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اعتبارنامۀ علمی  -ترویجی فصلنامۀ اخالق

شررات اعطات مجر،ها و امت ا،هات علمی ر،ۀ علم ه به اسوتناا مصوربۀ شومارۀ 585
مررخ  1387/6/24شررات عالی ر،ههات علم ه و بوا سرجوه بوه ار،دوابی م هو رن
ّ
موررخ  1391/6/28خورا رسهوهت علموی -سیودجوی
شیدا علمی ر،هی ار جلهۀ
ّ
مررخ  1391/7/30ابالغ مرا
شیدۀ اخالق را سصردب و ی امۀ شمارۀ ّ 31/5707
موررخ  1387/3/21شوررات عوالی ا لوال
مصربۀ شمارۀ ( 625مااۀ وا ره) جلهوۀ
ّ
فیهن ی:
«مصربا شررا ت عالی ر،ۀ علم ۀ قم ار خصرص اعطوات امت وا ،علموی بوه مجوال
علمیی سأس س ا جم هات علمی و

اارات اعتهار رسمی براه و مرجر امت ا،ا قا ر ی

ار اا ش اهها و ر،ههات علم ه میباشر »

تارنمای اینترنتی فصلنامۀ اخالق

فصلنامۀ اخالق به منظورر سهوه ف فیندنور اردافوذی شو دیزی ار،دوابیی ظوار
و شووی ملوواا ی سمووام میا ووف را ا ،یدووم سار مووات ادنتی تووی اختصا ووی
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فصلنامه ا جوام میاهور بوی ادو اسوا،ی ارسواو و اردافوذ ملواا و ش ویت
ت جۀ ار،دابی و ش دیز نن سنها ا ،یدم اد ساما ه امکانش دی اسذ
ا العا ب شتی را با میاجعه به سار مات فصلنامه اردافذ ماد ر
فصلنامه ا ،ش دیز ملاا به رر شهتی دا ضررت مع ور است.
فادف متنی فصلنامه ا ،یدم سادذ «»Morsalat.irی شاد اه اسوتناات علورم جهوان
اسووالم «»ISCی با ووا ا العووا
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شوویدا

شوورر «»Magiranیمیجوود اا وو

«»Civilicaی می ز ا العا علمی جهواا اا شو اهی «»SIDی شیسواو جوامد علورم
ا ها ی «»Ensaniی شاد اه مجال سخصصی رر « »Noormagsو تابخران همویاه
شژوهان «»pajoohaanی ماده و بارگ ارت میشرا

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
پژوهشکدۀ الهیات و خانواده

فصلنامۀ علمی – ترویجی اخالق
سال دهم /شماره ( ،37پیاپی  )59بهار 1399
*
صاحب امتیاز :دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیّۀ قم
مدیر مسئول :محمد قطبی جشوقانی
سردبیر :اصغر هادی
*
هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):

سیدحسن اسالمی اردکانی  /استاد دانشگاه ادیان ومذاهب
مسعود آذربایجانی /دانشیار پژوهشگاه حوزه ودانشگاه
مهدی حبیب اللهی  /استادیاردانشگاه باقرالعلوم
حسین دیبا /استادیارپژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمی
محمدرضا ساالری فر /استادیار پژوهشگاه حوزه ودانشگاه
مهدی علیزاده /استادیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمی
اصغر هادی /استادیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمی
*

همکاران علمی این شماره:
سیدحسن اسالمی اردکانی ،سیدمهدی سلطانی رنانی ،مریم فاتحیزاده ،محمدجواد موحدی ،اصغر هادی
*
دبیر تحریریه :محمد بهارلو
ویراستار :مریم شیرانی
مترجم انگلیسی :مهدی حبیباللهی
صفحهآرا :فاطمه رجبی
*
نشر :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان
چاپ  :مؤسسه بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
نشانی :اصفهان ،خیابان آیتاهلل شمس آبادی ،کوچۀ سرلت ،بنبست سهیل ،ساختمان شمارۀ 2
دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان ،فصلنامۀ علمی  -ترویجی اخالق
تارنما akhlagh.morsalat.ir :پست الکترونیکakhlagh@dte.ir :
تلفن 7651( :داخلی)  4ـ )031( 32344410صندوق پستی81465- 697:
دورنگار )031( 32208005 :کد پستی8146957571 :

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  Noorzarنهازک  14بههرای مههتو و
 Times New Romanنازک 10برای انگلینی) حروفچینی گردد.
 .3شیوههای استناد باینتی به صورت درونمتنی بیو ورانتز به شرح ذیل باشد:
 قرآن :آیات (همراه با ترجمه) داخل گیومه درج شده و سپس نام سهوره و شهماره آیهه
ب العهال َمیو؛ سهتایم موصهود خداونهدی
الح ِ 
مهد ه لل َر ِّ
(داخل ورانتز) آورده شود .نمونهَ « :
است که وروردگار جهانیان است» (حمد.)1 :


کتاب( :نهام خهانوادگی نوینهنده سهال انتشهار ا هر شهمار :جلهد :شهمار :صهفحه مثال:

منبههف فارسههی بهها صههفحات متنههاوب (م هههری  1360ج :1د )220-200و بهها صههفحات
متفاوت (امینی  1387ج :1صص 200و )207؛ نکته :درج (حهرف ق) بهرای تهاری ممهری
الزم است.
منبف انگلینی با صفحات متناوب ( )Kant, 1788: p.224-288و با صفحات متفاوت Kant,
).)1788: pp.44, 288
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مقاله( :نام خانوادگی سال انتشار ا ر :شمار :صفحه .مثال :یاسری  :1385د.)75

تذکر:

 اگر از یک نویننده بیم از یک ا ر در مقاله استفاده شود در صورت اشهتراک زمهان
انتشار آنان وس از سال انتشار با ذکهر حهروف الفبها در گیومهه از یکهدیگر متمهایز شهوند.
مانند( :م هری «1360الف» د )200یا (م هری «1360ب» د.)145
 اگر مؤلفان یک ا ر بیش از سه نفر باشند تنها نام خانوادگی یک نفر میآید و بها واهه
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«دیگران» به دیگر مؤلفان اشاره میشود.

 اگر به دو ا ر از یک نویننده بدون فاصله ارجاع داده شود به جای تکرار نام نویننده از واهه
«همو» استفاده میشود و به جای تکرار منبف و سال «همان» درج شود .در ارجاع به منابع التین در
متو به جای واهه «همان» از «« »ibidهمو» از « »Idemو «ویشیو» از « »op.citاستفاده شود.
 .4معادل التیو کلمات غیرفارسهی و تلفه واهگهان و اصه تحات مهجهور داخهل مهتو و
ورانتز بیاید؛
 .5عبارات تکریمی :از کلیشه به جای عبارات تکریمی استفاده شود .مانند:
(د)؛

به جای (ع)؛

بهه جهای

به جای (ره) و  :به جای (علیهمالنتم) و ...

 .6فهرست منابف و مآخذ (کتابنامه) در وایان مقاله به ترتیب حروف الفبها و بهه روز زیهر
تدویو و درج شود:


کتابها :نام خانوادگی نام (سال انتشار) عنوان کتاب)ایرانیک) مترجم جلد نوبهت

چاپ محل نشر :ناشر.


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

شماره نشریه شماره صفحات مقاله.


منابع الکترونیکی :نام خانوادگی نام (تاری مشاهده منبف در سایت یا وبتگ) «عنوان

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


پایاننامهها :نام خانوادگی نام (سال دفاع از رسهاله) عنهوان رسهاله مق هف تحصهیلی

گروه نام دانشکده دانشگاه.
ویژگیهای محتوایی مقاله

الف) صفحه اول شامل.1 :عنوان کامل مقاله نام و نام خانوادگی مرتبه علمی دانشگاهی و ونت
 .3کلیدواههها ( 3تا  7کلمه) (ترجمه و ارسال تمامی موارد به التین الزامی است).


در صورتی که مقاله برگرفته از وایاننامه باشد یا سازمان و نهادی هزینه مالی وروهه را ورداخت

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


مقدمه
فهرست مطالب

الکترونیکی سازمانی نویننده یا نوینندگان؛ .2چکیده فارسی (حدامل  150و حداکثر  250کلمه)؛

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

دیگر متعهد نباشد.
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اعضای هیأت علمی اساتید و محققان مراکز آموزشی و وژوهشهی موظفانهد در مقالهه

خود ونت الکترونیکی سازمانی خود را وارد کنند.


در صورتیکه مقاله مشترک است عنوان (نویننده منئول) در واورمی و در مقابل اسهم

او درج شود.
ب) صفحات دوم تا آخر شامل .1 :مقدمهه و رهرح منهئله ویشهینه تحقیهق روز تحقیهق و
گهردآوری ارتعههات؛  .2تبیهیو ابعههاد منهئله بههه صهورت من قیشههده بها رعایههت اننههجام و
هماهنگی م الب در زیرمجموعهسازی اسهتاندارد (ویگیهری از الگهوی عهددی یها حهرف و
عدد)؛  .3نتیجهگیری؛  .4وینوشتها (در صورت لزوم)؛ .5کتابنامه.
اهداف

تولید و توسعۀ دانم در گنتر :اختق؛ با اولویت اختق خانواده
ارایه و نقد م العات نظاممند اختقوژوهان حوزه و دانشگاه؛
م العات بیو رشتهای و مضاف اختمی
توسعۀ روزشناسی اختق متناسب با نیازهای وژوهشی جهان معاصر؛
احیاء تراث در زمینۀ اختق؛
تولید و توسعه اختق کاربردی و حرفهای.
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یادآوری
 .1باتوجهبه اینکه رویکرد فصلنامه ناظر به مباحث نظری اختق اسهت مقهاالت ویمایشهی
در اولویت وذیرز نینتند.
 .2مقالۀ ارسالی باید گویای نوآوری در منائل اختق و حوزهههای مهرتب بههویژه اخهتق
اجتماعی باشد.
 .3هیئت تحریریه در رد یا مبول و نیز اصتح مقاالت آزاد است.
 .4دیدگاههای م رح شده در مقاالت صرف ًا نشانگر نظر نوینندگان آنهاست.

6

فهرست مطالب
سخن فصلنامه 9...........................................................................................................................................
تبیین راهکارهای عملی و نظری کسب تواضع و فروتنی بر مبنای تحلیل محتوای خطبۀ
قاصعه امیرالمؤمنین

11 ....................................................................................................................

صدیقه کاشفی ،محمد عترتدوست ،فتحیه فتاحیزاده
چارچوبی برای حفظ امنیت و پیشگیری از نقض حرریم خصوصری اطالعرات دیجیترال
کاربران در صنعت دیجیتال پس از مرگ و مسائل اخالقی آن 39..............................................
ناهید خوشیان ،سعیدرضایی شریفآبادی
بررسی اعتدال و آثار و موانع آن از دیدگاه شهید مطهری 65.....................................................
علی احمدپور
مناسبات اخالق و اقتصاد در اسالم (تطبیق انتقادی نظریۀ رشد اخالقی کلبرگ) 89.........
حسن بوسلیکی ،مهدی علیزاده
عناصر تأثیرگذار در کارآمدی رسانۀ جمعی و مصونیتبخشی به آن
(با تأکید بر آموزههای اخالقی و روان شناختی) 115 .......................................................................
علیاحمد پناهی
تفاوت های اخالقی در ازدواج؛ آثار و پیامدهای آن از منظر قرآن و حدیث 141 ...................
سیدمحمدرضا حسینینیا

سخن فصلنامه
هوالمحبوب

اختق دانشی است که همه دانمها بدان نیازمندنهد؛ و در جههان هنهتی ههیع عرصهه
فعالیت اختیهاری اننهان نینهت جهز آن کهه حضهور اخهتق در آن مشهاهده میشهود.
هههر عرصههه از فعالیتهههای اختیههاری اننههان کههه بههه دور از اخههتق اننههانی اسههت از
جایگههاه اننههانی و الهههی و مههرب خههود دور شههده اسههت و جههای خههود را بههه فنههاد و
تباهی و دوری از ارززهای اننانی داده اسهت .در ایهو شهماره فرهیوتگهان صهاحب
ا ر به عرصههای موتلف افعال اختیاری اننان وارد شده و از نگاه اختمی به واکهاوی
آن ورداختهاند.
در ایو راستا در ایو شماره نونت راهکارههای عملهی و نظهری کنهب توا هف
برگرفته از خ به ماصعه امیرمؤمنان –صلوات هلال و ستمه علیه -تحلیل محتهوایی شهده
اسهت .در ا هر نوآورانههه بعهدی حفه امنیهت و ویشهگیری از نقههی حهریم خصوصههی
ارتعات دیجیتال کاربران در صنعت دیجیتال وس از مرگ و چالمهای اختمهی آن
در مقاله سوم با عنوان «بررسی اعتدال؛ آ ار و موانف آن از دیدگاه شهید م ههری»
به نظریه عدالت و اعتدال و نقم بیبدیل آن در اختمیسهازی افعهال اختیهاری اننهان
از دیدگاه خاد ورداخته است .امتصاد عرصه دیگهر اخهتق اسهت کهه در ا هر علمهی

فصلنامه
سخن مطالب
فهرست

تبییو شده است.

بعهدی در کهار مقاینهههای خهود بههه بیهان مناسههبات اخهتق و امتصههاد ورداختهه اسههت.
همچنیو رسانه جمعی عرصه دیگر افعال اختیاری اننان است که عناصر تا یرگذار در
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کارآمدی و مصونیتبوشی بهه آن بها تاکیهد بهر آموزهههای اختمهی و روانشهناختی
کاوز شده است و در وایان در عر صه مهم خانواده تفاوتهای اختمهی در ازدواج؛
آ ار و ویامدهای آن از منظر مرآن و حدیث بررسی شده است.
آنچه در ایهو شهماره آمهده موتصهری اسهت کهه گوشههای از گنهتردگی دانهم
اختق را در عرصههای گونهاگون آشهکار میسهازد و ذههو خواننهده خهوزذوق را
برای ورود به عرصه بیمنتهای اختق آماده میسازد.
مدیر مسئول
محمد قطبیجشوقانی

اخالق /سی و هفتم /بهار 1399
10

فصلنامۀ علمی – ترویجی در حوز :اختق
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سه

تحلیل محتوای خطبۀ قاصعه امیرالمؤمنین
**

صدیقه کاشفی* محمد عترتدوست

***

فتحیه فتاحیزاده

چکیده
توا ف و فروتنی از جمله فضایل اختمهی اسهت کهه از خهود ملکهوتی و الههی اننهان
نشأت میگیرد و بهدان دلیهل کهه در تکامهل شوصهیت اننهان تهأ یر بنهزایی دارد در
آموزههای دینی بر آن بنیار تأکید شده است .یکی از مصادیق ایو تأکیهد را میتهوان
در بلندتریو و مهمتریو خ بۀ امام علی

مشهور به خ بۀ ماصعه کهه وهس از جنه

نهروان ایراد شده جنتجو کرد .حضرت علی

در ایهو خ بهه تهتز کهرده اسهت

مو تبییو اهمیت ایو فضیلت اختمی و تأ یر آن در مقابله با تکبر بهمنزلهۀ مهمتهریو
عامل تنل شی ان راهکارههای عملهی و نظهری کنهب توا هف را بیهان و درنهایهت
تصویر جامعی از ایو فضیلت ارزشمند اختمی ارائه کند.
* کارشناس ارشد علوم مرآن و حدیث دانشگاه الزهرا

تهران ایران.
skashefi255@gmail.com

**استادیار گروه الهیات و معارف استمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ایران.

راهکارهات عملی و ظیت ه ب سراضد و فیوسنی بی مهنات سحل ف محترات خطهۀ قا عه ام یالمؤمن (عل ه الهالم)

تبیین راهکارهای عملی و نظری کسب تواضع و فروتنی بر مبنای

Etratdoost@sru.ac.ir

***استاد گروه علوم مرآن و حدیث دانشگاه الزهرا
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در ایو وژوهم کوشیدهایم با تکیه بهر روز «تحلیهل محتهوا» و بهرهگیهری از فهو
«تحلیل مضامیو کیفی» گزارههای مرتب بها مو هوع توا هف و فروتنهی را در خ بهۀ
ماصعه تحلیل و الگوی جامف مفههومی توا هف را از منظهر آن حضهرت ترسهیم کنهیم.
معرفی عوامل عملی و نظری ایجاد توا ف (مانند امامۀ نماز روزهداری دادن زکهات
احنان به والدیو و احتهرام بهه مربهی) معرفهی ویژگیههای متوا هف (ماننهد توجهه بهه
منتضعفان و فقرا محبت به مؤمنهان و سهجده کهردن) معرفهی نتهایو برخهورداری از
توا ف (مانند دوری از وسوسههای شی انی دوری از کبر و تفهاخر کنهب ر هایت
الهی و ایجاد الفت و محبت بیو مردم) و معرفی مصادیق برگزید :متوا هعان از جملهه
مباحثی است که امام علی

در ایو خ به بدان اشاره کرده است.

کلیدواژهها
امام علی

توا ف فروتنی خ بۀ ماصعه روز تحلیل محتوا.

مقدمه
اختق مجموعه صفات روحی و بارنی اننان است و به گفتۀ شهماری از دانشهمندان
به بعضی از اعمال و رفتاری که از خلقیهات درونهی اننهان ناشهی میشهود نیهز اخهتق
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

گفته میشود .تکامل اختمی در فرد و جامعه مهمتریو هدف ادیان آسهمانی و ریشهۀ
اصتحات اجتماعی است .دیو استم که برای رساندن اننان به سهعادت و کمهال در
همۀ زمینههای مادی و معنهوی برنامهههای جهامعی دارد هندسهۀ اخهتق آدمهی را بهه
دمیههقتریو و زیبههاتریو شههکل ترسههیم کههرده و ویههروان خههویم را بههه آراسههتگی بههه
ارززهههای واالی اختمههی فراخوانههده اسههت .در هندسههۀ اختمههی اسههتم توا ههف
جایگاهی ویژه و فراتر از حد صرف یک فضیلت ممدوح دارد.
توا ف از نظر لغوی از ریشۀ «و ف» به معنی فرونهادن (مصه فوی  1368ج:13
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د )130و خههود را کوچههک نشههان دادن (فراهیههدی 1409ق ج :2د196؛ راغههب

اصفهانی  1375ج :4د )464و در مقابل تکبر به معنی خود را بزرگ داننتو است
(ابو منظهور 1408ق ج :8د .)397توا هف در معنهای اصه تحی آن اسهت کهه
اننان خود را از کنانی که در جاه و مقهام از او واییوترنهد برتهر ندانهد؛ بهه عبهارتی
توا ف به معنای شکنته نفنیای است کهه نگهذارد آدمهی خهود را بهاالتر از دیگهری

توا ف و فروتنهی از ارززههای اختمهی مههم در روابه اجتمهاعی اسهت کهه در
مرآن احادیث و نهوالبتغه بهه آن بنهیار توجهه شهده اسهت .اگرچهه واهه توا هف در
مرآن مجید نیامده است ولی خداوند متعال با تعبیرهای ل یف دیگری ماننهد «خفهی
ک لِ َم ِ
ین (شهعرا )215 :و وَ
ن ات َّبَ َع َ
اح َ
ن ال ُْم ْؤ ِمنِ َ
ک ِم َ
ض َجنَ َ
جناح» در آیات :وَ اخْ ِف ْ
انی َصغیرا (اسهراء:
الر ْح َم ِِ وَ ُق رَّ بِ ارْ َح ْم ُه َما کَ َما رَ بَّیَ ِ
اح الذُّ لِ ِم َ
ض ل َُه َما َجنَ َ
اخْ ِف ْ
ن َّ

 ) 24مردمان را به ایو فضیلت فراخوانده است .در روایات نیهز توا هف از بزرگتهریو
عبادتها 1و کاملکنند :نعمات 2معرفی شهده کهه نشهان از جایگهاه ویهژ :ایهو آمهوز:
اختمی دارد.
با توجه به اینکه جامعۀ استمی بر مدار مکهارم اختمهی میگهردد انتظهار مهیرود
که ایو صفت در میان منلمانان و مؤمنان به بهتریو شکل وجود داشته باشد تها جامعهۀ
نمونه را به جهانیان معرفی کند .به همیو منظور در ایو مقاله تتز شده بها اسهتفاده از
روز تحلیل محتوا بهمثابۀ یک روز تحقیق میانرشتهای و متو محور  -کهه میتوانهد
ویامهای آشکار و مضامیو ونهان متو را کشف و دستهبندی کنهد و درنهایهت الگهوی
جامعی از محتوای متو ارائه دهد  -بهه م العهۀ عمیهق و توصصهی خ بهۀ ماصهعه امهام
علی

ورداخته با تجزیه و تحلیل مفاهیم ایهو خ بهه بهه تصهویر جهامعی از چینهتی

توا ف و نتایو حاصل از آن دست ویدا کنیم.

راهکارهات عملی و ظیت ه ب سراضد و فیوسنی بی مهنات سحل ف محترات خطهۀ قا عه ام یالمؤمن (عل ه الهالم)

میکند (نرامی  1362د.)300

سه

ببیند و الزمۀ آن کردار و گفتاری است که داللت بر تعظهیم دیگهران و اکهرام ایشهان

بادة (مجلنی 1403ق ج :72د.)119
َ .1عل َی ْ َ
ظم الع َ
ک بالتَّوا ِ  ف فَان ِ َّه م ْو ا َْع َ
 .2بالتَّوا ِ  ف تَت ُّم الن ِّ ْع َم ِ ة (امام علی

 :1376ح.)348
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خ بۀ ماصعه روالنیتریو خ بۀ منقول از امام علی

است و شروح مفصهلی بهر

آن نگاشته شده است .امام در ایو خ به دربهار :مو هوعات متعهددی ماننهد ورهیهز از
اراعت شی ان (ر.ک :راوندی  1364ج :2د )227ورهیهز از کبهر و غهرور (ر.ک:
ابو ابیالحدید 1385ق ج :13د )101دعوت به م العۀ تاری و عبهرت گهرفتو از
آن (ر.ک :خویی  1358ج :11د )266ایمان به ویامبر اکهرم

و دیگهر اولیهای

الهی سوو گفته اسهت .بررسهی ایهو خ بهه بها اسهتفاده از روز تحلیهل محتهوا نشهان
میدهد که حضرت به مواردی فراتر از اینها ورداخته و مقولۀ توا ف فق یکی از ایهو
موارد است؛ بر ایو اساس سؤاالت اصلی ایو تحقیق آن اسهت کهه امهام علهی

در

خ بۀ ماصعه چه تعریفی از «توا ف» ارائهه کهرده اسهت آیها توا هف صهرف ًا ونهندیده
است نتایو متولق شدن به آن چینت عوامل ایجاد آن چینهت فهرد متوا هف چهه
نشانههایی دارد و آیا حضرت مصادیقی برای متوا ف آورده است
پیشینۀ تحقیق
تحقیقات موتلفی دربار :خ بۀ ماصهعه امیرالمهؤمنیو علهی

انجهام شهده اسهت امها

بیشتر ایو وژوهمها فقه بهه جنبهههای تهاریوی و اجتمهاعی خ بهه توجهه داشهتهاند؛

محمدهادی امیو ناجی در وایاننامۀ خود با عنهوان «بررسهی و تحلیهل خ بهۀ ماصهعه و
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

ویوند آن با زمینههای سیاسی اجتماعی کوفه» عمدت ًا به بررسی و هعیت جامعهۀ کوفهه
در روزگار ایراد خ به ورداخته و ارتباط محتوایی خ بۀ ماصعه را بها جامعهۀ آن عصهر
ت به حوز :تحلیل محتوایی متو خ به وارد نشهده اسهت (ر.ک:
تبییو کرده است و عم ً
امیو ناجی  .)1375کمیلی توتههجان نیهز در وایاننامهۀ خهود بها عنهوان «شهرح خ بهۀ
ماصعه امام علی

» تتز کرده با آوردن معانی واههها از کتب لغهت و اسهتفاده از

شروح موتلف به تو هی و تفنهیر عبارتههای مهبهم خ بهه بپهردازد (ر.ک :کمیلهی
توتههجان  .)1382بوههم دیگهری از وژوهمهههای انجامشهده دربههار :خ بهۀ ماصههعه
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وجههوه ادبهههی و بتغهههی و زبانشهههناختی واهگهههان ایهههو خ بهههه را در بهههر میگیهههرد

مانند وایاننامهۀ «اعهراب و بتغهت خ بهۀ ماصهعه در نهوالبتغهه» کهه نوینهنده تهتز
کههرده وجههوه اعرابههی و بتغههی برخههی از جمههتت خ بههه را واکههاوی کنههد (ر.ک:
موسویان .)1393
بنابرایو باید گفهت کتهاب یها مقالهۀ منهتقلی دربهار :خ بهۀ ماصهعه و مفهاهیم آن

حا ر ایو است که:
اوال ،با استفاده از یک روز تحقیق میانرشتهای به اسم روز «تحلیهل محتهوا» بهه
م العه متو و نص اصلی خ به ورداخته شده و گزارشی دمیهق از مو هوعات اصهلی و
فرعی خ به ارائه شده است؛
ثانیا ،با نگاهی منئله محور فق به یکی از مو وعات مهم خ به (توا هف) توجهه
کرده و کوشیدهایم ابعاد موتلف آن را در مالب ساختاری نظاممند تبییو کنیم؛
ثالثا ،الگوی جامف مؤلفۀ توا ف و فروتنی از منظر امام علهی

در مالهب نمهودار

ترسیم شد .بیشک توجه به ایو الگو و مبنا مرار دادن آن میتواند نقم تأ یرگهذاری
در ویمودن منیر عبودیت و دستیابی به کمال داشته باشد.
 .1جایگاه تواضع در مکارم االخالق اسالمی

توا ف

د تکبر و به معنای فروتنی خود را خهوار کهردن (فراهیهدی 1410ق ج:2

د196؛ ابو منظهور 1408ق ج :8د )396وهاییو آوردن چیهزی و انح هاط اسهت
(ابو فارس 1410ق ج :6د .)118-117به گفتهۀ عالمهان اخهتق مهراد از توا هف
شکنته نفنی ای است که نگذارد اننان خود را باالتر از دیگری ببینهد (نرامهی :1362
د300؛ فیی کاشانی  1387ج :6د.)321

راهکارهات عملی و ظیت ه ب سراضد و فیوسنی بی مهنات سحل ف محترات خطهۀ قا عه ام یالمؤمن (عل ه الهالم)

اجتماعی ایو خ به اشاره شده اسهت .بهر ایهو اسهاس وجهوه نهوآوری و تمهایز مقالهۀ

سه

نگاشته نشده اسهت و در شهروح نهوالبتغهه ههم صهرف ًا بهه مباحهث ادبهی تهاریوی و

اختق بوشی از دیو است که به فضایل و رذایل اننان میوهردازد .مهرآن کهریم
هدف بعثت ویامبر اکرم

را اصتح اختق اننانها معرفی کرده است .در روایهات
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نیهز از مهمتهریو صهفات نیهک اختمهی بها عنهوان مکهارم االخهتق یهاد شهده اسههت.
توا هف یکهی از بهارزتریو مکهارم االخهتق اسهت کهه بیشهتر خصهلتهای ونههندیده
از آن سرچشمه میگیرند و از خلقیاتی است که هم جنبۀ فردی و هم جنبهۀ اجتمهاعی
دارد .توا ف یعنی شکنته نفنیای که نگذارد آدمی خود را باالتر از دیگری ببینهد و
الزمۀ آن رفتار و گفتاری است کهه بهر احتهرام بهه دیگهران داللهت میکنهد (نرامهی
 1362د.)300
توا ف و فروتنی اهمیت خاصی در اختق اسهتمی دارد تها آنجها کهه خداونهد بهه
ك ِم َن ال ُْم ْؤ ِمنِین ؛ [ای رسول مهو
ك لِ َم ِ
ن ات َّبَ َع َ
اح َ
ض َجنَ َ
ویامبرز امر فرمود :وَ اخْ ِف ْ
ور و بال رحمتت [را بر تمام ویروان باایمانت به توا ف بگنتران» (شهعراء .)215 :ایهو
ك ل ََعلی
سفارز به ویامبری است که خداوند در وصف اختق او فرموده اسهت :وَ ِإن َّ َ

خُ ل ٍُق َعظیم ؛ و تو اختق عظیم و برجنتهاى دارى» (القلهم .)4 :ویهامبری کهه بهه حهق
مصههداق کامههل خشههوع و فروتنههی اسههت و ایههو خههود یکههی از رمزهههای موفقیههت آن
حضرت در ویشبرد اهداف مقدس رسالت و جذب مردم به سوی دیو استم بود.
 .2تحلیل محتوای خطبه قاصعه امام علی
برای تحلیل نصود دینی به روز تحقیق متو محهوری نیهاز اسهت کهه بتوانهد تمهامی
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

جوانب متو و فرامتو را سنجیده الیههای عمیق مضمونی مهتو را شناسهایی کنهد؛ لهذا
در ایو وژوهم از روز تحلیل محتوا استفاده شد تا وس از اسهتوراج مضهامیو اصهلی
و فرعی بتوان با توجه به ساختار کلی خ به الگویی را به تصویر کشید.
روز تحلیل محتوا یکی از روزهای تحقیق میانرشتهای برای تبیهیو اندیشهههای
بیههان شههده در مههتو اسههت .در ایههو روز بهها بهرهگیههری از مواعههد علمههی منههتظم و
مابلتعمیم نتایو دمیقی از تجزیه مهتو و مؤلفهههای آن دریافهت میشهود (جهانیوور
 :1390د .) 57-34در حقیقههت هههدف ایههو روز گویاسههازی و اسههتوراج کامههل
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مفههاهیم و ویامهههای ونهههان در مههتو اسههت« .تحلیههل محتههوا در حقیقههت فههو وههژوهم

عینههی اصههولی و کمههی و بهههمنظور تفنههیر و تحلیههل محتواسههت و تفکههر بنیههادی
تحلیل محتوا عبارت است از شناسایی اجزای یک مهتو (کلمهات جمهتت بنهدها و
مانند آن برحنب واحدهایی که انتواب میشهوند) و تعیهیو جایگهاه و رتبهۀ آنهها در
نظههههام مقولهههههها» (بههههاردن  1375د .)29بههههرای کاربنههههت ایههههو روز در

 1398د.)320-291
اولیو مرحلۀ عملی در ویمایم روز تحلیل محتوا برای فههم و تحلیهل دمیهق مهتو
ایههو اسههت کههه بههرای تجزیههۀ مههتو بههه م عههات کوچههکتر و اسههتوراج کلیههدواهگان
مو وعات اصلی و مو وعات فرعی هر م عه از متو جهدولی ترسهیم شهود .سهپس
بههر مبنههای ایههو جههداول ادامههۀ فراینههد روز تحلیههل محتههوا  -کههه سههنجم فراوانههی
مو وعات اصلی و فرعی متو است  -ادامه مییابد و درنهایت با شناسهایی مهمتهریو
مو وعات به ویام اصلی متو دست مییابیم.
گفتنی است محور تحلیل در ایو وژوهم متو خ بهۀ ماصهعه اسهت کهه از ننهوۀ
کتهاب «منهههاج البراعههه» از حبیههب هلال خههویی اسههتوراج شههده اسههت (هاشههمی خههویی
 1364ج .) 11در ایههو جههدول عبههارات خ بههه بههر اسههاس ویههام اصههلی هههر جملههه
تق یف شده و مضامیو اصلی و فرعی آن استوراج و درنهایت کدگذاری شده اسهت.
ایو جدول به شکلی کدگذاری شده اسهت کهه در تحلیهل کیفهی بها نگهاهی اجمهالی
به کدهای شناسه میتوان به سند و منبف و علت آن تحلیل دست یافت.
در ایو جدول حرف « »Aنماد سونان امام علی
حرف « »Pنماد کتم ویامبر اکرم

حرف « »Qنماد آیات مهرآن و

است .به دلیل حجم زیاد جدول فقه بوشهی از

راهکارهات عملی و ظیت ه ب سراضد و فیوسنی بی مهنات سحل ف محترات خطهۀ قا عه ام یالمؤمن (عل ه الهالم)

(برای آگاهی بیشتر از نمونه کارهای انجامشهده بها ایهو روز ر.ک :عتهرت دوسهت

سه

رشته های گوناگون متناسب با مو هوع وهژوهم از فنهون موتلفهی اسهتفاده میشهود

آن برای نمونه درج شده است:
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متن

ردیف

کلیدواژه

پیام اصلی

پیام فرعی

کد

عدم جواز تکبر
برای هیع یک

رخص

A121

از بندگان
ص الل ِ له فی ال ْکبْر ال ََحهد
فَل َْو َر َّخ َ
اصهة
ص فیهه لوَ َّ
َهر َّخ َ
م ْو عبَاده ل َ
هه ِ سهب ْ َحان َ ِ ه
َأنْبیائه َو َأ ْولیائه َو لکن َّ ِ 

دوری از تکبر

کبر

نشانه بندگی

هم
ک ََّر َه إل َیه ِ م التَّک َاب ِ  َر َو َر ی ل ِ َه ِ 
ههف فَأَل َْصهههقِ وا به ْ
ههاال َ ْر
الت َّ َوا ِ  َ

اولویت انبیا و

هراب
ِ خ ِ د َ
ود ِ ه ْم َو َعف ِ َّروا فهی الت ُّ َ
وه ِ ه ْمَ .و َخف ِ َضوا َأ ْجن َحهت َ ِ ه ْم
ِ و ِ ج َ
یو؛
لل ِ ْم ْؤمن َ
اگر بنا بود خداوند به بعضی از
27

اولیا ننبت به
انبیائه و
اولیائه

توا ف و
ورهیز
ازکبر از

او کبر بورزند م عاً به ویامبران

شاخصهای

و اولیههای خههاد خههود اجههازه
تکبههر و خودونههندی را بههرای

ویژه انبیا
کره

مغایرت جواز
تکبر برای
بندگان با تنزیه

ناونندی تکبر
از منظر الهی

اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

آنان ناونند داننهت و فروتنهی
را برای آنان ونندید .وس آنان

خشنودی

چنبانیدند و صورتهایشان را

ر ی

خداوند

A125

A126

بههه خههاک مالیدنههد و بههالهههای
خهود را بههرای مؤمن هان از روی

انبیا و اولیا مظهر

توا ف گنتردند.

توا ف در میان

A127

بندگان
توا ف

سجده از
نشانههای

18

A124

خداوند

توا ف عامل

گونههههههای خههود را بههر زمههیو

A123

دیگر بندگان

بندگانم رخصت بدهد که بهه

میداد ولکو خداوند سهبحان

A122

توا ف

A128

ردیف

متن

کلیدواژه

پیام اصلی

پیام فرعی

کد

توجه به اصل
وجودی اننان
عامل توا ف
مؤمنیو

A129

محبت به

مرار گرفتو در
میان منتضعفان

A131

نشانۀ توا ف

یو و مَهد
هعف َ
َو کانِ وا م َْوماً ِ م ْنت َ ْض َ

منتضعفیو
تأ یر گرسنگی

صهههة َو
ْ
ههر ِ ه ِ م اللله ِ 
ههه بال َْموْ َم َ
اختَبَه َ
هدة َو ْامت َ َح هن َ ِ ه ْم
ابْههتَتَ ِ ه ْم بال َْم ْج َهه َ

بر ایجاد توا ف

ههههههه ْم
بال َْموَههههههاوف َو َموَ َض
ِ 
بال َْمک َاره؛
28

چگونگی
امتحان الهی

آنان مردمانی منتضعف بودند
کهه بهها گرسههنگی و انههواع فقههر
آنههان را آزمههایم کههرد و بههه

A132

با فقر و
آزمایم

بیماری

تأ یر سوتی و
جدایی از رفاه

A133

در ایجاد توا ف

مشقت و سوتی مبهتت فرمهود
در رویهههدادهای وحشهههتناک

تأ یر ترس و

امتحان کهرد و بها نهاگواریهها

حوادث بیمناک

تصفیهشان نمود.

زندگی در

A134

ایجاد توا ف
سوتی

راهکارهات عملی و ظیت ه ب سراضد و فیوسنی بی مهنات سحل ف محترات خطهۀ قا عه ام یالمؤمن (عل ه الهالم)

توا ف

سه

مؤمنان نشانۀ

A130

عوامل
ودیدآورنده
ایمان در میان

A135

19

متن

ردیف

کلیدواژه

پیام اصلی

پیام فرعی

کد

انبیا و اولیا

عدم اعتبار

ال تعتبروا

ارتباط منتقیم
میان خشنودی
النهوْ َ
الر َ هی َو ُّ
هروا ِّ
فَتَ تَعْتَب ِ 
ت ب َموامههف
بال َْمههال َو ال َْولَههد َج ْه ه ً
ال ْفتْنَههة َو ْاال ْختبَههار فههی َم ْو ههف
ال ْغنَی َو ْاالمْتار فَق َْد مَا َل ت َ َعهال َی:

ر ی

سو

هو
یح َنبِ و َن أن ََّما نِ م ُّ
هد ِ ه ْم بهه م ْ
« َأ ْ
هم فهی
هیو * ن ِ  َنهار ِ ع ل ِ َه ْ
َّمال َو بَن َ

شناخت و

ل الیشْ عِ  ِ رو َن»؛
یرات ب َ ْ
الْوَ َ

مواجهه با

آزمایم در مومعیت بینیازی
متک خشنودی و ناخشهنودی
خداوندی را مال و اوالد تلقهی
باعظمت چنیو فرمهوده اسهت:
«آیا گمان میکننهد اینکهه مها

A137

امتحان الهی
چگونگی

ولد
جهل

امتحان الهی
با مال و
فرزند

مال و فرزند و
مدرت بنتری
برای ابتت و

A138

امتحان
فتنه

سوو خداوند
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دربار :امتحان

بهوسیله مال و فرزندان آنهان را

الهی و راب ۀ آن

کمهک مههیکنیم و آنههان را در

Q9

با مال و فرزند

وصههول بههه خیههرات سههرعت
میدهیم [نه چنیو است آنان
نمیفهمند».

تأ یر آگاهی در

مال

نکنیهههد .خداونهههد سهههبحان و

ننارع

عدم اختصاد
خیرات به مال و
فرزند

خیرات

20

بودن مال و
فرزند

از روی نادانی به مهوارد فتنهه و
29

خداوند و دارا

A136

تأ یر درک و

Q10

Q11

ردیف

متن

کلیدواژه

پیام اصلی

پیام فرعی

کد

فهم در مواجه
با امتحان الهی

سه

یوتبر

چگونگی

اد ِ ه
فَإ َّن الل َله ِ سب ْ َحان َ ِ ه یوْتَب ِ ر عب َ َ
یو فی َأنْفِ نه ْم بأَ ْولیائه
ال ِ ْم ْنتَک ْبر َ
یو فی َأ ْعینه ْم
ال ِ ْم ْنت َ ْضعَف َ

منتکبران
منتکبریو
منتضعفان

زیرا خداوند سبحان آزمایم
30

ابزاری برای

میکند بندگان منتکبر خود را

ابتتی

که نزد خویشتو بزرگ و

منتکبران

چشمگیرند بهوسیلۀ دوستان

ظاهربینی از

خود که در چشمان آن
منتکبران بینوایانند.

هرا َن َو
وسی ب ْ ِ 
وم َْد َد َخ َ
ل ِ م َ
هو ع ْم َ
هو َن
وه َه ِ 
ارو َن َعل َی ف ْر َع ْ
َمعَ ِ ه َأ ِ خ ِ 

31

الصهههوف َو
َو َعل َیه َمهها َم َ
ههدار ِ ع ُّ
َ
َهه إ ْن
هررَ ا ل ِ 
بأیدیه َما ال ْعصی فَشَ َ
َ
هاء ِ مل ْکههه َو َد َو َام عه ِّهزه
أ ْس هل ََم بَقَه َ
هو ههذَ یو
فَقَا َلَ « :أال َ تَعْ َجبِ هو َن م ْ
هاء
یشْ ههررَ ان لههی َد َو َام ال ْعه ِّهز َو بَقَه َ
ال ِ ْمل ْك َو ِ ه َما ب َما ت َ َر ْو َن م ْو َحال
الْفَقْر َو الذُّ ِّل ف ََهتَّ ِ أل ْقی َعل َیه َمها

ویژگیهای
منتضعفیو

منتکبران

رویارویی

موسی
الگو گرفتو
از ویامبران
الهی برای
هارون

A140

کنب عزت

موسی و فرعون
نماد مواجهه

A141

منتضعفان با
منتکبران

ویژگیهای

A142

راهکارهات عملی و ظیت ه ب سراضد و فیوسنی بی مهنات سحل ف محترات خطهۀ قا عه ام یالمؤمن (عل ه الهالم)

آزمایم

A139

21

ردیف

متن

کلیدواژه

پیام اصلی

پیام فرعی

ههو ذ ََهههب» إ ْعظَ امهه ًا
َأ َسههاو َر مة م ْ

ظاهری موسی و

احتقَهههاراً
للهههذَّ َهب َو َج ْمعهههه َو ْ

هارون

کد

لصوف َو ل ِ بْنه؛
ل ُّ

تنلیم شدن در

حضههرت موسههی بههو عمههران

برابر خداوند

بهها بههرادرز هههارون بههه
فرعههون وارد شههدند در حههالی
کههه لباسههی از وشههم داشههتند و

عامل دوام
استم

A143

حکومت و
عزت

عصههایی بههه دسههت .آن دو بهها
فرعون شرط کردنهد کهه اگهر
استم را بپذیرد ملکی کهه در
اختیار دارد برای او بامی بمانهد

عامل جاودانگی

و عهههزتم وایههههدار .فرعههههون
منتکبر [بهه مهوم خهود چنهیو
گفت« :آیا تعجب نمیکنید از

حکومت از نظر
عزت

A144

فرعون

اینکه ایو دو نفر با حهال فقهر و
ذلتی که دارند به مهو شهرری
ویشنهاد میکنند که اگر آن را
وذیرفتم [استم را مبول کهردم

نشانههای فقر از

عههزتم وایههدار و ملههک بههامی

اخالق /سی و هفتم /بهار 1399
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نظر فرعون

بماند آیا بهرای ادعهای چنهیو

A145

مقهههامی شاینهههته نبهههود کهههه
دسههتبندهای رههت بههر دسههت
داشههتند » .ایههو سههوو بارههل

فقر

فرعهههون ناشهههی از باعظمهههت

تمنور و تحقیر

داننههتو رههت و انههدوختو آن و

مر:

ونت شمردن وشهم و ووشهیدن

خودبرتربینی

آن بوده است.
جدول :1نمونهای از جدول تحلیل محتوای خطبۀ قاصعه امام علی

A146

 .3تحلیل محتوای کیفی مقولۀ «تواضع» در خطبۀ قاصعه امام علی
تحلیل محتوای کیفی یعنی بهکار بنتو شیوهای نظاممند برای تفنهیر ذهنهی محتهوای
دادههههای مههتو از رریههق کدگههذاریهای ربقهبنههدی شههده؛ بهگونهههای کههه بررسههی
الیههههای عمیههقتر مههتو مینههر شههود و بههه نظریهههوردازی بینجامههد .هرگونههه اسههتنباط از

 1392د.)28
با توجه به اهمیهت معرفهی مصهادیق بهرای تبیهیو بهتهر مو هوعات مههم حضهرت
علی

در خ بۀ ماصعه کوشهیده کبهر را مهمتهریو راه نفهوذ شهی ان معرفهی کنهد و

همگان را از آن برحذر دارد و در مقابل بهه شهماری از رهبهران نیهک و صهال ماننهد
ویامبران الهی

اشاره و ویژگی توا ف را بارزتریو خصیصهۀ آنهها داننهته اسهت.

مجموع آنچه امام علی

در ایو خ به دربار :توا ف بیهان فرمهوده در ادامهۀ مقالهه

دستهبندی شده و در مالهب یهک الگهوی منهتظم آمهده اسهت .وهیم از شهروع مبحهث
یادآوری میشود که تمام م الب ایهو مقالهه منهتند بهه کلمهات حضهرت علهی

و

مضامیو برداشتشهده از محتهوای خ بهۀ ماصهعه اسهت کهه اسهتنادات آن بها حهروف
انگلینی کدگذاری شده است.
 .1-3عوامل ایجاد تواضع از منظر امام علی
از منظر امام علی

در خطبۀ قاصعه

اننان همواره در منیر حوادث و نامتیمات زندگی مهرار دارد

و تنها در صورتی میتواند از میان آنها به ستمت عبور کنهد کهه بهه مهدرت بزرگهی
چون مدرت الهی متکی باشد ( .)A186رجهوع بهه خداونهد در سهوتتریو حهوادث
گواه بر ایو وامعیت است که هنگهام م هف امیهد از همهۀ نیروهها اننهان تنهها بهه یهاری

راهکارهات عملی و ظیت ه ب سراضد و فیوسنی بی مهنات سحل ف محترات خطهۀ قا عه ام یالمؤمن (عل ه الهالم)

حاصل از آن منیر ورود به تحلیل کیفی فراهم میشود (ر.ک :جانیوور و شهکرانی

سه

مو وعات یک متو منوط به گزارزهای تحلیل کمی است؛ لهذا بها توجهه بهه نتهایو

خداوند امیدوار است؛ در نتیجه وجهود «نگرانهی از حهوادث آینهده» یکهی از عوامهل
ایجاد توا ف و فروتنی در آدمی است (.)A185
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عامل دیگر ایجاد توا ف از دیدگاه امام علی

توجه و عنایت ویهژ :اننهان بهه

«اصل وجودی خویم و خلقت از ماد :ناچیز» است .در ایو صهورت آدمهی خهود را
برتر نمیبیند و همواره در آستان بندگی م یف اوامر ربوبی میشود تها رشهد یابهد و بهه
کمال برسد (.)A188
راهکارهههای دیگههر ایجههاد توا ههف از منظههر امههام علههی

عبههاداتی چههون امامههۀ

نمههاز روزهداری و وههرداختو زکههات اسههت .هنگههام امامههۀ نمههاز آدمههی خههود را در
محضهههر وروردگهههار میبینهههد بههها شهههروع نمهههاز همهههه چیهههز را در برابهههر خداونهههد
کوچههک و بیمقههدار میدانههد و در برابههر بزرگههی وروردگههار تعظههیم کههرده بههه
رکههوع مههیرود و چههون محههو مههدرت و بزرگههی بینهایههت خداونههد میگههردد سههر
تعظهیم بهر آسهتان بنهدگی فهرود مههیآورد و بهه سهجده مهیرود تها درنهایهت توا ههف
بههه بلندمرتبههه بههودن وروردگههار امههرار کنههد و اصههل و خلقههت اولیههۀ خههود را بههه
یاد آورد (.)A73
سجده بیم از هر عمل عبهادی دیگهری موجهب نار هایتی شهی ان میشهود و عامهل
دوری از کبر است (.)A184
فرد با «روزهداری» میتواند تا انهداز :زیهادی بها درد گرسهنگان آشهنا شهود و بهه ایهو
ترتیب نفس خود را ورورز دههد .روزهدار بهرای آنکهه در برابهر امهر الههی خضهوع
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

نشههان دهههد از خههوردن و آشههامیدن دسههت میکشههد؛ زیههرا خضههوع در برابههر مههدرت
وروردگههار ومتههی معنهها مییابههد کههه فههرد در کمههال فروتنههی بههه اراعههت محههی و
بیچونوچرا از خداوند بپردازد (.)A29
بر اساس خ بۀ ماصعه یکی دیگر از راههای ایجاد توا ف ورداختو زکات است.
اینکه اننان خود را مالک هیع چیز نداند و با داشتو سرمایه به فکهر منهتمندان باشهد
باعث ایجاد توا ف میشود .در ایو صورت اموال و داراییهها بهه جهای اینکهه عامهل
تفاخر فرد شود او را از تکبر دور میکند .اننان با دستگیری از دیگران ههم موجهب

24

تعالی خود میشهود و ههم بها ایجهاد تعهادل در جامعهه از رفهاهزدگی جلهوگیری و بهه
امتصاد جامعه کمک میکند.
البته زکات شامل مهوارد متعهددی اسهت کهه امهام علهی

در روایهت مفصهلی

مصادیق آن را بیان کرده اسهت (نهوری 1408ق ج :7د 46ح)7616؛ بهرای مثهال

زمانی که افراد معروف و منکر را نشناسند امر به خوبیها و ورهیز از بهدیها بیمعنهی
است .به همیو دلیل امام علی

در خ بۀ ماصعه بر علمآمهوزی و آگاهیبوشهی

بهعنوان زکاتی مهم و الزم بر همگان تأکید کرده و بهرای آن جایگهاه ویهژهای مائهل
شده است (.)A246
از منظههر امههام علههی

فروتنههی در برابههر مقههام والههدیو و مربیههان از دیگههر عوامههل

ایجههاد توا ههف اسههت ( .)A270امههام

بههر ههرورت فروتنههی در برابههر والههدیو و

مربیهههان تأکیهههد کهههرده و آن را یکهههی از عوامهههل ایجهههاد توا هههف و دوری از تکبهههر
شمرده است .گفتنی است خداونهد متعهال نیهز در مهرآن کهریم بهر ایهو منهئله تأکیهد
کرده و آیهات متعهددی در ایهو بهاره وجهود دارد (ر.ک :بقهره83 :؛ ننهاء36 :؛ انعهام:
151؛ اسراء.)23 :
وجههود وربرکههت امههام علههی
ویههامبر اکههرم

نمونههۀ کامههل توا ههف در برابههر مربههی خههود یعنههی

اسههت .ایههو سههوو حضههرت علههی کههه در روایتههی میفرماینههد:

«هههر کههس کتمههی بههه مههو بیههاموزد مههرا بنههد :خههود سههاخته اسههت» (نرامههی 1366
د )641در وامف عتوه بر اهمیهت جایگهاه علمآمهوزی گویهای توا هف ایشهان در
برابر مربی است.
موارد یادشده در مقابهل تکبهر ماننهد وهادزهر عمهل میکنهد .ایهو مهوارد اننهان را در

راهکارهات عملی و ظیت ه ب سراضد و فیوسنی بی مهنات سحل ف محترات خطهۀ قا عه ام یالمؤمن (عل ه الهالم)

است .فرد با آگاهیبوشی به دیگران آنها را متوجه معروف و منکر میکند؛ زیرا تها

سه

یکی از انواع زکات زکات دانهم اسهت کهه وهرداختو آن علمآمهوزی بهه دیگهران

برابههر برتریرلبههی بههه زانههو درمههیآورد و بههه او میآمههوزد کههه هههر چیههز زیبههایی
شاینتۀ توا ف نینت؛ مگر آنکه اننان را از تکبر دور و بهه خداونهد نزدیهک گردانهد

25

( .)A28بر ایو اساس میتهوان نمهودار عوامهل ایجهاد توا هف را در دو بِ عهد نظهری و
عملی چنیو ترسیم کرد:

شکل :1نمودار دستهبندی عوامل ایجاد تواضع از منظر امام علی

 .2-3نشانههای متواضع از منظر امام علی
از منظهههر امهههام علهههی

در خطبۀ قاصعه

در خطبۀ قاصعه

کهههرنم و تعظهههیم در برابهههر خهههالق یکهههی از نشهههانههای

توا ف است .ایشان در خ بۀ ماصهعه عتمهات ظهاهری توا هف را بیهان کهرده و خهم
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

شدن گردن را که به دنبال آن سر نیهز (کهه بهاالتریو و مهمتهریو منهمت بهدن اسهت)
واییو میآید نشانۀ توا ف داننته است .ایو حالت در هنگام نمهاز (رکهوع و سهجده)
بههروز مییابههد ( .)A29عههتوه بههر آن همچنههان کههه گههردن عامههل اتصههال سههر بههه بههد
ن است میتواند مرز میان تعزز و تذلل نیز باشد .گذاشتو سر بر خهاک عامهل ایجهاد
توا هف اسهت؛ یعنهی فههرد خهود را برتهر نمههیونهدارد و بها گذاشههتو جهوارح خهود بههر
زمیو به کوچکی و بیمقداری خود در برابر خداونهد اعتهراف میکنهد و ایهو همهان
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فلنفۀ سجده بر خاک اسهت ( .)A184اگهر اننهان در عمهل نیهز خهود را از بنهد تکبهر

رها کند میتواند به همان اندازه رنه

توا هف بهه خهود گیهرد و بهه بزرگهی حقیقهی

دست یابد (.)A76
افزون بهر اینکهه در نمهاز گذاشهتو بهاالتریو منهمت بهدن یعنهی سهر بهر خهاک
نشانۀ توا ف و خاکناری است و آدمهی را بهه اصهل خهود یهادآور میشهود تهذکری

دسههتها و واههها نیههز بههر زمههیو مههرار میگیههرد .یکههی از چیزهههایی کههه موج هب کبههر
و غههرور میشهههود مهههدرت بههدنی و زیبهههایی چههههره اسههت .در عبهههارت «فَ َأل َْصهههق ِ وا
هوه ِ ه ْم» توجههه بههه کلم هات «خ هدود» و
هاال َ ْر
به ْ
ِ خه ِ 
هراب ِ و ِ جه َ
هد َ
ود ِ ه ْم َو َعفَّه ِ 
هروا فههی التُّه َ
«وجوه» بهه دلیهل اشهاره بهه چههر :زیبهای اننهان یها مهدرت بهدنی اوسهت .اننهان بایهد
بدانهههد کهههه خداونهههد خهههالق اسهههت و همهههه در برابهههر او ناچیزنهههد و بهههه خهههاک
بازمیگردند (.)A127
از منظر امام علی

یکی دیگر از نشانههای توا ف و دوری از تکبر ایو اسهت

کههه آدمههی هم هۀ اننههانها را هماننههد خههودز بدانههد و بههه همگههان و خههود بههه چشههم
«امت واحده» بنگرد .در ایهو صهورت بهه همهه مههر و محبهت مهیورزد کمبودههای
دیگران را کمبود خود میداند و برای رفف مشکل آنها امدام میکند .با ایهو نگهرز
جامعه میتواند با سرعت منیر کمال و تعالی را بپیمایهد و همهۀ مشهکتت و سهوتیها
را از سر راه بردارد.
یو» بیههان کههرده
حضههرت ایههو نشههانه را بهها عبههارت « َو َخف ِ َضههوا َأ ْجن َحههت َ ِ ه ْم لل ِ ْمه ْ
هؤمن َ

ضن
ل ِم َ
ضض ل َُه َمضا َجنَ َ
که در مرآن کهریم نیهز مشهابه آن آمهده اسهت :وَ اخْ ِف ْ
ضاح الضذُّ ن
ضضانی َصض ِ
الر ْح َمض ِ
ضضغیرا ؛ و بهههالههههاى توا هههف
ب ارْ َح ْم ُه َمضضضا کَ َمضضضا رَ بَّیض ِ
ضضِ وَ ُقضضض رَّ ن
َّ

خویم را از محبت و ل ف در برابر آنهان فهرود آر و بگهو :وروردگهارا همهانگونهه

راهکارهات عملی و ظیت ه ب سراضد و فیوسنی بی مهنات سحل ف محترات خطهۀ قا عه ام یالمؤمن (عل ه الهالم)

خداوند در نهایت کوچکی هنتند ( .)A117در سجده عهتوه بهر ویشهانی منهمتی از

سه

اسههت بههرای یههاد مههرگ؛ چراکههه همههه بهها مههرگ بههه خههاک برمیگردنههد و در برابههر

کههه آنههها مههرا در کههوچکی تربیههت کردنههد مشههمول رحمتشههان مههرار ده» (ر.ک:
االسراء.)24 :
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ایو عبارت مرآنی امر به محبت و فروتنی در برابر ودر و مادر است امها در خ بهۀ
ماصعه با توجه به مو وع امت واحده فرد به فروتنی در برابر خانواد :بزرگتهر یعنهی
جامعهههه توصهههیه شهههده اسهههت .آنچهههه در جامعهههه محبهههت و همهههدلی میآفرینهههد و
سبب موام جامعه میشود همیو توا هف و ماحصهل آن محبهت اسهت .در ورتهو ایهو
مهربانیههها و فروتنههی در برابههر مؤمنههان اتحههادی شههکل میگیههرد کههه جامعههه را
شکنتناوذیر خواهد کرد (.)A12
نشانۀ دیگر برای تشویص فرد متوا ف در کهتم امهام علهی

حضهور در جمهف

فقرا و توجه به احوال و رسیدگی به امور آنان است؛ بدیو معنا که فهرد متوا هف نبایهد
به فقرا و تن

دستان بیاعتنا باشد و با بیخیالی از کنار آنها بگهذرد .یکهی از عوامهل

تکبر سرمایهداری و زراندوزی است.
کنی که در عیو داشهتو هروت و جایگهاه اجتمهاعی واال از خهوی سهرمایهداری
بههدور باشهد و بههنهوعی در گهروه منتضهعفان مهرار گیهرد و سهوتیها و مشههکتت را
لمههس کنههد نمیتوانههد از روی جهههل خههود را برتههر از دیگههران بدانههد و موجههب
سههههقوط خههههود شههههود ( .)A130 A9بههههه همههههیو دلیههههل امههههام علههههی
دسهتگیری از منتضهعفان و همنشهینی بها آنهها را یکهی از نشهانههای متوا هف معرفهی
کرده است .بر ایو اسهاس الگهوی نشهانههای توا هف در کهتم امهام علهی
شکل است:
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399
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شکل :2نمودار دستهبندی نشانههای تواضع از منظر امام علی

در خطبۀ قاصعه

بهدیو

 .3-3مصادیق تواضع از منظر امام علی
امام علی

در خطبۀ قاصعه

اصهة
ص فیهه ل َ
ص الل ِ له فی ال ْکبْر ال ََحد م ْ
و َّ
هو عبَهاده ل ََهر َّخ َ
در فراز «فَل َْو َر َّخ َ

َأنْبیائه َو َأ ْولیائه» ( )R27ایو نکته را یادآوری کرده است که اگهر تکبهر بهرای بنهدگان
روا بود خداوند مبل از هرکس به ویامبران و امامان که الگهوی مهردم هنهتند اجهازه

ایو عبارت حضرت نشهان میدههد کهه انبیهای الههی و ائمهۀ ارههار

در عهیو

بزرگی مقام و منزلت متوا هفتریو افهراد و مهمتهریو مصهادیق فروتنهی رهی تهاری
بودهانههد .روشههو اسههت کههه ویههامبران و اولیههای الهههی اننههانهایی خههاکی متوا ههف
کوخنشیو و منتضعف بودند که با سوتیها و مشهکتت زنهدگی دسهت و ونجهه نهرم
میکردند .آنان از ربقۀ زحمهتکم و سهوتکوز جامعهۀ خهود بودنهد نهه از مشهر
مرفه و خوزگذران کهه تنهها بهه عهیم و نهوز خهویم میاندیشهند (ر.ک :کلینهی
 1385ج :1د .)45آنان در آستان مقدس ربوبی سر برخهاک مهینهادنهد و بها همهۀ
مرب و منزلتی که داشتند به تضرع و انابه میورداختند و از خداوند در انجهام درسهت
رسالت و وظیفۀ سنگینی کهه بهر دوز داشهتند کمهک میخواسهتند و نهایهت تهتز
خود را در هدایت مردم به سوی خدا به کار میبردند؛ تا آنجا که خداوند خ اب بهه
رسول گرامی استم

ك َعلی آثضار ِ
َّك ِ
یؤ ِم ُنضوا
َضم ْ
باخ ٌع نَ ْف َس َ
فرمودَ :فل ََعل َ
م ِإ ْن ل ْ
ِه ْ

ِهذا ال َْح ِد ِ
یث َأ َسفا ؛ شاید اگر به ایو سوو ایمان نیاورند تو جهان خهود را از انهدوه
ب َ

در ویگیرى [کار شان تباه کنی» (کهف.)6 :
به همیو دلیل امام علی

ویامبران و ویروان صادق آنان را اننهانهایی وهرتتز

و مهربان و دلنوز بهرای ههدایت جامعهه معرفهی کهرده اسهت؛ کنهانی کهه بها تحمهل

راهکارهات عملی و ظیت ه ب سراضد و فیوسنی بی مهنات سحل ف محترات خطهۀ قا عه ام یالمؤمن (عل ه الهالم)

برازند :ذات بیآالیم خویم داننت.

سه

میداد تکبر بورزند اما خداوند فروتنی را برای آنهان برگزیهد و بلنهدمرتبگی را تنهها

سهوتیهای رامتفرسها راه دسهتیابی بههه ملهههای رفیهف کمههال و تعهالی را بهه بشههریت
آموختند و خورشید تابان و کشتی نجات مردم گشتند (.)P5 R126 R45
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امهام علهی

در خ بهۀ ماصهعه بهرای افهراد متوا هف مصهادیقی برشهمردهاند کهه

بارزتریو آنها انبیا و اولیای الهی هنتند؛ به همیو دلیل در ایو خ به نهام شهماری از
ویامبران بهویژه ویامبر اکرم

بارها آمده است .ارتعات آماری حاصهل از جهدول

کمی تحلیل محتوا نشان میدهد که ویامبر خاتم بیم از دیگران موردتوجهه حضهرت
ل
بوده است .ربیعی است که به تناسب زمهان ایهراد سهوو وجهود نهورانی ویهامبر اکهرم
نزد مردم آن عصر از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و به همیو دلیهل حضهرت
علی دربار :بنیاری از ومایف عصر ویامبر اکرم

و نتهایو حاصهل از اراعهت و عهدم

اراعت از ایشان سوو گفته است.
از منظر امام علی

همۀ کنانی که انبیا و ائمۀ ارهار

را تصهدیق کننهد و در

ورتو راهنمایی ایشان مهرار گیرنهد بهه سهعادت مهیرسهند و خهود مصهداق متوا هعان
میشوند .در ایو میان راب ۀ ویامبر اکرم با امام علی و تربیت خهاد امهام علهی توسه
شوص ویامبر آن حضرت

را به نمونۀ واال و باارزشی از اننان متوا هف در تهاری

بشریت تبدیل کرده است .تحلیل محتوای عبارات خ بۀ ماصعه نشهان میدههد بوهم
زیادی از جمتت امهام علهی

تعظهیم و تکهریم انبیهای الههی و ویهامبر اکهرم

است .ایو م لب نشان میدهد که حضرت علی خود نماد و مصهداق توا هف در برابهر
ویامبران و یکی از الگوهای کامل برای ایو فضیلت اختمی بوده است.
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 .4-3نتایج تواضع از منظر امام علی
همانگونه که گفته شد امام علهی

در خطبۀ قاصعه

در خ بهۀ ماصهعه راهکارههای متعهددی بهرای

دوری از کبر و نفوذ شی ان در اننان ارائه فرموده اسهت و کوشهیده بها تبیهیو اهمیهت
فرایضهی ماننهد امامهۀ نمهاز روزهداری وهرداختو زکههات و کثهرت سهجده و رکههوع
معرفی ویامبران و اولیای الهی بهمنزلهۀ مهمتهریو الگوههای اننهانی دعهوت بهه عبهرت
گرفتو از حوادث تاریوی و ...اننانها را به توا ف و فروتنی رهنمون کند و از کبهر و
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غرور بازدارد ( A121 A295 A157و .)...از منظر آن حضرت

تکبهر مهمتهریو

راه نفوذ شی ان در وجود اننان است و بهتهریو راه مقابلهه بها او توا هف و فروتنهی در
برابر خالق و اراعت از امر الهی است.
امام علی

در بوم دیگری از کتم خود بهرای تشهویق مهردم بهه بهرهمنهدی از

ایو فضیلت اختمی شماری از نتایو توا ف را بیهان کهرده اسهت .از دیهدگاه ایشهان

در ایههو عبههارت کلمههۀ « َمنههل َح ًة» بههه معنههی محههدودهای اسههت کههه مههردان منههل
بههرای جلههوگیری از حمل هۀ دشههمو بههه حههال آمادهبههاز منههتقر میشههوند (بحرانههی
1415ق ج :2د.)67
در اینجا کلمۀ منلحه برای توا ف استعاره است؛ متوا عان بهه دلیهل داشهتو ایهو
خصلت ونندیده دیو و معنویهت خهود را از دسهتبرد ابلهیس و لشهکریانم محافظهت
میکنند و نمیگذارند خهوی ناونهند تکبهر و دیگهر رذایهل اختمهی و عملهی برآنهان
حملههور شههوند؛ چنهانکههه فههرد منهل

خههود و افههراد مهوردنظرز را از شههر دشههمنان

نگهداری و محافظت میکند .در وامف توا ف از نفوذ شی ان و ابهتت بهه بیمهاری کبهر
ویشگیری میکند (.)R18
ایو ویژگی مهانف ایجهاد کبهر و بهه دنبهال آن غورههور شهدن در جههل میگهردد.
اعراب جاهلی هرگز به ایو فضیلت منل نبودند و تاری گواه است کهه در روزگهار
جاهلیت توا ف و فروتنی از فضایل (به اص تح) شریف بهه شهمار نمیآمهد و حتهی
گاهی عرب جاهلی ورستم بتها را تا جهایی ونهندیده میداننهت کهه بها غهرور وی
تعار ی نداشت (ایزوتنو  1380ج :1د.)287
از نگاه امام علی

توا ف دارویی برای ویشگیری و درمان بیماری تکبر اسهت

راهکارهات عملی و ظیت ه ب سراضد و فیوسنی بی مهنات سحل ف محترات خطهۀ قا عه ام یالمؤمن (عل ه الهالم)

یس َو ِ جنِ هوده»
آن حضرت با عبارت « َواتَّوذِ وا الت َّ َوا ِ  َف َم ْنل ََح ًة بَینَک ِْ م َو ب َ َ
یو َع ِ د ِّوک ِْ م إبْل َ
بههه زیبههایی نقههم توا ههف را در زدودن کبههر و مقابلههه بهها شههی ان ترسههیم کههرده اسههت.

سه

یکی از مهمتریو نتایو توا ف دور شدن از ابلیس و مقابله با نقشههای شی انی اسهت.

و بهرهمندی از آن موجب در امان ماندن از نفوذ شی ان میشود ( .)R18بههتبهف اننهان
با دوری از شی ان و وسوسههای او در منیر حق مهرار میگیهرد و بها انجهام عبهادات
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موجبات خشنودی باریتعالی را فراهم میکند ( .)A28بنابرایو یکی دیگهر از نتهایو
توا ف خشنودی خداوند متعال است .از منظر حضرت ایهو ویژگهی مهانف گرفتهاری
در منجتب جهل و هتکت میگردد (.)A87
همانگونه که گفته شد یکهی دیگهر از نتهایو توا هف از دیهدگاه امهام علهی
هدوا َو ْ ه َف
اعتَم ِ 
دوری از هرگونه کبر و تفاخر است .امهام ایهو نتیجهه را بها عبهارت « َو ْ
التَّذَ ل ُّل َعل َی ِ ر ِ ؤوسهک ِْ م» بیهان کهرده اسهت .در ایهو عبهارت حهرف « َعل َهی» در معنهای
استعت به کار رفته و مراد از ایو تعبیهر اسهتعاری آن اسهت کهه فروتنهی را بهه گونههای
در رفتههار خههود نهادینههه کنیههد کههه کوچههکتریو شههومی بههرای تکبههر و فورفروشههی
نداشههته باشههید .حضههرت در ایههو عبههارت فروتنههی را ماننههد تههاج وادشههاهان داننههته
اسههت .نکتههۀ مابههل توجههه آن اسههت کههه فرمانروایههان شههوکت و عههزت و ابهههت
خههود را وامههدار کتهههی بههه نههام تههاج هنههتند و در وامههف تههاج سههمبل حکومههت
است (.)A18
در نتیجه فرد با بر سر داشتو تاج توا ف و امرار به کوچکی و بیمقهداری عهزت
و بزرگههی مییابههد و در ویشههگاه الهههی رفیههف میگههردد .در ایههو صههورت الزم اسههت
همچنان که بر نیفتادن ایو تاج از سرز مرامبت میکنهد در امهر توا هف نیهز اسهتمرار
داشته باشهد و بها مرامبهۀ منهتمر و ورهیهز از تکبهر در همهۀ حهاالت و جایگاههها ایهو
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399
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خصلت ونندیده را حفه کنهد و از سرگذشهت شهی ان و کثهرت عبهادات او عبهرت
بگیرد تا هرگز با تکبر از رحمت خدا دور نشهود و از جایگهاهم کهه بهشهت اسهت
رانده نشود (.)A76
عتوه بر آن متولق شدن به صفت ونندید :توا هف عهاملی بهرای ایجهاد الفهت و
مهربانی در میان جوامف معرفی شده است .امام علی ایو م لهب مههم را بها عبهارت « َو
یو» بیان فرموده است؛ یعنی با مؤمنان نرمی و مترفت کهو و
َ
اخف ِ َضوا َأ ْجن َحت َ ِ ه ْم لل ِ ْم ْؤمن َ
برآنان درشتی و تندی مکو (.)R27

«خفی جناح» که در مرآن کریم نیز آمده (ر.ک :الحجهر )88 :کنایهه از نرمهی و
متیمههت و ایجههاد دوسههتی و محبههت اسههت .اعههراب دربههار :کنههی کههه سههنگیو و
باومههار باشههد میگوینههد :فتنههی دارای خفههی جنههاح اسههت (بحرانههی 1415ق ج:2
د .)463خفههی جنههاح از ویژگیهههای بههارز اننههان متوا ههف اسههت کههه میتوانههد بهها

راهکارهات عملی و ظیت ه ب سراضد و فیوسنی بی مهنات سحل ف محترات خطهۀ قا عه ام یالمؤمن (عل ه الهالم)

سعادت آنها را فراهم آورد.

سه

ایجاد الفهت میهان جوامهف آنهها را در ورتهو اتحهاد و همهدلی مهرار دههد و موجبهات
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نتیجهگیری
تکامهل اختمههی فههرد و جامعههه مهمتههریو ههدف ادیههان آسههمانی و ریشهۀ اصههتحات
اجتماعی است .توا ف و فروتنی از ارززهای اختمی مهم در رواب اجتماعی اسهت
که باعث تکامل اختمی افراد و جوامف بشری میشود.
در مقالۀ حا ر خ بۀ ماصعۀ امام علی

که بلندتریو خ بۀ آن حضرت اسهت

ت عینهی)
با استفاده از روز تحلیل محتهوا (بههعنوان یهک روز تحقیهق معتبهر و کهام ً
بررسی و تحلیل شد .ایو بررسی نشان داد که مهمتریو مو هوع م هرح شهده در ایهو
خ به منئله «کبر» و راهههای ورهیهز از آن اسهت .آن حضهرت مو هوع «توا هف» را
یکی از مهمتریو راهکارهای عملی مقابله با تکبهر داننهته و در ایهو زمینهه بههتفصهیل
سوو گفته است.
تحلیل محتوای مقولۀ «توا ف» در ایو خ بهه نشهان میدههد کهه آن حضهرت
ایو مقوله را از چند جنبه بررسی کرده است:
ال ض ) عوامههل ایجههاد توا ههف و فروتنههی در اننههان؛ حضههرت علههی

عوامههل

متعهددی را در ایههو بههاره م ههرح فرمههوده کهه میتههوان آنههها را بههه دو دسههتۀ نظههری و
عملههی تقنههیم کههرد .عوامههل نظههری عبارتنههد از :نگرانههی از حههوادث آینههده سههوتی
جههدایی از رفههاه و آسههایم کنههونی و توجههه بههه اصههل وجههودی اننههان .عوامههل
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عملههی نیههز عبارتنههد از :امام هۀ نمههاز روزهداری دادن زکههات احنههان بههه والههدیو و
احترام به مربی؛
ب) برشمردن نشانههای فرد متوا ف که عبارتنهد از :توجهه بهه منتضهعفان و فقهرا
محبت به مؤمنان سجده کردن؛
ج) معرفههی مصههادیق افههراد متوا ههف بهههعنوان الگوهههای شاینههته در ایههو فضههیلت
اختمی؛ حضرت

در ایو باره به معرفی انبیا و ائمۀ ارهار

ورداخته است .البته

با توجه به احترام و توا ف فوقالعاد :آن حضهرت در برابهر ویهامبر اکهرم
34

انبیای الهی خود آن حضرت

بهتریو الگوی توا ف هنتند؛

و دیگهر

د) بیان نتایو توا ف برای مقابله با کبر؛ حضهرت علهی

در بوهم دیگهری از

کتم خود نتایو بهرهمندی از ایو فضیلت اختمی را چنهیو برشهمرده اسهت :دوری از
وسوسه های شی انی دوری از کبر و تفاخر کنب ر ایت الهی ایجاد انس و الفهت
و محبت بیو مردم.

فروتنی» را از منظر امام علی

چنیو ترسیم کرد:

شکل :3نمودار دستهبندی مقولۀ تواضع از منظر امام علی

در خطبۀ قاصعه

راهکارهات عملی و ظیت ه ب سراضد و فیوسنی بی مهنات سحل ف محترات خطهۀ قا عه ام یالمؤمن (عل ه الهالم)

بهویژه تحلیل کیفی مقولۀ «توا ف» در ایو خ بهه میتهوان الگهوی جهامف «توا هف و

سه

درنهایت با توجه بهه یافتهههای حاصهل از روز تحلیهل محتهوای خ بهۀ ماصهعه و
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کتابنامه
 .1مرآن کریم ( )1373ترجمۀ محمدمهدی فوالدوند تهران :دفتر م العات تهاری و
معارف استمی.
 .2ابو ابیالحدید عزالدیو عبدالحمید (1385ق) شرح نهو البتغهه تحقیهق محمهد
ابوالفضل ابراهیم بیروت :دار احیاءالتراث العربی.
 .3ابو فارس احمد (1410ق) معجم مقاییس اللغه بیروت :دار االستمیه.
 .4ابو منظور محمد بو مکرم (1408ق) لنان العرب بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 .5امام علی
فرهن

( )1376نهو البتغه ترجمۀ محمدتقی جعفهری تههران :دفتهر نشهر

استمی.

 .6امیو ناجی محمهدهادی ( )1375بررسهی و تحلیهل خ بهۀ ماصهعه و ویونهد آن بها
زمینۀ سیاسی اجتماعی کوفهه وایاننامهه کارشناسهیارشهد اسهتاد راهنمها :محمهدعلی
مهدویراد تهران :دانشگاه تربیت مدرس.
 .7ایزوتنو توشیهیکو ( )1380خدا و اننان در مهرآن ترجمهۀ احمهد آرام تههران:
شرکت سهامی انتشار.
 .8بههاردن لههورنس( )1375تحلیهل محتههوا ترجمهۀ ملیحههه آشههتیانی و محمههد یمنههی
دوزی تهران :دانشگاه شهید بهشتی.
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 .9بحرانی سید هاشم (1415ق) البرهان فی تفنیر القرآن تهران :مؤسنه بعثت.

 .10جههانیوههور محمههد ( )1390اخههتق در جنهه ؛ تحلیههل محتههوای مکاتبههات
امیرالمؤمنیو علی

و معاویه تهران :دانشگاه امام صادق

.

 __________ .11و ر ا شکرانی (« )1392رهاوردهای استفاده از روز تحلیل
محتوا در فهم احادیث» فصلنامه وژوهمهای مرآن و حدیث سال  46ز .2
 .12عترت دوست محمهد (« )1398روزشناسهی فههم حهدیث در فراینهد سههگانۀ

تحلیل متو تحلیل محتهوا و تحلیهل گفتمهان» دوفصهلنامه علمهی ه وژوهشهی حهدیث
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وژوهی سال 11ز 21د.320-291

 .13فراهیدی خلیل بو احمد (1410ق) کتاب العیو مم :هجرت.
 .14فههیی کاشههانی محنههو ( )1387الرسههائل تهههران :انتشههارات مدرسههۀ عههالی
شهید م هری.
 .15کلینی محمد بو یعقهوب ( )1385اصهول کهافی ترجمهۀ محمهدبامر کمهرهای

وایاننامه کارشناسیارشد استاد راهنما :محمهدهادی معرفهت مشههد :دانشهگاه علهوم
استمی ر وی.

 .17مجلنی محمدبامر (1403ق) بحاراالنوار الجامعة لدرر االخبار االئمهة االرههار
بیروت :دار احیاء التراث االستمی.
 .18مص فوى حنو ( )1368التحقیق فی کلمهات القهرآن الکهریم تههران :وزارت
فرهن

و ارشاد استمی.

 .19موسهههویان رهههاهره ( )1393اعهههراب و بتغهههت خ بهههۀ ماصهههعه وایاننامهههۀ
کارشناسههیارشههد اسههتاد راهنمهها :محمههدابراهیم خلیفههه شوشههتری تهههران :دانشههگاه
مرآن و حدیث.
 .20نرامی احمد ( )1362معراج النعادة مشهد :ندای استم.
 .21نرامی مهدی ( )1366علم اختق استمی ترجمۀ سهید جهتلالهدیو مجتبهوی
تهران :حکمت.
 .22نوری میرزا حنیو (1408ق) منتدرک الوسهایل و منهتنب المنهایل بیهروت:
مؤسنه احیاء التراث.

 .23هاشمی خویی میرزا حبیب هلال ( )1364منههاج البراعهة فهی شهرح نههو البتغهة
تصحی سید ابراهیم میانجی تهران :مکتبة االستمیة.
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 .16کمیلههی توتهههجههان غتمحنههیو ( )1382شههرح خ بهۀ ماصههعه امههام علهی
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دیجیتال کاربران در صنعت دیجیتال پس از مرگ و مسائل اخالقی آن
**

ناهید خوشیان* سعید ر ایی شریفآبادی
چکیده

عصر دیجیتال با تکیه بر فناوریهای ارتعاتی فرصت حضور افراد و آ ار آنهها را در
اینترنت و شهبکهههای اجتمهاعی فهراهم آورده اسهت .حجهم زیهادی از فضهای وب را
ارتعات کاربرانی اشغال کرده که از دنیا رفتهاند .شرکتهای استارتآپ تجاری بها
هدف کنب درآمد به کنب و کاری با عنوان صنعت زندگی دیجیتال وس از مهرگ
( )DAIروی آوردهاند .هدف از ایو مقالهه معرفهی صهنعت دیجیتهال وهس از مهرگ و
تبییو رورت تهدویو چهارچوب اختمهی بهرای ایهو صهنعت اسهت .روز وهژوهم
حا ر سندی یها کتابوانههای و متکهی بهه رویکهرد تحلیهل مفههومی اسهت .بهر اسهاس
یافتههای وژوهم صنعت زندگی دیجیتال وس از مرگ چهار دسته از خدمات وهس
از مرگ را در بر میگیرد -1 :خدمات مدیریت ارتعاتی  -2خدمات ویامرسان وهس
*دانشجوی دکتری بوم علم ارتعات و دانمشناسی دانشگاه الزهرا تهران ،ایران.
**استاد بوم علم ارتعات و دانمشناسی دانشگاه الزهرا تهران ،ایران.

چارچربی بیات فظ امن ذ و ش ش یت ا ،لض یدم خصر ی ا العا ادج تاو اربیان ار نعذ ادج تاو شس ا ،میگ و مهائف اخالقی نن

چارچوبی برای حفظ امنیت و پیشگیری از نقض حریم خصوصی اطالعات
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تاری تأیید1399/03/6 :
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از مرگ  -3خدمات یادبود و گرامیداشت آنتیو  - 4خهدمات خلهق دوبهاره .حفه
یا حذف کاربران در فضای دیجیتال به سیاستهها و چهارچوب اختمهی ویهژهای نیهاز
دارد که ایو شرکتها برای تضمیو شأن و کرامت اننانی حریم خصوصهی و دیگهر
منائل مرتب اختمی باید ایو چارچوبها را در نظهر بگیرنهد .توسهعه و رشهد بقایهای
دیجیتال وس از مرگ در شبکههای اجتماعی منهائل و مشهکتت اختمهی ویچیهدهای
را ودید میآورد که به بررسی دمیق نیاز دارند.
کلیدواژهها
صنعت دیجیتال وهس از مهرگ شهرکتههای اسهتارتآپ تجهاری زنهدگی وهس از
مرگ چارچوب اختمی.
مقدمه
سرتاسر وب با ارتعات کاربران متوفی اشغال شده است .هنگامیکهه کهاربران فهوت
میکنند حجم زیادی از ارتعهات آنتیهو را از خهود بههجها مهیگذارنهد کهه بهه آن
«بقایای دیجیتال» گفته میشهود .میهراث دیجیتهالی افهراد متهوفی بهه بوشهی از میهراث
دیجیتالی فرهنگی به اشتراک گذاشتهشده در اینترنت تبهدیل مهیگهردد .ایهو میهراث
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نهتنها برای وژوهشگران امروز بلکه بهرای ارتقهای دانهم ذهنهی ننهلههای آینهده نیهز
همچون اسناد و مدارکی باارزز سودمند خواههد بهود (.)ohman &Watson, 2019
منئلۀ مهم ایو است که با ارتعات کاربران متوفی چه باید کرد حف یا حذف ایهو
کاربران به سیاستها و اصول اختمی ویژهای نیاز دارد که رعایت ایو اصول زمینه را
برای رویارویی با منائل مربوط به حفه کهاربران متهوفی در فضهای دیجیتهال فهراهم
میکند .شمار وروفایلهای کاربران متوفی در شبکههای اجتماعی از جمله فیسبوک
در حال افزایم است ()Little, 2018؛ به نحویکه ممکو است در وایان مرن جاری
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تعداد کاربران متوفی حتی بیشتر از تعداد کاربران زنده باشد .تحقیقات روانشناسی و

جامعهشناسی ا بات میکند که وروفایل کاربران متوفی شبکههای اجتماعی  -بهمنزلهۀ
سههایتههها و مکههانهههای برمههراری تعههامتت و ارتبارههات مههوی و برگههزاری یههادبود و
گرامیداشت  -از نظر اجتماعی نقم مهمی ایفا میکنند؛ تا جهاییکهه مهاههها و حتهی
موارب مرار داد و با او صحبت کرد (.)Stokes, 2014
شههههرکتهههههایی ماننههههد اتههههرنیم ( )Eternimeو رولیکهههها ( )Replicaاکنههههون
بههها کمهههک ربهههاتههههای چهههت آنتیهههو ( )Chatbotsبقایههها و ردوهههای دیجیتهههالی
( )Digital footprint & Digital remnantsو آ ار ارتعاتی بهجا مانهده از کهاربران
متوفی موجبات حضور آنها را در فضای دیجیتالی فراهم میکنند .ایهو کهار ادامهۀ
زندگی کاربران متوفی و تعامل آنها با کاربران زنده را در فضای دیجیتال مینر مهی-
سازد .همچنیو فضایی را برای سوگواری و گرامیداشهت و یهادبود کهاربران متهوفی
در دنیهای الکترونیکهی و آنتیهو مهیها مهیکنهد .بعضهی از شهرکتههای اسهتارتآپ
تجههاری ( )Start-upsبهها بهرهگیههری از روزهههای کنههب درآمههد از آ ههار و بقایههای
دیجیتال از ایو فرصت استفاده میکنند؛ به گونهای کهه آنتیهو نگههداشهتو وروفایهل
کاربران متوفی موجب کنب منافف امتصادی برای ایو شرکتها شده و اسهتقبال زیهاد
از سهرمایهگهذاری در زمینهۀ صههنعت دیجیتهال وهس از مههرگ را در وهی داشهته اسههت.
شرکتهایی مانند اتر )Eter9( 9الیفنهوت ( )Lifenautو اتهرنیم مادرنهد در غیهاب
کاربر یک موجودیت مجازی از وی منتشر سازند که بهرور هوشمند توانهایی تعامهل
و ارسال ویام به دیگران را دارد.
در وامف ایو شرکتها بهرای متهوفی یهک همتهای دیجیتهالی خلهق مهیکننهد کهه
میتواند درست مانند زمانیکه کهاربر زنهده بهود تعامهل و ارتبهاط برمهرار کنهد .ایهو
ودیده موجب جاودانگی دیجیتال ( )Digital Immortalityمیشود .مهیتهوان گفهت
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سالها بعد از آنکه شوص میمیرد میتوان وی را در فضهای دیجیتهال ردیهابی کهرد

هدف از جاودانگی دیجیتال حف دوام و وایداری آ هار و ارتعهات بتشهده وهس
از مرگ کاربر است ( .)Savin-Baden & Burden, 2018صرفنظر از اینکه چنهیو
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شههرکتهههایی در الگههوی تجههاری کنههب و کههار خههود بهها یکههدیگر تفههاوت دارنههد
همههۀ آنههها زیرمجموعهههۀ اصهه تح «صهههنعت زنههدگی دیجیتهههال وههس از مهههرگ»
( )Digital afterlife industryمههرار مههیگیرنههد .دیایآی ( )DAIماننههد چتههری
اسهت کههه تمههام شههرکتهههایی را کههه بهها اهههداف تجههاریسههازی و کنههب درآمههد بههه
دیجیتهالسههازی آ هار و بقایههای ارتعهاتی کههاربران مرحهوم در اینترنههت مهیوردازنههد
در بهههر مهههیگیهههرد ( )Ohman & Floridi, 2012و چههههار دسهههته از خهههدمات
وههس از مههرگ را بههه شههرح زیههر ارائههه میدهههد -1 :خههدمات مههدیریت ارتعههاتی
()Information Management Services؛  -2خههدمات ویهامرسههان وهس از مههرگ
(Services

Memorial

)Online؛  -3خههههدمات یههههادبود و گرامههههیداشههههت

آنتیهههو ()Posthumous Messaging Services؛  - 4خهههدمات خلهههق دوبهههاره
(.)Recreation Services
توسعۀ ایو چهار دسته خدمات موجب ایجهاد یهک هویهت جدیهد بهه نهام «هویهت
دیجیتالی» برای متوفی میگردد .روزهای دیجیتالسازی هویت وس از مرگ اساسهاً
با ارائۀ دو نوع از ایو خدمات یعنی ویامرسانی وس از مرگ و خدمات ایجاد یا خلهق
دوباره حاصل میگردد .دیجیتالسازی هویت در فضای مجازی موجب توسعۀ یهک
هویت جاودانۀ آنتیو میشود .بنابرایو علیرغم از بیو رفتو کالبد و هویت فیزیکهی
هویت دیجیتالی به کاربران متهوفی وجهودی جاودانهه و مانهدگار مهیدههد .در وامهف
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

فنههاوری هههوز مصههنوعی هویههت فههردی آفتیههو کههاربران را بههه سهوی هههویتی کههه
ت آنتیو شکل گرفته است هدایت میکند.
کام ً
بر ایو اساس هنگامیکه کاربر دارای وروفایهل فهوت مهیکنهد نشهانۀ یهادبود در
بهههاالی وروفایهههل شوصهههی وی یادداشهههت و بهههدیو وسهههیله حنهههاب کهههاربری او
امو مهیگهردد .اعضهای خهانواده و بنهتگان متهوفی مهیتواننهد درخواسهت کننهد کهه
وروفایل متوفی حهذف شهود .در غیهر ایهو صهورت شهرکتههای تجهاری بهر اسهاس
سیاستها و اصول اختمهی مننهجم میتواننهد وروفایهل را حهذف کننهد یها نگهدارنهد
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(.), Bläser, Brown & Baroud , 2018Boeters

 -1خدمات مدیریت اطالعات:

چنیو خدماتی به کاربران کمک میکند تا بتواند دربار :منائلی نظیر مدیریت میهراث
دیجیتههالی وههس از فههوت خههود یهها دیگههران تصههمیم بگیرنههد .بههرای تضههمیو ارمینههان
نمیرود ایو خدمات بهوسیلۀ شرکتهای تجاری و استارتآپ نووا ارائهه مهیگهردد
(.)Ohman & Floridi, 2017
ایههو شههرکتههها مبههل از مههرگ کههاربران از آنههان یهها خههانوادههایش هان هزینهههای
میگیرنههد تهها در فضههای دیجیتههال بههرای آنههها وروفایههلهههایی ایجههاد کننههد .ایههو
وروفایلها حاوی آ ار و ارتعات و داراییههای دیجیتهالی کهاربران متهوفی اسهت .بها
اینکههه بنههیاری از شههرکتهههای اسههتارتآپ در زمین هۀ خههدمات مههدیریت ارتعههات
مربوط به صنعت دیجیتال وس از مرگ مننوخ گردیدهانهد گوگهل در آوریهل 2013
خدماتی را با عنوان «مدیر حنهاب غیرفعهال» ( )Inactive Account Managerارائهه
کههرده کههه موجههب اسههتمرار زنههدگی کههاربران متههوفی در فضههای دیجیتههال مههیشههود.
نتههایو سههرمایهگههذاری در ایههو صههنعت نشههان مههیدهههد کههه کنههب و کههار در ایههو
زمینه وررونق است.
 -2خدمات پیامرسان پس از مرگ:

در ایو نوع خدمات یک ایمیل از ررف متوفی برای خهانواده و وابنهتگان او ارسهال
میگردد .اگر ایهو ویهام بهیواسه بمانهد تعهدادی ویهام و ایمیهل یها برخهی از اشهکال
محتوای دیجیتالی هم از وروفایل متوفی برای بعضی از کهاربران کهه از مبهل مشهوص
شدهاند (خانواده دوستان و کنانی که متوفی در زمان حیات بها آنهها ارتبهاط داشهته
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کههاربران از اینکههه آ ههار دیجیتههالی آنههها وههس از مرگشههان انتقههال مههییابههد و از بههیو

است) فرستاده میشود .البته فق ارسال یک یا دو ویام رایگهان اسهت .ایهو خهدمات
ساالنه و در ازای ورداخت حق بیمه ارائه میگردد.
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 -3خدمات یادبود آنالین:

تأ کید ایو خدمات بر افراد داغدیده و سوگوار اسهت و یهک فضهای آنتیهو را بهرای
گههرد هههم آوردن وابنههتگان متههوفی فههراهم مههیکنههد .بههدیو ترتیههب شههیوه و گنههتر:
سوگواری و بزرگداشت متوفی از شکل سنتی به آنتیو و از س

محلی بهه سه

جهانی تغییر یافته است .مواردی مانند عکسها فیلمها و دیگهر اشهکال محتهوایی کهه
از دارایی دیجیتالی کاربر متوفی بوده و میراث دیجیتالی وزیهو و باارزشهی اسهت در
ایو فضا مرار میگیرد .هدف از سوگواری و یادبود تهیۀ یک زندگینامۀ مانهدگار از
کاربر متوفی است که به بازماندگان ایهو امکهان را مهیدههد کهه یهک مکهان ایمهو و
وایدار را برای درگذشتگان خود فراهم آورند .یادبود دیجیتهالی فعهالیتی اسهت کهه از
جاودانگی دیجیتال و میراث دیجیتالی برای ارائۀ خدمات خاد یهادبود بههره مهیبهرد
(.)Savin-Baden & Burden, 2018
اکنون فیسبوک میزبهانی بیشهتر یادبودههای آنتیهو را بههرور رایگهان بهر عههده
دارد و بهها وجههود م البههات بعضههی از شههرکتههها هههیع هزینهههای دریافههت نمههیکنههد.
بروبهههاکر و همکهههارانم دریافتنهههد کهههه سهههایتههههای شهههبکهههههای اجتمهههاعی
() )Social networking sites (SNSsماننهد فهیسبهوک نههتنهها بایگهانی کهاربران
متوفی بهشمار میآیند بلکه بهمنزلۀ فضاهایی اجتماعی برای افراد سهوگوار محنهوب
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

میشوند و بدیو ترتیب افزون بر سوگواری برای متوفی موجهب ویونهد و همبنهتگی
افراد در گرامیداشهت و یهادبود شهوص مرحهوم مهیشهوند ( & Brubaker, Hayes

.)Dourish, 2013
فیسبوک از سال  2009گزینهای را رراحی کرده تا افراد سوگوار بتوانند بهرای
نگهداری یا حذف کامل وروفایل و حناب کاربری متوفی تصمیم بگیرند .حفه و و
گرامیداشت ایو حناب کاربری منتلزم ارسال یک فرم آنتیو شهامل ایجهاد ویونهد
به آگهی درگذشت و اعتن فوت یا دیگر اشکال ا بهات مهرگ کهاربر متهوفی اسهت.
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برای حذف کامل حناب کاربری متوفی نیز بازماندگان باید گواهی تولد و مهرگ او

را ارسال کنند و برای مدیریت داراییهای دیجیتال او مجوز مانونی داشته باشهند .البتهه
چنانچه وابنتگان متوفی بهه ارتعهات ورودی مرحهوم دسترسهی داشهته باشهند رونهد
حذف حناب کاربری بنیار سادهتر میشود (.)Wright, 2014

از ایو خدمات برای تولید محتوای جدیهد دربهار :رفتهار اجتمهاعی اشهواد مرحهوم
استفاده میشود و بهنوعی بازسازی رفتار اجتماعی متوفی به کمک دادههای شوصهی
او در زمان حیات است .ایجاد یک ننوۀ مجهازی از کهاربر (کهه در غیهاب وی فعهال
است) بهوسیلۀ رباتهای چت مانند برنامههههایی کهه ویهامههای جدیهدی را بهر اسهاس
دادههههای گذشههته ایجههاد مههیکننههد و نیههز فنههاوری هههوز مصههنوعی انجههام مههیگیههرد
(.)Ohman & Floridi, 2017
همانگونه که گفته شد شرکتهای تجاری به ارائۀ ایهو چههار دسهته از خهدمات
میوردازند .شماری از ایو شرکتها خدمات خود را رایگان ارائه مهیدهنهد و بعضهی
از آنههها در ازای گههرفتو هزینههه میههراث و بقایههای دیجیتههالی متههوفی را ب هه اشههتراک
میگذارند و از ایو رریق سود مهیکننهد .ایهو خهدمات در وامهف ننهوه و جهایگزیو
دیجیتالی شهوص متهوفی اسهت کهه کهاربران را جهذب مهیکنهد و بهرای شهرکتهها
سودآور است؛ به بیان دیگر تصاویر و بازنمودهای دیجیتالی ما بهمنزلۀ نماینهدگان مها
و اشیای فیزیکی هنتند.
لذا با وجود ایو وامعیت که هنوز ممکهو اسهت مصهنوعات و تصهاویر و نامهههها را
داشته باشیم تولید و تجربه و به اشتراکگذاری آنها بهرور معنهیداری تغییهر کهرده
است .میتوان گفت ایو داراییها بهمنزلهۀ میهراث دیجیتهال بهرای کمهک بهه وراث و
کههارگزاران متههوفی شههناخته مهیشههوند .کههانر دارایههیهههای دیجیتههالی را شههامل همههۀ

چارچربی بیات فظ امن ذ و ش ش یت ا ،لض یدم خصر ی ا العا ادج تاو اربیان ار نعذ ادج تاو شس ا ،میگ و مهائف اخالقی نن

 -4خدمات ایجاد دوباره از اطالعات شخصی:

فایلهای دیجیتالی در رایانۀ شوصی بهعتو :حنابهای کاربری آنتیو و عضهویت
در آنها میداند ( .)Connor, 210کارول و رومهانو ادعها مهیکننهد کهه ایهو آ هار و
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مصنوعات دیجیتالی بوشی از یک مجموعۀ شوصی در حال رشد اسهت کهه حهاوی
ارتعات کافی برای تفنیر زندگی ماست (.)Carroll & Romano, 2011
سئوالی که در اینجا م رح میشود ایو است که آیها نگههداشهتو وروفایهل متوفیهان
صرفاً در صورت دریافت هزینه و کنب درآمد مابل توجیهه اسهت در واسه بهه ایهو
ورسهم بایههد گفهت در غیههر ایهو صههورت بها چیههزی شهبیه مبرسههتان دیجیتهالی روبههرو
میشویم که وروفایل و میراث دیجیتهالی همهۀ افهراد متهوفی بهدون ورداخهت هزینهه و
بدون هیع گونه متک و معیاری در آن جمف میشهود .ورسهم دیگهر ایهو اسهت کهه
چنانچه بوواهیم برخهی از وروفایهلهها را حهذف کنهیم فراینهد انتوهاب بایهد چگونهه
باشد آیا میتوان بدون در نظر گرفتو هیع معیاری وروفایلی را حذف کرد یها اینکهه
باید وروفایلها را اولویهتبنهدی کهرد و سهپس بهرای حفه یها حهذف آنهها تصهمیم
گرفت ایو گونه منائل نگرانیها را دربار :رعایت اصول اختمی مربوط به حضهور
در فضای دیجیتالی افزایم داده است.
با توجه به نکات گفته شده و نگرانیههایی کهه در زمینهۀ حفه میهراث دیجیتهالی
وس از مرگ وجود دارد باید بدانیم که حف یا حذف آ ار و میراث ارتعاتی افهراد
وس از مرگشان در فضای دیجیتال تابف اصول و مواعد اختمی اسهت؛ بهه بیهان دیگهر
حف یا حذف میراث ارتعاتی افراد با کنب اجازه از خود آنهها (مبهل از فوتشهان)
یا نزدیکان و وابنتگانشان صورت میگیرد .در غیر ایوصهورت دسهتکاری وروفایهل
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

ارتعاتی کاربران بدون کنب مجوز نقی حهریم خصوصهی محنهوب مهیشهود و
امنیت ارتعات آنان را به خ ر مهیانهدازد .بنهابرایو نگههداری از میهراث ارتعهاتی
متوفیان در صنعت دیجیتهال وهس از مهرگ منهتلزم چارچوبههای اختمهی اسهت تها
امنیت ارتعات کهاربران و حهریم خصوصهی آنهها حفه شهود .بنها بهر اهمیهت ایهو
مو وع منئلۀ وژوهم حا ر ارائه چارچوبی اختمی برای حفه میهراث ارتعهاتی
افراد در صنعت دیجیتال وس از مرگ است؛ بهگونهای که امنیهت ارتعهات کهاربران
تضمیو و از ارتعات شوصهی آنهها حمایهت شهود و از ارتکهاب جهرم علیهه حهریم
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خصوصی افراد ویشگیری شود.

اهمیت و ضرورت پژوهش
تاکنون تتزهای اندکی برای تدویو اصول اختمی در زمینۀ حف میراث دیجیتهالی
افراد وس از مرگ آنهها انجهام شهده اسهت .اهمیهت و هرورت ایجهاد چهارچوب و
باید بهمنزلۀ بقایایی از بدن آلی اننان در نظر گرفته شود .البتهه ایهو بقایها غیرآلهی و از
جنس ارتعات است و در وامف شوصیت فرد متوفی را شکل میدههد .ایهو دیهدگاه
بهها مههوانیو اتحادی هۀ ارووهها م ابقههت دارد؛ مههوانینی کههه توصههیه مههیکننهد از الگوهههای
تجاری شرکتهایی بهره بگیریم که استفاده از بقایای اننان ارگانیهک یها اننهان آلهی
را (کههه همههان میههراث ارتعههاتی و دیجیتههالی وی اسههت) تههرویو مههیکننهد .در ایههو
راستا الگوی خوبی از سوی موزههای باستانشناسی و وزشکی ارائهه گردیهده اسهت.
ایو موزهها بقایایی از بدن آلی و اشیایی را که شبیه میراث دیجیتهالی هنهتند حفه و
نگهداری میکنند.
ایو اشیا به مجموعههایی دیجیتالی تبدیل مهیشهوند و بههرور آنتیهو در دسهترس
مرار میگیرند .نگرانیهای اختمی ایو موزهها هماننهد نگرانهیههای صهنعت زنهدگی
دیجیتال وس از مرگ است .لذا شرکتههای تجهاری ارائهه دهنهد :خهدمات دیجیتهال
وههس از مههرگ نیههز بایههد از اصههول اختمههی و بایههدها و نبایههدهایی کههه در مههوزههههای
باستانشناسی رعایت میشود ویروی کنند.
تدویو اصول اختمی از سوی شورای بیوالمللی موزهها ) )ICOMکوششی اسهت
برای ارائۀ یک چارچوب مانونی و رفف نگرانیهای اختمی موزههها .ایهو چهارچوب
آشکارا تأکید میکند که بقایای اننانی (اشیا و آ ار دیجیتالی) باید در ت ابق با حفه
شأن و کرامت اننانی سازماندهی و استفاده شوند و صرفاً ابزاری برای کنهب سهود و
اهداف تجاری ملمداد نگردند .مفهوم کرامت یا شأن اننانی ویوند منتقیمی با حهوز:

چارچربی بیات فظ امن ذ و ش ش یت ا ،لض یدم خصر ی ا العا ادج تاو اربیان ار نعذ ادج تاو شس ا ،میگ و مهائف اخالقی نن

اصول اختمی بهرای نگههداری از ایهو میهراث نشهان مهیدههد کهه میهراث دیجیتهالی

حریم خصوصی ارتعات دارد .از نظر اختمی مو وع حف شأن و کرامت اننهانی
در گرو آن است که به میراث و آ ار و اشیای دیجیتالی مانند جنهد ارتعهاتی متهوفی
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نگرینته شود .ایو جند تنها وسیلهای برای وایان دادن به بهرهمندی و زنهدگی نینهت
بلکه بهمثابۀ یک موجودیت دارای ارزز ذاتی است .برای تجزیهه و تحلیهل دمیهقتهر
باید با بدن غیرآلی با احترام رفتار گهردد؛ صهرف نظهر از اینکهه ایهو کالبهد متعلهق بهه
شوص مرده یا زنده است .ایو امر بهصهراحت در اصهول اختمهی  ICOMبیهان شهده
است .بر وایۀ ایو اصول اختمی تمام جنبههای سرمایهگذاری تجاری باید بها نظهر بهه
ارزز ذاتی شیء اصلی ایجاد گردد .شرکتهای تجاری ارائهدهند :خدمات صهنعت
زندگی دیجیتال وس از مرگ نیز مشابه موزهها به رعایت برخی اصول اختمهی ماننهد
ورهیز از سونان توهیوآمیز در فضای دیجیتال و بهرهبرداری تجهاری از وروفایهلههای
یادبود ملزم میباشند.
منافف امتصادی ایو شرکتهها بایهد در راسهتای رعایهت اصهول اختمهی در زمینهۀ
میههراث و دارایهههای دیجیتههال باشههد ( )Ohman & Floridi, 2017بهههویههژه
کههه مهههمتههریو نگرانههی اختمههی در زمینهۀ زنههدگی دیجیتههال وههس از مههرگ «دروغ»
است؛ بدیو مفهوم که ومتی چتباتها یا ربهاتههای چهت بهبهود مییابنهد و بهه روز
میگردنهد تصهویری کهه از شهوص ترسهیم مهیکننهد رهی زمهان (حتهی در عهر
ت تغییر میکند به نحویکه کاربران هنگهام تعامهل
ونو سال وس از مرگ کاربر) کام ً
ت تغییهر یافتهه و دگرگهون شهده
با شوص متوفی احناس مهیکننهد شوصهیت او کهام ً
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

است .احتمال دارد کهه چهتبهاتهها از زمهانیکهه افهراد بهتنهام کهردهانهد تها زمهان
مرگ آنها ویچیدهتهر شهده باشهند و لهذا تصهویری ویچیهده و متفهاوت بها شوصهیت
وامعی متوفیان ارائه دهند.
ایو امر نقی اصهول اختمهی اسهت و نگرانیههای زیهادی را ودیهد آورده اسهت.
همچنیو نکتۀ مابل تأمل ایو است که بها اینکهه تهتزههای زیهادی در زمینهۀ صهنعت
دیجیتال وس از مهرگ انجهام شهده و ربهاتههای چهت در تقلیهد از کهاربران و رفتهار
اجتماعی آنها خوب عمل کردهاند هنوز جایگزیوهای ر هایتبوشهی بهرای افهراد
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وامعی محنوب نمیشهوند .بها توجهه بهه ایهو نگرانهیههای اختمهی حهدامل تومهف از

شرکتهای تجاری ایو است که موارد زیهر را بهرای اسهتفادهکننهدگان ایهو خهدمات
تضمیو کنند:
 -1کاربران از اینکه دادههای آنهها وهس از مرگشهان چگونهه نمهایم داده مهیشهود
 -2کاربران ارمینان حاصل کنند کهه تصهاویر ارائهشهده از متوفیهان همهان تصهاویری
است که رباتها هنگام بت نام از آنها جمفآوری کردهاند.
 -3کاربران ارمینان حاصل کنند که رباتهای چت فق دادهههایی را کهه بهه متهوفی
وابنته به آنها تعلق دارد گردآوری مهیکننهد .همچنهیو فقه خهانواده و دوسهتان و
وابنتگان متوفی حق گردآوری دادهها و آ ار دیجیتالی او و استفاده از آنها را داشهته
باشند.
فناوری هوز مصنوعی از رریق رباتهای چت موجب افزایم سهئواالت جهدی
و مهمی در زمینۀ رعایهت اصهول اختمهی مهیگهردد و منهائل اختمهی را وهیم روی
سیاستگذاران مرار میدهد.
سئوالی که م رح میشود ایو است که آیا همانگونهه کهه بهابو ()Buben, 2015
هشدار میدهد ایو فناوریها شکلی از بهرهکشی و استثمار متوفی هنتند آیها آنهها
حقوق زندگی یا مهرگ را زیهر وها مهیگذارنهد آیها ایهو فنهون فقه بهرای یهادبود و
گرامههیداشههت متههوفی بهههکار گرفتههه میشههوند یهها در صههدد ایجههاد جههایگزیو بههرای
متوفی هنتند دربار :اهمیت و رورت ایجاد چارچوب اختمهی بهرای محفاظهت از
ارتعهههات و میهههراث دیجیتهههالی کهههاربران بایهههد گفهههت دسترسهههی بهههه ارتعهههات و
وروفایل کاربران بهرور نامحدود و بدون توافق بها آنهان تجهاوز بهه حهریم خصوصهی
محنوب میگردد.
افراد سودجو بدون کنب اجازه از کاربران وارد حریم خصوصی آنها در فضهای

چارچربی بیات فظ امن ذ و ش ش یت ا ،لض یدم خصر ی ا العا ادج تاو اربیان ار نعذ ادج تاو شس ا ،میگ و مهائف اخالقی نن

م لف گردند.

دیجیتال میشوند و برختف اصول اننانی و اختمی از ارتعات آنهها بهرای تحقهق
اهداف خود بهره میبرند؛ برای مثال هک کردن وروفایهل شوصهی افهراد و دانلهود و
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انتشار ارتعات در فضای دیجیتالی به نام خود نقی حقوق مالکیت فکری و معنهوی
ودیدآوران ایو ارتعات و آ ار است و بهنوعی سرمت علمی و ادبی شهمرده میشهود
که ختف شئونات اختمی است .بنابرایو تهدویو یهک چهارچوب اختمهی جهامف و
مننجم و توسعه و وویاسازی آن برای وشتیبانی از امنیت ارتعهاتی کهاربران و میهراث
فکری و دیجیتالی آنها که سرمایۀ فکری و اجتماعی جامعه محنوب مهیشهود و نیهز
ویشگیری از ارتکاب جرایم علیه حریم خصوصی آنها بنیار مهم است.
پیشینۀ پژوهش
بررسیها نشان داد هیعگونه ویشینۀ تحقیقی فارسهی دربهار :صهنعت دیجیتهال زنهدگی
وس از مرگ و منائل اختمی آن و جاودانگی شوص و آ ار و ارتعاتم در فضهای
دیجیتال وجود ندارد .در ایو باره فق چند منبف التیو وجود دارد که بهه سهه مهورد از
مهمتریو آنها اشاره میشود:
ِ همو و واتنو ( )2019در وژوهم خود به ایو نتیجهه رسهیدند کهه تها چنهد دههۀ
ا َ
دیگر تعداد وروفایلهای مرده در فیسبهوک بنهیار افهزایم خواههد یافهت و احتمهال
اینکه متوفیان آنتیو غیرمابل شمارز باشند باوروذیر است .بر ایهو اسهاس آنهها در
آینده ررحی را برای محفاظت از انبوه وروفایلهای متعلق به کاربران مرد :فیسبوک
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

وایهریزی میکننهد .ایهو دو وژوهشهگر

همو بیهان منهائل ناشهی از تغییهر و اصهتح

وروفایل افراد متوفی استدالل میکنند که رویکرد تجاری منحصر به فرد برای حفه
دادههای کاربران وس از مرگ مواررات مهم اختمی و سیاسهی را در وهی دارد کهه
باید فوراً بررسی شود.
لههذا آنههها بههرای محفاظههت از وروفایههل متوفیهان در وههی یههک الگههو و چههارچوب
مقیاسوذیر و وایدار هنتند .چنیو رویکهردی بهه مشهارکت فعاالنهۀ سهرمایهگهذاران و
ذینفعان متعددی نیاز دارد که ایو چهارچوب و الگهو عتیهق و منهافف آنهها را در بهر
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بگیرد .میراث دیجیتالی افراد متوفی به بوشی از میراث دیجیتالی فرهنگی به اشهتراک

گذاشتهشده در اینترنت تبهدیل مهیگهردد کهه بهرای وژوهشهگران و ننهلههای آینهده
بهمنزلۀ اسنادی برای ارتقای دانم ذهنی مفید خواهد بود.
ِ همههو و فلوریههدی ( )2018بهها بیههان اینکههه وب بهههرههور فزاینههدهای بهها بقایههای
ا َ
ادامه میدهد ایو ودیده را صهنعت زنهدگی دیجیتهال وهس از مهرگ نامیهده و تأکیهد
میکنند که ایو صنعت برای مقابله با ویامدهای اختمی خود بهه چهارچوبی نیهاز دارد.
به گفتۀ آنها معاهدات و نشنتهایی که نمایشگاهههای باسهتانشناسهی را ههدایت و
سرورستی میکنند و بر آنها نظارت دارند میتوانند مبنای چنیو چهارچوبی را بهرای
محفاظت از آ ار و میراث دیجیتالی افراد متوفی فراهم کنند .همچنهیو آنهها توسهعۀ
یک چارچوب مانونی و تصویب شده را برای تضمیو شأن و کرامهت اننهانی کنهانی
که در فضای آنتیو دوباره از آنان یاد میشود

روری و مهم میدانند.

ا ِ همو و فلوریدی در وژوهشی دیگهر ( )2017گفتهانهد کهه فنهاوریههای آنتیهو
موجب میشوند مقادیر زیادی از دادهها تولیدکنندگان خهود را آنتیهو و زنهده نگهه
دارند و از ایو رریق شکل دیجیتالی جدیدی از حضور وس از مرگ ایجاد میشهود.
محققان م العاتی را دربار :ماهیت چنیو حضوری آغاز کردهاند اما ایهو وژوهمهها
تاکنون نتواننهتهاند نقهم منهافف تجهاری را در شهکل دادن بهه حضهور وهس از مهرگ
تصدیق کنند.
به گفتۀ ا ِ همو و فلوریدی ایو هدف در سهه مرحلهه دنبهال مهیشهود :اول مفههوم
صنعت دیجیتال وس از مرگ معرفی میشود؛ دوم منافف امتصهادی -سیاسهی صهنعت
دیجیتال وس از مرگ شناسهایی و مشهوص مهیگهردد .بهدیو منظهور یهک رویکهرد
تحلیلی مبتنی بر تفنیر ارتعاتی دربار :امتصاد مارکنینتی توسعه داده میشهود؛ و در
آخر مظاهر عملی منافف امتصادی -سیاسی صنعت دیجیتال وهس از مهرگ بها اسهتفاده

چارچربی بیات فظ امن ذ و ش ش یت ا ،لض یدم خصر ی ا العا ادج تاو اربیان ار نعذ ادج تاو شس ا ،میگ و مهائف اخالقی نن

دیجیتالی کاربرانی که وب را ترک میکنند و مهیمیرنهد بهه فعالیهت و زینهتو خهود

از ارائه چهار مورد خدمات زندگی وس از مهرگ در فضهای دیجیتهال بههرور وامعهی
تشری میگردد .یافتههای ایو وژوهم انگیز :صنعت دیجیتال وس از مهرگ را بهرای
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تغییر آنچه در متون گوناگون با عنوان اجناد و بقایای ارتعاتی مردگان به آن اشهاره
شده است تقویت میکند .البته ایو تغییر بهه نوبهۀ خهود نقهی اصهل کرامهت اننهانی
تلقی میشود .برای جلوگیری از چنیو عوامبی ایو وژوهشگران تأکیهد مهیکننهد کهه
معاهدات و همهایمهها و نشنهتههای اختمهی کهه بهر تجهارت بها بقایهای بهدنههای
ارگانیک نظارت میکننهد مهیتواننهد الگهوی مناسهبی بهرای تنظهیم صهنعت زنهدگی
دیجیتال وس از مرگ باشند.
هدف پژوهش
بررسی اصول اختمی برای حف میهراث ارتعهاتی و حهریم خصوصهی کهاربران در
صنعت دیجیتال وس از مرگ.
سئواالت پژوهش
 -1آیا بازسازی هویت آنتیو متوفی به نظارت و مقررات نیاز دارد
 -2چه کنی حق دارد تعییو کند که بقایهای دیجیتهالی در چهه شهرای ی و بهرای چهه
مدت زمانی باید با ایو روزها بهکار گرفته شوند
 -3آیا بازماندگان متوفی یا دیگر احزاب و اشواد عتمهمند ()Interested parties
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399
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به ایو مو وع باید مدرت نظارت بر حق وتو ( )Vetoو تعییو استفاده یا منهف اسهتفاده
از ایو منابف آنتیو را داشته باشند و اگر چنیو است در چهه شهرای ی مهیتواننهد ایهو
موارد را اعمال کنند
 -4چه مواد و منابعی باید برای چنیو اهدافی در دسترس باشهند و چهه کنهی مالکیهت
ایو مواد و منابف را با ایو شرای بر عهده دارد

روششناسی پژوهش
روز وژوهم حا ر سندی یا کتابوانهای و متکی بر رویکرد تحلیل مفههومی اسهت.
برای بررسی و تحلیل ایو مو هوع ابتهدا مقهاالتی کهه در ایهو زمینهه وجهود داشهت
تعداد ایو مقاالت بنیار کم بود .سپس مقاالت جمهفبنهدی و نتهایو حاصهل از روز
تحلیل مفهومی آنها ارائه گردید.
مسائل اخالقی در صنعت دیجیتال پس از مرگ
در واس به سئواالت وژوهم باید گفت بر اساس تحلیل مقاالت بهرای جلهوگیری از
نقی اصول اختمی در بازسازی آنتیو شوصیت متوفی اعمهال نظهارت و مقهررات
رورت دارد .فق شرکتهای استارتآپ تجهاری و خهانواده و وابنهتگان مرحهوم
حق دارند تعیهیو کننهد کهه از وروفایهل و بقایهای دیجیتهالی متهوفی در چهه شهرای ی
برای چه مدتی و توس چه کنانی بهرهبرداری گردد.
شرکتههای تجهاری بایهد سیاسهتههایی را بهرای تصهمیمگیری دربهار :حفه یها
حههذف وروفایههلهههای یههادبود اعمههال کننههد .بههر اسههاس ایههو سیاسههتهههای از وههیم
تعییوشده شرکتها و خانواد :متوفی میتوانند برای حف یا حذف وروفایلها امهدام
کننههد .در نهایههت اینکههه چههه مههواد و منههابعی بایههد بههرای چنههیو اهههدافی در دسههترس
باشد و چه کنی مالکیت ایو مواد و منابف را بر عهده بگیرد نیهز مو هوعی اسهت کهه
شرکتهای تجاری و خهانواده و وابنهتگان متهوفی بایهد آن را تعیهیو کننهد .مو هوع
بحههثانگیز دیگههر ایههو اسههت کههه چههه اسههتفادههههایی (بههرای نمونههه در بازسههازی
شوص متوفی با اهداف نژادورستی تبعیی جننی وورنوگرافی و منتهجونگاری یها
دیگههر سههاختارها و زمینههههههای آسههیبزا) بایههد از ایههو فنههاوری مجههاز داننههته ش هود
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بررسی شد .البته به دلیل نو بودن مو وع (فلوریدی آن را در سال  2017م رح کهرد)

بهشههکل ماعدهمنههد و تحههت نظههارت درآی هد تهیههه و تنظههیم شههود یهها ممنههوع گههردد
(.)Stokes, 2014
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یکی دیگر از منائل دربار :صنعت دیجیتال زنهدگی وهس از مهرگ مهدت زمهان
دوام وروفایل افراد در شبکههای اجتماعی اسهت؛ بهرای مثهال ربهق بهرآورد محققهان
دوام وروفایل متوفیان در فیسبوک نزدیک بهه ونجهاه سهال اسهت .ایهو امکهان وجهود
دارد کههه شههبکههههای اجتمههاعی از جملههه فههیسبههوک در آینههده بهههرههور غیرمنتظههره
ورشکنت شوند و ایو منئله و عیت را بحرانیتهر مهیسهازد؛ زیهرا شهرکت مجبهور
میشود ارتعات کاربران خود را بفروشد یا حذف کند.
نکتۀ مابل تأمل ایو است که رول عمر سایتهای رسانههای اجتمهاعی بهه توانهایی
آنها در تکامل بنتگی دارد و با وجود موفقیتهای اخیر آنها هنهوز م مهئو نینهتیم
که در آینده نیز بتوانند ایو کار را انجام دهند و مدیریت جامعی بر وروفایلهای افهراد
متوفی داشته باشند .از سوی دیگر به گفتۀ محققان فناوریهای جدید رایانهای هنهوز
بهرای تشههویص مههرگ حتمههی کهاربران بههه گونهههای کههارا و مهؤ ر رراحههی نشههدهانههد
( .)Massimi & Charise, 2009همچنیو ارتعات دیجیتال گاهی شهکننده بهه نظهر
میرسند؛ بدیو معنا که مالب فایلها تغییر میکند سوتافزارها باید روزآمهد گردنهد
و دادهها برای آنکه ماندگار و سودمند باشند باید مرتهب بههروزرسهانی و سهازماندهی
شوند .ایو شکنندگی موجب میشود در آینده تضمینی بهرای دسترسهی بهه ارتعهات
دیجیتالی وجود نداشته باشد.
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

بهرور کلی رفف ایو نگرانیهای اختمهی نیازمنهد تحقیقهات دمیهق و گفتگوههای
کارشناسههانه بههیو سیاسههتگههذاران سههرمایهگههذاران ذینفعههان و متوصصههان اسههت.
بدیو منظور توسعۀ یک چارچوب مهانونی تصهویبشهده بهرای دسترسهی جههانی بهه
میراث دیجیتال و تضمیو شأن و کرامت اننانی کنانی کهه وهس از مهرگ دوبهاره در
فضای آنتیو زندگی میکنند از آنها یاد میشود و با کاربران تعامهل دارنهد بنهیار
مهم است .ایو چارچوب موجب برررف شدن نگرانیههای اختمهی دربهار :زنهدگی
وس از مرگ در فضای دیجیتال گردیهده حفه حقهوق معنهوی و حهریم خصوصهی
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متوفی را تضمیو میکند.

فلوریدی و ا ِ همو در مؤسنۀ اینترنتی آکنهفورد یهک چهارچوب اختمهی بهرای
صنعت دیجیتال وس از مرگ ارائه دادند .بر اسهاس یافتههههای آنهها ایهو چهارچوب
بایههد از مقههررات اختمهی مههوزهههها و مواعههد اسههتفاد :تجههاری از بقایههای آل هی اننههان
باسههتانشناسههی ماننههد اسههتووانههها و اجههزای بههدن آلههی بنههیار شههبیه بههه بقایهها و آ ههار
دیجیتالی اننانها هنهتند .همهانگونهه کهه نمایشهگاههها بههرهور روزافهزون بهشهکل
دیجیتالی و آنتیو در دسترس مرار میگیرند به نظر میرسد نگرانیههای اختمهی در
ایو زمینه نیز بهرور فزایندهای با نگرانیهای صهنعت زنهدگی دیجیتهال وهس از مهرگ
ادغام گردد (.)Little, 2018; Ohman & Floridi, 2018
اصول اخالقی برای زندگی دیجیتال پس از مرگ
همههانرههور کههه میخههواهیم بهها اسههتفاده از خههدمات وههس از مههرگ و فنههاوری هههوز
مصنوعی کاری کنیم که هر کس امکان جاودانهه شهدن را داشهته باشهد بایهد حقهوق
مربوط به امنیت و مصونیت دادهها را نیز رعایهت کنهیم .حهق امنیهت و حهق دسهترس-
وذیری دو منئلۀ اساسی هنهتند کهه نبایهد از آنهها غفلهت کهرد .بها کمهک خهدمات
دیجیتال وس از مرگ افراد میتوانند نمایم و بازنمون شوصی تاریوچهۀ مربهوط بهه
خود را به سینهتم ارائهه دهنهد .اخهتقگرایهان اسهتدالل مهیکننهد کهه آ هار و بقایهای
دیجیتالی ما وس از مرگ درست همان کرامهت و شهأن کالبهد فیزیکهی مها را دارد و
حف آ ار دیجیتالی باید در ت هابق بها شهأن عهزت نفهس و کرامهت اننهانی صهورت
گیهرد؛ بههدیو مفههوم کههه بهها بقایهای دیجیتههالی بایهد ماننههد بقایههای اننهانی رفتههار شههود
(.), Bläser, Brown & Baroud, 2018Boeters
بنهابرایو تغییهر و دسههتکاری در بقایهای دیجیتهالی افههراد کرامهت اننهانی را نقههی

چارچربی بیات فظ امن ذ و ش ش یت ا ،لض یدم خصر ی ا العا ادج تاو اربیان ار نعذ ادج تاو شس ا ،میگ و مهائف اخالقی نن

ویهروی کنهد .کههارل ا ِ همهو در ایهو بههاره میگویهد :اشهیای نمایشههگاهههای وزشههکی و

میکند .منائل و مشکتتی که در حف حریم خصوصی و مالکیهت محتهوای آنتیهو
وجود دارند در حوز :حنابهای کاربری و وروفایلهای متوفیان بغهرنو و ویچیهدهتر
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میشوند؛ برای مثال در وبتگها که نهوع دیگهری از حنهابههای کهاربری آنتیهو
هنتند منائل اختمی مربوط به مالکیت و حهریم خصوصهی ویچیهده مهیشهود .کهانر
( )2010در ایو باره میگوید زمانیکه دارند :حناب کاربری وبتگ فوت میکنهد
محتوای وبتگ وی در معر

سرمت مرار میگیهرد و عمومهاً تنهها راه جلهوگیری از

ایو آسیب کنار زدن و حذف محتواست.
البتههه ایههو امههر فقهه در صههورتی امکههانوههذیر اسههت کههه عههتوه بههر دسترسههی
اعضای خانواد :متوفی (یها وراث دارایهی دیجیتهالی او) بهه جزییهات ورود بهه سینهتم
( )Log in detailsخواستۀ خود متوفیان دربار :اینکهه آیها تمهایلی بهه آنتیهو مانهدن
وبتگ خود دارند یا خیهر در نظهر گرفتهه شهود .معمهوالً حهریم خصوصهی صهاحب
حناب عامل مهمی است که افشای ارتعات را تحت تأ یر مرار میدهد اما بر مبنهای
مشاهدات حقوق حریم خصوصی عموماً ایو تأ یر با مرگ کاربر متومف مهیشهود .از
سوی دیگر واگذاری حق ورود به ارتعات حناب کاربری به وابنهتگان و آشهنایان
مرحوم موجب میشود سیاستهای حناب کهاربری تها انهداز :زیهادی نادیهده گرفتهه
شود .با وجود ایو حتی اگر وابنتگان متوفی به حناب کاربری آنتیو وی دسترسهی
داشته باشند همچنان سئواالتی دربار :ا بات وجود حهق مهانونی بهرای اسهتفاده از نهام
کاربری کلمۀ عبور و نوع مالکیهت دسترسهی بهه حنهابههای کهاربری وجهود دارد.
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

آیزنبرگ در نشریۀ نیویورک تایمز مقالههای دربهار :اهمیهت ایجهاد مقرراتهی بهرای
داراییهای دیجیتالی به چاپ رسانده است (.)Eisenberg, 2013
او در ایو مقاله به شرح و معرفی بعضی از خدمات مابلدسترس منائل مربهوط بهه
رراحی واس کاربری خ مشیهایی برای مهدیریت حنهابههای کهاربری آنتیهو
رمز عبور و منائل مربوط بهه حهریم خصوصهی و مالکیهت مربهوط بهه آنهها ورداختهه
است .کالیم نیز در مقالۀ خهود دربهار :گنهتر :رو بهه رشهد شهرکتههای اسهتارتآپ
آنتیو ( )Online startupsکهه هدفشهان کمهک بهه کهاربران بهرای مهدیریت امهوال
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دیجیتالیشان است بحث میکند (.)Kaleem’s, 2013

یکی دیگر از منهائل نگهرانکننهده دربهار :بقایهای دیجیتهال رفتارههای اجتمهاعی
کاربران زنده در سایتهای یادبود و گرامیداشت آنتیو است .ایو سایتهها فضهایی
برای فعالیت کنانی است که ونتها ویامها و یادداشتهای فریبکارانه و توهیوآمیهز
گرامیداشت و یادبود جعلی برای متوفی ایجاد کنند یا حتی از روی دشهمنی و تنفهر
در ایو صفحات جعلی بیورده شوص متوفی را استهزا کنند.
ایو کار به جذب سوگواران مرحوم منجر میشود و آنها را به نظهارت بهر فضهای
یادبود و سوگواری دیجیتالی رهنمون میسازد .ویتنهی چنهیو رفتارههای اجتمهاعی
ناونند دربار :سایتهای یادبود و گرامیداشت آنتیهو را ترولینه

( - )Trollingبهه

معنی هرزهگری و کتهبرداری  -مینامد و بیهان مهیدارد کهه ایهو افهراد شهرور بهرای
فعالیت غیراختمی خود عمدتاً از اسامی منتعار استفاده میکننهد (.)Whitney, 2011
ایو فعالیتها دردسرساز و مشکلآفریو است و موجب آسیبها و خنهارات عهارفی
بنیاری میگردد.
بنابرایو

هرورت دارد شهرکتههای تجهاری و خهانواده و دوسهتان متهوفی بهرای

ویشگیری از فعالیتهایی مانند هرزهگری کتهبرداری و بهیوروایهی اختمهی و بهرای
حف ه حههریم شوصههی و خصوصههی متههوفی و رعایههت اصههول اختمههی سههوگواری و
یادبود به مدیریت احناسات افکار عقاید و باورهای متوفی اهمیهت بدهنهد .ممکهو
است آنها احناس کنند واس دادن به ونتها و یادداشتهای آسیبرسان و مهزاحم
و نظر دادن دربهار :آنهها بهرای حمایهت و واسهداری از احناسهات و عقایهد و افکهار
شوص متوفی منئولیت سنگینی است.
گههاهی افههراد داغدیههده احنههاس مههیکننههد کههه مههدیریت صههفحات یههادبود و
گرامههیداشههت بنههیار سههوت و ناامیدکننههده اسههت ( .)Wright, 2014در ادامههه سههه
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دربار :متوفی ارسال میکنند .ممکو است ایو افراد تا آنجا ویم برونهد کهه صهفحات

خ ر را کهه خهدمات دیجیتهال وهس از مهرگ را تهدیهد میکننهد و بایهد رفهف شهوند
بیان میکنیم.
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سه خطر اخالقی در زمینۀ خدمات دیجیتال پس از مرگ
خطر  :1ارتعات هویت دیجیتالی افراد متوفی در سهایتههای شهرکتههای تجهاری
خ ر بزرگی برای حف حریم خصوصی است؛ زیرا چنیو شرکتهایی ممکو اسهت
دچار رکود و ورشکنتگی شوند یا دربار :اسهتفادهای کهه از دادهههای کهاربران مهی-
کنند دروغ بگویند .از دست دادن دادههای مربهوط بهه هویهت کهاربر یها در معهر
خ ر بودن ایو دادهها خ ر بزرگی برای هویت دیجیتالی کهاربران متهوفی محنهوب
میشود.
خطر  :2افشای ارتعات ورود به حناب کاربری ( )log inو وروفایهل متوفیهان در
صنعت دیجیتال وس از مرگ موجب دسترسی اشواد به ارتعات متوفی میشهود و
حریم خصوصی وی را دچار موارره میکند .هر گونه دسترسی غیرمجاز به حنهاب-
هههای کههاربری آنتیههو و تحریههف و تقبههی شوصههیت متههوفی و هتههک حرمههت وی
سرویچی از اصول اختمی و جرم محنوب مهیشهود و مجهازاتههای کیفهری در وهی
دارد .لذا شرکتهای استارتآپ دیجیتال وس از مرگ نام کاربری و رمز عبور فهرد
را برای هیع کس غیر از دوستان بنتگان و خانواد :کاربر متوفی آشکار نمیسازند
تا امنیت و محرمانگی ارتعات او حف شود.
خطر  :3نقی حریم خصوصی و شوصی کاربران وس از مرگشان خ هر دیگهری
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

است که رفف آن به برنامهریزی و مدیریت میراث دیجیتهالی نیهاز دارد و شهرکتههای
تجاری باید با تهیه و تنظیم اصول و موانیو مرتب از اعتماد کهاربر حمایهت کننهد .ههر
گونه نقی حریم خصوصی حتی برای کاربر فوتشده غیرمهانونی اسهت و بهر منهافف
کنب و کار و یکپارچگی نام تجاری شرکتهای تجهاری تهأ یر منفهی دارد .از میهان
ایو سه خ ر میهزان آسهیب نقهی حهریم خصوصهی بیشهتر اسهت .اینکهه چهه میهزان
دسترسی به میراث دیجیتالی متهوفی در آینهده مجهاز خواههد بهود مو هوعی بحهث-
برانگیز است که شرکتهای نووا و فعال در زمینهۀ کنهب و کهار وهس از مهرگ بایهد
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برای آن برنامهریزی کنند (.)Mauer, 2013

نتیجهگیری
در عصر دیجیتال تجربهۀ فرهنگهی از مهرگ در بنهیاری از مهوارد تغییهر کهرده اسهت.
کاربران متوفی در فضهای دیجیتهالی حضهور دارنهد و ایهو رونهد بههرهور روزافزونهی
شههرای ی باشههد بههه افههراد جامعههه و صههنعتی وابنههته اسههت کههه واسه ۀ دسترسههی ایههو
افراد به فضای دیجیتالی است (شرکتهای تجاری ارائهدهند :خدمات دیجیتهال وهس
از مههرگ) .منههائل و مشههکتت دسترسههی بههه میههراث دیجیتههالی متههوفی تجربهۀ مهها را
ویچیدهتر میسازد.
زندگی دیجیتال وس از مرگ ودیدهای ننبت ًا جدید برای م العه و وژوهم است .ایهو
ودیده نگرز دربار :زندگی وهس از مهرگ را تغییهر داده و بها فهراهم آوردن فضهایی
بهههرای تعامهههل احناسهههات بهههیو متهههوفی و وابنهههتگان وی رهههی زمهههان موجهههب
عادیسازی گفتگو دربار :مرگ شده و تحمل رنو از دست دادن عزیزان را آسهانتر
کههرده اسههت .بههدیو ترتیههب ا ه راب و تههرس از مههرگ کههاهم مههییابههد؛ چههون
ت از بهیو نمهیرونهد و آ هار دیجیتهالی آنهها در مالهب
افراد میدانند که با مرگ کهام ً
وروفایل و حناب کاربری برای تعامل بها کهاربران حفه و نگههداری مهیشهود .ایهو
ودیده از آن رو که مدیریت ارتعات دیجیتالی متوفیهان و سهوگواری بهرای آنهها را
تحت تأ یر مرار میدهد بحثبرانگیز است.
بنابرایو مرگ و از دسهت دادن کالبهد و هویهت فیزیکهی دیگهر بهه معنهای وایهان
زندگی نینت بلکه شروع عصر جدیدی بهنام زندگی دیجیتالی وهس از مهرگ اسهت
کههه موجههب دسترسههی بههه هویههت دیجیتههالی متههوفی مههیگههردد .شههرکتهههای
متعههددی منههئولیت نگهههداری یهها حههذف وروفایههل درگذشههتگان را در شههبکههههای
اجتماعی برعهده دارنهد و مهیتواننهد آن را در اختیهار دیگهران مهرار دهنهد .دادهههای

چارچربی بیات فظ امن ذ و ش ش یت ا ،لض یدم خصر ی ا العا ادج تاو اربیان ار نعذ ادج تاو شس ا ،میگ و مهائف اخالقی نن

ادامهه دارد .اینکههه حضهور متوفیههان در فضههای دیجیتهال بایههد بههه چهه انههدازه و در چههه

دیجیتالی کاربران متوفی در شبکههای اجتماعی باید با به روشهی ذخیهره و نگههداری
شود که دسترسی به آن برای همۀ وابنتگان و آشنایان آنان امکانوهذیر باشهد .بهه نظهر
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میرسد ویشرفت و توسعۀ فناوریهای ارتعاتی و ارتباری و هوز مصنوعی موجهب
تأ یرات اجتماعی -سیاسی بنیاری مانند تغییر نگرز دربار :مهرگ و زنهدگی وهس از
مرگ و تحول در ارتبارات مالی عارفی اجتماعی و تجاری بها همکهاران دوسهتان
خانوادهها و مؤسنات میشود و شکل جدیدی از زندگی اجتمهاعی را بهرای متوفیهان
بهوجود میآورد.
منائل و مشکتت مرتب با محفاظت و نگهداری از میهراث دیجیتهالی افهراد و حفه
حریم خصوصی آنهها و ویامهدهای مهانونی آن در فضهای دیجیتهال همچنهان از نظهر
اختمهی و مهانونی ویچیههده دشهوار و نیازمنههد بررسهی دمیهق اسههت .در حهال حا ههر
سیاستگذاران صنعت دیجیتال وس از مرگ توجه خود را بهه ایهو منهائل مع هوف
کردهاند .البته اکنون هیعگونه ساختار مانونی و یکپارچه برای سیاستهای مربهوط بهه
حناب کاربری متوفیان و آیند :مدیریت اموال و داراییهای دیجیتالی وجهود نهدارد.
الزم است دستاندرکاران و سرمایهگذاران ایو صنعت با تتز جمعی و همههجانبهه
ایو سیاستها و اصول اختمی را تدویو و اجرا کننهد تها در ادامهۀ زنهدگی کالبهدی
زندگی دیجیتالی موجب جاودانگی کاربران در فضای مجازی شود.
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مقدمه
یکی از مهمتریو مباحثی که به سبب همهاهنگی و سهازگاری بها آموزهههای دینهی در
میان اندیشمندان استمی رواج ویدا کرد نظریۀ اعتدال و حهد وسه بهود .حهد وسه
بهمنزلههۀ یههک ماعههده شههیوههای صههحی رسههیدن بههه فضههیلت و سههعادت را براسههاس
بهکارگیری درست موای نفس به آدمیهان توصهیه میکنهد .ربهق ایهو دیهدگاه بهرای
کنب فضایل اختمی باید اعتدال بر موای نفس حاکم شهود و همهۀ عوارهف و امیهال
اننان تابف عقل باشند .در غیر ایهو صهورت افهراط و تفهری بهه رفتارههای فهردی راه
مییابد و در نهایت به جامعه سرایت میکند.
مبحث اعتدال یا حد وس

ویشینه و مهدمتی رهوالنی دارد؛ بههروری کهه از زمهان

خلقت آدم همۀ انبیا حکما اندیشمندان اختق و عارفان بر تأ یر اعتدال در زنهدگی
فههردی و اجتمههاعی تأکیههد داشههتهاند .عههدهای ایههو نظریههه را انعکههاس عقیههد :یونانیههان
میدانند مبنی بر اینکه عوارف و شههوات بهه خهودی خهود عیهب شهمرده نمیشهوند
بلکه مواد خامی هنت ند که اگر به افراط و تفری بگرایند عیب و رذیلت خواهند شد
و اگهر بههه انهدازه و امتصههاد بههکار بههرده شهوند جههزو فضهایل محنههوب خواهنهد شههد
(دورانت  1335د67؛ سیدمریشی  1393د.)114
افترههون ایههو نظریههه را تبیههیو کههرد و بعههد از او ارسهه و آن را تکمیههل کههرد و
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

گنهههترز داد .افترهههون شهههرط تحقهههق فضهههایل اختمهههی را در دو چیهههز میدانهههد:
«تابعیت موای شهوی و غضبی از مو :عقلی» و «رعایت اعتهدال آن دو مهوه در عمهل».
در صورت رعایت ایو دو مقولهه از اعتهدال مهو :شههویه صهفت عفهت و از اعتهدال
مو :غضبیه صفت شجاعت حاصل میشود و با تربیت مو :عامله فضیلت حکمهت بهه
دست میآید.
حهد فضهیلت خهود از اننهجام و همهاهنگی
در صهورت رسهیدن ایهو سهه مهوه بهه ل
آنها فضیلت چهارمی به نام «عدالت» در نفس ایجهاد میگهردد (اتهرک و خوشهدل
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 1393د.)132

دربهار :ننهبت حهد وسه اخهتق در فلنهفۀ یونهان بها اعتهدال در اخهتق اسهتمی
میتوان گفت آنچه از نظر اخهتق یونهانی فضهیلت بهه شهمار مهیرود همهان چیهزی
نینههت کههه در اسههتم ارزز و فضههیلت ملمههداد شههده اسههت؛ چههون در نظریههۀ اخههتق
فضیلتمدار یونانی به دلیل ساختار دنیوی تعهداد فضهایل و مفههوم آنهها بهر اخهتق
استمی من بق نینت .اختق برای یونانیان امری دنیوی بود که تنهها روابه شهوص و
جامعه را معیو می کرد؛ در نتیجه هیع یک از ایهو فضهایل اصهلی اشهارهای بهه دیهو
ندارند و کهارکرد اصهلی آنهها تنظهیم راب هۀ فهرد بها جامعهه اسهت (اسهتمی 1387
صص 15و .)18
حکمای استمی بر ا ر آشنایی با مباحث افترون و ارسه و نظریهۀ اعتهدال را در
متهون اختمههی و دینههی گنجاندنههد و بههه بررسهی و تبیههیو ایههو دیههدگاه و ت بیههق آن بهها
آیات و روایاتی که به اعتدال اشاره دارند ورداختند .فارابی اولهیو اندیشهمند اسهتمی
بود که به شهرح کتهاب «اخهتق نیکومهاخوس» ارسه و ورداخهت و در کتهابی بهه نهام
فارابی  1971د.)36
بعد از فارابی اندیشمندانی چون یحیی بو عدی در تههذیباالختق ابومنهکویه
در تهذیباالختق و ت هیراألعهراق ابوالحنهو عهامری در النهعاده و االسهعاد شهی
اشههراق در مصههنفات ابههو سههینا در کتههاب شههفاء محمههد غزالههی در کتههاب احیههاء
علوم الههدیو خواجههه نصههیرالدیو روسههی در اخههتق ناصههری متمهههدی نرامههی در
جامفالنعادات متاحمد نرامی در معراجالنعاده متصهدرا در شهرح اصهول کهافی و
عتمه رباربایی در تفنهیر المیهزان بهه بیهان دیهدگاه خهود دربهار :اعتهدال ورداختهانهد
(اترک و خوشدل  1393د.)129
کمهی و کیفهی و
اعتدال از دیدگاه عتمه رباربایی اسهتعمال درسهت مهوا از نظهر ل

بیرسی اعتراو و نثار و مرا د نن ا ،ادرگاه شه ر مطهیت

«فصهههول منتزعهههه» بهههه تبیهههیو اعتهههدال همهههت گماشهههت (ارسههه و  1979د18؛

جلههوگیری از افههراط و تفههری اسههت (رباربههایی  1365ج :1د .)376اعتههدال مههوه
شهویله «عف لت» و افراط آن «شَ َره» و تفری آن « ِ خمود» نام دارد .اعتدال مهوه غضهبیله
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تهور» و تفری آن را « ِ جبو» میگویند .اعتدال مهو :عاملهه
را «شجاعت» افراط آن را « ل
یا فکریله «حکمت» افراط آن « ِ جربهزه» و تفهری آن «بهتدت و کهودنی» اسهت .از
ترکیهب سهه مهو :عفهت و شهجاعت و حکمههت ملکههای بهه نهام «عهدالت» بهه وجههود
میآیهد کههه افههراط آن «ظلههم» و تفههری آن «انظههتم یهها ظلموههذیری» اسههت (همههان
د .)377عتمه تأکید میکند که اگر آدمی به اعتدال همهۀ مهوا همهت بهورزد تهأ یر
بنزایی در جامعهه خواههد گذاشهت و در نهایهت عهالیتریو اجتمهاع شهکل خواههد
گرفت (همان :د.)384
شهید م هری نیز به مبحث اعتدال ورداخته و آن را یکهی از مهمتهریو بحثهها در
سههعادت فههردی و اجتمههاعی میدانههد امهها وی در ایههو بههاره نظههر خاصههی دارد .او
معتقد است راه اعتدال را ائمه

تأسیس کردهاند و اننان بها ویهروی از راه و روز

آنان از افراط و تفری دور میشهود (م ههری  1379ج :21د .)85بنهابرایو شههید
م هههری معتقههد اسههت بههرای رعایههت اعتههدال مههوای اننههان بایههد تههابف تههدبیر عقههل
سلیم و وحی باشند .در ایو صورت میتهوان در امهور فهردی و اجتمهاعی بهه اعتهدال
دسههت یافههت؛ بههه ایههو شههکل کههه اگههر هههرکس اخههتق فههردی را رعایههت کنههد بههه
سهههم خههود در اجتمههاع ا رگههذار خواهههد بههود و همههیو باعههث تشههکیل مدینههۀ فا ههله
خواهد شد.
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

بهها توجههه بههه م الههب بههاال اعتههدال در دیههو اسههتم از اهمیههت خاصههی برخههوردار
است و از نظر شهید م هری نیز اننهان بایهد بهه تمهام آموزهههای دیهو و عقهل بههرور
هماهن

وایبند باشد و به آنها عمل کند تها در نهایهت بهه کمهال برسهد .بها توجهه بهه

اینکه اعتدال در زمینههای موتلف کاربرد دارد در ایو مقاله سعی شده بها تبیهیو بِ عهد
اختمهههی اعتهههدال و آ هههار و موانهههف آن از دیهههدگاه شههههید م ههههری اهمیهههت ایهههو
فضیلت اختمی آشکارتر شود .از ایورو ایهو وهژوهم بهه دنبهال واسه دادن بهه ایهو
سههؤال اساسههی اسههت :اعتههدال چینههت و آ ههار و موانههف آن از دیههدگاه شهههید م هههری
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کدام است

سؤاالت پژوهش
هدف وژوهم حا ر بررسی مفهوم اعتدال آ ار و موانف آن در اندیشۀ استاد م ههری
است؛ بنابرایو مهمتریو ورسمهای تحقیق عبارتند از:
 اعتدال و معیار آن از دیدگاه شهید م هری چینت آ ار اعتدال از دیدگاه شهید م هری چینت موانف اعتدال در اندیشۀ استاد م هری کدامندپیشینۀ پژوهش
وژوهمهای متعددی دربار :اعتدال انجام شده است اما بیشهتر ایهو تحقیقهات از بِ عهد
مههرآن و سههنت بههه ایههو مهههم ورداختهانههد؛ سوسههو عبههداللهی ( )1393در وایههان نامههۀ
کارشناسی خود با مو وع «اعتدال مؤلفهها و آ ار آن در مهرآن و حهدیث» بیشهتر بهه
مؤلفههای اعتدال در امور فهردی اجتمهاعی و امتصهادی از دیهدگاه آیهات و روایهات
مهیو حدادیان ( )1390در وایان نامۀ خود با عنوان «بررسی و نقد نظریهۀ اعتهدال از
دیههدگاه عتمههه مهههدی نرامههی» بههر دیههدگاههای متمهههدی نرامههی تکیههه دارد؛ نرامههی
حدوسه و اعتههدال را معیههار و میههزان فضههیلت هههر عمههل معرفههی میکنههد و در تبیههیو
حدوس میگوید هر فضیلتی حد معینهی دارد کهه اگهر از آن بگهذرد و بهه افهراط یها
تفری برسد به رذیلت تبدیل میشود.
بهنههام و فامیههان ( )1396در مقالهههای بهها عنههوان «اعتههدال در نظههر اسههتاد م هههری و
شاعران وارسیگو بههعنوان یکهی از شاخصهههای تربیتهی» اعتهدال را یکهی از اصهول
تربیتی دیو استم از نظر شهید م هری داننتهاند.
با بررسی وژوهمهای ویشیو معلوم شد کهه بیشهتر تحقیقهات انجامشهده در حهوزه

بیرسی اعتراو و نثار و مرا د نن ا ،ادرگاه شه ر مطهیت

ورداخته است.

آموزههای دینی یا اندیشمندان دیگر بوده و تاکنون وژوهم منتقلی دربهار :اعتهدال و
آ ار و موانف آن از دیدگاه شهید م هری صورت نگرفته اسهت .بنهابرایو وجهه تمهایز
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ت و بهرور جامف به تبییو دیدگاه شههید م ههری دربهار:
ایو تحقیق ایو است که منتق ً
اعتدال و آ ار و موانف آن ورداخته است.
 .1مالحظات نظری
 .1-1تعریف مفاهیم
 .1-1-1اعتدال در لغت

واه :اعتههدال از «عههدل» گرفتههه شههده و عههدل در لغههت بههه معنههی میانهههروی اسههت
و مفهههوم منههاوات نیههز از آن فهمیههده میشههود( .مرشههی  1371د .)301همچنههیو
اعتدال یعنی میانه روی و راست و استوار شهدن (مصه فوی  1360ج :8د .)53ابهو
منظههور در لنههان العههرب میگویههد :اعتههدال مصههدر بههاب افتعههال از ریشههۀ عههدل
کمی و کیفی است (ابو منظور 1412ق
به معنی حد وس و رعایت تناسب در امور ل
ج :11د .)433بعضههی هههم گفتهانههد :تعههادل یعنههی تههوازن در مقههدار هموزنههی
کههم و کیههف (جههر
برابههر بههودن دالیههل تناسههب ادلههه و برابههرى و یکنههانی در
ل
 1372ج :1د.)593
آلوسههی مینوینههد :واه« :وسهه » اسههتعاره اسههت بههراى خصههلتهای ونههندید:
بشهههر؛ زیهههرا آنهههها در میانهههۀ خصهههلتهای نکوهیهههده مهههرار دارنهههد؛ ماننهههد جهههود
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

تههور و بهی بهاکی» و «جهبو و
که میانۀ «اسراف» و «بول» است یا شجاعت کهه میانهۀ « ل
تههرس» اسههت و یهها حکمههت کههه میانههۀ «جربههزه» و «کنههدذهنی و کههودنی» اسههت
(آلوسی 1420ق ج :1د.)403
کلمۀ اعتدال در مرآن نیامده اما مفهوم آن با کلمهاتی چهون «مهوام» (فرمهان)67 :
«وس » (بقره« )143 :مصد» (لقمان« )19 :سواء» (مصص)22 :؛ «حنیهف» (آلعمهران:
 ) 67در مههرآن وجههود دارد .در روایههات نیههز ایههو مفهههوم بهها الفههاظی ماننههد «مصههد»
« .1المؤمو سیرته القصد و سنته الرشد» (آمدی 1366ق د.)353
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« .2االمتصاد ینمی القلیل» (همانجا).

1

و «وس ه » 1بهههکار رفتههه اسههت .هم هۀ ایههو کلمههات بههه و ههعیت میانههه و حههد وس ه
داللت دارند.
 .2-1-1اعتدال در اصطالح
متصدرا دربار :مفهوم اعتدال میگویهد :ههر رفتهار عمهل و فکهر معتهدل آن چیهزی
است که حد وس بیو ا داد یا دیو است و از حالت افراط و تفری بههدور اسهت
(صدرالدیو شیرازی  1388ج  :2/4د.)125
خواجه نصیرالدیو روسی به اعتهدال در حکمهت عملهی و حکمهت نظهری اشهاره
کرده است؛ در حکمت نظری مراد از اعتدال مولومات هنتی همان تعادل و اننهجام
اشیا در کنار یکدیگر تهوازن و نظهم اسهت (روسهی  1373د  )306و در حکمهت
عملی اعتدال در سه مقولۀ «علم النفس» «حکمت مدنی» و «حکمهت منزلهی» برمهرار
می شود که منظور از آن هم حاکمیت عقل بر سهایر مهوای اننهان اسهت و ههم تهدبیر
افراط و تفری میشود و انیاً افراد خهانواده و جامعهه را بهه تکامهل و در نهایهت بهه
سعادت میرساند (همان د.)254
عدهای معتقدند اعتدال یک «فرایند» و در عیو حال یک «روز» اسهت بهرختف
َعدل که یک «ارزز» است؛ همانرور کهه «آزادى» ارزز اسهت امها «دموکراسهی»
روز تحقق آن است .باید توجه داشت که اعتدال روشی بیبنیان نینت؛ چه از یهک
سو به « َعدل» نظر دارد و از سوی دیگر به «عدل» .در وامف اعتدال مراعات الزامهات و
التزامات َعدل و عدل است؛ زیرا «عهدل» بها همهان «تناسهب» بایهد بهر «حهق» و « َعهدل»
مبتنی باشد اما « َعدل» در مقام نبهوت (و نهه در مقهام ا بهات) و اجهرا هیعگهاه بههرور
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عقل برای امور جامعه منزل و نظام سیاسی .اعتهدال بهر وایهۀ ایهو دو شهرط اوالً مهانف

م لق مابل اجرا نینهت و اجهراى آن امهرى ننهبی اسهت .وهس اعتهدال بهه مها کمهک
« .1و نحو امة الوس » (مجلنی 1403ق ج :22د.)441
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میکند تا تشویص دهیم با چه روشی میتهوان « َعهدل» را مبتنهی بهر «عهدل» (تناسهب)
بیشتر بهه اجهرا گذاشهت .اینجاسهت کهه «اعتهدال» بهمثابهۀ یهک روز در برابهر مها رخ
مینمایههد؛ چنانکههه « َعههدل» یههک ارزز اسههت .از ایههو روسههت کههه اعتههدال نفههوذ و
مدخلیتی در خود «ارزز»ها ندارد و از مقام داورى دربار :ارززهها بهرهمنهد نینهت؛
زیرا ارززها م لقند و روزها (که اعتدال نیز یک روز است) ننبیاند .امها اعتهدال
در مقام عمل و اجرا داللت و دخالهت دارد و ایهو مو هف ههم مو هف ننهبیات اسهت
حد وس تبیهیو شهده اسهت؛
(امانی  1394صص 48و  .)49در روایات هم اعتدال و ل
امام علی

یهق
هما ِ ل َم َضهل َّ مة َو ال َّ ر ِ 
در خ بۀ  16نهوالبتغه میفرمایهد« :ال ْیَم ِ 
هیو َو الشِّ َ

ال ِ ْو ْس َ ی ه َی ال َْجا َّد ِ ة؛ چهپ و راسهت گمراههی اسهت و راه میانهه جهاده منهتقیم الههی
 1380د .)61تعادل و اعتدال در بعضهی از روایهات بهه ایهو
است» (امام علی
معناست که اننان از سویی به کارهای خیر اشهتغال و اهتمهام داشهته باشهد و از سهوی
دیگر از امور شر دوری کند (فرجی  1380د.)14
 -2یافتههای پژوهش
 .1-2اعتدال و معیار آن از دیدگاه استاد مطهری

شهههید م هههری دور بههودن از افههراط و تفههری و ورهیههز از کنههدروى و تنههدروى و
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

چپروى و راستروى را اعتدال مینامد (م هرى  1379ج :21د .)61او در ادامه
می گوید :حد وس یعنی اینکه آدمی عقل خود را ویشوا و راهبر مرار داده در کارهها
شتابزده عمل نکند و همۀ افعال را با تدبیر عقل انجام دههد .در نهایهت اننهان بها عقهل
میتواند تمایتت نفنانی خود را رام و مهار کند (همان د.)84
شهید م هری با اعتقهاد بهه اینکهه ورهیهز از افهراط و تفهری و گهرایم بهه اعتهدال
دشوارىهایی دارد میگوید :همیشه راه اعتدال یک خه باریهک اسهت کهه انهدک
بیتوجهی موجب خروج از آن میشود .اینکه در آ ار دینهی وارد شهده کهه «صهراط»
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از «مو» باریکتر است اشاره به همیو نکتهه اسهت کهه رعایهت اعتهدال در ههر کهارى

دشوار است (همان ج :24د .)87برای هر یک از موای اننان که از رهرف خداونهد
متعال به او ع ا شده اهداف و غایاتی تعییو شده است که اگهر آدمهی آن اههداف را
بهمومف تشویص دهد به تعادل در آن موا دسهت مییابهد و از افهراط و تفهری کنهاره
میگیرد (همان ج :21د .)451-452بنابرایو با شناسایی و تشویص غایت غرایهز و
موای اننانی و ایمان به اینکه همۀ آن موا را خالقی حکیم در وجود آدمی نهاده اسهت
و هر کدام دستورالعملهای خاد خود را دارنهد تها در جهای صهحی خهود اسهتفاده
شوند می توان حد وس استفاده از موا را تشویص داد و دچار افراط یها تفهری نشهد
(همان د.)451-452
از نظر شهید م ههری عقهل و وحهی و راههی کهه ائمهه وهیم وهای مها گذاشهتهاند
معیارهای حقیقی اعتدال هنتند؛ بنابرایو اننان باید به تمام ارززها بهرور هماهنه
عمل کند و به شکوفایی آنها مبادرت ورزد تا بهه کمهال برسهد .اگهر اعتهدال دربهار:
موای تعبیهشده در وجود اننان رعایت شود آ ار آن در اجتماع هم بروز ویدا خواههد

 -2-2آثار اعتدال در اندیشۀ شهید مطهری

اگر آدمی در همه جوانب زندگی مادی و معنوی تعادل داشته باشد و میانهروی مهورد
توصیه دیو مقدس استم را عمل کند موجب آ ار و برکات عدیهدهای میشهود کهه
از جمله آنها میشود به موارد زیر اشاره کرد:
 .1-2-2اعتدال منشأ رسیدن به کماالت

شهید م هری ایجاد تعادل میان مهوای اننهان را الزمهۀ رسهیدن بهه کمهاالت معنهوی و
روحی میدانهد و میگویهد :اننهان بهالقوه کمهاالتی دارد امها ومتهی بهه آن کمهاالت
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کرد .در بوم آ ار و موانف به ایو مو وع اشاره شده است.

میرسد که همۀ موا در حد اعتدال باشند؛ یعنی اننان از نظر جهازات روحهی درسهت
مثل اننان از نظر جهازات بدنی اسهت .در جههازات بهدنی ههیع عضهو زائهدی وجهود
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ندارد نه دست زائد است و نه وا و نه چشم ولهی ههر یهک از ایوهها حهد و انهدازهاى
ت ایو دسهت بایهد وجهود داشهته
دارد که از مبل از ررف خداوند تعییو شده است؛ مث ً
باشد اما اگر ایو دست بوواهد دو برابر اندازهای کهه هنهت باشهد تعهادل را بهه ههم
می زند کما اینکه اگر بوواهد از ایو اندازه که هنت کوچکتر باشد باز ههم تعهادل
را به هم میزند .همیو رور اننان به همۀ مهواى روحهی خهود نیهاز دارد  -بهه شههوت
غضب و بهه همهۀ مهواى دیگهر  -همچنهان کهه یهک سلنهله نیازههاى دیگهر روحهی و
معنوى دارد که همهه بایهد باشهند .عهدالتی کهه از جنبهۀ اختمهی م هرح اسهت همهیو
تعادل و ت وازن روحی اسهت و اینکهه همهۀ مهوا بایهد در حهد اعتهدال باشهند (م ههرى
 1379ج :8د.)545
شهید م هری کمال نظری و عملی را به نقهل از مهدما تبیهیو کهرده و معتقهد اسهت
تدبیر نفس و تعدیل موای اننان در سی ر :عقل مقدمهۀ کمهال اسهت .بنهابرایو بهرای
نفس اننان دو کمال وجود دارد .1 :کمال نظرى؛ چون فتسفه ماهیت و جوهر اننهان
را علم میدانند و اننان کامل و کمال االننان را در علم میدانند بهرختف عرفها کهه
کمال نهایی اننان را علم نمیدانند و معتقدند اننان کامل اننانی است که به حقیقهت
برسد .2 .کمال عملی؛ مدما دربار :عقل عملی میگفتند نفس مدب لر بدن اسهت و بهرای
آنکه بدن را بهتر تدبیر کند یک سلنهله احکهام دارد و ایهو «چگونهه تهدبیر کهردن»
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

مقدمهاى است براى چگونه کامل شدن.
مدما منئلۀ عدالت را به آزادى برمیگرداندند؛ چون نفس از یک نظر به بهدن نیهاز
دارد و نمیتواند بدون آن به کمالهاى نظرى خهود برسهد ولهی بهراى اینکهه از بهدن
(ایو وسیله و ایو مرکب) حداکثر استفاده را ببرد بایهد نهوعی تعهادل میهان مهوا برمهرار
کند و موهاى که ایو تعادل را برمرار میکنهد مهو :عاملهه اسهت .اگهر بهیو مهوا تعهادل
برمرار باشد نفس مقهور بدن نینت بلکهه بهدن مقههور نفهس اسهت .مهدما عهدالت را
هیئهت انقهاریهههاى از بههدن در برابهر نفههس و هیئههت ماهریههاى از نفههس در برابههر بههدن
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میداننتند (همان ج :13د.)713

 .2-2-2اعتدال عامل پیشرفت علمی و مادی

شهید م هری اعتدال و میانهروی را توصیۀ دیو مقدس استم میدانهد و معتقهد اسهت
ترغیب و تهییو استم به اعتدال و نبودن افهراط و تفهری در آموزهههای دینهی باعهث
ویشههرفت مههادی و معنههوی منههلمانان شههد .او در ایههو زمینههه بههه سههوو عبدالحنههیو
زریوکوب در کتهاب «کارنامهۀ اسهتم» اشهاره میکنهد و مهیگویهد :آنچهه ایهو مایهه
مینر ساخت در حقیقهت همهان
ترمیات علمی و ویشرفتهای مادى را براى منلمیو ل
استم بود که بها تشهویق منهلمیو بهه علهم و تهرویو نشهاط حیهاتی روح معا هدت و
تنام را جانشیو تعصبات دنیاى باستانی کرد و در مقابل رهبانیت کلینا کهه تهرک و
انزوا را توصیه میکرد با توصیه منلمیو به «راه وس » توسعه و تکامل صنعت و علهم
اننانی را تنهیل کرد .در دنیایی که استم به آن وارد شد ایو روح تنهاهل و اعتهدال
در حال زوال بود (همان ج :14د.)140
 .3-2-2اعتدال راه وصول به سعادت

فضایل اختمی وسیله ای هنتند برای وصول به سعادت که هدف نهایی است .ارسه و
فضایل را حد وس بیو افراط و تفری میداند و معتقهد اسهت اگهر آدمهی بهه رهرف
افراط یا تفری گرایم ویهدا کنهد در وامهف مرتکهب رذایهل خواههد شهد .وی مهوای
غضبیه شهویه و عامله را نام برده کهه بهرای ههر کهدام حالهت افهراط و تفهری و حهد
وس ی وجود دارد .مو :شهویه تفری م ِ خمود و افرارم شَ َره میباشهد و عفهت ههم

حد وس آن است یا در مو :غضبیه ِ جبو حالت تفری و تهور حالت افهراط اسهت و
حد وس م هم شجاعت است.
دربار :مو :عامله هم ِ جربزه حالهت افهراط بتههت حالهت تفهری و حکمهت حهد

بیرسی اعتراو و نثار و مرا د نن ا ،ادرگاه شه ر مطهیت

شهید م هری دربار :راه رسیدن به سعادت به سوو ارسه و اشهاره کهرده و میگویهد:

وس است .ارسه و معتقهد اسهت بهرای بهه دسهت آوردن فضهیلت عهتوه بهر علهم و
آگهاهی تربیههت نفهس بههر اسهاس فضههایل هههم الزم اسهت؛ یعنههی بایهد آن مههدر بههرای
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فضیلتهای اختمی و رعایت اعتدال در نفس تمهریو و ممارسهت صهورت بگیهرد تها
ملکههۀ نفههس گههردد .در ایههو صههورت نفههس از افههراط و تفههری ورهیههز خواهههد کههرد
(م هرى  1379ج :22د.)46 -47
البته شهید م هری دیدگاه اختمی ارسه و را فقه جزیهی از حقیقهت داننهته کهه
بیانگر تمام حقیقت نینت .بزرگتریو اشکاالت دیهدگاه ارسه و آن اسهت کهه اوالً
ارس و وظیفۀ علم اختق را به تعییو راه وسه بهرای رسهیدن بهه سهعادت کهه مقصهد
نهایی است منحصر داننته است؛ انیاً اختمی که ارس و بهر آن تأکیهد میکنهد راه
وصول به هدف را به آدمی نشان میدههد امها بهه وی ههدف نمیدههد در حهالی کهه
مهمتریو وظیفۀ یک مکتب اختمی مشوص کردن هدف اننانی است؛ الث ًا اخهتق
ارس ویی تا حدودی از مداست فاصله گرفته اسهت؛ چهون ارسه و سهعادت را ههدف
نهایی تلقی کرده و معتقد است اننان در وی سعادتمندی خود است و باید بهتهریو راه
رسههیدن بههه سههعادت بههه آدمههی نشههان داده شههود .بنههابرایو ارسه و بههه خودخههواهی و
خودمحههوری تأکیههد کههرده اسههت در حههالی کههه اصههل مداسههت اخههتق بهها دوری از
خودخواهی و خودبرتربینی حاصل میشود (همان د.)47
 .4-2-2رسیدن به اخالق متعادل و جامعۀ متعادل (تشکیل مدینۀ فاضله)
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شهید م هری معتقد است اختق فردی در جامعهه ا هر میگهذارد و بهالعکس اخهتق
اجتماع در شوص ا رگذار است .اگر ایو دو حالت اعتدال داشته باشند و بهه افهراط و
تفری میل نکنند مدینۀ فا له شکل میگیرد و سعادت فرد و جامعه محقهق میشهود.
شهههید م هههری میگویههد :عههالیتریو اخههتق اخههتق اعتههدالی و مههوزون اسههت و
اگر در جامعهای اعتدال حهاکم نباشهد ایهو ربیعته ًا در اخهتق فهردی ههم تأ یرگهذار
خواهههد بههود و اخههتق اشههواد مههوزون و معتههدل نوواهههد بههود .ایههو عههدم تههوازن و
تعادل بر ربقۀ خاصه و عامه تأ یرگذار خواهد بهود و ههر دو مشهر زیهان خواهنهد دیهد
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(م هرى  1379ج :23د.)742

ویامبر گرامی استم

کم؛ بها یهک
در ایو زمینه میفرمایهدْ « :اسهتَووا ت َ ْنهتَو مِ ل ِ هوب ِ  ْ

دیگر برابر شوید تا دلهایتان برابر شود» (ویامبر اکرم د  1382د)210؛ یعنهی اگهر
بوواهیم در جامعه دلها به هم نزدیک شود باید در بهیو افهراد جامعهه اعتهدال حهاکم
باشد و تبعییها از بیو برود وگرنه بیو دلهای مهردم شهکاف و فاصهله خواههد افتهاد
که ا ر آن در سه

کهتن و اجتمهاع خهودز را نشهان خواههد داد (م ههرى 1379

ج :23د .)743شهید م هری مهمتهریو و مهؤ رتریو عوامهل عهدمتعادل اجتمهاعی را
چنیو برشم رده است :اول اینکه نظام فکری و اعتقادی به هم خهورده و چیزههایی کهه
در سعادت اننان تأ یرگذارند مثل تقوا علم عقل و عمهل بیا هر تلقهی شهود؛ و دوم
سوءظو به خالق هنتی (همان د.)738
 .3عوامل افراط و تفریط (موانع اعتدال)
در ایو بوم موانف اعتدال از دیدگاه شهید م هری بررسی خواهد شد.

شهید م هری اعتدال و علم و عمل را عامل ویشرفت و ترمی میداند و در مقابهل دو
بیماری «جمود» و «جهالت» را مایۀ سهقوط و انحهراف فهرد و جامعهه تلقهی میکنهد و
میگوید :از جمله خاصیتهاى بشر افراط و تفری است .اننان اگهر در حهد اعتهدال
باینتد کوشم می کند زمان را با نیروى علم و ابتکار و سعی و عمل جلو ببرد خهود
را با مظاهر ترمی و ویشرفت زمهان ت بیهق دههد و جلهو انحرافهات زمهان را بگیهرد و از
همرن

شدن با آنها خود را برکنار دارد .اما متأسفانه همیشه ایورور نینت.

شهید م هری جهالهت و جمهود را دو بیمهاری خ رنهاک خوانهده کهه عوامهب و
نتایو بدی به دنبال دارند .او ایو ویامدها را چنیو برشمرده است:

بیرسی اعتراو و نثار و مرا د نن ا ،ادرگاه شه ر مطهیت

 .1-3جمود و جهالت

یک .نتیجهۀ بیمهاری جمهود سهکون و تومهف و عهدم توسهعه و ویشهرفت اسهت و
عامبت بیماری جهل انحراف و سقوط است؛
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دو .آدمی که جمود دارد از هر چیز تهازه و نهو نفهرت دارد و فقه بها چیهز کنههه
انس و خو می گیرد ولی آدم جاهل هر چیهز نوودیهد را مقتضهای زمهان داننهته و نهام
ترمی و تجدد موجه بر آن میگذارد؛
سه .شوص جامد هر چیز تازه و نو را دارای انحراف و فنادانگیز میخوانهد ولهی
آدم جاهل نام ویشرفت علم و آگاهی و تمدن بر آن مینهد؛
د) جامههد میههان هنههته و ووسههته و وسههیله و هههدف فههرق نمههیگههذارد .از نظههر او
دیو مأمور حف آ هار باسهتانی اسهت .از نظهر او مهرآن نهازل شهده اسهت بهراى اینکهه
جریههان زمههان را متومههف کنههد و او ههاع جهههان را بههه همههان حههالی کههه هنههت
میوکوب کند اما جاهل برعکس چشم دوخته ببیند در دنیاى مغرب چه مهد تهازه و
چههه عههادت نههوى ویههدا شههده اسههت تهها فههوراً تقلیههد کنههد و نههام تجههدد و جبههر زمههان
روى آن بگذارد؛
ه) جامد و جاهل متفقاً فر

میکنند ههر و هعی کهه در مهدیم بهوده اسهت جهزء

منائل و شعائر دینی است با ایو تفاوت که جامد نتیجه مهیگیهرد ایهو شهعائر را بایهد
نگهدارى کرد و جاهل نتیجه میگیرد اساساً دیو متزم است بها کهنهورسهتی و عتمهه
به سکون و بات (م هرى  1379ج :19د.)110
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 .2-3ظلم و استثمار

دومیو سبب افراط و تفری

ظلم و ستم است کهه نهابودی فهرد و جامعهه را بهه دنبهال

دارد .شهید م هری در ایو زمینه میگویهد :ههر اجتمهاعی مرکهب و متشهکل از افهراد
گوناگون است و اگر بوواهیم جامعهای وایدار و از اننجام الزم برخوردار باشد بایهد
آن جامعه از اعتدال و حالت تعادل برخوردار باشد و اگر به افهراط و تفهری گهرایم
ویدا کند آن جامعه سقوط میکند و از بیو میرود.
شهید م هری معتقد است در جامعه باید عدالت بیو افراد حاکم باشد تا جامعهه بهه
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تعادل اجتماعی روحی و مادی برسهد .اگهر در یهک جامعهه کنهی همنهوع خهود را

استثمار کند یا به او ظلم کند جامعهه از حالهت تعهادل خواههد افتهاد و عامبهت آن بهه
انفجار و نابودی منجر خواهد شد (همان ج :15د.)743-744
 .3-3سوسیالیسم

شهید م هری یکی دیگر از عوامهل افهراط و تفهری را آراء سوسیالینهتها میدانهد.
آنها منکر عدالت و وجدان بشری در جامعه هنهتند و در وامهف عهدالت و اعتهدال را
تویلل میدانند .وی در ایو زمینه میگوید :عدالت از نظر مادیگراهها مارکنینهتها
و سوسیالینم چنهدان ارزشهی نهدارد تها جهایی کهه ررفهداران عهدالت را ههم تو ئهه
میکنند .از دیدگاه شههید م ههری مارکنینهتها سوسیالینهمی را مبهول دارنهد کهه
ریشه و مبدأ آن عدالت نباشد بلکه ریشهه و مبهدأ آن جبهر زمهانی باشهد؛ یعنهی و هف
امتصههادی اس هت کههه جبههراً جوامههف را سوسیالینههتی میکنههد (همههان ج :21د.)275
بنابرایو ایوها چون با دید مادیگرایانه به اننان نگاه میکنند عهدالت را آگاهانهه یها
ناآگاهانه منکر میشوند و وجدان بشری را باور ندارند؛ بهه همهیو دلیهل ههم معتقدنهد
(همان د.)276
استاد م ههری دیهدگاه کنهانی مثهل سوسیالینهتها را کهه اعتهدال و عهدالت در
جامعه را انکار میکنند مردود میداند و میگوید :هر اجتماعی از حالهت حهد وسه
و اعتدالی برخوردار است که اگر جامعه و افراد آن به ایو حد وایبند باشهند و رعایهت
کنند به بقا و وایداری دست خواهند یافت ولی اگر از حالت معتدل منحهرف شهدند
و آن را رعایت نکردند حکم موت جامعه را امضا کردهاند (همان د .)276سعدی
در ایو باره ایو گونه سروده است:
چههههههار ربهههههف موهههههالف سهههههرکم چنهههد روزى بههها ههههم شهههوند خهههوز
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اشتراکی را که منشأ و مبدأ آن عدالت است نباید دنبال کهرد کهه تویلهی بهیم نینهت

گهههر یکهههی زیهههو چههههار شهههد غالهههب جهههههان شهههههیریو برآیهههههد از مالهههههب
(سعدی  1363د)106
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بنابرایو از منظر شهید م هری زمان با رفتو به سوی عدالت و اعتدال تکامل ویهدا
می کند .در زندگی بشر عوامل مؤ ر و زیادى باید وجود داشته باشد که یکی از آنهها
علل امتصادى است .ایو عوامل هم باید به یک ننبت معیو وجهود داشهته باشهند .اگهر
آن ننبت محفوظ باشد جامعه سالم است و اگر نباشد جامعه بیمهار اسهت (م ههرى
 1379ج :21د .)277
 .4-3هوی و هوس

یکی دیگر از موانف اعتدال از دیدگاه استاد م هری تمایتت نفنانی و شهوتهاسهت
که عقل عملهی اننهان را نیهز تحتتهأ یر خهود مهرار میدهنهد .اگهر ههوا و هوسههای
نفنهانی از حالههت اعتههدال خههارج شههوند بهر عقههل و وجههدان آدمههی چیههره میشههوند؛
به روری که عقلی که باید چراغ راهنمای اننان در همۀ زمینهها باشد دیگر نمیتواند
وظیفۀ اصلی خود را انجام دهد (همان ج :23د .)715امام صادق

در ایو زمینهه

میفرماید« :ال َْهوى َع ِ د ُّو ال َْعق ْل؛ هوا و ههوس دشهمو عقهل اسهت» (امهام صهادق
1400ق د )103و به گفتۀ سعدی:
حقیقههههت سههههرایی اسههههت آراسههههته ههههههوى و ههههههوس گهههههرد برخاسهههههته
نبینههی کههه هههر جهها کههه برخاسههت گههرد نبینههههد نظههههر گرچههههه بیناسههههت مههههرد
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(سعدی  1371د)289
 .5-3نگاه تک بُعدی به ارزشها

شهید م هری از توجه تک بِ عدی به ارززها انتقهاد میکنهد و معتقهد اسهت در توجهه
به ارززها باید حالت اعتدال حف شود و به گونهای نباشد کهه بهه یهک ارزز بهیم
از اندازه اهمیت داد و از ارززهای دیگهر غافهل شهد کهه ایهو همهان افهراط اسهت و
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بهشدت نههی شهده اسهت .وی در ایهو زمینهه میگویهد :اننهان در صهورتی بهه کمهال

میرسد که از همۀ مهوا و اسهتعدادهای خهود بههرور تهوازنی و تعهادلی اسهتفاده کنهد؛
بهروری که همۀ موا و استعدادها همزمان و همراه یکدیگر به رشد و همهاهنگی الزم
برسند و رشدشان ههم در حهد اعلهی باشهد .یعنهی ایورهور نباشهد کهه مها از برخهی از
استعداد ها و موا استفاد :بهینه کنیم اما بعضی دیگر را تع یهل کنهیم .حقیقهت و ریشهۀ
عدل به هماهنگی و توازن برمیگردد .امهام علهی

مصهداق و نمونهۀ اننهان کامهل

است؛ براى اینکه همۀ ارززهاى اننانی در حد اعلی و بهرور هماهنه

در او رشهد

کرده است (م هرى  1379ج :23د.)112
شهید م هری افراط و تفری در التزام به ارززها را خهارج شهدن از جهاد :تعهادل
استم و انحراف و اشهتباه میدانهد و میگویهد :بایهد دربهار :ارززهها حالهت اعتهدال
بهرور همهجانبه رعایت شود و ایورهور نباشهد کهه بهه ارزشهی مثهل عبهادت گهرایم
افراری ویدا شود و ارزز دیگر موردغفلت وامف شود یا بهرور افراری به گرایمهای
اجتمهههاعی اسهههتم توجهههه شهههود امههها گرایمههههای الههههی آن فرامهههوز شهههود کهههه
عبادتگرایان جامعهگریز و جامعه گرایان خداگریز را خهارج از جهاد :معتهدل اسهتم
میداند (همان د.)151
بنا بر آنچه گفته شد اننان باید در همۀ حوزههها و ابعهاد زنهدگی بهگونههای عمهل
کند که از حالهت اعتهدال خهارج نشهود .اهمیهت دادن بهه یهک بِ عهد و غافهل شهدن از
جنبههای دیگر افتادن در وررۀ سهقوط و افهراط و تفهری محنهوب میشهود کهه در
دیو مقدس استم بهشدت از آن نهی شده است.
نمونههاى افراط در رشد یک ارزش خاص
 .1عبادت

بیرسی اعتراو و نثار و مرا د نن ا ،ادرگاه شه ر مطهیت

ایههو بزرگتههریو اشههتباه و انحههراف محنههوب میشههود .بنههابرایو شهههید م هههری

به گفتۀ شهید م هری یکی از ارززهاى اننانی که در دیو استم به آن اهمیهت داده
شههده عبههادت اسههت .البتههه او معتقههد اسههت نبایههد بهها افههراط و زیههادهروی در عبههادت
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ارززهای دیگر را فراموز کنیم .استاد در ایو باره میگوید :عبادت که یهک ارزز
و فضیلت محنوب میشود اننهان بههرور خهاد و جوامهف بههرور عهام بایهد حالهت
اعتههدال را رعایههت کننههد و ایورههور نباشههد کههه در ایههو زمینههه دچههار افههراط شههویم و
ارززهای دیگر بهکلی فراموز یا محو شوند .در تهاری اسهتمی کنهانی بودنهد کهه
بدون اینکه مصد و غر ی داشته باشند در ایو زمینه دچار افراط و عهدمتعادل شهدند.
بنابرایو اننان باید بهرور هماهنه

ارززههاى گونهاگون را در خهود رشهد و اعهتت

دهد (م هرى  1379ج :23د.)114
ومتی به ویامبر

خبر رسید که برخی از اصحاب کارشان را به عبهادت منحصهر

کردهاند و از بقیۀ امور زندگی غافل شدهاند ناراحهت شهد و آنهها را موعظهه کهرد.
ویامبر گرامی اسهتم ههم ومتهی احنهاس مهیکنهد در جامعهۀ اسهتمی یهک ارزز از
ارززهههاى اسههتمی سههایر ارززههها را در خههود محههو مههیکنههد شههدیداً بهها آن
ت گاهی جامعه به سوى زهد که یک ارزز اسهت و فوایهدی دارد
مبارزه میکند؛ مث ً
کشیده میشود و دیگر ارززها مورد غفلت مرار میگیرند که ایو همان افراط اسهت
(همان د.)115
 .2خدمتگزار خلق بودن
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یکی دیگر از ارزز های اننانی که دیو مقدس اسهتم آن را تأییهد و مهردم را بهه آن
تشویق و ترغیب می کند خدمت بهه مهردم اسهت .مهرآن در زمینهه خهدمت تعهاون و
کمک به یکدیگر می فرماید:
َکم ِقبَ َ ال َْم ْشر ِ
ِق وَ ال َْم ْغر ِ
ضن بِضا َ ِ وَ
ِب وَ
َیس الْب َِّر ْ
ضن َام َ
ِضر َم ْ
َّ
ان ت َُولوا ُوجوه ْ
ل َ
لکن الْب َّ
ْمضال َعلضی ُحب ن ِ
ْیو ِم ْاال ِخ ِر وَ ال َْمالئِ ِ
ِ
ِیین و آتی ال
کِ وَ ال
ضه ََ ِو ا ْل ُق ْربضی وَ
َ
ْکتاب وَ النَّب َ
ال ْ
السبی ِ وَ السائِ َ ِ
الر ِ
قاب ؛ نیکوکارى آن نینت که
الْیتامی وَ ال َْم
ساکین وَ ابْ َ
َ
ن َّ
لین وَ فی ن

روى خود را به سوى مشرق و [یا مغرب بگردانید بلکه نیکی آن است کهه کنهی بهه
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خههدا و روز بازونههیو و فرشههتگان و کتههاب [آسههمانی و ویههامبران ایمههان آورد و مههال

[خههود را بهها وجههود دوسههت داشههتنم بههه خویشههاوندان و یتیمههان و بینوایههان و در
راهماندگان و گدایان و در [راه آزاد کردن بندگان بدهد» (بقره.)177 :
البته خدمت به خلق نباید باعث شود آدمی از فضایل اختمی دیگر غافهل شهود یها
به عبارت دیگر دچار افراط در ایو زمینه شود .شهید م هری بها اسهتناد بهه ایهو گفتهۀ
سعدی که« :عبادت به جز خدمت خلق نینهت» میگویهد :برخهی بها برجنهته کهردن
خدمت به خلق میخواهند ارززهای بزرگ و عالی مورد توصیه اسهتم مثهل زههد
علم جهاد و عبادت را نفی و انکار کنند.
موصوصاً بعضی از ایو روشنفکرهاى امروز خیال میکننهد بهه یهک من هق خیلهی
عههالی دسههت یافتهههانههد و اسههم آن من ههق خیلههی عههالی را اننههانیت و اننههانگرایی
میگذارند (م هرى  1379ج :23د .)116خ اب سعدی متوجه بعضی از متصهوفه
اسهت کهه کارشهان را فقه در سهجاده و تنهبی ختصههه کهرده بودنهد و از کارهههای
خیرخواهانههه غافههل بودنههد .دیههو مقههدس اسههتم بهها احنههان بههه مههردم و خههدمت
اننانی میداند اما با انحصارز موهالف اسهت (همهان د .)280وهس اگهر اننهانیت
را در خدمت به خلق منحصر بدانیم و به هیع ارزز دیگرى اهمیت ندهیم بهاز دچهار
افراط میشویم.
 .3آزادى

از دیدگاه شهید م هری یکی از مهمتریو و برجنتهتریو ارززهها آزادی اسهت کهه
مافوق ارززهای مادی و از معنویات محنوب میشود .اننانهای بامعنویت زنهدگی
در شرای سوت را تحمل میکنند ولی حا ر نینتند در اسهارت و بنهد یهک اننهان
دیگهههر باشهههند؛ یعنهههی دوسهههت دارنهههد آزاد و آزادانهههه زنهههدگی کننهههد (همهههان

بیرسی اعتراو و نثار و مرا د نن ا ،ادرگاه شه ر مطهیت

به آن ها موالف نینت بلکه آن را نوعی کمال و ارزشی از ارززهای واالی الههی و

د .)117عهههدهای در مو هههوع آزادی اننهههان دچهههار افهههراط شهههده و معتقدنهههد
ارزز دیگری غیر از آزادی وجود ندارد و همه چیهز را در آزادی منحصهر کردهانهد
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در حالی که ارزز های فراوان دیگری مثل عدالت عرفهان حکمهت و ...نیهز وجهود
دارد (همان د.)118
 .4عشق

شهید م هری نگاه افراری و تک بِ عدی به مبحهث عشهق را شهدیداً مهذمت میکنهد و
میگوید :گاهی عشق مثل آنچه در عرفان و تصوف و غزلیات عرفانی ما هنهت تنهها
ارزز اننانی تلقهی مهیشهود و تمهام ارززههاى دیگهر مثهل عقهل موردغفلهت وامهف
اصت گرایم هدعقل
میشوند .برخی از عرفا که گرایم آنان به ارزز عشق است ً
دارند و رسماً با عقل مبارزه میکنند .حاف میگوید:
صههوفی از ورتههو مههی راز نهههانی داننههت گوهر هرکس از ایو لعل توانی داننهت
مدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بهس که نه هرکو ورمی خواند معانی داننت
(حاف

 1378د)48

بنابرایو از دیدگاه برخی صوفیان اصل و اسهاس اننهان و آدمیهت عشهق اسهت و
عقل را به خارر واىبند بودنم بهرور کلی محکوم میکنند و مذموم میداننهد .آنهان
غافلاند از اینکه غیر از عشق ارززهای فراوان دیگری مثل محبهت عبهادت عقهل
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خدمت به خلق و آزادی وجود دارد.
شهید م هری معتقد است هیعکدام از ایو ارززها به تنهایی اننان را بهه مقصهد و
مقصود و کمال نمیرسانند .او اننان کامل را اننانی میداند که همۀ ایو ارززهها در
باالتریو درجه و بهرور هماهن

مصداق اتم و اکمل اننان کامل معصومیو و از جمله امام علهی
 1379ج :23د.)118-119
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در وجود او به رشد و شکوفایی الزم رسهیده باشهد.
اسهت (م ههرى

نتیجهگیرى
از دیدگاه شهید م هری اعتدال یا حد وس مرز م لوب تمهام امهور اسهت و رعایهت
اعتدال بر فرد و جامعه الزم است و ایهو دو بهر ههم تهأ یر متقابهل دارنهد؛ اگهر فهرد در
کارهایم اعتدال را رعایت کند و از افراط و تفری دوری کنهد ربیعتهاً رفتهارز در
ت اگر جامعهای راه اعتهدال را بپیمایهد افهراد آن
اجتماع تأ یرگذار خواهد بود و متقاب ً
جامعه به سعادت دست مییابند.
شهید م هری معتقد است اجتماع در حد خودز حالت اعتهدالی دارد و اگهر از
ایو اعتدال منحرف شهود سهقوط میکنهد .بهه نظهر وی جامعهه ماننهد بهدن اننهان بهه
اعتدال احتیاج دارد .همیشه راه اعتدال یک خ باریک است کهه انهدکی بیتهوجهی
موجب خروج از آن میشود .جمود و جهالت ظلم و استثمار و هوای نفهس همهواره
آدمی را تهدید میکند و باعث میشود او از اعتدال خارج شهود و بهه سهوی افهراط و
تفری گرایم یابد .نتیجه اینکه اننان کامل کنی است که همۀ ارززهاى اننهانی را
معصومیو

از ایو ویژگی برخوردارند و مصادیق اننان کامل هنتند .دیگهران ههم

باید به تبعیت از ایو بزرگواران در عمل بر جاد :اعتهدال مهدم بگذارنهد .اعتهدال منشهأ
رسههیدن بههه کمههاالت و مایههۀ ویشههرفت مههادی و معنههوی اننههان و در نتیجههه موجههب
سعادتمندی فرد و جامعه میشود.

بیرسی اعتراو و نثار و مرا د نن ا ،ادرگاه شه ر مطهیت

بهرور هماهن

و در حد اعلی در خود رشهد داده باشهد .از دیهدگاه شههید م ههری
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مناسبات اخالق و اقتصاد در اسالم (تطبیق انتقادی نظریۀ رشد اخالقی کلبرگ)
**

حنو بوسلیکی* مهدی علیزاده
چکیده

نگرز اختمی هیجانهات اختمهی درونیسهازی اصهول اختمهی و التهزام علمهی بهه
هنجارهای اختمهی منجهر میشهود .از جملهه نظهرات شهایف در رشهد اختمهی نظریهه
کلبرگ است .در وژوهم حا ر با وذیرز چارچوب نظری او (نظام شم مرحلههای
رشد استدالل اختمی) به واکاوی راب هه ایهو رشهد بها رشهد م لوبیتههای امتصهادی
(تولید توزیف و انباشت روت) ورداختهایم .ایو وژوهم ماهیت کتابوانهای دارد و بها
اتکا به اسناد صورت گرفته است .ورسم اصلی ایو است که چه راب های میان سهاز و
کار و مراحل رشد مضاوت و اسهتدالل اختمهی بها عملکهرد م لهوب امتصهادی افهراد
وجههود دارد ایههو راب ههه بههه صههورت دوسههویه (تههأ یر دوجانبههه) بررسههی شههده اسههت.
نتیجه ای که از ایو وژوهم حاصل شد ایو بهود کهه مراحهل رشهد اختمهی راب ههای
منتقیم با شاخصهای رشد امتصادی دارند البته برخی مراحل رشد نیازمنهد همیمه
*استادیار وژوهشگاه علوم و فرهن
**استادیار وژوهشگاه علوم و فرهن

استمی مم ایران.
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تاری دریافت1398/02/31:

مناسها اخالق و اقتصاا ار اسالم (سطه م ا تلاات ظیدۀ رشر اخالقی لهیگ)

رشد اختمی فراینهدی اسهت کهه بهه بهبهود شهاخصهای اختمهی از مبیهل اسهتدالل و

تاری تأیید1399/02/20:
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کردن فرهن

عمومی خاصی میباشهند تها ایهو راب هه ایجهاد شهود .از سهوی دیگهر

ارتقای و عیت امتصادی (تولید روت وهاک و توزیهف عادالنهه آن) زمینهسهاز رشهد
اختمی کلبرگی میباشد .در ایو بیو اختق استمی هم در سه
در سه

حهداکثری و ههم

حهداملی نههه تنهها بههه زههد مهذموم تشههویق نمیکنهد بلکههه زمینهسهاز رشههد

امتصادی میباشد.
کلیدواژهها
رشد اختمی تولید روت روت واک توزیف روت اختق استمی.
درآمد
سالهاست که راب ۀ اختق و امتصاد محل نزاع اندیشهمندان اسهت .ایهو راب هه کهه از
یونان باستان مورد مبول بوده است با سی ر :تفکهر کتسهیک امتصهادی (بها تکیهه بهر
آرای آدام اسمیت و ویروان او) به محاق رفت .امروزه ارتباط اختق و امتصاد اهمیهت
خود را بازیافته اسهت و نظریههوردازانی همچهون آمارتیها سهو و فهریمو ههر کهدام بهه
گونه ای به احیا و ترمیم ایو راب ه (هم در سه

دانشهی و ههم در سه

فعالیتههای

امتصادی) همت گماشتهاند .در ایو میان ویوند روانشناسی اختق و امتصاد میتوانهد
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

افقی جدید در ایو عرصه بگشاید .نوشهتار حا هر حاصهل نگهاهی میانرشهتهای بهیو
روانشناسی اختق و امتصاد است .بدیو منظور نظریۀ الرنس کلبرگ کهه شوصهیت
برجنتهای در روانشناسی اختق محنوب میشود بهمنزلۀ چارچوب نظری وهژوهم
برگزیده شد .تهتز بهر ایهو بهود کهه مراحهل شهمگانۀ نظریهۀ کلبهرگ بها توجهه بهه
م لوبیتهای امتصادی و بها تأکیهد بهر تولیهد هروت وهاک توزیهف عادالنهۀ هروت و
انباشت روت بررسی شود.
در ایو م العه راب ۀ دوسویۀ رشد اختمی و رونق امتصادی بررسی شده اسهت .از
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ایو رو نوشتار حا ر مشهتمل بهر دو نههاده اسهت :یکهم .رشهد اختمهی افهراد جامعهه

موجههب توزیههف م لههوب و اختمههی ههروت و افههزایم تولیههد ههروت وههاک میشههود.
دوم .رشد شاخصهای امتصاد سهالم زمینهسهاز رشهد اختمهی افهراد جامعهه اسهت .در
ادامه ابتدا نظریۀ رشد اختمی کلبرگ را مرور مهیکنیم و بعهد بهه تو هی دو نههاد:
یادشده میوردازیم.
الف) نظریۀ رشد اخالقی کلبرگ
الرنهس کلبهرگ ( )Lawrence Kohlbergیکهی از تأ یرگهذارتریو روانشناسهان در
زمینۀ رشد اختمی است .او راهی را که هان ویاهه ( )Jean Piagetدر زمینهۀ شناسهایی
مراحل رشهد اختمهی آغهاز کهرده بهود وهی گرفهت و رهرح او را توسهعه داد .روز
داسههتانهایی حههاوی معماهههای اختمههی بههرای کودکههان تعریههف میکههرد و از آنههها
میخواست دربار :آن مضاوت کنند.
-1الف) مراحل رشد قضاوت اخالقی

کلبرگ تواننت شم مرحلۀ رشد مضاوت اختمی را شناسهایی کنهد .وی ایهو شهم
مرحله را در سه س

سامان داد :سه

ویمعرفهی سه

عرفهی و سه

فراعرفهی

(کدیور  1378د.)47
 .1سطح پیشعرفی

در س

ویمعرفی کودک فق به نیازها و خواستههای خود توجه دارد .باینهتی یها

ناباینتی اعمال متکی خودگروانه دارند .ایو س

شامل دو مرحله است« :اراعهت و

تنبیه» و «لذتگرایی ابزاری ه ننبیگرایانه».

مناسها اخالق و اقتصاا ار اسالم (سطه م ا تلاات ظیدۀ رشر اخالقی لهیگ)

کلبههرگ از روز مصههاحبۀ ویههاهه الگههوبرداری شههده بههود (ویههاهه  1379د .)97او

در مرحلۀ اول اساسیتریو اصل حاکم بر رفتار اراعت از مراجف مدرت و گریهز
از تنبیه است .کودک در ایو مرحله اساساً نمیتواند درک کند کهه دیگهران نیازهها و
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تمایتتی متفهاوت بها نیازهها و تمهایتت او دارنهد ( Snarey & Samuelson, 2008:

 .)p.60در مرحلۀ دوم کهودک متوجهه میشهود کهه خواسهتهها و عتیهق دیگهران بها
عتیق او متفاوتند ( .)Ibidوی بردن به ایو تفاوت دو نتیجهه دارد :اول اینکهه کهودک
درمییابد متک خهوبی و بهدی تمهایتت متفهاوت افهراد اسهت و بهه عبهارتی او بهه
ننبیگرایی معتقد میشود .نتیجهۀ دوم ایهو اسهت کهه او بهرای اینکهه بهه خواسهتههای
دیگران (از جمله ودر و مادر خود) عمل کند از آنهها میخواههد کهه آنهها ههم بهه
خواستۀ او عمل کنند؛ به بیان دیگر کودک وارد یک معاملۀ وایاوهای لهذت میشهود:
تو خواستۀ مرا برآورده کو تا مهو ههم خواسهتۀ تهو را بهرآورده کهنم ( & Kohlberg

.)Hersh, 1977: p.55
 .2سطح عرفی

در ایو سه

از رشهد اختمهی کهودک از خهودگرایی محهی فاصهله میگیهرد .دو

مرحلههۀ ایههو سهه

در ایههو خصوصههیت مشههترک هنههتند کههه توجههه اصههلی بههه

خواسههتههای دیگههران اسههت .اصههلیتریو جهههتگیری ایههو سهه
دیگهههران و مهههوانیو آنهاسهههت ( .)Ibidسههه

همنههوایی بهها

عرفهههی شهههامل دو مرحلهههه اسهههت:

«همگههههامی میههههانفردی» ( )interpersonal concordanceو «مههههانون و نظههههم»
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

(.)The “law and order” orientation

در مرحلۀ سوم رشد اختمی (اولیو مرحله از سه

دو) کهودک تهتز میکنهد

نظر اررافیان خود را جلب کند و در نظر آنها «ونر خهوب /دختهر نهاز» باشهد .الزمهۀ
رسههیدن بههه ایههو مرحلههه توانههایی اتوههاذ نقههم اسههت .او بایههد بتوانههد خههود را جههای
اررافیان بگذارد تا درک کند چه چیزی برای آنها مهم است .منهئلۀ اصهلی بهرای او
تأییههد دیگههران اسههت .او بههه روابه میانشوصههی بههیم از هههر چیههز اهمیههت میدهههد
خود را جزیی از یک گروه میبیند و برای نقمههای گروههی اهمیهت خاصهی مائهل
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است (.)Ibid

در مرحلۀ چهارم رشد اختمی نگهاه فهرد از گهروه محهدود خهود بهه کهل جامعهه
مع وف میشهود .آنچهه بهرای او در اولویهت مهرار دارد عمهل بهه مهانون (اراعهت از
مراجف امتدار اجتماعی) و حف نظهام اجتمهاع اسهت ( .)Ibidاو بهه مهتکههایی کهه
فراتر از مانون باشند و بتوان با آنها مانون را محک زد فکر نمیکند.
 .3سطح فراعرفی

در ایو س

فرد آشکارا تتز میکند برای خود اصهول و ارززههای اختمهیای

تعریف کند که جدا از مرجعیت گروههها یها اشهواد از اعتبهار و کهاربرد برخهوردار
باشههند ( .)Ibidدو مرحلههۀ ایههو سهه

عبارتنههد از« :مههانونگرایی بههر اسههاس مههرارداد

در مرحلههۀ وههنجم رشههد اختمههی (اولههیو مرحلههه سهه

سههوم) فههرد در ههمو

اینکه موانیو مورد توافق عمومی را محترم میشمارد بر ایهو بهاور اسهت کهه میتهوان
موانیو را نقد و برای بهبود آنها تتز کرد .البته تا زمهانی کهه توافهق جدیهدی بهرای
مههانون شههکل نگرفتههه اسههت مراعههات مههانون بههرای همههه الزامههی اسههت .در ایههو
مرحله شوص به نوعی سودگرایی ماعدهنگر باور ویهدا میکنهد ( Kohlberg, 1981:

)p.150؛ یعنی تتز میکنهد بهر وایهۀ مهوانیو و هف شهده سهود را بهرای همهۀ مهردم
به حداکثر برساند.
در مرحلۀ ششم فهرد بهر اسهاس اصهول انتوهابی خهود عمهل میکنهد .ایهو اصهول
جهانشمول و فراتر از معیارههای فرهنگهی و مهانونی جامعهۀ خهاد هنهتند .دو اصهل
عدالت و احترام به ارزز ذاتی اننانها بر تفکر اختمی ایهو مرحلهه سهایه افکندهانهد.
م هابق اصهل اول در مومعیتهههای تعهار

بایههد بهه م البهات همههۀ ررفهها یکنههان

توجه شود .م هابق اصهل دوم (احتهرام بهه اننهانها) بایهد فهارغ از جایگهاه اجتمهاعی

مناسها اخالق و اقتصاا ار اسالم (سطه م ا تلاات ظیدۀ رشر اخالقی لهیگ)

اجتماعی» و «اصول اختق جهانی».

افراد به شأن اننانی آنها احترام گذاشت و اننانها را بهه چشهم ههدف نگرینهت نهه
وسیله .چنیو نگاهی تنها زمانی حاصل میشود که از ورد :جهل رالز بهره گرفته شهود.
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مواعد اجتماعی که بر اساس ایو اصول بنا شده باشند در ایو مرحله نیز ماننهد مرحلهۀ
ونجم محترم هنتند ولی هرگاه شوص احناس کنهد مراعهات ایهو مهوانیو بهه نقهی
اصول اختمی منجر میشهود تولهف از آنهها را مجهاز میشهمارد .گفتنهی اسهت در
مرحلۀ ششم نگرشی وظیفهگرایانه ( )Deontologicalبر تفکر شوص حاکم است.

1

محوری تریو مفهوم اختمهی در نظریهۀ کلبهرگ مفههوم عهدالت اسهت .میتهوان
مراحهل رشهد اختمههی را مراحهل توسههعۀ فههم عهدالت داننههت؛ در مرحلهۀ اول رشههد
اختمی عدالت به معنای اراعت مؤدبانه از دستورها فهمیده میشود .در مرحلهۀ دوم
کمی وایاوای تفنیر میشود .در مرحلۀ سهوم عهدالت آن اسهت کهه
عدالت مناوات ل
سبب بهبود و وایداری رواب میان افراد شود .در مرحلۀ چهارم عدالت ایو اسهت کهه
همۀ افراد در مقابل مانون مناوی باشند .در مراحل وهنجم و ششهم عهدالت بهه برابهری
فرصهتها و امکهان رمابهت منهاوی بهرای رسههیدن بهه منهاوات ذاتهی تفنهیر میشههود
(.)Kohlberg, 1981: p.144

حال که نظریۀ رشد اختمی کلبرگ را بهاجمال مرور کردیم به تو ی دو نههاد:
اصلی ایو نوشتار می وردازیم :یکم رشد اختمی افراد جامعه موجهب توزیهف م لهوب
و اختمههی ههروت و افههزایم تولیههد ههروت وههاک در جامعههه میشههود .دوم رشههد
شاخصهای امتصاد سالم زمینهساز رشد اختمی افراد جامعه است.
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

ب) تأثیر رشد اخالقی در افزایش مطلوبیتهای اقتصادی
شاید بتوان در یک نگاه کلی م لوبیتهای امتصادی را در سه مقولهۀ تولیهد توزیهف و
مصههرف ههروت ختصههه کههرد (دادگههر و رحمههانی  1386د .)42در ایههو نوشههتار
مو وع مصرف از نظر انباشت روت بررسی شده و به همیو دلیل سه محهور تولیهد
توزیف و انباشت روت مبنای تحلیل مرار گرفته است .در ایو نوشهتار تولیهد مشهروع
روت مدنظر است .بنابرایو اگر ادعا شود که رشد اختمی تولیهد هروت را افهزایم
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 .1برای تو ی اینکه چرا مراحل باالتر بهتر از مراحل واییوتر هنتند رک.Kohlberg, 1981 :

میدهد منظور ایو است که رشد اختمی میزان تولیهد مشهروع را افهزایم میدههد.
ایو سوو بدیو معنا نینت که میزان تولید روت ابت میماند و تنهها ننهبت مشهروع
به نامشروع افزایم مییابد بلکه منظور ایهو اسهت کهه بهه فهر

مشهروع بهودن همهۀ

ررق تولید روت اننانهای اختمی بیم از دیگران به تولید روت کمک میکننهد؛
یعنی به فر

مناوی بودن دیگر شرای

رشهد اختمهی افهراد بها رشهد تولیهد هروت

راب ۀ منتقیم دارد.
از آن رو که توزیف روت اساساً مشحون از مفاهیم هنجهاری اسهت ارتبهاط آن بها
رشد اختمی روشوتر از شاخصهای دیگر امتصهادی اسهت .توجهه بهه مراحهل رشهد
درک مفهوم عدالت (مراحل ونوگانه کلبرگی) روشو میکند که هر چه شهوص بهه
اما الزم است بهه راب هۀ رشهد اختمهی و شهاخص تولیهد هروت بیشهتر و جزییتهر
توجههه شههود .آنچههه دربههار :مراحههل شههمگانۀ کلبههرگ گفتنههی اسههت ایههو اسههت
کههه بههه ترتیههب مههتک مضههاوت شههوص از «خههود» بههه «دیگههران مفیههد» و از آن بههه
«دیگران مهم» آنگاه به «جامعۀ خود» و در نهایت به «کل بشهریت» (جامعهۀ جههانی)
توسعه مییابد.
تغییر محنوس دیگری که در ختل ویشهرفت افهراد در مراحهل رشهد رخ میدههد
ایو است که از نوعی سودگرایی به وظیفهگرایی ارتقا مییابند؛ بدیو معنا کهه مهتک
مضههاوت تهها مرحلههۀ وههنجم لههذت و سههودی اسههت کههه عایههد خههود شههوص یهها
دیگران میشود ولی در مرحلۀ ششم فرد بدون توجهه بهه میهزان سهودی کهه حاصهل
میشود اصولی را معتبهر میشهمرد و آنهها را مهتک مضهاوت خهود مهرار میدههد.
البته نباید از خاصیت تراکمی بهودن مراحهل رشهد غافهل بهود .کلبهرگ بهر ایهو بهاور
اسههت کههه متکهههای مراحههل وههاییوتر در مراحههل بههاالتر جههذب میشههوند؛ بههدیو
معنههها کهههه آن متکهههها در مراحهههل بهههاالتر وجهههود دارنهههد ولهههی شهههوص بهههرای

مناسها اخالق و اقتصاا ار اسالم (سطه م ا تلاات ظیدۀ رشر اخالقی لهیگ)

مراحل باالتر نزدیک میشود به برداشت خالصتری از عدالت میرسد.

مضاوت از آنهها اسهتفاده نمیکنهد زیهرا تمایهل دارد همیشهه ربهق بهاالتریو مهتک
مضاوت کند.
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مرحلۀ اول کلبرگ ظاهر ًا با نظریۀ امتصاد خرد اسهمیت ( )Adam Smithسهازگار
اسههت .زیههرا همههانرور کههه گفتههه شههد در ایههو مرحلههه شههوص تنههها بههه سههود خههود
می اندیشد .اسمیت بر ایو باور بود که در صورتی روت ملل افزایم مییابهد کهه ههر
کس فق منافف خود را دنبال کند (دادگر  1383د)228؛ یعنهی در نگهاه نونهت
مفهاد مرحلهۀ اول کلبهرگ بهرای تهأمیو نظریهۀ اسهمیت الزم و کهافی اسهت و بهه نظهر
می رسد به رشد بیشتری نیاز نینت .ربق ایو من ق چه بنا رشددهی افهراد بهه مراحهل
باالتر به کاهم تولید ملی و روت ملل منجر شود اما توجه به دو نکته الزم است:
نکتۀ نونت -مراحل کلبرگ حالت تراکمی دارند؛ یعنی در مراحل بهاالی رشهد
متک سود شوصی هنوز موجود است و از بیو نرفته است.
نکتۀ دوم -باید میان خهودگرایی ( )Egoismو خودونهندی ( )Selfishnessتمهایز
مائل شد .خودگرایی نظریه ای در باب ارزز اختمی است ولی خودونندی رذیلتهی
ت بهه اصهول اختمهی ماننهد
اختمی است .یهک خهودگرای عامهل ممکهو اسهت کهام ً
صهدامت وفهاداری و احتههرام بهه حقهوق دیگههران وایبنهد باشهد در حههالی کهه حالههت
کودک در مرحلۀ اول بیشتر شاینتۀ عنوان خودونندی است .آنچه برای تبییو نظریهۀ
اسمیت الزم است خودگرایی است؛ به تعبیر دیگر برای آنکه نظریۀ اسهمیت تحقهق
یابد کافی اسهت افهراد خهودگرای وامعهی باشهند .بنهابرایو چنهیو نینهت کهه نظریهۀ
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اسمیت با رشد اختمی ناسازگار باشهد و تنهها بها مرحلهۀ اول کلبهرگ سهازگار باشهد.
خودونندی مرحلۀ اول با رشد اختمی تبدیل به خودگرایی میشود.
دربار :مرحلۀ دوم کلبرگ باید گفت که ایو مرحلهه نیهز ظهاهراً بها نظریهۀ اسهمیت
سازگار است؛ زیرا در ایو مرحله نیز همانند مرحلۀ اول توجه شهوص بهه خواسهتها
و امیال خود مع وف است .تفاوت ایهو مرحلهه بها مرحلهۀ نونهت در ایهو اسهت کهه
شوص به من قی مبادلهای دست مییابد .مبادلۀ عادالنۀ منافف او را وامهیدارد تها بهرای
عرصۀ تبادل کاالیی درخور فراهم کند؛ از ایهو رو مرحلهۀ دوم کلبهرگ (ننهبت بهه
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مرحلههۀ اول) بههرای تعههامتت امتصههادی مناسههبتر و بههرای توزیههف عادالنههه ههروت

با مانت تر است .البته ایو مفهوم عدالت مانف تحقق بهینگی وارتو میشود؛ چهرا کهه
شوص هنوز در مرحلۀ خودگرایی مرار دارد و بیم از آن کهه بهه توزیهف بهینهۀ منهابف
بیندیشد به فکر منافف خویم است .لذا توصیص منابف با من ق چنیو شوصی جامعهه
را به بهینگی وارتو نزدیک نمیکند.
در مرحلۀ سوم شوص از خودگرایی محی فاصله میگیرد و تهوجهم بهه امیهال
و نیازهای دیگران جلب میشود .تأیید اجتماعی دیگران برای او مهم است؛ بهه همهیو
دلیل ایو مرحله یک تیغ دو َدم است .اگر در جامعهای هروت و تکها ر ارزز تلقهی
شود و به واکی و ستمت روت توجهی نشود شوص برای جلب تأییهد اجتمهاعی بهه
دنبال افزایم روت «از هر راهی» خواهد بهود .بهدیهی اسهت نمیتهوان ایهو شهکل از
مرحلۀ سوم را به تولید روت واک تشویق کنهیم بایهد بکوشهیم در فرهنه

عمهومی

جامعه روت واک ارزز تلقهی شهود؛ یعنهی اوالً ویجهویی هروت ارزز باشهد نهه
ههدارزز و انی ه ًا مشههروع بههودن روز تحصههیل ههروت نیههز از ارززهههای جامعههه
(موصوصاً عرف خاد هر حرفهای) باشد.
ومتی شوص به مرحلۀ چههارم کلبرگهی ترمهی میکنهد بهیم از ههر چیهزی نظهم
اجتماعی و رفتار مانونمدار م م نظر او میشود .ایو نگاه خود منتقیماً انگیز :تولیهد
روت واک نینت ولی اگر ایو نگاه بهه فرهنه
جامعه به ایو س

عمهومی تبهدیل شهود و همهۀ افهراد

برسند زمینۀ فعالیتهای امتصهادی م مهئو فهراهم میشهود .التهزام

افراد جامعه به حرکت در چهارچوب مهانون نتهایجی امتصهادی چهون امنیهت شهغلی
امنیت سرمایهگذاری و جذب سرمایههای خارجی به ارمغان میآورد کهه همهۀ آنهها
زمینهساز تولید روت واک هنتند .در مرحلۀ چهارم عدالت یعنی اینکه همه در برابهر
مانون مناوی باشند .ایو برداشهت از عهدالت  -بها برچیهدن زمینهههای رانهتخواری و

مناسها اخالق و اقتصاا ار اسالم (سطه م ا تلاات ظیدۀ رشر اخالقی لهیگ)

فعالیت امتصادی را برای رشد امتصادی سهالم مابهل مبهول داننهت .بهرای اینکهه افهراد

امتیازدهی خارج از واب و با شکلدهی بازیهای «برد-برد»  -بنتر افهزایم هروت
و حرکت جامعه بهسوی و عیت بهینۀ وارتو را فراهم میکند.
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اما دربار :مرحلۀ ونجم باید گفت سهوگیری اصهلی ایهو مرحلهه توجهه بهه اصهول
اختمی جهانشمولی است که میتوانند متک نقد موانیو موجهود باشهند؛ یعنهی اگهر
موانیو حاکم بهر فعالیتههای امتصهادی غیراختمهی و ناعادالنهه و هف شهده و زمینهۀ
سوءاستفاد :فرصترلبان را فراهم آوردهاند میتوان امید داشت که با نگاهی نقادانهه
و مبتنههی بههر اصههول اختمههی جهانشههمول بههرای اصههتح آنههها امههدام شههود .همههیو
امیدواری فعالیتهای امتصادی را افزایم میدهد و امنیت امتصهادی اعتمهاد متقابهل
بوم خصوصی و دولتی استحکام رواب کارگر و کارفرما بهبهود فضهای کنهب و
کار و بهینه شدن مصرف روت تولیدی را ارتقا میبوشد .در ایو مرحله وایبنهدی بهه
اصول اختمی جهانی زمینهساز اعتماد بیوالمللهی شهده ورود بهه تجهارت جههانی را
بهرای کشهور ممکههو میسهازد .تجهارت جهههانی از چنهد جنبهه بههه رشهد شههاخصهای
امتصادی کمک میکند؛ ورود به تجارت جهانی انحصارگرایی شرکتهای داخلهی
را محههدود میکنههد .انحصههارگرایی شههرکتها را بهههجای اینکههه میمتوههذیر باشههند
میمتگذار میکند و ایهو منهئله سهبب تهورم بیدلیهل میشهود و ارزز وهول ملهی را
کههاهم میدهههد .همچنههیو تجههارت جهههانی بههر سه

تومههف مصههرفکنند :داخلههی

میافزاید و شرکتهای تولیدی را به سوی یک رمابت مثبت بهرای ارتقهای کیفیهت و
کاهم میمت سوق میدهد .تجارت جهانی کشورها را بر مزیت ننبی خود متمرکهز
میکند و همیو امر سبب مصرف بهینۀ منابف ربیعی میشود.

1
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عنصهههر مهم تهههر در ایهههو مرحلهههه نگهههاه سهههودگرایانه بهههه مهههوانیو اسهههت .ارزز
موانیو و اصول اختمی به ایو است که بیشتریو میزان خیر عمومی را نصهیب حهداکثر
افراد کند؛ یعنی افراد در ایو مرحله نهتنها در وی توزیف عادالنۀ سهود موجهود هنهتند
بلکههه در صههدد افههزایم سههود هههم هنههتند .چنههیو نگههاهی عههتوه بههر اینکههه بههه نفههف
بهینگی وارتو است شاخص توسعۀ اننانی ( )HDIرا نیز ارتقها میدههد 2.البتهه روشهو
 . 1تو ی راب ه میان تمرکز بر مزیت ننبی و مصرف بهینه منابف ربیعی نیازمند نوشتاری منتقل است.
( Human Development Index .2شاخص توسعۀ اننانی) :یک اندیکس ترکیبی خالص است که متوس موفقیت
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یک کشور را در سه جنبۀ اساسی توسعه اندازه میگیرد :رول عمر دانم و استاندارد مناسب زندگی .رول عمر با امید

است که من ق کنی که در مرحلۀ ونجم کلبرگهی مهرار دارد بها دیهدگاه اسهمیت در
امتصاد سازگار نینت.
در مرحلۀ ششم کلبرگی هر چند نگاههای سودگرایانۀ مرحلۀ ونجم حهاکم نینهت
وایبندی به اصول اختمی همچنان به موت خود بامی است .شوص در ایهو مرحلهه بهه
دو اصل عدالت و احترام به دیگران دسهت یافتهه اسهت .او بهرای همهۀ اننهانها ارزز
یکنانی مائل اسهت و در تعهامتتم سهعی نمیکنهد بههخارر منهافف خهود بهه دیگهران
آسیبی وارد کند .کنی که به ایو مرحلهه از رشهد اختمهی رسهیده هرگهز دیگهران را
وسیلۀ رسیدن خود به اهدافم مرار نمیدهد .اگر مرار اسهت دیگهران بهرای او کهاری
انجام بدهند باید حقومی نیز داشته باشند .چنیو نگاهی بهو هوح بهه ارتقهای شهاخص
میانجامد؛ چرا که با رفف ننبیت گرایی ارزشهی یکهی از موانهف اصهلی رونهق تجهارت
بیوالمللی را از میان برمیدارد .افهراد در مرحلهۀ ششهم بهه اصهولی مشهترک و جههانی
دست مییابند که تعامل میان کشورها را تنهیل میکند.
روشو است که رونق تجارت جههانی بهر اعتمهاد بیوالمللهی بهه شهرکتهای چنهد
ملیتی فعاالن بازارهای جهانی دولتها فعاالن تجارت جهانی و ...استوار است .اگهر
اصولی همچون صدامت امانتداری احترام بهه کرامهت اننهانها احتهرام بهه فرهنه
کشورها مراعات حقوق مشتری و ...بهمنزلۀ اصولی ننبی که ممکو اسهت در جوامهف
موتلف متفاوت باشند تلقی شوند (ننبتگرایی اختمی) سرمایۀ اجتمهاعی تجهارت
جهانی از میان خواهد رفت و در فضای بیاعتمهادی رونهق امتصهادی شهکل نوواههد
گرفت و بوم زیادی از انرهی افراد صرف نظارت و مقابله بها کتهبرداریهها و رفهف
اتهامات و ...خواهد شد .کما اینکه یکی از دالیل حضور نداشهتو بعضهی از کشهورها
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توسعۀ اننانی کمک میکند .تفکر اختمی مرحلهۀ ششهم بهه توسهعۀ تجهارت جههانی

به زندگی در بدو تولد اندازهگیری می شود .دانم با ترکیبی از نرخ باسهوادی بزرگنهاالن و ننهبت بهت نهام خهالص
ترک یبی از آموزز ابتدایی متوس ه و دانشگاهی (میانگیو سالهای تحصیل) اندازهگیری میشود .استاندارد زندگی با
 GDPسرانه یا درآمد اندازهگیری میشود (محمد علیوانی و همکاران  1391د.)416
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در تجارت جهانی نگرانی دربار :ارززهای بومی است که ممکو است در تجهارت
جهانی در معر

آسیب وامف شوند.

دربار :مراحل ونجم و ششم گفتنهی اسهت کهه نگهاه عدالترلبانهۀ ایهو دو مرحلهه
منتلزم ایجاد زمینهۀ رشهد منهاوی بهرای کهل جامعهه اسهت؛ یعنهی همهۀ افهراد جامعهه
(موصوص ًا دهکهای واییو) به رونق فضای کنب و کهار امیهدوار میشهوند و همهیو
امید زمینهساز فعالیت و رونق امتصادی میشود.
تنها منئلهای که در مرحلۀ ششم اختتل ایجاد میکند ایو است که شوص اصهول
اختمی را فراتر از مانون میداند؛ بدیو معنها کهه در تهزاحم مهوانیو موجهود بها اصهول
اختمی منتظر اصتح مانون نمیماند و به وظیفۀ اختمهی خهود عمهل میکنهد .وهس
احتمال اینکه اشواد مرحلۀ ششم بر اساس تشویص خهود از مهوانیو تو هی کننهد
زیاد است .ایو منئله ممکو است امنیت شغلی اعتماد بهازار و امنیهت سهرمایهگذاری
را به خ ر اندازد ولی باید توجه کرد که کنی که در مرحلۀ ششهم رشهد اختمهی از
موانیو موجود تو ی میکند فق به دالیل اختمی چنیو کاری میکند .او با احتهرام
کامل به حقوق همۀ اننهانها و بیآنکهه خهود را برتهر از دیگهران بدانهد ایهو کهار را
میکند؛ یعنی میتوان م مئو شد کهه او از سهر سهودجویی و فرصهترلبی از مهانون
تو ی نکرده است .در وامف رفتار او مانند ایو است که مانون نامصی را بر وایۀ اصول
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

اختمی اصتح کرده باشیم.
نکتههۀ شههایان ذکههر ایههو اسههت کههه اگههر دربههار :اخههتق بنگاههههای امتصههادی
بهههجای مفرو هههه جههدایی ( 1)STنظریهههۀ ذینفعههان ( )Stakeholdersرا بپهههذیریم
) (Werhane & Freeman, 2003: p.543و بوههواهیم بهههجای انحصههار سههود بههه
سهامداران به سود همۀ کنانی که بهنحوی در کارکردهای شرکت دخالت دارنهد یها
 : Separation thesis .1ایو مفرو ه را که بیشتر فریدمو م هرح کهرد بیهانگر ایهو اسهت کهه منهیر کنهب و کهار
می تواند از منیر اختق جدا شود .بنابرایو جملۀ «الف یک تصهمیم مربهوط بهه کنهب و کهار اسهت» ههیع محتهوای
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اختمهههی نهههدارد و «الهههف یهههک تصهههمیم اختمهههی اسهههت» ههههیع محتهههوای مربهههوط بهههه کنهههب و کهههار نهههدارد
()Werhane & Freeman, 2003, p.541

از آن متأ ر میشوند 1بیندیشیم آنگاه میتوانیم بگوییم که تحقهق ایهو نظریهه جهز بها
نگاه مراحل ونجم و ششم به اننانها حاصل نمیشهود؛ چهرا کهه تنهها در ایهو مراحهل
است که اننان به خهودی خهود مهورد احتهرام اسهت و خصوصهیاتم در ایهو احتهرام
دخالتی ندارند.
ج) تأثیر بهبود شاخصهای اقتصادی بر رشد اخالقی
در ایو بوم میخواهیم به نهاد :دوم یعنی نقهم بهبهود و هعیت امتصهادی در رشهد
اختمی بپردازیم؛ به عبهارت دیگهر میخهواهیم تهأ یر افهزایم تولیهد هروت وهاک و
توزیف عادالنۀ آن را در فرایند رشدی کلبرگی بررسی کنیم.
یکههون کفههراً» (کلینههی  1365ج :2د )307و بهها بهرهگیههری از هههرم نیازهههای مزلههو
( )Abraham Maslowبیان کرد ایو است کهه در شهرای عهادی و در بیشهتر مهوارد
اگر نیازهای اولیۀ فیزیولوهیکی اننان تأمیو نشوند نیازهای مرتبۀ باالتر مانند احنهاس
تعلق و همبنتگی فعال نمیشوند (شولتز  1388د .)347ههر چنهد ایهو نظهر بههرور
کلی نقد شده است ولی میتوان آن را تا ایو حد وذیرفت که نهوع اننهان مهادام کهه
در تتز برای تأمیو نیازهای اولیه اسهت بهه نیازههای بهاالتر ماننهد محبهت احتهرام و
امنیت توجه ویژهای نمیکند.
از سوی دیگر تا هنگامیکه شوص در نیازهای خود غورهه میخهورد تهوجهم
به خود و نیازهایم مع وف است و به نیازهای دیگران توجه نهدارد؛ بهه همهیو دلیهل
تههأمیو حههداملی زنههدگی مههادی بههه افههراد کمههک میکنههد تهها بههه نیازهههای دیگههران و
خواستههای آنها نیز توجه کنند .یکی از اصلیتریو عوامهل زمینهسهاز رشهد اختمهی
در نظریۀ کلبرگ اتواذ نقم ( )Role takingاست .الزمۀ اتواذ نقم ایو اسهت کهه
شوص ابتدا به نیازهای دیگران توجه کند آنگاه آن نیازها را در خود بازسازی کنهد؛
بنابرایو تأمیو نیازهای اولیۀ افراد میتواند زمینهساز اتواذ نقم باشد.
 .1برای وصف دمیقتر ذینفعان در ایو نظریه ر.ک.Werhane & Freeman, 2003, p.543 :
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اولههیو نکتهههای کههه میتههوان بههه اسههتناد آموزههههای دینههی نظیههر «کههاد الفقههر أن
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البته شایان ذکر است رفاهزدگی و فاصله گرفتو از زندگی مهردم متوسه و حتهی
نیازمنههد سههبب میشههود کههه اتوههاذ نقههم دشههوار بلکههه نههاممکو شههود .بنههابرایو
تولید و توزیف روت باید از یک سو رفاه اولیه را تا اندازهای برای افهراد فهراهم کنهد
تهها از ویلههۀ نیازهههای خههود بیههرون آینههد و متوجههه نیازهههای همنوعههان خههود شههوند و از
سوی دیگر آنها را چنان غرق رفاه نکند که مدرت همدلی بها اننهانهای نیازمنهد را
از دست بدهند.
مو وع درخور توجهه آن اسهت کهه گنهترز مقبولیهت شهاخص توسهعۀ اننهانی
( )HDIبهمنزلۀ معیار توسعهیافتگی بهجای توجه خام به سرانۀ تولیهد ناخهالص داخلهی
( 1)GDPاست« .در وامف توسعۀ اننانی مبتنی بر ایو ایهده اساسهی اسهت کهه ویشهرفت
جوامف اننانی را نمیتوان تنها با درآمد سرانه اندازهگیری کرد بلکهه الزمهۀ دسهتیابی
به زندگی بهتر عتوه بر داشتو درآمد بیشتر وهرورز و بنه اسهتعداد و ظرفیتههای
اننههان ی اسههت .بنههابرایو توسههعۀ اننههانی عبههارت اسههت از فراینههد بن ه انتوابههها و
ظرفیتهای اننانی» (محمد علیوهانی و همکهاران  1391د .)416ههدف کشهورها
برای ارتقای شاخص توسعۀ اننانی ارتقای کیفیت زندگی همۀ شهروندان است .ایهو
هدفی اختمی است .یکی از شاخصهای توسعۀ اننانی بهرهمنهدی افهراد از دانهم و
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

آموزز است .توسعۀ دانم شرط الزم (نه کافی) برای ارتقای شناخت اختمهی افهراد
است؛ از ایو رو میتوان ادعا کرد رشد امتصادی بهرور غیرمنتقیم بر رشهد شهناخت
اختمی افراد تأ یر میگذارد.
جنبۀ دیگر راب ۀ رشد امتصادی با رشد اختمی به عهدالت تهوزیعی مربهوط اسهت.
در فضای امتصاد اگر همه از فرصت مناوی برای تهتز امتصهادی برخهوردار باشهند
ت منصفانه و صرفاً بهه دلیهل تهتز
درمییابند که ممکو است عدهای در و عیت کام ً
( Gross Domestic Product .1تولید ناخالص داخلهی) :ارزز همهۀ کاالهها و خهدماتی اسهت کهه در بهاز :زمهانی
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مشوص داخل مرزهای یک کشور تولید و به واحد وولی جاری محاسبه میشود.

یا هوز بیشتر و یا موهبتهای دیگر از بقیه ویشی گیرند و کنهی بهه ناعادالنهه بهودن
چنیو فرآیندی و نتایو آن حکهم نمیکنهد؛ یعنهی رویهههای عادالنهه مهمتهر از نتهایو
تلقی میشوند (متک مراحل  5و .)6
عدهای تصور کرده اند که نظریۀ امتصاد خرد اسهمیت بهتهریو خهدمت را بهه رشهد
اختمی میکند؛ چرا که مههار غرایهز منفهی و تکانهههای هداختمی تنهها از ایهو راه
ممکو است که یکی از غرایز را علیه دیگر غرایهز بشهورانیم .یعنهی بها مجهال دادن بهه
غریز :نففجویی و خودگرایی دیگهر غرایهز موهرب را مههار کنهیم (غنینهژاد 1372
«الف» د .)66ربهق ایهو نظهر نههتنها دخالهت دادن ارززههای اختمهی در فضهای
امتصاد مورب است بلکه آزادی امتصادی و تشویق افهراد بهه ویگیهری سهود شوصهی
به بیان دیگر امتصاد نباید ابزاری برای ارززهای اختمی باشهد بلکهه اگهر خهود
امتصاد هدف باشد به رور خودکار به بهبهود و هف اخهتق و امهور اجتمهاعی خواههد
انجامید (همانجا) .اینکه بوهواهیم افهراد از نفهف شوصهی خهود چشهم بپوشهند نههتنها
صحی نینت بلکهه ممکهو ههم نینهت .بنهابرایو بههجای اینکهه امهری غیهرممکو را
ویمشرط تولید ارززها مرار دهیم بهتهر اسهت از غریهز« :نففجهویی و خهودگرایی»
برای ویشبرد اهداف اختمی استفاده کنیم .از ایو رو توصیۀ اسمیت مبنی بر اینکه ههر
کس باید نفف شوصی خود را دنبهال کنهد بهتهریو و ممکوتهریو راه اصهتح اخهتق
است (غنینژاد « 1372ب» د.)77
در بررسی ایو دیدگاه باید توجه کرد که اسهاس ایهو ویشهنهاد نفهی گرایمههای
اصیل دیگرگرایانه در اننان است .اگهر بتهوان نشهان داد کهه عوارهف و گرایمههای
نوعدوستانه در خلقت اننان و حتی در سازمان عصبی اننهان ریشهه دارد (ایهو انگهاره
امروزه در عصبروانشناسی اختمی منتندسازی شهده اسهت )1آنگهاه نمیتهوان بهه
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راه اصتح اختق است (همان د.)64

صرف ایو ادعا که تصمیمات اننان بر اسهاس عوارهف اسهت نهه عقتنیهت توسهعه و
 .1برای م العۀ بیشتر ر.ک :هاستینگز و دیگران 1389؛ لرر .1389
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تجههویز خههودگرایی را تنههها راه اصههتح اخههتق داننههت؛ چههرا کههه میتههوان عوارههف
نوعدوستانه را علیه عو ارف و هیجانات داختمی چون حرد رمف و بول تقویت
کرد و به اهداف اختمی دست یافهت .حتهی میتهوان بها وجهود حفه حهب ذات بها
توسعۀ «خود» دیگران را هم در دایر :ایو حهب ذات وارد کهرد و بهاز بهه متحظهات
اختمی اصالت بوشید.
از سوی دیگر روشو است که ایهو ویشهنهاد (دامهو زدن بهه نففجهویی شوصهی)
نهههتنها کمکههی بههه فههرد نمیکنههد تهها در مراحههل کلبههرگ بههاال رود بلکههه او را در
مراحل واییو نگه میدارد .دلیل اصلی آن اسهت کهه تهوان اتوهاذ نقهم را از او سهلب
میکنههد .کنههی کههه فق ه بههه نفههف خههود میاندیشههد تههوجهی بههه نیازهههای دیگههران
ندارد و اگر هم متوجه دیگران شود از زاویۀ نیازهای خود به نیازهای آنهان مینگهرد.
ت نههاممکو و
ایههو بههدان معناسههت کههه تشههویق خههودگرایی اتوههاذ نقههم را عمهه ً
حذف خواهد کرد.
د) تأثیر رشدیافتگی متعالی دینی در افزایش مطلوبیتهای اقتصادی
نظری ۀ رشد اختمی کلبرگ با وجود مدرت تبییو و شواهد تجربی فراوان در تهاری
روانشناسی اختق بارها رد و تأیید شده است .ورداختو به نقاط مهوت و هعف ایهو
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

نظریههه مجههالی دیگههر میرلبههد .در ایههو نوشههتار تههتز مههیکنیم بهها ارائههۀ دیههدگاه
استم مجالی برای مقاینه فراهم کنیم .آنچه در ایهو نوشهتار دربهار :رشهد اختمهی و
معنهوی از دیهدگاه اسههتمی مهد نظههر اسهت ابعهادی اسههت کهه بهها رشهد شههاخصهای
امتصادی ویوند دارند.
در ایههو بوههم دربههار :دو محههور تولیهههد ههروت وههاک و توزیههف عادالنهههۀ آن
سوو خواهیم گفت .بهتر است ایو بررسهی را در دو سه
ناظر به نقاط اوج رشدیافتگی اختمی در استم و س
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انتظار استم.

سهامان دههیم؛ سه

اول

دوم ناظر به حداملهای مهورد

سطح اول:
د )1-رشدیافتگی و اخالق مراقبت

در س

اول و ناظر به نقاط اوج رشدیافتگی اولیو نکته که در مقهام مقاینهه بایهد بهه

آن توجه شود ایو است که آخریو مرحلۀ رشدیافتگی در نظریۀ کلبهرگ مشهتمل بهر
نگههاهی عههدالتمحور اسههت .چنههیو نگههاهی  -همههانرور کههه کنههانی ماننههد کههارول
گیلیگان نیز اشاره کردهاند (واکر  1389د - )197ناظر به وظهایف و حقهوق افهراد
است و چیزی فراتر از آن را ووشهم نمیدههد؛ بهه عبهارتی فهرد رشهدیافتۀ کلبهرگ
تتز میکند وظیفۀ خود را در مبال دیگران انجام دهد ولی تعهدی به خیرخهواهی و
خدمت فراتر از وظیفه ندارد.
اسههتمی بهها رسههاندن ویههروان خههود بههه اعههتتی اختمههی آنههها را آمههاد :ایثههار و از
خودگذشههتگی میکنههد .در ایههو نظههام ارزشههی نهههتنها فههرد خههود را برتههر از دیگههران
نمی داند (نق ۀ اوج اختق کلبرگی) بلکه آمهادگی دارد دیگهران را بهر خهود برتهری
دهد و برای منافف آنها از خیر خود بگذرد .چنهیو نگرشهی سهبب میشهود در عرصهۀ
فعالیتهای امتصادی حتی اگر فهرد نیهاز مهالی نداشهته باشهد بهرای خدمترسهانی و
بهبود معیشت همنوعان خویم نهایت تهتز خهود را مبهذول دارد .او بهه ایهو اکتفها
نمیکند که شاخصهای زندگی خهود را (البتهه در رمهابتی عادالنهه) بهه حهد م لهوب
برساند بلکه خواهان ایو است کهه بهرای بهبهود زنهدگی دیگهران فراتهر از وظهایفم
تتز امتصادی کند.
ایو رویکرد به ارتقای شاخص توسعۀ اننانی میانجامد؛ چرا کهه شهاخص توسهعۀ
اننانی اساس ًا مابل انباشت در یهک جمهف محهدود نینهت و بایهد در کهل افهراد جامعهه
ووم شود .کنانی که با اردوهای جهادی به تأمیو نیازمندیهای اولیه منارق محهروم
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در چنیو نگاهی جایی برای ایثار و ترجی دیگران بر خهود وجهود نهدارد .اخهتق

امهدام میکننهد گذشهته از ارزز اختمهی ارزشهی امتصهادی میآفریننهد و شهاخص
توسعۀ اننانی را بهبود میبوشند.
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توجه استم به مفهوم عمیق و ورمایۀ اخهوت و بهرادری سه

رشهدیافتگی اننهان

الم ِ
إخضو ٌ ؛ مؤمنهان
ضون
ؤمنُ َ
َ
منلمان را بنیار فراتر از عهدالتخواهی میبهرد :إن َّ َمضا ُ
برادران یکدیگرند» (حجرات .)10 :منلمانان رشدیافته فراتهر از منهاواتخواهی بهه

همکیشان خود احناس برادری و اخوت دارند.
آنها نهتنها بهه حقهوق دیگهران تجهاوز نمیکننهد بلکهه در صهدد خدمترسهانی و
مرامبههت و حمایههت از بههرادران خههویم هنههتند .امههام علههی

میفرمایههد« :بهها سههایر

مههردم بهها انصههاف رفت هار کههو و بهها مؤمنههان ایثههار بههورز»( 1آمههدی تمیمههی  1410ق:
ح .) 9190جامعهای که از مجموعهۀ چنهیو اننهانهایی تشهکیل شهود چهون جنهدی
اسهت کهه آسههیب ههر عضهوی از آن دیگههر اعضها را نیهز درگیههر میکنهد (مجلنههی
بیتا ج :58د.)150
بههات امتصههادی و امنیههت شههغلی اعضههای دیگههر در چنههیو جامعهههای دلمشههغولی
تک تک افراد آن است .در چنیو بافتی احتمال ورشکنتگی ارتشهاء و تبعییههای
فههامیلی در واگههذاری مومعیتهههای امتصههادی تشههکیل بانههدهای اغتشههاز امتصههادی
شههکلگیری مافیههای کاغههذ و شههکر و دالر و هههزاران آسههیب امتصههادی دیگههر بنههیار
کم میشود.
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د )2-رشدیافتگی و انگیزش اخالقی

یکی دیگر از موارد مقاینۀ نظریۀ کلبرگ بها نظریهۀ اسهتم بهه حهوز :انگیهزز بهرای
عمل اختمی مربوط است .کلبرگ تتز کرده با ررح مفاهیمی چهون اتوهاذ نقهم
جو اختمی و سرمشقهای اختمی نیمنگاهی به ابعاد انگیزشهی عمهل اختمهی داشهته
ل
باشد ولی به هر حال محور اصلی نظریۀ او ابعاد شناختی و استدالل اختمی اسهت تها
آنجا کهه عهدهای چهون هایهت او را مقابهل نظریههوردازان هیجهانی ماننهد هیهوم مهرار
میدهند (.)Haidt, 2001: p.811
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 .1عامل سائر الناس باالنصاف و عامل المؤمنیو باالیثار.

اننان تعالییافتۀ استم در حوز :رفتار اختمی از انگیزهههایی بهه مراتهب برتهر از
اننان رشدیافتۀ کلبرگی برخوردار است .او در تمام فعالیتهای خود خدا را شهاهد و
ناظر اعمالم میبیند و تتز میکند بهرور حداکثری خواستههای او را انجهام دههد.
راب ۀ معنوی و عارفی او با وروردگار خویم موجب شده همۀ مولومات را متعلق بهه
محبوب خود بداند .ایو نگرز مویتریو انگیزههها را بهرای بهبهود و هعیت معیشهت
مردم به او میدهد .چنیو کنی نه تنهها در مبهال اننهانهای دیگهر بلکهه در مبهال همهۀ
آفریدههای خدا احناس منئولیت میکند .او به فکر عمران و آبهادی زمهیو اسهت 1و
در ایو راه میکوشد از ظرفیت همۀ منابف (ربیعی و اننانی) بههنحو بهینهه بهرهبهرداری
کند .ایو امر نه تنها برای برمراری عدالت بیوننلی است بلکه زمینۀ توسهعۀ وایهدار را

د )3-زهد و رشد اقتصادی

مورد دیگری که میتوان در س

اول م رح کرد زهد است .عدهای بر ایهو باورنهد

که آموزه های زاهدانۀ دیو منیحیت یکی از عوامل توسعۀ امتصادی در جههان غهرب
است؛ چرا که زهد و ریا تهای دینی اوالً سبب «به تعویق انداختو ار ای نیازهها»
میشود و ایو منئله اصلیتریو عامل انباشت روت است .انیاً یکهی از ریا هتهای
مقبول کار کردن و تحمل سوتیهای کار بوده و همیو منئله به افزایم نیهروی کهار
و در نتیجه به تولید روت منتههی شهده اسهت (هتینهر  1381د .)265ایهو م لهب
دربار :زهد استمی نیز صادق است.
البته با اینکه در استم بر آموزههای زهد و مناعت و ریا تهای شرعی تأکیهد شهده
رهبانیت بهعنوان ودیدهای د تولید روت مردود شمرده شده است .بهه تعبیهر شههید
م هری زهد در استم کم مصرف کهردن بهه منظهور تولیهد و بهرهدههی بیشهتر اسهت
 ِ .1ه َو أنشَ أک ِ م م َو األر
(هود.)61 :

یها ؛ او شما را از زمیو به وجود آورد و کار آبادی زمهیو را بهه شهما سهپرد
عم َرک ِ م ف َ
َو است َ َ
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فراهم میکند.
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(م هری بیتها ج :16د .)538اننهانی کهه بهه رفهاه و آسهایم زایهد خهو میگیهرد
نمیتواند بهمنزلۀ یک نیروی مولد و فعال در عرصۀ اجتماع ظاهر شهود .اکتفها بهه حهد
معقول تمتعات دنیوی روح اننان را از تووروری دور نگه مهیدارد و زمینهۀ تکهاووی
بیشتر را فراهم میکند .به جرأت میتوان گفت زهد استمی عامل مؤ ری در فعالیهت
سالم و وویای امتصادی است.
یکی دیگر از ابعادی که زهد را به عامل رشد امتصادی تبدیل میکند ایهو اسهت
که زهد و مناعت زمینۀ همدلی با امشار کمدرآمد را فراهم میکنهد .عهدهای معتقدنهد
ایو همدلی اصهلیتریو عامهل رفتهار اختمهی اسهت (لهرر  1389د .)270همهدلی
انگیز :الزم را به فرد میبوشد تها بهرای کهاهم فقهر امتصهادی و بهبهود شهاخصهای
معیشتی همنوعان خود تتز کند؛ یعنهی ایهو عامهل نههتنها بهه بهبهود شهاخص توزیهف
روت بلکه به افزایم تولید ملی نیز کمک میکند .البته افراط در زهدورزی کهه بهه
زندگی فقیرانه منجر شود نتیجۀ عکس دارد؛ زیهرا همهانرور کهه اشهاره شهد تهأمیو
نشدن نیازهای اولیه سبب میشود توجه شوص بهه نیازههای خهودز باشهد و نیازههای
دیگران از محدود :توجه او خارج شوند.
سطح دوم
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در س

دوم و در الیۀ حداملی م لوبیت دیو میتوان مبحهث را در دو محهور وهیم

برد؛ محور اول ناظر به خصوصیات درونی متدینان است که راب ۀ منتقیمی با فعالیهت
امتصادی دارند و محور دوم ناظر به آموزههای دینهی اسهت کهه فهرد از بهاب تقیهد بهه
آنها (نه لزوماً به دلیل خصوصیات درونی خود) به تتز امتصادی کشیده میشود.
د )4-عزت نفس و رشد اقتصادی

دربار :محور اول (خصوصیات درونهی حهداملی مؤمنهان) گفتنهی اسهت کهه یکهی از
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ویژگیهای شوصیتی که افراد را حائز حدنصاب مقبولیت دینی میکند عزت نفهس

و کرامت اننانی است .اننان ذلیلی که سربار جامعه باشد حدنصاب مهوردنظر اسهتم
را ندارد .روشهو اسهت کهه یکهی از اصهلیتریو زمینهههای بهروز عهزت نفهس امهور
امتصادی و مالی است .فعالیت امتصادی برای حف عزت نفس زمینهه را بهرای رونهق
امتصادی در کل جامعه فراهم میکند.
امام صادق

فرمود:

«کنی که دوست ندارد مال حتل جمهف کنهد تها آبهروی خهویم را حفه کنهد و
مر م را بپردازد خیری در او نینت»( 1مجلنی بیتا ج :100د.)7

شاید بتوان دستورهای دینیای را که بهه سهل هناوذیری منهلمانان از غیرمنهلمانان

2

اشاره دارد از مصادیق عزت نفس برشمرد .بیتردید یکی از جدیتریو و مهؤ رتریو

د )5-انگیزههای بیرونی رشد اقتصادی

دربار :محور دوم (آموزههای حرکتبوم استم) باید گفت حتهی اگهر منهلمان از
سجایای م لوب بهرهمند نباشد صرف تقید به آموزهها و احکام دینی او را بهه تولیهد
روت واک سوق میدهد .استم از سویی ویروان خود را بهشدت از کنب نامشهروع
و حرام بهازمیدارد 3و از سهوی دیگهر آنهها را بهه کهار و تهتز و توسهعۀ امتصهادی
خانواد :خویم فرا میخواند 4.نتیجهای که از جمهف ایهو دو آمهوزه حاصهل میشهود
ِ ف به َو ْج َه ِ ه َو یَقْض َي به َدیْنَه.
ب َج ْم َف ال َْمال م ْو َح َت ٍل فَیَک َّ
َ .1ال َخی ْ َر في َم ْو َال یِ ح ُّ
ت (نناء.)141 :
یو َسبی ً
یو َعل َی ال ِ ْم ْؤمن َ
ال للْک َافر َ
 .2ل َْو ی َ ْج َع َ
ل هل ِ 

ل م ْو ل َ ْم یبال م ْو َأ ِّي ب ٍ
الد ْر َه َم ل َْم ِ أبَال ی َ ْو َم ال ْقی َ َامة م ْو
ار َو ِّ
ب ِّ
الدین َ َ
اب اک ْت َ َن َ
 .3برای نمونه« :مَا َل النَّب ُّي  :مَا َل هل ِ 
َ
ِ  َ
ال َع َّز َو َج َّ َ
َأ ِّي َأب ْ َواب النَّار َأ ْد َخل ْتِ هه ؛ رسهول خهدا فرمهود :خداونهد عهز و جهل فرمهود :کنهی کهه اهمیهت نمیدههد از چهه راههی
درهههم و دینههار کنههب میکنههد روز میامههت اهمیههت نوههواهم داد از کههدامیو در او را وارد جهههنم سههازم» (مجلنههی
بیتا ج :100د.)11
هك؛ امهام صهادق
َك َعل َهی دین َ
الر ْزق م ْو حلِّه فَإن ِ َّه َع ْو من ل َ
 .4برای نمونهَ « :ع ْو َأبي َعبْد هلال ع مَا َل َال ت َ َد ْع رَ ل َ
َب ِّ

فرمهود:
کنب رزق از راه حتل را ترک مکو چرا که آن کمککار دینت است» (همان د )6؛ «مَا َل لي َأبِ هو ال َْح َنهو ْاألَ َّو ِ ل
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عرصههای سل ه در جهان کنونی سل ۀ امتصادی است.
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توصیه به تولید روت واک است .اگر توصیۀ استم فق جنبۀ سلبی میداشت راب هۀ
منتقیمی با تولید روت برمرار نمیکرد ولی ایو توصیه جنبهۀ ایجهابی نیهز دارد؛ امهام
صادق

فرمود« :سه دسته هنتند که خداوند آنها را بهدون حنهاب و کتهاب وارد

بهشت میکنهد؛ ویشهوای عهادل تهاجر صهادق و ویرمهردی کهه عمهرز را در راعهت
خدای عز و جل صرف کرده است»( 1مجلنی بیتا ج :100د.)5
د )6-اسوههای دینی و رشد اقتصادی

عامل سازند :دیگر توصیۀ رهبران دینی به کار و تهتز امتصهادی اسهت؛ بهه عبهارت
دیگههر اسههتم از ویههروان خههود میخواهههد وسههعت روزی خههود را در مههول و فعههل از
خداوند خواستار باشند .هرگز اهل بیت

از خداوند تنگی روزی رلب نکردهانهد

بلکه شواهد فراوانهی وجهود دارد کهه ایشهان وسهعت روزی را از خهدا میخواسهتند.

2

البتههه روشههو اسههت کههه ایههو دعاههها را بهها عمههل خههویم تصههدیق میکردنههد و کههار و
تتز امتصادی را جدی میگرفتند .ومتی مردم رهبهران دینهی خهود چهون امهام علهی
و امههام بههامر

را مشههاهده میکننههد کههه در عههیو زهههدورزی خالصههانه در

مجههد هنههتند بههه تقلیههد از آنههها بههه فعالیههت امتصههادی سههالم
کوشههم امتصههادی
ل
کشیده میشوند.
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البته تنها هدف دیو استم از دعوت بهه فعالیهت امتصهادی رفهف نیهاز مهالی نینهت؛
یعنی خود کار و تتز مو وعیت دارد و رفف نیاز مالی شوصی یکهی از اههداف آن
اسههت .از ایههو رو هرگههاه افههراد متمههول از ائمههه دربههار :تههرک کههار و تههتز سههؤال
ود به َعل َی نَفْنه َو عیَاله ک َا َن ک َال ِ ْم َجاهد في َسبیل هلال؛ امام کاظم
الر ْزقَ م ْو حلِّه لی َ ِ ع َ
َم ْو رَ ل َ
َب َهذَ ا ِّ

که رزق حتل کنب کند تا به خود و خانوادهاز رسیدگی کند مانند مجاهد در راه خداست» (همان د.)4
ال ال َْجن َّ َة بغَیْر حن ٍ
َ
هر ِ ه فهي
َ .1ع ْو َأبي َعبْد هلال
هام َعهادلم َو تَهاج مر َص ِ 
هاب إ َم م
مَا َل ََت َ مة ی ِ  ْدخل ِ ِ ه ِ م هل ِ 
َ
هدوقم َو شَ هی ْ م أفْنَهی ِ ع ِ م َ
ل.
اعة هلال َع َّز َو َج َّ
رَ َ
 .2برای نمونه امام سجاد
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فرمود :کنهی

دعای .)24

در دعای خود میفرماید« :و ال تفتنی بالنعة و امنحنی حنو الدعهة» (صهحیفه سهجادیه

میکردند ائمه آنها را به کار و فعالیت تشویق میکردند .بنابرایو فعالیهت امتصهادی
در استم نهتنها یک وظیفۀ شرعی است بلکه جزء عبادات شمرده شده اسهت .رسهول
1

هلال
(مجلنههی بیتهها ج :100د .)7همچنههیو فرمههود« :کنههب حههتل بههر هههر مههرد و زن
فرمود« :عبادت هفتهاد جهزء دارد کهه برتهریو جهزء آن کنهب حهتل اسهت»

منلمان واجب است»( 2همان د.)9
آنچه در ایو مقاله گفته شد تنها گوشهای از آموزههای اسهتم بهود کهه میتواننهد
منتقیماً بهه تولیهد هروت وهاک و توزیهف م لهوب آن یهاری رسهانند .البتهه وهارهای از
آموزهها نیز بهرور غیرمنتقیم در رشد امتصادی نقم دارند که برای رعایهت اختصهار
از ورداختو به آنها صرفنظر شد.

3

بشر امروز وی برده است که آنچه بیم از مواد صنعتی و مواد ربیعی میتوانهد زنهدگی او را بهبهود بوشهد فنهاوری و
دانم فنی است .کشوری که بتواند واسوگوی نیاز بشر به دانم فنی باشد میتواند خود را از وابنتگی به منابف ربیعی
رها کرده کاالیی ارزشمند به بازار جهانی عر ه کند .ایو منئله در عرصۀ علوم اننهانی نیهز صهادق اسهت .دولتهها
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َب ال َْح َتل.
 .1مَا َل َر ِ سو ِ ل هلال
اد ِ ة َسبْعِ و َن ِ ج ْزءاً َو َأف َْضل َِ ها ِ ج ْزءاً رَ ل ِ 
ال ْعب َ َ
یض مة عل َی ک ِ ل منلمٍ و منلمةٍ.
 .2مَا َل َر ِ سو ِ ل هلال
َب ال َْح َتل فَر َ َ
رَ ل ِ 
ِّ ِ  ْ َ ِ  ْ َ
 .3یکی از ایو آموزهها توصیه به علمآموزی و تولید علم است .امروزه یکی از منابف جذب روت تولید دانم است.

خواهان ایو هنتن د که با یافتو راهکارهای علمی و متقو به مشکتت اجتماعی اختمی سیاسی فرهنگی خهود وایهان
دهند و سالیانه مبالغ هنگفتی را صرف منائل ایو عرصهها نکنند .دیو استم با تشویق ویروان خود بهه علمآمهوزی راه
تولید روت واک را هموار میکند.
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نتیجهگیری
همان رور که بر اساس الگوی رشدی کلبرگ نشان داده شد رشد اختمهی بهه بهبهود
شاخصهای توسعۀ امتصادی (با تأکید بر تولید توزیهف و انباشهت هروت) میانجامهد.
اگر افراد جامعهای از نظر اختمی رشد یافته باشند آن جامعهه بهتهر میتوانهد اههداف
امتصادی خود را ویگیری کند.
برای نشان دادن ایو امر از چهارچوب رشهد اختمهی کلبهرگ بههره گهرفتیم و نشهان
دادیهههم کهههه ههههر چهههه افهههراد بهههه مراحهههل بهههاالتر رشهههد اختمهههی صهههعود کننهههد
م لوبیتهای امتصادی را در سه حوز :تولیهد توزیهف و انباشهت هروت وهاک بیشهتر
تأمیو میکنند .ایو راب ه سویۀ دیگری نیز دارد؛ رشهد امتصهادی سهالم (تولیهد هروت
وههاک و توزیههف عادالنههۀ آن) نیههز بههه رشههدیافتگی اختمههی افههراد کمههک میکنههد
یعنههی زمینهسههاز رشههد اختمههی اسههت .بهها برنامهههریزیهای تربیتههی میتههوان از ایههو
زمینهها بهرهمند شد.
نظام اختق استمی هم در س

آرمانی و هم در س

حهداملی خهود میتوانهد

زمینۀ رشد و رونق امتصهادی را فهراهم کنهد .اگهر معهارف اخهتق اسهتمی بههدور از
کوفهمیها درست تفنیر شوند و مصادیق امتصهادی آنهها بهه جامعهۀ دینهی معرفهی
شوند شاهد رونق امتصادی سالم خهواهیم بهود .ایهو نظهام از مابلیتههایی برخهوردار
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است که نظام کلبرگ فامد آنهاست.
نظام کلبرگ فق به رشهد شهناختی (آن ههم در حهوز :اسهتدالل اختمهی) توجهه
دارد ولههی نظههام اخههتق اسههتم عههتوه بههر شههناخت اختمههی حوزههههای انگیههزز
اختمی و رفتار اختمی را نیز ووشم میدهد .ایو نظهام بها اهمیهت دادن بهه مفهاهیمی
همچون زههد عهزت نفهس معادبهاوری و احنهاس بهرادری بهه رشهد م لوبیتههای
امتصهههادی یهههاری میرسهههاند .در ایهههو نظهههام حتهههی آمهههوزهای همچهههون زههههد کهههه
ظاهراً راب ۀ معکوسهی بها رونهق امتصهادی دارد میتوانهد تفنهیری در راسهتای رونهق
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امتصادی بیابد.
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(با تأکید بر آموزههای اخالقی و روان شناختی)
*

علیاحمد وناهی
چکیده
مهمتریو رسالت رسهانه آمهوزز ارتعرسهانی تحلیهل صهحی

تقویهت باورههای

معرفتی و اصتح رفتهار موارهب اسهت .یکهی از عناصهر مهمهی کهه میتوانهد رسهانۀ
جمعی را در نیل به ایو رسالت مهم یاری رسهاند و رسهانه را از آسهیبها و مشهکتت
مصون بدارد رعایت هنجارههای اختمهی و ارزشهی اسهت .ههدف وهژوهم حا هر
بررسی و تبییو هنجارهای اختمی و ارزشی مؤ ر در افزایم کارآمدی رسانۀ جمعهی
و تتز برای مصونیتبوشی به آن در برابر آسیبهاسهت .سهئوال اساسهی ایهو اسهت
که برجنتهتریو آموزههای اختمی و ارزشی در کارآمدی رسانه و مصهونیت بوشهی
به آن کدامند در ایو وژوهم با بهرهگیری از روز توصهیفی-تحلیلهی آموزهههای
اختمی و روانشناختی مرتب با رسانۀ جمعی تحلیهل شهده اسهت .بهرای دسهتیابی بهه
عناصهههر مهههؤ ر در کارآمهههدی و مصهههونیت رسهههانۀ جمعهههی آموزهههههای اسهههتمی و
روانشناختی بهرور دمیق و عمیق بررسی و ایو موارد استوراج شهد .1 :لهزوم رعایهت
*استادیار وژوهشگاه حوزه و دانشگاه دانمآموختۀ س

عنا ی سآث یگ ار ار ارنمرت رسا ۀ جمعی و مصر ذبخشی به نن (با سأ ر بی نمر،ه هات اخالقی و ران شناختی)

عناصر تأثیرگذار در کارآمدی رسانۀ جمعی و مصونیتبخشی به آن

 4حوز :علمیه مم ایران مم.
apanahi@rihu.ac.ir

تاری دریافت1398/11/06 :

تاری تأیید1399/02/18 :
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جامفنگری در محتوا و ابزارهای رسانهای؛  .2دمهت در وهردازز و تحلیهل ارتعهات؛
 .3توجههه بههه تفاوتهههای فههردی و ظرفیتهههای شههناختی موارههب؛  .4رعایههت اصههل
مومعیتشناسی؛  .5بهرهگیری از ارتباط کتمی و غیرکتمی مناسهب و فهاخر؛  .6سهعۀ
صدر و انتقادوذیری؛  .7التزام به صدامت و راسهتگویی؛  .8رعایهت عهدالت و انصهاف
در رسانه؛  .9احترام به منزلت و کرامت موارب؛ .10افزایم توانهایی خودنظهارتی در
موارب؛  .11افهزایم تهابآوری موارهب؛  .12بازنمهایی وامعیهات و عهدم تحریهف
آنها.
کلیدواژها
اختق رسانه کارآمدی مصونیت روانشناختی هنجارها.
مقدمه
یکی از ابزارهای مهم و ورگنتره در ایجاد و تقویت باورهای دینی باورهای شهناختی
و اصتح رفتارهای فردی رسانۀ ملی و جمعهی اسهت .رسهانهها از مؤلفهههای اساسهی
تقویهههت ارتبارهههات بهههیو فهههردی اجتمهههاعی خهههانوادگی و ...هنهههتند .موفقیهههت و
کم و کیف بهرهگیری از روزهای عالمانه و توصصهی
مقبولیت رسانههای جمعی به ل
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

وابنته اسهت .بنهیاری از وژوهشهگران معتقدنهد سهبک آموزشهی و رسهانهای مناسهب
از مهمتههریو عناصههر تأ یرگههذار بههر موارههب اسههت ( & Raudino, Fergusson

.)Horwood, 2013, p.331-340
برخورداری از دانم و مهارت کافی و بهرهگیری از اصول و واب خبررسهانی
از مهمتهریو عوامهل موفقیههت در عرصهۀ تربیهت و ایجههاد تحهول در موارهب بهشههمار
میآیههد ( .)Zang,2011, p.589تبلیههغ ( )Propagandaدر بهتههریو و اصههولیتههریو
شهکل آن یههک فعالیهت آموزشههی اسههت کهه بهها هههدف انتقهال دانهم و آگاهیهههای
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سیاسی اجتماعی و فرهنگی و نشهر ارززهها و سهجایای اختمهی انجهام میشهود .در

تبلیغات رسانهای باید به ساحتها و ابعهاد موتلهف توجهه داشهت تها افهزون بهر تحقهق
رسالت رسانهای مصهونیت از آسهیبها نیهز محقهق شهود .بهرهگیهری از مهارتههای
ارتباری در کارآمدی و تأ یرگذاری رسهانه بهر روابه فهردی اجتمهاعی و سهازمانی
اهمیت زیادی دارد (ر اییان  1379د.)284
جریانهای موتلف بتوانند افکار و عقاید امیهدها و آرزوهها و ترسهها و نگرانیههای
خود را با دیگران در میان بگذارند و احناس کنند دیگران آنها را درک میکننهد و
می وذیرنههد .کمبههود ایههو مهههارت موجههب بههروز بنههیاری از سههوءتفاهمها تنمههها
ادراکات ناصحی

اسنادهای غل و تعار

های بیو فردی و بهیو سهازمانی میگهردد

(هلر  1383د .)6در ارتبارهات و تعهامتت عهتوه بهر تبهادل ارتعهات و دادههها
تومعات ررحها و اندیشهها عوارف و احناسات نیهز مبادلهه مهی شهود (میرسپاسهی
 1384د .)354-352ارتباط سازنده و مهؤ ر بها دیگهران همهدلی و صهمیمیت را در
گروههای اننانی بهبود میبوشد و تعار

هها را بهه حهدامل میرسهاند .بهرهگیهری از

آموزههای اختمی و تربیتی مرتب با رسانۀ جمعی و خبررسانی میتواند نقم سهازنده
و فراگیری در ساحتهای موتلف تبلیغی و موصوصاً در رسهانۀ جمعهی داشهته باشهد
(وناهی  1396د.)59
التزام به هنجارهای اختمی و ارزشی از مهمتریو عناصر کارآمدی رسهانۀ جمعهی
اسههت .رعایههت ایههو هنجارههها باعههث افههزایم کارآمههدی تأ یرگههذاری مقبولیههت و
محبوبیت رسانۀ جمعی میگهردد؛ بهرای مثهال ارتبهاط صهمیمی و صهادمانه و تههی از
ریاکاری میتواند مانعی جدی در مقابل شکلگیری بیاعتمادی و خ ای شناختی در
افراد گهردد و تأ یرگهذاری را افهزایم دههد (سهودانی امیهری و مهرابهیزاده 1392
د 20-5به نقل از کومینگز و همکاران .)2008

عنا ی سآث یگ ار ار ارنمرت رسا ۀ جمعی و مصر ذبخشی به نن (با سأ ر بی نمر،ه هات اخالقی و ران شناختی)

اعتماد متقابهل هم افزایهی و صهمیمیت در صهورتی افهزایم مییابهد کهه افهراد و

امههروزه اهمیههت اخههتق و هنجارهههای اختمههی در رسههانه دوچنههدان شههده اسههت.
رسانههای گروهی نقم مهمی در انتقهال سهریف ارتعهات و آگاهیبوشهی بهه افکهار
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عمومی و سهم بزرگی در تحوالت فرهنگی اجتماعی و سیاسهی دارنهد .ایهو نقهم و
ا رگذاری رسالت حناس و سنگینی را بر دوز رسهانهها نههاده اسهت کهه انجهام آن
نیازمنهد رعایههت هنجارههای موتلفههی (بههویژه هنجارهههای اختمهی و ارزشههی) اسههت.
رسانهها بهه دلیهل گنهتردگی و تنهوع حوزهههای فعالیهت ماننهد فرهنگهی اجتمهاعی
امتصادی تربیتی سیاسی و ...منئولیت مهم و منحصر به فردی بر عهده دارند.
صههدامت در خبررسههانی تحلیههل دمیههق سههرعت خبررسههانی امانههتداری امنههاع
اندیشههه مبههارزه بهها جنهه

روانههی دشههمنان انتقههال ارززهههای دینههی هههدایت

جامعه به سهوی هنجارهها و ارززهها آمهوزز مهارتههای اجتمهاعی و خهانوادگی
ایجاد نشاط در آحاد جامعه و ...بوشی از رسالت و آرمانهای ایو مجموعهۀ فرهنگهی
و تربیتههههی اسههههت .وایبنههههدی بههههه هنجارهههههای اختمههههی از یههههک سههههو باعههههث
مصونیت سیاستگذاران و کارکنان ایو مجموعۀ عظیم از کورویهها و ناهنجاریهها
میشههود و از سههوی دیگههر اعتبههار و وههذیرز اجتمههاعی رسههانۀ ملههی را افههزایم
میدههههد .التهههزام بهههه هنجارههههای اختمهههی در رسهههانه بنهههترهای رشهههد فرهنگهههی
تربیتههههی و اختمههههی فههههراهم میکنههههد معنویههههتگرایی و رعایههههت هنجارهههههای
اجتمهههاعی را افهههزایم میدههههد و موجهههب بهبهههود کنمههههای رفتهههاری آحهههاد
جامعه میشود.
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بیشتریو میزان یادگیری با مشاهده و از رریهق ابزارههای صهوتی-تصهویری محقهق
میشههود و رسههانه ایههو امکانههات را در اختیههار دارد .سههئوال مهههم ایههو اسههت کههه
مهمتریو عناصر اختمی و روانشناختی که موجب افزایم کارآمدی رسهانه میشهود
و آن را از برخی آسیبها مصون میدارد کدامند در وهژوهم حا هر تهتز شهده
مهمتههههریو آموزههههههای اختمههههی و ارزشههههی و روانشههههناختی کههههه از منههههابف
استمی و روانشناختی به دسهت میآیهد بیهان گهردد و نقهم آنهها در کارآمهدی و
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موفقیت رسانۀ جمعی تبییو شود.

روش پژوهش
ربق تقنیمبندی تحقیقات علمی وژوهم حا ر در ردیف تحقیقات نظری تحلیلهی
و کهاربردی مههرار میگیههرد و روز تحقیههق توصهیفی -تحلیلههی اسههت؛ یعنههی بعههد از
م العه و تأمل در آموزههای اسهتمی و روانشهناختی مهرتب بها تبلیهغ و بههویژه تبلیهغ
بودند تبییو گردید .همچنیو در تهتز شهد بهه نکهات کهاربردی کهه دارای گنهتر:
شمولی حداکثری هنتند و با ارزز های اختمهی و اسهتمی همترازنهد بیشهتر توجهه
شود.
عناصر تأثیرگذار در کارآمدی و مصونیتبخشی به رسانۀ جمعی
با بهرهگیری از روز توصهیفی -تحلیلهی و تحلیهل محتهوا میتهوان نکهات زیهر را از
آموزههای استمی و اختمی و روانشناختی استنباط کرد.
 )1رعایت جامعنگری در محتوا و ابزارهای رسانهای

یکی از مهمتهریو مو هوعات در تربیهت و وهرورز افهراد توجهه بهه جهامفنگری در
محتوا (ویام) و بهرهگیری از ابزارهای مناسب اسهت .بهر اسهاس گزارهههای اسهتمی و
سونان اندیشمندان منلمان اننان دارای سهاحتهای وجهودی موتلهف اسهت و ایهو
ساحتها بر یکدیگر تأ یر متقابل دارند .لذا در تربیت افراد و در تعامل با آنان بایهد بهه
ایو ساحتها توجه گردد و تعاملی جامفنگرانهه برمهرار شهود (مصهباح یهزدی 1373
د349؛ دیوانی  1376د.).86-65
در ویام رسانی و تبلیغ که هدف از آن رساندن ویام ایجهاد دگرگهونی در بیهنم و
رفتههار (رهبههر  1371د )80و تربیههت اسههت رعایههت مههواردی کههه ایجههاد تحههول و
ورورز را تنهیل میکند
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رسانهای مهمتریو مباحث و نکاتی که در کارآمدی و مصونیت رسهانۀ جمعهی مهؤ ر

روری است .گروهها و سهازمانهایی کهه میخواهنهد در

عرصهۀ فرهنگههی و رسهانهای فعالیههت کننههد و در ایهو راه موفههق باشهند بایههد دانههم و
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مهارت الزم را داشته باشند و برنامه های خود را با توجه بهه ظرفیتههای افهراد عملهی
سهههازند .خداونهههد متعهههال در مهههرآن کهههریم ایهههو م لهههب را دربهههار :ویهههامبر اکهههرم
و ویروان راستیو او چنیو بیان فرموده است« :ای ویامبر بگو ایو اسهت راه مهو؛ مهردم
را به سوی خدا میخهوانم بها بیهنم و بصهیرت و ویهروان مهو نیهز دعوتشهان بهه سهوی
خدا آگاهانه و با بصیرت است» (یوسف .)108 :ربق ایو آیهۀ شهریفه برخهورداری از
دانههم و آگههاهی در هههر عرصهههای کههه اننههان مههیخواهههد در آن فعالیههت کنههد
روری است.
در آییو مقدس استم یکی از حقوق خداوند بهر بنهدگان ایهو اسهت کهه از روی
علههم و بصههیرت سههوو بگوینههد و از آنچههه نمههیداننههد لههب فروبندنههد .مههرآن کههریم
میفرماید« :هرگز در وی آنچه علم و ارمینهان نهداری مهرو و ناآگهاه مهدم برمهدار کهه
مؤاخههذ و منهئول اسههت» (اسههراء.)36 :
گهوز و چشههم و دل آدمههی در ویشهگاه الهههی َ
نداشتو مهارت و دانم کافی در عرصۀ رسانه خنارات فرهنگهی بهه بهار مهیآورد و
عقوباتی در وی دارد .بر اساس سونی از حضرت علی

کار و تتشهی کهه بهدون

علم و توصص باشد نهتنها شهفابوم [و مفیهد نینهت بلکهه آسهیبزا اسهت 1.زراره
میگوید « :از امام بامر سؤال کردم :حق خدا بر بندگان چینت
در واس فرمود :آن را که میدانند بگویند و در چیزی که نمیدانند تومهف کننهد»
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399
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(حر عاملی 1409ق ج :27د .)23امام سجاد فرمود« :مجاز نینتی هرچه میخواهی
بگویی که رسول گرامی استم فرموده است :مشمول رحمت الهی بهاد آن کهس کهه
سوو خوب بگوید و سهود بهرد یها سهکوت کنهد و سهالم بمانهد» (مجلنهی 1403ق
ج :71د.)193
عتوه بر اینکه گوینده بایهد از خ ها و صهواب سهونم آگهاه باشهد بایهد روز و
کیفیت بیان سوو را نیز بداند .امام علی

فرموده است« :بپرهیز از اینکهه در چیهزی

 .1إ َّن ک ََت َم ال ِ ْحک ََماء إذَا ک َا َن َص َواباً ک َا َن َد َو ًاء َو إذَا ک َا َن َخ َ ًأ ک َا َن َد ًاء؛ گفتار حکیمان اگر درست باشد درمهان و اگهر
نادرست باشد درد جان است (شریف الر ی 1414ق د.)521

سوو بگویی که راه آن را نمیدانی و از حقیقتم آگاهی نهداری؛ زیهرا گفتههات بهر
درجهههۀ عقلهههت داللهههت دارد و از معرفهههت و دانهههایی تهههو خبهههر میدههههد» (تمیمهههی
آمههدی 1410ق د .)158آگههاهی از روز برمههراری ارتبههاط از ویمآمههدن خ هها
جلوگیری کرده اعتماد موارب را جلب میکند .رسول گرامی استم فرمهود« :دیهو
(همو  1366د .)85در تحلیلها و تعامتت اجتماعی و رسانهای باید بها رویکهردی
جامفنگرانه تمام جوانب ویام را متحظه کرد و سهونی مهتقو و عالمانهه و سهودمند در
اختیار موارب مرار داد .چنیو ویام جامعی ذهو و روان موارهب را آمهاد :وهذیرز و
بنترهای تأ یرگهذاری را مهیها میکنهد .سهونان مهتقو خردورزانهه فنهی و مبتنهی بهر
منههتندات علمههی باعههث امنههاع اندیشههۀ موارههب میشههود و زمینههۀ تحههول رفتههاری و
شوصیتی او را ایجاد میکند (.)Juvva & Bhatti, 2006, p.61-73
 )2پردازش و تحلیل درست و بهنجار اطالعات

الزمۀ مضاوت درست و سنجیده بهرهمندی از ارتعات مو هق و تحلیهل دمیهق اسهت.
بیشتر ارتعات و دادهها از رریق موای بصهری و سهمعی بهه دسهت میآیهد و بعهد در
وردازندههای ذهنی تجزیه و تحلیل میشود .به عبهارتی مشهاهده دریافهت و تحلیهل
درست در مضاوت نهایی نقم کلیهدی دارد .در مضهاوت اجتمهاعی نبایهد تحتتهأ یر
تعصبات مومی و سیاسهی اسهتقراء نهامص و حتهی وهیمداوری و جنه

روانهی مهرار

گرفت بلکه باید ارتعهات و دادههها را بههرور کامهل و دمیهق دریافهت و سهپس در
فضای روانشناختی و ذهنی بیررفانه و عدالت محور مضهاوت کهرد .اگهر ارتعهات
بهرور دمیق دریافت نشود خ های شهناختی رخ میدههد و خ های شهناختی بهه بهروز
رفتار ناسنجیده و ناهنجار منجر میشهود .تحلیهل نهادرسهت و خ های شهناختی دربهار:

عنا ی سآث یگ ار ار ارنمرت رسا ۀ جمعی و مصر ذبخشی به نن (با سأ ر بی نمر،ه هات اخالقی و ران شناختی)

خداوند را کنی حف میکند که به تمام جوانهب آن احارهه و آگهاهی داشهته باشهد»

دیگران باعث بیزاری و نفرت میشود و در نهایت ممکو است به ناهنجاری رفتهاری
در موارب بینجامد (وناهی  1393د.)133-113
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یکی از دالیل مهم کورویهها و انتوابههای غله خ های شهناختی و وهردازز
ِین
کم ب ِْاْلَخْ َسضر َ
نادرست ارتعات است .مرآن کریم در ایو باره میفرمایدَ :ه ْ ُننَب ن ُئ ْ
ون ُصضنْعا ؛ آیها
یح ِسضنُ َ
یح َسبُ َ
م ْ
ُم ْ
َأ ْعماال ال َِّذ َ
ون َأن َّ ُه ْ
م ِفی ال َْحیا ِ الدُّ نْیا وَ ه ْ
ین َض َّ َس ْعی ُه ْ
خبر دههیم بهه شهما از زیانکهارتریو افهراد در اعمهال زیانکهاران آناننهد کهه تبهاه شهد
کوشم آنها با عملههاى نیکونمها [خیهال میکردنهد کهار درسهتی انجهام میدهنهد »
(کهف .)104 :در هیع شرای ی رسانۀ ملی نبایهد بهه دروغوهردازی و تحلیهل ناصهواب
روی آورد؛ زیرا ایو رفتار باعث رویگردانی و بیاعتمادی موارب میشود .صهدامت
و راستی از مهمتریو ارززهای اختمی در تعهامتت و مهراودات اجتمهاعی و دروغ
سرچشمۀ بیشتر ناهنجاریهای اختمی است .صهدامت از صهفاتی اسهت کهه از رریهق
تصدیق مهول بها فعهل یعنهی ت هابق گفتهار بها رفتهار (مصه فوى  1360ج :6د)213
زمینهسهاز اعتمههاد ررفینههی و تعامهل وایههدار میشههود .در مقابهل ریاکههاری و دورویههی
موجب کهاهم اعتمهاد عمهومی میشهود و فضهای روانشهناختی و اجتمهاعی مهبهم و
بدبینانهای را شکل میدهد .در گزارههای استمی صدامت و راستی با عباراتی چهون
فضیلت بهتریو کتم بهتهریو مهریو (همهراه) نشهانۀ جهوانمردی و نشهانۀ منهلمانی و
ایمان وصهف شهده اسهت .1شهماری از نتهایو برجنهتۀ صهدامت و راسهتی عبارتنهد از:

منزلت اجتماعی نجاتبوشی اصتح امور محبوبیت ارتقاء مقهام سهتمت روانهی
مورد اعتماد بودن برخورداری از دلیل محکم مغلوب نشدن خوزنهامی محبهت و
هیبههت .2در گزارههههای دینههی دروغگویههان بهشههدت مههذمت شههدهاند و دروغگههویی
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موجب بیاعتباری و نامو ق بودن معرفی شده است.3

هدقَ َخیه ِ ر مَهری ٍو؛
الص ْ
الص ْ
الص ْدقِ  ؛ لیک ِْ و َم ْرج ِ ع َ
الص ْدقِ  فَضیل َ مة الْک َذ ِ 
هدق فَهإ َّن ِّ
ك إل َی ِّ
الص ْدقِ  َأ ِ خو ال َْع ْدل؛ َخی ِ ر الْک ََتم ِّ
ب َرذیلَةم؛ ِّ
ِّ .1
الص ْدقِ  ؛ م َت ِ ك ْال ْس َتم ص ْدقِ  الل َِّنان (تمیمی آمدی  1366د.)218-217
الر ِ جل ص ْدقِ  ل َنانه؛ َر ْأ ِ س ْالی َمان ِّ
ِ م ِ ر َّو ِ ة َّ
ٍ
ب ل ِ َم َهها من
ل َو إ َّن الْک َهاذ َ
الصادقَ ل ِ َمک َْهر مم َجلیه م
الصادقِ  ِ مک َْر مم َجلی م
الص ْدقِ  َص َت ِ ح ک ِِّ ل شَ یء؛ إ َّن َّ
َّ .2
الص ْدقِ  َأن ْ َج ِ  َدلی ٍل؛ ِّ
ل؛ ِّ
هو
الص ْ
ك ت َ ْنل َْم؛ لیک ِْ و َأ ْو ِ َق النَّاس ل ََدی َ
ل م َْد ِ ر ِ ه؛ م َِّو ْم ل َنان َ َ
ل؛ َعل َی َ
هدق؛ َم ْ
ك َأن ْ َ ق ِ َه ْ
الص ْدق ف ََم ْو َص َدقَ فی َأم َْواله َج َّ
ذَلی م
هم ب ِّ
ك ب ِّ
هب
الصادقِ  بص ْ
َت ل َْه َجت ِ  ِ ه مَوی ْ
َص َدم ْ
بب ْ
احتیالهه؛ یک ْتَن ِ 
هه الْک َهاذ ِ 
ت ِ ح َّجت ِ  ِ ه؛ َال یغْل ِ 
هدمه َمها َال یبْلِ غِ  ِ 
الص ْدق؛ یبْل ِ غِ  َّ
َب َم ْو ی ْحت َ ُّو ب ِّ
الصادقِ  بص ْدمه ََت اً ِ ح ْن َو الثِّقَة به َو ال َْم َحب َّ َة ل ِ َه َو ال َْم َهاب َ َة َعن ْ ِ ه (تمیمی آمدی  1366د.)220- 219
َّ
ص َّدقْ ؛ َم ْو ِ عر َف بالْک َذب مَل َّت الثِّقَ ِ ة به؛
ت ِ ح َّجت ِ  ِ ه َو َص َدم ْ
اب ِ مت َّ َه مم فی م َْوله َو إ ْن مَوی ْ
 .3الْک َذَّ ِ 
َت ل َْه َجت ِ  ِ ه؛ َم ْو کَث ِ  َر ک َذب ِ  ِ ه ل َْم ی َ
ل ص ْدم ِ ِ ه (همان .)220
َم ْو ِ عر َف بالْک َذب ل َْم یقْب َ ْ

 )3توجه به تفاوتهای فردی و ظرفیتهای شناختی مخاطب

هیع یک از اننانها همانند دیگری نینتند و هر کس از خصوصیات درونی و بیرونهی
منحصر به فرد برخوردار است .در آموزههای استمی افزون بهر آنکهه بهه تفاوتههای
فردی توجه شده است 1به در نظر گرفتو توانمندی و ظرفیتهای شناختی و ادراکهی
شده است .3در مبهانی روانشناسه ی نیهز بهه تفهاوت افهراد از حیهث دانهم اسهتعداد و
ویژگیهای شوصیتی اشاره شده است (شعبانی  1389د .)139رسانهها باید به ایهو
تفاوتههها حنههاس باشههند .بهها توجههه بههه اصههل تفاوتهههای فههردی
فعالیتهای اجتمهاعی و ارتبهاری و تعهامتت فرهنگهی بهه مقتضهای سه

ههرورت دارد
ادراکهی و

عههارفی افههراد و در چههارچوب عتیههق و نیازهههای حقیقههی و متحظههۀ تواناییههها و
محدودیتهای افراد صورت بگیرد.
در آموزههههای دینههی مواربههان بههه دسههتههای موتلههف تقنههیم شههدهاند و کیفیههت
ارتباط با هر یک تبییو شده است؛ برای مثهال از یکهی از معصهومان (علهیهم النهتم)
نقل شده که مردم بر چهار دستهاند .1 :کنانی کهه میداننهد و میداننهد کهه میداننهد.
ایو گروه عالمانند؛ وس از آنان ویروی کنید  .2کنانی کهه میداننهد ولهی نمیداننهد
که میدانند .ایو گهروه غافتننهد؛ وهس بیدارشهان کنیهد  .3کنهانی کهه نمیداننهد و
میدانند که نمیدانند .ایو گروه جاهتنند؛ وس به آنهان دانهم بیاموزیهد  .4کنهانی
که نمیدانند و خیال میکنند میدانند .ایو گروه گمراهانند؛ وهس آنهان را راهنمهایی
کنیههد (مجلنههی 1403ق ج :1د .)195رسههانهها بایههد شههرای ی ایجههاد کننههد کههه
مواربان موتلف با هر ظرفیت و توانایی بتوانند ویام آنها را بهدرستی درک کنند.
 .1الن َّ ِ اس َمعَاد ِ ن ک ََمعَادن الذَّ َهب (کلینی 1407ق ج :8د.)177
 .2إن َّا َمعَاش َر ْاألَنْبیاء نِ کَل ِ ِّم الن َّ َاس َعل َی م َْدر ِ عقِ ولهم؛کَلِّم الن َّ َاس ب َما یعْرفِ ون (مجلنی 1403ق ج :3د.)221
ك َأ ْن ت ِ  َو ِّس َع ِ ه ِ عذْ راً
اعتذَ ِ ار ِ ه فَل َی َس ک ُِّ ل َم ْو ت ِ  ْنم َع ِ ه شَ لراً ی ْمکن ِ  َ
 .3إی َ
اك َأ ْن تَتَکَل ََّم ب َما ی ْنب ِ ق إل َی الْقِ ل ِ وب إنْک ِ َار ِ ه َو إ ْن ک َا َن عن ْ َد َك ْ
(همان ج :2د.)320

عنا ی سآث یگ ار ار ارنمرت رسا ۀ جمعی و مصر ذبخشی به نن (با سأ ر بی نمر،ه هات اخالقی و ران شناختی)

افراد نیز توصیه 2و از گفتگویی که فراتر از ظرفیهت و مقبولیهت موارهب باشهد نههی

123

 )4موقعیتشناسی

امتضای اختق استمی و هنجارهای ارزشی استم ایهو اسهت کهه همهواره مومعیهت و
شرای روحی و اجتماعی موارب در نظهر گرفتهه شهود .ربهق دسهتورهای اسهتمی و
توصیههای اختمی در انتقهال ویهام بایهد بهه ظرفیهت افهراد از حیهث دانهم و بیهنم و
اعتقاد توجه شود .همچنیو نباید مفاهیم دشوار و سهنگیو بهرای افهراد نااههل(کمفهم)
بیان گردد .در آموزههای دینی سفارز شده که سوو حکیمانهه را بهه اهلهم بگوییهد
(کلینههی 1407ق ج :8د )345و آن را در اختیههار نههادان مههرار ندهیههد (مجلنههی
1403ق ج :62د)70؛ زیههرا سههوو را ههایف میکنههد و اهلیههت آن را نههدارد (ویههامبر
اکرم د  1383د .) 159عتوه بر اینکه رسانه باید مواربان را به سوی ارززهها و
هنجارهای اختمی سوق دهد باید از نیازها اولویتها و او اع زمانی و مکانی آنهان
نیز آگاه باشد؛ سونان و م البی که در زندگی مردم نقهم سهازندهای ندارنهد م هرح
نکنهد و آنههان را بهها برنامههههای بیهههوده و بیمحتههوا مشههغول ننههازد .رعایههت مقتضههیات
مکانی زمانی و ارتباط با موارب از منهائلی اسهت کهه در رسهانهها بایهد موردتوجهه
مرار گیرد.
 )5بهرهگیری از ارتباط کالمی مناسب و همتراز با مخاطب
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ارتباط کتمهی و غیرکتمهی از ابزارههای مههم در روابه اجتمهاعی اسهت .برمهراری
ارتباط کتمی نیکو (نناء )9 :بهرهگیری از گفتار زیبا و دلنشیو (ننهاء )87 :و همهراه
با صهدای متیهم (لقمهان )19 :و گفتگهوی محترمانهه (ابهو شهعبه 1404ق د)323
مؤدبانه (تمیمی آمدی 1410ق )457 :و شیریو و گهوارا (حهر عهاملی 1409ق ج12
د )186از توصیههای اختمی برای تعامل با دیگران اسهت .روابه کتمهی مناسهب
محبت و نشاط را در جامعه و میان همنوعهان جهاری میکنهد و باعهث تحکهیم روابه
اجتماعی و تقویت دوستیها میگردد (فصلت .)34 :کنم کتمی ونندیده راه را بهر
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کینههه و حنههد میبنههدد دلههها را بههه هههم ویونههد میزنههد و باعههث آرامههم میگههردد.

گشادهرویی (آلعمهران )160 :اجتنهاب از خهودبرتربینی و رفتارههای مؤدبانهه (توبهه:
 )61بر محبوبیت رسانه می افزاید در حالی که استفاده از کلمات مبتذل غیراختمهی
تههوهیوآمیز نههیمدار یههک جانبههه و غلههوآمیز باعههث دلزدگههی موارههب و کههاهم
مقبولیت و محبوبیت رسانه میگردد.

آراسته شدن به صفاتی مانند سعۀ صدر (زمر )22 :ظرفیت روانهی زیهاد (انعهام 126 :و
ره )26 :و صبوری در نامتیمات (معارج )5 :از آموزهههای اختمهی مههم در روابه
اجتماعی و فرهنگی است .برخورداری از ظرفیت روانی زیاد و سعۀ صدر  -عتوه بهر
اینکه الزمۀ تعامتت اجتماعی است  -تنمهای روانی را میکاهد و باعث سهتمت و
آرامم روان میگردد .خداوند متعال به ویامبر

سعۀ صدر ع ا فرمهود (الشهرح)1 :

تا بتواند در نامتیمات زندگی ستمت و امنیت خود را حف کند و رسهالت خهویم
را به نحو م لوب انجام دهد.
رسههانهایههی کههه دامنههۀ ارتبههاری گنههتردهای دارد بایههد از وسههعت نظههر برخههوردار
باشد و از همفکری و مضاوت دیگران بهره بگیرد .شنیدن و توجهه کهردن بهه انتقادهها
رورت دارد .عدهای انتقاد دیگران را نمیوذیرند یا از نظر عهارفی آزرده میشهوند؛
امهها بههه هههر حههال آگههاهی از نظههر دیگههران و وههذیرفتو انتقههادات صههحی

سههرمایۀ

باارزشی است که هیع کس نباید خود را از آن محروم کند .رسهانهها بایهد بهه منهائل
فرهنگههی اجتمههاعی و سیاسههی جامعههه توجههه داشههته باشههند انتقادهههای سههازنده را
بپذیرنههد نظههر همههۀ مواربههان را محتههرم بداننههد و از میههان آنههها بهتههریو نظههر را بهها
رعایههت چارچوبههها انتوههاب کننههد .بهرهگیههری از نظههر مواربههان بهههویژه مواربههان
اندیشههمند و فرهیوتههه بههر اتقههان فعالیههت رسههانهای میافزایههد و مصههونیت رسههانه را

عنا ی سآث یگ ار ار ارنمرت رسا ۀ جمعی و مصر ذبخشی به نن (با سأ ر بی نمر،ه هات اخالقی و ران شناختی)

 )6سعۀ صدر و انتقادپذیری

افههزایم میدهههد .توجیههه خ هها و هههوچیگری نمیتوانههد اعتبههار از دسههت رفتههۀ
رسانهها را بازگرداند.
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 )7التزام به صداقت و اجتناب از ریاکاری

یکی از هنجارهای مهم اختمی در تعامتت اجتماعی و موصوصاً در رسهانهها التهزام
عملی به صدامت و راستی است .اعتماد ودیدهای بنیار مههم در روابه افهراد اسهت و
بر عملکرد افراد در رواب اجتماعی تأ یر میگذارد و تنمها و تعار هات را کهاهم
میدهههد ( .)Monji & Ortlepp, 2011, p.199بیصههدامتی عملکههرد م لههوب
سههازمانها و نهادهههای اجتمههاعی را تضههعیف میکنههد ( Dirks & Ferrin, 2002,

 .)p.615صدامت و روراستی یکی از ارکان اصلی اعتماد است و اگر افراد صهادمانه و
بدون ریاکاری با یکدیگر تعامل و ارتباط داشته باشند عملکرد آنان بهبهود مییابهد و
فضهای روانشهناختی ارمینانبوشهی شهکل میگیهرد (.)Tan & Tan, 2000, p.253
ریاکاری و دورویی که نق ۀ مقابل صهدامت و راسهتی اسهت اعتمهاد عمهومی را کهم
میکنههد و فضههای روانشههناختی و اجتمههاعی مههبهم و بدبینانهههای را شههکل میدهههد.
ریاکاری ( )hypocrisyیعنی ادعای تقوی فضیلت و آرمانگرایی و انجهام رفتارههای
موههالف و متضههاد بهها آن؛ یعنههی اینکههه فههرد در ارتبههاط بهها دیگههران بهههرور آگاهانههه و
هدفمند به فریبکاری دسهت میزنهد و بهرای جهذاب جلهوه دادن خهویم و نفهوذ در
دیگران خود را فردی درستکار اختمی دلنوز و وایبند به هنجارههای جامعهه نشهان
میدههد ( .)Powell & Smith, 2013, p.415ریاکهاری و بیصهدامتی در رسههانه
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

فرایند تأ یرگذاری را موتل کرده اعتمهاد موارهب را از بهیو میبهرد و بهدبینی را در
جامعه منتشر میکند.
متون روایی شیعه گنجینۀ غنی آموزههای اختمی است و وایبندی به ایهو آموزههها
(بهویژه صدامت) را در تعهامتت و مهراودات اجتمهاعی توصهیه میکنهد .صهدامت از
رریق تصدیق مول با فعل (یا ت ابق گفتار بها رفتهار) زمینهسهاز اعتمهاد ررفینهی شهده
تعامتت را وایدار میکنهد .خداونهد صهادمان را بهه واداشهی عظهیم وعهده داده اسهت
(احهزاب .)35 :همچنهیو در مههرآن کهریم حضههرت مهریم
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بهه دلیههل اتصهاف بههه

صدامت ستوده شده است (مائده .)75 :صدامت منشأ کمال است و از نظهر مبنها و بهار

ارزشههی بهها شههفافیت متفههاوت اسههت .نفههف وامعههی در راسههتگویی و صههدامت اسههت و
دروغگویی سرچشمۀ بیشتر ناهنجاریهای اختمی است .راستگویی و صهدامت گهل
سرسبد و شاه کلید اختق اسهت .از نگهاه مهرآن کهریم خلهف وعهده و دروغگهویی
نفاق را در دلها استوار میکند (توبه )77 :و نفاق نیز حنرت و ناآرامی و تهرس را بهه
وا

راب بهه سهر میبهرد (شهعراء 74 :و  .)87افهراد دروغگهو و ویمانشهکو امنیهت

روانی ندارنهد؛ چهون از ررفهی اعتبهار خهود را از دسهت دادهانهد (یوسهف )18 :و از
ررف دیگر از فاز شدن دروغشان در هراسند (انفال .)59 :رسانه

مو اینکهه بایهد

در خبررسانی صادق باشد باید اخبهار مو هق را کامهل و بههمومف بهه موارهب برسهاند.
نباید خبرها را گزینشی و جانبدارانه منتقل کند مگر اینکه منئلۀ مهمی ماننهد مصهال
امنیتی در کار باشد.
همانرور که گفته شهد در گزارهههای دینهی دروغگهو بهشهدت مهذمت شهده و
دروغگهویی از عوامههل بیاعتبهاری و نههامو ق بههودن شهمرده شههده اسههت .بهر وایههۀ ایههو
آموزهههها راسههتگویی نجههاتبوم و دروغ عامههل سههقوط؛ راسههتگویی فضههیلت و
دروغگههویی ونههتی؛ راسههتگویی عامههل رسههتگارى و دروغگههویی عامههل فضههاحت و
رسههوایی؛ راسههتگویی زمینهسههاز اکههرام مههردم و دروغگههویی عامههل خههواری اسههت.
راستگویی کمال نجابت و بزرگی صتح و اصهتحکننده اسهاس و وشهتوانۀ ایمهان
زیور اننان بهتریو بنای ویریزى شده و زبان دانم و علم معرفهی شهده اسهت .1امهام
صهادق

دروغ را باعههث نههابودی منزلههت و اعتبهار شوصههیتی و اجتمههاعی داننههته و

ب ب َ َه ِ اؤ ِ ه؛ هر که دروغم زیهاد شهد آبهرو و منهزلتم
فرموده استَ « :م ْو کث ِ  َر کذب ِ  ِ ه ذ ََه َ

برود» (کلینی 1407ق ج 2د.)341

عنا ی سآث یگ ار ار ارنمرت رسا ۀ جمعی و مصر ذبخشی به نن (با سأ ر بی نمر،ه هات اخالقی و ران شناختی)

دنبال دارد .دروغگو ویوسته نگران برمت شدن دروغ است و از ایهو بهدنامی در تهرس

الصدق خی ر
الصدق نجاح الکذب ل
فضاح؛ ل
الصدق فضیلة الکذب رذیلة؛ ل
الصدق ینجی؛ ل
الصدق امانة الکذب خیانة؛ ل
 .1ل
الصهدق رأس
الصدق صتح ل
کل شهیء؛ ل
الصدق کمال النلبل؛ ل
الصادق لمکرم جلیل و ا لن الکاذب لمهان ذلیل؛ ل
مبنی؛ ا لن ل
ل

الصدق (لیثی واس ی  1376د.)37- 36
االیمان و زیو االننان؛ لنان العلم ل
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هرفاندیشی و تأمل در گزارهههای بهاال نشهان میدههد کهه صهدامت و راسهتی در
مراودات اجتماعی و بهویژه در رسانه

رورتی اجتنابناوذیر اسهت و موجهب اعتبهار

و محبوبیت رسانه و ارمینان و حرفشنوی مواربان میگردد.
 )8رعایت عدالت و انصاف در رسانه

التزام به عدالت در مضاوتهای اجتماعی و رسانهای جایگاه خاصی دارد .عدالت بهه
معنههی شاینتهسههاالری و مههرار دادن هههر چیههزی در جههای مناسههب (شههریف الر ههی
1414ق د )553از آموزههای اساسی استم است و در حیات اجتماعی و تعامتت
بیو فردی و سیاستگذاریها تأ یر منهتقیم دارد .ومتهی از حضهرت علهی

دربهار:

اهمیت و جایگاه عدالت و بوشهم سهئوال شهد حضهرت فرمهود« :عهدل امهور را در
جاى خود مرار میدهد و جود آنها را از جایگهاه خهود بیهرون مهیبهرد .عهدل حهاف
عموم است و جود سودبوم به عدهاى خاد .وس عدالت شهریفتر و برتهر اسهت
(همانجا) .ویامبر گرامی اسهتم رعایهت عهدالت را عامهل بروهایی آسهمان و زمهیو و
کائنات خوانده و ادار :عالم را منوط به رعایت عهدل داننهته اسهت (ابهو ابیجمههور
1405ق ج : 4د .) 103از منظر اسهتم عهدالت بنیهاد و زیرسهاخت اصهلی زنهدگی
(تمیمی آمهدى  1366د )446بروها دارنهد :حیهات مهردم (همهان د )99و مهوام
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

زندگی است(همان د339؛ لیثی واس ی  1376د.)223
در گزارههای استمی و بهویژه در مرآن کریم به اهمیت عدالت و التزام بهه آن در
عرصههای موتلف توصیه شده است .رعایت عهدالت و منه

از ویژگیههای اننهان

مؤمو و متقی است؛ به روری که نهژاد دوسهتی و دشهمنی مهذهب و عقیهده سهلیقه
ننبتهای خانوادگی و عوارف و احناسات ههیع تهأ یری در داوریههای او ندارنهد.
مرآن کریم میفرماید« :اى کنانی که ایمان آوردهاید براى خدا بهه داد برخیزیهد [و
به عدالت شهادت دهید و البته نباید دشمنی گروههی شهما را بهر آن دارد کهه عهدالت
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نکنید .عدالت کنید که آن به تقوا نزدیکتر است و از خهدا وهروا داریهد کهه خهدا بهه

آنچه انجام میدهید آگاه است» (مائده .)8 :خداوند متعالدر آیههای دیگهر میفرمایهد:
«اى کنانی که ایمان آوردهاید ویوسهته بهه عهدالت میهام کنیهد و بهراى خهدا گهواهی
دهید هر چند به زیان خودتان یا [به زیان ودر و مادر و خویشاوندان [شما باشد اگهر
[یکی از دو ررف دعوا توانگر یا نیازمند باشد باز خدا بهه آن دو [از شهما سهزاوارتر
گرایید یا اعرا

نمایید م عاً خدا به آنچه انجام مهیدهیهد آگهاه اسهت» (ننهاء.)135 :

در حقیقت خدا به دادگرى و نیکوکارى و بوشم فرمان میدههد (نحهل .)90 :لهزوم
رعایت عدالت و من از آیات باال بهروشنی برداشت میشود.
رسانۀ ملی که گنتردهتریو و تأ یرگذارتریو ابزار آموزشی اسهت بایهد بهر محهور
عدالت و من باشد .امهام علهی

بها نگرشهی عدالتمحورانهه در امهور اجتمهاعی و

حکومتی به مالک اشتر چنیو توصیه فرمود« :ای مالک عنایت و محبهت تهو بهه آنهان
دلهایشان را متوجه تو میگرداند .برتریو چیزى که موجب روشنی چشم زمامهداران
می شود برمرارى عدالت در شهرها و ظهور دوستی و محبت رعیهت اسهت و دوسهتی
رعیت آشکار نشود مگر به ستمت دل آنهان و خیرخهواهی ایشهان درسهت و راسهت
نگردد جز آنکه زمامهداران خهود را حمایهت کننهد و حکومهت حاکمهان را بهر خهود
سنگیو نشمارند و تومف به وایان رسهیدن زمهان حکومتشهان را نداشهته باشهند» (شهریف
الر هی 1414ق د .)433در روایههات بههه رعایههت عهدالت دربههار :همههه (دوسههت و
دشههمو خویشههان و بیگانگههان و )...تأکیههد شههده و نتیجههۀ اجههرای عههدالت میمههون و
ونندیده تلقی شده است .حضرت علی

در ایهو بهاره فرمهود« :بهر تهو بهاد رعایهت

عدالت ومتی کارها را به داوریت آرند .در اجراى حق براى آنان که وابند آننهد چهه
دور و چه نزدیک وایدارى کو و در ایهو بهاره شهکیبا بهاز و آن را بهه حنهاب خهدا
گذار و با خویشاوندان و نزدیکانت نیز در هر درجهاى کهه باشهند همچنهیو کهو ههر

عنا ی سآث یگ ار ار ارنمرت رسا ۀ جمعی و مصر ذبخشی به نن (با سأ ر بی نمر،ه هات اخالقی و ران شناختی)

است .وس از وی هوس نروید که [درنتیجه از حهق عهدول کنیهد و اگهر بهه انحهراف

چند بر آنان گران آید .به فرجام حق بنگر که سرانجامم ونندیده است» (ابهو شهعبه
1404ق د.)145
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اجرای عدالت به نفف همه افراد جامعه و خانواده اسهت (شهریف الر هی 1414ق
د .)553رعایههت عههدالت سههبب اعتمههاد و ارمینههان ملبههی میگههردد امهها کنمهههای
عهههارفی-هیجهههانی و بیعهههدالتی در مضهههاوت و تشهههویق و تنبیهههه سهههبب تهههرویو
ناهنجههاری اختمههی و اجتمههاعی میشههود .امههام علههی

بههه مالههک اشههتر بهههعنوان

کارگزار خود فرمهود« :نیکوکهار و بهدکار در برابهرت یکنهان نباشهند کهه ایهو کهار
نیکوکههار را در انجههام کههار نیههک بههیرغبههت و بههدکار را در بههدى ترغیههب مههیکنههد.
هرکدام را به ننبت کارشان واداز بوهم» (همهان د .)430مضهاوتهای ناعادالنهۀ
رسههانه دربههار :جریانههها و افههراد موتلههف اعتبههار رسههانه را موههدوز میکنههد و از
محبوبیت آن میکاهد.
 )9احترام به منزلت و کرامت مخاطب

رسانه باید به منزلت و کرامت مواربهان احتهرام بگهذارد .در احکهام دینهی ویوسهته بهر
حف کرامت و حرمت افراد تأکیده شده است؛ بهگونهای که حرمت مهؤمو بهاالتر از
حرمت کعبه به حناب آمده (ابو بابویه  1362ج :1د )27و خون و مهال و آبهروی
او محترم شمرده شده است (ورام 1410ق ج :1د. )52
بیحرمتی به موارب باعث بیاعتباری رسانه میشود .امام صهادق

میفرمایهد:
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«ملب اننانها چنان سرشته شهده کهه ههر کهس بهه اننهان احنهان کنهد او را دوسهت
میدارد و هرکس به او بدی کند او را دشمو مهیدارد» (حهر عهاملی 1409ق ج:16
د .)184تقویهت ویونهد عههارفی بهیو رسهانه و موارههب حرفشهنوی موارههب را از
رسانه بیشتر میکند و در اصتح رفتارههای او مهؤ ر اسهت .امهام علهی

میفرمایهد:

«هر کهس در سهووگفتو نهرم باشهد و آرام سهوو گویهد محبهت او در دلهها جهاى
میگیرد» (مجلنی 1403ق ج :68د .)396بدیهی است کهه ههر محبهوبی کتمهم
شنیدنی و وهذیرفتنی اسهت و الگهو مهرار میگیهرد .همچنهیو تکهریم مواربهان باعهث
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تقویت خودوندار :آنان میشود و به کنمهای رفتاری آنان جهت میدهد.

 )10تقویت نیروی خودنظارتی در راستای شکلگیری رفتارهای بهنجار در مخاطب

یکی از مهمتریو علل تعار هها کشهمکمها و اختتفهات اجتمهاعی و خهانوادگی
ههعف افهههراد در مههدیریت رفتارهههها و هیجانهههات خههویم اسهههت .خودنظهههارتی از
مهارتهایی است که به افراد کمک میکند یاد بگیرند احناسهات و رفتارهایشهان را
توانایی خودنظهارتی بهه کهاهم اعمهال تکانشهی و مقابلهۀ مهؤ ر بها ناهنجاریههای
رفتهاری نیهز کمهک میکنهد ( .)Vera & Moon, 2013, p.179-193افهرادی کهه
توانایی خودنظهارتی بیشهتری دارنهد کمتهر بهه آسهیبهای رفتهاری و ناهنجاریههای
اختمههی مبههتت میشههوند .میههزان خودنظههارتی بهمنزلههۀ یههک نیههروی درونههی راب ههۀ
معنیداری با ورهیز ا ز رفتارهای نابهنجار دارد؛ افرادی که نظارت و مهدیریت بیشهتری
بر رفتار خود دارند میتوانند هیجانهات تمهایتت منفهی و احناسهات خهود را مههار
کنند اما افرادی که مدیریت عیفی بهر رفتهار خهود دارنهد آمهادگی بیشهتری بهرای
ارتکاب جرم و ناهنجاری دارند (.)Cheung, 2010, p.321-345
چنانچههه رسههانه بتوانههد مواربههانم را بهگونهههای رهبههری کنههد کههه خودنظههارتی و
مدیریت درونی بیشهتری بهر رفتهار خهود داشهته باشهند از بهروز بنهیاری از رفتارههای
مشکلسههاز جلههوگیری خواهههد شههد .در گزارههههای دینههی مههراد از خودنظههارتی و
«خویشتوداری» ایجاد حالتی در درون فرد است کهه بهدون وجهود عامهل نظهارتی یها
تهدید و ت میهف دیگهران وظهایف خهود را بها میهل و رغبهت انجهام دههد و در انجهام
نقم ها و وظایف خود مرتکهب تولهف نشهود .در آیهات و روایهات بهه ایهو ویژگهی
تأکید شده است.
کف نفس و خودنظارتی در موامف امکان تعهدی
نتیجۀ خویشتوداری ایجاد حالت ل
و تجاوز به حقوق دیگران و مههار کنمههای رفتهاری اسهت .خهداباوری و اعتقهاد بهه

عنا ی سآث یگ ار ار ارنمرت رسا ۀ جمعی و مصر ذبخشی به نن (با سأ ر بی نمر،ه هات اخالقی و ران شناختی)

برای یک تصمیمگیری خوب و درست مدیریت کنند.

اینکه اننان همواره در محضهر خداسهت و در آخهرت بایهد واسهوگوی اعمهال خهود
باشد بهتریو عامل تقویت مهار درونی است .کنی که مهار نفهس خهود را دراختیهار
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دارد با م ف نظر از توجه یا عدم توجه دیگران از رفتارهای ناصواب ورهیز مهیکنا .
امیرالمؤمنیو

دربار :اهمیت خودنظارتی فرمود« :بدانید همانا آن کس که خهود را

یههارى نکنههد و ونددهنههده و هشههداردهند :خههویم نباشههد دیگههرى هشههداردهنده و
ونددهند :او نوواهد بود (شریف الر ی 1414ق د.)123
بنابرایو چنانچه عامل درونی مدیریت رفتار  -که همهان بهه کهارگیری مهو :تفکهر
ویم از امدام به هر کاری است  -به کار گرفته نشود عوامهل بیرونهی ا هر چنهدانی در
رفتارهای اننهان نوواهنهد داشهت؛ بهه همهیو دلیهل در گزارهههای دینهی بها بیانهها و
شیوههای موتلف بر تقویت ورهیزکاری مههار نفهس و محاسهبۀ خهویم تأکیهد شهده
است .بعضی از توصیههای مهم در ایو باره عبارتند از :توجه به تربیت خویشتو (لیثهی
واس ی  1376د ) 203سهنجم و حنابرسهی از خهود (شهریف الر هی 1414ق
د )123بیهههان فوایهههد محاسهههبه و مضهههرات غفلهههت (همهههان د )506مهههدیریت
خواهمهای نفنانی و خویشهتوداری (همهان د .)251حضهرت علهی

یکهی از

فواید خود وایی و مرامبهت از خهود را نیهل بهه اسهتواری و مهدیریت خهویم داننهته و
فرموده است « :ای بندگان خدا شما را به ورهیزکهاری (خودوهایی) سهفارز مهیکهنم
که عامل مهار نفس و مایۀ استواری شماست» (همان د.) 309
در سونان ارزشمند امام علهی

بهه راهکارهها و بعضهی از نمونهههای خودوهایی
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رف تاری اشاره شده است؛ بهرای مثهال بعضهی از ایهو راهکارهها عبارتنهد از :هرورت
تنل بر خویشتو (همان د )444باور داشتو به اسهتواری ده ورهیزکهاری و سنهتی
ده گنههاه (همههان د)221

ههرورت بازداشههتو نفههس از هوسهههای آلههوده (همههان

د )447لهههزوم غلبهههه بهههر شههههوات (همهههان د )231کاربنهههت عقهههل در زمینهههه
خویشههتنداری وخودنظههارتی (همههان د )231خویشههتوداری در شههرای مشههکوک
(همان د ) 392و وادار کردن نفس بهه آنچهه خداونهد واجهب کهرده اسهت (همهان
د .)49افزون بر ایهو در گزارهههای دینهی بهه رفتارههای اساسهی و مهؤ ر در تحقهق
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خودنظارتی و مدیریت خویشتو اشاره شده است :مدیریت و حف زبان و توانهایی در

گفتار (ابو بابویه 1413ق ج:2د )626خودداری از زبری و تیزی گفتهار (شهریف
الر ی 1414ق د ) 444ورهیز از کارهای منتلزم عذرخواهی (همهان د )407
مهههدیریت خشهههم (همهههان د )444مههههار حرکهههات دسهههت و اجتنهههاب از تعهههدی
دست (هنگام غضب) ورهیز از سونان نهامربوط سهکوت دربهار :ناداننهتهها و دوری
مهمتر از همه مدیریت زبان و واداشتو آن به گفتو کلمات عامتنه ل یهف من قهی و
مبرا از زشتی تا بدیو وسیله هتکهت و آسهیب از اننهان دور شهود (شهریف الر هی
1414ق د.)254
 )11تالش برای افزایش تابآوری مخاطب

کیفیت زندگی شامل ستمت جنمانی و روانی افهراد باورههای معنهوی نهوع روابه
اجتماعی و کنمهای رفتاری آنهاست و بهر اسهاس تجهارب ذهنهی افهراد ارزیهابی و
مضاوت میشود ()Robinson, 2008, p.14-19؛ به عبارت دیگهر کیفیهت زنهدگی
ساحت های موتلفی از جملهه سهتمت جنهمی سهتمت روانهی و سهتمت اجتمهاعی
افهراد را در بهر میگیههرد از تجهارب آنههان و ادراکشهان از زنههدگی تهأ یر میوههذیرد و
ممکو است ری زمان تغییر کند .هر یک از ساحتهای زندگی دارای دو جنبۀ ذهنی
و عینی مابلارزیابی است اما آنچه اهمیت دارد انتظارات و ادراکهات ذهنهی افهراد از
زندگی است که بیانگر کیفیت زندگی وامعی و تجربهشد :آنهاست .عوامل موتلفهی
ممکو است ستمت روانی زینتی و اجتمهاعی افهراد را تهدیهد کنهد؛ فقهر بیکهاری
بیماری ناامنی و عف اخهتق هنجهاری در جامعهه از مهمتهریو ایهو عوامهل اسهت
(وناهی  1396د.)72-53
یکههی از عناصههر مهههم در تقویههت سههازگاری و مقابلههه بهها مشههکتت و تهدیههدات

عنا ی سآث یگ ار ار ارنمرت رسا ۀ جمعی و مصر ذبخشی به نن (با سأ ر بی نمر،ه هات اخالقی و ران شناختی)

از منههیری کههه احتمههال گمراهههی در آن وجههود دارد (ابههو شههعبه 1404ق د )69و

تابآوری است .تابآوری از متغیرهای مهم در رویکرد روانشناسهی مثبهت اسهت و
نقم سازندهای در زندگی افراد دارد .تابآوری فرایندی وویا برای سهازگاری مثبهت
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و فراگیر در مومعیتهای سهوت و رامتفرسهای زنهدگی اسهت و بهه عبهارت دیگهر
توانایی وایداری و مقاومت در مقابل دشواریها و مومعیتهای سوت زنهدگی اسهت؛
بهگونهههای کههه باعههث ان بههاق فههرد بهها مومعیتههها و رویههدادها میشههود و تهدیههدها
را به فرصت تبدیل میکند .بهرور کلی تابآوری توانایی سازگاری موفقیتآمیز بها
منههائل و تهدیههدات و بهرهگیههری از تفکههر خههتق و منع ههف بههرای حههل منههائل
و رفف مشکتت است .بوگار و دیانا بر ایو باورند که کنی که از ویژگهی تهابآوری
برخهههوردار اسهههت در موامهههف نیهههاز از دیگهههران یهههاری میگیهههرد کهههاردان اسهههت
دارای درجه ای از ستمت و استقتل است اعتماد به نفهس دارد بهه توانهایی خهویم
در غلبه بر مشکتت ارمینهان دارد و محهی ارهراف خهود را مثبهت ارزیهابی میکنهد
(.)Bogar & Diana, 2006, p.318-327

برخورداری از جههانبینی صهحی

شهناخت جههان و خویشهتو راب هۀ معنهوی بها

وروردگار و را هی بهودن بهه خواسهت الههی از مؤلفهههایی اسهت کهه تهابآوری و
استقامت افراد را افهزایم داده آنهها را بهرای مقابلهه بها سهوتیهای زنهدگی توانهاتر
میکند .جهانبینی صحی به اننان بینشی عقتنی و من قی میبوشد و راههای روشهو
و امیدوارانه به او هدیه میکند .معنویت و جهانبینی صحی

نهوعی راهبهرد مقابلههای

است که هنگام بروز هر گونه شکنت یا نامتیمات به افراد کمک میکند تها تعهادل
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روحی خویم را حف و با مشکتت مقابله کنند.
در آموزههای دینی برای مقابله با سوتیها به مؤلفههایی مانند اصهتح جههانبینی
تکیه بر مد رت خداوند صبر توکل تو دادن به مضهای الههی و ...اشهاره شهده اسهت
که هر یک به گونهای در افزایم تابآوری اننان دخیل است .مهمتریو آموزهههای
دینههی بههر محههور مؤلفههههای شههناختی (معرفتههی) و اختمههی متمرکههز اسههت .باورهههای
معرفتهههی و شهههناختی از اساسهههیتریو عوامهههل تهههأمیو سهههتمت روانهههی اسهههت.
بنههیاری از محققههان بههر ایههو باورنههد کههه اگههر مههذهب و باورهههای ارزشههی افههراد
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بهشاینهههتگی شهههکل بگیرنهههد زمینهههۀ بنهههیاری از اخهههتتالت و مشهههکتت از بهههیو

مهیرود ( .)De Mamani, Tuchman & Duarte, 1020, p.348-357م العهات
نشههههان میدهههههد کههههه باورهههههای دینههههی و اعتقههههادی عههههاملی بنههههیار مههههوی
بهههههههرای ویشهههههههگیری و درمهههههههان اختتلههههههههای روانشهههههههناختی اسهههههههت
( .)Karekla & Constantinou, 2010, p.143در آموزههای دینی برخهورداری از
ستمت روان افزایم تابآوری و توانایی مبارزه با مشکتت بیان شهده اسهت (رک:
کاویانی و وناهی .)1393
 )12اجتناب از مکر ،خدعه و غوغاساالری رسانهای

مدرت تأ یرگذاری رسانۀ ملی بر افکار عمومی بنیار مهم است .مدرتمندان امتصهادی
و سیاسی میتوانند بهوسیلۀ رسانه و با غوغاساالری و جنه

روانهی بهه اههداف خهود

برسند .کنانی که از ارززهای اختمهی بیبهرهانهد بها اسهتفاد :ابهزاری از رسهانف بهه
فریب افکار عمومی میوردازند و با فضاسازی منموم به اغرا

خود دست مییابنهد.

نتیجههۀ ایههو امههدامات بهههظاهر زیرکانههه و خههتف اخههتق دینههی عرفههی و حرفهههای
تأ یرگهذاری مانهدگار و جههتدهی بهه افکههار عمهومی و فضهای اجتمهاعی و سیاسههی
مواربان است.
حضرت علی

در بیان سیاستهای تبلیغی معاویه فرمود« :بهه خداونهد سهوگند

معاویههه زیرکتههر از مههو نینههت امهها شههیو :او ویمانشههکنی [و نیرن ه

و خیانههت و

گناهکاری است .اگر ویمانشکنی ناخوشایند نبود زیرکتر از مو کنی نبود .اما ههر
ویمانشکنی به گناه برانگیهزد هرچهه بهه گنهاه برانگیهزد دل را تاریهک گردانهد .روز
رستاخیز ویمان شکو را درفشی است افراخته و او بدان درفم شناخته شهود .بهه خهدا
مرا با فریب غافلگیر نتوانند کهرد و بها سهوتگیری نهاتوانم نتواننهد شهمرد» (شهریف

عنا ی سآث یگ ار ار ارنمرت رسا ۀ جمعی و مصر ذبخشی به نن (با سأ ر بی نمر،ه هات اخالقی و ران شناختی)

معرفت و باور درست به خدا نبوت معاد هدف خلقت و زندگی دنیهوی از عوامهل

الر ی 1414ق د .)318بنابرایو از جمله فضایل و بایهدهای اختمهی اجتنهاب از
مکر و حیله و غوغاساالری رسانهای است .رسانۀ ملی بایهد از نشهر رذایهل اختمهی در
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جامعۀ دینی (بهویژه در عرصهۀ رسهانه) و فریهب دادن مواربهان اجتنهاب کنهد .فریهب
دادن اشاعۀ ارتعات و اخبار نادرست معرفهی غیروامعهی یهک شوصهیت سیاسهی و
ارائه ارتعات نادرست از فرهن

سرزمیو و مومیتها امهری غیراختمهی و ناونهند

شمرده میشود.
استم غوغاساالری و بیصدامتی را حتهی دربهار :دشهمو مجهاز نمیدانهد .امهروزه
عصر ارتبارات دیجیتالی و مهاهوارهای اسهت و ههر خبهری بهه سهرعت در دنیها منتشهر
میشههود؛ لههذا رسههانهها بایههد حههداکثر صههدامت و راسههتی را در سیاسههتگذاریها و
برنامههای خود رعایت کنند .ممکو اسهت بتهوان بها غوغاسهاالری و حیلههگری بهرای
مدت کوتاهی موارب را فریب داد اما در درازمدت همۀ ایو تتزههای فریبکارانهه
بر باد خواهد رفت.
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نتیجهگیری
رسانۀ جمعی رسالت مهمی در منئلۀ آموزز و ترویو فرهن

اختمی و استمی بهر

کمی در آموزههای اسهتمی
عهده دارد .بر وایۀ م العه و هرفاندیشی و تتبف کیفی و ل
اختمی و روانشناختی می توان گفت رعایت موارد زیر کارآمهدی رسهانۀ جمعهی را
مقبولیت آن میافزاید:
توجههه بههه تفاوتهههای فههردی و جننههیتی تکههریم موارههب انتقادوههذیری تحلیههل
صحی

ارتباط شناختی-هیجانی هوشمندانه تشویق و تنبیه آگاهانه رواب کتمهی و

غیرکتمههی نیکههو بهرهگیههری از واهههههای فههاخر و دلنشههیو رعایههت ادب و عفههت
تابآوری و خودمهارگری از مهمتهریو نکهاتی اسهت کهه از آموزهههای اختمهی و
روانشناختی به دسهت میآیهد .همچنهیو توجهه بهه جهامفنگری توجهه بهه اخهتق و
ارززهای واالی اننانی تعامل منئوالنه (نه سهلانگارانه) تعامل آگاهانهه (نهه مبتنهی
بر آزمایم و خ ا) دوراندیشی ارتبهاط مبتنهی بهر کرامهت و احتهرام امنهاع اندیشهه
اختد و دوری از ریاکاری اعتدالگرایی مهرورزی عدالتگرایانه عدم مضهاوت
عجوالنههه ورهیههز از ورود بههه مو ههوعات بحههثانگیز و حنههاس رعایههت عفههت و
واکدامنی کتمی و رفتاری تقوامحوری اولویت دادن به یادگیری الگهویی رعایهت
اصل تدریو و آموزز گامبهگام آسانسازی محتوا هنجارهای کنشهی هوشهمندانه
تعامل مبتنی بر افهزایم انگیهزز و امیهدواری توجهه بهه زیبهایی ظهاهری احتهرام بهه
تفاوتهای فرهنگی و من قه ای و رفتار عفیفانه و امانتدارانه از دیگر عناصهر مههم در
موفقیت و مقبولیت رسانه است.

عنا ی سآث یگ ار ار ارنمرت رسا ۀ جمعی و مصر ذبخشی به نن (با سأ ر بی نمر،ه هات اخالقی و ران شناختی)

افزایم میدهد باعث مصونیت رسانه از منائل و آسیبها میشود و بهر محبوبیهت و
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کتابنامه
 .1مرآن کریم ( )1387ترجمه ناصر مکام شیرازی مم :مدرسۀ امیرالمؤمنیو.

 .2آذربایجانی منعود و همکاران ( )1382روانشناسی اجتماعی با نگرز بهه منهابف
استمی مم :وژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .3ابو بابویه محمد بو علهی (1413ق) مهو ال یحضهره الفقیهه مهم :دفتهر انتشهارات
استمی وابنته به جامعه مدرسیو حوزه علمیه مم.
 )1362( _____________ .4الوصال مم :جامعه مدرسیو.
 .5ابو شعبه حرانی حنو بو علی (1404ق) تحف العقول مم :جامعه مدرسیو.

 .6ابهو أبههی جمهههور محمههد بههو زیوالهدیو (1405ق) عههوالی اللئههالی العزیزیههة فههی
األحادیث الدینیة مم :دار سید الشهداء للنشر.
 .7الوانی سید مهدی ( )1389مدیریت عمومی تهران :نی.
 .8وناهی علی احمد (« )1393اصول و تکنیکهای اختمی روانشهناختی در بهبهود
رواب دانشگاهیان» وژوهمنامه اختق ز 25د.133-113
« )1396( __________ .9بررسههی نقههم سههازند :فضههایل اختمههی در سههتمت
روانی با رویکرد دینی-روانشناختی» فصلنامه اختق ز 49د.72-53
 .10ویههامبر اکههرم

( )1383نهههو الفصههاحة ترجمههۀ ابوالقاسههم واینههده تهههران:
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دنیاى دانم.
 .11تمیمی آمدى عبد الواحد بو محمد (1410ق) غهرر الحکهم و درر الکلهم مهم:
دار الکتاب الستمی.

 )1366( ____________________ .12تصنیف غرر الحکهم و درر الکلهم
مم :دفتر تبلیغات استمی.
 .13حر عاملی محمدبوحنو (1409ق) وسایل الشیعه مم :آلالبیت.
 .14دیوانی امیر ( )1376حیات جاودانه مم :معاونت امور اساتید.
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 .15ر اییان علی ( )1379مدیریت رفتار سازمانی تهران :سمت.

 .16رهبر محمدتقی ( )1371وژوهشی در تبلیغ تهران :سازمان تبلیغات استمی.
 .17سههودانی منصههور علههی امیههری مقههدم و مهنههاز مهرابههیزاده هنرمنههد ()1392

« ا ربوشی رویکرد ارتباری ستیر بر تعار ات زناشویی و ان باقوذیری» وژوهمهای
روانشناسی بالینی و مشاوره سال  3ز 1د .20-5
مم :هجرت.

 .19شههعبانی حنههو ( )1389مهههارتهههای آموزشههی و ورورشههی :روزههها و فنههون
تدریس تهران :سمت.
 .20کاویههانی محمههد و علههی احمههد ونههاهی ( )1393روانشناسههی در مههرآن مههم:
وژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .21کلینی محمد بو یعقوب (1407ق) الکافی تهران :دار الکتب الستمیة.

 .22لیثی واس ی علی بو محمد ( )1376عیون الحکم و المواع

مم :دارالحدیث.

 .23مجلنی محمدبامر (1403ق) بحار االنوار بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 .24مصباح یزدی محمهدتقی ( )1373خودشناسهی بهرای خودسهازی مهم :مؤسنهه
امام خمینی .
 .25مص فوى حنو ( )1360التحقیهق فهی کلمهات القهرآنالکهریم تههران :بنگهاه
نشر و ترجمه.
 .26میرسپاسی ناصر ( )1384مدیریت منابف اننانی و رواب کار تهران :شرویو.
 .27هلر رابرت ( )1383ارتباط مؤ ر ترجمۀ سید علی میرزایی تهران :ساراگل.

 .28ورام بو أبی فراس منعود بو عینی (1410ق) تنبیهه الوهوارر و نزههة النهواظر
مم :مکتبه فقیه.

عنا ی سآث یگ ار ار ارنمرت رسا ۀ جمعی و مصر ذبخشی به نن (با سأ ر بی نمر،ه هات اخالقی و ران شناختی)

 .18شریف الر هی محمهد بهو حنهیو (1414ق) نههو البتغهة (للصهبحی صهال )
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تفاوت های اخالقی در ازدواج؛ آثار و پیامدهای آن از منظر قرآن و حدیث
سید محمدر ا حنینینیا

*

چکیده
زوجیو از جنبههای موتلف از جمله از جنبۀ ویژگیهای اختمی است .ایو وهژوهم
با هدف آگاهیبوشی به ننل جوان و به روز توصهیفی-تحلیلهی انجهام شهده اسهت؛
ابتدا آیات و روایات مربوط به مو هوع اسهتوراج شهد و بعهد بها رویکهردی جدیهد
مو بیان اهمیلت کفویلهت آ هار و ویامهدهای ازدواجههای متفهاوت از نظهر اختمهی
بررسی و تحلیل شد.
یافته های وژوهم حاکی از آن است که عدم تشابه زوجهیو در منهائل اختمهی و
تفاوت آنها در ایو منائل آ ار و ویامدهای خ یر و جبرانناوذیری را در وی خواههد
داشههت .شههماری از ایههو ویامههدها عبارتنههد از :اخههتتل شوصههیتی فرزنههدان گننههت
خویشاوندی خهانواده محرومیهت از داشهتو فرزنهدان شاینهته ویمانشهکنی در نظهام
خانواده انحرافات اختمهی فرزنهدان ایجهاد بنهترهای اختقگریهزی از راه ورا هت
انتقال صفات اختمی از راه شیردهی و سرویچی فرزندان از فرمان والدیو.

سفاو هات اخالقی ار ا،اواج؛ نثار و ش امرهات نن ا ،منظی قینن و ردث

یکی از شروط همنرگزینی از دیدگاه مرآن و حهدیث کفویلهت و تشهابه حهداکثری

* استادیار گروه علوم مرآن و حدیث دانشکد :الهیات دانشگاه ایتم ایتم ایرانMohhos313@yahoo.com .
تاری دریافت1398/10/16 :

تاری تأیید1399/02/18 :
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کلیدواژهها
همنرگزینی کفویت زوجیو تفاوتهای اختمی ازدواج متفاوت.
مقدمه
دیهو مبههیو اسهتم بههرختف دیگههر ادیهان و مکاتههب بشهری توصههیههای فراوانههی در
انتواب همنر دارد و متکهایی مانند ایمهان عفهت و حیها کرامهت اصهل و ننهب
عقل و ادب و ...را معیارهای انتواب همنر بیان کرده است (محهدر  1398د.)39
از مجموع سونان فقها در مبحث کفویلهت زوجهیو چنهیو برمیآیهد کهه اساسهیتریو
معیار موفقیت در ام ر ازدواج توجه به تفاهم اختمی و سازگاری از حیث ایمان است
(فرهادی آجرلو و دیگران  1398د.)197
کفویلت به معنای برابری و تشهابه حهداکثری زوجهیو در امهور متعهددی از جملهه
منائل اختمی اسهت .نق هۀ مقابهل آن عهدم کفویلهت و تفاوتههای زوجهیو در ایهو
منائل است .با توجه به اینکه منائل اختمی ورشمارند و بررسهی همهۀ آنهها در یهک

مقاله نمیگنجد در وژوهم حا ر بعضی از مصهادیق تفاوتههای اختمهی زوجهیو
بررسی میشود؛ برای مثهال یکهی از مصهادیق ایهو تفاوتهها ازدواج زنهان و مهردان
واکدامو و متقی با مردان و زنان تبهکهار فاسهد و فاسهق اسهت کهه در مهرآن کهریم و
روایات معصومیو ( )4از آن نهی شده است.
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

روش پژوهش
روز تحقیق توصیفی -تحلیلی است؛ آیات و روایات مربوط بهه کفویهت و همنهان
همنری از منابف کتابوانهای و نرمافزاری استوراج و بعد تحلیل شد و برای ههر یهک
از آنها عنوان مناسبی تعییو شد.
هدف پژوهش
صنعت ارتبارات و فنهاوری رسهانه ویشهرفت روزافزونهی دارد و ابزارههای رسهانهای و
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فضههای مجههازی گنههترز یافتههه اسههت .جوانههان بهها تأ یروههذیری از فضههای مجههازی بههه

ازدواجهایی تمایل ویدا کردهاند که اصل همنانی اختمهی در آن موردتوجهه نینهت.
هدف از نگارز مقالۀ حا ر آگاهیبوشی به جوانان دربهار :آ هار و ویامهدهای ایهو
گونه ازدواجهاست.
سؤال پژوهش
از منظر مرآن و حدیث تفاوتهای اختمی در ازدواج چه آ ار و ویامدهایی دارد
پیشینۀ پژوهش
درباره کفویلت و همنان همنری وژوهمهایی انجام شده اسهت؛ بهرای مثهال فارمهه
امتدایی در وایاننامۀ خود با عنوان «بررسی منئلۀ کفویلهت زوجهیو از دیهدگاه فهرق و
کرده است و به ایو نتیجه رسیده که معیارهای کفویت از دیهدگاه اهلسهنت عبارتنهد
از :همنانی در ننب دیو حریهت اسهتم آبهاء و از نگهاه امامیهه عبارتنهد از :اسهتم
ایمان و تمکو زوج.
اعظم شمسالدیو م لق در وایان نامهۀ خهود بها عنهوان «بررسهی فقههی و حقهومی
کفویلت در نکاح و مانت اجرای آن در حقوق ایران» بهه بررسهی معنهای شهرعی و

عرفی کفویلت و مانت اجرایی آن ورداخته و بهه ایهو نتیجهه دسهت یافتهه اسهت کهه
مواردی مانند تدلیس و عیوب هر یک از زوجیو موجب فنه نکهاح میشهود و ایهو
در حالی است که فقه و مانون دربار :ایو موارد بحثی به میان نیاورده است.
مقاالتی نیز دربار :ایو منئله نگاشته شده است؛ از جمله «راب ۀ همنان همنهری و

م لوبیت رواب زناشویی» نوشتۀ راهره مادری و سمیه مردانی .نوینهندگان ایهو مقالهه
 405زوج را از نظر راب ۀ همنان همنری و م لوبیت رواب زناشویی بررسی کهرده و
بههه ایههو نتیجههه دسههت یافتهانههد کههه همنههان همنههری سههنی بهها  %99.9همنههان

سفاو هات اخالقی ار ا،اواج؛ نثار و ش امرهات نن ا ،منظی قینن و ردث

مذاهب استمی» مو هوع کفویهت را از دیهدگاه فقههای امامیهه و اهلسهنت بررسهی

همنههری تحصههیلی بهها  %99.9همنههان همنههری شههغلی بهها  %99.9و همنههان همنههری
ربقاتی با  %99تأیید شده است.
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غتمر ا رجبی باب هلال بوشیوور و مدرت هلال عباسی در مقالۀ «بررسی و مقاینهۀ
نظریۀ همنان همنری بر اسهاس ویژگیههای شوصهیتی» دریافتهانهد کهه افهراد تمایهل
دارند شریک زندگی خود را بر اساس وهنو مؤلفهۀ روانرنجورخهویی برونگرایهی
باز بودن توافقوذیری و وجدانی بودن انتواب کنند .همچنیو دختهران برونگراتهر
توافقیتر و وجدانیتر و ونران روانرنجورترند.
سههیده سههمیه هاشههمینژاد و همکههارانم در مقالههۀ «همنههان همنههری از دیههدگاه
روانشناسی و مقاینۀ آن با کفویت در فقه» به ایو نتیجه رسیدند که روانشناسهان نیهز
مانند فقها همنان همنری را تأیید کرده و با فر

تحقق معیارهای اصلی میتوان از

دیگر معیارهای غیر روری چشم ووشید.
با توجه به ویشینۀ وژوهشی منئلۀ کفویت وجه امتیاز مقالۀ حا هر ایهو اسهت کهه
فق به بررسی جنبۀ اختمی ناهمنهان همنهری و آ هار و ویامهدهای آن در انحرافهات
اختمی فرزندان میوردازد .یافتههای وژوهم بیانگر آن است که ناهمنان همنهری از
نظر اختمی میتواند آ ار و ویامدهای خ یر و جبراننشدنی به جای بگذارد.
مفهومشناسی
کفویّت:
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

کفویلههت از ریشههۀ «کفههأ» بههه معنههی مثههل و نظیههر بههودن و تنههاوی در امههور اسههت
(فراهیهههههههدی 1409ق ج :5د414؛ مصههههههه فوی 1430ق ج :10د )82و در
اصه تح یعنههی تنههاوی زوجههیو در امههوری ماننههد دیههو (شههریف مرتضههی 1417ق
د )327تقوی و اننانیت (حل لی 1410ق ج :1د )10ستمت از عیهوب حریلهت
ننب و ر اع (نهووی بیتها ج :16د .)184شهایان ذکهر اسهت در ادبیهات معاصهر
ب هه جههای کفویلههت از اصهه تح «همنههان همنههری» اسههتفاده میشههود کههه بههه معنههی
وصهلت کههردن یههک زن و یهک مههرد بهها بیشههتریو وجهوه مشههابهت اسههت (سههاالری و
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دیگران  1392ز :19د.)98

 -1اهمیت همسان همسری در روایات

دربار :همنان همنری روایات متعددی در منابف روایی شهیعه و اههلسهنت وارد شهده
است که به شماری از آنها اشاره میگردد؛ ویامبر گرامی استم

در واسه کنهی

که از آن حضرت سؤال کرد« :دخترانمان را به چه کنانی تزویو کنهیم » فرمهود« :بهه
َهاء
اکفاء» و هنگامی که از مصداق اکفهاء سهؤال شهد فرمهود« :ال ِ ْم ْؤمن ِ  َ
هون ب َ ْع ِ ض ِ 
هه ْم َأکف ِ 
ب َ ْع ٍ
ی؛ بعضی از مؤمنان همنان دیگر مؤمنان هنتند» (کلینهی 1407ق ج :5د.)337
ایو حدیث به خوبی داللت دارد بر اینکه مردان مهؤمو بایهد همنهران خهود را از میهان
زنان مؤمو برگزیننهد و زنهان مهؤمو نیهز بایهد همنهران خهود را از میهان مهردان مهؤمو
َ
کحوا فهیه ْم َو
انتواب کنند .ویامبر
َاء َو ان ْ ِ 
در روایت دیگری فرمودَ « :أن ْ ِ 
کحوا ْاألکف َ
اختَا ِ روا لن ِ  َ فکم؛ از افراد همشأن خود همنر انتواب کنید و به افهراد همشهأن خهود همنهر
ْ
روایاتی دربار :همنان همنهری نقهل کردهانهد از جملهه« :ال تنکحهوا الننهاء إال األکفهاء؛
ازدواج نکنید مگر با همنانهای خود» (دارم نی 1386ق ج :3د.)244
 -2آثار ناهمسان همسری اخالقی
 .1-2اختالل شخصیتی فرزندان:

یکی از ویامدها و آ هار سهوء ناهمنهانی همنهران اخهتتل شوصهیتی فرزنهدان اسهت.
شوصیت یعنی الگوی ننبتاً وایدار و بیهماننهد اندیشهیدن احنهاس و رفتهار ههر فهرد
(اسدورو  1393د .)467شوصیت اننان مجموعههای اسهت از رفتارههای خهوب و
شاینته یا بد و ناشاینت .رفتارههای خهوب و بهد از دیهدگاه ادیهان موتلهف متفهاوت
است .با توجه به تأ یر منتقیم و غیرمنتقیم دیو بر رفتارهای آدمی نهاگزیر شوصهیت
اننان نیز متأ ر از دینی است که بدان گرایم دارد؛ بهرور مثال شوصیت فهرد معتقهد

سفاو هات اخالقی ار ا،اواج؛ نثار و ش امرهات نن ا ،منظی قینن و ردث

بدهیهد و بهرای ن فهههایتان محههل مناسهب اختیهار کنیههد» (همهان د .)332اهلسهنت نیههز

به دیو استم با شوصیت فرد معتقهد بهه ادیهان ابراهیمهی ماننهد منهیحیت یهودیهت و
زرتشت و یا ادیان غیرابراهیمی مانند بودینم و کنفوسیوس متفاوت است.
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خانه و خانواده از جمله عوامل سازند :شوصیت اننان هنهتند (مرتضهی 1415ق
ج :4د .) 318بر ایو اساس اگر در محی خانه و میهان اعضهای خهانواده اخهتتف و
ناهمنانی دینی وجود داشته باشد فرزندان دچهار اخهتتل شوصهیتی میشهوند و ایهو
مشکل به نوبۀ خود موجب بروز مشکتت فراوانهی در جامعهه خواههد شهد .یهادآوری
میگردد اختتل شوصیتی فرزندان همنرانی که از نظهر دیهو ناهمنهان هنهتند از دو
عامل مهم ورا ت و محی تأ یر میوذیرد.
 .2-2گسست خویشاوندی

یکی از مصادیق ناهمنان همنری اختمی ازدواج زنهان و مهردان بهاتقوا بها مهردان و
هو
زنان شرابووار است .در حدیثی از امام بامر
روایت شهده اسهت کهه فرمهودَ « :م ْ
یمت َ ِ ه م ْو شَ ارب الْوَ ْمر فَق َْد مَ َ َف َرح َم َها؛ کنی که دختر باکرامهت خهود را بهه
َز َّو َج کر َ
همنری مرد شرابووار درآورد بهتحقیق خویشاوندی او را م ف کرده است» (کلینهی
1407ق ج :5د.)347
ایو روایت بیانگر یکی از آ هار سهوء ناهمنهان همنهری یعنهی م هف رحهم اسهت.
دربار :ا ر یادشده تبییوهای موتلفی م رح شده است؛ عدهای آن را به معنهی متضهرر
شههدن دختههران باکرامههت در ازدواج بهها شههاربان خمههر داننههته (ماسههمی 1418ق ج:7
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

د ) 323و بعضی ایو گونهه وصهلت را مایهۀ تولهد فرزنهدان نهامص الولقهه و موجهب
گننت خویشاوندی و ایف شهدن ننهل خواندهانهد (فلنهفی 1426ق ج :1د.)77
تبییو دیگر آن است که دائم الومر بودن شرابووار کانون خانواده و بهویژه فرزنهدان
را تحتتههأ یر مههرار میدهههد و شههرابووار هههیع امههدامی بههرای تربیههت فرزنههدان انجههام
نمیدهد و آنها را به حال خود رها میکند.
در روایت دیگری از ویامبر گرامی استم

نقل شهده کهه آن حضهرت فرمهود:

« هرگاه زنی فرمان مرد شرابووارز را اراعت کنهد بهرای آن زن بهه عهدد سهتارگان
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آسمان گناه نوشته میشود و هر فرزندی که از آن همنر به دنیا بیاورد نجس اسهت و

هیع عملی از او مورد مبول وامف نمیشود تا اینکه همنر شهرابووارز بمیهرد یها زن از
او رتق خلف بگیرد»( 1دیلمی 1412ق ج :1د.)175
 .3-2محرومیت از داشتن فرزندان شایسته

داشتو فرزندان شاینته از آرزوهای هر اننهان شاینهته اسهت .خداونهد متعهال از مهول
ب
برخی ویامبرانم مانند حضرت زکریا فرموده است :هُنالِک َدعا زَ کرِیا رَ ب َّ ُه
َ
قضال رَ ن
ضمیع الضدُّ عا ء؛ آنجها [بهود کهه زکریها
َُریضِ َ یبَضِ ِإنَّضک َس
ضن لَضدُ نْک ن
َب لضی ِم ْ
ه ْ
ُ

وروردگارز را خواند [و گفت :وروردگارا از جانب خود فرزندى واک و ونهندیده
به مو ع ا کهو کهه تهو شهنوند :دعهایی» (آلعمهران .)38 :همچنهیو خداونهد دربهار:
ضن
َّذین ل َْو ت ََرکوا ِم ْ
ش ال َ
داشتو فرزندان ناشاینت هشدار داده و فرموده است :وَ لْیخْ َ

یتیمان مردم نیز بترسند.
وس باید از خدا وهروا دارنهد و سهونی [بههجا و درسهت بگوینهد» (ننهاء .)9 :یکهی از
زمینه ها و عوامهل داشهتو فرزنهدان شاینهته انتوهاب همنهران همنهان از نظهر دینهی و
اختمی است .در مقابل یکهی از عوامهل و زمینهههای محرومیهت از داشهتو فرزنهدان
شاینته انتواب همنران ناهمنان است.
در روایتی از حضرت علی

هحبَت َ َها
یو ال َْح ْمقَاء فَإنَّ ِ ص ْ
آمده است« :إ ْ
یاکم َو ت َ ْزو َ

ب َ َت مء َو ِ ول َْد َها یا مع؛ از ازدواج با زنان احمق بپرهیزید؛ چرا که همنشهینی بها آنهان مایهۀ
گرفتاری و زایم آنان ایف کهردن اسهت» (کلینهی 1407ق ج :5د .)354در ایهو

روایت به یکی از مصادیق ازدواج ناهمنان اشاره شده و آن ازدواج مردان عامهل بها
زنان غیرعامهل اسهت .معنهی لغهوی واه« :حمقهاء» در ایهو روایهت کمهی عقهل اسهت
ت َزوجها و هو شَ ارب الْوَمر کا َن ل َها مو الْوَ َ ایا بع َدد نِ جوم النماء و کل مول ٍ
ٍ
ِ ود یل ِ د من ْ ِ ه ف ِ َه َو نَج مس َو
ِ 
َ
َ َ
ِ 
یما ْام َر َأة َأرَ َ
َّ َ َ ُّ َ ْ
ْ
اع ْ ْ َ َ َ ِ  َ
َ .1أ َ
وت َز ْو ِ ج َها َأ ْو تَوْل ََف َعن ْ ِ ه نَف َْن َها.
یم َ
َال یقْب َ ِ 
ل هل ِ 
ال ت َ َعال َی من ْ َها َص ْرفاً َو َال َع ْد ًال َحتَّی ِ 

سفاو هات اخالقی ار ا،اواج؛ نثار و ش امرهات نن ا ،منظی قینن و ردث

َُریِ ِ
ِم َفلْیتَّ ُقوا ا َ َ وَ لْی ُقولُوا َق ْوال َسضدیدا ؛ و آنهان کهه اگهر
ِم ن
ضعافا خافُوا َعلَیه ْ
خَ ل ِْفه ْ
فرزندان ناتوانی از خود بر جاى بگذارند بر [آینده آنان بهیم دارنهد بایهد [از سهتم بهر
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(جههوهری  1376ج :4د1464؛ رریحههی  1375ج :5د )152و در اصه تح بههه
کنی گفته میشود که به دلیل جهل دربار :کارهای زشهت ههیع چیهزی را در جهای
خود مرار نمیدهد (مازندرانی 1421ق ج :5د.)87
به نظر می رسد ایف شدن فرزندان که از آ ار ناهمنان همنری و ازدواج عهامتن
با احمقان است به معنای هتکت آنها است که به صهورتهای موتلفهی مابلتصهور
است؛ هم میتواند هتکت جنهمانی باشهد بهه ایهو معنها کهه احمهق تهوان نگههداری
فرزنههدانم را از خ رهههای محتمههل نههدارد و موجههب هتکههت آنههان میگههردد و هههم
می تواند هتکت معنوی اختمی و تربیتی آنان باشد .بر ایو اساس انتوهاب همنهران
کم عقل در محرومیت اننان از داشتو فرزندان شاینته تأ یر زیادی دارد.
 .4-2پیمان شکنی در نظام خانوده

آمنُضوا
خداوند متعال مؤمنان را به وفا کردن به ویمانها امرکرده است :یا َأی َها ال َ
َّذین َ

َأوْ فُوا بِال ُْع ُقود ؛ اى کنانی کهه ایمهان آوردهایهد بهه مراردادهها[ى خهود وفها کنیهد»
(مائده .)1 :همچنیو یکی از ویژگیهای مشرکان و کافران را نقی عههد و شکنهتو
َّضذین
ویمانها داننته است؛ آنها گهاهی عههد و ویمانههای خداونهد را میشهکنند :ال
َ
ِ
ضن بَ ْع ِ
میثاقضه ؛ همانهانی کهه ویمهان خهدا را وهس از بنهتو آن
ضد
ینْ ُق ُض َ
ون َع ْهضدَ ا َ ِ ِم ْ
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

میشکنند و آنچه را خداوند به ویوستنم امر فرموده میگنهلند» (بقهره )27 :و گهاهی
ضون
ذین عاهَدْ َ
ُم ینْ ُق ُض َ
عهدهای خود با ویامبر و مؤمنان را نقی میکنند :الَّ َ
م ث َّ
ت ِمنْ ُه ْ

َع ْهدَ ه ُْم فی ک ن َم َّر ٍ وَ ه ُْم ال یتَّ ُقون ؛ همانان که از ایشان ویمان گرفتی ولهی ههر بهار
ویمان خود را میشکنند و [از خدا وروا نمیدارند» (انفال.)56 :
گفتنی است که خداوند در عبارت « َو ِ ه ْم ال یتَّق ِ هون» منشهأ ایهو نقهی ویمانهها را
بی تقوایی داننته است .بدیهی است که ایو ویژگی را میتوان به دیگهر افهراد و حتهی
ِ
به زندگی خانوادگی نیز تنری داد .آیۀ شریفۀ وَ ال ت ُْم ِسضکوا ب ِِع ََ ِ
ْکضوافر ؛ و بهه
ضم ال
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ویوندهاى مبلی کافران متمنک نشوید [و وایبند نباشهید » (ممتحنهه )10 :نیهز مؤمنهان و

منلمانان را از اعتماد به ویمان مشرکان و کافران در زندگی مشترک و خهانوادگی بهر
حذر داشته است.
در آیۀ یادشده واه :امناک از ماد« :منک» به معنی بوهل (ابهو فهارس 1404ق
ج :5د ) 320تعلق دل بنهتو بهه چیهزی و نگاههداری آن اسهت (راغهب اصهفهانی
صههم جمههف «عصههمه» بههه معنههی سههبب و بنههد (زموشههری
1412ق د )768واه :ع َ
1417ق ج :2د )369و کوافر نیز جمف «کافره» و به معنی زنان کافر اسهت (مرشهی
 1371ج :5د .)9معنی ایو فراز از آیه آن اسهت کهه نکاحههای زنهان کهافر را نگهاه
ندارید (همانجا).
مفنران برداشتهای موتلفی دربار :ایو آیه بیان کرده اند؛ شماری آن را به معنهی
امید نداشتو به همنر مشرک و کافر داننته (مقاتهل 1423ق ج :4د )304و برخهی
ج :2د .)400بنابرایو آیه بیانگر فنه و ب هتن عقهد نکهاح مهردان منهلمان و زنهان
کافر و مفهوم آن به رریق اولویت حرمت و نههی از ازدواج ابتهدایی مهردان منهلمان
با زنان کافر است.
 -3پیامدهای ناهمسان همسری اخالقی
 .1-3انحرافات اخالقی فرزندان

ناهمنههانی و عههدم تشههابه همنههران در منههائل اختمههی نقههم عمههدهای در انحرافههات
یضب
اختمی فرزندان دارد .خداوند متعال در مرآن کریم فرموده اسهت :وَ الْبَل ُ
َضد َّ
الط ُ
ضر ُج ِإال َّ نَکضدا ؛ و زمهیو وهاک [و آمهاده
یخْ ُر ُج نَبات ُُه بِ ِإَ ِْن رَ ب ن ِه وَ الَّذی خَ بُ َ
ث ال یخْ ُ

گیاهم به اذن وروردگارز برمیآید؛ و آن [زمینهی کهه ناوهاک [و نامناسهب اسهت
[گیاهم جز اندک و بیفایده برنمیآید» (اعراف .)58 :بعضی از دانشهمندان معاصهر

سفاو هات اخالقی ار ا،اواج؛ نثار و ش امرهات نن ا ،منظی قینن و ردث

نیز آن را به معنی نفی هرگونه ویوند میان کافر و مهؤمو داننهتهاند (دینهوری 1424ق

مبحثی را با عنوان تبعیلت در والدت ذیل ایو آیۀ م هرح کهرده و معتقدنهد از موجهود
خبیث جز فرزند خبیث و از موجود واک جز فرزند واک متولهد نمیشهود .همچنهیو
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معتقدند رهارت و کرامت دو موروث و زائید :خانواد :اصیل و صهاحب دیهو هنهتند
(گلپایگانی 1413ق د.)118
بر ایو اساس خداوند متعال برای ویشهگیری از چنهیو ویامهدی ههر گونهه ازدواج
کح ِإال َّ زانِیضِ
ناهمنان را بهویژه در بعد اختمی منف کرده و فرموده است:
َّ
الزانِی الینْ ُ
کحها ِإال َّ ٍ
ضؤ ِمنِین ؛ مهرد
زان َأوْ ُم ْشرِک وَ ُح نر َم َلِک َعلَضی ال ُْم ْ
َأوْ ُم ْشرِکِ وَ َّ
الزانِی ُِ ال ینْ ُ

زناکار جز زن زناکار یا مشرک را به همنرى نگیرد و زن زناکار را جز مرد زناکار یها
مشرک به زنی نگیرد و بر مؤمنان ایو [امر حرام گردیده است» (نور .)2 :شهایان ذکهر
است مرار گرفتو دو گنهاه شهرک و زنها در یهک ردیهف نشهان از برابهری آن دو نهزد
ِ
ضر
َّذین ال یدْ ُع َ
خداوند متعال دارد و بدیو دلیل فرموده است :وَ ال َ
ون َم َع ا َ ِإلها آخَ َ
ون وَ َم ْن ی ْف َع ْ َلِک یلْقَ َأثامضا ؛
ُون الن َّ ْف َس الَّتی َح َّر َم ا َ ُ ِإال َّ بِال َْح ن
یزنُ َ
وَ ال ی ْق ُتل َ
ق وَ ال ْ

و کنانیاند که با خدا معبهودى دیگهر نمهیخواننهد و کنهی را کهه خهدا [خهونم را
حرام کرده است جز به حق نمیکشند و زنا نمیکنند و هر کس ایوها را انجام دههد
سزایم را دریافت خواهد کرد» (فرمان.)68 :
منئلۀ محوری در آیۀ باال زنا است .گناه زنا از جمله گناهانی است کهه در آیهات
کان ِ
ساء َسضبیال ؛ و
فاحشَ ِ وَ
الزنی ِإن َّ ُه َ
و روایات متعدد نهی شده اسهت :وَ ال تَ ْق َر ُبوا ن
َ
به زنا نزدیک مشوید چرا که آن همواره زشهت و بهد راههی اسهت» (اسهراء .)32 :در
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

روایتی از امام ر ا

آمده است:

َ
َ
هرک الت َّ ْربیهة
ال ت َ َعال َی ِّ
« َو َح َّر َم هل ِ 
الزنَا ل َما فیه م َو الْف ََناد م ْو مَتْل ْاألنْف ِ هس َو ذ ََههاب ْاألن ْ َنهاب َو ت َ ْ
ل ْْلَرْ فَال؛ خداوند متعال زنا را حرام کرد به دلیل آنچه در آن است از فناد در کشتو جانها
و از بیو رفتو ننبها و رها کردن تربیت کودکان» (صدوق 1413ق ج :3د.)565

با توجه به بزرگی گناه زنا از سویی و برحذر داشتو ازدواج بها زناکهاران از سهوی
دیگههر بههه نظههر مههی رسههد در صههورت رخههداد چنههیو ازدواجههی آ ههار شههوم آن هههم
گریبانگیر زنان و مردان واکدامو میشود و هم فرزندان آنان؛ زیهرا بهر اسهاس مهانون
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ورا ت اگر میل به عمل زنا در نفس رسوخ کرده باشد احتمال انتقال آن به فرزنهدان

نیز ممکو اسهت .امهام ههادی

در ایهو بهاره فرمهود« :وهس هنگامیکهه مهردی بها

همنرز با ملب و رگهایی آرام و بدنی نامض رب همبنتر می شود ن فه در رحهم
جای میگیرد و فرزندی که متولد میشود به وهدر و مهادر شهباهت دارد»( 1صهدوق
 1385ج :1د.)97
هاه َو أِ  َّمههه» ارههتق دارد شههباهت فرزنههدان بههه وههدر
از آن رو کههه عبههارت «یشْ ههب ِ ه َأبَه ِ 
و مههادر را در همههۀ ویژگیههها شههامل میشههود .بنههابرایو اگههر وههدر و مههادر بههه انجههام
گناه تمایل داشته باشهند فرزنهدی کهه از آنهان متولهد میشهود نیهز ممکهو اسهت ایهو
ویژگی را داشته باشد.
با توجه به آنچه گفته شد زنا نظهام خهانواده را فاسهد میکنهد و زمینهههای تربیهت
غیراختمی و نادرسهت را فهراهم میکنهد؛ از ایهو رو الزم اسهت بهرای ویشهگیری از
اختمی توجه شود.
بنابرایو تشابه زوجیو در داشتو همۀ فضایل اختمی و عاری بودن آنها از رذایهل
اختمهی ههروری اسهت .خداونههد متعهال بهها تأکیهد بههر ایهو ههرورت فرمهوده اسههت:
ِ
لطیبات ؛
ُون لِلْخَ ب
الط ُ
الْخَ ب ُ
ون لِ َّ
یب َ
ِین وَ َّ
یبات لِ َّ
ِیثات وَ َّ
ین وَ الْخَ بِیث َ
لطیب َ
ِیثات لِلْخَ بِیثِ َ
الط ُ

زنان ولید براى مردان ولیدند و مردان ولید براى زنان ولیهد .و زنهان وهاک بهراى مهردان
واکند و مردان واک براى زنهان وهاک» (نهور .)26 :بعضهی از مفنهران ایهو آیهه را از
جمله آیات داللت کننده بر همنهان همنهری اختمهی داننهتهاند (ربرسهی 1412ق
ج :2د613؛ تنتری 1423ق ج :1د114؛ ربرانهی  2008ج :4د417؛ نحهاس
1421ق ج :3د92؛ جصاد 1415ق ج :3د400؛ مراغی بیتها ج :18د.)92
خبیث در لغت به معنی هر چیزی است که در مقابل ریلب باشهد و بهه اعمهالی ماننهد
زنهها ارههتق میشههود (مص ه فوی 1430ق ج :3د )12و در اصه تح بههه هههر چیههز
اکو َو ِ عر ٍ
وق َهادئ َ ٍة َو ب َد ٍن غَیر م ْض َ ر ٍ
ْب س ٍ
ٍ
الرحم فَوَ َر َج
ب ْاستَکن َ ْ
الر ِ ج َ
ِ 
َ
ل إذَا َأتَی َأ ْهل ِ َه بقَل َ
ت تل ْک الن ُّ ْ فَ ِ ة فی تل ْک َّ
 .1فَإ َّن َّ
ِ 
ال َْول ِ َد یشْ ب ِ ه َأب َ ِ اه َو ِ أ َّمه.

سفاو هات اخالقی ار ا،اواج؛ نثار و ش امرهات نن ا ،منظی قینن و ردث

تولید و تربیت ننل غیراختمی و غیردینی به منهئلۀ همنهان همنهری بههویژه از نظهر
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فاسدی گفته میشود که مانند گیاه ویوسته در حال رشد کردن اسهت (روسهی بیتها
ج :7د.)424
 .2-3ایجاد بسترهای اخالقگریزی از راه وراثت

یکی از اصول وذیرفته شده در علوم جدید انتقهال صهفات از والهدیو بهه فرزنهدان از
رریهق ورا هت اسهت .مههرآن کهریم دربهار :انتقهال صههفات کمهالی و فضهایل اختمههی
ویامبران ویشیو به ویهامبران ونهیو از ننهل خهود از راه ورا هت فرمهوده اسهت« :ذ ِِّ ریه ًة
بَعْ ِ ضها م ْو بَعْی؛ فرزندانی که بعضهی از آنهان از [ننهل بعضهی دیگرنهد» (آلعمهران:
 .)34همچنیو در حدیثی از امام بامر

روایت شده است که فرمود:

الزیتِ ون؛ مثل فرزندان شهما
الزیت ال َّذی ی ْع َص ِ ر م َو َّ
کمثَل َّ
ل َأ ْو َالدک ِ م ال َّذ َ
« َمث َ ِ 
یو یول ِ َدو َن منْک ْم َ
که از شما متولد میشوند مثل روغنی است که از زیتون گرفته میشود» (کلینی 1407ق
ج :8د.)381

به نظر میرسد وجه تشبیه آن است که چنانکه خواد دانهههای زیتهون بهه روغهو آن
انتقال مییابد ویژگیهای والدیو نیز به فرزندان منتقل میشود .بر ایهو اسهاس یکهی
از آ ار سوء ناهمنان همنری در نظام خانواده انتقال صفات زشت و رذایهل اختمهی
راسوه در همنران به فرزندان (از رریق ورا ت) است .البته وذیرز ایو سهوو هرگهز
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به معنای نفی اراده و اختیار اننهان در تصهمیمگیریها و کارههای خهود نینهت بلکهه
چنانکه برخی صاحبنظران معاصر گفته اند انتقال صفات والدیو به فرزندان بهمنزلهۀ
علل نامصهاند و نقم بنترسازی و زمینهای دارند و علهت تامهه نینهتند (مصهباحیزدی
 1391ج :1د27؛ جوادیآملی  1388ج :2د.)245
یکی از مصادیق انتقال صفات از والدیو به فرزندان مردمان عصهر حضهرت نهوح
هنتند .آن حضرت وس از مرنها تهتز بیومفهه و شهبانهروزی در امهر ههدایت
مردمان عصر خویم و بینتیجه بودن زحمات آنان را نفریو کرد و به خداوند متعهال
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عههر

ضن الْکض ِ
ِین َدیضضارا ؛ و نههوح گفههت:
ضذرْ َعلَضضی ْاْلَرْ ِ
ب ال تَض َ
ضافر َ
ِ ِمض َ
کههرد :رَ ن

وروردگارا هیع کس از کافران را بر روى زمیو مگذار» (نهوح .)26 :حضهرت نهوح
حکمت نفریو خود را ویشگیری از تولد فرزندان بدکار و کافر داننته اسهتِ :إنَّضک
ُم ِ
بادک وَ ال یلِ ُدوا ِإ َّال فا ِجرا ک َّفارا ؛ چرا که اگهر تهو آنهان را بهامی
یضلُّوا ِع َ
ِإ ْن تَذَ رْ ه ْ

گذارى بندگانت را گمراه میکنند و جز ولیدکار ناسپاس نزایند» (نوح.)27 :
ایو آیهه بیهانگر منهئلۀ انتقهال رذایهل اختمهی و اعتقهادات انحرافهی از والهدیو بهه
فرزندان است .شماری از مفنران ویمبینی حضرت نوح

را دربار :تولهد فرزنهدان

فاجر و کافر از اخبار غیبی خداوند به حضرت نوح در ایو آیۀ شهریفه داننهتهاند :وَ
ُأ ِ
وحی ِإلی نُو ٍ
ضن فَضال تَبْتَضئِ ْس بِمضا کضانُوا
َن ْ
آم َ
ن َق ْو ِمضک ِإال َّ َم ْ
ن ِم ْ
یؤ ِم َ
ح َأن َّ ُه ل ْ
ضن َقضدْ َ

ی ْف َعلُون ؛ و به نوح وحی شد که از موم تو جز کنانی که [تهاکنون ایمهان آوردهانهد
هرگز [کنی ایمان نوواهد آورد .وهس از آنچهه مهیکردنهد غمگهیو مبهاز» (ههود:
ج :10د.)142
از مجموع آیات باال به دست میآید که دلیل تولد فرزندانی با ویژگیههای کفهر
فجور و بیایمانی به حضرت نوح ( ) 7تأ یرگذاری والدیو بر فرزنهدان از راه ورا هت
بوده است.
 .3-3انتقال صفات اخالقی از راه شیردهی

انتقال صفات مادر به فرزندان از رریق شهیردهی از جملهه منهائلی اسهت کهه اگرچهه
به رور صری در روایات نیامده است با تحلیهل روایهاتی کهه دربهار :ویژگیههای زن
شیرده آمده میتوان به آن دست یافت .در روایتی از امام بامر

آمده اسهت کهه آن

حضرت به محمد بو مروان فرمود:
اح فَإ َّن الل َّب َ َو م َْد ی ْعدی؛ از زنان نیکوکهار بهرای
« ْاست َ ْر ْف ل َول َدک بل َبَو ال ْح َنان َو إیاک َو ال ْقب َ َ

سفاو هات اخالقی ار ا،اواج؛ نثار و ش امرهات نن ا ،منظی قینن و ردث

( .)34ربرسی 1412ق ج :5د369؛ ربری 1412ق ج :29د 63روسهی بیتها

فرزنهدت رلههب شهیر کههو و از زنهان بههدکار و زشهتمنظر بپرهیههز؛ چهرا کههه بههتحقیق شههیر
تأ یرگذار است» (کلینی 1407ق ج :6د.)44
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همچنیو در روایت دیگری از امام صادق

آمده است:

َ
هو النِّ َنهاء َو ال َْم ْجنِ ونَهة فَهإ َّن الل َّهب َ َو ی ِ  ْعهدي؛ نگهاه داریهد
هي م َ
«ت َ َوم َّْوا َعل َی أ ْو َالدک ِ  ْم م ْو ل َهبَو ال ْبَغ ِّ
فرزندان خود را از شیر زنهان بهدکار و دیوانهه زیهرا شهیرآنان ا رگهذار اسهت» (ابهو شهعبه
1404ق د.)105

یعدی» در روایهت
یعدی» در روایت اول و عبارت «فَإنَّ الل َّب َ َو ْ
عبارت «فَإنَّ الل َّب َ َو م َْد ْ
دوم بیانگرآن اسهت کهه کهودک شهیرخوار از خوبیهها و بهدیهای شهیردهنده متهأ ر
میشود .از جمله شواهدی که مؤیهد ایهو تهأ یر اسهت وامعهۀ حهرام کهردن شهیر همهۀ
دایهها بر حضرت موسی

و هدایت مأموران به سهوی مهادر آن حضهرت از جانهب

َیه ال َْم ِ
خداوند متعال است :وَ َحر ْمنا َعل ِ
ُّکضم َعلضی َأهْض ِ
ن َقبْ فَقال ْ
راض َع ِم ْ
َت َه ْ َأ ُدل ْ
َّ
بَ ٍ
ُم لَ ُه ِ
ناص ُحون ؛ و از ویم شیر دایگان را بر او حهرام گردانیهده
َکم وَ ه ْ
یت یک ُفلُونَ ُه ل ْ

بودیم .وس [خواهرز آمد و گفت :آیا شما را بر خانوادهاى راهنمایی کنم که بهراى
شما از وى سرورستی کنند و خیرخواه او باشند » (مصص.)12 :
برخی مفنران تحریم تکوینی شیر زنان شیرده بر حضرت موسی

را بهه دلیهل

آلوده بودن شیرها بهه حهرام از مبیهل :دزدی رشهوه و غصهب امهوال دیگهران (مکهارم
شههیرازی  1371ج :16د )36و بعضههی نیههز آن را بههه دلیههل جلههوگیری از تههأ یرات
تربیتههی مههادر بههر فرزنههد از راه شههیردهی داننههتهاند (کاشههانی بیتهها ج :7د54؛ شههاه
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عبدالعظیمی  1363ج :10د .)108انتواب حلیمه سهعدیه بهرای شهیردادن بهه ویهامبر
گرامی استم

نیز شاهدی است بر اهمیت ایو منهئله .بیشهتر عالمهان از حلیمهه بهه

نیکی یاد کردهاند و بعضی برآنند که وی از زنان معروف به واکهدامنی حیها شهرافت
و کرامت بوده است (کجوری  :1380د.)106
در هر حال با فر

مشهرک بهودن زنهان در ازدواج ناهمنهان اختمهی احتمهال

انتقال صفت رذیله از راه شیردهی بهه فرزنهدان وجهود خواههد داشهت و ایهو احتمهال
عقتیی خود می تواند انگیزه و دلیل مابل مبولی برای ورهیز از ایو گونه ازدواج باشهد.
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بدیو ترتیب در منهئلۀ ناهمنهان همنهری اگهر یکهی از زوجهیو یها ههر دوی آنهها

متصف به رذایل اختمی باشند احتمهال تهأ یر آن بهر فرزنهدان زیهاد اسهت و تنهها راه
ویشگیری از ایو ویامد رعایت همنان همنری از نظر اختمی است.
 .4-3سر پیچی از فرمان والدین

یکی از مباحث اختمی احترام به والدیو و اراعت از اوامهر آنهاسهت .ایهو وجهوب
اراعت در برخی موارد شدت مییابد؛ بهویژه اگر وهدر افهزون بهر مقهام وهدری دارای
مقام نبوت نیز باشد .یکی از مهمتریو مصادیق سرویچی فرزند از وهدر سهرویچی ونهر
حضرت نهوح

از آن حضهرت اسهت .او در ایمهان آوردن بهه دیهو آن حضهرت و

وایبندی به اوامر و نواهی خداوند سرویچی کرد.
ونر حضرت نوح

آنقدر بر نافرمانی از ویامبر خدا و گمراهی خهویم اصهرار

[داراى کردارى ناشاینته است» (هود .)46 :به نظر می سهد یکهی از عوامهل انحهراف
اختمی فرزند حضرت نوح

ناهمنانی اختمی همنر نوح

با اوست .خداونهد

ت لُضو ٍ
ت نُضو ٍ
ضر َأ َ
ین ک َف ُروا ْام َر َأ َ
ب ا َ ُ َمثَال لِل َِّذ َ
متعال در ایو باره فرمهودَ :ض َر َ
ح وَ ْام َ
ن ِع ِ
ین فَخانَتاهُمضا ؛ خهدا بهراى کنهانی کهه کفهر
بادنضا صضالِ َح ِ
ت َعبْدَ ِ
کانَتا ت َْح َ
ین ِم ْ

ورزیده اند زن نوح و زن لوط را مثل آورده [که هر دو در نکاح دو بنهده از بنهدگان
شاینتۀ ما بودند و به آنها خیانت کردند» (تحریم.)10 :
نکته ای که خداونهد متعهال دربهار :همنهر آن حضهرت بهدان اشهاره کهرده اسهت
تاهما» است؛ بیشتر مفنهران معتقدنهد منظهور از ایهو عبهارت کهافر بهودن
عبارت«فَوان َ ِ 
همنران نوح و لوط

است (ربری 1412ق ج :28د109؛ ربرانهی  2008ج:6

د307؛ علبههی 1422ق ج :9د351؛ واحههدی 1415ق ج :2د 1114روسههی

سفاو هات اخالقی ار ا،اواج؛ نثار و ش امرهات نن ا ،منظی قینن و ردث

هو
َهیس م ْ
داشت که خداوند متعال دربار :او به آن حضرت فرمهود« :مها َل یها ن ِ  ِ 
هوح إنَّه ِ ه ل َ
َیهر صهال ؛ فرمهود :اى نهوح او در حقیقهت از کنهان تهو نینهت او
َأ ْهلک إن َّ ِ ه َع َم م
ل غ ِ 

بیتا ج :10د52؛ ربرسی  1372ج :10د ) 479اما برخی نیز عبهارت مهذکور را
به معنی خیانت آنها به همنرانشان که ویامبر بودند – با آزار و اذیهت آن دو از رریهق
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افشههای اسههرار و کمههک کههردن بههه دشههمنان آنههان – داننههتهاند (مغنیههه 1424ق ج:7
تاهمها» بهه ههر معنهایی
د368؛ مکارم شیرازی  1371ج :24د .)302عبهارت «فَوان َ ِ 
که باشد بر ناهمنانی همنران داللت دارد؛ تفنیر اول بیانگر ناهمنانی دینهی و تفنهیر
دوم بیانگر ناهمنانی اختمی است.
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نتیجهگیری
کفویلت زوجیو که به معنای تشابه حداکثری زوجهیو در بنهیاری از منهائل و بههویژه
در اختق است از شروط مهم ازدواج بهشمار میآید .ایو منهئله از چنهد آیهۀ مهرآن
کریم برمیآید و بر روایات فراونهی مبتنهی اسهت کهه در منهابف روایهی شهیعه و سهنت
وارد شده است .از مجموع ادله چنیو برداشت میشهود کهه رعایهت همنهان همنهری
موجب سهعادتمندی اعضهای خهانواده بههویژه فرزنهدان میشهود و بیاعتنهایی بهه آن
مایۀ شقاوت خانواده و فرزندان میگردد .ناهمنان همنری اختمی دارای ویامهدهایی
به شرح زیر است:
 -1کانون خهانواده محهل شهکلگیری شوصهیت اننهان اسهت و تحقهق ایهو مههم
معلول علهل و عوامهل متعهددی اسهت کهه مهمتهریو آنهها همنهانی همنهران از نظهر
 -2اتصههال و ویوسههتگی ننههلها از مهمتههریو اهههداف ازدواج اسههت .ایههو هههدف
هنگامی محقق میشود که همنران از نظر اختمی همنان باشهند .در صهورت تو هی
یکی از همنران و یا هر دوی آنها از اصهول اختمهی گننهت خویشهاوندی و ننهلی
رخ میدهد.
 -3داشتو فرزندان صال از آرزوهای هر اننان شرافتمندی اسهت .بهرآورده شهدن
ایو آرزو منوط به برابری همنهران در رعایهت منهائل اختمهی اسهت .عهدول از ایهو
اصل همنران را از داشتو فرزندان شاینته محروم خواهد کرد.
 -4وفای به ویمان از دستورهای مؤکد استم است .برخی از ویمانها میان اعضای
خانواده بنهته میشهود و اگهر همنهان همنهری رعایهت نشهود ویمانشهکنی در نظهام
خانواده حاکم خواهد شد.
افزون بر آ اری که برای ناهمنان همنری شمرده شهد ویامهدهای خ یهر دیگهری
نیهز بههر آن مترتهب اسههت؛ در ازدواج ههای ناهمنههان فرزنهدان در معههر

سفاو هات اخالقی ار ا،اواج؛ نثار و ش امرهات نن ا ،منظی قینن و ردث

اختمی است .در نتیجه ناهمنانی موجب اختتل شوصیتی فرزندان میگردد.

انحرافههات

اختمههی مههرار میگیرنههد بنههترهای اختقگریههزی از راه ورا ههت ایجههاد میشههود و
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درنهایت صفات و ویژگیهای زشت اختمی از همنران ناهمنان به فرزنهدان انتقهال
مییابد.
در وایان با توجهه بهه اهمیهت کفویهت در ازدواج ویشهنهادهای زیهر بهرای انجهام
وژوهمهای دیگر در ایو زمینه ارائه میگردد:
 تحقیق دربار :هر یک از آ ار و ویامدهای یادشده بهرور جزیی و توصصی؛ بررسی راههای ویشگیری از ازدواجهای ناهمنان؛ -آسیبشناسی روانشناختی ناهمنان همنری.
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 .7جصاد احمد بو علی (1415ق) احکام القرآن تحقیق عبدالنتم محمهد علهی
شاهیو ج 3بیروت :دارالکتب العلمیة.
عبدال ( )1388ادب فنای مقربان ج 2مم :اسراء.
 .8جوادی آملی
هل
 .9جوهری اسماعیل بو حماد (1376ق) الصحاح ج 4بیروت :دارالعلم للمتئیو.

 .10حلی حنو بو یوسف بو م هر (1410ق) ارشاد االذهان الهی احکهام االیمهان
تحقیق فارس حنون ج 1مم :دفتر انتشارات استمی وابنته به جامعه مدرسیو حهوزه
علمیله مم.

سیدعبدال هاشم یمانی
 .11دارم نی علی بو عمر (1386ق) سنو دارم نی تحقیق
هل

مدنی ج 3بیروت :دارالمعرفة.

سفاو هات اخالقی ار ا،اواج؛ نثار و ش امرهات نن ا ،منظی قینن و ردث

العلمیه منشورات محمد علی بیضون.

 .12دیلمههی حنههو بههو محمههد (1412ق) ارشههادالقلوب الههی الصههواب ج 1مههم:
الشریف الر ی.
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عبدال بو محمد (1424ق) الوا ه فهی تفنهیر القهرآن الکهریم ج2
 .13دینوری
هل
بیروت :دارالکتب العلمیة منشورات محمدعلی بیضون.
 .14راغب اصفهانی حنیو بو محمهد (1412ق) مفهردات الفهاظ القهرآن بیهروت:
دارالقلم.
 .15زموشری محمود بو عمر (1417ق) الفائق فی غریهب الحهدیث ج 2بیهروت:
دارالکتب العلمیة.
 .16ساالری اسماعیل الدن معیو و سوسو حقیقی (« )1392بررسی راب ۀ فرهنه
مردساالر ی همنان همنری بها تعار هات زناشهویی در بهیو دبیهران و ورسهتاران زن
متأهل» زن و م العات خانواده دوره 6ز 19د.95-114
 .17شاه عبدالعظیمی حنیو ( )1362تفنیر ا نی عشری ج 10تهران :میقات.
 .18شریف مرتضی علی بو حنهیو موسهوی (1417ق) الناصهریات تههران :راب هه
الثقافه و العتمات االستمیه.
 .19صهدوق محمههد بههو علهی (1413ق) مههو ال یحضههره الفقیهه تحقیههق علههیاکبههر
غفههاری ج 2و 3چ 2مههم :دفتههر انتشههارات اسههتمی وابنههته بههه جامعههه مدرسههیو
حوزه علمیه.
 )1385( _____________ .20علل الشرایف ج 1مم :کتابفروشی داوری.
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

 .21ربرانی سلیمان بو احمد ( )2008التفنیر الکبیر تفنیر القرآن العظهیم ج 4و 6
اردن :دارالکتب الثقافی.
 .22ربرسی فضل بو حنو (1412ق) تفنهیر جوامهف الجهامف مهم :مرکهز مهدیریت
حوزه علمیه مم.
 )1372( ______________ .23مجمف البیان فی تفنیر القرآن تصحی فضهل
هلال یزدی رباربایی ج  5و 10چ 3تهران :ناصرخنرو.
 .24ربری محمد بو جریر (1412ق) جامف البیان فی تفنیر القهرآن ج 28 2و 29
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بیروت :دارالمعرفة.

 .25رریحی فورالدیو ( )1375مجمف البحریو تحقیهق احمهد حنهینی اشهکوری
ج 5چ 3تهران :مرتضوی.
 .26روسی محمد بو حنو (بیتا) التبیان فی تفنیر القرآن تصحی أحمهد حبیهب
عاملی ج 10بیروت :مکتب االعتم االستمی.
 .27فراهیدی خلیل بو احمد (1409ق) کتاب العیو ج 5چ 2مم :هجرت.
 .28فرهادی آجرلو صال

ابوالحنو مجتههد سهلیمانی و سهیدعلی خزائهی ()1398

«ارزز گذاری اختمی و کفائت فقههی و حقهومی زوجهیو» وهژوهمههای اختمهی
دوره  9ز 4د .212-197
 .29فلنفی محمدتقی (1426ق) ال فل بیو الورا ة و التربیة تحقیق فا ل الحنهینی
المیتنی ج 1مم :مکتبة االوحد.
ج 7بیروت :دارالکتب العلمیة منشورات محمدعلی بیضون.
 .31مرشی علیاکبر ( )1371ماموس مرآن ج 5تهران :دارالکتب االستمیة.
شکرال (بیتها) مهنهو الصهادمیو فهی الهذم الموهالفیو ج7
 .32کاشانی فت هلال بو
هل
تهران :کتابفروشی استمیة.
 .33کجههوری محمههدبامر ( )1380الوصههائص الفارمی هة تحقیههق سههیدعلی جمههال
اشرف مم :شریف الر ی.
 .34کلینههی محمههد بههو یعقههوب (1407ق) الکههافی تحقیههق علههیاکبرغفههاری و
محمدآخوندی ج6 5و 8چ 4تهران :دار الکتب الستمیة.
 .35گلپایگانی محمدر ا (1413ق) نتائو االفکار مم :دارالقرآن الکریم.
 .36مازندرانی محمدصال (2421ق) شرح اصول کهافی تحقیهق میهرزا ابوالحنهو
شعرانی ج 5بیروت :داراحیاء التراث العربی لل باعة و النشر و التوزیف.

سفاو هات اخالقی ار ا،اواج؛ نثار و ش امرهات نن ا ،منظی قینن و ردث

 .30ماسمی جمالالدیو (1418ق) محاسو التأویل تحقیق عون سهود محمدباسهل

 .37محدر تقی (« )1398تحلیل فلنفی نقم توحید در فضهایل بینشهی گرایشهی و
رفتاری در نهاد خانواده» فصلنامه ترویجی اختق دوره  15ز 57د.35-61
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 .38مرتضی سیدجعفر (1415ق) الصهحی مهو سهیرة النبهی االعظهم ج 4بیهروت:
دارالهادی لل باعة و النشر و التوزیف.
 .39مراغی احمدمص فی (بیتا) تفنیر المراغی ج 18بیروت :دارالفکر.
 .40مصباح یزدی محمدتقی ( )1391اختق در مرآن ج 1مم :مؤسنه آموزشی و
وژوهشی امام خمینی .
 .41مصه فوی حنههو (1430ق) التحقیههق فهی کلمههات القههرآن ج 3و 10بیههروت:
دارالکتب العلمیة.
 .42مغنیهههه محمهههدجواد (1424ق) التفنیرالکاشهههف ج 2و  7مهههم :دارالکتهههاب
االستمی.
عبهدال محمهود
 .43مقاتل بهو سهلیمان (1423ق) تفنهیرمقاتل بهو سهلیمان تحقیهق
هل
شحاته ج 4بیروت :داراحیاء التراث العربی.
 .44مکههارم شههیرازى ناصههر ( )1371تفنههیر نمونههه ج 16 4و 24چ 10تهههران:
دارالکتب الستمیة.
 .45نحهاس احمههد بهو محمههد (1421ق) اعههراب القهرآن ج 3بیههروت :دارالکتههب
العلمیة منشورات دار بیضون.
 .46نههووی محییالههدیو (بیتهها) المجمههوع ج 16بیههروت :دار الفکههر لل باعههة و
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399
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النشر و التوزیف.
 .47واحدی علی بو احمهد (1415ق) الهوجیز فهی تفنهیر الکتهاب العزیهز تحقیهق
وان عدنان داودی ج 2بیروت :دارالقلم.

Moral differences in marriage, effects and consequences
according to the Qur’an and hadith point of view
Seyed Mohammad Reza Hosaininia *

Akhlagh / 37 –Tenth/ Spring 2020

Abstract
One of the conditions for spouse selection, according to Qur'an’s and
hadith’s point of view, is maximum likeness and similarity between
couples and resemblance in many ways, such as ethical and moral
characteristics. The purpose of this study was to inform the younger
generation in a descriptive-analytical way, by extracting the verses
and narratives related to this issue in a new approach, while
highlighting the importance of the truth, and analyzing the effects and
consequences of ethically different marriages. The findings of the
research indicates that couples' dissimilarity in ethical issues and their
differences in the mentioned issues will have serious and irreparable
consequences and results, some of which these include: personality
disorder of children, breakdown of family’s relationship, deprivation
of decent children, perfidy in family's system, Moral deviation of
children, creating the moral divergence of children through
inheritance, Transferring ethical characteristics through lactation and
Children's disobedience from parents' orders.
Keywords
spouse selection, couples compatibility, moral differences, different
marriages.
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Influential elements in the effectiveness of mass media and its immunity
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Abstract
The most important mission of the media is education, information,
sound analysis, reinforcement of epistemic beliefs, and correction of
audience behavior. The purpose of the present study is to investigate
and explain the ethical norms and values important in enhancing the
effectiveness of the mass media and striving to be part of the harm.
What are some of the disadvantages in media efficiency and
immunity? The present study uses a descriptive-analytical method and
the ethical and psychological teachings related to the mass media are
analyzed and described. Effective on the effectiveness and immunity
of the mass media, the following can be extracted: 1. The need for a
holistic approach to media content and tools; 2. Accuracy in
information processing and analysis; 3. Observance of individual
differences and cognitive capacities of the audience; 4. Observance of
the principle of ontology; 5. Making use of good and excellent verbal
and nonverbal communication; 6. 7. Commitment to honesty and
truthfulness; 8. Observing justice and fairness in the media; 9.
Observing the dignity and dignity of the audience; 10. Increased
ability of self-control in the audience; increased resilience in the
audience; 12. Representing the facts and not distorting it.
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Relationship between ethics and economics in Islamic: Critical
comparison of Kohlberg’s theory of moral development
Hassan Boosaliki* , Mahdi Alizadeh**
Abstract
Moral development is a process leading to improvement of moral
standards such as moral reasoning and attitude, moral emotions,
internalization of moral principles and practical commitment to moral
norms. Among the prevalent views on moral development is
Kohlberg’s view. In the present study, while accepting his theoretical
framework (six-stage system for development of moral reasoning), we
have dealt with exploring the relationship between this type of
development and development of economic utilities (production,
distribution and accumulation of wealth). This study is a library
research and has been conducted using written documents. The main
question is as follows: “What is the relationship between mechanism
and stages of development of moral reasoning and judgment on the
one hand and individuals’ favorable economic performance on the
other hand?” This relationship has been studied in a reciprocal way
(mutual effect). The results of the research show that the stages of
moral development have a direct relationship with the indexes of
economic development. Some stages of development, however,
require the attachment of a certain public culture pack so that the
aforementioned relationship may be established. On the other hand,
promotion of economic conditions (production of refined wealth and
just distribution of it) prepares the ground for moral development in
Kohlberg’s view. Here, Islamic ethics - both on maximum and
minimum levels - not only avoids encouragement of despicable
austerity but also prepares the ground for economic development.
Keywords
Moral development, wealth production, clean wealth, wealth
distribution, Islamic ethics.
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A study of moderation, its effects and obstacles from the
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Abstract
Moderation is one of the most important moral issues in the holy
religion of Islam, which has been considered by many philosophers
and thinkers, including Martyr Motahhari. Not only does Islam have
special recommendations for moderation in the field of practice, but it
also considers the happiness of society and the formation of a utopia
to be dependent on moderation and avoidance of extremism. The
purpose of this article is to explain the theory of moderation from the
perspective of Martyr Motahhari and to try to examine and investigate
the factors and obstacles of moderation with a descriptive and
analytical method. And answer the question, what are the most
important effects and obstacles of moderation from the perspective of
Martyr Motahhari? The research findings show that from the
perspective of Martyr Motahhari, the effects of moderation are:
perfection, happiness, coordination in the growth of values and
scientific and material progress, and the obstacles to moderation
include stagnation, ignorance, whims and desires and the destruction
of society. The result is that moderation will bring happiness to the
individual and to the wider community.
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Framework for Maintaining Security and Prevention of
infringement of users' digital information privacy in the postmortem digital industry and its ethical challenges
Nahid Khooshian*, Said Rezaei Sharifabadi**
Abstract
Digital age has relied on information technologies to provide
opportunity for presence of people and information products on the
Internet and social networks. The deaths of users will take up a lot of
web space. Business start-up companies aiming to make money, doing
business with the title of the posthumous digital industry (DIA). The
purpose of this article is to describe the digital industry after death and
its services and to explain the need for an ethical framework for this
industry. The present research is a documentary or library document
and a conceptual analysis approach has been used for the study. Based
on the research findings DIA means the digital afterlife industry,
covering the following four groups of afterlife services: 1. Information
management services 2. Posthumous Messaging Services 3. Online
memorial services 4. Recreational services. Start-up companies
Enhances the continuity of life after death in the digital space.
Maintaining or deleting users in the digital space requires specific
policies and ethical frameworks from these companies to ensure their
human dignity, privacy and other ethical issues. Development and
growth of post-mortem digital debris on social media raises complex
ethical issues that need careful scrutiny.
Keywords
post-mortem digital industry, Business start-up companies, life after
death, Ethical Framework.

*

167

PH.D Student, Department of Information Science & Knowledgment, Al-Zahra
University, Tehran, Iran. (Responsible author). nkhooshian@gmail.com
**
Professor, Department of Information Science & Knowledgment, Al-Zahra
University, Tehran, Iran. srezaei@alzahra.ac.ir

Explaining Practical and Theoretical Solutions to Acquire Humility
and Modesty based on the Content Analysis of the Ghase’eh Sermon
of the Imam Ali (PBUH)
Sedigheh Kashefi*, Mohammad Etrat Doost **, Fathiyeh Fattahizadeh

***

Humility is one of the moral virtues that derives from the heavenly and
divine self of man, and since it has a great impact on the evolution of human
personality, it has been emphasized in religious teachings. One of the
examples of this emphasis can be read in the longest and most important
sermon of Imam Ali (PBUH), known as the sermon of ‘Ghase’eh’, which was
uttered after the battle of Nehruvan with the Kharijites. Imam Ali (PBUH) in
his longest and most important sermon, known as the sermon of Qaseh,
which was uttered after the battle of Nehruvan, has tried to explain the
importance of this moral virtue and its great effect in combating arrogance as
the most important solution to the devil's domination. Express the practical
and theoretical factors and strategies of acquiring humility and finally
express a comprehensive picture of this valuable moral virtue. In this
research, we have tried to analyze the proposed propositions in relation to
this issue by using the content analysis method as a text-based
interdisciplinary research method and finally to draw a comprehensive
conceptual model of humility from the perspective of Imam Ali (PBUH).
Expressing the practical and theoretical factors of creating humility, the
characteristics of true humility, the results of humility and introducing the
selected examples of the humble are among the topics that Imam (PBUH) has
mentioned in his longest sermon. Undoubtedly, paying attention to these
moral issues and enumerating its comprehensive model based on the words
of the Infallibles.

KeyWords
Imam Ali (PBUH), Humility, Modesty, Sermon Ghase’eh, Content
Analysis Method.
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