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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
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و شووی مالووات ی سمووال میااووف ا ا ،نیدووا سا موواخ ادنیی یوور اخیصا وور
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 یازدهم /شماره ( ،43پیاپی  ) 56پاییز 0411
*
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مدیر مسئول :عبدالرسول احمدیان

سردبیر :اصغر هادی
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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 مصصاوا 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 :4ا )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
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مقال(::نا خانوادگی ،سال انتشار اثر :شمار صفحه .مثال :یاسری :4630 ،ا.)00

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» ،ا )077یا (میهری ،»ِّ«4637 ،ا.)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:
(ا)؛

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

فهرست مطالب
مقدمه

 .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.
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یادآوری
 .4باتوجه به اینکه رویکرد فصلنامه ،ناظر به م احث نظری اختق اسات ،مقااالت 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.

فهرست مطالب
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سخن فصلنامه
هوالمحبوب

هر علم ملمرو ویاژهای دارد و موضاوع ،تاریاف و اهاداف هار علام باا علاو دیگار
متفاوت است .با ایو وصف ،گاهی مقاینه میان دو ل
علام متقارِّالموضاوع ،افقهاای
جدیدی را به روی محققان میگشاید و م احث دو علام را گناتردهتر میکناد و باه
رفای آن میافزاید.
دو دانخ اختق و روانشناسی ،تقارِّ یادی با یکدیگر دارناد و گااه ایاو تقاارِّ
چنان شدید است که وارداختو باه یاک م حاث اختمای ،بادون ساصوگفتو درباار
موضوعات مارت

روانشناسای ممکاو نینات .بررسای هم ماان یاک منائله ا دو

دیدگاه اختمی و روانشناسانه و مقاینۀ دیدگاهها ،نتایج ملموسیتاری را در اختیاار
محققان مرار میدهد؛ بهگوناهای کاه آن منائله ،کااربردی و باه وامایات نزدیاکتر
میشود و مصاطب با آن بهتر رابیه برمرار میکند.
در ایو شماره سای شده است رابیۀ داناخ اخاتق و داناخ روانشناسای در مناائل
گوناگون ت ییو و دیدگاههای جدیدی به نمایخ گذاشته شود.
«عوامل و مؤلفههای تاِّآوری ا منظر مرآن و روایات»« ،مدیریت جننی خانواده و
نقخ آن در اختقمداری و ستمت جننی فر ندان»« ،بررسی تی یقی خاودگرایی و

فهرست مطالب
سخن
فصلنامه

مقالههای ارائاه شاده در «ویاژهناماۀ اخاتق و روانشناسای» باهترتیاب ع ارتاناد ا :

دیگرگرایاای روانشااناختی و ت یاایو دیگرگرایاای خداسااو»« ،دیگرگااروی و شااواهد
روانشناختی در حو روانشناسی اختق»« ،کشف سا ههای شصصیت اختمای در
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متون استمی؛ یک میالاۀ کیفی» و «مارفی و بررسی انتقاادی ساا کارهای گننات
اختمی بندورا در توجیه رفتار غیراختمی ا منظر شهود فیری اختمی».
امید است مقاالت ایو شماره بارای اخاتقوژوهاان و روانشناساان کارآماد باشاد و
گوشهای ا رابیۀ میان دو دانخ اختق و روانشناسی را برای آنان ت ییو کند.
مدیر مسئول
عبدالرسول احمدیان
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فصلنامۀ علمی – ترویجی در حو اختق
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عوامل و مؤلفههای تابآوری از منظر قرآن و روایات


مهدی ح یباللهی
چکیده

تاِّآوری مقولهای است که در روانشناسی بهعنوان مدرتی ذهنی یا احناسی که باه
اننان توان مقابله با بحرانها را میدهد و او را مادر میسا د سری به وضایت ویخ ا
بحران با گردد ،میرح شده است .باا اینکاه تفاوتهاایی میاان تااِّآوری و مفهاو
مرآنی ص ر و حلم در سانت اساتمی وجاود دارد ،باه نظار میرساد ایاو مفااهیم در
که با روز کتابصانهای در گردآوری اطتعات و توصیفی -تحلیلی در ار یابی آنها
انجا گرفت ،تتز شد وس ا استصراج مؤلفهها و عوامل ایجادکنند تاِّآوری بار
اساس وژوهخهای روانشناختی ،با مراجاه به آیات مرآن و روایات استمی ،دیدگاه
است دربار ایو عوامل ت ییو شود .بر اساس نتایج ایاو تحقیاق ،عوامال ایجادکنناد
تااِّآوری شاامل تلقایو مث اات ،حفا آماادگی ،حفا روابا خاوِّ باا خااانواده،
مابلتحمل دیدن مشکتت و بحرانها ،وذیرز شرای غیرمابالتغییر ،داشاتو اهاداف
وام بینانه و حرکت بهسامت آنهاا و اعتمادباهنفس ،همگای در سانت اساتمی و در
آیات و روایات دارای مفاهیم متناظر هنتند و برآنها تأکید شده است.

عوامل و مؤلفههای تابآوری از منظر قرآن و روایات

مؤلفههای درونی و عوامل ایجادکننده ،اشتراکات یادی داشته باشند .در ایو تحقیق

استادیار گروه بانهای خارجی دانشگاه بامرالالو  ،مم ،ایران.
habibolahi@gmail.com

تاریخ دریافت4177/44/43 :

تاریخ تأیید4177/44/00 :
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کلیدواژهها
ص ر ،حلم ،تاِّآوری ،روانشناسی استمی ،س ک ندگی ،عوامل تاِّآوری.
مقدمه
تاِّآوری ،اصیتح نوودیادی اسات کاه باه تواناایی غل اه بار مشاکتت نادگی و
مویترشدن فرد در رویارویی با ایو مشکتت تفنیر شده است .اننانهای تااِّآور،
افرادی هنتند که با داشتو ایو مهاارت ،نادگی بهتاری را تجرباه میکنناد ،راهحال
منائل ندگی را مییابند و به ستمت ا مشکتت ع ور میکنند .تاِّآوری باهمانی
نداشتو اضیراِّ در ندگی نینت ،بلکه بهمانی مادیریت درسات مشاکتت و دور
نگهداشتو خود و خانواده و نزدیکان ا عواماب عوامال اضایراِّ ا و مشاکتت در
ندگی است .باا اینکاه مفهاو دینای صا ر باا تااِّآوری تفاوتهاایی دارد ،وجاود
مؤلفهها و عناصر مشابه یکنان در ایو دو مقوله باعث یکنان فرضکاردن آن دو در
بنیاری ا تحقیقات شاده اسات .در ایاو واژوهخ واس ا ت یایو و تاریاف لغاوی و
اصیتحی دو مفهو ص ر و تاِّآوری ،مؤلفهها و عناصار روانشاناختی ایجادکنناد
تاِّآوری بر اساس تحقیقات روانشناسی ت ییو میشاود و ساپس ،بار اسااس آیاات
مرآن و روایات ماصومان

 ،ایو عناصار بررسای خواهاد شاد .ورسشای کاه ایاو
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میالاه در وی یافتو واسخ آن اسات ایاو اسات کاه دیادگاه اسات درباار عوامال و
مؤلفههای تاِّآوری که در دانخ روانشناسی میرح است ،چینت و سفارز است
برای رسیدن به ایو مهارت مهم ندگی بر چه م نایی است؟ برای واسخدادن باه ایاو
سؤال ،عتوه بر اساتصراج آیاات مارآن و روایاات ماصاومان

 ،باه دیادگاههای

برخی ا مفنران اجتماعی نیز اشاره شده است.
روش تحقیق
در انجا ایو تحقیق ،برای گردآوری اطتعات ا روز کتابصانهای و در وردا ز و
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تحلیل دادهها ا روز توصیفی -تحلیلی با رویکرد روز تفنیری استنیامی اساتفاده

شده است .روز استنیامی ،روشی نن تاً جدید بارای تفنایر موضاوعی مارآن کاریم
است که در آن ،مفنر در جنتجوی یافتو واسصی ا مرآن برای مشاکل یاا منائلهای
است که جاماه با آن مواجه است .ایو روز در دور مااصر توسا شاهید آیات ِ هال
صدر ارائه شده است .در ایو روز ،برختف روزهای مامول تفنیر موضوعی کاه
مفنر برای یافتو موضوع ا مرآن آغا کرده و به مرآن وایان میدهد (ایا ی،4631 ،
ا ،)070مفنر با مراجاه به اجتماع و مواجهه با اندیشههای اننانی و تجارِّ بشاری
با سؤاالت جدیدی مواجه شده و سپس ،برای یاافتو واساخ باه آیاات مارآن مراجااه
میکند (صدر4101 ،ق ،ا .)30در ایو وژوهخ ،ط اق ایاو رویکارد ،ابتادا عوامال
ایجادکنند تاِّآوری بهمنزلۀ یک مفهو جدید در اندیشۀ مااصر اننانی و بر اساس
مقاالت علمی تدویوشده در دانخ روانشناسای ،گاردآوری شاده و ساپس بهمنزلاۀ
یک سؤال ،بر مرآن عرضه شده تا دیدگاه مرآن دربار هریک ا ایو عوامل مشصص
گردد .در ادامه ،برای مشصصشدن اباااد بیشاتر موضاوع ،روایاات ماصاومان

،

ارائه شده است.
مفهومشناسی
صبر در لغت و اصطالح
ص ر ،در لغت بهمانی خویشتوداری ،ح س و در تنگنا و محدودیت ماراردادن اسات
( بیدی ، 4111 ،ج :0ا04؛ راغب اصفهانی  ، 4110ا006؛ ابومنظاور4600 ،ق،
ج :1ا .)163برخی نیز آن را با داشتو و ح س نفس ا جزعکردن و اظهار بیتاابی
داننتهاند (جوهرى4171 ،ق ،ج :0ا073؛ طریحی ،4600 ،ج :0ا .)4771راغاب،
ص ر را وادارکردن نفس به انجا آنچاه عقال و شارع امتضاا میکنناد و با داشاتو ا

عوامل و مؤلفههای تابآوری از منظر قرآن و روایات

بهعنوان مفنران اصلی مرآن ،در هرکادا ا موضاوعات ،بیاان و نتیجاهگیری نهاایی

آنچه عقل و شارع نهای میکنناد ،تاریاف کارده اسات (راغاب اصافهانی، 4110 ،
ا .)101مصیفوی ،ص ر را حف نفس ا اضیراِّ ،اعتراض و شکایت داننته است
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(مصیفوی ،4630 ،ج :3ا .)430در علم اختق ،ص ر جایگاه ویژهای دارد .مرحو
نرامی در تاریف آن گفته است:
«ص ر ضد جزع و بیتابی است .ص ر یانی آرامخ نفاس در ساصتیها ،مصای تها و
آ مایخها و تحمل و استقامت در برابر آنها؛ بهگونهای که بهخاطر ایو حاوادث ا
شادی م لی خارج نشود و با جنم و بان خود کاری ختف آرامخ نکناد» (نرامای،
4100ق ،ج :6ا.)034

فیض کاشانی ،ص ر را تحمل دشواری در راه حق میداناد (فایض کاشاانی4140 ،ق،
ج :0ا .)00خواجه نصیرالدیو طوسای ،صا ر را ایوگوناه تاریاف میکناد« :صا ر،
ح س نفس است ا جزعکردن هنگا مواجهه با امور ناخوشایند .ص ر باعث میشود
کااه باااطو اننااان ا اضاایراِّ و بااان ا شااکایتکردن و اعضااای باادن ا حرکااات
غیرمامول با داشته شود» (طوسی4146 ،ق ،ا.)07
با توجه به تااریف باال ،ص ر صفت نفنانی با دارنده و عامی اسات کاه دارای دو
جهت عمده است :ا یک سو ،گرایخها و تمایتت غریزی و نفنانی اننان را ح س
و در ملمرو عقل و شرع محدود میکند .ا سوی دیگر ،نفس را ا منائولیتگریزی
در برابر عقل و شرع با داشته و آن را وادرا میکند که حمت و دشاواری وای نادی
به وظایف الهی را بر خود هموار سا د (ونندیده ،4633 ،ا.)436
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در فرهنا

اسااتمی ،عااتوه بار صا ر ،بااا وا ههااای دیگاری نزدیااک بااه مفهااو

تاِّ آوری مواجهیم؛ برای مثال ،وا حلم که در روایات استمی توجه یادی به آن
شده است ،تا حدی که رسول خدا

ا حلم بهمنزلۀ یکای ا جن اههای باثات یااد

کرده است (محمدی ریشهری ،4630 ،ا ،4033ح .)1646حلم ،در لغات باهمانی
تار

عجلااه ،ساانگینی شاایء و خردمناادی آمااده اساات (ابومنظااور4600 ،ق ،ج:40

ا .)413طریحی دربار مانی اصیتحی آن میگوید:
«حلیم ،کنی است که در مجا اتکردن عجله نمیکند ،دارای عقل و تدبیر است و
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خود را ا هیجان خشم محافظت میکند (طریحی ،4600 ،ج :4ا.)030

بنابرایو ،حلام یانای مهاار خشام و تاجیالنکردن در مجاا ات دیگاران .باه نظار
میرسد حلم ،نتیجۀ ص ر و برآیند تاِّآوری است (ونندیده ،4633 ،ا.)401
تابآوری در اصطالح
در سالهای اخیر ،درباار مااادل مفهاو مرآنای صا ر در روانشناسای ،ویشانهادهای
گوناگونی ارائه شده است .برخی ماادل ص ر بر طاعت و ماصیت را «خودمهارگری»
داننتهاند (نوری ،4630 ،ا)411؛ چراکاه خودمهاارگری باه ایاو مانای اسات کاه
«شصص برای بهدستآوردن نتیجۀ کتن و مهم یا دوری ا ویامدی مصرِّ ،به انجاا
کاااری دساات بزنااد یااا عملاای را تاار

و بهواساایۀ آن ا لااذت و نتیجااهای محاادود

چشمووشی کند» ) .(Baumeister, 2011, P. 65گااهی صا ر بار مصاائب را مااادل
«تحمل» داننتهاند؛ چراکه تحمل یانی «توانایی مقاوت در برابر تنیادگی درد و فشاار
روانی ناشی ا رویدادهای تنخ ا» (نوری ،4630 ،ا.)410
انگلیناای تاااِّآوری »resiliency« ،اساات کااه ا ریشااۀ التاایو « »resilioبااهمانی
«با گشاات» گرفتااه شااده اساات (احماادی ،4611 ،ا .)430بنااابرایو ،اصاال مفهااو
تاِّآوری در ماد انگلینی آن ،با گشت به گذشته و حالت اولیه است .وجه تنامیۀ
آن ایااو اساات کااه بااا تاااِّآوری و طیکااردن مراحاال آن ،اننااان ا دور محناات و
اضاایراِّ گذشااته ،بااه دوران آرامااخ و طمأنینااه بااا میگردد .بااه ع ااارت دیگاار،
تاِّآوری یانی داشاتو انایااف ال بارای با گشاتو باه حالات عاادی (همانجاا).
تاِّآوری روانشناختی ایوگونه تاریف شده است« :تااِّآوری ،مادرتی ذهنای یاا
احناسی است که به اننان توان مقابله باا بحرانهاا را میدهاد و او را ماادر میساا د
سری به وضایت ویخ ا بحران با گردد (.)Stephens, 2014

عوامل و مؤلفههای تابآوری از منظر قرآن و روایات

ا جمله ماادلهای ویشنهادی برای مفهو دینی ص ر« ،تاِّآوری» اسات .مااادل

باااه ع اااارت ساااادهتر ،تااااِّآوری مااادرتی اسااات کاااه باااه انناااانها تاااوان
روانشناختی و رفتاری ویژهای میدهد تابتوانند در شرای بحرانی خوننارد بمانناد و
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بدون اینکه دچار عوامب منفای طوالنیمادت شاوند ،ا حاواث نااگوار ع اور کنناد
(.)Robertson, 2015
مؤلفههای درونی مقولۀ تابآوری
باار اساااس تاریفهااایی کااه باارای تاااِّآوری بیااان شااده اساات ،میتااوان مفاااهیم
روانشناختی یر را عناصر درونی تاِّآوری داننت:

الااف) با گشاات :یکاای ا مؤلفااههای اصاالی مفهااو تاااِّآوری ،با گشاات
است؛ به ایو مانا که شصص مادر باشاد باه حالات اولیاه و وایخ ا بحاران باا گردد
)(Stummp, 2013؛
ِّ) تحملواذیری :یانای داشااتو ظرفیات و تواناایی مقاوماات در برابار فشااارهای
حوادث و تتز برای سالمماندن ا ویامدهای بحران یا فاجاه )(Ibid؛
ج) انایاف :بر اساس ایو مؤلفاه ،شاصص دارای تااِّآوری ،خاود را باا عوامال
اضیراِّآور و حوادث ناگوار سا گار میکند و میابق شرای منایف میشود تا باا
کمتریو آسیب مواجهه شود ()Musten, 2001؛
د) تغییر :مؤلفۀ دیگری که در حقیقت ،نتیجۀ مؤلفۀ انایاف اسات ایاو اسات کاه
شصص سای میکند بهواسیۀ شرای جدید در خود و محی خود ،تغییرات ساا نده
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ایجاد کند تا بتواند با شرای جدید کنار بیاید و ویامدهای منفی حوادث را مهار کناد
(.)Werner, 1997
به نظر میرسد ،علیرغم تفاوتهایی که میان تاِّآوری ومفهو مرآنی صا ر در
سنت استمی وجود دارد ،یکی ا نزدیکتریو مفااهیم روانشاناختی باه وا صا ر،
مفهو تااِّآوری باشاد .تحمال (کلینای4170 ،ق ،ج :0ا ،)100انایااف و تغییار،
مؤلفااههایی هنااتند کااه در مفهااو صا ر نیااز وجااود دارنااد (ر : .ونااندیده،4633 ،
ا .)417-401با ایو حال ،شاید مفهو با گشت تنها مؤلفهای است کاه بهصاراحت
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در مفهو لغوی و اصیتحی صا ر وجاود نادارد؛ هرچناد بار اسااس تااالیم اسات ،

شصص ص ور و حلیم نهتنها سصتی و مصی ت را ا سر میگذارناد و باه حالات اولیاه
با گشت میکند ،بلکاه باهخاطر صا ر و حلام در جایگااهی رفیا تر ا لحاا ماوت
نفنانی و درجۀ اخروی مرار میگیرد .همچنایو ،صا ر بار طاعات و ماصایت کاه در
احادیث ،جزء انواع ص ر به شمار آمده است (کلینی4170 ،ق ،ج :0ا ،14ح ،)40ا
مؤلفههای مفهو تاِّآوری محنوِّ نمیشود.
راههای ایجاد و تقویت تابآوری در روانشناسی
ل
روز شاااناختی رفتاردرماااانی ( ،)Cognitive Behavioral Therapyبااارای
در
ایجاد و تقویت تاِّآوری در اننان ،راهکارهایی ارائه شده است که اساس آنها بار
تغییر ذهنی و عملیات فکری استوار است .در ادامه ،مهمتریو راهکارهای ویشانهادی
مارفی میشوند:
 .4تلقین به خود:

تقویت کارآمدی و ار ز شصصی خود گاردد .بارای ایجااد تااِّآوری ،فارد بایاد
خودگوییهای منفی را مانند «مو نمیتوانم ایو کار را انجا دهم» و «نمیتوانم با ایو
کار کنار بیایم» حذف کند و خودگویی مث ت را جایگزیو کند .ایو تغییار کوچاک
در الگوهای فکری کمک میکند که فرد هنگا مواجهه باا دشاواریها دچاار فشاار
روانی کمتری شود )(Christine Padesk, 2012؛
 .0ایجاد آمادگی:

گا دومی که فرد میتواند برای ایجاد تاِّآوری بردارد ایو است که بارای مناائل،
بحرانها و شرای اضیراری آماده شود .در تجارت با ویخبینای شارای اضایراری،

عوامل و مؤلفههای تابآوری از منظر قرآن و روایات

خودگفتاری درونی به ایو ماناست که شصص با گفتگاوی درونای باا خاود موجاب

راهکارهایی طراحی شده است و ا ایو طریق ،تاداو کنابوکار تضامیو میشاود
)(Bergman, 2019؛
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 .6حفظ روابط خوب با خانواده ،اقوام و آشنایان:

داشاااتو روابااا خاااوِّ باااا همنااار و فر نااادان باعاااث ایجااااد آراماااخ روانااای و
آمادهشدن برای گذراندن بحرانها و حوادث میشود .برخورداری ا ش کۀ گناترد
امااوا و دوسااتان باعااث دلگرماای و ایجاااد امنیاات هنگااا مواجهااه بااا دشااواریها
میشود )(Robertson, 2019؛
 .1قابلتحمل دیدن مشکالت و بحرانها:

یکی ا عواملی که باعث افزایخ تاِّآوری در فرد میشود ایو است که مشاکتت
و بحرانها را برای خود بزرگ نکند و هماه را مابال حمال و گاذرا بداناد .باا مارور
مشکتت و حوادث گذشته و چگونگی ع ور ا آنها ،فرد به ایو بااور میرساد کاه
تحمل مشکتت جدید نیز برای او امکانوذیر است ()Bergman, 2019؛
 .0پذیرش شرایط تغییرناپذیر:

ا جمله عوامل مهم ایجاد تااِّآوری ،کنارآمادن باا حاوادث و شارای تغییرناواذیر
است .وذیرفتو شراییی که شصص در ایجاد آن نقشی نداشته و نمیتواند آن را رفا
کند ،گا مهمی است در تحقق تحملواذیری و آغاا با گشات باه حالات عاادی و
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ط یای ()Musten, 2001؛
 .3داشتن اهداف واقعبینانه و حرکت بهسمت آنها:

وام ا بینی ،بااهویژه در حااوادث ناااگوار و ورهیااز ا احناساتیشاادن باعااث میشااود
نوع بینخ اننان به حواث و ندگی متفاوت شود ،انایاف بیشتری داشته باشد و بهتر
با حقایق تلخ کنار بیاید .داشتو اهاداف جاهطل اناه و غیرواماای باعاث میشاود فارد
دچار اضیراِّ و هیجانات یاد شاود و امکاان تحمال مشاکتت ا او سالب گاردد
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()Rutter, 2008؛

 .0تقویت اعتمادبهنفس:

تقویت اعتمادبهنفس باعث مدرتمندی بیشتر شصص در مواجهه با مشاکتت و ع اور
سادهتر ا آنها میشود .کم ود اعتمادبهنفس هنگا برو حوادث باعث میشود فارد
کارهای غیرعادی و تنخ ا انجا دهد ).(Musten, 2001
ادلۀ قرآنی و روایی عوامل ایجاد تابآوری
در اداماه ،ساای میشاود عواماال ویخگفتاه بارای ایجااد تاااِّآوری باا متاون دیناای
(شامل مرآن و روایات و دیادگاه مفناران) تی یاق داده شاود تاا نظار اسات در ایاو
باره ت ییو گردد.
الف) تلقین مثبت

در ساانت اسااتمی ،بااه اشااکال مصتلااف باار کارآماادی مقولااۀ تلقاایو بااه خااود
در بصااخ اعتقااادات ،احکااا و اختمیااات ،تمرکااز باار اصاال اسااتمرار فکاار و تلقاایو
مث ت است.
دالیل قرآنی
 -1تلقین عبودیت:

هر منلمانی موظف است سور فاتحةالکتاِّ را حادامل ده باار در رو در نما هاای
یومیه مرائت کند .خودگفتااری مث ات در بنایاری ا فقارات ایاو ساوره ،باهویژه در
یهاك نَ ْْهتَعی
یاك نَ ْعبُ ُد َو ِإ َ
آیۀ  5آن ِإ َ

مشاصص اسات .برخای ایاو ساوره را ساور

یهاك نَ ْْه َتعی
یهاك نَ ْعبُ ُ
هد َو ِإ َ
تلقیو داننتهاند (شاهرودی ،بیتا ،ا )515و آیۀ ِإ َ

را

عوامل و مؤلفههای تابآوری از منظر قرآن و روایات

تأکیااد شااده اساات .میتااوان گفاات یکاای ا مهمتااریو شاایوههای تربیتاای اساات

مصداق تلقیو توحید در ع ادت و اظهار استاانت ا خداوند بیاان کردهاناد (خاویی،
 ، 4100ا.)56
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 -2ذکر پروردگار:
هال َو َت
ُهدو َو ْاْل َص ِ
ون ال َْج ْه ِر ِم َ الْ َق ْو ِ
ل بِالْغ ُ
ك یَضَ ُّر ًعا َو ِخی َف ًة َو ُد َ
ك ِفی نَف ِْْ َ
َوا ْذکُ ْر َرب َّ َ
یَکُ ْ ِم َ الْغ َِافلِی َ (اعراف .)070 ،خداوناد در ایاو آیاه باه انناان امار میکناد کاه

خداوند را در دل و بدون بلندکردن صدا یاد کند (چون باعث نفوذ بیشتر یاد خدا در
دل میشود) .ایو آیه و آیات مشابهی که اننان را به یادکردن خداوند فراخواندهاند،
مصادیقی هنتند برای اثربصخبودن تلقیو به خود و داشتو اندیشۀ مث ت.
 -3ابراز اعتمادداشتن به خداوند:
اَّلل َت ِإلَ َِ :إ َّت ُه َو َع َل ِ
ل ال َْع ِهی ِ
هر ِ
یه :ی ََوکَّل ُ
هو َر ُّ
ْهت َو ُه َ
َف ِإ ْن ی ََول َّْوا َف ُق ْ
ل َح ْْبِی َّ ُ
ب ال َْع ْ

(توبه .)401 ،در حقیقت ،امر «مل» به ویام ر ،امر به گفتو درونای اسات و نشااندهند
مدرت تلقیو مث ت است (مصیفوی ،4637 ،ج :47ا.)641
دالیل روایی

ل
اون
ك َأ ْن یک َ
 -4مَا َل علی  « :لإ ْن ل َْم تَک ْو َحلیماً فَت َ َحل َّْم ف لَإنَّه مَ َّل َم ْو تَشَ َّ َه بلق َْو ٍ لإ َّال َأ ْوشَ َ
ملنْه ْم؛ اگر بردبار نینتی ،خود را به بردبارى وادار ،یرا کم اتفاق افتد که کنی خاود
را به مومی ش یه سا د و همانند آنان نشود» (نهجال تغه ،ح .)070در ایو ساصو ی اا،
اخالق /چهل و سوم /پاییز 1400
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 ،راه رسیدن به صفت حلم را چنیو بیان میکند که افارادى

که داراى ایو صفت نینتند ،خود را به آن وادار کنند .ایو کار ،نصناتیو باار ممکاو
است بنیار مشکل باشد ،ولی هرچه تکرار شود آسانتر میگردد تا مانی کاه انناان
به آن عادت میکند و به حالت و سپس ،به ملکه ت ادیل میشاود (مکاار شایرا ی،
 ،4633ج :40ا.)160
 -0همان گونه که تلقیو مث ت میتواند ناوع تفکار انناان را عاوض کناد ،تلقایو
ل
ار ال ْمصاائ ل ل
ب،
منفی نیز آثاری منفی دارد؛ حضرت علی میفرمایدَ « :م ْو َعظَّ َ
ام صاغَ َ َ َ
ابْت َ َته ِ هال ب ل لک َا لر َها؛ هرکه مصی تهاى خرد را بزرگ شمارد ،خدایخ باه مصای تهاى

سار آن در ایاو اسات کاه
بزرگ دچاار خواهاد کارد» (نهجال تغاه ،ح .)113شااید ه

خداوند با نزول بت بار بناده درصادد ایجااد ملکاۀ صا ر در او و افازایخ مقاومات و

خویشتوداری اوست و اگر با مصی ت کوچک ،ناشکی ایی کند ،با فروفرستادن باتی
بزرگتر کاری میکند که به همان مصای ت کوچاک راضای و بار آن صا ور باشاد
(خویی4177 ،ق ،ج :04ا.)41
 -6حضرت علی

نج ْح؛ فاال خاوِّ بازن تاا کامیااِّ
میفرماید« :تَفَأه ْل بال َ
صی لر ت َ َ

شااوى» (تمیماای آماادى4147 ،ق ،حاادیث  .)4303در روایاات مشااابهی ا ویااام ر
اکر

نقل شده است که فرمودند« :تفألوا بالصیر تجدوه؛ همواره فال نیک بزنید تاا

آن را بیابید» (ممی4141 ،ق ،ج :0ا.)470
ب) ایجاد آمادگی

ایجاد آمادگی ذهنی برای مواجهه با مشکتت و مصی تها و آیندهنگری و ویخبینی
دارد .در فرهنا

اسااتمی ،آیناادهنگری و عام تاندیشاای موردتوجااه بااوده و بااه آن

سفارز شده است .در مرآن کریم و سصنان ماصومان

با تاابیری به ایو موضاوع

اشاره شده است.
دالیل قرآنی

ك َْل ٍ
یات لِل ُْمتَ َوس ِ
همی َ (حجار .)00 ،بیشاتر
 -4هوشیاران و آیندهنگرهاِ :إ َّن ِفی ذَلِ َ
مفنااران و اهللغاات ،دربااار وا «متوساامیو» باار مفهااو فراساات ،تاادبر ،ماادرت
تحلیاال آینااده و ع رتگیااری ا حااوادث گذشااته تأکیااد کردهانااد .عتمااه فضاال ِ هال

میگوید« :متوسمیو کناانی هناتند کاه باه وماای و حادثاهها و اشاصاا باا دمات،
تأمل و فراست مینگرند تا به شناختی عمیق در آنها دست یابند» (فضل ِ هال، 4113 ،
ج :44ا.)071

عوامل و مؤلفههای تابآوری از منظر قرآن و روایات

برای حل مشکتت احتمالی با تهیۀ ملزوماات ،نقاخ مهمای در افازایخ تااِّآوری
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هر نَفْه م َّمها
 -0لزو توشهبرداری برای فردا :یَا َأی ُّ َها ال َِّذی َ َ
آمنُوا ای َّ ُقوا ه َ َ
اَّلل َولْ َتن ُ ْ
هد َم ْ ِ ٍ
هون (حشاار .)43 ،هرچنااد ظاااهر
َقه َّ
هر ب َِمهها ی َْع َم ُله َ
اَّلل ِإ َّن ه َ َ
ت ل َغههد َوای َّ ُقههوا ه َ َ
اَّلل َخبِیه م

آیااه باار توشااهچینی باارای میاماات داللاات دارد ،بااا توجااه بااه عمویاات آیااه میتوانااد
بااه مانااای عام تاندیشاای و آیناادهنگری حتاای در امااور دنیااوی باشااد (مرائتاای،
 ،4633ج :1ا.)037
ِجنِهی ُمخْ هر َ ِ
ل َرب َأ ْد ِخلْنِی ُمدْ َخل ِ
صهدْ ٍق
صدْ ٍق َو َأخْ ر ْ
 -6برونداد نیکَ :و ُق ْ
َ
َ
ك ُسل َْطانًا نَ ِصیر ًا (اسراء .)37 ،ایو آیه بر یکی ا اصول مادیریت
َو ْ
ل لِی ِم ْ لَ ُدنْ َ
اج َع ْ

ندگی ،یانی آیندهنگرى و دوراندیشی تأکید دارد .خداوناد در ایاو آیاه در مالاب
دعا ،به اولیای خود میآمو د که برای آینده دغدغه داشته باشند و برای واردشدن به
هر برنامهای در آینده به خیر و خوبی و خارجشدن ا آن به خیر و خاوبی حناسایت
داشته باشند (مرائتی ،4633 ،ج :0ا.)470
دالیل روایی

در روایات استمی ،به آینادهنگری و عام تاندیشای باا تااابیر مصتلفای اشااره شاده
است؛ برای نمونه« ،حز » که باهمانی دوراندیشای و آینادهنگری اسات ،در روایاات
یادی موردتوجه است .در ادامه ،به برخی ا آنها اشاره میشود:
اخالق /چهل و سوم /پاییز 1400
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 -4حضرت امیرالمؤمنیو

فرمود« :ال یدهخ علند ال ل
تء الحا ل ؛ دوراندیخ ،در
ْ َ
َ

گرفتاریهااا ساارگردان نمیشااود» (تمیماای آماادى4147 ،ق ،ح .)47313میااابق ایااو
حدیث شریف ،کنی که خود را برای آینده و گرفتاریهای آتی آماده کند و بارای
آن تدار

ب یند ،با وموع حادثه دچار سرگردانی و وحشت نمیشود و توان مقابله با

آن را دارد.
 -0در روایتااای دیگااار ،حضااارت میفرمایاااد« :التااادبیر مَ ااال الاما ل ل
ااك
اال یؤمنا َ
َّ
َ ََ
مل َو الن َّ َد ل ؛ اندیشایدن وایخ ا کاار تاو را ا وشایمانی ایماو مایدارد» (شیخصادوق،
4171ق ،ج :0ا ،01ح .)071تااادبیرکردن و توجاااه باااه عواماااب اماااور باعاااث

میشود اننان دچار مشکتت نشود یا اگر شد ،برای آن آمادگی ال داشته باشاد و
ا وشیمانشدن ایمو باشد.

لل
ل
ار َء یاو َ ن
صیر لصل َّته فإنَّ ال َم ْ
همچنیو میفرماید« :الحا َمو ت َ َ

 -6حضرت علی
صلیل ل له؛ دوراندیخ کنی است که دوست خوِّ برگزیند؛ یرا آدمی به دوست خود
ب َ
سنجیده میشود» (تمیمی آمدى4147 ،ق ،ح .)0703همان گونه که ویختر بیان شد،
در راستای ایجاد آمادگی ،شصص میتواند با ایجاد شا کهای ا دوساتان و آشانایان،
مینااههای گاارفتو حمایاات و وشااتی انی را در بحرانهااا و حااوادث باارای خااود و
خانوادهاز مهیا سا د .در ایو روایت نیز حضرت شصص دوراندیخ را کنی میداند
که برای خود ،دوستان و آشنایان خوِّ و دلنو فراهم آورد.
ج) حفظ روابط خوب با خانواده و آشنایان

در فرهن

استمی ،بر داشتو رواب خوِّ با اعضای خانواده و صلۀ رحم با آشنایان

آرامخ فکری و ذهنی است .در خانوادهای کاه اعضاای آن صامیمی و وشاتی ان هام
هنتند ،حوادث و مصی تها کمتار باه آنهاا آسایب وارد میکناد و تاوان مقابلاه باا
مشکتت در آن خانواده افزون میگردد .در آیات و روایات استمی باه نقاخ مهام
صمیمیت در خانواده برای ایجاد آراماخ و مقابلاه باا مشاکتت تأکیاد شاده اسات.
همچنیو ،داشتو رواب خوِّ با اموا و رفتوآمد میان آنهاا و ماذمت تر کنناد
ایو سنت حننه ،بارها در متون دینی بیان شده است.
دالیل قرآنی

اجها
 -4هدف ا ا دواج ،آرامخ اساتَ :و ِم ْ آیایِ َِ :أ ْن َخ َل َ
ق لَکُ ْ ِمه ْ َأنْ ُف ِْهکُ ْ َأزْ َو ً
ك َْل ٍ
ِ
ون (رو ،
هر َ
ل بَینَکُ ْ َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة ِإ َّن ِفی ذَلِ َ
یات لِ َق ْ
لتَ ْْکُنُوا ِإلَی َها َو َج َع َ
هو ٍٍ یتَ َفک َّ ُ

 .)04ایو آیۀ شریفه بر ایو نکته تأکید دارد که هدف ا ا دواج صرفاً واسخگویی باه

عوامل و مؤلفههای تابآوری از منظر قرآن و روایات

تأکید شده است .یکی ا اهداف مهم ا دواج و تشکیل خانواده در است  ،رسیدن به
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غریز جننای نینات ،بلکاه هادف ایجااد آراماخ در خاانواده و ویادایخ ماودت و
رحمت بیو همنران است .یکی ا نتایج میای ایو مودت و رحمت ایو است که در
مواجهه با مشکتت ندگی ،همنران احناس تنهایی نکنناد و بارای حال مناائل باا
توان و مدرت بیشتری تتز کنند (مرائتی ،4633 ،ج :0ا.)431
ِ
ِ
اس لَ ُه َّ (بقاره .)430،ا
اس لَکُ ْ َو َأنْ ُت ْ لبَ م
 -0همنران حاف یکدیگرندُ :ه َّ لبَ م
جمله نکاتی که میتوان ا تش یه همنران به ل اس برداشت کرد ایاو اسات کاه ن و

شوهر همانند ل اس باعث حف یکادیگر ا مشاکتت و دشاواریها هناتند و هماان
گونه که ل اس باعث گرمی بدن میشود ،ن و شوهر نیز در بحرانهاا و گرفتاریهاا
مرامب همدیگر و باعث گر شدن کانون خانواده و حف آراماخ میشاوند (مکاار
شیرا ی و دیگران ،4637 ،ج :4ا.)430
هاس
آمنُوا ُقوا َأن ُف َْکُ ْ َو َأهْلِیکُ ْ نَ ً
ارا َو ُق ُ
 -6منئولیت همنر :یَا َأی ُّ َها ال َِّذی َ َ
ود َها الن َّ ُ
َوال ِْح َج َارةُ ( ...تحریم .)3 ،ایو آیه بر منؤلیتداشتو همنران در م ال یکدیگر تأکید

دارد .ایو منؤلیت تنها در امور مانوی و وظایف دینی نینت؛ چراکه ال ماۀ رسایدن
به امور مانوی ،وجود مینههای ایجاد آرامخ در محی خانواده است .بنابرایو ،لزو
داشتو احناس منئولیت و لزو توجه به نیا هاا ا عوامال ایجااد آراماخ روانای در
خانه و آمادگی برای مواجهه با مشکتت است.
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هدوا
هول َّی ُت ْ َأ ْن یُف ِْْه ُ
هل َع َْههی ُت ْ ِإ ْن یَه َ
 -1می ا رحاام ماااادل فناااد در ماایوَ :ف َهه ْ

ض َویُ َقط ُعوا َأرْ َح َامکُ ْ (محمد .)00 ،خداوند در ایو آیه ،منافقان را باهخاطر
ِفی ْاْلَرْ ِ
دو کار سر نخ فرموده است :فناد در میو و می رابیاه باا اماوا  .بناابرایو گنااه و
باادی میا رحاام بهاناادا فناااد در ماایو و ایجاااد جنا

و ت اااهی ،عوامااب منفاای

دارد (مرائتاای ،4633 ،ج :1ا .)33دلیاال ایااو تناااظر میتوانااد در ایااو باشااد کااه
ا بیورفتو مودت میان خانوادهها موجب تنهایی افراد و افزایخ تنخها و اضیراِّها
میشود و به برو مشکتت اجتماعی که کمتر ا فناد و خونریزی در جاماه نینت،
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منتهی خواهد شد.

دالیل روایی

در روایات ماصومان

و در سیر عملی آن بزرگواران ،بر موضوع مهم خانواده و

ایجاد مینههای آرامخ و مشارکت و همکاری ن و شاوهر بارای حال مشاکتت و
مواجهه با مصی تها تأکید شده است .همراهی ن با شوهر در خانه و راضیبودن باه
وضایت مایشتی ،ا مهمتریو عوامل ایجاد تااِّآوری هنگاا مواجهاه باا مشاکتت
است .در روایتی ا حضرت صادق

آمده اسات« :خیار نناآءکم التای ان اعییات

شکرت وان منات رضیت؛ بهتریو نان شما نی اسات کاه چاون باه او چیازی داده
شود ،ساپاسگزاری کناد و اگار باه او چیازی داده نشاود ،راضای باشاد» (مجلنای،
4171ق ،ج :476ا.)060
مهرور ی و نشاندادن عتمه به همنر نیز ا عوامل مهم ایجاد آرامخ و آماادگی
میفرماید« :جلاوس المارء

برای وشتسرگذاشتو بحرانهاست .ویام ر عزیز است
عند عیاله احب الی ِ هال تاالی مو اعتکاف فای مناجدی هاذا؛ نشناتو مارد در کناار
مو است» (محمدی ریشهری ،4630 ،ج :1ا.)030

ا جمله موضوعاتی کاه باعاث تحلیالرفتو تاوان مارد در مقابلاه باا مشاکتت و
کاهخ تاِّآوری میشود ،داشتو انتظارات یاد همنار و مج اورکردن او باه انجاا
کارهای فراتر ا توانایی اوست .ویام ر خدا

میفرماید« :ال یحل للمراة ان تتکلاف

وجها فوق طامته؛ برای ن جایز نینت که شوهرز را به بیخ ا تواناییاز مج اور
کند» (نورى4173 ،ق ،ج :41ا.)010
بزرگان دیو بر داشتو رابیۀ خوِّ با اموا و آشنایان در مالاب صالۀ رحام تأکیاد
داشتهاند .امیرمؤمنان به فر ندز چنیو سفارز میکناد« :اَکار َعشایرتَک فَاالنَّهم
جناحک ال هذی لبه تییر و اَصلک ال هذی ال ل
لیه تَصیر َو یَد ال َّتی بلها تَصول؛ خویشانت را
َ
َ َ ْ

عوامل و مؤلفههای تابآوری از منظر قرآن و روایات

خانوادهاز ،نزد خدای بزرگ ،دوستداشتنیتر ا اعتکاف [و نشنتو] در ایو منجد

گرامی بدار ،یرا آنان بالووَر تو هنتند که با آنان وروا میکنی و اصال و ریشاۀ تاو
میباشند که به ایشان با میگردی و دست [و یاور] تو هنتند که با آنها [به دشامو]
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حمله میکنی [و ویرو میشوی]» (نهجال تغه ،نامۀ .)64در ایو ع اارت ی اا ،عاتوه
بر توصیه به صلۀ رحم ،دلیل ضرورت آن نیز بیان شده است :خویشان هماان کناانی
هنتند که در گرفتاریها حامی و وشتی ان یکدیگرند.
د) قابلتحمل دیدن مشکالت و بحرانها

ا جملااه راهکارهااای افاازایخ تاااِّآوری و ماادرت تحماال مشااکتت ،باازرگ
جلوهندادن مشکتت و حوادث است .اگار شاصص مشاکل را بازرگ و حلنشادنی
بداند ،در مقابلاه باا آن و گاذرکردن ا آن مرحلاه موفاق نصواهاد شاد .در فرهنا
استمی ،بر ایو موضوع تأکید شده که هیچ مشکل و مصی تی باالتر ا اراده و مدرت
الهی نینت و اگر خداوند چیزی اراده کند ،هیچ مدرتی مان تحقق آن نینت و اننان
با توکل بر اراد الهی میتواند هر مشکل و مصی تی را وشتسر بگذارد.
دالیل قرآنی

ل لَ ْ ِ
اَّلل لَنَا ُه َو َم ْو َتنَها َو َع َلهی
یصیبَنَا ِإ َّت َما کَ َت َ
 -4حرکت با توکل بر خداونادُ :ق ْ
ب َّ ُ
َّ ِ
ون (توبه .)04 ،میابق ایو آیاه ،احادى غیار ا خادا هیچگوناه
اَّلل َفلْیتَ َوک َّ ِل ال ُْم ْؤ ِمنُ َ

والیت و اختیارى ندارد .آرى ،اگر اننان بهراستی به ایو حقیقت ایمان داشته باشد و
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مقا وروردگار خود را بشناسد ،مهراً بر وروردگاار خاود توکال میجویاد و حقیقات
مشیت و اختیار را به او واگذار میکند و دیگر بهخاطر رسیدن به حننه ،خوشاحال و
در برابر مصی ت ،اندوهنا

نمیگردد (ط اط ایی ، 4106 ،ج :1ا.)610

هال
 -0کوچکشمردن دشامنان :یها َأی َهها النَّبِهی َحهر ِ
هؤ ِمنِی َ َع َلهی ال ِْق َت ِ
ض ال ُْم ْ
ون َصاب ُِر َ
ِإ ْن یکُ ْ ِمنْکُ ْ ِعشْ ُر َ
ون یغْلِبُوا ِمائَتَی ِ َو ِإ ْن یکُ ْ ِمنْکُ ْ ِمائَ مة یغْلِبُوا َألْ ًفا ِم َ ال َِّذی َ
ون (انفال .)30 ،ایو آیه برای تشویق و تحریض مؤمناان بار
کَ َف ُروا بِ َأن َّ ُه ْ َق ْو مٍ َت ی ْف َق ُه َ

امر جهاد و کار ار در راه خداست و میفرماید :بینت نفر افراد خویشاتودار ا شاما
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بر دوینت نفر ا کفار غالب میشوند و صد نفر افراد صاابر ا شاما بار هازار نفار ا

کفااار غل ااه مییابنااد و علاات ایااو اماار هاام ایااو اساات کااه کفااار مردماای هنااتند
که در

درستی ندارند و نمی فهمند و سر ایو منئله که کفار نمیفهمناد آن اسات

که مؤمنان به خدا ایمان دارند و ایو ایمان نیرویی است کاه هایچ نیرویای مااادل آن
نینااات و تااااِّ مقاومااات در برابااار آن را نااادارد (هماااان ،ج :1ا .)403اگرچاااه
ظاهر آیه تحریض مؤمنان برای حضور در جن

و متال اسات ،باا الغااء خصوصایت

میتوان آن را به مقابله با هر امر مشکلی تامیم داد .مؤمو ،هار مشاکل بزرگای را باا
توکل به خداوند ،کوچک و حلشدنی میداند و تواناییهای خود را با نیروی ایمان
تقویت میکند.
اَّلل ِفی َمن َ ِ
ك َقلِ ًیًل
ام َ
 -6غل ه بر دشمو با کوچک جلوهدادن مشکلِ :إ ْذ یرِیکَ ُه ُ َّ ُ
اَّلل َسلَّ َ ِإن َّ َُ :علِی م ب َِذ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
هدو ِر*
الص ُ
یرا لَ َف ِش ْل ُت ْ َولَتَن َ َ
ات ُّ
از ْع ُت ْ فی ْاْلَ ْم ِر َولَک َّ َّ َ
َولَ ْو أ َراکَ ُه ْ کَث ً
َو ِإ ْذ یرِیکُ ُمو ُه ْ ِإ ِذ الْتَ َقی ُت ْ ِفی َأ ْعینِکُ ْ َقلِ ًیًل َوی َقل ُلکُ ْ ِفی َأ ْعینِ ِه ْ لِی ْق ِ
ضی َّ ُ َ
هان
هرا کَ َ
اَّلل أ ْم ً
وت َو ِإلَی َّ ِ
اَّلل ی ُْر َج ُ ْاْلُ ُمهور (انفاال .)11-16 ،آساان ونداشاتو کارهاا و بازرگ
َمف ُْع ً

غل ه بر مشکل ،در ایو دو آیه بهخوبی ت یایو شاده اسات .میاابق باضای ا نقلهاای
تاریصی ،تااداد منالمانان در جنا

بادر سیصادوچند نفار باود و در مقابال ،شامار

دشمنان با داشتو تجهیزات جنگی ،بیشتر ا هزار نفر میشاد (ط رسای4173 ،ق ،ج:4
ا .)433ط یای است م ار ه با گروهی که حدوداً سه برابر بیشتر ا منالمانان بودناد
و تجهیزاتشان نیز کامل بود ،برای منلمانان دشوار به نظر میرسید و در نتیجه ،انگیز
کافی برای شرکت در غزو بدر نداشتند؛ به همیو علت ،خداوند متاال برای تقویات
انگیز آن ها برای شرکت در کار ار بدر ،در عالم خواِّ ،رؤیایی را به ویاام ر نشاان
داد که در آن ،تاداد مشرکان برای م ار ه با منلمانان کمتر جلاوه داده شاد و ایشاان
نیز با تاریف خواِّ برای منلمانان ،انگیز آنان را برای م ار ه با کفار تقویت فرمود
(کاویانی و شیر اد ،4613 ،ا .)30به همیو دلیال ،در وایاان همایو آیاه میفرمایاد:
«والی ِ هال ترج االمور» (ط اط ایی ، 4106 ،ج :1ا.)436

عوامل و مؤلفههای تابآوری از منظر قرآن و روایات

جلوهندادن مشکتت (حتی اگر در وام  ،جدی باشند) ،باهعنوان راهکااری ماؤثر در
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َّهیط ِ
َّهیط ِ
هان
ان ِإ َّن کَ َ
ان کَ َ
یهد الش َ
 -1ضایفبودن کید شییانَ :ف َقهایِلُوا َأوْ لِیها َ الش َ

َض ِعی ًفا (نناء .)03 ،خداوند در ایو آیه ،مکر و حیلاۀ دشامنان و شایاطیو را در برابار
مارفاای میکنااد .خداونااد در جااای دیگاار میفرمایااد:

اراد الهاای ضااایف و انااد

هاى شییانی کفار بزرگ است» (نوح )00 ،یا میفرماید:

«ومکروا مکراً ک هارا؛ نیرن

«و ان کان مکرهم لتزول منه الج ال؛ نزدیک است کوهها ا مکر کفار ،ا جاا کناده
شود» (ابراهیم ،)13 ،ولی ایو مکار در برابار اراد خداوناد ،سنات و ضاایف اسات
(ابوالفتوح را ی ،4604 ،ج :3ا.)06
دالیل روایی

بزرگانگاشتو مشکتت و مصائب ندگی در روایات اساتمی ماذمت شاده اسات.
حضرت علی

میفرماید« :مو عظه م صغار المصائب اباتته ِ هال بک ارهاا؛ کنای کاه

مصی تهای کوچک را بزرگ شمارد ،خدا او را به مصی تهای بزرگ م تت خواهد
کرد» (نهجال تغه ،ح.)171
روایاتی داریم که در فقه استمی ا آنها با عناوان روایاات «ماعاد میناور» یااد
شده است .منظور ا ایو ماعده آن است که هرگاه خداوند عملی را بر مکلف واجب
کرد و آن عمل دارای اجزا و شراییی بود ،اگر بهجاآوردن همۀ اجازا بارای مکلاف
اخالق /چهل و سوم /پاییز 1400

ممکو ن ود ،انجا باض دیگر سام نمیشود .عتوه بر منتندات عقلی ،روایاتی نیاز
ا رسول گرامی است

در ایو بااره رسایده اسات« :الیتار

المیناور بالماناور؛

مقدار ممکو کار بهواسیۀ جن ههای مشکل آن سام نمیگردد» (احناائی4176 ،ق،
کلاه الیتار

کلاه؛ چیازی کاه باهطور کامال

یادر
ج :1ا ،03ح )070یا «مااال َ
مابلاجرا نینت ،بهطور کامل کنار گذاشته نمیشود» (همان ،ح .)070ایاو روایتهاا
بهخوبی بیان میکنند که اننان در مواجهه با مشکتت ،باید جن ههای شدنی و ممکو
کار را ب یند و برای رفا آن امادا کناد و خداوناد متااال ،رفا جن اههای مشاکل و
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تحملنشدنی کار را بر او آسان میکند.

ه) پذیرش شرایط تغییرناپذیر و تسلیمبودن در برابر قضای الهی

گاهی بهدلیل مومایتهای ناامیلوِّ نادگی ،ماادر نیناتیم باه اهاداف خاود دسات
یااابیم .وااذیرز مومایتهااایی کااه نمیتااوانیم آنهااا را تغییاار دهاایم و تمرکااز باار
شراییی که میتوانیم آنها را تغییر دهیم ،گا مهمی در جهات تااِّآوری شصصای
اساات .در فرهناا
ماصومان

اسااتمی و در مناااب دیناای ،اعاام ا ماارآن کااریم و روایااات

 ،با مفااهیم گونااگونی کاه ایاو مقولاه را متاذکر شادهاند ،ماواجهیم.

رسیدن به مقا رضا و تنلیمبودن در برابر مضا و مقدرات الهی ،ا جمله سفارزهای
دیو در هنگا برو حوادث اسات .ومتای انناان ،خاود را در ملمارو «ربوبیهات خادا»
میبیند و همۀ تقدیرات و تدبیرات خداوند را بر م نای حکمت و مصالحت میداناد،
ادر کاارده اساات ،ص ا ور و راضاای و تناالیم
باار آنچااه خاادا دربااار او خواسااته و مقا ه
میشود .رسیدن به ایو کمال نفنانی ،به بناده آراماخ روانای میبصشاد و ا تتطام
روحی و تشویخ و نگرانی میرهاند و در نتیجاه او را بارای مواجهاه باا مشاکتت و

دالیل قرآنی

ؤم ٍ و ُ ِ ٍ ِ
کان لِ ُم ِ
اَّلل و َرسهولُ ُ:
 -4وذیرز اوامر خدا و رسول :و ما َ
تمؤمنَة اذا َقضَ هی ه َ ُ
کون لَ ُه ُ ِ
الخیَ َرةُ ِم َامر ِِه (احزاِّ .)63 ،ط ق سیاق آیاات ،مضااى خادا
مرا َان یَ َ
َا ً

در ایو آیه ،مضاى تشریای و به مانی جال احکاا تشاریای یاا تصارف ویاام ران در
شأنی ا شئون بندگان است و مضاى رسول ،همان منم دو است؛ یانای تصارف در
شأنی ا شئون مرد بر اثر والیتی که خادا باه او بصشایده اسات (ط اط اایی، 4106 ،
ج :43ا .)604بنابرایو ،تنلیمشدن در برابر اوامر الهی و مانون خداوند و متا دبودن
در شراییی که بهواسیۀ مانون بر اننان تحمیل میشود ،ا جملاه ویژگیهاای انناان

عوامل و مؤلفههای تابآوری از منظر قرآن و روایات

مصائب آماده میکند.

مؤمو است .وذیرز مانونی که تصویب شده و راهی بارای عاوضکردن آن نینات،
باعث آرامخ و کنارآمدن با شرای میشود.
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 -0وذیرز تدبیر الهی در مصی تَ :ال َّذی َ ِاذا َاصهابت ُه ُمصیب مة قالوا ِانَها ِ َ ِ
َّلل و ِانَها
َ
َ
ِالَ ِ
ی :را ِجعون (بقره .)403 ،مراد ا «النها ل هل» در ایو آیاه ،خشانودبودن باه تادبیر الهای

داننته شده است .مانی که اننان به حقیقت مالکیت وروردگار متذکر باشاد ،هرگاز
ا مصائب متأثر نمیشود؛ چون مالکیتی ندارد که بهواسیۀ حصول یاا فقادان اماری،
خوشحال یا ناراحت شود و بنابرایو ،امور را به ماالکخ ارجااع میدهاد (ط اط اایی،
 ، 4106ج :0ا.)03
اد ُخلُوا ِفی الْه ْل ِ کَافَّه ًة (بقاره،
آمنُوا ْ
 -6تنلیمشدن حداکثری :یا َأی َها ال َِّذی َ َ
 .)073ایمان به خدا ،و تنلیمشدن در برابر فرمان او ،نقیاۀ وحادت جامااۀ انناانی و
رمز ارت اط اماوا و ملتهاسات (مکاار شایرا ی و دیگاران ،4637 ،ج :0ا.)630
برخی ا مفنران مراد ا «سالم» را در ایاو آیاه ،رضاایت باه مضاای الهای دانناتهاند
(ط رسی4173 ،ق ،ج :0ا.)030
هر لَکُه ْ َو َع َْههی
 -1شااادبودن بااه مناامتهاَ :و َع َْههی َأ ْن یَکْ َر ُهههوا ًَ ههیهًا َو ُهه َ
هو َخیه م
ِ
هون (بقاره .)043 ،در ایاو آیاه،
یع َل ُ َو َأنْ ُت ْ َت ی َْع َل ُم َ
اَّلل ْ
َأ ْن یُحبُّوا ًَ یهًا َو ُه َو ًَ ٌّر لَکُ ْ َو َّ ُ
خداوند به ایو مانون مهم اشاره میکند که در مواجهه با حوادث رو گار و مضاومدر
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الهی باید تنلیم شاد و آن را واذیرفت؛ چراکاه علام انناانها ا هار نظار محادود و
ناچیز است و مالوماتشان در برابار مجهاوالت همچاون میارهاى در برابار دریاسات.
آن ها با توجه به علم محدود خود ن ایاد در برابار احکاا الهای روى در هام کشاند،
بلکه باید بهطور می بدانند که خداوند اگر حوادثی برای آنها رمم ده ،همه به سود
آنهاساات .توجااه بااه ایااو حقیقاات ،روح انض ا اط و تنلیمشاادن در براباار مااوانیو و
مقدرات الهی را در اننان ورورز میدهد و در

و دید او را ا محی هاى محدود

فراتر میبرد و به نامحدود یانی علم بیوایان خادا ویوناد مایدهاد (مکاار شایرا ی،
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 ،4633ج :0ا.)603

دالیل روایی

در روایات استمی ،دربار لزو رضایتداشتو به تقدیر الهی و تنلیمشادن در برابار
او ل َام
اراد خداوند ،میالب یادی بیان شده است .در حدیث مدسی آمده اساتَ « :م ْ
یَرض بقضائی و لم یؤملو بلق ََدری فَل ْیَلتَمل ْس اللهاً غیری؛ هرکس باه مضاای ماو راضای
نینت و به تقدیر مو ایمان ندارد ،وس در وی خدایی دیگار غیار ا ماو باشاد (شایخ
صدوق ،4631 ،ا .)604در مواردی که اننان در برو مشاکتت و مصاائب نقشای
ندارد و نمیتواند با آنها مقابله و آنها را رف کند ،باید شرای را بپذیرد و و خود را
در مدار آرامخ مرار دهد.
ا اماااا علی

ل
ل
ااام ل َاااه
روایااات اسااات کاااهَ « :م ْ
اااو ِ هال بماااا م ََن َ
اااو لرضااای م َ

اتراح ب َ َدنااه؛ هاارکس بااه آنچااه خاادا باارای او تقناایم کاارده اساات ،راضاای باشااد،
إسا َ
باااااادنخ اسااااااتراحت و آسااااااایخ مییابااااااد» (مجلناااااای4171 ،ق ،ج:33

بدارد یا ا آن کراهت داشته باشد» (کلینی4170 ،ق ،ج :0ا .)37کنی که خادا را
در منااائل دلصااواه دوساات دارد و میونااندد ،ولاای در آنچااه باااِّ ط اا و موافااق
میلخ نینت ،ا او احناس نارضاایتی دارد (هرچناد باه باان نیااورد) ،ا مقاا رضاا
بنیار دور است.
ا رسول خدا

ل
ل
ال تکو اَغْنی ل
ل
الناس؛ به منمت
رض بلقنم ِ ه َ ْ َ
نقل شده که فرمود« :ا َ

الهی راضی باز تا ا بینیا تریو مرد باشی» (محمدی ریشهری ،4630 ،ح.)0646
وذیرز منمت و رو ی باعث میشاود بنایاری ا اضایراِّها و تنخهاای نادگی

عوامل و مؤلفههای تابآوری از منظر قرآن و روایات

ا .)461اما صااااادق  ،حالاااات رضااااا را ریشااااۀ اصاااالی اطاعاااات خاااادا
ل
ل ل
اب الا اد او ک َا لر َه؛
الص ر و الرضا َع لو ِ هال فیماا ا ََح َّ
میداند و میفرماید« :رأس طاعة ِ هال ه
سرآغا و اساس طاعت خدا دو چیز است :ص ر و رضا ا خدا در آنچه بنده دوسات

امرو ی ا میان برود و فرد احناس بینیا ی کناد .رسایدن باه ایاو مرحلاه ،نیا مناد
خودسا ی و ایمان موی است.
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حضرت یوالاابدیو

وه الْق ل
َضاء ملو اعلی در ل
فرمود« :الرضا بلمک ْر ل
جات ال ل
ْیقایو؛
ْ ْ ََ
َ

راضیبودن به مضاى ناخوشایند خداوند ،ا باالتریو درجات یقیو اسات» (مجلنای،
4171ق  ،ج :33ا ،400ح.)37
ز) داشتن اهداف واقعبینانه و حرکت بهسوی آنها

داشااتو هاادف در ناادگی و توانمناادی باارای هدفگااذاری ،شاااخص مهماای در
تاااِّآوری اساات .کناای کااه هدفگااذاری را بااه ناادگی خااود ضاامیمه میکنااد،
ل
ماان شصصای سااختار دهاد.
جهتگیری آینده خود را مالو میکند و میتواند به
هدفمندسا ی بدان دلیل ضرورت دارد که باعث آرامخ و نظم ندگی و ساماندهی
افکار و رفتار اننان میشود .کنی کاه هادفی نادارد ،ساردرگم اسات ،برناماهریزی
باارایخ ممکااو نیناات و دچااار افنااردگی و ناامیاادی و آساایبهای فااراوان دیگااری
میشود .ومتی اهدافی را تاییو میکنیم ،برای تحقق آنهاا کاار و کوشاخ خاواهیم
کرد .تتز برای هدف و دستاورد آن ،من ای برای خشانودی و رضاایت ماا خواهاد
بود .ال است توجه داشته باشیم که هدفگذاری باید ملموس و گا بهگا باشد .در
فرهن

استمی ،توجه به هدف و داشتو انگیزه و نیت صحیح بارای انجاا اعماال و

رفتارهای ایو دنیا بهخوبی ت ییو شده است .ا طرفی ،بار تایایو اهاداف و آر وهاای
اخالق /چهل و سوم /پاییز 1400
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ماقول و وام گرایانه تأکید شده است.
دالیل فرآنی

هون
 -4هدفمندبودن خلقتَ :أف ََح ِْهبْ ُت ْ َأن َّ َمها َخ َل ْقنَهاکُ ْ َعبَثًها َو َأنَّکُه ْ ِإلَینَها َت ی ُْر َج ُع َ

(مؤمناااون .)440 ،ایاااو آیاااه باااهخوبی روشاااو میساااا د کاااه آفااارینخ انناااان و
بهدن ال آن ،خلقت آسمان و میو برای هدفی بوده است و ط ااً وظیفاۀ انناان اسات
که در ایاو مادار حرکات کناد و بارای خاویخ اهادافی مقارر کناد تاا نادگیاز
بیهوده و ع ث ن اشد .ع ارت « َأف ََح لن ْت ْم َأن َّ َما َخلَقْنَاک ْم َع َثًا» بر ایو نکته تأکید دارد کاه

نداشااتو هاادف در ناادگی و نپااذیرفتو منااؤلیت بااهمانی ع ثداننااتو آفاارینخ
هنتی است که با ع ارت « َأف ََح لن ْت ْم» ،بیتن آن گوشزد شاده اسات (مرائتای،4633 ،
ج :3ا.)463
 -0موفقیت محصول تتز اننان است :در موضاوع لزو داشاتو هادف و تاتز
برای رسیدن به آن آیات یادی وجود دارد که به شاماری ا آنهاا اشااره میشاود:
ْلنْ َْ ِ
َو َأ ْن لَی َ لِ ْ ِ
ان ِإ َّت َما َس َعی (نجم .)61 ،ایو آیه بر ایو نکتاه تأکیاد میکناد کاه
هنتی ،میدان هدفگذاری ،تتز و کار و نتیجاهگیری اسات (مرائتای ،4633 ،ج:1
اد ْاْل ِخ َر َة َو َس َعی لَ َها َس ْعی َها َو ُه َو ُم ْ
ا .)660در جای دیگر آمده استَ :و َم ْ َأ َر َ
هؤ ِم م
ورا (اسراء .)41 ،در اینجا ،خداوند ضامو تأکیاد بار لازو
ان َس ْعی ُه ْ َمشْ کُ ً
ك کَ َ
َف ُأولَهِ َ

داشتو هدف در ندگی ،کیفیت ایو هدف را نیز مشصص میکند که ع اارت اسات
ا هدف وامای و درست ،نه هدف ودگذر و غیروامای (مکار شیرا ی و دیگاران،
ت َر ِهینَه مة
هل نَفْه ٍ ب َِمها کَ َْهبَ ْ
 ،4637ج :40ا .)00در جای دیگر آمده است :کُ ُّ

دارد و خود او منئول ویامادهای نادگی خاودز اسات؛ بناابرایو ،اگار در مادار و
منیر درستی حرکت نکند و برای خاویخ اهاداف درساتی مارار ندهاد میاااً دچاار
مشکل خواهد شد و در ایو صورت ،ن اید کنی جز خودز را سار نخ کناد .ط اق
اَّلل لِکُل ًَ ی ٍ َقدْ را (طتق ،)6 ،ایاو دنیاا دارای ماوانیو و حنااِّ و
ل هَ ُ
آیۀ َقدْ َج َع َ
کتاِّ است و صرف توکالکردن بار خداوناد کارساا نینات .انناان بایاد هدفمناد
باشد و تاتز خاود را انجاا دهاد و در کناار آن ،بار خداوناد تکیاه و توکال کناد
(مرائتی ،4633 ،ج :47ا.)473
 -6نداشتو اهداف باطل و غیروامای :مرآن ،صریح یا بهاشاره ،مؤمنان را ا باضی
اَّلل ب ِ
ِه:
ل َّ ُ
آر وها با داشته است .در آیۀ  60سور نناء آمده استَ :و َت یَ َت َمن َّ ْوا َما فَضَّ َ
یب ِم َّما اکْتَ َْبُوا َولِلن َْا ِ نَ ِ
ال نَ ِ
بَ ْعضَ کُ ْ َع َلی بَ ْع ٍ
اَّلل
ض لِلر َج ِ
ص م
ص م
یب ِم َّما اکْتَ َْبْ َ َو ْ
اسه َألُوا َّ َ
ٍ
ِِ
ِ
یما « .تمنی» یانی عتمۀ انناان باه چیازی کاه ا
اَّلل کَ َ
ان بِکُل ًَ ی َعلِ ً
م ْ فَضْ لِ :إ َّن َّ َ

عوامل و مؤلفههای تابآوری از منظر قرآن و روایات

(مدثر .)63 ،ایو آیه نیز ایو میلب را روشو میکناد کاه انناان در ایاو دنیاا اختیاار
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رساایدن بااه آن ماااذور اساات و امکااان آن وجااود ناادارد (ط اط ااایی ، 4106 ،ج:1
ا .)040بنابرایو ،آیه بهطور ضمنی ،بر ایو میلب اشاره دارد که اننان ن اید آر وها
و عتیقی داشته باشد که غیروامای است و دستیابی به آن برایخ ممکو نینت؛ یارا
ایااو باعااث سااردرگمی و انحااراف ا مناایر درساات میشااود و باار اضاایراِّها و
حنرتهای او میافزاید (آلوسی4140 ،ق ،ج :0ا.)01
دالیل روایی

در روایات استمی نیز بر هر دو موضوع ضرورت هدفداشتو در نادگی و داشاتو
هدف درست و وام بینانه تأکید شده است .اما علی دربار رابیاۀ داشاتو هادف
با ص ر و تاِّآوری میفرماید« :اَما ع َتماة الصااب ل لر فَاَربااة ....و ال ْااز فلای اَعم ل
اال ال ْ لار؛
َ َ ْ
ََْ
َّ
َْ
َّ َ َ
یکاای ا نشااانههای صاا ر و شااکی ایی ،تصاامیم باار انجااا کارهااای نیااک اساات»
(ابوشا ه4171 ،ق ،ا .)0در روایت مشهور دیگری ا آن حضرت آمده است« :مل َو
ال َْح ْز ل ال َْا ْز ؛ اراده و تصمیم ماوی ،ا دوراندیشای اسات»( .مجلنای4171 ،ق ،ج:01
ا .)073همچنیو ،حضرت امیرالمؤمنیو  ،رسیدن باه سااادت را داشاتو اراده و
ل
ل
ادة؛
اا َ
الن َ
ار َن ال َْا ْاز بلاال َْج ْز ل ک ََمل َات َّ
هدف به همراه دوراندیشی داننته اسات«« :اذَا ام ْت َ َ
هرگاه اراده با دوراندیشی توأ گردد ،ساادت و نیک صتی کامل شود» (لیثی واسیی،
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 ،4603ا.)460
در موضااوع کیفیاات هاادف و دوریجنااتو ا اهااداف غیروامااای ،روایااات
یهااا
یااادی دربااار اماال و آر وهااای درا داریاام :حضاارت علاای میفرمایاادَ « :أ َ
ل
اله َاوى
اله َوى َو طول أال ََم لل فَ َأ َّماا لإت ااع َ
خو َف َما َأ َخاف َعل َیکم لإث ْنان :إت اع َ
النهاس إ هن َأ َ
ل
اآلخ َر َة؛ اى مرد  ،ترسنا تریو چیزى که ا
الحق َو هأما طول األَ َم لل فَینْنی َ
فَیصد َع لو َ
آن بر شما میترسم ،دو چیز است :یکای متاباات خواهخهااى نفناانی کاه ا حاق
با میدارد و دو  ،طوالنیبودن امید و آر و کاه آخارت را باه فراموشای میساپارد»
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(نهجال تغه ،خی ۀ .)10داشتو آر وهای غیروامای باعث افازایخ اضایراِّ و فشاار

مضاعف میشود و تحمل اننان را در مواجهه با مشکتت کم میکند .همیو میلاب
در روایت دیگری ا حضرت علی

بیان شده استَ « :مو ک َث َر مناه ک َث َر َعناؤه؛ کنی

که آر وهایخ یااد باشاد ،تااب و رناج او فزونای مییاباد» (لیثای واسایی،4603 ،
ا ،671ح.)0100
ح) تقویت اعتمادبهنفس

داشااتو اعتمادبااهنفس و اطمینااان بااه مابلیتهااای شصصاای یکاای ا شاااخصهای
تاااِّآوری اساات .م اال ا کوشااخ باارای حاال موفقیااتآمیز منااائل ،فاارد بایااد
به توانایی خود برای انجاا آن بااور داشاته باشاد .کنای بادون ایاو بااور نمیتواناد
گا های ضروری را برای حل منائل بردارد .است سای بلیغی دارد که در تالیماات
خااود سرنوشاات اننااان را وابنااته بااه عماال او مارفاای کنااد؛ یاناای اننااان را متکاای
به اراد خودز بکند .اعتمادبهنفنی که است در اننان بیدار میکند ایاو اسات کاه
ا .)107در فرهن

استمی ،اعتمادبهنفس با تاابیری همچون عزتنفس و کرامات

نفس ت ییو شده است .ا منظر است  ،اننان دارای کرامت و ار ز است و توجاه باه
ایو ار شمندی به او توان ندگیکردن در ایو دنیا ،مقابله با مشاکتت و رسایدن باه
کمال میدهد.
دالیل قرآنی

ون الْکَ ِ
افرِی َ َأوْ لِیها َ ِمه ْ ُد ِ
ون
 -4عزت ا آن خداوند و مؤمنان است :ال َِّذی َ یت َّ ِخ ُذ َ
هز َة ِ َّ ِ
َّلل َج ِم ًیعهها (نناااء .)461 ،اسااتفها
هون ِعنْه َ
ال ُْمه ْ
هؤ ِمنِی َ َأیبْتَ ُغه َ
هز َة َف ه ِإ َّن ال ِْعه َّ
هد ُه ُ ال ِْعه َّ

در ایااو آیااه انکاااری اساات و میفهمانااد کااه عاازت خااود ا فااروع ملااک اساات و

عوامل و مؤلفههای تابآوری از منظر قرآن و روایات

امید اننان را ا هرچه غیر عمل خودز است ،ا بیو میبرد (میهاری ،4631 ،ج:00

مالو است که ومتی مالک حقیقی تنهاا خداوناد متااال اسات ،عازت نیاز خااا او
خواهاااد باااود (ط اط اااایی ، 4106 ،ج :1ا .)016در ایاااو آیاااه ،خداوناااد باااه
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مؤمنان عزتنفس و کرامت ویژه داده و به آنها در رویگردانی ا کافران دلگرمی
و اعتمادبهنفس میدهد.
هو َن ِإ ْن کُنْه ُت ْ ُم ْ
هؤ ِمنِی َ
 -0سربلندتریو امتَ :و َت یَ ِهنُوا َو َت ی َْح َزنُوا َو َأنْه ُت ُ ْاْلَ ْع َل ْ

(آلعمران .)461 ،شأن نزول ایو آیه به شکنت اولیه منلمانان در جن

احد مربوط

میشود که موجب تضایف روحیۀ منلمانان شد .خداوند در ایو آیاه ،اعتمادباهنفس
منلمانان را در ورتو تکیاهکردن بار مادرت الیازال الهای تقویات میکناد (ط رسای،
4173ق ،ج :0ا .)610خداوند در ایو آیه به مؤمناان و منالمانان اطمیناان میدهاد
که اگر در راه ایمان و صحیح حرکت کنند ،بهتاریو و بااالتریو هناتند (ط اط اایی،
 ، 4106ج :1ا.)160
الْه ْل ِ َو َأنْه ُت ُ ْاْلَ ْع َله ْو َن
 -6لزو دوری ا سنتی و ترس :ف ًََل یَ ِهنُوا َویَدْ ُعوا ِإلَهی َّ
ِ
هرکُ ْ َأ ْع َمههالَکُ ْ (محمااد .)60 ،در ایااو آیااه ،خداونااد متاااال
َو َّ ُ
اَّلل َم َعکُهه ْ َولَهه ْ یته َ

مجدداً باه مؤمناان روحیاه و عازت داده و آنهاا را برتار دانناته و میفرمایادَ « :أنْاتم
ْاألَ ْعل َْو َن» که همیو باعث افزایخ اعتمادبهنفس منلمانان و مؤمناان میشاود (مرائتای،
 ،4633ج :1ا.)476
ُّب ال َِّذی َ کَ َف ُروا ِفی الْب ًَِل ِد َمتَ م
ك یَ َقل ُ
 -1ورهیز ا خودباختگیَ :ت یغ َُّرن َّ َ
یل ُُ َّ
اٌ َقلِ م
اد (آلعمران .)410-413 ،در ایو آیه خداوند ویشارفتها
َم ْأ َوا ُه ْ َج َهن َّ ُ َوبِهْ َ ال ِْم َه ُ
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و داراییها و امکانات دشمنان را نااچیز و بیاهمیات مارفای کارده و منالمانان را ا
خودباختگی در برابر آنها برحذر داشته است .ایو آیه بر ایاو نکتاه تأکیاد دارد کاه
عقاید و بینخها وار زها و اوضاعی بر جاماه حکم میرانند کاه تمامااً باا عقیاده و
بینخ و ار زها و موا یو اننان مؤمو مغایرت دارند ،اما او همواره احناس میکناد
که برتر و باالتر است و ایوها در مرت ۀ مادون او مرار دارند و باا احنااس کرامات و
عزت ا باال به آنها نظر میاندا د و حتی آنها را با دید مهر و عیوفت مینگارد و
دلخ میخواهد آنها را نیز به خیری که با خود دارد هدایت کند و به همان افقی که
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خودز در آن ندگی میکند ،رفات بصشد (سیدمیب4173 ،ق ،ج :4ا.)000

دالیل روایی

مروت اننان باه
در روایات استمی ،نفس آدمی گوهری گرانبها مارفی شده است .ه
شرافت نفس بنتگی دارد .بهای بهشت بهاندا شرافت نفاس انناان اسات .شاناخت
نفس و آگاهی ا مابلیتها و ظرفیتهاای آن ،بهتاریو و نااف تریو شناختهاسات و
بزرگتریو ناآگاهی ،جهل به نفس و استادادهای خویخ اسات .ایوگوناه مضاامیو
در احادیث ،بهوفور یافته میشوند و تماا آنهاا داللتای واضاح بار اعتمادداشاتو باه
استادادها و تواناییهای خویخ است.
اما هااادی

دربااار اهمیاات واسداشاات ار ز و کراماات اننااانی و ویاماادهای

اره؛ هرکاه بارای خاود
بیتوجهی به آن میفرمایدَ « :مو هانَت علیه نَفنه فات ت َ َ
اأمو شَ َّ
شرز ایماو م ااز» (ابوشاا ه4171 ،ق ،ا .)136کنای کاه
ار شی مائل ن اشد ،ا ه
برای خود ار ز مائل باشد ،به هر عملی دست نمی ند ،فردی منائولیتوذیر اسات،
احترا خویخ را نگه میدارد و مهمتر اینکه سای میکند به دیگران آ ار نرساند تاا
حضرت علی

وهرة
فس لج َ
دربار ثمره ار شمندداننتو نفس میفرماید« :إنَّ الن َّ َ

ث َمینة َمو صانَها َرفَاها و َمو إبتَذَ لها َو َض َاها؛ نفس ،گوهری گرانبها اسات .کنای کاه
آن را حف کناد ،تااالی یاباد و کنای کاه آن را ونات گرداناد ،فروافتاد» (تمیمای
آمدی4147 ،ق ،ا .)064اگر کنی به ار ز خود وامف گردد و نفاس خاویخ را
بشناسد ،میتواند ا ثمرات مارفت برخوردار شود .کنی که شرافتمند باشاد و خاود
را جز به بهشت نفروشد ،ار ز خود را میداند و آن را صرف امور ونت و بیار ز
نصواهد کرد .حضرت در جای دیگر به ایو نکته باه ی ایی اشااره میفرمایاد کاه
جوانمردی و مروت به میزان شرافت اننانی اسات« :علای مَادر شَ ار ل
ف الانفس تَکاون
َ
َ
المر َّوة» (همانجا).
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شر او ایمو باشند.
دیگران ا ه
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نتیجهگیری
با میالاۀ آیات مرآن کاریم و روایاات ماصاومان

مشاصص گردیاد کاه عوامال

ایجادکنناد تااِّآوری کاه در تحقیقاات و وژوهخهاای روانشاناختی اساتصراج و
تاییو شده است ،در متون دینی بهروشنی موردتأکید است .مشصص گردید که تلقیو
مث ت در فرهن

استمی با تاابیری چون ذکر مادا لفظای و مل ای و مفااهیم مشاابه

جایگاه ویاژهای دارد .داشاتو آماادگی و دوراندیشای در آیاات مارآن و روایاات ا
عتئم اننان مؤمو شمرده شده و افراد سهلانگار مذمت شدهاند .در است  ،خانواده و
حف رواب خوِّ میان اعضای آن و دیگر آشنایان کاه ا عوامال مهام تااِّآوری
است ،بنیار مهم داننته شده و بیان آرامخ حاصال ا آن بارهاا تکارار شاده اسات.
بزرگنکااردن مشااکتت و مصااائب نیااز بااا مفاااهیمی چااون توکاال باار خاادا و
کوچکشمردن دشمنان در برابر اراد الهای ا جملاه مفااهیم مهام در اسات اسات.
وذیرز شرای تغییرناوذیر کاه ا عوامال تااِّآوری اسات ،در فرهنا

اساتمی باا

مفاهیمی چاون رضاا و تنالیمبودن در برابار مضاای الهای مابالتی یق اسات .داشاتو
هدفهای دستیافتنی و در عیو حال ،داشاتو اعتمادباهنفس نیاز ا جملاه مفااهیمی
است که در آیات و روایات استمی با تااابیری چاون ورهیاز ا طاول امال و داشاتو
عزتنفس و کرامت اننانی بر آنها تأکید شده است.
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مدیریت جنسی خانواده و نقش آن در اخالقمداری و سالمت جنسی فرزندان


دال رحیمی
مناود نورعلیزاده میانجی  ،ع ِ ه
چکیده
اختقمداری در رفتار جننی ،رمز ساتمت و سااادت انناان اسات .ایاو تحقیاق باا
هدف میالاۀ کیفی نقخ مدیریت جننی خانواده در اختقمداری و ستمت جننای
فر ندان ،با روز تحلیل اَسنادی انجا گرفته است .یافتهها حاکی ا ایو ساه راه ارد
مدیریتی است )4 :تادیل و هدایت جننی فر ندان (شامل شخ برنامه :آگاهییابی و
آگاهیدهی ،تقویت ایمان ،دیوداری و ار زهای اختمی ،دمیدن روح ارجمندی و
مناعت ط  ،نهادینهسا ی روحیۀ بنندگی ،س ک هوشمندانه و متاادل در مواجهه باا
مناائل جننای فر نادان ،تنظایم میال جننای باا تنظیمگاری یناتی)؛  )0واارورز و
درونیسااا ی عفااتور ی (شااامل واانج مرحلااه)؛  )6ویشااگیری ا ایجاااد مینااههای
انحراف و اختتل جننی (شامل هشت برنامه :ار شمندسا ی و انگیزهبصشای ،ایجااد
حالاات بیاادارباز و هشاایاری ،توانمندسااا ی و مهااارتافزایی ،بهینهسااا ی ینااتی-
استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.

مدیریت جنسی خانواده و نقش آن در اخالقمداری و سالمت جنسی فرزندان

سامانبصشیدن باه میال جننای همیشاه مهمتاریو وظیفاۀ اخاتق باه شامار میآیاد و
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وراثتی ،فراهمسا ی عوامل محافظتکنناده ،نظاارت خاانوادگی ،حمایات عااطفی،
مرام تهای خانوادگی و اجتماعی) .والدیو در رویکاردی خاانوادهمحور ،میتوانناد
نقخ اساسی در رشد و تربیات جننای ،توانمندساا ی و ارتقاای اختقماداری و در
نتیجه ،تأمیو ستمت جننی فر ندان داشته باشند.
کلیدواژهها
مدیریت جننای خاانواده ،تربیات جننای فر نادان ،اختقماداری جننای ،ساتمت
جننی ،انحرافات جننی.
مقدمه
تمایتت جننی بر رفتار اننان تأثیر فوقالاادهای دارناد و هادایت ،مهاار و مادیریت
آن ،همیشه یک منئلۀ اساسی بوده و اختق جننی هماواره ا مهمتاریو بصخهاای
اختق در ایو مینه بهشمار میرفته است .اختق ،مینهسا رفتارهای سالم ،بهنجاار،
بهدور ا انحراف ،منی ق با ار زها و در جهت تااالی انناانی اسات .رفتاار جننای،
یکی ا جن ه های رفتاری اننان اسات کاه باه مناائل و ماوا یو اختمای ویاژه باهنا
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«اختق جننی» نیا دارد« .اختق جننی» منمتی ا اختق بهمانای عا است و شامل
آن عده ا آداِّ ،سنو ،عادات و روزهای بشری است که با غریاز جننای مارت
است .اختق جننی بهدلیل مدرت فوقالااد غریزه و میل جننی همواره ا مهمتریو
بصخهای اختق بهشمار میرود (میهری.)4610 ،
ا دیربا نگاههای افراطی و تفرییی به منائل جننی وجود داشته است .برخی عتمۀ
جننی را حتی به همنر شرعی ذاتاً ولید انگاشاته ،اختقماداری را در دوری ا ایاو
غریازه داننااتهاند (ماننااد بوداییاان ،راه ااان مناایحی ،اسانیتهای یهااودی ،کل یااون و
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نوافتطونیان) (راسل4630 ،؛ میهری .)4610 ،در مقابل ،عدهای ا دانشمندان ،مانناد

فرویااد ( )4613و راساال ( ،)4630ایجاااد مااان در براباار ارضااای غریااز جنناای را
بااهدلیل ایجاااد اخااتتالت و مشااکتت رواناای ،غیراختماای شاامردهاند .در حااالی
که ا نگاه است  ،اختقمداری جننی ،تمایز مر های روا ا ناروا و تاادیل در ایاو
غریااااازه اسااااات (سااااایوطی4171 ،ق ،ج :1ا000؛ ط رسااااای ،4607 ،ا413؛
کلینی4170 ،ق ،ج :0ا113؛ جوادیآملی4610 ،؛ مصا احیزدی .)4611 ،بناابرایو،
مدیریت و تاادیل غریاز جننای باا هادف ساتمت جننای و دوری ا آسایبهای
اختمی ،امری مهم است.
یکی ا دالیل مهم آسیبهای جننی ،کاستی در توانمندیها و مهارتهای ال
تحریککننده در محی خانه اسات (ناورعلیزاده میاانجی .)4633 ،خاانواده باهعنوان
اولاایو بنااتری کااه فر ناادان در آن رشااد میکننااد ،نقااخ ویااژهای در چگااونگی
شکلگیری نگرزها و ار زهای اختمی یا غیراختمی و رشد سالم رفتار جننی یا
نابهنجاری آن ایفا میکند (رحمانی و دیگران .)4613 ،وژوهشگرانی چون سایلک و
رامرو ( ،)Silk & romero, 2013نیکمنخ ،خنروی و کاظمی ( )4630و احمادی
و خدادادیساانگده ( )4611دریافتهانااد کااه ماادیریت والاادیو بااا کاااهخ رفتااار
مصاطرهآمیز جننی فر ندان ارت اط دارد.
با توجه به م انی و فرهن

اساتمی ،روز میلاوِّ ،رویکارد خاانوادهمحور امار

تأدیب و تربیت بهویژه در باد جننی است .سنیو نصنتیو ندگی که مرحلۀ حنااس
یادگیری فر ندان است ،در ایو نهاد رمام مایخاورد .ایاو امار ،نشااندهند جایگااه
حناس خانواده در آمو ز و تربیت فر ندان است.
والدیو ط یایتریو مربیان کودکاناناد ( )Robinson, Smith, Davies, 2017و

مدیریت جنسی خانواده و نقش آن در اخالقمداری و سالمت جنسی فرزندان

در ماادیریت جنناای خااانواده ،بااهویژه فر ناادان ،و وجااود مینااهها و جلوههااای

ا نظر آمو ههای استمی ،متولی اصلی تربیت و آمو ز فر ندان محنوِّ میشوند
(ورا 4147 ،ق ،ج :4ا )3و ایو امر ا حقوق فر ندان بر والادیو اسات (ابوبابویاه،
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4146ق ،ج :0ا .)300یافتاااههای وژوهشااای نیاااز آماااو ز خاااانوادهمحور را باااا
توجه به مجموعهای ا عوامل رسامی و غیررسامی ا ضاروریات امارو ی میدانناد
(.)Achille et al, 2017

مدیریت خانواده بهدلیل ویژگیهای یار ،بایخ ا دیگار نهادهاای اجتمااعی در
مدیریت جننی فر ندان کارایی دارد:
 .4شناخت کافی والدیو ا فر ندان و امکان اعمال با دارندگی ا انحرافها باا
توجه به ویژگیهای شصصیتی فر ند؛
 .0فضای عاطفی ،همراه با روزها و ابزارهای غیررسمی نظارت خانواده؛
 .6ارت اط نزدیک والد-فر ندی و تأثیروذیری بیشتر؛
 .1امکان تداو سا کارهای تربیتی ،هدایت و اصتح رفتار فر ندان و همااهنگی
و همسویی اعضای خانواده با یکدیگر تا مان تادیل رفتار آنان؛
 .0نگرانی کمتر نن ت به آسیبهای موجود در دیگر نهادها ،همچون بدآمو ی،
وابنااتگی ،سوءاسااتفاده ،انتقااال میالااب خااتف فرهن ا

و ار زهااای خااانوادگی

( ،Roche et al, 2008; Elkington et al, 2009باه نقال ا رضاا اده و دیگاران،
4611؛ ساالریفر و دیگران.)4610 ،
در وژوهخهای اندکی به متغیرهای ایو وژوهخ ،آن هم بهطور مجزا ورداختهاند.
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نصیری ( ،)4610به اصال مادیریت خاانواده ورداختاه و وارچم ،فااتحی اده و بارباا
( ،)4616اصول مدیریت خانواده در است را بیان کردهاند .روانا صخ ( )4630نشاان
داده که بیو باضی ا انواع خانواده با رفتارهای نابهنجار و ضاداختمی رابیاه وجاود
دارد .فرمهینیفراهانی ( ،)4633در بصشی ا کتابخ به تادیل و هدایت جننی اشااره
کرده ،اما چگونگی مدیریت جننی خانواده و نقخ آن در اختقماداری و ساتمت
جننی را دمیق بررسی نکرده است.
خاادایاریفرد و عاباادینی ( ،)4614و امینیااان و ساایدمیر ایی ( )4631در بررساای
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عوامل مینهسا خانواده در گرایخ فر ندان به کژرفتاری جننای ،نشاان دادناد کاه

عملکرد خانواده مهمتاریو و اولایو ویخبینیکنناد بزهکااری و انحرافاات اختمای
فر ندان است .وژوهخ آشوری و روایای ( )4631نشاان داد ضااف نظاارت و نظاا
اختمی خانواده با روسپیگری رابیه دارد.
فاطمی و دیگران ( )4610به بررسی نقخ خانواده در بزهکاری فر ندان ورداخته،
نشااان دادنااد برخاای س ا کهای تربیتاای میتوانااد بااه الگااوی کارآمااد مقابلااهای و
خویشتوداری بینجاماد یاا ا شاکلگیری خویشاتوداری جلاوگیری کناد و موجاب
ضاف در خودمهارگری و اختقمداری شود.
رحماانی و دیگااران ( )4613باه ت یاایو نقاخ خااانواده در رفتارهاای مصاااطرهآمیز
ویشاااااگیری و تاااااادیل جننااااای ارائاااااه داد .خلجآبادیفراهاااااانی ،کلیلناااااد و
مهریااار ( ،)KhalajAbadi Farahani; Cleland and Mehryar, 2012عواماال
خااانوادگی ماارت

بااا رفتااار جنناای را میالاااه کردنااد .کیرباای (،)Kirby,2007

دوسااااااااالر ( ،)Dosler,2015کااااااااااجوال ( )Kajulaetal,2016و مککاااااااااالی
( ،)McCauleyetal,2016نیز به نقخ نظارت خانواده و برو نابهنجاریهاای جننای
فر ناااادان ورداختنااااد کااااه تحقیقااااات آنااااان بیشااااتر ناااااظر بااااه جلااااوگیری ا
بیماریهای جننی است.
بنابرایو ،با توجه به اهمیت منئلۀ وژوهشی کنونی و کاساتی وژوهخهاای دیگار،
ضااروری اساات تااا وژوهشاای در مینااۀ بررساای نقااخ ماادیریت جنناای خااانواده در
اختقمداری و ستمت جننی فر ندان صورت بگیرد .هدف ا ایو وژوهخ واسخ به
ایااو ورسخهاساات :ماادیریت جنناای خااانواده در اختقمااداری و سااتمت جنناای
فر ندان چه نقشای دارد؟ راه ردهاای خاانوادهمحور و توانمندساا والادیو در رشاد
میلوِّ میل جننی و ستمتبصشی به رفتار جننی فر ندان کدا اند؟ والادیو بارای

مدیریت جنسی خانواده و نقش آن در اخالقمداری و سالمت جنسی فرزندان

جننی دختاران جاوان ورداختناد .ع اسای ( )4613در بصشای ا کتاابخ م ااحثی در

ارتقااای اختقمااداری و مقابلااه بااا نابهنجاریهااای جنناای فر ناادان چااه اماادامات و
برنامههای تربیتی را میتوانند در ویخ بگیرند؟
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روش
ایاااااااااو واااااااااژوهخ ،میالااااااااااهای کیفااااااااای ا ناااااااااوع تحلیااااااااال
اَسنادی ( .)Document analysis method, Documentary Researchاست .برای
گردآوری و تجزیهوتحلیل اطتعات ا روزهای اَسنادی و تحلیل محتوای متو بهره
گرفته میشود .جاماۀ اسنادی شامل متون استمی (مرآن و حدیث) ،منااب تفنایری،
اختمی (بهویژه در مینۀ اختق جننی) و وژوهخهای انجا گرفته در مینۀ تربیت و
ستمت جننی است.
اطتعاااات ا میاااان اساااناد و منااااب دارای اصاااالت ( ،)Authenticityاعت اااار
( )Credibilityو مابلیااات تصااادیق ( )Confirmabilityدرباااار منااائلۀ وژوهشااای،
بهصاااورت هدفمناااد گاااردآوری و تاااا مرحلاااۀ اشااا اع میالاااااتی وااایخ مااایرود
( Lincoln and Guba, 1985; Scott, 1991; Marshall and Rossman, 2021؛
صادمیفنایی و عرفانمنخ« .)4611 ،دمت» در توصیف و تحلیل ورمایاه و مناتند باه
مناااب دسااتاول ،داشااتو همکااار وژوهشاای کااه همااواره فهاام و تجزیااهوتحلیلهااای
وژوهشگر را واکاوی کند ،با بینی شیو گردآوری دادهها و کامالبودن اطتعاات و
راه ردهای تحلیلی ،ث ت دمیق ،کامل و عمیق اطتعات ،جنتوجوی منتمر درباار
موارد منفی ،بررسی ویاوی دادهها و اطتعات و توجه دمیق باه فرضایههاای مصاالف،
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یادداشتبرداریهای دمیق ،عینی و بدون مضاوتهای نظری و ث ت و حف آنها در
صورت نیاا باه ارائاۀ اساناد و مادار  ،رعایات ضاواب و دساتورالاملهاا و ارائاۀ
شواهدی منتند و مناتدل در مالاب فرایناد روشاو و مابالفهم و در

بارای آن ،ا

جملااه راه ردهااای ایااو وااژوهخ اساات کااه مابلیاات اعتماااد ( )Trustworthinessو
تصدیق نتایج را افزایخ میدهد (ایمان4617 ،؛ .)Marshall and Rossman, 2021
همچناااایو ،در «اعت ااااار ساااااختاری» ( ،)structural corroborationا انااااواع
اطتعات و دادهها برای تأیید ،حمایات و یاافتو تناامض در تفنایر اساتفاده میشاود
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(.)Eisner, 2017

در «اعت ار ذاتی» ( ،)Substantiveفهم با منتندسا ی به مناب مهم انجا میگیارد
که ایو امر به دیگاران اجاا ه میدهاد درباار فهمای کاه ا تحقیاق ابات میشاود،
مضاوت و ار یابی کنند (.)Angen, 2000
اطتعات بهدستآمده ،بهطور نظا مند ،سااماندهی و واردا ز نظاری میشاوند.
ا نظار هادف ،ایاو واژوهخ ا جملاۀ تحقیقاات کااربردی اسات .هادف ایاو ناوع
تحقیقاااات باااا بهرهگیاااری ا بناااتر شاااناختی و اطتعااااتی بهدساااتآمده ا منااااب
وژوهشی موجود ،برای برطرفکاردن نیا هاا و ارتقاای سایح نادگی اننانهاسات
(گال ،بورگ و گال.)4177 ،
دسااات اول و مورداعتمااااد ،منی اااق باااا دساااتاوردهای رو آماااد و مهاااارتمحور
اننانی امکانوذیر است .برای وردا ز اطتعات در روز تحلیل محتوای کیفی ،ابتدا
اطتعاااات اساااتصراج شاااده ا اساااناد ،بااار اسااااس واحااادهای محتاااوا (ماااتو)،
تفهااام
متوکااااوی ،مقولهبنااادی و تجزیاااهوتحلیل میشاااوند و ساااپس ،تأمااال و ه
در مضااامون متوهاااا ،اساااتنتاجها ،اساااتن اطها و تفنااایرهای ال بهگوناااۀ منیقااای،
همااراه بااا بنااندگی مانااایی و ت ییناای و همچناایو ،منااتند و منااتدل انجااا میوااذیرد
(ر : .گااال ،بااورگ و گااال4177 ،؛ رفی وااور4177 ،؛ ایمااان و نوشااادی4617 ،؛
ساروخانی.)4616 ،
یافتهها
شاایوههای ماادیریت جنناای خااانواده باارای ارتقااای اخااتق و سااتمت جنناای
فر ندان ،در سه بصخ راه ردی ترسیم میشود )4 :تادیل و هدایت میال جننای؛ )0

مدیریت جنسی خانواده و نقش آن در اخالقمداری و سالمت جنسی فرزندان

باادیهی اساات کااه ایااو مهاام بااا فرآوریهااای منیقاای و منااتدل دادههااای مناااب

واارورز و درونیسااا ی خویشااتوداری و عفااتور ی؛  )6ویشااگیری ا مینااههای
انحراف و اختتل جننی.
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 .1تعدیل و هدایت میل جنسی فرزندان
یکاای ا دغدغااههای اصاالی ،نحااو مواجهااۀ افااراد بااا تمااایتت جنناای ،هاادایت
صحیح آن و رعایت اختق جننای اسات .بهمقتضاای ماانون خلقات ،غریازه و میال
جننی ،مانند دیگر غرایز باید تاأمیو و ارضاا شاود؛ ولای نکتاۀ اساسای در باهموم و
اختمیبودن ارضا و تأمیو غریزه اسات تاا شاهوت در ساییر انناان درآیاد .هادف
تادیل غریزی ،کاستو ا شدت و حااالت انحرافای غریازی (اختقگریازی) اسات
(فرمهینیفراهانی.)4633 ،
ایاااو مهااام باااهویژه در سااانیو بلاااو خودنماااایی میکناااد .در سااانیو نزدیاااک
بلااو  ،تاااادل جناامی و رواناای فر ناادان دسااتصوز تحااول میشااود .آنااان کااه
هناااو باااه رشاااد مناساااب عقلااای دسااات نیافتهاناااد ،نیاااروی جننیشاااان بیااادار و
احناساتشاااان اوج میگیااارد و آناااان را دچاااار واکنخهاااای هیجاااانی میکناااد.
ایو شرای ایجاِّ میکند که والدیو ،امیال جننی فر ندانشان را در جهات صاحیح
آن هااادایت و برانگیصتگااای هیجانیشاااان را تاااادیل کنناااد تاااا بتوانناااد موج اااات
ستمت و رشد اختمی باد جننی آنان را تأمیو کنند .تادیل و هادایت میال جننای
بهمدری مهم است که حتی در کشورهای غربی نیز خانوادهها وس ا جریان انقاتِّ
جننی ،به ورهیز جننی و تأخیر رواب جننی تا ا دواج و تادیل آن ،تأکید میکنناد
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(.)UNESCO, 2009; Leung et al, 2019
تادیل و هدایت میل جننی فر ندان با هدف نهادینهسا ی اختقماداری جننای
در آنان ،در شخ امدا انجا میوذیرد:

جدول  .1برنامۀ مدیریتی والدین برای تعدیل و هدایت جنسی فرزندان

1

آگاهییابی و آگاهیدهی جننی

2

تقویت دیوداری و ار زهای اختمی

3

دمیدن روح ارجمندی و مناعت ط

4

نهادینهسا ی روحیۀ بنندگی و مناعتور ی جننی

5

کاربنت س ک هوشمندانه و متاادل در مواجهه با منائل جننی فر ندان

6

تنظیم میل جننی با تنظیمگری ینتی

 .1-1آگاهییابی و آگاهیدهی جنسی

جننی و تاامل والد -فر ندی است.
هرچاااه دانناااتههای متناساااب باااا رشاااد فر نااادان در مناااائل جننااای ،آنااااتومی،
هیجانات و گرایخهای جننی ط یای و نابهنجار بیشتر و صاحیحتر باشاد ،رفتارهاای
جننی آگاهانهتری ا خود برو میدهند و بهطور ناخودآگاه ا دایر اختقماداری
خاااارج نمیشاااوند .افااازایخ آگاهیهاااای والااادیو در میناااههای گونااااگون
جنناااااااااینگی ( )Sexualityا جملاااااااااه نابهنجاریهاااااااااا و اخاااااااااتتالت
شااای جنناای ،تشااصیص رفتااار ط یااای و اختماای جنناای ا غیاار آن ،طاار رفتااار
مناسااب بااا کااود

م ااتت بااه مشااکتت جنناای ،رفتارهااای متناسااب بااا سااو ،مااان

آماااو ز مناااائل جننااای ،چگاااونگی شاااکلگیری هویااات جننااای ،بلاااو ،
ارت اااط بااا همساااالن ،نظااارت باار مناااب اطتعاااتی فر ناادان و ...در ویشااگیری ا
رفتارهای نابهنجار و اختتلآفریو ماؤثر اسات ( McCauley et al, 2016؛ رشاید و

مدیریت جنسی خانواده و نقش آن در اخالقمداری و سالمت جنسی فرزندان

نصنتیو گا در هدایت و تادیل میل جننی فر ندان ،آگاهییابی به اهداف صاحیح
و متاالی فر ندوروری در ل
خود والدیو و سپس ،تاادیل و همسوساا ی شایو تربیات

حنینیاصل.)4613 ،
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جدول  .2مالحظات کلی والدین در هدایت و تعدیل میل جنسی فرزندان

دورۀ رشد

نکتههای کلی

ویژگی

 مواجهۀ مناسب با کنجکااوی جننای کاود ،ورهیز ا هرگونه مواجهۀ نامناساب محار

حاس

ترس (= شکلگیری دید منفای باه غریاز ط یاای
کودکی

روحیۀ حناس و

جننی)؛

کنجکاوی یاد

 ورهیاااز ا شاااوخی جننااای ،دساااتور ی بااااکود  ،همراهکردن او در برناماههای خصوصای
ناشویی با ایاو فکار کاه کاود
نمیفهمد (=توجهیابی و بلو

پیش از بلوغ

ایاو چیزهاا را

ودرس).

کمون غریز

 -تأکیااد اساات باار مرام اات ا خاموشاای جنناای

جننی،

فر ندان و بیادارنکردن آن ا طریاق مرام تهاای

وجود برخی منائل خانوادگی و محییی است (فلنفی)4630 ،؛
ذهنی دربار
جننینگی

 باید سؤاالت ذهنای آناان بهشایوهای مناساب ودرخور فهم و رشدشان ،مدیریت گردد.
 -نهادینهکردن اهاداف وجاود غریاز جننای در
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بیداری جننی،
از بلوغ تا ازدواج

غل ۀ احناسات و
هیجانات

اننان؛
 آمو ز مادیریت میال جننای باا آگااهیدهیشاینته و مهارتافزایی؛
 نظاااارت و همراهااای در تاااادیل تماااایتت وهیجانات جننی فر ندان.

.2-1تقویت دینداری و ارزشهای اخالقی

ا اساسیتریو عوامل تادیل و هدایت میل جننی ،ورورز و تقویت ایمان ،وای نادی
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مذه ی و تحکیم ار زهای اختمی است (بهشتی .)4630 ،عمل ط ق ضواب دینی و

اختمی (هدایت میل جننی در منیر اننانی و خداخواهانه) اجا ه نمیدهاد انناان ا
حدود آنها خارج شود (تادیل جننی و رفتار اختقمادار) .در اثار تربیات دینای و
اختمی ،بنیاری ا وایهها و صفات تادیلگر و مهارکنناده چاون تقاوا ،صا ر ،هاد،
عفت ،ورع در اننان نهادینه و وجدان اختمی تقویت میشود.
 .3-1دمیدن روح ارجمندی و مناعت طبع

والدیو بر محور کرامت و بزرگمنشی میتوانناد میال جننای فر نادان را تاادیل و
هدایت کنند .به فر ندان بیامو ند که ابزارهای ط یای نهادینهشده در آنان مانناد میال
هرگونه افراطوتفری در ارضای ایو ط یات ،رسیدن آنان را باه ایاو جایگااه مصتال
میکند (تادیل) .با اینکه ط یات اننان بهطور فیری به آ ادی و ارضای بیحادومر
غرایاز تمایال دارد (میامات ،)0 ،سااادت ا طریاق تکامال ،رسایدن باه ارجمناادی و
کرامت ،اعتدال و استفاد اختمی و بهینه ا غرایز مینر میشود و خداوند تاوان ایاو
کار را نیز در فیرت اننان مرار داده است (تیو.)1 ،
 .4-1نهادینهسازی روحیه بسندگی و قناعتورزی

تربیااات هماااراه باااا آماااو ز مناعاااتور ی کاااه نتیجاااۀ آن تاااأخیر ارضاسااات،
یکاای ا توصاایههایی اساات کااه ائمااۀ ماصااومیو باارای تااادیل میاال جنناای ویشاانهاد
دادهاند .اما صادق

در واسخ شصصی که در ویکار با خواساتههای نفناانی دچاار

مشکل بود ،فرمود:
«اگر بهمقدار متناسب با نیا خود بننده کنی ،کمتریو حد ا دنیا و لذتهایخ تو را

مدیریت جنسی خانواده و نقش آن در اخالقمداری و سالمت جنسی فرزندان

جننی ،وسیله ای بارای رسایدن باه هادف واال و کرامات انناانی اسات (هادایت) و

مان و بینیا میسا د و در غیر ایو صورت ،تما دنیا و لذتهایخ نمیتواناد نفاس
حریصت را بینیا سا د» (کلینی4170 ،ق ،ج :0ا.)461
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ا همان کودکی ال اسات فر نادان باهجای روحیاۀ تکانشاگری و ارضاای فاوری
«نهاد» ( ، )Idانتظارکشیدن را فرا بگیرند (تقویت «مو») تاا بتوانناد در آیناده در برابار
میلهای فشار ا ،مانند شهوت جننی ،مقاو باشند.
.5-1سبک هوشمندانه و متعادل در مواجهه با مسائل جنسی فرزندان

بااا اتصاااذ ساا ک سااهلگیرانه و دادن آ ادی بیمیدوشاارط بااه فر ناادان ،آنااان بااه
اناااواع مشاااکتت و نابهنجاریهاااای جننااای دچاااار میشاااوند و باااا باااهکارگیری
س ک سصتگیرانه و سرکوِّ تمایتت جننی ،یا فر ندان دچار ضااف شصصایتی،
درماندگی آموختهشده و دید منفی به ایو غریزه میشوند یا باه مقاومات و سرکشای
روی میآورنااد و رفتارهااای ناسااا گارانه بااا والاادیو و محاای اطااراف خااود نشااان
میدهناااد (ابوبابویاااه4146 ،ق ،ج :1ا )600کاااه هااار دو حالااات نتیجاااهای جاااز
انحراف یا اخاتتل نادارد (کلینای4170 ،ق ،ج :3ا .)04بناابرایو ،والادیو نیا مناد
س کی منیقی و هوشمندانه هنتند ،تا فر ندان نه احناس اج ار و ور داشته باشاند و
نه احناس رهاشدگی.
.6-1تنظیم میل جنسی با تنظیمگری زیستی
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منائل ینتی و فیزیولو یکی اننان در ارت اط تنگاتن

با گرایخهای او مرار دارند.

والدیو اگر بتوانند در تغذیه (رعایت تناساب غاذا باا ساو ،محای و ماان) ،خاواِّ
(رعایت کیفیت و کمیت و ل اس مناساب) و دیگار اماور یناتی (مانناد نظاارت بار
استحما ) برنامهای تادیلی و حناِّشده داشته باشد ،میتوانند میل جننای فر نادان
را بهشکل درست تنظیم و تادیل کنند.
 .2پرورش و درونیسازی عفتورزی
عفاات ،یااک مابلیاات و صاافت عااالی اختماای اساات کااه دارنااد آن بااه توانااایی
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مقاوماات و مصااونیت در براباار شااهوت دساات مییابااد .مفهااو عفاات ترکی اای ا

با دارناااادگی و حفاااا تاااااادل و واکاااادامنی اساااات .در اثاااار عفااااتور ی،
شااهوت و کشااخهای جنناای در تناال نیروهااای عقتناای درمیآینااد و بااه اعتاادال
میگرایند (نرامی.)4611 ،
ایجاااد ایااو ویژگاای و توانااایی در فر ناادان ،بااا درونیسااا ی و نهادینااهکردن
عفاااف و خویشااتوداری بااه دساات میآیااد و نیا منااد کااار بنیااادی ورورشاای ا
دوران کااودکی و نوجااوانی اساات .باادیو منظااور ،والاادیو ابتاادا بایااد فر ناادان را ا
استادادها و ظرفیتهای خدادادی ،نیروهای مهارکنناده و نحاو باهکارگیری آنهاا
آگاه سا ند.
تقااوا ،در درون خااود بااه یااک ویژگاای وایاادار شصصاایتی ت اادیل کننااد .در ایااو
صااورت ،در د ی منااتحکم و نفوذناوااذیر ماارار میگیرنااد کااه ا نابهنجاریهااا
دراماان میماننااد و رفتارهاای رشاادیافتهای ا خاود نشااان میدهناد (شریفالرضاای،
4141ق ،ا.)031
جدول  .3مراحل پرورش و درونیسازی عفتورزی در فرزندان (ر.ک :نورعلیزاده)13۱۱ ،

مراحل

مرحلۀ 4

تربیت ص رمحور و

تربیت فر ند با محوریت ورورز ص ر و تأخیر ارضا

شکی ایی در برابر

و دوری ا رفتارهاااای تکانشااای (ناااوری4173 ،ق،

تکانهها
مرحلۀ 0

مرحلۀ 6

توضیح

آمو ز فنون رفتاری
مهار مینههای تحریک

ج :44ا036؛ یوسف)17 ،
آمااو ز مهارتهااای ویشااگیری و مهااار مینااههای
تحریااک و برانگیصتگاای بااه فر ناادان بهصااورت
عملیاتی (کلینی4170 ،ق ،ج :0ا)010

تحملافزایی و م ار ه

کمک به فر ندان در تتز ،تادیل ،تحمل در برابر

با ناامیدی

فشار تکانهها و کاهخ نیروی جننی و کمک باه او

مدیریت جنسی خانواده و نقش آن در اخالقمداری و سالمت جنسی فرزندان

سپس ،به آناان کماک کنناد تاا مجموعاۀ ایاو نیروهاا را در مالاب صافت کلای
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توضیح

مراحل

در فائقآماادن باار ناامیاادی اولیااه (نااوری4173 ،ق،
ج :44ا000؛ مجلنی4176 ،ق ،ج :04ا)173
فااراهمآوردن شاارای اسااتمرار خویشااتوداری در
مرحلۀ 1

تداو و جایگزیوسا ی

مرحلۀ 0

درونیسا ی و تث یت

فر ند ،مانویتافزایی و مراردادن لاذتهای ماناوی
بااهجای لااذتهای شااهوانی (کلیناای4170 ،ق ،ج:0
ا01؛ ابوبابویه4146 ،ق ،ج :6ا)106
تداو تمریو و نهادینهسا ی و تث یت عفت باهعنوان
صفت شصصیتی

 .3پیشگیری از زمینههای انحراف و اختالل جنسی
اگاار ا باارو مینااههای تحریااک و برانگیصتگاای جنناای ویشااگیری نشااود ،تااوان
با داری و گردز بر مادار اخاتق ،بهشادت کااهخ مییاباد و مقابلاه باا آن بنایار
دشوار میشود.
ایااو وضااایت در بناایاری ا مااوارد ،فاارد را دچااار انحااراف اختماای میسااا د.
آمو ههای استمی در تدابیر ویشگیرانه و مقابلهای خاود ،باه «مصونساا ی» و ایمنای
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رفتار جننی افاراد میاندیشاد و آن را در دو راه منحصار میکناد :کامیاابی میلاوِّ
جننی ،و خویشتوداری و عفتور ی (الهندی4610 ،ق ،ج :0ا.)661
والدیو نیا مند برنامهای جام بارای ویشاگیری ا انحرافاات و اخاتتالت جننای
هنتند که برخی ا مهمتریو موارد آن در جدول 0ارائه میشود.

جدول  .5اقدامات پیشگیرانه از زمینههای انحراف و اختالل جنسی فرزندان

1

ار شمندسا ی و انگیزهبصشی

2

ایجاد حالت بیدارباز و هشیاری

3

توانمندسا ی و مهارتافزایی

4

بهینهسا ی ینتیاوراثتی

5

فراهمسا ی عوامل محافظتکننده

6

نظارت خانوادگی

7

حمایت عاطفی خانواده

8

مرام تهای خانوادگی و اجتماعی

کنخها و رفتارهای اننان بر اساس سیح انگیزز تاییو میشود .سایح انگیازز باه
سااایح ار شااامندی و دوستداشاااتو چیااازی وابناااته اسااات .ار شمندساااا ی
واکدامنی و آلودهنشدن به انحرافات و نابهنجاریهاای جننای ،ا کارهاای ماؤثر در
انگیزهدهاای بااه فر ناادان اساات .ترساایم عملاای مقااا و جایگاااهی کااه اننااان در
صااورت واکاادامنی در دنیااا و آخاارت بااه آن میرسااد؛ ماننااد ایااو نمونااه کااه
اما صادق

میفرماید:

«هرکس دیدگانخ به ن نامحرمی افتاد و سرز را رو به آسمان کرد یا چشمووشی
کرد و نگاهخ را بهسمت آن ن بر نگرداند ،خداوند متاال حاورالاینی را همنار او
مرار خواهد داد» (ابوبابویه4146 ،ق ،ج :6ا.)106
.2-3ایجاد حالت بیدارباش و هشیاری

مدیریت جنسی خانواده و نقش آن در اخالقمداری و سالمت جنسی فرزندان

.1-3ارزشمندسازی و انگیزهبخشی

داشتو حالت توجه ،بیدارباشای (یقظاه) و هشایاری باه فرجاا برانگیصتگای و رفتاار
نابهنجار و انحرافی ،با ایجاد بیمنااکی باه عام ات انحرافاات جننای (ابوشاا هحرانی،
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4171ق ،ا )040و آگاهی ا عذاِّ اخروی و بهتصویرکشیدن عینی باطو گناهاان
جنناای (کلیناای4170 ،ق ،ج :3ا01؛ ابوبابویااه4173 ،ق ،ا )033ا جملااه لااوا
با داری است.
 .3-3یوانمندسازی و مهارتافزایی

مجموعهای ا مهارتهای وایه و توانمندیهای مقابلهای مهارکننده ال اسات تاا باا
بهکارگیری آنها ،فر ندان بتوانند خود را در مادار اخاتق حفا کنناد و ا هجاو
تهدیدها و مصاطرات بکاهند.
خانواده باید در ورورز و ایجاد ایاو تواناییهاا در فر نادان بکوشاد .شاماری ا
مهمتااریو آنهااا ع ارتانااد ا  :توانمناادیهای عقلاای ،ا جملااه تفکاار نقاااد ،مااو
تشااصیص و ار یااابی ،انتظااار ویامااد /دوراندیشاای (بوربااا)4610 ،؛ توانمناادیهای
اختماای و تهااذیبمحور؛ ادرا

نظااارت /حیااا (ونااندیده)4616 ،؛ توجااهآگاهی و

خودوایی؛ مهارت نهگفتو و افازایخ خودکارآمادی و رشاد مرکاز کنتارل درونای؛
تقویت روحیۀ وذیرز و ویروی (انقیاد و اطاعتوذیری) اختمی (جانبزرگی ،ناوری
و آگاااههریس ،)4616 ،توانااایی تأخیرکامرواسااا ی ،تاااِّآوری /بردباااری (کلیناای،
4170ق ،ج :3ا.)04
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 .4-3بهین:سازی زیْتی-وراُتی

بهاذعان روانشناسان ،عوامل ینتی در تربیت و اختقوذیری اثرگذارند (اتکینناون
و دیگااران .)4613 ،هرچقاادر وایااههای ینااتی فر ناادان سااالمتر باشااد ،تربیاات و
سااتمتدهی آنهااا دسااتیافتنیتر خواهااد بااود (واینااده ،4630 ،ا .)033وایااههای
ینتی میتواناد ا چنادیو جن اه در احنااس یاا رفتاار جننای تأثیرگاذار باشاد.4 :
مینهسا ی در یادبودن تمایتت جننی یا کمبودن آن (گر مزاجی یا سردمزاجی)؛
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 .0هیجانوااذیری (اتکیننااون و دیگااران)4613 ،؛  .6تربیتوااذیری (ملکمحماادی،

)4611؛  .1مینهسا ی برو باضی ا انحرافات جننی مانناد اخاتتل هویات جننای
(واحدی و دیگران.)4610 ،
آمو ههای استمی برای بهینهسا ی و فراهمسا ی شرای مناسب ینتی -وراثتی
ستمت جننای و کااهخ گرایخهاای غیراختمای و انحرافای جننای ،اندیشاههای
بنیادیو دارد؛ برای نمونه ،است بار همنارگزینی مناساب (ط رسای ،4607 ،ا410؛
فیضکاشااانی4173 ،ق ،ج :6ا ،)073آداِّ هم نااتری و اناقاااد نیفااه (ابوبابویااه،
4146ق ،ج :6ا ،)000آداِّ شیردهی (حرعاملی4171 ،ق ،ج :04ا ،)133تغذیاه
ا مال حتل (کلینی ،4170 ،ج ،0ا )400و ا ایو م یل موارد تأکید بنیار دارد.

شناسایی عوامل محافظتکننده و بهکارگیری و آمو ز آن به فر ندان ،یکی دیگار
ا وظایف مهم والدیو در اختقمداری و ویشگیری و ستمتبصشی به رفتار جننای
آنان است .برخورداری ا شصصیت محکم و میمئو (با درونمایۀ ارتقای عزتنفس
فر ندان و ایجااد منائولیت اختمای) و وای نادی باه اصاول و اعتقاادات ماذه ی (باا
درونمایۀ گرایخ به دیاو و دیاوداری و ایجااد خودمهاارگری خداساو) ،دو عامال
اصلی محافظتکننده هنتند که ا طریق شکلگیری کنتارل درونای اثار میگذارناد
(مرماتیخویی و دیگران.)4613 ،
 .6-3نظارت خانوادگی

رواج فرهنا

فردگرایاای و بیاعتنااایی و کاااهخ نظااارت و غیاارتور ی مث اات در

خانواده ،ا مهمتریو عوامل انحرافاات جننای اسات (کلینای4170 ،ق ،ج :3ا61؛
وردل .)4610 ،آنچه در نظارت اهمیت دارد هوشمندانه و متناساببودن آن باا فرایناد
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 .5-3فراهمسازی عوامل محافظتکننده

رشد و خلقیات فر ندان است .برای ویشگیری ا انحرافات جننی فر ندان ،نظارتها
در موارد یر انجا میگیرد:
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 نظارت در انتصاِّ دوست و رواب ؛ نظارت بر رفتوآمدها و محی های فاالیت؛ نظارت بر نحو ووشخ و آرایخ؛ نظااارت باار رفتارهااای جنناای مصاااطرهآمیز فااردی (ماننااد خودارضااایی)و اجتماعی؛
 نظارت بر استفاده ا وسایل ارت اطی و فناوری جدید. .7-3حمایت عاطفی خانواده

رواب گر و عاطفی و دلبنتگی خاانوادگی ،یکای دیگار ا عاواملی اسات کاه باا
رفتارهای انحرافی و ورخیر فر ندان رابیۀ ماکوس دارد (نیکولوسای و نیکولوسای،
4613؛ رضا اده و دیگران.)4611 ،
اگر نیا های عاطفی افراد در خانواده تأمیو گردد ،آنهاا باهخاطر ج اران کم اود
مح ت ،در دا رواب ورخیر نصواهند افتااد .روابا ضاایف والاد -فر نادی ماانی
آشکار میشود که والدیو بهجای ارائاۀ اطتعاات موردنیاا فر ناد ،باا او بهصاورت
تحکمآمیز صح ت میکنند و برای اینکه بیشاتر بار او تنال داشاته باشاند ،باه تن یاه
متوساال میشااوند .در مواما خیااا و کااجروی ،شصصاایت او را تحقیاار و او را رد یااا
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بهشدت سر نخ میکنند.
 .۱-3مراقبتهای خانوادگی و اجتماعی

مرام تهای خانوادگی و اجتماعی ،امداماتیاناد کاه در کناار دیگار حییاهها ،میناۀ
ویشاگیری و حفا سااتمت و اخااتق جنناای اعضااای خااانواده را همااوار میسااا ند
(ع اسی .)4613 ،ایو مرام تها بیشتر به وا سا ی محی

ندگی فر ندان ورداختاه،

مینههای شکلگیری عفاف اجتماعی را در محی خانواده و محی اجتماعی فاراهم
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میآورند و شامل ماوارد یار هناتند :رعایات ووشاخ ا ساوی والادیو و فر نادان

(کلینی4170 ،ق ،ج :3ا ،)076آمو ز حاریم خصوصای و ماانون اساتیذان (ناور،
 ،)01-03مرام ت ا توجهیابی فر ندان باه روابا جننای والادیو (کلینای4170 ،ق،
ج :0ا ،)077رعایت حریم در تماس با کودکان (همان ،ا ،)066جداسا ی بناتر
کودکااان (ط رساای ،4607 ،ا ،)060نظااارت باار عادتهااا و با یهااای جنناای در
کودکان ،مادیریت محر هاای جننای ،حفا فرهنا

عفااف اجتمااعی و تنظایم

رواب (کلینی4170 ،ق ،ج :0ا.)043
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نتیجهگیری
ا نظر اندیشمندان ،سروسامانبصشیدن به میل جننی ،همیشه مهمتریو وظیفۀ اخاتق
به شمار میرفته است (میهری .)4610 ،بدون اختقماداری جننای ،ساتمت رفتاار
جننی تحقق نمییابد .فر ندان بدون تأدیب و تربیت مادر به رعایت اخاتق نیناتند؛
وس ،امر خییر در وهلۀ نصنات باه عهاد خاانواده اسات (تحاریم .)3 ،ا آنجاا کاه
تمایتت جننی اننان تحتتأثیر عوامال گونااگون وراثتای ،یناتی ،روانشاناختی،
محییی ،فرهنگی و مذه ی است ،تربیت اختمی و مدیریت جننی خاانواده ،نیا مناد
یک برنامۀ جام بر ط ق آن است .ایو برنامه ،بر اساس یافتههای ایاو واژوهخ ،ذیال
سه راه رد  )4تادیل و هدایت میل جننی )0 ،ورورز و درونیسا ی عفاتور ی و
 )6ویشگیری ا مینههای انحراف و اختتل جننی ،ارائه گردید.
نیا به تادیل ،هدایت و مهار میل جننی باعث شده حتی در کشورهای غربی نیز
خانوادهها وس ا جریان انقتِّ جننی ،به ورهیاز جننای و تاأخیر روابا جننای تاا
ا دواج و تااادیل آن ،تأکیااد کننااد .اولاایو برنامااه در ایااو راسااتا ،آگاهییااابی و
آگاهیدهی جننی والدیو است.
آگاهی یابی والدیو ا وجوه متاددی بر ستمت رفتار فر ندان اثرگذار اسات؛ ا
جمله :تاامتت مناسابتر والاد-کاود ؛ تفنایرهای درسات والادیو ا رفتارهاای
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فر ناادان؛ بهوجودآماادن مشااکتت رفتاااری کمتاار در آنااان؛ تشااصیص ودتاار
منائل رشادی و در نتیجاه ،هادایت و مهاار باههنگا و مناسابتر؛ داشاتو انتظاارات
رفتاااری ماقااولتر ا فر ناادان؛ ماادیریت صااح ت بااا فر ناادان (اطااتع دمیااقتر ا
داننتههای کودکان در منائل جننی و تواناایی تصاحیح اطتعاات نادرسات آناان)
(Rabizadeh, 2020؛ رشید و حنینیاصال .)4613 ،نتاایج چنادیو واژوهخ (چاون
ابوالقاسمی ،مرماتیخویی و تقدینی4631 ،؛ مربانی و دیگران )4611 ،نشان میدهاد
که توانمندسا ی والدیو بهویژه ماادران در داناخ ،نگارز و رفتاار ،ا اولویتهاای
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تربیت اختمی-جننی کودکان است .درست و بهموم واسخندادن به کنجکاویهای

جننی کودکاان ،باعاث شاکلگیری عاادات نادرسات جننای و بارو انحرافاات و
اختتالت میشود.
ط ق آمو ههای استمی ،آگاهی جننی فر ندان بهاندا های اهمیت دارد که علت
اصاالی جهتگیریهااای نادرساات و غیراختماای ،نداشااتو تاااادل جنناای و نداشااتو
آگاااهی بااههنگا و کااافی مارفاای شااده اساات (شریفالرضاای4141 ،ق ،ا.)101
فر ندان باید به ایو باور برسند کاه ارضاای میال جننای ا نظار اساتمی چاارچوِّ
خاصی دارد و استفاده ا دیگر راهها برای ارضای جننی ،انحراف ا سنت آفارینخ
و ط یات و فیرت اننانی و تجاو ا مر های اننانی و الهی ملمداد میشود (مؤمنون،
میسا د .فر ندان با افزایخ مهارت تفکر نقادانۀ جننینگی ،اهداف تادیل و هادایت
جننی ،ویامدها و آسیبهای عد تادیل آن را واکاوی و در

میکنند .آنها ا ایو

طریق بنیانهای منتحکم شناختی را بارای چگاونگی هیجاناات و رفتارهاای جننای
خود و بهتا یری ،درونیسا ی اختق در خود ،با مییابند.
والدیو میتوانند فر ندان خود را به ایو بینخ برسانند که خداوناد ایاو غریازه را
وسیله ای مرار داده تا آ مونی باشد ویخ روی اننان کاه غل اه بار آن ،باعاث رشادی
بزرگ در او میشود .به ع ارت دیگر ،یکی ا اهاداف خلاق ایاو غریازه در آدمای،
روبهروشدن او با ایو منئله و رسیدن به رشد شصصایتی باا غل اه بار آن اسات (بقاره،
033؛ شمس .)47-1 ،فر ندان باید به ایو بینخ برسند که توانایی و موفقیت در بلو ،
با دستیابی به شصصیت خودساخته و مقاو در برابر وسوسهها ،مینهساا آن میشاود
که میل جننی با رشدی سالم ،وسایلهای بارای اساتحکا نادگی و آراماخ بهتار و
کمک به رسیدن به اهداف خلقت گردد.
تادیل و هدایت صحیح میل جننای فر نادان ،در ساایۀ دیاوداری و ار زهاای
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 .)0تقویت خردور ی ،فر ندان را در جهتگیری صحیح و تاادیل جننای توانمناد

اختمی تحقق مییابد .باورهای دینی ،افقهایی را فراسوی اننان میگشاید و او را باا
خود و کمال غاییاز آشنا میسا د و ایو سرمایۀ بزرگای میگاردد بارای گریاز ا
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اسارت شهوت (بهشتی .)4630 ،دیاو چارچوِّهاایی را بارای امیاال و رفتاار تایایو
میکند که باعث میشود اننان ا مر اختق خارج نشود .نتایج وژوهخها نیز نشاان
میدهد که افراد دیودار خودمهارگری بیشتری دارند (ناارویی ،صاالحی و جنادمی،
4610؛ سیدحنینی ،داودی و نارویی .)4611 ،همچنیو ،افراد در خانواد مانوی ،خدا
و فرشتگان را ناظر رفتار خود میبینند .ایو روناد باعاث تقویات حیاا در آنهاا و در
نتیجه ،تنظیم هیجان و رفتار میشود؛ چراکه «به میزان حیا ،عفات حاصال میگاردد»
(لیثیواسیی ،4603 ،ا .)604کنانی که سرشار ا مانویت و ایماناند ،بار شاهوات
خود منال اند و ا انحرافاات و آسایبها دورناد (ناوری4173 ،ق ،ج :41ا.)664
اساس کار کنخهای مذه ی و مانوی ،را کردن نفاس بَادفرما (امااره) و در مقابال،
دستیافتو به روان آرا یافته (نفس میمئنهه) است .باا ایجااد چنایو ماابلیتی ،انناان ا
هرگونه انحراف و نابهنجاری مصون میماند.
فر ندان باید بدانند چهچیزی آنها را به ایو مومایت برتار میرسااند و چاهکاری
آنها را ا ایو مرت ه تنزل میدهد .آنهاا میتوانناد باه ایاو ادرا

دسات یابناد کاه

ار ز اننان در برمراری اعتدال در نیروهای سرشتی اوست (روحیاه ارجمنادی) .در
کنار همۀ ایوها ،یکی دیگر ا رمزهای موفقیات و داشاتو نادگی شایناته و ساالم،
«مناعتور ی» است .مناعت نه فق در مناائل امتصاادی ،بلکاه در میناۀ هار میال و
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گرایشی شاهکلید است .مناعت یانی توانایی بنندگی به میزان میلاوِّ و متناساب باا
فاارد و دوری ا آ مناادی .اساساااً «ریشااۀ عفااتور ی ،مناعاات ویشااهکردن اساات»
(مجلنی4176 ،ق ،ج :00ا.)0
ستمت جننی فر ندان با بهکارگیری س کهای هوشامندانه و متااادل تاأدی ی و
تربیتی ،تحققوذیر است .وژوهخ رحماانی و دیگاران ( )4613نشاان داد ،اگار نحاو
تربیت والدیو در ویوستاری مرار گیرد که یکسوی آن ،تربیت سصتگیرانه و سوی
دیگر آن ،بیمیدی به ار زها باشد ،دو سر ایو ویوساتار عوامال خیاری هناتند کاه

66

میتوانند در ا بیورفتو ستمت جننی تأثیرگذار باشاد .در «تربیات خاانوادگی باا »

فر ندان ودتار باا مفااهیم جننای آشانا میشاوند و نیاا جننای را ودتار احنااس
میکنند؛ وس ،ودتر به فکر ارضای ایو نیا برمیآیند .میالاات بیوالمللی (همچون
 )Kirby, 2007و ملای (همچاون )KhalajAbadi, Cleland & Mehryar, 2012
تأییدکنند ایو میلباند که نوجواناان و جواناانی کاه در خاانواد ساهلگیر تربیات
میشوند ،بیشتر به رفتارهای جننی م ل ا ا دواج ،رابیۀ جننای ودهنگاا و رابیاۀ
جننی مصاطرهآمیز م ادرت میور ند.
راه ااااارد اساسااااای در مااااادیریت اختقماااااداری جننااااای ،وااااارورز و
درونیسااا ی عفااتور ی اساات .تااا مااانی کااه ایااو ویژگاای در اننااان نهادینااه
براباار فشااار تکانااههای جنناای و بهتاویقانااداختو و مناا ا آن ،احناااس ضاااف
خواهااد کاارد .تااوان انتظارکشاایدن و بهتأخیرانااداختو خواسااتهها و هیجانااات ا
مهمتاااریو مؤلفاااههای هاااوز هیجاااانی اسااات .دانشااامندان ا اماااوری همانناااد
تاوان منا و باا داری ( ،)Suppression, inhibitionبهتأخیراناداختو کامرواساا ی
( )Delay gratificationو مقاوماات در براباار وسوسااه ( )Temptationنااا میبرنااد.
وژوهشگران نیز ارت اط وثیقی میان مؤلفههای عفتور ی ا جمله میزان ص رور ی و
خودمهارگری یافتهاند (سیدحنینی ،داودی و نارویی.)4611 ،
ویشگیری ،بهویژه در منائل جننی ،همیشه بهتر ا درماان اسات .ن ایاد اجاا ه داد
شهوت بیدار شود؛ چراکه در میانۀ برانگیصتگی شهوت و هوسرانی ،عقال ا دسات
میرود (ناوری4173 ،ق ،ج :44ا .)044باا وال عقال ،تاوان باا داری ا شاهوات
نفنانی نیز بهشدت کاهخ مییابد (ابوشاا هحرانی4171 ،ق ،ا .)40مهاار شاهوت
تنها در دست عفت و خویشتوداری است؛ چون عفت ،شهوت را ضایف میگرداند
(نوری4173 ،ق ،ج :44ا.)000
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نگردد ،توانایی خویشتوداری و اختقمداری جننای نیاز ایجااد نمیشاود و فارد در

بنابرایو ،بارختف بااور برخای دانشامندان غربای مانناد راسال ( )4630و فرویاد
( ،)4613نهتنها خویشتوداری باعث تشدید غریزه و میال جننای و ایجااد مشاکتت
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روانی نمیشود ،بلکه با تاِّآوری ،نفس اننانی ماوی گشاته ،ا فشاارهای جننای و
لذتجوییهای آنی کاسته و نیروی آن تاادیل میگاردد؛ (شریفالرضای4141 ،ق،
ا .)044ایو موضاوع ،باه هماراه وارداختو باه اماور دینای و ماناوی ،حتای ا نظار
فیزیولو یااک نیااز باار باادن تااأثیر میگااذارد و هورمونهااای جنناای را در جهاات
خویشتوداری تضایف میکند و به اختیار فرد درمیآورد (هالپرن و دیگران،4111 ،
بهنقل ا  :رمضانی ،نوابینژاد و بوالهری.)4600 ،
با استمرار خویشتوداری و مراردادن لذتهای مانوی بهجای لذتهای ودگذر،
بهتاادریج تنفاار ا لااذتجویی انحرافاای ایجاااد میشااود (ابوشااا هحرانی4171 ،ق،
ا .)40با توجهدهی فر ندان به واداز عفتور ی و جایگاه مانوی آن نزد خدا و با
ایجاد مینههای تقویت ایمان (مؤمنون0 ،؛ کلینای4170 ،ق ،ج :0ا )473و وجادان
اختمی ،عمل به مناسک مذه ی و استمداد ا عوامل مانوی همچاون نماا و نیاایخ
(عنک ااوت )10 ،و رو ه (مجلناای4176 ،ق ،ج :16ا )001نااهتنها خویشااتوداری
فر ندان تقویت میشود ،بلکه میزان لذت مانوی آنان نیز افزایخ مییابد و در نتیجه،
کشخهای جننی ،مدرت تحریککنندگی خود را ا دسات میدهناد و توانمنادی
با داری فر ندان افزایخ مییابد.
ار شمندسا ی و انگیزهبصشی در عفتیابی و خودمهارگری فر ندان ،باهویژه در
اخالق /چهل و سوم /پاییز 1400

مومایتهااای فشااار ای جنناای بناایار راهگشاساات .بااهطااور ط یااای ،هراناادا ه
باار ار ز چیاازی ناازد اننااان افاازوده شااود ،گاارایخ او بااه آن بیشااتر میشااود .در
ایو میان ،ار زشناسی یکی ا انگیزهسا های موی برای گرایخ به خویشتوداری و
واکدامنی است.
ار زشناسی و باورهای اعتقادی باه چناد روز باعاث تناهیل در فرایناد حفا
ستمت و خویشتوداری میشاوند )4 :عرضاه مایارهاای روشاو؛  )0ایجااد انگیازز
برای رفتار اختمی؛  )6ایجاد مینۀ خودنظارتگری بر رفتاار بهوسایلۀ خاداآگاهی و
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در

حضور خدا ،مرام اه و انجاا مناساکی همچاون نماا  ،دعاا و رو ه؛  )1ایجااد

مح اات مل اای در اثاار ارت اااط مانااوی بااا خاادا و ائمااۀ اطهااار؛  )0ماادیریت تمااایتت
ناشایناات بااا نهادینهسااا ی مفاااهیمی همچااون مااذمت گناهااان ک یااره و ولیاادی
هوسرانی؛  )3مهار و تنظیم هیجانات با نهادینهکردن مفاهیمی همچون ص ر و توکال
(Geyer & Baumeister, 2005؛ رفیایهنر.)4610 ،
آمو ز ار زهای مذه ی ،فرهنگی و خانوادگی و در کناار آن ،کیفیات رابیاۀ
اعضای خانواده با یکدیگر در ایجاد و کیفیت انگیزه و نوع بینخ شصصی فر ندان به
جننااینگی و حف ا سااتمت جنناای ،بناایار اهمیاات دارد .بناایاری ا ویژگیهااای
خانوادههای سالم (ا نظر جننی) ،بهطور آشکار به رواب جننی و جننایت مرباوط
فر ندان ،نگرز فاال و مث تی به خاود و روابا اطرافشاان ویادا کارده ،کمتار دچاار
مشکتت رفتاری و نابهنجاری میگردند (.)Dosler, 2015
یکی ا راهکارهای مهم در مهار خویشتو ،ایجاد حالت هشیاری و بیمناکی است.
اما سجاد

در ت ییو ایو امر میفرماید« :احناس بیمناکی ا خدا را در دلتان بیادار

کنید و وادازهایی که برای اعمال صالح وعده داده است و عذابی که شاما را ا آن
بیم داده ،به یاد آورید .هرکس ا چیزی بیمنا
تاار

باشد ،ا آن برحذر میشود و آن را

میکنااد» (کلیناای4170 ،ق ،ج :3ا .)01بیمناااکی ا عام اات کااار ،ساا ب

ودیدآمدن مکث ،توجه و تفکر در فرد میشود (همان ،ج :4ا.)00
تحقیقات (همچون کیربی و دیگران0770 ،؛ کاجوال و دیگران0743 ،؛ مککالی
و دیگران )0743 ،نشان دادهاند نظارت والدیو ،نقخ محافظتی در رفتارهاای جننای
فر نادان دارد و فر نادان ،مصصوصااً نوجواناانی کاه باهطور مناساب تحات نظااارت
والدینشان هنتند ،کمتر مرتکب رفتارهای ورخیار جننای میشاوند .نتاایج واژوهخ
خلجآبادیفراهانی ،کللند و مهریار ( )2012و خلجآبادیفراهاانی و مهریاار ()4631
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نینت ،بلکه با کیفیات رابیاۀ اعضاای خاانواده باا یکادیگر ویوناد دارد .ا ایاو راه،

نشان داد که آسانگیری خاانواده یاا ن اودن نظاارت و نیاز نظاارت ساصتگیرانه ،باا
برمراری رواب با جنس مصالف مرت

است .نظارتهای ضایف و شدید والادیو باا
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افزایخ رفتارهای ضداجتماعی فر ندان ،مینۀ گرایخ آنان را به رفتارهای انحرافای
جننی فراهم میکند (رحمانی و دیگران.)4613 ،
همچنیو ،تحقیقات نشان داده است (همچون شاکری و دیگاران4611 ،؛ ارعای،
 ،)4631در خانوادههایی که رواب والد -فر ند ضایف است ،کنترلگری ،رفتارهای
ورخیر جننی را میافزاید .بر ایو اساس ،میتوان گفات کاه ضااف صامیمیت بایو
اعضای خانواده و تااارض والاد-فر ناد ،آناان را درگیار رفتارهاای ورخیار جننای
میکند (رضا اده و دیگران .)4611 ،همچنایو ،شاواهد باالینی نشاان میدهاد ماوارد
آشکار اختتل هویت جننیتی ،اغلاب ا تااامتت ویرانگار کاود -والاد در دور
اولیۀ رشد ناشی میشود (نیکولوسی و نیکولوسی.)4613 ،
در سا ک فر ناادوروری مناات دانه ،کودکااان در مهااار خااود ،احناااس مناائولیت
اجتماعی و ادرا

ار زهای اختمی دچار مشکلاند .در مقابل ،در س ک مقتدرانه

(که والدیو مح ت ،گرما و احتارا را باا نظاارت ماوی بهشاکل تایایو مار  ،متااادل
میکنند) ،کودکان بیشتر به خود احتارا میگذارناد ،باا مشاکتت کناار میآیناد و
ار زها را بهتر در

میکنند.

ایو س ک ،در تحقیقات متادد (مانندAskelson et al, 2012 :؛ دوسالر)0740 ،
یکی ا عوامل ویشگیری و مهارکنند رفتارهای ورخیر و انحرافی فر ندان بوده است
اخالق /چهل و سوم /پاییز 1400

(دوسلر .)0740 ،میازان نظاارت خاانواده نیاز ماانی باه حاداکثر تأثیرگاذاری خاود
میرسد که روابا خاانوادگی ا نظار کمیات و کیفیات میلاوِّ باشاند .همچنایو،
توانایی خانواده در تاأمیو نادگی ،فراهمکاردن امکاناات موفقیات در آیناده بارای
فر ندان ،باعث جاماهوذیری بهتر آنان و ام ال کمترشان به رفتارهای ورخیار جننای
میشاااود (رحماااانی و دیگاااران4613 ،؛ فااااطمی و دیگاااران .)4610 ،مرام تهاااای
خانوادگی و اجتماعی به سه شکل در اختقوذیری و مدیریت جننی فر ندان تاأثیر
میگااذارد )4 :ویشااگیری ا تحریااک جنناای ودرس؛  )0ویشااگیری ا یااادگیری
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رفتارهای جننی ودرس؛  )6آمو ز رفتارهای عفیفانه (ع اسی.)4613 ،

باتوجه به آنچه گذشت ،ایو نتیجاه باه دسات میآیاد کاه خاانواده باا محوریات
والدیو با بهکاربنتو برنامههای راه ردی مادیریتی ،در ساه بصاخ تاادیل و هادایت
جنناای ،واارورز و درونیسااا ی عفااتور ی و ویشااگیری ا مینااههای انحااراف و
اختتل جننی ،در ارتقای اختقمداری ،هدایت و ستمت جننی فر ندان میتوانناد
نقخ اساسی ایفا کنند و رشد صحیح ،بههنگا و اختمی میال جننای در فر نادان را
فراهم و ستمت جننی فر ندان را رمم بزنند.
نتااایج ایااو وااژوهخ در بصااخ لاازو ماادیریت خااانواده بااهطورکلی بااا نتااایج
واااژوهخ نصااایری ( )4610و وااارچم ،فااااتحی اده و باربا اصااافهانی ( )4616و در
( ،)4631همنو است.
در نقخ خانواده در هدایت جننی فر ندان با واژوهخ فرمهینیفراهاانی (،)4633
خدایاریفرد و عابدینی ( ،)4614امینیان و سیدمیر ایی ( ،)4631نیکمنخ ،خنروی
و کااااظمی ( )4630و احمااادی و خدادادیسااانگده ( )4611واااژوهخ فااااطمی و
دیگران ( )4610رحمانی و دیگران ( )4613همنو اسات .همچنایو ،باا وژوهخهاای
ع اساای ( ،)4613کیرباای ( ،)2007دوساالر ( ،)2015کاااجوال و دیگااران (،)2016
مککالی و دیگران ( )2016در نقخ خانواده در ویشگیری ا انحرافات و اختتالت
جننی ،همنو است.
ویشنهاد میشود باا توجاه باه لازو اجارای عملیااتی برناماههای مادیریت جننای
خانواده ،یک بنتۀ آمو شی م تنی بر یافتههای ایو واژوهخ تهیاه و میازان کاارایی و
اثربصشی آن بر اختقمداری و ستمت جننی فر ندان بررسی شود .ایو امر به یاک
میالاه طولی با کاربنت روزهای آ مایشی نیا دارد.
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بصخ مدیریت جننی خاانواده باا واژوهخ روانا صخ ( )4630و آشاوری و روایای
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نمیکند .بر اساس نظر اندیشمندان استمی ،مهمتریو راهکار برای رف ایاو مشاکل،
وذیرز توأمان خود ط یاتگرا و خود اختمی و الهی برای اننان است .ا طرفی ،ا
مناب استمی ،سه نوع انگیزه برای ماتقدان به خدا به دست آمد :خودگرا ،دیگرگارا
و خداسو .سپس با توجه به ایو تقنیمبندی ،انگیزههاای انناان و وجاوه مصتلاف آن
ت ییو و در نهایت ،دیگرگرایی خداسو بهعنوان ت ییو جام تر برگزیده شد .در نتیجه،
بنیاری ا دالیل خودگرایی به خود الهی یا اختمای انناان مرباوط میشاود کاه در
وام  ،دیگرگرایی است.
کلیدواژهها
خاااودگرایی روانشاااناختی ،دیگرگرایااای روانشاااناختی ،دیگرگرایااای خداساااو،
روانشناسی اختق ،نگاه استمی.
مقدمه
اننااانهااا رفتارهااایی بااه نف ا دیگااران دارنااد و در ایااو راه گاااهی متحماال هزینااه
و حتی خیر میشوند .بحث دربار علت ایوگونه رفتارها ،دستکم ا ماان تاألیف
کتاِّ «جمهوریت» افتطون ( )Platoدرگرفته است؛ آیا انگیاز افاراد ا انجاا ایاو
اخالق /چهل و سوم /پاییز 1400

رفتارها وامااً نف رساندن به دیگران است یاا نهایتااً منااف شصصای ،عامال بارو ایاو
رفتارهاست؟
برخی مانند تومااس هاابز ( )Thomas Hobbesماتقدناد انناان چیازی باه دیگاری
نمیدهد مگر به نیت نف شصصی؛ یرا چنیو کااری داوطل اناه صاورت مایگیارد و
هاادف افااراد در کارهااای داوطل انااه ،خوشاای و نفا خودشااان اساات .دیاادگاههااایی
همانناااد نظریاااۀ هاااابز ،خاااودگرایی ( )egoismخواناااده میشاااوند و فیلناااوفان
برجنتهای چون بنتاا ( ،)Benthamاساتوارت میال ( )Millو نیچاه ( )Nietzscheا
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طرفداران آن هنتند .همچنیو ،ایو نظریه ،دیدگاه منل راج به انگیاز انناانی در

بنیاری ا علو اجتماعی مااصر است .در مقابل ،اندیشمندانی نظیار بااتلر (،)Butler
هیااو ( ،)Humeروسااو ( )Rousseauو آدا اساامیت ( )Adam Smithماتقدنااد
دسااتکم در باضاای مااوارد ،انگیااز اننااان صاارفاً دیگرگرایانااه ( )altruisticاساات
(.)Doris & Stephen, 2006
برای روشوشدن منئله باید دمیقااً مشاصص کارد کاه طارفداران خاودگرایی و
دیگرگرایی بر سر چهچیزی با هم اختتفنظر دارند .بحث بر سر خودگرایی باا ساه
فرض دربار ماهیت میل شکل میگیرد:
 -4اعمال وامای مالول میلها هنتند .اگر کنی بصواهد دسات خاود را حرکات
آورد .در مقابل ،اگر به حرکتدادن دست خود میلی نداشته باشد ،اما به دلیال تیاک
عص ی دستخ تکان بصورد یا دیگری دست او را باال بیاورد ،ایو رفتاار را نمایتاوان
عمل محنوِّ کرد.
 -0امیال و باورها میتوانند برای ایجاد نجیارهای ا امیاال جدیاد باا هام تاامال
ت اگر کنی بصواهد کتابی را تهیه کناد و بار ایاو بااور باشاد کاه
کنند؛ در نتیجه ،مث ً
بهتریو محل برای تهیۀ آن ،جلوی دانشگاه است ،میل رفتو به جلوی دانشگاه در وی
ایجاد خواهد شد .حال اگر ماتقد باشد بهتاریو راه بارای رفاتو باه جلاوی دانشاگاه،
استفاده ا مترو است ،ایو باور همراه با میل تا ه برای رفتو به جلوی دانشگاه ممکاو
است باعث شود او ا مترو استفاده کند و ایو سلنلهمراتب همچناان اداماه ماییاباد.
میاال بااه اسااتفاده ا متاارو و میاال رفااتو بااه جلااوی دانشااگاه ،میاالهااایی اباازاری
( )instrumentalهنتند .وجود ایو امیال در وی صارفاً بارای آن اسات کاه باه تهیاۀ
کتاِّ تمایل دارد.
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دهد و ایو میل باعث شود دست او باال برود ،ایو رفتار را میتاوان عمال باه حنااِّ

 -6همۀ میلها نمیتوانند ابزاری باشند .برای آنکاه دچاار دور و تنلنال نشاویم،
باید میلهایی وجود داشته باشند که ارضایشان باعاث تناهیل ارضاای میال دیگاری
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نشود .ایوها امیال غایی ما هنتند که در وام  ،باهخاطر خودشاان میلاوِّ ماا هناتند
(.)Stich, et al, 2011
با ایو مقدمه میتوان گفت کاه بحاث بایو ماتقادان خاودگرایی و دیگرگرایای،
بحاث باار سار میاالهاای غااایی اساات .خودگرایاان ماایگویناد همااۀ امیاال غااایی مااا
خودخواهانهاند و نظریهوردا ان دیگرگرایی با آنکه ماتقدند باضی ا امیال غاایی ماا
خودخواهانهاند ،تأکید دارند مرد میتوانند برای تأمیو رفاه دیگران میل غایی داشته
باشند (و ایو میل را دارند).
خودگرایی روانشناختی نه اخالقی
ایااو دیاادگاه ،نظریااهای توصاایفی اساات دربااار رفتارهااای اننااان (نظریااهای دربااار
اینکااه امااور چگونااه «هنااتند» نااه اینکااه چگونااه «بایااد باشااند») .ال اساات ایااو
نظریه را ا ایو مدعای هنجاری که باید فق باه خاود فکار کنایم و مات

درساتی

یک عمل ا نظر اختمی ایو است که تأمیو مناف شصصی ما را به حاداکثر برسااند،
متمایز کنیم.
برای ایجاد تمایز بیو ایو دو مدعای توصیفی و هنجاری ،ا اولی باا «خاودگرایی
اخالق /چهل و سوم /پاییز 1400

روانشناختی» و ا دومی با «خودگرایی اختمای» تا یار میکنناد .روشاو اسات کاه
بحث ما دربار خودگرایی روانشناختی است ،نه اختمی .شاید عدهای برای وذیرز
نظریۀ خودگرایی اختمی ،به خودگرایی روانشناختی متوسل شوند ،اما ایو دو مدعا
لزوماً با هم تت می ندارند.
ممکو است برخی دانشمندان خودگرایی روانشناختی را م ول داشته باشاند ،اماا
آن را عنصر شر در سرشت خود تلقی کنند .برعکس ،ممکاو اسات عادهای بار ایاو
باور باشند که هرچند مرد باید درصادد حداکثرکردن خیر خااود باااشند ،بهنادرت
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برای انجا ایاو کاار تتز میکنند (کرات ،4636 ،ا.)01

پیشینۀ بحث
 .1خودگرایی و دیگرگرایی در فلسفۀ غرب

دو رویکرد عمده دربار خودگرایی و دیگرگرایی در تفکار غربای وجاود دارد کاه
یکی ا فلنفۀ یونان و باهویژه افتطاون و ارسایو برآماده اسات و دیگاری ا ادیاان
منیحی و یهودی .فلنفۀ یونان عمدتاً بر خوددوستی تأکیاد دارد و ادیاان منایحی و
یهودی بر دوستداشتو همنایه همانند خود .ماموالً دیدگاه اول را خودگرا و دومی
را دیگرگرا مینامند .ایو تقابل چندان دمیق نینت ،اما به هار حاال ،هار دو سانت باه
بنیاری ا منائل جدال خودگرایی -دیگرگرایی حناسایت نشاان دادهاناد و هار دو

الف) فیلسوفان یونان

عمیقتریو بحث افتطون دربار توجه به آسایخ و رفاه دیگران ،در گفتگاوی اولیاۀ
وی دربااار دوسااتی مااناکس شااده اساات .افتطااون تصااوری دربااار دوستداشااتو
همنایه همانند خود  -بهگونهای که به همۀ بشریت گنترز یابد – ندارد؛ اما در ایو
گفتگو ،احتمال چنیو چیزی را در مینۀ دوستی میرح میکند .او دو ساؤال کلیادی
دربار دوستی میرح میکند )4 :آیا نگرانی دربار آساایخ دوساتان صارفاً باهخاطر
بهرهمندی آنان بهعنوان غایت و هدفی فینفنه است یا نهایتاً بهدلیل کنب منااف آن
برای خود؟  )0آیا بیو دوستان ارت اط خاصی وجود دارد کاه باه آناان ایاو اجاا ه را
مید هد که ا محدود مناف شصصی ع اور کنناد؟ افتطاون ایاو دو ساؤال را وایخ
میکشد و جواِّهای خودگرا و دیگرگرا را هم میرح میکند ،اما در نهایت ،هر دو
را بیواسخ رها میسا د (.)Batson, 1991, p. 17
ارسیو سای کرده به سؤاالت افتطون درباار دوساتی واساخ دهاد .او نصنات،

بررسی تطبیقی خودگرایی و دیگرگرایی روانشناختی و تبیین دیگرگرایی خداسو

گاهی خودگرا به نظر میرسند و گاهی دیگرگرا.

تاریفی ا دوستی وامای به دست میدهد« :برای دیگری چیزهایی را آر و کنی کاه
آنها را خوِّ میدانی (ال ته بهخاطر آنان نه بهخاطر خودت) و تا جایی که میتوانی
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لوا تحقق آنها را فراهم کنی» .ش اهت ایاو تاریاف باا تاریاف م تنای بار انگیاز
دیگرگرایای بناایار یاااد اسات .بااا ایااو حاال ،ارساایو در جااای دیگار چنااان سااصو
میگوید که انگار تما احناسات دوستانه به دیگران ناشی ا انگیز اولیۀ تأمیو مناف
شصصی ا سوی خود فارد اسات .او ایاو تناامض را چنایو حال میکناد کاه ماتقاد
است اننان خوِّ همان احناسی را به دوست دارد که باه خاود و در واما  ،دوسات
یک «خود» دیگر است.
ارسااایو ایاااو تحلیااال را بااارای عواطاااف خاااانوادگی نیاااز سااااری و جااااری
یداند؛ والادیو ،فر نادان خاود را همانناد خودشاان دوسات دارناد؛ یارا فر نادان
بصشی ا وجود آنان هنتند که با جداشدن ،انگار «خاود» دیگاری را شاکل دادهاناد
(.)Ibid, p. 18
همان گونه که ایو نمونههای مصتصر ا افتطون و ارسیو نشان میدهند ،یونانیان
تقری اً  0077سال ویخ ،به ریزهکاریهای بحاث خاودگرایی– دیگرگرایای اشاراف
داشتهاند .میمئناً سؤال دیگرگرایی جواِّ مناس ی نیافته و حتی واضاح میارح نشاده
است ،اما با ایو حال عناصر اساسی ایو بحث در آنها وجود دارد؛ یانی آناان در
کرده بودند که ما دستکم برای تأیو مناف برخی افراد دیگر کار میکنیم کاه غال ااً
هزینههای هنگفتی هم برایمان دارد .همچنیو ،متوجه ایو امر شاده بودناد کاه ظااهراً
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دغدغۀ اصلی ما تأمیو آسایخ خودمان است .چگونه میتوان ایو مؤلفاهها را باا هام
آشتی داد؟
افتطون و ارسیو گرچه هایچکادا در منائلۀ خاودگرایی -دگرگرایای موضا
روشنی اتصاد نکردهاناد ،ظااهراً باه خاودگرایی تمایال دارناد .اماا فیلناوف یوناانی،
اویکتتوس ،بهشادت طارفدار موضا خودگرایاناه اسات .او ماینویناد« :آیاا تولاه
س

هایی را دیدهاید که همدیگر را نوا ز و با یکدیگر باا ی مایکنناد؟ شااید باا

خود گفته باشید بینشان چیزی جز دوستی نینت؟ برای اینکه بفهمید دوستی چینت،
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کافی است تکهگوشتی را بینشان ورت کنید».

ب) دین یهودی -مسیحی

چند صد ساال وایخ ا دوران طتیای ارسایو و افتطاون در یوناان ،علماای یهاود،
مانون مقدسی برای شااخصهای اختمای رفتاار اجتمااعی داشاتند کاه باه ماعادهای
محوری برای اختمیات یهودی -منیحی ت دیل شده است« :باید همنایهات را چاون
خودت دوست بداری» .حتی در  007سال م ل ا میتد ،مفهو «همنایه» وسی بود و
شاااامل غری اااهای هااام کاااه مومتااااً در میانشاااان نااادگی میکااارد ،میشاااد.
حضرت عینی

دستور دوستداشتو همناایه را تکارار کارد و گناترز داد .وی

تأکید داشت که ایو فرمان نهتنها شامل غری ه که حتای شاامل دشامنان نیاز میشاود:

آنااان توم ا ج ااران داشااته باشاای» .یگانااه فرمااان مقااد باار ایااو دسااتور ،فرمااان بااه
دوستداشتو خداوند است و م ول همۀ شارای و ویاام ران باه ایاو دو فرماان وابناته
است (.)Batson, 1991, p. 19
با گنترز منیحیت ،تأکیاد بار دوستداشاتو همناایه همچناان اماری محاوری
بااامی مانااد؛ باارای مثااال ،یکاای ا نوینااندگان در نامااهای بااه رومیااان مینوینااد:
کنی که همنایهاز را دوست داشته باشد ،همۀ شریات را بهطور کامل اجارا کارده
اساات .همااۀ مااوانیو شااریات ،ا م یاال تحااریم نااا ،متاال ،د دی ،آ مناادی و دیگاار
موانیو را میتوان در ایو آمو ه ختصه کارد کاه بایاد همناایهات را مانناد خاودت
دوست داشته باشی.
ج) نظریۀ توماس آکویناس ()Thomas Aquinas؛ آمیزهای از دو سنت

آکویناس بیشتر ا همه تتز کرد تا ایو دو سنت را در هم بیامیزد و نظریاۀ واحادی
ارائه دهد .ا دیدگاه او ،رسیدن به فضیلت با ت ایت ا یک ماانون دوالیاه در اعماال

بررسی تطبیقی خودگرایی و دیگرگرایی روانشناختی و تبیین دیگرگرایی خداسو

«دشمنان خود را دوست داشته باز و به آنان نیکی کو و مارض باده بادون آنکاه ا

اننان امکانوذیر است :عقل اننان و اراد خداوند .عقل در سنت یونانی نمود مییابد
و اراد خداوند در سنت منیحی .ال ته آکویناس بارای ایاو دو سانت ،و ن یکناانی
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مائل نینت ،بلکه ماتقد است خداوند ،مانون اول اسات و حتای عقال انناانی بایاد ا
طریق آن تنظیم و ماعدهمند شود.
آکویناس ا ایو میالب یک نتیجۀ مابالویخبینای و یاک نتیجاۀ عجیبوغریاب
میگیرد :نتیجهگیری اول؛ ما باید خدا را بیخ ا خودمان دوست داشته باشیم و اننان
باید خود را بیخ ا همنایهاز دوست بدارد .نتیجهگیری دو او با اختق ارسیویی
ت سا گار به نظر میرسد ،اما آکویناس چگونه میتواند آن را با توصیههای دینی
کام ً
دربار دوستداشتو همنایه همانند خود آشتی دهد؟
او ایو توصیهها را با گو میکند و ماتقد است خوددوستی اننان نمونه و الگویی
است برای دوستداشتو دیگران و الگو ویخ ا رونوشات مارار میگیارد؛ بناابرایو،
اننان باید خود را بیخ ا دیگران دوست داشته باشد .تنامض آشکار ایاو توصایه باا
آمااو ههااای دیناای باارای آکویناااس مشااکلی ایجاااد نمیکنااد؛ یاارا او ماتقااد اساات
هماهنگی الهی در ط یات ،تضمیوکنند همگرایی عتماه باه خاود و دیگاران اسات
(.)Ibid, p. 20
د) پیدایش دیدگاه مسلط خودگرایی

وس ا دوران آکوینااس ،فیلناوفانی نظیار ماکیااول ،تومااس هاابز ،برناارد منادویل
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( ،)Bernard Mandevilleجرمااای بنتاااا  ،جاااان اساااتوارت میااال و فاااردریخ
نیچه ،خودگرایی را وذیرفتند و ایو دیادگاه تاا باه امارو  ،دیادگاه منال در تفکار
غربی است.
در ایو میان ،نیچه تندتریو موض را اتصاذ کارد و تماایتت باهاصایتح فاار ا
خودخواهی را عتئم ناتوانی ،و غل ه بر ترحم را فضیلتی شریف ملمداد کرد و نهایتااً
خودخواهی را فضیلتی اختمی داننت .شاید موفقیت کامل خودگرایی در آثار نیچه
در دوران خودز خ ری شو آور تلقی میشد ،اما در مرن بیناتم ،باهویژه در میاان
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ت مق ول است.
روانشناسان ،نظریهای کام ً

هـ) دیدگاه رقیب؛ خودگرایی همراه با دیگرگرایی

نظریۀ هابز و ویروانخ م نی بر ایو که اننان بر اساس ط یات خود صرفاً به فکر منااف
خویخ است ،همه را متقاعد نکرد .شکی نینت که خودگرایی انگیزهای مدرتمند در
وجود اوست ،اماا کناانی هام هناتند کاه احنااس میکنناد ایاو ،هماۀ موجودیات
انگیزشی و سرشتی اننان نینت .آنان فکر میکنند که تا حدی و در باضای شارای ،
توجه به آسایخ دستکم برخی ا افراد دیگر هدفی غایی اسات ،ناه صارفاً ابازاری
برای رسیدن به تأمیو مناف شصصی .آنان همان گونه به خودگرایی اعتقاد دارناد کاه
به دیگرگرایی .ا جملۀ ایو فیلنوفان میتوان به بیشاِّ باتلر ( ،)Bishop Butlerان
کانت ( )Kantاشاره کرد (.)Batson, 1991, p. 22
 .2خودگرایی و دیگرگرایی در گذشتۀ روانشناسی

جواِّ روانشناسان به منئلۀ دیگرگرایی متأثر ا تفکر غربی و مناکسکنند الگوی
سنت فلنفی است .نظریات هابز ،بنتا  ،استوارت میل و نیچه بیشتریو تأثیر را بر روان
شناسی داشتهاند ،اما اثار نظریاۀ انتصااِّ ط یاای دارویاو ( )Darwinهام برجناتگی
خاا و تفنیرهای متفاوتی در ایاو میناه دارد .نظریاۀ دارویاو ،مابلیات تفنایرهای
متفاوت را دارد ،اما روانشناسان اولیه به یاک جن اه ا آن توجاه کردناد و دو جن اۀ
دیگر آن را مغفول گذاشتند .نظریۀ انتصاِّ ط یای میتواند سه جواِّ بنیار متفااوت
به منئلۀ دیگرگرایی بدهد:
 -4همۀ اعمال ما و ا جمله کارهایمان به نف دیگران ،متوجه بقا و لذت شصصی
است و در نتیجه ،با هدف غایی خودگرایی انجا میشود؛
 -0توجه ما باه آساایخ دیگاران گااهی دیگرگرایاناه اسات .ماا دارای غرایازی

بررسی تطبیقی خودگرایی و دیگرگرایی روانشناختی و تبیین دیگرگرایی خداسو

ا

روساو ( ،)Jean Jacques Rousseauدیویاد هیاو  ،آدا اسامیت و ایمانوئال

اجتماعی و م تنی بر همدردی و عواطف والدیو و فر ندی هنتیم که موجب میشود
به رفاه دستکم برخی افراد دیگر توجه داشته باشیم؛
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 -6اعمال ما به نف دیگران نه خودگراست و نه دیگرگرا؛ یرا ایوگونه رفتارها به
هیچوجه هدفمدار نینتند ،بلکه تکانشای و ناشای ا غریازه و عاادت کورناد .اگار
توجه ما به دیگران ناشی ا ایو تکانههای با تابی باشد ،اصیتح خودگرا یا دیگرگرا
کاربردی ندارد؛ یرا کاربرد ایو اصیتحات منتلز وجود فردی است که هدفی را
دن ال میکند ،نه کنی که صرفاً حرکت با تابی انجا میدهد (.)Ibid, p. 33
روانشناسانی نظیر ویلیا جیمز ،یگموند فروید ،و رفتارگرایان کنانی بودند که
متناسب با تفنیر اول دارویاو وذیرفتناد هماۀ اعماال ماا بارای تاأمیو منااف شصصای
صااورت میگیاارد .ا سااوی دیگاار ،روانشناسااانی چااون هرباارت اسپنناار و ویلیااا
مکدوگال ،تفنیر دیگری را ا نظریۀ دارویو وذیرفتند و نظریۀ وی را مغاایر واذیرز
ت اسپننر ،اولیو کنی که روانشناسی را بر وایاۀ نظریاۀ
دیگرگرایی تلقی نکردند؛ مث ً
انتصاِّ دارویو بنا نهاد ،مشکلی در وذیرز دیگرگرایی نمیدید؛ ال ته ماتقد بود ایو
امر باید در جایگاه مناسب خود (یانی خانواده) مرار گیرد.
اعتقاد وی بر ایو بود که فاالشدن احناس همدلی در خاانواده بارای بارانگیصتو
توجه به رفاه دیگران است .ندهمانادن کودکاان باهدلیل مویبودنشاان نینات ،بلکاه
بدان س ب است که بیدفاعبودن و نیا شاان باه حمایات ،باعاث برانگیصتگای حاس
همدلی والدیو و خواهران و براداران میشاود .اسپننار متوجاه شاده باود کاه حاس
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همدلی در م ال افراد خارج ا خانواده نیز وجود دارد ،اما احناس میکارد کاه بایاد
جلوی ایو عواطف را گرفت؛ یرا ایاو کاار احتماال بامیمانادن ضاافای جامااه باه
میمت نابودی مدرتمندان را افزایخ میدهد.
 .3مسئلۀ دیگرگرایی در روانشناسی امروز
علیرغم تنل دیدگاه خودگرا بار روانشناسای ،وا دیگرگرایای در حادود دهاۀ

هفتاد ،ظهور و برو یافت .با ایو حال ،بیشتر روانشناسان مااصر ومتی ایو وا ه را باه
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کار میبرند ،مصد تردیدکردن در منئلۀ خودگرایی فراگیر را ندارند .آنان وذیرفتهاند

که همۀ رفتارهای اننان ،ا جمله کمک به دیگران ،ناشی ا انگیزههای خودگرایاناه
و خدمت به خود است .آنان نوعدوستی را بهگونهای باا تاریف میکنناد کاه درون
دیدگاه خودگرایی بگنجد.
بنابرایو ،بهتر است رویکرد ایو روانشناسان را ش هدیگرگرا ()pseudoaltruistic
نامیاد؛ در واما  ،ایااو روانشناساان ماتقااد باه خاودگراییاناد ،نااه دیگرگرایای .ایااو
رویکردها را میتوان در سه دسته ط قهبندی کرد :دستۀ اول ،رویکرد محققانی اسات
که دیگرگرایی را باا رفتاار سودرساانی باه موجاودات ناده مااادل دانناتهاند .ایاو
رویکاارد شا هدیگرگرا در میااان روانشناسااان تحااولی ،بااهویژه کنااانی کااه ا منظاار
رویکرد دو که در میان روانشناسان مااصار مااروفتار اسات ،دیگرگرایای را
ویگیری مناف شصصیای تاریف میکند که ا درون اداره میشوند ،ناه ا بیارون .ا
دید آنان ،دیگرگرایی کمکی است که اوالً با انتصاِّ خود فرد صورت میگیرد ،ناه
ا روی تنلیم به مراج مدرت بیرونی و ثانیاً خودتقاویتی اسات ،ناه تقویاتشاده ا
خارج .رویکرد سو  ،دیگرگرایی را کمککردنی میداند که انگیازهاز کاساتو ا
حالت درونی انگیصتگی آ ارنده یا تنشی است که با مشاهد درد و رنج دیگاری باه
وجود میآید (.)Batson, 1991, p. 43
اهمیت و ضرورت بحث
ایو بحث ا جن ههای مصتلف مهم و ضروری است .تقری اً همۀ تصورات کناونی ماا
بهصراحت یا تلویحاً منکار امکاان دیگرگرایایاناد .ایاو تصاورات عمیقااً در فارض
خودگرایی فراگیر ریشه دارند .همان طور کاه بیاان شاد ،ا ماان ارسایو و تومااس
آکویناس تا مان توماس هابز و جرمی بنتا و تا دور نیچه و فروید ،دیادگاه منال

بررسی تطبیقی خودگرایی و دیگرگرایی روانشناختی و تبیین دیگرگرایی خداسو

یادگیری به میالاۀ رفتار کودکان میوردا ند ،متداول است.

در تفکر غرِّ ایو بوده است که ما بهطور سرشتی منحصراً به فکر مناف خود هنتیم.
امرو ه هم ومتی میورسیم چرا باید به دیگران کمک کنیم ،جاواِّ هماۀ نظریاههای
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ت روشو است« :هر کاری انجا
عمده مثل روانوویشی ،رفتاری و حتی اننانگرا کام ً
میدهیم ،ا جمله کارهایی که برای سودرساندن به دیگاران مایکنایم ،نهایتااً بارای
تأمیو مناف خود ماست» .فاید ایو بحث هنگامی آشکار میشود که به ایو بیندیشیم
که چه تغییراتی ممکو است در روزهای فر ندوروری و آمو ز اختمی رخ دهد،
اگر به جای وذیرفتو اینکه حناسیت به نیا های دیگران باید هماواره بارای کاود
صرفه داشته باشد ،فرض کنیم کود

توانایی آن را دارد که باه آساایخ دساتکم

برخی افراد دیگر خالصانه عتمهمند باشد (.)Ibid, p. 3
بنابرایو ،اث ات امکان دیگرگرایی میتواند انقتِّ عظیمی را در روانشناسی و دیگر
رشتههای علو اننانی در وی داشته باشد و ویخفرضهای آنها را دچاار دگرگاونی
اساسی کند .در ایو صورت ،دیگر ناچار نینتیم بارای ت یایو رفتارهاای ناوعدوساتانۀ
دیگران به تکلف بیفتیم و بهدن ال توجیهات خودگرایانه برای انگیزههای رفتاار آناان
باشیم (.)Ibid, p. 3
همچنیو ،داننتو اینکه ما میتوانیم دیگرگرا باشیم یا نه ،مشاصص نمایکناد چاه
کااری ا نظار اختمای درسات اسات؛ چاه در یاک مومایات خااا و چاه بهمنزلاۀ
اصلی کلی ،یرا همان گونه که فیلنوف اسکاتلندی ،دیویاد هیاو () 4313-4017
گفته است ،ما نمیتوانیم ا «هنت» ( )oughtبارای «بایاد» ( )oughtو ا فهام اینکاه
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ظرفیت اننانی ماا چینات ،بارای اینکاه چاه کااری بایاد کارد ،اساتدالل کنایم؛ اماا
ظرفیت ما مر هایی را برای بررسای اینکاه چاه کااری اختمااً درسات اسات ،ماایو
میکند .ما فق اختماً منئول کارهایی هنتیم که در محدود تواناییهایمان باشد .به
همیو ترتیب ،اگر ما فق ظرفیت دن الکردن مناف خود را داشته باشیم ،ن اید بهخاطر
آن سر نخ شویم.
در ایو صورت ،اختمیات به موضوعی مربوط به داللای منااف مصتلاف شصصای
ت دیل میشود ( )Rawls, 1971یا به تتز برای مجاِّکردن خود و دیگران به یکی
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ا ایو دو احتمال که خودخواهی فضیلت اسات()Nietzsche, 1972; Rand, 1964

یا اینکه در وام  ،رفتارهای ما به نف دیگران ،ا کارهایی که فقا منااف خاود ماا را
تأمیو میکند ،برای ما بهتر است( .)Bentham, 1876; Maslow, 1954; Rogers,1951

نمیتاوان انتظااار داشاات کاه ماارد آسااایخ دیگااران را مراعاات کننااد؛ مگاار آنکااه
استدالالت مؤید احتمال اخیر ،متقاعدکننده باشند .ا سوی دیگر ،اگر مشصص شود
که توان دیگرگرایی را داریم ،افق اختمی و ظرفیت منئولیت اختمی ما بنیار وسی
تر خواهد شد (.)Batson, 1991, p. 4
ایو منئله نشان میدهد واسخ به ایو سؤال که «چرا به دیگران کمک مایکنایم؟»
تا چه حد میتواند مهم باشد .اگر باور ما به خودگرایی فراگیر اشت اه باشد و در وام ،
اننانیتر و باعیوفتتر بنیار افزایخ خواهد یافت .در ایاو جهاان مملاو ا وحشات،
بیاعتنایی ،درد و رنج و تنهایی چنیو ویشرفتهایی میمئناً ال است (.)Ibid, p. 4
دالیل خودگرایی روانشناختی
ایو مقاله درصدد بررسی دالیل خودگرایی روانشناختی و ارائۀ راهحلی بارای نازاع
خودگرایی و دگرگرایی است .بنابرایو ،بهتر است ابتادا دالیال طارفداران دیادگاه
خودگرایی روانشناختی را بررسی کنیم .آنان دالیال متااددی بارای تأییاد مادعای
خود امامه کردهاند که در وی میآید:
 .1تفسیر مجدد انگیزهها

ممکو است هنگا رویارویی اولیه با محتوای نظریۀ خودگرایی احناس کنیم که ایو
دیدگاه به مقابله با وامایتها برخاسته است؛ چراکه مکرراً مشاهده کردهایام افارادی
درآمد خود را به نیا مندان میبصشند یا حتی جان خاود را فادای نادگی اشاصاا

بررسی تطبیقی خودگرایی و دیگرگرایی روانشناختی و تبیین دیگرگرایی خداسو

مادر به دیگرگرایی باشایم ،امکاان ورورزیاافتو افاراد دلناو تر و ایجااد جامااهای

دیگر میکنند .اما چرا علیرغم اینکه متفکاران ماتقاد باه خاودگرایی ،ا ایاو اماور
آگاهاند ،بر دیدگاه خود وای فشردهاند.
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به نظر میرسد آنان توضیحات دیگرگرا را برای ایاو اماور بنایار سایحی تلقای
میکنند و خواهان تحلیل عمیقتر انگیزههای ایوگوناه رفتارهاا هناتند .ا دیاد ایاو
صاحبنظاران ،شااید انگیاز انناان نیکوکاار ایاو اسات کاه ا او باهعنوان مهرماان
مدردانی شود و به بهشت برود.
ایو نوع تفنیر را میتوان بارها تکرار کرد .دربار هر عمل ظاهراً دیگرگارا مای-
توان راهی برای جایگزیوکردن انگیزهای خودمحورانه ویدا کرد .ایو کاری بود کاه
هابز سای کرد آن را بهطور نظاا مناد انجاا دهاد و باا اتماا آن ،دیگرگرایای را ا
ادار

ط یات اننانی حذف کند .برای مثال ،هابز در تفنایر خودگرایاناه ا احناان

میگوید« :هیچ برهانی بر مدرت اننان مویتر ا ایو نینت که دریابد عتوه بر آنکه
مادر به نیل به امیال خود است ،مادر به مناعدت دیگران در رسایدن باه امیالشاان نیاز
هنت و بدیو ترتیب ،احنان ع ارت است ا لذتی که شصص ا نمایخ مدرتهاای
خود حاصل میکند .اننانی که احنان میکند ،به خودز و به دنیا نشان میدهد کاه
تواناتر ا دیگران است» (ریچلز ،4610 ،ا.)440
نقد و بررسی

راه اارد تفناایر مجاادد انگیاازههااا باعااث شااده عااد یااادی ا ماارد احناااس کننااد
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خودگرایی روانشناختی ممکو است صادق باشد .ایو شیوه بهویژه به ناوعی بادبینی
خاا متوسل میشود که مرد چنانکه نشان میدهند ،شریف نینتند .اما ایاو شایو
استدالل میای نینت و نمیتواند خودگرایی روانشاناختی را اث اات کناد .ایاو ناوع
تفنیر صرفاً نشان میدهد تفنیر انگیزههاا بهصاورت خودگرایاناه ممکاو اسات ،اماا
بههیچوجه اث ات نمیکند که روایت خودگرایانه ا آن انگیزهها عمیقتر یا درستتر
ا تفنیرهای دیگرگرایی است که مرار است جای خود را به آنها بدهند .ایو راه رد
در بهتریو حالت نشان میدهد که خاودگرایی روانشاناختی امکاان دارد ،اماا بارای
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اث ات درستی آن محتاج برهان هنتیم (همان ،ا.)443

 .2مالکیت شخصی

هر عملی نتیجۀ انگیزهها و امیال خاود فارد (ناه دیگاری) اسات؛ باه ع اارتی ،هرگااه
رفتاری ا فرد سر می ند ،او همواره در وی اهداف خاا خویخ یا در تتز بارای
برآوردهکردن امیال خود است .اگر کنای واول خاود را باهجای آنکاه بارای تاأمیو
مصارج اضافی خود خرج کند ،برای کمک به دیگران هزینه میکند ،ایو کاار فقا
نشاندهند آن است که او بیشتر ا آنکه خواهاان تاأمیو مصاارج غیرضاروری خاود

باشد ،طالب کمک به رف نیا های ضروری دیگران است .بنابرایو ،ا آنجاا کاه هار
دوی آنااان بااهاصاایتح باارای دل خااود کااار کااردهانااد ،نماایتااوان عماال یکاای را
اعمال اننان به کار رود ،نتیجه آن خواهد بود کاه هماۀ انناانهاا در هماۀ اعمالشاان
خودخواه هنتند (فاین رگ ،4631 ،ا.)00
نقد و بررسی

ایو استدالل ،هم ا نظر مقدمه و هم ا نظر نتیجه ،دچار اشکال اساسی است :اوالً ایو
برهان متکی بر ایو مقدمه است که فرد هیچومت کاری جز آنچه میخواهاد ،انجاا
ت صادق نینت؛ یرا دو نوع عمل وجود دارد که برختف

نمیدهد .ایو میلب بهکام ً
میل خود انجا میدهیم؛ یکی کاری است که ممکاو اسات اصاالتاً نصاواهیم انجاا
دهیم ،اما بدان دلیل که وسیلهای است برای رسیدن به اهداف میلوبمان ،ناچار دست
ت رفتو به دندانوزشکی برای رف دنداندرد.
به آن می نیم؛ مث ً
ال ته ایو م یل موارد ممکو است سا گار با روح ایو برهاان ملماداد شاوند؛ یانای
بگوییم درست است که رفتو ویخ دندانوزشک میلوِّ ما نینات ،اماا ا آنرو کاه
ایو کار ناخوشایند ،ابزاری برای رف ناراحتی است ،بهنحوی خواستۀ ماست .باا ایاو

بررسی تطبیقی خودگرایی و دیگرگرایی روانشناختی و تبیین دیگرگرایی خداسو

خودخواهانه و رفتار دیگری را دیگرخواهانه تلقی کرد .ایو توصیف اگر دربار همۀ

وصف ،هنو مواردی هنتند که ما آنها را انجا میدهیم ،نه بهخاطر خوشاایندبودن
و میل ابتدایی و نه بهدلیل وسیلهبودن برای نیل به اهداف میلاوِّ ،بلکاه ا آنرو کاه
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ت ممکو است کنای کااری را
احناس میکنیم وظیفه داریم آنها را انجا دهیم؛ مث ً
برختف میلخ ،بدیو خاطر انجا دهد که به دیگری مول داده اسات و ا ایاو بابات
احناس الزا میکند .در ایو گونه موارد ،امیال و وظایف ،ما را به دو سمت متفاوت
ت کنی که وول خود را بهجای آنکاه بارای نیا هاای غیرضاروری
سوق میدهند؛ مث ً
خود خرج کند ،برای تأمیو احتیاجات ال دیگران صرف میکند ،شاید ایو کار را
ا روی وظیفه انجا داده باشد.
ثانیاً ایو استدالل ا نظر نتیجهگیری متضمو خلا منیقای آشاکاری اسات .ایاو
استدالل ا یک مضیۀ تحلیلی تشکیل شده است .در مضایای تحلیلی ،محمول بیاانگر
مانا و مفهو موضوع و در وام  ،منتج ا تحلیل ماناای موضاوع اسات .درساتی ایاو
مضایا تنها ا راه ماانی وا ههایی که در مالب آنها بیان شدهاند ،تاییو میشود؛ نظیار
ایو گزاره که «همۀ مالولها دارای علتاند».
در مقابل مضایای تحلیلی ،مضایای ترکی ی مرار دارند که درستی یا نادرستیشاان
نه ا تحلیل مانای وا ههای بهکاررفته ،بلکه ا وامایاات تجربای اساتنتاج مایشاوند؛
همانند ایو گزاره که «همۀ مجردها رواننژند هنتند» یا «هماۀ مالاولهاا دارای علات
مادیاند» .روشو است که مضایای تحلیلی نمیتوانناد مضاایای ترکی ای را باه دن اال
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داشته باشند.
با توجه به ایو مقدمه ،درباار ایاو اساتدالل خودگرایاان بایاد گفات ایاو مضایه
که «هر عمل اختیاری نتیجۀ امیال و انگیزههای خود عامال اسات» ،مضایهای تحلیلای
است و ا همیو رو ،نمیتواند با ایو مضایۀ ترکی ای همناان باشاد کاه «فارد هماواره
بهدن ال انگیزههای خودخواهانه است» .آنچه خودگرایان باید اث اات کنناد فقا ایاو
نینت که هر عمل اختیااری نتیجاۀ انگیازههاای خاود عامال اسات ،بلکاه آناان بایاد
بتوانند اث ات کنند که «هر عمل اختیاری مالول نوع خاصای ا انگیازه ،یانای انگیاز
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خودخواهی است».

مضیۀ نصنت بیشک درست است ،اما هرگز نمیتواند مؤیاد منیقای مضایۀ دو
باشد .منشأ ایو خل در استدالل آن است که در وام  ،آنچه خودخواهاناهبودن یاک
عمل را مایو میکند ،خاستگاه یا «ا کجا بودن» آن نینت ( یارا کارهاای اختیااری
همواره ا خود عامل سر مای نناد) ،بلکاه «باه چاه هادف باودن» آن اسات (هماان،
ا.)03
 .3استدالل لذتگرایانه

ایو وامایت روشنی است که چنانچه فرد به خواستۀ خود برسد ،احنااس لاذت مای-
آنیم ،لذت خود ماست و چیزهای دیگار بهمثاباۀ ابازاری بارای رسایدن باه آن لاذت
موردخواست ما هناتند .ایاو هماان اساتداللی اسات کاه در مصاۀ مااروف آبراهاا
لینکلو ،سیاستمدار و رئیسجمهور اس ق آمریکا ،نیز به آن اشاره شده است .لینکلو
به خودگرایی روانشناختی ماتقاد باود و بااور داشات در ورای هماۀ اعماال آدمای،
انگیزهای خودخواهانه وجود دارد؛ حتی رفتارهای بهظاهر خیرخواهاناه و ایثارگراناه
نیز صرفاً صورتی دیگرگرایانه دارند و فرد آنها را بارای ارضاای نفاس خاود انجاا
میدهد (ریچلز ،4610 ،ا.)441
نقد و بررسی

ایو استدالل خودگرایان نیز کامل نینت؛ ا ایو وامایت که همۀ اعمال موفقیتآمیاز
همراه با لذتاند ،نمیتوان به ایو نتیجه رسید که غایت هماۀ رفتارهاا بهدساتآوردن
لذت برای خویشتو است .اوالً میتوان در مقدمۀ ایو استدالل که رسایدن باه هادف
همواره احناس لذت به همراه دارد ،تشکیک کارد؛ یارا رسایدن باه یاک خواساته

بررسی تطبیقی خودگرایی و دیگرگرایی روانشناختی و تبیین دیگرگرایی خداسو

کند .ایو امر ا نظر بنیاری بیانگر آن است که در همۀ موارد ،آنچه ما وامااً خواهاان

همواره تضمیوکنند خرسندی و لذت نینت .در بنیاری ا موارد ،فارد باه خواساتۀ
خود میرسد ،اما نهتنها احناس لذت نمیکند ،بلکه مز تلخ وشیمانی را نیز میچشد.
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ثانیاً اگر بپذیریم که اننانها همواره با برآوردهشدن امیالشان (صرفنظر ا متالق ایو
امیال) به لذت بهمانای خرسندی دست مییابناد ،نمایتاوان نتیجاه گرفات کاه تنهاا
چیزی که متالق امیال اننانها مرار میگیرد ،خرساندی و لاذت آناان اسات .ممکاو
است لذت مت همیشگی کارهایی باشد که در آنها ،عامل به خواساتۀ خاود مای-
رسد ،اما ا ایو امر نمیتوان نتیجه گرفت که آنچه خواست همیشاگی عامال اسات،
رسیدن به لذت خویخ است.
ایو نتیجهگیری نوعی مغالیه است و مانناد آن اسات کاه بگاوییم چاون هواویماا
هنگا حرکات و ویماودن مناافت ساوخت مصارف مایکناد ،هادفخ ا حرکات،
مصرف سوخت است .حال اگر لذت را بهمانای برآوردهشدن میال بادانیم ،درسات
است که بگوییم هرگاه به خواستۀ خود برسیم به لذت دست یافتهایم ،اما لذت به ایو
مانا فق بهمانی رسیدن به متالق میل است و بس.
ا ایورو اگر گفته شود که برآوردن میل همواره موجب لذت (باهمانی ماذکور)
میشود ،تنها بدان ماناست که گفته شود« :ما همواره هرگاه به خواساتۀ خاود دسات
مییابیم ،به خواستۀ خود دست یافتهایم!» ایو در وام  ،نوعی ایوهماانگاویی و بیاان
گزارهای تحلیلی است و اشکال م ل بر آن وارد است.
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عااتوه باار ایااو ،مغالیااۀ موجااود در ایااو اسااتدالل آن اساات کااه تصااور شااده
میل بهظاهر ایثارگرانه و غیرخودبینانه ،با درنظرگرفتو اینکه ماا باا تحققاخ باه لاذت
دست مییابیم ،به میل خودبینانه ت دیل میشاود .ناهتنهاا وجاود لاذت بهمنزلاۀ نتیجاۀ
فرعی یک عمل ،دلیل خودبینانهبودن آن عمل نینت ،بلکاه در ماوارد خاصای دلیال
روشنی است بر خودخواهانهن ودن آن عمل؛ یرا ویخفرض ایاو وامایات کاه ماا ا
عمل خاصی لذت میبریم ،آن است که غیر ا لذت ،چیاز دیگاری باهعنوان هادف
فینفنه (نه صرفاً ابزاری برای رسیدن به حالت خوشایند ذهو) ،متالاق میال ماا مارار
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گرفته است.

شک نینت که شصص خیرخواه ا خیرخواهی خود به لذت دست ماییاباد ،اماا
ایو امر در بیشتر موارد تنها بادان دلیال اسات کاه ا وایخ ،باه خاوبیکردن در حاق
برخی افراد یا حیوانات یا نوع بشر تمایل داشاته اسات و هار جاا چنایو میلای ن اشاد،
رفتار خیرخواهانهای نصواهد بود که برای عامل ،لاذتی باه ارمغاان آورد (فااین رگ،
 ،4631ا.)03
 .4خودفریبی

افراد غال اً خود را با ایو اندیشه فریب میدهند کاه تصامیم باه انجاا کاار خاوِّ یاا
دیگران فکر کنند ما خوِّ هنتیم یا خود را خوِّ بدانیم یا ا لاذت وجادان خاوِّ
بهرهمند شویم .مرد غال اً انگیزههای وامای خود را در وشت وا ههایی نظیر «فضیلت»
یا «وظیفه» و امثال آنها مصفی میکنند .ما غال اً هم دربار انگیزههای واماای خاود و
هم دیگران دچار ایو اشت اه میشویم.
بنااابرایو ،آیااا ماقااول نیناات بگااوییم ممکااو اساات همیشااه دربااار دیگرگراداننااتو
انگیزهها دچار فریب شدهایم؟ بار ایاو اسااس ،دساتورهای اختمایای نظیار «ماانون
طتیی» (با دیگران چنان رفتار کو که دوست داری با تو آنگونه رفتار کنند) چیزی
جز یک ابزار برای رسیدن به اهداف خود فرد نینت (همان ،ا.)06
نقد و بررسی

استدالل باال برای خودگرایی ،گرچه ا نظر منیقی دچار مغالیه و اشت اه نینات ،اماا
ا ایو بابت نامص است که وجود موارد فراوان ودید خودفری ی ،دلیلی بر تامیم آن
نینت .هیچکس جز خود عامل نمیتواند ا نوع انگیازههاای آگاهاناۀ خاود میمائو

بررسی تطبیقی خودگرایی و دیگرگرایی روانشناختی و تبیین دیگرگرایی خداسو

شرافتمندانه گرفتهاند ،در حالی که آنچه اننان وامااً به دن ال آن است ایو اسات کاه

باشد .تامیم خودفری ی به همۀ رفتارهای اننان نیا مند مرائو و دالیل تجربی فراوانای
است که در دسترس ما نینتند (همان ،ا.)36
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 .5انگیزش تربیت اخالقی

کودکان تنها با روز وعد وادازهای وسوسهانگیز یا مجا اتهای سصت به کناب
فضایل اختمی نائل میشوند .ایو نکته در کل تاریخ بشر صادق است .باهطور کلای،
گرایخ مرد به رفتار خوِّ فق در صورتی اسات کاه در انجاا آن رفتاار ،چیازی
برایشان وجود داشته باشد .بنابرایو ،بنیار محتمل است که در تربیت اختمی ما همیو
سا وکار مفروض باشد (فاین رگ ،4631 ،ا.)01
نقد و بررسی

دربار ایو استدالل نیز باید گفت وعده و وعید ،ابزار ضروری و گریزناوذیری بارای
تلقیو کارهای خوِّ است ،اما ن اید کود
یگانه دلیل انجا کارهای خوِّ یا تر

را بهگونهای ترییت کرد که تصور کناد
کارهای نادرست ،رسیدن باه لاذت وااداز

والدیو و گریز ا مجا ات آنان است؛ یرا در ایو صورت ،در ماواردی کاه میمائو
شود کنی متوجه کارز نینات ،مرتکاب کاار غیراختمای خواهاد شاد .ا ایاورو،
تربیت اختمی وامااً در صورتی موفق خواهد بود که افرادی ورورز داده شاوند کاه
فق بهدلیل درستبودن کار ،درصدد انجا دادن آن باشند .عتوه بر ایو ،اساتفاده ا
ابزار واداز و کیفر ،بهدلیل کاملن ودن کود
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در

کود

ضروری است ،اما با افازایخ ساو و

میتوان منائل واالتر اختمی را برای وی با گو کرد و کامکام او را

بهسمت اهداف میلوِّ و واالی اختمی سوق داد .اگر در کودکان واداز و کیفری
مایوف به شصص ،انگیز کارهای درست باشد ،دلیلی بر ایاو امار نینات کاه هماۀ
اننانها چنیو باشند (همان ،ا.)33
 .6خودکاوی

فروید و ویروانخ مدعیاند که بیشتر انگیزههای اننان ا نوع ناهشیار هنتند .او بارای
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بیان ایو امر ا تش یه انگیزههای اننان به کوه یخ کمک میگرفت کاه بصاخ اعظام

آن در یر آِّ است و فق نو

آن بیرون آِّ مرار دارد .انگیزههای ناهشیار اننان

غال اً در الیههای مصفی وجود اننان هنتند و بهراحتی در دسترس مرار نمیگیرند.
نقد و بررسی

خودکاااوی هاام نماایتوانااد دلیاال ماباالم ول و مات ااری باشااد .در واما  ،ماتقاادان بااه
دیگرگرایی نیز میتوانند برای رد خودگرایی و تأیید نظریۀ خاویخ ،باه خودکااوی
تمنک کنند و وجادان آدمای را شااهدی بار ایثارگرایاناهبودن باضای ا اعماال باه
حناِّ آورند .ایو دلیل ممکو است ما را به ایو فکر بیندا د که بهخوبی نمایتاوانیم
کنیم انگیزههایمان حتماً خودگرا هنتند؟
حتی برای خود فروید هم روشاو ن اود کاه انگیازههاای ناهشایار واماااً خاودگرا
هنتند .روانشناسای مااصار ،انگیازههاای ناهشایار فراوانای را کشاف کارده اسات،
اما آنها بهروشنی خودگرا نینتند .در وام  ،بنیاری ا آنهاا باه حاو ههاای خاصای
مربوطاند و نمیتوانند در بحاث خاودگرایی و دیگرگرایای کااربردی داشاته باشاند
(.)Holton, 2013, handout 2, p. 1
دالیل جذابیت این نظریه

سؤالی که در اینجا میرح میشاود ایاو اسات کاه باا توجاه باه ن اودن دالیال کاافی
و ماتقو باارای خاودگرایی روانشااناختی ،چارا ایااومادر جااذابیت دارد و بناایاری ا
ماارد و نظریااهوااردا ان بااه آن ام ااال داشااتهاند .جااواِّ ایااو سااؤال در چنااد انگیااز
اننانی ریشه دارد:
الف) میل به سادگی و بناطت نظری :یکی ا مویتریو انگیزههای نظری ،میل به
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انگیزههایمان را تشصیص دهیم؛ اما آیا ایو میتواند دلیال ماوجهی باشاد کاه تصاور

سادگی است .هنگامی که میخواهیم میل ی را ت ییو کنیم ،دوست داریم سادهتاریو
ت ییو ممکو را برای آن بیابیم .هر مدر یک نظریاۀ علمای ساادهتار باشاد ،جاذاِّتار
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ت ت ییو ودیدههای گوناگونی نظیار حرکاات سایارات ،جازر و ماد و نحاو
است؛ مث ً
سقوط اشیا ،با مانون سادهای مانند مانون گرانخ ،بنیار جذاِّ است .ایو امار درباار
رفتار اننانی هم صاادق اسات .عتماهمنادیم بارای ت یایو رفتارهاای متفااوت انناان،
فرمولی ساده ویادا کنایم و چاهچیزی بهتار ا حاب ذات کاه عامال بنایار مهمای در
انگیزز است! به ایو ترتیب ،اندیشۀ خودگرایی جای خود را در ت یایو رفتاار انناان
با کرده است.
ِّ) تمایل به نگرز بدبینانه دربار دیگران :اننان تمایل دارد رفتارهای دیگران و
حتی رفتارهای خود را بدبینانه تفنیر کند .ماا گماان مایکنایم دیگاران آنمادر کاه
شریف به نظر میآیند ،شریف نینتند .بهدلیل همیو بدبینی است کاه ساای مایکنایم
محملی دیگر غیر ا نوعدوستی و دیگرخواهی برای تفنیر رفتارهای دیگران و حتی
رفتارهای خود جنتجو کنیم.
ج) اصوالً اگر فرضیهای بصواهد وامایت داشته باشاد ،بایاد شارای مابلتصاوری
برای تأیید آن داشته باشیم و عتوه بر آن ،بتوانیم شراییی را هم تصور کنایم کاه در
آن شرای  ،ایو نظریه رد شود .نظریۀ خودگرایی روانشناختی ،نظریهای انکارناواذیر
است .اگر ایو فرض را بپذیریم که همۀ رفتارهای ماا باا انگیاز نفا شصصای انجاا
میگیرد ،هر اتفامی را که میافتد میتوانیم متناسب با ایو فرض تفنیر و تأویل کنیم.
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در ایو وضایت ،اگر هیچ موردی ویدا نکنیم که ختف ایو نظریه باشاد ،ایاو نظریاه
بیاساس خواهد بود.
کنی کاه تمایال دارد صادق نظریاۀ خاودگرایی روانشاناختی را آ ماون کناد،
باید روز مناس ی بیابد که با آن ،رفتارهای خودخواهانه و رفتارهاای نوعدوساتانه را
ا هم تفکیک کند و با بررسی رفتار وامای مرد  ،تشصیص دهد که هرکدا در چاه
دستهای مرار میگیرند.
در وام  ،اگر خودگرایی روانشناختی در مال ی آ مونوذیر مرار گیرد ،نتایج نشان
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خواهد داد که ایو نظریه کاذِّ است؛ یانی مالو خواهاد شاد کاه هماۀ رفتارهاای

اننااان بااا انگیاازهای واحااد انجااا نماایشااود ،بلکااه انگیاازههااای متاااددی دارد کااه
باضااای خودخواهاناااه و باضااای دیگااار نوعدوساااتانه و حتااای مهرماناناااه هناااتند
(ریچلز ،4610،ا.)400
دیگرگرایی خداسو
تااا اینجااا دیاادگاه ماتقاادان بااه خااودگرایی میاارح و دالیاال و شااواهد آنااان باارای
اث ااات نظریاتشااان بیااان شااد .حااال نوباات انتصاااِّ دیاادگاه برگزیااده اساات .همااان
گونه که بیان شد ،دالیل خودگرایاان بارای اث اات دیدگاهشاان بایاشاکال نینات و
نظریه ماوت و مادرت خاود را همچناان حفا کارده و هناو ماتقادان جادی دارد.
عتوه بر ایاو ،برخای اندیشامندان اساتمی را هام مایتاوان جازو طارفداران ایاو
نظریااه بااه شاامار آورد (میهااری ،4633 ،ا066؛ صاادر4173 ،ق ،ا60؛ مص ا اح
یزدی ،4637 ،ا.)60
ا سوی دیگر ،علیرغم تتزهای یادی که در دهههای اخیر برای اث ات تناوع در
انگیزههای اننان و امکان وجود انگیز خالص دیگرگرا صورت گرفته است ،به نظار
میرسد به دالیلی ،همچنان مشکل بامی است.
عتوه بر ایاو ،تحقیقاات تجربای ،در مقابال دالیال عقتنای و فلنافی ،بارای اث اات
خودگرایی چندان محکم نینتند و اصوالً اگار دالیال عقلای کامال و بادون اشاکال
باشند ،شواهد تجربی تاِّ مقاومت در برابر آنها را نصواهند داشت (علیزاده،4617 ،
ا .)61شواهد تجربی صرفاً ایو است که با استقراء نامص ،سه صورت ا انگیزههای
خودگرا ردیف میشوند و با رد آماری آنها نتیجه گرفته میشود که در ایو ماوارد،
انگیز دیگرگرایانه وجود دارد .ایو رویه فق میتواند بیان کند که در برخی موارد،
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نقدهای جدی به آنها وارد است ،اما به نظر میرسد علایرغم ایاو اشاکاالت ،ایاو

الگوی ویخبینی انگیز دیگرگرا ،با نتایج بهدساتآمده ساا گارتر اسات ،ناه چیازی
بیشتر ا آن.
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تحلیلی از مواضع اندیشمندان اسالمی
با توجه به نمونۀ دیدگاه اندیشمندان استمی ،به نظار میرساد آناان را باهنوعی بایاد
جزو خودگرایان روانشناختی به حناِّ آورد .اما تفنایر متفااوت و م اانی مصتلاف
ایو نظریه ا دیدگاه دینی ،بهمدری آن را ا نظریۀ اصالی خاودگرایی روانشاناختی
دور میکند که شاید بهتر باشد آن را نظریۀ ثاالثی در ایاو بااِّ بادانیم؛ نظریاۀ حاب
ذات .برای ترسیم خیوط برجنتۀ ایو نظریه و تفاوتهای آن باا نظریاۀ خاودگرایی،
نکاتی را یادآور میشویم:
 -4حااب ذات و خوددوسااتی ،اصاایلتااریو گاارایخ در وجااود اننااان اساات کااه
گرایخهای دیگر ا آن منشاب میشوند .ایو حب ذات ،عایو نفاس اسات و سالب
آن ا نفس ،منتلز سلب شیء ا خود و محال است؛
 -0ذات و ل
مو اننان دارای دو مرت ۀ علوی و سفلی است .اننانیت اننان باه مرت اۀ
علوی وجود او مربوط است؛
 -6هریک ا ایو دو مرت ه ا نفس ،کماالت و مناف خاصی دارد؛
مو علوی به دلیل دوا  ،موت و خلوا آن ،بر مناف ل
 -1مناف ل
مو سفلی برتری دارد؛
 -0بر اساس اننانشناسی و هنتیشناسی الهی ،مناف مو سفلی فامد شاخصههاای
نف حقیقی است؛
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مو سفلی تا جایی ماقول است که تاارضی با مناف ل
 -3تأمیو مناف ل
مو علوی ویدا
نکند ،وگرنه مناف ل
مو علوی مقد است.
بر اساس ایو موارد ،نتایج یر به دست میآید:
اول :بر اساس دیدگاه حاب ذات ،رفتارهاای خیرخواهاناه و فاداکاری مابالت ییو
است و منافاتی با حب ذات ندارد؛ اننان ا مناف ودگاذر ،ضاایف و ناخاالص ل
ماو
سفلی خود به نف ساادت دیگران میگذرد تا به کماالت دائم ،خالص و نیرومند ل
مو
علوی دست یابد و به تا یر مرآن ،به مقا بر (نیکوکاری) 1نایل شود؛
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ون (آلعمران.)10 ،
 .1ل َو تَنالوا ال ل َّر َحتهی تنفلقوا مل َّما ت لح َ

دو  :دیدگاه حب ذات ا بنیاری ا اشکاالت نظریۀ خودگرایی بدور است؛ یرا
مناف علوی اننانها هیچگاه با یکدیگر تاارض ندارند .تاارض به مناف مادی مربوط
است و جهان مادی دارای تزاحم است .اشکال نن یگرایی نیز بار نظریاۀ حاب ذات
وارد نینت؛ یرا یگانه منفات حقیقی اننانها ،مناف ل
مو علوی اسات و چناان نینات
که خواستههای هرکس باینته و میلوِّ باشد .همچنیو ،شناخت نف حقیقی اننان ا
سوی خالقخ صورت میگیرد و ا طریق وحی ،ابت میشود و در نتیجاه ،مشاکلی
برای شناخت آنها وجود ندارد؛
سو  :نظریۀ حب ذات ،در مقاینه با نظریاۀ خاودگرایی ،دارای نقااط اشاترا

ایاو دو دیادگاه آن اسات کاه هار دو ماتقدناد انناان

بهگونهای آفریده شده است که در نهااد و سرشات خاویخ ،خاود و منااف خاود را
دوست میدارد و ایو گرایشی اصیل در ط یات هر اننان است .اما وجوه تماایز ایاو
دو دیدگاه ع ارتاند ا :
الف) اساسیتریو فرق ایو دو دیدگاه ،در تفنیرشان ا «خود» است .خاودگرایی
ظاهراً «خود» را منحصر در خود مادی و جنمانی میبیند و اننانشناسی ماادی دارد؛
در حالی که نظریۀ حب ذات ،اننان را دارای باد فرامادی و واال میداند که حقیقت
اننانیتخ هم به آن وابنته است؛
ِّ) ایو دو نظریه در تاریف منفات هم همیو اختتف را دارند؛
ج) خودگرایی برای ماوارد تازاحم منااف شصصای افاراد ،مایاار مشصصای ارائاه
نمیکند ،ولی نظریاۀ حاب ذات در هنگاا تااارض منااف  ،حفا منفاات حقیقای و
اخروی را مت

مرار میدهد.

خ مرمز ایو دو نظریه برای رفتار خیرخواهانه با یکدیگر متفاوت است؛ ا منظار
خودگرایی ،ملمرو ممنوعۀ ا خودگذشتگی ،حف اصل وجود است؛ ولی خ مرماز

بررسی تطبیقی خودگرایی و دیگرگرایی روانشناختی و تبیین دیگرگرایی خداسو

افترامی است؛ نقیاۀ اشاترا

و

در نظریۀ حب ذات ،حف مناف حقیقی و ساادت ابدی است .ایو دو نظریه در م انی
مارفتشناختی و هنتیشناختی هم اخاتتف دارناد .بار اسااس دیادگاه حاب ذات،
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ابزارهای ادراکی بشر ،عتوه بر مجاری حنی و عقلی ،شامل وحی نیز میشود .نظریۀ
خودگرایی در هنتیشناسی بر جهانبینی مادی م تنی است؛ ولای نظریاۀ حاب ذات،
هنتی را منحصر به امور مشهود و مادی نمیداند و اعتقاد به جهان آخارت را اصایل
تلقی میکند (عزیزی علویجه ،4633 ،ا.)406
بااا توجااه بااه نکااات یادشااده ،میتااوان گفاات برخاای اندیشاامندان اسااتمی،
نظریۀ خودگرایی را با تفنیری متفاوت م ول دارند .ایو نوع تفنایر ا خاودگرایی باا
رفتار دیگرگرایانه منافات ندارد؛ یرا علیرغم اینکاه فارد حتای در سودرسااندن باه
دیگران مناف خود را در نظر میگیرد ،ایو مناف منحصاراً ماادی نیناتند تاا تازاحم و
تاارضی ویخ بیاید .عتوه بر ایو ،عمل اختمی هام در روابا میاان افاراد محصاور
نینت ،بلکه حو وسی تری را شامل اخاتق فاردی و الهای و حتای اخاتق ینات
محییی در بر میگیرد.
انتخاب موضع
عمده دلیل طرح بحث خودگرایی آن بود که ایو نظریه با تقریر اولیاهاز ،اخاتق را
ا بیخوبو برمیکند و جایی برای آن بامی نمیگذاشت .به ع ارت دیگر ،باا واذیرز
دیدگاه خودگرایی روانشناختی ،جایی برای اختق نمیماند؛ اما باا تقریاری کاه در
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م احث ویشیو ارائه شد ،ایو نظریه ا دیدگاه استمی ،منافاتی با اخاتق نادارد؛ یارا
اوالً مناف به مناف مادی منحصر نینت و «خود» فراتر ا خود مادی و جنمی است و
ثانیاً اختق به ارت اط با دیگران منحصر نینت ،بلکه در رواب با خود و خادا و حتای
ط یات نیز میرح است .بنابرایو ،با رف اشکال منافات نظریۀ خودگرایی روانشناختی
با اختق ،بحث ا بودن یا ن ودن انگیز دیگرگرا کاربرد چندانی ندارد.
ا سوی دیگر ،با بررسی دالیل خودگرایان مالو شد که ایو دالیل بارای اث اات
خودگرایی روانشناختی کافی نیناتند و در نتیجاه ،بایاد انگیاز دیگرگارا را ممکاو
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داننت و تنوع انگیزهها را وذیرفت.

اگر خودگرایی روانشناختی بدان مانا باشد که یگاناه گارایخ اصایل در وجاود
آدمی ،گرایخ به خود و دستیابی به خیر و صاتح خاود اسات ،بایاد در صاحت آن
تردید کرد؛ یرا امیال دیگری مانند گرایخ به نیکیکردن به دیگاران ،راساتگویی و
امانتداری نیز در وجود اننان هنتند (حتی بدون آنکه ایو امور ساودی بارای خاود
فرد داشته باشند) .ممکو است گفته شاود کاه انناان ا احناان باه دیگاران ،گارفتو
دست ناتوانان و نواختو یتیمان لذت میبرد و احناس آراماخ مایکناد و باه همایو
س ب به ایو امور گرایخ دارد .در واسخ باید گفت که هیچ دلیلی بر تقاد لاذت بار
میل در موارد یادشده وجود ندارد ،بلکه برعکس ،میتوان گفت چاون میال باه ایاو
(شیروانی ،4630 ،ا.)477
بنابرایو ،موض ما در م ال ایو منئله آن است که با توجه به ن اودن دالیال کاافی
برای ت ییو خودگرایی روانشناختی ،دیگرگرایی امکانوذیر است و در کنار انگیزه-
هااای خااودگرا ،انگیاازههااای دیگرگاارا هاام وجااود دارنااد .اگاار نظریااۀ خااودگرایی
روانشناختی هم وذیرفته شود ،با تقریری که در دیدگاه استمی ا آن صورت مای-
گیرد ،منافاتی با اختق ندارد .به ع ارت دیگر ،اگر کنی بدون چشمداشت و انتظاار
تتفی و تشکر ،خدمت و کمکی به دیگری کرد و انگیزهاز ا ایو کاار رسایدن باه
کمال یا رضایت خداوند بود ،عمل او خودگرا تلقی نمیشود.
ا سوی دیگر ،همان گونه که باتنون در م احث دیگرگرایی اشاره کرده اسات،
ت بارای گناترز
ممکو است کار به انگیزهای غیر ا خودگرایی و دیگرگرایی ،ماث ً
عدالت ،صورت بگیرد و هدف فرد ،تأمیو عادالت در جامااه باشاد؛ گرچاه در ایاو
میان ،مناف دیگران هم تاأمیو شاود؛ در نتیجاه ،کااری کاه باا هادف تاأمیو عادالت
صورت میگیرد ،ط ق تاریف ،نه خودگرایانه است ،نه دیگرگرایانه .با توجه باه ایاو
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امور در سرشت اننان نهفته است ،انجا دادن آنها احناس خرسندی در وی میآورد

نکته میتوان گفت هدف متاالیای که است برای مؤمنان در نظر میگیارد و باه آن
ترغیب میکند« ،برای خدا بودن» است.
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ا دیدگاه استمی ،آنچه به عمل انناان ار ز مایدهاد ،ناه کمیات و ظااهر کاه
کیفیت و باطو آن است .ایو انگیزه در مناب استمی با ع ارات مصتلفی نظیار کناب
ِ 1
رضااایت خداونااد ابْتِغهها َمرضه ِ
اَّلل  ،در راه خاادا بااودن فههی َسه ِ
اَّلل ،
هبیل هَ
هات ه َ
َ ْ

0

ٍ
اَّلل (توباه )11 ،و امثاال ایاوهاسات .بناابرایو،
نزدیکشدن به خادا ُق ُر
بهات ِعنْ َ
هد ه َ

میتوان انگیزههای اننان را ا دیدگاه استمی ایوگونه دستهبندی کرد:
 -4خودگرا :عملی که صرفاً با هدف غایی تأمیو مناف شصصی صورت میگیرد؛
 -0دیگرگرا :عملی که هدف نهاییاز تأمیو مناف دیگران است؛
 -6خداگرا یا خداسو :عملی که اساساً با انگیاز کناب رضاایت خداوناد انجاا
میگیرد ،اما ممکو است هم مناف خود فرد و هم مناف دیگران را تأمیو کند .به نظر
ت ا بنیاری
میرسد دیگرگرایی و خداگرایی با اینکه ا نظر تاریف جدا هنتند ،عم ً
وجااوه مشااتر

باشااند و در واما  ،خااداگرایی یااا خداسااویی را ماایتااوان بااهنااوعی

دیگرگرایی متاالی به حناِّ آورد.
در نظا اختمی است  ،ایو سه انگیزه ،باا محوریات خاداگرایی ،ساا گار باا هام
ت مارآن باه
تلقی میشوند .ا یک سو ،در مناب استمی به نفس توجه شده است؛ ماث ً
مؤمنان توصیه میکند که به فکر خود باشند 3.ا سوی دیگر ،مرآن کریم انگیزههاای
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دیگرگرایانۀ اننان را نیز نفی نمیکند ،بلکه به آن ترغیب کرده ،صاح ان چنیو منخ
و رفتاری را تحنیو میکند (کنانی که بدون هایچگوناه تاومای ،باه دیگاران نیکای
میکنند و واداشی ا آنها طلب ندارند) 6.همچنیو ،ویشوایان دیو بارها بر ایو ماعاد
ضاات ِ ل
ل ل
ل
ل
ل
ل
ل
َّاذیو ینْفلق َ َ
ال
غااء َم ْر
ه
غاء َم ْرضات ِهال (بقره)070 ،؛ َو َمثَل ال َ
اون أ ْماوال َهم ابْت َ
َ .1و م َو النَّاس َم ْو یَشْ ري نَف َْنه ابْت َ
(بقره.)030 ،
 .0ایو ع ارت در آیات متاددی به کار رفته است؛ همانند جهاد در راه خادا (ننااء10 ،؛ مزمال07 ،؛ بقاره013 ،؛ ننااء،
 ،)01هجرت در راه خدا (نناء ،)477 ،انفاق در راه خدا (حدید )47 ،و شهادت در راه خدا (آلعمران.)400 ،
آمنوا َعل َیْک ْم َأنْف َنکم (مائده.)470 ،
 .3یا َأی َها ال َ
َّذیو َ
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ِ
زاء َو الشکورا (انناان،
َ .1و ییْ الم َ
ون الیَّ اا َ َعلی ح ه م ْنکیناً َو یَتیماً َو َأسیراً* إن َّما نیْ امک ْم ل َو ْجه هال ال نرید منْک ْم َج ً
.)1-3

اختمی تأکید کردهاند که آنچه برای خود میونندید برای دیگاران هام بپناندید و
آنچه برای خود ناونند میدارید ،برای دیگاران هام ناوناند بداریاد( 1ر : .کلینای،
4106ق ،ج :0ا.)413
در آیات و روایات به مفاهیم دیگرگرایانهای همانند ایثار ،کات ،انفاق و صادمه
توصیه شده است .جهاد در راه خدا هم ا مصادیق برجنتۀ سا گاری میان سه انگیزه
و گرایخ مذکور است .جهااد باا دشامنان خادا باا نیات الهای ،هام اطاعات خادا و
خداگرایی است ،هم در راستای به کمال رسیدن مجاهد و هم موجب حفا جاان و
مال و ناموس دیگران .مرضالحننه هم همیو ویژگی را دارد؛ هرگونه هزیناهای کاه
دیگران را نیز در بر دارد.
خودگرایی در اختق استمی ،با دیگرگرایی و خداگرایی مابلجم است و هیچ
تزاحم و تاارضی با آنها ندارد؛ یرا خیر نهایی تنها باا تقارِّ باه خداوناد حاصال
میشود که ا منیر توجه به خود و دیگران و باا توجاه باه شارای و مومایاتهاای
مصتلف ،میتوان به آن دست یافت .تزاحم در حیات ماادی رخ مایدهاد ،ولای در
کماالت مانوی تزاحمی نینت؛ چراکه حیات اخروی بهگونهای است کاه همگاان
میتوانند به عاالیتریو کماال خاود دسات یابناد .توجاه باه خاود و اماور دیگار ،در
صورتی مان توجه به خداست که خود یاا اماور دیگار را در عارض خادا و مناتقل
ب ینیم .بنابرایو ،کنی که حقیقتاً هدفخ تقرِّ به خداست ،به خودز در حاد کنای
که نیا مند تقرِّ به خداست ،توجاه دارد .ایاو توجاه باه خاود ،همساو باا توجاه باه
خداست.
نظا اختمی است  ،با محور مراردادن خداگرایی ،بیو همۀ ابااد و نیا های اننان،
ا جمله خاودگرایی و دیگرگرایای ،باهنحو مناسا ی جما کارده اسات؛ ناه او را ا
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با نیت الهی صورت بگیرد ،عاتوه بار خیار دنیاوی و اخاروی مرضدهناده ،منفاات

لذتهای مشروع دنیوی محرو ساخته و نه غفلات ا اماور اخاروی را ا او وذیرفتاه
« .1فترضی للناس ما ترضی لنفنک و تکره لهم ما تکره لنفنک».
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است .ال ت ه به امور اخروی توجه بیشتری کرده و برای آن ار ز بیشاتری مائال شاده
است؛ یرا حیات اساسی و اصلی اننان را در آخرت میداند کاه حیااتی جااودان و
وایدار اسات (حناینی و خاواا ،4613 ،ا .)11ایاو منائله را مای تاوان ا آیاات
فراوانی همچون آیۀ  9سور اننان ،آیۀ  055سور بقره ،آیۀ  99سور توبه و آیاۀ 39
سور رو به دست آورد.
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نتیجهگیری
بر اساس دادههای وژوهخ میتوان نتایج یر را به دست آورد:
 .4برای اث ات خودگرایی روانشناختی شواهد و دالیل عقلی متاددی ارائه شده
است ،اما ایو دالیل برای اث ات آن کافی نینتند؛
 .0نظریۀ حب ذات که برخی اندیشمندان استمی باه آن ماتقدناد ،ظااهراً هماان
خودگرایی روانشناختی است ،اماا ا نظار تفنایری کاه ا «خاود» و «منااف » عرضاه
میکند ،بنیار با آن متفاوت است؛
 .6شاید بتوان مهمتریو تفاوت ایو دو دیدگاه را در آن داننت کاه نظریاۀ حاب
مادی ا آن ،ریشۀ اختق را میخشکاند و چیزی ا آن بامی نمیگذارد؛
 .1با رف منافات خودگرایی با اختق ،بحث ا باودن یاا ن اودن دیگرگرایای در
حد یک بحث لفظی تنزل میکند و به بحثی صرفاً علمی ت دیل میشود؛
 .0دالیلای کااه دیگرگرایااان و عماادتاً باتنااون در دهااههااای اخیاار باارای اث ااات
دیگرگرایی با روز تجربی آوردهاند ،هرچند م احث در خور توجه و جال ی هنتند،
برای اث ات آن کفایت نمیکنند؛ یارا اصاوالً اگار دالیال عقلای بایاشاکال باشاند،
شواهد تجربی تاِّ مقاومت در برابر آنها را ندارند و با ردیفکردن چند نوع انگیز
خودگرا با استقرای نامص و رد آماری آنهاا ،نمایتاوان وجاود انگیاز دیگرگارا را
اث ات کرد .حداکثر چیزی که ایو رویاه مایتواناد بیاان کناد آن اسات کاه الگاوی
ویخبینی انگیز دیگرگرا با نتایج بهدستآمده سا گارتر است ،نه چیزی بیخ ا آن؛
 .3ن ااودن دالیاال کااافی باارای اث ااات خااودگرایی روانشااناختی ،راه را باارای
وجااود تکثاار در انگیاازههااای اننااانی و وجااود انگیااز دیگرگرایانااه در کنااار انگیااز
خودگرا با میکند و ال ته شواهد تجربی دهههای اخیر در اث ات تجربی آن میتوانند

بررسی تطبیقی خودگرایی و دیگرگرایی روانشناختی و تبیین دیگرگرایی خداسو

ذات منافاتی با اختق ندارد ،در حالی که نظریۀ خاودگرایی روانشاناختی باا تفنایر

مؤید آن باشند؛
 .0تقابل انگیز خودگرا و دیگرگرا ،نفیکنند انگیزههای دیگر در اننان نینت.
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میتوان انگیازه هاایی را بارای رفتاار انناان ذکار کارد کاه ناه خودگرایاناهاناد و ناه
دیگرگرایانه .ا میان ایو انگیزهها ،خداگرایی بهطور شاخص در بیو ماتقدان به خدا
جلوهگر است؛
 .8میتوان انگیزههای اننان را ا دیدگاه استمی ایوگونه تقنیم کرد :خودگرا،
دیگرگرا و خداگرا (یا دیگرگرایی خداسو) .عمل خودگرا ،عملی است که صرفاً باا
هدف غایی تأمیو مناف شصصی صورت میگیرد .عمل دیگرگرا ،عملای اسات کاه
هدف نهاییاز تأمیو مناف دیگران است .نهایتاً خداگرا یا خداسو عملای اسات کاه
اساساً با انگیز کنب رضایت خداوند انجا میگیرد ،اما ممکو است هم مناف خود
فرد و هم مناف دیگران را تأمیو کند.
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دیگرگروی و شواهد روانشناختی در حوزۀ روانشناسی اخالق
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چکیده

یکی ا منائل اساسی در حو روانشناسی اختق ایو است که دیدگاههای اختمی
چه مفروضات روانشناختی دارد و ایو مفروضات تاا چاه انادا ه شاواهد تجربای باه
اختق طرح شده و شواهدی تجربی به نف هرکادا ا ایاو دو نظریاۀ اختمای ارائاه
شده است .دیگرگروی ا جمله نظریات غایتگراست که بر وایۀ روانشناختی نظریۀ
خود ،به ایثارگری و ایجاد بیشتریو خیر برای دیگاران  -فاار ا خویشاتو  -توصایه
میکند .دیگرگاروی روانشاناختی ،مهمتاریو م ناای دیگرگاروی اختمای اسات و
کوششی برای نقض تکانگیزشای و حاب ذات انناان و اث اات امیاال و انگیزههاای
دیگرگروانه است .بیشتر فیلنوفان و روانشناسان اختق ،تکانگیزشایبودن ط یاات
اننان را مردود میدانند و مائل به امکان نوعدوستی همراه با خوددوساتی در ط یاات
بشر هناتند .روز واژوهخ حاضار ،توصایفی-تحلیلای اسات و باا اساتفاده ا منااب
کتابصانهای و با تکیاه بار اساتداللها و شاواهد تجربای ،کوشایده شاده دیگرگاروی
روانشناختی اث ات گردد تا بتوان با تکیه بر ایو م نا به دیگرگروی اختمی در حاو

دیگرگروی و شواهد روانشناختی در حوزۀ روانشناسی اخالق

همراه دارند .بر همیو اساس ،نزاع میاان خاودگروی و دیگرگاروی در روانشناسای
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اختق هنجاری ورداخت .ادلاۀ روانشاناختی نیاز م تنای بار شاواهد ینتشاناختی،
شواهد و ریشههای رشدی برای نوعدوستی و تحلیل اهاداف و انگیزههاای غاایی بار
وایۀ م احث طرحشده در روانشناسی اختق است.
کلیدواژهها
روانشناسی اختق ،دیگرگاروی اختمای ،دیگرگاروی روانشاناختی ،نوعدوساتی،
حب ذات ،ط یات اننان.
مقدمه
با ا بیورفتو ار زهای کلینایی در ارووا ،ارکان اختق منیحی مرون وسایایی نیاز
فروریصت .تا ویخ ا ایو ،باور بر ایو بود که اننان برای راهنمایی و مرام ت اختمی
به امور مااورای خاویخ احتیااج دارد ،اماا واس ا ایاو دوره ،اندیشامندان درصادد
برآمدند جای خالی الهیات را در اختق با اموری ا جمله ط یاات انناانی وار کنناد.
آنها بر ایو باور بودند که اننان توانایی فراهمساختو راهنمایی و مرام ت اختمای را
برای خود دارد .ا همیو روی ،برای ایجاد راهنمای عملی اننان ،با سا ی اختق بر
وایۀ اصولی م تنی بر ط یات اننانی شکل گرفت .اصاول و مایارهاایی مانناد اصاالت
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عاطفه ،اصالت فایده ،اصالت اجتماعیاات ،وجادان و حاس اختمای در همایو فضاا
وراهمیت شدند و کوشیده شد تا بر اساس اساتداللهایی ط یاتانگاراناه و شاواهدی
روانشناختی به ایو امور عینیت داده شود.
در ایااو دوره ،فیلنااوفانی می ینااتند کااه سااای داشااتند م ااانی و تحلیلهااای
روانشناختی را در حو عمل ارائاه کنناد؛ بارای مثاال ،شافتنا ری (،)4340-4046
هاچناااون ( ،)4311-4013بااااتلر( )4310-4000و دیویاااد هیاااو ( )4003-4044را
میتوان در مر ایو فیلنوفان داننت (نک :هیو  .)4600 ،در دور باادی ،میتاوان
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به آگوست کنت ( )4013-4300اشاره کرد که بارای اولایو باار وا « »altruismرا

بهکار برد و آن را آمو ز ندگی برای دیگری داننات .ا منظار وی ،علام اخاتق
بایااد در تاازاحم حااس خودخااواهی و حااس دیگرخااواهی ،موجااب غل ااۀ حااس
دیگرخواهی شود ( .)Borchert, 2006, p. 136مکتب اختمی کنت ،تما نظریاات
فیلنااوفان اختماای را کااه در ماارن هجاادهم دربااار احناسااات و عواطااف اختماای
نظریهوردا ی کرده بودند ،به ثمر نشاند و موجب شکلگیری نظریاهای اجتمااعی در
حو اختق شد.
در دوران مااصر نیز رویکردهای جدیدی دربار اختق شکل گرفت .فیلناوفان
مج ور بودند به تحلیال و نازاع میاان خاودگروی و دیگرگاروی روانشاناختی ورود
کنند تا وس ا آن ،بتوانند بروایۀ شاواهد روانشاناختی ،نظریاهای میلاوِّ در حاو
اختق ،طرح کنند .اخاتق مرام ات ( )Care Ethicsو نظریااتی مانناد نظریاۀ تاامس
روانشناسی شکل گرفتهاند.
تتمی میانرشتهای اختق و روانشناسی را میتاوان ا جملاه مناائل اساسای در
حو روانشناسی اختق داننت .همان گونه کاه نویناندگان مادخل «روانشناسای
اختق :رویکردهای تجربی» در دانشنامۀ استنفورد 1تاکید داشتهاند ،دو دساته مناائل
مربوط به اختق وجود دارند که میتوان آنها را به روانشناسی اخاتق ارجااع داد:
دستۀ اول ،منائلی هنتند که دیدگاههای مصتلف اختمی بر اساس ادعاهاای تجربای
دربار روانشناسی اننان ،مفروض یا ادعا دارند .دستۀ دو نیز بیان ایاو منائله اسات
که ایو ادعاها تا چه اندا ه ا وشتی انی تأیید تجربی برخوردارند.
مناااائله و ورسااااخ نصناااات ،صاااا غۀ فلناااافی دارد ،امااااا باااارای مناااائله و
ورسخ دو ناگزیریم به سارا علاو انناانی تجربای مصتلفای مانناد ینتشناسای،
روانشناسی ،اننانشناسی و جاماهشناسی برویم .به همیو دلیال ،میتاوان گفات کاه
1.Doris, John, Stephen Stich, Jonathan Phillips, and Lachlan Walmsley, "Moral Psychology:
Empirical Approaches", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2020 Edition),
Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/moralpsych-emp/>.
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نیگل ( )Thomas Nagelرا میتوان ا جمله نظریاتی داننت کاه در میاناۀ اخاتق و
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روانشناسااای مااصااار اخاااتق ،ا حیاااث روز ،کثرتگراسااات؛ یااارا باااهدن ال
واسخدادن به ورسخها و منائل فلنفی است ،اما باه شایوهای کاه واساخگوی تجرباه
باشد ( .)see: Doris et al, 2020بحث دربار خودگروی و دیگرگروی نیز ا جملۀ
همیو مناائل و ورسخهاسات کاه هرچناد صا غه فلنافی دارناد ،بارای تأییاد یاا رد
هرکدا  ،ناگزیر به استفاده ا شواهد تجربی بهویژه استداللهای روانشناختی هنتیم.
ویشینۀ بحث دربار دیگرگاروی و شاواهد دیگرخواهاناه در منااب فارسای بنایار
اند

است و به ایو نظریه و شاواهد دال بار آن در حاشایۀ دیگار نظریاههای غایات

گرایانه اشاره شده است  -برختف خودگروی که بررسیهای مصتلفی دربار اصال
و شواهد ایو نظریه انجا شده است.

1

ا جمله مادود آثار منتشرشده در ایو باره میتوان به کتاِّ «امکان دیگرگزینی»
اثر تامس نیگل اشاره کرد .وی سای داشته بیشاتر درباار نظریاۀ خااا خاودز در
حو اختق ،سصو به میان آورد و بهطور جدی باه شاواهد روانشاناختی نپرداختاه
است .م احث او بیشتر ص غۀ فلنفی و تحلیلای دارد (نیگال .)4610 ،همچنایو ،مقالاۀ
«دیگرگروی اختمی :منظری مرآنی» (صادمی و خواننااری ،)4610 ،مقالاهای اسات
که سای در ار یابی مرآنی نظریۀ دیگرگروی داشاته اسات و ال تاه باهامتضاای اینکاه
مقالااه اساات ،بااه شااواهد روانشااناختی توجااه نشااده اساات .مقالااۀ «ت یاایو سااا گاری
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خودگرایی ،دیگرگرایی و خداگرایی در نظا اختمی است » 0نیز در وای ایاو اسات
 .1شماری ا کتب و مقاالتی که دربار خودگروی به بان فارسی منتشر شده است :ایاو راناد ( ،)4600فضایلت خودورساتی،
ترجمۀ ورویز داریوز ،تهران :دی ا؛ ریچارد داوکینز ( ،)4611ن خودخاواه ،ترجماۀ جاتل سالیانی ،تهاران :ما یاار؛ مرضایه
صادمی (« ،)4610خودگروی با رویکرد خودار شمندی» ،وژوهخنامۀ اختق؛ محمد جداری عاالی (« ،)4617خوددوساتی و
دال صلواتی (« ،)4613نظریاۀ غایات باهمثاباۀ مریناهای بار خاودگروی روانشاناختی در
مقاینۀ آن با خودگروی» ،م نات؛ ع ِ ه

فلنفۀ صدرایی» ،فلنفه و کت استمی؛ هادی صادمی و وحید واشایی (« ،)4610خودگروی اختمی؛ نگاهی مرآنای» ،آماو ه
های مرآنی؛ مصیفی عزیزی علویجه (« ،)4633بررسی تی یقای نظریاۀ خاودگرایی و حاب ذات» ،اندیشاۀ ناویو دینای ،ز1؛
مهدی علیزاده (« ،)4617همیشه مو یا گاهی او؛ تأملی در خودگرایی روانشناختی» ،وژوهخنامۀ اختق ،ز.46
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 .0سیدع دالهادی حنینی و امیر خواا (« ،)4613ت ییو ساا گاری خاودگرایی ،دیگرگرایای و خاداگرایی در نظاا اختمای
است » ،مارفت اختمی ،ز.04

که میان دیگرگرایی با خودگرایی و خداگرایی در نظا اختمی است  ،حاول محاور
مرِّ اختیاری به خداوند ،سا گاری ایجاد کند و در ایو وژوهخ توصیفی-تحلیلی به
استفاده ا شواهد روانشناختی نیا ی ن وده اسات .وجاه تماایز واژوهخ حاضار ایاو
است که صرفاً بهدن ال توصایف و تحلیال فلنافی ایاو نظریاۀ اختمای نینات ،بلکاه
میکوشد بر وایۀ تحلیلهای روانشناختی دربار انگیازز اختمای و شاواهد ینات
شناختی و رشدی دربار ط یات اننانی به تصویر کاملی ا ایو نظریاه و م ناای روان
شناختی آن دست یابد.
در ایو واژوهخ ،واس ا ت یایو جایگااه نظریاۀ دیگرگاروی اختمای در گناتر
نظریههای اختمی ،به رب و نن ت ایو نظریۀ اختمای باا دیگرگاروی روانشاناختی
خااواهیم ورداخاات و در ادامااه ،شااواهد و اسااتداللهایی روانشااناختی بااه سااود
استفاده ا مناب کتابصانهای و با تکیه بر استداللها و شاواهد تجربای ،کوشایده شاده
دیگرگروی روانشناختی اث ات گردد تا بتوان با تکیاه بار ایاو م ناا ،باه دیگرگاروی
اختمی در حو اختق هنجاری ورداخت .ادلۀ روانشاناختی نیاز م تنای بار شاواهد
ینتشناختی ،شواهد و ریشههای رشدی برای نوعدوساتی و نیاز تحلیال اهاداف و
انگیزههای غایی بر وایۀ م احث طرحشده در روانشناسی اختق است.
دیگرگروی اخالقی در گسترۀ نظریههای اخالقی
نظریااههای اختماای ،باارای تایاایو هنجارهااای اختماای ،رویکردهااای گوناااگونی
دارند .ا جملۀ ایو رویکردها ،رویکارد غایتگرایاناه ( )teleologicalاسات کاه باه
غایاات و نتااایج اعمااال نظاار دارد .رویکاارد غایتگرایانااه ،ار ز را نااه در ماانخ و
ساایرت فاعاال میدانااد (هماننااد نظریااات فضاایلتگروی) و نااه در تکلیااف یااا عماال
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دیگرگروی ارائه خواهیم کرد .روز وژوهخ حاضر ،توصایفی-تحلیلای اسات و باا

(همانند نظریات وظیفهگروی) ،بلکه درستی یا ار ز اختمی هار عمال را در نتاایج
آن عمل میداند.
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باار اساااس دسااتهبندی ویلیااا فرانکنااا ( ،)William Frankenaغایااتگرایی (در
شر و باید ا ن اید ،به نتاایج و ویامادهای
مقابل وظیفهگرایی) ،برای با شناسی خیر ا ه

وامای اعمال توجه دارد .فالی خوِّ است که نتیجۀ خوِّ داشته باشد .غایتگرایاان
در مواجهه با ایو ورسخ که مناف و مصالح چهکنی را باید در محاس ۀ خوبی یا بدی
نتایج فال در نظر گرفت ،واسخهای متفاوتی دادهاناد .خاودگروان اختمای (همانناد
اویکور ،هابز و نیچه) ،مناف خویخ را مایار فال اختمی داننته و ماتقدند اننان بایاد

همیشه بهدن ال بیشتریو خیر خویخ باشد .ساودگروان (همانناد بنتاا و میال) باهدن ال
شر در کال جهاان هناتند .نظریاات دیگرگاروی
بیشتریو خیر عمومی و غل ۀ خیر بر ه

اختمی در بینابیو خودگروی و ساودگروی اتصااذ میشاوند .دیگرگاروی ا جملاه

نظریاتی است که خودگروی اننان را مردود داننته و بهدن ال عمل یا ماعدهای اسات
شر را برای گروه خاصی غیر ا خاود (همانناد ملات ،ط قاه،
که بیشتریو غل ۀ خیر بر ه

خانواده یا نژاد اننان) در وی داشته باشد .نظریۀ دیگرگروی میتواند باه حاالتی نااِّ
برسد ،تا آنجا که بیشتریو خیر را برای دیگران (غیر ا خاود) فاراهم آورد (فرانکناا،

 ،4631ا.)11-10
ا جمله منائل و مؤلفههای اساسی که در تاریف دیگرگروی بایاد باه آن توجاه
شود ،نقخ انگیزه است .تحلیل نقخ انگیزه ،نظریههای اختمای مانناد خاودگروی و
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دیگرگروی را بهسوی نظریههای روانشناختی سوق میدهاد .آیاا اینکاه رفتااری باه
سااود دیگااران باشااد ک اافی اساات یااا عااتوه باار رفتااار بایااد بااه نیاات و انگیزههااای
دیگرخواهانه نیز توجاه گاردد؟ نیات و انگیاز خیرخاواهی ،بارای دیگرگاروی (در
مقاینه با نظریات هنجاری) نقخ اساسی و ممیزی ایفا میکند .بار همایو اسااس ،در
باضی ا تاریفها بر نقخ انگیزه تأکید شده است.
در «دایرةالماارف الرنس بکر» به تاریفهای گوناگون دیگرگروی اشااره شاده
است .برخی ا فیلنوفان ،دیگرگروی را «بهصورت آشکار یا ضمنی بارای اشااره باه
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هر نوع توجه به دیگاران» باه کاار بردهاناد .برخای نیاز آن را باه «مقد داشاتو منااف

دیگااران باار مناااف خااود» تاریااف کردهانااد .دو مؤلفااۀ «توجااه بااه دیگااران» و «تقااد
دیگری بر خود» ،ا جمله ویژگیهای اساسی دیگرگروی محناوِّ میگردناد ،اماا
بهدلیل باضی متحظات و ابهامات ،در تاریف دیگرگروی باه ایاو دو مؤلفاه بنانده
نشده است.
برخاای روانشناسااان اجتماااعی ،دیگرگااروی را «کمااک آگاهانااه و ارادی بااه
دیگران» تاریف کردهاند .اما مشکلی که ایو سنخ ا تاریفها دارند ایو است که در
ایو تاریفها ،به منئلۀ انگیزه توجهی نشده است و به همیو دلیل ،ممکو است چنیو
کمکاای صاارفاً بااه دالیاال خودخواهانااه صااورت وذیرفتااه باشااد؛ ا ایااورو ،برخاای
کوشیدهاند دیگرگروی را بهگونهای تاریف کنند که متضامو انگیاز دیگرخاواهی
باشد؛ یانی متضمو «توجه به ساادت و رفااه دیگاران ،آن هام باهخاطر خاود آنهاا»
و رفاه دیگران انجا شوند .بنابرایو ،به مؤلفۀ انگیز آگاهانه و ارادی فرد توجه شاده
اسات ،امااا بااا وجاود ایااو ،مناائلۀ انگیزههااای ناآگاهاناه ا منااائل ما هم در تاریااف
دیگرگروی است.
ا نظر بکر ،منئلۀ مرباوط باه انگیاز ناخودآگااه (،)unconscious motivation
منئلهای است که در تااریف روانشناسان و فیلنوفان نادیده گرفتاه شاده اسات؛ در
حالی که نمیتوان در بحث ا دیگرگروی ا آن چشمووشی کارد .بکار ،بار اسااس
تحقیقات آنا فروید )Anna Freud( 1به ایو نکته اشاره دارد که برخی افراد میتوانند
بهطور آگاهانه دیگرگرا باشند ،اما بهطور ناخودآگاه خودگرا باشاند .چاه بناا افاراد
فداکاری باشند کاه آگاهاناه باه دیگاران کماک میکنناد و انگیاز ظاهریشاان هام
 .1آنا فروید ( ،)4130-4310ن بیماری را که مالم خصوصی است ،توصیف میکند؛ آمو گاری که به نظر میرسد
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بشود .ط ق ایو تاریف ،همۀ رفتارها و کمکهای دیگرگرایانه باید با انگیز ساادت

به دوستان و کودکانی که در م ال آن ها منئولیت دارد ،توجهی صادمانه و فداکارانه دارد؛ اما فروید میگوید ایو مالم
در ضمیر ناخودآگاهخ تحتتأثیر ندگی ای است که همواره امیال عاطفه ،مح ت ،عشق و کامیابی در آن سرکوِّ
شده است.
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فداکاری و ایثارگری باشاد ،اماا ناخودآگااه انگیزههاای خودگرایاناه داشاته باشاند.
بنابرایو ،باید بیو دیگرخواهی وامای که نشانۀ «شاناخت حقیقای شاصص ا شاصص
دیگر» است و دیگرخواهی ظاهری که نشانۀ «امیال و نیا های شصصی» فاعال اسات،
فرق گذاشت (نک :بکر ،4637 ،ا.)47-1
الفولااات (« ،)Lafolletteدیگرگاااروی» را وا های روانشاااناختی میداناااد کاااه
کاربردز م تنی بر انگیزههای عمل است .عمل فرد ،دیگرگروانه است ،اگار (و تنهاا
اگر) انگیز نهایی در انجا آن ،تقویت رفاه افراد دیگر باشد .عمل فرد ،دیگرگروانه
بامی میماند ،حتی اگر دیگران سودی دریافت نکنند (بهخاطر موان ویخبینینشاده).
عمل فرد ،دیگرگروانه است ،حتی اگر فق ایو فرد ا آن عمل سود ب رد.
ال تااه ایااو تااا هنگااامی اساات کااه انگیااز فاارد ،سااود شصصاای ن اشااد .باار اساااس
ایااو تاریااف ،اگاار انگیااز نهااایی فااردی باارای اعمااال دیگرگرایانااه ،ماننااد کمااک
باااه رفااااه دیگاااری ،تاااأمیو منااااف خاااودز ا طریاااق کناااب شاااهرت و اعت اااار
ت خودخواهاناااه اسااات
باشاااد ،ایاااو عمااال دیگرگرایاناااه نینااات ،بلکاااه کاااام ً
(.)see: Lafollette, 2013
گوستاو کارلو ( )Gustav carloدر مقالۀ «اختمیات م تنی بر نوعدوستی و توجاه
به دیگران» سای میکند بهنوعی میان رفتاار و انگیازه جما کناد .تاریاف کاارلو ا
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نوعدوسااتی (بهمنزلااۀ مفهااومی یرمجموعااه رفتارهااای جاماااهگرا) 1چناایو اساات:
رفتارهایی که ذاتاً با انگیز تمایل به کمک به دیگران صورت میگیرند .نوعدوساتی
غال اً در غیاِّ وادازهای مشهود بیرونی صورت میگیارد و هزیناهای را بار شاصص
تحمیاال میکنااد (کااارلو ،4631 ،ا .)310باار اساااس ایااو تاریااف ،رفتارهااای
دیگرگروانه باید با انگیز دیگرخواهانه انجا شده باشاند و هار رفتاار دیگرگرایاناه،
نیا منااد ساانجخ مصااد و انگیااز نهفتااه در آن اساات .در ایااو تاریااف ،تمااایز میااان
 .1چنیو رفتارهایی غال اً شامل مشارکت ،آرامخبصشیدن به دیگران ،کمک ابزاری ،اهدای وول یا کاال ،داوطلبشادن
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یا رفتارهای همیارانه است.

وادازهای مشهود بیرونی (مانند وذیرز اجتماعی یا وول) با وادازهای نهان درونای
(مانند احناس شفقت و مهربانی) ،سنجۀ ار یابی انگیزههای دیگرگرایانه و تمییز بیو
رفتارهای دیگرخواهانه ا رفتارهای خودخواهانه تلقی میشود.
شاید علت اینکه واداز درونی را ا واداز بیرونی متمایز داننتهاند ایو باشد کاه
ار یابی واداز بیرونی ممکو است ،ولی ار یابی واداز درونی سصت است؛ بنابرایو،
واداز درونی را نادیده گرفتهاند .اما بهنظر نگارنده ،درست است که ار یابی وااداز
بیرونی بنیار راحتتر ا ار یاابی وااداز درونای اسات ،اماا صارف اینکاه ار یاابی
وادازهای درونی دشوار است ،به نادیدهگرفتو آن در تاریف نظریه منجر نمیشود.
هدف اصلی در دیگرگروی باید افزایخ خیر و رفاه دیگران باشد ،نه کنب شاهرت
اجتماعی (واداز بیرونی) یا کنب رضایت درونی (واداز درونی) .ال ته اینکه اعمال
نوعدوستانه ،ویامدها و نتایجی برای عامل داشته باشند ،منافاتی با دیگرگاروی نادارد.
واداز انجا نشود ،اما صرف اینکه نتایجی ا رفتارز حاصل گردد ،اشکالی ندارد.
نکتۀ جدیدی که دربار وادازها میتوان گفت تمایز بیو هدف با نتیجاه یاا بایو
وادازهای مصدشده و آگاهانه با وادازهای مصدنشده و ناآگاهاناه اسات .اگار فارد
دیگرگرا ،رفتاری را با انگیز خیررسانی به دیگران انجا دهاد و ایاو خیررساانی باه
کنب واداز مصدنشدهای برای خود فارد یاا بناتگانخ منجار شاود ،فارد ا حاو
دیگرگروی خارج نشده و عمل او دیگرگرایاناه اسات؛ یارا آنچاه مایاار و مات
است ،هدف غایی و انگیز مصدشده و آگاهانه است.
بنااابرایو ،بایااد باایو وادازهااای مصدشااده (آگاهانااه) و وادازهااای مصدنشااده
(ناآگاهانه) فرق گذاشت .اگر شصص ،عملی را آگاهانه و بهخاطر واداشی انجا دهد
 -ولو آن واداز درونی باشد (مثل احناس رضاایت)  -ایاو عمال ا دایار تاریاف
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آنچه در دیگرگروی اهمیت دارد ایو است که رفتار نوعدوستانه باا انگیازه و هادف

دیگرگروی خاارج اسات .اماا اگار عملای صارفاً بارای دیگاری باشاد  -ولاو اینکاه
وادازهای مصدنشدهای باداً به فرد برسد (خداوند در آخرت جزای خیر به او بدهد)
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 ایااااو عماااال ،دیگرگرایانااااه اساااات .باااارای مثااااال ،اگاااار فاااارد مناااالمانی،دیگری را «امربهماروف» یا «نهیا منکر» کناد و انگیاز اصالیاز مصالحت و خیار
ت دیگری را امر به صدامت کند یا ا رشاوهدادن باا دارد) ،عمال و
دیگری باشد (مث ً
ت دیگرگرایانه است؛ هرچند ایو عمل به افزایخ خیار جامااه و کااهخ
رفتار او کام ً
آسیب اجتماعی منجر گردد و در مجموع ،رفاه و ساادت شصص و بناتگانخ را در
جاماه افزایخ دهد.
باتناااون ،در کتااااِّ « ،»Altruism in humansدیگرگاااروی را «تمایااال باااه
سودرساندن به دیگری بهجای خود شصص» یا «حالتی انگیزشی کاه هادف غاایی ا
آن ،افزایخ رفاه دیگران اسات» تاریاف میکناد ( .)Batson, 2011, p.20وی ساه
کلیدوا دیگرگروی را چنیو ت ییو میکند:
 )4دیگرگروی ،حالت انگیزشی دارد .ایو حالت انگیزشای ،صارف تحریاک یاا
انگیااز ساااده نیناات؛ بلکااه انگیاازه بااه نیااروی روانشااناختی هدفمنااد درون موجااود
نده اشاره دارد که مایوف به هدف اسات .ایاو انگیازه چهاار ویژگای دارد :الاف.
موجااود نااده بااهدن ال تغییاار دنیااای تجربهشااد خااود اساات؛ ِّ .نیرویاای بااا شاادت
خاا ،موجود نده را بهسوی هدف سوق میدهد؛ ج .چنانچه مانای بارای دساتیابی
به هدف باشد ،دن ال راههای بدیل خواهد بود؛ د .هنگامی که باه هادف رساید ،ایاو
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نیرو ا بیو میرود.
 )0دیگرگروی با هدف غایی همراه است .هدف غایی ،هدفی است کاه خاودز
غایت است ،نه ابزاری برای دستیابی به هدف دیگر .هر هدف غایی ،انگیزه و هادف
مشصصی دارد .در هدف غایی باید بیو نتاایج ویخبینیشاده و ویخبینینشاده تماایز
مائل شد؛ نتایج ویخبینینشده یا ناخواسته ا اهداف عمل نینتند.
 )6هدف غایی در دیگرگروی ،افزایخ رفاه دیگری است ،نه افزایخ رفاه خاود.
افاازایخ رفاااه دیگااران در صااورتی هاادف غااایی اساات کااه فاارد باارای دسااتیابی بااه
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آن ،تغییاار میلااوبی را در دنیااای دیگااری در

کنااد و نیرویاای را تجربااه کنااد

که برای ایجاد آن تغییر ،هدفی فینفنه است نه ابزاری برای رسیدن به هادفی دیگار
( .)Batson, 2011, p.20-22با توجه به ایو ت ییو ،هرچند دیگرگرایی و خودگرایی
در مقابل یکدیگر هنتند ،مشترکات یادی دارند؛ یرا هر دو به انگیازز هدفمناد و
غایی اشاره دارند و بهدن ال افزایخ رفاه هنتند ،با ایو تفاوت که دیگرگرایی بهدن ال
رفاه دیگری است و خودگرایی بهدن ال رفاه خود (.)see: Ibid, p.22-23
بر اساس ایو تاریف ،انگیزه ،نیرویی مایاوف باه هادف اسات و نمیتواناد هام
خودگرایانه باشاد هام دیگرگرایاناه؛ یارا انگیازه مایاوف باه هادفی واحاد اسات.
بنابرایو ،هر انگیزه صرفاً یک گرایخ یا یک هدف غایی دارد .ال ته باید به ایو توجه
ت کناای بااه
کاارد کااه یااک عماال میتوانااد ناشاای ا انگیزههااای مصتلفاای باشااد؛ مااث ً
سیل دهای کمک کند و ایو کمکرسانی هم ناشی ا انگیاز دیگرگرایاناه باشاد و
ط ااق ایااو تاریااف ،دیگرگااروی بااه انگیزههااای مایااوف بااه هاادف توجااه دارد.
بنابرایو ،هرچه ا حو انگیزه و آگاهی خارج باشد ،ا تاریف ایو نظریه هم خارج
است .بر ایو اساس ،اگر کنی ناخودآگاه و بدون هیچ نیت خیاری ،عملای را انجاا
دهد و عملخ اتفامی س ب خیررسانی به دیگری شود ،ایو عمل دیگرگرایانه نینات؛
ت کنی بدون نیت خاصی ،ا سر عادت ،بامیماند غذایخ را در بیابان رها کند و
مث ً
اتفاماً در راهماندهای با آن غذا ا مرگ رهایی ویدا کند .در ایو صورت ،به آن فارد،
دیگرگرا نمیگویند و آن عمل هم دیگرگرایانه نینت؛ هرچند ناخواساته ساودی باه
دیگران رسانده است .همچنیو است در موردی کاه شصصای ا سار خیرخاواهی باه
دیگری کمک کند ،ولی نتیجۀ آن کمک به دیگری نرسد یا موردی که شاصص باه
دیگری کمک کند ،ولی واداشای ناخواساته و ویخبینینشاده باه وی برساد .در ایاو
موارد هم هرچند شصص نیا مند باه آن خیار نرسایده اسات یاا شاصص نیکوکاار باه
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هم خودگرایانه .در اینجا دو انگیزه هم مان در یک فرد وجود دارند.

واداشی ناخواسته رسیده است ،چاون انگیازه برآماده ا دیگرخاواهی و مایاوف باه
هدف غایی دیگران بوده ،ایو اعمال دیگرگرایانه است.
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امااا ط ااق مؤلفااۀ سااو کااه هاادف را افاازایخ رفاااه دیگااران بیااان کاارده اساات،
دیگرگرایی منااوی باا ا خودگذشاتگی ( )self-sacrificeو ایثاار نینات؛ بلکاه باه
صرف اینکه فرد بهدن ال افازایخ ساود و رفااه دیگاران باشاد ،دیگرگراسات .عمال
دیگرگرایانه ممکو است یا برای فرد هزینهای داشته باشد یا برای او هزینهای نداشاته
باشد و یا حتی ممکو است در مجموع به افزایخ خیر خودز هام منجار گاردد ،در
حالی که انگیز او همچنان دیگرخواهانه باشد.
بنابرایو ،روشاو گردیاد کاه تاریاف ا دیگرگاروی اختمای ،بنایار وابناته باه
منائل روانشناختی بهویژه انگیز اختمای اسات .در ایاو نظریاۀ اختمای ،انناان باه
خیرخواهی و منفاترسانی به دیگران توصیه شاده اسات و بایاد دغدغاۀ دیگاران را
شار دیگاران باشاد .خیرخاواهی و نیکوکااری
داشته باشد و بهدن ال جلب خیر و دف
ه

برای دیگران باید صرفاً «برای دیگران» باشد ،نه بهواسیۀ منفاتی کاه نصایب شاصص
فاعل میشود.
ار شصصاای گذشاات تااا بتااوان
در ایااو نظریااۀ اختماای ،بایااد ا دغدغااۀ خیاار و شا ه

شر دیگران را محاس ه کرد؛ یرا فاعل اختمی باید ا مناف شصصی فار شود
خیر و ه

تااا بتوانااد فااار ا خویشااتو ،بااه محاس ا ۀ خیاار و سااود دیگااران بپااردا د .ال تااه ایااو
منئله ،با ایو موضوع که سودی هم عاید فاعل اختمی گردد ،منافااتی نادارد؛ بلکاه
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مهم ایو است که انتفاع دیگران ،مشروط به انتفااع شصصای نشاود .ایاو نظریاه ،هام
نگاهی به جایگاه دیگران دارد و هم نگااهی باه جایگااه خاود یاا فاعال اختمای .در
وام  ،شصص دیگرگرا هم باید مرادز را ا دیگران و حدودی کاه دیگاران دارناد،
مشصص کند و هم جایگاه خیر شصصی و حدود فاعل را با شناسد تا به خودانکاری
متهم نشود.
دیگرگرا باید بدیو نکته توجه داشاته باشاد کاه امکاان متضررشادن وی در فاال
دیگرگرایانااهاز وجااود دارد .ال تااه در شااکلی مننااجم میتااوان گفاات کااه مناااف
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درا مدت دیگران امتضا دارد مناف ضروری فاعال نیاز در نظار گرفتاه شاود .درباار

جایگاه دیگران ،ال مۀ دیگرگروی ایو است که در مرحلۀ نصنت شناختی صحیح ا
خیر دیگران حاصل شود.
همچنیو ،باید در مواجهه با نظریۀ دیگرگروی توجه شود که ممکو است مراد ا
دیگران در ایو نظریاه هام کناانی باشاند کاه بایو آنهاا و شاصص دیگرگارا علقاۀ
ت بیگانه با شصص دیگرگرا .مت
شصصی وجود دارد و هم افرادی کام ً

و منااط در

ایو نظریه ایو است که باید به دیگران بهخاطر خودشاان و فاار ا منفاات شصصای
توجه کرد .همچنیو ،در ایو نظریه ،شصص دیگرگرا میتواناد مفهاو «دیگار» را باه
غیراننانها و موجودات دیگار سارایت دهاد و بارای آنهاا هام جایگااهی اختمای
متصور شود.
«انگیزه» در کنار «رفتار» ا جمله مؤلفههای اساسی دیگرگروی است .باه صارف
اختمی را منوط به رفتار اختمی داننت ،بلکه در م احث مصتلفی ا جملاه در تمییاز
میان دیگرگروی و خودگروی نیا مند ایو هنتیم کاه باه انگیزههاای اختمای نقشای
بدهیم .دیگرگروی مدعی است که انگیز درونی بنیاری ا رفتارهای دیگرگرواناه،
دیگرخواهی است .دیگرخواه ظاهری (خودگرا) ،ا رفتارهاای دیگرگرایاناه بهمثاباۀ
ابزاری برای رفاه و خیر شصصی استفاده میکناد ،اماا دیگرخاواه واماای ،رفتارهاا و
ت دیگرخواهانه است و هدف غاییاز ایو است که موجب افزایخ
انگیزههایخ کام ً
خیر و رفاه برای دیگران یا کاهخ شر و آسیب ا دیگران باشد.
گفتنی است انگیازه بادون رفتاار ظااهری هام وذیرفتاه نینات .هادف اصالی در
شر دیگران است و ایاو هادف فقا باا عمال و
دیگرگروی ،افزایخ خیر و کاهخ ه
بالفااالکردن نیااکخواهی و خیرخااواهی محقااق میگااردد .اگاار نیااکخواهی بااه
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اینکه انگیزهها ،مابلمشاهده و ار یابی نینتند ،نمیتوان آنها را حاذف کارد و فاال

نیکوکاری نرسد ،ار شی ندارد .سنجخ انگیزههای دیگرخواهانه ،دشوار اسات ،اماا
ایو دشواری س ب نمیگردد نقخ آنها در دیگرگروی نفی گردد.
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دیگرگروی روانشناختی :شواهد تجربی و روانشناختی
نظریههایی مانند خودگروی و دیگرگروی ا جملاه نظریاههای اختمای هناتند کاه
بهدن ال هنجار و توصیه هنتند .در مقابال ،شاواهد روانشاناختی در وای توصایفاند.
بنابرایو ،توصیههای اختمی میتوانند م نایی توصیفی داشاته باشاند .بار ایاو اسااس،
نظریههای اختمی میتوانند م نایی تجربی و روانشناختی داشته باشند و بر وایۀ تجربه
و شواهد روانشناختی به توصیف ساختار روانی اننان بپردا ند .ایو نظریات باهدن ال
ت یینی تجربی و روانشناختی ا رفتارهای اننانی هنتند.
خااودگروی روانشااناختی ماادعی تکانگیزشاای اننااان اساات و یگانااه میاال
اننان را حبذات یا میلخودگروانه میداند ،اما در مقابل ،دیگرگروی روانشناختی،
یگانگی میل اننان را نمیوذیرد و مدعی اسات کاه انناان امیاال دیگرگرواناهای در
کنااار امیااال خودگرواناه دارد .ایااو نظریااه ماادعی ایااو نیناات کااه اننااان فقا میاال
دیگرگروانااه دارد ،بلکااه باار آن اساات کااه اننااان در کنااار میاال خودگروانااه ،میاال
دیگرگروانه هم دارد.
نظریههای خودگروی و دیگرگروی ،در اینکه مرد به یکدیگر کمک میکنناد،
اشترا

دارند ،اما در تحلیل اینکه چرا مرد چنیو کااری میکنناد اخاتتف دارناد؛

دیگرخواهان بر ایو باورند که در مواردی ،انگیز مرد  ،میل باه خوشا صتی دیگاری
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است ،اما خودگرایان بر ایو ادعا تأکید دارند که همۀ امیاال انناان مایاوف باه نفا
شصصی اسات .ایاو منائله چنایو ورساخهایی را ایجااد میکناد )4 :اینکاه رفتااری
بهموجب میلی نهایی برانگیصته شود ،یانی چه؟  )0تمایز بایو امیاال مایاوف باه نفا
شصصی و نف دیگران در چینت؟ (.)see: Doris et al, 2020
«دیگرگروی روانشاناختی» ا جملاه نظریاات توصایفی درباار سااختار روانای
آدمی است و م نایی برای افاال دیگرگروانه است.
ایو نظریه مدعی است اننان ایو توانایی را دارد که کاری را که به نف خویخ یا
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در جهت خیر خود نمیداند ،انجا دهد.

بر ایو اساس ،اننان در کارهای خویخ گاهی خودمحور است و گاهی میتواند
دیگرمحور باشد .ساختار روانی اننانها ایوگونه است که هم کارهای خودگروانه و
هم کارهای دگرگروانه انجا میدهند (ریچلز ،4631 ،ا.)13
هرچند خودگرایی و دیگرگرایای ساای دارناد ا شاواهد روانشاناختی اساتفاده
کنند ،شواهد نشان میدهد که تفنیر بنی خودگرایانه و تامیم آن به همۀ رفتارهای
اننان مابلاث ات نینت .همانگونه که فاین رگ تصریح کرده است ،اگر استداللهای
تجربی ا شواهدی تجربی  -مانند آ مایخهای کنترلشده ،میالااات ،مصااح هها و
دادههای آ مایشاگاهی -تشاکیل شادهاند ،در ایوصاورت ،نق هاادی و ایرادگارفتو ا
آنها ،کار فیلنوف نینت.
در مقابل ،روانشناسان دربار انگیزههای اننانی ا هرگوناه تامیمای کاه فراگیار
که دانشمندی که وژوهخهای آ مایشاگاهی یاا میالااات میادانی نداشاته باشاد ،باه
نظریۀ خودخواهی عا ماتقد میشاود و اساتداللهایخ هام صارفاً بار برداشاتهای
شصصی و عمدتاً غیرتجربی استوار اسات (ناک :فااین رگ ،4631 ،ا .)03-00ایاو
نقد مهمی بر خودگروی روانشاناختی اسات کاه میتواناد سارآغا ار یاابی ادلاه و
شااواهد تجرباای و روانشااناختی باشااد.در ادامااه ،بااه شااواهد تجرباای دیگرگااروی
روانشناختی ورداخته میشود.
شواهد تجربی و روانشناختی
روانشناسان تجربی کوشیدهاند شواهدی روانشناختی بارای مابلیتهاا و انگیزههاای
دیگرخواهانه در رفتارهاای ط یاای ارائاه کنناد .در اداماه ،شاواهد ینتشاناختی و
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ت مابلیت آ مایخ علمی نداشته ن اشد ،ورهیز میکنند .ماموالً چنیو اسات
باشد و عم ً

شااواهد و ریشااههای رشاادی را در نااوع اننااان ماارور ماایکنیم .ایااو شااواهد بااا نفاای
برداشتهای شصصی ،مؤیدی بر امکان دیگرخواهی در ط یات اختمی اننان هنتند.
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شواهد زیستشناختی برای طبیعت اخالقی انسان
در رویکردهای روانشناختی به اختق ،مجموعاهای ا نظریاهها و تحقیقاات درباار
رابیۀ بیو عوامل ینتی با مفاهیم دیگرگرایانه مانند ایجاد حس همادلی ،هامدردی،
نوعدوستی و رفتارهای جاماهگرا ارائه شده است که بر اساس آنهاا ،ارت ااطی مابال
ویخبینی بایو همادلی و مفااهیم مارت

باا فراینادهای یناتی وجاود دارد .در ایاو

وژوهخها ،همادلی ،باا ع اارت «شاناخت و سهیمشادن در حااالت عااطفی شاصص
دیگر» تاریف میشود و ارت اط نزدیکی با مفهو همدردی ( )symphathyو شافقت
( )compassionدارد .ایو مفااهیم بیاانگر توجاه باه رناج و انادوه دیگاری و حااوی
احناس غم و نگرانی بهجای دیگری هنتند.
در ادامه ،باا تأکیاد بار گزارشای کاه وال دی .هاساتینگز و همکاارانخ در مقالاۀ
«مااا ط یات ااً موجااوداتی اختماای هنااتیم :م ااانی ینتشااناختی توجااه بااه دیگااران»
ارائاه کردهانااد ،1باه بررساای ت ییوهاا و نظریااههای ینتشاناختی دربااار هماادلی و
نوعدوستی میوردا یم:
انتخاب خویشاوندی (:)kin selection

وجود رفتارهای نوعدوستانه ،مشکل عمدهای برای نظریاههای تکااملی ایجااد کارده
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است .بر اساس تحقیقات ینتشناختی -اجتماعی ویلنون ( ،)4103-4100ش کهای
ا افراد که ا طریاق خویشااوندی باا یکادیگر مارت

هناتند ،در یاک جمایات باا

یکدیگر همکاری میکنند و در اعمال نوعدوستانه با هم مشارکت میکنناد و بادیو
ترتیب ،میانگیو ستمت نتیکی کل ش که افزایخ مییابد .ایو فرضیه وجود دارد که
درصد نهای مشتر  ،عامل تاییوکننده و مهمی در برو نوعدوستی میان اعضاای
 .1گزارز ایو تحقیقات بر اساس فصل چهااردهم ا جلاد دو (ا )361-006کتااِّ رشاد اختمای ،ویراساتۀ متنای
کیلو و جودیث اسمتانا ،با عنوان «ماط یاتاً موجوداتی اختمی هنتیم :م انی ینتشناختی توجه به دیگاران» نوشاتۀ وال
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دی هاستینگز و همکاران فراهم شده است.

یک گونه است؛ بهطوری که نوعدوستی بیشتر به خویشاوندان نزدیک مایوف است
تا خویشاوندان دورتر یا همگونههای غیرخویشاوند.
نوٌدوستی متقابل و ب:وجودآمدن همیاری (:)cooperation

برخی ینتشناسان اجتماعی ماتقدند نوعدوساتی باا ارت ااط متقابال رشاد میکناد.
انجا عمل نوعدوستانه س ب تحریک عمل نوعدوستانۀ متقابل ا ساوی فارد ذینفا
میگردد و ایو کمک طی مان افزایخ مییابد؛ ا ایاورو ،انتظاار بارو نوعدوساتی
متقابل در آینده موجب تث یت رفتار نوعدوستانۀ کنونی میشود.
یکامل پْتانداران و مراقبت گْترده:

بوده است .ونتانداران  -برختف خزندگان کاه موجاوداتی خونساردند و فر نادان
خااود را رهااا میکنناااد  -موجااوداتی خااونگر هناااتند کااه فر ناادان خاااود را
واارورز میدهنااد ،آنهااا را تغذیااه و ا آنهااا محفاظاات میکننااد .هنگااامی کااه
شایو نادگی خاانوادگی در میاان وناتانداران شاکل گرفات ،میناه بارای افازایخ
مواجهه با درد ،جادایی و رناج دیگاران  -یانای عامال محار

بارای ایجااد حاس

همدلی  -مهیا میگردد.
مدارهای مغزی مریبط با احْاسات و دلبْتگیها:

در تحقیقااات اننااانی ،ش ا اهت در انااواعی ا صاافات جناامانی ،جمایتشااناختی و
روانشناختی که حاکی ا ویوندهای آشنایی و خانوادگی (مانند ویوند ظاهری ،دینی،
مومایت اجتماعی و امتصادی ،تواناییها و )...هناتند ،عامال مهمای در ایجااد حاس

دیگرگروی و شواهد روانشناختی در حوزۀ روانشناسی اخالق

ادعا شده که تکامل توجه به دیگران در رواب خانوادگی وناتانداران بیشاتر مشاهود

نوعدوستی تلقی شدهاند .اماا ایاو رویکارد ترجیحای باه افاراد آشاناتر در رفتارهاای
اجتماعی ،بهخودیخود مؤید انگیز صرفاً خودخواهانه نینت .میتاوان گفات شااید
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چندیو انگیزه ،مانند آگاهی همدالنه و همدردی با دیگاران ،یربناای نوعدوساتی را
تشکیل دهند و در ایجاد آن سهیم باشند.
رشد همدلی و نوعدوستی در انسان:

رشد اختمی اولیه ،حاصل عملکرد مشتر

فرایندهای شناختی ،عاطفی و اجتمااعی

است .جام تریو شارح رشادی را درباار تکامال ،همادلی و رفتارهاای مرام تای در
اننان ،هافمو در چهار سیح ارائه کرده است؛ همادلی همگاانی ،نصناتیو سایح در
رشد همدلی است .گریۀ اناکاسی نو ادان در واکنخ به گریاۀ ناو ادن دیگار ،یاک
مقدمۀ ینتی ابتدایی برای برانگیصتگی همدالنه است .ایو واکنخ ،فیری و ویوندی
است که اننان را بهعنوان موجودی اجتمااعی باا مشاکتت عااطفی دیگاران مارت
میکند .همدلی خودمحور ،دومیو سیح همدلی است که با ویادایخ ث اات شایئی و
تمایز خود ا دیگران طی سال دو ندگی شروع میشود .سومیو سیح ،همادلی باا
احناسات دیگران است .طی سال سو ندگی ،کودکان آگاهی مییابند کاه نیا هاا
و احناسات دیگران ممکو است با نیا ها و احناسات خودشاان متفااوت باشاند .در
سیح چهار  ،همدلی با شرای

ندگی دیگران به شراییی تامیم مییاباد کاه در

آن منتلز خیالوردا ی اسات .هم ماان باا آغاا شاکلگیری مفااهیم اجتمااعی در
اخالق /چهل و سوم /پاییز 1400

کودکان ممکو است احناس وریشانی همدالنه در م ال کل یاک گاروه یاا ط قاهای
مثل فقرا ایجاد شود.
بنا بر رویکرد ینتشناختی و شواهدی که درباار م اانی ینتشاناختی حاس
همدلی ارائه گردید ،ادعا ایو است که ط یات ،ظرفیت عاطفی همادلی و رفتارهاای
دیگرخواهانه را گزینخ و حف کرده است .ما ط یاتاً موجوداتی اختمای هناتیم .ا
آن جا که همدلی ویخنیاا ضاروری بارای نوعدوساتی و شافقت اسات ،ریشاههای
اختق بشری را میتوانیم ا طریق ینتشناسی اننان باه تکامال گوناه باا گردانیم
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(کیلو و اسمتانا ،4631 ،ج :0ا.)361-066

به نظر میرسد رویکرد تکاملی و م انی ینتشناختی هرچناد ا مجموعاهای ا
شااواهد تجرباای برخوردارنااد ،در حااد یااک فرضاایۀ علماای هنااتند کااه بااا باضاای ا
آمو ههای دینای (ا جملاه آماو اختیاار و آ ادی اراد انناانی م تنای بار انتصااِّ
آگاهانه و آمو خلقت دفای اننان توس خداوند) ناسا گار مینماید.
همچنیو ،بهدلیل محدودیتهای اختمی و عملی نمیتوان ا همبنتگی به عل هیات
رسید و ا برخی شواهد تجربی ،دلیلی بارای برخای نظریاههای عملای و اختمای باه
دساات آورد .مایارهااا و روزهااای همبنااتگی ،آگاااهیبصخ نینااتند و شااواهدی
جدلیالیرفیو هنتند .بنابرایو ،نمیتوان بر اساس همبنتگی میان صفات و شصصایت
اختماای بااا متغیرهااایی ماننااد خودخااواهی یااا دیگرخااواهی ،عل هیاات و تأثیروااذیری و
تأثیرگذاری را استنتاج کرد.
هنتند (مثل دیدگاه داوکینز دربار ن خودخواه انناان ( )See: Dawkins, 2006و
اینکه نهای اننان به او میآمو ند که خودخواه باشد) و گاهی به نف دیگرخاواهی
(هماننااد شااواهدی کااه ارائااه شااد) .مااری میجلاای  -ا منتقاادان دیاادگاه داوکینااز -
خاطرنشان میکند کاه اث اات اینکاه عتماۀ دیگرگرواناه انناانی در حیواناات ریشاۀ
تکاملی دارد ،بههیچوجه بیانگر ایو میلب نینت که ایو عتمه ،در وام  ،دیگرگروانه
نینت (بکر ،4637 ،ا.)44
بنابرایو ،شواهدی که ا سوی ینتشناسان بارای ط یاات اختمای انناان ارائاه
ت مردود نینتند؛ یرا عوامل ینتی در احناسات و رفتارهاای انناان
میگردند ،کام ً
تاثیرگذارند ،ولی آنچه محل تأمل و اشکال است ایو اسات کاه گفتاه شاود عوامال
ینتی تنها عامل یا مؤثرتریو عامل در احناسات و رفتارهای اننانی هنتند و موجب
نادیدهگرفتو نقخ خداوند و اننان شوند.

دیگرگروی و شواهد روانشناختی در حوزۀ روانشناسی اخالق

عتوه بر ایو ،شواهد تکاملی و ینتی ،دوسویه دارند؛ گاهی به نف خودخاواهی

با وجود ایو ،شواهدی که ا سوی برخی ینتشناسان ارائاه گردیاد ،نشاان داد
اننان ا نظر ینتی ،دارای توانایی نوعدوستی و همدلی در م ال دیگران اسات و باه
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آن گرایخ دارد .همیو ادعا که اننان همیشه خودخاواه و خاودگرا نینات و گااهی
میتواند بر اساس سرشتی نوعدوستانه ،میلی اصیل به مناف و خیر دیگران ویادا کناد،
برای دیگرگرا کافی است.
شواهد و ریشههای رشدی بر نوعدوستی و رفتارهای دیگرخواهانه
ا منظر روانشناسان رشد ،بیو رشد روانشناختی با رشد اختمی ارت اط وجاود دارد
و رشد اختمی منتلز دستیابی به رشاد مابلتوجاه روانشاناختی یاا حادامل برابار باا
برخی ا ابااد رشد روانشناختی است .در شماری ا آثار روانشناسی رشد ،به رابیۀ
ایو دو ورداخته شده است.شااید بتاوان شاواهد بنایاری بار نیا هاای خودمحوراناه و
رفتارهای نف طل انۀ اننان بهویژه در مراحل نصنتیو رشدی ارائه کرد ،اماا بنایاری ا
محققان و روانشناسان رشد ،با استناد به شواهد روانشناختی ،اث ات کردهاناد کاه ا
کودکااان نیااز رفتارهااای دیگرخواهانااه و نوعدوسااتانه ساار می نااد و هاادف آنهااا
منفاترساندن به دیگران است .در ایو بصخ میکوشیم میزان شواهد دال بار وجاود
ایو رفتارها را در کودکان ت یایو و مشاصص کنایم کاه چگوناه ایاو رفتارهاا ایجااد
میشوند و طی مان رشد تغییر مییابند.
در فصل وانزدهم کتاِّ رشاد اختمای ،در مقالاهای باا عناوان «اختمیاات م تنای
اخالق /چهل و سوم /پاییز 1400

برنوعدوسااتی و توجااه بااه دیگااران» (نااک :کااارلو ،4631 ،ا ،)317-360گاازارز
مفصاالی ا شااواهد رشاادی باار نوعدوسااتی ارائااه شااده اساات .باار اساااس تحقیقااات
روانشناختی ،ایو تغییرات ،مرت

با سو ،جننیت و بافت اجتماعی هنتند.

سن:

بنااا باار تحقیقااات آیزن اارگ و فااابس ( ،)4113رفتارهااای جاماااهگرا ا کااودکی تااا
نوجوانی متناسب با سو افزایخ مییابد .بیشتریو افزایخ باا توجاه باه ساو ،ا دوران
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مهدکود

تا نوجوانی و طی دور نوجوانی مشهود است.

جنسیت:

تفاوتهاای جننایتی نیاز در رفتارهاای جامااهگرا جالاب توجاه بودهاناد .تحقیقااات
گیلیکان که بر دیدگاه نانه و منائلی مانند توجه به دیگاران ،خیرخاواهی و مرام ات
تأکید داشتند ،موجب گردید توجه به تفاوتهاای جننایتی در رفتارهاای جامااهگرا
بیشتر شود .بر اساس دیدگاه نظریهوردا ان جاماهواذیری جننایتی ،دختاران بیشاتر ا
وناران باه بارو رفتارهاای تربیتای و مرام تای ()Nurtrance and care behaviors
ترغیاااب میشاااوند .بااار اسااااس نتاااایج تحقیقاااات ،دختاااران و ناااان در اساااتدالل
اختمی« ،مرام ت محور» و مردان و ونران« ،عدالت محاور» هناتند و امتیاا بیشاتری
کنب میکنند.
بافت اجتماعی:

اعضای خانواده ،والادیو ،همسااالن و رساانهها روی رفتارهاای جامااهگرا صاورت
گرفته است .والدیو به طارق مصتلفای میتوانناد بار رشاد اجتمااعی کودکاان تاأثیر
بگذارند .هنگامی که کودکان با مومایتهای تصمیمگیری اختمی جاماهگرا مواجه
میشوند ،میتوان آنان را به رفتارکردن به شیوههای خاا تشاویق یاا هادایت کارد.
همچنیو ،کودکان آمادهاند تا با مشاهد مناتقیم رفتارهاای جامااهگرای والدینشاان،
میال ی دربار رفتارهای جاماهگرا یاد بگیریند.
والدیو یا مرام ان میتوانند با ایجاد محای عااطفی خاانوادگی باعاث تناهیل در
ایجاد تمایتت جاماهگرا یا مان آنها شوند .کودکان ا همان اوایل مادرناد خاود را
بهجای دیگاران بگذارناد و واکنخهاای همدالناه ابارا کنناد .بار اسااس تحقیقاات
انجا گرفته ،کودکان اصول رواب دوجان ه و آ اد را ا طریق تاامل با همساالن خود
میآمو ند .عتوه بر ایو ،کودکان در

دیگرگروی و شواهد روانشناختی در حوزۀ روانشناسی اخالق

تحقیق دربار تأثیرات بافت اجتماعی رفتارهای جاماهگرا عمادتاً باا محوریات تاأثیر

عمیقتری ا خوداختمی ( )Moral selfرا

ا طریق مقاینههای اجتماعی و با مرارگرفتو در مارض دیدگاههای مصتلف درباار
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منائل اختمی به دسات میآورناد و میتوانناد شایوههای جدیادی ا ارائاۀ کماک
ابزاری را مشاهده و تمریو کنند .همساالن مناابای بارای حمایات و صامیمت کاه ا
جمله عناصر مهم رفتارهای جاماهگرا هناتند ،ارائاه میکنناد .همچنایو ،آناان منااب
مهماای باارای الگااودهی بااه کودک اان محنااوِّ میگردنااد (نااک :کاایلو و اساامتانا،
ا)317-360
ط ااق گاازارز میدالرسااکی ( ،4601ا ،)10-17شااواهد متاااددی باار وجااود
ریشههای نوعدوستی در سنیو و دورههای مصتلف رشد آدمای وجاود دارد .بار ایاو
اساس ،اننانها ا همان آغا  ،احناس همدلی را به ابتداییتریو شاکل خاود ،یانای
برانگیصتگی در اثر وریشانی دیگری ،نشان میدهند .ا آنجا که همدلی ،نوعی متغیار
سرشتی است که انگیز رفتار وامای نوعدوستانه به شامار مایرود ،نااراحتی ناو ادان
هنگا وریشانی یکدیگر مؤید ماهیت درونی نوعدوساتی اسات .کودکاان در حادود
یکسالگی بهتدریج ا تفاوت میان مفهو «خود» و «دیگری» آگاه میشوند.
در ایو مان ،کودکان با مشاهد وریشانی دیگری ،بهجای بیان صرف احناسات،
اعمال و افاال مث تی انجا میدهند که حاکی ا استادادشاان بارای یاریرسااندن باه
دیگران است .ا  43تا 01ماهگی کودکان بهطور عملی به دیگران کمک مایکنناد؛
ت با همساالن خود بهطور کتمی همدردی میکنند یاا چیزهاایی را در اختیارشاان
مث ً
اخالق /چهل و سوم /پاییز 1400

میگذارند تا آرا شوند .با توجه به تحقیقات انجا شده ،صرفنظر ا گارایخ ذاتای
آدمی به یاریرساندن ،دلبنتگی و همانندسا ی با مادر در دوران کودکی میتواناد
عامل محر

و نمونۀ نوعدوستی اصیل باشد.

کودکان در سنیو ویخ ا مدرسه ،به یکادیگر آراماخ مایبصشاند؛ یارا ماانی
میتوان رفتار آنها را همراه باا حاس نوعدوساتی داننات کاه ناه باه مصاد دریافات
واداز ،بلکه به مصد یاریرساندن به دیگران باشد .بار اسااس تحقیقااتی کاه درباار
خردساالن انجا گرفته است ،نمیتوان مدعی شد که انگیز آنها ا تما رفتارهاای
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ت دیگرخواهانااه اساات؛ یاارا دلیاال برخاای ا ایااو رفتارهااا ،گاااهی
نوعدوسااتانه کااام ً

انگیزههای خودگرایانه مانند جلب دوستی یا تأیید اجتماعی است و گااهی هام نیاا
دیگران یا تمایل خودشان به کمککردن است .بنابرایو ،دیگرخواهی ،انگیز غالاب
رفتارهای خردساالن نینت و گاهی هم انگیزههای خودمحورانه دارند (میدالرسکی،
 ،4601ا.)10-17
بنابرایو ،میتوان گرایخهای دیگرخواهانهای را که در ابتدای مراحل رشد اننان
دیده میشوند ،با تاِّ تمایل فیری و ذاتی داننت که مینۀ اساتادادی انناان بارای
برمراری رواب اجتماعی برو میدهد .نقیۀ آغا نوعدوستی ،گارایخ خودانگیصتاۀ
کودکان برای کمک به دیگران است؛ کمکهایی که عمدتاً بدون توجه به منااف و
مصالح فردی یا انتظار عمل متقابل و بدون انتظار واداز یا ت ایض توصایف شادهاند.
در کنار ایو تمایل ذاتی ،نقخ والدیو و اجتماع در ورورز نوعدوستی ن ایاد نادیاده
نقخ مهمای در درونیساا ی و وارورز ایاو اساتاداد انناانی و تمایال بیشاتر او باه
خودخواهی یا دیگرخواهی دارد .شاید کود

در مراحل نصنتیو رشد ،ا ایو امور

بیرونی و مومایت متأثر باشد و رفتارهاایخ تاا حادودی بار اسااس تماایتت ذاتای و
تقلیدی باشد ،اما هرچه سو افزایخ مییابد و فرد به بلاو فکاری نزدیاک میشاود،
انتصابیتر عمل میکند و مضاوت اختمی دربار رفتارهای وی صاحیحتر و آساانتر
است .همیو که شواهد رشدی نشان دهد جایی برای نوعدوساتی و دیگرخاواهی در
ط یات بشری وجود دارد ،منیر برای توصیۀ دیگرگروی هموارتر میگردد.
اهداف غایی و انگیزههای احتمالی در تحلیل رفتارهای دیگرگرایانه و خودگرایانه

بنیاری ا رفتارهاای دیگرخواهاناه دلیال و شااهدی بار وجاود دیگرگاروی دانناته
شده اند .بنیاری ا رفتارهای خیرخواهانۀ اننان ،طی ندگی و در مواجهاه و ارت ااط
با دیگران (اعم ا اننانها یا حیوانات یا محی

دیگرگروی و شواهد روانشناختی در حوزۀ روانشناسی اخالق

گرفته شود .فرهن

و هنجارهایی که کاود

در خاانواده و اجتمااع یااد میگیارد،

ینت) ا او صادر میشاوند کاه ایاو

رفتارها نشان و شاهدی بر سرشت دیگرخواهانۀ اننان است و بار امیاال و انگیزههاای
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دیگرخواهانااۀ اننااان داللاات دارنااد .مح اات و شاافقت مااادر بااه فر نااد ،مرام اات
ورستار ا بیمار ،بهخیرافتادن جان آتخنشان بارای نجاات حادثهدیادگان ،جان اا ی
جهاااادگری در راه دفااااع ا مااایهو و مردماااان سااار مینخ ،دساااتگیری راه اااهها و
اسااوههای اختماای ا محرومااان ،اهاادای اعضااای باادن و خااون ،همااه نشاااندهند
رفتارهای دیگرخواهانۀ اننان هنتند .شهود اختمی اننان به اختمیباودن و ساتایخ
ایو رفتارها اذعان دارد.
همۀ اننانها ایو را در

میکنند که اختق صرفاً امری شصصی نینت ،بلکه اماری

در ارت اط با دیگری است که فرد در برخای مومایتهاا بایاد تصامیم بگیارد و حتای
ا خودگذشتگی کند تا خیری به دیگری برسد.
مشکلی که ایو رفتارهای دیگرخواهاناه باا آن مواجاه میگردناد ایاو اسات کاه
نمیتوان ایو رفتارها را بهسادگی تحلیل کرد؛ یرا باطو باضی ا افاال خیرخواهانه،
نیتهای خودخواهانه است .برای مثاال ،فاردی باه مؤسناات خیریاه و کمیتاۀ اماداد
کمک میکند و حتی به خیرخواهی و مددجویی اشتهار ویدا کرده اسات ،اماا شااید
ایو رفتارخیرخواهانه بهخاطر امری درونی (مثل رضایت خاطر و آرامخ وجدان) یاا
امااری بیروناای (مثاال شااهرتطل ی یااا تأییااد اجتماااعی) باشااد .در ایااو مااوارد
است که مشکل ودید میآید و باید با راه رد و تحلیلی اختمی ،ماضتت اختمی را
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داوری کاارد و بااا مایاااری مشااصص باایو رفتارهااای دیگرخواهانااه و رفتارهااای
خودخواهانه تمایز مائل شد.
به نظر نگارنده ،برای تحلیل و تمیز رفتارهاای انناان بایاد هادف غاایی و انگیاز
اننان در انجا اعمال و رفتار اختمای تحلیال گاردد .بایاد مشاصص گاردد کاه آیاا
نف رساااندن بااه دیگااران هاادف غااایی بااوده یااا دیگااران ،اباازاری باارای دسااتیابی بااه
مناف شصصی بودهاند .باید مشصص گردد که اگر شصصی رفتار دیگرگرایاناه انجاا
داد و ایو رفتار به سود خودز و دیگاری منجار شاد ،انگیاز اصالی و هادف غاایی
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کدا یک بوده است.

ونهانبودن انگیز رفتارهای اننان و گنتردگی انگیزههای خودگرایانه باعث شده
است که بنیاری ا افراد ا دیگرگرایی دست بردارند و نتوانند مت

سنجشی برای

آن ویدا کنند .اما بهنظر برخی روانشناسان ،ا نظر تجربی میتوان هدف غاایی افاراد
را مشصص کرد و ایو سنجخ شدنی است.
دانیل بتنون ( )Daniel Batsonو دیگران کوشیدهاند منتند باه شاواهد تجربای،
اث ات کنند که انگیزههای متکثری در اهداف غایی اننان وجود دارد .در ایو م حث،
انگیزههای احتمالی کمککردن و تحلیل مفهومی اهداف مصتلاف بادیل و محتمال
کمککردن بیان شده است .دو راه اول دارای انگیزز خاودگرا و راه ساو  ،شاکل
انگیزز دیگرگراست که با احناس همدلی با فرد نیا مند به کمک به وجود میآید؛
انگیزههای خودگرا (راه 4و :)0تحقیق دربار اننانها ،دو دستۀ گنترده ا انگیزههای
اجتناِّ ا تن یه؛ دستۀ دو  :کاهخ انگیصتگی آ ارنده.
در منیرهای 4و ،0ونج مرحله وجود دارد 1.ایو دو منیر خودگرا ،تفنیری کلی و
موجه ا انگیاز کماککردن فاراهم میکنناد .هرکادا ا منایرها ماناای شاهودی
مابلتوجهی دارند .هر دو منیر ،ساا گاری درونای دارناد و هار دو ویچیدهاناد ،ولای
امکان ویخبینیهای رفتاری نن تاً دمیقی را ایجاد میکنند.
هر دو بر رویکردی کتسیک در انگیزز م تنیاند و تحقیقات تجربی فراوانای ا
هر دو حمایت میکنند .با وجود ایو امتیا ات ،حامیان نظریاۀ دیگرگرایای مدعیاناد
ایو دو منیر خودگرا ،تفنیری کامل ا چرایی کمک به دیگران به دست نمیدهند.
آنان ادعا دارند منیر دیگرگرایی هم وجود دارد .مشهورتریو من ا ویشانهادی بارای
ایو نوع انگیازز ،احنااس همادلی اسات .ار یابیهاای تجربای نشاان میدهاد کاه

دیگرگروی و شواهد روانشناختی در حوزۀ روانشناسی اخالق

خااودگرا را باارای کمااککردن ارائااه میکنااد :دسااتۀ اول :بهدسااتآوردن واااداز و

ت ییوهای خودگرایانه برای افاال دیگرگرایانه ،کامال نیناتند و آنچاه باامی میماناد
 .1ایو گا ها ع ارتاند ا  :مومایت تحریککننده ،واکنخ درونی ،شکل انگیزز ،محاس ۀ لذت و واکنخ رفتاری.
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فرضایۀ هماادلی -دیگرگرایای اساات کاه بایااد ا نظار تجرباای ،صاحیح تلقاای شااود.
خودگرایی مدتها نهتنها بر روانشناسی بلکه بر دیگر علو اجتماعی و رفتااری نیاز
استیت داشت و اگر با تحقیقاتی ا ایو دست مالو شود افراد در شاراییی خااا تاا
حدی میتوانند رفتاری باا هادف غاایی افازایخ رفااه دیگاران انجاا دهناد ،فارض
خودگرایی فراگیر باید جای خود را به دیدگاه ویچیدهتری دربار انگیزز بدهد کاه
دیگرگرایاای را هماننااد خااودگرایی ممکااو تلقاای میکنااد ( نااک :موسااوی اصاال و
همکاران ،4610 ،ا.)06-34
بنااابرایو ،بررساای اهااداف غااایی و انگیزههااای احتمااالی در تحلیاال رفتارهااای
دیگرگرایانه و خودگرایانه نشان میدهد که نمیتوان در حو انگیزز اختمی نگاه
بنییی داشت و در تحلیلی ساده انگاراناه مادعی تنال حاب ذات فراگیار در نهاان
اننان شد؛ بلکه ویچیدگی انگیزههای اننان بیانگر آن است که در ط یات انناان ،در
کنار خودگرایی ،جایی هم برای دیگرگروی وجود دارد.
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نتیجهگیری
دیگرگااروی اختماای ا آن رو کااه باار مضااامیو اصاایل اختماای تأکیااد دارد و
انناااان را باااه نیکوکااااری و ا خودگذشاااتگی دعاااوت میکناااد ،مشاااروط باااه
اینکه بتواند تفاسیر خودگرایانه را دربار اننان رد کناد ،نظریاهای مق اول در اخاتق
هنجاری است .بار اسااس ایاو نظریاه میتاوان جاایی بارای دیگاران در کناار خاود
در نظر گرفت و در مجموع ،میتوان به گنترز خیرخواهی و نیکوکاری در جامااه
کمک کرد.
نقیۀ عزیمات فیلناوفان اخاتق در طارح نظریاۀ دیگرگاروی ،نفای خاودگروی
اختمی و رد م نای خودگروی روانشناختی است .اگر دیگرگرایان بتوانند با استفاده
ا شواهد و ادلهای ،انحصار خاودگرایی روانشاناختی را ا بایو ب رناد ،میتاوان باه
آنها در تقابل با یکدیگر مرار گرفتند و منائل روانشناختی و نقخ انگیزه در رفتاار
اختمی ،اهمیتی دوچندان یافت.
خودگروان اختمی با تفاسیر خودگروانه ا افاال دیگرگروانه و با تأکید بر حاب
ذات در اننان ،راه سصتی را برای دیگرگروان ایجاد کردند .اما دیگرگروان با مدد ا
شااواهد روانشااناختی و تجرباای و بنااا باار کوشااخ فیلنااوفان اخااتق باارای اث ااات
کثرتگرایاای انگیزشاای ،تواننااتند ترجیحاااتی باارای خااودگروی ارائااه کننااد .ایااو
ترجیحات بر شواهد ینتشناختی ،شواهد رشدی در نوعدوستی انناان و تحلیال و
تفناایر امیااال و انگیزههااای اختماای اننااان اسااتوارند کااه کفااۀ تاارا و را بااهساامت
دیگرگرایی سنگیوتر میکنند.
دربار امیال اننان میتوان چنیو گفت که رفتارهاای اختمای انناان برخاساته ا
انگیزههای یر است:
حب ذات ،تنها به منفاات و مصالحت خاود
 .4انگیز خودگروانه :فاعل به س ب ه
نظر داشته باشد؛
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دیگرگروی نزدیکتر شد .ا همیوروی ،ایو دو نظریه و ادله و شواهد روانشاناختی

141

 .0انگیز دیگرگرواناه :فاعال ،فاار ا نفا شصصای و صارفاً بار اسااس انگیاز
ایثارگرانه ،به دیگران خیررسانی کند؛
 .6انگیز ترکی ی :فاعل به دیگران خیررسانی کناد تاا هام خاود و هام دیگاران
بهره ب رند.
ایو انگیزهها برآمده ا امیال متنوعی هنتند که خداوناد در سرشات انناان نهااده
است .در آیاتی ا مرآن کریم صفاتی خودگرایانه مانند «هلوع» و «جزوع» و «مناوع»
به اننان نن ت داده شده استِ :ا َّن ْ ِ
ق َهلُوع ًا* ِاذا َم َّْ ُ :الش َُّّر َج ُزوع ًا* َو ِاذا
ْان ُخلِ َ
اتنْ َ

َم َّْ ُ :ال َْخیْ ُر َمنُوع ًا (ماارج)00-41 ،؛ اما در ادامه ،برخی ا آنها ،مانناد نماا گزاران،
منتثنا شدهاند (ماارج )00 ،و برای آنها اوصاف نیکوکاراناه برشامرده شاده اسات:
لْهائِ ِل َو
ال َِّذی َ ُه ْ َعلی َصًلیِ ِه ْ دائِ ُم َ
ون * َو ال َِّذی َ ِفی َأ ْمهوالِ ِه ْ َحهقٌّ َم ْعل م
ُهوٍ * لِ َّ
ال َْم ْح ُر ِ
ِیو ٍِ الدی ِ ؛ آنها که نما ها را مرت اً به جا میآورند
یصد ُق َ
ون ب ْ
وٍ * َو ال َِّذی َ َ

و آنها که در اموالشان حق مالومی است براى تقاضا کنندگان و محروماان و آنهاا
که به رو جزا ایمان دارند» (ماارج.)03-00 ،
ایو بدان ماناست که اننانها در خلقت با یکدیگر تفاوتی ندارند ،اما در مدیریت
آن فیرت اولیه ،به اختیار خود عمل میکنند .اگر انناانهاا نتوانناد تهاذیب نفاس و
فرمان ری کنند ،در منیر انحصارطل ی ویخ خواهند رفت .عادهای هلاوعباودن را باه
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سوی خیرات مانوی و نیکخواهی جهتدهی میکنند ،اما عدهای دیگر تنها به دنیاا
و مناف آن توجه دارند و در وی اصتح و نیکی نینتند.
نگاهی به دیگر آیات مرآن ،مانناد آیااتی کاه درباار وصاف ایثاار و ایثاارگران
آمده ،نشان میدهد خداوند امکان دیگرگزینی و ایثار را در ط یات انناان مارار داده
است .لذا ار زگذاری کرده ،بدان توصایه مایکناد؛ بارای نموناه ،مارآن کاریم در
وصف عده ای ا انصار که در حال فقر ،ا برادران مهااجر خاود واذیرایی و آناان را
هو
مقد برخویخ کردند ،چنیو میفرمایادَ :و ْ
َ
یؤُِ ُر َ
کهان بِهِه ْ
ون َعلهی انْ ُف ِْه ِه ْ َو لَ ْ
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صاص مة (حشر .)1 ،بر ایو اساس ،هرگاه اننان ا مقا حرا و بصل وااییو بیایاد و
َخ َ

علیه نفس ایثار کند ،میتواند به مقا فتح برسد .در وام  ،اننان همواره در کشاکخ
شر و رذایل نفنانی برهد و بهسمت خیر
شر است که باید بکوشد ا ه
میان امور خیر و ه

و فضایل گرایخ ویدا کند.

شااااید انناااان در مراحااال نصنااات ،انگیزههاااای خودگرواناااه داشاااته باشاااد و
بااهدن ال نیا هااای جناامانی و غریاازی باشااد ،امااا در مراحاال باااالتر و وااس ا رشااد
اختمی ،عتوه بر خاود باه دیگاران نیاز خیررساانی میکناد و در مراحال عاالی نیاز
میتواند به جایی برسد که ایثار و ا خودگذشتگی کند .ا نظار دیگرگاروان ،همایو
که انحصار میل خودگروانه شکنته شود و در کنار «حب ذات»« ،حب غیار» متصاور
گردد ،کافی است.
بناابرایو ،دیگرگرایای روانشاناختی باا نفای خاودگروی روانشاناختی میتواناد
نوعدوستی در اننان ،میتوان اننان را به رفتارهای دیگرخواهانه ،مانند ایثار و مح ت
و احنان غیرخودخواهانه ،توصیه کرد .ال تاه درباار اینکاه حادود منفاات انناان در
نن ت میان خود و دیگری به چه میزان و محدودهای باشد ،متحظاتی وجود دارد که
فرد دیگرگرا برای تاریف ایو نظریه باید ارائه دهد .صورتبندی میاان دیگرگاروی
ناِّ -به ایو شکل که فق بهدن ال سود دیگران بدون وااداز و مصادی بارای خاود
باشد -و دیگرگروی غیرناِّ  -به ایو شکل که عتوه بر خود به خانواده ،همکیشان،
همنژادها و ...هم سودی برسد  -ا جملۀ ایو متحظات و تقنایمبندیها هناتند کاه
میتوانند وجه ماقوالنۀ دیگرگروی را به تصویر بکشد.
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م نایی برای دیگرگروی اختمی باشد .با اث ات مابلیت دیگرخواهی و امکان تواناایی
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کشف سازههای شخصیت اخالقی در متون اسالمی؛ یک مطالعۀ کیفی


محمد ثناگویی اده
چکیده

شصصیت اختمی یکی ا سا ههای مهم و تأثیرگذار در شکلگیری شصصیت ا نظر
بررسی شده ،ولی به موضوع شصصیت اختمی کمتر ورداختاه شاده اسات .واژوهخ
حاضر ،ضامو مقایناۀ شصصایت اختمای ا نظار اسات و روانشناسای ،باه کشاف
سا ههای شصصیت اختمی در متون استمی ورداخته است .روز وژوهخ ،کیفای و
ا نااوع تحلیاال مضااامیو اساات کااه مضااامیو وایااه ،سااا ماندهنده و فراگیاار بااا
جنتجوی ویژگیهای اختمی انناان در آیاات و روایاات مارت

ا متاون اساتمی

کشااف شااد .یافتااههای وااژوهخ نشااان داد مضاامون فراگیاار شصصاایت اختماای
شامل چهار مضمون سا ماندهند یقیو ،ص ر ،عدل و جهاد است که هریاک ا ایاو
مضااامیو سااا ماندهنده شااامل چهااار مضاامون وایااه میباشااد؛ مضاامون یقاایو شااامل
حقیقتوذیری ،توکال ،تفویضواذیری و تقدیرواذیری اسات .مضامون صا ر شاامل
حوصلهور ی ،هد ،احتیاط و دمت و مرام ت است .مضامون عادل شاامل انصااف،
میانهروی ،صدامت و وفاداری است و مضمون جهاد شامل مقابلاه باا شاهوات ،مهاار
 استادیار گروه میالاات خانواده ،وژوهشگاه علو و فرهن
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است است .هرچند در روانشناسی ،مقولۀ اختق ا منظر رشد یاا مضااوت اختمای
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خشم ،شهامت و تتز در منیر الهای اسات .نتاایج واژوهخ حاضار میتواناد بارای
ساخت ورسخنامۀ شصصیت اختمی و سنجخ آن و ارائۀ برنامه برای ارتقای صفات
اختمی در شصصیت اننان مؤثر باشد.
کلیدواژهها
سا هها ،شصصیت اختمی ،متون استمی ،وژوهخ کیفی.
مقدمه
روانشناساااان ،باااه بحاااث درباااار متغیرهاااای مصتلاااف باااا محوریااات اخاااتق
ورداختهانااااد؛ ایااااو متغیرهااااا شااااامل رشااااد اختماااای (،)Carpendale,2009
مضاااااوت اختماااای ( ،)Idem,2000هویاااات اختماااای (،)Hardy&Carlo,2011
فضااااایلت اختمااااای ( ،)Gino,Kouchaki&Galinsky,2015بیااااانخ اختمااااای
( )Slovic & Västfjäll, 2010و هوز اختمی ( )Amini & Rezaei, 2019است.
ولی دربار شصصیت اختمی و سا ههای آن در روانشناسای کمتار بحاث شاده
اسااات ،هرچناااد برخااای ا روانشناساااان بااار اسااااس مااادل مضااااوت اختمااای
کل رگ ،میالااتی دربار ویژگیهای شصصیت اختمی میرح کردهاند؛ برای مثاال،
اخالق /چهل و سوم /پاییز 1400

ابااااد اختماای شصصاایت در ماادل هوگااان ( )Hogan, 1973شااامل دانااخ اختماای
( ،)moral knowledgeاجتماعیشااادن ( ،)socializationهمااادلی (،)empathy
خودمصتاری ( )autonomyو مضاوت اختمی ( )moral judgmentاست یا نارویز و
همکاران ( ،)Narvaez, et al, 2006شصصایت اختمای را م تنای بار مادل شاناختی
اجتماعی ت ییو کردناد؛ یارا مادل شاناختی اجتمااعی باه تأثیرگاذاری ساا کارهای
عاااطفی -شااناختی باار ادرا هااای اجتماااعی توجااه میکنااد؛ بهگونااهای کااه اگاار
طرحوارههای شناختی فاال شوند ،سا کارهای عاطفی هیجانی فارد بار اسااس آنهاا
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فاال شده ،شصص محی اجتماعی را میابق با آن ادرا

میکند.

ایو چارچوِّ انتصاابی ،اهاداف ،وظاایف و گرایخهاای رفتااری فارد را تایایو
میکند ( .)Lapsley & Hill, 2009بر اساس ایو مدل ،آنها ادعا میکنناد کاه فارد
اختمی یاا کنای کاه دارای هویات یاا شصصایت اختمای اسات ،فاردی اسات کاه
مقولههای اختمی برای او تث یت شده است (.)Narvaez, et al, 2006
شصصیت ،یک اصیتح روانشناسی ،ماادل «ورسونا» ( )Personaبهمانی ماسک
یا مابی است که با یگر جلوی صورت خود میگیرد تا دیگران نقاخ او را در مالاب
آن ماسک مشاهده کنند (فینت و فینات4177 ،؛ ا  .)40ایاو تا یار حااکی ا آن
است که اننانها ا طریاق شصصایت خاویخ باا دیگاران ارت ااط برمارار میکنناد و
شصصیت ،جلو اجتماعی افراد است.
نظریات مصتلفی به ت ییو شصصیت ا نظر روانشناسی ورداختهاند .فروید یکای ا
در فهاام و ت یاایو شصصاایت ا منظاار روانشناساای تحااولی ایجاااد کنااد .سااا ههای
شصصیتی فروید که بیشتر تحتتاأثیر دیادگاه تجزیاهنگری مارار داشات ،شصصایت
اننان را به سه سا نهاد ( ، )Idایگاو ( )Egoو ساوور ایگاو ( )Super egoتقلیال داد
( .)Rassool, 2016ا دیدگاه فروید ،شصصیت انناان ناهتنها اختمای نینات ،بلکاه
عنصاار اصاالی ایجاااد شصصاایت ا نظاار او ،برآمااده ا خواسااتهها و غرایااز ینااتی
( )Biological instinctsاننان است و در صورتی که ایو غرایز ینتی بهطور کامل
بر اساس مراحل رشد روانی جننی ( )Psycho sexual developmentارضا شاوند،
شصصیتی سالم شکل میگیرد (.)Abu-Raiya, 2014
بنابرایو ،با نظریۀ روانکااوی فرویاد ،شصصایت ا نظار روانشناسای بار وایاههای
غیراختمی استوار شد؛ بهنحوی که فروید ،شصصیت سالم را ماادل شصصیت رهاا و
بدون تث یت ( )Unfixedداننت .به ع ارت دیگار ،اگار شصصایت در مراحال رشاد،
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اولیو نظریهوردا ان در ایو عرصه به شمار میرود .او با ارائۀ نظریۀ شصصیت تواننت

نیروی جننی و غرایز ینتی خاود را باهطور رهاا و آ اد ،تأمیوشاده ب یناد ،ساالم و
بدون روانرنجوری ( )Neuropsychiatricخواهد بود (.)Rassool, 2016
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ا نظااار فرویاااد ،ار زهاااای اختمااای ،ماااذه ی ،دینااای و حتااای هنجارهاااای
فرهنگی و اجتماعی میتوانند بیو ایگو و نهاد ،تاارض اختمای ایجااد کنناد و ایگاو
ضاایف شااده ،تحتتاأثیر اضاایراِّ اختمای ( )Moral anxietyروانرنجااور شااود
(.)Endler & Kocovski, 2001
هرچند شاگردان فروید مانند یون

 ،آدلر ،هورنای ا دیادگاه او انتقااد کردناد،

ایااو دیاادگاه همچنااان در روانشناساای یکاای ا نظریااات مهاام ،عمااده و اصااولی
محنوِّ میشود ( .)Schultz & Schultz, 2016یونا

و آدلار ،نظریاۀ شصصایت

فروید را تادیل کردند .آنان ماتقد بودند شصصیت نمیتواند صرفاً بار اسااس غرایاز
ینتی نهااد شاکل بگیارد و باضای ا مؤلفاههای اجتمااعی نظیار احنااس حقاارت
( )Inferiority complexدر برابار دیگاران ،آ ادی اجتمااعی(، )Social freedom
اساایورهها و کلیشااههای فرهنگاای هاام در شااکل گیااری شصصاایت مؤثرنااد (.)Ibid
بنابرایو ،ا نظر نئوفرویدیها ،ایگو صرفاً تحتتأثیر نهاد مرار نمیگیرد ،بلکه روابا
اجتماعی و فرهنگی نیز میتواند در تضایف یاا تقویات ایگاو باهعنوان ساا اصالی
شصصیت مؤثر باشد.
هرچنااد فرویااد شصصاایت اننااان را بااه درجااات حیااوانی و غریاازی و ینااتی
تنازل داد ،دیادگاههای انناانگرایانه و اگزینتانناایال باه حمایات ا انناانیت اننااان
اخالق /چهل و سوم /پاییز 1400

ورداختااه و سااای کردنااد بااا تحقااق اراد آ اد ( ،)Will freedomبصشاایدن ماادرت
انتصاِّ ( ،)Choice Powerار زماداری شصصایت انناان ،توجاه باه اساتادادهای
انناانی و اجتماااعی نظیاار عشااق ،تالااق ،احتاارا و خودشااکوفایی (،)Actualization
شصصیت اننان را متاالی کنند (.)Waterman, 2013
طاارفداران دیاادگاههای وجااودگرا نیااز ماتقدنااد شصصاایت اننااان ومتاای نتوانااد
اضیراِّ وجودی ( )Existential anxietyخود را رفا کناد ،دچاار روانرنجاوری
میشود .آنان بیان میکنند که اننان ا ووچی ،تنهایی و فقدان میترسد و اننانی کاه
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دچار روانرنجوری است ،گرفتار فقدان یا ووچی است.

ا ایو دیدگاه ،حتی آ ادی نیز که به اننان مدرت انتصاِّ و اختیار میدهد بارای
اننان اضیراِّآور است؛ یارا او را دچاار تردیاد در تصامیم گیاری و اضایراِّ ا
آینده و سرنوشت خود میکند و ایو موضوع باعث میشود اننان روانرنجاور شاود
(فیناات و فیناات ،4177 ،ا)360؛ ا ایااورو ،ار زهااای اختماای باارای اننااان
اضیراِّآورند؛ یرا باعث میشوند اننان ا کاردار و تصامیمگیری نااظر باه حفا
ار زهای اختمی مضیرِّ شود .اننان ا اینکه یک شصصیت اختمی باشد ،دچاار
اضیراِّ وجودی میشود و داشتو ار زهای اختمی او را روان رنجور میکند.
بنابرایو ،وجودگرایان سکوالر ماتقدند اننان باهجای اینکاه ار زهاای اختمای
موجود را بر خود حاکم کند ،باید برای خود ار زهای اختمی بنا د (جال کناد).
و بدون اضیراِّ ندگی کند (.)Yalom, 2020
ا سوی دیگر ،رفتارگرایان نیاز ماتقدناد شصصایت انناان را نمیتاوان در مالاب
سا ههای شصصایتی شاناخت ،بلکاه شصصایت انناان تحتتاأثیر مادلهای مصتلاف
یااادگیری نظیاار محاار  -واسااخ یااا محاار  -موجااود نااده -واسااخ یااا الگوهااای
سرمشاقگیری ( )Schultz & Schultz, 2016یاا روابا والاد-فر نادی و نیا هاای
ارضانشد دوران کودکی و یا بافتهاای ارت ااطی ،رشاد مییاباد و ساالم یاا ناساالم
میشود (محمدی و همکاران.)4611 ،
با توجه به میالب گفتهشاده ،باه نظار میرساد ساا ههای اختمای در شصصایت،
حدامل در باضی ا نظریات عمد روانشناسی اساساً موردتوجه ن وده یاا اینکاه ایاو
نظریهوردا ان ،سا ههای اختمی را در تاارض با شصصایت ساالم دانناتهاند .ایاو در
حالی است که در متون استمی ،مهمتریو اصل در شصصیت ،سا اختمای اسات و
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اننانی که برای خود ار زهای اختمی یا مانای ندگی میسا د ،میتواند رها باشد

شصصیت استمی بهطور منتقیم با عمل باه م اانی اسات ویوناد خاورده اسات؛ یارا
است به ویروان خود میآمو د که در کنب رفتارهای اختمی بکوشند.
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شصصیت اختمای صارفاً یاک هادف در نادگی منالمان نینات ،بلکاه هادف
نهااایی ایمااان اسااتمی اساات ( .)Ricardo, 2012اساات ماطاانااه ا ماارد خواسااته
است شصصیت اختمی خوبی به دست آورند؛ احادیث یر بار تقویات ایاو ویژگای
تأکید میکنند:
ا ویام ر اسات

سائوال کردناد« :بافضایلتتریو اعماال کادا اسات؟» ایشاان

فرمود« :نیکاختمی» .همچنیو ،ایشان فرمود« :هیچچیازی در حنااِّ اعماال انناان
سنگیوتر ا نیکاختمی نینت» (شایری ،بیتا ،ج :4ا )470یا فرمود« :برتریو شما
ا نظر ایمان کنی است که ا نظر اختق نیک برتر باشد» (مجلنای4176 ،ق ،ج:00
ا)407؛ یانی هر منلمانی ،در اصل بایاد رفتارهاای بیوفاردی و سالو

خاوِّ و

شصصیت و اختق خوِّ را نشان دهد (.)Johnstone, et al, 2012
تجربااۀ ینااتۀ اولاایو مصلااوق بشااری خداونااد ،یاناای حضاارت آد  ،نشااان
میدهااد کااه شصصاایت اننااان بااا ار زهااای اختماای عجاایو اساات؛ یاناای او
میفهمد که چهچیزی او را ا خدای خویخ که م ناا و خاالق ار زهاای شصصایتی
اوست ،دور میکند و چهچیزی او را به خداوند نزدیک میکند.
ط ق مرآن ،خداوند ،آد و حوا را ا درخت ممنوعه برحذر داشت ،اما آنهاا باا
وسوسۀ شییان ا میو آن درخت خوردند .خداوند ،م ل ا آنکه آن دو را مجاا ات
اخالق /چهل و سوم /پاییز 1400

کند و ا بهشت براند ،به آنها یادآور شاد کاه آیاا ماو شاما را ا خاوردن میاو آن
درخت من نکرد و ا وسوسۀ شییان آگاه نکرد ؟ آنگاه آنها متوجاه اشات اه خاود
شدند و اعتراف کردند که ما به خود ظلام کاردیم .ساپس ،مشامول مجاا ات الهای
شدند (اعراف.)00-41 ،
آد و حوا ،به درگاه خداوند التماس کردند که آنان را عفو کناد (اعاراف.)06 ،
ایو نشان می دهد کاه فیارت انناانی باا خاوِّ و باد آشناسات و میاابق باا فیارت
توحیدی خود به امور خیر گرایخ دارد ،در حالی که ممکو است دچار غفلت شاود
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و امور ضد اختمی و ختف فیرت الهی نیز انجا دهد.

برخی متکلمان منیحی ،آمو «گناهان اصلی» ( )original sinرا ا ایاو داساتان
ت
استن اط کردهاند ،اما هدف مرآن بیان ایو میلب نینت .به گفتۀ بدوی« ،مرآن کاام ً
شفاف بیان میکند که گناه به ارث برده نمیشود و هیچ نفنای نمیتواناد باار نفاس
دیگاار را تحماال یااا بااه نناال آینااده منتقاال کنااد» .)Badawi, 2010( 1اننااانها ذاتااً
خوِّاند و با تمایل به خیر به دنیا میآیند؛ ایو حالت ط یای است که خداوند در هار
نفس مرار داده است .اننان ممکو است تحتتأثیر نفس اماره و وسوسههای شاییانی
به بدی نیز تمایل داشته باشند ،ولی خداوند فیرت اننان را میابق با خوبیها سرشاته
است (رو .)67،
اننانها بدان دلیل که با شاور و اراده آفریده شدند تا ا مابلیت اطاعت و خدمت
به درگاه خداوند برخاوردار باشاند ،ا بقیاۀ آفارینخ جادا میشاوند .دلیال عازت و
است .مرآن بهوضوح بیان میکند که َو َه َدیْنَا ُه الن َّ ْج َدیْ ِ ؛ و او را به راه خیر و شار
هدایت کاردیم» (بلاد .)47 ،عاتوه بار ایاو ،هرکنای تواناایی تماایز بایو درسات و
نادرست را دارد .ویام ر اکر

فرمود:

«استفت مل ک ،ال ر ما اطمأن إلیه القلب واطمأنت إلیه الانفس واإلثام ماا حاا
النفس وتردد فی الصدر و إن أفتا

فای

الناس وأفتو ؛ باا ملاب خاود مشاورت کنیاد.

نیکی آن چیزی است که باعث میشود ملب و روح آرا شوند و عمل ناونند هماان
چیزی است که در نفس میویچد و در صدر تردد میکند ،هر چند مرد به شما فتوا
دهند» (محمدی ریشهری ،4603 ،ج :1ح.)6044

برختف نظریات روانشناسی کاه اساسااً شصصایت انناان را ا م ادأ روحاانی و
فیری او جدا میبینند ،شصصیت در است بر م نای فیرت الهای و توحیادی سرشاته

کشف سازههای شخصیت اخالقی در متون اسالمی؛ یک مطالعۀ کیفی

شرافت اننان ایو است که ا توانایی انتصااِّ آ اد و ظرفیات خیار و شار برخاوردار

شده است .ا مانی که اننان متولد میشود ،شصصیت او با خاالق هناتی و م ادأ آن
َ .1و َال ت َ لزر َوا ل َر .ة لو ْ َر أ ْخ َر ِى (فاطر.)40 ،
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ِ ِ
آشناست ( .)Rassool, 2016خداوند میفرمایدَ :ف َأ ِق ْ َو ْج َه َ ِ
ت
هر َ
ك للدی ِ َحنی ًفا ف ْط َ
ْق َّ ِ
ك الدی ُ الْ َقی ُ َولهَ ِک َّ َأکْثَر الن َّ ِ
ِ
َّ ِ ِ
اس َت
یل لِ َخل ِ
اَّلل َهذلِ َ
اس َع َلیْ َها َت یَبْد َ
اَّلل ال َّتي ف ََط َر الن َّ َ
َ

باهصاورت یاک
ون (رو  .)67 ،عتوه بر ایو ،شصصیت در است یکپارچاه و 
یَ ْع َل ُم َ
کل میرح است که چهار سا اصلی دارد .ایو سا هها در ویوندی که باا هام برمارار
میکنند ،در مالب یک کل ،شصصیت را تشکیل میدهند.
به ع ارت دیگر ،سا ههای موجود ،انتزاعی هنتند و بر اسااس کارکردهاایی کاه
دارند ،شصصیت ا هریک تأثیر میوذیرد .ایو سا هها ع ارتاند ا  :عقل ،ملب ،نفس
و روح (Abu-Raiya, 2014; Rothman & Coyle, 2018; Rassool, 2016; al-

.)Ammar, Ahmad & Nordin, 2012
ا دیاادگاه اسااتمی ،ملااب بااهعنوان یااک مؤلفااۀ یکپارچااه بااه روح وصاال
میشود که محل استقرار موای ذهنی ،شناختی و عاطفی ،اراده و مصاد (نیات) اسات
(.)Haque, 2004, p. 48
ملب ،در اصیتح مرآنی ،مرکزی است شامل سه باد ادرا  ،عاطفه و عمل کاه
ا نظر ایجااد ،مترتاب بار یکدیگرناد؛ باهنحوی کاه مارفات و ادرا

باعاث ایجااد

مقوالت عاطفی مثل خوف و رجا و حب میشود و باد عاطفی باعث ایجاد مقوالت
عملی همچون فرار ا گناه و استغفار است (اسد ندی.)4610 ،
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بنابرایو ،ملب نهتنها مرکاز احناساات محناوِّ میشاود ،بلکاه تواناایی تفکار و
ادرا

را نیز دارد .دانشامندان کشاف کردهاناد کاه ملاب واماااً مای تواناد «نیاروی

هوشمند» وشت افکار و احناسات شهودی باشد که همۀ ما آنهاا را تجرباه مایکنیم
(.)Armour, 1991; Frampton, 1991; Ghilan, 2012; Pearsall, et al, 2002
به نظر میرسد دو نوع ملب در مرآن موردتأکید اسات؛ یکای ملاب سالیم و دیگاری
ملب مریض .ویژگیهایی که در مرآن برای ملب منیب گفته شده است نشان میدهد
که ملب منیب ،مرت های ا ملب سلیم اسات؛ یانای ا نظار مارآن ،ملاب منیاب عامال
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وذیرز دعوت الهی و خلود در بهشت بریو است (ق.)61-67 ،

در ادبیات دینی ،عقل در برابر جهل میرح شده است؛ به ع اارت دیگار ،عقال و
جهل دو نیرویی هنتند که اننان را ساادتمند یا شقاوتمند میکنناد .انناان میتواناد
تاب عقل باشد و ط ق آن تصمیمگیری و رفتار کند یا تاب جهل باشد و میاابق باا آن
رفتار کند .به نظر میرسد عقل و جهل دو نیروی فیری در وجود اننان هناتند و باه
کنب دانخ نیا ندارند؛ به ع ارت دیگر ،هر اننانی با فیرت خود میتواند نیروهای
عقل و جهل و صفات آنها را در

و میابق با آن رفتار کند .عقل و جهل نیروهای

حرکتبصخ هنتند و اننان را بهسمت خیر یا شر هدایت میکنند .در ادبیات دینای،
ویژگیهاای عقال و جهال و نیروهاای هریااک توصایف شاده اسات .باهطور کلاای،
نیروهای عقل شامل صفات وناندیده و نیکاو و نیروهاای جهال شاامل صافات باد و
ماذمو اساات (ر : .اصااول کااافی ،ج :4ا ،04ح .)41برخای نیااز ماتقدنااد کاانخ
(جانبزرگی و غروی4610 ،؛ ج :0ا.)614
در اصیتحات استمی ،نفس ،جوهر اننان و مجموعهای ا خواستهها ،آر وهاا،
تجربیات ،گرایخها و خلقوخوست .بیشتر دانشمندان منلمان ماتقدناد اصایتحات
نفس و روح را میتوان بهجای یکدیگر به کار برد .میابق گفتۀ اوتز ،تمایز اصلی ایو
است که نفس تا ومتی در بدن مرار دارد ،نفس خوانده میشود ،اما اگر ا بادن جادا
شود ،به آن روح میگویند .نفس ،یک شصصیت اننانی تلقی میشود که هر شصص
را ا دیگری متمایز میکند (.)Utz, 2011, p. 66
در مرآن ،خداوند حدامل سه نوع اصالی نفاس را شارح داده اسات :نفاس امااره
(نفسهایی که به شر ترغیب میکنند) ،نفس لوامه (نفسهایی که سر نخ میکنناد)
و نفس میمئنه (نفسهای در حالت آرامخ) .ایاو نفسهاا مراحال رشاد ،وااالیخ و
تنل نفس را نشان میدهند (.)Deuraseh & Abu Talib, 2005

کشف سازههای شخصیت اخالقی در متون اسالمی؛ یک مطالعۀ کیفی

نیروهااا یااا مااوای جهاال س ا ب شااکلگیری رگااههای مصتلااف شصصاایت میشااوند

باار اساااس مااوارد یادشااده ،میتااوان گفاات باارختف نظریااات روانشناساای،
هناااتۀ اصااالی شصصااایت در اسااات ویژگیهاااای اختمااای شصصااایت انناااان
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اسات ( .)al-Ammar, Ahmad & Nordin, 2012بناابرایو ،شصصایت انناان در
است مدرت آگاهی ،انتصاِّ و تصمیمگیری دارد 1و خداوند مدرت تمایز خاوبی ا
بدی را در روان اننان بهصورت فیری مارار داده اسات؛ 0یانای هار انناانی میداناد
چهچیزی خوِّ و چهچیزی بد است و شصصیت انناان ذاتااً باا ار زهاای اختمای
سرشته شده است (محمدی ری شهری ،4603 ،ج :6ا.)0
به ع ارت دیگر ،سا ههای شصصیت در است (که شامل ملب ،عقل ،نفس و روح
است) حاکی ا آن است که کارکرد شصصیت در اسات و ساا ههای شصصایت در
روانشناسی استمی بر صفات و ویژگیهای اختمی م تنی اسات؛ یانای ط اق متاون
اسااتمی ،شصصاایت اننااان دارای سااا ههای اختماای اساات و میتوانااد فضاایلتها،
ار زها و ویژگیهای اختمی شصصیت را مارفی و ت ییو کند .بنابرایو ،برای اینکاه
شصصیت اختمای ا نظار اسات مابال سانجه و تاریاف باشاد ال اسات ساا ههای
شصصیت اختمی ا نظر متون استمی کشف شود؛ ا ایورو ،وژوهخ حاضر به دن ال
آن است که باا توجاه باه متاون اساتمی ،ساا ههای شصصایت اختمای را کشاف و
اسااتصراج کنااد تااا باار اساااس آنهااا بتااوان شصصاایت اختماای اسااتمی را تاریااف و
شاخصهای آن را ا نظر کیفی تاییو کرد.
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تحلیل دادههای متنی است و دادههای وراکنده و متنوع را به دادههایی غنی و تفصیلی
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لل
صیر .ة (میامت.)41،
 .1بَل اإلننان َعلی ن َفنه ب َ َ
جد ل
یو (بلد.)47،
َ .0و َه َدین َاه الن َّ َ

روش پژوهش
برای دستیابی به ساا ههای شصصایت اختمای در متاون اساتمی ،ا روز واژوهخ
کیفی ا نوع تحلیل مضامیو اساتفاده شاد .تحلیال مضامون ،روشای بارای شاناخت،
تحلیل و گزارز الگوهای موجود در دادههای کیفی است .ایو روز ،فرایندی برای

ت دیل میکند .تحلیل مضمون ،به چارچوبی نظری  -که ا م ل وجود داشاته باشاد -
وابنته نینت و میتوان ا آن در چارچوِّهای نظری متفاوت و برای اماور مصتلاف
استفاده کرد .همچنیو ،تحلیل مضمون ،روشی است که هم برای بیان وامایات و هام
برای ت ییو آن به کار میرود ( .)Braun & Clarke, 2006مضامون ،الگاویی اسات
که در دادهها یافت میشود و حدامل به توصیف و سا ماندهی مشاهدات و حداکثر
به تفنیر جن ههایی ا ودیده میواردا د؛ باهطور کلای ،مضامون ،ویژگای تکاراری و
متمایزی در متو است که به نظر وژوهشگر ،نشاندهند در و تجربۀ خاصای درباار
سؤاالت تحقیق است (.)King & Horrocks, 2010
مناب گردآوری دادهها شامل آیات مرآن و روایات متون اساتمی باود .باه دلیال
مناب متقد  ،دو کتاِّ «بحاراالنوار» و «وسائلالشایاه» ا منااب متاأخر انتصااِّ شاد و
افزون برآنها ،ا سه کتاِّ «نهجال تغاه»« ،میازانالحکماه» و «صاحیفۀ ساجادیه» نیاز
استفاده شد.
ا روز نمونهگیری هدفمند استفاده شد و تایایو حجام نموناه ا طریاق کفایات
دادهها و اش اع مقوله صورت گرفت .مراحل وژوهخ به ترتیب یر انجا شد:
 .4بررسی آیات و روایات مرت

با صفات اختمی اننان؛

 .0واااالیخ آیااات و روایااات بهدسااتآمده بااا توجااه بااه سااا ههای اختماای
شصصیت اننان؛
 .6کدگذاری و مقولهبندی آیات و روایات برای دستیابی به مضامیو؛
 .1اعتمادوذیری دادهها؛
 .0یکپارچهسا ی مضامیو؛
 .3ارائۀ مضامیو و ارت اطات میان آنها به هشت نفر ا متصصصان برای رواسا ی

کشف سازههای شخصیت اخالقی در متون اسالمی؛ یک مطالعۀ کیفی

گنتردگی مناب حدیثی ،با توجه به تقد و تأخر ایو مناب  ،کتااِّ «اصاول کاافی» ا

و اعت ار ارت اطات بیو مضامیو؛
 .0تشکیل ش کۀ مضامیو.
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شکل ،4روند وژوهخ را نشان میدهد.
تشکیل شبکۀ

روایی سنجی

یکپارچهسازی

اعتمادپذیری

مضامین

مضامین

مضامین

دادهها

کدگذاری

استخراج
عبارات معنادار

مرور متون

شکل :1روند پژوهش

اعتمادوذیری دادههای کیفی به شیوههای یار انجاا شاد؛ گاردآوری دادههاا ا
مناب متادد و همگرایی بیو دادهها .شیو دیگری کاه باه روایای یافتاههای وژوهشای
کمک کرد ،همسوسا ی مضامیو بهدستآمده ا مناب مصتلف بود؛ یانی دادههاایی
که ا مناب مصتلف به دست آمد ،در مرحلۀ مقولهبندی یکدست شد و مضامینی کاه
با وژوهخ مرت

ن ودند یا ختف اسناد مکتوِّ بودند ،حذف شدند.

سپس ،مضامیو بهدستآمده برای سنجخ وایایی به هشات کارشاناس ارائاه شاد.
ایو کارشناسان ،دانخآموختۀ دکتری روانشناسی یا دکتری علو مرآنای و حادیث
بودند و در ارت اط با تصصص خود فاالیتهایی مانند تدریس ،وژوهخ یا کار باالینی
انجا داده بودند .در صورتی که حدامل دو نفر ا کارشناساان ،مضاامیو مناتصرج و
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ارت اطات بیو آناان را تأییاد میکردناد ،مضامون ماوردنظر وذیرفتاه میشاد .تحلیال
دادههای کیفی با روز تحلیال مضاامیو توسا وژوهشاگر و باا اساتفاده ا نر افازار
( maxqdaننصۀ  )47صورت گرفت.
یافتههای پژوهش
شکل ،0ش کۀ مضامیو را بر اساس سه مضمون وایه ،سا ماندهنده و فراگیر م تنی بار
سا ههای شصصیت اختمی در متون استمی نشان میدهد .میابق شکل ،ا نظر متون
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استمی میتوان صفات اختمی را در شانزده مضمون وایه کدگذاری کرد.

ایاو شااانزده مضامون ع ارتانااد ا  :حقیقتواذیری ،توکلوااذیری ،تفویضوااذیری،
تقدیروااااذیری ،انصاااااف ،میانااااهروی ،صاااادامت ،وفاااااداری ،حوصاااالهور ی،
هدور ی ،احتیااطور ی ،دماتور ی ،مقابلاه باا شاهوات ،تاتز در منایر الهای،
شهامت و مهار خشم.
شاااانزده مضااامون وایاااه در مالاااب چهاااار مضااامون ساااا ماندهند یقااایو ،صااا ر،
عاادل و جهاااد ط قهبناادی میشااوند کااه ایااو چهااار مضاامون ،سااا ههای شصصاایت
اختمی اننان را ت ییو میکنند .در ادامه ،مضامیو سا ماندهنده با استفاده ا مضامیو
وایه ت ییو میشوند.

کشف سازههای شخصیت اخالقی در متون اسالمی؛ یک مطالعۀ کیفی

شکل :2سازههای شخصیت اخالقی در متون اسالمی
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مضمون اول؛ یقین

یقیو بهمانی اعتقاد و باور اطمینانیافتهای است کاه انناان باه خادا و صافات او دارد
(کلیناای4170 ،ق ،ا .)60اننااانی کااه بااه خداونااد و صاافات او باااور داشااته باشااد،
بهگونهای که حالتی ا اطمینان سراسر وجودز را فرابگیارد ،دارای یقایو اسات .در
روایت است که یقیو یانی آنکه بنده به خدا توکل کند ،تنلیم او باشاد و باه مضاای
الهی راضی باشد و امورز را به او واگذار کند (همان.)10 ،
بررسی مضامیو منتصرج ا آیات و روایات نشان میدهاد کاه یقایو محصاول و
کارکرد بنادگی و ع ودیات خداوناد اسات1؛ باهنحوی کاه اصال و ریشاۀ ایماان باه
خداوند یا بندگی خداوناد ،یقایو مارفای شاده اسات (محمادی ریشاهری،4603 ،
ج :4ا)140؛ بااه ع ااارت دیگاار ،یقاایو اننااان بااه خداونااد نااهتنها ع ااادت مارفاای
شده ،بلکه ع ادت بدون یقایو ع اادت واماای تلقای نمیشاود (هماان ،ج :0ا 41و
ج :46ا.)000
یکی ا کارکردهای مهم یقیو ا نظر روانشناختی آن است که اننانی کاه دارای
ایو سا اختمی باشد میتواند غمها و ناراحتیهای خود را ا خود دور کند؛ یانای
یقیو به اننان آرامخ و اطمینان مل ی میدهد (همان ،ج :6ا.)30
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بنااابرایو ،میتااوان شاااخصهای یقاایو را باار اساااس متااون اسااتمی ذیاال چهااار
مضمون مرار داد .4 :حقیقتوذیری؛ اننانی که به یقیو دست یافته ،تنالیم حقیقات و
تاب آن است.
در برابر حقیقت عصیانگری و سرکشی نمیکند .تنلیم خداوند است و مت

او

در تصامیمگیریها ،رفتارهااا و منخهااا ،ت ایاات ا خداونااد اساات؛  .0توکلوااذیری؛
اننانی که تنلیم خداوند باشد ،به او توکل میکند و او را وکیل امور خاود میداناد؛
 .6تفویضوذیری؛ یانی اننان دارای یقیو میتواند تادبیر اماور خاود را باه خداوناد
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ك ال ْیَقلیو (حجر.)11 ،
ك َحتَّی ی َ ْأتلی َ َ
اع ْد َرب َّ َ
َ .1و ْ

واگذار کند؛  .1تقدیروذیری؛ اننانی که امور خود را به خداوند واگذار میکناد ،در
ایو مرحله ا تفویض ،رضایت دارد؛ یرا میداناد آنچاه صاتح و مصالحت اوسات
برای او تقدیر شده و به تقدیر خود راضی است.
مضمون دوم؛ صبر

دومیو مضمون سا ماندهنده برای ساا ههای شصصایت اختمای ،صا ر اسات .صا ر
بهمنزلۀ ابزاری برای آ مون ایمان 1و نوعی مقابلۀ مذه ی در متون دینی (بهویژه مرآن
کریم) میرح شده است 0.ص ر ،رأس ایمان مارفی شده است (محمادی ریشاهری،
 ،4603ج :3ا)407؛ بهنحوی که ا نظر است  ،کنی دارای ایمان است کاه صا ور
باشد (همان ،ج :4ا .)140کارکرد روانشناختی ص ر ،مقابله با مصاائب ،مشاکتت
ناخوشایندیهاست.
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یافتههای وژوهخ نشان داد ص ر دارای چهار مضامون اسات؛  .4حوصالهور ی6؛
فرد ص ور شتاِّ ده رفتار نمیکند ،بلکه با حوصله تصمیمگیری و امدا میکناد .باه
ع ارت دیگر ،شصصیتی که دارای سا اختمی صا ر اسات ،هیجاان ده نمیشاود و
م نای تصمیمگیری و رفتار او هیجانات و احناسات نینت ،بلکه بر اساس ص ر عمال
میکند؛  .0هدور ی (محمدی ریشهری ،4603 ،ج :3ا)433؛ فرد صا ور ،اهاد
است و حرا نمیور د.
بدون آنکه تحتتأثیر جاذابیتهای محای مارار گیارد ،اهداناه رفتاار میکناد.
انگیز او برای تصمیمگیری صرفاً میل و رغ ت به دنیا یا ارضای غرایز ینتی نینت،
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(همااان ،ج :6ا ،)30آ ار و اذیاات و وااذیرز سااصتیها (همااان ،ج :3ا )411و
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بلکه انگیز او رضایت الهی است؛  .6احتیااطور ی (کلینای4170 ،ق ،ج :4ا)04؛
سااومیو مضاامون و شاااخص صاا ر ،احتیاااط اساات .فاارد صاا ور ،عام تاناادیخ و
محتاااط اساات و بااا بررساای عام اات و ویامااد کااار تصاامیم میگیاارد؛  .1دمااتور ی
(همانجا)؛ چهارمیو مضمون برای سا ص ر ،دمتور ی شصصایت اختمای اسات.
شصصیت اختمی فرد ص ور ،سهلانگاری نینات .او باا سناتی رأی ،ساهلانگاری و
س کشمردن کارها رفتار نمیکند ،بلکه کارها را با دمت و مرام ت ویگیری میکناد.
در روایتی آمده است« :همانا به چیزی که دوسات داریاد نمیرساید ،مگار آنکاه بار
آنچه برایتان ناخوشایند است ص ر کنید» (محمدی ریشهری ،4603 ،ج :3ا.)411
میابق ایو روایت ،اننان ص ور باید ا مضامیو چهارگانۀ مذکور برخوردار باشد؛
یانی حوصله داشته باشد (به ع اارتی ،خودخاوری یاا خودسر نشاگری نکناد) و باه
خودز اطمینان بدهد که با حوصله میتواند منایر دساتیابی باه هادف را طای کناد.
عتوه بر آن ،باید هد بور د؛ یانی برای دستیابی به هدف خویخ حریص ن اشد و با
عام تاندیشی و احتیاط رفتار کند .بدون احتیاط ممکو است منیر دستیابی به هادف
را گم کند یا منحرف شود .بنابرایو ،اننان ص ور میتواند با عام تاندیشی و احتیااط
راهحل منئله را ویدا کند .در نهایت ،فرد ص ور ،دماتور اسات؛ یانای بارای انجاا
کارها و رسیدن به هدف خود دمت و مرام ت میکند.
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مضمون سوم؛ عدل

سومیو مضمون سا ماندهنده برای سا ههای شصصیت اختمای ،عادل اسات .عادل
بهمانی میانهروی و اعتدال است (راغب ،4111 ،ذیل عدل) .در مرآن کاریم ،واس ا
آنکه خداوند ،مؤمنان را به عدالت امر میکند ،عدالت را نزدیک به تقوی میداناد.
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در روایات نیز عدل ،ینت ایمان و رأس یا ریشۀ ایمان مارفی شاده اسات (محمادی
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ریشااهری ،4603 ،ج :0ا .)14چهااار مضاامونی کااه ا متااون اسااتمی باارای عاادل
استصراج شد ،شامل موارد یر است:
 .0انصاف :در روایات ا عدل به انصاف تا یر شده است (همان ،ج :0ا .)16در
وام  ،انصاف یکی ا نیروهای عقل مارفی شده است (کلینی4170 ،ق ،ج :4ا)04؛
 .0میانهروی :فردی که عدالت دارد در کارها و رفتارهای خویخ جانب میانهروی را
رعایت میکند .در حدیث عقل و جهل ،میانهروی یکی ا صفات عدل مارفی شاده
است در مقابل میانهروی ،عدوان و تجاو ا حاد صافتی ا صافات نیروهاای جهال
است (همانجا)؛  .6وفاداری به عهد و ویمان :در متاون اساتمی ،وفااداری ا صافات
اهل ایمان مارفی شده است (همانجا)؛ امیرالمؤمنیو میفرمایاد« :ا نشاانههای ایماان
وفای به عهد است» (محمدی ریشهری ،4603 ،ج :46ا.)613
خااتف عاادل عماال نمااوده و ظلاام کردهانااد (مجلناای4176 ،ق ،ج :00ا .)017در
روایت دیگر ،اصل و ریشۀ دیو وفای به عهد مارفی شده است (محمدی ریشهری،
 ،4603ج :46ا)610؛  .1صدامت :یکی ا مضامیو دیگر برای عادل ،راساتگویی و
صدامت است .صدامت یکی ا صفات عقال و ایماان مارفای شاده اسات (مجلنای،
4176ق ،ج :00ا .)413در متون اساتمی ،دروغگویاان ،ظاالم مارفای شادهاند .در
مرآن کریم اشاره شده است که« :آیا کنی ا آنکه بر خادا درو بنات و (رساول)
حاق را کااه باارای (هاادایت) او آمااد ،تکاذیب کاارد (در عااالم) سااتمکارتر هناات؟»
(عنک وت.)33 ،
مضمون چهارم؛ جهاد

جهاد بهمانی کوشخ در منیر الهی ،چهارمیو مضمون سا ماندهنده برای ساا ههای
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کنانی که ویمانشکنی میکنند و به عهد خویخ وفادار نینتند ،افرادی هنتند که

شصصیت اختمی است .مرآن کریم ،جهاد در راه خدا را تجارتی مارفی میکند کاه
اننان را ا عذاِّ دردنا

نجات میدهد (صف .)47 ،جهاد در راه خادا ا صافات
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ایمان مارفی شده است (محمدی ریشهری ،4603 ،ج :0ا .)030مصادیق متاددی
در متون استمی برای جهاد میرح شده است؛ برای مثال ،حج (همان ،ج :0ا،)031
رو ه (همااان ،ج :3ا ،)611طلااب رو ی حااتل (همااان ،ج :1ا )113و مقابلااه بااا
هوای نفس و شهوات.1
چهار مضمون جهاد ع ارتاند ا  .4 :تتز در منیر الهی :کنی که دارای صفت
اختمی جهاد است ،در منیر خداوند کوشخ میکند .ایو منیر همان طور که گفتاه
شد ،ممکو است مصادیق متاددی داشته باشد .تتز او در منایر الهای ،ع اادت نیاز
محنوِّ میشود .برای مثال ،جهاد ن نیکو ،شوهرداری مارفی شده اسات (کلینای،
4170ق ،ج :0ا)1؛  .0مقابلااه بااا شااهوات :مجاهااد کناای اساات کااه میتوانااد
خویشتودار باشد و بر میلها ،تکانهها و آر وهاای خاویخ تنال دارد؛  .6شاهامت:
کنی که دارای صفت جهاد است ،ا شهامت و جرئات برخاوردار اسات .ا ایاورو،
اظهار وجود دارد ،اعتمادبهنفس دارد ،بر نفس خویخ تنل دارد و باه همایو دلیال،
میتواند امربهماروف و نهیا منکر کند؛ همان طور که حضرتعلی

امربهماروف

و نهیا منکر را یکی ا عتئم جهاد در راه خداوناد میداناد (کلینای4170 ،ق ،ج:0
ا)04؛  .1مهار خشم :اننان مجاهد کنی است که بتواند خشم خود را مهار کند یاا
مویتریو مرد کنی است که بتواند بار خشامخ غل اه کناد (محمادی ریشاهری،
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 ،4603ج :3ا.)111

« .1و هرکس ( با نفاس خاود یاا دشامو خادا) جهااد کناد ،جاز ایاو نینات کاه باه ساود خاود جهااد مایکناد؛ یارا
خداوند ا همۀ جهانیان بینیا است» (عنک وت )3 ،یا «افضل الجهااد جهااد الانفس عاو الهاوی» (محمادی ریشاهری،
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 ،4603ج :0ا.)660

نتیجهگیری
بر اساس متون استمی ،چهار مضمون یقیو ،عادل ،جهااد و صا ر بهمنزلاۀ ساا ههای
اصاالی شصصاایت اختماای تایاایو شاادند .یقاایو دارای مؤلفااههای حقیقتوااذیری،
توکلواااذیری ،تفویضواااذیری و تقدیرواااذیری اسااات .صااا ر شاااامل مؤلفاااههای
حوصلهور ی ،هد ،دمت و احتیاط است .عدل دارای مؤلفههای انصاف ،میانهروی،
صدامت و وفای به عهد است و جهاد شامل مؤلفههای مقابله با شهوات ،مهاار خشام،
شهامت و تتز در منیر الهای اسات .میالااۀ متاون دینای نشاان میدهاد ساا ههای
چهارگانه ،اصل و ریشۀ ایمان هنتند؛ بهنحوی که ایو سا هها ا عتئم انناان ماؤمو
به شمار میآیند .حضرت امیر میفرماید:
«إن ِهال عااز وجاال جااال االیمااان علاای أرب ا دعااائم :علاای الص ا ر والیقاایو والااادل
1647ق ،ج :0ا.)51

بنابرایو ،ط ق متون دینی ،افرادی که دارای سا ههای شصصایت اختمای هناتند،
نیروی عقل بر آنها حاکم است و ا سلیۀ جهل خاارج شادهاند و تحتتاأثیر نفاس
اماااره یااا مااوای شااییانی نینااتند .باارای ایوهااا تاااابیری ماننااد «متقاایو»« ،صااادمیو» و
ِهر َأ ْن
«محننیو» به کار رفته است .خدا در سور بقره (آیۀ  )177میفرماید :لَیْ َ الْب َّ
آمه َ ب هَ ِ
ِب َو ِ
ِ
ل ال َْمشْ ر ِ
ِق َو ال َْم ْغر ِ
هو ٍِ ْاْل ِخه ِر َو
ِهاَّلل َو الْیَ ْ
لک َّ الْب َِّر َم ْ َ
ی َُول ُّوا ُو ُجو َهکُ ْ قبَ َ
ْمهال َعلهی ُحب ِ
ال َْمًلئِکَ ِة َو ال ِْک ِ
هَ :ذوِي الْ ُق ْربهی َو الْیَتهامی َو
تهاب َو النَّبِیهی َ َو آیَهی ال
َ
الْهائِلی َ َو ِفهي الر ِ
الْ ِ
الزکها َة َو
الصهًل َة َو آیَهی َّ
قهاب َو َأقها ٍَ َّ
بیل َو َّ
ال َْمْاکی َ َو ابْ َ َّ
ِ
ِ
هك
ال ُْموف َ
الصابِری َ ِفي الْبَ ْأسا َو الضَّ َّرا َو حی َ الْبَ ْأ ِس ُأولهِ َ
ُون ب َِع ْه ِد ِه ْ ِإذا عا َه ُدوا َو َّ
ك ُه ُ ال ُْمتَّ ُقون .
ال َّذی َ َص َد ُقوا َو ُأولهِ َ

در ایو آیه ،سا ههای شصصیت اختمی با ذکر مثال بیان شده اسات .تا یاری کاه
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والجهاد؛ ایمان بار چهاار وایاه اساتوار اسات؛ صا ر ،یقایو ،عادل و جهااد» (کلینای،

در ایو آیه به کار رفته « هبر» است .ط ق ایو آیه « ،هبر» باه کنای گفتاه میشاود کاه باه
خداوند و رو میامت و غیب یانی متئکه ،کتاِّ و ان یا ایمان داشته باشاد و باهخاطر
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مح اات و رضااایت خداونااد ،مااال خااود را بااه ایتااا و مناااکیو و درراهماناادگان و
خویشاوندان و فقرا ب صشد .ایمان به غیب و مح ت الهی و رضایت خداوند حاکی ا
سا اختمی یقیو است .کنانی که یقیو داشته باشند ،در برابار خداوناد تنالیماند و
بهخاطر رضا و مح ت او تتز میکنند (ایو چیازی اسات کاه آیاه مارآن نیاز آن را
تأیید میکند).
عتوه بر آن ،اینان به عهد خود وفادارند (سا عدل) ،ص ورند (سا صا ر) و باا
امامااۀ نمااا  ،ایتااای کااات و بصشاایدن مااال خااود در راه خاادا در مناایر الهاای
کوشااخ میکننااد (سااا جهاااد) .بنااابرایو ،م تناای باار آیااه شااریفه ،میتااوان کناای
را که دارای سا ههای چهارگانۀ شصصیت اختمی است « ،هبر» نامید و آن را ایوگونه

مارفی کرد « :هبر» کنی است که دارای سا ههای شصصیت اختمی یقیو ،عدل ،جهاد

و ص ر باشد.

« هبر» یا همان کنی که دارای سا ههای شصصیت اختمی است ،کنی است که ا

مقابلههای مذه ی مصتلف استفاده میکند .منظور ا مقابلههای ماذه ی ،ساا کارهای
روانی است که یک فرد مذه ی با واذیرز هنجارهاا و ار زهاای ماذه ی در برابار
منائل و مشکتت ندگی برای آرامخبصشی باه خاود و دیگاران ا آنهاا اساتفاده
میکند .بر اسااس ساا ههای شصصایت اختمای ،مقابلاههای ماذه ی شاامل توکال،
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تقدیروذیری ،انصاف ،وفاداری ،صدامت ،ص ر ،تاتز در منایر الهای ومهاار خشام
است « .هبر» ،بر اساس ویژگیهای شصصیت اختمی خویخ ا دو نوع مقابلاۀ ماذه ی
هیجانمحور و مقابلۀ مذه ی منئلهمحور استفاده میکند.
موامای که هیجانهای منفی و فشارهای عص ی و روانی بر او حااکم میشاود ،باا
اسااتفاده ا مقابلااههای هیجااانمحور ،هیجااان خااود را مهااار میکنااد .مهااار خشاام و
تقدیروذیری و ص ر ،مقابلههای هیجانمحور محنوِّ میشوند؛ یرا در ماوامای کاه
فرد خشمگیو میشود با مهار خشم بر نفس خود غل ه مییابد و جهاد میکند و ومتی
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احناس ناکامی میکند و دچاار اضایراِّ میشاود ،ا مقابلاۀ تقدیرواذیری اساتفاده

میکند؛ یانی به رضای خداوند و تقدیر خداوند راضی میشود تا واذیرز فقادان و
مصی ت برایخ آسانتر شاود .ومتای هام باا منائلهای مواجاه میشاود ،باا اساتفاده ا
مقابلههای منئلهمحور ،منائل و مشاکتت وایخ رو را حال میکناد .ومتای تصامیم
میگیرد امدامی را انجا دهد با توکل بر خداوند ،کار را شروع میکناد .ومتای یار
فشارهای اجتماعی مرار میگیرد ،با بیان صادمانه خود را نجات میدهد .باا وفاای باه
عهد و ویمان ،امانتداری میکند .با تتز در منیر الهی به هدف خاود میرساد .باا
انصاف ،با مرد تاامل وویا برمرار میکند و با ص ر به حل منئله امیادوار میشاود تاا
بهتر بتواند منائل را حل کند.
یافتاههای وااژوهخ حاضار نشااان داد کاه باارختف نظریاات رایااج شصصاایت در
روانشناسی ،شصصیت م تنی بر متون استمی نه بر اساس غرایز ینتی ،نه بار اسااس
بافت ارت اطی ،بلکه بر اساس نیروهای فیری توحیدی ساخته میشود .فیرت انناان،
شصصیت اننان را میسا د و فیرت بر اساس سا ههای اختمی ،شصصیت را مننجم
و یکپارچه میکند.
بنابرایو ،میتوان سا ههای شصصیت اختمای در متاون اساتمی را محاور نظریاۀ
شصصیت در است داننت.
نتایج ایو وژوهخ با باضی ا یافتههای وژوهخ هوگاان ( )Hogan,1973همناو
است؛ یرا ا نظر هوگان ،داناخ اختمای ،اجتماعیشادن ،همادلی ،خاودگردانی و
مضاوت اختمی ،سا ههای اختمی شصصیت هنتند .ط ق واژوهخ حاضار ،میتاوان
مضاامیو سااا عاادل شاامل صاادامت ،وفاااداری ،انصااف و میانااهروی را مؤلفااههای
اجتماعی شصصیت اختمی محناوِّ کارد؛ انناانی کاه بتواناد در روابا اجتمااعی
صادمانه رفتار کند ،در تاامتت اجتماعی جانب انصاف را رعایت کناد و باه عهاد و
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محر های شرطیسا ی ،نه بر اساس مؤلفههای اجتماعی-فرهنگای و ناه بار اسااس

ویمان خود وفادار باشد ،اننانی است که رشد اجتماعی داشته اسات و خودمصتاار یاا
خودخواه نینت.
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همچنیو ،مضامیو سا ص ر و جهاد که حاکی ا مدرت تنال و خویشاتوداری
فرد است به مؤلفههای خودگردانی و همدلی مدل هوگان ش یه است .به نظر میرساد
مدل هوگان صرفاً بر اساس رشد اجتماعی و تادیل رفتارهای اجتماعی اننان بهمنزلۀ
یک حیوان مانونمدار تنظیم شده است ،در حاالی کاه مضاامیو واژوهخ حاضار بار
اساس فضایل اختمی اننان بهمنزلۀ موجود برتر و مصلاوق خداوناد باه دسات آماده
است.
الگاوی عماار و همکااران ( )al-Ammar, Ahmad & Nordin, 2012نیاز کاه
م تنی بر مرآن کریم و فضایل اختمی اننان تنظایم شاده اسات و مؤلفاههای تاااون،
جهاد ،صلح و آشتی ،صدمۀ داوطل اناه ،راساتی ،وفاای باه عهاد ،گذشات و صا ر را
صفات شصصیت اختمی اننان مارفی کرده است باا واژوهخ حاضار همناو اسات؛
یرا یافتههای هر دو وژوهخ نشان داد وفای به عهد ،ص ر ،جهاد و صدامت ،مضامیو
شصصیت اختمی محناوِّ میشاوند .ال تاه شاماری ا صافات در واژوهخ حاضار
میرح شده (نظیر یقیو و مضامیو آن ،مهاار خشام ،انصااف و میاناهروی) کاه در آن
وژوهخ به آن اشاره نشده است.
شاید دلیل آن ایو باشد که وژوهخ یادشده صارفاً بار اسااس آیاات مارآن انجاا
شده است و وژوهخ حاضر بر اساس متون استمی شامل مارآن و روایاات اسات .ا
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سااوی دیگاار ،روز دو وااژوهخ متفاااوت اساات؛ در وااژوهخ عااامر ویژگیهااای
اختمی شصصیت منلمان م تنی بر روایی سا ه ورسخنامه به دسات آماده اسات ،در
حااالی کااه دادههااای وااژوهخ حاضاار باار اساااس تحلیاال مضااامیو آیااات و روایااات
استصراج شده است.
به نظر میرسد یافتههای وژوهخ حاضر در مقاینه با یافتاههای واژوهخ عاامر و
همکاران کاملتر است؛ یرا یافتههای وژوهخ حاضر به یقیو بهعنوان یکای ا اباااد
اصلی و ریشهای شصصیت اختمی اشاره میکند ،در حالی که در واژوهخ ماذکور،
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باد یقیو میرح نشده است.

باضی ا وژوهخها با تکیه بر متون استمی ،خصیصههای دیگری ا شصصیت را
برمیشمرند؛ مانند وژوهخ شجاعی ( 1)4610که باه واانزده خصیصاۀ مهام و اصاولی
شصصیت میابق با روز تحلیل مانایی و همبنتگی بیو وا هها ا مناب استمی شامل
مرآن ،روایات و کتاِّ های اختق استمی اشاره میکند و هریک ا ایو خصیصهها
دارای میبهای مث ت و منفی هنتند.
ایو خصیصهها شامل طمأنینه ،اعتدال ،بزرگی نفس ،خاوزخلقی ،مناعات ط ا ،
انایافوااذیری ،تاهااد ،شااادکامی ،فاااالبودن ،عفاات ،ث ااات ،یرکاای ،فروتناای،
ویوندجویی و تکلیفوذیری است یا ممکو است به مواردی نظیر همادلی ،مهرباانی،
سصاوت ،تواض  ،حیا ،حنوظو ،خشوع ،امید ،نشاط ،شکر ،عهد و مناعت بر اسااس
فضایل اختق در است اشاره شود که یافتههای وژوهخ حاضر ایو فضایل را ووشخ
اننان مؤمو یا متقی ا نظر متون استمی بررسی شود ،شااید بتاوان باه خی اۀ «هماا »
نهجال تغه و حدیث «عقل و جهل» در کتاِّ اصول کافی اشاره کرد که در آنها باه
مجموعهای ا فضایل اختمی اشاره شده است.
اما هدف وژوهخ حاضر بیان فضاایل و ویژگیهاای اختمای ن اود ،بلکاه هادف
وژوهخ ،کشف سا ههای اختمی در شصصیت بود که به مؤلفههای اصالی و عماد
فضایل اختمی اشاره میکند.
ط ق ایو وژوهخ ،دیگر فضایل و ویژگیهاای اختمای برخاساته ا چهاار ساا
یقیو ،ص ر ،عدل و جهاد است .به ع ارت دیگر ،ایاو چهاار ساا ه ،ساا ههای اصالی
برای شکلگیری تما فضاایل و ار زهاای اختمای در شصصایت انناان باه شامار
ت مان  ،شکرگزار ،امیدوار ،بانشاط و دارای حنوظو
میآیند؛ یانی کنی میتواند مث ً
باشد که ا سا یقیو برخوردار باشد .هرچه ساا یقایو و مؤلفاههای آن در وجاود
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نمیدهد .به نظر میرسد در صورتی که هدف آن باشد که ویژگیهای اختمی یک

فرد مویتر باشد ،ا فضایل اختمی نا برده بهرهمندتر است .کنی میتواند همادل و
1. http://icih.ir/wp-content/uploads/2018/03/k3j2m3961026.pdf
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مهربان و متواض باشد که دارای سا عدل و مؤلفههای آن باشد؛ به ع اارت دیگار،
کنی که منصف ،میاناهرو ،وفاادار و صاادق باشاد ،میتواناد در ارت ااط باا دیگاران
همدل ،مهربان و متواض باشد .بنابرایو ،ط ق یافتههای واژوهخ حاضار ،در صاورتی
که اننان دارای سا ههای شصصیت اختمی باشد ،به تا یر مرآن کاریم «بار» اسات و
دیگر فضایل اختمی هم در او تجلی مییابد.
تا یر «شصصیت اختمی» در ادبیات استمی میرح نشده است؛ ا ایاورو ،مااادلی
برای ایو تا یر وجود نداشت .با ایو حال سای شد با جنتجوی وا ههای نزدیاک باه
شصصیت اختمی نظیر مؤمنیو ،متقیو و محننیو ،ویژگیهای شصصایت اختمای در
متون استمی استصراج شود .با تکیه بر نتایج ایو وژوهخ ویشنهاد میشود برای تا یار
شصصیت اختمی در است ا وا « هبر» استفاده شود.

باااا توجاااه باااه اینکاااه درباااار شصصااایت اختمااای در روانشناسااای ننااا ت

به دیگار موضاوعات روانشناسای اخاتق مانناد هویات ،رشاد و مضااوت و هاوز
اختمی کمتر بحث شده است ،ویشینۀ وژوهخ دربار شصصیت اختمی موی نینات؛
به همیو دلیال ،یافتاههای واژوهخ حاضار میتواناد در توسااۀ ملمارو بحاث درباار
شصصیت اختمی تأثیرگذار باشد .بنابرایو ،ویشنهاد میشود میالاات آینده م تنای بار
یافتااااههای وااااژوهخ حاضاااار ،ورسااااخنامۀ شصصاااایت اختماااای -اسااااتمی
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را طراحاای و رواییساانجی و سااا ههای آن را بااا سااا ههای ورسااخنامۀ ونجعاااملی
شصصااایت نئاااو ( )NEO Personality Inventory-Revisedو شاااانزدهعاملی
کتل( )Cattel's 16 personality factors questionnaireمقاینه کنند.
در وایان ،ا دفتر ت لیغات استمی حو علمیۀ مم که ا واژوهخ حاضار حمایات
کرد ،تشکر میکنم.
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معرفی و بررسی انتقادی سازکارهای گسست اخالقی بندورا در توجیه
رفتار غیراخالقی از منظر شهود فطری اخالقی


حامد مصلحی ،سید محمدمهدی روحانی
چکیده

چرا مرد رفتار غیراختمی انجا میدهند ،اما مشکلی باا نادگی خودشاان ندارناد؟
ایو سؤالی است که بندورا میرح کارده و در واساخ باه آن ا ساا کارهای گننات
اختمی استفاده کرده است .ایاو واساخ ،مق اول روانشناساان و دانشامندان اختمای
جهان مرار گرفت .با ایو حال ،با نگرز انتقادی ،برخی ا سا کارهای مارفیشد او
ممکو است سا کارهایی برای فرار ا اختق به حناِّ نیایند و برخی حتی ساا کار
اختمی محنوِّ شوند .هدف ا ایو میالاه آن اسات کاه ساا کارهای مارفیشاد
بندورا ا منظر شهود فیری اختمی و با نگاهی به شماری ا بنیادهای اولیه و عمومی
حقوق کیفری بررسی شود .میالاۀ حاضر باه روز تحلیلای-توصایفی انجاا شاده و
نشان داده که هرچند باضی ا موارد موردنظر بنادورا ،غیراختمیاناد و بارای آنهاا
اخالقی
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دلیلتراشی شده است ،برخی دیگر ،اساساً غیراختمی نینتند و در مواردی میتواناد
به حف هویت اختمی فرد در عیو اجرای رفتاار اختمای کماک کناد و در باضای
دیگر ا موارد نیز متغیرهای تادیلکنندهای وجود دارد کاه در تحلیال بنادورا دیاده
نشده است؛ بهطور نمونه ،دلیلآوری اختمی که ماهیات رفتاار حازِّ ِ هال ل ناان را ا
غیراختمی به اختمی ت دیل میکند ،اساساً ا مصادیق دلیلتراشی و گننت اختمی
ناروا نینت و تحلیل بنادورا در ایاو میناه در سایح روانشاناختی باا شاهود فیاری
اختمی منتفی میشود و در سیح بیرونی ،با اطتع ا ماوا یو حقاوق کیفاری نقاد و
نفی میگردد.
کلیدواژهها
گننت اختمی ،شهود فیری اختمی ،حقوق کیفری ،دفاع مشروع ،حزِّ ِ هال ل نان.
مقدمه
اخااتق ( ،)Moralityموضااوعی بناایار اساساای اساات کااه در تاااریخ بشاار همااواره
موردتوجه ادیان ،مذاهب و مصلحان اجتماعی مرار داشته است .در علو اننانی نویو
اخالق /چهل و سوم /پاییز 1400

و مکاتب جدید نیز اختق ،موضوع رشتههای مصتلفی مرار گرفته است و هریاک ا
رشتهها و مکاتب ،ا نگاه خود به میالاۀ علمی یا نظا سا ی درباار آن ورداختاهاناد.
اختق ،یکی ا مؤلفههای ضروری ندگی در مرن جاری است و راهگشای ندگی
اننانی در هزار سو ملمداد میشود.

مکاتب بزرگ بشاری همچاون سوسیالینام و لی رالینام نیاز کاه باه مارفای راه و
روشی برای ندگی بشری ورداختهاند نیز دربار تربیت اختمای ساکوت نکارده ،در
وای راهکاااری باارای اخاتق و تربیاات اختماای بودنااد .سوسیالینام تااتز ماایکاارد
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خودخواهی و خودمحوری را ا میان بردارد و ا ایو طریق ،اختق را نهادیناه کناد.

در مقابل ،لی رالینم ،بر ایو تصور بود که منفات فردی بهخودیخود میتواناد رفتاار
اختمی را تقویت کند؛ چراکه نف اجتماعی ،در نهایت ،موجب نفا فاردی خواهاد
اننان غافل است و دومی به یک تصویر غیرمنیقی و خیاالی شا یهتار اسات (صادر،
 ،4616ا444؛ مصلحی و روحانی ،4613 ،ا.)003
روانشناسی ا جمله رشتههایی است که موضوع اختق را بهطور جدی ،میالااه
و بررسی کرده است .میالاات علمی اولیه و نظریاهواردا یهاای ابتادایی اخاتق در
روانشناسااای ،باااا فااارامو ( )Super-egoفرویاااد ،رویکااارد تحاااولی -شاااناختی
( )Developmental cognitive approachویااا ه بااه تحااول اخااتق ،میالاااات و
نظریاات اساتدالل اختمای کهل ارگ و رویکارد اخاتق مرام ات ()Caring ethics
گلیکان ،بهطور فراگیر شاناخته شاده اسات (بار  ،0770 ،ج :0ا .)33-00حجام
میالاات جدید روانشناختی در سالهای اخیر نیز بهمدری گنترز یافته است که باا
میزان وژوهخهای ابتدایی ایو عرصه مابلمقاینه نینت.
بیان مسئله
بیشک یکی ا نامدارتریو روانشناسان مااصر ،آل رت بندورا ( )0704-4100اسات
که ویخ ا ایو با نظریۀ یادگیری اجتماعی ( )4136خود به شهرت یاادی در جهاان
دست یافته بود .وی در مینۀ اختق باا نگاارز کتاابی باا عناوان «گننات اختمای
(چگونه مرد به دیگران آسیب می نند و با خودشان مشکلی ندارند؟)» ،1باه مناائل
غیراختمی ،مارفی کرده است .بندورا ،در سیح فردی ،گروهی ،ملی و بیوالمللی ا

اخالقی

مهمی در ایو باره واسخ داده است .او دلیلتراشایهاای مارد را بارای توجیاه رفتاار

معرفی و بررسی انتقادی سازکارهای گسست اخالقی بندورا در توجیه رفتارغیراخالقی از منظر شهود فطری اخالقی

شد .هرچند باید گفات کاه اولای ا نهاادینگی و تغییرناواذیری «منفااتمحوری» در

ایو سا کارها برای مضاوت رفتار دیگران بهره گرفته است.
)?1. Moral disengagement (How people do harm and live with themselves
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نگاه انتقادی به ایو سا کارها ممکو است داوری و مضااوت او را باهطور جادی
مصدوز کند؛ بهگونهای که با بررسی انتقادی بر اساس موا یو شهود فیری اختمی
و بنیادهای اولیه حقوق کیفری ،مشصص میشود در باضی ا موام  ،ماوردی کاه او
غیراختمی داننته و به دلیلتراشی اختمی موصوف کرده است ،بهطورکلی اختمای
است .بنابرایو ،ال است ابتدا به مارفی هریاک ا ساا کارهاا و ساپس ،باه بررسای
انتقادی آنها ورداخته شود.
متکی کاه بارای نقاد هریاک ا ساا کارهاا اساتفاده میشاود ،بایاد همگاانی و
موردم ول اکثریت جاماه باشاد .بناابرایو ،در سایح درونای و روانشاناختی ،شاهود
فیری اختمی بهمنزلۀ امری همگانی (مصلحی و همکاران ،4177 ،ا ،)401مات
مرار داده شد« .شهود اختمی ،هر احناس موی و بتواسیهای است که در آن چیزی
خوِّ یا بد باشد؛ اعم ا اینکه صادق یاک ادعاا باشاد یاا موضاوعی بارای در

و

دریافت» (کیور و سنیس ،0741 ،ا ،430به نقل ا Gigerenzer, 2008; Haidt, :

 .)2001; Idem, 2012; Sinnott-Armstrong, 2008بنااابرایو ،شااهود فیااری
اختمی ،شاهودی اختمای و همگاانی اسات کاه من ا آن داناخ فیاری فارد اسات
(مصلحی و همکاران ،4177 ،ا.)401
حقوق کیفری بهمنزلۀ شاخهای ا حقوق عمومی که تاییوکنند مجاا ات اسات،
اخالق /چهل و سوم /پاییز 1400

میتواند داور دو برای تاییو اختمی یا غیراختمیبودن یاک رفتاار یاا اساتدالل ا
منظر عقل بشری تلقی گردد .ال ته ممکو اسات ایاو اشاکال وجاود داشاته باشاد کاه
موانیو هر کشوری ،مصصوا به آن کشور اسات و حقاوق نیاز باه مجموعاۀ ماوانیو
موضوعۀ داخلی گفته میشود؛ اما وامایت ایو اسات کاه بنیادهاای حقاوق کیفاری،
سهم مشترکی در کشاورهای مصتلاف ،دارناد کاه بهمنزلاۀ مفااهیم مق اول و ماقاول
(تقری اً) جهانشمول میتوان ا آنها استفاده کرد .بر همایو اسااس ،در ایاو نوشاتار
صرفاً ا باضی مفاهیم عمومی حقوق کیفری که وابنته به موانیو کشاورهای خااا
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نینتند ،استفاده شده است.

بنابرایو ،هدف اصلی ایو وژوهخ اوالً مارفی گننت اختمی و سا کارهاای آن
و ثانیاً بررسای انتقاادی یکایاک ساا کارهاای آن ا منظار شاهود فیاری اختمای و

روش
روز وژوهخ حاضر ،تحلیلی-توصیفی است که با بررسی کتااِّ اصالی بنادورا در
ایو مینه ،یانای «گننات اختمای» ( )Bandura, 2016باه مارفای ایاو ساا کارهاا
ورداختااه و مفاااهیم شااهود فیااری اختماای (مصاالحی و همکاااران )4177 ،و مفاااهیم
اساسی حقوق کیفری را برای بررسی انتقادی ایو دیدگاه به کار گرفته است.
یافتهها
گسست اخالقی و دلیلتراشیهای آن

همۀ ما در مواجهه با رفتارهای اختمای دیگاران مشااهده کاردهایام کاه در بنایاری
ا موام  ،افراد با اینکه رفتار غیراختمی انجا مایدهناد ،دچاار نااراحتی و وشایمانی
نمیشوند .ایو حالت مصتص افراد سن

دل یا مجرمان حرفهای نینت؛ بلکه بنایاری

ا مرد عادی نیز رفتارهای غیراختمی انجا میدهند ،ولی ناهتنها احنااس نااراحتی
نمیکنند ،بلکه برای رفتار خود دلیلهایی نیز ارائه میدهند.
ایو نوع رفتارها را خود ما نیز انجا میدهیم ،اما با دلیلتراشیهایی که در ایاو چناد
منمت با آنها آشنا میشویم ،ناراحتی انجا آن را ا بیو مایباریم و بادیو ترتیاب،
اخالقی

حتی ا انجا دادن آن رفتار خیا آگاه هم نمیشویم .وس ،ایو بصخ را با ایو ساؤال
شروع میکنیم که چگونه اننانهای عادی رفتارهای غیراختمی انجا میدهند ،ولی
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بنیادهای اولیۀ حقوق کیفری است.

ا انجااا آن ناراحاات نماایشااوند و حتاای آن رفتااار را غیراختماای هاام نماایداننااد؟
()Bandura, 2016, p. 13
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همۀ ما به دلیل وجود گرایخهای درونی اختق و آمو زها و تأکیدات جامااه،
دارای نوعی خودتنظیمی در موضاوعات اختمای هناتیم .بهوسایلۀ خاودتنظیمی ،بار
رفتارهای اختمی خود تنال ویادا مایکنایم و درباار اینکاه چاه رفتااری اختمای
است و چه رفتاری اختمی نینت ،تصمیمگیری میکنیم و برای انجا دادن آن دست
به انتصاِّ می نایم .ومتای کنای رفتاار غیراختمای انجاا میدهاد ،دچاار نااراحتی
میشود و احناس میکناد ار شامندی او کااهخ یافتاه اسات .ایاو احنااس منفای
موجب میشود فرد باهخاطر انجاا آن رفتاار ،احنااس ناخوشاایندی داشاته باشاد و
دربار خودز تجدیدنظر کند؛ بدیو ترتیب ،احتمال تکرار رفتار غیراختمی کاهخ
مییابد (.)Ibid, p. 13
در ایو میان ،عامل مهمی بهنا «دلیلتراشیهای اختمی» وجاود دارد کاه کماک
میکند فرد به توجیه و تفنیر رفتار غیراختمی خود بپردا د .ایو دلیلتراشیها باعاث
میشود فرد ا رفتار غیراختمی خاود ناراحات نشاود یاا حتای آن را رفتااری بنایار
خوِّ و اختمی تلقی کند .موارد دلیلتراشی اختمی ،در چهاار حییاۀ خاودتنظیمی
متفاوت رخ میدهند که توصیف سادهای ا آنها در ادامه آمده است:
أ .حیطۀ رفتاری (:)The behaviral Locus

منظور رفتارهای غیراختمی است که با دلیلتراشیها ایجاد میشاوند و خاودتنظیمی
اخالق /چهل و سوم /پاییز 1400

مان برو آنها نمیشود .در واما  ،دلیلتراشایها خاودتنظیمی را غیرفااال میکنناد
()Bandura, 2016, p. 48؛
ب .حیطۀ عاملیت (:)The Agency Locus

عاملیت به نقخ فرد و اراد فرد در انجا رفتار اشاره دارد .فرد در ایاو حییاه ،نقاخ
ت نقخ خود را نمیبیند ،خودز
خود را در رفتار غیراختمی ،کم تلقی میکند یا اص ً

را برای آن رفتار غیراختمی سر نخ نمیکند و ایو مان خاودتنظیمی اختمای مای-
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شود ()Ibid, p. 58؛

ج .حیطۀ اثرگذاری (:)The effects Locus

اثرگذاری به درنظرگرفتو ویامدهای رفتار اشاره دارد .فرد ویامدهای رفتار نامناسا خ
فشار بر خود بکاهد ()Ibid, p. 64؛
د .حیطۀ قربانی (:)The victim Locus

ساااا کارهای حییاااۀ مرباااانی بااار شصصااای کاااه رفتاااار غیراختمااای درباااار او
انجا شده ،متمرکز است .در وام  ،گویی مرباانی ،مقصار اصالی باوده اسات ،ناه او.
بدیو ترتیب ،تقصیر را به گردن مربانی انداخته ،خودشان را وا

و مقدس مایدانناد

(.)Ibid, p. 84
در ادامه ،یکایک ایو سا کارهای دلیلتراشی ،بر اساس حییۀ مرباوط ،مارفای و
ا منظر اختق وام گرا و حقوق کیفری نقد میشوند.
حیطۀ رفتاری
در حییۀ رفتاری ،سه نوع دلیلتراشی وجود دارد:
الف) دلیلآوری اخالقی ()Moral justification

فرض اولیه بر ایو است که افراد تا ومتی خودشان را دربار اختمیبودن یاک رفتاار
غیراختمی متقاعد نکنند ،دسات باه انجاا آن نمای نناد .دلیالآوریهاای اختمای،
استفاده ا رفتارهای غیراختمی را برای رسیدن به اهداف شرافتمندانه ،مقدس جلاوه
اخالقی

ماایدهنااد .دلیاالآوریهااای اختماای ،افااراد را مااادر میسااا ند حتاای در صااورت
آسیبرساندن به دیگران ،احناس ار شمندی خود را حف کنند؛ یرا دلیلآوریها
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را نادیده میگیرد یا ویامدها را خیلی کوچک میشمارد و سای میکند ا ناراحتی و

باعث میشوند آنها رفتار غیراختمی خودشان را اختمی بشمارند و «تقدیس» کنند.
ایو دلیلآوریها شامل دلیلآوریهای مذه ی ،ایدئولو یک ،اجتماعی ،امتصاادی و
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مانونی است؛ برای مثال ،گروههاای تروریناتی ا دلیالآوریهاای اختمای اساتفاده
میکنند و برای کشتو افراد ،دلیلهای مقدسی مانند حمایت ا ار زهاا ،ا بیوباردن
ظالمان ،نجات بشریت ،نجات جاماه و اجرای مانون ارائه میدهند و رفتار غیراختمی
خودشان را اختمی تلقی میکنند (.)Bandura, 2016, p. 49
بررسی انتقادی

در دلیلآوری اختمی ،فرد برای رفتار خود ،دلیل موجه اختمای فاراهم مایکناد تاا
ت ترورینتی یا مجرمانهبودن رفتاار خاود را
ابااد غیراختمی منئله را ووشخ دهد؛ مث ً
بر ایو اساس که دفاع مشروع بوده است ،توجیه میکند .اگر فارد رفتاار غیراختمای
انجا داده باشد و ا ایو فرآیند برای توجیه رفتار خود استفاده کند ،در وام  ،در دا
یکی ا فرآیندهای گننت اختمی افتاده است.
اما منئلۀ اصلی ایو است که داور اصلی در سیح روانشناختی کینات؟ دیادگاه
م تنی بر شهود فیری اختمی در ایو مینه ،اعت ار دیدگاه فردی را مات ر میشناسد و
مرآن کریم نیز ایو اعت ار را تنفیذ میکند (میامات .)40-41 ،واس منائلۀ اصالی ایاو
است که آیا فرد در ار یابی صادمانه ا رفتار خود ،آن را غیراختمای و نادرسات یاا
حدامل احتماالً نادرست تلقی کارده اسات و ساپس ،بارای فارار ا باار روانای آن و
اخالق /چهل و سوم /پاییز 1400

عذرتراشی برای دیگران ا دلیلآوری اختمی استفاده کرده است یاا اینکاه واماااً ا
ابتدا آن را امری صحیح و اختمی میداننته است؟ داوری در ایاو میناه کاه کادا
امر ،اختمی و کدا غیراختمی است بر عهد شهود فیری اختمی است .اگر داوری
شهود فیری اختمی در خود فرد ،رفتااری را غیراختمای تلقای کارده باشاد و او باا
دلیلآوری اختمی به انجا آن م ادرت ور د ،ط یاتاً ا مصادیق رفتار مصالف شهود
است؛ با ایو تفاوت که عتوه بر آنکه بارختف شاهود فیاری اختمای رفتاار شاده،
برای آن رفتار ،دلیلتراشی نیز شده است و فرد هم در سیح رفتاری و هام در سایح
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روانشناختی بهطور کامل ا شهود فیری اختمی فاصله گرفته است.

در سیح داوری و مضاوت بیرونی ،آنچه مت

امار و تشاصیص اسات ،ماوا یو

حقومی است .اینکه آیا ایو امر بر اساس موا یو حقاومی و ماانونی ،اماری مشاروع و
حقومی است .در نظامات اجتماعی و حقاومی ،ماوارد رافا منائولیت یاا رافا جار
وجود دارد که موضوعاتی مانند «دفاع مشروع» ا آن جمله است؛ به ایو مانا که اگر
فردی در حیو دفاع ا خود ،عمل مجرمانه انجا داد و موجب تارض به فرد مهااجم
شد ،وصف مجرمانهبودن ا عمال او دوده اسات .ماداف مشاروع در چنایو حاالتی
نااهتنها مقصاار نیناات ،بلکااه ضااامو خنااارات وارد بااه مهاااجم نیااز نیناات .برخاای ا
حقوقدانان و فتسفۀ حقوق (چون رنه گارو و هگل) ،ایو دفاع را نهتنها یاک حاق،
بلکه وظیفۀ اجتماعی تلقی کردهاند (اردبیلی ،4611 ،ا.)400
بنابرایو ،اصلیتریو منئله ،داوری در ایو مینه اسات کاه کادا امار ،اختمای و
کاادا اماار ،غیراختماای اساات؛ چااه در ساایح روانشااناختی و چااه در ساایح داوری
بیرونی ،ایو داوری مهم است .ومتی نگاه انتقادی درستی به ایو مؤلفه وجاود نداشاته
ت اختمای ،برچناب دلیالآوری و گننات
باشد ،ممکو است بار یاک رفتاار کاام ً
اختمی بصورد و ا آن سوءاستفاد سیاسی و اجتماعی بشود.
یکی ا نمونههایی که بندورا ا آن بهعنوان شاهد استفاده میکند ،حزِّ ِ هال ل ناان
است .او ایو گروه را یک گروه ترورینت ماذه ی با نماایی کارده و ساپس ،بارای
اینکاااه رفتاااار ایاااو گاااروه را ا منظااار روانشاااناختی با شناسااای و تفنااایر کناااد،
باضی ا رفتارهای دفاعی آنان را در مقابل ر یم اشغالگر مدس ،با عنوان دلیلآوری
اخالقی

اختمی مارفی میکند .او مینویند« :رفتار حزِّ ِ هال ل نان نمونۀ خوبی ا دسینههای
شناختی است که با آن ،خشونت توجیه میشود .حزِّ ِ هال که عمدتاً توس روحانیون
شیاه ره ری میشاود ،خاود را یاک حازِّ سیاسای باهمانای "حازِّ خادا" مارفای
میکند .مأموریت مقدس یگاان منالح آن ،ت ادیل ل ناان باه یاک کشاور اساتمی و
نابودی اسرائیل است .حزِّ ِ هال برای انجاا ایاو کاار بایاد نیروهاای خاارجی را کاه

معرفی و بررسی انتقادی سازکارهای گسست اخالقی بندورا در توجیه رفتارغیراخالقی از منظر شهود فطری اخالقی

اختمی است یا تارض غیرحقاومی و نامشاروعی تلقای مایشاود ،بار عهاد ماوا یو
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تهدیدی برای ار زهای استمی و س ک ندگی اساتمی میداناد ،شکنات دهاد»
(.)Bandura, 2016, p. 329
در حالی که ایو گروه ،بر اساس موا یو حقومی که در تما نظامات حقومی دنیا
وذیرفته شده است ،به «دفاع مشروع» در مقابل تارضات صهیونیناتی ورداختاه اسات.
رفتارهای ایو گروه ،حدامل با موا یو دفاع مشاروع مابلانی ااق اسات و بههیچوجاه
وصف مجرمانه و غیراختمی ندارد و بر اسااس نظار حقوقداناان و فتسافۀ حقاوق،
خود انجا یک تکلیف اختمی محناوِّ مایگاردد .ط یاای اسات کاه نقاض حاق
مالکیت و تصرف دیگاران ،مشامول مارور ماان  -حتای هفتااد ساال – نمیشاود و
مالک سابق ،حاق دفااع ا مالکیات خاود را محفاو دارد .در حاالی کاه بنادورا باا
بهرسمیتشاناختو ر یاام اشااغالگر ماادس بااهعنوان یااک کشااور یااا یااک ملاات ،ایااو
دفاع مشروع را بهطور اساسی ا یاد برده یا در آن تردیاد کارده و باه منامشاه درباار
رفتارهااایی کااه در خااتل آن انجااا ماایشااود ،ورداختااه اساات .ط یاتاااً ادرا
درست و واما بیناناه ،وصاف و عناوان مناائل را در سایح روانشاناختی و حقاومی
تغییر خواهد داد.
ب) مقایسۀ تسکیندهنده ()Palliative comparison
اخالق /چهل و سوم /پاییز 1400

در مقاینۀ تنکیودهنده ،افراد رفتار غیراختمی خود را با رفتار یا مومایتی بنیار بدتر
مقایسه میکنند و با این مقایسه ،نشان میدهند که رفتار غیراخالقیشان نسبت به
آن رفتار بهتر بوده و اخالقی محسوب میشود .همچنین ،نشان میدهند که رفتاار
غیراخالقی آن ها پیامدهای خوبی داشته و به همین دلیا ،،غیراخالقای محساوب
نمیشود .با مقایسۀ تسکیندهنده ،افراد رفتار خود را خیرخواهانه تلقی میکنند.
ومتی به مدیران برای رعایتنکردن موانیو ،اعتاراض مایشاود ،آنهاا خاود را باا
مدیران مانونگریز م لی مقاینه میکنند و نشان میدهند که رفتارهای غیرمانونیشاان
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کمتر ا منئوالن م لی بوده است (.)Bandura, 2016, p. 56

برخی آشوبگران استدالل میکنناد کاه در کشاورهایی مانناد فرانناه و آمریکاا،
عدالت اجتماعی باد ا انجا اعتراضات و آشوِّها ایجاد شده اسات و آشاوبگری،
اسااتفاده ماایکننااد ،انتقاااد ماایشااود ،آنهااا اسااتدالل ماایکننااد اوالً روزهااای
غیرخشونتآمیز برای ایجاد نظم فایدهای ندارند و ثانیاً با سرکوِّ آشوبگران ،مارد
بیشتری ا آسیبدیدن مصون میمانند ( .)Ibid, p. 57بررسی انتقادی میتواند نشاان
بدهد که کدا داوری درست است و ایو نکتهای است که بندورا درباار آن ساصو
نگفته است.
بررسی انتقادی

اگر مقاینۀ تنکیودهنده باا رفتارهاای غیراختمای دیگاران صاورت بگیارد ،اساسااً
موردتأیید شهود فیری اختمی مرار نصواهد گرفت .نظاا هاای حقاومی نیاز در رفا
منئولیت کیفری مجر  ،ا مقاینۀ مجر با مجرمان دیگر استفاده نمیکنند و مقایناه
را راف منئولیت کیفری نمیدانند.
امااا اگاار مقاینااۀ تنااکیودهنده ،مقاینااۀ ویاماادهای انجااا رفتااار غیراختماای بااا
انجا ندادن آن باشد ،وضایت متفاوتی به وجود میآید .اگار یاک رفتاار مجرماناه و
آسیب ا در حق دیگران ،بتواند ماان مهمای در مقابال آسایبهاای بزرگتار باشاد،
وصف غیراختمی یا مجرمانه ا رفتار دوده میشود؛ برای نمونه ،آشوِّ که ط یاتااً
ویامد اولیۀ آن ،درهمریصتگی نظم اجتماعی است ،امری غیراختمی است؛ اما کاافی
است فکر کنیم که آیا ممکو بود بدون آشوِّهای انقتبیون ،انقتِّ ک یر فرانناه و
بودند ،به تتز برای تحقق آن همت نمیکردند ،ایو تر
 .1شهود فیری اختمی ،تر
نیز تر

فال آنها اختمی بود؟

اخالقی

دموکراسی تحقق یابد؟ اگر انقتبیونی که اهمیت آ ادیهاای مادنی را در

کارده
1

معرفی و بررسی انتقادی سازکارهای گسست اخالقی بندورا در توجیه رفتارغیراخالقی از منظر شهود فطری اخالقی

رفتاری غیراختمی نینت .ومتی به دولتهایی که علیه اعتراضات مارد ا خشاونت

فال را نیز موصوف به اختمیبودن و غیراختمیبودن میداند؛ چنانکه نظامات حقاومی

فال را همچون فال ،موصوف به مجرمانهبودن و مجرمانهن ودن میدانند (اردبیلی ،4611 ،ا.)03
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بنابرایو ،مقاینۀ ویامدهای انجا یک رفتار باا ویامادهای انجا نادادن آن ،مقایناۀ
درستی است .بهویژه ایو منئله دربار دعاوی طرفینی مانند آشاوبگران ،دولتهاا یاا
جاماه بنیار اهمیت مییابد .در ایو شرای  ،م احثی ا راف بودن دفاع مشروع میارح
است که دو شرط ضرورت و رعایت مرحلهبندی در آن وجاود دارد .ایاو دو شارط
در نقد مقاینۀ تنکیودهنده ،ناف است.
مقاینۀ ویامدهای انجا رفتار غیراختمی با انجا ندادن آن ،مشروط بار آنکاه اوالً
ویامدهای رفتار غیراختمی و مجرمانه در دفااع مشاروع ،باهطور مابالم ولی ،بایخ ا
ویامدهای تر

آن باشاد و ثانیااً مرحلهبنادی در دفااع مشاروع رعایات شاده باشاد،

مقاینهای عقتنی و موردم ول نظامات حقاومی اسات .توضایح آنکاه آسایب دن باه
دیگران ،یک رفتار غیراختمای و مجرماناه اسات ،اماا اگار کنای در مقاا دفااع ا
خود در مقابل ماتلی که با ستح سرد به او حمله کرده است ،به دستان او آسیب بزند
و دراثنای ایو دفاع ،دستان مهااجم بشاکند ،آیاا مایتاوان رفتاار ایاو فارد و مقایناۀ
تنکیودهند او را ا سنخ گننت اختمی تلقی کرد؟ نظامات حقاومی ا آنجاا کاه
ایو فرد در صورت دفاعنکردن مشروع ا خود به متل میرسید و نیز ا آنجاا کاه در
مقابل حملۀ مهاجم ،صرفاً با شکنتو دست او مرحلهبندی را رعایت کرده است ،ایو
رفتار را مجرمانه و غیراختمی و سزاوار کیفر و مجا ات تلقای نمایکنناد (اردبیلای،
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 ،4611ا.)403
بنااابرایو ،مقاینااۀ تنااکیودهنده ،همیشااه دلیاالتراشاای غیراختماای و ا مصااادیق
گننت اختمی نینت و ویامدهای رفتار با ویامدهای تر

فاال ،مابلمقایناه اسات.

ط یاتاً ایو مقاینه ،تنکیودهند فرد در سیح روانشناختی نیز اسات .بناابرایو ،نگااه
صرفاً منفی به ایو مقاینه ،نگاهی دمیق نینات و بنادورا نیاز خاود در ماواردی دفااع
مشروع را وذیرفته است.
او تاارض بیو حرمت خودکشی و حمتت انتحاری را ویخ میکشد و میگوید:
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«است نه خودکشی را مجا میداند و نه ایجاد رعب و وحشت در افاراد بیگنااه را.

روحااانیون بااا اسااتناد بااه مقتضاایات مااومایتی و دالیاال فایدهگرایانااه ،چناایو اعمااالی
را توجیه میکنند .آنها موضوع را بر اساس مدرت ظالمانۀ دشامنان خاود کاه مارد
سوق می دهد ،طرح میکنند .آیت ِ هال محمدحنایو فضال ِ هال ،روحاانی ارشاد شایاه
وابنته به حزِّ ِ هال ،تا مان مرگخ ،یکی ا مقامات برجنتۀ ل نان در مینۀ ار زها و
موانیو استمی بود.
وی با بیان اینکه غل ه بر ر یمهای سرکوبگر به ابزارهای غیرمتاارف دفاع ا خود
نیا دارد ،گفت" :ملتهای تحت ستم ،فناوری و ستحهای مصرِّ آمریکا و ارووا را
ندارند .بنابرایو ،آنها باید با وسایل مصصاوا خودشاان م اار ه کنناد ...ماا ایاو را
جن

مانونی مذه ی علیه مدرتهای امپریالیناتی و سالیهگر جهاان مایدانیم" .ایاو

ت ذکاار شااد .فضاال ِ هال باارای اث ااات
همااان توجیااه اختماای ضااروری اساات کااه م ا ً
اختمیباودن اباازار انتحااری ،اسااتدالل کاارد کاه اباازار غیرمتااارف ماارگ در یااک
بمبگذاری انتحاری برای یک هدف اختمی با مردن به دست یاک ساربا دشامو
تفاوتی ندارد؛ "هیچ تفاوتی بیو مردن با تفن

یا منفجرکاردن خاود وجاود نادارد"»

( ،Bandura, 2016, p. 330به نقل ا  .)Kramer, 1990 :کرامر به تناامض در منیاق
اختمی اشاره میکند .به گفتۀ او «فضل ِ هال ا یک سو گفت که بمبگذاری انتحاری
یک وسیلۀ غیرمتاارف ضروری است ،اما ا سوی دیگر گفت که ایو فق یک نوع
مامول مرگ در جن

است .بمبگذاری انتحاری نمیتواند هام غیرماماول و هام

مامول باشد» (.)Bandura, 2016, p. 330
او در ایو نوع طرح منئله و نتیجهگیری ،نصواسته یا نتواننته است ابااد موضوع را
اخالقی

متمایز کند .حملۀ انتحاری یک رفتار غیرمتااارف اسات کاه در شارای دفااعی کاه
چارهای ا آن ن اشد و کشتهشدن یک نفر میتواند مان کشتهشادن دههاا نفار شاود،

معرفی و بررسی انتقادی سازکارهای گسست اخالقی بندورا در توجیه رفتارغیراخالقی از منظر شهود فطری اخالقی

تحاات سااتم را بااه متوسلشاادن بااه روزهااای غیرمتاااارف باارای محافظاات ا خااود

ت منیقی و ضروری است .ایو منئله بههیچوجه با خودکشی مابلمقایناه نینات.
کام ً
در خودکشی ،اننان بیگناه ،ادامۀ حیات را ا خود سلب میکند ،بدون اینکه حیات
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را برای دیگران به ارمغان بیاورد؛ در حالی که یک مداف  ،جان خاود را بارای حفا
جانهای محتر دیگر در مارض خیر مرار میدهد .حال مایتاوان ورساید کاه «چاه
تفاوتی میان مجاهد تفن

بهدست با مداف انتحاری وجاود دارد و چاه شا اهتی میاان

دفاع در شکل انتحار با خودکشیهای بیفایده وجود دارد؟»
ج) برچسب خوب زدن یا حسن تعبیر ()Euphemistic labeling

بان و کلمات ،ادرا

را ماا ا حاوادث شاکل میدهاد .تا یرهاای باانی حتای بار

دیدگاه افراد دربار موضوعات نیز تأثیر مایگذارناد .فاالیات یکناانی کاه باا یاک
برچنب ،موردم ول وام جاماه نمیشاود ممکاو اسات باا عناوان مناساب دیگاری،
موردم ول افراد و جاماه وام شود .ایو برچنبها کمک میکنند افراد ا انجا رفتار
غیراختمی ناراحت نشوند و خودتنظیمی به آنان فشار نیااورد .تروریناتهاا باهجای
بمبگذاری ا تا یر «دیپلماسی اج ار» استفاده میکنند و بمبها« ،بناتههای نیارو» و
مأموریتهای بمبگذاری« ،سرویسدهی به هدف» نامیده مایشاوند؛ گاویی مصاد
یک فاالیت مامولی را دارند (.)Ibid, p. 69
بررسی انتقادی
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همانند دلیلتراشی ،اگر ایو حنو تا یر در نگاه فرد ،صرفاً یک ووشاخ سااختگی و
عذری برای فرار ا احناس گناه ناشی ا رفتار باشد ،کمکی به فرد نمیکناد و ایاو
عنوان و عذر بیوشتوانه ،موردم ول شهودهای فیری اختمی نینت ،بلکه عامل مهمی
در تضایف شهود اختمی محنوِّ میشود؛ یارا شاهود فیاری اختمای ،مؤلفاهای
نینت که طی عمر ثابت باشد و با رفتار اختمی مصالف خود تضاایف خواهاد شاد؛
هرچند که یک عنوان خوِّ یا حنو تا یر به آن داده شده باشد که فرد عمیقاً آن را
نپذیرفته باشد (مصلحی و همکاران ،4177 ،ا .)14اما اگر همیو برچنب خوِّ در
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نگاه فرد ،عنوانی وامای برای رفتار باشد و صاادمانه انتصااِّ شاده باشاد و ویامادهای

مث ت و منفی رفتار را صادمانه تلقی کرده باشد ،شهود فیری اختمی ایو تا یر خوِّ
ت دفاع در مقابل یک مهاجم را (هرچند به وی
را عنوان وامای رفتار خود میداند؛ مث ً
م ال وامایت متمرکز است و با ویامدها یاا ت ااات واماای رفتاار ،ربا و ننا ت تاا و
کامل ندارد.
عنوان رفتار ،در مجرمانه بودن یا ن ودن آن تأثیری بنزا دارد و ایو منئلهای اسات
که اختتفنظر در آن گنترده است و ماموالً بیو مربانیکننده یا جاانی و مرباانی یاا
مجنیعلیه مورد اختتف است .داوری در ایو مینه هم نیا مند شناخت مورد به مورد
بر اساس نظا های حقومی مات ر است و تشصیص منئله در هار ماورد ط یاتااً در هماۀ
نظامات حقومی با «دادگاه» است .در وام  ،ایو یکی ا شئون دادگاههاست که اتفامی
را که در عالم خارج رخ داده است ،ا حیث موضوعی با مناب مضاایی خاود اعام ا
موانیو و عرف مضایی ( )Common lawتی یق دهند و دربار عنوان نهاایی رویاداد
تصمیم بگیرند .بنابرایو ،مضاوت کلی در ایو مینه ناصواِّ است.
-2حیطۀ عاملیت
منظور ا عاملیت ،عامل و مؤثربودن فرد در انجا یک کار اسات .ومتای افاراد م اول
داشته باشند که با امدامات مصرِّ خود موجب آسیبرسایدن باه دیگاران شادهاناد،
مهار اختمی انجا میشود و افاراد ا رفتاار غیراختمای دسات مایکشاند .افاراد باا
استفاده ا دلیلتراشای حییاۀ عاملیات ،نقاخ و عامالبودن خاود را در انجاا رفتاار
غیراختمی نادیده میگیرند .روزهاای ا بیوباردن منائولیت یاا هماان عاملیات ،باا
ونهانکردن یا به حداملرساندن نقخ فرد در ایجاد آسیب ،باعث برو راحتتر رفتار
افراد ایوگونه عاملیت و منئولیت خود را کمرن

ت بیرن
یا حتی کام ً

اخالقی

غیراختمی میشود (.)Bandura, 2016, p. 58

میکنند و

معرفی و بررسی انتقادی سازکارهای گسست اخالقی بندورا در توجیه رفتارغیراخالقی از منظر شهود فطری اخالقی

آسیب ده باشد) ،خشنودکننده میداند .ایو سیح ا برداشات ،بار ودیادار فارد در

ایو شامل دو ناوع «جاباهجایی منائولیت» ( )Displacement of Responsibilityو
«لوث منئولیت» ( )Diffusion of Responsibilityاست (.)Ibid, p. 3
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الف) جابهجایی مسئولیت

گاهی افراد ،منئولیت خود را نفی میکنند و دیگران را منئول کار خاود مایدانناد؛
برای مثال ،ومتی ا یک نظامی ورسیده میشود چرا نان و کودکاان را مایکشاد ،او
واسخ میدهد که نقشی در ایو موضوع ندارد و فرماندهخ که به او دستور میدهاد،
منئول است.
وژوهخهاااای شاااناختهشااادهای نشاااان دادهاناااد کاااه اگااار افاااراد بتوانناااد
مناااائولیت رفتااااار غیراختماااای خااااود را باااار دوز یااااک مقااااا یااااا مناااائول
باالدستی خود بیندا ند ،نقاخ خاود را در انجاا رفتاار غیراختمای انکاار مایکنناد
( .)Kelman&Hamilton,1989;Milgram,1974ط یاتاااااااااً ا واکنخهااااااااای
خودمحکااو کننااده درامااان میماننااد و احناااس گناااهی تجربااه نصواهنااد کاارد
( .)Bandura,2016,p.58در اتفاماااات رو ماااره نیاااز همااایو طاااور اسااات؛ ومتااای
دانخآمو ی توس مدیر یا مالم برای انتظامات انتصاِّ مایشاود ،باا داناخآماو ان
دیگر با بیرحمی رفتار میکند و میگوید که بیتقصیر باوده و منائولیت باه عهاد
مدیر مدرسه است؛ در حالی که مدیر ا او نصواسته است که با خشونت رفتاار کناد.
میلگرا ( )1974شناختهشدهتریو وژوهخ را در ایو میناه باه ناا خاود ث ات کارده
است و نشان داده افراد چگوناه در اطاعات ا ماافوق ،ا ماوا یو اختمای تصیای و
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دیگران را به شدیدتریو وض مربانی میکنند.
بررسی انتقادی

دربار رب و نن ت ایو دلیلتراشی با لوث منئولیت ،ا آنجا که هار دو بار عاملیات
متمرکزند و در ایو حییۀ حناس هنتند ،ا منظر روانشاناختی باهطور یکجاا و در
ذیل لوث منئولیت بحث میشود.
ط ق م نای روانشناختی روشو است که هرکس منئول رفتار خویخ است و حق

190

ندارد برختف دانخ و تشصیص خود عمل کناد و اگار باا مصاد و انگیاز ارتکااِّ

جنایت ،موجب صدمه به دیگری شده باشد ،منئول و ضامو ج ران خناارت اسات.
در عیو حال ،ا منظر حقومی موضوع «امر آمر مانونی» میرح است؛ رفتااری کاه در
یانی اگر اطاعت ا کنی باشد که ماانون چنایو اجاا های را باه او داده اسات ،جار
محنوِّ نمیشود .در ایو فرض و بر فارض کاه آمار ماانونی دارای صاتحیتهاای
ت
کافی باشد ،مصلحت اجتماعی بزرگتری ایجاِّ میکرده اسات کاه جنایات اصا ً
جن ۀ غیراختمی نداشته باشد یا تحتالشااع مصالح بزرگتاری مارار گیارد؛ باهطور
نمونه ،اگر مأموری به دستور مافوق مانونی خاود ،خاودروی کنای را باه وارکینا
منتقل کند ،اساساً تصرف غیرمانونی نکرده است؛ چراکه فرض بر ایو است کاه ایاو
آمر مانونی ،مصلحت بزرگتری را برحنب مانون در نظر گرفته است کاه مایتواناد
با گشایی منیر ع ورومرور شهروندان دیگر باشد.
با ایو حاال ،درباار میازان ایاو اساتثنا و منائولیت آمار و ماأمور در ایاو میناه،
اختتفاتی در میاان حقوقداناان وجاود دارد (صافری ،4630 ،ا .)473در واژوهخ
میلگرا و در بیشتر مثالهای بندورا ،فرد دستوردهنده ،آمر مانونی نینت و فرد مجری
نیز نمیتواننته با استناد به امر آمر مانونی رفتار خود را اختمی تلقی کند.
ال ته نکتۀ لییفی در ایو مینه وجود دارد؛ هویت آمر مانونی به نظامات حقومی و
حاکمیتیای که فرد در آن ندگی میکناد ،وابناته اسات .باا ایاو حاال ،جن اههاای
روانشناختی منئله ،تاب شهود فیری اختمی فرد است که ناآموخته در افراد وجاود
دارد .بنابرایو ،امر آمر مانونی به شرطی در سیح روانشناختی مابلوذیرز اسات کاه
با سیوح وجدانی سا گار باشد؛ ایو صرفاً در حالتی است که فارد ایاو دساتور را باا
دستوردهنده را دارای چنیو حق مشروعی بداند.

اخالقی

مصاالحت ارجحاای کااه دارد در

کنااد یااا آنکااه در ساایح روانشااناختی ،ایااو

معرفی و بررسی انتقادی سازکارهای گسست اخالقی بندورا در توجیه رفتارغیراخالقی از منظر شهود فطری اخالقی

حالت عادی جر به شمار میآید ،با امر آمر مانونی ،اساساً جر محنوِّ نمایشاود.

بر همیو اساس ،امر آمر مانونی نمیتواند توجیاهکنناد رفتارهاای غیراختمای در
منائلی مانند بم اران هنتهای هیروشیما و ناگاسااکی در ساال ( 4110کاه در لحظاه
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منجاار بااه متاال  410.777نفاار شااد) ،تلقاای شااود ،هرچنااد بااه دسااتور هااری تاارومو،
رئیسجمهور ومت آمریکا انجا شد؛ چون تا مانی کاه م اشار جار  ،نتواناد وجهاۀ
اختمیبااودن ب ارای ایااو دسااتور دسااتووا کنااد ،نماایتوانااد باارآورد غیراختماای و
مجرمانهبودن آن را انکار کند؛ نه تارومو چنایو حقای داشات و ناه هایچکس چنایو
رفتاری را میوذیرد .بنابرایو ،امر آمر مانونی در صورتی که مانون بر اساس وامایت و
مصلحتی اساسیتر و فیری چنایو حقای را داده باشاد ،مات ار تلقای میشاود .اینکاه
«رابرت ای .لوئیز» و «رابرت ا  .شومارد» ،مکانیک واروا و کمکخل اان هار دو تاا
آخر عمر ا ایو منئله رنج میبردند ،بر ایاو اسااس مابلتوجیاه اسات؛ همچناان کاه
وشاایمانن ودن «واااول تی اات» فرمانااده خل ااان وااروا هیروشاایما نیااز باار هماایو اساااس
مابلتحلیل است.
عااتوه باار ایااو ،بناادورا بااا اشاااره بااه گروگااانگیااریهااای حاازِّ ِ هال ل نااان
و واسااخ «ساایدع اس الموسااوی» ،در ایااو مینااه ماایگویااد« :جابااهجایی مناائولیت
همچنیو مانی عمل میکناد کاه گروگانهاا باا نقاض ماوانیو ماذه ی تروریناتها
گروگان گرفته شوند .ومتی ا سیدع اس الموسوی ا اعضای حازِّ ِ هال ورسایده شاد
که آیاا "مظلوماان" منائول گروگاانگیری هناتند ،او تقصایر را باه گاردن دشامنان
بیوالمللی انداخت و گفت" :فق ایاالتمتحده ،فراننه و اسرائیل منئول هنتند؛ یرا
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آنها با نفرت خود چنیو امداماتی را تحریک میکنند .ایاو نتیجاۀ سیاسات آناان در
م ال مارد منالمان و اعماال وحشایانۀ آنهاسات کاه بایاد عواماب آن را بپذیرناد"»
(.)Kramer, 1990; Bandura, 2016, p. 320
روشو است که تحلیل بندورا ،به تحلیل کنای شا یه اسات کاه ا میاناۀ راه وارد
کار ار شده و ا جوانب منئله آگاه نینت؛ ط یاتاً مانی که یک طارف ساتحهاای
کشتارجمای داشته باشد و ا حمایت نهادهاای بیوالمللای برخاوردار باشاد و طارف
دیگر ،منیرهای محدودتری برای دفاع ا خود داشته باشد ،ناگزیر ا همان منایرهاا
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استفاده خواهد کرد؛ چون اگر ا خود دفاع نکند ،مرگ و ناابودی او حتمای اسات،

اما در صورتی که رفتاری دفاعی انجا دهد ،نه خودز کشته میشاود و ناه موجاب
کشتهشدن دیگران میشود .ال ته تما ایوها در شرای دفاعی است و ط یاتاً آغاا گر
صهیونینتی انتظار داشته باشند ،هرگونه رفتاار غاصا انه ،دشامنی و ظلام آنهاا علیاه
منلمانان ،بدون واکنخ باشد و ایو منئله را با نادیدهگارفتو منائولیت خاود توجیاه
کنند ،خود ال ته مصداق دلیلتراشی انکار 1و نادیدهگرفتو ویامدهاست که بنادورا باه
مفهو آن اشاره کرده و ال ته ایو مصداق را انکار نموده است.

0

ب) لوث مسئولیت

لوث منئولیت ،به دلیلتراشیهایی اشااره دارد کاه فارد باهخاطر حضاور دیگاران و
تقنیمشدن منئولیت بیو چند نفار ،دیگار خاود را منائول نمایداناد .ایاو اتفااق در
تصمیمهای گروهی که باعث برو رفتارهای غیراننانی میشود ،رخمیدهد .اعضای
گروه ،سهم منئولیت خود را در تصامیمهاا و اماداماتی کاه باهطور جماای حاصال
میشود ،کاهخ میدهند تا در وام  ،منئولیتی نداشته باشاند؛ ومتای هماه منائولاند،
هیچکس وامااً احناس منئولیت نمیکند (.)Bandura, 2016, p. 62
ایو جملۀ ناولئون کاه «جنایاات جماای هیچکنای را مجار نمیکناد» ،باهخوبی
مفهو لوث منئولیت را بیان میکند .امدا های جمای ،مانند امدامات گروهی ،شکل
دیگاااری ا دلیلتراشااای ا طریاااق لاااوث منااائولیت اسااات .کناااانی کاااه بااارای
اعتراض و اعتصاِّ تجم میکنند ،یک جم (نه یک گروه) محنوِّ میشوند .ایو

 .0دمیقاً مانند آتخ جنگی است که شاله های آن ایو رو ها در اکرایو ودیدار شده اسات .آمریکاا و بلاو

اخالقی

 .1در حییۀ اثرگذاری ،در ایو مینه توضیح داده خواهد شد.

غارِّ در

معرفی و بررسی انتقادی سازکارهای گسست اخالقی بندورا در توجیه رفتارغیراخالقی از منظر شهود فطری اخالقی

جن

باید واساصگوی ویامادهای آن باشاد .اینکاه حاکمیات ایاالتمتحاده و ر یام

اکرایو و در همنایگی روسیه به توساۀ وایگاه نظامی ورداختهاناد و اکناون ،ویاماد رفتارشاان را نادیاده مایگیرناد .ایاو
شالهها را میتوان بر اساس گزارز رسانهای ،به سردمدار روسیه نن ت داد یا با نگاهی انتقادی و دمیقتار ،ریشاۀ اصالی
را به تارض نظامی و امنیتی ناتو و بلو

غرِّ به حریم بلو

شرق منتنب کرد.
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افراد مانند اعضای یک گروه دارای اننجا نینتند؛ ولی در یک موضاوع خااا باا
یکدیگر ارت اط دارند .امدا جمای ،بهویژه اگر باا دلیلتراشایهایی کاه در افاراد باه
عقیاده ت ادیل شااده اسات ،همااراه شاود ،بااه اساتفاده ا رفتارهااای مضار مشااروعیت
میبصشد ( .)Bandura, 2016, p. 63فاالیتهای جمای به افزایخ تحریک عااطفی
افراد حاضر در جم دامو می ند و میتواند مهار رفتار افراد را ا دست تفکر آنهاا
خارج کند .در موامای که برانگیصتگی یادی وجود دارد ،افاراد مناتادند تاا بادون
اندیشیدن دربار عوامب رفتار خود ،تکانشی عمل کنند.
همچنیو ،امدامات جمای ،احناس ناشناسبودن را برای حاضران در جم فاراهم
میکند ( .)Zimbardo et al, 1971تا ماانی کاه فارد شصصااً مابلشناساایی ن اشاد،
برای اینکه دیگران او را نامیلوِّ ار یابی کنند ،نگرانی کمی دارد و به همیو دلیال،
رفتار غیراختمی را راحاتتار انجاا میدهاد ()Bandura, 2016, p. 62-69؛ بارای
مثاال ،ومتاای هنگااا اعتااراض جمااای بااه یکاای ا موضااوعهااای اجتماااعی ،تصریااب
امااوال عمااومی ،ضاارِّ و شااتم ماارد و آساایب بااه خودروهااا رخ میدهااد ،افااراد
منئولیت خاود را نادیاده مایگیرناد و ساهم خودشاان را در بارو چنایو رفتارهاای
غیراختمی بنیار ناچیز تلقی میکنند و با ایاو تلقای ،ماان ا خودسر نشای و دیادن
بدی خودشان میشوند.
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رویااداد ماروفاای کااه ایااو مناائله را نشااان داد ،اسااتنکاف ساااکنان محلااهای در
آمریکا ا تلفوکردن به ولیس در وی جنایت علیه یک دختر در میاناۀ یاک مجموعاۀ
آوارتمانی بود؛ ساکنان ،ا وموع جنایت میل شدند ،اما باه ایاو گماان کاه دیگاران
تلفااو کردهانااد ،ا اطااتعدادن بااه ولاایس اجتناااِّ کردنااد .بااه گاازارز ولاایس،
هیچ یک ا ساکنان ،موضوع را به ولیس گزارز ناداده بودناد .ایاو گازارز کاه در
41مااارس 4131در نیویور تااایمز ( )nytimes.comدرج شااد ،بااا عنااوان لااوث
منائولیت ( )diffusion of responsibilityیاا اثار تماشااگر ()Bystander Effect
ت ییو شد که ممکو است به وموع رویدادهای غیراختمی منجر شود و خود نیز یاک
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رفتار غیراختمی است.

بررسی انتقادی

لوث منئولیت و جابهجایی منئولیت ،هر دو در حییاۀ حنااس عاملیات هناتند و ا
خواهناااد شاااد .برداشااات صاااحیح ا عاملیااات انناااانی ( )Human agencyو
منئولیتوذیری ( )Accountabilityدر م ال رویادادها و وماای بیرونای و همچنایو،
حناساااایت اختماااای ( )Moral sensitivityو در

مومایتهااااای اختماااای،

ویخنیا هایی برای رفتار اختمی محنوِّ میشوند.
حناسیت اختمی که برای رفتار اختمی یک ضرورت است ،شامل سه مؤلفۀ اساسی
یانی اکتشاف اختمی (( )Ethics spottingباهمانی تاوان تشاصیص اینکاه ماومایتی
اختمای هناات یااا خیار) ،وتانناایل اختماای (( )Moral intensityهشاایاری در م ااال
وتاننیل اختمی مومایت اختمی) و تایایو ار زهاا (( )Determining valuesتاوان
با تاریف ار زهای اختمی میارح در مومایات اختمای) اسات (ساجادیه،4611 ،
ا .)10حال اگر فرد در اکتشاف اختمی ،مومایت را اساساً اختمی ار یابی نکارده
باشد ،نمیتوان ا او انتظار داشت که شاهودهای فیاری اختمای فااال داشاته باشاد؛
همچنان که دانخ اختمی او نیز فاال نصواهد شد.
«ایو مؤلفه در اعمال اختمی نقشی بینظیر دارد .بنایاری ا کنخهاای غیراختمای
فردی یا اجتماعی در نهادینهنشدن ایاو عامال در افاراد و در نتیجاه ،عاد حناسایت
آنها به ابااد اختمی کنخهایشان ریشه دارد؛ باهطور نموناه ،دانلاود غیرمجاا یاک
آهن

ا اینترنت بیخ ا آنکاه باه تاهاد افاراد وابناته باشاد ،باه اختمیدانناتو یاا

بیشتر موارد آن را ا اساس ،امری غیراختمی محنوِّ نمیکند .به ساصو دیگار ،ا

اخالقی

نداننتو آن مربوط است .در وام  ،فرد یا جاماهای که ایو کار را انجاا میدهاد ،در

معرفی و بررسی انتقادی سازکارهای گسست اخالقی بندورا در توجیه رفتارغیراخالقی از منظر شهود فطری اخالقی

آنجا که نن ت تقری اً یکنانی با شهود فیری اختمی دارند ،با هم باه بحاث گذاشاته

نگاه ایو افراد ،دانلودکردن ا اینترنت ،اماری بیارون ا حاو اخاتق اسات کاه در
مورد آن ال

نینت اختمیبودن یا ن ودن را کنترل کرد» (همان ،ا.)13
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هااام شاااهود و هااام اساااتداللور ی اختمااای ،واااس ا حناسااایت اختمااای و
اختمی ار یابیکردن مومایت ،فااال میشاوند .بناابرایو ،ربا و ننا ت اصالی ایاو
دلیاالتراشاای بااا شااهود فیااری اختماای ،تاااب حناساایت اختماای اساات .همچناایو،
به نظر میرساد تااب متغیار تاادیلکنناد ادرا

ا عاملیات نیاز باشاد .گویاا اینکاه

فرد چه میازان خاود را عامال و اراد خاود را ماؤثر بداناد ،نقاخ تاییوکننادهای در
اطاعت یاا نافرماانی او دارد؛ وژوهخهاا ویختار مشاصص کردهاناد کاه فارد هنگاا
اطاعتکردن ا دستورها ،منائولیتوذیری و عاملیات کمتاری را احنااس مایکناد
(.)& Haggard, 2013 Yoshie
در وام  ،اگر فرد احناس عاملیت نکند ،یا نن ت به مومایت منئولیتوذیر ن اشاد
یا مومایت را اختمی ادرا

نکند ،ممکو است رفتاار اختمای را ضاروری ار یاابی

نکند .شهود فیری اختمی همچون دانخ اختمای فارد ،در صاورتی باه کاار گرفتاه
میشود که فرد اساساً مومایت را اختمای تشاصیص بدهاد و لازو رفتاار اختمای را
احناس کند.
-3حیطۀ اثرگذاری
در حییۀ اثرگذاری ،فارد باا باهکاربردن دلیلتراشایهای اختمای ،ویامادهای رفتاار
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نامناس خ را نادیده میگیرد یا ویامدها را بنیار کوچک میشمارد و به ایو وسایله ا
ناراحتی و فشار بر خودز بکاهد (.)Bandura, 2016, p. 64
انکار ،کوچکًماری و اًتباه برداًتکردن پیامد:

دلیلتراشااای انکاااار ( )Ignoringیاااا کوچکشاااماری ( )Minimizingیاااا اشااات اه
برداشتکردن ( )consequences Misconstruing theویامدهای رفتار غیراختمای،
در حییۀ اثرگذاری دستهبندی میشوند ( .)Ibid, p.3روزهای سلب مهاار اختمای
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کااه در ایااو حییااه بااه کااار ماایرونااد ،بااا بهحداملرساااندن ،نادیاادهگرفتو یااا حتاای

انکارکردن آثار مضر اعمال شصص ،برو رفتار غیراختمی را آسان میکند .حضاور
در گااروه یااا در جم ا  ،باعااث ماایشااود افااراد راحااتتاار ا دلیلتراشاایهای حییااۀ
باشند ،نمیتوانند بهراحتی ا منئولیت فرار کنند ( ،Mynatt & Sherman, 1975باه
نقل ا .)Bandura, 2016, p. 64 :
ل
تراشی کوچکشماری ،نتیجه ندهد ،افراد برای نپذیرفتو اثر رفتار خود،
اگر دلیل
شواهد رفتار آسیب ا را بیاعت ار مارفی میکنند .بدیو ترتیب ،تاا ماانی کاه نتاایج
مضار رفتاار نادیااده گرفتاه شاود یااا باه حادامل برسااد یاا ماورد منامشااه مارار گیاارد،
خودسر نخگری فرد فاال نمیشود .یک نمونه ا انکار اثرگذاری رفتارهای مضار،
تحریفهایی است که صاح ان صنای آالینده دربار گر شدن میو ارائه میکنناد.
آنها آلودگیهای صنای خود را که موجب گر شدن میو شده است ،انکار و ادعا
میکنند گر شدن میو دالیل دیگری دارد .آنها اول انکار میکنناد و ومتای انکاار
فایدهای ندارد ،دست به تحریف می نند (.)Bandura, 2016, p. 64
شاید در ندگی رو مره نمونههای یادی ا ایو دلیلتراشی را دیده باشیم؛ برای
مثال ،کنی که با خودروی خود به خودروی دیگری می ند ،خنارت ناشای ا ایاو
تصادف را یا انکار میکند و یا آن را ناچیز تلقی میکند و به همیو دلیل ،به خاودز
اجا ه میدهد بدون کنب رضایت مالاک آن خاودرو ،محال را تار

کناد .مثاالی

دیگر اینکه ممکو است افراد نتایج خصومتهای بیوفاردی را کمتار ا حاد واماای
تصمیو بزنند.
اخالقی

ممکو است دانخآمو ی در شب امتحان کتاِّ همکتسی خود را بردارد یاا در
یک دعوا به او آسیب جنمی برساند و سپس ،با انکار ویامد ایو رفتار یا ناچیزشمردن

معرفی و بررسی انتقادی سازکارهای گسست اخالقی بندورا در توجیه رفتارغیراخالقی از منظر شهود فطری اخالقی

اثرگذاری استفاده کنناد؛ اماا هنگامیکاه باهتنهایی رفتاار غیراختمای را انجاا داده

آن ،جلااوی خودسر نشاای را بگیاارد .ممکااو اساات در براباار کمشاادن نماار امتحااان
همکتسیاز بگوید« :نمر او آنمدر هم بد نشده و تأثیری در مادلخ ندارد» یا باد
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ا آسیبرساندن به او در دعوا بگوید« :چناد خاراز بیشاتر ن اود .میاااً درد یاادی
ندارد» و با ایو جمتت ،اثر رفتار غیراختمی خود را نادیده بگیرد.
انکار یا نادیدهگرفتو ویامدها ،عتوه بر رفتارهای فردی ،در رفتارهای گروهی نیز
وجود دارد .در ایو حالت ،افراد کارهای ناشاینات همگروهیهاای خاود را نادیاده
میگیرند؛ برای مثال ،ممکو است سا مانی ا بودجههای عمومی سوءاستفاده کناد و
شصصی که ا ایو کار اطاتع دارد ،باه دلیال تارس ا تتفیجاویی یاا مجاا ات ،ا
اطتعدادن آن به مراج مضایی خودداری کند .اگر کنی با تصلفات سا مانی تیابق
و سا گاری ویدا کند ،خودار شمندی او ا بیو میرود .فرد برای جلاوگیری ا ایاو
اتفاق ،به دلیلتراشی اختمی روی میآورد (.)Bandura, 2016, p. 69
بررسی انتقادی

دلیلتراشیهای حییۀ اثرگذاری ،در وام در چارچوِّ نظاری اختمای ساودگرایی
( )Utilitarianیااااا نتیجااااهگرایی ( )Consequentionalismماباااالدر

اساااات.

در ایو شرای  ،فرد رفتار اختمی را در مقاینه با نتیجهای که ا آن حاصلشده است،
ار یااابی ماایکنااد .حااال اگاار نتیجااه یااا ویامااد رفتااار غیراختماای توسا فاارد انکااار
شود ،یا ایو که ویامدهای منفی کم[تار ا ویامادهای مث ات] ار یاابی شاود یاا اینکاه
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ت بهاشت اه برداشت شود ،ط یاتااً فارد ار یاابی مث ات ا خاودز را حفا
ویامدها اص ً
خواهد کرد.
رب و نن ت حییۀ اثرگذاری با شاهود فیاری اختمای ،تاابای ا ادرا
علیت است .افرادی که ادرا

فارد ا

درستی ا علیت در ذهو خود ندارند ،ط یاتااً ربا و

نن ت رفتارهای خود را با ویامادها بهدرساتی در

نمیکنناد .در ایاو شارای  ،فارد

اساساً درگیر شهود فیری اختمی خود نمیشود.
آنگاااه کااه کوچکشااماری یااا برداشاات اشاات اه اتفاااق ماایافتااد ،درگیااری بااا
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شاهود فیاری اختمای باه وجاود نمیآیااد .مگار آنکاه ایاو برداشاتهای اشات اه یااا

انکارآمیز ،دیدگاه وامای فرد ن اشاند و او آنهاا را بارای دفااع ا عملکارد خاود در
مقاباال دیگااران ارائااه دهااد .در ایااو صااورت ،ایااو عااذرآوری کااه در تاااارض بااا
صیرةم * َولَ ْو َألْ َقهی َم َع ِ
ِ ِ ِ
گونه که در مرآن آمده اسات :بَ ِل ْ ِ
هاذ َیر ُه ؛
اْلنْ َْ ُ
ان َع َلی نَفْْ :بَ َ
«آدمی ا وض خود آگااه اسات ،هرچناد در ظااهر باراى خاود عاذرهایی بتراشاد»

(میامت.)40-41 ،
دربار ار یابی حقومی منئله ،در ایو عرصه نیز برداشتهای شصصی کمکای باه
فرد نمیکند و تصمیمگیرنده دربار انتناِّ ویامدهای رفتار به فرد ،دادگاهها هناتند.
دادگاه بر اساس شواهدی که در دست دارد ،ویامدها را به فرد ،منتنب و او را مجار
تشصیص میدهد یا اینکه او را ت رئه میکند .اینکه فارد عنصار روانای ()Means rea
جر را هنگا اجرای جر بارو داده باشاد یاا خیار ،عااملی تاییوکنناده در انتنااِّ
بنیاری ا جر ها محنوِّ میشود.
مصد عامدانه یا انگیز مجرماناه در جار باودن رفتاار ارتکاابی تأثیرگاذار اسات؛
بهویژه که تااریف حقومی ناظر به ویامدهای مجرمانۀ رفتار است و عدهای مصد سوء
را «یقیو بر حصول نتیجۀ مجرمانه» تاریف کردهاند (اردبیلی ،4611 ،ا.)400
 -4حیطۀ قربانی
حییۀ مرباانی باه دلیلتراشایهایی اشااره دارد کاه باه شاصص مرباانی مارت

باشاد.

افراد ،شصص مرباانی را مقصار تلقای مایکنناد ،ناه خودشاان را! باا ایاو کاار ،هماۀ
(.)Bandura, 2016, p. 84

اخالقی

تقصاایر را باار دوز مربااانی انداختااه ،خودشااان را وااا

و مقاادس فاارض میکننااد

معرفی و بررسی انتقادی سازکارهای گسست اخالقی بندورا در توجیه رفتارغیراخالقی از منظر شهود فطری اخالقی

بینخ شصص است ،نمیتواند درگیری با شهود فیری اختمی را کاهخ دهد؛ همان

دو گوناه دلیلتراشای باا نا هااای «انناانیت دایای» ( )Dehumanizationو «انتناااِّ
سر نخ» ( )Attribution of Blameدر ایو حییه وجود دارد.
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انسانیتزدایی

اننانیت دایی یانی فرد باضی را ولید ،غیراننان ،ناشاینت و سزاوار بدرفتاری بداناد
( .)Ibidدر ایو دلیلتراشی ،فرد به مربانی صفتهای ناشاینت نن ت میدهد و با ایو
کار توجیه میکند که رفتارز غیراختمی ن وده؛ یرا آن شصص منتحق چنیو رفتار
بدی بوده است؛ برای مثال ،کنی که به مرد آ اری و تصریب اماوال دیگاران امادا
میکند ،برای توجیه کار خود میگوید« :مرد هماه شییانصافت هناتند و باویی ا
اننانیت ن ردهاند .آنها مثل حشرههاای ماوذی هناتند کاه بایاد بارای نادگی بهتار
حذفشان کرد» .ومتی فرد چنیو استداللی دارد ،به خود اجا ه میدهد با دیگاران هار
طور که خواست رفتار کند.
مثاال دیگار ایاو موضااوع ،باردهداریهاا و اساتامارهایی بااوده اسات کاه برخاای
دولتهای ارووایی انجا دادهاند و اکنون نیز بهنوعی ادامه دارد .یکی ا استداللهای
آنها ایو است که مرد رنگیوووست اننانهایی کمار ز و ونات هناتند و بهاره-
مندی آنها ا اننانیت ،ناچیز است (.)Ibid
ایو چیزی است که متاسفانه باضی ا رنگیوووستها خودشان هم آن را تشادید
ماایکننااد؛ باارای نمونااه ،در حااالی کااه سفیدووسااتهااا ا نااژاد خااود احناااس
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عزتنفس دارند ،رنگیوووستها عمدتاً ا دوران نوجوانی و وس ا آن ،عازتنفس
خود را با انجا دادن فاالیتهای اجتماعی ج ران میکنند (بر  ،0770 ،ج)0؛ به ایو
مانا که خودشان هم رنگیو ووست بودن را بهمنزلاۀ یاک نقیصاه وذیرفتاه و درصادد
ج ران آن هنتند.
ماادرت خودساننااوری اختماای و نادیاادهگرفتو آساایبهااایی کااه مجاار بااه
دیگااران وارد ماایکنااد ،بااه دیاادگاه او دربااار دیگااران بنااتگی دارد .ال تااه ایااو
مجر  ،حتماً ترورینت نینت؛ بلکه بنیاری ا افاراد ماماولی هام ا انناانیت دایای
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استفاده میکنند.

در کردن اننانهاای دیگار باهعنوان افارادی باا احناساات و نیا هاایی مشاابه
نیا های خود ،همدلی و دلنو ی را ا طریق احناس مشتر

اننانی ،سوءاستفاده ا افراد دیگار را دشاوار

میکند .اگر کنی بصواهد به اننانهای دیگر آسیب برساند ،ایو کار حتمااً بارای او
وریشانی و خودسر نخگری به همراه خواهد داشت؛ اما اگر او نشان دهد که مربانی،
فردی بیار ز بوده و او را اننانیت دایی کند ،میتواند بدون احنااس گنااه ،باه او
آسیب برساند (.)Bandura, 2016, p. 84
بررسی انتقادی

اینکه فرد دیگران را بدون هیچ دلیل موجهی ،اننانهای ولید یا شاینتۀ آسایب تلقای
کند ،ناشی ا باورها و دیدگاههای او دربار اننانیت و مت

آن است .ممکو است

دیگران در نظر فرد ،به دلیل باورهای غلیی که دارد ،اننان یا انناان شایناتۀ احتارا
ت شرای اختمی تلقای نمایشاود و ط یاتااً
محنوِّ نشوند .ایو شرای برای فرد اص ً
شهودهای فیری اختمی نیز فاال نمیشوند .هرچند ار ز ذاتی اننان ممکاو اسات
در درستی چنیو میل ی تردید کناد ،ولای در سایح روانشاناختی ایاو باورهاا -چاه
درست و چه نادرست  -تأثیر میگذارد.
انتساب سرزنش:

به بان ساده ،منظور ا انتناِّ سر نخ ،انداختو تقصیر بر گردن دیگاری اسات .در
ایو دلیلتراشی ،فرد بدرفتار بهجای اینکه خود را مقصر ب یناد ،فارد مرباانی را مقصار
اخالقی

میداند و نشان میدهد که رفتارز در جواِّ بدرفتاری او بوده و خاودز تقصایری
نداشاته اسات ()Bandura, 2016, p. 89؛ بارای مثاال ،در یاک دعاوا ،کنای کاه

معرفی و بررسی انتقادی سازکارهای گسست اخالقی بندورا در توجیه رفتارغیراخالقی از منظر شهود فطری اخالقی

( )Bandura, 1992و احناس مشتر

انناانیت برمایانگیازد

فرد مقابل را بهشدت ضرِّ و شتم کرده است ،برای اختمی نشااندادن رفتاار خاود
میگوید« :ابتدا او شروع کرد به داد دن .اگر او دعوا را شروع نمیکرد ،ماو مج اور

201

به دنخ نمیشد  .مو فق واسخ رفتار بد او را داد و ایو دردسری بود که خودز
درست کرد» .ال ته ایو شصص به ایو نکته اشاره نمایکناد کاه او مایتوانناته باعاث
ادامهیافتو دعوا نشود یا حدامل او را با نهایت مدرت کتک نزند.
سر نخ مربانی ،ابازاری اسات کاه موجاب بایتقصیرشادن فارد در انجاا رفتاار
غیراختمی میشود .انتناِّ سر نخ ،حتی میتواند مرتکب را به یک مربانی ت ادیل
کند تا تصور شود او بیعیب است و با تحریکات اج اری ،امدامات آسیب ا را انجا
داده است .انتناِّ سر نخ ،نهتنها امدامات آسایب ای شاصص را توجیاه مایکناد،
بلکه حتی به او حق تتفیجویی میدهد (.)Ibid, p. 90
بررسی انتقادی

ت م تنی بر هماان تحلیلای اسات کاه در
بررسی انتقادی در مینۀ انتناِّ سر نخ کام ً
حییۀ رفتاری بیان شد .بنابرایو ،ا تکرار آن در ایو بصخ صرفنظر میشود.
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نتیجهگیری
نتایجی که ا ایو مقاینه حاصل شد ،در ادامه آمده است:
دلیلتراشیهای او ،همیشه رفتار غیراختمی و دلیلتراشی نینتند؛ بلکه در بنایاری ا
ت منیقی و عقتیی و میاابق باا ماوا یو حقاومی و
موارد ،توجیه و توصیف فرد ،کام ً
اختمی است .مواردی ا دفاع مشروع یاا اصاتحطل ای اجتمااعی کاه ممکاو اسات
آسیبهایی در برداشته باشند ،در همۀ حاالت الزاماً غیراختمی محنوِّ نمایشاوند؛
به همیو دلیل ،در دادگاهها محکو نینات و شاهود فیاری اختمای نیاز در م اال آن
احناس گناه نمیکند.
ثانیاً باضی ا رفتارهایی که بندورا توصیف کرده اسات و دلیالتراشایهاایی کاه
به عنوان ت یینی بارای کااهخ احنااس گنااه ارائاه داده ،ا آنجاا کاه فارد را درگیار
مومایت غیراختمای نکردهاناد ،اساسااً رفتاار غیراختمای تلقای نمایشاوند کاه ایاو
دلیلتراشیها بصواهد کاهشی برای احناس گناه باشند؛ بلکه دمیقاً برعکس ،فارد در
ت کنی که حمتت
مقا انجا رفتار اختمی به مربانیکردن دیگری دست می ند .مث ً
داعخ را حمتتی ناجوانمردانه تلقی میکند و مهاجمان داعشی را منتحق مجاا ات
میداند ،ط یاتاً ا کشتو آنها و آسیب دن به آنها در میدان ن رد ،احناس خشنودی
میکند و ایو مومایت برای او مومایت اختمی است ،ناه اینکاه رفتااری غیراختمای
باشد که فرد برای کاهخ احناس گنااه خاود ،باه دلیالتراشای متوسال شاده باشاد.
بنابرایو ،تادیلکنندههایی همچون نظا باورهای فاردی در ایاو منائله دخالات تاا
دارند.
اخالقی

ثالثاً باضی ا مومایتهایی که بندورا توصایف کارده اسات ،باهدلیل اینکاه فارد
ت در نظر او مومایت اختمی یا غیراختمای
دربار آنها حناسیت اختمی ندارد ،اص ً

معرفی و بررسی انتقادی سازکارهای گسست اخالقی بندورا در توجیه رفتارغیراخالقی از منظر شهود فطری اخالقی

اوالً رفتارهااایی کااه بناادورا بهمنزلااۀ رفتااار غیراختماای توصاایف کاارده اساات و

محنوِّ نمیشوند و نمیتوان فرد را باهخاطر انجاا رفتاار غیراختمای ماتهم کارد؛
بنابرایو ،شهودهای وی نیز درگیر نصواهد شد.
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رابااً اختمیبودن یا ن ودن یک رفتار ،امر میلقی نینت که بتوان رفتار ثابتی را در
ت
هر وضایتی غیراختمی تلقی کرد و دربار فرد مرتکب باه مضااوت ورداخات؛ ماث ً
آسیب دن به دیگری عموماً رفتار غیراختمی اسات ،ولای همایو رفتاار در مومایات
دفاعی که چارهای ا آن ن اشد ،الزامااً غیراختمای نینات .تصامیمگیاری حقاومی و
مضایی در مینۀ اختمی یا غیراختمیبودن یک رفتار ،در نظا های حقومی مصتلاف
دنیا بر عهد دادگاههاست و روانشناس نمیتواند بهجای دادگاه به مضاوت دیگاران
بپردا د .به همیو ترتیب ،احناس گناه و فاالشدن شهودهای فیری اختمی نیز تابای
ا مومایت و وامایات آن است.
خامناً جهتگیریهای سیاسی بندورا در نوع مضاوت او کاامت اثرگاذار باوده و
در مصادیقی که بیان کرده است ا دخیلکردن دیادگاه سیاسای مت اوع خاود دریا
نکرده اسات؛ ا جملاه اینکاه او در ایاو میناه مثالهاای متااددی بارای ترورینات
نشاندادن حزِّ ِ هال ل نان به کار برده اسات کاه هیچیاک نگااه جاامای را باه مناائل
منیقهای که شامل تاریخ و جغرافیای منئله ،بهطور کامل و درکنار هم باشد ،نمودار
نمیکند؛ بهطوری که ا بیان فلنفۀ شکلگیری حزِّ ِ هال ل نان که مقابله باا تاارض و
تجاو ر یم اشغالگر مدس بوده ،صرفنظر کرده و ویامادهای ایاو تاارض را انکاار
کرده است ،اما دفاعهای مشروع حزِّ ِ هال ل نان را جن
اخالق /چهل و سوم /پاییز 1400
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ابتادایی با نماایی مایکناد.

ایو همان سا کار انکار است که ویخ ا ایو دربار مفهو آن سصو گفته است.
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Introducing and Critical Study of Bandura’s Moral Disengagement
Mechanisms in Perspective of Innate Moral Intuition
Hamed Moslehi, Seyed Mohammad Mahdi Rouhani
Abstract

By introducing a moral disengagement, Bandura takes an important
step in answering the question, “Why do people engage in immoral
behavior but have no problem with their own lives?”
The aim of this study is to examine the mechanisms introduced by
Bandura from the perspective of innate moral intuition and the basic
foundations of criminal law. Then the cases in which, in his view,
unjustified acts may be considered moral and correct behavior are
introduced and distinguished from other cases. The present study has
been done analytically-descriptively and has shown that although
some of Bandura's cases are immoral and have been fabricated, others
that are described in detail in the article are not fundamentally
immoral and in some cases may be It can help maintain one's moral
identity while performing moral behavior, and in some cases there are
moderating variables not seen in Bandura's analysis. For example,
moral reasoning, which transforms the nature of Hezbollah Lebanon's
behavior from immoral to moral, is not essentially an example of
moral reasoning, and Bandura's analysis in this regard at the
psychological level is ruled out by innate moral intuition. And will be
criticized and dismissed at the external level with the knowledge of
criminal law standards.
Keywords

moral disengagement, innate moral intuition, criminal law, legitimate
defense, Lebanon's Hezbollah.
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Abstract
Moral personality is one of the important and influential structures in
the formation of personality according to Islam. Although ethics has
been discussed in psychology from the perspective of growth or moral
judgment, less attention has been paid to moral personality. The
present study, while comparing moral personality from the
perspectives of Islam and psychology, has explored the structures of
moral personality in Islamic texts. The method of qualitative research
with the analysis of themes was used. By searching for human moral
characteristics in related verses and hadiths, basic, organizing, and
comprehensive themes were discovered from Islamic texts. Findings
showed that the comprehensive theme of moral personality includes
four organizing themes of certainty, patience, justice, and jihad, and
each of these organizing themes includes four basic themes. The
theme of certainty includes accepting reality, trust, surrender, and
submission. The theme of patience includes forbearance, asceticism,
caution, accuracy, and care. The theme of justice includes impartiality,
moderation, honesty, and loyalty, and the theme of jihad includes
confronting lusts, controlling anger, courage, and striving in the divine
path. The results of the present study can be effective for constructing
a moral personality questionnaire and measuring it and providing a
program to promote moral qualities in human personality.
Keywords
Structures, Ethic Personality, Islamic Texts, Qualitative Research.
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Otherness and psychological evidence in the field of ethical
psychology
Mohammad Amin Khansari
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Abstract
One of the fundamental issues in the field of moral psychology is what
psychological assumptions moral views have and how much empirical
evidence these assumptions carry. Accordingly, the conflict between
egoism and heterogeneity has been proposed in the psychology of
ethics, and empirical evidence has emerged in favor of either of these
two moral theories. Otherness is one of the goal-oriented theories that,
based on the psychological basis of its theory, recommends selfsacrifice and creating the greatest good for others, regardless of
oneself. Psychological heterogeneity is the most important basis of
moral heterogeneity and is an attempt to violate monotonousness and
love of human nature and to prove other heterogeneous desires and
motives. Most moral philosophers and psychologists reject the
monotonous nature of human nature and believe in the possibility of
altruism along with selfishness in human nature. In this research,
relying on arguments and empirical evidence, an attempt has been
made to prove psychological heterogeneity in order to be able to rely
on this basis, moral heterogeneity in the field of normative ethics.
Keywords
moral psychology, moral heterogeneity, psychological heterogeneity,
altruism, love of nature, human nature.
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comparative study of psychological selfishness and otherness and
explanation of the otherism of God
Abstract
This study was conducted with the aim of comparative study of
psychological selfishness and otherness and to explain the otherism of
God. According to psychological selfishness, human beings do
nothing but to serve their own interests, and even in cases of helping
others and sacrificing beyond this other-oriented motive; Personal
interests lie. The method of this research; Describe and analyze the
sources of psychological selfishness and otherness. Islamic sources
were also examined by interpretive method and understanding of
hadiths. Based on the findings of this study; Six reasons for
selfishness 1. Re-interpreting motivations.2. Personal property 3.
Hedonistic reasoning 4. Self-deception 5. Motivation of moral
education and 6. Self-psychoanalysis; It is not convincing to deny
otherism. As well as the reasons of otherists, mainly Batson, for
proving otherness empirically; It is not enough to prove it. According
to Islamic thinkers; The key element in solving the problem is the
acceptance of both the naturalist self and the moral and divine self for
man. On the other hand, in Islamic sources, three types of motivations
were found in believers in God: selfish, altruistic, and God-fearing.
Then, according to the three-dimensional division of human motives
and its various aspects, it was explained, and finally, the otherism of
God was chosen as a more comprehensive explanation. as a result;
Many reasons for selfishness are related to the divine or moral self of
man, which is in fact otherness.
Keywords
Psychological selfishness, Psychological otherism, Godliness, Ethical
psychology, Islamic view.
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Sexual Management of the Family and its Function in MoralOrientation and Sexual Health of the Children
Massoud Nouralizadeh Miyaneji, Abdullah Rahimi
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Abstract
Organizing sexual desire is always the most important task of morality
and moral orientation in sexual behavior is the key to human health
and happiness. The aim of this study was to qualitatively study the
role of family sexual management in the morality and sexual health of
children using documentary analysis. Findings indicate three
management strategies (1) adjusting and guiding the sexuality of
children (including 6 programs: educating and giving awareness,
strengthening faith, religiosity and moral values, teaching the spirit of
respect and temperament, institutionalizing the spirit of selfsufficiency, smart and balanced style in dealing with sexual issues of
children, regulation of sexual desire with bio-regulation), (2)
Nurturing and internalization of chastity (including 5 stages) and (3)
Prevention of deviance and sexual dysfunction (including 8 programs:
valuation and motivation, creating awakening and awareness,
empowerment And skills enhancement, bio-hereditary optimization,
provision of protective factors, family supervision, emotional support,
family and social care). In a family-oriented approach, parents can
play a key role in sexual development and empowerment, and
promotion of morality, and thus the sexual health of their children.
Keywords
Family Sex Management, Child Sex Education, Sexual Ethics, Sexual
Health, Sexual Deviations.
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Factors and components of resilience from the perspective of
Quran and hadiths
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Abstract
Resilience is a concept that has been proposed in psychology as a
mental or emotional force that enables a person to deal with crises and
allows him to return quickly to a pre-crisis state. Despite the
differences between resilience and the Qur'anic concept of patience in
the Islamic tradition, these two concepts seem to have much in
common in their internal components and factors. In this research,
which was carried out by the library method in collecting information
and descriptive-analytical in evaluating them, after extracting the
components and factors causing resilience based on psychological
research, an attempt was made to explain Islam's view on these factors
by referring to Quranic verses and Islamic traditions. According to the
results of this study, the factors that create resilience include positive
induction, maintaining readiness, maintaining good relationships with
family, seeing tolerable problems and crises, accepting unchangeable
conditions, having realistic goals and moving towards them, and selfconfidence, all of them have corresponding meanings in the Islamic
tradition and Quranic verses.
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