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اعتبارنامۀ علمی  -ترویجی فصلنامۀ اخالق

شر اخ اعطاخ مجر،ها و امی ا،هاخ علمر ار،ۀ علم ه بوه اسویناا مصوربۀ شوما ۀ 585
مر ّ خ  1387/6/24شر اخ عالر ار،ههاخ علم ه و بوا سرجوه بوه ا ،دوابر م هو رن

شیدا علمر ار،هی ا جلهوۀ مور ّ خ  1391/6/28خورا سهوهخ علمور -سیودجور
شیدۀ اخالق ا سصردب و نر امۀ شما ۀ  31/5707مر ّ خ  1391/7/30ابالغ مرا
مصربۀ شما ۀ ( 625مااۀ وااوره جلهوۀ مور ّ خ  1387/3/21شور اخ عوالر ا الوال
فیهن ر:
«مصربا شر اخ عالر ار،ۀ علم ۀ قم ا خصرص اعطواخ امی وا ،علمور بوه مجوال
علمری سأس س ا جم هاخ علمر و اا اخ اعیها

سمر براه و مرجر امی ا،ا قوا ر ر

ا اا ش اهها و ار،ههاخ علم ه مرباشر »

تارنمای اینترنتی فصلنامۀ اخالق

فصلنامۀ اخالق به منظور سهول ف فیندنور ا دافوذی شو دیزی ا ،دوابری ظوا
و شووی مالووات ی سمووال میااووف ا ا ،نیدووا سا موواخ ادنیی یوور اخیصا وور
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فصلنامه ا جوال مراهور بوی ادو اسوا،ی ا سواو و ا دافوذ مالوات و ش ویخ
ی جۀ ا ،دابر و ش دیز نن سنلا ا ،نیدا اد ساما ه امکانش دی اسذ
انالعا ب شیی ا با میاجعه به سا ماخ فصلنامه ا دافذ ماد ر

فصلنامه ا ،ش دیز مالات به ر

فادف مینر فصلنامه ا ،نیدا سادذ «»Morsalat.irی شاد اه اسوینااخ علورل جلوان
اسووالل «»ISCی با ووا انالعووا
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شهیر دا اضر خ مع و است.
شوویدا

شوور «»Magiranیمیجوود اا وو

«»Civilicaی می ز انالعا علمر جلواا اا شو اهر «»SIDی شیسواو جوامد علورل
ا ها ر «»Ensaniی شاد اه مجال سخصصر ر « »Noormagsو یابخران همویاه
شژوهان «»pajoohaanی ماده و با گ ا خ مرشرا

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
پژوهشکدۀ الهیات و خانواده

فصلنامۀعلمی – ترویجی اخالق
سال دهم /شماره ( ،04پیاپی  )26زمستان9911
*
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راهنمای تنظیم مقاله
ویژگیهای شکلی مقاله

حتماً با الگوی فصلنامه (مندرج در صفحه اول سامانه نشریه) تنظیم شده باشد؛
 .1حجم مقاله تایپشده همراه با چکیده و کتابنامه (حداکثر  0077کلمه) به آدرس ساامانه
نشریه ارسال شود.
 .2مقالاه در محای  Wordبااا وناوند ( DOCXبااا ملام  Noorzarنااا
 Times New Romanنا

 41بارای مااتو و

47برای 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 ناا ساوره و شاماره آیاه
(داخل ورانتز) آورده شود.نمونه«::الحماد ِ ل
لل َرِّ الااالَمیو؛ ساتایخ مصصاو خداونادی
ه
َ
است که وروردگار جهانیان است» (حمد.)4 :


کتاب(:نا خانوادگی نویننده ،سال انتشار اثر ،شامار جلاد :شامار صافحه،مثال :من ا

فارسی باا صافحات متنااوِّ (میهاری ،4637 ،ج:4

 )007-077و باا صافحات متفااوت

(امینی ،4630 ،ج :4صص 077و )070؛ نکت::درج (حرف ق) برای تاریخ ممری ال است.
من

انگلینی با صفحات متناوِّ ( )Kant, 1788: p.224-288و با صفحات متفاوت Kant,

).)1788: pp.44, 288


مقال(::نا خانوادگی ،سال انتشار اثر :شمار صفحه .مثال :یاسری:4630 ،

.)00
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تذکر:

 اگر ا یک نویننده ،بیخ ا یک اثر در مقاله استفاده شود ،در صاورت اشاترا

ماان

انتشار آنان ،وس ا سال انتشار ،با ذکار حاروف الف اا در گیوماه ا یکادیگر متماایز شاوند.
مانند( :میهری«4637 ،الف»،

 )077یا (میهری،»ِّ«4637 ،

.)410

 اگر مؤلفان یک اثر بیش از س :نفرباشند ،تنها نا خانوادگی یک نفر میآیاد و باا وا ه
«دیگران» به دیگر مؤلفان اشاره میشود.
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 اگر به دو اثر ا یک نویننده ،بدون فاصله ارجاع داده شود ،به جای تکرار ناا نوینانده ،ا وا ه

«همو» استفاده میشود و به جای تکرار من و سال «همان» درج شود .در ارجاع به منهاب تیهی در
متو به جای وا ه «همان» ا «« ،»ibidهمو» ا « »Idemو «ویشیو» ا « »op.citاستفاده شود.
 .4ماادل التیو کلمات غیرفارسای و تلفا وا گاان و اصایتحات مهجاور داخال ماتو و
ورانتز بیاید.
 .5عبارات یکریمی :ا کلیشه به جای ع ارات تکریمی استفاده شود .مانناد:
(

)؛

به جای (ع)؛

باه جاای

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

 .6فهرست مناب و مآخذ (کتاِّنامه) در وایان مقاله به ترتیب حروف الف اا و باه روز یار
تدویو و درج شود:


کتابها :نا خانوادگی ،نا (سال انتشار) ،عنوان کتاِّ)ایرانیک) ،مترجم ،جلاد ،نوبات

چاپ ،محل نشر :ناشر.


مقاتت :نا خانوادگی ،نا (سال انتشار)« ،عنوان مقالاه» ،ناا نشاریه (ایرانیاک) ،دوره و

شماره نشریه ،شماره صفحات مقاله.


مناب الکترونیکی:نا خانوادگی ،نا (تاریخ مشاهده من در سایت یا وبتگ)« ،عناوان

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


پایاننام:ها:نا خانوادگی ،نا (ساال دفااع ا رسااله) ،عناوان رسااله ،مقیا تحصایلی،

گروه ،نا دانشکده ،دانشگاه.
ویژگیهای محتوایی مقاله

الف) صفحه اول شامل.4 :عنوان کامل مقاله ،نا و نا خانوادگی ،مرت ه علمای دانشاگاهی و ونات
الکترونیکی سا مانی نویننده یا نوینندگان؛ .0چکیده فارسی (حدامل  407و حاداکثر  007کلماه)؛


در صورتی که مقاله برگرفته ا وایاننامه باشد یا سا مان و نهادی هزینه مالی وارو ه را ورداخات

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


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

مقدمه
فهرست مطالب

 .6کلیدوا هها ( 6تا  0کلمه) (یرجم :و ارسال یمامی موارد ب :تیی الزامی است).

دیگر متاهد ن اشد.


اعضای هیأت علمی ،اساتید و محققان مراکز آمو شی و وژوهشای موظفاناد در مقالاه
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خود ونت الکترونیکی سا مانی خود را وارد کنند.


در صورتیکه مقاله مشتر

است ،عنوان (نویننده منئول) در واورمی و در مقابل اسام

او درج شود.
ب) صفحات دوم تا آخر شامل .4 :مقدمه و طارح منائله ،ویشاینه تحقیاق ،روز تحقیاق و
گااردآوری اطتعااات؛  .0ت یاایو ابااااد مناائله بااه صااورت منیقیشااده بااا رعایاات اننااجا و
هماهنگی میالب در یرمجموعهسا ی اساتاندارد (ویگیاری ا الگاوی عاددی یاا حارف و
عدد)؛  .6نتیجهگیری؛  .1وینوشتها (در صورت لزو )؛ .0کتاِّنامه.
اهداف

تولید و توساۀ دانخ در گنتر اختق .با اولویت اختق خانواده؛
ارایه و نقد میالاات نظا مند اختقوژوهان حو ه و دانشگاه؛
میالاات بیو رشتهای و مضاف اختمی؛
توساۀ روزشناسی اختق ،متناسب با نیا های وژوهشی جهان مااصر؛
احیاء تراث در مینۀ اختق؛
تولید و توساه اختق کاربردی و حرفهای.
یادآوری
اخالق /چهلم /زمستان 1399
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 .4باتوجه به اینکه رویکرد فصلنامه ،ناظر به م احث نظری اختماست ،مقاالت ویمایشای در
اولویت وذیرز نینتند.
 .0مقالۀ ارسالی باید گویای نوآوری در منائل اختق و حو ههاای مارت

باهویژه اخاتق

اجتماعی باشد.
 .6هیئت تحریریه در رد یا م ول و نیز اصتح مقاالت آ اد است.
 .1دیدگاههای میرح شده در مقاالت صرفاً نشانگر نظر نوینندگان آنهاست.
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سخن فصلنامه
هوالمحبوب

گنتردگی دانخ بشر ،ویچیدگی هرچه بیشتر تمدنها و رشاد رو افازون داناخهاای
جدید بار هایآ آگااه صااحبخردی ووشایده نینات؛ بهگوناهای کاه امارو ه کنای
نمیتواند ادعا کند که در همۀ علو و فنون رو تصصص دارد.
ا آغااا ناادگی بشاار و شااکلگیری تماادنهااا و دانااخهااای گوناااگون ،هاایآ
دانشاای ا اصااول اخااتق بااینیااا ن ااوده اساات .اخااتق ،هاار دانشاای را در مناایر
درست دستیابی به اهاداف جامااه ،موجاودات دیگار و ط یاات مارار داده و غایات
خلقت انناان و مارِّ الهای را در فاراروی آن منایر ترسایم میکناد .بادیهی اسات
که دانخهای جدید با ایو گوناگونی و رفا _ مانند داناخهاای ویشایو  -باه داناخ
اختق نیا مندند.
تاامل دانخ اختق با دیگر علو و فناون در گذشاته و محادودبودن ایاو علاو ،
موجااب میشااد عااالم اختماای بتوانااد همااۀ ایااو علااو را بااا نگاااه اختماای بنگاارد و
متصصصان علو دیگر را در منیر اختمی تصصص خود مرار دهد؛ اما امرو ه بهدلیل
های امرو ی بپردا د ،بلکه دانخ اختق نیز باید در مواجهه با دیگر علو  ،تصصصی
شود و هر دانشمند اختمای تنهاا باه بصشای ا علاو همجاوار بپاردا د؛ بارای مثاال،
متصصص اختق وزشکی نمیتواند یا برایخ بنیار دشوار است که در علو دیگاری

فصلنامه
فهرست
سخن مطالب

گنتردگی دانخها ،دانشمند اختمی مادر نینت با نگاه اختمی خود باه هماۀ داناخ

مانند :اختق مدیریت ،اختق سیاستمداران ،اخاتق کنابوکار ،اخاتق خاانواده
و ...نیز تصصص داشته باشد.
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در ایااو شااماره ،مقاااالتی را میالاااه ماایکنیااد کااه شااماری ا آنهااا بااه اخااتق
دانخ و حرفههای جدید اشاره دارند؛ مانناد :مقالاههاای «فرآیناد شاکلگیری رفتاار
غیراختماای در کناابوکار؛ میالاااه مااوردی باار م نااای نظریااۀ دادهبنیاااد در بااا ار
اصاافهان»« ،درآماادی باار م ااانی رابیااۀ حقااوق و اخااتق در ساانجۀ منیااق فااا ی؛
تاامل یا تاارض»« ،مؤلفههای اختق حرفاهای در مامااری سانتی ا منظار اساتادکار
بهرا الیکی» و «راهکارهای ایجااد اساتحکا در خاانواده ا چشاماندا آماو ههاای
اختمااای -اساااتمی و روانشناسااای» .در هریاااک ا ایاااو مقالاااهها ،نویناااندگان
کوشیدهاند نمایی تصصصای ا اخاتق را فاراروی فرهیصتگاان و مصاط اان فصالنامه
اختق مرار دهند.
مدیر مسئول
محمد قطبیجشوقانی

اخالق /چهلم /زمستان 1399
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بررسی لذت و لذتطلبی از منظر قرآن و مادیگرایان
علی احمدوور



چکیده
لذت و لذتطل ی ا اموری اسات کاه انناان باهطاور فیاری باه آن گارایخ دارد و
اندیشمندان اختمی و فلنفی ،ا رو گاران مدیم دربار آن بحث کردهاند .مارآن باا
تأییااد اینکااه گاارایخ بااه لااذت در وجااود آدمیااان ماارار داده شااده اساات ،اسااتفاد
افنارگنیصته ا آن را نهی میکند و ترجیح لذتهای ودگذر مادی را که آدمی را
مقابل ،ا دیدگاه مکاتب ماادیگرا ،سااادت آدمای در کناب هرچاه بیشاتر لاذات
دنیوی است .هدف وژوهخ حاضر ،بررسی لذت مادیگرایانه و لذت مرآنی است تا
به ایو ورسخ واسخ بدهد که چه نقدهایی بر لذت مادیگرایاناه در مقایناه باا لاذت
مرآنی وارد است؟ روز وژوهخ ،توصیفی-تحلیلای اسات .یافتاههای تحقیاق نشاان
میدهد که مرآن ،اننان را به آگاهی ا لذات دنیوی و اخروی و مقاینۀ آنها ،ایمان
و عشق ،مرِّ به خدا ،تفکر و ترجیح لذات بامی بر فانی ،تقوا و هد ا لذات توصایه
و او را ا دلبنتگی به لذتهای دنیوی نهی کرده است .در حالی که انکار یا غفلات
ا باااد ملکااوتی اننااان ،اصااالتدادن بااه لااذات آناای ،غفلاات ا لااذات اخااروی و

بررسی لذت و لذتطلبی از منظر قرآن وسخن
فصلنامه
مادیگرایان

ا کمال و ساادت حقیقی با میدارند ،بر لذات وایدار اخروی مذمو میشامارد .در

 استادیار گروه ماارف استمی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
تاریخ دریافت1911/11/82 :

Ali.ahmadpour@uma.ac.ir
تاریخ تأیید1911/18/89 :
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اننانمحوری ،ا ویژگیهای مکاتب مادیگرا دربار لذت است کاه سا ب تارجیح
لذتهای مادی بر لذات اخروی و وایدار میگردد.
کلیدواژهها
لذت ،لذتطل ی ،لذت مادیگرایانه ،لذت مرآنی ،لذت اخروی.
طرح مسئله
مقولۀ لذت و لذتطل ی یکای ا موضاوعاتی اسات کاه در اخاتق و فلنافۀ اخاتق
دربار آن بحث شده است و نظریههای گوناگونی در ایو مینه ا سوی اندیشمندان
فلنفه و اختق یونانی و مااصر میرح شده است .مرآن هم لذت و لاذتگرایی را ا
مواردی میداند که فیرتاً در وجود اننان مرار داده شده اسات؛ یانای آدمیاان فیرتااً
بهدن ال لذتها هنتند و ا درد و رنج دوری میکنند .اما ماموالً در تشاصیص لاذات
حقیقی ا لذات ودگذر به خیا میروند و لاذات آنای را بار لاذات وایادار تارجیح
میدهند .در ایو بیو ،مادیگرایان نوعاً به ایو شکل عمل میکنند و چون در ایو دنیا
با امور مادی انس گرفتهاند ،همۀ لذات را در لذات دنیوی ختصه میکنند ،در حالی
که ا دیدگاه مرآن ،لذتهای ماادی ابازار و مقدماهای بارای رسایدن باه لاذتهای
اخالق /چهلم /زمستان 1399

اخروی و مانوی هنتند و برای رسیدن به لاذت وایادار و یااد بایاد متحمال رناج و
حمت شد .همچنیو ،بیاعتنایی به لذت کم و گذرا برای ختصای ا رناج فاراوان،
میابق با عقل و فیرت اننان است و همۀ کارهای عقتیی بار اسااس ایاو محاسا ات
انجا میگیرد.
اینکه اننانها برخی ا لذتها را بر باضی دیگر ترجیح میدهند و در ایاو میناه
اختتف دارند ،مالول اختتف تشصیص و اشت اه در محاسا ه اسات (مصا اح یازدی،
،1911
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 .)93بنابرایو ،دستهای ا لذتها در دنیا برای اننان مرار داده شاده اسات؛

مانند لذت خوردن ،نوشیدن و ...که ماموالً همۀ اننانها ایو لذت را در

میکنند،

اما لذتهای فراتری نیز وجود دارد که آدمی بدون تتز به آنها نمایرساد؛ مانناد
مأنوسشدن با امور مانوی مثل ارت اط با خدا ،ت ایت ا اوامر و دوری ا نواهی الهی.
ایو نوع لذتها ،برای آدمی بهتریو لذت محنوِّ میشوند.
مکاتاااب مصتلاااف ماااادیگرا درباااار لاااذت و لاااذتگرایی بحاااث کااارده و
آن را مهمتریو مقوله در ندگی اننان داننتهاند .ایو مکاتب ،نظریههای گونااگونی
در ایااو مینااه میاارح کردهانااد ،امااا باایو دیاادگاه آنهااا بااا دیاادگاه اختماای ماارآن
تفاوت مابلتوجهی وجود دارد .ایو مقالاه بار آن اسات لاذت مرآنای را باا رویکارد
میاارح در اخااتق اسااتمی و فلناافۀ اخااتق ت یاایو و تحلیاال و لااذت مادیگرایانااه
را در مقایناه بااا لااذت مرآنای ار یااابی کنااد .منالماً لااذتهای اختماای توصیهشااده
در مرآن ،ماندگارتر و موجب خوش صتی اننان است ،اما لاذتی کاه مادیگرایاان بار
آن تأکید کردهاند ،ودگذر و موجب دورشدن ا لذت حقیقی است.
ورسخهای تحقیق ع ارتاند ا :
 .8تمایز دو دیدگاه و مت

برتری دیدگاه مرآن در مقولۀ لاذت ننا ت باه نظار

مادیگرایان چینت؟
 -1پیشینۀ تحقیق

یکی ا مفاهیم مهمی که در اخاتق و فلنافۀ اخاتق ا آن ساصو باه میاان آماده و
دیدگاههای مصتلفی دربار آن میرح شده ،مفهو لذت و لذتگرایی است .م احث
مهماای را دربااار ایااو موضااوع میتااوان در آثااار فیلنااوفان یونااان باسااتان ماننااد
سقراط ،افتطون ،ارسیو ،آرینتیپوس و اویکور و آثار فیلنوفان مااصار چاون جاان
ال  ،هابز ،هیو  ،جرمی بنتا  ،جان استوارت میل ،سیجویک ،جاورج ادوارد ماور،

بررسی لذت و لذتطلبی از منظر قرآن وسخن
فصلنامه
مادیگرایان

 .1لذت ا دیدگاه مرآن و مادیگرایان چگونه تاریف و ت ییو شده است؟

برود ( ،)Broadبرنتانو ( ،)Brentanoرایال ( ،)Ryleو برانات ( )Brandtمشااهده کارد
(مص اح یزدی،4630 ،

.)473
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در ایو میان سقراط ،آدمیان را به لذات وایاداری چاون رسایدن باه خوشا صتی و
لذت اخروی ترغیب و ساادت را در غل ۀ لذات بر رنجهاا تلقای میکارد (افتطاون،
 ،1931ج:9

.)113

افتطاااون نیاااز سااااادتمندی را در لاااذت عقلااای و حکااام و دخالااات عقااال در
انتصاِّ لذت وامای و ار شمند میداننت .او توصیه میکرد بارای رسایدن باه لاذت
اخااروی بایااد میااان مااوای اننااانی تاااادل برماارار کاارد (همااان ،ج:9

.)1983

اویکور ،در وصف لذت موردنظر خود میگوید« :اگر بصاواهیم لاذت واماای داشاته
باشیم باید گوز به فرمان جنم خود باشیم .لذت ،م دأ و غایت حیاات سااادتمندانه
اساات .در واماا  ،لااذت اولاایو خیاار میااابق بااا ط یااات اساات» (مصاا اح یاازدی،
،1923

.)191-199

حکمای استمی عتوه بر لذات و ساادت دنیوی ،به شناسایی و شناساندن لاذات
ت کلندی ،دسترسی به لذت و ساادت ماناوی و وایادار را
اخروی همت گماشتند؛ مث ً
در جهان آخرت امکانوذیر میداند و ماتقد است ایو دنیا مقدمه و ولی برای رسیدن
به آن لذت وایدار است (کندی ،1931 ،صص 838و .)833
فارابی هم به موضوع واداز و لذتهای اخاروی ورداختاه و لاذت در آخارت را
غیرمادی و فوقتصور اننان داننته است (فارابی ،بیتا،

 .)28اباو ساینا ،بار لاذت
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عقتنی تأکید کرده و دیگر موای نفس را مادی ونداشته است .وی لاذت اخاروی را
لذت ماقول داننته و ماتقد است ا همۀ لذتها ا م یل لذت حیوانی و حنی برتر و
وایدارتر است (ابو سینا ،1913 ،ج:1

.)311

سهروردی ،لذت نوری و نوراالنواری را برای باضی ا نفوس میرح کارده و آن
را لذتی برتر و وایدارتر ا لذت جنامی و حنای دانناته اسات (ساهروردی،1921 ،
ج:8

.)892-891

در مینۀ لاذت و لاذتگرایی ،واژوهخهاای متااددی صاورت گرفتاه اسات .ا
14

مهمتریو مقاالتی که در ایو باره نوشته شده است ،میتوان به موارد یر اشاره کرد:

 مقالهای با عنوان «مکتب لذتگرایی در چهرههای گوناگون» ا جافر سا حانی( .)1931س حانی در ایو مقاله ،سیر تفکر و شکلگیری لذتگرایی را ا دور باستان
تا مان راسل ت ییو و تحلیل کرده است.
 مقالۀ «تحلیلی دروندینی بر لذتگرایی اویکاور» ا روح ِ هال شااکری واردهای(1913؛ چاچشده در وژوهخنامۀ اختق ،ز .)92در ایو مقالاه باه تحلیال و ار یاابی
دیدگاه اویکور دربار لذت ورداخته شده است.
 مقالهای با موضوع «لذتگرایی» ،به ملم مهادی فصایحی رامنادی .نوینانده درایو مقاله به دستهبندی و ار زگذاری انواع لذت ورداخته است.
 مقالااهای بااا عنااوان «بررساای انتقااادی چینااتی لااذت در فلناافۀ اسااتمی» اسااید ع اادالرحیم حنااینی کااه در آن آرای شااماری ا فیلنااوفان مناالمان ت یاایو و
تحلیل شده است.
 کتاِّ «نقد و بررسی مکاتب اختمی» نوشتۀ محمدتقی مص اح یزدی .نویناندهبا بررسی وژوهخهای ویشیو در مینۀ م حث لذت و لذتطل ی مالو شاد بیشاتر
ایو تحقیقات در حو نظریههای اندیشامندان ،مکاتاب غربای و فیلناوفان صاورت
گرفتااه اساات و تاااکنون وااژوهخ منااتقلی دربااار مقاین اۀ دیاادگاه مادیگرایااان بااا
رویکرد اختمی مرآن دربار لذت و لذتطل ی انجاا نگرفتاه اسات .بناابرایو ،وجاه
تمااایز ایااو تحقیااق ا وااژوهخهااای ویشاایو ایااو اساات کااه بااهطور منااتقل و جااام ،
با روز توصیفی-تحلیلی و با رویکرد اختمی و مرآنای باه ارائاه ،ت یایو و تماایز دو
دیدگاه ورداخته است.
 -2مفهومشناسی لغوی و اصطالحی لذت

بررسی لذت و لذتطلبی از منظر قرآن وسخن
فصلنامه
مادیگرایان

در البهالی م احث به میال ی دربار مکاتب لذتگرا اشاره کرده است.

لذت ،وا های عربی ا ریشۀ «لذذ» و بهمانی هماهنگی و تتؤ و سا گاری چیزی باا
ط آدمی است ،بهگونهای که موجب آساایخ و راحتای او میگاردد (مصایفوی،

15

 ،1932ج:11

)121؛ ریشااۀ صااحیح آن «ل ذ» اساات و داللاات باار گوارابااودن و

خوزطامبودن چیزی دارد (ابو فاارس1111 ،ق،

 .)811لاذت ،باهمانای ادرا

آن چیاازی اساات کااه مااورد درخواساات و اشااتهای نفااس اساات و نقاای
«ألم» نامیدهاند (ابو منظور1111 ،ق ،ج:9

آن را

 .)213دهصدا لذت را «حالتی موافق تو

مرد یا احناس و ادراکی متیم با ط » تاریف کارده اسات (دهصادا ،1939 ،ج:18
.)13919
دربااار تاریااف اصاایتحی و حقیقاات لااذت ،دیاادگاههای متفاااوتی ا سااوی
اندیشاامندان و فیلنااوفان اسااتمی و غرباای ارائااه شااده اساات .فااارابی ،متصاادرا و
سهروردی ،لاذت را «ادرا
1112ق،

امار متئام باا ط ا انناان» تاریاف کردهاناد (فاارابی،

31؛ سهروردی،1939 ،

889؛ متصدرا1111 ،ق،

 .)118کریاای

را ی ،لذت را با گشت به حالت ط یای و در مقابل ،الم را خاروج ا حالات ط یاای
تاریف میکند (را ی1118 ،ق،

 .)93ابو سینا ماتقد است لاذت یانای ادرا

و

نائلشدن به وصول آنچه نزد ادرا کننده کمال و خیر است ،ا آن جهت که کمال
و خیر است (ابو سینا ،1932 ،ج:9

 .)993در اخاتق هام عتماه نرامای ،لاذت را

ویامد نیل به امر میلوِّ میداند (نرامی،1923 ،
عتمه ط اط ایی ،لذت را «ادرا

.)113

متئم ط » و الم را «ادرا

منافی ط » تاریف
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کرده است .وی لذات را به لذت حنی و خیالی و لذت عقلی تقنیم کرده و ا لذت
تجاردز ،بهمنزلاۀ ماویتریو و شادیدتریو لاذتها ناا بارده
عقلی به علت ث اات و
ه
اساات (ط اط ااایی،4630 ،

 .)181وی متمااات وروردگااار و وصااول بااه بهشاات را

ساادت و کمال نهایی آدمی داننته و ماتقد است بهرهبرداری ا لذتهای مادی کاه
با کمال نهایی آدمی منافی ن اشند ،مقدمه و ابزاری بارای وصاول باه لاذت حقیقای و
اصیل است (همو ،1919 ،ج:9

 .)111شهید میهری در تاریاف لاذت مینویناد:

لااذت یاناای «اناکاااس نفنااانی نیاال مااوهای ا مااوا بااه کمااالی کااه در اسااتاداد دارد»
16

(میهری ،بیتا ،ج:3

.)31

بنابرایو ،لذت یانی حالتی ادراکی که هنگا یافتو امور دلخواه برای ماا حاصال
میشود .ال ته حصول لذت افزون بر وجود ذات لذتبرنده و شیء لذیذ ،متوماف بار
داشتو یک نیروی ادراکی خاصی است که بتوان یافتو میلوِّ را با آن در

کرد و

همچنیو ،متومف بر شناخت میلوبیت آن چیز و توجه به حصاول آن اسات (مصا اح
یزدی،1923 ،

.)139-138

باار ایااو اساااس ،در تاریااف لیااوی لااذت ،باایو اندیشاامندان حو ههااای مصتلااف
اتفاقنظر وجود دارد ،ولی در تاریف اصیتحی آن اختتفنظر دیده میشود .ال تاه
میتوان وجه اشتراکی برای دیدگاههای مصتلف بیان کرد و آن ایو است که حقیقت
لذت ،یک نوع ادرا

نفنانی است ،اما کیفیات و حصاول ایاو ناوع ادرا  ،وجاه

تمایز صاحبنظران است.
 -3اقسام لذت

فلنفی در ایو باره بنیار سصو گفتهاند .هر گروه به اعت اار متفااوت ،تقنایم خاصای
برای لذت ارائه کردهاند .برای دستیابی به در

درست ا ایاو وا ه باهطور اجماالی

به ایو دستهبندیها اشاره میشود:
خواجه طوسی ،لذت را به اعت ار نوع کنشی که با اننان دارد ،به دو دستۀ «فالای»
و «انفاالی» تقنیم میکند (طوسای4146 ،ق،

 .)676توضایح بیشاتر اینکاه گااهی

اننان کار میکند و لذت میبرد که بدان لذت فالی گویند و گاهی کار میوذیرد و
لذت میبرد که آن را لذت منفاتنه میگویناد .کنای کاه در اثار تنال شاهوت و
غضااب باار عقاال ،کاااری انجااا میدهااد ،در وام ا  ،منفااال اساات؛ چراکااه نیااروی
شااهوت و غضااب دسااتور داده و او آن را اجاارا میکنااد و اثروااذیر میشااود .در

بررسی لذت و لذتطلبی از منظر قرآن وسخن
فصلنامه
مادیگرایان

برای وا لذت ،انواع و امناا مصتلفای در نظار گرفتهاناد و اندیشامندان اختمای و

نتیجه ،لذتی که ا ایو راه میبرد ،لذت انفااالی اسات؛ بارای مثاال ،هاوای نفاس باا
تحریک شهوت غذا ،اننان را وادار میکند منفاتنه لذت ب رد .چنیو کنی در کنار
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سفره بهظاهر لذت میبرد ،ولی لذتخ انفااالی اسات ،ناه فالای .اماا اگار کمتار غاذا
بصورد و بهتر بفهمد ،لذت عامتنۀ حاصل برای او لذت فالی میشود (جوادی آملی،
،4633

.)013-016

تقناایم دو لااذت ،باار اساااس دو باااد وجااود اننااان یاناای جناام و روح اساات
که بر ایو اسااس لاذات باه دو گوناۀ جنامی و روحای دساتهبنادی مایشاوند .ایاو
نوع تقنیمبندی را در مکتوبات ابو سینا نیز میتاوان یافات (هماان،
،4603

007؛ نرامای،

.)316

عدهای بهجای تاابیر جنمی و روحی ،ا وا ههای جنامانی و روحاانی اساتفاده
کردهاند .اگرچه ایو دو تا یر در وام به یک مفهو داللت میکنناد ،باا هام تفااوت
امار متئام» ،فهمیاده میشاود کاه

جزئی دارند؛ با توجه به تاریف لذت باه «ادرا
مدر (امر متئم) وابنته است.
حصول لذت به دو جزء مد لر و َ

بنا بر هریک ا ایو دو جازء ،عناوان خاصای بارای تقنایم لاذت در نظار گرفتاه
میشااود .بااه اعت ااار مااد لر کااه جناام و روح اننااان اساات ،اگاار ادرا لااذت ا
طریق جنم باشد ،لذت آن را جنمی گویند و اگر ادراکخ باا روح انناان صاورت
مادر
مدر یا همان شیء متئم ،اگار َ
گیرد ،لذتخ را روحی گویند .و به اعت ار َ
ا جاانس ماااده باشااد ،لااذتخ را جناامانی ماایگوینااد و اگاار یااک اماار مانااوی و
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غیرمادی باشد ،یانی ا تصور ذهنی و رواب میان اشایا و مفااهیم انتازاع شاده باشاد،
لذتخ را روحانی مینامند.
بنا بر آنچه گفته شد ،حقیقت لذت نوعی ادرا

است و ادرا

نیز بهت ا امناا

موای ادراکی ،تقنیموذیر میشود و بر ایو اساس ،با تقنیم موای ادراکی به ظاهری و
باطنی (شامل خیال و وهم) و عقلی ،امنا سهگانهای را برای لاذت برمیشامارند)4 :
لذت حنی ظاهری که ا طریق حواس ظاهری حاصل میآید؛  )0لذت حنی باطنی
که برخاسته ا ادراکات خیالی و وهمی است؛  )6لذت عقلی که ا ادراکاات عقلای
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نشااأت میگیاارد (ابااو سااینا ،4600 ،ج:0

 .)664ایااو نااوع تقناایمبناادی ،یااک

تقنیمبندی رایج در علم فلنفه است که ال ته برخی آن را با تقنیمبندی م لای ،یانای
.)31

جنمی و روحی ،مابلتی یق داننتهاند (میهری ،بیتا ،ج:0

در تقنیم لذات بر اساس ابااد وجودی اننان باه لاذات جنامی و روحای ،بادان
دلیل که اصالت را به روح اننانی دادهاند ،لذات مربوط بدان را اصیل داننته و لذات
جنمی را فرع مارفی کردهاند.
با ایو بیان ،بر لذتی باید تأکید کرد که منتقیماً روح را بهرهمند کناد .اگار لاذتی
جنم را بهرهمند کند ،اما روح را برنجاند ،در حقیقت ،درد است نه لذت؛ مانند لذت
کاذِّ ماتاد ا مواد تصدیری که در وام  ،ستمت روان و حتی حیات وی را در رنج
)607؛ ا همایو روسات کاه

و مصاطره مارار داده اسات (جاوادی آملای،4633 ،

گرایخ اهل علم و فضل به لذات روحی نن ت باه لاذات جنامی بیشاتر اسات (اباو
سینا ،4600 ،ج:6

.)663

عدهای برتری لذات را تاب ادرا

موا و باالتریو و مویتریو مرت ۀ لذت را لذت

ادرا

لذت عقلیه میرسد و ایو لذت ،لذت فالی میشود که با اختتف حاالت ا

بیو نمیرود؛ برختف لاذات حنای کاه انفااالی و والواذیر و عرضایاند (نرامای،
4173ق ،ج.)61 :4
ط ق تقنیمبندی دیگر ،موای اننانی به دو دستۀ علمی و عملی تقنیم شده اسات.
موای علمی شامل امنا چهارگانه حنی ،تصیل ،وهم و عقال علمای میشاود .ماوای
عملی نیز شامل شهوت ،غضب و عقل عملی است .برای هریک ا ایو موا ادرا
در نتیجه ،لذتی وجود دارد (جوادی آملی،4633 ،
لذت خیالیه مانند شادی حاصل ا ادرا

و

.)010

صور و ماانی جزئی متئم؛ لذت عقلیه

مانند ان ناط حاصل ا مارفت اشیای کلی؛ لذت غض یه مانند ان ناط حاصال ا غل اه

بررسی لذت و لذتطلبی از منظر قرآن وسخن
فصلنامه
مادیگرایان

عقلی داننتهاند؛ بدیو صورت که اگر مو عقلیه بر دیگر موا غل ه کند ،فرد باه مرت اۀ

و نیل به مناصب و ونتها؛ و لذت شهویه یا بهمیه ،لذتی است که ا خوردن ،جمااع
و امثال ایو امور حاصل میگردد (نرامی4173 ،ق ،ج:4

.)104
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تقنیمبندی نهایی ،بر اساس لاذات موجاود در دنیاا و آخارت میارح میشاود و
شامل لذات دنیوی (ناوایدار) و لذات اخروی (وایدار) است که ابو سینا آن را بهمنزلۀ
تقنیمبندی دو در باضی ا آثارز آورده است (خادمی،4631 ،
لذات اخروی ا آنرو که وایدارتر ا لذات دنیوی هنتند ،مت

 .)11همچنیو،

تقنیمبندی شماری

ا اندیشمندان منلمان مرار گرفتهاند.
 -4لذت در قرآن کریم

در ماارآن کااریم ا امنااا چهارگاناۀ لااذت ،یاناای مانااوی ،حناای ،خیااالی و وهماای
سصو به میاان آماده اسات؛ حادود  22باار در آیاات مصتلاف باه لاذتهای ماناوی
و عقلی اشاره شده است .به لذتهای حنی شاامل هفتااد ماورد لاذت مشاروع و ده
مورد لذت نامشروع دنیوی است ،اشاره شده است .لذتهای خیالی حدود  83باار و
لذتهای وهمای یاک باار در مارآن آمدهاناد .ا لاذات اخاروی باا فراوانای حادود
 128مورد ،تقری اً دو برابر لذات مشروع دنیوی (با فراوانی حادود 31باار) ،ساصو باه
میان آمده است.
مصادیق لذتهای مانوی در مرآن ع ارتاند ا  :خشنودی خدا ،آرامخ ،راساتی
و...که در سورهها و آیات مصتلفای آمدهاناد؛ مانناد آلعماران،138 ،121 ،113 ،91:
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131؛ اناااا 182 ،112 ،112 ،13 ،21 ،39 ،91 ،91 ،11 :؛ مصااص33 :؛ عنک ااوت3 :؛
رو  1 :و 12؛ جاثیه91:؛ محمد8 :؛ فتح81 ،13 ،11 ،2 ،8 :؛ دخان 29 :و .23
مصادیق لذتهای حنی در مرآن کاریم ع ارتاناد ا  :الاف) لاذتهای مشاروع
مانند رو ی فراوان ،تای و سه مان در ش انهرو برای خلاوت ن و شاوهر ،آفارینخ
حیوانات برای استفاده ا گوشت آنها و سواریگرفتو کاه در ایاو ساورههاا آماده
اساات :ان یاااء ،21 :حااج82 :؛ صااافات111 :؛ خاارف39 :؛ دخااان 83 :و )ِّ ...لااذات
نامشروع مانند شراِّ ،ممار ،ا دواج با ی ارویان مشر
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و ...که در ساورهایی مانناد

اناا 98 :؛ مرستت13 :؛ مائده11 :؛ ان یاء 8 :و ...به آنها اشاره شده است.

در ماارآن بااه لااذات خیااالی نیااز در سااورههااای بقااره112 :؛ ماار81 :؛ حااج89 :؛
اناااا 23 :؛ مصااص33 :؛ انفااال11 :؛ اننااان19 :؛ فرمااان 33 :و ...اشاااره شااده اساات
کااه مصااادیق آن ع ارتانااد ا  :ل اااسهااای ساا ز ابریشاامی در بهشاات ،تکیااهدادن
بر تصتهای بهشتی ،کاسههای ور ا شراِّ بهشتی و نان ی اروی بهشتی (تمناکی،
،1923

.)22-31

با توجه به تقنیمبندی باال ،مرآن در م ال انجا کارهای ار شامند ،باه مؤمناان دو
گونه وعده داده است :یکی ،وعد لذتهایی که مشابه آنها را در دنیا چشایدهاند و
دیگری ،وعد لذتهایی که ا کیفیت آنها بیخ رناد .بنایاری ا مؤمناان باه امیاد
رسیدن به ایو وادازها به انجا کارهای خوِّ امدا میکنند .مرآن در مقاا تشاویق
مرد به انجا کار خیر وعده میدهد که در بهشت ،لذتهایی وایدارتر ا لذات دنیاا
را خواهند چشید .ذکر ایو نامتهاا میناهای میشاود تاا وجاود نامتهاای بهتار و
لذتبصختر را هم در

کنند.

لذتهای دنیوی مابلمقاینه نینتند؛ مانند وَ رِضوانٌ مۀن اهللِ أَکبَۀر (توباه .)38 :در
جای دیگر میفرماید :یَدْعُونَ رَبََّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَممََّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفقُونَ .فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ

مَا أُخْفی لَهُمْ منْ قُرََّۀِ أَعْینٍ جَزَاءً بِمَا کانُوا یَعْمَلُونَ ؛ وروردگار خاود را باا بایم و امیاد
میخوانند و ا آنچه به آنان رو ی دادهایام ،انفااق میکنناد .هایآکاس نمیداناد و
نمیتواند در

کند چه وادازهای مهمی که مایۀ روشنی چشمهاسات بارای آنهاا

نهفته شده ،ایو واداز کارهایی است که انجا میدادناد (ساجده .»)13-13 :در آیاۀ
دیگری نیز آمده است :لَهُم مَّا یشَاءُونَ فیها وَلَدَینَا مَزِیدٌ ؛ هرچه میخواهند و میل
آن را دارند ،برایشان فراهم میکنیم ،اما بیخ ا آنچه آنها میخواهند هم در نزد ماا
وجود دارد و به آنها میدهیم» (ق.)92 :

بررسی لذت و لذتطلبی از منظر قرآن وسخن
فصلنامه
مادیگرایان

ت باا
در مرآن ا لذتهایی یاد شده که ا سنصی دیگر و بنیار باالتر هنتند و اص ً

همۀ ایو وعدههای الهی تشویق آدمی برای دستیابی به لذت برتر و چشمووشی ا
لذات ودگذر دنیوی است .بنابرایو ،مرآن بدون اینکه میال باه لاذات را در وجاود
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آدمی انکار یا محکو کند ،مجموعهای ا تاالیم و روز تربیتی خاود را ط اق لاذت
نهادینهشده در وجود اننان مرار داده است.
به نظر میرسد در مرآن ،لذت فق برای اننان به کار میرود و تا یری که بارای
نشاندادن ایو حالت در حیوان است ،متفاوت است .همچنیو ،تا یر لذت فق دربار
نامتها و لذتهای برتر به کار رفته و ایو برتاری باهدلیال ایاو اسات کاه آنهاا یاا
شادیهای روحی و عقلی یا شادیهای مصتص اننان هنتند .ال ته اینکاه لاذات برتار
اخروی ،لذات عقلی و روحی باشد ،ا آیات یر استفاده میشود:
وفیها ما یشْ ته ِ
ِیْ :اْلنْ ُف ُس ویلذُّ ْاْل ْعی ُ وأنْ ُت ْم فیها خالِ ُدون ؛ در آنجا هرچه نفوس
را بر آن میل و اشتهاست و چشمها را شوق و لذت ،مهیها باشد و شاما مؤمناان در آن

بهشت جاویدان متناهم خواهید بود» ( خرف.)04 :

هدون  ،بشااارت و وعاادهای بااه مومنااان
م فیههها خالِه ُ
در آیاۀ باااال ،ع ااارت وأنْه ُت ْ

است که بهطور دائام در ایاو نامات خواهناد باود .ایاو بشاارت خاود ناوعی لاذت
روحی به ارمیان میآورد که با هیآ لاذت دیگاری مابالمقایناه نینات (ط اط اایی،
 ،1933ج:12

.)129

ط ق ایو آیه ،مرآن ا میل به لذت در وجود اننان استفاده و آدمی را به عمال باه
دسااتورهای الهاای ترغیااب میکنااد کااه وای ناادی بااه اواماار الهاای و تاار

نااواهی او
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سا ب رساایدن بااه لااذت حقیقاای و خوشا صتی وایاادار خواهااد بااود ،امااا در صااورت
خودداری و بیاعتنایی به اوامر الهای ،لاذت باه عاذاِّهای تلاخ و رنجهاای ساصت
ت دیل خواهد شد .عتوه بر ایو بیانات و تاابیر کلی ،در باضی آیاات مارآن ا تا یار
هار ِمه ْ مها
ل الْجن َّ ِة ال َّتِهی ُو ِعهد ال ُْمتَّ ُقهون فیهها أنْه م
«لذت» ،استفاده شده اسات :مث ُ
غیر ِ
ِآس

ار ِم ْ خ ْمر لذَّ ة لِلشَّا ِربِی
یر ط ْع ُم ُ :وأنْه م
وأنْه م
ار ِم ْ لب ل ْ
م یتغ ْ

؛ داستان بهشتی

که به متقیاان وعاده دادناد ایاو اسات کاه در آن باان بهشات نهرهاایی ا آِّ الل
دگرگون ناشدنی است و نهرها ا شیر بیآنکه هرگز طاماخ تیییار کناد و نهرهاا ا
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شراِّ ناِّ که نوشندگان را به حد کمال لذهت بصشد» (محمد.)40 :

لااذت و واداشاای کااه خداونااد در م ااال کارهااای نیااک بااه بنااد خااود میدهااد،
م ِم ْ ُق َّر ِة أ ْعهی
وصفنشدنی است؛ چنانکه میفرمایاد :فَل ی ْعل ُم نف مْس ما ُأخْ ِفی ل ُه ْ

جزا ً بِما کانُوا ْیعملُون ؛ هیآکس نمیداند چهچیز ا آنچه روشانیبصخ دیادگان
است به [واداز] آنچه انجا میدادند براى آنان ونهان کردها » (سجده.)40 :
مرآن کریم میفرماید« :شما ندگی دنیوی و لذتهای موجاود در آن را تارجیح
میدهید ،در حالی که آخرت و لذات اخروی برتر و مقاد اسات» (اعلای.)13-13 :
ط ق ایو آیۀ شریفه ،آدمی باید با عقل سلیم خود ا بیو لذتهای مصتلاف ،لاذتی را
که باعث ساادت همیشگی او میشود ،انتصاِّ کند؛ چون نمیتوان هم مان ا هماۀ
لذات استفاده کرد .وس ،باید ا لذات ودگذر همچون ابزار و مقدمه بارای رسایدن
به لذات مویتر و وایدارتر بهره گرفت .خداوند حکیم ،با ابزار عقل و وحی ،بارها به
اننان یادآور شده است که لذت و ساادت وایدار تنها در عالم آخرت اتفاق خواهاد
افتاد؛ بنابرایو ،ن اید لذت ودگذر را به لذت وایدار ترجیح داد.
شادابی و نشاط و تقویت روحیۀ آدمی میشود؛ یرا اننان بهخاطر اینکه مح وبخ ا
او راضی است ،احناس ار شمندی میکند.
در مرآن ،واداز تقوا و فرماانبارداری ا خداوناد ،رضاایت خداوناد ذکار شاده
وز
ال عهن ُهم ور ُضهوا عنه ُ :ذلِهک الفه ُ
که باالتریو لذتها را به همراه دارد :رضهی ل ُ
الع ِ
یم ؛ خدا ا آناان خشانود اسات و آناان [نیاز] ا او خشانودند .ایاو رساتگارى
ظ ُ
لِ
ال أکْبر ذلِک ُهو الْف ْو ُز الْع ِ
یم ؛ رضاا
وان ِم
بزرگی است» (مائده .)111 :و ر ِْض م
ظ ُ
ُ

و خشنودی خدا ا همۀ ایوها برتر است و ویرو ی بزرگ ،همیو است» (توبه.)38 :
تاااابیر «اک اار» و «فااو عظاایم» بااهخااوبی نشااان میدهنااد کااه هاایآ مااوه تی ا
مواهب الهی به ایو وایه نمیرسد؛ به گونهای که جملۀ اخیر که مفهو حصر را در بر

بررسی لذت و لذتطلبی از منظر قرآن وسخن
فصلنامه
مادیگرایان

ا منظر مرآن ،بهتریو لذتها احناس رضایت خداوند ا اننان اسات کاه سا ب

دارد ،میگویاااد« :ویااارو ی بااازرگ در همااایو اسااات» (مکاااار شااایرا ی،1921،
ج:1

.)812-819
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بنابرایو ،باا توجاه باه میالاب وایخگفتاه باه ایاو نتیجاه میرسایم کاه در مارآن،
هم به لاذتهای دنیاوی اشااره شاده اسات و هام باه لاذتهای اخاروی؛ اماا لاذات
دنیوی وسیلهای است برای رسیدن باه لاذات برتار و جاویادان کاه هماان لاذتهای
اخروی هنتند.
 -5راههای رسیدن به لذت برتر از منظر قرآن
 .1-5ترجیح لذات پایدار بر لذتهای زودگذر

لذتهای دنیا وایدار نینتند و اننان باد ا مادتی ا آنهاا خناته و ملاول میشاود و
بااهدن ااال تنااوع میگااردد .در حااالی کااه در عااالم آخاارت و بهشاات جاویاادان الهاای
هَ ومهها ُهههم منْههها
اص ا ً
م فیههها ن ه م
ت درد ،رنااج و خنااتگی مانااا ناادارد :ت یم ُّس ه ُه ْ
ب ُِمخْ ههر ِ
جی

(حجاار .)12 :ماارآن میگویااد :ت یبْ ُغههون عنْههها ِلههو ًت ؛ لااذتهای

بهشااتی آنماادر جاذبااه دارنااد کااه هرگااز تقاضااای نقاال مکااان ا آنجااا نمیکننااد»
م
(کهف .)112 :در آنجا با گشادهرویی و احترا با اننان رفتار میشود :سَل مم علهیْکُ ْ
ِ
اد ُخلُوها خالِ ِدی
مف ْ
طبْ ُت ْ

( مر.)39 :

ومتی ایو دو نوع لذت (دنیوی و اخروی) با هم مقاینه مایکنیم ،درمییاابیم کاه
نمایار د انناان تنهاا بارای اماور دنیاا متحماال ایاو هماه حمات شاود ،بلکاه عقاال
اخالق /چهلم /زمستان 1399
24

سلیم ایجاِّ میکند که آدمی بایاد ا امکاناات دنیاوی باهانادا ضارورت اساتفاده
کند تاا بتواناد باه نادگی خاویخ اداماه دهاد؛ باهع ارتی ،هادف انناان فقا بایاد
توشااهبرداشااتو باارای عااالم آخاارت باشااد .بنااابرایو ،اننااان در ایااو دنیااا بایااد باارای
فراهمکردن مینۀ لذتهای بهشتی تتز کند .مرآن با بیاان حقاایق ،راه را باه انناان
السبِیل ِإ َّما شهاکِ ًرا و ِإ َّمها
نشان داده و انتصاِّ را به عهد او گذاشته استِ :إنَّا هدیْن ُ
اه َّ

ورا (اننان.)9 :
ک ُف ً
اما با توجه به ع ارت و ْاْل ِخرةُ خیْ مر وأبْقی (اعلی ،)13 :انناان بایاد بداناد کاه
لذتهای آخرت بهمراتب وایدارتر ،لذتبصختر و ورجاذبهتر است که وا « َخیْر» بر

آن داللت دارد و همیشگی و جاودان است که با وا « َأبْقَی» به آن اشاره شده است.
بنابرایو ،عالم آخرت هم ا نظر کیفیت و هم ا نظر کمیت بر عالم دنیا برتری دارد.
 .2-5ایمان به خداوند

مرآن ا ایمان به خداوند و یاد و ذکار او ،بهمنزلاۀ اساسایتریو راههاای دساتیابی باه
لذت ،شادی و آرامخ حقیقی یاد میکند؛ چنانکه میفرماید :ال ِ
هم
َّهذی آمنُهوا ول ْ
هدون ؛ آنهاا کاه ایماان آوردناد و
م ُم ْهت ُ
م ب ُِظلْم ُأولئِک ل ُه ُم ْاْل ْم ُ و ُه ْ
ی ْلب ُِسوا ِإیمان ُه ْ

ایمااان خااود را بااا شاار

و سااتم نیالودنااد ،ایمناای تنهااا ا آن آنهاساات و آنهااا

هدایتیافتگاناند» (اناا  .)30 :ا ایو آیه بهخوبی اساتن اط میشاود کاه سااادت در
ندگی وامای اننان و رسیدن به لذت در گرو ایمان باه خداوناد و خضاوع در برابار
اوست .مراد ا «ایمان» در ایو آیه ،میلق ایمان به ربوبیت است و «ظلم» بهمانی میلق
چیزهایی است که برای ایمان مضر بوده و آن را فاسد و بایاثار میکناد (ط اط اایی،

 .3-5یقوا

ا جمله آثار تقوا ،ویرو ی بر شداید و سصتیها و من نفس ا لذات ودگذر اسات.
ل ل ُ :مخْ ر ًجا ؛ هرکس تقوای الهی ویشاه
مرآن کریم میفرماید :وم ْ یت َّ ِ
ال ْ
ق َّ
یجع ْ
کند ،خداوند راه نجاتی بارای او فاراهم میکناد» (طاتق .)6 :همچنایو ،میفرمایاد:
یس ًرا ؛ هرکس ا خدا واروا دارد[ ،خادا] باراى او
وم ْ یتَّ ِ
ال ْ
ل ل ُِ :م ْ أ ْمر ِِه ْ
ق َّ
یجع ْ
در کارز تنهیلی فراهم سا د» (طتق .)1 :موه ت الهی تقوا هم باعث آرامخ اننان
میشود و هم بهجتآور است؛ چون ال مۀ اینکه اننان حیات عقلی و انناانی داشاته
باشد ایو است که تاب اصول ماینی باشد و ال مۀ اینکه ا اصول ماینای ویاروی کناد

بررسی لذت و لذتطلبی از منظر قرآن وسخن
فصلنامه
مادیگرایان

 ،4603ج:0

.)036

ایو است که ا اموری که با هوی و هوس او موافق است ،ولی با هادف او و اصاول
ندگانی او منافات دارد ،ورهیز کند (میهری ،بیتا،

.)00-01
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 .4-5زهد

یکی ا حالتهای روحی اننان که دساتیابی بادان لاذت فراوانای نصایب او خواهاد
کرد ،رسیدن به درجۀ هد است .با توجه به ع ارت أصابوا لهذَّ ة ُز ِ
ههد الهدُّ نیا فهی

ُدنیا ُهم ؛ در دنیای خویخ به لذهت [ هد در] دنیا رسیدند» (نهاج ال تغاه،
هد یکی ا لذتهای دنیوی است که مانای حقیقی آن ،تر
بهمانی تر

،)223

نامت نینات ،بلکاه

عتمه و شیفتگی به نامتهاست؛ هماان طاور کاه خداوناد میفرمایاد:

اکم ؛ تا بر آنچاه ا دسات شاما رفتاه،
کم وت یفْر ُلوا بِما آی ْ
لِکیَل ی ْأس ْوا علی ما فای ْ
اندوهگیو نشوید و به [س ب] آنچه به شما داده است ،شادمانی نکنیاد» (حدیاد.)89 :
بنابرایو ،هد بهمانی دورکردن دنیا ا نفس است که ا رهگذر آن ،ابتهااج و لاذتی
عظیمتر و واالتر ا آنچه برای مترفون به دست میآید ،نصیب صاح ان آن میگاردد
(بحرانی1113 ،ق ،ج:1

)181؛ چراکه اننان متصف به هد ،خود را ا بنیاری ا

دلبنتگیها رها کرده و ایو حالت برای هر فرد بصیری لذتبصخ است.
 .5-5تسلط روح بر بدن؛ عامل شناسایی لذت واقعی

خداوند ،آدمی را مرکب ا روح و جنم آفریده است .لاذتهای اصایل مرباوط باه
روح و لذایذ بدنی ،فرع هنتند .اگر کاری مایۀ لذت بدن باشد ،ولی روح را برنجاند،
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در حقیقت ،درد است نه لذت (جوادى آملی،1922 ،

.)811

آنها که عامل ،اهد ،عارف ،عابد و بند خدا هنتند و طام ریاست را باهخاوبی
چشیدهاند ،م ل ا اینکه دربار منائل اجتماعی ،سیاسی و ...سصو بگویناد ،در درون
خود ،تکلیف رئیس و مرئوس را مشصص مایکنناد و مایگویناد روح ،بایاد فرماان
ت روح دستور
بدهد و بدن باید اطاعت کند و ایو گونه ریاست ،لذتبصخ است؛ مث ً
میدهد که شما رو ه بگیرید ،ولی بدن رنج میبرد و اطاعت میکناد و روح ا ایاو
فرمانروایی بر بدن لذت میبرد یا روح در حالت دفاع و جهاد و ن رد باا بیگاناههاا باه
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بدن دستور میدهد و بدن اطاعت کرده ،ا جایی به جایی حرکات و جهااد را آغاا

میکند .همچنیو ،در نگاهنکردن به نامحر یا گوزندادن به آهنگهاای حارا و یاا
نصوردن مالهای حرا و ...ولی جاهل ،بدن را بر روح منال و آن را امیار و رئایس
میکند و بر کرسی ریاست مینشااند و روح الهای را تحات اساارت بادن مایگیارد
(همان،

.)821

 .6-5یفکر؛ زمین:ساز شناسایی لذت بریر

اننان باید دربار لذتهای وایدار و ناوایدار و اینکه چهچیزهای اننان را به لذت برتر
و بهتر و وایدارتر میرساند ،فکر کند و برای تفکر خویخ نیز برنامه داشاته باشاد ،ناه
اینکه مومتاً تأملی کند و باد هم آن را به فراموشی بنپارد .باید بنا را بر ایو بگاذاریم
ت در ندگی برنامهای برای تفکر داشته باشیم و دربار نامتهاای خداوناد و
که اص ً
اس ابی که خداوند فراهم کرده تا ایو نامتها به دست ما برسد ،بیندیشیم .آیاا ن ایاد
ا کنی که ایو همه اس اِّ را فراهم کرده تا مینۀ حیات و لذت بیشاتر ماا را فاراهم
باید ب ینم هدف ا آفرینخ اننان چینت و چگونه باید به آن هدف رسید .واس،
یکی ا ماواردی کاه تفکار درباار آن در تصامیم انناان اثرگاذار اسات و موجاب
میشاود انناان ا هواهاا و هوسهاای بیهاوده و گنااهآلود صارفنظر کناد ،مقایناۀ
لذتهای ابدی آخرت با لذتهای مومت دنیاست.
 .6لذت مادیگرایان:

یک فرد مادهگرا تما ودیدههای جهان هنتی را ناشی ا تصادف و ط یات میداند و
اعتقاد دارد آدمی چند رو ی را در ایو جهان به سر میبرد و با مرگ وروند حیاتخ
ل
انناان مادیمنالک ،نادگی دنیاوی ،هادف
برای همیشه بنته میشود .ا دیادگاه

بررسی لذت و لذتطلبی از منظر قرآن وسخن
فصلنامه
مادیگرایان

کند ،تشکر کنیم؟

وامای آدمی است و خوش صتی و ساادت در بهتر ینتو و رفاه بیشتر است .در حاالی
که اننان الهی ماتقد است ندگی دنیا یک ندگی مومت و گذرا بارای وصاول باه
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ندگی و لذت واالتر و باالتر یانی جهان وس ا مرگ اسات .در حقیقات ،نادگی
مادی برای اننان الهی ،وسیلهای است برای نیل باه لاذت واماای و کماال ،ناه آنکاه
هدف وامای حیات آدمای باشاد .بناابرایو ،چنایو انناانی رناجهاا و نااگواراییهاای
ندگی را تحمل میکند تا به لذت حقیقی نائل آید .اما اننان مادی ،ندگی را یک
سلنله تکرار مکررات خنتهکنناده و ماتلآور مایداناد و در نتیجاه ،کوشاخهاای
آدمی را نیز ع ث و بیهوده تلقی میکند (نصری،1928 ،

.)118

مادىگرایان عموماً لذت را در لذتهاى ایو دنیا ختصه کردهاند کاه علات آن،
نقص در جهانبینی آنهاست؛ مادیگراها مارگ را وایاان نادگی تلقای میکنناد و
ماتقدند لذتها و رنجها با فرارسیدن مرگ وایان خواهند یافت.
اننان به حکم عقل باید لذتهایی را که بهتر ،وایدار و عمیقترند ،انتصااِّ کناد.
حنی و مادى یا نقص در جهانبینی موجب میگاردد در
اما گاهی انس به لذتهاى ه
ایو انتصاِّ به خیا رود و برختف حکم عقل و منیق عمل کناد؛ در اینجاسات کاه
آدمی سزاوار نکوهخ میگردد.
در دیدگاه مادیگرایان ،اگر فاعل عمل ا چیزی لذت بارد ،همایو دارای ار ز
ذاتاای اساات؛ بااهع ااارت دیگاار ،هاار چقاادر فاارد ا لااذت بیشااتری برخااوردار باشااد،
ساادتمندتر است .استدالل مادیگرایان برای اث ات ار ز ذاتی لذت ایو اسات کاه
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اننان ط یاتاً طالب لذت اسات و ا رناج و درد میگریازد .بارای هارکس خوشای و
لذت خود او میلوِّ است و هیآکس رنج و ناراحتی خاود را نمیخواهاد .بار ایاو
وایه ،ار ز ذاتی و منشأ میلوبیت لذت ،خود فرد است .در نتیجاه ،کااری کاه بارای
فاعل اختمی لذتبصخ باشد ،ار ز غیری مث ت دارد و باید صورت گیرد و کاری
که برای فاعل وی رنجآور است ،ار ز غیری منفی دارد و ن اید انجا گیرد (مص اح
یزدی،4603 ،

.)400

برای روشوشدن بحث ،ال است به دو منم ا مهمتریو امنا لذتگرایی مادی
28

اشاره کنیم؛ یکی ا انواع لذتگرایی در مکاتب ماادیگارا ،لاذتگرایی حنای یاا

شصصی است .تأکید ایو مکتب بر ایو اسات کاه هرچیازی کاه دارای لاذت حنای
باشد ،ذاتاً خوِّ است و ار زهای دیگر فق با همیو مایار سنجیده میشوند؛ یانای
در ایو مکتب ،فضیلتهاا و اماور ماناوی کاه محناوس انناان نیناتند ،لاذتبصخ
نینتند .بنابرایو ،ا دیدگاه لذتگرایان حنی« ،مایار خوِّ و بد ،لذت و الم شصصی
است .هر اننانی باید چنان رفتار کند که لذت شصصی او تأمیو گاردد» (کاولناتون،
 ،1932ج:1

.)112-111

لذتگرایی عمومی ،ناوع دیگاری ا اناواع لاذتگرایی اسات کاه نقیاۀ مقابال
لذتگرایی حنی و شصصی است .ایاو ناوع لاذتگرایی را «جرمای بنتاا » و «جاان
استوارت میل» میرح کردهاند .آنها ماتقدند فقا لاذت فارد اهمیات نادارد ،بلکاه
ساادت یا نف شصصی هرکنی که نن تی با عمل مو دارد نیز مهم است .ایو نظریه به
«سودگرایی» یا «ماعد نف عمومی» مشهور شده است .اصل محاوری در ساودگرایی
ایو است که اصول اختمی حاکم بر اعمال ما باید با توجه به تأثیرشان بر هماۀ افاراد
نظر بنتا  ،مایار اختمی درست ،اصل سود است و غایت اختمی که در تماا اعماال
باید بهدن ال آن باشیم همانا بیشاتریو غل اۀ ممکاو خیار بار شار در کال جهاان اسات
(فرانکنا،4636 ،

 .)23بنابرایو ،لذت و اصل سود در صورتی حاصل خواهاد شاد

که حداکثر ساادت ممکو را برای آن گروههایی که ا آن عمل متأثرند ،ایجاد کند.
در صورتی عملی برای همۀ کنانی که ا آن متأثرند ،صواِّ است کاه لاذت ایجااد
کند و در صورتی خیاست که الم ایجاد کند (والمر ،4617 ،صص 403و .)467
 .7ارزیابی دیدگاه مادی گرایان دربارۀ لذت و لذتگرایی
 .1-7غرقشدن در لذات مادی و غفلت از لذات اخروی

بررسی لذت و لذتطلبی از منظر قرآن وسخن
فصلنامه
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ذیرب داوری شوند ،خواه به بیشتریو ساادت برای بیشتریو افراد بینجاماد یاا ناه .ا

لذتهای مادی اننان را ا لذتهای مانوی و برتر غافل میکنناد و باعاث میشاوند
اننان ا شناخت لذات کاملتر و خالصتر و وایدارتر اخروی با بماند .شیخ اشاراق
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در ایو مینه مینویند« :نفس اننانی که مشایول باه تاو اسات ،ناه ا فضاایل لاذت
می برد و نه ا رذایل الم؛ چون سکر ط یات بر وی غالاب اسات و ومتای کاه ا ایاو
عالم مفارمت کرد و سکر ط یات برخاست و وردهها کنار رفت ،به جهل و هیئات باد
ظلمانی و آر وکردن عالم حنی ماذهِّ خواهد شد؛ چنانکه در وحی الهی ماذکور
است :ولیل بین ُهم وبی ما یشت ُهون ؛ میان وی و میان آر وی وی حجاِّ افتاد .و
موتها ا او ربودهاند؛ نه چشم بینا دارد و نه گوز شنوا .روشنایی عالم محناوس ا
وی منقی شده است و او را به روشنایی عالم مدس راه نینات» (ساهروردی،1931 ،
 .)129بنابرایو ،اگر اننان ا لذتهای مادی چون مقدمه و ابزار برای رسایدن باه
لذات برتر و حقیقی استفاده نکند ،چیزی جز وشیمانی نصی خ نصواهد شد.
اویکور ،لذات روحی را بر لذات جنمی ترجیح میدهد ،اما ا نظر او لاذت روح
چیزی جز تفکر دربار لاذتهای جنام نینات .امتیاا و برتاری لاذتهای روح بار
لذتهای جنم ایو است که ما میتوانیم بهجای اندیشیدن دربار رنج به تفکر دربار
خوشی و لذت بپردا یم (راسل ،1911 ،ج:1

 .)929اماا ا اشاکاالت اساسای ایاو

نوع نظریات ایو است که ندگی آدمی و لذایذ و آال او را منحصار در ایاو جهاان
داننته و حیات اخروی را یا انکار کردهاند یا اینکه جزو لذایذ به حناِّ نیاوردهاناد.
حتی اگر بپذیریم مایار انتصاِّ یک لذت خا

ا میان لذایذ متادد ،طاوالنیباودن
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مدت آن است ،آیا لذایذ اخروی نن ت به لذایذ دنیوی وایدارتر و طوالنیتر نینتند؟
به تا یر مرآن ،لذایذ اخروی ،بهتر ،وایدارتر و ماندگارترند :و ْاْل ِخرةُ خ میر وأبْقهی .
به هر حال ،بیاعتنایی به لذایذ اخروی و نادیدهگرفتو حیاات ابادی انناان ،یکای ا
اشکاالت اساسی ایو مکتب است (مص اح یزدی،1923 ،
مرآن ،یکی ا موان در

.)129

لذات عقلی و حقیقای را نگاارگرفتو ملاب باهخاطر

گناه میداناد و ا آن باه «ریاو» (یانای نگاار) تا یار میکناد .ریاو ،چار

بااطنی

ِم ما کانُوا ِ
یکسبُون ؛
است که مان دیدن چشم دل میشود:
َّ
ل ران علی ُقلُوبِه ْ
کَل ب ْ
30

چناایو نیناات ،بلکااه کردارشااان باار دلشااان نگااار شااده اساات» (میففاایو.)11 :

به همیو دلیل ،شیخ اشراق ،مشیولشدن به امور مادی ل
صرف و جنم را مان رسایدن
به لذت حقیقی میداند.
 .2-7انکار از بُعد ملکوتی انسان یا غفلت از آن

با توجه به اینکه اننان ا دو باد روحانی و جنمانی تشکیل شده است ،مادیگرایاان
به جن ۀ حیوانی آدمی بیشتر اهمیت دادهاناد و ا روح ملکاوتی و تماایتت علاوی او
چشم ووشیده و ساادت را در لذات مادی و اعمال غرایز واییو انگاشاتهاند .در حاالی
کااه اننااان همااان طااور کااه ا اعمااال غرایااز واااییو لااذت میباارد ،ا بهرهگیااری ا
کشخهای ملکوتی و واال مانند عدالتگری و ظلمستیزی لذت بیشتری میبرد؛ چارا
ا میان لذایذ فق به بصخ محدودی توجه کرده و ا بصخ دیگر چشمووشای شاده
است؟ (س حانی،4601 ،

.)0

به همیو دلیل ،مرآن مجید ،توجاه باه هاوا و هوسهاای ودگاذر و صارفاً وارداختو باه
دلبنتگی به لذتهای آنی مان تفکر و آیندهنگری و دستیابی به فرصتهای بهتر میشود.
 .3-7اصالت به لذات آنی

لذتهای آنی و ودگذر کاه مادیگرایاان بار آن تأکیاد دارناد ،در بنایاری ماوارد
باعاث بارو آال و بتیااا در آیناده میشاوند؛ چنااانکاه مایگناااری موجاب انااواع
بیماریهای روحی و جنمی میشود و برعکس ،چه بنایارند آال و رنجهاای فالای
که سرچشمۀ راحتی و آسایخ در آینده میشوند؛ چنانکه یک عمل جراحی امارو
که احتماالً با درد و رنج فراوانی همراه خواهد بود ،ممکو است باعث راحتی و لذت
اننان در آینده شود ( کس،4630 ،

.)10

بررسی لذت و لذتطلبی از منظر قرآن وسخن
فصلنامه
مادیگرایان

لذات مادی را مذمو دانناته و آن را ا ویژگیهاای حیواناات شامرده اسات .وابناتگی و

در مرآن و روایات ،توجه به لذات آنی مذمو شمرده و اننان به توجاه باه لاذت
وایدار تشویق شده است؛ چنانکه اما علی

میفرماید :شتان مها بهی عملهی :
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جر ُه ؛ فاصلۀ بنایاری
ل یذه ُ
ل یذه ُ
َ لذَّ یُ ُ :و یبقی یبِع ُت ُ :و عم ُ
عم ُ
َ مؤون ُت ُ :ویبقی ا ُ
است میان دو عمل :عملی که لذتخ میرود ،ولی ویامدهای آن بامی میماند و عملی
که رنج و حماتخ مایرود ،اماا اجار و وااداز آن مانادگار اسات» (نهاج ال تغاه،
حکمت .)404
 .4-7اصالت به لذات غریزی و نادیدهگرفتن عقل و عاطفه

اشکال دیگر نظریات مادیگرایان در مینۀ لذت ایو است که لذات آنی موردتأکید
آنان به غرایز تالاق دارد ،حاال آنکاه انناان تنهاا ا ابازار غریازه برخاوردار نینات،
بلکااه عااتوه باار غرایااز ،ا عقاال و عاطفااه نیااز برخااوردار اساات .بااا واکاااوی ایااو
موضوع در مکاتب غربی میتوان دریافت که نظریاهوردا ان ایاو حاو ه بادون هایآ
استدالل و برهانی ،ا دیگر مواهب اننانی چشم فروبنته و باه آنهاا مجاال ظهاور و
برو و اش اع نمیدهند .بر فرض هم که به خواستۀ غیرغریزی توجه کنناد ،در بحاث
تازاحم و برخاورد چناد لاذت در یاک امار ،درباار اینکاه انتصااِّ کادا لاذت بار
دیگری ترجیح دارد ،سکوت اختیاار کردهاناد و نقاص واساخ وجاود دارد (مصا اح
یزدی،1933 ،
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 .5-7افراطگرایی در آزادی انسان برای تعیین مالک لذت

اگزینتاننیالنم ،یکی ا مکاتب مادیگرا است که به احناسات و آ ادی نامحادود
اننان توجه افراطی دارد .اما آ ادی میلاق و بادون مادیریت مفهاومی نادارد ،بلکاه
آ ادی مقدمهای برای نظام و مادیریت و تنال بار رفتاار فاردی و اجتمااعی اسات
(نیکزاد،1919 ،

 .)119ایو مکتب آدمی را به خود وا مینهد و ایو وانهاادگی باه

خودمداری ،خودخواهی ،تنهایی و حتای ا خودبیگاانگی میانجاماد (روحاانینژاد،
،1921

32

.)31

 .)82بنابرایو ،ایو مکتب ،تاییو لذت و فال خوِّ و بد را در اختیار اننان

میداند؛ عمل خوِّ ،عملی است که آدمی بداند که آن عمل خوِّ است و بصواهد

که آن عمل ،همگانی شود .در حالی که انناان باهخااطر محادودیت عقال ماادر باه
تشصیص همهجان ۀ مصلحت و مفنده خود نینت و وحی و آمو ههای دینی در ایاو
مینه به کمک اننان میآیند (مرحمتی،1913 ،

.)29

بنابرایو ،میتوان گفت که مادیگرایان در م حث لذت و لذتگرایی اشتراکاتی
دارند که ع ارتاند ا  :آنها ماتقدند ساادت آدمی در گرو برخورداری بیشاتر او ا
لذت اسات؛ ذاتااً عماو لاذتها خوِّاناد و هرچیازی کاه فاینفناه لاذتبصاخ و
خوشایند باشد ،خوِّ است؛ فق لذتها ذاتاً خوِّاند و هرچیاز دیگاری باه غیار ا
لذات ،ار ز ذاتی ندارد؛ مات
،4636

ذاتایباودن ،خوشاایندی و لاذت اسات (فرانکناا،

.)437-401

 .8دستاوردهای مقایسۀ مکاتب لذتگرا با قرآن دربارۀ لذت
 .1-8توجه به کمالگرایی در اصول تربیتی اسالم

مادی محدود نگردد و همچنیو ،انناان باهدن اال لاذت بهتار و باادوا تر یانای لاذت
اخروی باشد (سلیمی،4613 ،

 .)3بنابرایو ،اگار انناان باه دساتورهای دیاو عمال

کند ،به بهتریو و وایدارتریو لذتها کاه لاذت اخاروی اسات ،مایرساد و سااادت
وامااای هاام بااا رساایدن اننااان بااه لااذات اخااروی محقااق ماایشااود .ان یااا و امامااان
ماصااو

باار ساااادت و لااذت اخااروی تأکیاد و همیشااه بااه ویااروان خااود توصاایه

میکردند بهدن ال لذت وایدار باشند و بدانند که چنیو لذتی در ایو دنیا ویدا نمیشود
و لذتهای دنیا سرانجا تما میشوند.
بنابرایو ،بیو لذت و ساادت رابیۀ دوسویه وجود دارد کاه در آماو ههاای دینای
هم به آن تأکید شده است .ساادت وایدار باا بهتاریو و باادوا تریو لاذت ساا گاری

بررسی لذت و لذتطلبی از منظر قرآن وسخن
فصلنامه
مادیگرایان

لااذتگرایی در صااورتی بااا م ااانی اسااتمی میابقاات میکنااد کااه تنهااا در لااذت

دارد و چنیو سااادت و لاذتی فقا در عاالم آخارت امکانواذیر اسات .انناانهای
بابصیرت در وی دستیافتو به ایو ساادت و لذات وایدارند.
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.2-8رضایت خداوند و بندگی او؛ اوج ظهور لذت حقیقی

هر کمالی که مناساب ذات و حقیقات انناان باشاد ،لاذتی در وای دارد .ایاو لاذت،
هاام حقیقاای اساات و هاام وایاادار و اباادی .وااس لااذت وامااای ا راه تقیااد بااه
برنامۀ دینی و بندگی او حاصل میشود .هرچه ارت ااط انناان باا خادا ماویتر باشاد،
لذت بیشتری نصیب او میشاود .انناانی کاه خداوناد را باه طما لاذتهای بهشاتی
یا فرار ا جهانم ع اادت نمیکناد و تنهاا ا ایاورو کاه خداوناد شایناتۀ ع ودیات و
بندگی است ،طاعت به جاای مایآورد ،باه ع اادت نااِّ رسایده اسات .او عاشاق و
دلباختۀ خداوند شده اسات و دیگار لاذتهای دنیاا و آخارت بارایخ ار ز ذاتای
ندارند (مرحمتی،4613 ،
مو تر

.)473

عشق شاهد و ساغر نمیکنم
صد بار توبه کرد و دیگر نمیکنم

بان بهشت و سایۀ طوبی و مصر و حور
با خا

کوی دوست برابر نمیکنم
(حاف  ،4634 ،غزل)606

ویاااام ران ،اولیاااای الهااای و بنااادگان عاشاااق و عاااارف ا رضاااایت خداوناااد و
شاادمانی او لاذت میبرنااد و اصایلتریو لاذت را هماایو میدانناد .در حقیقاات ،اوج
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کمااال آدماای ایااو اساات کااه هم اۀ لااذتهای غیراصاایل را رهااا کنااد و حتاای باارای
رساایدن بااه ایااو لااذت حقیقاای تنهااا باارای بهرهمناادی ا نامتهااای الهاای کوشااخ
نکنااد و تنهااا خواهااان لااذتی باشااد کااه در سااایۀ رضااایت و خشاانودی خداونااد
حاصل میگردد.
 .3-8لزوم هماهنگی لذت با کماالت وجودی انسان

فیرت سلیم اننانی ایجاِّ میکند مانی که بیو لذتها تزاحمی باشاد ،در انتصااِّ
34

لذت دمت و لذتی را انتصاِّ کند که باا کمااالت وجاودی او هماهناگ و متناساب

باشد؛ چون مانی افاال اختیاری اننان دارای ار ز اختمی میشوند که در رساندن
او به کمال وامای و حقیقی تأثیرگذار باشند.
در ایو هنگا  ،عقتنیت الگوگرفته ا مکتب اصیل مرآنی اننان را فرامیخواند تا
ا میان لذات گوناگون ،لذتی را برگزیند که بهرهمندی ا آن موجاب محرومیات ا
لذت با ار زتری نشود یا با چشمووشی ا باضی لذات دنیوی که برای حیات ابدی
اننان رنجآورند ،بهدن ال لذاتی باشد که لذت ابادی را باه انناان هدیاه میدهاد؛ در
ضمو ار شمندتریو و لاذتبصاختاریو جن اۀ وای نادی باه اسات و آمو ههاای آن،
خشنودی خداوند متاال است (سلیمی ،4613 ،

.)3

 .4-8بهرهبرداری صحیح از غرایز

مرآن کریم در شماری ا آیات ،ا غرایز بیمیدوشرط و ارضای نامحادود تماایتت
نفنانی من کرده ،تذکر میدهد که هدف غایی اننان ،توجه به خواستههای نفناانی
فضیلت و عدالتگری اننان را در گرو با داری نفاس خاویخ دانناته اسات؛ بارای
مثال :فَل یتَّب ُِعوا الْهوى أ ْن ی ْع ِدلُوا ؛ وس ،ا وی هوس نروید که [در نتیجاه ا حاق]
عدول کنید» (نناء ،)460 :وأ َّما م ْ خاف مقام رب ِ :ونهی النَّفْس ع ِ الْهوى ؛ و اماا
کنی که ا اینتادن در برابر وروردگارز هراسید و نفس خود را ا هوس با داشت»
(نا عات .)17 :ط ق ایو آیات ،مرآن کریم ،بهرهگیری ا لذات و غرایز را تاا حادی
شاینته میداند که موجب سرکشی هوای نفس و طییان غرایز نگردد؛ چراکه ایوهاا
با کمال حقیقی اننان در تاارضاند.
 .9نقاط قوت و برتری دیدگاه قرآن بر دیدگاه مادیگرایان

بررسی لذت و لذتطلبی از منظر قرآن وسخن
فصلنامه
مادیگرایان

سرکخ نینت؛ به همیو دلیل ،ا ویروی ا هواوهوس بهشدت نهی کرده و کرامت و

 .1ا دیاادگاه اننا ل
اان مادیمناالک ،ناادگی دنیااوی هاادف وامااای آدماای اساات و
ساادت در بهتر ینتو و رفاه بیشتر است ،در حالی که انناان الهای و مرآنای ماتقاد
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است که ندگی دنیا ،یک ندگی مومت و گذرا بارای وصاول باه نادگی و لاذت
واالتر یانی جهان وس ا مرگ است.
 .2ا منظر مرآن ،ندگی مادی وسیله و ابزاری برای وصول به لذت اصیل اسات.
بناابرایو ،چنایو انناانی رناجهاا و ناااگواراییهاای نادگی را تحمال میکناد تاا بااه
لذت حقیقی نائل آیاد .اماا انناان ماادی ،نادگی را یاک سلناله تکارار مکاررات
متلآور میداند و در نتیجه ،کوشخهای آدمی را نیز ع ث و بیهوده تلقی میکند.
ِ
یهر وأبْقهی  ،لذایاذ اخاروی ،بهتار ،وایادارتر و
 .3به تا یار مارآن و ْاْلخهرةُ خ م
ماندگارترند .بیاعتنایی به لذایذ اخروی و نادیدهگرفتو حیات ابدی انناان ،یکای ا

اشکاالت اساسی مکتب مادیگرایان است.
 .4مادیگرایان به جن ۀ حیوانی آدمی بیشتر اهمیت دادهاناد و ا روح ملکاوتی و
تمایتت علوی او چشم ووشیده و ساادت را در لاذات ماادی و اعماال غرایاز وااییو
انگاشتهاند .در حالی که اننان همان طور که ا اعمال غرایاز وااییو لاذت میبارد ،ا
بهرهگیری ا کشخهای ملکوتی و واال مانند عدالتگری و ظلمستیزی لذت بیشتری
میبرد .مادیگرایان ا میان لذایذ فق به بصاخ محادودی توجاه کارده و ا بصاخ
دیگر چشمووشی کردهاند.
 .5اشکال دیگر نظریات مادیگرایان در مینۀ لاذت ایاو اسات کاه لاذات آنای
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موردتأکید آنان به غرایز تالق دارد ،حال آنکه اننان در وجود خاویخ تنهاا ا ابازار
غریزه برخوردار نینت ،بلکه عتوه بر غرایز ،مواهب دیگری مانند عقل و عاطفه نیاز
دارد که در مرآن کریم بر اهمیت عقل و تاقل تأکید فراوانی شده است.
 .6مکتب اگزینتاننیالنم ،تایایو لاذت و فاال خاوِّ و باد را در اختیاار انناان
میداند؛ یانی عمل خوِّ ،عملی است که آدمی بداند کاه آن عمال خاوِّ اسات و
بصواهد که آن عمل ،همگانی شود ،در حالی که اننان بهخاطر محدودیت عقل مادر
به تشصیص همهجان ۀ مصلحت و مفند خود نینت و وحای و آمو ههاای دینای در
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ایو مینه به کمک اننان میآیند.

نتیجهگیری
ا دیدگاه مادیگرایان ،ساادت در کنب هرچه بیشتر لذات دنیوی است ،اما اسات
و مرآن ،ساادتمندی را رسیدن به کمال و لذت حقیقی میداند .اصولی را که مکاتب
لذتگرا برای کنب ساادتمندی اننان بیان کردهاناد ،ناهتنهاا سااادتبصخ نینات،
بلکه مشکتت تا های را فراروی بشر مرار دادهاند .آنهاا تنهاا باه یکای ا جن اههای
وجود اننان توجه کرده و ا جن ههای دیگر غافل ماندهاند.
گاه نظیر آرینتیپوس ،اویکور و راسل به خودگرایی و لذت شصصی مائل بودهاند که
در ایو صورت اننان را تا مرت ۀ حیوانیت واییو میکشاند و گااه نظیار ساودگرایان و
عاطفااهگرایااان ،سااود عمااومی و دیگرگرایاای را ونااندیده و لااذت شصصاای را
نادیده گرفتهاند .اما در مرآن و دیو است  ،خودگرایی با دیگرگرایی منافات ندارد و
ایو دو در صورتی که در راساتای خاداگرایی باشاند ،ار شامندند و سا ب سااادت
آدمی میشوند.
دلیل ایو مذمتها عاواملی عارضای و جن ای ،مانناد غفلات ا لاذتهای وایادارتر و
دلبنتو به لذات آنی و ودگذر یا کوتاهی باضی اننانها در شکوفاکردن اساتاداد
در

لذتهاى واالى اننانی و اکتفا به لذتهاى ط یای است .بنابرایو ،اننان بر اثار

انس با ندگی مادى ،لذتهاى مادى ایو دنیا را لذت حقیقی میوندارد ،ولای مارآن
کریم ،لذت حقیقی را رسیدن به نامتهاى اخاروى ،مانناد متماات باا وروردگاار و
رضایت او ،بیان میکند.
اگر کنی ا میان ایو دو لذت ،لذتهاى لحظهاى و کمار ز دنیایی را انتصااِّ
کند ،به لذتهاى ابدى و ار شمند نصواهد رسید .باید داننت که در

لذت حقیقی

تنها با ریاضت و عرفان حقیقی که همان عمل صالح و انجا واج اات و تار

گنااه

بررسی لذت و لذتطلبی از منظر قرآن وسخن
فصلنامه
مادیگرایان

نکوهخهای مرآن دربار میل به لذت ،به اصل لاذتطل ی مرباوط نینات ،بلکاه

است ،حاصل میشود.
37

کتابنامه

 .4مرآن کریم
 .0نهج ال تغه ( ،)4601گردآوری سید رضی ،ترجمۀ فی
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 .0ابااو فااارس ،احماادبو کریااا (4171ق) ،ماجاام مقاااییس اللیااة ،ماام :مکتااب
األعت اإلستمی.
 .3ابو منظور ،محمدبو مکر (4141ق) ،لنان الارِّ ،بیاروت :دار الفکار لی اعاة و
النشر و التو ی .
 .0افتطااون ( ،)4637دور کاماال آثااار افتطااون ،ترجمااۀ محمدحناایو لیفاای،
تهران :خوار می.
 .3بحرانی ،هاشم (4143ق) ،تفنیر برهان ،تهران :بنیاد باثت.
 .1والمر ،مایکل ( ،)4617منائل اختمی :متو آمو شی فلنفه اختق ،ترجمۀ علیرضا
آلبویه ،چ ،6تهران :سمت.

 .47تمنکی ،محمدرضا (« ،)4633لذت و فرح در مرآن کاریم» ،مناائل کااربردی
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 .10نصری ،ع ِ ه
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علیاحمد وناهی
چکیده

استحکا بصشاای بااه خااانواده و رف ا تاارضهااای همنااران ،ا موضااوعات مهاام در
عصاار حاضاار اساات .بااا رفاندیشاای و تت ا در آمو ههااای اسااتمی و اختماای و
روانشااناختی میتااوان بااه باضاای ا راهکارهااای مهاام استحکا بصشاای بااه خااانواده
دست یافت .سؤال اساسی ایو است که مهمتاریو راهکارهاای اساتمی و اختمای و
روانشااناختی باارای افاازایخ اسااتحکا خااانواده و کاااهخ تاارضهااا چیناات؟ ایااو
وژوهخ ا ناوع تحقیقاات کیفای اسات و باا روز توصایفی-تحلیلای ،ضامو ت یایو
راهکارهای منتصرج ا مناب استمی و اختمی و روانشاناختی ،باه مهمتاریو آنهاا
اشاره کرده است .نتاایج ایاو واژوهخ نشاان میدهاد کاه التازا ناان باه نقخهاای
همترا با ظرفیتهای آنان ،التزا به هنجارهای اجتماعی ،رعایات ضاواب تاامال باا
همناار ،همافزایاای در خااانواده ،کنخوریهااای صاامیمانه و همدالنااۀ دوسااویه،
مااادردانی دوساااویه ،چشمووشااای ا خیاااای همنااار ،تاااأمیو نیا هاااای جننااای و

راهکارهای ایجاد استحکام در خانواده از چشمانداز آموزههای اخالقی – اسالمی و دانش روانشناسی

راهکارهای ایجاد استحکام در خانواده از چشمانداز آموزههای

استادیار وژوهشگاه حو ه و دانشگاه و دانخآموختۀ سیح چهار حو علمیه مم ،مم ،ایران.
تاریخ دریافت4611/70/03 :

apanahi@rihu.ac.ir
تاریخ تأیید4611/40/41 :
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عاااطفی همناار ،ارت اااط حااداملی بااا بیگانااه و تااماال م تناای باار اخااتق هنجاااری بااا
همناار ،ا مهمتااریو راهکارهااای اسااتحکا خااانواده و کاااهخ تاااارض در رواب ا
همنران هنتند.
کلیدواژهها
صمیمیت ،همدلی ،چشمووشی ،استحکا  ،تاامل بهنجار ،اختقمداری.
مقدمه
خانواده ،گنتردهتریو و اصلیتریو عنصر اجتماعی است که ارکان تشکیلدهند آن
یک مرد و حدامل یک ن است و رواب اننانی آناان ماماوالً بهگوناهای آ اداناه و
آگاهانه شکل میگیرد و بیو آنها ویمان ناشویی برمارار میشاود .خاانواده ،نهاادی
است متشکل ا کناانی کاه باا نیا هاا و خواساتههای متفااوت باا یکادیگر نادگی
میکنند و ادرا

فردی و تحول شصصی -خانوادگی آنان تحتتاأثیر با خوردهاا و

تاامتت آنهاست (.)Sevinc & Garip, 2010, p.1648-1653
خاااانواده ،ا چشاااماندا اساااتمی،کوچکتریو و ساااادهتریو و عماااومیتریو
واحد اجتماعی است که بر اساس ا دواج مانونی و شرعی یک مارد و حادامل یاک
اخالق /چهلم /زمستان 1399

ن تشکیل میشود و با تولد فر ندان توسااه مییاباد (ونااهی و جاانبزرگی،1913 ،
 .)1ن و ماارد ارکااان اساساای نظااا خانوادهانااد و ساااختار و کیفیاات تاااامتت
خانوادگی ایو ظرفیت و تاوان را دارد کاه اعضاا را باه یکادیگر جاذِّ و یاا ا هام
کمیت و کیفیت کنخ و واکنخ اعضای خانواده تأثیر اساسی در وایاداری
دف کند .ه
و اسااتحکا خااانواده دارد .میاازان تاااارض در خااانواد منااتحکم ،حاادامل و میاازان
وایداری ،حداکثر است.
کاارایی و عملکارد خاانواده ( )Family Functionباه کنخهاای متقابال اعضاای
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خانواده ،رواب صامیمی ،همبناتگی و دلبناتگی اعضاا باا یکادیگر ،کارکردهاای

اعضای خانواده ،اجرای مقررات باهنحو شایناته و واگاذاری نقخهاا باه هریاک ا
اعضای خانواده بهگونۀ همترا و متناسب با ظرفیتهاا و جایگااه آناان وابناته اسات
.)922-933

( ارعی محمودآبادی،1918 ،

بناایاری ا اندیشاامندان باار ایااو باورنااد کااه عواماال یااادی ،ا جملااه التااز بااه
همنری ،خلقوخوی ونندیده ،اعتماد متقابال ،عشاق ،مث اتگرایی و ایفاای صاحیح
نقخ همنری ،ا عوامل رضایت ناشویی و استحکا خانواده است .خاودابرا گری
(بهمنزلۀ مؤلفۀ مهم صمیمیت) شامل بیاان صامیمانۀ احناساات ،نگرزهاا و تجاارِّ
خود به شریک ندگی است و به اعتماد دوجان ه و ایمنایبصخ در روابا

ناشاویی

منجر میشود (.)Miller & Tedder, 2011, p.34-46
خشونت و تندی ا عوامال ساردی و دل دگای در روابا انناانی و خاانوادگی
است .حضرت علی

میفرماید:

ٍ
َ
ارق؛ شااتتریو چیااز خشااونت و درشااتی اساات» (لیثاای واساایی،
«أم ْا َح شَ اایء ال ْصا ْ
 .)119 ،1933ایشااااان ،دلزدگاااای و بیاااازاری را ویامااااد تناااادی و خشااااونت
برشمرده ،میفرماید:

اشیته .مو ساء خلقه َأعو َ ه الص لدیق و ل
تح ل
ااء
« َم ْو َخشنَ ْ
الرفیاقَ .م ْ
ت َع لریکته َأمْف ََر ْ َ
َّ
َْ
َ َّ
او َس َ
َ ْ َ َ
َخلقه م ََته مص ل
اح ه َو َرفلیقه؛ هرکه درشتخوی و باداختق باشاد و خشاونت ور د،
َ
مرد ا گرداگرد او بگریزند و هرکه تندخو و بداختق باشد ،دوستانخ کم شاوند»
(تمیمی آمدی،1933 ،

اما سجاد

.)831-832

نیز میفرماید:

ضا ْاألنْا ل
ل
ل
ل ل
ل
اس؛ ناارمخ و متیماات،
« لإنَّ اللا َ
ایو یا ْاؤنس ال َْو ْحشَ ا َة َو إنَّ ال ْیلَا َ یااوحخ َم ْو َ
رمندگی را ا میان بردارد [باعاث جاذِّ دیگاران شاود] و ساصتگیری و خشاونت،
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هنجارهای اختمی و ار شی ،در استحکا خانواده نقخ سا نده دارند .تاهد به لوا

بهجای همدلی ،رمندگی و دل دگی آرد [باعث فارار و نفارت دوساتان و اطرافیاان
گردد]» (ابو شا ه1111 ،ق،

.)831
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در دنیای امرو  ،با توجه به تیییر و تحوالت اجتماعی ،حضور گناترد ناان در
محی های مصتل با مردان نامحر (مانند بیمارستانها ،مراکاز تولیادی ،رساتورانها،
مراکااز علماای-وژوهشاای و )...و ویشاارفت فناااوری (فضااای مجااا ی و امکانااات
الکترونیکی) ،تاارضها و مشکتت خانوادگی افزایخ یافته است .تحوالت جدیاد،
امتضائات ویژهای دارد و راهکارهای استحکا بصشی به خانواده و کاهخ تاارضهاا
باید بادمت تدویو گردند (.)Gunderson & others, 2017, p.90-102
ایااو راهکارهااا بایااد توانااایی افااراد را باارای رویااارویی بااا مشااکتت رواناای و
مناائل خاانوادگی افاازایخ دهناد (2017, p.302

 .)Libin,هاادف واژوهخ حاضاار،

ت یااایو مهمتاااریو راهکارهاااای اساااتحکا خاااانواده ا چشاااماندا آمو ههاااای
استمی -اختمی و داناخ روانشناسای اسات .آگااهی ا باه راهکارهاای اساتحکا
خانواده ،التزا عملی به آنها و رف تاارضها ،به وایاداری خاانواده کماک میکناد
(.)Barasa & others, 2015, p.719-732
با رفاندیشی و تت در آمو ههای استمی ،اختمی و روانشناختی میتاوان باه
باضی ا راهکارهای اساسی استحکا خانواده دست یافت .ساؤال اصالی ایاو اسات
که مهمتریو راهکارهای استحکا خانواده ا چشماندا آمو ههای استمی-اختمی
و روان شناختی چینت؟ با تت در وژوهخهای انجا گرفته روشو شاد کاه واژوهخ
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منتقلی در ایو باره صورت نگرفته است .در وژوهخ حاضار تاتز شاده باا تت ا و
میالاه در آمو ههای استمی و روانشناختی ،شماری ا راهکارهای مهام و اساسای
استصراج و استن اط شوند.
راهکارهای استحکامبخشی به خانواده
باارای استحکا بصشاایدن بااه بنیااان خااانواده ،راهکارهااای مصتلفاای را ماایتااوان ا
رفاندیشی در آمو ههای استمی ،اختمی و روانشناختی استن اط کرد .شماری ا
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ایو راهکارها ع ارتاند ا :

الف) اصالح الگوهای ارتباطی همسران

کمیت تاامل همنران نقخ سا ندهای در به ود رواب و استحکا نادگی
کیفیت و ه
آنان دارد .رواب کتمی ی ا و بهرهگیری ا وا ههایی که باعث ایجاد انار ی مث ات
در همناار میشااود ،نقااخ مااؤثری در ارتقااای ساایح ناادگی همنااران و افاازایخ
در رواب خانوادگی باه هنجارهاای ار شای مثال احتارا متقابال ،اظهاار مح ات باه
یکدیگر ،را داری ،امانتداری ،خنادهرویی ،گذشات ،فاداکاری و ...وای ناد باشاند،
روابیشان منتحکمتر و رضایتمندیشان ا ندگی بیشتر میشود .خانوادهدرمانگران
بر ایو باورند که تیییر الگوهای ارت اطی در مقاینه با دیگر عوامال ماؤثر در کااهخ
ناسا گاری ناشویی ،فراوانای بیشاتری دارد (وفاایی،1922 ،

 .)83-81الگوهاای

ارت اااطی سااالم و سااا نده ،ا مهمتااریو عواماال رضااایتمندی ناشااویی و الگوهااای
ارت اطی مایوِّ ،ا علال ایجااد مشاکتت ناشاویی و نارضاایتی اسات (احمادی و
فاتحی اده،1921 ،

.)181-111

میالاات نشان میدهند که عوامل مصتلفی ا جمله باورهاای ماذه ی و تاهادات
تحول الگوهای ارت اطی و خانوادگی تأثیرگذارند .باورهای
اختمی در شکلگیری و ه
مذه ی ،تاهدات اختمی و مانویت ،نقخ سا نده و ماؤثری در شاکلگیری الگاوی
ارت اطی سالم در میان آحاد جاماه (بهویژه همنران) دارد .تاهد به ضاواب اختمای،
دینی و حقومی ،ا عوامل اساسی در به ود الگوی ارت اطی سالم اسات و در افازایخ
میزان رضایت ا ندگی و استحکا خانواده نیز تاأثیر دارد؛ یارا عمال باه باورهاای
دینی و اختمی موجب اصتح ارت اط همنران ،افزایخ مشاارکت کتمای ،افازایخ
میزان شادکامی ،رعایت منائولیتهای خاانوادگی وکااهخ چشامگیر تاارضهاا و
اختتفااات ناشااویی میشااود و رضااایت ناشااویی و اسااتحکا خااانواده را به ااود

راهکارهای ایجاد استحکام در خانواده از چشمانداز آموزههای اخالقی – اسالمی و دانش روانشناسی

همبنتگی عاطفی آنان دارد .وژوهخهای مصتلف نشان میدهد که اگر ن و شاوهر

میبصشد ( .)Kim & others, 2004, p.3-17باورهای مذه ی و رعایت اختق دینی -
ا طریق رف تاارض ،ویشگیری ا وموع مشکل و ایجاد آشتی در روابا همناران -
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بااه به ااود رواب ا کمااک میکنااد .دیااو نیرویاای روانشااناختی اساات کااه باار نتااایج
ندگی اننانی تأثیر میگذارد؛ ساختار اعتقادی سا مانیافتهای است کاه ار زهاای
اختمی و ماناوی ،آییوهاا ،ع ادتهاا ،اعتقااد باه خادا یاا نیرویای برتار ،کتاِّهاا و
آمو ههای آسمانی را در بار میگیارد .ماذهب ،دساتورها و اساتانداردهایی را بارای
ندگی خانوادگی فراهم میکند ،ا تاارضهای اعضای خانواده میکاهاد ،موجاب
اننجا بیشتری در شصصیت و رفتارهای بیرونی افراد میشاود و میناۀ تاارضهاا را
کاااهخ میدهااد (وناااهی،1912 ،

 .)888-812التاازا حااداکثری بااه دسااتورهای

اختمی استمی در تاامال باا اعضاای خاانواده ،باهویژه باا همنار ،میناۀ بنایاری ا
تاارضها را ا بیو میبرد.
ب) رعایت شایستهساالری و همافزایی همدالنه در خانواده

خانواده ،اصلیتریو رکو جاماه و بنتر رشد فرهنگهای گوناگون است و میتواناد
بهتریو و کاملتریو شرای و مومایت را برای رشد و شاکوفایی اساتادادهای باالقوه
فراهم کند .برخورداری ا ویوند عاطفی ،رعایات حاریم شصصای افاراد ،احتارا باه
منزلاات و جایگاااه اعضااای خااانواده ،اتحاااد و هماادلی آنهااا و شاینتهساااالری ،ا
نشاانههای ممتاا یاک خاانواد منناجم و وویاسات (.)Olson, 2009, p.1111-1122
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مشکتت خانواده ماماوالً دو گوناه اسات؛ مشاکتت ابازاری و مشاکتت عااطفی.
مشکتت ابزاری ماموالً به موضوعات رو مر ندگی مایوف اسات و بیشاتر جن اۀ
سصتافزاری دارد و عموماً به م ااحثی مانناد مادیریت ماالی ،تهیاۀ غاذا ،ووشاا

و

منااکو مربااوط اساات .مشااکتت عاااطفی بااه منااائل هیجااانی و احناساای و امنیاات
روانی خانواده مربوط است و جن ۀ نر افازاری دارد .خانوادههاایی کاه باا مشاکتت
ابزاری مواجهاند ،بهندرت میتوانند در رف مشکتت عاطفی ماؤثر عمال کنناد ،اماا
خانوادههایی کاه مشاکتت عااطفی دارناد ،ممکاو اسات در مواجهاه باا مشاکتت
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ابزاری بهشاینتگی عمال کنناد .در بنایاری ا مناائل خاانوادگی ،هار دو مؤلفاه باا

کمیتهای متفاوت حضور دارند؛ یانی یاا مادیریت سااختاری و امتصاادی خاانواده
ه
مشااکل دارد یااا تاااامتت عاااطفی و روانشااناختی و یااا هاار دو .در خانوادههااای
ساااالم ،بیشاااتر مشاااکتت توسااا اعضاااای خاااانواده باااهطور ماااؤثر حلوفصااال
میشود (ساالریفر،1912 ،

.)81

شاینتهساالر نیا مندیم؛ یرا نظا خانواده بهمنزلۀ یک نهاد اجتماعی ،همانند هر نهااد
و سا مان دیگری ،نیا مند مدیریت و ره ری شاینته است .ساختار مادرت و کیفیات
کم و کیف عملکرد تکتک اعضای خانواده نقخ اساسی
تاامل اعضای خانواده در ه
دارد (.)Jory & Yodanis, 2006, p.1316
شاایو ماادیریت و ادار خااانواده بایااد بهگونااهای باشااد کااه اهااداف شااکلگیری
تحاول (رشاد) یناتی ،روانشاناختی و
خانواده ،نیا های اعضاای خاانواده و میناۀ
ه
مانوی آنان را در مقیاسی بهنجار و در حد انتظار تاأمیو کناد .ن و مارد در جایگااه
ارکااان اساساای ماادیریت و تحااول و وویااایی خااانواده ،نقخهااای کلیاادی و مهاام
خانواده را بر عهده دارند .در چشماندا استمی و در خاانواد م تنای بار گزارههاای
استمی و وحیانی ،نقخ ن و مارد بهگوناهای ترسایم شاده اسات کاه ا یاک ساو،
نقخها و وظایف ن و مرد ،همترا و متناسب با ظرفیتها و استادادهای آنان باشاد
و ا سوی دیگر ،باعاث تحقاق اهاداف خاانواده و مینهساا رشاد و بالنادگی هماۀ
اعضای خانواده شود.
در آمو ههای روایای و حادیثی ،باهویژه در ساصنان ویاام ر گرامای اسات

،

افزون بر اینکه توجه ویژهای به جایگاه نان و دختران شاده1و بار مراعاات منزلات و
کرامت نان تأکیاد گردیاده اسات ،8بارای هریاک ا ن و مارد جایگااه و منزلتای
ل
َ«.1ال ْ نَات حننَات و ال ْ ن َ ل
ل
ین َأل َع لو الناْ َم لة» (کلینی1113 ،ق ،ج:3
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باارای داشااتو خااانوادهای منااتحکم و سااا نده ،بااه نظااا ماادیریتی بهنجااار و

.)3
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متناسب با شأن و نقاخ آناان متحظاه شاده تاا ضامو رعایات همتارا ی در منزلات
ار شی و اجتماعی آنان ،بنیان خانواده وایدار و منتحکم شود و روابا همناران نیاز
مودت باشد .بر اسااس گزارههاای اساتمی ،ن و مارد ،ارکاان
ضابیهمند و همراه با ه
اساسی خانواده هنتند و منزلتی برابار دارناد ،ولای باه دالیال مصتلاف و باا متحظاۀ
جوانب منئله ،منئولیت و مادیریت کاتن اماور خاانواده( باه فارض وجاود شارای
ال ) ،به مردان واگذار شده است و منئولیت ن در طول منئولیت مرد تایایو شاده
است .ویام ر است

میفرماید:

اه و هااو مناائول ع انْهم فَااال ْمر َأة راعلیااة علَاای َأه ا لل بیا ل
ل ل
ات
َْ َ
َ ْ
َ
الرجاال َرا ٍع َعلَاای َأ ْه ا لل بَیتا َ َ َ ْ
ْ َ
« َّ
باللها و ول ل
ْاد له َو هلای َم ْناؤولَة َعانْهم؛ مارد در م اال خاانوادهاز سرورسات و منائول
َْ َ َ
اسااات و ن سرورسااات اهلخاناااۀ شاااوهر و فر نااادان او و منااائول آنهاسااات»
(ورا 1111،ق ،ج:1

.)3

اندیشمندان استمی نیز متأثر ا تاالیم استمی ،بر ایو باورناد کاه سااختار تو یا
مدرت و ادار خانواده باید بهگونهای منیقای و بهنجاار و باا هادف حفا انناجا و
تقویت کارآمدی خانواده باشد .عتمه ط اط ایی با بهرهگیری ا آیۀ  91سور ننااء،1
مائل به مدیریت مرد در خانواده اسات و باا اشااره باه نکااتی ا نادگی اجتمااعی و
شرای ط یای و روانشناختی ن و مرد ،ایو امر را ت ییو میکند .ایشان دربار نقاخ
اخالق /چهلم /زمستان 1399
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همافزایی ن و مرد در خانواده میگوید:
«لزو شدت و مدرتمندی برای جنس مرد و لزو لیافت و رمت بیشاتر بارای جانس
ن ،امااری اساات کااه همااۀ ملتهااا ،کموباایخ بااه آن ماتقدنااد؛ بااهطوری کااه در
فرهنگهای مصتلف جهان ،هر شصص وهلوان و تنلیمناوذیر را "مرد" و هار شاصص
نر خو و تأثیروذیر را " ن" مینامند .دیو است ایو مانون ط یای را در تشری احکاا
موا بودن را بار عهاد مارد گذاشات .خداوناد باهجهت طاامتی کاه
خود وذیرفت و ه
مردان در اعمال ساصت و دشاوار دارناد و ا ساوی دیگار ،چاون شصصایت ناان،
 .1الرجال مَوامون عل َی الن ل
ناء بلما ف ََّض َل ِهال ب َ ْا َضه ْم َعلی ب َ ْا ٍ َو بلما َأنْفَقوا مل ْو َأ ْموال ل لهم .
َّ َ َ

موامیات را
احناسی و عاطفی است و اساس و سرمایۀ آنان رم هت و لیافت است ،ایو ه
به مرد داده است» (ط اط ایی ،1931 ،ج :1صص 211 ،821و .)213

آیت ِ هال جوادی آملی ماتقد اسات ن و مارد ا ارکاان خانوادهاناد و هرکادا ا
آنها بهدلیل شراییی که دارند ،وظایف و منئولیتهای متناس ی در خانواده بر عهده
دارند .او بر ایو باور است که تفاوتهاای موجاود در خلقات ن و مارد در راساتای
خود فامد آن است و همیو تفاوتها مینۀ جذابیت ایو دو را بارای یکادیگر فاراهم
میسا د و آنها را به هم ویوند میدهاد تاا هرکادا مکمال دیگاری باشاد (جاوادی
آملی،1921 ،

 .)812اگر همنران به نقخهای متناساب باا ویژگیهاای یناتی و

روانشااناختی خااود ملتااز باشااند و بااا هماادلی بااه همافزایاای در خااانواده بپردا نااد،
تاارضها به حدامل میرساد و اساتحکا خاانواده افازایخ مییاباد (ونااهی،1912 ،
.)811-81
ج) رفتارهای صمیمانه و همدالنه با همسر

صمیمیت و همدلی ( ،)empathyا مؤلفههایی هنتند که در ایجاد امید باه نادگی و
سااتمت رواناای (بهزینااتی رواناای )well-being :خااانواده و رواب ا

ناشااویی نقااخ

سا ندهای دارند .وژوهخ ها نشان می دهد که افزایخ صمیمیت و همدلی در تاامال
خااانوادگی ا عواماال سااا گاری ،رضااایتمندی و کااارآیی مضاااعف خااانواده اساات
( .)Rangarajan & Kelly, 2004, p.655-671امرو ه بهدلیل تاارضهاای ناشاویی و
ماضتت اجتماعی فراوان و وجود رهزنهای روانشناختی ورشمار ،اهمیت صمیمیت
و هماادلی مضاااعف اساات .محااور اساساای در فراینااد صاامیمیت ،در

و شااناخت،

وذیرز ،مدردانی ،همراهی با احناساات ،هنجارساا ی انتظاارات و افازایخ آساتانۀ
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تکمیل آنهاست؛ ا ایورو ،هریک ا آنان دیگری را واجد ویژگیهایی مییابد کاه

تحمل است .در تااملی که بر صمیمیت م تنی اسات ،وجایو تاتز میکنناد در
صحیحی ا نیا ها و انتظارات یکدیگر ویدا کنند ،به تاهدات خاود وای ناد باشاند ،باه
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هنجارهااای اختماای و اجتماااعی ملتااز شااوند ،رواب ا کتماای و غیرکتماای نیکااو
برمرارکنند ،به احناسات یکدیگر واکنخ متناسب نشان بدهند و در

صاحیحی ا

نیا ها و توماات یکدیگر داشته باشند .همدلی موجب میشود بتوانیم خاود را ا نظار
عاطفی و شناختی در جایگاه دیگران تصور کنیم و حاالت ذهنی ،درونی ،شناختی و
عاطفی-هیجانی دیگران را بهدرستی بفهمیم .همدلی ا عناصاری اسات کاه موجاب
کاااهخ ناااراحتی و افاازایخ امنیااات رواناای در همنااران میشااود و نااادگی را
وایدار میکند .لوساکو ( )Levesqueو همکاارانخ بار ایاو باورناد کاه سایح بااالی
همدلی در رواب

وجیو ویخبینیکنند مهارتهای ساا گاری و تواناایی مقابلاه باا

مشااکتت اساات و نقااخ سااا ندهای در افاازایخ رضااایتمندی آنااان دارد (رج اای و
همکاران،1912 ،

.)88-1

همدلی ،مینههاای اضایراِّ و نااآرامی روانشاناختی را کااهخ میدهاد و روابا
همنران را به ود میبصشد .همدلی و مواسات با همنر باعث تقویت رواب بیوفردی
و کاهخ تنخها میگاردد .در آمو ههاای اساتمی باه همادلی (مواساات) و در
عاطفی و شاناختی دیگاران توصایه شاده و آن را بهتاریو رفتاار دانناتهاند 1.در ایاو
آمو هها ،افزون بر رعایت همدلی در رواب بیو فردی ،التزا باه همادلی ا وظاایف
ایمانی و اختمی در تاامتت بیوفردی تلقی شده است و افراد به رعایت آن تشاویق
اخالق /چهلم /زمستان 1399
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و توصیه شدهاند .حضرت علی
و نیکی داننته است.

 ،همدلی و مواسات با دیگران را بهتریو احناان

8

د) قدردانی دوسویه و چشمپوشی از خطاها

لزو مدردانی ا تتز و لیف دیگران ،ماعدهای فراگیر است و در خاانواده اهمیات
بیشتری دارد .مدردانی ،هیجانی است که متوجه یاک عامال خاارجی میشاود؛ ایاو
ل
ل ل
ل
ل
ل ل
ال علی کل ح ٍ
َ ل ل
ال» (کلینی1113 ،ق،
َ
صاف النَّاس م ْو نَف ْنکَ ،و م َؤ َاساة ْاألَخل فی ِهالَ ،و ذکر ِه َ
َ « .1سید ْاأل ْع َمال إن ْ َ
ل
ان مواساة ْ ل
ل
اإل ْخ َوان» (تمیمی آمدی.)922 ،1933 ،
َ « .8أ ْح َنو ْاإل ْح َن َ َ

.)931

هیجان در وی منفاتی ودید میآید که فااخر ،بااار ز و باا مصاد نوعدوساتانه تفنایر
میشود .مدردانی بهمثابۀ یک فشارسنج اختمی عمل میکند و توجه افراد را به میزان
منفااات دریااافتی رو

انااه جلااب میکنااد (2008, p.281

 .)McCullough,ا تت ا در

آمو ههااای اسااتمی و روانشااناختی روشااو میشااود کااه ماادردانی در رواباا
میشااود ،ا یکاادیگر ماادردانی کننااد .سااپاسگزاری ،با تاااِّ عاااطفی مح اات و
خوزاختمی در روان آدمی است .هر اننانی بهط دوست دارد ا نیکی ،مح ات و
فداکاری دیگران مدردانی کند و در مقابل ،دوست دارد دیگران ا او مدردانی کنند.
اما صادق

میفرماید:

ل ل
یت؛ بهتریو نان شما نی است
ت َر َض ْ
َرت َوإ ْن من ل َا ْ
یت شَ ک ْ
أعیل ْ
«خیر ننائکم ال هتی إ ْن ْ
که اگار باه او چیازی دهناد [یاا باه او خادمتی کنناد] ساپاس میگویاد و اگار ا او
با گیرند ،راضی و خشنود میشود» (مجلنی1119 ،ق ،ج:111

.)891

مدردانی و سپاسگزاری هریک ا همنران ا دیگری و تحنایو وی ،بناا بار ماعاد
تقویت در شرطیسا ی کنشاگر ،1آناان را در انجاا کارهاای خاناه یاا بیارون خاناه
دلگر تر میکند .مدردانی ا حمات همنر (چه در وظایف الزامی ،چه در وظایف
غیرالزامی) ،عامل مهمی در تحکیم ویوند عاطفی همنران و عنصاری تاییوکنناده در
افزایخ دلبنتگی و عتمهمندی میان آنان است .ایو امر در عصر حاضر  -بارختف
نظا خانوادگی سنتی که ایفای وظایف بیرونی و درونای خاناه را ا وظاایف خاا
هرکدا ا همنران میداننت که باید آنها را بدون چشمداشات انجاا میدادناد -
اهمیتی دوچندان یافتاه و باا توجاه باه تیییار سااختار خاانواده ،همناران بیشاتر توما
مدردانی دارند .در گزارههای استمی توصیه شده ا خیا و اشت اه دیگاران بگاذریم.
چشمووشاای ا خیااای دیگااران ،بااهویژه در رواباا خااانوادگی ،آثااار تربیتاای و
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همنران باید دوسویه باشد؛ یانی هم ن و هم مرد باید در برابر کارهاایی کاه انجاا

 .1ایو ماعده ،یک اصل روانشناختی است که میگوید اگر اننان بهدن ال انجا دادن کاری تشویق شود ،احتمال اینکاه
آن کار را تکرار کند بیشتر است.
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روانشناختی و مانوی در وی دارد .میالااات تجربای نشاان میدهاد کاه مادردانی و
چشمووشی ا خیای یکدیگر با رضایت ا ندگی ،بهزیناتی روانشاناختی ،ایجااد
ویژگی عاطفی مث ت و همدلی رابیۀ مث ت دارد .مدردانی باعث افازایخ احناساات
مث اات و افاازایخ انگیاازز اجتماااعی وکاااهخ عاطفااۀ منفاای در همنااران میشااود
(آمابابایی و دیگران،1921 ،

.)21

باار اساااس وژوهخهااا ،بصشااخ در رواباا

ناشااویی و خااانوادگی سااا گاری

را تقویااات میکناااد ،رضاااایت ا نااادگی را ارتقاااا و تاارضاااات را کااااهخ
میدهااد .همچناایو ،عملکاارد همنااران را در خااانواده به ااود میبصشااد و احناااس
ار شمندی را افازایخ میدهاد (رج ای و همکااران،1912 ،

 .)88-1مادردانی ا

یکاادیگر باعااث افاازایخ احناااس ار شاامندی و مفیاادبودن در همنااران میشااود.
تشااکر ا خاادمات و تتزهااای همناار باعااث دلگرماای و افاازایخ خدمترسااانی
میگردد .ومتی همنران به تتزهای یکدیگر ارج مینهند و ا اشات اهات یکادیگر
گذشت میکنند ،رضایت و عتمۀ خود را به هم اعت میکنند و نشان میدهناد کاه
منزلت واالیی برای یکدیگر مائلاند؛ ایاو عملکارد در ایجااد رضاایت ا نادگی و
وایداری آنان نقخ بنزایی دارد.
هۀ) تأمین نیازهای جنسی -عاطفی همسر
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یکی ا م احثی که با استحکا بصشی به خانواده ارت اط اساسی دارد و امرو ه باهدلیل
محرکات جننی فاراوان و تاأثیرات فضاای مجاا ی اهمیات مضااعف یافتاه ،تاأمیو
نیا های جننی و عاطفی ن و مرد در نظا خانواده است .نیا های جننی ا نیا هاای
فراگیر ،ورسود و لاذتبصخ اسات (ونااهی و جاانبزرگی،1913 ،

 .)812روابا

جننی ،عتوه بر تأمیو نیا های جننی و ینتی وجیو ،نیا های عاطفی آناان را نیاز
تأمیو میکند؛ یرا ومتی رابیۀ جننی وامای و عمیق برمارار میشاود ،در ضامو آن،
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رابیۀ عاطفی صمیمی نیز وجود دارد .ومتی همنران همآغوز میشوند و به برمارای

ارت اط جننی تمایل ویدا میکنند ،در کنار هم میخوابند ،یکدیگر را نوا ز و به هم
اظهار عشق و عتمه میکنند .ایو اظهاار مح ات و عتماه ،نقاخ یاادی در آراماخ
روانی آنان دارد؛ بهطوری که عدهای ا خانمها ارت اط عاطفی را باه ارت ااط جننای
ترجیح میدهند و حتی ارت اط جننی را بیشتر بهدلیل برآوردهشدن نیا هاای عااطفی
در آمو ههای دینی ،افزون بر اینکه به نیا های جننی -عاطفی توجه جدی شاده
و ایو نوع نیا ها ا لذیذتریو نامتهای الهی تلقی شده ،1به نقخ جننیت ( ن و مرد
بودن) در کمیت و کیفیت نیا های جننی و تفاوت در عوامل و شرای تحریاک ن
و ماارد اشاااره شااده اساات (وناااهی و جااانبزرگی،1913 ،

 .)812در گزارههااای

استمی ،افزون بر اینکه بر نقاخ مح ات و کانخوری عااطفی در تحاول شاناختی و
تأثیروذیری مارفتی بهطور عا اشاره شده است ،8ا گشادهرویی و مح ت بهمنزلۀ دا
دوستی و موجب انس یاد شده 9و مح ت ،کارآمادتریو ابازار بارای تأثیرگاذاری بار
دیگران مارفی شاده اسات؛ بارای مثاال« :شاما نمیتوانیاد دیگاران را باا اموالتاان باه
خود متمایل کنید ،بلکه میتوانید آنان را باا گشاادهرویی و مح ات باه خاود متمایال
(عتمهمنااااد) سااااا ید» (کلیناااای1113 ،ق ،ج:8

 .)119عواطااااف ،در رواباااا

خانوادگی و اجتماعی دارای اهمیت و جایگاهی ویژه است و در آمو ههای دینی نیز
به تقویت آن سفارز شده است؛ ویام ر گرامی است میفرماید:
« َعودوا ملوبَکم الرمَّة؛ دلهای خود را به نرمی و مهربانی (عاطفهداشتو) عادت دهید»
(مجلنی1119 ،ق ،ج:31

.)21

بر اساس وژوهخها ،همنرانی که رواب جننی میلوبی دارند ،رضایتخاطرشان
رد درخواساتهای جننای مارد ا
ا ندگی بیشتر است .همچنیو ،اث اات شاده کاه ه
« .1اَل َذ االَشْ ل
یاء مضاجل َاة النهناء» (حرعاملی1111 ،ق ،ج.)89 :81
ل ل
ل
ل
َ
َ
اء لإل ََیها» (همان ،ج:13
« .8ط َات ال ْقلوِّ َعل َی حب َم ْو أ ْح َن َو إل ََیها َو بی ْ َم ْو أ َس َ
المودة» (مجلنی1119 ،ق ،ج.)133 :31
« .9ال شاشة ح الة
ه
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میخواهند (آذربایجانی و همکاران،1922 ،

.)888

.)121
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سوی همنر ،آشفتگی یاد مرد را به همراه دارد (بناتان،1911 ،

 .)128میالااات

نشان میدهد که 11درصد ا اختتفاات خاانوادگی و ناشاویی ناشای ا مشاکتت
رواب جننی است و حدود 82درصاد نیاز باه عللای باا روابا جننای ارت ااط دارد
(جدیری،1923 ،

.)38

وژوهشگران تصمیو دهاناد کاه  21درصاد اختتفاات خاانوادگی و ناشاویی باا
نارضااایتی جنناای ارت اااط اساساای دارد؛ بهگونااهای کااه 31-21درصااد طتقهااا و
11درصد خیانتهای جننای ناشای ا نارضاایتی جننای دانناته شاده اسات .به اود
روابا جنناای میتوانااد سااتمت رواناای ،عاااطفی و حتاای ینااتی وجاایو را ارتقااا
بصشد و وایداری رواب خانوادگی و ناشویی را افزایخ دهد (رحمانیان و همکاران،
،1913

.)31-32

تحقیقااات نشااان میدهااد رضااایت جنناای در وایااداری ناشااویی نقااخ دارد و
نارضااایتی جنناای باعااث گاارایخ بااه فحشااا و بیعفتاای و سااردی رواب ا میگااردد
(جدیری،1923 ،

 .)38-33تأمیو رضایت جننی همنر ا یک سو ،مینۀ انحراف

او را مندود میکند و ا ساوی دیگار ،باعاث افازایخ لاذت و رضاایت و احنااس
ار شمندی و جذابیت در همنر میگردد.

اخالق /چهلم /زمستان 1399

و) ارتباط حداقلی با جنس مخالف (چه در محیط واقعی ،چه در فضای مجازی)

الگوهااای ارت اااطی ناسااالم بااا جاانس مصااالف ،مینهسااا تاارضهااای خااانوادگی و
وسوسههای شهوانی میگردد (احمدی و فاتحی اده،1921 ،

 .)181-111تاهد به

ضواب اختمی و هنجارهای رفتاری در تاامل با جنس مصالف ا عوامل اساسای در
به ود الگوی ارت اطی سالم است و در رضایت ا ندگی و اساتحکا خاانواده تاأثیر
دارد .امرو ه افزون بر ارت اط با جنس مصالف محی های واماای  ،ارت ااط در فضاای
مجا ی نیز میرح است .مهمتر اینکه ارت اط مجا ی با صرف حادامل ومات و هزیناه
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مهیا میشود و بهآسانی مابلدسترسی است .همنرانی که در تاامل با جانس مصاالف

(نامحر ) ،ورهیزکاری کافی ندارند ،در مارض وسوساههای شاییانی و بیرغ تای باه
همنر خویخ مرار دارند.
مهمتریو مصداق هنجارهای اختمی در رابیه با جانس مصاالف (چاه در محای
وامااای ،چااه در فضااای مجااا ی) ،رعایاات تقااوی و عفاات ،ورهیااز ا گفتگوهااای
است .بنیاری ا خیانتهای جننی و رواب فرا ناشویی در عاد رعایت هنجارهاای
استمی در رواب با جنس مصالف ریشه دارند .رعایت چارچوِّهاا در روابا

نو

مرد نهتنها باه ویشاگیری ا آسایب روانای ناان و ماردان کماک میکناد ،در حفا
سااتمت اختماای و خ اانوادگی نیااز مااؤثر اساات .محاای مصااتل میتوانااد آرا آرا
حناسیت نان و مردان را دربار جنس مصالف تیییر دهاد و موجاب تارویج ناوعی
بیم االتی شود (آذربایجانی،1928 ،

.)893-899

با توجه به محر های ورجاذبهای که دو جنس بهطور ط یای برای ورود به دنیای
یکدیگر دارند ،اختتط ن و مرد (به انحاء مصتلف) در محی های عماومی و غیاره،
آبشصور بنیار مناس ی برای رشد تمایتت شهوانی و کامجوییهای حرا و بیرغ تی
به همنر است .ومتی یک ن یا یاک مارد باهطور مکارر باا جانس مصاالف ارت ااط
کتمی یا تصویری دارد و در ایو ارت اط حدود شرعی و اختمی را رعایت نمیکند،
میااً احناس نیا کمتری به برماراری ارت ااط عااطفی و کتمای باا همنار ماانونی و
شرعی خویخ میکند؛ لذا مینۀ اختتف ،طتق عاطفی و خیانت در خانواده افزایخ
مییابد .یاک میالااۀ تی یقای کاه در  33کشاور صاورت گرفات ،نشاان داد هرچاه
اختتط ناان و ماردان در جامااه بیشاتر باشاد ،میازان طاتق و آسایبهای اختمای
افزایخ مییابد (بنتان،1911،

.)121

مجاااورت و نزدیکاای مکااانی (وامااای یااا مجااا ی) موجااب ارت اااط مکاارر
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غیرضروری با نامحر  ،عد اختتط با نامحر و مهار نگاه در رابیه با جانس مصاالف

میشود و ارت اط بیوفردى مکرر ماموالً باه جاذباه مایانجاماد (آذربایجاانی،1928 ،
 .)893-899اگر ایو مجاورت و متماتهای مکرر با ت ادل عاطفی هماراه باشاد،
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دلبنتگی عاطفی نیز به وجود میآید .ال ته دلبنتگی عاطفی در ناان باهدلیل مویباودن
عواطف در آنان ،مضاعف است (.)Barrett & Bliss-Moreau, 2009, p.649-658
اماارو ه فضااای مجااا ی (اینترناات ،ایننااتاگرا  ،تلگاارا و )...ا منئلهسااا تریو و
آسیب اتریو عناصر در خانواده – باهویژه بارای کناانی کاه آگااهی کاافی ا ایاو
عرصه ندارند – محنوِّ میشود.
در آمو ههای استمی ،رعایت عفت و وا دامنی ا ویژگیهای مؤمنان راساتیو
مارفی شده است 1.مرآن کریم ،حضرت مریم را الگوی وا دامنی بارای ن و مارد
مارفی کرده و یکی ا مایارهای ار شمندی ن را وا دامنی داننته است 8.حضرت
علی

یکی ا مصادیق ورهیزکاری و مهار نفس را رعایت عفت و واا دامنی در

مواجهه با جنس مصالف بیان فرماوده و باه رعایات واا دامنی و حفا حریمهاا در
تاامل با جنس مصالف توصیه کرده است 9.در گزارههای دینی ،مر بندیهای جادی
برای تنظیم رواب عاطفی-جننی و محدودکردن آنهاا باه همنار ماانونی و شارعی
شده است .است وجود هرگونه رابیۀ عاطفی-جننی خارج ا چاارچوِّ ا دواج را
تادی و نابهنجاری میداند (مؤمنون .)3 :ویام ر گرامی اسات  ،بیعفتای را مهمتاریو
عامل سقوط مانوی و غلییدن به دو خ مارفی فرموده اسات 1.در آمو ههاای دینای،
ضمو اینکه به جایگاه و اهمیت حیا ورداخته شده ،2بر نیکویی و رجحان حیا و عفات
در نان تأکید شده است 3.مراعات عفت و وا دامنی در تاامل با ناامحر باه نفا و
اخالق /چهلم /زمستان 1399
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مصلحت نان است 3و دلهای آنان را به واکی رهنمون میکند.
ل
ون (مومنون.)2 :
یو ه ْم للفروجل له ْم حافلظ َ
َ .1وال َّذ َ
ت علمر َ ل
ت ف َْر َج َها (تحریم.)18 :
صن َ ْ
َ .8و َم ْر َ
ان ال َّتی َأ ْح َ
یم ابْن َ َ ْ َ
« .9المتَّقون اَنف َنهم َعفیفَة» (خوانناری ،1933 ،ج.)118 :3
ل ل
ار األجوفان :ال َیو والفَرج» (کلینی1113 ،ق ،ج:8
« .1أکثَر ما تَلج بله ا همتی الن ه َ
اإل ل
ل
ل ل
یمان فلی ال َْجنَّة» (نوری1112 ،ق ،ج.)131 :2
یمان َو ْاإل َ
« .2ال َْحیاء م َو ْ َ
« .3ال َْحیاء َح َنو ل َکنَّه فلی الن َناء َأ ْح َنو» (دیلمی1118 ،ق ،ج.)119 :1
ینت َ ْافلف َْو َخیر ل َه َّو (نور.)31:
َ .3و اَ ْن ْ
ل
ل
کم َو ملوب ل له َّو (احزاِّ.)29 :
کم اَطْ َهر لقلوب ل ْ
 .2ذل ْ

.)31

2

رعایاات هنجارهااای اختماای در رابیااه بااا جاانس مصااالف ،مینهسااا سااتمت و
استواری خانواده است و اعتماد بیو وجایو را افازایخ میدهاد 1.عفااف ا عوامال
مصونیتبصخ به ناان و ماردان اسات 8.خیانات ناشاویی یکای ا عوامال مهام در
اختتفات خانوادگی به شمار میآید (ابوبابویه1119 ،ق ،ج:1
رعایتنکردن عفت عمومی مرت

 )932که ماموالً با

است .در است حتی رابیاههای عااطفی-جننای

عاااطفی -جنناای باایو ن و ماارد نااامحر ممنااوع اساات (حرعاااملی1111 ،ق ،ج:81
)111؛ یرا ایوگونه رواب به تاامل عاطفی ن و شوهر و صمیمیت آناان آسایب
میرساند .ویام ر اکر

میفرماید:

«للک لل ع ْض ٍو مل لو اب ْ لو َاد َ َحظه اً مل َو الزنا فَال َْایو ل نااه الن َّظَ ار؛ بارای هار عضاوی ا آدمای
سهمی ا ناسات؛ ناای چشام ،نگااهکردن باه ناامحر اسات» (مجلنای1119 ،ق،
ج:111

.)92

مهمترین پیامدهای عدمالتزام به هنجارهای اخالقی و جنسی
وای ندن ودن به هنجارهای اختمی در رابیه با جنس مصالف و تأمیو نکاردن نیا هاای
جننی و عاطفی همنران ممکو است ویامدهای تلصی در وی داشته باشد .شاماری ا
مهمتریو ایو ویامدها ع ارتاند ا :
یک) روابط فرازناشویی (خیانت جنسی)

رواب فرا ناشاویی (خیانات ناشاویی )Infidelity :باهمانی داشاتو رابیاۀ جننای یاا
رابیااۀ عاااطفی و دوسااتانۀ ناهنجااار و ونهااانی بااا فاارد دیگااری بااهجز همناار اساات
( )Guitar & others, 2016, p.1-13و یکای ا ویامادهای بیتاوجهی باه توصایههای
ل
ل
ف َعل َی له َّو مل ْو اَبْصا لرهل َّو ب ل لحجابلک الیاه َّو ،فَال َّن لش َّده ال لْح ل
َهاو ملاو
َ « .1واکف ْ
جاِّ اَبْقی َعل َی لهو (فإ َّن ش َّدة الحجاِّ َخیر ل َاک ول َّ
َ
ل
بأشد مو دخول َمو ال یوث َق به علی له َّو» (حرعاملی1111 ،ق ،ج.)32 :81
َیس خروجه َّو ه
االرتیاِّ) ول َ
 « .8ل
صیانَه ال َْم ْرا لَه اَن ْ َام للحاللها» (نوری1112 ،ق ،ج.)822 :11
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جزئی مانند نگاهکردن باا میال جننای (ناور ،)91-91 :تمااس بادنی و گفاتوگوی
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اختمی در تاامل با جنس مصالف به شمار میآید .وایاداری و اساتحکا خاانواده ا
عوامل و مؤلفههای مصتلفی متأثر است کاه یکای ا مهمتاریو آنهاا ،تاهاد و التازا
جدی به امتضائات ویمان ناشویی و ورهیز ا خیانت اختمی-جننی است (عینینژاد
و بامری،1912 ،

.)813-121

رویآوردن به خیانت جننی بهمانی نق

ویمان ناشاویی اسات و گناتر آن ا

گفتوگوی عاطفی و ونهانی (در فضای وامای یا مجا ی) تا ارت اط جننای فیزیکای
را در بر میگیرد .خیانت

ناشویی (infidelity

 ،)maritalیکی ا عامل مهم فروواشی

نظا خانواده و طتق است .یکی ا مؤلفههای مهام و تأثیرگاذار در کااهخ خیانات
ناشویی ،التزا به هنجارهای اختمی و تاهدات دینی است .در وایاداری و موفقیات
روابااا خاااانوادگی و ناشاااویی ،ساااه عنصااار نقاااخ تاییوکنناااده دارناااد :تاهاااد
( ،)commitmentجاذبه ( )attractionو تفاهم ( .)agreementتاهد ناشویی ،مهمتریو
و مویتریو عامل در وایداری و استحکا خانواده است (یوسفی و همکااران،1913 ،
 )31-13کاه ساه سااحت دارد :تاهاد شصصای (commitment

 ،)personalتاهاد

اختمی ( )ethical commitmentو تاهد ساختاری ( .)structural commitmentتاهاد
شصصی بهمانی عتمه و تمایل فرد به ادامۀ رابیۀ ناشویی م تنی بر جاذباه ،مح ات و
تکریم متقابل است.
ایو تاهد تلقیهای فرد را دربار همنار خاود و اهمیات رابیاۀ ساالم باا او نشاان
اخالق /چهلم /زمستان 1399

میدهد .تاهد اختمی یانی التزا به هنجارهای اختمی در رابیه با همنار ،التازا باه
ادامۀ ندگی با او و رعایت منزلت و کرامت اننانی او .تاهد ساختاری یانی همنران
بهدلیل التزا به ساختار فرهنگی و اجتماعی و هنجارهای خانوادگی و چارچوِّهای
سنتی حاکم بر خانواده باید به تاهدات خویخ وای ند باشاند و انتظاارات اطرافیاان را
متحظه و رعایت کنند (.)Tang & Curran, 2012, p.1598-1622
وژوهخهای مصتلف دربار علل ایجاد رواب فرا ناشویی ،به دالیل و مؤلفههایی
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دساات یافتهانااد کااه مهمتااریو آنهااا ع ارتانااد ا  :نارضااایتی جنناای همنااران،

کمرنگشدن شکاف جننیتی نیروی کار ،فاالیت در محی های مصتل

غیرعفیفاناه

و نگرزها و رفتارهای سهلانگارانه و بهدور ا عفت (کاهخ حیاا و واا دامنی) باا
جنس مصالف (عینینژاد و بامری،1912 ،

.)813-121

نان بهدلیل ظرفیت عاطفی ویاژه و تواناایی خاا

 ،)Robbinsباه مح اات بیشااتری نیااا دارنااد.

تأمیونکردن نیا های عاطفی -جننی همنران ،بهویژه نان ،یکی ا عوامال مهام در
خیانت جننی است .در عصر حاضر ،مینههای تأمیو نیا جننی و عاطفی ن و مارد
در بیرون ا خانه به روزهای گوناگون فراهم است .لذا ضرورت دارد نان و مردان
به تأمیو نیا عاطفی و جننی همنار خاویخ توجاه ویاژه داشاته باشاند و میناههای
شکلگیری انتظارات غیروامای و محرکات جننی (بهواسیۀ ماهواره ،فضای مجا ی
و )...را ایجاد نکنند.
دو) دلزدگی زناشویی

خانواده بهمنزلۀ فراگیرتریو نهاد اجتماعی ،ا ارکان اساسای جامااه اسات و باهدن ال
تحقق فرایندی باهنا ا دواج شاکل میگیارد ( .)Hamidi, 2009, p.32-45دل دگای
ناشویی ( )marital burnoutیکی ا مشکتت مهم در رواب خانوادگی و ناشاویی
است که ماموالً بهدن ال تحققنیافتو رؤیاهاا ،انتظاارات ،آر وهاا و نیا هاای روانای-
عاطفی وجیو به وجود میآیاد .باهطور ط یاای ،ومتای ن و مارد امادا باه تشاکیل
خانواده میکنند ،انتظارات (وامای یا غیروامای) و خواستههایی دارند که چاه بناا باا
ناکااااامی روبااااهرو میشااااوند و در نتیجااااه ،ممکااااو اساااات دچااااار دل دگاااای
ناشویی(سرخوردگی ،عد صمیمیت ،عد دلبناتگی عااطفی ،ساردی روابا و)...
شوند (مهدویانفرد و همکاران،1919 ،

.)193-188
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اسااتمرار آن (& Judge, 2015, p.107

در بارو هیجاناات عااطفی و

دل دگی ناشویی  -بهمانی کااهخ تادریجی دلبناتگی عااطفی ،کااهخ عتماه،
عد لااذت ا همناار و ایجاااد یااک حالاات فرسااودگی جناامی ،هیجااانی و رواناای
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( - )khodabakhshi & others, 2014, p.175-182به فرسودگی جنمی ،روانشناختی
و کاهخ هیجان و انگیزه در همنران منجر میشود و ادامۀ ندگی را سصت میکند.
عواملی که با دل دگی ناشویی رابیۀ مانیداری دارند ،ع ارتاند ا  :نگرز منفای
به نادگی ،انتظاارات غیروام بیناناه ،خشاونت ،عد صامیمیت ،عصا یت ،کژکااری
جننی همنران (خیانت جننی) و بدخلقی .وژوهخها نشان میدهناد کاه دل دگای
ناشویی در نان بیشتر ا مردان اسات و متییرهاای خاانوادگی بیشاتریو نقاخ را در
دل دگی ناشویی دارند (مهدویانفرد و همکاران،1919 ،

.)193-188

ز) صداقت و اجتناب از نقشهای ریاکارانه و تصنعی
صدامت و راستی ا مهمتریو راهکارهای ایجاد استحکا در رواب همناران اسات.
صدامت ا جمله صفاتی است که ا طریق تصادیق ماول باا فاال و تیاابق گفتاار باا
رفتار (مصیفوى ،1931،ج:3

 ،)819مینهسا اعتماد طارفیو میشاود و تاامال را

وایدار میکند .در گزارههای استمی ا صدامت و ستمت رفتار به نیکی یااد شاده و
واااداز عظیماای باارای آن متحظااه شااده اساات 1.صاادامت ،فضاایلتی اختماای و
کمال ذومراتب با م نا و باار ار شای مهام تلقای شاده اسات .ا نگااه اسات  ،درون،
سرچشمۀ بیشتر ناهنجاریهای اختمی است .صدامت و روراستی یکی ا اباااد مهام
اعتماد است و اگر افراد صادمانه و بهدور ا ریاکاری باا هام تاامال و ارت ااط داشاته
اخالق /چهلم /زمستان 1399

باشااند ،عملکاارد آنااان به ااود مییابااد و فضااای روانشااناختی اطمینانبصشاای شااکل
میگیرد (.)Tan & Tan, 2000, p.253
ریاکاری و دورویی که نقیاۀ مقابال صادامت و راساتی اسات ،ا اعتمااد متقابال در
خانواده میکاهاد و فضاای روانشاناختی و خاانوادگی ما هم و بدبیناناهای را شاکل
میدهد .صدامت و راستی ،نقخ ساا ندهای در خاانواده دارد و ا مهمتاریو عناصار
ایجاد اعتماد در رواب همنری است .اعتماد ،ودیدهای بنیار مهم در رواب بیو افراد
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ل
ل
ل ل
لل
یما (احزاِّ.)92 :
الصادم َ
یو َو َّ
َ .1و َّ
الصادمَاتَ ...أ َع َّد َّال ل َه ْم َمیْف َر ًة َو َأ ْج ًرا َعظ ً

است که بر عملکرد افراد تأثیر میگذارد و تنخهاا و تاارضاات را کااهخ میدهاد
(رستگار و همکاران،1913 ،

.)21-83

شااماری ا نتااایج شاااخص و مهاام صاادامت و راسااتی ا چشااماندا اسااتمی
ع ارتاناااد ا  :مح وبیااات ،مورداعتماااادبودن ،خوزناااامی و هی تداشاااتو و 1....در
بیاعت ااااری ،عاااد اطمینان و نااااموثقبودن مارفااای شاااده اسااات 8.تأمااال در ایاااو
گزارهها و دیگر گزارههایی که دربار راستی و صدامت وجود دارد ،نشاان میدهاد
صاادامت و راسااتی در رواباا خااانوادگی اجتناِّناوااذیر اساات و باعااث ایجاااد
اطمینااان ،اعت ااار ،تاادبیر و حرفشاانوی میگااردد .ن و شااوهر بایااد در رواباا
خاااانوادگی باااه صااادامت و راساااتی ملتاااز باشاااند و ا دورویااای ورهیاااز کنناااد.
دورویی و عد صدامت باعث بیاعتمادی همنر میشود و وایههای ندگی را سنت
و متزلزل میکند.

اس ل ََدیک َأن ْیَ قَهم بلالص ْد لق؛ یکت لنب الصادق ب ل ل
ادقَ ل َمکر جل لیل؛ ل لیکو َأوث َق الن َّ ل
 « .1لإ َّن الص ل
صدمل له ث ََتثاً :ح ْن َو الثق لَة ب ل له َو
ْ ْ
َ َ
ْ
َ َ
َّ
ه
ال َْم َح َّ َة لَه َو ال َْم َهابَ َة َعنْه» (تمیمی آمدی.)881-811 ،1933 ،
َّت الثقَة بله،ل
ْکذ لِّ مَل ل
کذبه ل َم یص َّدقْ  ،مو ع لر َف بلال ل
َت ل َهجته ،مو کثر ل
« .8ال ْکذَّ اِّ مت َّ َهم فلی م َْول ل له َو لإ ْن مَ لو ْ
َ ْ
ْ َ
یت ح َّجته َو َص َدم ْ ْ َ َ ْ َ
ْکذ لِّ ل َم یق ْ ل ل
مو ع لر َف بلال ل
ص ْدمه» (همان.)881 ،
َ ْ
ْ َ ْ
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گزارههاااای دینااای ،درونگاااو بهشااادت ماااذمت شاااده و درونگاااویی ا عوامااال
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نتیجهگیری
بااا تت ا و رفاندیشاای در آمو ههااای اختماای ،اسااتمی و روانشااناختی میتااوان
گفت مهمتاریو راهکارهاای اساتحکا و وایاداری خاانواده و کااهخ تااارض بایو
همنران ع ارتاند ا :
 .1ابتنااای رواباا همنااران باار اختقمااداری ،صاامیمیت ،هماادلی ،تکااریم و
چشمووشی ا خیای یکدیگر؛
 .8التاازا هریااک ا همنااران بااه نقخهااا و وظااایف متناسااب بااا ویژگیهااای
ینتی و روانشناختی و التزا به نقخهاایی کاه در آمو ههاای اساتمی بارای آناان
مالو شده است؛
 .9رعایت ورهیزکاری و وا دامنی در تاامل با جنس مصالف و ناامحر و اکتفاا
به ارت اط حداملی و ضروری؛
 .1ورهیز ا ارت اط کتمی و نگارشی ،با جنس مصالف در فضای مجا ی؛
 .2صدامت و یکرنگی در خانواده و ورهیاز ا نقخهاای فریبکاراناه ،نمایشای و
ریاکارانه؛
 .3وای ندی به مانویت ،اختق استمی ،واا دامنی ،ادِّ ،فاداکاری و همافزایای
در رواب خانوادگی؛
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به وجود میآیاد .لاذا بار م ناای منیاق و تفکار فاا ی ،کنجکااوی و دم هات شاناختو
متییرهای ایو منئله و در

چرایی رواب حقوق و اختق موردنظر است و بار ایاو

اساس ،مینهیابی رابیه میان حقوق و اختق با تفکر فا ی را میتوان بهطور موس در
عرف عا یافت .نتیجه اینکه یکی ا نظریههای میرحشده در ایو وژوهخ ایو اسات
که برای تحقق بیشتر عدالت باید ا م انی و اصاول اساسای اختمای تفکار فاا ی در
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کلیدواژهها
حقوق ،اختق ،منیق فا ی ،اختق فا ی ،تاارض.
مقدمه
در دهههای اخیر ،موضوع فا ی بهسرعت در سراسر جهان گنترز یافته و برنامههای
کاربردی آن بیشتر در حو علاو ریاضای و کنتارل مهندسای اسات .ال تاه موضاوع
فااا ی بااه علااو دیگاار ا جملااه ماادیریت امتصاااد ،مهندساای وزشااکی و مهندساای
صنای و ...نیاز وارد شاده اسات .کاربردهاای منیاق فاا ی باعاث توسااۀ رشاتههای
دیگار نیاز گردیاده اساات و موجاب شاده موضاوعات فااا ی کموبایخ رشاد کننااد
) .(Ahmadi, et al, 2014, p. 1-2لاذا نمیتاوان حادومر مشصصای بارای تفکار و
محاس ات فا ی ترسیم کرد و میتوان گفت متییرها و تالیق عناصر مصتلف در رابیۀ
حقوق و اختق نن ی است.
عقل بشر همواره بهدن ال حقیقت بوده است و هر جاا باا ماانون و مناائل حقاومی
روبهرو میشود ،بهدن ال اجرای دمیق و عادالنه و اختمی آن است و گاهی حقاوق و
مانون را با رعایت اختق میسنجد و مضاوت میکند .لاذا ارت اطاات و نحاو تاامال
حقوق و اختق در حاال دگرگاونی و تیییار اسات؛ باهطوری کاه برآیناد رفتارهاا و
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رویکردهااا باار اساااس نن ا یبودن تاریااف میشااود و نظریااههای نن ا یگرایانه باایو
مینه حقوق و ماوانیو نیاز بایاد
اندیشمندان ،موافقان بنیاری دارد .به نظر میرسد در ٔ
در منیری ویخ رفت که جاماه در آن حرکت میکند؛ چراکه حاکمیات ماانون ،ا
نیا ها و ویخشرطهای اصلی جوام است و عد میابقت آن با روند اجتماع میتواند
مصاطراتی ایجاد کند .در منیق فا ی نمیتوان مؤلفههایی را کاه در رابیاۀ حقاوق و
اختق دخیلاند ،بهصورت ریاضی ابرا کرد ،بلکه میتوان با عنوان متییرهای باانی
یا ذهنی ا آنها یاد کرد؛ ا ایورو ،در ایو وژوهخ به جزئیات رواب ریاضی م حث
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فا ی ورداخته نمیشود ،بلکه تا حدی بررسی میشود .هدف ا وژوهخ ایو است که

بر اساس نظریۀ فا یسا ی ،نوعی نگرز جدید دربار رابیۀ حقوق و اخاتق ایجااد
شااود .لااذا باار م نااای منیااق و تفکاار فااا ی ،کنجکاااوی و دمهاات شااناختو متییرهااای
ایو منئله و در

چرایی رواب حقوق و اختق موردنظر است.

باید افزود که تأثیروذیری مانونگذار ا اختق و شریات بارای رسایدن باه اصال
تناسب در موانیو انکارناوذیر است .همچنیو ،در ت لور تصاویب ماوانیو ا مایارهاای
عینی و ذهنی استفاده شده است .در تفکر فا ی ،مؤلفههای ذهنی مات

اسات ،اماا

مایارهای عینی نادیده گرفته نمیشوند و بر اساس مان و مکان و نوع رابیۀ اختق و
حقوق در تیییرند.
فا ی در مانونگذاری ،در م احث کیفری و مدنی و با رگانی برای رعایات عادالت
استفاده شود؛ ا ایورو ،باه نظار میرساد ماانونگاذار میتواناد باا توجاه باه رعایات
مؤلفههای اختمی ذهنی و در سانجۀ تفکار فاا ی ،باا میالااات اختمای و حقاومی،
تناسب و عدالت فا ی را محقق کند.
بااه هاار حااال ،ارائااه یااک الگااو و ساااختار م تناای باار رویکاارد فااا ی باارای
رفا ابهامااات موجااود در شناسااایی ار زهااای اختماای در حااو حقااوق اسااتمی
و عرف ضرورت دارد .حال با میالاه در حاو مقادماتی منیاق فاا ی و بیاان کلای
ایو ایده ،سؤالی کاه وایخ میآیاد ایاو اسات کاه رابیاۀ حقاوق و اخاتق چگوناه
ار یابی میشاود؟ آیاا تلفیاق ایاد منیاق و تفکار فاا ی در رابیاۀ حقاوق و اخاتق
امکانوذیر است؟
وژوهخهای بنیاری در دنیا دربار موضوع رابیۀ حقوق و اختق صورت گرفته
است ،اما وژوهشی دربار کاربرد تفکر فا ی در حقوق و اختق و رابیاۀ ایاو دو بار
اساس تفکر فا ی یافته نشاد .ناصار کاتو یاان (ا حقوقداناان) ( ،)4633مقالاهای باا
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یکی ا نظریههای ذهنی میرحشده ایو است که ا م انی و اصول اساسی اخاتق

موضوع اختق و حقوق در «فصلنامۀ اختق در علو و فناوری» نگاشته است .در ایو
مقاله ،رابیۀ حقوق و اختق و ماهیت آنها موردنظر بوده است ،اما عاالم اده ناوری
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( ،)4613دربار ماهیت تشکیکی مفااهیم اختمای و نقاخ آن در تفنایر گزارههاای
اختمی ،به بحث فا ی در اختق ورداخته است.
وژوهخ حاضر با میالاۀ کتابصاناهای و باا روز توصایفی و تحلیلای جما آوری
شده است .نظریۀ رابیۀ حقوق و اختق در سنجۀ منیق فا ی ،امری وامای است و در
ایو نوشتار ،رابیۀ دوسویۀ آنها بیان میگردد .در ایو مقاله ،ابتدا منیق فا ی و م انی
مارفتی آن بهاختصار ت ییو و سپس ،منائل اصلی میرح میشود.
 .1مفاهیم نو در ادبیات حقوقی و اخالقی

مفاهیم تا های که در ایو وژوهخ حاصل میشود و ا ایو وس میتوان آنها را وارد
ادبیات حقومی و اختمی کرد ،ع ارتاند ا  :نگرز فاا ی باه ماانون ،ماوانیو فاا ی،
تفکر فا یسا ی اختق و اختق فا ی.
 .2چیستی منطق فازی و پیشینۀ آن

فا ی ،در لیت باهمانی تیاره ،کرکای ،ناامالو  ،ناامایو و ما هم اسات کاه در بیشاتر
لیتنامااههای انگلیناای بااه فارساای آمااده اساات .آنچااه در اینجااا بااه آن میوااردا یم
فا یبودن بهمانی «ابها » است (منهاج و نناجی،4601 ،

 .)00یاک گازار فاا ی
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دارای درجهای ا درستی است؛ هرچند ماموالً لیت «دمیق» در مقابل فاا ی باه کاار
گرفته میشود (استمی،4614 ،

47؛ جمشیدی و مرادی،4610 ،

.)404

وایهریزی منیق ارسیویی یا کتسیک بار اسااس نظاا دوار شای اسات .در ایاو
منیق دوار شی ،یک گزاره یاا «درسات» یاا «غلا » و باهتا یر دیگار ،ا نظار منیاق
ارسیویی ،همهچیز «سیاه» یا «سفید» است و حد وس و میانی میرح نمیشود (رنج ر
و همکاران،4617 ،

07؛ انواری،4636 ،

401؛ ساروخانی و صادمیوور،4610 ،

ت در ورتاِّ سکه ،گزار «سکه رو آمده است» یا درست یا غل  .باه نظار
)11؛ مث ً
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میرسد در ابتدای امر تما گزینهها را بتوان با کمک منیق ارسیویی ،ار زگذاری

کرد (انواری،1929 ،

 .)131در حالی که ط ق نظریاۀ فاا ی ،اطتعاات در دنیاای

وامای دمیق نینت و دچار ابها است و همهچیز نن ی اسات .لاذا حالات فاا ی یاک
حالت چندار شی است (کاسکو ،1921

.)11

ممکو است شمار ار زهای حقیقی محدود یا حتی نامحدود باشد؛ بارای مثاال،
در نظا سهار شی ،یک گزاره میتواند درست ،غلا و یاا ناه غلا باشاد .بناته باه
مرات ی که میان صحیح و غل مرار داده میشود ،منیقهایی باار زهای باالتر ودیاد
میآیند (انواری،4636 ،

 .)401لاذا هار ناوع بیاان وامایات ،یکساره درسات یاا

نادرست نینت .حقیقت آن ،چیزی بیو درستی کامل و نادرستی کامل است؛ چیازی
(کاسکو،4631 ،

.)03

با اینکه ایو تفکر مصالفان و موافقانی دارد ،امرو ه موردتوجاه بنایاری ا علاو
ت نظریۀ چندار شی بیان شده و مقاالت مصتلفی دربار آن
مرارگرفته است؛ هرچند م ً
نگاشته شده است( 1بیشاپ،4630 ،

.)467-406

در سال  ،4130وروفناور لیفای اده  -رئایس دانشاکد مهندسای بارق دانشاگاه
کالیفرنیا در برکلی  -مقالهای با عنوان «مجموعاههای فاا ی» منتشار کارد (کاساکو،
،4631

 .)16لیفی اده ،برچناب یاا ناا «فاا ی» ( )Fuzzyرا روی مجموعاههای

چندار شی گذاشت؛ مجموعههایی که اجزایشان با درجات مصتلفای باه آنهاا تالاق
دارد ،نظیر مجموعههایی ا مرد که ا کار خود راضی هنتند (موسوی و صاادمیان،
4610؛ کاساااکو ،4631 ،صاااص 16و 03؛ وکیلااای،4636 ،
،4630

400؛ کارتاااالوووس،

47-1؛  .(Zadeh, 1965, p. 335-338او عل هات ایاو نا گاذاری را دمات

بیشتر در توصیف نظریۀ فا ی میداند (میومی،4634 ،

.)41

درآمدی بر مبانی رابطۀ حقوق و اخالق در سنجۀ منطق فازی :تعامل یا تعارض

بیو یک و صفر .آنها دوار شی نیناتند ،بلکاه چندار شایاند؛ خاکناتری یاا فاا ی

 .1برای نمونه ،در اوایل مرن بینتم «برتراند راسل« ،حادثۀ وارادوکسها را دربار منیق ارسیویی و «هاایزن رگ» ،اصال
عد میایت را در فیزیک کوانتو میرح کردند (بیشاپ،4630 ،

.)467-406
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 .3مفهوم و تفاوت اجمالی اخالق و حقوق
 .1-3مفهوم اخالق

اختق()Morality؛ جم آن «خلق» و بهمانای «عادت ،ط  ،خصلت و خوی» است
(ابو منظور 4170 ،ق،
بیتااا ،ج:4

411؛ میومی مقرى4143 ،ق،

61؛ طریحاای نجفاای4173 ،ق ،ج:4

1

13؛ هورینی فیرو آبادی،
 .)310باضاای ا اندیشاامندان

ماتقدند اختق مهاراً ضاد اخاتق اسات و احتیااجی باه تاریاف نادارد؛ ا دیاد هار
دانشاامندی تاریااف آن متفاااوت و ا مشااکلتریو لیااات باارای تاریاافکردن اساات
(میهری،4636 ،

.)43

اختتفنظرها در تاریف اختق تا اندا های ا جهانبینیهای مصتلاف سرچشامه
میگیرد؛ یانی بینخ هر مکت ی دربار جهان ،الها بصخ نوعی ساختار اختمی در آن
مکتب است (همانجا) .با وجود ایاو ،برخای در تاریاف اخاتق نوشاتهاند« :اخاتق
مجموعه مواعدی میباشد که رعایت آن مواعد برای نیکوکاران و رسیدن باه کماال
ال خواهد بود .مواعاد اختمای میازان و انادا تشاصیص نیکای و بادی میباشاد،
بدونآنکه نیا ی به دخالت دولت باشد .لذا اننان در وجدان آگاه خویخ آن مواعد
را محتاار و اج اااری میدانااد» (کاتو یااان،4631 ،

01؛ همااو،4633 ،

.)30

همچنیو ،خواجه نصیرالدیو طوسی میگوید :اختق ،علمی است که هادفخ ایجااد
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منشی است که اننان را ا کار بد با دارد و س ب میشود هر کاری که ا روی اراده
سر می ند ،میلوِّ باشد (همان،

.)30

 .2-3مفهوم حقوق

حق بهمانی ثابت ،ضد باطل و صدق آمده است (مرشی بنایی4140 ،ق،
حقوق ،جم
ه
ج:0

430؛ فیرو آبادى4103 ،ق،

حق را بهمانی میابقت و
 .)301عدهای اصل ه

موافقت داننتهاند (راغب اصفهانی4140 ،ق،
76

 .1الصلق بضمتیو :النجیة و الجم َأ ْخ َتق.

.)014

در نهجال تغه نیز حق به ماانی و تاابیر مصتلفی بهکار رفته است؛ ا جمله :حقیقات و
امر وامای (نهجال تغه ،خی ه )460؛ اجا ه ،رخصت و اختیار ،مانند حق منکو ،شیل
و انتصاِّ همنر (همان ،حکمت)430؛ استحقاق و سزاواری شصص ،مانند حق تقدیر
و تن یه و واداز و مجا ات (همان ،نامه)01؛ طلب و میال ه (همان ،خی ه .)043برخی
در تاریف حقوق گفتهاند« :حقوق امارو ه ،مجماوعی مانظم ا ماوانیو اسات کاه ا
طرف یک نهاد مانونی و مات ر ایجاد و وض گردیده اسات و انناان را باا تهدیاد باه
مجا ات و کیفر ،به انجا یا تر

فال ملز میکند» ) .)Smith, 1998, p.22با توجه

به تااریف اختق و حقوق درمییابیم که ایاو دو در وای هادفی مشاتر اند و ایاو
هدف ،ساادت و کمال بشری است.

با وجود همبنتگی و ارت اط کامل ،حقوق و اختق ،مفهومی یگانه ندارند و به همیو
دلیل ،با دو نا ا آنها یاد میشاود؛ حقاوق و اخاتق دو مفهاو جداگانهاناد کاه ا
باضی جن هها باا هام تفااوت دارناد و همایو تمایزهاسات کاه لازو وضا ماوانیو و
مقررات را در کنار مواعد اختمی نمایان میکند .لذا م ل ا ورداختو به م حث رابیۀ
حقوق و اختق در سنجۀ منیق فا ی ،به تفاوت ایو دو مفهاو ورداختاه میشاود؛ ا
جمله تفاوتهای حقوق و اختق میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف) تفاوت هدفها:

هدف اختق ،اصتح عیبهای فرد و ایجاد جاماۀ فاضله است .اختق ،بر وجدان و
افکار درونی و باطنی نیز حکومت دارد .مقصود ا مواعد حقومی ایاو اسات کاه در
رواب اجتماعی ،نظم و عدالت نن ی برمرار گردد؛ هرچند در ایو راه اختق رعایت

درآمدی بر مبانی رابطۀ حقوق و اخالق در سنجۀ منطق فازی :تعامل یا تعارض

 .3-3تفاوت حقوق و اخالق

نشده باشد؛ برای مثال ،با آنکه نشنیدن دعوا بهس ب مرور مان امری خاتف اخاتق
است ،گاه مانون بهخاطر وایاندادن به دعوای کهنه و ایجاد آرامخ در اجتماع ،آن را
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مقرر میکند (کاتو یان،4631 ،

 .)34بنابرایو« ،با توجه باه عامال م ناا و من ا  ،باه

ماعدهای میتوان صفت حقومی داد که موردحمایت دولت وام شود» (همو،4616 ،
ج:4

336؛ مصااا اح یااازدی ،4613 ،ج:4

 .) )030-033لاااذا حقاااوق ،نظاااامی

اجتماعی است؛ بهع ارت دیگر ،هدف ا آن تنظیم رواب اجتماعی اسات ،ناه وااکی
روح و وجدان اننان (کاتو یان،4631 ،

.)01

ب) تفاوت دو قلمرو:

باایو اهااداف اخااتق و حقااوق در ملماارو آنهااا تفاااوتی وجااود دارد؛ باارای نمونااه،
درونگویی و کذِّ در اختق ،ناونند و ماذمو اسات ،اماا حقاوق تنهاا در شارای
خاصی برای آن مجا ات مایو میکناد .اخاتق ،دساتگیری ا مناتمندان را واجاب
میشمرد ،درحالیکه حقوق ،جز در مورد وارهای ا خویشاوندان ،آن را مقرر نکرده
است .برعکس ،بنیاری ا موانیو مرباوط باه ساا مانهای اداری و تشاریفات تنظایم
اسناد و گرفتو عوارض ،جن ۀ اختمی ندارناد (کاتو یاان،4631 ،

 .)34باضای ا

مکاتب حقومی خواستهاند با بیرونی نشاندادن حقوق و درونی نشاندادن اختق ،ایو
دو را ا هم متمایز کنند ،در حالی که اختق ،ا نظر ملمارو ،اعام ا حقاوق اسات و
درونی میباشد )آلتمو ، 4133،

.)446
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ج) تفاوت ضمانت اجراها:

ماعااد حقااومی الاازا آور اساات و رعایاات آن ا طاارف دولاات تضاامیو شااده اساات
(کاتو یااان،4631 ،

 .)01بنااابرایو ،مواعااد حقااومی ا ضاامانت اجرایاای مااادی و

اجتماعی برخوردارناد و مانونگاذار باه اناواع وساایل ،افاراد را باه اطاعات ا آنهاا
وامیدارد؛ همان گونه کاه نتیجاۀ بهکارن ناتو مواعاد و مقاررات مرباوط باه شارای
درستی مرارداد ،بیتن یا عد نفوذ آن است و وشتوانۀ اجرای تاهدی که شاصص در
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برابر دیگری دارد ،رجوع به محکمه و اج ار و الزا باه انجاا تاهاد اسات .در اماور

جزایی نیز ندان ،ت اید و محرومیت ا حقاوق اجتمااعی و نیاز اعادا تضامیوکنند
مواعد است .در حالی که ضمانت اجرایی مواعد اختمی فق جن ۀ باطنی ،درونای و
مذه ی دارد و مکافات بیاعتنایی به آن ،کیفر رو جزا یا تأثیر بر وجدان فارد اسات
(همان،

.)34

 .4واکاوی رابطۀ حقوق و اخالق در سنجۀ منطق فازی
 .1-4نسبی و فازی بودن ارزشهای اخالقی

عاادهای اخااتق را ثاباات و غیرماباالتیییر میداننااد و ار زهااای اختماای را بااا دیااد
افاال بدنی میابق امتضاى آن ملکه بهآساانی ا انناان سار می ناد ،چاه آن ملکاه ا
فضایل باشد ،مانند عفت و شجاعت و امثال آن و چه ا رذیلتها باشد ،مانند حار
و ج و و امثال آن .اما اگر میلق بیان شود ،فضیلت و خلق نیکو ا آن فهمیده میشود
(ط اط ایی4140 ،ق،

.)631

ایو مفهو «اختق» را که رابا میاان خلقوخاوی اجتمااعی و اخاتق برتاریو و
ثابت است ،در علم فلنفهۀ حقوق« ،اختق واالی اجتماعی» نا نهادهاند (کاتو یاان،
،4631

03؛ همو ،4616 ،ج:4

.)411

ا ایورو ،باضی ا حقوقدانان ،مواعد اختق را برتر و واالتار ا عاادت و رساو
اجتماعی میدانند و آن را ثابت میوندارند و ماتقدناد جاماهشناساان باه اخاتق نیاز
جن ۀ اجتماعی میدهناد و هایآ نیکای و بادی خاارج ا «وجادان اجتمااعی» نینات
(کاتو یان،4631 ،

01؛ هماو،4633 ،

 .)30برخای نیاز اخاتق را ار ز ذاتای

اننان میدانند که میتواند بهطور بالقوه بر مقاصد ،نظرها و تصمیمهای رفتاری اننان

درآمدی بر مبانی رابطۀ حقوق و اخالق در سنجۀ منطق فازی :تعامل یا تعارض

ارسیویی مینگرند .عتمه ط اط ایی ،وا «خلق» 1را بهمانی ملکۀ نفنانی میداند که

تأثیر بگذارد (.)Mohd Ghazali, 2015, p.153
َّك ل ََالی خل ٍق َعظلیم (ملم.)1 :
َ . 1و لإن َ
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اختق دارای نهاد فیری و همیشه هماراه انناان اسات و طای تااریخ ،دساتصوز
تیییر و تحوالت جاماه نمیشود و ثابت است (دل وکیاو،4633 ،
برخی ا حقوقدانان ماتقدند حقومی که بهطور خا
مقاطای در ویروی ا رویههای خا

 .)01در مقابال،

به وجود میآیند ،در ماان و

مابلتیییرند یا ا بیو میروناد (همانجاا) .ال تاه

عدهای مصالف ایو نظرند.
ورسخ مهم در اینجا ایو اسات کاه آیاا ار زهاای اختمای در جواما هماواره
اموری ثابت و مانا هنتند یا با توجه به متییرهایی چون عوامل امتصاادی ،اجتمااعی و
نظیر آن مابلتیییرند؟ نن یگرایی اختمی ( )Ethical absolutismبدان مانای اسات
کااه هاایآ حکاام اختماای ثاباات و غیرماباالتیییر نیناات و همااواره در مالااب مکااان
و مااان و در جوام ا و افااراد مصتلااف تیییروااذیر اساات (وااویمو،4600 ،

)601؛

چنانکه به عقید برخای ،ماهیات اصاول و ار زهاای اختمای باا توجاه باه عوامال
مصتلف بیرونی انایافوذیر است (جوادی:4601 ،

 ،)06بهطوریکه ممکو است

ت لور یک ار ز اختمی ناشی ا منیق تجاو  ،ور ،مدرت و ماواردی نظیار ایوهاا
باشاااد (بزرگمقاااا ،4606 ،

)67؛ بااارای مثاااال ،در باضااای جوامااا  ،ساااو اندن

اجناد مردگان امری اختمی و خوِّ بر وایاۀ فرهناگ و عارف آنهاسات ،ولای در
جوام دیگر ،ایو امر نهی شده است .وس ،نن یبودن اختق یانی حقیقتی نینت که
برای هماهومت و هماهجا خاوِّ باشاد و یاک دساتورالامل کلای همیشاگی وجاود
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ندارد ،بلکه در هر مان دساتور اختمای بایاد باه یاک نحاو باشاد (میهاری،4601 ،
ج:0

.)610-614

بنابرایو« ،مشکک» یا «فا ی» ،مفهومی ذومراتب است کاه صادمخ بار مصاادیق
خود یکنان و برابر نینت ،بلکه بر یک فرد شدیدتر و کامالتر ا فارد دیگار صادق
میکند و اتصاف بدان ،شدت و ضااف و کااهخ و فزونای دارد (عاالم اده ناوری،
،4613

)401؛ مانند شجاع ،شجاعتر ،شجاعتریو.

با توجه به تاریف مفهو فا ی باید گفت در منیق فا ی ،خوِّ میلق یا بد میلق
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وجود ندارد و در وام  ،هر عملای در باا مشصصای متییار و ننا ی اسات .بناابرایو،

میتوان نن یگرایی اختمی و مشککبودن آن را در سنجۀ منیق فا ی نیز بنا داد
و نتیجه گرفات کاه ننا یبودن ماوانیو اختمای در منیاق فاا ی مابالتاریف اسات؛
بااهطوری کااه در اخااتق فااا ی ،باارختف منیااق دودویاای و ارساایویی ،یااک اماار
ت غل نینت .لذا ایو مهم را ن اید نادیده گرفت
ت درست یا کام ً
اختمی هیآگاه کام ً
که گاهی فا یبودن اخاتق خیار دچارشادن باه ننا یگرایی را در وای دارد؛ یارا
باضی ا امور اختمی ،وایدارناد و آنچاه در جواما تیییار میکناد آداِّ اسات کاه
ایو خود جای تأمل دارد.

شماری ا فقها دربار تمایز اختق و حقوق ،و فلنفه و هدف آنها اظهاار میدارناد
که« :هدف اصلی و نهایی حقاوق ،سااادت جامااه در نادگی دنیاوی میباشاد کاه
بهوسیلۀ مواعاد و مقاررات حقاومی باا ضامانت اجرایای حکومات تاأمیو میگاردد.
اما هدف اصالی و نهاایی اخاتق ،سااادت ابادی و کماال ماناوی میباشاد و دایاره
و دامنااۀ آن ،وساای تر و گنااتردهتر ا منااائل اجتماااعی خواهااد بااود و ا ایوجهاات،
موضوعات حقومی و اختمی تداخل و تضاد ویدا میکنناد» (مصا اح یازدی،4613 ،
ج:4

 .)030-033حقوق و اختق گاهی در هنجارهاا باا هام منی اق نمیشاوند و

میااان آنهااا تاااارض وجااود دارد (دل وکیااو،4633 ،

ت در صااورت
)10؛ مااث ً

عملینشدن یک تاهد ،گرفتو خنارت گزاف ماانونی اسات ،اماا ایاو کاار اختمای
نینت و با اختق تاارض دارد.
انکار «اصل امتناع تنام

» م نا و وایۀ مارفتای باضای ا اندیشامندان اسات .آناان

فرآوردهای چشمگیر فا ی را وا دار انکار «اصل امتناع تنام
یزدی،4630 ،

» میدانند (حنیو اده

 .)401باید گفت ارت اط حقوق و اختق انکارناوذیر اسات .عاتوه

درآمدی بر مبانی رابطۀ حقوق و اخالق در سنجۀ منطق فازی :تعامل یا تعارض

 .2-4تعامل یا تضاد حقوق و اخالق در تفکر فازی

بر تفاوتهای حقوق و اختق ،بیخ ا آنکه ایو دو با هم در تااارض باشاند ،تاامال
دارند و مکمل یکدیگرناد و اگار ایوگوناه ن اشاد ،بهشادت بارای جامااه یاانآور
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خواهد بود .وس ،میتوان با استفاده ا سنجۀ فا ی ،حقوق تألیفشده و موانیو را نیاز
بر م نای فا ی تدویو کرد .به نظر میرسد باید فا یها و ابها های اختق و حقوق را
دید و ا ایو دو ووشخ برای احقاق عدالت و مانونگذاری بهره گرفت؛ برای مثاال،
در امر فا یسا ی مانون و حقاوق میتاوان باه تاأثیر مومایات اجتمااعی ،امتصاادی،
روانی و ...افراد هنگا وموع بزه اشاره کرد و بر اساس متییرهای فا ی نا برده ،مانونی
با ماهیتی فا ی ارائه داد تا ماضی بتواند ط ق آن حکم کند .میتوان گفت باا اساتفاده
ا اختمی با سنجۀ فا ی میشود موانینی فا ی وض کرد.
 .3-4رابطۀ حقوق و اخالق در سنجۀ منطق فازی

در نهایت ،اهمیت اختق ا ایو جن ه نینت که «ماا بتاوانیم در

فلنافی ا اخاتق

داشااته باشاایم» ،بلکااه موجااب میشااود «نحااو ناادگی خااود را به ااود ب صشاایم»
( .)Lafollette, 2007صاارفنظر ا اینکااه باضاای چیزهااا فااا ی نینااتند و ا دنیااای
ریاضی میآیند میتوان گفت اننان در طراحی خود یا خدا در جریان خلقت ،مقولۀ
فا ی را به کار ن رده است .ما م ول داریم که دو بهعتو دو مناوی چهار است و ایو
ت درسات اسات ،اماا هنگامیکاه ا دنیاای مصانوعی ریاضایات خاارج
موضوع کام ً
شویم ،حاالت فا ی ظهور و بر همهچیز غل ه میکنند.
اخالق /چهلم /زمستان 1399

حاالت فا ی تما مر ها و محدودیتها را تاار و ما هم میکنناد؛ بهگوناهای کاه
گویی کلمات ما جهان را با کاردی به میااتی تقنیم کرده است .تتز بارای ت یایو
دمیق مومایتهای موجود در دنیای وامای که بهدلیل تشکیکیبودن ،دارای مراتاب و
درجاتی هنتند و منحصر به دو حالت بود و ن ود نینتند ،به تولید منیق و تفکر فاا ی
منجر شد .تفکر فا ی مجموعهها و ودیادههایی غیرمیاای ،نامشاصص و طیافدار را
توصیف و بیان میکند (رنج ر و همکاران،4617 ،

.)407

باید افزود منیق ،روز و نحاو تفکار و اساتداللکردن اسات و فاا ی در مانای
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صحیح آن ،یانی بدون مار دمیاق ،درجاهای و چندار شای .فلنافۀ اساسای و علات

وجودی نظریۀ فا ی آن اسات کاه میخواهاد یاک چهاارچوِّ محکام ریاضای را
مارفاای کنااد تااا بهواساایۀ آن ،مفاااهیم غیردمیااق در تصاامیمگیریها ا دماات ال
برخوردار و بهدرستی میالاه شوند (حقانی،4603 ،

.)03

با ایو توضیحات ،در بدو امر ایو ساؤال وایخ میآیاد کاه آیاا ع اارات اختمای
صحیحاند یا ناصحیح؟ باضی ا محققان بر ایو باورند کاه حقیقات اخاتق در عاالم
هنتی فا ی است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
ت گفته شد که نقاخ بایبادیل اخاتق در حقاوق ،انکارناواذیر اسات .اخاتق
م ً
بهمنزلۀ مهمتریو من حقوق در نظا حقوق استمی ،کاموال و رومی رمنی و دیگار
افکار و عقاید دربار اصالت فرد موجب جدایی مواعد حقوق و اختق شاده اسات،
کماکان اختق را باید مهمتریو من ا و مرجا حقاوق باه شامار آورد .مانونگاذار،
خواهناخواه ،ا نفوذ اختق ویرامون خاود مصاون و بیخیاا نینات و بارای حفا و
نگهداری نظم و تأمیو اجرای مانون باید مواعد اختمی اجتماع را رعایت کند :یانای
تا حد امکان و ضرورت به کاری فرمان دهد که افراد جاماه نیز آن را نیکو و حناو
میشاامارند و ا عااادتی نهاای کنااد کااه وجاادان عمااومی بشاار ا آن گریاازان اساات
(کاتو یان،4631 ،

.)37

مانون یک موضوع فا ی است .ساختار مانونی ،تودهای ا احکا فاا ی و اصاول
فا ی است و ایو موضوعی وویاست؛ هر رو مضات و مانونگذاران ،احکا و موانیو
جدید را اضافه میکنند و موانیو مدیمی را مننوخ میکنند یا تیییر میدهند.
در اینجا اصل فا ی ،با مدرتی بیخ ا هار جاای دیگاری در نادگی ماا عینیات
مییابد و هماهچیز درجاهای اسات؛ یانای ع اارات و مر هاای ماانونی فاا ی هناتند
(کاسکو،4631 ،

 .)676همان طور که واضح است در ایران نیز طی ساالیان ،مفااد

درآمدی بر مبانی رابطۀ حقوق و اخالق در سنجۀ منطق فازی :تعامل یا تعارض

نظا های حقومی ،کارکرد بنیار مؤثری دارد .با وجود اینکه نادگی ماادی انناان و

مانون برحنب مقتضیات مان ،مکان یا عرف تیییر کرده اسات کاه میتاوان ایاو را
دلیلی بر فا ی بودن موانیو و حقوق داننت؛ چراکه اگر مانون میلاق باود و ا منیاق
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دودویی ویروی میکرد ،هیآگاه ن اید دستصوز تیییر میشد؛ همانند مانون چک که
ا ادوار گذشااته تاااکنون بااا توجااه بااه رونااد توساااه و ویشاارفتهای عصاار حاضاار
بهرو رسانی شده و با وض مانون جدید به نظر میرسد عتوه بر اینکه ا جن ۀ مانونی
محکمتر شده ،اختمیتر نیز شده است؛ یرا در مانون م لی صدور چک ،سرگردانی
ذیحق ،عیو بیاختمی و مفنده بود .به نظر میرسد روند فا یشدن موانیو میتواند
ا افزایخ جرائم جلوگیری کند.
در حقوق مااصر ،ریشۀ بنیاری ا مقررات و موانیو ،اختق است؛ چنانکه لازو
ایفای به عهد ،عد اضرار به دیگران ،وایبندی به عهود و مراردادها و استرداد امانات
ا احکا اختمی است کاه ا ساوی مانونگاذار ضامانت شاده و در مار مواعاد و
مقررات حقومی درآمده است.
گاهی دولت بهصراحت احترا به اختق را واجب و ضروری میشمرد و تجااو
ا اختق را ا اس اِّ بیتن مرارداد و حتی مان اجرای وارهای ا ماوانیو و مقاررات
میداند؛ چنانکه ماد  100مانون مدنی مقرر میدارد:
«دادگاه نمیتواند موانیو و مقررات خارجی و یا مراردادهاای خصوصای افاراد را
که برختف نظم و اختق حننه بوده بهموم اجرا گذارد ،هرچند اجرای ایو ماوانیو
اصوالً مجاا باشاد» و مااد  ،414یکای ا شارای و ارکاان اساسای صاحت مااملاه
اخالق /چهلم /زمستان 1399

را «مشروعیت جهت» آن مرار داده است (کاتو یان،4631 ،
ا جهتاای ،ماات

.)37

حااق و تکلیااف ،فق ا طاارفیو و آ ادی آنهااا نیناات .وااس،

حااق حفاا انتظااا عمااومی و حفاا سااتمت اجتماااعی و اختماای جاماااه چااه
میشود؟ تفکری با احترا به فرد و جاماه که دیو است هم ا م ل ،بدان ماتقد باوده
و در مواد  132و  11مانون مدنی هم مت لور شده است (مانون مدنی جمهوری استمی
ایران.)4646 ،
باید افزود ماانون ،مجموعاهای ا ادعاهاای فاا ی اختمای اسات کاه اجتمااع یاا
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حکومت با ور ویگیری میکند؛ بارای مثاال« ،متال نادرسات اسات» ،هایآ حقیقات

وامای ندارد ،ولی حقیقت یا ار ز مانونی دارد .ایو حقیقت مانونی ،نوعی هماهنگی
است (کاسکو،4631 ،

 .)670در امور اختمی که با جان و نفاس انناان ساروکار

دارد نیز منیق فا ی مابلاستناد است .لذا ومتی میگوییم «متل نادرسات اسات» ،ایاو
امر با منیق اننان نیز مابلدر

است .چنیو اصلی به ایو دلیال نینات کاه جامااه یاا

هرکس دیگری آن را مردود میداند ،بلکه به ایو دلیل است که نادرستی در ماهیات
متاال ونهااان اساات (آلااتمو، 4133 ،

 .)461مشااهود اساات کااه در هاار جاماااهای،

برحنب مانون حاکمه ،حکم فردی که مرتکب متل شده اسات میتواناد متفااوت ا
جاماۀ دیگر باشد.
دور افکنده است؟ تصور میکنم که واسخ ایو سؤال فا ی است :بله و خیر .ا باضی
جهات ،منیق همیشه به شک میانجامد .هر رو حقاایق بیشاتری آشاکار میشاود و
ساانجخ مااا ا جهااان دمیااقتر میگااردد .وااس ،موضااوعات ،نامشااصصتر و دیاادگاه
ما فا یتر میشود .هرچیزی میتواند تااندا های علت هرچیز دیگری باشد (کاسکو،
،4631

ت اختیار در اجرای مانون شامل مواردی است که چه فردی بایاد
)016؛ مث ً

دستگیر شود ،ا چه کنی تحقیق به عمل آید ،با چاه کنای صاح ت شاود و ا چاه
کنی با جویی شود .ا همه مهمتر ،در ایو تصمیمات مأموران [اجارای ماانون] ایاو
مدرت را دارند که مارد را ا آ ادی محارو کنناد ( .(Pollock, 2010بنایار مهام
است که مأموران اجرای مانون دارای خصوصیات اختمی فا ی باشند؛ بهطوری کاه
تصمیمات کتن آنان باید متاادل و منصفانه باشد.
مانون ،مجموعهای ا ادعاهای فا ی اختمی است که اجتماعی یا حکومت با ور
ت «متل نادرست است» ،هیآ حقیقت وامای ندارد ،ولی حقیقت یا
ویگیری میکند .مث ً
ار ز مانونی دارد .ایو حقیقت مانونی ،نوعی هماهنگی است .ما بر سر برخی احکا

درآمدی بر مبانی رابطۀ حقوق و اخالق در سنجۀ منطق فازی :تعامل یا تعارض

آیا علم مانون ،اختق و مراردادهای اجتماعی را که با آنها ندگی مایکنیم ،باه

و اصول مانونی توافق میکنیم ،مثل آ ادی ا ویمان و مرارداد یا فرض بیگنااهی .ا
جن ۀ نظری ،ما احکا ریشهای یا کتن هنجارها را در مالب ماانون اساسای حکومات

85

جم آوری میکنیم ،سپس درخت یا بوتۀ ماانون ا ایاو ریشاه میرویاد و باه همایو
ترتیب ،عصار مانونی آن ا ریشه به شاخه و برگ جریان مییابد .یک مجلس عالی
ریشههای اساسی را تا یر میکند ،نفوذ و اعت ار آن به ایاالت و مجالس و شااخههای
اجرایاای و انشاااابات آنهااا و بااه دن ااال آن ،بااه شااهرداران و نیروهااای ولاایس (باارای
دستگیری متصلفان) جریان مییابد.
ما در عمل بیخ ا آنکه دربار احکا و اصول نظر بدهیم ،با آنها کار مایکنیم.
تما آنها فا ی و موردتردید هنتند .آنمدر فا ی وجود دارد که اگر کنای وکیال
خوبی داشته باشد ،درون نمیگوید یا مج ور نینت به درونگویی اعتاراف کناد .ماا
نمیخواهیم به ابزارها تکیه کنیم ،ولی در آینده ممکو است نصایح ماانونی خاوِّ و
ار انی را روی یک میاه تراشه داشته باشیم.
ما خواهیم تواننت راهنماهای مانون را در رایانههایی بهاندا کف دست با خاود
به دادگاه ب ریم .امرو ه ساختارهای فاا ی باا احکاا عقلای کاار میکنناد ،اماا فاردا
خواهند تواننت با احکا اختمی کار کنند .منظور ایاو اسات کاه بهتاریو وکیلای
را که میتوانیاد اساتصدا کنیاد ،خواهیاد داشات (کاساکو،4631 ،

)670؛ بارای

نمونااه ،ا آنرو کااه مااأموران اجاارای مااانون ،اختیااارات یااادی دارنااد ،ا ماادرت
بنیاری نیز برخوردارند.
اخالق /چهلم /زمستان 1399

آنها مدرت دستگیری ،با داشت ،جنتوجو ،تومیف و ساؤال را دارناد .دولات
ایو اختیارات را به مأموران اعیا میکند تا آنهاا بتوانناد ماوانیو را اجارا و صالح را
حفااا کنناااد (.(McCartney and Parent, 2015, p.4; Pollock, 2010
بنابرایو ،اجرای مانون صرفاً دستگیری متهم و یک امادا نینات ،بلکاه یاک سلناله
امدامات فا ی اختمی باا یاک تفکار فاا ی اختمای ،اجارای ماانون را عادالناهتر و
مشروعتر میکند.
همان طور که عدالت به ایو مانی است که با همۀ شهروندان ،بدون درنظرگرفتو
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ط قه ،مومایات اجتمااعی ،هاوز و مادرت آنهاا ،باهطور منااوی و عادالناه رفتاار

شااود ) .)Rawls, 1999لااذا ایااو اخااتق ،در عاایو اینکااه نقااخ ره ااری و هاادایت
خود را حف میکناد ،ثابات و جاوداناه نصواهاد باود و باا اجتمااع و نیا منادیهای
آن و باااور عمااومی ماارد حرکاات میکنااد و تحااولی آرا مییابااد (کاتو یااان،
،4631

.)03

سصو درون کاه تاأثیری بار دیگاران نادارد ،ماذمو اسات ،ولای ا نظار ماانونی
مابلویگیری نینت .حال همان مواعد و بایدون ایدهای اختمی جام شمول رفتارهای
خا و فا ی هنتند؛ حتی اگر بر رواب دیگران بیتأثیر باشند.
اگر ایو سصو کذِّ به آسیبرسااندن باه دیگار افاراد جامااه منجار شاود (مثال
مانونی است .همچنیو ،اختق ،ترس و ناامیادی را رد میکناد ،لایکو ماانون ،فارد را
بهخاطر ترس و یأس تحتتاقیب مرار نمیدهد ،مگر هنگامی که بر اثر ترس و یأس،
ضرر و یانی متوجه افراد جاماه گردد.
ایو موضوع را نیز ن اید نادیده گرفت که حاو مشاترکی بایو حقاوق و اخاتق
وجود دارد که منشأ و ملمرو آن باه رفتاار و اعماال انناان در جامااه و ارت ااطخ باا
دیگران مربوط میگاردد؛ مانناد منا ا ارتکااِّ جارائم و وایبنادی باه تاهادات و
مراردادها که هم مانون و هم اختق به آنها امر میکنند.
به نظار میرساد بایاد فا یهاا و ابها هاای اخاتق و حقاوق را دیاد و ا ایاو دو
ووشااخ در جهاات احقاااق عاادالت و مانونگااذاری بهااره گرفاات؛ باارای نمونااه،
بایاد در رابیاۀ حقاوق و اخاتق در هنجارهاایی کاه ضارر دن باه دیگاران و رابیااۀ
تملیاک و ماوانینی کاه تصریاب و تصارف منااب ملای را منا میکنناد ،تأمال کاارد.
فا یها در مثالهای یادشده وجود دارند و ع ارتاناد ا شارای و اوضااعی کاه بار
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شهادت درون) ،من ایو درون فق کار اختمی صرف نینت ،بلکه هم اختمی و هم

اساااس آن ،یااک «فااال یااانآور» ممکااو اساات مناائولیتسااا و یااا گاااهی فالاای
موجه تلقی شود.
ه
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بهبیان دیگر ،در اوضاع و احوالی که اختق ،الازا آوری یاا نقا

مشاروع یاک

تاهد را تصدیق میکند ،مانون نیز بر همان اساس امکان دارد یک تاهد ماراردادی را
به اجرا بگذارد یا ا اجرای آن صرفنظر کند.
«بایدها و ن ایدهای فا ی» ،وجه مشتر

بیو حقوق و اختق است .لایکو ماعاد

حقومی« ،ماعدهای الزا آور است که برای ایجاد نظم و استقرار موانیو و عادالت ،بار
ندگی اجتماعی بشر حکومت دارد و اجرای آن ا طرف دولت تضامیو و ضامانت
میشااود» .وااس ،وظیفااه و تکلیفاای کااه واادر و مااادر در نگهااداری و حضااانت ا
فر ند خود دارند و الزامی که وج در وارداختو نفقاۀ وجاه ویادا میکناد ،جن اهی
حقومی دارد و حکمی که آن را مقرر میکناد« ،ماعاد حقاومی» اسات (کاتو یاان،
،4631

.)01

در حالی که مواعد اختمای تضامیو آن ،حاول محاور فیارت و وجادان بشاری
میگردد و حد یکنان و صافر و یاک را دن اال نمیکناد؛ بارای مثاال ،ط اق احکاا
اختمی ،نفقه بر مرد واجب است و اختق حکم میکند که ایو نفقاه شاامل همنار،
ودر ،مادر و فر ندان و نظیر ایوها گردد و ایو خاود عایو فاا ی در اخاتق اسات و
حدومر ی نمیشناسد .لیکو مواعد حقومی و مانون و شرع ورداختو نفقه را به همنار
واجب میداند و در صورتی وارداختو نفقاه را بار وادر و ماادر واجاب میداناد کاه
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استیاعت مالی مرد محر باشد.
برعکس ،نی که استیاعت دارد  -در صورت تنگدستی مرد  -در م اال خاانواده
مانوناً هیآ وظیفهای ندارد ،ولی اخاتق حکام میکناد کاه ن در حال ماضاتت و
گرههای امتصادی و مایشتی خانواده کمک کند؛ بهع ارتی ،ا نظر اختمای ن ایاد در
رواب

ناشویی حدومر ی وجود داشته باشد.

حتی تفکر فا ی ،مانند ونتمدرنینم ،نه مر تاریصی خاصی را برمیتابد و نه باه
متفکر یا مکت ی خا
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منحصر میشود (شاملو و کااظمی جوی ااری،4611 ،

.)10

لذا میتوان گفت مکتب ونامدرن نیز مانند تفکر فا ی بر نن یبودن مفاهیم اختمای

ت نن ی میوندارد .بنابرایو،
و حقومی تأکید میور د و حقیقت و کذِّ را امری کام ً
منیق فا ی و اختق و حقوق ونتمدرن ا یکجن اه همعقیدهاناد و آن ننا یبودن
ت در تالیاق و تاویاق مجا اتهاا ،اعماال مجا اتهاای جاایگزیو
وامایات است؛ مث ً
ح س ،م حث اهلیت و غیره ،ابها هایی در تی یق مصادیق وجاود دارد کاه باا تفنایر
فا ی میتوان به درجهای دمیق و عادالنه رسید.
مضافاً در م حث بررسی و واکاوی شرای خا

و کیفیت دفاع مشروع ضاابیان

دادگنتری در مانون بهکارگیری ستح ،در ورتو تفکر و منیق فا ی میتوان تفکار و
منیق فا ی و عملیکردن ساختار فا ی را با کمک خ رگان و اهالفو اجرایای کارد
).(Ahmadi and Amiri, 2014, p.534-540

عتوه بر ایو میالب ،گاهی مانون ،فا ی مینگرد و با اختق فا ی درمیآمیازد؛
برای نمونه ،گزار «به حقوق دیگران تجاو نکنیم و اجا ه ندهیم به حقوق ما تجااو
شود» ،دو باد حقومی و اختمی دارد؛ در باد حقومی ،تجاو به حقوق دیگران مانوناً
ج ااران خنااارت بزهدیااده و در باضاای مااوارد ،مجااا ات متجاااو را بااه دن ااال دارد،
اما در باد اختمی ،تجاو به حقوق به هر نحوی که باشد ا دید تما بشاریت اماری
م اایح و ناونااند و غیراختماای اساات .مثااال دیگاار دربااار دوران نااامزدی اساات؛
ا نگاه اختق بههم دن نامزدی ،امری غیراختمی ،مذمو و ناونند است؛ هرچناد ا
دید مانونگذار اج ار به ا دواج ممنوع است و حتی اگر ضرر و یان عمدی به یکای
ا طرفیو نامزدی برسد ،طارف مقابال باه ج اران خناارات و یاان ماادی و ماناوی
مکلف میگردد.
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که در ایو باره وژوهشی نیز صورت گرفته است که میالاۀ آن خالی ا لیاف نینات
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نتیجهگیری
با عنایت به ش اهتها و تفاوتهای حقوق و اختق ،اذعان باه رابیاۀ ذاتای و بنیاادی
حقوق و اختق ،بهطور ثابت ،اشت اه است .اختق حقومی با توجه به مایارهای خا
به بررسی اختق شاینتۀ لحرف حقومی میوردا د .در ایو وژوهخ به جزئیات رواب
ریاضی م حث فا ی ورداخته نشد ،بلکه مفاهیم ،تأثیر و رابیۀ اختق فا ی بر حقاوق
بررسی شد .نتیجه اینکه در حقیقت ،بر اساس نظریۀ فا یسا ی ،نوعی نگرز جدید
دربار رابیۀ حقاوق و اخاتق ایجااد میشاود .لاذا بار م ناای منیاق و تفکار فاا ی،
کنجکاوی و دمت برای شناختو متییرهای ایو منئله و در

چرایی رواب حقوق و

اختق موردنظر است .ا دیگر نتایج ایو وژوهخ ایو است که باید ا م انی و اصول
اساسی اختق فا ی در مانونگذاری در م احث کیفری و مدنی و با رگاانی و غیاره
برای تحقق عدالت بیشتر استفاده شود .گفتنی است در رابیاۀ حقاوق و اخاتق تنهاا
یک سیح ثابت و غیرمابلتیییر ا ماانی وجود ندارد و مقادیر میانی بیو آنها وجاود
دارد .لذا بدون نگاه فا ی به رابیۀ حقوق و اختق ،در تصویب و حتی ت ییو و تفنیر
موانیو با مشکل مواجه خواهیم شد.
نتیجۀ دیگری که میتوان به آن اشاره کرد ایو است که ن اید اختق را صرفاً تاب
عقل بشری داننت ،بلکه باید بهدن ال ریشههای آن در آمو ههای دینی بود .همچنیو،
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محوکردن اختق و دودن آن ا حقوق جاماه بنایار خیرناا

اسات .ن ایاد نقاخ

اختق را در حقوق انکار کرد ،بلکه باید نگرشی فا ی به اختق و حقوق داشت .در
ایو صورت است که میتوان ا ث ات و استحکا اختق در حقوق سصو گفت .لاذا
باید ایو توهم را ا ذهو دود که در همه جاا و در تماا مصاادیق ن ایاد گفات کاه
اختق فا ی همیشه صحیح است؛ یرا در مثال متل اننان بیگناه ،متل هیآگااه یاک
امر اختمی نینت و در مثال اصتح مانون چک که موانیو آن باد ا تصاویب ثابات
است ،باید گفت که نحو اجرای مانون باد ا اصتح آن ،اختمیتر و باه اصایتح،
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فا یتر شده است.
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موفقیت در هر وژوهشی ،در گرو داننتو جایگاه آن وژوهخ در منظومۀ داناخ بشار
اساات؛ بااه ایااو ماناای کااه ال اساات وژوهشااگر بدانااد موضااوع تحقاایقخ در چااه
ساحتی ا علو و ماارف مرار میگیرد .وژوهخهای اختمی نیز ا ایو ماعده مناتثنا
نینتند .محقاق اخاتق ،م ال ا هار کااری بایاد باه شاناخت حاو تحقیاق خاویخ
بپااردا د و مناایر تحقیااق را در آن حااو ه سااامان بصشااد .در ایااو نوشااتار ،بااا تحلیاال
ضاامو تحلیاال و ت یاایو وژوهخهااای اختماای ،هفاات حااو ه باارای ایااو وژوهخهااا
مارفی شده است .ایو هفت حو ه ع ارتاناد ا  :کلیاات اخاتق ،اخاتق هنجااری،
فرااختق ،اخاتق توصایفی ،روانشناسای اخاتق ،تربیات اختمای و جاماهشناسای
اخااتق .یااادآوری میشااود ایااو عرصااههای هفتگانااه ،باار اساااس وژوهخهااای
موجااود تایاایو شاادهاند و ممکااو اساات در آینااده عرص اههای دیگااری نیااز بااه ایااو
موارد افزوده شود.
 دانشیار گروه ادیان مؤسنه آمو شی و وژوهشی اما خمینی

 ،مم ،ایران.
Akbar.hosseini37@yahoo.com

تاریخ دریافت4611/40/70 :

گسترهشناسی تحلیلی پژوهشهای اخالقی

وژوهخهای انجا گرفته در ایو حاو ه ،جیرافیاای وژوهخهاای اختمای بررسای ،و

تاریخ تأیید4611/40/03 :
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کلیدواژهها
کلیات اختق ،اختق هنجاری ،فارااختق ،اخاتق توصایفی ،روانشناسای اخاتق،
تربیت اختمی و جاماهشناسی اختق.
مقدمه
وژوهخهای اختمی ،عرصۀ گناتردهای ا م احاث و موضاوعات مصتلاف را در بار
میگیرد که بدون واکاوی و شناسایی آنها نمیتوان بهراحتی به دیدگاههای نااِّ و
تأثیرگذار در ایو حو ه دست یافت؛ به همیو دلیل است که گاهی وژوهشاگران ایاو
حو ه ،نکتهای را که به شاخۀ خاصی ا م احاث واژوهخ مرباوط اسات ،در عرصاۀ
دیگری وارد میکنند و نتیجاۀ نادرساتی میگیرناد .در ایاو نوشاتار مصاد داریام در
نهایت اختصار ،شاخهها و عرصههای وژوهخهاای اختمای را باهطور تحلیلای نشاان
دهیم .بدیو منظور ،وژوهخهای اختمی را بهطور استقرائی در ایو هفت شاخه مارار
دادهایم :کلیات اختق ،اختق هنجاری ،فارااختق ،اخاتق توصایفی ،روانشناسای
اختق ،تربیت اختمی و جاماهشناسی اختق .ال ته روشو است که ممکاو اسات در
آینده به شمار ایو شاخههای وژوهشی افزوده شود.
 .1کلیات اخالق
اخالق /چهلم /زمستان 1399

در ایو شاخه ا وژوهخهای اختمی ،توجه اصلی باه م ااحثی اسات کاه ال اسات
یک محقق در عرصۀ اختق به آنهاا توجاه کناد و تاا حادودی نیاز راج باه آنهاا
تصمیم بگیرد.
الف .اخالقشناسی

در ایو فرا ال است محقق ،اطتعات و میال ی دربار ودید اختق ،علم اخاتق
و حتی تربیت اختمی به دست آورد .در ایو بصخ وژوهشگر باید به موضوعات یر
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توجه کامل داشته باشد:

 .4تاریف ودید اختق بهمنزلۀ موضوعی که در عالم تحقق یافته اسات :علماای
اختق در نصنتیو گا تتز میکنند ایو ودیده را تاریف کنند؛ برای مثال ،اباوعلی
منکویه را ی مینویند:
ل
ل
ل ل
افاال ل َها ملو غَی لر فلک ٍر َو ال َر لویَّة...؛ خلاق حاالتی
«انَّ الص َ
لق حال للنفس َداعیَة ل ََها لإلی َ
نفنانی است که آدمی را بدون فکر و تأمل به کارهایی برمیانگیزد) (منکویه را ی،
4103ق .)30 ،فی کاشانی ،ودید اختق را ایوگوناه تاریاف میکناد« :اَلصلاق
ل
ل
ع ارة عو هیئة راس َ ل
اجة الل َای
ََ َ َ َ َ
نها االَفاال بلنهول َة َو یَنر مو غَی لر َح َ
صة فی النَّفس تَصدر َع َ
فلک ٍر َو َرویَّة؛ اختق ع ارت است ا ویژگیهای وایدار در نفس که موجاب میشاود
کارهایی متناسب با آن صفات بهطور خودجوز و بدون نیا به تفکر ا اننان صاادر
شود» (فی

کاشانی4106 ،ق ،ج:0

.)46

اام مللک َااة لللاان َّ ل
ل
فس یَصاادر
ه
عتمااه مجلناای در ایااو باااره میگویااد« :اَلصلااق ب َّض ل َ
َعنَهااا الفلااال بلنااهول َة؛ اخااتق ،صاافات وایاادار در نفااس اساات کااه موجااب میشااود
کارهااایی بهآسااانی صااادر شااود» (مجلناای4176 ،ق ،ج:30

 ،600باااِّ  ،01ذیاال

حدیث .)43

ا اننان صادر میشود» (ال نتانی ،بیتا،

 .)004برناارد رولایو ،در کتااِّ «علام و

اختق» ،میگوید« :اختق مجموعهای ا اصول یا باورهاست که بینخ ماا را درباار
درست و نادرست ،خوِّ و بد ،انصاف و بی انصاافی ،عادالت و بیعادالتی هادایت
میکند» (رولیو،4616 ،

.)60

در جای دیگر نیز اختق ایوگونه تاریف شده اسات« :نظاا اختمای ،ساامانهای

گسترهشناسی تحلیلی پژوهشهای اخالقی

ل
ل
لمااءَ ،مللک َاة تَصادر
بنتانی به نقل ا عالمان اختق مینویند« :اَلصلق فی عرف الا َ
ب ل َها النفس ملو غَی لرتَق ََّد فلکر و َرویَّاة و تَک َلاف؛ خلاق در عارف دانشامندان ،ملکاهای
است که افاال نفس اننانی بهواسیۀ برخورداری ا آن بهسهولت و بدون تفکر م لای

است که بر ویروان خود حاکم میشود و رفتار آناان را در روابا چهارگاناه (رابیاۀ
اننان با خدا ،با خود ،با دیگاران و باا ط یاات) در جهتای خاا

هادایت میکناد و
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سااامان میدهااد» (حنااینی ملاااهبهمو،4611 ،

 .)440تمااا ایااو تتزهااا باارای

وردهبرداری ا ودیدهای بهنا اختق است.
 .0علم اختق و شاخههای آن :دانخ اختق در وام م احث و میالب خود را بر
مدار ودید اختق سامان میدهد .علم اختق را میتوان در یک مفهو موس شامل
تما وژوهخهای اختمیای داننت که در ایو نوشتار مدنظر مرار گرفتهاند.
به دیگر سصو ،علم اختق ،با وژوهخهای اختمی همماناست .ال ته ممکو اسات
در یک تا یر مضیق ،تنها آن را شامل بررسی اختق هنجاری و شاخههای آن در نظر
گرفت و عالم اختمی به کنای اطاتق گاردد کاه باه واژوهخ در اخاتق هنجااری
م ادرت ور د (مص اح،4617 ،

 .)00در تفنیر ساو  ،عادهای علام اخاتق را هام

شامل وژوهخ در حو اختق هنجاری میدانند و هم شامل تربیت اختمی (مص اح
یزدی ،4636 ،ج:0

67-01؛ همو،4606 ،

 .)1به هر تقدیر ،تاریف علم اخاتق

در وژوهخهای اختمی ،موضوعی بس اساسی و مهم تلقی میگردد.
 .6تاریخ اخاتق و تیاورات علام اخاتق و چهرههاای بازرگ و تأثیرگاذار در
آن نیاااز در شااااخۀ اختقشناسااای وژوهخهاااای اختمااای ا جایگااااهی باااس
ار شمند برخوردار است.
تتز محققان در ایو مینه در دورانهای گونااگون ،باه خلاق آثاار ار شامندی
اخالق /چهلم /زمستان 1399

انجامیده است که توجه به آنها موضوعی مهام و مابلتقادیر اسات؛ بارای مثاال ،در
بصخ تاریخ اختق میتوان در عالم استمی ،آغا اختق را باه ماان حضارت آد
مننوِّ کرد 1و در غارِّ و شارق عاالم در ایاو بااره تااریخ خاصای را در نظار
گرفت .در عرصۀ تیورات علم اختق نیز ال است مراحل شکلگیری علم اخاتق
در هر فرهنگ و جاماهای بررسی و تحلیل شود .سیر اختق در عالم است ا اختق
 .1در عالم تشی  ،میتوان به کتاِّ «تأسیس الشیاة لالو اإلست » ،نوشتۀ مرج بزرگ دینی «عتماه ساید حناو صادر»
(متوفی 4601ق) اشاره کرد .در فصل دوا دهم ایو کتاِّ ،باه علام اخاتق و نقاخ علماای شایاه در شاکلگیری علام
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اختق ورداخته شده است.

نقلی به اختق عقلی فلنفی و سپس ،به اختق عرفانی و در نهایت ،به اختق تلفیقی،
میتواند مایار خوبی برای بررسی ایو عرصه باشد 1.بررسی چهرههای تأثیرگاذار در
حو اختق ،چه در اختق استمی و دنیای است و چه در خارج ا عاالم اساتمی
نیز در یرمجموعۀ ایو بصخ ا م احاث اختقشناسای مارار گرفتاه اسات 8.مارفای
عالمان اختمی بزرگی همچون سقراط ،افتطون ،ارسیو ،خواجه نصیرالدیو طوسی،
منکویه ،نرامی ،فی

کاشانی ،مص اح یزدی ،جوادی آملی ،و ...بارای محققاان ایاو

عرصه ا جذابیت فراوانی برخوردار است.
 .1روز تحقیق در حو اختق نیز شاخهای بنایار بااهمیات در اختقشناسای
است .به روز و منیر کاوز و کیفیت رسیدن به مقصد و مقصود تحقیق یاا راهحال
یااک مناائله ،روز تحقیااق گفتااه میشااود؛ بااهع ارت دیگاار ،روزشناساای تحقیااق
( )Methodologyع ارت اسات ا فرآیناد دساتیابی باه داناخ ا طریاق جما آوری
دادهها و ت دیل آنها به یافتهها.
روزشناساای ،راه اارد کلاای وااژوهخ اساات کااه راه و روشاای را کااه وااژوهخ
ماااوردنظر بایاااد ط اااق آن باااه انجاااا برساااد ،ترسااایم میکناااد .روزشناسااای،
و ال تااه گاااهی هاام وصاافکنند چگااونگی بهدسااتآمدن نتیجااهای خااا

اساات

(.)Howell, 2013, p. 3
اکنون در حو اخاتق نیاز بحاث درباار روز شناسایاختق و باهتا یر دیگار،
منیق اختق ،عرصۀ مهمی ا اختقشناسی است .روزهای نقلی ،عقلی ،شهودی و
تلفیقی ،در ایو حو ه مابلتأمل و بررسی است.
 .1مقالۀ «نگرشیبهمراحلتیور علم اختقاستمی» ،اثر حنیو روحانینژاد (کاه در ساال  4636در شامار  67نشاریۀ
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کیفیاات بهدسااتآمدن اطتعااات و اباازار جماا آوری آنهااا را وصااف میکنااد

کتاِّ نقد چاپ شده است) نیز در ایو حو ه مابلاعتناست.
 .8تاریخ فلنفه اختق غرِّ ،نوشاتۀ الرناس و شاارلوت بکار ،ترجماۀ گروهای ا مترجماان ،مام :مؤسناه آمو شای و
وژوهشی اما خمینی

 ،4603 ،ا نمونه کتب تاریخ اختق در غرِّ است.

101

ب .تعریف مفاهیم کلیدی در اخالق

وژوهشگر در ایو عرصه درصدد است مفاهیم کلیدی و اساسی مرت

با علم اخاتق

را تاریف کند تا در کاربرد آنها ابهاامی باامی نماناد .ایاو حاو ه ا مفهو شناسای،
دایر گنتردهای دارد که در ایو بصخ به چند مفهو کلیدی اشاره میکنیم:
 .1تکلیف و مسئولیت اخالقی:

در ایو بصخ ،محقاق ضامو تحقیقاات خاود ،تکلیاف اختمای را تاریاف ،شارای
آن را بررساای و در ادامااه ،مناائولیت اختماای را هاام ت یاایو میکنااد؛ باارای مثااال،
آیت ِ هال مص اح یزدی در تاریف منئولیت اختمی گفته اسات« :منظاور ا منائولیت
ایااو اساات کااه شصصاای در مقاباال یااک نیرویاای یااا در مقاباال شااصص دیگااری
موردبا خواست مارار گیارد ...منائول و ساائل متضاایفاند ...باا توجاه باه تفنایری
که ما برای مفاهیم اختمی کردیم که موا اختمی به امر و الازا و تکلیاف و ایوهاا
نیناات؛ وامایاااتی خااارجی اساات ،بنااابرایو مناائولیت هاام کااه تاااب اماار و تکلیااف
است ،نمیتواند جزو عناصر اخاتق مارار بگیارد» (مصا اح یازدی،4606 ،

.)403

ع دالرحمو بدوی در ایو بااره آورده اسات« :المنائولیة األختمیاة :وتتالاق باألفااال
التی یکون المرء فیها منئوالً أما ضمیره ،وأما ِ هال وتنادرج فیهاا النوایاا ،أی األفااال
اخالق /چهلم /زمستان 1399

ال اطنه» (بدوی، 4100 ،

.)001

به هرحال ،موضوع تکلیف و منئولیت اختمی ،خارج ا حو اختق هنجاری و
در ناحیۀ کلیات اختق مرار میگیرد.
 .2عامل اخالقی:

اینکااه چااه کنااانی دارای تکلیااف و مناائولیت اختماای هنااتند نیااز در ایااو عرصااه
ماارار میگیاارد .ایااو بحااث دارای دو حاشاایۀ مهاام اساات .آیااا ذات باریتاااالی و
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موجودات ماورایی دارای منئولیت اختمی هنتند یاا خیار؟ و در ساوی دیگار ،آیاا

موجودات مادون اننان (مانند حیوانات) در عرصۀ تکلیف اختمای واما میشاوند؟
همچنااایو ،آیاااا موجاااودات غیرحیاااوانی (مانناااد ربااااتهاااا) وارد عرصاااۀ عامااال
اختمی میگردند؟
«عامل اختمی کنی است که با توجه به شراییی ،منئولیت افااال خاودز را باه
عهده دارد و ط ق آن ،منتحق مدح و ثواِّ و یاا ذ و عقااِّ اسات .لاذا عملای کاه
عامل به اج ار انجا دهد ،منئولیتی در م ال آن ندارد؛ لکو او کماکان عامل اختمی
است» (نوری کوه نانی،4613 ،

.)1

 .3شأن اخالقی:

در ایو حو ه ا م احث اختمی باید به ایو نکته توجه داشت که چه موجوداتی برای
عااامتن اختماای ایجاااد تکلیااف اختماای میکننااد و آیااا عااامتن اختماای در م ااال
آنها تکلیاف اختمای دارناد و در وای آن ،دارای منائولیت اختمای هناتند؟ علای
واکپور در تاریف شأن اختمی آورده است« :ورسخ اصلی در منائلة شاأن اختمای
ایو است کاه چاه موجاوداتی و بار اسااس چاه مایااری واجاد جایگااه اختمیاناد.
فاعلهای اختمی نن ت باه دیگاران وظاایفی داریام و دیگاران نیاز ا ایاو حقاومی
دارند؟( »...واکپور،4614 ،

.)0

 .4ضعف اخالقی:

یکی ا مفاهیم مهم در کلیات اختق ،مفهو شارارت یاا ضااف اختمای اسات .در
ذیل ایو مفهو  ،به ایو موضوع ورداخته میشود که چرا و به چه دلیل آدمای باا علام
به درستبودن رفتاری ،آن را انجا نمیدهد یا با آگااهی ا بادی و خیاابودن یاک
رفتار ،آن را مرتکب میشود (برای میالاه بیشتر ر : .علیزاده،4610 ،
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ورودکنندگان باه ایاو بحاث ،منائله را ایوگوناه میارح کردهاناد :آیاا ماا باهعنوان

.)31–30

ال تااه روشااو اساات کااه تحلیاال ادلااۀ ضاااف اختماای در روانشناساای اخااتق یااا
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جاماهشناسی اختق میرح میگردد ،اما مفهو شناسی ضاف اختمی در ایو جایگاه
بررسی میشود.
 .5نظام اخالقی:

در تاریف نظا اختمی ،همان گونه که ویختر نیز اشاره شد ،میتوان گفات اخاتق
سامانهای است که بر ویروان خود حاکم میشاود و اوصااف اختیااری ،وضاایتها و
رفتارهااای آنهااا را بااا توجااه بااه رواب ا چهارگانهشااان (رابیااه بااا خاادا ،دیگااران،
خود و ط یات) ،در جهتی خا

سامان میبصشد .ایو سامانه ،دستکم دارای شاخ

عنصاار اساات کااه بایااد بااه آنهااا توجااه کااافی کاارد :نظریااۀ ار ز اختماای؛ توجیااه
هدف اختق و بهع ارت بهتر ،هدف اختمیباودن؛ اصاول م ناایی و اصالی اخاتق؛
مواعااد اسااتنتاجی و اشااتقامی؛ بیااان عواماال انگیزشاای و محاار

بهسااوی عماال بااه

احکا اختمی؛ بیان ضمانت اجرای احکا اختمی (جرایمای کاه بارای شاکنندگان
احکا اختمی در نظر گرفته میشود) (برای میالاۀ بیشاتر ر : .حناینی ملااهبهمو،
،4611

.)467–446

مفاااهیمی همچااون حکاام اختماای ،مضاااوت اختماای ،گاازار اختماای ،مفاااهیم
اختمی ،ماعد اختمی ،اصل اختمی ،منشور اختمی ،ویوست اختمی و ...نیز در ایو
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بصخ و در ذیل تاریاف مفااهیم وژوهخهاای اختمای مارار میگیرناد کاه در ایاو
منمت بهدلیل رعایت اختصار ا ورداختو به آنها خودداری میکنیم.
ج .اریباط اخَلق با دیگر عرص:ها

اختق ،بهمثابۀ یک ودید حاکم بر ندگی اننانها ،باا دیگار ودیادههای مارت

باا

حیات وی ویوناد دارد .دیاو ،امتصااد ،سیاسات ،حقاوق ،تالیموتربیات و ...ماوارد و
ودیدههای مصتلف حاکم بر ندگی اننان هنتند کاه باا ودیاد اخاتق در ارت ااطی
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وثیق و عمیق مرار گرفتهاند.

رابیۀ اختق با دیو ،بیشتر بر ایو محور مارار گرفتاه اسات کاه آیاا اساسااً بادون
درنظرگرفتو اختق و نظا اختمای ،یاک دیاو میتواناد کامال و کارآماد باشاد و
دیگاار اینکااه آیااا نظااا اختماای ،باادون بهرهگیااری ا آمو ههااای دیااو ،مصصوص ااً
اعتقااادی و فقهاای ،میتوانااد نظااامی کارآمااد و مابلاتکااا باشااد؟ ایااو موضااوع
جاادالهای یااادی را در دوران مااصاار در واای داشااته و باار ایااو اساااس ،دو شااکل
اخااتق دیناای و سااکوالر ایجاااد شااده اساات (باارای میالاااۀ بیشااتر ر : .شااانظری،
،4614

.)67-44

ورسخ اصلی دربار رابیۀ امتصاد و اخاتق ایاو اسات کاه آیاا میاان یاک نظاا
اختمی موجه و صحیح با نظا امتصادی ،ارت اط مث تی برمرار است یا اساسااً در نظاا
امتصادی ،جایگاهی برای اختق در نظر گرفته نشده است؟ امتصاادی کاه بار اسااس
آمو ههای مادیگرایانه شکل گرفته است ،بهطور می با نظا اختمیای که بر محور
تقرِّ اننان به خدا و رسیدن به ساادت و کمال اننان شکل گرفته اسات ،نمیتواناد
سا گار باشد (مص اح یزدی،4606 ،

.)463

رابیۀ اخاتق و سیاسات نیاز موضاوعی باس جادی و مابلتأمال اسات .آیاا ال
حکومت  -با یک نظا اختمی موجه و مات ار همخاوان باشاد و رابیاۀ مث تای باا آن
برماارار سااا د؟ دیاادگاههای گوناااگونی در ایااو مین اه میاارح شااده اساات کااه در
فرصت و مجال خود مابلبررسی اسات (بارای میالااۀ بیشاتر ر : .اساتمی،4636 ،
صص.)430-410
رابیۀ اختق و حقوق ،در گذشته بیشتر ناظر به م احث اختمیبودن حقاوق باود،
اما در دهههای اخیر ،موضوع حمایت حقوق ا اختق نیز مدنظر مرار گرفته اسات و
نظریۀ ار ز م تنی بر حقوق نیز برای خود جایگاهی اساسی باه دسات آورده اسات.
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اساات سیاساات  -چااه بااهمانای نظااا سیاساای و چااه بااهمانای راهکارهااای ادار

امرو ه ا یک سو ،سصو ا اختمیبودن ماوانیو و مواعاد حقاومی اسات و ا ساوی
دیگر ،سصو ا میابقت حقوق با اختق و اصول و مواعد اختمی است .به هر حاال،
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موضوع رابیۀ حقوق و اختق در ذیل محور سو کلیات اختق مابلطرح و بررسای
است (برای میالاۀ بیشتر ،ر : .حنینی ملاهبهمو،4611 ،

.)467–446

رابیااۀ تربیاات و اخااتق نیااز ا جملااه موضااوعاتی اساات کااه در ایااو بصااخ ا
وژوهخهااای اختماای مااوردنظر ماارار میگیاارد .تربیاات (بهمنزلااۀ یااک فراینااد و
صیرورت) ،با نظا اختمی (بهمثابۀ نیرویی حاکم بار وجاود انناان) در داد و ساتدی
مثال دنی مرار دارد .وژوهشگر در ایو ساحت باید ایو داد و ستد را ت ییو کند (بارای
.)406-460

میالاۀ بیشتر ر : .نوذری،4601 ،

تا اینجا ،دربار اولیو ساحت وژوهخهای اختمی بهاختصار بررسای کاردیم .در
ادامه ،به تی و دومیو ساحت که اختق هنجاری است ،میوردا یم.
 .2اخالق هنجاری

اختق هنجاری ،در مقا ارائه ،بیان و دفاع ا نظا اختمی یک مو  ،دیو ،فرهنگ و
گروهی خا

 .)40–43ترسیم نظا اختمی و دفااع ا آن

است (ویلیامز،4636 ،

در برابر تهاجمات وارد شاده ،وظیفاهای باس دشاوار اسات کاه اندیشامندان عرصاۀ
اختق هنجاری ،متکفل آن شدهاند .اختق هنجاری ،غایت تتز مجتهادان اخاتق
در چهار گوشۀ عالم است .در منمت م ال ،باه ارکاان و عناصار یاک نظاا اختمای
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اشاره کردیم که ع ارت بودند ا :
 .4بیان نظریۀ ار ز اختمی؛
 .0بیان هدف اختق و بهع ارتی بهتر ،هدف اختمیبودن؛
 .6بیان اصول م نایی و اصلی اختق؛
 .1بیان اصول استنتاجی و اشتقامی؛
 .0بیان عوامل انگیزشی و محر

عمل به احکا اختمی؛

 .3بیااان ضاامانت اجاارای احکااا اختماای (باارای میالاااۀ بیشااتر ر : .حنااینی
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ملاهبهمو،4611 ،

.)467-446

به اختق هنجاری« ،اختق درجه اول» نیز اطتق میشود؛ چراکاه هادف اصالی
وژوهخهای اختق ،ورداختو به ایو عرصه است و ال ته بیان منتقیم احکاا اختمای
رفتارها ،اوصاف اختیاری و حاالت و وضایتهای اختیاری آدمیان .اساساً هر جامااۀ
مدعی فرهنگ و تمدن ،داشتو نظا اختمی را جزو ارکان و عناصر فرهنگ و تمدن
خویخ میداند و بر محور آن م احثات فراوانی انجا میدهاد .فقادان نظاا اختمای
موجه و ماقول ،ضاف ج رانناوذیری در ایو راه است.
ا میااان عناصاار و ارکااان یااک نظااا اختماای ،بیتردیااد مهمتااریو شاااخه،
م احث مربوط به نظریۀ ار ز ( )Theory of valueاست .نظریۀ ار ز اختمای ،در
حقیقت ،در مقا بیان مت

و میزان و مقیاس برای تاییو صحت و سقم یا بایناتگی

و ن ایناتگیهای اختماای در درون یااک نظااا اختماای اساات .نظریااۀ ار ز هماننااد
ترا ویی عمل میکند که اصول و مواعد اختمی را در وهلۀ نصنت ارائاه میدهاد و
در اداماااه نیاااز صاااحت و ساااقم رفتارهاااا ،اوصااااف و وضاااایتهای اختیااااری را
مشاااصص میکناااد .تااااکنون چهاااار گاااروه ا نظریاااات ار ز شناساااایی شااادهاند
کااه در ایااو مرحلااه ،بااه نااا بردن ا آنهااا اکتفااا ماایکنیم :نظریااات غایااتگرا
وظیفهگرا ( )Deontilogical Ethicsو نظریات حقمحاور ()Right beased Ethics
( ر : .همان،

.)404-443

اخالق هنجاری عمومی و کاربردی
اخااتق هنجاااری یااا بیااانگر اخااتق عمااومی اساات یااا ارائهکننااد اخااتق کاااربردی
()Applied Ethics؛ توضیح اینکه بیان و استصراج نظاا اختمای ،گااه عماو مارد
یک مو  ،دیو یا فرهنگ را مدنظر مرار میدهد و برای آنها نظا ارائاه میکناد کاه
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( ،)Teleological Ethicsنظریاااات فضااایلتمحور ( ،)Virtue Ethicsنظریاااات

همان اختق عمومی ( )Public Ethicsاست و بارای تماا افاراد جریاان دارد .ال تاه
گاهی اختق و نظا اختمی چنیو هدف بزرگی را در نظر نمیگیرد .در ایو حالت،
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برای گروه خاصی ا یک مو  ،دیو و فرهنگ ،امدا به تهیه و تدار

نظا اختمای

میکنااد کااه باارای ایااو نااوع ا اخااتق هنجاااری ،ا عنااوان اخااتق حرفااهای
( )Professional Ethicsاستفاده میکنند؛ برای مثال ،اختق ور زکااری ،اخاتق
خ رنگاری ،اختق وزشکی و ورستاری و...
همچناایو ،گاااهی محقااق اخااتق و اختقواژوه در اخااتق هنجاااری و در حااو
اختق کاربردی ،بهجای اینکه به تما منائل اختمی در یاک نظاا اختمای کامال،
نظاار داشااته باشااد ،بااه گااروه خاصاای ا منااائل اختماای کااه ابهااا و ویچیاادگی
بیشتری دارند ،میوردا د و ضمو بیان دشواریها و منائل میرح ،احکاا اختمای را
در آن مااوارد بااه دساات ماایآورد .بااه ایااو نااوع ا کاوزهااای اختماای ،اخااتق
منئلهمحور میگویند .اختق منئلهمحور ،دساتکم ساه شااخه ا وژوهخهاا را در
ذیل خود مرار میدهد:
الف .منائل اختمی نوودید که بهواسیۀ ویشرفتهای شگرف دهههای اخیر برای
اننان به وجودآمده است؛ مانند م احث در حاو

یناتفناوری و درماان نابااروی؛

موضوعات اختمی در عرصۀ فضای مجا ی؛ م احث ویخآماده در میناۀ تحقیقاات
نتیک و اصتح نژاد؛ منائل اختمی ش یهسا ی و م احثی ا ایو م یل.
ِّ .منائل اختمی کهنی که ا دیربا دیدگاههای مصتلفای درباار آنها وجاد 
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اشتهاست؛ همانند حکام اختمای ساق جنایو ،آساانمرگی ،نژادورساتی ،ت اای
جننیتی یا منائل حو اختق محی

ینت و امثال آن.

ج .ت ییو حکم اختمی دو یا چند راهههای اختق و بهتا یری ،ارائۀ راهحل منائل
اختمی موجود در ندگی اننان؛ برای مثال ،متل تاداد مادودی اننان بارای نجاات
جااان اننااانهای بیشااتر ،متاال گروگااان باارای دسااتگیری گروگااانگیر و ...منااائل
میرحشده در ایو عرصه ،یا منئلهای است میاان یاک حکام اختمای و یاک حکام
خارج ا عرصۀ اختق (مثل یک حکام امتصاادی یاا حقاومی و یاا حتای فقهای) یاا
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منئلهای است میان دو حکم اختمی.

 .3فرااخالق

میالاات و بررسیهای تحلیلی و فلنفی دربار حقایق ،مفاهیم ،احکاا و گزارههاای
اختمی را در اصیتح« ،فرااختق» ( )Meta Ethicsگویند .ایاو بصاخ ا میالااات
اختمی ،در وام  ،انجا نوعی فاالیت فلنفی در عرصۀ اختق است .بهتا یر روشوتر،
هر گونه فاالیت و بررسی فلنفی که در عرصاههای گونااگون میارح میگاردد ،در
ایو عرصه نیز یافت میشود.
باار ایااو اساااس ،در فاارااختق؛ شاااخههای گوناااگون فلناافی خودشااان را نشااان
میدهنااد و بااه تناسااب موضااوع م اااحثی را میاارح میکننااد .اندیشاامندان ،م احااث
فلناااااافی را در شاااااااخههای هنتیشناساااااای ( ،)Ontologyمارفتشناساااااای
( ،)Epistemologyماناشناساای ( )Semanticsو ار زشناساای ( )Axiologyسااامان
دادهاند .واس ،در فارااختق دساتکم باا م احاث هنتیشاناختی ،مارفتشاناختی و
ماناشناختی مواجهیم.
در فرااختق ،م احث در دو شاخۀ حقاایق و مفااهیم ،و احکاا و گزارههاا ارائاه
میشااوند .در ناحیااۀ حقااایق و مفاااهیم ،م احااث هنتیشااناختی ،مارفتشااناختی،
مارفتشناختی ،ماناشناختی و منیقی.
مباحث فرااخالقی در ناحیۀ حقایق و مفاهیم اخالقی
هنتیشناسای حقاایق اختمای ،مارفتشناساای حقاایق اختمای ،ماناشناسای مفاااهیم
اختمی و منیق مفاهیم اختمی ا مهمتریو م احث در حو فرااختق شاخۀ حقاایق
و مفاهیم است .در ایو شاخه ،بنیاری ا م احث اساسی فرااختمی وام شاده اسات؛
باارای مثااال ،آیااا در عااالم خااوبی و باادی وجااود دارد یااا خیاار و اگاار وجااود دارد،
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ماناشااناختی و منیقاای میاارح میشااوند و در بصااخ احکااا و گاازارههااا ،م احااث

کیفیت وجود آن چینت؟ آیا امیال ،احناسات و خواستهای ماا مناتقل ا ماسات
یا خیر؟ (برای میالااۀ بیشاتر ر : .حناینی ملااهبهماو .)4636 ،هادف اندیشامندان
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عالم ،چه منلمان 1چه غیرمنلمان ،8ا تتز برای ت ییو وجود حقایق اختمی ،تحقق
ایو موضوع است.
سنخشناساای مفاااهیم اختماای و مابلیاات تاریااف ایااو مفاااهیم نیااز در شاااخۀ
ماناشناسی مفااهیم اختمای بررسای میشاود؛ بارای مثاال ،آیات ِ هال مصا اح یازدی،
مفاااهیم اختماای را ا ساانخ ماقااوالت ثانیااۀ فلناافی میدانااد کااه ا متحظااۀ رابیااۀ
میااان افاااال و اوصاااف اختیاااری مااا ا یااک سااو و هاادف ناادگی و مقصااد
اختق ،در ذهو انتزاع میشود و ا آن رابیۀ مث ت یاا منفای خ ار میدهاد ( مصا اح
یزدی،4606 ،

.)41

اختق در عرصۀ منیق حقایق و مفاهیم ،اوالً ،به ارت اط میان حقایق اختمی را باا
حقایق خارج ا حو اختق بررسی میکند (بحث ماروف رابیۀ هنتها و بایدها)
(جوادی،4600 ،

 )410و ثانیاً ،به ارت اط مفاهیم اختمی با مفاهیم خارج ا حاو

اختق میوردا د (موضوع تاریف مفاهیم اختمی با مفاهیم خارج ا حاو اخاتق)
 .)603ال ته در ادامه ،به ارت اط میان خود

(برای میالاۀ بیشتر ر : .هولمز،4630 ،

مفاهیم اختمی با یکدیگر میوردا د و مابلارجاعبودن یا ن ودن مفاهیم به یکدیگر را
بررسی میکند (مص اح یزدی،4606 ،

.)03

مباحث فرااخالقی در ناحیۀ گزارههای اخالقی
اخالق /چهلم /زمستان 1399

در بصخ گزارههای اختمی ،سه عرصۀ وژوهشی خودنمایی میکناد :مارفتشناسای
احکااا و گزارههااای اختماای ،ماناشناساای گزارههااای ختماای و منیااق احکااا و
گزارههای اختمی.
 .1شااهید مرتضاای میهااری ،آیاات ِهال مص ا اح یاازدی ،آیاات ِهال مهاادی حااائری و آیاات ِهال صااادق الریجااانی ،عالمااانی
هنتند که در آثار فلنفۀ اختمی خویخ دربار هنتیشناسای حقاایق اختمای ساصو گفتاه و بارای ت یایو ایاو حقاایق
نظریهوردا ی کردهاند.
 .8جان مک داول و دیوید برینک و بنیاری دیگار ا اندیشامندان فلنافۀ اخاتق غارِّ ،نظریااتی در ایاو میناه ارائاه
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کردهاند (برای میالاۀ بیشتر ر : .حنینی ملاهبهمو.)4636 ،

معرفتشناسی احکام و گزارههای اخالقی
دمیقاً همان م احثی که در مارفتشناسی عا مدنظر مرار گرفته ،در ایو حو خاا
نیز موردتوجه است .مارفتشناسی ،دانشی است که باه واژوهخ راج باه شاناخت و
مارفت آدمی میوردا د و خود مارفت و آگاهی را تحلیل میکند .در ایاو شااخه ا
م احث فلنفی ،به امکان مارفت ،امنا  ،ابزار و منااب آن و صادق و توجیاه و اعت اار
آن توجه میشود( حنینی ملاهبهمو،4636 ،

.)01

مارفتشناسی احکا و گزارههای اختمی ،به موضوعات مصتلفی ا م یل امکاان
مارفت به احکا اختمی ،ابزار در

و شناخت احکا اختمی ،مناب نیل باه احکاا

اختمی ،صدق گزارههای اختمی ،توجیه احکا و گزارههای اختمای ،سنخشناسای
گزارههای اختمی ،حجیت و اعت ار مارفت به احکا و گزارههای اختمی میوردا د
و ال ته ارت اط ایو احکا و گزارهها با دیگر احکا و گزارهها نیز در ایو شااخه مارار
میگیرد (همان،

.)41

معناشناسی گزارههای خالقی
ادامه بهاختصار دربار آنها سصو میگوییم:
الاااف .مانااااداری یاااا بیماناااایی گزارههاااای اختمااای بااار اسااااس م ناااای
وو یتیوینتی (وارنو ،4637 ،

)470؛ ایو مکتب فلنافی بارآن اسات کاه ومتای

مابلیاات صاادق و کااذِّ در گزارههااا میاارح میگااردد کااه واایخ ا هرچیااز مانااادار
باشند .ماناداری نیز با دو مت

شاکل میگیارد؛ اول اینکاه گازاره تحلیلای باشاد و

دو اینکه مابلیت مشاهده داشته باشاد .باا ایاو مایارهاا ،گزارههاای اختمای بیماناا
میشوند (همان،

.)471

گسترهشناسی تحلیلی پژوهشهای اخالقی

در ماناشناسی گزارههای اختمی ،چند گروه ا م احث مدنظر مرار میگیرند کاه در

ال تااه در ایااو م احااث ،عاادهای تاااب دیاادگاه وو یتوینااتها شاادند و گزارههااای
اختمی را بیماناا دانناتند و باه دیادگاههایی همچاون امرگرایای (جاوادی،4600 ،
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 )00و احناسگرایی (بکر و بکر،4603 ،

 )040سوق ویادا کردناد .در مقابال،

عدهای تتز کردند گزارههای اختمی را مانادار تفنیر کنند .گروه دیگر هم اغلب
با بحث ماناداری مشاکل ویادا کردناد و مات
نپذیرفتند (مص اح یزدی،4614 ،

مانااداری و بیماناایی را ا اسااس

.)13

ِّ .ماناداری ا حیث حقیقی یا اعت اریبودن گزارههای اختمی؛ در ایو سااحت
ا م احث ،در وام ساصو ا سانخ گزارههاای اختمای اسات .آیاا ایاو گزارههاا ا
وامایتی بیرونی خ ر میدهند یا بیانگر یک مرارداد (داروال و دیگران،4634 ،
یا یک اعت ارند؟ (میهری ،4600 ،ج:46

)34

 )040ایو موضاوع نیاز محاور م احثاات

فراوانی شده که تا امرو هم ا جذابیت خاصی برخوردار است.
منطق احکام و گزارههای اخالقی
در ایو ساحت ا وژوهخهای اختمی ،موضاوعات مصتلاف منیقای ماوردنظر مارار
میگیرند که در ادامه به باضی ا آنها اشاره میکنیم:
الف .استداللوذیری و برهانوذیری احکا و گزارههای اختمی؛ در ایاو بصاخ،
سؤال ایو است که آیاا میتاوان بارای بهدساتآوردن یاک حکام اختمای منایری
منیقی را طی کرد و با استدالل ،به شکل خا
اخالق /چهلم /زمستان 1399

رسید؟ (مص اح یزدی،4614 ،

خود ،به آن حکم و گازار اختمای

)61-66

اگر استدالل در رسیدن به احکاا اختمای راه دارد ،چاه ناوع اساتداللی اسات؟
اسااتقرایی ،میاساای یااا موا نااۀ متفکرانااه؟ (ماادنی،4610 ،

 )00-44آیااا اساساااً

میتوان برای بهدستآوردن یا اث ات احکا و گزارههای اختمی ،امامۀ برهان کارد؟
(مص اح،4617 ،

 )411در ایو عرصه ا وژوهخهای اختمی ،ایوگونه ورساخها

موردنظر است.
ِّ .تحلیل و بررسی فرایند اساتدالل اختمای؛ در ایاو حاو واژوهخ اختمای،
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سصو ا بررسی یک استدالل اختمی است .در ایو منمت ،وژوهشگر به ساران ایاو

موضوع میرود که اوالً ،استدالل اختمی چینت؟ ثانیاً ،ماده و صورت ایو اساتدالل
چگونه است؟ (برای میالاۀ بیشتر ر : .مکناوتو،4637 ،

 ،)676ثالثاً ،ناوع ایاو

استدالل کدا است؟ و رابااً ،استدالل اختمی چه ش اهتها و تفاوتهایی با استدالل
در دیگر عرصهها دارد (اتکیننون،4607 ،

.)474

ج .ارت اط مضایا و گزارههای اختمی با گزارههاای خاارج ا حاو اخاتق نیاز
موضوعی است که در ایو ناحیه ا م احث بررسی میشود .باه دیگار ساصو ،امکاان
اث ااات گزارهه اای اختماای بااا بهرهگیااری ا گزارههااای خااارج ا حااو اخااتق،
موضوعی است که توجه بنیاری ا افراد را در منیق احکا و گزارههای اختمی باه
خود جلب کرده است.
آنچااه گذشاات اجمااالی بااود ا باضاای ا منااائل فاارااختق؛ امااا سااؤال مهماای
که در ایو فرا خوِّ است بدان توجاه شاود ایاو اسات کاه باا وجاود دشاواریها،
دیادگاههای مصتلفاای در عرصاۀ فاارااختق وجاود دارد؛ چاارا بایاد بهسااوی م احااث
فرااختمی رفت و دربار آنها تحقیق و وژوهخ کرد؟ در ادامه ،بهاجمال دربار ایو
منئله سصو میگوییم:
اختمی و بررسی ماهیت آنها به نقیهای خواهیم رسید کاه میتاوانیم نظاا اختمای
تما عیاری را طراحی کنیم.
چراکه با فرض وجود حقایق اختمی ،نظریۀ ار ز به یک شکل عرضه میشاود
و با فرض ن ودن آن به شکلی دیگار؛ باا عینیات آن حقاایق ،ار زهاای اختمای باه
گونهای خا

موردتوجه مرار میگیرند و با فرض وابنتگی آنها به اننان به شکلی

دیگر .اگر برای حقایق اختمی ،وجودی خا

و منتقل ا اننانها در نظر نگیاریم،

در دا نن یگرایی اختمی میافتیم و تتز برای ترسیم آن نظاا بیفایاده میشاود؛

گسترهشناسی تحلیلی پژوهشهای اخالقی

اهمیت و ضرورت م احث فرااختمی در آن است کاه باا تحلیال درسات حقاایق

در نتیجه ،اننان ا داشاتو نظاا اختمایای کاه وی را باه سارمنزل مقصاود برسااند،
محرو میماند.
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اگر امکان مارفت اختمی در فرااختق تحلیل نگردد و راه رسیدن به آن ماارف
نشان داده نشاود ،مشاکلی جادی در اخاتق هنجااری بارای بهدساتآوردن احکاا
اختمی ویخ خواهد آمد.
اگر در فرااختق به م احث صدق و توجیه نظار نشاود و دیادگاه درساتی درباار
آنها میرح نشود ،چگوناه میتاوان صادق احکاا اختمای را نشاان داد و بارای آن
صدق دلیل امامه کرد؟
اگر ماانی مفاهیم اختمی در فرااختق به دست نیاید ،چگونه میتاوانیم ا آنهاا
در گزارههای اختمی بهره ب ریم؟ ومتی نمیدانیم خوِّ چینت و بد چینت ،چیور
میتوانیم افاال و اوصاف اختیاری را به خوبی و بدی متصف کنیم؟
ختصه اینکه بدون داشتو دیدگاههای مناسب در فرااختق نمیتوانیم در اخاتق
هنجاری به جایی برسیم و برای شکلدادن یک نظا اختمی امدا کنیم.
فلسفه اخالق
در وژوهخهااای اختماای ،بااا اصاایتح مشااهوری «فلناافه اخااتق» ( )Ethicsمواجااه
میشویم .ایو اصایتح ،در عایو حاالی کاه مشاهور اسات ،ا نظار دایاره و وساات
م احثخ ابها دارد .ابها در ایو عرصه را با چند ورسخ نشاان مایدهیم؛ آیاا فلنافه
اخالق /چهلم /زمستان 1399

اختق شامل هر نوع میالاهای در باِّ اختق (اعم ا توصیفی ،هنجاری و تحلیلای)
میشود یا منحصر به میالاات هنجااری و تحلیلای اسات و یاا عناوان دیگاری بارای
فرااختق است؟
باضی ا اندیشمندان و فیلنوفان اخاتق ماتقدناد فلنافه اخاتق باهنحوی شاامل
اختق توصیفی ،هنجاری و فرااختمی میشود .شاید بتوان بارای ایاو ادعاا اساتدالل
کرد که آثار همۀ عالمان اختق ،ویخ ا مارن بیناتم ،ترکی ای ا اخاتق توصایفی،
هنجاری و وارهای ا منائل فرااختق است .بدیو دلیل ،فلنفه اختق ،عناوانی اسات
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برای اصل وژوهخهای اختمی؛ اما روشو است که عنوان وژوهخهاای اختمای بار

ایو مانا داللت میکند و ال نینت عنوان جدیدی در ایو باره به کار ب ریم؛ عاتوه
بر ایو ،عرف علما و اندیشمندان در ایو مینه بر تحلیلیبودن م احاث مارار گرفتاه و
تحقیقات توصیفی و هنجاری دربار صدور احکا اختمی خا

را شامل نمیشود.

اکنون اگر فلنفه اختق را تحقیاق و واژوهخ فلنافی و عقلای درباار مناائل و
احکا اختمی بدانیم ،اختق توصیفی ا حییۀ فلنفه اختق خارج میگردد؛ چراکه
در اختق توصیفی جای بحث فلنفی و عقلی نینت .اگار همایو مات

و مایاار را

توساه دهیم ،بنیاری ا م احث اختق هنجاری نیز دارای ایو باد تحلیلی نینتند و ا
دایر موضوع خارج میشوند.
شااماری دیگاار ا فیلنااوفان اخااتق ،بااهویژه فیلنااوفان تحلیلاای ،ماتقدناد حااو
فلناافه اخااتق در م احااث فاارااختق منحصاار اساات .ایااو گااروه ،ا میااان م احااث
متفاااوت فاارااختق ،یاناای م احااث هنتیشااناختی ،ماناشااناختی ،مارفتشااناختی و
منیقی ،بیشتر به جن ۀ ماناشناختی میوردا ناد؛ یارا ماتقدناد مناائل فلنافی تنهاا ا
طریق تحلیل بان و آشکارکردن مانای کلماات حال میشاود (بارای میالااۀ بیشاتر
ر : .فرانکنا،4603 ،

.)00

داننت و ال ته ا اختق هنجاری نیز آن مقداری که تحلیلیتر و فلنفیتر است (مثال
بیان نظریۀ ار ز) هم در آن مرار میگیرد .بدیهی است مر بندی م احاث در فلنافه
اختق ،تاب مراردادها و رویههای عالماان اخاتق اسات و شااید در آیناده نظریاات
دیگری غل ه ویدا کنند.
 .4اخالق توصیفی

مقصود ا اختق توصیفی ( ،)Descriptiv Ethicsمیالاه و وژوهخ دربار توصیف

گسترهشناسی تحلیلی پژوهشهای اخالقی

در یااک تحلیاال نهااایی میتااوان فلناافه اخااتق را شااامل م احااث فرااختماای

و ت ییو اختق و نظا اختمی افراد اموا  ،ملل ،فرهنگها ،ادیان یا جواما گونااگون
است .در ایو نوع وژوهخ اختمی ،هدف صارفاً گازارز ایاو موضاوع مهام اسات.
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گزارز اختمی که ا فرد یا جاماه یا یک دیاو و ماذهب داده میشاود ،باه اخاتق
توصیفی تا یر میگردد (مص اح یزدی،4606 ،

.)41-43

وس ،موضوع وژوهخ توصیفی ،اختمیات و نظا اختمی فرد یا گروه خاصای اسات
و روز وژوهخ هم تجربی و نقلی است ،نه اساتداللی و عقلای .همچنایو ،هادف ا
ایو گونه م احث ،در گا نصنت ،آشنایی با ناوع رفتاار و اخاتق فارد یاا جامااهای
خا

است و در گا بادی ،ارائۀ تصویری دمیق ا نظا اختمی حاکم بر آنهاست.

در ایو نوع وژوهخ ،هدف ایو نینت که افراد و جواما را باه اختمیاات و رعایات
اختمیات ترغیب کند یا آنها را ا عمل به اماور ضاداختمی منا کناد ،بلکاه کاار
محقق فق توصیف است.
به دیگار ساصو ،در م احاث اخاتق توصایفی ا خاوِّ یاا بادبودن رفتاار انناانها
سصو به میان نمیآید و دربار رفتاار آناان و حتای نظاا اختمای و احکاا اختمای
موردوذیرز آنان ار زداوری نمیشود .ایاو ناوع میالااات در حاو فاالیتهاای
روانشناسان ،جاماهشناسان و اننانشناساان میارح اسات .میالااات و وژوهخهاایی
کااه دربااار رفتااار م ایاال و امااوا باادوی صااورت گرفتااه اساات ،بااه ملماارو اخااتق
توصیفی مربوط است.
در عرصاۀ اخااتق توصایفی ،گاااه محقاق صاارفاً اختمیاات یااک گاروه و مااو و
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فرهنگ را بررسی میکند و گاهی نیز ایو تحقیق را بهشکل مقاینهای و تی یقی ارائه
میدهد و ش اهتها و تفاوتهای میان دو یا چناد نظاا اختمای را بیاان میکناد .در
تحقیق مقاینهای ضروری است م ل ا ورود به م احث ،محورهایی گزینخ شاوند و
بر ط ق آن محورها ،تی یق و مقاینه انجا گیرد .شاید موضوع عناصار نظاا اختمای
که ویختر به آن اشاره شد ،باه هماراه باضای ا اصاول مهام اختمای در ایاو منایر
کمک یادی برساند.
اما میالاۀ اختق توصیفی چه فایدهای دارد؟ تاامل با مردمان دیگار فرهنگهاا و
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اموا و ملل ،در نصنتیو گا  ،نیا مند آشنایی با اختمیات و س ک ندگی آنان است.

نداننتو ایو موضوع مهم ،موجب اختتفات و ساوءتفاهمات بنایاری میگاردد کاه
گاه نتایج و ویامدهای ورهزینه و اسفباری دارد .چاه بناا جنگهاا و خونریزیهاای
گنتردهای که بهدلیل نداننتو آداِّ و رسو و اختمیات اموا مصتلاف روی داده و
ثروتهای مادی و مانوی جوام به نابودی کشیده شده است.
در مقاباال ،گاااه مشااکتت بزرگاای بااهدلیل داننااتو اختمیااات یااک جاماااه،
گااروه و یااا ویااروان یااک دیااو بااهراحتی رف ا شااده و بحراناای ویچیااده بهسااادگی
برطاارف شااده اساات .همچناایو ،داننااتو اختمیااات جواماا دیگاار ،امکااان نقااد
و با سا ی نظا اختمی خودمان را هم فراهم میکند .بهتا یر دیگر ،مقاینۀ نظا های
اختماای گوناااگون ،نقاااط مااوت و ضاااف آنهااا را نمایااان میکنااد و مجتهاادان
اختمی ،با متحظۀ ایو امور ،بهتر میتوانند به ترسیم نظا اختمی موجاه و ماقاول و
مق ول امدا کنند.
منلماً هنگامی که ماا ماتقادیم اخاتق دینای بار اخاتق ساکوالر برتاری دارد و
اختق استمی بر سایر نظا های مشابه تفوق دارد ،باید در عالم وام ایو نکته نشان را
نشان دهیم؛ برای تحقاق ایاو هادف ،اخاتق توصایفی  -آن هام بهشاکل تی یقای -
در نهایااات ،م حاااث ننااا یت اختمااای ،تکیاااهگاه اصااالی خاااود را بااار وجاااود
اختتفاات بنیاادیو در میاان نظا هااای اختمای مارار داده اساات کاه بایاد در اخااتق
توصیفی بررسی شود.
 .5روانشناسی اخالق

روانشناسی اختق ( ،)Moral Psychologyحلقاۀ اتصاال دو حاو بنایار مهام در
ساحت اندیشۀ بشری است؛ ا یک سو ،به م احث اختمی میوردا د و ا دیگر ساو،
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کارآمد است.

وارد حو روانشناسی میگردد .با ایو تحلیل ،روانشناسی اختق ،امرو ه در مر
جذاِّتریو عرصههای فاالیت بیو رشاتهای در روانشناسای و اخاتق اسات کاه در

117

بینت سال اخیر م احث آن با سرعت یادی گنترده شده و افراد یاادی را بهساوی
خود کشیده است .در ایو شاخه ا وژوهخهای اختمی ،م احث و تحقیقات اختمی
رنگوبوی روانشناختی دارد و با ارائاۀ تحلیلهاای روانشناساانه ،راه را بار دانناتو
بیشتر راج به اختق با میکند .با ایو حال ،ایو شاخۀ بنیار مهم ،در فضای فرهنگی
کشورمان میفول ماناده و توجاه کمای باه آن شاده اسات .در اداماه ،باه شاماری ا
مهمتریو شاخههای ایو حو ه اشاره میکنیم:
مضاوت اختمی ()moral judgment؛ ودیدهای است ذهنی که در آن آدمای باه
ار زداوری راج بااه رفتارهااا ،صاافات و وضااایتهای اختیاااری خااود یااا دیگااران
میوردا د و آنها را به خوبی ،بادی ،درساتی ،خیاا ،بایناتگی ،ن ایناتگی و وظیفاۀ
اختمیبودن متصف میکند.
استدالل اختمی ()moral reasoning؛ فرایند ذهنی دلیلآوردن بر درساتی یاک
رفتار ،صفت یا وضایت اختمی در گا نصنت و استدالل بر درساتی یاک اصال یاا
ماعد اختمی در گا دو و استدالل بر اعت اار یاک نظاا اختمای در گاا ساو را
میتوان استدالل اختمی نامید.
حناسایت اختمای ()moral sensitivity؛ تحار

ذهنای انناان در م اال در

خوبی و بدی و درستی و خیایی اختمای یاک رفتاار ،صافت و وضاایت اختمای،
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توانایی آدمی در در
در

نتاایج و ویامادهای تصامیمات اختمای و تواناایی آدمای در

مشکتت و ماضتت اختمی را میتوان حناسیت اختمی نامید.
مناائولیت اختماای ()moral responsibility؛ آدماای هنگااامی کااه در مناایر

ندگی خود با گزینههای خوِّ و بد مواجه میشود ،بر اسااس ایاو ویخفارض کاه
موجودی مصتار است ،باید واسخگوی انتصاِّ خود باشد و به واداز یا مجا ات ایاو
انتصاِّ تو بدهاد (شاهریاری،4630 ،

 .)03منائولیت اختمای در حاو م احاث

روانشناساااای اخااااتق ،وژوهشاااای اساااات در ایااااو عرصااااه و تتشاااای اساااات
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در ت یااایو روانشاااناختی واساااخگوبودن انناااان در برابااار انتصاِّهاااای خاااویخ.

ال ته منئولیت اختمی در حو ههای دیگر هم موردتوجه است که وژوهخ جاام آن
در اختقشناسی به انجا میرسد.
انگیز اختمی ()moral motivation؛ آنچه آدمی را بهسوی رفتار و فال اختمی
سوق میدهد و بهاصیتح ،دلیل آدمی بر فال اختمای مارار میگیارد .ال تاه درباار
انگیز اختمی ،عدهای ماتقدند صرف وجود آگاهی ا حقیقت اختمای بارای فاال
اختمی کافی است .عدهای نیز ماتقدند جدای ا علم و آگاهی ا حقیقت اختمای،
به اموری خارجی بهمنزلۀ مکمل نیا است تا آدمی بهسوی عمل سوق داده شاود .در
ایو میان ،گروه اول را «درونگرایان» و دستۀ دو را «برونگرایاان» مارفای میکنناد
(حناینی ملااهبهمو،4636 ،

 .)433ایاو موضاوع ،در حاو روانشناسای اخااتق

م حثی جذاِّ تلقی میگردد.
هویت اختمی ()moral identity؛ هویت اختمی ،میزان همسانشدن نادگی و
اهداف ندگی اننان با اخاتق و اصاول و ار زهاای آن هویات اختمای انناان را
شکل میدهد ( .)Hardy, 2011, p. 212امرو ه ایو موضوع نیز ا جاذابیت فراونای
در میان وژوهشگران اختق و روانشناسی برخوردار است.
چه اتفاماتی رخ میدهد که یک رفتار اختمای ا او سار می ناد ،در حاو م احاث
عمل اختمی وام میگردد.
رشد اختمی ()moral development؛ تمرکز آن بر ظهور ،تیییر و در

اختق

در آدمی ا دوران جنینی تا بزرگسالی است .دیادگاههای مصتلفای در ایاو حاو ه
میرح شده که در جای خود مابلبررسی و ت ییو است.
تنااوع اختماای ()moral diversity؛ بااه ایااو مانااا کااه هرکناای ایااو مابلیاات را
دارد کااه نظااا اختماای خاصاای داشااته باشااد .بااه دیگاار سااصو ،اختمیااات در افااراد
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عمل اختمی ()moral action؛ ت ییو اینکه چه رفتاری اختمی است و در انناان

مصتلااف دارای تنااوع و گوناااگونی اساات .ایااو دیاادگاه بااا دیاادگاه ننا یت اختماای
همخوانی دارد.

119

شصصاایت اختماای ()moral character؛ هنگااامی کااه ا اوصاااف نیااک و بااد
اننااانها سااصو بااه میااان میآیااد ،راه باارای ترساایم شصصاایت اختماای آنااان بااا
میشاااود .انناااان ،در درون خاااود مجموعاااهای ا صااافات نیاااک و باااد اختمااای
را دارد کاااه برآیناااد ایاااو صااافات شصصااایت اختمااای وی را تشاااکیل میدهناااد
( .)Merritt, 2010, p. 355امرو ه بنیاری ا روانشناسان اخاتق باه بحاث درباار
ایو موضوع ورداختهاند.
احناااس اختماای ()moral emotion؛ درکاای اساات کااه اننااانها ا رفتارهااا و
اوصاف اختیاری و وضایتهای اختیاری ویدا میکنند و ا درون ،احناسی خوشایند
یا ناخوشایند به ایو امور دارند .ایو احناس اختمی ،آدمی را در مضاوت رفتارهاا و
اوصاف و وضایتها یاری میرساند و در انگیزز اختمای نیاز نقشای باس کلیادی
دارد (.)Prinz, 2010, p. 11
ضاااف و شاارارت اختماای ()moral weakness؛ در حقیقاات ،بااه علاال نق ا
ار زهای اختمی ا سوی کنانی که به آن ار زها علم دارند میواردا د .م احاث
متنوعی در ایو حو ه وجود دارد که در جای خود مابلبررسی است.
ایااو مااوارد ا مهمتااریو شاااخههای روانشناساای اخااتق محنااوِّ میشااوند.
ال تااه ایااو رشااته در اغلااب مااوارد یادشااده ،عرصااهای تااا ه و میالااب میرحشااده
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در آن جدید است.
 .6تربیت اخالقی

تربیت اختمی یانی برانگیصتو ،فراهم ساختو و بهکاربنتو ساا کارهای آمو شای و
ورورشی برای دریافت نظا اختمی و شناختو و شناساندن اصول و مواعد اختمی ا
یک سو ،و مینهسا ی برای ایجاد نگارز و رویآوردن باه نظاا اختمای مق اول و
موجه ،و وایبندی و عینیتدادن ار زهای اختمی باا هادف رسایدن باه سااادت و
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کمال جاودانه (ر : .بهشتی.)4634 ،

بر ایو اساس ،تتز برای رسیدن به ساادت و کماال جاوداناه «تربیات اختمای» ناا
دارد .باار ایااو اساااس ،در تربیاات اختماای تااتز میشااود بااا بهرهگیااری ا دانااخ
تالیموتربیت و یافتههای تربیت ،اهداف اختمی عینیت یابد .اندیشمندان منلمان ،در
ایو مینه بنیار تتز کردهاند و اساساً تربیت اختمی را در راستای تکمیل اخاتق و
دانخ اختق در نظر گرفته اند .در ایو نوشتار برای رعایت اختصار ا توضایح بیشاتر
در ایو باره خودداری میکنیم (برای میالاه ر : .حنینی.)4613 ،
 .7جامعهشناسی اخالق

جاماهشناسی اختق ا یک سو ،شاخهای ا جاماهشناسی و ا سوی دیگر ،شاخهای
ا اختق است که در آن ،تحقیقات جاماهشناختی راج به ماهیت ،علل و ویامادهای
نگرز مرد دربار اختق به انجا میرسد.
در ایااو حااو ه ،دربااار موضااوعات مهماای چااون نقااخ تکاماال و دیاادگاههای
تکاملی در شکلگیری بااد اختمای انناان تحقیاق میشاود و باهطور کلای ،باه را
جاماهشااناختی گاارایخ اننااان بااه اخااتق توجااه میشااود .همچناایو ،گاااه یااک
ایااو باااره مضاااوت اختماای میکنااد؛ باارای مثااال ،اختمیبااودن یااا ن ااودن جنااگ
را تحلیاال میکنااد یااا حکاام اختماای خانوادههااای تکوالاادینی یااا چندهمنااری
را وی میگیرد.
به هر حاال ،در ایاو شااخه ا یاک ساو ،اخاتق بهمثاباۀ یاک ودیاد اجتمااعی
تحلیاااال میشااااود و محقااااق دربااااار ظهااااور و نهادینهشاااادن آن بااااه کاااااوز
میوااردا د و ا سااوی دیگاار ،ودیاادههای اجتماااعی ،ار یااابی اختماای میشااوند
(.)See: Hitlin & Others, 2010
ت مهجاور اسات و
ایو عرصه ا وژوهخهای اختمای در ادبیاات علمای ماا کاام ً
تحقیقات مابلتوجهی در آن انجا نشده است.
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جاماهشااناس اخااتق بااه بررساای اختماای ودیاادههای اجتماااعی میوااردا د و در
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در آنچه گذشت ،نویننده تتز کرد با درنظرگارفتو وژوهخهاای حاو اخاتق،
مهمتااریو عرصااههای وژوهشاای در ایااو حااو ه را اسااتصراج و ارائااه کنااد .در ایااو
حااو ه ،هفاات عرصااۀ مهاام ارائااه شااد کااه ع ارتانااد ا  :کلیااات اخااتق ،اخااتق
هنجاااری ،فاارااختق ،اخااتق توصاایفی ،روانشناساای اخااتق ،تربیاات اختماای و
جاماهشناسی اختق.
در ایو مقاله تاتز شاد هریاک ا عرصاههای وژوهخهاای اختمای بهاختصاار
بررسی و در ابواِّ مناسب جایگذاری شوند .در وایان ،به دو نکتاه اشااره مایکنیم؛
اول اینکه میالب یادشده در ذیل هر عنوان ،تما موضاوعات نینات و ممکاو اسات
م احااث بیشااتری ذیاال آن عنااوان ماارار گیرنااد .دو اینکااه در آینااده ممکااو اساات
شاخههای بیشتری برای وژوهخهای اختمی میرح گردد؛ بنایرایو ،ایو هفت حاو ه
تما شاخههای وژوهخهای اختمی نینت.
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تهران :دفتر وژوهخ و نشر سهروردی.
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 .46روحانینژاد ،حنیو (« ،)4636نگرشیبهمراحالتیاور علام اخاتقاساتمی»،
کتاِّ نقد ،ز،67

.407-400

 .41رولیو ،برنارد ( ،)4616علم و اختق ،ترجمۀ ساید عدالتجو ،تهاران :شارکت
انتشارات علمی و فرهنگی.
 .40شانظری ،جافر و شیریو ع داللهی (« ،)4614اختق دینای و اخاتق ساکوالر»،
فصلنامۀ اختق ،سال  ،0ز،0

.67-44

 .43شهریاری ،حمید ( ،)4630فلنفه اختق در تفکر غرِّ ا دیدگاه النادیر ماک
اینتایر ،تهران :سمت.
 .40علیزاده ،مهدی (« ،)4610بررسی و تحلیل ضاف اختمی ا منظار آگوساتیو و
توماس آکوئینااس؛ باا بهرهگیاری ا آمو ههاای اساتمی» ،مارفات ادیاان ،ساال ،0
ز،00

.31-30

 .43فرانکناااا ،ویلیاااا کااای ،)4603( .فلنااافه اخاااتق ،ترجماااۀ هاااادی صاااادمی،
تهران :طه.
 .41فاای

کاشااانی ،محنااو (4106ق) ،الحقااایق فاای محاسااو االخااتق ،ماام:

دار الکتاِّ اإلستمی.
 .07مجلنی ،محمدبامر (4176ق) ،بحار االنوار الجاماة لدرر اخ ار االئماة االطهاار،
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بیروت :مؤسنة الوفاء.
 .04ماادنی ،منصااوره و سااایده سااایدی تهراناای (« ،)4610ارائااه ،ار یااابی و مقاینااه

مادلهای رایاج تصمیمساا ی اختمای در وزشاکی» ،مجلاه ایرانای اخاتق و تااریخ
وزشکی ،دوره  ،1ز،4

.00-44

 .00منکویه را ی ،احمدبو علی (4103ق) ،تهذیب االختق و تیهیر االعراق ،مم:
طلیاه نور.
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 .06مص اح یزدی ،محمدتقی ( ،)4606فلنفه اختق ،تهران :اطتعات.

 ،)4636( _____________ .01اخااتق در ماارآن ،ماام :مؤسنااۀ آمو شاای و
وژوهشی اما خمینی .
 ،)4614( _____________ .00نقااااااد و بررساااااای مکاتااااااب اختماااااای،
تحقیاااق و نگاااارز احمدحنااایو شاااریفی ،مااام :مؤسناااۀ آمو شااای و وژوهشااای
اما خمینی .
 .03مصاا اح ،مجت اای ( ،)4617بنیاااد اخااتق ،ماام :مؤسنااۀ آمو شاای و وژوهشاای
اما خمینی .
 .00میهری ،مرتضای ( ،)4600مجموعاه آثاار؛ ج(46جااودانگی اصاول اختمای)،
تهران :صدرا.
 .03مکناااوتو ،دیویااد ( ،)4637بصاایرت اختماای ،ترجمااۀ محمااود فتحالاای ،ماام:
مؤسنۀ آمو شی و وژوهشی اما خمینی.

اما خمینی .
 .64هولمز ،رابرت ال ،)4630( .م انی فلنفه اختق ،تهران :مقنوس.
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تا او ا رعایت اختق کنبوکار دور شود .عوامل بیرونی نظیر طما و فریاب دنیاا،
رفتااار والاادیو ،مناائوالن ،مانونگااذاران ،مدرسااان آمو شاای ،جاماااۀ روحانیاات و...
در تشدید ایو آسیب مؤثرند .در نهایت ،تقوی و ایمان میتواند ضااف اراد فارد را
ج ران کند.
کلیدواژهها
اختق ،کنبوکار ،نظر اختمی ،عمل اختمی ،ایران ،شکاف.
مقدمه
موفقیت در با ارهای تجاری داخلی و بیوالمللی تنها به مهارتهای خریادوفروز و
نقلوانتقاااالت کاااال و خاادمات وابنااته نیناات ،بلکااه بایااد رفتارهااای اختماای ماننااد
منئولیتوذیری ،شفافیت ،تاهد و ...نیز در رواب م ادلهای فاردی و ساا مانی حااکم
باشد؛ چراکه رعایت اختق بهمنزلۀ مزیات رماابتی و عامال حنوشاهرت ،در مقابال
رم ا ،کارآمدی و کاارایی را افازایخ میدهاد و درآماد کتنای را در بلندمادت در
جهت تأمیو مناف شصصی و جمای فراهم میکند.
توجاااه باااه اصاااول اختمااای و عمااال باااه آنهاااا در کشاااور در حاااال توسااااۀ
اخالق /چهلم /زمستان 1399

ایران بنیار اهمیت دارد؛ چراکه توساۀ امتصادی باه رعایات هنجارهاای اجتمااعی و
اصااول اختماای وابنااته اساات تااا ا آن طریااق بتااوان بااه ویشاارفت صااناتی و رفاااه
اجتماااعی در کاال جاماااه دساات یافاات (رضاااییان فردویاای ،و ماضاای نااوری،
،4631

.)4

همچناایو ،توجااه بااه اصااول اختماای در ایااران باادیو دلیاال اهمیاات مییابااد کااه
جاماۀ ایران ا ابتدا دیو اسات را بارای خاود برگزیاده اسات و ا آنرو کاه اسات
دیااو جااام و کاااملی در تمااا ابااااد و حو ههاساات ،ضاارورت رعایاات اخااتق در
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کشور اهمیت دارد.

در حال حاضر ،باضای ا آمو ههاای اختمای اسات چناان کاه بایاد در جامااه
رعایت نمیشود .اگرچه آماری دربار میازان عاد اجرای اصاول اختمای در حاو
کنبوکار در دسترس نینات ،اماا باا نگااهی منصافانه میتاوان گفات راکدمانادن
سرمایهها و عد اطمینان دربار اناقاد مراردادها ،یکی ا شواهدی است که تضاایف
«نظموذیری جمای درون خانواده؛ ودید محوری در تأثیروذیری عملکارد امتصاادی
ا آمو ههای استمی :میالااهای بار اسااس نظریاۀ میناهای» (ارشادی و همکااران،
 )4611دن ال میکند ،بررسی فرایند و عوامل شاکاف بایو اخاتق نظاری باا اخاتق
عملی در م ادالت امتصادی است.
ادبیات پژوهش
است  ،دینی متشکل ا عقاید ،اختق و احکا با هدف تاالی جاماۀ بشری است .ایو
سه حو ه با یکدیگر ارت اط و بر هم اثر دارناد؛ عقایاد ،روح اخاتق و احکاا را در
اننان تشکیل میدهند .ایو سه حاو ه باا سااختار وجاودی انناان (افکاار ،حااالت و
رفتار) نیز ویوند دارند؛ عقاید باا افکاار ،اخاتق باا حااالت و احکاا باا رفتاار انناان
مرت اند .رفتار نشاندهند اختق (بهمنزلۀ واس عقاید و احکا ) و عقاید در انناان
است .اختق ،واس عقاید و احکا است؛ یانی رفتارهای اجتماعی ،نمایخ اختق و
عقاید اننان و خلقیات ،نمایانگر عقاید اوست (افشاار کرماانی،4617 ،

.)34-31

بنابرایو ،اختق بهمنزلۀ یاک اصال مهام و اساسای در هماۀ شائون نادگی ا جملاه
کنبوکار نقخ دارد.
مکتب است با تأکید بر ابااد دنیوی و اخروی حیات اننان بهدن ال ایجااد نگارز
مانوی همراه با نگرز مادی در فضای کنابوکار ا طریاق رعایات اخاتق اسات
(موالیی،4616 ،

فرآیند شکلگیری رفتارغیراخالقی در کسبوکار :مطالعۀ موردی بر مبانی نظریۀ داده بنیاد در بازار اصفهان

اختق را در حو کنبوکار نشان میدهد .آنچه وژوهخ حاضر با استفاده ا مقالۀ

 .)10در حقیقت ،ط ق نظر اسات  ،کنابوکاار حاتل ا طریاق

رعایت اختق حاصل میشود و اننان در ورتو رعایت اخااتق در با ار ،هم به ساود
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مادی و هم باه واداز اخاروی دسات ماییاباد (رجاایی و کااظمی،4617 ،
عزیاازی و دیگااران،4610 ،

401؛

 .)1ورهیااز ا رفتارهااایی همچااون کاامفروشاای و

سودجویی ا راهکارهایی است که برای دستیابی به رفااه فاردی و اجتمااعی توصایه
شده است (همانجا).
اما برای اینکه مالو شود چرا عمل اختمی محقق نمیشود ،باید باه شاکلگیری
عمل توس سه مو «مدرکه (عامله)»« ،شومیه» و «عامله» در دیدگاه است اشاره کارد
(رج ی و دیگران،4610 ،

)33؛ مو عامله (م دأ مریب) تحتتأثیر مو شومیه (م دأ

باید) و مو شومیه تحتتأثیر مو مدرکه (م دأ اباد) مرار میگیرد.
وظیفۀ مو مدرکه ،تاقل در فاید امور ا جن ۀ دینی یاا دنیاایی ،در

و رسااندن

اطتعات به ذهو افراد و تجزیهوتحلیل منائل و بهحرکتدرآوردن مو شومیه اسات
(میهری ،4631 ،ج:0

 .)101-103مو شومیه ،امیال ط یای یا اکتنابی نفس اننان

مانند خوردن ،ووشیدن ،لذایذ و ...را ووشخ میدهد (همان،

.)101

نفس اننان با وجود مانای خارجی متومف میگردد و در غیر ایو صورت ،شاوق
مؤکد موج ات انجا عمل توس ماو عاملاه را ایجااد مایکناد (موحادى لنکرانای،
 ،4634ج:1

 .)637مو عامله ،بهطور ارادی و غیرارادی ،فال را ایجااد مایکناد و

م دأ حرکت در عضتت انناان اسات (میهاری ،4631 ،ج:0

 .)106-101گااهی
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بیو همۀ ایو موا هماهنگی اتفاق نمیافتد و عقیده بهخاطر عوامل یر به رفتار اختمی
م دل نمیگردد.
 -1-1عوامل مؤثر در شکاف بین نظر و عمل اخالقی

شکاف بیو نظر و عمل اختمای ،یانای انناان در عایو آگااهی ا نتیجاۀ اعماال ،در
نهایت ،برختف آن عمل کناد .ا نظار عتماه ط اط اایی ،دلیال ضااف اراده ،غل اۀ
شهوت یا غضب بر اننان هنگا انجا عمال اسات (وجادانی و دیگاران .)4614 ،در
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ایو میان وسوسههای شییانی ،هوای نفس یا فریب دنیا دربار ضررها و نامحتملبودن

عمل ،بر ایو موضوع دامو می ند و انناانی کاه اراد ضاایفی دارد ،تنالیم خواساتۀ
ت دنیا هدف غاایی انناان مایشاود و او تماا
نفس و تمایتت ودگذر میگردد؛ مث ً
تتز خود را برای استفاده ا مناب دنیوی به کار میگیارد (اماا خمینای ،4631 ،
 .)404اننان در اثر دنیاگرایی ،طییانگر و غافل ا یاد خادا و میامات مایشاود و
،4633

.)441

غل ۀ نفس اماره موج ات ارتکاِّ به امور مصالف با ار زهای اختمای را فاراهم
مااایآورد .کناااانی کاااه ا هواهاااای نفناااانی ویاااروی مااایکنناااد ،در حقیقااات،
لذات و شهوات آنی را دن ال میکنند و در نهایات ،باه هتکات و مرحلاۀ م اار ه باا
خداوند متااال مایرساند (اماا خمینای ،4631 ،

 .)431-431ا ساوی دیگار،

شاااییان باااا ابزارهاااایی مانناااد یناااتدادن اعماااال شااات وآر وهاااای طاااوالنی،
بهتادریج ا طریاق وسوساه ،انناان را باه انجاا گناهاان صاییره ساوق میدهاد و باا
ایجاد عاادت ،کمکام میناۀ ارتکااِّ مااصای ک یاره را ایجااد میکناد (انصااریان،
بیتا ،ج:3

.)460

در دیدگاه ارسیو ،علت ایجاد شکاف ،ضااف اراده یاا آکرسیاسات (جاوادی و
صاایادنژاد،4633 ،

)6؛ توضاایح اینکااه فاارد بااا انتصاااِّ ا روی تأماال و آگاااهی

کااااافی دربااااار اعمااااال خااااود ،در نهایاااات ،خااااتف آن را انجااااا میدهااااد
( .)Scaltsas, 1986, p. 387در حقیقات ،فارد باه دلیال ضااف اراده و غل اۀ امیاال،
توانایی هماهنگکردن عمل و تفکر خود را ندارد و بناابرایو ،عملای کاه در نهایات
انجا میدهد ،با اعتقادات و آگاهیهای او در تضاد است.
در دیدگاه کگور ،اننان دارای دو خود اصیل و دانی است؛ با غل ۀ خود اصیل بر
خود دانی ،شصص به اصالت دست مییابد و در صورتی که خود دانی بر خود اصیل
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ار زهای اختمی را برای کنب سود فاراوان یار واا مایگاذارد (صاادمی فرکای،

غل ه یاباد ،شاصص باه خاودفری ی دچاار میگاردد .خاود دانای ،ارت ااط شاصص باا
جهااان اطااراف ،یاناای رفتااار باار اساااس احناسااات ،انگیزههااا و هیجانااات بیروناای
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اساات؛ او تحتتااأثیر شااهرت ،مقااا و تفکاارات اطرافیااان خااود عماال میکنااد
(.)Obinyan, 2014, p. 4
 -2-1پیشینۀ پژوهش

وژوهخ حاضر با استفاده ا مقالۀ ارشدی و همکاران ( )4611انجا شده است؛ با ایو
تفاوت که مقالۀ یادشده در حو مصرف و وژوهخ حاضر در حو تو ی و م ادلاه
است .با میالاۀ شماری ا وژوهخهای داخلی انجا شده در ایو حو ه مالو شد کاه
ایو تحقیقات ،نظری و با کاوز در مناب کتابصاناهای انجاا شادهاناد ،در حاالی کاه
وژوهخ حاضر ،ماهیت کاربردی دارد.
ارشدی و همکاران ( ،)4611در مقالۀ «نظموذیری جماای درون خاانواده؛ ودیاد
محوری در تأثیروذیری عملکرد امتصادی ا آمو ههای استمی :میالاهای بار اسااس
نظریاااۀ میناااهای» ،باااا اساااتفاده ا ابااازار مصااااح ۀ عمیاااق و نموناااهگیری نظاااری
(گلولااهبرفی) ،بااه عواماال رفتارهااای خااانواد مناالمان در رعایاات آداِّ مصاارف
ورداختهانااد .ایااو وااژوهخ نشااان داد کااه در

صااحیح ا آمو ههااای اسااتمی،

تربیت درونخانوادگی ،اعتقاد راسخ باه رو میامات و آماو ز صاحیح در رعایات
آمو ههای است مؤثر است.
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مصلح و ِ هالیاری ( ،)4611در وژوهشی باا ناا «اخاتق در با اریاابی؛ ار زهاای
اختمی موردتأکید اسات در مادیریت فاالیتهاای با اریاابی» ،باا هادف شناساایی
ار زهای اختمی است در مدیریت فاالیتهای با اریابی و با تکیه بار منااب اصالی
مرآن و حدیث ،به ایو نتیجه دسات یافتناد کاه رهنمودهاای اساسای دیاو اسات در
مینۀ اختق با اریابی بر دو وایۀ تابایت ا دساتورهای اختمای خداوناد و توجاه باه
مناف فردی و اجتماعی و با رعایت اصاولی مانناد میمتگاذاری و ورهیاز ا درون و
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احتکار استوارند.

تااوکلی و کریماای ( ،)4616در وژوهشاای توصاایفی-تحلیلاای بااا عنااوان «شاااخص
اخااتق تجااارت ا دیاادگاه اساات » دریافتنااد کااه عاادالت ،انصاااف و احنااان ا
شاخصههای اساسی اختق تجاری هنتند .انصاف با خودداری ا ت لیغ اغراقآمیاز و
رعایت سود منصفانه اجرایی میشود و تکریم مشاتری و خادمات واس ا فاروز ا
موالیی ( ،)4616در مقالۀ «اصول اخاتق تجااری و کنابوکار ا دیادگاه اماا
علی

در نهج ال تغه» با استفاده ا روز اسنادی-تحلیلی ،به ت یایو اصاول اخاتق

تجاری در است با تکیه بر نهج ال تغه ورداخته است .بر ایو اساس ،هادف نهاایی ا
تجارت و کنبوکار ،رضایت الهی و رف نیا های ضروری و اساسی جاماه است و
برخورداری ا سود منصفانه و عادالنه در مرحلۀ باد اهمیت مییابد.
روششناسی
هدف اصلی وژوهخ حاضر ،استفاده ا روز تحقیق کیفی باا رویکارد تفنایرگرایی
برای دستیابی به کنخ و واکنخهای ذهنی افراد در بنتر اجتمااع اسات (محمادوور،
 ،4631ج:4

 .)13با توجه به ایو ورسخ که «چرا کن ه با وجاود آگااهی ا لازو

رعایت اختق کنبوکار به تشصیص دربار اجراییکردن آن نرسیدهاند و اختق را
در با ار رعایت نمیکنند؟»،
نمونۀ انتصابی برای وژوهخ حاضار ،مصااح ۀ سااختارنیافته باا ده نفار ا با اریاان
اصفهان در نظر گرفته شد؛ بدیو صورت که ا میان واسخهایی که به ورسخ وژوهخ
داده میشد ،نکات حناس و نیا مند به واکاوی بیشاتر ،اساتصراج و در مصااح ههای
بادی ورسیده میشد .مصاح هها تا اش اع نظری ادامه یافت.
باارای میالاااۀ جاماااۀ آماااری وااژوهخ ا نمونااهگیااری غیراحتمااالی بااا تکیااه باار

فرآیند شکلگیری رفتارغیراخالقی در کسبوکار :مطالعۀ موردی بر مبانی نظریۀ داده بنیاد در بازار اصفهان

عوامل مؤثر در تحقق احنان و نیکوکاری هنتند.

روز گلولهبرفی استفاده شد .هدف ا انتصاِّ روز نمونهگیری گلولهبرفی ،مارفی
نمونههای آگاه ودغدغهمند بود (همان ،ج:0

 .)11همچنیو ،ا روز دادهبنیاد در
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سه مرحلۀ کدگذاری با  ،کدگذاری محاوری و کدگاذاری گزینشای اساتفاده شاد
(فلیک،4630 ،

.)01

یافتهها
م ل ا اشاره به نتایج ،گفتنای اسات مصاح هشاوندگان ا طیفهاای مصتلاف شایلی
انتصاِّ شدند تا جریان اطتعات کامل بررسی شود (جدول.)4
جدول :1مشخصات فردی مشارکتکنندگان
منبع :یافتههای پژوهش
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کد

سن

تجربۀ کاری

شرکتکننده

(سال)

(سال)

4

31

00

0

00

67

فاالیت درحو خواربارفروشی و ساختمانسا ی

6

07

67

فروشند ل اس

1

03

17

ت شاغل در امور اداری و اکنون تولیدکنند وروفیل
م ً

0

03

17

3

10

00

فروشند لوا خانگی

0

00

63

شاغل در بورس ماشیو

3

61

07

1

04

67

فروشند موادغذایی

47

10

00

فروشند موادغذایی

شغل

 01سال شاغل در تولید لوا خانگی و  03سال شاغل در
با رگانی و رگری

ت شاغل در صنات نناجی (تولید وتو) و مدیرعامل
م ً
نمایشگاه اصفهان

ماشیوکار (تنظیم و کاربری ماشیوآالت و ابزارها برای
تولید میاات)

وس ا انجا هر مصاح ه و جم آوری داده ،ا کدگذاری باا اساتفاده شاد .در ایاو
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مرحله 603 ،کد استصراج و هشت مقوله به دست آمد (جدول.)0

جدول :2مقوالت و مفاهیم استخراجشده
منبع :یافتههای پژوهش
مفاهیم

مقوله

تعداد کدها

مو مقننه (عد وجود مانون ،کااهخ وظیفاۀ ماانونگاذاری
بااا نگری در مااانون) ،مااو مجریااه (عااد اعمااال مااانون،
عااد وجااود تااداو و تکاارار در ساااختار اجاارای مااانون،
عد اجرای ش کهای مانون ،عد اجرای دمیق مانون ،کاهخ
ضعف قانونی

سیح نظاارت و اجارای مجاا ات توسا اصاناف ،وجاود

11

متحظااات سیاساای در اجاارای مااانون ،کااافین ودن تاااداد
نیروها در تازیرات حکومتی) و ماو مضااییه (ن اود ماوانیو
مجااا اتی کارآمااد و مناسااب ،عااد مجااا ات کارآمااد
متصلفان ،عد وجود ش کههاای نااظر بار عملکارد سااختار
نظارتی ،عد وجود ساختار نظارتی کارآمد).
بیگااانگی والاادیو ا فر ناادان ،باایتااوجهی بااه آمااو ز
ضعف در نقش
تربیتی والدین

مهارت ،برآوردن سری نیا های جوانان ،کاربردینکردن
دیااو اساات  ،ماادگرایی ،تجماالورسااتی والاادیو ،اناازوای

16

اجتماعی فر ندان ،ضاف دانخ و مهارت ،مان ناکافی و
بیتوجهی به چندبادیبودن اننان
رواج دنیاطل ی در مشر روحانی ،کاهخ روحانیون باساواد،

ضعف در

عااد مارفاای صااحیح دیااو اساات توساا روحانیاات،

جامعۀ

مدر گرایی در حو ه ،کاهخ عملگرایی دینی در مشار

روحانیت

روحانی ،کاهخ عالمان سصتکوز و تاتزگار و عاد

03

مانونگرایی روحانیون
مسائل خارجی

تحریم ،نوسانات ار ی ،حاکمشدن امتصاد با بر جهاان ،طارح
مقابله با دیو است و عد ارت اط با کشورهای خارجی

66

اختتس ،سوءاستفاده ا مناصب دولتای ،نفا طل ای شصصای و
طم به مناصب کتن ،بایصادامتی منائوالن ،مادیریت افاراد
فساد مقامات

ناکارآمااد و باایکفایاات ،گاازینخ نادرساات ماادیران ،وجااود

فرآیند شکلگیری رفتارغیراخالقی در کسبوکار :مطالعۀ موردی بر مبانی نظریۀ داده بنیاد در بازار اصفهان

مجلااس ،عااد وجااود مااوانیو کارآمااد و مناسااب و عااد

01

مدیران ظاهرساا  ،رواج ماادیگرایای در بایو منائوالن ،ن اود
برنامۀ مدون و عد مانونگرایی مدیران و منئوالن
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مفاهیم

مقوله

تعداد کدها

عد وجود مهاارت اجتمااعی ،عاد وجاود کاار گروهای،
عااد وجااود مهااارت دیناای ،عااد وجااود مهااارت شاایلی
کارآمااد ،کاااهخ تجربااه شاااگردی ،کم ااود اردوهااای
ضعف مهارتی

آمو شی با همساالن ،ضاف در کارور ی و کاارآمو ی،

و آموزشی

عد تکرار و تماریو در مهاارتانادو ی ،آماو زمحاور

63

بااودن مراکااز ،تااادد در مراکااز آمو شاای ،فراگیرشاادن
آمو ز ،عد تیابق آماو ز و مهاارت (خاأ آمو شای و
مهارتی) و عد دسترسی آسان به مراکز دینی.
بیاعتقادی به رو ی حتل ،کاهخ مناعت ،بیتاوجهی باه
تغییر در
ویژگیهای
شخصیتی
کسبه

مقاادربودن رو ی ،باایاعتقااادی بااه ر اقبااودن خداونااد،
طم ور ی ،حر

 ،اسراف ،توجه صرف باه ساود کاتن،

30

تمایتت آنای ،عقاد حقاارت ،عاد هامگرایای کنا ه و
ندگی کاذِّ
غل اۀ ماادگرایی ،افاازایخ تجمالورسااتی ،ضاااف فرهنااگ
کتاِّخوانی در بیو جوانان ،تضایف مفهاو اساتقامت در

تغییر در

کار ،غل ه فناوری و فضای مجا ی ،کاهخ تفکر و ضااف

هنجارهای

ماادرت تحلیاال ،غل اۀ فرهنااگ چشااموهاامچشاامی ،غل اۀ

اجتماعی

فرهنگ مالاندو ی ،کاهخ فرهناگ کاار و تاتز ،غل اۀ

06

فرهنگ و علو غربی ،غل ۀ اصالت فارد بار اصاالت جما ،
کاهخ تشکلهای با اری و حذف تفکر نشاط جمای
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یک مقوله به همراه مفاهیم با استفاده ا شواهد مثال ( X1تا  )X10ت ییو شده است
(جاادول .)6مقولااۀ مهاام «تیییاار در ویژگیهااای فااردی» در کاات مصاح هشااوندگان
اهمیت داشت .عوامل ایجاد تیییر در شصصیت افراد به تمایتت آنی و عقد حقارت
مربوطاند؛ چنانکه شرکتکنند ( )X2ماتقد است:
«ط یاتاً خواستههای نفنانی اننان ،یانی مد ،نوع ل اس و نوع تجهیزات سااختمان،
وایانناوذیرند؛ چون در درون تهی هناتند و میخواهناد نشاان بدهناد کاه ماا چیازی
داریم» .ا نموناههای تیییار در شصصایت کنا ه بایاد باه موضاوعاتی مانناد حار ،
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بیاعتقااادی بااه رو ی حااتل ،بیتااوجهی بااه مقاادربودن رو ی ،بیاعتقااادی بااه

ر اقبودن خداوند ،طم ور ی و کاهخ مناعت اشاره کرد؛ «عدهای رو ی حتل را
بااا شاایو حاارا بااه دساات میآورنااد؛ چناایو جاماااهای یااک جاماااۀ میلااوِّ
استمی نینت.(X1( »...
ا تأثیرات ایجاد تیییر در شصصیت کن ه باید به موضوع کاهخ نوعدوستی بایو
ت میگفتند :حواست باشد که فتنی جی ت را خالی نکناد .در واما  ،واول او واول
مث ً
ت بااا شاااگردی
مااو بااود» ( .)X1مناائلۀ مهاام دیگاار ،ناادگی کاااذِّ اساات« :ماا ً
کردن یا ارثبردن به جایی میرسیدند ،اما االن باا بهارهدادن ،یاک نادگی کااذِّ
درست میکنند».
جدول  :3مقوله «تغییر در ویژگیهای شخصیتی کسبه»
منبع :یافتههای پژوهش

مفاهیم

مقوله

بیاعتقادی به رو ی حتل
کاهخ مناعت
بیتوجهی به مقدربودن رو ی
بیاعتقادی به ر اقبودن خداوند
یغییر در ویژگیهای شخ یتی
کسب:

طم ور ی
حر
اسراف
توجه صرف به سود کتن
کاهخ آستانۀ تحمل در کنب سود
تمایتت آنی
عقد حقارت

فرآیند شکلگیری رفتارغیراخالقی در کسبوکار :مطالعۀ موردی بر مبانی نظریۀ داده بنیاد در بازار اصفهان

ت اگر کنای هام میخواسات تقلاب بکناد ،ود فااز میشاد؛
آنها اشاره کرد« :م ً

کاهخ نوعدوستی
عد همگرایی کن ه
ندگی کاذِّ
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در مرحلۀ دو  ،برای ایجاد مدل واارادایمی ا کدگاذاری محاوری اساتفاده شاد
(نمودار .)4مقولۀ ضاف در جاماۀ روحانیت ا عوامال ماؤثر در رفتاار کنا ه اسات:
« اعتقاد وامای به دیاو ناداریم؛ چاون باضای ا روحاانیون در جامااه کاار فرهنگای
نمیکنند .)X4( »...یکی دیگر ا شرای عل هی ،ضاف در تربیت والدیو است...« :یک
ت وظیفاۀ ماادر ،آماو ز دینای و ماذه ی فر ناد
علت مهم تربیت والدیو است ...مث ً
است ...مادری که تا باادا ظهر سار کاار اسات ،چقادر میتواناد در وارورز دینای
فر ندز مؤثر باشد؟» ()X3
تحریم (مقولۀ منائل خارجی) ،عامل مداخلهای مهمی در تیییار شصصایت کنا ه
است که موجب گرایخ کن ه به سودگرایی و طم شاده اسات« :تحریمهاا موجاب
واییو و باال رفتو میمت جنسها میشود و چون مانونی وجاود نادارد ،مارد بهساوی
احتکار و گرانفروشی میروند.)X5( »...
ا موارد میناهای ماوثر بایاد باه موضاوع غل اۀ فرهناگ غربای بار کشاور اشااره
کرد .ایو فرهنگ با تقویت نگاه فردگرایی ،تربیت صحیح والدیو را با مشکل مواجه
کاارده اساات...« :در خانوادههااا ،علاایرغم اینکااه فر ناادآوری کاام شااده اساات،
مامااوالً فر ناادان در اتاااق خااود وماات میگذراننااد ،مااادر در آشااپزخانه و واادر
اخالق /چهلم /زمستان 1399

مشیول تماشای تلویزیون است .بنابرایو اعضای خانواده با هم بیگاناه شادهاند و ایاو
بهخاطر تیییر فرهنگ است» (.)X2
ت فرد ا نظر شصصیتی به طم یا ضاف
منظور ا عوامل مینهای ایو است که مث ً
مهارتی و آمو شی م تتست و تحتتأثیر عوامل دیگر بیشتر مرتکب خیای اختمای
میگردد .در نهایت ،اگر تفکر کن ه اصتح نشود و سرمایه در دست افاراد کارآماد
مرار نگیرد ،در وی تیییرات شصصیتی آنها ،آسایبهایی ا م یال دومی ای امتصاادی
جاماه ،کاهخ شمار کن ۀ متدیو و کاهخ نوعدوستی میان کن ه برو خواهد یافت:
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«اگر تفکر کن ه اصتح نشود ،متأسفانه بهدلیل وجود رقوبرق مادی ،فناوریها رو

ت هام در جاماااۀ
و امکاناات ویشارفته ،ایااو طار تفکاار اداماه ویادا خواهااد کارد .ما ً
ماا خاأ امتصاادی وجااود داشات ،اماا کنا ه و اهلبااا ار موردوثاوق مارد بودنااد و
شبهای عید و موام دیگر ،بهطور ناشناس بنیاری ا نیا های نیا منادان را برطارف
میکردند.)X2( »...
تنهیل نمیشود و انحصار (بهمنزلۀ یک مشکل امتصادی) در جاماه جوالن میدهاد:
ت فق سهچهار نفر ماو وارد میکنناد و
«...امرو ا مافیای ماچاق حرف می نند؛ مث ً
اگاار کااس دیگااری هام بصواهااد مااو وارد کنااد ،ایااو چنااد نفاار سااای میکننااد او
را حذف کنند)X2( »...
نمودار :1مدل پارادایمی مربوط به مقولۀ مهم «تغییر در ویژگیهای شخصیتی کسبه»
منبع :یافتههای پژوهش
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همچنیو ،اگر جلوی فناد منئوالن و مدیران گرفته نشود ،امور امتصاادی جامااه

139

مقولۀ عمد «تیییر در ویژگیهای شصصیتی کن ه» در مرحلۀ کدگذاری گزینشی
است .در اساتصراج ایاو مقولاه بایاد گفات بیشاتریو واساخها باه «شصصایت کنا ه»
مایوف بود؛ بدیو مانی که تیییراتی در مینۀ دیوداری کن ه رخ داده اسات و بایاد
دلیل اصلی را در دیوداری آنان (مفهو خود یا نفس) جنتوجو کرد؛ بارای مثاال،
در مصاح های به نقخ فرد در رعایت اختق اشاره شد« :ومتی خود فرد نصواهد دیو
داشته باشد و تکامل ویدا کند.)X3( »...
م حث یر برای ت ییو ارت اط مقوله عمده با مقولههای دیگر بیان میگردد:
اولیو بنتر مهم در هر فرد نفس اوست؛ نفس باید دارای شراییی باشد تاا بتواناد
در مقابل شرور مقاومات کناد و دچاار حار  ،طما و امثاال آن نشاود .اگار نفاس
بهدن ال تهذیب باشد ،حتای اگار در بادتریو شارای حااکم بار جامااه مارار بگیارد،
بهخاطر واکی روح منیر خیا را انتصاِّ نمیکند.
در ایو میان ،عواملی هم ا بیرون بر نفس فرد مؤثرند؛ اننان بیشتر اومات خاود را
در خانواده میگذراند .والدیو ،ناخودآگاه الگوی فر ند در تما امور هناتند و اگار
رفتار و گفتار میلوِّ و یکنانی داشاته باشاند ،فر ناد نیاز باا ویاروی ا آناان ،منایر
صحیح را برمیگزیند .اما اگر دفتار و گفتار والدیو نادرست باشد ،فر ند نیز همان را
سرلوحۀ ندگی خود مرار میدهد.
اخالق /چهلم /زمستان 1399

فرد (کاساب) در بناتر دیگاری باهنا جامااه ماد مینهاد .جامااه ،سااختارهای
ت فرد در جاماه باا
مصتلفی را در بر دارد که هرکدا نیا مند رعایت موانینی است؛ مث ً
روحااانیون روبااهرو ماایگااردد و اگاار آنهااا در نقااخ الگااودهی دچااار تنااام
رفتااار و گفتااار ن اشااند ،میتواننااد وظیفااۀ هاادایتگری را بااهخوبی انجااا دهنااد.
در غیر ایو صورت ،مصور و کوتاهی روحانیت فضای رفتاری نامناس ی را برای فارد
ایجاد میکند.
مدرسه و دانشگاه نیز مکانهایی مؤثر در تیییر شصصیت فارد باه شامار میروناد.
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اگر فرد در محی و ساختار آمو شی خوبی مرار گیرد با فراگیری آمو ز و مهارت

در مینههای شایلی ،دینای و ...ا طریاق فاالیتهاای گروهای و بهاشترا گذاشاتو
آنها با همناالن خود میتواند رفتارهای مناسب را یاد بگیرد و در عمل انجا دهد.
در نهایت ،در محی با ار باید شراییی مانند دسترسی آسان به مراکز دینی بارای
فراگیری مهارتهای دینی فراهم شود تا افراد باد ا استقرار در محای کنابوکار،
برای با ار ،مانون کارآمد است .اگر کنی بهدلیل منفااتطل ی شصصای یاا باه بهاناۀ
تحریم ،خیایی در فروز مرتکب شود ،ماانون بایاد جلاوی او را بگیارد و باا اعماال
مجا ات ،امتدار مانون را چه در سیوح واییو (باا ار) و چاه در گروههاای باالدساتی
(سیوح کتن) برمرار کند.
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کنخ اختمی ونندیده ای را در با ار به نمایخ بگذارند .یکی دیگار ا شارای ال
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نتیجهگیری
نتایج وژوهخ بیانگر تأثیر عوامل درونای و بیرونای بار کانخ کنا ه هنگاا رعایات
اختق در با ار است .عامل درونی مهم ،نفس اننان اسات .در ت یایو تاأثیر نفاس بار
رفتار اننان باید گفت در صورت حاکمشدن بدتریو شرای بر جامااه و مرارگارفتو
فرد در بدتریو مفاسد اختمی (در حو کنبوکار) ،اگر فرد نفس میمئنه را با تقوا
ورورز داده و اراد خود را تقویت کرده باشد ،مرتکب خیا نمیگردد.
در غیر ایو صورت ،اننان دچار تنام

در رفتار میشود؛ چراکه موج ات غل ۀ نفس

اماره فراهم میآید .نفس اماره با تکیه بر لذات آنی موجاب لیازز و خیاای انناان
میشود .گفتنی است که ایو نتایج با دیدگاه ارسیو و است دربار غل ۀ ضاف اراده
بر نفس اننان میابقات دارناد؛ بادیو مفهاو کاه انناان بار اسااس مادرت اختیاار و
انتصاااِّ خااود تصاامیم بااه انجااا امااور ماایگیاارد و در نهایاات هاام بایااد واسااخگوی
تصمیمات خود باشد.
دیگر یافتۀ مهم وژوهخ ،تأثیر عوامل بیرونی بر رفتار کن ه است .منظور ا عوامل
بیرونی ،فریب دنیا و تاأثیر دیگاران اسات .هرچناد عوامال بیرونای مانناد روحانیات،
دولت ،والدیو و ...مینۀ ارتکااِّ خیاا را در فارد ایجااد مایکنناد ،اماا تاأثیر آنهاا
بهاندا تأثیر نفاس انناان نینات؛ باهبیان دیگار ،ایاو عوامال تشادید /تحدیدکنناد
اخالق /چهلم /زمستان 1399

رفتار فرد هنتند ،اما در نهایت ،خاود فارد بار اسااس میازان تقاوایی کاه دارد ،منایر
صحیح یا ختف آن را برمیگزیند .وس ،باید به ایماان بهمنزلاۀ عامال ورکنناد ایاو
شکاف توجه داشت.
کمای نتاایج ایاو واژوهخ بهمنزلاۀ یاک
در وایان ،میتاوان باه موضاوع بررسای ه
طاارح ویشاانهادی باارای تحقیقااات بااادی اشاااره کاارد؛ باادیو ترتیااب کااه ماایتااوان
کمی و ا طریاق طارح فرضایههاای آمااری،
ارت اطات یادشده بیو مقولهها را بهطور ه
اعت ارسنجی کرد.
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مؤلفههای اخالق حرفهای در معماری سنتی از منظر استادکار «بهرام الیکی»
مریم ماسمی سیچانی



چکیده
است که بار اسااس تناوع ایادئولو ی و چیناتی اخاتق در جواما مصتلاف ،دارای
تشابهات و الگوهایی بوده است .امرو ه در ماماری ایران ،علیرغم حضور الگوهاا،
باارای توساااۀ اخااتق حرفااهای و تاارویج الگوهااای شاااخص ،تااتز جاادی انجااا
نگرفته است که ا علل اساسی آن میتوان به عد کاوز دمیق در شیو کار و منخ
حرفااهای بزرگااان ماماااری ساانتی ،بااهویااژه اسااتادکاران (کااه مااادود مناااب اصاایل
شفاهی بهجایمانده محناوِّ میشاوند) ،اشااره کارد .باا ایاو وصاف ،در واژوهخ
حاضاار ،محقااق در واای اسااتصراج مؤلفااههااای اخااتق حرفااهای ا منظاار اسااتاد
«بهرا الیکی» ،ا استادکاران ماماری سانتی اصافهان ،باوده اسات .ایاو اساتادکار ا
نگاه دستاندرکاران ماماری سنتی اصافهان ا نظار کیفیات کاار و اخاتقماداری،
یکی ا استادکاران و مرمتگران شاخص ماماری اصافهان در دور مااصار اسات.
وژوهخ حاضر با روز کیفی و با بهرهگیاری ا اساناد کتابصاناهای و مصااح ههاای
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نیمهساختاریافته در محل کارگاههای مرمتی استادکار انجا شده و وژوهشگر واس ا
انجا مصاح هها ،به تحلیل محتوای کیفی آنها ورداخته اسات .نتیجاۀ ایاو واژوهخ،
دسااتیابی بااه دو دسااته مؤلفااه بااود :الااف) مؤلفااههااای اختماای ماارت
ساخت بنا؛ ِّ) مؤلفههای اختمی مارت

بااا کااار و

باا تربیات شااگرد .توکال باه خادا و نفای

اننااانمااداری ،تلقاای ع ااادی ا کااار ،اتقااان در عماال و وشااتکار (در دسااتۀ الااف) و
وای ندی به نظا استاد–شااگردی ،صارف ومات بارای شناساایی اساتاداد شااگردان،
دافاه و جاذبه توأمان در تربیت شاگردان و آمو ز جاام اصاول کاار باه شااگردان
(در دسااتۀ ِّ) ،ا جملااه مؤلف اههااای اختماای حرفااهای در ماماااری ساانتی ا منظاار
استادکار الیکی است.
کلیدواژهها
مؤلفه ،اختق حرفهای ،ماماری سنتی ،استادکار بهرا الیکی.
مقدمه
امااارو ه باااهت ااا تیاااور مفهاااو حرفاااه ( ،)Professionتناااوع و درهمتنیااادگی
حرفااههااا و منااائل فااراوان برخاسااته ا جهااانیشاادن ،توجااه بااه اخااتق حرفااهای
اخالق /چللم ، /مهیان 1399

( ،)Professional ethicsجایگااهی راه اردی در محای جهاانی کنابوکار یافتاه
است .بررسیها حاکی ا آن است که علیرغم آنکه کشور ایران ا میراث باار شی
در مینۀ اختق حرفاهای برخاوردار اسات ،در رشاد اخاتق کنابوکار در دوران
مااصر ،ا جوام صناتی عقب مانده است.
ا دیگر سو ،با عنایت به جایگاه ماماری سنتی در کشور ما که طی مرون متمادی ،ا
طریق هنرمندان با حف آداِّ ماناوی ،سینهبهساینه همچاون میراثای گرانقادر باه ماا
رسیده است ،مفهو اختق حرفهای در ایو مینه جایگاه ویژهای دارد .در ایو میاان،
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استادکاران ماماری سنتی ایران (بهمنزلۀ مناب شفاهی) ،م انی و اطتعات ار شامندی

در مینۀ اختق حرفهای در ماماری دارند که خود نیز به ایاو م اانی وای ندناد.گفتنی
است استادانی همچون استاد «بهرا الیکی» ،آخریو با ماندگان ا ننال اساتادکارانی
هنتند که به شیو سنتی و با بهرهگیری ا اختق استمی باه مرمات بناهاای تااریصی
ورداختهاند .ا ایورو ،ضرورت دارد ایاو اساتادکار در جایگااه یاک من ا ار شامند
تاریخ مامااری شافاهی و متصلاق باه اخاتق اساتمی ،ا حیاث مؤلفاههای اختمای
موردتوجه مرار گیرد.
لاذا وژوهشاگر در ایاو تحقیاق درصادد اساات باا تحلیال محتاوای مصااح ههااای
نیمااهساااختاریافتۀ متااادد کااه در سااالهااای متمااادی در محاال کارگاااههااای مرمتاای
استادکار بهرا الیکی( 1بهعنوان استادکار سرآمد در حاو مامااری سانتی و مرمات
ماماری سنتی را ا منظر ایو استادکار استصراج و ارائه کند.

8

سؤال اصلی تحقیق ایو است که مؤلفههای اختق حرفهای در مامااری سانتی ا
منظر استادکار بهرا الیکی کدا است؟
در ادامه ،ویشینۀ مصتصری ا موضوع بحث که در وام م انی نظری بحث و نظرها
و آراء دانشمندان اختق استمی در حو ه ماماری است ،ارائه میشود:
حکیمان منلمان همچون فارابی دربار نن ت هنر و اختق اندیشایدهاناد .تحلیال
آراء فیلنااوفان مناالمان ایراناای دربااار ننا ت باایو هناار و اخااتق ،محتاااج شااناخت
مناب آنان است.
.1بنااا بااه گفتااۀ خااود اسااتاد« ،اللیکاای» ا کلمااات اصاایل فارساای و بااهمانی کناای اساات کااه خرماای و سرساا زی
ایجاد میکند.
 .8وژوهشاگر بار ایاو بااور اسات کاه میالاااتی ا ایااو دسات ،باهمنظاور با یاابی م اانی اختمای ماوردنظر ماماااران و
استادکاران و همچنیو ،شناساندن و مارفی آنها به جاماه به ایو دلیل که بیشتر ایو ماماران و استادکاران یا نا خاود را
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بناهااای تاااریصی اصاافهان) انجااا شااده اساات ،مؤلفااههااای اخااتق حرفااهای در

بر بنایی که میساختند یا مرمت میکردند ،ث ت نکردهاند یا آن بناها ،طی مان ا میان رفته و یا نویناندگان و مورخاان
نیز در ث ت نا آنها اهتمامی نکردهاند ،ضروری است .ایو میالاه با ارائه نادگیناماۀ مصتصاری ا اساتادکار منتصاب
همراه است.
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آراء فیلنوفان یونانی چون فیثاغوریان ،افتطون ،ارسیو و افلوطیو ،ا مناب مهام
و مؤثر در شکلگیری دیدگاه حکمای منلمان است .آماو ههاای اساتمی ا دیگار
مناب مؤثر است ،لیکو ا آنجا که بررسی دیدگاه ایو فیلنوفان یونانی و یافتو ردوای
آن در نظریات فتسفۀ منلمان ایرانی در ننا ت بایو هنار و اخاتق ،ا حوصالۀ ایاو
بحث خارج است ،به ذکر چند نکته در ایو باره بننده میشود:
الف) فقدان مناب و تحقیقات کافی دربار بنیانهای نظاری هنار توسا حکماا و
اندیشمندان ایرانی و استمی ا یک سو و ام ال نقادانۀ بصخ مهمی ا ایو متفکران به
حکمت و فلنفه یونانی ا سوی دیگر (وس ا نهضت ترجمه) ،ردوای تحقیق و تأمل
در م انی نظری هنر یا م احث جزییتر و تصصصیتری چون اختق و هنر را تاا مار
تاااأمتت فلنااافی فیثاغوریاااان ،افتطاااون ،ارسااایو و ...فااارا مااایبااارد کاااه اماااری
ضروری و ناگریز است .تأثیروذیری حکمای منلمان و اعتقاد ایو حکما به فرا هاای
مهم فلنفه و حکمات یوناان در ماواردی ،سا ب شاکلگیاری نظریاههاایی بار بنیااد
اصول حکمت یونانی گردید .لذا گاه ردیابی اندیشۀ حکمای منلمان ایرانای درباار
منائلی همچون اختق و هنر ،ا میالاۀ دمیق رویکرد حکمای بزرگی چون فارابی و
ابوسینا حاصل میشود.
اخالق /چللم ، /مهیان 1399

ِّ) حضور است در ایران و شکلگیری نظریههای تأسینی دربار هنر ا جملاه:
حااذف صااورتگری اننااان ،تأکیااد باار ورهیااز ا هرگونااه عریاااننگاااری و تقاادس
خوشنوینی بهمنزلۀ بنتر نگارز ی اییشناسانۀ مرآن به برجنتهشدن حضاور اخاتق
در هنر و گرایخ به مفاهیم مانوی انجامید.
ج) نفی و انتقاد وسی افتطون به هنر (بهدلیل کارکردهای باضااً غیراختمای آن)
ت اختمای هنار ،بار اندیشاۀ حکماای منالمان در
و نیز تأکید ارسیو بر کارکرد کاام ً
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ظهور باضی ا ایو نظریهها مؤثر وام گردید.

د) ویونااد وساای و وثیااق حکماات و صااناعت و نیااز فااو و فتااوت ،بااه ظهااور
فتوتنامههایی در تمدن استمی -ایرانی انجامید که مهمتریو مصادر و مراج اختق
کاربردی در هنر و صناعت ایرانی -استمی هنتند .در ایو فتوتنامهها جهت ،نوع و
شیو اجرای صناعت بر اساس متون دینی ،عرفانی و حکمی ت ییو گشت و هنرمناد و
صناعتگر بر بنیاد ناوعی سالو

عرفاانی و تحات تااالیم آداِّ ماناوی باه خلاق و

آفرینخ آثار هنری ورداختند (بلصاری،4631 ،
در ادامه ،به شماری ا میالاات مرت

.)410-440

با موضوع وژوهخ ،هم در حاو اخاتق

در هنر و ماماری و هم در حو استادکاران ماماری ،اشاره میشود:
 .4ولااای اده اوغاااانیو و وفاااایی وورسااارخابی ( )4610در وژوهشااای باااا عناااوان
ماماری ورداخته اند .آنان ارت ااط اخاتق و مامااری را در ساه حاو کلای بررسای
کردهاند:
الف) اختق در حرفۀ ماماری (اختق حرفهای یا اختق شصص مامار)؛
ِّ) اختق در ماماری (صفات ساختمانی)؛
ج) اختق متأثر ا محصول عمل ماماری.
 .0اسدی ،سایدی و بیکمحمدی ( )4610در وژوهشی با عنوان «لزو وای نادی و
تاهد به اختق در ماماری» ،ا طریق واکاوی در فتوتنامهها باه بررسای اخاتق در
ماماری ورداختهاند.
 .6صفاییوور ( )4611در وژوهشی با عنوان «فهام مامااری سانتی ا منظار ماماار
سنتی» ،با استفاده ا روز تحلیال محتاوا ،باه منتندساا ی بصشای ا تااریخ شافاهی
ماماری سنتی مربوط به خانواد رضایت (یکی ا خاندانهای ماماران سنتی مااصار
ایران) ورداخته است.
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«اختق و ارت اط آن با ماماری» ،با روز تحقیق اسنادی ،باه ت یایو ارت ااط اخاتق و

 .1آماشاااریفیان ( )4614در وژوهشااای باااا عناااوان «سااانتهاااای اختمااای در
هنرهااای ساانتی -اسااتمی بااا تأکیااد باار ساانتهااای آمو شاای» ،درصاادد بااوده بااه
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دو سؤال اصلی واسخ دهد :سنتهای اختمی در باد آمو ز هنار (آداِّ اساتادی و
شاگردی) چینت و دارای چه اباادی است؟ و سنتهای اختمی و آداِّ مانوی در
میان اندیشمندان و هنرمندان گذشته بر اساس «آداِّ المتالمیو» و فتاوتناماههاا چاه
جایگاهی داشته است؟
 .0دیزجی ،وفامهر و کشاتکار متتای ( )4631در تحقیقای باا عناوان «اخاتق در
ماماااری» ،بااه مقاینااۀ آمااو ز ماماااری نااویو و ساانتی و تااأثیر آن در اختمیااات
ورداختااهانااد .نتااایج ایااو میالاااه نشااان داده اساات کااه الگووااذیری ا ماماااری
سنتی میتواند روز مناس ی برای تادویو مقاررات اختمای حرفاه مامااری در نظار
گرفته شود.
 .3در مجموعاااه مقااااالت «اخاااتق حرفاااهای در تمااادن ایاااران و اسااات » کاااه
فرامر مراملکی ( )4633گردآوری کرده است ،در چنادیو مقالاه ،موضاوع اخاتق
حرفاااهای ا جن اااههاااای گونااااگون بررسااای شاااده اسااات .در یکااای ا مقااااالت
(نوشتۀ فتح ِ هال اده) ،اخاتق مشااغل نازد ویشادادیان و کیانیاان بررسای شاده اسات.
مراملکی نیز در ایاو مجموعاه مقااالت ،ضارورت رویآوردن باه اخاتق حرفاهای،
چینتی اختق حرفهای ،سیوح و ابااد اختق در حرفه و منائولیتهای اختمای در
حرفه را موردتوجه مرار داده است.
اخالق /چللم ، /مهیان 1399

 .0رحیمی ( )4630در میالاهای با عنوان «آمو ز اختق در هنر ماماری» به بیان
اصااول اساساای و وایاادار نظااا حاااکم باار ماماااری ساانتی ایااران ،ا جملااه توجااه بااه
خودسا ی و ویراستو درون ا کدورات دنیایی و توأ شدن هر حرکتی با ذکر باانی
و مل ی ،ورداخته است.
 .3صادمی ( )4630در وژوهشی با عنوان «اخاتق هناری و هنار اختمای» ،واس ا
ارائه تاریف لیاوی و اصایتحی هنار ،اخاتق و هنار اختمای ،باه بررسای موضاوع
حاکمیت یا عد حاکمیت اختق در هنر میوردا د و شخ مؤلفه اختمیشدن هنر را
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ت ییو میکند.

گفتنی است علت ورداختو مقالۀ حاضر به «استصراج مؤلفههای اختق حرفهای ا
منظر استادکار بهرا الیکی» آن اسات کاه وی یکای ا آخاریو با مانادگان ا ننال
استادکاران ماماری سنتی ایران بود که با تتز مجداناه تواننات ضامو حفا آثاار
تاریصی ،برای انتقال دانخ و مهارت خود در میناۀ مرمات آثاار تااریصی باه دیگار
ننلها ،شاگردانی را نیز تربیت کند .وای ندی او به اصول اختق حرفاهای باعاث شاد
مرمت بنیاری ا بناهای تاریصی را به وی بنپارند.
«وی در سااال  4617بااهتنهایی توانناات مااد های بلنااد و ار شاامندی در جهاات
حف و مرمات آثاار تااریصی اصافهان باردارد و طای چهاار ساال کارهاای بزرگای
انجااا دهااد کااه ا آن جملااه میتااوان مهااار و استحکا بصشاای سااتونهای ش نااتان
گن د شمالی ایو مناجد و احیاای بدناه و طاقهاای باا ار اطاراف میادان را ناا بارد
(.)http://www.isfahancht.ir/Fa.aspx?p=245
وااژوهخ حاضاار ،بااه روز کیفاای و باار اساااس تحلیاال محتااوای مصاااح ههااا
ت کیفای
انجا شده است .با توجه به اینکه سؤال اصالی واژوهخ بار موضاوعی کاام ً
(مؤلفههای اخاتق حرفاهای) متمرکاز اسات ،مصااح ههاا باهطاور نیماهسااختاریافته
اجرا شد .انتصاِّ ایو مالب گردآوری ،ضمو آنکه به مامار اجا ه میدهد آ ادانه ا
موضوعات موردنظر خود سصو بگوید ،امکان هدایت کلی منیر مصااح ه را فاراهم
میآورد .همچنیو ،بهمنظور ارت اط عمیق با جهان ذهنی استادکار منتصب ،تتز شاد
مصاح ه در مومایتی ط یای و راحت برای ایشان انجا شود؛ ا ایورو ،تما مصاح هها
در کارگاههایی که استادکار در آنها مشیول بهکار بود ،اجرا شد 1.ساؤاالت اصالی
در ایو مصاح ه ع ارت بودند ا :
 .1گفتنی است با

مانی انجا ایو مصاح هها ،بینت سال ( 4603تا  )4613است .محقق در ایو مدت بهطور مناتمر ا
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جنااوبی منااجد جااام عتیااق مربااوط بااه مااان دیلیمااان ،مرماات طاقهااای اطااراف

کارگاههای مرمتی استادکار با دید و با ایشان مصاح ه کرده است .ال است گفته شود که در ایو مقاله ،تنها بصشی ا
مصاح ههای مذکور که دربار اختق حرفه در ماماری سنتی است ،تجزیهو تحلیل شده و ارائه م احاث دیگار نیا مناد
نگارز مقاالت بادی است.
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 .4مصتصری ا ندگی خانوادگی و حرفهای خود را شرح دهید.
 .0شما چگونه کار مرمتگری را یاد گرفتید؟
 .6چاااه اصاااول اختمااای را در کاااار مامااااری و مرمااات مهااام مااایدانیاااد؟
مثال بزنید.
 .1چه اصول اختمی را در تربیت شاگرد مهم میدانید؟ مثال بزنید.
 .0استادکاران مدیم در کار خود به چه ار زهای اختمی وای ند بودند؟
 .3چرا کار استادکاران مدیم ماندگار میشد؟
 .0چه توصیههایی برای هنرمندان مااصر دارید؟
 .3ومتی میخواستید یک طرح بزنید چه کار میکردید؟
 .1سؤاالتی که در حیو مصاح ه با توجه به گفتههاای اساتاد ،بارای شافافشادن
موضوع ورسیده میشد.
وژوهشاااگر واااس ا انجاااا مصااااح ههاااا ،ا روز تحلیااال محتاااوای کیفااای
باارای تجزیااهوتحلیاال اطتعااات بااهدسااتآمده ،اسااتفاده کاارد .تحلیاال محتااوا یاناای
روز ختصااهکااردن و تحلیاال کماای ویا هااا کااه باار روز علماای اسااتوار اساات
(.)Neuendorf, 2011
در ایو روند ،وس ا استماع گفتوشنودهای استادکار ،مصاح ههاای شافاهی باه
اخالق /چللم ، /مهیان 1399

متو مکتوِّ ت دیل و ا میاان آنهاا مقاوالت کاه هماان کادهای اساسای و کلیادی
هنتند ،استصراج شد.
ا جم بندی مقوالت مرت

با توجه به ویشینه و م احث نظری ،مؤلفههای اخاتق

حرفهای ا منظر استادکار به دست آمد .ایو تجزیه و تحلیل ،بر م نای عقال ،تفکار و
استدالل انجا شده است .باضی ا مقوالت و مؤلفههای حاصل ،بدان دلیل که ط اق
نظر استادان ،مؤلفۀ اختق حرفهای نینت و رویکرد توصیهای ندارد ،در نتایج نهاایی
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ارائه نشد.

تعریف مفاهیم
الف .مؤلفه (:)Component

مؤلفه در لیت بهمانی سا ه ،سا نده و تشکیلدهنده اسات (حاقشاناس و همکااران،
 )000 ،4636و در اصیتح ،تادادی امور مشابه در یک سا ه را مؤلفه ماینامناد.
در «فرهنگ وبنتر» ،مؤلفه بصشی ا یک کل یا بصخ ضروری ا چیازی ماناا شاده
اسات ( .)Webster, 1998, p. 200در واژوهخ حاضار ،منظاور ا مؤلفاه ،اجازا یاا
بصخهای تشکیلدهند اختق حرفهای است.
ب .اخالق حرفهای:

 .1تاریف حرفه :وا حرفاه ،کاربردهاای فراوانای دارد و مفهاو آن نیاز ا تیاور تااریصی فراوانای برخاوردار اسات.
عا تریو کاربرد حرفه ،به مانای «ویشه ،شیل ،کار و کنب است» (دهصدا،4630 ،

 .)3337تاریف اصیتحی حرفه،

ا دیربا با کار و حتی شیل متفاوت بوده است .توجه به تمایز ایو دو وا ه مهم است؛ برای مثال ،بردگی حرفاه نینات،
اما بردگان کار میکنند .راهزنی را نیز حرفه نمایدانایم؛ هرچناد کاه آناان نیاز باه کاار مشایولاند (فرامار مراملکای و
دیگران،4613 ،

.)43

تاریف اختق :اختق در لیت ،جم وا «خلق» بهمانی خویهاست (آهنگری،4633 ،

 .)44در لیاتناماۀ دهصادا،

دربار وا ه اختق آمده است« :خلق و خلق ،وا های عربی بهمانی خوی ،ط  ،نهاد ،سرشت ،خصلت ،مازاج ،ط یاات،
 .)1100در فرهناگ

مشرِّ و سیرت است .اخاتق ،اسام و جما خلاق و باهمانای خاویهاسات» (دهصادا،4630 ،
ل
داناخ باد و نیاک خاویهاا و تادبیر انناان اسات بارای نفاس خاود یاا
مایو نیز ذیل وا اختق آمده است« :اختق،

یااک تااو خااا  .اخااتق در لیاات جماا خلااق (بااه ضاام اول و دو ) و خلااق (بااه ضاام اول و سااکون دو ) اساات»
(مایو،4633 ،

.)4740

راغب اصفهانی دربار مانای خلق میگوید« :خلق (به ضم اول) باه ماوا و ساجایایی کاه باا بصایرت (چشام دل) در
میشوند ،اختصا
هنتند ،اختصا

دارد ،ولی َخلق (به فتح اول) به هیئت ،اشکال و صورتهایی که با چشم ظاهر مابلرؤیات و در
دارد» (راغب4106 ،ق،
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اختق حرفهای ،1گونهای ا اختق کاربردی ( )Applied Ethicsاسات کاه مناائل
اختمیای را که توس هنرمندان ،شااغتن فناون و حرفاههاا نظیار وزشاکان ،وکات،
کارگران و  ،...تجربه میشوند ،بررسی میکند و بهدن ال میالاه و فهم م انی ار زها
و الزامات حرفهای و منئولیت اختمی فرد است؛ منئولیتهای سهگانه:

 .)010در بان انگلینای هام ا اخاتق ،باا دو وا  Ethicsو Morality

تا یر میشود و گاه فرقهایی نیز بیو ایو دو وا ه و کاربردهای آنها در متاون و محااورات عرفای و اصایتحی در نظار
گرفته میشود (وایا،4633 ،

.)00
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 .4فرد در م ال خود و دیگران در ندگی.
 .0در م ال خود و دیگران در ندگی شیلی.
 .6صنف و سا مان در م ال محی داخلی و خارجی.
اختق حرفهای ،بهمنزلۀ شاخهای ا دانخ اختق ،به بررسی تکالیف اختمای در
یک حرفه و منائل اختمی آن میوردا د و در تاریاف حرفاه ،آن را فاالیات ماینای
میدانند که موجب هدایت فرد به مومایت تاییوشده همراه باا اخاتق خاا

اسات

(فرامر مراملکی ،4633 ،صص 07و .)473-11
ج .معماری سنتی:

با بررسی مترادفهای رایجی که برای ایو اصیتح باهکاار مایرود ،چنایو اساتن اط
میشود که ماماری سنتی ا چهار باا لر « ماان» (مامااری تااریصی ،مامااری مادیمی
و ،)...مکااان (ماماااری محلاای ،ماماااری بااومی و« ،)...فرهنااگ» (ماماااری خااودی،
ماماری اصیل ،ماماری باهویات) و «ماناا» (مامااری باماناا ،مامااری بااار ز و)...
برخوردار است.
ا آنرو که ایو چهار عامل متییرند ،بیان تاریفی که در همۀ وضایتهاا مصاداق
یابد ،امکانوذیر نینت ،اما میتوان به شماری ا صفات کلیدی ایو مامااری ،اشااره
کرد :بررسی لیوی وا سنت ،ویداکردن سرچشمۀ سنت و یافتو تاریصچۀ ویدایخ و
اخالق /چللم ، /مهیان 1399

استفاده ا ایو وا ه در جاماه .ضمو صرفنظر ا ارائه توضیحات دربار ایو صافات
کلیدی ،در یک جما بنادی مایتاوان گفات ساه ویژگای اساسای مامااری سانتی،
ع ارتاند ا :
الف .ماماری سنتی ،محصول روشی سنتی در طراحی و ساخت است؛
ِّ .ماماری سنتی ،دارای الگوهایی است که ت لور فرهناگ جامااه اسات و طای
مان استمراریافته و دستبهدست و منتقل شده است؛
ج .ماماری سنتی ،با امر مدسی مارت
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(صادمیوی،4633 ،

.)40-41

و گوناهای مامااری بااار ز و باماناسات

د .معمار (استادکار) سنتی:

در وژوهخ حاضر ،منظور ا استادکار سنتی ،طراح ،سا نده یا طاراح – ساا نده و یاا
مرمتگر بصشی یا کل بنای سنتی به روزهایی است که در مامااری سانتی متاداول
بوده است.
هۀ .اخالق حرفهای در معماری:

اختق در هر حرفهای ،تأثیر چشمگیری بار فاالیاتهاا و نتاایج و اعاتتی آن حارف
دارد .ماماری ا جمله هنرهاای سانتی اسات کاه بهسا ب ماهیات شایلی و حرفاهای
خاصخ ،نیا مناد تاهادات اختمای اسات (ناا یدیزجای و دیگاران،4631 ،

با اختق

و حقوق اننانی ویوند دارد .مامار با طراحی مناسب و اصولی و اختقمند مایتواناد
راه را برای رسیدن به ایو مهم هموار سا د .ا آنرو که حنو مصلوق در گرو حناو
خالق است ،اندیشه و روح مامار ،در مامااری باه ظهاور مایرساد (نادیمی،4633 ،
403؛ ویشوایی و همکاران،4610 ،

.)43

مؤلفههای اخالق حرفهای در معماری سنتی از منظر استاکار «بهرام الیکی»

ماماری ،حرفهای است که با حل مشکتت و اعتتی فضای ندگی مرت

.)1

تصویر ( :)1زندهیاد استادکار بهرام الیکی
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معرفی استادکار بهرام

الیکی1

استاد بهارا الیکای ،در ساال  4604در محلاۀ دردشات اصافهان متولاد شاد .فاالیات
اسااتاد بهاارا در رشااتۀ ماماااری در سااال  ،4666بااا شاااگردی در کنااار اسااتاد میاار ا
گااآباار در منااجد جااام اصاافهان مناامت جنوِّشاارمی (تامیاار مقاارنس گچاای
صفه حکیم) آغا شد .وی باد ا مدتی به شاگردی ودر درآماد و در مناجد جاام
شروع بهکار کارد و در هجدهساالگی ،یار نظار اساتاد رضاا الیکای و اساتاد حنایو
 .1مارفاای خاناادان الیکاای :ننااب اسااتاد بهاارا الیکاای بااه اسااتادکاران ماماااری ساانتی اصاافهان ماایرسااد .طاای
مصاااح ههااای شاافاهی ،اطتعاااتی دربااار خاناادان الیکاای و شااماری ا اسااتادکاران ایااو خاناادان بااه دساات آمااد کااه
بهاختصار به ایو شرح است:
بزرگ خاندان الیکی ،مرحو استاد غفار است که در دور وهلوی اول و دو  ،یکی ا مامااران برجناتۀ اصافهان باوده
است .متأسفانه با همۀ جنتجوها و مصاح ه با استادان فو ،اثاری ا ایشاان شناساایی نشاد .باه گفتاۀ اساتاد بهارا الیکای،
احتماالً استاد غفار در ساختو کارخانجات نناجی اصفهان و دیگر آثار شاخص دور وهلوی در اصفهان فاالیات داشاته
است .مرحو استاد رضا الیکی ،فر ند استاد غفار ،در سال  4037در محلۀ دردشت اصفهان چشم باه جهاان گشاود .وی
ا همان دوران کودکی ،شاگردی در رشاته مامااری را نازد وادر شاروع کارد و اگرچاه تحصایتت رسامی نداشات،
محاس ات ریاضی موردنیا رشتۀ ماماری را بهطور حنی و در حد میلوِّ میداننت .تصصاص اساتاد رضاا عمادتاً در
مینۀ اجرای ووشخهای طاق و بهخصاو

اجارای تاویزه و کاربنادی باوده اسات .اساناد ساا مان میاراث فرهنگای و

مصاح ه با صاحبنظران و استادکاران نشان میدهد که خاندانهای سنمار ،منشئی ،هره ،مصدق اده و الیکی ،بیشتریو
فاالیتهای مرمتی را در منجد جام اصفهان در دور مااصر داشتهاند (ماسمی سیچانی و دیگران.)4611 ،
نظم و انض اط ،ابتکار عملی و ختمیت ،دمت در کار ،رعایت صدامت و امانت در کار ،توجه به نفس و محتاوای کاار،
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سصاوت در تالیم ،مهارتهای ماماری سنتی و وایبندی به اصول و م انی شرعی ،ا خصوصایات اختمای اساتاد رضاا
بود .استاد رضا هفت فر ند (ونج ونر و دو دختر) داشته که سه تو ا آنان ،به راه ودر رفتهاند؛ حنیو ،غفار و بهارا کاه
ا شروع کار در کنار وادر بودناد و در مرمات و ساختوساا های یاادی باا او همکااری کردناد .در حقیقات ،آنهاا
تجارِّ ودر را وس ا او در کارهایشان به کار گرفتند و تواننتند خدمات ار ندهای برای میاراث فرهنگای انجاا دهناد
(ماسمی سیچانی ،4613-4603 ،مصاح ه با بهرا الیکی).
حنیو الیکی متولد سال  4671است که ا کودکی وارد حرفۀ بنایی و ماماری شد .وی ا حدود سال  4660به خادمت
میراث فرهنگی درآمد و در مرمت بیشتر بناهای اصفهان ا جمله منجد جام اصفهان ،مدرسۀ چهارباان ،مناجد جاام
ع اسی ،حما رهنان ،حما خنروآما ،منجد آمانور ،منارجن ان و ...همکاری داشت .استاد حنایو ،بااد ا بینات ساال
ف االیاات در سااا مان میااراث فرهنگاای ،بااه خاادمت ادار اوماااف درآمااد .ساااختمان ادار اوماااف (در خیابااان آِّ 007

156

اصفهان) ،یکی ا بناهایی است که وی در ساخت آن مشارکت داشت.

ماارفی (استاد بزرگ مامار و مرمتگر اصافهان در دور وهلاوی اول و دو ) ،طااق
بااا ار منااگرها (میاادان نقااخجهااان) را مرماات کاارد و باااد ا اتمااا طاااق ناای
با ار منگرها ،بهعنوان استادکار منتقل ،مشیول باهکاار شاد« .ایاو هنرمناد فرهیصتاه
واااس ا فراگیاااری فناااون مرمااات نااازد اساااتادکاران ایرانااای ،باااه درجاااۀ اساااتادی
دساات یافاات و سااپس ،در سااال  4606موفااق بااه اخااذ ماادر

عااالی مرماات ا

دانشااگاه مرماات "ایزمئااو" کشااور ایتالیااا گردیااد» (سااا مان میااراث فرهنگاای ،صاانای
دستی و گردشگری اصفهان.)http://www.isfahancht.ir/Fa.aspx?p=245 ،
وی ا سااال  4603بااه اسااتصدا دفتاار فناای «سااا مان ملاای حفاظاات ا آثااار
باستانی» درآمد و در سال  4634با نشنته شد ،اما سالها همکاری خود را با ساا مان
متولی مرمت و احیای مواریث فرهنگی ،بهطور منتمر و مؤثر ادامه داد .به گفتۀ استاد
بهرا الیکی ،وی یر نظار اساتاد حنایو مااارفی ،آنادره گادار (،)André Godard
اوجینیااو گالاادیری ( ،)Eugenio Galdieriبرانااو جنیتااو ( ،)bruno Jenitoام رتااو
شراتو ( )Umberto Scerratoو دکتار باامر آیات ِ هال اده شایرا ی ،در مرمات بیشاتر
بناهای تاریصی اصفهان مشارکت داشته است .سرانجا  ،اساتاد بهارا الیکای در ساال
 4610درگذشت.
ا مهمتریو امدامات ار شمند اجرایی استاد میتوان باه مرمات ایاو بناهاا اشااره
کاارد :مرماات منااجد جااام

واره ( ،)4660مرماات منااجد جااام اردسااتان (،)4660

مرمت منارجن ان ( ،)4610-4614مرمات مناجد علای

( ،)4616مرمات مناجد

جام ع اسی (ا  4611تا ویخ ا وفات) ،مرمت بنای آتشاگاه (دهاۀ ونجااه) ،مرمات
با ار جنوبی میدان نقخجهان ( 4601 ،4607و  ،)4601مرمت کاخ عالیماوو(،)4604
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میااراث فرهنگاای ،صاانای دسااتی ،گردشااگری و دیگاار سااا مانهااا و نهادهااای

مرماات حمااا رهنااان ( ،)4601مرماات بااا ار منااگرها و دواتگرهااا ( 4603-4600و
 ،)4601مرمت ول خواجو ( ،)4600مرمت خانههاای تااریصی ساوکیاس و داویاد در
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اصفهان ( ،)4600مرمت سیوسهول ( ،)4603مرمت ول مارنان (دهۀ شصات) ،مرمات
منجد جام اصفهان (همراه با استادان خاندان سنمار 4630 ،وس ا بم اران صدا تاا
ویخ ا وفات) ،مرمت مدرسۀ سلیان سانجر ( ،)4610-4633مرمات خاناۀ سارهنگ
وثیق (دهۀ هشتاد) ،مرمت بصشی ا خانههای اما جمااه اصافهان ،مرمات بصشای ا
خانااۀ ع اااس بهشااتیان ،مرماات مدرسااۀ صاادر خواجااو و مدرسااۀ چهاربااان ،امااامزاده
اسماعیل و( ...ماسمی سیچانی :4613-4603 ،مصاح ه با بهرا الیکی؛ ماسمیسایچانی
و هاشمی.)4617 ،

1

 .1در مان حیات و وس ا فاوت اساتاد الیکای ،چنادیو مراسام بازرگداشات باه همات منائوالن و هنرمنادان حاو
هنر و ماماری برای ایشان برگزار شد .در ادامه ،به باضی ا مناتندات و مراسامهای یاادبود ایاو اساتادکار چیرهدسات
اشاره میشود:
 به نقل ا رواب عمومی ادار کل میراث فرهنگی استان اصفهان ،مراسم یادبود درگذشت اساتاد الیکای و واسداشاتخدمات ار شمند ایو استاد ویشکنوت هنر مرمت ،ونجشن ه مورخ  03اردی هشات و هام ماان باا رو جهاانی ماو ه ،در
مکان منجد تاریصی اما

اصفهان وام در میدان نقخجهان ا سااعت  1:67الای  44صا ح باا حضاور دوساتداران

میراث فرهنگی دیار نصف جهان برگزار شد (خ رگزاری ایمنا ،4613/0/00 ،کد خ ر.)676603 :
 در رو نامۀ اصفهان ی ا (محقق ،وژوهشگر تاریخ است ) به تاریخ  ،4613/0/03مقالهای به ملم محمدحنیو ریاحی ،باعنوان «به مناس ت هفتمیو رو درگذشت مامار بزرگ اصفهان ،مرحو استاد بهرا الیکی :ماماری دمیق و هوشمند» باه
چاپ رسید .در ایو مقاله ،نویننده به بیان ویژگی و نقخ استاد الیکی در مرمت آثاار تااریصی اصافهان ورداختاه اسات
(رو نامه اصفهان ی ا ،4613/0/03 ،ز.)0164
 -وبگاه رسمی تصت ووالد اصفهان به مارفی خاندان الیکی ا جمله استاد بهرا الیکی ورداخته است.
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http://takhtefoulad.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/Mashahir?ItemId=1232

 در جشنوار ملی تجلیال ا خادماان میاراث فرهنگای و صانای دساتی کشاور کاه در تااریخ  4630/3/47در ساا مان میاراثفرهنگی ،صنای دستی و گردشگری کشور برگزار شد ،ا سوی رئیس سا مان ا استاد بهرا الیکی ،مرمتگار بناا ،تجلیال شاد
(خ رگزاری جمهوری استمی .)4630/3/47 ،گفتنی است ایو سا مان به و ارتخانه ت دیل شد.
 مقالهای با عنوان «منتندسا ی تکنولو ی ساخت منارههای آجری با وله یکطرفه ،برگرفته ا مصاح ه با بهرا الیکایماماار و مرماتگار اصافهانی» توسا ناهیاد هتکاویی و رضاا رحیمنیاا نوشااته شاد .در ایاو مقالاه ،محققاان درصاادد
منتندکردن دانخ و تجربۀ ایو مرمتگر اصفهان در مینۀ فناوری ساخت مناره بودهاند.
https://civilica.com/doc/851483/certificate/pri

شماری ا تقدیرنامههای استاد .4:دریافت تقدیرنامه ا مدیریت حو ههای علمیه استان اصفهان؛  .0دریافت تقدیرنامه ا
رئیس سا مان میراث فرهنگای کشاور؛ .6دریافات تقدیرناماه ا رئایس حاو علمیاه حجات؛ .1دریافات تقدیرناماه ا
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دانشگاه هنر اصفهان و فصلنامه ماماری و ساختمان (ر : .ویوست).

یافتههای پژوهش
(مؤلفههای اخالق حرفهای در معماری سنتی از منظر استادکار بهرام الیکی)

در ایااو بصااخ ،ختصااهای ا مصاااح ههااای صااورتگرفته بااا اسااتاد بهاارا الیکاای
(طی سالهای  )4613-4603و ع ارتهایی ا سصنان ایشاان کاه تحلیال محتاوا شاد
و به استصراج مؤلفاههاای اخاتق حرفاهای ا منظار ایشاان مناتج شاد ،در جادل ()4
ارائه میشود:
جدول ( :)1تحلیل محتوای مصاحبه با استادکار بهرام الیکی

واحد تحلیل

ردیف

(کدهای اساسی

مؤلفه

و کلیدی)

تنها چیزی که باعث مایشاود یاک کاار بادون
دردسر و مشکل اجرا شود ،ایو است که طارف
باید خداشناس و ماتقد به خدا باشد .اگر فرد باه
خدا ماتقد باشد ،کمکاری نمیکناد و باه ماول
ماروف ،کاار را حارا نمایکناد ،اماا در دوران

4

کنااونی ماایگوینااد اگاار بااا کیفیاات کااار کناایم،

 -ورهیاااز ا کااامکااااری و

صرف نمیکند .ما ومتی سر کار میرفتایم ،کاار

حرا نکردن کار

را با «بنم ِهال» شروع میکاردیم و در حایو کاار

 -شروع کاار باا ناا خادا و

هم ذکر میگفتیم .هنرمناد بایاد باا خادا ارت ااط

ذکرگفتو در حیو کار

داشته باشد و خدا را ناظر بر خود بداند ،نه اینکاه

 -ارت اط هنرمند با خدا

فکر کند همه چیز دسات خاودز اسات .ومتای

 -خاادا را باار خااود نااااظر

ورودی منااجد شاااه اصاافهان را نگاااه میکناای،

داننتو

میبینی مامار خدابیامر ز ،استاد علیاک ار بناا،
بااا اینکااه همااهچیز تمااا بااوده اساات ،باضاای ا
ستونهای سنگی ورودی را نیمهتما گذاشاته تاا
نشااان بدهااد کااار باایعیااب و نقااص ،فقا کااار

توکل به خدا و
نفی اننانمداری

مؤلفههای اخالق حرفهای در معماری سنتی از منظر استاکار «بهرام الیکی»

(متن مصاحبه)

مقوله

خداست.
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واحد تحلیل

ردیف

(متن مصاحبه)

مقوله
(کدهای اساسی

مؤلفه

و کلیدی)

اعتقاد به خدا باعث میشد هنرمنادان باه هار دینای کاه
باشااند ،اصااول را رعایاات کننااد .کااار هنرمناادان و

0

 -ورهیاااز ا نگااااه ماااادی

اساتادکارانی کااه بیشااتر مرمتاای بااود ،ایمااان و حوصااله

به کار

میخواست .نگاه صرف ًا مادی به کار ،مان رشد هنرمناد

-نگاه به کار صارفاً بهمنزلاۀ

میشود و او نمیتواند یاک کاار مانادگار خلاق کناد.

وسیلۀ کنب رو ی حتل

اگرچه اننان بهواسیۀ کارز ارتزاق میکناد ،اماا بایاد

 -نگاه به کار بهمنزلۀ وسایلۀ

کار را وسیلهای بارای کناب رو ی حاتل و نزدیکای

نزدیکی به خدا

تلقی ع ادی ا کار

به خداوند در نظر داشته باشد.
چون هنرمندان سنتی ،خداشناس بودناد،کار را باهنحاو
شاینااته ،محکاام و درساات و باایغاالوغااخ انجااا
میدادند و اگر یک آجر هم مرار میدادناد ،ایاو آجار
دمیقاً در همان نقیهای که باید باشد ،منتقر میشاد ،اماا
امرو کاار روی حنااِّ نینات .امارو فقا باه فکار
تمااا کااردن کااار هنااتند و ا کااار ماای ننااد .بیشااتر
استادکاران مدیم ،ا روی عتمه کار را انجا مایدادناد
و به فکر ایو ن ودناد کاه کارشاان را ود تماا کنناد و
یک کار دیگر بگیرند؛ برای همایو ،کاار را درسات و
اصولی انجا میدادند .مو هم به اداماهدادن کاار وادر
عتمه داشتم و ا سیزدهسالگی نازد او مشایول باه کاار

6

شد و االن افتصار میکنم که شصت ساال اسات ایاو
کار را میکنم و سر بلند اسات کاه خاناههاای خادا و
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منجدهای یادی را مرمت کردها .
استادکاران مادیم ،نیتشاان درسات باود و باه ایاو فکار
بودند که کاری که انجا میدهند ،خیاری باه دیگاران
برساند .وس ،سوای ا اینکه چاه دینای داشاتند ،کاار را
درساات انجااا ماایدانااد و هماایو باعااث ماناادگاری
کارشان میشد.
در مان مدیم ،هرکس با توجاه باه هنار و مهاارتی کاه
داشت ،ا جایگاه خاودز راضای باود و همیشاه کاار
میکرد و نمایخواسات یکشا ه ره صدسااله بارود و
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یر وای کنی را خالی کند.

 انجا کار به نحو شاینته انجا کار بیغلوغخ ورهیااز ا ایااو تفکاار کااهصرفاً کار تما شود
 عتماااااه باااااه کاااااار وماندگاری آن
 -وشتکار داشتو

اتقان در عمل و
وشتکار

واحد تحلیل

ردیف

(متن مصاحبه)

مقوله
(کدهای اساسی

مؤلفه

و کلیدی)

اختق در جایگاه خودز مفیاد اسات و کاار را
ویخ میبرد .یک هنرمند ،یک استادکار بایاد باا
ماارد ماادارا کنااد .بایااد در مواجهااه بااا ماارد
گشاااادهرو باشاااد و اگااار کاااار خیاااری بااارای
کنااای ا دساااتخ برمااایآیاااد ،دریاااغ نکناااد؛
ت ومتااای دانشاااجوها و کارمنااادان میاااراث
ماااث ً
فرهنگاای یااا هاار کناای کااه سااؤالی دربااار
سااااخت یاااا مرمااات یاااک بناااا دارد ،وااایخ

 مدارا با مرد -گشادهرویی با مرد

رأفت و مح ت با

 -ارائه اطتعات و واسخ به

مرد

سؤاالت مرد

مو میآیند ،با خوبی ،جواِّ ساؤاالت آنهاا را
میدهم.

همنااایه را مراعااات ماایکردنااد؛ اوالً مامااار و

1

شاگردانخ دمت میکردند مزاحم ناموس مارد

 -عد مزاحمت برای

نشااااوند و وسااااایل کارشااااان در راه ماااارد و

همنایگان و عابران

همنایهها ن اشد .مامار طوری طارح مایداد کاه

 -رعایت حریم خصوصی

در و ونجرههای ساختمان به خاناههاای اطاراف،

همنایگان

رعایت حقوق
مرد در
ساخت بنا

دید نداشته باشد.
در گذشااته ،ماماااران سااای ماایکردنااد بنااایی
بنا ند که به مرد خیر برساند و نیا هاای آنهاا
را برطرف کند ،برای رفاه مرد کار میکردناد؛
ت خانه باید آراماخ روحای باه انناان بدهاد؛
مث ً
ناااودانهااای خانااههااای ماادیمی جااوری ساااخته
0

میشد که مان بارنادگی ،صادای شرشار آِّ،
فرد را ا خواِّ بیدار کند و عظمات خداوناد را
موماا باااران بااه او نشااان دهااد .تاادبیر ایوهااا

 خیررساندن به مرد درساخت بناها
 توجه به فیرت و ط یاتاننان در ساخت بناها

توجه به روحیات
اننان در ساخت
بنا

مؤلفههای اخالق حرفهای در معماری سنتی از منظر استاکار «بهرام الیکی»

در مان مدیم ومتی ساختمان مایسااختند ،حاق

کار مامار باوده اسات ،اماا االن بیشاتر مامااران
مادیگرا شدهاند و ساخت بنا را مثل کیناۀ واول
نگاه میکنند.
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ردیف

واحد تحلیل
(متن مصاحبه)
محی های کاری مادیم ،وار ا احتارا و اعتمااد
متقابل بود و همیو باعث میشد بتوانند در کناار

3

هم کار کنند .در مان مدیم ،ماول مارد ا هازار
سند ،مات رتر بود و کنی بیاجا ه سر کار ناتما
استادکار دیگر نمیرفت.

مقوله
(کدهای اساسی

مؤلفه

و کلیدی)
 عمل به مول و اعتماد بهیکدیگر
 احترا و رعایت سلنلهمراتب در کار

احترا و اعتماد
متقابل در محی
کار

در مان مدیم ،اگر کنی را سر بنایی میبردند و

0

کاری ا او میخواستند که وارد ن ود ،میگفات

 -ورهیز ا م ول کار بدون

کار مو نینت و کار فتنی اسات ،اماا االن هماه

داشتو تصصص ال برای

تاهد به تصصص

ادعا دارند ما همه چیز بلدیم و همیو باعث شاده

آن

در حرفه

در شهر اصفهان ،بناهاایی تااریصی را ب ینایم کاه

 -بیادعابودن

مرمت شدهاند ،ولی کاز نمیشدند.
ودر  ،اساتاد رضاا ،تاریاف مایکارد :در ماان
مدیم ،ومتی استادی مایخواسات بارای یکای ا
امامزادهها گن د بناا د ،مادت یاادی مایرفات

3
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یر گن د منجد علی میخوابید و فق باه گن اد

 -الها ا آثار ماماران و

نگاه میکرد تا بتواند برای سااختو گن اد جدیاد

استادکاران گذشته

ا آن الهاااا بگیااارد .حتااای هااار اساااتادکاری

 -احترا و تواض در برابر

توجه و بهرهگیری

هرچند ومت یاک باار ،ساری باه مناجد جمااه

استادکاران

ا ماماران و

مای د و هناار ماماااران و اسااتادکاران ماادیمی را

 -منجد جام  ،واتوق و

ماماری گذشته

خوِّ میدید و برای طراحیهاای جدیاد ،الگاو

فضای آمو شی برای

میگرفت .میگفتند اینجاا را آد هاای باخادا و

ماماران

باازرگ و همااهچیز تمااامی ساااختهاند .منااجد
جماااه ،واااتوق همااۀ هنرمناادان و اسااتادکاران و
ماماران اصفهان بوده است.
گذشته مثل حاال ن ود؛ باید شاگردی مایکاردی
تا کار یاد میگرفتی .وادر خادابیامر باا اینکاه
استادکار بود ،ما را میفرستاد نزد استادان دیگار
1

تا کار یاد بگیریم .مو هرچیزی که بلد ا ودر
و بقیه استادها یاد گرفتم .عتوه بر رابیاۀ وادر و
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ونری ،رابیۀ استاد و شاگردی داشتیم.

شاگردیکردن نزداستادان فو
انتقال تجربیات ا ودر بهونر

وای ندی به نظا
استاد-شاگردی

واحد تحلیل

ردیف

(متن مصاحبه)

مقوله
(کدهای اساسی

مؤلفه

و کلیدی)

اساتادکاران در گذشاته ،باه هار کنای کاار یااد
نمیدادند؛ آنها فوتوفو کار را فق به کنانی
آمو ز میدادند که طالب و شایق به یاادگیری
و حرفهآمو ی بودناد و اساتاداد و تواناایی ال
47

 شناسایی استادادشاگردان

را داشتند .آنهاا بارای آماو ز باه افارادی کاه

 -صرف ومت برای

طالب یادگیری بودند ،ومت صارف میکردناد؛

آمو ز به شاگردان منتاد

مایفرمایاد َ « :کاوة

همانطور که اما علای
الال ل
لم بَذله للمنت َ َحق له؛ کات علم ،بصشاخ آن باه
شصصی الیق و منتحق است».

و مشتاق

صرف ومت برای
شناسایی استاداد
شاگردان

گشااادهرو بودنااد ،جذبااه و امتاادار ال را باارای
شاگردانشااااان داشااااتند و شاااااگرد ا اسااااتاد
خااود حناااِّ میباارد و باادون هماااهنگی بااا او
کاری نمیکرد .یک ومتی شااگرد وادر باود ؛
ماایخواسااتند بااا ار منااگرها را سااقف بزننااد،

44

مشیول به کار شدیم ،اوایل کار بود که اشت اهی

 -رعایت توأمان

کرد  ،ودر دورتر ایناتاده باود و اشات اه ماو را

خوزخلقی و امتدار و

متوجااه شااد ،او بااا جذبااهای کااه داشاات بااه مااو

جذبۀ استاد در م ال شاگرد

فهماند کاه اشات اه کاردها و بایاد دمات کانم....

 -گوشزدکردن اشت اهات

یااک بااار هاام واادر مااو را فرسااتاد واایخ یااک

کاری به شاگرد بهطور

استادکار دیگر.
ومتی آنجا رفتم ،گفت :برای چی اینجا آمادی؟
گفااااتم :مامااااار گفاااات .گفاااات باااارو روی
وشااتبا  ،آجرهااا را جماا کااو .مااا هاام کااه
میخواساتیم کااری یااد بگیاریم ،در چهلناتون
روی تیرهای بنایی خوابیدیم و ا سوراخ ساقف

غیرمنتقیم و با نشاندادن
جذبه

دافاه و جاذبه
توأمان در تربیت
شاگردان

مؤلفههای اخالق حرفهای در معماری سنتی از منظر استاکار «بهرام الیکی»

استادکاران مدیمی در عیو اینکاه خاوزخلاق و

دیدیم که استاد چه کار میکند .هماان تارس ا
اسااتاد باعااث ماایشااد ،شاااگردان ،خیلاایخااوِّ
تربیت شوند.
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ردیف

40

مقوله

واحد تحلیل

(کدهای اساسی

(متن مصاحبه)

و کلیدی)

یااک اسااتادکار بایااد اول خااودز خموچاام و

 -آمو ز فنون تصصصی

اصااول کااار را بلااد باشااد و باااد ،آن اصااول و

کار به شاگرد

ملزومات کاار ،مثال نظام و ساکوت را جاام و

 -آمو ز ملزومات کار نظیر

کامل به شاگردان آمو ز دهد.
ماماااوالً شااااگردان اساااتادکارها ،ونااارها یاااا
دامادهایشان بودند و فوتوفو نهایی کار را فق
بااه آنهااا ماایگفتنااد .باضاای ا اسااتادکاران در
46

مؤلفه

گذشته ،با هم در رمابت بودند و تمایال چنادانی
به آمو ز شاگردان غری اه نداشاتند؛ انگاار کاه

نظم و سکوت به شاگرد

آمو ز جام
اصول کار به
شاگردان

 حف اسرار صنفی وعد آمو ز به غری هها
 حف نظا استاد وشاگردی بهصورت

دوست نداشتند کنی روی دست آنها بیاید.

حف اسرار
حرفهای در ننلها

خانوادگی

مؤلفههای استصراجشده ا متو مصاح ههای استاد بهرا الیکی ،ع ارتاند ا :
 .4توکل به خدا و نفی اننانمداری؛
 .0تلقی ع ادی ا کار؛
 .6اتقان در عمل و وشتکار؛
 .1رأفت و مح ت با مرد ؛
 .0رعایت حقوق مرد در ساخت بنا؛
 .3توجه به روحیات اننان در ساخت بنا؛
اخالق /چللم ، /مهیان 1399

 .0احترا و اعتماد متقابل در محی کار؛
 .3تاهد به تصصص در حرفه؛
 .1توجه و بهرهگیری ا ماماران و ماماری گذشته؛
 .47واین دی به نظا استاد-شاگردی؛
 .44صرف ومت برای شناسایی استاداد شاگردان؛
 .40دافاه و جاذبه توأمان در تربیت شاگردان؛
 .46آمو ز جام اصول کار به شاگردان؛
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 .41حف اسرار حرفهای در ننلها.

دستهبندی مؤلفههای اخالق حرفهای استخراج شده از منظر استاد بهرام الیکی

محقق ایو مؤلفهها را در دو گروه اصلی :الف) مؤلفههاای اختمای مارت
ساخت بنا و ِّ) مؤلفههای اختمی مرت

باا کاار و

با تربیت شاگرد ،تقنیمبندی نموده که در

تصویر( )0ترسیم شدهاند .شاایان توجاه اسات کاه مؤلفاۀ «حفا اسارار حرفاهای در
ننلها» ،اگرچه ا نظر استاد الیکای ،ا ویژگیهاای باضای ا اساتادکاران مامااری
سنتی تلقی شده است ،اما چون یک مؤلفه اختمی مث ت و مابلتوصیه نینت و ایشان
نیز آن را میلوِّ نمیداننت ،در مر مؤلفههای اختق حرفهای ارائه نمیشود:
مؤلفههای اختق حرفهای در هنرهای سنتی ا منظر
استادکار بهرا الیکی

توکل به خدا و نفی
اننانمداری

وای ندی به نظا استاد-
شاگردی

تلقی ع ادی ا کار

صرف ومت برای شناسایی
استاداد شاگردان

اتقان در عمل و وشتکار
رأفت و مح ت نن ت به
مرد
رعایت حقوق مرد در
ساخت بنا

دافاه و جاذبه توأمان در
تربیت شاگردان
آمو ز جام اصول کار به
شاگردان

توجه به روحیات اننان در
ساخت بنا
احترا و اعتماد متقابل در
محی کار

تاهد به تصصص در حرفه

مؤلفههای اخالق حرفهای در معماری سنتی از منظر استاکار «بهرام الیکی»

الف .مؤلفههای اختمی مرت

با کار و ساخت بنا

ِّ .مؤلفههای اختمی مرت
شاگرد

با تربیت

توجه و بهره گیری ا
ماماران و ماماری گذشته

تصویر( :)2مؤلفههای اخالق حرفهای از منظر استاد بهرام الیکی
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در ادامااۀ م حااث ،شااماری ا مؤلفااههااای بهدسااتآمده ا مصاااح ههااای اسااتاد
الیکاای ،باارای رعایاات شاارط اختصااار ،بااه نظریااات اندیشاامندان حااو اخااتق
منتند میشود:
فرامر مراملکی ،یکی ا صاحبنظران حو اختق ،دربار مؤلفه «توکل به خادا
و نفی اننانمداری» ماتقد است« :ماماران و طراحان ،بهطور منتقیم و غیرمناتقیم باا
امدامات شصصای خاود در مالاب افاراد ،شارکتهاا و ساا مانهاا ،در تولیاد فضاای
ماماری و شهرسا ی مؤثرند.
تأثیرات ماماران در ابااد اختمی ماماری را میتاوان در سااخت یاک بناا ،یاک
شهر و فراتر ا آن ،در ساماندهی محی

ینت اننانی ویگیری کرد .یک مامار بایاد

دارای تاهدات اختمی باشد تا بتواند با تمرکز بر منئولیت حرفهای و رضای الهی در
خاادمت مناااف عمااومی و اننااانی باشااد .باار م نااای نظااا اخااتق اسااتمی ،ماات
نهایی خداست و هر رفتاری که مقرِّ به او باشد ،فضیلت است» (فرامار مراملکای،
،4633

.)437

ساالیانی و ناادیمی ،دو تااو ا اندیشاامندان حااو ماماااری ،ماتقدنااد باارای
داشتو محصول ماماری میلوِّ ،به مامار واا دل و باااختق ،نیاا اسات .بررسای
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ماماااری و شهرسااا ی ساانتی و همسااویی ماماااران و ماماااری ساانتی بااا ار زهااا و
هنجارهاای اختمای مایتواناد تأکیادی باار ایاو موضاوع باشاد (سالیانی و ناادیمی،
،4610

.)04

لذا میالاۀ ار زهای اختمی و مانوی حاکم بر ماماری سنتی را میتوان الگویی
شاینته در تدویو اصول اختمی برای حرفۀ ماماری داننت؛ یارا نماود ار زهاای
اختمی را در ندگی و ساختار فضایی و کال دی بناهای سنتی میتوان به چشم دیاد
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(وورمند و همکاران4611 ،؛ ولی اده اوغانی.)4610 ،

در مینۀ مؤلفه «تلقی ع ادی ا کار» ،ویام ر اکر

فرمود« :ع ادت هفتاد جزء

است و بهتریو آنها ،کنب رو ی حتل اسات»(کلینای4101 ،ق ،ج:1

 .)010در

مکتوبات صنفی نیز باه ایاو اصال تأکیاد شاده اسات .در ماانی کاه رواج فتاوت و
جوانمردی در ایاران باه اوج رسایده باود ،در آیایو فتاوت ،هار صانف و ویشاهای را
بهتفصیل بیان کرده بودند و هرکس هم حرفهای نداشات ،هنگاامی کاه وارد سلنالۀ
فتوت میشد ،میباینت ویشهای اختیار کند (ندیمی.)4633 ،
دربار مؤلفه «رعایت حقوق مرد در ساخت بنا» ،در فتوتنامۀ بنایان میخاوانیم:
«اگر ورسند که کدا خصلت بنایان بیشتر به کار آید ،بگو :حیا؛ چراکه حیاا و چشام
چون بر کار باال روند ،چشم وا

دارند و در خانۀ دیگران ننگرند و هرگز چاون بار

کار باشد ،به اطراف ننگارد و آنچاه بیناد ،چشام ووشاد» (خاانمحمادی ،باه نقال ا
آماشریفیان.)4614 ،
سهروردی در فتوتنامۀ خویخ در بااِّ «نظاارت اساتاد بار شااگرد» مایگویاد:
« استاد باید همواره در اندیشۀ شاگرد باشاد؛ چاه او حاضار باشاد چاه غایاب .اگار ا
شاگرد خیایی در فتوت سر د ،صاحب [استاد] درحالیکاه سار و چشامخ باه یار
است ،باید به او بگوید:
ایو خیا و سهو ا تو در وجود آمد .در هر مقاا کاه باشای ،مارا حاضار دان کاه
دید دل و چشم و گوز و خاطر و همت ما سوی توست و در هر مقا که باشی ،باه
حرکات تو حاضر و وامفیم .اگر استادی ایو دوستی را نداشاته باشاد ،اساتاد نینات،
بلکه فق بهمانای مجا ی ،استاد است .اگر استادی نن ت به ساهو خیاای شااگردان

مؤلفههای اخالق حرفهای در معماری سنتی از منظر استاکار «بهرام الیکی»

وا

داشتو ا خصلتهای جوانمردان است و بصصو

بنایاان را باه کاار آیاد کاه

بی اعتنا باشد ،دیگر حقی بر گاردن ایشاان نادارد .بایاد هماواره در اندیشاۀ آماو ز
شاگرد باشد» (صراف ،به نقل ا آماشریفیان.)4614 ،
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دربااار مؤلفااه «توجااه بااه روحیااات اننااان در ساااخت بنااا» ،در مقالااهای آمااده
اساات« :هناار و ماماااری ایااران ،ا دیربااا دارای چنااد اصاال بااوده کااه بااهخااوبی در
نمونااههااای ایااو هناار نمایااان شااده اساات .ایااو اصااول چناایو هنااتند :ماارد واری،
ورهیااااز ا بیهااااودگی ،نیااااارز ،خودبنااااندگی و درونگرایاااای .ماااارد واری،
رعایاات تناساا ات میااان اناادا های ساااختمان بااا اناادا هااای اننااان و توجااه بااه
نیا هاااای او در کاااار سااااختمانساااا ی اسااات .در مامااااری ایرانااای ،تاااتز
ماایشااده کااار بیهااوده در ساااختمانسااا ی نکننااد و ا اسااراف ورهیااز ماایکردنااد»
( .)FIDIC - Code of Ethics, 2010
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نتیجهگیری
اختق حرفهای ،گوناهای ا اخاتق کااربردی اسات کاه مناائل اختمایای را کاه
توس هنرمندان ،شاغتن فنون و حرفهها نظیر وزشکان ،وکات ،کاارگران و ...تجرباه
میشوند ،بررسی میکند و بهدن ال میالاه و فهم م انی ار زها و الزامات حرفهای و
منئولیت اختمی فرد بوده و در دو حو مارفتی و اجرایی ،مابلطرح اسات .میالااۀ
آثار گذشته و ویشینۀ تاریصی ،فرهنگای و دینای ماا حااکی ا آن اسات کاه اخاتق
حرفااهای در ادوار مصتلااف موردتوجااه بااوده اساات ،لاایکو غفلاات ا آن در دوران
مااصر ،یکی ا آسیبهای جدی مشاغل گوناگون است.
ا ایورو ،وژوهشگر در ایاو تحقیاق ،درصادد باوده اسات تاا مؤلفاههاای اخاتق
و مرمتگر شاخص در حو ماماری سانتی و من ا تااریخ شافاهی مامااری سانتی
ایران ،به روز کیفی (میالاۀ ودیدارشناسی) و ا طریق تحلیل محتوای مصاح ههاای
نیمهساختاریافته و نیز با استفاده ا اسناد و مناب و با دید ا کارگااههاای مرمتای وی
استصراج کند .ایو مؤلفهها در دو دسته:
الف) مؤلفههای اختمی مرت
ِّ) مؤلفههای اختمی مرت

با کار و ساخت بنا
با تربیت شاگرد تقنیمبندی شد.

یکی ا مؤلفهها در دستۀ مؤلفههای اختمی مرت

با کار و ساخت بنا« ،توکل باه

خدا و نفی اننانمداری» است .ا منظار ایشاان ،مقاا توکال در هنار یانای هماهچیز
خداست و جز او چیزی نینت و شاید مهامتاریو تفااوت هنرمناد متاهاد منالمان باا
هنرمند مااصر غربی همیو باشد .در تفکر اننانمدار غربی ،محور امور اننان است و
هنرمند ،در مقا با نماییکنند اندیشۀ اجتمااعی ،همایو تفکار را در آثاار هناری باه
نمایخ میگذارد .توکل مامار سنتی در او ایجاد آرامخ میکناد و ایاو آراماخ در
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حرفهای را در حو ماماری سنتی ا منظر استادکار بهرا الیکی ،بهعنوان اساتادکار

مالب آثار به مصاطب منتقل میشود.
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آرامخ موجود در ماماری سنتی ،محصول آرامخ مل ای هنرمناد باوده کاه ایاو
آرامخ میتواند مالول توکل به خداوند باشد .همچنیو ،به اعتقاد بهرا الیکی ،توکل
به خدا ،خودخواهی را ا وجود استادکار سنتی دور میکند.
یکی ا مؤلفههای اختمای موردتوجاه اساتاد بهارا الیکای در دساته مؤلفاههاای
اختمی مرت

با تربیت شاگرد« ،وای ندی به نظا استاد–شاگردی» است .شایو اساتاد

و شاگردی ،یکی ا کهوتریو نظا های آمو شی در حو هنرهای سنتی اسات کاه
طی هزاران سال تجربه ،به تربیت نیروهاای متصصاص و هنرمناد در تماا حو ههاای
هنرهای سنتی بهویژه ماماری ورداخته است.
ایو نظا آمو شی ،بر اساس سلنله مرات ی استوار بوده که بهنوعی بیانگر مهاارت
تجربی و تادریجی بنایاری ا هنرهاسات .در ایاو نظاا آمو شای ،هنرآماو ضامو
فراگیری مهارت ،با بنیاری ا مضامیو اختمی بهویژه تهاذیب نفاس آشانا میشاود.
احترا به ویشکنوت و تاتز و ممارسات در راه هنرآماو ی و همچنایو ،یاادگیری
خصااایل اختماای حناانه در کنااار مهااارت ،ا جملااه ویژگیهااای نظااا اسااتاد و
شاگردی است .نظا آمو شی استاد و شاگردی ،تما ارکان آمو ز هنرهاای سانتی
را بهتدریج و بر اساس عشق ،ممارست و تمریو و ظرفیتهای ذاتی فارد ،باه هنرجاو
منتقل میکرد .بر ایو اساس ،در نظا استاد و شاگردی یک دور مانی خا

مانناد
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دوران کارشناسی یا کارشناسیارشد در نظا کنونی میرح نینت؛ بلکه ممکو اسات
کنی با گذشت دو یا سه سال ،به مرت ۀ باالتر ارتقاء یابد و دیگری ساالها در هماان
مرت ه بامی بماند.
به گفتۀ استادکار الیکی ،اجرای نظا استاد-شاگردی صحیح و اصولی ،یک اصل
اساسی اختمی در فرآیند آمو ز ماماری است که چند شاخصه دارد:
الف) ومتگذاشتو استاد برای شناسایی استاداد و توانمندی شاگرد؛
ِّ) بهرهگیری ا جاذبه و دافاه توأمان در تربیت شاگرد (ماطایت و مح ت)؛
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ج) آمو ز کامل فنون حرفهای و ملزومات کاری مانند نظم ،سکوت و ...به شاگرد.

کتابنامه

 .4آماشریفیان ،مهرداد ( ،)4614سنتهاای اختمای در هنرهاای سانتی -اساتمی باا
تأکیااد باار ساانتهااای آمو شاای ،طاارح وژوهشاای ،تهااران :وژوهشااگاه فرهنااگ،
هنر و ارت اطات.

 .0آهنگری ،فرشته (« ،)4633ویشینه و بنیانهای اختق در ایران و جهاان» ،فصالنامه
اختق در علو و فناوری ،ز 6و ،1

.00-44

 .6اساادی ،الدن ،آیاادیو سااایدی و امیرحناااا بیااکمحماادی (« ،)4610لااازو
وای ندی و تاهد به اخاتق در مامااری» ،فصالنامه واژوهخ در هنار و علاو انناانی،
ز،0

.33-01

نن ت میان هنر و اختق» ،مجموعه مقاالت اختق کااربردی در ایاران و اسات  ،باه
هماات احااد فراماار مراملکاای ،تهااران :وژوهشااکده میالاااات فرهنگاای و اجتماااعی.
.410-440
 .0وایاااا ،علااای (« ،)4633اصااال هماااه میلاااب تاااو :نگااااهی باااه منااائله اخاااتق
دانشگاهی؛ روشانفکر دانشاگاهی ارگانیاک» ،مجلاه اطتعاات حکمات و مارفات،
ز،43

.00-00

 .3وورمنااد ،حناانالی و همکاااران (« ،)4611بررساای نمااود ار زهااای اختماای

در ماماااری ساانتی شااهرهای کااویری ایااران (نمونااه مااوردی :شااهر یاازد)» ،فصاالنامه
جاماهوژوهی فرهنگی ،سال ،3ز،0

.33-01

 .0ویشوایی ،حمیدرضا و مهرداد میومی بیدهندی (« ،)4610خا

و خرد؛ تاأملی در

شأن ماماری در مثنوی مانوی» ،فصلنامه میالاات ماماری ایران ،ز،6

.63-40

 .3حقشناس و همکاران ( ،)4636فرهنگ مااصر هزاره( انگلینی-فارسی) ،تهاران:
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 .1بلصاااری ،حنااو (« ،)4631ویشااینۀ یونااانی آرای حکمااای مناالمان ایراناای در

فرهنگ مااصر.
 .1خ رگزاری ایمنا.4613/0/00 ،
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 .47خ رگزاری جمهوری استمی.4630/3/47 ،
 .44دهصدا ،علیاک ر ( ،)4630لیتنامه ،تهران :دانشگاه تهران.
 .40راغب اصفهانی ،حنیو باو محماد (4106ق) ،مفاردات الفااا القارآن ،تحقیاق
صفوان عدنان داوودی ،مم :شریات.

 .46رحیمی ،لایت (« ،)4630آماو ز اخاتق در هنار مامااری» ،مجموعاه مقااالت
سومیو همایخ آمو ز ماماری ،مابلدسترسی در وبگاه سیویلیکا:
https://civilica.com/doc/851483/certificate/prin

 .41رو نامه اصفهان ی ا.4613/0/03 ،
 .40ساالیانی ،مهاادی و هااادی ناادیمی (« ،)4610رسااالههااای ت ذکاارهال نیااان و
تااذکرهاالبنیااه؛ راهاای بااهسااوی ذهنیاات مامااار ساانان در ماماااری» ،مجلااه صاافه،
ز،30

.00-0

 .43صادمی ،هادی (« ،)4630اختق هنری و هنر اختمی» ،ماهنامه آیینه خیال ،ز،3
.60-67
 .40صاااادمیوااای ،ناهیاااد (« ،)4633تاااأملی در مامااااری سااانتی» ،مجلاااه صااافه،
ز،13

.43-0

 .43صااافاییواااور ،هاااادی ( ،)4611فهااام مامااااری سااانتی ا منظااار ماماااار
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ساانتی (منتندسااا ی مناااب شاافاهی ماماااری ساانتی ایااران؛ نمونااه مااوردی :بررساای
اندیشهها و تجربیات خانواده رضایت) ،طرح وژوهشی ،تهاران :وژوهشاگاه فرهناگ،
هنر و ارت اطات.

 .41فرامر مراملکی ،احد و دیگران ( ،)4633مجموعه مقاالت اخاتق حرفاهای در
تمدن ایران و است  ،تهران :وژوهشگاه میالاات فرهنگی و اجتماعی.
 .07فرامر مراملکی ،احد ( ،)4613اختق حرفهای ،تهران :مجنون.

 .04ماسمی سیچانی ،مریم ( ،)4613-4603مصاح ههای شصصی با بهارا الیکای در
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مدرسۀ تاریصی سلیان سنجر ،منجد جام اصفهان ،منجد جام ع اسی و. ...

 .00ماسمیسیچانی ،مریم و ماهرخ هاشمی (« ،)4617مصاح ۀ شصصی با استاد بهرا
الیکی در خانۀ تاریصی اما جماه» ،ماهنامه دانخنما ،ز 414و .410

 .06ماسمیسیچانی ،مریم ،فاطمه من ری و مح وبه من ری ( ،)4611فهم مناجد جاام
اصفهان ا منظر ماماران و استادکاران سنتی ،طرح وژوهشی ،اصفهان :دانشاگاه آ اد
استمی واحد اصفهان (خوراسگان).
 .01کلینی ،محمدبو یاقوِّ (4101ق) ،الکافی ،مم :دار الحدیث.
 .00مایو ،محمد ( ،)4633فرهنگ فارسی مایو ،تهران :ریو.
 .03ناااا یدیزجی ،ساااجاد ،محناااو وفاااامهر و احمدرضاااا کشاااتکار متتااای
(« ،)4631اخاااتق در مامااااری» ،فصااالنامه اخاااتق در علاااو و فنااااوری ،ساااال،0
 .00ناادیمی ،هااادی ( ،)4633کلااک دوساات :ده مقالااه در هناار و مامااار ،اصاافهان:
سا مان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان.
 .03ولی اده اوغانی ،محمدبامر و النا وفایی وورسرخابی (« ،)4610اختق و ارت اط
آن با ماماری» ،مجله اندیشۀ ماماری .ز،1

.43-4

 .01ولی اده اوغانی ،محمادبامر (« ،)4610نماود اندیشاههاای اختمای-حقاومی در
طرح ماماری خانههای سنتی ایران» ،نشریه مدیریت شهری ،شماره ،06

.11-00

30. FIDIC - Code of Ethics (2010), Availabale at:http://www1. fidic.
org/about/ethics. asp. Access d:7 Aug. 2010.
]31. Webster's new world dictionary of the English language [Book
(1998), editor in chief David B. Guralni, Mashhad: vaqafi.
32. http://www.isfahancht.ir/Fa.aspx?p=245.

مؤلفههای اخالق حرفهای در معماری سنتی از منظر استاکار «بهرام الیکی»

ز 6و ،1

.441-470
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تحلیل محتوای کتب فارسی دورۀ دوم ابتدایی بر اساس مؤلفههای تربیت اخالقی


ویرو مرادی ،میثم غت وور

هدف وژوهخ حاضر تحلیل محتاوای کتاِّهاای فارسای وایاههای چهاار  ،وانجم و
ششم ابتدایی ا نظر میزان توجه به مؤلفههای تربیت اختمی اسات .در ایاو واژوهخ
برای مشصصکردن مؤلفههای تربیت اختمی و سپس ،میزان توجه به ایو مؤلفهها در
کتاب فارسای دور دو ابتادایی ،ا روز تحلیال محتاوای کیفای -میاسای اساتفاده
شده و واحد تحلیل ،شامل تما متون ،تصاویر و فاالیتهای ایو کتاِّهاسات .ابازار
تحلیال محتاوا ،چاکلینات تحلیال محتواسات کاه محقاق باا توجاه باه مرحلاۀ اول
وژوهخ (استصراج مؤلفهها ا سند تحول بنیادیو و کتب راهنمای مالم) ساخته است.
روایی ابزار وژوهخ بر اساس نظر کارشناسان ایاو حاو ه باه دسات آماد .همچنایو،
وایایی ابزار با فرمول ویلیا اسکات محاس ه شد که ضریب توافق 00درصاد را نشاان
داد .یافتهها حاکی ا آن است که در کتب یادشده ،بهطور نامتاادل باه ایاو مؤلفاهها
 دانشجوی کارشناسی علو اجتماعی ،دانشگاه فرهنگیان ،وردیس شهید باهنر بیرجند( .نویننده منئول).
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چکیده

Gmail.comhPirozmoradi77

دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران و مدرس دانشگاه فرهنگیان.

Meysam.gholampoor@birjand.ac.ir

تاریخ دریافت4611/70/47:

تاریخ تأیید4611/73/01 :

175

ورداخته شده است .بیشتریو فراوانی در جم سه واحد تحلیل به آمو ز بهکارگیری
مایارهااای عقتناای و دیناای در ار یابیهااا و کمتااریو فراواناای بااه آمااو ز مااوانیو و
مقررات مربوط است .بنابرایو ،لزو توجه متوا ن باه ایاو مؤلفاهها در کتاب فارسای
ضرورت دارد.
کلیدواژهها
تربیت اختمی ،کتاِّ فارسی ،دور دو ابتدایی ،تحلیل محتوا ،اختق.
مقدمه
آمو ز ،یربناای توسااۀ وایادار انناانی اسات و ابازار اصالی بارای تحقاق اهاداف
توساه باه شامار مایرود .آماو ز بایاد در جهات توسااۀ کامال شصصایت انناانی
باشد و تحقق ایو اهداف ،بدون توجاه باه جن اههاای اختمای مینار نمیشاود؛ یارا
ویوناااد آماااو ز و اخاااتق ،ویونااادی اساااتوار و ناگنناااتنی اسااات .تصیااای ا
هنجارهااای اختماای در آمااو ز ،بااه توانااایی دانااخآمااو ان و دانشااجویان در رف ا
مشکتت رو مر ندگی فردی و اجتماعی آسیبهای جدی وارد میکند (ستجقه
و صفری.)4611 ،
اخالق /چللم ، /مهیان 1399

اختق ،وایۀ تربیت اننان است و با توجه به اینکه اننان خلیفۀ خداوند در مایو و
ورتوی ا ذات اوست ،باید خود را به صفات ،فضایل و کماالت الهی بیاراید تا نهتنها
تکالیف و منئولیتهایخ را در عرصههای مصتلف حیات فردی و اجتماعی باه نحاو
احنو انجا دهد ،بلکه ظرفیت ال برای نزدیکشدن باه م ادأ کماال و مقاا مارِّ
الهی را در خود ایجاد کند که «در حقیقت ،کنای رساتگار شاد کاه واذیرای وااکی
گردید» (شمس.)1 :
برنامااههای آمااو زوورورز باارای ساااختو اننااانهااا باایخ ا هاار چیااز باار
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متحظات اختمی استوار است (نصیری ولیک ن ی و نویدی .)4610 ،اختق ،عااملی

است که توا ن ،ترتیب ،مدیریت و هماهنگی بیو افراد و دیگران را تضامیو میکناد
(.)ÜNLÜ, 2018
مقا ماظم ره ری ،اختق را هوای لییفی میداند که اگر در جاماۀ بشری وجود
داشته باشد ،اننانها میتوانند با تنفس آن ندگی ساالمی داشاته باشاند (رشاید اده،
 .)4616اما محمد غزالی ،در رب مهلکات کتاِّ «احیاء علو دیو» ،اختق را حالتی
راسخ و مؤثر در روان آدمی میداند که در سایۀ آن ،افااال و رفتاار بادون اندیشاه و
تأمل ،ا بشر ظاهر میشود (حنینیان.)4630 ،
تاریف دیگر اختق که تا حدی متفاوت به نظر میرسد ایاو اسات کاه میتاوان
تاریف کرد؛ بهگونهای که ش کهای طراحای میشاود کاه بار اسااس آن ،اناواعی ا
عملکردها در گروه امدامات بد مرار میگیرند و ا ایورو ،باید ا آنها اجتناِّ کرد،
در حالی که انواع دیگری ا امدامات ،خوِّ داننته میشاوند و ا ایاورو ،جایزناد و
باید به آنها عمل کرد (et al, 2007

.)Macdonald

در میان م احث و سرفصلهای نظا هاای آمو شای ،دساتانادرکاران نظاا هاای
آمو شی به تربیت اختمی توجه بیشتری دارند .به اعتقاد کانات ،عمیاقتاریو بصاخ
تالیموتربیت ،تربیت اختمی است (حیدری اده و همکاران.)4610 ،
وی تربیت اختمی را آخریو و عالیتریو سیح تربیت میداننت و ماتقد باود باا
تحقق آن ،کار تالیموتربیت باه وایاان مایرساد (همانجاا) .در ساند تحاول بنیاادیو
آمو زوورورز ،تربیت دینی و اختمی بهمنزلۀ محور تما برنامههای تربیتی مدارس
میرح شده و بهحق ،بر دیگر سااحتهاای تربیتای برتاری یافتاه اسات (ساند تحاول
بنیادیو آمو زوورورز،4617 ،

.)1

یکی ا مهمتریو ابزارهای ورورز اننان ،تربیت اختمی اسات کاه نقاخ بنایار
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اختق را بهطور کاربردی در ساختاری کامل و مننجم ا باورها ،ار زها و ایادهها

مهمی در ستمت روح اننان و ساادت دنیوی و اخروی فرد و جاماه دارد (نجفای و
محمدی .)4613 ،وارداختو باه تربیات اختمای ضاروری اسات؛ یارا ماماوالً میاان
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خواستههاا و امیاال متاادد کاود

و نیا هاای اختمای و ماناوی او تااارض ایجااد

میشود و چون اننان موجودی انتصاِّگر است ،در ایو تاارضها مج ور به انتصاِّ
است (همان.)4613 ،
در تاریااف تربیاات اختماای ،باایو فتساافه و دانشاامندان تااوافقی وجااود ناادارد و
تااریف گوناگونی ارائه شده است .تربیات اختمای باهمانی هادایت داناخآماو ا
حالت انحرافی به سیحی است که در آن ،ار ز خود را کشف میکناد و باه یاک
عضو کامل جاماه ت دیل میشود (.)Konstańczak, 2016
در تربیت اختمی به رشد استدالل عادالنه و منیقی در رواب بیوشصصای توجاه
میشود ( .)Althof & Berkowitz, 2006بهطور ختصه ،منظور ا تربیت اختمای
نوعی تیییر در ملمرو عقلی ،عاطفی و رفتاری است .عنصر عقتنی تربیت اختمی ،به
ایجاد در

اختمی برای با شناسی امور خوِّ ا بد مایوف است .ا نظر عاطفی،

تربیت اختمی باه وارورز باورهاا و عواطاف ماایو در شاصص نظار دارد (باامری،
 .)4633تربیت اختمای یانای فاراهمکاردن میناه و بناتری بارای ایجااد ،تقویات و
شااکوفایی صاافات متناسااب بااا خااود ملکااوتی و ا باایوبااردن صاافات خااود حیااوانی
(سلحشوری .)4617 ،بنابرایو ،توجه باه تربیات اختمای دانخآماو ان در نظاا هاای
آمو شی ا اهمیت یادی برخوردار است.
اخالق /چللم ، /مهیان 1399

تحقیقات مصتلف نشان میدهد بهرغم تتز نظا آمو شی کشاور و خاانوادههاا
برای آمو ز ار زها و اختق به دانخآمو ان ،تاداد یاادی ا جواناان جامااه باا
آنکه ار ز های اختمی را م ول دارند ،در بنیاری ا موارد دسات باه انجاا اعماال
غیراختمی می نند (طال ی4637 ،؛ اسماعیلی .)4601 ،اننان در عصر حاضار درگیار
بزرگتاریو بحارانهاا ا م یال بحاران آیایو اخاتق و آداِّ شاده اسات (نجفای و
همکاران .)4610 ،ا طرفی ،نوامص یادی در برنامههای درسی تربیت اختمی نظاا
آمو شی کشاور گازارز شاده (ع دالحناینی و همکااران )4611 ،کاه نشااندهناد
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عد تناسب و ناموفقبودن آمو زهاست .افکاری ( )4616در وژوهشی با عنوان «نقاد

و بررسی رویکردهای تربیت اختمی در دور ابتدایی در کتاِّهای درسی بصاوانیم،
بنوینیم ،مارآن ،هدیاههاای آسامانی ،تالیماات اجتمااعی و طراحای الگاوی برناماه
درسی» ،به ایو نتیجه رسید که در فرایناد تربیات متربیاان و محوریات اساسای کتاب
درسی در جریان تالیموتربیت ،به منئله مهمی چون تربیت اختمی باهطاور جادی و
عملی توجه نشده است.
در نظا آمو زوورورز ،مناب و عناصر گوناگونی ا برنامۀ درسی برای تربیات
اختمی موردتوجه مرار دارند .تجارِّ تربیتی در نظا های تربیات رسامی و عماومی
با عنوان برنامۀ درسی ،ساا ماندهی و در سایح کاتس و مدرساه باه دانخآماو ان
رسانههای آمو شی در نظا های آمو شی کشورهای مصتلف جهاان ،باهویاژه نهااد
آمو زوورورز جمهوری استمی ایران ،کتاِّ درسی اسات کاه ساند مکتاوِّ و
مدون تالیموتربیت محنوِّ میشود و فاالیتها و تجارِّ یادگیرندگان بار محاور
آن سااا ماندهاای ماایگااردد (نجفاای و همکاااران 4616 ،بااه نقاال ا دی اییصااابر و
همکاران.)4631 ،
اناکااس شااخصهای تربیات اختمای در برناماهریزی درسای کتاب ،یکای ا
اساسیتریو وایههای آمو زوورورز هر کشور است (افکاری .)4616 ،یوننکو در
تاریف «کتااِّ درسای» مینویناد :کتااِّ درسای ،وسایلۀ اصالی یاادگیری اسات
که برای دستیابی به مجموعاۀ خاصای ا نتاایج آمو شای طراحای شاده و ا ماتو،
تصویر و یا متو و تصویر تشکیل شده است و بهطور سنتی ،مجموعۀ چاوی مجلدی
است که آسانسا ی تاوالی فاالیاتهاای یاادگیری را هادایت و راهنماایی میکناد
(.)Unesco, 2005
تالیموتربیت در دور کودکی دو سا ب نهادیناهشادن گازارههاا و تالیماات در
شصصیت کاود
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عرضه میشاوند (حنانی و وجادانی .)4613 ،یکای ا ورکااربردتریو و مهامتاریو

مایشاود (سایف و همکااران )4631 ،و ایاو دوره ،ا دورههاای

مهم در شکلگیری شصصیت کاود

اسات (کادیور .)4616 ،ا طرفای ،مناائل و
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آمو ههای اختمی بهآرامی در وجود اننان ریشه میدواند (حیدری اده و همکاران،
 .)4610بر ایو اساس ،باید به تربیت اختمی در سالهای اولیۀ کودکی توجه ویژهای
شود .اهمیت تربیت اختمی در نظا آمو شی مصصوصاً در دوران ابتدایی ،بادیهی و
انکارناوذیر است (همانجا)؛ به همیو دلیل ،واکاوی ،ار یابی و تأمل در ایو موضاوع
(در کتب دور ابتادایی) موردتوجاه بنایاری ا وژوهشاگران باوده اسات (حنانی و
وجدانی.)4613 ،
دالیل یادی را میتوان برای توجیه اهمیت آمو ز اختق در کتب درسی ارائه
داد .اهمیت ت ییو اختق برای دانخآمو ان دور ابتدایی ا آنجا ناشای میشاود کاه
کودکان بیشتریو الگوواذیری را دارناد .ا طرفای ،تماا اباااد وجاودی کاود  ،ا
جمله رشد شناختی و عااطفی او ،در هفات ساال دو  -یانای در دور ابتادایی  -در
حال رشد و ویشرفت است (حیدری اده و همکااران .)4610 ،غات واور و همکااران
( ،)4613وژوهخهایی را که تاکنون دربار تحلیال محتاوای کتاب درسای در میناۀ
تربیت اختمی در کشور انجا شده است ،به چهار دسته تقنیمبندی کردهاند:
الف) تحلیل رویکردهای تربیات اختمای در کتاب درسای دور ابتادایی؛ بارای
مثااال ،افکاااری ( )4616در رسااالۀ دکتااری خااود بااا تحلیاال محتااوای کتاِّهااای
درسی«بصوانیم»« ،بنوینایم»« ،مارآن» و «تالیماات اجتمااعی» وایاههای اول تاا وانجم
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ابتدایی ،رویکردهای تربیت اختمی را در ایو کتاِّها بررسی کرده است .او به ایاو
نتیجه دست یافته که در ایو کتاِّها ،بهطور جدی و علمی ،به منئله تربیت اختمای
ورداخته نشده است.
ِّ) در دستۀ دیگر وژوهخها ،توجه به عنصر خاصی ا اخاتق در کتاب درسای
بررسی و تحلیل شده اسات؛ بارای مثاال ،نادیمی ( )4631محتاوای کتاِّهاای دور
ابتدایی را ا منظر توجه به مانونگرایی تحلیل کرده و دریافته است که ایو کتاِّهاا
در مجمااوع ،بیشااتریو تأکیااد را باار مااوانیو رساامی و کمتااریو تأکیااد را باار مااوانیو
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خانوادگی دارند.

ج) در دستۀ دیگری ا وژوهخها ،شماری ا مؤلفههای تربیت اختمای در کتاب
کمی تحلیل شده است؛ برای نمونه ،خدایار ( ،)4610میازان توجاه باه
درسی ،بهطور ه
مؤلفههای تربیت اختمی را (در چهار مقولۀ اختق سیاسی ،اختق اجتماعی ،اختق
عمومی و اختق امتصاادی) در کتاِّهاای فارسای ،هدیاههای آسامانی و میالااات
اجتماعی وایۀ ششم ابتدایی بررسی کرده است و به ایو نتیجه رسیده که بهطور کلای،
در ایو کتاِّها به گویاۀ مناعات و ساده یناتی کمتاریو و باه گویاۀ حنومااشارت
بیشتریو میزان توجه شده است.
د) در دستۀ دیگری ا تحقیقات ،با روز تحلیل محتوای کیفی ،به بررسای کتاب
وجدانی ( )4613در وژوهشی با عنوان «تحلیال محتاوای کیفای کتاِّهاای میالااات
اجتماعی ا منظر تربیت اختمی» به ایاو نتاایج رسایدند کاه رویکارد برناماۀ درسای
میالاات اجتمااعی بایوبرناماهای یاا تلفیقای اسات؛ یانای اهاداف اختمای در کناار
دیگاار اهااداف درس ماارار گرفتااه و محتااوای دروس نیااز بااهت ا ایااو اهااداف دارای
مضامینی اختمی شده است.
در ایاو رویکارد ،الگاوی یاادگیری هرمای اسات و بارای یااددهی-یاادگیری ا
روزهااایی همچااون بحااثگروهی ،بحااث دربااار مومایتهااای اختماای فرضاای،
الگووردا ی ،روز توضیحی و روز ایفای نقخ استفاده شده است.
در ایران ا مان تشاکیل نظاا تالیموتربیات رسامی مادرن در دور ماجاار ،بار
اساس اسناد و مدار

موجود و ط ق یافتههای وژوهشی میتوان استن اط کرد که در

نگاه سیاستگذاران تربیتی یکی ا مأموریتهای مدرسه و بهطورکلی نظا تربیات
رسمی و عمومی ،تربیت اختمی دانخآمو ان بوده است .با وجود ایو ،نظا تربیت
رسمی و عمومی در شرای کنونی ،در مواجهه با موضوع تربیت اختمی در سیوح

تحلیل محتوای کتب فارسی دورۀ دوم ابتدایی بر اساس مؤلفههای تربیت اخالقی

مصتلف ا منظر توجه به تربیت اختمی ورداختاه شاده اسات؛ بارای مثاال ،حنانی و

مصتلف سیاستگذاری و برنامهریزی ،رفتار دوگانهای را در ویخ گرفتاه اسات .در
سیح کتن سیاستگذاری و بر اساس اساناد باالدساتی مانناد ساند تحاول بنیاادیو
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آمو زوورورز و م انی نظری آن و سند ملای برناماهدرسای ،باهطور مشاصص باه
تربیت اختمی ورداخته و حدودوثیور و درجۀ اهمیت آن مشاصص شاده اسات .بار
اساس ایو اسناد ،ساحت تربیت اعتقادی ،ع ادی و اختمی ،مهمتریو ساحت ا بیو
ساحتهای شخگانۀ تربیات محناوِّ مایگاردد کاه ناهتنها دارای هاویتی مناتقل
است ،بلکه باید در تما ساحتهای دیگر نیز بارو و ظهاور داشاته باشاد (عقیلای و
همکاران .)4610 ،ا طرف دیگر ،اختق در بصخ الگوی اهداف کلی برناماههاای
درسای و تربیتای و در کناار مفااهیم دیگاری مانناد تاقال ،ایماان ،علام و عمال ،ا
مفاهیم اصلی در نظر گرفته شده است که انتظاار مایرود داناخآماو ان طای دور
تحصیتت مدرسهای ،در مجماوع باه مرت اهای ا شایناتگیهاای وایاه دسات یابناد
(برنامۀ درسی ملی.)4614 ،
در نظا های آمو شی مصتلف با توجه به فلنفۀ حاکم ،ار زها ،نظا اجتماعی و
سیاسی ،مؤلفههای مصتلفی را بهمنزلۀ مایار تربیت اختمی فراگیران در نظر میگیرند
که توجه به هریک ا ایو مؤلفهها در تربیت اختمی ضاروری اسات .در ایاو میاان،
یکی ا کتب و عناویو درسی که جهتگیری خاصی دربار آماو ز اختمیاات باه
دانخآمو ان دارد ،کتاِّ «فارسی» است.
یکی ا فلنفهها و مینههای اصالی ایاو کتااِّ در کناار آماو ز باان فارسای،
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آمو ز اختمیات است .ایو کتاِّ با توجه به ماهیهت موضوع و ارت اط وثیق م احاث
میرحشده در آن ،نقخ مهمی در فراگیری ار زهای اختمی به دانخآمو ان دارد.
با بررسی وژوهخهای انجا شده مالو شد وژوهشی که به روز کیفی -میاسی کتب
دانخآمو ان را با توجه به اساناد باالدساتی و اهاداف تربیات اختمای تحلیال کارده
باشد ،وجود ندارد .لذا در ایو واژوهخ بار آن شادیم باا توجاه باه اهاداف تربیتای-
اختمی دور دو ابتدایی  -منتصرج ا سند تحول بنیادیو آمو زوورورز مصوِّ
شورای عالی انقتِّ فرهنگی ( - )4617به تحلیل محتوای کتب فارسی دانخآمو ان
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ایو دوره (وایههای چهار  ،ونجم و ششم) بپردا یم.

روش پژوهش
روز وژوهخ ،تحلیل محتوای کیف -میاسی است .تحلیل محتوای کیفی  -میاسای
نوعی تحقیق کیفی است که چهارچوِّ آن با مقوالت تحقیق بر اسااس الگوهاا یاا
وژوهخهاای ویشایو شناساایی و اساتفاده مایشاود (ابوالمااالی .)4614 ،در مرحلاۀ
نصنت ،مؤلفهها و مضامیو اصالی باا بررسای ساند تحاول بنیاادیو و راهنماای مالام
آمو ز فارسی وایههای چهار  ،وانجم و ششام ابتادایی اساتصراج شاد و در مرحلاۀ
دو  ،میزان توجه باه ایاو مؤلفاهها در هریاک ا کتاب فارسای بررسای شاد .واحاد
تحلیل وژوهخ شامل متو ،اشکال و فاالیتهای کتاِّهای فارسی دور دو ابتادایی
تحلیل شد.
ابزار تحلیل محتوا ،چکلینت تحلیل محتواست که محقق با توجه به مرحلاۀ اول
وژوهخ (استصراج مؤلفهها ا سند تحول بنیاادیو و کتاب راهنماای مالام) سااخته و
شامل ده مؤلفۀ یر است:
آمو ز احترا به همنوعان (ودر ،ماادر و ،)...آماو ز منائولیتوذیری در م اال
جاماه و همنوعان ،آمو ز مدردانی ا نامتهای خداوناد و صارفهجویی ،آماو ز
موانیو و مقررات ،آماو ز باهکاارگیری مایارهاای عقتنای و دینای در ار یابیهاا،
آمو ز راهکارهای حفا دوساتی ،تواناایی تصامیمگیری در مومایتهاای فرضای
اختمی ،آمو ز ص ر و بردباری در مومایتهای ندگی ،آمو ز احناس تالاق باه
خانواده و سپاسگزاری ا آنها و آمو ز همکاری .روایی ابزار وژوهخ با توجه به
نظر کارشناسان ایو حو ه به دست آماد .همچنایو ،بارای محاسا ۀ وایاایی ا فرماول
ویلیا اسکات استفاده گردید.
به ایو منظور ،چکلینت تحلیل محتوا در اختیار یک دانشاجوی مقیا دکتاری

تحلیل محتوای کتب فارسی دورۀ دوم ابتدایی بر اساس مؤلفههای تربیت اخالقی

است .در وژوهخ حاضر ا روز نمونهگیری استفاده نشد و همۀ صافحات کتاِّهاا

برنامهریزی درسای (کاه در واژوهخ حضاور نداشات) مارار گرفات تاا هم ماان باا
میالاات وژوهشگران ،کتب یادشده را کدگذاری کناد .نتیجاۀ ایاو فرایناد ،ضاریب
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توافق 00درصد را نشان داد .تتز شد ضمو حف مایارهای عملیاتی ،هریک ا سه
واحد تحلیل باهدمت بررسای شاود .شاکل یاک الگاوی مفهاومی واژوهخ را نشاان
میدهد.

شکل :1الگوی نظری پژوهش

یافتهها
تاداد صفحات تحلیلشده در ایو وژوهخ ( 160شامل هماۀ صافحات کتاب فارسای
وایههای چهار  ،ونجم و ششم ابتدایی) و تااداد ماوارد تحلیالشاده بارای مؤلفاههای
تربیت اختمی  646است .جدول  ،4فراوانای محتاوای تحلیالشاده بارای مؤلفاههای
تربیت اختمی را نشان میدهد.
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جدول :1توزیع فراوانی محتوای تحلیلشده در کتب فارسی دورۀ دوم ابتدایی

فراوانی

درصد فراوانی

کتابهای فارسی

وایۀ چهار ابتدایی

63

44.07%

وایۀ ونجم ابتدایی

30

03.41%

وایۀ ششم ابتدایی

410

30.67%

جم

646

477

همان طور که در جدول بااال میبینیاد ،بیشاتریو فراوانای باه کتااِّ فارسای وایاۀ
ششم با  30.67درصاد و کمتاریو فراوانای باه وایاۀ چهاار ابتادایی باا 44.07درصاد
مربوط است.
سؤال اول :میزان توجه به مؤلفههای تربیت اخالقۀی در کتۀاب فارسۀی پایۀۀ چهۀارم
ابتدایی چقدر است؟

برای بررسی ایو ورسخ ،فراوانی مؤلفاههای تربیات اختمای در کتااِّ فارسای وایاۀ
چهار در سه واحد تحلیل وژوهخ (بندها ،فاالیتهاا و تصااویر) در جادول  0نشاان

جدول :2توزیع فراوانی محتوای تحلیلشده در کتاب فارسی پایۀ چهارم ابتدایی

بند

داده
شاخص

 -4آمو ز احترا به همنوعاان
(ودر ،مادر و)...
 -0آمو ز منئولیتوذیری
 -6آمااااااو ز ماااااادردانی ا
نامتهای خداوند
 -1آمو ز موانیو و مقررات

فراوانی

فعالیت
درصد
فراوانی

فراوانی

تصویر

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

0

3.31%

7

7

7

7

1

46.01%

7

7

7

7

0

3.31%

7

7

0

17%

7

7

7

7

7

7

 -0آمااااو ز بااااهکااااارگیری
مایارهاااای عقتناااای و دیناااای

3

07.33%

7

7

7

7

در ار یابیها
 -3آمااااااو ز راهکارهااااااای
حف دوستی

1

46.01%

7

7

0

تحلیل محتوای کتب فارسی دورۀ دوم ابتدایی بر اساس مؤلفههای تربیت اخالقی

داده شده است.

17%
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بند

داده
شاخص

 -0تواناااایی تصااامیمگیری در
مومایتهای اختمی
 -3آمو ز ص ر و بردباری

فراوانی

فعالیت
درصد
فراوانی

فراوانی

تصویر

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

6

47.61%

7

7

7

7

1

46.01%

7

7

4

07%

 -1آماااو ز احنااااس تالاااق
باااه خاااانواده و ساااپاسگزاری

0

3.31%

4

07%

7

7

ا آنها
 -47آمااااو ز همکاااااری در
امور ندگی
جم

0

3.31%

4

07%

7

7

01

477

0

477

0

477

همااانطور کااه نتااایج نشااان میدهااد ،در مؤلفااههای تحلیاالشااده ،بیشااتریو
فراواناای در واحااد تحلیاال بنااد و تصاااویر بااه آمااو ز راهکارهااای دوسااتیااابی و
حفاا دوساات و در واحااد تحلیاال فاالیااتهااا بااه آمااو ز احناااس تالااق بااه
خااانواده و سااپاسگزاری ا آنهااا و آمااو ز همکاااری در امااور ناادگی مربااوط
اساات .کمتااریو فراواناای در هرسااه واحااد تحلیاال ،بااه آمااو ز مااوانیو و مقااررات
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مربوط است.
سؤال دوم :میزان توجه به مؤلفه های تربیۀت اخالقۀی در کتۀاب فارسۀی پایۀۀ پۀنجم
ابتدایی چقدر است؟

برای بررسی ایو ورسخ ،فراوانی مؤلفاههای تربیات اختمای در کتااِّ فارسای وایاۀ
ونجم ،در هریک ا سه واحد تحلیل وژوهخ (بندها ،تصاویر و فاالیتها) در جادول
 6نشان داده شده است.
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جدول :3توزیع فراوانی محتوای تحلیلشده در کتاب فارسی پایۀ پنجم ابتدایی

داده
شاخص

 -4آمااااو ز احتاااارا بااااه
همنوعان (ودر ،مادر و)...
 -0آمو ز منئولیتوذیری
 -6آمااااو ز ماااادردانی ا
نامتهای خداوند
مقررات

فراوانی

فعالیت
درصد

فراوانی

فراوانی

درصد

فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

0

0.34%

7

7

7

7

3

1.60%

6

07%

7

7

40

06.16%

3

17%

0

33.33%

7

7

4

3.33%

7

7

 -0آماااو ز باااهکاااارگیری
مایارهااای عقتناای و دیناای

0

0.34%

7

7

7

7

در ار یابیها
 -3آمااااو ز راهکارهااااای
حف دوستی
 -0توانایی تصامیمگیری در
مومایتهای اختمی
 -3آمو ز ص ر و بردباری

47

40.30%

7

7

4

66.66%

7

7

0

46.66%

7

7

0

47.16%

0

46.66%

7

7

 -1آمااو ز احناااس تالااق
بااه خااانواده و سااپاسگذاری

1

41.73%

7

7

7

7

ا آنها
 -47آمااو ز همکاااری در
امور ندگی
جم

0

47.16%

4

3.33%

7

7

31

477

40

477

6

477

تحلیل محتوای کتب فارسی دورۀ دوم ابتدایی بر اساس مؤلفههای تربیت اخالقی

 -1آمااااااو ز مااااااوانیو و

بند

تصویر

187

همان طور که ویداست ،در مؤلفههای تحلیالشاده ،بیشاتریو فراوانای در هار ساه
واحد تحلیل به آمو ز مدردانی ا نامتهای خداوند تالق دارد و کمتریو فراوانای
به آمو ز موانیو و مقررات مربوط است.
سؤال سوم :میزان توجه مؤلفههای تربیت اخالقی در کتاب فارسی پایۀ ششم ابتۀدایی
چقدر است؟

برای بررسی ایو ورسخ ،فراوانی مؤلفههاای تربیات اختمای در کتااِّ فارسای وایاۀ
ششم در هر کدا ا سه واحد تحلیل وژوهخ (بندها ،فاالیتها و تصاویر) در جدول
 1نشان داده شده است.
جدول :4توزیع فراوانی محتوای تحلیلشده در کتاب فارسی پایۀ ششم ابتدایی

داده
شاخص

 -4آمااااو ز احتاااارا بااااه
همنوعان (ودر ،مادر و)...
 -0آمو ز منئولیتوذیری
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 -6آمااااو ز ماااادردانی ا
نامتهای خداوند
 -1آمو ز موانیو و مقررات

فراوانی

فعالیت
درصد

فراوانی

فراوانی

درصد

فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

44

3.33%

6

43.33%

7

7

47

3.70%

7

7

4

1.71%

00

43.03%

6

43.33%

4

1.71%

3

6.34%

7

7

7

7

 -0آماااو ز باااهکاااارگیری
مایارهای عقتنی و دینای در

13

03.14%

0

00.00%

6

00.00%

ار یابیها
 -3آمااااو ز راهکارهااااای

188

بند

تصویر

حف دوستی

43

47.31%

4

0.00%

0

43.43%

داده
شاخص

 -0توانااایی تصاامیمگیری در
مومایتهای اختمی
 -3آمو ز ص ر و بردباری

بند
فراوانی

فعالیت
درصد

فراوانی

فراوانی

تصویر

درصد

فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

60

04.73%

0

00.00%

6

00.00%

0

6.74%

7

7

7

7

 -1آمو ز احناس تالق باه
خااانواده و سااپاسگذاری ا

1

0.1%

4

0.00%

4

1.71%

آنها
 -47آمااو ز همکاااری در
جم

433

477

43

477

44

477

همان طور که ا نتایج برمیآید در مؤلفههای تحلیلشده ،بیشتریو فراوانی در هر
سه واحد تحلیل به آمو ز بهکارگیری مایارهاای عقتنای و دینای در ار یاابیهاا و
کمتریو فراوانی به آمو ز همکاری در امور تالق دارد.
سؤال چهارم :میزان توجه به مؤلفه هۀای تربیۀت اخالقۀی در کتۀب فارسۀی دورۀ دوم
ابتدایی چقدر است؟

برای بررسی ایو ورسخ ،فراوانی مؤلفاههای تربیات اختمای در کتاب فارسای دور
دو ابتدایی (وایههای چهار  ،ونجم و ششم) در هریک ا سه واحد تحلیال واژوهخ
(بندها ،فاالیتها و تصاویر) در جدول  0نشان داده شده است.

تحلیل محتوای کتب فارسی دورۀ دوم ابتدایی بر اساس مؤلفههای تربیت اخالقی

امور ندگی

0

4.0%

7

7

7

7
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جدول :5توزیع فراوانی محتوای تحلیلشده در کتب فارسی دورۀ دوم ابتدایی
به تفکیک مؤلفه

بند

خداوند
 -1آمو ز موانیو و مقررات
 -0آماااو ز باااهکاااارگیری مایارهاااای
عقتنی و دینی در ار یابیها
 -3آمو ز راهکارهای حف دوستی
 -0توانایی تصمیمگیری در مومایتهای
اختمی
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 -3آمو ز ص ر و بردباری
 -1آمو ز احناس تالاق باه خاانواده و
سپاسگزاری ا آنها
 -47آمو ز همکاری در امور ندگی

فراوانی

 -6آماااو ز مااادردانی ا نامتهاااای

درصد فراوانی

 -0آمو ز منئولیتوذیری

فراوانی

(ودر ،مادر و)...

درصد فراوانی

 -4آمااااو ز احتاااارا بااااه همنوعااااان

فراوانی

شاخص

43

30.0%

6

41.03%

7

7

04

07

36.66%

6

40.0%

4

1.43%

01

11

00.33%

1

40.04%

0

3.30%

03

3

30.04%

4

41.03%

7

7

0

01

33.70%

0

0.13%

6

1.10%

30

60

31.04%

4

0.36%

0

46.40%

63

63

01.43%

0

41.03%

6

3.00%

13

43

31.04%

0

47.00%

4

0.03%

41

40

36.66%

0

44.44%

4

0.00%

43

44

31.34%

0

40.63%

7

7

46

همان طور که جدول  0نشان میدهد ،بیشتریو فراوانی در جم سه واحاد تحلیال
به آمو ز بهکارگیری مایارهای عقتنی و دینی در ار یابیها و کمتریو فراوانای باه
آمو ز موانیو و مقررات مربوط است.
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تصویر
درصد فراوانی

داده

فعالیت

جمع

نتیجهگیری
نظا تربیت رسمی و عمومی ایران ،در جایگاه یک نظا متمرکز ،بیشتریو فاالیتهاا
و تجربههای تربیتی دانخآمو و مالم بر محور کتب درسی سا مان مییابد و بادان
دلیل که ایو کتاِّها مهمتریو ابازار آمو شای در کشاور ماا محناوِّ میشاوند ،ا
اهمیت ویژه ای برخوردارند .ایو مهم ضرورت توجاه باه تادویو و طراحای مناساب
کتب درسی و هماهنگی آنها با اهداف اسناد باالدستی کشور را آشکار میکند .در
ایو مقاله میزان توجه به مؤلفههای تربیت اختمی در کتب فارسی دور دو ابتادایی
تحلیل شد.
جمله داستان و شار و کمتریو مؤلفهها در مالاب تصااویر آمو شای آماده اسات .در
کتاِّهای درسی ،تصاویر ا ابزارهای ورکاربرد در ارائه محتاوا بارای دانخآماو ان
ابتدایی محنوِّ میشوند و چون عتوه بر باد تربیتی ،باد انگیزشی نیز دارند ،توجه
بیشتر برنامهریزان درسی به ایو مقوله ضرورت دارد.
در تحلیاال کتاااِّ فارساای وایااۀ چهااار ابتاادایی ،کمتااریو فراواناای بااه مؤلفااۀ
آمااو ز مااوانیو و مقااررات مربااوط اساات و مؤلفااۀ احتاارا بااه همنوعااان نیااز
ا فراواناای مناساا ی برخااوردار نیناات .توصاایه ماایشااود مؤلفااان محتاار کتاااِّ
درسی به ایو مؤلفههاای اختمای توجاه بیشاتری داشاته باشاند .همچنایو ،در بصاخ
فاالیتهای ایو کتاِّ درسی نیز به مؤلفههای دهگاناۀ تربیات اختمای چنادان توجاه
نشده که بهتر است ایو منئله نیز در تادویو فاالیاتهاای کتااِّهاای درسای بیشاتر
موردتوجه مرار گیرد.
در کتاِّ فارسی ونجم ابتدایی ،کمتریو فراوانی (همانناد کتااِّ وایاۀ چهاار ) باه
مؤلفۀ آماو ز ماوانیو و مقارارت تالاق دارد و باه مؤلفاه تواناایی تصامیمگیاری در

تحلیل محتوای کتب فارسی دورۀ دوم ابتدایی بر اساس مؤلفههای تربیت اخالقی

در تحلیل کلی یافتهها ،بیشتریو مؤلفههای تربیت اختمی در مالب متو (بنادها) ا

مومایتهای اختمی نیز توجه درخوری نشده است .توصیه میشود مؤلفان به ایو دو
اصل تربیت اختمی توجه بیشتری داشته باشند .ا سویی ،در ایو کتاِّ میازان توجاه
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به مؤلفههای تربیت اختمای در تصااویر کمتار ا میازان ماماول اسات .ا آنرو کاه
تصاویر کتاِّهای درسی ،بصخ اعظمی ا محتوای آمو شای را تشاکیل مایدهناد،
توصیه میشود به مؤلفههاای تربیات اختمای در تصااویر کتااِّ فارسای وایاۀ وانجم
ابتدایی بیشتر توجه شود.
در کتاااِّ فارساای وایااۀ ششاام ابتاادایی ،بااه مؤلفااههااای آمااو ز همکاااری در
امااور و آمااو ز صاا ر و بردباااری توجااه چناادانی نشااده اساات .همچناایو ،میاازان
توجااه بااه مؤلفااههااای تربیاات اختم ای در تصاااویر ایااو کتاااِّ درس ای نیااز انااد
اساات و توجااه بااه محتااوای آمو شاای تربیاات اختماای کااه در مالااب تصااویر ارائااه
میشود ضرورت دارد.
آنچاااه در نتاااایج ایاااو واااژوهخ ا اهمیااات ویاااژهای برخاااوردار اسااات ،سااایر
صاودی الگوی تربیت اختمی در ایو سه وایه است؛ بهطوری کاه در کتااِّ فارسای
وایۀ ششم ابتدایی تاداد مؤلفههای تربیت اختمای بیشاتر ا دو وایاۀ دیگار و در وایاۀ
چهار کمتر است.
ا سااوی دیگاار ،توجااه نامتاااادل بااه مؤلفااههای تربیاات اختماای در ایااو تحلیاال
خودنمایی میکند؛ بهگونهای که به باضی ا مؤلفهها بنایار کام توجاه شاده اسات.
یکی ا مهمتریو آمو زهاایی کاه بایاد باه کودکاان داده شاود آماو ز ماوانیو و
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مقرارت و آمو ز همکاری در امور ندگی است که متأسفانه در ایو کتاِّها بنیار
کم به آنها ورداخته شده اسات .ایاو کمتاوجهی سا ب بارو بنایاری ا ماضاتت
اختمی است که جاماۀ ما به آن گرفتار است.
نکتۀ مهم دیگر در ایو مینه ،عد توجه مناسب باه تربیات اختمای در بااد خارد
برنامههای درسی و فاالیتهای عملی موجود در برنامه درسی است که س ب کاهخ
نهادینهشاادن اخااتق و اصااول اختمای در فراگیااران میشااود .تأکیااد باار اخااتق در
آمو ز ،در وام  ،تأکید بار حلقاۀ گمشاده نظاا آمو شای کشاور اسات کاه خاود
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مینهسا بنایاری ا ماضاتتی اسات کاه نوجواناان و بازرگسااالن باه آن گرفتاار

میشوند .اغراق نینت اگر بگوییم اختق خیی است که تما محورهای آمو شی را
به یکدیگر متصل میکند.
باتوجه به نتایج وژوهخ ،ویشنهادهای یر به مؤلفان و طراحان کتاِّهاای فارسای
دور دو ابتدایی ارائه میشود:
 توجه متوا ن به تما مؤلفههای اختمی و استفاد متناوع ا ابزارهاای آمو شایمانند متو ،تصویر و فاالیت؛
 توجه بیشتر به تربیت اختمی در فاالیتهای کتاِّهای درسی فارسی.تحلیل محتوای کتب فارسی دورۀ دوم ابتدایی بر اساس مؤلفههای تربیت اخالقی
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کتابنامه
 .4مرآن کریم ( ،)4606ترجمه محمدمهدی فوالدوند ،تهران :دفتر میالاات تاریخ و
ماارف استمی.
 .0ابوالماالی ،خدیجه ( ،)4614وژوهخ کیفی ا نظریه تا عمل ،تهران :علم.

 .6اسماعیلی ،رضا ( ،)4601بررسی اوضاع و ویژگایهاای فرهناگ عماومی اساتان
اصفهان ،اصفهان :انتشارات اداره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی اصفهان.

 .1افکاااری ،فرشااته ( ،)4616نقااد و بررس ای رویکردهااای تربیاات اختم ای در دور
ابتاادایی در کتاِّهااای درساای بصااوانیم ،بنویناایم ،ماارآن ،هدیااههای آساامانی،
تالیمات اجتماعی و طراحی الگوی برنامۀ درسای ،رسااله دکتاری ،تهاران ،دانشاگاه
عتمه ط اط ایی.
 .0بامری ،خنرو ( ،)4633نگاهی دوباره به تربیت استمی ،تهران :مدرسه.
 .3برنامه درسی ملی جمهوری اساتمی ایاران ( ،)4614مصاوِّ جلناات 300-300
شورای عالی آمو ز و ورورز.
 .0حناانی ،محمااد و فاطمااه وجاادانی (« ،)4613تحلیاال محتااوای کیفاای کتاِّهااای
میالاات اجتماعی دور ابتدایی ا منظر تربیت اختمای» ،تربیات اساتمی ،ساال ،40
ز،00

.01-01
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 .3حنینیان ،سیمیو ( ،)4630اختق در مشاوره و روانشناسی ،تهران :کمال تربیت.
 .1حیدری اده ،ننریو ،هره اسماعیلی ،مهران فرجاللهای و طی اه صافایی (،)4610
«طراحی و اعت اریابی الگوی تربیات اختمای متناساب باا ویژگیهاای دانخآماو ان

دور ابتدایی ایاران باا تأکیاد بار ساند تحاول بنیاادیو آماو زووارورز» ،واژوهخ
درنظا های آمو شی (ویژهنامه بهار ،)10

.010-064

نصارال ( ،)4610بررسای میازان توجااه باه مؤلفاههای تربیات اختمای
 .47خادایار،
ِه
درکتاِّهای میالاات اجتماعی ،فارسی و هدیههای آسمانی وایۀ ششم دور ابتدایی،
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وایاننامه کارشناسیارشد ،مرودشت ،دانشگاه آ اد.

 .44رش اید اده ،فااتح ِ هال ( ،)4616ت یاایو فرا هااایی ا اندیشااههای نظااامی -دفاااعی
فرماندهی ماظم کل موا ،تهران :دانشکد افنری اما علی

.

 .40سااتجقه ،آ یتااا و ثنااا صاافری (« ،)4611رابی اۀ اخااتق حرفااهای بااا عملکاارد
اسااااتادان دانشااااگاه» ،فصاااالنامه اخااااتق در علااااو و فناااااوری ،دوره ،47ز،6
.447-476
 .46سلحشوری ،احمد (« ،)4617حادود و ثیاور تربیات اختمای ،تربیات ماناوی و
تربیت دینی» ،فصلنامۀ علمی-وژوهشی رهیاافتی ناو در مادیریت آمو شای ،ساال ،0
ز،0

.03-17

انقتِّ فرهنگی.
 .40سیف ،سوسو ،ورویو کدیور ،رضا کرمی نوری و حنیو لیفآباادی (،)4616
روانشناسی رشد ( ،)4تهران :سمت.

 .43طال ی ،اباوتراِّ ( ،)4637بررسای تااارض بایو ار زهاای اختمای ماذه ی و
کنخهای اجتماعی داناخآماو ان دبیرساتانهاای منیقاه  6و  0شاهر تهاران ،رساالۀ
دکتری ،دانشگاه تربیت مدرس.
 .40ع دالحنینی ،احماد ،عازت ِ هال ناادری و ماریم سایفنرامای (« ،)4611طراحای
الگوی برنامۀ درسی تربیت دینی و اختمی برای دانخآمو ان دور اول متوسایه بار
اساس رویکرد ترکی ی عقل و ایمان ا منظار مارآن کاریم» ،واژوهخهاای اختمای،
سال ،3ز،0

.443-474

 .43عقیلی ،سید رمضان ،جمیله علامالهادی و کاوروز فتحای واجارگااه (،)4610
«طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اختمی در دور ابتدایی نظا آمو شای ایاران»،
فصلنامه تدریسوژوهی ،دوره ،3ز،1

تحلیل محتوای کتب فارسی دورۀ دوم ابتدایی بر اساس مؤلفههای تربیت اخالقی

 .41سااند تحااول بنیااادیو آمااو زوواارورز ( ،)4617مصااوِّ شااورای عااالی

.06-4
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 .41غت وور ،میثم ،ع اس ماسمیان ،مجیب الرحمو رضایی و امید وورمناد (،)4613
«تحلیل محتوای کتب هدیههای آسمانی دور دو ابتدایی بر اساس مؤلفههای تربیت
اختمی» ،مارفت اختمی ،سال  ،47ز،00

.16-36

 .07کدیور ،ورویو ( ،)4616روانشناسی تربیتی ،تهران :سمت.
 .04مناودی ،جهانگیر و سید سجاد ساداتی اده (« ،)4611رابیۀ اختق و سیاست»،
فصلنامه اختق در علو رفتاری ،دوره ،47ز،6

.03-41

 .00نجفی ،حنو و محمدحنو محمدی (« ،)4613ت ییو چگونگی تربیات اختمای
در دور کودکی و عوامل مؤثر بر آن رهیافتی تأملی جهت سااماندهای برناماههاای
تربیتی» ،مجله مارفت ،سال ،03ز،060

.31-00

 .06نجفی ،حنو ،رضا جافری هرندی و اک ر رهنما (« ،)4616تحلیل محتوای بااد
اختمی اهداف مصوِّ در کتاِّهای درسی دور متوسایه» مارفات اختمای ،ز،4
.473-03
 .01نجفی ،حنو ،حنو ملکی ،محنو فرمیهنای فراهاانی و رضاا جافاری هرنادی
(« ،)4610ار یابی ابااد اخاتق حرفاهای تادریس اعضاای هیئات علمای ا دیادگاه
دانشجویان دانشکده وزشاکی دانشاگاه شااهد» ،توسااۀ آماو ز در علاو وزشاکی،
دوره ،1ز،04

.470-16
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 .00ناادیمی ،سااایده ( ،)4631تحلیاال محتااوای کتااب دور ابتاادایی ا نظاار توجااه
آن باااااه آماااااو ز ماااااانونگرایی ،وایانناماااااه کارشناسیارشاااااد ،کردساااااتان،
دانشگاه کردستان.
 .03نصیری ولیک ن ی ،فصرالنادات و ورویاز نویادی (« ،)4610رابیاۀ بایو اخاتق

حرفهای و چابکی سا مان :نقخ میانجی توانمدسا ی شاناختی» ،فصالنامه اخاتق در
علو و فناوری ،دوره ،44ز،0
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متغیرهای تأثیرگذار بر تحصیل سعادت در فرهنگ اسالمی


هره اولیائی
چکیده

ایو مقاله با روز تحلیل محتوا به بررسی متییرهای تأثیرگذار بر تحصیل سااادت در
فرهنگ استمی میوردا د .جاماۀ آماری ،مناب مرت

با موضوع تحقیق است که باه

روز نمونهگیری هدفمند انجا شده است .در بصاخ توصایفی ،اطتعاات باه شایو
یادداشتبرداری صورت گرفته است .برای دستیابی به واساخ ورساخهای واژوهخ،
ضمو میالاۀ ویشاینه ،منااب مارت

باا موضاوع سااادت و فرهناگ اساتمی میالااه

گردید .یافتههای وژوهخ حاکی ا ایو است که ساادت بهمنزلۀ برتاریو غاایتی کاه
اننان در جناتوجوی آن اسات ،باه دو گوناۀ وناداری و واماای تقنایم میشاود و
متییرهای یادی بر آن تأثیر دارناد؛ ا جملاه :وراثات ،شارای هنگاا اناقااد نیفاه،
تیذیه ،عوامل محییی ،تربیت ،تهذیب نفس ،اراده ،ایمان ،خودشناسای ،مت مات باا
فضااایل اختماای ،الگااوگیری ا چهرههااای ساااادت در ماارآن ،ع اارتآمااو ی ا
وجه باه هماۀ متییرهاا در فرهناگ اساتمی بهمنزلاۀ
چهرههای شقاوت در مرآن .لذا ت ه
عامل تأثیرگذار بر تحصیل ساادت ،ضروری به نظر میرسد.

متغییرهای تأثیرگذار بر تحصیل سعادت در فرهنگ اسالمی

کتابصاناااهای جمااا آوری شاااده و تجزیاااهوتحلیل باااهصاااورت کیفااای و ا طریاااق

 کارشناسارشد تالیموتربیت استمی ،دانشگاه ویا نور ،ارا .
andishe.2006@gmail.com

تاریخ دریافت4611/44/40 :

تاریخ تأیید4611/40/06 :
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کلیدواژهها
متییرهای مؤثر ،تحصیل ،ساادت ،فرهنگ استمی.
مقدمه
مقولۀ ساادت ( )Happinessیا خوش صتی یکی ا م احث مهم دینی ،فلنفی ،کتمی
و اختمی (اسمصانی و یوسفی،4611 ،

 )0و ا منائل بنیادیو و ورسخهای دیرینۀ

بشری به شمار میآید که با ابااد مصتلفی ا ندگی بشر ویوند دارد و لاذا ا وایاای
گوناگونی بررسی شده است (شریات و شفیای مهفرخی،4611 ،

.)00

ساادت بهمانی خوش صتشادن ،نیاکبصاتشادن ،خوشا صتی ،نیاکبصتای و ضاد
شقاوت است (عمید،4601 ،

 )031و یکی ا وایههای اساسای اخاتق و ا جملاه

منائل مهم و اساسی در ندگی انناان اسات .علایرغم اینکاه بیشاتر انناانها بارای
رسااایدن باااه آن تاااتز مااایکنناااد ،در تاریاااف و تفنااایر آن عقیاااد مشاااترکی
ندارند و ساادت در فرهنگها و مل هتهای مصتلاف مصاداقهای متفااوتی دارد؛ هاماا
مدر منلم ایو است که سااادت ا جملاه تجربیاات شاهودی اسات کاه بارای افاراد
حاصل میشود؛ یانی امری است که اننان آن را کنب نمیکند ،بلکه بهطاور ذاتای
در نهاد هر اننانی وجود دارد .اننانها فق باید آن را جنتوجو کنند و بهوسیلۀ آن
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استادادهای خود را به فالیهت برسانند و به آن هدفی که میخواهند برسند (وینای و
حنو اده،4610 ،

.)0

مفهو ساادت در بیو مشاهیر و فتسفۀ غرِّ بهشکلهای مصتلف بیان شده است که
ا آن جمله میتوان به ایو موارد اشاره کارد :اساپیناو ا ( ،)Spare noseسااادت را
نتیجۀ یک ندگی عقتنی داننته اسات و افتطاون ( ،)Platoباا درنظرگارفتو جامااۀ
آرمانی خود ،سااادت جامااه را باهمراتاب مهامتار ا سااادت فارد ذکار میکناد و
میگوید هرکس در طلب خیر و ساادت دیگران باشد ،باالخره سااادت خاودز را
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هم به دست خواهد آورد (ذوالفقاری،4630 ،

.)110- 644

دیگرگرایااان ( )Altruismنیااز باار ایااو باااور بودندکااه اننااان بایااد خااود را فاادای
ساادت دیگران کند ،تنها با ایاو فاداکاری اسات کاه میتاوان باه آراماخ رساید و
ساادتگرایان ( )Eudemonismاعتقاد داشتند که آراماخ و نیاکبصتای را بایاد در
لذات روحانی جنت .لذتگرایان جنمانی بر ایو عقیاده بودناد کاه بایاد باه لاذهات
جنااامانی روی آورد و خوشااا صتی را در لذایاااذ ماااادی جنااات و لاااذتگرایاااان
روحانی ،خوش صتی و آرامخ را محصول لذات مانوی میداننتند .به اعتقااد کل یاان
ریاضااتگاارا ،ساااادت بااا اعااراض ا عتئااق دنیااوی بااه دساات میآیااد و روامیااان
(گروهی دیگر ا ریاضاتگرایاان) سااادت و خوشای را اماری درونای انگاشاتهاند
(دادبه،4636 ،

.)411-430

ساادت ،برتریو غایتی است که اننان در جنتوجوی آن است (فتحالیخانی و
دیگران ،4617،ج:4

 .)473ساادت به دو گونۀ ونداری و وامای تقنایم مایشاود.

اموری چون علم ،ثروت ،عزت و خوزگذرانی ،هرگاه برتریو غایت انگاشته شوند،
رسیدن به آن ،غاایتی دیگار را فارا روی خاود ن یناد و در جناتوجوی آن برنیایاد
(فارابی، 4130 ،

37؛ همو،4636 ،

.)470-473

ساادت وامای ا نظر خواجه نصیرالدیو طوسی ،لذت خالص است و به هیآگونه
رنج و اَل َمی آمیصته نینت .اماری ثابات ،وایادار و تیییرناواذیر اسات و تقلاب احاوال
مردمان وگردز رو گار و مشکتت و مصاائب در آن تاأثیر نمایگاذارد (طوسای،
 ،4630صص 33و  .)16جاح  ،ساادت را نیل به لذتهای روحانی و حصول کماال
مارفت داننته است (فتحالیخانی و دیگران  ،4617،ج:4

.)10

محقق نرامی ،ساادت حقیقی را مااارف حاق و اخاتق طیاب مارفای کارده کاه
میلوِّ ذاتی اننان است (نرامی ،بیتا ،ج:4

 .)61-60عتمه ط اط ایی ،ساادت را

متغییرهای تأثیرگذار بر تحصیل سعادت در فرهنگ اسالمی

مصادیق ساادت ونداری هنتند .ساادت وامای آن است که حقیقتااً شاصص واس ا

مرِّ الهی میداند .وی عمل اننان را در کنار مارفت و ایمان ،راه رسیدن به ساادت
بیان میکند (موسوی و اک ریان،4617،

 .)3ابو سینا ،م حث ساادت را ا بهجات
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و لذت شروع میکند و لذت را در حقیقت دریافتو و رسیدن به چیازی ا آن حیاث
که مقدمۀ کمال و خیار سااادت اسات ،میداناد و ماتقاد اسات انناان باه بهجات و
ساادتی میرسد که برای نفس کامل اننان باد ا فنای بدن ثابات میشاود (ماسامی
او ان و خزائی،4614 ،

 .)0به تا یر علمای اختق ،ساادت حقیقای آن اسات کاه

اننان ا نظر اختق فاضله و ملکات راسصه و اعمال و رفتارز به مقاامی ا مانویات
وکمال برسد که هیآ عاملی نتواند ظاهر یا باطنخ را تیییر دهاد (بهشاتی و دیگاران،
 ،4633ج:1

 .)040منظااور ا ساااادت و خوشاا صتی در ایااو وااژوهخ ،ساااادت

حقیقی و بهطور کلی شامل ساادت دنیوی و اخروی است.
وژوهخهایی نیز دربار «ساادت» صورت گرفته است؛ ا جملاۀ ایاو وژوهخهاا
میتااوان بااه تحقیقااات صااادمی و مهاادوینااژاد ( ،)4631بابااایی و محماادی (،)4617
صا ری و علااوی ( ،)4611میر ابیگاای و فروهاای ( ،)4613اربابیااان و مااانی (،)4631
ارمندیانی و اصیروور ( ،)4613تقی اده و حنینی شاهرودی ( ،)4633غی ی و شامالی
( ،)4617اسمصانی و یوسفی ( )4611اشاره کرد.
با توجه به آنچاه گذشات ،تحقیاق حاضار باهدن اال واساخ ایاو ساؤال اسات کاه
متییرهای تأثیرگذار بر تحصیل ساادت در فرهنگ استمی چینت؟
برای واسخگویی به ایو سؤال ،ابتدا به سؤالهای یر واسخ داده شد:
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 .4منظور ا ساادت چینت؟
 .0متییرهای مؤثر بر تحصیل ساادت ا منظر آیات و روایات استمی چینت؟
 .6متییرهای مؤثر بر تحصیل ساادت ا منظر دانشمندان منلمان چینت؟
روش پژوهش
طرح وژوهخ ،جاماۀ آماری و نمونهگیری :وژوهخ حاضر ا نوع کیفای اسات و باا
روز تحلیل محتوا انجا شده است .در ایو وژوهخ ،اطتعات به شایو کتابصاناهای
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جم آوری شده و سپس ،تحلیل دادهها با رویکرد تحلیال محتاوا طای هفات مرحلاه

صورت گرفته است .واحد تحلیل در تحقیق حاضر ،تحصیل ساادت است و نمونهها
بهطور هدفمند انتصااِّ شادهاناد .تحقیاق ،دو منیقاۀ محتاوایی تحصایل سااادت در
آیاااات و روایاااات اساااتمی و تحصااایل سااااادت در آراء دانشااامندان اساااتمی
را در بر میگیرد و مقولهها شامل دو مقولۀ متییرهای تأثیرگذار بار تحصایل سااادت
درآیااات و روایااات اسااتمی و متییرهااای تأثیرگااذار باار تحصاایل ساااادت در آراء
دانشمندان استمی میشوند.
روش اجرا
برای دستیابی به واسخ ورسخهای واژوهخ ،ضامو میالااۀ ویشاینه ،کتاِّهاایی کاه
دربار عناصر موضوع حاضر تاألیف شاده باود ،بررسای شاد .ساپس ،منااب و متاون
استمی که با موضوع ساادت و فرهنگ استمی ویوند داشتند ،میالاه شد .م نای کار
در واااژوهخ حاضااار ،گاااردآوری اطتعاااات باااه روز کتابصاناااهای و ا طریاااق
وس ا آن ،باا تکیاه بار ساؤال واژوهخ ،متییرهاای ماؤثر بار تحصایل سااادت و
خوش صتی استصراج و با توجه به آیات و روایات و نظار دانشامندان منالمان تحلیال
شدند و نتایج بهشکل توصیفی بیاان گردیاد .مابلیات اطمیناان یافتاهها ا نظار اعت اار،
اعتماد ،انتقال و تصدیق ،با انتصاِّ شیو کتابصانهای و میالاۀ آثار متادد باا نموناهای
مناسب ،جم آوری دادهها تا حد اش اع نظاری اطتعاات و همچنایو ،تفنایر منیقای
توجه به درجۀ تیییر دادهها طی ماان
دادهها با حف هنتۀ اصلی متو در واحد مانا و ه
و مقاینۀ آن با ویشینۀ موجود ،ار یابی شد.
یافتههای پژوهش
با میالاه و تحلیل محتوای میالب و مضامیو مربوط به ساادت و خوش صتی در اسناد

متغییرهای تأثیرگذار بر تحصیل سعادت در فرهنگ اسالمی

یادداشتبرداری است.

بررسیشده ،برای تنهیل دسترسی به حجم گنترد دادهها ،مناتندات باهاختصاار در
مالب جداولی به شرح یر ارائه میگردد:
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جدول ،4نمونهای ا آیات و روایات مرت
و ائمه

آیات مرآن و احادیث ویام ر

با ساادت و خوشا صتی را بار اسااس

نشان میدهد.

جدول  .1متغیرهای مؤثر بر تحصیل سعادت از منظر آیات و روایات و منابع اسالمی

متغیرها در آیات و روایات و منابع اسالمی

منبع

وراثت ا همان آغا تکویو جنیو در رحم مادر ،نمود مییابد و مینۀ
ساادت یا شقاوت هرکس در همان دوران جنینی رمم میخورد.
خوی نیکو ،نشان وراثت نیکوست.
ویام ر اکر

میفرماید« :چه بنا نگونبصتی که نیکبصت میشاود

و ای بنا نیکبصتی که نگونبصت میگاردد» .همچنایو ،مایفرمایاد:
«برای نیفههای خود گزینخ کنید؛ چراکه رگ کشنده است».
رسول اکر

 ،بهشدت ا ا دواج با دختاران ی اایی کاه شارافت

خانوادگی نداشته باشند و در خانوادهای بد رشد کرده باشاد ،برحاذر
داشتهاند و میفرمایند« :دنیاا میادان اجنااس گونااگون اسات ،بهتاریو
جنس آن ،ن صالحه و وا دامو است».
اشاره به داستان حضرت ناوح

کاه ا خداوناد خواسات کنای ا

کافران که به راه هدایت نرفتند ،بر جای نگذارد تا دیگر ننل ولیدکار
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و ناسپاس اده نشود.
حضاارت نااوح

 ،مااو گنااهکااار خااود را ایااوگونااه نفااریو کاارد:

ج: 6

)436؛ (تمیمی

آمدی،4660 ،

)601؛

(حق هی ال روسوی، 4170 ،
ج: 4

)471؛ (غزالی،

4174ق ،ج:0

)14؛

(مجلنی،4630 ،

)07؛

(شرفی،4600 ،

)01؛

(محمدی اشتهاردی،4630 ،
)04-07؛ (هود)00-03 :

«وروردگارا ،احدی ا کافران را روی میو مگذار؛ چراکاه اگرآنهاا
را نده بگذاری ،بندگانت را گمراه میکنند و جاز ننالی گناهکاار و
کافر به وجود نمیآورند».
ویام ر اکر

خیاِّ به حضرت علی

فرمود« :یا علای جاان ،در

شب سهشن ه جماع کو که اگر فر ندی به هم رسد ،بااد ا سااادت،
اسات او را رو ی شااود و دهاانخ خوشا و و دلاخ رحاایم و دسااتخ
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(رفیای و اعرافی،4617 ،

جوانمرد و بانخ ا غی ت و بهتان وا

باشد» .همچنایو ،فرماود« :در

(جاهد،4614 ،

)637؛

(مصابیح الجنان به نقل ا
کلینی،4636 ،

)4761؛

(حر عاملی4176 ،ق ،ج،07

متغیرها در آیات و روایات و منابع اسالمی
شب دوشن ه جماع کو که اگر فر ندی به هام رساد ،حااف مارآن و
راضی به منمت خدا باشد» .همچنیو ،نتیجۀ آمیزز در شب عید فیار
را فر ندی که شر بنایار رسااند ،آمیازز در یار درخات میاوهدار را

منبع
)003-007؛ (صانای،
)411-414 ،4634؛
(مجلنی،4630 ،

)03

موجب فر ندی جاتد ،کشاند مارد یاا رئایس و سارکرد ظالماان،
آمیاازز در میااان اذان و امامااه را باعااث ادهشاادن فر ناادی کااه در
خونریصتو بیبا

است ،آمیزز در رو آخر ماه شاا ان و آمیازز

در سافر ساهرو ه را موجاب تولاد فر ناادی کاه یااور ظالماان اساات؛
حاصل آمیزز بر وشتبا را فر ندی منافق ،ریاکار و بادعتگاذار و
آمیزز در ساعت هاول شب را موجب تولد فر ندی ساحر و جاادوگر
که دنیا را به آخرت بفروشد ،بیان کردهاند.
اما جافر صادق

نیز نگفتو «بنم ِ هال» در ومت آمیازز را موجاب

شاااراکت شاااییان و در نتیجاااه ،تولاااد فر نااادی کاااه دشااامو اهااال
بیت

خواهد بود ،میدانند.

اگر رطب بصورد ،فر ند او را بردبار و ص ورگردانم».
محمد
حضرت ه

میفرماید« :باه ن بااردار ،در آن مااهی کاه بایاد

بزاید ،خرما بدهیاد؛ یارا فر ناد او بردباار و ورهیزکاار خواهاد شاد».
همچنیو ،میفرماید« :ا غذاى اضافی بپرهیزیدکاه ملاب را ورمنااوت
میکند و ا اطاعت حق ،تن ل میسا د و گوز را ا شانیدن موعظاه،

(همو ،4630 ،ج:477
)00؛ (جاهد،4614 ،

کر میکند».
امااا صااادق

(مجلنی،4630 ،

)03؛

در روایتاای دربااار اینکااه چاارا خداونااد خااون را

حرا کرده است ،میفرماید« :اینکاه خداوناد خاوردن خاون را حارا

)606-610؛ (عیاشی،
 ،4637ج:4

)014

کرده ،بهدلیل آن است که س ب جنون و سنگدلی و کمای رأفات و
مهربانی میشود ...تا آنجا که ممکو است فر ند یاا وادر و ماادرز را
به متل برساند».
برای شما در سرنوشت امتهای گذشاته ،ع ارتهاسات ،...اصاحاِّ
رس کااه ویااام ران را کشااتند و ساانتهااای آنااان را وایمااال و رسااو
ورگویان را بر وا کردند ،کجایند؟...

متغییرهای تأثیرگذار بر تحصیل سعادت در فرهنگ اسالمی

خداوند میفرماید« :به عزت و جتلم سوگند ،هر نی که تا ه اییده،

(نهج ال تغه ،خی ه )430؛
(سوره

)36- 04 :؛

(مائده)67-00 :؛ (مجلنی،
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متغیرها در آیات و روایات و منابع اسالمی

منبع
 ،4630ج:44

در مرآن کریم ،نمونههایی ا چهرههای شقاوت  -مانند ابلیس ،مابیل،
فرعون ،ونر نوح

 ،اصحاِّ فیال ،ماو عااد و ماو لاوط  -بارای

ع رتآمو ی و دوری ا رذایل مارفی شدهاند.

)067؛

(یونس)10 :؛ (هود-03 :
)00؛ (ط رسی ،4604 ،ج:0
)016-017؛ (هود-34 :
)36؛ (اعراف)31 :

در مرآن کاریم ،چهرههاای سااادت – مانناد لقماان ،طاالوت ،ماریم
 ،حضرت یوسف

 ،و اصحاِّ کهف  -برای الگاومراردادن

طال ان راه ساادت بیان شدهاند.
والدیو و مربیان باید کود

(مریم)41-43 :؛ (یوسف:
)444-4؛ (کهف) 00-1 :

و نوجوان را ا کاودکی باا فرماان خادا

آشنا سا ند و آنان را عادت دهند که ا چشمان خود مرام ت کنناد و
بااه نااامحر نگاااه نکننااد .همچناایو ،خااود الگااو باشااند و آنهااا را ا
خیرهای چشمچرانی آگاه سا ند .به آنها ،بهویژه به دختران ،مح ت
کنند تا ا طنا ی ،م دلووشی و خودنمایی جننی آنها و فاسادکردن
جاماه ویشگیری کنند (ال ته باضی ا نان و دختران برای جلبتوجاه
و بدون انگیز جننی طنا ی میکنند).
بوساایدن کااود  ،درآغااوزکشاایدن و اباارا مح اات بااه او ،دارای

(بهشتی ،4617 ،ج:0

حاادومر مشصصاای اساات و بایااد بااه گونااهای باشااد کااه موجااب

صص 010 ،070و )070؛
(فی

برانگیصتگی جننی او نشود.
اما صادق

میفرماید « :ونربچه ،دختربچۀ شخسااله را ن وساد و

ج:00

) 311-310
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نان نیز ا بوسایدن وناربچۀ هفاتسااله بپرهیزناد»؛ « ن ایاد دختربچاۀ
شااخسااالۀ بیگانااه را در آغااوز بگیااری یااا در دامااان خااود بنشااانی
یا او را ب وسی» .حضرت اما رضاا

مایفرمایاد« :ومتای دختربچاه

باااه شاااخساااالگی رساااید ،ماااردان بیگاناااه ن ایاااد او را در آغاااوز
کشند و ب وسند».
در آیۀ  04سور بقره خیاِّ به منلمانان آمده است« :ما بهسوی شاما

(بقره 04 :و )401؛ (شمس:

ویام ری فرستادیم تا با تتوت آیات الهی شما را ا آلودگیهاا واا

) 1؛ (اعلی)41 :؛ (تمیمی

سا د» .در آیهای دیگر ،خداوند بار فرساتادن رساوالن خاویخ بارای

206

کاشانی4174 ،ق،

تزکیۀ بشر بر آنان منت نهاده است .در آیۀ  401سور بقره نیز اباراهیم

آمدی،4660 ،

،436

ح)6131؛ (مجلنی،4630 ،

متغیرها در آیات و روایات و منابع اسالمی
و اسماعیل

منبع

 ،ا خداوند تقاضای فرستادن رسوالنی میکنناد

که ننل و ذریۀ آنان را ا آلودگیها وا

ج:01

)430

کند.

تزکیۀ نفس موجب رستگاری فرد در دنیا و آخرت است.
حضرت علی

مایفرمایاد« :خوشا صتتریو مارد در دنیاا کنای

اساات کااه ا آنچااه ماایداتااد باارایخ یااانآور اساات ،دوری کنااد و
بدبصتتریو آنان کنی است کاه ا هاوای نفاس خاود ویاروی کناد.
هیآکس جز با اطاعت خدا خوش صت نمیشود و جز با ماصیت خدا
بدبصت نمیگردد».
محمد
حضرت ه

میفرمایاد« :خوشا صتتریو مارد  ،بایمیالتریو

آنان به دنیا و بدبصتتریو مرد  ،مایلتریو آنان به دنیا است».
«ما راه را به اننان نشان دادیم یا شکرگزاری میکند یا کفران خواهاد
کرد» (نقخ اراده و اختیار اننان).

(اننان)6 :؛

خداوند در مرآن کریم میفرماید« :بگو ،دیو حق هماان اسات کاه ا

(کهف)01 :

هرکس میخواهد کافر گردد».
حضرت علی

میفرماید« :کنی که به خودشناسی دست یاباد ،باه
(ط اط ایی4140 ،ق ،ج:3

بزرگتریو ساادت و کامیابی رسیده است».

)406؛ ( طارق)0 :

خداوند در مرآن کریم میفرماید« :اننان باید بنگرد که ا چه آفریده
شده است».
ایمان راستیو که باعث ساادت آدمی است ،ایمان توأ با عمل اسات.
مرآن دربار کنانی که به هیآ روی به لوا عملی ایمان خاود وای ناد
نینتند ،میفرماید« :بادیهنشینان گفتناد :ایماان آوردهایام .بگاو :ایماان
نیاوردهاند ،بلکه بگویید :است آوردهایم».
لقمان حکیم خیاِّ به فر ندز میفرماید« :ای فر ند  ،بهدرستی کاه
دنیا دریای رفی است که عالمان فراوانی در آن هت

شدهاند .وس،

(س حانی و محمدرضایی،
،4630

)41؛ (حجرات:

)40؛ شیخ صدوق ،بیتا،
ج0

 ،030ح)0100

متغییرهای تأثیرگذار بر تحصیل سعادت در فرهنگ اسالمی

جانب وروردگاار شاما آماد .واس ،هرکاه مایخواهاد ایماان آورد و

کشتی نجات خویخ را در آن ،ایمان به خداوند مرار ده».
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جدول  ،4بیانگر ایو است که در آیات و روایات استمی ،وراثت ،شرای هنگا
اناقاد نیفه ،تیذیه ،عوامل محییی (خانوادگی و اجتمااعی) ،تربیات و تزکیاۀ نفاس،
ایمان ،اراده و اختیار اننان ،بیمیلی باه دنیاا ،خودشناسای ،الگاوگیری ا چهرههاای
ساادت در مرآن و ع رتآمو ی ا چهرههای شقاوت در مرآن ،متییرهای تأثیرگذار
بر ساادت مارفی شدهاند.
بیانگر حالت تالیقی ساادت و شقاوت ناشی ا وراثات اسات و

سصو ویام ر

سصو دو ایشان در مینۀ نقخ وراثت ،بیانگر ایو اسات کاه فر ناد ویژگیهاایی ا
بیاانگر ایاو

مادر و خویشان مادری دارا خواهد بود .همچنیو ،سصو اما صاادق

است که رفتار والدیو در محی خانه یا رفتار افراد بیگانه در اجتمااع میتواناد میناۀ
انحراف و شقاوت کاود

را فاراهم آورد .جادول  ،0متییرهاای ماؤثر بار تحصایل

ساادت ا منظر دانشمندان منلمان را نشان میدهد.
جدول  .2متغیرهای مؤثر بر تحصیل سعادت از منظر دانشمندان مسلمان

ردیف

دانشمند مسلمان

متغیر

منبع

امااااا خمیناااای دربااااار تهااااذیب
نفس میفرماید« :آن عالمی کاه تزکیاه
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نشاااااده اسااااات خیااااارز بنااااایار
4

باشد ،عال َم را فاسد میکناد ،کشاور را
بااه فناااد ماایکشااد؛ تزکیااه م اال ا
تالیموتال هم است».
رعایت حدود شرعی ،مکاان و ماان و
0

208

اما خمینی

یادتر است .جاهل اگر فاسد هم باشاد
خودز فاسد است ،اما اگر عاللم فاساد

فی

کاشانی

شرای روحی و جنمی والدیو هنگاا
اناقاااد نیفااه در ساااادت یااا شااقاوت

(اما خمینی ،
،4600

)613

ردیف

دانشمند مسلمان

متغیر
کود

منبع

نقخ دارد.

(فی

مت بودن با فضایل اختمی شاجاعت،
عفت و عدالت.

کاشانی،

4174ق ،ج:0
061-066؛

در نظرگرفتو نیاا کاود

باه اناس و

همو4140 ،ق،

الفت ،حف حرمت و کرامات و توجاه

ج :00صص-044

به تواناییهاای وی ا ساوی والادیو و

،066-067 ،041

اجتماع که ا ناهنجاریهای اختمای و

-060 ، 043-040

شقاوت فرد جلوگیری میکند.

 066و 040- 040؛

نقخ تهذیب نفس در سااادت والادیو

همو4611 ،ق ،ج:4

بایااد باارای اومااات بیکاااری و فراغاات

صص 000و 111؛

فر ناادان برنامااهریاازی کننااد و در ایااو

همو4636 ،ق،

اومااات ،کنااار فر ناادان و اهاال و عیااال

070؛ همو،

خود باشند و با بیان لیاایف و ظرایاف،
آنها را ورورز دهند.

-070

،4604

047؛ همو،

غزالی در میناۀ وراثات و تاأثیر آن بار
شصصیت فر ند تأکید میکند ،دختران
خود را به مردان شت روی ،بدخوی،
سنااتایمااان و باایتوجااه بااه وظااایف

6

(غزالی، 4133 ،
04؛

خویخ تزویج نکنید.

ج: 6

فر ند امانتی است نزد وادر و ماادر کاه

همان ،ج:0

محمد
ابوحامد ه

هیآ آلودگی نادارد و سراسار اساتاداد

غزالی

است؛ وس ،ال است ا آغا  ،مراماب

همان ،ج:0

تربیت او باشند و باه او ادِّ آمو ناد و

صص043-040

اختمخ را وا

کنند و به خوی نیکاو

عااادتخ دهنااد و او را ا عواماال منفاای
تربیتی با دارند.

040؛

و 01؛ همو،
، 4133

441؛

متغییرهای تأثیرگذار بر تحصیل سعادت در فرهنگ اسالمی

4143ق،

)034

و او کناااای اساااات کااااه بااااا رفتااااار
ناونااند خااود ،فر ناادز را در مااارض

209

ردیف

دانشمند مسلمان

1

منکویه

منبع

متغیر
عاق نمینهد.
ودر و مادر باید کود

را ب وسند و باا

او به مهر رفتاار کنناد ،باد بانی نکنناد،
بیو فر ندان ناحق فرق ننهند و باه آناان
برابر هدیه دهند ،بیو دختر و ونر فارق

همان ،ج:6

همو4141 ،ق،

ننهناااد و ا یکااای شااااد و ا دیگاااری
اندوهگیو نشوند .ا او بایخ ا تاوانخ

03؛

403؛
همو، 4133 ،
)10

نصواهد.
واادر و مااادر بایااد در تربیاات کااود
بکوشااند و او را ا ویاماادهای ناااگوار
حرا خواری آگاه سا ند.
آنچااااه را مالهاااام نیکااااو شاااامارد ،ا
نگاااااه کااااود

هاااام نیکوساااات و

هرچه را وی باد بداناد ،نازد آنهاا نیاز
ناونند است.
 .4مت بودن با فضایل اختمی :عدالت
(صدامت ،الفت ،صلة رحام ،مکافاات،
تااودد،
حنااو شاارکت ،حنااو مضااا،
ه
ع ااادت)؛ شااجاعت (بزرگاای نفااس،
ادت ،باازرگ همتاای ،ث ااات ،حلاام،
نَجا َ
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َاد)؛ عفات
سکون ،شهامت ،احتماال ک ه
(حیااا ،دعااه ،ص ا ر ،سااصاوت ،حریهاات،
مناعاات ،دماثاات ،انتظااا  ،حنااو هاادا،
منالمت ،ومار ،ورع)؛ حکمت (ذکااء،
ذکر ،تاقل ،صفای ذهو ،جودت ذهو،
سااهولت تالاام) و تااتز دائاام باارای
تقویت آنها در نفس؛
 .0اشاااتیاق و نشااااط بااارای رسااایدن

210

به ساادت؛

(یحیی بو کریا،
 ،4630صص-60
 10 ،14 ،17 ،61و
440؛ بهشتی و
دیگران،4633 ،
ج: 0

01؛ یحیی

بو کریا،4630 ،
صص00-03 ،01
و)407

ردیف

دانشمند مسلمان

منبع

متغیر
 .6شاااااااااارمندگی ا جهاااااااااال و
نقصان مریحه؛
 .1تحصاااااایل علااااااو حقیقاااااای و
ماارف یقینی.
ا نظااار مناااکویه ،سااااادت و کماااال
اننااان ،در گاارو انجااا دادن کارهااای
اننااااااانی باااااار اساااااااس تاقاااااال و
اندیشیدن است.
وی باااه نقاااخ مح هااات ،اراده ،دیاااو و
شریات در تربیات و سااادت فارد نیاز
اشاره دارد.
«ط یات باضای ا مارد امتضاای خیار
ماایکنااد و بااه هاایآ وجااه ا آن انتقااال
نمیکند و ایشاان اناد اناد و ط یاات
وجااه م ااول خیاار نماایکننااد و ایشااان
بناایارند و بااامی متوساا انااد کااه بااه
مجالناات اخیااار خیاار ماایشااوند و بااه
مصالیااات اشااارار شاااریر مااایشاااوند»

0

خواجه نصیرالدیو
طوسی

(وراثت)
خواجااه طوساای ،ساااادت را اشاارف و
اکر چیزهاا و فضاایل اختمای عفات،
شجاعت ،حکمات و عادالت را اسااس
دسااتیابی بااه ساااادت ماایدانااد .وی بااه
نقخ تربیات و تهاذیب نفاس ،ایماان و
مح ت به خداوند و نیز مح ات والادیو
و مربیان (در تربیت) به کود

و اراده

(طوسی،4630 ،
صص-34 ،471
،473 ،31 ،31
،003 ،006 ،460
 031و )00-03

متغییرهای تأثیرگذار بر تحصیل سعادت در فرهنگ اسالمی

باضی امتضای شار مایکناد و باه هایآ

در ساادت اشاره داشته است.

211

ردیف

دانشمند مسلمان

3

ابو خلدون

متغیر

منبع

اباااااو خلااااادون ملکاااااات ایماااااان،
طاعاات و اخاات

را در رساایدن بااه

ساادت مؤثر میداند.
همچناااایو ،ا نظاااار وی ،آِّوهااااوا،
یناات و نااوع غااذا باار روان،

محاای

اختق و تربیت تأثیرگذارند.
ابو خلدون عقیاده دارد کناانی کاه ا

(ابو خلدون،
، 4133
صص 17 ،133و
)14-11

شاایر و گوشاات شااتر تیذیااه ماایکننااد،
شاااکی ا ،توانمندناااد و در ساااصتیها و
گرفتاریها تحمل بیشتری دارند.
عناصر اجناد و ترکیب آنها (وراثت)،
خا

مناطق و شاهرها و هاوای آنهاا،

رشد بر اساس خاوی و عاادت وادران،
0

(دانشمندان) گروه

مال همان و مربیان (تربیت و الگووذیری)،

اخوان الصفا

وضااایت سااتارگان و اجاارا آساامانی
هنگا والدت ( مان اناقاد نیفاه) را ا

(اخوان الصفا،
4170ق ،ج:1
)31

اصول مؤثر بر اختق و خارج ا دایار
اختیار شصص میداند.
ودیدآوردن خلق جمیال و ماوه الاذهو
مت بودن با فضاایل اختمای (فضاایل
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نیقیااه :حکماات و یرکاای ،و فضااایل
خلقیااه :شااجاعت ،عفاات ،سااصاوت و
عدالت).
3

فارابی

تالیموتربیت برای آماو ز سااادت و
راه وصااول بااه آن ،ا طریااق شااناخت
افاال و اعمالی کاه باه سااادت منتهای
میشود.
نقخ اراده در ساادت اننان

212

(فارابی، 4130 ،
434؛
همو4170 ،ق،
67؛
همو،4633 ،
صص 30-31و )34

ردیف

دانشمند مسلمان

1

متمهدی نرامی

47

سادی

44

عتمه مجلنی

منبع

متغیر
نراماای ،هاادف غااایی تالاایموتربیاات را
دستیابی به ساادت ذکار مایکناد .وی
تقویاات مااو عقلاای ،تربیاات اختماای و
تحول درونی را ضمو عمل بار ظاواهر
احکا شارعی ،راه وصاول باه سااادت

(نرامی ،بیتا ،ج:4

میداند و خودشناسی و فضیلتشناسای

صص،63 ،1 ،3

(حکمااات ،عفااات و شاااجاعت) را ا

61 ،13-10؛ نرامی،

عواماااال ساااااادت دنیااااا و آخاااارت

 ،4630صص،3-0

برمیشمرد.

 00 ،06 ،04 ،43و
)61

وی شکمبارگی (شهوت شکم) ،افراط
در آمیااااازز جننااااای ،ریاکااااااری،
خودونندی ،بدبینی و خشام افراطای را
موجب انحراف اختمی و شقاوت فارد
بیان میکند.
میگوید:
شمشاایر نیااک ا آهااو بااد چااون کنااد
کنی؟
ناکس به تربیت نشود ،ای حکیم ،کس
باااران کااه در لیاف ات ط ا اخ خااتف
نینت
در بان الله روید و در شورهبو خس
وی دربار تربیت میگوید:

(سادی،4630 ،
باِّ:4

00؛

همو ،4601 ،باِّ:0
 401و )400

هرکاااه را در خاااردیاز ادِّ نکنناااد
در بزرگی فتح ا او برخاست
مت بودن با فضیلتهای برتر :عشق یاا
مح هاات شااادید باااه خداوناااد ،صااادق

(مجلنی،4630 ،
ج: 3

متغییرهای تأثیرگذار بر تحصیل سعادت در فرهنگ اسالمی

ساادی درباار وراثاات و سرشات فاارد

070؛

حدیث؛ ص ر در مااانی ذیال :صا ر در

همان ،ج :04صص

طاعت ،شجاعت ،را داری ،کظم غای

 36 ، 31-33و -4
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ردیف

متغیر

منبع

دانشمند مسلمان

و شرح صدر؛ توکل ،اخت  ،شاکر و

40؛ همان ،ج:0

حنو خلق در تاامتت اجتماعی؛

)403 ،3 ،003

عتمه مجلنی به نقاخ اراده نیاز اشااره
دارد.
به اعتقاد جاح  ،مومایت جیرافیاایی و
آِّوهااوا ی ساار مینی کااه فاارد در آن
ندگی میکناد ،مایتواناد در عقال و
40

جاح

46

ابو سینا

هااوز ،عواطااف و احناسااات ،مااوت
بدنی و شصصیت وی تأثیر بگذارد.
همچنااایو ،وی باااه نقاااخ دوسااات و
هاامنشاایو و اراده نیااز در ساااادت یااا

(جاح  ،بیتا ،ج:0
410و 413؛
همان ،ج:1
460؛ همو،
، 4100

-10

)13

شقاوت اننان اشاره دارد.
کنب فضایل اختمی (حکمت ،عفت،
شجاعت و عدالت) در ساادت.
بهرهگرفتو ا سیر ان یای الهی و نیل به
کمال در دو مو علمی و عملی.

(ابو سینا4171 ،ق،
صص، 110 ،106
)100

با تحلیل محتوای متو جدول  ،0ایو نکات به دست آمد که اوالً ،متییرهاایی کاه
دانشمندان منلمان میرح کردهاند ،متأثر ا آیات مرآن کریم و روایات ویاام ر اکار
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و ائمه ماصومیو

است و ثانیااً ،ا نظار دانشامندان منالمان ،وراثات ،شارای

هنگا اناقاد نیفه (رعایت حدود شرعی ،مکان و ماان و شارای روحای و جنامی
والاادیو) ،نااوع تیذیااه ،عواماال محییاای ماننااد آِّوهااوا و وضااایت املیماای ،محاای
خانوادگی (مح ت والدیو به فر ند ،نوع رفتار والدیو با فر ندان مثل عفت درگفتاار
و رفتار ،ت ای

مائلنشدن بیو فر ندان و تربیات صاحیح آنهاا) و محای اجتمااعی

(مح ت مربی به متربی ،نقخ دوست و همنشیو و مومایت جیرافیایی محل ندگی)،
214

خودشناسی ،تربیت ،تهذیب نفاس ،ایماان و عشاق باه خداوناد ،تاقال و اندیشایدن،

مت مت با فضایل اختمی (شجاعت ،عفت ،ساصاوت و عادالت) و دوری ا رذایال
اختمی (حالت افراطوتفری در فضایل اختمی) ،اراده ،اشاتیاق و نشااط فارد بارای
رسیدن به ساادت و تحصیل علو حقیقی و ماارف یقینای ،متییرهاای تأثیرگاذار بار
ساادت اننان هنتند.
با تحلیل میالب جدول  4و  0که ا مضامیو آیاات و روایاات و آراء دانشامندان
منلمان گرفته شده است ،ایو میلب دریافات میشاود کاه وراثات؛ رعایات حادود
شرعی ،مکان و مان و شرای روحی و جنمی والدیو هنگاا اناقااد نیفاه؛ تیذیاه؛
عوامل محییی (املیم ،محی خانوادگی و اجتمااعی)؛ تربیات؛ تهاذیب نفاس؛ اراده؛
ایمااان تااوأ بااا عماال؛ خودشناساای؛ مت ماات بااا فضااایل اختماای و دوری ا رذایاال
اختمی ،الگوگیری ا چهرههاای سااادت در مارآن و ع ارتآماو ی ا چهرههاای
شقاوت در مرآن ،ا متییرهای تأثیرگذار بر ساادت اننان هنتند.
متغییرهای تأثیرگذار بر تحصیل سعادت در فرهنگ اسالمی
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نتیجهگیری
ساادت یا خوش صتی بهمنزلۀ یکی ا منائل مهم و اساسای نادگی انناان ،ا جملاه
م احااث مهاام دیناای ،فلناافی ،کتماای و اختماای اساات و ا نظاار علمااای اخااتق،
ساادت حقیقی آن است که اننان ا نظر اختق فاضله و ملکات راساصه و اعماال و
رفتارز به مقامی ا مانویت وکمال برسد که هیآ عاملی نتواناد ظااهر یاا بااطنخ را
تیییر دهد.
با بررسی ویشینۀ وژوهخ مشصص شد ،باهجاز ایاو واژوهخ ،تااکنون تحقیقای باا
ایااو موضااوع صااورت نگرفتااه و تحقیقااات گذشااته ،بااه بررساای تی یقاای ساااادت و
شقاوت ا دیدگاه دانشمندان منلمان ورداخته و درباار متییرهاای ماؤثر بار سااادت
سصو نگفتهاند.
مقاینۀ نتایج وژوهخهای مرت

گذشته با دادههای ایو وژوهخ ،نشاندهند ایو

اسااات کاااه نتاااایج واااژوهخ در میناااۀ سااااادت و فضاااایل اختمااای باااا نتاااایج
تحقیقات اسمصانی و یوسفی ( ،)4611تقی اده و حنینی شاهرودی ( ،)4633صادمی
و مهاادوینااژاد ( ،)4631ص ا ری و علااوی ( ،)4611میر ابیگاای و فروهاای ( )4613و
اربابیان و مانی ( ،)4631در مینۀ تهذیب و تزکیۀ نفس با نتایج تحقیاق اسامصانی و
یوسااافی ( ،)4611در موضاااوع الگوهاااای سااااادت باااا نتاااایج واااژوهخ باباااایی
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و محمدی ( ،)4617و در موضوع نقاخ ایماان در سااادت باا نتاایج تحقیاق غی ای و
شمالی ( )4617همخوانی دارد.
در هیآیک ا تحقیقات صورتگرفته تاکنون باه نقاخ وراثات ،شارای هنگاا
اناقاد نیفه ،تیذیه ،محی  ،تربیت ،خودشناسی ،تاقل و اندیشایدن ،علام و مارفات و
ع اارتآمااو ی ورداختااه نشااده اساات و تحقیقااات گذشااته ،اغلااب بااه بررساای
تی یقاای ساااادت و شااقاوت ا دیاادگاه دانشاامندان مناالمان و غیرمناالمان و تحلیاال
مانای ساادت ا نظر آنها توجه داشتهاند و به متییرهاای ماؤثر بار تحصایل سااادت
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ورداخته نپرداختهاند.

با میالاه و تحلیل محتوای مناب استمی ایو گوناه دریافات شاد کاه در فرهناگ
استمی ،با توجه به آیات و روایاات ،سااادت بهمنزلاۀ برتاریو غاایتی کاه انناان در
جنتوجوی آن است ،باه دو گوناۀ وناداری و واماای تقنایم میشاود و متییرهاای
یادی بر آن تأثیر دارند؛ ا جمله وراثات ،رعایات حادود شارعی ،مکاان و ماان و
شرای روحی و جنمی والدیو هنگا اناقاد نیفه ،تیذیه ،عوامل محییی (املیم محل
ندگی ،محی خانوادگی و محی اجتماعی) ،تربیات ،تهاذیب نفاس ،اراده ،ایماان،
خودشناسی ،بیمیلی به دنیا ،تاقل و اندیشایدن ،علام و مارفات ،مت مات باا فضاایل
اختمی ،الگوگیری ا چهرههاای سااادت در مارآن و ع ارتآماو ی ا چهرههاای
شقاوت در مرآن.
با توجه به متییرها ،خانواده نقخ مهمی در ایجاد میناۀ سااادت یاا شاقاوت فارد
دارد .والاادیو ا نظاار وراثاات ،شاارای هنگااا اناقاااد نیفااه ،تیذیااه ،فااراهمآوردن
محی مناسب برای رشد همهجان ه و تربیت کود

و همچنایو ،باهعناوان الگوهاای

میکنند .والدیو و مربیان میتوانند با مارفی الگوهای ساادت در مرآن و نیز وصاف
چهرههااای شااقاوت در ماارآن (باارای ع اارتآمااو ی و تربیاات صااحیح کااود ) در
ساادت وی نقخ داشته باشند.
با توجه به عواملی که در ساادت انناان نقاخ دارناد ،وراثات و ماان و شارای
اناقاد نیفه (که در روایات استمی متاددی بیان شدهاند) و تأثیری کاه بار عواطاف،
شصصیت و جنم اننان دارند نیز مینهسا ساادت یاا شاقاوت فارد هناتند .فضاایل
اختمی بر روح و روان اننان تأثیر میگذارند و در نتیجاه ،افااال انناان ا آن تاأثیر
میوذیرد .همچنیو ،همان گونه که در روایات هم آمده است ،تیذیه با تأثیر بر جنام
و روح اننان ،بر اختق و افاال او را تأثیر میگذارد.

متغییرهای تأثیرگذار بر تحصیل سعادت در فرهنگ اسالمی

اولیااه باارای کنااب فضااایل اختماای و تقویاات ایمااان فر نااد ،نقااخ مهماای ایفااا

اگر اننان به حال خود رها شود ،به بادی و شارگرایخ مییاباد؛ بناابرایو ،نفاس
اننان به تربیت و تزکیه نیا دارد؛ فارد تربیتشاده باا درنظرگارفتو حقاوق فاردی و
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اجتماعی و حدودی کاه شارع بارایخ مشاصص کارده اسات و باا ع رتآماو ی ا
چهرههایی که راه شقاوت را دن ال کرده و گرفتار عذاِّ شدهاند ،ا رذایال اختمای
ورهیز و رعایت موانیو دینی و اجتماعی را ار ز تلقی میکناد و باا دوری ا ظلام و
مانونگریزی که ریشۀ بنیاری ا مشکتت و مینهسا شقاوت است ،منایر سااادت
خود و جاماه را هموار میکند.
پیشنهادها
در فرهنگ استمی ،توجه به همۀ متییرها بهمنزلۀ عوامل ماؤثر بار تحصایل سااادت،
ضروری به نظر میرسد؛ ا ایورو ،با توجه باه نتاایج واژوهخ ویشانهاد میگاردد ،در
کتسهای آمو شی ویخ ا ا دواج ،جوانان با اهمیت شارای هنگاا اناقااد نیفاه،
چگونگی رفتار با کود

و تربیت او و نقخ والدیو در ساادت یا شقاوت فر نادان

آشنا شوند.
همچنیو ،در امر تالیموتربیت ،به آمو ز سااادت و راه وصاول باه آن ا طریاق
شناخت افاال و اعمالی که به ساادت منتهی میشاود و مت مات متربیاان باا فضاایل
اختمی بهمنزلۀ عامل مؤثر در تحصیل ساادت و نیز مارفی بیشتر چهرههاای سااادت
در کتب درسی توجه گردد .در جلنات اولیا و مربیان نیز والدیو با شیوههای صحیح
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تربیت فر ند و رفتار با فر ندان و نقخ شیوههای تربیتی وگفتاار و رفتاار والادیو در
ساادت یا شقاوت فر ندان آشنا شوند.
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 .01س ا حانی ،جافاار و محمااد محمدرضااایی ( ،)4630اندیش اۀ اسااتمی ،4تهااران:
دانشگاه ویا نور.
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 .00سادی ،مصلحالدیو ( ،)4630کلیات ،ننصه ذکاءالملک ،تهران :جاویدان.

 .03سادی ،مصلح الدیو ( ،)4601گلنتان ،تصحیح و توضیح غتمحنایو یوسافی،
تهران :خوار می.
 .00شرفی ،محمدرضا ( ،)4600راهنمای ا دواج جوانان ،تهران :تزکیه.
 .03شاااریات ،فرشااااد و امیاااد شااافیای مهفرخااای (« ،)4611جاااان ال
خوش صتی» ،فصلنامه غرِّشناسی بنیادی ،سال ،3ز،4

و منااائله

.476-00

 .01شیخ صدوق ،ابوجافر (بیتا) ،مو الیحضره الفقیه ،مم :استمی.

 .67صادمی ،افتطون و محمدحنیو مهدوینژاد ( ،)4631رویکرد ارسیو باه منائله
سااااادت و مقایناااۀ آن باااا سااااادت در آیاااات و روایاااات اساااتمی ،وایانناماااه
کارشناسیارشد ،تهران :دانشگاه ویا نور.

 .64ص ری ،علی و ساید محمادکاظم علاوی ( ،)4611رابیاۀ سااادت و فضایلت ا
دیدگاه ارسیو و فارابی ،س زوار :دانشگاه تربیت مال هم.
 .60صااااانای ،صاااافدر ( ،)4634بهداشاااات ا دواج ا منظاااار اساااات  ،تهااااران:
 .66ط اط ااایی ،سااید محمدحناایو (4140ق) ،المیاازان فاای تفناایر القاارآن ،بیااروت:
مؤسنه علمی می وعات.
 .61ط رسی ،فضل بو حنو ( ،)4631مجم ال یان فای تفنایر المیازان ،بیاروت :دار
االحیاء التراث الاربی.
 .60طوسی ،خواجه نصیرالدیو ( ،)4630اختق ناصری ،تصحیح :مرتضی میناوی و
علیرضا حیدری ،تهران :خوار می.
 .63عمید ،حنو ( ،)4601فرهنگ فارسی عمید ،تهران :امیرک یر.
 .60عیاشی ،محمد بو مناود (4637ق) ،تفنیر عیاشی ،تهران :استمی.
 .63غزالی ،ابوحامد محمد (4141ق) ،منهاج الاارفیو ،بیروت :دار الکتب الالمیة.

متغییرهای تأثیرگذار بر تحصیل سعادت در فرهنگ اسالمی

ع دالرحیم علی.

 .61اااااااااااااااااااااااااااا ( ،)4604احیاء الالو الدیو ،بیروت :دار المارفة.
 .17اااااااااااااااااااااااااااا ( ،) 4133االدِّ فی الدیو ،بیروت :دار الالمیة.
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 .14غی اای ،ولاای ( ،)4617رابیااۀ لااذت و ساااادت ا دیاادگاه اویکااور ،ارساایو و
متصدرا ،رسالۀ دکتری ،مم :دانشگاه بامرالالو

.

 .10فارابی ،ابونصر ( ،) 4130رسالة التن یه علی س یل الناادة ،تحقیاق دکتار سا حان
خلیفات ،اردن :کلیة االدِّ.
 .16اااااااااااااااااااااااااااا (4170ق) ،فصول منتزعة ،تهران :الزهرا

.

 .11اااااااااااااااااااااااااااا ( ،)4636احصاء الالو  ،ترجمۀ حنیو خدیوجم ،تهران:
شرکت علمی و فرهنگی.
 .10اااااااااااااااااااااااااااا ( ،)4633النیاسة المدنیة الملقاب بماادیء الموجاودات،
.

تهران :الزهرا

 .13فتحالااایخاااانی ،محماااد ،علیرضاااا اعرافااای و فصااایحی اده ( ،)4617آرای
دانشمندان منلمان در تالیموتربیت و م انی آن (جلد ،)4تهاران :وژوهشاگاه حاو ه و
دانشگاه و سمت.
 .10فااای

کاشااااانی ،متمحنااااو (4174ق) ،مفاااااتیح الشاااارائ  ،ماااام :مجماااا

الذخائر االستمیه.
 .13ااااااااااااااااااااااااااااااااا (4140ق) ،الاااااوافی ،اصااااافهان :مکت اااااه االماااااا
امیرالمؤمنیو

.

اخالق /چللم ، /مهیان 1399

 .11اااااااااااااااااااااااااااا(4143ق) ،النص ة فی الحکمة الاملیة واالحکا الشرعیة،
مم :سا مان ت لییات.
 .07اااااااااااااااااااااااااااا (4636ق) ،الحقائق فی محاسو االختق ،مم :استمی.
 .04اااااااااااااااااااااااااااا (4611ق) ،تفنیر الصافی ،بیروت :االعلمی.
 .00اااااااااااااااااااااااااااا ( ،)4604ده رساله (الفاتناماه) ،اصافهان :مکت اة االماا
امیرالمؤمنیو

.

 .06ماسمی او ان ،مریم ،هرا خزائی و نفینه ساط ( ،)4614رابیه ساادت و لاذهت
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ا منظر جان استوارت میل و ابو سینا ،وایاننامه کارشناسیارشد ،مم :دانشگاه مم.

 .01کلینی ،محمدبو یاقوِّ ( ،)4636الکافی ،تهران :استمی.
 .00مجلنی ،محمدبامر ( ،)4630بحار االنوار الجاماة لادر االخ اار االئماة االطهاار،
تهران :دار الکتب االستمیة.

 ،)4630( __________ .03فضااایلت ا دواج ،آداِّ ناشاااویی و همنااارداری در
است  ،ویرایخ داوود احمدی ،مم :مؤسنه بیت االحزان فاطمه

.

 .00محمدی اشتهاردی ،محمد ( ،)4630مصههای مرآن به ملم روان ،تهران :ن وی.

 .03موسوی ،فاطمه و رضا اک ریان ( ،)4617حقیقت ساادت ا دیدگاه متصادرا و
عتمه ط اط ایی ،وایاننامه کارشناسیارشد ،تهران :دانشگاه تربیت مدرس.

 .01میر ابیگااای ،مهناااا و ناصااار فروهااای ( ،)4613بررسااای راههاااای رسااایدن
بااه ساااادت عظماای ا دیاادگاه حکماات مشاااء ،وایاننامااه کارشناساایارشااد ،ت ریااز:
دانشگاه ت ریز.
 .37نرامی ،متمهدی (بیتا) ،جام الناادت ،مم :اسماعیلیان.

 .30وینی ،شیوا و ناصرالدیو حنو اده ( ،)4610بررسی ساادت و راههای تحصیل
آن بر اساس دیادگاه موالناای رومای و فاارابی ،وایانناماه کارشناسایارشاد ،متیار:
دانشگاه متیر.
 .36یحیی بو کریا ( ،)4630تهذیب االخاتق ،مقدماه و تصاحیح محماد داماادی،
تهران :مؤسنه میالاات و تحقیقات فرهنگی.

متغییرهای تأثیرگذار بر تحصیل سعادت در فرهنگ اسالمی

 .34نرامی ،احمد ( ،)4630ماراج الناادة ،تهران :رشیدی.
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Influencing variables on happiness education in Islamic culture
Zohreh Oleiaeyee
Abstract
This paper describes a Content analysis method to study the variables
affecting the study of Happiness in Islamic culture. The statistical society is
related to the subject matter of the research, which has been done through
targeted sampling. In the descriptive section, the information was collected
in a collection and analytical library and recorded in a notebook. In order to
answer the research questions, while studying the background, related
sources of Islamic happiness and Islamic culture were studied. Findings of
the research indicate that prosperity is considered as the ultimate goal that
humans seek, It is divided into two imaginary and real forms, And a lot of
variables affect it, Including which can be Inheritance; conditions when
Coagulation of the sperm; nutrition Environmental factors; education; Selfpurification; will; faith; self-knowledge; Compliance with moral virtues;
Patterns of happiness in the Qur'an; A lesson from the faces of evil in the
Qur'an. Therefore, it is necessary to pay attention to all variables in Islamic
culture as an effective factor in the study of prosperity.
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Content analysis of Persian books in the second grade of elementary
school based on the components of moral Education
Piroz Moradi, Meysam Gholampoor
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Abstract
The purpose of this study is to analyze the content of Persian books in the
fourth, fifth and sixth grades of elementary school in terms of the amount of
attention paid to the components of moral education. In this research, the
method of qualitative-deductive content analysis has been used to determine
the components of moral education and then the level of attention to these
components in Persian books of the second period of elementary school; for
this purpose, the analysis unit; all texts, images and activities. The content
analysis tool was a researcher-made content analysis checklist according to
the first stage of the research (extraction of components from the
fundamental change document and teacher manuals). The validity of the
research tool was obtained according to experts in this field. Also, the
reliability of the instrument was calculated by William Scott formula, which
showed an agreement coefficient of 0.72. The findings indicate that these
components have been dealt with unbalancedly in the mentioned basic
books. The highest frequency in the total of three units of analysis belongs to
the training of applying rational and religious criteria in evaluations. On the
other hand, the lowest frequency belongs to the training of rules and
regulations. Therefore, it is necessary to pay balanced attention to these
components in Persian books.
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Professional Ethics Components in Traditional Architecture
From the Perspective of “Bahram Oleiki”
Maryam Ghasemi Sichani
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Abstract
One of the subjects that has always been paid attention to by human beings
is the topic of professional ethics that has had similarities and different
patterns based on the ideology diversity and the definition of ethics in
different societies. Nowadays in Iranian architecture, despite the presence of
patterns for the development of professional ethics and the promotion of
prominent patterns, no serious effort has been made; One of the main causes
for this is the lack of accurate inquiry into the work style and the manner of
working of the great traditional architects, in particular, masters as one of the
most important oral resources. By this description, the researcher has sought
to extract the components of professional ethics from the perspective of one
of the Isfahan traditional architecture masters, Master Bahram Oleiki. For
the Isfahan Traditional practitioners, in terms of quality of work and ethics,
he has been one of the distinguished architects and restorers of Isfahan
architecture in the contemporary era. The current study was conducted using
qualitative method and purposive sampling, library documents and semistructured interviews at Master Bahram Oleiki's workshops. After
conducting the interviews, the researcher analyzed their qualitative content.
The results of the present study have been classified into two sets: a) ethical
indicators related to work and construction of the building and b) ethical
indicators related to the training of the apprentice. Trust in God and the
negation of human-based approach, believing that work is a worship, belief
in action and perseverance in work (in the first set), and adherence to the
master-student system, spending time identifying the apprentices’ talents,
concomitant repulsion and attraction in training the pupils and
comprehensive teaching of the working principles to them (in the second
set), were some of the professional ethics components of traditional
architecture from the perspective of Master Oleiki.
Keywords
Component, Professional Ethics, Traditional Architecture, Master Bahram
Oleiki.
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Process of forming unethical behavior in Business Ethics: A Grounded
Theory Study in Isfahan Market
Marjan Esmaili Karbasi, Mohammadreza Heidari, Vahid moghaddam
Abstract
Business ethics is an important factor in reputation, gain profit and economic
development. Unfortunately, ethics have not been executed in Iran's market.
Accordingly, the aim of the present study is to investigate the process and
the factors causing the gap between theory and practice in employing ethics.
To this aim, ten participants were selected based on snowball sampling in
Isfahan market. Data were collected through unstructured interview. Method
for data analyzing was grounded theory. Findings of the present study
showed that every person has confronted with two kinds of factors. The
internal factor, human soul, was the most important reason for not executing
business ethics. However, external factors such as parents, clergymen, rules
and etc were also effective in creating the gap. Based on the results of the
study, faith of each person help to fill the gap between the theory and
practice. The results are useful in educational and research policy-making.
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Analytical Scope of Ethical Research
Seyed Akbar hosaini Ghale Bahman
Abstract
The beginning of any research depends on knowing the place of that
research in the system of human knowledge. In other words, the researcher
needs to know in what field of sciences and knowledge the subject he / she is
researching. Ethical research is no exception. The researcher of ethics,
before doing anything in his research, recognizes his field of research and
organizes his research path in that field. In this article, by analyzing the
researches done in this field, the geography of ethical researches has been
studied and while an analytical and explanatory effort of ethical researches
has been made, it has introduced seven areas for these researches. The
generalities of ethics, normative ethics, meta-ethics, descriptive ethics,
ethical psychology, Moral education and sociology of ethics are these seven
areas.
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Introduction to the Basics of the Relationship between Law and Ethics
in Fuzzy Logic Measurement: Interaction or Conflict
Mohammad Rasool Ahangaran, Amir Ahmadi
Abstract
The influence of the legislator on ethics and sharia to achieve the principle of
proportionality in the laws is undeniable. Sometimes moral precepts and
sometimes legal precepts create social order. Some believe that morality and
law are in conflict with each other, and some see the two as complementary
and balanced. The purpose of this study is to investigate the effect and
relationship between ethics and law based on fuzzy thinking. In fact, based
on fuzzy theory, we are looking for a new approach to the relationship
between law and ethics in the writing of laws and legal relations. Therefore,
based on logic and fuzzy thinking, curiosity and accuracy seek to know the
variables of this issue and understand why the relationship between law and
ethics is concerned. Therefore, the context of the relationship between law
and ethics with a fuzzy thinking can be found widely in common practice.
The conclusion is that one of the researcher's mental theories is to use the
basic principles and principles of fuzzy ethics in law and legislation in
criminal, civil, commercial and other issues for more justice.
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Strategies for strengthening the family from the perspective of moralIslamic teachings and psychology
Ali Ahmad Panahi
Abstract
Strengthening the family and resolving spouses' conflicts is one of the most
important and vital issues in the present age. The fundamental question is,
what are the most important Islamic, moral, and psychological strategies that
can increase family strength and reduce conflict? This research is one of the
qualitative researches and with the descriptive-analytical method, while
explaining the inferred and extractable solutions from Islamic, moral and
psychological sources, he has pointed out the most important ones. The
results of this study show that women's commitment to maps equal to their
capacities, commitment to social norms, adherence to the rules of interaction
with the spouse, increasing homogeneity in the family, sincere and
empathetic mutual sympathies, mutual appreciation, ignoring the spouse's
fault, meeting needs Spouse's sexual and emotional relationships, minimal
contact with strangers, and interaction based on normative morality with the
spouse are among the most important strategies for strengthening the family
and reducing conflict in spouses' relationships.
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Pleasure and pleasure-seeking from the perspective of the Qur'an and
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Abstract
Pleasure and pleasure-seeking are things that human beings are naturally
attracted to. The Qur'an, by acknowledging that the principle of inclination
to pleasure is embedded in human beings, forbids unrestrained and
abandoned use of it and condemns the preference of material and fleeting
pleasures over lasting pleasures, which can deprive man of true perfection
and happiness. But from the point of view of materialistic schools, man's
happiness and well-being is in gaining as much worldly pleasures as
possible .What are the criticisms of materialistic pleasure compared to
Qur'anic pleasure? The research method used here is descriptive-analytical .
Findings show that knowledge and awareness of worldly and otherworldly
pleasures and their comparison, faith and love, closeness to God, thinking
and preferring pleasures over mortal, piety and asceticism are the pleasures
recommended by the Qur'an that keep man from attachment to worldly
pleasures .But denying or neglecting the heavenly dimension of man, giving
originality to immediate pleasures, neglecting otherworldly and humancentered pleasures are the characteristics of materialistic schools of pleasure
that lead to the preference of material pleasures over otherworldly and
lasting pleasures.
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