى است نزد وی. امانت

شود. واژه امانت در لغـت خبری رهانده و در نهايت آرامش واقعى را سبب مىكاذب برخاسته از بى

  نيز متضمن آرامش است.

مفهوم اصالحى امانت، امری است كه نزد غير وديعه بسپارند تا آن را برای سپارنده حفظ كند 

گيرد مسئوليت آور است، كسى كه امانتى را بر عهده مىمانت مسئوليتو سپس به وی برگرداند. ا

آورد. امانت نوعى ارتباط كند و اين مسئوليت، دغدغه، احتياط و اضطراب مىحفظ آن را قبول مى

آورد. بـر ايـن اسـاس ء مورد امانت و شخص امين به وجود مىوجهى بين صاحب امانت، شىسه

امانت امری است محتـاج حفـظ و نگهـداری كـه از جانـب «ف كرد: توان امانت را چنين تعريمى

رود كه در حفظ آن كماِل احتيـاط شود و از او انتظار مىكسى نزِد فرد ديگری به وديعت نهاده مى

  ». و حزم را داشته باشد

شخصـى متعلـق اسـت های اخالقى است كه بـه رفتارهـای ارتبـاطى بينامانتداری از ارزش

  ).178-177: 1381، (فرامرز قراملكى

پـذيری رفتـار بينىپذيری نزديك است و مانند آن سبب افـزايش پيشامانتداری به مسئوليت

انجامد. امانتداری نيز همانند رازداری، حفـظ حـريم گردد و به اعتمادآفرينى مىفرد و سازمان مى

  پذيری است.خصوصى، احترام و صداقت، يكى از مصاديق مسئوليت

شـوند. خلى و خارجى در يك معنا صاحبان امانـت در سـازمان محسـوب مىعناصر محيط دا

اند. اعتماد مشتری سهامداران صاحبان امانت هستند و سرمايه خود را نزد مديران به امانت سپرده

به شركت، در واقع، به معنای به امانت سپردن حقوق مشتری به شركت است. كـاهش كيفيـت و 

ز خيانت به امانت در كسب و كار است. كارمندان يك سازمان نزد رسانى به مشتری نيعدم اطالع

مديران آنها امانت هستند و امور مورد امانت در اين مقام شامل امور جسـمانى، روانـى و خـدمات 

داران است و جسـم و روان آنـان، امانـت خـود آنـان نـزد شود. خدمات آنان امانِت سهامآنان مى

  ).130-123: 1390مديران است (همان، 
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 مدل مفهومى پژوهش

  
  
  
   

  
  
  

  

  شناسى پژوهشروش

تحليلى و از نوع همبستگى، انجام گرفته و جامعـه آمـاری آن  – پژوهش حاضر با روش توصيفى

نفـر  161با استفاده از فرمول كوكران، حجم نمونه به تعـداد  شركت مكو هستند.تمامى كاركنان 

شده انتخاب شـد. بندیگيری تصادفى طبقهمحاسبه شد. نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونه

نامه رفتار اخالقى كاركنان و اخالق سازمانى استفاده شده است. در اين پژوهش از دو نوع پرسش

های آماری ضريب همبستگى پيرسـون، تحليـل رگرسـيون ز آزمونبرای انجام تجزيه و تحليل ا

های ، از شـركتچندمتغيره گام به گام استفاده شده است. قلمرو مكانى اين پژوهش شركت مكـو

  انجام گرفته است. 1390تابعه گروه مپنا، در صنعت نيرو بوده و از نظر زمانى در بهمن ماه 

  های پژوهشيافته

 پژوهش، یهااز نظر اخالق سازمانى، پس از گردآوری داده مكوشركت به منظور بررسى وضعيت 

های توصـيفى (تعـداد، ميـانگين، انحـراف در قالـب شـاخص پرسشاين  دربارهشده تحليل انجام

) یانمونـهتك آمار استنباطى (آزمون تى یهالياستاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نتايج تحل

با توجه بـه دامنـه  پرسشذكر است كه در بررسى اين شايان است.  شدهارائه  1در جدول شماره 

) و محاسبه نمره مربوط به اين بخش بر حسب ايـن دامنـه، ميـانگين 5تا  1( هاهيگذاری گونمره

  در نظر گرفته شده است. 3فرضى جامعه عدد 

 حريم خصوصي

 رفق و مدارا

 امانتداري

  هايمؤلفه
 اخالق سازماني رفتار اخالقي
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ای بررسى نمونهتك های توصيفى و نتايج آزمون تى: شاخص1جدول شماره 

  كت مكو از نظر اخالق سازمانىوضعيت شر

  نميانگي  تعداد  
انحراف 

  استاندارد

خطای انحراف 

  استاندارد
t df  sig 

وضعيت شركت 

مكو از نظر 

اخالق سازمانى

125  28/3  60/0  05/0  ** 27/5  124  000/0  

  **01/0≤P  *  

05/0≤P  در خصوص وضـعيت شـركت مكـو از نظـر  1بررسى نتايج ارائه شده در جدول شماره

) در سـطح معنـاداری t = 27/5آمـده (دسته اخالق سازمانى حاكى از آن است كه مقدار آماره ب

01/0≤P ) 000/0به لحاظ آماری معنادار بوده=sigرو فرض صفر مبنى بر عـدم وجـود ) و از اين

تفاوت معنادار بين ميانگين نمونه با ميانگين فرضى جامعه رد شده و فرض خالف مبنى بر وجـود 

. نتايج بيـانگر آن اسـت گرددىيد مأيمعنادار بين ميانگين نمونه با ميانگين فرضى جامعه ت تفاوت

شـده در بررسى نتـايج ارائـه .استكه وضعيت شركت مكو از نظر اخالق سازمانى در حد مطلوبى 

فـق و ردر ابعـاد  رفتار اخالقـىدر خصوص وضعيت كاركنان شركت مكو از نظر  2جدول شماره 

حــريم خصوصــى و  ) sig= 000/0؛  t = 35/28)، امانتــداری ( sig= 000/0؛ t = 30/4مــدارا (

)38/17 =t  000/0؛ = sig.در حد مطلوبى بوده است (  

ای بررسى نمونههای توصيفى و نتايج آزمون تى تك: شاخص2جدول شماره 

  های رفتار اخالقىمؤلفهوضعيت كاركنان از نظر 

های رفتار مؤلفه

  اخالقى
  ميانگين  تعداد

انحراف 

  استاندارد

خطای انحراف 

  استاندارد
t df  sig 

  000/0  147  30/4 **  03/0  44/0  15/3  148 در بعد رفق و مدارا

  000/0  154  35/28 **  03/0  48/0  10/4  155 در بعد امانتداری

  000/0  155  38/17 **  05/0  68/0  95/3  156در بعد حريم خصوصى

 ** 01/0≤P * 05/0≤P  
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  شماره يكفرضيه 

ی رفـق و مـدارا، هاپژوهش مبنى بر بررسى رابطه بين مؤلفهفرضيه شماره يك  به منظور بررسى

پژوهش،  یها، پس از گردآوری دادهدر شركت مكو اخالق سازمانى با امانتداری، حريم خصوصى

های توصـيفى (تعـداد، ميـانگين، انحـراف در قالب شاخص فرضيهاين راجع به شده تحليل انجام

 4و  3ول شماره اآمار استنباطى (ضريب همبستگى پيرسون) در جد یهالياستاندارد) و نتايج تحل

  است. شدهارائه 

 رفتار اخالقى یهامؤلفه های توصيفى مربوط به رابطه بين: شاخص3 جدول شماره

  در شركت مكو اخالق سازمانى با

  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  های رفتار اخالقىمؤلفه

  44/0  15/3  148 یبعد رفق و مدارا

  48/0  10/4  155 بعد امانتداری

  68/0  95/3  156 بعد حريم خصوصى

 یهامؤلفه : نتايج ضريب همبستگى پيرسون مربوط به رابطه بين4جدول شماره 

  در شركت مكو اخالق سازمانى با رفتار اخالقى

  تعداد  های رفتار اخالقى با اخالقى سازمانىمؤلفه
ضريب 

  همبستگى
  سطح معناداری

با اخالق  مؤلفه رفق و مدارارابطه بين 

 سازمانى
117  ** 486/0  000/0  

  000/0  427/0 **  125با اخالق سازمانى مؤلفه امانتداریرابطه بين 

با اخالق  مؤلفه حريم خصوصىرابطه بين 

 سازمانى
124  * 203/0  023/0  

 ** 01/0≤P * 05/0≤P 

 بـا رفتـار اخالقـى یهادر خصوص رابطـه بـين مؤلفـه 4شده در جدول شماره بررسى نتايج ارائه

؛ r = 486/0فـق و مـدارا (ر یهامؤلفهبين  حاكى از آن است كهدر شركت مكو، اخالق سازمانى 

000/0 = sig) 427/0)، امانتداری = r 000/0؛ = sig( و ) 203/0حريم خصوصى = r 023/0؛ = 

sig ( در شركت مكو، رابطه مثبت (مستقيم) و معناداری وجود دارد. اخالق سازمانىبا  
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  فرضيه شماره دو 

رفتـار های های مربوط به تعيين سهم نسبى هر يك از مؤلفـهبررسى نتايج حاصل از تحليل داده

بينـى وضـعيت اخـالق سـازمانى در پـيش دراخالقى (رفق و مدارا، حريم خصوصى و امانتداری) 

متغيـری دوهای رگرسـيونى معنـادار در قالـب يـك معادلـه كه پس از بررسى مـدل مكوشركت 

در  )b=39/0( امانتـداری و )b=57/0( رفق و مـداراهای حاكى از آن است كه مؤلفه شدمشخص 

 97/28د (كنن مىرا تبيي مكودرصد از واريانس وضعيت اخالق سازمانى در شركت  1/58مجموع 

=F 000/0؛ = sig .(  

رفق و مدارا، حريم های نتايج تحليل رگرسيونى سهم نسبى مؤلفه :5 جدول

  مكوبينى وضعيت اخالق سازمانى در شركت در پيشخصوصى و امانتداری 

    
مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادی

ميانگين 

  مجذورات
F  

سطح 

  معناداری

مدل 

  يك

  رگرسيون

  ماندهباقى

  كل

81/9  

70/31  

52/41  

1  

115  

116  

81/9  

27/0  

** 

61/35  
000/0  

مدل 

  دو

  رگرسيون

  ماندهباقى

  كل

99/13  

52/27  

52/41  

2  

114  

116  

99/6  

24/0  

** 

97/28  
000/0  

 ** 01/0≤P * 05/0≤P  

رفق و مدارا، حريم خصوصى و امانتداری در  هایضرايب رگرسيونى مؤلفه :6 جدول

  بينى وضعيت اخالق سازمانى در شركت مكوپيش

    
ضريب 

  رگرسيونى

خطای انحراف 

  استاندارد
2R 

مدل 

  يك

  عرض از مبدأ

  رفق و مدارا

24/1  

64/0  

34/0  

10/0  
236/0  

  دومدل 

  عرض از مبدأ

  رفق و مدارا

  امانتداری

13/0-  

57/0  

39/0  

46/0  

10/0  

09/0  

581/0  
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  گيرینتيجه

های رفق و مدارا، امانتداری و حـريم به منظور بررسى هدف پژوهش، شركت مكو از لحاظ مؤلفه

خصوصى در حد مطلوبى است. همچنين اخالقى بـودن سـازمان از نگـاه كاركنـان نيـز مطلـوب 

توانـد بـرای ارتقـای بيشـتر آن ارزيابى شده است. اين مطلوبيت قابـل ارتقـا بـوده و شـركت مى

الزم را انجام دهد. بررسى فرضيه شماره يك نيز نشـان داد كـه رابطـه مثبـت و  هایريزیبرنامه

مستقيمى بين هر سه مؤلفه رفق و مدارا، امانتداری و حريم خصوصى با اخـالق سـازمانى وجـود 

ها تالش كند دارد. به بيان ديگر، در صورتى كه شركت در جهت ارتقای هر يك از اين سه مؤلفه

های دهـد كـه مؤلفـهرتقا خواهد يافت. نتايج فرضيه شماره دو نيز نشـان مىاخالق سازمانى نيز ا

كننـد. بينـى و تبيـين مىرفق و مدارا و امانتداری در يك معادله دومتغيره اخالق سازمانى را پيش

  شود شركت مميزی اخالق ساالنه را در برنامه كاری خود قرار دهد. همچنين پيشنهاد مى
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  نوشتپى
 

اي گـروه تدوين الگوي اثربخش ترويج اخالق حرفه«اي با عنوان گذاري گروه مپنا در پروژهايه. اين مقاله، با سرم1
تدوين شده و مالكيت فكـري آن متعلـق بـه ايـن گـروه  11/4/90مورخ  2209/0700به شماره قرارداد » مپنا

 است.
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  مبتنى بر تفكيك كاالی ساده/پيچيده ترجيح اخالقِى كاالی توليد داخل

  *سيد محسن اسالمى

    چكيده

اخالقى كسى است كه در انتخاب و مصـرف (خريـد) كـاال مالحظـات  هكنندمصرف

كـه او بايـد در نظـر بگيـرد،  ىتـرين مالحظـاتگيـرد. از مهـماخالقى را در نظـر مى

اخالقى مهـم اسـت كـه  هكنندهای توليدكننده است. برای مثال، برای مصرفويژگى

ای را كند يا نه؛ او كـاالی توليدكننـدهتار مىآيا توليدكننده با كاركنان خود عادالنه رف

دهد. ترجيح مى يلكه برخورد عادالنه دارد، در شرايط برابر يا نزديك، بر كاالهای بد

گيری در تصميم تواندىبودن توليدكننده نيز م» خارجى«يا » داخلى«حال، آيا ويژگى 

گى، همانند رفتار عادالنه بـا و انتخاِب اخالقى تأثير بگذارد؟ به بيان ديگر، آيا اين ويژ

مثبـت  پرسشرسد پاسخِ اين های اخالقًا مربوط است؟ به نظر مىكاركنان، از ويژگى

، مقاله در سه بخش پرسشپاسخ به اين در توان به سوِد آن استدالل كرد. است و مى

شود. در بخش نخست، تفكيِك پيشنهادی نگارنده برای تقسيم كاال به پى گرفته مى

گردد. در انتهـا دو شود. سپس موقعيت مورد بحث روشن مىو پيچيده طرح مىساده 

شـود: اسـتدالل از راه ديگرخـواهى و استدالل در دفاع از مـدعای مقالـه عرضـه مى

استدالل از راه عقالنيت. بنا بر استدالل از راه ديگرخواهى، اگر معتقديم ديگران بر ما 

ای داريم، از لوازمش اين اسـت كـه كـاالی حقى دارند يا ما نسبت به ديگران وظيفه

داخلى را بر بديل خارجى ترجيح دهيم، زيرا اين كار به بهبـود زنـدگى ديگـران  هساد

 هو بنـا بـر اسـتدالل از راه عقالنيـت، الزمـ ؛كنـدوطنان ما) كمـك شـايانى مى(هم

وسيله اين است كه برای رسيدن به كاالهای عمـومى  - بندی به عقالنيت هدفپای

  داخلى را بر بديل خارجى ترجيح دهيم (وسيله). ه(هدف) بايد كاالی ساد

مصرف اخالقى، اخالق مصرف، كاالی ساده/پيچيده، كاالی داخلـى،  كليدواژه:

 .اخالق كاربردی، حمايت از توليد ملى

                                                            
 .دانشجوی فلسفه اخالق، دانشگاه قم *
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  ١درآمد

تـوان بـرای مصـرف و خريـد تواند اخالقى يا غيراخالقى باشد؟ اساسًا آيا مىكننده مىآيا مصرف

اخالقياتى قائل شد؟ پاسخ مثبت است. انتخاب (ترجيح يك چيز بر چيـز ديگـر) امـری اختيـاری 

ای به توان از حوزهدهايى دارد. با اين حساب، مىاست، و هر انتخاب مبتنى بر اصولى است و پيام

هـای اخالقـى در مصـرف ای كـه در آن از مسـائل و چالشنام اخالق مصرف سخن گفت: حوزه

های خود گيریكوشد اخالقى زندگى كند و در تصميمشود. به بيان ديگر، انسانى كه مىبحث مى

رو است، از جمله در مصـرف ها مسائلى روبهای مختلف بمالحظات اخالقى را وارد كند، در زمينه

رو است: آيا خريد هر نوع كااليى اخالقًا مجاز هروب هايىپرسشكاال (خريد). چنين فردی با چنين 

های مختلـف از حيـث ای مجـاز اسـت؟ آيـا كـاالی توليدكننـدهاست؟ آيا خريد از هر توليدكننده

كاال امری اخالقـًا  هنظر دفاع كرد كه توليدكنند توان از ايناخالقى برابرند؟ به طور خاص، آيا مى

  است؟ )Morally relevant( مربوط

شده است. رايج و پذيرفته پرسشدر اينجا بيشتر به پرسش آخر نظر داريم. پاسخ مثبت به اين 

كنندگان به اين امـر بيشـتر شـده اسـت و بنـابراين بـا دقـت های اخير حساسيِت مصرفدر دهه

شهود مـا  .)Bowie and Schneider, 2011: 17كنند (توليدكنندگان تحقيق مى هبيشتری دربار

كند: اگر كمپانى الف و كمپانى ب هر دو يك نوع كاال را توليد كنند، و ما نيز اين نكته را تأييد مى

كنـد و كمپـانى ب هـای نژادپرسـتانه مىبدانيم كه كمپانى الف درآمدهای خود را صـرف فعاليت

كند، طبيعى است كه خريد كاالی كمپانى محيطى مىزيستهای د را صرف فعاليتدرآمدهای خو

ی غيرضروری بود، حتـى اگـر هادانيم. شايد اگر كاالی كمپانى الف از كاالالف را غيراخالقى مى

دانستيم. بنابراين، در ايـن بحثـى نيسـت كـه بايـد بـه بديلى نداشت، خريِد آن را غيراخالقى مى

هايى از توليدكننده را بايـد در نظـر اين است كه چه ويژگى پرسشتوجه كرد. اما  كاال هتوليدكنند

  گرفت؟

پـردازم. بـه اجمـال، بودِن توليدكننده مى» خارجى«و » داخلى«در اين مقاله صرفًا به ويژگى 

مدعای مقاله اين است كه در مورد كاالهای ساده (مبتنى بر تفكيـك پيشـنهادی نگارنـده بـرای 

به ساده و پيچيده)، در شرايط برابر يا نزديك، كاالی داخلى نسبت به كاالی خـارجى  تقسيم كاال

به معنای آن است كـه در ايـن شـرايط انتخـاب » ترجيح اخالقى«دارد. تأكيد بر  ترجيح اخالقى

  نيست. » ااخالقًا خنث«نيست، و به بيان ديگر اين انتخاب » سليقه«مبتنى بر 

ه در سـه بخـش سـامان يافتـه اسـت: ابتـدا تفكيـك كـاالی برای بحث از اين مطلب، مقال

و شرايط مد نظر را روشن  كردهسپس وضعيت مورد بحث را تصوير  ،كنمساده/پيچيده را طرح مى
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نهم و اشكاالت محتمل هر يك بعد دو استدالل به سود مدعای مقاله پيش مى هم. در مرحلكنمى

  كنم. را بررسى مى

  دهتفكيك كاالی ساده/پيچي. 1

  كاال و تقسيمات آن .1 .1

توان گفـت ترين مفهوم، است. مىاز تعابير بسيار پركاربرد در اقتصاد، و شايد بنيادی» كاال«تعبير 

كاالهايى «و كاالی اقتصادی » يابندهر چيزی است كه افراد از آن رضايت يا خشنودی مى«كاال 

مقدار تقاضا از مقدار عرضـه بيشـتر كه محدودند، و در صورتى كه به رايگان عرضه شوند هستند 

در اينجا مراد از كاال همان كـاالی اقتصـادی اسـت (زيـرا، اساسـًا  .)Miller, 2012: 28» (است

كـاال «مياب (مثًال هوا) نيست). اگرچه تعبير ناككسى خريداِر كاالی غيراقتصادی و به تعبيِر ديگر 

تعبيـر كـاال بـه معنـای عـام شـامِل  .اعم از خدمات اسـت» كاال«رايج است، عمدتًا » و خدمات

كـاالی «يـا  )Intangible goods( »كاالی غيرمـادی«شود و خدمات همان نيز مى» خدمات«

  است.» غيرملموس

تيِن آنها گنجانند. نخسهای مختلفى مىبندیكاالها را با توجه به معيارهای گوناگون در دسته

موس (خدمات) است. در تقسيمى گفته همين تقسيِم كاال به كاالی ملموس و كاالی غيرمل

ديگر، تقسيِم كاال به كاالی عادی و  هشود كاال يا ضروری است يا تجملى (لوكس). نمونمى

كاالی پست است. كاالی عادی كااليى است كه با افزايش درآمد مقدار بيشتری از آن تقاضا 

يابد. برای مثال، پرتقال را شود، در حالى كه با افزايش درآمد تقاضاِی كاالی پست كاهش مىمى

تومانى برای كسى  2500تومان در مقابل پرتقال كيلويى  1000در نظر بگيريد. پرتقاِل كيلويى 

همين پرتقال برای كه شود؛ در حالى كه درآمد زيادی دارد، كاالی پست محسوب مى

بندی كاالها از: دادگر تقسيم های ديگر كااليى عادی است (مثال و نكات قبلى درباركنندهمصرف

بندی كاالها قاطع رو نقل شد تا توجه شود كه تقسيماين مثال از آن .)60-58: 1380و رحمانى، 

  و مطلق نيست. 

  های كاالی ساده و كاالی پيچيدهويژگى .2 .1

 ٢ه.توانيم تقسيمى ديگر نيز برای كاال طرح كنيم: كاالی ساده و كاالی پيچيدرسد مىبه نظر مى

دهـد، و كاِر مشخص و روشنى انجام مى ،به بيان كوتاه، كاالی ساده آن است كه از حيث كاركرد

های مختلف تفاوت اساسى و مهمى بـا يكـديگر ندارنـد. در مقابـل، در كاالهـای پيچيـده، بديل



ش  | 74 ی ژپو  ١٣٩٣ھار   –وم  ماره –ھارم سال –ی اخال

 

هـا بسـيار اساسـى و های مختلف كاركردهای گوناگونى دارند كه در بعضى موارد اين تفاوتبديل

  م است. مه

بگذاريد مصاديق اين دو دسته را مقايسه كنـيم. سـينى، چنگـال، جـوراب، پارچـه، و مـداد از 

های مختلف از حيث كاركرد بـا يكـديگر تفـاوت مصاديق كاالی ساده هستند. در مجموع، سينى

های بيشتری از چنگال ديگر داشته باشد. ندارند، يا چنين نيست كه چنگالى كارآيى اساسىو  مهم

بـرداری، و ين كاالها را مقايسـه كنيـد بـا ماشـين، موبايـل، كـامپيوتر، دوربـين عكاسـى و فيلما

های مختلِف موبايل نيست كه بديل پذيراند. انكارتلويزيون، كه همگى مصاديقى از كاالی پيچيده

ها و كاركردهای متفاوتى دارند كه در مواردی اساسى و مهـم اسـت. دو دوربـين عكاسـى كارآيى

انـد. همچنـين، ای كيفيت عكس متفـاوت، توانـايى زوِم مختلـف، و مصـرف بـاتری گوناگوندار

انـد، در صـورتى كـه های زيادی به سبب امنيت پايين خـودرو جـان خـود را از دسـت دادهانسان

  تواند اساسى و مهم باشد. خودروی ديگر امنيت باالتری دارد؛ يعنى، تفاوِت بيِن دو ماشين مى

بـه نحـوی سـادگى و » پيچيـده«و » سـاده«ن نكته نيز اشاره شـود كـه تعبيـر جا دارد به اي

ناظر بـه  ه نخستآورد. اگرچه اين تفكيك در وهلرا به ذهن مى» تكنولوژيك«پيچيدگى از حيث 

ميزان پيچيدگى از حيث فناوری نيست، توجه بـه سـادگى و پيچـدگى از حيـث تكنولوژيـك بـه 

كه از حيث تكنولوژيـك سـاده اسـت، در دسـترس بيشـتر  كند. كااليىاستدالل مقاله كمك مى

های خاص و كمياب نيسـت. بـرای مثـال، كشورها قرار دارد، يعنى برای توليد آن نياز به فناوری

تواند به نحوی پارچه توليد كنـد، امـا فقـط برخـى كشـورها از پـس توليـد تقريبًا هر كشوری مى

  آيند. هواپيماهای پيشرفته برمى

  كاالی ساده هو ابهام درباررفع د .3 .1

  كاالهای ساده اشاره كنم.  هخوب است به دو نكته دربار

های كاالهای ساده نيز از حيث زيبايى يا ماندگاری و دوام تفاوت«ممكن است كسى بگويد:  يك؛

هـا را توان ايـن تفاوترسد مىبه نظر مى .»اندها اساسى و مهمقابل توجه دارند، و اين تفاوت

ها اساسى و مهم نيستند. نخست اينكه، كاركردی كه از كـاالی سـاده، پذيرفت، اما اين تفاوت

اول زيبايى نيست (مگر در مورد كاالهای زينتى؛ كـه  هبرای مثال جوراب، انتظار داريم در درج

هـا در كاالهـای ى اسـت)، امـا تفاوتدر آن صورت زيبايى كاركرِد اصلى و البته معيـار اساسـ

پيچيده به نحوی مورد انتظار است. يعنى، امنيِت خودرو كامًال مربوط به كاركرِد اصلى خـودرو 

های مذكور تفاوت عميقى بين كاالهـای سـاده (و هدف از خريِد آن) است. ثانيًا، در اثر ويژگى

نـدارد، در » راب بـودن جـورابجـو«رنگ بودِن جوراب تأثير عميقى در شود. خوشايجاد نمى
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حالى كه ميزان امنيت خوردو تأثيری عميق دارد (همچنـين اشـكاِل اول بـه اسـتدالل اول را 

  ) .1. 1. 3ببينيد، يعنى بخش 

شوند. برای مثال، گفته كاالهای ساده گاهى پيچيده محسوب مى«ممكن است كسى بگويد:  دو؛

است بتوان جوراب را كاالی پيچيده دانست: شد جوراب كاالی ساده است، در حالى كه ممكن 

ايـن نكتـه  .»جورابى كه خاصيِت ضدبو دارد تفـاوت قابـل تـوجهى بـا جـوراب معمـولى دارد

شود. اگر در شرايطى، كااليى كه معموًال سـاده لحـاظ پذيرفتنى است، و اشكال محسوب نمى

  يابد. هايش داشته باشد، حكم كاالی پيچيده را مىشود تفاوتى مهم و اساسى با بديلمى

  رود، منظور كاالی ساده است. سخن مى» كاال«در ادامه، هنگامى كه از 

  طرح بحث .2

  الؤعيِت مورد سموق .1 .2

بخشـى توانيم پرسش خود را به اين صورت بيان كنيم: آيا توليد داخـل بـودن ويژگـى برتریمى

 هاست؟ به تعبير ديگر، در بررسى توليدكنندگان كاال و در نظر گـرفتن مالحظـات اخالقـى دربـار

  آنها، آيا داخلى يا خارجى بودِن توليدكننده امر مربوطى است؟

  مثال را در نظر بگيريد:  برای شروع بحث اين

  2 كاالی  1 كاالی  

  تومان 1500  تومان 1500  قيمت

  روز 70  روز 60  ماندگاری و كاركرد

  خارجى  داخلى  توليدكننده

  رنگخوش  بدرنگ  رنگ

در انتخاب بين اين دو كاال (برای مثال، جوراب) چه مالحظاتى را بايد در نظر گرفـت؟ اسـتدالل 

گزيند. به بيان ديگر، اگر او را برمى 1 اخالقى، از ميان اين دو، كاالی هكنندخواهد شد كه مصرف

را بخـرد. در  1 كنـد كـه كـاالیاخالقى وی ايجاب مى هقصد دارد يكى از اين دو را بخرد، وظيف

  اين است كه توليِد داخل است.  1 اين دو كاال، ويژگى مهم كاالی همقايس

  های اقتصادیداده .2 .2

هايى كه از امور واقعـى كنيم: دادهها تكيه مىئل اخالق كاربردی به دو دسته دادهدر بحث از مسا

اخالق در اختيـار داريـم.  ههايى كه از فلسفدهند و آموزهدر رشته و موضوِع مورد بحث اطالع مى
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 پرسـشكنيم. بايد بـه ايـن گيريم و ناظر به آنها استدالل مىهايى را از اقتصاد مىدر اينجا، داده

  پاسخ دهيم: نتايج خريد كاالی داخلى چيست؟ نتايج خريد كاالی خارجى چيست؟

آيد چيست؟ به طور خالصه، خريد ايـن كـاال ای كه از خريد كاالی داخلى به دست مىنتيجه

داخلى سود بيشتری كسب كند، احتماًال به گسترش توليدی خود همت  هشود توليدكنندموجب مى

گمارد، و متقاضى نيروی كار بيشتری شود، و از نيروی كار موجود استفاده كنـد. حـال، اگـر ايـن 

در نظر بگيريم، كاهش نرخ بيكاری احتماًال بـه قـدری خواهـد بـود كـه  يعيند را در سطح وسآفر

صرفًا يكى از نتايج است. اما برای هـدف مـا همـين نمونـه محسوس باشد (كاهش نرخ بيكاری 

شـود كافى است). اين امر خود دو دسته نتـايج دارد: نخسـت، وضـع اقتصـادی كشـور بهتـر مى

های شود خانوادههای جديد و غيره). اين امر، باعث مى(افزايش توليد ملى، پويايى بازار، و فرصت

تر شـوند؛ همچنـين مشـكالت و و به خط فقر نزديك زير خط فقر كاهش يابند يا وضعشان بهتر

يابد. بنابراين فوايدی برای گروهى اند كاهش مىهای روانى افراد بيكار كه اينك شغلى يافتهتنش

شود. دوم، با كـاهش افـراد بيكـار در جامعـه، كاالهـای عمـومى افـزايش ها حاصل مىاز انسان

آيد) همان است كه بـيش از هـر ايى كه در ادامه مىو به تعبيری كاالی عمومى (به معن ؛يابندمى

  چيز به آن نيازمنديم. 

توان در زمان خاص بـه فـردی معـين نمى«منظور از كاالی عمومى، كااليى است كه آن را 

(ِسـن، » كننـدجمعى و نه به صورت انفـرادی مصـرف مىمردم آنها را به طور دسته«و » فروخت

ايـن موضـوع مخصوصـًا در «دهـد: ا اين نوع كاال را توضيح مىهِسن با اين نمونه .)252: 1383

گير و بهداشت عمـومى كـاربرد بيشـتری دارد. های همهزيست، بيماریمواردی چون حفظ محيط

كنى ماالريا بپردازد، امـا هر فردی ممكن است مايل باشد كه سهم خويش را در يك برنامه ريشه

(مـثًال يـك سـيب يـا » كـاالی خصوصـى«ت يك تواند ايمنى خويش را به صورهيج كس نمى

مـا  هاست كه بايد همـ» كاالی عمومى«پيراهن) از اين برنامه بخرد. محيط عاری از ماالريا يك 

آن را با هم مصرف كنيم. اگر كسى بتواند به نحوی محيطى عاری از ماالريـا بـرای خـود ايجـاد 

د، بدون اينكه ملزم به خريد آن از هـيچ او نيز از اين فضای سالم استفاده خواهد كر هكند، همساي

محيِط عاری از افـراِد  »/امنيت«بگويم » محيِط عاری از ماالريا«توانيم به جاِی (مى» كس باشد

   .)147-143: 1387كاپوراسو و لِوين،  نك.:...) (همچنين  بيكار و اوباش/ فضای اجتماعى سالم/

شـود، و كشـور توليدكننـده ر خـارج مىخريد كاالی ساده خارجى چيست؟ پول از كشو هنتيج

شـود. البتـه، ممكـن اسـت مـا از خاصى عايد ما يا مردم كشور مـا نمى هبرد. عمومًا فايدسود مى

تلقـى » تربـاكالس«يا بـه اصـطالح » زيباتر«خارجى  همزايايى برخوردار شويم، مثًال كاالی ساد
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كم بـه پوشى هسـتند يـا دسـتبل چشمكه اشاره خواهد شد، اين مزايا به نحوی قاشود. اما چنان

  ).1. 1. 3ای نيست كه باعث ترجيح كاالی خارجى شوند (بحث بيشتر در بخش اندازه

  حدود بحث .3 .2

  موضوع و مدعا روشن كنم.  هالزم است پيش از پرداختن به جزئيات، چند نكته را دربار

در اينجا كاالی پيچيده را از بحث خارج كرديم. به گمان من ممكن است مدعای اين مقالـه  اوالً،

خـارجى را بـه  هاخالقى آزاد باشد كه كـاالی پيچيـد هكنندپذيرفتنى باشد، با اين حال مصرف

هـای كاالی پيچيده بحث كرد و ويژگى هبديل داخلى ترجيح دهد. بنابراين، بايد مستقًال دربار

  ا در نظر گرفت.خاص آن ر

اخالقى و مالحظاتى كه بايد در نظر بگيـرد اسـت، نـه  هكنندمصرف هبحث اين مقاله دربار ثانياً،

گذاری. فرقى ندارد كه مدعای مقاله پذيرفتنى باشد يـا ناپـذيرفتنى، در هـر گذار و قانونقانون

شود. به تعبير ديگر، واردات كاال روشن نمى هگذاری درباراخالق قانون های دربارصورت نتيجه

شود كه اخالقًا مجازيم واردات كاالی ساده اگر مدعای مقاله پذيرفتنى باشد، از آن نتيجه نمى

  .را ممنوع كنيم (تفاوت بين بحث اخالقى و بحث حقوقى روشن است)

خريد كاالی لوكس باشد (برای  هممكن است مدعای مقاله يادآور استدالل پيتر سينگر دربار ثالثاً،

). سخن سينگر با موضوع مـورد Gruen, 2009: 244-247: نك.زارشى از استدالل سينگر گ

بحث اين مقاله متفاوت است: استدالل او عمدتًا ناظر به كاالی لـوكس اسـت، در حـالى كـه 

موضوع سخن ما مربوط يا نامربوط بـودِن داخلـى يـا خـارجى بـودِن توليدكننـده كـاال اسـت 

ی لوكس مقابِل كاالی عادی است، ولى كاالی عادی با كاالی (همچنين، توجه شود كه كاال

ساده متفاوت است). اساسًا آنچه سينگر در نظر دارد ارزش نسـبى اسـت: بـه جـای هـر خـرج 

تا جان آنها را نجات دهيم (استدالل  بدهيمغيرضروری، پول خود را به گرسنگان و نيازمندان 

تری بنـدی بـه آن باعـث تغييـرات بسـيار جـدیتر است، و پایتر و مهمسينگر بسيار بنيادی

  .شود)مى

  ترجيح اخالقى كاالی داخلى .3

داخلى نسبت به بديل خـارجى  هتوان استدالل كرد كه كاالی سادبا اين اوصاف، به دو شكل مى

  ترجيح اخالقى دارد: 
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 استدالل از راه ديگرخواهى .1
 استدالل از راه عقالنيت .2

  ىاستدالل از راه ديگرخواه .1 .3

ــ ــود وظيف ــور خ ــراد كش ــه اف ــبت ب ــرد نس ــواهى: ف ــتدالل از راه ديگرخ  هاس

اخالقى دارد و اگـر بتوانـد بـه آنهـا كمـك كنـد نبايـد از آن دريـغ كنـد. خريـد 

 هداخلــى كمــك بــه افــراد كشــور اســت (و فــرد بابــت آن هزينــ هكــاالی ســاد

 شود). پس فرد بايد كاالی داخلى را ترجيح دهد. خاصى متحمل نمى

تـوان رفته باشيم كه ديگران حقى بر گردن ما دارند و ما وظايفى نسبت به آنها داريـم، مىپذي اگر

اخالقـِى خـاص  هاز اين استدالل استفاده كرد. بنابراين، پذيرفتن اين استدالل منوط به يك نظري

در گرايى يـا وظـايف در نظـر اول معتقـد باشـد (تواند (برای مثال) به فايـدهنيست، بلكه فرد مى

های سينگر توجه كنيد كـه گرايانه، برای نمونه به سبك و سياق استداللاستدالل فايده صوصخ

. بـرای گزارشـى از Gruen, 2009: 232-250در اين مقاله گزارشى از آنهـا ارائـه شـده اسـت: 

  .: بخش دوم)1388: دباغ، نك.های زيادی دارد، وظايف در نظر اوِل راس، كه  قابليت

  اشكال اول .1 .1 .3

اساسًا چرا بايد از منفعت و مزيِت خود بـه نفـِع ديگـران «گونه اشكال كند: ممكن است كسى اين

كنـد ايجـاب مى تهايى مثل زيبايى يا دوام داشته باشد، منفعـبگذريم؟ اگر كاالی خارجى برتری

  .»كه آن را ترجيح دهيم

پـذيرفتنى باشـد: اگـر كـاالی توان پذيرفت در مواردی اين سخن نخست بايد بگويم كه مى

در عين حال دواِم آن بسيار بيشتر باشـد، و خارجى قيمتى كمتر يا برابر كاالی داخلى داشته باشد، 

تواند كاالی خارجى را برگزيند. امـا و فرد توانايى مالى محدودی داشته باشد، طبيعى است كه مى

پـيش گرفتـه در بـه رويكـردی كـه . بسته داردبايد توجه كرد كه به هيچ وجه اين سخن كليت ن

گرايانه باشد، در اينجا توانيم به اين اشكال پاسخ دهيم. برای مثال، اگر استدالل ما فايدهباشيم مى

بيشتری فـراهم كنـد و  هبايد كاری را انجام داد كه فايد«گوييم كه: مبتنى بر اين اصل پاسخ مى

ن از زيبايى، قيمت كمتر، يا دوام بيشتر بـه در بحث ما، گذشت .»زيادی به دوش فرد نگذارد ههزين

  شود.بسيار بيشتری حاصل مى هنوعى هزينه است، اما در سمت ديگِر قضيه فايد

 principle of( تـوانيم از اصـل تناسـبگرايانـه باشـد، مىهمچنين، اگر استدالل ما وظيفه

proportionality(  ض از آنهـا تـأمين انجام اعمالى كـه غـر«كمك بگيريم. بنا بر اصل تناسب
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منافع غيراساسى آدمى است ممنوع است، موقعى كه اين اعمال تعرض به منافع اساسى جـانوران 

 .)55: 1382(بنگريـد: اسـتربا، » (وحشى) و گياهان و ناسازگار با رهيافت احترام به طبيعت اسـت

توان از آن ىرسد ماصل تناسب از اصول اخالق محيط زيست تيلور است، با اين حال، به نظر مى

توانيم بـا اسـتفاده از آن، ايـن اصـل را طـرح های ديگر نيز استفاده كرد. برای مثال، مىدر سياق

انجام اعمالى كه غرض از آنها تأمين منافع غيراساسى آدمى است ممنـوع اسـت، مـوقعى «كنيم: 

زيبايِى بيشـتر توان گفت مى .»ديگر آدميان شود منافع اساسىفراهم شدن  مانع ازكه اين اعمال 

تر از منافع غيرضروری است، و تـأميِن آنهـا مـانع از تـأمين نيازهـای يا اندكى ماندگاری طوالنى

  شود. های ديگر مىضروری انسان

دهـد ارتباط به اين بحث نيست. او توضيح مىبرايد در كتاب خود مطلبى دارد كه بىپيتر مك

را  يفنيستند كاالی بسيار ارزاِن كشـورهای ضـع كه چرا ساكنان كشورهای ثروتمند اخالقًا مجاز

تر است و از نظر مالى به نفِع آنهاست كه اين كاال را بخرند. كاالی كشورهای ضعيف بسيار ارزان

بخرند، اما اين منفعِت مالى به چه قيمتى است؟ به قيمِت بيگارِی كارگران در كشورهای ضـعيف. 

)Macbride, 2008: 119(. دگى اخالقى گاهى بايد از برخى منافع شخصى چشم بنابراين، در زن

   ٣پوشيم.ب

  اشكال دوم .2 .1 .3

چرا صرفًا نسبت به مـردم كشـور خـود وظيفـه «همچنين، ممكن است كسى چنين اشكال كند: 

   .»داريم؟ شايد بنا داشته باشيم به كشورهای ديگر كمك كنيم، پس كاالی آنها را بخريم

توانيم بگوييم: اگرچه مـا در اول از اين استدالل دفاع كنيم، مىاگر با رويكرد وظايف در نظر 

اما در عمل توانايى مـا محـدود اسـت و،  ،اخالقى داريم هها وظيفانسان هاول نسبت به هم هدرج

بيشتری داريم (و با همـين اسـتدالل، مقـدم بـر مـردم  همردم كشور خود وظيف در قبالبنابراين، 

خـود وظيفـه داريـم).  هخانواددر قبال مردم شهر، و قبل از آن محله، و قبل از آن در قبال كشور، 

ايم. وضع فعلـِى های كشور خود اين است كه از آنها بهره بردهانساندر قبال ما  هوجه ديگر وظيف

خودمان است (برای گزارشى مختصر از وظـايف  ههای جامعكم از جهاتى، مديون انسانما، دست

: ملكيـان، نـكقوت آن در تبيين وظايف خاص ما نسبت به برخى اشـخاص،  هو نقطدر نظر اول 

1380 :9-12(.٤  

توانيم بگوييم كشورهايى كه كاالی آنها بـه كشـورهای گرايانه باشد، مىاما اگر دفاع ما فايده

ها) كمتـر ها) احتمـاًال بـه نسـبت كشـورهای مقصـد (واردكننـدهشود (صادركنندهديگر صادر مى

شود: با تـرجيح بيشتری حاصل مى هتر فايدندند؛ بنابراين، با ترجيح كاالی كشورهای ضعيفنيازم
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نياز دهيم، در حالى كه با خريد از كشور بىای را از بيكاری نجات مىكاالی كشور نيازمند خانواده

گرفتن كشور بريم. در مورد استدالل فعلى، و با در نظر يا كمتر نيازمند صرفًا سطح رفاه را باال مى

خودمان، عمومًا كاالهای خارجى موجود در بازار از كشورهايى اسـت كـه از كشـور مـا نيازمنـدتر 

  نيستند، پس مردم كشور خودمان مقدم بر آنها هستند. 

كند، رسد پذيرفتنى باشد اگر فردی كه در كشوری پيشرفته زندگى مىبا اين همه، به نظر مى

، كاالی آنها را به كاالی داخلى كشور خود ترجيح دهد (اين تربا قصد كمك به كشورهای ضعيف

 .1 .1 .3كند. با اين حـال، بـه پـاراگراِف آخـر حال توسعه صدق نمى وضع در مورد كشورهای در

  .توجه كنيد)

  استدالل از راه عقالنيت .2 .3

ــد  ــت. خري ــومى اس ــای عم ــاِن كااله ــرد خواه ــت: ف ــتدالل از راه عقالني اس

تر شــدن بــه كاالهــای عمــومى (هــدف) ری بــرای نزديــككــاالی داخلــى ابــزا

بنــدی كنــد. پــایاسـت، و خريــد كــاالی خـارجى چنــين هــدفى را حاصـل نمى

اخالقــى اســت. پــس فــرد بايــد كــاالی داخلــى را  هبــه عقالنيــت نيــز وظيفــ

 ترجيح دهد. 

ه) وسـيل - برای پذيرش اين استدالل كافى است به عقالنيت (در اينجا به معنای عقالنيت هدف

توان ايـن اسـتدالل را پـذيرفت. عقالنيـت بند باشيم، بنابراين با ديدگاهى خودگرايانه نيز مىپای

) هدِف الف را داشـته 1زمان (گذاريم؟ اگر هموسيله چيست و چه هنگام آن را زير پا مى - هدف

م، آنگـاه ) به ب عمل نكني3الزم رسيدن به الف است، و ( ه) معتقد باشيم كه ب وسيل2باشيم، و (

). در بحـِث مـا، بعضـى Gensler, 1996: 46-52ايم (بند نبـودهوسيله پای -به عقالنيِت هدف 

  رسيدن به آن است.  هداخلى وسيل هكاالهای عمومى هدف هستند، و خريد از توليدكنند

دهـد. حتـى ممكـن وسيله ما را به پذيرش اين استدالل سوق مى - بنابراين، عقالنيت هدف

تـر از كـاالی گران ىفراتر بگذاريم و بگوييم: حتى اگر كـاالی داخلـى كمـ ىبخواهيم گاماست 

يج دهـد (زيـرا ايـن كـار گـام كـوچكى بـرای جخارجى باشد، ممكن است فرد بخواهد آن را تـر

حدود ايـن امـر بايـد جزئيـات  هتر شدن به هدف، يعنى كاالهای عمومى، است). اما دربارنزديك

   ٥رفت.بيشتری را در نظر گ
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  اشكال اول .1 .2 .3

وسـيله، در صـورتى  - در عقالنيت هـدف«شايد كسى از اين جهت به استدالل اشكال كند كه: 

باشد. اما ترجيحِ كاالی داخلى بـه  الزمبه توسل به وسيله هستيم كه آن وسيله برای هدف ملزم 

  .»ها استنيست، بلكه صرفًا يكى از راه الزم هبديل خارجى وسيل

سقم اين استدالل را عالمان اقتصاد بايد تشخيص دهند. با ايـن حـال، بـا نظـر بـه صحت و 

صـرفًا يكـى از «رسد اين وسيله چيـزی بيشـتر از های اقتصاد به نظر مىشواهد تاريخى و آموزه

اسـت.  الزمرسد برای رسيدن به حداقلى از توانايى اقتصادی اين وسـيله است. به نظر مى» هاراه

هايش برای ای از فعاليتهای تاريخى نيز آموزنده است. برای مثال، گاندی در دورهتوجه به نمونه

استقالل هند، مردم را ترغيب كرد تا به جای استفاده از صنعت نساجى انگلسـتان، خودشـان نـخ 

: زينكـين، نـك.بريسند و از آن پارچه ببافند و استفاده كنند (برای گـزارش مختصـر ايـن مـاجرا 

1354 :114-611(.٦   

  اشكال دوم .2 .2 .3

مفهوم اخالق در دو استدالل بـاال (يعنـى «ممكن است چنين اشكالى متوجه اين استدالل بشود: 

دوستى و استدالل از راه عقالنيت) متفاوت است: در يكـى اخـالق بـه معنـای استدالل از راه نوع

گـران و خيرخـواه مرسوم به كار رفته كه در آن انسان اخالقى كسى اسـت كـه متوجـه حـال دي

تر رنگ و بوی اخالق دارد و در آن انسان اخالقى صـرفًا انسـانى آنهاست. ولى استدالل ديگر كم

   .»گر استحساب

رسد اشكال نيست. اساسًا بحِث ما در اينجا قضاوت شايد اين نكته درست باشد اما به نظر مى

خواهد اخالقـى زنـدگى ردی مىبيِن نظريات اخالقى نيست، بلكه هدف آن است كه ببينيم اگر ف

هايى در دسـت دارد. درسـت اسـت كـه گروهـى اسـتدالل كند، در اين مورِد خاص، چه استدالل

تـوانيم بـا شوند، با ايـن حـال مىدهند و گروهى با استدالل دوم متقاعد مىنخست را ترجيح مى

  جيح دهيم. اخالقِى يكى را بر ديگری تر هاخالقى خاصى كه داريم مرتب هتوجه به نظري

  بندیجمع

در اين مقاله، ابتدا تفكيكى برای كـاال طـرح كـردم: كـاالی سـاده و كـاالی پيچيـده. نظـر بـه 

داخلـى نسـبت بـه  ههای كاالی ساده، دو استدالل پيش نهادم كه بنا بر آنها كـاالی سـادويژگى

بديل خارجى، در شرايط برابر يا نزديك، ترجيح اخالقى دارد. با اين حال، اوًال، جزئيات امـر زيـاد 

به چه معنايى است؟ معيار نزديكى چيست؟ مـوارد اسـتثنا  شرايط نزديككاويده نشد (برای مثال، 
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كننده بايد از اخالقى مصرف هيفنمايد. متناظر با وظاند؟). ثانيًا، اين بحث به تنهايى ناقص مىكدام

گذاری بحث شود. با اين اوصاف، ايـن مقالـه، در وظايف توليدكنندگان و اصول اخالقى در قانون

  بهترين حالت، صرفًا گامى كوچك برای توجه به ابعاد اخالقِى اين قلمرو است. 
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)، بـه 1391آبـان  3اربردي (اين مقاله نخستين بار در سومين دوره همايش ملي سهروردي، با موضوع اخالق كـ .1
 ارائه شده است.» ترجيح اخالقي كاالي توليد داخل: بحثي در اخالق مصرف«صورت پوستر و با عنوان 

رو، احتماالً توضيح و تحليل آن پختگي الزم را ندارد، و نامِ هر دسته ام؛ از اينبندي را از جايي نگرفته. اين تقسيم2
) در كنـار 1بندي خـوب اسـت: (تي آن نيست. با اين حال، براي فهم اين تقسيمكنندة چيسبه اندازة كافي بيان

هاي بعدي مقاله در نظر هاي بخششده در كنارِ استدالل) توضيحات گفته2توضيح، به مصاديق توجه شود؛ و (
  گرفته شود. 
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تواند با اين سـخن همـدلي نيز مي. البته، اين نكته لزوماً به معناي گذر از خودگرايي نيست، بنابراين، فرد خودگرا 3

توان ديگرخواهي را از توانيم از خودگرايي به ديگرخواهي برسيم: يعني ميگويد ميكند. براي مثال، پويمن مي
 ,Pojmanكنـد (دلِ خودگرايي بيرون كشيد، در غير اين صورت خودگرايي به نحـوي خـودش را نقـض مي

2005: 29-30; 41 .(  
. نويسنده دربارة قابليت نظرية اخالقـي 12-9: 1380از وظايف در نظر اول نك.: ملكيان،  . براي گزارشي مختصر4

ورزيدند كه انسان، عالوه بر آن وظيفـه، در اوضـاع و گرايان [...] به اين نكته التفات نميفايده«گويد: راس مي
ز كسـاني كـه بـراي او احوال خاصي نسبت به اشخاص خاصي، مثل پدر و مادر و فرزندان و همسر خود و نيـ

نگر در اند، وظايفي دارد كه نسبت به ديگران ندارد. راس، بـا ذكـر وظـايف گذشـتهكاري و به او خدمتي كرده
فهرست خود، به اين دسته وظايف خاص، كه صبغة شخصي دارند، و سخت مورد تأييد اخالقي عرفي، و شهود 

 ).12(همان:  »اخالقي ما،اند، توجه كرده و حق آنها را گزارده است
شود. اما چنـين نيسـت. در ايـن بـاره . ممكن است گفته شود اين نكات باعث سوء استفادة توليدكنندة داخلي مي5

توان پذيرفت كه در بعضي موارد، با هـدفي روشـن، ها، ميالزم است اشاره كنم كه در عين قبول اين استدالل
هـاي يفيـتِ بسـيار پـايين، پيامـدهاي خطرنـاك، فعاليتتوان كاالي داخلي را به سبب قيمت ناعادالنـه، كمي

هاي پيشِ رو حذف كرد. همچنين بايد توجه كـرد ينهگزغيراخالقيِ توليدكننده يا چيزي از اين دست، اساساً از 
بند نيست، داخلي يا خارجي، اساسـاً اي كه به اخالق پاييدكنندهتولكه توليدكننده نيز اخالقياتي دارد. بنابراين 

بخش برتـري توانـدمي» داخلي بودن«شود. آنچه در اين مقاله در نظر داريم اين است كه ها حذف ميگزينهاز 
است. با اين حال، روشن است كه در هر موقعيت بايـد امـور  اخالقاً مربوطهاي يك كاال باشد، يعني از ويژگي

  نظر گرفت.  االمكان به صورت كامل دراخالقاً مربوط را گرد آورد و آنها را حتي
دهـد. گانـدي كـت و ، همين ماجرا را با تفصيل بيشتري توضـيح مينگاهي به تاريخ جهان. جواهر لعل نهرو، در 6

 لطافـتيـا  راحتيهاي بومي هاي بومي استفاده كرد. (احتماالً پارچهشلوار خود را سوزاند و به جاي آن از پارچه
هـا چنـدان هـاي اخالقـي در ايـن اقـدام، ايـن ويژگييگـر انگيزهاند، اما در قياس با پيامدها و دكمتري داشته

بافي ريسـي و پارچـههاي گاندي باعث شد عالوه بر روستاييان كـه بـه نخها و تشويقگير نيستند). اقدامچشم
ريسـي مشـغول مشغول شدند و در نتيجه تا حدي از مشكل بيكاري كاسته شد، زندانيان نيـز در زنـدان بـه نخ

  حركت پيامدهاي اجتماعي، سياسي، و اقتصادي قابل توجهي داشت. شوند. اين 
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  امر االهى و عمل اخالقى

  *اميرحسين خداپرست

 

  چكيده

دو گونه ارتباط بين امر االهـى و عمـل اخالقـى ممكـن  فرونواثمطابق معمای 

ها و قواعد اخالقـى اند كه ارزشامر االهى در اخالق بر آن يهاست. مدافعان نظر

شناختى در اوامر و نـواهى خداونـد ريشـه دارنـد. به لحاظ وجودشناختى و معرفت

و  ايـن ديـدگاه را فيلسـوفانى چـون آنسـلم شدهكهن يا اصالح هاییبندصورت

و رابرت آدامز و ويليام كريگ در دوران معاصر  اويليام آكمى در طول قرون وسط

 را آور آنهاواقعيت اخالقيات و سرشت الزام اند. از ديدگاه آنان،طرح و ترويج كرده

 فرمان جاودانى و آفاقى احكامى به كه ،آگاه و متعالى گرفتن نيرويى نظر در بدون

ايـن  تـوجهىىاخالقى جديد پيامد ب هایيهضعف نظر .توان تبيين كرددهد، نمى

امـر  يهبه بنيان االهياتى اخالق است. با اين حال، در تحليل نهايى، نظر هايهنظر

تبديل  يىگويا به يك همان گيردىم فرضيش خود را از پ يجهاالهى يا صدق نت

خالقـى امر االهى در تبيين ارتبـاط امـر خداونـد و عمـل ا يه. گرچه نظرشودىم

ــد اســت، مآناكار ــوانىم ــه كمــك طــرح  ت ــه ب ــن نظري ــازنگری اي از طريــق ب

اخالقى اين ارتبـاط را توضـيح داد. بـه  یهابرای مفاهيم و ارزش يانگراشناخت

 اسـت و  خيـر خود كه در ذات يافت خدايى دست يشهاند به توانىاين ترتيب، م

  .كندىم پشتيبانى را آنها تأييد و را مستقل اخالقى قواعد

يى اخالقـى، گراشناختامر االهى،  هينظراخالق، معمای اثوفرون،  ها:كليدواژه

  ناظر آرمانى.

                                                            
 ايران. فلسفهپژوهشى حكمت و  مؤسسه، فلسفهدانشجوی دكتری  *
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  )26: 18سفر تكوين، (» كار باشد؟آيا دادگر همه زمين نبايد درست«  

  مقدمه

در فلسـفه  هاهيـظرن نيتـريكـى از كهن )Divine Command Theory(امر االهى  هينظر  

 یاهيـامـر االهـى نظر هيـو نظر كاودىاخالق است. فلسفه اخالق، مبنا و معنای امر اخالقى را م

. مطـابق ايـن كنـدىوجو مـاست كه مبنا و معنای امر اخالقى را در فرامين و اوامر خداوند جست

است؛ يعنى، خداوند موجودی اسـت  اخالقنظريه، مبنای امر اخالقى، فرامين بنيادگذار و مؤِسس 

. كنـدىدارد و با اِعمال اين قدرت خود، هنجارهای اخالقى را تأسـيس مـ یگذاركه قدرت قانون

. به همين دليل، اين نظريـه ديآىپديد نم وجه چيه بدون وجود خداوند و فرمان او، امر اخالقى به

   اند.يز خواندهن )Theological Voluntarism( االهياتى يىگرارا اراده

. اخالقى زيسـتن ديجوىامر االهى معنای امر اخالقى را نيز در اراده االهى م هيهمچنين، نظر

و نامعقول است. وجود خداوند و اوامـر او را نيـز فقـط  معناىبدون فرض وجود خداوند و اوامر او ب

از ). 213-212: 1377-1376(بـرگ،  اش به تجلى برای آدميـان دريافـتاز طريق اراده توانىم

و خـارج از چـارچوب آن  شـودىديدگاه اديان توحيدی، اين شـناخت از طريـق وحـى حاصـل مـ

امر االهى  هيبه هيچ طريقى، به احكام و قواعد اخالقى صادق دست يافت. بنابراين، نظر توانىنم

اخالقى را بر اراده يـا ذات  یهاتيعينى و واقع یهادانست كه ارزش یاهينام هر نظر توانىرا م

  .)Jones, 2005: 136؛ 150-149: 1378(ديويس،  سازدىخداوند مبتنى م

  امر االهى: تبيين تاريخى

 نيتـرگونـاگون دارد. غالبـًا كهن يىهـاتيامر االهى در اخالق تاريخى بلند، مهـم و روا هينظر  

 دينــداری افالطــون بــاز يــا )Eutyphron(ايــن نظريــه را بــه مكالمــه اثــوفرون  یبندصــورت

امـر االهـى در اخـالق مهـم  هي. آنچه اين مكالمه را در ادبيات مربوط به بحث از نظرگردانندىم

، تعريف نخست اثوفرون از دينداری اسـت، يعنـى همـان تعريفـى كـه دينـداری را دهدىجلوه م

آنچـه  گفـتى. اثـوفرون مـ)1/238: 1380(افالطـون،  دانـدىم» آگاهى از امر محبوب خدايان«

خدايان دوست دارند، موافق دين است. اما پرسش اين است كه آيا امور محبـوب خـدايان، بـدين 

يا چون اين امور محبوب خداوندند موافق ديـن  اندنياند كه موافق دعلت محبوب آنان واقع شده

 هـا و خواسـت. پاسخ او مبتنى بـر دوگـانگى ارزشرديپذىهم هستند. سقراط بخش نخست را م

آنـان را  كه اراده شودى، اين موجب نمرديگىها تعلق مخدايان است. گرچه اراده خدايان بر ارزش

ها به ايـن سـبب ها و مبنای وجودشناختى آنها قرار دهيم. تعلق اراده خدايان بر ارزشعين ارزش
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 كنـدىهـا را ارزش مـاما تحقق اين تعلـق نيسـت كـه ارزش پسندندىها را ماست كه آنها ارزش

  .)1/239(همان: 

اخالقى را دگرگون كرد. ويژگى ممتاز اخالق يونانى پيوند  یهاهيظهور مسيحيت، اساس نظر

تا زمان ارسطو، اخالقى مدنى بود كه با  ژهيو آن با طبيعت و زندگى انسانى بود. اخالق يونانى، به

يونـان باسـتان، اخالقـى  یهاهيـرظهيچ امر قدسى متشخصى پيوند نداشت. مرجـع اخـالق در ن

 یهـایكه در مورد سقراط ديديم، صدق و كـذب داورطبيعت يا وجدان اخالقى انسان بود. چنان

-505: 1379(ژيلسـون،  اخالقى نزد يونانيان، معلول خواست و اراده موجـودی غيرطبيعـى نبـود

اخالقـى بـا . اخالق يونانى كردندى. حتى خدايان نيز چنين نقشى را در يونان باستان ايفا نم)508

بنيادهای مابعدالطبيعى خاص درباره وجود، كاركرد و غايت انسان بود و فضايل و رذايل اخالقى با 

امـا  .)MacIntyre, 1996: 85-109( شـدىتوجه به اين بنيادهـای مابعـدالطبيعى ارزيـابى مـ

بـود كـه  وار در ارتباطاخالق مسيحى اخالقى ديگرگونه بود كه اوًال، با خدايى متشخص و انسان

در درون تاريخ، برای نجات بندگان، در زمين متجسد شده و رنـج كشـيده بـود و ثانيـًا از طريـق 

كـه  ،ها قـرار داده بـود. مسـيحراهنمای زندگى در اختيـار انسـان مثابهالهام، متونى مقدس را به 

جـان هيـر، . بـه گفتـه دانسـتىآيين جديد بود، مردمان را ناتوان از يافتن راه درسـت مـ آوراميپ

شـامل قربـانى  توانسـتىمسيحيت تصوری جديد از خدايى به همراه آورد كه فرامين او حتى مـ

  ).Hare, 2007: 76-81( بود سابقهىكردِن خود باشد؛ چيزی كه در اخالق يونانى ب

ها متجسد شد، خـدايى بيـرون از طبيعـت بـود. همچنـين، خدای مسيحى، گرچه برای انسان

ها حياتى طبيعـى در آن داشـتند، خـدای يونانى جايگاهى نداشت و انسان هشيگرچه خلقت در اند

بود كه به علت تمـّرد غرورآميـِز نيـای خـود، از روز  يىهابيرون از طبيعِت مسيحيت خالق انسان

اطاعـت  ،اری نسبت به خلقت خداوند و رهايى از گناهز. شرط شكرگشدندىنخست با گناه متولد م

 هـازهياخالقى غالب در مسيحيِت اوليه، با در نظر آوردِن انگ شهياز فرامين االهى بود. بنابراين، اند

 كـردو نيـات بـا فـرامين خداونـد تأكيـد مـى هازهيو نيات فاعل اخالقى، بر موافق كردن اين انگ

در تفكر اخالقى كه اهميت يافتن اراده و نيت حتى گفته شده است . )535-527: 1379(ژيلسون، 

(همـان:  گـرددىمـ اندازه زيادی به تأكيد اخالق مسيحى بر اين دو ركن فعل اخالقى باز تاجديد 

رسـتگاری و نجـات از رذايـل  كننـدهنياطاعت از فرامين خداوند، تأم به اين ترتيب،. )519-520

  ناشى از گناه اوليه است.

الف با ديدگاه سقراطى حل شد. گرچـه مخ یابه گونه امعمای اثوفرون، در طول قرون وسط  

و  33-14: 1377(ترانـوی،  استقالل فلسفه را از االهيات و اخالق را از ديـن پـذيرفت يناسئآكو

، بسياری از متفكران بزرگ قرون وسطا اخالقيات را جز بـا ابتنـای آن بـر اراده االهـى )75-100
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دسـت و فـارغ از قيـد منطـق و يافتند. نزد اين متفكـران، خـدای مسـيحيت چنـان گشادهدرنمى

 هنجارهای طبيعى و اخالقـى معهـود و رايـج ميـان آدميـان را فـرو توانستىعقالنيت بود كه م

زيرا تبعيت او از اين هنجارها، مالكيـت، قـدرت و  .از اين هنجارها نيست كي چيبشكند. او تابع ه

. )Zaspel, 1997؛ 203-186: 1377-1376(بـرودی،  كندىحاكميت االهى را محدود و مقيد م

اخالقـى از منظـر افزون بر اين، ذهن آدميان بسيار محدودتر از آن است كه بتواند افعال االهى را 

  د.كنارزيابى 

آگوستين و آنسـلم قـديس نيـز  یدر آرا توانىدفاع از حاكميت و قدرت مطلق خداوند را م  

حامى آزادی و قدرت نامحدود خداونـد  نيتررا بايد برجسته ، ويليام اكامديتردىاما ب ،مالحظه كرد

رويكرد كلى اكام به باورهـای  .)Ockham, 1996: 585.14-586.24( دانست ادر قرون وسط

، داندىاست. او فضيلت را تطابق خواست انسان با خواست خدا م) Fideistic( انهيگرامانيدينى، ا

دی مطلقى در نظام طبيعـى دارد، در گونه كه خدا آزاخواستى كه نامشروط و غيرملَزم است. همان

گونه كه هر بخش از جهان مخلـوق ممكـن اسـت، اطالق آزاد است و همان نظام اخالقى نيز به

هر چيـزی  تواندىمحتوای قانون اخالقى نيز ممكن و مشروط به اراده و قدرت خداوند است. او م

سخن اكام شهرت يافتـه اسـت  . اينشودىاكنون قبيح و غيراخالقى شمرده مرا مجاز كند كه هم

. )72-71: 1378(سـاو،  هم فرمان دهد» نفرت از خودش«و » دزدی«، »زنا«به  تواندىكه خدا م

خوبى و درسـتى هـر امـر بـه  ،اكام )Authoritative( باورانهتيبه طور خالصه، در اخالق حج

 .)74-73(همان:  خواست خداوند متكى است، خدايى كه عشق به او نخستين فضيلت است
اخالقـى، در  یهاچگونگى ارتباط بين مرجعيت خداوند و ارزش در همين دوران، نزاع درباره  

مهـم معتزلـه و  یهـاجهان اسالم نيز مانند جهان مسيحيت قابل توجـه اسـت. يكـى از اختالف

اشاعره، به عنوان دو مكتب عمده كالمى در جهان اسالم، چگونگى حل اين نزاع بوده است. اين 

مطرح شد. معتزله بر آن بودند كـه » حسن و قبح عقلى/ شرعى«له در جهان اسالم با عنوان ئمس

حسن و قبح اخالقى، ذاتى و عقلى است؛ يعنى اراده خداوند معنا و علـت خـوبى و بـدی اخالقـى 

 گيـردبلكه از آنجا كه خداوند خير مطلق است، اراده او همواره بر خير اخالقـى تعلـق مـى ،نيست

. همچنين، شناخت مستقل و عقالنى فضـايل و رذايـل اخالقـى بـرای )92-91: 1383 (كاكايى،

كم در شناخت اصول آن، احتيـاجى بنيـادين بـه ها ميسر است و آنان در اين شناخت، دستانسان

در شناخت خوبى و بدی اخالقى، راهنما و روشـنگر  توانندىفرمان االهى ندارند. فرامين خداوند م

-277: 1382(بـوعمران،  ها باشند اما موجد، مبنا و معنای نهايِى اين مفاهيم نيسـتندذهن انسان

. شهرستانى در بيان آرا و عقايد ابـوعلى جبّـايى و فرزنـدش )173-170: 1382، مكانملك؛ 279

  نزد آنان خداوند مقيد به قيود اخالقى است: ديگوىد، مابوهاشم جبّايى، كه هر دو از معتزليان بودن
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، شـكر مـنعم و شـناخت حسـن ]خداونـد[هر دو اتفاق دارند بـر اينكـه معرفـت 

ــد كــه[...  و قــبح همگــى واجــب عقلــى هســتند ــز معتقدن ــه مقتضــای  ]و ني ب

عقل و حكمت بر حكـيم واجـب اسـت كـه مطيـع را ثـواب و عاصـى را عقـاب 

  .)1/56: 1990(شهرستانى،  كند

به صورت مستقيم، به ياری عقـل، بـه قـانون اخالقـى دسـت  توانىابوالهذيل نيز معتقد است م

تشخيص دهد كه تكاليفى بر عهده دارد و امری تنجيزی در درون خود دارد  تواندىيافت. انسان م

  .)279: 1382(بوعمران،  كه بايد مطابق آن عمل كند

ر حجيت عقل را در شـناخت خـوبى و بـدی نپـذيريم، بودند كه اگ معتقدمعتزليان، همچنين، 

ترتيب، اگر دو پاسخِ ممكـن بـه . بدينميدهىبرداری از خداوند را نيز از دست متوان توجيه فرمان

. ننـديگزىكه معتزله پاسخ سقراطى را برمـ شودىمعمای اثوفرون را دوباره در نظر آوريم، آشكار م

» مسـتقالت عقليـه«احكـام اخالقـى را از  ،را پيش گرفتـهمتكلمان شيعه نيز در نظر، همين راه 

بـر آن  االعتقـاد تجريـد. برای نمونه، خواجه نصيرالدين طوسـى در )29: 1384(فنايى،  انددانسته

است كه اگر عقل آدمى بتواند وجوب عملى را تشخيص دهد، آن عمل نه فقط بر انسان بلكه بـر 

عملى به لحـاظ اخالقـى ممنـوع اسـت، منـع آن  خداوند نيز واجب است و اگر تشخيص دهد كه

معتزله و اماميه خود شرايط مختلفى را بـرای  .)421: 1398(شعرانى،  شودخداوند را نيز شامل مى

  ).232-213و  168-1/117: 1384(كوك،  اندبرشمردهخوب يا بد دانستِن يك عمل 

پس از گسست از آنان تأكيد  از سوی ديگر، ابوالحسن اشعری، كه خود زمانى از معتزليان بود،

كرد كه حسن و قبح اخالقى امری نيست كه بر جبين عملى نقش بسته باشد و از بطـن واقعيـت 

بلكه شرعى و نقلى است؛ يعنى خوبى و بدی اخالقى تابع حكم و اراده خداونـد اسـت و  ،ديدرآ به

شناخت ايـن خـوبى و  گفتىمعيار آنها باشد. او، همچنين، م تواندىهنجارهای محدود انسانى نم

  بدی جز با استعانت از وحى و شرع ميسر نيست:

و اقتضـای حسـن  كنـدىو عقـل چيـزی را ضـروری نمـ انـدىهمه واجبات نقلـ

چيــزی را بــر خداونــد واجــب كــرد، نــه  تــوانى... بــه عقــل نمــ و قــبح نــدارد

  ).1/115: 1990(شهرستانى،  صالح و اصلح و نه لطف

حسن و قـبح شـرعى  بارهعلما و متكلمان بزرِگ مسلمان رأی او را در پس از اشعری، كثيری از  

به افعال انسانى ارزش  تواندىتأييد كردند. از جمله، باقالنى و شهرستانى تأكيد كردند كه عقل نم

. همچنـين، )283-282: 1382(بـوعمران،  شـودىم دهيفاىاخالقى بدهد وگرنه رسالت پيامبران ب

گفت گونه فضيلت دانست. او مى لى هدايت االهى را شرط الزم تحقق هرابوحامد امام محمد غزا

تـا هـدف خـود را عملـى سـازد و  كنـدى، يعنى نيرويى االهى كه بدن را مطيع اراده م»تسديد«
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هستند كـه خداونـد بـه  يىها، يعنى آماده شدن شرايط برای تحقق اراده، هر دو از كمك»تأييد«

 هيـگونه فضـيلت و ما ين دو، هدايت االهى است كه شرط تحقق هرتر از ااما مهم كندىانسان م

: 1365(عبـدالخالق،  اسـت» باطـل«از » حق«و » بد«از » خوب«، »مدهوم«از » ممدوح«تمييز 

كشتن انسان، چه بـه ظلـم و سـتم و چـه بـه كه  كردىجوينى نيز تصريح م نيالحرم. امام)2/60

رع آن را در يك جا حرام و در يـك جـا واجـب قصاص و حد، در ذات خود يك چيز است ولى شا

-271: 1950(جوينى،  كه فقط اراده و حكم اوست كه اهميت دارد دهدىكرده است. اين نشان م

272.(   

همچـون  ،بايد گفت دفاع از مطلق بـودن قـدرت و حاكميـت خداونـد، بـرای اشـاعره نيـز  

اخالقى از اراده  یهاند استقالل ارزشاهميت بسيار داشت. آنان نيز معتقد بود ،االهيدانان مسيحى

. اشعريان، همچنين، بر آن بودند كندىخداوند را در تكوين و تشريع محدود م ىدستاالهى گشاده

؛ ميادار كـردهاخالقى را حاكم بر افعال االهى بدانيم، توحيد خداونـد را خدشـه یهاكه اگر ارزش

يا حتى موجودی ديگر را پديدآورنده و خـالق آنهـا  مياها را بر اراده او برتری دادهگويى اين ارزش

، اشاعره در مقام دفاع از توحيـد، قـدرت و حاكميـت خداونـد، عليـت ميدانىكه م. چنانميادانسته

كردند. بنـابراين، نفـى حسـن و قـبح ذاتـى و عقلـى اشـيا و روابـط علّـى اِعدادی را نيز انكار مى

-24: 1384(فنـايى،  خاستىفظ اقتدار مطلق خداوند برمآنان برای ح زهيموجودات، هر دو از انگ

  .)125و  121-120؛ 25

اگر حسن و قبح امور ذاتى و عقالنى باشد، رسالت پيامبران و شـرع  كردندىاشاعره تصور م  

 یهـازمان با انكـار وجـود مسـتقل ارزش. به اين ترتيب، همدهدىآنان اهميت خود را از دست م

ا تأكيـد هـترديد قـرار دادنـد. آن حلها را نيز مستقل و عقالنى اين ارزشاخالقى، توان شناخت م

 تـوانىشناخت خوبى و بدی هم متكى بر فرامين خداوند است. بر اين پايه، از پيش نمكه كردند 

اگر خداوند در جايى بر خوبى خلف وعده فرمـان داد، آنگـاه ». خلف وعده بد است«حكم كرد كه 

ای در كـار »هيـمستقالت عقل«مل به خالف آن بد است. بنابراين، و ع» خلف وعده خوب است«

نيست كه به كمك آنها بتوان به صورت مستقل، عقل عملى را هدايت كرد. عقل عملـى همـواره 

  نيازمند امر االهى است.

اخالق و عقل عملـى  دينى، تفكر عرفى درباره شهياز آغاز عصر روشنگری، با رفع اقتدار اند  

زنـدگى  یريگيافت. تفكر عرفى درباره اخالق محوريت اوامـر االهـى را در شـكل اهميتى بيشتر

اخالقى كنار گذاشت و بر استقالل و مرجعيت اراده فاعل اخالقى و شناخت مسـتقل او از قواعـد 

فيلسـوف مدرنيتـه، ت، . ايمانوئل كان)453-339و  211-121: 1381(استيس،  اخالقى تأكيد كرد

 یازهيـكـه بـه هـيچ انگ رديـگىه امر اخالقى فقط و فقط آنگاه شكل مـبه قوت استدالل كرد ك
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ــاور او، امــر اخالقــى، امــری مطلــق  نامشــروط )، imperative(مشــروط و مقيــد نشــود. بــه ب

)unconditional(  كلىو البته )universal ( است كه بر ديگر اوامر سـلطه دارد. فاعـل، تنهـا

 :Kant, 1996b: 5( به انجام فعل اقدام كند انجام وظيفهاز سِر كه  كندىآنگاه اخالقى عمل م

اخالقِى فاعل تركيبى از اين دعاوی ) autonomy(به طور خالصه، استقالل يا خودآيينى  .)125

  است:

  نه از اراده ديگری. رديگىقانون اخالقى از اراده خوِد فاعل سرچشمه م. 1

 از وحى و نقل است. ازينىبعقل آدمى در شناخت قوانين اخالقى خودبنياد و . 2
شـخص در اطاعـت از قـوانين اخالقـى تنهـا در صـورتى اخالقـى اسـت كـه  زهيانگ. 3

ــفهياز حــس وظ ــتايش و  ىشناس ــد س ــى مانن ــور بيرون ــه از ام ــرد ن او سرچشــمه گي

 .)Kant, 1996a: 64( نكوهش ديگران يا ثواب و عقاب دنيوی يا اخروی

نيـز اخـالق  )utilitarianism(يى گرادهيـجديد، يعنى فادر دوران  ديگر رهيافت اخالقى مهم  

گذاران اين مكتب اخالقى، يعنى جرمـى بنتـام و جـان رو كرد. بنيانروبه يىهایدينى را با دشوار

قصد نداشتند اخالق دينـى را نفـى كننـد. بنتـام بـر آن بـود كـه هـدف  كي چيه ،استوارت ميل

ند، سعادتى شخصى را در زندگى دنيـوی يـا اخـروی دينداران اين است كه با پذيرش وعده خداو

ای بـرآوردن نيـاز بـه فايـده در مرتبـه«خود به دست آورند. ميل نيز تسليم به خواست االهـى را 

، يعنى برآوردن انيگرادهياما معيار اخالق نزد فا .)Mouw: 1998: 8/220( دانستىم» متعالى

روايِت بنتام و ميل، در نهايت، اخالقى بودِن اخالق بيشترين فايده برای بيشترين افراد، به هر دو 

باورهـای دينـى در  خصـوصزيرا با ترديدهای رايـج در  .مورد ترديد قرار داد یادينى را تا اندازه

ها بـه قواعد اخالق دينـى را بـرای بيشـترين انسـان دهيبيشترين فا توانىدوران جديد، چگونه م

  اثبات رساند؟

اخالقـى دينـى  یهـاىابيكه در دوران جديد به باورهای دينى و ارز ىيهاحمله رغم همهبه  

نظيـر  يىهاشـهيزيـرا اند .امر االهى بار ديگر در دوران معاصر اهميـت يافتـه اسـت هيشده، نظر

با ترديد در اعتبار عينيت و كليت قواعد اخالقى، بنياد اخالق  يىگرااخالقى يا عاطفه يىگراتينسب

از دو توميسـت بـزرگ معاصـر، يعنـى اتـين  توانى. در اين مورد، مانددهيبه چالش كش ىكل را به

يناس، گرچه اهميت مسـيحيت ئتر گفته آمد كه توماس آكوياد كرد. پيش، ژيلسون و ژاك ماريتن

، جدايى ذاتِى فلسفه و اخالق از االهيات مسيحى را تـرويج شدىرا برای فلسفه و اخالق يادآور م

از آثار خود، ضـمن برشـمردن خطاهـا و  یاا اين حال، اين دو توميسِت برجسته در پاره. بكردىم

از وحـى و انكشـاف  منـدربهرهيكـه اخـالِق غ كننـدىاخالقِى عرفى تأكيد مـ یهاهينقايص نظر
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كه بايد تابع ايمـان و  دانندىمد است. اين هر دو فلسفه اخالق را دانشى كاربردی مآمسيحى ناكار

  خالقى باشد.االهيات ا

مفهـوم  كوشـيدتاريخ فلسفه و االهيات مسيحى بود كـه  نهيژيلسون محققى برجسته در زم  

را مفهومى سازگار و دارای مصاديق ارزشمند نشان دهد. او، در مقابل مخالفان، » فلسفه مسيحى«

. ددارزيرا پذيرش تحقق اين فلسفه فوايد و مزايـای فلسـفى  .فلسفه مسيحى وجود دارد گفتىم

و مفـاهيم  ابديىفلسفه مسيحى در سلوك مؤمنان از مرتبه ايمان به مرتبه معرفت اصيل هويت م

. )36-35: 1379(ژيلسـون،  كننـدىايمـان را ايفـا مـ یدرآمدهاشيفلسفى در اين سلوك نقش پ

 ى،نرنيامك( شناخت از خداوند دست يابد یابه گونه تواندىكه عقل طبيعى م رديپذىماريتن نيز م

يناس در ئآكو یهادگاهي. با اين حال، هر دو متفكر مسيحى، به رغم وفاداری خود به د)77: 1386

. ژيلسـون رنديگىعقل عملى موضعى آشكارا مخالف با ديدگاه او برم نهيعقل نظری، در زم نهيزم

اخالقـى اسـت، در  ريناپذبدون كمك وحى و انكشاف االهى، كه مؤيد اجتناب«كه  كندتأكيد مى

  .)54(همان:  »دست يافت ]فلسفه مسيحى[ به سرشت اين فلسفه راستين توانىواقع، نم

ژاك  اخالِق انسانى از غايـت بشـر اسـت. دليل ژيلسون برای اين ادعا شناخت ناكافِى فلسفه

گونه اسـت: . پرسش اساسى، به بيان ماريتن، اينداندىماريتن نيز فلسفه اخالِق عرفى را ناقص م

دانش عملِى صادقى را شـكل دهـد؟  تواندىسره فلسفى مت فعلى انسان، اخالِق يكآيا در وضعي

 توانـدىبـا طبيعـت فعلـى بشـر، چنـين اخالقـى فقـط مـ ديـگوىپاسخ ماريتن منفى است. او مـ

 توانـدىكلى ارائه دهد اما الزم است به طريقى ديگر معين شود كه چگونه فاعـل مـ يىهاهيتوص

نظـم و سـامان  ىدرست عمل خود را به يشگى داشته باشد و سراسر حوزهزندگِى مبتنى بر خيِر هم

هـيچ « زيـرا: دانـدىماريتن فلسفه اخالق را از اساس ناقص م. )Maritain, 1940: 162( دهد

 توانـدىاين نـام باشـد، نمـ ستهيدانش متضمن رفتار انسان و هيچ دانش صرف و بسيطى، كه شا

  .)ibid: 165( »بدون در نظر گرفتن غايت نهايى واقعى و عملى حيات انسان به وجود آيد

اسـت. فلسـفه » شدهىفلسفه اخالِق كامًال بررس«جايگزين ماريتن برای فلسفه اخالق عرفى 

آدمى در تناسب است. ايـن  فهي، به دليل پيروی از االهيات و دين، با وظشدهىاخالِق كامًال بررس

  زيرا: ،گيردايت اخروی انسان را نيز در نظر مىفلسفه غ

نيـز  اشیاگر انسان، افزون بـر غايـت نهـايى طبيعـى، بـر غايـت نهـايى اخـرو

چشـم بـدوزد، حيــات خـود را بـه نحــوی مـؤثر، تنهـا بــه سـوی غايـت نهــايى 

ــد داد ــت خواه ــروی جه ــه  اخ ــين ك ــت هم ــن اس ــورت، روش ــن ص ... در اي

ــ ــابع تشــخيص دهــيم فلســفه اخــالق دانشــى عمل ــه خــود ت ى اســت، خــود ب

  .)ibid: 182-184( االهيات خواهد بود
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و ويليـام ) William Craig(به ويليام كريگ  توانىامر االهى م هياز ديگر مدافعان معاصِر نظر

اما  )،Alston, 1989: 253-273( برای نمونه، نك.:  اشاره كرد )William Alston(آلستون 

 )Adams Robert Merrihew(مدافع اين نظريه در روزگار ما رابرت مريهيو آدامـز  نيترمهم
امر االهى بهترين  هي. در روايت او نيز نظركندىشده از آن ارائه ماست كه روايتى معتدل و اصالح

زيرا ذات خدا و اوامر او واجد شـرايطى خـاص  .است )moral obligation( تبيين الزام اخالقى

. خداونـد خـالق جهـان و كنـدىرا بهترين نـامزد بـرای خيـر متعـالى و فرجـامين مـ است كه او

اقتضای اطاعت محض از اوامر او را دارد. همچنين،  ىشناسبخش به آدميان است. پس حقنعمت

او واجد فضايلى چون عدالت است و به علم مطلق خود، خوبى و مصلحت امـور را بـيش از همـه 

برتر از هر تشـخيص انسـانى  ،. اين تشخيص و امركندىبه آن امر مو  دهدىها تشخيص مانسان

بلكـه تنهـا ابـالغ خداونـد  ،ها وانهاداوامر خداوند را به حدس و گمان انسان توانىاست. پس نم

  .)Adams, 2002: 252-256( آدمى را از خوبى و مصلحت امور آگاه كند تواندىاست كه م

امر االهـى آن اسـت كـه اخـالق را بـه امـری آفـاقى تعـالى  هينزد آدامز، ويژگى مهم نظر  

امر االهى جدی گرفتن اخالق  هيو با پديدار اخالق نيز بيگانه نيست. افزون بر اين، نظر بخشدىم

 Graeme de(و مسئوليت فاعل اخالقى را به همراه دارد. آدامز با نقل ديدگاه گرمى دو گـراف 

Graaff( نقد او بر اخالق دينى را نقدی داندىاخالقى م یريپذتيكه اخالق دينى را مانع مسئول ،

نقش خـدا در اخـالق دينـى پوشـاندن ضـعف اخالقـى  گاهچيزيرا ه .كندىتلقى م وارشوتيكدن

 مناسب برای فعل اخالقى ايجـاد مـى كنـد یازهيخالف، عشق مؤمنان به خداوند انگ نيست. به

)Ibid.: 272-273(.  

ها و عشـق امر االهى مبتنى بر تأكيد او بر عشق خداونـد بـه انسـان هياصالح آدامز در نظر  

ها ها به خداوند است. خدا واجد شرايط خاصى است و اين شرايط خاص كافى است تا انسانانسان

بايـد ن گـاهچي، هورزدىها عشـق مـبرای اخالقى زيستن مطيع او باشند. از آنجا كه خدا به انسـان

از چنـان  وجه چيه نسبت به امكان صدور فرامين ظالمانه از سوی او نگران بود. چنين اوامری به

انگيـزش اخالقـى  هيـ. او مهربان است و مهربانى، محبت و عـدالتش ماشوندىموجودی صادر نم

ها است. به همين دليـل، عشـق بـه چنـين موجـودی و سرسـپردگى نسـبت بـه اوامـرش انسان

عشق به همـه فضـايل اخالقـى اسـت. بنـابراين، از ديـدگاه آدامـز، اوامـر خداونـد بخش سامان

 :.Ibid( انگيزد و بـا شـهودهای اخالقـى او سـازگار اسـتاخالقى انسان را برمى یهاتيحساس

خدا به لحاظ منطقى قادر است ظلم كند يا فرامين غيراخالقى بدهد اما از آنجـا كـه . )275-276

 .)26-25: 1377(آدامز،  كندىچنين نم گاهچيمهربان و عادل است، ه
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  امر االهى: ارزيابى نظريه

امر االهى اسـت. گفتـه شـد كـه  هيگونه بحث از نسبت اخالق و االهيات نيازمند تحليل نظر هر

، اخـالق ىشناسـمعرفت ،امـر االهـى، وجودشناسـى اخـالق هيمطابق تقريرهای گوناگون از نظر

اين سه به اراده يا امر خداوند وابسته است. با اين حال، به داليل  اخالق يا تركيبى از ىشناسروان

  زير، توجيه اين نظريه دشوار است:

گويد. طرفداران اين ها نمىامر االهى چيزی درباره ارتباط اراده و امر خدا با فهم انسان هي. نظر1  

عقـل و مراجـع دينـى از طريق كتاب مقدس، وجدان،  تواندىنظريه معتقدند اراده و امر خدا م

گرفتن  ها بدون در نظريك از اين روش نظير كليسا بر آدميان آشكار شود. با اين حال، اگر هر

 .دهـدىمدی خود را نشان مآامكان فهم مستقل مفاهيم اخالقى نگريسته شود، به زودی ناكار

دينـى بـا  زيرا فهم كتاب مقدس بدون در نظر گرفتن شرايط بيرونى آن، مانند ارتباط شـناخت

بشری، ناممكن است. افزون بر اين، در كتاب مقدس برخى اوامـر و نـواهى  یهاديگر شناخت

اخالقى بيان شده است اما برای بسياری از افعال انسان حكم مشخصى وجـود نـدارد. چگونـه 

حكم برخى افعال را به ديگر افعال تعميم داد بدون آنكه شناخت عقلى تأثير خود را بر  توانىم

ن تعميم بر جای نگذارد؟ اگر شناخت اوامر و نواهى خداوند كاری ساده و آشكار بود، اختالف اي

دينـى و حتـى بـين پيـروان يـك سـنت دينـى ماننـد  یهاباورهای اخالقى بين پيروان سنت

شناسـى كم معرفتدسـت دهـدىها نشان ممسيحيت پروتستان قابل توجيه نبود. اين اختالف

-Palmer, 2002: 251و  399-398: 1382(تاليـافرو،  وابسته نيستاخالق به امر خداوند 

252(.  

همچنين، اطاعت از هر مرجعيتى نيز در ابتدا نيازمند دليل اخالقِى پيشين برای آن اطاعت است.   

زيرا پرسش اصلى درباره وضعيت اخالقِى برگرفتن  .از آن مرجعيت گرفته شود تواندىاين دليل نم

. بـه همـين )Hepburn, 1973: 5-6/382( باورها با استناد به فرامين همان مرجعيـت اسـت

امـر  هيـبرای مدافع نظر دانندىدليل، وجود خداناباورانى كه زندگى خود را مقيد به قيود اخالقى م

اين افراد در واقـع معرفـت اخالقـِى كامـل و  است. او ممكن است پاسخ دهد ناپذيراالهى توجيه

اما اين پاسـخ، بـا فـرض گـرفتن صـدق مـدعای خـود،  ).244: 1375(جوادی،  صحيحى ندارند

  است. شناخت عقلى به طور مستقل در شناخت اخالقى فعال است. زيآممغالطه

جودشـناختى اند كه وابسـتگى معناشـناختى يـا ونشان داده ىخوب . برخى فيلسوفان اخالق به2  

امـر االهـى، امـر  هيـ. مطـابق نظركنـدىم معناىمفاهيم اخالقى به اراده و امر االهى آنها را ب
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اسـت. » امر االهـى«به معنای » خوب«االهى علتى برای خوبى يك فعل است يا در اساس، 

است ، در واقع، به اين معنا »الف خوب است«مانند  یااگر اين نظريه پذيرفته شود، آنگاه گزاره

 .)Wierenga, 1989: 124( »امر خدا علت خوبى الـف اسـت«يا » الف امر االهى است«كه 

كـه  ميابيىتحليل كنيم، درم» كندىخدا به خوبى امر م«حال اگر اين مدعای خداباوران را كه 

گونه ندارد. آشكار است كه اين گزاره دربردارنده هيچ» كندىخدا به امر خود امر م«معنايى جز 

 ,Palmer( معنای تركيبى نيست و محمول گـزاره فقـط موضـوع آن را تكـرار كـرده اسـت

 مـن بايـد هـر«امر االهى اين اسـت:  هيترتيب، معنای عملى نظربدين .)252-253 :2002

چنـين نگرشـى ». زيرا آنچه را خدا بخواهد، خدا خواسته است .آنچه را خدا بخواهد انجام دهم

ا به اين دليل از فـرامين خداونـد هخالقى متدينان ناسازگار است. آنبه اوامر خدا با شهودهای ا

. ديـآىكه او در ذات خود خير مطلـق اسـت و اوامـرش نيـز از ايـن ذات برمـ كنندىاطاعت م

  .دهدىخداباوران معتقدند خداوند به بدی و شر فرمان نم

دليـل  توانـدىاين نظريه نم امر االهى نشانگر يك نقد بنيادين ديگر است. هي. نقد باال بر نظر3  

كه اشاره شد، خداباوران دليل اطاعت خـود را خـوبى اطاعت از امر خداوند را توجيه كند. چنان

دليلى موجه بـر اطاعـت  تواندىامر االهى پذيرفته شود، فرمان خدا نم هي. اگر نظردانندىخدا م

و امر خدا بر انجام آن وجود  انسان باشد. ارتباطى ضروری بين الزام اخالقى به انجام يك فعل

تـر، دليلـى بـر نمايان شـود كـه پـيش تواندىندارد. اين ارتباط ضروری و الزام تنها هنگامى م

امر االهى اخالق را يكسره به امر خداوند  هياخالقى بودن اوامر االهى ارائه شده باشد. اما نظر

مفسـران كتـب مقـدس،  بسـياری از به همين دليل اسـت كـه .)ibid: 255( كندتحويل مى 

از داسـتان ابـراهيم و قربـانى كـردن فرزنـد را  ركگـورييهودی، مسيحى يا مسلمان، تفسير ك

در تفسير غيراخالقى فرمان خدا به ابـراهيم بـه خطـا  ركگوريككه  اندبرآنو  دانندىناصواب م

خيـر مطلـق بـودن  توانىتنها نم . بر اساس اين نظريه، نه)24-23: 1374رفته است (گرين، 

  .رودىخدا را ثابت كرد بلكه معنای خير بودن خدا از بين م

  : تبيين جايگزينامر االهى و عمل اخالقى

و  )moral cognitivism( يىگرادر قالــب شــناخت تــوانىتر از اخــالق را مــتبيينــى مناســب

ايد بدون فـرض اخالقى موجه ب هيدست داد. يك نظر به )moral realism( ىاخالقيى گراواقع

 علـم گرايـى كسـاني بـه يىگراوجود چيزی كه در واقع موجود نيست اخالق را تبيين كند. واقـع
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)scientism( را وارد فهم متعارف » عجيب و غريبى«و هيچ چيز  نهدىرا كنار م یپردازو خرافه

قـوای شـناختى . افزون بر اين، اين نظريه خاستگاه احساس اخالقى را به كندىانسان از جهان نم

خود را  )reflection(و تأمل ) imagination(. اگر فاعل قوه خيال گرداندىم فاعل اخالقى باز

ها را بررسـد، ، خودشيفتگى و تعصب فراتر رود، استداللیداورشيهدايت كند كه از پ یابه گونه

اخالقى بهـره  یهاتيدقيق انجام دهد و از تجارب پيشين خود در موقع يىهاكيو تفك هاسهيمقا

تصـميمى  هـاتيبـر اسـاس واقع تواندىغيراخالقِى مرتبط را بسنجد، آنگاه م یهاتيگيرد تا واقع

  روشن بگيرد. 

. در ايـن نگـرش اسـتدالل رديگىجايگاه مناسبى برای عقل در اخالق در نظر م يىگراواقع  

 یهـابر اين، فهـم اختالف نگرش اخالقى فرد را تغيير دهد. افزون تواندىنقشى اساسى دارد و م

بـه  انيگراتر است. ناشـناختو آسان ترقيدق انهيگرااز ديدگاه واقع )moral conflicts( اخالقى

هـا بـه نـدرت رفـع گويند كه گويى ايـن اختالفاخالقى سخن مى یهادر مورد اختالف یاگونه

انـد كـه بـدون در نظـر ر آننيز ب ،امر االهى، همچون ژيلسون و ماريتن هيشوند. مدافعان نظرمى

. اما ايـن نگـرش مخـالف بردىره به جايى نم ىشناسآور خداوند اخالقگرفتن وجود و احكام الزام

، خـودفريبى، ضـعف یداورشياز جهل، پـ توانندىاخالقى م یهاشهودهای انسانى است. اختالف

بـا رفـع  توانىبنابراين، ماراده، فقدان جديت، تجربه ناكافى يا خطاهای منطقى سرچشمه گيرند. 

-149: 1383(ريچلـز،  ارزشمند رسيد يىهاخطا، در بسياری از موارد، به توافق یهااين سرچشمه

153(.  

. بـر كنـدى، همچنين، مشكل ارتباط درونى بين باور و انگيزش اخالقى را حل مـيىگراواقع  

را در فاعـل اخالقـى ايجـاد دارد كه نگرش موافـق  یاىژگياين اساس، اگر فعلى درست باشد، و

، نگرشى كه خود برانگيزاننده است. به اين ترتيب، ميل، احساس و عواطف فاعل اخالقـى كندىم

شناختِى او و باورهای او درباره امـور  یهااما در بنياد خود به نگرش كنندىاهميت خود را حفظ م

ــوط  ــِى مرب ــع غيراخالق ــاز )non-moral relevant facts(واق ــ ب ــدگرىم ــدين. دن ، ترتيبب

، در مجموع، هم با پديدارشناسى تجربه اخالقى سازگارتر است و هـم نيـاز بـه عـاملى يىگراواقع

. بنابراين، به نظـر )52: 1383: ناتنمك( كندىفراطبيعى را برای تبيين انگيزش اخالقى برطرف م

و نيازمند عنصـری  كندىم تبيينى موجه و كافى از اخالق ارائه يىتنها خود به يىگراواقع رسدىم

  1االهياتى نيست.

ارتبـاط خـدا و  توانىاگر اخالق معنا و مبنايى مستقل از اوامر و نواهى خداوند دارد، چگونه م

تبيين مناسبى از ارتباط خدا و اخالق را با اصالحى  توانىم رسدىاخالق را توضيح داد؟ به نظر م

امر االهـى را بـا شـرطى  هيامر االهى به دست آورد. آدامز نظر هيرابرت آدامز بر نظر هيدر اصالح
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و به بـدكاری  كندىهرگز ظلم نم گفتهشي. او بر آن است كه خداوندی با اوصاف ذاتى پرديپذىم

امر االهى و دفاع او از قدرت مطلق خداوند،  هي. با اين حال، پافشاری آدامز بر نظردهدىفرمان نم

شده و معتدل او را نيز قابل انتقـاد اصالح یِ بند، صورتشودىری هم مكاكه شامل قدرت بر ستم

فيلسوف شهير دين، بـر آن اسـت كـه حتـى  )Kai Nielsen(. بر اين اساس، كِى نيلسن كندىم

موجب ابتنای اخالق بر االهيات و باور دينى شود. به گفته نيلسن،  تواندىآدامز نيز نم یبندصورت

ر بودن خدا را واقعى و مؤَيد به قراين دانست كه معنـای خيـر، بـه طـور خي توانىفقط هنگامى م

پيشين، برای انسان قابل فهم و معيارهايى برای آن معين شده باشد. به اين ترتيـب، او يـادآوری 

شهودهای اخالقى انسان، اگر در مسير مناسبى قـرار گيـرد، بـه اسـتقالل، معيـار اخـالق  كندىم

منطقـى  ،ق نه ساخته انسان است نه قائم بـه وجـود خداونـد. اخـالقبه ديگر سخن، اخال 2است.

انسان شـناخته و  لهيبه وس تواندىو مستقل از االهيات دارد اما اين منطق م) Objective( آفاقى

  .)Nielson, 1990: 82-86؛ 450-446و  438-433: 1376(پترسون،  موجه شود

 شـهيتـوان بـه اندمـى رسدىآدامز به كار رود، به نظر م هياگر ديدگاه نيلسن در اصالح نظر  

. كنـدىخدايى در ذات خود خير دست يافت كه قواعد اخالقِى مستقل را تأييد و آن را پشتيبانى م

زيرا حقايق اخالقى ضـروری را ماننـد حقـايق  .كندىاين انديشه قدرت مطلق خداوند را نقض نم

اش را بـر ر آن است كه خدا، به اختيـار مطلـق خـود، ارادهكم بو دست داندىمنطقى گريزناپذير م

افزون بر اين،  .)Swinburne, 2004: 212-214( تعلق سرمدی به اين حقايق قرار داده است

آفاقى شدن مفاهيم و قواعد اخالقى را ايجاد كرده  نهياو با خلق اين جهان به صورت تكوينى، زم

زيـرا از ايـن  .امـر االهـى تلقـى شـود هيستداللى بر نظرا تواندىاست. اين خلق تكوينى البته نم

امـا  ،ديدگاه، هر چيز، حتى قوانين منطق و فيزيك نيز به لحاظ تكـوينى، مخلـوق خداونـد اسـت

. در )213-212: 1377-1376(بـرگ،  اخالقى باشـد هيبنياد نظر تواندىمخلوق بودن اين امور نم

  اخالق است. نتيجه، خداوند نه مؤسس بلكه مؤيد و پشتيبان

  گيرینتيجه  

 )ideal observer(نقش خداوند در اخالق نقش يك ناظر آرمانى متعالى اسـت. نـاظر آرمـانى 

خود قادر است واقعيت اخالقـى را  یهاىژگيمفهومى در فلسفه اخالق جديد است كه بر اساس و

اسـت كـه  از منظری مربوط بنگرد و حكم اخالقى موجه و معتبری صادر كنـد. او همـان كسـى

مربـوط بـه  یهـاتيزيرا نسبت بـه واقع ،شهودهای اخالقى خود را در مسير درستى هدايت كرده

. او )337: 1385(گنسـلر،  اسـت )moral vision(حكم اخالقى آگاه و دارای بصـيرت اخالقـى 

منصف، مهربان، صادق، جدی، حكيم و نقاد است و بدين دليل، احكامى عقالنى، موجه و سـازوار 
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از فرد اخالقى است. اينك اگـر ايـن  )ideal type(آرمانى  كند. چنين فردی يك گونهمىصادر 

زيـرا متـدينان او را چنـين  .به طور كامل بـر خداونـد اطـالق شـود تواندىها تعالى يابد، مويژگى

  .)237-231و  202-199: 1384(فنايى،  شناسندىموجودی م

دغدغه زندگى اخالقى را در  تواندىر آرمانِى متعالى مبنابراين، باور به خداوند به منزله يك ناظ

اين باور در اديان توحيدی با باورهايى ديگـر . )Philipos, 2004: 116( وجود انسان بيشتر كند

باور،  نيترآميخته شده است كه آن باورها نيز در گرايش انسان به زندگى اخالقى مؤثر است. مهم

اساس آن، جهان نسبت به همه اعمال انسان، خوب يا بـد،  اخالقى بودن نظام جهان است كه بر

آنها در جهـانى  باره. جاودانگى نفس، نمايش باطن اعمال انسان و داوری دردهدىواكنش نشان م

. افزون بر اين، بـاور دينـى )80: 1386ى، نرنيامك( باور به نظام اخالقى جهان است جهيديگر نت

و خوِد فعلِى ) ideal self(، با تأكيد بر خوِد آرمانى گراتيثنو ىشناساز رهگذر يك انسان تواندىم

فاعل اخالقى و با تدوين نظام تعليم و تربيتى خاصى، كه شامل ارائه الگوهای رفتاری و شعاير نيز 

 ,Mouw( و دنيوی ياری كند نانهيبكينظرانه، نزد، انسان را در رهايى از خودگروی تنگشودىم

به زندگى اخالقى انسان  تواندىخدماتى است كه باور االهياتى و دينى م . اين همه)222 :1998

  خاستگاه منطقى و بنياد موجه باور اخالقى باشد. تواندىاما اين باور هرگز نم ،كند

  منابعفهرست 

رشته تخصصـى  گروه ترجمه :، ترجمه)2و  1» (اخالق دينى« ).1377( آدامز، رابرت مريهيو .1

، 26و  25، ش7، سكـالم اسـالمىمجلـه  :(ع) قـم، در ام صـادقكالم اسالمى مؤسسه امـ

 .134-128و ص 72-68ص

احمدرضا جليلى، تهران: حكمـت،  :، ترجمهدين و نگرش نوين ).1381( استيس، والتر ترنس .2

 .چاپ دوم

: محمدحسـن لطفـى و رضـا ترجمـه، آثـار افالطـون دوره، در اوثـوفرون). 1380افالطون ( .3

 چاپ سوم. كاويانى، تهران: خوارزمى،

محسن جوادی، در:  :، ترجمه»اخالق بر مبنای دين یزيرىپ« ).1377-1376( برگ، جاناتان .4

  .218-204، ص14-13، ش4، سنقد و نظر

حسن ميانداری،  :، ترجمه»تأملى دوباره درباره اخالق و دين« ).1377-1376( برودی، باروخ .5

 .203-186، ص14-13، ش4در: نقد و نظر، س

: اسـماعيل ترجمـه، اختيار در تفكر اسالمى و پاسخ معتزلـه بـه آن لهئمس). 1382بوعمران ( .6

  سعادت، تهران: هرمس، چاپ اول.
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احمـد نراقـى و ابـراهيم  :، ترجمـهعقل و اعتقاد دينـى ).1376( پترسون، مايكل و همكاران .7
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 يهـايژگي. بر اساس اين روايت، ودانديم هاتيتر از ديگر روارا موجه ييگراواقع انهيگراعتينگارنده روايت ناطب .1
 هـاتيفلسفي گرفت كه بر مفاهيم اوليه و ماه هياسالمي، چون مفاهيم ثانو به زبان حكمت توانياخالقي را م

  .شونديحمل م
 يهـاتيبه معناي انطبـاق بـا معيارهـايي چـون تخيـل همدالنـه، فهـم واقع» اگر در مسير مناسبي قرار گيرد« .2

اين  توانياخالق است. با تأمل دقيق در سرشت مفاهيم و قواعد اخالقي م غيراخالقي مربوط و قاعده طاليي
  كرد. ترقيا دقمعيارها ر
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  های اخالق آموزشىآموزه

  *حيدر محالتى

  چكيده

شـود. منـابع انسـانى از راه آمـوزش ايـدئال محقـق مى ۀپيشرفت جامعه و توسع

 ۀهای اين آموزش بر مبانى صحيح اخالقى استوار شود، دامنچنانچه اصول و پايه

ارتقا و تحول اجتماعى فراگير خواهد بود. پژوهش حاضر كوششى است در جهت 

انى انس ۀآموزش، كه با كندوكاو در تجربيات ديرين ۀبررسى مبانى اخالقى در مقول

اند پذيرد. برخى از اين اصول عبارتمندی از رهنمودهای دينى صورت مىو بهره

نگری و اميدبخشى استاد در تبيين دروس آموزشى، به كارگيری علوم در از: مثبت

هـای دينـى در منـدی از آموزهجهت باال بردن سـطح فرهنـگ در جامعـه، بهره

نوع و همكاری جمعـى در ريزی حس عشق به همآموزش رفتارهای شايسته، پى

هـای اخالقـى مهـم آموختگان، تأكيد معلم در تدريس بر ارزشجان و دل دانش

مـداری رفتاری، راستى، اخالص در عمل، قانونمانند امانتداری، نيكوكاری، خوش

ناپـذير های مهم كه تحقق آنها در جامعه بسـيار ضـروری و اجتنابو ديگر ارزش

های اخالقـى آمـوزش را بررسـى و آن دارد ضرورتمقاله سعى بر  ۀاست. نگارند

  تبيين كند.

  آموزش، اخالق، تعليم و تربيت، مبانى اخالق، اخالق آموزشى. ها:كليدواژه

  
  
  
  

                                                            
  * استاديار گروه زبان و ادبيات عربى دانشگاه قم.
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  مقدمه

يافته پيشـرفته و توسـعه ۀهای مهم توسعه در جامعـه اسـت. در جامعـآموزش صحيح يكى از راه

آموزش جايگاه بسيار مهمى دارد و اين شعار نيست بلكه نيازی اجتماعى است كه ارتقا و اصـالح 

تعليم و تعلّم و نقش كليدی آمـوزش در  ۀالعادارتقا و اصالح جامعه است. اهميت فوق ۀآن به مثاب

هـم در ايـن بـاره، يـافتن م ۀيادگيری و كسب تجربه در زندگى بر كسى پوشيده نيست، اما نكتـ

های درست تعليم است كه تحقق اهداف توسعه را تضمين كند. بـرای رسـيدن بـه اصول و روش

محور، ابتدا بايد وضعيت كنونى آموزش بر اساس نيازهای جامعـه ارزيـابى، و پويا و آموزش ۀجامع

  انداز آن برای آينده ترسيم شود.سپس چشم

های عميـق و و كالن آموزش در جامعه، نياز به پژوهش آنچه مسلّم است تحقق اهداف ُخرد

نظران آگـاه بـه مسـائل های دقيق چندساله دارد كه بايد كارشناسان خبـره و صـاحبريزیبرنامه

های زده و اجرای برنامـهگاه تصميمات عجوالنه، و اقدامات شتابتعليم و تربيت انجام دهند. هيچ

گذار و پايدار نكرده اسـت. بنـابراين، تـدبر و انديشـيدن در مقطعى و ناپايدار كمكى به آموزش اثر

دار متجانس و هماهنگ در امر تعليم و تربيت هرچند مـدت ۀاصالح نظام آموزشى و يافتن منظوم

ی كشـورهاهای آموزشى بر باشد، سودمندتر و ماندگارتر خواهد بود. با نگاهى گذرا به نظامو زمان

  مقوله خواهيم برد. پيشرفته پى به درستى و صحت اين

ديگری كه نبايد از نظر دور نگه داشت، توجه به فرهنگ، تمـدن، و باورهـای مـردم در  ۀنكت

تنظيم نظام آموزشى است. بديهى است اقوام و ملل مختلف افكار، عقايد و باورهای مختلفى دارند 

ن دليـل، رعايـت كه ممكن است برای الگو گرفتن يا انتقال به ملل ديگر مناسب نباشند. به همـي

ناپـذير باورهای اعتقادی و مسائل اخالقى در تدوين نظام آموزشى كارساز امری حيـاتى و اجتناب

  است.

های بلند انسـانى پژوهش حاضر بر آن است تا جايگاه رفيع آموزش را از نگاه اخالق و منش 

يابى اجتماعى ريشه ۀجانبهمه ۀاخالق و آموزش را با تحول و توسع ۀدو مقول ۀبررسى كند، و رابط

و اطالعـات و مسـائل علمـى  ۀدهنـدكند. اگر باور داشته باشيم كه مدرسه و دانشگاه تنهـا انتقال

دهند، های زندگى و اصول تعامل و رفتار با مردم را نيز آموزش مىتخصصى نيستند، بلكه مهارت

 ۀاد مختلـف زنـدگى نشـانهای متعلم در ابعـاين انتظار را خواهيم داشت كه اجرای دقيق آموخته

). پيش از بررسـى موضـوع ذكـر 136: 1981موفقيت نظام آموزشى ايدئال خواهد بود (النجيحى، 

رسـد كـه توجـه بـه شـاخص اخـالق در نظـام آموزشـى از منظـر اين نكته ضروری به نظـر مى

محور شناختى خواهد بود، زيرا زيرساخت تحول يك جامعه در گرو آموزش پيشرفته و اخالقجامعه

  آن است. 
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  بررسى موضوع

جامعه است. نقش  ۀها را بر عهده دارد، نخستين سازندمعلم، كه شغل خطير تعليم و تربيت انسان

آموزگار در تربيت فرزندان از نقش پدر و مادر كمتر نيست؛ چون فرزند در خارج از خانه و در متن 

شود. به همين دليـل، رفتـار اخالقـى و انسـانى جامعه از طريق معلم و رهنمودهای او هدايت مى

 كردارهـاو  رفتارهـان معلم نقش اساسى در اثرپذيری متعلم دارد و جامعه نيز در آينده شاهد همـي

های مهم های اخالقى و اصول صحيح تربيتى از اولويتخواهد بود. بنابراين، توجه معلم به ارزش

  رود.كاری او به شمار مى

ای از معيارهـا و اصـول های اخالقى در يك تعريف سـاده و قابـل فهـم بـه مجموعـهارزش

كنترل كرده، آنها را به راه راسـت هـدايت ها را در زندگى شود كه رفتار انساناخالقى اطالق مى

ها، هر فرد در جامعه حدود و ثغور فعاليت اجتماعى خود را شناخته و بر كند. طبق همين ارزشمى

). بنابراين، شخصيت هر 2: 1931شود (امين، اساس همين مبانى تعامل فرد در اجتماع تنظيم مى

گيری اخالقـى فـرد وع اشكالى كه در شكلشود، و هر نها تشكيل مىفرد بر اساس همين ارزش

  ها خواهد بود.صورت بگيرد ناشى از عدم رعايت اين ارزش

های اخالقى يكى از اركـان مهـم تعلـيم و تربيـت شـمرده در دين مبين اسالم رعايت ارزش

خداوند متعـال، هـدف از  ۀو آخرين فرستادشده، و پيامبر اكرم (ص) به عنوان معلم امت اسالمى 

» إنّمـا ُبعثـت ُألتمـم مكـارم األخـالق«خود را گسترش اصول اخالقى در جامعه دانسـتند: بعثت 

و انّك لعلى «پيامبر را ستود و فرمود:  ۀ). خداوند متعال نيز اخالق كريمان10/86: 1995(طبرسى، 

 ). حضرت حق، عالوه بر ستودن اخالق پيامبر، ايشان را انسان كامل و الگو4(القلم: » ُخلٍق عظيم

ِ «برای كسانى كه خواهان ُخلق و خوی االهى هستند، معرفى كرد:  لَقد كاَن لكم فـى رسـوِل اّهللاٰ

َ كثيراً  َ واليوَم اآلِخَر و َذكَر اّهللاٰ ايـن الگـوی مهـم ). 21(االحـزاب: » ُاسوٌة َحَسنٌة لَمن كاَن يرجو اّهللاٰ

روی، حضرت بوده است. از اين انسانى تنها برای مسلمانان فرستاده نشده، بلكه پيام و رسالت او جهانى

(األنبياء: » و ما أرسلناك االّ رحمًة للعالمينَ «جهانيان معرفى كرده است:  ۀحق او را رحمت برای هم

). بنابراين رسالت پيامبر برای هدايت خلق به راه راست اسـت؛ راهـى كـه منجـر بـه خيـر و 107

  كند. مادی و تعلقات دنيوی مصون مىهای شود، و آنها را از آلودگىرستگاری افراد جامعه مى

العـاده مثبتـى دارد. های اخالقى در جامعه آثار بسـيار مهـم و فوقحفظ و به كارگيری ارزش

ها اين آثار بسيار گسترده است و در تمام شـئون زنـدگى فـردی و اجتمـاعى انسـان ۀطبيعتًا دامن

 اجتماعى، سياسى، فرهنگى و علمـىتوان در امور اقتصادی، حضور دارد. رد پای اين حضور را مى

  كنيم:پيدا كرد. در اينجا به طور موجز و مختصر به تعدادی از اين آثار مثبت اشاره مى

  های غريزی؛گسيخته، و انحرافهای لجامها از هوس. مصونيت انسان1
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  ی انسان در جهت تحقق آرامش ذهنى و امنيت درونى او؛رفتارها. هدايت 2

  م امور خير و پرهيز از اعمال شرورانه و فسادآميز در جامعه؛. تشويق به انجا3

  آفرينى در جامعه؛ها و ترغيب آنها به نقش. بيدار كردن وجدان انسان4

  ی مادی و دنيوی؛ارهايمعی اخالقى، نه ارهايمعها بر اساس . ارزيابى انسان5

  آرمانى؛ ۀ. بهترين سازوكار برای ساختن زندگى ايدئال و جامع6

  های نيك، مانند ايثار، عشق و دوستى، در جامعه؛ريزی كردن خصلتى. پ7

  . ايجاد ثبات و پايداری در جامعه؛8

  های اجتماعى؛سازی جامعه جهت مقابله با انواع تهديدها و چالش. آماده9

  ساالری.. تحقق پيشرفت و تحول مثبت در جامعه از راه امانتداری و شايسته10

ديگر همگى در جهت توسعه منابع انسانى و پيشـرفت و تحـول افـراد جامعـه ها اثر اين آثار و ده

وجو كـرد؛ مـدار جسـتاين تحول را بايد در نظـام آموزشـى اخالق ۀشوند. آغاز و الزممنظور مى

زيستى مؤثر با محيط خـود مهيـا های زندگى و همآموز را برای تحمل مسئوليتكه دانشنظامى 

  ).10: 1981سازد (ديب، مى

محـور اسـت، بايـد حال با توجه به شناسايى هدف، كه همان تشكيل نظـام آموزشـى اخالق

معيارهای اخالقى مورد نظر اين نظام را شـناخت و در سـاز و كارهـای آن بـه كـار بسـت. البتـه 

های مختلف اجتماعى متفاوت و متغيرند، به همين دليل ارزيابى اثر و های اخالقى در حوزهارزش

های نظام آموزشى مذكور، برای تحقق عملى ها با توجه به نيازمندیك از اين ارزشكارايى هر ي

  گيری از هر گونه انحراف و شعارزدگى، الزم و ضروری است.آنها و پيش

های اخالقى در نظـام آموزشـى الگومنـد، در خور توجه در خصوص اجرايى كردن ارزش ۀنكت

هـای اخالقـى بـا اسـت. از آنجـايى كـه ارزش دشواری و سختى نظارت بر حسن انجام اين كار

اجـرای آن تعهـد اخالقـى معلمـان و  ۀمعيارهای محسوس مادی قابل سنجش نيسـتند، و الزمـ

شده برای انجام اين امر خطيـر بايـد ايـن مجريان اين نظام آموزشى است، بنابراين افراد گماشته

ذهنـى و رفتـاری در  ۀورت ملكـخود پياده كنند و به صـ ۀخصوصيات اخالقى را در زندگى روزمر

وجودشان درآورند تا به صورت طبيعـى و خودجـوش و بـه دور از هـر گونـه تكلـف و تصـنع بـه 

های اخالقى در نظام آموزشى و سپس در نظـام متعلمين خود منتقل كنند. در چنين حالتى، ارزش

ی معنـوی نظـام ازهـاين وهـای اخالقـى شود. در اينجا به مـواردی از ارزشاجتماعى نهادينه مى

كنيم، تـا اندركاران امر تعليم و تعلم بدان نياز دارنـد اشـاره مـىرسد دستآموزشى كه به نظر مى

  ای برای تدوين منشور اخالقى آموزش باشد.مقدمه
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  پذيریشناسى و مسئوليت. وظيفه1

آرمانى و موفق احساس مسئوليت و تعهـد اخالقـى افـراد آن جامعـه در  ۀيكى از معيارهای جامع

ای انجام دقيق وظايف و حسن اجرای كارهای محوله به آنهاسـت. چنـين حسـى اگـر در جامعـه

هـای رفتـاری و اجتمـاعى ها، و ناهنجاریماندگىها، عقبشود بسياری از آسيبفراگير و عمومى 

های رود. در نظـام آموزشـى، كـه افـراد مختلـف بـا سـمتمىشود و به تدريج از بين اصالح مى

های باالتر، اگر هـر مختلف مشغول فعاليت هستند، مانند معلم، مربى، مدير مدرسه و مديران رده

قانونى و انسانى خود صادقانه و مسئوالنه عمل كنند، هرگز خأل آموزشى و تربيتـى  ۀيك به وظيف

دروس مقـرر و مـورد نيـاز های ابتدايى تمامى گر معلم كالسبه وجود نخواهد آمد. برای نمونه، ا

و كاسـتى و بـا دقـت و حوصـله و صـرف وقـت  آموز را در اين مقطع تحصيلى بدون كمىدانش

آموز در مقـاطع های تقويتى، و معلم خصوصى نيست، و دانشتدريس كند، ديگر نيازی به كالس

  باالتر دچار ضعف و افت تحصيلى نخواهد بود.

تعلـيم و تربيـت،  ۀشناسى و احساس مسئوليت در برابر تعهدات شغلى، به ويژه در حـوزيفهوظ

گيـرد، آموز از معلم خود تنها حساب و كتـاب يـاد نمىفرازمانى خواهد داشت. دانش ۀابعاد گسترد

خصوصيات اخالقى ايشان را مد نظر داشته، رفتار و كردار معلمش را به عنوان رفتـار بلكه تمامى 

شناسد. اگر معلم سر ساعت معين وارد كالس شود و سر ساعت مقـرر درس را يح و الگو مىصح

كند كـه انضـباط و هـدر نـدادن وقـت از آموز القا مىبه اتمام برساند، اين حس را در وجود دانش

ها آمـوزش ها كتاب و صـرف سـاعتوظايف هر فرد در جامعه است. اين رفتار معلم از تدريس ده

توان از راه رفتار معلمـان بـه اثرگذارتر است. اين تنها يك ارزش اخالقى است كه مى كارسازتر و

گويى، مـداری، راسـتهای مهم اخالقى، مانند امانتداری، قانونآموزان آموخت. ديگر ارزشدانش

عملـى  ۀتوان بـه آسـانى از راه سـيرزيستى، نيكوكاری و ... را نيز مىرفتاری، فروتنى، سادهخوش

  به شاگردان انتقال داد. معلم

است. بدون اين به هر حال، حسن انجام كار در نظام آموزشى فعال و ايدئال يك شرط الزامى 

های دينـى مـا بـر حسـن پذير نخواهد بود. در آموزهشرط تحقق آموزش صحيح و مطمئن امكان

ُ َمن عمَل « انجام كار تأكيد فراوان شده است. از پيامبر اكرم (ص) نقل شده كه فرمودند: َرِحَم اّهللاٰ

)؛ رحمت خداوند بر كسى باد كه كاری را بر عهده گيرد و 13/244: 1985(قرطبى، » عمًال فأتقنه

قيمـُة كـل «به نحو احسن انجام دهد. على (ع) نيز در بيانى كوتاه و سرشار از حكمت فرمودنـد: 

ر و كارايى اوست. سـعدی ). ارزش هر انسان در هن482: 1412(شريف رضى، » امریٍء ما يحسنه

اعرابى را ديدم كه «كند كه مبين همين مطلب است: خود حكايتى را نقل مى گلستانشيرازی در 
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گفت: يا ُبنى إنّك مسئول يوم القيامة بماذا اكتسبت وال يقال بمن انتسـبت؛ يعنـى تـرا پسر را مى

  ).252: 1372(سعدی، » خواهند پرسيد كه هنرت چيست و نگويند پدرت كيست

  گزاری. ارج نهادن و احترام2

معلم و شغل شريف تعليم، ارزش و قداست خاصى دارد. از ديربـاز اهميـت ايـن شـغل و بازتـاب 

افراد روشن و آشكار بـود. امـروزه جـوامعى كـه شـغل معلـم را  معنوی آن در جامعه برای تمامى

كشـورهای  ۀخسـتين رددانند، و در احتـرام و تقـدير معلـم كوشـا هسـتند در نمقدس و مهم مى

گذاری به مقام شامخ علم و محتـرم شـمردن پيشرفته و مترقى هستند. آنان نيك دانستند كه ارج

  ارج نهادن به عظمت زندگى و نكوداشت انسانيت است. ۀجايگاه رفيع معلم به مثاب

هاسـت، مقـامى هـا و ارزيابىی انسانى و اخالقـى مـالك زيبايىارهايمعآرمانى كه  ۀدر جامع

باالتر از مقام معلم و شغلى برتر از شغل تعليم وجود ندارد؛ و اين يك تعارف نيست، بلكه حقيقتى 

ها برای ساختن ها و سرمايهگمشده در دنيای پر زرق و برق مادی است. مگر نه اينكه تمام ثروت

القـى شود. آيا تحقق چنين دنيايى بدون آمـوزش صـحيح و اخدنيايى رؤيايى و آرمانى هزينه مى

  پذير است؟امكان

علم حرمت قائل بود. در فرآيند تعليم هر دو ركن آن، يعنى معلم  ۀرسول خدا (ص) برای مقول

َوقروا َمن َتعلموَن منُه العلَم، «اند. ايشان فرمودند: و متعلم، از نظر پيامبر اكرم (ص) موقر و محترم

)؛ و اين تنها يك دستور دينى نيست بلكه روشـى 795: 1374(پاينده، » و َوقروا َمن ُتعلموَنُه العلمَ 

بندی افراد جامعه به اصول انسانى مهم در زندگى است؛ چون رفتار محترمانه با استاد نشانگر پای

رعايـت حقـوق  ۀخود دستورالعمل مفصلى دربار رسالة الحقوقو اخالقى است. امام سجاد (ع) در 

ترين موارد آن عبارت است از: وجـوب تعظـيم و د، كه مهممعلم و لزوم احترام ايشان اعالم داشتن

احترام معلم، احترام كالس درس، گوش فـرا دادن و روی آوردن بـه او، پرهيـز از بلنـد صـحبت 

كردن در محضر استاد، پرهيز از پاسخ دادن به كسى كه از استاد چيزی پرسـيده اسـت تـا اينكـه 

ديگران در كالس درس و غيبت كردن، دفـاع از  خود استاد پاسخ دهد، پرهيز از صحبت كردن با

نشـينى نكـردن بـا پوشى استاد، معرفى فضـايل اخالقـى اسـتاد، همها، عيباستاد در برابر تهمت

اگر شخصى «دشمن استاد، و پرهيز از دشمنى با دوستان استاد. امام سجاد (ع) در پايان فرمودند: 

كه علم اين شخص برای تقـرب بـه خداونـد دهند چنين كاری بكند فرشتگان آسمان گواهى مى

  ».بوده نه برای مردم
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  پذيریانديشى و انعطاف. مثبت3

كنـد. رفتارهای ماليم و به دور از تنش و اضطراب امكان برقـراری گفتمـان سـالم را فـراهم مى

برقراری گفتمان سالم بين معلم و متعلم شرط يادگيری است. ايـن رفتارهـای سـازنده بيشـتر در 

های معتدل با روانى سالم و نگرشى مثبت قابل مشاهده است. البته ايـن حالـت از آرامـش انسان

روانى و اعتدال روحى بايد دوطرفه باشد، بدين معنا كه دو طرف گفتمان، يعنى معلم و متعلم، هر 

دو بايد اين حالت را داشته باشند. ولى با توجه به اينكـه سـخن نخسـت و اثرگـذار از آن معلـم و 

  تر باشد.تر و نرمرود سخن استاد و رفتار و كردار او لطيفاد است، بنابراين انتظار مىاست

در خانـه،  و راهنما دارد. اين حامىتجربگى نياز به حامى متعلم با توجه به اقتضای سنى و كم

، رنگ يا محو شـودپدر و مادر و در مدرسه معلم اوست. هر گاه نقش حمايتى پدر، مادر و معلم كم

آورد و اين امـر منجـر بـه لـوث شـدن آوری را برای فرزند به وجود مىزا و دلهرهشرايط استرس

دهنـد كـه های پژوهشـى نشـان مىشود. يافتـهمحيط درس و سرانجام افت تحصيلى متعلم مى

آموزان بسيار سازنده است. محيط گرم و حمايتى برای كارآمدی معلم، به ويژه برای تشويق دانش

گيری زيـاد بـه تـدريس پـذير هسـتند و بـدون سـختو انعطافگر، صميمى كه حمايت معلمانى

شـوند، و معلمـان آمـوزان مىهـای شـناختى و عـاطفى دانشپردازند، باعث افـزايش موفقيتمى

كننـد (مـوريس، های شناختى و عاطفى كمتری كسـب مىگر موفقيتغيرقابل اعتماد، و نصيحت

1384 :90.(  

پرور است. تعامـل عـاطفى معلـم نـه تنهـا در معلم و كالم نافذ او شخصيت آميزنگاه محبت 

گـذارد؛ و دهى شخصيت متعلم نيز اثـر مىكند بلكه در شكلآموز به درس كمك مىجذب دانش

  شاعر: ۀچه زيباست اين گفت

ــ ــود زمزم ــم ار ب ــى ۀدرس معل  جمعه به مكتب آورد طفل گريزپای را   محبت

های خـود را مطـرح كننـد، و غيرتهديدآميز كه در آن شاگردان بتوانند ديدگاهايجاد محيط امن و 

ارزشمند شمرده شوند از وظايف خطير استاد و معلم است. متعلم نبايد از پاسخ اشتباه خود هـراس 

های خـود را و دلهره داشته باشد. او برای يادگيری آمده و بايد اين فرصت را داشته باشد تا اشتباه

د. در مقابل استاد نبايد واكنش تندی نسبت به ضعف شاگرد نشان دهد، بلكه بايـد ايـن جبران كن

های نادرسـت امر را بخشى از فرآيند يادگيری در نظر بگيرد. برخورد ماليـم و مناسـب بـا پاسـخ

كشد، و او را از انزوا و فرار از پاسخ كه همان فرار از تفكر و متعلم، توان تفكر وی را به چالش مى

  دارد.نديشدن است، باز مىا
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آميز باعـث آموزان از راه تعامـل صـحيح و محبـتپاسخ به نيازهای عاطفى و اجتماعى دانش

آمـوزان شود. معلمانى كه بـرای نيازهـای عـاطفى دانشمشاركت بيشتر آنان در روند تدريس مى

تواننـد شـكاف مىآورنـد اند، و محيطى گرم و عاری از رقابت بيش از حد به وجود مىارزش قائل

  آموزان را به حداقل برسانند.بين دانش

  . اميدبخشى و اعتمادپروری4

اميد به زندگى بهتر آرزوی هر انسانى است. شايد كمتر كسى را بتوان پيدا كرد كه به اميد و آرزو 

اعتقاد نداشته باشد. تحقق رؤياها و آرزوها و كاميابى پس از تـالش و كوشـش بسـيار شـيرين و 

های سـازنده و مفيـد، رو بـه رو، نگـاه انسـاننياز بود. از اينتوان از آن بىب است، و نمىچسدل

ای درخشان بـرای خـود و گذارند تا آيندهفرداست. حال را با سعى وافر و كار سخت پشت سر مى

 زنـد. بـه عبـارت ديگـر،خود به ارمغان آورند. پس رفتار فرد، فردای جامعه را رقم مى ۀافراد جامع

رود. بـر همـين رفتار افراد در هر اجتماعى شرط اساسى دوام و پيشرفت آن اجتماع به شـمار مـى

توانند فرد مفيدی برای جامعـه سازان جامعه آموخت كه چگونه مىاساس، بايد به كودكان و آينده

  ).7: 1357باشند. اين يكى از وظايف مهم معلمان و آموزگاران است (ماسگريو، 

آمـوز بكـارد، رشـد و ند بذر اعتماد به خود و اميد به آينده را در جان و دل دانشاگر معلم بتوا

بالندگى جامعه را تضمين كرده است. هدف از آموزش و پرورش، يا همان تعليم و تربيـت، تـداوم 

تعليم نيروهای انسانى جهت رشد و توسعه جامعه است. ايجـاد شـرايط رشـد و توسـعه فراگيـر و 

  ).58: 1377حقيقى آموزش و پرورش است (اسميت،  ۀعه، خواست و فلسفجانبه در جامهمه

توان از فردی كه انگيزه و اميد برای زندگى ندارد انتظـار فعاليـت و تـالش داشـته هرگز نمى

خود مفيد نيست، بلكه برای خود نيز مفيد نخواهد بـود. از  ۀباشيم. چنين فردی نه تنها برای جامع

ها نهادينـه اميد به آينده داشتن را بايد از اوان كـودكى در درون انسـانرو، حس مفيد بودن و اين

های مختلفى كرد. چون هر فردی بايد نقش خود را در جامعه درست ايفا كند، و ممكن است نقش

را در آن اجتماع به هم خواهد زد  بر عهده داشته باشد، و اگر نتواند صحيح عمل كند نظم عمومى

. شرط ورود به جامعه و پذيرش قوانين آن از راه تعليم و تربيت ميسر اسـت. )9: 1357(ماسگريو، 

شود مجبور است قوانين آن را بداند و شرايط عضـويت را وقتى يك عضو جديد به جامعه وارد مى

  ).7گويند (همان: شناسى، اجتماعى شدن مىبياموزد. به اين كار در علم جامعه

ها مطالـب فراوانـى نقش اميد و رجا در زندگى انسـان ۀدربارما های دينى و اسالمى در آموزه

ذكر شده، كه توجه به آنها تأثير بسزايى در شكوفايى زندگى فردی و اجتمـاعى خواهـد گذاشـت. 

ِ ُالّمتـى، لـوال األمـُل مـا «اميد داشتن فرمودند:  ۀپيامبر اكرم (ص) دربار إنّما األمُل رحمٌة من اّهللاٰ

)؛ اميد رحمت خدا برای امـت مـن 795: 1374(پاينده، » َغَرَس غارٌس َشجراً أرضعت ُام ولدًا و ال 
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كاشـت. از امـام حسـن داد و كسى درختـى نمىاست. اگر اميد نبود مادری فرزند خود را شير نمى

اعمل لُدنياك كأنّك تعيُش أبدًا، واعمل «مجتبى (ع) اين قول مشهور نقل شده است كه فرمودند: 

)؛ و اين سخن ما را از هر سـخن ديگـری 44/139: 1983(مجلسى، » غداً  آلخرتك كأنّك تموُت 

  كند.نياز مىبى

  نيازی و توانمندی. بى5

ساز نيست. ايـن شـغل بـا جـان و فكـر و روان برخالف مشاغل ديگر درآمدزا و پولشغل معلمى 

روح و روان ها، پـرورش ها سر وكار دارد، نه بـا پـول و ثـروت آنهـا. صـيقل دادن انديشـهانسان

های پاك انسانى ها، اعتالی فرهنگ جامعه، گسترش اخالق و منشها، تربيت صحيح نسلانسان

شناسـى و حـس زيبايى ۀدر اجتماع، برقـراری عـدالت و مسـاوات در آمـوزش و پـرورش، توسـع

دوستى ميان مردم، برطرف كردن نيازهای عاطفى و معنوی فرزندان، توانمندسـازی افـراد نوعهم

بـديل معلـم ها دستاورد ارزشمند ديگـر حاصـل تـالش بىهای زندگى و دهعه در برابر چالشجام

  است. اين دستاوردها با هيچ ثروت و مالى قابل معاوضه و ارزيابى نيست.

هـا، پـول و ثـروت نيسـت، بلكـه ثـروت در خـدمت گرا معيار سنجِش ارزشآرمان ۀدر جامع

گو، و رو، راسـتكوشد شـاگردی امانتـدار، ميانـهكه مى گيرد نه برعكس. معلمىها قرار مىارزش

حافظ مال مردم تربيت كند، در حقيقت بهترين ثروت را تقديم جامعه كـرده، هرچنـد دسـت او از 

نيـاز منابع انسانى اسـت. پـس بى ۀگذاری در حوزثروت كوتاه است. اين عمل معلم همان سرمايه

  است در تحقق اين هدف بزرگ.مى كردن معلم و توانمندسازی و اغنای او گا

روز به حل مشكالت مـادی مشـغول معاش دارد، و فكر و ذهن او شبانه ۀكه دغدغآيا معلمى 

ها را حل كند؟ آيا ذهن آشفته و پريشان تـوان حـل تواند مسائل آموزشى و پرورشى بچهاست مى

زند؟ تعليم نمى ۀای به شاكلبهترين مسائل را دارد؟ آيا ناديده گرفتن نيازهای مادی معلم ضرساده

ها سخت نيست. اگر بخواهيم نسلى پويا، خالق و پرنشاط داشـته باشـيم طبيعتًا پاسخ اين پرسش

بايد در تأمين زندگى مناسب و مرفه برای معلم تالش كنيم و اين امری بسـيار مسـلّم و بـديهى 

  ).42: 1372است (وايلز، 

 ۀلمان و استادان از نظر دريافت حقـوق و مزايـا در رديافته معدر كشورهای پيشرفته و توسعه

گيرند. هر ساله نسـبت بـه افـزايش كاركنان سطوح باالی شغلى و كارمندان ارشد دولت قرار مى

حقوق معلمان در كليه سطوح تحصيلى و آموزشى به منظور باال بردن قدرت خريد و ارتقای سطح 

دهنـد لمان با توجه به ارزش كاری كـه انجـام مىشود. حقوق معرفاهى آنها تصميماتى اتخاذ مى

بايد در سطح باالتری نسبت به حقوق كاركنان ساير مشاغل باشد، زيرا توجه به اين اصل باعـث 

معلمى شوند. در نظام آموزشى كشورهای پيشرفته  ۀتری جذب حرفتر و شايستهشود افراد زبدهمى
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تری از ترفيـع و ارتقـای شـغلى برخـوردار ن كوتاهشود تا معلمان شايسته در زماترتيبى اتخاذ مى

ارزشـيابى از عملكـرد  ۀشوند، و اين ترفيع و ارتقا بايد بر اساس توانايى شغلى، كيفيت كـار، نتيجـ

  ).73: 1383معلمان، و نه طول مدت خدمت آنان صورت پذيرد (آقازاده، 

  سازیآموزی و فرهنگ. علم6

يكـى از های علمـى ه روز كـردن اطالعـات و اندوختـههمگام شدن با تحول علم و فناوری و بـ

علوم و فنون، عرصه را بـرای رقابـت و  ۀالعادهای پيشرفت معلمان است. امروزه شتاب فوقشرط

همراهى با تكنولوژی روز بسـيار تنـگ كـرده، و هـر گونـه تعلـل و سسـتى در ايـن راه موجـب 

 ۀشود. اين تغيير و تحوالت در حوزت مىتحوال ۀناپذير و عقب ماندن از گردونهای جبرانخسارت

شود. اگر در گذشته تنهـا تر مىتر و فراخآن گسترده ۀيادگيری نيز راه پيدا كرده و روز به روز دامن

شمار آموزی شامل ساز و كارهای بىشد، امروزه علمآموزی از راه انتقال اطالعات اكتفا مىبه علم

های مـنظم و منسـجم علمـى، يـادگيری فنـون و ز يافتـهآموزشى شده، از قبيل اطـالع يـافتن ا

ها، رعايـت ها و تجزيه و تحليـل يافتـهآوری دادههای نوين آموزشى، كاربرد ابزار در جمعمهارت

آوری اطالعات و احساسات و واكنش نشان دادن نسبت به معارف بشری، رعايت صداقت در جمع

ييرپذيری در علم و موارد فراوان ديگر (شـعبانى، ها با توجه به اصل تغتشخيص خطاها و نارسايى

  ).8و  7: 1390

تواند كل فرآيند آموزش را راهبـری كنـد، مگـر معلم با اين حجم سنگين كار به تنهايى نمى

تر شـود. معلـم تر و صـميمىبين اين دو گرم ۀاينكه موانع بين معلم و متعلم برداشته شود و رابط

شاگرد بسپارد، فرهنگ اكتشاف و خالقيت را به او ياد دهد و  ۀبخشى از مسئوليت تعليم را بر عهد

گونه كه هست به تصوير بكشد. در اينجا نقش كليدی معلم در پـرورش های زندگى را آنواقعيت

جديد از فردی مقلـد و  ۀآموز در اين شيوششود. دانآموز نمايان مىشخصيت قوی و خالق دانش

گـردد شود، و همين روند به جامعه نيز منتقـل مىنظر تبديل مىپيرو به شخصيتى نوآور و صاحب

  ).74، 73: 1373(برگان، 

آمـوز و تبـديل شـدن ايـن از مزايای اين روش برانگيختن حس استقالل در تعامل نزد دانش

). به تدريج، ايـن بـاور 10: 1383فردی و اجتماعى اوست (ميلر، حس به باور و رويكرد در زندگى 

شـود، باورهـايى ماننـد خالقيـت و نـوآوری، اختـراع و به بارور كردن باورهای ديگـر منتهـى مى

جمعى، همكـاری و هميـاری اكتشاف، جرئت و شجاعت، اعتماد و خودبـاوری، كـارآفرينى دسـته

يگـر كـه مجموعـًا فرهنـگ جامعـه را تشـكيل عمومى، دوستى و عشق به همنوع و باورهـای د

  دهند.مى
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توانـد از راه تقويـت معلم است. معلم مى ۀسازی در جامعه بر عهدبنابراين، امر خطير فرهنگ

های واالی انسـانى را هـای فطـری او، بسـياری از ايـدهآمـوز و پـرورش توانايىشخصيت دانش

های اخالقـى و ريزی زيرساختن شود. پىبگستراند، و جامعه را به سوی پيشرفت و كمال رهنمو

دستور زندگى خـود قـرار دهـد، بـا  ۀمتمدن و بافرهنگ، كه كرامت انسانى را سرلوح ۀبنای جامع

  پذير است.دستان توانمند معلم امكان

  . دينداری و خداباوری7

ات نظارت بر عملكرد شخص و مراقبت از رفتار و كردار او موجب تصحيح خطاها و جبران اشتباه

دهد. اگـر ای است كه دين در زندگى فردی و اجتماعى انسان انجام مىشود. اين همان وظيفهمى

شئون زندگى خود احساس كند هرگز دست بـه معصـيت انسان حضور خداوند متعال را در تمامى 

حـذف دسـتگاه ايمنـى بـدن در برابـر  ۀزند. حذف دين از دستور كـار زنـدگى فـرد بـه مثابـنمى

آميز است. با حذف دين و ناپديد شـدن هاست. تصور چنين امری فاجعهو انواع بيماری هاميكروب

بندوباری، فساد اخالقى، ناسازگاری، های جامعه از قبيل بىهای ايمان، بسياری از ناهنجارینشانه

شوند. در اينجا نقش معلـم در تربيـت عصيان و نافرمانى، پوچى و نوميدی، برجسته و پررنگ مى

  گير و قابل توجه است.های ايمانى بسيار چشمكودكان و نوجوانان و تبيين ارزش دينى

ای بشـاش و خنـدان بـه آمـوزش كه درس خود را با نام و ياد خدا آغاز كند و با چهره معلمى

بپردازد و سرانجام درس خود را با نام خدا به پايان برساند، در حقيقت فضايى عطرآگين از ياد خدا 

انگيز شيطانى را از خود رانده و محيطى امـن بـرای يـادگيری ورده و افكار پليد وسوسهبه وجود آ

های دينى و اعتقادی در گفتار و كردار معلم و نشان دادن مؤثر مهيا كرده است. نمود عينى ارزش

لحظات زندگى در يك چارچوب منظم آموزشى و پرورشـى اهميت ارتباط و ُانس با خدا در تمامى 

آموزان آموزش دهد، بسيار مؤثرتر از تدريس نظری ايـن ها را عمًال به دانشاين ارزشى كه تمام

  ).16: 1385ها خواهد بود (داوودی، ارزش

ها نياز به محافظ دارد. ديـن و تقـوای االهـى بهتـرين ها و پليدیهر انسانى در برابر آلودگى

امبر اكرم (ص) در گفتـاری حكيمانـه، فرد از ارتكاب جرم و معصيت است. پي ۀدارندمحافظ و نگه

ِ «اساس حكمت را پرهيزكـاری و تـرس از خداونـد متعـال دانسـتند:  » رأُس الحكمـِة َمخافـُة اّهللاٰ

ها بســيار آمــوز در زنــدگى فــردی و اجتمــاعى انســان). ايــن ســخن عبرت496: 1374(پاينــده، 

اجتماعى خـود خـدا را گشاست. تصور كنيد اگر هر فردی در انجام كارهای شخصى و وظايف راه

فروشـى كنـد؟ آيـا كاری يا كمتواند كمتعالى را حس كند، آيا مىمد نظر داشته باشد و حضور حق

  تواند خالف قوانين و مقررات عمل كند؟تواند رشوه بگيرد؟ آيا مىمى
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هـا و خطاهـا گيـری از لغزشتعليم و تربيت نيز نقش دين و ايمان بـه خـدا در پيش ۀدر حوز

آموزی كه برای تحصيل علم و پرورش روح و جان خود قـدم در مهم و كارساز است. دانشبسيار 

توانـد وقـت راه مدرسه بگذارد، و ياد بگيرد كه خداوند متعال همواره ناظر بر اعمال اوست، آيا مى

 توانـد دروغ،امتحان تقلب كند؟ آيا مى ۀتواند در جلسخود را به بطالت و تنبلى سپری كند؟ آيا مى

آموز باايمان و خداباور هرگز بـه سـراغ ايـن شك دانشچينى و آزار و اذيت كند؟ بىغيبت، سخن

  رود.اعمال زشت و پليد نمى

  خواهى و برابری. عدالت8

های متفـاوت اسـت. يـك كـالس از ها و توانايىای كوچك با فرهنگكالس درس معلم جامعه

يتى، ضريب هوشى، مسائل روحـى و روانـى، شود كه از نظر شخصآموز تشكيل مىتعدادی دانش

هـا تنهـا بـا لطافـت و تضـادها و تفاوت ۀاند. اين كالس با همـامكانات مالى، و ... با هم متفاوت

شود. رعايت اصل عدالت و برابری ميان يك جمِع ناهمگون، دل مىمهربانى معلم يكپارچه و يك

ت كه معلم بايد خصوصيات تك تـك فرساست. سختى كار در اين اسامری بسيار سخت و طاقت

آموزان خـود را بشناسـد، و آنهـا را از نظـر وضـعيت اجتمـاعى ارزيـابى كنـد، و بـر اسـاس دانش

  ها رفتار كند.ها و ارزيابىشناسايى

آموزان، راه درست تعامل را نمايـان دانشمعلم از وضعيت عمومى  ۀدرك صحيح و هوشمندان

كنـد. در يـك كـالس دو نگـاه عمـده تدريج حل و فصل مىسازد، و مشكالت پيش رو را به مى

وجود دارد: يكى نگاه معلم است كه بايد منصفانه و بر اسـاس عـدالت و برابـری تنظـيم شـود؛ و 

آمـوزان بـدون دانش ۀآموز است كه نگاهى سراسر عاطفى است. بنابراين، همـديگری نگاه دانش

آموزان خواه به داليل هر نوع تبعيض بين دانشاستثنا نيازمند محبت، لطف و توجه معلم هستند. 

كند. قـوای عـاطفى ناپذير به ساير شاگردان وارد مىای جبرانعلمى يا استعدادهای فطری، ضربه

تواند تصـور های نخست تحصيلى بر قوای عقلى او غلبه دارد. او هرگز نمىآموز در ردهيك دانش

كنـد. او قـدرت تشـخيص علـت را متفاوت عمل مىآموزان كند كه چرا معلم در برخورد با دانش

  ندارد؛ چون احساسات قلبى و عاطفى سراسر وجودش را فرا گرفته است.

شود. او از يك سو بايد به همه اظهار محبـت كنـد، و سنگين معلم نمايان مى ۀدر اينجا وظيف

ن را لحاظ كند و آموزاهای فردی و شخصيتى دانشكسى را از قلم نيندازد، و از سوی ديگر تفاوت

بر اساس نيازسنجى، نياز هر يك را به فراخور حال او برطرف كند. بنابراين، اصل عدالت و برابری 

در محبت كردن به شاگردان بايد اجرا شود، و از هر گونه تبعيض و استثنا قائل شدن در اين مورد 

َ تعالى يحب أن َتعِدلوا  إن «جدًا خودداری شود. پيامبر اكرم (ص) در حديثى ارزشمند فرمودند:  اّهللاٰ

)؛ خداونـد دوسـت دارد ميـان فرزنـدان خـود حتـى در 306(همان: » بيَن أوالِدكم حتّى فى الُقَبلِ 
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بوسيدن آنها به عدالت رفتار كنيد. آنچه مسلّم است اين است كه توجه پيامبر در اين بـاره بيشـتر 

حبت است. معلم نيز همانند يـك پـدر، عشق و م ۀبه ُبعد عاطفى قضيه است؛ چون بوسيدن نشان

آموزان فرق بگذارد، و كند. نبايد بين دانشهمان رفتار پدرانه را با شاگردانش در مدرسه اعمال مى

خـوان بـودن ارجـح و برتـر بدانـد. ايـن روش كسى را بر ديگری به دليـل ممتـاز بـودن و درس

  كند.آموزان كالس نمىآميز كمكى به پيشرفت دانشتبعيض

  . لياقت و شايستگى9

ُخلق نيكو، فضيلت است، و انسان فاضل صاحب ُخلق نيكوست. انسانى كه بـه فرمـان اخـالق و 

كند بسيار برتر از كسى است كه موظف به انجـام كارهـا بـر اسـاس های اخالقى عمل مىارزش

و بـه هـيچ بند به رعايت اصول اخالقى بداند موازين اخالقى است. انسانى كه خود را مقيد و پای

وجه تحت فشار مقررات دست و پاگير اداری ملزم به انجام چنين كارهايى نشود، لياقت تدريس را 

داند نه شغل اداری. به همين دليل كار اخالقـى او زمـان اخالقى مى ۀدارد؛ چون تدريس را وظيف

  شناسد و هميشه در خدمت شاگرد است.نمى

ست، و اين تعهد منشأ تحـول جامعـه اسـت. اگـر لياقت و شايستگى معلم در تعهد اخالقى او

شـد. اسـتعدادها و های جامعـه آشـكار نمىهـا و آسـيبتعهد و وجـدان بيـدار معلـم نبـود ارزش

ماند، و به قولى خوب و بد در كنار هم قابل تشـخيص نبودنـد. های شاگردان پنهان مىتوانمندی

های روحـى و روانـى بينـد، آسـيبمىآمـوزان را معلم با چشم تيزبين خود اشكاالت درسى دانش

گـردد. بـرای او ها مىحل برای اين مشكالت و آسـيبدهد، و به دنبال راهها را تشخيص مىبچه

و اجتمـاعى ببينـد. هـای علمـى ترين درجـات موفقيتبسيار مهم است كه شاگردش را در عـالى

دانـد، و بـرای او، زنـد خـود مىآموز را فررنج خود را به بار بنشيند. دانشدوست دارد حاصل دست

  شود.آموز، همانند سرنوشت فرزندش، مهم تلقى مىسرنوشت دانش

گيـری و پرحوصـلگى خيـال و الابـالى نيسـت. ارزشـمندی او در پىمعلِم اليق و شايسته بى

بر روند آموزش و آموزان تأثير بسيار مهمى اوست. از آنجايى كه اشكاالت رفتاری و اخالقى دانش

گيری و مداومت معلم برای رفع اين اشـكاالت الزم و ضـروری يری دارد، به همين دليل پىيادگ

تواند حوصله باشد، و وقت كافى برای وظايف خود اختصاص ندهد نمىكه كماست. طبيعتًا معلمى 

  آموزان باشد.دانش ۀمنشأ اثر مفيدی برای جامع

يدار خود مسئول است. حسـن انجـام كـار معلم خوب همواره در برابر خدا و در برابر وجدان ب

شود و چنانچه ناخواسته اشكالى در كار او پديـد آيـد موجـب رنجـش و باعث آرامش خاطر او مى

های اخالقى و انسانى اوست. به همين فعاليت ۀعذاب وجدان او خواهد شد. رضای خداوند سرلوح
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داوند، را بـه شـاگرد خـود كوشد اين فضيلت اخالقى، يعنى كسب رضايت و خشنودی خدليل مى

  منتقل كند تا او نيز، به سهم خود، اين هدف مقدس را در جامعه بگستراند.

ای از معلم صالح الگويى برای افراد جامعه است. الگـو شـدن او بـه خـاطر داشـتن مجموعـه

های نيك مانند راستى، امانتـداری، بردبـاری، متانـت، شـهامت، گذشـت و صفات خوب و خصلت

ها بسيار سنگين است، و همـواره بايـد او برای حفظ اين ارزش ۀاست. بنابراين، وظيفرويى خوش

  برای گسترش آن در جامعه تالش كند.

  . عزت و كرامت انسانى10

انسانى و آرمانى است. همـين  ۀكمال فرد و تكامل شخصيتى انسان هدفى بسيار بزرگ در جامع 

ولَقد «فرمايد: ودات شده است. خداوند متعال مىموجخصلت انسانى باعث برتری انسان بر تمامى 

ـن َخَلقنـا  لناُهم على كثيـٍر ِمم يباِت َوَفض والَبحِر وَرزقناُهم ِمَن الط منا َبنى آدَم وَحملناُهم فى الَبر كر

شريفه آمده بـه  ۀ). تكريم انسان از سوی حضرت حق با تأكيداتى كه در آي70(اإلسراء: » َتفضيالً 

آيد. هدف از زندگى انسان در ايـن اصل در زندگى فردی و اجتماعى انسان به شمار مى يك ۀمثاب

فرمايـد: دنيا فراهم آوردن شرايط رسيدن به كمال و تحقق زندگى خوشايند است. خدای منان مى

أجـَرُهم بأحَسـِن  َمن َعِمَل صالحًا ِمن َذكٍر أو ُأنثى َوهَو مؤمٌن َفَلُنحيينُه حياًة َطيَبًة َولََنجِزيِنَ◌ُهم«

). پس راه رسيدن به حيات طيبه و زندگى آرمانى همان عمل صـالح 97(النحل: » ما كانوا يعملونَ 

  و رفتار نيك انسانى است.

دانـد: پيامبر اكرم (ص) كمال انسانى را همان رفتـار نيـك همـراه بـا راسـتى و صـداقت مى

). تأكيد بر اين خصلت مهم و اجـرای آن در 433: 1374(پاينده، » الكماُل ُحسُن الِفعاِل بالصدقِ «

شـود. ها موجب رسيدن به مقام كرامت انسانى، كه همان خواست االهى است، مىتعامل با انسان

مدار كانون توجهات همان انسـان اسـت. عـزت و كرامـت محور و اخالقدر نظام آموزشى انسان

اعمـال  ۀو ارزشمندتر از انسان نيست. همانسانى باالتر از هر اعتبار ديگری است. هيچ چيز باالتر 

شوند. كاری كه منجر بـه تحقيـر و و افعال دنيوی در جهت رفاه، آسايش و عزت انسان انجام مى

  شود، هرچند پردرآمد باشد، ارزشى ندارد. ذلت انسان مى

آموزان اهميت فراوانى خواهى در ميان دانشطلبى و عزتنقش معلم در پرورش حس كرامت

معلم خوب بايد به شاگردانش بياموزد كه تملق و چاپلوسى برای اخذ نمره كـاری ناشايسـت  دارد.

آموز و شخصيت انسانى او باالتر از است، و در اين راه نبايد خود را ذليل و خوار كرد. كرامت دانش

ر، هـای او نمايـان شـود (اوبيـهر نمره و امتيازی است و اين مسئله بايد در رفتار معلـم و آموزش

1991 :499.(  
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محور، مالك، رسيدن به نمـره از هـر راه ممكـن اسـت. ايـن هـدف، در نظام آموزشى نمره 

ارزش ندارد. آموزش مبتنـى بـر كند، و عايدی جز يك مدرك كمهای اخالقى را قربانى مىارزش

وز بـا آمـبيند كـه دانشداند، و راه صحيح را در اين مىاخالق اين روش را دور از شأن انسان مى

آموزی حقيقى وارد رقابـت سـالم جهـت كسـب جايگـاه رعايت اصول اخالقى و تالش برای علم

هـای نادرسـت كـه بيشـتر ذهـن خـالق گيری از راهواقعى خود شود. هر گونه تشويق برای نمره

های انسـانى را كند بلكه ارزشآموز را مخدوش كند، نه تنها كمك به يادگيری صحيح نمىدانش

  برد.مىزير سؤال 

  گيرینتيجه

از بررسى موضوع اخالق در نظام آموزشى و تبيين جايگاه و شأن آن در تعليم و تربيت نتايج زيـر 

  شود:حاصل مى

ــم در پای1 ــى . معل ــادی، و علم ــى، اعتق ــول اخالق ــه اص ــدی ب ــوی دانشبن ــوز الگ آم

  است.

زمــان و . مقــام تعلــيم و آمــوزش بســيار مقــدس و بلندمرتبــه اســت، و معلــم در هــر 2

  تقدير و احترام واقعى است. ۀمكانى شايست

ــدايت نسل3 ــايى و ه ــم راهنم ــالت معل ــر اســاس ســنت. رس ــد ب ــه باي های هاســت ك

  های درست دينى صورت پذيرد.صحيح و آموزه

سـازی نيـز آمـوزی نيسـت، بلكـه امـر مهـم و خطيـر فرهنگمعلـم تنهـا علم ۀ. وظيف4

  اوست. ۀبر عهد

رهيختــه و داناســت. در حفــظ و اعــتالی ايــن . معلــم نمــاد يــك شخصــيت ف5

  شخصيت بايد كوشا باشد.

  . معلم نماد تعامل و رفتار شايسته در جامعه است.6

احتــرام افــراد جامعــه بــه ايــن  ۀ. احتــرام معلــم بــه قــوانين و حقــوق جامعــه بــه مثابــ7

  اصول قانونى است.

  اوست. . تعهد اخالقى معلم مكمل تعهد علمى8

  مدار باشد.محور و ارزشآرمانى بايد اخالق ۀجامع . نظام آموزشى در9

ــت ارزش10 ــياری از . رعاي ــد بس ــى كارآم ــام آموزش ــى در نظ ــانى و اخالق ــای انس ه

  كند.های اجتماعى را مهار مىانحرافات و ناهنجاری
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پذيری، شناســى، مســئوليتهــايى ماننــد وظيفه. در نظــام آموزشــى كارآمــد بــه ارزش11

پــذيری، اميــدواری، اعتمــاد بــه نفــس، دينــداری، خــداباوری، انديشــى، انعطــافمثبت

  شود.طلبى توجه خاصى مىدوستى، تكامل و عزتنوعخواهى، همعدالت

ی ارهـايمعی اخالقـى، نـه ارهـايمعآرمـانى بـر اسـاس  ۀها در جامعـ. ارزيابى انسـان12

  مادی و دنيوی است.

تهديــدات اجتمــاعى  هــا و. بــا گســترش اخــالق و عمــل بــه آن، بســياری از چالش13

  شوند.قابل تحمل مى

مــدار . خشـنودی خداونـد متعـال و تحقـق اهـداف انسـانى در نظـام آموزشـى اخالق14

  است.اسالمى  ۀاز اهداف مهم جامع

هــای مــادی هــای معنــوی در كنــار ارزشفعــال و كارآمــد، ارزش ۀ. در يــك جامعــ15

  پردازند. ىآفرينى محضور دارند، و هر يك بدون حذف ديگری به نقش

  منابع فهرست 

  قرآن كريم. .1
: سعيد بهشتي، مشهد: انتشارات آستان ةترجم آموزش و پرورش، ةفلسف). 1377اسميت، فيليپ جي. ( .2

  قدس رضوي.
  تهران: نشر روان. صنعتي، ةآموزش و پرورش در كشورهاي پيشرفت). 1383آقازاده، احمد ( .3
  لجنه التأليف والنشر والترجمه.، القاهره: كتاب االخالق). 1931امين، احمد ( .4
  ترجمه: عبد اهللا عبد الدائم، بيروت: دار العلم للماليين. التربيه العامه،). 1991اوبير، رونيه ( .5
: فرهاد ماهر، مشهد: انتشارات آستان ةترجم معاصر، ةشناسي مدرسه در جامعروان). 1373برگان، جان آر. ( .6

  قدس رضوي.
تهران:  كلمات قصار حضرت رسول اكرم (ص)، ةهج الفصاحه: مجموعن). 1374پاينده، ابو القاسم ( .7

  انتشارات جاويدان.
  قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. نقش معلم در تربيت ديني،). 1385داوودي، محمد ( .8
  بيروت: دار الكتاب اللبناني. مناهج واساليب في التربيه والتعليم،). 1981ديب، الياس ( .9

  تهران: نشر علم. كليات سعدي،). 1372سعدي شيرازي، مصلح الدين ( .10
نهج البالغه، وهو مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كالم  ).1412شريف رضي، محمد بن حسين ( .11

  قم: دار الهجره. امير المؤمنين علي(ع)،
تهران: انتشارات  ها و راهبردهاي تفكر،روش تدريس پيشرفته: آموزش مهارت). 1390شعباني، حسن ( .12
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  سمت.
للمطبوعات، بيروت: مؤسسه االعلمي  مجمع البيان في تفسير القرآن،). 1995طبرسي، الفضل بن الحسن ( .13

  .10ج
  اسماعيليان. ةقم: مؤسس شرح رساله الحقوق لالمام زين العابدين (ع)،). 1406قبانچي، حسن ( .14
  .13وت: دار احياء التراث العربي، جبير الجامع ألحكام القرآن،). 1985قرطبي، محمد بن احمد ( .15
: ناهيد فخرايي، تهران: بنگاه ترجمه و ةترجم شناسي و تعليم و تربيت،جامعه). 1357ماسگريو، پي. دابليو ( .16

  نشر كتاب.
  .44تحقيق: محمد باقر بهبودي، بيروت: مؤسسه الوفاء، ج بحار األنوار،). 1983مجلسي، محمد باقر ( .17
ترجمه: محمدعلي بشارت،  آموزش مؤثر: روش تدريس كارآمد،). 1384ولدز (موريس، دانيل؛ ديويد رين .18

  پور، تهران: انتشارات رشد.حميد شمسي
ترجمه: محمود مهرمحمدي، تهران: سازمان مطالعه و  هاي برنامه درسي،نظريه). 1383ميلر، جي. پي. ( .19

  ها (سمت).تدوين كتب علوم انساني دانشگاه
  ، بيروت: دار النهضه العربيه.في الفكر التربوي). 1981النجيحي، محمد لبيب ( .20
ترجمه: محمدعلي طوسي، تهران: مركز آموزش  مديريت و رهبري آموزشي،). 1372وايلز، كيمبل ( .21

  مديريت دولتي.
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  تحليل عناصر گفتمان اخالقى مولوی در مثنوی معنوی

  *فريد آزادبخت 

  **مجيد آزادبخت 

چكيده

مدار و مولوی در شاهكار بى بديلش، مثنوی، طـرح ويـژه ای از اخـالق فضـيلت

های اساسًا در مبادی و مبانى با پژوهششناسى معناگرا در افكنده است كه ارزش

ــه های دســتوری اعــم از تكليــف محــوری و اخالقــى ســنت ســقراطى و نظري

نمايد. وی بـا الهـام از گرايى فلسفه غرب معاصر متفاوت و بعضًا متضاد مىغايت

اندازی رحمانى در عرصـه های عرفانى چشمتعاليم قرآن، تجربه شهودی و آموزه

شناسى گشوده است كه صرف نظـر از اصـالت و روايـى، تپژوهى و فضيلاخالق

خلوص فرهنگى و ظرفيت معنوی آن به داليل گوناگون و از جمله تعامل پيچيده 

گری افراطى، استبداد سياسى، و سـلطه منطـق ارسـطويى و فقه و اخالق، صوفى

 -اخالق ناصری بر ساحت دانش و ارزش،  تأثير اندكى در تلطيف فضای سياسى 

و زندگى اخالقى حوزه تمدنى ايران داشته است. سـامانه اخالقـى مثنـوی، مدنى 

محدود و منحصر به روش درست زيستن صوفيان و برنامه عمـل رنـدان جهـان 

آشوب نيست، بلكه در تـدارك يـك نظـم اخالقـى جهانشـمول و فراگيـر بـرای 

 های فراوانى در آستين دارد.ها و قابليتبشريت در عصر غيبت، ظرفيت

اخــالق ســالكانه،  ،قدســى، مثنــوی معنــوی، ارزش اخالقــى ادب ها:دواژهكليــ

   ارزش و زيست دانش.	زيست

*

**

.  عضو هيات علمى دانشگاه آزاد اسالمى كرمانشاه

   کارشناس ارشد ھنر اسالمی دانشگاه تربیت مدرس 
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  مقدمه

مـدار بـر پايـه عقالنيـت تجلـى ١بنيـادای از اخـالق عشـقمولوی در مثنوی معنوی، طرح ويژه 

شناسى توفيق ادب و ادب حضور در ارزششناسى تطور استعاليى و ای روششناسى افاضههستى

آيينه سيرت و سريرت انسان كامل به مثابه كارگزار اخالقى و غايت هسـتى، در راسـتای تحقـق 

كمال انسانى به منزله فرجام عشق و بازگشت به اصل اصيل و روزگار وصل جميـل خـويش، در 

شناسـى بايستگى و الـزام، روانالگوهای  سايه اتحاد با خدا درافكنده است كه در مبادی و مبانى،

گانـه نيكـى، زيبـايى و طلب و انگيزش، الگوهای عقالنيت ادراك و تجربه اخالقى، و نسبت سـه

مدارانه امـر قدسـى بـه رغـم فقه گروی و نيز با نظريهو غايت ٢گرویهای وظيفهحقيقت با نظريه

لهام از تعاليم قرآن، سيره نبوی و ها تعارض سرشتى دارد. وی با اانديشىها و همنوايىای همپاره

پژوهى و اندازی رحمانى در عرصه اخالقچشم های عرفان اسالمىعلوی، تجربه شهودی و آموزه

كاوی گشوده است كه صرف نظر از اصالت و روايى، خلوص فرهنگى و ظرفيـت معنـوی فضيلت

گری افراطى، استبداد صوفىآن به داليل گوناگون و از جمله تعامل پيچيده فقه و اخالق و كالم، 

دانـش و ارزش،  های رسـمىساحت بر ٣سياسى، سلطه منطق ارسطويى و چيرگى اخالق ناصری

مدنى و تعديل حيات اخالقى حوزه تمدنى ايـران داشـته  -تأثير اندكى در تلطيف فضای سياسى 

يش فطری بـه محور و معناگرا در پرتو گرااست. اين در حالى است كه اين رويكرد اخالقى عشق

معقـولى از  هـای متـين، تفسـيرزيبايى و خير مطلق و تجربه شهودی و تكيه بر زبان فاخر و متن

ده است. سامانه اخالقى مثنـوی، كربردگى ارائه ربايى و دلپيوند متقابل انسان و خدا در قالب دل

ت، بلكـه آشوب نيسمحدود و منحصر به روش درست زيستن صوفيان و برنامه عمل رندان جهان

هـا و ظرفيت ،شمول و فراگير برای بشريت در عصر غيبت معنادر تدارك يك نظم اخالقى جهان

ای كه در اين مقاله درصدد آزمون آن هستيم، بـه ايـن های فراوانى در آستين دارد. فرضيهقابليت

 های مـدنىثر از فضـيلتأفلسفه اخالق فيلسوفان مسـلمان كـه متـ«نحو قابل تدوين است كه: 

شناسى منحط يونانى است، به شدت از شناسى و انسانزده آتنى عصر سقراط و روانجامعه شرك

های اصيل عرفانى و دينـى انحـراف جسـته و بـه همـين مصادر و منابع انديشه اخالقى و تجربه

ثر نيفتاده اسـت؛ در حـالى كـه ؤگيری هويت اخالقى حوزه تمدنى ايران، ميند شكلآجهت در فر

عام و مثنـوی بـه طـور  فارسى به طور ٤باره بنيادهای اخالق و فضيلت در ادب قدسىواكاوی دو

يستا و ضعيف را از طريق مواجهه درست ا های اين زيست ارزشای از ضعفتواند گوشهخاص مى

 و تلطيف فرديت و تعصب و خامى با معناگريزی، دميدن روح قدسى در سپهر خصوصى و عمومى

افزايى خاصى كه در راسـتای ازد. فرجام سخن اينكه: اخالق رحمانى با همو نامداراگری جبران س

توانـد از د، بـه درسـتى مىكنـگيری حيات طيبه و معنابخشى به زندگى انسانى ايجـاد مـىشكل
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استيالی قدرت بر عدالت، تفوق عقل ابزاری بر عشق معنوی، چيرگى آتن بر بلخ و در يك كلمـه 

در بسـياری از مناسـبات انسـانى در سـپهرهای فـردی و جمعـى از سلطه ماكيـاولى بـر مولـوی 

را از  اسـالمى -محـور ايرانـىتمـدن اخـالق منزلت حقيقى و هويت فرهنگ و، دهكرگيری پيش

  انفاس قدسى منطق معنوی خود حيات و طراوت دوباره بخشد.

  گفتار نخست: هويت مولوی و حقيقت مثنوی 

  جستار نخست: هويت و حقيقت مولوی 

ای از قيـد زمـان و طبيبـى دانى وارسته، رهيده)، آداب133: 1384 وی عاشقى عارف (سروش،مول

قربانى كرده بود و به بركت عشق  )ص(گر را در پای شريعت مصطفى هى بود كه عقل حساباال

از درد  ىحيرتى تمام فراچنگ آورده بود. مولوی به رغم حافظ از مقام احتياج و حتـ بصيرتى تام و

و  هى درافكنده بود كه عاشـق و معشـوق پيونـدرهيده بود و طرحى از عشق قدسى و االاشتياق 

گوی وصال اسـت و بازگوينـده سـّر معشـوقى؛ هسـتى عنايـت پردازند. او سخنپيمانى يگانه مى

  معشوق است و عاشقى، عشق عشق معشوق و عشق ورای شرح و بيان و بنان. 

 بگــذرد و آن ناتمــام صــد قيامــت   شرح عشـق ار مـن بگـويم بـر دوام

  ) 2191(دفتر پنجم، بيت 

بصيرت و حكمت كه صد هزاران عقـل، در دبسـتان  هاست و دفتر بينش ومثنوی انديشه انديشه

اند. گنجى است ورای رنج مدرسه و قيل و قـال فيلسـوفان و فقيهـان؛ ادبش به شاگردی نشسته

مسـتقبل و حـال بـه وحـدت رسـيده و المكانى است غرق در نور خدا كه در فضای آن ماضى و 

چـونى رنگ و فارغ از تلوين كه محـرم بـىزمان و بىای است از وجودی بىاند. قصهيگانه گشته

  است. 

 ماضى و مسـتقبل و حـالش كجاسـت    المكــانى كــه درو نــور خداســت 

 دو يك چيزند و پنداری كه دوست هر   ماضى و مستقبلش نسبت به توسـت

  (دفتر دوم)         

 رست از تلوين كـه از سـاعت برسـت    سـته اها ز ساعت خاستجمله تلوين 

 چون نمانـد، محـرم بـى چـون شـوی   چون ز ساعت ساعتى بيـرون شـوی

  )2075-2074ابيات  ،(دفتر چهارم 

كنـد و سـودای آفريند و چون سيل دمادم خاك و خاشاك برمىماللى مىو تازگى بىااز نو ديدن 

  روبد. غم از ضمير عارفان مى
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ــا ز   هــر زمــان نــو صــورتى و نــو جمــال ــالل ت ــرد م ــرو مي ــدن ف ــو دي  ن

  (دفتر سوم)  

 غم نپايد در ضمير عارفان    روان چون به غايت تيز شد ايـن جـو

  )3304(دفتر دوم، بيت  

آلـودگى دل تابى و كـفدر ميان نيست؛ هرچند از بى گويد و ابهامىسرراست و صريح سخن مى 

ها را آفرين بـاده و صـورترا مستى ها دارد و كيميای وجود آدمىدر دريای خروشان عشق، سخن

  بيند. زنده به هستى خود مى

ــاده از مــا مســت شــد نــه مــا از او  قالب از مـا هسـت شـد نـه مـا از او   ب

  )1815(دفتر نخست، بيت  

 در پرتـو منطـق موقعيـت و با تكيـه بـر انديش و فيلسوفى معناكاو،موالنا به مثابه شاعری عشق

 به زيبايى و ظرافت تمام، قصه عشق معنوی را گريز،ترازی زبان نمادين و عشق وصفنظريه هم

كليـدی انديشـه مولـوی در نظريه افاضه، از جملـه عناصـر  شناسى مبتنى برسرايد. هستىباز مى

دانـد كـه عشـق ها را از سنخ افاضه مىمثنوی است كه به اقتضای تجربه سالكانه، هستى هست

است. در مثنوی تقريـری  )140-99 ،1389(نك: نصر،  ٥مايه اين فيض مقدسمعنوی تنها دست

شـهادت بينى عرفانى از مراتب هستى و ربـط خـدا و انسـان و تـرابط غيـب و هماهنگ با جهان

دهـد. مى خبر )135-131: كنيم كه از پيوند وحدت وجود و آموزه انسان كامل (همانمشاهده مى

  بخش عشق معنوی است.شرط رهايى، روی آوردن به كيميای رهايى

  جستار دوم: منزلت مثنوی در ادبيات قدسى 

عاشـقانه، و بـا  به پای جريان غزل وزين ادبيات نفسى و بحثى، جريان ادبى سوم كه پا افزون بر

پـای  عرصه غزل عارفانـه، در عطار سنايى و گامىعراقى با پيش های ماندگار شعرالهام از نمونه

مولوی و آفرينش مثنوی در سپهر شعر فارسى به اوج تكامـل رسـيد. مولـوی  گرفته بود با ظهور

 ی زمينـى وهاربط دوسويه و متقابل شاهد قدسى و انسان سالك را به جای شـاهد و شـاهدبازی

مجاهـده و رسـالت را اّهللاٰ سويه انسان به خدا نشاند؛ سلوك و سماع و سير الـىعشق معنوی يك

موريـت أرا بـه فهـم م عارفان به شمار آورد؛ كه به جای پرداختن به كار بيگانه و بيگانگان، آدمى

ای از هويـت و خواند؛ و در مثنوی كه شناسنامه موالنـا و گوشـه راستين خود در دنيای وانفسا فرا

های مدنى يونانى و شوق وصال فضيلت عشق كه اسطرالب اسرار خداست، بر ،حقيقت موالناست

عنصـری و انـوری و بحثـى  مهرويان فانى، چيرگى و برتری مطلق يافت؛ زبان وصـفى نظـامى،

و در  ؛الدين اصفهانى جای خود را به زبان رازآلوده و نمادين سنايى و مولوی سپردخاقانى و كمال
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ترين نماينده جريان سوم ادبى تاريخ ادب شاهكار شعر قدسى و برجسته ،مثنوی معنویيك جمله 

  فارسى است.

  های ممتاز مثنویويژگى

: 1389 : مجتهد شبسـتری،.(نك آفرين استمتن قدسى برخالف متن بحثى و متن نفسى حيرت

 برين و جان شـيفته؛ امـا بـه هـر)، زبان حال و مواجيد قلب سالك است و رازآلوده كمال 13-33

لفـه اساسـى بازشناسـى و ؤتـوان در قالـب چنـد مها و نمودهای بـارز مثنـوی را مىحال ويژگى

  د: كربازتعريف 

  زبان نمادين و رازورزانه .الف 

ترازی جان و جهان و زبان قابل تحليل اسـت كـه سـاحت زبـان اين ويژگى، در پرتو نظريه هم 

مطلق،  دوسويه جان متعالى در مواجهه با امر مطلق و بالعكس است. امرقدسى، واسطه و كارگزار 

و ناشناختنى است، اما با تجلى در جان و جهان، از  ناپذيرگريز و توصيفوصف در مقام ذات، مطلقاً 

پذيرد و در تجربه نشانى و خاموشى و اطالق، تعين مىخالل خيال، بى طريق كشف و شهود و از

-16 :1388 ،(طيب گرددخدا به انسان كه از سنخ افاضه است بازنموده مىهى و عشق سالك اال

85(.  

  ساختارشكنى زبان  .ب 

گـری و ساختارشكنى زبان است. زبان طبيعـى مثنـوی افـزون بـر واسـطه دومين ويژگى مثنوی 

آميزد و بازد؛ حس و رنگ در هم مىكارگزاری عشق در مواجهه جان برين با امر قدسى رنگ مى

شكند و ظرفيت محدود زبـان بـرای آيد، تنگناهای بيان درهم مىوش به صحنه مىى خيالصورت

  يابد.نهايت در كالم، كه او نيز كلمه است، توسعه مىتجلى بى

ــك   صد زبـان خـواهم بـه پهنـای فلـك ــرح آن رشــك مل ــويم ش ــا بگ  ت

  حضور و تجلى شاهد قدسى  .پ           

هايى كز عشق«هاست؛ شاهد زمينى كه مدار وجودی معشوقهسومين وصف قدسى مثنوی، تبدل 

شـود و از سرير سلطنت زبان مبتذل ادبى، به زيـر كشـيده مى گردد،، محسوب مى»پى رنگى بود

   .)305-269: 1384 كوب،نمايد (زرينشاهد قدسى در مثنوی معنوی رخ مى
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  معناگرايى و توجه ويژه به فضيلت اخالقى  .ت

 ،از ديگر اوصاف مثنوی معناگرايى است كه نمود عينى اين عامل را در پيوند تجربه باطنى موالنا 

مند از فيض جانشينى دوست، بـاز شاعر سالك با رسالت اخالقى انسان به مثابه خليفه خدا و بهره

بايى و و زي آشوب، همواره ميان دو قطب نظم و شاعرانه، توان جست. از آنجا كه بيان هنری ومى

عرفانى در راستای  منطق در نوسان است، مولوی سويه تركيبى جديدی از وحدت عناصر هنری و

گزيند كه بايستى آن را معنـامحوری ترجمـه تكامل بيان و محتوای هنری شعر و زبان خود برمى

ی پردازد؛ كه البته زيسـتن در يـك فضـانمادها مى ويل رمزها وأبه ت كرد. موالنا معنامحور است،

عامـل  هر افزون بر شناختى غالب آن عصر است،پيشامدرن كه فقدان آزادی بيان، واقعيت جامعه

   زبان نمادين بوده است. رمز و به تمثيل، معرفتى، از علل روی آوردن شاعر

  پديده چندمعنايى  .ث

مثنوی كه ظرف تجلى مطلق و واسطه آفـرينش معـانى بلنـد و مـاورايى اسـت، در پرتـو پديـده 

، خلـق ايـده، و اينـد ايجـاد و آفـرينش معنـآمعنايى بـه برنـايى و توانـايى زبـان ادبـى در فرچند

اين  انجامد.های معنايى مىناپذير و كمك به هبوط آنها در اليههای تعريفگری از دامنهوساطت

 جوی مولوی است كه گويىمعناگرا و مطلق های ويژه زبان نمادين،در شمار قابليت ويژگى حقيقتاً 

امر قدسى و  گريزو توصيف ناپذيرنشانى مطلق، از شكوه و جالل تعريفگری خالق، از بىآفرينش

گريـز اسـت خيـال ىترين سطح وجود كه همان خيال ناديـده و حتـاز خاموشى رازها در خاموش

بنياد است، مولوی را بر و متن محورفرهنگ كالم گويد. شريعت اسالم كه يك تمدن وسخن مى

دارد كه در متن چنين فرهنگى، برای غنا بخشيدن به هويت و گفتمان اخالقى خاص خود مىآن 

ظاهر و  ،محوری درآميزد؛ به سخن ديگرمحوری را با تجربهمتن به تجربه عرفانى متوسل شود و

باطن دين را از خالل تجربه شهودی و بيان نمادين در تركيبـى تـازه و در صـورت شـعر قدسـى 

بازتعريف سامانه اخالقى مولوی از متن مثنوی و تجربه عرفانى وی موضوعى اسـت  بازآفريند كه

  آيد. كه در پى مى

  گفتار دوم: اركان سامانه اخالقى مثنوی (نسبت اخالق و ادب قدسى)

  جستار نخست: عشق معنوی 

ای نيست، و از اين نظر كه امـری عشق مولوی از اين جهت كه تجربه است حاصل هيچ نظريه«

با اين وصف، سيری  .)48: 1356 ،عبدالحكيم( »را به درآورد توان آنت به غايت شخصى نمىاس

انديشه وزين و تجربه برين مولوی است، در باب عشق ضروری  يافتهدر مثنوی كه صورت تدوين
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له كليدی حيات اخالقى و جوهره عشق ئمس اعراض از اغيار را نمايد: مولوی اقبال به خداوند ومى

ساز است كه تجليات برتر امر آفرين و يگانهای وحدتلفهؤداند. عشق از منظر موالنا، می مىمعنو

اعم از زيبايى، خير و حقيقت را، در كانون وجود آدمـى، بـه هويـت و حقيقتـى  -خداوند –قدسى 

ای از هستى معنـوی وجود انسان كامل مرتبه ،سازد. به تعبير ديگربخش مبدل مىيگانه و وحدت

گراينـد؛ نيروهـای گـرای آن بـه وحـدت مىها در پرتو نور معنوی و عشق مطلـقت كه كثرتاس

پراكنده، در يك جهت و در يك كانون، متمركز شده و حالتى از جنس ابتهـاج و مواجيـد عارفانـه 

هـا و هاله نور آن، تيرگى گردند و دربخش قلب عارف باز مىها به آفتاب روشنىآفرينند؛ سايهمى

های آن تصـوير و ترسـيم بازند. عشقى كه در مثنوی شـگفتىهای هستى مادی رنگ مىكىتاري

ای از مختصـــات و هـــا و مجموعـــهواجـــد ويژگى )202-169: 1390شـــده اســـت (قربـــانى، 

ای از اين حـاالت و تجليـات را تبيـين و توصـيف گريزی، پارههاست كه به رغم وصفتوانمندی

  م. كنيمى

  گريز است عشق وصف .الف

ترين سـازه معرفتـى، شـهود قلـب عـارف اسـت كـه ورای شناسى مولوی، مهمدر سامانه معرفت

و سـير معنـوی  )184-119: 1388كاوی به معناكاوی تجربه سلوك (فاضـلى، كاوی و دليلعلت

و  گريـزصوفى سالك نظر دارد. از آنجا كه عشق به معنايى كه در مثنـوی آمـده اسـت، توصـيف

توان به توصيف تجربه شهودی عارف با مشاهده تجربى و قياس منطقى نمى است، زپرهيتوصيف

عناصر وجودی سالك در تجربه معنوی عشق، آنچه اينجا بـه  عاشق نشست؛ بلكه به دليل حضور

نـه  ،نه مشاهده؛ تجليل است ،نه قيل و قال؛ از سنخ مجاهده است ،آيد، وجد و حال استكف مى

گريزی عشق از زبان مولوی در اين نكته بديع ه برساختن؛ البته راز وصفن ،تحليل؛ درباختن است

پذيرد، به نهفته است كه عشق وصف خدای يگانه است و چون، كمال و جمال امر قدسى حد نمى

  آيد. در نمى ادراك ذهن محدود آدمى

 وصــف بنــده مبــتالی فــرج و جــوف    عشق وصف ايزد است اما كـه خـوف

ــاريخ قيا ــد اســتزانكــه ت  حد كجـا آنجـا كـه وصـف ايزدسـت   مــت را ح

  (دفتر پنجم)                                     

ويلى محتاج نيست كـه عقـل در ايـن أباری عشق ترجمان و دليل خود است و به هيچ تفسير و ت

  ای وامانده است.وادی درمانده

 گفتشرح عشق و عاشقى هم عشق    عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

ــــل آفتــــاب ــــاب آمــــد دلي  گــر دليلــت بايــد از وی رو متــاب   آفت
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  ) 116-113(دفتر نخست، ابيات 

  عشق موقوف هدايت و كمال است  .ب

حال و بـه زبـان مولـوی  به هر ،افتدگريز، به رغم آنكه در تور نظريه و شناخت نمىعشق تعريف

ی گونـاگون هسـتى اسـت. هاآفرينـى در سـاحتاست و خاصيت عمده آن تحـول» وصف ايزد«

عشقى از اين دست، از سنخ ايمان است؛ بنابراين قلب سالك رهيـده از تعلـق خـودی و رسـته از 

ش به خير مطلق و زيبـايى بـرين و اهای وجودیخود، آنچنان شكوفا شده است كه تمام گرايش

سـلطنت  ىبند هوس است و مهاركننـده غريـزه و حتـحقيقت هستى روی دارد؛ از اين روی پوزه

س آن رهايى از خود نهفتـه أتابد. آزادی معنوی كه در قطع تعلقات و در رعقل جزئى را نيز برنمى

دهـد كـه بـه هـدايت سـالك عاشـق است، به مدد عشق معنوی و كيميـای سـعادت دسـت مى

  انجامد. مى

  آفرين است عشق وحدت .پ

 ىسريان و جريان دارد و حتمعشوق ابدی و حقيقى، در چهره عشق معنوی در تمام مراتب هستى 

رويد، شـب و روز، نـر و آنچه از آن مى اين عشق را در ميان آسمان و زمين، زمين و هر«مولوی 

هى اين عشق كلى را داند. حكمت االدهنده يك مجموعه جاری و ساری مىماده، اجزای تشكيل

  .)126: 1388 در كل عالم موجب حفظ نظام هستى قرار داده است (فاضلى،

 را عاشـــقان همـــدگر  كـــرد مـــا   كمــت حــق در قضــا و در قــدرح

 جفت جفت و عاشقان جفـت خـويش   جمله اجزای جهان زآن حكـم پـيش

  (دفتر پنجم) 

 ای است كه بر حسب مرتبه و جايگاه اجـزا و عناصـر آن، هـربه زبان تمثيل، هستى هويت يگانه

س اين هرم، حقيقت قدسـى واقـع شـده أدر ركدام به مرتبه برتر و باالتر از خود وامدار است كه 

گرايى هم در حدوث نهفته است و است كه تماميت اين هرم روی به سوی وی دارند. اين وحدت

رسد و هر لحظه هستى نيز به كانون خـود بـاز هم در بقا؛ چه اينكه هر لحظه فيض دوست درمى

كند كه ی زيبا و شگفت ترسيم مىاشناسى عارفانه، يگانگى هستى را به گونهگردد. اين هستىمى

سـاز آن بايسـتى بسـتگىسـاز آن را در ميـل پيونـدگرا و هـمانگار، تجلى عشق و نيـروی يگانـه

 ىبينجهان و عميق سىشناجهان يك در كه وجود عالم بر وحدت«، ترجو كرد. به بيان سادهوجست

 كـه ناپـذير اسـتتجزيـه واحد يك جهان كه يابدىم بيدار و بينا انسان و است ىشدندقيق حاصل

 یابقـا و اجـزا همـه حذف مستلزم اجزا، ىبرخ حذف و كندىم حكومت آن بر ىارگواندام و وحدت
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 از حكايـت هـاتفاوت و اخـتالف و اسـت ناپذيرجهان تجزيه پس اجزاست، همه یابقا عين ،ىبعض

 .)192-1/166تا: ، بى(مطهری» است عدالت و اساس حكمت بر و هاتنوع و كثرت

  ستيز استريز و بيگانهعشق خون .ت

انگيزد و جـان شـيفته های هستى است كه طلب برمىعشق كانون زيبايى و ناز و هندسه شگفتى

دهد كه سراسر ناز و استكبار است. خريدار وافيـان را در تكاپوی اصل خويش، به استغنايى بار مى

عشـق  ناقضان عهد ديرين ازلى ندارد. غيرتى كـه درو كامالن است و هيچ اعتنايى به ناقصان و 

پرهيـزی جلـوه سـتيزی و نقـصمطلق و معشوق مطلق نهفته است، در چهره خونريزی و بيگانـه

عشـقى كـه « زنـد.نمايد كه بيگانه را، خودخواه را، جفاكار بدانديش را و صيد الغر را كنار مىمى

و مرد افكن كه نشانه هيچ لطف و خوشى در ناصيه  موالنا دليرانه در آن پا نهاد، آتشى بود سوزان

آن گذشـتن  نهادن در طلبيد و شرط پابازی و فنا نمىآن پيدا نبود و از عاشق، جز قهرمانى و پاك

  )245 :1384(سروش، » از سر بود

ـــود ـــونى ب ـــرا خ ـــق از اول چ ـــود   عش ـــى ب ـــه بيرون ـــزد آنك ـــا گري  ت

  (دفترسوم) 

سودای برابری نيست يا در حق او توان داوری نيست كـه عشـق نه تنها عقل و علم را با عشق «

سـروش، » (دستگير و آموزگار عقل است و عقل هم طفل دبستان عشق است و هـم خـار راه آن

1384 :253(.  

جـان و كـام و شـيفتهطلبد كـه از شـور آن شـيريندر مثنوی عشق قهار خونريز، گزيدگان را مى

  روا شوند. حاجت

ــن  ــت و م ــق قهارس ــور اوعش  چون شـكر شـيرين شـدم از شـور او   مقه

  (دفترششم) 

  در آيينه انسان كامل  جستار دوم: تجلى كمال و وحدت وجود پويا 

انديشه وحدت وجود از منظر مولوی در اين نكته نهفته اسـت كـه بـا وجـود تعـالى  بنياد و جوهر

ابعاد و مراتب گوناگون آن، ناپذيری امر قدسى و مطلق نسبت به هستى در مطلق خداوند و قياس

 خدا منفك و گسسته نيست. اين معيت كه در زبان فيلسوفان صدرايى به معيت قيـومى هستى از

سينا و فيلسوفان ابن گويد.قصه وحدت و سنخ وجودی هستى و مراتب آن را باز مى شود،تعبير مى

دهنـد؛ آنها نسـبت مى مشايى، استعداد هست شدن جهان و وجود موجودات را به خاصيت امكانى

 دانـد و نـه تـابع وصـف امكـانىوجود را از جنس و از سنخ افاضه االهى مى ،در حالى كه مولوی
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البته نسبت قيوميت اعم از نسبت خالقيت است؛ چه اينكه خلق دفعـى و  .)146-99، 1389(نصر، 

ين نسبت را از جنس ای با دوام فيض وجد ندارد. در حالى كه مولوی امالزمه خلق از عدم، منطقاً 

بيند كـه هسـتى نـه فقـط در مقـام خلـق نيازمنـد ای مىيندی هميشگى و هر لحظهآفيض و فر

يابد، كه ای مىشود. هستى هر لحظه، هستى تازهخداست؛ بلكه هر لحظه اين آفرينش تجديد مى

 پويايى وجود، وصف عامى .)268-235: 1384كوب، نشانه فيض دوست حقيقى است (نك: زرين

است كه مولوی برای تمام مراتب هستى قائل است و راز كمال را در همـين پويـايى كـه عشـق 

  انگيزد، بايد جست؛ برمى

 گر نبـودی عشـق، بفسـردی جهـان   دور گــردون را ز مــوج عشــق دان

ــــــال ــال مى   ذره ذره عاشــــــقان آن جم ــون نه ــو همچ ــتابد در عل  ش

  (دفتر پنجم)  

ــش  ــاك و آب و آت ــاد و خ ــدبندهب  انـدتـو مـرده بـا حـق زنده با مـن و   ان

  (دفتر نخست) 

در فراز پيشين، وحدت مجموعه هستى، به اجمال بررسى شد و آنچه در اين بهره ضرورت دارد به 

نـه  است. آدمى نسبت وحدت وجود و تجلى كمال مطلق در آيينه وجود آدمى ،تبيين آن بپردازيم

ای يـا نقش هستى كه نقشه راه هستى نيز هست؛ به سخنى ديگـر، كثرتـى كـه در مرتبـه صرفاً 

شود، بايستى به كانونى ارجاع شود كه كمال و جمال حقيقت مطلـق را مراتبى از هستى يافت مى

كـه بنيـاد  ،ويژه اسـالمه ب، شناسى اديان ابراهيمىدر آن به تماشا نشست. نكته كليدی در هستى

عالم با اراده خالق از عدم آفريده شده اسـت؛ «و انديشه مولوی است، آن است كه دانش و بينش 

ای از شعور البته موالنا، به خلق در زمان (حدوث زمانى) قائل نيست. چون زمان را حادث و مقوله

معنوی وجود، واقعيت را خـارج از حيـز زمـان و  أمل در منشأشعور عرفانى با ت بيند، وظاهری مى

گرايى خالق كند و سپس تطورناپذير سخن آغاز مى... وی نخست با انتقال تبيين يابدىمكان درم

شود. همه موجودات از طريق فيضان نوعى روحانيت االهى از خداوند پديد آمده است، ولى هر مى

اين ميل و سائق  گردد.وسيله سائقى، به اصل خويش باز مىه موجود يا نفسى، بدون پافشاری و ب

... بـرای موالنـا،  شـوددهد خود اصل تكاملى همه عـالم وجـود مىموالنا آن را عشق نام مىكه 

جـوی های آن، تكـاپويى غايـتخداوند اساس و غايت همه هستى است و زندگى در همه صورت

... شرح سفر پرماجرای نفس و بازيافتن خود و شـكفتن تـدريجى آن در دفترهـای سـوم و  است

در دفتر سوم مثنوی  .)335-332 :1356، عبدالحكيم» (ت بسيار آمده استچهارم مثنوی با صراح

نهـادن مراتـب و مراحـل قبلـى و در نهايـت  جويى نفس و تعالى آن و پشـت سـرنيز سير تحول

وی با استشهاد به  مبدئى كه از آن صادر شده بازتعريف و بازگويى شده است. و أبازگشت به منش
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گونى ناشى از نيادی كيهانى را در نفس انسانى به رغم كثرت و گونهقرآن و الهام از آن، يگانگى ب

  سرايد كه: جويد و با زبانى تمثيلى و نمادين، مىتعلق به بدن و مكان و زمان باز مى

 ها صد بـود نسـبت بـه صـحن خانـه   همچــو آن يــك نــور خورشــيد ســما

ــان ــه انوارش ــد هم ــك باش ــك ي  كه برگيری تـو ديـوار از ميـان  چون   لي

ـــه ـــد خان ـــون نمان ـــدهچ  منـــان ماننـــد نفـــس واحـــده ؤم   ها را قاع

  )760-759(دفتر چهارم، ابيات  

  شناسى مولوی : انسانسومجستار  

در متن و بطن نظريه انسان كامـل ترسـيم شـده اسـت  شناسى عرفان اسالمى،حقيقت انسان در

انسان كامل هم هدف و مقصود آفـرينش جهـان  موالنا، نظراز  ).87-82: 1385 : طاهری،.(نك

يند تكامـل كـه آترين تجلى مطلق حق. حقيقت و هويت انسان، نه محصول و براست و هم عالى

مقدم و سابق بر آفرينش طبيعت است. درست است كه كالبـد خـاكى آدمـى، عنصـری از  جوهراً 

كه خداوند از نفس رحمـانى خـود در  فوزيس / طبيعت مادی است؛ اما حقيقت انسان روح اوست

جهان با همه موجودات گونـاگونش، ديگـر نـه چـون «وی دميده است. با وقوف به اين حقيقت، 

كند؛ زيرا نفس، هسـتى را در كالبـد خـود ريختـه و آن را بـا علت، بلكه همچون معلول جلوه مى

لت نفس نيست، بلكه او گويد جسم عمقوالت مكان، زمان و عليت درهم آميخته است. موالنا مى

 :1365، عبـدالحكيم( »آفريده نفس است و بسان ابزاری برای كار در عالم مادی و پديداری است

مولوی با ترسيم چنين حقايقى، در دفترهايى از مثنوی به سـراغ شخصـيتى واال و انسـان  .)349

انـد. بعثتش خبر داده های آسمانى ازرود كه پيامبر آخرالزمان است و كتاباالطالق مىكامل على

و مراد و دليل راه  ،ن اسالمأالشپيامبر عظيم، باری اين انسان كامل كسى جز حضرت محمد (ص)

 نما، جـان جهـان، مظهـر اسـممولوی در سفر و سلوك عشق نيست. پيامبر اكرم (ص) آيينه حق

يشينيان و آيندگان، هادی و محيى، بدر آسمان نبوت، سراج منير، كشتيبان و راهنمای راه، تعويذ پ

و انسان كامل است كه خير و زيبايى و حقيقت تامه حق در آيينه مصـفای  ٦،مقتدای عقل و ديده

  وجود او بازنموده شده است. 

ــفا  ــر ص ــن بح ــتيبان دري ــاش كش ــانى   ب ــوح ث  ی ای مصــطفى اكــه تــو ن

ــار    قـرار پس بكش تـو زيـن جهـان بـى ــدر قط ــار ان ــوران را قط ــوق ك  ج

ـــادی   یاهــادی هــادی ايــن بــود تــو كــار ـــان را ش ـــر زم ـــاتم آخ  ی ام

ــتخيز    چون تو اسرافيل وقتـى راسـت خيـز  ــيش از رس ــاز پ ــتخيزی س  رس
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جـان  گونه كـه اگـر جسـمىانسان كامل جان جهان است. همان« معتقدند ،ويژه مولویه ب ،عرفا

 »باشـدروح مىنيـز جسـم بـىبهره خواهد بود. جهان بى انسـان كامـل نداشته باشد از حيات بى

   .)198: 1388(فاضلى، 

ـــوش ـــيم و رو مپ ـــدر گل ـــر مكـــن ان  است سرگردان تو هـوش كه جهان جسمى   س

  (دفترچهارم)          

داند و راز ايـن حقيقـت را در انگيـزه آفـرينش، مقـام مولوی پيامبر اكرم (ص) را كمال عشق مى

  جويد. خاتميت و اكمليت باز مى

ــود ــا محمــد ب ــت    عشــق پــاك جفــت ب ــوالك گف ــدا ل ــر عشــق او خ  به

 انبيـا تخصـيص كـرد  را ز پس مر او   منتهـى در عشـق چــون او بـود فــرد

ــاك را ــق پ ــر عش ــودی به ــر نب  افـــالك را كـــى وجـــودی دادمـــى   گ

  ششم) (دفتر

  گفتار سوم: فضيلت اخالقى 

رشـد  تـرين مرحلـه ازيافتـهترين و تكاملمنطق عدالت پخته« ،بر اساس ديدگاه الرنس كولبرگ

عشـق  ) در حـالى كـه مولـوی،120 :1390(صـادقى، » ممكن در استدالل اخالقى انسان اسـت

وی  ،به هر حال انگارد.های متعالى مىها و آرمانها و بنياد همه ارزشمعنوی را پايه همه فضيلت

شخصى و  خالقيت شهودی خود، بيش از هر چيز به -در تركيب عناصر گوناگون سامانه اخالقى 

تبيين اين سامانه، بيش و پـيش از  متكى بوده است. در مقام فهم، تدوين و های باطنى خودالهام

شناسى، تجربه شـهودی، عشـق معنـاگرا، زبـان بـرين و شناسى، معرفتهر چيزی بايد به هستى

 چشـمىشهد. به همين منظور، با گوكرشناسى ويژه مولوی توجه نمادين و تمثيلى مثنوی و روش

و بنيـاد فضـيلت  أهای كالمى، عرفـانى و اخالقـى منشـبه ظرايف و دقايق سخن وی در ساحت

  م.كنياخالقى را از منظر موالنا واكاوی مى

  جستار نخست: بنياد فضيلت اخالقى 

 های كودكى آموخته بود در ورای هـراز همان سال«احوال و اطوار مولوی گواه آن است كه وی 

اين طلب ويژه  .)26 :1384كوب، (زرين »جو كندوچه هست اوست، جست را هرچه هست، آنچه 

ها و روی آوردن بـه بنيـاد رفتن از جلوه و متعالى بود كه مولوی را در حسرت فهم درست، به فرا

افزود. دستگاه اخالقى از ديد جو مىوانگيخت و شوق جستهستى و خير و زيبايى و حقيقت برمى

پذير و موجه به پرسش اساسـى و هميشـگى چگونـه بايـد پاسخى توجيه فاً اين عارف عاشق، صر
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 ك نـاتن،نـك.: مـ( زيست معمول و مرسوم در ميان فيلسوفان اخالق و معلمان فضـيلت نيسـت

بلكه تجربه وصال و يافتن و اتحاد با حقيقت و هويت برينى است كه اسـاس حيـات  ،)10: 1383

  .)107: 1388 : سروش،.د (نكشوجوی محسوب مىطيبه و كمال روح معناگرای انسان تعالى

  ن مسلمان: نظريه حسن و قبح اميراث متكلم

 خـوان وجـود دارداهمو مبنای ارزش اخالقى، دو نظريه ن أدر ميان متكلمان مسلمان، در باب منش

گرا، حسن و قبح فعل را در دستگاه شـريعت و ) كه رويكرد اشعری85-76: 1385 : خواص،.(نك

قبل از نزول اديان و اتصاف امور توسط آنها به خوب و «جست و بر آن بود كه مى اوامر قدسى باز

داوند بـه كـاری امـر گردد. اگر خبد، خوب و بد وجود ندارد. خوب و بد در كالم خداوند جاری مى

بنابراين خوب و بد از خداونـد  آن كار مذموم است؛ كرد، آن امر نيكوست و اگر از كاری نهى كرد،

دينى بودن خوب و بد لب لباب اپس .)6 :1383 (دباغ، »شود نه آنكه بر كار خدا حاكم باشداخذ مى

دانـد. عيـب اخالقـى مى كالم اشعری است كه امر و نهى االهى را اساس ارزش و الزام شرعى و

اين رويكرد در اين است كه حسن و قبح انتخاب و گزينش دين، بيرون از دايره اين معيار اخالقى 

چراكه التزام به دين مسبوق به گزينش دين است كه معيار حسن و قبح و مبنـای خـوب و  است؛

ل و اسـتقاللى گردد. گفتمان معتزلى كـه عقـل را بنيـاد و كاشـف اصـيبد عمل اخالقى تلقى مى

حسن و قبح وصف ذاتى افعال اسـت كـه بـه نيـروی عقـل  دانست به تعبير مرسوم،مى هاارزش

د؛ اگرچه دين و نصوص دينى نيز در اين باره موضعى كرتوان حكم به نيكو و زشت بودن آنها مى

تراز قع هماند و در واهمسان عقل برگرفته باشند. اين دسته از احكام دينى، از سنخ احكام ارشادی

به يك  ٧)11: 1383ناتن، : مك.(نك گرايان اخالقى)اند. از ديد معتزليان و اماميه (واقعحكم عقل

گرايى گرايى و واقععينيت امری پساعقلى و پيشااجتماعى و پيشاشرعى است. ،ارزش اخالقى، معنا

ادراك ارزش اخالقـى های اجتمـاعى در ها و نقشدن هويتكراخالقى معتزله، جايى برای لحاظ 

 پای حجيـت نقـل بـر ن عقل را درأگری نيز، افزون بر ايراد مزبور، شگذاشت و اشعریباقى نمى

مولـوی در ايـن ميانـه، متمايـل بـه  نهـاد.خواست و همه چيز را بـه اراده شـارع وامىبادرفته مى

ی اخالقـى و ويـژه بـا حرمـت نهـادن بـه آزاده انديشى آنـان، بـگری بود؛ ولى از قشریاشعری

د كـه بـر پايـه كنـو مبنای ارزش و الـزام اخالقـى ارائـه مـى أگرايى، تقرير ديگری از منشاختيار

  ربايى و جاذبه معشوق مبتنى است. دل

مل خالص و فارغ از موقعيت در باب دستگاه اخالقى، كـه بـا عطـف بـه عقالنيـت خـام و أت

را به سـرپيچى از الزامـات فلسـفه اخـالق در دار تبيين زندگى اخالقى است، موالنا ابزاری، عهده

انگيـزد. منـد و دقيـق برمىای از معرفت نظامسنت يونانى و نزد فيلسوفان مسلمان به مثابه حوزه
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با معيار عقل يونانى، چه در ماهيـت  معقوليت سلوك اخالقى در طرح اخالق مثنوی توسط موالنا،

  پذير نيست. بيينو چه در رويكرد قابل فهم و ادراك و در نهايت ت

  های سامانه اخالقى مثنوی جستار دوم: ويژگى

رابطـه  گـرا و الهـوتى اسـت.گرا؛ بلكه اخالقى رابطهاخالق مثنوی نه فردگراست و نه جمع .الف

اسـت؛  از تعلـق خـودی و خـود بخش آدمـىانسان بنياد عشق معنوی و رهايى -دوسويه خدا

گذرد و بـا اتحـاد بـا اراده خـالق و ش درمىاه فردیسالك با فنای در معشوق حقيقى، از اراد

بـه اقتضـای  ،زنـدگيرد و به هر گزينشى كـه دسـت مىكه مى هر تصميمى فعال امر مطلق،

  رضايت معشوق است. 

تـا  ٨.)358-261: 1387: طيـب، .مبتنى بر تجربه شهودی و كشفى است (نك سلوك اخالقى .ب

از تعلقات پيراسـته نشـود، اسـتعداد مظهـر  (طلب برين)جان سالك، به مدد نيروی كيهانى عشق 

اخالق و سلوك اخالقى مراتـب و درجـاتى  روی،از اين يابد.مند شدن تحقق نمىكمال و فضيلت

مرتبه بعـد، زهـد ورزيـدن  گام نخست توبه است و بازگشت به كمال مطلق. دارد؛ برای مبتديان،

تـا  ،توكل و صبر و شكر دل و مقام تفويض، تسليم، اقبال به خداوند و طرد اغيار از جان و است و

حقيقـت  زيبـايى و و خيـر با سرچشـمه و بنيـاد اتحاد وصال و يا فنا صحو محو، رضا، مقام يقين،

  دست دهد. 

 فــاروق نيســت ميانشــان فــارق و در   معشـوق نيسـت در دل عاشق به جز

  (دفتر ششم) 

ها را بـه فـيض و عنايـت و رضـای و الزام هاگزينههمه  گذاری و تعيين خوب و بد،در ارزش .پ

  گذارد. معشوق حقيقى وامى

 چون درخت تين كه جمله تـين كنـد   شـيرين بـود  كنـد چه آن خسـرو هر

  (دفتر چهارم)  

قيمومت حـق و  حسن انتخاب خدا در ديده عارف، تجلى مرتبه رضا و اقتضای مقام محو و فنا در

موالنا در نوسان ميان جبر و اختيار و در تبيـين  با اين حال، انه است؛پيوستن قطره به دريای بيكر

كنـد و آن را تجلـى حـق و االهى و نسبت آن با آزادی اخالقى، گاه به جبـر ميـل مى قضا و قدر

  شناسد؛جباری مى

 ذكـــر جبـــاری بـــرای زاری اســـت   اين نه جبر اين معنـى جبـاری اسـت
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  (دفتر نخست) 

ـــد از   بى قضـا و حكـم آن سـلطان بخـت   درخـــتهـــيچ برگـــى درنيفت

ــر آن غنــى اســت   اسـت رغبت كان زمام آدمـى ميل و   جنــبش آن رام ام

  (دفتر سوم) 

كند كه عدل و ستم و جفا و وفا نـزد گردد و حكم مىهای آن باز مىگذاریو گاه به عقل و ارزش

  عارف سالك يكسان نيست.

 نيست يكسان پيش من عدل و سـتم    القلــمبلكــه معنــى آن بــود جــف

ــود   القلـــم كـــى آن بـــودمعنـــى جـــف ــان ب ــا يكس ــا وف ــا ب ــه جفاه   ك

  (دفتر پنجم)  

  انسان كامل و عارف عاشق الگوی سلوك و معلم اخالق است؛ .ت

پيامبر اكرم (ص)، مظهر حق و جانشـين خـدا در مجموعـه آفـرينش ، از ديد مولوی انسان كامل

هادی و مهتدی است؛ بـى وجـود مبـاركش، روز  سره و ناسره است؛ است؛ محك فضيلت و عيار

 كشتيبان هستى در اين دريـای سـهمناك تـو !نمايد و شير اسير ارنب است؛ ای نوح ثانىتيره مى

زننـد؛ برخيـز ای همـای هستى؛ راهزنان، كاروان بشريت را به گمراهى و فسون و فريـب راه مى

قطار قطار كوران را به كوی نور رهبری نمای، ای شـادی  !های دشوارشناس راهسعادت و ای راه

انديشان را به سـرزمين يقـين رهنمـون و خيال ها برخيز؛ها و جانبه هدايت عقل !اندوه آخرزمان

  باش.

 ست سرگردان تـوا كه جهان جسمى   مپـوش گلـيم و رو مكـش انـدر سر 

ــدعى  كــه تــو داری شــمع وحــى شعشــعى    هــين مشــو پنهــان ز ننــگ م

 بى پناهـت شـير اسـير ارنـب اسـت     روشن هم شب است بى فروغت روز 

ــفا ــر ص ــن بح ــتيبان دري ــاش كش ــان   ب ــوح ث  ی ای مصــطفى اىكــه تــو ن

 هــر رهــى را خاصــه انــدر راه آب   ببايـــد بـــا لبـــاب شناســـى مـــىره

ـــــاروان ره ـــــر ك ـــــز بنگ  شـدهست كشـتيبان ا هر طرف غولى   زدهخي

 ای هدی چون كوه قاف و تو همـای    وقــت خلــوت نيســت انــدر جمــع آی

ــ   قـرارپس بكش تـو زيـن جهـان بـى ــارج ــدر قط ــار ان ــوران را قط  وق ك

ـــ   یاهــادی هــادی ايــن بــود تــو كــار ـــادیم ـــان را ش ـــر زم  ی ااتم آخ

ــام ــن ای ام ــين روان ك ــينه ــال   المتق ــن خي ــگان رااي ــا انديش ــين  ت  يق
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  (دفتر)  

  های سالكانه ضروری است؛اخالقى تأكيد بر تجربهپردازی نظريهدر  .ث

  انگيزش اخالقى، جذبه معنوی معشوق حقيقى است؛ .ج

تمايزی بين عقل كـل و  )372-260: 1385 اينتاير،: مك.شناسى اخالق (نكحوزه معرفت در. چ

 ،نهـدى مىآفرين معنوی نيست. مولوی با تمايزی كه ميـان عقـل جـزوی و كلـعشق وحدت

د و بـا كنـسازی عشق كيهانى و عقل كل را در دستگاه انديشـه خـود تضـمين مـىزمينه هم

  فرض؛استعانت از اين پيش

  ؛ كندای است كه شكاف ميان ادراك اخالقى و تجربه اخالقى را برطرف مىلفهؤعشق تنها م .ح

جانبـه و مقـام تسـليم و انجامد؛ ارادت همهيقين مبتنى بر تجربه شهودی به رفتار اخالقى مى .خ

   .استعداد روحى شرط سلوك اخالقى است

عاشـق و بـالعكس  -معشـوق و انسـان -تعامل دوسويه و متقابل خدا فضيلت اخالقى در أمنش .د

بر پايه عشـق بـه  -كانه اخالق سال –مولوی در مثنوی طرحى از سلوك معنوی  نهفته است.

  افكند.حقيقت، خير، زيبايى، صلح و مدارا در مى

اش بـه گـاه انديشـه ٩القلممولوی در مقام تشخيص مظاهر و مصاديق نيك و بد، و با توجيه جف

  يابد. گرايد، و در نهايت به آزادی اراده گرايش مىساحت جبر مى

ما اگر « های ويرانگر و رذايل اخالقى است؛ىبستگدر سامانه اخالقى مثنوی، عشق پادزهر دل .ذ

كنـيم. عشـقى  بستگى ديگری پيدابستگى خاصى را از وجود خود بزداييم بايد دلبخواهيم دل

تصور ما (كه ارسطويى است)  را از ميدان بيرون كند. معموالً  اگر هست، عشقى ديگر بايد تا او

ى و نيكويى امری واقف و قانع شـد، بـه اين است كه اگر انسان از نظر ذهنى و عقلى به درست

گفتند مشكل، مشكل علم (و جهل) است، و لحاظ عملى هم به آن گردن خواهد نهاد. آنها مى

» شناسندكه بايد نمىها را چنانكنند برای آن است كه آن نيكىها عمل نمىآنان كه به نيكى

   .)116 :1388(سروش، 

ــق    كور بر دنياسـت عاشـق، كـور و كـر ــرعش ــّرد مگ ــر ب ــق دگ  را عش

  ) 291(دفتر پنجم، بيت 
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 – عشـق بـر قـانون« :گونه فضيلتى عشق اسـت نكته فرجامين اينكه: از منظر موالنا بنياد هر .ر

تـر ذات خداونـدی اسـت كـه و عدالت مقدم اسـت و از ايـن روی، عنصـر اساسـى –شريعت

  .)339: 1365، عبدالحكيم( »ترين حقيقت استغايى

  گيرینتيجه

دغدغه بسياری از فيلسوفان اخالق معاصر يادآوری نياز به تدارك زندگى انسانى و مسـئوالنه بـا  

انديشانه است كه اين مهـم بـه بازتوليـد های متكثر و بدون تنسيق و تدوينى جزمتأكيد بر ارزش

فرهنگـى را بـرای انسـان شـرقى و گوی درون و ميانوگفت صداهای اخالقى متفاوت بينجامد و

های اخالقى فرافرهنگى در باب ماهيت انسان و پذير سازد. تبيين نسبت ميان واقعيتى امكانغرب

های اخالقى را بندی و فهم ارزشهای تمدنى و فرهنگى خاص، موضوع صورتهمچنين ظرفيت

گرا، آرمانى، های عقلگفتمان ،ورزی اخالقسازد كه با نگاهى اجمالى به تاريخ انديشهضروری مى

مشاركتى (صادقى،  -و رويكردهای داللتى  ،حقوقى -های نظریگرا، و مدلگرايانه، تقليلطبيعت

اين ميان توجـه پژوهنـدگان را بـه خـود  در ١١)1385 (هولمز، و اخالق فمينيستى ١٠)146 :1390

 ،ايـن عرصـه در محور و معناگرای مولوی در مثنوی،د كه جای گفتمان اخالقى عشقكنجلب مى

 ريۀ اخالقى درصـددظالگوی نظری ـ حقوقى از ن مباحث انگيزش اخالقى خالى است.ويژه در ه ب

احكام مـدون و بـه مثابـه راهنمـايى غيرشخصـى و  تبيين اخالق به عنوان يك سامانه فشرده با

و مسـتقل از جسـتار و  های خاص حيـات اجتمـاعى بـومىگرايانه است كه فارغ از ويژگىعينيت

 اين در حالى است كه ضرورت زنـدگى در ايـن زمانـه، آيد.ى برمىجوی تجربى و مشاهدتوجست

هـای ناهمسـان هويت تكيـه بـر و هـابه رسميت شناختن تفاوت افزون بر وحدت حيات اخالقى،

 فضـيلت آزادی، شـفافيت، معنويت، عشق، ارتباط، شناسى انگيزش اخالقى،خالل روان اخالقى از

 گيرد. در برمى حمايت را نيز اقت وگويى، ليپاسخ تعلق، مراقبت، معنايابى،
های پايـدار فلسـفه از طرف ديگر شكاف ميان معرفت اخالقى و عمل اخالقى، يكى از چالش

: .(نك ای كه هر كدام از رويكردهای اخالقىاخالق و فيلسوفان دين و زندگى بوده است؛ به گونه

رائه راهكاری برای غلبه بـر ) ضمن اذعان به اين نكته، درصدد ا390-320: 1387 مصباح يزدی،

)، پاسـخى كـه 116-111: 1384 (فنـايى، شناسى انگيزش اخالقـىاند. در رواناين وضعيت بوده

بندی شده است كـه بـه رغـم ارادی بـودن عمـل و اقـدام ارائه شده به اين نحو تدوين و صورت

نظير تربيت، التزام به قاعده هايى لفهؤاخالقى، التزام به الزام و ضرورت اجرای قاعده اخالقى، به م

سازی و اقناع بايستى توجه شود كه ضمانت هنجاری جمعى، نظارت و كنترل و تشويق و فرهنگ

فـردی بـا های ميـاندار تنظيم رابطهقاعده و حكم اخالقى عينيت يابد؛ در حالى كه اخالق عهده
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الق به تعليم و تربيـت و الـزام های درونى و انفسى است. اين نوع تحليل، در واقع احاله اخانگيزه

قانونى است. مولوی در اين زمينه، با تكيه بر سائق درونى و فطری كـه سـالك را بـه اسـتعالی 

شود و جاذبه و كشش ماورايى و معنوی و فراگير و فطری عشـق، وجود و تعالى روح رهنمون مى

خالصـانه بـه ارزش بـا عنصـر التـزام  -فضيلت دانـى -بر شكاف و گسستگى ميان فهم اخالقى 

ای اسـت كـه شـكاف لفـهؤاست عشق تنها م معتقدآيد. موالنا فائق مى -الزام اخالقى  -اخالقى

شـناختى فـرض معرفـتبه اين پيش سازد؛ بناميان ادراك اخالقى و تجربه اخالقى را برطرف مى

مثنـوی  وی در دفترهای ارجمنـد ،است –عشق معنوی  -كه اخالق سير از خدا به خدا و در خدا

بردگى عاشـق سـالك ربايى معشوق و دلهای كمال و جمال معشوق حقيقى را در پرتو دلجاذبه

كند كه سالك پيوندی خالق بين زندگى معنـوی و غايـت حقيقـى آن مشـاهده چنان ترسيم مى

شـود. نظريـه ترتـب ابـدی نظيـر و هماننـد آن يافـت نمى ایكند كه در هيچ سامانه اخالقىمى

گانه مطرح های سهله كثرت در پرتو اقنومئلى وجود كه نزد فلوطين برای تبيين مسنزو -صعودی

د كـه شـويابد و به اين شيوه تدوين و بازتعريف مـىشده، نزد مولوی استحاله و تبدلى اساسى مى

آفرينى و كيميـاگری اسـت. روح نيروی كيهانى و هستى شمول عشق، خاصيتش تحول و تكامل

دوست، در مقام لبيك به ميل فطری سرشته در نهاد خويش و به اقتضای سالك در مدرسه حسن 

كند، بر ربايى و دلبری مىگون آن دلهای گونهكششى كه معشوق برانگيخته و از هستى در جلوه

بال سيمرغ طلب، و با تحول در سرشت و هويت منقطـع خـويش در اتحـاد بـا زيبـايى و خيـر و 

يابـد. رود و به بام آسمان و سرزمين وحدت بار مىفروتر فرا مىهای حقيقت مطلق از نردبان رتبه

دهد، در واقع داستان هبوط و قوس اين ترتب دوسويه كه با تجلى مطلق در سپهر هستى، رخ مى

پايـان و است كه به رهبری انسان كامل، در سـفری بـى جوی آدمىنزول روح خيرخواه و حقيقت

 گردد. ى، اصل خويش و وطن ديرين باز مىاستعاليى (قوس صعود) به غايت حقيق
 درس و سبقشان روی اوسـت دفتر و   عاشقان را شد مدرس حسن دوسـت

  دفتر سوم)(     

ــت ــور خداس ــر ن ــلى بش ــوت اص ــت   ق ــر او را ناسزاس ــوانى م ــوت حي  ق

  (دفتر دوم)                  
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  .دفتر نشر معارف تكيه بر مباحث تربيتى،فلسفه اخالق: با  ).1385( خواص، امير و ديگران .1
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تهـران:  ،مصباح الهدی: در نگرش و روش عرفانى اهل محبت و والء ).1388( طيب، مهدی .9

  نشر سفينه، چاپ يازدهم. 

تهـران: احمد اميرعاليـى،  امير احمدی و :، ترجمهعرفان مولوی). 1356(خليفه  عبدالحكيم، .10

  های جيبى، چاپ دوم. كتاب شركت سهامى

تاريخ فلسفه ، در: ميان محمد شريف، »الدين رومىموالنا جالل). «1365(عبدالحكيم، خليفه  .11

  . 2ج اهى،مركز نشر دانشگتهران: در اسالم، 

  .انتشارات اطالعات، چاپ دومتهران:  ،تفسير موضوعى مثنوی معنوی ).1388( قادر فاضلى، .12

  هادي صادقي، قم: كتاب طه.ترجمه:  فلسفه اخالق،). 1383فرانكنا، ويليام كي. ( .13

دين در ترازوی اخالق: پژوهشى در باب نسبت ميان اخالق دينـى  ).1384( ابوالقاسم فنايى، .14

  . سسه فرهنگى صراطؤمتهران:  سكوالر،و اخالق 

تهـران:  های موالنـا،گشايش راز: كوششى در راستای شناخت انديشه ).1390( قربانى، منيژه .15

  تشارات كوير.نا

  طرح نو، چاپ هفتم.تهران:  هرمنوتيك، كتاب و سنت، ).1389( مجتهد شبستری، محمد .16

سسـه ؤانتشـارات مقـم:  ى،نقد و بررسـى مكاتـب اخالقـ ).1387( مصباح يزدی، محمدتقى .17

   .، چاپ دوم)ره(آموزشى و پژوهشى امام خمينى 
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  .1جانتشارات صدرا، تهران:  مجموعه آثار، تا).(بى مطهری، مرتضى .18

تهـران:  : حميـد شـهرياری،هترجم فلسفه اخالق در تفكر غرب، ).1385( السدير اينتاير،مك .19

  .انتشارات سمت

 حسـن ميانـداری، :ترجمـه لسفه اخالق،فنگاه اخالقى: درآمدی به  ).1383( ناتن، ديويدمك .20

   .انتشارات سمتتهران: 

انتشارات پيمـان، تهران: رينولد نيكلسون،  مثنوی معنوی، ).1387( الدين بلخىمولوی، جالل .21

  چاپ نهم. 

 شـركت سـهامىتهـران:  احمـد آرام، :ترجمهسه حكيم مسلمان،  ).1389( سيد حسين نصر، .22

   .چاپ هفتم ،جيبىهای كتاب

ققنـوس، چـاپ : تهران، مسعود عليا :ترجمه مبانى فلسفه اخالق، ).1385. (رابرت ال هولمز، .23

   دوم.

ها:نوشتپى
 

اي كه مولوي در مثنوي ترسيم و بـازتعريف كـرده اسـت، در كليـت، مبـاني، رويكـرد، بنياد به گونه. اخالق عشق1
شناسي و الزام و مسئوليت اخالقـي بـا رويكـرد شناسي و معرفتمنطق تجويزي، احكام ارزشي، سطوح هستي

تمـايز اساسـي دارد كـه مطـابق آن، عامـل  اخالق مبتني بر محبت در سنت مسيحيت و فلسفه اخالق غـرب
). گفتمـان مزبـور در غـرب، زيرمجموعـه 47: 1385(هولمز، » بايد همواره از روي محبت عمل كند«اخالقي 

جويد؛ در حالي كه گرايي اخالقي است كه درستي عمل اخالقي را در انطباق با قاعده محبت باز ميمدل قانون
اخالقي مثنوي بازتاب و نتيجه استحاله وجودي كارگزار اخالقي در مـتن و  مسئله درستي و نادرستي در سامانه

بطن كيمياي معنوي عشق است كه از طريق اتحاد با كانون خير، زيبايي و حقيقت، تمام اقـدامات سـالك بـه 
اخالقـي و  –و نيـل بـه مرتبـه فراهسـتي  -غيراخالقـي و ضـداخالقي  –دليل گـذار از سـاحت فروهسـتي 

به نفس قدسي انسان كامل، اصوالً و اصالتاً اخالقي و عين كمال است؛ حتا قهر و طـرد و دفـع  -آفرين ارزش
او نيز به نسبت مهر و جذب و التفات و عنايت و محبتش نه تنها اخالقي و واجد ارزش بنيادين و مطلق اسـت 

االصـول رادي كه بر مدل محبت به مثابـه اصـلآفريني نيز هست. البته ايكه سرچشمه كمال و نيكي و ارزش
هاي ويژه قابـل موارد خاص و موقعيت اخالق مسيحي وارد است، در استثنائات اين قاعده نهفته است كه براي

نمايد، رويگردانـي از استناد هستند. به تعبير ديگر، در موقعيتي كه عمل مطابق با قاعده محبت ضداخالقي مي
گردد. افزون بر اين، تخصيص اين اصـل يـا وقـوع و حـدوث م استثنائات گريزناپذير ميقاعده و التفات به رژي

گروي، تعارض ميان اين اصل و استثنائات آن و يا تعارض آن با ساير اصول از قبيل عدالت، عقل عملـي، سـود
و مـدل  گروي اخالقي و التزام به قانون امري يك جامعه، چندان وجـاهتي بـراي محبـت بـه مثابـه الگـوخود

گذارد كـه نگر باقي نميگروي عملهاي خاص و مطابق با نظريه وظيفهدرستي و خير اخالقي، جز در موقعيت
   انجامد.نگر ميگروان عملاين توجيه ناقص نيز به استحاله قاعده بنيادي محبت به تقرير مبنايي وظيفه

شـود؛ بـه بيـان گروي بـازتعريف ميمان غايتگروي، درست نقطه مقابل گفت. مباني و مبادي رويكردهاي وظيفه2
بنتـام، گرواني نظيـر جرمـي ديگر معيار بنيادين درست و نادرست و مبناي الـزام اخالقـي مـورد اشـعار غايـت

 



وی وی  وی   و ی  مان اخال ر  نا ل   141|  ح

 

 
استوارت ميل، جي. اي. مور، هستينگز رشدال كه به نتايج و پيامدهاي بعضاً غيرارزشي عمل و حكـم اخالقـي 

گروي نگر است. بر حسب طرز تلقـي وظيفـهنگر و قاعدهگروان عملنكار وظيفهفروكاستني است؛ مورد نفي و ا
گون پيش روي كارگزار و عامل اخالقي بايد توجه كـرد نگر، به منطق و اخالق موقعيت و اقتضائات گونهعمل

يـا  كه فارغ از قواعد بعضاً كلي و صرف نظر از پيامدهاي غيرارزشي مترتب بر عمل اخالقـي، در مقـام شـهود
گراي انديشد كه چه بايد كرد و كدام اقدام درسـت و بايسـته اسـت؛ در حـالي كـه وظيفـهتصميم و داوري مي

شـود؛ گرچـه الزم انگارانه وجود دارد كه شامل يك يا چند قاعـده ميمعياري غيرغايت«نگر معتقد است قاعده
دند كه آن معيار مشتمل بر تعـدادي قواعـد نگر معتقگروان قاعدهنيست همان قواعد رايج باشند. معموالً وظيفه

گويند بايـد هميشـه در گويي يا وفاي به عهد است كه هر كدام از آن قواعد مينسبتاً خاص، مانند قواعد راست
 ).68-67: 1383(فرانكنا، » يك موقعيت خاص به گونه خاصي عمل كنيم

و در نوع خود بازتـاب سـلطه انديشـه يونـاني بـر . اخالق ناصري با رويكردي فلسفي به مقوله اخالقيات پرداخته 3
فلسفي حوزه فرهنگي دنياي شرقي اسالم، يعني ايران، است كه بنا بـه مالحظـاتي حتـي  ارزش ستيزساحت 

). 20الـف: 1388نوشي نيز در آن آمده است. جهت بررسـي تفصـيلي نـك.: (سـروش، گساري و بادهآداب مي
تـوا داده اي كه وي با فلسفه و فيلسوفان داشته و در مواردي حتي به تكفيـر آنـان فغزالي نيز، به رغم معارضه

 كيمياي سـعادتاست، با اذعان و اعتقاد به برتري اخالق بر كالم و فقه، چه رسد به فلسفه و علوم يوناني، در 
، اخالقي فقيهانه و خائفانه پرورده كه خوف بر رجاي مؤمنان و مكلفان چيرگي تام دارد و از احياء علوم الدينو 

ي غزالي هر چه هست شايسته مقام خائفي اسـت، نـه در انگيزش اخالقي خبري نيست. آبشخور انديشه اخالق
گراييـده؛ هـر ورزي مسلمانان، كيمياي اخـالص بـه كميـابي ديد كه در بازار دينخور منزلت عاشقي؛ وي مي

اند كه با مقتضيات شريعت ناهمخوان اسـت و زنـدگي عملـي مسـلمانان گروهي به تفسيري از خدا روي كرده
و درست مغاير شأن و منزلت اخالق ديني است. بـا ايـن توصـيف، غزالـي سـوداي فارغ از زهد و خوف و فقر 

فـرض پيراستن معرفت ديني از عناصـر بيگانـه و مـزاحم را بـه جـد پـي گرفـت و در ايـن راه، بـا چنـد پيش
شناختي، عرصه علوم را درنورديد و به اقليم تصوف و نقد سيره صوفيان روي آورد و بـا شناختي و انسانمعرفت

آورد كه دريغا: همه امور ديني سسـت و فرياد بر مي«نمايي و نگراني از تباهي امور ديني لي مجروح از صوفيد
گفتار و فصل نخست؛ غزالـي، : پيش1384، نك.: (سروش، »اند، مگر تصوف كه پاك نابود شده استتباه شده

). به هر حـال، نـه 58: 1384ز سروش، ، به نقل ا250، ربع عادات، كتاب آداب السفر، ص2، جاحياء علوم الدين
شناسي زاهدانه و خائفانه غزالـي هـيچ كـدام تقريـري پرجاذبـه و تأثيرگـذار از اخالق مدني ناصري و نه ارزش

فضيلت و منشأ ارزش اخالقي به دست نداده است و اين مولوي است كه با تكيه بر تجربه شهودي خـويش و 
در مقولـه هسـتي و اعتقـاد بـه پويـايي آن، ضـمن برخـورد  آموزه عشق خالق و پذيرش مراتـب و تشـكيك

هـا و گيـرد، كثرتها و مراتب هستي درمياي كه به مدد عشق در تمام ساحتگرايانه با كثرت، با استحالهواقع
هـا در وحـدت اسـت و تمـايلي از درون و كششـي از بـاال بـه جزوها روي به واحد و كل دارنـد. بنيـاد كثرت

دهد كه در نهايت به اتحاد و پيوستگي با وحدت تام و حقيقت مطلق نائل پاسخي در خور مياستعالجويي آنان 
آفريني عشق كل است كـه پرورده است، فرآيند ارزش مثنويگردند. اخالق قدسي و رحماني كه مولوي در مي

عرفـاني موالنـا،  در مابعدالطبيعـه«يابد. تحقق مي -استعال و نفي  -ربايي معشوق و طلب عاشقبا جذبه و دل
گر شده ابدي و پايـدار جلوههاي ذاتي و جاوداني است. حقيقتي كه در روح آدمي روح منشأ و كانون همه ارزش

خواند كه بر ناپايداري زندگي ظاهري افسوس نخورد، زيرا آنچه حقيقي اسـت، هرگـز است. او انسان را فرا مي
   ).347: 1365(عبدالحكيم، » شودنابود نمي

هاي هنر بياني، از جمله شعر، اطالق اي از فرآوردهشناسي ادبيات و نظريه ادبي به مجموعهدب قدسي در جامعه. ا4
نگـرد. گردد كه به رسالت هنر و هنرمند در قالب مواجهه با امر مطلق به عنـوان يـك كـارويژه خـاص ميمي

شاعر و هنرمند در تـار و پـود آفـرينش معناگرايي، قدسيت هنر، تجلي مطلق در زبان، بازنمايي تجربه شهودي 
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شود. بر حسب يك استقراي ناقص سه گونه متمايز ادبـي هنري از جمله مختصات اين گونه ادبي محسوب مي

آفريند و زبان واسـطه و اي كه مكاشفه روح را باز ميدر پويش تاريخي ادبيات فارسي شكل گرفته است؛ گونه
هاي سطحي و از پيوند غريـزي نه دوم ادب نفسي است كه از معاشقهكارگزار جهان قدسي و الهوتي است؛ گو

گويد و گونه سوم ادب بحثي يـا شـعر تعليمـي و عاطفي عاشق و معشوق و نمودهايي از اين دست، سخن مي
  هاي ادبي كاربرد دارد. است كه در راستاي تبيين و تفسير سوژه

سـبحان، دو تجلـي دارد، تجلـي در ذات و بـراي ذات كـه  هاي عرفاني، امـر مطلـق يـا خداونـد. بر اساس آموزه5
شود و تجلي در عقل كل و وجود انسان كامـل و ها كه به فيض اقدس تعبير ميالغيب است و باطن باطنغيب

شود. بيهوده نيست كه انسان كامل، غايت آفـرينش، مظهـر حقيقت محمديه (ص) كه فيض مقدس ناميده مي
نماي حضرت حق و خاتم پيامبري و واجد تمام مراتب كمال انساني و تشرف تمام اسماء و صفات االهي، آيينه

   معشوقي و در يك كلمه نمونه بندگي خالصانه و عبوديت محض است. -الخاص و اخص عاشقيبه مقام خاص
  ت. ، كه به حقيقت محمدي (ص) پرداخته، اقتباس شده اسمثنوياي از اين تعابير از دفترهاي گوناگون . پاره6
هـا، مسـتقل از فاعـل شناسـا ها را همانند واقعيتگرايي اخالقي، رويكردي در فلسفه اخالق است كه ارزش. واقع7

واقعيتي اخالقي مستقل از باورهاي اخالقي ما وجود دارد كه صحت و بطـالن «كند و به تعبير بهتر، لحاظ مي
  ».  اندالقي، خصوصيات واقعي امور يا افعالكند. اين نگرش بر آن است كه خصوصيات اخآنها را تعيين مي

هاي سامانه اخالق قدسي است كه سه فرآينـد و تحـول ممتـاز . آداب و مراتب و مقامات سلوك، از جمله ويژگي8
  منظور نظر است: تخليه، تحليه و تجليه. 

شود كه دامنه اختيار آدمي ي. قلم بر آن رفته است؛ اين عبارت در تبيين مسئله قضا و قدر، و جبر و اختيار مطرح م9
بـرد؛ امـا گرايد و گاه به اختيـار راه ميو نسبت آن با اراده و تقدير رحماني چگونه است. مولوي گاه به جبر مي

نهد. هرچند به نظر وي راز قضا و قدر چه كلي و چه جزئـي وجه غالب آن است كه اختيار را بر جبر برتري مي
قضاگرداني  –برد كه راه خير را بر وي بگشايد. تصريفات قضا ام به خدا پناه ميبر ما پوشيده است و در اين مق

  .به امر خدا و جزئي از قاعده كلي قضاي االهي است –
 بندش يفعـــــل اهللا مايشاســـــتچشـــــم   هاســـتگون تصريفايـــن قضـــا را گونـــه

  (دفتر ششم) 
 بــر زجاجــه دوســت ســنگ دوســت زن   امــر حــق را تــو بــه امــر حــق شــكن
ــواب ــه خ ــش ب ــد شــود دان ــــاب   چــون قضــا آي ــــرد آفت ــــردد بگي ــــيه گ ــــه س  م

   (دفتر نخست)                
اي از ؛ طبــق ايــن ديــدگاه اخــالق شــامل خــانوادهexpressive-collaborative approachيــا همــان  10. 

شـوند. گو دهد چه چيـزي ارزش داشـته تـا بـراي آن مـردم بـه يكـديگر پاسـخهاست كه نشان ميمسئوليت
تواننـد آنهـا اند اما نميهاي اخالقي برجستهگذارانة اخالقي در ميان روشهاي ارزشهاي پردازش داوريروش

فردي است و از آنچه في مابين و در درون ها اخالق اساساً ميانرا از ميان ببرند. در تمام اين اظهارات و داللت
د. از اين طريق، اخالق مشاركتي است؛ ما اخـالق را بـا هـم شوگذرد برخاسته و بازتوليد يا تعديل ميمردم مي

 رسد نه در هر شرايط انتخابي برابر يا ارادي.كنيم هرچند به نظر ميساخته و تقويت مي
؛ »با مـردان برابـر هسـتند "ذاتاً"زنان «هاي ذيل آمده است: . سه فرض اوليه فلسفه اخالق فمينيستي در گزاره11

زنـان و مـردان «؛ و سوم اينكـه »و شأن و كرامت با مردان برابر باشند "ارزش"زنان بايد از حيث «دوم اينكه 
  ».  انساني يكساني دارند "حقوق"
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  شناسى اسالمىاركان اخالقى سبك زندگى همسران بر اساس هستى

 محبوبه موساييپور* 
  حسين هوشنگي** 

  چكيده

شيوه و روش زندگى از سويى و انتخاب مبنا و اساس بـرای ايـن شـيوه از  اتخاذ

ای به جامعه ديگر متفاوت اسـت. آنچـه اهميـت دارد، ايـن سوی ديگر، از جامعه

های مختلف در تواند و بايد زندگى خود را از ميان سبكاست كه فرد مسلمان مى

هـای دينـى و آموزهها، از جمله عرصه همسرداری، بر اساس اصول عرصهتمامى 

شكل دهد تا از يك طرف بر مبنای نگاه و فلسفه دينى، سبك زندگى خـانوادگى 

خود را طراحى و انتخاب كند و از طرف ديگـر خـود را در برابـر رخنـه الگوهـای 

های ديگر مصون سازد. بر اين اساس به تبيـين اركـان مغاير و نامناسب فرهنگ

ايم. ايـن پرداخته شناسى اسالمىستىسبك زندگى مطلوب همسران بر مبنای ه

اند از: خدامحوری، آفريده بودن جهان هستى، تكامل هستى و جهت مبانى عبارت

های آن، دنيا و آخرت به مثابه دو بعد از هستى، و گسترش زوجيت تكاملى پديده

در هســتى. برخــى اركــان اخالقــى ســبك زنــدگى همســران، برآمــده از مبــانى 

اند از: قداسـت، خودمهـارگری و مصـونيت، صـبر و عبارتشناسى يادشده هستى

  استقامت، مودت و رحمت، ايمان و امنيت، حسن معاشرت، سكونت، و كفويت. 

شناسى، همسران، خـانواده، سـبك اركان اخالقى، اسالمى، هستى ها:واژهكليد

  زندگى.

  

                                                            
 دانشگاه پيام نور.دانشجوی دكتری معارف اسالمى، گرايش اخالق و عرفان، عضو هيئت علمى  *

 صادق(ع). دانشيار گروه فلسفه دانشگاه امام **
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  مقدمه

ترين و اولين نهاد اجتماع به شـمار خانواده يكى از نهادهای مهم جامعه بشری است كه زيربنايى 

رود. تأثير خانواده بـر رشـد، تعـادل و شـكوفايى افـراد و جامعـه بـه حـدی اسـت كـه هـيچ مى

نظران دربـاره خـانواده رو، غالب فالسـفه و صـاحبتواند آن را انكار كند. از ايننظری نمىصاحب

  اند.هايى داشتهصيهتو

هجوم گسترده ماهواره و اينترنت به فرهنگ جامعه، نياز به اخالق و سبك زندگى اخالقى را  

ها، به خصوص اركان اصلى آن، يعنى زن و مرد، ملموس كرده اسـت. بيش از پيش برای خانواده

اسـى در علـوم رو پرداختن به اركان اخالقى روابط بين همسـران بايـد يكـى از مباحـث اساز اين

  شود.انسانى و تربيتى قرار گيرد، چون تكامل و ترقى جوامع بشری بدان مربوط مى

از آنجايى كه اخالق حاكم بر هر جامعه، و به تبع آن اخالق همسرداری، نـاگزير مبتنـى بـر  

كنـد و بـه فلسفى است كه ضرورت رعايت و عمل به اصول اخالقى را توجيـه مى -مبانى نظری

ك اخالقى خاص خود را اقتضا دارد، لذا برای اينكه افراد جامعه به سـبك اخالقـى آن عبارتى سب

های مركزی يا به عبـارت ديگـر بـه بند باشند، بايد به مفاهيم اصلى و اساسى و هستهجامعه پای

ها (در اينجا سبك اخالقى همسرداری) آگـاه مبانى نظری سبك اخالقى آن جامعه در همه زمينه

پـذير نيسـت (طـاهرپور و ن آگاهى جـز از طريـق تبيـين مبـانى و آمـوزش آن امكانباشند، و اي

 سـازی افـراد از ايـن تبيـين،سازی و آمـوزش، و پيامـد آگاه). نتيجه اين روشن53: 1390شرفى،

 هنجـارين یهاسـبك وهـا نظام برابـر در ترافزون و مقاومت ديرپاتر و ترآگاهانه عمل و انتخاب

شناسانه سبك زندگى اخالقـى ن اساس، در اين مقاله به بررسى مبانى هستىبر اي است. نادرست

  ايم.در زمينه همسرداری پرداخته

  اند از:های مهم اين پژوهش عبارتپرسش

  شناسى سبك زندگى اخالقى همسران از منظر اسالم كدام است؟مبانى هستى -

  اصول و اركان اخالقى سبك زندگى همسران چيست؟ -

  بر زندگى اخالقى همسران چگونه است؟ شناسى اسالمى انى هستىتأثير مب -

  تعريف مفاهيم 

  . سبك زندگى1 

تـوان گفـت شود. مى)، برای توصيف شرايط زندگى انسان استفاده مىLife Styleسبك زندگى ( 

در غـرب، بـه عنـوان  1929در  آلفـرد آدلـرعبارت مصطلح سبك زنـدگى را كـه نخسـتين بـار 
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يـا » سـيره«تر، مسلمانان از روش زندگى پيامبر (ص) با نام لى قبلاصطالحى فنى رايج كرد، خي

برگرفته بودند. اين عبارت كه از اوايل قرن بيستم در غـرب تولـد يافـت، شـيوه و روش » سنت«

های مختلف زندگى، اعم از فردی و اجتماعى است. يعنى اين معنا، بيشـتر در زندگى فرد در حوزه

  رود.های شخصيتى يا گروهى خاص به كار مىيپخصوص انطباق زندگى فردی با ت

شـود. های متعـدد بـه آن نگـاه مىشـده اسـت، امـا از زاويـهسبك زندگى، عنـوانى شناخته 

های فيزيكى، اوقات فراغت، اند از: فعاليتامروز عبارتشده آن در دنيای علمى های شناختهمؤلفه

معنويت، ايمنى، آرامـش، تغذيـه و ... كـه هـر خواب و بيداری، روابط اجتماعى، روابط خانوادگى، 

ای نسـبتًا شـيوه شوند. سبك زندگى،های زندگى افراد شمرده مىراهى از راهكدام به منزله بزرگ

  ).27: 1390گيرد (كاويانى،ثابت است كه فرد اهداف خود را به وسيله آن پى مى

؛ چراكه اصـالت بـا فـرد و گيرددر نگاه غيردينى انتخاب سبك زندگى به سادگى صورت مى 

سـاز عالقه اوست و زيربنای سبك زندگى بر لذت و سـود اسـتوار اسـت. امـا در باورهـای انسان

تواند چنين رفتاری داشته باشد، بلكـه بايـد سـبك زنـدگى خـود را بـه نحـو اسالم، مسلمان نمى

  ريزی كند.های دينى پىمطلوب و بر اساس آموزه

  . اخالق2

است. تعاريف گوناگونى از اخالق صورت گرفته، اما آنچه از اخالق در اين مقاله اخالق جمع خلق 

است كه بيشتر مبتنى بر شئون وجـودی های ارزشى اسالم و عالمان اسالمى مد نظر است، آموزه

انسان و متناسب با اهداف غايى تعليم و تربيت اوست كه عبارت است از: شكوفايى اسـتعدادهای 

در جهت كمال و هدف اعالی زندگى ترين حقايق در درون آدمى ديده و عالىمثبت و صفات پسن

   ).6/75: 1359(جعفری، 

هـای شناسى اسالمى، ديدگاه فلسفى اسالم درباره هستى است كه بـا گزارهمنظور از هستى 

هـای تجـويزی اسـت كـه از خاسـتگاه شود و مقصود از اركـان، گزارهتوصيفى از هستى بيان مى

گيـرد؛ بنـابراين، قابل استنباط است و در سبك زندگى معيار عمل قرار مىاسى اسالمى شنهستى

 بـر يـك از ايـن اصـول هر و سپس به تأثير كنيمشناختى اسالم را بررسى مىهستى ابتدا اصول

  پردازيم:مى همسران اخالقى حيات

  الف. خدامحوری و آفريده بودن جهان هستى

 عـالم هسـتى تمـامى در رأس يا كانون هستى قرار گرفته اسـت.شناسى اسالمى، خدا در هستى 

هستى يافتـه و بـه واسـطه  ،هى است، كه به واسطه رحمت عامه خداونداال یمظهر و جلوه اسما

 هرگـز گويـد،مى سـخن حق اسمای از عارف كه بخشد. لذا هنگامىمىآن، هستى خود را تداوم 
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 عارفان است، چراكه آن خارجى حقيقت و واقع اسم، نزد او، از مراد بلكه كند،نمى اراده را آنها لفظ

 ازاسـمى  كنـد،مى جلوه كسى بر كه حق تعيّن هر ديگر بيان به و حق ظهور و تجلى هر معتقدند

  ).51، ص14نص تا،بى است (قونوی، حق اسمای

است. عشـق اولـى و » عشق«در اين نگاه، منشأ صدور موجودات و خلقت آنها در يك كالم 

ذاتى خداوند به خود و عشق ثانوی و بالعرض او به مخلوقات به عنـوان فعلـش، سـبب پيـدايش 

نيـاز ). خداوند، مالك حقيقى و بى270: 1363چنين نظام متقن و هماهنگى شده است (مالصدرا، 

ُ ُهـَو الَْغنِـى «نياز است: او نياز دارند و او از همه بى مطلق است. همه به ِ َو اّهللاٰ َأنُْتُم الُْفَقراُء ِإلَـى اّهللاٰ

بينى توحيدی، جهان يك آفريده است و چيـزی در هسـتى نيسـت ). در جهان15(فاطر: » الَْحِميدُ 

های نشـانهاوست كـه  ).182ـ181: 1363كه از قلمرو آفرينش خداوند خارج باشد (جوادی آملى، 

). بـر ايـن 49، خطبـه البالغهنهج( دارددهد و دل منكر را به اقرار وا مىهستى برايش گواهى مى

بينى توحيدی يعنى درك اينكه جهان از يك مشـيت حكيمانـه پديـد آمـده اسـت. اساس، جهان

بينى توحيدی يعنى جهـان، محوری است. جهانقطبى و تكبينى توحيدی يعنى جهان، يكجهان

) و  (ِإنا» از اويى«اهيت م ِ ـا» به سـوی اويـى«ِهللاّ دارد. در ايـن 156َراِجعـون) (بقـره:  ِإلَيـهِ  (َوِإنـ (

ای عنايـت خداونـد از ايـن جهـان شود و اگر لحظـهنگرش، هستى با عنايت االهى نگهداری مى

  ).86-85: 1387گرفته شود، نابود خواهد شد (مطهری، 

ل و دارای اسمای حسنا و صفات عليای فراوان است و از جمله خداوند به دليل آنكه عين كما

شود مناسب و موافق با كمال آن بـوده صفات عليای او حكمت است، هر كاری كه از او صادر مى

گردد؛ بـه عبـارت ديگـر، ترين صورت و با بهترين مصلحت صادر مىو به همين دليل به شايسته

م ذاتى خدا كه مبدأ همه خيرات است، مستلزم حصـول چون ذات االهى مبدأ جميع اشيا است، عل

اشيا مطابق با نظام احسن و متقن است؛ به همين دليل، يعنى مبدأ بودن ذات االهى بـرای همـه 

آن مبـّرا  يكپارچه است و هيچ موجودی از دايره احكـام كلـى حـاكم بـراشيا، نظام خلقت نظامى 

  نيست.

به شناخت صحيح و واقعى از حضرت حق كه بـه دور  يابىدستدر كالم امام على (ع) درباره 

سرآغاز دين، خداشناسى است؛ و كمال شناخت خـدا، « :از انحراف و باطل باشد، چنين آمده است

باور داشتن او؛ و كمال باور داشتن خدا، شهادت به يگانگى اوست؛ و كمال اين شهادت، اخالص؛ 

   ).1، خطبه البالغهنهج» (استو كمال اخالص، خدا را از صفات مخلوقات جدا كردن 
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  تأثير خدامحوری در اركان اخالقى سبك زندگى همسران 

شناسـى در گيرد، ايـن مبنـای هستىبينى انسان بر اساس خدامحوری قرار مىكه جهانگامى هن 

شـود او بـرای يـافتن گـذارد و باعـث مىگيری اصول اخالقى همسرداری تأثير بسزايى مىشكل

های دينى كه در رأس ساير منابع ديگری چون آداب موازين و هنجارهای رفتار با همسر به آموزه

و ساختارهای فرهنگى قـرار دارد، مراجعـه كنـد. از جملـه ايـن اصـول های علمى فتهو رسوم، يا

  توان به موارد زير اشاره كرد:مى

انسان خدامحور معتقد است همه ابعاد حيـات، از جملـه ازدواج و همسـرداری، يـك قداست: 

برخورد با همسـر از ترين رفتار و كوشد در كوچكرو مىآموزه االهى، عبادی و ربانى است، از اين

شناسى اسالم بر اين جنبه از ربانى خارج نشود و اين همان تجلى و تأثير هستى-اين دايره االهى

   سبك زندگى است.

داند آنچه های دينى است. او مىبر اين اساس، رفتار فرد مسلمان با همسر، تحت تأثير آموزه 

، كـه كمـال انسـانيت را خواهـان اسـت، االجـرادر كالم االهى متجلى شده، فرامينى اسـت الزم

دهد، با اينكه يك امر شهوانى است، و داند و به آن جنبه اخالقى مىاسالم ازدواج را مقدس مى«

اين تنها امری است كه با وجود اينكه پايه طبيعى و شـهوانى دارد، جنبـه اخالقـى نيـز دارد. هـر 

انسان ندارد جز غريزه جنسى. لـذا ازدواج از ای كه اشباع شود، اشباع آن تأثيری در معنويت غريزه

نظر اسالم، سنت و مستحب تعبير شده است. يكى از علل آن، اين است كه ازدواج اولـين قـدمى 

دارد. تجربه نشان داده است است كه انسان از خودپرستى و خوددوستى به سوی غيردوستى برمى

اند، در همه آنهـا يـك جرد زندگى كردههای معنوی، مكه افرادی كه در تمام عمر به خاطر هدف

  ).397و  248: 1374(مطهری، » وجود داشته استنوع نقص ولو به صورت يك نوع خامى 

يكى از اركان مهم سبك زندگى همسران بر مـدار اخـالق كـه تأثيريافتـه از  ايمان و امنيت:

، عـرب لغتدر  ايمان خدامحوری و خدامداری هستى است، ايمان فرد، به خدا و التزام بدان است.

و از أَمَن، يأِمُن أمنـًا  يافت امنيتشد،  امانو  امن معنای به أَمَنة، يأَمَن، أمنًا و أَمنًا و أمانًا و أِمناز 

، كننـده: اعتمادآِمـن. )1/35تـا: اسـت (معلـوف، بىاو اعتماد كرد،  به، دانست اميناو را  معنای به

و  قلـب سـكون معنـای به ايمانو  )40: 1414يدی، (فراه است خوفضد  األمن،و  شمرندهامين

   ).71: 1422فارس، (ابن است آمده ،، هر دوتصديق

 بـه عـرب لغت اصلدر  ايمان است كه اينآيد، مى دست به لغت كتباز  آنچه كلى،طور  به 

  توان از ايمان ارائه داد به قرار زير است:است و تعريفى كه مى دادنقرار  امندر  معنای

 معلـوم بنـابراينظاهر شود.  عملدر  آثارش كه طوری آن، به التزام اضافه به چيزی، به علم 

و  نيسـت كافى ايمان حصول، در است حق اينكه به يقينو  چيزی به علم صرفتنها  كهشود مى
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خـود نيـز  علـم مقتضای به ملتزمبايد  بلكه دانست،چيز  آن به مؤمنشود را نمى علم آن صاحب

مؤلفه اساسـى و  ).18/259: 1412(الطباطبايى،  باشد داشته قلبعقد  علم، مؤدای طبقباشد و بر 

مهم تعريف ايمان، عمل بر مقتضای علم است كه به تعبيری دامنه همه رفتارهای فـرد مـؤمن از 

نشـين بـا او بـه خصـوص، شود همـه افـراد همگيرد و سبب مىجمله رفتار با همسر را در بر مى

ر امنيت كامل، از هر حيث قرار گيرند. آنچه بايد در مفهوم ايمـان در نظـر همسرش، از جانب او د

است كـه بسـيار مهـم اسـت؛ چراكـه بـر تمـام وظـايف و داشت، توجه به پيوند آن با روح آدمى 

  فرمايد:های فرد تأثيرگذار است. بر اين اساس است كه خداوند در قرآن مىنقش

انــد، ازدواج نكنيــد! (اگرچــه ياوردهپرســت، تــا ايمــان نو بــا زنــان مشــرك و بت

جز به ازدواج بـا كنيـزان، دسترسـى نداشـته باشـيد؛ زيـرا) كنيـز باايمـان، از زن 

پرست بهتر اسـت؛ هرچنـد (زيبـايى، يـا ثـروت، يـا موقعيـت او) شـما را آزاد بت

ــردان بت ــه ازدواج م ــود را ب ــان خ ــگفتى آورد، و زن ــه ش ــان ب ــا ايم ــت، ت پرس

يــد! (اگــر چــه ناچــار شــويد آنهــا را بــه همســری غالمــان انــد، در نياورنياورده

پرسـت بهتـر باايمان درآوريـد؛ زيـرا) يـك غـالم باايمـان، از يـك مـرد آزاد بت

اســت؛ هرچنــد (مــال و موقعيــت و زيبــايى او) شــما را بــه شــگفتى آورد. آنهــا 

كننــد، و خــدا دعــوت بــه بهشــت و آمــرزش بــه دعــوت بــه ســوی آتــش مى

سـازد؛ شـايد آيـات خـويش را بـرای مـردم روشـن مى نمايـد، وفرمان خود مى

  ).221متذكر شوند! (بقره: 

های ديگری چون آنچه آيه بر آن تأكيد دارد، انتخاب همسر، بر پايه معيار ايمان است كه بر معيار

زيبايى، شهرت، مقام اجتماعى و سياسى برتری دارد و حتـى فروتـرين طبقـات مـؤمن، همچـون 

؛ زيرا آنچـه در )57: 1390شرفى، از اين جهت برتر دانسته است (طاهرپور وكنيزان و غالمان، را 

جويى جنسى، كـه گيرد نه صرفًا كامزندگى همسران، در پرتو تعاليم اخالقى اسالم هدف قرار مى

انتخاب يك همراه برای يك عمر زندگى در شرايط سخت و آسان و تربيـت فرزنـدان و پـرورش 

ا كه، هر گونه انحراف عقيـدتى و بـه دنبـال آن، انحـراف رفتـاری، نسلى شايسته است؛ و از آنج

رو قـرآن، مسـلمانان را از ازدواج بـا افـراد دهـد، از ايـنكانون خانواده را در معرض خطر قرار مى

  كند.منحرف از لحاظ فكری و عقيدتى، منع مى

   های آنب. تكامل هستى و جهت تكاملى پديده

گيری هستى اشاره دارد. هيچ موجودی در اين جهان، ى، به جهتشناسى اسالماين مبنای هستى 

كنـد و بـه سـوی مقصـودی روان اسـت ثابت و يكنواخت نيست، دائمًا منزل و جايگاه عوض مى
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از جملـه  ،خداوندی كه آفريدگار اين عـالم گسـترده و موجـودات متنـوع ).153: 1387(مطهری، 

كـه در آفـرينش هسـتى و موجـودات، هـدفى  كنداست. حكمت او اقتضا مى انسان است، حكيم

او )؛ 73: (انعـام» و هو الّذی خلق السمواِت و االرض بـالحقّ «فرمايد: داشته باشد. قرآن كريم مى

  .ها و زمين را به حق آفريده استخدايى است كه آسمان

شـود، انكارپـذير نيسـت؛ در تأثير تبيين علت غايى در تفسيری كه از جهان خلقت ارائـه مى 

 مالصدرا،( دانداهميت شناخت علت غايى، مالصدرا، بررسى علل غايى را برترين جزء حكمت مى

1981 :2/270(.  

های وجودی خود را داشته باشـند و هـيچ اگر موجودات هستى و نيز كل هستى، تمام كمال 

های متناسب خويش نداشته باشند، حركتى وجود نخواهد داشت؛ چراكـه كمبودی از لحاظ فعاليت

قوه و استعداد در آنها نيست تا از آن برهند و كمالى را فاقد نيستند تا در اثر كوشش به آن برسند؛ 

ن مادی كه حدوث زمانى داشته، عين حركت است، هـدفى دارد؛ زيـرا حركـت بـدون هـدف جها

  ). 182-181: 1363محال است (جوادی آملى، 

آفرينش به حق، اشاره به هدفدار بودن خلقت است و نفى عبث و پوچى در كارهای پروردگار  

های اين مجموعه گسترده انسان نيز كه يكى از پديده .)38 :و بازی و بيهوده نبودن خلقت (دخان

دارد و بـا شـناخت ايـن هـدف و مسـير و ابـزار  است، بر اساس حق آفريده شده و آغاز و انجامى

افحسـبتم انّمـا « :فرمايـدتواند گام در مسير كمـال بـردارد. خداونـد مىرسيدن به آن هدف، مى

كه ما شما را بيهوده آفريـديم  آيا پنداشتيد ؛)115 :(مؤمنون» خلقناكم عبثًا و انّكم الينا ال ترجعون

   شويد؟و به سوی ما بازگردانده نمى

جهان ما، جهانى هدفدار اسـت؛ يعنـى درون موجـودات، كششـى خـاص بـه سـوی هـدف  

دهد كـه ها نشان مىشان موجود است و هدفداری همان هدايت االهى است. همه عالمتكمالى

ه به آن مقصـد روان اسـت وجـود در هر موجودی به سوی مقصدی ك» كشش«و » ميل«نوعى 

شوند. دارد، يعنى موجودات با نيروی مرموزی كه درونشان هست، به سوی مقصدشان كشيده مى

از زبـان  50شـود. در سـوره طـه آيـه اين نيرو همان است كه از آن به هدايت االهـى تعبيـر مى

 «كند كه به فرعون زمان خويش گفت: حضرت موسى نقل مى ِذی َأْعطـى كـل َشـىٍء قاَل َربَنا ال

اش بـود عطـا، و ؛ پروردگار ما آن است كه به هر چيز، آن نوع خلقتى كه شايسته»َخلَْقُه ُثم َهدی

  ).154-153: 1387سپس آن را هدايت كرد (مطهری، 

 باشـد، غايـت فاقـد فعلى اگر. نيست غايتبى فعلى و حركت هيچاسالمى  شناسىهستى در 

 هرچنـد نيسـت؛ غايتبى نيز عبث فعل بنابراين، است؛ آن مبادی برخى حاظل به تنها فقدان اين

  .باشد موهوم و خيالى امری آن، غايت
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داند كـه های جزئيه و تكامليه عالم را نظير حركت تكاملى جنين مىعالمه طباطبايى حركت 

همگى غايتى خاص دارند، زيرا غرض از آفرينش موجود نـاقص، همـان كمـالى اسـت كـه از راه 

 موجـودات همـه در كـه - انفعـالى و فعل شود؛ بنابراين از منظر ايشان، نظامحركت عايد آن مى

 جـامع كهعامى  نظام و است موجودی هر مخصوص كه جزئى نظام) ديگر عبارت به يا و( هست

 يـك از موجـودات و دارنـد يكديگر به آن اجزای كه ارتباطى حيث از، است جزئى هاینظام همه

 الِذی َربَنا«تعالى در آيه  خدای هدايت مصداق خود -شوندمى منتقل ديگر جزئى سوی به آن جزء

  ).14/167: 1412است (الطباطبايى،  »َهدی ُثم  َخلَْقهُ  َشىءٍ  كل  َأْعطى

هـر  نفـى وجـود، دايـره در غايى عليت انكار و غايات ابطال الزمه اسالمى، فالسفه نگاه در 

 علل( 4 نمط و) مبادی و غايات( 5 نمط در ويژه (به اشارات در سيناابن. است عالم در فاعلى گونه

 را بحـث ايـن اهميت رابع)، اشراق اول، (مشهد الربوبيه شواهد و اسفار در نيز مالصدرا و)) هستى

  .اندشده متذكر

دهد كـه ايـن هسـتى بيهـوده و بنابراين، تفكر و تدبر در هستى ما را به اين سمت سوق مى 

عبث آفريده نشده است؛ بلكه از روی حكمت، مصلحت و هدف صحيحى آفريده شـده كـه نمـاد 

دارد كه فلسفه وجودی خويش شناسى، انسان را وا مىين نكته در هستىاوحدانيت االهى است و 

و بداند كه در نظـام  و هدف آمدن و رفتن خود را بداند و در مسير تعالى روحى خويش قدم بردارد

ها نيز هدفمند و در راستای همـان غايـت محور، احسن و هماهنگ، همه اختالفات و تفاوتغايت

   اند.حقيقى ايجاد شده

  تأثير تكامل هستى در اركان اخالقى سبك زندگى همسران 

تـوان مـوارد از جمله آثاری كه هستى هدفمند در اصول اخالقى سبك زندگى همسران دارد؛ مى 

  زير را استنباط كرد:

خداوند از طريق ايجاد غريزه جنسى در نهاد انسان و به دنبال آن ادامه و بقای نـوع سكونت: 

برتری را برای ازدواج و زندگى با همسر مقـدر كـرده اسـت. اهـدافى چـون بشر، اهداف واالتر و 

يابى به آرامش كه به معنای واقعى كلمه، گمشده بشر در دنيای امروز است و تمـام تـالش دست

در رهگذر چندساله عمر، رسيدن به اين مفهوم است. آنچه قابل تأمل است اينكـه، خداونـد آدمى 

همان ارضای غريزه جنسى است از اسلوب سبك زنـدگى همسـران صرفًا آرامش جسمانى را كه 

تر مقدر نفرموده، بلكه در كنار اين آرامش جسمانى، سكونت و آرامش روحى را نيز، كه بسيار مهم

َو ِمْن آياتِِه َأْن َخَلَق لَكْم ِمـْن َأنُْفِسـكْم «تر برای ادامه زندگى است، خواستار شده است: و اساسى
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شـما  بـرای جنس خودتـاناز همسرانى  های او اينكه؛ و از نشانه)21 روم:( »ْسكُنوا ِإلَيهاَأْزو'اجًا لِتَ 

  .ديابي در كنار آنان آرامشآفريد تا 

 بهشود آنها را مى كهاند كرده بيان متفاوتى بيشو  كم معنای» سكن« لغت برای هایكتاب 

گيـرد قرار مى حركت مقابلدر  كه است ثبوتاستقرار و  معنای به» سكن« كهكرد  جمعمعنا  اين

 طمأنينـه به آناز  گاهىشود و مى باطنىو  ظاهری، معنویو  مادی ثبوتاستقرار و  شامل اين،و 

اسـت  اطمينـاناعتمـاد و  معنـای بـه ،شود متعدی» الى« كنند و اگر باتعبير مى اضطراب رفعو 

  ).5/187: 1368(مصطفوی، 

زيـرا  ؛»لتسكنوا عنـدها«فرمايد: و نمى »لتسكنوا اليها«فرمايد: مى قرآن كه است اين جالب 

 آورده اجسـام بـرایو  اسـت مكـان ظرف» عند« كلمهرساند و را مى جمعى سكون، عنده سكن

  ).25/111تا: (الرازی، بى شودمى ،هر دو روحى،و  جسمى سكون شامل اليه سكنشود، اما مى

س مكمل يكديگر و مايه شكوفايى و نشـاط شود كه اين دو جناين آرامش از اينجا ناشى مى 

: 1386و پرورش يكديگرند، به طوری كه هر يك، بدون ديگری، ناقص است (مكـارم شـيرازی، 

16/412.(  

گيـرد. هستى هدفمند، ازدواج را هم به عنوان يك نهاد مهم بشری در بر مىمودت و رحمت: 

مسـران بـر مـدار اخـالق، از منظـر از اهداف واالی ازدواج و از جمله اركان مهم سبك زندگى ه

يابى به مودت و به دنبال آن رحمت اسـت. خداونـد بعـد از اينكـه از بخش قرآن دستتعاليم روح

َو «فرمايـد: گويد به دنبال آن مىو روحى بين همسران سخن مىاصل سكونت و آرامش جسمى 

ًة َو َرْحَمةً  قرار داد. رحمتو  مودت ميانتان در و ؛)21 روم:( »َجَعَل َبيَنكْم َمَود  

 بـهو مـرد  زناز  يكهر  اطمينانو اعتماد و  قلب اعماقاز  محبتو  روحانى انس آن تمود 

). مودت از ماده وّد به معنای دوست داشـتن چيـزی و 5/2763: 1415است (سيد قطب، يكديگر 

(راغـب آرزوی بقای آن است و رحمت، مهربانى و رقتى است كه مقتضى احسان و بخشش باشد 

اند كـه مقتضـى تفضـل و رقت قلب و انعطافى شـمرده ). برخى، رحمت را347: 1416اصفهانى، 

). به عبارت ديگر، محبـت زمـانى كـه در 1/396: 1403احسان و مغفرت است (شرتونى اللبنانى، 

كـه در گيـرد، چنانرحمت نـام مى عمل بروز يابد، با نوعى حس شفقت و حمايت همراه است كه

؛ رحمـت »الرحمه انما هى تجلى الرافه و ظهور الحنـه و الشـفقه«مين معنا آمده است: لغت به ه

). نكتـه قابـل تأمـل اينكـه 4/92: 1368تجلى رأفت و ظهور مهربانى و شفقت است (مصطفوی، 

: 1386جانبه و ايثارگرانـه اسـت (مكـارم شـيرازی، مودت غالبًا جنبه متقابل دارد؛ اما رحمت، يك

16/414.(  
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جو، در مراتـب كمـال بنابراين، هر چه انسان به عنوان عضوی از هسـتى هدفمنـد و تكامـل 

باالتر رود و به مدارج واالتری از ايمان برسد، مودت و رحمتش نسبت به همسر و خانواده بيشـتر 

كنم كه مردی ايمانش افزون شـود و من گمان نمى«اند: كه امام صادق (ع) فرمودهشود؛ چنانمى

  ).14/9تا: (الحر العاملى، بى» به همسرش افزون نشود محبتش

  ج. دنيا و آخرت، دو بعد از هستى 

گمـان بـى. ، پيوند دنيا و آخرت و فرجام انسان و جهان استاسالمى شناسىاز ابعاد ديگر هستى 

شود. آفريدگار حكيم برای سـعادت ابـدی ها خالصه نمىهمه هستى در اين چند روزه عمر انسان

آفرين، مرحله ابدِی آخـرت را قـرار داده بدكاران ستمگر و تباهى مناسب های خوب و كيفرنانسا

 .شودكه در پاياِن بخِش دنيوِی هستى، آن مرحله آغاز مى
در قرآن كريم، مكرر از غيب و شهادت، به ويژه از غيب ياد شده، و ايمـان بـه غيـب، ركـن  

ِذيَن يؤِمُنوَن بِ «است:  ايمان اسالمى ). رابطه غيب و شهادت را با تعبيری مـادی 3(بقره: » الَْغيبِ ال

توان توضيح داد. حداكثر تعبيری كه مطلب را به ذهن نزديك كند اين اسـت كـه و جسمانى نمى

بگوييم شبيه رابطه اصل و فرع يا شخص و سايه است، يعنى اين جهان به منزله انعكاسـى از آن 

كه هر چـه در ايـن جهـان وجـود دارد، وجـود  شودىمباط جهان است. از قرآن كريم چنين استن

ـن «يافته موجودات جهان ديگر است كه به منزلـه خـزاين هسـتند تنزل ِإال ِعنـَدَنا  ءٍ ىشـَو ِإن م

لُُه ِإال بَِقَدٍر  ْعُلومٍ َخَزائُنُه َو َما ُننز خـدای تعـالى در  ).139و  137: 1387) (مطهـری، 21(حجـر: » م

چيـزی قبـل از نـزولش بـه ايـن عـالم و  ده كه هـركراين معنا را اثبات » ..زائنه.عندنا خ«جمله 

مـافوق عـالم مشـهود ماسـت، چـون ، ين خزائنتمام ا ؛نزد او دارد يىهانهيخز ،استقرارش در آن

ده و اين وصف در جای ديگر توضيح داده كرنزد خدا وصف  »عنده«عالى آنها را به وصف تخدای 

هر چه نزد خداست ثابـت و  فرمايدمىكه  است »عندكم ينفد و ما عند اّهللاٰ باقما «شده و آن آيه 

خـوش زوال و ال يزال و ال يتغير است، پس خزائن خدا هر چه باشند امور ثابتى هستند كه دسـت

كه اشيا در اين عالم مادی محسوس، متغير و فانى هستند و ثبات  دانيممى، و چون شوندنمىتغير 

: 1412(الطباطبـايى،  كه خـزائن االهـى مـافوق ايـن عـالم مشـهودند فهميممى، ى ندارنديو بقا

12/144-145 .(  

ای اسـت كـه اول و آخـر رابطه دنيا و آخـرت رابطـه« :ديگوىمدر اين باره  نيز جوادی آملى 

انسان در يك مسير قرار دارد و در حقيقت دنيا و آخرت دو چهره يك واقعيت است. عـالم آخـرت 

در واقـع حقيقتـى بـرای خـود  ها اسـت. آدمـىها و تجسم اعمال انسـانو بروز باطن عالم ظهور

» شودآشكار مى ،تواند به آن پى ببرد؛ اما در آخرت كامًال آن حقيقتسازد كه در اين عالم نمىمى
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). به اين ترتيب اگر انسان زندگى دنيايى را اصل قـرار دهـد، فرصـت 158: 1381، جوادی آملى(

  خود را بيهوده تلف كرده است. طاليى عمر

  اركان اخالقى برآمده از ذوابعاد بودن هستى

اش در اين جهان منحصر بـه ايـن كه انسان به اين باور برسد كه زندگىهنگامى  خودمهارگری:

دنيا نيست بلكه بعد از آن، سرای ديگری است كه اصل است و همه اعمـالش در آنجـا سـنجيده 

گذرانـد كـه از تمـام زا بر آن جاری است و در محضر كسى روزگار مىشود و نظام پاداش و جمى

ها های اخالقى در همه زمينـهاسرار درونى وی آگاه است، اين اعتقاد، او را به سوی رعايت ارزش

يابـد كـه در قبـال زنـدگى دارد. او درمىاز جمله در ارتباط با همسر و وفاداری نسبت به او وا مى

شود و در پيشگاه عدل االهى قرار دارد. پس بايـد در محضـر رسى مىساباش حچندروزه دنيايى

ترتيب رفتـارش را در ابعـاد مختلـف وجـودی، ربوبى، شرط بندگى و عبوديت را رعايت كند. بدين

های نفسانى خـود كند و بر تمايالت و خواهشمخصوصًا بعد جنسى، در چارچوب شرع تنظيم مى

 -زيرا به دليل شرايط زيستى خاص خود، در همه مراحل زندگى شود.در آشكار و نهان مسلط مى

به عفاف و توان خودمهارگری نيـاز دارد:  –حتى با وجود همسر و فراهم بودن شرايط كامل ارضا 

؛ كسى كه ازدواج كند نصف »من تزوج احرز نصف دينه ... فليتق اّهللاٰ فى النصف االخر او الباقى«

: 1365مانده تقوای االهى پيشه كند (كلينـى، نصف ديگر و باقىكند، ... پس در دينش راحفظ مى

2/329.(  

نتيجه اعتقاد به اينكه غير از اين دنيا سرای ديگری نيـز هسـت كـه اصـل  حسن معاشرت:

حيات در آن جاری است و خداوند، در آنجاست كه برای آن دسته از بندگانش كه با خلوص و اتكا 

كنـد، اند، جبـران مىهای نفس خود را در اين دنيا تحمل كردهتهها و خواسبه مدد االهى، نداشته

های اخالقى و بـه دنبـال آن، اين است كه انسان را به نوعى مصونيت درونى برای رعايت ارزش

خواند. آنچه مسلم است اينكه ممكن است در نوعان از جمله همسر فرا مىحسن رفتار با تمام هم

زدگـى آنـان از يكـديگر به ناسازگاری همسران و اكـراه و دل زندگى شرايطى پيش آيد كه منجر

كه در واقع يك اصل بنيـادين اخالقـى بـرای سـبك زنـدگى  -شود. توصيه قرآن در اين زمينه 

(نسـاء: » بِـالَْمْعُروفِ  عاِشـُروُهن  وَ «حسن معاشرت است:  -شود همسران، در همه حال، تلقى مى

  ر كنيد. )؛ و با آنان به طور شايسته رفتا19

بدون ترديد پيوند مقدس زناشويى و محبت و رحمتى كه خداوند در اين پيمان مقدر فرمـوده، 

سـوزی و تعهـد اخالقـى بـاال نسـبت بـه پوشى و گذشت، صميميت و دلكند كه چشماقتضا مى

يكديگر، در رأس اين پيمان قرار گيرد و هيچ يك از همسران، شرايطى را فراهم نياورند كه منجر 
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عاشور از مفسران قرن گونه كه ابناكراه و تحت فشار قرار گرفتن طرف مقابل خود شود، همان به

عاشور، سيزدهم، حسن معاشرت را در اين خصوص، جامع نفى ضرر و نفى اكراه دانسته است (ابن

  ).4/286تا: بى

 تأثير تكامل هستى و هدفمندی آن در سبك زندگى همسران بـه ايـن صـورت اسـت كـه صبر:

 و نشـيب و فـراز با آميختهآدمى  زندگى ترديد بدون چراكه شود،مى معنادار صبر با انسان زندگى

 هرگـز شـود، حـوادث تلـخ و تاريك نيمه تسليم او اگر و است شكست و پيروزی و شيرين و تلخ

 صـبور بـا جز امر، و اين دارد بسياری اهميت خانواده كانون دوام .شد نخواهد سعادتمند و سرافراز

  ندارد. استمرار شوهر و زن شكيبايى و بودن

 مـانع اسـت كـه عـواملى و علل با رويارويى و مواجهه در پايداری و استقامت معنای به صبر

 در كـه اسـت ارزشـمندی صـفات جملـه از شـود؛مى مقصـود و مقصـد سـمت به انسان حركت

 پايـداری، و صـبر ويژگـى داشتن سايه در چراكه است؛ شده آن به خاصى توجه ی اسالمهاآموزه

پيدا  دسترسى خويش اهداف به يافته، تكامل و رشد، زندگى مختلف یهاعرصه در تواندمى انسان

   كند.

، شـكيبايى در قبـال يكـديگربخت و سربلند و موفق است كه اعضايش خانواده زمانى خوش 

های ين آسـيبسوزی داشته باشند و همـديگر را در برابـر امـواج سـهمگصميميت و دل ،گذشت

اجتماعى از آفات و خطرات حفظ كنند و به هم محبت كننـد و همـديگر را شـكيبايى و دلـداری 

   .دهند

جايگاه صبر و شكيبايى در زندگى مشترك به حدی است كـه در مـواردی كـه هـر يـك از  

های دينـى همسران خلق و خوی ناشايست داشته باشند يا حتى دچار انحراف عقيده باشند، آموزه

تنها چاره كار را برای طرف مقابل، شكيبايى دانسته و برای آن هدف بااليى چـون اجـر اخـروی 

 دعـوت توان به سرگذشت آسيه همسر فرعون اشاره كرد؛ او در برابربيان كرده است. از جمله مى

 آگـاه را او انـدرز و نصيحت با ابتدا كرد. مقاومت او بودن خدا ادعای و خود پرستش به همسرش

 صبر او برابر آسيه در اما كرد، مرگ به تهديد را او فرعون گرفت، باال آنها وقتى مجادله اما ساخت

و  صـبر شـاخص، صـابر زنـان بـرای، را آسـيه) ص( اسالم نداد؛ پيامبر راه خود در تزلزلى و كرد

 بسـيار شـوهرش ناپسـند رفتار و اخالق مقابل در زنى هر گاه«: است فرموده، داده قرار استقامت

 و ناشايسـت اعمال تابع حداقل، بگذارد اثر در او نتوانست اگر كه ایگونه به باشد، شكيبا و صبور

(مجلسى، » داد خواهد او به آسيه پاداش و اجر همانند پاداشى و اجر خداوند، نباشد او هایرویكج

 بـداخالقى برابـر خـدا، در خاطر به هر مردی« :فرمايدمى مردان به ). همچنين103/247: 1403

 ثوابى ورزد، همانندمى شكيبايى برابرش در كه شبى و روز هر برای متعال صبر كند، خداوند زنش
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 روز، بـه و شـب هـر در نيـز زن گناه داد، و اشگرفتاری قبال در )ع(ايوب  به كه دهدمى او را به

  ).339تا: ، بى)صدوق شيخ(بابويه ابن(» است ريگستان یهاريگ اندازه

  د. گسترش زوجيت در هستى 

 تـا گيرد. انسـانآفرينش موجودات در گستره هستى بر مبنای قانون زوجيت صورت گرفته و مى 

 برخى و حيوانات و بشر مورد در فقط ماده و نر جنس وجود و زوجيت مسئلهٴ  كردمى گمان هاقرن

 نظريـه سـوئدی عروفم شناسگياه) 1787ـ1707( لينه كارل اما است، صادق خرما مثل گياهان،

 اسـتقبال مـورد و كـرد ارائـه 1731 در گياهـان همـه بـين در مـاده و نـر وجـود بر مبنى را خود

 كردنـد كشـف دانشمندان بعد). سپس به 408 و 354 :1335 روسو،: گرفت (نك. قرار دانشمندان

 يافتـه تشـكيل شـود،مى ناميـده اتم كه ريزی نهايتبى ذرات صورت به انرژی تراكم از ماده كه

 كشف دانشمندان چراكه شد؛ داده سرايت اشيا همه به زوجيت مسئلهٴ  مدتى گذشت از پس و است

) مثبت بار با( هاپروتون و) منفى بار با( هاالكترون از اتم يعنى موجودات ساختمانى واحد كه كردند

  قرآن بارها به مسئله زوجيت اشاره كرده است، از جمله: .است شده تشكيل

  )7كِريٍم (شعرا:  َزْوجٍ  كل  ِمن ِفيَها َأنَبتَْنا كمْ  اْألَْرضِ  ِإلَى يَرْوا َأَولَمْ 

  )49َتَذكُروَن (ذاريات:  لََعلكمْ  َزْوَجينِ  َخَلْقَنا َشىءٍ  كل  َوِمن

ْوَجينِ  َخَلقَ  َأنهُ  وَ  كرَ  الز 45اْألُنْثى (نجم:  وَ  الذ(  

ــا كلَهــا اْألَْزَواجَ  َخَلــقَ  الــِذی ُســبَْحانَ  ــا َأنُفِســِهمْ  َوِمــنْ  اْألَْرُض  ُتنبِــُت  ِمم َال  َوِمم 

  )36يْعَلُموَن (يس: 

  ذيل اين آيه آمده است: نمونهدر تفسير 

 و گياهــان جهــان تمــام در زوجيــت وجــود از خبــر آيــه، ايــن در مجيــد قــرآن 

 ايـن. دهـدمى ندارنـد، اطالعـى آن از مـردم كـه ديگـری موجـودات و هاانسان

 روز، آن در زوجيـت دايـره وسـعت كـه باشـند گياهـان اسـت ممكن موجودات،

 جـز، در مـوارد خاصـى ماننـد درختـان نخـل و امثـال آن، كشـف آنها، در هنوز

 آن از كســى روز آن در كــه درياهــا اعمــاق حيوانــات بــه اشــاره يــا بــود نشــده

ــاه ــود، آگ ــا نب ــه اشــاره ي ــرات در كــه ديگــری موجــودات ب  آســمانى ديگــر ك

 داده نيــز احتمــال ايــن. باشــد بينــىذره زنــده موجــودات يــا كننــد ومى زنــدگى

 در منفــى و مثبــت ذرات وجــود بــه اشــاره اينجــا، در زوجيــت كــه اســت شــده

  ).401-18/400: 1386است (مكارم شيرازی و ديگران،  هااتم تمام دل
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  گويد: ذيل اين آيه مى الميزانطباطبايى نيز در 

ــ ــه دو چي ــمقارن ــوعى ت ــم، و ن ــا ه ــوازم مفهــوم زوجيــت أز ب لف و تركــب، از ل

له تــزويج دو چيــز بــا هــم و پديــد ئبــه اينكــه مســ كنــدمىآيــه اشــاره  اســت.

 آوردن چيز سـوم، اختصـاص بـه انسـان و حيـوان و نبـات نـدارد، بلكـه تمـامى

ــد  ــن راه پدي ــودات را از اي ــىموج ــتيالد آوردم ــهود را از راه اس ــالم مش ، و ع

ــيم  ــدمىتنظ ــل فرماي ــل و منفع ــود فاع ــالم را از دو موج ــى ع ــور كل ــه ط ، و ب

نـد، هـر ادرست كرده كه اين دو بـه منزلـه نـر و مـاده حيـوان و انسـان و نبات

و از برخــورد آن دو، موجــودی ســوم  كنــدمىفــاعلى بــا منفعــل خــود برخــورد 

هــر چــه را كــه زمــين از خــود  ،منظــور از ممــا تنبــت األرض آيــد ...مىپديــد 

يعنـى از  ،و مـن انفسـهم هاسـت.همـه گياهـان و حيوانـات و انسـان رويانـدمى

ــردم  ــا ال يعلمــون يعنــى از آنچــه م ــردم و مم ــدنمىخــود م ــارت  دانن و آن عب

ــه ــاتى ك ــا از  اســت از مخلوق ــردار نشــده، و ي ــا خب ــوز انســان از وجــود آنه هن

سـت ا كيفيت پيدايش آنها، و يا از كيفيت زيـاد شـدن آنهـا اطـالع پيـدا نكـرده

  ).89-17/88: 1412(الطباطبايى، 

   تأثير زوجيت در اركان اخالقى سبك زندگى همسران

دهند كه همـراه بـا هـم بـرای بر اساس زوجيت، مرد و زن يك مجموعه را تشكيل مى كفويت:

نهنـد؛ بنـابراين زن و حفظ بقا و رفع نيازهای يكديگر و اهداف بلند ديگر، قدم در زندگى هـم مى

ساز آن است، تحقق های مختلف با هم تناسب داشته باشند تا آنچه زوجيت زمينهجنبهمرد بايد از 

 :فرمايـدمى ،كـرده تشـبيه يكـديگر لباس به را مرد و زن ،لطيفى تعبير كه قرآن دريابد. همچنان

» زينت هـم و هر دو (آنها  لباس هستند، و شما شما لباس آنها ؛»لَُهن لِباٌس  َأنُْتمْ  وَ  لَُكمْ  لِباٌس  ُهن

  ).187سبب حفظ يكديگريد) (بقره: 

طـور كلـى، انتخـاب همسـان،  های گزينش همسر مناسب، بـهنظر از توجه به مالكصرف 

جهانى همسرگزينى پذيرفته شده است. تشابه و  قاعدهٴ عنوان يك [عالوه بر تأكيد دين اسالم] به 

هـای اجتمـاعى، صـفات اخالقـى و ويژگى طبقـهٴ همسانى همسـران در مكـان زنـدگى و تولـد، 

هـای فرهنگـى و نـژادی، مـورد تأكيـد بيشـتر شناختى، مذهب و دين، سن و سال و ويژگىروان

  ).58 :1370ساروخانى، ( است گرفته قرار محققان
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  گيرینتيجه

 و هاحالت رفتار، هایشيوه ها،ارزش ها،تلقى طرز از ایمجموعه مسلمان، همسران زندگى سبك 

 مسـلمان، فـرد شـودمى موجباسالمى  شناسىهستى. با يكديگر است ارتباط در آنان هایليقهس

 در جملـه از مختلـف ابعـاد در خـود زندگى سبك گيریشكل برای جديدی یهاگزينه و معيارها

 بـه بـر وحـى تكيـه با اسالم كه است نگاهى با مطابق كه گيرد كار همسرداری، به اخالق زمينه

 و هسـتى ديگـر اجـزای كنار خانوادگى، در زندگى انسان، از جمله جهانىاين زندگى دارد.  هستى

 آموزنـدمى همسران از هر يك رويكرد اين شود؛ درمى تفسير و انسان، نگريسته جهانىآن حيات

 حيـات است، بلكه تأثيرگذار آنان دنيوی سعادت در تنها زن، نه و مرد فردی تكاليف وها نقش كه

  كند.مى متأثر نيز را آنان آخرتى

 دنيا در او واقعى سعادت و انسان حقيقت به خداوند یهاآگاهى از برخاسته كه االهى، قوانين 

 بـا ارتبـاط جملـه از خـود زنـدگى یهاجنبه تمام در چگونه كه آموزدمى انسان است، به آخرت و

 بـودن دارجهـت و خلقـت كند. هدفمنـدی برداریبهره درست خود موجود یهاظرفيت از همسر

 در و گيـردمى بـر در را وجـودش ابعـاد سراسـر خـاص، كرامتى از او برخورداری و انسان زندگى

 و نبـاتى جمـادی، شئون ساير به نسبت را او كرامت، اين از برخورداری با آفرينش نظام مجموعه

 )156(بقـره:  »راجعون اليه انّا« تا »ّهللاٰ  انّا« مابين عظيم رسالتى و سازد،مى متمايز زندگى حيوانى

 اخالقـى، قيـود از رهـايى و آزادزيسـتى و بندوباریبى با آن تحقق كه دهد،مى قرار وی عهده بر

  ندارد. سازگاری

ای چون خدامحوری، آفريده بـودن شناسانهترتيب، اسالم با تكيه بر وحى، مبانى هستىبدين 

های آن، اشتمال هسـتى بـر دنيـا و آخـرت، و جهان هستى، تكامل هستى و جهت تكاملى پديده

سـازد. ايـن ای رهنمـون مىگيرد كه انسان مسلمان را به سبك زندگى ويـژهزوجيت را در بر مى

چـون قداسـت، در زمينه همسـرداری بـر اركـان اخالقـى مهمـى  اسالمى-يمانىسبك زندگى ا

خودمهارگری و مصونيت، ايمان و امنيت، حسن معاشـرت، صـبر و اسـتقامت، مـودت و رحمـت، 

  سكونت و كفويت استوار است. 
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