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راهنمای نویسندگان مقاالت

 اهداف
اي مدطاطاياع طةايشطة طگسللةطاخرا؛ ط
ا ا طاطيقدط ز عز طي ز ودطاخرا ژامزشط يا طاطةاياگز ؛ ط
اياع ط ا شوزا طاخرا ط لوزا طبزطيمزامزعط ژاما طيفزشط عز ل؛ ط
ا مزءطالاثطة طا مو طاخرا؛ ط
لحطاخراطكز بلةع .ط
 فراخوان
ااطااووولزةاش ط اققوووزشطاطةايو وشط ژاموووزشط ووويا طاطةاياوووگز طاط اسوووز طاط لاكو و ط
اابسووول طة خيااووواط وو شووويةطبوووزطا اوووزدط قوووزم ط ژاماو و طة ط ي وووييز طاخوووراط
اطة وو و طاط ي ووووييز ط وووولا ،طبووووزطف وو و وز ط ووووزط اطة طااقووووخطاموووودا طف وو و وز ط
ز عطةمود .ط
 راهنمای تنظیم مقاالت
 .1قز ووو و ط ا اوووووز طبز ووووودط ژاماووو و طگي وووووزعطيووووويیا عطة ط سوووووز ،طاخوووووراطاط
ياطمزعط لا ،طاطةا اعطازخلز طا لطبزشد:
.1-1طيوياش:طبمزيگلط سأ ط قز ؛
.2-1طچکمد :طی مو طا ز طي زعط قز ط(مد ط ا طفالةةطباث ط زفلطمزطاطيلز ج)
.3-1ط ااژگزشطك مدع:طففلااط ي يي ط قز ؛ ط
.4-1ط لحط سئ :طشلحط اش طاط ل ز ط سئ طاط ا ط ژامش؛
.5-1طبدي طا

:طيفاگملعطايلقزةع طاا م ط سلودطاط سلدد؛

.6-1طيلمو .
.7-1طكلزباوزا طبزطالام طا ف ز طچوم طشک،ط طگملة :ط
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 كلزب:طيووز طخووزيياةگ ط(شوووفل ) طيووز طاوووزدطايلاووز طيووووياشطكلووزب طشوو ز ةطي وود طيوووز طاط
يز طخزيياةگ ط لليمط زط اح طييباطچزپ ط ا،طيال:طيزشل.
 قز :ط طيوووز طخوووزيياةگ ط(شوووفل ) طيوووز طاوووزدطايلاوووز ط«يووووياشط قز و و » طيووووياشط و ييو و ط
ش ز ةط فاز ط ا،طيال طيزشل .ط
 .1اگلطةاطاثلطااط ط ّفطبزطاز خط ازب طاييةطةا ةطبزط لا طا ف زط ل ز طگلةة.
 .2وزبعطمام طممطب طم م طالام طاطااطچپطب ط اااط علف طشييد.
 .3ا يزيوووز ط بووو طشوووميةطة اشط لوووو طاطة ط لايلووو یا ة طشوووييد:ط(يوووز طخوووزيياةگ ط
ّف طازدطايلاز طش ز ةطي د طش ز ةط فا ).
 .4عزةدطمام طاَير طاطا

ر ز طب ط ي ط زا ق طبمز د.

 .5ب ط وزبعطةااطاادطا يزعطةاة طشية.
 شیوة بررسی و چاپ مقاالت
 .1ة جطيوووز طاطيوووز ط خووووزيياةگ ط مووو اشطاا ووومر ط ا وووط طي ووو طياوووزي ط سوووواط
ا کللايمک طاطش ز طا ف طيي سود ط لا عطااا.
 .2وووومط قوووزم ط وووداك لط25ط وووفاط ط250طك وووطاعطبزشووود.طااطا اوووزدط قوووزم ط
ةي ز ةا طبپلمم د.
 .3قووووزم ط اوووومد ط وووواطااطاأ موووودطممووووأ طاال ل وو و طاطاووووپاطا ا زبووووزشطي وو و ط
چزپطخيامدطشد.
 .4قز ووط طا اوووز طي ز ووودطة طمووومشطياووول طةاخ وو طاطخوووز ي طچوووزپطشووود طبزشووودطاط
زطمما زشطب ط و طة گلعطا ازدطشية.
ط
 .5ممأ طاال ل طة ط ةط زطق يدطاطيم طا رحط قزم طیااةطااا.
 .6قووزم ط اطب و ط ووي طاز ووپطشوود طة ط اووم،طword 2007طب و طبووزمطااط ل ووخط
از ي زع  http://akhlagh.morsalat.irا ازدطفل ز مد.
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سخن فصلنامه
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جامعه اسالمی همواره میکوشد برترین ارزشها و رفتارها را در خود متجلّی
سازد و در مقایسه با جوامع دیگر از اخالق واالترر برخروردار باشردی ایرن
کوشش ،گاه به شکل کاوشها علمی صورت میگیرد و گاه در عرصه عمل

به ارزشها و گاه ترویج آنهای در این میران ،هاراد علمریفرهنگری فصرلنامه
اخالق کوشیده تا با فراهم آوردن بسرتر تعامرل اهدینرمندان روزه اخرالق،
متناسب با هیازها جامعه اسالمی ،دستاوردها علمی و فرهنگی اینان را به
عالقهمندان عرضه همایدی
آنگوهرره کرره آمارهررا هنرران مرریدهررد ایررران اسررالمی در رروزه افرریایش
فرار التحصریالن تحصریالت تکمیلری جرری شرنج کنرور هاسر؛ دهیاسرر؛
به خدم؛ و محصول و رفرع هیازهرا جامعره ،تّری در میران صرد کنرور
اول هررم قرررار هررداردی ماررم ترررین دلیررل تررأخیر در بارررهگیررر از داهررش
اهدوخته اهلوه فرار التحصریالن ،هاکارآمرد سیسرتمهرا آموزشری و هلرود

اخالق *سخن فصلنامه

ولی متأسرااهه در زمینره فنراور و باررهگیرر از ایرن داهرش و تلردیل آن

زمینررههررا بارررهور و کرراربرد سرراز داهررش اسرر؛ی فصررلنامه اخررالق
تررالش مرریکنررد زمینرره ا برره وجررود آورد و فرصررتی فرررارو هاررد تررا
داهرررشآموختگررران ررروزه هرررا معرفتررری و رفترررار بتواهنرررد آرا و
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اهدینررههررا خررود را برره روشهررا کرراربرد تلرردیل کرررده و برره
عالقهمندان این وزه تقدیم همایندی
ق ترراز جامعره اسرالمی
با ایرن امیرد کره ایرن سری مسریر ،مرا را بره اخرال م
برساهد و آرمان ها بلند هظام اسالمی را در سرزمین شر مارر و اخرالقمردار
ایران متللور سازدی

با سپاس
محمد قطبی
مدیرمسئول

اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395
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مباحث روانشناسی مرتبط(
*

محبوبه موساییپور
چکیده

موضوعات مهمی چون ارتباط های صحیح همسران در زندگیی متدکرو د در
ابعاد یونایون ،از جمله بُعگ رفکاری ،از ضردرتهای فرهنگی هر جامعه بدرای
پاسگاشت خانواده است که هر دد حدوز علدو د دیده بده ون توجده کردهاندگ

همچنیه ،مبانی د شاخصههای معیّنی در هر دد حوزه برای ایه موضوع دجدود
دارد هگف پژدهش تبیینی حاضدر ،بررسدی مبدانی اخ ردی رفکدار همسدران
تحلیلیاسدکنکاجی ُحسده

مسلمان از منظر ررون است در ایه نوشکار بده رد
ه
معاشدرت بدهمعردف ،بدهعنوان مبندای اخ ردی د
معاشرت یا به تعبیدر ردرون،
محوری در حوز رفکار همسران بدا یددگیگر محدرد شدگ ایده مبندا تمدامی
رفکارهدای اخ ردی همسدران در ربددای یددگیگر را دربرمدیییدرد همچنددیه،

اخالق *مبانی اخالقی رفتار همسران مسلمان از منظر قرآن (با نگاهی به مباحث روانشناسی مرتبط)

مبانی اخالقی رفتار همسران مسلمان از منظر قرآن )با نگاهی به

*دککرای اخ ق د عرفان ،عضو هیئتعلمی دانتگاه پبام نور ،مرکز کوار فارس
m.mousaeipour@yahoo.com

تاریخ دریافت1394 /09 /30 :

تاریخ تأییگ1394/11/05 :
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در ایه مقاله تمامی رفکارهای همسران ،زیرمجموعۀ تدریو د تغافل د تقابدل ردرار
یرفکنگ که هریک بهنوبۀ خود ،اصلی اخ ری در حوز رفکار رلمگاد میشونگ
واژگان کلیدی
مبنا ،اخ ق ،رفکار ،همسران ،ررون
طرح مسئله
رفکارهایی که هریک از انسان ها در برابر یددگیگر از خدود بدردز مدی دهندگ،
نقش تعییهکننگهای در شدلییری فرهنگ جامعه ،ارز ها د هنجارهای فردی
د اجکماعی ،پیریزی هگفهای کوتاهمگت د بلنگمگت د نیدز توسدعۀ مدگنی د
ارکصادی ون جامعه دارد در جوامعی که بیتکریه ساکنان ون را افراد پیرد یدک
دیه تتدیل میدهنگ ،رفکارها نقش تعییهکننگهتری در شددلییری فرهندگ د
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395

ارز ها د هنجارها دارنگ به همیه دلیل امردزه ،چگونگی رفکدار همسدران بدا
یدگیگر در کوچکتریه نهاد جامعه ،یعندی خدانواده ،یددی از مباحدم مهدو د
ضردری د درخورتوجه جامعدۀ اسد می اسدت بدرای ارالدۀ الگدو د معرفدی
رفکارهای صحیح د اسکانگارد همسران در خانواده ،م و د اصدولی محدابب بدا
ارز ها د فرهنگ اس می الزم است همچنیه ،ایه الگوی صحیح به ما کمک
می کنگ که به ایه پرسش پاسخ دهیو که در کگامیه سحح از سحود ارز هدای
عمیب د غنی اس م ایسکادهایو
هرچنگ ککابها د مقاله های فرادانی تحت عنوان وییه همسرداری د خانواد
موفب نوشکه شگه است 1،در ایه نوشکهها نظر ررون دربار مبانی اخ ری زنگیی
 1ککابهایی همچون تتدیل خانواده در اس م از علی رایمی ،اخ ق در خانواده از علیاکبر حسینی ،خانواده
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در مدکب ررون د اهلبیت از کاظو ارفع ،خانواده در نگر

اس م د ردانتناسی از محمگرضدا سداالریفرد د

همسران د مؤلفه های محوری د مهو ون ،کمکر دیگه شگه است که تأمل بیتکری
میطلبگ ازایهرد ،در ایه نوشکار با تدیه بر ویههای ررون سعی شگه اسدت کده
بایسکهها د شایسکه های ناب اخ ردی در حدوز رفکدار همسدران اسدکورا د
معرفی شود تا نهتنها پیونگ مودتومیز د عاشقانۀ همسران محدو د اسکوار باری
حفظ شود د خانواده فردنپاشگ
رفتار
رفکار در ردانشناسی رفکارى ایهیونه تعریف میشود:
هر فعالیکی که اریانیسو (جانگار) انجام میدهگ د بهدسیلۀ اریانیسمی دیگر یا یک
ابزار انگازهییرى ،رابل متاهگه یا انگازهییرى است بندابرایه ،رفکدار هدو شدامل
حرکات بیردنی میشود؛ ماننگ حرکات سر د دست ،سوهیفکه ،نوشدکه ،د  ،هدو
شامل حرکات دردنی ،ماننگ ضربان رلب ،اتساع شراییه ،انبساط مثانه د د هدو
شامل فعالیت غگدى ،ماننگ ترشح بزاق دهان یا ترشح هورمون (سیف)32 :1392 ،

منظور از رفکار در ایه پژدهش عملدرد فرد د موضعییرى د سدونی اسدت
که بر زبان میودرد
اخالق
با ظهور اس م د پاییرفکه حوز فرهنگی یسکرد ون ،اخ ق بدهعنوان شداخه
ای از علومانسانی که در ون از ارز ها د رفکارهای ودمی بحم میشود ،توجه
تحدیو خانواده از نگاه ررون د حگیم محمگی ریشهری د همچنیه مقاالتی ماننگ «جایگاه همسانی اخ ری زدجیه در

اخالق *مبانی اخالقی رفتار همسران مسلمان از منظر قرآن (با نگاهی به مباحث روانشناسی مرتبط)

بمانگ ،بلده حکی درصورت بیرغبکی به ه مسر نیز ،تعهگ د پایبنگی بده زندگیی

تتدیل خانواده در فقه د حقوق موضوعه» از محمگمهگی زارعی« ،بایسکههای اخ ری همسران د نقش ون در تربیدت
فرزنگان» از علیاحمگ پناهی د «نقش ایمان د اخ ق در تحدیو بنیاد خانواده» از ویت ه ّال ابراهیو امینی
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مکفدران مسلمان را به خدود جلدب کدرد زیرمجموعدههای یوندایون اخد ق
اس می ،همچون اخ ق فلسفی ،اخ ق عرفانی ،اخد ق ک مدی د نیدز اخد ق
سنکی د تلفیقی ،همگی در ساخکاری بههوپیوسکه ،بر اخ ق دینی مبکنیبر ررون
د سنت نبوی مکدیانگ د ایه پیوسکگی بهیونهای است که تصور اخ ق مجرد از
دیه دشوار است (اعوانی د پاککچی ،7 ،بیتا 201 :تا  )215با ایه توصدیف،
ونچه از اخ ق در ایه تحقیب مگنظر است ،وموزههای ارزشدی اسد م در رالدب
ویهها د ردایتها د توصیههای عالمان اس می است که بیتکر ،مبکنیبدر شدئون
دجودی انسان د مکناسب با هگفهای نهایی تعلیودتربیت ادست
سبک زندگی
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395
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ایه مفهوم که از ادایل ررن بیسکو در غرب ردا یافت ،بیانگر رد

زنگیی فرد

در حوزه های یونایون زنگیی ،اعو از فردی د اجکماعی است ایه معنا بیتدکر،
درخصوص انحباق زنگیی فردی با تیپهای شوصیکی یا یردهی خاص بدهکار
میردد سبک زنگیی عنوانی شناخکه شگه است که از زادیههای مکعدگد بده ون
نگاه میشود مؤلفههای شناخکهشگ ون در دنیای علمدی امدردز عبارتاندگ از:
فعالیت های فیزیدی ،ادرات فراغت ،خواب د بیگاری ،ردابط اجکمداعی ،ردابدط
خانوادیی ،معنویت ،ایمنی د ورامش ،تغذیه د

که هریک بهمنزلۀ بزرگراهدی

از راههای زنگیی افراد است سبک زنگیی شیوهای نسبک ًا ثابت است کده فدرد،
هددگفهای خددود را بهدسددیلۀ ون پددی میییددرد (کادیددانی )27 :1390،درو
ماهیت سبک زنگیی نیاز به درو فلسفی دارد د ایه عبارت ،صدورت ظداهری
نسبکی است که انسان بدا دجدود خدود

د جهدان برردرار میکندگ بندابرایه،

میتوان یفت که سبک زنگیی دربرییرندگ تمدام موضدوعات زیسدکی فدرد د

نتان دهنگ نوع نگاه اد به موضوعاتی اسدت ،مثدل خدانواده ،ازددا  ،مسدده،
پوشش ،الگوی مصدرف ،تغذیده ،تفریحدات د نحدو یدذران ادردات فراغدت،
کسبدکار ،رفکار حرفه ای در محل کار د دانتدگاه د مگرسده دنیدز رفکارهدای
سیاسی د درزشی د رسانهای

یردودری دادهها در ایه پژدهش ککابوانهای د بهرد

تحلیلیاسکنکاجی است

مبانی رفتار در حوزۀ علم و دین
امردزه ،یدی از مفاهیو مهمی که بسیاری از دانتمنگان علو ردانشناسدی ،علدو
محالعۀ رفکدار ،در زمیندۀ مبندای رفکدار انسدان بدر ون تدیده میکنندگ ،مفهدوم
«سازیاری» یدا «سدحح انحبداق» اسدت بیشدک ،ایده مفهدوم نقدش مهدو د
زیربندددایی در زندددگیی انسدددان ،بهخصدددوص در زندددگیی متدددکرو دارد
د اد را در رسیگن به هگفهای عالی ازددا  ،همچون وسایش ته د ورامدش د
تعالی ردان یاری میرسانگ سازیاری یا سحح انحبداق ،میدزان منحببسداخکه
رفکار فرد بدا انکظدارات اطرافیدان د جامعده اسدت (شدعارینژاد)30 :1375 ،
برردراری ردابدط مکقابدل ورامشبودش د اسدکمرار ردحیدۀ توافدب د انحبداق،
بگدن تجهیز به رد ها د مهارتهای مناسدب ،انکظداری دسدتنیافکنی اسدت
ایه رد هدا مجموعدهراههدایی اسدت کده باتوجهبده مورعیدتهدا د مبکنیبدر
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روش تحقیق

اصوی دیژه درنظر یرفکه میشونگ ازایهرد ،شناخت سازیاری بدهعنوان اصدل
زیربنایی حوز رفکاری همسران د راهکارهدای پیدگایش د بقدای ون ،از جملده
موضوعات مهو خانواده است
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از نظر اس م شناخت ها د بادرهای فرد ،نقش بسدیار مهمدی در تتددیل د
اسکمرار د پویایی نهاد خانواده ایفا میکننگ د در داکنشها د رفکارهای اد تأثیر
بگیهی دارنگ ازایهرد ،وموزههای اس م ناظر بر ابعاد ردانشدناخکی همسدران د
دربردارنگ ندکه های مهمی برای تنظدیو ردابدط وندان در حدوز رفکداری د در
نام یمات عصر حاضراست راه کارهای مهو د محوری که ویات ررون د دیگدر
مکون دینی اس م در حوز رفکدار بدر ون تأکیدگ میکنندگ ،هریدک رد هدایی
درجهت بررراری ارتباطی رضایتبوش با مقکضیات پیرامونی د همسدازی بدا
تجربههای جگیگ است که ت

میشود به ونها پرداخکه شود

سازگاری زناشویی
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395
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همراه با مفهوم سازیاری ،سازیاری زناشویی بهطورخاص د بهعنوان یددی از
ارسام سازیاری در ردانشناسی محرد میشود سازیاری زناشدویی زیربندای
عملدرد خوب خانواده د عامل وسانشگن نقش دالدگینی د رشدگ ارکصدادی د
رضایت بیتکر از زنگیی می شود از سوی دیگر ،دجود ناسدازیاری زناشدویی
در ردابط زن د شوهر ،ع دهبر ایجاد متدل در ردابط بیانشگه ،باعم هاشددای
در ردابط اجکماعی ،یرایش به انحرافات اجکماعی د اخ ری د افوی ارز های
فرهنگی میان زد ها می شود سازیاری زناشویی دضعیکی است که در ون ،زن
د شوهر در بیتکر موارع احساس خوشدبوکی د رضدایت از همدگیگر میکنندگ
(یدداتمه 57 :1993،؛ ددرانددا :1997 ،مقگمدده) اسددپانیر ( )1976سددازیاری
زناشویی را فراینگی تعریف مدی کندگ کده پیامدگهای ون بدا میدزان اخک فدات
متدلوفریه زد ها ،تنشهای بیهفردی ،اضحراب فردی ،رضایت زد هدا از
یدگیگر ،انسجام د بههوپیوسکگی ون ها د همفددری دربدار موضدوعات مهدو

زناشویی متوص میشود پژدهشها نتان میدهگ که سازیاری زناشویی بده
سازیاری کلی فرد کمک می کنگ د همسرانی که با یددگیگر بسدیار سدازیارنگ،
عزت نفس بیتکری دارنگ د در ردابط اجکمداعی سدازیارترنگ (کاندگ:2000 ،
 )152یریف ( )2000معکقگ است کده زد هدای سدازیار ،زن د شدوهرهایی
هسکنگ (یریف)948 :2000 ،
مبنای قرآن
سازیاری در دیگیاه اس می بررراری ارتباطی براساس صلح د همراهی اسدت
در ایه دیگیاه «حسه معاشرت» یا «معاشرت بهمعردف» ،مبنای رفکار همسران
برای به حگارل رسانیگن زمینههای بردز تنش د نزاع میانتان است که مؤلفهای
محوری د اصلی در حدوز رفکداری همسدران رلمدگاد میشدود بندابرایه ،در
پژدهش حاضر ایه اصل را که دیه کامل اس م ،پیشتر از علدوم امدردزی بده
بتر معرفی کرده است ،بررسی د تحلیل میکنیو با درت د تأمل در ویات ررون
چنیه بهنظر میرسگ که از منظر ررون کریو ،اساسدیتریه اصدل در رفکدار بدیه
همسران ،معاشرت بهمعردف است که بهطور صریح در ویۀ  19سور نسدا بده
ون اشاره شگه است:
« ای مؤمنان ،برای شما ح ی نیست کده از زندان از ردی اکدراه بد بدا ایجداد
ناراحکی برای ونها] ارث ببریگ د ونان را تحت فتار ررار نگهیگ که رسمکی از
مهرشان را که به ونها دادهایگ ،تملّک کنیگ مگدر ایندده ونهدا عمدل زشدت
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هسکنگ که توافب زیادی با یدگیگر دارنگ د از نوع د سحح ردابدط خدود راضدی

وشداری انجام دهنگ د با ونان بهطور شایسدکه رفکدار کنیدگ د ایدر ببدهدلیلی]
نسبت به ونها بیمیل بودیگ ،بسریع تصمیو به جگایی نگیریگ ]،چهبسا چیدزی
خوشاینگ شما نباشگ د خگادنگ خیر فرادانی در ون ررار میدهگ »
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بهعبارتدیگر ،شایگ بکوان یفت که معاشرت بهمعردف یا حسده معاشدرت،
اصلی رفکاریاخ ری است کده ردرون ون را بده هریدک از همسدران ومدوز
می دهگ تا هریک از ونان ،حکی بادجود اکراه رلبدی د شدایگ ،فدارز از عتدب د
محبت دارعی ،ون را به یدگیگر عرضه کننگ؛ چراکه در رسمکی از ویه ومگه است:
«د ایر ببهدلیلی] نسبت به ونها بیمیل بودیگ ،بسریع تصمیو به جگایی نگیریگ]،
چهبسا چیزى خوش اینگ شما نباشگ د خگادنگ خیر فرادانی در ون ررار میدهگ »
معروف به چه معناست؟
« داژ معردف اسو مفعوی از فعل ث ثدی مجدرد «عدرف ،یعدرف» اسدت کده از
«عرف» متکب شگه است» (ابهمنظور )112 :1405 ،10 ،در رداموس ومدگه
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395
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است« :معردف ضگ مندر است د عرف ضگ ندر است» (فیردزوبادی ،3 ،بیتا:
 )179لغتشناسان دیگری معنای معردف را کاملتر بیان کردهاندگ« :ونچده در
میان مردم در عادات د معام تتان معموی د مکعارف است ،معدردف ندام دارد»
(جر )824 :1973 ،همچنیه ،برخی ون را مکرادف با نیدی د مدگارا د احسدان
دانسکهانگ (مقری فیومی ،2 ،بیتا )404 :ایه داژه در الکعریفات نیدز ایهیونده
تعریف شگه است« :عرف امری است که ردد با ون بهداسحۀ تأییدگ د پدذیر
عقددل د طبددع ،بدده ورامددش میرسددگ» (جرجددانی )64.3 :1370،متددابه ایدده
تعریف را که بهنظر میرسدگ ،کامدلتدر از دیگدر تعریفهاسدت ،راغدب بیدان
میکنگ « :معردف هر فعلی است که توسط عقل د شرع پسنگیگه باشگ» (راغدب
اصفهانی)561 :1416 ،
بنابرایه ،معردف در لغت به عملی یفکه میشود کده از ون ،ویداهی بهدسدت
ویگ د با پیبردن به وثار د دیژییهایش از غیر خود تتویص داده شود د نفس

ودمی نزد ون ورامش یابگ همچنیه ،به ایده دلیدل بده کدار پسدنگیگه ،معدردف
(شناخکهشگه) یفکه می شود که جان ودمی بدا ون وشناسدت د بدا انجدام ون بده
ورامش میرسگ (مصدحفوی )13 :1360 ،8 ،در جمعبندگی نهدایی میتدوان
ال جستدجو برای شناسایی
یفت که مصگاقهایی متموی عرف میشونگ که :اد ً
ت

ندرده؛ بلده جامعه در سیر تحوی تاریویا

ون را بهدست ودرده اسدت

د براساس م و های عقل د شرع فهو ون برای همگان ممده است
مفسران د انگیتمنگان مسلمان نیز دیدگیاههای یوندایونی درایهخصدوص
دارنگ که به برخی از ونها اشاره میکنیو بهعنوان مثای ،شیخطوسی بر ایه نظدر
است« :داژ معردف در ویات امربهمعردف ،ماننگ ویۀ  71سور توبده بده ونچده
خگادنگ به حدو عقل یا شرع داجب کرده یا به ون تتویب نموده ،اطد ق شدگه
است» (طوسی ،5 ،بیتا )257 :شیخطبرسی نیز مییویگ« :عدرف ضدگ نددر
است عرف مثل معردف د عارف است د ون هر خصلت سکودهشگهای است که
عقل ،درسکی ون را تأییگ میکنگ د نفس به ون اطمینان مییابگ» (طبرسدی،4 ،
 ) 512 :1415از نظر غزالی نیز عرف د عادت از عقوی مردم سرچتمه میییرد
د سرشتهای سالو پذیرای ون هسکنگ (مبارو ،بیتا )280،برخی نیز معکقگندگ:
«چیزی را که عقل بهرسمیت بتناسگ د پیش دحی د صاحب شریعت بهرسمیت
شناخکه شود ،معردف است» (جدوادیوملی )394 :1387 ،همچندیه ،غیدوری
معردف را ایهیونه تعریف کرده است« :ونچه عقل نظری د سنتهدای شایسدکۀ
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ونها ضردرت نگارد؛ بلده خود ،وشدار هسکنگ؛ ثانی ًا فرد خاصی برای ایجاد ون

اجکماع بپسنگد د بتناسگ» (غیوری )56 :1382 ،3 ،معردف بده کداری مدی
یوینگ که در جامعه مجهوی نباشگ د مردم در مجکمع خود ،ون را بتناسدنگ د ون
را اندار ندننگ (طباطبایی )404 :1363 ،4 ،سبزداری نیدز معکقدگ اسدت کده
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دایر معنایی معردف ،ثابت د محگدد نیست؛ بلدده در زمدانهدا د جامعدههای
یونایون با حفظ معیارهای عقلی د شرعی د اخ ری ،همراه با تحدوی زمدان د
پیترفت خردمنگان باایمان مکغیر است (موسوی سبزداری)10 :1409 ،4 ،
از تعریفهای بیانشگه چنیه نکیجه میییریو که هرچنگ مفهوم عرف از دیدگ
انگیتمنگان تعبیرهای یونایونی دارد ،توجه به عرف جامعه در تعریف ایه داژه
نقحۀ اشکراو همۀ تعبیرهاست بدهعبارتدیگر ،عدرف جنبدۀ اجکمداعی دارد د
ه
عرف مقبوی جامعه بایگ از سرشدت
توسط تود مردم شدل میییرد د صگالبکه،
سالو افراد ون جامعه ،نتأت ییرد که ایه دیژیی سکوده نزد مردم نیدز از حددو
عقل بیگانه نیست ونچه شایان ذکر است ایه است که عقل انسان در هر عصری
نسبت به یذشکه ،درحای پیترفت است د فهو ون از اصوی شریعت ،درحایرشدگ
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395
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است ایه نوع پیترفت ،همواره تتویص معردف را در اجکماع انسانها تغییدر
پذیر د با پگیگههای جگیگ سازیار میسازد البکه ،شدی نیست که چنیه تغییری
د ر صورتی نزد شریعت اس می جایگاهی محکرم د پذیرفکنی دارد که براسداس
راعگهها د معیارهای دینی باشگ (ررباننیا )102 :1388 ،بنابرایه ،در تتویص
مصگاقهای معردف ،ع دهبر توجه به یدرایشهدای انسدانی ،بایدگ بده جلدب
رضایت خگادنگ نیز توجه کرد
ایر موضوع معاشرت با پسونگ خانواده مگنظر د یفتدیو باشدگ؛ مثدل ویدۀ
19سور نسا  ،به ای معنی است که معاشرت بهمعردف ،فقدط م کدی رفکداری
اشروهن ِبالْمعر ِ
ِ
وف تعییه م کی رفکاری
برای مردان نیست د مقصود از َ و َع ُ ُ َّ َ ْ ُ
هریک از زن د مرد با همسر خویش است پس مردان د زنان در رفکار مکقابدل
خانودیی د زناشویی از ایه زادیه که هردد بایگ براساس معردف رفکدار کنندگ،
برابرنگ در تفسیر المنار نیز ومگه است« :در مفهوم معاشرت ،متارکت د برابری

نهفکه است؛ یعنی ای مردان ،ب ا زنان براساس مکعارف رفکدار کنیدگ د زندان نیدز
میبایگ با مردان برپایۀ معردف معاشرت داشکه باشنگ» (رشیگرضا:1995 ،4 ،
 )456ویت ه ّال جدوادی وملدی حکدی محدگدد مواطبدان را فراتدر از زندگیی
خانوادیی ررار داده د میفرمایگ:

اخکصاص نگارد ایه جمله افزدن بر ونده شامل شوهر در مقابل زن د مرد در
مقابل زن می شود ،ممده است شامل چگونگی رابحدۀ بدرادر بدا خدواهر یدا
همدار مرد با همدار زن هو بتود (جوادی وملی)143 :1387 ،18 ،

در ررون کریو ویات دیگدری دجدود دارد کده برپایدۀ ونهدا ددطرفدهبودن
معاشرت بهمعردف همسدران را می تدوان اسدکنباط کدرد از جملده ویداتی کده
درایهخصوص است ،ویهای است که زنان را در مورع نتو هز مردان بده صدلح د
ساز

دعوت کرده د از سویی دیگدر ،مدردان ناشدز را بده احسدان د تقدوای

الهی فراخوانگه است (نسا  )128 ،یدا ویدۀ  228بقدره کده بهیوندهای صدریح،
دظددایف د حقددوق د وداب معاشددرت مکقابددل مددرد د زن در دردن خددانواده را
برابر د هماننگ میشمارد د معیار ون را معردف معرفی مدیکندگ و لَه ِ
نن ِْْن ُ
َ ُ َّ
ال َِّذي علَي ِهن ِبالْمعر ِ
وف بییمان ،ایه نمونههای ررونی ،مبنیبر ددطرفدهبودن
َ ْ َّ َ ْ ُ
ایه اصل اخ ری است

در نصوص ردایی د سنت نیز به ددطرفهبودن اصل مهو معاشرت بدهمعردف
اشاره شگه است پیامبر اکرم در خحبۀ حجة الوداع فرمودنگ:
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اشروهن ِبالْمعر ِ
ِ
وف به مردان خحاب میشود د بده شدوهران
در جملۀ َ و َع ُ ُ َّ َ ْ ُ

شما را بر زنان حقی است؛ همانیونهکه ایتان را بر شما حقی است از حقوق
شما بر زنان است که نگذارنگ بر فرا

شما کسی پا یدذارد د زندان در ونچده

معردف است از شما اطاعت کننگ هریاه ایه حقوق از ناحیۀ زنان انجام شود،
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بر شماست که خدوراو د پوشداو ایتدان را طبدب مکعدارف تدأمیه کنیدگ
(زحیلی)303 :1411 ،4 ،

امامصادق نیز میفرماینگ« :انسان در خ ی نیازهای منزی د عیالش بده
سه چیز نیازمنگ است ،حکی ایر ون چیزها با طبع اد سازیار نباشگ

کده یددی

از ون ها معاشرت نیدو میباشگ» (مجلسی )236 :1403 ،78 ،ع دهبدرایه،
با محالعۀ زنگیی المۀ معصوم بهخوبی وشدار میشود که رفکار د معاشرت
ه
نهایت خوبی د نیدی بوده است که سدکایش
ایه عزیزان با همسران خویش ،در
ایه بزریواران از سوی همسران خود ،دلیلی بر ایه مگعاسدت رسدوی یرامدی
اس م همانیونهکه مردم را به خو رفکاری با زنان سدفار

میکردندگ ،خدود

الگویی در ایه زمینه بودنگ ایتان میفرماینگ« :بهکریه شما کسی اسدت کده بدا
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395
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همسر
خو

از همه خو رفکار تر باشگ د مه از همۀ شما به همسر خود ،مهربان د
رفکارتر هسکو» (طبرسی)218 :1414 ،

رفتارهای اخالقی و معاشرت معروف همسران
غزالددی درضددمه مباحددم اخ رددی بدده وداب زنددگیی خددانوادیی پرداخکدده
اسدددت د مصدددگاقهای معاشدددرت نیددددو را ایهچندددیه برشدددمرده اسدددت:
بریددزاری میهمددانی در مراسددو ازددا  ،اخدد ق نیدددو د مددزاد بددا همسددر،
داشکه غیرت د اعکگای در ون ،یتادهدسکی در موار زنگیی ،غدذاخوردن بدا
خا نواده ،تلحدف د مهربدانی بدا همسدر در زمانهدای اخدک ف د لحدا کردن
لذت مکقابل در ردابط جنسی (غزالدی )301 :1386 ،1 ،درداردع ،ایده وداب
دظایف مرد نسبت به زن است سپس دی به دظایف زن در برابر مرد پرداخکده
است د مییویگ:

زن دظایف مهوترى برعهگه دارد؛ از جمله همیته خویش را پاکیزه نگه دارد؛
بهطورى که زمینۀ مناسبی براى معاشرت فراهو باشگ ،بدر شدوهر خدویش بده
جمای خود فور ندنگ ،بر شادى اد حریص باشگ ،بگدن دلیدل دچدار ختدو د
عیددبجویی نتددود ،در امددوای شددوهر د زنددگیی رناعددت را رعایددت کنددگ د

می توان یفت که تمام رفکارهای اخ ردی د مقبدوی از سدوی خدرد جمعدی
جامعه ،از مصگاقهای اصل اخ ری د محوری معاشدرت بدهمعردف یدا حسده
معاشرت هسکنگ که هریک از همسران دظیفه دارنگ ،در رفکار با همسر خدود از
ون بهعنوان مؤلفهای تعییهکننگه ،در پسکی د بلنگی د نیز در خوشی د ناخوشدی
زنگیی متکرو بهره جوینگ حسه معاشرت بهعنوان مؤلفه د اصلی بنیدادیه در
حوز رفکاری همسران ،مصگاق های یونایونی دارد هرچنگ دامندۀ رفکارهدای
دربرییرنگ اخ ق ،در مقاطع یونایون زنگیی زناشویی بسیار دسیع اسدت ،در
ایه بوش ت

می شود ،رفکارهایی بررسی شونگ که اهمیت د کاربردشان میان

همسران بیتکر است:
 .1تکریم

تدریو در لغت بهمعنای یرامیداشکه ،احکرامکردن د نیدوییرسانگن به دیگدری
است ،بگدن اینده اد را خوار کنگ یا بر اد منت یذارد (راغب اصدفهانی:1416 ،
 )707د در اصح د ،برخوردهدا د رفکارهدا د رابحدههای مبکنیبدر ار نهدادن
انسان ها بر یدگیگر را تدریو یوینگ دردارع ،تددریو یرامیداشدکه چیزهدایی
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اخک فهاى بیه خود د شوهر را براى دیگران بازیو ندنگ (همان)302 ،

است که خاص انسدان اسدت د در غیدر انسدان یافدت نمدیشدود؛ مثدل عقدل
(الحباطبایی 152 :1412 ،13 ،د  )154در زنگیی متکرو دجدود تددریو د
احکرام مکقابل ،اصلی اساسدی اسدت حرمتیدذاردن بده هدوُ ،حسده اسدت د

21

هر زن د مردی بایگ دیژیی های مثبدت زندگیی همسدر خدود را بیابدگ د اد را
بهخاطر داشدکه ون خوبی هدا تددریو کندگ اسد م دد جدنس زن د مدرد را در
یوهر انسانی د شرافت ،یدی میدانگ د از ایه نظر ،تفدادتی بدیه ایتدان رالدل
نیست ررون کریو تمام انسان ها را بگدن درنظریرفکه جدنس د ندژاد د داراى
ِ
آد َم( اسرا  )70 ،به ایه اصل مهدو د
کرامت میدانگ که ویۀ َ و لَ َق ْد َک َّر ِْ َنا َبني َ
اساسی اشاره می کنگ
هر انسدانی بده خدویش ع رهمندگ اسدت د از خگشهدارشدگن شوصدیکش
میرنجگ بیتوجهی به ایه اصل مهو ،باعم بریگهشگن رشدکۀ محبدت د ایجداد
فاصله میان افراد می شود حفظ حرمت د شوصیت دیگران در یدرد احکرامدی
است که در برخوردها نمایان میشود رعایت ایه اصل ،بهدیژه از سوی کسانی
که باهو انس دارنگ ،باعم اسکحدام ددسکی د یرمی ردابط وندان خواهدگ شدگ
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395
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یدی از فنونی که امردزه ردان شناسان برای تگبیر د افزایش کارومگی خانواده د
ایجاد سازیاری د کاهش تنش بیه همسران بهکار میبرنگ د در راسکای تددریو
همسران نسبت به یدگیگر نیز کاربرد دارد ،الگوهای مراددهای است ایه فه در
صگد است که الگوهای مراددهای خانواده را تغییر دهگ تدا سداخت خدانوادیی
ناکارومگ تغییر کنگ
راعگه های ناوشداری بر الگوهای معاشرتی خانواده حاکو اسدت کده بایدگ
وشدار شونگ با تغییر ساخت حاکو بر خانواده میتوان ون الگوهای معاشدرتی
را تغییر داد د اصد د کدرد (دیدویس کندم )216 :1382 ،میدان بسدیاری از
خانوادهها راعگههای نانوشکهای دجود دارد که خانواده از ونهدا ویداه نیسدت؛
برای مثای ،یاهی بی توجهی زن بده دردد همسدر بده خانده د متدغویبودن بده
کارهای خانه در ایه زمان ،به صورت راعگه د عدادتی درومدگه کده فدرد از ون

بیخبر است مگیریت افراد خانواده ازطریب تغییردادن الگوی معاشدرت ،درجهدت
تدریو اعضای خانواده ،بهدیژه همسدر ،از بهدجودومدگن بعضدی بیاعکناییهدا یدا
تنشها جلوییری میکنگ همچنیه ،ایه تغییر الگو زمینهای را فراهو مدیسدازد کده
بهعنوان مثای ،زن هنگام دردد همسر به خانه به اسکقبالش ردد
د بر ایه نظر است که تدریو د احکرام همسر سبب میشود کده اد بده کارهدای
منزی اهکمام درزیگه ،همسر خود را همراهی کنگ تا نظام محلوب حاصل شدود
سپس دی انواع کرامت را دربار هریدک از زن د مدرد بیدان مدیکندگ از نظدر
خواجهنصیر رفکارهای کریمانه از سوی مرد عبارتانگ از« :بیدان زیبداییهدای
همسر ،تعریف از حجاب همسر د تتویب اد بر رعایت ون ،متورت با همسدر،
بازیذاشکه دست همسدر در تدگبیر امدور مندزی ،صدلۀ رحدو د رفتدومدگ بدا
خویتادنگان همسدر د خو رفکداری بدا وندان د ترجیحندگادن زن دیگدر بدر
همسر» (نصیرالگیه طوسی )221 :1389 ،اد سدپس راههدای تددریو مدرد از
سوی زن را برمیشمرد که عبارتانگ از« :م زمت با شوهر ،اظهدار کفایدت اد،
هیبتداشکه از ایتان ،حسه تبعل 1د احکراز از نتوز 2د رلت عکاب د مجاملت

3

در غیرت» (همان)223 :
تدددریو نیدداز طبیعددی هددر انسددانی اسددت ایددر نیدداز طبیعددی هددر فددرد بدده
تدریو شوصیت ،در خانواده تأمیه شود ،اد احساس ورامدش د اعکمادبدهنفس
می کنگ د با دلگرمی د امیگ ،بدرای موفقیدت د کسدب رضدایت دیگدر اعضدای
 1خگمت کردن به شوهر ،فرمانبرداری از اد د خود را برای دی وراسکه
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خواجهنصیر در باب «تدریو همسر» به تأثیر ردانشناخکی ون اشاره میکنگ

 2ناسازیاری د نافرمانی با شوهر
 3چربزبانی
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خانواده رگم برمیدارد درایهمیان ،اکدرام د احکدرام بده زن جایگداه خداص د
ممکازی دارد در وموزههای حیاتبوش اس م دربار تدریو همسر توصیههای
ارزشددمنگی بدده مددردان د زنددان شددگه اسددت امامصددادق درایهبدداره
میفرماینگ « :از رحمت د مغفرت پردردیار ددر است زنی کده شدوهر خدود را
وزار د اذیت کنگ د سعادتمنگ زنی ا ست که شدوهر خدویش را اکدرام د احکدرام
کرده ،اذیکش ندنگ د از اد در همۀ حداالت ،اطاعدت د فرمدانبدرداری نمایدگ»
(المجلسی)352 :1403 ،1 ،
زن د شوهر به دلیل ارتباط بسیار نزدیدی که باهو دارنگ ،بیش از همه موظف
به رعایت احکرام مکقابل د نگهبانی از منزلت یدگیگر هسکنگ احکدرام د تددریو
یددگیگر ،از وموزه هدای اخ ردی ددجانبده در ردابدط همسدران اسدت؛ یعندی
همانیونه که زن دظیفه دارد به شوهر خود احکدرام بگدذارد د منزلدت اد را در
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مقام همسر د مگیر خانواده د پگر فرزنگان رعایت کنگ ،مرد نیز درمقابدل ،بایدگ
زن را تدریو کنگ د منزلت همسری د مادری اد را حفظ کنگ رفکارهای مدرتبط
با تدریو در وموزههدای رروندی د دیندی شدامل مصدگاقهای فراداندی اسدت؛
همچون س مکردن ،اسکقبای د بگرردهکردن همسدر ،متدورتکردن بدا همسدر،
خگمتکردن به همسر ،ابراز خرسنگیکردن ،رازداری د عیبپوشی ،هگیدهدادن
به همسر ،همراهیک ردن با اد در ردابط جنسی ،وراسکگی برای همسر ،رناعت د
کوکردن هزینه های زندگیی ،صدگارت د صدراحت در رفکدار د ایجداد ادردات
فراغت مناسب د شاد
 .2تغافل

تغافل از جمله عوامدل تأثیریدذار بدر ایجداد د م اندگیاری معاشدرت نیددو د
سازیاری میان همسران است تغافل در لغت بدهمعنای خدود را بدهغفلتزدن د

بیخبر نتاندادن خدود اسدت (فراهیدگی )420 :1414 ،4 ،د در اصدح د،
معادی چتو پوشی ویاهانه از رفکارهای ندامحلوبی اسدت کده اطرافیدان انجدام
میدهنگ دردارع ،غرض اصلی در چنیه ردیدردی به اعمای دیگدران ،اصد د
کردارها د ایجاد وثار نیدوی تربیکی است که از ایه طریدب حاصدل مدیشدود
زبان فارسی تگاعییر ایه مفهوم هسکنگ
در ردایات د سیر معصومان اسکفاده از مهارت تغافل ،مؤلفهای مهو در
کاهش تنشهاست امامعلی میفرماینگ« :نیمی از دجود شوص خردمنگ،
تحملکردن د نیمۀ دیگر اد چتوپوشدینمودن اسدت» (اآلمدگی)31 :1381 ،
همچنیه ایتان در ک می دیگر میفرماینگ« :کسی که تغافل ندنگ د چتو خدود
را از بسیاری از امور نبنگد ،زندگیانی تلودی خواهدگ داشدت» (همدان)451 :
میتوان یفت که تغافل در نظام ارز یذاری اس می ،مهارتی است کده زمیندۀ
خو خلقی را میان همسران ایجاد می کنگ د با شیو صحیح د حفدظ مرزهدای
متوص ون ،اسکواری د مانگیاری خانواده را سبب میشدود در ردانشناسدی
نیز ،رد

«بازداری» که از جمله مدانیسوهدای دفداعی در فرایندگ سدازیاری

است ،انحباق زیادی با وموز اخ ری «تغافدل» دارد ردانشناسدان در تعریدف
بازداری نوشکهانگ« :بازداری عبارت است از احالۀ انگیتدههدا یدا تداندههدای
غیررابلربدوی بده پدیش خودویداه» (اس مینسدب )96 :1373 ،برایهاسداس
بازداری ،نوعی حدذف ارادی یدا فراموشدی خودویداه اسدت کده بررسدیهای
ردان شناخکی ،ایه رد را به ایه دلیل که توسط افراد بهنجدار بدهکار مدیردد،
ردشی دفاعی د حاکی از پوکگی د هاعمای چنیه کنکدری ویاهاندهای را مسدکلزم
دجود « َمنی» روی میداننگ (همان)97 ،
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تعبیرهایی همچون چتوپوشی ،یذشت ،مگارا ،بهردنیادردن د نادیگهیرفکه ،در
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 .2 .1رفتارهای مرتبط با تغافل در آموزههای دینی

مفاهیمی چون مگارا ،صفح ،عفو ،حلو د صبر در فرهنگ دیندی بدر ایده معندا
داللت میکننگ که در اس م بر لدزدم بدهکارییری ایده مهدارت در ارتباطهدای
رفکاری ،از جمله رفکار با همسر سفار

شگه است

 .1 .2 .1رفق و مدارا

رفب بهمعنای لحافت د نرمخویی (فراهیگی )171 :1414 ،5 ،د درت در انجام
کارها ،درعیه وسانییدری اسدت (طریحدی )118 :1395 ،10 ،مدگارا نیدز،
بهمعنای معاشرت نیدو با مردم د احکیاطکردن است (ابهمنظدور:1405 ،14 ،
 )255درت در معانی بیانشگه نتان میدهگ کده رفدب د مدگارا بدهمعنای ظلدو
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پذیری نیست؛ بلدده بدهمعنای برخدورداری از درو مکقابدل ،تحبیدب خدود بدا
مورعیتها د ردحیۀ مواطب ،پیشییری از برخوردهای تگافعی د ایجاد پیوندگ
بیتکر با دیگران است مگارای زن د مرد در زنگیی نیز ،رفب د هماهنگی وندان
در همۀ کارهای مربوط به وندد د پرهیز از سرسوکیهدای بیجاسدت اهمیدت
حفظ نظام خانواده از یک سو د دجود حب ط ق برای مردان از سدوی دیگدر،
باعم شگه است که در ردایات ،بیتکر به مردان سدفار

شدود کده در زندگیی

مگارا داشکه باشنگ حضرت امیرمؤمنان درایهباره مدیفرمایندگ« :در تمدام
حاالت با همسرت مگارا که د با اد بهنیدی معاشرت نما تدا زندگییات باصدفا
شدود» (ابهبابویدده رمددی (شیخصددگدق) ،3 ،بیتددا )556 :د نیددز میفرماینددگ:
«س مت زنگیی در مگاراکردن است» (اللیثی الواسحی )285 :1376 ،ایه اصل
ارزشمنگ اخ ری در ردایات به زنان نیز توصیه شگه اسدت .در ردایکدی پیدامبر
اکرم خیر د برکت زنگیی خانوادیی را در یرد رفب د م یمدت دانسدکهانگ:

«ای عایته ،با م یمت رفکار که بهدرسکی که خگادنگ ،هریاه برای خدانوادهای
خیری بوواهگ ،ونان را به رفب رهنمون میسازد» (المکقی الهندگی:1397 ،3 ،
ال
 )48بنابرایه ،هریک از همسران بایگ بپذیرندگ کده زندگیی متدکرو ،معمدو ً
بیعارضه نیست د کسی که خود را بینقص میدانگ ،از همه نارصتر است البکه
دسکیابی اد به زنگیی سالو د پاکیزه است که ررون کریو از ون به «حیات طیبده»
یاد کرده است
اما ونچه ضردرت دارد ،ایه است که همسران در تعامل با یدگیگر ،تحمل د
چتو پوشی د مگارا را بیاموزنگ لحافت ردابط خانوادیی تابع نرمش زن د مدرد
است؛ چراکه در زنگیی خانوادیی ،هیچ عاملی ماننگ م یمت ،موجب تصدحیح
ردابط د حفدظ سد مت د مایدۀ پیتدرفت نیسدت د وموزههدای رسدوی خدگا
درایهباره نتاندهنگ جایگاه بیبگیل ایه اصل است« :چون رفب د م یمت بر
زنگیی حاکو شود ،جلوه های زیبای ون چهره یتایگ د زنگیی را معنای دارعدی
بوتگ زینتدهنگ زنگیی د مایۀ فزدنی خیر د منفعت د نیز مسدبب کرامدت د
بزریواری بودن ،از جمله وثاری است که بدر مدگارا د سدازیاری مکرتدب شدگه
است» (الحر العاملی ،1 ،بیتا)13 :
در زنگیی متکرو ،به دلیل برخی مسالل ،ممده است از میزان مهر د محبت
زن د شوهر نسبت به هو کاسکه شود همچندیه ،ممدده اسدت ،دجدود برخدی
دیژییه ای اخ ری در زن د یا مرد ،کگدرت د دلسردى میان ایتان ایجاد کندگ
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هرکس بایگ ت

کنگ که از عیب های خود بداهگ د ایه الزمۀ رشدگ انسدان د

د یا ممده است دد همسر ،بعگ از ازددا مکوجه شونگ کده بدرای هدو مناسدب
نیسکنگ د اکراه د دلزدیی بیه ونها بهدجود ویگ وموزههای رروندی د اخ ردی د
تعهگ به پیمان مقگس ازددا حدو میکنگ که همسران مهربانانده از ردی مدگارا
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با یدگیگر رفکار کننگ ایه دسکور اخ ری در زنگیی اجکماعی بهطور عدام د در
نهاد خانواده بهطور خداص ،جایگداه د اهمیدت دیدژهای دارد همدانطور کده
پیشازایه نیز اشاره شگ ،ررون در ویۀ  19سور نسا  ،پس از ونده همسدران را
به حسه معاشرت با یدگیگر فرامدیخواندگ ،در ادامده مدیفرمایدگ « :د ایدر
ببهدلیلی] به ونها بیمیل بودیگ ،بسریع تصمیو به جگایی نگیریگ ] چهبسا چیزى
خوشاینگ شما نباشگ د خگادنگ خیر فرادانی در ون ررار میدهگ » بنابرایه ،مدی
توان یفت که مهربانی د محبت ظاهری به همسر که یدی از جلوههدای رفدب د
م یمت در ردابط ونان است ،هرچنگ از عمب دجدود نباشدگ ،براسداس اصدوی
اخ ری جز الزم د ضردری زنگیی همسران است
 .2 .2 .1صفح و عفو
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تفادت عفو د صفح ایه است که در صفح ع دهبر مفهوم یذشت ،ردنیدادردن د
ردییردانگن د یناه طرف را نادیگهیرفکه نیز درنظر یرفکهشدگه اسدت ممدده
است کسی را پس از محدوم کردن به مجازات عفو کننگ؛ اما صفح ون اسدت کده
ردی بگردانی د یناه طرف را نادیگه بگیری د ایر مجرم در مقدام عدذرخواهی
برومگ ،طوری با اد برخورد کنی که یویی اصد ً ینداهی از اد سدر ندزده اسدت
(راغب اصفهانی )446 :1416 ،1 ،خگادنگ مکعای مدیفرمایدگ« :ای مؤمندان،
درحقیقت ،برخی از همسران شما د فرزنگانکان دشمه شماینگ ،از وندان برحدذر
باشیگ د ایر ببوتاییگ د دریذریگ د بیامرزیگ ،بهراسکی ،خگا ومرزنگه د مهربدان
است» (تغابه ) 14 ،در ویات دیگر ،صفح د عفو ،دسدیلۀ جلدب مغفدرت الهدی
(نددور ،)22 ،فضددل بیپایددان اد (شددوری )40 ،د از برجسددکهتریه دیژییهددای
پارسایان (ویعمران ) 3 ،دانسکه شگه است در زمان ط ق نیز ،هرچندگ فضدای

کتمدش د نزاع بر همسران غلبه یافکه است ،در بحم مهریه به عفو د احسدان
توصیه شگه است:
د ایر ونان را پیش از ونده با ونها تماس بگیریگ د بومیدز

جنسدی کنیدگ]،

ط ق دهیگ؛ درحالیکه مهری برای ونها تعییه کدردهایدگ ،بایدگ نصدف ونچده
بدرصورتیکه صغیر د سفیه باشنگ؛ سرپرست ونها ،یعندی] ونکدس کده یدر
ازددا بهدست ادست ،ون را ببوتگ د یذشتکردن شدما بد بوتدیگن تمدام
مهر به ونها] به پرهیزکاری نزدیکتر است د یذشت د نیدوکاری را در میان
خود فرامو

ندنیگ که خگادنگ به ونچه انجام میدهیگ ،بیناست» (بقره)237 ،

تأمل در دیگر ویات ررون ،تأییگکننگ ایه محلب اسدت کده عفدو د صدفح،
کام ً از سهلانگاری د بیاعکنایی در حوز اصوی د ارز ها مکمایز است (رلو،
 8تا 9؛ فکح)48 ،
 .3 .2 .1صبر و شکیبایی

زنگیی انسان با صبر معنادار میشود؛ چراکه بیتردیگ ،زنگیی ودمی ومیوکده بدا
فراز د نتیب ،تلخ د شیریه د پیردزی د شدست است د ایدر اد تسدلیو نیمدۀ
تاریک د تلخ حوادث شود ،هریز سرافراز د سعادتمنگ نوواهگ شگ ددام کانون
خانواده از اهمیت بسیاری برخوردار است د جز بدا صدبوربودن زن د شدوهر،
البکه هریک به نوبه خود اسکمرار نوواهگ یافت جایگاه صبر در زنگیی متکرو
بهیونه ای است که هریاه هریک از همسران خلب د خوی ناشایست د یا عقیگ
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تعییه کردهایگ ببه ونها بگهیگ] ،مگر اینده ونها بحدب خدود را] ببوتدنگ یدا

منحرف داشکه د تمامی راهکارها به بهبست رسدیگه باشدگ ،ومدوزههدای دیندی
یگانهچاره برای طرف مقابل را شدیبایی میداندگ د در مقابدل ،بدرای ون اجدر
عظیو اخردی درنظر میییرد درایهباره میتوان بده سریذشدت وسدیه ،همسدر
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فرعون اشاره کرد اد ادعا د دعوت فرعون مبنیبر خگابودن د پرسکیگهشدگن را
نپذیرفت د در برابر ایه خواسکۀ همسدر

مقادمدت کدرد وسدیه نوسدت ،بدا

نصیحت د انگرز فرعون را ویاه ساخت؛ اما درکی اخک ف ونها شدگت یافدت،
فرعون اد را به مرگ تهگیگ کرد وسیه در برابر فرعون د َاعمای اد صدبر کدرد د

تزلزلی در خود ،راه نگاد پیامبر اس م وسدیه را بدرای زندان الگدوی صدبر

معرفی کرد د فرمود:
« هریاه زنی در مقابل اخ ق د رفکار ناپسنگ شدوهر

بسدیار صدبور باشدگ؛

بهیونهای که ایر نکوانست بر اد اثر بگذارد ،دستکو تابع اعمدای ناشایسدت د
کجردی های اد نباشگ ،خگادنگ پاداشی هماننگ پادا

وسیه به اد خواهدگ داد»

(المجلسی)247 :103 ،

همچنیه به مردان میفرمایگ:
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«هر مدردی بدهخاطر خدگا در برابدر بدگاخ ری زندش صدبر کندگ ،خگادندگ
مکعای برای هر ردز د شبی که در برابر همسر

شدیبایی میدرزد ،ثدوابی را

به اد میدهگ که به ایدوب در ربدای یرفکداریا

داد د ینداه زن نیدز در

هددر شددب د ردز ،بدده انددگاز ریددگهددای ریگسددکان اسددت» (ابهبابویدده
(شیخصگدق) ،بیتا)339 :

غزالی نیز مینویسگ« :بگان که خوبی ُخلب ون نیست کده رندج خدود از دی
بازداری ،بل ون است که رنج دی ،احکمای داری د در حای سبدساری د ختدو
دی ،حلو درزی» (غزالی )90 :1363 ،تأمل در رابحۀ میان شدیبایی د تغافدل
ردشه مدی کندگ کده ایده دد موضدوع ارتبداطی مکقابدل دارندگ از یدک سدو،
نادیگه یرفکه خحاهای دیگران ،مسکلزم وراسکگی به ردحیۀ بردباری اسدت د از
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سوی دیگر ،یدی از مظاهر شددیبایی ،تغافدل همسدران نسدبت بده خحاهدای
غیرعمگی یدگیگر است

 .3تقابل

تقابل در اصح د ،همانطورکه برخی ردانشناسان د جامعهشناسانی همچدون
«زیمل» بیان می کننگ ،فنی است که برای حل د رفع انواع ددیانگیها بدهمنظور
رسیگن به دحگت طراحی شگه است (برمددی )85 :1381 ،ندزاع ،کتدمدش،
اصح د تقابل در زنگیی زناشویی زمانی بهکار میردد که هریک از همسران از
همسر

رفکاری خ ف شرع د عرف د منحب ببینگ در چندیه مدورعیکی مکدون

دینی بر تقابل برمبنای اخ ق د تعادی درجهت اص د رفکار همسر با شرایط د
سبک خاصی تأکیگ میکننگ که در ادامه خواهگ ومگ
 .1 .3تقابل و غیرتورزی

غیرت درزی د تقابل از مفاهیو بسیار نزدیک به هو هسکنگ که تنها تفادت ونهدا
ایه است که غیرت درزی براساس مکون اخ ری د ردایی ،بیتکر زمدانی اتفداق
میافکگ که رفکاری خ ف شرع از همسر سر بزنگ؛ درحالیکه همانطورکه اشاره
شگ ،تقابل کلیتر است د در برابر انواع ددیانگیها ،از جمله رفکارهای خد ف
منحب د عقل نیز کاربرد دارد کلمدهای کده در تعریدف غیدرت مناسدب بدهنظر
می رسگ ،حساسیت است؛ به ایه معنا که غیرت ندوعی حساسدیت برخاسدکه از
مسئولیت است د هرکس نسبت به چیزی مسدئولیت دارد ،بایدگ نسدبت بده ون
حساسیت نتان دهگ فیض کاشانی در محجة البیضا در وداب ندداد ،هنگدام
برشمردن خصلتهایی که باعم سعادت زنگیی میشود ،از لدزدم غیدرت مدرد
برای همسر

سوه مییویگ:

چهارم اینده شوخی د خو خویی د موافقت با خواسکههاى زنش را تا ونجا
یسکر
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ددیانگی ،تضاد د تزاحو ،تعبیرهایی هسکنگ که برای تقابل پیتنهاد مدیشدونگ

نگهگ که باعم فساد اخ ق همسدر

شدود د بدهطورکلی شددوه د
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ابهکش را در نزد اد از دست بگهگ؛ بلده درایهباره اعکگای را رعایدت کندگ د
شدگت خدود را از دسدت بگهدگ د
ونجا که خ ف شرعی ببینگ ،نبایگ هیبت د ّ
نبایگ راه کمک به کارهاى ناپسنگ را به ردى اد بگتایگ؛ بلده هریداه خد ف
شرع د خ ف مردتی را از اد دیگ ،اعکراض کنگ د ختمگیه شود (الداشانی،
)90 :1403 ،3

سپس دربار اهمیت اعکگای در غیرتدرزی مینویسگ:
وسمان ها د زمیه به عگالت پابرجاینگ د هرچه از حگ خدود بگدذرد ،بده ضدگ
خود مبگی شود؛ بنابرایه ،سزادار است که ودمدی در موالفدت د موافقدت بدا
همسر

راه اعکگای درپیش ییرد مرد باتجربه بایگ نوست به اخ ق زن پدی

ببرد ،سپس به ارکضاى حای دى ونیونهکه مصلحت است با اد رفکار کنگ د در
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غیرت نسبت به همسدر

کارهایی که عوارب بیمناکی دارنگ ،غافل بمانگ د نه زیاد بگیمان د سوتییدر
د کنجداد باشگ (همان)92 ،

غیرت مرد ن سبت به همسر

در یام نوسدت ،بدهمعنای حمایدت ادسدت؛

بهیونهایکه هیچ یونه جسارت د اهانکی به همسر
نسبت به همسر

را تحمل ندنگ غیرت مرد

به ایه دلیل است که زن حریو زنگیی مرد است د مرد اجازه

نمی دهگ که حریو اد شدسکه شود در حگیثی از امامعلی ومدگه اسدت کده
فرمود« :ویا شرم نمیکنیگ د بر سر غیرت نمیوییگ؛ درحالیکه زنان شما به بازار
میوینگ د با بینزاکتهدا درمدیومیزندگ » (البرردی القمدی)204 :1413 ،1 ،
ندکهای که با تأمل در ردایتها بهدست میویگ ،ایه است کده بدیغیرتدی مدرد
نسبت به همسر
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میاندهرد باشدگ؛ بدهایهترتیب کده نده از مقدگمات

شامل ورایشکردن د عحرزدن زن در بیردن از منزی د بدرای

نامحرمان (المجلسی )249 :1403 ،103 ،د زنای زن (همدان )115 :79 ،د
شوخی اد با نامحرمان (الحبرسی )417 :1418 ،میشود

 .2 .3رفتارهای مرتبط با تقابل در آموزههای دینی
 .1 .2 .3نصیحت و صحبت

نوسکیه وموزه هنگام تقابل ،بیان نداراحکی د دلیدل ون بده شدیو تأثیریدذار د
خیرخواهانه د منحقی به همسری است که به دظایف خود بیتوجه اسدت ایده
دسکه از زنان را که از سرکتی د موالفکتان بیو داریگ ،پنگ د اندگرز دهیدگ

»

موعظه در لغت ،به معنی تذکردادن به خیر د چیزهایی کده دی در برابدر ون ندرم
میشود (الفراهیگی ، 1414 ،ذیل دعظ) د نیز خیرخدواهی د تدذکر بده عاربدت
کارها (الجوهری )1418 ،همراه با ترسدانگن (راغدب اصدفهانی )1416 ،ومدگه
است پیگاست که موعظه در ایه حالت ،بهمعنای بحم د جگی به شیو منحقی د
ورام د پرهیز از هریونه ختونت د عصبانیت است
در ردانشناسی نیز« ،دعوای منصفانه» که بهعنوان مهارتی به خانوادهها مدی
وموزد که چگونه هنگام بحم د جگی ،با دضع مقررات خاص د بدهکار یدرفکه
ون ،با همگیگر ارتباط بهکری برررار کننگ (دیویس کنم ،)196 :1382 ،انحبداق
زیادی با وموز اخ ری موعظه در ردابط همسران دارد ژپوهشها نتدان مدی
جردبحم افرادی که در ردابط خود بهسدرعت عصدبانی میشدونگ ،در
دهگ که ّ
مقایسه با افرادی که ورامش خود را حفدظ مدیکنندگ 81،درصدگ بیتدکر طدوی

میکتگ (دیویگ نیون)127 :1383 ،؛ بگیهترتیب ،بیان ناختنودی به همسر بده
شیو صحیح سبب می شود که اد بده خدود ویدگ د بدا دیدگن حدس حمایدت د
خیرخواهی همسر خود ،مسیر
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وموزه در ویۀ  34سور نسا با عنوان «موعظه» بیان شگه اسدت « :د بامدا] ون

را تغییر دهگ
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 .2 .2 .3اظهار قهر

در صورت کاریرنتگن موعظه د صحبت ،نوبت به رهرکردن میرسگ که رعایت
مراتب در ون الزم د مهو است نوسکیه مرحلده در رهرکدردن ،بدیتدوجهی بده
همسر د ردیردانیگن از ادست که تگبیری ردانشناخکی است ایده بیتدوجهی،
طرف مقابل را برای جلب رضایت همسر به تداپو دامیدارد؛ دلدی ایدر ایده رد
نیز مؤثر نبود ،نوبت به ابراز ناختنودی درمرحله باالترمیرسگ نبایگ فرامو

کدرد

که اظهار ناختنودی بیش از حگ ،نکایج معدوس بهبار خواهگ ودرد؛ بنابرایه ،چدون
هگف از رهر ،اص د رفکار نادرست همسر درجهدت تعدالی خدانواده اسدت ،بدرای
تحقب ایه هگف ،بایگ هو مراتب رعایت شود د هو به حدگارل ممدده اککفدا شدود
ررون با عنایت به ایه تگبیر در ادامۀ ویۀ  34سور نسا میفرمایگ:
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بد ایر موعظه مؤثر دارع نتگ ]،در بسکر از ونها ددری کنیگ د بایر هیچ راهی

هسکنگ ،بایگ از خود ارکگار د هیبکی بُردز دهندگ خواجهنصدیرالگیه طوسدی در

34

از سوی همسر که بهتبع ،برای اصد د رفکدار

جز شگت عمل برای دادارکردن ونها به انجام دظایفتان نبود ]،ونها را تنبیده
کنیگ د ایر از شما پیردی کردنگ ،راهی برای تعگی بر ونها نجوییگ ببگانیگ] که
خگادنگ ،بلنگمرتبه د بزرگ است بد رگرت اد برتریه رگرتهاست ]»

می توان یفت ،ونچه در ایه مرحله برای اص د رفکار دارای اهمیت اسدت،
ارکگار د هیبکی است که همسر ،بهخصوص مدرد ،بایدگ داشدکه باشدگ بندابرایه،
مردان به منظور انجام دظیفۀ سرپرسکی د توان مضاعفتدان نسدبت بده زن د بدا
فرض اینده دارای تعادی اخ ری ،عقلی ،منح قی د نیز صحت جسمی د ردحدی
بحم «تگبیر منزی» به ایه موضوع اشداره کدرده اسدت د هیبتداشدکه مدرد را
بهمنظور امکثای ادامر د نواهیا

صورت میییرد ،بزرگتریه شرط سیاسدت اهدل مدیداندگ (طوسدی:1389 ،

 )220غزالی د فیض کاشانی نیز در ککابهای خود بابی با عنوان «در نافرمانی
زن» ودرده د با اتدا به ویۀ  34سور نسا به مراحل تقابل اشاره کردهانگ
 .3 .2 .3تشکیل محکمۀ خانوادگی

بیان شگه ،دردن خانه حل کننگ ،ررون با مبنای اخ ری حسه معاشرت ،درجهت
حفظ کانون خانواده د با نیت اص د رفکار ،تتدیل محدمۀ خانوادیی را محرد
میسازد د خگادنگ ،خود ،نکیجهبوشبودن ایه رد

را در رسیگن بده تفداهو د

سازیاری بیه همسران تضمیه میکنگ خگادنگ میفرمایگ:
«د ایر از جگایی د شداف میان وندد (همسر) بیو داشکه باشدیگ ،یدک دادر از
خددانواد شددوهر د یددک دادر از خددانواد زن انکودداب کنیددگ بتددا بدده کددار
ونان رسیگیی کنندگ] ایدر ایده دد دادر تصدمیو بده اصد د داشدکه باشدنگ،
خگادنگ به توافب ونها کمک می کنگ؛ زیدرا خگادندگ داندا د ویداه اسدت بد از
نیتهای همه باخبر است] »

در تفسیر ایه ویه در المیزان ومگه است:
دردد کدار زن د شدوهر بده دشدمنی
خگای سبحان برای مواردی که احکمای به َ
بینجامگ ،دسکور داده ،یک حدو از طرف زن د یک حددو از طدرف مدرد بده
مسئله رسیگیی کننگ؛ زیرا دخالت یک حدو ایه خحدر را دارد کده اد جاندب
یک طرف را بگیرد د حدو جالرانه کنگ (الحباطبایی)346 :1412 ،4 ،

بنابرایه ،هریاه بیه زن د شوهر اخک فی پیش ویدگ د سداز

ندنندگ ،ایدر

ناسازیارى از هر دد طرف یا تنها از یک طرف باشگ د فرد نکوانگ همسدر
به ساز
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ایر همسران به جایی رسیگنگ که نمیتواننگ متدل خود را با شیوههای رفکاری

را

بدتانگ د اص د کنگ ،نایزیر بایگ دد نفر از طرف مرد د زن انکوداب
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شونگ تا بیه ون ها دادرى کننگ د ساز

دهنگ ایر دادران رصگ اصد د داشدکه

باشنگ ،خگادنگ ونان را موفب خواهگ کرد (فیض کاشانی)107 :1403 ،3 ،
نتیجه
براساس اخ ق اس می ،زن د مردی که به اخکیار خویش باهو پیمان زناشدویی
می بنگنگ ،با تتدیل خانواده درجهت رشگ د تدامل یددگیگر د بهدسدتودردن
سدینه د ورامش ارگام میکننگ ونچه درایهبیه ضدردرت دارد ،صدرف ًا تتددیل
خانواده نیست؛ بلده هریک از همسران درجهت رسیگن به ورمانهای بیانشگه
د بهمنظور حفظ هگفهای کانون مقگس خدانواده ،دظدایف د مسدئولیتهدایی
برعهگه دارنگ که در حوز ارتباط های رفکاری ،از منظر ررون کریو ایه دظایف،
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تحت حاکمیت اصل مهو حسه معاشرت یا معاشرت بهمعردف ردرار میییرندگ
می توان یفت که دیگیاه الهی مقکضی ون است که هریک از همسدران مسدلمان،
پیوسکه رفکار های خود را با یدگیگر در میزان ایه اصل محوری بسدنجنگ تدا از
پویایی اخ ری زنگیی خود محمدئه شدونگ تأکیدگ بزریدان اخد ق د تمدامی
صاحبان انگیته د رلو بر ایه اصل د نیز بیان مصگاقهای ون که دایر دسیعی از
رفکارهای اخ ری را شامل میشود ،محوریبودن ایه مبنا را در حوز رفکداری
همسران نتان میدهگ
ایه نوشکار با توجه به پژدهشهای پیتیه در زمینۀ اخ ق خانواده د ویدیه
همسرداری ،رفکارهای اخ ری همسران در ربای یدگیگر را که طیف دسدیعی از
رفکارها را شامل می شود ،در سه زیرمجموعه د سه اصدل مبندایی مهدو دیگدر
معرفی میکنگ ایه مبانی رفکاریاخ ری بهترتیب ادلویت عبارتانگ از :تددریو
د تغافل د تقابل دجود ایه اصوی رفکاری در ردابط همسران تبلدور حاکمیدت

اخ ق در زنگیی زناشویی است که در راسدکای اهکمدام بده سد مت اخ ردی
خدانواده د حفددظ ون نظددام ،توسددط ارز هدا د هنجارهددای اخ رددی ترسددیو
مددیش دود در همددیه راسددکا ،بددهعنوان توصددیههای کدداربردی د پژدهتددی در
پژدهشهددای فددرا رد ،میتددوان بددا بهرهییددری از ایدده مبددانی د رفکارهددای
همسران برپایۀ اخ ق را بهصورت مقیاسهدای عیندی درودرد د وسدیبهدای
اخ ری در حوز رفکاری را در زندگیی همسدران مسدلمان ارزیدابی کدرد تدا
وموز های الزم برای حفظ خانواده در جامعۀ اسد می بدر مبندای دادههدای
عینی د عملیاتی ،تگدیه د تبییه شونگ
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اخ ری برخاسدکه از ون ،مؤلفدههای اصدلی سدنجش سدبک زندگیی محلدوب
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اخ ری انسان کامل در پرتو سونان یوهربار رضدوی د اشدعار شداعر زهدگ د
حدمت ،ابیالعکاهیه بود
واژگان کلیدی
تحبیب ،ارز های اخ ری ،سیر رضوی ،اشعار ،ابیالعکاهیه
طرح مسئله
هگف از وفرینش انسان ارتقای بُعگ ردحانی ادست ،اینده از راه درست منحرف

د اسیر شهوتهای حیوانی نتود بوش دسیعی از وموزههای اخ ری در ردرون
کریو د احادیم المۀ معصوم ناظر بر ایه حقیقت است که خگادنگ در هدیچ
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زمینه ای انسان را سدریردان د بده حدای خدود دانگذاشدکه اسدت ارز هداى
جامعدده
جنبدده مددذهبی از ضددردریات زنددگیی هددر
اخ رددی صددرفنظر از
م
م

مکعالی د مکرری است حضرت رسوی دربدار اخد ق فرمدود « :أاْل أَخد ُق
ه
ه
ل »؛ اخددد ق بوتدددشهایی از خگادندددگ
دددز َد َجددد .
ال عَ .
ددده ه ّ
ندددایح م َ
ُ
مَ

بزرگ اسدت (ع مهمجلسدی،

 .)394 :1404 ،71در سدیر هتدکمیه اخکدر

تابناو امامت د دالیت ،حضرت علیابهموسی الرضا برنامههای وموزشی
د تربیکی جامعۀ اس می در رالب احادیم د سیر عملدی ون حضدرت فدراردی
شیعیان ررار دارد د ایه سونان ناب د یرانسنگ در ادبیات نیدز کداربردهدای
یسکردهای یافکه است
شاعر عباسی ،ابیالعکاهیه ،نیز بیتکر بهدلیل شعرهای زهگومیز شهرت یافکده

44

است دربار دیه د وییه دی نیز ،نظرهدای یوندایونی دجدود دارد کده باعدم
تردیگ در شیعهبودن اد میشدود در شدعر ابیالعکاهیده بدا محکواهدایی ردبدهرد

می شویو که ارتباط نزدیدی با سونان حضرت رضا دارد یرچه در ظداهر
بهنظر نمیرسگ که تأثیر پذیری خاصی صورت یرفکه باشگ ،محکوای ک م شاعر
نتان میدهگ که در بیان وموزههای حدمتومیز تد

فراداندی کدرده اسدت

دربار ابو العکاهیه د شعرهای زاهگانۀ اد بادرهای یونایونی دجود دارد:
اشعار ابوالعکاهیه ،بهخصوص «زهگیات» اد ردان د محبوع اسدت د بدهعلت
ردانی د جنبۀ اخ ری د زهگى کده دارد ،بدر زبانهدا جدارى اسدت برخدی از
معاصران اد را مکظاهر به زهگ د نه زاهگ دارعی پنگاشکه د در دارعیبودن زهگ اد
ضردرت انجام ایه پدژدهش بدازخوانی د یدادودری مؤلفدههدای اخ ردی
تأییگشگه در ردایت های رضوی د درضمه ون بیان برخدی الگوهدای رفکداری
بوردانه در شعرهای شاعر حدیو عصر عباسی ،ابیالعکاهیده اسدت مهدوتدریه
پرستددی کدده در ایدده پددژدهش در صددگد پاسددخ بدده ون هسددکیو ،ایدده اسددت:
«شاخصههای بسیار مهو اخ ری که در ردایتهای امامرضدا د شدعرهای
ادامده بحدم بده مؤلفدههدای
ابیالعکاهیه به ون اشاره شگه است ،کگاماندگ » در
م
مهو اخ ق اسد می در سده بودش اخد ق الهدی د اخد ق فدردی د اخد ق
اجکمداعی بدا ذکدر ردایتهدایی از علیابهموسدی الرضدا د شدعرهایی از
ابیالعکاهیه اشاره میکنیو
اخالق الهی
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شک کردهانگ (کرمانی)254 :1388 ،

منظور از اخ ق الهدی ،همدان تددالیفی اسدت کده انسدان نسدبت بده خگادندگ
دارد د بایگ در راه انجام ون کوشا باشگ د ایه همان چیزی اسدت کده از ون بده
«حب ه ّال» تعبیر میشود
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تسلیمشدن در برابر تقدیر خداوند

امامعلیابهموسی الرضا در حگیثی شریف فرمودنگ:
ه
ه
یه َدجهاً فَ هک أسعَة ُ َد هسدکّو َن همنأهَدا هفدی الر ّ َضدا َد الک.سدلیو ه ّل
«إ ّن العبادَا عَلَی َسبأع َ
ه
االمدر»؛ عبدادت دجده دارد کده  69دجده ون در
ل َد هلر َ ُس هول هه َد الدلَدی
عَ ّز َد َج ّ
رضایت د تسلیو در برابر خگادنگ بلنگمرتبه د فرسکاد اد د صاحبان امر است

(ع مهمجلسی)212 :1404 ،2 ،

شاعر عرب زبان نیز در سونانی حدیمانه به ایه اصل تأکیگ کرده د ایهیونه
سراییگه است:

ده
یقدض
فَحوبی لهمه لَ أو
ممدر رضدی لَ ُ
َ
ق

ه
رضدددددیه
دددددر ُه د
ال ،إال َس
بددددده ه ّ ُ
ّ
(ابیالعکاهیه)467 :1986 ،
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خو

به حای ونکس که امری از سوی خگادنگ بر اد نگذشت ،مگر اینده از

ون شاد د به ون راضی بود
امامرضا عبادت را دارای هفکاد بوش میداننگ که شصت دنه بوش ون
در رضایت به تقگیر الهی است ابیالعکاهیه نیز به حای چنیه انسانهدایی کده از
هیچچیز ناختنود نمیشونگ ،غبحه میخورد
توکل به خدا

داف َم َحدگاً
اصل توکل به خگادنگ را امام ایهیونه تفسیر میکننگَ « :م أن َال ت َ َو َ
ه
ال َ»؛ ایهکه از کسی نکرسی ،مگر از خگا (الحرانی )327 :1423 ،ابیالعکاهیه
إ .ال ه ّ
نیز اعکقاد دارد که زمام همۀ کارها در دست خگادنگ است د بدیو د امیدگ الزمدۀ

46

توکل به ادست

لددددیس مددددع ه ه
ال خالفدددداً احددددگاً،
ّ
ُ

حسدددبی بددده ه
عاصدددماً مددده البتدددر
َ
(ابیالعکاهیه)166 :1986 ،

با دجود خگادنگ از کسی نمیهراسو اد برای مه کافی است دنیازی به مردم نگارم
انسانی که بر خگا توکل می کندگ از هدیچ ردگرتی داهمده ندگارد د بده هدیچ
پناهگاهی ،جز خگادنگ تدیه نمیکنگ د ایه همان اصلی است کده در حدگیم د
شعر به ون پرداخکه شگه است

انسانی که در ایمان خود صادق باشگ ،نبایگ در هیچ حالی به خگادندگ بدگیمان

شود امامرضا فرمودنگ:

ه
«مح هس هه الظ. .ه هب ه ه ه
ال ُ هعن أ َگ َظن ِّ هه»؛ بده خگادندگ
أ
ال کا َن ه ّ
ال فَإ .ن م َ أه َحسُ َه َظنُّهُ هب ه ّ
ّ
خو بیه با ؛ زیرا هرکس به خگا خو بیه باشگ ،خگا با یمان خو
اد همراه است (ع مهمجلسی)343 :1404 ،75 ،

ابیالعکاهیه هو خو بینی را مصادف با بینیازی میدانگ د مییویگ:

الظده فددی الددده
ده
ّ
حسد َ
د الغندی من ت ُ ّ

ل ممددددر یدددددون
د ترضددددی بهددددد ّ
(ابیالعکاهیه)423 :1986 ،

بی نیازی ون است که به خگادنگ یمان نیک داشکه باشی د بده هرونچده ردی
میدهگ ،راضی باشی
امام رلوف در حگیثی دیگر میفرماینگ:
ه
ظه عَ هبگی ،هان خیدراً فَ َویدر ق َد
عنگ ِّ
ال َ عَ ّزدج ّ
ل یقوی :منا َ
ال .
الظه فَا .ن ه ّ
«محس أه هب ه ّ
هان َشرّاً فَ َتر»؛ به پردردیارت یمان نیدو داشدکه بدا ؛ زیدرا خگادندگ مکعدای
میفرمایگ ،مه دربار بنگهام چنان خواهو کرد که اد مدیپندگارد :ایدر خدوب
تصور کنگ خوب د ایر بگ انگیتگ ،بگ (ع مهمجلسی)385 :1404 ،70 ،
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خوشگمانی به خدا
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د مددا ک دل ذی ظدده یصددیب بهظند ه
ده
ُ ّ
ّ
ُ
َ

دده ،د هدددو یقدددیه
َد رَدددگ یسدددکراب الظد ُّ
(ابیالعکاهیه)428 :1986 ،

هر صاحب یمانی به یمان خویش دچار میشود د یاهی بده یمدان شدک
میشود؛ درحالیکه ون همان یقیه است
در حگیم امام د در شعر شاعر عهدگ عباسدی بده نزدیددی یمدان د یقدیه
اشاره شگه است؛ از همیه ردی ،از همگدان خواسدکه شدگه اسدت بده خگادندگ
خو یمان باشنگ؛ چراکه خگادنگ بینیازکننگ محلب اسدت د از یمدان بندگیان
خویش ویاه است
ضرورت توبه
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امام هتکو در حگیثی یرانرگر ،به اهمیت توبه مدیپردازندگ د ایده یونده

میفرماینگ« :اَلک هال ه
نب لَه»؛ کسی که توبه کنگ؛ مانندگ کسدی
ب م َه الذ .هنب کَمَه ال ذَ َ
ُ .
است که یناه ندرده است (صگدق)79 :1378 ،2 ،
َفکُددب مدده ذنددوب موبقددات َجنیکَهددا

ددگ
ددت فدددی دنیددداو هدددذی ُمولد ق
فمدددا مند َ
(ابیالعکاهیه)153 :1986 ،

از یناهانی که مرتدب ون شگی بریرد د توبه که که تو در ایه دنیا جداددان
نوواهی بود
در حگیم امام به توبه تتویب شگه د شوص توبهکننگه هماننگ کسدی اسدت
که هریز یناه ندرده است در شعر ابیالعکاهیه نیدز کوتداهبودن زندگیی ودمدی،
ضردرت انجام توبه را به اثبات میرسانگ

اخالق فردی
اخ ق فدردی دظدایفی اسدت کده ودمدی نسدبت بده نفدس خدویش دارد د از
ون با عنوان «حب النفس» یاد مدی شدود در ادامده فقدط بده ذکدر چندگ نمونده
از ون میپردازیو:
خودشناسی

انسان خدگاجو در همدۀ احدوای بایدگ بدرای شدناخت خدویش تد

کندگ د

باالتریه درجۀ عقل خودشناسدی اسدت (ع مهمجلسدی)1404:355 ،78 ،

ابیالعکاهیه نیز در بیکی مییویگ:

نفس ه
ینظدد هر الرجددل اللبیددب له ه
دده
فَلأ ُ
ُ
ُ

وت
دداله
البدددگ أ
ّ
ددع مدددا هدددو کد ق
فَجمید ُ
(ابیالعکاهیه)74 :1986 ،

انسان خردمنگ بایگ به نفس خود بنگرد؛ پس همۀ ونچه موجود است ،ردزی
خواهگ ومگ
خردورزی

تعقلیرایی در هر زمینهای ضامه موفقیت د فکح رلههای کمای است د در امدور
دینی بسیار ارزشمنگ بوده د بر هر عابگی داجب است ،ربل از هدر چیدز عاردل
تفدر ایهیونه سوه مییوینگ:

باشگ پیتوای هتکو شیعیان جهان از ارز
« ه
فددر فدی ه
الصیام د الص ها د إنّما العباداُ کثدراُ الک ّ ه
ه
ال»؛
لیست العباداُ کثرا
ممدر ه ّ
عبادت به نماز د ردز زیاد نیسدت؛ بلدده عبدادت ،زیداد انگیتدیگن در امدر
خگادنگ است (ع مهمجلسی)335 :1404 ،78 ،
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ه
ه
سدهُ»؛
امامرضا در ایه زمینه فرمودندگ« :ا َ َ
فضدلُ الأعَقدل م َ أعرفَدة ُ االنسدان نَفأ َ
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ارز

تفدر در شعر ابیالعکاهیه ایهیونه یادودری شگه است:

ممسدددی د همکددده ،فدددی دینهددده ،ه
الفددددر
ُ ُ
ُ

ده
ال یجهل
َ
الرشگ مه خداف اللده د َم أ

(ابیالعکاهیه)180 :1986 ،

هرکس از خگا بکرسگ د در دینش انگیته را بدا پتدکدار همدراه سدازد ،راه
هگایت را یو نمیکنگ
در حگیم امامرضا ارز

تفدر داالتر از نماز د ردزه است د در شدعر

ابی العکاهیه نیز منحرف نتگن از راه راست مسکوجب همراهدی انگیتده بدا هدر
کاری است
محاسبۀ نفس
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395
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امام رلوف درایهباره فرمودنگ:
ل عَنهَا َخ هسر»؛ کسی کده نفسدش را محاسدبه
فسهُ َرب َ َح د َمَه غَفَ َ
حاس َ
ب نَ َ
«مَه َ
کنگ ،سود ب رده د کسی که از محاسبه نفدس غافدل بماندگ ،زیدان دیدگه اسدت
(ع مهمجلسی)352 :1404 ،78 ،

عوارب حسابرسیندردن اعمای را ابیالعکاهیه ایهیونه توصیف میکنگ:

مده لدو یحاسددب نفسده فدی ممد ه
دوره
أ َ ُ
أ

دع فددی عظددیو ُمتدددلُ ،مکتددابه
ی َقد ُ
(ابیالعکاهیه)463 :1986 ،

هددرکس از حسدداب نفسددش بدداز بمانددگ ،در مهلدددهای بددزرگ د مددبهو
دارع میشود
در حگیم د شعر هر دد بزریوار به حسابرسی اعمای تأکیگ شدگه اسدت تدا
انسان یرفکار خسران د نابودی نتود

دلنبستن به دنیا و آرزوهای آن

امامهتکو در حگیثی شریف میفرماینگ:
یف أیحم َ هئ ُّه هالَیهَدا»؛ در شدگفکو کده چگونده
ت هلم َ هه أاخکَبَر َ ُّ
الگنأیا َد تَقَل ُّبَهَا ک َ َ
«عَ هجب أ ُ
کسی که دنیا را وزموده د دیریونیهای ون را به چتو خود دیگه است ،باز به

دنیا دی میبنگد (ع مهمجلسی)450 :1404 ،75 ،

دنیایریزی نیز از دیژییهای شعری شاعر عباسی ،ابیالعکاهیه است که اد را در
تاریخ ادبیات به نام شاعر زهگ نامور کرده است

(ابیالعکاهیه)255 :1986 ،

دنیا کاالیی فانی است پس در ون میانهرد با

د از ون بگیر د بعگ رها که

یاد مرگ

امامرضا در پاسوی خرددرزانه به پرسش فردی که از ایتان پرسیگ ورا در
چه حالی هسکیگ ،نتان می دهنگ که در هیچ زمانی از یاد مرگ غافل نبدودهاندگ
ایتان در پاسخ به اد فرمودنگ:
الموت فی ررابنا د النار مه درالندا
مصبحت بأجل منقوص د عمل محفو د
«
ُ
ُ
د النگری ما یفعل بنا»؛ عمر مییذرانو درحالیکه عمرم ردبهکاسدکی اسدت د
اجلو نزدیک میشود ،اعمالو ثبت میشود د مرگ هو برایمان حکمی د وتدش
ددزخ در پیش ردیمان است د نمیدانیو با ما چه خواهنگ کرد (ع مهمجلسی،
)339 :1404 ،78

در ابیاتی فرادان از ابیالعکاهیه نیز به حقیقت مرگ د ناپایگاری دنیدا اشداره
شگه است
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زالددددل،
مکدددداع
إنمددددا الددددگنیا
ق
ق

فارک ه
مندددده د دع
ددددذ
صددددگ فیددددهَ ،د ُخ أ
ُ
َ
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دددددددددده ،فَإنّمددددددددددا
ال تَ أغفُلَ
.

ددددددددگ
دددددددس َیع
وجددددددددالُدو نَفد
ُّ
ق
(ابیالعکاهیه)139 :1986 ،

غافل مبا ؛ چراکه اجلهای شما نفسهایی است که شمرده میشود
در ک م امامهتکو به نزدیکبودن زمان مرگ اشاره شدگه اسدت د در شدعر
ابیالعکاهیه نیز هر نفسی انسان را بیتکر به مرگ نزدیک میکنگ
شوق شهادت

باتوجه به اینده انسان در ایه دنیا مانگیار نوواهگ بود د دیر یا زدد ،مرگ اد را
درمییابگ ،انسان عارل ترجیح میدهگ با شهادت به دیدگار پردردیدار خدویش
نالل ویگ پس شهادتطلبی یدی از نتانههدای انسدان فهدیو اسدت کده جدان
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یرانمایه را در طبَب اخ ص مییذارد د به صاحبش میسدپارد امامرضدا
در نامۀ خود به مأمون نوشکنگ:
لده د ن َ ه
ه
هه
ه
فسده فَهدو
کل ددن ماله َد َر أح َ
ل فَق ُ َ
داجب مع امام عادی َد مَه رَات َ َ
ق
«الجهاد ُ
َشهیگ» ؛ جهاد همراه امام عادی داجب است د هرکس پیدار کنگ د در راه دفاع
از مای د ره توشه د جان خویش کتدکه شدود ،شدهیگ اسدت (ع مهمجلسدی،
)226 :1404 ،10

ابیالعکاهیه نیز به ایه اصل در زنگیی انسان اشاره میکنگ د مییویگ:
َفویدر ممددات رکلد قة فددی سددبیله؛
ُ

الزهددگ
َد خید
ده مد ُّ
در المعددا ه  ،الوددوف مند ُ
ُ
(ابیالعکاهیه)129 :1986 ،
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بهکریه مرگ ،مرگ در راه اد (خگادنگ) است د بهکریه زنگیی ،ترس از اد یا
زهگ است

سکوت

در حگیثی از هتکمیه معصوم ایهیونه ومگه است:

ه
«إ .ن الصمت باب همه مب ه ه ه
ل َخیأر»؛
ب الأم َ َحب.ةَ ،إن .هُ دَلیلق عَلی ک ُ ِّ
واب الأحدأمَة ،یَدأس ُ
 .أ َ ق أ أ

همانا سدوت د خاموشی راهی از راههاى حدمت است سدوت موجب محبّت
د ع ره میشود سدوت راهنمایی براى کسدب خوبیهاسدت (ع مهمجلسدی،
)335 :1404 ،78
ابیالعکاهیه نیز در سونی حدمتومیز بر حفظ زبان ترغیب میکنگ:

(ابوالعکاهیه)330 :1986 ،

زبانت را با سدوت از حرفهای ناپسنگ حفظ که د از پیامگهدای سدونان
برحذر با
در حگیم امام د اشعار ابیالعکاهیه مراربت از زبان سرچتمۀ خوبیهاسدت
امام ون را دسیلهای برای ایجاد ع ره د محبت میداننگ د ابیالعکاهیه به مراربت
از ون هتگار میدهگ
قناعت

یدی از ارز های مهو اخ ری که زیبنگ هر وزادمردی است ،ایه است کده بده
رناعت مزیه باشگ د در برابر هیچکس جز خگادندگ ابدراز نیداز ندندگ امدام در
حگیثی یوهربار از فوایگ رناعت سوه مییوینگ:
ه
اْلسدکدثار د الکعب ه
ه
ه ه
دگ
گر ها َد َطرأهد مَؤن َ هة
«القناعَة ُ ت َ أجم َ ُع الی صیانَة الن  .أفس َد ع ِّز الق ُ َ
ه َ َ ُّ
الگنیا»؛ رناعت نگهبانی از نفس د عدزت ردگرت د ددرافدندگن هزیندۀ
ْلهل ُّ
افزدنطلبی د بنگیی د خواری نزد اهلدنیا را جمع مدیودرد (ع مهمجلسدی،
)349 :1404 ،93
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إخزن لسانک بالسددوت عده الوندی

ددب اْلردددوای
داحد ُ
ددذ أر علیدددک عوارد َ
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پرهیز از وزمنگی از موضوعاتی است کده در شدعر ابیالعکاهیده نیدز بده ون
پرداخکه شگه است

لَدددو ت ه
هدددب
اْلرض کلّهدددا َذ
دفددده
ُ
َ
ُ

ه
مددده لدددو یدددده
بالدفددداف ُمقکنعددداً

(ابیالعکاهیه)37 :1986 ،

هرکس به انگاز کفاف رناعت ندنگ ،ایر سراسر زمیه پوشیگه از ط باشدگ،
اد را بس نیست
امامرضا رناعت را باعم نگهبانی از نفس د عزتیافکه رگرت ودمدی د
ددرشگن از زیادهخواهی د جلوییری از خواری در نزد اهلدنیدا مدیدانندگ از
منظر شاعر عرب نیز کسی که رناعت نگارد ،همیتده طمدعکارانده در ایده دنیدا
زنگیی میکنگ د از همهچیز ناخرسنگ است
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توجه به رزق حالل

امامرضا دربار اهمیت رزق ح ی فرمودنگ:

ه
ب همه ف َ ه
ده
ال عز د جل ما
یددف هب هده هعیالَدهَُ ،
ُّ
معظدو ُ مجدرا م َ
ضل ه ّ
«ال .ذی یحل ُ ُ
الم ه
جاه هگ فی س ه
ال عز د جل»؛ هرکس ردزی خدانوادها را از فضدل خدگا
بیل ه ّ
َ
ُ
طلب میکنگ ،پاداشی برتر از جهادیر در راه خگا دارد (الحرانی)328 :1423 ،
ابیالعکاهیه نیز به پاوبودن درومگ انسان تأکیگ میکنگ د مییویگ:

طلدددب الدفدددا
شدددر ُف الفکدددی
ُ
َ

هفبعفددددددددة فددددددددی َمدسددددددددبه
(ابیالعکاهیة)64 :1986 ،

شرافت انسان درخواست رزردی اسدت کده از راه پداو د عفیدف بهدسدت
ومگه است

ردزی حدد ی در کدد م امددام بددا پددادا

جهددادیر در راه خددگا یدسددان

دانسکه شگه اسدت د در شدعر ابیالعکاهیده نیدز شدرافت ودمدی از ایده طریدب
بهدست میویگ
شکیبایی

در فضیلت ایه صفت نیدو علیابهموسی الرضا فرمودنگ:

«ما ابکلی مؤمه هببلیة فَصبر علَیها إال کا َن له مجر ه
ملف شهیگ»؛ هر مدؤمنی کده
ُ
َ ِّ َ
ق َ
هزار شهیگ است (عحداردی

روچانی )273 :1،1350 ،د «إ ّن الصبر َ عَلَی الب َ ه َح َس قه جمیلق َد َ
دل مندهُ
مفض َ
علی المَحارم» ؛ شدیبایی بر ب زیبا د پسنگیگه است؛ دلی برتدر از ون صدبر در
برابر محرمات است (علیبهموسی)368 :1365 ،1 ،

شاعر عصر عباسی نیز به پایان کار صابران میپردازد د جایگداه ایتدان را
ترسیو میکنگ:

ه
مدددا مزیدددده ه
دددحابه
الحلدددو ْلصد
َ

تمددددام الکُّقددددی
َد غایددددة الحلددددو
ُ
(ابیالعکاهیه)21 :1986 ،

چه زیبا زینکی است حلو د بردباری برای پیردانش د پایان ون پرهیزکاری است
در حگیم امام شوص صبرکننگه اجر شهیگ دارد د بداالتریه درجدۀ صدبر،
صبر در برابر یناهان است د در شعر شداعر عدرب بده ثمدر صدبر کده همدان
پرهیزکاری است ،مژده داده شگه است
پرهیز از دروغ

راسکی در انگیته د یفکار د رفکار از نتانههای رلب سلیو بدوده د نویدگبودش
جامعه ای مقکگر د مکعالی است یرچه رسیگن بده ایده جامعدۀ ورمدانی بسدیار
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دشوار مینمایگ ،بیتردیگ ک م بزریان دینی د ادبی راهگتای همگان است در
حگیثی که امامرضا از حضدرت رسدوی نقدل کردندگ ،بهصدراحت بده
راسکگویی مؤمه اشاره شگه است:
المؤمه َجبَان ًا را َی:
عه ابیالحسه الرضا رای سئل رسوی ه ّال یدون
ُ
ه
«نَعو » ریل د ی ُ ه
کذابا رای« :ال »؛ حضدرت
دون ّ
یل َد یَ ُ
دون بَوی ً رای« :نَ َعو » ر َ
َ
َ َ
رضددا مددی فرمایددگ کدده از پیددامبر پرسددیگنگ ،ممددده اسددت مددؤمه ترسددو

باشگ فرمدود« :وری » یفکه شدگ ممدده اسدت مدؤمه بویدل باشدگ فرمدود:
«وری » یفکه شددگ ممددده اسددت مددؤمه دردغگددو باشددگ فرمددود« :ندده »
(ع مهمجلسی)262 :1404 ،72 ،
یدی از خحرهای دردز ،یسسکگی جامعه است که شاعر عصر عباسدی نیدز
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به ون اشاره کرده است:
ه
ددددددددددده
به ،فإن ّ
ُ
ال تَددددددددددددذ .

ددددددر أق
ددددددع یکفد
َمددددددده یجکمد
أ
ّ
(ابیالعکاهیه)289 :1986 ،

دردز نگو؛ چراکه دردز هر جمعیکی را مکفرق میسازد
در حدددگیم امامرضدددا د شدددعر ابیالعکاهیددده بددده دد نمونددده از
پیامگهای دردز یویی اشاره شگه اسدت در حدگیم امدام ایده صدفت ،مدؤمه
را از ایمددان خددار مددیکنددگ د در شددعر ابیالعکاهیدده باعددم جددگایی افددراد
از یدگیگر میشود
اخالق اجتماعی
در ایه دسکه حقوق مردم یا بهعبارتبهکر «حب الناس» ررار میییرد:

خوشخلقی

یدی از صفات بسیار مهو مؤمه که در ررون د ردایتهای معصومان به ون
توجه دیژه ای شگه است ،خوی پسدنگیگه اسدت امدام مهربدان مدا درایهبداره
میفرماینگ:
«مه ل َ هقی فَ هقیراً مس هلماً فَسل .و عل َ هیه هخ َ ف س َ هم هه علَی أ َ ه ه ه
ل
ال َ عَ .ز َد َج .
اْل أغنیا لَقی ه ّ
َ أ
َ
َ َ َ
ُأ
َ َ
یومَ ال أ هقیام َ هة َد ه ُ َو عَل َ هیه غَ أضبَا ُن»؛ کسی که فقیدر مسدلمانی را ببیندگ د بدرخ ف
أ
س مکردنش به ثردتمنگان به اد س م کنگ ،در ردز ریامدت در حدالی خدگا را

شاعر عصر عباسی نیز بر خو

عامد ه
النددداس بدددرمی رفیدددب،
ددل
َ

رفکاری تأکیگ میکنگ د مییویگ:
ملدددب مددده تلقدددی بوجددده َطلیدددب
د
َ
(ابیالعکاهیه)285: 1986 ،

با مردم ددسکانه رفکار که د با هرکس که میبینی با ردیی یتاده دیگار که
خو خلقی د یتادهردیی یدی از خصلتهای بسیار مهو مسلمان است که
از نظر امامرضا ، حکی در برخورد با نیازمنگان جامعه نیز بایگ به ون توجده
شود ابیالعکاهیه نیز بر عامبودن ون تأکیگ میکنگ
نیکی به مردم

امامرضا در اهمیت نیدی به خویتادنگان ایهیونه فرمودنگ:
ه
کدف اْلذى»؛
وصلُ هب هه الدر  .هحو ُ ُّ
ل َر هحمَک َد لَو هب َتربَة هم َه الما ه د َ
«ص أ
مفضلُ ما ت ُ َ
پیونگ خویتادنگى را برررار کنیگ؛ یرچه با جرعۀ وبی باشگ د بهکدریه پیوندگ
خویتادنگى ،خوددارى از وزار خویتادنگان است (الحرانی)327 :1423 ،

ابیالعکاهیه نیز ایهیونه میسرایگ:
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ه
له
أ
د إذا ات ّ
دداج َع أ
سددعت بددرزق ربّددک فَد أ

ه
دددگرات
ل هْلدجدددده الصد
مندددده اْلجدددد ّ

بیه ،د فددی اْلباعددگ تددارا
فددی اْلرددر َ

إن الزکددددداا رریندددددةُ الصدددددلوات
ّ
(ابیالعکاهیة)79: 1986 ،

هریاه پردردیارت ردزی تو را افزدن سداخت ،مقدگاری از ون را بدهعنوان
صگره ،یاهی برای خویتادنگان د یاهی برای بیگانگان ررار ده که همانا زکات
همراه د همنتیه نمازهاست

حضرت رضا در ضمه حگیثی نورانی به نیدی به نااه ن نیدز تتدویب

میکننگ د میفرماینگ:
اصحنع الویر إلی مهله د إلی مه هو غیر ه
« ه
مهل هه فَان ل َ أو ت ُ هصب مه هو مهلُه فأنت
َ ُ
َ
َ
مهلُه» ؛ خیر د خوبی را نسبت به هر اهل د نااهلی ردا دار ایر کسدی شایسدکۀ
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ون بود که بود د ایر نبود ،تو خود الیب د سزادار ونی (ع مهمجلسدی،74 ،
)409 :1404

ابیالعکاهیه نیز در راسکای ایه حگیم رضوی مییویگ:

کدددو همددده مخ لدددی خدددانَنی ُد ُّد ُه

(ابیالعکاهیه)95 :1986 ،

چهبسا ددست د برادری که در ددسکیا

به مه خیانت کرد؛ دلی مه تغییر

ندردم د به اد خیانت ننمودم

در حگیم امامرضا د شعر ابیالعکاهیه به اصل نیدی د مگارای با مدردم،

به عنوان معیاری برای عقل د ددرانگیتی اشاره شگه است حکی محبتکردن در
حب نا اه ن چیزی از ارز

58

ددددت
لتَ ،د مددددا ُخنأ
ّ
ُ
ددددگ ُ
َد مددددا تَبَ

د اعکبار ودمی نمیکاهگ؛ چراکده خگادندگ خدود،

پادا دهنگ ون نیدی خواهگ بود د اینده در نیدی به خویتدادنگان نسدبت بده
افراد بیگانه بایگ پیشرگم د پیتکاز بود

حقطلبی و دفاع از ستمدیدگان

امامرضا ، همواره مگافع مظلومان د سکمگیگیان جامعه بودنگ د در مبدارزه
با طاغوت از هیچ رگرتی داهمه نگاشکنگ همانیونده کده در ترسدیو حدومدت
ظالمانه فرمودنگ:
ه«اذا هکذب الوالا ح هبس الأمد َحر د هاذا جار السلأحا ُن هان َ هت ال .گدلَدة ُ د هاذا ح هبس ه
دت
أ َ
َ َُ
َ ُّ
ُ َ
َ ُ ُ ُ َ
الزکااُ مات َ هت الأمَواشی»؛ هریاه زمامگاران دردز بگوینگ ،ختدسالی می شدود
.
هریاه حاکو سکو کنگ ،حددومت سست میشود د هریداه زکدات نپددردازنگ،

ایتان در حگیثی دیگر سرنوشت ظالو را ایهیونه به تصویر میکتنگ:
ای لَو ی ه
ه
ه
عط الم ه
ردا همه الم ه
دای
« َد ادیُّ مَه یُگخلُ النّار امیر ق مُک َ َسل ُِّط لَو ی َ َ
َ
َ
عگی َد ذُد ث َ َ َ
َحقَهُ»؛ نوسکیه کسی که داخل ددزخ میشود ،حاکمی است که دادیر نبدوده د
ثردتمنگی است که حب مای را ادا ندرده ،بیعنی حقوق مالی را نپرداخکه است]
(صگدق)31 :1378 ،2 ،

ابیالعکاهیه نیز از سرنوشت ظالمان بیمناو است د ایهیونه هتگار میدهگ:

إشکگ بغی ه
ه
اْلرض
الناس فی
ّ

عضددددهو علددددی بَعددددض
ُ
َد ُعل ُ ُّ
ددددو بَ

دعهددددو د مامخکدددداردا ْلانفسددددهو
أ

ه
دددداده یقضدددددی
ددددال بدددددیه عبد
فد ه ّ
(ابیالعکاهیه)239 :1986 ،

تجادز د تعگی مردم در زمیه شگت یافت د به همیه دلیل بعضی از ونان بدر
دیگران جایگاهی داال یافکنگ ون ها د ونچه برای خود بریزیگندگ را رهدا کده؛
چراکه پردردیار بیه بنگیانش رضادت میکنگ
از منظر امام معصوم سپردن حدومت به افراد سکمگر عاربکی جبدرانناپدذیر
برجای مییذارد که بایگ به شگت نسبت به ون حسداس بدود همچندیه ،حداکو
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چهدارپایان میمدیرنگ (ع مهمجلسی)1404:14 ،93 ،
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سکمگر نوسکیه کسی اسدت کده داخدل در ددزخ مدیشدود ابیالعکاهیده نیدز
حاکمیت سکمگران را ناشی از ررابکی ناعادالنه بیه مدردم مدیداندگ د از مدردم
میخواهگ که حسرت احوای د ادضاع ونان را نوورنگ د خگادنگ خود بیه ونهدا
دادری میکنگ
خردورزی در برخورد با دوستان و دشمنان

نوع رفکار با یردههای یونایون مردم ،نتداندهنگ میدزان عقدل ودمدی اسدت
ردزی از امامرضا دربار عقل سؤای شگ د ایتان در پاسخ فرمودنگ:

گاهن هة اْلعگا ه د مگاراا اْلص ه
ه
ه
دگرا ه »؛ تحمدل متدد ت د
«
الکجرع للأغُصة َد م ُ َ
ُ
أ
َ ُ

نام یمات د زیرنظرداشکه دشمنان د مگارا با ددسکان (مجلسدی:1404 ،75 ،
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 )394امام مؤمنان را بده سیاسدکی کلدی در برخدورد بدا ددسدکان د دشدمنان

محبب حبیبَک هوناً مدا فَعَ َسدی من یددو َن
فرامیخواننگ د ون از ایه ررار است« :
أ
ه
ض هبغیضک هوناً ما فعسی من یدو َن حبیبُک یوماً مدا»؛ در
هبغَیضک یوماً ما َد ابغ أ
ددسکی اعکگای را نگه دار؛ زیرا ممده است ردزی ،ددسکت با تدو از در دشدمنی
درویگ د در دشمنی با دشمنت نیز از حگ مگذر؛ زیرا ممده است زمانی بدا تدو
ددست شود (همان)147 :12 ،
ابیالعکاهیه نیز درایهبداره بده مواطدب خدویش پیدام ددسدکی د مهربدانی
میدهگ د مییویگ:

ددرد ُه
تد .
ددنح عددده القبدددیح د التد أ

ددددزد ُه
دددده خیددددراً فَ
ُ
أ
د َمدددده مدلیکَ

ل کیددگ
َسددکلقی مدده عددگدو ک د .

دددددگ ُه
کدددداد
إذا
أ
ّ
العددددگد َد لددددو تَ
َ
(ابیالعکاهیه)153: 1986 ،

از کار زشت برحذر با

د به ون پاسخ ندگه د هدرکس بده تدو نیددی کدرد

بر اد بیتکر خوبی که از دشمنت هر حیلهای را خواهی دیدگ؛ دلدی تدو نسدبت
به اد مدر نده
درت در انکواب ددست از اصوی تأکیگشگه در فرهنگ ناب اس می اسدت؛
چراکه انسان تحتتأثیر هونتیه خویش است امامرضا درایهباره هتگار

بگبینی نسبت به خوبان میشود (ع مهمجلسی)197 :1404 ،74 ،

شاعر عرب نیز از هونتینی با ددسکان بگ زنهار میدهگ د در تتدبیهی زیبدا
ایهیونه میسرایگ:

ه
للقددریه
ددلح رددریه السددو
ُص ُ

ه
دددل صد ه
کمثد ه
دددلح اللّحدددد هو د السدددددیه
ُ
(ابیالعکاهیه)495: 1986 ،

همنتینی د ساز
یوشت د چارو است

با بَگ سیرتان بدرای انسدان مانندگ همنتدینی د سداز

ونچه از محالعه در ردایتها د شعرها بهدست میویگ ،رعایت اصدل اعکدگای
در ددسکی ،مگارا با ددسکان ،ددری از هونتیه بدگ د فرامدو کردن خحاهدای
ددسکان است
پرهیز از غرور و تکبر

یدی از کیگهای بسیار مهوشیحان برای سرنگونی انسان نیدوکار ،ایجاد غردر د
تدبر در دی به دلیل انجام کارهای نیک اسدت د ایده ندکدۀ ظریفدی اسدت کده
امامرضا نیز به اهلایمان یادودری کردهانگ:
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میدهنگ د میفرماینگ:
ه
االشرار ت ُ ه
ه
الظه هباْلخیار»؛ هونتدینی بدا بدگکاران ،باعدم
سة
ور ُث ُسو َ ِّ
«مُجال ُ
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هه
ه ه
ه
دب
ب
ق
درجات :منها من یزیه للأعَبگ سو َ عَمَله فَیرَاه ُ ُح أسنَاً فَ أیعجبُهُ َد أ
یح َس ُ
«الع ُ أج ُ
یحسه صنعاً د همنها من یؤمه العبگ بربه فَیمه علی ه هال د ه هل ه
منّه ه
المن.ة علیه فیده»؛
ُ ُ َ
ُ
ّ َ ّ
ُ ّ ُ ّ
خود پسنگی د خودبینی مراتبی دارد :یدی اینده ودمی کار بگ خود را خوب د
زیبا جلوه میدهگ د خیای میکنگ کار

درست است؛ دیگر ایندده ودمدی بدر

ایمانش به خگا منت بگذارد درحالیکه خگادنگ بر اد منت دارد؛ بچراکه بده اد
توفیب ایمان داده است] (ع مهمجلسی)310 :1404 ،73 ،

شاعر عدربزبدان نیدز در سراسدر دیدوان خدود ،انسدانها را از ایده کیدگ
شیحان برحذر میدارد د یاه دبیگاه ضعف انسان را در برابر خالقش بده تصدویر
میکتگ د مییویگ:
حریددده د سدددون ُ ُه،
ُ
ددر الفکددی تَ
یغَ ُّ
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دددگ یومدددداً تَسددددده الحرکددددات
َد البُد ّ
(ابیالعکاهیه)87 :1986 ،

حرکت د سدون انسان اد را مغردر میکنگ؛ دلدی بدهناچار ردزی حرکتهدا
ساکه میشونگ

بالمنایدددا
میدددا مددده ردددگ
َ
تهددداد َن َ

اْلمدددل الحویدددل
غدددر ُه
َد مددده ردددگ
ُ
ّ

غددددردر
من الددددگنیا
ملددددو
تددددر ّ
ق
َ

قامنددددددا فیهددددددا رلیددددددل
َد ّ
من ُم ُ
(همان)332 :

ای کسی که مرگها را سبک مدیشدمرد د ای کسدی کده ورزدی طدوالنی،
اد را فریفکه است ،ویدا نگیدگی کده دنیدا سراسدر فریبدداری د ارامدت مدا در
ون کوتاه است
امامرضا در حگیثی درجههای غردر را برشمردهانگ ونجا کده از ودمدی
کاری ناشایست سرمیزنگ ،غردر مدانع از بازیتدت اد مدیشدود د ونجدا کده

عبادت خگادنگ میکنگ ،فریفکۀ ایه َاعمای شگه د بر خود میبالگ ابیالعکاهیه نیدز
در شعر

زیبایی د مقبولیت َاعمای را موکص به خگادندگ دانسدکه د از انسدان

خواسکه است که همواره مرگ را پیش ردی خود ببیندگ د بده نعمتهدای دنیدا
خو بیه نباشگ
سخاوت و بزرگواری

سوادتمنگی یدی از ارز های اخ ری است که ویات ررون د ردایدات بده ون
زیانبار اجکماعی ،یعنی تنگدسکی است امامرضا میفرماینگ:
ه
ه
ه
صه همنأهدا مد.تدهُ إلدی
الجنّة مغصانُها فی ُ
«السوا ُ َش َجر َ قا فی َ
الگنیا ،فَم َ أه تَعَل َ.ب بغ ُ أ
ه
ه
ه
الجنة د البولُ َش َجر قا فی ه
مغصانها
صه همه
النار مغصانُها فی ُ
َ
الگنیا ،فَمَه تَعَل ّ َب بغ ُ أ
ُ
َ

مدّتهُ إلی النار»؛ سوادت درخکی است در بهتت که شاخههایش در دنیا است؛
پس هرکس به شاخهای از ون درودیزد ،به بهتت میردد د بول درخکی است

در وتش که شاخههایش در دنیا است؛ پس هرکس به شاخهای از ون بیادیزد،
به جهنو میردد (النوری)14 :1366 ،7 ،

ابیالعکاهیه نیز از مای به عنوان انگدخکۀ وخرت یاد میکنگ:

رلددت مددالی د ثردتددی
إذا
إزددت مدداالً
َ
َ

د مددددا لددددک إال ه ّال د الحسددددنات
(ابیالکاهیة)87: 1986 ،

هریاه مالی بر داراییات افزددی ،یفکی که ایده ثدردت د مدای مده اسدت؛
درحالی که هیچ چیز جز خگادنگ د کارهای نیک برای تو پایگار نمیمانگ
امام کریو از همگان میخواهگ در بوتدش دسدکی یتدوده د رلبدی دسدیع
داشکه باشنگ:
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پرداخکهانگ درحقیقت ،سوادتمنگی زداینگ یددی از وفتهدای بسدیار مهدو د
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هه
ه
هه
ه ه
السر ه
« أه
در عَل َ هیه أو َد دَ أف هع الأمَددر ُ هده
صوا عَلَی رَ َضا َح َوالج الأم ُ أؤمن َ
إحر ُ
یه َد إ أد َخای ُّ ُ
عنهو فَ هإن .ه لَیس همه أاْلَعم ه ه ه
ه ه ه
السر ه
ه ه َ
در عَلَی
ای عن أ َگ .
َأُ أ ُ َ َ أ َ
ال ب َ أع َگ أالیمَان م أف َضلُ م أه إ أد َخای ُّ ُ
هه
یه»؛ حریصانه بهدنبای بدرودردن نیداز نیازمندگان باشدیگ هدیچ عملدی
الأم ُ أؤمن َ
بعگ از داجبدات ،برتدر از شدادکردن مسدلمان نیسدت (ع مهمجلسدی،75 ،

)347 :1404

در راسکای حگیم مذکور ابی العکاهیه نیز کمدک بده خلدب را مایۀیتدایش
کارها میدانگ د مییویگ:

ه
دددوالج مدددا اسدددکَحعت
الح
َد
َ
اردددض َ

ه
َد
کدددده ل َهدددد ِّو مخیددددک فددددار أ
أ

َفلَویدددددددر میدددددددام الفکدددددددی
ُ

الحددددوالج
یددددوم رضددددی فیدددده
أ
ق
(ابی الکاهیة)110: 1986،
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هرونچه در توان داشکی نیازها را برودرده د انگده برادرت را برطدرف سداز
پس برتریه ردزهای انسان ردزی است که در ون نیازها را برودرده میکنگ
امامرضا به اصل بوتش تأکیگ د از سوادت بهعنوان درخکی در بهتت
یاد میکننگ همچنیه ،حضرت از شادکردن دی مؤمه ،بهعنوان کاری مفیگ یاد میکنگ
که بعگ از انجام داجبات ،هیچ چیز در پیتگاه خگادنگ ،زیباتر د بهکدر از ون نیسدت
ابیالعکاهیه نیز از پیامگهای دنیایی د وخرتی بوتش سوه مییویگ دی از بقای مای
بوتیگهشگه سوه مییویگ د مواطبینش را به برودردن نیازهای دیگدران تتدویب
میکنگ؛ چراکه اد بهکریه ردز انسان را چنیه ردزی میدانگ
رازداری

64

یدی از صفت های ندوهیگه افتای اسدرار اسدت کده امدام علیابهموسدی
درایهباره میفرماینگ:

یه َد ُّ ه
ورکو هبالأدک ه
ه
ور ال ّگ ه
مان فی ُمم ه
ى « َم .ن الذاعدةَ
أ
یدو فی ُمم ُ ه أ
عَل َ أ
الدگنیا فَإن .دهُ ُرد َ
ُ
ه
ه
ه
ه
ه
دگ ِّدو فَد
ده عَ ُ
ى « ما تَدکُمُهُ م أ
ذیع َد الأقاتلُ َشریدان» َد ُرد َ
ى «الأم ُ ُ
ک أفر ق» َد ُرد َ
هیق ُف عَل َ هیه َدلیک»؛ بر شما باد به رازپوشی در کارهای دیه د دنیایکان ،ردایت
شگه است که «افتایرى کفر است» د «کسی که َاسرار را برم میکنگ ،با راتل
شریک است» د «هرچه از دشمه پنهان میکنی ،ددست تو هدو نبایدگ بدر ون
ویاهی یابگ (ع مهمجلسی.)347 :1404 ،78 ،

ابیالعکاهیه نیز مواطب خود را ملزم به رعایت ایه خوی نیک میکنگ د مییویگ:

یددده فیدده معنددی علیددک
د لددو لددو
أ

تنظددددر
نظددددرت لنفسددددی کمددددا ُ
ُ
ُ
(ابیالعکاهیه)168 :1986 ،

ویا از مه در انکتار سوه بیو داری د پرهیز میکنی؛ درحالیکده سدعادت د
بهر مه در نگهگاری سوه کامل تر د بهکر است د ایر بدرای تدو معندایی در ون
بنگهبانی] نباشگ ،از نفس خودم مراربت میکنو؛ همانطورکه تو مراربت میکنی
در حگیم امام رلوف از صاحب راز ،رازپوشی خواسکه شدگه اسدت د از ون
که افتای راز دیگری میکنگ ،با عنوان مجرم تریه افراد ،یعنی رات ن یداد شدگه
است ،شایگ به ایه دلیل است که افتاکننگ راز ،کتنگ وبدردی دیگدری اسدت
ابی العکاهیه نفس خود را ملزم به رازداری د رازپوشی می کنگ د بده اطرافیدانش
اطمینان میدهگ که از نفس خویش مراربت میکنگ
مؤدببودن
هرچه هخرد انسان افزدن شود بر ادب اد نیز افزدده مدیشدود پیتدوای هتدکو
شیعیان جهان از عقل بهعنوان هگیهای الهی نام میبرنگ د میفرماینگ:
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إنکتدددار الحدددگیم
وددداف
َ
ُ
ممنّدددی تَ

حظددددی ،فددددی صددددونه هه مدفَددددر
َد ّ
ُ
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ه ه ه
ه
.دف
ده تَدل َ
ب رَ َگ َر عَلَیده َد م َ أ
« َملأعَ أقلُ حبا ق م َه ه ّ
ب کلأفَةق فَم َ أه تَدل َ.ف اْلَدَ َ
ال َد اْلدَ ُ
الأع أقل لَدو یدز هدد هب ه
دذلک هإال ّ َج أهدل»؛ عقدل بوتتدی اسدت از جاندب خدگا د
َ َ أ أ أ
ادبداشکه ،تحمل سوکی است د هرکس با زحمدت ادب را نگهدگارد ،بدر ون
رادر میشود؛ اما هرکس بهزحمت بوواهگ عقل را بهدست ودرد ،جز بر جهدل
اد افزدده نمیشود (ع مهمجلسی،

.)355 :1404 ،78

ابیالعکاهیه نیز ادب را زینکی برای انسان میشمرد د مییویگ:

دددده
هح
ُ
ممددددا یزین ُ
ُ
لددددو الفکددددی ّ

ه
ه
فضددددله مدبُدددده
حلیددددة
تمددددام
د
ُ
(ابیالعکاهیة)61 :1986 ،

ونچه به انسان زیندت مدیبوتدگ ،بردبداری ادسدت د ادب زیندت تمدامی
فضیلتهای اد است
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در حگیم رضوی د در شعر ابیالعکاهیه عقل د ادب مد زم یدگیگرندگ د از
پیونگ یوهر عقل د ادب ،انسان کامل پگیگ میویگ
عفو و گذشتداشتن

حضرت ثامهالحجج درایهباره فرمودنگ:
«ما الکقَ أت هفئ َ ه
کان رَ ُّط هإال ّ ن ُ هصر َم أع َظمُهُما عَ أفدو»؛ هریدز دد یدرده بداهو ردبدهرد
َ َ
َ
نمی شونگ ،مگر اینده پیردزى با یردهی است که بوتش بیتکرى داشکه باشگ

(ع مهمجلسی.)402 :1404 ،71 ،

در حگیثی دیگر ،حضرت برای عفدو محلدوب شدرطی تعیدیه مدیکنندگ د
میفرماینگ:
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فو همه غیر عکاب»؛ عفو زمانی پسنگیگه اسدت کده بدا سدر
«
ُ
الصفح الجمیل :العَ ُ
زنش د م مت همراه نباشگ (صگدق)294 :1378 ،1 ،

ابیالعکاهیه نیز ودمی را به تقویت ردحیۀ عذرپذیری دعوت میکنگ د مییویگ:
ه
تقبدل العدذ َر
کندت ال
ش دحیدگاً ،إن
ع أ
ُ
َ

دددددت ال تجددددددادز َزلّددددددة
َد إن کند
َ
(ابیالعکاهیه)374 :1986 ،

ایر عذر پذیر نیسکی د ایر از یناه د لغز

دیگران چتوپوشدی نمدیکندی،

تنها زنگیی که
یذشکی سکودنی است که با ندوهش همراه نباشگ شاعر عرب انزدا د تنهایی را
بر فرد عذرناپذیر تحمیل میکنگ
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در حگیم امامرضا نگذشکه د نبوتودن همدراه بدا شدسدت اسدت د
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نتیجه
در احادیم امامرضا د اشعار شاعر عرب ،ابیالعکاهیده ،بده همدۀ ونچده از
مؤمه حقیقی انکظار میردد ،کمابیش اشاره شگه است د بدیشدک ردایتهدای
رضوی بسیار جامع تر از شعرهای شاعر عصر عباسی است ونچده درایهمیدان
اهمیت دارد ،اشاره به محکوای متکرکی است که مگ نظر عدالو وی محمدگ د
شاعر حدیو عصر عباسی است امام دیژییهای انسان کامل را به مقگستدریه
د زیبدداتریه دجدده بهتصددویر مددی کتددگ تددا اعجدداز اسدد م در نهادینددهکردن
وداب مسددلمانی در دجددود پیددردانش ،دیگربددار بددر همگددان اثبددات شددود
بارزتریه دیژییهای اخ ری که در رالب اخ ق الهی د فردی د اجکمداعی بده
ون اشاره شدگ ،عبارتاندگ از :رضدایت بده تقدگیر الهدی ،توکدل بده خگادندگ،
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شدیبایی ،پرهیز از تدبر ،خو

ُخلقی ،سوادت ،یذشتداشکه د که بیشک

بهکاربسکه ونها یره از بسیاری از متد ت جامعۀ اس می مییتایگ د ضامه
نیکبوکی افراد ون است

منابع
 1ابیالعکاهیة ،1986 ،دیوان ،بیردت :داربیردت

 2حرانیابهشعبه ،حسهبهعلی ،1423 ،تحف العقوی عه وی الرسوی ،چ،7
مؤسسة اْلعلمی للمحبوعات

 3صگدق ،ابیجعفرمحمگبهعلیبهحسیهبهبابویه رمدی ،1378 ،عیدون مخبدار
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 6علیبهموسی ،امامهتکو ،1365 ،الفقه المنسوب إلی المام الرضدا،
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وموز

رفکار اخ ری در نکیجۀ وموز  ،جز سرشت ثانوی (عدادت) انسدان

میشود اخ ق مبکنیبر طبیعت یا بهداسحۀ فدیض الهدی حاصدل مدیشدود یدا
به داسحۀ عوامل طبیعی دیگر داژ فیض الهی جهدتییری خاصدی را بدهلحا
پرهیز از انحصارنگری در انگیتۀ راغب نمایان میسازد درصورتیکه اخد ق،
حاصل از فیض الهی د عوامل طبیعی باشگُ ،خلقیات انسان تغییر نوواهنگ کدرد؛
امددا در حالددت ددم ،ازونجاییکدده ُخلقیددات انسددان ریتدده در عددادت دارنددگ د
براسدداس تعلیودتربیددت حاصددل میشددونگ ،تغییرپددذیر د اص دشددگنیانددگ
راغب ازایهنظر ،همسو با جهتییری ارسحو ،جالینوس ،رداریان د ابهمسددویه
است راغب عوامل دیگری را نیز در تحلیل نظر خدود بیدان مدیکندگ فرایندگ
پرداز های راغب از ایه موضوع ،بههمراه نقدگ دلیلهدای اد در ایده جسدکار
ومگه است
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واژگان کلیدی
تغییرپذیری ،اخ ق ،راغب اصفهانی
طرح مسئله
دانش اخ ق با ردیدرد اس می را بایسکههای پژدهتی است نمایانگن بُعگهای
معرفکی د کاربردی ون ،بهدیژه نتداندادن جهدتییدری د دایدرا نبدودن ون از
وموزههای اس می ،نیازمنگ پژدهشهای جامع در ایه ساحت است هرچنگ در
ددران اس می شاهگ پویایی د اسکمرار فقه د ک م اس می هسکیو ،بُعگ اخ ردی
وموزههای اس م هماننگ وندد ،ونچنان ظهور نیافکه است در عصر حاضدر ،بدا
پیگایش مدکبهای اخ ری یونایونی ردبهرد هسکیو که با نگداه کداربردی بده

اخ ق می نگرنگ د از ون با عندوان اخد ق کداربردی یداد میکنندگ در چندیه
مورعیکی ،در صورت نبود بنیادها د نظریههدای اخد ق اسد می ،وسدیبهدای
دامنهداری را شاهگ خدواهیو بدود نادیدگهیرفکه خدگابادری د جایگداه ون در
اخ ق کاربردی د بهدیژه در یدی از شاخههای ون ،یعنی اخد ق حرفدهای ،در
سحح جامعه وسیبزاست برایهاساس ،تحلیل پدرداز هدای نظداممندگی کده
انگیتمنگان مسلمان از مؤلفههای اخ ری کردهانگ از یکسو د طراحی نظریههای
اخ ری ونها از سوی دیگر ،نه تنها در مقام دانش د معرفت اهمیت دارد ،بلده در
کاربردیسازی اخ ق نیز جایگزیه تلقیهای الحادمحور میشود
یددی از بنیادهددای بسددیار مهددو علددو اخد ق موضددوع «تغییرپددذیری یددا
تغییرناپذیری اخ ق» است مسلوانگاشکه یددی از ایده دد ،مسدکلزم پدذیر
پیامگهای مهمی است مکفدران به ایه موضوع در علدو اخد ق بسدیار توجده
معکقگنگ ،ممده نیسدت اخد ق ودمدی تغییدر کندگ ( )102 :1387در صدورت
پذیر

ایه مبنا ،بحم از اخ ریات کاری بیمعناست برخی نیز بر تغییرپذیری

اخ ق تأکیگ میکننگ در نظر ونان یدی از شرطهای بنیادیه تهدذیب اخد ق د
بهطورکلی متی اخ ری« ،امدان تغییر اخ ق انسان» است  1همچنیه ،اهمیدت
ایه موضوع تا جایی است که رگمزدن در فضای اخ قمنگی تا رسیگن به رلّدۀ
اخ ق که سعادتمنگی راسکیه است د تحقب فایگهمنگی علو اخ ق د تأکیگ بدر
اخ قمنگی د اخ قمگاری ،همه ،بر ایه مؤلفۀ مهو مقگم هسکنگ
 1برای محالعه نک :ابهمسدویه رازی ،تهذیب اْلخ ق د تحهیر اْلعراق ،ص 5تا 52؛ خواجهنصدیر طوسدی،
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کردهانگ خواجهنصدیرالگیه طوسدی در اخد ق ناصدری مییویدگ کده برخدی

اخ ق ناصری ،ص 6تا 102؛ غزالی ،میزان العمل ،ص81؛ سحر کادنگی د محسه جاهگ« ،امدان تغییر خلب از

دیگیاه غزالی د ددانی» ،مجلۀ معرفت اخ ری،

 ،1389 ،2ص 59تا )76
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فضایی را ترسیو میکنیو که در ون پیشفرض تغییرناپذیری اخد ق حداکو
است ویا در ایه فضا ،سوهیفکه از اخ ق با انگار تأثیریذاری تربیت اخ ری
بر اخ ق فرد د جامعه شایسکه است ویا میتوان از اخد ق کداربردی بدهنحو
معناداری سوه یفت ویا اخ ق کاربردی ازنظر معرفکدی توصدیهبردار اسدت
بنیاد تمامی ایه رهیافتها د پژدهشها بر انگار امددان تغییرپدذیری اخد ق
اسکوار است پذیر

یا انددار ایده تصدویر ،وثدار معرفکدی مهمدی در حدوز

اخ ق دارد د رشگ اخ ری فرد د جامعده از وثدار ون اسدت ازایدهرد ،بیتدکر
انگیتمنگان اخ قپژده از امدان تغییر اخ ق بحم میکننگ که پیامگهای مهمدی
در علو اخ ق دارد
مفضددل( ،دفددات )402 :از
راغددب اصددفهانی ،ابوالحسددیه القاسوبهمحمگبه ّ
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انگیتمنگانی است که در وثار خویش برخی مؤلفههای بنیادیه اخ ق را تحلیل
کرده است هرچنگ راغب در حوز لغتشناسی با ککاب المفردات متهور است،

برخی وثار اد همچون تفصیل النتدأتیه د تحصدیل السدعادتیه د الذریعدة الدی
مدارم التریعة دغگغدهمندگیا

را بده اخد ق نتدان مدیدهدگ در جسدکار

حاضر ،موضوع تغییرپذیری اخد ق را از منظدر راغدب اصدفهانی پدرداز

د

ارزیابی انکقادی خواهیو کرد د به ایه پرسش پاسخ خواهیو داد که :ویا اخد ق
تغییرپذیر است
تصویرسازی راغب از اخالق تغییرپذیر
در وغاز شایسکه است به چیسکییویی اخ ق از دیگیاه راغب بپدردازیو ونچده
در پی فهو دیردیسی ون هسکیو ،چیست د تلقدی راغدب از اخد ق چیسدت
راغب اخ ق را جمع َخلب د ُخلب میدانگ که در اصلَ ،خلب با ُخلب یدی است

با ایه تفادت که َخلب به کیفیت د صورتی یفکه میشدود کده بدهداسدحۀ چتدو
ظاهری درو میشود د ُخلب دیژ نیردها د سرشتهایی است که بدا بصدیرت
فهمیگه میشونگ ایر فردی دارای َخلب خوب د ُخلب نیدک باشدگ ،هدو ازنظدر
ظاهر زیباست د هو صفات بداطنی د اخ ردی خدوب دارد (راغدب1376 ،ب:
1589؛ همو1376 ،الف )62 :غزالی نیز ،در داژهشناسی اخ ق همیه محلب را
ودرده است (غزالی)63 :2004 ،3 ،
راغب در تعریف اصح ه
حی اخ ق مییویگ« :حای ق ل نسان داعیة الی الفعدل
مه غیرفدر د الرؤیة» (راغب1376 ،الف )69 :ایه تعریف دربدار اخد ق در
وثار بسیاری ،ماننگ اخ ق جالینوس ومدگه اسدت (بدگدی )190 :1981 ،ایده
تعریف از اخ ق نزد مکفدران مسلمانی ،همچون ابهمسدویه د یحییبدهعدگی
بسیار پذیرفکهشگه بود (ابهمسدویه52 :1373 ،؛ یحیدیبهعدگی)47 :1985 ،
د ابهمسدویه د یحییبهعدگی اسدت همچندیه ،مکفددران پسداراغبی ،مانندگ
خواجهنصیرالگیه طوسی ،غزالی ،ع مهرزدینی ،عبدگالرزاق الهیجدی ،نراردی د
ددانی در تعریف ُخلب همیه تصویرسازی را داشدکهانگ (طوسدی101 :1356 ،؛
غزالی3 :2004 ،56 ،؛ رزدینی 1380 ،یا 32 :1423؛ الهیجی335 :1383 ،؛
نراری35 :1386 ،؛ ددانی )38 :1883 ،پرداز هدای دد مؤلفدۀ بهکاررفکده در
ایه تعریف ضردری است« :حای» د «غیرفدر د ال رؤیدة» راغدب بدرای ه
ریدگ
حالت سه رتبه لحا میکنگ:
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بنابرایه ،می توان یفت که ردیدرد راغب در بیان ایه تعریف همسو با جالینوس

برای انسان با هر فضیلت د رذیلکی سه حالت دجود دارد 1 :یدا در ابکدگای
کسب فضیلت د یا رذیلت است که دربار چنیه کسدی مدییویندگ اد بندگ ون
فضیلت یا رذیلت است؛  2یا در کسب ونها به درجۀ اعکگای رسیگه اسدت بده
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چنیه کسی می یوینگ اد یادر د ددسکگار فضیلت یا رذیلت است؛  3یا بده ردگر
توان خود در کسب فضیلت یا رذیلدت پدیش مدیردد د بده وخدریه درجدات
میرسگ د هریونه که بوواهگ میتوانگ در ونها تصرف نمایگ ،چندیه فدردی را
صاحب د موالی فضیلت یا رذیلت مینامنگ (راغب1376 ،الف)69 :
حالت سوم ،درجۀ کسانی است که در فضیلت بهرگری پیشرفکهانگ که بگدن
انگیته افعای از ونها سر مدیزندگ در بسدیاری از تعریفهدای انگیتدمنگان از
اخ ق ،ریگ «ملده» دجود دارد؛ اما راغب با عبارت «حای» د بدا تصویرسدازی
سه یانه از ون ،تحلیل سوم را در ربای تصدور خدود از حدای ردرار داده اسدت
درخصوص ریگ «غیرفدر د ال رؤیة» ،یادکرد ایه ندکه سزاست که چنیه نیسدت
که افعای ارادی برپایۀ فدر از ساحت اخ ق خار شونگ معنای ایه ریگ ،به ایه
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395

معنا نیست که اخ ق انسان ،اخکیاری د ارادی نیست؛ بلده در نکیجدۀ عدادت د
خویرفکه ،افعای اخکیاری جز سرشدت انسدان مدیشدونگ د درنهایدت ،بدگدن
انگیته از نفس انسان صادر میشونگ (نک :همان 4 :تدا  )443ایده تعریدف از
اخ ق در بسیاری از وثار اخ قپژدهان اس می دیگه مدیشدود اسداس ایده
تعریف بر تصویرسازیهای متایی در َعرضپنگاری خلقیدات اسدت؛ زیدرا در
َ
انگیتههای ونها حای د ملده بهعنوان عرض نفس انسانی اسدت کده خدود ون
َ
1
نقگبردار است

 1در ایه خصوص نک :فرشکه ابوالحسنی نیارکی د امیراحمگ شجاعی« ،مقایسۀ دد مفهومسازی سنکی د جگیگ
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از اخ ق» ،مجلۀ پژدهشنامۀ اخ ق،

 ،10زمسکان ،1389ص 33تا 46

سنجش ارتباط اخالق با طبیعت و سجیّت و عادت
یدی از موضوعات مهو ،ریتهمنگی اخ ق د فراینگ صگدر ون از منتدأ اسدت
چیسکی د تحلیل ون منتأ نزد اخ قدانان مهو است ایه بحدم در رسدیگن بده
پرسش نهایی ایه جسکار مبناست؛ ازایهرد الزم است ،دیگیاه راغب درایهباره
پرداز

شود راغب میان چهار اصح د تمایز مییذارد:

 .1طبع و طبیعت 1:حقیقکی که راهی برای تغییر ون نیست (نک :همان)62 :؛
 .2سجیّت :از ریتۀ «سجی» بهمعنای سرشت د فحرت است در ررون ومدگه
استَ  :و الل َّْي ِ ِإ َذا َس َجى؛ درکی که شب ورام شگ (ضحی )2 ،مضمون ویه ایه
است که خگادنگ شب را ورام د ورامشگن را در شب ررار داده است در اصح د
اخ ری به ُخلقیاتی که در نفس انسان ،ازطریب خگادنگ بهدجود میویدگ ،سدجیّه
یفکه میشود (راغب1376 ،الف)62 :
تغییر اخ ق یفت راغب میان طبیعت د سجیّت تمایز رالل است :سجیّت فعدل

 1طبیعت د نیز عادت که در صفحههای بعگ به ون اشاره میشود ،در چارچوب فدری متایی معدانی خاصدی
دارنگ د نبایگ ون ها را با اصح د رایج در میان انگیتمنگان معاصر اسد می د نیدز اصدح حات ردانشناسدی
امردزیه همسان انگاشت در چارچوب فدری متایی ،طبیعت در کمای نوسکیه بهکار میردد که به موجب ون،
اسکعگاد بردز کماالت بعگی م زم با ون پگیگار میشود تصویرسازی از اخد ق ندزد بسدیاری از یذشدکگان،
مبکنیبر پذیر

ثبات طبیعت انسانی است اخ ق ،عرضی انگاشکه میشود که چون محفل ون را ثابدت لحدا

کنیو ،امدان تغییر پیگا نوواهگ کرد؛ اما درصورت نقگ چنیه طبیعکی د تغییر فضدای فددری د بدهعندوان مثدای
درنظریرفکه الگوی صگرا در نقگ طبیعت ثابت د بیان حرکت جوهری ،تحلیل از اخ ق نیز مکفادت مدیشدود
عادت نیز که براثر تمریه د نهادینهشگن فعل در دردن شوص ایجاد میشود ،در اصح د اخ ری رگما کاربرد
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برپایۀ انگیتۀ راغب در ساحت طبیعت د سجیّت نمیتوان سدوه از امددان

داشت هرچنگ نقگهای بسیاری میتوان بر چنیه تلقی از طبیعت کرد ،داکادی انگیتههای نداظر بدر طبیعدت د
نقگهای معحوف بر ون مجای دیگری میطلبگ
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خگادنگ است د در نکیجۀ فیض الهی حاصدل میشدود د ُخلقیدات ،حاصلشدگه
براثر خیر د فضیلتانگ د ممده است همۀ انسانها از ون بهرهمنگ نتونگ طبیعت
در نکیجۀ عوامل طبیعی که از اراد انسان خار انگ حاصدل مدیشدود د چندیه
ُخلقیاتی برخ ف ُخلقیات حاصل از سجیّت ،خیدر د فضدیلت صدرف نیسدکنگ

ازایهرد ،بهطورکلی میتوان یفت که سجیّهها ایرچه جدز ُخلقیدات انسدانانگ،
فعل خگادنگنگ؛ دلی ُخلقیات حاصل از طبیعت ،فعل خگادندگ نیسدکنگ (راغدب،

1376الددف 3 :تددا 62؛ همددو1376 ،ب 9 :تددا  158د  230د  )362در حددوز
اخ ق ،ایه تصویر را میتوان یدی از ارکان رابحۀ خگادنگ با انسان انگاشت راغدب
با کتف خصلکی از دجود انسان ،البکه برخی از انسانها ،به ارتباط د اتصای خگادنگ با
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انسان در بُعگ اخ قمنگی رسیگه است امردزه ،ممده است که ایه مؤلفه در صورت
اثبات ردانشناخکیا  ،وثار مثبت زیادی در حوز اخ ق داشکه باشگ
ادعای ارتباط اخ قمگاری با خگادنگ را میتوان از دیگر سونان راغب نیز
فهمیگ راغب در وثار خود به ارسامی از فضدایل در انسدان اشداره مدیکندگ د
رسمی از ونها را فضایل توفیقی نام مینهگ در نظر راغب تحقب دیگر فضایل د
همچنیه ،بهدست ومگن سعادت حقیقی ،جز با تحقب ایده ندوع فضدایل ممدده
نیست توفیب در نظر راغب بهمعنای موافقت اراده د فعل انسدان بدا رضدادرگر
الهی است ایرچه ایه داژه دراصل ،بهیونهای دضع شگه است که اط ق ون بدر
سعادت د شقادت صحیح است ،درعرف ،فقدط بدرای سدعادت بدهکار مدیردد
(راغب1376 ،الف99 :؛ 1376ب )565 :راغدب فضدایل تدوفیقی را هدگایت،
رشگ ،تسگیگ د تأییگ دانسکه اسدت (1376الدف )99 :ایده چهاریانده در وثدار
راغب ،جهتییری خاص اد را در اخ قمگاری د ارتباط ون با خگادندگ تأییدگ
میکنگ د تبییه ایه ادعا در تحلیل ونها نهفکه است

در نظر راغب هگایت سه مرحله دارد 1 :شناسانگن راه خیر د شر از سدوی
خگادنگ؛  2یاریرسانی پیدرپی خگا به بنگیان؛  3نور دالیت (همدان)100 :
راغب با اسکناد به ویات د احادیم تأکیگ میکنگ ،ایر هگایت الهدی نبدود ،هدیچ

انسانی حکی خود پیامبر هو نمی توانست به تزکیه د تهذیب بپردازد همدان
ِ
نُ َِنا َک َکنا
یونه که در ویۀ شریفه ومگه استَ  :و ل َْو َ
ال َف ْض ُ ه َاّلل َعلَ ْي ُک ْم َو َر ْح َم ُت ُ
ِ
ِ
ِ َ ٍ َ
نن َي ََنا ُ ( ندور )21 ،رشدگ در تصدور
اّلل ُي َزکِّي َِ ْ
ِ ْنکُ ْم ِ ْن أ َحد أ َبد ًا َو لک َّن ه َ َ
راغب عنایکی الهی است که درکی انسان در کارهایش به خگادندگ توجده کدافی
داشکه باشگ ،خگادنگ به اد کمک میکنگ د اد را در مسیر اص د یاری میدهگ د
انسان را از هر فسادی باز میدارد اغلب ،رشگ از تقویت عدزم د نادیدگهیرفکه
عزم د اراد خود حاصل میشود (1376الف)101 :
تسگیگ نیز به ایه معناست که انسان اراده د حرکداتش را در مسدیر غدرض
از سوی خگادنگ یاری می شود؛ ماننگ پیامبران د بندگیان صدالح یداه خگادندگ
فراتر از اراد انسان به انسان یاری میرسانگ؛ مانندگ ایندده خگادندگ انسدان را
مسکقیم ًا یاری کنگ یاه نیز ،خگادنگ انسدان را از دردن نفسدش یداری میکندگ؛
ماننگ اینده رلب ادلیای خگا بهدسیلۀ اد تقویت میشود (همدان )102 :تأییدگ،
ردوت
یعنی تقویت کار انسان از داخل ،بهدسیلۀ بصیرت د از خدار  ،بهدسدیلۀ ّ

بیردنی (همان ) 102 :ایه چهاریانه کده فضدایل تدوفیقی مدگنظر راغدب را در
اخ قمگاری تتدیل می دهگ ،از کیفیت ارتباط اخد ق بدا خگادندگ در انگدار
راغب حدایت میکنگ
 .3خُلق :همانطورکه بیان شگُ ،خلب به روایی یفکه میشدود کده بدا بصدیرت
درو شونگ د َخلب دربار صورتهایی است که با چتو ظاهر درو میشدونگ
ع دهبرایه ،راغب ُخلب را به معانی دیگری نیز ودرده است:
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خود ررار دهگ تا در سریع تریه زمان ممده به ون دست یابگ درایهمیان ،انسان
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عنوانی برای روای غریزی؛
عنوانی برای حالتهدای بهدسدتومگه کده انسدان بدهدسدیلۀ ون اخد ق
دیژهای مییابگ؛
عنوانی برای روای طبیعی د ذاتی انسان؛
هیئت موجود در نفس که منتأ صگدر افعای بگدن انگیته است؛
عنوانی برای فعلی که از هیئتهای موجود در نفس صادر شگه است؛ ماننگ
عفت د عگالت د شجاعت (1376الف63 :؛ 1376ب 9 :تا )158
میتوان یفت درمجموعُ ،خلب بر هیئت نفسدانی د افعدای صادرشدگه از ون
یفکه میشود برخی از ایه ُخلقیدات جدز طبیعدت انسدانانگ؛ مانندگ ُخلقیدات
صادرشگه از روای غریزی د طبیعت انسان د برخدی دیگدر از ُخلقیدات در نکیجدۀ
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تعلیودتربیت د نهادینهشگن هیئکی در نفس انسان صادر میشونگ ُخلقیات حاصل از

است که راغب معکقگ است برخی ُخلقیات نفسانی انسان ریته در سجیّت دارد؛
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ریتههای ون با جدالینوس د ابدهمسددویه همسوسدت؛ زیدرا ربدل از راغدب،

تعلیودتربیت با ُخلقیاتی که در نکیجۀ عادت از انسان سرمیزننگ ،یدسانانگ
 .4عادت :عادت اسمی بدرای تددرار کدنش د داکدنش اسدت د درحقیقدت،
ردیدردی است که خلقیات حاصلشدگه براثدر اخکیدار د اراده د تعلیودتربیدت
بهدسیلۀ ون به کمای میرسنگ بنابرایه ،عادت ،بهخودیخود دارای فعل خاصی
نیست؛ بلده فقط ونچه را در انسان نهفکه است بده فعلیدت میرسدانگ ازایدهرد
عادت ،فعل انسان د تغییرپذیر است (راغب1376 ،الف)63 :
تفادت نظر راغب با پیتینیان خود ،بهدیژه ابهمسدویه د جالینوس در ایده
یعنی در نکیجۀ فیض الهی حاصل میشود باایههمده ،راغدب دربدار اخد ق د

جالینوس د ابهمسدویه دربار ُخلب یفکهانگ:

ُخلب حالکی است که هو ریتده در طبیعدت دارد د هدو در عدادت اخد ق
ازونحیم که ریته در طبیعت دارد ،تغییرپذیر نیست؛ دلی ازونجهت که ریتده
در عادت دارد ،تغییرپذیر است (بگدی210 :1981 ،؛ ابهمسدویه)51 :1373 ،

تقسیوبنگی ابهمسدویه دربار ریتۀ اخ ق ،بعگ از راغب در میدزان العمدل
غزالی ( ،)85اخ ق ناصری خواجهنصیرالگیه طوسی ( ،)101جامع السدعادات
نراری ( ،)36اخ ق ج لی ددانی ( ،)38کتف الغحا عه دجوه مراسو االهکدگا
رزدینددی د یددوهر مددراد الهیجددی ( 5تددا  )324ومددگه اسددت امددا دشددکدی
در ککدداب اخ د ق منصددوری چنددیه تقسددیوبنددگی را کددافی نگانسددکه اسددت
دی معکقگ است ع دهبر طبیعت د عادت ،یاه ُخلب براثر موانع یا م حظۀ نفع د
ضدرر اعمدای کده نصددیحتها ونهدا را وشددار مدیکننددگ ،حاصدل مدیشددود
ددانی» معکقگنگ ایراد دشکدی بر محلب یادشگه صحیح نیسدت دلیدل وندان بده
ایه شرد است:
زیرا موانع د م حظۀ منافع د زیانهای اعمای تا موجب بردز عادت نتدود،
خلب بهدجود نمیویگ بهعبارت دیگر ،ایر موانع د م حظات مذکور در مقحعدی
کوتاه سبب انجامدادن د یا انجامنگادن فعلی شود ،خلقی را در انسدان بدهدجود
نمی ودرنگ؛ بلده ایه امور بایگ موجب بردز عمل د یا ترو عملی در درازمدگت
شونگ تا خلب ایجاد شود د ایه امر از رهگذر عادت حاصل میشود (کادنگی د
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(دشکدی )219 :1386 ،نویسنگیان مقالۀ «امدان تغییر خلب از دیگیاه غزالی د

جاهگ)67 :1389 ،
امردزه نیز ،ضردرت پایگاربودن رفکار در تحلیل اخ ق (خلب) تأییدگ شدگه
است د تکرفکارها در ترازدی سنجش اخ ری ررار نمیییرنگ
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آرا و رویکردها دربارۀ تغییرپذیری اخالق
همانطورکه بیان شگ ،اخ قدانان مسلمان ،ریتۀ ُخلدب را در طبیعدت د یدا در
عادت جستدجو میکننگ برایهمبنا ،ایدر کسدی ریتدۀ اخد ق را در طبیعدت
بگانگ ،اخ ق را تغییرپذیر نمی دانگ د ایر ریتۀ ون را در عادت بگانگ ،اخد ق را
تغییرپذیر می دانگ همچنیه ،ایر کسی ریتۀ اخ ق را هو در طبیعدت د هدو در
عادت بگانگ ،چنیه کسی معکقگ است که اخ ریات ازونحیم که ریته در عادت
دارنگ ،تغییرپذیرنگ؛ دلی ازونحیم که ریته در طبیعدت دارندگ ،تغییرناپذیرندگ
برایه اساس ،مردری اجمالی بر برخی ورای پیتینیان برای دسکیابی به جایگداه
د چگونگی دیگیاه راغب ضردرت دارد

1

رواقیان
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ونان معکقگنگ که انسان بالحبع نیدوکار وفریگه میشود؛ زیرا با دیگ سرمگیبودن انسان
همهچیز خیر د حب است ازایهرد ،انسان با پیدردی از طبیعدت د عقدل حیداتی د
حرکت براساس فحرتش به سدعادت دسدت مییابدگ د براثدر سدرپیچی از عقدل د
همنتینی با اشرار د میل به شهوات ،بگکار د شریر میشود چنیه انسانی بهتدگریج،
طبیعت بگی در

اسکوار د انگیتیگن دربار کارهای پسنگ د ناپسنگ برای اد بیمعنا

میشود (نک :ابهمسدویه52 :1373 ،؛ طوسی103 :1356 ،؛ بدگدی:1366 ،1 ،
 40تا 539؛ هحلمی 55 :2004 ،تا 53؛ کاپلسکون 55 :1380 ،تا  )453براساس ایه
دیگیاه اخ ریات انسان ،هو در طبیعت ریته دارد د هو در عادت همچنیه ،اخ ق
ازونجهت که ریته در طبیعت دارد ،خیر د فضیلت است
 1درایهباره نک :تهذیب االخ ق ابهمسدویه

پیشارواقیان

برخی افراد که در یزار های تاریوی از ون ها با ندام پیتدارداریان یداد شدگه
است ،معکقگنگ انسان از پستتریه طبیعت د ولودهتریه طبعهدا وفریدگه شدگه د
کگدرت های عالو در ماد اد نفوذ کرده است؛ به همیه دلیل ،بالحبع انسان بگکار
است د تنها با وموز  ،نیدوکار میشود همچنیه ،ایه افراد معکقگنگ یردهدی از
ه
درنهایت شرارتانگ د ادبکردن ،ونها را نیدوکار نمیسازد؛ اما برخی
انسانها
چنیه نیسکنگ د ایر از کودکی تربیت شونگ ،ممده است به نیدی راه یابندگ (ابده
مسدویه52 :1373 ،؛ طوسی )103 :1356 ،بنابرایه ،میتوان یفت ،برپایۀ ایه
تصویر که هماننگ تفدر رداریان است ،اخ ق هو ریتده در عدادت دارد د هدو
طبیعت ،با ایه اخک ف که رداریان معکقگنگ ،اخ ریات ازونحیدم کده ریتده در
طبیعددت دارنددگ ،خیددر د فضددیلتانددگ د پیتددارداریان معکقگنددگ ،خلقیددات
ایه دد مدکب ایه است که ونان در شدلییری اخ ریات ،بیتکریه اهمیت را به
طبیعت انسان دادهانگ
ارسطو
ارسحو در ککاب اخ ق د در ککاب مقوالت یفکه است که بگکار بدا ادبکدردن،
بهسوی خیر ردی میودرد د اما ایه محلب ،محلب نیست؛ زیرا تدرار نصیحتها
د ادب کردن د سیاست مردم به شیو نیدو د پسنگیگه تأثیرهای یوندایونی بدر
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انسان ازایهحیم ،منتدأ شدردر د رذایدلاندگ ندکدۀ درخورتوجده در دیدگیاه

مردم مییذارد :افرادی براثر تربیت ،بهسوی فضیلت حرکت میکنندگ د کسدانی
بادجود پذیر

ون ،بهکنگی بهسوی فضیلت حرکت میکننگ (ارسحو8 :1385 ،

تا 87؛ کاپلسکون )383 :1380 ،تلقی ارسحو در بسیاری از وثار د با اسکناد بده
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عبارتهای خود اد در رالب ریاسی بیان شگه است :هر ُخلقی را میتوان تغییدر
داد هرونچه دیریونشگنش ممده باشگ ،بدالحبع نیسدت نکیجده :هدیچ ُخلقدی
بالحبع نیست
ارسحو هدر دد مقگمده را تحلیدل مدیکندگ دربدار یدزار ادی ،بده تد زم
تغییرناپذیری اخ ق د کارکهردنگاشکه تفدر د نیز عبمانگاری تأدیب د اشاره
می کنگ همچنیه ،دربار علت صگق یزار ددم میتوان یفت ،تغییر چیدزی کده
بالحبع تغییرپذیر نیست ،پدذیرفکنی نیسدت پگیدگههای طبیعدی تغییرناپذیرندگ
بنابرایه ،هر ُخلقی تغییرپذیر است (ارسحو 4 :1385 ،تا  53د  5تا  104د  5تا

 1 )44ارسحو برخ ف رداریان د حدمای پیش از رداری معکقدگ اسدت ،اخد ق
فقط ریته در عادت دارد د انسان در وغاز تولگ هیچیونه فعل اخ ری ندگارد د
براثر وموز
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میتوانگ به فضایل وراسکه شود د هیچیک از کارهای دی طبیعدی

نیست؛ بلده طبیعت انسان ،اسکعگاد بهدستوددن خلقیات را فراهو میسازد
جالینوس
دی معکقگ است ،برخی مردم بالحبع نیدوکارنگ د برخی بگکار د برخی در میدان
ایه دد ،رابل برای هر دد طرفانگ دی با درنظریرفکه ایه تصویر ،ردیدردهای
پیتیه را نقگ می کنگ جالینوس برای اثبات نظر خود به تجربده د میدگان عمدل
اسکگالی میکنگ د معکقگ است ،افراد براثر هونتینی بدا نیددان بده نیدوکداری د
براثر هونتینی با بگکاران به بگکاری مییرایندگ (بدگدی 10 :1981 ،تدا 208؛
ددانددی 1 :1883 ،تددا  )40دی مییویددگ ،برخددی خلقیددات انسددان در نکیجددۀ
 1همچنیه نک :تهذیب االخ ق ،ص 86د 88؛ اخ ق ناصری ،ص104

تعلیودتربیت د عادت حاصل میشود د برخی براثر طبیعدت برایهاسداس ،در
نظر جالینوس خلقیات هو در عادت ریته دارنگ د هو در طبیعت
ابنمسکویه

دی معکقگ است ،ریتۀ ُخلب یا بهعبارتی اخ ق ودمی در طبیعت انسان د نیز در
عادت است اخ ق ،نه فقط طبیعی است د نه غیرطبیعی؛ بلده شدامل هدرددی
ونها میشود دلیل اینده اخ ق فقط طبیعی نیست ،ایه اسدت کده پدذیر

ون

مسکلزم باطل شدگن ردو تتدویص د عقدل د همچندیه ،انددار سیاسدتهدا د
رهاساخکه مردم در هر دمر است د دلیل اینده اخد ق ،غیرطبیعدی نیسدت،
ایه است که مدا براسداس فحدرت اخد ق را میپدذیریو در نظدر دی اخد ق
ازونحیم که ریته در پگیگههای غیرطبیعی دارد ،تغییرپذیر است (ابهمسدویه،

امکان تغییر اخالق از دیدگاه راغب
با تحلیل اجمالی مهوتریه انگیتههای انگیتمنگان پیش از راغب د طبقهبندگی
ون ها در دد ردیدرد تغییرناپدذیری اخد ق د تغییرپدذیری اخد ق د بحدم از
علتهای پیتامگ چنیه الگوهای اخ ری ،به رهیافت راغب اصفهانی میرسدیو
راغب در کگام سو ررار مدیییدرد ویدا اد بسدان الگدوی نوسدکیه ،اخد ق را
دیریونپذیر میدانگ یا اینده الگوی ددم را انکواب میکندگ رد

تفدیدک اد
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)51 :1373

چگونه است مبانی راغب چیسدت راغدب از میدان دد الگدو ،الگدوی ددم را
برمییزینگ د بر الگوی نوست نیز با مبانی خاصدی تأکیدگ مدیکندگ؛ ازایدهرد
می توان اد را به انگیتۀ تفصیل رالل دانست در یام نوست ،برای تحلیدل ایده
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محلب از تحلیدل الزمدۀ تغییرپدذیری اخد ق سدوه یفکده مدیشدود الزمدۀ
تغییرپذیربودن اخ ق ،امدان دخالت د تصرف در کسب ُخلقیات خویش است
برای ایه منظور ،به ایه پرسش پاسخ میدهیو که ویا انسدان در بهدسدتودردن
اخ ریات خود دخالت د تصرفی دارد بدهعبارتدیگر ،ویدا انسدان در کسدب
اخ ریات تأثیریذار د تأثیرپدذیر اسدت پاسدخ بده ایده پرسدش ،عد دهبدر
معلوم کردن تحلیدل راغدب ،بده مسدئلۀ دیگدری نیدز نداظر اسدت :علتهدای
تفادتهای اخ ری انسانها
راغب در الذریعة الی مدارم التریعة مییویگ ،فضدایل نفسدانی از دد حدای
خار نیسکنگ (راغب1376 ،الف :)82 :فضایل یا نظریانگ یا عملی هریدک از
ایه دد ،به دد طریب حاصل میشونگ 1 :راه بتری؛  2فیض الهی منظور از راه
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د یادییری بتری است انسان در طوی زمان د با تمریه

بتری ،همان وموز
ه
پیترفت یامبهیام ،بسیاری از موضوعات را یاد میییرد د در خدود دردندی
د
میسازد برایهاساس ،ودمیان ُخلقیات خویش را برحسب طبیعت خود بهدست
میودرنگ منظور از فیض الهی ایه است که بهدستومگن فضایل به فضل د لحف
خگادنگ بسکگی دارد چنیه ف ضایلی در نکیجۀ الحاف خگادندگی از انسدان سدر
میزنگ ایه فضایل در نظر راغب به فضایل توفیقی موسوماندگ (همدان 99 :تدا
)102؛ مثل اینده فردی به داسحۀ فیض الهی د بدگدن هدیچ وموزشدی از هنگدام
تولگ عالو باشگ؛ ماننگ عیسیبهمریو د یحییبهزکریا (همدان )83 :بندابرایه ،از
نظر راغب انسان میتوانگ با عادت د تمریه د وموز  ،به فضایل اخ ردی وراسدکه
شود د به کمای د سعادت دست یابگ همچنیه ،سویۀ دیگر هو صادق مینمایاندگ د
ون اینده انسان ممده است به پسکی یرایش یابگ د حکی تا پستتریه درجۀ رذالت
پیش ردد؛ ایرچه صگدر فضایل از اد بهداسحۀ فیض الهی محای نیست

راغب در تفصیل النتأتیه د تحصیل السعادتیه به علتهای اخدک ف مدردم
اشاره کرده است برخی از ایه علتها طبیعی د ذاتی انسان د برخی اککسابیانگ
د ودمیان در نکیجۀ ت

به ونها دست مدییابندگ راغدب تفادتهدای مدردم

ازحیم اخ ریات را در هفت عامل طبقهبنگی میکنگ که برخی از ایده عوامدل
ذاتی بترنگ د برخی دیگر اککسابی حصوی د دجود عوامل طبیعی از عهگ بتر
خار است؛ بهیونهایکه انسان در ون ها تصرفی نگارد یدا کمکدریه دخالدت را
دارد ایه علتها عبارتانگ از :اخک ف در مزا ها د تفادت در سرشت ونهدا،
اخک ف نحفه ،تأثیر حالت هدای ردحدی پدگر د مدادر در فرزندگ د رسدمکی از
ناهمسانیها معلوی شیر د غذایی است که ودمی میخدورد د بدا ونهدا رشدگ د
تدامل مییابگ (راغب 7 :1408 ،تا  )115اما عوامل اککسابی ،عواملی است که
انسان در بهدستودردن ونها به داسحۀ اراده د اخکیار خود دخالت د تصرف می
(همان 9 :تا  )117ایه عوامل عبارتانگ از:
 .1تعلییییموتربییییت :بسدددیاری از حالتهدددای زشدددت د زیبدددا از راه
تعلیودتربیددت بهدسددت میوینددگ د براثددر تدددرار د تمددریه در دجددود ودمددی
نهادیندده میشددونگ د ایدده ومددوز

د یددادییری هررددگر بدده ددران طفولیددت

نزدیددکتر باشددگ ،بهکددر صددورت مددیییددرد بنددابرایه ،راغددب بددر تربیددت در
ددران کودکی تأکیگ میکنگ (همان)118 :؛
 .2علم و عمل :ایه عامل یدی از عاملهدای بسدیار مهدو کسدب فضدایل د
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کنگ د ایه عوامل در نکیجۀ عادت د تدرار ،جز سرشت ثانوی انسان مدیشدود

رذایل ازطریب اخکیار انسان است غزالی به پیردی از راغب ،ایه عامل را یددی
از مبانی ضردری اخ ق میدانگ در نظر دی رسیگن به سعادت ،بهداسحۀ علدو
د عمل ممده میشود؛
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 .3هم نشینی :ایده اصدل یددی از عوامدل شدایع شددلدهندگ شوصدیت
انسانهاست براثر ایه اصل ،عگهای به فضایل د برخی به رذایل ردی میودرنگ
(راغب)118 :1408 ،
بنابرایه ،برخی عوامل ناهمسدانی انسدانهدا اککسدابی اسدت :بدا تد

د

بهداسحۀ اخکیار انسان د در نکیجۀ تعلیودتربیت د هدونتدینی بهدسدت میویدگ
برایهاساس ،میتوان یفدت کده انسدان در بهدسدتودردن خلقیدات دخالدت د
تصرف دارد ُخلقیات حاصلشگه از تعلیو دتربیت ،براثر عادت د تددرار جدز
سرشت ثانوی انسان میشونگ ایهیونه تربیت را میتوان تربیدت اخد قمدگار
(اخ ری) نامیگ؛ زیرا براثر تربیت ،برخی خلقیات برای انسان حاصل میشود د
جهتییری ون اخ ری است
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عادت به عنوان یددی از سرمنتدأهای ظهدور اخد ق د افعدای انسدان ،بدا
اراد انسددان د در نکیجددۀ تدددرار د تمددریه بددهدجود مددیویددگ بددا تمددریه د
تدددرار افعددای نفسددانی د اخکیدداری ،ون افعددای جددز سرشددت د خلقیددات
نفسانی انسان شدگه د موجدب میشدود افعدای د اخ ریّدات انسدان بدا اراده د

بگدن انگیته ظهدور یابندگ در نظدر راغدب وراسکهشدگن بده افعدای نفسدانی د

ارادی براثددر تدددرار د تمددریه ،اعددو از اینددده خیددر باشددنگ یددا شددر ،هریددک
شامل چهار مرتبه است انسان بدا پتتسدرنهادن چهدار مرتبده مدیتواندگ بده
خیددر د فضددیلت وراسددکه شددود کدده دد مرتبددۀ ون مربددوط بدده بادرهاسددت:
 1بددادر صددحیح داشددکه باشددگ؛  2بادرهددای خددود را براسدداس برهددان د
دلیل هددای محدددو اسددکوار سددازد دد مرتبددۀ دیگددر مربددوط بدده فعددل اسددت:
 1بایگ عادت ها د کارهای بدگی را کده موجدب پسدکی میشدود ،تدرو کندگ؛
 2به کارها د عادتهای خوب پایبنگ باشگ

انسان با فردرفکه در چهار مرتبۀ دیگر ،بهسوی پسدکیها پدیش مدیردد د
درنهایت ،پست د ذلیل میشود 1 :شوص به علدوم حقیقدی ویداهی د اعکقداد
نگاشکه باشگ؛  2مقلگانه به بادرهدای دردغدیه ردی ودرد؛  3بدهدنبای عدادت
خوب نباشگ؛  4پیوسکه در پی عادتهای بگ باشگ چنیه شوصی به پستتریه
مرتبۀ رذایل سقوط می کنگ بنابرایه ،هر فعلی از افعای نفسدانی د اخکیداری بدا
پیمودن مراتب د مراحل الزم ،جز طبیعت ثانوی انسان میشود یفکندی اسدت
که از بیهبردن چنیه ُخلقیاتی بهسوکی د کنگی ممده است (راغب1376 ،الف:
 69تا  )68بنابرایه ،میتوان نکیجه یرفت که از نظر راغب بوتدی از ُخلقیدات
انسان بهداسحۀ خود انسان د در نکیجۀ تعلیودتربیت ،اعو از علمدی د عملدی ،د
به دنبای هونتینی با دیگران حاصل میشود د براثر عادت ،جز طبیعت ثدانوی
انسان شگه د موجب ظهور افعای مکناسب با خویش میشود

براساس یفکه های پیتیه ،خ صۀ دیگیاه راغدب دربدار تغییرپدذیری اخد ق
چنیه است :اخ ریات انسان از ون حیم که ریته در عدادت دارندگ ،بهداسدحۀ
اخکیار انسان یزینش می شونگ د براثر عادت ،جز سرشت ثانوی انسان شگه د
موجب ظهور افعای مکناسب با خود میشونگ ایه نوع از خلقی ه
ات انسان در نظر
ُ ّ
راغب تغییرپذیرنگ؛ ایرچه بهسوکی د کُنگی شدل میییرنگ ایه ادعدایی اسدت
که راغب سه دلیل برای ون بیان میکنگ:
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استداللهای راغب دربارۀ موضوع تغییرپذیری اخالق

 1خگادنگ اشیا را ددیونه وفریگه است :در وفرینش برخی ،امدان دخالت د
تصرف برای بنگیان نیست د در برخی دیگر ،ایه امدان بهدلیل تغییر حای د یدا
تدمیل ون ها دجود دارد؛ هرچنگ انسان رادر به تغییر ذات اشیا نیسدت در نظدر
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راغددب اخدد ق انسددان از رسددو ددم اسددت؛ یعنددی انسددان رددادر بددر تغییددر
ماهیت ون نیست؛ اما میتوانگ در بهبود د کاملکردن ون دخالدت داشدکه باشدگ
(همان 5 :تا )64
 2تغییر ُخلب د عادت در بعضی از حیواندات ممدده اسدت؛ بدرای مثدای،
حیوان دحتی براثر تربیت ،اهلی میشود انسان کمایجو د برخدوردار از ردو
عقل است؛ ازایهرد ،به نحو ادلی درجهت دسکیابی به سعادت د کمدای خدویش،
اخ ق د عادت خود را تغییر میدهگ (راغب1376 ،الف)65 :؛
 3ایر اخ ق تغییرپذیر نباشگ ،در ایه حالت برخی موضوعات ،غیدرممده
د بیبهره خواهنگ شگ :راهنمایی عقل ،رسالت انبیا ،ویاهیهای اککسابی ،هدگف
از خلقت انسان ،ت
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انسان برای تحهیر نفس ،امربدهمعردف د نهدی از منددر،

دعگه د د عیگها ،اراده د اخکیار انسان ،توصیه به کسدب تمدام خوبیهدا ،توبده،
کارهای سیاسی د مگنی د تدلیف الهی
نقد استداللهای راغب
 1در سنجش دلیل ادی بایگ یادودر شگ که ایه خود ،طرد موضوع است؛ اما با
بیددانی دیگددر درسددت اسددت کدده افعددای خگادنددگ بدده دد دسددکۀ تغییرپددذیر د
تغییرناپذیر تقسیو میشونگ؛ اما بنابر چه دلیلی میتوان اخ ق را از نموندههدای
نوسکیه شمرد
 2دلیل ددم نیز توفیب چندگانی ندگارد چگونده مدیتدوان از مدگی تربیدت
حیوانات د تغییر رفکارهای ونها تغییر خلبدخوی انسدانی را نکیجده یرفدت د
متابه سازی کرد ادی اینده ایه سنجش ازنظر معرفکدی ،بیثمدر د ناخوشداینگ
است؛ ددم اینده تغییر رفکار حیوان که براثر تربیت حاصدل مدیشدود ،تغییدری

ظاهری است د حای ونده اخ ق د تغییرپذیری ون از مقولهای انفسدی هسدکنگ؛
سددوم اینددده میددان سدداحت تربیددت د سدداحت اخ د ق تمددایز دجددود دارد د
یدیپنگاشکه ونها خحای معرفکی است
 3تالی ریاس سوم نیز باطل است؛ زیدرا محالدب بیانشدگه در نظدر راغدب
جایگاه د کارکرد خاصی دارنگ که درصورت تغییرناپذیری اخد ق ،کدارکرد د
هگف ونها از بیه میردد
بگیه سان از نظر راغب اخ ق تغییرپذیر است د انسان میتوانگ با ردگمنهادن
بر راه کسب فضایل د کمداالت انسدانی بده حقیقدت ،راه یابدگ (ندک :راغدب،
1376الف 7 :تا  8 ،36تا  5 ،47تا  2 ،64تا  7 ،70تا  70 ،123 ،106تا ،168
 4تددا 442 ،381 ،333؛ همددو )177 :1408 ،راغددب ایدده دلیددل را در اثبددات
تغییرپذیری اخ ق بیان ندرده است؛ اما میتوان ون را از مبانی نظریدههای دی
دلیلهای اساسی برای اثبات تغییرپذیری اخ ق است
برخی سنجشها در تغییرپذیری اخالق
ویا تغییرپذیری اخ ق الگوی موفقی است د هدیچ اشددالی بدر ون نمدیتدوان
یرفت ویا دارع ًا ایه یونه است که اخ ق انسانی تغییرپذیر اسدت فرایندگ ایده
تغییر چگونه است براینگ دیگیاه راغب را در چنگ یزاره میتدوان بیدان کدرد:
 1اخ ق انسان امدان تغییرپذیری دارد؛  2فراینگ ایه الگو را میتدوان چندیه
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دربار اخ ق نکیجه یرفت ازایهرد ،می تدوان یفدت کده ایده دلیدل ،یددی از

بهتصویر کتیگ:
 1انسان اخ قمنگ است؛
 2اخ قمنگی جهتییری مثبت د منفی دارد؛
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ه
منفدی
 3جهتییری مثبت ،بهصورت رضیۀ جزلیه ،د همچنیه جهتییدری
اخ قمنگی انسان ،براساس عوامل انسانی رغو میخورد؛
 4جهتییری مثبت ،بهصورت رضیۀ جزلیه ،اخ قمنگی انسدان ،براسداس
عامل الهی رخ مینمایگ؛
 5برخی از عوامل انسانی از ساحت اخکیارمنگی انسان خدار اندگ؛ مانندگ
مزا د طبع انسانی د دضعیت ردحی د رداندی پدگر د البکده تغذیده مدیتدوان
بهطورکلی از ایه حیحه ،بده عوامدل غیرمعرفکدی د محیحدی حداکو بدر فضدای
پیگایش انسان در جهتییری اخ قمنگی اد اشاره کرد؛
 6برخددی دیگددر از عوامددل ،در سدداحت اخکیارمددگاری انسددانانددگ؛ ماننددگ
تعلیو دتربیت ،تهذیب نفس براساس علو د عمل د معاشرت د ارتباط با دیگران
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مؤلفۀ چهارم ،رابحۀ اخ قمگاری انسان با خگادنگ را نتان مدیدهدگ د بندگ
شتو مبنای تغییرپذیری اخ ق دارع میشود چنیه برنامهای بهدلیل جامعبودن
موفب است یدی از عوامل موفقیت برنامههای پژدهتی ،دجه جدامعنگدری د
پرهیوکه از تکبعگینگری یا تحویلینگری است که هدر دد وسدیبزاسدت د
خحاهای معرفکی فرادانی پیش خواهگ ودرد راغب اصفهانی با نگرشدی جدامع،
یذشددکه از تحلیددل امدددان تغییرپددذیری اخدد ق ،بددهنحو حصددوی ونهددا از
رهگذارهای الهی د انسانی مینگرد ایه برنامه بهصورتیکلی پدذیرفکنی اسدت؛
اما اسکگالی های راغب توان چنگانی بدرای دفداع از مدگعا نگارندگ راغدب در
تحلیل زنگیی اخ ردی ،عوامدل فراداندی را دخیدل میداندگ :علتهدای ردان
شناخکی د جامعهشناخکی ،سنجههای تربیکی د نیز در بُعگی دیگدر ،بدر عوامدل

معرفکی د اعکقادی د حکی بر الحاف الهی نیز تأکیگ میکنگ شناخت ایه علتهدا
در چگونگی ردیاردیی با تصویرسازی تغییر اخ ق ،بسیار مهو است راغب در

فضای پیتیه د ب ا همان ادبیات د اصح حات د ابزارها انگیتدۀ خدود را بیدان
میکنگ؛ اما امردزه ،هریک از ونها در دانشها د زمینههای یادشگه در سدححی
فراتر محرد می شونگ ممده است بر اصل ایه فراینگ انکقادهایی شود برخی از
انکقادهایی را که راغب به ونها توجه دارد ،میتوان چنیه تنظیو کرد:
 1اخ ریات انسان تغییرناپذیرنگ؛ زیرا صفات د ُخلقیات از ناحیدۀ خگادندگ
در انسان موجود می شونگ؛ بنابرایه ،بیهوده است که خگادنگ ایه دیژییها را در
انسان ررار دهگ د ونگاه دسکور دهگ که ونها را بهداسحۀ عملکردن بده شدرع د
پیردی از ون از بیه ببرنگ یا اص د کننگ
در پاسخ به ایه اشدای ،براساس ورای راغب ،میتوان یفت هر چیزی را که
خگادنگ میوفرینگ ،رحع ًا مصلحت د فایگهای دارد؛ هرچنگ همدۀ انسدانها ون را
درو ندننگ اما منفعت بعضی وفریگه ها براساس مصلحت ،به درت خاص د یدا
شود یا از ون تجادز کنگ ،نه تنها مفیگ نوواهگ بود ،بلده مضر هو است د بایدگ از
ون اجکناب کرد د یا بهطریقی اص د کرد ازایهرد ،ختو ،خودخواهی ،عجلده،
حب مای د ادالد د جاهطلبی د ماننگ ایهها بهمنزلۀ ابدزار زندگییاندگ کده ایدر
بهطور صحیح د در جایگاهتان بهکار یرفکه شونگ ،محلوب د ضردریانگ د در
غیر ایه صورت ،مایۀ زیان د بگبوکی خواهنگ بود ازایهرد بایگ یا اص د شونگ
یا از بیه بردنگ همچنیه است ُخلقیات انسان بندابرایه ،برخدی از ُخلقیدات در
زمان معینی یا بایگ کنار یذاشکه شونگ د یا اینده بایدگ اصد د شدونگ (راغدب،
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مقگار معینی مربوط است که هریاه ون درت فرارسگ د یا مقدگار مقدرر حاصدل

)173 :1408
 1برخی بر ایه پنگارانگ که تعلیودتربیت اثری در اصد د خلقیدات انسدان
نگارد؛ زیرا در نظر ونان سرشت انسان یا خوب است یدا بدگ د در هدر صدورت
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تغییرپذیر نیست ایه دسکه از افراد برای اثبات ادعای خود به ویات د ردایاتی اسکناد
میکننگ؛ ماننگ «هرکس بر طینت خویش عمدل مدیکندگ» (اسدرا  )84 ،د «خلقدت
خگاست که مردم را بر ون ررار داده د خلقت خگا تغییرپذیر نیست» (ردم)30 ،
راغب معکقگ است که ایرچه مردم در نکیجۀ عوامل طبیعی ،ازلحا وفدرینش
باهو اخک ف دارنگ ،ایه تفادتها ایجاب نمیکنگ که تربیتپذیر نباشنگ تجربده
ثابت کرده است که انسانها در نکیجۀ تعلیودتربیت د تدرار د عادت به ُخلقیات
خوب وراسکه د ایه ُخلقیات منتأ ظهور افعای خاص میشونگ در نظدر راغدب
انسان ها در ادان حیات خویش ،هماننگ چوب نرمی هسدکنگ کده هدر صدورتی
می پذیرنگ؛ ایرچه اخک ف در عوامل طبیعی موجب برتری بعضدی شدگه اسدت
(راغب 7 :1408 ،تا )176
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یادنمود ایه ندکه سزاست که زیست اخ ری انسان ،در رفکارهای الگوشدگه
برای اد منحصر نیست؛ بلده شایسکه اسدت انسدان ،فراتدر از حدوز رفکدار در
تمامی ساحت های زیسکی خود ،اخ ری رفکار کننگ زیست اخ ردی در ناحیدۀ
معرفت د دانش د بادر از برنامههای بسیار مهواخ قمگاری است راغدب نیدز
هماننگ پیتینیان ،اخ قمنگی را در حوز رفکار انسان منحصر میکنگ د نتدانۀ
انحصار ،ایه تعریف از اخ ق است« :حالت (ملدهای) نهادینهشگه در انسان کده
برانگیوکه سازنگ انسان بر عمل د فعلی یردد که مبکنیبر پیتینۀ فدر د انگیتده
نباشگ » بیتردیگ ،اخ ریبودن در ناحیۀ بادرهدا بدر اخ ریزیسدکه در ناحیدۀ
اعمای تأثیر می یذارد ،یو اینده پدرهیوکه از الگوهدای غیراخ ردی در حدوز
اعمای ،برومگه از بادرهای بنیادیافکۀ انسانی است همچنیه ،تنارضنینگیتدی از
مصگاقهای زیست اخ ری در حوز ب ادرهدای انسدانی اسدت کده الزمدۀ ون،
سامانبوتیگن به سامانۀ بادرها د معرفتهای انگردنی است

نتیجه
تأمل د فراینگ دیدگیاه دی
در ایه جسکار بر تغییرپذیری اخ ق از منظر راغب ّ

طراحی شگ باتوجهبه ونچه بیان شگ ،میتوان نکیجه یرفت که راغدب اصدفهانی
بسان جالینوس د ابه مسدویه د رداریان معکقگ است اخ ق د افعای انسان هدو
در طبیعت ریته دارد د هو در عادت بنابرایه ،اد به تفصدیل صدفات اخ ردی
رالل است همچنیه ،دی با بهرهییری از وموزههای دیه اس م معکقگ اسدت کده
اخ ق ع دهبر طبیعت د عادت ،در سجیّت نیز ریته دارد ایه محلب ،یددی از

جهتییریهای خاص راغب در حوز اخ ق اس می است

کمی انسانها حدگارلی د در خدواص متدهود
تحقب اخ ق بهلحا توسعۀ ّ

است اخ ق از ون حیم تغییرپذیر نیست که در طبیعت د سجیّت انسان ریتده

میشونگ یا ازطریب عوامل طبیعی دیگر ،ماننگ تأثیر حالتهای ردحدی پدگر د
مادر د یا اخک ف در نحفه د

در صورت نوستُ ،خلقیات حاصلشگه طبعد ًا

خیرنگ ازایه رد ،دیگیاه راغدب فراتدر از دیدگیاه ارسدحو د جدالینوس د ابده
مسدویه است؛ زیرا ونها به امدان ت ه
زم بوتی از خلقیات انسان با فیض الهی
تصریح ندردهانگ؛ درحالیکه راغب معکقگ است ،انسان فحرت ًا بر دیده توحیدگی
زاده شگه د ازایه رد برخی از تعالیو دیده اسد م ذاتدی بتدر اسدت بندابرایه،
به صورت فحری برخدی از فضدایل د کمداالت ازطریدب فدیض الهدی د بدگدن
یادییری ،در دجود انسان نهفکه شگه است
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دارد در نظر راغب ایه نوع از اخ ریّات انسان یا از طریب فیض الهدی حاصدل

راغب در الذریعة الی مدارم التدریعة موضدوع تغییرپدذیری اخد ق را بدا
وموزه ها د بادرهای دینی تلفیدب کدرده د تحبیدب داده د بدرای اثبدات ادعدای
خویش ،ع دهبر برهان های عقلی د تجربی از ردرون د سدنت پیدامبر نیدز
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اسکفاده کرده است در نظر دی دظیفۀ اصلی دیه ایه است که بتر را درجهدت
تهذیب اخ ق د یادییری دظایف خویش هگایت د یاری کنگ بده نظدر راغدب
ال انسان بدالحبع بدر دیده
دلیل تغییرناپذیربودن اخ ق در انسان ایه است که اد ً
توحیگی است؛ ثانی ًا ُخلقیات اد در نکیجۀ عوامل طبیعی حاصل میشدونگ نظدر
راغب در ایه زمینه با نظر جالینوس د رداریان د ابهمسدویه موافب است
ازونجاییکه ُخلب دخوی انسان ریته در عادت دارد ،ازطریب علو د عمل د
ت

بهدست میویگ ازایهرد ،انسان براساس اخکیار خویش به اصولی معکقدگ

د پایبنگ می شود یا از ونها ردی مییردانگ د در عمل نیدز همیهیونده اسدت
بنابرایهُ ،خلقیات انسان از ون جهت که ریته در عادت دارد ،تغییرپذیر اسدت
در پایان تحلیل فراینگ راغب ،یادودر شگیو که برنامۀ دی جامع است همچنیه،
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راغب از حصریرایی در بنیادهای اخ ق پرهیز کرده د عوامل یوندایونی را در
شدل ییری اخ ق انسانی دخیدل دانسدکه اسدت بدودن در فضدای متدایی د
تفسیرهای مبکنیبر طبیعت ،مجای تحلیلهای فراتر ،از تصویرسازی از اخ ق د
ریتهمنگی اخ ق را از انگیتمنگان مسلمان د بهدیژه راغب سلب کرده اسدت
انگار طبیعت نیز ،نقگبردار است

منابع
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بفهارس مفصلة ،4 ،دارالمعارف
مقایسده دد مفهدوم
 2ابوالحسنی نیارکی ،فرشکه د امیراحمگ شجاعی« ،1389 ،
م
مجله پژدهشنامد مه اخد ق ،زمسدکان،
سازی سنکی د جگیگ از اخ ق»،
م

،10

ص 46تا 33
ترجمه محمگحسه لحفی تبریدزی ،چ،2
 3ارسحو ،1385 ،اخ ق نیدوماخس،
م
تهران :انکتارات طرد نو

 4بگدی ،عبگالرحمه ،1981 ،موکصدر اْلخد ق جدالینوس فدی الگراسدات د
النصوص ،چ ،1المؤسسۀ العربیۀ للگراسات د النتر

بیردت :دار الدکب العلمی
 7دشکدی شیرازی ،غیاثالگیه منصور ،1386 ،اخد ق منصدوری ،بهتصدحیح
محمگ پتتدار ،چ ،1تهران :انکتارات امیرکبیر

 8ددانی ،ج یالگیه ،1883 ،لوامدع الشدراق فدی مددارم االخد ق (اخد ق
ج لی) ،با حواشی موالنا محمگ هادیعلی ،چ ،7طبع منتی نوی کتور ،لدنهو

مفضددل ،1408 ،تفصددیل
 9راغددب اصددفهانی ،ابوالحسددیه القاسوبهمحمگبه ّ
النتأتیه د تحصیل السعادتیه ،تقگیو د تحقیب دککدر عبگالمجیدگ النجدار ،چ،1
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 5ددددددددددددددد ،1366 ،موسوعة الفلسفة ،1 ،چ ،2انکتارات حدمت
 6هحلمی ،مصحفی ،2004 ،اْلخ ق بیه الف سفة علمدا السد م ،چ ،1لبندان،

دارالغرب اس می
 10دددددددددددددد1376 ،الف ،الذریعة الی مدارم التریعة ،تقگیو د تحقیدب
دککر سیگعلی میرلوحی ف درجانی ،چ ،1اصفهان :جامعۀ اصفهان
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 11دددددددددددددد1376 ،ب ،معجو المفردات الفا القرون ،بدهتحقیب ندگیو
مرعتی ،چ ،2انکتارات المدکبة المرتضوی
 12رازی ،ابهمسدددویة ،1373 ،تهددذیب اْلخدد ق د تحهیددر اْلعددراق ،چ،6
انکتارات بیگار
 13طوسی ،خواجهنصیر 1356 ،د  ،1387اخ ق ناصری ،بهتصحیح د تحقیدب
مجکبی مینوی د علیرضا حیگری ،چ ،1انکتارات خوارزمی
 14غزالی ،ابوحامگ محمگ ،2003 ،میزان العمل ،بهتصحیح د تحقیب دککرعلدی
بوملحو ،بیردت :دار د مدکبة اله ی
 15ددددددددددددددددد ،2004 ،احیا علوم الدگیه ،3 ،چ ،1بیدردت :دار د
مدکبة اله ی

 16رزدینی ،محمگحسهبهمعصوم ،1423/1380 ،کتدف الغحدا عده دجدوه
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 18کافی الدفاا ،اسماعیلبهعباد ،1326/1385 ،المحیط فدی اللغدة 7 ،د ،8
عالو الدکب
 19کادنگی ،سحر د محسه جاهگ« ،1389 ،امدان تغییر خلب از دیگیاه غزالی
د ددانی» ،مجلۀ معرفت اخ ری،

 ،2ص 59تا 76

مقگمه زیدهالعابدگیه
 20الهیجی ،م عبگالرزاق فیاض ،1383 ،یوهر مراد ،با
م
کنگره حدیو الهیجی
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م

 21نراری ،1386 ،جامع السعادات ،چ ،7رو :انکتارات اسماعیلیان
98

 22یحییبهعددگی ،1985 ،تهددذیب اْلخ د ق ،جدداد حدداتو ،لبنددان ،بیددردت:
مدکبة الترریة

FASLNAMEH-YE AKHLAGH

فصلنامة علمی ـ ترویجی اخالق
س ،6ش ،22تابستان 1395

A RESEACH EXTENSION QUARTERLY
VOL6, SUMMER 2016, NO.22

صفحات 99 -130

ناعادالنه در دانشجویان
**

محسه یلپردر *،محمگحسیه جمتیگیان
چکیده

ایه پژدهش با هگف تعییه رابحۀ مسئولیت پذیری اخ ری د اجکماعی با بادر به
دنیای عادالنه د ناعادالنه اجرا شگ رد

پژدهش همبسکگی ،جامعدۀ ومداری

پژدهش دانتجویان دانتگاه وزاد اصفهان ،داحگ خوراسگان د نجفوباد د یرده
نمونه  374نفر بود ایه افراد ازطریب نمونهییری ددمرحلدهای انکوداب شدگنگ
نمونه ییری به ایه صورت بود که در مرحلۀ ادی از هر یرده وموزشی دد ک س
انکواب د سپس در هر دد دانتگاه با رعایت نسبت پسران د دخکران دانتدجو،
نمونۀ نهدایی به صدورت تصدادفی انکوداب شدگ ابزارهدای پدژدهش مقیداس
دانتدددگه ردانشناسددی د علددومتربیکی ،دانتددگاه وزاد اسدد می اصددفهان،
*دانتددیار یددرده ردانشناسددی،
م
داحگ خوراسگان
drmgolparvar@gmail.com

** کارشناسیارشگ ردانشناسی عمومی ،دانتگاه وزاد اس می اصفهان ،داحگ خوراسگان
تاریخ دریافت1394 /05 /03 :

akhlagh@dte.ir
تاریخ تأییگ1395 /01 /02 :

اخالق *رابطة مسئولیتپذیری اخالقی و اجتماعی با باور به دنیای عادالنه و ناعادالنه در دانشجویان

رابطۀ مسئولیتپذیری اخالقی و اجتماعی با باور به دنیای عادالنه و

99

مسئولیتپذیری اخ ری د اجکماعی (کالیه )2006 ،پرسشنامۀ بادر به دنیدای
عادالنه برای خود د دیگران (ساتون د دای س ،)2005 ،پرسشنامۀ بدادر بده
دنیای ناعادالنه (دالبرت د همدداران )2001 ،د پرسدشنامۀ بدادر بده دنیدای
عادالنه عمومی (دالبدرت )2001 ،بدود دادههدا ازطریدب ضدریب همبسدکگی
م
پیرسون د تحلیل ریرسیون تحلیل شدگ نکدایج نتدان داد کده بدیه ابعدادی از
مسئولیت پذیری اخ ری د اجکماعی با بادر به دنیای عادالنه ( )p<0/01رابحۀ
معناداری دجود دارد نکایج تحلیل ریرسیون نتان داد که فقط با بادر به دنیای
عادالنه میتوان مسئولیت پذیری مبکنی بدر تعهدگ د پیمدان د مسدئولیتپدذیری
اخ ریاجکماعی کلی را پیشبینی کرد
واژگان کلیدی
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مسئولیتپدذیری اخ ریاجکمداعی  ،بادربده دنیدای عادالنده ،بدادر بده دنیدای
ناعادالنه ،دانتجویان
طرح مسئله
جانبده انسدان ،چگدونگی د چرایدی پیدردی یدا
در سیر تدامل تاریوی د همه
م
سرپیچی از اصوی اخ ری د اجکماعی یدی از موضوعات بسیار اخک فبرانگیز
د درخورتوجه انگیتمنگان بوده د هست (تیلر د دیکرمدر2009 1،؛ بدربلس د
دیگران )2013 2،بتر در تاریخ زنگیی خود جلوههایی از مسئولیتپذیری اخ ری
د اجکماعی را بردز داده است با نگاهی اخ قمگارانه به رفکارهای یردههای سدنی
1.Tyler & De Cremer.
2.Brebels, De Cremer, Sedikides & Van Hiel.

یونایون ،ایه موضوع دارعیکی اندارناپذیر اسدت کده امدردزه بهداسدحۀ متدد ت
موکلف ،جوامع بتری بیشازپیش نیازمنگ توجده بده مسدئولیتپدذیری اخ ردی د
اجکماعی هسکنگ (کادازچا2007 1،؛ جامیسون2008 2،؛ کاردسو)2012 3،
در بسیاری از عرصههای زندگیی ،ایدر انسدانهدا خواهدان پایبندگی بده
ون ها از تجادز به حقدوق دیگدران نوواهدگ بدود (بربلسدو دیگدران)2011 4،
مسئولیت پذیری اجکماعی د اخ ری در مکه همیه نگاه بازدارنگه است میتوان
یفت ،اخ ق به معنی تتویص د سنجش یا یزینش رفکار د برخورد با پگیگهها
برمبنای رعایت اصوی د راعدگه های انسدانی د خگاپسدنگانه اسدت همچندیه،
اخ ق منجر به رشگ فردی د اجک ماعی شدگه د ضدمه تدأمیه حقدوق اعضدای
جامعه به سعادت د بهردزی جامعه کمک میکنگ (سامرس )2012 5،از طدرف
دیگر ،از نگاه مسئولیت پذیری اخ ری د اجکماعی ،نگر

د تأمل اخ ردی بده

یافکه راهحل برای متد ت خود د دیگران د برخوردی عادالنه با ونها منجر
میشود (اسدیکدا د دیگران2008 6،؛ اسدات د دیگران )2009 7،بندابرایه ،از
بُعگ پگیگارشناخکی ،مسئولیت پذیری اجکماعی د اخ ری در برییرنگ تعهدگهای
شناخکی د رفکاری برای عمل بده شدیوهای مسدئوالنه اسدت البکده ایده شدیوه
براساس اصوی اخ ری د اجکماعی الزم برای زنگیی سالو د بگدن از بیهبدردن
حقوق خود د دیگران است (محمودیان)1380 ،
1.Chwaszcza.
2.Jamieson.
3.Caruso.
4.Brebels, De Cremer, Sedikides & Van Hiel.
5.Sommers.
6.Skitka, Bauman & Mullen.
7.Scott, Colquitt & Paddock.
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تاکنون دربار مفهدوم مسدئولیت پدذیری اجکمداعی د اخ ردی نظریدههای
یونایونی محرد شگه اسدت (ییلدیلندگ د دیگدران )2008 1،بدرای نمونده در
بسیاری از نظریه های رشگ اخ ری ،ماننگ نظریۀ مراحل رشگ اخ ردی کلبدرگ،
به تحوی اخ ری ازطریب ر د

تفدر هر شوص دربار موضدوعات اخ ردی د

اجکماعی توجه شگه است همانطور که برخی پژدهتگران اشاره کردهانگ ،ندکۀ
ه
اغلدب نظریدههای محردشدگه در عرصدۀ مسدئولیتپدذیری
مهو ایه است که
اجکماعی د اخ ری ،بهصورت دیژه ،نظریدهای در بداب عدگالت هدو محسدوب
میشونگ (دنگدرف د دیگران )1999 2،به همیه دلیل ،میتوان یفت که عدگالت
د اخ ق دد دجه جگاییناپذیر در انگیته د عمل انسانهدا هسدکنگ (جاسدت د
کای2011 3،؛ سامرس )2012 ،به بیان ساده تر اینده بادرهای انسان در بداب
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عگالت ،در مسئولیتپذیری اجکماعی د اخ ردی نقدش تعیدیهکنندگهای دارندگ
(لوکاس د دیگران2011 4،؛ لرنر د ک یکون2011 5،؛ لوریه د فیکسسدیمونز،

6

 )2011بهداسحۀ همیه درهوومیوکگی عگالت د مسئولیتپدذیری اجکمداعی د
اخ رددی د رابحددۀ میددان ونهاسددت کدده مددیتددوان یفددت ،بددادر بدده دنیددای
عادالنه د ناعادالنه از زمر انگیتهها د بادرهایی است که در عرصدۀ عدگالت،
رفکارهای مسئوالنۀ اخ ری د اجکماعی را از خود مکأثر مدیسدازد (دالبدرت،7
2001؛ فرنهام)2003 ،8
1.Gilliland, Steiner & Skarlicki.
2.Wendorf, Alexander & Firestone.
3.Jost & Kay.
4.Lucas, Zhdanova & Alexander.
5.Lerner & Clayton.
6.Laurin, Fitzsimons & Kay.
7.Dalbert.
8.Furnham.

براساس نظریۀ بادر به دنیای عادالنه ،ه
اغلب انسانها تمایل دارنگ که دنیا را
مدانی مملو از نتانه های حضور عگالت تلقی کننگ د برپایۀ ایه بدادر ،زندگیی
خود را با امیگداری د اعکماد د اطمینان به ویندگه بدهپیش برندگ (فکدی2012 1،؛
ددنات د دیگران )2012 2،در تأییگ اینده بادر به دنیای عادالنه میتوانگ برای
چهار دهه پژدهش شگه است نکیجۀ ایه پژدهشها نتان داده است که بادر بده
دنیای عادالنه دارای کارکرد ایجاد اعکماد بده دیگدران د پدذیر

مسدلطبودن

عگالت بر سرنوشت انسان است همچنیه ،ایه بادر به انجام رفکار عادالنه برای
ه
شناخکی د کاهش تدأثیر بدیعدگالکیهدایی منجدر
عگالت همراه با ت
حفظ
میشود که انسان با ونها ردبهردست (کاپ ن )2012 3،بدهمعنایی صدریحتدر،
انسان ها نیازمنگنگ به ایه بادر برسنگ که دنیا مدانی است که در ون هرکدس بده
ونچه شایسکگیا

را دارد ،دست مییابگ (ددنات د همدداران )2012 ،افدراد

بگدن داشکه ایه بادر نمیتواننگ بهوسانی خود را نسبت به پیگیدری هدگفهای
بلنگمگت د تنظیو رفکارهای اجکماعیشان در زنگیی مکعهگ سازنگ (ناکسومالو،

4

 )2010بنابرایه ،چون بادر به دنیای عادالنه کدارکردهدای مهمدی دارد ،افدراد
برای رهاکردن ایه بادرها مقادمت زیادی از خود نتان میدهنگ چنانچه وندان
با شواهگی ردبهرد شونگ که نتان دهگ دنیا مدانی عادالنده نیسدت یدا از ردی
نظو د ترتیب عمل نمیکنگ ،وشفکه میشدونگ (ددندات د همدداران )2012 ،در
1.Fetty.
2.Donat, Umlauft, Dalbert & Kamble.
3.Kaplan.
4.Nxumalo.
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چنیه شرایحی یفکه میشود که افراد بهجای بادر به دنیای عادالنده ،بده دنیدای
ناعادالنه بادر دارنگ (لیانگ د بوردس)2012 ،1
بادر به دنیای ناعادالنه بادر به جهانی غیرمنصف د مقابلهجو با انسانهاست
که در ون سراسر بیمهری به نمایش یذاشکه میشود (یلپردر )1389 ،در ایه
جهان ،بییناهان به جرم هریزندرده تنبیه میشونگ همچنیه ،هرکس راهدرسو
سو اسکفاده از دیگران د یریز از رانونهای انسانی را بگانگ د سدادهتدر بکواندگ
خود را ازنظر ذهنی د شناخکی مکقاعگ سازد ،میتوانگ با خیدای وسدوده حقدوق
دیگران را پایمای کنگ بنابرایه ،چنیه فدردی بده جمدعودری مدای د ثدردت از
راههای به ظاهر متردع ،اما درحقیقت نامتدردع د اعمدای غیراخ ردی دیگدر
خواهگ پرداخت (لنچ د چانگ )2007 2،چنیه دیگیاهی بده جهدان ،ایدر هدو
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مصگاری داشکه باشگ ،با بادر به دنیای عادالنده تعارضدی بنیدادیه دارد (هیدل،

3

 )2009به همیه دلیل ،انسدان هدایی کده بده دنیدای ناعادالنده بدادر دارندگ د
درعیهحای ،بسکر ردانی برای ون ها مهیاست ،به بگیمانی د پرخاشگری تمایدل
دارنگ د بهشگت ومادهانگ که نتانههای نارساییهای ردانشناخکی را تجربه کننگ
(یددلپددردر د همددداران1391 ،؛ ردزهبوریددو د دیگددران2011 4،؛ ردشددنی د
دیگران)2013 5،
شواهگ پژدهتی نتان داده است که بادر به دنیای عادالنه عاملی ضربهییر،
محافظت ردانشناخکی ،در مقابله با دارعیتهای ختده دنیدای فدانی اسدت د
1.Liang & Borders.
2.Lench & Chang.
3.Hill.
4.Roseborough, Wiesenthal, Flett & Cribbie.
5.Roshani, Jalili & Mohri Adaryani.

حس کنکری بر سرنوشت را برای انسدان بدهارمغان مدیودرد (فرنهدام)2003 ،؛
درحالی که اغلب ،بادر بده دنیدای ناعادالنده باعدم وسدیبپدذیری رفکداری د
شناخکی در افراد میشود (یلپردر د دیگدران )1391 ،تداکنون پژدهشهدای
ه
یونایون انجام شگه نتان داده است که بادر به دنیدای عادالنده د ناعادالنده بدا
ردانشددناخکی د سدد مکی د بهزیسددکی انسددان رابحدده دارد (یددلپددردر د
همداران1391 ،؛ کوریا د دالبرت2008 1،؛ پیچون د ساردیلو2009 2،؛ دایدت
د دیگران)2012 3،
ندکه مهو دربار یافکههای پژدهتی که به بوتی از ونها اشداره شدگ ،ایده
است که همچنان پرسشهای زیادی درایهباره بگدن پاسخ مانگهانگ؛ ماننگ اینده
ویا بادر به دنیای عادالنه د ناعادالنه با مسئولیتپدذیری اجکمداعی د اخ ردی
رابحه دارد ویا ایه بادرها میتواننگ افراد را ازنظدر مسدئولیتپدذیری در ابعداد
یونایون تحتتأثیر ررار دهنگ مردری بر پژدهشهای موجود در پایگاههدای
اط عاتی در داخل د خار از کتور ،بهخوبی میتوانگ ایه ادعا را تأییگ کنگ که
تاکنون در کمکرپژدهتی رابحۀ بادر به دنیای عادالنه د ناعادالنه بدا مسدئولیت
پذیری اجکماعی د اخ ری بررسی شگه است ایه در حالی اسدت کده ازلحدا
نظری ،بادر به دنیای عادالنه د ناعادالنه تدوان زیدادی بدرای تنظدیو رفکدار د
مسئولیتپذیری اجکماعی د اخ ری دارد
1.Correia & Dalbert.
2.Pichon & Saroglou.
3.White, MacDonnell & Ellard.
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رفکارهای مکندوع اجکمداعی در مورعیتهدای موکلدف ،حالتهدای یوندایون
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اپنهایمر )2005( 1با مردری بر پژدهشهای انجامشگه بیان کرد که بادر بده
دنیای عادالنه دردنمایۀ عگالت غایی (غایتیرایانه) دارد یعنی ایندده انسدان
های بادرمنگ به دنیای عادالنه ،به ایه دلیل که معکقگندگ ،سدرانجام ،عدگالت بدر
تمامی مورعیتها د پگیگه ها مسلط خواهگ شگ ،خود را به پایبندگی بده اصدوی
اخ ری د اجکماعی ملزم میداننگ (اپنهایمر )2005 ،ایه همان چیزی است کده
انگیتمنگان د نظریهپردازان یونایون در مسئولیتپذیری اجکمداعی د اخ ردی
نیز بر ون تأکیگ کردهانگ (کادازچا2007 ،؛ جامیسون2008 ،؛ کاردسدو)2012 ،
بنابرایه ،نوسکیه مبنای نظری محردشدگه بدرای پدژدهش حاضدر ،مبکندی بدر
ردیدرد نظری تلقی بادر به دنیای عادالنه بهعنوان شدلی از عگالت غایی است
(اپنهایمر ) 2005 ،ردیدرد نظری تلقی بادر به دنیای عادالنه ،بدهعنوان ندوعی
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395
106

عگالت غایتنگرانه ،بهمعنی غلبۀ نهایی عدگالت بدر همدۀ پگیدگهها ،در درجدۀ
نوست ،موجب امیگداری د خو بینی انسان به وینگه میشود ایه خو بیندی
به وینگه ،بهورامی انسانها را بهسوی مسئولیتپذیری اجکماعی د اخ ری سوق
میدهگ د بهایه ترتیب ،بسکرساز تحقب عینی اخ ق در ردابط میشود (اپنهایمر،
 ) 2005طبیعی است که بادر بده دنیدای ناعادالنده ،بدرخ ف بدادر بده دنیدای
عادالندده ،ندده تنها بددادر بدده غلبددۀ نهددایی عددگالت بددر همددۀ پگیددگهها ،عددگالت
غایتنگر ،را ایجاد نمیکنگ ،بلده موجب تضعیف ون میشود بده همدیه دلیدل،
بهلحا نظری ،بادر به دنیای ناعادالنه با مسئولیتپذیری اخ ردی د اجکمداعی
رابحۀ منفی دارد
1.Oppenheimer.

ع دهبر ردیدرد نظری عگالت غایی ،فرنهام ( )2003دربار بادر بده دنیدای
عادالنه د ناعادالنه تأکیگ کرده که بادر به دنیای عادالنه شدامل سدازدکارهای
رفکاری برای مقابله با دنیایی است که در بسیاری از مورعیتها خود را بیثبات
نتان میدهگ (فرنهام )2003 ،یدی از شیوههای مقابلۀ شناخکی که اکندون نیدز
ددنات د همداران ،)2012 ،ایه است که افراد سعی میکننگ با انجام رفکارهدای
عادالنه هدیه خود را به جهانی که تتنۀ عگالت است ،ادا کننگ (کداپ ن)2012 ،
بر همیه اساس ،ددمیه ردیدرد نظری دربار رابحۀ بیه بادر به دنیای عادالنه د
ناعادالنه با مسئولیتپذیری اجک ماعی د اخ ری ،ردیدرد نظری الدزام شوصدی
اخ ری د اجکماعی برای تحقببوتیگن بده عدگالت در عرصدۀ جهدانی اسدت
بهعبارت دیگر ،انسانی که دنیا را مدانی میانگارد که ازطریب اصدوی عادالنده،
یعنی اصوی دابسکه به شایسدکگی اداره مدیشدود ،رفکدار مسدئوالنۀ اخ ردی د
اجکماعی را نیز ابزاری می دانگ که در مسیر تحقب عینی بادرهای ادست (لوکاس
د همداران2011 ،؛ لرنر د ک یکون2011 ،؛ لدوریه د فیدکسسدیمونز)2011 ،
درحالیکه بادر به دنیای ناعادالنه بهدلیل ماهیت ناامیگکننگها

نمیتوانگ رفکار

مسئوالنه را در افراد ایجاد د ونها را بهسمت ون هگایت کنگ
باتوجه به ونچه بیان شگ ،دد ردیدرد نظری دجود دارد 1 :بدادر بده دنیدای
عادالنه بهعنوان شدلی از بادر به عگالت غایی؛  2الزام شوصدی د اخ ردی در
ت

برای تحقب عینی عگالت براساس ایه دد ردیدرد ،میتوان بادر به دنیای

عادالنه د ناعادالنه را ت

اخالق *رابطة مسئولیتپذیری اخالقی و اجتماعی با باور به دنیای عادالنه و ناعادالنه در دانشجویان

به عنوان کارکردی مهو برای بادر به دنیای عادالنه معرفی میشود (فکی2012 ،؛

برای فهو دنیا بهعنوان مدانی سرشار از عگالت یدا

بیعگالکی دانست که پیشزمینهای بدرای رشدگ د تعدالی اجکمداعی د اخ ردی
خواهگ بود (دالبرت )2001 ،از ایه دیگیاه نیز میتوان احکمدای دجدود رابحدۀ
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بیه مسئولیت پذیری اخ ری د اجکماعی را با بادر به دنیای عادالنه پدیشبیندی
کرد از طرف دیگر  ،در حمایت از رابحۀ بیه بادر به دنیای عادالنه د ناعادالنده
با مسئولیتپذیری اجکماعی د اخ ری میتوان به پژدهشهایی اشاره کدرد کده
در ونها ،انسانها ع ده بر بادر به دنیای عادالنه برای خود ،به دنیای عادالنه یا
ناعادالنه برای دیگران نیز معکقگندگ (یدلپدردر د عریضدی1386 ،؛ سداتون د
دای س ) 2005 1،از چنیه منظری ،درکی افراد عگالت در دنیا را بدرای خدود د
دیگران ارزیابی میکننگ ،کام ً منحقی است که در تحقب عگالت بدرای دیگدران
نیز ،احساس مسئولیت اجکماعی د اخ ری کننگ
در جمعبنگی بایگ یفت که بادر به دنیدای عادالنده د ناعادالنده ،بهصدورت
بالقوه ایه توان را دارد که افراد را بهسوی مسئولیتپذیری اجکماعی د اخ ردی
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سوق دهگ دلیل ایه توان ایه است که ایه بادرها دارای کارکرد الزامشناخکی به
بادرها د هماهنگسازی رفکار با الزامشناخکی بدرای حفدظ تعدادی د سد مت
ردانی هسکنگ ازنظر ضردرت ،ایه پژدهش متوص خواهگ کرد که تا چه انگازه
بادر به دنیای عادالنه د ناعادالنه با مسئولیتپذیری اجکماعی د اخ ری رابحده
دارد د بنابرایه ،کمبود علمی د داده ه
ای ایه حوزه را تا انگازهای برطرف خواهدگ
کرد بنابرایه ،هگف اصلی پژدهش حاضر تعییه رابحۀ ساده د ترکیبی بدادر بده
دنیای عادالنه برای خدود د دیگدران د بهصدورت عمدومی د بدادر بده دنیدای
ناعادالنه با مسئولیت پذیری اجکماعی د اخ ری است همچنیه ،مسدئلۀ اصدلی
پژدهش ایه است که ویا میان بادر به دنیای عادالنه برای خود د دیگران د بده
صورت عمومی د بادر بده دنیدای ناعادالنده بدا مسدئولیتپذیری اجکمداعی د
1.Sutton & Douglas.

اخ ری رابحه دجود دارد پرسشهای اصلی د جزلی محردشدگه در پدژدهش
حاضر نیز به شرد زیر است:
 1ویا بادر به دنیای عادالنه برای خود د دیگران د بهصدورت عمدومی بدا
مسئولیتپذیری اخ ری د اجکماعی رابحه دارد
رابحه دارد
 3ویا ازطریب بادر به دنیای عادالنده بدرای خدود د دیگدران د بهصدورت
عمومی د بادر به دنیای ناعادالنه میتوان مسئولیتپذیری اخ ری د اجکمداعی
را پیشبینی کرد
روششناسی
رد

پژدهش حاضر از نوع همبسکگی اسدت کده بدادر بده دنیدای عادالنده د

ناعادالنه ،مکغیرهای پیشبیه د مسدئولیتپذیری اخ ردی د اجکمداعی ،مکغیدر
جامعه وماری ایه پژدهش را تمامی دانتجویان دانتگاههدای وزاد
م و است
م
اس می اصفهان ،یعنی خوراسگان د نجفوباد تتدیل میدهنگ برای دسکیابی به
نمونه ،باتوجهبه اینده دانتگاه وزاد اس می نجفوباد حگدد دد برابدر دانتدگاه
وزاد خوراسگان دانتجو داشت ،نسبت دد به یک ،برای دانتگاه وزاد نجفوبداد
د خوراسگان درنظر یرفکه شگ در نمونهییری به ایه شدل عمل شگ که در هدر
دانتگاه ،نوست از رشکههای فندی د علومانسدانی د علومپزشددی دد کد س
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 2ویا بادر به دنیدای ناعادالنده بدا مسدئولیتپذیری اخ ردی د اجکمداعی

انکواب شگ سپس هر ک س بهعنوان یک خوشه درنظر یرفکه شگ د مکناسب با
نسبت دخکران د پسران  374نفر 250 ،دخکر د  124پسر ،بهعنوان یرده نمونده
انکواب شگنگ نسبت پسران به دخکران در دانتگاه وزاد نجفوباد دد به یدک د
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در دانتگاه و زاد خوراسگان یک به دد بود همچنیه ،از ایه ابزارها در پژدهش
اسکفاده شگ:
 .1پرسشنامۀ باور به دنیای عادالنه برای خود و دیگران)BJWS&OQ( 1

برای سنجش بادر به دنیدای عادالنده بدرای خدود د دیگدران از دد مجموعدۀ
هتت پرستی ،یدی برای خود د دیگری برای دیگدران ،اسدکفاده میشدود کده
ساتون د دای س ( )2005ون را طراحدی کردهاندگ همچندیه ،پاسدخ بده ایده
پرسشنامه بر مقیاس لیدرت هفتدرجهای ،کام ً موالفو=  1تا کام ً موافقو =
 7است مقیاس بادر به دنیای عادالنه برای خود ،بادر فرد پاسخیو را در باب
رعایت عگالت در دنیا برای خود فرد می سنجگ د مقیاس بادر به دنیای عادالنده
برای دیگران ،بادر فرد پاسخیو را در باب رعایت عگالت در دنیا برای دیگران
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میسنجگ «ونچه در دنیا نصیب مه میشدود ،عادالنده اسدت» ،یدک نمونده از
پرسشهای بادر به دنیای عادالنه برای خود اسدت همچندیه« ،ونچده در دنیدا
نصیب دیگران میشود ،عادالنه است» ،یک نمونه از پرسشهای بادر به دنیای
عادالنه برای دیگران است یلپردر د عریضی ( )1386ایه دد پرسدشنامه را
ترجمه د پایاییسنجی د ردایییابی کردندگ بدهترتیب ،ولفدای کردنبداخ بدرای
مقیاس بادر به دنیای عادالنه برای خود ،برابر با  0/75د برای مقیاس بادر بده
دنیای عادالنه برای دیگران نیدز از 0/75تدا 0/84در نوسدان بدوده اسدت در
پژدهش حاضر ولفای کردنباخ برای پرسشنامۀ بادر به دنیدای عادالنده بدرای
خود برابر با  0/71د برای پرسشنامۀ بادر به دنیای عادالنه برای دیگران برابر
با  0/75بهدست ومگ
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1.Belief in a Just World for Self & Others Questionnaire (BJWS&OQ).

 .2پرسشنامۀ باور به دنیای عادالنۀ عمومی)GBJWQ( 1

برای سنجش بادر بده دنیدای عادالندۀ عمدومی از پرسدشنامۀ هفتپرستدی
معرفیشگه توسط دالبرت ( )2001اسکفاده میشود که رب ً در ایران (یلپردر د
عریضی ) 1386 ،ترجمه د اعکباریابی شگه اسدت ایده پرسدشنامه بادرهدای
تا حگ زیادی سزادار حوادثی هسکو که در دنیا برایو اتفاق میافکگ» ،یک نمونده
از پرسشهای ایه پرسشنامه است پاسخ به ایه پرسشنامه نیدز بدر مقیداس
هفتدرجهای لیدرت ،کام ً موالفو= 1تا کام ً موافقو= 7اسدت د در داخدل د
خار  ،شواهگ ردایدی د پایدایی محلدوبی دارد (دالبدرت1999 ،؛ یدلپدردر د
عریضی )1386 ،یلپردر د عریضی ( )1386ولفای کردنبداخ بدیش از  0/7را
برای ایه پرسشنامه یزار

کردهانگ در پژدهش حاضر برای بررسدی ردایدی

ساز ایه پرسشنامه  ،تحلیل عاملی اککتافی ،با چدرخش از ندوع داریمداکس
انجام شگ ایه تحلیل عاملی ،هفت پرسش را بر یک عامل با ولفدای کردنبداخ
برابر با  0/72ررار داد
 .3پرسشنامۀ باور به دنیای ناعادالنه)BUJWQ( 2
برای سنجش بادر به دنیای ناعادالنه از مقیاس چهارپرستی معرفیشگه توسط
دالبرت ،الیپدوس ،سالی د یوچ )2001( 3اسکفاده د در مقیاس شدشدرجهای
لیدرت ،کام ً موالفو =  1تدا کدام ً مدوافقو =  6پاسدخ داده مدیشدود ایده
1.General Belief in a Just World Questionnaire (GBJWQ).
2.Belief in an Unjust World Questionnaire (BUJWQ).
3.Dalbert, Lipkus, Sallay & Goch.
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عمومی فرد دربار رعایت عگالت د انصاف در دنیا را میسنجگ جملۀ «معکقگم
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پرسشنامه در ایران در چنگ پژدهش بررسی شگ (یلپرد د داثقدی )1390 ،د
ازنظر ردایی د پایایی شواهگ مقبولی دارد چهار پرسش ایه پرسشنامه بادر بده
دنیای ناعادالنه عمومی را میسنجگ «انسانها در ایه دنیا از سرنوشکی ناعادالنه رنج
میبرنگ» ،یک نمونه از پرسشهای ایه پرسشنامه است یلپردر د داثقی ()1390
ولفای کردنباخ ایه پرسشنامه را برابر با  0/62یزار

کردهانگ ولفای کردنباخ ایه

پرسشنامه در پژدهش حاضر برابر با  0/6بهدست ومگ
 .4پرسشنامۀ مسئولیتپذیری اخالقی و اجتماعی)MSRQ( 1
2
نامه مسئولیت پذیری اخ ردی د اجکمداعی را سداخکه د
کالیه ( )2006پرسش م

مسئولیت پذیری را بر مبنای رشگیافکگی اخ ری سدنجیگه اسدت دیژیدی ایده
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نامه رضادت اخ ری کلبرگ از میدزان
پرسشنامه ایه است که نسبت به پرسش م
سوییریهای فردی مربوط به تفسیر پرسدشهای پاسدخدهندگیان تدا حدگدد
زیادی در ون کاسکه شگه اسدت (کدالیه )2006 ،امکیازهدای ایده پرسدشنامه
مقیاسی در اخکیار ررار میدهگ که با اسکفاده از ایه مقیاس میتوان بده رشدگ د
درباره موضوعات اخ ری د اجکماعی ،از کودکی تا بزرگسالی
تحوی اسکگالی
م
دست یافت ایه پرسدش نامه شدامل یدازده پرسدش اسدت هدر پرسدش نیدز
پرسش هایی فرعی دارد که تعارض بیه دد موضوع را نتان میدهگ
مرحلده ادی ،میدزان
نمرهیذاری هر پرسش در دد سحح انجام میشدود در
م
اهمیت تعییه میشود در ایه مرحله فرد پاسخیو از بیه سه پاسخ «مهو نیست»
1.Moral- Social Responsibility Questionnaire (MSRQ).
2.Collin.

د «مهو است» د «خیلی مهو است» ،یدی از یزینهها را انکواب میکنگ در ایده
یزینده
نمره  1د به
نمره صفر د به
مرحله به
م
م
م
یزینه مهو است ،م
یزینه مهو نیست ،م
مرحلهه ددم ،برحسب اهمیدت دلیلدی
نمره  2داده میشود در
م
خیلی مهو است ،م
مرحله ادی را انکواب کرده است ،به فرد ددبداره
که فرد براساس ون یزینههای
م
مرحلده ددم ددازده
انکوابی برای هر پرسش است برای نمونه ،پرسش ادی در
م
نماینگه سدححی
یزینه اسکگاللی ،هر یزینه
یزینه اسکگاللی دارد در ایه ددازده
م
م
م
از مسئولیت پذیری اخ ری د اجکماعی است انکواب هریک از ایده یزیندههدا
انعداس سحح مسئولیتپذیری اجکماعی د اخ ری فرد پاسدخیو خواهدگ بدود
امکیاز  ،1برای پاییهتریه سحح ،د  12برای باالتریه سحح است
یزینه اسکگاللی
بهطور طبیعی برای پرسشهایی ماننگ پرسش ددم که پانزده
م
دارد ،امکیازها از  1تا  15در نوسان است ایه پرسشنامه برای نوسکیه بدار در
ایه پژدهش ترجمه د اجرا شگ بنابرایه ،تحلیدل عوامدل در ایده پرسدشنامه
شیوه مؤلفه های اصلی د با اسکفاده از چدرخش مکعامدگ داریمداکس صدورت
به م
یرفت ایه تحلیل عاملی ،سه عامل با نامهای مسئولیتپذیری در ربای دیگران
د مسئولیتپذیری در ربای روانیه د مسئولیت پذیری در ربای تعهدگ د پیمدان را
بهدست داد پس از ون ،ولفای کردنباخ محاسبه شگ که بهترتیب برای مسدئولیت
پذیری در ربای تعهگ د پیمان ،مسئولیتپذیری در ربای دیگران ،مسئولیتپذیری
در ربای روانیه د مسئولیتپذیری اجکمداعی د اخ ردی کلدی  0/6 ،61 ،0/6د
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نحوه نمرهیذاری ایه پرسشنامه تابع تعگاد یزیندههدای
نمرهای تعلب میییرد
م

نامه مسدئولیت
 0/6بهدست ومگ پس از ومادهسازی ابزارهای پژدهش ،پرسش م
پذیری اخ ری د اجکماعی د پرسشنامه های بادر به دنیای عادالنه د ناعادالنه
شیوه پاسدخدهی بده ایده
در اخکیار شرکتکننگیان ررار یرفت تا پاسخ دهنگ
م
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پرسشنامهها بهصورت خدودیزار دهدی بدود افدراد یدرده نمونده در یدک
نامه بدادر بده دنیدای
فاصلهزمانی ،بیه  20تا  25دریقه ،به  27پرسش پرسدش م
نامه مسئولیتپذیری اجکمداعیاخ ری
عادالنه د ناعادالنه د  11پرسش پرسش م
پاسخ دادنگ در پایان ،داده ها همزمان ازطریب ضدریب همبسدکگی پیرسدون د
تحلیل ریرسیون تحلیل شگنگ
یافتهها
در جگدی  ،1همبسکگی بیه مؤلفههای مسئولیتپذیری اخ ری د اجکمداعی بدا
بادر به دنیای عادالنه د ناعادالنه اراله شگه است
جدول  :1ضریب همبستگی میان متغیرهای پژوهش
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ِسئوليتپذيری
رديف

اجتماعى و

دنيای عادالن ُٔ خود

اخالقى

r

دنيای عادالن ُٔ

دنيای عادالن ُٔ

ديگران

عموِى

r

P

p

دنيای ناعادالنُ
p

r

r

p

مسئولیتپذیری
1

در ربای تعهگ د

*

0/12

0/02

*

0/16

0/002

*

0/11

0/03

- 0/08

0/11

پیمان
2
3

مسئولیتپذیری
در ربای دیگران
مسئولیتپذیری
در ربای روانیه

0/09

0/08

0/06

0/28

- 0/001

0/98

- 0/06

0/23

0/07

0/14

*0/13

0/01

*0/11

0/03

- 0/07

0/ 2

**

0/007

مسئولیتپذیری
4

اخ ری د
اجکماعی کلی

**

0/14

0/16

0/002

0/09

0/07

<**p0/01

- 0/01

0/05

<*p0/05

چنانکه در جگدی 1دیگه میشود ،مسئولیتپذیری در ربای تعهگ د پیمان بدا
بادر به دنیای عادالنه برای خود ( )p<0/05د با بادر به دنیای عادالنده بدرای
رابحه مثبت
دیگران ( )p<0/01د با بادر به دنیای عادالنه عمومی ()p<0/05
م
رابحده معنداداری ندگارد
د معناداری دارد؛ دلی بدا بدادر بده دنیدای ناعادالنده
م
رابحه معناداری نگارد ( )p>0/05مسئولیتپذیری در ربای ردوانیه بدا
عادالنه
م
بادر به دنیای عادالنه برای دیگران ( )p<0/01د با بدادر بده دنیدای عادالنده
عمومی ( ) p<0/05رابحه مثبدت د معنداداری دارد؛ دلدی بدا بادرهدای دنیدای
رابحده معنداداری ندگارد (0/05
عادالنه برای خود د بادرهای دنیای ناعادالنه
م
> )pمسئولیت پذیری اخ ری د اجکماعی کلی نیز فقط با بادر به دنیای عادالنه
برای خود ( ) p<0/01د با بادر به دنیای عادالنده بدرای دیگدران ()p<0/01
عادالنه عمدومی د بدادر بده
رابحه مثبت د معناداری دارد؛ دلی با بادر به دنیای
م
م
رابحه معناداری نگارد ()p>0/05
دنیای ناعادالنه
م
براساس نکیجههای بیانشگه در جگدی  ،1پرسش ادی پژدهش ،یعنی «ویا بدادر
به دنیای عادالنه برای خود د دیگدران د بهصدورت عمدومی بدا مسدئولیتپذیری
اخ ری د اجکماعی رابحه دارد » ،به ایه صورت پاسخ داده میشود:
مسئولیت پذیری در ربای تعهگ د پیمان با بادر به دنیای عادالنه برای خدود
رابحه مثبت د معناداری دارد؛
د دیگران د عموم
م
مسئولیت پذیری در ربای روانیه با بادر به دنیای عادالنه بدرای دیگدران د
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( )p>0/05مسئولیتپذیری در ربای دیگران با هیچیک از ابعاد بادر به دنیدای

رابحه مثبت د معناداری دارد؛
عموم
م
مسئولیت پذیری اخ ری د اجکماعی کلی ،فقط با بادر بده دنیدای عادالنده
رابحه مثبت د معناداری دارد
برای خود د دیگران
م
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همچنیه ،براساس نکیجههای ارالهشگه در جگدی  ،1پرسدش ددم پدژدهش،
یعنی «ویا بادر به دنیای ناعادالنه با مسئولیتپذیری اخ ری د اجکماعی رابحده
دارد » نیز به ایه صورت پاسخ داده میشود:
بادر به دنیای ناعادالنه بدا هیچیدک از ابعداد مسدئولیتپذیری اخ ردی د
رابحه معناداری نگارد
اجکماعی
م
رابحه ترکیبی بیه بادر به دنیای عادالنه
برای بررسی پرسش سوم پژدهش،
م
د ناعادالنه با مؤلفههای مسئولیت پذیری اجکماعی د اخ ری تحلیل ریرسدیون
نکیجه تحلیلهای ریرسیون انجامشگه نتدان داد کده
شیوه همزمان انجام شگ
م
به م
هیچ یک از ابعاد بادر به دنیای عادالنه د ناعادالنه توان پیشبینی معنادار بدرای
مسئولیتپذیری در ربای دیگران د مسئولیتپذیری در ربای ردوانیه را نگارندگ
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نکیجه تحلیل ریرسیون برای ایه دد بُعگ بیان نتگه است نکایج تحلیدل
بنابرایه،
م
ریرسیون برای پیشبینی مسئولیت پذیری در ربای تعهدگ د پیمدان د مسدئولیت
پذیری اخ ری د اجکماعی کلی در جگدی  2د  3ومگه است
جدول  :2نتایج تحلیل رگرسیون برای پیشبینی مسئولیتپذیری در قبال تعهد و پیمان
ِقدار ثابت و
رديف

ِتغيرهای پيش

β

b

t

p

R

R2

F

بين
1

مقگار ثابت

28/07

-

3/6

0/000

بادر به دنیای
2

عادالنه برای

0/79

0/03

0/39

0/7

خود
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3

بادر به دنیای
عادالنه برای

*4/22

*0/15

*1/86

0/04

0/17

0/029

*2/73

ِقدار ثابت و
رديف

ِتغيرهای پيش

β

b

p

t

R2

R

F

بين
دیگران
4

عادالنه عمومی
م
بادر به دنیای
ناعادالنه

-1/2

-0/05

-0/9

0/37

*p <0/05
چنانکه در جگدی دیگه می شود ،از بیه تمامی ابعاد بادر به دنیای عادالنده،
فقط بادر به دنیای عادالنه برای دیگران رادر به پدیشبیندی مسدئولیتپدذیری
مبکنی بر تعهگ د پیمان است همچندیه ،ضدریب  βاسدکانگارد بدادر بده دنیدای
عادالنه برای دیگران 0/15است ضریب همبسکگی چنگیانده معدادی  0/17د
شگه مسئولیت پذیری در ربای تعهگ د پیمان توسط بادر به دنیدای
داریانس تبییه م
عادالنه برای دیگران  2/9درصگ است در جگدی  3نکدایج تحلیدل ریرسدیون
برای پیشبینی مسئولیتپذیری اجکماعی د اخ ری کلی ومگه است
جدول  :3نتایج تحلیل رگرسیون پیشبینی مسئولیتپذیری اجتماعی و اخالقی کلی
ِقدار ثابت و
رديف

ِتغيرهای

β

b

t

p

R

R2

F

پيشبين
1

مقگار ثابت

105/06

-

7/59

0/000

بادر به دنیای
2

عادالنه برای

3/84

0/07

1/06

0/29

خود
3

بادر به دنیای
عادالنه برای

*7/53

*0/15

*1/87

0/183

0/033
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5

بادر به دنیای

-0/5

-0/02

-0/23

0/82

*3/23
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0/04

ِقدار ثابت و
رديف

ِتغيرهای

β

b

t

p

R

R2

F

پيشبين
دیگران
بادر به دنیای
4

عادالنه
م

-3/34

-0/06

-0/88

0/38

عمومی
5

بادر به دنیای
ناعادالنه

-2/3

-0/07

-1/26

0/21

*p <0/05
چنانکه در جگدی  3دیگه می شود ،از بیه تمامی ابعاد بادر به دنیای عادالنه
د دنیای ناعادالنه ،فقط بادر به دنیای عادالنه برای دیگران رادر به پدیشبیندی
مسئولیت پذیری اجکماعی د اخ ری کلی است ضدریب  βاسدکانگارد بدادر بده
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دنیای عادالنه برای دیگران برابر با  0/15د ضریب همبسدکگی چندگیانده نیدز
شگه مسئولیتپذیری اجکماعی د اخ ری کلدی
برابر با  0/183د داریانس تبییه م
معادلده
توسط بادر به دنیدای عادالنده بدرای دیگدران  3/3درصدگ اسدت دد
م
ریرسیون برای پیشبینی مسئولیتپذیری در ربای تعهدگ د پیمدان د مسدئولیت
پذیری اخ ری د اجکماعی کلی به شرد زیر است:
(بادر به دنیای عادالنه برای دیگران)  = 28/07 + 4/22مسئولیتپذیری
در ربای تعهگ د پیمان
(بادر به دنیای عادالنده بدرای دیگدران)  = 105/06 + 7/53مسدئولیت
پذیری اجکماعی د اخ ری کلی
براساس نکایج بیانشگه در جگدی  2د  ،3پرسدش سدوم پدژدهش بده ایده
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صورت پاسخ داده میشود:

ویا ازطریب بادر به دنیای عادالنه برای خود د دیگران د بهصورت عمدومی
د همچنیه ،ازطریب بادر به دنیای ناعادالنه میتوان مسئولیتپذیری اخ ردی د
اجکماعی را پیشبینی کرد ازطریب بادر به دنیای عادالنه برای دیگران میتوان
مسئولیت پذیری در ربای تعهگ د پیمان د مسئولیتپذیری اجکمداعی د اخ ردی

نتیجه
رابحه بادر بده دنیدای عادالنده د ناعادالنده بدا
ایه پژدهش که با هگف بررسی
م
مسئولیت پذیری اجکماعی د اخ ری انجام شگ ،حمایدت نسدبی را بدرای نقدش
برخی از ابعاد بادر به دنیای عادالنه برای مسئولیتپذیری اجکماعی د اخ ردی
درجه ادی ،نکایج نتان داد ،مسئولیتپذیری در ربای تعهدگ د
فراهو ساخت در
م
رابحه مثبت د معندا
پیمان با بادر به دنیای عادالنه برای خود د دیگران د عموم
م
داری دجود دارد همچنیه ،میان مسئولیتپدذیری در ربدای ردوانیه بدا دنیدای
عادالنه برای دیگران د بیه مسئولیت پذیری اخ ری د اجکماعی کلی بدا دنیدای
رابحه مثبت د معنادار دجود دارد یافکههای ایه پدژدهش
عادالنه برای دیگران
م
رابحه عدگالت بدا
درباره
در سحح همبسکگیهای ساده با نظریههای محردشگه
م
م
مسئولیتپدذیری اخ ردی د اجکمداعی (کادازچدا2007 ،؛ جامیسدون2008 ،؛
کاردسو2012 ،؛ بربلس د همداران )2013 ،همسوست همچنیه ،ایه بوش از
درباره بادر به دنیای عادالنه بدرای
یافکهها با نظریهها د کارکردهای محردشگه
م
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کلی را پیشبینی کرد

خود د دیگران د عموم ،مبنی بر اینده بادر به دنیای عادالنده الزامدی شدناخکی
برای عمل به شیوهای عادالنه را بههمراه دارد (ناکسومالو2010 ،؛ فکدی2012 ،؛
ددنددات د همددداران2012 ،؛ کدداپ ن )2012 ،همسوسددت مسددئولیتپددذیری
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اخ رددی د اجکمدداعی در ربددای تعهددگ د پیمددان ،جنبددهای از مسددئولیتپددذیری
است که میزان پایبنگی افراد به عهگ د رویهایی کده بده دیگدران مدیدهندگ را
منعدس میکنگ
بهایه ترتیب ،کسانی که به دنیدای عادالنده بدادر دارندگ ،مسدئولیتپدذیری
بیتکری در ربای تعهگ د پیمان نتان میدهنگ در تبییه ایه یافکه میتوان یفدت
که درکی افراد به دنیای عادالنه معکقگنگ ،بده دنیدای پیرامدون خدود نیدز بیتدکر
اطمینان میکننگ د بهایهترتیب ،مسئولیت پذیری بیتکری در ربدای پایبندگی بده
روی د ررارهای خود نتان می دهنگ همچنیه ،بادر به دنیای عادالنه برای خود
رابحه معنادار دارد ازایهرد ،مدی
د دیگران با مسئولیتپذیری اجکماعی د کلی
م
توان یفت که بادر به دنیای عادالنه برای خود د دیگدران بدهطور نسدبی دارای
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کارکرد افزایش مسئولیتپذیری اجکماعی د اخ ری است د بهعنوان یدک سداز
دکار اثربوش در ارتقای تعهگ نسبت مسئولیتهای اجکماعی د اخ ردی عمدل
می کنگ دلیل نظری ایه موضوع ایه است که بادر به دنیای عادالنه برای خود د
دیگران بهطور ضمنی مبکنی بر اصدل مقابلبدهمثل اسدت (یدلپدردر)1389 ،
درحقیقت ،درکی افراد به دنیای عادالنه برای خود د دیگدران بدادری نیردمندگ
دارنگ ،در اعماق دجود د ذهه خود پذیرفکهانگ که ایر عادالنه رفکار کنندگ د بده
مسئولیت های خود در کارهای یونایون ،از جمله کارهای اخ ری د اجکمداعی
عمل کننگ ،دنیای عگالتمحدور عاربدت در ربدای ونهدا عادالنده د مسدئوالنه
برخورد خواهگ کرد
بوش دیگر یافکهها در سحح همبسکگیهای ساده ،حاکی از ون بود که بادر
به دنیای ناعادالنه با مسئولیتپذیری اخ ری د اجکماعی در هیچیدک از ابعداد
رابحه معناداری نگارد ایه یافکه بهاحکمای زیاد به ایه دلیل اسدت کده بدادر بده
م

ناعادالنه عمومی
دنیای ناعادالنه که در ایه پژدهش سنجیگه شگ ،بادر به دنیای
م
ناعادالنده
ناعادالنه شوصی دردارع ،بدادر بده دنیدای
است د نه بادر به دنیای
م
م
راعدگه منصدفانه د
دهنگه تمایل به رهایی از داکنش براساس هدر
عمومی نتان
م
م
عادالنهای است (ردزهبوریو د همداران2011 ،؛ ردشنی د همدداران)2013 ،

دالبرت2008 ،؛ پیچون د ساردیلو2009 ،؛ دایت د همداران )2012 ،درعدیه
حای ،ایه یافکه حاکی از ون است که پیامگهای رفکاری معحدوف بده مسدئولیت
پذیری اجکماعی د اخ ه
ری محرد برای بادر به دنیای عادالنه ،بدهاحکمای زیداد،
برای بادر به دنیای ناعادالنه محرد نیست
یافکههای ایه پژدهش در جگدی  1نتان داد که مسئولیتپدذیری در ربدای
دیگران با هیچ یک از ابعاد بادر به دنیای عادالنده د دنیدای ناعادالنده ارتبداط
معناداری نگارد ایه یافکه خ ف انکظار است؛ به ایه دلیل که انکظدار مدیرفدت،
بادر به دنیای عادالنه برای دیگران ،دستکو با ایه نوع مسئولیتپذیری رابحده
داشکه باشگ شایگ دلیل ایه بیارتباطی ایه است کده افدراد نمونده در پدژدهش
حاضر را جوانان دانتجو تتدیل دادهاندگ بدهاحکمای زیداد ،بدرای ایده رتدر
مسئولیت پذیری در ربای عهگ د پیمان ،بیش از مسئولیتپذیری مسکقیو در ربای
دیگران اهمیت دارد؛ به همیه دلیل نیز ،بیه بدادر بده دنیدای عادالنده د دنیدای
ناعادالنه با مسئولیتپذیری مسکقیو برای دیگران رابحه بهدست نیامگ
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رد
ازایهردست که ایه نوع بادرها ممده است باعم رفکارهایی شود که در ون ّ
پایی از مسئولیت پذیری اجکمداعی د اخ ردی دجدود نگاشدکه باشدگ (کوریدا د

نکایج تحلیل ریرسیون نتان داد که هیچیک از مؤلفههای بدادر بده دنیدای
عادالنه رادر به پیشبینی مسئولیتپذیری در ربای دیگدران د مسدئولیتپذیری
در ربای روانیه نیسکنگ ایه نکایج با ونچه در همبسکگیهای ساده بهدست ومدگ،
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همسوست همچنیه ،نکایج نتان میدهگ که دانتدجویان در مسدئولیتپدذیری
اجکماعی د اخ ری خود در ربای روانیه د دیگران ،چنگان ازطریب بادرهایتان
حوزه عگالت در دنیا تغذیه نمی شونگ دردارع شایگ ،دانتجویان از مسئولیت
در
م
پذیری در ربای روانیه د دیگران فاصدله میییرندگ تدا بدهطور رسدمی از ریدگ
تعهگهای رانونی د انسانی رها شونگ همچنیه شایگ ،ایده یافکده بده ایده دلیدل
بهدست ومگه است که دانتجویان با مسئوینتمردن خود در ربای دیگران سدعی
میکننگ موضعی بی طرف بگیرنگ ازطرف دیگر ،شایگ دلیل احکمالی ایه بودش
از نکیجهها را بکوان به سحح رشگ شناخکی دانتجویان که سحح مسئولیتپذیری
اجکماعی د اخ ری ونها را تعییه میکنگ ،مربوط دانست به زبانی سادهتر ،فرد
جوان یا بزرگ سای ممدده اسدت ،شدناخت درسدکی از مسدئولیت اخ ردی د
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مسدئوالنه
اجکماعی خود داشدکه باشدگ د حکدی کارهدای الزم را بدرای رفکدار
م
اجکماعی د ا خ ری بتناسگ اما ایه فرد ممده است به دالیل یونایون نوواهگ
مسئولیت اخ ری د اجکماعی متوصی را در ربای دیگران د رانون بپذیرد
نکایج ارالهشگه در جگدی  2د  3نتان میدهگ که از میان مؤلفههای بادر بده
دنیای عادالنه  ،فقط بادر به دنیای عادالنه برای دیگدران ردادر بده پدیشبیندی
مسئولیت پذیری در ربای تعهگ د پیمان د مسئولیتپذیری اجکمداعی د اخ ردی
کلی است بهایه معنی که با افزایش میزان بادر به دنیای عادالنه بدرای دیگدران،
میزان مسئولیت پذیری در ربای تعهدگ د پیمدان د مسدئولیتپدذیری اخ ردی د
اجکماعی کلی نیز افزایش مییابگ برای ایه بوش از یافکههای پژدهش حاضر،
یافکه متابهی در پژدهش های داخلی د خارجی در دسکرس ررار نگرفت باایه
م
حای ،در تبییه ایه یافکهها می توان یفت که بادر به دنیای عادالنه برای دیگران
را می توان نوعی تعلب ذهنی به سرنوشت دیگران درنظر یرفت هرچه افراد بده

دنیای عاد النه برای دیگران بیتدکر معکقدگ باشدنگ ،پایبندگی بیتدکری در ربدای
مسئولیتهای اجکماعی د اخ ری خواهنگ داشت
دردارع ،تعلب ذهنی به سرنوشت دیگران ،فرد را ملزم میکنگ که به شدیوهای
مسئوالنه در ربای دیگران د جامعه رفکار کنگ ازطرف دیگر ،هرچه بادر افراد به
راسکای تحقب د بررراری عگالت می کننگ چنیه دیگیاهی احسداس اعکمداد بده
محیط را در انسان افزایش میدهگ د نگر های تمثیلی ،ماننگ «هرونچه در دنیا
انجام دهی ،همان به تو بازمییردد» را فعای میکنگ بنابرایه ،افراد به مسئولیت
اجکماعی د اخ ری خود عمل میکننگ تا دیگران هو در ربدای ونهدا مسدئوالنه
رابحه میان بادر به دنیای عادالنه برای دیگران بدا
رفکار کننگ بنابرایه ،زیربنای
م
مسدئولیت پذیری اجکمداعی د اخ رددی کلدی د مسددئولیتپدذیری اجکمدداعی د
اخ ری در ربای تعهگ د پیمان ،بادر به اصل مقابلبهمثل اسدت بده ایده مفهدوم
برپایه اصل مقابلبه مثل د با بدادر بده دنیدای عادالنده بدرای دیگدران،
که فرد
م
مسئولیتپذیری بیتکری از خود نتان میدهگ تا برای اد نیز چنیه راعگهای در
دنیا عملی شود
در پایان میتوان یفت که بادر به دنیدای عادالنده بدرای خدود د در سدحح
باالتر ،بادر به دنیای عادالنه برای دیگران ،کارکرد افدزایش مسدئولیتپدذیری
اجکماعی د اخ ری دارد ایه کارکرد مدی تواندگ کارکردهدای بدادر بده دنیدای
عادالنه را در کنار کارکردهدایی ،مانندگ ایجداد اعکمداد بده دیگدران ،پدذیر
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نوبه خدود ،تد
دنیای عادالنه برای دیگران نیردمنگتر باشگ ،به م

بیتدکری در

مسلطبودن عگالت بر سرنوشت انسان ،انجام رفکار عادالنه برای حفظ عگالت د
شناخکی برای کاهش تأثیر بیعگالکیهایی کده انسدان بدا ونهدا مواجده
ت
ه
پژدهتگران ع رهمنگ مدیتوانندگ ایده
میشود ،یسکر دهگ ازنظر پژدهتی،
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پژدهش را با یردههای نمونه بزرگسای زن د مرد تدرار کننگ د از ایه طریدب،
دانش نظری د پژدهتی مربوط به کارکردهدای اجکمداعی د اخ ردی بدادر بده
دنیای عادالنه را یسکر

دهنگ ازنظر کاربردی نیز میتوان با طرد نقشهدای

بادر به دنیای عادالنده بدرای خدود د دیگدران در فضداهای دانتدگاهی ،بدیه
درباره نقش ایه بادرها را پگیگ ودرد د از ایه طریب ،زمینه را
دانتجویان تأمل
م
برای فعایشگن نقش ایه بادرها برای مسدئولیتپدذیری اجکمداعی د اخ ردی
فدراهو سداخت در پایدان ،بایدگ در تعبیدر د تفسدیر نکدایج ،محدگددیتهددا د
احکمایهایی ،ماننگ محگدد بودن یرده نمونه در پژدهش د احکمای مکفادتبودن
پذیرانده
مسئولیتپذیری اجکماعی د اخ ری یزار شدگه بدا رفکدار مسدئولیت
م
دارعی مگنظر ررار ییرد
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پسرانۀ دولتی در شهر تهران
*

مجکبی حا خزیمه
چکیده

ریتۀ بسیاری از رفکارها د فعالیت های مگیران د معلمان را بایدگ در اخد ق د
ارز های اخ ری جستدجو کرد درایهبدیه ،توجده بده اخد ق حرفدهای د
پیامگهای ون از اساسیتریه موضدوعهای پژدهتدی در حوزههدای سدازمانی
است هگف پژدهش حاضر ارزیدابی اخد ق حرفدهای د مؤلفدههای ون میدان
معلمان مگارس ابکگایی پسرانۀ ددلکی در شهر تهران است رد

پژدهش ازنظر

هگف ،کاربردی د از نظر شیو یردودری دادهها ،توصدیفی از ندوع همبسدکگی
است جامعۀ وماری را تمامی معلمان در مگارس ابکگایی پسرانۀ ددلکی در شدهر
تهران تتدیل میدهنگ که 7هزار د  848نفرنگ با اسکفاده از فرموی نموندهییری
*دانتجوی کارشناسیارشگ مگیریت وموزشی دانتگاه تهران
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کوکران تعگاد  366نفر بهعنوان نمونه انکواب شگنگ رد

نمونهییدری در ایده

پژدهش ،خوشهای چنگمرحلهای د طبقهای است بدرای یدردودری دادههدا از
پرسشنامۀ محقبساخکۀ اخ ق حرفهای د برای تعیدیه ردایدی پرسدشنامه از
ردایی محکوا د سازه اسکفاده شگ همچنیه ،پایدایی پرسدشنامه بدا اسدکفاده از
ضریب ولفای کردنباخ ،اخ ق حرفهای « »0/94ارزیابی شگ یافکهها نتان داد:
 1دضعیت اخ ق حرفهای د تمامی مؤلفههای ون ،بهغیراز مؤلفۀ عگالت که
در حگ مکوسط میانگیه فرضی پدژدهش ردرار دارد ،در تمدامی ابعداد بدیش از
میانگیه فرضی پژدهش است؛
 2معلمان زن د مرد میزان اخ ق حرفهای یدسانی دارنگ د دضعیت اخ ق
حرفهای معلمان براساس رشکۀ تحصیلی ،مگرو تحصیلی ،سه د سابقۀ خگمت
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395

با یدگیگر تفادت معناداری نگارد؛ اما براساس منحقه تفادت معناداری دارد
واژگان کلیدی
اخ ق حرفهای ،معلمان مگارس ابکگایی پسرانه ،ارزیابی
طرح مسئله
اخ ق حرفهای 1یدی از موضوعات مرتبط با اخ ق د مسئولیت اجکمداعی در
مگیریت است که در دهه های اخیر ،اهمیکدی ردزافدزدن یافکده د سدازمانها د
مگیران به ون توجه کردهانگ از ررنها پدیش ،بده شدغلهایی مانندگ پزشددی د
رضادت ،بهعنوان شغلهای خاص توجه میشگ د طبیبدان د راضدیان داندش د
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1.Professional Ethics.

مهارت خاصی داشکنگ د کسی غیر از ونها نمیتوانست به طبابت یدا رضدادت
بپردازد ردیهورفکه در یذشکه ،در دیگر حرفهها راعدگه د معیارهدای معیندی
برای دیژیی های شاغ ن دجود نگاشت درداردع ،افدراد میتوانسدکنگ فقدط بدا
یدیدد ررن اخیر که مگرسهها د هنرسکانها رسمیت د ردنب بیتدکری یافکندگ،
توصصیشگن شغلها شدل تازهای یافت د بهنوعی رشکهایشگن متاغل رایج
شگ (میرکمالی)344 :1392 ،
ایر در سازمانی ارز های اخ ری رعایت شود ،نیردی انسانی ون سازمان
به ارز های سازمانی دفادار میمانگ د به ادامۀ عضویکش در سازمان مکمایدل
میشود د با تمام توان میکوشگ که فراتر از دضعیت تعییهشدگه در چدارچوب
شرد شغل فعالیت کنگ ازجمله وثار بسیار مهو اخ ق حرفهای عبارت است از:
افزایش بهرهدری 1د کارویی 2،بهبود کیفیت ،س مت سدازمانی د جلدوییری از
فساد (عرفانیخواه )1393 ،بنابرایه ،سدازمانها بدا نهادیندهکردن اخد ق بده
تعهگسازمانی د رضایت شغلی د ردحیۀ تیمی سرشاری دست مییابنگ (کدونمی
د همداران )2010 3،دربار کارکرد وموزشدی مدگارس بایدگ یفدت ،رعایدت
اخ ق وموزشی تضمیهکننگ س مت فراینگ یاددهییادییری است درحقیقدت،
رانونها د ارز های اخ ری مرتبط با وموز

د یادییری به رعایدت حقدوق

دانشوموزان در برخورداری از بهکریه وموز ها د شدأن یدادییری د ارتقدای
1.Efficiency.
2.Performance.
3.Konmee & et al.
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کاردرزی د شایردی د براساس تجربه ،بیتکر حرفهها را برعهگه بگیرنگ اما از
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جایگدداه علددو د علوومددوزی کمددک میکنددگ (وراسددکه د جاهددگ1390،؛
ایمانیپور)1391 ،
ازجمله متد ت اساسدی مدگارس در نظدام وموزشدی مدا عبدارت اسدت
از :کو تددوجهی بدده موضددوعاتی همچددون تعیددیه ارز هددای اساسددی د
هدگف های متدکرو ،برردراری ردابددط انسدانی محلدوب در مگرسده ،بررسددی
همهجانبدددۀ تصدددمیوها د درنظریدددرفکه مندددافع د مصدددالح جامعددده در
تصددددمیوییریها د فعالیت هددددای وموزشددددی د پردرشددددی ،اصدددد د
فرهنگ سددازمانی ،یعنددی فرهنددگ مگرسدده در رالددب مبدداحثی چددون مراسددو،
هنجارهددای رفکدداری ،ارز هددای متددکرو ،تعهددگهای سددازمانی د ماننددگ ون
کدده سددبب تقویددت رفکارهددای محلددوب مگرسدده میشددود ،اجددرای عددگالت د
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395
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پرهیددز از تبعددیض ،مددث ً دادن فرصددت برابددر بدده افددراد ،رددراردادن نیردهددای
مناسددب در جایگدداه مناسددب ،ارزشددیابی درسددت د دادن پددادا

مناسددب،

حبشناسدددی د راسدددتیویی ،ازخودیذشدددکگی ،احکدددرام بددده ردددانون د
ارز های سازمان د جامعده ،رازداری ،تسدلط بده محکدوا ،تسدلط بده اصدوی
ومددوز  ،ویدداهی از اصددوی د شددرایط ک د سداری براسدداس اصددوی اخ د ق
معلمددی ،بددگرفکاری معلمددان د افسددردیی دانشومددوزان ،لددذتنبردن از زنددگیی
شددغلی ،خسددکه د فرسودهشددگن معلمددان ،تددرجیح منددافع فددردی بددر منددافع
اجکمدداعی ،زیرپایذاشددکه حقددوق دانشومددوزان یددا معلددو ،ردحیددۀ ضددعیف د
انگیز کو د َدرکُل ،رعایتندردن کامل اصوی اخ ق حرفهای.
اینده چه افراد د یردههایی وموز دپردر
اخ ری مهمی اسدت سدازمان ومدوز دپردر

جامعه را اداره کننگ ،موضدوع
بایدگ توسدط افدراد صدالح،

مکوصص د باتجربه د کسانی اداره شدود کده صد حیت وموزشدی د پردرشدی
دارنگ رگرت یافکه افدراد دابسدکه بده یدرده سیاسدی خداص در سدازمانهای
وموزشی د اداره شگن ایه سازمان توسط کسانی که ص حیتهای الزم اخ ری
(میرکمالی ) 1382 ،بسیاری از مگیران در نظام وموزشی اط عاتی دربار معندا
د ابزار مگیریت اخ ق در نهادهای خود نگارنگ وموز
اخ ری ،خحوط اخ ری د

اخ ردی ،کارشناسدان

برای بسیاری از مگیران شناخکهشگه نیست فساد

ممده است نکیجۀ درو ضعیف از اجرای مگیریت اخ ق باشگ (پیو د ادیارکا،

1

 )2015یدی از علتهای کاهش اثربوتی د کارویی مگرسدهها در سدایهای
اخیر ،توجه کافینگاشکه مگارس به معیارهای اخ ق حرفهای است باتوجهبده
اهمیت وموز دپردر

د پاییهبودن سحح اخ ق حرفهای در بعضی مدگارس،

پژدهتگر بهدنبای ایه است که اخ ق حرفهای د مؤلفدههای ون را در معلمدان
مگارس ابکگایی پسرانۀ ددلکی در شهر تهران ارزیابی کنگ
مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
علو اخ ق از ررنها پیش از می د مسیح ،در حرفدههای یوندایون دارد شدگه
است ادلیه رانون تگدیهشگه در زمینۀ اخ ق حرفهای به سدوینگنامۀ پزشددی
بقراط در یونان باسکان برمییردد در ایه سوینگنامه دظیفهها د مسئولیتهای
اخ ری پزشدان متوص شگه بدود (حسدینیان )12 :1385 ،نوسدکیه دظیفدۀ
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د علمی د تجربی را نگارنگ ،کاری غیراخ ری د بدرای جامعده زیانبدار اسدت

اخ ق حرفه ای ،رشگ د توسعۀ روانیه برپایدۀ اخد ق در شدغل مدگنظر اسدت
1.Puiu & Ogarca.
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اغلب ،علو اخ ق به اسکانگاردهای تعییه سحح مناسب د محلوب اشاره میکنگ
(کومر )2014 1،اخ ق حرفهای یدی از دیژیدیهدای سدرمایههای انسدانی د
معنوی هر جامعه یا سازمان د نوعی تعهگ اخ ری د دجگان کاری در هدر ندوع
کار د مسئولیت است اصح د اخ ق حرفدهای از ردرن  18د  19مدی دی در
ادبیات سیاسی د ارکصادی د اجکماعی نویسنگیان غربی رایج شدگ بدر همدیه
اساس ،صگارت در رفکار د یفکار در هر شغلی بهصورت مدکدوب د الدزامودر د
در رالب مرامنامه ،منتور ،میثاق اخ ق حرفهای د

درومگ (عزیدزی)1389 ،

اخ ق حرفه ای مجموعه روانیه اخ ری است که در دهلۀ ادی از ماهیدت شدغل
بهدست ومگه است اخ ق حرفهای مسئولیت اخ ری فرد از حیم شدغل اسدت
(رراملدی)172 :1388 ،
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براساس حوزههای یونایون پژدهتی میتوان اخ ق را به سه بوش تقسیو کرد:
 .1اخالق توصیفی :در ایه اخ ق به توصیف د معرفی اخ ق افراد د یردهها
د جامعههای یونایون پرداخکه میشود در پژدهشهای توصیفی ،فقط در پدی
توصیف د یزار دهی اخ ق هسکیو ایه حوزه پژدهشهای تجربیتوصیفی د
علمددی د تدداریوی انسانشناسددان د جامعهشناسددان در زمینددههای اخ رددی را
دربرمیییددرد د بدده نوعی بدده فلسددفۀ دجددودی د بادرمنگانددۀ افددراد در جوامددع
می پردازد ایه نوع از اخ ق ممده است به معلومکردن عادت خوبی که ما بایگ
بهدست ودریو ،دظایفی که بایگ انجام دهیو یا بررسی وثار د پیامگهای رفکار مدا
بر دیگران نیز بپردازد (بایرلو د هرمانگس)2011 2،؛
1.Kumar.
2.Baguerio & Hermandes.

 .2اخالق هنجاری :در ایه اخ ق به بررسی افعای اخکیاری انسان د صدفات
حاصلشگه از ون ها از جنبۀ خوبی یا بدگی د بایسدکگی د نبایسدکگی پرداخکده
میشود (شالباف1388 ،؛ طاهری د همداران)1394 ،؛
هگف بیان توصیههای مفیگ دربار مورعیتهای یوندایون اخ ردی پایهیدذاری
شددگه اسددت اخ د ق کدداربردی موضددوعات خدداص د مهددو نظددری ،مسددالل
زیستمحیحی ،نسلکتدی د جنگافزارهدای کتدکارجمعی را بررسدی میکندگ
(الگنبارگ)2013 1،
در ادامه برخی پژدهشهای مهو انجامشگه دربار اخ ق حرفهای د س مت
سازمانی در داخل د خار از کتور بررسی میشود:
حسینی ( )1393در پایاننامۀ خود تحت عندوان «بررسدی رابحدۀ اخد ق
حرفهای د کیفیت زنگیی کاری اعضای هیئتعلمی دانتدگاه تهدران» ازطریدب
نمونهییری طبقدهای 306 ،نفدر را بدهعنوان نمونده انکوداب کدرد دی در ایده
پژدهش از ابزار پرسش نامۀ مرتبط با مکغیرهای پژدهش اسکفاده کرد د به ایده
نکیجهها دسدتیافت :اخد ق حرفدهای اعضدای هیئدتعلمی دانتدگاه تهدران
محلوبتر از حگ مکوسط د میانگیه نظری است؛ کیفیت زنگیی کاری اعضدای
هیئتعلمی دانتگاه تهران محلوبتر از حگ مکوسط د میدانگیه نظدری اسدت؛
میان شاخص کلی اخ ق حرفهای د کیفیت زنگیی کاری اعضدای هیئدتعلمی
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 .3اخالق کاربردی :ایه اخ ق زیرشاخهای از اخ ق هنجاری است کده بدا

دانتگاه تهران رابحۀ مثبت د معناداری دجود دارد
1.Oldenburg.
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فرمهینی فراهانی د بهنام جام ( )1391در پژدهتی با هگف «بررسی میزان
رعایت مؤلفههای اخ ق حرفهای ومدوز

در اعضدای هیئدتعلمی دانتدگاه

شاهگ»  361نمونه را ازطریب جگدی کرجسی د موریان انکواب کردندگ ونهدا
برای یردودری دادها از ابزار پرسشنامۀ محقبساخکه اسکفاده کردنگ د به ایده
نکیجه دست یافکنگ که از نظر دانتجویان رعایت اخ ق حرفهای در کار وموز
اهمیت دارد از دیگیاه دانتجویان بهطورکلی ،مؤلفههای اخ ری رعایتشگه از
جانب اعضای هیئتعلمی عبارتانگ از :رعایت ادب در برابر دانتجویان ،حفظ
اسرار دانتجویان ،تأمیهندردن منافع مادی در ربای نمرهدادن بده دانتدجویان،
جلب اعکماد د احکرام دانتدجویان ،داشدکه ردحیدۀ بردبداری در برخدورد بدا
دانتجویان ،توجه اسکادان به وراسدکگی ظداهر د پوشدش مناسدب ،پرهیدز از
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شوخی د طنزیوییهای ناشایست د اسکفادهندردن از امدانات دانتدگاه بدرای
کارهای شوصی
پژدهش دیگری تحت عنوان «اخ ق حرفهای در وموز عالی؛ تأملی بدر
راهبردهای بهبود اسکانگاردهای اخ ری در وموز هدای دانتدگاهی» توسدط
عزیزی ( ) 1389انجام شگ نکیجۀ ایه پدژدهش حداکی از ون بدود کده از نظدر
اسکادان د دانتجویان ،در حای حاضر ،اخ ق حرفهای در حدوز فعالیتهدای
وموزشی پاییهتر از حگ مکوسط است ایه در حالی است که پاسخیویان توجه
به ایه اسکانگاردها را در وموز های دانتگاهی بسدیار ضدردری میدانسدکنگ
مقایسددۀ نظددرات اسددکادان د دانتددجویان د لحددا کردن سددایر دیژیددیهددای
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جمعیتشناخکی یرده نمونه در تحلیلهای ثانوی ،مبیّه نوعی همگونی نظدرات
ونان دربار دضعیت کنونی د محلوب ایه اسکانگاردهاست

پژدهتی را رحیمی د ورابابدایی ( )1392تحدت عندوان «رابحدۀ فرهندگ
سازمانی د اخ ق حرفهای اعضای هیئتعلمی دانتگاه کاشان» انجدام دادندگ
یافکهها حاکی از ون است که میانگیه مؤلفههای فرهنگ سازمانی باالتر از حدگ
تیویرایی میتوانسکنگ اخ ق حرفهای اعضای هیئتعلمی را پدیشبیندی کنندگ
نکیجه ایه بود که فرهنگ سازمانی بر رفکار فردی ،عملدرد سازمانی ،انگیدز
شغلی ،نوودری ،تعهگ د اخ ق حرفهای تأثیر مییذارد
ی چ مانوا )2015( 1در مقالدها

بده اهمیدت اخد ق در حرفدۀ معلمدی

پرداخت د در ون یفت ،صحبت دربار حرفۀ معلمدی د درنظریدرفکه اخ ردی
جهان معاصر در وموز دپژدهش ضردری است همچنیه ،فرصکی است بدرای
دانشوموزان که برخی موضوعات اخ ری ضردری در وموز دپرد
کننگ وموز دپردر

را نقدگ

اخ ری در بسکر مگرسه د بدا حمایدت از سیاسدتها د

برنامهها د شدیوههای مگرسده بده دانشومدوزان کمدک میکندگ کده داندش د
ویاهیشان از خود د دیگر فرهنگ ها را توسعه دهندگ ادلدیه درس هرمعلمدی
رفکار کریمانه د یدسانش با دانشومدوزان اسدت همچندیه ،چگدونگی انجدام
تعهگات حرفهای تو سط معلمان ،بیانگر توجه وندان بده جایگداه دانشومدوزان
است .معلمان در تمام سحود وموز دپردر

بایگ پیترفت شناخکی د اخ ری

د فدری دانشوموزان خود را تضمیه کننگ د به ونها احکرام یذارنگ د از ونهدا

اخالق * ارزیابی اخالق حرفهای و مؤلفه های آن میان معلمان مدارس ابتدایی پسرانة دولتی در شهر تهران

مکوسط بود از میان مؤلفههای فرهنگ سازمانی ،تنها ،مؤلفه ریسدکپدذیری د

بهشدل مناسب ،رگردانی کننگ
1.Gluchmanova.
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ساربا د همدداران )2015( 1بدرای مبدارزه بدا فسداد در کتدور ردمدانی
پژدهتی با عنوان «اهمیت دانسکه د هاعمای رانون اخ ق حرفهای در مدگیریت
مؤسسددات وموزشددی» انجددام دادنددگ ونهددا بدده ایدده نکیجدده رسددیگنگ کدده
وموز دپردر  ،تحتتأثیر دیریونیهای منفی ارکصادی ادلویدت خدود را از
دست میدهگ د در رد پاییهتر ررار میییرد همچنیه ،رد های پیتگیری از
فساد د مبارز با ون عبارتانگ از :دانش رانونهای حرفهای د اخد ق در نظدام
وموزشی اشاره به دد عنصر تجزیهدتحلیل اخ ق د رانون حرفدهای ،دد اصدل
فعالیتهای مگیریکی را متوص میکنگ ایه دد اصل به ایه ررار است 1 :اصل
بهرهدری از مگیریت ،براساس اسکفاده از رد های پیتگیری از فساد؛  2اصل
مگیریت پویا ،براساس سبک مدؤثر د محدابب بدا برخدی راعدگههای رفکداری،
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395
140

همچون مسئولیت ،اعکبار ،ارکگار ،نظو ،انگیزه ،انگیز اخ ری د مدالی ،رضدایت
حرفهای د

همۀ ایه رد ها ،راهکاری برای مبارزه با فساد است بندابرایه،

معلمان در سیسکو وموزشی بایگ اخ ق حرفهای را رعایدت کنندگ تدا فسداد در
وموز

کورنگتر شود
پیو د ادیارکا ) 2015( 2در پژدهتی مدگیریت اخد ق در نظدام ومدوز

ردمانی را بررسی کردنگ ونها ابزار پرسشنامه د  76مدگیر را بدهعنوان نمونده
انکواب د دیگیاه مگیران را دربار اخ ق د اجرای ون بررسی کردنگ ونها بده
ایه نکیجه رسیگنگ که تمام مگیران بدا مفهدوم مدگیریت اخد ق وشدنا نیسدکنگ
بسیاری از مگیران معکقگ بودنگ اسکادان د مدگیران در دانتدگاهها نقدش بسدیار
1.Sârbu & et al.
2.Puiu & Ogarca.

مهمی در ایجاد د توسعه د حفظ جوی اخ ری دارندگ بسدیاری از مدگیران در
نظام وموز عالی اط عاتی دربار معنا د ابزار مدگیریت اخد ق در نهادهدای
خود نگارنگ برای بسیاری از مگیران ومدوز

اخ ردی ،کارشناسدان اخ ردی،

بنابرایه ،دضعیت فساد در ردمانی ممده است نکیجدۀ درو ضدعیف از اجدرای
مگیریت اخ ق باشگ
ترایوانو ) 2015( 1پژدهتی انجام داد با هدگف تدگدیه مفهدومی جدامع از
کگهای اخ ق حرفهای برای حسابگاران که ونها را به ویاهی الهی هگایت کنگ
اد در ایه پژدهش اصوی کلی صگارت د عتب د اراد الهی را از کگهای اخ ق
حرفه ای دانست همچنیه ،ایه محالعه نتدان داد کده اسدکفاده از ردیدردهدای
نویه ،باعم ایجاد اخد ق حرفدهای در حسدابگارن میشدود براسداس مدگی
ارالهشگه اصوی کگهای اخد ق حرفدهای شدامل یسدکر

صدگارت ،عینیدت،

ص حیت حرفهای د مراربت به علت ،محرمانهبودن ،رفکدار حرفدهای ،عتدب د
اراد الهی است دسکیابی به ویاهی الهی کلیگ بیگاری دجدگان دردندی بدهعنوان
کیفیت کار حسابگاران اخ ری است
پرسشهای پژوهش
 1دضعیت اخ ق حرفهای د مؤلفههای ون میان معلمدان مدگارس ابکدگایی
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خحوط اخ ری یدا رد هدای محافظدت از افتدایران شناخکهشدگه نیسدت

پسرانۀ ددلکی در شهر تهران چگونه است
1.Triyuwono.
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 2از میان عوامل بالقو فردی مدؤثر بدر اخد ق حرفدهای ،یعندی جدنس،
سه ،مرتبۀ علمدی د سدابقۀ خدگمت ،کدگامیک بدر اخد ق حرفدهای معلمدان
تأثیر مییذارد
 3باتوجهبه دضعیت اخ ق حرفه ه
ای معلمان ،راهدارهدای ارتقدای اخد ق
حرفهای ونها چیست
روش پژوهش
ایه پژدهش از ندوع توصیفی پیمایتدی اسدت د دادهدای ون بدا رد

محالعدۀ

میدگانی بهدسدت ومدگه اسددت همچندیه ،در طبقهبندگی پژدهشهدا براسدداس
هگف ،ایه پژدهش از ندوع کداربردی اسدت جامعدۀ ومداری مدگنظر در ایده
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395

پژدهش را تمامی معلمان در مگارس ابکدگایی پسدرانۀ ددلکدی در شدهر تهدران
تتدیل می دهنگ تعگاد ایه معلمان براساس وخریه ومار د اط عات موجدود 7
هزار د  848نفدر 6 ،هدزار د  984زن د  864مدرد هسدکنگ براسداس فرمدوی
نمونهییری کوکران  366نفر بهعنوان حجو نمونده تعیدیه شدگنگ همچندیه ،بدا
اسکفاده از رد

نمونهییری خوشهای چنگمرحلهای د طبقهای مکناسب از بدیه

مناطب  19یانۀ شهر تهران ،پنج منحقه به ایه صورت انکواب شگنگ :منحقدۀ  3از
شمای شهر ،منحقۀ  16از جنوب شدهر ،منحقدۀ  8از شدرق شدهر ،منحقدۀ  10از
غرب شهر د منحقدۀ  6از مرکدز شدهر در مرحلدۀ بعدگ ،از بدیه هدر منحقده6 ،
مگرسه بهصورت تصادفی انکواب د سدپس  366پرسدشنامه در بدیه معلمدان
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مگارس توزیع شگ

ابزار اندازهگیری
پرسشنامۀ اخالق حرفهای :ایه پرسشنامه براساس پدژدهش هدای پیتدیه د
فرادانی بیتکریه د منحقیتریه مؤلفههای موجود در ایه پژدهشها تنظیو شگه
است پرسدشنامه دارای  7مؤلفده د  30یویده دارد :پرسدشهای  2،3، 1د 4
دربار صگارت ،پرسشهای  8 ،7 ،6 ،5د  9دربار عدگالت ،پرسدشهای ،10
 12 ،11د  13دربدددار احکدددرام ،پرسدددشهای  18 ،17 ،16 ،15 ،14د 19
دربددار مسددئولیتپذیری ،پرسددشهای  21د  22د  23دربددار رانونمددگاری،
پرسشهای  24د 25د  26دربدار دفداداری ،پرسدشهای  29 ،28 ،27د 30
دربددار حفددظ کرامددت انسددانی شددیو نمرهدهددی از یددک تددا چهددار د
کمکریه د بیتکریه نمره برای پرسشهای پرسشنامه از  30تا  120اسدت در
ایه پرسشنامه صدگارت بدهمعنی فضدیلت اخ ردی اککسدابی د دارای مراتبدی
است که در ارتباط فرد با خدود ،خدگا ،افدراد دیگدر جامعده د محدیط تجلدی
مییابگ عگالت یعنی طرفگار حببودن د در رضادتهای خود تعصب نگاشکه د
میددان طبقددههای اجکمدداعی یونددایون تبعیضنگذاشددکه احکددرام بددهمعنی
محکرمدانسددکه نظددر د حقددوق دیگددران د ارز هددای اجکمدداعی اسددت
مسئولیتپذیری یعنی ربوی نکیجۀ تصمیوها د پیامگهای ونهدا د پاسدخیوبودن
در برابر ونها رانونمدگاری ،یعندی در دی محیدع ردانونبودن د در عمدل نیدز

اخالق * ارزیابی اخالق حرفهای و مؤلفه های آن میان معلمان مدارس ابتدایی پسرانة دولتی در شهر تهران

است همچنیه ،ایه پرسشنامه براساس مصاحبههای انجامشدگه سداخکه شدگه

مقررات ون را به کاربسکه دفاداری ،یعنی رازدار د معکمگ دیگران بودن د حفدظ
کرامت انسانی ،یعنی احکرامنهادن به همنوعان د انسانیت انسدانها (میرکمدالی،
)349 :1392
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ویژگیهای ابزار پژوهش
روایی( 1اعتبار) :در ایه پژدهش برای تعیدیه ردایدی وزمدون ،ع دهبدر ردایدی
محکوایی از ردایی سازه نیز بهره یرفکه شگ بنابرایه ،برای متوصکردن ایندده
ویا مکغیرهای اصلی پژدهش ،بهدرسکی توسط عوامل فرعی (مؤلفهها) سدنجیگه
میشونگ ،از تحلیل عاملی مرتبۀ ادی اسدکفاده شدگ کده نکیجدههای ون در زیدر
یزار شگه است:
متغیر اخالق حرفهای

اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395
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1.Validity.

باتوجهبه شددل  1متدوص میشدود کده مکغیرهدای متاهگهشدگه ،بدهخوبی
می تواننددگ مکغیددر پنهددان را تبیددیه کننددگ ازونجاکدده بددار عدداملی تمددام
مکغیرهای متاهگهشگه ،مؤلفهها ،بزرگتر از 0/3است ،رابحۀ محلوبی بدا مکغیدر
شاخصهای رابلاراله در نرمافزار لیزری اسکفاده شدگه کده ایده شداخصها در
جگدی  1ومگه است:
جدول  :1شاخصهای برازش الگوی اخالق حرفهای
شاخص برازندگی

دامنۀ پذیرفتهشده

میزان بهدستآمده

خیدد ()χ2

-

18/27

نسبت خیدد به درجۀ وزادی

کمکر از 3

1/82

RMSEA

کمکر از 0/08

0/048

SRMR

کمکر از 0/08

0/013

NFI

نزدیک به 1

0/97

CFI

نزدیک به 1

0/98

IFI

نزدیک به 1

0/98

RFI

نزدیک به 1

0/96

GFI

نزدیک به 1

0/94

AGFI

نزدیک به 1

0/89
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پنهان ،یعنی اخ ق حرفهای دارنگ برای متوصکردن میدزان بدراز

مدگی از

براساس نکیجههای جگدی  1د همچنیه شدل  1عاملهای فرعدی شددلدهنگ
اخ ق حرفهای معلمان ،عاملهای مناسبی هسکنگ؛ زیرا شداخصهای بدراز
الگو در تحلیل عاملی تأییگی مرتبۀ ددم ،براز

الگو را تأییگ میکننگ پدس از
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حذف خحاهای کوداریانس ،بررسی شاخصهای برازنگیی نتان میدهندگ کده
مگی ،براز

نسبک ًا خوبی دارد نسبت خدیدد بدر درجدۀ وزادی  1/82اسدت

مقگار جذر میانگیه مجذدرات خحای تقریب ) 1(RMSEAبرابر بدا  0/048د
نیز ریتۀ میانگیه مجدذدر باریماندگه ( 2(SRMRبرابدر بدا  0/013اسدت کده
میزانی پذیرفکهشگه در براز

الگو تلقی میشود سایر شاخصهای برازندگیی

ماننددگ  5IFI 4،CFI 3،NFIد  6RFIنیددز بددا مقددادیر بددیشاز  0/9بددهعنوان
شدداخصهای محلددوب برازنددگیی الگددو تلقددی میشددونگ همچنددیه ،شدداخص
نیدویی براز

) 7(GFIبا میزان 0/94د شاخص نیددویی برازندگیی تحبیقدی

) 8(AGFIنیز با میزان  ،0/89الگدوی اخد ق حرفدهای را تأییدگ میکندگ در
الگوی حاضر مؤلفههای اخد ق حرفدهای ،یعندی صدگارت ،عدگالت ،احکدرام،
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مسددئولیتپذیری ،رانون پددذیری ،حفددظ کرامددت انسددانی د دفدداداری بددهعنوان
مکغیرهای متاهگهشگه 9د مکغیدر اخد ق حرفدهای بدهعنوان مکغیدر مدندون

10

درنظر یرفکه شگه است همچنیه ،برای بررسی معناداربودن ردابط میان مکغیرها
از وماره وزمون  tیا همان  t-valueاسکفاده شگ که نکیجدههای ون در جدگدی 2
یزار

شگه است
1.Root Mean Square Error of Approximation.
2.Standardized Root Mean Square Residual.
3.Normed Fit Index.
4.Comparative Fit Index.
5.Incremental Fit Index.
6.Relative Fit Index.
7.Goodness of Fit Index.
8.Adjusted Goodness of Fit Index.
9.Observe Variables.
10.Latent Variables.

جدول  :2مقادیر  t-valueمحاسبهشده در مدل ساختاری اخالق حرفهای
مؤلفهها
متغیرها

حفظ
صداقت

عدالت

احترام

مسئولیتپذیری

قانونمداری

*13/43

*7

*17/60

*19/78

*17/52

کرامت

وفاداری

انسانی

اخ ق

* معنیداری در سحح 0/05
ازونجاکه معناداری در سحح خحای  0/05بررسیشدگه اسدت ،ایدر میدزان
مقادیر بهدست ومگه با وزمدون  t-valueاز  ±1/96کوچدکتر محاسدبه شدود،
رابحه معنادار نیست همانطورکه در جدگدی  2متدوص شدگه اسدت ،مقدادیر
وزمون  tبرای تمامی ارتباطهای اصلی مگی ،معندادار اسدت باتوجهبده ایندده
مقگار ومار  tبهدستومگه از  ±1/96بزرگتر است ،همبسکگی متاهگهشگه بیه
مکغیرهای متاهگهشگه ،مؤلفه ها د مکغیر پنهان پژدهش ،یعنی اخ ق حرفدهای،
کام ً معنادار است
پایایی( 1قابلیت اعتماد) :در ایه پژدهش ،پس از جمعودری دادهها از نمونۀ
نوسکیه ،دادهها دارد نرمافزار  SPSS 22د ضریب ولفای کردنباخ محاسبه شگ
ایه ضریب برای پرسشنامۀ اخ ق حرفهای « »0/94بهدست ومگ
روش تجزیه وتحلیل دادهها
رد

وماری به کاررفکه در ایه پژدهش ،ومار توصیفی ،شامل فرادانی ،درصدگ،
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حرفهای

*20/12

*17/93

میانگیه د انحراف معیار د نیز ومدار اسدکنباطی ،باتوجهبده نرمدایبودن توزیدع
1.Reliability.

147

مکغیرها د وزمون  tمسکقل است برای مقایسدۀ میدانگیه فرضدی پدژدهش بدا
میانگیه دادههای جمعودریشدگ اخد ق حرفدهای از وزمدون  tتکنموندهای
اسکفاده شگ همچنیه ،برای میدزان رابلیدت اعکمداد ولفدای کردنبداخ د وزمدون
نرمایبودن مکغیرها از وزمون کولمویردف اسمیرنوف اسدکفاده شدگ همچندیه،
داده های پدژدهش بدا اسدکفاده از نرمافزارهدای ومداری  SPSS22د lisrel8.8

تحلیل د تفسیر شگنگ
تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
در ایه بوش ،نوست ،دیژییهای جمعیتشدناخکی نموندۀ ومداری را بررسدی
میکنیو براساس تجزیهدتحلیلهای توصدیفی پدژدهش از  366نفدر اعضدای
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نمونۀ بررسیشگه 40 ،نفر ،یعنی 12/26درصگ افراد نمونه مرد د  326نفر ،یعنی
87/74درصگ ونها زن هسکنگ ازنظر سه پاسخیویان ،بیتکریه فرادانی مربوط
به  41تا  45سای ،با فراداندی  117نفدر ،یعندی 32درصدگ اسدت پدس از ون،
بهترتیب یرده سنی بیش از  51سای با فرادانی  87نفر ،یعنی 23/8درصدگ36 ،
تا  40سای با فرادانی  74نفر ،یعنی 20/2درصگ 46 ،تا  50سای با فراداندی 37
نفر ،یعنی 10/1درصگ 31 ،تا  35سای با فرادانی  28نفر ،یعنی 7/7درصدگ26 ،
تا  30سای با فرادانی  18نفر ،یعنی 4/9درصگ د کمکر از  25سای با فراداندی 5
نفر ،یعنی 1/4درصگ ررار دارد یافکههای توصیفی مربوط بده رشدکۀ تحصدیلی
جامعۀ بررسیشگه نتان میدهگ که  325نفر88/8 ،درصگ ،علوم انسدانی د 23
نفر6/30 ،درصگ ،علوم تجربی د  18نفر4/9 ،درصگ ،ریاضیفیزیک هسکنگ
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یافکههای مربوط بده مدگرو تحصدیلی نتدان داد کده بیتدکریه فراداندی،
48/6درصگ ،مربوط به مگرو کارشناسی ،یعنی  178نفدر اسدت د پدس از ون،

بهترتیب ،مگرو فوقدیپلو با  134نفر د 36/6درصگ ،مدگرو کارشناسیارشدگ
با  30نفر د 8/2درصگ ،مگرو دیپلو با  21نفر د 5/7درصگ د مگرو دککری با
 3نفر د 0/8درصگ ررار دارنگ یافکههای توصدیفی مربدوط بده سدابقۀ خدگمت
دارای سابقۀ بیش از  20سای با فرادانی  222نفر ،یعنی 60/7درصدگ د پدس از
ون ،به ترتیب 16 ،تا  20سای سابقۀ خگمت با فراداندی  77نفدر0/21 ،درصدگ،
 11تا  15سای سابقۀ خگمت با فراداندی  28نفدر7/7 ،درصدگ 6 ،تدا  10سدای
سددابقۀ خددگمت بددا فرادانددی  24نفددر6/6 ،درصددگ د کمکددر از  5سددای سددابقۀ
خگمت با فرادانی  15نفدر ،یعندی 4/1درصدگ همچندیه ،در ادامده یافکدههای
بهدسدتومگه از وزمون هددای ومدداری پدژدهش حاضددر در رالددب پرسددشهای
محردشگه بررسی میشود
توصیف آماری پرسشنامۀ اخالق حرفهای
پرسشنامۀ اخ ق حرفهای از هفت مؤلفه د سی پرسش تتدیلشگه اسدت کده
فرادانی د درصگ د میانگیه هریک از پرسشها د میانگیه مربوط به هر مؤلفده
در ادامه ومگه است بهمنظور محاسبۀ میانگیه پرسشها ،نوست ارز

عدگدی

هرکگام از یزینهها ،خیلی زیداد= 4؛ زیداد = 3؛ کدو = 2؛ خیلدی کدو =  ،1در
تمامی نمونهها جمع زده د سپس بر تعگاد پرسشها تقسیو شدگه اسدت بدرای
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معلمان جامعۀ بررسی شگه نتان داد ،بیتکریه فرادانی ،مربوط اسدت بده افدراد

رضادت دربار محلوببودن مؤلفهها ،باتوجهبه اینده میانگیهها براساس طیدف
لیدرت از  1تا  4یزار
( )1386عمل شگه است

شدگه اسدت ،براسداس طیدف بازریدان د همدداران
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جدول  :3طیف بازرگان و همکاران (بهنقل از :چوپانی)1390،

استاندارد

 1تا 2

 2تا 3

 3تا 4

نامحلوب

نسبکاً محلوب

محلوب

مقایسۀ توصیفی وضعیت مؤلفه های اخالق حرفیه ای مییان معلمیان
ابتدایی در مدارس پسرانۀ دولتی در شهر تهران
باتوجهبه امکیازهای بهدستومگه برای هریک از مؤلفههای اخد ق حرفدهای د
توصیف دضعیت ونها در پیوسکار ارزیابی ،یعنی نامحلوب د نسدبک ًا محلدوب د
محلوب ،اینک در صگد هسکیو که ازطریب رسدو جدگدی ،دضدعیت هرکدگام از
مؤلفههای اخ ق حرفهای معلمان را توصیف کنیو سپس ونها را باهو مقایسده
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395
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کنیو تا متوص شود که دضعیت کگامیک از مؤلفههای اخ ق حرفدهای نسدبک ًا
محلوب است د بگیهدسیله مسدئوالن د دسدتانگرکاران ومدوز دپردر

در

صگد بهبود د ارتقای دضعیت ون ها بروینگ همچنیه متوص شود که دضدعیت
کگامیک از مؤلفههای اخ ق حرفهای در سحح ندامحلوب اسدت تدا مسدئوالن
وموز دپردر

با اردگامات الزم د بدهمورع ،ضدعفها را اصد د کنندگ د در

برنامددهها د تصمیوییری هایتددان راهدارهددای الزم د سددودمنگ را بددرای رفددع
متد ت بینگیتنگ

جدول  :4وضعیت اخالق حرفهای و مؤلفههای آن میان معلمان مدارس پسرانۀ ابتدایی دولتی در شهر تهران

اخالق حرفهای و مؤلفههای آن

میانگین هر مؤلفه

وضعیت هریک از مؤلفهها
مطلوب

*

عگالت

2/49

احکرام

3/28

*

مسئولیتپذیری

3/07

*

رانونپذیری

3/16

*

دفاداری

3/15

*

حفظ کرامت انسانی

3/17

*

اخ ق حرفهای

3/16

*

*

دضعیت اخ ق حرفهای د مؤلفههای ون میان معلمان در مدگارس ابکدگایی
پسرانۀ ددلکی در شهر تهران چگونه است
بهمنظور بررسی دضعیت هریک از پارامکرهای مربوط به مؤلفههای اخد ق
حرفهای د نمر کل اخ ق حرفهای معلمان ،از وزمدون  tتکنموندهای اسدکفاده
شگه د نکیجههای ون در جگدی  5ومگه است باتوجهبه نکیجههای بهدسدتومگه،
دضعیت اخ ق حرفهای تفادت معناداری با میانگیه فرضی پژدهش دارد د ایه
نکیجهها یویای ایه است که اخد ق حرفدهای ،بداالتر از حدگ مکوسدط اسدت
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صگارت

3/01

نسبتاً مطلوب

نامطلوب

همچنیه ،نکایج جگدی نتان میدهدگ کده دضدعیت تمدامی مؤلفدههای اخد ق
حرفهای بهغیراز مؤلفۀ عگالت که در حگ مکوسط میانگیه فرضی پژدهش ردرار
دارد ،در تمامی ابعاد ،باالتر از میانگیه فرضی پژدهش است
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جدول  :5تعیین وضعیت اخالق حرفه ای معلمان و مؤلفههای آن (میانگین فرضی = *)2.5
تفاوت

درجۀ

سطح

میانگینها

آزادی

معنیداری

شاخصها

صگارت

3/01

0/63

15/62

0/51

365

0/00

عگالت

2/49

0/39

-0/241

-0/004

365

0/81

احکرام

3/28

0/56

26/89

0/78

365

0/00

مسئولیتپذیری

3/07

0/58

18/55

0/57

365

0/00

رانونمگاری

3/16

0/63

19/79

0/66

365

0/00

دفاداری

3/15

0/69

17/89

0/65

365

0/00

حفظ کرامت انسانی

3/17

0/64

19/98

0/67

365

0/00

اخ ق حرفهای

3/16

0/59

21/44

0/66

365

0/00

مؤلفهها

میانگین

انحراف
استاندارد

مقدار t

ذکر ایه ندکه الزم است که در ایده بررسدی باتوجهبده دامندۀ نمرهیدذاری
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پرسشهای  1تا  4د محاسبۀ نمر کلی ایه بُعگ برحسب ایده دامنده ،میدانگیه
فرضی جامعه 2/5 ،درنظر یرفکه شگه است
ه
فردی مؤثر بر اخ ق حرفهای ،ماننگ جنس ،سه ،مدگرو
از میان عوامل بالقو
تحصیلی د سابقۀ خگمت ،کگامیک بر اخ ق حرفهای معلمان تأثیر مییذارد
بهمنظور مقایسۀ اخ ق حرفهای معلمان در مگارس ابکگایی پسرانۀ ددلکی در
شهر تهران از وزمون  tمسکقل اسکفاده شگ
جدول  :6مقایسۀ نمرههای اخالق حرفهای معلمان زن و مرد

متغیر
152
اخ ق حرفهای

جنس

میانگین

مرد

3/06

زن

3/18

تفاوت دو
میانگین
-0/11

df
364

t
-1/36

sig
0/17

باتوجهبه جگدی  6متاهگه می شود که تفادت دد نموندۀ مدرد د زن در کدل
اخ ق حرفهای ،تفادت معناداری نگارد د باتوجهبه دادههدای جدگدی میتدوان
نکیجه یرفت که معلمان زن د مرد میزان اخ ق حرفهای یدسانی دارنگ؛ بنابرایه

تفاوت وضعیت اخالق حرفه ای معلمیان برحسیب رشیتۀ تحصییلی،
مدرک تحصیلی ،سابقۀ خدمت ،سن و منطقه
بهمنظور مقایسۀ دضعیت اخ ق حرفدهای معلمدان ،ازلحدا رشدکۀ تحصدیلی،
مگرو تحصیلی ،سابقۀ خگمت ،سه د منحقه از وزمون داریدانس یکراهده ()F
اسکفاده شگ
جدول  :7آزمون تحلیل واریانس تکراهه برای بررسی وضعیت دادههای دموگرافیک اخالق حرفهای

اخالق حرفهای معلمان

بیه یردهها

SS

MS

df

1/209

2

126/036

363

جمع کل

127/ 244

365

بیه یردهها

1/755

4

0/439

125/489

361

0/348

جمع کل

127/244

365

بیه یردهها

3/750

4

رشکۀ

دردن

تحصیلی

یردهها

مگرو

دردن

تحصیلی

یردهها

0/604

F

1/741

Sig

0/177

0/347

1/262

0/284
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جنس در میزان رعایت اخ ق حرفهای د مؤلفههای ون تأثیری نگارد
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0/938

2/741

0/059

اخالق حرفهای معلمان

سابقۀ

دردن

خگمت

یردهها

سه

123/494

جمع کل

127/244

365

بیه یردهها

2/642

6

0/440

124/603

359

0/347

جمع کل

127/244

365

بیه یردهها

2/438

4

0/610

77/300

361

0/214

79/738

365

دردن

دردن
یردهها
جمع کل
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df

361

یردهها

منحقه

SS

MS

F

Sig

0/342

1/269

2/847

0/271

0/024

باتوجهبه جگدی  7متاهگه میشود ،دضعیت اخد ق حرفدهای معلمدان در
مگارس پسرانۀ ابکگایی ددلکی در شهر تهران براساس رشدکۀ تحصدیلی ،مدگرو
تحصیلی ،سه د سابقۀ خگمت با یدگیگر تفادت معناداری نگارنگ؛ اما برحسدب
منحقه در سحح  0/05معنادار است برای اینده متوص شود بدیه کدگامیک از
منحقه ها تفادت معناداری دجود دارد از وزمون تعقیبی توکی 1اسکفاده شگ

1. Tukey

جدول  :8آزمون تعقیبی توکی برای مقایسۀ اخالق حرفهای معلمان برحسب منطقه

منطقه

منطقه

تفاوت

خطای استاندارد

سطح معنیداری

میانگینها

منحقه 6

0/18760

0/09082

0/237

منحقه 8

0/20969

0/06420

0/010

منحقه 16

0/11902

0/07401

0/493

باتوجهبه نکیجههای جگدی  8بیه منحقۀ  2د  8تفادت معناداری میان اخ ق
حرفهای معلمان دجود دارد؛ اما بیه دیگر منحقهها نه
نتیجه
یافکهها یویای ون است که دضعیت معلمان ازنظر مؤلفههای صدگارت ،عدگالت،
مسئولیتپذیری ،احکدرام ،ردانونیرایدی ،حفدظ کرامدت انسدانی ،دفداداری د
بهطورکلی مکغیر اخ ق حرفهای در دامنۀ  1تا  ،4بیش از  2/5د بدیش از حدگ
مکوسط د میانگیه فرضی است بیتکریه حگ مؤلفدۀ اخد ق حرفدهای معلمدان
ه
کمکریه ون مربوط به مؤلفۀ عگالت است بدهطورکلی،
مربوط به مؤلفۀ احکرام د
دضعیت ایه معلمان ازنظر اخ ق حرفدهای در دضدعیت مناسدبی ردرار دارد د
بیش از حگ مکوسط د میانگیه فرضی است ایه یافکۀ پدژدهش بدا نکیجدههای
پژدهش حسینی ( )1393در مؤلفدههای صدگارت ،عدگالت ،مسدئولیتپذیری،
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منحقه 2

منحقه 3

0/10914

0/08695

0/719

احکرام ،رانون یرایی ،حفظ کرامت انسانی ،ارتباطات اجکماعی د همگردی د بدا
یافکددههای پددژدهش رحیمددی د ورابابددایی ( )1391در مؤلفددههای احکددرام د
مسئولیت پذیری همسوست همچنیه ،ایه یافکه با نکیجههای پدژدهش عزیدزی
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( )1390در مؤلفههای احکرام ،مسئولیتپذیری د رانون پذیری د بدا یافکدههای
پژدهش فرمهینی فراهدانی ( )1391در مؤلفدههای عدگالت ،صدگارت ،احکدرام،
دفاداری محابقت دارد
رعایت اخ ق حرفهای در سازمان بسدیار ضدردری اسدت تدا سدازمان از
یک سو ،جامعه را دچار تعارض ندنگ د از سوی دیگر ،بدا یدرفکه تصدمیوهای
منحقی د خردمنگا نه منافع بلنگمگت خود را تضدمیه کندگ ونچده در مواجده بدا
مفهوم اخ ق حرفهای بایگ مگنظر مگیران ررار ییرد ایه است که:
 1اخ ق حرفهای دربرییرنگ اخ ق فردی د اخ ق شغلی است د حکی از
هردد فراتر رفکه د به سازمان بهعنوان مجموعهای حقوری ناظر است؛
 2امردزه ،ردیدرد راهبردی به اخ ق حرفهای در سازمانها موجب ایجاد
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امکیازهای راهبردی میشود؛
 3برای پرداخکه به اخ ق حرفهای در سازمان ،نیازمنگ نگدر

سیسدکمی

هسکیو؛ زیرا ایه ردیدرد از معضد ت اخ ردی سدازمانی یرهیتدایی میکندگ
غفلت از ایه عوامل در مقام تبییه د تحلیل متد ت اخ ری ،مدا را از تصدمیو
دارعبینانه ددر خواهگ کرد
معلمان در عرصۀ وموز

د پژدهش ،باالتریه جایگاه را در نظام وموزشی

دارنگ بادر دردنی ونان به اصوی د ارز های اخد ق حرفدهای ،هدو از منظدر
توسعۀ فرهنگ سازمانی مبکنی بر اخ ریات در مگارس د هو از منظر انکقای ایه
دیژیی برجسکۀ انسانی به دانشومدوزان د همدداران د درنکیجده اشداعۀ ون در
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جامعه ،بسیار اهمیت دارد رعایت اصوی اخ ری از سوی معلمدان د مدگیران د
حکی دانشوموزان ،باعم می شود جدو مدگارس ازنظدر وموزشدی د پژدهتدی

مناسب شود د کارایی د اثربوتدی ومدوز

د پدژدهش ارتقدا یابدگ درداردع،

رعایت اصوی اخ ق حرفهای از سوی معلمان د بررسی دضعیت اسکانگاردهای
اخد ق حرفددهای در نظددام وموزشددی کتددور بدده سیاسددتیذاران د مددگیران د
کاهش شداف بیه دضع موجود د دضع محلوب در ایه زمینده د ارتقدای ایده
اسکانگاردهای دست یابنگ
ارزیابی اخ ق حرفهای معلمان در مگارس پسرانۀ ابکدگایی در شدهر تهدران
نتان داد که ایه معلمان در بیتکر مؤلفههای ذکرشگه اخ ق حرفدهای مناسدبی
دارنگ د تنها ،مؤلفۀ عگالت در حگ مکوسدط اسدت محقبشدگن عدگالت در هدر
جامعه ارتباط تنگاتنگی با فرهندگ د ومدوز

ون کتدور دارد پیتدرفتهای

امردز جامعۀ ما نیز به تحقب عگالت وموزشی دابسکه اسدت ایدر در ومدوز

د

فرهنگ کتوری تبعیض ،فساد ،خیانت د حبکُتی دجود نگاشکه باشگ د مدردم
به حب د عگالت یرایش داشکه باشنگ ،میتوان به نوعی تعادی در وموز
که همان عگالت فرهنگی د وموزشی اسدت ومدوز

رسیگ

بدهعنوان رکده پیتدرفت

کتددور ،درصددورتی فراییددر خواهددگ شددگ کدده عددگالت وموزشددی در سیسددکو
وموز دپردر

د نهادهای وموزشی دیگر حاکو شود

عگالت وموزشی بنیان فدر د فرهنگ جامعه است درکی عگالت وموزشی در
سیسکو وموزشی حاکو باشگ ،فرهنگ ون جامعه مکوازن د پایدگار خواهدگ بدود
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برنامهریزان نظام وموز

کتور کمک میکنگ تا به راهبردهدای مناسدبی بدرای

عگالت وموزشی که جزلی از عگالت فرهنگی اسدت زمیندۀ برخدورداری افدراد
جامعه از همۀ امدانات برابر وموزشی را فراهو میودرد عگالت وموزشدی بدیه
اعضای جامعه همسدویی ایجداد میکندگ د جامعده را بهسدمت علمینگدری د
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حرمتنههی به علو پیش میبرد د بدرای رسدیگن بده سدربلنگی ،از دشدوارتریه
مسیرها عبور می دهگ بنابرایه ،ارتقای شناخت د بادر د پایبندگی معلمدان بده
اصوی د اسکانگاردهای اخ ق حرفهای در فراینگهای وموزشی ،رسدالکی اسدت
که نیازمنگ ایجاد شرایط د بسکر مناسب د انجام پژدهشهای مکعگد است
درنهایت ،میتوان یفت که یسکر

ارز های حداکو بدر رفکدار علمدی د

حرفهای معلمان در مگرسه ممده است ایه نکیجهها را موجدب شدود :افدزایش
الکددزام اجکمدداعی معلمددان ،مسددئولیتپددذیری ونهددا در ربددای فعالیددتهددای
وموزشی د پژدهتی ،رعایت اصوی د روانیه مگرسه ،ارتباطهای مناسب علمی
د پژدهتی با دانش وموزان د همدداران د مسدئوالن مگرسده د اعکمداد بیتدکر
جامعه به نظام وموزشی
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بررسی میزان تفدادتهدای معلمدان در اخد ق حرفدهای برحسدب رشدکۀ
تحصیلی ،مگرو تحصیلی ،سابقۀ خگمت ،سه د منحقه نتدان دادندگ :دضدعیت
اخ ق حرفه ای معلمان در مدگارس پسدرانۀ ابکدگایی ددلکدی در شدهر تهدران،
براساس رشکۀ تحصیلی ،مگرو تحصیلی ،سده د سدابقۀ خدگمت بدا یددگیگر
تفادت معناداری نگارد؛ اما برحسب منحقه در سدحح  0/05تفدادت معنداداری
دجود دارد برای تعییه میزان تفادت بیه مناطب از وزمون تعقیبی توکی اسکفاده
شگ که باتوجهبه نکایج وزمون ،میان منحقۀ  2د منحقۀ  8تفادت معناداری دجدود
دارد؛ امددا بددیه دیگرمندداطب تفددادتی دجددود نددگارد بنددابرایه ،مسددئوالن
وموز دپردر

منحقۀ  8برای بهمحلوبرسانگن اخ ق حرفدهای تدگبیرهایی

انگیتیگنگ د باعم رشگ د بالنگیی هرچه بیتکر مگرسه شگنگ
در پاسخ به پرسش سوم پژدهش راهدارهایی برای بهبود اخ ق حرفدهای
معلمان به شرد زیر بیان میشود:

 1تگدیه منتورهای اخ ری متوص برای رسیگن به اهگاف د بدهطورکلی
افزایش کارایی د اثربوتی مگرسه باتوجهبه اهمیدت نقدش اصدوی اخ ردی در
مگرسه د اخ ق حرفهای میان معلمان؛
محیحی برای تولیگ د اشاعۀ دانش؛
 3بریزاری کاریاههای وموزشی اخ ق حرفدهای در مگرسده د دعدوت از
اسکادان دانتگاه د بیان راهدارهایی برای بهبود دضعیت اخ ری در مگرسه؛
 4ویاهی رهبران وموزشی از پیامگهای اخد ق حرفدهای بدهمنظور تد
برای ارتقای اخ ق حرفهای معلمان د حمایت همهجانبه د رگرتمنگ از فرهنگ
خگمتیزاری د فرهنگ مبکنیبر ارز

در مگارس؛

 5راهانگازی مرکز سنجش اخ ق حرفهای معلمدان د تهیدۀ اسدکانگاردهای
اخ ق حرفهای معلمان؛
 6بریزاری کاریاه های وموزشی د علمی با ردیدرد عملی (کاربردی)؛
 8بریزاری مسکمر ددره های وموزشی توصصی در ضمه خدگمت توسدط
وموز دپردر

د دادن جزدههدای وموزشدیکاربردی بده معلمدان ،بدهمنظور

افزایش کارایی ونها؛
 9انجام ارزشیابی ساالنه بهدسیلۀ همداران بهمنظور پیبدردن معلمدان بده
نقاط روت د ضعفتان
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ه
ررابکی سالو میان معلمان د ارتقای جایگاه مگرسه ،بهعنوان
 2ایجاد فضای

ازجمله محگددیتهای بسیار مهو ایه پژدهش نیز عبارت است از:
 1نبود محالعه د پیتینۀ پژدهتی کافی در زمینۀ اخد ق حرفدهای معلمدان
مگارس ابکگایی؛
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 2نبود اسکانگارد ،درخصوص اخ ق حرفهای معلمان؛
 3محگددیت تعمیوپذیری نظری یافکده هدای پدژدهش د نارسدایی نکدایج
پژدهش حاضر بهدلیل اتدای ون بر دیگیاهها د تجربههای معلمان در مدگارس
ابکگایی پسرانۀ ددلکی در شهر تهران؛
 4دردتییربودن جمدعودری دادههدا بدهدلیل پراکندگیی د چرختددیبودن
تعگادی از مگارس د متدلبودن رفتدومگ
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پددژدهش توصددیفی د از نددوع همبسددکگی بددود بددرای یددردودری دادههددا از
پرسشنامههای اخد ق حرفدهای ،اعکمداد سدازمانی سدیگجوادیه ( )1388د
نامه توانمنگسازی ردانشناخکی اسپریکرز ( )1995اسکفاده شگ ضدرایب
پرسش م
پایایی ایه پرسشنامه ها با اسکفاده از ولفای کردنبداخ بدرای اخد ق حرفدهای
( )α=0/93د اعکمدداد سددازمانی ( )α=0/88د توانمنگسددازی ردانشددناخکی
( )α=0/87بهدست ومگ برای تجزیهدتحلیل دادهها از همبسکگی پیرسدون بدا
اسکفاده از نرمافزار SPSS 22اسکفاده شگ
یافکههای پژدهش نتان داد که بدیه اخد ق حرفدهای د مؤلفدههای ون بدا
توانمنگسازی ردان شناخکی همبسکگی مثبت د معناداری دجود دارد بیه اعکماد
سازمانی د توانمنگسازی ردانشناخکی معلمان نیدز رابحدۀ مثبدت د معنداداری
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دیگهشگ همچنیه ،نکایج وزمون ریرسیون حاکی از تأییدگ رابحدۀ خحدی بدرای
پیشبیندی توانمنگسددازی ردانشدناخکی براسدداس اخد ق حرفددهای د اعکمدداد
سازمانی بود در پایان ،نکایج پژدهش حاضر نتان داد که بیه معلمان زن د مرد
ازلحا مکغیرهای مسئولیتپذیری ،صادقبودن ،عگالت ،دفاداری ،برتریجویی
د ررابت ،احکرام به دیگران ،همگردی بدا دیگدران د اعکمداد سدازمانی تفدادت
معنادار دجود دارد درحالیکه میان ونها ازنظر رعایت ارز ها د هنجارهدای
اجکماعی د توانمنگسازی ردانشناخکی تفادت معناداری دجود نگارد
واژگان کلیدی
اخ ق حرفهای ،اعکماد سازمانی ،توانمنگسازی ردانشناخکی

طرح مسئله
امردزه ،سازمانها بهدلیل افزایش ررابت جهانی ،دیریونیهای نایهانی ،نیاز به
ه
خگماتپس ازفرد  ،محگددبودن منابع د زیر فتارهای زیادی ررار
کیفیت د
دارنگ پس از سایها تجربه ،ایه نکیجه بهدست ومگه اسدت کده ایدر سدازمانی
عرصه ررابدت عقدب نماندگ ،بایدگ از نیدردی انسدانی
بوواهگ موفب باشگ د در
م
مکوصص د خ ق د بسیار باانگیزه برخوردار باشگ منابع انسانی ثردت دارعدی
سرمایه انسانی فرهیوکه د خرددرزی است کده بکواندگ در ون
جهان ،یردودری
م
سازمان دیریونی ایجاد کنگ در بهره دری فردی ،سازمان از مجموعه اسکعگادها
د تواناییهای نهفکه د شگرف فرد ،بهمنظور پیترفت سازمان اسدکفاده میکندگ
سازمان بهمنظور سازنگیی ،با بهرهبدرداری از نیردهدای نهفکده د اسدکعگادهای
شگرف ،موجب پیترفت فدرد د همسدویی اد بدا سدازمان میشدود بندابرایه،
مگیریت مؤثر ایه ه
الزمه دسکیابی به هگفهای سازمانی است در
منابع باارز ،
م
ایه راسکا رشگ ،پیترفت ،شدوفایی د ارتقای توانمندگیهای کارکندان مدگنظر
است که در سایهای اخیر ،صاحبنظران د کارشناسان مگیریت منابع انسانی به
ون تحت عنوان توانمنگسازی 1کارکنان توجه کردهانگ
به توانمنگسازی می تدوان از دد زادیده نگریسدت :توانمنگسدازی بدهعنوان
فعالیتهایی که سازمان درجهت سهیوکردن کارکنان در رگرت د تصمیوییریها
انجام میدهگ د در ایه بُعگ ،فراهو کردن مورعیکی برای رگرتمنگترشگن کارکندان
1.Empowerment.
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مگنظر است؛ توانمنگسازی از منظر ردانشناخکی؛ یعنی ایجاد حسی دردندی در
افراد که بکواننگ بهطور مسکقل در فراینگ کاری خویش تصمیوییری کننگ در ایه
دیگیاه به نگر

افراد نسبت بده کدار د نقتتدان توجده میشدود (روچدانی د

دربرییرندگه ردگرت د وزادی
دیگران )78 :1391 ،توانمنگسازی دراصدح د،
م
اره خود است د در مفهوم سازمانی بهمعنای تغییر در فرهنگ
عملبوتیگن به اد م
د شهامت در ایجاد د هگایت محیحی سازمانی است بهبیاندیگر ،توانمنگسازی
بهمعنای طراحی ساخکار سازمان است بهنحویکه در ون ،افدراد ضدمه کنکدری
خود ،ومادیی پذیر

مسئولیتهای بیتکری را نیز داشکه باشنگ توانمنگسدازی

در کارکنان باعم می شود که ونان زنگیی کاری خود را در پرتو ون کنکری کنندگ
د به رشگ کافی برای پذیر

مسئولیتهای بیتکر در وینگه دست یابندگ (ددادی
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د مهر ورا)163 :1392 ،
در سایهای اخیر ،از جنبدههای یوندایون ،پژدهشهدای زیدادی دربدار
توانمنگسازی انجام شگه که بهنوعی دانش بتری را درایهباره توسعه داده است
نکایج پژدهش لیا د چیا ( )2007در هنگکنگ ،حاکی از ایه است که برداشدت
د ادراو از توانمنگی محیط کار ،پیشزمینهای برای تعهگ سازمانی است رایلی
د بنکلی د لیه )2003( 1در پژدهشهای خود ردی پردژههای تدمیل محصدوی
جگیگ ،در  212پردژه به ایه نکیجه رسیگنگ کده بدیه توانمنگسدازی کارکندان د
موفقیت در ایه پردژه هدا ارتبداط دجدود دارد همچندیه ،ادسدبوم ( )2002در
پژدهش های خود به ایه نکیجده رسدیگ کده بدیه توانمنگسدازی ردانشدناخکی
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1.Reily, Bentley& Lynn.

کارکنان د تعهگ سازمانی ارتباط دجود دارد تومداس د دلکهدوس )1990( 1در
پژدهش خود توانمنگسازی ردانشناخکی را مفهومی چنگبعگی میداننگ د ون را
بهعنوان فراینگ افزایش انگیز

دردنی انجامدظیفه تعریدف میکنندگ وندان بدا

تدمیل الگوی انگیزشی کانگرد د کانایو )1988( 2مفهوم توانمنگسازی را فقدط
افزایش انگیز

نمیداننگ؛ بلده ون را افزایش انگیز

دردنی شدغل میدانندگ

ه
تعریف کاملتری از توانمنگسازی ردانشناخکی ،بدهعنوان مجموعدهای از
وندد
ه
شناخکی حب انکواب (خودموکاری) د معنیداربودن د مؤثربدودن را نیدز
دیگر
شامل میشود (توماس د دلکهوس)666 :1990 ،
در پژدهتی دیگر که دککر منوچهر انصاری د دیگدران در سدای  1391بدا
عنوان «تأثیر رعایت اصوی اخ ق حرفدهای کارکندان بدر دفداداری متدکریان
بانکها در شهر تهران» انجام دادنگ ،نکایج پژدهش نتان داد که اخ ق د رفکار
حرفهای کارکنان بر دفاداری متکریان تأثیر مییذار د بیه عوامدل اخ ردی د
رفکار حرفهای د دفاداری رابحدهای معندادار دجدود دارد .در سدای  1390نیدز
سدددیگعامری د اسدددماعیلی پژدهتدددی بدددا عندددوان «تعیدددیه ارتبددداط
بیه ابعاد توانمنگسدازی بدا تعهدگ سدازمانی د تعهدگ شدغلی کارکندان ادارهکدل
جامعه وماری ایه پژدهش را تمدامی کارکندان
تربیتبگنی اسکان» انجام دادنگ
م
ادارهکل تربیتبگنی اسکان تهران تتدیل میدادنگ نکایج ایه پژدهش نتدان داد
1.Thomas & volthos.
2.Conger & Kanungo.
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حوزههای شناخکی انگیز

حدوزه
بیان میکننگ که ع دهبر خودکارومگی ،سده
م
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کدده بددیه توانمنگسددازی کارکنددان د تعهددگ سددازمانی د تعهددگ شددغلی ونهددا د
ده مثبددت د
همچنددیه ،میددان تعهددگ سددازمانی د تعهددگ شددغلی کارکنددان رابحد م
معنیداری دجود دارد
توانمنگسازی معلمان یا القای ایده احسداس بده وندان کده عنصدری مهدو
برای سازمان هسکنگ د همچندیه ،اخکیداراتی کده بده ونهدا دایدذار میشدود،
باعم میشود میدزان اخد ق حرفدهای د اعکمادبدهنفس ونهدا افدزایش یابدگ
درحالی که مکأسدفانه دایدذاری اخکیدار بده معلمدان کمکدر متداهگه میشدود
ایه کاهش دایذاری اخکیار به معلمان ،باعم شگه است کده رضدایت شدغلی د
انگیز

د مزیت ررابکی ونها در سازمان کده جدز مزیتهدای توانمنگسدازی

معلم ان است ،کداهش یابدگ د ایده خدود باعدم کداهش کدارایی د بهدرهدری
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سددازمان شددگه اسددت اخ د ق حرفددهای تددأثیر چتددمگیری بددر فعالیتهددا د
نکایج سازمان دارد ،بهرهدری را افزایش میدهگ ،ارتباطها را بهبود میبوتدگ د
میددزان خحددر را کدداهش میدهددگ اعکمدداد نیددز زیربنددای توانمنگسددازی د
اسدداس رهبددری اسددت د افددزایش اعکمدداد بدده سددازمان کمددک میکنددگ کدده
معلمان احساس کننگ ،توانمنگترنگ همچنیه ،درکدی اعکمداد دجدود دارد ،افدراد
وزادنگ که تجربه کننگ د بیاموزنگ د بگدن ترس از تنبیه همداری کننگ بریدزاری
ه
دیوی بداز د صدمیمانه بدا وندان ،مدورعیکی
جلسههای پیاپی با معلمان د یفدت
فراهو میکنگ که ابعاد محرد شگه در افدزایش اعکمداد عملدی شدونگ همچندیه،
دایذاری اخکیار به معلمان در افزایش اعکماد د در نکیجه افزایش توانمنگسدازی
معلمان مؤثر است

مبانی نظری
توانمندسازی
دسدیله
توانمنگسازی تدنیدی نویه د مؤثر درجهت ارتقای بهرهدری سازمان به
م
انگیزه خود
داسحه دانش د تجربه د
بهرهییری از توان کارکنان است کارکنان به
م
م
صاحب رگرت نهفکه هسکنگ د درداردع ،توانمنگسدازی ،وزادکدردن ایده ردگرت

عمددل کامددل کارکنددان پیتددنهاد میکنددگ (دنددیس )150 :1384 1،اسددکفاده از
توانایی های نهفکۀ مندابع انسدانی ،بدرای هدر سدازمانی مزیکدی بدزرگ اسدت
توانمنگسازی ،رد

نوینی برای بقای سازمانهای پیتدرد در محدیط رردابکی

اسددت (ورایددار ) 1382 ،همچنددیه ،توانمنگسددازی (تواناسددازی) فراینددگ
رگرت بوتیگن به افراد است در ایه فراینگ کارفرمایان به کارکنان خود کمدک
میکننگ که حس اعکمادبه نفس خویش را بهبود بوتنگ د بر احساس نداتوانی د
درمانگیی خود چیره شونگ تواناسازی در ایه معنی به بسیج انگیزههای دردنی
افددراد میانجامددگ (دتدده د کمددردن )1996 2،دیددگیاههای یونددایونی بددرای
توانمنگسددازی دجددود دارد؛ از جملدده توانمنگسددازی از دیددگیاه عق نددی،
توانمنگسازی از دیگیاه انگیزشدی ،توانمنگسدازی از دیدگیاه فدوق انگیزشدی،
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اسدکفاده
نهفکه انسانها را که از ون
است ایه تدنیک بهرهبرداری از ظرفیتهای م
م
کامل نمیشود ،دراخکیدار کارفرمایدان مییدذارد همچندیه ،در محدیط سدالو
سازمانی ،رد مکعادلی را در عیه هاعمای کنکری کامل از سدوی مدگیر د وزادی

توانمنگسازی از دیگیاه ردان سیاسدی ،توانمنگسدازی از دیدگیاه رداننمدادیه،
1.Deniss.
2.Whetten & Cameron.
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توانمنگسددازی از دیددگیاه رابحددهای (چنگبُعددگی) د توانمنگسددازی از دیددگیاه
ردانشناخکی (ایرانزاده د بابایی )20 :1389 ،در ایه پدژدهش توانمنگسدازی
ردانشناخکی کارکنان مگنظر ررار یرفکه است
توانمندسازی روانشناختی
توماس د دلکهوس ( )1990توانمنگسازی ردانشناخکی را مفهدومی چنگبُعدگی
میداننگ د ون را بهعنوان فراینگ افزایش انگیدز دردندی انجامدظیفده تعریدف
میکننگ ونان با تدمیدل الگدوی انگیزشدی کدانگرد د کاندایو ( )1988مفهدوم
توانمنگسازی را فقط افزایش انگیز

نمیداننگ؛ بلدده ون را افدزایش انگیدز

دردنی شغل میداننگ د تعریف کاملتری از توانمنگسازی ردانشناخکی بهعنوان
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مجموعددهای از حوزههددای شددناخکی انگیددز

بیددان میکننددگ کدده ع دهبددر

ه
شدناخکی حدب انکوداب (خودموکداری) د
حدوزه دیگدر
خودکارومگی ،سده
م
معنیداربودن د مؤثربودن را نیز شامل میشدود ( تومداس د دلکهدوس:1990 ،
 )666بهتازیی ،محققددان د صدداحبنظددران برای افدراد توانا دیژییهدایی
راللانگ که براساس ون دیژییها یا شاخصها میتوان دربار توانمنددگی یددا
نداتوانی فرد اظهدارنظر کدرد بندابرایه ،بایدگ ماهیددت تواناسددازی ،درسدت
همان طورکده توسدط کارمندگ تجربده شدگه است ،مگنظر ررار ییرد
کانگر د کانددانگو ( )1988احسداس خودکارومدگی شوصدی را شداخص
توانمنگی فددردی مددیداننددگ تومدداس د دلکهددوس ( )1990توانمنگسازی
ردانشدناخکی را عامدل انگیدز

دردنی میدانگ که منعدسکننگ نقش فعددای

کارکندان در سازمان است د بیه راهبردهای مدگیریکی د عوامدل سددازمانی د

ادراکد های کارکندان دربار توانمندگی تفادت رالل شگهانگ وندان بددا تأکیددگ
بدر چندگبعدگیبددودن توانمنگسددازی ،بدددرای ون چهدار بُعددگ شددناخکی،
احساس معنی داربودن ،احساس شایسکگی ،احسداس داشدکه حدب انکوداب د
احدددساس مدؤثربدددودن را بیددان میکننددگ بنددابرایه ،ابعدداد توانمنگسددازی
ردانشددناخکی کارکنددان عبارتاندددگ از :احدددساس شایدددسکگی ،احدددساس
مدؤثربدودن ،احدساس معندیداربدودن ،احدساس خودموکداری د احددساس

اخالق حرفهای

1

دسدکه اخد ق نظدری د اخد ق عملدی تقسدیو
فیلسوفان ،علو اخ ق را به دد
م
محالعه دیژییها د رفکارهای اخ ری د پاسدخ بده
دظیفه اخ ق نظری
میکننگ
م
م
درباره خوبی یا بگی اعمای است اما اخ ق عملی ت شی
پرسشها د اسکگالی
م
عملی برای رسیگن به دضعیت اخ ری محلوب د دسکیابی بده فضدالل اخ ردی
زیرمجموعده اخد ق
است (ایمانیپور )28 :1391 ،بنابرایه ،اخ ق حرفدهای
م
عملی د یدی از شعبههای جگیگ اخ ق است که میکوشگ بده مسدالل اخ ردی
حرفه های یونایون پاسخ دهگ د برای ون اصولی خاص مکصور است (هارتوگ
د دینسکانلی )6 :2007 ،همچنیه ،اخد ق حرفدهای مجموعدهای از اصدوی د
اسکانگاردهای رفکار بتری است که رفکدار افدراد د یردههدا را تعیدیه میکندگ
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اعکماد (امیرخانی)1387 ،

درحقیقددت ،اخ د ق حرفددهای فراینددگ تفدددری عق نددی اسددت کدده هددگف ون
1.Professional Ethics.
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متوصکردن ایه موضوع است که چه ارز هایی را چه مورع بایگ در سازمان
حفظ کرد د یسکر

داد اخ ق حرفهای نوعی تعهگ اخ ری د دجدگان کداری

نسبت به هر نوع کار د دظیفه د مسئولیت است اخ ریبودن در حرفه حاصدل
دانسکه ،خواسکه ،توانسکه د نگر

است (رراملددی )1382 ،اخد ق فدردی،

یعنی مسئولیت پذیری هر فرد انسدانی در برابدر رفکدار فدردی خدود د اخد ق
حرفهای ،یعنی مسئولیتپذیری هر فرد صاحب حرفه یا پُست سازمانی در برابر
رفکار حرفهای د شغلی خدود (مدوبرگ د مدارو« )845 :2009 ،کداددزیر»

1

درباره افرادی که اخ ق حرفهای دارنگ ،دیژییهای زیر را بیان میکنگ:
م
مسئولیتپذیری :فرد پاسخیوست د مسئولیت تصمیوهای خود د پیامدگهای
ونها را می پذیرد ،سرمتب دیگدران اسدت ،بده درسدکداری د خو ندامی در
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کار

اهمیت میدهدگ ،در انجدام تمدام مسدئولیتهای خدویش کوشاسدت د

مسئولیکی را که بهعهگه میییرد ،با تمام توان د خلوص نیت انجام میدهگ
برتریجویی و رقابتطلبی :همیته سعی میکنگ ممکاز باشگ ،به مهارت زیدادی
حرفه خود دست پیگا کنگ ،جگی د پرکار است ،به مورعیت فعلی خود راضی
در
م
نیست د از راههای شایسکه بهدنبای ارتقای خود است د سعی نمیکندگ بده هدر
طریقی در ررابت برنگه شود
صادقبودن :مودالف ریاکداری د ددردیدی اسدت ،بده ندگای دجدگان خدود
یو

فرامیدهگ ،در همه حدای ،بده شدرافتمنگی توجده میکندگ د شدجاع د

باشهامت است
174

1.Cadozier.

احترام به دیگران :به حقوق د نظدر دیگدران احکدرام مییدذارد ،خو ردوی
د درتشناس است ،به دیگران حدب انکوداب میدهدگ د تنهدا مندافع خدود را
مقگم نمیدانگ
رعایت ارزش ها و هنجارهای اجتمیاعی و احتیرام بیه آنهیا :بدرای ارز هدای
اجکماعی احکرام رالل است ،در فعالیتهدای اجکمداعی متدارکت میکندگ ،بده
روانیه اجکماعی احکرام مییذارد د در برخورد با فرهنگهای دیگدر مکعصدبانه
عدالت و انصاف :طرفگار حب است ،در رضدادت تعصدب ندگارد ،بدیه افدراد
بهدلیل تفادتهای فرهنگی د نژادی د رومی د اخک فهای طبقاتی اجکماعی د
ارکصادی تبعیض رالل نمیشود
همدردی با دیگران :دلسوز د مهربان است ،در غو دیگران شریک میشدود د
از ونان حمایت میکنگ ،به احساسات دیگران توجه میکنگ د متد ت دیگدران
را متدل خود میدانگ
وفاداری :به انجام دظایف خود مکعهگ است ،رازدار د معکمدگ دیگدران اسدت
(کاددزیر)167 :2002 1،
اعتماد سازمانی

2

توانمنگسازی از اعکمادوفرینی شردع می شدود هرچده اعکمداد بده سدازمان د
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رفکار نمیکنگ

برنامه ها د مگیران ارشگ د میانی د مگیران پایه بیتدکر باشدگ ،میدزان تعهدگ بده
1.Cadozier.
2.organizational Trust.

175

سازمان د انجام دظایف بیتکر خواهگ شگ همچنیه ،اعکمادوفرینی بده افدزایش
توان سازمانی در پاسخ دهی بده نیازهدای محیحدی منجدر خواهدگ شدگ؛ زیدرا
اعکمادوفرینی ،هو افزایی در توان سازمان ایجداد خواهدگ کدرد هرچده اعکمداد
کارکنان به مگیران د سازمان کاهش یابگ ،مگیران بایگ هزینۀ بیتدکری را بدرای
کنکری رفکار کارکنان بپردازنگ د طبیعک ًا نکیجۀ کمکری نیز بهدست خواهندگ ودرد
در سایهای اخیر ،مفهوم اعکماد ،افزایش درخورم حظهای در ادبیات مگیریت
داشکه است در بیتکر تعریفهای اعکماد ،به کارکردی کلیگی اشاره میشدود د
ون ،مگیریت خحر د بیاطمینانی به تبادیها د وسیبپذیری ونهاست درداردع،
اعکماد شدل مکفادتی از اطمینان است؛ زیرا رضدادتهای مبکنیبدر اعکمداد در
سححی از بیاطمینانی نسبت به انگیز های دیگران بهدجود میویگ (خنیفدر د
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395
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زردنگی)48 :1389 ،
درباره اعکماد نتان میدهگ که اعکماد پگیگهای پویاسدت
تعریفهای مکعگد
م
که به کنش مکقابل د عوامل یوندایونی بسدکگی دارد د ایده عوامدل در ایجداد
شدلی از اعکماد مدؤثر داردع میشدونگ (تدایلر )601 :2003 1،شداد ()2003
اعکماد را اعکقادداشدکه بده دیگدران تعریدف میکندگ؛ زیدرا بدرای رسدیگن بده
خواسکه های خدود نیازمندگ همدداری بدا دیگدران هسدکیو اسدکنلی)2005( 2
می یویگ که اعکماد نوعی ارتباط است کارکنان میخواهندگ رابحدهای مبکنیبدر
ه
ارتباط مبکنیبر اعکمداد میدان
همه سازمانها
اعکماد با مگیران داشکه باشنگ در م
کارکنان د مگیران ضردری است د بیاعکمادی بر بهرهدری سازمانی وثار منفدی
1.Tyler.
2.Stanley.

مییذارد (خنیفر د زردنگی )1389 ،کلمه )1990( 1اعکماد را تلفیب خحدر بدا
تصمیوییری در ایه خصوص که ویا در عمل بهکار یرفکه خواهگ شدگ یدا نده د
وینگه دیگران تعریف میکنگ (کرامدر 2،تدایلر)10 :1996 ،
برپایه تومیه رفکار
م
م
ترددی یولیر ( )1994اعکماد را نگر

برپایه بادرها د ارز هدا میداندگ کده
م

احساسات را دربرمیییرد د بر رفکار داللت میکنگ (الفرتی د الفرتی:2001 3،
4
مقاله خود در باب اعکماد ودرده است:
 )5یامبکا ( )2000در بوتی از م

تتویص می دهگ که شوص یا یردهی عمل بوصوصی را انجام خواهنگ داد یدا
نه زمانی که می یوییو به شوصی اعکماد داریو یا شوصی معکمگ است ،بده ایده
معنی است که احکمای میدهیو کاری که دی انجام خواهگ داد ،بدرای مدا مفیدگ
است یا دستکو زیانی نوواهگ داشت (یامبکا)218 :2000 ،
بنابرایه ،می توان یفت که اعکمداد یددی از اجدزای بحدمبرانگیز یدادییری
انسان ،بهخصوص در مگارس است؛ زیرا یادییری هگف اصلی است بدهع ده،
اعکماد بهطوررحع ،تسهیلیر همداری اسدت اعکمداد در ایجداد فرهندگ بداز،
توسعه همبسکگی یردهی ،رهبری مگرسه ،پیتدرفت دانشومدوزی د افدزایش
م
کیفیددت وموزشددی بسددیار مددؤثر اسددت (یددانهموران د هددوی)181 :2003 5،
باتوجهبه مبانی نظری طرد شگه پژدهتگران در ایه پژدهش ایده فرضدیهها را
وزمایش کردهانگ:
1.Coleman.
2.Kramer.
3.Lafferty& Lafferty.
4.Gambetta.
5.G0ddard,Tschannen-Moran & Hoy.

اخالق *رابطة اخالق حرفهای و اعتماد سازمانی با توانمندسازی روانشناختی معلمان

در اعکماد ،سدحح دیدژه ای از احکمدای ذهندی دجدود دارد کده در ون فدرد
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 میدان اخد ق حرفدهای بددا توانمنگسدازی ردانشددناخکی معلمدان رابحدده
دجود دارد؛
 میان اعکمداد سدازمانی بدا توانمنگسدازی ردانشدناخکی معلمدان رابحده
دجود دارد؛
 میان مؤلفههای اخ ق حرفهای بدا توانمنگسدازی ردانشدناخکی معلمدان
رابحه دجود دارد؛
 اخدد ق حرفددهای د اعکمدداد سددازمانی نقددش پیشبینیکننددگه را در
توانمنگسازی ردانشناخکی معلمان ایفا میکننگ
روششناسی
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ایه پژدهش پژدهتی توصیفی د از نوع همبسکگی است جامعدۀ ومداری ایده
پژدهش شامل تمامی معلمان ددر مکوسحۀ ادی وموزشی در مدگارس ددلکدی د
در سای تحصیلی  1392تا  1393در نواحی پنجیانۀ ومدوز دپردر

تبریدز،

به تعگاد  2100نفر است نمونۀ مگنظر براساس جگدی موریان  322نفدر اسدت
که ایه افراد با رد

نموندهییری تصدادفی خوشدهای چنگمرحلدهای انکوداب

شگنگ از ایه تعگاد 182 ،نفر معلو زن د  140نفر معلو مدرد بده نسدبت جامعده
انکواب شگنگ برای تجزیهدتحلیل دادهها از ومار توصیفی ،همچدون فراداندی د
درصگ میانگیه د انحراف معیار د از ومار اسکنباطی ،مانندگ ضدریب همبسدکگی
پیرسون د ریرسدیون بدا اسدکفاده از نرمافدزار  SPSS 22اسدکفاده شدگ بدرای
جمعودری دادههای ایه پژدهش ابزارهایی به ایه شرد بهکار رفت:

پرسش نامیۀ توانمندسیازی روان شیناختی :بدرای سدنجش توانمنگسدازی
ردانشناخکی از پرسشنامۀ 12پرستی توانمنگسازی ردانشناخکی اسدپریکزر

1

د برمبنای مقیاس  5درجهای لیدرت ،کام ً موافقو =  5تدا کدام ً مودالفو = 1
اسکفاده شگ همچنیه ،در ایه پژدهش ولفای کردنباخ  0/87برودرد شگ بدرای
بررسی ردایی محکوایی ون نیز پرسشنامه در اخکیار چنگ ته از اسدکادان ردرار
یرفت که همگی ون را تأییگ کردنگ
32پرستی محقبساخکه که اخ ق حرفهای را در  8بُعدگ اندگازهییری میکندگ،
اسکفاده شگ :مسئولیتپذیری بدا پرسدشهای  17 ،2 ،1د  ،18صدادقبودن بدا
پرسشهای  19 ،4 ،3د  ،20عگالت د انصاف بدا پرسدشهای  21 ،6 ،5د ،22
دفدداداری بددا پرسددشهای  23 ،8 ،7د  ،24برتریجددویی د ررابددتطلبی بددا
پرسشهای  25 ،10 ،9د  ،26احکرام به دیگران با پرسدشهای  27 ،12 ،11د
 ،28همگردی با دیگران با پرسدشهای  29 ،14 ،13د  30د رعایدت احکدرام
نسبت به ارز ها د هنجارهای اجکمداعی بدا پرسدشهای  31 ،16 ،15د 32
الزم به توضیح است که ایه مؤلفهها توسط کاددزیر بهعنوان دیژییهای افدراد
منکسب به اخ ق حرفهای محرد شگه است برای اطمینان از پایایی پرسشنامه
از ولفای کردنباخ اسکفاده د مقگار ون  0/93برودرد شگ برای بررسدی ردایدی
محکوایی نیز ،پرسشنامه در اخکیار چنگ ته از اسکادان ررار یرفت که همگی ون
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پرسش نامۀ اخالق حرفهای :برای انگازهییری اخ ق حرفهای از پرسشنامۀ

را تأییگ کردنگ
1.Asprytzr.
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پرسش نامۀ اعتماد سیازمانی :بدرای سدنجش اعکمداد سدازمانی دبیدران از
نامه اعکماد سازمانی بهکاررفکه در پژدهش سیگجوادیه ( )1388اسکفاده
پرسش م
شگ که پایایی ون در ایه پدژدهش  0/87بدرودرد شدگ بدرای بررسدی ردایدی
محکوایی نیز ،پرسشنامه در اخکیار چنگ ته از اسکادان ررار یرفت که همگی ون
را تأییگ کردنگ
یافتهها
جگدی  1میانگیه د انحراف اسکانگارد نمرات مکغیرهای محالعهشگه در پژدهش
را نتان میدهگ براساس جگدی  1از بیه مؤلفههای اخ ق حرفهای ،بداالتریه
میانگیه مربوط به صادقبودن ،یعنی  94/45د پاییهتریه میانگیه مربدوط بده
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رعایت ارز ها د هنجارهای اجکماعی ،یعنی  85/8است
جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد نمرات متغیرهای مطالعهشده
متغیر
*

مسئولیتپذیری
*

صادقبودن
*

عگالت

*

دفاداری

*

برتریجویی د ررابتطلبی
*

احکرام به دیگران

*

همگردی با دیگران
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رعایدددددت ارز هدددددای
*

اجکماعی

انحراف

فراوانی

کمترین

بیشترین

میانگین

322

60

100

91/2

9/35

322

60

100

94/45

7/95

322

60

100

90/75

9/5

322

55

100

93/5

9/15

322

30

100

91/6

10/6

322

55

100

86/75

9/15

322

60

100

90/55

9/4

322

55

100

85/8

10/2

معیار

متغیر

انحراف

فراوانی

کمترین

بیشترین

میانگین

اخ ق حرفهای

322

95

160

144/96

11/73

اعکماد سازمانی

322

24

90

74/81

9/47

توانمنگسازی

322

34

60

51/66

5/66

معیار

نمره ممده 0 :تا 100
* کمکریه د بیتکریه م
جگدی  2میانگیه د انحراف اسکانگارد د همبسکگی بیه مکغیرهای پدژدهش
مکغیرهای پژدهش معنیدار هسکنگ بهطوریکه بیتکریه میدزان همبسدکگی بده
رابحه معنیدار بده همبسدکگی
رابحه اعکماد سازمانی با توانمنگسازی د کمکریه
م
م
بیه اخ ق حرفهای د توانمنگسازی مربوط میشود از تحلیل همبسکگی میدان
مکغیرهای بردنزا د دردنزا میتوان نکیجهییری کدرد کده هریونده افدزایش در
نمرههای اخ ق حرفه ای د اعکماد سازمانی با افدزایش توانمنگسدازی در بدیه
نمونه پژدهششگه همراه بوده است
معلمان
م
جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد و همبستگی بین متغیرهای پژوهش

میانگین

انحراف
استاندارد

اخالق
حرفهای

اخ ق حرفهای

36/74

3/10

1

اعکماد سازمانی

71/71

9/14

**0/58

1

توانمنگسازی

16/83

1/77

**0/56

**0/65

متغیرها

اعتماد
سازمانی

توانمندسازی

1
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را نتان میدهگ چنانکه در ایه جگدی متاهگه میشود ،ضریب همبسکگی بیه

** P >0/01
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جگدی  3میانگیه د انحراف اسکانگارد د همبسکگی بیه مکغیرهدای پدژدهش را
نتان میدهگ چنانکه در ایه جگدی متاهگه میشود ،ضریب همبسدکگی بدیه
مکغیرهای پژدهش معنیدار هسکنگ بهطوریکه بیتکریه میدزان همبسدکگی بده
رابحه معندیدار بده
رابحه برتریجویی د ررابتطلبی با توانمنگسازی د کمکریه
م
م
همبسکگی بیه مسدئولیتپذیری د توانمنگسدازی مربدوط میشدود از تحلیدل
همبسکگی میان مکغیرها میتوان نکیجه یرفت که هریونه افدزایش در نمرههدای
نمونده
مؤلفههای اخ ق حرفهای بدا افدزایش توانمنگسدازی در بدیه معلمدان
م
پژدهششگه همراه بوده است
جدول  :3میانگین و انحراف استاندارد و همبستگی بین مؤلفههای اخالق حرفهای با
توانمندسازی روانشناختی
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مؤلفههای اخالق

مسئولیتپذیری

4/64

0/45

0/37

0/01

صادقبودن

4/72

0/39

0/36

0/01

عگالت

4/53

0/47

0/42

0/01

دفاداری

4/67

0/45

0/45

0/01

برتریجویی د رابتطلبی

4/58

0/53

0/56

0/01

احکرام به دیگران

4/61

0/47

0/38

0/01

همگردی با دیگران

4/52

0/47

0/48

0/01

رعایت ارز های اجکماعی

4/43

0/55

0/45

0/01

حرفهای

میانگین

انحراف

توانمندسازی

p

استاندارد

در وزمون ریرسیون چنگیانه اخ ق حرفهای د اعکمداد سدازمانی بدهعنوان
مکغیرهای پیشبیه د توانمنگسازی بهعنوان مکغیدر مد و درنظدر یرفکده شدگ
دربار پیشبینی توانمنگسازی از ردی اخ ق حرفهای د اعکماد سازمانی ،نقش
پیشبینیکننگ اخ ق حرفدهای ( )B = 0/28 , p <0/05د اعکمداد سدازمانی
( ) B = 0/38 , p <0/05در توانمنگسازی تأییگ شگ برای تتریح بیتکر ایده
همبسکگی ،هریک از مکغیرهای مسدکقل اخد ق حرفدهای د اعکمداد سدازمانی
وزموده شگ که بهترتیب ،اخ ق حرفهای د اعکماد سازمانی نقش پیشبینیکننگه
را در توانمنگسازی داشکهانگ براساس یافکههای پژدهش حاضدر 36درصدگ از
داریانس توانمنگسازی ،مربوط به مکغیرهای مسکقل اخ ق حرفدهای د اعکمداد
سازمانی است
جدول  4خالصه مدل رگرسیون ،تحلیل واریانس و مشخصههای آماری رگرسیون
اخالق حرفهای و اعتماد سازمانی بر توانمندسازی
مدل

R

R2

F

Sig

اعکماد د اخ ق

0/60

0/36

87/7

0/000

متغیر  /شاخص

B

Beta

مقگار ثابت

14/32

اخ ق حرفهای

0/13

0/28

اعکماد سازمانی

0/23

0/38

T

Sig

4/50

0/001

5/26

0/001

7/06

0/001
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بهصورت جگایانه بهعنوان مکغیر پیشبیه با توانمنگسازی در رالب یدک مدگی
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نتیجه
باتوجهبدده یافکدده های پددژدهش متددوص شددگ کدده بددیه اخ د ق حرفددهای د
ه
شدناخکی معلمدان رابحدۀ مثبدت د معنداداری دجددود دارد
توانمنگسدازی ردان
همچنیه ،ازلحا وماری میان اعکماد سدازمانی د توانمنگسدازی ردانشدناخکی
معلمان نیز رابحۀ مثبت د معناداری متاهگه شدگ بدهعبارتی افدزایش رعایدت
اخ ق حرفهای معلمان باعم افدزایش توانمنگسدازی ردانشدناخکی ونهدا در
شغلتان می شود همچنیه ،اعکماد معلمان به مگرسه د همداران د مگیران د در
سححی باالتر به سازمان وموز دپردر

د نیدز افدزایش مؤلفدههای اخد ق

حرفهای در معلمان ،توانمنگی ونها در شغلتدان افدزایش میدهدگ بندابرایه،
عواملی که باعم می شود انگیز دردنی معلمدان بدرای توانمندگی در شغلتدان
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افزایش یابگ د دظایفتان را با توانایی بیتکری انجام دهنگ عبارتاندگ اسدت از:
مسددئولیت پذیری معلمددان در محددیط کدداری خددود نسددبت بدده دظددایف د
دانشوموزانتان ،سرمتب دیگران بودن ،صدگارت د عگالتداشدکه د دفداداری
هرچه بیتکر معلمان نسبت به کارهایی که پذیرفکهانگ د همداران د مگرسه د در کل به
نظام وموز دپردر  ،طرفگار حب بودن ،تعصبنگاشکه در رضادت ،مکعهگبودن به
دظایف خود ،اطمینانداشکه دیگران به ونها ،احکرامیذاشکه به حقدوق همدداران د
دانشوموزان ،شریکدانسکه خود در متد ت همداران د دانشوموزان د حمایدت
از ونان ،جگی د پرکاربودن ،ازطریب شایسکهساالری بهدنبای ارتقای خود بودن د نیز
افزایش تمایل به رعایت ارز های اجکماعی د ررابت سالو
به منظور تحقب توانمنگسازی معلمان ،بایگ نظام وموز دپردر

د مسئوالن

ارشگ د مگیران مگرسه با بسکر سازی الزم د مناسب ،زمینۀ اعکماد هرچه بیتدکر

معلمان به سازمان را فراهو کننگ ایه کار باعدم افدزایش اخد ق حرفدهای در
معلمان د درنهایت ،افزایش توانمنگی ونها میشود بهمنظور تبییه ایده یافکده
میتوان به نکیجۀ برخی پژدهش ها در ایه زمینه رجوع کرد کدوو د همدداران
( ) 2005فراینددگ اعکمادسدددازی را در فرایندددگی از مبدددادلههای اجکمددداعی د
رداندی محکملتر می داننگ دیژیی اصلی رراردادهای ردانی ایده اسدت کده دد
طرف را بده الزامها د تعهگهایی مقیگ می سازد که فراتر از تعهدگها د الزامهدای
چنیه فضایی است کده می تددوان از کارکنددان انکظدار داشدت کده افدزدن بدر
الزامهای رسمی شغل خود رفکار کننگ د بهبیاندیگر ،رفکدار سدازمانی محلدوبی
داشکه باشنگ رفکار سازمانی داکنتی ت فیجویانه د پاسوی مثبدت بده دجدود
عگالت د اعکماد است بی شک در صدورت ادراو عدگالت ،مدی تدوان اعکمداد
کارکنان را جلب کرد د رحع ًا در فضایی که اعکماد حاکو نیست ،نمیتوان انکظدار
داشت که کارکنان عملدردی درای انکظارات داشکه باشنگ د توانمنگی بیتدکری
از خود نتان دهنگ
نکایج پژدهش حاضر با نکایج پژدهشهای بابا منصور ( )1382که نتان داد
ردحیه کارکنان د ایجاد اعکمداد مکقابدل میدان افدراد ،موجدب افدزایش
ارتقای
م
توانایی ونها میشود د تیوهای خودیردان بدا هدگفهای متدوص موجبدات
افزایش توانمنگسازی کارکنان را فراهو می سازنگ ،همووانی دارد همچندیه ،بدا
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رسدمی د ازپدیشتدگدیهشدگه است در بافت سدازمانها در صدورت دجدود

نکایج پژدهشهای اینلی د همداران ( )2007همسو است ایه یافکدهها نتدان
رابحه مسکقیو د درخورتوجهی بیه اعکماد برمبنای شناخت در مدگیران بدا
داد،
م
توانمنگسازی شناخکی دجدود دارد لسدچینگر د فدایه یدایه ( )2005نیدز در
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پژدهش خود با عنوان « کاربرد توانمنگسازی در ایجاد حس احکرام د اعکماد در
محیط کاری» به ایه نکیجه دست یافکنگ که بیه توانمنگسازی د رفکدار عادالنده
رابحه دجود دارد د توانمنگسازی بایگ ازطریب رفکارهای عادالنه د منصفبودن
در کارها صورت پذیرد ایه نکیجه نیز با یافکههای پژدهش حاضر همسو است
در ادامه متوص شگ که ازلحا وماری بیه تمامی مؤلفههای اخ ق حرفدهای،
یعنی مسئولیتپذیری ،صادقبودن ،عگالت د انصاف ،دفاداری ،برتریجدویی د
ررابت طلبی ،احکرام به دیگدران ،همدگردی بدا دیگدران د رعایدت ارز هدا د
هنجارهددای اجکمدداعی ،بددا توانمنگسددازی ردانشددناخکی همبسددکگی مثبددت د
معناداری دجود دارد
نکایج ایه پرسش پژدهش که «ویا بیه مؤلفههای اخ ق حرفهای د احساس
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رابحده معندیداری دجدود
جامعده هدگف
موفقیت در عملدرد مگیران وموزشی
م
م
دارد » با نکایج پژدهشهای کاظمی ( )1390همووانی دارد همچنیه ،متوص
شگ که میان مؤلفههای حفظ کرامت انسانی ،حقیقتیرایی د مسئولیتپذیری بدا
رابحه معنادار دجود دارد نکدایج
احساس موفقیت در عملدرد مگیران وموزشی
م
پژدهشهای طبسی ( )1390نیز نتدان داد کده اخد ق حرفدهای در مدگیران
مکوسحه دخکرانه در شهر متهگ در سحح بداالیی ردرار دارد د
وموزشی مگارس
م
رابحۀ مؤلفههای اخ ق حرفهای د اثربوتدی ونهدا مثبدت د معندیدار اسدت
همچنیه ،رابحۀ میان سحح اخ ق حرفهای د اثربوتی ونان مثبت د معندیدار د
با یافکه های پژدهش حاضر همسو است نکیجۀ کلی ایه پژدهش ایه است کده
بیه اخ ق حرفهای د اعکماد سازمانی با توانمنگسدازی ردانشدناخکی معلمدان
رابحۀ معنادار دجود دارد د جهت ون مثبت است در مجموع ،پیدام اصدلی ایده

پژدهش ایه است که هرچه معلمان در حرفده خدود دارای اخد ق حرفدهای د
اعکماد سازمانی بیتکری باشنگ ،بالحبع ،توانمنگی ونها در شغلتان بهبدود د یدا
افزایش می یابگ در ایده زمینده پیتدنهادهایی بیدان میشدود کده بریرفکده از
یافکههای ایه پژدهش است:
 1باتوجهبه ایه نکیجه که اخ ق حرفدهای د اعکمداد سدازمانی معلمدان بدا
توانمنگسازی ونها ارتباط دارد ،پیتنهاد میشود ،مسدئوالن ومدوز دپردر
به ایه دسیله باعم افزایش توانمنگسازی معلمان در شغل خویش شونگ؛
 2باتوجهبه ایه یافکه که تمامی مؤلفههای اخ ق حرفهای با توانمنگسدازی
معلمان ارتباط دارنگ ،پیتنهاد میشود ،مسئوالن سازمان وموز دپردر

برای

تقویت ایه مؤلفهها در معلمان بدوشدنگ د ونهدا را در ادلویدت ردرار دهندگ د
معلمان نیز ایه مؤلفهها را در خود تقویت کننگ؛
 3باتوجهبه بحم اعکماد معلمان به سازمان وموز دپردر  ،مگیران بایدگ
با راهبردها د ارگاماتی ،ماننگ فراهوکردن دادههدا ،دایدذاری اخکیدار ،مدگیریت
متارککی ،تتدیل تیو د اسکق ی دادن به معلمدان بسدکرهای الزم بدرای انجدام
دظایف سازمانی را بهیونهای فراهو کننگ که معلمان با رغبت د انگیدز دردندی
بیتکری فعالیت کننگ مگیران بایگ کنکریها د محدگددیتها را کداهش دهندگ د
به جای اسکفاده از راهبردهای فتار د اجبار از راهبردهای جذبکردن اسدکفاده
کننگ ازونجاکه سحود باالی اعکماد ،افزایش ردحیۀ کارکندان ،کداهش غیبدت،
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بسکرهای الزم به منظور اعکماد هرچه بیتکر معلمان به سازمان را فراهو کنندگ د

افزایش نوودری سدازمانی د کمدک بده مدگیریت تغییدر مدؤثر را درپدی دارد؛
بنابرایه ،پیتنهاد میشود که سازمان ومدوز دپردر
وکنگه از اعکماد در بیه معلمان باشگ

بدهدنبای ایجداد جدوی
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برای سنجش کارکرد وموزشی دانشوموزان معگی پایان ترم ونهدا نیدز درنظدر
یرفکه شگ نکیجههای وزمون همبسکگی پیرسون نتان میدهگ که میان دیهداری
د کیفیت زنگیی د کارکرد وموزشی دانشومدوزان همبسدکگی مثبدت معنداداری
دجود دارد همچنیه ،یافکههای پژدهش دربردارنگ ندکههای کاربردی مفیدگی
برای سیاستیزاران عرصۀ وموز دپردر

است

واژگان کلیدی
مذهب ،دیهداری ،کیفیت زنگیی ،عملدرد وموزشی
طرح مسئله
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در سایهای اخیر رد هدای درمدانی مبکندی بدر معنویدت د مدذهب جایگداه
علمددی دیددژهای بدده خددود اخکصدداص دادهانددگ در ایدده راسددکا ،نکیجددۀ
پژدهش هددای یونددایون (سددورا جدددوی د همددداران2008 ،؛ مددازلدو د
کوبزنسددددی2006،؛ هیلدددز د همدددداران2005 ،؛ انصددداری جدددابری د
همددددارن1384 ،؛ غبددداری بنددداب د همدددداران1388 ،؛ جلیلوندددگ)1383،
نتان میدهگ کده معنویدت د دیدهداری میتواندگ نقدش مدؤثری در بهگاشدت
نکیجده ایده پژدهشهددا حداکی از ون اسدت کدده
ردان داشدکه باشدگ ازطرفددی
م
اغلب ،همبسدکگی مثبکدی میدان تزلدزی دیندی بدا احسداسهای منفدی ،مانندگ
ختو د وشدفکگی (یدای د یراندت ،)2005 ،تدنش د پریتدانی د ناسدازیاری
(هدددود 1د همدددداران ،)1996 ،بیوبردیدددی ،جدددرم ،ع لدددو افسدددردیی د
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1.Hood.

پدداییه بودن عددزت نفددس ،رضددایت از زنددگیی ،سددازیاری د خددو بینی
دجدددود دارد (کدددردس ،2006 1،کدددردس د دلدددف ،2004 2،هانسدددبریر 3د
همداران)2002 ،
همچنددیه ،تزلددزی مددذهبی در افددرادی کدده در بددافکی مددذهبی زنددگیی
می کننددگ بددا سددحح بدداالتری از افسددردیی ونهددا ارتبدداط دارد کدده علددت
احکمددالی ون را میتددوان ناسددازیاریهای شددناخکی دانسددت کدده در پددی
تردیگ مذهبی در فرد ایجاد میشود (کردس د دلف)2004 4،
نقش دیه د دیدهداری بدر کیفیدت زندگیی (فیدریس2002 5،؛ زالیندگ 6د
2009؛ مونی2005 10،؛ لوری2004 11،؛ جینس2003 12،؛ جینس 2002 ،الدف
د ب؛ پارو ) 2001 13،توجه بسیاری از پژدهتگران را در دنیا به خود جدذب
کرده است دیه 14مجموعهای از معارف ،عقایدگ ،احددام د اخد ق د در یدک
ک م ،هستها د نیست ها د بایگها د نبایگهاست که خگادنگ برای هدگایت بتدر
در رالب ککاب ،سنت ،عقل د فحرت ندازی کدرده اسدت (خسدردپناه )1379 ،د
1.Krause.
2.Wulff.
3.Hunsberger.
4.Wulff.
5.Ferris.
6.Zullig.
7.Abar.
8.Carter.
9.Winsler.
10.Mooney.
11.Loury.
12.Jeynes.
13.park.
14.religion.
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همداران )2006 ،د عملدرد وموزشی دانشوموزان (وبار 7،کارتر 8د دینسدلر،

9

193

دیهداری 1مقگار ع ره د احکرام پیردان دیه به ون است (سرا زاده )1377 ،به
دیگر سوه ،دیهداری ،یعنی داشکه الکزام دینی ،بهنحویکه نگر

د یدرایش د

کنشهای فرد را مکأثر سازد (شجاعی زنگ)1384 ،
اسکگالی ها د شواهگ محدمی دجود دارد که دیهداری د معنویدت د عقایدگ
شوصی ،به شدل مثبکی کیفیت زنگیی دانتجویان د دانشوموزان را تحت تأثیر
ررار میدهدگ (زندگ 2د همدداران2014 ،؛ سادتسددی 3د همدداران،2009 ،
2005؛ دیزاتددر 4د همددداران2006 ،؛ فیددریس2002 ،؛ سددیگل 5د همددداران،
 )2001کیفیت زنگیی درجهای است که هر فرد از امدانات موجود در زندگیی
لذت میبرد د احسداس رضدایت میکندگ (یدالوا 6،سدرکیورا 7د مارکوندگرز،

8

همه مذهبها د فلسفههای بزرگ برای زنگیی خوب ایدگه دارندگ کده
 )2004م
ایه ایگه شامل انجام دسکورهای عملدی د داشدکه نگرشدی مثبدت بده زندگیی
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395
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میشود (عزیزی )1381 ،درحقیقت ،دیه د دیدهداری در زندگیی بسدیاری از
افرا د بوتی بنیادیه د ضردری است د برای س مت ردانی ،سعادت د بهردزی

9

د کیفیت زنگیی پیامگهای مثبت یسکردهای دارد (چای 10،یرایلو 11،شدفرد 12د
بیلینگکددون2012 13،؛ دایددک 14د الیدداس )2007 ،تعددگادی از پژدهشهددا
1.Religiosity.
2.Zhang.
3.Sawatzky.
4.Dezutter.
5.Siegel.
6.Galvao.
7.Serqueira.
8.Marconders.
1.well-being.
10.Chai.
11.Krägeloh.
12.Shepherd.
13.Billington.
14.Dyke.

نتاندادهانگ که شرکت در فعالیتهای مذهبی کیفیدت زندگیی ،مانندگ سد مت
ردانی د طوی عمدر را بده شددل مثبکدی مکدأثر میسدازد (کالسدکانی2009 1،؛
سادتسدددی د همددداران2009 ،؛ فیددریس )2002 ،عبددگیخالک)2010( 2
محالعه خود ردی  224دانتجوی کویکی بیه سنیه 18تا 28سدای نتدان داد
در
م
که بیه دیهداری د سعادت دردنی 3د کیفیت زندگیی ارتبداط مثبدت معنداداری
دجود دارد
مکحددگه امریدددا نتددان داد کدده بادرهددای
الیسددون )1991( 4در ایالددت
م

محدددو مددذهبی د ادراو شددناخکی 5د عدداطفی 6کیفیددت زنددگیی را بهبددود
رضددایت بیتددکری در زنددگیی برخددوردار هسددکنگ همچنددیه ،زنددگ د
رابحدده بددیه ارز هددای معنددوی شوصددی 7د کیفیددت
همددداران ()2014
م
زنددگیی را در بددیه  895دانتددجوی چینددی در پژدهتددی طددولی بررسددی
کردندگ نکیجدههای ایدده بررسدی نتددان داد کده دیددهداری بدهطور معندداداری
کیفیددت زنددگیی افددراد را در سدددایهای بعددگ پیشبینددی میکنددگ ایددده
پژدهتگران معکقگنگ کده ارز هدای معندوی ،افدراد را ردادر میسدازد بدرای
زنگیی خدود معندا د هدگفی تعریدف کنندگ د بدگیه شددل ،کیفیدت زندگیی د
بهردزی ونها ارتقا مییابگ
1.Calestani.
2.Abdel-Khalek.
3 subjective well-being.
4.Ellison.
5.cognitive perceptions.
6.affective perceptions.
7.Personal spiritual values.
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می بوتنگ د افرادی کده بدا کلیسدا ارتبداط دارندگ ،نسدبت بده سدایر افدراد از
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در داخل کتور نیز ،عظیمی هاشمی ( )1383در محالعۀ خود نتدان داد کده
بددیه رضددایت از زنددگیی د دیددهداری در بددیه دانشومددوزان ددر مکوسددحه
همبسکگی مثبت معناداری دجود دارد همچنیه ،صدفاری د محمدگی زیدگی د
پاکپور حاجیورا ( )1391در بررسی نقش مذهب در کیفیدت زندگیی بیمداران
مبک به سرطان دریافکنگ کده مدذهب در حضدور عوامدل دمویرافیدک د نمدر
عملدردی بیمار ،بهطور معناداری کیفیت زنگیی بیمداران را پیشبیندی میکندگ
رابحه بیه دیهداری د کیفیت زنگیی را تحت تدأثیر
درایهبیه ،مکغیرهای زیادی
م
ازجمله ونها فرهنگ د نوع دیده د مدذهب اسدت (یداردنر،
ررار میدهنگ که
م

1

کرایلو 2د هنینگ2014 3،؛ عبگیخالک د لسدکر )2007 4،ازایدهرد ضدردری
جامعه ایرانی نیدز کده فرهندگ د دیده د مدذهب
درباره ایه موضوع در
است
م
م
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مکفادتی دارد ،پژدهش شود
عملدرد وموزشی ،یدی دیگر از زمیندههای مکدأثر از دیدهداری د بارهدای
مذهبی است (وبدار ،کدارتر د دینسدلر2009 ،؛ مدونی2005 ،؛ لدوری2004 ،؛
جینس 2003؛ جیدنس 2002 ،الدف د ب ؛ پدارو )2001 ،کده ارتبداط ون بدا
کیفیت زنگیی نیز در بسیاری از پژدهشها بررسی شگه اسدت (چداد2010 5،؛
دیربای 6د همداران 2006 ،الف ،ب ،؛ هنینگ 7د همدداران2010 ،د2011؛
هوجددت 8د همددداران2003 ،؛ اسددکی دارت د همددداران )2009 ،عملدددرد
1.Gardner.
2.Krägeloh.
3.Henning.
4.Lester.
5.Chow.
6.Dyrbye.
7.Henning.
8.Hojat.

وموزشدی مجموعدده رفکارهددای وموزشددی اسدت کدده در دد بُعددگ پیتددرفت یددا

زمیندده کسددب ویاهیهددا نتددان داده میشددونگ؛
پسددرفت وموزشددی در
م

درباره عوامل دیگدر وموزشدی ،ازربیدل فعالیتهدای
البکه ایه عملدرد میتوانگ
م
ک سی د دانتگاهی د ارتباط با همد سیها د اسدکادان نیدز نتدان داده شدود

(مدداد1997 ،؛ بددهنقل از :شددادران د دیگددران )1387 ،وبددار د کددارتر د
دینسددلر ( )2009نتددان دادنددگ ،دانشومددوزانی کدده سددحح دیددهداری بدداالیی
دارنگ ،نسبت به همساالن خود کده تعهدگات مدذهبی کمکدری دارندگ ،بدهلحا
وموزشددی عملدددرد بهکددری دارنددگ :بهکددر محالعدده میکننددگ د رفکارهددای
دانشوموزان دبیرسکانی شهری که بسیار مذهبی بودنگ ،در وزمونهای وموزشی
اسکانگارد ،ازجمله خوانگن د ریاضی عملدرد بهکری داشدکنگ بدهطور متدابهی
لوری ( )2004دریافدت کده دانشومدوزانی کده از تعهدگات مدذهبی بیتدکری
برخددوردار بودنددگ ،در بیتددکر وزمونهددای وموزشددی ،نسددبت بدده ون دسددکه از
دانشوموزانی که از تعهگات مذهبی کمکری برخوردار بودندگ ،عملددرد بهکدری
داشکنگ باایه حای ،ارتباط بیه بادرهای مدذهبی د پیتدرفت وموزشدی همیتده
تأییگ نتگه است
جینس ( )2005تأثیر شرکت در برنامههای دینی را بر دانشوموزان ایالدت
مکحددگ امریدددا بررسددی کددرد نکیجددۀ ایدده محالعدده نتددان داد ،ون دسددکه از
دانشوموزانی که در برنامههای دینی شرکت میکننگ ،نسبت به همکایان خود در
رفکارهای مگرسه ای ،ماننگ اسکفاده از دارد د الدل د نیز کیفیت زندگیی ،رفکدار
مناسبتری از خود نتان میدهنگ؛ اما در نمرههای ک سی با یرده کنکری هدیچ
اخک ف معناداری نگارنگ همچنیه ،در محالعهای متابه در ایران ،میان عملددرد
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خحرساز کمکری مرتدب میشدونگ همچندیه ،جیدنس ( )2003دریافدت کده
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وموزشی دانتجویان د بادرهای مذهبی دردنی د بیردنی ونها ارتباط معناداری
یافددت نتددگ (ارددوامی د دیگددران )1391 ،ازایددهرد ،باتوجهبدده تنارضهددای
موجود در ادبیات پژدهش ،یدی دیگر از هگفهای محالعۀ حاضر ون است کده
ماهیت ایه ارتباط را ردشهتر سازد بنابرایه ،بدا توجده بده ونچده بیدان شدگ،
پژدهش حاضر رصگ دارد به محالعۀ نقش بادرهای مذهبی در کیفیت زندگیی د
دیه زیددر را
عملدددرد وموزشددی دانشومددوزان بپددردازد د در رالددب ون دد فرضد م
بررسی کنگ:
فرضددیه  :1میددان دیددهداری د کیفیددت زنددگیی دانشومددوزان ارتبدداط
م
دجود دارد؛
دیه  :2بددیه دیددهداری د عملدددرد وموزشددی دانشومددوزان ارتبدداط
فرضد م
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دجود دارد
روش
پ ژدهش حاضر از نوع همبسکگی است جامعۀ وماری در ایه پدژدهش تمدامی
دانش ومددوزان ددر مکوسددحۀ ددم شهرسددکان بابددل هسددکنگ کدده در سددای
1393تا 1394متغوی به تحصیل بودهانگ با کاربرد رد

نمونهییری خوشهای

چنگ مرحلدهای  168دانشومدوز 87 ،دخکدر د  81پسدر ،از دد مگرسده ،یدک
مگرسۀ دخکرانه د یک مگرسۀ پسرانه ،انکواب شگنگ دامنۀ سدنی یدرده نمونده
نامه کیفیدت
14تا 18سای با میانگیه  14/56بود دادهها با اسدکفاده از پرسدش م
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زنگیی مرتبط با س مکی د پرسشنام مه دیهداری ی و د اسکارو د معگی پایان
ترم دانشوموزان یردودری شگ

پرسشنامۀ کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی)SF-36( 1

برای سنجش کیفیت زنگیی مرتبط با س مکی از فرم 36پرستی کیفیت زنگیی
اسکفاده شدگ کده داره د شدربورن )1992( 2ون را تهیده د اجدرا کردهاندگ ایده
پرسشنامه دارای مقیاس پاسخیویی چنگیانه د هتت خردهمقیاس اسدت کده
عبارتانگ از :کارکرد جسمانی با  9پرسش ،نقش جسمانی بدا  4پرسدش ،درد
جسمانی با  2پرسش ،س مت عمومی با  5پرسش ،سدرزنگیی بدا  4پرسدش،
کارکرد اجکماعی با  2پرسش ،نقش هیجانی با  3پرسش د س مت ردانی بدا 5
جسمانی د س مت عمومی ،در بُعگ س مت جسمانی د چهار خردهمقیاس ددم،
یعنی سرزنگیی ،کارکرد اجکماعی ،نقدش هیجدانی د سد مت رداندی ،در بُعدگ
س مت ردانی ترکیب میشونگ همچندیه ،پرسدشنامه  SF-36یدک پرسدش
دارد که به ارزیابی فرد از دضعیت س مکی د دیریونیهدای ون در یدک سدای
یذشکه مربوط است
فددرم کوتدداه  36پرستددی  ،SF-36کیفیددت زنددگیی مددرتبط بددا س د مکی،
نامه معکبری است کده بدهطور یسدکرده بدرای ارزیدابی کیفیدت زندگیی
پرسش م
بهکاربرده میشود در ایدران ایده فدرم را منکظدری د یتکاسدبی د دحدگانینیا
( )1384با رد

ترجمه مجگد به فارسی بریردانگهاندگ د ردی 4163
ترجمه د
م

رده سنی  15سای به باال ،میانگیه سنی  ،35.1که 52درصدگ ونهدا زن
نفر در م
بودنگ ،هنجاریابی کردنگ ،ضریب پایایی ،ولفای کردنباخ ،یدزار
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پرسش چهار خرده مقیاس ادی ،یعنی کارکرد جسدمانی ،نقدش جسدمانی ،درد

شدگه بدرای

1.Life Quality Questionnaire -short form.
2.Ware & Sherbourn.
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خردهمقیاسهددای ایدده پرسددشنامه از 0/77تددا ،0/90بددهغیراز خردهمقیدداس
سرزنگیی کده برابدر بدا  0/65بدوده اسدت ،در نوسدان یدزار

شدگه اسدت

(منکظددری د همددداران )1384 ،هوشددنگی ( )1385نیددز ولفددای کردنبدداخ
خردهمقیاسهای ایه پرسشنامه را به ترتیب ایهیونه یزار

کرده است :برای

کارکرد جسمانی برابر با  ،0/80برای نقش جسمانی برابر بدا  ،0/86بدرای درد
جسمانی برابر با  ،0/80برای س مت عمومی برابر با  ،0/86بدرای سدرزنگیی
برابر با  ،0/65برای کارکرد اجکماعی برابر با  ،89برای نقش هیجانی برابدر بدا
 0/87د بدددرای سددد مت رداندددی برابدددر بدددا ( 0/83هوشدددنگی)1385 ،
محالعه حاضر پایایی کلی ایه ابزار با اسدکفاده از ولفدای کردنبداخ برابدر بدا
در
م
 0/76بهدست ومگه است
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پرسشنامۀ دینداری گالک و استارک

ی د و د اسددکارو )1965( 1بددرای سددنجش نگر هددا د بادرهددای دینددی د
دیهداری ایه پرسشنامه را ساخکهانگ برای اسکانگاردکردن ایه پرسدشنامه در
کتورهای یونایون اردپا ،امریدا ،افریقا د وسیا د ردی پیردان ادیان مسیحیت
د یهودیت د اس م اجرا شگه د با دیه اس م هو انحباق یافکه است پرسدشنامۀ
حاضر سنجهای پنجبعگی است کده شدامل ابعداد پنجیاندۀ اعکقدادی ،عداطفی،
پیامگی ،ویینی د فدری به سنجش دیهداری میپردازد پرسشنامۀ اسکفادهشگه
چهار ُبعگ از ابعاد باال را بهکار برده د ُبعگ فدری دیه به دلیل دسعت تبلیغات در
1.Glock and Stark.

ایران حذف شگه است پرسشنامۀ حاضدر  26یویده دارد کده در چهدار ُبعدگ
اعکقادی با  7یویه ،عاطفی با  6یویه ،پیامگی با  6یویده د وییندی بدا  7یویده
برای سنجش میزان دیهداری بهکار میردد مقیاس انگازهییری اسکفادهشگه در
ایه سنجش ،لیدرت است که هریویه پنج درجۀ ارزشی «کام ً موافب ،موافدب،
بینابیه ،موالف د کام ً موالف» را دربرمیییرد د ارز هدای هدر یویده بدیه
0تا 4دیریون است حاصل جمع عگدی ارز

هریک از یویهها در کل ،نمدر

وزمودنی را نتان میدهگ که بیه 0تا 104نوسان دارد در وخریه اجدرای ایده
وزمون به دلیل اسکانگاردبودن پایایی باالیی دارد مقگار ولفا برای مکغیرهای بُعگ
اعکقادی  ،0/81بعگ عاطفی  ،0/75بعگ پیامگی  0/72د بعگ ویینی  0/83اسدت
(سرا زاده د پویافر )1387 ،در پژدهش حاضر میزان ولفای کردنباخ برای بُعگ
اعکقادی  ،0/76بعگ عاطفی  ،0/81بعگ پیامگی  ،0/73بعگ ویینی  0/71د برای
کل وزمون  0/79به دست ومگ برای سنجش عملددرد وموزشدی دانشومدوزان
معگی پایان ترم ونها درنظر یرفکه شگ
شیوۀ اجرا
پژدهش پس از هماهنگی د یرفکه مجوز از وموز دپردر

شهرسدکان بابدل

وغاز شگ پس از متوصشگن مگرسه ها با همداری مگیر مگرسه د پژدهتگر،
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وزمون ردی دانتجویان ولفای کلی پرسشنامه  0/83بوده است همچنیه ،ایه

نامه دیهداری ی و د
دد پرسشنامۀ کیفیت زنگیی مرتبط با س مکی د پرسش م
اسکارو ،نوست در مگرسۀ دخکرانه د در ردز بعگ در مگرسۀ پسدرانه توزیدع د
پس از تدمیل یردودری شدگ نحدو اجدرای پرسدشنامهها در هریدک از دد
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مگرسه به شدل یردهی بود معگی پایان ترم تمامی دانشوموزان ،پس از اجدرا
د تدمیل پرسشنامه ها ،توسط مگیر مگرسه در اخکیار پژدهتگر ردرار یرفدت
برای بررسی فرضیهها رد

همبسکگی پیرسون بهکار رفت د دادهها بده کمدک

نرمافزار  SPSS.21تحلیل شگ
یافتهها
در جگدی  1میانگیه د انحراف اسکانگارد نمرههای کیفیت زنگیی د دیهداری د
معگی پایان ترم ،عملدرد وموزشی ،دانشوموزان یزار

شگ

جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد نمرههای کیفیت زندگی و دینداری و معدل پایان ترم،
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عملکرد آموزشی ،شرکتکنندگان

متغیرها

نمرهها

کیفیت زندگی

دینداری

عملکرد آموزشی

M

SD

M

SD

M

SD

67/18

5/32

73/62

6/53

16/80

3/16

برای بررسی فرضیههای پژدهش رد

وماری همبسکگی پیرسون بهکار رفت

فرضیه ادی :بیه دیهداری د کیفیت زنگیی دانشوموزان ارتباط دجود دارد
م
جدول  :2همبستگی پیرسون بین دینداری و کیفیت زندگی دانشآموزان
همبستگی پیرسون

فروانی

میزان همبستگی

دیهداری د کیفیت زنگیی

168

0/74

سطح معناداری
()Sig

0/024

چنانکه در جگدی  2متاهگه میشدود ،ضدریب همبسدکگی پیرسدون بدیه
دیهداری د کیفیت زنگیی دانشوموزان برابر با  r=0/74د سحح معنداداری ون
 P=0/024است باتوجهبه اینده سحح معنداداری متاهگهشدگه کوچدکتر از
 0/05است ،فرض صفر رد میشود د نکیجه یرفکه میشود که بیه دیدهداری د
کیفیت زنگیی دانشوموزان رابحۀ معناداری دجود دارد
فرضیه ددم :بیه دیهداری د عملدرد وموزشی دانشوموزان ارتباط دجود دارد
م
جدول  :3همبستگی پیرسون بین دینداری و عملکرد آموزشی دانشآموزان

دیهداری د عملدرد وموزشی

168

0/78

()Sig

0/013

چنانکه در جگدی  3متاهگه میشدود ،ضدریب همبسدکگی پیرسدون بدیه
دیهداری د عملدرد وموزشی دانشوموزان برابر با  r=0/78د سحح معنداداری
ون  P=0/01است باتوجهبه اینده سحح معناداری متاهگهشدگه کوچدکتر از
 0/05است ،فرض صفر رد میشود د نکیجه یرفکه میشود که بیه دیدهداری د
عملدرد وموزشی دانشوموزان رابحۀ معناداری دجود دارد
نتیجه
رابحه دیهداری با کیفیت زندگیی د عملددرد
پژدهش حاضر بهمنظور شناسایی
م
وموزشی دانشوموزان انجام شگ بهطورکلی نکیجهها نتان داد که دیهداری ،هو
با کیفیت زنگیی د هدو بدا عملددرد وموزشدی دانشومدوزان ارتبداط دارد در
فرضیه ادی پژدهش ،نکیجههای وزمون همبسکگی پیرسدون نتدان داد
ارتباط با
م
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همبستگی پیرسون

فروانی

میزان همبستگی

سطح معناداری
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که بیه دیهداری د کیفیت زنگیی دانشوموزان همبسکگی مثبت معندادار دجدود
دارد که ایه یافکه با پژدهشهای زندگ د همدداران ( )2014چدای ،یرایلدو،
شفرد د بیلینگکون ( ،)2012کالسکانی ( ،)2009سادتسدی د همدداران (،2009
 ،)2005دایددک د الیدداس ( ،)2007دیزاتددر د همددداران ( ،)2006زالینگددو د
همددداران ( ،)2006فیددریس ( )2002د سددیگل د همددداران ( )2001همسددو
است مذهب د بادرهای مذهبی ،دسدتکو از سده طریدب بدر کیفیدت زندگیی
فرد اثر مییذارنگ:
 1مذهب احساس معناداربودن زندگیی را بده انسدان میدهدگ د بدا طدرد
احساس پوچی د ایجاد ورامش بر کیفیت زنگیی فرد اثر مییذارد؛
 2اصوی د بادرهای مذهبی سبدی سالو برای زنگیی پیتنهاد میکننگ؛
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 3انسانها با شرکت در مراسو های جمعی دینی ،هدو از حمایدت دیگدران
برخوردار میشونگ د هو با برخورداری از خو بینی د اعکماد نسبت بده سدایر
سرمایه اجکماعی خویش افدزدده د امیدگدارتر
مردم ،تحت تأثیر تعالیو دینی به
م
میشونگ (حسهزاده د دیگران)1393 ،
ازطرفی ،مذهب با ایجاد نظامهای حمایکی د معانی موجب میشود ،افرادی
سرمایه اجکمداعی افزدنتدری در مقایسده بدا دیگدران
که به ون تعلب دارنگ از
م
برخوردار باشنگ همچنیه ،با بیان تعبیرها د تفسیرهای خاص خود از زندگیی،
مرگ د عالو پدس از ون ،موجدب ورامدش ردحدی اعضدای خدود میشدود د
سازدکارهای محدمی برای ردبهردشگن با مسالل اراله میکنگ از سویی دیگر،
دیه با بیان دسکورالعملهای موکلف ،ردابط میان دیهداران را تنظیو د از بدردز
تعارض میان ونها جلوییری میکنگ بگیهسان ،افراد دیهدار به دلیل تدیده بدر

وییهها د نظام ارزشی دینی ،هویت خ ود را تولیدگ د بازتولیدگ کدرده د محدابب
فرمانهای ون عمل می کننگ که ایه کار موجب بهبود د تقویدت کیفیدت زندگیی
ونها میشود (خواجهنوری د دیگران)1390 ،
محالعه حاضر نتان داد که بدیه دیدهداری د عملددرد
فرضیه ددم
بررسی
م
م
وموزشی دانشوموزان نیز همبسکگی مثبت معناداری دجود دارد که ایده یافکده
نکیجه پژدهشهای وبار د کارتر د دینسلر ( ،)2009مدونی ( ،)2005لدوری
با
م
نکیجده
( )2004جینس (  ،)2003جینس ( )2002د پارو ( )2001همسو د بدا
م
پژدهشهای جینس ( )2005د اروامی ،رهرمانی ،افتیهجو ،حمزهپور د ترابدی
براساس پژدهش هایی که تاکنون در ایه حوزه انجدام شدگه اسدت ،مدی تدوان
دستکو سه اسکگالی محرد کرد:
ادی اینده عموم ًا افرادی که از سحح دیهداری باالتری برخوردارنگ ،تد
می کننگ از رفکارهدایی ددری کنندگ کده بده پیتدرفت وموزشدی ونهدا وسدیب
میرسانگ در تأییگ ایه ادعا میتوان به پژدهشهدایی اشداره کدرد کده نتدان
میدهنگ نوجوانانی که بدهلحا مدذهبی مکعهگندگ ،بدا احکمدای کمکدری درییدر
سو مصرف دارد د الدل میشونگ (بدار 1،هداکس 2د داندگ1993 3،؛ بدرادن
فیلگ 4د سوران سه1991 5،؛ نایلنگر 6،تونگ 7د سو)1996 8،؛
1.Bahr.
2.Hawks.
3.Wang.
4.Brownfield.
5. Sorenson.
6.Nylander.
7.Tung.
8.Xu.
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احمگی ( )1391ناهمسو است در تبییه رابحه دیهداری د عملددرد وموزشدی،
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ددم اینده پژدهش ها نتان داد ،افراد مکعهگ مذهبی بدا احکمدای بیتدکری از
امدان ددرنی کنکری 1برخوردا هسکنگ (جدسدون د کورسدی1988 ،؛ شدرایر د
سیلورمه )1971 ،پژدهش های تربیکی نتان داد که بیه دارابودن مدان دردنی
کنکری د عملدرد وموزشی ارتباط مثبت دجود دارد (بک 2،کوی 3د هاموندگ4،
1991؛ هالمه 5د هاردینگ ،1996 6،میلر 7د اُلسون)1988 8،؛
سددوم اینددده بادرهددای مددذهبی اسددکرس دانشومددوزان را درخصددوص
عملدرد وموزشی ونها کاهش میدهگ د ونها را به بهبود د پیترفت وموزشدی
امیگدار میکنگ
پارو 9،کهه 10د هدرب )1990( 11در پدژدهش خدود نتدان دادندگ کده
بادرهای مذهبی میتواندگ نقدش تعگیلکنندگه در اثریدذاری بدر مورعیتهدای
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اسکرسومیز داشکه باشگ ازایهردست کده خگداندگ در ردرون میفرماییدگَ :أالَ
ِ
ِ
ِ
وب ؛ ویاه باشیگ که تنها با یداد خدگا دیهدا ورام میییدرد
ِبذ ْک ِر ه َاّلل َت ْط َمئ ُّن ا ْل ُق ُل ُ
(رعگ )28 ،درایهباره محالعۀ راسوتبار د فیاض د امیگی ( )1392نتان داد کده
ودا د موسیقی عرفدانی ردرون کدریو توانسدکه اسدت ازطریدب اسکوارسدازی د
وسانسازی ارتباط معنوی دانشوموزان با خگادنگ د نیز پردر

حس توکدل د

1.internal locus of control.
2.Beck.
3.Cole.
4. Hammond.
5.Holman.
6.Harding.
7. Miller.
8.Olson.
9.Park.
10.Cohen.
11.Herb.

توسل ،اضحراب ناشی از امکحان را بهطور معنداداری در ونهدا کداهش دهدگ
یافکدددههای پدددژدهش حاضدددر ندکدددههای مهمدددی بدددرای سیاسدددتیذاران
وموز دپردر

برنامده درسدی)1391( 1
دارد ردیدرد حاکو بر سدنگ ملدی
م

«فحرتیرایی توحیگی» است اتواذ ایه ردیدرد به معندای زمینهسدازی الزم
برای شدوفایی فحرت الهی دانشوموزان ازطریب درو د اص د مگادم مورعیت
ونان به منظور دسکیابی به مراتبی از حیات طیبه است همچنیه ،نوسدکیه اصدل
برنامه درسی در ایه سنگ ،دیهمحوری است
ناظر بر
م
ایران از یک طر ف د نقدش بادرهدای دیندی د مدذهبی در پیتدرفت وموزشدی
عرصه وموز دپردر
دانشوموزان ،از طرف دیگر ،شایسکه است که مجریان
م
در پردر

بادرهای دینی د مذهبی دانشوموزان ت

د توجه مضاعف کننگ

مگرسه مدانی است که کودکان د نوجوانان ساعتهای زیدادی از ردز را در ون
سپری میکن نگ؛ بنابرایه ،ضردری است که مگارس از ایه فرصت ارزشمنگ برای
اسدکفاده
تقویت بادرهای دینی دانشوموزان به بهکریه شدل سود ببرنگ؛ چراکه
م
نادرست از ایه فرصت ،ممده است ون را به تهگیدگ مبدگی سدازد نکیجدههای
محالعه بیگگلی ( )1381نتان داد که رفکارهای حاکو بر مگرسه در مقایسده بدا
م
سایر عوامل ،بیتکریه تأثیر را در کمرنگشگن بادرهدای دیندی د اخ ردی در
میان دانشوموزان دارد
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برنامه درسی ملدی جمهدوری اسد می
بنابرایه ،باتوجهبه ردیدرد حاکو بر
م

 1سنگی است که در ون نقت مه ک ن برنام مه درسی د چارچوب نظام برنامهریزی درسی کتور را بهمنظور تحقب
اهگاف وموز دپردر

نظام جمهوری اس می ایران تعییه د تبییه میکنگ
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ازجمله راهدارهای مؤثر در پردر

بادرهای دینی د مذهبی دانشوموزان

اجرای برنامههای مذهبی ،ازجمله مسابقههای مدذهبی ،بریدزاری جلسدههای
مذهبی به کمک کارشناسان برجسک مه مذهبی ،اسکفاده از رد های تتدویقی یدا
الگویی در وموز

برنامه درسی دینی با سایر درسهاسدت
احدام دینی تلفیب
م

مکوسدحه ددم شهرسدکان بابدل
محالعه حاضر به دانشومدوزان مقحدع
نمونه در
م
م
محگدد بوده است که لزدم احکیاط در تعیمیودهی نکیجهها را محدرد میسدازد
همچنیه ،نقش د تأثیر مکغیرهای فردی د دمویرافیک ،جنسدیت ،سده د  ،در
ارتباط میان دیه داری د کیفیدت زندگیی یدا عملددرد وموزشدی دانشومدوزان
بررسی نتگه است که پیتنهاد میشود در پژدهشهای وینگه درنظر یرفکه شود
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تحتتأثیر ونها ررار میییرد در ایه مقالده باتوجهبده امکیازهدای شدبدههای
اجکماعی ،تأثیر ایه شبدهها بر ارتقای سبک زنگیی ایرانیاس می محالعه شدگه
است .سبک زنگیی در محالعات فرهنگدی ،بده مجموعده رفکارهدا د مدگیها د
الگوهای کنشهای هر فرد یفکه میشود نکیجههای بهدستومگه در ایه محالعه
نتان میدهگ که باتوجهبه فراداندی اسدکفاد جواندان از شدبدههای اجکمداعی،
میتوان از ظرفیت ایه شبدهها برای تردیج سبک زنگیی ایرانیاس می اسکفاده
کرد همچنیه ،با طراحی دبسایتها د دب گها د ایجاد شبدههای فرهنگدی
می توان در راسکای تردیج سبک زنگیی ایرانیاس می یام برداشت
واژگان کلیدی
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اینکرنت ،سبک زنگیی ایرانیاس می ،شبدههای اجکماعی ،فنّادری اط عات د
ارتباطات
طرح مسئله
یسکر

دسیع محالعات فرهنگی در سه دهۀ اخیر ،باعدم شدگه اسدت ،سدبک

زنگیی ردزمره بهعنوان مقولهای مهو رلمگاد شود (الجدوردی )1384 ،سدبک
زنگیی که برخی ون را «مهارت زنگیی» یدا «هندر زندگیی» مینامندگ ،راههدا،
رد ها ،سنتها ،رسوها ،عادت ها د رفکارهایی است کده در ابعداد یوندایون
زنگیی مردم دجود دارد د با اخک ف بادرها د جوامع انسانی تفادت پیگا میکنگ
(رهبر ) 1392 ،ندکۀ مهو ایه است که ایرچده سدبک زندگیی ،الگدوی خداص
فعالیت در زنگیی ردزمرهای است که هر فرد را توصیف میکندگ ،درعیهحدای،

هر فردی سبک زنگیی خود را با دضعیت عمومی د اجکماعی تحبیدب میدهدگ
بهعبارتی هر فرد سبک زنگیی خود را مکناسب با سبکهای زنگیی سایر افراد
انکواب میکنگ (زبانی د رسکگار)1387 ،
سبک زنگیی اس می د اصیل ،موجب ارتقدای فرهندگ عمدومی جامعده د
دجگان کاری د انضباط اجکماعی میان اعضای جامعه افزایش مییابگ د ونها با
پایبنگی به معیارها د رواعگ سبک زنگیی خود انضباط فرهنگدی د ارکصدادی د
اجکماعی را ارتقا می دهنگ همچنیه ،پایبنگی به سبک زنگیی بومی باعم تحقب
هگفهای جامعه میشود ایه در حالی است که اصوی د هنجارهای بیگانده بدا
بحه د کالبگ جامعه تضاد دارد د موجب غفلت از فرهنگ اصدیل د ارز هدای
بومی در جامعه میشود (ذدالفقاری د همداران)1392 ،
عصر حاضر ،عصر ارتباطات د اط عات اسدت عصدری اسدت کده در ون،
رسانه ،اعو از سنکی د نویه ،نقش مهمی در شدلدهی د جهدتدهی بده افددار
عمددومی دارد اغلددب ،رسددانههای جگیددگ د شددبدههای اجکمدداعی ،نقددش
اط ع رسانی د هماهنگی د پیونگ مردم را برعهدگه دارندگ درداردع ،اینکرندت د
شبدههای اجکمداعی 1بدا فتردهسدازی زمدان د مددان ،سدرعت ارتباطهدا د
پیونگهای میان افراد را افزایش میدهنگ (ورایی د همداران )1391 ،پیامرسانی
الدکردنیک 2،کمکریه خگمکی است که تمام خگماتدهنگیان اینکرنکدی عرضده
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ررارییری ون در مسیر هنجارها د اصدوی اجکمداعی میشدود در ایده راسدکا،

میکننگ ابزارهای اینکرنکی ،نوعی اجکماعهای مجازی در فضای الدکردنیدک را
1.Social network.
2.Electronic mail.
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خلب کردهانگ که راعگههای دردد به ایه اجکماعها د زنگیی در ونهدا در حدای
تدویه تگریجی است (محسنی)1375 ،
باتوجهبه ردنگ ردبهرشگ اسکفاده از اینکرنت ،پیوسکه رابلیتهای جگیگی بده
ایه پگیگه افزدده میشود د بتر کارکردی تازه از ون میطلبدگ از همدیه ردی،
می توان ادعا کرد که در وینگه ،شبدههای اجکماعی برای زنگیی انسانها بسیار
مهو تر نیز خواهندگ شدگ؛ زیدرا پایگاههدا یسدکر

بیتدکری خواهندگ یافدت؛

بهیونهایکدده برنامددههای کددامپیوتری بددهمنظور وسانسددازی زنددگیی فیزیدددی
اشواص ،ازطریب شبدههای مجازی ،رابلیت حمل د حضور در مدان د ویاهی
از ون را نیز خواهنگ داشت (علیمدرادی )1389 ،اساسد ًا شدبدههای اجکمداعی
مجازی ،جوامع اجکمداعی برخحدی هسدکنگ کده افدراد در ون ،بدرای برردراری
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ارتباط با یدگیگر د معاشرت یا تبادی اط عدات د نظدرات از عددس ،پسدت،
دب گنویسی د دیگر ابزارهدا اسدکفاده میکنندگ (کلدیه د همدداران)2015 ،

1

همچندددیه ،شدددبدههای اجکمددداعی در شددددلییری اعکمددداد د کددداهش
خحرپذیری در تصمیوییری کداربران بسدیار تأثیریذارندگ بندابرایه ،میتدوان
از ایدده شددبده ها در صددنایعی ماننددگ صددنعت یردشددگری د داردسددازی د
بازاریابی اسکفاده کرد
یدی از مباحم محرد در جامعۀ امردزی ،سبک زنگیی اسدت کده تداکنون
پژدهتگران د نویسنگیان بسیاری ون را با ردیدردهای یوندایونی بررسدی د
تحلیل کردهانگ فرهنگ د تمگن ایرانی یدی از فرهنگها د تمدگنهای کهده د
1.Klein, A. H, at el.

ریته دار جهان است د خرددرزی رکه اصلی بینش د فرهنگ ایرانی اسدت در
فرهنددگ ایرانددی انسددان خردمنددگ ،همددواره بددرای یددادییری د پیتددرفت د
دانشانگدزی میکوشگ د انسانی که دارای خرد د دانش باشدگ ،درو بهکدری از
وفرینش د جهان پیرامون خود خواهگ داشت برخدی عناصدر مگرنیکده ،مانندگ
یریزی از ون نیست ازایهرد ،شایسدکه اسدت کده بدا دیدگیاه وسیبشناسدانه
بهموازات نفی د زشت شمردن دسکادردهای منفی مگرنیکه ،دسکادردهای مثبدت
ون را بپذیریو (ابوالقاسمی د همداران )1392 ،همچنیه ،بهمنظور حرکت بهکدر
در ایه جهان دابسکه به اط عات ،بررسی ماهیت د نحدو فعالیدت د ابزارهدای
شبده های اجکماعی د همچنیه ،بررسی موضوعات فرهنگی د اجکماعی مرتبط
با ایه شبدهها د بومیکردن ون هدا بدرای ارتقدای هویدت فرهنگدی د تضدمیه
س مت جامعه ضردری است
در راسکای تحقب هگفهای بیانشگه د باتوجهبه دجود خد در اسدکفاده از
شبدههای اجکماعی برای تردیج سبک زندگیی ایرانیاسد می ،ایده مقالده بده
بررسی تأثیر شبدههای اجکماعی بر سبک زنگیی ایرانیاسد می میپدردازد د
برای تردیج ایه نوع سبک زنگیی با اسکفاده از ایه شبدهها ،پیتنهادهایی ماننگ
طراحی دبسایتها ،دب گها ،ایجاد شبدههای فرهنگی د

میدهگ در ایه

مقاله نوست ،مفاهیو سبک زنگیی د شبدۀ اجکماعی تعریف د سپس چگونگی
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اینکرنت د شبدههای اجکماعی مهمدان ناخواندگهای اسدت در فرهندگ مدا کده

اسکفاده از شبدهه ای اجکماعی برای تردیج سبک زنگیی ایرانیاسد می شدرد
داده میشونگ دد بوش پایانی نیز به نکیجههای بهدستومگه در ایه پدژدهش د
نکیجهییری د بیان پیتنهاد اخکصاص مییابگ
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مفاهیم نخستین و پیشزمینه
در ایه بوش برای وشنایی بیتکر ،مفاهیو سبک زنگیی ایرانیاسد می د شدبدۀ
اجکماعی شرد داده میشود
سبک زندگی اسالمی ایرانی

مفهددوم سددبک زنددگیی از جملدده مفدداهیمی اسددت کدده پژدهتددگران حددوز
جامعهشناسی د محالعات فرهنگی برای بیان پدارهای از دارعیتهدای فرهنگدی
جامعه ون را محرد میکننگ د بهکار میبرنگ د دامنۀ بدهکارییری ون در ادبیدات
علوم اجکماعی د محالعات فرهنگی ردا زیادی یافکه است سدبک زندگیی در
محالعات فرهنگی ،به مجموعه رفکارها د مگیها د الگوهای کنش هر فرد یفکده
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می شود که به ابعاد هنجاری د رفکاری د معنایی زنگیی اجکمداعی اد دابسدکه د
نتاندهنگ چگونگی بادرها د کنشهدا د داکنشهدای فدرد د جامعده اسدت
بهعبارت دیگر ،سدبک زندگیی بدر ماهیدت د محکدوای رابحدهها د کنشهدای
اشواص در هر جامعده داللدت میکندگ (ذدالفقداری )1392 ،سدبک زندگیی
براساس الگوهایسهیانه درنظر یرفکه میشود (میرزایی د امینی:)1385 ،
 1مؤلفههای منزلت د الیهبنگی اجکماعیارکصادی؛
(برپایده ارز هدا د الگوهدای
 2عناصر زندگیی سدنکی د زندگیی مدگرن
م
فرهنگی ددران یذشکه د امردز)؛
 3الگوی مصرف
سبک زنگیی نکیجۀ همۀ یزینشها د ترجیحها د رفکارهای فرد درخصوص
کاالهای مادی د فرهنگی است همچندیه ،دیگاریشدگن نتدانهها د نمادهدای

منزلددت در زنددگیی باعددم میشددود ،سددبک زنددگیی بددا سبکبوتددی د
زیباشناخکی کردن د مصرف همراه شود د جوانان در مقام مصرفکننگه ،بیتکریه
تأثیر را از دیریونیهای فرهنگی د اجکمداعی بپذیرندگ (شاهنوشدی د تداجی،
 )1391سبکهای زنگیی الگوهایی از کنشها هسکنگ که افدراد را از یددگیگر
شود بااینده سبک های زنگیی بوتی از زنگیی اجکماعی ردزمر نویه هسکنگ
د به فرهنگها دابسکهانگ ،هریک سبک د منش د راهی برای اسکفاده از کاالهدا
د مدانها د زمانهای خاصانگ که ایرچه از متوصههای یک یرده محسدوب
میشونگ ،تمام تجربۀ اجکمداعی ونهدا نیسدکنگ بندابرایه ،سدبکهای زندگیی
مجموعددهای از رفکارهددا د نگر هاسددت کدده در مددکه د زمینددههای خدداص،
دروشگنیانگ (دلیزاده)1392 ،
دیه اس م برای تمام عرصه های زنگیی فرد مسلمان ،حرف د ندکه دارد؛ به
ایه معنا که مسلمان میتوانگ زنگیی خود را براساس اصوی د وموزههای دیندی
شدل دهگ د براساس نگاه د فلسفۀ دیندی ،سدبک زندگیی خدود را طراحدی د
انکواب کنگ .منابعی که مسلمان میتوانگ به ونها رجوع کننگ د مناسدبتریه راه
را برای خود بریزیننگ ،شامل ویات ردرون کدریو د احادیدم معصدومان د
درنهایت ،برداشت د تفسیر علما از ویات د ردایات است ایه تفسیرها تأییدگی
بر اعکبار مصگاق ویهها د ردایتها در زمانهای یونایون د باتوجهبه فرهنگ د
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مکمایز کرده د کمک میکننگ که چرایی د معنای ونچه مردم انجام میدهنگ ،درو

رسوم د عرف جامعه است دردارع ،سبک زنگیی ایرانیاس می را میتدوان در
سه بوش رابحۀ انسان با خود د رابحۀ انسان با خدگا د رابحدۀ انسدان بدا مدردم
تعریف کرد؛ زیرا ایه سه حوزه دربردارنگ همۀ موضوعاتی است که مکه زنگیی
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انسان را شدل میدهنگ همچنیه ،سبک زندگیی ایرانیاسد می در پدی حفدظ
بحده
کرامت انسان در تمامی عرصههاست در ادامده بده شدرد موکصدری از را م
انسان با خود د خگا د مردم میپردازیو
رابطۀ انسان با خود

دایره محگددی بررسدی
رابحه انسان با خود ضمه تحلیلهای ردانی در
امردزه
م
م
میشود؛ درحالی که نوسکیه بار ،ررون به ایده رابحده د اهمیدت د ارز

ون در

زنگیی انسدان توجده د انسدان را نسدبت بده ون ویداه کدرده اسدت تداکنون،
بررسیهای ردان شناسانه رادر به یتودن پیچیگیی ایه رابحه نتگهانگ؛ اما ررون
ایه افب یسکرده از ردابط انسانی را یتوده است رد
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ررون در ایده موضدوع

ایه است که در ضمه مفاهیو مکعگد ،نمونههای ایه رابحه را بیدان میکندگ د بدا
لحافت از ونها مییذرد ،بهنحویکده انسدان بهسدادیی مکوجده تصدور د فهدو
جگیگی از ردابط انسانی نمیشود اما درکی مجموع ویات را درنظدر بگیدریو د
بعضی را به بعضی دیگر بیفزاییو ،درمی یابیو که ررون فهو د تصدور جگیدگی از
ردابط انسانی را بیان کرده است (وصفی د محمگی)1376 ،
رابحده انسدان بدا خدود را بیدان میکندگ،
در ادامه چنگ نمونه از ایه ویات را که
م
بررسی میکنیو
یاهی انسان برای بهدسدتودردن ختدنودی خگادندگ خدود

را بده خدگا

میفردشددگ د در عددوض ،ختددنودی خگادنددگ را بهدسددت مددیودرد خگادنددگ
میفرمایگ « :د از میان مردم کسی است که جان خود را برای طلدب ختدنودی
خگا میفردشگ د خگا نسبت به ایه بنگیان مهربان است» (بقدره )207 ،یداهی

نیز انسان ب گدن اینده بده خدود ظلدو کندگ ،معکگالنده رفکدار میکندگ خگادندگ
درایهباره میفرمایگ« :برخی از ون ها بدر خدود سدکمدارنگ د برخدی از ایتدان
میانهرد» (فاطر )30 ،یاهی انسان خود را ه و میکندگ (انعدام )26 ،د یداهی
خود را یمراه (ویعمران )69 ،ایه ویهها د امثای ونها ،ارتباط انسان با خویش

رابطه انسان باخدا

رابحه انسان باخگا ،موضدوعی بسدیار ردگیمی اسدت؛ چدون انسدان فحرتد ًا رد
به سدوی عدالو برتدر دارد انسدان د خگادندگ در دد بُعدگ دجدودی د معرفکدی
مرتبده
باهو رابحه دارندگ در بُعدگ دجدودی ،خگادندگ علدةالعلل اسدت کده بدا
م
انسددان ،بینهایددت فاصددله دارد؛ دلددی بددهدلیل تعقلیبددودن دجددود ممددده،
خگادنددگ ارتبدداطی بیداسددحه بددا انسددانها دارد ایدده رابحدده مسددکقیو اسددت؛
یعنی انسان نیز با خگا رابحه دارد در بُعدگ معرفکدی نیدز خگادندگ مسدکقیم ًا بده
انسددان علددو دارد د حکددی همددیه علددو اد سددبب ایجدداد انسددان شددگه اسددت
(خلیلی)1390 ،
ویده شدریفهای بدر نزدیدکبودن خدود بده انسدان تصدریح کدرده
خگادنگ در م
نُ ِِنن حلن ِ الْو ِر ِ
است :نَحن َأ ْقرب ِإلَي ِ
يند در ایده ویده خگادندگ خدود را
َ
ْ َْ
ْ ُ َ ُ ْ
از رگ یددردن انسددان کدده شدداهرگ حیدداتی اد د مجددرای اصددلی جریددان
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را توضیح داده د به تحلیل ایه رابحه پرداخکهانگ

خون به بگن اسدت ،بده دی نزدیدکتر میداندگ بدا نگداهی بده ویدات ردرون
داسحه حدب بدا تکتدک انسدانها را درو کدرد (یرجیدان
میتوان ارتباط بی
م
د میرزایی )1389
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شبکههای اجتماعی
بهطورکلی ،داژ شبده را می توان به هر مجموعه یا سیسکو دردنپیونگی نسبت
داد که هگف ون به اشکراویذاشکه رابلیتها یا تواناییهایی بیه دد یا چنگ نظام
در محگدد مدان د زمان است د در حالت محلوب نیدز ،محدگددیت مددانی د
زمانی نگارد دردارع ،شبده مجموعهای از اشیا یا دسدکگاههایی مانندگ تلفده د
ددرنگار د رایانۀ بههومکصل است یونهای از ایه شدبدهها کده امدردزه بسدیار
پرکاربرد شگهانگ ،شبدههای اجکماعی هسکنگ کده در ون انسدانها بدا یددگیگر
ارتباط دارنگ بهعبارتدیگر ،شبدههای اجکماعی سداخکاری اجکماعیاندگ کده
افراد د سازمان های انسانی میدان خدود ایجداد کردهاندگ تدا در موضدوعات د
شبده اجکماعی
مقولههای تعییهشگه با یدگیگر تعامل کننگ (علیمرادی)1389 ،
م
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در سادهتریه حالت ،ساخکار اجکماعی مبکنیبر شبده است که توسدط فنّدادری
اط عات د ارتباطات ،براساس ریزالدکردنیک د شبدههای رایاندهای دیجیکدای
طراحی شگه است د تولیگ د پدرداز

د توزیدع اط عدات را براسداس داندش

انباشکهشگه در یرهها برعهگه دارد (کاسکلز د کارددسو 1)2006 ،هگف کلی هر
شبدۀ اجکماعی ایجاد سرمایۀ اجکماعی د وسانسازی ارتباط بیه مکوصصدان،
هنرمنگان ،صاحبان حرفههای مکعگد د

است تبگیل سرمایۀ فردی به سرمایۀ

اجکماعی از موضوعات مهو د درخورتوجه تمامی حوزههای علمدی اسدت از
ایه طریب ،دانش فردی به دانش جمعی تبگیل د دردارع از دانایی جمعی بدرای
حل مسالل د متد ت دنیای علو بهرهبرداری میشود.
1.Castells, M. and G. Cardoso.

امردزه ،شدبده های اجکمداعی بده بوتدی جگانتدگنی از زندگیی افدراد د
سازمانها تبگیلشگهانگ (ج لی د همداران)1391 ،؛ بهنحویکه زنگیی دارعدی
افراد ،تحتتأثیر ونها ررار میییرد (یونزالز د همداران 1 )2015 ،شدبدههای
اجکماعی به عنوان مولدوق اینکرندت ،مرزهدای جغرافیدایی را درنوردیگهاندگ د
یسکرهای نامحگدد را دربرمیییرنگ در ایهیونه شبدهها د اجکماعها متوصده
یونایون ،برای پاسخیویی به نیازهای اجکماعی خود ،بهجای تدیه بر یردهدی
خاص ،فعاالنده بده دنبای یدافکه مجموعدۀ مکندوعی از افدراد د مندابع هسدکنگ
(شاهنوشی د تاجی )1391 ،بنابرایه ،در چنیه شبدههایی سبک زنگیی نیز از
بیه اندواع نیازهدای دارعدی یدا غیردارعدی ومدوز

داده میشدود د میتدوان

سبکهای زنگیی مکنوعی را در اخکیار کاربران ررارداد
شبده های اجکماعی ابزار مفیگی هسدکنگ؛ امدا برخدی افدراد رد

اسدکفاد

صحیح از ون را نمیداننگ د همیه مسئله ایه شبدهها را به ابزاری مورب تبگیل
کرده است وثار موربی که شبدههای اجکمداعی بدر زندگیی افدراد مییذارندگ
عبارتانگ از :شدلییری د تردیج سریع شایعهها ،تبلیغهای ضگدینی د القدای
شبههها ،انزدا د ددرمانگن از محیطهای دارعی اجکماع ،افزایش احساس نیاز به
توجه بیتکر ،منحرف کردن توجه افراد از اهگاف دارعی زندگیی ،افدزایش خحدر
ابک به افسردیی ،ندابودکردن خ ریدت ،تدأثیرات منفدی رفکداری د درنهایدت،
بهخحرانددگاخکه حددریو خصوصددی (سددلیمانیپور )1389 ،همچنددیه ،اسددکفاد
نادرست از ایه شبدهها ونها را عداملی بدرای شددلییری د یسدکر
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د تعریف جگیگی برای مفهوم اجکماع دضع شگه است مدردم در مورعیتهدای

فسداد

1.Gonzalez, at el.
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اجکماعی د اخ ری د نیز ط ق د ناهنجاریهای اجکمداعی د اخ ردی تبدگیل
میکنگ بیان ایه ندکه ضردری است که شبدههای اجکماعی در کنار ایده وثدار
منفی د مورب در پیترفت د ترردی جوامدع د سدازمانها د افدراد فایدگههای
بینظیری دارنگ د انکواب بُعگ مثبت یا منفی هر فنّادری بدر عهدگ خدود کداربر

است .ایر بکوانیو درایهباره فرهنگسازی د وسیبشناسی مناسدبی کندیو د بدا
رد های مناسب ،وسیبهای شناخکهشگ شبدههای اجکماعی را برطرف کنیو
د سحح دانش د معرفت د بینش اجکماعی کاربران را افدزایش دهدیو ،بیشدک
مردم در اسکفاده از ایه ابزار دچار انحراف نوواهنگ شگ.
بهکارگیری شبکههای اجتماعی در ترویج سبک زندگی ایرانیاسالمی

امردزه در جوامع مگرن ،رسانهها منبع مهمی برای اط عرسانی د عامل مؤثری
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در شدل دهی به افدار افراد جامعه هسکنگ مفهوم فرهنگ رسدانهای اشداره بده
مباحثی مثل هویت یابی د شیو کنش د رفکار د سرمتدب سدبک زندگیی دارد
همچنیه ،رسانهها بهعنوان یدی از عناصر جگاییناپذیر بافدت فرهنگدی اخیدر،
موضوعات د مباحم مرتبط با معرفت ،هویت ،ذدق ،سلیقه د سبک زندگیی را
عینیت دادهانگ (ک نکری د حسنی )1388 ،یدی از امکیازهای دیژهای کده ایده
پگیگ نوظهدور را ومداد نقشوفریندی در تحویهدای فرهنگدی د اجکمداعی د
سیاسی میکنگ ،اسکقبای دسیع کاربران اینکرنکی از شبدههای اجکماعی است
بهطوری که ومارهای مربوط به اسکفاد کاربران اینکرنکی از شبدههای اجکمداعی
همچندان ردبهرشددگ اسددت هددرردزه ،حدگدد  800هددزار نفددر بدده فیسبددوو

1

میپیونگنگ ،ردزانه حگدد 3میلیون عدس باریذاری میشدود ،حدگدد 30هدزار
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1.Facebook.

ساعت دیگلو در یوتیدوب 1متداهگه می شدود د ومارهدای مربدوط بده سدایر
شبدههای اجکماعی نیز به همدیه صدورت ردبدهافزایش اسدت (کبریداییزاده،
 )1390براساس پدژدهش انجامشدگه توسدط ضدیاییپردر د عقیلدی ()1388
حگدد  78درصگ کاربران اینکرنت در ایران عضو یددی از شدبدههای اجکمداعی
هسکنگ همچنیه ،بهنقل از سایت ممکاز نیوز 2در سای  1391بیش از 85درصدگ
با چنیه ومار د اررامی بعیگ نیست ایر وینگ اینکرنت را در سلحۀ شدبدههای
اجکماعی بگانیو در عصر اینکرنت ،جهان جگیگ به شبدۀ نیردمندگی تبگیلشدگه
است که بافت اصلی د تاردپود ون را دادههدا د نظدام ارتباطهدای الدکردنیدک
تتدیل میدهگ در دردن ایه شبده ،بهجز یردهی از نوبگان د افراد برجسدکه،
دیگران کنکری خود را بر زنگیی د محیط پیرامون خویش از دسدت دادهاندگ یدا
بهسرعت در حای از دست دادن هسدکنگ (عباسدی د هاشدمی )1389 ،محالعدۀ
شبده های اجکماعی اینکرنکی ،رگرت جوامع مجازی را بدرای دراخکیاریذاشدکه
شدلهای جگیگ جامعهپذیری نتان میدهدگ د همچندیه ،نتدان میدهدگ کده
متارکت برخط ،فرصتهای بیماننگی را برای دنبایکردن فعاالندۀ پردژههدای
مدرتبط بددا هویت هدایی غیددرممده د حکدی بددادرندردنی میوفریندگ (بتددیر د
افراسیابی )1392 ،فنّادریهای اجکماعی ،ماننگ شدبدههای اجکمداعی بدرخط،
فرصت درخور توجهی را نیز برای بهبود رفکدار افدراد فدراهو میکندگ (کمدای د
همداران 3)2014 ،د باتوجهبه اینده شبدههای اجکمداعی در ایدران بهسدرعت
1.YouTube.
2.www.momtaznews.com.
3.Kamal at el.
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کاربران ایرانی در اینکرنت عضو شبدههای اجکماعی هسکنگ
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ردبهافزایشانگ د هرردزه بر تعگاد کاربران ونها اضافه میشدود ،ایده شدبدهها
توانسکه انگ در زنگیی مردم نفوذ کننگ د بر سبک زندگیی وندان تدأثیر بسدیاری
یذارنگ (ذدالفقاری د همداران)1392 ،
شدبدههای اجکمداعی بدهعنوان یددی از اندواع رسدانههای اجکمداعی ،در
سایهای اخیر در زنگیی کداربران اینکرنکدی ونچندان تأثیریدذار بودهاندگ کده
ارتباطهای اجکمداعی نیدز از ایده رسدانههای جگیدگ تدأثیر پذیرفکهاندگ بدا
کمرنگشگن اهمیت زمان د مدان د بینیازی به مدان متدکرو بدرای برردرار
ارتباط در دنیای مجازی ،افراد بهشدل بسیار وسدانتری میتوانندگ در فضدای
مجازی با یدگیگر ارتباط برررار کنندگ ایده شددل جگیدگ برردراری ارتبداط،
موجب دیریونی در فرهنگ د هویت جوامع شدگه اسدت همچندیه ،براسداس
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درباره سبک زنگیی دجود دارد ،میتوان ون را به دد یرده کلی
تعریفهایی که
م
تقسیو کرد :ادی مجموعه تعریفهدایی کده سدبک زندگیی را از جدنس رفکدار
دایدره ایده
میداننگ د ارز ها د نگر ها د جهتییریهای ذهنی افدراد را از
م
مفاهیو بیردن مییذارنگ؛ ددم ،مجموعه تعریفهایی که ارز ها د نگر هدا را
نیز بوتی از سدبک زندگیی میداندگ تقسدیوبنگی یادشدگه بدهنوعی ماهیدت
میانرشکهای نیز دارد ردیدرد ادی در جامعهشناسی غالب است؛ امدا ردیددرد
ددم دجدده ردانشددناخکی دارد تأثیریددذاری شددبدههای اجکمدداعی در بُعددگ
جامعهشناسی ازطر یب شناسایی د تردیج مکغیرهایی است که باعم پگیگومدگن
سبک جگیگی از زندگیی یدا تغییدر سدبک زندگیی فدرد میشدونگ د در بُعدگ
درباره شوصدیت ودمدی د فعالیتهدای
ردانشناسی هو ازطریب نظریهپردازی
م
ذهنیعاطفی است (فاضلی د شعبانی اصل )1392 ،در ادامۀ ایه بوش ،برخدی

پیتددنهادها دربدددار نحدددو اسددکفاده از شدددبدههای اجکمددداعی موجدددود،
اسکفاده از دبسایتها د دب گها د نیز طراحی شدبدههای اجکمداعیفرهنگی
بیان میشود
استفاده از شبکهها اجتماعی موجود

انسانها دانست فنّادریهای نویه ارتباطی د اط عاتی ،با فراهوودردن امددان
پیگایی جامعۀ شبدهای ،به افراد د جوامع در رالبهای تدازه ،هویتهدای تدازه
میبوتددنگ (احمددگی د همددداران )1388 ،کتددورهای پیتددرفکه شددبدههای
اجکماعی خود را سرمایه د منبعی اجکماعی د حساس میداننگ د میکوشنگ کده
امدانات ون کو دبیش در اخکیار همگان باشگ (محسنیان راد )1391 ،شبدههای
اجکماعی یدی از ابزارهای بسیار مهو یسکر

سبک زنگیی د ارتقای تمگن هر

جامعه است ایه شبدهها می تواننگ بر رفکار د دجگان د شوصیت افدراد تدأثیر
بگذارنگ (چورلی د همدداران 1 )2015 ،شدبدههای اجکمداعی مجموعدهای از
افرادنگ که به صورت یردهی با یدگیگر ارتباط دارنگ (ادمالی د پدادی)2015 ،
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د پایگاه هایی هسکنگ که امدان ارتباط بیتکر کداربران را در رالدب شدبدهای از
ردابط فردی د یردهی فراهو میکننگ همیه ارتباط یردهدی زمینهسداز ایجداد
فرصتها د محگددیتهایی است که میتوانگ بر نگر ها د رفکارهای افدراد د
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انق ب ارتباطیاط عاتی ررن  21را بایگ بسیار فراتر از الدکردنیدیکردن رابحۀ

درنهایت ،بر سبک زنگیی مردم د جامعه اثر بگذارد؛ بنابرایه ،اط عات دربدار
1.Chorley at el.
2.O’Malley and Paul.
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محگددیتها د امدانات شبده های اجکماعی ،برای پژدهتگران شبده د سدبک
زنگیی الزم د حیاتی است
با یسکر

ردزافزدن شبده های اجکماعی د سرعت بسیار زیاد دیریونیها

در ایه شبدهها ،تحلیل ونها د بررسی دسعت تأثیریذاریشان بر سبک زنگیی
اجکماعی اسدکفادهکننگیان ایده شدبدهها بسدیار ضدردری اسدت شدبدههای
اجکماعی نقش انکقایدهنگ اجزای سدبک زندگیی د القاکنندگ نکدایج ون را در
جامعه برعهگه دارنگ د خود نیز از سبک زنگیی کاربرانتان مکأثرنگ (ذدالفقداری
د همداران )1392 ،شدبدههای اجکمداعی دیریونیهدای بنیدادیه در سدبک
زنگیی د فرهنگ جوامع یونایون ایجاد میکننگ ایه شبدهها بر ادبیدات افدراد
جامعه تأثیر مییذارنگ د پوشش ون ها د همچنیه ردابط بدا جدنس مودالف را
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دیریون میکننگ کاربران شدبدههای اجکمداعی از ایده شدبدهها بدرای بیدان
ردیگادهای زنگیی خود ،خاطرهها ،مورعیت اجکماعی د اسکفاده میکننگ د یدا
ازطریددب بهاشکراو یذاشددکه افدددار د بادرهایتددان بددا دیگددران بدده یفددتدیو
میپردازنگ د بهایهترتیب ،احساسات خود را بهیونهای تولیه میکننگ
انسان موجودی است ذات ًا اجکماعی که بقای دی در یرد زندگیی بدا دیگدر
انسانهاست از ایه منظر ،افراد در دردن شبدههایی از ردابط اجکماعی زنگیی
میکننگ که دجود ایه شبدهها برای بقا د ادغام انسان با دنیای بیردن ضدردری
است حمایت از اعضای ایه شبده ها نیز یدی از کارکردهای مهدو شدبدههای
اجکماعی است حمایت ازطریب فراینگ تعداملی اتفداق میافکدگ د میتواندگ بدا
احساس نوع ددسکی د احساس دظیفه د ادراو مکقابل ارتباط داشکه باشگ د بدر
رضایت یا نارضایکی دی از زنگیی تأثیر یدذار (سدفیری د رروندی دامدگاباجا،

 )1391ایه شبده ها با تأثیریذاری بر ردد د ردان افراد ،دیریونیهدایی را در
رفکار ونها ایجاد میکننگ که بهمردرزمان موجب دیریدونی در نحدو زندگیی
ونها نیز خواهگ شدگ بندابرایه ،شدبدههای اجکمداعی میتوانندگ در راسدکای
تددردیج سددبک زنددگیی ایرانیاس د می نیددز بددهعنوان منبعددی بددرای دریافددت
د امانیان)1391 ،
استفاده از وبسایت و وبالگ

فرادانی د تنوع د امدان دسکیابی به دادهها بدارزتریه دیژیدی جهدان امدردزی
است (فررانی )1381 ،بتر امدردز ،جامعدهای مبکنیبدر فنّدادری اط عدات د
ارتباطات را تجربه میکنگ امردزه ،با بهرهییری از نظامهای نویه اط عرسانی،
امدان خارقالعادهای برای ارتباط میان ذههها د انگیتههای مکفادت د مبادلدۀ
دسیع د سریع د جهانی اط عات فراهو شگه است شبدۀ جهدانی دب بدهعنوان
رسانه ای کارومگ ،ابزار تبادی اط عات ارکصادی ،سیاسی ،فرهنگدی د اسدت
دبسایتهای هر کتدور ،دردازههدای اط عداتی ون کتدور د بیدانگر میدزان
حضور اط عاتی ون کتور در شبدۀ جهانی است دبسایتها ازلحا ندوع د
ماهیت دجودیشان یدسان نیسکنگ (خالقی د دادرپناه)1384 ،
دبسایت های شبدۀ اجکماعی حجو درخورتدوجهی از دادههدای شوصدی

اخالق * ترویج سبک زندگی ایرانی و اسالمی با استفاده از ظرفیت شبکههای مجازی و احتماعی

حمایت های اجکماعی ،بر کیفیت زنگیی افراد تأثیر مثبت بگذارنگ (زالریلحدف

کاربران را دراخکیار دارنگ د امدان سو اسکفاد شرکتهای تجاری د ددلتهدا
از ایدده اط عددات ،همددواره از دغگغددههای اصددلی محردشددگه دربددار ایدده
شبدههاست همچنیه ،ایه شبده ها عرصۀ ارتباطدات سیاسدی را نیدز مکحدوی
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کردهانگ فعالیتهای کاربران در حوز سیاسی در شبدههای اجکماعی بر درایع
سیاسی در دنیای دارعی مؤثر بوده اسدت در حدوز ارتباطدات بیهالملدل نیدز
شبدههای اجکماعی درخورتوجه هسکنگ د برخی کتورهای شرری ،ماننگ چیه
د ردسیه که دغگغهدۀحفظ فرهندگ ملدی برایتدان اهمیدت دارد ،بدا تقویدت
شبدههای اجکماعی بومی ت

کردهانگ کاربرانتان را از شبدههای اجکمداعی

بیهالمللی که در مالدیت شرکتهای امریدایی هسکنگ ،ددر کننگ.
اسکفاده از ظرفیت شبدههای اجکماعی برای تردیج فرهنگ ایرانیاس می از
جمله کارکردهای مفیگ ایهیونه شبدههاسدت امدردزه ،دب گنویسدی ابدزاری
مناسب برای یادییری است د کاربرد یسکردهای یافکه د بهدلیل امدان انعدداس
نظرات افراد د حمایدت اجکمداعی از وندان ع رهمندگان زیدادی دارد (چدو د
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همددداران 1 )2012 ،دب گهددا ،مجلددههای برخحددی هسددکنگ کدده موضددوعات
کننگه
یونایون را به کاربران عرضه میکننگ د به ونها اجازه میدهنگ که منعدس م
نظرات خود باشنگ د موضوعات یونایون را بحم د بررسدی کنندگ بدهعبارتی
دب گها فرصت شرکت افراد در بحمهدای عمدومی را بهاشدکراو مییذارندگ
(رحیمیپور)2014 ،
باتوجهبه حجو زیاد کاربران اینکرنکی میتوان از ایه طریب ،به تردیج سدبک
زنگیی ایرانیاس می پرداخت د در ایه زمینده اط عرسدانی مفیدگ د محلدوبی
انجام داد از جمله کارهایی که درایهباره میتوان کرد ،عبارت است از :طراحی
دبسایتهای ددلکی که هگفتان تحت تأثیر ردراردادن عقایدگ عمدومی اسدت،
1.Chu, at el.

طراحی دبسایتهای وموزشی که دردارع ،زیرمجموعدهای از دبسدایتهای
اط عاتی هسکنگ د به اشداعه د بیدان محالدب علمدی د وموزشدی میپردازندگ،
دب گهای خاصمنظوره ،دب گ هایی برای وموز

کودکان د

همچنیه ،با

رعایت اصولی در طراحی دبسایتها میتوان تأثیر ونها بر سبک زندگیی را
اسکفاده از محصوی یا سیسکو د سازیاری با خواسکههای کاربران است کارایی،
اثربوتی ،رضایت منگی ،رابلیت یدادییری د رابلیدت یدادودری پدنج دیژیدی
کاربردپذیری است
باتوجهبه ایه دیژییها میتوان دبسدایتها د دب گهدایی بدا محوریدت
موضوعات د ینی د ررونی د تأکیگکننگه بر فرهنگ خدانواده طراحدی کدرد د در
ونها سبک زنگیی دینی د اس ه
می مکناسب با فرهندگ ایراندی را تدردیج داد د
ارتقا بوتیگ ع دهبرایه ،طراحی د بریدزاری مسدابقهها در ایده شدبدهها بدا
محوریت موضوعات ررونی د دینی ،نهتنها میتوانگ موجب ایجاد ررابدت سدالو
میان جوانان د ایجاد ع ره در ونان نسبت به ایه موضوعات شود ،بلدده سدبب
یسکر

د تردیج ایهیونه موضوعات در دنیای مجازی نیز خواهگ شگ

طراحی شبکههای اجتماعی فرهنگی

هواکنون انق ب اخ ری د اجکماعی نوینی درحایرخدادن است؛ ازایهرد ،بایدگ
نسبت به یسکر
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افزایش داد کاربردپذیری ،یدی از ایه اصوی است د بهمعنی سادیی د وسدانی

رایانه بهعنوان کاریزار اخ ری بالقوه ارگاماتی انجدام دهدیو

سیسکوهای رایانهای با دیریونساخکه جنبههای یونایون جوانان ،ماننگ نحدو
تفدر ،تعامل با دیگران ،ارتباطبرررارکر دن د اسکفاده از جسو د ذهده ،زندگیی
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ونان را نیز تغییر میدهنگ ازایهرد ،برای ساخکه جسو د ذهه د محیط جگیگ به
فلسفه د اصوی رفکاری خاصی نیازمنگیو (ایدزدی د راسدمی )1390 ،امدردزه،
جوامع بایگ بکواننگ در ردنگ شدلییری افدار عمومی از شبدههای اجکماعی بده
بهکریه شدل اسکفاده کننگ (کاسکلز)2007 ،
شبدههای اجکماعی ،محرو های ردوی بدرای تبدادالت فرهنگدی هسدکنگ
دردارع ،بادجود اینکرنت د شبدههای اجکماعی ،بسیاری از محصوالت فرهنگی
ادلیه ونها داده ها هسکنگ؛ مثل ککاب ،مقاله ،موسیقی د فیلو ،بگدن مدانع
ماده م
که م
مبادله میشونگ ایه به هو ومیوکگی فرهنگی ،بدهدیژه میدان ایرانیدان داخدل د
خار کتور مفیگ د کنکریپذیر است (ضیاییپردر د عقیلی )1388 ،همچندیه،
باتوجهبه جایگاه منحصربهفرد محصوالت د فرادردهها فرهنگی د نقش حیاتی
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ایه محصوالت در زندگیی بتدر د یسدکردیی ردابدط انسدانی ،اهمیدت نقدش
سدازمانهای فرهنگدی د ایجدداد شدبدههای فرهنگددی ،بیشازپدیش احسدداس
میشدددود همچنانکددده در پدددژدهش موحدددگی ( )1393متدددوص شدددگ،
ساخت برنامه هایی دربار وشناسازی نسل جوان با سبک زنگیی اهلبیت
د نتان دادن برتری فرهنگ اسد می بدر فرهندگ غدرب د سدایر کتدورها د
تردیج سبک زنگیی اهلبیت ،مهوتریه دظیفۀ سازمانهای فرهنگی اسدت
د ایجاد ایهیونه شبدهها در تردیج سبک زندگیی اهلبیدت مهدو د مدؤثر
است (موحگی)1393 ،
شبده های اجکماعی با ارتباطات رگرتمنگ خدود ،بدهطور فزایندگهای توجده
مردم سراسر جهان را به خدود جلدب کردهاندگ؛ بهطوریکده میلیونهدا نفدر از
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کاربران ،بسیاری از ایه سایتها را به زنگیی ردزانۀ خود دارد کردهانگ (شریف
د همداران )2013 ،در ایران نیز کداربران در سدایهای اخیدر ،بده شدبدههای

اجکماعی بسیار توجه کردهانگ که عمگت ًا بهدلیل در دسدکرسبودن مجموعدههای
بزرگ دادهای د امدان ارتباط با افراد فرادان در ایه محیطهاست کنکری رفکدار
جمعی د اثریذاری هرچهبیتکر بر رفکار ،یدی از هگفهای محلوب در بسیاری
از برنامههای شبدههای اجکماعی است (عسدری د جلیلی)2015 ،
اجکماعی ،میتوان از ایه شبدهها برای ردشنگری د برطرفسداخکه ابهامهدای
احکمالی اسکفاده کرد از پایگاه های اجکماعی که با ردیدردی مثبت بدرای ایده
منظور ایجاد شگه است ،میتوان شبدۀ اجکماعی حامیان دالیت 1را نام برد ایه
پایگاه اجکماعی ،باهگف دفاع از رهبری نظام د خنثیسازی هجمۀ تبلیغاتی ضگ
دالیتفقیه شدل یرفکه است اعضای شبدۀ اجکماعی حامیدان دالیدت در ایده
پایگاه محالب ،تصادیر ،فدیلو د صدوتهای خدود را بده اشدکراو مییذارندگ
پیتددنهاد میشددود ،بددرای تددردیج سددبک زنددگیی ایرانیاس د می ،شددبدههای
اجکماعیفرهنگی مناسبی طراحی تردیج شود
نتیجههای بهدستآمده
سبک زنگیی مجموعهای از رفکارهای متاهگهشگنی در افراد اسدت منظدور از
سبک زنگیی ایرانیاس می فقط رد

زنگیی نیست؛ بلده سبک زنگیی شامل

مفاهیمی ،چون رفکارهای ذهنی د نادیگنی د مهوتر از ون ارتباط فرد با خدگا د
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باتوجه به اسدکقبای بسدیار زیداد کداربران د جواندان ایراندی از شدبدههای

سایر موجودات هسکی است در عصر ارتباطات د اط عات د با ظهور اینکرنت
1.http://www.haamiyan.ir
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د شددبدههای اجکمدداعی ،در زنددگیی انسددانها دیریونیهددای یسددکردهای
ایجاد شگه اسدت شدبده های اجکمداعی در یدک سدحح بدا انکقدای بادرهدا د
سلسددلهمراتب ارزشددی د نیددز انکقددای ردحیددهها د ملدددات ردحددی در سددحح
ناخودویاه جمعی نقش ایفا میکننگ د در سحود دیگر ،با تغییدر مبدانی فددری
منجر به دیریونی احساسات جمعی د به تبع ون باعم تغییر رفکارهدای جمعدی
میشونگ بهعبارتی ،شبدههای اجکماعی یسکر دهنگ سبک زندگیی هسدکنگ
بنابرایه شبدههای اجکماعی بهعنوان بهدجودودرنگ سیسکو اجکماعی د سیسکو
ردابط پیچیگ بیه افراد که بازتولیگ اجکماعی د فرهنگی د اجکماعیکردن افدراد
را در دردن خود دارد ،منبع تولیگکننگ سرمایۀ اجکماعی است د سبک زندگیی
افراد جامعه را تغییر میدهگ
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شبدۀ اجکماعی نوعی از ردابط اجکماعی است که فرد را مسکقیم ًا به یردهی
د ازطریب ونها ،بهطور غیرمسکقیو ،به تعگاد بیتکری از مدردم مکصدل میکندگ
شبده های اجکماعی در کنار ماهیت بدالقو خدود ،مداهیکی بالفعدل نیدز دارندگ
ماهیت بالفعل ونها شامل انجام یفت دیو ،تقسیو اط عدات ،تبدادی اخبدار د
است ازایهرد ،ایه شبده ها جایگاه مهمی در تردیج سبک زنگیی دارنگ؛ زیدرا
افراد ازطریب بررراری ردابط اجکماعی با یدگیگر در ایهیونه محیطهدا از هدو
تأثیر پذیرفکه د برهو تأثیر مییذارنگ شبدههای فرهنگدی در تدردیج سدبک
زنگیی ایرانیاس می جایگاه مهمی دارنگ که دلیل ون را میتوان در حساسدیت
اجکماعی به فعالیتها د کاالهای فرهنگدی ،حساسدیت عمدومی ،پیچیدگیی د
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دشواری کار فرهنگی ،اهمیت زنگیی اجکمداعی د ارتبداط فدرادان بدا جامعده
جستدجو کرد

بهطورکلی اینکرنت د شبدههای اجکمداعی فضدایی چنگبُعدگی هسدکنگ کده
همزمان بر سبک زنگیی افراد وثار مثبت یا منفی برجای مییذارندگ باتوجهبده
پژدهشها د بررسیهای انجامیرفکه در ایه حوزه ،میتوان چنیه اسکگالی کرد
که وثار ایه ابزارها د امدانات ،ناشی از نحو اسدکفاد از ونهاسدت همچندیه،
می شود بنابرایه ،ونچه در فضای مجازی مفیگتر د کارومگتر است ،ومدوز

د

هوشیارسازی کاربران است بسکرسازی فرهنگدی د ارتقدای ضدریب ومدوز
فرهنگی فضای اسکفاده از اینکرنت د شبدههای اجکماعی را در راسکای ارتقدای
سحح علمی د اخ ری کاربران د همچنیه ،بهبودبوتیگن بده فرهندگ د سدبک
زنگیی ایرانیاس می وماده میکنگ
در فرهنگ ما خانواده د مهوتر از ون ،سبک زنگیی ایرانیاس می اهمیدت د
ارز

بسیاری دارد باتوجهبه ایه اصل د همچنیه ،یسکر

ردزافزدن اسکفاده

از اینکرنت د شبدههای اجکماعی ،بهخصوص در میان جواندان ،بایدگ بدا تبیدیه
اسکراتژی فرهنگی ،بهیونهای عمل کرد که تهگیگها به فرصتها تبدگیل شدونگ
همچنیه ،بایگ با ایجاد فضایی هوشمنگانه از نابودشگن فرهنگ د سبک زندگیی
ایرانی اس می جلوییری کرد در فراینگ تولیدگ فرهندگ د ارتقدای ارز هدا د
تردیج سبک زنگیی ایرانیاس می نیز بایگ با ابزارهدای جگیدگی مانندگ ایجداد
شبدههای خاص چنگمنظوره ،دب گها ،دبسدایتها ،بازیهدای رایاندهای د

اخالق * ترویج سبک زندگی ایرانی و اسالمی با استفاده از ظرفیت شبکههای مجازی و احتماعی

نحو هگایت د کنکری کاربران نیز باعم بدردز وثدار منفدی یدا مثبدت در وندان

بازیهای برخط به بیتکریه کارایی در ایه زمینه دست یافت
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نتیجه
سبک زنگیی اس می ،بریرفکه از بادرها د ارز های اس می اسدت کده دارای
اصولی ،همچون حیا ،عفت ،حجاب ،رازداری ،حریو خصوصی ،اعکمداد د نیدز
رعایت اخ ق فردی د اجکماعی است .انق ب اط عات د یسکر

ردزافدزدن

فنّادریهای ارتباطی ،ماننگ شبدههای ماهوارهای د اینکرنکی تدأثیرات بسدیاری
بر شئون اجکماعی ،فرهنگی ،سیاسی د ارکصادی در جوامع جگیگ یذاشکه است
شبدههای اجکماعی مجازی ،زنگیی ددم انسانها در مدانی دیگر د با فعدالیکی
دیگر است که با ایجاد یا تغییدر مبدانی فددری ،هسکیشناسدی ،انسانشناسدی،
معرفتشناسی د ارز شناسدی زندگیی افدراد را تغییدر میدهندگ شدبدههای
اجکماعی بهعنوان یدی از یونههای رسدانههای اجکمداعی ،امداندات ارتبداطی
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درخور توجهی برای کداربران اینکرنکدی فدراهو کدرده د در افدزایش متدارکت
شهردنگان در برخی فراینگها مؤثر بودهانگ
شبدههای اجکماعی با وسیبهای یسکردهای در حوزههدایی ،مانندگ حدریو
خصوصی ،کپی رایت ،اعکیاد مجازی ،سو اسکفاده از کودکان ،دزدی اط عات د
هویت نیز مواجه بودهانگ حفاظت از حریو خصوصی مبحم مهمدی اسدت کده
همواره دربار شبده های اجکماعی محرد بوده است کاربران اینکرنکدی در ایده
شبده ها بوتی از اط عات شوصی خدود را در اینکرندت منکتدر میکنندگ کده
خحراتی برای ونها بههمراه دارد همچندیه ،ایده شدبدهها بادرهدای محلدوب
تمگنی د سلسلهمراتب ارزشی را ایجاد میکننگ ایه شبدهها ناخودویاه جمعدی
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را تحتتأثیر ررار میدهنگ ،در تودههای اجکماعی تولیگ احساس میکننگ د بدر
تصمیوییریهای فردی ونان اثر مییذارنگ درنهایت ،شدبدههای اجکمداعی در

تودههای اجکماعی رفکار مگنظر را ایجاد میکننگ د باعم تغییدر سدبک زندگیی
افراد میشدونگ باتوجهبده ایندده عامدل بنیدادیه در شددلییری هویتهدای
اجکماعی ،ارتباطهای انسانی است ،هنگامیکه فرد با فرد دیگری ارتباط برررار
میکنگ ،هویت خود را بهعنوان عضوی از جامعه مییابدگ درداردع ،هویدت در
شبدههای اجکماعی ردزبهردز در حای افزایش است
باتوجهبه ونچه در ایه پژدهش بیان شگ ،ایجاد شبدههای اجکماعی مکناسب
با روانیه اس می ،یدی از راهدارهای یسکر

سبک زنگیی ایرانیاسد می در

ه
اجکمداعی
میان جوانان است ازایهرد ،در وینگه میتوان بدا ایجداد شدبدههای
منحبب با فرهندگ اسد می د ملدی ،ارتباطهدای اجکمداعی را بهبدود بوتدیگ،
نیازهای ذهنی جوانان را برودرد ،انگیتههای اس می را تدردیج د از عضدویت
جوانان در شبده های اجکماعی غربی جلوییری کرد همانرگر که عضدویت در
شبدههای اجکماعی مکأثر از فرهنگ غرب میتوانگ تأثیرات دیرانگری بر ردد
جوانان ایرانی بگذارد ،عضویت در شبدههای بومی د دارای یرایش ارزشی نیز
میتوا نگ باعم بالنگیی جوانان ایه مرزدبدوم شدود همچندیه ،بدا فعالیتهدای
هگایتشگه د مسدکمر در شدبده های اجکمداعی موجدود د بدا محدوررراردادن
ددستیابیهای سالو ،دانشافزایی ،کاریابی ،سریرمیهای مفیگ د رشدگ دیندی
میتوان از ظرفیت دسیع ایه شدبدهها در ومدوز
فرهنگ ایرانیاس می اسکفاده کرد

د فرهنگسدازی د تدردیج
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 ،31ص 6تا 13
 30فاضلی ،محمگ د فاطمه شعبانی اصل« ،1392 ،ضدردرت یسدکر

اندواع

فصلنامه محالعدات سدبک زندگیی ،بهدار،1392
رسانه ملی»،
سبک زنگیی در
م
م
 ،3ص 145تا 154
 31فررانی ،محمگمهدگی« ،1381 ،شدبدههای ارتبداطی ندویه د رسدانههای
همگانی تقابل یا تعامل» ،فصلنامۀ رسانه ،زمسکان،1381

 ،52ص 48تا 57

 32کبریاییزاده ،حسیه ،1390 ،نقش شدبدههای اجکمداعی در شددلییری
تحوالت سیاسی د فرهنگی با تمرکز بر اموا بیگاری اس می در خادرمیانده»،
فصلنامۀ ردابط فرهنگی ،مهر،1390

 ،1ص 30تا 37

 33ک نکری ،عبگالحسدیه د حسدیه حسدنی« ،1388 ،سدبک زنگییسدازی
برنامههای رادیویی؛ پاسخیویی به نیازهای ردزمر مواطبان در عصر مدگرن»،
فصلنامۀ علمیتردیجی رسانه ،زمسکان،1388

 ،80ص 81تا 96

 34یرجیان ،محمگمهگی د زهرا محمگعلی میرزایی« ،1389 ،رابحۀ انسان بدا
اس می وینۀ معرفت ،بهار،1389

 ،22ص 75تا 98

 35الجوردی ،هاله« ،1384 ،نظریههای زنگیی ردزمدره» ،فصدلنامۀ علمدی د
پژدهتی محالعات جامعهشناخکی ،زمسکان،1384

 ،26ص 123تا 140

 36محسنی ،منوچهر« ،1375 ،شبدۀ اط عاتی اینکرنت؛ دیژییها د تدأثیرات
اجکمداعیفرهنگی» ،فصدلنامۀ علمدی د تردیجدی رسدانه ،بهددار،1375

،25

ص 22تا 37
 37محسددنیان راد ،مهددگی« ،1391 ،سدده نسددل شددبدۀاجکماعی ،حضددور

همزمان در کتورهای غیرپیترفکه :مورد ایارن» ،فصدلنامۀ علمدی د پژدهتدی
علوماجکمدددداعی (دانتددددگاه ع مددددهطباطبایی) ،تابسددددکان،1391

،57

ص 37تا 74
 38موحگی ،محسده« ،1393 ،دظدایف سدازمانها د نهادهدای فرهنگدی در
تردیج سبک زنگیی اس می» ،فصلنامۀ سبک زنگیی دینی ،پداییز ،1393س،1
 ،1ص 127تا 154
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حبتعالی ،براساس مبانی هسکیشدناخکی عرفدانی» ،فصدلنامۀ فلسدفه د کد م

 39میرزایدی ،حسدیه د سدعیگه امیندی« ،1385 ،تحلیدل محکدوای پیامهدای
بازریانی تلویزیونی با تأکیگ بر طبقدۀ اجکمداعی د سدبک زندگیی» ،فصدلنامۀ
محالعات فرهنگی د ارتباطات ،پاییز،1385

 ،6ص 135تا 154
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فردی ،تگریجیبودن تربیت ،همهجانبهبودن تربیدت د بدازی از اصدوی اساسدی
امامعلی در تربیت فرزنگ است
واژگان کلیدی
سیر علَوی ،اصوی فرزنگپردری ،فرزنگپردری
طرح مسئله
پژدهشها دربار نقش خانواده در شدلییری رفکار د شوصیت کودکان نتان
می دهگ که خانواده یدی از عوامل بسیار مؤثر در رشگ کودو است کودکی کده
سالو بهدنیا میویگ ،عالی تریه امدان رشگ را دارد اد در بهکدریه حالدت خدود
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وفریگه شگه است د ظرفیت بهبهکریهدجده تربیتشدگن را دارد د میتواندگ بده
عالی تریه کماالت دست یابگ؛ البکه به شرط اینده خانواده د محیحی مناسب در
اخکیار

باشگ که در ون رشگ کنگ زمدانی کده کدودو پدا بده عرصدۀ دجدود

مییذارد ،دالگیه بسیار ت

میکننگ که بهکریه د عالیتریه امدانات را بدرای

رشگ همهجانبۀ اد فراهو کنندگ دالدگیه مایلاندگ ،فرزندگان سدالو د شداداب د
نیردمنگ داشکه باشنگ؛ بادجودایه ،بسیاری از کودکدان در طدوی فرایندگ رشدگ،
بهتگریج ،دیژییهای نامحلوب تربیکی را کسب میکننگ ،اعکمادبدهنفس نگارندگ،
احساس امنیت نمیکننگ د دچار متد ت رفکاری میشونگ (نلسون)1381 ،
بامرینگ معکقگ است که فرزنگپردری از جمله مباحدم تربیکدی اسدت کده در
تاریخ زیست انسانی ریته دارد انسان از وغاز خلقت تداکنون ،همدواره سدعی
کرده است که فرزنگ خویش د بهعبارتی کلی ،نسل بعگ از خود را تربیت کندگ د

به رشگ د شدوفایی محلوبی برسانگ به همیه دلیدل ،همدواره در محالعدۀ سدیر
تاریویزیسکی انسان ،یددی از دغگغدهها د متدد ت اد نحدو فرزندگپردری
است فرزنگپردری به رد ها د رفکارهای دیژهای یفکه میشود که جگایانه یا
در تعامل با یدگیگر بر رشگ کودو تدأثیر مییذارندگ درداردع ،اسداس شدیو
فرزنگپردری مبیّه ت

های دالگیه برای کنکری د اجکماعیکردن کودکان است

(پرچو د همداران)1391 ،
اس م از جمله ادیانی است که از دیرباز ،همواره بر تربیت فرزندگان د نسدل
محلوب جامع تأکیگ کرده است در مکون اس می ،فرزنگپردری فعالیکی پیچیدگه
شامل رفکارها ،وموز ها ،رابحهها د رد هایی است که جگا د در ارتبداط بدا
مییذارد (پرچو د همداران )1391 ،یدی از امامدان معصدوم کده نظریدههای
جامعی دربار تربیت ،بهخصوص فرزندگپردری دارد ،امدامعلی اسدت از
دیگیاه حضرت علی فرزنگان انسان تربیتپذیرندگ د ایدر پدگر د مدادر از
اصوی د شیوههای تربیکی ویاه باشنگ ،بهخوبی میتواننگ از ایه دیژیی فرزندگان
بهره برنگ د فرزنگان خویش را در رسیگن به باالتریه درجههای علمی د معنوی
یاری کننگ ون حضرت براساس اصل «تربیتپذیربودن انسان» یدی از حقدوق

فرزنگان بر پگر را تربیت شایسکۀ فرزنگ میدانگ د میفرمایگ« :ح ُّب الول َ ه
دگ عَلَدی
َ َ
ه
هه
ه اَدَبَهُ د یعَلِّمَهُ القُرو َن»؛ حب فرزنگ بر پدگر ایده
یح ِّس َ
یح ِّس َه اسمَهُ َد َ
الوالگ من َ
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یدگیگر بر رشگ معنوی د عاطفی فرزنگ د در ابعاد فردی د اجکمداعی اد تدأثیر

است که نام نیدو برای اد بریزینگ د بهخوبی تربیکش کنگ د به دی ررون بیاموزد

(نهج الب غه ،حدمت  )1193 :1386 ،399ون حضدرت در ک مدی دیگدر در

فض ه
همیه باره میفرمایگ« :ما ن َ هح ه
ه
سده»؛ هدیچ
ل دال قگ َدلَگاً نَحد ً ا َ َ َ
َ
دل مده اَدَب َح َ
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پگری به فرزنگ

موهبکی ماننگ تربیت نیددو نبوتدیگه اسدت (طبرسدی،2 ،

 ) 625 :1408به همیه دلیل ،دالگیه بایگ با اصوی تربیت فرزنگ وشنا باشدنگ تدا
بکواننگ دظیفۀ خود را بهخوبی انجام دهنگ
از دیددگیاه اسدد م یدددی از مسددئولیتهای اصددلی خانوادههددا تربیددت
فرزنددگان اسددت کدده از ون بدده فرزنددگپردری یدداد میشددود همچنددیه ،تربیددت
صحیح فرزنگان یدی از حقدوق اصدلی فرزندگان اسدت امامصدادق سده
حب را بدر پدگر الزم میدانندگ کده یددی از ونهدا جدگیّت در تربیدت فرزندگ
اسددت ایتددان میفرماینددگ« :فرزنددگ بددر پددگر سدده حددب دارد :انکودداب مددادر
مناسب برای اد ،نام نیدک نهدادن بدرای اد د جدگیّت در تربیدت اد (مجلسدی،
 )236 :1372 ،78ازایددهرد ،یدددی از دیژییهددای برجسددکۀ حضددرت
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علددی اهکمددام فددرادان ایتددان بدده تربیددت فرزنددگان خددویش اسددت ایدده
جددگیّت ،در تربیددت فرزنددگانی چددون امامحسدده ،امامحسددیه،
حضددرت ابوالفضددل د حضددرت زینددب بددهخوبی وشدددار اسددت

سونان ون حضرت دربدار شدیوه های دیندی د درسدت تربیدت فرزندگ ،سدنگ
دیگری بر اهکمام ون امدام بزریدوار بده پدردر

اسد می د انسدانی فرزندگان

اسددت انسددان بددا درددت در سریذشددت فرزنددگان امددامعلی بدده تربیددت
بیماننددگ ایدده امددام پددی میبددرد د چنددیه تربیکددی فقددط از افددرادی همچددون
ایتان برمیویگ
کلمه «سیر» متدکب شدگه اسدت سدیره ،یعندی
داژه سیره بر دزن « هفعله» از م
م
حالت د نوع خاص حرکت د رفکار انسان (ابهمنظور ،)389 :1414 ،4 ،سنّت
د رد

د مذهب «سیرا الرجل»  ،یعنی رد

د کردار مرد ،چگونگی رفکدار اد

درباره رفکار پیامبر خگا بیان شگه است ،سیره
با مردم در اصح د ،به ونچه
م
یوینگ (طریحی )340 :1375 ،3 ،راغدب اصدفهانی نیدز در ذیدل ایده داژه
مینویسگ « :سیره حالت د ردشی است که انسان د غیرانسان نهاد د دجودشدان
بر ون ررار دارد» (راغب اصفهانی )247 :1412 ،سیره در عرف مسدلمانان ،در
معنایی معادی با معنای سنّت نیز بهکار رفکه است د بهمعنی مجموعه رفکارهدا د
یفکارهای پیامبر د اهلبیت است (یادر)1387 ،

حضرت علی با ویاهی از اهمیت تربیت بهمورع فرزندگان ،از پدگران د
مادران می خواهگ که پدیش از وندده کدار تربیدت فرزنگانتدان دشدوار شدود د
فرزنگان یرفکار انحراف د فساد شونگ ،به تربیت ونهدا همدت یمارندگ د هدیچ
امامحسه ،چنیه میفرمایگ:
« یا بُنَی ،إندی لَمّدا َرمیأکَندی رَدگ بلغدت هسدن ّاً د َرمیأکَندی ازداد َدهنداً بدادَرت
من یعجددل بددی مجلددی ددن ان
دل أ
هبوصددیّکی إلیأددک د مدردت خصدداال ً منهددا ربد َ
مفضی ملیک بما فی نفسی »؛ پس در تربیت تو شکاب کردم ،پدیش از وندده
دی تو سوت شود د عقل تو به چیز دیگدری متدغوی شدود تدا بده اسدکقبای
ه
زحمت وزمون ون را کتدیگهانگ د تدو را از
کارهایی بردی که صاحبان تجربه،
ت

د یافکه بینیاز ساخکهانگ (نهج الب غه521 :1379 ،تا)523

بنددابرایه ،موضددوع اصددلی پددژدهش مددا در ایدده مقالدده ،بررسددی اصددوی
فرزنگپردری از منظر امامعلی است
ه
سیره علوی چیست
فرزنگپردری مبکنی بر
پرسش پژوهش :اصوی
م
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فرصددکی را از دسددت نگهنددگ ون حضددرت در نامددۀ خددویش بدده فرزنددگ ،
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روششناسی
در پژدهش حاضر منابع د مکون مرتبط بدا موضدوع پدژدهش یدردودری د در
راسکای پرسش پژدهش بررسی شگ ازایدهرد ،رد

انجدام پدژدهش تحلیدل

اسنادی است در پژدهش اسنادی سعی میشود از مگارو موجود د مرتبط بدا
موضوع پژدهش ،بهمنظور پاسخیویی به پرسشهای پدژدهش اسدکفاده شدود
(هومه ) 153 :1385 ،جامعۀ پژدهش حاضر شامل مندابع د مکدون موجدود د
مرتبط با موضوع پژدهش است از میان منابع ،ونهایی که با پرسدش پدژدهش
ارتباط بیتکری داشکنگ ،بهعنوان نمونه انکواب شگنگ همچنیه ،برای یدردودری
دادهها از فرمهای فیشبرداری از منابع د اط عات اسکفاده شگ
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یافتههای اصول فرزندپروری در سیرۀ علوی
اصل عزت

عزت در لغت بهمعنی ص بت د روت د حالت شدسدتناپذیری اسدت «عدزت
حالکی است که نمی یذارد انسدان ،مغلدوب کسدی د چیدزی یدردد د شدسدت
بوورد» (دلتاد تهرانی )383 :1379 ،عزت درخصوص انسان ،یعندی وبدرد د
شوصیت د کرنشندردن در برابر صداحبان زردزدر (عبدگدس)178 :1375 ،
بادجودایند ه اصل عزت برای خگادنگ است ،خگادنگ ون را به هرکسی که طالب
عزت باشگ ،میبوتگ (بهتکی د افومدی اردکدانی )1386 ،خگادندگ مکعدای در
نزَ َف ِلل ِ
نز َُ َج ِميعن ًا؛
ررون کریو درایهباره میفرمایگْ َِ  :ن کَ َ
َّنُ ال ِْع َّ
يند ال ِْع َّ
نان ُي ِر ُ
هرکس عزت خواهگ ،بگانگ که عزت فقط برای خگاست (فاطر )10 ،ازایدهرد،
ِ
َّنُ َجن َّ
حضرت علی دربار عزتبوتیگن خگادنگ مکعای میفرمایگَ  :فإن ُ

ِا ْس ُم ُُ َق ْد تَک َّف َ ِبنَ ْص ِر َِ ْن نَ َص َر ُه َو ِإ ْع َز ِاک َِ ْن َأ َع َّزه؛ خگادنگ کده ندام اد بدزرگ
است ،برعهگه یرفکه است که یاری کنگ ،هرکسی را که اد را یاری کندگ د عدزت

بوتگ ،هرکسی را که اد را عزیز دارد (نهج الب غه ،نامۀ)53
عزت صفکی دارعی د دجودی است د معیار ون تقوا اسدت مربیدان تربیکدی
بایگ درجهت ایجاد احساس عزت دارعی در تربیتشدونگه د رعایدت عدزت اد
ت

کننگ؛ چراکه یاه ،انسان بگدن داشکه عزت دارعدی ،احسداس عزتمندگی

میکنگ د ایه احساس پوچ ،برای دی فایگهای نگارد «احساس عزت ددیانه اسدت
یاه کسی تنها ،احساس عزت میکنگ ،بگدن ونده عزیز باشگ د یداه شدوص ،دارعد ًا
عزت را در خود بایجاد] نموده است» (بارری )135 :1374 ،حضرت علی در
ه
صاب هَنی َد ک َ َأ .ن
ک ب َ أعضی ب َ أ
صاب َ َ
ل َد َج أگت ُ َ
« َد َد َج أگت ُ َ
ک َم َ
ک کُلِّی َحک.ی ک َ َأ .ن َشیأئاً ل َ أو َم َ

ه ه
ه
و مَا ی َ أع هن هینی هم أه َممأ هر ن َ أف هسدی»؛ مده تدو را
او َمتَانی ،فَعَنَانی م أه َممأ هر َ
اَلأم َ أو َت ل َ أو َمت َ َ

پارهای از خود ،بلده همۀ موجودیت خود یافکو تا ونجا که ایر چیزی بده تدو
اصابت کنگ ،یویی به مه اصابت نموده است د ایر مرگ سراز تدو را بگیدرد،
یویی به سراز مه ومگه است د دربار امور زنگیی تو همان اهکمامی برای مه
الزم است که به امور حیات نفس خویتکه دارم (نهج الب غه)859 :1386 ،

باتوجهبه محالب بیان شگه حفظ عزتمنگی کودو در فراینگ تربیت از الزامات
اصلی تربیت اس می د تأکیگشگه از سوی امامعلی است خگادنگ انسان را

اخالق *درآمدی بر اصول فرزندپروری با تأکید بر سیرة علوی

وغاز نامۀ خویش به فرزنگ بردمنگ  ،امامحسه میفرمایگ:

عزتمنگ وفریگه است د ددست دارد هنگام تربیت د رشگ انسدان ،عزتمندگی اد
حفظ شود ازایهرد ،دالگیه د مربیان در تعلیودتربیت کودکدان د دانشومدوزان
بایگ عزت کودکان را حفظ کننگ د با ونها عزتمنگانه برخورد کننگ
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اصل آزادی

ازلحا فلسفی وزادی همچون تعلیودتربیت از حقوق بسیار مهو ودمدی اسدت؛
بهطوریکه نمیتوان انسانی دارعی ،اما بیبهره از وزادی را تصور کرد همچنیه،
متاهگهها د وزمایشهای ردانشناسان نتان میدهگ که ودمی فحرت ًا د از بدگد
تولگ طالب وزادی است د هرونچه وزادیا

را محگدد کنگ ،موجب درد د رندج

اد خواهگ بود (شدوهی )168 :1375 ،وزادی شرط ضدردری سدعادت فدرد د
اجکماع است؛ اما نبایگ تصور کرد که در وزادتریه مورعیتها ،همۀ افراد یدسان
رشگ می کننگ؛ زیرا همه اسکعگاد یدسان نگارنگ؛ دلی همه میتواننگ به کمالی کده
اسکعگاد ون را دارنگ ،برسنگ مزیت اینده رشگ همۀ افراد در یک جهت نیسدت د
همه اسکعگاد یدسانی نگارنگ ،ایه است که از تندوع اسدکعگادها ،تندوع کارهدا د
توصصها د دظیفهها پگیگ میویگ د نکیجۀ ون ،رنگارنگی تمگن است (صناعی،
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395

11 :1380تا)12
خگادنگ مکعای در ررون کریو دربار دادن وزادی د اخکیار به انسدان میفرمایدگ:
ِ إنَّا هديناه الس ِلي ِإِا َش ِ
اکر ًا َو ِإ َِّا کَ ُفنور ًا؛ ما اد را به راه بدرست] هگایت کردیو،
َ َ ْ َ ُ َّ َ َّ
یا سپاسگزار خواهگ بود یا ناسپاس (انسان)3 ،
در حدمتهاي منسوب به حضرت علي

ومگهاست« :فرزنگان خود را به

عادات د وداب خود مجبور ندنیگ؛ زیرا ونها براي زماني غیر از زمان شما خلدب
شگهانگ » (ابهابی الحگیگ)55:1337،
بنابرایه ،دالگیه د مربیان تربیکی ،بایگ اصل اخکیار کودو را هنگدام تربیدت
درنظر ییرنگ د در زمینۀ تربیت کودکان ،هیچیونه اسکبگادی بهکار نبرنگ چراکده
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اسکبگاد رمی در هنگام تربیت ،باعدم اندزدای کدودو د کداهش ع ردۀ اد بده
تعلیودتربیت میشود

اصل محبت

نیاز به محبت یددی از نیازهدای اساسدی انسدان اسدت محبدت بده کدودو د
پاسخ یویی به نیازهای عاطفی کدودو ،باعدم اعکمادبدهنفس د جلدب اعکمداد
کودو میشود (فرمهینی فراهانی )288 :1390،امامعلی در همدیه رابحده
در نامۀخود به فرزنگ  ،امامحسه میفرمایگ« :فرزندگم ،بدگان کسدی کده
سونش دلنتیه است ،بایگ اد را ددست داشت د طبیعی است که هدر محبدوبی،
ک مش یو کردنی است» (نهج الب غه ،1386،نامدۀ  )31پدس ایدر مربدی د
دالگیه به انگاز الزم به کودو محبت کننگ ،کودو نیز وندان را ددسدت خواهدگ
داشت د سونان ونان را یو

خواهگ داد بررراری رابحدۀ مثبدت بدا کدودو از

ه
ارحمُوهُو َد إذا َدعَگ تُمُوهُو َشیئًا فَفُدوا
محمگ میفرماینگَ « :محبُّوا ِّ
الصبیا َن َد َ
رزرُونَهُو»؛ کودکان را ددسدت بگاریدگ د بده وندان
لَهُو فَإن .هُو
الیگرد َن هإال ّ َمن .دو ت َ ُ
ُ
مهربانی کنیگ د هریاه به ون هدا دعدگه دادیدگ دفدا کنیدگ؛ زیدرا ونهدا شدما را
ردزىدهنگ خود میداننگ (کلینی ،6 ،د ،3بیتا )49 :امامصادق در ایده
زمینه میفرماینگ:
حضرت موسی از خگادنگ پرسیگ« :خگایا ،برتریه اعمدای ندزد تدو کدگام
است » خگادنگ فرمود« :ددستداشکه کودکان؛ زیرا مه ونهدا را بدر فحدرت
توحیگ خود وفریگم د ایر ونها را بمیرانو ،همۀ ونها را بده رحمدت خدود بده
بهتت داخل میکنو» (طبرسی)247 :1392 ،

اخالق *درآمدی بر اصول فرزندپروری با تأکید بر سیرة علوی

نوسکیه اصل فرزنگپردری است درایهبداره پیدامبر یرامدی اسد م ،حضدرت

بنابرایه ،اظهار محبت به کودکان در ددران تربیت د رشگ وندان از الزامدات
مهو فرزنگپردری است د هرچه رابحۀ بیه دالگیه د فرزنگان صدمیمیتر باشدگ،
تربیت فرزنگان محلوبتر خواهگ بود
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اصل تکریم

خگادنگ مکعای در ررون کریو بنیودم را تدریو کرده اسدت د فرمدوده کده هدیچ
ِ
آد َم َو َح َملْ َنا ُه ْم ِفي
موجودی را برتر از انسان نیافریگه استَ  :و لَ َق ْد کَ َّر ِْ َنا َبني َ
ير ِِمن َخ َل ْقنا ت ْف ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ال؛
ضني ً
َ َ
ال َْل ِّر َو ال َْل ْح ِر َو َر َک ْق َنا ُه ْم ِ َن الطَّ ِّي َلات َو َف َّض ْل َنا ُه ْم َع َلى َکْ َّ ْ
ما فرزنگان ودمی را یرامی داشکیو د ونها را در ختدی د دریا بدر مرکبهدای
راهوار سوار کردیو د از انواع غذاهای پاکیزه به وندان ردزی د بدر بسدیاری از
وفریگهها برتری دادیو (اسرا )70 ،امیرالمدؤمنیه ،علدی ،در همدیه رابحده
میفرماینگ« :با بچههایکان بهیونهای برخورد کنیگ که ونها خودشان را کدریو د
باشوصیت بگاننگ» (ومگی )1337 ،اصل کرامت دجودی انسدان کده ناشدی از
مقام خلیفةالهی ادست ،زیرساخکی تریه اصل تربیکدی اسدت بندابرایه ،تمدامی
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395
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هنجارها د رفکارهای تربیتساز کودو بایگ مبکنیبر ایه نگداه باشدگ خگادندگ
ِ ِِ
نو
مکعای در ررون کریو دربار تدریو یدگیگر میفرمایگْ  :اد ُعنو ُه ْم ِل َبناِه ْم ُه َ
ِ
الد ِ
ين َو َِ َو ِاليکُ ْم .؛ ونهدا
َأ ْق َس ُط ِعنْ َد ه َاّلل َف ِإ ْن ل َْم تَ ْعلَ ُموا َآبا َ ُه ْم َف ِإ ْخ َوانُکُ ْم ِفي ِّ
را به نام پگرانتان بووانیگ که ایه کار نزد خگا عادالنهتر است د ایر پگرانتدان
را نمیشناسیگ ،ونها برادران دینی د ددسکان شما هسکنگ (احزاب)7 ،
حضرت علی دربار سوهیفکه با زبدان تددریو ،بهخصدوص هنگدام
تربیت کودکان میفرمایگ« :اجملو فی الوحداب تسدمعوا جمیدل الجدواب»؛ بدا
مواطب خویش پسنگیگه د مؤدب سوه بگوییگ تا اد نیز بده شدما بدا احکدرام
جواب بگویگ (وشکیانی د فالضی )1375 ،نموندههایی از شدیوههای تددریو د
احکرام در کدردار معصدومان عبدارت اسدت از :سد مکردن بده کودکدان،
سوهیفکه بهنیدویی با فرزنگان ،متورتکردن با فرزنگان ،برخاسکه در مقابدل

فرزنگ د اسکقبای از اد هنگام دردد به مجلس ،جایدادن بده کودکدان در صدف
نماز جماعت د شرکتکردن در بازی کودکان همچنیه ،امدامعلی هنگدام
صحبت با فرزنگان لفظ «بُنَی» (فرزنگ عزیزم) را بهکار میبرد که حاکی از احکرام
د تدریو کودکان است (فرمهیندی فراهدانی )288 :1390 ،بندابرایه ،باتوجهبده
محالب بیان شگه دالگیه بایگ در فراینگ تربیت کودکان ،همواره به اصدل کرامدت
انسانی کودکان د تدریو ون ها توجه کننگ د همواره با زبان تدریو د احکدرام بدا
ونها سوه یوینگ
اصل اخالقمداری

ایتان د نتر اس م در بیه مردم یسکر

صفتهای نیک اخ ری است پیامبر

ه
ت هْل ُتَمِّوَ مد َ ه
ارمَ أاْل أَخ َ هق»؛ بهراسکی کده مده
یرامی اس م میفرماینگ « :هإن .مَا بُعث أ ُ
َ
مبعوث شگم تا شرافت های اخ ری را کامل د تمدام کدنو د بده مدردم بیداموزم
(مجلسی )210 :1372 ،16 ،اخ ق مجموعهای از صفات ردحدی د بداطنی
در انسان است که بهصورت رفکار از خلقیدات دردندی انسدان ناشدی میشدود؛
ازایهرد ،اخ ق را می توان از راه وثار

تعریف کرد انجام مسدکمر یدک ندوع

رفکار ،دلیل بر ایه است که ایه رفکار در عمب جان د ردد فرد ریته یافکه است
د چنیه رفکاری را خلب د اخ ق مینامنگ (توالیی )8 :1389 ،دربدار اخد ق
ویهها د ردایتهای بسیاری دجود دارد که یویای اهمیدت ون اسدت حضدرت

ده ال أ ُول أ ه
دب َخیدر رَدریه»؛
علی دربار اهمیت اخ ق نیدو میفرمایگُ « :ح أس ُ
ُ

خددو خلقی بهکددریه همددگم انسددان اسددت (حرانددی )219 :1382 ،حضددرت
امیر در نامهای به فرزنگ  ،امامحسه میفرمایگ:

اخالق *درآمدی بر اصول فرزندپروری با تأکید بر سیرة علوی

براساس وموزههای دیه مبیه اس م د بهیفکه پیامبر هدگف از مبعوثشدگن
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ه ه
مندر الم ه ه
«د ممر هبالمعر ه
دف تده همه َم ههل هه د ه
ندر هبیگو د لسانک د بایه مَه فَعَلَهُ
ُ
ُ َ ُ
هداد هه د ال تأخدذو هفدی ه هال لَومدة ُ ه
جاهگ هفی ه هال حدب هج ه
هگو د ه
هبج ه
اللدو»؛ بده
ُ
ّ َ
ُ
ّ َ
نیدیها امر که د خود نیدوکار با
بدو

د با دست د زبان بگیها را اندار کده د

تا از بگکاران ددر باشی د در راه خگا ونیونه که شایسکه است تد

که د هریز سدرزنش م مدت یران تدو را از تد

در راه خدگا بداز ندگارد

(نهجالب غه ،1386 ،نامۀ )31

دالگیه بایگ فرزنگان را از فسادهای موجدود در اطرافتدان ویداه سدازنگ د
ونها را از محیط های ولوده بده فسداد ددر کنندگ همچندیه ،ونهدا در تربیدت
فرزنگان بایگ به اصل نیدی د اخ ق خو

توجه کننگ د به ونها خوبیکردن به

دیگران را بیاموزنگ دالگیه د مربیان بایگ با اخ ق نیدو تعلیودتربیت فرزندگان
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395
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را پیگیری کننگ د از رفکارهای پرخاشگرانه که موجب ددری کدودو از ونهدا
میشود ،پرهیز کننگ
اصل توجه به تفاوتهای فردی

یدی از دیژییهای انسانها دجود تفادتهای فدردی بدیه ونهاسدت شددی
ه
رابلیت یادییری ،اسکعگادهای فردی ،ندوع تربیدت د
نیست که انسانها بهلحا
فرهنگ خانوادیی د بومی تفادتهای فردی یونایونی دارندگ توجده بده ایده
ندکه در شناخت ردحیات افراد د اهمیتدادن به تفادتهای فدردی در پیتدبرد
هگف های تربیکی ،بسیار مؤثر است؛ بنابرایه ،از اصولی که بایگ دالگیه د مربدی
در تربیت به ون توجه کننگ ،اصل تفادتهای فردی است در ررون کریو ویداتی
دجود دارد که تفادت ها د برتری بیه افراد را برای مدا تتدریح میکندگ؛ مانندگ

تفادت در خلقت د عمل د محیطهای یونایون شدی نیسدت کده تفادتهدای
میان افراد ،ناشی از حدمت الهی است؛ زیرا همدیه تفادتهاسدت کده جامعدۀ
انسانی را بهسوی تدامل مسکمر سوق میدهگ ایر بتر ،ماننگ زنبور عسل خلب
شگه بود؛ یعنی حس ترریطلبی د بلنگپردازی در نهاد انسان دجود نمیداشدت؛
در ون صورت ،تدامل د ترری برای انسان محای بود (رفیعی محمگی)1392 ،
امیرالمؤمنیه ،علدی ،درایهبداره میفرمایدگ« :خیدر مدردم در تفدادت
ونهاست د ایر همه مسادی باشنگ ،ه و میشدونگ» (مجلسدی:1372 ،17 ،

نمیکنیگ (نود 13 ،تا  ) 14بنابرایه ،ندکۀ مهمی که پگران د مدادران د مربیدان،
همواره بایگ به ون توجه کننگ ،اصل تفادتهدای فدردی اسدت همانیونده کده
انسان ها ازنظر شدل ظداهری بدا یددگیگر مکفدادت هسدکنگ ،در اسدکعگادها د
تواناییهای دردنی نیز باهو تفادت دارنگ
اصل تدریجیبودن رشد و تربیت

تربیت د رشگ انسان فراینگی تگریجی است د در مراحل یونایون ردبدهتدامل
میردد ازایهرد ،همواره در ردایت اس می بر تگریجیبودن تربیت تأکیگ شدگه

است حضرت علی دربار تگریجیبودن رشگ د تربیت میفرمایگ« :یُرب.دی
الصبی سدبعاً د یدؤدب سدبعاً د یسدکوگم سدبعاً د منکهدی ه
طول هده فدی ثد ث د
َ
َ ُ
ُ َ ُ َ
َ ُّ .
تریه » ؛ کودو را در هفت سای نوست زنگیی وزاد یذاریگ د در هفت سای
هع
َ
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 )101در ررون نیز به بعضی از تفادتهای فردی اشاره شگه است از جملده در
سور نود خگادنگ چنیه فرموده استِ :ا لَکُنم الَ ترج ِ ِ
ند
ْ َْ ُ َ
نون ه َّلل َو َقنار ًا َ َو َق ْ
َ
َ
نوار ًا؛ چرا در برابر خگایی که شما را یونایون وفریگه است ،تعظدیو
َخلَ َقکُ ْم أ ْط َ
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ددم به اد ادب بیاموزیگ د در هفت سای سوم اد را بهخگمت بگیریگ (حرعاملی،
ّ
 ،1بیتدا )475 :حضددرت علدی ددران رشددگ کودکدان را بدده سدده ددر
یونایون تقسیوبنگی میکننگ:
 1 1تا 7سالگی (ددر سردری) :کودو در هفت سای ادی زنگیی بایگ سیگ
د سردر باشگ به اصح د ،کودو بایگ ورای خانده باشدگ د دالدگیه بایدگ بدرای
تأمیه نیازهای اد ت

کننگ؛

 7 2تا 14سالگی (وشنایی با مسئولیتپذیری) :در هفت سای ددم زندگیی،
کودو بهصورت جگی دارد جامعه میشدود؛ بندابرایه ،بایدگ ومدوز

ببیندگ د

تربیت شود در ایه سه به نظر حضرت علی دالگیه بایدگ زمیندۀ وشدنایی
کودو با مسئولیتهای یونایون را فراهو کننگ؛
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 14 3تا  21سالگی (متادر) :در هفت سای وخر ،کودو در سنیه نوجدوانی
است د بایگ رابحۀ دالگیه د نوجوانان بیتکر شود به نظر حضرت علدی در
ایه سنیه بایگ دالگیه به دیگه متادر به فرزنگان خود نگاه کننگ
باتوجهبه ایه ندکده ها تربیدت اخ ردی کودکدان بایدگ مراحلدی یوندایونی
را طی کنگ بگیه منظور ،الزم اسدت دالدگیه بدرای تربیدت درسدت کودکدان،
رفکددار خددود را تددا حددگ کددودکی تنددزی دهنددگ همچنددیه ،در هریددک از ایدده
مراحددل ،بایددگ ومددوز

د تربیددت بهصددورت تددگریجی د مناسددب بددا سدده

کودکان انجام شود بگدن شدک ،افراطد تفدریط در ایده سدنیه چیدزی بدهجز
سردریمی برای کودکان نوواهگ داشت

اصل همهجانبهبودن تربیت و رشد

در تربیت د رشگ انسان ،بایگ همواره همۀ جنبهها مگنظر ررار ییرد د توجده بده
یک یا چنگ جنبه کافی نیست ازایهرد ،در ردایات اسد می بده جنبدۀ تربیدت
عق نی ،جسمانی ،اخ ری د

در کنار هو توجه شگه است حضرت علی

بهعنوان بهکریه الگو در تربیت فرزنگ ،هو به تربیت ردحی فرزنگ سفار

کدرده

است د هو به تربیت جسمی اد ون حضرت به فرزنگ  ،امامحسه فرمود:
پسرم ،ویا تو را چهار ندکه نیاموزم که بده کمدک ونهدا از طدب بینیداز
شوی بامام حسه ]یفت« :وری ،ای امیرمؤمنان » حضرت فرمدود« :تدا
یرسنه نتگی بر سر سفره منتیه ،تا کام ً سیر نتگی دسدت از غدذا بددش،
(شیخصگدق)337 :1382 ،1 ،

در دجود انسان انگیزهها د یرایشهایی است که برخدی از ونهدا از جنبدۀ
جسمی اد سرچتمه میییرنگ د برخی از بُعگ ردحدی درحقیقدت ،انسدان هدو
نیازهای مادی د جسمی دارد د هو نیازهای جسمی د ردحدی دالدگیه موفدب
کسانی هسکنگ که به هر دد نیاز فرزنگ توجه کننگ د با برودردن نیازهای ردحدی
د جسمی اد ،هو به پردر

ردد اد اهکمام درزنگ د هو بده پدردر

جسدمش

بنابرایه ،هو پگران د مادرانی که فقط به تربیت جسمانی فرزنگ خدویش همدت
مییمارنگ ،در انجام دظیفۀ خویش کوتاهی کردهانگ د هو پگران د مدادرانی کده
فقط به پردر

اخالق *درآمدی بر اصول فرزندپروری با تأکید بر سیرة علوی

غذا را خوب بجو د پیش از خواب ،رفکه بده دسکتدویی را فرامدو

مدده»

ردحی فرزنگ خود توجه میکننگ

بایگ بگانیو که از یک سو ،برای داشکه یک کودو سازیار د مکعادی ،نایزیریو
که دضع بگنی اد را تحت مراربت ررار دهیو د در حفظ د تقویت ون بدوشدیو؛
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چراکه ما برای انجام کاره ای مفیگ د ضردری زنگیی ،به س مت جسدمانی د
رگرت بگنی نیازمنگیو د غرایز د اسدکعگادها نیدز در سدایۀ رشدگ د پدردر
بگنی سالو ،بهکر تعگیل می یابنگ از سوی دیگر ،بایگ بگانیو کده دظیفدۀ اصدلی
خددانواده تنهددا ،تغذیدده د پددردر
پردر

جسددمی کددودو نیسددت؛ بلددده رشددگ د

ردحی د ردانی اد نیز از اهمیت دیژهای برخوردار اسدت ایده ندکده

درخورتوجه است که بهعلت ناویاهی د سهلانگاریهای دالدگیه نسدبت بده
تربیت ردحی د ردانی فرزنگ ،نهتنها زمینۀ بردز انواع ناهنجاریها د بزهها در
فرزنگ بهدجود میویگ ،بلدده چهبسدا نابسدامانیهای رداندی ،خدود ،موجدب
بیماریهای جسمانی ونان میشود د در نکیجه ،جسو د ردحی بیمار خواهندگ
داشت (رالمی)1363 ،
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اصل بازی

در اس م به حفظ تنگرسکی د داشدکه ردگرت بدگنی بدرای حفاظدت از خدود د
خانواد خود بسیار سفار

شگه است د همانا رگرت افدراد بایدگ در راسدکای

اطاعت از خگادنگ به کار یرفکه شود از همیه رد ،خگادنگ مکعای در ررون کدریو
ک ُه َو الْ َق ِو ُّي ال َْع ِز ُيز؛ همانا پردردیار تو مقکگر د پیردزمنگ
میفرمایگِ  :إ َّن َر َّب َ
است (هود)66 ،
تربیت جسمانی در نظر امامعلی اهمیت بسزایی دارد ایر افراد ازلحا
جسمانی ضعیف د رنجور باشنگ ،نمیتواننگ تربیت دیگری را بپذیرنگ ازایدهرد،
حضرت علی میفرماینگ « :همانا کدودو در هفدت سدای ادی زندگیی وزاد
(حرعاملی ،1 ،بیتا)475 :
است د بایگ به بازی د تفریح د سردری بپردازد» ّ

ابورافع از افرادی بود که با امیرالمؤمنیه رابحۀ نزدیدی داشت ایه مرد
ون چنان شایسکه بود که اجازه داشت با فرزنگان خردسای ون حضرت درارتباط
باشگ در ککاب های حگیثی ،ماننگ بحار االنوار از دی نقل شگه است:
مه با امامحسیه یلولهبازی می کردم اد کودو بود هریداه یلولدهام بده
یلولههایش میخورد ،مییفکو« :مرا بر دد

بگیدر » بحسدیه ]بده مده

ه
ال»؛ بیعنی] میخدواهی بدر پتدت کسدی
کب َظ أهراً َحمَلَهُ َر ُسوی ُ ه ّ
مییفت« :تَر ُ
أ

سوار شوی که پیامبر خگا اد را بهدد

یرفکه مه رهایش میکردم هنگامی

که یلولۀ اد به یلولۀ مه میخدورد ،مدییفکو همانطورکده تدو مدرا بدهدد
نگرفکی ،مه هو تو را بهدد

نمیییرم بایتدان] میفرمدود« :مَدا تَرأ َضدی َم أن

کنی که پیامبر خگا اد را حمل کرده د مه اد را بر دد

مییرفکو (بهتدکی د

منحقی)1390 ،

حضرت علی دربار درز

د اهمیت ون میفرماینگ:

«در بامگاد د عصر که هوا خنک است راهپیمایی که د در دسط ردز کده هدوا
یرم است مردم را ببرای اسدکراحت د وسدایش] بدازدار د وهسدکه بدران بتدا
ناتوانان نیز بکواننگ همراه توانایان بیاینگ]» (نهج الب غه ،1386 ،نامۀ .)12

نیرد د رگرت جسدمانی خدود حضدرت علدی نمداینگر ون اسدت کده
ایتان از ددران کودکی به تربیت جسو اهمیت میدادنگ د نقدل شدگه اسدت کده
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ه
ه
ال»؛ بیعندی] ویدا راضدی نمیشدوی بدگنی را حمدل
ت َ أحم َ
ل ب َ َگناً َحمَلَهُ َر ُسوی ُ ه ّ

ایتان از کتکی ییران رهار ددر خویش بودنگ د همچندیه ،در سدوارکاری نیدز
مهارت خاصی داشدکنگ همانطورکده پدیش از ایده هدو بیدان شدگ ،حضدرت
علی معکقگنگ در ددران وغازیه زنگیی ،کودکان بایگ بازی کنندگ بندابرایه،
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باتوجهبه سیر تربیکی امامعلی تربیت جسمانی از الزامدات دیگدر اصدوی
فرزنگپردری کودکان است د ایده ندوع از تربیدت در هنگدام کدودکی اهمیدت
بیتکری دارد
نتیجه
در ایه مقاله کوشش ما بر ون بود که اصوی تربیت فرزنگان را براساس سونان د
وموزههای حضرت علی بیان کنیو امامعلی تربیت بدرای فرزندگان را
مثل تغذیه برای زنگهنگهداشکه کودکان میپنگارد د تربیت را نیاز اساسی افدراد
می دانگ توجه به اصوی صحیح فرزنگپردری ،یدی از الزامات اساسی در تربیت
فرزنگان است دالگیه بدهدلیل جایگداه د نقشوفریندی منحصدربهفرد خدود در
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تربیت ،بایگ اصوی محلوب فرزندگپردری را بگاندگ د ایده اصدوی را در تربیدت
کودکان خود به کار ییرنگ اصوی مهدو فرزندگپردری از دیدگیاه امدامعلی
عبارت است از :عدزت ،وزادیدی ،محبدت ،تددریو ،اخ قمدگاری ،توجده بده
تفادتهای فردی ،تگریجیبودن تربیت ،همهجانبهبودن تربیت د بازی
در پایان ،براسداس ونچده در ایده مقالده یفکده شدگ ،چندگ پیتدنهاد بدرای
بهکارییری اصوی فرزنگپردری امدامعلی در تربیدت کودکدان بدرای نظدام
خانواده د نظام تعلیودتربیت بیان میشود:
 1بهکارییری وموزههای دینی توسط دالگیه در تربیدت فرزندگان کده ایده
وموزهها میتوانگ زمینهساز تربیت بهکر فرزنگان شود؛
 2ایجاد جوی مثبت د عاطفی در خدانواده بدیه دالدگیه د فرزندگان بدرای
اثربوتی تربیت فرزنگان؛

 3توجه جگی به فعالیت های بگنی ،از جمله بازی در کودکان که از اصدوی
مهو فرزنگپردری در سنیه کودکی است د دالگیه در خانه د معلمدان د مربیدان
در مگرسه میتواننگ در ایه زمینه یامهای محلوبی بردارنگ؛
 4اهمیتدادن به جنبه های یونایون تربیت فرزنگان ،چه ازنظدر جسدمی د
چه ازنظر ردحی که باتوجهبه ابعاد یوندایون تربیدت ،میتدوان یدامی درسدت
درجهت تربیت فرزنگان برداشت
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بوش عمگه ای از شناخت د هویت جنسی خود را در ردندگ تعامدل بدا جدنس
موالف بهدست ودرده است بنابرایه ،مدیتدوان یفدت ،توجده بده جنسدیت د
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برابری انسانی د ارزشی ونها لحمه دارد نمیکنگ ،بلده الزمدۀ سد مت حیدات
فردی د خانوادیی د اجکماعی است در تفسیر تفادتیذاریهای جنسدیکی در
اس م ،بایگ بر م حظۀ دیژیی های طبیعدی مدرد د زن ،دظدایف د کارکردهدا د
مصالح خاصی توجه د مرز ون را با نابرابری د تبعیض د سکو جنسیکی متوص
کرد ایه تفادتها در مسدیر ،منجدر بده شددلییدری دظیفدهها د نقدشهدای
غیرمتابهی میشود که پیامگهای درخورتوجهی در تعلیودتربیت دارد
واژگان کلیدی
تفادتهای جنسیکی ،پیامگهای تربیکی ،تربیت مبکنیبر جنسیت
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طرح مسئله
نه تنها در ددر اخیر ،ندوع جدنس د تفدادتهدای وندد توجده پژدهتدگران
حوزههددای یونددایون ردانشناسددی د جامعهشناسددی د علددوم تربیکددی را بدده
خددود جلددب کددرده ،بلددده از دیربدداز نهادهددای اجکمدداعی ،ماننددگ خددانواده،
تعلیو دتربیدت ،سیاسدت د ارکصداد ،همدواره تحتتدأثیر م حظدههای جنسددی
بوده است از زمانی که بتر به وموز

توجه کرد ،تفادت زن د مرد هدو در ون

دخالت یافت؛ بهطوریکه بهجرلت مدیتدوان یفدت ،در ددرههدای یوندایون،
تفادت در نظام وموزشی زن د مرد از پیشفرضهای حاکو بر انگیتدهها بدوده
است ازونجاکه ریتههای ایه تفادتیذاری به دیگیاههای مکفادتی دربدار زن
د مرد ،یعنی تفادت ارزشی د کارکردی د

بازمییردد ،به یونههای یونایونی

نیز در عینیت اجکماعی بردز یافکه است امردزه ،براثدر نگدر هدای مکفدادت

تاریویجامعهشناسانه یا ردان شناسانه به موضوع زن د مرد ،بادرهدای غلدط د
انحرافی به ذههها منکقل میشود برپایۀ ایه بنیان غلط ،عدگهای بده حدومدت
مردها د مردساالری فکوا میدهندگ د دسدکهای بده ریاسدت زندان برخدی نیدز
سریردان ،بهنام تسادی حقوق د یدسانسازی جامعه حدو مردها را به زنان د
حدو زنان را به مردها سرایت میدهنگ ،غافل از اینده مسادات ،تنها در فدرض
موضوع داحگ امدانپذیر است (جوادی وملی)14 :1389 ،
است میتوان یفت دسکیابی به هگف های کلدی د جزلدی وفدرینش انسدان ،در
سایۀ تعلیودتربیت صحیح د بهعبارتبهکر ،تعلیودتربیت خگاپسنگانه امدانپذیر
است به همیه دلیل ،کامل تریه ککاب وسمانی ،ررون ،در هریک از موضدوعات
خود به یونه ای به بیان ایه محلب پرداخکه است در ایه پژدهش برای دسکیابی
به پیامگها یا الزمههای دیگیاه اس م در عرصدههدای عملدی تعلیودتربیدت از
رد

پژدهش اسکنکاجی اسکفاده میشود

اهمیت توجه به تفاوتهای جنسی در اسالم
جامعیت دیه الهی ایجاب میکنگ که به همۀ عرصههای زنگیی د اصد د ونهدا
توجه کنگ دیه اس م بهعنوان وخریه د کاملتریه راهنمای زنگیی بتدر ،ایده
دیژیی را بهصورت تام داراست جامعیت وموزههای اس می بهیونهای است که
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در وموزههای اس می تعلیودتربیت از موضوعات بسیار مهو مرتبط با انسان

میتوان یفت یدی از راههای اثبات دجود تفادتهای تدوینی میان زن د مدرد
مکون دینی است همانیونه که پیش از ایه اشاره شگ ،اس م در نظام اخ ردی د
حقوری خود بر پاره ای از تمایزهای جنسی مهر تأییگ زده د از سوی دیگر ،بدا
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مجموعهای از ودابدرسوم جاهلی که شامل نابرابریهدای جنسدی سدکوولوده
بودهانگ ،به شگت مبارزه کرده است بنابرایه ،نبایگ تردیگی به خدود راه داد کده
اس م بهعنوان دینی فرهنگساز د رانونگذار ،نقش دیدژهای بدرای عنصدرهای
فرهنگی د حقوری در تمایزهای جنسی رالل است (بسکان )87 :1382 ،اسد م
هو بهعنوان رانون د هو بهعنوان رد

زنگیی ،تفادتهای جنسی را ازنظر ددر

نگه نگاشکه د ایه ندکۀ بسیار مهمی است که در ون ،شداف بیه راهبرد اسد می
د راهبردهای فمینیسکی وشدار میشود ایه تفادتها که هو در ابعاد جسمی د
هو در ابعاد ردانی است ،یاه تأثیریذار رلمگاد میشونگ د از همیه ردسدت کده
اس م بر تفادتهای جنسی در برخی مورعیتها د نقشها تأکیگ میکنگ ایندده
شریعت اس م احدام مکفادتی برای زن د مرد درنظدر یرفکده اسدت ،براسداس
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همیه تمایزها د باتوجهبه مسئولیتهای دیژ ونهاست
برخی داللتهای جنسی د خانوادیی در نظامهای تربیکدی مدگرن د حکدی
نظام تربیکی کتور ما با ومدوزه هدای اسد می همودوانی نگارندگ انگیتدمنگان
مسلمان برای نمایانگن دیگیاه پیتر هد اس م ت

هدای درخدور د ردزافزدندی

انجام دادهانگ ایه عالمان کوشیگهانگ از یک سو برابری زن د مدرد در جایگداه
انسانی د ارزشی را تبییه کننگ د از سوی دیگر ،تفادتهای حقدوری زن د مدرد
را ضددامه کارومددگی د ارزشددمنگی هددر دد جددنس د عامددل پویددایی د
اسکحدام خانواده بگاننگ بادجود تمامی ت

ها اص حات رانونی انجامشدگه

بهمنظور هماهنگ کردن مواد حقدوری بدا شدرع مقدگس اسد م بده نکیجدههای
انکظارداشکه ،یعنی اسکحدام خدان واده د تقویدت زندانگی د مردانگدی بدهمعنای
ع رهمنگی زنان د مردان به ایفای نقشهای دیدژ جنسدیکی نینجامیدگه اسدت

یرچه ایه ناکامی به عوامل یونایونی بازمییردد ،نقش تعلیودتربیدت در بدیه
همۀ عوامل پررنگتر است
محکوا د تصادیر مکون درسی بهتنهایی در ردابط زن د مدرد تدأثیر نگارندگ،
بلده چیزی بیش از محکوا د تصویر مگنظر است تمام عناصر نظدام تربیکدی ،از
برنامۀ درسی رسمی د پنهان تا رد هدای تربیدت ،فضدای وموزشدی ،رابحدۀ
خانواده د مگرسه ،شیوههای مگیریت ،رد هدای سدازماندهدی ،موضدوعات
خانواده د جنسیت نقش دارنگ درحالیکه سداخکارهدای حقدوری بدر یوندهای
خاص از رابحۀ خانوادیی د میانجنسدی اصدرار مدیدرزندگ ،بهدضدود دیدگه
میشود که نظامهای تربیکی ،به دیژه نظام تربیت رسمی ،نسبت بده ایده ردابدط
خاص ،بیاعکنا یدا دارای موضدعی منفدیاندگ (زیبداییندژاد )12 :1391،ایدر
تمایزهای زن د مرد در صفتهای تدوینی ،مورعیتها ،نقشها د حقوق را بادر
کنیو ،ضردرت تناسب میدان نظدام تربیدت د خدانواده د ندوع جدنس نیازمندگ
اسکگالی چنگانی نیست ایه ضردرت در طوی تاریخ از بگیهیات بدوده؛ امدا در
سگ اخیر ،در نظام وموزشی مگرن نادیگه یرفکه شگه اسدت نادیدگهیرفکه ایده
ضردرت ،پیامگهای اسفباری را در پی داشکه است د یردهی از دانتدمنگان بده
ون اعکراف کردهانگ:
برای ادلیه بار در تاریخ بتر است که ما دخکران د پسران را ماننگ هو تربیدت
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انگیزشی د ابزارهای ارزشیابی در شدلییدری صدحیح ردیددرد معحدوف بده

میکنیو به ونان می ربوالنیو که یدسان د دارای تواناییهای مسادیانگ همیه
دخکران د پسران زمانی که باهو ازددا میکننگ ،تازه مکوجده مدیشدونگ کده
ازهرجهت باهو مکفادتانگ بنابرایه ،تعجبی ندگارد کده ازددا هدا منجدر بده
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ناکامی د بحران شود هر ذهنیکی که بدر یدسدانبودن جنسهدا اصدرار کندگ،
خحرناو است چگونه میتوان از مردان د زنانی کده سداخکار مغدزی کدام ً
مکفادتی دارنگ خواسکههای یدسانی داشت (پیز د باربارا)340 :1383 ،
دیدگاههای تربیتی دربارۀ اقتضائات آموزههای دینی در تعلیموتربیت

یک دیگیاه ،دیگیاه کسانی است برای کتف مبانی د اسکنباط اصوی د اسکورا
رد های تربیکی ،هیچ تدیهای بدر دیده د ومدوزههدای ون نگارندگ د سداخکار
خانواده د نقشهای مربوط به جنس را تاریوی د مکحوی میداننگ ازایهرد ،در
عصر کنونی که شعار مسادات بلنگ است ،به تتابه ،بیتکر دامه میزنندگ تدا بده
تفادت بنابرایه ،در نظر ونان وموزههای دینی دربار تفادتهدای میانجنسدی
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جایگدداه درخورتددوجهی در تعلیو دتربیددت نددگارد دیددگیاه دیگددر مربددوط بدده
ه
زمانمنگدانسدکه
تجگدیرایانی است که با تفسیر مدگرن از ومدوزههدای دیندی د
نقش های زن دمرد از مکون دینی ررالکی هماهنگ بدا محالدب مدگرن بدهارمغان
میودرنگ (علویتبار )56 :1378 ،بنابرایه ،به ه
تبع هماهندگکردن ومدوزههدای
دینی با ومدوزههدای مدگرن ،تتدابهیرایدی در ایده دیدگیاه ردوت مدیییدرد
دیددگیاه دیگددر دیددگیاه افددرادی اسددت کدده هرچنددگ بددر رد

اجکهددادی در

اسکنباط مکون دینی تأکیگ می کننگ ،نظدام تربیکدی موجدود در کتدور مدا را بدا
وموزههای دینی ناهماهنگ نمیدانگ یا معکقگنگ مکون دینی اشارههایی یدذرا بده
بحم جنس دارد بهعبارتی تمایزهای جنسی مگنظر اس م بهانگازهای پراهمیت
نیست که ناهماهنگی نظام تربیت با ون ،انحراف از جهتییری اس می باشدگ د
نهاد خانواده برای انکقای ارز ها د تربیت جنسی کفایت میکنگ (زیبداییندژاد،

 )23 :1391بهنظر میرسگ ایه یرده داللدتهدای جنسدیکی نظدام موجدود را
بهدرت بررسی ندردهانگ د به شداف بزرگ بیه ونچه وموزههای دینی در ردابط
فردی د خانوادیی د اجکماعی ترسیو میکنگ د ونچه جامعدۀ مدا بهسدویش در
حرکت است ،پی نبردهانگ ایه پژدهش بر ایه محلب تأکیگ میکنگ که با کداد
دیگیاه اس می دربار تفادت های تدوینی د کدارکردی د حقدوری دد جدنس،
میتوان ارکضالات ون را بر حوز تعلیودتربیت یافت د بهصدورت عملدی از ون

سیمای آفریدهها و زوجبودن آنها در قرآن

ٍ

ِ
ني
خگادنگ مکعای در ویۀ  49سور مبارکۀ ذاریات میفرمایگَ  :و ِ ْ
نن کُن ِّ َش ْ
ون بزریان اهلحدمت ،مدذکر د موندمبودن را از
َخلَ ْق َنا َک ْو َج ْي ِن ل ََعلَّکُ ْم َت َذک َُّر َ
شئون ماد شی می داننگ ،نه از شئون صورت ون؛ یعنی مدذکر د مؤندمبودن در
بوش صورت د فعلیت ،بیاثر است نتانۀ اینده مرد د زنبودن مربوط به مداده
است د نه صورت ،ایه است که ایه دد صنف اخکصاص بده انسدان ندگارد د در
حیوان د ییاهان هو هست (جوادی وملی )202 :1389 ،به هریک از نر د ماد
حیوانات درصورتیکه جفت هو شگه باشنگ ،زد یفکه میشود همچنانکده بده
هریک از دد رریه ،ماننگ چدمه د دمپایی که به هر لنگۀ ون یفکه میشدود ایده
زد ون دیگرى است د نیز به هر چیزى که شبیه د نزدیک به دیگرى یدا ضدگ
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اسکفاده کرد

دیگرى است ،زد یفکه میشدود (راغدب )176 :1412 ،خگادندگ مکعدای در
ررون کلمۀ زد را برای هرونچده وفریدگه ،بدهکار بدرده اسدت (ذاریدات)49 ،
همانطورکه دربار هرونچه در زمدیه ردیاندگه عبدارت «زد کدریو» د «زد
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ِ
نن کُن ِّ
بهیج» را ودرده است (حج5 ،؛ شعرا7 ،؛ لقمان10 ،؛ ق)7 ،؛ مانندگ َ و ِ ْ
ٍ
َش ْي َخلَ ْق َنا َک ْو َج ْي ِن
دردارددع ،نددر د مددادهبودن ازونجهددت کدده بدده مدداد تتدددیلدهنگ
وفریگهها برمییدردد ،در مراتدب پداییهتر از انسدان ،یعندی حیدوان د ییداه د
جماد هو دجود دارد در بُعگ فیزیولوژیک ،انسانها همانندگ سدایر موجدودات
دد جنس مکفادت دارندگ ایده تفدادت در خد ی کدودکی رشدگ میکندگ د در
زمان بلوز به اد خود میرسگ که درنهایت ،زن د مدرد دد کدنش مکفدادت بدا
نکیجۀ جنسی کام ً مکفادت می یابنگ در ررون کریو دربار حیوانات د بده بیدان
بهکر ،چهارپایان در ویات  143د  144سور مبارکۀ انعام دربار نر د مدادهبودن
ونها داژههدای «ذکدر» د «انثدی» را بده کار بدرده اسدت دربدار انسدان نیدز،
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بهطورخاص ،ازجمله در ویۀ  39سدور ریامدت د ویدۀ  45سدور نجدو بدرای
نتاندادن جنس مرد د زن ،بهغیراز کلمۀ زد  ،داژههدای «ذکدر» د «انثدی» را
بهکار برده است
خلقت زن و مرد

همانیونه که بیان شگ ،معرفی د شناسدانگن انسدان در ردرون بدا بحدم خلقدت
وغدداز مددی شددود بددرای شددناخت جایگدداه زن د مددرد بددهعنوان دد انسددان از
بحم خلقت وندد در ررون وغاز مدی کنیو؛ چراکده بدادر داریدو زن د مدرد دد
نددوع نیسددکنگ؛ بلددده هددر دد انسددانانددگ؛ امددا در دد جددنس یونددایون در
سددایۀ ایدده بررسددی مددیتددوان اشددکراوهای زن د مددرد د نیددز دیژیددیهددای
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خدداص هریددک از ونددان را کدده بدده بیددان دیگددر ،تفددادتهددای زن د مددرد
رلمگاد میشونگ ،تبییه کرد

منشأ مادی

براساس وموزههای دینی که صریحتریه ونها ویات ررون است ،منتأ مدادی د
ماهیت جسو زن د مرد یدی است ازجملۀ ایه ویدهها ،ویدات  71د  76سدور
ص 61 ،سور اسرا 12 ،سور مؤمنون د ویۀ  7سور سجگه است کده در ادامده
اِنْس ِ
ِ
به دد نمونه اشاره میشود :ال َِّذي َأ ْحس َن کُ َّ َشي ٍ َخلَ َق ُُ َو ب َ َ
نان
ندأ َخلْن َ ْ َ
َ
َ
ْ
ِِن ِط ٍ
نين؛ همان بخگایی] که همه چیز را بهنیدویی وفریگ د خلقت انسان را از
ْ
ایه ویه میفرمایگ:
اِنْس ِ
ننان ِِننن ِط ٍ
ِ
مددراد از انسددان در جملددۀ َ و ب َ َ
ننين فردفددرد
ْ
نندأ َخلْنن َ ْ َ
َ
ودمیان نیسدت تدا بگدویی خلقدت فردفدرد از یهدل نبدوده؛ بلدده مدراد ندوع
ه
پیگایش ایده ندوع ،یهدل بدوده کده همدۀ
ودمی است میخواهگ بفرمایگ ،مبگم
افراد منکهی بده دى میشدونگ د خ صده تمدامی افدراد ایده ندوع از فدردى
پگیگ ومگهانگ که اد از یهل خلب شگه چون فرزنگانش از راه تناسل د تولدگ از
پگر د مادر پگیگ ومگهانگ د مدراد از ون فدردى کده از یهدل خلدب شدگه ودم د
حوا است (پورسیف)298 :1368 ،

اِنْس َ ِ
اللَ ٍ ِِنن ِط ٍ
ِ
نين؛ د هماندا مدا ودمیدان را از
نن ُسن َ
ْ
ان ِ ْ
َ و لَ َق ْد َخلَ ْقنَا ْ َ
خ صهاى از یهل وفریگیو (مؤمنون)12 ،
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یلی وغاز کرد (سجگه )7 ،ع مهطباطبایی در جلگ شانزدهو تفسیر المیزان ذیل

نفس واحد

معادی کلمۀ نفس در فارسی «خود» است د همچون ایه معادی ،تدا زمدانی کده
کلمۀ دیگری به ون افزدده نتود ،معنای متوصی افاده نمدیکندگ در لغتنامدۀ
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معیه «نفس» حاکی از شوص ودمی با مجموعۀ بگن د ردحی اسدت کده بده اد
تعلب یرفکه است درنهایت ،کلمۀ نفس معنای دیگری را نیز افاده مدیکندگ کده
میتوان از ون به «حقیقدت دجدود» انسدان تعبیدر کدرد (بدارری)18 :1386 ،
ع مهطباطبایی در توضیح ویۀ1سور نسا نفس را حقیقکی میدانگ کده انسدان
به داسحۀ ون انسان است د ایه حقیقت ،مجمدوع ردد د جسدو در دنیدا د ردد
بهتنهایی در زنگیی برزخ است
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
ند ٍَ َو َخلَن َ ِِ ْن َهنا
نن نَ ْفن َواح َ
اس اتَّ ُقوا َربَّکُ ُم الَّذي َخلَ َقکُ ْم ِ ْ
يَا أيُّ َها النَّ ُ
ِ
کوجها و ب َّث ِِنهما ِرجا ًال کَ ِْير ًا و ِنسا و اتَّ ُقوا ه ِ
ام
اّلل الَّذي تَ َسا َ ل َ
َ َ ً َ
ُون ِبُ َو ْاْلَ ْر َح َ
َْ َ َ َ َ ُْ َ َ
ََ
ِ
ان َعل َْيکُ ْم َر ِقيل ًا؛ اى مردم ،بکرسیگ از پردردیار خود ،ون خگایی کده
اّلل کَ َ
إ َّن ه َ َ
همۀ شما را از یک ته بیافریگ د هو از ون ،جفدت اد را خلدب کدرد د از ون دد
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ته ،خلقی بسدیار در اطدراف عدالو از مدرد د زن برانگیودت د بکرسدیگ از ون
خگایی که به نام اد از یدگیگر درخواست می کنیگ بخدگا را درنظدر وریدگ] د
دربار ارحام کوتاهی مدنیگ که همانا خگا مرارب اعمای شماست (نسا )1 ،

ع مهطباطباییدر تفسیر المیزان ذیل ایه ویه میفرمایگ:
ایدده ویدده مددیخواهددگ مددردم را بدده تقددوا د پرداداشددکه از پردردیددار
خددویش دعددوت کنددگ مردمددی کدده در اصددل انسددانیت د در حقیقددت
بتددریت بدداهو مکحگنددگ د در ایدده حقیقددت بددیه زنتددان د مردشددان،
صغیرشان د کبیرشان ،عاجزشان د نیردمنگشان فرری نیست ،تا مدردم دربدار
خویش به ایه بی تفادتی پی ببرنگ تا دیگر مرد به زن د کبیدر بده صدغیر ظلدو
ندنگ د با ظلو خود مجکمعی را کده خگادندگ وندان را بده داشدکه ون اجکمداع
هگایت نموده ،ولوده نسازنگ اجکماعی کده بدهمنظور تکمدیو سعادتتدان د بدا

احدام د روانیه نجات بوش تتدیل شگه ،مجکمعی که خگاى عزدجل وندان را
به تأسیس ون ملهو نمود تا راه زنگییشان را هموار د وسدان کندگ همچندیه،
هسکی د بقاى فردفرد د مجموعتان را حفظ فرمایگ

مراد از نفس واحده و زوج آن

از ظاهر د سیاق ویه برمیویگ کده مدراد از «نفدس داحدگه» ودم د مدراد از

ادراوها موصوص نفس دانسکه میشود بنابرایه ،ایه ویه میخواهگ بیان کندگ کده
افراد انسان ازحیم حقیقت د جنس ،یک دارعیتانگ د با همۀ کثرتی که دارنگ ،همده
ال َک ِْير ًا َو ِن َسا ً 
از یک ریته منتعب شگهانگَ  :و َب َّث ِِ ْن ُه َما ِر َجا ً
در ککاب مقگس یهودیان د مسیحیان بیان شگه که حوا از ودم د بهطورخاص
از دنگ چپش وفریگه شگه است در مکون دینی اس م با درنظریرفکه مجموعدۀ
ویات د ردایات ایه انگیته تأییگ نمی شود همچنیه ،انگیتدۀ وفدرینش حدوا از
ودم د حکی از دنگ چپ اد ،هریز مسکلزم ون نیست که ودم را موجودی اصیل د
حوا را موجودی طفیلی بگانیو د چهبسا با مصالح دیگری کده در ایده اخدک ف
تدددوینی نهفکدده اسددت مددرتبط باشددگ بنددابرایه ،حکددی بددهفرض اینددده دیدده
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«زدجها» حواست که پگر د مادر نسدل انسدان هسدکنگ از ظداهر ردرون کدریو
برمیویگ ،همۀ افراد نوع انسان به ایه دد ته منکهی میشدونگ :خلقکنم ِِنن نفن ٍ
َََ ُ ْ ْ َْ
َو ِاح َد ٍَ ثُ َّم َج َع َ ِِنْ َها َک ْو َج َها در معرفتالنفس حقیقت انسان مادرای بگن اد د همۀ

چنیه انگیتهای را تأییگ کدرده باشدگ ،نمدی تدوان نکیجده یرفدت کده دیده بده
ایه دسیله اعکقاد به برتری جنس نر بر جنس ماده را تثبیت کرده است (بسکان،
95 :1388د)96
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اصل ثابت خلقت از نسل اول تا کنون

نث ِِ ْن ُه َمننا ِر َجناالً کَ ِْينر ًا َو ِن َسنا ً  برمددیویدگ کده نسددل
از ویدۀ شدریفۀ َ و َب َّ
موجددود از انسددان ،تنهددا ،بدده ودم د همسددر

منکهددی مددیشددود د جددز ایدده

دد نفر ،هیچکس دیگرى ،نه حدورى بهتدکی د نده فدردى از افدراد جده د نده
غیر وندد ،در انکتدار ایده نسدل دخالدت نگاشدکه اسدت د یرنده مدیفرمدود:
«د بم منهما د مه غیرهما» برایهاساس ،مفاد ویۀ بیانشگه چنیه است:
 1باتوجهبه کلمۀ «ناس» همۀ انسانها ،خدواه زن یدا مدرد ،از یدک ذات د
ه
وفرینش همۀ افراد یک چیز است؛
یوهر خلب شگهانگ د مبگم رابلی
 2نوسکیه زن که همسر نوسکیه مرد است ،از همان ذات د یدوهر عیندی
وفریگه شگه ،نه از یوهر دیگری د زن فرع بر مرد د زایدگ بدر اد د طفیلدی دی
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نیسددت خگادنددگ نوسددکیه زن را از همددان ذات د اصددلی وفریددگ کدده دیگددر
مردها د زنها را از ون وفریگه است (جوادی وملی)42 :1389 ،
ویات دیگری از ررون که ازنظر خلقت زن د مرد با ویۀ بیانشدگه همودوانی
دارنگ د محالب یادشگه را میتوان از ونها نیز بهدست ودرد ،از ایه ررار است:
ُ ه َو ال َِّذي َخلَ َقکُ ْم ِِ ْن نَ ْف ٍ َو ِاح َد ٍَ َو َج َع َ ِِ ْن َهنا َک ْو َج َهنا ِليَ ْسنکُ َن ِإل َْي َهنا َفل ََّمنا
ال َخ ِفيف ًا َفمرت ِب ُِ َفلَما َأثْ َقلَنت دعنوا هاّلل ربهمنا ل ِ
َنئ ْن آتَ ْيتَنَنا
تَغَََّ ا َها َح َمل َْت َح ْم ً
َ َّ ْ
َّ
ْ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ين؛ ادست که شما را از یک ته وفریگ د همسر اد
َصالح ًا لَنَکُونَ َّن ِ َن الََّ اک ِر َ
را از اد وفریددگ تددا بددگد ورام ییددرد د چددون دى را فراپوشددانگ ،بددارى
سبک یرفت د با ون مگتی سر کرد د چون سنگیه شگ ،خگا ،پردردیارشدان،
را بووانگنگ« :ایر فرزنگ شایسکهاى بده مدا دهدی سپاسدگزار خدواهیو بدود »
(اعراف)189 ،

حقیقت انسان در تفد ر الحادی فقط همیه بگن است که به دد شدل سداخکه
شگه است؛ اما هر دد شدل مسادیانگ درحالیکه در مدکب الهی ،تمام حقیقدت
انسان ردد ادست ررون کریو هنگام طرد موضوع زن د مرد مییویگ ،ایده دد
را از جنبۀ نر د ماده بودن نتناسیگ؛ بلده از جنبدۀ انسدانیت بتناسدیگ حقیقدت
انسان را ردد اد تتدیل می دهگ ،نه بگن اد انسانیت انسدان را جدان اد تدأمیه
میکنگ ،نه جسو اد (جوادی وملی )70 :1389 ،در انسانشناسدی میدان ردد د

َ خلَ َقکُ ْم ِِ ْن نَ ْف ٍ َو ِاح َد ٍَ ثُ َّم َج َع َ ِِنْ َها َک ْو َج َها َو َأنْ َز َل لَکُ ْم ِِ َن ْاْلَنْ َع ِ
نام ثَ َم ِانيَن َ
ون ُأِه ِاتکم خلْق ًا ِِن بع ِد خلْ ٍ ِفي ظلُم ٍ
ات ثَن َ ٍ ِ
َأ ْک َو ٍ
نم
ْ َْ َ
اج يَ ْخلُ ُقکُ ْم ِفي بُ ُط ِ َّ َ ُ ْ َ
الٍ ذلکُ ُ
ُ َ

ون؛ شدمددا را از یددک نفدس
ْک الَ ِإل َُ ِإالَّ ُه َو َف َأنَّى تُ ْص َر ُف َ
اّلل َربُّکُ ْم ل َُُ ال ُْمل ُ
هَ ُ
داحگ د یدسان وفریگ د ونگاه همسر ون انسان را هو از جدنس خدود اد ردرار
داد د براى شدمدا از چدارپدایدان هدتدت جدفددت نددازی کددرد شدمددا د
چدارپدایان را در شدو مادران ،نسلانگرندسددل مددیوفدریدنددگ ون هدو در

ظلمتهاى سهیانه ایه خگاست ،پردردیار شما که ُملک از ون ادست جز اد
هیچ معبودى نیست؛ پس به کجا منحرف میشویگ (زمر)6 ،

بنابرایه ،می توان یفت ویات مربوط به اصل وفرینش ،مبگم خلقت نوسدکیه
مرد د زن د نیز همۀ مدردان د زندان را کده نسدل ونهدا بده ادلدیه مدرد د زن
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نفس تفادتی دجود نگارد نفس پرتوی از ردد است کده در تده جندیه معیّندی
طلوع کرده د نمایانگر «خود» یا حقیقت دجود فردی معیّه است

بازمییردد ،یدسان می دانگ با درت در ایه معنا محلب درخوربیان ایه است که
زن د مرد در ه
اصل خلقت یدسان د مسادیانگ ایه یدسانی در نوسدکیه زن د
مرد وفریگهشگه با ریگ «خلب منها» د در همۀ زنان د مردانی که بعگ از ونان پا به
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عرصۀ دجود یذاشکهانگ د در زمیه پراکنگه شگهانگ ،با ریگ «بدم منهمدا» تأییدگ
میشود؛ چرا که همه از افرادی نتأت میییرنگ که در اصل خلقت برابرنگ بنابر
ونچه در ویههای خلقت بیان شگه است ،میتوان نکیجه یرفت که خاسکگاه مادی
د ماهیت جسو زن د مرد د همچنیه ،ردد ونها یدی است
کاربرد مشترک واژههای «زوج» و «ازواج» برای هر دو جنس
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ِ
الز ْو َج ْي ِن النذَّ کَ َر َو
تعالی در ویۀ  39سور ریامت میفرمایگَ :ف َج َع َ ِ ْن ُُ َّ
خگادنگ ه
ْاْلُ ْن َْى ؛ پس خگا از ون زد ررار داد ،یدی را نر د یدی را ماده همچندیه ،در
ویۀ  45سور نجو میفرمایگ :و َأنَُّ خل الزوجي ِن الذَّ کر و اْلُنْى * ِِن نطف ٍ
ْ ُْ َ
ََ َ ْ َْ
َ ُ َ َ َ َّ ْ َ ْ
ِإ َذا ُت ْم َنى د نیز فرمود « :به ودم یفکیو که تو د همسرت در بهتت منزی کنیدگ »
کلمده زد د در حالدت جمدع ازدا
در ررون برای زن د مرد بهطور یدسدان،
م
به کار برده شگه است تعبیر از زن با کلمۀ زدجه فصیح نیسدت؛ زیدرا عیدب ون
تفادتوفرینی بیه زد د زدجه است راغب در مفردات ،زدجه را لغدت ردیئده
دانسکه د به همیه جهت ،در هیچ رسمت از ررون از زن به زدجه د از زنان دنیدا
د وخرت به زدجات یاد نتگه؛ بلدده فقدط بده زد د ازدا یداد شدگه اسدت
(جوادی وملی)46 :1389 ،
اینده خگادنگ فرمودَ  :أ ْن َخلَ َ لَکُ ْم ِِ ْن َأنْ ُف ِسکُ ْم َأ ْک َواجن ًا ِلتَ ْسنکُنُوا ِإل َْي َهنا
معنایش ایه است که براى شما یا براى اینده بده شدما نفدع برسدانگ ،از جدنس
خودتان زد وفریگ ورى ،هریک از مرد د زن بهلحا جسمی ،بهتنهایی ردادر
به تولیگ نسل نیسدکنگ؛ بلدده تولیدگمثل از مجمدوع دجدود زن د مدرد حاصدل
میشود پس هریک از وندد بهخودیخود نارص د محکا به دیگری اسدت د

از مجموع وندد ،داحگى تام د تمام درست مدیشدود بدهدلیل همدیه نقدص د
احکیا است که هریک بهسوى دیگرى حرکت میکنگ د چون به ون رسیگ ،ورام
میشود؛ زیرا هر نارصی متکا ق به کمای است د هدر محکداجی مایدل بده زدای
حاجت د فقر خویش (طباطبایی)162 :4 ،
ٍ ِ ٍ
ون اشاره به ایه محلب دارد که درکدی ردومی
َّنر َ
عبارت َِ ل َيات ل َق ْوم َيتَ َفک ُ
دربار اصوی تدوینی خویش بینگیتنگ ،درخواهنگ یافت که ون اصدوی ،مدرد د
اجکماع شهرى را پگیگ میودرد با تتدیل اجکمداع ،ندوع بتدر ددام مییابدگ د
زنگیی دنیایی د وخرتی انسان به کمای میرسگ وندرت مکوجه میشونگ که چه
تعالی چده تدگابیرى دربدار ایده ندوع از
ویات عجیبی در ونهاسدت د خدگاى ه
موجودات بهکار برده است
َ و ِِ ْن آيَ ِات ُِ َأ ْن َخلَ َ لَکُ ْم ِِ ْن َأ ْن ُف ِسکُ ْم َأ ْک َواج ًا ِلتَ ْسکُنُوا ِإل َْي َهنا َو َج َعن َ بَ ْيننَکُ ْم
ٍ
ِ ِ
ون؛ د یددی از ویدات اد ایده
ک َِليَات ِل َق ْو ٍم يَتَ َفک َُّر َ
َِ َو َّد ًَ َو َر ْح َم ً ِإ َّن في ذل َ
است که براى شما از جنس خودتان همسرانی خلب کرد تا بهسوى ونان میدل
کنیگ د ورامش ییریگ د بیه شما مودت د رحمت ررار داد د در ون ،نتانههایی
براى مردمی است که تفدر میکننگ (ردم)21 ،

محالبی که از ایه ویههای کریمه اسکنباط میشود ،افزدن بر ونچده از ویدات
ربلی وشدار شگ ،بگیه شرد است:
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زن را به تتدیل خانواده د به مودت د رحمت دامیدارد مودت د رحمدت نیدز

 1تمام زنها ازلحا یوهر ه سکی ،همکای مردان هسکنگ د خلقت هیچ زنی
جگای از خلقت مرد نیست د در ایه همکایی ،نوسکیه انسان د انسانهای بعگی
فرری نگارنگ؛ چراکه خحاب ویه جمع است؛
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 2همۀ زنها ازلحا حقیقت از سنخ مردانانگ؛ ماننگ ونچده دربدار رسدوی
اکرم بیان شگه است :لَ َق ْد َجا َ کُ ْم َر ُسول ِِ ْن َأنْ ُف ِسکُ ْم َع ِزيز َعلَ ْي ُِ َِنا َع ِننتُّ ْم
ِِ
ين َر ُ وف َر ِحيم( توبه )128 ،دجود نورانی پیدامبر بدا
َح ِريص َعلَ ْيکُ ْم ِبال ُْم ْؤِن َ
دیگران تفادت فرادانی دارد؛ دلی ایه تفادتها سبب نمیشود دجودشدان ندوع
جگایی از نوع مکعارف انسان باشگ؛
 3منتأ یرایش مرد به زن د ورمیگن دی کنار انس به زن ،مودت د رحمکی
است که خگادنگ بیه ون ها ررار داده است ایه مودت د رحمت خگایی ،یرایش
غریزی موجود در نر د ماد حیوانات نیست؛ زیرا ررون کریو یدرایش شدهوی
حیوانات را ویۀ الهی ننامیگه د بر ون اصراری نورزیدگه اسدت (جدوادی وملدی،
 47 :1389تا )48
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بنددابرایه ،انسددان در انگیتددۀ اس د می شددریفتددریه مولددوق خگادنددگ د
دارای جسو د ردد است که در دد جنس وفریگه شگه ایرچه ظاهر جسو ونها
باهو مکفدادت اسدت ،خاسدکگاه د ماهیدت مدادی جسدو وندان یددی اسدت د
مهو تر اینده هردد از نفس داحگ د حقیقت دجودی یدسانی برخوردارنگ
ارزشگذاری تفاوتها در اسالم

کسی که با دیگ ظاهری د سححی بده سدراز اسد م مدیردد ،تصدور مدیکندگ
موضع ییری اس م دربار زن د مرد درست نیست چندیه فدردی بدرای اثبدات
ادعایش ،اغلب ،به سراز احدامی ماننگ ارث د دیه د ط ق مدیردد؛ حایوندده
مقددام د ارز

زن د مددرد را بایددگ در انسددانشناسددی جسددتدجو کددرد

تمایزهای جنسی را میتوان به دد دسکه تقسیو کرد :تمایزهای منحبب با دیگیاه

اس م د تمایزهای غیرمنحبب با دیگیاه اسد م تمایزهدای منحبدب بدا دیدگیاه
اس م ،ون دسکه از تفادت های اجکماعی د حقوری اسدت کده اسد م در فلسدفۀ
اجکمدداعی خددود بددا ونهددا موددالفکی ندددرده ی دا چهبسددا درجهددت تثبیددت د
نهادینددهکردن ونهددا کوشددش کددرده اسددت بددهطور مثددای ،دادن مسددئولیت
ارکصادی خانواده به شوهر یا برداشدکه حددو جهداد از زندان کده معمدوالً بده
تمایز پایگاه اجکماعی زن د شوهر میانجامگ ،نتان میدهگ که اس م با ایه نوع
اس م منع نتگه است تفادتهای غیرمنحبب با دیگیاه اس م به ندابرابریهدایی
اشاره میکنگ که اس م در نظام ارزشی خود ،ونها را بدهدلیل دربرداشدکه سدکو
وشدار یا پنهان نمیپذیرد (بسکان78 :1385 ،د)81
نمونهای از ایه هرسوتمایزها کده اسد م بهشدگت بدا ونهدا مبدارزه کدرده،
تفادت در ارز یذاری میان فرزنگ پسر د دخکر د تفادتراللشگن میدان وندد
در برخددورداری از حددب مالدیددت اسددت ایرچدده جددنس مددذکر د مؤنددم در
دیژییهای جسمی د ردحی تفادتهایی باهو دارندگ ،ایده تفدادتهدا از نظدر
اس م ،بههیچدجه م و ارز یذاری نیسدت بندابرایه ،ردرون کدریو هریونده
رضادتی را که منجر به ارز یذاری د برتدریجدویی بدیه دد جدنس مدذکر د
مؤنم باشگ ،رد میکنگ بهطورکلی می توان یفت اس م بدا تصدریح بده برابدری
انسانی د ارزشی زن د مرد ،مجموعهای از تفدادتهدای جنسدیکی را کده فاردگ
هریونه بار ارزشی هسکنگ ،پذیرفکه اسدت البکده ایده پدذیر
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تفادت ،موالفکی نگارد؛ هرچنگ دست یابی زن بده منزلدت بداالی اجکمداعی در

بده نموندههایی

اخکصاص دارد کده حفدظ مصدالح خدانوادیی د اجکمداعی را دربرمدیییدرد
اس م رعایت ایه تفادت ها را الزمۀ حیدات اجکمداعی د خدانوادیی مدیداندگ
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د بر ون تأکیگ میکنگ درمقابل ،تفادتهایی را نمدیپدذیرد کده ازنظدر ارزشدی
دربردارنگ تحقیر هریک از دد جنس د سکو بر ونان باشگ
استنتاج اصول و روشهای تعلیموتربیت مبتنیبر تفاوتهای جنسی

ازونجاکه تعلیودتربیت بهدنبای ایجداد دیریونیهدای محلدوب در عرصدههدای
یونایون است ،اصوی د رواعگ کلی برای هگایت دیریونیها ضردری است در
ایه پژدهش اصوی مگنظر باتوجهبه ویهها د وموزههایی که در فصل پیش بیان د
بحم شگ ،تبییه د رد های مکناسب با ون معرفی میشود
یکسانی زن و مرد ازنظر خاستگاه مادی و نفس
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اصل برتریجویینکردن

در فصل ددم متوص شگ که در انگیتۀ سنکی غرب د شرق بادرهدایی دجدود
داشکه است؛ ماننگ شریف تردانسکه جنس مرد ،ایجاد زن از رسمکی از بگن مرد د
نارصشگن خلقت مرد ،طفیلیبودن زن برای مرد ،خلقت زن از مادهای پستتر
از ماد سازنگ مرد ،اعکقاد به وفرینش حوا برای ودم د مقصر اصدلیبودن حدوا
در رانگهشگن ون ها از بهتت بوتی از انکقادهای فمینیسکی به دیه معحوف بده
بادرهای منکسب به دیه است که بهطورصریح یا ضمنی ،انگیتۀ برتری جدنس
نر بر ماده را القا می کننگ د خلقت زن د مرد د یناه نوسکیه در بادرهای یهودی
د مسیحی از مهوتریه ونهاست
میتوان یفت دیگیاه ف مینیسکی داکنتی به ایده بادرهدای تحقیرومیدز بدوده
است برخ ف نظریههای غلحی که تابهامردز دربار ماهیت زن د مرد بیان شگه

است د نیز برخ ف تفسیرهای فمینیسکی از مکون مقگس ،تگبّر در ویات الهدی د

احادیم معصومان تردیگی باری نمییذارد که زن د مرد ازنظدر ماهیدت د
نفس یدسانانگ د موجودیکی مسکقل دارنگ بسکان با جمدعبندگی بررسدیهدای
فقهی انجامشگه دراحادیم یونایون ،مییویگ که دیه در هیچ وموزهای اعکقداد
به برتری یک جنس بر جنس دیگر را بیان ندرده اسدت (بسدکان)90 :1388 ،
در فلسفۀ تربیت اس می نکیجۀ ناهمسانیها تا زمانی سرشار از تنوع د تحددیو
باشگ؛ اما ایر ایه فهو صدورت نبندگد بده عامدل درییدری د دشدمنی فدردی د
خانوادیی د جهانی تبگیل میشود (کی نی)233 :1389 ،
تفادتهای جنسی در برخی مورعیتها د نقشها میتواندگ زمیندهای بدرای
کارکردهای مکمایز د توانمنگیهای دیژه باشگ د نبایدگ بهاندهای بدرای تحقیدر
شوصیت یدی از دد جنس د برتریجویی جنس دیگر شمرده شود بندابرایه،
اصددلی کدده در ایدده زمیندده از ومددوزههددای دینددی بهدسددت میویددگ ،اصددل
برتریجوییندردن هریک از دد جنس است در تعلیودتربیت اس می با تدیده
بر ایه اصل ،بایگ مردساالری د زنساالری د هر نوع برتدریطلبدی جنسدی را
بهعنوان بادری غیردینی د مذموم معرفی کرد باتوجهبه ایه اصدل ،رد هدای
تعلیودتربیت در عیه رعایت تفادتهای تدوینی ،بایگ بهیوندهای باشدگ کده در
هیچیک از دد جنس ،حس برتریجویی نسبت به جنس مقابل پگیگ نیایگ
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صلح است که زنگیی با ه
فهو رابحۀ ابدک د مسدئولیت در برابدر خگادندگ همدراه

روش پرورش تقواجویی

در تربیت اس می مراد از تقوا معیارها د م وهایی است کده انسدان بده ونهدا
یردن مینهگ تا از برخورد با سنتهای الهی پیتگیری کنگ نمونۀ ردابط انسدان
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تربیت اس می با خگا ،طبیعت ،انسان د زندگیی د وخدرت کده فلسدفۀ تربیدت
اس می معلوم داشکه ،عرضه میکنگ بنابرایه ،رعایت تقوا مانع انحراف انسان از
عگی د احسان ،هنگام ارتباطش با دیگر انسدانها د جدنس مودالف میشدود
(کی نی )377 :1389 ،ایر هریک از زن د مرد بگاننگ کده بهسدبب اشدکراو در
خاسکگاه جسمتان د برخورداری از نفس داحگ از شوصیت انسانی د جایگداه
ارزشی یدسان برخوردارنگ  ،برتدری خدود را در ندوع جدنس ،ندژاد ،ردوم د
َ
اس
جستدجو نمی کننگ در ایه رد که بنای معرفکی ون بر وموز َ يا أيُّ َها ال َّن ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ند
ِإنَّا َخ َل ْق َنا ُک ْم ِ ْن َذ َک ٍر َو ُأ ْن َْى َو َج َع ْل َنا ُک ْم ُش ُعوب ًا َو َق َلاِ َ ل َت َع َار ُفوا ِإ َّن َأ ْک َر َِ ُک ْم ع ْن َ
هِ
اّلل َأتْ َقاکُ ْم( حجرات )13 ،است ،معیار برتری انسانها تقوا معرفدی میشدود
َ
ایه ویۀ شریفه در مقام رحعکردن ریتۀ تفاخر بر نسبهاست بدندابدرایده ،مراد
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از « َذکَر َد مُ أنثَی» محلب مرد د زن است همچنیه ،ویدۀ شدریفه در مدقددام نفدی
برتریجویی های طبقاتی ،ماننگ برتری سفیگپوسکان بر سیاهپوسکان ،عربدان بدر
غیرعربان ،ثردتمنگان بر فقیران ،موالیان بر بردیان د مردان بر زنان است
انسان فدحدرت ًا بدهدندبدای کدمدالی مییردد تا با داشکه ون از دیگران ممکاز
شددود د در میددان خویتددان خددود شدرافدددت د کدرامدکدددی خددداص یابددگ
ازوندجدایدیکده عموم مدردم به زنگیی مادى دنیا دیبسکهانگ ،بالحبع ایه امکیداز
د کرامت را در همان مزایاى زنگیی دنیا ،یعنی مای د جمای ،حسدب د نسدب د
ماننگ ون جستدجو میکننگ ونان همۀ ت

د توان خود را در بهدسدتودردن

ون امکیازهای دنیایی بهکار میییرنگ تا با ونهدا بدر دیگدران برتدری بجویندگ
درحدالیکده ایدهیدونه امکیازها مزیتهایی خالی از حقیقتانگ د ذرهاى شرف
د کرامت به انسان نمی دهگ؛ بلده اد را تا مرحلۀ شقادت د ه کت پیش میبرنگ

برایهاساس ،خگاىتعالی فرموده است :و تَزودوا َف ِنإ َّن َخينر َّ ِ
نو 
َ َ َّ ُ
ه
النزاد التَّ ْق َ
ْ َ
دردکدی یدگدانه مزیت تقوا باشگ ،نه ون امکیازهایی که انسانها براى خود مایدۀ
کرامت د شرف میداننگ ،رهر ًا یرامی تریه مردم نزد خگا باتقواتریه ایتان است
ِ
اّلل َع ِليم َخ ِلير بیانگر ایه ندکه اسدت
(طباطبایی )488 ، :1374 ،18 ،إ َّن ه َ َ
تعالی از بیه سایر امکیازها تقوا را عامدل کرامتیدافکه انسدانهدا
که ایر خگاى ه
بریزیگ ،به دلیل عدلو د احداطدۀ اد بدده مدصددالح بدنددگیان اسدت خگادندگ
انسانها مایۀ کرامت د شرف خود ررار میدهنگ
تقوا مسکلزم سه رکه است 1 :شناخت مورعیدت کندونی؛  2تدذکر مسدکمر
نسبت به ایه مورعیدت؛  3اصد د د تغییدر مورعیدت بندابرایه ،بایدگ شدرایط
دست یابی به تقوا ایجاد شود د بهعبارتی ،رد هدای ومدوز

د فعالیدتهدای

یادییری برای کسب شناخت د تذکر د اص د مورعیت ،براساس دیژیدیهدای
تعالی
جنسی طراحی شونگ (جیریاییشراهی )72 :1389 ،ایه برتری که خگاى ه
ون را براساس علو خود هگف زنگیی انسانها ررار داده ،هگفی است که بدرای
رسیگن به ون ،ردیاردیی د درییری میان دد جنس پیش نمیویدگ بدرخدد ف
ه
مدوهدوم بیانشگه کده بدراى رسیگن به ونهدا مدزاحدمددتهدا د
هدگفهداى
کتمدشها د خدوندریدزیها پیش میویگ
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می دانگ که تقوا مزیت حقیقی است ،نه ون امکیازهدای غیردارعدی د بداطلی کده

اصل احساس حقارتنکردن

بهطورکلی بینش غلط به تفادتهای جنسی د بیتوجهی بده برابدری انسدانی د
ارزشی زن د مرد ،سبب شدلییری طیف نادرسکی میشدود کده یدک سدر ون
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برتریجویی دردغیه د سر دیگر ون ،احساس حقارت دردغیه اسدت مسدلّم ًا
اس م در همهجا برای زن د مرد حقوق متابهی دضع ندرده؛ همدانطورکده در
همۀ زمینهها برای ون ها تدلیف د مجازات متابهی ررار ندگاده اسدت امدا ویدا
ارز

حقوری که برای زن ررار داده ،کمکدر از ارز

حقدوری اسدت کده بدرای

مردان دضع کرده محمئن ًا خیر هیچیک از ایه تفادتهدای حقدوری بدر جنبدۀ
تحقیرومیزی در زن د مرد داللت نمدیکندگ (محهدری )170 :1389 ،بندابرایه،
براساس ایه اصل ،تعلیودتربیت بایگ بهیونهای باشگ که دخکران د پسران امردز
که زنان د مردان فردا هسکنگ از تفادتهای جنسی خویش د الزامهدای مربدوط
به ون احساس حقارت ندننگ پدس رد هدای تعلیودتربیدت بایدگ بهصدورتی
باشنگ که هیچ یک از دد جنس ،خود را ازنظدر ماهیدت د انسدانبودن ،کمکدر از
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جنس موالف نگانگ
روش جلوگیری از نابرابریهای ستمآلود

در تتابهیرایی توجه به تفادتهای جنسی به کمکریه مقگار میرسگ؛ امدا سدکو
جنسی ریتهکه نمی شود د یاه به نوع دیگری از سکو تبدگیل مدیشدود البکده
جنبههای ارزشی ایه موضوع را نبایگ از یاد بُرد د از ایه منظر بایگ ددبداره بدر
تفدیک میان تفادتهای جنسی عادالنه د نابرابریهای جنسی سکوولود تأکیدگ
کرد (بسکان )12 :1382 ،در ایه رد

سدعی بدر ون اسدت کده بکدوان نسدبت

هریونه تمایزی را که بیه دد جنس تعریف میشود ،با وموزههای دینی سدنجیگ
د سکوولودهبودن یا نبودن ون را تعییه کرد بهنظر مدیرسدگ تمدامی نحلدههای
فمینیسکی در ایه محلب اتفاقنظر دارنگ که رابحدۀ موجدود میدان دد جدنس در

خانواده د اجکمداع کده در ضدمه ون زندان تحدت سدکو مدردان ردرار دارندگ،
رضایتبوش نیست ایه ردابط بایگ بهیونهای تغییر یابنگ که زنان بکواننگ بهطور
دلوواه زنگیی خود را کنکری کننگ د درنکیجه ،امدان د فرصدت بیتدکری بدرای
فعلیتبوتیگن به تمامی رابلیتهای انسانی خود بیابنگ اسد م بدهعنوان دیندی
الهی د عگالتمحور ،به لحا اهمیکی که برای ارتباط میدان دد جدنس ،چده در
سحح خانواده د چه در سدحح جامعده رالدل اسدت ،بیدنشهدا د رهنمودهدا د
تفادتهای جنسی در تعییه حب د تدلیف د ارتباط میان زن د مرد م وانگ که
هیچیونه بار ارزشی نگارنگ؛ اما حفظ مصدالح خدانوادیی د اجکمداعی در یدر هد
لحا کردن ونهاست
یکساننبودن توان جسمی زن و مرد
اصل هماهنگی مسئولیت و توان

مسئولیت از عناصری سرچتمه میییرد که احکرام یدی از ونهاسدت احکدرام،
یعنی توانایی دیگن د دروکردن انسدان ونچنانکده هسدت د شدناخکه دجدود
ممکدداز اد همچنددیه ،احکددرام توجهداشددکه بدده فراهوکددردن فرصددت بددرای
دیگران است تا رشگ کننگ د ببالنگ د سازدار با مصدالح دجودشدان بده کمدای د
شدوفایی برسنگ (کی نی )252 :1389 ،در ردایتهای مکعگد به توان کمکر زن
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رانونهددای خاصددی درایهبدداره دارد بنددابددر ایدده رد  ،فقددط ون دسددکه از

تصریح شگه است ،بگدن ونده به نوع د منتأ ایده ضدعف اشداره شدگه باشدگ
مبنای اصل هماهنگی مسئولیت د توان در وموزههای دینی با توصیفهایی کده
از ریحانهبودن ز ن د توان مدرد شدگه اسدت ،ارتبداط دارد د بیدانگر ون اسدت
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که بایگ در رابحۀ تربیکی بدا افدراد ،مورعیدت د تدوان ونهدا را درنظدر یرفدت
ایده اصددل بددهنوعی ترجمددان اصددل عددگی اسدت کدده ایجدداب مددیکنددگ ،بددیه
مورعیتهددا د داشددکههددا د مسددئولیتهددا موازندده صددورت ییددرد بهیفکددۀ
انگیتمنگان ،ایر عگالت را مبنا د شالود تمامی ارز های انسدانی ندگانیو،
بی تردیگ عگی مبنای ارزشی بسیار مهمدی اسدت کده در فحدرت ودمدی ریتده
دارد (بسکان)13 :1382 ،
خگادنگ در مقام ربوبیت برای تگبیر د تربیت انسانها یک راه اصدلی معدیّه
کرده است که درعیه داحگبودن ،باریدهراههای یونایونی در دی خود دارد کده
هریک دیژیی هایی هماهنگ با توان رهدرد داراسدت (بدارری)182 :1386 ،
اینده مرد بهطور مکوسط درشتانگامتر د دارای رشگ عض نی د نیدردی بدگنی
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بیتکر از زن است ،سدبب مدی شدود کده زن د مدرد در تدوان جسدمی بدهطور
درخورتوجهی مکفادت باشدنگ دادن مسدئولیت یدسدان بده ایده دد موجدود،
مصگاق بارز تبعیض د سکو جنسی است ایه ادعا که دیریونیهدای اجکمداعی
سددبب دیریددونی در تمددام کارکردهددای زن د مددرد مددیشددود ،از نظددر اس د م
کام ً مرددد است
روش تکلیف به قدر توان

بهطورکلی توان انسانها در عرصههای یونایون ،مکفادت اسدت درنظریدرفکه
ایه تفادتهدا در تعلیو دتربیدت ضدردری اسدت توجده بده ایده تمایزهدا در
رب العدالمیه اسدت کده
تعلیودتربیت اس می الگدوبرداری از یفکدار د رفکدار ّ

ِ
اّلل نَ ْفس ًا ِإالَّ
اّلل نَ ْفس ًا إالَّ ُو ْس َع َها( بقره )286 ،د الَ ُيکَل ُِّف ه َ ُ
فرموده :الَ ُيکَل ُِّف ه َ ُ

َِا آتَا َها( ط ق )7 ،د هرکس را به میزان داشکههدایش مدلدف کدرده اسدت
برایهاساس ،در نظام تربیکدی اسد م ،مربّدی نیدز تنهدا ،مجداز اسدت بده تدوان
مواطددب خددود نظددر بددگدزد د برپایددۀ ون تدلیددف معددیّه کنددگ در مبحددم
دیژییهای عمومی میتوان حدگدد عمدومی توانداییهدای افدراد در مراحدل
یونایون زنگیی را درنظر یرفت د براساس ون تدالیف را تنظیو د تقسدیو کدرد
(بارری)15 :1386 ،
دد جنس بسیار توجه شدگه اسدت ،ا یده موضدوع جدوازی نیسدت بدر ایندده
هددردد را در معددرض مورعیت هددای جسددمی یدسددان رددرار دهددیو بددهعنوان
مثای ،در مسدابقه های درزشدی نیدز کده ارتبداط مسدکقیمی بدا تدوان جسدمی
افددراد دارد ،هددیچ فرهنددگ د ویینددی مسددابقۀ دد جددنس موکلددف بدداهو را
نمی پدذیرد هدگف اصدلی درز

حفدظ سد مت افدراد اسدت ایدر بپدذیریو

دخکر د پسر در میانگیه اندرژی الزم بدگن د تحدرو مکفدادتاندگ همچندیه،
ایر به یزار های میزان فقدر حرککدی وندان د نیدز عدادت ماهیاندۀ دخکدران
بالغ توجه کنیو ،درخدواهیو یافدت کده بدرای دسدکیابی بده دضدعیت مکعدادی،
بایدگ الگوهدای درزشدی مکمدایزی بدرای وندد طراحدی شدود (زیبداییندژاد،
 )235 :1391همچنددیه ،در زمینددههددای غیددر درزشددی ،ماننددگ شددغلها د
مسئولیتها کده بده طور مسدکقیو یدا غیرمسدکقیو بدا تدوان د محدگددیتهدای
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یرچه در زمان حاضر ،به ایجاد فرصدتهدای برابدر وموزشدی بدرای هدر

جسددمی افددراد مرتبطانددگ ،بایددگ الگوهددای مناسددب د دریقددی طراحددی شددود
ع ده برایه ،بایگ بینش حداکو بدر اشدکغای ،افدزایش سد مت فدرد د خدانواده
د اجکماع باشگ ،نه رفع عحش نظام سرمایهداری
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لباسبودن زن و مرد برای یکدیگر
اصل تکاملگرایی

از نگاه اسد م صدفات تددوینی مکمدایز در جسدو ،یعندی صدفات شدناخکی د
یرایتددی د رفکدداری ،زن د مددرد را بدده دد موجددود مکمددایز ،امددا مدمددل
تبدددگیل کدددرده اسدددت ردانشناسد ه
ددی تدامدددل دربدددار چرایدددی دجدددود
تفدددادتهدددای جنسدددی شدددرحی منحقدددی مدددیدهدددگ یدددک عرصددده از
ه
شناسددی تدامددل بدده محالعددۀ انکوابهددای هددر جددنس مددیپددردازد
ردان
د نتددان مددیدهددگ کدده دیژیددیهددای مددگنظر مددردان بددرای جفددت خددود بددا
دیژیددیهددای مددگنظر زنددان چقددگر مکفددادت اسددت (رددز )51 :1392 ،بدده
نظر یردهدی از جامعدهشناسدان نیدز ،ایده نقدشهدای مکفدادت ،امدا مدمدل،
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الفکددی میددان زن د مددرد ایجدداد مددیکنددگ کدده نکیجددۀ تفددادت در طبیعددت د
مسئولیت هدای اجکمداعی ایتدان اسدت ،نده نکیجدۀ تتدابه ونهدا زن د مدرد
هرکددگام بوتددی از یددک موجددود کامددلانددگ کدده یگددانگی ایدده دد بوددش
می توانگ ون داحدگ کامدل را پگیدگ ودرد همچندیه ،کدودو بدرای تبگیلشدگن
به فردی بدالغ د اعکمادپدذیر ،بایدگ در خدانوادهای پدردر

یابدگ کده پدگر د

مادر نقش تدمیدل کنندگه بدرای یددگیگر دارندگ (ددرکدیو56 :1381 ،تدا)58
باتوجهبدده مجمددوع ومددوزههددای اسدد می مددیتددوان مدمددلبودن زن د
مرد را بدهعنوان دیدگیاه اسد می محدرد کدرد بدهطور طبیعدی هریدک از دد
جددنس کاسددکیهددا د زیددادتهددایی دارنددگ کدده سددبب مددیشددود در ردنددگ
تدامل یرایی بدرای دیگدری محلدوب د جدذاب باشدگ د زندگیی د ردابدط ون
م یانگیز نتود

روش پرورش خودآگاهی جنسی

هویت جنسی از ارسام هویت اجکمداعی اسدت کده مدرد یدا زن در پاسدخ بده
پرسشهای «مه کیسکو» د «زن کیست یا مرد کیست» میدهگ تا به ایه دسدیله
خود را از جنس دیگر مکمایز کنگ بهعبارتی مجموعۀ احسداسها د بادرهدای
خودویاهانۀ فرد دربار صنفی که به ون تعلب دارد ،هویت جنسی اد را تتددیل
میدهگ (عضگانلو ) 35 :1384 ،همچندیه ،هدویکی کده بدرای هرکدگام شددل
ایر به درسکی در فرد شدل بگیدرد ،تصدویر جنسدی درسدکی ایجداد مدیکندگ
تعلیودتربیت د رد های مبکنیبدر تفادتهدای جدنس در شددلییدری ایده
خودپنگاره نقتی اساسی است تعلیودتربیت بایگ درجهت شناخت تفادتهدای
جنسی د پذیر

ون برنامهریزی شود د زن دمرد ایه شدناخت را در راسدکای

تدامل خویش د سپس عبور از تفادتهای جنسی بهسدوی هدگفهای عدالی
انسانی مگنظر ررار دهنگ (جیریاییشراهی)72 :1391 ،
ایر شدلییری هویتهای جگیگ فرد با دارعیتهدای تددوینی دی همسداز
نباشگ ،تعارض زنانگی د مردانگی طبیعی با زنانگی د مردانگی اجکمداعی را در
پی دارد تتابهطلبی در نقشها د مورعیتها زندان را بده پیگیدری ارز هدا د
خواسددکه های مرداندده ترغیددب د درمقابددل ،مددردان را از ایفددای نقددشهددا د
اهمیت به ارز های مردانه دلسرد میکنگ تفدیک نقشهدای مربدوط بده هدر
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می ییرد ،بایگ با ماهیت تدوینی ونان هماهنگ باشگ ایه هویت یدا خودپندگاره

جنس در برنامههای تربیکی د هوراسکابودن خانواده د نظام تربیدت رسدمی در
اجرای ون سبب می شود که دخکر د پسر در کمای بهدرهمندگی از تعلیودتربیدت
انسانی ،در دد مگار مکفادت ،اما مدمل ررار ییرنگ دلیل دابسکگی د دیبسدکگی
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زیاد زن د مرد در نسلهای یذشکه ،حاکوبودن ارز های خاص د نقشهدای
مکفادت د مدمل ونها بود
بنابرایه ،در سایۀ ایه رد

از تربیت مبکنیبدر تفادتهدای جنسدی ،فدرد

محکواها د مبحمهایی را تجربه میکنگ که دیژییهای مکفادت جسمی د ردانی
زن د مرد را وموز

می دهنگ درنکیجه فرد در پرتدو ایده خودویداهی جنسدی

خواسکهها د هگفهای درسکی را جستدجو د در راه ونها ت

میکنگ زنان

بایگ بگاننگ که مردان مکفادت از ونان فددر مدیکنندگ د عمدل خدود را سدازمان
می دهنگ د مردان نیز بایگ بگاننگ که نیازها د عواطف زنان مکفادت از ونان شدل
مددیییددرد همچنددیهَ ،هددرددی ونددان بایددگ تتددابهات خددویش را بتناسددنگ
درایهصورت ،هریک از دد جنس ،بهغیراز نقش انسانی کده بدرای خدود رالدل
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است ،با خودویاهی نقش دیژهای را ایفا میکنگ که جنس دیگر تدا اندگازهای از
اجرای ون ناتوان است درنکیجه ،زمینۀ درو مکقابل برای ونان فراهو میشدود د
رفکار خود را بهکر تنظیو میکننگ
اصل خانوادهمداری
سابقۀ تتدیل خانواده به زمان خلقت نوسکیه انسانها برمییردد د شدلییری
خانواده از نیازهای فحری بتر است در فصل سوم دریافکیو که مکون دیندی بدر
اصل زدجیت در خلقت ودم د حوا د دجود زمینۀ تدوینی سدون د ورامدش در
ازددا د تمایل طبیعی ودم به همزیسکی با حوا تأکیگ میکننگ ازددا د تتدیل
خانواده در اس م محبوب تریه بنا نزد خگادندگ اسدت خدانواده دیژیدیهدا د
کارکردهددای خاصددی دارد کدده سددبب شددگه اسددت ،ومددوزههددای اسدد می د

جامعهشناسان د انگیت منگان تربیکی ،ون را از همۀ نهادهای تربیکی دیگدر برتدر
بگاننگ د به ون توجه بیتکری کننگ ازونجاکه خانواده مهوتریه بنیدان اجکمداعی
است ،بایگ در برنامهریزیهای ک ن به «خانوادهمحدوری» توجده شدود؛ زیدرا
توجه به تتدیل خانواده د اسکحدام د کارومدگی ون ،ندهفقط دظیفدۀ اعضدای
خانواده که مسئولیکی اجکماعی د حدومکی است
در وموزههای اس م تفادتهای جنسی با ردیددرد خدانوادهمحدوری جایگداه
تربیت دارد خانوادهمحوری در یک نگاه بهمعنای تقویت ارز های خانوادیی
در برابر خواسکههای فردی د همچنیه ،توانمنگسازی خانواده در حدل مسدالل
خود با تقویت ویاهیها د مهارت ها د تقویت جایگاه تربیکی دالگیه اسدت در
نگاهی دیگر ،خانوادهمحوری بهمعنای تقویت جایگاه خانواده در ه
حل متد ت
اجکماعی د لدزدم همداهنگی سداخکارهای ارکصدادیاجکماعی بدا مناسدبات د
ارز های خدانوادیی اسدت (زیبداییندژاد :1391 ،ص136تدا )143از نظدر
جامعه شناسان ،خانواده نوسکیه نهادی است که هنجارهای خود را به کودکدان
منکقل میکنگ د بادرهای ابکگایی ونان را شدل میدهگ ایه بادرهای نوسکیه در
ساخکه هویت فرد نقش مهمی دارد د عبارت «اجکماعیشگن ادلیده» د «تثبیدت
شوصیت» براساس همیه دیژیی خانواده است (ییگنز1389 ،و )254
روش تقویت مدیریت
ساخکار خاص خانواده با توصیه بدر سرپرسدکی مدرد بدهغیراز الگدوی دیندی،
زمینههای فحری هو دارد؛ به ایه معنا که دیژیدیهدای جسدمی د رداندی زن د
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مرد ،مکناسب با ساخکار عمودی خانواده طراحی شگه است ایده تفادتهدا در
الگوی تحلیل دینی که مبکنی بر هگفمنگی د حدیمانهبودن خلقت است ،بایگ در
خگمت پویایی خانواده د اجکماع ررار ییرد از نظر ومدوزههدای دیندی ،برخدی
نقش های زنانه د مردانه زمانمنگندگ د در دیریونیهدای اجکمداعی جدایگزیه
میپذیرنگ؛ اما بسیاری از ون ها ثابت هسکنگ د اس م به دیریونی ایه نقشها در
بسکر زمان رضایت نگاده د خواهان پایگاری ونهاست ایه نظر اس م مسدکلزم
ون نیست که دیگیاهی جبریرایانه به اس م نسبت دهیو؛ بلدده فقدط حداکی از
دجود برخی اسکعگادهای طبیعی مکفدادت در مدرد د زن اسدت کده چگدونگی
فعلیتیافکه ونها تابع مورعیتهای اجکماعی است (بسکان)83 :1385 ،
در دیگیاه اس می برخی تفادتهای جنسی د شوصیکی زن د مدرد ،مانندگ
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غلبۀ تفدر عق نی در مردان د غلبۀ احساسات در زنان ،خواه برای ونها منتدأ
بیولوژیک رالل باشیو یا منتأ اجکماعی ،نقش درخورتوجهی در تقسیو دظایف
میان ونان داشکه است مرد در دیگیاه اس می سرپرست خانواده د زن ،معدادن
ادست مرد بهدلیل مسئولیتهای اجکماعی د دظیفۀ تأمیه معدا

د ندانودری،

زمان کمکری را با خانواده مییذرانگ؛ درعوض ،زن کده زمیندههدای مراربدت د
همگلی را بهصورت تدوینی داراست ،بیتکر زمان خدود را مدیتواندگ در کندار
خانواده بگذرانگ
به عقیگ صاحب نظرانی در علو مگیریت ،ازجمله فایوی ،مدگیریت فعدالیکی
است که با تمام مسئولیتهایی که انسان برعهگه میییرد،ارتباط مییابگ ،خدواه
ایه مسدئولیت درخصدوص کسدب دکار د کارهدای ددلکدی باشدگ ،خدواه ادار
خانواده برای ادار تمامی نموندههای یادشدگه ،درجدههایی از برنامدهریدزی،

سازمانگهی ،فرمانگهی ،هماهنگی د کنکری الزم است پس دانش عمدومی ایده
رشکه برای همه مفیگ است د دانش توصصی ون به تناسب مسئولیت بسیار موثر
(ایراننژاد )62 :1370 ،بنابر ایه اصل ،رد

تربیکی که برای وموز

مگیریت

به دخکران د پسران تعریف میشود ،ازنظر محکوا د شیوه بایگ بهیونهای باشگ که
ونان را در انجام مسئولیت های خویش توانمنگ سازد همچندیه ،در ایده رد
تربیکی بایگ دیژیی های جنسی د اسکحدام خانواده باهو درنظر یرفکه شود

اصل تناسب

در انگیتۀ اس می جهدان را وفرینندگهای خردمندگ وفریدگه د بهسدوی هدگفی
حدیمانه در حرکت است تفادت های زن د مرد هو تدا جدایی کده در الگدوی
خلقت ریته دارد ،هگفمنگ د حدیمانه است در طوی تاریخ ،برخی نقدشهدا د
دظیفهها همواره باری مانگهانگ که بهتعبیر عگهای ،ایه مانگیاری ناشدی از جبدر
تاریوی است همچنیه ،محالعهها د نظرسنجیهای بیهالمللی در زمیندۀ ردابدط
زن د مرد ،شباهت زیاد د همگرایی چتمگیری را میان فرهنگها د ملیتهای
یونایون نتان میدهنگ (رددز )49 :1392 ،بنابرایه ،بهجای وندده همبسدکگی
بیه تفادتهای جنسیکی د جنسی طبیعی را برمبنای جبریرایی توضدیح دهدیو،
می توانیو تبیینی کاربردی از ون بیان کنیو کده بدر اصدل مکناسدب د مفیدگبودن
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حکیمانه و هدفمندبودن تفاوتهای جنسی

اسکوار است یعنی باتوجهبه تفادتهای طبیعدی زن د مدرد نقشهدایی کده بدا
ساخکار جسمانی د شرایط زیسدکی زن د مدرد تناسدب بیتدکری داشدکه ،ددام
بیتکری یافکه است
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باتوجهبه دیگیاه اس م ،تفادتهای جنسی د متابهنبودن نقشها در یفکمان
تناسب د بادر به مدملبودن طرد شگنی است د با چنیه ردیددردی اسدت کده
توجه به تفادتهای جنسی ،موجب حفظ د پویایی بنیانهدای اجکمداعی د در
رمس ونها خانواده میشود پس خواسکهها د ظرفیتها د اسکعگادهای مکندوع،
تناسب جنسی در نقشها د فرصتها د انکظارات د بهطورکلی همۀ ابعاد مرتبط
با انسان را میطلبگ نظام تربیکی بیاعکنا به جدنس د یدا بدا برابدریطلبدی ،بده
هرسه محور فدرد د خدانواده د اجکمداع ضدربه مدیزندگ تأکیدگ ومدوزههدای
اس می بر یردهی از تفادتهای فیزیولوژی زن د مرد د دیژییهای شناخکی د
احساسی د رفکاری ون ها ،نسبت مهمی بدا رعایدت تناسدب د کارومدگیهدای
خاص دد جنس دارد
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395
304

روش پرورش صحیح ویژگیهای جنسی

انسان در انگیتۀ اس می مولدوق خگادندگ ،دارای جسدو د ردد ،شدریف ه
تریه
وفریگه ها د دارای صفات جسمی د ردانی تدوینی است در ایه انگیته هریدک
از زن د مرد با دیژیی هایی مکناسب با کارکردهای متدکرو د مکمدایز خدود د
برای دسکیابی به هگفهای مکعالی ،خلب شگهانگ پژدهشهای زیستشناسانه د
ردانشناسانه تفادتهای جنسی ذاتی را بیشازپیش دربار زن د مدرد وشددار
ه
عصدبی
میکننگ برای مثای ،عصبشناسان به ایه نکیجه رسیگهانگ که یاخکههای
ارتباط دهنگ نیمدر راست د چپ مغز در زن د مرد مکفدادت اسدت ازونجاکده
نیمدر چپ ،سوهیفکه د نیمدر راست ،عواطف را کنکری میکنگ ،ایه تفدادت
میتوانگ توجیه کننگ ایه باشگ که چدرا زندان در بیدان احساسدات موفدبترندگ

(ای رددز )52 :1392 ،از نظر اس م هگفمنگی خلقت بده مدا مدیومدوزد کده
تفادت های صنفی د نوعی ،دارای تأثیر در هسکی د براساس مصدلحکی اسدت
ایر بپذیریو که ایه تفادتها حدیمانهانگ د دیژییهدای خداص در هدر جدنس
ایجاد شگه انگ تا هریک کارکرد مناسب خود را ایفا کننگ ،دیگر نمیتوان ونها را
نادیگه یرفت یا تضعیف کرد بنابرایه ،بایگ با مگیریت درست ،ایه تفادتهدا را
در مسیر بالنگیی د کارومگی ررار داد د در غیر ایهصورت ،نکیجۀ تعلیودتربیت،
(زیبایینژاد)118 :1391 ،
نظام تربیت می توانگ با محکدوا د شدیو صدحیح ،دیژیدیهدای زنانده را در
دخکددران د مرداندده را در پسددران شدددوفا د در جهکددی سددازنگه هددگایت کنددگ
همچنیه ،نظدام تربیکدی بایدگ زمیندۀ وشدنایی دخکدر د پسدر را بدا شوصدیت
دارعی د کرامت های انسانی خود فراهو سازد شناخت د بدهکدارییری صدحیح
ایه دیژییها در نسل جوان ،ع دهبراینده زمینهسداز رضدایتمندگی وندان از
جنستان د ایفای نقدشهدای مکناسدب بدا ون میشدود ،کارومدگی زن د مدرد
را نیددز در اجکمدداع د خددانواده تضددمیه د از بددردز ناهنجدداریهددای ردانددی د
رفکاری جلوییری میکنگ همچنیه ،حفظ الگوی مکناسب با دیژییها د نقشها
د مگادمت بر ون ،حس همگرایی د همیاری را افزایش میدهگ د بنیان خدانواده
را اسکحدام میبوتگ
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نتیجه
توجده یددا بیتددوجهی بدده تفددادتهدای جنسددی در تعلیودتربیددت هریددک بددر
پیشفرضهایی اسکوار است که بیتکر ونها از موارد اخک ف یفکمدان دیندی د
یفکمانهای رریب است بهطور ریتهای ،تفادت نوع نگاه بده انسدان د وغداز د
انجام اد ،علت اصلی اخک ف در موضوع بحم است کتف مبانی تربیت مبکنی
بر تفادت های جنسی در یفکمان دینی با نگاه به انسان از دریچههای یونایونی
که برای معرفی اد یتوده شگه ،امدان پذیر است هرجا کده بحدم از شناسدایی
انسان است نمی تدوان ون را بده جنسدی خداص نسدبت داد؛ چراکده مقولدهای
بهیکانگازه زنانه د مردانه است
دیه اس م با تأ کیگ بر برابری انسانی د ارزشی زن د مدرد ،ع دهبروندده راه
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خود را از دیگیاههای جاهلی د افراطی جگا میکنگ ،موضع خود را نسدبت بده
دیگیاههای فمینیسکی د تفریحی نیز متوص میکنگ ومدوزههدای اسد می بدا
معرفی انسان د ترسیو کلیّت اد ،برابریهای زن د مرد د اشدکراوهای موجدود
بیه ونها را می شناسانگ د بدا تمدایز در بعضدی احددام فدردی د خدانوادیی د
اجکماعی ،نمایی از تفادتهای جنسی ترسیو میکندگ در وموزههدای اسد می
برابریهایی به صراحت بیان شگه است :خاسکگاه متکرو د یدسان زن د مدرد
در جسو د ردد ،هگف متکرو در عبودیدت خگادندگ ،دیده داحدگ ،راهنمدا د
پیامبران متکرو ،دسکیابی به سعادت متکرو د سرنوشت یدسان ،اشدکراو در
امدان ررب د کمای به ه
تبع ایه برابریها ،هرجا اشکراوهای انسدانی زن د مدرد
مگنظر بوده است ،رانون هدای یدسدانی برایتدان دضدع شدگه اسدت در ایده
چهارچوب کلی ،وموزههای اس می تفادتهایی را بهعنوان تأکیدگ یدا تدرجیح

محرد می کنگ که در عیه ایندده ازنظدر حقیقدی بده برابدری انسدانی د ارزشدی
ونها لحمه دارد نمی کنگ؛ بلدده الزمدۀ سد مت حیدات فدردی د خدانوادیی د
اجکماعی است
براساس وموزه های اس می ،زن د مرد در اصل انسدانیت ،مبدگم جسدمی د
ردحی ،زد بودن برای هدو ،ایمدان د عمدل صدالح ،رشدگ د کسدب فضدایل،
الگوبودن ،پادا

د کیفر اخردی د رسیگن به حیات طیبه بدا یددگیگر تفدادتی

الهی د انسانی مکفادتی برای زن د مرد دجود نگارد د درعدوض ،ارز یدذاری
یدسان زن د مرد را اثبات میکنگ ،تفادتهایی در طریقت برای ونهدا تعریدف
شگهاست در تفسیر تفادتیذاریهای جنسی در اس م ،بایگ بده دیژیدیهدای

طبیعی مرد د زن د دظیفهها د کارکردها د مصلحتهای خاص مربوط به وندد
توجه د مرز ون را با نابرابری د تبعدیض د سدکو جنسدی متدوص کدرد ایده
تفادت ها در مسیر د طریقت ،منجدر بده شددلییدری دظیفدهها د نقدشهدای
غیرمتابهی میشود که پیامگهایی تربیکی دارد
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 8امیه ،نصرت بیگو ،1362 ،تفسیر موزن العرفان فی علوم القدرون ،اصدفهان:
ککابفردشی ثقفی
 9بددارری ،خسددرد ،1385 ،نگدداهی ددبدداره بدده تربیددت اسدد می ،تهددران:
انکتارات مگرسه
 10ددددددددددددددد  ،1387 ،درومگی بر فلسفۀ تعلیودتربیدت ،1 ،تهدران:
انکتارات علمی د فرهنگی

 11بارری ،خسدرد د دیگدران ،1389 ،ردیدردهدا د رد هدای پدژدهش در
فلسفۀ تعلیودتربیت  ،تهران :پژدهتدگ محالعات فرهنگی د اجکماعی

 12بسکان (نجفی) ،حسیه ،1388 ،اس م د تفادتهای جنسدیکی در نهادهدای
اجکماعی ،رو :پژدهتگاه حوزه د دانتگاه
 13دددددددددددددددد  ،1385 ،نابرابری جنسی از دیگیاه اس م د فمینیسو،
رو :پژدهتگاه حوزه د دانتگاه

 14بهتددکی ،محمددگ د همدددداران ،1386 ،ورای دانتددمنگان مسدددلمان در
تعلیودتربیددت د مبددانی ون 1 ،د  ، 2رددو :پژدهتددگاه حددوزه د دانتددگاه،
 15پورسیف ،عباس ،1368 ،خ صدۀ تفاسدیر المیدزان د نمونده ،چ ،2تهدران:
انکتارات سازمان بنیاد شهیگ د امور ایثاریران
عبگال ،1389 ،زن در وینۀ ج ی د جمای ،چ ،21رو :مرکدز
 16جوادی وملی،
هّ
نتر اسرا
 17جیریاییشراهی ،معصدومه د همدداران« ،1391 ،م حظدات جنسدیکی در

برنامهریزی وموزشی با تأکیگ بر وموزههای ررونی» ،ددفصلنامۀ علمیپژدهتدی
تربیت اس می،

 ،14ص 51تا 76

 18حسنی ،معصومهسادات« ،1388 ،تفادتهای جنسیکی از دیدگیاه اسد م د
فمینیسو» ،فصلنامۀ ککاب زنان،

23

 19حسینیزاده ،سیگعلی د دیگران« ،1389 ،نقگ دیدگیاه فمینیسدو لیبدرای در
زمینددۀ برابددری زن د مددرد از منظددر رددرون د ردایددات؛ مبددانی انسددا شددناخکی
تعلیودتربیت اس می» ،مجلۀ تربیت اس می ،س،5

 ،11ص 33تا 58

 20حدمت ،محمگوصف« ،1391 ،بررسی د نقگ نظریۀ تربیکی فمینیسو» ،مجلۀ
اس م د پژدهشهای تربیکی ،س،4
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تهران :سمت

 ،1ص 31تا 63
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 21دلتادتهرانی ،مصحفی ،1383 ،سیری در تربیت اس می ،تهران :نتر دریا
 22دیلمی ،حسهابهابیالحسه ،ارشاد القلوب1 ،
 23رددز ،اسکیون ای ،1392 ،تفادتهای جنسیکی را جدگی بگیدریو ،ترجمدۀ
مسعود جانبزریی ،رو :پژدهتگاه حوزه د دانتگاه

 24زیبایینژاد ،محمگرضا ،1391 ،جایگاه خانواده د جنسیت در نظام تربیدت
رسمی ،تهران :دفکر محالعات د تحقیقات زنان

 25ددددددددد  ،محمگرضا ،1388 ،تفادتها ،هویت د نقدشهدای جنسدیکی؛
مجموعه مقاالت ،تهران :انکتارات مرکز زنان
 26سبحانی ،محمگتقی ،1385 ،درومگی بر نظام شوصیت زن در اسد م ،ردو:
نتر هاجر
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 27شاهواردتی ،مریو د همداران« ،1387 ،بررسی تفادتهای جنسیکی زندان

د مردان در دد دیگیاه ررون د فمینیسدو» ،فصدلنامۀ توصصدی پدژدهشهدای
میانرشکهای ررونی ،)1(1 ،ص 63تا 82
 18شهرورای ،مهرنداز« ،1385 ،جنسدیت د ردیدردهدای معرفدتشناسدانه»،
فصلنامۀ تعلیودتربیت ،)87(7 ،ص 46تا 65
 29طاهرزاده ،اصغر ،1387 ،زن ونگونه که بایگ باشگ ،اصفهان :لب المیزان
 30طباطبایی ،سیگمحمگحسیه ،1983 ،المیزان فدی تفسدیر القدرون ،بیدردت:
مگرسة االعلمی للمحبوعات
 31طوسی ،اسگاله« ،1391 ،وموز
تربیکی ،)1(4 ،ص 67تا 100

د جنسیت» ،مجلۀ اس م د پژدهشهدای
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میشود ایه یردهها با تأکیگ بر سنت د ککاب ،شیوههای غلط تربیکدی خدود را
میان رترهای یونایون ،از جمله جواندان تدردیج میدهندگ حدای ،باتوجهبده
اهمیت تربیت اخ ری ،ایه پرسش محرد میشدود کده در ردیددرد نقدلیرایی
معیارهای تربیت اخ ری چگونه دنبای شگهانگ د ویا تربیت اخ ری نقلیرایانده
به ایه معیارها توجه کرده است یا خیر ایه مقاله با رد

تحلیلیاسدککاجی در

پی پاسخ به ایه پرسشهاست در ادامه داللتهای تربیکی ردیدرد نقلیرایی د
تأثیرات منفی ایه نوع تربیت اخ ری نقگ د بررسی میشود
واژگان کلیدی
تربیت اخ ری نقل یرایی ،سلفیان ،دهابیان ،نقگ ،ظاهریرایی
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395

طرح مسئله
محالعه تاریخ تربیکی اس م به یرایشهای یوندایونی ،از جملده عقدلیرایی،
با
م
نقلیرایی ،ردیدرد عرفانی د ک می برمیخوریو ایه ردیدردهدا بدا نگاههدای
مکفادت د از منابع معرفت شناسی خاص به موضوعات تربیکی توجده کردهاندگ
ایه مدکبها در نظر ادی ،تقابل تضادیونهای دارنگ ونچه ایده یرایشهدا را در
مقاطعی از تاریخ در برابر هو ررار داده است ،تعارض در مفاهیو اساسی نیست؛
بلده نوع تمسک هریک به نقل د سدنت اسدت (افکوداری )10 :1388 ،ایده
نحوه نگر
اخک ف در انواع فهو د با نظر به یذشکه،
م

ونان از تفسیر مکون دیندی

را وشدار میسازد (دینانی )262 :1385 ،همانطورکه یفکه شگ ،یددی از ایده
ردیدردها نقلیرایی است نقلیرایی بهمعنای تمسک به مکه ککداب د ردایدات

312

است که برای هگایت د سعادت در حیدات دنیدایی د وخرتدی بتدر محلدوب د
عرصه فهو دینی نیست
راهگتاست؛ اما بهمعنای نفی عق نیت از
م

نقلیرایی در هر ددره نمودها د جلوههای یونایونی داشکه د ایه دیگیاه در
ددره های موکلف ،در علوم یونایونی چون فقه د ک م د حدگیم ظهدور کدرده
است (تبیانی د پهلوانینژاد )214 :1391 ،با دجودایه ،تأثیر ایده یدرایش در
پویایی د ردنب تمگن اس می اندارشگنی نیسدت ایده ردیددرد بدا اسدکفاده از
مؤلفههای مهمی ،چون ررون د سنت ،بهنوعی بدر تتددیل سداخکارهای ثابدت
تربیکی د شدل ییری فرهنگ د تربیت اس می تأثیریذار بوده د تاکنون هدو بده
روت خود باری مانگه است اسکاددینانی نیز به ایه ندکه اشاره کردهانگ« :ددر از
معکبر ،چیزی است که همواره به فدر د انگیته الهام بوتیگه د پایگاه پرداز عقل
بهشمار ومگه است (دینانی)2/58 :1385 ،
امردزه ،جریدان نقدلیرایی در جهدان اسد م جریدانی عدام د مودالف بدا
بهکارییری عقل بتری در تمام زمینههای فدری د عملی است در طوی تاریخ
اسدد م ،برداشددتهای نادرسددت د افراطددی از نقددلیرایی ،ون را بهسددوی
سححینگری ،سادهانگاری د برداشتهای فردی برده است در زمان کنونی ،در
دنیای اس م خوانشهای ختک د ختنی از ایه ردیدرد در رالدب یردههدای
فرره دیگر در حای یسکر
سلفی ،دهابی د دهها م

است بنابرایه ،بهدلیل اهمیت

تربیت اخ ری در دنیای معاصر د دجود نگر هدای یوندایون نقدلیرایی ،در
ایه مقاله تربیت اخ ری از منظر ایه ردیدرد بررسی میشود هگف ایده مقالده
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دارعیت نیست ،ایر ادعا شود که نصوص صدحیح اسد می بدهعنوان یدک مدکه

دسکیابی به پاسخ ایه پرسشهاست:
مؤلفههای اساسی تربیت اخ ری کگامانگ
در یرایش نقلیرایی تا چه انگازه به ایه معیارها توجه میشود
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شیوه نقلیرایی میتوانگ جوابیوی نیازهای خاص مواطبدان
ویا اککفا به
م
در ایه زمان باشگ
حیحده تربیدت
بهلحا تربیکی چه نقگها د انکقادهدایی بدر نقلیرایدان در
م
اخ ری دارد است
معیارهای تربیت اخالقی
حیحده
تربیت اخ ری یدی از دهها ساحت تربیکدی اسدت د زیرمجموعدهای از
م
دسیع تربیت بهمعنی عام است اهمیت تربیت اخ ری ،بهدلیل نقش ددسدویهای
است که در رشگ د تدامدل فدردی د اجکمداعی دارد؛ چراکده رفکدار انسدانها
ع دهبر تأثیر در رشگ د تدامل فردی بهطور مسکقیو بر دیگران د جامعه نیز اثر
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395
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مییذار درهو تنیگیی تربیت دینی د اخ ری د سایر حیحههای تربیکدی بسدیار
منزله ه
خود مفهوم تربیت بدهکار
زیاد است د در بعضی از مکون ،تربیت اخ ری به م
برده شگه است ابهمسدویه درایهباره چنیه مییویگ:
انسان در پرتو تربیت اخ ری از رذایدل د صدفات ندوهیدگه میرهدگ د بده
فضایل د خصلتهای سکوده وراسکه می شود فضایل با تدرار اعمای شایسدکه د
بهتگریج در نفس رسوخ یافکه د بهشدل افعای نیدو از فرد سر میزنگ (بهتدکی،
)42 :1389
بدرای دسددکیابی بده معیارهددای محدرد در تربیددت اخ ردی الزم اسددت بدده
تعریف هایی از ایه مفهوم اشاره شود بارری مراد از تربیدت اخ ردی را ایجداد
عرصه شدناخکی د عداطفی د
دامنه ون سه
م
نوعی دیریونی در انسان میدانگ که م
رفکدداری را دربرمیییددرد (بددارری )15 :1377 ،همچنددیه ،از منظددر دینددی

اخ ریبودن بهمعنی عمل کردن براساس رواعگ دحیانی یدا تددالیفی اسدت کده
اساس ون ها حدو خگادنگ اسدت (پکرسدون د دیگدران )406 :1390 ،تربیدت
اخ ری بهمعنی وموز

اصوی د ارز های اخ ری د پدردر

یرایشهدا د

فضیلتهای اخ ری هو تعریف شگه اسدت (دادددی )11 :1389 ،کاندت نیدز
معکقگ است ،تربیت اخ ری تربیکی اسدت کده بده ودمدی یداد میدهدگ ،چگونده
بهعنوان وفریگهای وزاد زنگیی کنگ در ایه تعریفها به دیژییهدای متدکرکی،
به فضایل اشاره شگه است در اخ ق هنجاری بحم بر سر ایده اسدت کده مدا
برای تتویص کارهای موجه اخ ری از کارهدای ناموجده بایدگ چده مد و د
ضابحهای کلدی داشدکه باشدیو (مصدباد )17 :1386 ،بده همدیه دلیدل ،بدرای
متوصشگن معیارهای تربیت اخ ری به چنگ مدکدب متدهور کده در اخد ق
هنجاری ظهور کردهانگ ،اشاره میشود:
اخالق وظیفهگرا

1

ایه مدکب معکقگ است که اصوی جهانشمولی دجود دارد که میتوانیو ونهدا را
در رسیگن به احدام اخ ری موجه بهکار بریو (دبداز )132 :1388 ،بندابر رمی
اراده تعییهشگه نتأت میییرد دی سه رانون محرد
کانت امر محلب اخ ری از م
میکنگ که بهعنوان اصل اخ ری ،منتأ درو احدام اخ ریاندگ :ردانون ادی یدا
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حیحه انکواب د عمل به فعل اخ ری د یرایش
همچون توجه به نقش انسان در
م

رانون عام ،رانونی است که بیان میکنگ رفکار بایگ بهیونهای باشگ که بکوان ون را
1.Deontologistic Ethics.

315

بهصورت رانونی فراییر در همهجا اجرا کرد؛ رانون ددم با تأکیگ بر احکدرام بده
اشواص د حفظ کرامت ونها به رفکار با انسانها بهعنوان هگف توجه میکندگ،
نه بهعنوان دسیلهای برای رسیگن به سایر هگفها؛ رانون سوم که هگفش ایجاد
جامعه اخ ری اسدت ،بدر نقدش اجکمداع در رانونگدذاریهای اخ ردی تأکیدگ
م
اراده
میکنگ(مجکهگی 110 :1390 ،تا  )114در ایه ردیدرد اخ ری بر نیدت د م
دظیفه عق نی افراد تأکیگ میشود
افراد د نیز رعایت کرامت انسان د
م
اخالق فضیلتگرا

1

رال ن به اخ ق فضیلتیرا ع دهبر اصوی اخ ری یا نکیجههای مکرتدب بدر ون
به نقش کنتگر اخ ق نیز تدیه میکنندگ همچندیه ،وندان دلیدل اخ ردی را در
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فردی جستدجو میکننگ کده فضدایل اخ ردی دارد بدهطورکلی ایده مدکدب

اخ ق لیبرای مگرن ایه است که دیگرخواهانه نیست؛ بهعبارتی درکی فاعدل در
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1.Virtue Ethics.
2.Altruistic.
3.E. Levinas.

اخ ری فاعلمحور است (دباز )194 :1388 ،بنابرایه ،بایگ فرد را فضدیلتمنگ
تربیت کنیو ،نه فردی که فقط با اصوی اخ ری وشنا باشگ
اخالق دگرآیینی

2

دسیله لویناس محرد شگ اد معکقگ است که اخد ق مدگرن فاعدل
ایه اخ ق به
م
بنیاد است د تنها فاعل د ضردرتهای هنجاری ون مدگنظر

اسدت د در ایده

ساخت ،پای افراد دیگر بهمیان میویدگ از نظدر لوینداس 3یددی از متدد ت

حدوزه اخد ق ،دیگددری را مفدردض نگیدرد ،شددرط امددان زیسدت اخ رددی
م
محقددب نمیشددود (دبدداز )232 :1388 ،درایهمیددان ،ردیدددردی کدده در
انگیته اس می محدرد شدگه اسدت د در تربیدت اخ ردی معیارهدایی محدرد
م
میکنگ ،ردیدرد عاملیت انسانی اسدت ،مبنیبدر ایندده عمدل ودمدی مهوتدریه
عامددل رشددگ ادسددت زنددگیی بددا انکودداب د عمددل انسددان ترسددیو میشددود
براسدداس عاملیددت انسددان سدده مبنددای عمددل محددرد میشددود :شددناخت د
یددرایش د اراده رفکددار براسدداس ایدده سدده مبنددا عمددل د انسددان عامددل
سهیانه صگق میکندگ؛ بهنحوی کده عمدل اخ ردی رفکداری هنجداری اسدت د
اراده فددردی انسددان
بددهنحوی پایددگار مبکنیبددر مبنددای شددناخکی یددرایش د م
است (همان)279 :
ایر بوواهیو به طور جامع به ایه موضدوع نگداه کندیو ،در تربیدت اخ ردی،
همچون ابعاد دیگر تربیت ،بایگ به حیحههای شناخکی د عاطفی د حرککی توجه
کنیو دراصل ،مؤلفههای تربیدت اخ ردی در بُعدگ شدناخکی شدامل ومدوز

د

شناخت وموزههای اخ ردی اسدت ،در بُعدگ عداطفی شدامل احسداس نیداز د
برانگیوکهشگن تربیتشونگه نسبت به مسدایل اخ ردی د در بُعدگ حرککدی نیدز
توانایی عمل کردن به کارهای خوب د ددری از اخ ق بگ است رایتنباخ معکقگ
است که در تربیت اخ ری د ارزشی ،توجه به مفاهیو اخ ری د تعییه د انکواب
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خواهگ بود (بارری )269 :1387 ،در تربیت اخ ری انسان عامل ،همیه مبدانی

ون ها د همچنیه ،توجه به تحوی اخ ری د تجزیه د تحلیل منحقدی نظریدههای
اخ ری الزم است (بهنقل از :سدجادی )1389 ،بدهطورکلی ایده مؤلفدهها بدر
فعایبودن انسان د منفعلنبودن اد تأکیگ میکننگ
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حای با تلفیب عناصر ردیدردهای یونایون در ایه حیحه بهنظر میرسگ کده
در تربیت اخ ری ،بایگ به مؤلفههای مهمی توجه کرد ایه مؤلفهها عبارتانگ از:
 1فاعلیت انسان ،براساس اخ ق فضیلتیرا؛  2عق نیت د اصدوی حداکو بدر
اخ ق که ریته در عقل دارد ،براساس اخ ق دظیفهیرا؛  3عاملیدت انسدان د
عمل اد ،براساس ردیدرد عاملیتیرایی؛  4توجه بده دیگدران د درنظریدرفکه
سایر افراد جامعه ،براساس اخ ق دظیفهمگار د دیرخواهی بهطور خ صه سه
مؤلفه عق نیتمحوری د انسانمحوری د دیرخواهی بهعنوان معیارهای تربیدت
م
اخ ری مگنظر ررار میییرنگ عق نیتمحوری بهمعنی الزام انسان به تدلیدف د
اصلها د رواعگ اخ ری است انسانمحوری بهمعنی توجه به اخکیار د یدرایش
انسان د دیرمحوری بهمعنی فردینبودن اخ ق د توجه به اجکماع د سایر افراد
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است حای ایه پرسش محرد میشود که به ایه مؤلفهها در اخ ق نقلیرایی تا
چه حگ توجه شگه است
نقلگرایی و تربیت اخالقی
نقلیرایان بنیانگذاران رد

انگیته تربیکی اسد م هسدکنگ ایده رد
نقلی در
م

عهگه دار شناخت چگونگی بازیتت فردع به اصوی است ایه اعکقاد کده ونچده
در ررون ومگه است اصل د جز ون ،همه فردعی هسکنگ که نایزیر بایگ بده اصدل
بریردد (اسماعیلعلی د جوادرضا )94 :1384 ،اهلنقل علوم فلسفی د برهانی
را به حریو شدنی د فیلسوفان را به نادانی مکهو ساخکنگ د مدردم را ضدگ ونهدا
شورانگنگ؛ چراکه ونها بهروی غزالی دظایف دینی ،چون عبادتها را دامینهندگ
د وداب دیه را کوچک میشمارنگ د در پی کسانی رفکهاندگ کده مدردم را از راه

خگا باز میدارنگ د به وخرت بادر نگارنگ (همان )98 :همچنیه ،ونها بده علدو
ک م هو تاخکنگ د کوشیگنگ از ارز

ون بداهنگ؛ چراکه معکقگنگ در ررون اخبدار

دالیل الزم ومگه است د نیازی به مجادلهها د دلیلهای ک می نیست ردیددرد
نقلیرایی بده دلیل تأکیدگ بدر ککداب د سدنت د برداشدتهای ظداهری ،بدگدن
تفسیرهای عق نی ،سبب ردیودردن مردم به ظواهر دیه د توجده سدححی بده
1
ه
شناسدی نقلیرایدان د
دربداره معرفت
معارف ختک د مذهبی شگ سجسکانی
م

تأکیگ ونان بر نقل د دحی چنیه مییویگ:
د کسی هو که بهدنبای فل سفه د نگر

فلسفی است ،بایگ از ادیان ددری جویگ

شریعت خوبی د درسکی را در خود نهان دارد پرسشهایی نظیر چرا د بده چده
دلیل ،در ون جایی نگارد؛ چون پاسخها از ربل محرز است شک د تردیگ در ون
مسیر ،نهتنها بیثمر است که مضر است (جابری)132 :1381 ،
بهایهترتیب ،نقل یرایان هر دسکور د شناخکی را نه با عقل ،بلده با توسل به
نقدل امدانپدذیر می دانندگ از نظدر وندان خگادندگ بده هدر فدردی کده در پددی
شریعت است ،راهی نتدان داده اسدت از جملده ابهرشدگ در نقدگ مکدلمدان د
فیلسوفان ،یفکار دینی را بنایی رالو به ذات دانسکه د ون را به سده اصدل مکددی
میدانگ 1 :همواره ،عقل یفکار دیندی را تصدگیب مدی کندگ؛  2ردرون خدود را
توضیح میدهگ؛  3تأدیل کننگیان بایگ به اسلوب زبان عربی پایبنگ د بدا یفکدار
دینی کام ً وشنا باشدنگ (همدان 230 :تدا  )239درایهمیدان ،ابهتیمیده 2رد
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کسی که دیه داری را انکواب کرده ،بایگ از حساسیت به فلسفه ددری یزینگ

 1ابوسلیمان ،رهبر مدکب بغگاد در ررن پنجو هجری است
 2در ررن شتو ( 628تا )661
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ظاهریرایی ایه جرم د ابهرشگ را در دفاع از مذهب حنبلدی بدهکار بدرد ایده
مسیر در نقلیرایان منجر به جمود د تقلیگ شگ ابهتیمیه در رد

خود بر سکیز

با فلسفه د منحب د ک م تأکیگ د به نقلیرایی سلفی توجه میکرد د تابع محدض
حگیم بود (بگاشکی )177 :1382 ،باتوجهبده محالدب بیانشدگه ،میتدوان بده
دیگیاههای کلی نقلیرایان در تربیت اخ ری از چنگ منظر توجه کرد:
 .1انسان شناختی

از نگاه ونان انسان در خود عناصر خیر د شر دارد د سعادت اد در چیرهکدردن
خیر بر شر در دجود خویش است (اسدماعیلعلی د جوادرضدا)103 :1384 ،
اشعریان د نقلیرایان در ظاهر ،جبریرایی را یاری نمیکننگ؛ زیرا افعای اجباری
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د اخکیاری را از هو جدگا میکنندگ؛ دلدی مییویندگ ،هریداه انسدان مصدممانه
می خواهگ کاری انجام دهگ ،خگادنگ در ون لحظه ،رگرت انجدام ون عمدل را در
انسان بهدجود میودرد؛ پس رگرت ،مولدوق خگادندگ اسدت د عمدل بهدسدت
انسدان انجدام میشددود بندابرایه انسددان ،فاعدل حقیقدی افعددای خدود نیسددت
(شیخاالس می )219 :1387 ،ایه نوع تفدر ،برای انسدان وزادی د ارادهای در
یزینش د انجام کارهای خیر رالل نمیشود د به جبر اعکقاد دارد
 .2معرفتشناسی

چنانکه پیش از ایه یفکه شگ ،نقلیرایان ررون د سنت را منبع ررار دادهانگ د در
برابر نصوص تسلیو محض هسکنگ ونها تلقی خاصی از عقدل دارندگ در نظدر
محگدده کار عقل ،فهدو فرمدان خگادندگ د شدناخت ردگرت الهدی اسدت
ونها
م

دسدیله
یزاره اخ ری به
(اسماعیلعلی د جوادرضا )105 :در ایه ردیدرد هیچ
م
م
عقل نفی د اثبات نمیشود (ردحانینژاد )4 :1389 ،از نظر غزالی نیز عقل فقط
در تدمیل ابهام های موجود در شرع کاربرد دارد (صادری )1392 ،عقل در نظر
نقل یرایان تنها ،ابزار فهو موضوعاتی است که ررون د شرع ون را بیان کردهانگ د
هیچ معنای یسکرده د برهانی در ون دیگه نمیشود
 .3روششناسی

است که در رد های اهلنقدل دیدگه می شدود هدرکس بده موضدوعاتی کده
نقلیرایان در ککابهای تربیکی خود بگانها پرداخکهانگ ،نظدر کندگ ،درخواهدگ
حدوزه محدگددی از موضدوعات فقهدی ومدوز
یافت که ونها به
م

کودکدان د

مقکضیات شرعی ونها پرداخکهانگ (اسدماعیلعلی د جوادرضدا)101 :1384 ،
بهطوریکدده در طددوی هتددت رددرن ،میددان ابهسددحنون د ابهرجددب ،در رد
محالعه موضوعات تربیکی تغییری ایجاد نتگ د ونهدا بده افقدی
نقلیرایان برای
م
یسکرده تر از ح ی د حرام نرسیگنگ (همان )102 :دیگیاههای کلی نقلیرایدان
سبب شگه است که وثار تربیکدی د ککدب اخ ردی وندان نیدز ،تحتتدأثیر ایده
نگر ها ررار ییرد بهعنوان نمونه در تاریخ اس م ،ککاب رابسی 1پس از ککاب
زمینه تعلیودتربیت اسدت ایده ککداب
ابهسحنون ،ددمیه ککاب شناخکهشگه در
م

اخالق *تربیت اخالقی از منظر رویکرد نقلگرایی و داللتهای تربیتی متأثر از آن

داسحه توجه خاص به نقدل د ردایدات ،از جملده دیژییهدایی
محگددنگری به
م

ویینه تمامنمای تعلیو دتربیت کودکان در ررن چهدارم هجدری اسدت (اعرافدی،
م
 1الرسالة المعضلة الحوای المکعلمیه د احدام المعلمیه د المکعلمیه

321

شیوه اد در بیان موضوعات تعلیودتربیدت دیندی د اخ ردی بده
)141 :1384
م
شیوه فقهی فقیهان اهلحگیم است؛ دلی رد
م

عقلی نگارد د فقط به ردایتها د

کلمههای یذشکگان تمسک میجویگ (همان)141 :
درباره تربیت است ،چنیه
ککاب ابهسحنون 1نیز که نوسکیه ککاب مسلمانان
م
حالکی دارد ایه ککاب سراسر ،ه
نقل از یذشکگان است د محالب پراکنگهای ماننگ
وموز

ررون در برخی از احدام د

در ون ودرده شدگه اسدت (همدان)71 :

ککاب زرنوجی 2در ررن شتو ارکباساتی از یذشدکگان اسدت د دیگدران را بده
ه
پایبنگی به میراث د بررسی محالب کهه د نادیگهانگاشکه محالب نو فرامیخوانگ
برنامه وموزشی اد نیز با همیه مفهوم سازیار اسدت (کی ندی)293 :1387 ،
د
م
بحمها د بررسیهای ابهحجر هیثمی در ررن دهو هجری نیز از چارچوبهای
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وداب مذهبی فراتر نمدی ردد د تنهدا در پدی یسدکر

منقوالت مذهب د رواعگ ون است (همان )331 :مراکز وموز

دینی در جهدان

اس م هنوز هو بر ایه خحا پا میفتارنگ که معرفت د دانش فقط منحصر بده ون
چیدزی اسددت کدده از یذشدکگان صددالح برجددای ماندگه اسددت (همددان)336 :
درایهمیان ،بهدلیل تأکیگ بر نقلها خواهناخواه موضوع نگهگاری ردایات پدیش
میویگ که ایه موضوع منجر به تأکیگ فرادان به رد های سدنکی حفدظ مکدون،
خوانگن ،یو دادن د در تربیت د بدالحبع تربیدت اخ ردی د سدبب غفلدت از
رد های جگیگ د بهردز تربیکی شگه است
 1وداب المعلمیه
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ایده افددار از راه بیدان

 2تعلیو المکعلو

نقد و بررسی
زمینه عق نیتمحوری د انسانمحوری د دیرمحوری
همانیونهکه بیان شگ ،سه
م
از مؤلفههای مهو تربیت اخ ری است در اینجا ایه پرسش محرد میشدود کده
معیارهای تربیت اخ ری نقلیرایی چه کاسکیهایی دارد د چه نقگهایی بدر ون
دارد است که در ادامه به ایه محالب اشاره میشود:
بیتوجهی به فلسفۀ اخالق

اسددت بددگدن داشددکه زیربنددای فلسددفیاخ ری ،ت

هددای انجامشددگه

در بیان ردایتها د تدرار د تأکیگ بر ونها بهمنظور تربیدت اخ ردی بیحاصدل
است زیرا اساسیتریه د محوری تریه موضدوعات الزم بدرای دردد بده علدو
فلسفه اخ ق بحم میشدود (مصدباد،
اخ ق د تبییه نظام اخ ری درست ،در
م
فلسفه اخد ق از رلمدرد
درباره اخ ق د
 )19 :1386در جهان اس م ،پژدهش
م
م
انگیدزه مکدلمدان در طدرد ایده بحدم
علو اخد ق خدار اسدت؛ بندابرایه،
م
نیز فقط تبییه ادصاف د افعای خگادنگ د دسکیابی به نظریدهای اسدکوار در بداب
الهیات بوده است ،نه کتف د تأسدیس مبندایی بدرای علدو اخد ق ونهدا بده
پیامگهای مهو اخ ق د رفکار ودمیان که ریته در ادصاف د افعای الهی داشدت،
نمیپرداخکنگ (فنایی )22 :1384 ،بهنظر میرسگ که در نقلیرایی بر عملکردن،
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بی تددوجهی بدده فلسددفه ،در تربیددت اخ رددی نقلیرایددان تددأثیر منفددی یذاشددکه

دکوانه نظددری بسددیار تأکیددگ شددگه اسددت د ایدده ردیدددرد،
بددگدن داشددکه پتد م
فلسدفه اخد ق د بدالحبع نپددرداخکه بده پرسددشهای
ناشدی از بیتدوجهی بدده
م
بنیادیه اخ ق است
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تأکید بر انگیزههای بیرونی

در اخ ق نقلیرایی بهمنظور جذب افراد به رفکار اخ ردی بدر عوامدل بیردندی
بسیار تأکیگ میشود در ایه اخ ق بر کلمههای ثوابداشکه ،پادا
انجام مسکحبات برای دریافت پادا

انجام کار،

بیتکر یا پرهیز از مدردهات برای رهایی

از مجازات د تتویب افراد به انجام رفکارهای اخ ری ،بسیار تأکیگ میشود ایه
ردیدرد ،ناشی از کوتوجهی د نادیگهانگاشکه نقش فاعلیت انسان اسدت؛ زیدرا
نکیجه تصمیو شوص برای عملکردن به طریب اخ ری باشدگ ،حقیقکد ًا
ایر فعل
م
اخ ری است (ردبیژو )215 :1381 ،هر تعلیو اخ ری کده فقدط از انگیزههدا
سوه مییویگ ،ممده است یمراهکننگه باشگ (همان ) 308 :ایر فعلدی محدابب
با رواعگ اخ ری باشگ؛ اما به دالیلی چون تورع بهدستودردن پادا
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یدا ددری

از جزای درنظریرفکهشگه انجام شود ،ون فعل بهروی کانت فعل اخ ری نیسدت
ایهیونه عبارتها افراد را بهسمت اخ ق پیامگیرا میکتانگ همچنیه ،ایهیونه
ردیاردیی با افعای اخ ری ،افراد را بهسوی خودمحوری میکتانگ؛ بهنحویکده
هگف از انجام فعل اخ ری بهدستودردن سود د برطرفساخکه رندج شوصدی
است بنابرایه ،فعل اخ ری بایگ بکوانگ نقدش اصدلی را بده انکوداب د تصدمیو
شوص بگهگ دردارع ،ایه رفکارهای اخ ری ،بگدن چارچوب محدو د اساسدی
است د نمیتوان بر ونها تدیه کرد
محدودکردن نقش عقل

یفکه شگ که عقلانگیتی به نظر اهلنقل چیزی است که موجب معرفت خدگا در
ادامر د نواهی میشود ونها نه برای رد های عقلی اعکباری راللانگ ،نه برای

کسانی که به ایه اسکگالیها ردی میودرنگ چنانکه بیان شدگ ،صداحبان وثدار
ه
ردوه نظدری د عقلدی
اخ ری نقلیرا ،بیتکر اهل ردایتانگ تا درایت د اعمدای م
فلسدفه اخد ق دانسدت
پویانبودن وثار اهلنقل را میتوان بهدلیل بیتوجهی به
م
همچندیه ،نقلیرایددان بدا کددو تدوجهی بدده راهدای عقددل درزی نظیدر ،تفدددر،
فلسفهدرزی سبب یردیگنگ رد های تربیت اخ ری ازتعمب ددر شود د عقدل
را تنها بهعنوان خگمکگزاری س اده برای فهو دسدکورات دیندی محدگدد کدرده د
کوچک شمردنگ

بریسون اخ ری را که از دردن فرد میجوشگ د ت شی برای رسیگن به ورمدانی
دردنی است ،اخ ق باز د پویا می داندگ ایده اخد ق سدوای عدادت د رسدوم
اخ ری است اد ایه اخد ق را شدور د طلدب مینامدگ (مدککویری:1375 ،
 )353فهو د تربیت اخ ری حدو میکنگ که ما به تصمیوهای خود ویاه باشدیو
فلسفه اخ ق سدبب
د براساس انگیزههای صحیح د عق نی به ونها عمل کنیو
م
تقویت منبع خودکنکری دردنی د دجگانهای انسانی میشدود در ایده حالدت،
افعای اخ ری از زیربنای محدمی برخدوردار میشدونگ د انسدان دیگدر نقدش
انفعالی نگارد؛ بلده فعاالنه درییر چرایی د چگونگی افعای اخ ردی اسدت امدا
تربیت اخ ری نقلیرایی نمی توانگ زمینه را برای ایه درییدری در افدراد ایجداد
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کمرنگبودن فاعلیت انسانی

زمینه عمدل فعدل اخ ردی
کنگ؛ چراکه تنها ازطریب نقلها در صگد فراهوکردن
م
است در ایه شیوه نقش انسان به شنونگهای منفعل د ساکت محگدد میشود کده
بایگ براساس شنیگهها د ردایتها عمل کنگ
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ظاهرگرایی

بهطورکلی می توان یفت که همواره ،سیر تفدر تعقلیرایی تحتتأثیر دد مبندای
عمگه د بنیادیه ایتان بوده است :یدی تقگم نقل بر عقل د دیگری ظداهریرایی
(تبیانی د پهلوانینژاد )214 :1391 ،که از پیامگهای ظاهریرایی ،سدلیقهیرایی
نکیجده ایده رتدرینگری
در تفسیر مکون دینی ،یعندی تفسدیر بده رمی اسدت
م
ددرشگن از حقیقت د اصل د باطه تعالیو دینی اسدت در تربیدت اخ ردی نیدز
اککفاکردن به حفظ ظاهر ،معیار ردرار میییدرد د افدراد همدواره ،بده عمدل بده
ظددواهر فراخوانددگه میشددونگ ایدده ردیدددرد ،جمددودنگری د تعصددبهای
بیپایه نسبت به ظاهر اَعمای را به دنبای خواهگ داشت ظداهریرایی در تربیدت
اخ ری ،تربیتشونگیان را به سوی ریاکاری د تمسک بده ظداهر مدکه در هدر
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مورعیکی میکتانگ
ضعف در روش تربیتی

از دیرباز ،رد

اخ ق نقلیرا در حگ رد

سنکی ومدوز دپردر

د تربیدت

اخ ری باری مانگه است از برکردن ،سونرانی ،یو دادن د خوانگن ،از جملده
رد های سنکی حفظ مکون ردایی هسکنگ حامیان رد های سدنکی نگهدگاری
مکون معکقگنگ که حفظ مکون مقگس ،هو مکههای راهنما را در اخکیار فراییدران
مینهگ د هو شوصیت ونها را میسازد (سجادی )1379 ،ایه رد ها فقط بر
بُعگ شناخکی د دانتی افراد تأکیگ میدرزنگ د سدایر ابعداد تربیکدی ،مانندگ بُعدگ
همه نیازهدای یادییرندگیان را
عاطفی را نادیگه میییرنگ د بنابرایه ،نمیتواننگ م
ره فراییران مکناسب نیسدکنگ ایده رد هدا
پوشش دهنگ د ایه رد ها با ع م

روه تفددر عق ندی
توانایی ایجاد د افزایش عقلدرزی د اسکگالییابی د تقویت م
در افراد را نگارنگ د نمیتواننگ مفاهیو اخ ری را در فراییران دردنیسازی کنندگ
د ونها را به فهو عمیب برساننگ از ونجا که در ردیدرد نقلیرایی بر منبع نقل د
جنبه تقدگس مکدون دیندی
رادیان احادیم تأکیگ میشود د از طرفی با توجه به م
ممده است جهت فراییران افعای اخ ری ایه ذهنیت پیش ویگ که حب پرسدش
د شککردن را نبایگ داشکه باشنگ د بایگ بگدن چوندچرا افعای اخ ری یفکهشگه
را بپذیرنگ ایه نوع نگاه به افعای اخ ری ،انسان را از انگیتهدرزی د احسداس
اخ ری فقط به عنوان افعالی که بایگ انجام شونگ یا نتونگ ،نگاه کندگ همچندیه،
ایه افعای بهشدل ویاهانه انجام نمیشونگ بنابرایه ،با تربیت اخ ری ،سححی د
ساده برخورد میشود
درخودبودگی

اهلنقل بهدلیل تأکیگ بر سعادت اخردی د توصیههای مددرر مبنیبدر سدعادت
فردی ،اخ ریانی برجسکه شگنگ؛ اما درعیهحای ایه ردیدرد ،توانایی انجام کار
مثبت را در نظام زنگیی دحوادث ون از ونهدا یرفدت ایده ردیددرد اخ ردی
نقلیرایان ،خود را با پرداخکه ونها به جنبههای ردحانی زنگیی د غفلکتان از
جامعده انسدانی د هرچده سدود زیربندایی دارد ،نتدان داد
صنعت د مهارت د
م
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مسئولیت در ربای ونچه انجام میدهگ ،بازمیدارد د باعم میشود فرد به افعدای

(اسماعیلعلی د جوادرضا )101 :1384 ،غزالی نیدز یگانده هدگف اخد ق را
شیوه فهو جزلینگدر د
رسیگن به سعادت اخردی میدانگ (صادری )1392 ،ایه
م
نافراییر نقلیرایی که تنها به یک جنبه از سعادت فردی مینگرد ،سبب شگ کده
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ونها به نیازهای ردز جامعه د حوادث پیشومگه بیاعکندا شدونگ بندابرایه ،در
درباره ارتباط فرد بدا جامعده د
تربیت اخ ری ،توصیهها د راهدارهای کمکری
م
حضور در اجکماع داده شگ
ایستایی

اخ ق نقلیرایی بهدلیل بسنگهکردن به میدراث یذشدکگان د نقدل ردایتهدا از
اص د د نوودری د نوزایی بیزار است امردزه ،حرکت دردنی فرهنگ عدرب د
یرایش های تربیکی بیش از ونده دارای حرکت اعکمدادی د جهتدی باشدگ ،بدا
حرکت نقلی ایسکایی عجدیه شدگه اسدت (جدابری )246 :1381 ،در تربیدت
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اخ ری نقلیرای نیز بهدلیل ایجاد فضا ی محگدد د تأکیدگ بدر تقلیدگ د پیدردی
هصرف از یذشکگان ،فضایی خالی از حرکت بهچتو میخورد که در حگ کاربرد
ساده دسکورات اخ ری باری مانگه د از ایه چارچوب فراتر نرفکه است
م

نتیجه
یفکه شگ که مترب اخ ری نقلیرا که بر ویات د ردایات اخ ری مکدی اسدت،
همت خود را بر یردودری د نقل ظاهر ویات ررون کریو د ردایات اخ ری ررار
عرضه نوعی شناخت کلی د تأکیگ بر منبع
میدهگ به ردیدرد نقلیرایی بهدلیل
م
حقیقی معرفت د داشکه ساخکار ثابت اصوی اخ ری ،در طدوی تداریخ تربیکدی
یوشه کوچدی از پازی
اس م توجه شگه است نگاه ایه ردیدرد به اخ ق ،فقط
م
تربیت اخ ری را می توانگ کامل کنگ ایه ردیدرد چارچوب سدادهای دارد د از
فلسفه اخ ق بدهلحا معرفتشناسدی د دجودشناسدی
بهطورکلی پرداخکه به
م
حقایب اخ ری خالی است د بهدنبای حل تعارضهدا د جمعبندگی یزارههدای
اخ ری هدو نیسدت در مجمدوع ،تربیدت اخ ردی نقدلیرایی بدا کاسدکیها د
فلسفه اخد ق ،تأکیدگ بدر انگیزههدای
نارساییهایی ردبهردست :بیتوجهی به
م
بیردنی محگددکردن نقش عقل ،کمرنگبودن فاعلیت انسان ،ظاهریرایی ،ضعف
در رد

تربیکی ،درخودبودیی د ایسکایی

سدابقه دادههدای ناشدی از
در دنیای کنونی که جهدان اسد م بدا امدوا بی
م
جهانیسازی ردبهردست د نیز در مورعیت کنونی کده یرایشهدا د ررالتهدای
ختک از اس م با عنوانهای سلفی ،دهابی د

یسکرده د فراییر شدگه اسدت،

توجه به تربیت اخ ری اهمیت دارد مربیان د دستانگرکاران بایگ مرارب باشنگ
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حگ دسکهبنگی فراتر نمیردد ایه ردیدرد از اثبات د نفی یزارههای اخ ردی د

که مسیر تربیت اخ ری ،فقط به نقل ها کتیگه نتود جای تردیگ نیست کده بده
مکون مقگس بهدلیل تقگس ذاتی ونها توجه عامه میشود؛ امدا اشدکباه فداحش
مسیر تربیت اخ ری هنگامی رخ میدهگ که تنها به مکدون یذشدکگان د نقلهدا
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پتکوانه عق نی ،بگدن توجه
اککفا شود هنگامی که از تربیتشونگه بگدن داشکه
م
به نقش عاملیت د اخکیار انسدان د بدگدن توجده بده انگیتدهدرزی ،عمدل بده
دسکورات دینی خواسکه شود ،رگم در راه تربیت نقلیرایی نهادهایو امردزه ،ایه
شددیوه جواب یددوی نسددل جددوان نیسددت د ایددر تنهددا بدده ون پرداخکدده شددود،
تربیتشونگیان را مکعصب ،ظاهربیه ،رترینگر د منفعل بار میودرد امدردزه،
ودردن ردایات مدرر در ذیل یک عنوان تربیت اخ ری ،دیگدر رد

مناسدبی

نیست تربیت شونگیان بایگ ازطریب ردیدردهای یوندایونی همچدون ارتبداط،
یفتدیو ،تحلیل د تبییه ارز ها د وموز

تفدر انکقادی نسبت به موضوعات

د افعای اخ ری رضادت کننگ د عدسالعمل نتان دهنگ
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Ethical Training from the Perspective of Narrative Approach and
the Educational Significance stemming from it
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Abstract
We encounter different approaches and tendencies in the history of
Islamic education. Although they all refer to the Quran and Traditions
as their sources, each one has considered the term education and its
relevant concepts from different angles. The study of such educational
principles is important because by reviewing these opinions one can
consider the educational subjects more profoundly and more
practically.
Also by getting familiar with the present defects and deficiencies, one
can reveal the reality of these tendencies. One of these tendencies is
the narrative approach which can be found in its excessive from
among the Salafis and Wahabis and other extremist Muslim groups.
These groups, stressing on the Holy Book and the Sunnah, try to
preach their wrong educational methods among different people
including the youth.
Now, considering the importance of ethical education, this question
may be asked: what are the criteria of ethical education in narrative
approach? Has this approach paid attention to such criteria or not?
This study, using an analytic approach seeks to answer these
questions. The outcomes of the narrative approach in educating and its
negative results will be discussed here.
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Educational Implications Derived from Gender Differences
Observed in the Teachings of Islam.
Mahnaz Shafiyoun*
Abstract
The relationship between men and women existed from the beginning
of creation and the human being has gained much of his knowledge
about his gender identity in relationship with his opposite sex. Thus, it
can be said that the concept of gender and the differences between
men and women has always been the subject of attention within all
societies. The present study using the exalted teachings of Islam is
seeking to derive the proper messages out of the sex differences
considered by Islam in education, since these teachings are devoid of
any deviation and can be regarded as the best means for taking human
being to the salvation.
For this purpose, the Quranic verses and Imams' sayings in this regard
were collected and analyzed. There are some differences considered
by Islam with regard to the sex differences. These differences not only
are considered as discrimination between men and women ,but also
can lead to the establishment of a healthy atmosphere for both
individual and social life of people. In interpreting the sex
differentiating imposed by Islam, the natural distinctions existing
between men and women and their different duties and other
expediencies should be noted so that the borderline between
discrimination and natural differences is clarified. Such differences
can lead to the formation of different duties and functions which can
have outstanding consequences in the education process.
Keywords
Gender differences, educational outcomes, gender based education.
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An Introduction to the Principles of Parenting based on Imam
Ali's Way of life.
Mahmoud Omidi*
Seyfullah Fazlulahi Qomshei**
Abstract
At present, the basic concern of parents is their children's education,
Islam would offer proper teachings and Imam Ali taught people useful
material for educating children. The purpose of this study is to
demonstrate the principles of parenting as they were described by the
Prophet. The study is a descriptive, analytical research. The data was
collected through library method and by notetaking the important
material was collected and then analyzed. The results show that the
dignity, freedom, love, respect, ethics, attention to individual
differences slowness of education, and playfulness are all the basic
principles of Imam Ali's method in educating his children.
Keywords
Imam Ali's way of life, Principles, Parenting
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Promotion of the Islamic Iranian Lifestyle through the Social
Networks
Batul Zaree*
Nima Jafari Navimipour**
Abstract
Today, social networks have grown up all around the world and have
had an increasing influence on the lives of their users. The growth and
popularity of online social networks, has created a whole new world
of collaboration and communication. More than a billion people
around the world have been connected to each other to communicate
and collaborate and expand their knowledge .
Today, social networks have become an integral part of the lives of
people and organizations in a way that peaople's real-life is influenced
by them. In this article, given the advantages of social networks, their
impacts on the improvement of the Islamic Iranian lifestyle have been
studied.
In cultural studies, lifestyle is a collection of baehaviours and acting
patterns in every individual. Based on the findings of the study,
considering the great tendency of the youth to using social networks, it
is possible to take advantage of such networks to promote Islamic
lifestyle. It is also possible to develop an Isamic Iranian lifestyle by
designing websites or blogs or creaing cultural networks.
Keywords
Internet, Iranian and Islamic lifestyle, Social Networking, Information
and Communication Technology.
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The Relationship between Religiosity and Quality of Life and
Educational Performance of Students
Akbar Salehi*
Nabiyollah Qasemtabar**
Abstract
The present study aims at identifying the relationship between
religiosity and living quality and educational performance of the
sophomore students of high schools. This research is a correlation.
The population in this study includes all secondary school students in
the city of Babol. Among the total168 students, 87 are girls and 81 are
boys. The population was selected by a multi-stage cluster sampling
method. The instruments used in this study are health-related quality
of life questionnaire (SF-36) and the questionnaire of religiosity by
Glock and Stark (1965). To measure the educational performance of
the students, their final average was considered too. The test results of
Pearson correlation show that there is a significant relationship
between religiosity and educational function of students and their
quality of life. It can also provide useful tips for policy makers in the
field of education.
Keywords
Religion, Religiosity, Quality of Life, Educational Performance
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The Relationship between Professional Ethics and Organizational Trust
with Psychological Empowerment of the Teachers
Sirous Asadiyan *
Muhsen Raniee**
Abulfazl Qasemzadeh ***
Abstract
The main objective of this study was to investigate the relationship between
ethics and organizational trust with regard to the teachers' psychological
empowerment. The study population consisted of all secondary school
teachers of public schools in the academic year 1392 to 1393 in five regions
of Tabriz education bureau, the number of whom was 2,100. The sample,
based on the Morgan table included 322 people, who were selected by
random sampling cluster ratio. Descriptive , correlational method was used in
this study.
To collect the data the questionnaires of professional ethics, organizational
trust of Seyed Jajvadayn (1388) and psychological empowerment
questionnaire of Spreitzer
(1995) were used. Reliability coefficient of the questionnaire using
Cronbach's alpha was as follow: for professional ethics (α =0.93 ) and
institutional trust (α=0.88) and psychological empowerment (α= 0.87),
respectively. To analyze the data the Pearson correlation and the SPSS22
software was used.
The results show that there is a significant positive correlation between
professional ethics and its components and psychological empowerment.
Also there is a meaningful relationship between organizational trust and
psychological empowerment of the teachers. Also, regression test results
indicate confirmed linear relationship to predict the psychological
empowerment organization based on professional ethics and trust. The results
of this study show that there are significant differences between male and
female teachers in variables such as accountability, truthfulness, justice,
loyalty, hegemony and competition, respect for others, compassion for others
and self-organization, there are significant differences. While there is no
significant difference between them in respecting the values and norms in
terms of social and psychological empowerment,.
Keywords
ethics, corporate trust, psychological empowerment.
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The Evaluation of Professional Ethics and its Constituents among
the Teachers of State Male Primary Schools in Tehran
Mojtaba Hajkhazime*
Abstract
The root of many of the behaviors and activities of the principals and
teachers in the schools should be probed based on ethical and moral
values. Meanwhile, attention to professional ethics and its
implications are the basic researching issues in the organizational
areas. The present work tries to evaluate the professional ethics and its
components among the teachers working in state male primary
schools in Tehran. The method of the research is descriptive and the
type is correlation. The population includes all teachers in state male
primary schools in Tehran which includes a population of 7848. 366
people were selected through Kukran sample making formula;
sampling was done through cluster and class methods. To collect the
data, a researcher-made questionnaire for professional ethics and to
determine the validity of the questionnaire the content and construct
validity were used. The reliability of the questionnaire was evaluated
using Cronbach's alpha coefficient, professional ethics, "0.94". The
results showed that: 1. All the components of professional ethics were
above average in all aspects, except for justice component that was
equal to the average hypothesis of this research. 2. Male and female
teachers of the same professional ethics as well as professional ethics
of teachers based on field of study, degree, age and work experience
differences are not significant but there are significant differences by
region.
Keywords
professional ethics, male elementary schools teachers, assessment
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The Relationship between Socio-moral Responsibility and Belief
in a Just World and Belief in an Unjust World among University
Students
M. Golparvar*
M.H. Jamshidian**
Abstract
The purpose of this research was to determine the relationship
between socio- moral responsibility and belief in a just world and
belief in an unjust world. Research method was correlation, statistical
population was the students of Islamic Azad university of Najafabad
and Esfahan (Khorasgan) branches, and sample group consisted of
374 students (male and female) which were randomly selected with
the use of two stage sampling. Sampling was done in a way that in the
first, two classes were selected from each department, and then with
respect to male and female students at both universities, the final
sample was randomly selected. Research questionnaires were socio–
moral responsibility scale (Collin, 2006), belief in a just world for self
and others questionnaire (Sutton & Douglas, 2005), belief in an unjust
world questionnaire (Dalbert et al, 2001) and general belief in a just
world questionnaire (Dalbert, 2001). Data were analyzed using
Pearson's correlation coefficient and regression analysis. The results
showed that there are significant relationships between some
dimension of socio-moral responsibility and some aspects of belief in
a just world and belief in an unjust world. The results of regression
analysis showed that only belief in a just world for others has
significant predictive power for the prediction of responsibility toward
promise and total socio-moral responsibility.
Key words
socio-moral responsibility, belief in a just world, belief in an unjust
world, university students.
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The Variability of Ethics in the Viewpoint of Raghin Isfahani
Hashem Qorbani*
Fatemeh Javadi**
Naqi Eiyvazi***
Abstract
The possibility of variability is one of the fundamental issues
discussed in the ethics. The fact that human moral values can be
varied may have important consequences and will affect issues like
individual and social moralization and salvation-centered life and
other educationl subjects. Thus, the experts of ethics have paid
attention to it beside other ethical and educational topics. In this study
the subject of variability of ethics from the perspective of Ragheb
Isfahani will be discussed.
Ragheb believes that man's moral-orientation is based on both his
nature and education. The ethical behaviours stemming from
education can become man's secondary nature. The morality which is
based on the nature can either occur through God's grace or other
natural causes. The term divine grace indicates a specific tendency of
Ragheb in avoiding exclusivism. He argues that if a man's moral
system is the result of divine grace and natural factors, the man's
moral values will never vary.
But in the latter mood, since man's qualities are rooted in his habits
and are gained through education, they can be varied or modified. In
this regard, Ragheb is in agreement with the view accepted by
Aristotle, Galen, Stoics and Ibn Miskawayh. He points to other factors
as well. Ragheb's suggested process of this subject and the criticisms
of his arguments have been included in this article.
Keywords
Variability, Ethics Ragheb Isfahani, Ragheb Isfahani.
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A Comparative Study of the Ethical Values Embedded in Imam
Reza's Sayings and Abi al-'Atahiyah's Poetry.
Freshte Safari*
Abstract
Within the lifestyle of the Shiite eighth Imam, Ali bin Musa al-Reza,
very delicate and thoughtful referring has been made to the
components of human morality which indicate how profoundly he
would ponder as an Imam and how precious they can be in the Islamic
society. Such teachings can be very rich sources used in nurturing the
next Muslim generation.
Also, in the poetry of Abi al-'Atahiyah, the poet of the Abbasid time,
the same moral contents can be traced, the issues which reflect the
political,
economical, and cultural situation of the society of that time and can
also be reminiscent of the verses of the Quran and the Imams' pure
thoughts. The purpose of this comparative study which was done
through descriptive-analytical method, is to investigate the ethical
approaches taken towards a perfect man in the light of Imam Reza's
precious sayings and Abi al-'Atahiyah's wise poetry.
Keywords
comparison, Ethical Values, Imam Reza's lifestyle, Poetry,
Abi al-'Atahiyah.
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Moral Foundations Monitoring Muslim Spouses’s Behaviors in
the Quran )Based on Related Psychological Issues (
Mahboubeh Musaiepour*
Abstract
Important issues such as the proper relationships between the spouses
in marriage and in various aspects, including behavioral dimension,
are of necessary cultural needs of each society for the protection of the
family to which both science and religion have paid attention. Also,
certain foundations and characteristics in both areas have been
suggested for this topic. This research aims to study the ethical
principles suggested by the Quran for regulating the behaviors of
Muslim spouses.
In this paper, using the deductive-analytic method, the good
companionship or as the Quran says, socializing with Ma’ruf, was
selected as the pivotal ethical principle suggested by the Quran for
treating the spouses. This principle can contain all the spouses’s
treatment towards each other. Also in this paper it has been concluded
that all the spouses’ behaviors can be a subset of the three concepts of
reverence, negligence and opposition each of which is considered an
ethical principle by itself.
Keywords
Base, Ethics, Behavior, Spouses, Quran
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