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راهنمای تنظیم مقاله
ویژگیهای شکلی مقاله

حتماً با الگوی فصلنامه (مندرج در صفحه اول سامانه نشریه) تنظیم شده باشد؛
 .1حجم مقاله تایپشده همراه با چکیده و کتابنامه (حداکثر  7500کلمه) به آدرس سامانه
نشریه ارسال شود؛
 .2مقالهه در محههی  Wordبهها ونهوند ( DOCXبهها ملههم  Noorzarنهاک
 Times New Romanناک

 14بههرای مههت و

10برای انگلینی) حروفچینی گردد.

 .3شیوههای استناد باینتی به صورت درونمتنی بی ورانتز به شرح ذیل باشد:
 قرآن :آیات (همراه با ترجمه) داخل گیومه درج شده و سپس نام سهوره و شهماره آیهه
(داخل ورانتز) آورده شود .نمونه« :الحمهد ِ ل
لل َرِّ الاهال َمی ؛ سهتایخ مصصهوا خداونهدی
ه
َ
است که وروردگار جهانیان است» (حمد.)1 :


کتاب( :نهام خهانوادگی نوینهندها سهال انتشهار امهرا شهمارش جلهد :شهمارش صهفحهامثال:

منبههف فارسههی بهها صههفحات متنههاوِّ (م هههریا 1360ا ج :1ا )220-200و بهها صههفحات
متفاوت (امینیا 1387ا ج :1صص 200و )207؛ نکته :درج (حهرف ق) بهرای تهاری ممهری
الکم است.
منبف انگلینی با صفحات متناوِّ ( )Kant, 1788: p.224-288و با صفحات متفاوت Kant,
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).)1788: pp.44, 288


مقاله( :نام خانوادگیا سال انتشار امر :شمارش صفحه .مثال :یاسریا  :1385ا.)75

تذکر:

 اگر اک یک نوینندها بیخ اک یک امر در مقاله استفاده شودا در صورت اشهترا

کمهان

انتشار آنانا وس اک سال انتشارا با ذکهر حهروف الفبها در گیومهه اک یکهدیگر متمهایز شهوند.
مانند( :م هریا «1360الف»ا ا )200یا (م هریا »ِّ«1360ا ا.)145
 اگر مؤلفان یک امر بیش از سه نفر باشندا تنها نام خانوادگی یک نفر میآید و بها واهه
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«دیگران» به دیگر مؤلفان اشاره میشود.

 اگر به دو امر اک یک نوینندها بدون فاصله ارجاع داده شودا به جای تکرار نام نوینندها اک واهه
«همو» استفاده میشود و به جای تکرار منبف و سال «همان» درج شود .در ارجاع به منابع التین در
مت به جای واهه «همان» اک «»ibidا «همو» اک « »Idemو «ویشی » اک « »op.citاستفاده شود.
 .4ماادل التی کلمات غیرفارسهی و تلفهو واهگهان و اصه

حات مهجهور داخهل مهت و

ورانتز بیاید؛
 .5عبارات تکریمی :اک کلیشه به جای عبارات تکریمی استفاده شود .مانند:
(ا)؛

به جای (ع)؛

بهه جهای

به جای (ره) و  :به جای (علیهمالن م) و ...

 .6فهرست منابف و مآخذ (کتاِّنامه) در وایان مقاله به ترتیب حروف الفبها و بهه روز کیهر
تدوی و درج شود:


کتابها :نام خانوادگیا نام (سال انتشار)ا عنوان کتاِّ)ایرانیک)ا مترجما جلدا نوبهت

چاپا محل نشر :ناشر.


مقاالت :نام خانوادگیا نام (سال انتشار)ا «عنوان مقاله»ا نهام نشهریه (ایرانیهک)ا دوره و

شماره نشریها شماره صفحات مقاله.


منابع الکترونیکی :نام خانوادگیا نام (تاری مشاهده منبف در سایت یا وب گ)ا «عنوان

مقاله یا نوشته»ا آدرس دمیق اینترنتی یا دسترسی ( CDو .)...


پایاننامهها :نام خانوادگیا نام (سال دفاع اک رسهاله)ا عنهوان رسهالها مق هف تحصهیلیا

ویژگیهای محتوایی مقاله

الف) صفحه اول شامل.1 :عنوان کامل مقالها نام و نام خانوادگیا مرتبه علمی دانشگاهی و ونت
الکترونیکی ساکمانی نویننده یا نوینندگان؛ .2چکیده فارسی (حدامل  150و حداکثر  250کلمه)؛
 .3کلیدواههها ( 3تا  7کلمه) (ترجمه و ارسال تمامی موارد به التین الزامی است).


در صورتی که مقاله برگرفته اک وایاننامه باشد یا ساکمان و نهادی هزینه مالی وروهه را ورداخت

کرده باشد و یا تشکری الکم داشته باشد باید در واورمی صفحه اول (چکیده) درج شود.


فصلنامه
سخنعلیه وآهلوسلم)
اخالقايپمبر*(صلیاهللو
اصول ارتباط اجتماعی بازانن رباساس سيرۀ عملی

گروها نام دانشکدها دانشگاه.

مقاله ویختر یا همزمان به مجلههای دیگر ارایه نشده باشد و نویننده به نشر آن در جای

دیگر متاهد نباشد.
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اعضای هیأت علمیا اساتید و محققان مراکز آموکشی و وژوهشهی موففانهد در مقالهه

خود ونت الکترونیکی ساکمانی خود را وارد کنند.


در صورتی که مقاله مشتر

استا عنوان (نویننده منئول) در واورمی و در مقابل اسهم

او درج شود.
ب) صفحات دوم تا آخر شامل .1 :مقدمهه و رهرح منهئلها ویشهینه تحقیهقا روز تحقیهق و
گهردآوری ار عههات؛  .2تبیهی اباههاد منهئله بههه صهورت من قیشههده بها رعایههت اننههجام و
هماهنگی م الب در کیرمجموعهساکی اسهتاندارد (ویگیهری اک الگهوی عهددی یها حهرف و
عدد)؛  .3نتیجهگیری؛  .4وینوشتها (در صورت لزوم)؛ .5کتاِّنامه.
اهداف

تولید و توساۀ دانخ در گنترش اخ ق؛ با اولویت اخ ق خانواده
ارایه و نقد م الاات نظاممند اخ قوژوهان حوکه و دانشگاه؛
م الاات بی رشتهای و مضاف اخ می
توساۀ روزشناسی اخ قا متناسب با نیاکهای وژوهشی جهان مااصر؛
احیاء تراث در کمینۀ اخ ق؛
تولید و توساه اخ ق کاربردی و حرفهای.
اخالق /بیست و نهم /بهار 1397

یادآوری
 .1باتوجهبه اینکه رویکرد فصلنامها نافر به مباحث نظری اخ ق اسهتا مقهاالت ویمایشهی
در اولویت وذیرز نینتند.
 .2مقالۀ ارسالی باید گویای نوآوری در منائل اخ ق و حوکهههای مهرتب بههویژه اخه ق
اجتماعی باشد.
 .3هیئت تحریریه در رد یا مبول و نیز اص ح مقاالت آکاد است.
 .4دیدگاههای م رح شده در مقاالت صرف ًا نشانگر نظر نوینندگان آنهاست.
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سخن فصلنامه
هوالمحبوب

مرارگرفت اخ ق در کنار عقاید و احکام در آموکههای اس میا بهر اهمیهت اخه ق و
دانخ اخ ق داللت میکند؛ اک ای روا دانخ اخ ق اک دیربهاکا ویوسهته در حهال توسهاه و
روکآمدی بوده است .در ایه میهانا دانشهمندان اسه می مکاتهب چهارگانهۀ اخ مهی را بها
دیدگاه های متفاوتی تأسیس کردند و به گنترز ای دانخ ورداختند .چهار مکتب اخ می:
فلنفیا نقلیا عرفانی و تلفیقی رویکردهای گوناگون اخ ق و دستاوردهای جدید آن را به
جاماۀ اس می هدیه دادند.
امروکها دانشمندان با نگاه دیگری به دانخ اخه ق نگرینهتهاند و بهر اسهاس ایه نگهاها
وژوهخههای اخ مههی بههه وژوهخهههای اخه ق توصهیفی و فههرا اخه ق و اخه ق هنجههاری
دستهبندی میشوند .اخ ق کاربردی نیز بهعنوان بصشی اک اخ ق هنجاری بههرور ویهژه بهه
اخ ق حرفه ای و گروهی مانند اخ ق وزشکیا اخه ق وزشهکانا اخه ق ورکزا اخه ق
ورکزکاران و اخ ق کینتمحی یا اخ ق خانواده میورداکد و گنتردگی حهوکش دانهخ
اخ ق را به جاماۀ علمی نشان داده است.
در شمارش ویخروا تنوع و گوناگونی دانخ اخ ق در شخ مقالها به مصاربان فرهیصتهۀ
ای فصلنامه نشهان داده میشهود .گونهاگونی اخ مهی در ایه شهمارها بها موضهوعاتی ماننهد
اهلبیت

و مصرفگراییا به تصویر کشیده شده و افقهای جدیهدی بهر اخ قوژوههان

گشوده شده است.

فصلنامه
سخ فهرست مطالب

اخ ق خانوادها اخ ق کینتمحی یا اخه ق جننهیا فضهائل اخ مهی برگرفتهه اک سهیرش

مدیر مسئول
محمد قطبی جشوقانی
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مسائل اخالقی همسران مذهبی در روابط فامیلی
عادل منبریا محمدرضا ساالریفر



چکیده
اک جمله کمینههای مهم بروک اخت فهات کناشهویی و ره ق در خانوادهههای مهذهبیا روابه
همنران با فامیل است .مشک ت اخ می ودیدآمده در ایه روابه میتوانهد موجهب بهروک
اخت الت فراوانی در کندگی کناشهویی شهود .وهژوهخ حاضهر بهه بررسهی منهائل اخ مهی
همنههران مههذهبی در روابه فههامیلی ورداختههه و اک روز وههژوهخ کیفههیا روز تفنههیری و
تحلیل محتوای متون اسه می اسهتفاده کهرده اسهت .براسهاس نتهایه مقالهها منهائل اخ مهی
موجود در رواب همنران مذهبی با فامیل اکنظهر موضهوع بینهتوونه مهورد اسهت :منهائل
وابنتگیها و تبایضها نشأت میگیهرد؛ منهائل دسهته دوم بهه حمایتههای مانهوی مربهوط
استا مانند کمک به والدی و حل مشک ت آنها و تبهادل ار عهات؛ منهائل دسهته سهوم
حمایتهای مادی مانند تأمی مالی والدی را دربردارد .ریشههای بروک ای منائل در بینت
عنوان کلیا مانند ضاف آگاهی درباره مهارتهای کندگی و افهول دینهداری و اخه ق در
خانوادههاا دستهبندی شده است.
 کارشناسارشد اخ ق کاربردی.
 هیات علمی وژوهشگاه حوکه و دانشگاه.

مسائ اخالقظ همسرا مشههظ رر روابط فامیلظ

دسته اول تااملی است و اک ارتباط یا حضور در مجالسا رعایت مواکی دینیا امور تربیتیا

Ghanbari57.ac@gmail.com
msalarifar@rihu.ac.ir

تاری دریافت1397/09/28 :

تاری تأیید1398/02/02 :
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کلید واژهها
منائل اخ میا همنران مذهبیا رواب فامیلی.
مقدمه
یکی اک عوامل مؤمر بر رواب همنران در کندگی کناشوییا راب ه آنها بها خهانواده و امهوام
خود و همنر است .منائل ودیدآمده در ایه روابه ممکه اسهت بهه اخهت ف میهان کن و
شوهر بیانجامد .شماری اک ای منائل با امور اخ می ویوند دارد و با توجهه بهه اینکهه روابه
خانوادگی در ایران نزدیکتر اسهتا ایه تهأمیرات نیهز شهدیدتر اسهت .بداندلیلکهه مهرآن
(بقره129:؛ آلعمران164:؛ جماه )2:و اولیای دی اس ما بر وایبندی به اخ ق تأکید دارنهد
(کلینههیا 1407قا ج :2ا)99ا بههدیهی اسههت کههه یههک کوج منههلمان بههه رعایههت اخ ه ق
وایبندند و ممک اسهت درای بهاره در روابه خهود بها مشهک تی روبههرو شهوند؛ بنهابرای ا
شناخت ابااد اخ مهی منهائل و چگهونگی مواجههه صهحی بها آنا در رضهایت اک کنهدگی
کناشویی نقخ دارد.
وژوهخ حاضر درباره اخ ق کاربردی است و سای دارد منائل اخ مهی موجهود را در
رواب همنران مذهبی با فامیل شناسایی کند .ماموالً همنران غیرمذهبی به رعایت مهواکی
دینی اهمیت چندانی نمیدهند و بنیاری اک ای مشک ت درباره آنها موضهوعیت ندارنهد؛
اکای روا وژوهخ حاضر درباره همنران مذهبی تدوی شده اسهت .کشهف منهائل اخ مهی
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

شایف در رواب فامیلیا مایارهای تشصیص ایه منهائل و بررسهی ریشهههای بهروک آنهها اک
اهداف وژوهخ بهشمارمیرود .دراصلا ای وژوهخ میکوشد به سؤال کیر واس دهد:
منائل اخ می همنران مذهبی در رواب فامیلی چینت؟
تاکنون وژوهخ منتقلی درباره منائل اخ می موجود میان همنهران مهذهبی در روابه
فامیلی  -در حهوکه اخه ق کهاربردی  -صهورت نگرفتهه اسهت .در باضهی اک وژوهخههای
موجود فق به مشک ت ناشی اک رواب فامیلی و شماری اک ریشههای بهروک آنهها ورداختهه
شده و به منائل اشارهای نشده است .ساالریفر ( :1395ا)220-218ا باضی اک ریشهههای
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بروک مشک ت ناشی اک رواب خویشاوندی و راهحلهای آنها را برشمرده اسهت .مظهاهری

( :1393ا)147ا ضههاب ههای ویونههد خویشههاوندیا آسیبشناسههی آن و دو علههت عمههده
ناساکگاری کوجها و والدی و خویشاوندان را بیان کرده است .عارفوحیهد و همکهارانخ
( :1390ا )60به باضی اک دالیل بروک مشک ت در کندگی کناشهویی اشهاره کردهانهد .بهه
اعتقاد بهاری ( :1389ا)91ا یکهی اک دالیهل تاارضهات کناشهوییا وابنهتگی شهدید کن و
شوهر به خویشان و دوستان است .وابنتگی ممک است موجب کاهخ رضایت کناشویی و
گاه جدایی کن و شوهر شود .بیشتر وژوهخههایی کهه دربهاره موضهوع ره ق و اخت فهات
خانوادگی در ایران انجام شدها به ای نکته اشهاره دارنهد کهه دخالتههای نهاروای دیگهران
(والدی کن یا شوهرا اموام و آشنایان) موجب بروک اخت فات میان کن و شوهر و درنهایتا
جدایی آنها شده است (نهک :سهاالری فهرا 1393؛ کارعهی و دیگهرانا 1392؛ مهادرکاده و
دیگرانا 1391؛ هنریان و یوننیا 1390؛ یوننهیا 1388؛ ماهیهارا 1385؛ رشهیدوورا 1381؛
کینیاا 1373؛ داوودیا 1356؛ تقیکادها .)1350
روش تحقیق
در ای وژوهخ اک روز کیفیا روز تفنیری و تحلیهل محتهوایی اسهتفاده شهد و دادهههای
تحقیق اک دو رریق کیر جمفآوری شد:
(ر ِّ فاال در کمینه مشاوره خانواده  15نفرا در کمینهه جاماهشناسهی خهانواده  4نفهر و در
کمینه اخ ق کاربردی  5نفر) درباره منائل ناشی اک رواب فهامیلی و ریشهههای بهروک آنهها
بهدستآمد.
ِّ) مشههاهدات منههتقیم وژوهشههگر و تجربههههای بههالینی او در مواجهههه بهها خانوادهههها
ری سه سال.
برای تحلیل داده هاا سه روز عمده وژوهخ در اخ ق کاربردی عبارتند اک:

مسائ اخالقظ همسرا مشههظ رر روابط فامیلظ

الف) مصاحبه نظامیافته با متصصصهان خهانواده :باهد اک تهدوی ورسهخهاا نظهر  24نفهر

الف) اصولگرایی :ربق ای نظریهها توجیهه ههر فاهل اخ مهی بایهد نهایتهاً بها نشهاندادن
م ابقت آن با یکی اک اصول هنجاری عام و انتزاعی صورت وذیرد.
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ِّ) مرینهگرایی 1یا استدالل مبتنی بر مورد :2ایه نظریهه بهر مهوردوژوهی (اسهتقرا) بهرای
یافت ماقولتری راهحل منئله تأکید میکند.
ج) مواکنههه متفکرانههه( 3شههکلی اک نظریههه اننههجام) :براسههاس ای ه نظریههها ارتبههاط میههان
هنجارهای کلی و تجربیات جزیی دو جانبه است (نه یک جانبه) .باورههای اخ مهی ههم اک
تامیم تجربیات جزیی (موردها) فهور میکنند و هم اک صدور حکم در مومایتهای خاا
با توسل به مواعد کلی (اس می و دیگرانا  :1388ا.)32-28
در تحقیق حاضهرا اک روز مواکنهه متفکرانهه (کهه ترکیبهی اک دو روز دیگهر اسهت) و
برداشت اک متون اس می استفاده شد.
تعریف مفاهیم
چالش اخالقی (تعارض اخالقی)

«تاارض اخ می» 4مومایتی است که فاعهل اخ مهیا همکمهانا دو یها چنهد وفیفهه اخ مهی
دارد که هریک بهه تنههایی وفیفهه اوسهتا ولهی بهه دلیهل همکمهانی نمیتوانهد همهه آنهها
را انجام دهد (بوسلیکیا  :1391ا .)61منائل اخ می 5در دسهتهبندی اولیهها دو دسهتهاند:
 .1منهائل عملههی؛  .2منهائل نظههری .منهائل عملههیا نههافر بهه انحرافههات اخ مهی اسههت کههه
در مقام عمل به وجود آمده است؛ مانند دروغگوییا رشوهگیری و ....منهائل نظهریا نهافر
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397
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به ابههام نظهری فاعهل اخ مهی بهه حکهم اسهت (یانهی نمیدانهد وفیفههاز چینهت) .ابههام
نظری خود به دو گونه است :ابهام درباره یک حکهم و ابههام دربهاره دو حکهم کهه بها ههم
تاارض کرده و هیچیهک ترجیحهی نهدارد؛ البتهه ههر حکهم بههتنهایی بهرای فاعهل اخ مهی
روشههه اسهههت .ایههه وهههژوهخ در وهههی منهههائل اخ مهههی اک نهههوع ابههههام نظهههری و دارای
تاارض است.
1.Contextualism.
2.Case – based reasoning.
3.Reflective equilibrium.
4.Moral conflict.
5.Ethical challenges.

اخالق کاربردی

مراد اک اخ ق کاربردی عبارت است اک کاربرد نظریههای اخ می کلی در منهائل اخ مهی
با بیررفی در حل ای منائل یا هرگونه کاربنت انتقادی روزهای فلنهفی بهرای سهنجخ
تصمیمات عملی اخ می و مواجهه با منهائلا رفتارهها و سیاسهتهای اخ مهی در حرفهههاا
فناوریا حکومت و غیره (اس می و دیگرانا  :1388ا.)23
خانواده

خههانوادها در لغههتا بههه مانههی دودمههان و تبههار اسههت (دهصههداا بیتهها :ذیههل خههانواده) و
در اصهه

حا بههه گروهههی اک اشههصاا گفتههه میشههود کههه بهها روابهه کناشههوییا خههونی

یهها فرکندخوانههدگی بهها یکههدیگر اتحههاد یافتههه و یههک خههانوار را بهوجودآوردهانههد .ایهه
افهراد در مالههب نقخ ههای اجتمههاعی خهاا شههوهر و کنا وهدر و مههادرا بهرادر و خههواهر بهها
یکههدیگر کههنخ و ارتبههاط متقابههل دارنههد و خردهفرهنههم مشههترکی را ایجههاد میکننههد
(بنتانا  :1392ا.)54
روابط فامیلی (خویشاوندی)

فرکندخواندگی شکل میگیرد (شایانمههرا1377ا ج :1ا .)252در متهون فارسهی و دینهی
الفههاد دیگههری نیههز مفهههوم خویشههاوندی را میرسههانند کههه عبارتنههد اک :فامیههلا خانههدانا
موموخویخا بنتگانا متالقانا منن وبانا امواما اهلا عشیرها امارِّا امربهاا امربهونا ارحهاما
اولوااألرحاما اولواالقربی و ذویالقربی.
یافتههای تحقیق

مسائ اخالقظ همسرا مشههظ رر روابط فامیلظ

«خویشاوندی» راب های است میان افراد کهه اک رریهق همخهونی (ننهب)ا اکدواج (سهبب) و

الف) مسائل اخالقی همسران مذهبی

منائل اخ می همنران مذهبی در رواب فامیلی در سه دسته مرار میگیرد.
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 .1ازنظر اصل تعامل
 .1-1مسائل اخالقی ناشی از ارتباطها

لزوم ارتباط با والدین و حفظ احترام همسر :ارتبهاط بها والهدی خهود و همنهر اک مهواردی
است که گاهی برای همنران مذهبی مشک ت اخ می ودید میآورد؛ گاهی فرد با توهی ا
تهمتا کخمکبان و بیاحترامی اک سوی خانواده همنر مواجه میشود .در ای مومایتا ایه
منئله اخ می برای همنر فرد بهوجود میآید که در مقابل خانواده خود باینتد و اک حرمت
همنر خود دفاع کند (که ای کار موجب درگیری با خانواده یا دلصوری آنان میشهود) یها
سکوت کند و با ای روز جلوی ایجاد ای مفنده را بگیرد (که در ای صهورت همنهرز
او را سرکنخ میکند که چرا اک م دفاع نکردی).
لززززوم تلامزززا بزززا فامیزززا و دوری از آسزززی های تلامزززا :ارتبهههاط بههها امهههوام
گههاهی موجههب منههائل اخ مههی بههرای همنههران مههذهبی میشههود .ای ه آسههیبها بهههدلیل
عههدم رعایههت مههواکی دینههی اک سههوی امههوام ایجههاد میشههود .فههرد در ای ه مههورد بههر سههر
دوراهی اخ می مهرار میگیهرد؛ اکسهوییا اکنظهر اخ مهی ایه ارتبهاط بهرای خهانواده الکم
است و اکسویدیگرا فرد موفف است اک آسیبهای ایه تاامهل دوری گزینهد تها خهانواده
سالمی داشته باشد.
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

حفظ احترام والدین و فامیا همسر و دفاع از حرمت والدین و فامیا خزود :اک جملهه
منائلی که همنران در ارتباطها باید رعایت کنندا ای است که به والدی و اموام یکهدیگر
احترام بگذارند .اگر هریک اک همنران ای اصل را رعایت نکندا موجب شکلگیری منئله
اخ می برای دیگری میشهود؛ برایمثهالا فهرد در مواجههه بها والهدی و امهوام خهود سهای
میکند احترام و ادِّ را رعایت کندا اما به والدی و امهوام همنهر بیاحترامهی میکنهد (در
رویارویی با آن ها یا در گفتگو با همنر) .در ای حالتا برای همنرز ایه منهئله اخ مهی
ایجاد میشود که آیا م نیز (برای ت فی) به خانواده او بیاحترامی کنم یها بیاحترامیهها را
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تحمل و در چشم همنرم حقیر جلوه کنم؟

حفظ نظم برنامههای زندگی و حفظ رابطه خوب بزا همسزر و خزانواد او :دیهدارهای
مکرر و بیبرنامه خانواده همنر اک مواردی است کهه در ارتباطههای فهامیلیا همنهران را بها
منئله اخ می مواجه میکند .اگر فرد ایه منهئله را بها خهانواده همنهر م هرح کنهد باعهث
ناراحتی آنها میشود و در ادامهها در کنهدگی کناشهویی مشهک ت کیهادی بهرای او ایجهاد
خواهد شد .اکسویدیگرا اگر ایه رونهد ادامهه یابهدا فرصهتهایی در کنهدگی شصصهی او
اکبی میرود و برنامه کندگیخ مصتل میشود.
حفظ آزادی شخصی و رعایت احترام همسر و خانواد او :گاهی والدی بهدلیل محبت
کیاد یا منائل دیگریا به مدت روالنیا بدون برنامهه در خانهه فرکندشهان میماننهد  -حتهی
ممک است برادر و خهواهر یکهی اک رهرفی کهه سهرباک یها دانشهجو اسهتا در خانهه آنهها
سکونت داشته باشند .ای منئله میتواند به کندگی خصوصهی همنهران آسهیب بزنهد؛ کیهرا
حضور دائمی میهمان موجب میشود که ناخواسته در جریان بنیاری اک منائل خصوصی و
حتی اخت فهای آن ها مرار گیرد و درنتیجها آکادی یکی اک ررفی محدود شود و او را بها
منئله اخ می مواجه ساکد .اگر فرد ایه منهئله را بها همنهر خهود م هرح کنهد میهان آنهها
اخت ف ویخ میآید و اگر بصواهد خویشت داری کندا تحمل ای وضایت بهرای او اکنظهر
عارفی دشوار است.

خانواده هاا مرکههای محهرم و نهامحرم گننهته اسهت .اگهر هرکهدام اک همنهران مهذهبی در
ارتباطهای فامیلیا درباره رعایت حدود شرعی در رواب با نامحرمان ضایف باشدا ممکه
است برای همنر خود مشکل ایجاد کند؛ اگر همنر فرد بصواهد رواب فامیلی ادامهه داشهته
باشدا نگران ای است که همنرز چارچوِّهای شرعی را رعایت نمیکند و اگر منئله را
با همنر خود در میان بگذاردا کار به مشاجره میکشد.
لزوم ارتباط بزا فامیزا و رعایزت مزوازین دینزی :عهدم رعایهت مهواکی دینهی (دیهدن

مسائ اخالقظ همسرا مشههظ رر روابط فامیلظ

حفظ احترام همسر و پیشگیری از بیعفتی در روابط با نامحرمزان :اکنهون در باضهی اک

برنامههای غیراس می مهاهوارها رعایهتنکردن حهدود شهرعی در روابه محهرم و نهامحرما
بدحجابی و )...در ارتباط های فامیلیا موجب بهروک منهائل اخ مهی بهرای همنهران مهذهبی
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میشود .گاهی در تااملهای فامیلی درباره ای منئله با تنام رفتهار میشهود کهه ایه امهر
موجب کاهخ یا م ف ارتباط با فامیل میگردد .اکسویدیگرا اکنظر اخ می رعایت مواکی
دینی در کندگی کناشویی الکم است و برمراری ارتباط نامناسهب بها فامیهلا کنهدگی مانهوی
آنها را دچار مشکل میکند.
لزوم ارتباط با فامیا و رعایت ارزشهای تربیتزی :ههر خهانواده محتواهها و ارکزههای
تربیتی خاصی را برای آینده کندگی مانوی و تربیت فرکندان ترسیم میکند که در صهورت
حفو ای ارکزها خانواده موفقی خواهد داشت .گهاهی ارتبهاط بها فامیهل ایه ارکزهها را
متزلزل و خانواده را اک هدف اصلی خود دور میکند .اکیکسوا ای ارتباط بهرای همنهران
مذهبی الزام اخ می دارد و تر

آن موجب نابودی ای ارکزها میشهود و اکسهویدیگرا

حفو ای ارکزهای تربیتی در کندگی برای آنها امری مهم و الزامی است که در صهورت
رعایت آن باید ای ارتباط کم یا م ف گردد.
 .1-2مسائل اخالقی ناشی از مراسم و مجال

لزززوم رفتوآمززد و اجتنززاب از گناهززان ک مززی :اک امههوری کههه در مراسههم و مجههالسا
برای همنران مذهبیا منائل اخ می ودید مهیآوردا گناههان ک مهی اسهت (ماننهد غیبهتا
تهمههتا سههص چینیا ریصههت آبههروی دیگههران و .)...رفتوآمههد خههانوادگی و شههرکت
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در ای مجالس برای همنران مذهبی امری م لوِّ و ضروری استا اما بها شهرکت در ایه
مجالسا فرد در مارض ای گناهان مرار میگیرد؛ درحالیکهه منهلمان وفیفهه دارد اک ایه
گناهان ورهیز کند.
لزوم شرکت در مجالس عروسی و رعایت موازین شرعی :حضور در مجهالس عروسهی
اک موارد منئله ساک برای همنران مذهبی است؛ اکسوییا شرکت در ای گونه مجهالس بهرای
تحکیم روابه فهامیلی الکم اسهت و اکسهویدیگرا خهودداری اک شهرکت در ایه مجهالس
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بهدلیل رعایتنشدن مواکی شرعی موجب م ف رحم و تباات دیگر میشود.

حفظ فرصتهای زندگی و شرکت در مراسم و مجالس خانواد همسر :تومهف همراههی
در همه مراسم اک سوی خانواده همنرا یکی اک موارد منئلهساک برای همنران مذهبی است؛
کیرا اکسوییا شرکت در همه مراسمها برای همنران مذهبی مقدور نینت و گاهی موجهب
اکدسههترفت باضهههی اک فرصههتهای مناسهههب و کلیهههدی در کنههدگی آنهههها میشهههود و
اکسویدیگرا شرکتنکردن در ای مجالس موجب دلصوری خانواده همنر و حتهی گهاهی
خود همنر میشود و درنتیجها به ایجاد مشکل در کندگی کناشویی منجر میگردد.
 .1-3مسائل اخالقی ناشی از وابستگیها
استق ل در تصمیمگیری و رعایت حرمت همسر و والدین او :هنگامیکه یکهی اک همنهران
مذهبی به والدی خود وابنته باشدا در تصمیمهای مهم کندگی کناشویی نیز به آنان وابنهته
است .ای فرد باد اک جداشدن اک خانواده و تشکیل کندگی جدید نمیتواند اکنظهر روانهی و
عارفی اک ودر و مادر خود جدا شود .در ای وابنتگیهاا اعضهای خهانواده بهه خهود اجهاکه
میدهند در کوچکتری منائل مربوط بهه کنهدگی دختهر یها ونرشهان دخالهت کننهد .فهرد
دوست دارد تصمیم های مهم کندگی کناشویی را با همنر خود بگیرد و ربق نظهر خودشهان
کندگی شصصی را ویخ ببرندا درحالیکه خانواده همنر دربهاره موضهوعات مههم کنهدگی
آنان تصمیم میگیرنهد و اعتهراض بهه ایه رفتهار موجهب نهاراحتی آنهها و تلصهی کنهدگی

ارتباط با والدین و حفظ حقوق همسر و فرزندان :گهاهی والهدی همنهران مهذهبی بهه
فرکند خود بنیار وابنتهاند و تحمل دوری اک او برایشهان دشهوار اسهت؛ بهههمی دلیل سهای
دارند با او و در کنار او کندگی کننهد و تومهف ارتبهاط و همراههی بهیخ اک حهد بها فرکنهد را
دارند .ای تومف موجب بروک منائل اخ می در کندگی کناشویی فرکند میشود؛ فرکند بایهد
با والدی خود ارتباط داشته باشهد و بهه آنهها احتهرام بگهذاردا ولهی آنهها تومهف ارتبهاط و
همراهی بیخاکحد دارنهد و اگهر او ایه تومهف والهدی را بهرآورده سهاکدا حقهوق همنهر و

مسائ اخالقظ همسرا مشههظ رر روابط فامیلظ

میشود .در ای وضایتا گاهی فرد تنها راهحل مشکل خود را در جدایی اک همنر میبیند.

فرکندانخ تضییف میشود .اکسویدیگرا م ف ارتباط با والهدی موجهب میشهود والهدی در
کندگی کناشویی فرکند مشک تی ایجاد کنند.
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حفظ ارتباط با خانواد خود و ارتبزاط بزا خزانواد همسزر :باضهی اک همنهران باهد اک
اکدواجا با خانواده ودری خود رفتوآمد کیاد دارند و به هر بهانهای خانه را رها میکننهد و
به دیدار خانواده خود میروند و حتی گاهی مدت کیادی را در آنجا سهپری میکننهد .ایه
دیدارهای مکررا غیرضروری و بیبرنامهها همنهر او را بهه اعتهراض وامهیدارد .اک یکسهوا
خانواده همنهر نیهز همهی تومهف را اک وی دارنهد و حتهی او را بهرای ایه موضهوع سهرکنخ
میکننههد و اکسههویدیگرا اگههر فههرد بصواهههد اک ارتبههاط بیخاکحههد همنههر بهها خههانوادهاز
جلوگیری کند موجب ایجاد درگیری در کندگی کناشویی میشود.
پیشگیری از انتقال اط عات خصوصی زندگی به خانواد همسر و بدبینشدن آنان به فزرد:

گهاهی یکههی اک همنههرانا دائمهها مشههغول مکالمههههای تلفنهی رههوالنی بهها خههانواده خههود اسههت و
ار عات کندگی کناشویی را با خانواده خود در میان میگذارد .ای امر باعهث میشهود دیگهران
به حریم خصوصهی کنهدگی آنهها وارد شهوند و در تصهمیمگیریهای کنهدگی مشهتر

تهأمیر

بگذارند .اگر فرد بصواهد اک کار همنرز جلوگیری کند موجهب بدبی شهدن خهانواده همنهر و
درگیری در کندگی کناشویی میشود و اگر بیاعتنا باشدا خانواده همنهر در کنهدگیخ دخالهت
میکنند و ای امر به کندگی وی آسیب میرساند.
 .1-4مسائل اخالقی ناشی از تبعیضها
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پرهیز از تبلیض در برقراری ارتباط با خانواد ها و حفظ حقوق اخ قی خود :اگهر فهرد در
برمراری ارتباط میان خانواده خود و خانواده همنر تفاوت مائل شهود و همنهرز را مجبهور
کند با خانواده خود کمتهر ارتبهاط داشهته باشهدا همنهرز دچهار منهائل اخ مهی میشهود.
اعتراض موجب مشاجره و بحران در کندگی کناشویی میشود و اگر به ای امر راضی شودا
باضی اک حقوق اخ می او در ارتباط با خانواده خود اکبی میرود.
حفظ ارتباط با خانواد همسر و اجتناب از گناهان ک می ماننزد ییبزت :تباهیض میهان

20

فرکندان در کندگی کناشویی فرکند نیز تأمیرگذار است و همنر فرد را دچار مشکل اخ می

میکند؛ اکسوییا میل به ارتباط با خانواده همنر کمتر میشود و اکسویدیگرا در صهورت
برمهراری ارتبهاطا ایه امهر موجهب آکار و اذیهت همنهر و ایجهاد مفنهده اخ مهی (غیبهتا
سص چینی و ) ...میشود.
همچنی اگر خانوادهها میان عروسها و دامادها تبایض مائهل شهوندا کنهدگی کناشهویی
فرکندان را دچار مشکل میکنند و عامل بروک مفاسد اخ می (حنادتا تهمتا عیبجویی
و )...و کمشدن ارتباطها میگردند.
 .1-5حفظ عزت نف

خود و خانواده پدری و پیشگیری از مشاجره

گاهی فرد در امر خودبرتربینی همنر و خانواده اوا تحقیر و نادیده گرفته میشود .مقابلهه بها
ای وضایت و اعتراض به همنر نیز موجب مشاجره در کندگی کناشویی میگردد.
 .2ازنظر حمایتهای معنوی
 .2-1مسائل اخالقی ناشی از بحران و کمککردن

پرستاری از والدین و رعایت حقوق همسر و فرزندان :کمککردن بهه والهدی و فامیهل در
بحرانها میتواند برای همنران منائل اخ می ایجاد کند .اگر والهدی فهردا ویهرا مهریض و
ورستاری اک آنها موجب تضییف حقوق اخ می همنر و فرکنهدان وی میشهود .فهرد بهر سهر
دوراهی میماند :ورسهتاری اک والهدی و تضهییف حقهوق همنهر و فرکنهدان یها بیاعتنهایی بهه
والدی و حفو حقوق اخ می همنر و فرکندان؟
حا مشک ت فامیا و رعایزت حقزوق اخ قزی همسزر و فرزنزدان :گهاهی بهرای حهل
مشک ت والدی و فامیلا ومهت (منهافرتهای رهوالنی) کیهادی الکم اسهت .ایه موضهوع

مسائ اخالقظ همسرا مشههظ رر روابط فامیلظ

نیاکمند به نگهداری باشندا بر او الکم است اک آنها ورسهتاری و دلجهویی کنهدا درحالیکهه

برای همنرانا منائل اخ می خاصی را ودید میآورد .ممک است حل مشهک ت والهدی
و فامیل موجب تضییف حقوق اخ می همنر و فرکندان شود و برعکس.
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تواضززع و حفززظ عزززت نفززس :یکههی اک مههواردی کههه بههرای همنههران منههئله اخ مههی
ایجههاد میکنههدا تومههف کیههاد خههانواده همنههر بههرای کمههککردن فههرد بههه آنههها اسههت.
اگر فرد با تواضف بهه ایه خواسهته واسه مثبهت دههد باعهث ایجهاد تومهف بیشهتر میشهود و
اگههر بههرای جلههوگیری اک ایهه مشههکل اک کمههککردن ابهها کنههدا خههانوده همنههر او را
سرکنخ میکنند.
مشززورت بززا همسززر بززرای حززا مشززکا و حفززظ اط عززات خصوصززی دیگززران :گههاهی
فههردی بههرای رفههف مشههک ت یکههی اک افههراد فامیههل بههه مشههورت بهها همنههر یهها دیگههر اعضههای
فامیههل نیاکمنههد میشههود .بنههابرای ا ناچههار اسههت ار عههات خصوصههی او را فههاز کنههد کههه
ایهه کارموجههب بههروک مشههک تی میشههود؛ کیههرا اکیکسههوا حفههو ار عههات خصوصههی
دیگههران ضههرورت دارد و اکسههویدیگرا حههل مشههکل آن فههرد منههتلزم افشههای ار عههات
خصوصی اوست.
 .2-2حفظ آبروی والدین و فامیل نزد همسر و پذیرش واقعیات:

حفههو آبههروی والههدی و فامیههل نههزد همنههر ضههروری اسههت .اگههر والههدی یهها خویشههاوندان
فهرد عیهوبی داشهته باشهند کههه موجهب ریصهت آبهروی آنهها نههزد همنهر فهرد شهودا بههرای
فههرد ای ه تاههارض وههیخ میآیههد کههه عیههوِّ آنههها را توجیههه و آبههروی آنههها را حفههو
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کند یا اینکه وامایت را بپذیرد و درنتیجها اکسوی همنر تحقیر شود.
 .3ازنظر حمایتهای مادی
حززا مشززک ت فامیززا و حفززظ حقززوق اخ قززی همسززر و فرزنززدان :گههاهی حههل مشههک ت
والهههدی و فامیهههل بهههه صهههرف هزینهههه مهههالی نیاکمنهههد اسهههت .ایههه موضهههوع نیهههز کمینهسهههاک
منههائل اخ مههی در کنههدگی کناشههویی اسههت :حههل مشههک ت والههدی و فامیههل و تضههییف
حقهههوق اخ مهههی همنهههر و فرکنهههدان یههها نادیهههدهگرفت مشهههک ت آنهههها و حفهههو حقهههوق
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اخ می همنر و فرکندان؟

ب) ریشههای بروز مسائل
 .1وابستگیها

ریشه بنیاری اک منائل اخ می برای همنران در کنهدگی کناشهویی وابنتگیهاسهت .کنهی
که به والدی و خواهر و بهرادر خهود وابنهتگی کیهاد داشهته باشهدا اغلهب در رویهارویی بها
مشک ت و تصمیمگیریهای اخ میای که بی خانواده خهود و همنهرز ایجهاد میشهودا
دچار کشمکخ و مشکل میشود و نمیتواند تصمیم درستی بگیرد.
 .2تبعیضها

تبایضها کندگی همنران را دچار منائل اخ می متاددی میکند.
.3تفاوتها

اکدواج فق ویوند دو فرد نینتا بلکه ویوند دو خانواده است؛ بههمی دلیل الکم است ویخ
اک اکدواج به تناسب خانوادگی دو ررف توجه شود .هرچه اشترا ها در دو خانواده بیشهتر
باشدا کفویت بیشتر تحقق مییابد .اگر وجوه مشتر
میبینند؛ مصصوصاً اگر نتوانند تفاوتها را در

خانوادهها کم باشدا همنران آسهیب

کننهد .ایه تفاوتهها در اباهاد اجتمهاعیا

فرهنگیا شصصیتیا عادتیا اعتقادی و اخ می جلوهگر میشوند.

ضاف ارتباط با خانواده خود؛ خانواده همنر و ارتبهاط خانوادهههای همنهران بها یکهدیگرا
موجب بروک منائل اخ می در کندگی کناشویی میشود.
 .5آمیختگی مرزهای خانواده جدید با خانوادههای اصلی

اک موارد الکم در کندگی کناشوییا شناخت و رعایت مرکهای خانواده جدید و خانوادههای
اصلی است .ای مرکها عبارتاند اک:

مسائ اخالقظ همسرا مشههظ رر روابط فامیلظ

 .4ضعف ارتباط در روابط فامیلی

الف) افشای اسرار و انتقال آن به والدی خود؛
ِّ) شکایت بردن اک همنر نزد والدی خود؛
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ج) شکایت بردن اک همنر نزد والدی او؛
د) عدم برنامهریزی مناسب برای برمراری راب ه با والدی دو ررف؛
هه) عدم تنظیم رواب دو خانواده اصلی با هم؛
و) عدم برنامهریزی منصفانه برای برمراری راب ه با خویشان دو ررف.
 .6خودبرتربینی و خودخواهی

خودبرتربینی و خودخواهی بر کنهدگی کناشهویی تهأمیر منفهی میگهذارد و آن را بها منهائل
اخ می مواجه میساکد.
 .7دخالتهای ناروای خانوادهها

اک عوامههل مصههاررهآمیزی کههه بنیههاد خههانواده را متزلههزل میکنههدا دخالتهههای نههاروای
خانوادههههای همنههران در کنههدگی کناشههویی آنههها اسههت کههه منههائلی ماننههد اخههت ف بهها
مادرشوهرا مادرکنا خواهرشوهر و ...را به بار میآورد .ای گونه دخالتههای نهاروا گهاهی
نابنامانیهای روانی چون اض راِّ و افنردگی و آسیبهایی مانند جدایی عارفیا خیانتا
فرار اک خانها ر قا خودکشی و متل را به دنبال دارد.
 .8رقابتهای ناسالم (چشم و همچشمی ،حسادت و)...
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رمابت ناسالم اک نابهنجاریهایی است که در باضی اک خانوادهها وجهود دارد و عامهل بهروک
منائل اخ می در خانواده است .ومتی افراد در

درستی اک وامایات کندگی و تواناییهای

فردی نداشته باشندا بیشتر به نظر دیگران درباره خود توجه میکنند؛ درنتیجها سای میکنند
م ابق میل دیگران کندگی کنند.
 .9افراط و بینظمی در رفتوآمدها

اک آفتهههای کنههدگی خههانوادگیا دیههدارهای مکههررا غیرضههروری و بیبرنامههه همنههران بهها
خانوادههایشان است کهه گهاهی در هفتهه بارهها تکهرار میشهود و ریشهه بنهیاری اک منهائل
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اخ می در کندگی کناشویی میگردد.

 .10اختالط با نامحرمان در ارتباطها

امروکه باضی اک خانوادهها بهدلیل بیمباالتی یها بیار عهی اک مبهانی اخ مهی و ارکزههای
اس میا تجاوک اک حدودشرعی در مواجهه با نامحرم را نوعی تجهدد میداننهد و بهه عوامهب
مصرِّ آن نمیاندیشند .ایه منهئله در ارتباطههای فهامیلیا بهر کنهدگی کناشهویی همنهران
مذهبی تأمیر منفی دارد و آن را با منائل اخ می روبهرو میکند.
 .11استفاده از رسانههای غیراخالقی در خانوادهها

امروکه استفاده اک ماهواره در خانوادههای ایرانی حتی خانوادههای مذهبی رواج یافته اسهت
و خانوادهههها بهها آسههیبهای فرهنگههی ای ه رسههانه مواجهنههد؛ آسههیبهایی ماننههد انحرافههات
اجتمههاعیا سنتشههدن بنیههان خههانوادها اکبی رفههت س ه مت اخ مههی خههانوادها دگرگههونی
ارکز ها و هنجارهای اخ می جاماه و توجه به تفکرات مادی و دنیوی بههجای مانویهات و
اخ ق .همنران مذهبی نیز م اا در ارتباطهای فهامیلی اک آمهار مصهرِّ ایه رسهانه درامهان
نینتند و کندگی کناشویی آنها با منائل اخ می فراوانی مواجه میشود.
 .12بیاحترامی یا بیتوجهی خانواده ها به شأن و جایگاه اجتماعی عروس و داماد

باضی اک خانوادههای ایرانیا رفتار منصفانهای با عروس و داماد ندارند و گاهی احترام شأن

 .13رعایت نکردن حرمت و حقوق والدین و اقوام ازسوی همسران

باضهی اک همنهرانا نقهخ والههدی و امهوام را در کنهدگی کناشههویی خهود اک یهاد میبرنههد و
درنتیجها حرمت و حقوق آنها را مراعهات نمیکننهد .ایه امهر گهاهی بهه واکهنخ آنهان و
رفتارهای آسیبکا منجر میشود و همنران را با منائل اخ می مواجه میساکد.
 .14نپذیرفتن نقش جدید همسران در زندگی جدید ازسوی والدین
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آنها را حفو نمیکنند .ای موضوع موجب بروک منائل اخ می در همنران میگردد.

باضی اک والدی می خواهند فرکندانشان همان نقشی را که ویخ اک اکدواج در کنهدگی آنهان
داشتندا کام حفو کنندا حال آنکه ای امر مقدور نینت؛ کیرا آنان نقخ جدیهد همنهری
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را هم برعهده دارند .اگر والدی ا ای مرحله اک کندگی فرکندان را به رسمیت نشناسند و آن
را صبورانه و خردمندانهه نپذیرنهدا مشهکل بهه وجهود میآیهد (مظهاهریا  :1393ا )148و
درنتیجها همنران با منائل مصتلف اخ می درگیر میشوند.
 .15ضعف در مهارتها و مدیریت زندگی

ضاف در مهارت های کندگیا مانند گفتگوی مومرا حل منئله و مقابلهه بها فشهارهاا باهد اک
اکدواجا مشک ت کیادی را در وی دارد.
 .16تحمیلهای ناروا در ارتباطها

یکی اک مزایای اخ می خانوادههای ایرانی ای اسهت کهه همنهران و خانوادهههای آنهها اک
احوال هم آگاهند و سرنوشت آنها به هم وابنته استا اما گاهی تحمیلهای ناروا موجهب
بروک منائل اخ می در رواب همنران میگردد.
 .17توقعات نابجا

توماات نابجایی که همنهران اک یکهدیگر یها خانوادهههای رهرفی اک آنهها دارنهدا یکهی اک
عوامل بروک اخت فا تاارض اخ می و ر ق است .مشکل عمهده ایه اسهت کهه مامهوالً
اننانها به تومااتی که اک دیگران دارندا توجه میکنند نه به توماهاتی کهه دیگهران اک آنهها
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دارند .باضی اک اننانها خوبیهایی را که در حق دیگران کردهاند به یاد دارند و درمبال آن
اک دیگران انتظارات نابجایی را رلب میکنند .ربیای است کهه چنهی نگرشهی در خهانوادها
مشک ت و منائل اخ می متاددی ودید میآورد.
 .18عدم مقبولیت عروس و داماد در خانواده همسر

راب ه عروس با خانواده شوهر و راب ه دامهاد بها خهانواده همنهر در فرهنهم جاماهه ایرانهی
اهمیت ویژهای دارد .عضو جدید در هر خانواده باید وذیرفته شهودا امها گهاهی بهه دالیلهیا
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عروس و داماد نزد باضی اک خانوادهها مقبولیت ندارند؛ مث ً بهه ایه دلیهل کهه فقه ونهر و

دختر در انتصاِّ نقخ داشتهاند و والدی آنها اک ای انتصاِّ ناراضیاند .در ایه مومایهتا
وذیرز عروس و داماد جدید با دشواری روبهرو میشود و ای موضوع منشهأ اخت فههای
جدیا درگیریهای خانوادگی و منائل اخ می میشود.
 .19عدم درک صحیح خانوادهها از یکدیگر در تعامالت اجتماعی

یکی اک مهمتری شیوههای ارتباط موفقا توانهایی در

صهحی خانوادههها اک یکهدیگر در

تاام ت اجتماعی است .ومتهی خانوادهههای همنهران اک یکهدیگر در

صهحیحی نداشهته

باشندا مشک ت اخ می فراوانی بی آنها به وجود میآید .ای مشک ت عبارتند اک:
الف) نداشت صدامتا بدگمانی و نگاه بدبینانه در تاام ت؛
ِّ) بیاحترامیا بیادبی و عیبجویی خانوادهها؛
ج) رفتارهای تقابلی و عدم عفو و گذشت در خانوادهها.
تأمیر منفی ای مشک ت در کندگی کناشویی همنهران ههم نمهود مییابهد و آنهها را بها
منائل اخ می گوناگون درگیر میکند.
 .20ضعف دینداری و اخالق در خانوادهها

بروایههه متههون اسه میا خههانواده نهههادی مقههدس اسههت (کلینههیا 1407قا ج :5ا )329کههه
توصههیه های خههود را بههه ای ه بصههخ اختصههاا داده اسههت (همههانا ا .)320برخههورداری
خانوادههها اک باورهههای عمیهق دینههی و اخ مههیا در تحکهیم روابه اعضهای خههانواده تههأمیر
به سزایی دارد .ضاف باورهای دینی و اخ می در همه مراحل کنهدگیا مشهک ت متاهددی
را در وی دارد .تقویت ای باورها به کاهخ مشک ت اخ می در خانوادهها کمک میکند.
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باورهای دینی و اخ می نقخ مهمی در آن ایفا میکنند .اس م بصخ عمهدهای اک مهوانی و
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نتیجهگیری
در ای تحقیق منائل اخ می موجود در رواب همنران با فامیل دسهتهبندی شهد .بررسهیها
نشان داد هرچند مقالههایی درباره وارهای اک منائل اخ می در خانواده نوشته شدها تهاکنون
تحقیقی در ای کمینه صورت نگرفته است (کهریزی و مرادیا  .)1394براسهاس نتیجهه ایه
تحقیقا منائل اخ می موجود در رواب همنران با فامیل بینتوونه مورد است که در سهه
عنوان کلی دستهبندی شدند .1 :اکنظر اصل تاامل؛  .2اکنظر حمایتههای مانهوی؛  .3اکنظهر
حمایتهای مادی .ریشههای بهروک ایه منهائل در بینهت عنهوان کلهی دسهتهبندی گردیهد.
مشاوران و کوجها میتواننهد بهرای شناسهاییا ویشهگیری و حهل منهائل اخ مهی در روابه
فامیلی اک ای دستهبندی بهره بگیرند.
ای تحقیق اکیکسو با وژوهخههای متاهددی کهه دخالهت فامیهل و تاهارض شهدید بها
خههانواده همنههر را اک علههل روانشههناختی اخت فههات کناشههویی برشههمردهاندا همنههو اسههت
(ساالری فرا 1393ا نقل اک کرگر و نشاطدوستا 1386؛ هنریان و یوننهیا 1390؛ حنهینیا
1386؛ محن کاده و همکارانا 1390؛ ساادتی و دیباییا 1389؛ مشکی و همکارانا 1390؛
فاتحی و نظری 1390؛ فهیرالدی و خهداییفرا 1380؛ خیهاط غیهامی و همکهارانا  )1389و
اکسویدیگرا با تحقیقاتی که ضاف حمایت خانواده اک کوجههای جهوان را اک علهل ره ق
میدانند (شهولی و رضاییفرا  :1390ا .)113نیاکی و همکاران ( )1396در یک فراتحلیل
تأمیر دخالت دیگرانا انحرافات اخ می و عدم توافق اخ می کوجی را در اک دالیل ره ق
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

برشمردهاند که نقخ منائل اخ می را در مشک ت کوجی نشان میدهد .همچنی ا به گفته
آن ها میزان دینداری بیشتری تأمیر را در افزایخ یا کاهخ میزان ر ق دارد که ای اصل بها
عامههل افههول دینههداری و اخ ه ق در خانوادهههها مشههابه اسههت .اسههماعیلی و اسههدی (1397ا
صص 89و )94نیز در فراتحلیل تحقیقات ره ق در ایهرانا راب هه بها خویشهاوندانا دخالهت
خانوادها وایبندی مذهبی و تفاوت عقاید کوجی را دارای انداکه امر ماناداری داننتهاند .بها توجهه
به نتایه تحقیق حاضهر خهوِّ اسهت کهه مشهاوران و مربیهان خهانوادها کوجهها را اک ایه منهائل
اخ می در رواب فامیلی آگاه ساکند .همچنی ا تحقیق بهرای ارائهه راهکارههای حهل ایه منهائل
ضروری است .درنهایتا آموکز همنران برای شناسایی و ویشگیری اک بروک منائل اخ مهی در
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رواب فامیلیا با استفاده اک محتواهای ارائهشده در ای وژوهخا ویشنهاد میگردد.
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 .6بهههاریا رکاق ()1389ا روانشناسههی خودگههویی و نقههخ آن در تاارضههات کناشههوییا
تهران :تزکیه.
 .7تقههیکاده کهنهشهههریا اسههماعیل ()1350ا علههل و عوامههل مههؤمر در رهه قا وایاننامههه
کارشناسیارشد علوم اجتماعیا دانشگاه تهران.
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گرایخ کوجی به ر ق در منارق مرکی»ا فصلنامه علمی و وژوهشی مشاوره و رواندرمانی
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ز4ا ا.202-177
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چکیده
در ای مقاله نویننده مدعی است که کانت میتوانهد اهمیهت اخه ق را بهرای محافظهت اک
محی کینتا بروایه ارتقاء و بهبود شصصیت و ایجاد محهی کلیتهر بهرای شهکوفایی بشهرا
توجیه کند .اننانمحوری کانهت ایجهاِّ میکنهد کهه مها اک ربیاهت محافظهت کنهیم؛ کیهرا
ربیات به ما در رسیدن بهه اههدافمهان کمهک میکنهد .همچنهی ا براسهاس اننهانمحوری
کانتا مها مهوففیم اک محهی کینهت بهرای ننهلهای آینهده محافظهت کنهیم .افزونبهرای ا
اخ ق کانتی نشان میدهد چگونه رویکرد غیرابزاری به ربیات (چه کیباشناسهانه و چهه بهه
کنههیم؛ اکایه روا نبایههد محههی کینههت را صههرفاً منبههف مههواد خههام بههرای اننههان تصههور کنههیم.
هنگامیکههه مههاا جههدا اک منههافف خههودا بههه ربیاههت احتههرام میگههذاریما میتههوانیم انههواع
نگرزهایی را که موجب رشد فضهائل اخ مهی میشهوندا در وجهود خهود تقویهت کنهیم.
برهمی اساسا اخ ق کهانتی میتوانهد نظهام اخه ق کینهتمحی ی ویچیهدهای را بهر مبنهای
اصولی اننانمدار ساکمان و بن دهد.
 ای مقاله ترجمهای است اک:

Kant’s Strategic Importance for Environmental Ethics, 2011, in: Kant and Applied Ethics:
The Uses and Limits of Kant’s Practical Philosophy, First Edition, Matthew C. Altman, John
Wiley & Blackwell Publishing Ltd.

اهمیت راههررا ری گاه انت براا اخالق بیست محیطظ

دیگر روزها)ا میتواند به ما کمهک کنهد تها بهمنزلهه یهک موجهود اخه قمهدار ویشهرفت

 محقق ونت دکتری دانشگاه اصفهان؛ کمینه وژوهخ :اخ ق برای کودکان.
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کلید واژهها
کانتا اخ قا محی کینتا اننانمحوریا ربیات.
مقدمه
دغدغه کانت درباره آسایخ حیوانهات بها شهباهت حیهوان بهه اننهان ویونهد دارد .حیوانهات
همچون ما درد را احناس میکنند؛ اکای روا صدمهکدن به آنهها مها را دربهاره دردکشهیدن
دیگران بیاعتنا میکندا شصصیت مها را فاسهد میگردانهد و بهر رفتهار مها بها دیگهران تهأمیر
میگههذارد .مهها وفیفههه منههتقیمی دربههاره حیوانههات نههداریم؛ کیههرا آنههها هویههت منههتقل و
خودآیی ندارند و بدی رویا فامد اننانیتی هنتند که بهآنها ارکز ذاتی میدهد.
منیر ربیات غیرحنی نیهز چهون رفتهار حیهوانی بههرور عل ههی تاهی مییابهد؛ گیاههان و
اکوسینههتمها بههرای خههود هههدفی تایههی نمیکننههد .مهمتههر اک آنا گیاهههان و اکوسینههتمها
احنههاس درد ندارنههد و اک همههی رو نمیتههوانیم اک اسههتداللی کههه بههرای توجیههه وفههایف
غیرمنتقیم اننان درمبال ربیات وجود داردا استفاده کنیم .بهه آراء سهینگر 1انتقهاداتی وارد
شههده اسههت؛ کیههرا آراء او بههر موجههودات ذیاحنههاس متمرکههز اسههت و بههه اخ میههات
کینههتمحی ی بههه رههور اعههم نمیوههرداکد .یههک تئههوری اننانشههناختی محههدودیتهای
جدیتری نیز دارد.
بنیاری اک فیلنوفان متصصص در حهوکه محی کینهت ماتقدنهد نظهام اخ مهی آسهایخ
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حیوانههات و نظههام اخ مههی بههوم-محههور راهبردهههای تههوجیهی ناسههاکگاری دارنههد .تمرکههز
فردگرایانههه بههر موجههودات ذیحههس بهها دغدغههه کلیگههرا بههرای گونههههاا اکوسینههتمها یهها
بهرورکلی ربیاتا در تضاد استا دیدگاه کلیگرایانها عیهار یهک اخه ق کینهتمحی ی
تلقهی میگهردد ) .(See: Callicott, 1980فلنهفه کانهتا بههویژه در در

الزامهات مها دربهاره

ربیاتا بهرورکلی مشکلساک است؛ کیرا ای فلنفه نهتنها اننانمدار استا بلکه بداندلیلکهه بهر
عوامل منتقلی تمرکز دارد که هریک بایهد فینفنهه ههدف شهمرده شهوندا فردگهرا اسهت .ایه
 :(1946-) Peter Singer .1اسههتاد اخهه ق کینههتی و فلنههفه اخهه ق در دانشههگاههههای ملبههورنا آکنههفورد و
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اکنونا در وریننتون.

دیدگاه ریزبینانه درباره ربیات اننانا ایه نظریهه سیاسهی را وشهتیبانی میکنهد کهه بایهد بها افهراد
بهمنزله افراد ذیحق رفتار کرد؛ دیدگاهی که به گفته افرادی چهون گهرت ههاردن1ا بهه اسهتثمار
ربیاتا بهرور مشتر ا منجر میگردد« :اکآنجاکه افراد در وی گنترز مالکیت فردی خهود بهر
منابف هنتندا ای منابف روبه کاستی مینهندا آبراهههای آلهوده ایه آسهیب را بهه دیگهران توکیهف
میکنندا جمایت بهرور ناوایدار افزایخ مییابد و.(Hardin, 1968) » ...
موضو عات اخ می برای موجودات عاملا حتی اگر تنها کنانی باشند کهه مها بهه آنهها
تاهدات اخ می منتقیمی داشته باشیما متضم ای هنتند که ما نیز باید اک رفهاه و آسهایخ
حیوانات حمایت کنیم .در ای مقاله م استدالل خواهم کهرد کهه کانهت میتوانهد اهمیهت
اساسی اخ ق را برای محی کینتا بروایه نیهاک بهه ارتقهاء و بهبهود شصصهی و بروایهه یهک
محی کلیتر برای شهکوفایی بشهرا توجیهه کنهد .اننهانمحوری ایجهاِّ میکنهد کهه مها اک
ربیات محافظت کنیم؛ چراکه ربیات به ما کمک میکند تا به اهداف غهایی خهود برسهیم.
البته ای تنها دلیلی است که ربیات را اکحیث اخ می حائز اهمیت میکند .همچنهی ا مها وفیفهه
داریم محی کینت را برای ننهلهای باهدی حفهو کنهیم .افزونبهرای ا کانهت توضهی میدههد
چگونه یک رویکرد غیرابزاری درباره ربیاتا چه کیباشناسانه و چه به دیگر روزههاا میتوانهد
عمدهتری ا منبف مواد خام نینت؛ هنگامیکه ما جدا اک منافف خویخا هنگهام اسهتفاده اک ربیاهتا
بدان احترام بگذاریما میتوانیم انواع نگرزهایی را که موجب کنب فضهائل کهانتی میشهوندا
در وجههود خههویخ رشههد دهههیم .برهمی اسههاسا کانههت میتوانههد نظههام اخ ه ق کینههتمحی ی
ویچیدهای را بروایه اصول اننانمدار بن دهد؛ نظامی که با کمک روزهای مناسبا اک آسهیب
وجه اشتراکات و همگراییها با کینت محوری اجتناِّ کند.
هدفمندی یبیعی در نقد قوه حکم
بیشتر نظریهها در اخ ق محی کینتی بروایه وحدت اساسی اننان با دنیای ربیای بنا شدهاند

اهمیت راههررا ری گاه انت براا اخالق بیست محیطظ

به ما کمک کند تا درجایگاه موجودی اخ قمدار ویشرفت کنیم؛ اکای روا محی ا تنهها و حتهی

و ای امر ماموالً برای تصویر کهانتی /دکهارتی اک اننهانا بهمثابهه موجهودی کهه بها توانهایی
 :(1915-2003) Garrett Hardin .1بومشناس و فیلنوف امریکایی.
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استدالل خویخا مادر به تمایز خود اک ربیاهت اسهتا مشکلسهاک شهمرده میشهود .اک دیهد
کانتا جانداران عامل صرفاً موجوداتی واالتر نینتندا اما هنگامیکه نوبت به نیروی اخ می
و منئولیتوذیری میرسدا تنوع جانداران آشکار میشود .در نقد عقل محضا کانت نشان
میدهد که مفهوم علیت صرفاً به ودیدارها ار ق میگهردد .اگرچهه مها موجهوداتی ربیاهی
شناخته میشویما هنگامیکه خود را ذات ماقول در نظر میگیریما ای امکهان وجهود دارد
که آکاد و دارای عاملیهت اخ

مهی باشهیم (A532/B560-A558/B586

.)CPR Bxxii—xxx,

بنابرای ا وامایت آکادی (صرفاً در مقابهل امکهان آن) در نقهد عقهل عملهیا هنگهامی امبهات
میگردد که کانت برای امبهات اینکهه مها حقیقتهاً آکاد هنهتیما حتهی اک دیهدگاه عملهیا بهه
احناس بیواس ه اجبار اخ می (حقیقهت عقهل) متوسهل میشهود ( .)CPR 47احنهاس مها
درباره حاکمیت جبر بر کندگی امبات میکند کهه مها اخ مهی هنهتیم و هرگهز نبایهد بها مها
همچون ابزار رفتار شود.
ای رویکرد دوگانه و مرتبهای درباره جههانا باضهی را بهر آن مهیدارد کهه ادعها کننهد
اننانمداری کانتا اکنظر اخ می مشمئزکننده است؛ یک «اننانگرایی ناخوشایند» کهه در
آن ربیات فرمانبردار عقلا فرهنم و غایهات بشهری اسهت ) .(Hoff, 1983هامها ایه تفنهیر
نمیتواند گویای ای موضوع باشد که کانتا تقنیم عقل و ربیات را نپذیرفته اسهتا بلکهه
متضم منئلهای است که بایهد حهل شهود .بشهر بهمنزلهه یهک جانهدار عامهل نهامصا نههتنها
موجودی خودمانون گذار است بلکه موجهودی ربیاهی نیهز هنهت .وهس ایه سهؤال م هرح
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میشود که چگونه کهل ربیاهت و راب هه خهود بها آن را تجنهم کنهیم؛ ربیاتهی متشهکل اک
ودیدارهایی که بهرور عل هی متای شدهاند؟ آیا نکتهای در ای امر است؟ اگر بلیا نقهخ مها
درجایگاه عام نی آکادا ولی اکنظر روانشناختی متأمرا چینت؟
کانت سای میکند ای موضوعها را در کتاِّ نقد موه حکم بررسی کند؛ جایی که وایه
و توجیه تفکر درباره ربیات را برحنب غایات بررسی میکند .کانتا بها ایه توضهی کهه
ربیاههت بهمنزلههه دسههتگاهی هدفمنههد اک جنبههه نظههری مابلتوجیههه نینههتا موافههق اسههت .مهها
رخدادهای جهان را فق حاصل نظهام علتهها و مالولهها مهیدانیما نهه ابهزار و غایهات .بها
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ای حالا احکام غایتانگارانه نقخ مهمهی را بههعنوان «اصهول مانونگهذار» بهرای اناکهاس

مهدرت حکهما ایفها میکننهد ()457-8; see also CJ 375؛ بدانماناکهه گویهای باضهی اک
حقایق نینتندا بلکه ومایف ربیای را روری تلقی میکنند که گویی هدفمنهد هنهتند و بهرای
دستیابی به یک دانخ کامل و بنامان اک ربیات (بهمنزله یک کل) بهه مها یهاری میرسهانند.
ای احکام «اصول مانونگذار وژوهخ» هنتند (.)CJ 387
کانت نقد حکم غایتانگارانه را با تحلیلی اک حیات آلی شهروع میکنهد کهه میتهوان آن را
برحنب آنچه وی "غایتمندی ذاتی" مینامدا در

کرد .آنچه یک ارگانینم را تاریف میکندا

چگونگی ارتباط اجزاء آن با یکدیگر و با کل است« :یک محصهول سهاکمانیافته اک ربیاهت آن
است که در آن هر چیزی یک هدف و بهرور متقابل یهک ابهزار اسهت .هیچچیهز در آن عبهثا
بیههدف یها منتنهب بهه سهاختاری کهور اک ربیاهت نینهت» (.)CJ 376; see also Ak 8:181
بصخهای یهک ارگانینهما آن ارگانینهم را وشهتیبانی میکننهد و بهرای کهارکرد مناسهب بههکل
ارگانینم متکی هنتند؛ ملب خون را به بدن ومپاه میکند و بدن مواد غذایی را که ملب توکیف
میکندا هم به تمام بدن و هم به خود ملب میرساند .ای امر با بیهان عل ههی تفهاوت بنهیاری دارد؛
کیرا ما فق اکجنبه نظری میتوانیم به تنلنل ویببریم (یانهی جهایی کهه رخهدادها موجهب بهروک
رخدادهایی در آینده میشوند؛ گوی نشانه به هشت گوی دیگر ضربه میکند تا در کینهه بیفتنهد
وجود یک ارگانینم وی ببریم؛ جاییکه هدفمندی دوررفهای وجود داشهته باشهدا مهث ً ملهب اک
بدن وشتیبانی میکند و بدن نیز بهنوبه خود ملب را حمایت میکند.
کانت سهپس ادعها میکنهد کهه ومتهی ارگانینهمهای خاصهی را بهمنزلهه محصهوالتی اک
ربیات مشصص کردیما خود ربیات را بهرور هدفمند چون یک نظهام غهایی واحهد در
میکنیم ( .)CJ 380-1برخ ف ارگانینمهاا ربیات بهعنوان یک کلا چیزی ربیای نینهت
بلکه مجموعهای اک چیزهای ربیای است .غایهات متقابهلا در ایه مقیهاس نامفهومنهد؛ کیهرا
بصخهای مصتلف ربیات بصخهایی اک یک ارگانینم نینهتند .اکایه روا مها بایهد چیزههای
ربیای مصتلف راا چه آلی و چه غیرآلهیا بهوسهیله روابه هدفمنهد بیرونهی «کهه در آنهها

اهمیت راههررا ری گاه انت براا اخالق بیست محیطظ

مانند باکی اسنوکر و بیلیارد) .برخ ف آنا ما صرفاً با توسل به یهک اصهل تنظیمهی میتهوانیم بهه

یکچیز در ربیاتا بهمنزله ابزاری برای رسیدن به هدفا در خهدمت چیهز دیگهری اسهت»
مرتب ساکیم (.)CJ 425
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چگونه بصخهای مصتلف ربیات را بهمثابه غایات و ابزار در ای سینتما بهرورکلیا به
هم مرتب ساکیم؟ اوالًا کانت میگوید موجودات غیرارگانیک باید ابزار تلقی شوند؛ کیهرا
فق موجودات ارگانیکا هدفمندی درونی را نشان میدهند و اکایه روا میتواننهد غایهات
بهشمارآیند .باای حالا هنگامیکه موجودات کنده را اک غیرکنده متمایز میکنیما هیچ دلیهل
مبرهنی وجود ندارد که چرا ارگانینم خاصی بایهد ننهبت بهه دیگهر ارگانینهمها ارجحیهت
داشته باشد .کانت میگوید که بشهر میتوانهد ههدف غهایی تلقهی شهود؛ چهرا کهه آنهها اک
گوشتخوارانی تغذیه میکنند که خود اک گیاهخواران تغذیه میکننهدا هامها وی خاررنشهان
میکند که ما میتوانیم بهآسانی همه چیز را تفنیر کنیم :اننانها میتوانند با خوردن باضی
اک شکارهاا ابزار برمراری «تاادل» میان گوشهتخواران و گیهاهخواران باشهند (.)CJ 426-7
براساس ای تفنیر ربیاتگراا تمام موجودات کنهده یکهدیگر را وشهتیبانی میکننهد و ههیچ
موجود کندهای باارکزتر اک دیگری نینت .چنی رویکردی بهه مها مفههومی اک اکوسینهتم ارائهه
میدهد که در آن گونههای مصتلفا بهصهورت غایهات و ابهزارا بهه هنهتی یکهدیگر مرتب نهد و
اساس یک مفهوم کینهت محهور را اک جههان شهکل میدهنهد )(Wilson, 1997: 386-7؛ بهرای
مثالا آلدو لئووولد1ا کنجیرهههای وابنهتگی در ههرم کمینهی را مارفهی میکنهد کهه اک رریهق آن
انرهی هم در یک مدار صاودی و هم در یک مهدار نزولهی  -کهه هیچیهک در حفهو کیاگهان
ارجحیتی بر دیگری ندارند  -جریان مییابد ).(Leopold, 1987
کانت مشصصاً به همی بننده نمیکند و ماتقد است دیهدگاه ربیاهتگرا کهافی نینهت.
ای دیدگاه نمیتواند جهان را در

کند؛ چراکه اک یکپارچهکردن غایات ربیاهی درمالهب
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یک «هدف نهایی» ناتوان است ( .)CJ 426اگر هر بصخ اک ربیات به خارر چیزهای دیگر
وجود داشتا مجموعههایی اک غایات شکل میگرفتا ولی هیچ کلی برای سینهتم ربیاهی
وجود نداشت .ای بهخودیخود یک سینتم نینت؛ کیرا هیچ ترتیبهی در روابه غایهات بها
ابزار وجود ندارد .خ صه اینکها در ای صورتا غایهات مشصصهی بهرای چیزههای ربیاهی
مصتلف وجود داردا هاما هیچ هدفی برای خود ربیات وجود ندارد .هنگامیکه ما ربیاهت را
یک نظام غایتمند می دانیما باید تنلنلی اک غایات وجود داشته باشد که در آنها باضهی اک
غایاتا مادون باضی دیگر باشند.
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 :)1887-1948( Aldo Leopold .1فیلنوفا دانشمند و نویننده آمریکایی.

کانت می گوید اننان هدف غایی ربیاهت اسهت .ایه بهدان دلیهل اسهت کهه «وی تنهها
موجود روی کمی است که مفهومی اک غایات برای خود شکل میدهد و بهوسیله عقل میتوانهد
نظامی اک غایاتا بیهرون اک مجموعههای اک چیزههای شهکلگرفته هدفمنهدا بنهاکد» (.)CJ 426-7
موجودات عاملا تنها جاندارانی هنتند که برای تصمیمگیری درباره آنچه ملزم به انجهام هنهتندا
اک نیروی اندیشه بهره میگیرند؛ یانی «براساس ارائهه مهوانی عمهل میکننهد» ( .)G 412البتهه
آنها تنها موجوداتی نیز هنتند که ربیات را دستگاهی غایتمند میدانند .در هر دو موردا ما
درباره ارکزها به مضاوت مینشینیم – ارکز غایات شصصی ما یا ارکز ربیات در راب هه
با هدف آن – و توانایی ای مضاوت همان چیزی است که مها را اک بقیهه ربیاهت جهدا نگهه
میدارد و ارج و اهمیت ما را بهعنوان هدف نهایی ربیات نمایان میکند.
غایات بعدی یبیعت :الگوی نظارت
کانت یک بار دیگر به اننانمحوری رسیده است .ربیات هیچ ارکز درونهی نهدارد؛ یانهی
جدا اک اینکه چه کنی اک آن متأمر استا بههخودیخود خهوِّ نینهت .در عهوضا ربیاهت
اکنظر ابزاریا تا جایی که به مقصود نهایی خود اک تولید و حفو بشر دسهت یابهدا ارکشهمند
هدف غهایی» ( .)CJ 442بنهیاری اک فیلنهوفان متصصهص محی کینهتا و در صهدر آنهها
ریچارد سیلوان1ا بر ای باورند که ای امر با اصهول وایههای نظهام اخه ق کینهتمحی ی در
تضاد است .اصولی که آنها ادعا میکنند باید با ای فرض شروع شهود کهه ربیاهت ارکز
خود را داردا حتی فارغ اک ارکیابی داوران عق نی ).(Sylvan, 1973
با وجود ای ا اگر هدف ف سفه متصصص محی کینتا محفافت اک جهان ربیای باشدا
ای تنگناها و بهانهها غیرضهروری اسهت .فهرد میتوانهد ای گونهه دلیهل بیهاورد کهه اخه ق
کینتمحی ی لزوماً با تلویحات عملی خود شناخته میشودا نهه بها بنیانههای نظهری و اگهر

چنی باشدا باید ارتباط موردنظر کانت را در ای کمینه مجدداً بررسی کنیم .رویکرد کانهت
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است « :بدون وجود بشرا کل خلقت یک برههوت محهض اسهت؛ یهک هنهتی عبهث بهدون

 :)1935-1996( Richard Sylvan .1فیلنوفا من قدان و محی گرای نیوکلندی.
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درباره حیوانات با بصخ اعظم نظریهه رفهاه حیوانهات م ابقهت دارد .بهههمی ترتیبا مفههوم
عملی رویکرد کانت درباره ربیات با خ مشی مدعیان تاهد اخ می منتقیم به موجهودات
کندها همنو است .کانتا بشر را نتیجهای اک توساه غایتمندی ربیات برمیشمارد و دروامفا
اننان را موجودی میداند که برای بقای خویخ به ربیات متکی است .ای تلقی اک اننان –
که تباات بهفاهر منفی اننانمداری را میکاهدا ما را به نظام ربیاهت مهرتب میسهاکد .وی
تصریب استثمارگونه ربیات را برای تحققبصشیدن به غایات منتبدانه اننان ممنوع میکند.
گویا ای نظر که تمام غایهات ربیاهی (مهادون بشهر) واالتهری اههداف ربیاهت هنهتندا
بامیمانده الگوی یهودی-منیحی جهان است که براساس آن اننان بر ربیات چیرگهی دارد.
کانههت در بصشهههی اک کتههاِّ آغهههاک حدسهههی تههاری بشهههرا متنههی اک کتهههاِّ ویهههدایخ را
توضی میدهد و میگوید که حیوانات (و احتمهاالً همهه ربیاهت) «ابهزار و وسهایلی هنهتند
که برای دستیابی اننان به خواستههای اختیاری خویخا به وی واگذار شدهاند» (.)CB 114
اک دیههدگاه اخ مههیا اینکههه تنههها موجههودات عامههل دارای ارکز م لههق هنههتند و دیگههر
موجههودات صههرفاً در ارتبههاط بهها غایههات مهها ارکز ویههدا میکننههدا امههری صههحی اسههت.
باای حالا کانت در نقهد مهوه حکهما تغییهر موضهف داده و گفتهه اسهت :اکآنرو کهه مها نیهز
موجوداتی ربیای هنتیما باید به غایات ربیات  -صرفنظر اک مفید بودن آنها برای بشر -
ارج نهاده و آنها را ارتقا دهیم.
در دفاع اکآنچه بیشتر الگوی نظارتی اخ ق محی کینهتی نامیهده میشهودا کانهت ادعها
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دارد که مومایت ما درجایگاه هدف غایی ربیات نشاندهنده ای است که ما برای وشتیبانی
اک کارکرد ربیات تاهد داریم .اکحیث اخ می ما منهئول اعمهال خهویخ هنهتیم و مهادریم
ربیات را هدفمند تلقی کنیما درحالیکه درختان و غزالها چنی نینتند .ای تواناییههاا مها
را اک بقیه ربیات متمایز میساکد و ای بار سنگی را بر دوز ما میگذارد که نظاممند بودن
آن را به مصارره نینداکیم .همانرورکه آله وود 1بیهان میکنهدا «تنهها بهرای موجهوداتی بها
غایات عق نی است که ربیات همچون نظامی که به وهرورز یها محافظهت نیاکمنهد اسهتا
 :)1942-( Allen Wood .1فیلنوف آمریکایی و متصصص در کمینه تاری فلنفه مهدرن (بههویهژه فلنهفه کانهت)ا و
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ایدهآلینم آلمانی و اخ ق و فلنفه اجتماعی.

آشکار میگردد» ) .(Wood, 1998: 205اننان مادر است ربیاهت را بهصهورت دسهتگاهی
مننجم با یک هدف نهایی– وجود تنظیمکننده غایی عق نی – در

کند؛ اکای رو اننهان

منئول حفو ربیات است.
تا کمانیکه ای امر با مانون اخ می م ابق باشدا موجودات عامل باید در راستای ارتقهاء
غایات ربیات ویخ بروند .غایات اننان بایهد بها غایهات ربیاهت در همهاهنگی باشهند؛ کیهرا
اننان بصشی اک ربیات است .ای بدان ماناست کهه نهاگزیزیم در کمهان مقتضهی اک ربیاهت
محافظت یا آن را ترمیم و احیا کنیم؛ مث ً بهرهبرداری اک منابف ربیای تا حهدی کهه موجهب
شود اکوسینتم ها آسیب ببینندا نشانه ای است که س مت ربیاهت برایمهان اهمیتهی نهدارد.
نابودی گونههاا تنوع کینتی را اکبی میبهرد و بههتبفا توانهایی ربیاهت را بهرای دسهتیابی بهه
اهداف خود مصتل میساکد؛ بنابرای ا اجتناِّ اک آسیبکدن به ربیاتا وفیفه ماست.
چندی م حظه اننانمدارانه اک حفافت محی ی وشتیبانی میکنند؛ برای مثهالا وشهتیبانی
اک توساه یک من قه حفافتشدها با کندگی ننلهای آینده در ویوند است و بهه آنهها ایه
فرصت را میدهد که فضای منحصربهفرد آن من قها گیاهان و حیاتوحخ آنجها را تجربهه
کنند .تغییر کیاد فضاهای آکاد به ربیات بکهر آسهیب میرسهاند و مهردم را بهه سهوی دیگهر
باکدیدکنندهها تأمیر میگذارد .در چنی مواردیا منافف اننانی با منافف ربیات همنو اسهت؛
اکای روا ما باید در مقام نمایندگان گیاهان و حیوانات عمل کنهیم .بدی مانیکهه بها ویشهبرد
غایات خودا غایات ربیات را به ویخ ببریم.
همچنی ا اننان با باکگردانیا نقخ مؤمری در کاست تأمیر منفی خهود بهر ربیاهت دارد.
اخ ق باکگردانی یا ترمیم 1موضوع مباحث ف سفه متصصهص در امهور محی کینهتی اسهت
) (See: Gobster and Hull, 2000و کانههتا بهههرورکلیا اک آن حمایههت میکنههد.
سینتمهای تکاملیافته ربیایا ننبت به ترمیمهای خیرخواهانه صرفاً ارکز بیشتری ندارنهدا
کیرا ای ترمیمها بهنوعی ساخته دست بشر هنتند .کانت در نقهد مهوه حکهما اوالًا اننهان را
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منههارق تفریحههی میکشههاند .اکدیههاد جمایههت حاصههل اک ای ه امههرا بههر تجربههه کیباشههناختی

بصشی اک ربیات میدانهد .وی تمهایز سهصتگیرانه بهی ربیاهت و فرهنهم /صهناعت را رد
1.Ethics of Restoration
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میکند ) .(Yeuk - Sze Lo, 1999دروامفا فرهنم یکی اک اهداف ربیات است؛ اکایه رو
که غایت نهایی ربیاتا ایجاد وضایتی است که در آنا جانداران عامل میتواننهد انتصهاِّ
کنند چهکاری انجام دهند و همچنی ا میتوانند اک ربیات بهمنزله ابزاری بهرای دسهتیابی بهه
آنچه ارکشمند میدانندا استفاده کنند ( .)CJ 430-1مانیاًا اگر اننان بتواند کیبایی ربیاهی یها
س مت یک اکوسینتم را با باکگرداند (ترمیم کند)ا دراصلا با حفهو یکپهارچگی ربیاهت
بهمنزلهه یهک سینهتما اک ارکز آن محافظهت کههرده اسهت .تهرمیم و درمهان ربیاهت مشههابه
جبران خنارت اننانهاست .برای مثالا چه هنگامیکه یهک لکهه نفتهی را وها کنیما چهه
ومتی وولی را که دکدیدهایما به صاحبخ برگردانیما میتوانیم افراد را بهرای تحقهق غایهات
خود آکاد بگذاریم؛ در هر دو موردا با حفافت اک کمی و س متی افرادا به ای هدف دست
مییابیم .حدامل در باضی مواردا ترمیم با ایجاد جهانی که بهیخ اک وهیخ حهامی شهکوفایی
اننان استا به دستیابی بهه ههدف نههایی کمهک میکنهد؛ اکایه روا تهرمیم ربیاهت وفیفهه
غیرمنتقیم ماستا همانگونهکه جبهران اشهتباهاتی کهه در حهق دیگهران مرتکهب شهدهایما
وفیفه منتقیم ماست.
م مئناًا فلنفه اخ ق کانتا برای ای باور کهه ربیاهت در حالهت محهض آن (فهارغ اک
باضی تأمیرات مصرِّ بشر) بهتر و ربیایتر استا هیچ توجیهی نهدارد .بهرای کانهت اینکهه
چیزی ربیای یا غیرربیای استا هیچ بار اخ می ندارد .سؤال دربهاره موجهودات غیرعامهل
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ای است که ای موجودات چگونه کندگی و رفاه عام ن عامل را متأمر میساکند؟ و بنهیار
محتمل است که کانهت بپهذیرد وهارهای اک تصریبههای محی هیا نتیجهه فاهالیتی باشهد کهه
موجب ویشبرد غایات ما میشود و برای ما شادی به همراه مهیآورد؛ بهرای مثهالا باضهی اک
تولیدات مصرِّ محی ا به ای شرط که تباات آنهها فاجاههبار نباشهد و محصهوالت آنهها
سودمند باشندا مابلمبول هنتند .باای حالا ای موضف با موضف محی گرایهانی کهه هرگونهه
تأمیر بشر بر ربیات را نکوهخ میکنندا در تضاد است و ای محی گرایهی افرارهیا نههتنها
برخ ف نظریه اننانمحور کانهت اسهتا بلکهه بها بنهیاری اک رویکردهها در جریهان اصهلی
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جنبخ محی کینتی در تقابل است.

ارزش یبیعت برای بشریت
اگرچه توانایی استداللا ما را اک بیشتر دنیای ربیای متمایز میکندا نباید با ربیات بدرفتاری
کنیم؛ کیرا ما نیز موجوداتی ربیای هنتیم و س مت و رفاه ما تها حهد کیهادی بهه سه مت و
آسایخ محی بنتگی دارد .در ای میانا تلقی افراد بهعنوان غایات فهی نفنهه بهه مانهای اک
بی بردن شرای ی که وجود آنها را ممک میساکدا نینت .ما وفایف غیرمنتقیمی درمبال
ربیات داریم؛ چراکه تلقی ما اک ربیاتا ما را متأمر میکنهد .بهه گفتهه اونهرا اونیهل1ا مها در
بهرهگیری اک ربیات به نفف خویخ منهف نمیشهویما بلکهه در آنچهه بروایهه چگهونگی تهأمیر
اعمالمان بر جاماه میتوانیم انجام دهیما محدود میشویم:
«براساس ای استانداردا آبیاری یک بیابان یا شصمکدن آن کار اشتباهی نینت؛ مگهر اینکهه
مث ً به میمت تصریب دائم کینتگاههاا گونهها و تنهوع کینهتی تمهام شهود کهه میتوانهد بهه
آسیبدیدن سهامانمند یها جبراننشهدنی اننهانها (و بناچهار آسهیبدیدن دیگهر موجهودات
ذی حس) منجهر شهود .اسهتفاده اک یهک فراینهد صهناتی کهار اشهتباهی نینهت؛ مگهر اینکهه
مههث ً ای ه فراینههد بههه وضههایت م لههوِّ کنههدگی ماننههد الیههه اوکون یهها س ه

گاککربنیههک

بیتههوجهی بههه چنههی م حظههاتیا دسههتکم مهها را در آسههتانه خ ههر آسههیبرسههاندن بههه
عام ن مرار میدهد و بدتر اینکه واما ًا به شکل سهامانمنهدی بهه آنهها آسهیب میرسهانیم»
).(O’Neill, 1997: P137

آسیبرسهاندن منههتقیم بهه محههی ا بههرور غیرمنههتقیم بهه اننههانها ههم صههدمه میکنههد.
آِّهای آلوده به انواع آفتکخها س مت اننهان را بهه خ هر میانداکنهد؛ بهرای مثهالا بهه
دستگاه عصبیا دستگاه تولیدمثل و کلیه صهدمه میکننهد و موجهب سهرران و کهاهخ وکن
جنی میشوند .تغییر املیم باعث وخامت اوضاع آِّوهوایی میشهود کهه ایه خهود عامهل
بیمههاری و مههرگ اسههت :امکههان انتشههار وشهههها و جونههدگان را فههراهم مههیآوردا تولیههدات
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صدمه بزندا بهروریکه به اننانها (و بناچار به دیگر موجودات ذیحهس) آسهیب برسهاند.

 :)1941-( Onora O’Neill .1فیلنوف بریتانیایی و یکی اک بهزرگتهری کانهتوژوههان مااصهرا بههویهژه در کمینهه
فلنفه سیاسی کانت.
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کشاورکی را به مصارره میانداکدا خ ر سوءتغذیه را بیشتر میکند و موجب ومهوع سهیل و
خشک سالی و درنتیجها کاهخ دسترسی به آِّ شرِّ تمیز میشود .یکی اک دالیل اینکه ما
باید اک محی کینت محافظت کنیم ای است که بها ایه کهارا اک سه مت روانهی و جنهمی
افراد محفافت میکنیم.
افزونبرای ا دغدغههای کینتمحی ی بزرگتهری نیهز وجهود دارد کهه بههرورکلی بهر
منافف اننانمدار مهرار دارنهد و اک گیهاهخواری یها حهداملا شهکلگیری مجهدد مزرعههداری
کارخانهههای 1وشههتیبانی میکنههد .وههذیرز ای ه موضههوع کههه مشههاهده رنههه حیوانههات مهها را
بیاحناس میکندا بر شصصیت مها تهأمیر بهسهزایی داردا – هامها تولیهد بنهیار کیهاد گوشهت
س مت اننان را نیز بهشهدت تهدیهد میکنهد .جهدا اک ایه وامایهت کهه داموهروری بههدلیل
مصرف کیاد منابف (مصصوصاً آِّ و نفت) بهصرفه نینتا افزایخ تقاضای علوفهه منجهر بهه
جنگلکدایی میشود (چراکهه بهرای چهرای بیشهترا مراتهف بیشهتری الکم میآیهد) و مصهرف
آفتکخ های سمی و کودهای شیمیایی موجب تصریب کمی و نابودی تنوع کینتی من قهه
(اکنظر گیاهی و حیوانی) میگردد .بهع وها تولید مقادیر عظیمهی اک فضهوالت حیهوانی در
مزارع کارخانهای باعث آلودگی نیتروهنی کمی و آِّ و انتشار آمونیا

میشهود کهه ایه

امرا بهرور چشمگیریا سبب بارز بارانهای اسیدی و درنتیجها اسیدیشهدن اکوسینهتمها
میگردد .هورمونها و آنتیبیوتیکهایی که در مزرعه کارخانهای به حیوانات میدهندا بهه
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شبکه تأمی آِّ و م مئناً به مواد غذایی اننهان وارد میشهوند و ایه باعهث مقاومهت بهدن
دربرابههر آنتیبیوتیکههها میگههردد .در سههال 2006ا سههاکمان غههذا و کشههاورکی سههاکمان
ملل )(FAOا دریافت که بصخ دامداری امتصادا بزرگتری منبهف آلهودگی آِّ و منهئول
 %18انتشههار گاکهههای گلصانهههای اسههت .ای ه مقههدار بههیخ اک میههزان گههاک گلصانهههای اسههت
کههه خودروهههای کههل دنیهها تولیههد میکننههد ) .(Steinfeld et al., 2006تههأمیر منفههی
خوردنگوشت بر کمی ا هواا آِّا املیم و آسیبهای بادی آن بهه سه مت اننهان موجهب
 :Factory Farming .1یک جور سینهتم مزرعههداری کهه در آن بهه حیوانهات غهذای مصصهوا داده مهیشهود تها
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سریفتر رشد کنند.

شههد کانههتا بههدون اشههاره بههه تههأمیرات خههوردن گوشههت بههر شصصههیت اننههان و بههرخ ف
تأکید خود بهر اننهانمداریا یهک اسهتدالل اخ مهی علیهه خهوردن گوشهت در کمینهههای
کینتمحی ی م رح کرد.
نتایه تلویحی نظریه اخ می کانت اک اعتراض به سمیشدن آِّوههوا فراتهر مهیرود .اک
کمان انتشار کتاِّ سالنامه یک شهرستان شنی 1امر لئووولدا در سهال  1949ا کهه شهکلی اک
کینههت محوری کلههی را تایههی و اخ ه ق کینههت محی ی را وایههه ریزی کههردا آگههاهی
ف سههفه غربههی دربههاره اینکههه بشههر اک ربیاههت جههدا نینههت و اخههت ل در اکوسینههتم ها
می تواند ناخواسته تبااتی برای س مت بشهر داشهته باشهدا بیشهتر شهد .یهک اکوسینهتم
شامل همه موجودات کنده (حیواناتا گیاهانا میکروارگانینم ها) و غیرکنهده (خها

ا

صصره هاا آِّ) است که در یک محهی مشهصص بها یکهدیگر درویونهد هنهتند .تایهی
چگونگی ادامه حیات ای سینتم ویچیهده و تشهصیص اینکهه کهدام یک اک فاالیت ههای
بشر می تواند مانف عملک رد مناسب آن گرددا دشوار است .در ای میهانا اکوسینهتم هاا
خا

و مهواد غهذایی گیاههان را تولیهد می کننهدا غلظهت اکنهیژنا دی اکنهیدکرب و

مزایای تنوع کینهتی را بهه مها می آمهوکد؛ اینکهه بهروک و انتشهار بیماری ههای عفهونی را
می توان با حفو تاادل میان شکارچی ها و شکارهاا و میزبان ها و انگل ها محهدود کهرد
).(Chivian, 2001: P68
ایجاد اخت ل در اکوسینتم ها یا نابودکردن گونه هاا تباات غیرمنتظره ای برای بشهر
دارد .ربق باورهای کانتی ا اگر کنی اصلی را بپذیرد کهه اساسهاً بهه محهی ل مهه وارد
می کند  -با توجه به در

کنونی مها اک چگهونگی ارتبهاط تنگاتنهم رفهاه مها بها رفهاه

گونهه ها و اکوسینهتم ها  -نمی توانههد افههار بی گنههاهی و غفلهت کنهد .ایه فهرد هزینههه
اننانی تصریب محی را نادیده می گیرد و اکای روا اک افراد صهرفاً ماننهد ابهزار اسهتفاده

اهمیت راههررا ری گاه انت براا اخالق بیست محیطظ

بصارآبی جو و میزان بارز و دمای جهانی را تنظیم می کنند .همچنی ا کتاِّ یادشهدها

می کند .محی ربیای اک حیهات بشهر وشهتیبانی می کنهد؛ بهه همی دلیل مها نیهز وفیفهه ای
1.Sand County Almanac
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غیرمنتقیم درمبال ربیات داریم؛ همان گونه که درمبال اننان ها وفیفهه منهتقیم داریهم.
دنیای ربیای اک موجوداتی وشتیبانی می کند کهه بتواننهد ارکشهمند باشهندا اکای روسهت
که خود ربیات ارکز دارد.
توجه به نسل های آینده
تغییر املیم و بنیاری دیگر اک مشک ت محی ی که اننان ها به وجود می آورنهدا عمهدتاً
ننل های آینده را متأمر می ساکد؛ اکای روا نظریه کانت باید وفایف اننهان را فراتهر اک
کنههدگی روکمههره و کنههونی دربرگیههرد .بههه نظههر می ر سههد فردگرایههی او درای بههاره
مشههکل آفری باشههد .اگههر مه انتشههار گاککربنیههک و دیگههر گاکهههای گلصانههه ای را بههه
حدامل برسانم و ای موضوع را یک اصل بدانما هیچ تص ی آشکاری اک ماعهده مهانون
جهانی رخ نمی دهدا درصورتی که اصول با مهوانی مننهجم ربیاهت سهاکگاری نداشهته
باشند (تضهاد در مفههوم) یها اگهر مه نتهوانم دیگهران را متقاعهد کهنم کهه بهدون ههیچ
مصالفتا اصولی را بپذیرند کهه مه براسهاس آن عمهل مهی کهنم (تضهاد در اراده)ا آن
اصههول اکنظههر اخ مههی غیرمجاکنههد ).(see: O’Neill, 1975 and Herman, 1993
جهانی ساکی ای اصل امری کیان بهار اسهتا امها چنهی عملهی من قهاً ن امتنهامض اسهت؛
اکای روا هیچ مغایرتی در مفهوم و هیچ تضهادی در اراده وجهود نهداردا چراکهه حتهی
اگر ای اصلا جهانی و همگانی نشده باشدا توانایی مه بهرای اتصهاذ و انجهام دادن آن
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

تضایف نمی شود .اگر هرکس در حد توان خودا انتشار گاکههای گلصانهه ای را تنظهیم
نکندا تأمیرات آن می تواند برای همه مضر باشدا هام ا اگر بهه تهأمیر گرمهایخ جههانی تها
ننل بادی اعتنا نشودا مالوم نینت اراده و خواست مرا چگونه متأمر می ساکد.
ماعهههده اننهههانیتا شهههبیه منهههیر مشصصهههی اسهههت کهههه تههها اینجههها رسهههیده اسهههت.
اگههر آسیب رسههاندن بههه محههی بههه ننههل های آینههده کیههان می کنههدا وههس بی منههئولیتی
محی ی مهاا توانهایی آینهدگان را بهرای هدف گهذاری و ویگیهری آن اههداف تضهایف
می کند .ما به س مت آن ها آسیب می رسانیم و منابف ربیای که آن هها ههم می تواننهد اک
آن بهره ببرندا اکبی می بریم .ما درمقام عام ن عاملا براساس شاینهتگی و شهأن آن هها
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با آنان رفتار نمی کنیم.

باوجود جذابیت ای رویکردا اینکه گفته شود مها بایهد بهه فکهر کنهانی باشهیم کهه
هنوک وجود ندارند و دروامفا هنتی آن ها بهه اعمهالی کهه مها انجهام مهی دههیما وابنهته

استا عجیب به نظر می رسد« .منئله ناای همانی» 1که ابتهدا لد لر

وارفیهت 2دربهاره آن

سص گفت ا ای است کهه مها نمی تهوانیم رفتهار خهود را بروایهه منهافف ننهل آینهده
تایی کنیم؛ کیرا ای رفتهار ماسهت کهه آینهدگان و منهافف آن هها را تایهی خواههد
کهرد ) . (Parfit, 1986: 351-80در اینجها تنامضهی وجهود دارد؛ اکیهک سهوا بهه نظهر
می رسد م درمبال کنانی که در آینده اک اعمال م متأمر خواهنهد شهدا تاههداتی
دارم و اکسوی دیگرا م نمی توانم چنی تاههداتی داشهته باشهم؛ چراکهه آینهدگان
اهدافی احتمالی هنتند؛ اگر چنی فردی وجود نداردا ههیچ وفیفهه ای ههم درمبهال
آن ها وجهود نهدارد و اگهر ایه افهرا د هرگهز بهه وجهود نیاینهدا مه در حهق کنهی
مصوری نکرده ام.
به ای مثال دمت کنید :کنی که اک داروهای مصدر استفاده می کندا به خهود آسهیب
می رساندا اما آیا ما باید وی را به دلیل آسیب رسهاندن بهه فرکنهدانخ شهماتت کنهیم یها
خیهر؟ کیههرا وی ممکه اسههت حاملههه نشههود و در ایه صههورت هههیچ ن فههه ای را بههارور
کیرا داروها را در رحم وی جهذِّ کرده انهد .باای حهالا مها نمهی دانیم ایه کن بهه دلیل
نادیده گرفت رفاه دیگران مجرم است یا خیر؛ مگر اینکه و تا کمانی کهه وی واماهاً بچهه
داشته باشد .انتقاد اک آسیب محی هی بهه دلیهل تهأمیرات بیشهتر آن بهر ننهل های آتهیا بها
چنی تردیدی همراه است.
تنامض وارفیتا نظریههای اخ می فردگرایانه همچون سودگرایی و اخه ق الزامهات را
بهها مشههکل مواجههه میکنههد؛ مههث ً سههودگراها نمیتواننههد بهههراحتی بههه تباههات سیاسههتهای
کینتمحی ی برای آیندگان توجه کنند؛ کیرا افرادی که در آینده وجود خواهند داشهت و

اهمیت راههررا ری گاه انت براا اخالق بیست محیطظ

نکنههدا امهها اگههر بچههه داردا آن ههها را اکنظههر جنههمی و روانههی بههه مصههارره می انههداکد؛

1.Non-Identity Problem

 :)1942-2017( Derek Parfit .2فیلنوف بریتانیایی.
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تحتتههأمیر خواهنههد بههودا براسههاس تصههمیماتی کههه مهها اکنههون بههرای وایههداری تولیههدمثل و
محی کینهت میگیههریما تغییهر میکننههد .باای حههالا نظریهه اخ مههی کانهت اک ایه تنههامض
بدور است؛ دمیقاً به ای دلیل کهه سهؤاالت اخ مهی را بها توجهه بهه تهأمیر اعمهال بهر آینهده
افراد یا تأمیر آنها بر افراد حقیقی واسه نمیدههد ) .(G 394, 399-401درعهوضا تمرکهز
حکم اخ می بر اصل فاعل اسهت و نگهرز فاعهل دربهاره ارکز موجهودات عامهل در ایه
اصل بیان میگردد .سیاسهتی مصهرفی کهه بهه سه وحی ناوایهدار اک گرمهایخ جههانی منجهر
میگرددا به ننلهای بادی آسیب میرساندا اما آنچه برای کانت مهم استا اصهلی اسهت
که براساس آن ما در مقام مصرفکننده عمل میکنیم .چنهی اصهلیا میهان افهراد کنهونی و
آتی تمایز مائل نمیشود.
یقیناً اینکه افهرادی در آینهده وجهود خواهنهد داشهت و متهأمر اک اعمهال مها هنهتندا
اهمیههت دارد و مهها می تههوانیم فههرض کنههیم کههه ای گونههه خواهههد بههود .ننههل های آتههیا
اکحیث اخ می اهمیت کیادی دارندا کیرا موجهوداتی عامهل بها ارکشهی م لهق هنهتند.
ای امر چگهونگی رفتهار مصهرف کننده های ننهل کنهون ی را بها محهی متهأمر می سهاکد.
کانت می تواند چنی الزامی به ننل های بادی داشته باشد (بهدون نیهاک بهه مالهوم کردن
اینکه چه افرادی تحت تأمیر خواهند بود)؛ اکای روا منهئله ناای همهانی وارفیهت ا بهرای
کانت دشواری ایجاد نمی کند.
با توجه به آنچه گفته شدا کانت می تواند بگوی د کهه ایجهاد آسهیب کینهت محی ی
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

برای آیندگانا اکنظر اخ میا جداً نادرست است .مصرف گرایی افرارهی ایه بهاور را
شکل می دهد کهه اننهان موجهودی مصهرف کننده اسهت و ایه بهاور اک تباهات جهانبی
گرایخ اننان به کندگی راحت است؛ مانند اینکه کنی با سرعتی خ رنها

بهه سهوی

خ کشی محل عبور عابرویاده حرکت کندا فق به ای دلیهل کهه می خواههد بهه خانهه
برسد و برنامه مکاب را تماشا کندا یا بمبی را در میدان تایمز جاساکی کنهد تها منفجهر
شودا چون ای کار را دوست داردا یا ضایاات سهمی را بها بی دمتهی انبهار کنهدا چهون
هزینه های شرکتخ درمقاینه با دفف مناسب ای ضایاات کمتهر می شهود .در تمهام ایه
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مواردا اصل وذیرفته شهدها چیهزی شهبیه بهه ایه خواههد بهود « :مه بهه دیگهران آسهیب

خواهم رساند یا خ ر آسیب رساندن بدان ها را دارم؛ چراکه ای اعمالا کندگی مه را
دلپذیرتر می کند» .ای حقیقت که افراد صرفاً بهه رور بهالقوه آسهیب می بیننهد یها اینکهه
آن ها هنوک به وجود نیامده انهدا بهه شهکل گیهری اصهل مه ارتبهاری نهدارد؛ اصهلی کهه
(امه ا شههامل
نمی تهوان آن را بههه رور ویههژه تفنههیر کههردا آن گونههه کههه شههامل مه نشههود ه
ننههل های آتههی بشههود) .ایهه امههرا روح امههر م لههق را نقههض می کنههد .اسههتااره بمههب
ل
ساعتی تیک تا

کنان برای فا جاه کینت محی یا یک استااره به جا اسهت :مها هماننهد

یک بمب به آسهیب کدن تمایهل داریهم؛ کیهرا اک آسهیبی کهه دلیهل آن خودمهان هنهتیم
آگاهیما حتهی اگهر در رهی کنهدگی مها رخ ندههد .هنگامی کهه مها بهه جای تمرکهز بهر
تأمیرات اعمالا بر اصل تمرکز می کنیما مالوم می شود که ای اصهل بها بی تهو جهی بهه
مردم آیندها نه تنها آن ها را وسیله تلقی می کندا بلکه نمی تواند کلیت وهذیر شهود؛ کیهرا
در ایهه صههورت تضههادی در اراده و خواسههت ایجههاد می کنههد .آیهها مهه بایههد اصههل
بی توجههه بههه رفههاه دیگههران را به منزلههه مههانون کلههی ربیاههت اراده کههنما درحالی کههه
افرادی که با بی مباالتی دنبال ساادت خویخ هنتندا توانهایی مه را بهرای عمهل کردن
خنثههی می کننههد؟ هنگامی کههه مهه بههه محههی چنههان آسههیب می رسههانم کههه آمههار
است به آسیب ندیهدنم یها نمهردنم بهه عنهوان نتیجهه یهک فاجاهه ربیاهیا بها ایه حهال
اعمهههال مصهههرِّ محهههی کینهههت منجهههر بهههه چنهههی فاجاههههای مهههی شهههوند .ای گونهههه
رفتهههارا غیرمن قهههی و نهههاماقول اسهههت .بنهههابرای ا مههه متاههههدم کهههه بهههه دنبهههال
سیاست های کینت محی ی که بیشتر تأمیرات مصرِّ آن هها گریبهان گیر ننهل های آتهی
می شودا نباشم.
نه تنها مها نبایهد بهه ننهل های آینهده آسهیب برسهانیم (وفیفهه سهلبی)ا بلکهه بایهد بها
فراهم آوردن منابای که نیاک دارندا به آن ها سود برسانیم (وفیفه ایجهابی) .بهرای عمهل
به ای تاهدا باید آنچه را باربارا له رم 1ا « نیاکهای وامای » افراد نامیده اسهتا فهراهم

اهمیت راههررا ری گاه انت براا اخالق بیست محیطظ

کیان باری بر س مت بشر داردا برای خودم استثنایی مائل می شهوم :عملکهرد مه منهوط

کنههیم؛ آنچههه هدف گههذاری و ویگیههری غایههات را ممک ه می سههاکد .هههرم اشههاره
 :)1945-( Barbara Herman.1استاد فلنفه و حقوق در دانشگاه کالیفرنیا.
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می کند که ما افزون بر خودمان و دیگران به چیزهایی نیاک داریما اک جمله مالکیت
شصصی و منابف ربیای ) . (Herman, 53هنگامی که کلی هت وذیری اصل م بهه ایه

نیاکها آسیب می رساندا م اشتباه عمل کرده و اکایه روا شهروط فاعلیهت آکاد را
انکار کرده ام .تاراج منابف مفید کمی ممنوع است؛ کیرا ای امر ننهل های باهدی را
اک ابزار رسیدن به غایات خویخ محروم می ساکد.
برای اینکهه وفیفهه سودرسهانی خهود را انجهام دههیما بایهد اک آسهیبکدن بهه محهی تها
حدامکان خودداری و آسیبهای کینتمحی ی را ترمیم کنیم تا منابف ربیای برای دیگهران
نیز بهامی بماننهد؛ بهرای مثهالا م هف درختهان جنگهلا خها

را برهنهه و بیحفهاد میکنهدا

فرسایخ و سیل را افزایخ میدهد (با نابودی منارق ویشگیری که آِّ را جذِّ میکنند) و
ای امر موجب اکدسترفت تنوع کینتی – بهدلیل فقدان کینتگاه  -میگردد .وسا ما بایهد
کمی های جنگلی را با درختان بومی تقویت و غنیساکی کنیم تا آسیب محی هی را بکهاهیم
و محی کینت را برای ننلهای آینده حفو کنیم .منلماًا ای کارا شکلی اک اننهانمحوری
است – محی کینت باارکز استا کیرا میتوان اک آن برای تحقق غایات دیگر اننان بههره
گرفت – اما درنظرگرفت منافف آیندگانا چگونگی و میزان استفاده ما را اک ربیات بهمنزلهه
وسیله محدود میکند.
زیباییم نماد اخالق
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

ربیات برای ما منابای فراهم می آورد تا بتوانیم به غایهات اننه انی دسهت بیهابیما امها اک
دید کانت ا ایه تنهها ارکز آن نینهت .دروامهفا او ماتقهد اسهت ربیاهت می توانهد در
مواردی دمیقاً به دلیل اینکه مفید نینهتا بهاارکز باشهد .مهدردانی مها اک کیبهایی ربیاهی
برای آن چیزی است که کانت "لذت بی غرضهانه" نامیهده اسهت؛ آنچهه کهه بهه توسهاه
فرفیت ما کمک می کند ( .)CJ 209-11کانهت نظریهه کیباشناسهانه خهود را در بصهخ
ابتدایی نقد موه حکم توضی می دهد؛ نقد حکهم کیباشناسهانه :هنگامی کهه مها حکمهی
ذومی ایجاد میکنیما آن گونه که درباره حکم نظری صدق می کندا تجاربی خهاا را
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تحت باضی اک موانی کلی مرار نمی دهیم .ناتوانی مها در مهراردادن یهک تجربهه تحهت

مفهومی اک موه فاهمه به باکی آکاد خیال منجر می گردد .ما نمی تهوانیم آنچهه را کهه بهه
احناس ما داده می شودا ربقه بندی کنیم .ما نمی توانیم باضی اک موانی عهام کهه حهس
چیزی کیبا را ایجاد می کننهد کشهف کنهیما امها ای گونهه بهه نظهر می رسهد کهه عناصهر
مصتلف به دلیل خاصی در آنجا مرار گرفته اند؛ به همی دلیلا کانهت می گویهد چیزههای
کیباا غایتمندی بدون غایت دارند ( .)CJ 213-36
یههک چیههز کیبهها – نقاشههیا مجنههمه یهها منظههره – صههرفاً چیههزی نینههت کههه بههه دلیل
احناسات شصصی خود دوست داشته باشیما چیزی نینهت کهه وهاره ای اک امیهال مها را
بر آورده ساکد .بلکهه چیهزی اسهت کهه همهه بایهد بها توجهه بهه در

مشهتر

اک دنیها

بدان ارج نهند؛ صرفاً بهه خارر خهود آن چیهز (  .)CJ 237-40یهک چیهز کیبها در برابهر
ربقه بندی شهههدن مقهههاوم اسهههت .بهههدون آنکهههه ههههدفی در کهههار باشهههدا چیهههز کیبههها
بههرای مهها لههذت بصخ اسههت .بهها توسههاه فرفیههت مهها بههرای ادرا

کیبههایی ربیاههیا

یاد می گیریم خهود را اک امیهال شصصهی و تلقهی سهودمندی ربیاهت بهرای دسهتیابی بهه
باضی غایات محتملا رها کنیم.
اگرچه در

کیباشناسانه هنوک یک احناس ذهنی اسهتا امها ماننهد توانهایی مها در

و نه احکام اخ می بهه امیهال مها بنهتگی ندارنهد و ههردو کیرمجموعهه یهک امهر کلهی
هنتند .ما کار درست را برای نفف شصصهی خهود انجهام نمهی دهیم و آنچهه کیباسهت را
بهرای سههودبردن یهها بههرآوردن احناسههات شصصههی دوسههت نههد اریم .هههم کیبههایی و هههم
خوِّ بهههودن بهههه خارر خودشهههان باارکشهههند .تجربهههه کیبهههاییا تجربهههه ای اک آکادی
اسهههت؛ بدی سهههان که بهههاکی آکاد خیهههال ماننهههد آکادی اراده در عمهههل کردن صهههرف
بهههرای انجام وفیفهههه بهههه خهههارر خهههود وفیفهههه اسهههت .بهههه دلیل ایههه شهههباهت ها
(باوجود تفاوت های آن ها)ا کانت به ای نتیجه می رسد که کیبهایی نمهاد اخه ق اسهت
( ].)CJ 351-4; see also Ak 15:354 [R 354

اهمیت راههررا ری گاه انت براا اخالق بیست محیطظ

دوست داشت چیزی است که اکحیث اخ می خوِّ است؛ یانی نه احکام کیباشناسهانه

برداشت کانت اک حکم کیباشناسانه (یانی لذت بی غرضانه و شهباهت بهی احنهاس
کیباشناسانه و احترام به خوبی)ا نتایجی ضمنی دارد ک ه به ما می آموکد چگونهه بایهد بها
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ربیاههت رفتههار کنههیم .بدان دلیل کههه کیبههایی نمههادی اک اخ میههات اسههتا دوست داشههت
ربیاتا بدون درنظرگرفت سودمندی آنا به ما کمک می کند خوبی را بهه خارر خهود
خوبی دوست داشته باشیم ( .)CJ 267آسیب رسهاندن بی دلیهل بهه ربیاهتا نشهان دهنده
عدم توجه به آن چیزی است کهه منهافف فهردی مها را بهه وهیخ می بهرد .خ صهه آنکهها
ارج نهادن به کیبایی ربیای به ما کمهک می کنهد اننهان بهتهری بشهویم .کانهتا دربهاره
حیوانات هم ماتقد است همان گونه که ما درمبال خهود وفیفهه منهتقیم داریهما درمبهال
ربیات نیهز بهه رور غیرمنهتقیم وفیفهه داریهم؛ یانه ی وفیفهه مها درمبهال خهودا سهاخت
شصصیتی بافضیلت است که برای انجام دادن کارههای درسهتا جهدا اک نفهف شصصهیا
آماده باشد:
«تمایل به تصریب بیرویه کیباییهای جهان جمهاداتا بها وفیفهه بشهر درمبهال خهود مغهایر
است؛ کیرا احناس کیباشناسانه را درون وی تضایف یا نابود میکند .ای احنهاس اگرچهه
بهخودیخود اخ می نینتا گرایشی در اننانپدید میآورد که اخ میات را بهشدت ارتقها
میدهد یا دستکم راه رسیدن به آن را هموار میکنهد؛ ایه گهرایخ یانهی دوستداشهت
چیزی (مثل شکلگیری بلورهای کیبا یا کیبایی وصفناوذیر گیاهان) حتهی بهدون هرگونهه
مصد استفاده اک آن» (.)MM 443; see also CJ 433-4

م مئناًا ای ادعای کانت اک نظریه کیباشناسی خاا او برمیآیهد .میهان منهاوت درمبهال
حیوانات با خشونت درباره اننانهاا راب ه منتقیمی برمرار استا اما فهرض روانهی مبنهی بهر
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اینکه ارجنهادن به کیبایی ربیای باعث بهوجودآمدن شصصیتی بافضیلت میگرددا تها آنجها
که م میدانما اکنظر تجربی آکموده نشده است .با وجود ایه ا ادعهای کانهت مههم اسهت؛
کیرا وی میتواند مصرانه یک نظریهورداک اننانمدار بامی بماند و بهاک ههم ارکز اخ مهی –

حتی ارکز اخ می غیرمنتقیم – را به حفافت اک ربیات مرتب بداند .همانرورکهه گهایر

1

میگویدا «تا هنگامی که وفیفه ما درمبال ربیات کانی و نباتی استا مالهوم اسهت کهه ایه
وفیفه باید اک نمونههای کیبای آن (ربیات) در حالت ربیایشهان تها حهد امکهان محفافهت
 :)1948-1974( Paul Guyer .1فیلنوف آمریکایی و اسهتاد دانشهگاه بهراون و اک برجنهتهتری وژوهشهگران حهوکه
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کانتشناسی.

کند» ) .(Guyer, 1993: 326فلنفه اخ می کانت ا در نظریه کیباشناسی اوا اخ ق حفافت
اک منابف ربیای 1را تاریف میکند.
حفظ واال
در

2

کانت اک واالا گرایخ به حفافت اک منهابف ربیاهی را تقویهت میکنهد .ربیاهت نیهاک

ندارد کیبا باشدا میتواند متأمرکننده و شگفتانگیز باشد؛ کانت برای بیان آنچه باعث حس
واال میگرددا چند تمثیل آورده است« :بیشکلی بدنه کوههها بهر فهراک یکهدیگر در حهالتی
بینظم با مللی اک ی ا یا دریای سیاه و خروشان و .)CJ 256( »...بیکرانگی ایه تصهاویر بهر
کوشخ موه فاهمه برای مراردادن آنها جزو مفهاهیم مابهتا چیهره میشهود و ایه بهرای مها
دردنا

است .البته کوشخ خیال برای ارائه آنهاا نشان میدهد که توانایی ما بهیخ اک آن

چیزی است که با محدودیتهای موه فاهمهه بهدسهتمیآید .ایه امهرا توانهایی مها را بهرای
تاقل نشان میدهد؛ توانایی کهه مها را بهمنزلهه موجهودات آکادی کهه اسهیر محهدودیتهای
ربیات نینتیما اک دیگر موجودات متمایز میکنهد« .واال آن اسهت کهه حتهی بهه مها توانهایی
اندیشه امبهات) (beweisenمهوهای ذهنهی را کهه بهر ههر مقهدار اک احناسهات غلبهه میکنهدا
میدهد» ( .)CJ 250احناس کیبایی به توساه شصصیت برای فائق آمد بر امیال شصصهی مها
خودآیینی عق نی هنتیم .واال مانند کیباا نمادی اک اخ ق اسهت )(Ibid, 252–4؛ اکایه روا
تنصیر ربیاتا اک رریق استفاده بیخاکحد یا مدیریت منابف آنا فرصت آگهاهی اک فرفیهت
تاقل را اک ما میگیرد .ما نهتنها ملزم به حفهو کیبهایی ربیاهی هنهتیما بلکهه ملهزم بهه حفهو
ربیاتی هنتیم که توان مقاومت ندارد.
توسعه فضیلتهای کانتی
مالوم شد که کانت برای ربیات فق به ای دلیل کهه بهرای بشهر مفیهد اسهتا ارکز مائهل
نمیشود .توجه به منافف بشهر میتوانهد منهتلزم چنهدی امهدام حفهافتی اک محهی باشهدا امها

اهمیت راههررا ری گاه انت براا اخالق بیست محیطظ

کمک میکندا درحالیکهه احنهاس واال نشهان میدههد مها نهوعی جانهداریم کهه مهادر بهه

1.Conservation Ethic.
2.Conservationism.
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م مئناً ای کهار ضهرورتی نهدارد .ممکه اسهت تصریهب یهک جنگهل کهه بهرای توسهاه
منک ساکیا کندگی ما را بهرور ملموس بهبود بصشد .همهه تصریبههای سههلانگارانه در
ربیاتا تباات فاجاهباری برای رفاه اننان دارند .بنابرای ا کانت با ایه تصریبههای بهدون
تفکر مصالف است .یک دیهدگاه سهالم دربهاره محی کینهت ربیاهی نشهاندهنده و مشهوق
ویژگیهای شصصیتی است که فضائل اخ می را شکل میدهند.
توماس هیل 1استدالل میکند که اگرچه مصالفان حفهو منهابف ربیاهی 2ممکه اسهت بها
افراد بهخوبی رفتار کنندا بیتوجهی به جهان ربیای «اغلب نشهاندهنده فقهدان ویژگیههای
مشصصی است که ما افراد را بدانها ترغیب میکنیم؛ کیهرا در بیشهتر مهواردا آن ویژگیهها
مبنهههای ربیاهههی بهههرای توسهههاه فضهههائلی خهههاا هنهههتند» ) .(Hill, 1991: 109هیهههلا
فروتنیا خویشت داریا احناس کیباشناسهیا و «ریشهههای ربیاهی امتنهان» را چههار ویژگهی
میدانههد کههه فههردی کههه هههیچ دغدغهههای جههز متأمرشههدن بههرای ربیاههت نههداردا اک آنههها
بیبههره اسههت) .(Ibid, 115کانهت بهصههراحت ایه ویژگیههها را میسهتاید؛ بههرای مثههالا ومتههی
کههه مههیگویههد اننههان نبایههد بههه سههگی کههه مههدت کیههادی «وفادارانههه بههه صههاحب خههود خههدمت
کههرده اسههتا شههلیک کنههد»؛ کیههرا «ایهه نمونهههای اک آن شاینههتگی اسههتا اکایهه رو بایههد
به آن واداز بدهم (« .)LE 459ریشههای امتنان» را میتوان با توجه به چگونگی رفتار خود
با موجودات دیگرا اکجمله حیواناتی که به ما خدمت میکنند و ربیاتی که اک ما نگههداری
میکندا تقویت یا تضایف کرد.
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کنیکه ربیات را صرفاً یک منبف میداندا بهدرستی ای موضوع را در

نمیکند کهه

ما موجوداتی ربیای هنتیم .م مئناً کانت بر ای امر تأکید دارد که ما بهدلیل شأن اننانیا اک
بقیه بصخهای ربیات متمایزیما اما بهمنزله هدف نهایی ربیاتا بهه ربیاهت متکهی هنهتیم.
اگر خود را بصشی اک یک نظهام هدفمنهد نهدانیما اک در

هویهت خهود درمیمهانیم .مها در

بنیاری اک نیاکها و محدودیت های دنیای ربیای کهه بصشهی اک آن هنهتیما بها ههم اشهترا
داریم .ما نباید ارکشی ذاتی را فق به همی دلیل به ربیات ننبت دهیم – هیل محتاط است
 :)1937-( Thomas Hill .1استاد فلنفه و علوم سیاسی دانشگاه کارولینای شمالی.
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2. Anti-Environmentalists

که مبادا به نتیجهای که وود و کرسگارد 1درباره حیوانات به آن رسیدندا او درباره ربیاهت
بدان نرسد – اما نادیدهگرفت ربیات به فقدان خویشت داری منجر میشود.
نادیده گرفت کیبایی ربیایا تنها نشانه ناتوانی در ارج نهادن به کیبایی نینت .اننهان
باید چند ویژگی داشته باشد تا بتواند به کیبای ارج بنههد « :کنجکهاویا یهک ذهه بهاک
برای نوآوریا توانایی نگرینت به چیزها اک کوایای گوناگونا تصیل همدالنهه2ا ع مهه
به جزئیاتا تنوع ا نظم و آکادی عارفی اک تالقهات بی واسه ه و عملهی» ).(Ibid, 116
همان ر ورکه دیدیما ویژگی های مبلیا به ویژه برای کانت ا اهمیت دارند؛ کیرا توانهایی
ما را برای توجه به چیزهایی که در آن منافف احناسی نداریما تقویت می کنند که ایه
برای داشت رفتار اخ مهی ضهروری اسهت .درنهایهتا هیهل ادعها می کنهد کهه مها بایهد
دغدغه خود ربیات را داشته باشیم؛ کیرا در غیر ایه صهورتا نشهانه های بی احناسهی
بروک خواهد کرد .هنگامی که ربیات نتواند نیاکهای فوری مها را بهرآورده کنهدا مها بهه
ربیاتی که به کندگی ما ارج می نهدا بی توجه می شویم .ای نگرز (و جهای گرفت آن
در شص صههیت مهها)ا اکنظههر اخ مههی سههزاوار نکههوهخ اسههت و ممک ه اسههت رفتههار مهها
بادیگران را نیز متأمر ساکد؛ ناسپاسی حقیقیا عیان کردن «ریشه های» ناسپاسی.
وفیفه خویخ» تاریف کرده اسهت (  .)MM 405اننهان های فاضهل می تواننهد مهوانای
چون تمای تی را که اننان را به دوری اک رفتار درست وسوسهه می کننهدا کنهار بزننهد.
مهها بایههد فضههائل خههود را تهها جایی کههه وفیفههه بهبههود شصصههیت خههویخ را داریههما
گنترز دهیم  -اک جمله بهبود و ارتقاء شصصیت اخ مهی خهود؛ اکایه روا مها بهه دلیل
وفیف ه منتقیم خود برای نهادینه کردن ویژگی ههایی کهه بهه مها کمهک می کننهد فهردی
بافضیلت شویما به رور غیرمنهتقیم ملهزمیم بهه ربیاهت توجهه شاینهته ای داشهته باشهیم.
ویژگی هایی که هیل برشمرده استا اک توانایی مها بهرای انتصا ِّ ههای یهک فاعهل
کانتی وشتیبانی می کند.

اهمیت راههررا ری گاه انت براا اخالق بیست محیطظ

در نظریههه فضههیلت ا کانههت فضههیلت را « مههدرت اخ مههی اراده بشههر در اجههرای

 :)1952- ( Christine M. Korsgaard .1فیلنوف امریکایی.
2. Empathetic Imagination.

53

باید به یاد داشته باشیم که نظریه فضیلت کانتا حهوکهای ویچیهده اک م الاهات اوسهت.
کانههت اک یههک نظههام اخ مههی فضههیلتمحور وشههتیبانی نمیکنههد (دسههتکم آنرههور کههه
تاریف شده است)ا بلکه به گفته او فضائلی که مها بایهد داشهته باشهیم اک وفهایف مها نشهأت
میگیرند و آن وفایف مصتص موجودات عامل اسهت .باای حهالا بهرای کانهت تمرکهز بهر
حکم اخ میا ماعده فاعل است – نه یک عمل خاا؛ اصلی کلی است که رفتار فاعهل را
ساختار میبصشد .مشرِّ یا شصصیت فرد بر انتصاِّهای خهاا او غالهب اسهت .درنتیجهها
شماری اک مفنران آراء کانت استدالل میکنند که شصصیت فردا چیزی جهز بیشهتر مواعهد
کلهی یها اساسهی وی نینهت (For example, see: Allison, 1990: 140-3 and Munzel,

ل
خاا
) .1998: 65اگر چنی باشدا وس امر م لق بر شصصیت ما و همچنی بر بیشتر اصول
ل
ل
مضاوت فاعل را مبهم و
مضاوت عمل و
رفتار ما اعمال میگردد؛ اکای روا کانتا تمایز بی
نامشصص داننته است .مورد دوم (مضاوت فاعهل) عیهار یهک نظهام اخ مهی فضهیلتمحور
است؛ بهگونهایکه مواعهد مها بایهد مناکسکننهده فضهائلی چهون فروتنهی و خویشهت داری
باشند .ای فضائل به مها کمهک میکننهد تها توانهایی انجهام کهار درسهت را بهدسهتآوریم.
بنابرای ا توجه شاینته به ربیاتا اکنظر اخ می برای ما الکم است.
فرضیه همگرایی نورتون و کثرتگرایی عملی الیت
فیلنوفانی چون جی.ارید کالیکات 1و تام ریگان 2نگران ای موضوع هنتند که مبهادا بهدون
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توجه به ارکزهای منتقلا ربیات فق یهک منبهف بهرای ارضهای تمهای ت ناخواسهته بشهر
شمرده شود .بهرورکلیا رویکرد ما به محی کینت صهرفاً براسهاس تحلیهلههای هزینههای-
سهودی اسهتوار میشههود :چ هور مهها اک جنگهل لههذت بیشهتری مههیبهریم؛ اگههر بهه ویههادهروی
اختصاا داده شود یا اگر آن را شصم بزنیم و اک چهوِّ آن بهرای سهاخت بناههای تجهاری
استفاده کنیم؟ ) (See: Callicott, 1989: 157-63بههرحالا در نظریه کانت به ارکز ذاتی
ربیات یا اهمیهت حقهوق حیوانهات و رفهاه آنهان توجهه چنهدانی نمیشهود؛ بهدی مانهیکهه
 :)1941-( J. Baird Callicott .1فیلنوف امریکایی و متصصص در فلنفه و اخ ق کینتمحی ی.
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 :)1938-2017( Tom Regan .2استاد فلنفه در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی و فاال حقوق حیوانات.

ویامههدهای عملههی آشههکاری بههرای چگههونگی تلقههی مهها اک جهههان ربیاههی وجههود نههدارد.
همانرورکه دیدیما کینتمحوری و اننانمحوری کانتی با توجه به حفافت اک حیوانات و
حفافت و احیای محی کینت به نتایه مشابهی میرسند.
ای موضوع داللتهای مفهومی مهمی برای نحوه ارکیابی اخ ق کانت دارد .کانهت بها
تأکید بر ارکز کیبایی ربیایا منکر ای است که محی کینت تنها بههدلیل کهاربرد ابهزاری
ارکشمند است .به اعتقاد او استفاده بشر اک ربیات برای ارضای خواسهتههای خهودا موجهب
ارکشمندی ربیات نینتا بلکه ربیات کمانی ارکز ویدا میکند کهه چنهی ههدفی در کهار
نباشد .ای نگرز درباره ربیات باعث میشود که ما رفتار متفاوتی داشهته باشهیم (چهون مها
آن را صرفاً یک ابزار نمیبینیم)ا اما همانرورکهه مهار

لهچ 1اشهاره میکنهدا ایه م لهب

میتواند اساس نظریه ارکز باشد؛ نظریهای که اننانمحور نینت:
آنچههه کانههت ویشههنهاد میکنههد -شههاید بههرخ ف نیههتخ -روشههی اسههت بههرای تفکههر
درباره چگونگی ورورز نگرشی که اننان را برمیانگیزد تا بپذیرد موجودات ربیای واماهاً
سزاوار احترام هنهتند؛ بهیع مههگهی ذوق ا نهوعی ت بیهق درونهی اسهت کهه در آن چیهزی
مانند یک ضرورت کینتمحی ی در ابتدا با ما به گفتگهو مهینشهیند؛ ت بیهق درونهیای کهه
ساکز دهد ).(Lucht, 2007: 136
م مئناً دیدگاه کانت اننانمحور است .کیبایی ربیای تنها در ویوند با نیاکههاا آرکوهها و
احناسات بیغرض اننان ارکشمند است .بههرحالا همانرور که در دیدگاه کانت دربهاره
حیوانات هم دیدیما میان دیهدگاههای کانهت و دیهدگاههای کنهانی کهه ماتقدنهد ربیاهت
ارکز ذاتی داردا میتوان نشانههایی اک همگرایهی یافهت .البتهها ضهروریات خاصهی کهه اک
کیباییشناسی کانت ویروی میکنندا شهامل مهوارد متاهددی میشهوند کهه مهمتهری آنهها
عبارتند اک :تاهد به احیای کیبایی ربیای اکوسینهتمهای آسهیبدیده و ایه ویخفهرض کهه
ربیات نباید بیدلیل آسهیب ببینهد .البتهها اخت فهاتی میهان ویهروان کانهت و ویهروان دیهدگاه
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میتواند ما را ذاتاً بها ایه بهاور کهه ممکه اسهت موجهودات دیگهر اک مها خهوِّتر باشهندا

 :Marc Lucht .1استاد دانشکده هنرها و علوم اننانی در دانشگاه ایالتی و مؤسنه ولیتکنیک ویرجینیا (اک ماتبرتری
دانشگاههای مهندسی آمریکا).
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غیراننانمحور وجود دارد؛ مصصوصهاً هنگامیکهه آنهها دربهاره آنچهه آسهیب «ضهروری»
به محی کینت خوانده میشودا بحث میکنند .البته ای اخت فات بهه انهداکهای کهه تصهور
میشودا بزرگ نینت.
اخیراً برایان نورتون برای تبیی آنچه فرضیه همگرایی نامیدها چنی گفته اسهت :کنهانی
که به ارکز ذاتی ربیات مائلندا ماتقدند اک اننهانمحوری میتهوان بهرای توجیهه باضهی اک
اشهکال محافظههت کینههتمحی ی بهههره گرفههت؛ مشههروط بهر اینکههه بههیخ اک آنکههه بههه فکههر
اولویتهههای احناسههی باشههیما در وههی برآوردهکههردن اولویتهههای مههوردنظر (یهها من قههی)
باشیم) .(Norton, 1991: 187-243نورتون نتیجه میگیرد که اننانمحوری افرارهی ممکه
است به تصریب محی کینت منجر شود؛ کیرا ای دیدگاه ارضای تمام خواسهتههای اننهانی
(اولویتهههای احناسههی) را بههه ارمغههان مههیآورد .بهههعبارتدیگرا براسههاس اننههانمحوری
افراریا اننان تا ومتیکه دلیلی برای حفافت اک ربیات ویدا نکرده باشدا میتواند اک ربیات
صرفاً بهمنزله یک منبف استفاده کند؛ حتی اگر دالیل خوبی وجهود داشهته باشهد .باای حهالا
اگر ما بهجای تأکید بر اولویتهای در نظر گرفتهشدها بر خواستههای حاصل اک تأمل تأکید
کنیم و آنها را با دیدگاه دنیوی  -عق نی م ابقت دهیما اننانمحوری ضهایف حاصهل اک
آنا دارای داللتهایی عملی میشود که با دیدگاه غیر اننانمحور ساکگارند.
نورتون درباره دو شیوه متفاوت بحث میکند .اننانشناسان ضایف میتوانند اک ایه دو
شیوه برای توجیه حفافتهای گنترده کینتمحی ی استفاده کنند .فلنفه اخ می کانهت اک
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هر دو شیوه حمایت میکنهد .نورتهون دربهاره شهیوه اول میگویهد هنگامیکهه مها وحهدت
بنیادی بشریت و دنیای ربیای را تشصیص دادیما واض است که کندگی برخ ف اههداف
ربیات یک عمل خودمصرِّ است:

تهها انههداکهای کههه اخ قگرایههان محی کینههت میتواننههد دیههدگاهی جهههانیا بهها تأکیههد
بر ارتباط نزدیک بهی گونهه اننهان و دیگهر گونهههای کنهده رهرح کننهد .آنهها میتواننهد
برای تحقق آرمانهای سهاکگاری رفتهار اننهان بها ربیاهت نیهز چنهی کننهد .ایه آرمانههاا
مبنهههایی بهههرای انتقهههاد اک اولویتههههایی در دسهههترساند کهههه صهههرفاً بهههه اسهههتثمار ربیاهههت
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میورداکند ).(Norton, 1984: 135

همانرورکه دیدیما کانت با شناخت جایگهاه اننهان در نظهام غایهتگرایانهه ربیاهت اک
چنی دیدگاهی وشتیبانی میکند .تصریب بیرویه محی کینتا نهتنها نادیدهگرفت س مت
محی شکوفایی اننان استا بلکهه یهک مفههوم دوباهدی اک اننهان و ربیاهت اسهت کهه بها
ادرا

مهها اک غایتشناسه ل
هی ربیاههی تنههامض دارد .اننههانها هههدف نهههایی ربیاههت هنههتند و

بههمی دلیل میگویند که مفهوم ارتقاء بشریت برابر است با «تجلیل اک هماهنگی با ربیاهت»
و ای ا وسیلهای است برای انتقاد اک امداماتی که موجب تصریب محی کینت میشوند.
به گفتة نورتونا اننانمحوران ضایف هم ممک است به ربیات ارکز دهنهدا البتهه بهه
ای شرطکه آن را در شکلگیری رفتار شریک کنند .بهرور خااا ربیات میتواند بهه مها
کمک کند تا بها تبدیلشهدن بهه نهوعی متصصهص من قهیا بهه دنبهال ارضهای اولویهتههای
موردنظر بهجای اولویتهای احناسی باشیم.
تهها انههداکهای کههه متصصصههان محی کینههت میتواننههد نشههان دهنههد کههه ارکزههها در
ویونههد بهها ربیاههت شههکل میگیرنههد و منههبوق بههه آن هنههتند .ربیاههت در مقههام مالههم
ارکزهههای اننههانیا ارکشههمند میشههود .بههه ربیاههتا دیگههر همچههون ارضههاکننده مابههت و
اغلب باارکزهای مصرفیا نگرینهته نمهی شهودا بلکهه ربیاهت بهه منبهف مهمهی اک الههام در
برای ارکیابی رضایت اک اولویتهای موردنظر بایهد ایه ترجیحهات را تشهصیص دههیم؛
یانی باید توانهایی اندیشهیدن و اسهتدالل دربهاره م لوبیهت دراکمهدت و جواکههای اخ مهی
اولویتهای خود را داشته باشیم .ربق اندیشه کانتا ما باید مالوم کنیم کهه خواسهتههایمان
با مانون اخ می م ابق هنتند یا نه و در صورت لهزوم بایهد بهرای انجهامدادن عمهل درسهت
تمایل نشان دهیم .همانرورکه دیدیما ای فرفیت فقه بها نگرانهی بهرای اخه ق تحریهک
میشود و آنگونه که کانت میگویدا با مدردانی اک کیباییا اکجمله کیبایی ربیاهیا فهراهم
میشود .کیبایی نماد اخ ق است .احترام به جهان ربیای نیز ویژگیهایی را ترویه میدههد
که موجب فضیلت اخ می میشوند .بنابرای ا ما موففیم اک محی کینت محفافت کنهیم تها
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ارکزگذاری تبدیل میشود ).(Ibid

در کمره ارکیابانی مرار بگیریم که توانایی درست عملکردن را دارنهد؛ کنهانیکهه توانهایی
نگرینت به فراتر اک اولویتهای خود (به آنچه من قی است) را دارند.
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سص آخر اینکه اگرچه کانت ربیات را تنها برحنب چگونگی تأمیر آن بر اننهان ارج
مینهدا اننانمحوری او دارای مفاهیم سیاسی و ساکگار با محی کینت است که چند مورد
آن عبارت اسهت اک :محفافهت اک ربیاهت بکهرا مهدیریت منهابفا کنتهرل آلهودگیا احیهای
اکوسینتمهای آسیبدیدها تغییر املیما تنوع کینتی و دفف کباله هنتهای .همانرور که انیهل
میگویدا آنچه که به دنبال دیدگاه اننانمحور کانت میآیدا «به احتمهال کیهادا ویامهدهای
ضدگونهگرایی کیادی دارد» ).(O’Neill, 137
کانت فرضیات اصلی متهافیزیکی را کهه کمینهه تمهایز دکهارتی میهان عقهل و ربیاهت را
تشکیل میدهدا نقد نکرده است؛ تمایزی که اکولوهینتهای بزرگ ماننهد آرنهه نهس 1بهر
ای باورند که به تصریب کینتمحی ی منجر شده است .میتوان گفهت تفنهیر سهنتی مها اک
کانتا دیدگاه ما را درباره جهان بهمنزله یک منبف مابلمصرف تقویت کرده استا اما تأمل
در نظریههای غایتگرایانها کیباییشناختی و اخ می کانتا محفافت مهوی کینهتمحی ی
را در آراء او نمایان میکند .اهداف عملی اکولهوهی سه حی کانهت بها اههداف ف سهفه و
فااالنی که به ارکزهای ذاتی ربیات وایبندندا همنو است.
بنیاری اک نظریهورداکان ادعا میکننهد کوشهیدهاند انهواع رویکردههایی را کهه میتوانهد
یک اخ ق کینتمحی ی مناسب به ما بدهدا محدود کنند؛ برای مثالا بهدلیل نگرانی برای
همه گونهها و اکوسینتمها اک تمرکز بر محافظت اک حیوانات خهودداری میکننهد یها ارکز
ذاتی ربیات را بهاور دارنهدا درحالیکهه اننهانمحوری را کهافی نمیداننهد .در ایه فضهای
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روشنفکرانها آندرو الیت 2درباره مومایتی که «کثرتگرایی عملی» نامیهده میشهودا بحهث
میکند .در جاییکه توافق نظری وجود نداردا باید بهرور راهبردی فکر کنیما رویکردهای
متفههاوت را بپههذیریم و بهها افههراد مصتلههف صههحبت کنههیم تهها بههه اهههداف محی ههی مشههترکی
دستیابیم« :اکآنرو که افراد ربیات را به دالیل متفاوت ارکشهمند میداننهدا کثرتگرایهی
عملی استدالل میکند که هیچ نظریه اخ مهی واحهدی نمیتوانهد تاهداد کیهادی اک افهراد را
برای ایجاد حمایت اک تغییرات مانیدار کینتمحی ی جذِّ کند» .بنابرای ا ما باید «اهمیت
عملههی توسههاه راهحلهههای جههایگزی را بههرای رویکههرد غیههر اننههانمحور تأییههد کنههیما تهها
 :)1912-2009( Arne Naess .1استاد فلنفه نروهی.
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 :)1966-( Andrew Light .2اک اعضای ارشد برنامه جهانی آِّوهوا.

هنگامیکه ای جایگزی ها ممک است برای توجیهه همهان غایهات سیاسهی بهه کهار گرفتهه
شههوند» ) .(Light, 2003: 230هههر دو نظریههه اننههانمحور و غیراننههانمحورا در موماب هت
کثرتگرایی عملی مابلمبول هنتند .ما بایهد نشهان دههیم کهه ههر دو نظریهه بهه توصهیههای
مشابهی برای بهبود نحوه رفتار ما با محی میورداکند؛ نظریه همگرایی نورتون .بها توجهه بهه
همپوشههانی دیههدگاه کانههت و شههیوه کینههتمحوریا الیههت در نظریههه کثرتگرایههی عملههی
ویشنهاد میکند که متصصصان اخ ق کینتمحی ی نباید فوراً دیهدگاه کانهت را رد کننهدا
بلکه بایهد موضهف او را تها جهایی کهه مفیهد اسهتا بپذیرنهد؛ البتهه بها ایه فهرض کهه نظریهه
اننانمحوری کانت با عقل سلیم مصالف نینت و میتواند دالیل مانفکنندهای بهرای باضهی
افراد فراهم آورد تا درمبال محی کینت منئوالنه عمل کنند.
توسل به عقل سلیم

1

شماری اک عالمان اخ ق کینهتمحی ی اسهتدالل کردهانهد کهه اننهانمحوری دور اک عقهل
است .آکمایخ فکری کیر را در نظهر بگیریهد کهه یهک تغییهر در «اسهتدالل آخهری اننهان»
سیلوان 2مشهور است« :تنها یک اننان بر روی کمی وجود دارد که بههکودی خواههد مهرد.
آیا ای اشتباه است که او برای لذت و سرگرمیا آخری لحظات عمرز را َصهرف کشهت
ای کار بر هیچ اننانی تأمیر نداردا تنها راه برای توضی اشتباهبودن چنی عملهیا توسهل بهه
ارکز ذاتی ربیات است .در نابودکردن چیزهاا او بهاشتباه حیوانات و اکوسینتم را تصریب
میکند .اگر بصواهیم آخری اننان روی کمی را بههدلیل ضهد محی کینهت بهودن محکهوم
کنیم -که بیشتر ما او را محکوم میکنیم -به نظر میرسهد عقهل سهلیم بهه مها میگویهد کهه
ربیات ارکشی جدا اک غایات اننانی دارد.

مبل اک ورداخت به ای ادعای خااا باید توجه داشت که توسهل بهه عقهل سهلیما مها را
چندان دور نمیکند .هیچ راهی برای مضاوت میان دو مومایت متضاد فق با اشاره به مانهی
غیرمابل امباتی که اشتباهاً به همه ننبت داده شده استا وجود ندارد .بنابرای ا حقیقهت ایه

اهمیت راههررا ری گاه انت براا اخالق بیست محیطظ

حیوانات و تصریب کل اکوسینتم کند؟» ) (Sylvan, 205-10گروهی ماتقدنهد اکآنروکهه

1.Common Sense

 :)1935-1996( Richard Sylvan.2فیلنوفا من قدان و متصصص محی کینت.
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است که بیشتر ما اک کار آخری مرد یا کن انتقاد میکنیم؛ کیرا او بها بیفکهری و بیوروایهی
محی ربیای را نابود میکند و برای آن هیچ ارکز اخ می مائهل نینهت .حتهی اگهر نتهایه
کانت با آنچه ما درست میدانیما در تنامض باشدا ممک است ما را مجبور کند بههجای رد
نظریه اوا مومایت خود را باکبینی کنیم.

همچنی ا نباید فرض کنیم اخ ق کانت در ای مورد بهه نتیجههای خه ف عقهل منتههی
میشود .کانت و ویروانخ بر ای باورند که دیدگاههای کانت با عقهل سهلیم م ابقهت دارد
( .)CPR A807/B835; G 394با توجهه بهه اسهتدالل آخهری اننهانا کانهت ماتقهد اسهت
اکبی بردن کامل جههان ربیاهیا نشهاندهنده دیهدگاهی اشهتباه دربهاره وجهود اننهان اسهت؛
دیدگاهی که اننهان را بهگونههای اک ربیاهت و غایهات آن جهدا میکنهد .گرچهه کانهت اک
ویامدهای ای دیدگاه انتقاد نمیکند -ای حقیقهت کهه ربیاهت تصریبوهذیر اسهت -نتیجهه
میگیرد که ماعده فرد نشاندهنده یا گواه شصصیت بد اوست؛ کنی کهه ههیچ تهوجهی بهه
کیبایی ربیای و کندگی حیوانات ندارد .هیهل اذعهان مهیدارد« :اگهر کنهی واماهاً اک محهی
ربیای لذت ببرد و درعی حالا آمادگی ای را داشته باشد که بهمحض وایان کندگیا آن را
منفجر کندا او فامد ای تمایل مشتر

اننانی برای حفو چیزی است که کندگی ما را غنی

میکنههد» ) .(Hill, 117آخههری مههرد یهها کن کههه اک صههفات تواضههفا همههدلی و ریشههههای
مدردانیمحروم استا هیچ نگرانی برای کندگی موجودات دیگر ندارد.
تصور کنید که آخری مردا نابودگر ربیات نباشدا بلکه مصهرِّ سهاختمانی باشهد .ایه
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ساختمان کیبایی خاصی نداردا اما هیچ دلیلهی وجهود نهدارد کهه بهه آوار تبهدیل شهود .ایه
شصص بهسادگی اک شکنت چیزها لهذت میبهرد :شکنهت شیشهههاا شکنهت ماشهی ها یها
انفجار یک خانه .بنیاری اک افراد به ای تصریبهای بیرویه اعتراض میکنندا اما ای بهدان
مانی نینت که ساختمانها (یا شیشهها و یا تویوتاها) ارکشی ذاتی دارند .بنهابرای ا ایه فهرد
مادر به در

دانخ ماماری و کوششی که َصرف ساخت بنا میشودا نینت .او ساختههای

فرهنگی را هدر میدهد (حتی اگر بهرور منتقیم اک آنها برای ای منظور استفاده نشهود) و
م ااً راه های بهتری وجود دارد که او بتواند آخری لحظهات کنهدگی خهود را سهپری کنهد.
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کارهایی مانند تصریب دنیای ربیایا لذت بردن اک شکنت چیزها و بیاستفاده کردن آنهاا

خیانتکاری کنی اسهت کهه اک فضهیلتهایی چهون مهدردانیا صهرفهجویی و سصتکوشهی
بیبهره است.
همچنی ا تمثیل آخری اننان اهمیت ای منئله را اک دیهدگاه کانهت نشهان میدههد کهه
چگونه شصصیت ما بر رفتار ما با دیگران تأمیر میگذارد .سوءاستفاده اک حیوانهاتا فرفیهت
ما را برای وذیرز فضیلت اخ می تضایف میکند .ای امر الکم و البته مهم اسهت؛ چراکهه
بهرور غیرمنتقیم بر رفتهار مها بها همنوعهان خهود تهأمیر میگهذارد .بهههمی ترتیبا تصریهب
بیرویه ربیاتا شصصیت ما را فاسد میکند .هیل درباره ای منئلها توضی مانفکنندهای به
روز کانت میدهد .ممک است ما متاامباً به افراد دیگر آسیب برسهانیما هامها منهئلة اصهلی
ای نینت .حقیقت ای است که دروامفا چنی کنیا آخری کن یا مردا بیاهمیهت اسهت.
آنچه بنیار مهم است آسیبدیدن فضایل فردی است؛ صرفنظر اک اینکه آیا فهرد میتوانهد
دیگران را با اعمال خود تحت تأمیر مرار دهد یا نه.

تفنیر کانت اک منئولیت کینتمحی ی ما با توجه به ارکز وصفنشدنی کندگی بشر و
نیاک اخ می به ورورز یک شصصیت خوِّ توجیهه میشهود .منتقهدان نبایهد ایه ادعاههای
بنیادی را بهآسانی رد کنند .در غیاِّ دیهدگاه صهری و شههودی غیهر اننهانمحور و فهاهراً
برای دسهتیابی بهه اههداف عملهی خهود در کمینهه محی کینهت بایهد دیهدگاه اننهانمحوری
ضایف کانت را بپذیریم یا دیدگاه غیر اننانمحور را؟
یادآوری میکنم که کثرتگرایی عملیا مومایتی نینت که خهود کانهت هرگهز آن را
بپذیرد .اگر کانت راست میگوید و نظریه اخ می او وامااً نظریهای اخ می استا وذیرفت
نظریات دیگر را برای به مقصهود رسهاندن باضهی اک غایهات م لهوِّا تهاِّ نصواههد آورد.

کانت در کتاِّ مبانی مابادال بیاه اخ ق میگویهد« :اخ میهات بههخودیخود همچنهان در
مارض همه انواع فناد هنتند؛ تا کمانیکه ما هیچ هنجار عالی برای ارکیهابی آنهها نهداریم»
( .)G 390ویژگی کثرتگرایی عملی ای است که «هنجهار عهالی» نهداردا بلکهه تنهها چنهد

اهمیت راههررا ری گاه انت براا اخالق بیست محیطظ

بدون توجه به ویامدهای منفی دیدگاه اننانمحور کانهتا ایه ورسهخ م هرح میشهود :مها

هدف عملی دارد .ای یک راهبرد است نه یک نظریه اخ می .برای کانتا بههویژها ارکز
هر غایت مشروط به خوبی ارادهای است که به آن دست مییابد .دالیل ما برای ارتقاء رفاه
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حیوانات یا محفافت اک محی کینت باید براساس دغدغه درباره ارکز موجودات عامل فی
نفنه باشد .محافظت اک حیوانات یا محی کینهتا بهه دالیهل اشهتباها اکنظهر اخ مهی سهتوده
نینت .کانت گوناگونی دالیلی را کهه فاهاالن محی کینهت بهرای رسهیدن بهه یهک ههدف
مشتر

دارندا نمیوذیرد.

جایگاه کانت در مبحث مربوط به سیاستهای زیستمحیطی
توسل به کثرتگرایی عملی بر مواضف کانت غلبه نمیکندا اما خ ف آن نیز صادق نینت.
درعوضا ویروان کانت و کینتمحوران1ا هریک نتایه متفاوتی برای مصاربان خهود ارائهه
ل
کانتی اننانمحوریا نتایه مثبت کینتمحی ی برای رفتهار مها
کردهاند .در وهله اولا ننصه
با حیوانات و ربیات در وی دارد .ایه ا بهه نظریههورداک کهانتی مااصهر مربهوط میشهود کهه
میخواهد به مبانی اخ ق کاربردی عمل کند .کانتا برای مشارکت در مهذاکرات مربهوط
به اخ میات کینهتمحی هیا حرفهی بهرای گفهت دارد؛ چراکهه وی یهک مبنهای م مهئ و
وذیرفتهشههده  -ارکز موجههودات اننههانی ماقههول  -بههرای توجیههه بهبههود رفههاه حیوانههات و
محفافت اک محی کینت یافته است.

نورتون بر آن است که کینتبومگرایانا براساس هر نظریه ارکشی کهه بهدان ماتقدنهدا
شهناخته نمیشهوند .بیشههتر مهردم و بهههتبف بیشهتر فاهاالن محی کینههت بهه تمههایز فلنهفی بههی
اننانمحوری و غیراننانمحوری توجه ندارند .هنگامیکه کینتبومگرایهان برمبنهای چنهی
منائل نظریا دیدگاهی ارائه میدهند ماموالً ماتقدند که آنچه را کهه ف سهفه مهدنظر مهرار
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میدهندا مواضف متنامضی است :برای مثالا ادعا میکنند که برای ربیات به خارر خهودز
ارکز مائلندا درحالیکه میخواهند اک ربیات بهمنزله منبای برای ننلهای آتی نیز اسهتفاده
کنند .ربق گفته نورتهونا حامیهان و محافظهان محی کینهت بها توجهه بهه نهوع رفتارشهان بها
محی کینتا مصصوصاً حمایتشان برای حفافت و حراست اک آنا اک هم متمایز شدهاندا نه
اینکه تفاوت آنها بهسهبب فلنهفهههای مبنهایی گونهاگون باشهد ) .(Norton: 69-73کانهت
سیاستهای کینتمحی ی مشابهی را توجیه میکند و بههمی دلیل ممک است گمان کنیم
بیخ اک اینکه ررفدار محی کینت استا ررفدار آن سیاستها است.
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1. Biocentrists

نتیجهه دوم ایه اسهت کههه رد فهوری نظریهه کانههتا جنهبخ کینهتمحی ی را تضههایف
میکند .دروامفا ررفداران محی کینت میخواهند ائت فی اک مردمی تشهکیل دهنهد کهه بهه
اصول متفاوتی ماتقدندا اما اهداف آنها دربهاره حیوانهات و محی کینهت مشهتر

اسهت.

آنههها بایههد آراء کانههت را بههرای ویشههبرد اهههداف خههود بهههکار بگیرنههد .عجیههب اسههت کههه
اننانمحوری کانت موجب شده هدف عملی او حتی برای کینتمحوران هم مهم باشد.
اننانمحوری با تأکید بر ارکز م لق موجودات عاملا بههویژه در ننهصه کهانتیا در
ما را اک ارکز حیوانات و محی کینت شکل داده است .حتهی باضهی اک مهوانی مهرتب در
غرِّا تحت تأمیر ای اصل مرار گرفتهاند که آکار و اذیت حیواناتا شصصیت اخ مهی مها
را تباه میکند .ارکز ساختارهای ربیایا گیاهانا گونهها و اکوسینتمهاا اکنظر تاریصی نیز
با توجه به چگونگی ارتباط آنها با ارکزهای ما آشکار شهده اسهت؛ بهرای نمونهها دولهت
ایاالتمتحده نگهداری اک ربیات را با توسل به ارکز کیباییشناسی ربیات توجیه میکندا
نه با ارکز ذاتی آن .در سال 1992ا دادگاه عالی ایاالتمتحده متوجه شد کهه «گهرایخ بهه
اسههتفاده اکگونههههای حیههوانی یهها تماشههای آنهههاا حتههی بهها اهههداف صههرفاً کیباییشههناختیا
یک منفاهت انکارنشهدنی بهرای وصهول حهق مهانونی اسهت»؛ یانهیا بههرور مهانونیا عامهل
کیباییشناسانه آنها را در

کنهیم ) .(Lujan, 1992اکوسینهتمهای سهالم بداندلیلکهه اک

کندگی بشر حمایت )یا حمایت بالقوه( و منافای بهرای جاماهه فهراهم میکننهد (بهاصه

ح

«خدمات اکوسینتم»)ا باارکشند ) .(See: Costanza, 2005اک تنهوع کینهتی بیشهتر حمایهت
میشود؛ چراکه ممک اسهت گونهههای گیهاهی تهدیدشهده منهابای بهرای تولیهد داروههای
شفابصخ باشند و حیوانات بهمنزلهه نمونهههای تحقیقهاتی در شهناخت بیماریههای اننهان و
درمان آنها بهکارآیند ).(See: Chivian, 2008
بررسی و نقد مترجم

اهمیت راههررا ری گاه انت براا اخالق بیست محیطظ

انقراض گونههایی میشویم که به آنها آسیب رسهاندهایما کیهرا دیگهر نمیتهوانیم اک جنبهه

محفافت اک محی کینهت برعههده آحهاد جاماهه اسهت و نگهرز آنهان درای بهاره بهر نهوع
رفتارشههان بهها محی کینههت تههأمیر میگههذارد .اینکههه مههردم چههه درکههی اک راب ههه خههود بهها
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محی کینت دارند و چقدر برای آن ارکز مائلنهدا سهاکنده محی کینهتی اسهت کهه در آن
ورورز مییابند و با دیگر مصلومات تاامل میکنند .برخهورداری اک اخه ق کینهتمحی ی
مناسبا یك تضمی درونی برای رفتار درست با مصلومات دیگر و جلوگیری اک صهدمهکدن
به ربیات محنوِّ میشود؛ بههمی دلیلا در مباحث مربوط بهه محفافهت اک محی کینهتا
بر آموکز اخ ق کینتمحی ی و تربیت اننانهای اخ قمدار (در تاامل با محی کینت)
بنیار تأکید میشود (عابدیا  :1387ا .)56اخ ق کینتمحی ی کهه بهه تحلیهل روابه و
تکالیف اخ می اننان با موجودات دیگر میورداکدا نتیجهه حهدود سیصهد سهال دسهتکاری
ناروا و تجاوک به ربیاهت را بررسهی میکنهد و خهود کاده تأمهل در اباهاد ایه تجهاوک اسهت
(اس میا  :1392ا.)8

درباره ار عرسانی و آموکز اخ ق کینتمحی یا آماری شاینتهای نوشته شهدها امها
دیدگاه فیلنوفان اخه ق درای بهاره کمتهر بررسهی شهده اسهت .در ایه مقالهها نوینهنده اک
جایگاه کانت و اهمیت راهبردی نظریه اخ می ویا بهویژه مبنای اننهانمحهوری آنا بهرای
اخ ق کینت محی ی سص میگوید .بر مبنای اننانمحوری کانتا ما باید برای رسیدن بهه
اهداف خودا اک ربیات محافظت کنیم و درمبال ربیات وفایف گوناگونی داریم .براسهاس
نظر کانتا اننان نباید محی کینت را صرفاً منبف مواد خام برای خود تلقی کندا بلکه بایهد
جدا اک منافف شصصیا آن را چون کلی بداند که سزاوار احترام اسهت .بهه نظهر کانهتا ایه
نگرز به ربیات حتی باعث رشد فضیلت در آدمی میشود .البته همانرورکه نویننده بیان
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میکند ای رویکرد اننانمحورا باوجود محاس و تأمیرات مفیدی که بر تاامل اننهانهها بها
ربیات و رویکرد آنها داردا باید با باضی اک مبانی و اصول غیراننانمحور ترکیب شود تها
محفافت اک ربیات و دستیابی به اخ ق کینتمحی ی آسان گردد.
براساس دیدگاه کانت میتوان نتیجه گرفهت کهه مها بایهد اک محی کینهت و مصصوصها
جانداران دیگر حمایت و حفافت کنیم .او بهصراحت رفتار نادرسهت بها حیوانهات را خ ها
میداند (ر : .کانتا )1387ا اما ای موضف وی نیز بهدلیل اننانمحور بهودن او و حمایهت
اک حقوق اننان هاستا نه اینکه حق منتقلی برای دیگر جانداران مائل باشد؛ به نظر او اننان
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با رفتار نادرست خودا مث ً با حیواناتا خ ف روح اننانیت عمل کرده و کمینه منهاوت بها

اننانهای دیگر را فهراهم کهرده اسهت (اسه میا  :1392ا .)10ایه در حهالی اسهت کهه
براسههاس مبههانی اس ه ما حیوانههات موجههوداتی دارای فهههم و مصههال خههاا خههود هنههتد و
حتی «حشر» ملمداد میشوند (برای مثال ر : .اناام .)38:همچنی ا کهل ربیاهتا باشهاور و
تنهبی گهوی خهدا وصهف میشههود (بهرای مثهال ر : .اسهراء( )44:اسه میا  :1392ا.)9
بنایرای ا دیدگاه کانت در حالت خوزبینانه و با ارائه تفنیر مثبتا باک هم نمیتواند دیدگاه
کامل و جامای درباره اخ ق کینتمحی ی ارائه کند.
نتیجهگیری مقاله اصلی
با توجه به میراث فکری ماا فلنفه کانت میتواند به روشی با مها سهص بگویهد کهه مواضهف
غیراننانمحور نمیتوانند .اگر بتوانیم نشان دهیم که چ ور اکبی بردن جنگلهای بهارانی بهه
ما و ننلهای آینده آسهیب میرسهاند  -بههجای آنکهه فقه بهه ارکز درختهان و کینهتگاه
جانوران در مارض خ ر بیندیشیم  -به احتمال کیادا بیشتر افراد متقاعد میشوند که ما نباید
ای جنگلها را نابود کنیم .با توجه به همگرایی سیاستهای محی ی غیراننهانمحور و آراء
اننانمحور کانهتا مالهوم اسهت کهه فلنهفه کانهت نهه درتقابهل بها عقهل سهلیم اسهت و نهه
علیرغم کاریکاتورهای فلنفه عملیازا سهم مهمی در ایجاد اخ ق کینتمحی ی دارد.

اهمیت راههررا ری گاه انت براا اخالق بیست محیطظ

منئولیتهای اخ می ما را درمبال حیوانهات و ربیاهت تحتالشهااع مهرار میدههد .کانهتا
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الگوهای اخالقی بازگشت به خانواده در جهان معاصر با تأکید بر نظریه شهید مطهری

محمدمهدی فیروکمهرا فرج ِ هال میرعرِّ



چکیده
ای رک دچار مشکل شده و محبتا مودت و رحمتا در میان مهردما روبههکاهخ اسهت.
الگوهای متاددی برای ایجهاد ع مهه بهه خهانواده ارائهه شهده کهه بههنظهر مهیرسهد الگهوی
اخ میای که استاد م هری با تکیه بر تاالیم الههی بهدسهت دادها بهتهری راه بهرای تحکهیم
بنیان خانواده است .ای وژوهخ که به روز توصیفی  -تحلیلی انجام شدها در وی تبیی ای
الگو و نظریه است .هدف وژوهخ ای است کهه نشهان دههد رونهد فالهی اوضهاع فرهنگهی
جا ماه جهانیا مشکل بزرگی برای جاماه اس می است .ای مشهکل در عرفیشهدن دیه و
اخ قا تبلیغات غرِّ و ترویه شههوت ریشهه دارد .بها تبلیغهات فرهنگهی غهرِّا ههدف اک
تشکیل خانواده برای اننان مااصر مبهم شده است؛ چنانکه نمیداندا آیها براسهاس ف هرت
خود به همنرا فرکند و والدی و محبت به آنها نیاکمند است و نیاکهای جننی ابزاری برای
کمک به رفف ای نیاک ف ری است یا خانواده فق بهانهای بهرای رفهف نیهاک شههوانی اسهت و
حرمتا مداست و ارکز دیگری ندارد؟ گروههی نظهر دوم را وذیرفتهانهدا امها اندیشهمندان
 عضو هیأت علمی وژوهشگاه علوم و فرهنم اس می.
 عضو هیأت علمی وژوهشگاه علوم و فرهنم اس می.
تاری دریافت1397/11/03:

ال رهاا اخالقظ بابگشت به خانراره رر جها معا ر با سأ ی بر نظریه شهی مطهرا

خانواده رک بنیادی جاماه اننانی استا اما با افول و ضاف رویکرد اخ مهی بهه کنهدگیا

m.firoozmehr@gmail.com
mirarab@isca.ac.ir
تاری تأیید1398/02/03 :
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الهیا مانند شهید م هریا نظر اول را ارائه میکنند و ماتقدند تنها راه ساادت بشر باکگشت
به اصل خانواده است و چنی باکگشتی با الگهوی ف هرتا یانهی میهل ف هری کن و مهرد بهه
تشکیل خانوادها مهرورکی به یکدیگرا گرایخ ف ری به همزینهتی عهارفی بها عزیهزان و...
دیر یا کود محقق میشود.
کلید واژهها
خانوادها الگوی اخ میا جهان مااصرا استاد م هری.
مقدمه و بیان مسئله
وضایت کنونی خانواده بنیار نگرانکننده است .تحوالت اجتماعی -فرهنگی مبتنی بر نگاه
شهوانی مرد و کن به یکهدیگر و توجهه صهرف بهه لهذتههای مهادی بهر اسهاس آکادیههای
نامحدود در غرِّا به تزلزل و فروواشی نههاد خهانواده منجهر شهده اسهت؛ چراکهه براسهاس
آکادی م لق و هدف مرارگرفت لذتا راه ارضای غریزه جننی جوانانا «انتصاِّ دوست و
رفیق»ا بدون تحمل تکالیف اکدواج و خانهداری و هرگونه منئولیت دیگر است .در جاماهه
آمریکا کنی حق ندارد آکادی جننی را محدود و ضهاب همند کنهد؛ کیهرا بهرخ ف آکادی
محنوِّ می شود .با ای وضایتا دختران و ونران جوان خود را ملهزم بهه تشهکیل خهانواده
نمیبینند (الغف هارا 1404ق :ا .)22یکهی اک عوامهل مهؤمر در ایه وضهایتا دورشهدن بشهر
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امروک اک اخ ق و واکی و رویآوردن به عرفیگرایی در همه س وح کندگی اسهت .فراینهد
عرفیشدن دی ا مانویت و اخ قا نهادهای اخ قبنیاد ماننهد خهانواده را در ماهرض خ هر
جدی مرار داده است .اندیشههای صرفا مادی درباره اننان و جهانا نهتنها نظام خانواده را به
خ ر میانداکدا بلکه اک بنیاد منهدم میساکد.
ورهیز اک تشکیل خانوادها نهتنها در جوامف بیگانه با تاالیم وحی و نبوتا بلکه در جوامف
اس می نیز رخنه کرده است .یافت نظریهای امیدوارکننهده بهرای حهل ماضه ت وهیخروی
خانوادها ذه دغدغهمند اندیشمندان جاماه اس می را بهه جنهتجو واداشهته اسهت .جایگهاه
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خانواده و منائل مرتب با آن در اندیشه شهید م هری دارای اهمیت ویژهای بهود و او را بهر

آن داشت تا درباره منائل خانواده و فلنفه کندگی خانوادگی بهرور ویهژه تحقیهق کنهد .او
یکی اک شابههای حکمت عملی را شابه نظام خهانوادگی (م ههریا 1386ا ج :22ا )38و
مبحث اخ ق خانواده داننته است.
بررسی وضف موجود جاماه ایران عمق منئله را بیشتر نشان میدهد .افزایخ س اکدواج
و تمایل به تجرد درمیان ونران و دخترانا رشد آمار ویرونران و ویردختهران و روآوردن بهه
نهادهای شبهخانواده مانند اکدواج سفید (بهتقلید اک کشورهای غربی) و افزایخ ر قا نشان
اک بحران در منئله خانواده دارد ( ،http://qudsonline.ir/news/کد.)385276 :
تأسهههیس نههههاد حقهههومی -اخ مهههی اکدواجا بهههرای واسههه بهههه نیهههاک ف هههری بشهههری
است و بههمی دلیلا دی اس م نیز بر تشکیل خانواده تأکید و اصرار دارد .اس م به سرشت
توجه کرده و همانگونهکه در مانونگذاری «اننان ف ری» رادر نظر گرفتهها در موضهوعات
احکههام نیههز ربیاههت و وامایههت آنههان را م حظههه کههرده اسههت و احکههامخ تههابف مصههال و
مفاسد وامای است.همهاینها نشانه هماهنگی احکام و تالیمهات اسه می بها ف هرت اسهت
(الفتا  :1374ا.)31
ای وژوهخ به دنبال واس برای ای ورسخ است که الگوی باکیهابی نظهام خهانواده در
جهان مااصر چینهت و چگونهه میتهوان بهه آن دسهت یافهت؟ ههدف وهژوهخا بهاکخوانی
موضوع خانواده با رویکرد اخ می است که به روز تحلیلی و اسنادی انجام میگیرد .دلیل
تأکید بر نظریات شهید م هریا ای رهنمود امام خمینی است:
«م به دانشجویان و ربقه روشنفکران متاهد توصیه میکنم که کتاِّهاى ایه اسهتاد عزیهز
را نگذارند با دسینههاى غیراس می فراموز شود» (خمینیا 1389ا ج :12ا.)188

منئله اکدواج و خانواده بهدلیل اینکه اک منهائل همیشهگی کنهدگی بشهرا بها ههر دیه و
مذهب و مکتبا بوده استا همواره موردتوجه بوده و افزون برآنچه در متهون دینهی ماننهد
مرآن و روایات آمدها وژوهخهای فراوانهی دربهاره جوانهب گونهاگون آن بها رویکردههای

ال رهاا اخالقظ بابگشت به خانراره رر جها معا ر با سأ ی بر نظریه شهی مطهرا

و وجود بشرا چنانکه خداونهد آفریهدها و بهه تمهام خواسهتهههای ف هری و غریهزیاو عمیقهاً

مصتلف در مالب کتاِّا وایان نامه و مقاله انجام شده که میتوان با مراجاهه بهه «کتابشناسهی
سیمای خانواده در مهرآن»ا اک فارمهه عبهادی آقملاهها بهه بصشهی اک آن دسهت یافهت .ایه
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وژوهخ با هدف یافت راهکارهایی برای رهایی اک ضاف و افول خانواده در جههان مااصهر
با رویکرد اخ می و با تأکید بر اندیشه شهید م هری سامان یافته است.
مفاهیم
 .1الگو

واهه الگو ()Patternا به مانی مدلا انگارها شکل و نمونها مالبا ررحا منوال و نقخ بهکار
رفته است (شایانمهرا 1377ا ج :1ا .)79بنا بر تاریفی سادها الگو یا مدلا نمایخ نظری و
سادهشدهای اک جهان وامای است (سوری و تانکاردا  :1386ا )65که اک آن الههام گرفتهه
و ویروی میشود یا ننصهای اک آن برداشته میشود (روشها  :1379ا .)44اصه

ح الگهوا

اک سال 1871ا در مفهومی چندجانبهه بههکار رفتهه کهه گهاهی بیهانگر کیفیتههای رفتهاریا
الگوهای آرمانی و رفتاری و گاهی برای اشاره بهه اصهول فرهنمهها بهوده اسهت (گولهد و
همکارانا  :1376ا.)91
مقصود اک الگوی اخ می درباره خانوادها آن انگاره و مدلی است که جههان مااصهر اک
آن به دلیل غفلت اک خدا و اخ ق اننانی غافل است .الگوهای عرفی امروک فق به فواهر و
لذات فاهری توجه دارند و خانواده را به ویخبرد اهداف دنیایی توصیه مهیکننهدا ولهی در
الگوی اخ میا هدف اک تشکیل خانواده برآوردن نیاک ف ریا تربیت الههیا تکامهلا حفهو
نیمی اک دی و خ صها ساادت دنیا و آخهرت اسهت .الگهوی اخ مهی در مقابهل الگوههای
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عرفی جهان امروک مرار میگیرد .در دنیای مهدرن بهه اکدواج همچهون یهک مهرارداد کهاری
نگرینته میشود که کن و مرد هرومت بصواهند میتوانند آن را فن کننهد (گیهدنزا :1386
ا)436ا درحههالیکههه اسهه م آن را «میثههاق غلههیو» (ننههاء )21:خوانههده اسههت .مههرارداد
کهاری و اجتمهاعی امهری عرفهی اسههتا امها در

اینکهه ویمهان اکدواج و مهرارداد تشههکیل

خانوادها میثامی منتحکم و مبنهی بهر مهودت و رحمهت بهرای رسهیدن بهه سهکینه (روم)21:
و حفههو دیه اسههتا فراتههر اک فهههم رایههه بشههرا بهههویههژه دنیههای مههادیگههرای امههروک اسههت.
توضیحاتی که در تبیی الگوهای اس می داده شده استا تفاوت الگوی اسه می و الگهوی
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جهان امروک را بهخوبی نشان میدهد.

 .2اخالق

اخ ق جمف خلق یا خل ْق است .واهه خلق یا خل ْق برای سرشهتا سهیرت و اوصهاف بهارنی
اننان و واهه َخل ْق برای صورت و اوصاف فاهری او بههکار مهیرود (ابه منظهورا 1405قا
ج :10ا )86و در اص

حا کاربردهای متفاوتی دارد:

یک .صفات نفنانی که منشأ بروکرفتار خوِّ یا بد میشودا راس باشد یا غیرراس ؛
دو .صهفات راسه و وایهداری کهه موجهب میشهوند افاهالی متناسهب بها آنههاا بهههرور
خودجهوز و بهدون نیهاک بههه تفکهر و تأمهلا اک اننهان صههادر شهود .ایه شهایفتری کههاربرد
اص

حی اخ ق نزد دانشمندان اس می است؛
سه .فضایل و مانی جامف و برآیند صفات نیکو که در حال ترکیبی بهصورت شصصهیت
چهار .دانخ اخ ق که چنی تاریف میشود :دانشهی کهه دربهاره صهفات و رفتارههای

نیک و بد و چگونگی اکتنهاِّ و اجتنهاِّ آنهها و اصه ح رفتارهها در عرصهه خودسهاکی
بحث میکند (مصباحیزدیا  :1382ا.)18-13
در ای وژوهخ اخ ق به مفهوم عامخ بهکار مهیرود و شهامل ملکهات راسه و افاهال
اختیاری اننان است که در ساادت یا شقاوت او تأمیر دارد.
 .3خانواده

خانواده بهمانی اهل خانها به مجموعه افرادی گفته میشود که با هم ویونهد سهببی یها ننهبی
دارند و کیر یک سقف کنهدگی مهی کننهد .بهه مجموعهه خویشهاوندانا خانهدان و تیهره نیهز
خانواده میگویند (مای ا  :1381ذیل خانواده).
ربق سند 2030یوننکوا خانواده مجموعهای متشکل اک دو کن با بچه یا دو مهرد بها بچهه
(بچهای که به فرکندی مبول کردهاند) و یها کن و مهرد و بچهه تاریهف شهده اسهت (ههریسا
 :1395ا .)20ساکمان ملل متحد خانواده را چنی تاریف کرده است« :خهانواده یها خهانوار
به گروه دو یا چند نفری ار ق میشود که با هم کندگی میکننهدا درآمهد مشهتر

ال رهاا اخالقظ بابگشت به خانراره رر جها معا ر با سأ ی بر نظریه شهی مطهرا

آدمی درآمده است (شصصیت و سجیت)؛

بهرای

غذا و دیگر ضروریات کندگی دارند و اک رریق خهونا فرکندخوانهدگی یها اکدواجا بها ههم
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ننبت دارند» (نجاریانا  :1375ا .)19ای تاریف مانند تاریف سهند  2030شهامل کنهدگی
مشتر

دو همجنسباک نیز میشود؛ کیرا برای اکدواج و با هم بودن شرط خاصی ندارد .اما

اس ما خانواده را گروهی متشکل اک افراد دارای شصصیت مدنیا حقومی و مانهوی مارفهی
میکند کهه هنهته اولیهه آن را اکدواج مشهروع کن و مهرد تشهکیل میدههد (مهائمیا :1378
ا .)20خانواده کوچکتری واحد اجتماعی است و کندگی مشتر

اننانها تها ومتیکهه

به کن و شوهر و فرکندان و فرکندکادگان و احیانهاً همنهران فرکنهدان آنهها محهدود اسهتا
«کندگی خانوادگی» نامیده میشود (م هریا1384ا ج :14ا.)61
پیشینه شکلگیری خانواده
شماری اک جاماهشناسان ماتقدند ویخ اک شکلگیری خانواده در کندگی بشرا رواب جننی
دچار هرجومرج بوده است؛ برای نمونه اک نظر باخ اوفه ( )Bachofenاننهانا در ابتهداا بهه
شکل گروهی (گلهوار)ا با اخت ط جننی (هرجومهرج) کنهدگی میکهرد (اعهزاکیا :1380
ا .)14در ای دوره هیچ مرد و کنی همنر یکدیگر شهناخته نمیشهدند .باهد اک ایه دورها
بشههر بههه فکههر سههاماندهی ایهه روابهه و تشههکیل خههانواده افتههاد.ای نظههر اک نگههاه مههرآن
درست نینت؛ کندگی بشر با تشکیل خانواده آغاک شده (نناء1:؛ اعراف )89:و انبیهای الههی
خود به تشکیل خانواده مقید بودهاند (رعهد )38 :و یکهی اک رسهالتههای ایشهان دعهوت بهه
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تشکیل و تحکیم ساکمان خانواده بوده است .افزون بر آیات وحیا ف رت اننان نیز اخت ط
جننههی را برنمیتابههد و اخهه ق اننههانی بههه هرجومههرج جننههی تهه نمیدهههد (جماههی اک
نوینندگانا  :1391ا.)457
عههدهای اک جاماهشناسههان نیههز ای ه نظههر را تأییههد کردهانههد؛ بههرای نمونههها ادوارد وسههتر
مار

میگوید« :خانواده بهمانی ترکیبی اک کن و شوهر و فرکندان همیشهه وجهود داشهته و

بشهریت هرگهز در مرحلهه گلههوار کنهدگی نکهرده اسهت» (اعهزاکیا  :1380ا .)14شهههید
م هری نیز ماتقد است اک ومتیکهه اننهان آفریهده شهدها کنهدگی خهانوادگی داشهته اسهت.
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(م هریا 1384ا ج :14ا)61

اهمیت خانواده از نظر قرآن
مرآن کریم در آیات متادد بر اهمیت فوقالااده خانواده و رعایت حهدود آن تأکیهد کهرده
است (بقره237 -221 :؛ ننهاء1:ا  15و 28-19؛ نهور 9- 3:و  33-31؛ احهزاِّ 34-28:و.)...
مرآن اک رعایت تقوا درباره خانواده سص گفته است و در ابتداى سوره ر ق وس اک رهرح
ال و م یتا َّد حدود ِ ل
ل
ل
ال فَق َْد فَ ل ََم نَف َْنه ؛
َ ه
مباحث مربوط به خانواده فرمودهَ :و تل ْک حدود ِ ه َ َ ْ َ َ
ای ها حدود الهی استا هرکه اک ای حدود تجاوک کند به خود ستم کرده است» (ر ق.)1:
اک آیات چنی برمیآید که اجتماع اننانی و بقای ننل جز به بقای خانواده ممک نینت
و با سنتشدن خانوادها جاماه اک افرادی شکل میگیرد که نه مرابتی میهان آنهاسهت و نهه
امری اک راب ه رحم در بی آنها بامی میماند و درنتیجها جاماه متفهرق میشهود و سهاادت
در کمتر منألهاىا مرآن به انهداکه منهائل خهانوادگی بهه جزئیهات ورداختهه اسهت .ایه
توجها نهایت درجه اهمیت منائل مربهوط بهه خهانواده را نشهان مهیدههد (م ههریا 1385ا
ج :27ا.)414
تفاوت منطق نظام خانواده با دیگر نظامهای اجتماعی
منائل مربوط به حقوق و احکام خانواده جزء منائلی است که دنیاى امروک به عللهی آنهها
را کوچک شمرد .دنیای مادیگرا نمیتواند در

کنهد کهه اگهر در یهافت مبنهای درسهت

تاامل با خانواده خ ایی صورت گیردا خ ر جدی حیات سهالم اننهانی را تهدیهد میکنهد.
شهید م هری که حقیقت یادشده راا بهدلیل نفوذ اندیشه الهی در جان خودا بهخوبی در
کرده بودا منائل مهمی را ویخروی اهلتحقیق گذاشهته و ورسهیده اسهت :آیها من هق نظهام
خانوادگی همان من ق نظهام اجتمهاعی اسهت و ههیچ فرمهی میهان نظهام خهانوادگی و دیگهر
نظام های اجتماعی نینت؟ آیا خانواده هم تشهکی تی هماننهد دیگهر تشهکلههای اجتمهاعی
است و باید تابف مقررات اجتماعی باشد یا نظام خانوادگیا واحد بالصصوا است و من هق

ال رهاا اخالقظ بابگشت به خانراره رر جها معا ر با سأ ی بر نظریه شهی مطهرا

دنیا و آخرت اک آن رخت برمیبندد (ربارباییا 1417قا ج :7ا.)374

مصصواا حقوق مصصوا و احکام مصصوا به خود دارد؟ برای اساسا استاد م ههری
ویژگیهای من ق تاامل با خانواده را چنی تبیی کرده است:
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 .1تفاوت منطق تعامل با خانواده و جامعه

نظر اندیشمندان متقدما اک اف رون و ارس و تا ابوعلی سینا و دیگران چنهی بهوده کهه نبایهد
من ق کندگی خانوادگی با من ق جاماه یکی فرض شود .من هق کنهدگی خهانوادگی اک نظهر
حقوقا مقررات و احکام و حتی مجاکات ها هم خاا است .به گفته استاد م ههریا مهرآن
هم براى کندگی خانوادگی به من ق خاا مائل است و میاس آن بها من هق جاماهه را غله
میداند( .م هریا 1388ا ج :27ا.)424
به نظر استادا ارووا ای میاس غل را انجام داد و بههمی دلیلا گرفتار گنیصتگی روابه
خانوادگی و شکنت ارکان آن گردید.
 .2تفاوت عقد زناشویی و قرارداد تجاری

اگهر خههانواده را ماننههد یکههی اک نهادهههای اجتمهاعی و امتصههادی رایههه بههدانیما جاماههه کن و
شوهرى را ههم شهرکت سهادهاى چهون شهرکت کراعهی یها شهرکت تجهارى داننهتهایم .در
فرهنم اروواییا تشکیل خانواده مانند آن است که دو نفر براى اهداف تجارىا بهسهادگی
شرکتی تشکیل دهند .همی امر موجب نابنامانیهای بنیاری در دنیها شهده اسهت .یکهی اک
عوامب ای نابنامانیهاا منأله گنیصتهشدن رواب خانوادگی است که اکنون ب ى بزرگی
در دنیا بهشمار میآید (همانا ا.)425
به نظر شهید م هریا همی خ ای مبنایی سبب شده که «ر قهاى هالیوودى» غرِّ را
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فرابگیرد و با کوچکتری بهانهاى ر ق وامف شهود .بهه بیهان اسهتادا براسهاس مبنهای غربهی
گویا اکدواج و تشکیل خانواده امر بنیار عادىا مثل دوستی دو نفهر بها یکهدیگر اسهت کهه
می خواهند همنفر باشند؛ با هم بودنی که شرط و میدى در آن ضرورت ندارد .ای دو نفهرا
روکی هم تصمیم میگیرند اک هم جدا شوند.
استاد ماتقد است هرجا که نظام خانواده با ای نگاه برمرار شودا عمه ً نظهام خهانوادگی
وجود ندارد؛ یانی هر کن و مردى ری عمهرز بها دههها نفهر اک جهنس مقابهل خهود اکدواج
میکند و بادا جدا میشود .ای روز درست برخ ف روح ف هرى اکدواج اسهت (همهانا
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ج :27ا.)401

 .3شکل گیری کانون صمیمیت و پیمان محبت در خانواده اسالمی

اسهتاد م ههری باهد اک نقهد الگهوی غربهیا مبنها و من هق اسه م را دربهاره خهانواده توضههی
داده است:
«منأله اکدواج صرفاً براى ارفاء غریزه جننی نینتا منأله وحدت و صهمیمیتی اسهت کهه
باید وایدار بماند ....اینجاست که حتماً باید فلنفهاى وجود داشته باشهد کهه اک یهک رهرف
وایه اکدواج را تحکیم کند؛ یانی تا حد امکان نگذارد ای ویمان متزلزل شود ...نه به مانهاى
اینکه مانوناً و با کور جلویخ را بگیرد» (همانجا).
 .4ناکارآمدی زور در منطق خانواده اسالمی

روا مانی ندارد که کور آنجا حکمفرمها باشهدا (بلکهه) راب هه خهانوادگی ماننهد راب هه امهام
جماعت و مأموم بروایه ارادت و اعتقاد است .محکمکردن وایهه ایه اعتقهاد بهر اسهاس کور
امکان وذیر نینت .چیزى که بر وایه عارفه برمرار شده است و باید برمرار باشهدا کور بهر آن
حکمفرمهها نینههت .وههس بایههد تههدابیرى اندیشههید کههه براسههاس آن تههدابیرا روح اکدواج کههه
صمیمیت و وحدت است متزلهزل نشهود .ایه تهدابیر را گهاهی بایهد اک مقهدمات خیلهی دور
شروع کرد (م هریا 1388ا ج :27ا.)402 -401
 .5ایمانم اساس خانواده اسالمی

من ق اس می الگوی «کفو ایمانی» را برای تشکیل خانواده م رح میکند و گذشت و ایثهار
را الکمه کندگی خانوادگی میداند .م الاه تحقق عینی ای الگهو در کنهدگی کنهانی ماننهد
ویامبر

و حضرت خدیجه و نیز علی

و فارمه کهرا

تفاوت من ق را بهروشنی تبیهی

میکند .یکی اک شابه های حکمت عملی شابه نظام خانوادگی است که در آن ایمان اک نظر
به مرحله عمل و عینیت میرسد (هموا 1386ا ج :22ا)38؛ بههمی دلیلا استاد ماتقد بهود

ال رهاا اخالقظ بابگشت به خانراره رر جها معا ر با سأ ی بر نظریه شهی مطهرا

اک نظر مبنای اس می خانواده شرکتی است که اساس آن بر مشارکت عوارف است؛ اک ای

«مشک تی که در کندگی خانوادگی امروکى استا در گذشته کیادتر بودا ولی درعی حالا
عنصر ایمان و تقوا بنیارى اک آن مشک ت را حل میکرد» (هموا 1385ا ج :23ا.)703
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الگوهای اخالقی بازگشت به خانواده
 .1الگوی عالقه فطری به تشکیل خانواده

رویکرد عرفی در جهان مااصر ع یق ف ری متاالی اننان را چندان جدی نمیگیرد و وجه
غالب آن تمرکز بر کندگی مادی و اشباع و ارضای غرایهز مشهتر

اننهان و حیهوان اسهت.

یکی اک ف ریات متاالی و فراعرفی اننان میل به تشکیل خانواده اسهت و مقصهود اک آن ایه
است که شوق تشکیل خانواده در نهاد آدمی به ودیات گذاشته شده اسهت .بهه بیهان اسهتاد
م هریا بشر ف ریات کیادى دارد که به آنهها تمایهل دارد .همهه ایه تمهای ت مربهوط بهه
امورى است که بشر در سیر تکاملی خود به آنها احتیاج دارد؛ یانی هیچ تمایهل بیههودهای
که کشت آن ضرورت داشته باشدا در وجود بشر نهاده نشده است (همانا ج :3ا.)404
در الگوی ف ریا دو نفر کنار هم مرار میگیرند و یک بنا ساخته میشهود؛ یانهی دیگهر
دو جزء نینتندا بلکه خشت هایی بودند که یک بنها را سهاختند .کشهخ و عشهق درونهی دو
چیز را به هم وصل کرد و یک موجود جدید ساخت .نیمی اک اننانها به نهیم دیگهر ع مهه
دارند و ای ع مه موجب میشود با تمام وجود به هم احناس نیاک میکنند .به گفتهه ع مهه
فضل ِ هال« :اننان با تمام احناسخ دنبال جزء گمشده خود میگردد تا نقصخ را رفهف کنهد»
(فضل ِ هالا 1419قا ج :18ا.)114
اگر به مفهوم اکدواج که اک باِّ «افتاال» استا توجه شودا مالوم میشود کهه حتهی در
انتصاِّ واهه اکدواج برای راب ه خاا کن و مرد هم ای نکته لحاد شهده اسهت .اکدواج اک
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

ریشه «کوج» (در مقابل فرد) به مانی جفت شدن ا یانی دو چیز همهراه و مهری ؛ چهه ممامهل
باشندا مان ند دو چشم و دو گوز و چه متضادا مانند شب و روک (راغب اصفهانیا 1404ق:
ا384؛ اب منظورا 1405قا ج :6ا .)107در اکدواج مانی م اوعه و وذیرز لحاد شده
(همانجا) که امتران و اتهحاد و جفتشدن دو چیز را در بردارد.
محر

اولیه ای م اوعها غریزه جننی است که سهه راه در مواجههه بها آن مابلتصهور

است :ارضا با آکادی م لهق (افهراط)ا سهرکوِّ (تفهری ) و ارضهای متاهادل و مشهروع .راه
نصنهت کههه در جهههان مااصههرا مصصوصهاً در جوامههف دور اک فرهنههم وحههیا شههیوع داردا
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مصالف اهداف خلقت و مقام اننانی اسهت .راه دوم کهه باضهی اک فیلنهوفان یونهانا هنهد و

رهبران منیحیت ویشنهاد کردهانهدا بهرخ ف ربیاهت و ف هرت اسهت« .سوسهتام»ا یکهی اک
شهری
رهبران منیحیتا میگوید« :کندگی خانوادگی ب یی است که باید بهه آن ته داد و ه
اسهت دوسههت داشههتنیا محبههوِّ ولههی درنههده اسههت و چههون مصههیبتی ووشههیده اک ر سههت
(النههباعیا 1420ق :ا« .)18ترتولیههان» اک دیگههر رهبههران منههیحیتا میگویههد« :اکدواج
صورت مرد را کشت و ولید میکند و مدخل ورود شی ان در نفس اننان است تها درمقابهل
خدا باینتد» (همانجا).
راه سوم با اکدواج و تشکیل کانون گرم خانواده حاصل میشود که خداوندا اننان را به
ل
ل
کواجهاً( ...نحهل72:؛ شهوری .)11:خهدا
ل ل َکم م َأنفنکم َأ َ
آن دعوت کرده استَ :و ِهال َج َا َ

برای چنی آفرینشی بهه خهود تبریهک گفهت و خهود را بهتهری خهالق نامیهد (مؤمنهون.)14:
و وایدار شکل بگیرد .نیاک شهوانی محر

اکدواج و رفف ای نیاک اک اهداف تشکیل خهانواده

است و حتی تأمی درست ای نیاک اک سوی کوجی میتواند در تحکیم و کارآمدی خانواده
مؤمر باشدا اما در کنار برآوردن ای نیاک که در استواری و اسهتمرار سهاختار خهانواده نقهخ
داردا الکم است به عنصر محبت میان کوجی توجه شهود تها تحکهیم و کارآمهدی خهانواده
تضمی شود؛ کیرا کن و شوهر بهمنزله جنم خانواده هنتند و محبتا روح خانواده است که
به آن وحدت و حیات میبصشد .خداوند برای تأمی ای مقصود در ملب مرد و کنا محبت
افکنده است و وجود ای محبت راا در کنار اصل آفرینخ دو جنس مصهالفا اک نشهانههای
ل
ل
لل
ل
هکم َأ ْکواجهاً للت َ ْنهکنوا لَل َیهها َو
َکم م ْ َأنْفن ْ
خدایی مارفی کرده استَ :و م ْ آیاته َأ ْن َخل ََق ل ْ
جال بینکم مود ًة و رحم ًة لَ َّن فلی ذللک ََل ٍ
ون (روم.)21:
یات للق َْو ٍم یتَفَکر َ
َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ
کن و مرد برای تکمیل وجود خود به یکدیگر نیاک دارند و ای نیاک ف هری اسهت .شههید
م هری ماتقد است:
« سرگذشت بشر مانند همه حوادث جهان مانون الیتغیرى دارد و عوامل تاریصی ماننهد همهه
عوامل دیگر تأمیرات م ای و ضرورى دارند .مرآن کریم نیز با کبان مصصوا خود تحهت

ال رهاا اخالقظ بابگشت به خانراره رر جها معا ر با سأ ی بر نظریه شهی مطهرا

خداوند خواسته با اکدواجا بنایی محکم و استوار بیافریند تا براساس ای بناا جاماهای سهالم

نام «سنهة ِهال» آن را تأیید نموده است ...اگر عوامل گرداننده تهاری ا مابهت و وایهدار باشهندا
نتیجه تأمیر جبرى آنها به ای شکل خواهد بود که جریانی را ادامه دهند و اگهر بهرعکسا
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ناوایدار باشندا نتایه و آمار آنها نیز ناوایدار خواههد بهود .یکهی اک عوامهل تهاریصیا عامهل
خانوادگی و جننی است .ایه عامهل یهک عامهل مابهت و وایهدار اسهت و همیشهه بهسهوى
تشکیل خانواده و انتصاِّ همنر و تولید فرکند گرایخ داشته است» (م ههریا 1385ا ج:3
ا .)181ری تاری بشرا شکنت کلیه نهضتها علیه کنهدگی خهانوادگی بهه همهی دلیهل
بوده؛ چون مقابله با اصل خانواده «بهرخ ف جبهر تهاری بهوده اسهت .جبهر تهاری ایجهاِّ
میکرده که [خانواده] بامی بماند» (همانجا).

به نظر استادا حتی دلیل شکنت کمونینم در اجرای مانون اشهترا

دربهاره خهانواده و

کن ای بود که اننان بهرور ف ری به داشت خانواده اختصاصهی تمایهل دارد .بهه بیهان او در
اوایههل کمونینههما تنههها موضههوع اشههترا

مههال م ههرح نبههودا بلکههه موضههوع نههابودی

اصول خانوادگی هم در میان بود .ربق مبانی کمونینما «اختصاا» هرجها کهه باشهد سهبب
بدبصتی بشر استا چه بهصورت مالکیهت مهال و مهروت و چهه بهصهورت اختصهاا کن و
شوهرى .ای اندیشه نتواننت در دنیا جایی بهراى خهودز بهاک کنهد؛ بهراى اینکهه ع مهه بهه
تشکیل خانواده ع مهای ف رى است و هرکس در ربقه خود تمایهل دارد کن داشهته باشهدا
آن کن انحصار به خودز داشته باشد و فرکندى که اک ای کن ویدا میکنهدا فرکنهد خهود او
باشد (همانا ج :3ا.)385
استاد م هریا نشانههای ف ریبودن را در تمای ت اننان نشان داده اسهت« :همچنانکهه
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اننان میخواهد با گذشته خودز نیز ارتباط داشته باشدا میخواهد ودر خودز را بشناسدا
تبار خودز را بشناسد .بشر نمیتواند ای رور کندگی کند که نداند اک لحاد ننهلی اک کجها
آمده است؟ اک کدام مادر؟ اک کدام ودر؟ همچنی ا نمیتواند رورى کندگی کند که نفهمهد
چگونه و به چه شکلی وجودز امتداد ویهدا مهیکنهد و اک ایه افهرادى کهه باهد بهه وجهود
آمدهاند کدامیک اک ای ها فرکند اویند» (همانا ا.)386
براساس اعتقاد به ای الگوا کار فرهنگی و تحریک احناسات و ع مههای درونی برای
توجه جاماه به خانواده بنیار مؤمر است و نظام حاکم بهسهولتا البته با داشت برنامه و نظام
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تربیتی ف رتگراا میتواند نهاد خانواده را احیا کند.

 .2الگوی میل ترکیبى و تضاد تجاذبی
نوعی تضاد تجاذبی میان کن و مرد وجود دارد؛ مثل تضاد عناصر ربیات که در برخهورد بها
هم ترکیبات عالی بنیار مفیدی را به وجود میآورند .در آه ربا م بههای مثبهت و منفهی
که در تقابلاندا بهشدت یکدیگر را میکشند .عناصر ربیای در فاهر با هم میسوکندا ولی
ممره سوخت ا یک ماده جدید مؤمر و ارکشمند است که نقخ مهمهی در عهالم هنهتی دارد.
ای تضاد سبب جمف عناصر است و مانند تضاد فلنفی و من قی نینت که ضد جمهف اسهت.
هیدروهن با اکنیژن میسوکدا ولی آِّ تولید میکند که مایه حیات اسهت .خهانواده ههم اک
یک تضاد تااشقی سرچشمه گرفته است .ای تضاد تااشقی که در ف رت ریشه داردا نقخ
«اگر تضاد و اخت ف بی عناصر نباشد تأمیر و تأمر مانا ندارد .فیالمثل اگر فق اکنهیژنها
را کنار یکدیگر بگذاریما آنچه ای دارد آن دارد و آنچه ای ندارد آن نهدارد ...درنتیجهها
صورت جدیدى حاصل نمی شود ...کمینه ترکیب و ایجاد شئ جدید را همی اخت فها به
وجههود مههیآورنههد (ای ه همههان نقههخ تههأمیرات عرضههی در تکامههل رههولی اسههت)« ....میههل
ترکیبی» ...محصول نوعی جذِّ و دفف است .مث ً ویدایخ مرکبات نتیجهه جهذِّهها یانهی
ساکگاریها و دففها یانی ناساکگاریهاست ...اگر همه اننانها مرد آفریده شده بودندا نهه
یکدیگر را جذِّ میکردند و نه امر روى هم میگذاشتند و اگر همه کن آفریده میشدندا
بهاک ههم بها هههم ترکیهب نمهیشههدندا ولهی اخهت ف و تضهادی کههه میهان دو جنهم هنههتا
درعی حهال منشهأ تجهاذِّ و ترکیههب ههم هنهت .همهی اخههت ف سهبب کشهخ بهه سههوى
یکدیگر و در نتیجه متحدشدن و یکیشدن و یک واحد کاملتر را بهوجودآوردن اسهت و
سبب میشود یک اننان در خانوادها تکاملیافتهتر اک یک اننان مجرد باشد .خود کنهدگی
خانوادگی نوعی تکامل است» (هموا 1386ا ج :13ا.)180

ای نگاه و نظریه مبتنی بر آنا همان الگهوی فراعرفهی ف هری را نتیجهه مهیدههد .عهرف

ال رهاا اخالقظ بابگشت به خانراره رر جها معا ر با سأ ی بر نظریه شهی مطهرا

مهمی در شکلگیری خانواده دارد:

فاهربی و دانشمند مادینگر ای حقیقت را در خانواده نمیبینهد؛ اکایه روا فقه بهه تهداوم
نظاممند جاماه و حفو چارچوِّهای فاهری جاماه میاندیشد و نمیتواند در

کنهد کهه
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تشکیل جاماه برای تکامل مانوی و تاالی بشر استا نه صرف تأمی نیاکهای مهادیا و تنهها
جاماه خانواده محور است که میتواند ضام تأمی ای هدف باشد.
 .3الگوی نیاز به مهرورزی

الگوی دیگری که با نظریه ف رت همنو استا الگهوی نیهاک ف هری اننهانها بهه مههرورکی
متقابل است:
«مادر و ودرا با عارفه وهدر و مهادرى آفریهده شهدهانهد و فرکنهد بها عارفهه فرکنهدى؛ یانهی
مادر به دلیل اینکه مادر استا روحخ چنی است که مهیخواههد کهودکخ را در آغهوز
مهر خود بپروراند و ای م لب ف رى اوستا و حتهی چنهان ناخودآگهاه ایه اعمهال انجهام
میگیرد که خودز هم نمیداند چه میکند .اک ررف دیگرا همان بوسه مهربانانه مادر کهه
به صورت فرکندز میکنهد و آنگونهه کهه او را بهه سهینه خهودز مهیچنهباندا در ضهم ل
ل
گرمهی محبهت او را
ای رفتار او را به مهر و محبت ورورز مهیدههد و بههعبارتدیگرا بها
میوزد؛ یانهی ایه محبتهها نقهخ شهارهکردن او را دارد تها کمهانی کهه بهزرگ مهیشهود
محبهت ههایی کهه بههه او در کهودکی شهاره شههده اسهتا بهرق بدههد و بهها نگهاه مهربهانی بههه
دیگران بنگرد .و لذا کودکانی که اک آغاک تولهد در ورورشهگاه تربیهت شهدهانهد و آغهوز
مادر و محبت ودر را ندیهدهانهدا گهاهی جانیهان خ رنهاکی اک آِّ درمهیآینهد» (م ههریا
1387ا ج :26ا.)126 -125
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در مقابههل ایهه اندیشههها افکههار راسههل و ویههروان او مههرار دارد کههه ماتقدنههد فلنههفه
کندگی خانوادگی جز ای نینت کهه وهدر و مادرهها بچهههها را بهزرگ کننهد و اک حهوادث
محافظت و در هنگام بیمارى سرورستی کنند .ای نحو تربیت کهود

در کمهانههاى مهدیم

مرسوم بوده استا اما در جههان مااصهر کهه جوامهف تکامهل یافتههانهد بایهد ایه وفهایف اک
خههانوادهههها بههه مؤسنههات بههزرگ دولتههی منتقههل گههردد؛ کههود
به مهدکود

اک کایشههگاه یکنههره

برود و در آنجا در کنار کودکهان دیگهر بهزرگ شهود .بهه نظهر ایه گهروها

باید مؤسنات جاى وهدر و مهادر را بگیرنهد و آن وفهایف و حقهومی کهه در جوامهف مهدیم
میهههان والهههدی و فرکنهههدان بهههودا بهههه روابههه ملهههت و دولهههت تبهههدیل گهههرددن (نهههک:

84

راسلا  :1347ا)24-117

ای نظر وذیرفتنی نینت؛ کیرا «عیب بزرگ ای مضیها خارجشدن اک منیر ف رت اننانی
است» (م هریا 1387ا ج :26ا .)125به همی دلیل ویامبر اس ما الگوی عینی الههیا کهه
ف رتی سالم و وا

داشت:

«در خانواده مهربان بود .ننبت به همنران خود هیچگونه خشونتی نمیکرد و ای بهرخ ف
خلقوخوى مکیان بود .بدکبانی برخی اک همنران خویخ را تحمهل مهیکهرد تها آنجها کهه
دیگران اک ای همه تحمل رنه مهیبردنهد .او بهه حنه مااشهرت بها کنهان توصهیه و تأکیهد
میکرد و میگفت :همه مردم داراى خصلتهاى نیک و بد هنتند؛ مرد نباید تنها جنبههاى
ناونند همنر خویخ را در نظر بگیهرد و همنهر خهود را تهر

کنهد؛ چهها هرگهاه اک یهک

خصلت او ناراحت شودا خصلت دیگرز مایه خشنودى اوست و ایه دو را بایهد بهاهم بهه

ویامبر خاتم

با فرکندان و با فرکندکادگان خود بنیار ع وف و مهربان بهودا بهه آنهها

محبت میکردا آنها را روى دام خویخ مینشاندا بر دوز خویخ سوار میکرد و آنها
را می بوسید .روکى در حضور یکهی اک اشهرافا یکهی اک فرکنهدکادگان خهویخ (حضهرت
مجتبی

) را میبوسید .آن مرد گفت :م دو ونر دارم و هنوک حتی یکبار هیچکهدام اک

الیر َح ْم الیه ْر َح ْم"؛ کنهی کهه مهربهانی نکنهدا رحمهت خهدا
آنها را نبوسیدهام .فرمود"َ :م ْ ْ
شامل حالخ نمیشود» (همانجا).
وس براساس الگوی فراعرفی ف ریا اننان به مهرورکی و مورد مهر مرارگرفت نیاکمنهد
است و خانواده کانون عملیشدن ای نیاک ف ری است .برنامهریزی برای تحریک ای نیاک و
هدایت بهسوی راه برآوردهشدن آن میتواند شوق به تشکیل خانواده را بیشتر کند.
 .4الگوی ضابطهمندی التذاذ جنسی

مراجاه به وجدان اننان نشان میدهد که گرچه او به ارضای غریزه جننی نیاک داردا حیوان
نینت و ارضای غریهزه او بایهد ضهاب همنهد و در محهدوده خهاا باشهد .تابیهر «حهدود ِ هال»

ال رهاا اخالقظ بابگشت به خانراره رر جها معا ر با سأ ی بر نظریه شهی مطهرا

حناِّ آورد» (هموا 1385ا ج :2ا.)255

(بقره229:و230؛ ر ق )1:در مرآنا بهدنبال بیان احکام خانواده و رواب کناشهوییا گویهای
لزوم ضاب همندی رواب جننی در نظام م لوِّ خالق بشر است .خالقی که ساختار وجودی
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و نیاکهای وامای اننان را برنامهریزی کردها او را چنی راهنمایی کرده اسهت .عهرف رایهه
فرهنم غربی ای الگو را برای رواب کن و مرد تضایف کرده و خواههان بهیمیهدی اسهت.
الگوی ضاب همند اننهان را بهسهوی اکدواجا تشهکیل و حفهو خهانواده راهنمهایی میکنهد و
الگوی آکادی م لقا خانوادهگرایی را رد میکند.
به اعتقاد استاد م هری هر اننانیا چه مرد و چهه کنا نیاکههاى جننهی دارد کهه بهرایخ
لذتبصخ هنتند و باید اک ای نظر ارضا شود .یکی اک آنها التذاذ اک رریق نگاه است .اگهر
جاماه اعضای خود را آکاد بگذارد که در کوچها خیابانا مجلهس و محفهل و ...ههر چقهدر
که بصواهندا اک هم لذت ببرند و اک نظر لذت نگاه اشباع شوندا محی خانوادگی برای آنان
جز یک محی کنالتآور چیز دیگرى نینت؛ یانی دیگر نگاهکهردن مهرد بهه صهورت کن
خودز برایخ لذتی نداردا بلکه کنالتآور است و نگاهکردن آن کن بهه شهوهر خهودزا
نهتنها لذتی نداردا بلکه مه لآور اسهت .لهذت لمنهی نیهز همی رهور اسهت؛ چهه رسهد بهه
لذت هاى باالتر .اگر بنا شود که در جاماه محدودیت اعمال شود تا عوارف متوجهه داخهل
خانواده باشدا مهر ًا مرد براى کن میشود یگانه موجودى که کهانون اشهباع غریهزه اوسهت و
کن براى مرد میشود یگانه موجودى که ارضاکننده اوست .ای الگو خودبههخود در ایجهاد
وحدت و صمیمیتا بنیار مؤمر است (م هریا 1388ا ج :27ا.)402
استاد برای در

بهتر الگوی فراعرفی باکگشت بهه خهانواده و کنهدگی کناشهویی چنهی
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توضی دادهاند« :یکی اک چیزهایی که وایه خانواده و محی خانوادگی را محکم مهیکنهد...
ممنوعیههت کامیههابی جننههی در خههارج اک کههانون خههانواده اسههت .علههت اینکههه وایههه کههانون
خانوادگی در دنیاى ارووا سنت و متزلزل استا رعایتنکردن ای اصل اسهت .امهروک ههم
در جاماها ما به هر ننبت که اک فرنگیها ویروى کنیم کانون خانوادگی را متزلزل کردهایم.
ومتیکه جاماه ما به دستور اس م وامااً عمل میکرد؛ یانی ونهرها واماهاً مبهل اک اکدواجا بها
کنی و دخترى در تماس نبودنهد و بهه اصه

ح فرنگهیههاى امهروک رفیهق دختهر نداشهتند و

دخترها هم همی رورا اکدواج براى یک ونر یها دختهر یهک آرکو بهود .یهک ونهر بهه سه
وانزده شانزده سالگی که میرسیدا احناس ربیای نیاک بهه همنهر در او ویهدا مهیشهدا یهک
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دختر هم همی رورا و ای ربیای است که آرکوى یک ونر ای بهود کهه کن بگیهرد چهون

ل
ممنوعیهت اسهتفاده اک کن خهارج مهیشهد و بهه مهرک آکادى
بهوسیله اکدواج اک محدودیت و
استفاده اک کن می رسید .آن ومت شب کفاف کم اک صب وادشاهی نبود .ای بود کهه ونهر و
دخترهایی که اص ً همدیگر را ندیده بودند و اکدواج کرده بودندا چنان بها یکهدیگر الفهت
مههی گرفتنههد ....امهها اکدواج در سینههتم فرنگههی یانههی آکاد را محههدودکردنا اک آکادى بههه
محههدودیت آمههدن .و اکدواج در سینههتم اس ه می یانههی اک محههدودیت بههه آکادى آمههدن.
اکدواجهی کههه خاصههیت روانههیاز اک محههدودیت بههه آکادى آمههدن اسههتا بههه دنبههال خههود
اوال خودز استحکام
استحکام میآورد و آنکه وایهاز اک آکادى به محدودیت رفت استا ً
ندارد (یانی کود به ر ق منجر میشود) و مانیاً آن ونرى که به تابیر خود فرنگیها دههها و
گاهی صدها دختر را تجربه کرده و آن دخترى که دهها و صدها ونر را تجربه کرده استا
را بهصورت م لق مبول کنی یا اکدواج را بپذیرى و به تاهدها و منئولیتهاى اکدواج وایبند
شوى .ای است که اس م میگوید کنا مجاکات شدید دارد و کنایی که فق جنبه کنا دارد و
دیگر در آن وایمالکردن حق یک کن و وایمالکردن حق یک شهوهر نینهتا صهد تاکیانهه
دارد .اس م درباره مردى که در عی اینکه کن دارد و ربااً تحت فشار غریزه جننهی نینهت
و کنی که شوهر دارد و ربااً تحت فشار غریزه نینت و روى هوسباکى کنا میکنندا به رجم
و سنگنارکردن فرمان میدهد» (هموا ج :26ا.)394-392
در مقابل ای الگوا «دنیاى فرنم ابتدا در ای حد میگفت که کنا در غیر مورد مهرد کندار و
کن شوهردار جرم نینت ...کمکم به اینجا رسیدند که «برتراند راسل» صریحاً میگوید :بهراى کن
شوهردار و مرد کندار هم هیچ مانای نینت .چه اشکالی دارد کهه یهک کن شهوهردار ههم رفیهق
داشته باشد و عشقخ در جایی باشد؛ هم همنر داشته باشد و هم ماشوق؟ عشقخ را بها او انجهام
دهد و بچه را در خانه ای بیاوردا ولی تاهد بنپارد ومتی با ماشومخ عشقباکى میکند اک وسهائل
جلوگیرى اک بچهدار شدن استفاده کند» (همان :ا.)394
هیچ آدم عاملی باور نمیکند که کنی به مردى عشق بورکدا اما همنر مردی دیگر شهود
و متاهد شود که اک ن فه شوهرزا براى شوهرز بچه بیاورد .هر کنی دلخ میخواههد کهه

ال رهاا اخالقظ بابگشت به خانراره رر جها معا ر با سأ ی بر نظریه شهی مطهرا

مگر حاال با یکی وابند میشود؟ ...اس م میگوید ابداً چنی چیزى نینتا یا باید محرومیت

بچهاى که میکاید و بچه اى که جلو چشمخ استا یادگهار کنهی باشهد کهه او را دوسهت
داردا نه یادگار آدمی که اک او تنفر دارد یا ع مه خاصی به او ندارد (همانجا).
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 .5الگوی سالمتیلبی

اننان ف رتاً خواهان س مت خود و جاماه خودا اک همه نظرا است .اک سوییا میدانهیم کهه
خانوادها واحد بنیادی جاماه است و س مت و بیماری آنا س مت و بیماری جاماهه را در
وی دارد؛ اک ای روا بهدرستی گفتهاند که «ههیچ جاماههای نمیتوانهد ادعهای سه مت کنهد؛
چنانچه اک خانوادههایی سالم برخهوردار نباشهد .بهاک بهیهیچ شهبهها هیچیهک اک آسهیبهای
اجتماعی نینت که فاکغ اک تهأمیر خهانواده ودیهد آمهده باشهد» (سهاروخانیا  :1375ا)11؛
بهبیاندیگرا «همچنانکه بدن اننان اک سلولها تشهکیل شهده کهه نهابودی و فنهاد و بیمهاری
سلولها به رور مهری و ربیای مانایخ بیماری بدن است و اگر توساه ویدا کنهد بهه جاههای
خ رناکی برای کل بدن اننان منتهی میشودا جاماه هم اک سلولهایی تشکیل شده که ایه
سلولها خانوادهاند .هرخانوادهای یکی اک سهلولهای ویکهره اجتمهاع و بدنهه اجتمهاع اسهت.
ومتی ای ها سالم بودندا ومتی ای ها رفتار درست داشتندا بدنه جاماها یانی آن ویکره جاماه
سالم خواهد بود» (خامنهایا .)1391
یکی اک عوامل بیمارشدن جاماه افزایخ شمار بچههای بهیخهانوادهای اسهت کهه نتیجهه
رواب نامشروع هنتند .بچههایی که اک ای راه به دنیا میآیند -و مادرانشهان اغلهب آنهان را
به مؤسنات عمومی واگذار میکنند -نه ودرى میشناسند و نهه مهادرى و ایه امهر بهدتری
ناراحتیهاى روحی را در آنها بهوجودمیآورد؛ چون ف ل
رى هر اننان است که میخواههد
با گذشته خود ارتباط داشته با شد و بداند اک واى کدام بوته درآمده اسهتا وهدرز کینهتا
ودربزرگخ کینتا برادرانخ چه کنهانی هنهتندا مهادرز کینهتا خالههاز کینهت و...
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اننانی که ای جور به دنیا بیایدا هیچومهت یهک اننهان سهالم نصواههد بهود .در آمهارى کهه
انگلینی ها براى خودشان تهیهه کهرده بودنهدا آمهده بهود کهه اک ههر ده انگلینهی یهک نفهر
حرامزاده است .ای امر م ف نظر اک هر چیزىا اننانهایی بیمار و راغی به وجهود مهیآورد؛
اننانی که دستخ به ودر و مادر نمیرسد با جاماه خودز دشم میشود .ای هها باضهی اک
آن عوارض است .چنی عوارضی ومتی کیاد و کیادتر شهود بههکلهی جاماههاى را دگرگهون
میکند (م هریا 1388ا ج :27ا.)426
به اعتقاد استاد م هریا بههمی دلیل مرآن کریم در منائل مربهوط بهر حقهوق کوجیهتا
تأکید دارد و توجه افراد را به عوامب سوء دنیهایی اک ههم گنهیصتگی نظهام خهانواده جلهب
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میکندا تا چه رسد به عوامب اخروی (همانا ا.)427

استادا منئله گنیصتگی رواب خانوادگی را عامل اساسی بیماری جاماه و منئله جوانان
را تابای اک آن داننته و تهذکر داده اسهت کهه خ اههاى کوچهک سهبب مشهک ت جزیهی
میشودا اما با تکرار به جایی میرسد که مابلجبران نینت .منئله کودکانی که ودر و مهادر
مالومی ندارندا ویامد همان بیتوجهی به خانواده و نپذیرفت محدویت در رواب کن و مهرد
است (همانا ا.)426
براسههاس آنچههه بیههان شههدا روشهه اسههت کههه عقههل سههالم در تاههارض میههان لههذت
جزیههی و س ه مت کلههیا دومههی را برمههیگزینههد و بههه خههانواده و مانههدن در چههارچوِّ آن
ع مه نشان میدهد.

براساس تاالیم الهی میتوان گفهت دلیهل شهکلگیری کنهدگی خهانوادگی کهه در آن کن و
مرد به هم مهیویوندنهد آن اسهت کهه هریهک اک کوجهی بهصهورت یهک «جهزء» اک «کهل»
آفریده شده اند و در نهاد هرکدام گرایخ بهه ویوسهت بهه کهل خهود وجهود دارد (م ههریا
1385ا ج :2ا.)333
خودورسهتی -

بنابرای ا گرایخ به دیگرخواهیا ف ری اننان است و اننان باید اک ال
که مقصود ل
خود ربیای است -خارج شهود .خارجشهدن اک ال خودورسهتی و فردورسهتیا
مراتب و مراحلی دارد؛ اولی مرحله آن غیردوستی است .دروامفا مثل ای اسهت کهه «مه ل »
اننان توساه مییابد ...در دوران جوانی که عشقی ویدا میکند و همنرى برمیگزیندا براى
اولی بار ای احناس در او ویدا می شود که به یک شصص دیگر ماننهد خهود ع مهه دارد...
یانی اک خود به در مهیآیهدا خهودز و او یکهی مهیشهوند و همهه چیهز را بهراى ایه خهود
بزرگتر میخواهد .مجموع دو «خود» یک «خود» شدهاند .ریشه ای اتحهاد وجهودی علقهه
مؤاننت و به تابیر مرآن (روم )21:وداد و رحمت است (هموا ج :22ا.)676
استاد م هری توضی داده که «منئله کوجی و کانون خانوادگی و فلنهفه خهانوادگی و

ال رهاا اخالقظ بابگشت به خانراره رر جها معا ر با سأ ی بر نظریه شهی مطهرا

 .6الگوی تحول از خودخواهی به دیگرخواهی

روح خانوادگی عبارت است اک روح مافوق غریزه جننی کهه میهان دو نفهر ویهدا مهیشهود؛
یانی شصصیت یکدیگر را دوست دارند و تها سهنی ویهرى کهه دیگهر منهئله غریهزه جننهی
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بهکلی ضایف یا نابود می شودا علقه خانوادگی و محبت میانشان هنهت و روک بهه روک ههم
شدیدتر میشود و حتی به گفته علماى جدید مثل ویل دورانهتا در کتهاِّ لهذات فلنهفها علقهه
کوجی به یکدیگر در امر مااشرت و تماس کیادا شدت ویدا میکند و آنمدر امر میگهذارد کهه
کمکم میافههاى آنها شبیه هم میشود؛ یانی تدریجاً روحهاى آنها آنمدر بها ههم ان بهاق ویهدا
میکنند که کمکم اجنام آنهها نیهز بها ههم ان بهاق ویهدا مهیکننهد و میافهههها بهه یکهدیگر شهبیه
میشود ...علت اساسی ای است که هر مقدار که الفت کوجی به یکدیگر بیشتر باشدا یک مهدم
اک ل
خود فردى خارج شدهاند« .خود» کمی که بزرگتر شدا رمیقتر مهیشهودا ماننهد مهایف غلهیو
که ومتی آِّ داخلخ کنندا رمیق میشود و توساه مییابد (همانا .)677 -676
 .7الگوی نیاز فطری به تداوم نسل پاک

استمرار ننل اننان یک وامایت انکارنشدنی است .اک سوییا اننهان دو وایهان بیشهتر نهدارد:
بهشت و جهنم .مهمتری کمان تأمیرگذار در تایی نق ه وایان اننانا دوران کهودکی اسهت.
خدای متاال منئولیت حفو فرکندان اک رسیدن به وایان جهنمی را بر عهده والدی گذاشهته
است .چرخه والدی و فرکند هم برای همه اننانها امری تکراری است؛ یانهی اننهان بهرای
آنکه در آتخ جهنم ننوکد باید والدی خوبی داشته باشهد و ایه منهتلزم تشهکیل خهانواده
است .اک آیه ششم سوره تحریم استفاده میشود که اننان درمبال اعضاى خانهدان خهودزا
یانی همنر و فرکندانا منئولیت جداگانه و ویژهای دارند؛ منئولیتی که آینده بشهر را رمهم
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میکند و در فضای عرف امروک جهان بهشدت مغفول است .در الگوی عرفی امهروک جههان
کمتر به وایان راه خانواده توجه میشود.
ل
آمنوا موا َأنْف َنک ْم َو َأ ْهل لیک ْم ناراً َومود َها النَّاس َو
استاد م هری ماتقد است آیه :یا َأ َ
یها ال َّذی َ َ

ل
جارة (تحریم)6:ا با لح بنیار شدید بهه ایه منهئولیت اشهاره مهیفرمایهد .لحه بنهیار
ال ْح َ
شدیدز اک ای نکته آشکار می شود که در ای فرمانا به نتیجه منفی آن توجه شهده اسهت.

مقصود آیه ای نینت که لحظهاى که عضو خانواده میخواهد سقوط کند دسهتخ را بگیهر
که سقوط نکند؛ مقصود ای است که کارى بک که بهسوی سقوط نرود (م ههریا 1388ا
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ج :27ا.)454

استاد در تکمیل سص چنی میگوید« :مرآن کریم در ایه تابیهر آن نهایهت را در نظهر
گرفته است که منجر به ساادت ابدى یا شقاوت ابهدى مهیشهود .بهه ایه تابیهر مهیفرمایهد
آمنوا ؛ اى اهل ایمانا اى مردمی که به گفته ای ویغمبر ایمان داریدا اى
که یَا َأی ُّ َها ال َّذی َ َ
مردمی که ک م او را ک م خهدا و ویهام او را ویهام خهدا مهیدانیهدا خودتهان و خانهدانتان را
اک آن آتشی که کبانهاز (یا آتخگیرهاز) مردم و سهنمها هنهتند نگهه داریهد ...خودتهان
و خاندان خودتهان را رهورى بنهاکید کهه نتیجههاز جلهوگیرى اک سهقوط در آتهخ جههنم
است (همانا ا.)455
وسا خانواده محل حفو اننان اک سقوط در آتخ جهنم است و والدی باید کمینههههای
الکم را برای تحقق ای هدف فراهم کنند .با ای نگاها هر اننهانی متوجهه ضهرورت تشهکیل
خانواده است .ترسیم چنی الگویی اک خانوادها هر عهاملی را بهه اکدواج تشهویق و شهوق بهه
تشکیل خانواده را در او کنده میکند.

ال رهاا اخالقظ بابگشت به خانراره رر جها معا ر با سأ ی بر نظریه شهی مطهرا

خانواده میشود و در

میکند که ساادت او و ننلههای باهدی در گهرو توجهه ویهژه بهه
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نتیجهگیری
براساس فرهنم الهی و اخ ق اننهانیا تشهکیل خهانواده در بنهتر مههر و عارفهه یهک نیهاک
ف ری بشر است .در ادیان الهی بهویژه اس م بر ای حقیقت تأکید شده اسهت .اسه م بهرای
استحکام خانواده برنامه و احکام دمیقهی ارائهه کهرده کهه بروایهه آنا تبیهی درسهت و تبلیه
صحی ماارف مربوط به خانواده و نقخ آن در ساادت بشرا بیمیلی به خانواده را به رغبت
تبدیل میکند و احیاگر نهادی می شود که حفو آن مناوی با حفو جاماهه اسهت .مهدیران
جاماه اس می باید بکوشند مداسهت خهانواده را در نظهر مهردم حفهو کننهد تها بنیهان آن اک
اخ ق عالی اننانی تهی نگردد و همچنی ا درمقابل متأمرشدن تاالیم اسه م اک عرفیشهدنا
تبلیغات جهان غرِّ و ترویه شهوتکدگیا برنامههای تربیتی را اخ قمحور و ف رتمدار
کنند .تبیی و تبلی هدف تشکیل خانواده براسهاس نظریهه میهل ربیاهی و ف هری بهه همنهرا
فرکند و والدی و محبت به آنها و مارفی نیاکهای جننی بهمنزله ابزاری که اننهان را بهرای
رفف ای نیاک ف ری تحریک میکندا میل به تشکیل خانواده را تقویت خواهد کرد .اگهر راه
درست ری شودا نظریه شهید م هری که برای بشر راههی جهز باکگشهت بهه اصهل خهانواده
نمیشناسدا محقق میشود .چنی باکگشهتی بها الگهوی ف هرتا میهل ترکیبهی کن و مهرد بهه
تشهکیل خههانوادها نیههاک بههه مهههرورکیا ضهاب همندی التههذاذ جننههیا تحههول خودخههواهی بههه
دیگرخواهی و الگوی نیاک ف ری به داشت ننل وا

و سالما همنو است.

اگر ای روند فرهنگی اجرا شودا ت زهای شهوتمحور غربی برای تضایف و نابودی
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ساکمان خانوادها درنهایت با شکنت مواجه میشود و بشریت بهسوی ف رت خود و تشکیل
خانواده باکمیگردد.

کتابنامه

 .1مرآن کریم.
 .2اب منظورا محمدب مکرم (1405ق)ا لنان الارِّا مم :نشر أدِّ الحوکة.
 .3اعزاکیا شه ()1380ا جاماهشناسی خانوادها تهران :روشنگران و م الاات کنان.

 .4الفتا نامت ِ هال ()1374ا جامایت و جاودانگی اسه م و احکهام آن بها توجهه بهه عنصهر
کمان و مکانا تهران :مؤسنه تنظیم و نشر آمار امام خمینی .
 .5جمای اک نوینندگان ()1391ا کن و خانواده در افق وحیا مم :بوستان کتاِّ.

ال
 .6خامنهههایا سههیدعلی ()1391ا کن و خههانواده (برگرفتههه اک بیانههات حضههرت آیههت ِ ه
خامنهای)ا به کوشخ امیرحنی بانکیوورفردا تهران :انتشارات انق ِّ اس می.
امام خمینی .
 .8راسلا برتراند ()1347ا کناشویی و اخ قا ترجمه ابراهیم یوننیا تهران :اندیشه.
 .9راغب اصفهانیا حنی (1404ق)ا مفردات غریب القرآنا مم :دفتر نشر کتاِّ.
 .10روشها گی ()1379ا کنخ اجتماعیا ترجمه هما کنجانیکادها مشهد :دانشگاه فردوسی.
 .11ساروخانیا بامر ()1379ا جاماهشناسی خانوادها تهران :سروز.
 .12النهههباعیا مصههه فی (1420ق)ا المهههرأة بهههی الفقهههه والقهههانونا بیهههروت :دار الهههوراق
للنشر والتوکیف.
 .13سوری ا ورنر و جیمز تانکهارد ()1386ا نظریهههای ارتبارهاتا ترجمهه علیرضها دهقهانا
تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .14شایانمهرا علیرضا ()1377ا دایرةالماارف ت بیقی علوم اجتماعیا تهران :کیهان.
 .15ربارباییا سید محمدحنی (1417ق)ا المیزانا مم :جاماه مدرسی .
 .16الغف هارا عبدالرسول عبدالحن ( 1404ق )ا المرأة المااصرةا مم :م باة المهر.
 .17فضل ِ هالا محمدحنی (1419ق)ا تفنیر م وحی القرآنا بیروت :دارالم

.

ال رهاا اخالقظ بابگشت به خانراره رر جها معا ر با سأ ی بر نظریه شهی مطهرا

 .7خمینههیا سههید روح ِ هال ()1389ا صههحیفه امههاما تهههرانا مؤسنههه تنظههیم و نشههر آمههار

 .18مائمیا علی ()1378ا نظام حیات خانواده در اسه ما تههران :انتشهارات سهاکمان انجمه
اولیا و مربیان.
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 .19گولههدا جولیههوس و همکههاران ()1376ا فرهنههم علههوم اجتمههاعیا گههروه مترجمههانا
تهران :ماکیار.
 .20گیدنزا آنتونی ()1382ا تجدد و تشهصص؛ جاماهه و هویهت شصصهی در عصهر جدیهدا
ترجمه ناصر موفقیانا تهران :نشر نی.
 .21مصباحیزدیا محمدتقی ()1382ا فلنفه اخ قا تهران :امیرکبیر.
 .22م هریا مرتضی ()1385ا مجموعه آمار شهید م هریا ج2ا  3و 23ا تهران :صدرا.
)1386( _________ .23ا مجموعه آمار شهید م هریا ج 13و 22ا تهران :صدرا.
)1387( _________ .24ا مجموعه آمار شهید م هریا ج26ا تهران :صدرا.
)1388( _________ .25ا مجموعه آمار شهید م هریا ج27ا تهران :صدرا.
 .26مای ا محمد ()1381ا فرهنم فارسیا تهران :دبیر.
 .27نجاریانا فرکانه ()1375ا عوامل مهؤمر در کهارایی خهانوادها وایاننامهه کارشناسیارشهدا
دانشگاه آکاد اس می.
 .28هههریسا روبههی ()1395ا لههکلکی در کههار نینههتا ترجمههه حنههام حنههی کادها نشههر
الکترونیک وونل.http://ponl.ir :
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ناروایی هامجنا

گرایی در نظریه اساالمی قانون یبیعیم نقد مقاله «درباره
اقلیتهای جنسی»


محمدهادی حاضریا محمدحنی رالبی

ناروایی همجنسگرایی که بیشتر در مالب برهان «امر غیرربیای» تبیی میشودا چندی ویخ
توس آمای آرز نرامیا در مقالهای با عنوان «درباره املیتهای جننی» مورد منامشهه مهرار
ل
بهودن همجنسگرایهی در حکمهت
گرفت .اک نظر اوا براهی عق نی ممک برای غیرربیای
عملههی اس ه می مصههدوز هنههتند .وی بهها تاریههف «ربیاههت» و اتکهها بههر تاریههف ارس ه ویی
«غایههتگرا» بههه دفههاع اک ایههده «تاههدد» کارکردههها میوههرداکدا و بههر فههرض ای ه برهههان نیههز
همجنسگرایی را موافق با «لذتجویی» داننهته آن را کهارکردی همعهرض «فرکنهدآوری»
برای موه جننی اننان مارفی میکند .نوشتار حاضر به نقد تااریف ویا و ارایه مانون عقهل
عملی در نظریه اس می مانون ربیای ورداختها و نشان داده کارکردها به مثابهه «کمهال»ههای
هر موه نفسا رو به سوی کاملتری «غایت» دارند .همچنی ا براساس آموکه سهنصیهتا الکم
است هر کارکرد با کارکرد نهایی یا همان خیر کامل سنصیهت داشته باشد .بهه همهی دلیهلا
مصل غایتمندی و به لغویهت میانجامد .له هذت اگهر
تومف در کثرت و عدم نیل به وحدتا
ه
 دانشجوی دکتری فلنفه حقوق دانشگاه بامرالالوم
 دانشیار فلنفه حقوق وژوهشگاه حوکه و دانشگاه.

.
hadihazeri@gmail.com
mhtalebi@rihu.ac.ir
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چکیده

تاری تأیید1398/01/17 :
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به تنهایی دیده شود بر خ ف ایده اننان کامل در فلنفه اس می خواهد بهود .مهوارد اسهتثنا
نیز تحلیل شدهاند.
کلید واژهها
نرامیا همجنسگراییا اس ما امر غیرربیایا نظریه اس می مانون ربیایا غایت.
مقدمه
حهق» نیهز مهری
در امر تکثیرگونههای
خاا رفتاری و عملیا که البتهه امهروک بها ویخونهد « ه
ه
شدهاندا اندیشمندان و فلنفهورکان بنیاری را واداشته اسهت تها اک لحهاد نظهریا ریشهههای
عق نی ای رفتارها را تشری کنند .اک ایه رو فیلنهوفانی کهه ذیهل «فلنهفه حهق» و «فلنهفه
ل
علمهی آن رفتارهها هنهتند .همچنهان کهه
اخ ق» مرار میگیرندا مشغول به توجیهه عقلهی و
حاصل ای ت زهاا در شاخهای دیگر اک فلنفه به نام «فلنفه حقوق»ا به هدف جههت ل
دهی
اراده نمایندگان وارلمان در تصویب موانی حمایتیا به کار گرفته میشود.
ل
ررفهداران چنهی
اک جمله ای گونههای رفتهاریا «رفتارههای همجنسگرایانهه» هنهتند.
ل
جننی مزبور را به امبات رساندها در برابر براهی
س یق رفتاریا در ت ز هنتند مبانی حق
مصههههالف بههههه اسههههتدالل بپرداکنههههد(ر : .وایگههههاه خبههههری شههههفقناا (:)1397/11/06
 .)fa.shafaqna.com/news/409397اما اک آن جا که در عمل گنهترهای چشهمگیر یافهتا
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اندیشمندان جوامف سنهتیا اک جمله اس میا که در موضف مصالف مرار دارندا دست بهه کهار
ل
هاروایی رفتارهههای
شههدند .بههرای ای ه منظههورا در گههام نصنههت الکم اسههت بههه باکتحلیههل نه
همت گمارندا تها آن گهاه در
همجنسگراا در بصخ اخ ق هنجاری اک کمره فلنفه اخ ق ه
مینر شود .چنان که موافقان نیهز در غهرِّا
مقام مانونگذاریا جرمانگاری چنی رفتارهایی ه
اک همههی منههیر بههه جههواک مههانونی رفتارهههای همجنسگههرا نایههل شههدند (تههاریا سوسهه ا
 .(mehrkhane.com/fa/news/8197 :1398/01/07اک ایههه میهههانا دکتهههر آرز نرامهههی در
مقالهای با عنوان «درباره املیتهای جننهی»ا کوشهخ کهرده بها بررسهی برهانههای فلنهفی
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حکیمان منلمانا به نقد و اب ال ای استداللها بپرداکد .اک نظر وی:

«باید بپذیریم که مهمتری استداللهایی که در تقبهی اخ مهی رفتارههای همجنسگرایانهه
م رح شدها اک استحکام کافی برخهوردار نینهت .بهه بیهان دیگهرا ایه ادعها کهه رفتارههای
همجنسگرایانهه اخ مهاً نهاروا و درخهور نکهوهخ اسهتا بنیهان عقلهی اسهتواری نهدارد... .
ل
ورکان خردویشهه ههم الجهرم بایهد نتهایه بحهث و فحصههای عقلهی دربهاره ایه مبیهل
دی
موضوعات را جدی تلقی کنند( ».نرامیا  :2004ا)22

به نظر می رسد یکی اک نکات مثبت مقالهها آن اسهت کهه خواننهده منهلمان را بهه مهرور
دوباره مبانی فلنفی و اصول بنیادی اندیشه اس می وامهیدارد .نکتهه دیگهر توجهه بهه وجهه
«عقلی» ننبت اس م و همجنسگرایی است .به همی دلیل نگارنده نیز در مقام نقهدا ته ز
میکنههد اک ایهه محههور خههارج نشههود .سههؤال اصههلی مقالههه حاضههر آن اسههت کههه :آیهها
مانون ربیای عقلیا حکم به «ناروایی» ای گونه رفتاری است.
ویشینه تحقیق و مرور نوشتارهای کوتاه و بنی ی که بهرور وراکنده در محی وِّ مابهل
دسههههترس اسههههت(به عنههههوان نمونههههه ر : .شمنههههاییا حمیدرضهههههاا(:)1397/11/06
 )www.seratnews.com/fa/news/67262ا حاکی اک آن است که کمتر به خصوا مقالهه
«درباره املیتهای جننی» ورداخته شده است .اک جمله ای که؛ بیشتر نقهدها بهر وایهه آیهات
مرآن کریم و داسهتان مهوم لهوط تهدوی شهدهاندا حهال آن کهه جنهاِّ نرامهی آیهات را در
سصنرانی و نوشتارهای دیگر خود بررسی نمودها و ذکری اک آیات در مقالهه مهورد نظهر بهه
میان نیامده است.
روز تحقیق حاضرا متناسب با من ق حاکم بر نظریه رمیب خواهد بود .مقاله مورد نظرا
هههیچ اسههتداللی بههه سههود همجنسگرایههی نکههردها و صههرفاً در جهههت اسههتحکامکدایی اک
استدالل های احتمالی بر نفی ای رفتارها ملم کده است .به همهی دلیهل الکم اسهت براسهاس
گفتمان فلنفی اس می ه به رور کلی ه و نظریهه مهانون ربیاهی اسه می (برگرفتهه اک احکهام
صهحت و سهقم اسهتداللهای اندیشهمندان اسه می مهورد
عقهل عملهی) ه بهه رهور خهاا ه ه
صهحت دارد یها خیهر؟ امها
باکنگری مرار گیردا و نشان داده شود آیا ادعای نقصان در آنها ه
ل
موافقههان
مصفههی نمانههد کههه بههه همههی دلیههلا جههای خههالی رویکردهههای دیگههر در نقههد
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ل
فلنفی اس ما روا است؟ .فرضیه تحقیق براساس
همجنسگراییا براساس نگرز عق نی و
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همجنسگرایی اعم اک دروندینی یا بروندینیا محفود اسهتا چهرا کهه نگارنهده درصهدد
ل
گویی همه جانبه به منأله نبوده است(سوکنچیا (7 :)1397/10/10و.)8
واس
ل
روایی «رفتارهای همجنسگرایانه»ا مبتنی بر من ق و
هدف نگارزا امبات دفاعناوذیری
فلنفه اس می است.
ل
محوری «برهان امر غیرربیای» در مقالها شاینته بود در مقهام
در ای راستاا به دلیل نقخ
نقد و بررسیا امر ربیای براساس اندیشه فلنفی اسه م مهورد واکهاوی مهرار گیهرد .بهه ایه
منظورا «آموکه اس می مانون ربیاهی» را مه

عمهل مهرار دادیهم .نگهارز حاضهر در دو

بصهخ اصهلی :الهف ه بیهان کاسهتیهها و لغهززههای مقالهها ِّ ه تبیهی روایهی یها نهاروایی
همجنسگرایی در نظریه اس می مانون ربیایا تقدیم میشود .اما ویخ اک آغهاک بصخههای
اصلیا براساس اصول نقدا به توضی و شرح منصفانه استدالل رمیب ورداخته خواهد شد.
 -1استدالل رقیب
 -1-1تبیین موضوع

آرز نرامی سص خود را با ای مقدمه آغاک میکند که موضو لع داوری حقهومی و اخ مهی
رفتاری است که اک روی «اختیار» وامف شود .اکای روا خهواه رفتهار بیرونهیا خهواه تمهای ت
درونی فردا به شرط آن که تحت اراده و مدیریت او باشهندا متصهف بهه صهفات «خهوِّ و
بد»ا یا «مجاک و غیرمجاک» خواهند بود .کیرا در صهورتی کهه عملهی اک اننهان سهر بزنهدا کهه
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«غیراختیاری» باشدا امر یا نهی او بیمانی استا بنابرای موضوع مضیه اخ مهی یها حقهومی
مرار نصواهد گرفت.
وی با توجه به ای نکته میگوید اگر موضوع وژوهخ خود را «میل» جننی به همجنس
مرار دهیما موضوع هیچ داوری مرار نصواهد گرفت .کیهرا میهل جننهی بهه ههمجهنس دمیقهاً
همانند گرایخ(یا بصوانید عشق) بهه «غیهرهمجنس» کهه در اکثهر افهراد جاماهه (مهرد و کن)
وجود داردا امری غیراختیاری است .اما بدیهی است که هر اننان برخ ف وجود ایه میهل
غیراختیاریا در عمل بیرونیا مادر به «انتصاِّ» رفتار خویخ است .بنابرای ا رفتار اختیهاری
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ناشی اک آن میل غیراختیاری مابل داوری اخ می خواهد بود.

"اگر چیزی بیرون اک اختیار ما رخ دهدا ما را بهه خهارر آن نمهی تهوان اخ مهاً سهتود یها
نکوهخ کرد .فاهراً تمایل جننی فرد همجنسگرا به همجنس خهودا ماننهد تمایهل جننهی
فههرد غیهههر همجنسگهههرا بهههه غیهههرهمجنس خهههود غیراختیهههاری اسهههت .در ایههه صهههورت
همجنسگراییا به مثابهه تمهایلی بیهرون اک اختیهار فهرد همجنسگهراا مشهمول ههیچ داوری
اخ می نمیشود .اما رفتارهای همجنسگرایانه را میتهوان مهورد داوری اخ مهی مهرار دادا
کیرا فرد همجنسگرا میتواند برخ ف تمایهل خهود تصهمیم بگیهردا و اگهر امتضهای خهرد
ورهیز اک آنگونه رفتارها باشدا به امتضای خرد عمل کند( ".نرامیا  :2004ا)4
 -2-1تبیین مفهوم «همجن

گرایی»

شهرت برخی مفاهیم مرآنی در میان منلمانانا ممک است واهگان خااا به ماانی خاصی
ارجاع شوند .اک جمله ای واهگانا «همجنسگرایی» 1است کهه بها عمهل مهوم لهوط ه مهورد
اشاره در مرآن کریم ه یکی داننته می شهود .امها ورسهخ در ایه اسهت کهه؛ آیها رواج ایه
چنینی مانا و لفوا در نفساالمر نیز میان مفاهیم نیز ننبت تناوی ایجهاد میکنهد؟ وی ادعها
میکند در جوامف اس می امروکا چنی ننبت متناوی میهان دو مفههوم «همجنسگرایهی» و
«لواط» برمرار است .حال آن که لواط در موضوع بحث مها تنهها یکهی اک مصهادیق ه گرچهه
آشکارتری آنها در ه مفهوم کلی «همجنسگرایی» اسهتا کهه ممکه اسهت در جهواک یها
عدمجواک با مفهوم کلی تفاوت داشته باشد:
"مفهوم «لواط» هم علیرغم آنکه بدون تردید مصداق آشکار روابه همجهنسگرایانهه
اسههتا بهها مفهههوم مههورد بحههث مهها فاصههله دارد ... .کیههرا اگههر بههه فههرضا مالههوم شههود کههه
همجنسگرایی به لحاد اخ مهی نهاروا نینهتا در آن صهورت ننهبت «همجنسگرایهی» و
«لواط» مانند ننبت «غیرهمجنسگرایی» و «کنا» خواههد بهود؛ همهان ور کهه همهه رفتارههای
جننههی غیرهمجنسگرایانههه را نمههی تههوان مصههداق «کنهها» داننههتا همههه رفتارهههای جننههی

ناروایظ همجنسگرایظ رر نظریه اسالمظ قانر نهیعظ؛ نال مالاله «ررباره اقلیتهاا جنسظ»

در ادامها آمای نرامی مفههوم «همجهنسگرایهی» را توضهی داده و مهیگویهد :بنهابر انهس و

همجنسگرایانه را هم نمی توان «لواط» نامید(".همان)
 .1همچنی همی واهه با ونوند «ه باکی»
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 -3-1مناقشه در برهان امرغیریبیعی

آمای نرامی آن چنان که ماتقد است مهمتری اسهتدالل در سهنت فلنهفی ههم غربهی و ههم
رد اعمال همجنسگرایانهها برههان «امهر غیرربیاهی» اسهتا امها متأسهفانه بهدون
اس میا بر ه
هرگونه ارایه سندی اک کاربرد ای برهان توس اندیشمندان اس میا دست به تقریر و سپس
اب ال آن میبرد .به ای ترتیب نتیجه میگیرد که همه رفتارهای همجهنسگرایانهه بهه لحهاد
اخ می روا هنتند.
 1-3-1تقریر برهان «امر غیریبیعی»

در چارچوِّ شکل اول میاسا با حد وس «غیرربیای»:
 -1رفتارهای همجنسگرایانه «غیرربیای» هنتند.
 -2همه رفتارهای غیرربیایا به لحاد اخ می ناونند هنتند.
 -3نتیجه« :رفتارهای همجنسگرایانه به لحهاد اخ مهی ناونهند هنهتند»( .ر : .همهان:
صص  5و)6
نرامی به درستی میگوید برهان تنها با خدشه در صدق یکی اک مقدمات بارل مهیشهود.
او برای اساس ت ز میکند تا با برشمردن ماانی گوناگون «ربیای»ا نشان دههد حهد وسه
برهان دچار اجمال بودها به تبف مقدمه اول و دوم مصدوز هنتند .اک نظر او:
"حکیمانی که اک ای برهان برای تقبی رفتارهای همجنسگرایانه بههره جنهتهاندا تلقهی
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

واحدی اک «ربیای» و «غیرربیای» نداشتهاند( ".همان)
در ای راستاا ونه مانا را برای امر ربیای بیان کرده 1ه م ابق مهانون ربیاهتا 2هه سهالما
3ه م ابق رفتار حیواناتا 4ه رایه و شایفا 5ه دارای کارکرد م ابق غایت هر شیءا آن گهاه
برحنب هر یکا به نقد و بررسی استدالل میورداکد:
 1-1-3-1مطابق قانون یبیعت:

برای آن که همجنس گرایی عملی غیرربیای باشدا الکم است آن عمهل بهر خه ف «مهانون
100

ربیات» باشد .به عقیده آمای نرامی چنی امری ناممک است؛ کیرا هر اتفامی که در ربیات

رخ میدهدا ضرورتاً اک موانی شناختهشهده یها ناشهناخته ربیاهت ویهروی میکنهد .بنهابرای ا
رفتارهای همجنسگرایانه نیز اک مانون ربیات ویروی میکنند.
"نقخ و کارکرد اصلی موانی ربیاتا در ای ماناا ای است که توصیفی امی اک رفتهار
ودیدههای ربیاتا آنچنان که به وامف رخ میدهدا عرضه کند .در ای صورتا ای موانی
را هرگز نمیتوان نقض کرد .کیرا اگر امری خ ف آن موانی رخ دههدا تنهها نتیجههای کهه
می توان گرفت ای است که آن موانی بارل بوده استا و لذا یا ما باید آن موانی را یکنره
رها کنیما و جایگزینی برای آنها بجوییما یا باید آنها را چندان مهورد جهرح و تاهدیل مهرار
دهیم که آن مورد خ ف را نیز دربرگیرد(".همان :ا)6

اولی بار اف رهون بهود کهه در کتهاِّ جمههور ) ( Republicا واهه «ربیاه » را در مانها
1

«عاد و سالم») (Normal and Healthyبهکاربرد(. )Plato, 1961: IV, 444d, VI, 501b
ربق ای ماناا اگر همجنسگراییا آن چنان که در مقدمه نصنت برهان آمده استا امهری
غیرربیای باشهدا نهوعی «بیمهاری» اسهت .در حهالی کهه بیمهاری و کنخههای ناشهی اک آنا
غیراختیاری بودها و اک مضاوت اخ می بیرون است .بنابرای ا مقدمه دوم دلیل باال مصهدوز
بوده و نتیجه آن بارل میشود:
"اگر واهه «غیرربیای» را در مقدمه اول به ای مانا فرض کنیما الجرم باید آن را درمقدمه
دوم برهان هم به همی مانا تلقی نماییم .در ای صورت به نظر میرسد که مقدمه دوم برهان
کاذِّ خواهد شدا کیرا همان رور که ویشتر اشاره کردما بیماری امری بیرون اک دایره اختیار
اننان استا و لذا مشمول داوریهای اخ می وامف نمیشود"(ویشی  :صص  6و)7
 3-1-3-1مطابق رفتار حیوانات:

شبیه ای مانا در اندیشههای آلپی ا حقومدان نامدار رومی در مرن سوم می دی (Justinian,
)1985, Vol.1: 1.1.1ا وجهود دارد2؛ یکهی اک ماههانی ربیاهت غریهزهههای مشهتر
 .1آمای نرامی در مقاله خود به خاستگاه ای مانا اشاره نکرده است.
 .2هرچند آمای نرامی در مقاله خود اک او نام نیاورده است.

میههان

ناروایظ همجنسگرایظ رر نظریه اسالمظ قانر نهیعظ؛ نال مالاله «ررباره اقلیتهاا جنسظ»

 2-1-3-1سالم:
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حیوانات و اننان است .1براساس ای مانای امهر ربیاهیا رفتارههای همجهنسگرایانهه چهون
حتی اک حیوانات نیز صادر نمی شوندا اموری غیرربیای هنتند .بنهابرای ا مقدمهه اول برههان
باال صحی است.
وی در ای باره میگوید:
"به هیچ وجه مالوم نینت که چرا رفتارهای حیوانات میتواند و میبایهد الگهوی رفتارههای
اننانی و مبنای داوریهای اخ می درباره آن رفتارها باشد .به نظهر میرسهد کهه وجهود یها
عدم وجود رفتاری خاا در میان حیوانات هیچ رب ی به منزلت و ارکز اخ می آن رفتار
در ملمرو اننانی نداشته باشد(".همان)
 4-1-3-1رایج و شایع:

با توجه به رواج راب ه غیرهمجنسگراییا و ندرت همجنسگراییا ممکه اسهت بگهوییم
رفتارهایی که به لحاد آماری کماتفاقانهدا غیرربیاهی هنهتند .در ایه صهورت مشهکل در
مقدمه دوم بروک میکند؛ بنهیاری اک رخدادهها را در حهالی مشهمول مضهاوت اخ مهی مهرار
می دهیما که هرگز موضوع اخ ق نینتند؛ کیرا روایی یا ناروایی درباره آنها نامفهوم است:
"مقدمه دوم را باید به ای نحو مرائت کرد « :رفتارهایی که به ندرت رخ می دهندا به لحهاد
اخ می ناروا است» .اما ای گزاره آشکارا کاذِّ است .برای مثالا ودیهده چپدسهتی (در
میههاس بهها ودیههده راستدسههتی) بنههیار نههادر اسههت .بنههابرای ا م ههابق تاریههفا بایههد ودیههده
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

راستدسههتی را «ربیاههی» و ودیههده چپدسههتی را «غیرربیاههی» بصههوانیم .امهها آیهها ایه بههدان
ماناست که با دست چپ نوشت به لحاد اخ می کاری نارواست؟ ...واس آشهکارا منفهی
است(".همان :ا )8
 5-1-3-1دارای کارکرد مطابق غایت:

مانای ونجم امر ربیای اک نظر جناِّ نرامی مهمتری ماناست .ای مانا امتضا دارد اگر بهرای
هر شیء غایتی تصور شودا کارکردی که م ابق آن غایت استا ربیات آن شیء باشد .به
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 .1به کودی درباره ای مانای اک ربیات در ای نگارز سص خواهیم گفت.

ل
غایهت یهک چیهزا امهوری غیرربیاهی هنهتند .در ایه
همی دلیلا کارکردهای نام هابق بها
صورتا دو ورسخ مابل ررح است:
یک ه چگونه امبات کردهاید که کارکرد هر شیء منحصر به «یک» کارکرد اسهت؟ در
مورد موضوع بحث ماا ممک است دستگاه تناسلی ه علیرغم وذیرز کارکرد تولید مثهل ه
در جهههت کنههب لههذت بهههکههار رود .بههدی مانههی کههه لههذت نیههز در کنههار تولیههد ننههل اک
کارکردهای دستگاه تناسلی آدمی باشد.
"به گمانم به نحو خردونندی میتوان اک ای ادعا دفاع کرد که اندامهای مصتلف بدن ما هر
یک نقخ یا کارکردی ویژه دارد ... .اما آیا ای ادعا بدان ماناسهت کهه ههر انهدام فقه و
فق یک کارکرد صحی و درخور دارد؟"(همان :ا)10

آیا وجود امری تکوینی به مانی ایجاد امری تشریای خواهد بهود؟ بهه عبهارت روانتهرا آیها
کارکرد ربیای هر شیء ه که به شکل توصیفی بیان میشوده ا الزام اخ می ه کهه بهه شهکل
تجویزی بیان میشوده ا را به دنبال خود میآورد؟ منهألهای کهه بها عنهوان «راب هه هنهت و
باید» اک آن یاد میشود.
"من قاً نمیتوانا اک ای گزاره توصیفی یا مشتمل بر «است» کهه «غایهت یها نقهخ انهدامهای
جننی تولید مثل است»ا ای گزاره تجویزی را نتیجه گرفت که «نبایهدا نهدامهای جننهی را
برای مقاصدی غیر اک تولید مثل بکار برد»(".همان :ا)13

اینک به ترتیب وارد نقد و بررسی میشویم.
 -2نقد و بررسی
 -1-2ایراد مبنایی

اولی گام در هر وژوهخا توضی و تایی «مبنا» است .در تهاری فلنهفۀ حقهوق دو مکتهب

ناروایظ همجنسگرایظ رر نظریه اسالمظ قانر نهیعظ؛ نال مالاله «ررباره اقلیتهاا جنسظ»

ل
غایت خود»
دو ه با چشم ووشی اک نکته اولا در ای استدالل و براساس مقدمه دوما بی «
ل
غایت دیگر» با «بد» اخ میا راب ه برمرار شده است .امها
با «خوِّ» اخ می و بالاکس بی «

عمده وجود دارد :حقوق «ربیای» و حقوق «امباتگرا» .ربیایها اک اندیشمندان یونان و روم
باستان تا مرون میانه در غرِّا همواره ورررفدار بودهاند« .حق»ا اک منظهر حقومهدانان ربیاهی
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برسههاخته «مههانون ربیاههی»(رههالبیا 1394ا )50ا و اک منظههر حقومههدانان مههدرن کههه بیشههتر
امباتگرایههان هنههتندا برسههاخته «وضههف» و مههانون موضههوعه اننههانی اسههت .اک جههایی کههه
مبنای فیلنوفان منلمان در تحلیل «حق» بیشتر با نظریه ربیاهی حهق همصهوانی داردا بهه نظهر
میرسد بهتری مبنا در بحث مورد نظ لر نگارنده مقاله «دربهاره املیهتههای جننهی» باشهد .در
حالی کهه وی مشهصص نکهرده؛ آیها ایه مبنها را میوهذیرد و براسهاس آن برههان ربیاهی را
ارکیههابی میکنههدا یهها اک ریشههه بههه مبنههای دیگههر مایههل اسههت؟ در صههورت دوما یانههی
اگر اک امباتگرایی حقومی ویروی میکندا بدیهی خواهد بود که اک ارایه برههان بهر ربیاهی
ل
بودن «همجنسگرایی» بینیاک گردد .چرا که «حق» نزد امباتگرایانا متکی بر مانون وضای
و مراردا د اننانی استا نه مهانون ربیاهی .بنهابرای تنهها تهوجیهی کهه بهرای اسهتدالل ایشهان
جهدلی بهودن آن اسهت .هامها جهدل نهه بهه منظهور وصهول بهه حقیقهتا بلکههه
بهامی میمانهدا
ه
صناعتی است که به هدف امناع مصارهب بهه کهار مهیرود .حقیقهت تنهها مقصهود اک برههان
اسههت (روسههی و ع مههه حلههیا  .)232 :1371در نتیجههها نوینههنده در نگههارز مقالههه مزبههور
اک فایده برهانی دست شنته است.
اما گذشته اک ای ا مورد به مورد عبارتهها در مقالهه «دربهاره املیتههای جننهی» دچهار
کاستیهای متاددی است که شرح آن اک مرار ذیل است.
 -2-2رعایت نشدن شرایط تعریف
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

اولی اشکالی که میتوان ادعا کرد هر خواننهده متوجهه آن میشهودا نقهص من قهی اسهت.
نویننده مواعد من قی در تاریف «امر ربیای» را به شرح کیر رعایت نکرده است.
 1-2-2دوری بودن تعریف

اولی تاریفا در مقاله آمای نرامی دچار اشکال دور است .کنی که اک «ربیات» میورسهدا
حتماً اک مانای آن در ترکیب «مانون ربیات» نیز بیخبر است .بنابرای ا تاریهف «ربیاهی» بهه
عبارتی که در آن دو مرتبه اک «ربیات» استفاده شده باشدا تاریفی دوری است و خواننده را
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سرگردان میکند.

 2-2-2ابهام در تعریف

به ع وه اشکال مبهلا یکهی اک شهرای تاریهف آن اسهت کهه ماهرف در ههر تاریهف بایهد
هرف باشههد (محقههق سههبزواریا 1379ا ج .)189 :1در حههالی کههه در تاریههف
روشه تر اک ماه َّ
ل
ل
ماهرف بررهرف نشهدها بلکهه افهزون نیهز
مارفا نهه تنهها
ابههام َّ
نصنت با افزودن ترکیب بر َّ
گردیده است .کنی که مانای مفرد «ربیات» را نداندا با افزودن «مانون» بدانا به جهای آن
که فهم بیشهتری بهه دسهت آوردا ورسهخ او عمیهقتر میگهردد .کیهرا مانهای یهک جهزء را
نمیداننتا اکنون دو جزء را نمیداند.

مارف نباشد؛ ای ماعده
یکی دیگر اک مواعد من قی تاریف آن است که مارف خااتر اک َّ
نتیجه شرری دیگر است که باید در تارف رعایت شود .آن شرط ای است که ننبت میهان
مارف) تناوی باشد(همان).
دو ررف تاریف(مارف و َّ
در دومی و سومی تاریف ویشنهادی آمای نرامیا امر ربیای به مانای امر سهالم داننهته
شده؛ در حالی که س مت عنوانی خااتر اک امر ربیاهی اسهت؛ کیهرا در بنهیاری اک مهوارد
امور ناسالم نیز ربیای هنهتند .بهرای نمونهها فراموشهکاری بها آنکهه نهوعی بیمهاری و امهری
غیرربیای ننبت به «اننان سالم» استا اما ننهبت بهه شصصهی کهه بهه بیمهاری فراموشهی یها
آلزایمهر مبههت گردیههدها بها لحههاد همههی «حالهت بالفاههل» یانههی شهرای کنههونی مغههز ویا
ربیای است .همه اننان ها چه افراد سالم و چه افراد بیمارا بنته به حال فالی بهدنا بهر منهیر
ربیاههی مههرار دارنههد .همچنههی در سههومی تاریههف ویشههنهادی امههر ربیاههی را م ابقههت بهها
رفتار حیوانات داننته؛ در حالی ای مانای امر ربیای اخص اک امر ربیای است؛ کیرا برخهی
اک امههور ربیاههی فراحیههوان بههوده و اختصههاا بههه باههد اخ مههی یهها مانههوی اننههانههها دارد.
چنی رفتارهایی با آنکه م ابق رفتار حیوانات نینتا ولی اک امور ربیاهی بههشهمارمیرونهدا

ناروایظ همجنسگرایظ رر نظریه اسالمظ قانر نهیعظ؛ نال مالاله «ررباره اقلیتهاا جنسظ»

 3-2-2خاصتر بودن معرِّف

مثل رفتارهای ناشی اک حس ور دوستی .ای نوع رفتارها بهیآنکهه م هابق رفتهار حیوانهات
باشندا اموری ربیای هنتند.
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 4-2-2عام بودن معرِّف

مارف نیهز باشهد .ایه در
در راستای نکته مبلا مارف ع وه بر
ه
خاا نبودنا نباید عامتر اک َّ
حالی است که چهارمی تاریف ارایه شدها عامتر اک مفهوم امر ربیای است .چهه بنها یهک
امر غیرربیای در امر فراوانیا رایهه و شهایف شهودا امها نتهوان آن را ه وهس اک رواج ه ربیاهی
داننتا کیرا رفتار مصالف نیز رواج دارد .به بیان دیگرا بی مفهوم «ربیای» و مفهوم «رایه»
راب ه تناوی برمرار نینت .راب ه ای دوا به دلیل یک وجه اشترا

و دو وجهه افتهراقا عمهوم و

خصوا منوجه است؛ گاه ربیای رایه هم هنتا امها دسهت کهم مهواردی ممکه هنهتند کهه
ربیای باشند اما رواج نیابندا بلکه در مقابلا امری رایه شده باشد که غیرربیای است.
 -3-2ناکامی در فهم صحیح برهان امر غیریبیعی

اینک شاینته است تاریف صهحی تری اک «ربیاهی» و سهیاق ترکیبهی آن بها مهانون («مهانون
ربیای») ا به دست دادها سپس به باکشناسی برهان امر غیرربیای امدام کنیم.
 -1-3-2قانون طبیلی

با جنتاری جامف درباره کهاربریههای واهه مهانون ربیاهی در تهاری اندیشهه فلنهفیا چههار
تفنیر براساس چهار مانی اک «ربیات» در اختیارمان مرار میگیرد:
 -1احکام عقل عملی
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متون موجود دربارش مانون ربیای یکی اک کاربردههای واهش ربیاهت را در مانهای عقهل بشهر
م داند 1.و به دلیل آن که احکهام صهادره اک عقهلا بنهته بهه محتهوای آنههاا بهه «نظهری» و
«عملی» تقنیم می شوندا منظور اک احکام عقل در مانای نصنهت ربیاهتا کهه بهرای تنظهیم
رفتار آدمی صادر می شوندا منم عملی آن است .بنابرای ا به مانون برآمهده اک احکهام عقهل
عملی «مانون ربیای» گفته میشود .اک میان فیلنوفان مغرِّکمی ا هابز میگویهد« :یافتهههای
عقهل سهلیم نهوعی مهانون اسهت کهه مها آنهها را ربیاهی مینهامیمHobbes, 1998: p33( ».؛
.1کامبرلند در ای کمینه میگوید" :مراد اک ربیات بشر [در منئله مانون ربیای] نیروی عقل است که وایههای اولیهه آن
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در نوکاد تاکه متولد شده نیز وجود دارد)Cumberland, 2005: p368( ".

همچنههی ر : .گننههلرا  .)54 :1396خواجههه نصههیر روسههی نیههز اک ف سههفه اس ه می چنههی
مینگارد« :بباید داننت که مبادی مصال اعمهال و محاسه افاهال نهوع بشهر کهه متقضهی و
متضم نظام امور و احوال ایشان بودا در اصلا یا ربف باشد یا وضف؛ اما آنچه مبدأ آن ربف
بود آن است که تفاصیل آنا مقتضای عقول اهل بصارت  ...بود( ».روسیا 1413قا )10
 -2متعلق اراده تشریعی خداوند

اک دیربهاک عهدهای دیگههر اک دانشهمندان ویههرو ادیهان الههیا اراده خههدا را در کهانون تههأم ت
اخ می و حقومی خویخ مرار داده و اراده تشریای او را مبدأ هنجارهای اخ می و حقهومی
و  ...میداننتند« .مانون ربیا » مانون است که خداونهد آن را براسهاس اراده اکلیخهود در
ویلیام اوکام منیحی درباره مانا ربیات است (.)parraro,2005:74
 -3امیال غریزی:

براساس یکی اک مدیمیتری ماانی ربیاتا «مدرت» ساکنده حق اسهت .اف رهون در کتهاِّ
گرگیاس در ای باره اک کبان کلیکلس سوفینت میگوید« :ربیات حکم میکند کنی کهه
بهتر و تواناتر است باید بر افراد ضایفتر منل باشهد .(Plato, 1961: 438b-484b) ».ایه
ل
توانایی دستیابی بهه
مانونا با نگاه به برتری و تنل موی بر ضایفا حکم میکند هرکس
مدرت داردا مجاک است سرنوشت دیگران را م ابق میل خویخ تغییر دهد.
 -4قانون فراگیر در نظم جهان:

ای مانای اک ربیات بیشتر با مکتب فلنفی روامیان در یونان وناارس و ویوند خورده است .اننهان
باید روری کندگی کند که هر رخدادی را من بق بر موانی بداند).(Robson, 1935: 203
 2-3-2معنای قانون یبیعی در برهان امر غیریبیعی
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جهان وضف کرده است .ای مانا «مانون ربیا » الکمه عقیده اشاعره در اسه م و نیهز بهاور

با توجه به استقرای فوقا مانای «ربیات» و به تبف «مانون ربیای» باید به یکهی اک چههار مانها
باکگشت کند .م ابق با ای ادعای نویننده که" :میکوشم تا مهمتهری دالیهل عقلهی را کهه
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منههتند تقبههی اخ مههی آن گونههه رفتارها[املیهتهههای جننههی] بههوده مههورد ارکیههابی مههرار
ضههد نههاروایی رفتارهههای
دهم"(نرامههیا )3 :2004ا روشهه اسههت کههه اسههتدالل وی بههر
ه
همجنسگرایانها ذیل مانای نصنت ه یانی حکم عقل عملی ه جا میگیرد .امها در ادامهه بهه
نکتهای اشاره میکند که منشأ اشکالهای بادی است .او به دنبال نق هنظراتی است که ابتدا
توسه فیلنههوفان غربههیا آنگههاه در تفکهههر اندیشههمندان و فیلنههوفان اسه می نشههر یافتهانههد.
"تا آنجا کهه مه مهیدانم مهمتهری اسهتداللهای عقلهیای کهه حکیمهان منهلمان در تقبهی
اخ می رفتارهای جننی املیتی امامه کردهاندا منهتقیم یها غیهر منهتقیم متهأمر اک اندیشهههای
حکیمان مغرِّ کمی (خصوص ًا اف رون و ارس و) بوده اسهت"(همان) .در حهالی کهه دمیقه ًا
منأله و اشکال اصلی در مفاد استداللهای عقلی است که اک فیلنوفان غربی م رح شدها نه
شکل میاسی آنها که توس فیلنوفان اسه می اخهذ گردیهده اسهت .اساسهاً تفهاوت فلنهفه
غرِّ با فلنفه اس می همی جا اسهت .در فلنهفه اسه می ربیاهت مصلهوق اسهتا بنهابرای
مانون ربیات همهان مفهاد اراده تکهوینی خداونهد خواههد بهود .چهرا کهه اراده تشهریای وی
ورتههویی اک حکمههت و علههم او اسههت و عق ه ً نمیتوانههد اک مقتضههای تکههوی تص ههی کنههد.
ل
ارکیههابی«داوری
بنههابر ایهه تفههاوتا بههه نظههر میرسههد نوینههنده در تایههی هههدف مقالههه؛
دی ه ورکان» ننههبت بههه شههأن اخ مههی و حقههومی ای ه املیهتها(همههان)ا بههه تنههامض گرفتههار
آمههده باشههد .اک یههک سههوا اسههتدالل عقلههی اسههتا امهها اک سههوی دیگههرا مفههاد اسههتدالل
بی فیلنوفان یکی نینت.
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بنابرای ا اکنون مومایهت مناسب بهرای وهرداخت بهه بصهخ اصهلی نوشهتار فهراهم اسهت.
می خواهیم بدانیم آیا مانون اخ مهی برآمهده اک تکهوی و ربیاهت؛ کهه توسه عقهل مهورد
ادرا

وامف میشودا با رفتارهای همجنسگرایانه همراهی میکند یا خیر؟

 -3روایی و ناروایی اخالقی در نظریه اسالمی قانون یبیعی (حکمت عملی)
نظریه اس می مانون ربیای افزون بر نشان دادن تمایز «اننان» اک دیگر موجودات هنتیا بها توجهه
به دو عنصرا محتوای خود را بیان میکند -1 1:حقیقت اننان  -2هدف اک آفرینخ او.
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 .1برای ار ع بیشتر اک نظریه اس می مانون ربیایا ر . .رالبیا .1390

حقیقت آدمی مراتب سهگانهای دارد کهه بهاالتری مرتبهه حقیقهت اننهانا عقهل اسهت.
منظور اک عقل در نظریه مانون ربیایا عقل عملی است .اک آن جا که در ایه نوشهتار نظریهه
مانون ربیای اس می در فلنفه متاالیه (م صدرا) مورد نظر استا حقیقت آدمهی «نفهس» او
استا که اک ربیایتری مرتبه آغاک میشود و تا روحانیتری مرتبه بامی است .وهس اک ایه
به باد برای اشاره به «ربیات» اننان میتوانیم اک واهه «نفس» استفاده کنیم.
دومی عنصرا هدف اسهت .مقصهود اک ههدفی کهه اننهان بهرای رسهیدن بهه آن آفریهده
شههده اسههتا مقههام واالی اننههان کامههل اسههت .ویژگههی «کمههالجویی» بشههر بههر وجههود ای ه
هدف داللت دارد .هر اننان با رجوع به خویشت ا با علم حضوری به خود درمییابد که بهه

حن اخ میا و هر چه نام یم باشد به عنوان مبی اخ می شناخته میشود(ر : .م هریا
»ِّ«1378ا ج)739 :13
اینک با تحف هو بر ویوستگی ای دو عنصر ه ذات و هدف آدمی ه در نظریه اس می مانون
ربیای به بررسی تفصیلیتر هریک میورداکیم.
 1-3مراتب یبیعت (نف

) انسان

حقیقت آدمی مرکب اک مراتب سهگانه اسهت .بنهابرای ههر اننهانا در عرصهههای مصتلهف
حیاتی به سه مرتبه تقنیم میشود :مرتبه نباتیا مرتبه حیوانیا و مرتبه اننانی (نارقه) .اک ایه
میانا اننان در مرتبه نباتی سه موه غاذیه(تغذیه و رساندن انرهی به سلولها)ا منمیه (اسهتفاده
اک انرهی به دست آمده برای رشد) و مول هده (ایجاد کننده فرد جدید) دارد .دو موه اول برای
حفو شصصا و موه مول هده به منظور حفو نوع بهکار میرونهد (م صهدراا  :1368ج8ا .)78
به دلیل آن که مرتبه نباتی به عنوان وایی تری مرتبه نفس اننانیا هنته اولیها و بنیان هنهتی
اننان را تشکیل می دهدا عزیمت به سوی هدفا نیز ناگزیر اک همی نق ه آغاک میشود.
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سوی بهتری ها و بینقصتری ها متمایهل اسهت .براسهاس ادبیهات شههید م ههریا اننهان را
دارای «م عللوی» داننهت کهه ههر آن چهه بها ایه «مه » م یمهت داشهته باشهدا بهه عنهوان

اما با توجه به موضوع نگارزا و ای که دستگاه تناسهلی بهه عنهوان ابهزار مهوه مول ههده و
شاخهای اک موای نفس نباتیا موضوع تمای ت جننی استا الکم اسهت بهه رهور خهاا اک
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بصخ مورد نظرمانا یانی حکم عقل عملهی (مهانون ربیاهی) در انهدامهای جننهی و سهپس
«گرایخ به همجنس» سص بگوییم.
 2-3قانون یبیعی قوه مولّده

یکی اک نصنتی گزاره هایی که عقل عملی در نظریه اس می مانون ربیای به صورت فرمهان
صادر میک ندا آن است که اننان برای رسیدن به تکامل باید به هر یک اک نیاکههای ربیاهی
خود واس م لوِّ دههد .یکهی اک گزارهههای بهه دسهت آمهده اک علهم حضهوری اننهان بهه
خود(مصباح یزدیا  :1366ا )154که ما وف به بحهث مها اسهتا «احنهاس نیهاک آدمهی
به داشت فرکندا یکی اک عوامل میل به تولید مثل» است .ای موها افزون بر موه غاذیه و منمیه
که آمارشان به شصص برمیگرددا در جهت حفو نوع بهوده و بنهابرای ا نیهاک نهوع اننهانها
را تامی میکند.
دلیل ای امر را که چرا اننانها به رور ربیای میل به تولیهد مثهل دارنهدا میتهوان چنهی
بیان کرد :هر اننان در ذات خود بقهای خهویخ را میرلبهد .ایه م لهوِّ ف هری در مرتبهه
نصنتا بقای عی وجود شصصیا و در مرتبه دوما بقای آمار وجهود شصصهی اسهت .آمهار
وجود عبارتند اک کمال هایی که اک وجود هرکس ناشی شده و همراه او یا وهس اک وی بهامی
می مانند .برای نمونها یک امر هنریا امر وجودی هنرمندی است کهه آن را تولیهد کهردها و
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هر هنرمند بقای آمار هنری خود را میرلبد؛ کیرا بقای خهویخ را در بقهای آن امهر میبینهد.
بر ای اساسا وجود فرکند نیز چون امر تکوینی وجهود شصصهی وهدر و مهادر اسهتا آنهها
بقای خود را در بقای ننل خود میرلبند.
ورسخ دیگری که باید به آن واس دادا آن است که :آیا ایه مهوه فقه اک «یهک» راها
یانی تولید مثلا به فالیهت میرسد یا راههای دیگری نیز بهرای بهه فالیههت رسهاندن آن مابهل
تصور است؟ بهه دلیهل آنکهه اک فالیههت بهه «غایهت» شهیء نیهز یهاد میشهود (ر : .محقهق
سبزواریا  :1360ا)510ا در ادامه بحث با توجه بهه تفنهیر غایتگرایانهه (تاریهف وهنجم

110

آمای نرامی) به واس ای سؤال میورداکیم.

 3-3یبیعت به مثابه غایت

آمای نرامی ع وه بر ررح احتمال تادد کارکردهاا توجه ررفدارا لن اخ ق سنتی را به یهک
گزاره تنامضنما جلب میکند.
الف ه احتمال :میتوان فرض کرد که تولید مثل صرفاً یکهی اک «چنهد» غایهت انهدامهای
جننی باشد.
"فههرض کنیههد کههه یکههی اک کارکردهههای مناسههبات جننههیا آن چنههان کههه گذشههتا
ابههراک شههوق و عشههق ننههبت بههه محبههوِّ باشههد ... .بههه بیههان عههامترا اگههر دایههره غایههات یهها
نقشهههای مناسههبات جننههی را اک حههد تولیههد مثههل فراتههر بگیههریما در آن صههورت بههه نظههر
میرسههد کههه مناسههبات جننههی همجنسگرایانههه میتوانههد تقریبههاً تمههام آن نقخههههای
(نرامیا .)11 :2004
ِّ ه اشکال نقضی به اخ ق سنتی :اک نظر کنی که ماتقهد باشهد غایهت و کهارکرد ههر
شیء محصور و منفرد استا فرمی نصواهد کرد کهه کهدام یهک اک کارکردههای غیراصهلی
اعمال شوند .اک نظر اوا همه آنها غیرمجاکند .به ای دلیلا در منأله مهورد نظهر مهاا ههر نهوع
راب ه جننی که منجر به فرکندآوری نشودا در ردیف کارکردههای غیرحقیقهی و غیرمجهاک
اندامهای جننی مرار میگیرند .بنابرای ا با غیرربیاهی و در نتیجهها غیراخ مهی داننهت ل ههر
راب ه جننی غیرفرکندآورا نه تنها همجنسگراییا بلکه هر نوع لذت جننهی دیگهرا حتهی
مااشقه با همنرا که به القاح و تولید مثل نیانجامدا تقبی میشهود .در حهالی کهه ررفهداران
اخ ق سنتیا اک جمله اندیشمندان منلمانا در ورتو ادله نقلی که چنی لذتهایی را تجهویز
کردهاندا خود به چنی الکمهای ت نمیدهند.
"اگر بپذیریم که تنها غایت یا کارکرد انهدامهای جننهی تولیهد مثهل اسهتا و ههر رفتهار
جننی که به تولید مثل نیانجامد غیرربیای و لذا اخ ما ناونهند اسهتا در آن صهورت فقه
رفتارهای همجنسگرایانه را تحریم و تقبی نکردهایما بلکه بر آن مبنا تمام مناسبات جننهی
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دیگر را ایفا کندا و لهذا ایه رفتارهها بهه مانهای مهورد بحهث کهام ً «ربیاهی» خواههد بهود"

غیرهمجنسگرایانه را هم که به مصد تولید مثل انجام نمیشود یا به تولید مثهل نمیانجامهدا
غیرربیای و خ ف اخ ق داننتهایم(".همان :ا)10
نصنت به نقد و بررسی احتمال میورداکیم.
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غایتانگاریِ «لذّت» در کنار «تولید مثل»

با توجه به مقدمات کیر:
 .1نفس اننانیا در هر مرتبه اک مراتب سه گانه (نبهاتیا حیهوانی و نارقهه)ا متشهکل اک
ل
کردن آمار حیات ه متناسهب بها ههر
موایی است که رو به سوی به «فالیهت» رساندن و محقق
مرتبه ه دارند (م صدراا 1368ا ج :8ا.)5
« .2فالیهت» همان غایت مواست.
 .3در تقنیم علتهای چهارگانه (مهادیا صهوریا فهاعلی و غهایی)ا «غایهت» مصهداق
علت غایی است.
 .4یکی اک احکام و شرای اصل علیهت «سنصیهت» میان علت و مالول است.

1

هر موه متناسب با فالیهت (غایت) خهود عمهل میکنهد .بنهابرای ا همهواره فراینهد تکامهل
مبتنی بر تشابه و هماهنگی میان موه با فالیت ه یانی هر شیء با غایتخ ه ادامه مییابد(همانا
ج :7ا .)162ابزار و وسائ افاال نفسا موای آن هنتند 2.هر موها در سلنله مراتب نفسا
در جهت غایتی در حرکت است .اک جمله «موه مول هده» (اک موای مرتبه نباتی) کهه در جههت
«حفو نوع» اننانا عمل میکند .بر ای اساسا و بر مبنای ویژگهی سهنصیهت علهت و مالهول
که امتضا می کند بی علت غهایی ه بهه عنهوان یکهی اک امنهام علهت ه و شهیءا همهاهنگی و
شباهت باشدا الکم است هر یک اک موای نفسا اک جمله موه مول ههده مرتبهه نفهس نبهاتیا در
چارچوِّ غایت اصلی اننانیت فرد عمل کنند .م صدرا در نقل و تأیید نظر بوعلی سهینا در
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

ای باره میگوید:
"شوق موجود به هر چیزیا به سبب تشابهی اسهت کهه آن شهیء بها غهایتخ دارد .مهث ً
ل
ربیای اجرام ربیایا به منظهور تشهبهه بهه غایتشهانا یانهی «بقهاء»ا وجهود دارنهد.
حرکتهای
ل
جهت تشبهه به غایتهایشان عمهل میکننهد .ایه غایهتهها
همچنی ا حیوانات و گیاهانا در
 .1ماعدهای فلنفه است که میگوید هر دهندهایا اک ویخ باید دارنده آن چیزی باشد کهه میدههدا و اال الکم میآیهد
علهی بهی علهت و مالهول وجهود داردا کهه اک آن بهه
اک نینتیا هنتی ودید آیهد .تابیهر دیگهر ایه مفههوما در راب هه
ه
«سنصیهت» یاد میکنند.
« .2موههای» نفس (موای نفس) در ای جا با «موه» در مقابل «فال» مشتر
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لفظی استا که البته تشابه هم دارند .منظور

اک موای نفسا مدرتی است که نفس بدان توانایی انجام حرکت ویدا میکند( .ر : .م صدراا 1368ا ج8ا ا)7

بقای نوع یا شصص هنتندا هرچند ای حرکات و اعمال در مبادی(مقدمات) بها آن غایهات
تشابه ندارندا همچون آمیزز و  . ...نفسهای اننانی نیز در جهت مشابهت به غایاتشانا که
تامل میکنندا هر چند مبهدأ ایه امهور بها مقصهد
عبارت باشد اک عام لل عادل شدنا تاق هل و ه
ل
افاال مقدماتی بها غایهات
متفاوت است اک جمله تال هم و درسآموکی ... .اما علت عدم تشابه
نهاییا تنها آن است که مبادی به استادادها و موهها مصلوط هنتندا در حالی که خیر م لق
منزه است اک موها بلکه همه فالیهت است(".همان :صص)163-162
ه
اک نظرگاه فلنفیا تنها تفاوت نفس نارقه اننان با مرتبه نباتی و حیوانی در ای است که
نفس نارقه جامف همه مراتب و بهکارگیرنده موای همه آنهاستا تا اک آنها در خهدمت و در

تنهیلکنندها نیل بهه غایهت را محقهق نمی سهاکد .رسهیدن بهه ههر مقصهدا در وهلهه نصنهت
مشروط به آغاک حرکت اک مبدأا سپس ادامهه حرکهت در «منهیر» اسهت .امها اک آن جها کهه
حرکتا مشمول کمان و مراتبی اک دشواری استا برای تنهیل و آسان شدن نیاکمند امهوری
است« .ل هذت» اک جمله همان شهرای تنههیلکننده اسهت .امهری کهه در منهیر بهی غایهت و
ذی غایت تابیه شده است .به عنوان مثال؛ در اعمال مهوه غاذیهها کهه وفیفهه تهأمی نیاکههای
غذایی بدن را داردا اندامهای چشایی تابیه شدهاند که یکی اک خصوصیهات آنهها التهذاذ اک
مواد غذایی است .التذاذ لزوم داردا چرا که در غیر ای صورتا اننان هرگز به خوردن غذا
ه
ت نصواهد داد .بنابرای سهم ل هذت را اک یک سو میوذیریم .اما اک سهوی دیگهرا اگهر له هذت
به عنوان یکی اک مقدمات میانیا منتقل و بهدون ههدف فهرض شهودا روشه اسهت کهه بهه
لغویهت میانجامد .بدی ترتیبا اگر کنی غذا را در دهان مرار دادها اک مزه آن «ل هذت» ببردا
اما بدون آن که هضم کند اک بدن خویخ خارج ساکدا کار عبث و لغوی انجهام دادها چهرا
که شیء را به غایتخ نرسانده است .کار لغو اک نظر عقل مبی است .البته مبی غیر اک محهال
است .مبی اک لحاد وموعی ممک گرچه متصف به صفت مب خواهد بودا بهر خه ف امهر
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منیر هدف کلی عقلیا یانی نیل اننان به باالتری درجه کمالا استفاده کنهد .ایه سهاختار
هماهنمکنندها امتضای حقیقت اننان است .اما ل
صرف وجود مهوا و غایهتا بهدون شهرای

مح ال که حتی امکان موجود شدن هم ندارد .به همی دلیهل در صهورت انجهام عمهل مبهی
عقلیا موضوع برای محمول «مب » محقق خواهد بود.
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حههالا نکتهههای کههه در منههأله حاضههر اهمیهههت اساسههی داردا آن اسههت کههه؛ تولیههد مثههل

غایت ل
نباتی موه مولده نفهس بهوده و نتیجهه آنا تحکهیم بنهای نهوع اننهان در جههان هنهتی
استا اما ضمناً اک مقدمات تنهیلکنندها یانی له هذت جننهیا بههره دارد .بنهابرای ا براسهاس
مقدمات فلنهفی اسه میا «لهذت در عملیهات جننهی» فقه جنبهه رریقیهت داشهتها خهودا
«غایت» نینت .بهه دیگهر سهص ا لهذتی کهه در نکهاح و همبنهتری بها جهنس مصهالف مهرار
داده شهده اسههتا شههأنی منهتقل نههدارد تهها بههه خهودی خههود بههه عنهوان هههدف تایههی شههود.
صدرالمتالهی در ای باره میگوید:
"باضی اک مردم افاال موه شهوت و غضهب را انجهام نمیدهنهد جهز بهرای کنهب لهذت
خوردنا آشامیدنا و آمیزز جننی .همچنی ا غلبهه و ویهروکی بهر خصهم را تنهها بهه سهبب
دلشادی اک انتقام و کینه می خواهندا بدون آنکه در هیچکدام اک اینهها مصهلحتی حکیمانهه و
غایتی عق نی دنبال کنند .در حالی که به نظر عقلیا نزد حکما مالوم است که مهوای نبهاتی
و شاور حیوانی صرفاً ما وف به حرکات ای موا نینتا آنچنان که تنها اهداف جزئی آنها
تأمی گردد؛ بلکه ای موا برای رسیدن به اغراض رفیفتریا اک جملهه بقهای نهوع و حصهول
نظام تام و ملکوت اعلی مرار داده شدهاند(".م صدراا 1368ا ج :7ا.)169
دمت در ک م صدرالمتألهی آشکار میساکد که انحصار افاال مهوه مولهده و شههوتا بهرای
تامی نینتا کیرا تنها اههداف جزئهی را تهأمی ا و
آمیزز جننیا اک نظر عقلی و نزد حکماا فال ه
تاما ناتوان خواهند شد.
برای رسیدن به اغراض رفیف اک جمله بقای نوع و حصول نظام ه
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تادد غایهات در مهوه مولهده و
بنابرای نتیجه نقد و بررسی احتمال مذکور آن است که؛ ه
اندامهای جننیا به روری که منجر به جواک تومف در «ل هذت» شودا منافی اصل غایتمندی
و کمال نفس خواهد بود.
اما واس به اشکال نقضی:
رفتارهای جنسی غیرمنتج به فرزندآوری

نکته بنیار مهم در هر «ماعده» و مانون آن است که؛ هر چه نام مانون و حکم کل هی بهه خهود
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میگیردا الکم است در مرتبه مبل(اک انشا) مابلیههت شهمول و تامیمیهافتگی را دارا باشهد .امها

احراک ای شرط نصنتی ا به منزله تصل هب و استثناناوذیری نصواهد بهود .کهام ً بهدیهی اسهت
خاا فرعی
که اک ذیل هر ماعده و مانونیا مواردی جزئی ه که هر یک میتوانند توجیهات
ه
دارا باشههند ههه .نههاهمگون وجههود داشههته باشههند .ورسههخ نگارنههده آن اسههت کههه؛ آیهها در
خاا را ه که با لحاد اوضاع و احواالت ویرامونیا
مانونگذاریهای عرفی هما مجوکهای
ه
موجهات عق نهی اک جملهه فرهنهم و امتصهادا و گهاه
گاه اک روی اض رارا گاه با توجه به ه
استثناهای ربیای ه که همگی تبصره خوانده میشوندا دلیل بر انهدام مانون کلهی میداننهد؟
روش است که واس منفی خواهد بود .عق در عی ایجاد تبصرها ملتزم به ماعده کل هی بوده
صحت آن را نادیده نمیانگارند.
و ه
مواردی اک ای دست -1 :اگر کوجی به ناباروری مبهت هنهتندا یها بهه ههر دلیهل امکهان
بهتر است که اک ل هذت جننی ربیای خویخ در جهت استحکام بنای کندگیا اک جمله سهایر
غایات نفس مانند کمال محبهت و سکونت 1حاصل آید -2 .در مورد اکدواجهای موم هت نیهز
مجهوک صهادر
میتوان با کنر و انکنار مصال اجتماعی که امری عق یی اسهت نهه عقلهیا
ه
ل
شدن رفتارهای جننی کن
کرد .اکدواجهایی که غایتشان تولید مثل نینت اما برای مانونمند
منهتمر ندارنهد ولهی شههوت جننهی الکم
و مردی تابیه شدهاند که توانایی تشکیل خهانواده
ه

برای غایت اصلی(تولید مثل) مانند هر اننان دیگر در نفنشان موجود است -3 .همچنی در

اکدواجهای عادیا اگر همنران در برخی اک مقاربتهاا با ههم تصهمیم بهه فرکنهددار نشهدن
گرفتهاندا هیچ اندیشمند اس می منف نکرده است.
سد مانون عام در ت بیق بر برخهی مصهادیقا جلهوی تحقهق مهانونا و مهب
نتیجه آن که؛ ه
تصل هف بیجا اک آن را نمیگیرد .به دیگر سص ا به نظر میرسد براساس ادبیهات اصولفقهیا
«دالیل عق یی» میتوانند اک فالیهت یک «حکم عقلی» جلهوگیری کننهدا ولهی اک شهأنیهت و
امتضای آن ناتوانند.
نکته وایانی؛ تا ای جا هر مدر ت ز کردهایما موفهق شهدیم ادلهه مبهوتی امهر ربیاهی در
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فرکنددار شدن اک رریق اندامهای جننی بیواس ه را ندارندا باید اک اکدواج منهف شهوند؟ یها

اندامهای جننی را ارایه دهیم .اما آن چه بامی میماند و نویننده «درباره املیهتهای جننهی»
 .1اشاره به آیه شریفه  21سوره روم.
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در آخری گام بدان تمنک جنته استا ادله امباتی منأله است .منألهای که به نام راب ه
یا رریقه استنتاج «باید»ها اک «هنت»ها.
 . 4-3استنتاج «باید» از «هست»

ل
ناروایی رفتارهای همجنسگرایانها انکار راب ه میان «باید و هنهت»
آخری مرحله در اب ال
است .با چشم ووشی اک هر آن چه تا کنون گذشتا بر فرض که بپذیریم تنها غایهت ربیاهی
موه مولدها تولیدمثل باشدا چگونه با ارمینان نتیجه بگیریم که «نباید» اک اندامهای جننی در
منیری غیراک تولید مثل استفاده کرد .در وامف آمای نرامی به ورسشی دامنهدار اشاره میکند:
"تمام گزارههایی که متضم «خوِّ» یا «بد» هنتندا گزارههای تجویزیاندا یانی یها بهه
گزارههای «بایددار» مابل تحویلاندا یا منتلزم گهزارهای «بایهددار» هنهتند .اک سهوی دیگهرا
گزاره هایی که اک غایت یا کارکردا یا نقخ یک ودیده خبر میدهندا گزارههای «استدار»
یا توصیفی هنتند ... .در ای صورتا من قاً نمیتوانا اک ای گزاره توصهیفی یها مشهتمل بهر
«است» که «غایت یا نقخ اندامهای جننی تولیهدمثل اسهت» ایه گهزاره تجهویزی را نتیجهه
گرفت که «نباید اندامهای جننی را برای مقاصهدی غیهراک تولیهدمثل بههکهار بهرد»"(.نرامهیا
 :2004ا)13
منأله راب ه هنت و باید اک آن دسته موضوعاتی است که میهوه دوره شهکاکیهت دیویهد

هیوم 1بود .دعوایی که هنوک ادامه دارد .اک آن جا که نوشتار حاضر مجهال تفصهیل منهأله را
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نداردا متمرکز بر حل منأله فالیا اک مقدمات کیر استفاده میکند:
مقدمه اول :نظریه های موجود در فلنفه اخ ق بر دو منم انهد :توصیفی(شهناختگرا) و
غیرتوصیفی(شناختناگرا)

مقدمه دوم :نظریههای توصیفیا گزارههای اخ می را الخباری میداننهد .ایه گهروها بهه

جز شهودگرایانا تاارض بی گزاره مشتمل بر هنت با باید را اک خهود نفهی میکننهد چهون
ل
خهودی خهود نهه ههیچ تنهل ی بهر عوارهف مههر و کهی دارنهدا
« .1آیا اک استنباطها و استنتاجهای موه عاملها کهه بهه
ل
تحریکی موای فااله بشر راا اص ً میتوان چنی چشمداشتی داشت؟ آنها التبه حقایق را کشف میکنندا
و نه توانایی
امها اک آن جها کههه حقهایق را کشههف می کننهد ننههبت بهه اخه ق و رفتههار بی تفاوتنهدا و هههیچ تمایهل و تنفههری بهه بههار
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نمیآورند(».هیوما )8 :1395

منتفی به انتفای موضوع است یانی گزاره های اخ می را «هنت» مهی داننهد نهه «بایهد» .امها
نظریه های غیرتوصهیفیا ایه تاهارض را مبهول دارنهد .ایشهان گهزاره اخ مهی را مشهتمل بهر
بودن» می شهمرندا و بهه همهی دلیهل ماتقدنهد گهزاره اخ مهی بهه لحهاد

محر
«توصیه»ا « ه
من قی نمیتواند با گزارهههای توصهیفی جمهف شهود یها اک یکهدیگر بهه دسهت آینهد(.ر: .
جوادیا )49-47 :1375
مقدمه سوم :اک بهی نظریهه وهرداکان فلنهفه اخه ق در اندیشهه اسه میا شههید م ههری
بهها ترسههیم «م ه عللههوی» بههرای اننههانا سههای میکنههد م ئمههت و منههافرت بهها آن را مایههاری
برای تاریف «باید» مرار دهد .ای نظریه ذیل منهم «توصهیفی»هها مهرار مهی گیهرد .چهرا کهه
نیههل بههه گزارههههای اخ مههی را اک راه «شههناخت» و توصههیف تبیههی میکنههد(.ر : .همههوا
ل
بهودن حنه و مهب شهویما و
نتیجه :بر مبنای نظریهای شناختگراا اگر مایل به حقیقهی
ل
ساکواری اننهان بها غایهت یها «مه عللهوی» در نظهر
حن را به تابیری که گذشت به عنوان
آوریما می توانیم بگوییم حن یا مب اخ می یک عمل ه یها بهه عبهارت دیگهرا ههر گهزاره
اخ می ه گزارز و توصیفی است اک م ئمت یها نام ئمهت شهیء بها نفهس اننهان .بنهابرای
گزارههای اخ می اک سن «هنت»ها هنتندا نه «باید»ا و در نتیجهه مشهکل «اسهتنتاج بایهد اک
هنت» منتفی به انتفای موضوع میگردد.

ناروایظ همجنسگرایظ رر نظریه اسالمظ قانر نهیعظ؛ نال مالاله «ررباره اقلیتهاا جنسظ»
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نتیجهگیری
آرز نرامی در مقاله «درباره املیهتهای جننی» بر مبنای استدالل عقلی ت ز کرده است به
رد ربیای بودن رفتارهای همجنسگرایانه بپرداکدا و با خدشه در هر یهک
باکخوانی براهی ه
به امبات روایی و اخ می ل
جدلی و غیربرههانی
بودن ای گونه رفتارها نایل آید .وی با روشی
ه
وارد شدها و اک ای جهت به نظر میرسد مبت به عدم تنقی مبهانی خهود گردیهده اسهت .اک
ای گذشتها در تقریر مانون ربیای اک منظر عقل عملی در فلنفه اس می دچهار کاسهتیهایی
شده است .ای کاستیها اک کاستی در التزام به شرای تاریف «ربیاهت» گرفتهه تها ایهراد در
«غایت» ربیای نفس اننانی وجود دارد .هم چنان که غایت را متادد فرض کرده است.
در ای نوشتار نق ه مقل بحهث را بهر تاریهف مهانون ربیاهی در فلنهفه اسه می(حکمت
عملی) مرار دادها و امبات کردیم ربیات اننان همان نفس او است .چرا که براساس فلنهفه
صدرایی یانی آخری گزارز موجود اک حکمت اس می سص میگوییم .ای نفس دارای
موایی است و هر موه غایتی دارد تا غایت نهایی .موه مورد بحث ما «موه مول هده» است .غایت
ای موه حفو نوع در امر تولید مثل اسهت .ایه غایهت براسهاس ماعهده سهنصهیت در علهت و
مالول باید دارای غایات متوس های اک جمله «ل هذت» باشد .اگر لذت جننهی در منهیر خهود
مرار گرفت یانی در ارتباط بی دو غیرهمجنسا جایز استا و اال اک منیر عق نی خهارج و
مبی خواهد بود .لذت نیز یکی است چرا که کمال به وحدت کامل است و اال تکثر همهان
نقصان خواهد بود.
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397
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حاصل آن که عقل عملی در فلنفه اس می امتضا دارد هر عمل جننی غیرهمجنسگرا
که به غرض رسیدن به غایت تولید مثل و حفو نوع باشدا در منیر کمال نهایی اننان است.
در ای بی نیز غایات تنهیلکننده اک جمله لذت مرار دارنهد امها نبایهد اک آنهها بهه اسهتق ل
استفاده شود .موارد استثنایی هم تبصرهای بیخ نینتند.
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اصول پرورش فضائل اخالقی در فرزندان برمبنای سیره تربیتی حضرت زهرا


روح ِهال شهریاری
چکیده

ایههه وهههژوهخا بههها روز توصهههیفی هههه تحلیلهههیا بهههه واکهههاوی سهههیره تربیتهههی حضهههرت
ایشان تبیی کند .بهرهگیری اک ایه اصهول بهه راهکارههای تربیتهی والهدی و مربیهان جههت
میدهد و فاالیتهای آنها را در عرصه تربیت هدفمند میکنهد .در روز تربیتهی حضهرت
کهرا

ا اصول تربیتی در سه س

نمود دارد؛ اصهول نهافر بهه والهدی ا اصهول نهافر بهه

فرکندان و اصهول نهافر بهه عمهل تربیتهی .اصهول نهافر بهه والهدی نشهان مهیدههد در من هق
تربیتههی آن حضههرت

 ،تربیههت فاههل خداسههت و اک ای ه حیههث اسههتاانت اک خههدا بههرای

کنههب شاینههتگی در مقههام نماینههدگی او الکم اسههت .همچنههی ا برخههورداری اک مبههات
عارفی و تصصص اک اصول مربوط به والدی اسهت .اصهول نهافر بهه کهود

بیهانگر لهزوم

آگههاهی اک فرفیههت جنههمی و روحههی فرکنههدان اسههت .اک میههان اصههول نههافر بههه عمههل
تربیتههههیا هنرگرایههههیا تحریههههک حههههقرلبههههیا تههههرجی عقههههلگرایههههی ایمههههانی بههههر
ناکوروریا کرامهتوهروری و امهدام عملهیا در سهیره تربیتهی صهدیقه رهاهره

اهمیهت

بیشتری دارند.

ا رو یرورا فضائ اخالقظ رر فربن ا بر مهناا سیره سربینظ اضر بهرا (،

کهههرا

ورداختههه اسههت تهها اصههول وههرورز فضههائل اخ مههی در فرکنههدان را اک دیههدگاه

 دانخآموخته حوکه علمیه مم و کارشناسارشد علوم تربیتی.
Roohollah127@gmail.com
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کلیدواژهها
اصول تربیتا فضائل اخ میا سیره حضرت کهرا

.

بیان مسئله
موضههوع تربیههت اننههان اک آغههاکی روکهههای حیههات بشههر اهمیههت داشههته اسههت؛ کیههرا در
مقاینه با دیگر مصلومات الهیا اننان بیشتری نیاک را به تربیت و خودساکی دارد و بیشهتری
تربیهت و رشهد و کمهال را مهیوهذیرد (م ههریا 1387ا ج :7ا .)13مکاتهب و گروههههای
گوناگون بنا بر شناختی که اک اننان بهدست آوردندا بهه رراحهی شهیوهههای تربیتهی همهت
گماشتند .ای شیوهها غالباً اک تجربیات خود رراحان برآمده و به همی دلیل اننهان اک منهیر
تربیت حقیقی که ضهام کمهال و سهاادت اوسهتا فاصهله گرفتهه اسهت؛ بههعبهارتدیگرا
گنتره شهناخت حنهی و تجربهی بهه ودیهدههای مهادی و ربیاهی محهدود اسهت؛ اکایه روا
نمیتوان تنها به شناختی که بهر دسهتاوردهای علهوم تجربهی اسهتوار اسهتا اعتمهاد و اکتفها
کهههرد (مصهههباحیهههزدیا  :1384ا .)37عقهههل نیهههز محهههدودیتههههایی دارد و اک کشهههف
آنچه در حی ه فهم او نینتا عاجز است .بنابرای ا بدون یاریگرفت اک وحی نمیتوانیم بهه
ررحی دمیق در تربیت اننان دست یابیم (حنینی خامنهایا  :1392ا .)317البتهه ایه بیهان
به مانی رد کامهل روز ههای مارفتهی عق نهی و تجربهی نینهتا بلکهه بیهانگر عهدمکفایت
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

ای دو روز در ادرا

همهه حقهایق هنهتی اسهت؛ اکایه روا بههرهگیهری اک ههر سهه منبهف

مارفتههی (یانههی وحههیا عقههل و تجربههه) ضههروری اسههت تهها بهها جمههف و ترکیههب آنههها
مارفتی مابلاعتمهاد بهدسهت آوریهم و نهوعی تااضهد در منهابف مارفتهی ایجهاد کنهیم (نهک:
عالمکاده نوریا  1392ا.)315
در ای وژوهخا برای آنکهه در امهر تربیهت اک ایه سهه منبهف مارفتهی بههره بگیهریما بهه
واکاوی سیره حضرت کهرا ورداختهایم؛ کیرا حضهرت کههرا

اکیکسهوا مظههر جمیهف

اسماء و صفات الههی (مصهباحیزدیا  :1387ا )27و برتهری نمونهه کمهال در عرصهههای
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مصتلف تالیموتربیتا سیاستا درایتا شجاعت و ...است و اکسویدیگرا به منبهف وحهی و

مارفت الهی متصل است؛ چنانکه ع مه مجلنی در تفنیر حدیث امام بامر

که فرمهود:

«ف مها ِ هال بالالم»ا میگوید:
«یانی به سبب کثهرت علهما اک جههل بریهده شهد و بهمهدری علهم دارد کهه جهالهت هرگهز
در آن راه نههدارد و اک آغههاک آفههرینخ اک علههوم ربههانی برخههوردار شههده اسههت» (مجلنههیا
1404قا ج :43ا.)14

در اسههتنباط اصههول وههرورز فضههائل اخ مههی اک سههیره حضههرت کهههرا

ا اک روز

توصیفی ه تحلیلی بهره گرفتهایم و برای تبیی ا توجیه یها تأییهد دسهتورالاملههای منهتصرج
گاهی به یافتههای علوم تجربی و آرا و اندیشههای ف سفه منلمان استناد کردهایم.
وژوهخهای کیادی درباره موضوع تربیت در سیره اهلبیهت

انجهام شهده اسهت؛ اک

جملهههه :احمهههد ملهههیکاده ( )1397در وژوهشهههی بههها عنهههوان «بررسهههی سهههیره حضهههرات
ماصههومی

در جههذِّ و تربیههت شههاگردان»ا بههه مبههانی تالههیموتربیههت و جایگههاه آن در

است .فارمه صحرایی واریزی ( )1396در وایاننامه کارشناسیارشد خودا با عنوان «بررسهی
نقخ والدی در تربیت عارفی کود

با بهرهگیری اک سیره امام رضا

»ا ابتدا تربیهت را

اک نظر اندیشمندان غربی و منلمان بهتفصیل بررسی کرده و در فصل چههارما بهرای تحلیهل
یافتهها به سیره امام رضا
عنوان «سیره ویهامبر

مراجاه کرده است .حنهی مولهودی ( )1389در وژوهشهی بها
و اههلبیهت

در تربیهت اعتقهادی»ا ابتهدا بهه مبهانی و اصهول

تربیههت اعتقههادی ورداختههه و شههخ اصههل را (اک جملههه ت ههور وسههف فکههری مصارههبا
هههدایت اک جانههب خههداا ارتبههاط تربیههت اخ مههی و اعتقههادی بهها اختیههار اننههان در انتصههاِّ
عقیده) تبیی کرده و در ادامهها بها تقنهیم روزههای تربیتهی بهه عهام و خهااا مؤلفههههای
هریک را ارائه کرده است .بررسی ای وژوهخها نشان میدهد تاکنون وهژوهخ متمرکهزی
درباره سیره تربیتهی ماصهومان ،مصصوصهاً حضهرت کههرا

ا انجهام نگرفتهه و صهرفاً بهه

ارائههه گههزارز اکتفهها شههده اسههت .باضههی اک وژوهخههها نیههز اک حی ههه سههیره تربیتههی فراتههر
رفته و سیره اجتماعی و سیاسی اهلبیت

را بررسی کردهاند .ای وهژوهخ بهر آن اسهت

ا رو یرورا فضائ اخالقظ رر فربن ا بر مهناا سیره سربینظ اضر بهرا (،

سیره اهلبیت

اشاره کهرده و در فصهلی نیهز بهه خ بههها و سهصنان ماصهومان ورداختهه

تا با رفف ایه کاسهتی هاا راهنمهای مربیهان و والهدی در تربیهت و وهرورز فضهائل اخ مهی
کودکان باشد.
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مفاهیم پژوهش
 -1اخالق

اخ قا جمف «خلق»1ا به مانی سرشت بارنی و ناویدای اننان است و سرشهت و سهیرت نیهز
نامیده میشود؛ چنانکه « َخلق» بهر صهورت فهاهری و دیهدنی اننهان داللهت دارد (کبیهدیا
1414قا ج :25ا .)257اخ قا در اص

حا تاهاریف مصتلفهی دارد؛ اک دیهدگاه آیهت ِ هال

جوادی آملیا اخ ق یانی «ملکات نفنانی و هیئهات روحهی کهه باعهث میشهود کارههای
کشت یا کیباا بهآسانی اک نفس متصلق به اخ ق خاا نشأت گیرد» (جوادی آملهیا :1374
ا .)77باضی اک وژوهشگران مااصر که به دنبال تاریف جهامفتری بهرای اخه ق بودهانهدا
تاریف کیر را بهرای حیهث اخ مهی -یانهی مه

تمهایز حهوکه اخه ق اک غیهر آن -ارائهه

کردهاند« :تأمیر وایدار فزاینده /کاهندهای که صهفات و افاهال اختیهاری بهر /اک کمهال اننهان
دارند و کمینه نوعی اک ارکزگذاری را مهیا میکنندا بهروریکه ویامدهایی اک مبیل کهاهخ
بنیادی رنه و حل مؤمر اخت ف منافف اک کارکردهای انحصهاری سهویه مثبهت آن بههشهمار
میرود» (علیزادها :1390ا .)99آیت ِ هال مصباح ماتقد است« :موضوع علم اخه ق اعهم اک
ملکات نفنانی که ف سفه اخ ق تاکنون بر آن تأکید داشتهاندا بوده و شامل همه کارههای
اختیاری اننان می شود که ارکشی است؛ یانی متصف به خوِّ و بد بهوده و میتوانهد بهرای
نفس کمالی را فراهم آورد یا موجب رذیلت و نقصی در نفس شود» (مصباحیزدیا 1391ا
ج :1ا .)214در ای وژوهخ مراد اک اخ ق دیدگاه اخیر اسهت؛ بهدی مانهی کهه مهراد اک
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

فضائل اخ می ملکات نفنانیا آداِّ اجتماعی و اعمال جوارحی و جوانحی اسهت کهه در
کمال نهایی اننان نقخ دارند.
 -2تربیت

واهه «تربیت» در کبان فارسی به مانی «وروردن یها ورورانیهدنا آداِّ و اخه ق را بهه کنهی
آموخت و آموخت کود
تربیتا در اص
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تا هنگام بال شدن» آمده اسهت (ماهی ا 1382ا ج :1ا.)1063

حا یانی فاالیتی هدفمند و دوسویه میهان مربهی و متربهی بهرای کمهک بهه
1.Character

متربی در تحققبصشیدن به مابلیتهای وی و وهرورز شصصهیت او در جنبهههای گونهاگون
فردیا اجتماعیا جنمیا عارفیا اخ می و عق نی و( ...بهشتیا  :1387ا.)35
 -3سیره

واههشناسان ماانی متاددی بهرای کلمهه «سهیره» بیهان کردهانهدا ماننهد روزا رریهقا سهنت
(فیومیا2001ما ج :1ا .)361شماری نیز سیره را مثل «ف ره» بر وکن «فالهه» گرفتهانهد کهه
بر نوع و سبک رفتار داللت میکند (رریحیا 1362ا ج :3ا .)340سیرها در اص

حا نیز

در ماانی متفاوتی به کار رفته و تاریف واحهد و مهورد وفهامی بهرای آن ارائهه نشهده اسهت.
ع مه رباربایی آن را به مانی رریقه و حالت داننته که برگرفته اک مفههوم لغهوی آن اسهت

سبک ویژه باشدا مصداق سیره است (م هریا  :1384ا .)47باضهی نیهز مهراد اک سهیره را
م لق مول و فال ماصومان میداننهد (حنهینیکادها :1391ا .)10در ایه تلقهیا گفتهار بهه
دلیل اینکه جهزء رفتهار آدمهی اسهتا اکنظهر چگهونگی صهدور اک گوینهده مهیتوانهد سهیره
محنوِّ شود .در ای وژوهخ مراد اک سیرها دیدگاه اخیر یانی م لق مول و فاهل حضهرت
کهرا

است.

 -4اصول

واهه «اصل» در بیشتر شهاخهههای علمهی بههکارمیرود .مهراد اک اصهول تربیهتا گهزارهههای
تجههویزی یهها دسههتورالاملهای تربیتههی اسههت کههه اکیکسههوا بهها مبههانی و اکسههویدیگرا بهها
فاالیت های تربیت راب ه دارند و راهنمای عملیات تربیت هنتند (مصباح و دیگهرانا :1391
ا .)291اصول تربیتی به مربیان ارائه میشود تا مربیان بهوسیله آن اهداف تربیت را محقهق
کنند (همان :ا .)297اکنظر ماهیت و کارکرد «اصول» و «روزها»ی تربیت اک یک سهن ا

ا رو یرورا فضائ اخالقظ رر فربن ا بر مهناا سیره سربینظ اضر بهرا (،

(ربارباییا1374ا ج :14ا .)199ع مه مرتضی م هریا بهه دلیهل ههموکن بهودن سهیره بها
«فلال َه»ا سیره را نوع و سبک خاا رفتار داننته و ماتقهد اسهت رفتهاری کهه دارای روز و

یانی جزء دستورالاملهاا هنتند و تنها اکنظر کلی و جزیی متفاوتند؛ بههگونههایکهه اصهول
کلیتر اک روزها اسهت (بهامریا  :1389ا .)88اک ههر اصهل تربیتهی مهیتهوان چنهد روز
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تربیتی استصراج کرد .خود اصول نیز اکنظر کلیت برابر نینهتندا بلکهه ممکه اسهت اک یهک
اصل تربیتی چند اصل جزییتر استصراج شود (مصباح و دیگرانا  :1391ا .)293بنهابرای
هر دستورالامل تربیتی که اک منبف مارفتی استنباط شده استا اگهر نهافر بهه اههداف تربیتهی
باشد و مابلیت استصراج روز یا راهکار تربیتی را داشته باشدا اصل نامیده مهیشهود؛ بهدی
دلیلا اصول تربیت در بیان محققان تربیت تنوع و گونهاگونی کیهادی دارد و بهه چنهد اصهل
خاا منحصر نمیشود.
یبقهبندی اصول و شیوه استنتاج آنها
گرچه اصولا گزارههایی کلی هنتندا میتهوان آنهها را اک جنبههههای مصتلهف ربقههبنهدی
کرد؛ مث ً اکنظر کلیت و جزییهت (نهک :همهانا  :1391ا .)297در ایه وهژوهخا اصهول
ورورز فضائل اخ می را کهه اک سهیره حضهرت کههرا

اسهتنباط شهده اسهتا اک حیهث

متالق آنهها یانهی ننهبت آنهها بها یکهی اک ارکهان تربیهت (مربهیا متربهیا محتهوا و ابهزار)
چنی ربقهبندی کردهایم :اصول نافر به والدی (مربی)؛ اصول نافر بهه فرکنهدان (متربهی) و
اصول نافر به عمل تربیتی (محتوا و ابزار) .ممک است در ای دستهبنهدی همپوشهی وجهود
داشته باشدا اما جهت غالب و اصالت تالق در مراردادن هر اصل ذیل یکی اک ارکان تربیهت
مد نظر است.
کشف اصول استنادشده نیز به چند شیوه بوده است :گاهی یک اصل منتقیماً با وصف
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397
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مول و فال حضرت استنباط شده استا بهگونهایکه میتوان چند روز یا راهکار را اک آن
استصراج کرد (شیوه منتقیم)؛ گاهی در سهیره آن حضهرت رفتارهها یها توصهیههایی وجهود
دارد که با نگاه تحلیلهی و القهای خصوصهیت اک مصهداق و مهورد مهیتهوان گهزارهای کلهی
(اصل) را اک آن استصراج کردا بهروریکه آن اصهل نهافر بهه روزههای مصتلهف اکجملهه
مصههداق بیانشههده اک سههیره حضههرت کهههرا

اسههت (شههیوه غیرمنههتقیم)؛ حضههرت

نمونههه یههک اننههان کامههلا وههرورزدهنههده و مربههی اننههانهههای کههاملی ماننههد
کهههرا
و مصدامی اک ای آیه مبارکه استَ :و َماین ْ لق َع ل ال َْه َهوى ؛ و هرگهز اک روی
حننی
هوای نفس سص نمیگوید» (نجم .)3:رفتهار و گفتهار حضهرت کههرا یقینهاً نقهخ مثبتهی در

منیر رشد وکمال مانوی خود ایشان و دیگران داشته است و اک تمام افاال و امهوال او مهی-
توان بهمنزله الگو و اسوه در منیر تربیت بهره گرفت .بنابرای راه دیگر برای استنباط اصهول
تربیتیا ضمیمهکردن رفتار یا مول آن حضرت با یک مقدمه م ویه (چنانکه بیان شد) است.
ای روز مصصوصاً در اصول نافر به مربی اهمیت دارد.
 .1اصول ناظر به والدین

اک من ق تربیتی حضرت کهرا

گزارههای کلی استنباط میشود که باالصاله نهافر بهه والهدی

است .ای گزارهها بر نقخ والدی در فرایند تربیت تأکید دارند؛ یانی والدی اکآنرو که در امهر
تربیت دخیل هنتندا امتضائاتی دارند که باید در فرایند تربیت لحاد شود.

باضی اک مربیانا در کمانی اند ا اننانهای بزرگی را تربیت کردهاند .اینانا همهان مربیهان
بااخ ا بودهاند (جافریا :1390ا .)137مربی کمانی میتواند دیگران را بهه خهدا ویونهد
دهد که خود با خدا ویوند داشته باشد .بهع وها بداندلیلکه غایت ورورز فضائل در منیر
تربیتا توحید و مرِّ الهی است (بامریا  :1389ا)81ا مربی باید همواره اک خدا استمداد
کند تا بتواند آنچه موجب رضایت اوستا محقق کنهد و بهر مشهک ت ایه راه غلبهه کنهد.
دروامفا «اک آنجا که تالیموتربیت کار خداستا شاینتگی حیاکت مقهام نماینهدگی خهدا را
ال
بایههد اک او بصههواهیم» (جافههریا  :1390ا .)148خداونههد درای بههاره فرمههود :فَه ْ
هادعوا ِ ه َ
ون ؛ خداونهد یگانهه را بصوانیهد و دیه خهود را بهراى او
م ْ
صللصی َ ل َه الدی َ َو ل َوک َ لر َه الکافلر َ
خالص کنیدا هرچند کافران ناخشنود باشند»(غافر.)14:
در سیره تربیتی کهرا

استاانت اک خدا نمود ویهژهای دارد؛ بهگونهایکهه در وصهف

عبادتخ گفتهاند« :در تمام دنیا عابدتر اک فارمه یافت نمیشود .او به حدی برای عبادت بروا
میاینتاد که واهایخ ورم میکرد»( 1مجلنیا 1404قا ج :43ا .)75اعتصام به خدا چنهان

ا رو یرورا فضائ اخالقظ رر فربن ا بر مهناا سیره سربینظ اضر بهرا (،

.1-1اعتصام و استعانت

نمودی در کندگی حضرت دارد که در شیری تری لحظات کندگیا یانی شب اول کندگی
ل
ل
اها.
 .1مال الحن البصریَ :ما ک َا َن فل ُّ
الدنْیَا ا َْعبَد م ْ فَار َم َة؛ ک َانَت تَقوم َحت ه تَتَو َّرم م ََد َم َ
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مشتر ا اک علی

می خواهد که آن شب را به نماک برخیزند و به عبادت مشغول شهوندا
اک علی

ورسهید« :همنهرت را چگونهه

چنانکه ومتی فردای آن روک ویغمبر اکرم
یافتی؟» حضرت فرمود« :نلام ال ْاون علی رَ اع ل
هة ِ هال؛ بهتهری یهاور بهرای اراعهت و عبودیهت
َ
ْ َ َ َ
خداونهههد» (ابههه شهرآشهههوِّا 1376قا ج:3ا356؛ مجلنهههیا 1404قاج :42ا.)117
استاانت اک خدا در سیره حضرتا جلوههای مرآنی نیهز داشهته اسهت؛ بهرای مثهالا در مقهام
تربیت الهیا راه ورهیز اک گمراهیها را استمداد اک مرآن میداننت و میفرمهود« :کلتهاِّ ِ ل
ال
ه
َ
ل
ل
َ ل
َ
هرة َو َأ ْع َ مهه بَهاهل َرة َو َک َواجلهره َالئ ل َحهة َو َأ َواملهره
بَی َ أفْ ههرک ْما أمهوره فَ هاه َرة َو أ ْحک َامهه َکاه َ
و ل
اض َحة؛ کتاِّ خدا در میان شماستا همه چیزز ورنورا نشانههایخ درخشندها نهواهیاز
َ
آشکار و اوامرز واضه اسهت» (مجلنهیا 1404قا ج :29ا225؛ بحرانهیا 1382ا ج:11
ا .)668کههراء

شههبانهروک بهها مهرآن انههس داشههتا بهه ته وت آن عشههق میورکیههد و

فرکندانخ را به ت وت مرآن سهفارز مهیکهرد« :اک دنیهای شهما سهه چیهز را دوسهت دارم:
ت وت کتاِّ خدا ...نگاه کردن به چهره رسول خدا و انفاق در راه خدا را» (میومیا :1389
ا .)276آن حضههرت بههر ته وت سههورههای واماههها الههرحم و حدیههد تأکیههد مههیکههرد و
میفرمود« :مرائتکننده سورههای حدید و الرحم و واماهه در آسهمانهاا سهاک فهردوس
خوانده میشود» (همان :ا.)178
.2-1ثبات عایفی
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گاهی ممک است عوارف والدی با ارکزهای تربیتی تاارض ویدا کنهد؛ بهدی مانها کهه

العمال ای عوارف فرکند را اک کنب فضیلتهای اخ می باکمیدارد .ای نوع عارفههورکی
به دلیل تاارض با ههدف اصهیل تربیهتا جنبهه ضهدارکز ویهدا مهیکنهد .بنهابرای ا مبهات و
وایداری عارفی والدی بهمثابه یک اصهل تربیتهی م هرح اسهت .در مهرآن نیهز عارفههورکی
حهد بهر مهرد یها کن کناکهار
در اعمال حدود الهی مذمت شده است .خداوند درباره اجهرای ه
ال ال ْن کنتم تؤملن َ ل
میفرماید :وال تأْخذْ کم ب ل لهما ر ْأفَة فی دی ل ِ ل
ال وال ْیو لم ل
االخ لر ؛ و هرگز
ْ ْ ْ
َ َ
ه
ْ
َ
ون ب ل ِ ه َ ْ
ترحم روا مداریدا اگر به خدا و روک میامت ایمهان داریهد»
درباره آنان در دی خدا رأفت و ه
ل
ل
ال َعل َهی
(نور .)2:در سوره حه نیز بیمباتی عارفی نکوهخ شده استَ :وم َ النَّاس َم ْ
نیابد ِ ه َ
ل
ل
ل
ل
ٍ
هك
َب َعل َی َو ْج له له َخ لن َر ُّ
هر َة ذل َ
َح ْرف ف لَإ ْن َأ َصابَه َخیر ارْ َم َأ َّن بله َو لَ ْن َأ َصابَتْه فتْنَة انقَل َ
الدنْیا َو ْاَلخ َ

ههران ال ْمبلههی
ه َ
ههو ال ْص ْن َ

؛ باضههی اک مههردم خههدا را تنههها بهها کبههان میورسههتند؛ همههی کههه

(دنیا به آن ها رو کند و نفف و) خیری به آنان برسدا حالهت ارمینهان ویهدا میکننهد .امها اگهر
مصیبتی برای امتحان به آنها برسهدا دگرگهون میشهوند (و بهه کفهر رومیآورنهد .بهه ایه
ترتیب) هم دنیا را اک دست دادهاند و هم آخهرت را .و ایه همهان خنهران و کیهان آشهکار
است» (حه .)11:حضرت صدیقه رهاهره

همیشهه در امهر تربیهت فرکندانشهان وایهداری

عارفی نشان میدادند و مصال مانوی فرکندانشهان را بهر عوارهف خهود مقهدم مهیداشهتند.
در سیره آن حضرت آمده استا ومتی خبر شهادت امام حنی

در کرب و چگونگی

آن واماه را اک ویامبر شنیدا بنیار گرینتا اما بداندلیلکه ای شهادت یک سهاادت و فهوک
عظههیم در منههیر تربیههت فرکندشههان بههودا ای ه مصههیبت بههزرگ را وههذیرفت و عههرض کههرد:
«وههدرجانا در برابههر خواسههته خداونههد تنههلیم و راضههیام و بههه خههدا توکههل مههیکههنم»
(اب شهرآشوِّا 1376ا ج :3ا.)384

بنیاری اک مربیان در فراگیری ماارف تربیتی نقص بینشی داشتهاند .ای افراد تنها نهیمرخهی
اک حقیقت اننان را یافتهاند و اننان را در همان نیمرخ می کوِّ کهردهانهد (جافهریا:1390
ا .)140تربیتدهی فرع تربیتشناسی و تالیم فرع تالم است؛ وس والدی ابتدا باید دانخ
و تصصص الکم را برای تربیت و وهرورز فضهائل داشهته باشهندا اههداف و مقاصهد خلقهت
اننان و هنتی را دریافته باشندا غایت تربیهت را در

کهرده باشهند و دربهاره اسهتادادهای

متربی شناخت کافی داشته باشند تا بتوانند به امر تالهیم بپرداکنهد .دانهخ و تصصهص بهمثابهه
اصل تربیتی برای مربی ضرورت دارد؛ چراکهه در فراینهد تربیهتا مرحلهه تالهیم و آمهوکز
ماارف اخ می بصخ مهمی اک ای فرایند را شکل میدهد .به اعتقهاد شههید م ههریا دلیهل
اینکه بنیارى اک افراد ه حتی تحصیلکردههها هه ماهارف دینهی را انکهار میکننهد و اک آنهها
رویگردانندا ای است که مفاهیم مهذهبی و دینهی بههدرسهتی بهه آنهها تالهیم نشهده اسهت
(م ههریا «1389الههف» :ا .)56بههه همههی دلیههل اسههت کههه حضههرت کهههرا

ا رو یرورا فضائ اخالقظ رر فربن ا بر مهناا سیره سربینظ اضر بهرا (،

 .3-1دانش و تخصص

بههه منههئله

علمآموکی بنیار اهمیت میداد و آموکنده علم را دارای اجر بنیار میداننت و خود نیز در
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ای راه اک مقام علمی ممتاکی بهرهمند بود .اگر حضرت کهرا تواننت شصصهیتهایی ماننهد
حننی

تربیت کندا بهیقی یکی اک دالیهل آنا بهرهمنهدی او اک علهم و مارفهت بهود.

همچنی ا حضرت برای تربیت دیگران نیز با صبر و حوصله بهه سهؤاالت فقههی آنهان واسه
مههیداد تهها منههیر تربیههت الهههی آنههها همههوار شههود .یکههی اک کنههان مدینههه خههدمت حضههرت
کهراء

رسید و گفت« :مادر ویری دارم که دربهاره نمهاکا سهؤاالت فراوانهی دارد و مهرا

فرسههتاده اسههت تهها آن منههائل شههرعی را اک شههما بپرسههم» .حضههرت کهههرا

فرمههود:

«بپههرس» .آن کنا منههائل بنههیاری را م ههرح کههرد و بههرای هریههک اک آنههها واس ه شههنید.
در ادامه گفتوشنودا آن کن اک کثرت ورسخها خجالت کشید و گفت« :ای دختهر رسهول
خداا اک اینکه فهراوان خهدمت میرسهم و بها سهؤاالت کیهاد شهما را بهه کحمهت میانهداکما
ماذرت میخواهم» .فارمه

فرمود« :بهاک ههم بیها و هرچهه سهؤال برایهت وهیخ میآیهدا

بپرس .آیا اگر کنی اجیر شود که بار سنگینی را به باالی بام ببرد و بهه وهاداز آن ده ههزار
دینار ر مزد بگیردا چنی کهاری بهرای او دشهوار خواههد بهود؟» گفهت« :خیهر» .حضهرت
ادامه داد« :م در اکای هر منئلهای که واس مهیدهما بهیخ اک فاصهله بهی کمهی و عهرزا
جواهر و لؤلؤ واداز میگیرم؛ وس سزاوار است که بر مه سهنگی نیایهد» (محهدثنهوریا
1408قا ج :17ا.)318
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

 .4-1نقش بیبدیل مادر

امور بنیاری در رشد و ورورز فضائل اخ می فرکندان نقخ دارند .ای امهور تفهاوتههایی
اک حیث نوع تأمیر -مقتضهی و مهانف -و شهدت تأمیرگهذاریا بها یکهدیگر دارنهد (مصهباح و
دیگههرانا  :1391ا .)377باضههی اک ایهه امههور را میتههوان اصههل تربیتههی بهشههمار آورد؛
بهگونهایکه حذف آن ها اک فرایند تربیتا تحقق بصشهی اک اههداف و نیهز اعمهال باضهی اک
روزهای تربیتی را با مشکل مواجه مهیکنهد .در سهیره تربیتهی حضهرت فارمهه

نکتهه

فریفی در ای باره وجود دارد؛ حضرتا وجود مهادری مهربهان را بهرای تربیهت فرکنهدانخ
(باد اک شهادت خود) ضروری مهیداننهتا بههگونههایکهه وهیخ اک شههادتا بهه حضهرت
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امیر

درباره تربیت فرکندانخ چنی وصیت فرمود:

«علی جانا درباره فرکندانم به تو سهفارز مهربهانی و خهوزرفتهاری مهینمهایم و سهفارز
میکهنم کهه وهس اک مه بها دختهر خهواهرما امامهه1ا اکداوج کنهی؛ کیهرا او هماننهد مه بهه
فرکندانم دلنوک و مهربان است» (حرعاملیا 1414قا ج :1ا321؛ محدثنوریا 1408قا
ج :2ا.)360

ای سفارز میتواند مؤید ای نکته باشهد کهه نقهخ مهادر در وهرورز فضهائل اخ مهی
کودکان اصالت دارد و افراد دیگر مانند ودرا مربیا مالما دوست و ...نمیتوانند ای نقهخ
را ایفا کنند .در سیره تربیتی آن حضرت درباره تربیت امام حنهی
«سلمان میگوید :روکی فارمه کهرا

چنهی آمهده اسهت:

را دیدم که مشغول آسهیاِّ بهود .در ایه هنگهام

فرکندزا حنی ا گریه میکرد .عرض کردم :برای کمک به شهما آسهیاِّ کهنم یها بچهه را
آرام کنم؟ فرمود :م به آرامکردن فرکندم اولی هنتما شما آسیاِّ را بچرخانید» (مجلنیا
تحقیقههات روانشناسههان نشههان مههیدهههد نقههخ مههادر در ای ه تأمیرگههذاری بیبههدیل اسههت؛
بهروریکه حذف مادر اک فرایند تربیت صهدمات روحهی جبرانناوهذیری بهه کودکهان وارد
میکند .م الاات روانشناسان دربارش ناراحتیها و اخت الت عارفی کود

نشان مهیدههد

دلیل بیشتر ای اخت الت محرومیهت اک مهادر اسهت .کنهدی در سهص گفهت ا کهاهخ بههره
هوشیاکاهخ میزان جنبوجهوزا ورخاشهگریا اخهت ل حهواسا ضهاف اسهتاداد تفکهر
انتزاعی و ...را میتوان اک آمار محرومیت اک مادر بهشمار آورد (شاارینژادا  :1368ا)72؛
اکای روا مادر در امر تربیتا عاملی بی جانشی اسهت و بها توجهه بهه اینکهه بصهخ مهمهی اک
اهداف تربیتی را محقق میکندا یکی اک اصول تربیتی شمرده میشود .افزونبرای ا شهماری
اک روزها و حتی اصول تربیتی با نظر به ای اصل فهراهم میآینهد و گهاهی نیهز نقهخ مهادر
مامة بنت ابیالااا ب َربیفا نوه دختری ویامبر اکرم
 .1ا َ

مادر او کینب (دختر ویامبر و خدیجه) و ودرز ابوالاهاا

ب ربیف بود .کینب بزرگتری دختر رسول ِهال و خدیجه بنت خویلد بود (ربریا 1967ما ج :11ا .)494او هنگهامی
که ویامبر اکرم سی ساله بودا در سال سیام عامالفیل بهه دنیها آمهد .او بها ابوالاهاا به ربیهف اکدواج کهرد (به ذریا

ا رو یرورا فضائ اخالقظ رر فربن ا بر مهناا سیره سربینظ اضر بهرا (،

1404قا ج :43ا .)257وههژوهخهههای علههوم تجربههی نیههز مؤیههد چنههی دیههدگاهی اسههت؛

1417قا ج :1ا .)397اک نظر برخی محققان شیاه مانند سید جافر مرتضی عاملیا کینهبا رمیهه و امکلثهوم فرکنهدان
رسول خدا

و خدیجه نبودهاندا بلکه دخترخواندههای ویامبر

اکجمله ربری تصری کردهاند که او بزرگتری دختر ویامبر

بودهاندا اما بیشتر تاری نگاران و سیرهنوینان ماتبر
بوده است (ربریا 1967ما ج :11ا.)494
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حههاکم بههر آنههها اسههت؛ بههرای نمونههه هنگامیکههه موضههوع مربیههان جههایگزی (ماننههد مربههی
مهدکود ا خدمتکارا دایها مالم یا وهدر) م هرح مهیشهودا هیچیهک اک ایه جایگزی هها
نمیتوانند با نقخ مادر برابری کنند.
 .2اصول ناظر به فرزندان

اشهاره مهیشهود کهه

در ای بصهخ بهه اصهول منهتنب اک سهیره تربیتهی حضهرت کههرا

داللتهای آنها باالصاله به شهصص متربهی و گونهاگونی متربیهان ما هوف اسهت؛ هرچنهد
بالارض در مقام عمل تربیتی هم باید بدانها توجه شود .در ای بررسی یهک اصهل اسهتنتاج
شد .برای استنباط اصول دیگر به تحقیق بیشتری در ای کمینه نیاک است.
 .1-2ظرفیتشناسی

ورورز فضائل را باید با توجه به فرفیتها و توانمندیهای جنمی و روحی کود

انجام

داد .رعایت فرفیت و توان کود ا بهرور عمدها دو مصداق دارد« :یکی در مهواردی کهه
مربی وفیفهای را اک متربی رلب میکند (امدامات تربیتی الزامآور)؛ و دیگری در جایی که
مربی تکلیفی اک متربی نمیخواهدا بلکهه صهرفاً بهه امهداماتی بهرای تربیهت متربهیا اک مبیهل
آمهادگی یها عهادتیهابی ویا دسهت میکنهد (امهدامات غیرتکلیهفآور)» (اعرافهیا :1394
ا .)62حضرت کهراء

به ای نکته توجه داشت و تربیت را بر

در تربیت حننی

اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

فرفیتهای فرکندان خود استوار مهیکهرد .هنگهامیکهه منهلمانان بهه دلیهل کمبهود آِّ در
مضیقه بودندا حضرت کهراء

حننی

را نزد ویهامبر

آورد و عهرض کهرد:

«یا رسول ِ هالا فرکندان م خردسالاند و تحمل تشنگی را ندارند» .ویامبر
دخترز را بهجا دیدا کبان مبارکخ را در دهان حننی
آنهاا حضهرت کههراء

که نگرانی

مرار داد و بها ترکهردن دههان

را اک نگرانهی درآورد و دو رفهل کهوچکخ را نیهز اک تشهنگی

شدید نجات داد (اب شهرآشوِّا 1376ا ج :3ا .)394با توجه به وضایت سصت کنهدگی
منلمانان و کمبود آِّا ممک است ای درخواست نوعی خودخواهی جلوه کند یها رفتهار
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حضرت را در س

رفتار مادران دیگر که بهرور ربیای امدام به رفف تشنگی فرکندان خهود

می کنندا تنزل دهدا اما ای دو اشکال با توجه به نکاتی که در تبیی شصصیت علمی و الهی
حضرت

بیان شد نمیتواند مورد اعتنا باشد؛ چراکه خودخهواهی یها بهروک رفتهاری کهه

صرفا اک عوارف نشأت گرفته و نقخ تربیتی نداشته باشدا اک ساحت آن وجود مقهدس دور
است .ای امدام حضرت

حتماً نقخ مؤمر و مثبتهی در تربیهت فرکنهدانخ داشهته اسهت.

بنابرای ای رفتار باید اکحیث تربیتی آن هم بهمنزلهه عامهل مثبهت بررسهی شهود .در تحلیهل
تربیتی ای امدام میتوان ورسید که چرا حضرت کههرا سهای نکهرد تحمهل سهصتیهها را بهه
فرکندانخ آموکز دهد تا برای تحمل تکالیف دینیا در آنها آمادگی یا عادتیابی تربیتی
ایجاد شود؟ واس را درک م خود حضرت میتوان یافت« :فرکندان م خردسهالانهد» .ایه
تحلیل بیانگر فرفیتشناسی در فرایند تربیت است .در امدامات تربیتی الهزامآور و امهدامات
غیرتکلیفآور -برای عادتدهی -باید به فرفیتهای جنمی و روحی کود

اعمهال

کرد .ای اصل میتواند نافر به روزهای اساسی در تربیت باشدا مانند :تکلیف بهمدر وسفا
مجاکات بهمدر خ ا.
 .3اصول ناظر به عمل تربیتی

مراد اک عمل تربیتی فرایند شکلدهی تربیت با استفاده اک محتوا و ابزارهای الکم اسهت .باهد
اک فراهمآوردن آمادگی الکم در مربی و توجه به فرفیتههای متربهیا بایهد اک گهزارهههایی
برای رشد فضائل اخ می و سوقدادن متربی به سوی اهداف تربیتی بهره گرفت.
 .1-3هنرگرایی

استفاده اک فرفیتهای هنر بهویژه باضی اک نمادهای آن مانند شارا استاارها تشهبیه و ایجهاک
نقخ مؤمری در رشهد مانهوی و وهرورز فضهائل اخ مهی در فرکنهدان دارد .هنهر ومتهی در
خدمت رشد و تاالی اننان مرار گیردا ارکز ذاتی خواهد داشت (جافریا بیتا :ا.)137

ا رو یرورا فضائ اخالقظ رر فربن ا بر مهناا سیره سربینظ اضر بهرا (،

داشت و عادتدهی یا تکلیفدهی و الزام تربیتی را با توجه به فرفیتهای کهود

توجه ویژه

هنر در کنار آگاهیهاا باورهها و اخه ق موجهب رشهد فرهنگهی و ایجهاد جاماهه متاهالی و
اننانهای باکمال میگردد (جوادی آملیا  :1389ا .)353امروکه با توجه بهه کاسهتیهای
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تربیت منتقیما متصصصان تالیموتربیت به سوی بهرهگیری اک روزهای غیرمنهتقیما ماننهد
استفاده اک ابزار هنرا رفتهاند (صابریا  :1391ا .)114با ابزار هنر میتوان عوارف کود
را تحریک کرد و در جهت م لوِّ بهه کهار گرفهت .اسهتفاده اک ابزارههای هنهری در سهیره
تربیتی حضرت کهرا آشکار است؛ نقل شده است که حضرت با فرکندز امام حنه
باکی میکرد و اک شار برای القهای مفهاهیم تربیتهی بهه او بههره میگرفهت .فرکنهدز را بهاال
ل
الو َس َ واعبهد الههاً ذاملهن َ و ال
میانداخت و میفرمودَ« :شْ بَه أبا َ یا حن واخل َْف ع الحق َ
وال ذَا ل
ت ل
اال َح ل ؛ ونرم حن ا مانند ودرت بهازا رینهمان فلهم را اک حهق بهرک ا خهدایی را
بپرست که صاحب نامتهای متادد است و هرگز با صاحبان فلم و تاهدی دوسهتی مکه »
(مجلنیا 1404قا ج :43ا .)286همچنی ا ومتی فرکنهدز حنهی

را بهاکی مهیدادا

ت شبیهاً بالی؛ تو به ودر م (ویامبر) شبیهی و به ودرتا علهیا
ت شبیه بأبی ل َْن َ
میفرمود« :اَن ْ َ
شباهت نداری» (همانجا) .ای اصل تربیتی در تالیم بنهیاری اک روزههای تربیتهی کارآمهد
است و سبب وایداری آموکههای تربیتی میشود.
 .2-3اولویت رتبی الگوها

الگوا در اص

حا به فردی گفته میشود که به دلیل داشت خصوصهیاتیا شاینهته تقلیهد و

ویروی است .اک الگو در آیات و روایات به «اسوه» و «مدوه» تابیر شده اسهت (مهائمیمقهدما
 :1382ا .)25تأکید بر الگویابیا اوالً بر ای اساس است کهه اننهان اک محهی اجتمهاعی و
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اننانهای دیگر تأمیر میوذیرد و مانیاً مبتنی بهر گهرایخ ف هری اننهان بهسهوی کمهال اسهت
(سههلیمانیا  :1390ا .)63ای ه اصههل در سههیره حضههرت کهههراء

نمههود ویههژهای دارد؛

حضرت به مارفی الگو میورداخت و به فرکندان خود سفارز میکرد اک الگو ویروی کنند:
«ونرم حن ا مانند ودرت باز؛ رینمان فلم را اک حق برک ا خدایی را بپرست که صاحب
نامتهای متادد است و هرگز با صاحبان فلم و تادی دوسهتی مکه » (مجلنهیا 1404قا
ج :43ا .)286آنچه در ای باره مابل تأمل است ای اسهت کهه حضهرتا در مارفهی الگهو
نوعی اولویت و تقدم و تأخر را رعایت میکرد؛ با وجود اینکه ویغمبر اس م اشرف خ ئهق
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هنههتند و منزلههت آن حضههرت اک همههه انبیهها و ائمههه ارهههار بههاالتر اسههتا حضههرت کهههراا

امیرالمؤمنی علی

را به عنوان الگوی حننی مارفی میکرد .شاید حکمت ای باشد کهه در

مارفی الگو باید الگویی که اکنظر مکانیا مااشرتی و ننبی مریبتر اسهتا مقهدم شهود .بنهابرای
میتوان بر ای نکته تأکید کرد که الگوی عینی بر ذهنی و الگهوی مریهب بهر بایهد تهرجی دارد.
نکته دیگری که در سیره تربیتی حضرت مشاهده میشود ای اسهت کهه ایشهان فضهیلت الگهو را
مشصص کرده است؛ یانی در مارفی الگو الکم است مشصصه ممتاک الگو تایی شود.
 .3-3مراقبت و نظارت

ورورز فضائل در فرکندان مانند رشد و ورورز نهالی است که به مرامبت نیاک دارد .مرامبت
و نظارت در دوران ورورز فضائل اخ می کهود

ضهروری اسهت؛ یانهی اک هنگهامیکهه

ن فه فرکند بنته میشود تا ومتیکه به بلوغ و رشد میرسهد (حنهینیکادها  :1391ا.)131
برای اننان وایانناوذیر است و ویشرفت مادامالامر او را فراهم میساکد (مصهباح و دیگهرانا
 :1391ا)314؛ بههمی دلیلا نظارت و مرامبت باید تا کمانی اسهتمرار یابهد کهه فضهائل در
ل کل یاْ َمل َعل َی شَ اکلل َت ل له ؛ هریک بروایهه شهالکه خهود
کود به «شاکله» تبدیل شود :م ْ
رفتار میکنند» (اسراء .)84:ویژگی اصلی شاکلها استواری و وایداری آن اسهت؛ بههگونههای
که بر فکر و احناس و نیت و اراده اعمال و رفتار فرد احاره دارد (بامریا  :1389ا.)126
مرامبت ابااد مصتلفی دارد که عبارتند اک :جنمیا روحی و روانیا غذاییا ووشخ و لباسا
دوسههتان و همنههاالنا شههناختی و بینشههی .حضههرت کهههراء

بهها محبههت خاصههی کههه بههه

فرکندانخ داشتا مرامب تمام رفتارهای آنان بود و بهدمهت آنهها را کیرنظهر داشهت تها در
تربیت صحی آنها مشکلی ودید نیاید .نقل شده است که روکی ویهامبر

عهاکم خانهه

حضرت فارمه شد .چون به خانه رسیدا دید فارمه مض رِّ وشت در اینتاده است .فرمهود:
«چرا اینجا اینتادهای؟» فارمه

با صدایی مض رِّ عرض کرد« :فرکندانم صهب بیهرون

رفتهاند و تاکنون هیچ خبری اک آنها ندارم» .ویامبر به دنبال آنها روانه شد .چون به نزدیک

ا رو یرورا فضائ اخالقظ رر فربن ا بر مهناا سیره سربینظ اضر بهرا (،

اننان اکیکسوا همواره تحتتأمیر عوامل محی هی اسهت و اکسهویدیگهرا درجهات کمهال

غار جبل رسیدا آنها را دید که در کمال س مت مشهغول بهاکی بودنهد .آنهها را بهه دوز
گرفت و بهسوی مادرشان روانه شد (شیبانیا 1421قا ج :1ا.)242
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 .4-3تعلیم فضائل درآداب

اکنظر باضی اک اندیشمندانا آداِّ به امتضهای کمهان تغییهر مهیکننهد؛ یانهی ننهبی هنهتند و
وابنههته بههه مراردادههها و اساس هاً مربههوط بههه اخه ق نینههتند (م هههریا 1386ا ج :2ا .)168
بنابرای در تالیم آداِّ باید امتضائات کمانی و مکانی رعایت شود .ای نکته در جهای خهود
درخور دمت و بررسی استا اما آنچه در من ق تربیتی حضرت کهرا

دیده میشود ای

است که آداِّ فردی و اجتماعی جنبه ننبی محض ندارند؛ چراکه حضرت ادِّآمهوکی را
با فضیلتآموکی همراه میکرد و دروامفا اک ادِّورکی به فضیلتوروری ول میکد و جنبهه
ار ق (درمقابل ننبی) به آداِّ میبصشید .در سیره حضهرت آمهده اسهت کهه در آمهوکز
آداِّ غذاخوردن فضائل تربیتی را با آداِّ غذاخوردن عجی میکرد و میفرمود:
«بر سر سفره غذاا دواکده کار نیک وجهود دارد کهه سهزاوار اسهت ههر منهلمانی آنهها را
بشناسد؛ چهار مورد واجبا چهار مورد منهتحب و چههار مهورد نشهانه ادِّ و بزرگهواری
است .اما چههار عمهل واجهب عبارتنهد اک :شهناخت و مارفهت وروردگهارا راضهیبودن بهه
نامتهای خداا گفت بنم ِهال الرحم الرحیم در آغاک غذاخوردن و شهکر خهدا در وایهان
آن .و چهههههار عمهههههل منهههههتحب عبارتنههههد اک :وضهههههوگرفت مبهههههل اک غهههههذاخوردنا
نشنت بهه جانهب چهپ؛ غهذاخوردن در حالهت نشنهته و بها سهه انگشهت .و چههار عملهی
کهه نشهانه ادِّ و بزرگهواری اسهت :اک غهذای وهیخ روی برداشهت ا لقمهههها را کوچهک
برداشت ا غذا را بهخهوبی جویهدن و کمتهر نگهاهکهردن در صهورت دیگهران» (ابه بابویهها
1413قا ج :3ا.)359
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چنانکه حضرت تصری کردهاندا شماری اک ای مهوارد اک جملهه آداِّ اسهت و باضهی در
کمره اخ میات .ای همراهی میتواند بیانگر یک اصل تربیتی باشد و درنتیجها نافر به چنهد
روز تربیتی استا اکجمله )1 :در فرایند تالیم ماهارف تربیتهی نبایهد میهان آداِّ و اخه ق
تفکیک صورت گیرد؛  )2آداِّ همانند اخ میات اکنظر مارفتشهناختی م لهق هنهتند (نهه
ننبی)ا بنابرای درآموکز آداِّ نیاک نینت وضایت کمانی و مکانی را لحهاد کهرد؛  )3راه
درست آموکز فضائل اخ میا همراهکردن آنها با آداِّ استا کیرا آداِّ جنبهه فهاهری
و محنوس دارند .با ای روزا آموکز فضائل هم جنبه عینی ویدا میکند و یادگیری بهتهر
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و ماندگارتر میشود.

 .5-3تحریک حقیلبی (مسئولیت)

یکی اک گرایخهای اصیل ف ری در نهاد اننان حقیقهترلبهی اسهت (مصهباحیهزدیا1391ا
ج :1ا .)215مرآن وجود ای گرایخ را در اننان تأیید و بر آن بهمنزله یهك اصهل تربیتهی
تأکید کرده است (همان :ا .)252تحریک حقرلبی اکآنرو میتوانهد اصهل تربیتهی باشهد
که اکیکسوا با مبانی اننانشناختی تربیت ویوند دارد و نافر به گرایخ ف ری حقیقترلبی
است و اکسویدیگرا اهداف تربیتهی را تحقهق میبصشهد .افزونبهرای ا حهقرلبی گهزارهای
تجویزی وکلی است که میتواند نافر به روزهایی مانند دعوت بهه ایمهانا ابهت و ...باشهد
(نک :بامریا  :1389ا .)148تأکید بر حقرلبی در سهیره تربیتهی حضهرت کههرا

نیهز

هم خاموز نشنهتهاید» (مجلنهیا 1404قا ج  :29ا .)244همچنهی ا در مهاجرای غصهب
فد ا هنگامیکه حضرت فارمه

و حضرت امیرالمؤمنی

و انصار میرفتند تا آنها را به یاری ب لبندا حننی

به خانهههای مههاجری

را نیهز بهه همهراه خهود مهیبردنهد

(شههی مفیههدا 1379ق :ا .)184ای ه همراهههیا احنههاس من هئولیت و الههزام درونههی را در
فرکندان برمیانگیزد .به اعتقهاد مصهباحیهزدی (1391ا ج )253 :1رشهد حهقرلبهی اک دو راه
محقق مهیشهود؛ یکهیا اک راه تحریهک و بهرانگیصت ایه گهرایخ و توجههدادن اننهان بهه
وجود آن و دوما اک راه تایی مصداق و شناساندن حق که باعث آشکارترشدن متالهق ایه
گههرایخ و جهههت آن میشههود و نهایتهاً اننههان را بهههسههوی شههناخت حقههایق و مارفههت حههق
تاالی سوق میدهد .هنگامیکه حضرت کهراا حننی

را برای گهرفت حهق خهودا بهه

همراه میبردا مصداق حقرلبی را تایی مهیکنهد و ومتهی بهه امهام حنه

مهیفرمایهد:

«حن جانا ماننهد وهدرت بهاز و رینهمان اک گهردن حهق بهردارا خهدای احنهانکننهده را
ورستخ ک و با دشم کینهتوک دوستی نک » (مجلنیا 1404قا ج :43ا)286ا حقرلبی

ا رو یرورا فضائ اخالقظ رر فربن ا بر مهناا سیره سربینظ اضر بهرا (،

نمود دارد .حضهرتا در خ بهه «فدکیهه»ا بها سهرکنخ انصهار بهه تحریهک حهقرلبی آنهها
ل
ورداخت « :لَیها بنلی مَیلَةَا َأ أه ل
ل
ض َم تراث َأب ل ْ َ
الهد ْع َوة َو
همفٍ؟ تَل ْبَنهکم َّ
ْ
هرأى منْهه َو َم ْن َ
َ
یه َو أنْهت ْم ب َم ْ
َ
1
تَشْ َملکم ال َْح َیرة؛ ای فرکندان میله ا آیا ارث م وایمهال گهردد و شهما آشهکارا مهیشهنوید و
میبینید و در جلنات شما ای مانی گفته میشود و اخبارز بهخوبی به شما میرسهد و بهاک

را در فرکندانخ برمیانگیزد.
 .1میله کن باشصصیت و شرافتمندی بود که ننب مبائل انصار به او میرسید (مکارم شیراکیا  :1384ا.)201
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 .6-3کرامتپروری

اکنظر استاد م هری

عزت و کرامت نفس امالمنائل اخ می است (م ههریا :»ِّ«1389

ا .)147در احادیث بر اهمیهت و کارکردههای تربیتهی کرامهت نفهس تأکیهد شهده اسهت.
فرمود« :م َکرمت عل لَیه نَفْنه هانَت ع ل
لیه شَ َهواته؛ هرکس نفنخ کرامهت
امیرالمؤمنی
َ
َ َ
َ
ویداکردا شهواتخ در نظرز کوچک مهیشهوند» (شهریف رضهیا 1414ق :حکمهت.)155
اوج عزتدهی را میتوان در سهبک تاامهل حضهرت کههراء

بها فرکنهدانخ یافهت .آن

حضرت با خ اِّهای محبتآمیزی که موجب تقویت کرامت و عزت فرکندانخ میشهدا
با آنان سص میگفت .در حدیث شریف «کناء» 1آمده است« :الذا لب َ َول لَد َی ال َْح لن مَد اَمْب َ َل َو
هرة فهؤادی؛ ناگهاه فرکنهدما
ک یا ا هماه فَقل ْت َو َعل َی ْ َ
الن م َعل َی ْ َ
ک َّ
ما َل َّ
الن م یا م َّرة َعیْنهی َو م ََم َ
حن ا وارد شد و گفت :ای مادرا س م بر شما .گفتم :س م بر توا ای روشنی چشم و میهوه
دل م » (بحرانیا 1382ا ج :11ا.)931
 .7-3کردار مؤثرتر از گفتار است (اهمیت اقدام عملی)

به اعتقاد ع مه جافری بهتری راه شهکلدادن بهه رفتهار متربهیا امهدام عملهی مربهی اسهت؛
چراکه عمل ننبت به آموکز و گفتار تحقق عینیتری داردا درحالیکه الفاد صرفا آیینهه-
هایی هنتند که مفاهیم را نشان میدهند و اگر باینته و شاینته باشند ممک است در متربهی
مؤمر افتند (جافریا  :1390ا .)164ع وه بر اینکه عمهل مربهیا بهه آمهوکزههای تربیتهی
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جنبه عینی میدهدا موجب ایجاد انگیزه و تحریک عارفی در متربی میشود؛ چراکه عمهل
نشان میدهد عملکننده به کاری که انجام میدهد ماتقد است .بنابرای کردار عینهی مربهی
میتواند اصلی مهم در فرایند تربیت باشد و بصشهی اک اههداف تربیتهی را محقهق کنهد .امهام
حن

فرمود« :مادرما فارمه

 ،را دیهدم کهه شهب جماهه در محهراِّ خهویخ بهه

 .1درباره صحت سند ای حدیث شکی نینت .محدمان بزرگ آن را در کتب ماتبر خود نقهل کردهانهد .ایه حهدیث
اص

حاً منتفیض است و حتی با تحقیقی گنترده میتوان تهواتر را دربهاره آن تأییهد کهرد .ایه رویهداد در جاماهه

اس می به مدری ماروف شد که روک وموع آنا «روک کنا» نامیده شد و خمنه ریبهای که مشمول عنایت خاا الههی
در آن روک شدندا به اصحاِّ کنا ملقب گردیدند (محمدی ریشهریا 1379ا ج :1ا .)38در برخی اک کتب شهیاه
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عبادت اینتاده بود و ویوسته در رکوع و سهجود بهود تها اینکهه سهپیده صهب بردمیهد و اک او
میشنیدم که برای مردان و کنان مؤم دعا میکرد و نامشان را بر کبان جاری مهیسهاخت و
برای ایشان بنیار دعا میکردا ولی برای خودز هیچ دعا نمیکهرد .بهه او گفهتم :ای مهادرا
چرا همانگونهکه برای دیگران دعا میکنیا برای خود دعا نمیکنی؟ فرمود:یها بنهی الجهار
هم الههدار؛ ای ونههرکما نصنههت بایههد همنههایگان را دریافههتا آنگههاه بههه خانههه ورداخههت»
مه َ
(حرعاملیا 1414قا ج :7ا .)113همچنی روایت شده کهه فرکنهدان فارمهه

همیشهه

شاهد بودند که مادرشان به مردم کمک میکرد و خود گرسنه میماند و به میمت گرسنگی
خود دیگران را سیر میکرد (همانجا).
 .8-3ترجیح خردورزی ایمانی بر نازپروری

یکی اک اصول مهم دیگری که بانوی بزرگ اس م در من ق تربیتی خود بر آن وایبنهد بهودا
میکههرد؛ بهههعبارتدیگرا ع ه وه بههر آنکههه بههر مهههرورکی و عههزتدهههی تأکیههد داشههتا اک
محبتهای بیجایی کهه موجهب نهاکوروردگی فرکنهدان شهود و آنهها را اک کنهب فضهائل
اخ می و مانوی باک داردا اجتناِّ میکرد و همواره خردورکی ایمهانی را بهر نهاکوروردگی
ترجی میداد .در سیره تربیتی آن حضرت میبینیم که فرکندانخ را با مشهقتههای عبهادت
آشنا میکرد؛ برای مثالا در شبهای مدر به چهره فرکندانخ آِّ میکد تا نصوابند و شهب
مدر را در

کنند (مجلنیا 1404قا ج :76ا .)241ع مهه جافهری در تبیهی ایه اصهل

تربیتی چنی گفته است« :در انتقال اک احناسات به دوران تاقلا بیان روش و مانفکننهده در
تالهیم امتیههاکات تاقهل و ضههرورت مراعههات احکهام آن  -کههه ارتبههاط اننهان را بهها وامایههت
من قیتر میساکد  -الکم است تا ریشه احناسات را نصشکاند» (جافهریا  :1390ا)193؛
بدی مانی که در ای انتقال الکم است کود

دلیل سصتی و مشقت یا علت حرمان محبت

را بفهمد .بنابرای مادر باید برای فرکندز تبیی کند که چرا او را اک محبت فاهری محهروم
کرده است؛ چنانکه حضرت کهرا

دلیهل بیهدار نگههداشهت فرکنهدانخ را بهرای آنهها

ا رو یرورا فضائ اخالقظ رر فربن ا بر مهناا سیره سربینظ اضر بهرا (،

ایهههه بههههود کههههه خههههردورکی عق نههههی  -ایمههههانی را جانشههههی عوارههههف غیرمن قههههی

توضی میداد و میفرمود« :محروم اسهت کنهی کهه اک برکهات شهب مهدر محهروم بمانهد»
(مجلنیا 1404قا ج :76ا.)241
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نتیجهگیری
در ای وژوهخا اصول ورورز فضائل اخ می در فرکندان بر مبنهای سهیره تربیتهی حضهرت
کهرا

بررسی شد و سه س

اک اصول به دست آمدکه نافر به سهه رکه تربیهت یانهی

مربیا متربی و تجویزات تربیتی (محتوا و ابزار) است .شماری اک ای اصول اک دستورالامل-
های جزیی و با الغای خصوصیت اک مورد بهه دسهت آمهد و باضهی بها وصهف مهول و فاهل
حضرت

 .اصهول نهافر بهه والهدی (مربهی) عبارتنهد اک :مبهات عهارفیا تربیهتشناسهیا

استاانت اک خدا و نقخ بیبدیل مادر بهمنزله عامل مهم در فراینهد تربیهت .در بصهخ اصهول
نافر به کود

به اصل فرفیتشناسی کود

دست یافتیم.

در بصخ اصول نافر به عمل تربیتی نیز مواردی استنباط شد؛ اک جملهه اینکهه اسهتفاده اک
هنر و نمادهای آن اصل مهمی در القای محتوای تربیتی است و کرامتوروری و حهقرلبهی
نیز اک اصول محوری بهشمار میروند .همچنی ا الکم است تالیم فضائل وآداِّ با هم انجهام
شود و تقدم و تأخر کمانی در آموکز آنها وجهی نهدارد .مرامبهت و نظهارت نیهز اک دیگهر
اصول استنباط شده است و بیانگر ای است که فرکندان در فرایند تربیت و شکوفایی فضائل
اخ می به مرامبت و نظارت منتمر نیاک دارند .امدام عملی مربی و ترجی خردورکی ایمهانی
بر ناکوروری هم اک دیگر اصول استنباطشده اک سیره حضرت کهرا است.
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کتابنامه

 .1مرآن کریم.
 .2اب بابویها محمهد به علهی (شهی صهدوق) (1413ق)ا مه الیحضهره الفقیهها تصهحی
علیاکبر غفارىا مم :دفتر انتشارات اس می وابنته به جاماه مدرسی حوکه علمیه مم.

 .3اب شهرآشوِّا محمدب علی ()1376ا منامب آل ابی رالب
 .4اعرافیا علیرضا و تقی مهری رمی ()1394ا «نقخ رعایت توان متربی در تربیت عبهادی
نجف :مکتبة الحیدریة.

اک منظر فقهی»ا دوفصلنامه م الاات فقه تربیتیا ز 3ا ا .78 - 62
 .5بههامریا خنههرو ()1389ا نگههاهی بههه تربیههت اسهه میا ج 1و2ا چههاپ بینههتویکما
تهران :مدرسه.

نورال ()1382ا عوالم الالوم و الماارف واألحوال اإلمام علی ب أبی
عبدال ب
ِه
 .6بحرانیا ِ ه
ا تصحی محمدبامر موحد اب حی اصفهانیا مم :مؤسنة االمام المهدى (عه).
رالب
 .8بهشهههتیا محمهههد ()1387ا مبهههانی تربیهههت در مهههرآنا تههههران :وژوهشهههگاه فرهنهههم و
اندیشه اس می.
 .9جافری تبریزیا محمدتقی (بیتا)ا کیبهایی و هنهر اک دیهدگاه اسه ما تههران :انتشهارات
شرکت سهامی چاوصانه وکارت ارشاد اس می.
)1390( ________________ .10ا ارکههان تالههیم و تربیههتا چههاپ سههوما تهههران:
مؤسنه تدوی و نشر آمار ع مه جافری.
عبدال ()1374ا تفنیر موضوعی مرآن کریما مبادی اخه ق در مهرآنا
 .11جوادی آملیا ِ ه
مم :اسراء.
)1389( ____________ .12ا آفاق اندیشها چاپ دوما مم :اسراء.
 .13حرعاملیا محمد ب حن (1414ق)ا وسهائل الشهیاها چهاپ دوما بیهروت :دار احیهاء
التراث الاربی.
 .14حنینی خامنهایا سیدعلی ()1392ا ررح کلی اندیشه اس می در مرآنا مشهد :صهبا.

ا رو یرورا فضائ اخالقظ رر فربن ا بر مهناا سیره سربینظ اضر بهرا (،

 .7ب ذریا احمدب یحیی()1417ا انناِّ االشرافا بیروت :موسنة االعلمی للم بوعات.

 .15حنینیکادها علی ()1391ا سیرش تربیتی ویامبر (ا) و اههل بیهتا چهاپ یهاکدهما مهم:
وژوهشگاه حوکه و دانشگاه.
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 .16کبیدیا محمد ب محمد (1414ق)ا تاج الاروسا بیروت :دار الفکر.
 .17سلیمانیا محمد ()1390ا نقخ الگوها در تربیت اننانا مشهد :ضری آفتاِّ.
 .18شریف رضهیا محمهد به حنهی (1414ق)ا نههه الب غهها تصهحی صهبحی صهال ا
مم :هجرت.
 .19شاارینژادا علیاکبر ()1368ا روانشناسی رشدا تهران :مؤسنه ار عات.
 .20شیبانیا احمد ب حنبل (1421ق)ا منندا چاپ سوما مصر :مؤسنة مرربة.
 .21شی مفید (محمهد به محمهد به نامهان) (1379ق)ا االختصهااا تحقیهق علهیاکبهر
غفاریا مم :دفتر انتشارات اس می وابنته به جاماه مدرسی حوکه علمیه مم.

 .22صابریا رضا ()1391ا «کاربرد کیباگرایی و هنر در تربیهت دینهی»ا دوفصهلنامه علمهی
وژوهشی تربیت اس میا سال 7ا ز 1ا ا .134-113
 .23ربارباییا محمدحنی ()1374ا المیزانا ترجمه سید محمدبامر موسوی همهدانیا مهم:
دفتر انتشارت اس می جاماه مدرسی .
 .24ربریا محمد ب جریر ()1967ا تهاری األمهم و الملهو ا تحقیهق محمهد أبوالفضهل
ابراهیما چاپ دوما بیروت :دار التراث.
 .25رریحههیا فصرالههدی ب ه محمههد ()1362ا مجمههف البحههری ا تصههحی احمههد حنههینی
اشکوریا تهران :مرتضوی.
 .26روسیا محمدب حن ()1414ا االمالیا مم :دارالثقافة.
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 .27عالمکاده نوریا محمد ()1392ا استنباط حکم اخ می اک سیره و عمل ماصوما چهاپ
دوما مم :وژوهشگاه علوم و فرهنم اس می.
 .28علیزادها مهدی ()1390ا «اخ ق چینت؟ تحلیلی فرااخ می اک مفهوم حیث اخ می»ا
وژوهخهای اخ میا ز 3ا ا .124-99
 .29فیومیا احمد ب محمد (2001م)ا المصباح المنیرا بیروت :مکتبة لبنان ناشرون.
 .30مائمیمقدما محمدرضا ()1382ا «روز الگویی در تربیت اس می»ا مجله مارفتا ز
69ا ا .37-25

144

 .31میومیا جواد ()1389ا صحیفة الزهراءا مم :دفتر انتشارات اس می.

 .32مجلنیا محمدبامر (1404ق)ا بحاراالنوارا چاپ سوما بیروت :الوفا.

 .33محدثنوریا حنی ب محمدتقی (1408ق)ا منهتدر الوسهائل و منهتنب المنهائلا
مم :مؤسنة آلالبیت

.

 .34محمههدی ریشهههریا محمههد ()1379ا اهههل بیههت

در مههرآن و حههدیثا تهههران:

دارالحدیث.
 .35مصباحا مجتبی و دیگهران ()1391ا فلنهفه تالهیم و تربیهت اسه میا چهاپ دوما مهم:
مؤسنه آموکشی و وژوهشی امام خمینی .

 .36مصباحیزدیا محمدتقی ()1384ا آموکز عقایهد (دوره سهه جلهدی در یهك مجلهد)ا
چاپ هفدهما مم :ساکمان تبلیغات اس می.
)1387( _____________ .37ا جههامی اک کالل کههومرا تحقیههق و نگههارز محمههدبامر
)1391( _____________ .38ا اخ ق در مرآنا چاپ ونجما مم :مؤسنه آموکشی و
وژوهشی امام خمینی .
 .39م هریا مرتضی ()1384ا سیری در سیره نبویا چاپ بینتونهما تهران :صدرا.
)1386( _________ .40ا اس م و نیاکهای کمانا چاپ هجدهما تهران :صدرا.
)1387( _________ .41ا آشنایی با مرآنا چاپ هشتما تهران :صدرا.
«1389( _________ .42الههف»)ا علهههل گههرایخ بهههه مههادیگریا چهههاپ سیوسهههوما
تهران :صدرا.
)»ِّ«1389( _________ .43ا فلنفه اخ قا چاپ چهلما تهران :صدرا.
 .44مای ا محمد ()1387ا فرهنم فارسیا چاپ دوما تهران :دبیر.
 .45مکههارم شههیراکیا ناصههر ()1384ا کهههرا (س) برت هری بههانوی جهههانا چههاپ سههیزدهما
مم :سرو.

ا رو یرورا فضائ اخالقظ رر فربن ا بر مهناا سیره سربینظ اضر بهرا (،

حیدریا چاپ هشتما مم :مؤسنه آموکشی و وژوهشی امام خمینی .
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اثرات مصرفگرایی بر هویت اخالقی فردی با تکیه بر سبک زندگی ایرانیان
سید علی اصغر هاشمکاده



چکیده
ل
جمای مثبت یا منفهیاز بهر
مصرفگرایی بهعنوان یک ودیده جهانیا بیشتر اک منظر امرات
ساختارهای امتصادی بررسی شده است و دیهدگاههای کمشهماری بهه امهرات منفهی آن بهر
تاارضات هویتیا منئلهای کلیدی است که وهرداخت بهه آن در جههت شهناخت شهیوههای
مصرف و کاهخ عوامب فردی و اجتمهاعی مصهرفگرایی در جاماهه ضهرورت دارد .ایه
مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی و اک جنبه نظری به بررسی تأمیر مصرفگرایی بهر رفتهار و
سنتهای اخ می با تکیه بر شهواهدی در میهان خانوادهههای ایرانهی میوهرداکد .نصنهت بهه
عوامل مهمی که تأمیری منفی بر هویت جمای مصرفکننده دارند اشهاره کهردهایما سهپس
عناصر کلیدی تأمیرگذار در هویت فردی را برشمردهایم و درنهایهت سهاکوکارهایی عملهی
برای حمایت و جلوگیری اک آسهیبهای اخ ل
مهی مصهرفگرایی را ارائهه دادهایهم .حاصهل
آنکه کنجیره تأمی اک تولید تا مصرف باید با اص ح رویکردهاا در کنار ت ز بهرای بهبهود
شرای کندگی و گنترز رفاه برای همگانا مانف اک گننهت ههویتی و نهابودی ارکزههای
اصیل جاماه گردد.

اثرا مصرفگرایظ بر هریت اخالقظ فررا با سکیه بر سها بن گظ ایرانیا

هویت فردی مصرفکننده توجه داشتهاند .ارکیابی امرات ل
منفی مصرفگرایی بها تأکیهد بهر

 دکترای فلنفه اخ ق دانشگاه مم و مدرس گروه ماارف دانشگاه اصفهان.
ph.morality@gmail.com

تاری دریافت1397/12/05:

تاری تأیید1398/02/10 :
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کلید واژهها
مصرف گراییا مصرف اخ میا هویت فردیا هویت جمایا شهروند ایرانی
 .1مقدمه
در یک نگاه کلی میتوان گفت که مصرفگرایی یانی عادت بهه مصهرف بیخاکانهداکه و
فراتر اک نیاکهای وامای .مصرفکنندگانی که چنی عهادتی دارنهدا «مصهرفگرا» و کنهانی
کههه فرهنههم مصههرفگرایی را میوذیرنههدا «مصههرفکده» نامیههده میشههوند .در وامههفا
مصرفکدگیا هزینه کردن بیحاصل و بینتیجه درآمد است که باعث میشهود منهمتی اک
درآمد افراد جاماه که با کحمت بهدستآمدها بهراحتی بهسوی کبالههدانیها سهراکیر شهود.
مصرف بیخ انداکه باعث اک دست رفت بیشتر منابف موجود میشود و امروکه بهعنوان نوعی
بیماری و گونه ای اک اعتیاد م رح است؛ بدی مانا که تر

آنا همانند رهایی اک گرفتهاری

به هر عادتیا دشهوار خواههد بهود (هاشهم کئهیا  :1386ا  .)45در فرهنهم مصهرفگراا
«مصرف بهینه» یا در حد کفایتا جایگاهی ندارد و به فراموشی سهپرده شهده اسهت .اننهان
مصرف میکند نه اکآن رو که به نیاک خاصی واس دهدا بلکه چون راه دیگری برایخ بهامی
نمیماند .در ایه فرهنهما افهراد همهواره بهه خریهد کاالهها و خهدمات جدیهد مشهغولاند؛
درحالی که هیچ توجهی به نیاک یا عدم نیاک خودا بادوام بودن کاالههاا مبهدأ و شهرای تولیهد
ل
مصهرف مبتنهی
کاال یا ویامدهای کینتمحی ی مصارف خود نمیکنند .در جاماه مصهرفیا
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بر خواست م رح می شود؛ یانی سلیقه و میل افراد جاماها بر نوع مصرف تهأمیر میگهذارد.
در چنی جاماهایا مصرف به رفتاری متظاهرانه تبدیل میشود و گاه در مالب «تمهایز یهک
گروه اک گروه دیگر یا به شکل بیان یهک منزلهت اجتمهاعی» بهروک مییابهد (مههریا :1389
ا .)176ای ه جاماههه اک سههویی بهها عرضههه کاالهههای گونههاگون و ایجههاد نیههاک کههاذِّ در
مصرفکنندها و اک سوی دیگر با ت ز در جهت رفف محدودیت استقراض و اک بهی بهردن
مب بدهکاریا کمینه خرید هرچه بیشتر و اک روی میل را فهراهم مهیآورد تها مصهرفکننده
ل
کردن بیشتر را نشانه تشصص بداندن اما بایهد توجهه
هرگز احناس کمبود نکند و بلکه خرید
داشت کهه ارضهای نیاکههای غیرضهروری توسه گروههی اک جاماهها درحالیکهه نیاکههای

ضروری و حیاتی گروه دیگری اک اننانها تأمی نشده باشدا عملی غیراخ مهی بهه حنهاِّ
میآید .تأمی خورا ا اولی و ضروریتری نیاک اننان اسهت کهه اگهر بهصهورت مشهروع
تأمی نشودا فرد ت ز مینماید تا آن را اک راههای غیر مشروع تأمی نمایهد و اگهر بهه ههیچ
رریقی تأمی نشودا فرد مادر به ادامه حیهات نصواههد بهود .البتهه نگهرز اخ مهی بهه مقولهه
مصرف محدود به اصهل یادشهده نمیگهردد و شهئون دیگهری را نیهز دربرمیگیهرد .امهروکه
مصرف اخ می به مانای استفاده اک کاالهها و خهدماتی اسهت کهه بها کمتهری آسهیب و یها
استثمار ننبت به نیروی اننانیا حیوانات و محی کینتا فرآوریا تولید و عرضه شهدهاند.
در مصرف اخ می با دو مفهوم مواجهیم« :خرید مثبت» که مبتنی بر تمرکهز روی کاالههای
اخ ماً م لوِّ است و «تحریم اخ می» یا «خرید منفی» که بر تحریم کاالها به واس ه عهدم
وایبندی شرکتها به مواکی اخ می در فرایند تولید و عرضه آنها تأکید دارد .کاالهایی که
به شیوه اخ می تولید میشوند و به آنها «محصوالت سبز» نیز گفته میشودا باعث ارتقهای
مصرفکننده را درباره محتویات محصول و شرای و روزهای تولید و توکیف آن افهزایخ
میدهند ( Smith, 1990: 23و.)Isbell, 2003
شوربصتانه امروکه شرکتهای بزرگ امتصادی که در کنار عرضه محصهوالت گونهاگون
به ترویه فرهنم مصرفی نیز میورداکنهدا ته ز فراوانهی میکننهد تها مصهرفکنندگان در
کشههورهای جهههان سههوما بههاور کننههد کههه آنچ هه خههود دارنههد در مقابههل کاالهههای وارداتههی
ارکز چندانی ندارد و ای کار را با فرافت تمهاما در مالهب تبلیغهات دمیهق و روانشناسهانه
انجههام میدهنههد .در غالههب ایهه کشههورهاا افههراد بهههمرور هویههت خههود را کههه ریشههه در
عرفهاا تربیت و باورهای آنها داشتها کیر سؤال میبرند و در مقابل به دنبال کنب هویت
تاکها به سمت کاالهای مصرفی سوق مییابندکه بها رنهم و لاهاِّ جهذاِّ بهه آنهها القهاء
میگردد (باکا ا .)1381
ل
فردی متأمر اک
در سالهای اخیرا م الاات ورشماری در خصوا تاریف و تبیی هویت

اثرا مصرفگرایظ بر هریت اخالقظ فررا با سکیه بر سها بن گظ ایرانیا

سهه

تصههمیمات اخ قمحههور در باکارهههای خریههدوفروز میشههوند؛ کیههرا ار عههات

مصرفگرایی انجام گرفته است ( .)Starr, 2005بر مبنهای ایه یافتهههاا مصهرفگرایی بهر
هویههت فههرد امههری مثبههت دارد؛ چراکههه بنههتری ایجههاد میکنههد تهها فههرد هههویتی وویهها داشههته
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باشههد و ارکزهههایی کههه سههنصیت بیشههتری بهها آنههها دارد را ویوسههته بجویههد و بپههذیرد .در
ل
منفهی جماهی ایه ودیهده بهر یهک نظهام
نگاه بدبینانه بهه مصهرفگرایی نیهز عمهدتاً امهرات
امتصادیا مانند تصریب محی کینت و یا افزایخ بیعدالتیها در جاماه بررسی شده اسهت
( Wilk, 1999و .)Cahill, 2002
ماههدود م الاههاتی بههه امههرات منفههی مصههرفگرایی بههر هویههت فههرد و یهها تاریفههی کههه
مصرفکننده اک خود ویدا میکند -بهویژه در یک جاماه سنتی که بهواس ه رشد ای ودیده
در حال دگرگونی اسهت -ورداختهانهد ( .)Landry et al: 2002افهزون بهر ایه ا نتیجهه ایه
م الاات ماموالً آن است که افراد چگونه میتوانند یا چگونه باید با خویشت داری در برابر
ع خ مصرفگرایی مقاومت کنند .ما در ای مقاله برآنیم که ضم اشاره به مزایا و ماایب
مصرفگرایی در جاماها امرات ای ودیده بر هویت فردی اشصاا را تبیی کنیم .دروامهفا
مصد داریم ارکیابی مصتصری اکآنچه موجب گننت ههویتی میگهردد و سهاکوکارهایی -
غیر اک دفاع اک خویشت داری -کهه میتواننهد بهه شهکلی سهودمند و بهدون تضهایف مهدرت
مصرف کننده جلوی ای گننت را بگیرندا داشته باشیم .نصنهت ضهم توصهیف مواجههه
شهروندان ایرانی با منائل حوکه مصرف که به عقیده ما به سهمت خودبهاختگی وهیخ رفتهه
استا نشان میدهیم که بیهویتی در عرصه مصرفا عاملی برای ایجاد نارضهایتی در افهراد
بوده و عامبت مصهرفکنندگانی ناراضهی ودیهد مهیآورد .درنهایهت نیهز بهه ارائهه امهداماتی
ویشنهادی برای جلوگیری اک بحران هویتا خواهیم ورداخت.
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 .2مصرفگرایی و فردیت
ننبت مصرفگرایی و هویت اننان را میتوان اک دو منظهر هویهت جماهی و هویهت فهردی
ل
فردی صرف در نظر
تحلیل کرد .هرگاه مصرفگرایی را فارغ اک اجتماع و در مالب منفات
بگیریما دروامف به امرات مثبت و سودآور چنهی مشهارکتی در یهک نظهام امتصهادی توجهه
کردهایم ( .)Clive, Cloke and Malpass, 2006: 46عموم اننانها به لحاد روانیا بها در
اختیار گرفت کاالهها و خهدمات بیشهترا منهتاد راحهترلبیا تجمهلگرایی و حتهی متمهایز
کردن خویخ اک افراد دیگر خواهند بود .افراد ماموالً اک شکاف به وجود آمده بی خهود و
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سایر گروههای جاماه در جهت تثبیت وضهایت اجتماعیشهان اسهتفاده میکننهد .بهر مبنهای

تحقیقات انجام گرفتها مصرفکنندگانی که اک عزتنفس وهایینی برخوردارنهدا بها مصهرف
بیشتر بهویژه خرید کاالهای لوکسا احنهاس برتهری میکننهد و میکوشهند اک ایه رریهقا
کمبودههها و خاهههای شصصههیتی خههود را وههر کننههد ( .)Page, 2017در چنههی فضههاییا
تقاضای بیشتر منجر به تولید و عرضه بیشتر خواهد شد که درمجمهوع منجهر بهه رونهق بهاکار
میگردد .اکای روا همواره بنتر خوبی برای مصرفگرایی و نیهز نفهوذ سیاسهی و امتصهادی
کشورهای صناتی بر باکارهای جوامف کمتر توساه یافته فراهم است .اما چیزی که در اینجها
برای ما اهمیت داردا آن است که چگونه انگیزههای تکتهک افهراد درمجمهوعا منجهر بهه
تغییر اولویتهای خرید میگهردد و سهرانجام بهر تحهوالت «اخ مهی» و یها «سیاسهی» بهاکار
مصرف امر میگذارد.
در دهههای اخیرا یکهی اک وویخههای مردمهی و بنهیار تأمیرگهذار در حهوکه شهیوههای
مصرفا گرایخ به «مصرف اخ می» ( )Ethical Consumerismبوده است که ویختهر بهه
تقاضای مصرفیا اکآنرو که نمایانگر ترجیحات اخ می مصرفکنندگان و سوابق اخ می
شرکتها در باکار استا اهمیت بنیاری دارد ( .)Clive et al, 2006: 45ای موضوع اک هر
دو منظر «آکادیخواهانه» و «محافظهکارانه» مورد بررسی مرار گرفته است .بر اساس دیدگاه
آکادیخواهانها مصرفکنندگان عوامل فاالی هنتند که به تمهری منهئولیتهای منهتقل و
آگاهانه در راب ه با ارکزها و دغدغههای خود میورداکنهد و لهذا مصهرف اخ مهی نهوعی
انتصاِّ شصصی برخاسته اک دغدغههای فردی است .در مقابلا دیدگاه محافظهکارانه مدعی
اسههت کههه مصههرفکنندگان بههرای اخ مههی مصههرف کههردنا نیاکمنههد ویههروی اک مجموعههه
هنجارهای اخ می هنتند که جاماه برای آنهها تجهویز میکنهد( .)Cherrier, 2007ودیهده
مصرف بیشتر به لحاد سیاسی نیز مابل بررسهی اسهت .اک ایه منظهرا مصهرفگرایی ماهرف
«امههدامات افههرادی اسههت کههه بهها هههدف تغییههر شههیوههای تجههارت مابههلاعتراضا اک میههان
تولیدکنندگان و محصوالت دست به انتصاِّهای ماینهی میکننهد» ()Micheletti, 2004: 2

اثرا مصرفگرایظ بر هریت اخالقظ فررا با سکیه بر سها بن گظ ایرانیا

ماهیت نگرز اخ می آنان به مقوله مصرف اشاره کردیم .به لحاد اخ میا نقخ امرگهذار

بههعنوانمثالا بنههیاری اک تحلیلگهرانا مصههرفگرایی شهدید در ایههاالت متحهده را ناشههی اک
خهها سیاسههتهای جههدی و بنیههادی تولیههدی و کمتههوجهی بههه ربقههه کههارگر میداننههد
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( .)Glickman, 1994همچنی م الاات نشهان میدههد کهه مصهرفگرایی نیهروی محرکهه
مهمی در سوق دادن کنان ربقه متوس و مرفه اک خانههداری بهه سهمت کهار بیهرون در مهرن
بینتم بوده است (.)Wells, 1999: 7
امروکه رویکرد اخ می به مقوله مصرفا باعث باال رفهت سه

تصهمیمات ماقهول در

باکارهای خریدوفروز گردیده کهه ایه مههم بها افهزایخ ار عهات مصهرفکننده دربهاره
روزهای تولیدا مواد تشکیلدهنده کاال و شیوههای تجارت محقق شده اسهت .ایه شهیوها
نگاه ما را به درآمد دریافتیمان تغییر میدهد و ت ز دارد تا به مها بفهمانهد بهه جهای آنکهه
وول را وسیلهای برای وز دادنا خرید کاالهای لوکس یا حتی بهبود کیفیت کندگی بهدانیما
باید آن را بهمنزله یک رأی در نظر بگیریم که در هر خرید ارائه میدهیم .برای مثال خریهد
لباسهای ارکانمیمت که در کارگاههایی با شهرای غیراسهتاندارد تولیدشهدها رأی و چهراغ
سبز ما به بهرهکشی اک کارگران است .خرید وسایل ورمصرف گاکسوک و برمیا بهخصهوا
در منارق شهری و یا استفاده اک کینههای و سهتیکی رأی بهرای تغییهر آِّوههوا و نهابودی
کمی است .در مقابلا حمایهت اک محصهوالت ارگانیهک یهک رأی بهرای آشهتی بها محهی
کینتا رعایت اصول تجارت عادالنه و حمایت اک حقوق بشر در س

ک ن خواههد بهود

(.)Anup, 2006
 .3شهروندان ایرانی در عصر جدید
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جاماهشناسان به رورکلی افراد جاماه را بر وایه سه مایار مروتا مدرت و وجهه (ورستیژ) بهه
سههه ربقههه بههاالا متوس ه و وههایی تقنههیم میکننههد .ای ه سههه مایههارا الگوهههای متفههاوتی اک
مصرفگرایی را برای ای سه ربقه به بار میآورنهد کهه جاماهه مها نیهز اک ایه مهدل منهتثنا
نینت .هر سه ربقها مصرفگرایی بیرویه دارند اما به شکلهای متفاوت .افراد ربقه باال بها
داشت مروتا در مالب مصرف کاالهای لوکس و بهرهگیری اک خهدمات خهااا بهه دنبهال
ورستیژ باال هنتند و هر آنچه را تصور میکنند مدرت و وجهه اجتماعی برایشهان بهه ارمغهان
میآوردا بهوفور مصرف میکنند .مصرفگرایی مفرط دروامف وسیله خودنمایی میشهود و
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اعضای یک ربقه را به رمابت شهدید و البتهه کهاذِّ بها یکهدیگر وامهیدارد .اعضهای ربقهه

متوس ا همیشه سای دارند خود را اک ربقات باال عقبتر نبینند و لذا با وجود درآمد کمترا
به رمابت با ربقه باال میورداکند .باکار برای ارضای ای حس رمابتا اجناس فاهراً لوکس و
ارکان را در حجم کیاد در اختیار آنها مرار میدهد .وس اک خرید چنی کاالهایی است کهه
اکلحاد روانی یهک رضهایتمندی کودگهذر بهه آنهها دسهت میدههد .اعضهای ایه ربقهه
کمی بیشتری مصرف را در جاماه دارند و باکار بهه خریهد آنهها وابنهته
اجتماعی به لحاد ه
است؛ کیرا تاداد افراد ای ربقه در جوامف بیخ اک اعضای ربقات دیگر است .اعضای ربقه
وایی با درآمد کما با توجه به مصرفگرایی دیگر ربقات و نیهز تنهوع کهاال و خهدمات در
باکارا در ت ز هنتند که به هر وسیله ممکه ا سههمی اک ایه بهاکار را بهه خهود اختصهاا
دهند .ترس اک کمبودها و عدم امنیت امتصادی برای خانوادها اینان را به خریهدی بیرویهه و
انبارگونه وامیدارد .خرید اعضای ایه ربقهه عمهدتاً کاالههای ضهروری و مربهوط بهه بقهاء
بیولوهیک است .نظام باکارا ماکاد بر مصرف ربقه متوسه را بهه ایه ربقهه انتقهال میدههد.
تلف شده اسهت؛ کیهرا اگهر ربقهه وهایی نبهودا سهرمایهدار مجبهور بهه اک دسهت دادن مهاکاد
کاالهای مصرفی ربقات متوس بود .اکای روا اعضای ربقه وهایی بهه مصهرفگرایی انبهوه
عادت میکنند .ای عادت برای اینان درونی شده و بصشی اک فرهنگشان را تشکیل میدههد
(لهناییکادها .)1377
در جوامای بها ویشهینه سهنتی مثهل ایهرانا روزههای کنهدگی تها حهد کیهادی بهر اسهاس
شیوههای که و آداِّورسوم ملی -مذهبی شهکل گرفتهه اسهت .ایه در حهالی اسهت کهه
گرایخهههای ونههتمدرن در دنیههای امههروک ماننههد افههزایخ مصههرفگراییا رفههاهکدگیا
فردگراییا درآمیصتگی جمایتیا تنوع ایهدئولوهیکا مههاجرت و نوآوریههای مهداوم در
عرصه فناوری ار عات و ارتباراتا منجر به بن و توسهاه هویتههای نهوی اجتمهاعی و
شالودهشکنی هویتهای تحمیلی گذشته گشتهاند ( Benn, 2004: 223و .)Rumbo, 2003
در کشور ما همچون بنیاری اک کشورهای درحالتوساها بها رونهد رو بهه رشهد چنهدوارگی

اثرا مصرفگرایظ بر هریت اخالقظ فررا با سکیه بر سها بن گظ ایرانیا

دروامف الگوی مصرفگرایی ربقات وایی ا نهوعی سودسهاکی سهرمایهدار اک سهرمایه بهالقوه

خانواده هاا شهرنشینی بیشتر و اشتغال وابنته به مهاجرتا شهرنشینان روکبهروک ویوندشهان را
با هویهت اجتمهاعی و سهنتهای اصهیل خهود در گروهههای مصتلهفا اک دسهت میدهنهد و
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همواره با خ ر رنم باخت هنجارها و ارکزهایی کهه ویختهر م هرح بهوده مواجهه هنهتند
(رکامیا  :1374ا.)70
ه
اک سوی دیگرا امروکه داراییهای مادی بهخصوا کاالهای تجملیا به تاریف فهرد اک
«خود»  -نهتنها خود جمای بلکه خود فردی او -کمک میکنند بهگونهای کهه میتهوان تها
حدود کیادی به منظومه فکری هر فرد بر اساس سبک کندگی و نوع کاالههای مصهرفیاز
وی برد .مصرفکنندگان در باکار آکادا میتوانند محصوالت متنوعی را انتصاِّ کننهد .ایه
انتصاِّا باکتاِّ ارکزهایی است که کمانی آرکوی تحقق آنها را داشتهاند .بصخ عرضه با
گنترز مراکز و سوورمارکت های وابنهته بهه شهبکه توکیهف آسهان و کارآمهدا بهه افهزایخ
مصرف گرایی دام کده است .بها افهزایخ درآمهدهای دریهافتیا دسترسهی آسهان بهه منهابف
ار عاتی متادد و کندگی در محی ی با حاکمیت فرهنم مصرفیا شهروند ایرانی در اکثهر
تصمیمگیریهای خود در حوکه مصرف کام ً آکادانه عمل میکند.
با توجه به امکان و تمایل به خریهد آکادانهها مصهرفکننده ایرانهی امهروکه حجهم ننهبتاً
کیهادی اک ار عهات را دریافهت میکنهد؛ امها درعی حهال کمتهر شهاهد انتصهاِّ آگاهانهه و
تصمیمگیری من قی او برای خرید هنتیم .ای منئله همانرور که در ادامهه اشهاره خهواهیم
کههرد بههه دو دلیههل عمههده رخ میدهههد و بههرای جلههوگیری اک آنا نهههتنها خویشههت داری
مصرف کننده الکم استا بلکه باید امدامات عملی الکم برای آگاهی بصشی به شهرکتهای
تجاری ننبت به آمار رمابت تبلیغاتی آنها و نظارت بر حن منهئولیتوذیری آنهها انجهام
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397
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وذیرد .همچنی ت ز شود فرهنم مصرف جمای و اخه ق محهور در کمینهههای مصتلهف
جایگزی فرهنم مصرفگرایی فردی گردد.
.4کمرنگ شدن انتخاب آگاهانه
وژوهشگران ماتقدند در یک امتصاد رو به رشدا رونق بیشتر به مانای کمان آکاد بیشتر بهرای
فرد نینت؛ بالاکسا افراد برای تصمیمگیری بیخاکوهیخ تحتفشهار کمهان مهرار میگیرنهد
( .)Schor, 1992: 37مصهرفکننده دیگهر نمیتوانهد کمهان کیهادی را صهرف جمهفآوری
ل
عات مبل اک خرید کند و خریدهایخ را به تاویق انداکد .م الاات نشان میدهدا تهأخیر
ار

کمانی در خریدا صرفاً برای جنتجوی کاالههای جهایگزی و یها منتظهر مانهدن بهرای خریهد
محصوالت بهتر صورت میوذیرد ( .)Jones and Gerard, 1967: 49امها مصهرفکنندگان
امروک کمحوصلهتر شدهاند .با حجم انبوه و متنوعی اک محصوالت و جایگزی های آنها که
سریفتر و آسانتر اک گذشته به باکار میآینهدا دیگهر تاویهق یهک خریهد بهه خهارر مقاینهه
برندها دلیل عقلی ندارد و نهتنها برای اررافیان بلکه حتی برای خهود شهصص نیهز بهسهادگی
مابل توجیه نینت.
ویخترا ودیده جایگزینی سریفا محدود به محصوالتی بود کهه فنههاوری آنهها بهسهرعت اک
رده خارج میشد؛ اما در حال حاضرا دیگر حتی نمیتوان روی کاالههای مصهرفی وهردوام
نیز سرمایهگذاری بلندمدت انجام داد .بهعنوانمثال امروکه در کشور ماا باکار تلف همراه یها
م اات رایانه به ویژه در میان مشر مرفه جاماها بیشتر بها خریهداران جهایگزی روبروسهت تها
کنانی که برای اولی بار امدام به خرید ای ام م میکننهد .عهدهای مهدام بهه دنبهال ارتقهای
ورشمارا حس برتریجویی و بروک بودن خود را ارضا نمایند .اک ررفیا مدتکمان متوسه ی
که اک «شناسایی نیاک» تا «خرید وامای» رول میکشد اک چند هفته به چند روک کهاهخ یافتهه
اسهت .م الاههات انجامشههده در خصههوا مصههرفگرایی نهاماقول کههه نهافر بههر خریههدهای
ناگهانی و بدون برنامه استا نشان میدهند که سه وح وهایی تر شهناختی منجهر بهه مصهرف
وسواسگونه و خریدهای جاه نه میگردد .امرات منفی اعتیاد به ای نوع خرید که عمومهاً
به شکل احناس گناها سهرخوردگیا اضه راِّا اک دسهت دادن کنتهرل و حتهی اخت فهات
خانوادگی بروک مییابدا بنیار مورد توجه مرار گرفتهانهد (.)O’Guinn, and Faber, 1990
گزینخ یک محصول در میان انبوهی اک برندها که مارف انتصاِّ خود فرد باشد و نه تحت
ل
عهات وهیخ اک خریهد
تأمیر رسانهها و اررافیانا اگر بر مبنای شناخت بیشهتر و وهرداکز ار
صورت گیهردا بهرای فهرد هویتسهاک خواههد بهود ( .)Schiffman and Kanuk, 2001امها
بههه نظههر میرسههدا حتههی مصههرفکنندهای کههه وههیخ اک خریههد بههه شههناخت ننههبی اک

اثرا مصرفگرایظ بر هریت اخالقظ فررا با سکیه بر سها بن گظ ایرانیا

رایانه شصصی یا گوشی تلفه خهود هنهتند تها بها عقهب نمانهدن اک مافلهه مصهرفکنندگان

کاالی موردنظرز رسیده استا هم سردرگم خواهد بود .در وجود همه ما اننانها بههرور
ربیاههی همههواره یههک تنههاکع درونههی میههان تصههمیم ماقههول و رفتههار احناسههی وجههود دارد
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کههههه کهههههار تصههههمیمگیری درسهههههت را دشههههوار میسهههههاکد« .نظریههههه ناهمهههههاهنگی
شناختی» ( )cognitive dissonance theoryدر م الاه رفتار مصهرفکنندها امبهات میکنهد
که هر شصص دارای عناصر شناختی خاصی است که همان داننتهها و آگاهیههای مربهوط
به خودا محی ویرامونا نگرزا عقاید و رفتار او هنتند ( .)Oshikawa, 1970بر مبنای ای
نظریه که تاارض میان رفتار و نگرز را برجنته میساکدا اگر یک عنصر شناختی من قهاً اک
عنصر دیگر تبایت کندا هماهنگی حاصل میشود و اگر یکی من قاً تابف دیگری نباشدا آن
دو با یکدیگر ناهماهنم خواهند بود و واض است که همه تصهمیمات اننهان برخاسهته اک
عقل و من ق نینت .در دنیای مااصرا ماضل اصلی خریدارانا نه مربوط به کمبهود یها نبهود
ار عات است و نه ورداکز ار عات شناختی .منئله آن است که اساساً روند رو بهه رشهد
آگاهی اک حقوق مصرفکننده در اکثر موارد تأمیر محنوسی بر خرید نداشته است .امروکه
باکاریابهان تقریبهاً بهرای اکثههر برنهدهاا ار عهات لحظهههای و آن یه را در مالهب بیلبوردهههاا
سایتها و اخیراً شبکههای اجتماعی نظیهر ایننهتاگرام در دسهترس مشهتریان مهرار میدهنهد.
صفحات مجاکی ررفدار هر برند در مورد تجربیات مصرفکنندگان بهه بحهث و تبهادلنظر
می ورداکنههد .دروامههف مشههکل اصههلیا فراوانههی و انباشههت ار عههات بهههدردنصور اسههت.
گرایخهای ونتمدرنا هویت فردی شکلیافته در گذشته را که مبنای تصهمیمگیری بهود
تغییر دادهاند .هویت فردی جدید نیز هنوک بهرور کامل شکل نگرفته است و همی امر منجر
به ناهماهنگی بی عناصهر شهناختی گردیهده اسهت .بههای ترتیبا مصهرفکننده گزینهههای
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

فراوانی را ویخ رو دارد کهه مبنهای درسهتی بهرای انتصهاِّ آنهها نهدارد .بهه نظهر میرسهدا
کمرنم شدن انتصاِّ آگاهانه دو دلیل عمده دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.
 .1-4کاهش شاخصههای عینی انتخاب

بررسیها نشان میدهند که شاخصههای عینهی بهرای مقاینهه برنهدها بهه شهکل مابهلتوجهی
کاهخ ویدا کرده است .مقاینه برندها بر اساس شناخت کافی ویخ اک خرید و یها تضهمینی
بودن برند انتصاِّشده باد اک خریدا هر دو تقریباً غیرمابلوصولاند .شیوههای سابق ضمانت
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و امدامات اعتماد ساک در میان مصرفکنندگان که رینک خرید را کهاهخ مهیدادا دیگهر

موضوعیت ندارند .امروکه خریداران در باکارهای جهانی با تنوع بنیار گنتردهای اک کاالهها
و خدمات مواجهانهد و اکثهر شهرکتها مهدعی ارائهه بهتهری کهاال هنهتند کهه تبلیغهات وهر
کرقوبرق نیز به ای موضوع دام میکند .بهبیاندیگرا مایارها و مقیاسهای عینی انتصاِّها
در اکثر مومایتهای خرید کاال دیگر کهنه شدهاند .در شهرای رمهابتی فالهیا تفاوتههای
کیفی محصوالتا نتیجه ناتوانی شرکتها در ارائه کاالهای باکیفیت نینهتا بلکهه حاصهل
انتصاِّهای راهبردی آنهاست.
تولیدکننههده «تصههمیم میگیههرد» کههه نظههر کههدام بصههخ اک مصههرفکنندگان را جلههب
نمایههد و خواسههتههای چههه ریفههی را تههأمی کنههد .بهههای ترتیبا در میههان بصههخ ماینههی اک
مصهرفکنندگانا تفاوتههای کیفهی محصهول دریههافتیا نهاچیز و نزدیهک بهه صهفر اسههت
و تنها داشت آن برند خاا اهمیت دارد .ای ریف اک خریدارانا هویت و خود ایدهآلشهان
را در داشههت کاالهههای گرانمیمههت و لههوکس جنههتجو میکننههد .آنههها بهها تصههاحب ای ه
ای ه نههوع خریههدهاا آنههها را بههه بههدهکاری و دردسههر بینههداکدن اکای ه رو در عصههر حاضههرا
انتصاِّ مانادار و همراه با آگاهی و دلیلا بهرای مصهرفکننده تقریبه ًا نهاممک شهده اسهت
(.)Sinha and Banerjee, 2005
هرچنههد متأسههفانه در کشههور مهها ایههرانا بهواس ه ه ورود افنارگنههیصته کاالهههای چینههی کههه
اغلههب فامههد کیفیههت یهها ضههمانتنامه ماتبههر هنههتندا یههافت ماههدود کاالهههای خوزنههام و
دارای ضمانت و کیفیت مابلمبول هم غنیمت هنتندا چه رسد که شرکتها در یهک بهاکار
رمابتی سالم سای در جلب رضایت مشتریان کنند .همچنهی در برخهی حوکههها نظیهر بهاکار
خودروا به دلیل وجود انتصاِّهای محدودا انحصار خودروسهاکان و نیهز فاصهله کیهاد میهان
تقاضا و عرضها عم ً شاهد رضهایت اجبهاری عمهده خریهداران بهه خودروههای بیکیفیهت
داخلی هنتیم .البته در ای میان امشار مروتمندی هم هنتند که وها بهه وهای مصهرفکنندگان

اثرا مصرفگرایظ بر هریت اخالقظ فررا با سکیه بر سها بن گظ ایرانیا

کاالهاا در مقاینه خود با دیگر افراد جاماها احناس مدرت و رضایت میکنند؛ حتهی اگهر

جهانی به دنبال اجناس تجملی و بهکعم خهود هویهتبصخ و خهاا هنهتند و رفتارشهان بها
الگوی فوق ت ابق میکند.
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 .2-4افزایش شاخصههای غیر عینی انتخاب

دلیل دوما اتکا مصرفکنندگان به ار عهات غیهر عینهی اسهت .امهروکه دیگهر نمیتهوان بها
نگههاهی بیررفانههه تصههمیم بههه خریههد گرفههت (.)Hoch and Lowenstein, 1992: 494
باکرگانانا درنتیجه کهاهخ شاخصهههای عینهی موردنیهاک بهرای تمهایز بهی کاالههاا مجبهور
شههدهاند بههه راههههای دیگههری روی آورنههد .یکههی اک ایهه شههیوههاا «باکاریههابی متجههانس»
( )congruity marketingاست .مراد اک تجانسا ان باق تصویر برند بها تصهویری اسهت کهه
مصرفکننده اک خود دارد .مصرفکنندگانی که شصصیت رشدیافتهتری دارنهدا برنهدهایی
را ترجی میدهند که تصویری واال و متشصص به آنها بدهد و بها جایگهاه اجتمهاعی آنهان
همصوانی داشته باشد.دروامفا باکرگانان در جنهتجوی تبلیه برندهایشهان بههمنظور افهزایخ
تجاننههی مشهههود میههان مشههتری و محصههول موردنظرشههان هنههتند؛ کیههرا ای ه کههارا رغبههت
مصرفکننده به خرید را باالتر میبرد (.)Graeff, 1997

در ای فرآیندا باکاریابان اک روزهای مشابهی که بارها امتحان خود را وهس داده اسهت
استفاده میکنن د .یکی اک ای شگردهاا تکیهه بهر روحیهه القاوهذیری در افهراد اسهت .در ایه
شیوه تکرار یک مدعا جای دلیل را میگیرد .بنابرای ا مصاربی که در ابتهدا نیهاکی بهه یهک
کاالی خاا احناس نمیکرد و برای خرید نیاکمند دالیل مانفکننهده بهودا در وهی بمبهاران
ذهنی تبلیغات یک محصول که مدام ادعایی بزرگا اغواگرانه و جذاِّ را رهرح میکننهدا
آرامآرام تحت تأمیر مرار گرفته و آماده خرید محصولی میشهود کهه دلیهل محکمهی بهرای
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استفاده اک آن نداشته و ندارد اما تصور میکند هویت جدیدی به او میبصشد .امروکه نهفق
برندهای متاددا بلکه حتهی محصهوالت گونهاگون بها ههدف تصویرسهاکی مثبهت در ذهه
مصرفکننده عرضه میشوند .دونا کهراسا رمهاننویس آمریکهایی در کتهاِّ خهود بهه نهام
«تلویزیون چگونه ذه شما را میساکد»ا مینوینهد« :وفیفهه آگهیههای تلویزیهونیا تبلیه
کیفیتهای خاصی است که یک محصول فامد آنهاست و اگر وامااً ههیچ نیهاکی بهه یهک
محصول وجود نداشته باشدا تبلیغاتچی باید آن را ایجاد کند .او باید به شما مابهت کنهد کهه
اگر ای کهاال را نصریهدا سه متی و شهادی شهما بهه خ هر خواههد افتهاد» (کوفمهانا :1388
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ا .)37ای سیر بیامان تبلیغات کاذِّا اک لواکم آرایشی و بهداشتی بها امهرات خارقالاهاده

گرفته تا لواکم لوکس منزل هشداردهنده است .در شرای فالیا یک مصرفکننده عهادیا
بی هیچ وسکمینه و خاررهای اک برند و یا حتی نوع محصولا غرق در رؤیهایی میشهود کهه
برای مدتی حس خوبی به او میدهد .امروکه ای عامل در میان ایرانیان بههویژه بها گنهترز
تبلیغات منموم ماهوارهای و تادد فروشهگاههای اینترنتهی کهه بهسهادگی کاالههای خهود را
درِّ مناکل تحویل مشتریان میدهندا بیشتر به چشم میخورد تا جایی که افراد در مقاینه و
منابقهای بیهودها سای دارند اک مافله خرید عقب نمانند.
دو عامل فوق امهر مابهلتوجهی بهر مصهرف بهدون فکهر گذاشهتهاند کهه گهاه بهصهورت
مصرف تقلیدیا متظاهرانها حریصانها اعتیهاد بهه مصهرف و ...اک آن یهاد میشهود .باکاریهابی
متجانسا ناهماهنگی بی ابااد شصصیتی مصرفکننده را به بار میآورد تا جایی که تصویر
شصصی خاصی اک فردا بر ابااد دیگر او غلبهه خواههد یافهت .ایه تصویرسهاکیهای متاهدد
باعث میشود برخی اک ارکزها در نظر مصرفکننده کمرنم شوند و چون بدیل اصهیل و
نمیگذارند (.)Graeff, 1997
 .5چشمانداز آینده
منلم است که هر فردی در نقخ مصرفکنندها میتوانهد و بایهد مصهرفگرایی بیرویهه و
مصرف بهانداکه و درسهت را اک ههم تفکیهک کنهد ( .)Borgmann, 2001: 421رسهانههای
جمای نیز وفیفه دارند حناسیت مصرفکنندگان را در مورد خ رات مصرف بیرویه بهاال
ببرند؛ نه آنکه با هدف سود بیشتر دائماً محتوای تبلیغاتی برنامههای خهود را افهزایخ دهنهد.
رسانهها باید تبلیغات را منحصر در امر مارفی کاالها و خدمات کنند و نیز به ترویه عادات
خوِّ اجتماعی نظیر فرهنهم باکیافهت یها اسهتفاده مجهدد اک وسهایل مابهل تامیهر بپرداکنهد.
هرچنههد ت زهههایی کههه تههاکنون انجامگرفتههه بیشههتر واکنشههی اک سههوی جاماههه بهههویژه
فااالن محی کینتا ننبت به عوارض و بدیهای مصرفگرایی بوده استا اما شهرکتها

اثرا مصرفگرایظ بر هریت اخالقظ فررا با سکیه بر سها بن گظ ایرانیا

منههتحکمی هههم بههرای آنههها ارائههه نمیگههرددا امههری بهههجز سههردرگمی هههویتی بههه جههای

نیهههز بایهههد بههههرور مهههؤمری متوجهههه ایههه موضهههوع باشهههند و بهههه کهههاهخ امهههرات منفهههی
مصرفکدگی کمک کنند .دولتها و نهادهای امتصادی و فرهنگی نیز باید با ایجهاد کمینهه
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مناسب جهت فاالیتهای امتصهادیا تشهویق مهردم بهه وسانهداک و سهرمایهگذاریا کمهک
به تقویت باورهای دینی و تثبیت ارکزهای اخ میا اجرای عدالت امتصهادی و جلهوگیری
اک انباشههت مههروت در دسههت عههدهای خههاا و نقههد فرهنههم اشههرافیت و تجمههلگراییا بههه
رسالت خ یر خود عمل کنند.
وامایت آن است که مصرفگرایی را باید مانند یک محصهول مابلعرضهه در بهاکار در
نظر گرفت و ای کار نیاکمند «مومایتیابی» مناسب است .شرکتها بایهد خاسهتگاه ههویتی
مصرفکننده را در

و آن را محترم شمرند .آنها باید ت ز کنند که با ارائه محصوالت

جدید به تضادهای ارکشی دام نزنند .برای مثال ویامههایی بها ایه محتهوا کهه امتصهاد یهک
کشور با مصرفگرایی توساه مییابد یا «م مصرف میکنم وس هنتم»ا باید ننهبت خهود
را با آرمانهای ملی و دینی مشصص کننهد .یکهی اک ارکزههای مهمهی کهه میتوانهد سهایر
عوامل برساکنده هویت فردی را تحتالشهااع مهرار دههدا حهس میه ورسهتی اسهت .عملهی
کرد ن ای ارکز و در وی آن امبال به کاالهای داخلیا ع وه بر توجه جدی به راهکارهای
وامف بینانه و کیفیت محصوالتا اک رریق در

درسهت فضهای فرهنگهی جاماهه بهه دسهت

خواهههد آمههد .بههرای نمونههها باوجوداینکههه تأسههیس بنههیاری اک شههرکتهای چنههدملیتی در
کشورهای جهان سوم و درحالتوساه با شکنهت مواجهه شهده و تحهت عنهوان «امپریالینهم
فرهنگی» هدف اعتراضات فراوانی مرار گرفته استا امها شهرکت بزرگهی مثهل مکدونالهد
تواننته است در بنیاری اک ای کشورها جا خوز کند و شابات خود را گنترز دهد .ای
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شرکت سهم بنزایی اک موفقیت وذیرفته شدنخ بی مردم را مدیون ارائه منوی غذای بهومی
هرکدام اک ایه کشهورها اسهت .بههعنوانمثالا مکدونالهد در هنهد تها  70درصهد اک منهوی
غذاهای خود را هندی کهرده اسهت .بهروریکهه محصهوالتی کهه در کشهورهای دیگهر بها
ترکیبات مصتلف به فهروز میرسهند بهرای خوشهایند ذائقهه مهردم هنهد بها ادویههجات تنهد
سفارشیشده و محصوالت خاا هندی رواج یافته و اغلب با نامهای بومی ماننهد مهاراجهه
مکا عرضه شده است .همچنی ا برگرهای رستوران مکدونالد در هنهد بهه لحهاد محتهرم
بودن گاو در نزد اکثریت هندوهاا اک گوشت خالص گوسفند تهیه میشود و نیهز در آن بهه
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احترام منلمانان اک گوشهت خهو

اسهتفاده نمیشهود .حتهی خهامخواران نیهز میتواننهد اک

ساندویچ های گیاهی به نام مک ناگت استفاده کنند .درنتیجه شرکتی مثل مکدونالد که به
نماد فرهنم مصرفکدگی در جهان شههره اسهت و ههدف اعتهراض و تحهریم وویخههای
محی کینتی و نهادهای فرهنگی مصتلف بوده و هنتا تواننته با وهایی آوردن تضهادهای
هویتیا تصویر متفاوتی در کشورهای درحالتوساه اک خود ارائه دهد.
به باور ما شرکتهای داخلی نباید شهروند ایرانی را مصهرفکننده صهرف محصهوالت
خودشان ببینند و با روزهای غیراخ مهی تبلیغهاتی و یها شهیوه باکاریهابی متجهانسا تصهویر
نادرستی را در ذه آنان حک کنند .در عوض آنها باید نگاهی ک ن به مصهرفکنندگان
داشته باشند و مصرف فردی را در یک فضای کلیتر در نظر گیرنهد .منفاهترلبی گهذرا و
نگاه تکبادی به مصرفکنندها عی کوتههنظری و خودخهواهی اسهت و در باهد ملهی نیهز
میتواند خنارات جبرانناوذیری بر امتصاد کشهور بگهذارد .ایه دیهدگاه تجربهی و توصهیه
اکید به شرکت های تجاری که بیخ اک رمابتا به دنبال مدیریت همه ابااد تجربه مشتری در
نیاک به در نظر گرفت تمام محصوالت و نهفق برندهای در حهال رمابهت دارد .فهرض کنیهد
خانمی خانهدار که ماموالً اهل خریدهای آنی و بیبرنامه استا در حهراج بهزرگ یکهی اک
فروشههگاههای کنجیههرهایا چنههد ملههم لههواکم منههزل میخههرد و درحالیکههه هنههوک مجههذوِّ
ویتری های رنگارنم و منحور تبلیغات و تصفیفهای هوشمندانه آن فروشهگاه اسهتا بهه
خانه باکمیگردد .با اندکی تأمل درمییابد که برخی اک ام م خریداریشده بیفایده هنهتند
و به آنها نیاکی ندارد و در وهله اول هرگز آنها را نمیخواسته است .هیچکس در خانه اک
خرید او هیجانکده نمی شود .ارکیابی وس اک خرید در او ناهماهنگی شناختی ایجاد میکند.
او خودز را برای ای بیفکری و شتاِّکدگی سرکنخ میکند و اک اینکهه وهولخ را بهرای
خرید اجناس غیرضروری هدر داده است احناس حمامت میکندن ای ورسخ ویخ میآید
که او چگونه راضی شد اک حراجی خرید کند؟ در واس بایهد گفهت کهه احتمهاالً میمهت و
کیفیت خدماتا بنیار راضهیکننده بهوده اسهت؛ امها منهئله اینجاسهت کهه او چگونهه بایهد

اثرا مصرفگرایظ بر هریت اخالقظ فررا با سکیه بر سها بن گظ ایرانیا

مواجهه با یک برند باشندا باید بیخاکویخ موردتوجه مرار گیرد؛ چراکه اسهتقرار راهبردهها

خودز را راضی کند؟ توصیه مامول آن است که ای خانم اک ای به باد کمتر به حراجهی
برودا بهخصوا اگر ای تجربه کیاد تکرار میشود و خویشت داری برای وی دشوار باشهد.
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او باید بداند که کیاد خرج کردن در یک جا موجب کمبهود در جهای دیگهر خواههد شهدا
بهخصوا اگر محدودیت بودجه خاصی نیز داشته باشیم .برای مثالا آیا ای خهانم خواههد
تواننت کفشی را که برای مدرسه رفت دخترز در نظر داشتا بصرد؟ اگرنه وهس چگونهه
ناهماهنگی شناختی ناشی اک تضاد میان نقهخ او بههعنوان «مصهرفکننده لهواکم خهانگی» و
بهههعنوان «والههدی مصههرفکننده» رفههف خواهههد شههد؟ گننههت در هههر یههک یهها در هههر دو
هویت م ای است .اگر فروشگاهی که وی در آن دست به خرید ناماقول کدا اص ً کفشی
عرضه نمیکردا اک دید باکاریهابی سهنتی ایهراد چنهدانی حهس نمیشهد .امها مشهکل اکآنجها
ودید میآید که راضی کردن بصشهی اک وجهود خهود (خریهد احناسهی لهواکم غیرضهروری
اک حراجی) منجر به ناراضی شدن بصخ دیگری اک وجود او (خرید عقلی کفخ بهرای رفهف
نیاک دخترز) میگردد.
امههروکه یکههی اک فروعههات راهبههرد مههذکور بههرای کههاهخ تضههادهای ارکشههی در ارائههه
محصهوالت جدیههدا تلفیههق مصههرف و سههرگرمی اسهت تهها مشههتری تجربههه کههاملی اک حههس
ماقولیت و لذت رلبی به دست آورد .ای امر بهنوبه خود کمک میکند تها حتهی مشهتریان
محافظه کار نیز اک تاارضات هویتی رهها شهوند و ههویتی برآمهده اک حهس خوشهایند خریهد
خوِّ و درعی حال خوشایند و سرگرمکننده ویدا کنند.
نتیجهگیری و راهکارها
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همانرور که اشاره شدا وجود هویت های اجتماعی چندگانه یک وامایت است .در ههزاره
جدیدا هر مصرفکننده باید نقخههای چندگانهه خهود و اهمیهت ایه نقخهها را بههخوبی
تشصیص دهد .در ای راسهتا ههرکس الکم اسهت راهکارههای مهؤمری را در ارتقهای سهبک
کندگی و شیوه مصرف خود ویخ گیرد .ما بهعنوان مصرفکننده در هنگام خریهد بایهد بهه
ای موضوع فکر کنیم که مرار نینت در آینده نزدیک گرفتار مح هی شهویم و درنتیجهه بهه
میزان نیاک خرید کنیم و برای صرفهجویی هم برنامهریزی داشته باشیم .باید به خود بقبوالنیم
که تنها خریدی که نیاک و احتیاجات ما را برررف کندا یهک خریهد خهوِّ اسهت .گهردز
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بهمنظور خرید یک تفری نینت .واساهگردیا برندباکی و گشهتکنی در بهاکار را بههعنوان

تفهری انتصههاِّ نکنهیم .تفریحههات میتواننههد رایگهان و کمهزینهههتر باشههند (مثهل م الاههه یهها
گاده های خانوادگی) .همچنی باید بدانیم خرید من قی نیاکمند صهرف کمهان کهافی اسهت.
خنتگی و گرسنگی گاهی باعث میشود که خیلی عجوالنه خرید کنیم .درحالیکهه ومتهی
با نشاط و سرحال به خرید میرویما انتصاِّ بهتری ههم خهواهیم داشهت .رفتهار ماقهول آن
است که نگذاریم داشته های دیگران م

و مایار خریهدمان گهردد .بهرای کاالههایی کهه

داریما ارکز مائل شویم و اک وسایلمان درست استفاده کنیم .جایگزی کهردن همیشهه کهار
سادهای نینت .تجار و صاحبان برندها نیز باید منئولیتوذیری بیشتری را در خهود احنهاس
کنند و نهادهای تقنینی و نظارتی نیز راهکارهای مانونی الکم برای کنترل بر آنها را ارائهه و
ویگیری کنند .متأسفانه امروکه م

ارکزگهذاری افهراد اک منظهر بنهیاری اک شهرکتهای

تجاریا مصرف محصوالت خاا آن شرکتها شده است .آنها با ایجاد حس القاوهذیری
و با تکیهه بهر کوتههبینی و غفلهت مصهرفکنندها ارکزههای جدیهدی را بهه جاماهه تزریهق
امرات منفی مصرفگرایی برحنب تاارضات هویتی یهک منهئله کلیهدی اسهت کهه مهورد
غفلت مرار گرفته است .شرکتها و نیز افراد جاماه نیاکمند اص ح روزهای خود هنتند تا
در منیر بهبود شرای کندگی و گنهترز رفهاها بهه جهای گننهت ههویتی و بیتهوجهی بهه
ارکزهای اصیل ملی و دینیا به ساخت یک هویهت وویها کمهک کننهد .در نتیجهه الگهوی
مناسب مصرف تؤامان نیاکمند مشارکت فردی و جمای است .اک یک سوا خویشهت داری و
مقاومت آگاهانه مصرفکننده در برابر هجوم بی امان تبلیغات دروغی ضروری استا و اک
سوی دیگرا امدام عملی برندهای تجاری و بنگاههای امتصادی در آگهاهی بصشهی درسهت
به جاماه هدف و توجه به آمار منفی تبلیغات نادرسهت و نیهز نظهارت نهادههای مربورهه بهر
حن منئولیتوذیری آن ها باید به دمت صورت گیرد .همچنی در کنهار همهه ایه مهواردا
ت ز شود فرهنم مصرف جمای و اخ ق محور در کمینههای مصتلف جایگزی فرهنهم

اثرا مصرفگرایظ بر هریت اخالقظ فررا با سکیه بر سها بن گظ ایرانیا

میکنند تا جایی که راب ه مصرفکننده را بها برنهد موردنظرشهان درونهی سهاکند .مهدیریت

مصرفگرایی فردی گرددا روری که سبک مصرفی تک تک ما با نگاه که ن بهه شهرای
امتصادی و سیاسی کشور سامان ویدا کند.
163

کتابنامه
 .1باکا ا رابرت ()1381ا مصرفا ترجمه خنرو صبریا تهران :شیراکه.
 .2رکامیا ابراهیم ()1374ا الگوی مصرف و تهاجم فرهنگیا تهران :انتشارات چاوصخ.
 .3ساکمان بی المللی مهاجرت ()2018ا گزارز جهانی مهاجرتا رفهاه و توسهاه اننهانیا
به آدرسhttps://www.iom.int/wmr/world-migration-report-2018 :

 .4کوفمانا ران ()1388ا تبلیغاتا گذشتها حالا آیندها برگزیده مقهاالت نشهریه سهیاحت
غرِّ درباِّ مصرفا مم.
 .5لهنههائی کادها عبههدالالی ()1377ا نههابرابری و مشههربندی اجتمههاعیا شههیراک :انتشههارات
دانشگاه شیراک.
 .6مرکز آمار ایران ()1395ا الگوی مصرف و درآمد خانوارهای شهری و روستاییا تهران.

 .7مرکز وژوهخهای اس می صدا و سیما ()1377ا نگاهی به تاریصچهه مصهرفگرایی در
ایرانا مردادا ز .167
 .8مهریا بهار ()1389ا م الاات فرهنگی :اصول و مبانیا تهران :ساکمان م الاه و تهدوی
کتب درسی دانشگاهها (سمت).
 .9هاشم کئیا حجت ()1386ا مصرف صحی  :راه کارها و آسیبهاا چهاپ اول ا تههران:
انتشارات سنبله.
10. Anup, Shah (2006), Behind Consumption and Consumerism,
http://www.globalissues.org/TradeRelated/Consumption.asp.
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

11. Benn, J. (2004), Consumer empowerment in consumer education.
Experiences from educational and consumer studies of youngsters.
International Journal of Consumer Studies, 27(3), 223-233.
of

Complexion

Moral

The

(2001),

Albert

12. Borgmann,

Consumption, Journal of Consumer Research, 26 (4), 418-422.
13. Cahill, Michael (2002), The Implications of Consumerism for the
Transition to a Sustainable Society, Social Policy & Administration,

164

(35), 627-639.

14. Cherrier, H. (2007). Consumer identity and moral obligations in
non-plastic bag consumption: a dialectical perspective, International
Journal of Consumer Studies, 30(5), 515-523.
15. Clive Barnett, Paul Cloke and Alice Malpass, (2006), ‘The political
ethics of consumerism, Consumer Policy Review, 15 (2), 45-51.
16. Glickman, L. (1994). Inventing the “American Standard of
Living”: Gender, Race and Working-Class Identity 1880-1925, Labor
History, 34(2/3), 221-235.
17. Graeff, Timothy R. (1997). “Consumption Situations and the
Effects of Brand Image on Consumers' Brand Evaluations”,
Psychology & Marketing, 14 (January): 49-70.
اثرا مصرفگرایظ بر هریت اخالقظ فررا با سکیه بر سها بن گظ ایرانیا

18. Hoch, Stephen J. and Lowenstein, George F. (1992), ‘Timeinconsistent preferences and Consumer self-control,’ Journal of
Consumer Research, 17 (March), 492-507.
19. Isbell, Katharine. (2003). Ethical Consumerism, Green Teacher:
no. 71.
20. Jones, Edward and Gerard, Harold B. (1967), ‘Foundations of
Social Psychology,’ New York.
21. Landry, Timothy D, Shehryar, Omar, Arnold, Todd J. (2002),
‘Defending Against Consumerism: An Emergent Typology of
Purchase Restraint Strategies,’ Advances in Consumer Research, 28
(1), 420-424.
22. Micheletti, Michele (2004), Political Virtue and Shopping:
Individuals, Consumerism and Collective Action, New York: Palgrave
165

Macmillan.

23. O’Guinn, Thomas and Ronald J. Faber (1990), ‘Compulsive
Buying: A phenomenological Exploration, Journal of Consumer
Research, 16 (September), 147-157.
24. Oshikawa, S. (1970), Can Cognitive Dissonance Theory Explain
Consumer Behavior?, Journal of Marketing, 33(4) 44-49.
25. Page, Vanessa. (2017). The Psychology Behind Why People Buy
Luxury Goods, Investopedia, 22 (September).
26. Rumbo, J. (2003), Consumer Resistance in a World of
Advertising Clutter: The Case of Adbusters, Psychology & Marketing,
19(2), 127-148.
27. Schiffman L.G. and Kanuk L. K. (2001), Consumer Behaviour,
7th Ed, Prentice Hall.
28. Schor, Wiley Juliet B. (1992), The Overworked American, New
York: Basic Books.
29. Sinha, Piyush Kumar and Banerjee, Arindam (2005), ‘Store
choice behaviour in an evolving market, International Journal of
Retail & Distribution Management, 32 (10), 482-494.
for Corporate Accountability, London: Routledge.
31. Starr, Martha A. (2005), Consumption, Identity, and the
Sociocultural Constitution of "Preferences": Reading Women's
Magazines, Review of Social Economy, 62 (September), 291-305.
32. Wells, David R. (1999). Consumerism and the movement of
homemakers into wage work: The interaction of patriarchy, class and
capitalism in twentieth century America. Aldershot, UK.

1397  بمسنا/  سظ و رول/اخالق

30. Smith, N. C (1990), Morality and the Market: Consumer Pressure

33. Wilk, R. (1999). Emulation, imitation, and global consumerism,
Organization & Environment, 11(3), 314-333.

166

The Effects of Consumerism on Individual Ethical Identity,
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Abstract
Consumerism, as a global phenomenon, has been studied more than its
positive or negative effects on economic structures, and few views
have focused on its negative effects on consumer identity. Assessing
the negative effects of consumerism with an emphasis on identity
conflicts is a key issue that needs to be addressed in order to
understand consumption patterns and reduce the individual and social
consequences of consumerism in society. This paper deals with a
descriptive, analytical and theoretical aspect of the impact of
consumerism on behavior and ethical traditions based on evidence
among Iranian families. First, we point out important factors that have
a negative impact on consumer identity, then we outline key elements
affecting individual identities, and ultimately provide practical
mechanisms for protecting and preventing the moral harm of
consumerism. As a result of the supply chain from production to
consumption, the reform of the approaches, along with the efforts to
improve living conditions and the welfare of all, will prevent identity
ruptures and the destruction of the genuine values of society.
Keywords
Consumerism, Ethical Consumption, Individual Identity, Collective
Identity, Iranian Citizen
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Abstract
This research aims to find the principles of nurturing moral virtues in
children through a descriptive-analytical method, and to study the
spirituality of Hazrat Zahra (AS), So as to tackle and guide parents
and mentors education guidelines and target their activities in the field
of educational practice. What has been obtained in this regard is that
in the educational logic of Hazrat Zahra, three are classes of
educational principle. Parents' Principles; Children’s Principles and
Principles of educational Practice. Parents' principles show that
although the educator directs the process of education, but in
educational logic of Hazrat Zahra, it is actually the act of God,
inasmuch as it is necessary for him to accept and seek God for the
merits of his authority. Moreover, receiving a sense of emotional
stability and expertise is among these principles. The child’s
principles are the need to recognize child capacities. Among the
principles of educational practice are the art-orientation, the
stimulation towards truth, the preference for rationalism on
pampering, the dignity and the practical steps, in educational method
of Hazrat Zahra.
Keywords
Principles, education, educational method, moral virtues, Hazrat
Zahra(AS).
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The Impropriety of Homosexuality in Islamic Theory and Natural
Law (a Review of the article "On Sexual Minorities")
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Abstract
The prohibition of homosexuality, which is further explained in the
form of an "abnormal" argument, was later argued by Mr. Arash
Naraghi in an article titled "Islam and the issue of homosexuality". In
his view, possible rational arguments for the abnormal homosexuality
in the Islamic practical wisdom are corrupted. By defining "nature"
and relying on the "goal-oriented" definition of Aristotle, he defends
the idea of "multiplicity" of functions, and on the assumption of this
argument, homosexuality also agrees with "pleasure," it introduces the
same function of "childbearing" for the human sexuality he does. The
present paper criticizes its definitions, and proposes the law of
practical reason in Islamic theology of natural law, and has shown that
functions as "perfections" of every power of the soul are towards the
fullest "goal". Also, according to the congruity doctrine, it is necessary
to have any function with the final function or the same good
goodness. For this reason, the stop in plurality and the lack of unity,
disgrace, and denial. Enjoyment, if seen alone, would be contrary to
the idea of a complete human being in Islamic philosophy. Exceptions
have also been analyzed.
Key words
Naraghi, Homosexuality, Islam, Abnormal, Islamic Theory of Natural
Law, goal
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Abstract
The family is the fundamental unit of human society, but with the
decline and weakness of the ethical approach to human life, it is
challenged and the human community moves towards the totality of
people without the bond of love, friendship and mercy. Several
patterns have been proposed to create interest in the family, which
seems to be the best solution to the family problem, as suggested by
Motahhari's thought and deduced from divine teachings. This
descriptive-analytic study aims to explain this pattern and theory. The
aim is to show that the current process of the cultural situation of the
international community is a major challenge for the Islamic society,
which is rooted in the secularization of religion and ethics and the
promotion of the Western world and the promotion of lust. With the
West's cultural propaganda, the goal of creating a family for
contemporary humans is ambiguous, as it does not, whether they need
to be spouses, children and beings with their parents and affection for
them, and sexual needs are a tool to provoke It is necessary to meet
this innate need, or the family is just an excuse for solving the erotic
need and sanctity, sanctity, and no other value! The group has a
second opinion, but divine thinkers such as Martyr Motahari present
the first idea and believe that the only way to bring happiness to
mankind is to return to the family, and such a return with the pattern
of nature, that is, the natural desire of men and women to form a
family, Innovative tendency to emotional coexistence with loved ones
and ... will be realized sooner or later.
Keyword
Family, Ethical Model, Contemporary World, Motahari.
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The Strategic Importance of Kant's Perspective for Environmental Ethics

Mohammad Javad Movahedi

Abstract
In this article, the author claims that Kant can justify the importance
of ethics for protecting the environment, based on the promotion and
improvement of personality and the creation of a more general
environment for human flourishing. Kant's human mind requires that
we protect nature, because nature helps us achieve our goals. Also,
based on Kant's human mind, we are obliged to protect the
environment for future generations. In addition, Kantian ethics shows
how nonprofit approach to nature (whether it be aesthetic or
otherwise) can help us to develop as a moral entity; hence, we should
not only consider the environment as the source of raw materials for
Man imagine When we, regardless of our own interests, respect
nature, we can strengthen the kinds of attitudes that contribute to the
growth of moral virtues. Consequently, Kantian ethics can extend the
organization of the complex ecological ethics system based on the
humanist principles.
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Abstract
Among the important areas of marital divorce and divorce in religious
families is the relationship between spouses and relatives. The ethical
challenges that arise in these relationships can cause abnormalities in
the marital life of the spouses. The present research studies the ethical
challenges of religious families' spouses in family relationships and
uses qualitative research method, interpretive method and content
analysis of Islamic texts. Based on the results, the ethical challenges in
the relationship between religious spouses and relatives in relation to
various topics are 25: the challenges of the first category are
interactive, due to association or attendance at meetings, observance
of religious standards, educational affairs, affiliations and
discrimination. The second concerns spiritual support, such as helping
parents, solving their problems and exchanging information. Third,
material support, such as parent financing. The roots of these
challenges have been grouped into 20 general topics, such as the lack
of knowledge of life skills and the apostasy of religiosity and ethics in
families.
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