اعتبارنامة علمی  -ترویجی فصلنامة اخالق

با توجه بهه صوهوبة شهاا ة  625صها ة واحهه) ج سهة صهو خ  1387/3/21شهو ا اها
انقالب فرهنگ « ،صووبات شو ا اا حهو ة ا ايهة قه ( خوهو

اااها اصايها

ا ا به صجالت ا ا  ،تأسيس انجانها ا ا  ،قابها ا ا و واحههها ژووهيه
و هاچنين اصايا ات كرس ها نظريهژر ا  ،نقه و صناظر) و آ ا انهيي
ا ا ااابا سا بو ) و صوجه اصايها ات قهانون

حو ) ،

انيهگا)هها و حهو )هها ا ايهه

ص باشه».
شههههو ا اااهههها صجو ههههها و اصايا ههههها ا اهه ه حههههو ة ا ايههههه بههههه اسههههانا صوههههوبة
شهههاا ة  585صهههو خ  1387/6/24شهههو ا اههها حهههو )هههها ا ايهههه و بههها توجهههه بهههه
ا يههههاب كايسههههيو نيههههريات ا اهه ه حههههو )،

ج سهه هة صههههو خ  1391/06/28خههههو

تبهههه ا اه ه  -ترويجه ه نيهههرية اخهههالا ا توهههويب و ه ه ناصه هة شهههاا ة 31/5707
صو خ  1391/7/30ابالغ ناو .
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تارنمای اینترنتی فصلنامة اخالق

فوهه ناصة اخهههالا بههه صنظهههو تسهه ير فرآينهههه يافههب ،ژهههريرو ،ا يههاب  ،نظههها ت و
نيهههر صقهههاات ،تاهههاا صراحهههر ا ا

ريه ه تا ناههها اينارناه ه اخاوافه ه فوه ه ناصه

انجههههاا صهه ه هههههه .بههههر ايههههن اسههههات ،ا سهههها و يافههههب صقههههاات و ژيگيههههر نايجهه هة
ا ياب و ژريرو آ تن ا ا

ري اين ساصانه اصکا ژرير اسب.

ا الاات بييار ا با صراجعه به تا ناا فو ناصه يافب نااييه.
فو ناصه ا ژريرو صقاات به فو ت ژسا يا حضو
فاير صان فو ناصه ا

صعرو اسب.

ري سايب www.morsalat.com :و ژايگا) اسانا

ج ا اسالا (www.sid.ir ،www.isc.gov.ir ISC

نيان www.faslname-akhlagh.ir :
ژسب ا کارونيک akhlagh@dte.ir :

سارت اسب.

ا وا
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راهنمای نویسندگان مقاالت

 اهداف
تو يه و توسعة انش

گسارة اخالا؛

ا ايه و نقه صاا عات نظااصنه اخالاژووها حو ) و انيگا)؛
توسعة ووشناس اخالا ،صاناسب با نيا ها ژووهي ج ا صعافر؛
احياء تراث

صينة اخالا؛

رح اخالا كا بر .
 فراخوان
ا اسههههاا ا  ،صنققهههها و انههههشژووههههها حههههو ) و انيههههگا) و ص سسههههات و صراكهه ه
وابسهههاه خواسهههب صه ه شهههو بههها ا سههها صقهههاات ژووهيه ه
يهههن و صوقهههواات صهههرتبا بههها فوههه ناصه ،صههها ا
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صوقهههواات اخهههالا و

تنقههه اههههها فوههه ناصه يههها

هنه.
 راهنمای تنظیم مقاالت
 .1صقا ههة ا سههها بايههه ژووهيهه  ،گويههها نههوآو

صسهههاير اخههالا و حهههو )هههها

صرتبا و ا ا ساخاا ير باشه:
 .1-1انوا  :بيانگر صسأ ة صقا ه؛
 .2-1چکيه) :آيينة تاااناا صقا ه (هه  ،وو ،فير ة بنث ،يافاهها و ناايج
 .3-1واژگا ك يه  :ف رسب صوقوا صقا ه؛
 .4-1رح صسأ ه :شرح وشن و صاااي صسأ ه و وو ژووهش؛
 .5-1بهنة اف  :ج بگير اناقا  ،تن ي  ،صسانه و صساه ؛
 .6-1نايجه.
 .7-1كاابيناس با ترتيب ا فباي چنين شکر ص گير :

 كااب:نهههااخهههانوا گ (شه ه رت  ،نهههاا ،سههها انايههها  ،انهههوا كاهههاب ،شهههاا ة ج هههه ،نهههاا و
نااخانوا گ صارج يا صونخح ،نوبب چاپ ،صنر نير :ناشر.
 صقا ه:نهههاا خههههانوا گ (شههه رت  ،نههههاا ،سههها انايهههها « ،انهههوا صقا ههههه» ،انهههوا صجاواههههه،
شاا ة ففنات ،صنر نير ،ناشر.
 .1اگر و اثر ا يک ص ّف با تا يخ صيابه وجو ا با حرو ا فبا صاااي گر .
 .2صنابع اتين ه به هاين ترتيب و ا چپ به اسب صعرف شونه.
 .3ا جااههههات ،بههههه شههههيوة و صانهه ه و ژراناهه ه آو ) شههههونه( :نههههااخههههانوا گ ،
ص ّف ،سا انايا  ،شاا ة ج ه ،شاا ة ففنه .
 .4صعا

اتين اَاالا و افاالحات به فو ت ژاو ق بيايه.

 .5به صنابع سب اوخ ا جاع ا ) شو .
 شیوة بررسی و چاپ مقاالت
 .1ج نههههاا و نههههاا خههههانوا گ  ،صيهههه ا تنوههههيالت ،تبههههة ا اهه ه  ،نيههههان  ،ژسههههب
ا کارونيک و شاا ) ت فن نويسنه) قرو

اسب.

 .2حجهه ه صقههههاات حهههههاك ر  25فههههفنة  250ك اههههها باشههههه .ا ا سهههها صقههههاات
نبا ه ا بپرهي يه.
خواهه شه.
 .4صقا ههة ا سهها نبايههه

هههين نيههرية اخ هه و خهها ج چههاپ شههه) باشههه و يههها

ه صا به صج ة يگر ا سا شو .
 .5هيأت تنريريه

اخالق ديني و اخالق سكوالر

 .3صقهههاات سهههيه) ژهههس ا تأييهههه هيهههأت تنريريهههه و سهههپس ا يابههها ا اه ه  ،چهههاپ

يا قبو و ني افالح صقاات آ ا اسب.

 .6صقاات ا به فو ت تايپ شه)

صنيا  word 2007به باا ا

 www. Faslname-akhlagh.irا سا فرصاييه.

ريه تا ناها
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سخن فصلنامه
بسم اهلل الرحمن الرحیم

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

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

اخالق *سخن فصلنامه

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

زمینررههررا بارررهور و کرراربرد سرراز داهررش اسرر؛ی فصررلنامه اخررالق
تررالش مرریکنررد زمینرره ا برره وجررود آورد و فرصررتی فرررارو هاررد تررا
داهرررشآموختگررران ررروزه هرررا معرفتررری و رفترررار بتواهنرررد آرا و

7

اهدینررههررا خررود را برره روشهررا کرراربرد تلرردیل کرررده و برره
عالقهمندان این وزه تقدیم همایندی
ق ترراز جامعره اسرالمی
با ایرن امیرد کره ایرن سری مسریر ،مرا را بره اخرال م
برساهد و آرمان ها بلند هظام اسالمی را در سرزمین شر مارر و اخرالقمردار
ایران متللور سازدی

با سپاس
محمد قطبی
مدیرمسئول
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واکاوی آموزههای اهلبیت

در زمینة راهکارهای تربیت اخالقی

علیهقی فقیای،



سن هجای ،رضا جعار هرهد



چکیده
تربی؛ اخالقی فرایند زمینهساز و بهکارگیر شیوههایی بررا شرکوفایی و
ایجاد فضائل یا اصالح و ازبینبردن رذائل در تمام زمینه ها (ملکات هاسراهی،
رفتار و آداب اخالقی) اسر؛ی هردپ شرشوهش اضرر واکراو آمروزههرا
اهلبیر؛

درزمینره راهکارهرا تربیر؛ اخالقری فرزهردان اسر؛ی روش

ششوهش توصیای تحلیلی بوده و برا گردآور دادهها ،متون دیثی مرتلط با
موضوع ششوهش با استااده از فرمها فیش بردار از منرابع گرردآور و برا
 - دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه قم.
 - دانشجوی دکترای مطالعات برنامه درسی دانشگاه عالمه طباطبایی.
 - استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه قم.

an-faghihi@qom.ac.ir
hnajafih@yahoo.com
rjafarih@yahoo.com

تاریخ دریافت1393/11/30 :

تاریخ تأیید1394/02/18 :

اخالق *واکاوی آموزههای اهل بیت (علیهمالسالم) در زمینه راهكارهای تربیت فرزندان

فرزندان
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شیوه کیای تحلیل شده اس؛ی هتایج ششوهش بیاهگر آن اس؛ که اساسریتررین
مسئله در سعادت و شینرف؛ اهسان ،فراگیر راهکارها تربی؛ اخالقی اس؛
که ملتنی بر اصول تربی؛ اخالقی و هماهنگ با اهداپ عرالی آفررینش باشردی
این راهکارها را می توان در چاار دسته زمینها  ،معرفتی ،اهگییشی و هردایتی
تلیین کردی
واژههای کلیدی
آموزهها اهلبی؛

 ،تربی؛ اخالقی ،راهکارها ،فنون تربیتیی

مقدّمه
اهسانم مطلوب دارا خصوصیات و ویشگی هایی اس؛ که ملاهی هظرر آن در
اخالق * سال پنجم ـ شمارة بیستم ـ زمستان 1394

قرآن کریم و همرود عملری آن ،تنارا در وجرود مقردم شیراملر اعظرم
اهلبی؛

و

تللور یافتره اسر؛ی(رهنما )17 :1384 ،از مارم تررین ابیارهرا

شرورش اهسان مطلروب ،مری تروان بره تربیر؛ اخالقری اشراره کرردی فراینرد
براهگیاتن ،فراهمساختن و بهکاربستن سازو کارها آموزشی و شرورشی برا
دریافر؛ گرریاره هررا اخالقرری و شرناختن و شناسرراهدن فضررائل و رذائررل و
زمینهساز برا ایجاد هگرش و رو آوردن به اخالق سنه ،تربی؛ اخالقری
هامیده می شودی بر این اسام ،داهش تعلیمو تربی؛ از دادهها و یافتهها اخرالق
باره میگیرد و با سازو کارها خود ،هگرش و رفتار اخالقی را در افراد ایجاد
می کند و آدمی را از خرود محرور رهرایی بانریده و بره او رهرگ خردایی
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می دهدی (رضادادهام )46 :1390 ،به علارت دیگر ،سازهدگی دروهی و اصالح و
تاذیب هاس اهسان ،در سعادت فرد  ،اجتمراعی ،دهیرو و اخررو (داود ،

 ،)154 :1385هقش بسیایی دارد ،بهسور که اگر اهسان همه علوم را تحصریل
کند و همه هیروها سلیع؛ را به تسرایر خرویش درآورد ،امرا از تریین بره
اخالق و تسلط بر هاس خود هراتوان باشرد ،از رسریدن بره سرعادت و کمرال
باز میماهدی تمامی شینرف؛ها علمی و صنعتی ،درصورتی که با اصالح درون
اهسان همراه هلاشد ،به کاخها سربهفلكکنیدها میماهند که برر فرراز قلره
آتنانرران بنررا شررده باشررندی ازایررنرو ،تربیرر؛ اخالقرری اهسرران و «برهام ره
اخالق و تربی؛ اخالقی از سه جنله براى فرزهدان الزم و ضررورى اسر؛:
آرامش رواهىم فردى ،آرامش اجتماعى و رسیدن به کمال مطلوب الاىی
از جنله فردى و آرامش رواهى ،ضرورت تربی؛ اخالقری ازآنروسر؛ کره
روح را سالم مى سازد و باترین شیوه زهردگى را بره فرزهرد تعلریم مرىدهردی
اخالق ،رذیل؛ها را معرفى مى کند و راه شرهیری از آن هرا را هنران مرىدهردی
همچنین فضائل را مى شناساهد و راه بهدس؛آوردن آن را معین مىکندی در این
سطح ،باداش؛ رواهىم فردى فرزهد رعایر؛ مری شرود و و هروعى ا سرام
آرامش مىکندی
جنله دیگر اخالق ،بُعد اجتماعى آن اس؛ یعنى اینکه اگر فرزهد به قواعرد
و ا کام اخالقى شایلند باشد ،هه تناا خودش ا سام آرامش مرىکنرد ،بلکره
اجتماع هم از کردارها و رفتارهاى شسرندیده او ا سرام آرامرش مرىکنردی
شس اخالق هیکو ،مناسلات اجتماعى را بالود مرىبانرد و فضراى جامعره را
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اهسانساز » برا هر جامعها

یاتی اس؛ی (سادات)1 :1384 ،

باسراوت مىسازدی
جنله دیگر ضرورت تربی؛ اخالقی ،شررورش اسرتعدادها و شرکوفاشردن
آن ها براى رسیدن به کماالت هاایى اس؛ یعنى فرد مسرلمان ،برا اخرال

و
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عمل صالح ،فقط به این اهگییه که خداوهد متعرال را خنرنود سرازد ،کارهراى
اخالقى را اهجام می دهدی استمرار این هوع از کار اخالقى ،به فرزهرد ،کمراالت
گرانقدرى هدیه مى دهدی براى فرزهد مؤمن ،چه لذتى برتر از خنرنودى خردا
و لقا و دیدار اوس؛ی اساساً اهسان براى همین هدپ ،آفریده شده اس؛ تا برا
آگاهى و عمل صالح و استمرار در کردارهاى اخالقى به خدا برسدی
از جنله دیگر ،تربی؛ اخالقى از آهجا ضرورت مىیابرد کره معمروالً میران
خواسته ها و امیال متعدد مادى فرزهد و هیازهاى اخالقى و معنوى او تعرار
صورت مى گیرد لذا و در میان این تعار

ها مجلور به «اهتااب» مىشرود

(چون موجودى ماتار اس؛) بنابراین تربی؛ اخالقى فرزهد ،امررى ضررورى
مى هماید تا در این اهتااب ،آهچه به هاع سعادت و رسرتگارى واقعرى و الارى
اوس؛ ،برگییندی
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اگر تربی؛ اخالقى فرزهد جدى گرفتره هنرود ،در کنراکش دائمرى میران
ارزش هاى اخالقى و تمایالت یواهى (که مربوط به جنلههراى شسر؛ وجرود
اهسان اس؛) ،غاللاً تمایالت یواهى بر جنلههاى اخالقى مىچربرد و آنهرا را
از میدان خارج مى سازد و همین ازمیدانبهدر شدن ،سقوط به جارنم و عرذاب
ابدى را درشى خواهد داش؛ی
ضرورت اخالق و تربی؛ اخالقى را از این زاویه هم مىتوان بررسرى کررد
که هتایج و دستاوردهاى همه علوم ،اینك در اختیار اهسان اسر؛ی رال اگرر
اهسرران از تربیرر؛ اخالقررى ،رو ررى و معنرروى برخرروردار هلاشررد ،از ایررن
دستاوردهاى علوم هیی همى تواهد در جا؛ سعادت قیقى و کمال واقعى خرود
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باره مند شودی علم ،چراغی اس؛ که اگر در دس؛ اهسان هااهل باشرد ،زهردگىم
مردم را بهتاراج مىبرد و همه را به هالک؛ مىرساهدی (رهنما)34 :1388 ،

مىفرمایند:

امامموسىکاظم

اَلْیَمُ العِلْمم لَكَ ما دَلَّكَ على صَالحم قَلْلكَ وَ اَظْاَرَ لَكَ فَسادَهُ الزمترین علرم
آن اس؛ که تو را به شاك سازى دل (و تاذیب باسن) رهلرى کند و تلراهى و
فساد دل را بر تو آشکار سازدی (مجلسی)333 ،78 :1403 ،

بر اسام بینش اسالمی ،هر اهساهی با فطرت الای و گرایش به اخالق هیکرو
متولررد مرری شررودی سرراختار وجررود اهسرران ،او را بررهسررو خررداجررویی،
کُلُّ مَوْلُودٍ یُولَدُ عَلَى الْاِطْرَة هر هوزاد با فطرت خداجرویی زاده مریشرود،
مگر اینکه عوامل محیطی ماهند شدر و مادر او را منحررپ سرازهدی (کلینری،
)13 ،2 :1407

شرورش بُعد اخالقی ،بهخصو

اینکه بایرد از چره راهکارهرایی اسرتااده

کرد ،در هظام تربی؛ اسالمی اهمی؛ زیاد داردی در هظام تربیتی اسالم ،آدمری
دارا تواهمند ها اخالقی اس؛ کره بررا رسریدن بره سرعادت دهیرو و
اخرو بایرد در فراینرد تربیر؛ و برا راهکارهرایی کارآمرد ،شررورش یابرد
راهکارهایی که از اصول برگرفته از ویشگیها فطر آدمی ،برهدسر؛ آمرده
اس؛ و رسول اکرم

و ائمه

در اهجام رسال؛ تربیتی خویش بره تلیرین

آنها شرداختهاهدی
با توجه به مطالب مذکور ،مسئله ششوهش در ایرن مقالره آن اسر؛ کره از
دیدگاه اهل بی؛

چه راهکارهایی در زمینه تربی؛ اخالقی فرزهدان کارآمد
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قیق؛شناسی ،ارزش و کمالخواهی هدای؛ میکندی شیاملر

فرمودهد:

شمرده شده اس؛ ،راهکارهایی که والدین باید آنها را بهکار گیرهد؟
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پیشینة پژوهش
شورآذر( )1393در مطالعه خود« ،محل؛ ورز در همییستی اخالقی از منظرر
قرآن» به این هکته اشاره میکند کره مارم تررین عامرل در تربیر؛ اخالقری و
استقرار ارزش ،محل؛ اس؛ زیرا محل؛ میان افراد جامعه اُلاتی سلیعی ایجراد
می کند و جامعه را ماهند شیکر وا د قرار می دهدی مقصود از محل؛ ،محلتری
اس؛ که از رذائل اجتماعی می کاهد و بر فضائل میافیاید و آن محل؛ فریاهلل
و محل؛ هلل ،یا بهتعلیر دیگر محل؛ خیرخواهاهره اسر؛ کره از محلر؛ اهسران
هسل؛ به خیر محض ،یعنی خدا متعال براهگیاته میشودی
زارعی ( )1391در ششوهش خود« ،راهکارها مرؤرر در تربیر؛ اخالقری
کودکان» تأکید می کند که والدین در جنله اخالقی موظر اهرد ترا رفتارهرا و
فضائل هیکو ،ازجمله درستی ،صداق؛ ،وظیاه شناسی ،س مسئولی؛ و غیرره
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را در وجود کودکان ملکه کنند اما اولینگام در راه تربی؛ اخالقری فرزهردان،
تربی؛ خوینتن اس؛ی کسی که خود به صاات اخالقری هیکرو زیلنرده هنرده،
هیچگاه همی تواهد دیگر را به شاکی هدای؛ کند شس شدر و مادر در اولینگام
باید در شی خودساز خود باشندی
هتایج ششوهش سلحنور و یوس زاده ( )1390که به بررسری «جایگراه
عقل و عاساه در تربی؛ اخالقی» شرداختهاهد ،اکی از آن اسر؛ کره از منظرر
زمان عواس  ،در دوران اولیره کرودکی ،عواسر

زودترر از امرور عقالهری و

اهتیاعی ضور و ظاور شیدا میکنندی بررایرناسرام تربیر؛ اخالقری بایرد از
ا ساسات شروع شود و باترین زمران ،دوران کرودکی اسر؛ چرون دهیرا
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کودکی ،دهیایی مملو از عواس

و ا ساسات اس؛ی ازایرنرو تربیر؛ اخالقری

صحیح ،در گرو اهتمام و توجه به هر دو بُعد عقل و عاساه باتوجه بره عنصرر
زمان اس؛ی
هوروز و عاسا؛دوس؛ ( )1390در ششوهنی به بررسی «تحلیل تطلیقری
دیدگاه خواجه هصیرالدین سوسی و کللرگ در زمینه تربی؛ اخالقی» شرداختره
و بیان می همایند که خواجه هصیرالدین سوسی روشها تربی؛ اخالقی را بره
روشها عام و روشها خا

تقسیم میکندی روشها عام ،شامل شرهیی

مراسم لاو و لعب ،برقرا اعتدال در دو قوه شاویه و غضلیه ،شرهیی از تایریج
و تحرك قوه غضلیه و شاویه ،اهجامدادن کارها هیك و روشها خا

هیی

معالجه برخی از کُنندهترین رذائل از جمله یرت ،جال بسیط ،جال مرکرب،
بددلی ،ترم ،افراط در شاوت و ییی را شامل میشودی امرا کللررگ ،برر شایره
یافته ها تحقیق خود ،روش سنتی آموزش اخالق را که ملتنری برر آمروزش
فضیل؛ها اخالقی اس؛ ،رد میکند و از هظرر و معیرار بررا تنرای
صا؛ ها خوب و بد وجود هداردی کللرگ معتقد اس؛ تربی؛ اخالقی ،هره برا
آموزش و تمرین آنها ،بلکه با منتقل کردن کودکان از مر لهها شایین رشرد
اخالقی به مر له ها باالتر ممکن اس؛ی دس؛ یافتن به این مر لرههرا از راه
بحث و گا؛ و گو درباره منکالت اخالقی ممکن میشود زیرا کودکان هنگام
بحث درباره این مسائل با منکالت ساختار تاکر اخالقی خود آشنا میشوهد
و گوهها ا سام بی تعادلی به آهان دس؛ میدهرد و آهران را وامریدارد کره
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از گوشدادن به داستانها و رپها هاشایس؛ و دور کردن از شررک؛ در

برا دستیابی به تعادل ،وارد مرا ل باالتر شوهدی
کلیر و معلمی( )1388در ششوهش خود ،با عنوان «ملراهی و شریوههرا
تربی؛ اخالقی در قرآن کریم از دیدگاه عالمهسلاسلایی

» اظاار مریدارهرد،

15

عالمه مامترین روش قرآن را « ب علود » یا محلتی کره از علودیر؛ فررد
سرچنمه میگیرد ،میشناسدی اینان معتقد اس؛ کسی که خود را بنده خداوهد
هداهد ،هرگی همیتواهد به تربی؛ اخالقی صحیح و کامل دس؛ یابردی اللتره ایرن
اعتقاد باید در عمل هنان داده شودی علودی؛ هیی هرگی برهسرور کامرل اجررا
همیشود مگر آهکه اهگییه آن ،محل؛ به خداوهد باشد یعنی محل؛ به کماالت
او و درك اینکه ولی هعم؛ و رافع هیازها اهسران ،اوسر؛ی سرایر روشهرا
قرآن ،هظیر هصیح؛ و موعظه ،الگوساز با بیان مثال و داستان ،وعده بانر؛
و جانم ،شرسش و شاسخ و امربهمعروپ و هاریاز منکرر ،همگری رول محرور
«تو ید» بوده و یادآور همین مسئله اس؛ی
رجلرری ( )1387در ششوهنرری برره بررسرری «عوامررل مررؤرر در تربیرر؛
اخالقرری اهسررانهررا ،بررهویررشه کودکرران» مرریشررردازد و وراررر؛ و عوامررل
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محیطرری (خرراهواده ،دوسررتان و همننررینان) را از جملرره عناصررر تأریرگررذار
معرفی میکندی
روش پژوهش
باتوجه به تحلیل نظامدار متوو دییوی در زمییوه تربیوت االالقوی و اسوتجرا
راهکارها و فیو از آ  ،از یک طرف و سپس تحلیل کیفی آ ها از طرف دیگر،
روش پووهوهت توفوویف و تحلیلووی اسووت .در ایووا راسووتا قوورآ و روایووات
معصوما

در ایا زمییه جامعه پهوهت و آیات و روایات مربوط به تربیت

االالقی ،نمونوه پوهوهت را تشوکیل مویدهیود .بورای جمو آوری دادههوا از
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فرمهوا و فویت هوای اطالعواتی اسوتفاده گردیود و دادههوا بهفوورت کیفوی
تجزیهوتحلیل شدند.

یافتههای پژوهش
در ایا قسمت ،نتایج سؤال پهوهت (اهلبیت

برای تربیت االالقی فرزندا

چه راهکارهایی را تبییا کردهاند؟ و فیو کارآمد تأکیدشده در احادیث رسوول
اکرم

و ائمه

به والدیا برای تربیت االالقی فرزندا چیست؟) بوهتفکیك

در چهار دسته کلی بهشکل زیر تشریح شده است:
 .1راهکارهای زمینهای

موقعیتها و شرایطی اسوت کوه افوراد ،بوهویهه فرزنودا را بوه اموور االالقوی
جوو م مووی کیوود .انسووا دارای فطوورت االالقووی اسووت و بووا گوورایت بووه
ارزشهووا بووهدنیا موویآیوود بیووابرایا زمییووههووای درونووی فووراهم اسووت و
موقعیتها و شورای محیطوی مویتوانود آ زمییوههوا را بوه فعلیوت برسواند.
اگوور در جامعووه ،مدرسووه و بهالصوووخ الووانواده افووول االالقووی حاکمیووت
داشته باشود ،ارزشالوواهی فطوری کودکوا پورورش موییابود و رویآوری
آنوووا بوووه الووووبیهوووا شوووکوفا مووویشوووود زیووورا حقیقوووت تربیوووت
االالقووی ،فراهمکوورد موقعیووتهووا و شوورای محیطووی ،پوورورشداد و
تکاملبجشید به هما زمییههوا و مقتیویات فطوری انسوا هوا اسوت .بایود
کوشت کرد تا شرای و موقعیتهوای محیطوی و تربیتوی ،بوا آ زمییوههوای
فطری در تیاد نباشود زیورا انحرافهوای تربیتوی و االالقوی از ایوا عوامول
تحمیلی بوهوجود میآیود .لوزوم بهورهگیوری از راهکوار زمییوهای ،براسوا
آموووزههووای معصوووما

شووامل تمووام مراحوول کووودکی ،بووهویهه مراحوول

اولیووه آ اسووت .در زیوور بووه تعوودادی از فیووو مربوووط بووه ایووا دسووته از
راهکارها اشاره میشود:
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یکوووی از راهکارهوووای تربیوووت االالقوووی ،فوووراهمآورد زمییوووههوووا،
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 .1.1فضاسازی انس با خدا

الوانوود انا و اقامووه در گوووش نوووزاد( 1مجلسووی123 ،101 :1403 ،
طبرسی ،)228 :1412 ،یادآوری نام و ویهگویهوا و نعموتهوای پروردگوار

2

(آقاجمال الوانساری )30 ،4 :1366 ،و مانید آ  ،فیایی روانی و ُاللقی برای
انس با الدا در متربی فراهم میسازد و موجب میشود فرد در ارتباط بوا الودا،
الود را باارزش ببیید و هویت االالقیاش کشت الهی پیدا کید.
 .2 .1بسترسازی شکلگیری شخصیت

ایا فا بستری را فراهم می کید تا کودک با شیید آ  ،ارزشمیدی الوود را
درک و بهمرور توانمیدیهای عاطفی مطلوبت در گرایت بهالوبیها بوهفعلیت
برسد .در احادیث بر ایا بسترسازی با فیونی چوو  :نامنیکنهواد ( 3راونود
کاشانی ،بیتا 6 :کلییوی ،)18 ،6 :1407 ،احترامگ اشوتا( 4طبرسوی:1412 ،
اخالق * سال پنجم ـ شمارة بیستم ـ زمستان 1394
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 ،)222سوووالمکرد ( 5ابابابویوووه ،)271 ،1 ،1362 ،نیکوالطوووامنمود
 - 1عا أب راف َ « :أ َّ رسولَ َ ه
الل
ّ
َ ُ
حساباعلی
وقتی فاطمه

6

َأنَّ َ هف أُنُ ه الْحس ها ب ها عله هحیا ولَدته فَ ه
اط َمة به نقل از ابوراف  :پیامبر الدا را دیدم که
َ َ ْ َ ٍّ َ َ َ ْ ُ
را بهدنیا آورد ،در گوش او انا الواند».

السرائر یاد الدا برآورده میشود به آ کارها ،و روشا
- 2امامعلی فرمودند« :نکر َ ّالل تستیجح به األمور و تستییر به ّ
میشود به آ پوشیدهها یعیی امور پیهانی یا ضمیرها و ّقوتها مدرکه».
ه
ه
ل به هه َأ َح ُدک ُ ْم َولَ َد ُه هاِل ْس ُم الْ َح َس ُا فَلْی ُ ْحس ْا َأ َح ُدک ُ ْم ْاس َم َولَده نجستیا چیوز کوه
- 3پیامبر میفرمایید « :هإ َّ َأ َّولَ َما یَ ْی َح ُ
هریك از شما به فرزندش پیشکت میکید ،نام نیکو است».
- 4پیامبر فرمودندَ « :أ ْک هر ُموا َأ ْو َِل َدک ُ ْم َو َأ ْح هسیُوا َأ َدبَ ُه ْم ی ُ ْغ َف ْر لَکُم فرزندا الود را گرامی بدارید و الوم تربیتشا کیید تا
گیاها شما آمرزیده شود».
ه
ه
ه
ه
ه
ه
الص ْبیَا لتَکُو َ ُسی َّ ًة م ْا بَ ْعدي پیج چیز است که تا
یم َعلَی ِّ
- 5پیامبر فرمودندَ « :ال ْم ٌس َِل َأ َد ُع ُه َّا َحتَّی الْ َم َمات َ ...و الت َّ ْسل ُ
موق مرگم آ ها را وانم گ ارم تا بعد از ما سیت شود ...یک از آ ها سالمکرد به کودکا است».
- 6امامعلی فرزندشا را چییا الطام میکییدَ « :أي بی هإنِّ و هإ ْ لَم َأکُا عمرت عمر ما کَا َ قَبله فَقَد نَ َظرت فوه
ْ ْ ُ
َ
ْ ْ ُ ِّ ْ ُ ُ ُ َ َ ْ
ْ
ْ ُ َ َّ
َأ ْع َماله هه ْم و ...فرزندم! ما عمر پیشیییا را یکجا نداشتهام ولی در اعمال آ ها نظر افکیدم و». ...

(نهجالبالغه ،نامه  31حرانیاباشعبه ،(89-88 :1404 ،احوالپرسوی ،بوهویهه
عیادت بههیگام بیماری( 1محمدنوراباعبدالحفیظ ،)250 :1416 ،گفتوار تووأم
با فداقت و درستی و وفای بوه عهود( 2نووری 170 ،15 :1408 ،ابابابویوه،
 )419 :1376و محبتهوایی نظیور درآغووشگرفتا( 3مجلسوی،36 :1403 ،
 ،)255نووازشکرد و بوازیکرد ( 4مجلسوی ،)285 ،43 :1403 ،بوسووید

5

(حرعاملی ) 340 ،28 :1409 ،و ارتبواط کالموی مالیوم و دلپو یر بوا فرزنود

6

او رفت و بر بالیا او نشست و». ...
ه
 - 2پیامبر میفرمایید « :ها َنا َو َاع َد َأ َح ُدک ُ ْم َفبهی َّ ُه فَلْیُیْجز هریک از شما ،اگر به فرزند الود وعدهای میدهد ،باید بدا وفا
کید ».همچییا امامعلی والدیا را از دروغگویی نهی میکییدَِ « :ل یَ ْصل ُ ُح هم َا الْکَ ه هم هج ٌّد َو َِل َه ْزلٌ َو َِل َأ ْ یَ هع َد َأ َح ُدک ُ ْم
َفبهی َّ ُه ث ُ َّم َِل یَ هف َ لَ ُه شایسته نیست دروغگفتا ،الواه شوالی یا جد و نیز شایسته نیست یکی از شما به فرزندش وعدها

بدهد ،سپس وفا نکید».

ول َ ه
ت َأنَا َو َأ هال علَی ج ِّدي َرس ه
الل خ َف َأ ْجلَ َس هی َعلَوی
 - 3امامباقر از امامحسیا نقل میکیید که فرمودندَ « :د َال ْل ُ
َ
َ
ّ
ُ
َف هج ه هه ْاأل َْی َس هر َو َأ ْجلَ َس َأ هال َ ا ْل َح َس َا َعلَی َف هج ه هه ْاأل َْی َم ها ث ُ َّم َقبَّلَیَا َو َقا َل به َأبه َأ ْنت ُ َما هم ْا هإ َم َام ْی ها هس ْب َط ْی ها ما و برادرم نزد جدم
رسول الدا

رفتیم .پیامبر

مرا بر زانوي چپ و برادرم حسا را بر زانوي راست الویت نشاند سپس مرا بوسید و

فرمود :پدرم به فداي دو فرزندي باد که اماماند».
ه
 -4جابربا َ ّ
عبدالل میگویدَ :د َاللْ ُت َعلَی الیَّب ِّ
َو نه ْع َم الْ َع ْد َِل ه َأنْت ُ َما بر پیامبر وارد شدم .دیدم که حسا و حسیا

َو الْ َح َس ُا َو الْ ُح َس ْی ُا

ه
ه
ول َج َملُک ُ َموا
َعلَی َظ ْه هره َو ُه َو یَ ْجثُو لَ ُه َما َو یَقُولُ ن ْع َم الْ َج َم ُ
بر پشت آ حیرت سوارند و پیامبر برا آنوا زانوو زده

و الم شده است و می فرماید :چه شتر الوبی دارید و چه بار الوبی هستید شما».
هه ه
و عله ابیه هف حج هر هه و هو ی َقبلُه و یم ه
وم ُه
ص ل َسانَ ُه َو یَ َی ُع ُه َعلَوی َعاتقوه َو یَ ُی ُّ
َ َ ٌّ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ِّ ُ َ َ َ ُّ

ه
َه
وسی ْب ها َج ْع َفر
 -5مفیل میگویدَ :د َال ْل ُت َعلَی أب ا ْل َح َسا ُم َ
ه ه
ک بور اموامموسویکواظم وارد شودم .دیودم آ حیورت فرزنودش
وک َو َابویَ ُا َفیولَ َ
طه ُر َالل َق َ
یح َ
ك َو َا َ
ب هر َ
إلَ ْیه َو یَقُولُ به َأبه َأ ْن َت َما َأ ْطیَ َ
علیباموسیالرضا را در داما الود نشانده و او را میبوسد و زبانت را میمکد و گاه بر شانهاش میگ ارد و گاه او را در آغووش مویگیورد و
میگوید :پدرم فدای تو باد! چه بوی الوشوی دارد و چوه االوالپ پواکیزهای و فیول و دانشوت چوه روشوا و آشوکار اسوت ».و همچیویا
پیامبر

نیز فرمودهاند« :قَبِّلُوا َأ ْو َِل َدک ُ ْم َف هإ َّ لَک ُ ْم بهک ُ ِّل قُ ْبلَة َد َر َج ًة هف الْ َجی َّ هة َما بَ ْی َا ک ُ ِّل َد َر َجتَ ْی ها َال ْم ُس همائَ هة َعام فرزندا الود را ببوسید زیورا هور

بوسهاي رتبهاي است در بهشت و فافله دو رتبه از یکدیگر پانصد سال است( ».طبرسی)220 :1412 ،

 - 6امامعلی به فرزندشا امامحسا چییا ابراز محبت میکردند:
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
اك َأتَان فَ َعیَان م ْا َأ ْم هر َك َما یَ ْعییی م ْا
ك َأ َفابَی َو کَ َأ َّ الْ َم ْو َت لَ ْو َأتَ َ
ك کُلِّ َحتَّی کَ َأ َّ َش ْیئ ًا لَ ْو َأ َفابَ َ
ك بَ ْعی بَ ْل َو َج ْدت ُ َ
« َو َج ْدت ُ َ
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ت و چو تو را جزیی از وجود الود ،بلکوه تموام
ک َأ ْو فَیی ُ
ت لَ َ
ك کتَابه َه َ ا ُم ْستَ ْظ ههر ًا بهه بهه إ ْ َأنَا بَقی ُ
ت إلَ ْی َ
َأ ْم هر نَ ْفس فَکَتَ ْب ُ
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 - 1بجاری از انسبامالک نقل میکید :نوجوانی یهودی که به پیامبر

الدمت میکرد ،مریض شد .پیامبر

به عیادت

19

(نهجالبالغه ،نامه  ،) 31تأکید شده است .همچییا برای پیشگیری از آسیبهوای
روانی و عاطفی ،بر فیونی چو  :سوهلگیوری( 1مجلسوی،)364 ،82 :1403 ،
نبود تبعیض( 2طبرسی ،)220 :1412 ،به ُرخ نکشید مسوتمر الطوا( 3اباشوعبه
حرانووی ،)84 :1404 ،نبووود تحقیوور و سوورزنت( 4کلییووی،)311 ،2 :1407 ،
ممیوعیت تیبیه بدنی( 5ابافهود حلوی )89 :1407 ،و بیمحبّتوی( 6حرعواملی،

 )485 ،21 :1414تأکید شده است.
 .3 .1ایجاد فضای معنوی

در روایات بر فیونی تأکید شده است که فیای روانی ،معیوی و ارزشوی را
در فرایید رشد کودک حاکم ساالته و زمییههای تأثیرگ اری عوامل محیطوی را
وجود الودم یافتم ،گویی که اگر ناراحتی به تو رسد ،به ما رسیده و اگر مرگ دامانت را بگیرد ،داما مرا گرفته ،بوه ایوا
جهت اهتمام به کار تو را اهتمام به کار الود یافتم .ازایارو ایا نامه را برا تو نوشتم تا تکیهگاه تو باشد ،الواه ما زنده

اخالق * سال پنجم ـ شمارة بیستم ـ زمستان 1394

باشم یا نباشم».
- 1روایت شده در زما امامزیاالعابدیا
عصر اما امام

نمازها در وقت الودش الوانده میشد یعیی نماز ظهر در ظهر و نماز عصر در

به فرزندا الویت میفرمودند« :نماز مغرم و عشا را با هم و نماز ظهر و عصر را نیز با هم بجوانیود».

وقتی از ایشا پرسیده شد که چرا فرزندا شما نماز را در غیر وقتت میالوانید؟ فرمودند« :ایا کار برای فرزنودا بهتور
است از اییکه بجوابید و نماز نجوانید».
ه
ه
ه
ه
- 2رسول اکرم فرمودْ « :اع هدلُوا بَ ْی َا َأ ْو َِلدک ُ ْم کَ َما تُحبُّو َ َأ ْ یَ ْعدلُوا بَ ْییَک ُ ْم ف الْبه ِّر َو اللُّ ْطف میا فرزندا الود به عدالت
رفتار کیید ،هما گونه که دوست دارید آنا در نیکی و مهربانی با شما به عدالت رفتار کیید».
اط هف ا ْلم َالم هة ی ُش ه
 - 3امامعلی فرمودَ ...« :و ْ ه
اجة زیادهروی در سرزنت و مالمت ،آتت لجاجت را
اْل ْف َر ُ
َ َ َ ُّ
یرا َ الل ََّج َ
بن َ

برافروزد».

ه
ك الْ َجبَّار (لهکییده مردم در زیر قدمها) کسی است که مردم را
- 4امامفادپ فرمودَ « :م ْا َحق ََّر الیَّا َ َو تَ َجب َّ َر َعلَ ْی هه ْم فَ َ ل َ
تحقیر کید و به آنا تکبر ورزد و گرد فراز کید .چییا آدمی جبار است».
به یکی از یارا الود که از دست فرزندش بهستوه آمده بود و شکایت مویکورد ،فرمودنودَِ « :ل
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 - 5امامموسیکاظم
ه
مدت طوِلنی».
َو ْاه ُج ْر ُه َو َِل تُطل او را نز  ،بلکه با او قهر کا ولی نه به ّ
- 6پیامبر اکرم فرمودَ « :م ْا َِل یَر َح ْم َِل یُر َحم هرکس رحم نکید به او رحم نشود».
ْ
ْ

برای رفتا به راههوای شویطانی کواهت مویدهود( .اباشوعبه حرانوی:1404 ،
ال کودکی که در گوشت انا و اقاموه گفتوه مویشوود ،زمییوهای بورای
 )13مث ً
پرورش استعدادهای بالقوه درونیاش فراهم میشود و او را تاحودودی از شور
شیطا مصو نگه میدارد( 1اباشعبه حرانی )13 :1404 ،یا نام نیک و احتورام
به کودک ،بستر میاسبی را برای باارزشدید الود و دیگرا فراهم میسوازد و
به الویت و دیگرا احترام میگ ارد( .حسویییزاده )71 :1386 ،در روایوات
روانت شیطانی نمیشود( 2کلییی )20 ،6 :1407 ،و حتی از پدیدآمود برالوی
از احسا

حقارتهای متربی که از نامهای زشت بورایت پدیودار مویشوود،

پیشگیری میشود( 3.کلییی)20 ،6 :1407،
 .4 .1فراهمسازی امنیت روانی

امییت روانی بسوتری را فوراهم موی سوازد کوه سوبب بوروز اسوتعدادها و
الالقیتهای فرزندا  ،بدو نرهای احسا

تر

و نگرانی میشوود .بوهعالوه

ه
ه
ك غُ َال ٌم َأ ْو َج ه
اریَ ٌة فَ َأ ِّن ْ هف أُنُنه هه الْی ُ ْمیَی َو َأ هق ْم هفو
- 1پیامبر اکرم در سفارش به علی میفرمایید« :یَا َعل ُّ هإ َنا ُول َد لَ َ
الْی ُ ْس َر فَ هإن َُّه َِل یَ ُی ُّر ُه الشَّ ْی َطا ُ َأبَد ًا ای علی هرگاه پسر یا دالتر برایت بهدنیا آمد ،در گوش راست او انا بگوو و در
گوش چپت اقامه درایافورت شیطا هرگز به او گزند نمیرساند».
 - 2از جابر نقل شده کهَ :أراد َأبو جع َفر الرکُوم هإلَی بع ه ه ه ه ه
ود ُه َف َقا َل یَا َجابه ُر ا ْل َح ْقیه َفتَبه ْعت ُ ُه َفلَ َّما ا ْنتَ َهی هإلَی بَا هم
ض ش َیعته لیَ ُع َ
َْ
ُّ َ
َ َ ُ َْ
ه
َّ ه
َ
ك َقا َل ُم َح َّم ٌد َقا َل َفبه َما تُکَیَّی َقا َل به َعله ٍّ َف َقا َل لَ ُه َأبُو َج ْع َفر «لَ َق هد
م
اس
ا
م
ر
ف
ع
ج
و
ب
أ
ه
یر َف َقا َل لَ ُ ُ َ ْ َ
َ ْ ُ َ
الدار َال َر َ َعلَ ْییَا ْاب ٌا لَ ُه َفغ ٌ
ْاحتَ َظ ْر َت هم َا الشَّ ْی َطا ه ْاحته َظار ًا َش هدید ًا امامباقر م الواست یک از شیعیا را عیادت کید ،فرمود :اي جابر تو با ما باش.
وقت که حیرت به در آ الانه رسید ،کودک آمد .حیرت از او پرسید :نامت چیست؟ او گفت :محمد .فرمود :کییوهات
چیست؟ عرض کرد :عل  .حیرت فرمود :از شیطا  ،بسیار دور شدي».
- 3امامباقر فرمودند « :هإن َّا لَیُکَیِّ َأ ْو َِل َدنَا هف هفغَ هر هه ْم َم َجافَ َة الیَّبَ هز َأ ْ یَلْ َح َق به ههم ما برای فرزندانما در کودکی کییه قرار
می دهیم ،از تر آنکه مبادا در بزرگی دچار لقبهای ناالوشایید شوند».

اخالق *واکاوی آموزههای اهل بیت (علیهمالسالم) در زمینه راهكارهای تربیت فرزندان

تصریح شده است ،کسی که نام نیک الود را الوم ،زیبوا و بواعزت مویدانود،
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اعتماد آ ها به والدیا و محی افوزایت موییابود ،تاجاییکوه ارادهای قووی و
فکری مستقل پیدا مویکییود( .حسویییزاده )99 :1386 ،ایجواد امییوت ،تیهوا
بهمعیای فراهم آورد سرپیاهی نیست که فرزنودا را از سورما ،گرموا ،دشوما،
حیوانات درنده و  ...در اما نگه دارد .بیشوتر اوقوات ،دعووا ،جروبحوثهوای
گفتاری و سوءتفاهمهای بیا والدیا از عمدهتریا عوامل مجل امییت و آرامت
در الانوادهها هستید که سبب میشوند کودک با جرئت تمام ،حرفهای درونی
الود را نزند و آشکار نسازد .برعکس ،والدیا میتوانید با پرورش امید به الودا
و لطف او ،برآوردهساالتا الواستههای معقول فرزندا و پ یرش حق از آ هوا،
سپا گزاری از الداوند بهدلیل نعمتهایت ،پرداالت فدقه به دیگری با دست
فرزندا و برد نام الداوند در هر کاری ،تاحدودی امییت و آراموت روانوی را
وارد میازل الویت کیید.
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 .5 .1آمادگی عملی

در تمهیدات عملکردی میتوا به آمادهسازی مقدمات عبادی مثل نمواز و
روزه در ماه مبارک رمیا و( 1...اباابیالحدید ،)329 ،20 :1404 ،اسوتفاده از
رنگهای شاد( 2شعیری ،بیتا ،)71 :نغمههای الوش قورآ  ،انا ( 3رشیدرضوا،
 - 1امامعلی

فرمودند « :ما لم یأال أهبة الصالة قبل وقتها فما وقرها کسی که قبل از نماز ،الود را برای اقامه نمواز

آماده نکید ،به نماز بیاحترامی کرده است».
فاق لَونُها تسر الی َّ ه
ه
ه
اظ هریا گاو است زرد پررنگ و یكدست که بیییدگا را شاد مویکیود» (بقوره.)69 ،
راء ٌ ْ َ ُ ُّ
 ... -2إن َّها بَ َق َر ٌة َف ْف ُ
پیامبر میفرمایید« :ما َأدالل لَیلَ ًة و هاحدة هسراج ًا هف الْمس هج هد غَفَر َالل لَه نُنُوم سب هعیا سی ًة و کَتب لَه هعبادة سیة و لَه هعید َ ه
الل تَ َعالَی
َ ُّ ُ
َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ََ َ َ َ ُ َْ ّ
َ ْ
َ ْ ْ َ َ ْ َ ًَ َ
َم هدییَة کسی که یک شب چراغی را در مسجد قرار دهد ،الداوند گیاها هفتاد سال او را میبجشد و برای او عبادت یوک سوال را
مینویسد و برای او نزد الداوند شهری است( ».شعیري ،بیتا)71 :
 - 3نویسیده المیار مینویسد :ج ابیت و کشت انا بهقدری اثربجت است که مسیحیا متعصب ،به عمق و عظمت تأثیر
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آ در روحیه شیوندگا اعتراف میکیید . ...

بیتا )445 ،6:و  ...برای ج م فرزندا و بهویهه نوجوانا به امواکا مو هبی
مانید مساجد و حسیییهها برای مراسم جشا یا عزای ائمه

اشاره کرد.

 .6 .1تغذیة حالل

اهلبیت

هما طورکه برای رشود رو و روا  ،برناموه متعوالی و جوام ارائوه

دادهاند ،برای تغ یه جسمانی بشر نیز هرم غ ایی الافی را مطر کردهاند .برای مثال آ
بزرگوارا تأکید میکیید که نوزاد از ابتدای تولد از شیر مادر تغ یه کید زیرا تأثیر بسزایی
 )34ل و ا زنووا کمعقوول ،بوودزبا  ،بسوویار زشووت ،حرامالوووار ،شوورامالوار ،دشووما
اهلبیت

یا کسانی که نقص جسمانی مانید ضعف بییایی دارند ،نباید بوه نووزاد شویر

دهید( 2.نوری )162 ،15 :1408 ،همچییا والدیا در مراحل بعدی رشد فرزندا دقوت
کیید که غ ایی دارای سالمت ظاهری (نداشتا میکروم ،ویرو و سایر آلودگیهوا) و
باطیی (لقمه حالل) برای آ ها تهیه کیید( 3بقره 168 ،مجلسی )147 ،5 :1403 ،زیورا
حالل ،حرام یا شبههناکبود غ ا و حتی امکاناتی که در االتیار کودکا قرار میدهید ،در
تمایل آ ها به رنائل و فیائل االالقی مؤثر است( 4.حرعاملی)82-81 ،17 ،
ه
لص هب ِّ لَبَ ٌا َال ْی ٌر هم ْا لَبَ ها أُ ِّم هه براي کودك ،شیري بهتر از شیر مادرش نیست».
 - 1پیامبر
میفرمایید« :لَ ْی َس ل َّ
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
اع الْیهودیة َو الیَّصرانیة َأح ُّ ه
وه ْم َو َِل
ام َأ ْ ت ُ َظوائ ُر ُ
اح َ ُروا الیُّ َّص َ
ب إلَ َّ م ْا إ ْر َضاع الیَّافبهیَّة فَ ْ
ْ َ َّ َ
- 2امامفادپ فرمودَ « :ر َض ُ َ ُ َّ
ه
وهم برای شیردهی طفل ،او را به ز مجوسی ندهید .زنا یهودی و مسیحی نیز زمانی میتوانید به او
وه ْم َو َِل ت ُ َو ُّاد ُ
تُیَاک ُح ُ
فرمودنود:

شیر دهید که شرام نجورده باشید و مواظب باشید که در زما شیردهی سراغ شرام نروند ».و نیز پیوامبر
ه
ه
اء فَ هإ َّ الل َّبَ َا یُیْ هشئ ُ ُه َعلَ ْیه فرزندتا را برای الورد شیر به ز احمق ندهید که فرزنود بور شویر
«ایَّاک ُ ْم َأ ْ تَ ْستَ ْرض ُعوا الْ َح ْمقَ َ
بزرگ میشود».
ه
ه
ه
 - 3یا َأیُّ َها الیَّا ُ کُلُوا م َّما ف ْاأل َْرض َحالِلً َطیِّبا ای مردم از آنچه در زمیا است ،حالل و پاکیزه بجورید».
ه
ه ه
ه
ه ه ه
رهما إِلّ أاللَ َف َ ّالل علَیوه اگور
ب الْ َمالَ م ْا حلِّه و وأنفَقَ ُه ف َحقِّه لَم یُیف ْق د َ
 - 4امامفادپ فرمود« :لَ ْو َأ َّ َأ َح َدک ُ ُم اکْتَ َس َ
حق انفاپ کید ،درهمی انفاپ نکید ،مگر اییکه الداوند عوض آ را بدهد».
فرد از شما ،مال حالل بهدست آورد و به ّ

اخالق *واکاوی آموزههای اهل بیت (علیهمالسالم) در زمینه راهكارهای تربیت فرزندان

در ب ُعد شیاالتی ،جسمانی و دییی او دارد( 1.علیباموسی ،امامهشوتم

،2 :1406 ،
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 .2راهکارهای معرفتی
راهکارهای معرفتی راهکارهایی است که سبب افزایت شیاالت متربی نسوبت
به االالقیات نیکو مانید راستگویی ،احترام به بزرگترها ،داشتا آدام اسالمی،
آموزش مصادیق رفتارهای االالقی (مجلسی )286 ،43 :1403 ،و زنودهکرد

یواد الودا در انهوا ( 1مفیوود )336 :1413 ،مویشوود( .فقیهووی)66 :1384 ،

همچییا آموزش اموری چو  :ففات کموالی الداونود( 2مفیود،)340 :1413 ،
محبت الدا به ه
فرد آراسته به فیوائل و محاسوا االالقوی( 3نووری،1 :1408 ،
ّ
4
و حکمتهای مربوط به تربیت االالقوی
 ،)488آموزش احادیث اهلبیت
(طوسووی 111 ،8 :1407 ،کلییووی )47 ،6 :1407 ،بسووتر میاسووبی را بوورای
شیاالت ارزشها و فیو تربیت االالقی فراهم مویسوازد .در نیول بهفوورت
اجمالی برالی از آ ها بررسی میشود:
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 .1 .2آشنایی با صفات اخالقی خداوند

ه
ل هف ک ُ ِّل َمکَا و الداوند بزرگوار را در هر مکانی یاد کا».
الل َع َّز َو َج َّ
 - 1لقما میگویدَ « :و ا ْنکُر َ ّ َ
ل یوم ی ْأتهیك یوم ج هدید ی ْشهد علَی ه
م کَ هریم ا پسرم هرروز که بر تو
ك ع ْی َد َر ٍّ
- 2لقما به فرزندش میگوید« :یَا بُیَ َّ هإ َّ ک ُ َّ َ ْ َ َ َ ْ ٌ َ ٌ َ َ ُ َ ْ َ
ضد تو شهادت الواهد داد».
میرسد ،روز نو است که در پیشگاه پروردگار کریمّ ،
- 3پیامبر فرمودندَ « :أیها الیا هإ َالل ی هح ه ه ه ه
ه
ه ه
اء هزییَةُ
ُّ َ َّ ُ َ ّ َ ُ ُ
اء َو َّ
الستْ َر فَ َأیُّک ُ ُم ا ْغتَ َس َل فَلْیَتَ َو َار م َا الیَّا فَإ َّ الْ َحیَ َ
ب م ْا عبَاده الْ َحیَ َ
ْه
اْل ْس َالم ای مردم همانا الداوند بیدگا با حیا و پوشت را دوست دارد ،پس هرکدام از شما هیگام غسلکرد باید از مردم
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پیها باشد زیرا حیا زییت و آراستگی اسالم است».
ه
ه
ه
ه
ه
هه
یا َو یتَ َعل َُّم ف الْکُت َّ ه
یا طفل
یا َو یَتَ َعل َُّم الْ َح َاللَ َو الْ َح َر َام َس ْب َ سی َ
ام َس ْب َ سی َ
- 4امامفادپ فرمودند« :والْغُ َال ُم یَلْ َع ُ
ب َس ْب َ سی َ َ
هفت سال بازی کید ،هفت سال الواند و نوشتا بیاموزد ،هفت سال حالل و حرام (احکام الهی) را یاد بگیرد».

با الهامگرفتا از مکتب اهلبیت

و درنظرداشتا فرفوتهوای میاسوب،

می توا فرزندا را با ففات االالقی و الهی آشیا ساالت .آگاهسازی نسبت بوه
ایا امور ،در اللقیات بزرگسالی متربی ،بسیار مؤثر الواهود بوود زیورا اگور او

بداند رحیم و کریمبود الداوند به چه معیاست و اییکه الداونود مهربوا تور از
هر کس (حتی پدر و مادرش) نسبت به ایشا است ،آیا باز هم به کسوی جوز او
پیاه الواهد برد؟ قطع ًا بعد از تبییا میاسب ،قلبت بیودار شوده و دیگور اجوازه
نمی دهد که محبت کسی جز الدا در دلت وجود داشته باشد .لقما حکویم بوه
فرزندش میگوید:
«فرزندم در ملکوت آسما ها ،زمیا و کوهها و سایر آفرییت الداوند بسویار
بییدیت زیرا تفکر و تدبر در جها هستی ،بهتریا پیددهیده و بیدارکییده قلب

 .2 .2آموزش فضائل اخالقی

طیف رفتارهای االالقی بسیار گسترده است و والدیا باید بهفورت تودریجی،
با حوفله و با شیوههای ج ام به فرزندا الویت آموزش دهید .آ ها مویتوانیود
در ایا راستا از شعر( 1مجلسی ،)286 ،43 :1403،قصوه و داسوتا ( 2هوود،)120،

همانیدسازی با الگوها از طریق نقل داستا های آموزنده و شیریا دربوار فیوائل

االالقی ،معرفی الگوهای موفق در حیطه االالپ نیکوو( 3قلوم )4 ،و آمووزش آدام
االالقی اسالمی( 4ابابابویه )229 ،1 :1362 ،کمک بگیرند.
- 1در روایت آمده است که حیرت زهرا

فرزندش حسا

را باِل و پاییا میانداالتید و به حالت شعر میفرمودند:

ه
الر َس َا حسا جانم شبیه پدرت علی باش و از حق بید بگسل.
َأ ْش هب ْه َأبَ َ
اك یَا َح َس ُا َو ْااللَ ْ َعا الْ َح ِّق َّ
َو اعب ْد هإلَه ًا َنا همیَا َو َِل تُو ه
ال َنا ْ ه
اْل َحا عبادت الدای فاحبنعمت کا و با افراد کییهتوز همراه و دوست مباش.
َ
ُْ
ه
ه
ه
َ
ت به هه
ب
ث
ن
ما
ل
س
الر
باء
ن
أ
ا
م
ك
ی
ل
ع
ص
ق
ن
ال
ک
و
«
کید:
می
ترسیم
چییا
مردم
سایر
و
پیامبر
قلب
بر
را
قصه
تأثیر
الداوند
-2
َ ُ ا َ ُ ُّ َ َ ْ َ ْ ْ
ُ َ ِّ ُ
ُّ ُ
جاء َك هف ه ه هه الْ َح ُّق َو َم ْو هع َظ ٌة َو هنکْر لهلْ ُم ْؤ همیهیا و هریک از سرگ شتها پیامبرا [الود] را که بر تو حکایت میکیویم،
فُ َ
ؤاد َك َو َ
چیز است که دلت را بدا استوار میگردانیم و در ایاها حقیقت برا تو آمده و برا مؤمیا اندرز و ت کر است».
َ « - 3و هإن ََّك لَ َعلی ُاللُق َع هظیم و بهراستی که تو را الویی واِلست».
ه
- 4امامعلی به فرزندش دربار آدام غ االورد چییا میگوید« :قَوالَ َأ همیور الْم ه ه
وا َأ هبو َطالهوب
ُ ُ ْ
یا َعلو ُّ ْب ُ
وؤمی َ
ه
ه
ه
هه
ه
ه
یا قَالَ َِل تَ ْجلس َعلَی الطَّ َع ه
ام إ َِّل
ك َأ ْربَ َ هال َصال تَ ْستَ ْغیه به َها َع ها الطِّ ب فقال بلی یا َأ هم
للْ َح َس ها ْابیه یَا بُیَ َّ َأ َِل أُ َعل ُِّم َ
یر الْ ُم ْؤمی َ
ْ
ِّ َ َ َ َ َ َ َ

اخالق *واکاوی آموزههای اهل بیت (علیهمالسالم) در زمینه راهكارهای تربیت فرزندان

توست( ».مفید)340 :1413 ،
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 .3 .2آگاهسازی نسبت به خواست خدا در انجامدادن اعمال

والدیا باید به فرزندانشا گوشزد کیید که همیشه به یاد الدا باشید تا از ایا
طریق ،حیور الدا را درک کرده و از کارهای بد دوری گزییید .زندهکرد یواد
الوودا در نهووا فرزنوودا و آگاهسووازی آ هووا از الواسووتههووا و محبووت الهووی

بههیگام آراستهشد به فیائل( 1مجلسی )261 ،26 :1403 ،سبب آگواهی آنوا

میشووود ،مبیوویبرآنکووه اگوور هووم الطووایی کووردهانوود ،الداونوود توبووه و اسووتغفار
آ ها را میپ یرد و آنوا را بوهدلیل انجوامداد اعموال فوالح و پسویدیده ،غورپ
رحمت میکید.
 .3راهکارهای انگیزشی
ایا بجت شامل فیونی میشود که رغبت و انگیزه رویآوری به فیائل االالقی
را در فرزندا افزایت میدهد و از رنائول دور مویکیود( .فقیهوی)53 :1384 ،
اخالق * سال پنجم ـ شمارة بیستم ـ زمستان 1394

مهم تریا ابزار برای ایجاد انگیزه و ج م کودکا به ارزشهای تربیت االالقی،
آگاهیبجشی از الطاف و محبتهای الهی ،شجصیتداد و تشویقکرد آ هوا
است .در تعالیم اهلبیت

ایا فیو تبییا شده است که در نیل بوه بررسوی

آ ها پرداالته میشود:
ه
یه و ج ه
ه
وال هء فَ ه
َو َأنْ َت َجائه َو َِل تَقُ ْم َع ه
وا الطَّ َع ه
وإ َنا
وك َعلَوی الْ َج َ
ض نَ ْف َس َ
واع هر ْ
وود الْ َم ْیو َ َو هإ َنا ن ْم َ
وام هإ َِّل َو َأنْ َ
وت تَ ْشوتَ هه َ َ ِّ
وت فَ ْ
ٌ
ْاستَ ْع َم ْل َت َه َ ا ْاستَ ْغیَ ْی َت َع ها الطِّ ب فرزندم چهار نکته به تو بیاموزم که با رعایوت آ هوا از طبیوب بوینیواز شوو ؟ عورض کورد:
چرا ،ا امیرالمؤمیا  .حیورت فرمودنود :توا گرسویه نشودها  ،غو ا نجوور و توا اشوتها دار  ،از غو ا دسوت بکوت و غو ا را
الوم بجو و قبل از الوابید  ،قیا حاجت کا .اگر ایا نکات را رعایت کیی ،از مراجعه به طبیب بینیاز میشو ».
ه
ه ه
- 1رسول الدا میفرمایید« :سبع ٌة ی هظلُّهم َالل عز و جو َّ ه
ل هإ َِّل هظل ُ ه
وام نَ َشو َأ
وو َم َِل هظو َّ
وام َعوادلٌ َو َش ٌّ
ُّوه إ َم ٌ
َ ْ َ ُ ُ ُ ّ ُ َ َّ َ َ
ل فو ظلِّوه یَ ْ
ه ه
اد هة َ ّالل ...الودا عزوجول روز کوه سوایها بوهجوز سوایه لطفوت نیسوت ،هفوت فویف را در سوایه لطوف
ف عب َ َ
الود جا دهد که یکی از آ ها پیشوای عادل و دیگوری جووانی اسوت کوه در عبوادت و پرسوتت الودا عوزوجول

26

بهبار آمده».

 .1 .3توجهدادن کودکان به محبت خدا

کودکا در مراحل ابتدایی رشدشا چیدا قدرت تحلیول اطوراف الوود را
ندارند .شاید در اطراف آ ها مسائل گوناگونی رخ دهد اما آنا بودو توجوه
الاخ از کیارش میگ رند به همیا جهت والدیا باید گاهی اوقات بوه تبیویا
آ ها بپردازند و از طریق جمالت زیبا و جو ام ،آ هوا را آگواه کییود .تبیویا
مسائلی مانید محبت الداوند به کودکوا ( 1بحرانیافوفهانی738 ،20 :1413 ،
نعمتهای اعطایی پروردگار( 2مفید )333 :1413 ،و حتی شرکتداد آنا در
مراسم دعا ،جلسات علمی و دییی( 3کلییی 487 ،2 :1407 ،نوری،6 :1408 ،
 )455میتواند در رشد متعالی آ ها مؤثر باشد.
 .2 .3واکنش رضایتی نسبت به انجام رفتارها

نقت تشویق و واکیت های رضایتی ،هیگام انجام فیائل ،در تربیت االالقی
بسیار مؤثر است زیرا اگر شرای  ،حدود و مسائل مر بوط به آ رعایت شوود،
- 1پیامبر فرمودهاند« :الولد کبد المؤما إ مات قبله فار شفیع ًا له وإ مات بعوده یسوتغفر لوه فیغفور َ ّالل لوه فرزنود
جگرگوشه مؤما است .اگر پیت از پدر بمیرد ،برایت شفاعت میکید و اگر بعد از پدر بمیرد ،برایت استغفار مویکیود و
الداوند در اثر طلب مغفرت فرزند ،پدر را میبجشد».
ه
الل َف َج َ لَ ُه َو َم ْا َنا ال َّ ه ي ْابتَ َغ ُاه َفلَ ْم یَ هج ْد ُه یَا بُیَ َّ َو َم ْا َنا ال َّ ه ي َنکَ َر ُه
- 2لقما به فرزندش میگوید« :یَا بُیَ َّ َم ْا َنا ال َّ ي َعبَ َد َ ّ َ
ه
َفلَم ی ْ کُره و ما َنا ال َّ ه ي توک َّل علَی َ ه
ل هن ْک ُر ُه َفلَ ْم یَ ْر َح ْمه ا پسرم کیست که
الل َف َوکَلَ ُه هإلَی َغ ْی هره َو َم ْا َنا ال َّ ه ي تَ َی َّر َع هإلَ ْی هه َج َّ
ََ َ َ
ْ َ ُْ َ َ ْ
ّ
الدا را یاد کرده باشد ،ولی الدا او را یاد نکرده باشد؟ کیست که به الدا توکّل کرده باشد ،ولی الدا او را به دیگر واگ اشته

باشد؟ و کیست که بهسو الدا گرامی یاد ،تیرع و زار کرده باشد ،ولی الدا به او رحم نکرده باشد؟»
ّ
- 3امامفادپ میفرمایید« :کَا َ َأبه ع هإ َنا َح َزنَ ُه َ
الص ْبیَا َ ث ُ َّم َد َعا َو َأ َّمیُوا پدرم سیرهاش ایا بوود کوه
س
ی
ال
م
ج
ر
م
أ
ِّ
اء َو ِّ
َ
ٌْ ََ َ َ
هرگاه پدیدهای ناگوار رخ مینمود که حیرت را غم و اندوه فرا میگرفت ،ز ها و کودکا الویت را جم و سوپس بوه

پیشگاه الدا دعا میکرد و آنا آمیا میگفتید».
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نتایج سازنده و پُرفایدهای در تربیت بهجای میگ ارد .مواردی همچو تمجیود
و اهوودای هوودایا بوورای نیکوترانجووامداد رفتارهووای پسوویدیده( 1فوواد44 ،

مجلسی ،) 67 ،46 :1403،ابراز نشاط روحی و شادمانی هیگام اجرای اعموال
فالح( 2کلییوی 299 ،6 :1407 ،ابابابویوه )391 ،2 ،1362 ،و مشوورت بوا
فرزندا در انجام کارهوا و اموور الوانواده( 3حرعواملی )476 ،21 :1409 ،از
مهم تریا فیو ارزشی هستید که سبب ایجاد انگیوزه و جو م بوه الووبیهوا و
فیائل میشوند.
 .3 .3توجه به پیامدهای رفتارها

آدمی همواره تشیه محبت و توجه اطرافیا اسوت ،تاجاییکوه گواهی نوزد
دیگرا رو به الودنمایی میآورد (ایا عمل بیشتر در بیا جوانا شای اسوت)
اخالق * سال پنجم ـ شمارة بیستم ـ زمستان 1394
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بیابرایا اگر پاداش اعمال نیک برای فرزندا تشریح شود ،پیامدهای هرکدام از
رفتارهای االالقی مطر شود و بدانید که الداونود در ازای هرکودام از اعموال
پسیدیده ،عالوه بر توجه الاخ و دوستداشتا ،پاداش زیادی نیز برایشوا در
ه
ناه فابهر ًا نه ْع َم الْ َع ْب ُد هإن َُّه َأ َّوام ما
- 1الداوند در قرآ کریم ایاگونه به تعریفوتمجید حیرت ایوم میپردازد« :إن َّا َو َج ْد ُ
وت
او را شکیبا یافتیم .چه نیکوبیدها  ،بهراستی او توبهکار بود ».همچییا امامباقر میفرماید« :پدرم فرمودندَ « :م هر ْض ُ
ه
ه
ه
ه
مرض ًا َش هدید ًا فَقَالَ له َأبه
وی َت
ت َأ ْشتَ هه َأ ْ َأکُو َ م َّم ْا َِ -ل َأ ْقتَ هر ُ َعلَی َ ّالل َربِّ َما ی ُ َدبِّ ُر ُه ل فَقَالَ ل َأ ْح َس ْ
َما تَ ْشتَ هه فَقُلْ ُ
ََ
َضاهیت هإبر هاهیم ا ْلج هلیل فلَوات َ ه
الل َعلَ ْیه ما بهسجتی مریض شدم ،پدرم امامحسیا فرمود :چه میل داری؟ گفتم میل
َْ َ َْ َ َ َ َ َ ُ ّ
دارم از کسانی باشم که در آنچه الدا برای ما تدبیر میکید ،پیشیهاد و الواستی نداشته باشم .پدرم فرمود :آفوریا ،شوبیه

ابراهیم اللیل شدی».
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
- 2رسول الدا فرمودندَ « :أ ْطرفُوا َأ َهالیَک ُ ْم ف ک ُ ِّل ُج ُم َعة ب َش ء م َا الْفَاک َهة َأو الل َّْحم َحتَّی یَ ْفر ُحوا بالْ ُج ُم َعة بورای اهول و
َ
ْ
عیال الود در هرروز جمعه ،مقداری میوة تازه بجرید تا از جمعه الشیود شوند».
هه
هه
سورور ،هفوت سوال
یا َو َو هز ٌیر َس ْب َ هسیهیا فرزند هفت سال
َ
یا َو َع ْب ٌد َس ْب َ سی َ
- 3پیامبر فرمودند« :الْ َولَ ُد َسیِّ ٌد َس ْب َ سی َ
فرما ب ُردار و هفت سال وزیر است».

نظر دارد ،مسلم ًا مشتاپ میشوند که هرچه بهتر و بیشتر ،آ ها را انجام دهیود و
حتی برالی را جزء برنامههای همیشگی الود قرار میدهید .مثال اگور فرزنودا
بدانید که هیگام احترام به والدیا ،لطف و رحمت الداوند شامل آ ها میشوود

1

(مجلسی )221 ،100 :1403 ،قطع ًا به ایا عمل االالقی توجه الافی الواهیود
کرد و همیاطور است رعایت حقوپ دیگرا ( 2اباشعبه حرانی،)360 :1404 ،
حفظ حجام و عفت( 3کلییی )79 ،2 :1407 ،و. ...

راهکارهای هدایتی فیونی هستید که با استفاده از آ ها میتوا گرایت متربوی
را به کارهای نیک و بهالصوخ تربیت االالقی تقویت کرد .ایا فیو برمبیوای
برنامهریزی هدفمید و با بهرهگیری از آموزههای اهلبیت

فورت میگیرد.

(فقیهی )72 :1384 ،نمونههایی از آ ها عبارتاند از:
 .1 .4راهنمایی در انجامدادن کارهای نیک

والدیا میتوانید با درنظرگرفتا ایوا فوا کارآمود ،ترغیوب فرزندانشوا را
برانگیزانید و آ ها را به تدریج با مصادیق امور االالقی و چگوونگی انجوامداد
ال در ترغیب کودکا برای مسواکزد  ،ابتدا بایود
کارهای نیک آشیا سازند .مث ً
مسواک و المیر دندانی به دلجواه آنا تودارک ببیییود ،سوپس وقتوی الودشوا
اء بهالرحم هة هف َأرب ه مو ه
- 1پیامبر فرمودند« :یفَتح َأبوام السم ه
اض َ َ ...و هعیْ َد نَ َظ هر الْ َولَ هد هف َو ْج هه الْ َواله َد ْیا درهای رحمت
َْ ََ
َّ ْ َ
ُ َّ ُ ْ َ ُ َّ َ
آسما در چهار وقت گشوده میشود که یکی از آ ها زمانی است که فرزند به چهره پدر و مادرش مینگرد».
ه
ه
ض هف َیها لهلْکَ ه م نداد حقوپ (دیگرا )
الر ُج َل یَ ْحتَا ُ هإلَی َأ ْ یَتَ َع َّر َ
- 2امامفادپ میفرمایید« :تَ ْر ُك الْ ُحقُوپ َم َ ل َّ ٌة َو إ َّ َّ
نلّت میآورد و انسا درایاباره مجبور به دروغگفتا میشود».
 - 3امامعلی فرمودندَ « :أ ْف َی ه
اد هة الْ َعفَاف برتریا عبادت ،پاکدامی است».
ُ
ل الْعبَ َ
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میالواهید مسواک بزنید ،آ ها را نیوز مهربانانوه بورای انجوامداد ایوا عمول
فرابجوانید .همچییا بورای انجوام هرچوه بهتور وظوایف االالقوی ،میبایسوت
برنامهریزی کرد زیرا هیگامی که کودک ،شتامزده و بودو رعایوت افوول و
قواعد ،ترغیب به انجام کاری شود ،الستگی و بیمیلی حافل شده و درنتیجوه
از آ دست میکشد بیابرایا برنامهریزی مشوجص ،انسوا را در رسوید بوه
اهداف ازپیت تعییاشده ،در تربیت االالقی ،یاری میکید.
 .2 .4دعوت به اجرای امور اخالقی

اهلبیت

نه تیها الویشتا را به اجرای امور االالقی وامویداشوتید ،بلکوه

دیگرا را نیز بهسمت آ هوا سووپ مویدادنود .ایشوا گواهی اوقوات هیگوام
انجامداد کارهای پسیدیده ،در های بوزرگ االالقوی را آمووزش میدانیود

1

(اباابیالحدید ) 198 ،11 :1404 ،یا اییکه برالی از کارهای نیک را یوادآوری
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میکردند( 2کلییی )87 ، 2 :1407 ،اما درعیاحال از امرونهی مسوتقیم پرهیوز
میکردند( 3مجلسی )273 ،2 :1403 ،زیرا انسا بهطب استقاللطلب اسوت و

از امرونهی مستقیم چیدا ل ت نمیبرد.
« =1مر الحسا با عل

بصبیا یلعبو و بیا أیدیهم کسر البز یأکلونها فدعوه فیزل و أکل معهم ثم حملهم إلی میزله

فأطعمهم و کساهم و قال الفیل لهم ألنهم لم یجدوا غیر ما أطعمون و نحا نجد أکثر مما أطعمیاهم امامحسا

از کیار

کودکانی میگ شت که بازی میکردند و درحال الورد تکهنانی بودند که در دست داشتید .کودکا امام را نیز دعوت کردند
که با آ ها نا بجورد .سپس امام با آ ها نا الورد و آ ها را به میزل الود برد و به آ ها غ ا داد و جامه پوشانید و فرمود:
فییلت برای آ هاست زیرا آ ها بیت از آنچه به ما دادند ،نیافتید ولی ما بیت از آنچه به آ ها اطعام کردیم ،مییابیم».
ه
- 2امامفادپ میفرماید« :اجتهدت هف الْ هعب ه
ه
ل هإ َنا
الل َع َّز َو َج َّ
ام فَقَالَ ل َأبه ع یَا بُیَ َّ ُدو َ َما َأ َر َ
ْ ََ ْ ُ
ادة َو َأنَا َش ٌّ
َ َ
اك تَ ْصیَ ُ فَإ َّ َ ّ َ
ب َعبد ًا َر هض َعیْ ُه بهالْی هس ه
یر».
َ
َأ َح َّ ْ
َ
اعیل ب ها َأبه عب هد َ ه
اعیل یا َأبته
الل دنَانهیر و َأراد رجل هما قُریت َأ ْ یجر هإلَی الْیم ها فَقَالَ هإسم ه
- 3حریز میگوید« :کَانَت ه هْلسم ه
َْ ُ َ
ُ َ َ
ْ َ
ََ
َْ ّ َ ُ َ َ َ َ ُ ٌ ْ َْ
َْ
ْ ْ َ
هإ َّ فُ َالن ًا ی هرید الْجرو هإلَی الْیم ها و هعی هدي کَ َ ا و کَ َ ا هدییار ًا َأ فَتر َأ ْ َأدفَعها هإلَی هه یبتاع له بهها به َیاع ًة هما الْیم ها فَقَالَ َأبو عبده
ْ َ َ ْ ََْ ُ
َ
َ
ََ َ ْ
َ
ُ ُ ُ ُ َ
ُ َْ
َ َ ََ
ََ
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
والل َو
الل َع َّز َو َج َّ
َ ّالل یَا بُیَ َّ َأ َما بَلَغَ َ
ك َأن َُّه یَ ْش َر ُ
ل یَقُولُ ف کتَابهه ی ُ ْؤم ُا به َ ّ
م الْ َج ْم َر فَقَالَ َهکَ َ ا یَقُولُ الیَّا ُ فَقَالَ یَا بُیَ َّ إ َّ َ ّ َ

 .3 .4نظارت و کنترل رفتارها

ائمه

همواره بر اعمال فرزندا الویت نظارت میکردند و کیفیت الوم

یا بدبود آ را به آ ها گوشزد مینمودند( 1نوری )309 ،3 :1408 ،و در ایوا
جهت حتی از افرادی که به دوستی مویگرفتیود یوا بوا کسوانی کوه رفتوآمود
میکردند نیز غافل نبودنود( 2اباشوعبه حرانوی 233 :1404 ،احمودیمیانجی،
 )221 ،3 :1426زیرا بهالوبی می دانسوتید کوه اگور بور رفتارهوای فرزنودا
الویت نظارت و کیترل میاسب نداشته باشید و مسیر مستقیم را به آ ها نشوا
نهایت سقوط در چیگالهای شیطا وجود دارد.
یؤ هما له ْلمؤ همیهیا یقُولُ یص ِّد ُپ ه َ هلل و یص ِّد ُپ هل ْلمؤ هم هییا َف هإ َنا َش ه ه
عبودالل
ود ْق ُه ْم اسوماعیل فرزنود ابوو
ود َك ا ْل ُم ْؤ همیُوو َ َف َص ِّ
وه َد ع ْی َ
ُْ َ
َّ
ّ َ َُ
َُ
ُْ ُ ُ ْ َ َ
(امامفادپ ) چید دییاری داشت و مردی از قریت میالواست به یما سفر کیود .اسوماعیل گفوت :ای پودر فالنوی
میالواهد به یما برود و ما نیز چید دییاری دارم .آیا به او بودهم توا کواِلیی را کوه از یموا آورده ،بوه موا بفروشود؟
امامفادپ

فرمود :ای پسرم آیا به گوشت نرسیده که وی شرامالوار است؟ اسماعیل گفت :مردم ایاچییا میگویید.

سپس امام فرمود :پسرم همانا الداوند در کتابت میفرماید  :هرگاه مؤمیا نزد تو شهادت دادند ،آ ها را تصدیق کا».
ه ه
ه
ه
ه ه ه
ه
ْابیه َه َ ا قَالُوا نَ َع ْم
یص َال ٍّز َو َط ْو ٌپ هم ْا َن َهب فَقَالَ
- 1روایت شدهَ « :ال َر َ ْاب ٌا للْ َح َسا ْبا َعل ٍّ
الر ْحبَة َو َعلَ ْیه قَم ُ
ف َّ
قَالَ فَ َد َع ُاه فَ َشق َُّه َعلَ ْی هه َو َأ َال َ الطَّ ْو َپ هم ْی ُه فَ َج َعلَ ُه هق َطع ًا هق َطعا یکی از پسرا امامحسا از الانه الار شد ،درحالیکه لباسی
از الز بر تا و گردنبیدی از طال بر گرد داشت .امام او را دید و با تعجب فرمود  :ایا فرزند ما است؟ عرض کردند :آری.
امام او را فدا زد .ایشا لبا او را پاره وگردنبید را قطعهقطعه کرد».
ه
ه
اد َره َف ه
ه
ه
وإ َنا ْاسوتَ ْیبَ ْط َت
- 2امامحسا نیز به یکی از فرزندانشا فرمودند« :یَا بُیَ َّ َِل ت ُ َؤاخ َأ َحد ًا َحتَّی تَ ْعر َف َم َوار َد ُه َو َم َص ُ
ا ْل هجبرة و ر هضیت ا ْل هع ْشرة َف ه
آال هه َعلَی هإ َقالَ هة ا ْل َع ْث َر هة َو ا ْل ُم َو َاس هاة هف ا ْل ُع ْس َر هة ا پسرم با هیچکس دوست و برادر مکا ،مگر اییکه
ََ
ََْ َ َ َ

قبلت بدانی کجاها رفتوآمد دارد و چو از حالت الوم آگاه شد و معاشرتت را پسیدید  ،با او برادر کا ،بهشرط

اییکه معاشرت و دوست تو ،براسا چشم پوشی از الطاهاي او و همراهی در سجتی باشد ».و امامسجاد میفرمایید:
ه
ه ه
ه
أهل ِّ ه
أهول
حد ُة آنَ ُس َو َأسلَ ُم ،فإ ْ أبیتُم ّإِل ُمجالَ َسو َة الیَّوا ه  ،فَجالهسووا
َ
فالو َ
«جالسوا َ
والمعرفَة ،فإ ْ لم تَقدروا َعلَیهم َ
الدیا َ
ه
ه
المر َّو ه
ات فإن َُّهم ِل یَرفثو َ ف َمجالس ههم با انسا هاي دیادار و آگاه مجالست کیید .اگر ایاگونه افراد را پیدا نکردید ،تیهای
ُُ
بهتر و مطمئاتر است».
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نتیجهگیری
باتوجه به مطالعات انجامشده ،از آموزههای اهلبیت

بهدست مویآیود کوه

تربیت االالقی ،به معیی زمییهسازی و بهکارگیری شیوههایی برای شوکوفایی و
ایجاد فیائل یا ازبیابرد رنائل در هر زمییهای اسوت .محققوا در پوهوهت
ح اضر راهکارهوای تربیوت االالقوی مودنظر اهلبیوت

را در چهوار نووع

دستهبیدی کردهاند که عبارتاند از .1 :راهکارهوای زمییوهای کوه الوود دارای
فیونی مانید فیاسازی انس با الدا ،بسترسازی شوکلگیری شجصویت ،ایجواد
محی معیوی ،فراهم سازی امییت روانی ،تمهیدات عملکوردی و تغ یوه حوالل
است  .2در راهکارهای معرفتی آموزشهای الافی به متربی داده میشود توا
به راحتی بتوانود فوفات االالقوی الداونود ،مصوادیق االوالپ و آدام دییوی و
الواست الدا را در انجامداد اعمال االالقی و پرهیز از غیر آ ها بشیاسود .3
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راهکارهای انگیزشی که در ایا زمییه نکاتی چو توجهداد کودکا به محبت
الدا ،واکیت رضایتی نسبت به انجام داد رفتار االالقی و توجه بوه پیامودهای
رفتارهای االالقی مطر میشود  . 4راهکارهای هدایتی که در ایوا حیطوه بوا
هدفمیدی و بهرهگیری از آموزههای اهلبیت

 ،راهیمایی بورای چگوونگی

انجام کارهای نیک ،دعوت و سوپداد به اجورای اموور االالقوی و نظوارت و
کیترل رفتارها بحث شده است.

جدول  :1راهکارها و فنون تربیت اخالقی براساس آموزههای اهلبیت
فنون تربیتی

راهکارها

فیاسازی انس با الدا
بسترسازی شکلگیری شجصیت
 .1زمییهای

ایجاد محی معیوی
فراهمسازی امییت روانی
آمادگی عملی
آشیایی با ففات االالقی الداوند

 .2معرفتی

آموزش فیائل االالقی
آگاهسازی نسبت به الواست الدا در انجامداد اعمال

توجهداد کودکا به محبت الدا
 .3انگیزشی

واکیت رضایتی نسبت به انجامداد رفتارها
توجه به پیامدهای رفتارها
راهیمایی انجامداد کارهای نیک

 .4هدایتی

دعوت به اجرای امور االالقی
نظارت و کیترل رفتارها

یافتههای م کور در بجت راهکارهوای زمییوهای بوا نتوایج پهوهتهوای
زارعی( )1391و رجبی( )1387همسو است چراکه آنا نیز به نقت بااهمیوت
عوامل وراثتی و محیطی و همچییا الودسازی و الودتربیتی والدیا کوه الوود
مصداپ بارز زمییه سازی در تربیت االالقی کودکا است ،اشاره کرده بودند.
راهکارهای تبییا شده در بجوت دوم نیوز بوا نتوایج تحقیقوات نووروزی و
عاطفتدوست ( )1390و کبیری و معلمی ( )1388در جهت مطالعاتی واحودی
قرار دارند ،به ایا دلیل که پهوهشگرا م کور بهفورت مکرر از فیوو تربیتوی
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مرتب با ایا راهکارها (معرفی فیائل االالقی و روشهای مبتیوی بور فوفات
توحیدی الداوند) یاد کرده و استفاده از آ ها را توفیه کردهاند.
فیو تربیتی اشاره شده در بجت سوم ،یعیی راهکارهای انگیزشی بوا نتوایج
پهوهتهای پورآنر ( )1393و سلحشوری ،یوسفزاده ( )1390همسو اسوت
چرا که آنا نیز از عواملی چو احساسات ،عواطف و محبت بهمثابۀ مهمتوریا
عیافر آموزش تربیت االالقی یاد کردهاند.
یافتههای بجت چهارم نیز با نتایج بررسیهای زارعی ( )1391و نووروزی
و عاطفتدوست ( )1390و کبیری و معلمی ( )1388همسو اسوت .زارعوی در
پهوهت الود ،از تربیت الویشتا بهعیوا یکی از فیونی یاد میکیود کوه بوا آ
می توووا کودکووا را بووه اجوورای امووور االالقووی دعوووت کوورد .نوووروزی و
عاطفتدوست ضما دعوت به آمووزش انجوامداد کارهوای نیوک ،بوه فیوو
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نظارتی مؤثر بر تربیت االالقی (پرهیز از گوشداد به داستا ها و حورفهواي
ناشایست و دوري کرد از شرکت در مراسم لهو و لعب) اشاره میکیید .همچییا
کبیری و معلمی از نصیحتکرد کودکا برای راهیمایی آنا بهسوی انجامداد
کارهای نیک سجا گفتوه و امربوهمعروف و نهیازمیکور را راهبوردی نظوارتی
معرفی کردهاند.
در نهایت چییا میتوا عیوا کرد که پرداالتا بوه راهکارهوای تبییاشوده
بهفورت پیوسته و زنجیریشکل ،می تواند در شجصیت فرزندا موؤثر افتود و
پیامدهای مثبتی را در بُعد االالقی و معیوی برای آنا پدید آورد.

منابع
* قرآ کریم.
* نهجالبالغه.

 .1اباابیالحدیوود ،عبدالحمیداباهبووه َ ّالل1404 ،پ ،شوور نهجالبالغووه ِلبووا
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محبّت اهلبیت

 ،استراتژی حیات و راهبرد تربیتی


محمد نجفی ،زهره متقی

افل محبت اهل بیت

که همشأ رسالت پیامبر

است ،بهعیوا یک از

افول مبیای تفکر شیع شیاالته و حقیقت ایا افل در دِلئول نقلوی و عقلو
تأیید شده است ّاما اهمیّت ایا افل بهعیوا استراتهی زندگی و راهبرد تربیتی
کمتر مدنظر قرار گرفته است .در ایا راستا ،ایا مقاله با رویکرد کیفی و با روش

توفیفی -استیتاجی به بررسی ایا راهبرد پرداالته است و پوس از گوردآوری
داده ها بر اسا

اسیاد و محتواهای مرتب  ،مبانی و اهداف آ در حیطه نظور و

عمل ،تحلیل و سپس مؤلفههای تربیتی آ اسوتیتا شوده اسوت .نکتوه حوائز
اهمیّت در فرآیید محبت در دیدگاه اسالم آ است که محبت و دوست اولیواي

اله محبتی رشددهیده و علّت غای آفرییت هست است و موجب شکلگیري
 - عیو هیأت علم واستادیار گروه علوم تربیت دانشگاه اففها
 - دانشجوی دوره دکتری دانشگاه اففها .

Rozita2518@gmail.com

تاریخ دریافت1394/02/02 :

تاریخ تأیید1394/02/13 :
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ه
هدف ه
غایی تربیتی ،تأمولبرانگیز
نگرشها و باورهاي مثبت میشود و بهعیوا
است .افل توجه به اراده ،افل عیییتبجشی به حب الهی ،افل ارتقاء شیاالتی
درک ،افل ارتقاء ه
مهم ایا اسوتراتهی تربیتوی
فهم هدفمیدی آفرییت ،از افول ّ

است و بوا روش الگووی عواطفی اجراشودنی اسوت .جامعیوت الگووی ائموه
اقتیاي آ را داردکه ه
فرد پیرو با احساس عمیوق در تموام ابعواد و
اطهار
جیبههاي شجصیت انسان  ،آنا را اسوه الود قرار دهد و به غیواي شجصویت
دست یابد.
واژههای کلیدی
محبت اهلبیت

 ،بُعد عاطفه ،تربیت عاطفی ،تربیت االالقی.

مقدّمه
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غیرمادي شجصیت آدمو کوه
در عرفه انسا شیاس دیی  ،بُعد معیوي و جیبه
ّ

مفاهیم گوناگون همچو رو  ،عقول ،نفوس ،قلوب و  ...بور آ دِللوت دارد،
مهمتریا و اساس تریا هویت وجودي انسا را تشوکیل م دهود .بوه همویا
سبب ،قابلیتها و استعدادهای قابل مالحظوه و الیرهکییودهای بوراي تکامول و
پیشرفت دارد که در میطق دیا ،حد و مرزي بوراي آ نم تووا متصوور شود.
تحقق و فعلیتیافتا فحیح ایا توانای ها و امکانات بالقوه در نهاد و سرشوت
مادي ،جسمان و بشوري بوا
وجود آدم و رو او و همسو شد قابلیتهای ّ
آ  ،در ادیا توحیدي و بهویهه اسالم ،راز نهای سعادت حقیق انسا بهشومار
مهم است.
م آید و جاودانگ الوش فرجام او نیز در گرو به انجام رسید ایا ّ
براي حرکت و تالش در ایا مسیر و بسترسازی براي دستیاب به ایا مقافود
متعال و روحان  ،باید از ابتدای تریا مراحول آمووزش و تربیوت ،در اندیشوه

طراح یك برنامه درس بود و با فراهمآورد فرفتهاي یادگیري گونواگو
چه به طور رسم و غیررسم و چه به شکل نها یا آشکار ،رسید به اهوداف
معیوي را تسهیل نمود .فراهمنمود چییا برنامه درسو و طراحو آ  ،بودو
تبییا و تدویا مبان نظري و پیتفرضهاي تئوریوك آ  ،امکا پو یر نیسوت.
پرداالتا به موضوع تربیت معیوي و رویکرد به هسوت  ،انسوا و ارزشهوا بوا
نگرش اسالم و معیوي م تواند بیا کییده بجوت مهمو از مباحوث نظوري و
پایهای براي برنامه درس معیویتگرا باشد.
در ایووا راسووتا ،رویکوورد محبووت اهوول بیووت

کووه بووهویهه در حوووزه

یك نظریه تربیت و یك عامل تأثیرگ ار در جهتگیريهاي معیوي انسا مؤما

مدنظر باشد.
طرح مساله
حیطه عاطفه و تجلی آ در محبّوت کوه از مهمتوریا جیبوههاي وجوودي و از
ویهگ هاي تأثیرگ ار در زندگی آدم است ،از جمله حوزههوای بیارشوتهای
است و از زوایاي گوناگو قابل مطالعوه اسوت .مطالعوات نشوا میدهود کوه
قابلّیتهووا و ارزشهووای عوواطف از میوواظر دیاشوویاالت  ،روا شوویاالت ،
جامعهشیاالت  ،حکمت متعالیه و عرفوا تأمولبرانگیز اسوت .طور محبّوت و
دلبستگ به معصوم

بهطور الواخ ،بوهعیوا ضورورتی دییو و مو هب ه

تردیدناپ یر و غیرقابل انکار ،بجشی از ایا مطالعات است که به نوبه الود یوك
مقوله تربیت تلّق م گردد.
در دیدگاه اسالم ،مجت اهل بیت

بهعیوا یکی از فوروع دیوا و موزد

رسالت نبیاکرم تأکید شده است و ایا الود بیا عمق ایا افول و قابلیتهوای
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م هبشیاس شیع از ارزش و اهمیّت واِلی برالوردار است ،م تواند بهمثابه
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آ اسووت ،چیانکووه الداونوود فرمووود :قُ للال ال االسَلئاللُکُم عهلالی لهر االجَللرال ارالَ الالمه لوهده

فی القربی (شوري)23 ،در حالی که حکمت ایا ارزشگ اری کمتور بررسوی
شده است تا با پشتوانه عقلی و در فرآیید عملی در متا زندگی قرار گیرد.
ل ا طر و بیا طریقه محبّت وِلییی که مبتی بور واقو بیی و حقانیّوت در

نظام تعلیم و تربیت باشد ،از دو جهت قابل تبییا است :یکی از ایا جهوت کوه
مهم تفکر دییی باید به نحو میطقی و عقلی آموزش داده شود و به
بهعیوا افل ّ
نوعی راهبردی دییی محسوم می شود که الود بوه موفقیوت تعلویم و تربیوت و
نهادییه کرد اهداف دییی تعلیم و تربیت کمک میکید و از جهت دیگر ،استفاده
از تأثیرگ اری عاطفی در تیمیا پ یرش وِلیت و پیروی از آ ها یوک نمونوه
عملی از استراتهی تربیت عاطفی است.
بیووابرایا ،مسوواله پووهوهت عبووارت اسووت از تبوویا مسوواله محبووت اهوول
بیت
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به عیوا یک استراتهی تربیتی در ساالتاری میسجم با مبانی و افوول

تربیتی و روش های کاربردی الاخ که قابلیت اجرایی در نظام تعلیم و تربیوت
رسمی و غیررسمی را دارد و در ایا راستا به دو سئوال فرعی نیز میپردازد؟
 .1اهمیّت و جایگاه محبت در اسالم کدام است؟

 .2مبانی علمی محبت و عاطفه در تعلیم و تربیت چیست؟

روش پهوهت حاضر از نوع توفیفی – استیتاجی بوده که طو آ سوور و

آیات و احادیث قرآ کریم بهعیوا اسیاد ّاولیه بررس شدهاند لو ا در مرحلوه
نجست ،آیات و احادیثی که دارای میامیی درالصوخ توسعه محبت بودنود،
شیاسای و ط چهار موقعیت از جمله ،آدر  ،متا عرب  ،متا فارس و زمییه
مصداق در تفسیرهای مجتلف با رویکرد تربیتی بررسوی شودهاند .در مرحلوه
دوم ،نتایج دسته بیدی شده و سعی بر آ بوده تا ایوا اندیشوه دییوی بهفوورت
کاربردی در قالب یک نظام تربیتی ،میسجم و معرفی گردد.

چارچوب و مبانی نظری
 -1رویکرد اسالم به محبت

مهوم
بررسی جایگاه محبت در دیا روشا میکید که محبت بهعیوا عاملی
ّ
به فورت تکوییی و تشریعی در جها اللقت مطر است .توجه به ایوا مووارد
در نظام تکویا و تشری نشا دهیده قابلیت و توانمیدی ایا عامول در تعلویم و
تربیت و رشد انسانی است.
 -1-1جایگاه محبت در فلسفة وجودی جهان خلقت

وت کَیَوز ًا َم ْجفّیو ًا
قابلیت های محبت است .در حدیث قدسو آموده اسوت« :ک ُ ْی ُ
الج ْلق لهکَ اُعورف(1،مجلسویّ .)344 : 1404،اولویا
فاحببت ا ا
ت َ
عرف َف َجلَ ْق ُ
َ
َ َ ْ َْ ُ َ ْ ُ َ
حب الهی است.
نکته در محتوای ایا حدیث استقرار بیای نظام هست بر اسا
ّ
مالفدرا در حکمت متعالیه بر ایا اسا

به اثبوات ایوا امور پرداالتوه کوه

«عشق و حیات»  ،دو یار جداناشدن از موجودات هسوتید و در یکایوك آ هوا
سریا دارند بیابرایا استدِلل ،محبت و مهربان واقعیت است که میشأ تکویی
دارد و سراسر هست را فرا گرفته است و اگر پراکیدگ  ،انفصال و واگراییدر آ
مشاهده م گردد ،امري عارض و غیرافل است ،نوه یوك امور ناتو در کُیوه
هست (مالفدرا .)147-148 :1360 ،ایا دلبستگ که در نات و گوهر اشویاء
نهفته است ،افل ناتی آ  ،نسبت به الالق یکتا بوده و گرایت محبتآمیز نسبت
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پایهگ اری بییوا نظوام هسوتی بور اسوا

محبوت از جملوه مووارد مهو ِّم

به دیگر مجلوقات هم در همیا پرتو مشاهده م گردد .ایوا گورایت ناتو بوه
 - 1ما گیج نها بودم ،دوست میداشتم شیاالته شوم ،پس مجلوقات را آفریدم تا شیاالته شوم».
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الداوند ،در واق  ،توأم با احسا

نیاز ،فقر و وابستگ است و همیا امر ،علّوت

افل و راز همراه دائ م  ،همیشگ و تکویی الالق با مجلوپ را در بوردارد
قیومیه» اطالپ م گردد و بوه تعبیور قورآ
که در افطال فلسف به آ « ّ
معیت ّ

کریم هُوه مهعهکُم االینالما کُنْتُم  1است.

 -2-1جایگاه محبت در فلسفه وجودی انسان

محبت در اللقت انسانی از چید جهت ،جایگاه ویههای را به الود االتصاخ
داده و بر اسا
پاسل

ایا ویهگیها کاربرد تربیتی آ توفیه شده است.

گللویی بلله نیللاز فطللری :در میووا موجووودات عووالم ،انسووا بووه لحووا

وجودي ،روح و معیوي ،بیشتریا ارتباط و سیجیّت را با الداوند هست دارد

پس محبّت او به آ نیز باید در باِلتریا مرتبه باشد (فویض کاشوان :1408 ،
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 /8خ  )16-25زیرا هرچه تیاسب و سویجیّت دو موجوود ،بیشوتر باشود،

وابستگ و همگرای بیا آ ها نیز بیشتر است و از آنجوا کوه انسوا بوهعیوا

مهم تریا جزء هست  ،داراي فطورت و دوسوتدار توجوه و محبوت اسوت ،در
دیدگاه اندیشمیدا  ،عشق و محبّت جوهره وجودي انسا و افعال و رفتارهاي

او بر مبیاي آ تحلیلشدنی است .ایا فطرت حب ّ انسوا بهانودازهاي اهمیّوت
دارد کووه عرفووا آ را یک و از جیبووههاي اساس و فطوورت انسووان م دانیوود
(شاهآبادي )6-10 :1360 ،و از آنجا که دوستداشتا چیزي یا از بام حسوا
و جمال یا به دلیل احسا است ،بدیهی است که الداونود متعوال بوا بواِلتریا
درجه احسا و زیبایی ،محبوم حقیق فطرت انسانی بوده و جوز محبوت بوه
جمال مطلق نات ِلیزال او چیزی شایسته دوست عمیق فطری او نیست.
 - 1حدید.4 /

الزمة حرکت در مسیر کملال :جهت دوم نقت محبت در فلسفه وجودی انسوا ،
تأثیر آ در ارتباطات انسا است .در بدو امرّ ،اولیا ارتباط انسا با الویشتا
تجلی می یابد .ایا ارتباط نات  ،فطري و شهودی در یک سیر طبیعی با عشوق
به دیگرا و عشق به الدا به کمال میرسد زیورا هفورف مانود در الوود ،بوه
آرامت و اطمییا واقع نم انجامد ،در فورت که نشوانه افول معشووپ آ
است که با وفال به او ،آرامت قلب بهدست آید .پوس بایود آ را واسوطه راه
رسید به عشق برتر قرار داد بیابرایا ،در ایا مسیر تکاملی ،باِلتریا درجوه
محب و محبوم است .در ایا رابطه ،بوهطور
ارتباط انسا با الدا از نوع رابطه
ّ

محبّت اوییود و همچیویا چوو مجلوقوات ،هودایت الداونود را پ یرفتهانود،

حیرتت آ ها را دوسوت مو دارد (طباطبوای  ،ب توا ،1 :خ  .)411ایوا
ارتباط ،زمییه کمال روحی و ارتباط فحیح اجتماعی را فوراهم و انسوا را در
مسیر کمال قرار میدهد.
الزمه هدایت انسان :محبت ،عالوه بر تأثیرگ اری بر هدایت فرد ،با قرارگرفتا
انسا در مسیر ارتباطات چهارگانه ،زمییههای هودایت را نیوز ایجواد میکیود.
بهتریا تبییا میطقی ایا تأثیر از آ جهت است که وجوود عشوق و محبوت بوه
کمال مطلق در نهاد و سرشت انسا  ،اثبات وجود الداوند در عوالم هسوت بوا
توجه به فطرت عشقجوی انسانی است (امام المیی  )158 :1368 ،و یکو از
افول تردیدناپ یر در شجصیت آدم تأثیر عواطف ،احساسات و گرایتها در
هدایت و سوپ ده پیدارها ،گفتارها و رفتارهاي انسان است.
مهم آنکه بررسی رویکرد دییی نشا میدهد که بر اسا
ّاما نکته ّ
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حب ناتت ،مجلوقات الویت را دوسوت مو دارد،
متقابل الداوند نیز بهالاطر ّ
هما طور که به جهت اییکه مجلوقات او ،هانعام حیرتت را پ یرفتهاند ،موورد
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مؤلفوهها

میتوا محبت رشددهیده را از محبتهای آسیبزا تفکیک نمود .بر اسا

ایا

شاالصها آ قسم از انگیزههاي درون و عاطف که بر مبیاي سه مالك آگاه ،
الردورزي و ارزشمداري توحیدی (فرهیگ و دیی ) شوکل م گیورد ،عشوق
مطلوم یا مثبت است و م تواند زمییه ساز توسعه شجصویت انسوان و تعوال
حیات جوام بشري گردد.
در مقابل ،قسم دیگر محبت که فاقد ایا الصایص و بهطور ناقص از آ هوا
بهره میگیرد ،نهتیها در شکلگیر ي و تکویا شجصیت انسا نقشی ندارد ،بلکه
دارای اثرات نامطلوم یا میف بووده و آسویبزا اسوت .ایوا عشوق م توانود
موجبات درهمریجتگ و نابهیجاري شجصیت انسان و زندگ بشري را فراهم
نموده و مسیر تکامل حیات را با مشکالت و موان جدي مواجه سازد.
مهم عشق نامطلوم در انسا آ اسوت کوه ناپایودار،
از دیگر ویهگ هاي ّ
زودگ ر است و قابلیّت آسیبپ یري فراوا دارد و فرف ًا جیبه انفعال  ،عواطف

و غیرفعال شجصیت آدم را نشا میدهد و فرد را بهسوی ارزشهاي کوانم،
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نسب و زیبای هاي فوری سوپ م دهد .همچییا از قدرت استدِلل ،برها و
عقالنیت انسا م کاهد.
 – 2مبانی محبت اهل بیت

در اسالم افزو بر توجه کلی به محبوت ،محبوت اهول بیوت
محبت رشددهیده معرفی و تأکید شده و نقت اهل بیت

بوهعیوا

در عالم تکوویا و

تشری علّت ایا الزام است بیابرایا ،شیاالت جایگاه اهول بیوت الوود زمییوه
هدایت و رشد فرد شده و بجوت الگوسوازی تربیتوی را فوراهم میکیود .ایوا
شیاالت در دو حیطه بحث میشود:
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نقش تکوینی اهل بیت :در قرآ کریم تعبیر به اللیفه اله شده است که الداوند
متعال از اللق آ  ،بر فرشتگا مباهات م کید :ارنَی جاعل فری االالرض خلیفه

بهراست ما (الدا) در زمیا ،جانشیا گ اردهام» (بقره )30،ایوا انسوا کامول،
کس نیست به جز پیامبر اسالم

و اهل بیت

کوه در تفسویر آیوه  23از

سوره شورا در قرآ کریم ،در بیا مصداپ «حسیه» ،حب آنا  ،بهتریا حسیه و
واِلتریا نیک ها شمرده شده است( .مجلس  ،2 :1403،خ .)256
در روایات متعدد از الود معصوما

 ،به نقت تکوویی آنوا در عوالم

هست و واسطهبود آ ها در تمام نعمتهای که از جانب رمالعوالمیا افاضوه
م گووردد ،اشوواره شووده اسووت .از جملووه در دعووای عدیلووه مووأالون از کتووام

فرشتگا اله واسطه ابالغ و ایصال نعمتهای الداونودي هسوتید و از سووي
دیگر ،معصوما به عیوا وسائ فیض ،معرف شدهاند .ایا بدا معیا نیست که
معصوم و مالئکه اله در عرض هم قرار دارند (جووادی آملو  151 :1381 ،و

 )176بیابرایا امام معصوم بهعیوا انسا کامول ،وجوود جوام و داراي هموه
مراتب و نشأت هست و شایسته محبت است.
نقش تشریعی اهل بیت

 :کاملشد دیا اله و تمامیت نعمتهاي ربوب بر

مسلمانا و مؤمیا  ،جز بهواسطه ایا وِلیوت ،فوورت نم پو یرد زیورا بویا
حقایق سهگانه اسالم ،قرآ و اهل بیت

 ،پیوند و ارتباطی همیشگ  ،فعوال

و انکارناپ یر و از نظر عرفان  ،نوع وحدت وجود دارد .پیوامبر در ایوا بواره
ه
ب اَهل بَیتو (امویازاده .)97 :1378 ،بوه

میفرماید« :اَسا ُ اِلسالم ُحب ّ و ُح ُّ
 -1به بقای او ،دنیا باقی است .به برکت او ،الالیق روزی میالورند و به وجود او ،آسما و زمیا پا بر جا است».
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 ،مطالب آمده است کوه
مفاتیحالجیا نیز بهطور الاخ ،راج به امام زما
بر اماما دیگر نیز قابل تسری است« :بهبقائه بقی ه
تالودنیا و بهی ُ ْمیهوه ُر هزپالووری و
َ َ َ
السماء( 1قم  .)138 :1376 ،همچییا در عالم تکوویا،
بوجوده ثَ ْب َت
ُ
اِلرض و َّ
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همیا دلیل ،در جیبه هاي گوناگو شجصیت  ،فوردي و اجتمواع  ،جسومان و
روان و عقالن و االالق  ،بهعیوا یك الگوی جوام تأثیرگو ار هسوتید لو ا
مودت آ ها تیمیا رعایت ایا الگوی رفتاری است.
-3مبانی علمی توجه به محبت

در رویکرد علمی به جایگاه محبت و توأثیر آ در مویت و رفتوار انسوا ،
قابلیتهای دیگری از محبت مدنظر است و امروزه تحلیل و بررس بُعد عاطف

مهوم بوه نظور
بشر و تأثیر آ در رفتارهای انسا  ،بهانودازهاي قابول توجوه و
ّ

م رسد که دانشمیدا زیادي درباره آ  ،به ارائه نظریه پرداالتهاند .طر هووش
عاطف  ،نقت مهم در آگاه انسا درباره عواطف و مدیریت آ  ،بورانگیجتا
الود ،شیاسای عواطف دیگرا و تیظیم رواب با دیگرا دارد و بهعیووا یوك
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ویهگ یا الصیصه شجصیت بهحسام م آید.
امروزه اندیشمیدا حوزه علوم تربیتی و روانشیاسی بر اسا

تحقیقات ،بور

ایا باورند که هوش عاطف بهتریا عامل پیتبیی موفقیّت در زندگ اسوت و

از ایا نظر ،گوي سبقت را از هوش نهیو ) (IQو سوایر مهارتهواي نهیو
ربوده است( .مایر.)47 :1383 ،
بوهطووور کلووی در ایووا نظریووات ،احسووا

و عاطفووه حلق وه واس و بوویا

فرآییدهاي نهی همچوو تفکور و رفتارهوای مشوهود او تلّقو شوده اسوت،
بهطوری که بر ایوا اسوا

تصوورات ،شویاالتها و ادراکوات فوردي دربواره

الووود و دیگوور حقووائق عووالم هسووت م توانوود موجووب پیوودایت حوواِلت،
عواطووف و احساسووات متفوواوت شووده و بوور مبیوواي آ  ،فوورد را بووه اعمووال و
رفتارهای الافی سوپ مویدهود .افوزو بور ایوا مووارد ،مطالعوات مربووط

به جیبههای عواطف شجصویت ،اقیواع و ارضوای فوحیح نیازهواي عواطف
و ارتقاء سطح عاطف انسوا ها ،نشوا م دهود کوه ایوا مؤلفوهها بوا عوامول
دیگري همچو برقوراري روابو فومیمانه ،توانوای بورآورد دقیوق افکوار و
احساسات دیگورا (هوم دلو فوحیح) ،تعلویم و تربیوت ،پیشورفت شوغل و
افووال موودیریت رابطووه مسووتقیم دارد (سوویاروچ  ،فورگووا

و مووایر،

.)1383
بیابرایا محبت میتواند بر قیواوتهاي اجتمواع دربواره دیگورا توأثیر
بگ ارد ل ا تأمیا فحیح و میطق نیازهاي عواطف در مسویر فوحیح ،نقوت
م نماید و حت در ایا زمییه ،اهمیّت آ از جیبههای شیاالت و ادراکات نهی
فرد نیز بیشتر است.
 -4مولفههای تربیتی استراتژی محبت اهل بیت

با توجه به ایوا مبوانی علموی و مو هبی و مالكهواي محبوت رشوددهیده
وآسیبزا و با عیایت به تأکیدات دییی بر محبت اهل بیوت

یوک سواالتار

تربیتی میسجم به ترتیب زیر تبییاشدنی است:
 -1 -4اهداف نظریه تربیتی محبت اهل بیت

در نظام تربیت اسالم ،غایت نهای آفرییت انسا  ،آالریا و برتریا هودف
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مهم در الودشکوفای و فعلیتیافتا هرچه بیشوتر اسوتعدادهای انسوا ایفوا

تربیت آدم نیز است .اگر انسا  ،تکاملپ یر و تعوال الوواه اسوت و در وراي
اللقت حکیمانه او نیز مقصد و مقصودي نهفته است که توا دست یازیود بوه
آ  ،در سرشت و بییاد او نهاده شده و تمام شورائ و زمییوههاي ِلزم بوراي او
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مادي و معیوي الوویت ،راه معقوول
فراهم گردیده است ،پس در بستر حیات ّ
متصور نیست.
جز پیمود مسیر تربیت و ط نمود طریق هدایت ،برای او ّ

از ضرورت هاي بدیه و انکارناپ یر ایا حرکت ،انجام درست و الردمیدانه

فرآیید کل ّ آ  ،یعی شیاالت ،انتجام و عمل است .آ عیصري که در بدو امر،
متعویا م سوازد ،االو
به ایا مراحل سهگانه ،معیا و مفهوم م بجشود و آ را ّ
راهبرد یا «استراتهي حیات انسان » است .شیاالت و گوزییت ایوا راهبورد و
گامنهاد در مسیر آ  ،م تواند تربیت یوافتگ انسوا را تیومیا نمایود .ایوا
حب اله و محبّت به الدا معرفی شده اسوت
راهبرد بر مبیاي آیات و روایاتّ ،
بیابرایا ،بر اسا ایا تفکر توحیدي ،حصول تربیت و رسید به قلههاي بلیود
آ  ،بدو احسا

تعلق و وابستگ درون به الداوند سبحا و برتریا نمودها

و تجلیات او یعی معصوما

 ،امکا پ یر نیست ،چیانکه فرموود :قُللال ال
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االسَئاللُکُم عهلالیهر االجَرال ارالَ الالمهوهده فیالقربی (شوري)23 ،

ربوبیت الودا و
بهعیوا
ّ
رم الویت و عمل به ایا گزییت بهفورت تاداد به ّ
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برای پیمود ایا مسیر و وفول به هدف غای حیات و تربیت ،موؤثرتریا

ل ا هدف تربیتی مترتب بر ایا مبانی ،راهیابی به غایت و هدف نهایی تربیت
در تغییر رفتار و میت فرد به شاکله الهی است و از آنجوا کوه تربیوت اسوالم
رم
رم یگانه انسا و جهوا و برگزیود او بوهعیووا
شیاالت الدا بهعیوا
ّ
ّ
ربوبیوت غیور تعریوف شوده اسوت
ربوبیت او و تازد از ّ
الویت و تاداد به ّ
(باقری ،1380 ،خ  ،) 44انسان که مشتاپ پیمود طریق تربیت است ،بایود از

مراحل سه گانه شیاالت ربوب الداوند (مالکیت و تدبیر) ،انتجام و گوزییت او
ربوبیت غیر ،گ ر نماید.
تازد از ّ

روش ،هما محبّت به الداوند است و از آنجا که دسوتیوابی بوه ایوا امور بوه

مودت و متابعوت اهول
وسائ احتیا دارد ،قرآ تیها راه دستیاب به محبّتّ ،

بیت است زیرا محبت الهی در ایا گروه از محبتهای ارزشی بهنحوو مطلووم
متجل ّ میگردد ل ا ایا محب ّت را م تووا بوهعیووا جهوتگیری اساسو در
زندگ مطلوم و حیات معیوی انسا بهشمار آورد .زیرا تمام حرکات ،سکیات
و رفتارهای انسا را تحت تأثیر قرار داده و م تواند آدم را به هدف غوای و
قرم اله نائل گرداند و در مراحل عمده فرآییود تکامولیوافتا انسوا یعیو
شیاالت ،گزییت و عمل ،مهمتریا نقت را برعهده داشته باشد.

در میاب دیی و ادبیات شیع  ،ویهگ ها و الصائص فراوان براي موضووع
«محبت اهل بیت

» نکر شده است که بهفورت افولی مبتیی بر ایا مبوانی

در فرآ یید تربیتی ایا استراتهی ثابت است.
اصل تعیین حیطة وسع :ایا افل ناظر بور تعیویا میوزا توانمیودی انسوا در
دستیابی و اتصاف به ارزشهای شرعی است .بهطور کلوّ  ،در فرآیید تربیت،
انتظار م رود که ارزشهای اعتقادي و رفتواري الافو در شجصویت انسوا
شکل گرفته و ظهور و بروز یابد .ایا ارزشها باید متیاسب با توانای فرد بوده
و بتواند متعلق اراده و االتیار او واق شود.
در فرآیید تربیت مقوله محبت به ویهه هیگام کوه بوه موضووعات واقعو ،
عقالن  ،مقد  ،سرنوشتساز و ضروری االتصاخ یابد ،ایا انتظار بهفوورت
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 -2-4اصول تربیتی استراتژی محبت اهل بیت

میاعف م تواند مورد طلب و تقاضا متربی قرار گرفته و گرایت و عزم و اراده
او را به الود جلب نماید.
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ل ا با عیایت به نقت اساس اهل بیت

در عالم هست و شریعت اله و

الصوفیات میحصر به فردي که براي ایا بزرگوارا مطر شده ،الداوند متعال
در قرآ کریم ،ارادت و محبوت در الصووخ عتورت و اهول بیوت را از زبوا
مهم اییکه بوا بوراهیا عقلو و نقلو
پیامبرش از مردم طلب نموده است .نکته ّ
مشجص م گردد که مطالبه مؤدت و محبت آنا از مردم در ایا آیه کورکورانوه
و اجبار محض نیست بلکه بهفورت است که تیها اندك شویاالت درالصووخ
آنا کاف است که آدم را بهسوي آنا سوپ دهد.
اصل تبیین اهداف قابل حصول :انسا افزو بر آنکه به مقتیاي فطرت الود ،بوه
نیکا و بیدگا مقرم الدا ،گرایت نات دارد ،بر اسا

مبانی اسالمی ،محبوت

اهل بیت در نات الود نیز انگیزه بیشتری را ایجاد میکید زیرا روشا است کوه
ایا مودت و همسانی امري ممکاالوقوع و دستیافتی است زیرا امر اله بوه
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آ تعلق گرفته است و اگر تحقق آ ممکا و محتمول نبوود ،موضووع دسوتور
الداوند واق نم شد.
اصل عینیتبخشی به حب الهی :معصوم

از آ جهوت محبووم قلوب موؤما

است که عبد حقیق و برگزیده الداوند است و فیض اله بهواسطه او بوه اللوق
م رسد .اهل بیت

در نات الود ،موضوعیت ندارنود و طریوق بوهسووي او

هستید .آنا نه تیها راه حق را م نمایانید و ارائه طریق م کییود ،بلکوه دسوت
مشتاقا را نیز م گیرند و به میوزل و مقصوود نهوای م رسوانید و ایصوال بوه
مطلوم را تحقق م بجشید .در قرآ کریم آمده است که ارنْ کُنْتُم تُحربُّلونال اهللال

فالاتَّبِعُونی یُحَبِبَکُم اهلل (آلعمرا  )31،و بدیه است که پیروي از پیامبر همانوا
پیروي از معصوما است که در کتام اله با عیووا «اول اِلمور» آموده اسوت
(نساء )59 ،ل ا آنا ابوام اله و فوراط مسوتقیم هسوتید کوه آدمیوا را بوه

هست بجت الود پیوند زده ،به لقاي او وافل م نمایود .در روایتو از پیوامبر
اسالم

و جانشوییا او یعیو ائموه

 ،فلسفه وجودي محبت رسول اکرم

ب اله معرف شوده اسوت (محمودي ريشوهري ،2 :1362،
اطهار
ُ ،ح ّ
خ .)236افراط و ت قری در ایا مقوله و نپیمود طریق اعتودال ،از آفتهوای
است کوه م توانود متربو را از دسوتیاب بوه مقصود نهوای و بهرهمیودي از
ارزشهاي تربیت محبت ایا بزرگوارا باز دارد.
اصل ارتقاء شناختی درک و فهم حقیقت دین :در زیارت جامعه کبیوره ،الطوام بوه
آنا م گویید که «هر کس از طریق شما روی گرداند ،از دیا الدا الار گشته
(قم  .)904 :1371،در حدیث از امام باقر
بقره به مودت و محبوت اهول بیوت
 .)84/24بر اسا

 ،در نیول آیوه  256از سووره

تأکیود شوده اسوت (مجلسو :1403،

ایا آیه ،چیگزد و تمسكجستا بوه ریسوما مسوتحکم

اله  ،به معیی قرارگرفتا در بستر تربیتی اهل بیت

است .در تحقق تربیوت

به مفهوم دیی آ  ،مهمتریا مؤلفه ،درك حقیقت طریقتو و سوپس پیموود آ
طریقت که شریعت م نمایاند ،است  .اگر محتوواي واقعو دیوا و مبیوای تریا
افول آ شیاالته نشود ،تمام فعالی ّتها و اقدامات تربیتو  ،ب حافول الواهود
ماند و مقافد آ عمل نجواهد شد.

از محتوای برال از آیات قرآ کریم و تأویل و تفسیر تعودادی بیشوتری از
آ ها و همچییا از روایات متعدد و شاید در حد تواتر ،بر م آیود کوه تیهوا راه
نجات و سعادت انسا ها ،محبت اهل بیت
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است و هر کس که با شما و شریعت شما همراه باشد ،به حق وافل شده است».

و پ یرش عمل لوازم آ است

زیرا واقعیت دیا الدا و جا و رو و حقیقت شریعت رسوول الودا نوزد آنوا
است و هر طریق غیر از طریق آنا  ،ضاللت و گمراه است.
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اصل ارتقاء فهم هدفمندی آفرینش :آفرییت انسوا بوهعیووا برتوریا مجلووپ
الداوند ،عبث و بیهوده نیست .هما گونه که در مبحث «هست شیاس معیووی»
مطر گردید ،بر مبیای بییت توحیدی قرآ  ،آفرییت آسوما ها و زمویا و از
جمله انسا « ،حق» بوده است (انعام ،)73 ،چیانکوه بیهووده و ب حافولبوود
اللقت انسا نیز بهطور جداگانه و با تأکید ،نف شده است (مؤمیو  )115،و در
عیا حال ،انسا بهعیوا جانشیا الداوند در روي زمیا مطر است.
ِلزمه ایا دو ویهگ اللق انسا (عدمبیهودگ و جانشیی الدا) آ اسوت
که او بهعیوا «امانتدار اله » شیاالته شود و براي پیمود راه تکامل و تربیت
که هدف غای اللقت انسا است ،توجه تام به ایا امانت و مراقبوت و رعایوت
کامل آ ضروري به نظر م رسد .در برال روایات موأالون از معصووم

،

مصداپ امانت که در قرآ (نساء 4،و احزام )33 ،مطر است و بایود سوالم و
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بدو کاست به اهول آ بازگردانوده شوود ،بوهعیووا وِلیوت و اماموت ائموه
اطهار
بیت

معرف شده است که ِلزمه تحقق عیی آ  ،موؤدت و محبوت اهول
است .در زیارت جامعه نیز از آ ها به عیوا «اِلمانه المحفوظه» یواد

شده است.
اصل ارتقاءدرک ارزشی :در فرهیگ دیا ،کار نیکو مصادیق ب شماری دارد .هر
عمل برای کسب رضای اله انجام شود ،عبادت و از نیک ها شمرده م شود.
وظیفه عمده یك مرب نیز آ است که افراد تحت تربیت الود را با میاب ارزش
و الیرهاي بییادی آشیا گرداند تا بتوانید به آ ها دست یابید .از قرائا و شواهد
عقل و نقل بر م آید که افیل اعمال ،میشأ الیرات و برتریا حسیات ،محبت
اهل بیت

بهشمار م آید .در فراز دیگوري از زیوارت جامعوه کبیوره ،ایوا

حیرات به عیوا آغاز و پایا  ،افول و فورع و معود و غایوت مطلوق الیور،
توفیف شدهاند.
اصل ضرورت و الزام  :محبت اهل بیت

فق امری راجح و شایسته نیسوت

که بود آ بهتر از نبود آ باشد بلکه حکمی قطع  ،انکارناپ یر و ِلزم است که
وق نیهاد به آ  ،انسا را در دنیا به ضاللت و در آالرت به هالکت م افکیود.
بهعیوا باِلتریا عبادتهوا یواد شوده
در لسا روایات ،از حب اهل بیت
ه
ه
ه
ه
بوواده َو ُحبیووا َا ْهو ه
عبوواده»
ول
ول البیووت َا ْف َیو ُ
َ
وو َپ کُوو ِّل عبو َ
ّ
اسووت« :ا َّ َفو ْ
واده ع َ ٌ
(حجازي1.)150 :1373،همچییا در روایت از حیرت رسول  ،آمده است

نظام تربیت اسالم ،انسا تربیوتیافتوه از اموام ،بایود در مسویر محبوت الهوی
قرارگیرد و در پرتو مودت اهل بیت به آ راه یابد.
اصل تکاملپذیری :در قرآ کوریم ،افوزایت محبوت بوه الودا (و بوه تبو آ
درالصوخ معصوم) ،میوط به ارتقاء سطح باور دییو و ایموا مو هب آدمو
دانسته شده است :وهالَذینال امهنوا االشالدُّ خُبّالهلل (بقره .)165 ،اگرچه افل تکویا
و ایجاد محبت ممکا است در برال مواق  ،از روي برنامهریزي ،تصمیم و اراده
نباشدّ ،اما از آنجا که حقیقت است تحول پ یر و قابل تیظیم ،توا حودود زیوادي
حفظ و بقاي آ  ،ارادی و قابل افزایت و کاهت است و ل ا تداوم آ  ،دشوارتر

از افل وجود آ است و نیاز به انگیزش و تقویت دارد.
با بررس  ،تدبر و شیاالت بیشتر و دسوتیاب بوه مراتوب واِلي معرفوت و
ایما  ،عشق و گرایت انسا به معصوما
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مهم و اساس کوه پوس از مورگ ،از بیودگا الودا سوؤال
که «نجستیا مطلب ّ
م گردد ،حب و دوست ما اهل بیت است( ».مجلس  )78 :1403،بیابرایا ،در

 ،عمیقتر م گردد و در غیر ایا

 -1باِلتر و ارزندهتر از هر عبادتی ،عبادتی دیگر است و دوست و مودت عترت پیامبر الدا

 ،باِلتریا عبادتها است».
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فورت ،امکا دارد زوال و نوزول یابود .یوك مربو هموواره بایود از عوامول
انگیزش کاف برای ایما افزای و ج م بیشتر افراد به برتوریا و مقرمتوریا
بیدگا الدا استفاده نماید.
اصل ارزشمحلوری :ساالتار دیا متشکل از ابعاد سهگانه اعتقوادات ،احکوام و
االالپ است .افول اعتقادی ،مبیا و مأال احکام دیا و رفتارهای االالق تلق
م گردد و زمان م توا آ را مطلوم دانست که آدمو آ را بوا رفتارهوای
م هب و عمل فوالح ،قوریا نمایود .در افوول اعتقوادي نیوز افول توحیود،
مبیای تریا و عمدهتریا افل شیاالته م شود و افلهای دیگر همچو معاد،
عدل و امامت نیز ارزش و اعتبار الود را از آ اال م نمایود .افول اماموت و
نیز از نظر ماهوی تیها یوك واقعیوت

سر آ یعی محبت اهل بیت
وِلیت و ّ
درون  ،عاطف  ،نظری و نهی نیست بلکه م تواند موجد و باعث ویهگ های
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رفتاری و ففات شجصیت مطلوم گردد و به لحا توحیودیبوود  ،م توانود
انسا را به قرم اله رسانده و الداگونه تر نماید .تفاوت ایوا افول بوا افول
ارتقاء ارزشی آ است که در افل قبلی آنچه بورای متربوی ایجواد مویگوردد،
گسترش دایره اعمال نیک به زمییههای مجتلف زندگی و حتوی اموور روزموره
است که بهسبب تعالی و رسید به ارزشهای باِلتر انتجام میگوردد اموا در
ایا افل به ارزش الود امامت بهعیوا افول اعتقادی پرداالته میشود.
 -3-4روش تربیتی

اگرچه ایا احسا

محبت و گورایت در مترّبو  ،درالصووخ ارزشهوا و

کماِلت انسان  ،در تمام روشهای تربیت  ،هر کدام بهگونهای وجوود داشوته و
بهوسیله مرب  ،در موارد گوناگو و بهویهه در گامهای آغازیا تربیت ،اسوتفاده

میشود ّاما برجستگ و تأثیر آ در روش الگوی یا اسوهسازي بیشتر اسوت
زیرا یکی از مهمتریا راهکارهای تربیتی بهالصوخ در تربیت االالقی ،ایجواد
افق دید از هدف برای فراگیر و نشا داد تجسم عملی یک ارزش است.
استراتهی محبت اهل بیت

بور ایوا میطوق اسوتوار اسوت کوه جانبوه

شجصیتی اهل بیت و عشوق بوه آ هوا ،گورایت بوه هومسوسوازی زنودگی و
همانیدسازی در میت و رفتار فرد ایجاد کید .ایا بودا معیو اسوت کوه ایوا
استراتهی در عمل باید به نقطهای التم گردد و در زندگی فرد ،تجزیه و تحلیول
حیات فردی و اجتماع انسا  ،هدفگ اریها ،پایهگ اری جهتگیری زنودگ
توجوه بوه ایوا راهبورد و سویره نظوری و عملو
آ ها ،هموهوهموه بایود بوا ّ
معصوما

انجام پ یرد زیرا تیها حصول رضایت آنا از طریق محبت توأم

با عمل است که معاف و گیاها را برطرف م نماید و انسا را به راه حق باز
م گرداند.
به همویا دلیول ،برالو از فواحبنظرا تعلویم و تربیوت آ را بهتوریا و
مؤثرتریا روش تربیت و تغییر رفتار م شمارند .همچیویا بوا اسوتیاد بوه آیوه
شریفه لالقالدَکانال لالکُم فی رهسُولِ اهلل اسوه حسنة بهراست که پیامبر الودا

،

نیکوتریا الگو برای شما است» ،م تووا آ را یوك روش اساسو در تربیوت
قرآن دانست .ایا روش تأکیدی بر دقت در روش گزییت یك مرب بر مبیوای
عقالنیت و الردورزي و با توجه به فطرت و عواطوف زِلل شواگردا الوویت
است .مفهوم «فرآیید الگوپ یري از معصووم
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آدم  ،تعییا و تدویا شیوهها و راهکارهاي عمل و بسترسازی ،اجرا و کیترل

» از آ نظور اهمیوت دارد کوه

تجل و تبلور توحید عمل در زندگ دنیوی انسا بهشمار م آید.
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از میظر دیا ،تربیت از تفکر توحیدی سرچشمه م گیرد و با التوزام عملو
هرچه بیشتر به توحید و ربوبیت حق تعال  ،تکامل م یابد .تبعیت و الگوپ یری
از معصوم ،در حقیقت همانا ط نمود مراتب توحید است کوه مرتبوه کامول و
جام آ در وجود نوران معصوما

به ظهور رسیده است و با تحقق ایوا

امر در شجصیت آدم  ،او نیز فبغه توحید به الود م گیورد .پوس تحقوق ایوا
مفهووم بووه ایوا معیووا اسوت کووه تربیوت معیوووی از توحیود آغوواز شوده و بووه
معصوم

التم م گردد البته باید توجه داشوت کوه در ایوا راهبورد ،مقولوه

محبّت و عشقورزید به آ ها از نظر ماهوي ،تیها یك امر احساس و عواطف

نیست ،بلکه مبتی بر عقالنیت ،الوردورزی و واقو نگوري اسوت زیورا آنچوه
م تواند به طورحقیق و پایدار ،موجب ایا عشق ،اشتیاپ و شیفتگ نسوبت بوه
معصوم گردد ،عیصر شیاالت و کسب معرفت است و آنچه محبووم را در نظور
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محوّب ،زیبا جلوه م دهد فرف وجوود کمواِلت او نیسوت ،بلکوه آگواه و
شیاالت درباره آ ها است.

به ایا ترتیب ،محبت که م توا آ را عامل افول الگوپو یری انسوا از
معصوم

و التزام اعتقادی و رفتاری به شجصیت آنا معرف نمود ،تیها یوك

عالقه فوري و ظاهري نیست بلکه بوهمعیوای ایوا اسوت کوه انسوا شویفته
سیرت آنا گردد و از معاندهای آ ها ،اعالم برائوت و بیوزاري جویود و ایوا،
هما مسئله «تولوّ و تبو ّری» است که از اجزاء واجب فروع دیا و ّسّر وِلیت
محسوم م گردد.
در ایا روش تربیتی ،محبت را میتوا مؤثرتریا مرحله از فرآییود تربیوت
تلق نمود که مبتیی بر معرفتشیاس و آگواه یوافتا از شویوههاي گونواگو
کسب معرفت است .در پ آ  ،مترب الگوپ یر شده و با تبعیت و گرد نهاد به

اشارات و ارشادات محبوم ،به کاروا انسا هاي تربیتشده ،به ترتیب جودول
شماره  1ملحق م گردد بیابرایا ،میاسبتریا مفهوم بوراي تربیوت االالقوی و
اجتماعی« ،الگوپ یري از معصوم» است که در حوزه معرفت شیع  ،راهبورد در
مسیر عبودیوّت بهشمار م رود.

 -5کارکردهای تربیتی محبت اهل بیت

بر اسا
بیت

سیر روش تربیتی الگوسازی ،کارکردهوای تربیتو محبوت اهول

را می توا با استیاد به آیات و روایات ،در عیاویا زیر الالفه نمود:

متابعت :محبت بدو پیروی ،اندیشوهای الیالپردازنوه ،وهمو غیرواقعو و
بیهوده و ادعای ب حافل است .با گامنهاد در مسیر محبوم و دستیافتا به
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پیامدهای مثبت آ  ،میزا و چگونگ محبت و اشتیاپ محب نسبت به محبوم
مطلومتر م گردد .در قرآ کریم ،از دوستدارا حوق انتظوار مو رود کوه از
رسول او و اهل بیت

ایشا پیروي نمایید .ایا تبعیت ،همانا استفاده از تمام

توانای ها و استعدادها در به انجامرساند مقافد مدنظر الدا و رسول ،حرکوت
در مسیر فحیح دنیوی و االروی است .محبت نسبت به آنوا  ،گواه بوهطوور
ناالودآگاه نیز انسا را هدایت م کید زیرا موجب آ م شود که گوش ،چشم
و قلب الود را بر هر چیز غیر از آنا یا بر طریق غیر از طریقت آنا  ،فروبیدد
ال از معاندا و الصمهای آنا برائت جوید.
و عم ً
تکامل تکوینی و تدریجی :محبت ،پدیدآورنده نوع وحدت در اندیشه ،گفتار و
رفتار است .هر میزا ایا محبّت عمیقتر باشد ،ایا یگانگ کاملتر اسوت .در
هر فورت ،آدم بهاندازه ظرفیت وجودی الویت م تواند با محبووم کامول،
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یگانه گردد و هیچگاه نم تواند به دلیل مراتب وجودي پاییاتر ،با تمام حقیقت
آنا همگو شود .انسا بهاندازه سیجیت الوود بوا آنوا م توانود بوه تکامول
ال
ماهوي بیشتر دست یابد و از نظر معیوي ،تربیتیافتهتر گردد البته چیانکه قب ً
اشاره گردید ،الداوند در قرآ کریم ،اطاعت از اهل بیت

را قوریا محبوت

الود قرار داده است بیابرایا ،تیها با پیوروی از آ هوا از روي عشوق و عالقوه
م توا همثْل یا َمثَل الداوند گردید.
توسعه و غنی سازی شخصیلَت :در قرآ کوریم ،پیوامبر اسوالم  ،بوهعیووا
انسان کامل و اسوه حسیه معرف شدهاند :لالقالد کالانال لالکُم فی رهسُلولاهلل اُسَلوهه

 ،بوهعیووا جانشوییا

َح َسنة (احزام .)21،ایا حکم درباره اهول بیوت
فادپ ایشا نیز جاری است .ایا فرآیید آنگاه اتفاپ م افتد که رشد و تکامول
در تمام ابعاد و ویهگ های انسان  ،بهفورت هماهیگ و هدفمید حافل گردد.

در غیر ایا فورت ،انسوا دچوار پسافتوادگ در شجصویت شوده ،بوه فقور
شجصیت مبتال م گردد و ایا زمان است که برال از ابعاد وجودی آدمو در
جهت اهداف متعال  ،به فعلیت نرسد .ارضاء درست و میطق نیواز بوه عشوق و
محبت در انسا و تأمیا عاطف او م تواند قابلیت آسیبپو یري شجصویت را
به حداقل کاهت داده و موجبات انبساط الاطر ،انسجام فکري و آرامت روان
حب را فراهم آورد.
ُم ّ

فعلیت استعدادها :در اسالم حقیق  ،ائمه اطهار

 ،بزرگتریا مربیا تربیتی

بهشمار م آیید .آنا نهتیها براي انجامرساند اسوتعدادهای انسوان آمدهانود،
نکته ظریف است که برال از فاحبنظرا  ،در تموایز بویا مفهووم تربیوت بوا
مفهوم پرورش ،به آ اشاره نمودهانود ،چیانکوه تربیوت مانیود پورورش ،تیهوا
فعلیتده استعدادها نیست ،بلکه بار ارزش دارد و یوك مربو تیهوا بایود در
جهتهاي مثبت و مطلوم ،توانای هواي متربو را رهبوري نمایود (نقیوبزاده
 .)16 :1379،و شاید تعبیر «ساسةالعباد» ،به معیای سیاستگزارا بیودگا الودا
که در فقرهای از زیارت جامعه کبیره آمده است ،ناظر بر همویا مطلوب باشود.
اگرچه م توا آ را بیشتر نواظر بور نقوت تربیوت سیاسو معصووما
نیز دانست زیرا آنا بوا تبیویا افوول سیاسوت دییو و اجورای فوحیح آ ،
یک از عمدهتریا راههاي هدایت و تربیت بشری را به انجام رساندند و با تبییا
قرآ و اجرای احکام آ در حد توا الوود ،اهوداف رسوالت رسوول الودا را
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بلکه بستر به کارگیری توانای های آدم را نیز مشجص نمودهاند و ایوا هموا

پ گیری نمودند.
افزایش قدرت تحملل :طالب حقیق کس است که در راه وفوال بوه مطلووم
الویت ،به ویهه هیگام کوه او برتوریا و پواكتریا موجوود هسوت باشود ،از
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سجت ها نهراسد و تردید نیماید .او باید بر تموام رنجهوا ،نسوبتهای نواروا و
دشواريهاي مسیر ،فبوری کید که ایا فبر و استقامت ،الود برتریا پاداشها
را به دنبال دارد .آنچه پیمود ایا راه را بر محوب ،سوهل و شویریا م نمایود،
هما عشق و تعلق الاطر به محبوم و امیودواري بوراي رسوید بوه حقیقوت
وجودي اوست .الگوپ یری از آنا اقتیاي آ دارد که مؤما همانید الود آ ها
در انتظار رفاه و آسایت کامل در زندگ دنیوی الوود نباشود و بوه جوای آ ،
آرامت حقیق را طلب نماید که ایا آراموت بوا دشوواریها و ناهمواریهوای
حیات مادی ،سر ناسازگاری ندارد ،بلکه ِلزم و ملزوم هستید.
عامل انگیزشی تربیت :افزو بر شیاالت ،آگاه و آمادگ ابتودای کوه بورای
گامنهاد در مسیر تربیت ِلزم است ،عامل انگیزش و تداومبجت نیز ضروری
است .ایا عامل باید در تمام میازل ،الود را نشا دهود و بور عوزم و تصومیم
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مترب بیفزاید .آنجا که ایا عامل ،ماهیت عواطف و احساسو دارد و بوهویوهه
هیگام که پشتوانه آ  ،عقالنیت ،تفکر و الردورزی باشد ،تأثیري شوگرف بور
جا م گ ارد .محبوت اهول بیوت

حوب نوه از روي
 ،حقیقو اسوت کوه ُم ّ

گرایت هوواي واه و و الودسوورانه ،بلکووه بوور مبیوواي بررس و  ،نیازسوویج و
ایدهشیاس  ،آ را گزییت نموده است بیابرایا ،ایا محبوت م توانود موجوب
عمل فالح گردیده ،محب را تا سرمیزل مقصود رهیمو گردد .بوهویوهه آنکوه
عیایت ویهه و توجه الاخ ایا بزرگوارا بر محبا الود و امدادهای غیبو  ،از
بزرگتریا پاداشهای است که در سراسر مسیر ،آنوا را پوشوت م دهود و
ادامه حرکت تربیت آنا را بهشدت تسهیل م نماید.
افزایش افق دید و اندیشه :مطلوبیت در رفتارهای ظواهری انسوا توا حودود
زیادي مرهو جامعیت و تعمق در فرآییدهاي نهی و رفتارهای نهوا اسوت.

آنجا که انسا به تجدیدنظر و تحول در موضووعات و شویوههای تفکور الوود
مبادرت م ورزد وآ ها را بور مبیواي اسوتانداردهای عقالنو و دییو بهبوود
م بجشد ،نگرشها و باورهای او نیز سیجیدهتر و پسیدیدهتر شده و در نتیجوه،
رفتارهای فردی و اجتماع تکاملیافته و متعال تری الواهد داشت.
با جایگزیانمود محبت معصوما

 ،بوهعیووا مظهور عشوق حقیقو

الداوندي بهجاي عشقهاي کانم و مجازي ،انسا در مقام آ است که شویوه
تفکر و اندیشه الود را نیز همانید آنا وسعت بجشد و بر مبیاي بییت ،بصیرت
و آگاه  ،تعبد محض نسبت به آنا را یك راهبرد تربیت استراتهي حیات الود
همگام با کتام اله  ،پیوسته به تفکر ،الردورزي ،مصلحتاندیش  ،تحولگرای
و افزایت دائم سطح عقالنیت انسا  ،توفیه نمودهاند.
احاطه عقالنی بر تمایالت نفسلانی :محبت واقع به معصوم

با گرایت نات و

افیل به محبومهاي دنیوي و زیبای هاي فوري و ظواهري در تقابول اسوت.
ایا بدا جهت است که در دلبستگ هاي دنیوي ،الرد و قواي عقالن بشور در
تسجیر پدیدههای مادی و نفسان گرفتوار م آیود و در پو آ  ،سویر نزولو
حرکت رو آدم آغاز و تسری م گردد .در پرتو عشق بوه اهول بیوت

،

زمییه براي آ فراهم م گردد که تمایالت نفسان دوستدارا آ هوا ،همانیود
الود آنا در حیطه کیترل و هدایت عقل آرام گرفته ،در مسیر فحیح و مشروع
از آ ها استفاده گردد .با افزایت ایا محبوّت ،احاطه عقالن بر ایوا تموایالت
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قرار داده و به شأ و مرتبه واِلي آنا  ،تقرم جوید .الود ایا بزرگووارا نیوز

نیز بیشتر شده ،بهتدریج دنیاي وجود انسا از سرچشمه عقالنیت کوه تیهوا راه
درك دیانت حقیق است ،بیشتر و بیشتر بهره الواهد گرفت.
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روحیه مسئولیتپذیری
اساس تریا ویهگ معصوم آ است که عمق ایا حقیقت را دریافته و همواره
الود را بدهکار و مدیو الالق و هست بجت الویت دانسته و با تمام تاروپود
ال حقیقتو بورای
الود آ را باور نموده است .آنا در مقام وحدت و فیوا ،افو ً
الویت قائل نبودند و الود و جها را رب محوض و وابسوتگ فورف بوه او
م پیداشتید و ظهور ،قدرت و وجود حق تعال را در تمام عوالم وجوود ،شوهود
م نمودند زیرا که تربیتشده او هستید .ایا بزرگوارا همه هست الود را نثار
طریق توحید و عدالت نمودند و در ایا مسیر ،لحظهاي از پا نیشسوته ،از تموام
امکانات و قابلیتهاي الود بهره گرفتید .با تعلق الاطر و دلبستگ حقیقو بوه
اهل بیت

و تفکر و تدبر در آثار و احوواِلت آنوا و نظرنموود در سویره

معصومیا

 ،ایا ویهگ و الصلت عظیم ،به پیروا و دوستدارا آنا نیوز

انتقووال الواهوود یافووت و بووهانوودازه ارادت الووود از یووك سووو و قابلیتهوواي
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نات و اکتساب الود از سوي دیگور ،واجود فوفت ایثوار و از الودگ شوتگ
الواهید گردید(.ال تیره هاي داالل جدول)

نتیجهگیری
مقوله محبّت اهل بیوت

در عرفوه عوالم تکوویا و تشوری بوا مجموعوه

ویهگ های تربیت و آثاری که بر آ مترتّب است ،اهتمام واِلیو درالصووخ

ارائه آ و بهرهمیدی انسوا ها از پیامودهای مثبوت آ  ،دارد زیورا در حیوات
دنیوی ،انسا ملزم است راهبرد اساس و استراتهی حرکت زیست الوود را بوا
الهام از مبان اعتقادی و ارزشهای نظری بییادی که افل و اسا

آ « ،توحید

ربوب » است ،گزییت نموده و با قصد و نیوّت مجلصانه ،تقرمآمیوز در میودا
عمل ،آ را به ظهور رساند .در راستای معرفی نظام تربیتی در قالب سواالتاری
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جدول شماره : 2ترسیم فرآیند عملی مؤلفههای چهارگانه در تحلیل تربیتی اصل محبّت اهل بیت
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میسجم که مساله افلی ایا پهوهت است ،باید به یافتههوای دو سوؤال فرعوی
اشاره و سپس به طر ایا ساالتار توجه کرد.
یافتهها در پاسخ به سؤال ّاول فرعی نشا مویدهود کوه بوا بررسو میواب
اسالم و علمی درباره جایگاه و تأثیر محبت روشا میشود که اگرچه بهطوور
کل ّ بُعد عاطف وجود انسا با انواع و اشکال مجتلف تجلیوات مانیود تور ،
شادی ،افسردگ  ،امیدواری و غیره مطر شده است ،بهطور الاخ و به جرأت
م توووا تجلووی کاموول آ را در مقول وه عشووق و محبّووت ،بووهعیوووا یک و از
شاالصتریا و برجستهتریا گونههای عاطف شجصیت انسا جاري و ساري
دانست .همچییا جیبه عاطف آدم با ب ُعد عقالن و اندیشهای او ارتباط بسویار
نزدیك و تیگاتیگ دارد و اگر گونههای االتیاري عواطف بر مبیای عقالنیوت و
الردورزي نباشد ،آثار و نتایج میف زیادی به همراه دارد.
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مهم در تربیت عاطفی مبتیی بر دیوا همراهوی عقالنیوت بوا عاطفوه و
نکته ّ
حرکت از آ به طرف الردورزی است ّاما توجه به هر دو رویکرد و شودت و

ضعف تأیید و متعادلسازی رویکرد محبت روشا میکید که درباره محبت هوم
مانید هر مقوله دیگر تفکیک مسیر مثبت و میفی کاربرد آ الزامی است .محبت
مهم رشددهیده وآسویبزا تقسیمشودنی اسوت .بودیهی
بهطور کلی به دو بجت ّ
است که رویکرد مثبت م هبی به محبت رشوددهیده تعلوق دارد لو ا در تموام
مراحل زندگ مادی و معیوی انسا  ،محبت بهعیوا یك عامل تأثیرگ ار تلقو
و در مواق و مواض گوناگو م تواند انسا را بهسوي کمال یوا ضود آ رهیموو
سازد ّاما محبت بر مبیای توجیه عقالن و میطق بهسوی کموال اسوت .بوا ایوا

رویکرد محبت و عشق به اهل بیت

را باید محبت کمالبجت دانست.

جامعیت الگوی ائموه اطهوار

اقتیوای آ را دارد کوه فورد پیور و بوا

احساس عمیق در تمام ابعاد و جیبههاي شجصیت انسان  ،آنا را اسووه الوود
قرار دهد و به غیای شجصیت دست یابد .محبت ایا بزرگوارا به دلیول آنکوه
تیها احساس کودکانه ،انفعال  ،فوری و زودگ ر نیسوت و واجود ارزشهوای
واقع و زیبای های حقیق و متعوال اسوت ،باعوث تسوهیل بوروز رفتارهوای
مطلوم و بهیجار شده و مان ایجاد وقفوه در انجوام وظوائف و مسوئولیتهاي
فردي و اجتماع م گردد .ضما آنکه انسا م تواند پیوسته الود را با مالكها
و ارزشهاي موجود در ایا اسوههای حقیق  ،بسیجد و ارزیاب کید.
استراتهیی که روش استفاده از اسوه ها و به تعبیر دیگر روش الگوی در تربیوت
در آ همیشه حائز اهمیت بوده و هست ،کارآمدی ایا روش از ایا جهت است
که مترب با نمادهای کالم  ،االالق و شجصیت و نمونههای عییو و مشوهود
آنچه مقصود و مطلوم است ،مواجه م گردد و با زبوا حوال و نوه قوال ،و در
عمل نه در گفتار فرف و توفیه زبان  ،رفتاری را که باید انجام دهد ،م بیید و
م فهمد و به سبب ج ابیت بسیاری که در الگوها وجود دارد ،راه برای تقلیود و
ب به
همانیدسازي از رفتارها و میت الگو ،هموار م گردد .امامت ،وِلیت و ُح َ
اهل بیت

در آموزههاي دیی  ،در واق  ،تبلور استفاده از روش الگوپو یری

از معصوم است.
محبت واقع و عقالن به آنا  ،الود م تواند بهمیزله جزء االیر علوت تاموه
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هم چییا در پاسخ به سئوال دوم فرعی ،اشاره به ایا نکته ضروری است کوه

عمل نماید و تأس کامل به آنا را باعث گردد .جامعیت الگووی دارای ابعواد
سهگانه قول ،فعل و تقریر است .به همیا جهت ،آنا در زمییه گفتارها ،رفتارها
و تأییدهای که اعتبار آ ها در احادیث میسووم بوه آنوا از نظور اسویادي و
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محتوای  ،به اثبات رسیده باشد ،بهعیووا شواالصها و الگوهوای اعتقوادی و
عمل و االالق و تربیت مورد مالحظه و انقیاد قرار م گیرنود .ایوا سوه بعود،
نشا دهیده اجزای تشکیلدهیده سیت هستید که بهعیوا یک از مهمتریا میاب
چهارگان وه معرفووت دیی و  ،توووأم بووا کتووام اله و  ،عقوول و اجموواع ،مووالك و
معیار فحت و الطای عملکردهای آدم و مأال عمده اندیشهها و رفتارهواي
ارزش  ،بهشمار م آیید.
بیابرایا برای تبییا مساله اساسی پهوهت در قالوب یوک سواالتار ،ضوما
آنکه یافتهها در جدول  2و 3بهطور کامل تجمی شده استِ ،لزم به نکر اسوت
توجه به ایا افل و رویکرد نظري و عمل به آ و همچییا افرار بور
که یقییا ّ
آ در میاب افیل اسالم  ،م تواند آ را بهعیوا استراتهی حیات و یك روش
تربیت جام و همه سونگر مطر ن ماید که در عیا حوال ،مبتیو بور نیازهواي
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الواخ رسوول
گوناگو فطری بشر و در راستاي جلب رضای الالق و عیایت
ّ

الدا

است و درك مفهوم واقع و عقالن محبّت معصوم

و اهمیّوتداد

به جیبههاي کاربردی آ و بسیدهنیمود به آ بهعیووا یوك امور احساسو و
عاطف محض ،م تواند بهعیوا ال مش اساس در زندگ  ،زمییوه تکامول و
تعال حیات انسا را فراهم نموده ،سوعادت دنیووی و االوروی را بورای او بوه
ارمغا آورد.
همچییا به نظر میرسد ،م توا ایا افل را بهعیووا یوك راهبورد و یوك
نظریه تربیت مطر نمود و در فریید تعلیم و تربیت بهعیوا یك هدف و غایوت
توجه قرار داد و بر اسا
پرورش  ،مورد ّ
ویههای تدویا نمود.

آ  ،برناموههای آموزشو و درسو

جدول شماره  ،3ترسیم ساختار تربیتی استراتژی محبت اهل بیت
چهارچوب استراتژی محبت اهل بیت

مبانی نظری

مبانی مذهبی

مبانی علمی

شناسی

اهداف
هدف غایی ،نیل به مرتبه انسان کامل

اصول
اصل عینیتبخشی به حب الهی

اصل ارتقا فهم آدمی

اصل ارزش محوری

اصل تکامل پذیری

اصل ارتقا شناخت الهی

اصل توجه به اراده و وسع آدمی

اصل تعادل توجه به درون و برون

اصل ضرورت و الزام

روش

جاذبه
زیبایی
فهم و درک کمال و زیبایی

وصول محبت
عشق و شیفتگی

حصول

الگو پذیری
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تبعیت و پیروی

حصول به والء اهل بیت
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تربیتی

دستیابی به کارکردهای تربیتی در زندگی

منابع
 .1قرآ کریم.

 .2فحیفه سجادیّه.

 .3امیازاده ،محمدرضا ،1378 ،انسا شیاس  ،قم :انتشارات در راه حق.
 .4باقري ،السرو  ،1380،نگاه دوباره به تربیت اسالم  ،تهرا  :انتشارات مدرسه.
 .5جوادي آمل  ،عبداله  ،1381،ادم فیاي مقرّبا  ،1 ،قم :مرکز نش هر اسراء.
 .6المیی  ،رو اله ،1368 ،چهل حدیث ،تهرا  :مرکز نشر فرهیگ رجاء.
 .7المیی  ،رو اله ،1373 ،تفسیر دعاي سحر ،ترجموه احمود فهوري ،تهورا :
انتشارات اطالعات.
 .8شاهآبادي ،محمدعل  ،1360،رشحات البحار ،تهرا  :نهیت زنا مسلما .
 .9طباطبای  ،محمدحسیا ،ب تا ،المیزا ف تفسیر القرآ  ،17 ،قوم :جامعوه
مدرسیا حوزه علیمه قم.
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 .10طباطبای  ،محمدحسیا ،ب تا ،المیزا ف تفسیر القرآ  ،1 ،قوم :جامعوه
مدرسیا حوزه علیمه قم.
 .11فورگا  ،ژوزف  ،1383،هوش عاطف در زندگ روزمره ،ترجمه افوغر
نوري و حبیباله نصیري ،اففها  :انتشارات نوشته.
المحجه البییاء ف تهو یب اِلحیواء،8 ،
 .12فیض کاشان  ،محسا،1408 ،
ّ
بیروت :موسسه اِلعلم للمطبوعات.

 .13قم  ،عبا  ،1371،مفاتیح الجیا  ،تهرا  :انتشارات فیض کاشان .
محمود بوا یعقووم ،1405،اِلفوول موا الکواف  ،2 ،بیوروت:
 .14کلیی ّ ،
داراِلضواء.
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 .15کلیی و  ،محموودبا یعقوووم ،1405،اِلفووول مووا الکوواف  ،1 ،بیووروت:
داراِلضواء.

 .16مایر ،جا  ،1383،هوش عاطف در زندگ روزمره ،ترجمه افغر نوري و
حبیباله نصیري ،اففها  :انتشارات نوشته.

ّ

 .17مجلس  ،محمدباقر ،1403،بحاراِلنوار ،2 ،بیروت :داراحیاء التراث العرب .
 .18مجلس  ،محمدباقر ،1403،بحاراِلنوار ،23 ،بیروت :داراحیاء التراث العرب .
 .19مجلسی ،محمدباقر ،1404 ،بحاراألنوار ،84 ،بیروت :موسسه الوفاء.
السیه ،بیوروت:
محمد ،1422،اهل البیت ف الکتام و ّ
 .20محمدي ريشهريّ ،
دارالحدیث.

 .21مطهري ،مرتی  ،1377 ،معارف اسوالم در آثوار شوهید مطهوري ،قوم:
 .22مکووارم شوویرازي ،نافوور و همکووارا  ،1372،تفسوویر نمونووه ،22 ،قووم:
دارالکتب اِلسالمیه.
 .23مالفدرا  ،1363،اسراراِلیات ،ترجمه محمد الواجوي ،تهورا  :موسسوه
مطالعات و تحقیقات فرهیگ .
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معاونت امور اساتید و درو

معارف.
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بررسی اهداف ،اصول و روشهای تربیت اخالقی از منظر امامحسین

اسماعیل خارستانی *،فاطمه سیفی
چکیده

در پهوهت حاضر با روش تحلیل َاسیادي ،اهداف ،افول و روشهاي تربیوت
االالق از دیدگاه امامحسیا

بررس شده است .جامعه آماري ،همۀ میواب

دست ّاول (آثار مربوط و میتسب به حیرت سیدالشهداء

) و میاب دستدوم

یعیی میاب غی اسالمی و احادیث و روایات و اقوال میقول از آ حیرت است
که در کتامها ،پایا نامهها ،نشریات و پهوهتهای مرتب با موضوع موجوود
بوده است .نمونهگیري به شیوه هدفمید انجام شده و استفاده از میاب یادشده نیز
برهمیااسا

بوده است .همچییا ابزار پهوهت فیتبرداری بوده و یافتههوای

حافل از پهوهت تحلیل شدهاند که عمدهتریا نتایج ایا تحلیل عبارتاند از:
 .1اهداف تربیت االالقی از میظر امامحسیا

شامل سه هودف :رضوای

الهی ،احیای حقیقت وجودی انسا و احیای معاد و روز حسام است
* -دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت (تعلیم و تربیت اسالمی).
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 .2افول تربیوت االالقوی از میظور امامحسویا

شوامل هشوت افول:

مروت ،زهد ،محبت ،االالخ و الدامحوری ،حریت ،کرامت ،عزت و تحو یر و
ّ
ّ
ترغیب است
 .3روشهای تربیت االالقی از میظر امامحسیا
روش است که براسا

شوامل بیسوت و سوه

اهداف و افول بهدستآموده ،بوهتفکیک ،اسوتجرا و

ارائه شده است
واژههای کلیدی
امامحسیا

 ،االالپ ،تربیت االالق  ،اهداف ،افول ،روشها.

مقدّمه
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394

از دیدگاه اسالم ،پرورش فیائل االالق یک از مهمتریا اهداف واِلي رسالت
پیامبرا الدا بوده است تا انسا در مسیر کمال که علت غای آفورییت اسوت،
قرار گیرد .فلسفۀ شریعت اسالم و آدام و احکام اله همانوا تکامول انسوا و
میسر نیست .اسوالم مکتبوی
جاودانگ اوست که جز با تجلّق به االالپ فاضله ّ

جام و واق گرا است که در آ به همه جوانب نیازهاي بشری اعم از دنیوای و

آالرت  ،جسمی و روح  ،فردي و اجتماع و غیره توجوه شوده اسوت .دیوا
اسالم داراي افول و معیارهای محکم و مشوجص اسوت و بورای تموام اموور
زندگ بشر برنامه دارد .در ایا دیدگاه ،افول اولیۀ االوالپ و معیارهوای اولیوه
انسانی بههیچوجه نسبی نیست و هما طور که میبیییم در اسالم از پیوامبر
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تا امامحساعسکری

افولی را به اتفاپ طورد و افوول دیگوری را تأییود

کردهاند ل ا معلوم میشود ایا افول معیارهایی مهم و اساس هستید.

در زمییه تربیت االالقی در میا پهوهتگرا دااللی و الارجی تحقیقواتی
فورت گرفته است .در ایا تحقیقات دقیق ًا به موضوع بحث ایا مقاله پرداالتوه
نشده ،لیکا به تعدادی از آ ها اشاره الواهد شد.
باقری در پهوهشی تحت عیوا «نقود تطبیقوی مبوانی و شویوههای تربیوت
االالقی (االالپ قدما و روا شیاسی معافر)» ،بیا میدارد ،یکی از تفاوتهای
علت غایی یعیی غایتشیاسی فلسفی توجه دارند درحالیکوه بوه جوز نظریوه
روا کاوی که به غایتگرایی علمی و نه فلسفی معتقد اسوت ،بقیوه نظریوههای
جدید بهالصوخ رفتارگرایی به علیت فاعلی توجه کرده و علوت غوایی را رد
می کیید .از نظر قدما ،معیار فییلت االالقی اعتدال نفسوانی اسوت .در بحوث از
روشها و افول تربیت االالقی از دیودگاه نظریوههای جدیود ،در روانکواوی،
ه
شویاالتی
همانیدسازی و در رفتارگرایی تقویت و رشد شویاالتی و سواالتما
افراد تأثیر دارد درحالیکه روش تربیت االالقی از نظر قدما ایجاد فیائل عالی
یا عادت داد (ایجاد ملکه) است و برای زدود عادات میفوی ،بایود بورعکس
عمل کرد( .باقری)1364،
رهیما در پهوهشی که در تجزیهوتحلیل الاستگاهها ،غایتها و روشهوای
تربیت االالقی از دیدگاه کانوت و الواجهنصیرالدیاطوسوی انجوام داده ،چیویا
نتیجوهگیری میکیود کووه :از دیودگاه کانووت و الواجهنصیرالدیاطوسوی ،الوورد
الاستگاه افلی تربیت االالقی است .هدف افولی تربیوت االالقوی از دیودگاه
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افلی تربیت االالقی قدما در مقایسه با نظریههای جدید آ است که آ هوا بور

الواجه ،سعادت و از دیدگاه کانت ،پیروی االالقی است .در زمییوه روشهوای
تربیت االالقی ،بیشتریا شباهت و در زمییه هدفهای تربیت االالقی ،بیشتریا
تفاوت بیا ایا دو دیدگاه دیده میشود( .رهیما)1378 ،
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ناروی در پهوهشی تحت عیوا بررس روشهای تربیت در قرآ و سیت
نشووا داد کووه روشهوواي دعوووت عبارتانوود از :روشهوواي آگوواه بجت،
روشهووای عووادتآفریا ،روشهوواي سووهلگیرانه ،روشهوواي در آموووز،
روشهاي جهتدهیده و روشهای بازدارنده .محقق تمام ایوا روشهوا را در
قرآ و سیت بهشکل مستید بیا کورده اسوت و آ هوا را بوهعیوا روشهواي
الوب در تربیت براي الگوقرارداد نکر کرده است( .ناروئی)1374 ،
شوِلمیت در پهوهشی تحت عیوا حداقل فیویلتهای االالقوی (تئووری
برای تربیت االالقی) نتیجه میگیرد که حداقل فیویلتهای االالقوی ،بوهعیوا
تئوری تربیتوی و مانیود آ عمول میکیود و فیویلتهای االالقوی بهفوورت
سیستماتیک از االالقیات ارسطو و نیکوماک نشأت میگیرد .ایا تئوری ،عقاید
االالقی را بوه انسوا تلقویا می کیود .طور پیشویهادی شووِلمیت روی سوه
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394

فییلت الیرالواهی ،الوبی و زیبایی و اعتدال متمرکز است کوه اعتودال نقوت
موازنهکییده را برای الیرالواهی و زیبایی بازی میکید .سه فییلت یادشده سوه
عمل متقابل االالقی و مشارکت با هوم بورای توسوعه سویرت االالقوی ،عامول
االالقی انجام میدهید.

1

عالوه بر دیدگاهها و نظرات و پهوهتهای نکرشده ،افراد دیگوری نیوز در
طول دورا های متمادی اعوم از قودما و معافورا  ،دربواره االوالپ و تربیوت
االالقی بحث کردهاند لیکا هیوز ابهامها و سؤالهای گوناگونی در ایوا زمییوه
وجود دارد و مسئله کماکا به قووت الوود بواقی اسوت و احتیوا بوه بحوث
و پهوهت کافی دارد ل ا با توجه به بیاعت علمی الویت بر ایا بوودهایم کوه
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ضما بررسی احادیث و روایات و قول و تقریر و رفتوار و کوردار میسووم بوه
حیرت امامحسیا

 ،سؤاِلت پهوهشی زیر را مطر کرده و بررسی کییم.

سؤاالت پژوهش
 .1اهداف تربیت االالقی از میظر حیرت امامحسیا

مطر کردهانود ،دارای چوه افوول

تربیتی است؟
 . 3هریک از افولی که آ حیرت مطر کردهاند ،شوامل چوه روشهوای
تربیتی است؟
روش پژوهش
روش پهوهت حاضر از نوع تحلیل اسیادی بوده که با بررسی احوال و آثوار و
بیا اقوال و احادیث حیرت امامحسیا

بوه توفویف تربیوت االالقوی از

دیدگاه آ امام بزرگوار پرداالته و سپس با تحلیول اقووال و روایوات مو کور،
مبانی ،افول و روشهای تربیتی استجرا و ارائه شده است.
جامعه ،نمونه و ابزار تحقیق
جامعووۀ متیوو تحقیووق شووامل همووۀ میوواب دسووتاول (آثووار مربوووط و
میتسب به حیورت امامحسویا

) و میواب دسوتدوم شوامل میواب غیوی
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 .2هریک از اهدافی که امامحسیا

چیست؟

اسووالمی و احادیووث و روایووات و اقوووال میقووول از حیوورت سیدالشووهدا
است که در نشوریات و پهوهت هوا و تحقیقوات مورتب بوا موضووع تحقیوق،
موجود بوده است.
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نمونهگیری به شیوه هدفمید انجام شده و برایااسا  ،ابتدا میواب دسوتاول
انتجام و سپس سایر میاب مرتب با موضوع ،مودنظر قورار گرفتوه و از آ هوا
استفاده شده است.
ابزار استفادهشده در ایا پهوهت بورای گوردآوری دادههوا ،فویتبورداری
بوده است.
یافتههای پژوهش
در ایا پهوهت ،به ایا سوال پاسخ داده میشود که اهداف ،افول و روشهای
تربیت االالقی از میظر حیرت امامحسیا

کداماند؟

 .1هدف :رضایت الهی
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از بارزتریا اوفاف امامحسیا

ایا است که در تمام زنودگ  ،گفتوار و

رفتار و کردارش طبق رضایت حق و در مسیر اله بود .ایشا جوز از رضواي
الدا دم نزد و جز الدا ندید و جز سجا الدا نشیید و راست کوه او بوهتماممعی
بیدهای سراپا تسلیم اله بود.
کمووال بیوودگی در «رضووا» بووه رضووا الهووی و فرمووا اوسووت .حیوورت
امامحسیا

در حرکت به سو کربال ،اظهار امیدوار کرد که آنچه الداونود

برایت اراده کرده« ،الیر» باشد ،چه با فتح ،چه با شهادت:
ارجو ا یکو الیرا ما اراد َ ّالل بیا ،قتلیا ام ظفرنا( .امیا عاملی)597 ،1 :1384 ،

در قتلگاه نیز جمالت زیبا «الهی رض ًا برضاک و تسلیما ِلمورک» کوه بور
زبا ایشا جار شد ،نشانه اللوخ در بیدگی و رضا به قیا الداوند است.
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عشق الهی در سراسر وجود حیرت ،سریا و جریا داشوت و «مقوام رضوا»
مرتبۀ برتر ایما او بهشمار میرفت .آ حیرت بارها میفرمود:

«رضا َ ّالل رضانا أهل البیت» رضایت ما الاندا  ،تاب رضا الهی است( .گروه
حدیث پهوهشکده باقرالعلوم)328 :1415 ،
 .1.1اصل محبت

محبت به فرزندا امر درونی است کوه الداونود آ را در دل والودیا بوه
ابراز آ است .ابراز محبت امر االتیار است و والدیا و مربیا میتوانید در
پرتوی آ  ،زمییه تربیت فحیح را فراهم آورند .چه بسیارند والدییی که نسوبت
به فرزندا الود محبت فراوا دارند اما آ را ابراز نمیکیید ،درحالیکه محبوت
وقتی سازنده و تأثیرگ ار الواهد بود که فردی که به او محبوت میشوود ،از آ
آگاهی یابد .امامحسیا

بهعیوا الگو تربیتی مطمئا و کامول ،محبوت بوه

فرزندا را از نیازها ضرور آنا دانسته و در قالبها گوناگو به ابراز آ
میپرداالت .گاه با درآغوشگرفتا و بهسییهچسوباند الردسواِل  ،زموانی بوا
بوسید آنا و گاه با بهزبا آورد کلمات شیریا و محبتآمیز.
 .1.1.1روش پایبندی به سالمکردن

یکی از روشهای قرآنی در عزتداد به افراد ،سالمکرد و درودفرستاد
به آ ها است .الداوند متعال در قرآ کریم برای اییکه عظمت مؤمیا را روشا
سازد ،به پیامبر اکرم

دستور میدهد ،به اهل ایما سالم کید:
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ودیعت نهاده است اما آنچه در ایا میا مهم مینماید و آثار تربیتی درپیدارد،

و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سالم علیکم «هرگواه کسوانی
که به آیات ما ایما دارند نزد تو آیید ،به آ ها بگوو :سوالم بور شوما!»
(انعام)54،
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ایا شیوه موفق قرآنی در سیره امامحسویا

نیوز بوهطور روشوا دیوده

میشود .آ حیرت در ثوام سالم فرمودند:
«للسالم سبعو حسیه ،تس و ستو للمبتدی و واحوده للوراد» بورای سوالم
هفتاد حسیه است ،شصتونه حسویه بورای سوالمکییده و یوک حسویه بورای
پاسخدهیده( .حرانی)248 :1376 ،

ایا شیو الهی آنچیا مهم و باارزش است که امامحسیا

از آغازنمود

سجا ،بدو سالم کرد  ،نهی کرده و به فردی که پویت از ادای سوالم ،جویوای
حال حیرتت شده بود ،فرمود:
«السالم قبل الکالم عافاک َ ّاللِ ،ل تاننوا ِلحد حتی یسلم» الدا تو را عافیوت
و سالمتی دهد ،سالمکرد بر سجاگفتا مقدم است [سپس فرمود ]:توا کسوی
سالم نداده ،به او اجازه سجا گفتا ندهید( .نوری طبرسی)358 ،8 :1409 ،
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 .2.1.1روش ارتباط کالمی با عبارتهای دلنشین

عموووم مووردم أعووم از کودکووا  ،نوجوانووا  ،جوانووا  ،زنووا و مووردا  ،در
معاشرتهای اجتماعی نسبت به ارتباط کالمی افراد بسویار حسوا

هسوتید و

نووع لحووا و فوووت و انتجووام جمووالت ،در توجووه و جو م آنووا  ،اهمیووت
فوپالعادهای دارد .سجیا محبتآمیز ،دلربا و دارای بار عاطفی مثبت ،در عمق
جا مجاطبوا توأثیر میگو ارد و عوزت نفوس را در آنوا تقویوت میکیود.
انسا هایی که در الفا و عبارت هوای الوود ،کموال ادم و عفوت را رعایوت
می کیید ،در نظر مجاطب عزیز و مکرم بوده و عمووم موردم ،آنوا را بوه دیوده
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احترام و بزرگی می نگرند .درواق رعایت ادم و عفوت و وجاهوت در گفتوار،
موجب عوزت نفوس بورای گوییوده و شویونده اسوت .برالوی از مشوکالت و

ناهیجاریها ،تیدالوییها ،زورگوییها ،بدبیییها ،حقارتها و افسوردگیها را
میتوا با بهکارگیری عبارتهای دلیواز و رو بجت درما کرد.
حیرت سیدالشهداء

هیگام الداحافظی با فرزنودش امامسوجاد

در

روز عاشورا ،فرزندش را به آغوش کشیده و با کلمات مهرآمیزی که از اعمواپ
جانت ریشه میگرفت ،به او فرمود:
و اِلطفال» پسرم! تو پاکیزهتریا فرزندا ما و بهتریا الاندا ما هستی ،تو
جانشیا ما در [سرپرستی] ایا زنا و کودکا الواهی بوود( .گوروه حودیث
پهوهشکده باقرالعلوم)486 :1415 ،
 .2.1اصل زهد

زاهد یعیی کسی که توجهاش از مادیات بهعیوا کموال مطلووم و برتوریا
الواسته ،عبور کرده و متوجه مسائل االروی و فیائل االالقی و معیووی شوده
است .بیرغبتی زاهد ،بیرغبتی در ناحیه اندیشه و آمال و ایده و آرزوست ،نوه
بیرغبتی در ناحیه طبیعت( .مطهری)211 :1380،
امامحسیا
از نظر رفتاری .اسا

هم از نظر اندیشه ،در برتریا سطح زهد قرار داشت و هوم
زهد را بیمیلی به دنیا تشکیل میدهد .بیمیلی بوه دنیوا

آ گاه فورت فحیحی می یابد که اندیشه و دید انسا دربواره دنیوا درسوت و
اباعبدالل
واقعی باشد .حیرت
َّ

معرفی میکید:
دنیا را ایاگونه ّ

ه
ود
« َالْ َح ْم ُد ّ هلل ال َّ ی َاللَ َق ُّ
دار َفیاء َو َزوال ُمتَ َص ِّر َف ًة به َا ْه هلهاحاِلً بَ ْع َ
الدنْیا َف َج َع َلها َ
ه
ه
ور َم ْا َغ َّرتْ ُه َوالشَّ هق ُّی َم ْا َفتَیَ ْت ُهَ ،فال تَغُ َّرنَّک ُ ْم ه ه ه ُّ
حالَ ،فالْ َم ْغ ُر ُ
الدنْیا َفا َّ ها تَ ْق َطو ُ
ه
ب َط َم َ َم ْا َط َم َ فیها» سپا الدایی را که دنیوا
جاء َم ْا َرکَ َا الَ ْیها َو ت ُ َجیِّ ُ
َر َ
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« یا ولدی! انت اطیب نریتی و افیل عترتی و انت اللیفتی علی هؤِلء العیوال

81

را آفرید و آ را سرای فیاپ یر و روبهزوال قرار داد دنیایی که فواحبانت را
از حالی به حالی دگرگو می کید پس الودباالته ،آ کسی است که دنیا او را
بفریبد و تیرهبجت و شقاوتمید کسی است که دنیا او را شگفتزده سازد[ .ای
مردم!] دنیا شما را نفریبد زیرا دنیا امید هرکس را که بر آ تکیه کید ،به یأ
تبدیل میکید و طم هورکس را کوه در آ طمو ورزد ،بینتیجوه میگو ارد.
(مجلسی)5 ،45 :1403 ،
 .1.2.1روش هدفداری و حقمداری

هدفداری در تربیت و تزکیه اسوالمی ،بوهمیظور معیابجشوی بوه زنودگی و
زدود پوووچی و بیهووودگی اسووت .حقمووداری و هوودفداری در ه مکتووب
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امامحسیا  ،از هیگام الرو تا پایا حرکت است .آ حیرت در وفویّت
جود الوویت بیوا
الود به محمد حیفیه ،هدف از قیام را افال و تربیت امت ّ
فرمود و توفیق را از جانب الدا دانست:
« ...و ما توفیقی إِلّ به َ ه ه
نیب» (مویدی)330 :1383 ،
الل َعلیه تَ َوک ُ
َ َ
ّ
َّلت َوإلَیه أُ ُ
 .2.2.1روش بجا و بهموقع سخنگفتن

برای مؤثرواق شد سجا ،شرای و زمییههایی ِلزم است که رعایت آ هوا
موجب نتیجهگیری بهتر و بیتوجهی به آ ها چهبسا موجب بیتأثیرشد سجا
انسا میشود .امامحسیا

درایاباره میفرمایید:

در آنچه به تو ارتباطی ندارد ،سجیی بر زبا جاری مکا چراکه ممکا است
82

به سبب آ در روز قیامت بازالواست شوی و حتی در آنچه مربوط به توست
سجا مگو ،مگر اییکه جا و موقعیوت میاسوبی پیودا کیوی زیورا چوه بسویار

سجاگویانی که گرچه به حق سجا گفتهاند اما چو محل و موقعیوت آ را
درنظر نگرفتهاند ،مورد تمسجر دیگرا واق شدهاند( .بینا)1381 ،
 .3.1اصل مروت

امامحسیا

با دشمیا به شویوه پودرش اموامعلی

رفتوار مویکورد.

روشیی از مروت است .حیرت امامحسیا

نیز با اییکه از فسق و فجوور و

الباثت شمربان الجوشا و ا هانت و به حریم وِلیت آگواه اسوت ،پیشویهاد
حملۀ ناگهانی سپاه الود را رد میکید و میگوید:
ما هرگز شروع به جیگ نمیکییم ولو به نف ما باشد( .مطهری)262 ،2 :1373 ،
 .1.3.1روش مداراکردن

مداراکرد و زندگی مسالمتآمیز با مردم ،یکی از ارزشهوای االالقوی در
زندگی اجتماعی است که دلها را مج وم انسا میکید و بسیاری از مشکالت
رفتاری را از بیا میبرد( .مویدی)390 :1383 ،
امامحسیا

درایاباره میفرمایید:

ه
ه ه
ه
تاح ُه» هر کس که از کار
الر ْأ هی َو َعیهیَ ْت بهه الْحیَ ُ
الر ْف ُق م ْف َ
ل کا َ ِّ
« َم ْا َأ ْح َج َم َعا َّ
فروماند و راه تدبیر بر او بسته شود ،کلیدش مداراکرد است( .هما )339 ،
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سیرامکرد آ ها هیگام تشیگی و پرهیز از تورور و غوافلگیر  ،نمونوههوا

 .2.3.1عفو و عذرطلبی

عفو در لغت ،بهمعیا ترک چیز (ابافوار  )131 ،1 :1420،یوا فورف
نظر کرد از چیز است که اقتیا نظر و توجه دارد( .مصطفوی)1360 ،
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در روایت است که امامحسیا

به کسوی کوه بوه او اهانوت کورده بوود،

مهربانی رواداشت و او را از اشتباهت آگاه سواالت ،بهگونهایکوه اهانتکییوده
الود شرمسار گشت( .مویدی )690 :1383 ،امامحسیا

درباره ع رپ یری

الویت میفرمود:
اگر کسی در گوش راست ناسزایم گوید و از ما درگوش چپم پوزش الواهد،
ما ع رش را میپ یرم( .هما )692 ،
 .3.3.1روش سخاوت و بخشندگی

از برجستهتریا الصلتهای انسانی آ حیرت ،سجاوت و بجشیدگی بود.
آ بزرگوار تالش میکرد با حمایتهای موادی و معیووی الوود ،مرحموی بور
زالمهای نیازمیدا و انسا های دردمید و السته از فشار سیگیا فقر و فالکوت
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بگ ارد .امامحسیا بر ایا باور افرار میکرد که:
ه ه
ه
ه
جوا»
جاد َ
« َم ْا َ
ساد َو َم ْا بَج َل َرن َل َو ا َّ َا ْج َو َد الیّا َم ْا َا ْعطی َم ْا ِل یَ ْر ُ
کسی که بجشت نماید ،بزرگی الواهد یافت و هرکس بجل ورزد ،پست
الواهد گشت و یقیی ًا بجشیده تریا مردم کسی است که به نیازمیودی کوه
[از او] امید یاری ندارد ،بجشت کید( .حلوانی)82 :1383،
 .4.3.1روش مساوات

افحام امامحسیا

تر کیبی از آزادگا و بردگا آزاد شده بوند و شیو

رفتار امام هم با نقتآفرییا و ایثارگرا یکسا بود .رنگ ،قومیت ،موقعیت و
نهاد آ ها در نظر و قیاوت و تأثیر نداشت و مساوات حاکم بود .دو نفر از

84

عده معدود که امام الود را به بالیا آنا رساند ،برده آزادشده بودند« .جوو »
یکی از آ ها بود که وقتی به شهادت رسید ،امام الود را به بالیا و رسوانید و

حشر او را با «ابرار» که مقامی برتر از متقیا اسوت ،از الودا درالواسوت کورد:
«الدایا در آ جها او را بوا «ابورار» محشوور کوا ».دیگوری مورد روموی
الو را از جلووی چشومانت

اباعبدالل
بود که وقتی از اسب بر زمیا افتاد،
َّ
پاك کرد و فورتت را بر فوورت و گ اشوت .ایوا فورتبرفوورتنهاد

میحصر به همیا غالم و فرزندش علیاکبور بوود« :فوضو الوده علوی الوده...
متبسم الی ربه». ...
عرفانی ،اندرز و پرالاشگر است که با جانبازيهوا کومسوالتریا(طفول
) توا کهیسوالتریا مورد (جوابرباعروه غفوار ) و ز

اباعبدالل
شیرالوار
َّ
عبداللباعمر کلبی) تجسم پیدا کورد و هریوك عهودهدار نقشوی بودنود.
(زوجه
َّ
(مطهری )268 ،2 :1373،در آ روز هیچکدام از افوحام امامحسویا

در

برابر دشما ضعفی از الود نشا ندادند ،فرار نکردند و به سپاه دشما نپیوستید.
 .4.1اصل اخالص و خدامحوری

امامحسیا

نهتیها در لحظه شوهادت زمزموه «فوی سوبیل َ ّالل» بوه زبوا

داشت ،بلکه همیشه در فبحگاها و شامگاها ایا دعا را به زبا میآورد:

وبالل وما َ ّالل و الی َ ّالل وفی سبیل َ ّالل وعلی ملة رسول َ ّالل ،و توکلوت
«بسم َ ّالل َ ّ
بالل العلی العظیم .اللهم انی اسلمت نفسی الیوک،
علی َ ّالل ،وِل حول وِل قوة اِل َ ّ
ووجهت وجهی الیک وفوضت امری الیک ،ایاک اسال العافیة ما کل سوء فی
الدنیا واآلالره» به نام الدا و به یاد الدا ،از الداوند و به سوی او و در راه او،
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فحیۀ الونیا کربال متیما پیامها االالقی ،اجتماعی ،توحید  ،اعتقاد ،

بر آییا پیامبر او و بر الداوند توکل کوردم و نیورو و قودرتی جوز بوه [اراد ]
الداوند بزرگ نیست .پروردگارا! جانم را به تو تسلیم کرده و چهورهام را بوه
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سوی تو گردانده و کارم را به تو واگ ار کرده و از تو سالمتی از هور بودی در
دنیا و آالرت را الواهانم( .مویدی)316 :1383 ،

در سراسر ایا دعا ،الدامحوری ،رضایت الهی و الشیودی بهدلیل رضوایت
الداوند مو میزند.
 .1.4.1روش ذکر خدا

حسیاباعلی
سپا

بیده ناکر الدا بود و پیوسته حمد و ثیا الهی بر زبانت،

نعمت ها در قلوبت و در راحوت و رنوج و پیهوا و آشوکار ،یواد الودا

آرام بجت جانت بود و بر او تکیه داشت .هیچ فحیۀ تلخ و غمبار نبود ،جوز
آنکه دارو «یاد الدا» آرامت می کورد .تیهوا در فوبح عاشوورا نبوود کوه بوا
گفتا«اللهم انت ثقتی فی کل کرم» بهیادالودابود را ابوراز میکورد و تیهوا در
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بوالل»
حمالت حماسی روز عاشورا نبود که با تکرار جمله «ِلحول و ِل قوه اِل َ ّ
ارتباط قلبی الود را با معبود ،بر زبا میآورد بلکه همواره گویوا « َ ّالل اکبور»
الحمدلل علی کل حال» و یاد الدا ،ورد زبانت بود .کلمۀ اسوترجاع
بود و نکر «
َّ
را که یکی از شاالصها نکر حقیقی ،بهالصوخ هیگام مصائب و ناگواریها
ال در راه مکوه بوه کوربال ،بور لوب داشوت .از دیود
است ،در مواق مجتلف موث ً
امامحسیا

شقاوت سپاه کوفه که بورا آ جیایوت عظویم حیوور یافتوه

بودند ،نتیجۀ غفلت از یاد الدا بود و چو میدیود آنوا بوههیچرو از کییوه و
عیاد الویت دست برنمیدارند و در کشتا او مصمماند ،به آ ها میفرمود:
«لقد استحون علیکم الشیطا فانساکم نکر َ ّالل العظیم» شیطا بور شوما چیوره
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شده و یاد الدا بزرگ را از (دل) شما برده است( .گروه حدیث پهوهشوکده
باقرالعلوم)485 :1415 ،

 .2.4.1روش اتکا به خداوند

توکل بر الدا را پشتوانۀ تعلیم و تربیت توحیدی میداند اما

امامحسیا

برای نتیجه و پایا کار ،ایاگونه تالش نمیکید چراکه هرکس بور الودا تکیوه
کید ،موفق و پیروز است و از جمعیّت دشما و کموی یوارا الوود نمیترسود

همچیا که به لشکر کوفه الطام میکید:

هیهات که ما نلّت را بپ یریم( .مویدی)474 :1383 ،

در جدول نیل ارتباط هر یک از افول و روشها ،با هدف رضوایت الهوی
نشا داده شده است:
جدول  .1اصول و روشهای مرتبط با هدف رضایت الهی
هدف

اصول
محبت
زهد

روشها
پایبیدی به سالمکرد
ارتباط کالمی با عبارتهای دلیشیا
هدفداری و حقمحوری
بجا و بهموق سجاگفتا
مداراکرد

رضایت الهی
مروت

عفو و ع رطلبی
سجاوت و بجشیدگی
مساوات

االالخ و الدامحوری

نکر الدا
اتکا به الدا
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زنازاده فرزند زنازاده ،میا دو چیز پا فشرده اسوت :کشوتا موا و نلّوت موا!

 .2هدف :احیای حقیقت وجودی انسان

ائمه معصومیا

برای رسید افراد اجتماع به ارزشهای عالی انسوانی،

آ ها را به درو نگری دعوت می کیید تا با کشف حقیقوت وجوودی الوود ،بوه
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در شووعارهای

شوورافت و عووزت الووویت پیببرنوود .حیوورت سیدالشووهدا
معروف روز عاشورا توجه و درک عظمت و اهمیت ه
الود انسانی را احیا فرموود

و عزت و کرامت واقعی را به مردم نلیول دنیوا نشوا داد .آ حیورت در روز
عاشورا فرمودند:
«الموت أولی ما رکوم العار» مرگ از پ یرش نیگ ،برتر اسوت( .مجلسوی،
)128 ،78 :1403

ه
ور برتوری
پیام زیبای ایا شعار آ است که ای انسا  ،درونت را بیگر ،تا س ّ

الود را از دیگر موجودات عالم دریابی آ گاه حاضور نجوواهی شود توا بوه
حکومت نلیل شجصی همچو یزید دهی و با ایا حال روزگارت بگ رد .نیگ
الدمت به یزید ،ارزانی تو نیست .ایشا در جای دیگر فرمودند:
«موت فی هع ٍّز الیر ما حیاة فی نلٍّ» مرد با عزت از زنودگی بوا نلوت بهتور
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است( .مجلسی)192 ،44 :1403،

همچیا که در جای دیگر فریاد بر میآوردند:
هه
ه
ه
یا هإ َِّل بَرموو ًا»
اده َو َِل الْ َحیَوواه َموو َ الظَّ ووالم َ
ووع َ
ووو َت إ َِّل َس َ
« َفووإنِّ َِل َأ َر الْ َم ْ
َ
(اباطاوو )79 :1381 ،
 .1.2اصل عزت

وزت در افوول بووهمعیاي فووالبت و حالووت شکسووتناپ یري اسووت و
عو ّ
برهمیااسا در معان دیگر از جمله غلبه ،فعوبت ،سجت  ،غیرت و ه
حمیّت و
مانید ایاها به کار رفته و توسعۀ معیایی پیدا کرده است( .طباطبایی،17 :1393،
عزت از مهمتریا افول سیره امامحسیا
 )31افل ّ

و از بییاديتریا اموور

دیا است .آ حیرت داشتا عزت نفس را یکی از فوفات ضوروری مؤمیوا
دانسته و میفرماید:

«ایاک و ما تعت ر میه فا المؤما ِلیسیء وِلیعت ر والمیافق کل یوم یسویء و
یعت ر» از انجام کارهایی که نیاز به پوزش دارد [و عزت نفوس را الدشوهدار
میکید] بپرهیز زیرا مؤما نه کار بد میکید و نه پوزش میطلبد ،ولوی میوافق
[که برای الود ارزش قائل نیست] ،هر روز کار بد انجوام مویدهود و پیوسوته
ع رالواهی میکید( ».شریف قرشی)181 ،1 :1385 ،

امامحسیا

عصاره رسالت و میوه درالت امامت است که سیره االالقوی

او میتواند ترسویمکییده ارزش هوای واِلی قرآنوی باشود .اعوتالی شجصویت
االالقی امامحسویا
انعکا

و اسوتقالل شجصویت سیاسویاجتماعی آ حیورت،

گستردهای در جامعه اسالمی آ روز داشت ،بهگونهای کوه دشومیا و

مجالفا وی نیز آ را باور داشتید .بوه ایوا جملوه کوه از زبوا معافورا آ
حیرت نقل شده ،بیگرید :معاویه به فرزندش یزید چییا سفارش کرد:
«حسیا احب الیا

الی الیا » حسیا محبوومتریا چهور مردموی اسوت.

(اباعساکر)327 ،4 :1415 ،
 .2.1.2روش گزینش نام نیک

نام هرکس معرف اعتقادات ،فرهیگ ،ملیوت و افوالت الوانوادگی اوسوت.
ّ
فاحبا نامهای زیبا ،در آییوده بوه آ افتجوار میکییود و فواحبا نامهوای
ناشایست ،از نام الود احسا

حقارت الواهید کرد .امامحسویا

نامهوای

نیک را ترویج میکرد و به فاحبا آ نامهوا و والدیاشوا درود میفرسوتاد.
حر را در آالریا لحظات زندگی بهحیورش آوردنود،
هیگامیکه جیازه الونیا ّ
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 .1.1.2روش الگو و سرمشقبودن
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حیرت با دستا مبارک الود ،فورت او را نوازش کورد و درحالیکوه الوو ه
چهرهاش را پاک میکرد ،فرمود:
ه
ه
یت ه
ک
فی ّ
الدنیا َو ْاآلال َرة َو َ ّالل ما َا ْال َط َأ ْت اُ ُّم َ
یاح ُّرَ ،ا ْن َت ُح ٌّر کَما ُس ّم َ
«بَ ٍّخ بَ ٍّخ لَ َ
ک ُ
ه
ه
عید ه
فی اآل هالر هة» بهبه! احسویت بوه
ک ُح ّرا َف َا ْن َت َو َ ّالل ُح ٌّر فی ُّ
الد ْنیا َو َس ٌ
ا ْن َس َّم ْت َ
َ
تو ای حر! تو آزادمردی چیا که در دنیا و آالورت آزاده الوانوده میشووی،
ّ
سوگید به الدا! مادرت در اییکه تو را حر نامیده ،اشتباه نکرده است .به الودا
ّ
قسم! تو در دنیا آزادمرد و در آالرت سعادتمید الواهی بوود( .ابواطواوو ،
)192 :1381
 .2.2اصل کرامت

رسیدگی به محروما و سرکشی به مستیعفا را هم باید از امامحسیا
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آموالت .و روز بر عدها بییوا گ شت که سفرها گسوترده بودنود و رو
زمیا نشسته ،نا الشک میالوردند .آ هوا پسور پیوامبر

را بوه آ طعوام

دعوت کردند .حیرت از اسب فرود آمد و نوزد آنوا نشسوت و از غ ایشوا
الورد ،سپس آ ها را به الانۀ الود دعوت کرد و از آ ها پ یرایی نمود .شویوه
کریمانه و  ،شهره آفاپ بود .وقتی سائلی به در الانه امام آمد و در زد ،اشعار
با ایا میمو میالواند که:
«هرکس امروز به تو امیدوار باشد ،ناکام و نومید نمیشود و هرکس حلقوه در
الانه تو را بکوبد ،دست الالی برنمیگردد .تو ،سرچشمۀ جوود و سوجاوتی و
پدرت ،کشیده فاسقا تبهکار بود .لم یجب اِل ما رجاکییی» (شریف قرشی،
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)131 ،1 :1385

 .1.2.2روش احترامگذاشتن به همسر

آ حیرت با چهرهای گشواده و روحوی سرشوار از عاطفوه و محبوت ،بوا
همسرا الود برالورد میکرد چراکه آرامت روحی و روانی مادر ،در پرورش
فرزندا نقت بسزائی دارد .امامحسیا

دربار تکریم همسر و فرزند الوود،

اشعاری دارد که از نهایت عالقه قلبی و احترام به همسور و فرزنودش حکایوت
«لعمر ه
ه
ه
ل مالی َو
بام اُ هحب ُّ ُهما َو َا ْب ُ لُ ُج َّ
ََ ْ ُ َ
ک ان َّیی ألح ُّ
الر ُ
ب دارا تَکُو ُ بها سکییَةُ َو ُّ
ه
ه ه ه
تام» به جانوت سووگید! موا الانوهای را دوسوت دارم
لَ ْی َس لعاتب عیدی ع ٌ
که در آ سکییه و ربام باشد ،ما آ هوا را دوسوت دارم و عموده امووالم را

[بووه آنووا ] می بجشووم و شایسووته نیسووت کووه کسووی موورا سوورزنت کیوود.
(مجلسی)47 ،45 :1403،
 .2.2.2روش خدمتگذاری

امامحسوویا

نووه تیهووا انفوواپ و الوودمتگزاري را در جامعووه آ روز

بهنحواحسا و اعل انجام میداد ،بلکه تالش میکرد اندیشوه عوال و دیودگاه
بلید الویت درباره الدمترسان به جامعه اسالمی را القوا کیود .بورای تحقوق
همیا دیدگاه بود که فرمودند:
ای مردم! با ارزشهاي واِلي االالق زنودگ کییود و بورای بهدسوتآورد
سرمایههای سعادت شتام کیید کار الوبی را که برای آ شتام نکردید ،بوه
حسام نیاورید ستایت را با کمک کرد بوه دیگورا بوه دسوت آوریود بوا
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میکید .درباره همسرش حیرت ربام و دالترش سکییه میفرماید:

کوتاه کرد  ،سرزنتها را به جا نجرید اگر نیک به کس رواداشتید و آ
شجص قدردان نکرد ،نگرا نباشید زیرا الداوند او را مجازات الواهد کرد و
الدا بهتریا پاداشدهیده و بهتریا هدیهدهیده است.
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آنگاه فرمودند:
«واعلموا ا حوائج الیا

الیکم ما نعم َ ّالل علیکم فال تملوا الیعم فتحور نقما»

بدانید نیازهاي مردم بهسوي شما ،از نعمتهاي پروردگار بوراي شوما اسوت
پس نعمتها را [پس نزنید و] از دست ندهید که دچار ع ام اله میشووید.
(امیا عاملی)620 ،1 :1384 ،
 .3.2.2روش تواضع

احترامی که جامعه برای امامحسیا

قائل بود ،بدا جهت است که ایشا

با مردم زندگی میکرد و از مردم و معاشرتشا کیارهگیری نمیکورد .بوا جوا
جامعه هماهیگ و چو دیگرا از مواهب و مصائب اجتماع برالووردار بوود و
مهمتر از همه ،ایما  بیتزلزل او به الداوند ،او را غمالوار و یاور مردم سواالته
بود .روز آ حیرت از محلی عبور مویکورد ،عودها از فقورا بور عباهوا
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پهاشدهشا نشسته بودند و نا پارهها الشکی میالوردنود .بوه آ حیورت
تعارف کردند .او همپ یرفت و نشست و تیاول فرمود و آنگاه فرمود:
ان اهلل ال یحللب المتکبللرین الداونوود متکبوورا را دوسووت نموویدارد.
(نحل)22،

سپس فرمود:
ما دعوت شما را  اجابت کردم ،شوما هوم دعووت مورا اجابوت کییود .آ هوا
هم دعوت آ حیرت را پ یرفتید و همراه او به میزل ایشا رفتیود .حیورت
دسووتور داد هوورچووه در الانووه موجووود اسووت بووه ضیافتشووا بیاورنوود.
(عیاشی)257 ،2 :1387،
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و به ایا ترتیب پ یرایی گرمی از آ ها کرد و در
را با عمل الویت به جامعه آمزش داد.

تواض و انسا دوستی 

 .3.2اصل حرَیت

حریت به معیواي آزادگو و آزادمیشو و آزادی معیووی اسوت .آزادي از
غیرالدا و بیرو شد از بیدگ مجلوقات و برید از تعلقات( .معیا،1 :1384 ،
 )125حریت به معیای از بیگانهرسوتا و بهدوستپیوسوتا و از هور دو جهوا
آزادگردید است( .دلشاد تهران  )446 :1385 ،و رسالت همه پیامآورا الهو
ایا بوده که آدمی را به آزادي حقیق (حریوت) برسوانید و موردم را از بیودگ
حر میشود.
مالزمتی تیگاتیگ برقرار است و انسا به هر میزان که عبد باشدّ ،

(هما  )452 ،قرآ کریم در آیۀ نیل اشاره به ایا افل میکید

کل ّأمة رسوِل أ إعبدوا َ ّالل و اجتیبوا الطاغوت» (نحل)36 ،
«ولقد بعثیا ف
ّ

جهتگیري تربیت پیامبراکرم

و سیره آ حیرت ایوا بوود کوه انسوا

حور نشوود،
چیا تربیت شود که واجد همه ففات کموال باشود و توا انسوا
ّ
کماِلت اله در او متجل نمیشوود .حسویاباعل

الدا

پرورشیافتوه رسوول

به طور الاخ است و سرور احورار و پیشوواي آزادشودگا از بیود و

زنجیر هاي جهالت و گمراه است .افول حریوت ،همانیود کراموت اسوت کوه
چشمههاي کمال را در آدمی میگشاید و االالپ نیك و کرامتهواي انسوان را
متجل میسازد .الوشاللق  ،گشادهروی  ،حیاء و عفت و رهابود از کییوه و
فریب از آ جملهاند( .دلشاد تهران )483-472 :1385 ،
 .1.3.2روش احترام به اندیشهها و آرای دیگران
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غیرالدا آزاد سازند و به بیودگ الودا برسوانید .میوا «عبودیوت» و «حریوت»

یکی از شیوه های کارساز در مسائل تربیتی و تبلیغی ،احترام به اندیشوههای
دیگرا است .با توجهکرد به تفکرات و الواستههای مجاطب ،میتوا روحیه
اعتمادبهنفس را در او زنده نمود و عزت نفس وی را تقویت کرد.
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روزی «حسوامثیی» فرزنوود امواممجتبی
امامحسیا

از یکووی از دالتورا عمووویت

 ،الواستگاری کرد .آ حیرت به او فرموود« :االتور یوا بیوی

أحبهما الیک» فرزندم ،هرکدام را بیشتر دوست داری ،انتجوام کوا« .حسوا
مثیی» از روی شرم و حیا سجیی نگفت .بههمیادلیل ،امامحسیا

فرموند:

ما دالترم فاطمه را بهالاطر شباهت زیادش بوه موادرم بورای توو برگزیودم.
(اففهانی)122 :1371 ،

در جدول زیر ارتباط افول و روشها با هودف احیوای حقیقوت وجوودی
انسا بهروشیی نشا داده شده است:
جدول .2اصول و روشهای مرتبط با هدف احیای حقیقت وجودی انسان

هدف

اصول
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عزت

الگو و سرمشقبود
گزییت نام نیک
احترامگ اشتا به همسر

احیای حقیقت وجودی
انسا

روشها

کرامت

الدمتگ اری
تواض

حریت

احترام به اندیشهها و آرای دیگرا

 .3هدف :احیای معاد و روز حساب

اعتقاد به معاد ضاما اجرای نیکیها و مان گسترش زشتیهاست .یاد مرگ
و ثوام و عقام الهی ،آدمی را از انحراف و کهی باز مویدارد و گامهوای او را
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در راه مستقیم الهی ،مطمئا و استوار میسازد .زندهنگهداشتا یاد الودا از آثوار
یادآوری مرگ و روز رستاالیز است .

 .1.3اصل تحذیر و ترغیب

در تربیت اسالمی بور افول تحو یر و ترغیوب تأکیود شوده اسوت .قورآ
ه
سوجتی فواجرا در
شریف از معواد و نعمتهوای الداونود بورای فوالحا و
قیامت ،بسیار یاد میکید چرا کوه یوادآوری عقوام و تیبیوه بورای الطاکوارا
و وعده پاداش بر نیکوکوارا از افوول عملوی و سوازنده در تربیوت بهشومار
را بر افل معاد و حسابرسی اموور بیوا نهیود ،در کوار الوود موفقترنود زیورا
فرزندا هموواره مراقوب اعموال الوویت بووده و از الطرهوا بویم دارنود و از
عاقبت شوم الوشوی های زودگو ر کوه شویرییی پواداش جاودانوه آالورت را
در روز عاشووورا

اباعبوودالل
از آنووا میسووتاند ،در هراسووید .حیوورت
َّ
سعی کردند با یاد معواد ،قلوب زنگوارزده عمور سوعد را احیوا کییود ،هرچیود
امید نجاتی در او نبود .ازایارو الطام به او فرمودند:
ه
ک» وای بر تو آیا از الدایی که بازگشوت
عاد َ
« َویَ ْح َ
الل ال ّ ی إلیه َم ُ
ک أما تَتَّقی َ ّ َ
به سوی اوست ،نمیترسی؟ (مویدی)431 :1383 ،

هما گونه که یاد مرگ برای بیدگا دنیا نوعی تیبیه است برای اهل ثوام و
آ ها که در مسیر تربیت الهیانود ،غرورآفوریا ،شوادیبجت و مایوه ثبوات و
استواری در هدف است.
 .1.1.3روش امربهمعروف و نهیازمنکر

امامحسیا

در نامه معوروف بوه بورادرش محمدحیفیوه دربواره فلسوفه

قیامت ،در فرازي میفرماید:
ما برای افال امت جدم رسول الدا
به معروف و نه از میکر کیم.

قیام کردهام و میالواهم امور
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می آیید .چیانچه والدیا و مربیا جامعوه نیوز پایوه و اسوا

مراحول تربیتوی
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هدف امامحسیا

از بیا افل امربهمعروف و نه ازمیکر ایا نبود که در

هر زمان با وسایل مجتلف می توا از دیا الدا و حق مردم و سوعادت جامعوه
اسالمی دفاع کرد ،در راه الدا ب ل مال نمود ،برای الدا سجا گفت ،بوا سوجیا
آموزنده مردم را به راه آورد ،کتام نوشت و به بصیرت دییو و االالقو موردم
افزود ،بلکه معتقد بودند امروز جز با شهادت و جانبازي و فداکاري ،هیچ امري
نمی تواند جلوی فساد را بگیرد و مبان آ را فرو ریزاند( .آیت )82 :1372 ،
 .2.1.3روش میانهروی در دوستی

یکی از رفتارهای زیا بجت رعایت نکرد اعتدال در دوستیهاسوت .چهبسوا
انسا در نتیجه افراط و تفری در دوستی ،موجب رنجت الاطر دوستا الود شده
و از آثار و برکات نعمت دوستی محروم شود .ائمه اطهار
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در دوستی اهلبیت

بر رعایت اعتدال تأکیود میفرمودنود .امامحسویا

روایتی پس از سفارش به دوستی الاندا پیامبر اکرم

در

 ،تأکید میفرمایید کوه در

ایا کار از حدود ،تجاوز نکیید .آ حیرت میفرمایید:
ما الاندا پیامبر را به شیوهای که مدنظر اسالم است ،دوست بداریود چراکوه
پیامبر اکرم

فرمودند :مرا بیت از آنچه سزاوارم ستایت نکیید .الداوند مرا

پیت از آنکه به پیامبری برگزیید ،به بیدگی الود برگزید( .بینا)1381 ،
 .3.1.3روش پرهیز از اسراف

نقل میکییود کوه شجصوی الانوه بسویار مجللوی بورای الوود بیوا کورد و
امامحسیا
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در همه اموور حتوی

را برای دید الانهاش دعوت کرد تا حیرت پس از بازدیود از

آ الانه ،در حق فاحبالانه دعای الیری بکیید .حیورت وقتوی وارد الانوه
شدند ،با تعجب و تأسف نگاهی به اطراف الانه انداالتید .آنگاه فرمودند:

الانه آالرتت را (بهسبب اسراف و زیادهروی در هزییه ساالتما سازی) ویرا
ساالتهای در مقابل به آبادسازی الانه دیگری که فیاپ یر اسوت پرداالتوهای.
با ایا کار الودت را در نزد مردم عزیز و بزرگ داشتهای تا موردم بوه چشوم
بزرگی به تو نگاه کیید اما بدا که در نزد اهل آسما فوردی بسویار پسوت و
حقیر محسوم میشوی و همه آ ها تو را دشما میدارند( .هما )

از آدابی که درباره اهل بیت

بسیار گفتهاند ،تکریم اسماء الهی و پرهیوز

از سوووگید حتووی درفووورت برحقبووود اسووت .ایووا درحووالی اسووت کووه در
جوام اسالمی ،سوگیدالورد بهعیوا عادت زشت درآموده و هورکس بورای
کوچکتریا کار به اسماء الهی سووگید میالوورد .بودتر اییکوه برالوی بورای
اثبات دروغ الویت و پوشاند آ  ،به الداوند سوگید یاد میکییود و بهواسوطه
ایا کار دو گیاه مرتکوب میشووند .محمدبااسوماعیلباعمرو از جودش نقول
کرده که گفت:
حسیاباعلی

در ایام کودکی با لو (تجته مجصووخ نوشوتا) الوود از

مدرسه به ما گ ر میکرد .ما به شوالی لو او را گرفته و میگفتیم :ایوا موال
ماسوت .او میگفووت :نووه ایووا مووال مووا اسووت .موویگفتیم :قسووم بجووور! آ
حیرت لو را در دست ما میگ اشت و میرفت و ما او را فدا زده و لوو
را به او پس میدادیم( .مویدی)659 :1383 ،
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 .4.1.3روش پرهیز از سوگند

ایا روایت بهالوبی نشا می دهد که هرگونه سوگیدالورد  ،حتی بوه حوق،
چه اندازه سیگیا است و آ حیرت حتی برای اثبات حق الویت ،حاضر نبود
سوگید بجورد و لو را در االتیار مدعیا میگ اشت.
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 .5.1.3روش صبر و بردباری

یک دیگر از ففات نیکو و کلیدی انسا  ،ففت فبر و بردباری است .فبر
حالت نفسان است که اگر به حد اعالي الود برسود ،انسوا را از ب قوراري و
اضطرام و شکایت از قیای اله در حوادث باز مویدارد و بور ایسوتادگ در
مقابل نفس و الواستههای آ قدرت پیدا میکید و بر انجام واجبات و طاعتها
پایدار الواهد ماند بههمیادلیل در میاب دیی فبر به سوه قسوم تقسویم شوده
است فبر در مقابل بال ها و مصائب که نیکوست ،فبر بر طاعت و بیدگ که از
آ نیکوتر است و برتر از همه بردباری و استقامت در مقابل گیاها و شهوات.
(مجلسی)93 ،71 :1403،
سیدالشهدا

الگو فبر و شکیبایی در مصیبتهوا ،مشوکالت زنودگی،

زالم شمشیر ،داغ عزیزا و شهادت فرزنودا اسوت .در روز عاشوورا نیوز در
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394
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الطبها که آ حیرت با ایا جمالت آغاز میکیید «فبرا بیی الکرامییی» یارا
الویت را بر رنج جهاد و زالم شمشیر به فبور فرامیالوانید توا از تیگیوا
دنیا به وسعت آالرت و از دشواریها دنیا به نعمت و راحت بهشت برسوید و
مرگ را همچو «پل عبور» بدانید( .قمی ،بیتا )135 :ایشا هیگام الورو از
مکه نیز ضما الطابها فرمودند:
«نصبر علی بالئه و یوفییا اجور الصابریا» (مجلسی)367 ،44 :1403 ،

ایشا با بیا ایا جمله فبر بر بال را مقدمه رسید به اجر فابرا دانسوت
که الداوند به آ ها عطا الواهد کرد.

جدول  .3اصول و روشهای مرتبط با هدف احیای معاد و روز حساب

هدف

اصول

احیای معاد و روز حسام

تح یر و ترغیب

روشها
امربهمعروف و نهیازمیکر
میانهروی در دوستی
پرهیز از اسراف
پرهیز از سوگید

نتیجهگیری
گوناگونی شرای زمانی ائمه اطهار

باعث شده تا آ هوا بوا وجوود آرموا

مشترک ،در عرفه دعوت و تربیت ،شیوههای گوناگو داشته باشوید .درمیوا
شرای ویهه الود را داشت بیابرایا ضوما آنکوه

اماما شیعه ،امامحسیا

همه زندگی و سیر حیرت سرمشقی کامل از حیوات طیبوه ،بورای پیوروانت
است ،سیر تربیتی ایشا در حادثۀ کوربال ،بورای کسوانی کوه زندگیشوا بوه
شرای زمانی آ حیرت شباهت بیشتری دارد و میالواهیود حسوییی باشوید،
اهمیت بیشتری دارد.
برای شیاالت امامحسیا

افزو بر کلمات الهی ،میتوا بوه سوجیا  و

سیره آ حیرت مراجعه کورد .در ایوا مقالوه توالش شوده ،بوا بهرهگیوری از
بعضی سجیا آ حیرت ،نمایی از مکارم االالقی ایشا ترسیم نمواییم توا بوا
استفاده از ایا سجیا و آگاهی از اللقوالوی آ بزرگوار ،الود را آ گونه کوه
الواسته الداو معصوم است ،تربیت کییم .
افوِل امامحسیا

راه دیا را راه محبت میشمارند زیرا اگر انسوا بوه

راهی عشق و عالقه نداشته باشد ،نمیتواند در آ گوام بوردارد ومشوکالت و

اخالق * بررسي اهداف ،اصول و روشهای تربیت اخالقي از منظر امام حسین(علیهالسالم)
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سجتیهای آ را تحمل کید .ایشوا راه اسوالم را هموا راه محبوت و عشوق
دانستهاند بیابرایا اگر کسی به اسالم عالقوه دارد ،بایود بوه اهلبیوت

نیوز

عالقهمید باشد .
امامحسیا

همانید دیگر اعیای الاندا عصمت وطهارت

 ،اسووه

کامووول عییوووی و تجسوووم الوووارجی و بیرونوووی مفووواهیم االوووالپ قرآنوووی
هستید .برایااسا

الداوند ازمردم میالواهد که بورای دسوتیابی بوه کموال

االالقی ،از سیره و روش عییی و عملی آنا  بهره گرفته و الود را به کمال ِلیق
و شایسته برسانید .
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بر مبنای فرمایشات حضرت علی
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چکیده
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 - کارشیا
 - کارشیا

m.kian44@yahoo.com

ارشد رشته فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشگاه الوارزمی.
nfahime63@gmail.com
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ارشد رشته فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه الوارزمی.
m_sahar65@yahoo.com

تاریخ دریافت1393/08/10 :
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معیل تبعیض نهادی ،چه در حوزه نظری و چه در حوزه عملوی ،راهکارهوایی
از جمله اتحاد و همبستگی همهجانبه ،تشریک مساعی مبتیی بر تقووا ،تورویج
فرهیگ مشورت و ...بهدست آمد .بر اسا

فرمایتهای حیرت علی

هر

جایی که ردپایی از روحیه غرور و استکبار باشد ،حق افراد مظلوم و سوتمدیده
پایمال میشود .باوجود آنکه نهادپرستا ارزشهایی مثل رنگ ،پوست ،زبوا ،
نهاد ،استعداد ،قومیت و ملیت را عامل برتری میدانیود ،در دیوا اسوالم معیوار
برتری انسا ها ،پرهیزکاری و تقوی است.
واژههای کلیدی
تبعیض نهادی ،حیرت علی
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 ،نهج البالغه ،تقوی.

مقدّمه
امروزه مفهوم حقوپ بشر ،محی زیست ،افالحات ،دموکراسی ،تکثرگرایوی و
آزادی موردتوجه است و افراد درفددند تا الود را بهنوعی مداف ایوا واژههوا
نشا دهید .البته کمتر کسی واژهای مانیود «تبعویض نوهادی»« ،1آپارتایود» 2و
«نهادپرستی» را که هر سه واژه از یک مقولهاند ،میشیاسد و هزارا نفر بوهطور
عمیق ایا وضعیت رنجآور را درک نمیکیید اما میلیو ها انسا بهطور مستقیم
از ایا شیوههای غیرانسانی که حقوپ آ ها را در تمام زمییوهها پایموال کورده
است ،رنج میبرند .بر اسا

کیوانسیو بیاالملل رف هر نوع تبعیض نوهادي،

مفهوم تبعیض نهادي اطالپ میشود به هر نوع تمایز و ممیوعیت یا محودودیت
1-Racial Discrimination.
2-Apartheid.

یا رجحان که براسا

نهاد و رنگ یا نسب یا میشأ مل یا قوم مبتی بوده و

هدف یا اثر آ  ،از بیابرد یا در معرض تهدید و مجاطره قرارداد شیاسای یا
تمت یا استیفاء در شرای متساوي از حقوپ بشر و آزاديهاي اساس در زمییه
(مجم عمومی سازما ملل متحد)1965 ،1
هر چید در جها معافر ،تبعیض نهادی جزء الشوونتهای جودی حقووپ
بشر به حسام میآید ،بهواسطه آزمیدی و تأمیا میاف برالی از افراد ،گروهها،
سازما ها و در برالی موارد دولتها ،انواع تبعیضها برضد برالوی از افوراد و
گروه های دیگر بر حسب نهاد ،رنگ پوست ،دیا ،نسل یوا ریشوه ملوی آ هوا
اعمال میشود و توده عظیم انسانی در رنج زندگی میکیید( .الداوردی:1384 ،
 )37تبعیض نهادی زمانی پدید میآید که شجصی از نظر گروهی ،مقبوول واقو
نمی شود و ایا نبود مقبولیت ،ناشی از نهاد ،رنگ پوست ،دیا یا افالت ملوی و
قومی وی است( .حقوپ بشر استرالیا)2012،2
آپارتاید در زبا آفریکا  3بهمعیای جدایی و جداسازی است و نامی است
که دولت آفریقای جیوبی بوه نظوام تبعویض نوهادی الوود داده بوود .ایوا واژه
نجستیابار در سال  1943در روزنامه دی بورگر ،4وابسته به حزم ملیگورای
آفریقای جیوبی به کار رفت .ظاهر ًا علت انتجام واژه آپارتاید ایا بوود کوه بوا
استفاده از واژه ای الارجی در انگلیس ،چیزی بیگانه و شوم القا شوود .تودویا
1-United Nations General Assembly
2-Australian Human Rights Commission
(زبا سفیدپوستا هلیدیتبار آفریقای جیوبی) 3- Afrikaans
4-Deborger
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سیاست آپارتاید ،کار کمیسیو ویههای بود که از طرف حزم ملیگرا تشوکیل
شده بود .معیی و ماهیت واقعیت آپارتاید چییا است:
زندگی پرامتیاز و پرتیعم برای اقلیت سفیدپوسوت ،بور پایوه اسوتثمار شودید
نیروی کار اکثریت غیرسفیدپوست و نظام تبعیض نهادی ،سکیه سفیدپوست را
که کمتر از یکپیجم جمعیت کشور را تشکیل میداد ،قادر ساالته بود کیتورل
ال به دست داشته باشید و به اسوتثمار اکثریوت غیرسوفید
امور جمهوری را عم ً
پوست ادامه دهید( .اعالمیه جهانی حقوپ بشر)2014 ،1

«تبعیض نهادی» هر نوع تمایز و ممیوعیت یا محدودیت و رجحانی است که
بر اسا

نهاد و رنگ یا نسب یا میشاء ملی یا قوومی بوه وجوود آموده اسوت.

تبعیض نهادی یعیی برتری انسانی بر انسا دیگر یا گروهوی بور گوروه دیگور
بهواسطه ویهگی هایی ناتی و غیراکتسوابی مانیود رنوگ پوسوت ،زبوا  ،نوهاد،
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استعدادهای الدادادی ،قومیت و ملیوت( .جعفوری و همکوارا )152 :1390 ،
جامعهشیاسا  ،مورالا و انسا شیاسا معتقدند وقتی دو گروه با رنگ پوست
و ظاهر فیزیکی متفاوت با هم در تما

قورار میگیرنود و بور سور موضووعی

رقابت می کیید ،تبعیض نهادی با شدت و الشونت بیشوتری بوروز میکیود اموا
جوامعی که عاری از هرگونه درگیری نهادی هستید ،از پتانسیل همه شوهروندا
الود بهره برده و بهسوی ح ف ایا تعصبات گام میبردارند( .کیفرانس جهوانی
علیه نهادپرستی)2001 ،2
تبعیض نهادی و حل ایا معیل از دیربواز از مبواحثی بووده کوه مطمحنظور
بسیاری از اندیشمیدا بشری قرار گرفته است .اولیا پرسشوی کوه در ایابواره
1-Universal Declaration of Human Rights.
2- World Conference against Racism.

مطر می شود ،ایا است که چرا تبعیض و تفاوت در جها دیوده میشوود؟ در
ایا میا تمایز بیا دو واژه تفاوت و تبعیض را باید دانسوت .آنچوه در اللقوت
استحقاپ های همسا  ،بیا اشیاء فرپ گ اشته شود ولی «تفاوت» آ است کوه
در شرای نامساوی ،فرپ گ اشته میشود به عبارت دیگور تبعویض از ناحیوه
دهیده است و تفاوت از ناحیه گیرنده است( .مطهری)101 :1375،
بدیاترتیب ،مکتب حیاتبجت اسالم ،نه تیها از حق حیوات ،بلکوه از حوق
آزادي ،حق دادالواه  ،حق برابري ،حق امییت ،حقوپ اقلیتها و دهها حقوپ
دیگر که امروزه برال از آ ها مفواد بیانیوه جهوان حقووپ بشور را تشوکیل
م دهیوود ،بهروشووی و آگاهانووه یوواد کوورده اسووت( .جعفووری)1392 ،
پیامبراعظم

و امیرالمومییا حیرت علو

نیوز در مقوام عمول حقووپ

اساس بشر را به بهتریا وجه اجراء کرده و تصویري از تعال حقووپ بشور در
عصر الود را براي تمام عصرها و نسلها به نمایت گ اشتهاند.
انسوا موجوودي اجتمواعی اسوت و بوراي بهزیسوتی و همزیسوتی
مسالمتآمیز ،ناگزیر به همکاري با دیگرا  ،مشارکت در عرفوههاي مجتلوف
اجتماعی ،پ یرش مسئولیت و داشتا سهمی برای سوازندگی جامعوۀ الوویت
اسوت زیورا نیازهوا و الواسوتههای گونواگو  ،او را وادار میکیود کوه بوا
مساعدت و یاری دیگرا  ،موان و مشکالت را از پیت پوای الوود بوردارد و
اطمییا و آراموت الوود را حفوظ و بوه سووی کموال مطلووم حرکوت کیود.
(سبحانینهاد و رضایی)1391 ،
از نظر امامعلی

 ،زندگی اجتماعی براي انسا ها ضروری است و بدو

آ قادر به استمرار حیات مادي و معیوی نجواهید بود .اموام الوود ضورورت
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زندگی اجتماعی را چییا اعالم میکیید که هویچکس چوو موا بوه ضورورت
زندگی اجتماعی و وحدت و یکپارچگی امت اسالمی ،ایما و اعتقاد ندارد.
بر ایا اسا

مسئله افلی پهوهت حاضر ،بررسی مسئله تبعیض نوهادی و

راهکارهای مقابله با آ بر اسا

فرمایتهای حیرت علی

اسوت ،امیود

اییکه از رهیافت ایا پهوهت گامهایی انسانی و االالقی برای زندگی اجتماعی
بشر برداشته شود.
پرسشهای پژوهش
ازآنجایی که امروزه جوام بشری دست به گریبا معیل تبعیض نوهادی اسوت،
در ایا پهوهت بر آ شدیم کالم موِل علی

را مبیا قرار دهیم تا بتووانیم بور

مبیای ایا فرمایتها ،راهحلی نظری و عملی ارائه دهیم بیابرایا پرسوتهایی
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که در ایا پهوهت بررسی میشوند ،عبارتاند از:
 -تبعیض نهادی از میظر فرمایتهای حیرت علی

چه جایگاهی دارد؟

 -راهبردهای مقابله با تبعیض نهادی از نظر حیرت علی

کدام است؟

روششناسی
در ایا مطالعه مفهوم تبعیض نهادی بهمعیای آنچه در کیوانسویو رفو تبعویض
نهادی مطر شده ،موردتوجه بوده اما ایا مفهوم با استیاد به سجیا گوهربوار
حیرت علی

در نهج البالغه و بهفورت موشکافانه ،با روش کیفی تحلیول

و بررسی شده است.
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ازآنجایی که ماهیت انجام پهوهت ،تحلیل اسیادی است و مجمووع میواب و
اسیاد معتبر استفاده شدهاند ،شیوه انجام پهوهت ،توفیفی با رویکورد تحلیلوی

انتجام شده است .در ایا شیوه ،با بررسی اسیاد و میاب مکتوم و متو معتبور
اسالمی ،فرمایتهای حیرت علی

تحلیل کیفی شدهاند .میواب مکتووم و

بهفورت تحلیل محتوا بررسی شده و دادهها به شویوه تحلیول محتووای کیفوی
تجزیه و تحلیل شده اند تا راهبردهای مبارزه با تبعیض نهادی از نظور حیورت
علی

به تصویر کشیده شود.

جایگاه تبعیض نژادی در دوران حکومت حضرت علی
با نگاهی اجمالی به دورا حکومت حیرت علوی

متوجوه میشوویم کوه

مسئله تبعیض نهادی و مبارزه با آ یکی از دغدغههای ایشا بووده اسوت .در
آ زما در شهر کوفه مانید سایر قبایل عرم ،به مسئله قبیله ،عشیره و تعصوب
نسبت به آ  ،توجه الافی میشد و عشیره در نظر آ هوا بهتور از هور چیوزی
جلوه میکرد و رقابتهای طایفهای نمود بارزی داشت .حیورت علوی

از

ایا فرهیگ عصبیت 1به ستوه آمده بودند و با ایراد الطبهای 2در ایابواره قصود
داشتید رسم تعصب قبیلهای را بشکیید و روحیه برتریجویی نسبت به دیگورا
را شکست دهید .حیرت امیر ایا الطبه را درحالیکه سوار بر اسب در محلوی
 .1عصبیت از ماده(عصبه) است .عصبه ،قوم و الویتهای پدری را میگویید .هرگاه قبیلهای میالواسوت بوا
قبیله ای دیگر در جاهلیت ،تفاالر کید یا نزاع نماید ،به سراغ عموها و عموزادههای الود میرفت و آنا را وارد
معرکه میکرد ل ا به ایا اعتبار عصبیت بهمعیای افتجارفروالتا و استعانت بهوسیله عصبه و قوم و الویتهای
پدری است .در هر فورت برتری نهادی و برتری طایفگی را عصبیت میگویید( .لسا العرم.)605 ،1 ،
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الکترونیکی معتبر اسالمی از جمله نهجالبالغه و متوو اسوالمی باِلدسوتی نیوز

 .2الطبه  - 192ایا الطبه را «قافعه» یعیی تحقیرکییده نامیدنود کوه در آ حیورت ارزشهوای جواهلی را
کوچک و الار شمردهاند.
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که روسا و سرا قبایل جم بودند ،ایراد کردند .حیرت الطبوه را بوا داسوتا
تکبر شیطا و مطرود و میفورشدنت نکر میکیید زیرا شویطا نجستیاکسوی
است که روحیه استکبار و تعصب در او ظاهر میشود و بر آدم فجر میفروشود
و در اثر همیا استکبار ،ملعو و مطرود از رحمت الهی میشود .ایشا در ایوا
بیا به مجاطبا میفهمانید که هر کس در الود روحیوه اسوتکبار و الوودبییی
داشته باشد ،به هما راه شیطا رفته است .حیورت در اولویا جملوه بوه ایوا
فورت پروردگار را ستایت میکیید:
ه
ه ه
هه ه ه
اء» ستایت الداوندی را سزاست که لبا
«ا ْل َح ْم ُد َّلل ال َّ ي لَب َس ا ْلع َّز َو ا ْلک ْبریَ َ
عزت و بزرگی پوشید.

بووهنظر میرسوود اسووتفادهکرد حیوورت امیوور

از واژه لبووا  ،کیایووه از

احاطه داشتا عزت و بزرگی الداوند بر همه چیز است و چو ایاگونوه اسوت،
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جایی برای ابراز وجود ماسوی َ ّالل نمیماند .در جمله بعد ایشا میفرمایید:
«و االتارهما لیفسه دو اللقه ،و جعلهما حمی و حرم ًا علی غیره» و آ دو را
برای الود انتجام و از دیگر پدیدهها باز داشت( .نهج البالغه)192 ،

کسی را جایگاه عزت و بزرگی جز پروردگار نیسوت پوس همویا جملوه،
برتووری نووهادی را باطوول و بووه دور از حقیقووت میدانوود .جامعووه موودنظر
امامعلی

جامعه ای است که بر اسا

مفاهیم عالی انسانی و نه نهادی بر پوا

شود( .جرداپ)53 :1379 ،
راز تفاوت انسانها
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با نگریستا به جها پیرامو الود ،تفاوتهای زیادی بیا همه موجودات یافت
میشود .ایا تفاوتها چگونه تبیا میشود؟ آیا باید گفته شود ،کسی کوه جوزء

ملت های مترقی ،دارای پوستی سفید و انودام متیاسوب اسوت ،بور انسوا های
دیگری که جزء ملتهای کمترتوسعهیافته ،دارای پوستی سیاه و اندام نواموزو
علی

چییا بیا میشود:
ه
اد ه ه
ه
ه
ک َأن َُّه ْم کَانُوا هف ْل َق ًة هم ْا َسبَ هخ َأ ْرض َو َع ْ به َها َو
ئ طیی هه ْم َو َنل َ
«إن ََّما َف َّر َپ بَ ْییَ ُه ْم َمبَ ُ
ه ه
ه
ه
ال هف َها
َح ْز ه ت ُ ْربَة َو َس ْهل َها َف ُه ْم َعلَی َح َس هب قُ ْر هم َأ ْرض هه ْم یَتَ َق َاربُو َ َو َعلَی َق ْد هر ا ْالت َ
یتفاوتو فتام الرو هاء ن هاقص العق هل و ماد القام هة ق ه
صیر َالْ هه َّم هة َو َزاکهی َالْ َعم ه
ویح
ول َقبه ُ
َ
َ َ َ َ ُ َ َ َ ُّ َ ُّ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُّ َ ْ َ َ َ ُ
ه
ه ه
ه
ه
وه َالْ َقلْ ه
وب
وف َا َّلی هریبَة ُمیْکَ ُر َالْ َجلیبَة َو تَائ ُ
لس ْب هر َو َم ْع ُر ُ
یب َالْ َق ْع هر بَع ُ
ید َا َّ
َالْ َمیْ َظ هر َو َق هر ُ
ه
یق َالل َِّسا ه َح هد ُید َا ْل َجیَا ه » علت تفاوتهای مردم ،گونواگونی
ُمتَ َف ِّر ُپ َالل ِّ
ُّب َو َطل ُ
سرشت آنا است زیرا آدمیا در آغاز ،ترکیبوی از الواک شوور و شویریا،

سجت و نرم بودند پس آنا به میزا نزدیکبود الاکشا با هم ،نزدیوک و
به اندازه دوری آ از هم ،دور و متفاوتاند .یکی زیباروی و کمالرد ،دیگری
بلیدقامت و کمهموت ،یکوی زشوتروی و نیکوکوار ،دیگوری کوتاهقاموت و
الوشفکر ،یکی پاکسرشت و بداالالپ ،دیگری الوشقلوب و آشوفتهعقل و
آ دیگری سجیوری دل آگاه است؟ (نهج البالغه ،الطبه )234

حیرت علی

انسا ها را از لحوا اللقوت یکسوا و همانیود معرفوی

میکید .در ادامه بیا میکیید که ایا انسا ها متفاوت آفریده شدهاند .تفاوتهوا
علل و عوامل طبیعی داشته و به شرای زندگی ،نوع تغ یه و شورای اجتمواعی
محی زیست ارتباط دارد .ایا امر می تواند شبهات مربوط به عدل الهی را نیوز
پاسخ گوید .در تکمیل پاسخ به تفاوتها باید گفته شود که راز تفاوتهوا یوک
کلمه است تفاوت موجودات ،ناتی آ ها است و ایا تفاوت ِلزمه نظام علت و
معلول است .معیای نظام علت و معلول ایا است که هر معلولی ،علت الواخ و
هر علتی ،معلول ویهه دارد( .مطهری)103: 1375 ،

اخالق * واکاوری مفهوم تبعیض نژادی و راهبردهای مقابله با آن بر مبنای فرمايشات حضرت علي (علیهالسالم)

است ،برتری دارد؟ ایا مسئله مبتیی بر وجود تفاوتهاست که از نظر حیرت
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مالک برتری انسانها در کالم موال علی
اگر نهادپرستا  ،مالک برتری انسا ها و ملتها را به نادرستی ،رنوگ پوسوت،
نووهاد و قومیووت و اموووری از ایووا قبیوول میدانیوود ،در مقابوول ایووا مواضوو ،
امامعلی

معیار دیگری را مالک برتری انسا ها برمیشمارند .هما گونهکوه

در قوورآ  ،الداونوود مووالک برتووری را تقوووی معرفووی میکییوود .حیوورت
علی

مالک برتری انسا ها بر یکدیگر را نیز تقوی معرفی میکییود .ایشوا

در ایاباره میفرمایید:
الل جل ثیاؤه َأ ْکثرکم هن ْکرا له و َأ ْکورمکم هعی ه
ه
وه َو
ود َ ّالل َأ ْتقواک ُ ْم لَ ُ
ََ ُْ ْ َ
« هإ َّ َأ َحبَّک ُ ْم هإلَی َ ّ َ َّ َ ُ ُ َ ُ ُ ْ ً َ ُ َ
ام َ ه
ه
الل َأ َش ُّدک ُ ْم لَ ُه َال ْوف ًا» محبومتریا شوما نوزد الودا کسوانی
َأ ْنجاک ُ ْم م ْا َع ه ّ
هستید که نکر زیاد دارند و گرامیتریا شما نزد الدا کسانی هستید که با تقواترند
و نجاتیافتهتریا شما کسانی هستید که بیشوتریا الووف را (از الداونود) دارنود.
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(نوری)175: 1408 ،

با توجه به ایا آیه حیرت میفرمایید:
ه
یم ع َ ابه ه
ه ه
هه
ه
هه
وه»
الل َح َّق ت ُ َقاتهَ ،و ْاس َعوا ف َم ْر َضاتهَ ،و ْاح َ ُروا َما َح َّ َرک ُ ْم ما َأل ه َ
«اتَّقُوا َ ّ َ
سعی در رضای الدا داشته باشید و بترسید از آنچه شما را از سجتی ع ام آ
برح ر نمودهاند( .آلعمرا ( )102 ،تمیمی آمدی)269 :1366،

حیرت علی

درباره کسی که حق تقوا را آ گونه که شایسته اسوت ،بوه

جا میآورد ،میفرمایید:
ه
ه ه
هه
ه
وال
وز ًا به َ
واء به َ
وال َموال َو ع ّ
الل أُنْس ًا ب َال َأنیس َو َغیَ ً
الل َح َّق ت ُ َقاته َأ ْع َط ُ
اه َّ ُ
« َما ات َّ َقی َّ َ
ُسوولْ َطا » الداونوود بووه او چیزهووایی عطووا میکیوود بوودو لوووازم معمووول،
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مانید اُنس بدو انیس ،بی نیازی بدو مال و عزتی بدو سولطیت( .طبرسوی،
)44: 1385

تقوا را بهعیوا ریسمانی استوار و دستگیره محکم و قلوه

حیرت علی

بلیدی که پیاهگاهی مطمئا است ،معرفی میکیید:

در الطبه همام از نظر حیرت علی

سیمای کسانی که اهل تقوا هسوتید،

ایاگونه ترسیم میشود:

ه ه
ه
ه
ه
اد َو َم ْشوی ُ ُه ُم
« َفا ْل ُمتَّقُو َ ف َیها ُه ْم َأ ْه ُ
ام َو َم ْلبَ ُس ُه ُم اِل ْقت َص ُ
الص َو ُ
ل ا ْل َف َیائ هل َم ْیطقُ ُه ُم َّ
اض ال َیوعوا ه هلل بهالطَّ اع ه
الل» اموا
وه َفب ُ ههتُووا َغ ِّ
ویا َأ ْب َص َ
الت َّ َو ُ ُ َ ُ َّ
اض َ
َ
وار ُه ْم َع َّموا َح َّ
ور َم َّ ُ
پرهیزگارا در دنیا دارای فییلتهای برترند ،سجیانشا راست ،پوشت آنا

میانهروی و راه رفتیشا با تواض و فروتیی است .چشما الوود را بور آنچوه
الدا حرام کرده میپوشانید و گوشهای الود را وقف دانت سودمید کردهانود
و در روزگار سجتی و گشایت ،حالشا یکسا است و اگر نبود مرگوی کوه
الدا بر آ ها مقدر فرموده ،رو آنا حتی به اندازه برهمزد چشم ،در بد ها
قرار نمی گرفت ،از شووپ دیودار بهشوت و از تور

عو ام جهویم ،الودا در

جانشا بزرگ و دیگرا کوچکمقدارند( ».هما  ،الطبه )193

راهبردهای نظری مربوط به تبعیض نژادی
حیرت علی

در نامه  53نهج البالغه1راج به تبعویض نوهادی و پرهیوز از

آ  ،مطالبی بیا داشتهاند .ایشا در تبییا نفی تبعویض نوهادی ،موردم را بوه دو
دسته تقسیم کردهاند:
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صموا بهت ْقو ه
ه ه ه
الل َف هإ َّ لَها حب ه
« َف ه
وه ُ » (نهوج
َ َ ْ ً
ال َوثیق ًا ُع ْر َوت ُ ُه َو َم ْعق ًال َمییع ًا ن ْر َوت ُ ُ
اعتَ ُ َ َ َّ
ْ
البالغه ،الطبه)190

 .1نامه به مالک اشتر در سال  38هجری ،هیگامی که او را به فرمانداری مصر برگزید ،آ هیگوام کوه اوضواع
محمدباابیبکر متزلزل شد .ایا نامه از طوِلنیتریا نامههاست که زیبایی تمام نامههای حیرت را دارد.
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« َف هإن َُّه ْم هف ْی َفا ه هإ َّما َأ ٌخ لَ َك هف َا ِّلد ه
یا َو هإ َّما نَ هظیر لَ َك هف َا ْل َج ْل هق» دسوتهای بورادر
ٌ
دییی تو و دستهای دیگر در آفرییت ،همانید تو هستید( ».نهج البالغه)405 ،

ایا فراز بیانگر نفی نهادپرستی و نفی الودبرتربییی و تأیید ایا است که همه
ملت ها برادر و برابرند .در قرآ کریم به همانیدی و یکسوا بود انسوا ها در
آفرییت اشاره شده است .بهعیوا مثال الداوند ،آفرییت انسوا ها را ایاگونوه
توفیف میکید:
یها أالیُّهها النَّاسُ إِن کُنتُمَ فری رهیَبٍ مِّنال الْبهعَثر فالإِنَّا خاللالقْنالاکُم مِّلن تُلرالابٍ مُلم
مرن هُّطْاَةٍ مُم مرنْ عَلَقَةٍ مُم مرن مُّضْغَةٍ مُّاَلَّقَةٍ وهغالیَرِ مُاَلَّقَةٍ لِّنُبهیِّنال لالکُمَ وهنُقررُّ فری
الْأالرَحهامِ مها نالشالاء إِلالى أالجهلٍ مُّسهمًّى

ای مردم اگور در روز قیاموت و قودرت

الدا بر بعث مردگا شکی دارید ،شما را نجست از الاک آفریودیم ،آنگواه از
آم نطفه ،آنگاه از الو بسته ،آنگاه از پارهگوشت تمام و ناتموام توا در ایوا
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انتقال و تحوِلت ،قدرت الود را بر شما آشکار سازد( .حج)5 ،

در آیهای دیگر به ایا امر اشاره شده است:
وهلالقالدَ خاللالقْنالا اإلِنسهانال مرن صهلْصهالٍ مِّنْ حهمهإٍ مسَنُونٍ و همانا موا انسوا را
از گل و ِلی سالجورده تغییر یافته بیافریدیم( .حجر)26:

در تبعیت از ایا آیه حیرت علوی

در نهوج البالغوه داسوتا آفورییت

انسا را ایاگونه بیا میکید:
ه
وز ه َا ْأل َْر ه
وهله َها َو َعو ْ به َها َو َسوبَ هج َها ت ُ ْربَو ًة َسوی َّ َها
ض َو َس ْ
«ث ُ َّم َج َم َ ُس ْب َحانَ ُه م ْا َح ْ
ه
ه
ه
ات
وور ًة َن َ
اها] بهالْ َماء َحتَّی َاللَ َص ْت َو ِلَ َط َها بهالْبهل َّة َحتَّی لَ َزبَ ْت َف َجبَ َل میْ َهوا ُف َ
[ َسیَ َ
َأ ْحیَاء َو ُو ُفول َو َأ ْع َیاء َو فُ ُصول َأ ْج َم َد َها َحتَّی ها ْستَ ْم َسکَ ْت َو َأ ْفولَ َد َها َحتَّوی

فلْصلَت لهو ْقت معدود و َأمد [ َأجل] َأجل معلُوم ثُم نَ َفخ هفیها هما ر ه
وح هه َفتَ َمثَّلَ ْت
َّ َ َ ْ ُ
َ َْ
َ
َْ ُ َ َ
َ َ ْ َ
َفمثلَت [ َفتمثَّلَت] هإنْسان ًا َنا َأ ْنها ی هجیلُها و هفکَر یتصرف بهها و جوا هر یجت ه
ود ُم َها
َ ُ َ َ
َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ
َ ُ ْ ََ ْ َ

سجت و نرم و شور و شیریا ،گردآورد ،آم بر آ افزود توا گلوی الوالص و
آماده شد و با افزود رطوبت ،چسبیاک گردید کوه از آ  ،انودامی شایسوته و
عیو هایی جدا و به یکدیگر پیوسته آفرید .آ را الشوکانید توا محکوم شود،
الشکاند را ادامه داد تا سجت شد تا زموانی معویا و سورانجامی مشوجص،
اندام انسا  ،کامل گردید .آنگاه از روحی که آفرید در آ دمید توا بهفوورت
انسانی زنده درآمد ،دارای نیروی اندیشه که وی را به توالش انودازد و دارای
افکاری که در دیگر موجودات ،تصرف کیود .بوه انسوا اعیواء و جووارحی
بجشید که در الدمت او باشید و ابزاری عطا فرمود که آ ها را در زنودگی بوه
کار گیرند .قدرت تشجیص به او داد توا حوق و باطول را بشیاسود و حووا
چشایی و بویایی و وسیله تشجیص رنگها و أجیا

مجتلوف در االتیوار او

قرار داد .انسا را مجلووطی از رنگهوای گونواگو و چیزهوای همانیود و
سازگار و نیروهای متیاد و مزا هوای گونواگو  ،گرموی ،سوردی ،توری و
الشکی قرار داد( .نهجالبالغه ،الطبه )23 ،1

در الطبه دیگر از سجیا حیورت علوی

بوه ویهگیهوای بیولووژی و

فیزیولوژی انسا توجه شده است:
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وق و َا ْلب ه
أل ْن َو ه
اط ه
ه
ه
ول َو َا ْ َ
وام َو
اپ َو َا ْل َم َش ِّ
َو َأ َد َوات ی ُ َقلِّب ُ َها َو َم ْعر َفة یَ ْف ُر ُپ ب َها بَ ْ
وی َا َا ْل َح ِّ َ َ
أل ْل َوا ه َو َا ْأل َْجیَا ه َم ْع ُجون ًا به هطییَ هة َا ْ َ
َا ْ َ
أل ْل َوا ه َا ْل ُم ْجتَله َف هة َ،و َا ْأل َْشبَ هاه َا ْل ُم ْؤتَله َف هة [ َا ْل ُمت َّ هف َق هة] َو
َّوة و َا ْلجم ه
ط َا ْلمتبایهی هة هموا َا ْلحور و َا ْلب ه ه ه
ادی هة و َا ْألَال ه
ه
ه
وود»
َا ْأل َْض َداد َا ْل ُمتَ َع َ َ ْ َ
ال ُ َ َ َ
ورد َو َا ْلبل َ ُ ُ
َ َ ِّ َ َ ْ
سپس الداوند بزرگ ،الاکی از قسمتهای گونواگو زمویا ،از قسومتهای

علقوه
نطفه دهاق ًا ،و
ً
«أم ه ا ال ی أنشأء فی ظلمات اِلرحام ،و شغف األستارً ،
میحه قلب ًا حافظ ًا ،و لسان ًا ِلفظ ًا ،و
محاق ًا ،و جییی ًا و راضع ًا ،و ولید ًا و یافع ًا ،ثم
ُ
وه ،واسوتوی
بصر ًا ِلحظ ًا ،لیفهم معتبر ًا ،و یقصر مزدجر ًا .حتوی إنا قوام اعتدال ُ ُ
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لودنیاه،
هواه ،کادح ًا سوعی ًا
ُ
مثال ُ ُه ،نفر مستکبر ًا ،و الب سادر ًا ،ماتح ًا فی غرم ُ
فی ل ات طربه ،و بدوات أربه» مگر انسا  ،هما نطفه و الو نیمبیود نیسوت
که الدا او را در تاریکیهای رحم و غالفهای تو در تو ،پدیود آورد؟ توا بوه
فورت جییا درآمد ،سپس کودکی شیرالوار شد ،بزرگتر و بزرگتر شده تا در
نوجوانی ،رسیده گردید .سپس او را دلی فراگیر و زبانی گویا و چشومی بییوا
عطا فرمود تا عبرتها را درک کید و از بدیها بپرهیزد و آنگاه که جوانی در
حد کمال رسید و بر پای الویت استوار ماند ،گرد کشی آغاز کرد و روی از
الدا گرداند و در بیراهه گام نهاد و برای بهدستآورد ل تهای دنیوا توالش
فراوا کرد و سرمست شادمانی دنیا شد .وی هرگز نمیپیدارد مصیبتی پویت
آید( .هما  ،الطبه )99 ،83
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راهبردهای عملی مقابله با تبعیض نژادی
در میا ملت هوا افورادی هسوتید کوه موالک برتوری را ارزشهوای اعتبواری
انسا ها میدانید ،ارزشهایی چو رنگ پوسوت ،میطقوه جغرافیوایی ،زشوتی،
زیبایی و غیره درفورتیکه با توجه به کوالم مووِلعلی

 ،ارزش حقیقوی و

برتری واقعی همانا تقواست و اگر همه جوام بشری مالک تقووی را سورلوحه
امور زندگی قرار دهید ،هیچگاه بوه ورطوه سوهمیاک تبعویض نوهادی گرفتوار
نجواهید شد.
 .1اتحاد و همبستگی همهجانبه
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یکی از آدام معاشرت و حسا سلوک و الوشرفتواری بوا موردم ،روحیوه
هماهیگی و همبستگی است زیرا از جملوه حقوایق مسولم و انکارناپو یر کوه

هیچگونه شک و تردیدی در آ راه ندارد ،لزوم اتحاد و همبستگی در اجتمواع
است .در ایا امر که آیا انسا بر حسب فطرت ،اجتماعی است یا آنکه بور اثور
در هر حال ،بشر بدو تعاو و اجتماع نمی تواند به زندگی الود ادامه دهد و تا
افراد جامعه با یکدیگر متحد نشوند و همیاری نداشته باشید ،موفقیتی نصیبشا
نجواهد شد( .مهدوی کیی)605 :1390،
در دیا مبیا اسالم و سفارش هایی که از بزرگا دیوا بوه موا رسویده ،بور
وحدت و یکپارچگی تأکید بسیاری شده است چراکه با وجود وحدت است که
افراد موان و مشکالت را از سر راه برمی دارند و به هدف نهوایی جامعوه الوود
میرسید .اسالم همه مسلمانا را ملت واحد معرفی میکید .الداونود در قورآ ،
انسا ها را امت واحد میداند:
وهإِنَّ ههذرهر أُمتُکُمَ أُمَّةً وهاحردهةً وهأالنالا رهبُّکُمَ فالاتَّقُونِ (مومیو )52 ،

از ایا آیه روشا می شود که مالک و معیار وحدت مسلمانا  ،عقیده و ایما
است و مرزی جز اسالم ندارند و به همیا جهت االتالفات نهادی ،قومی ،زبانی،
اقلیمی و شهری نمی تواند و نباید باعث تفرقه و جدایی شود .در بویا مسولمیا
پیوندی اسالمی برقرار است و همه به میزلوه پیکور و همگوی بوا هوم برادرنود.
(همتی)103 :1373،
از نظر حیرت علی

اتحاد عامول قودرت اسوت ،چیانکوه در ایابواره

ایشا میفرمایید:
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ضرورت و نیاز ،تا به زندگی اجتماعی داده است ،االتالفنظر وجود دارد ولی

قدتم...لم
انه لم یجتم
قوم ق ٌ علی أحر واحد إِل اشتد أمرهم و استحکمت ُع ُ
« ُ
ٌ
کفاهم جوائح ال له و ه ا هم الی معوالم
الل
یتمت
عیهم َ
العله و ُ
ُ
ٌ
قوم ق ٌ إِل رف َ ّ ُ
المله» هیچ ملتی درباره انجام کارها با هم متحد نشد ،جز اییکه نیرو گرفت و
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قدرت پیدا کرد .هیچ ملتی از ایا قدرت بهره نگرفوت ،مگور اییکوه الداونود
گرفتاری آنا را برطرف کرد و آ ها را از بوالی نلوت نجوات داد و معوالم و
نشانههای دیا را به آ ها نمایاند( .معتزلی)3 :1404 ،

آنچه در سجیا حیرت علی

در بحث افول رواب اجتماعی رهبورا

برداشت می شود ،ایا است که ایشا رهبر جامعوه را بوه زندهنگهداشوتا آدام
پسیدیدهای که امت اسالمی را به هم پیوند میزند ،سفارش میکیود .ایشوا بور
پدیدنیامد آدابی تأکید دارد که به سویتهای الووم گ شوته لطموه میزنود،
سیتهایی که باعث ازبیابرد پیوند انسا ها با یکودیگر میشوود .از دیودگاه
امامعلی

درست است که همه سیتها افالت ندارند اما نباید همه سویتها

طرد شوند ،بلکه باید با ارزیابی فحیح ،سیا و آدام نیکو را محترم شمرد:
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«و ِل تیقُض سی َّ ًة فالهح ًة ع همل بهها فدور ه ه هه ا ْ ه
ِل ْل َفو ُة َو
وت به َهوا ا ْ
ِل ُ َّمة َو ْاجتَ َم َع ْ
َ َْ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ
ه ه
ه
ه
فلَحت علَیها ه
السیَ ها َفیَکُو َ
الرعی َّ ُة َو ِل ت ُ ْحدثَ َّا ُسی َّ ًة تَ ُی ُّر به َش ْ ء م ْا َماض ت ْل َك ُّ
َ َ ْ َ ْ َ َّ
ِل َ ْجر له َم ْا َسی َّ َها» آدام پسیدیده ای را که بزرگا ایا امت به آ عمل کردند
ا
ْ ُ
و ملت اسالم با آ پیوند الورده و رعیت با آ افال شدند ،بور هوم موز و
آدابی که به سیتهای الوم گ شته زیا وارد میکیود ،پدیود نیواور( ».نهوج
البالغه :نامه )53
 .2همکاری مبتنی بر تقوا

طبق افل تعاو و همکاری ،تمام مسلمانا وظیفه دارند در کارهای نیک و
پسیدیده به کمک یکدیگر بشتابید بیابرایا ،کسوی کوه میالواهود متجلوق بوه
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االالپ حسیه باشد ،باید بکوشد تا رو همیاری و همدردی را در الود ایجواد
کید و با ریاضت و اقدام عملی ،حالت بیتفاونی و الونسردی و سوز و گوداز و

حس فردگرایی را به رو اجتماعی مبودل سوازد یعیوی همویا کوه احسوا
ناراحتی و نیاز در برادر دییی الود کرد ،بیدرنوگ وارد عمول شوود و در رفو
در مقام یاری و اغاثه برآید تا برادر دییی به نل سؤال دچوار نشوود( .مهودوی
کیی)83 :1390 ،
امامعلی

در الطبهای دیگر در نهج البالغه کوه یکوی از سوجیرانیهای

حیرت در ففیا است ،مردم را به نصیحت یکدیگر و همکاری نیکوو دعووت
میکید .ایشا برپا داشوتا حوق و یواریداد بوه یکودیگر را از حقووپ الهوی
میشمارند که هر کس به انداه وس الود باید ایا حقوپ را رعایت کید:
ه
ه
ه
الحوق
إماموه
حسا التعاو ه علیه .التعاو ُ علوی
بالتیافح غی نلک و
«فعلیکم
َ
بییهم» (نهج البالغه ،الطبه )314 :126

البته باید گفت تعاونی که حیرت امیر

از آ سجا میگویید ،تعواو در

طاعت و اطاعت الدا و کارهای نیک است ،نه تعواو در معصویت و نافرموانی
پروردگار ،آنچیا که میفرمایید:
عصووی هة ه
وة ه
العووز همووا التعوواو ه بهم ه
الل أقوورم إلَوو ه
ه
الل»
«أِل إ َّ ال و ُّ لَّ هفوو
َ َّ
طاعو َّ
َ ُ
َ
ِّ َ َّ ُ َ
(حرانی)217: 1404،

همچییا از نظر حیرت ،تعاو عیا دییداری و امانت است:
«طلب التعاو علی اقامه الحق دیانه و أمانه» (تمیمی آمدی)1366 ،

حیرت امیر
وفیتی به امام حسا

ال در
در هر جایی سفارش به تعاو و اتحاد داشتهاند .موث ً
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مشکل او اقدام مقتیی معمول دارد و چه بهتر آنکه پیت از تقاضا و استغاثه او،

بعد از سفارش به نمواز ،زکوات ،روزه ،جهواد در راه

الدا ،کمک به فقرا ،امر به معروف و نهی از میکر ،به تعواو در کارهوای نیوک
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سفارش می کیید .البته ِلزم به نکر است که ایا سفارش الود تأکیودی بور آیوه
قرآ است:
« علیکم یا بیی بالتوافل و التبادل و التبادر و إیاکم و التقاط و التدابر و التفرپ
و تعاونوا علی البر و التقوی و ِل تعاونوا علی اْلثم و العودوا » ای پسورم بور
شما باد به پیوستا با یکدیگر و بجشت همدیگر ،مبادا از هم روی بگردانید و
پیوند دوسوتی را از بویا ببریود .در نیکوکواری و پرهیزگواری ،بوا یکودیگر
همکووواری کییووود و در گیووواه و تعووودی ،همکووواری نکییووود( .مائوووده،)2:
(حرانی1404،پ)199:

افل تعاو  ،اتحاد و همبستگی را به همراه مویآورد ،بهگونوهای کوه ِلزم و
ملزوم یکدیگرند و نسبت به یکدیگر رابطه تساوی دارند ،چیانکه با نبود تعاو ،
اتحاد معیا ندارد و برعکس .چیانچه عدهای در رسید به ایوا هودف مشوترک
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تعلل کیید ،مطمئی ًا جامعه اسالمی به تعالی نجواهد رسید:

ه
ال ْ َ ه ه
ض هفی َأمو ه
ه
اع َف هقیور هإ َِّل به َموا
ات الْفُ َق َراء َف َما َج َ
األ ْغییَاء َأ ْق َو َ
الل ُس ْب َحانَ ُه َف َر َ
َْ
«إ َّ َّ َ
ٌ
هه ه
الل تَ َعالَی َسائهل ُ ُه ْم َع ْا َنله َك» همانا الدای سوبحا روزی فقورا را
ُمتِّ َ به َغی ٌّ َو َّ ُ
در اموال سرمایهدارا قرار داده است پس فقیری گرسویه نمیمانود ،جوز بوه
کامیابی توانگرا و الداوند از آنا درباره گرسیگی گرسیگا الواهد پرسید.
(نهج البالغه ،حکمت )328

 .3عدالت

یکی از افول دیا مبیا اسالم ،افل عدالت است .وقتی میگوییم عدل یکی
از افول دیا است ،بدیا معیاست که همپای افول توحیود و نبووت اسوت .در
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حکمتی از نهج البالغه از حیرت علی
برتر است؟ حیرت فرمودند:

پرسیدند ،عدل یا بجشت ،کدامیک

عدالت هر چیزی را در جای الود مینهد ،درحالیکه بجشت ،آ را از جوای
الود الار میسازد .عدالت تدبیر عمومی مردم است ،درحالیکوه بجشوت،
حکمت)437 ،

شجص عادل از آ جهت که شجص ًا و از نظر االالپ شجصی و فردی عادل
است ،در ایا حد از کمال انسانی است که به حق دیگرا تجاوز نمیکیود ،موال
کسی را نمیبرد ،متعرض نامو

کسی نمیشود( .مطهری )108 :1375 ،بورای

اییکه جامعه در سطح بیاالملل بتواند با عدالت رفتوار کیود ،بوه زمامودارا آ
جامعه برمی گردد .البته عموم مردم نیز باید عادل باشید و با معیا و مفهوم عدالت
چه در حیطه نظری و چه در حیطه عملی آشیا شده باشید توا پو یرش عودالت
زمامدارا الویت را داشته باشید ،نه چو موِل علی

که دربارهاش گفتهاند:

ه ه
شده عدله» قاتل او ،عدل او بود( .نهج البالغه ،نامه )53
«و َ
قتل فی محرابه ل ً

حیرت علی

به جیبوه اجتمواعیبود عودل ،بیشوتر از فردیبوود آ

توجه داشتهاند و همیا جیبه اجتماعیبود عدل است که موِل علوی

را بوه

سمت حکومت میآورد:
ه
الل لَو َوج ْدت ُ ُه َق ْد تُز ِّو به هه الیساء و ملهك به هه ه
اء لَر َد ْدت ُ ُه َف هإ َّ هف الْ َع ْد هل َس َع ًة
اْلم
ُ َ
« َو َّ ْ َ
ِّ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ
اپ علَی هه  ،فالجور ه
أضیق» به الدا سوگید! بیتالمال تارا شده را
علیه
ُ
ُ
َو َم ْا َض َ َ ْ
هر کجا که بیابم ،به فاحبا افلی آ بواز میگوردانم گرچوه بوا آ ازدوا
کرده یا کییزانی الریده باشید زیرا در عدالت ،گشایت بورای عمووم اسوت و
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گروه الافی را شامل است پس عودالت شوریفتر و برتور اسوت( .هموا ،

آ کس که عدالت بر او گرا آید ،تحمل ستم برای او سجتتر است( .هموا ،
الطبه )15
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بر همیا مبیاست که حیرت در حدیثی ،بهتریا نوع عدالت را یاریرساند
وا
به مظلوم میدانید .مظلوم می تواند شامل هر نهاد ،قوم و ملیتی باشودَ « :ا ْح َس ُ
ا ْل َع ْد هل نُصر ُة ا ْلم ْظ ه
لوم».
ْ َ َ
اسالم اجتماع را به دو طبقه ظالم و مظلوم تقسیم میکیود ،آنچیا کوه مووِل
علی

در حدیثی دیگر ،یاریرساند به مظلوم را عدالت میدانید:
« هما لَوا هز هم ا ْلعد هل التی ه
اهی َع ْا الظُّ ْل هم ،از لوازم عودل پایا یوافتا ظلوم اسوت».
َ ْ َّ َ
ْ َ
(تمیمی آمدی)446 ،1366،

البته باید دانست که ایا ظالم می تواند از هر قوم ،نهاد و ملیتی باشد .از نظور
حیرت علی

کسی که عدالت را رعایت نکید ،دشما الدا شمرده میشود و

برای چییا فردی الداوند عواقب بدی در نظر میگیرد:
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وة َأهلهوك و موا لَوك هف ه
ه
ه
ه
ه
ه ه
ه
یوه
اف ْ َ َ َ ْ َ
الل َو َأ ْنصف الیَّا َ م ْا نَ ْفس َ
وك َو م ْ
وا َال َّ
«أنصف َ ّ َ
ه
هووو همووا ر هعیتهووك َف هإنَّووك هإ َِّل ت ْفعوول ت ْظلهووم! ومووا َظلَو ه
الل
َ
ْ َ َّ َ
َ َ ْ َ ْ ََ ْ
وم عبَو َ
َ
َ ً
واد َّالل کَووا َ َّ ُ
ه
ه ه
الل» بووا الوودا و بووا مووردم و بووا
ووم ُه ُدو َ عبَوواده َو َم ْ
اف َ
ووا َال َ
َال ْص َ
ووم ُه َّ ُ
الویشوواوندا نزدیووک و بووا افوورادی از رعیووت الووود کووه آنووا را دوسووت

داری ،انصوواف را رعایووت کووا ،کووه اگوور چیوویا نکیووی ،سووتم روا داشووتی و
کسی که به بیدگا الدا سوتم روا دارد ،الودا بوه جوای بیودگانت دشوما او
الواهد بود و آ را کوه الودا دشوما شوود ،دلیول او را نپو یرد کوه بوا الودا
سوور جیووگ دارد تووا آنگوواه کووه بووازگردد یووا توبووه کیوود .چیووزی چووو
سوووتمکاری نعموووت الووودا را دگرگوووو نمیکیووود و کیفووور او را نزدیوووک
نمیسازد کوه الودا دعوای سوتمدیدگا را میشویود و در کمویا سوتمکارا
است( .نهج البالغه ،نامه)53

 .4ترویج فرهنگ مشورت

یکی از راههای رشد و پرورش قوه عقالنی ،بهرهگیوری از مشوورت اسوت
حدیثی مردم را به مشورتکرد سفارش میکید:
«عَليْكَ بِالْمُشاوَرَةِ فَإِنََّها نَتيجَةُ الْحَزْمِ» (تمیمی آمدی)441 ،1366 ،

البته فقدا فرهیگ مشورت در میا افراد ،سبب میشود که فرد بوه سومت
زورگویی و الودرأیی کشانده شود:
«ات َّ هه ُموا ُعقُولَک ُ ْم َف هإن َُّه هم َا الثِّ َق هة به َها یَکُو ُ ا ْل َج َطأ» فکر و اندیشوه الوود را موتهم
کیید زیرا اعتماد فددرفد مایه الطاست» (هما )56 ،

الودرأیبود  ،تعصب و لجاجت در فکر و اندیشه را به همراه دارد .جمود و
تعصب فکری ،باعث سقوط انسا میشود چراکه انسا بوا پافشواری بور آراء
الویت و نپ یرفتا نقد دیگرا  ،از حرکت بواز میایسوتد و همویا ایسوتابود ،
انسا را به ورطه سقوط میکشاند .در سجیی از موِل علوی

بوه ایوا مهوم

اشاره شده است:
«المستشیر متحصا ما السق » (هما )442 ،

حیرت امیرالموومییا

در حکمتوی در نم فردیبوود اندیشوه و مود

جمعی مشورتکرد میفرمایید:
ه
وارکَ َها هفوی ُعقُوله َهوا» هورکس
الر َجوا َل َش َ
وا َش َ
« َم ها ْاستَبَ َّد به َر ْأیهه َهلَ َك َو َم ْ
واو َر ِّ
الودرأی شد ،به هالکت رسید و هرکس با دیگرا مشورت کرد ،در عقلهای
آنا شریک شد( ».نهج البالغه ،حکمت)161

در همیا راستا ،جامعه باید افراد را بهگونهای تربیت کید که توانایی پ یرش
نظرات و اندیشه های دیگورا را داشوته باشوید .اموام تأکیود زیوادی نیوز بور
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مشورت یعیی یاریجستا از عقل و درایت و تجربه دیگرا  .اموامعلی

در
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مشورت کرد حکام و سیاستمدارا دارند .در ایا زمییوه ایشوا بوه حیورت
عبداللباعبا
َّ

که در مسئلهای نظر داد و امام آ را قبول نداشت ،فرمودند:

«لک أ تشیر علی و أری ،فا عصیتک فأطعیی» بر تو است که رأی الود را
به ما بگویی و ما باید درباره آ بییدیشم ،آنگاه اگر الالف نظور توو فرموا
دادم ،باید اطاعت کیی( ».هما  ،حکمت)321

افرادی که با آ ها مشورت میشود ،باید ففاتی چو بجل ،تر  ،حرخ و
غرور در آ ها راه نداشته باشد ،همچیا که حیرت علی

فوفاتی را بورای

فرد مشاور نکر میکیید:
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ه
ه ه
ک َع ها ال َف ه
ک ال َفقر َوِل َجبَانو ًا
یل و ی هعد
تک بَجیه ً
ال یَعدلُ به َ
شو هر َ
«ِل تُداللَ َّا ف َم َ
َ َ ُ َ َ
ه
با َو
ک َ
الجو هرَ ،ف هإ َّ الب ُ َ
یا لَ َ
یُیعفُ َ
الج َ
جل َو ُ
الش َّر َه به َ
ک َع ها ُاأل ُمو هر َوِل َحریهص ًا ی ُ ِّز ُ
الحرخ َغرائهز َشت یجمعها سوء الظَّ ا به َ ه
ه
الل» بجیل را در مشورتکرد دالالت
َ َ ُ َّ َ َ ُ َ ُ ُ ِّ ّ
نده که تو را از نیکوکاری باز میدارد و از تیگدستی میترسواند .ترسوو را در
مشورت کرد دالالت نده که در انجام کارهوا روحیوه توو را سسوت میکیود.
حریص را در مشورت کرد دالالت نده ،که حرخ را با ستمکاری در نظورت
زییت می دهد .همانا بجل و تر

و حرخ ،غرایز گوناگونی هستید که ریشوه

آ ها بدگمانی به الدای بزرگ است( .هما  ،نامه )406 ،53

میظور از ترسی که حیرت در ایا نامه از آ یواد میکییود ،تور

از الودا

نیست چرا که حیرت در جایی دیگر نکر میکیید که ِلزم است با کسوانی کوه

الداتر هستید ،مشورت کیید:
ه
یا یجافو َ ّالل» (فدوپ)304 :1362 ،
«و شاور فی حدیث َ
ک ال َ

در نگاه حیرت علی

مشورتکرد آثار اجتمواعی نیوز در بور دارد ،از

جمله ایا آثار شجصیت داد به مردم و شیاالت افراد عاقل و الیرالواه است:

«ما نصح مستشیره فلح تدبیره» آ کس که به مشوورتگیرنده الیرالوواهی
رساند ،عقل او درست کار میکید( .تمیمی آمدی)443 ،1366 ،

متیاد است ،آنچیا که حیرت در ایاباره میفرمایید:
«م ها است ْقب َل ُوجوه ْاآل َر هاء عر َف مو هاق ا ْل َج َط ه
وإ» آ کوس کوه از افکوار و آراء
ََ ََ َ
َ ْ َ َ ُ َ
گوناگو استقبال کید ،فوحیح را از الطوا الووم میشیاسود( ».نهجالبالغوه،
حکمت )173
 .5صلح و مهرورزی

فلح از جمله اهدافی است که دیا مبیا اسالم برای عملیکرد آ در بویا
انسا ها تالش میکیود .هودف از فولح ،مصولحتگرایی نیسوت ،بلکوه بایود
دانست که فلح عیا مصلحت است .البته برای فلحکرد بایود شورایطی را در
نظر گرفت که اگر در بیا دو گروه ،شرای احراز نشد ،مطمئی ًا فولح الدشوهدار
است .اولیا سوالی که باید به آ پاسوخ داده شوود ،ایوا اسوت کوه فولح چوه
ضرورتی دارد؟
حیرت علی

در پاسخ با ایا سوال میفرمایید:

«فانما فعلت نلک لیتبیا الجاهل ،و یتثبت العالم ولعل َ ّالل أ یصولح فوی هو ه
الهدنه أمر ه ه اِلمه ،و ِل توال بأکظامها ،فتعجل عا تبیا الحق ،و تیقاد ِلول
الغی» ما ایا کوار را کوردم توا نوادا الطوای الوود را بشیاسود و دانوا بور
عقیده الود استوار بماند و اییکه شاید در ایا مدت آشتی و فلح ،الودا ،کوار
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از دیگر آثار مشورت ،کمشد الطا و پدیدآمد رأی نوو از دل چیود نظور

امووت را افووال کیوود و راه تحقیووق و شوویاالت حووق بوواز باشوود تووا در
جستوجوی حق شتام نورزند و تسولیم اولیافکور گموراه کییوده نگردنود.
(نهج البالغه ،الطبه )125
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فلح شرایطی دارد ،حیرت علی

مهمتوریا شورط برقوراری فولح را

الشیودی پروردگار میدانید:
«وَ الَ تَدْفَعَنََّ صُلْحاً دَعَاكَ إِلَيْهِ عَدُوَُّكَ لِلََّهِ فِيهِ رِضًا فَإِنََّ فِي اَلصَُّيلْ ِ دَعَيةً
لِجُنُودِكَ وَ رَاحَةً مِنْ هُمُومِكَ وَ أَمْناً لِبِالَدِكَ » هرگز پیشیهاد فلح دشوما
را که الشیودی الدا در آ است ،رد مکا که آسوایت رزمیودگا و آراموت
فکری تو و امییت کشور در فلح تأمیا میشود( .هما  ،نامه)53

شرط دیگر در بیا فلح ایا است که به اسالم الدشهای وارد نشود .ایشا
در ایاباره میفرمایید:
اْلس َال هم َأ ْنج هما ا ْل هقت ه
ه ه
ال» موا فولح را
َ ُ َ َ
« َو َج ْد ُت ا ْل ُم َسالَ َم َة َما لَ ْم یَک ُ ْا َو ْه ٌا ف ْ ْ
مادامی که مایه وها و سستی اسالم نباشد ،کارسازتر از جیگ یافتم( .تمیموی
آمدی)1366 ،

ایا بیا حیرت فحهای بر سجا گ شته ایشا اسوت کوه فرمودنود ،در
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مدت فلح شاید الداوند کار امت را افال کید .وقتی ملتی با ملت دیگری در
فلح و مدارا باشد ،حس برتریجویی و تبعیض نسبت به طورف مقابول جوای
الود را به دوستی و مهربانی میدهد ،آنچیا که امامعلی

میفرمایید:

«و َأ ْش هعر َقلْبك الرحم َة له ه ه
هه
وی هه ْم َسوبُع ًا
لرعیَّة َوالْ َم َحب َّ َة لَ ُه ْم َوالل ُّْط َف به ْم َو َِل تَکُونَ َّا َعلَ ْ
َ ْ َ َ َّ ْ َ َّ

َضا هری ًا» مهربانی با مردم را پوشت دل الویت قرار ده و بوا هموه دوسوت و
مهربا باش ،مبادا هرگز ،چونا حیوا شکاری باشوی کوه الوورد آنوا را

غییمت دانی( ».نهج البالغه ،نامه)53

همواره حیرت همگا را به محبتکرد به یکودیگر دعووت میفرمودنود،
بهویهه محبت کرد به مستمیدا و ضعیفا  ،کسانی که در طول تاریخ موردظلم
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افراد زورگویی قرار میگرفتید که در الود حس برتری میدیدند .ایشا همواره
رسیدگی به امور مظلوما را سرلوحه قرار میدادند:

«الذَّلِیلُ عِنْدِی عَزِيزٌ حَتَّى آخُذ الْحَقَّ لهُ ،وَ الْقوِیَُّ عِنْدِی ضعِیفٌ حَتَّـى آخُـذ

الْحَقَّ مِنْهُ» نلیلتریا افراد نزد ما عزیز است تا حق او را بازگردانم و نیرومید نزد

نتیجهگیری
هدف مطالعه حاضر بررسی و تببویا مفهووم تبعویض نوهادی در فرمایتهوا و
سجیا نغز حیرت علی

است .براسا

بررسوی توفویفیتحلیلی دیودگاه

ایشا  ،مبتیی بر احادیث و بهویهه نهج البالغه ،میتوا انعا داشت که حیرت
علی

مالک برتری در بیا انسا ها را تقووا میدانیود .بییوادیتریا دیودگاه

ایشا مردود دانستا برتری نهادی در بیا جوام بشری است .به عبارت دیگر،
تبییا اللقت یکسا برای همه انسا ها ،مسئله تبعیض را در بیا جوام بشوری
مردود می کید .با توجه به کسب فیائل اکتسابی در مقابل فیائل ناتوی کوه در
دیا اسالم نیز به آ توجه شده ،معلوم است کوه موالک و معیوار واقعوی بورای
ارزشگ اری درباره انسوا ها ،فیوائلی اسوت کوه دسوتیافتیی اسوت .مووِل
علی

برای مقابله با تبعیض نهادی چه در مقام عمول و چوه در مقوام نظور،

مطالبی ابراز داشتهاند .در حقیقت ایشا  ،هیچگروهی را بور گوروه دیگور برتور
نمیدانیوود زیوورا معتقدنوود کووه انسووا ها در آفوورییت یکسووا هسووتید پووس
راهکارهایی که برای رف معیل تبعیض نهادی ارائه میدهید ،برای عموم مردم
است ،نه گروهی الاخ.
حیرت علی

برای ازبیابرد تبعیض نهادی در زمییه نظری ،به اللقوت

یکسا انسا ها و برادردیییبود برالی از افراد جامعه اشاره میکییود .همویا
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ما پست و ناتوا است تا حق را از او باز ستانم( .هما  ،الطبه )37
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امر سبب یکسا نگریستا به همه انسوا ها میشوود ،بهگونهایکوه میتووا از
فرمایت های ایشا راهبردهایی را استیباط کرد بیابرایا اگور در هموه جوامو
بشری بر اسا

ایا راهبردها عمل شود ،مان نشر نهادپرستی در جوام الواهد

شد ،الواه نهادپرستی افراد درو جامعه ،الواه نسبت به افراد ملل دیگر.
در زمییه راهبرد عملی ،فارغ از توجه به ارزشهایی چوو رنوگ پوسوت،
میطقووه جغرافیووایی ،زشووتی ،زیبووایی و غیووره ،از فرمایتهووای حیوورت
علی

میتوا به کاربردیکرد اتحاد و همبستگی بیا افراد جامعوه ،تعواو

بر اسا

نیکی و تقوا در بیا افراد ،اجرای عودالت اجتمواعی ،همگوانینمود

سیت مشورت کرد  ،فلح و مهروزی که همگی موجبات وحدت در بیا افوراد
را فراهم میکید ،اشاره کرد.
بدیاترتیب ،بر اسا
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فرمایتهای گوهربوار حیورت علوی

در میبو

افیل و نفیس نهج البالغه ،می توا چییا نتیجه گرفت که تبعیض نهادی در دیا
مبیا اسالم مردود شیاالته شده و مبیای تمایز و برتری بیا انسا ها تقوا است.
هیچ انسانی بر انسا دیگر ،از هر نهاد و قومیتی که باشد ،برتری ندارد .تبعیض
بیا افراد بشر عاملی برای سقوط و انحطاط و مانعی برای پیشبرد اهداف متعالی
رشد و رسید به کمال مطلوم برای انسا ها محسوم میشود.
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مصطفی همدانی
چکیده

ایا نوشتار به «تحلیل محتوا»ی کتام «سراِلسراء فی شر حودیث المعورا »
تألیف مرحوم آیت َ ّالل سوعادتپرور و کتوام «جام السوعادات» توألیف عالموه
نراقی ،از نظر میزا استفاده هریک از آ ها از ادعیه در تحلیلهوای عرفوانی و
االالقی االتصاخ دارد تا در مقایسهای طولی و عرضی ،ضوما معرفوی عملوی
کارکردهای تحلیل محتوا در تحقیقات حوزه متو عرفا اسالمی ،به ارزیوابی
نقت ادعیه در استیباط آموزه های عرفانی در مقایسوه بوا اسوتیباط آموزههوای
االالقی در دو کتام م کور بپردازد.
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چارچوم نظری ایا تحقیق ،نظریات «افول استیباط» و «درایوةالحودیث»
درباره ارزش استیباطی ادعیه است و روش تحقیق در ایوا نوشوتار ،تلفیقوی از
تحلیل محتوا و روش کتابجانهای است .نوع تحقیق ،توفیفیتحلیلی اسوت کوه
کمی و تطبیقی استفاده میکید.
در تجزیهوتحلیل ،از روش ّ

تحلیل محتوای ایا دو متا ،از اسوتفاده بیشوییه هور دو میبو از ادعیوه در

استیباطهای عرفانی نسبت به برداشتهای االالقی حکایت دارد .همچییا ایوا
تحلیل نشا میدهد که سراِلسراء نسبت به جام السعادات ،در گسوتره بسویار
وسی تری از میاب ادعیه در ایا استیباط ها استفاده کرده و موفق شده است افق
نوی میب بود ادعیه را برای عرفا مأثور ،در رفتار پهوهشوی الوود بوهالوبی
ترسیم کید.
بیابرایا ،براسا

ایا مطالعه میتوا گفوت از نظور ایوا دو عرفوا پهوه و
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االالپشیا  ،آموزههای میدر در ادعیه ،بیشتر آموزههای عرفانی را تشوکیل
میدهید تا االالقی .مشجصکرد دعاهایی که در استیباطهای عرفوانی بیشوتر
استفاده می شوند نیز از دیگر دستاوردهای ایا تحقیق است.
واژههای کلیدی
سراِلسراء ،جام السعادات ،دعا ،عرفا  ،استیباط عرفانی.
 .1مقدّمه (معرفی مسئله ،ابعاد و اهمیت آن)
عرفا نظری عبارت اسوت از دانشوی کوه دربواره وجوود مطلوق (حقتعوالی)
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گفووتوگو میکیوود (اباترکووه 18 :1381 ،امووام المییووی )451 ،18 :1386 ،و
عرفا عملی عبارت است از برنامههای «نظری» که براسا

آ  ،سویر بواطیی

انسا در درک ه
قلبی مقصد عرفا نظری ،حافل میشوود .ایوا مقصود همانوا
معرفت الدای متعال و حیور فیض او در هموه هسوتی اسوت( .اموام المییوی،
علم به آنکه نفس انسانی چگونه ُاللق اکتسام تواند کرد که جملگی احوال و
افعال که با اراده ا ز او فادر شود ،جمیل و محمود بود( .طوسی ،بیتا)14 :

و برالی آ را به نظری و عملی تقسیم کردهاند( .جوادی آملی13 :1372 ،
مهدوی کیی)15 :1376 ،
االالپ و عرفا را می توا با رویکرد عقلی یا نقلی یا تلفیقی مطالعوه کورد.
آنچه در ایا تحقیق مدنظر است ،حرکت در متا کتام و سیت براسا

استیباط

روشمید و تفقّه ساالتمید بهسوی کشف ایا آموزهها است .در همویا راسوتا،
ادعیه از مفاالر شیعه و از میاب مهم در استیباط آموزههای نام عرفا و االالپ
مأثور هستید که بهتعبیر برالی بزرگا  ،از همه متو عرفانی دلانگیزترند زیورا
به سو مقصود راهبرند ،نه راهیما و دست انسا حقجو را میگیرند و بهسوو
او میبرند گرچه ایا بزرگا  ،افسو

و فدافسو

میالورند که چورا موا از

آ ها فرسیگها دور هستیم و مهجور( .امام المییی)453 ،18 :1386 ،
عالمه محمدمهدی نراقی

 ،فقیه االالقی و فیلسوف عوارف عصور قاجوار

است که در آستا قرآ و حدیث رحل اقامت افکیده و تالیف االالقی مانودگار
«جام السعادات» را از دریای قرآ و عتورت فوید کورده اسوت کتوابی بوس
ارجمید کوه از نظور بزرگوانی چوو عالموه طباطبوایی

بهتوریا کتوام در
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 453 ،18 :1386آشتیانی )37 :1370 ،همچییا علم االالپ عبارت است از:

االالپاسالمی در متوسطات (متوس در حجم) است( .تهرانی)86 :1417 ،
اسووتاد عرفووا و االووالپ در عصوور حاضوور ،مرحوووم حجووتالحق آیووت َ ّالل
سعادتپرور نیز از دانشورانی است کوه توفیوق یافتوه الوود را هور انودازه
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که بتواند به موتا کتوام و سویت نزدیوکتر کیود و عرفوا و االوالپ «نوام»
را در تحلیوول بیواسووطۀ گزارههووای قوورآ و حوودیث بهدسووت آورد .تحلیلووی
که زبا کتام و سویت را بوه افوطالحی دیگور ترجموه نکورده و معیوی را در
ظرفی جز کتام و سویت عرضوه نکورده اسوت .سراِلسوراء ،توألیف مانودگار
ایشا در حوزه عرفوا و االوالپ موأثور اسوت کوه بوا فشوردگی فوراوا بوه
ایووا عرفووۀ علمووی قوودم نهوواده اسووت .ایووا تووالیف گرا سوویگ بووه شوور
قرآنیروایووی «حوودیث معوورا » بووا رهیووافتی فقیهانووه (فقووه ش فهووم روشوومید
کتووام و سوویت) در بازتولیوود تفقووه عرفووانی و االالقووی بوور اسووا

مبووانی

میطقووی اسووتیباط همووت گماشووته اسووت و درایووا راسووتا ،متووو ادعیووه را
بووهعیوا یکووی از مصووادیق «سوویت» بهفووورت دقیووق بررسووی کوورده اسووت.
گفتیووی اسووت ایشووا در تووألیفی مسووتقل بووهنام «نووور هوودایت» بووه شوور
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دعاهووای کتووام «اقبالاِلعمووال» کووه از کتووب تجصصووی در حوووزه دعووا و
زیووارت اسووت ،همووت گماشووتهاند و بوورایا اسووا « ،نووور هوودایت» نیووز
پشتوانهای غیی برای «سراِلسوراء» فوراهم کورده اسوت .ایشوا همچیویا در
تألیفووات عرفووانی دیگوور الووود چووو راز دل (شوور گلشووا راز) و جمووال
آفتووام (شوور دیوووا حووافظ در ده مجلوود) بهشووکل گسووتردهای از ادعیووه
استفاده کردهاند.
نوشتار حاضر بیا دارد با روش تحقیق شایستهای بتواند بوهمیزا بهرهمیودی
ایا دو تألیف ارجمید از ادعیه پیبرده و به تحلیل تطبیقی ایا دو کتام بپردازد.
در ایووا مقایسووه ،در پووی کشووف میووزا اسووتفاده مؤلّفووا آ هووا از ادعیووه در
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استیباطهای عرفانی در مقایسه با استیباطهای االالقی هستیم تا ظرفیت ادعیه
را از نظر میب بود برای عرفا اسالمی شیاسایی کییم.

 .2چارچوب نظری
همه تحلیلهای ما مبتیی بر نظریه هستید و از نظریوهها باردارنود و در پرتووی
در تعریف ،میظمکرد  ،توضیح و پیتگویی رواب بیا پدیدهها است (حافظنیا،
 )35 :1386و درواق  ،بهعیوا چراغوی بورای راهیموایی در تحقیوق (سواعی،
 )61 :1387و شالودهای برای بررسی فرضیه و پاسوخداد بوه سووال تحقیوق
است( .کامپیهود و کیوی )94 :1389 ،اساسو ًا تحقیوق بودو نظریوه نمیتوانود
مطالعه علمی باشد بلکه تیها جم آوری دادههای الام اسوت( .سواعی:1387 ،
 )66ایا کارکرد از نظریه ،بهعیوا میطوق ،در هور علموی وجوود دارد گرچوه
ممکووا اسووت در علوووم مجتلووف الصوفوو ًا تحقیقووات حوووزه دیووا ،دارای
برالی الزاموات الواخ باشود .تحقیوق حاضور بوا کموک ایوا میطوق ،رفتوار
پهوهشی دو االالپپهوه را با مبانی نظری «استیباط» که الود کال ْ نظریه اسوت،
تطبیق میدهد.
چارچوم نظری ایا تحقیق ،عبارت است از کال ْ نظریۀ «استیباط روشمید»
عام تحقیق است .ایا کال ْ نظریه براسوا
که گفتما
ّ

نظریوه علوم «افوول» و

دانت «درایةالحدیث» در بررسی نقت «سیّت» در استیباط آموزههای دییوی از
میاب مأثور شکل گرفته و دارای دو محور زیر است که هر یك بوه نوبوۀ الوود،
الردهگفتمانی در ایا علوم هستید:
میاب معتبر در استیباط آموزههای اسالمی عبارتاند از :کتام ،سیت ،عقول
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نظریهها است که چییا میبیییم( .ساعی )60 :1387 ،نظریه در علووم انسوانی،

و اجماع( .شیخ طوسی 10 – 9 ،1 :1417 ،قمی)9 :1378 ،
ادعیه بجشی از «سیّت» در استیباط روشمید است زیرا سیّت طبق تعریوف
علمای افول و درایه ،عبارت است از قول معصوم یا فعل یا تقریر وی( .قموی،
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 409 :1378شیخ انصاری ،بیتوا 238/1 ،الراسوانی 293 :1409 ،الوویی،
 147 ،2 :1417شیخ بهایی 4 :1378 ،سبحانی )19 :1426 ،عموم «قوول» در
ایا تعریف ،ادعیۀ فادره از معصووما را هوم شوامل اسوت ،گرچوه در میواب
پیت گفته البری از تصریح به ایا مصداپ نیست و گویا فقدا احکام فقهوی در
ْ
ایا مصادیق سبب ایا نبود تصریح است.
 .3مبانی روششناختی
ایا تحقیق از نوع توفیفی تحلیلی است که در آ عالوه بر تصویر آنچه هست،
به دِلیل چگونهبود و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آ میپوردازد .ایوا نووع
تحقیق ،جزئیات مسئله تحقیق را با کلیاتی که در مباحث نظری تحقیق بهعیوا
چارچوم استدِلل الود تدویا میکیود ،ربو میدهود و نتیجوهگیری میکیود
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(حافظنیا ،)61 – 60 :1386 ،با ایا پیتفرض که تحقیق توفویفی نیوز دارای
متغیوور اسووت( .حافظنیووا ،)41 :1386 ،متغیوور ایووا تحقیووق عبووارت اسووت از
«مقایسه میوزا اسوتفاد دو کتوام جام السوعادت و سراِلسوراء از ادعیوه در
استیباطهای عرفانی و مقایسۀ آ ها با یکودیگر در ایوا اسوتیباطها و نیوز در
استیباطهای االالقی».
ایا تحقیق از دو روش برای رسید به پاسخ سوال الود بهره میبرد:
روش کتابجانهای )(Documentary research
روش تحلیل محتوا )(Content analysis

روش کتابجانهای روشی است که از آغاز تا انتها بر مطالعه کتوب و اسویاد و
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نرم افزارهای حاوی متو علمی مبتیی است و با ابزارهایی مانید فیت و جدول
و فرم و  ...بهکمک استدِلل عقلی ،به بررسی متو برای دستیافتا بوه پاسوخ

سوووال میپووردازد( .حافظنیووا )172 - 164 :1386 ،ایووا روش در تولیوود
چارچوم نظری ِلزم و نیز استجرا میاب جام السعادات بهکار میرود.
ارتباطی است که طی آ  ،ارزشهای عددی براسا

قوانیا معتبر انودازهگیری،

به متا نسبت داده میشود و سپس با استفاده از روشهای آماری ،روابو بویا
آ ارزشها تحلیل میشود .ایا عمل بوهمیظور توفویف محتووای ارتباطهوا،
استجرا نتیجه درباره معیی آ یا پیبرد بوه بافوت و زمییوه ارتبواط ،هوم در
مرحله تولید و هم در مرحله مصرف فوورت میگیورد( .محمودیمهر:1387 ،
 )25نمادهای ارتباطی می توانید گفتاری شفاهی یوا متیوی مکتووم یوا موتا و
گفتاری دیجیتال یا آنالوگ یا هر نوع نشانۀ ارتباطی دیگر باشوید کوه در نظوام
ارتباطی تعریف شود.
کمی دارای تکییک های مجتلفی است و آنچه در اییجا انجام
تحلیل محتوای ّ

میگیرد ،تحلیل محتوای مقولهای است که به شومارش اجوزای پیوام براسوا

تجزیه به مقوِلت (ردهها یا طبقات) میپردازد( .رفی پور )112 :1382 ،انجوام
ایا تحلیل ،نیازمید تدویا مواد ِلزم به شر زیر است:
واحد تحلیل ) (unit of analysisعبوارت اسوت از چیوزی کوه دربوار آ
سؤال میشود (ساعی ،)24 :1388 ،متا و محتوای بررسیشوده را بوه عیافور
مجزا و یکسا  ،تقسیم و شومارشپ یر (انودازهگیری) میسوازد و آ را بورای
کمیشد آماده میکید( .محمدیمهر )81 :1387 ،در ایا تحقیق ،واحد تحلیول
ّ
«ارجاع به میاب ادعیه» است.
مقوله عبارت است از فیایی که واحدها باید در آ طبقهبیدی شوند .ارزش
تحلیل محتوا بر پایه مقوِلت آ است زیورا موواد افولی تحقیوق را تشوکیل
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کمی ،آزمو نظاممید (سیستماتیك) و تکرارپو یر نمادهوای
تحلیل محتوای ّ
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میدهید( .بیابانگرد )316 ،1 :1387 ،مقوِلت ایا تحقیوق« ،دعوا»« ،اسوتیباط
عرفانی» و «استیباط االالقی» است .ایا مقوِلت با توجه به تعریف ایا مفاهیم
در چارچوم نظری و نیز در مقدمه تحقیق ،قابل تشجیص هستید.
جامعه و نمونه (در فورت نیواز) :در ایوا تحقیوق ،بوهعلت تمامشوماری،
«نمونه» نجواهیم داشت و «جامعوه» هوم عبوارت اسوت از آموزههوای موأثور
استفادهشده در سراِلسراء و جام السوعادات کوه بویا آ هوا شومارش انجوام
میگیرد تا میزا حیور ادعیوه در ایوا آموزههوا تحلیول شوود« .موتا موورد
بررسی» در ایا نوشتار ،کل ایا دو کتام است.
تحلیل محتوا دارای نوعی برداشت انحرافی رایج است کوه تحلیول را بورای
تحلیل انجام میدهید یعیی نوعی بیهدفی که برالوی آ را «سویدرم شومارش
بووورای شووومارش» نامیدهانووود (بیابوووانگرد )312 ،1 :1387 ،و اثووور آ در
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تجزیهوتحلیل نتایج آشکار می شود .برای پرهیوز از ایوا سویدرم ،روشهوایی
وجود دارد:
گاه تعداد ایا پیامها الود گویای مطلبی الاخ هستید کوه در شورای عوادی
جلبتوجه نمیکیید اما مجاطوب را بوهطور نا(الود)آگواه تحتتوأثیر قورار
میدهید .گاهی نسبت تعداد ایا پیامها با تعداد پیامهای دیگر مقایسه میشود
و از ایا طریق اطالعاتی بهدست میآید( .رفی پور)112 :1382 ،

تحقیق حاضر از هر دو امتیاز نکرشده برای تحلیل نتوایج شمارشوی الوود
بهره میبرد.
روش تجزیهوتحلیل نتایج حافل از تحلیلمحتوای ایا دو کتام ،توفویفی
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کمی ،کیفوی و تطبیقوی انجوام
) (Descriptive Analysisاست که به سه فورت ّ

الواهد گرفوت .در تجزیوهوتحلیل توفویفی ) ،(Descriptive Analysisنتوایج

تحقیق در نمونه ،بهکمک آمار توفیفی الالفه مویشوود( .وا )137 :1389 ،
بیا روشهای آمار توفیفی نیز در تحقیق تکمتغیره با سوطح سویجت اسومی
میشود .ساده تریا راه تبیویا فراوانوی از طریوق جودولی ارائوه مویشوود کوه
ه
حالوت متغیور و
سطرهای آ را حاِلت متغیرها و یک ستو آ فراوانوی هور
ستو دیگر هم درفد فراوانوی آ حالوت را تشوکیل میدهود( .وا :1389 ،
 )140همچییا پس از تهیه و تیظیم جدول توزی فراوانی ،باید دادهها بوهکمک
نمودار ارائه شده و بااسوتفاده از سوایر شواالصهای آموار توفویفی الالفوه
شوووند( .دِلور )292 :1386 ،بوواِلالره اییکووه بوورای سووطح سوویجت اسوومی،
میاسب تریا شاالص توفیف عبارت است از تحلیل درفدی و تعیویا پاسوخ
نماییده که «نما» الوانده می شود .نما ،هموا بیشوتریا فراوانوی اسوت( .وا ،
)140 – 144 :1389
همچییا ازآنجاکه:
کمی بینیاز از تحلیل کیفی نیست و محقق بوهمیظور تکمیول تحلیول و
تحلیل ّ
کموی را بوا تحلیول
دستیابی به بسیدگی معیایی ،نیازمید آ است که تحلیل ّ
کموی را روشواتر نمایود( .سواعی،
کیفی همراه کید و بار معیوایی یافتوههای ّ
)144 :1387

نتایج تحلیل درفدی بررسی کیفی شدهاند تا ارزش درفدها در پاسوخ بوه
سوال تحقیق مشجص شود .تحلیل کیفی عبارت است از کمکگرفتا از عقل و
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]مانید تحقیق حاضر[ ،از توزیو فراوانوی ( )frequency distributionاسوتفاده

میطق جهت غور در مدارک علمی و انجام تحلیلهوا و تعمیمهوای ِلزم جهوت
دستیافتا به پاسخ سووال( .حافظنیوا )233 – 232 :1386 ،بیوابرایا ،نتوایج
کمی م کور باید به فورت کیفی تحلیل شود.
تحلیل ّ
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در نهایت از روش تطبیقی برای دست یافتا به نتوایج نهوایی اسوتفاده شوده
است .روش تطبیقی ( )Comparativeیعیی
بررسی به میظور دریافت وجود شباهت یا االتالف بویا دو پدیوده( .اعرابوی،
 )11 – 10 :1382روش تطبیقوووی روشوووی اسوووت بووورای تجزیوووهوتحلیل
اطالعات ،نه روش تحقیق مستقل و نه روش جم آوری اطالعوات( .اعرابوی،
)24 :1382

در مراحوول سووهگانۀ گووردآوری دادههووا ) ،(data collectionدادهآمووایی
) (data processingو تحلیل دادهها ) (data analysisاز نرمافزار  Excelاستفاده
شده است.
 .4یافتههای تحقیق
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یافتووههای حافوول از تحلیوولمحتوای آموزههووای دییووی موجووود در کوول
جام السعادات و هس ُّراْلسراء از نظر میزا استفاده از ادعیه ،در تحلیلی توفیفی
در قالب جدول شماره  1و  2و نمودار شماره  1و  2ارائه شده است.
جدول شماره  :1میزان استفادة جامعالسعادت از ادعیه در استنباطهای عرفانی و اخالقی

ردیف

نوع استنباط

فراوانی

درصد

1

استیباط عرفانی

19

79/16 %

2

استیباط االالقی

5

20/83 %

24

100 %

مجموع

نمودار شماره  :1میزان استفادة جامعالسعادت از ادعیه در استنباطهای عرفانی و اخالقی

19

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

5

نوع
استنباط

استنباط اخالقی

استنباط عرفانی

جدول شماره  :2میزان استفادة سراالسراء از ادعیه در استنباطهای عرفانی و اخالقی

ردیف

نوع استنباط

فراوانی

درصد

1

استیباط عرفانی

201

99/5 %

2

استیباط االالقی

1

0/5 %

202

100 %

مجموع
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فراوانی
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نمودار شماره  :2میزان استفادة سراالسراء از ادعیه در استنباطهای عرفانی و اخالقی

فراوانی
250
201

200
150
100
50

نوع
استنباط

1

استنباط اخالقی
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بر اسا

0

استنباط عرفانی

ایا یافتهها ،از  24فراز ادعیه که در کول جام السوعادات اسوتفاده

شده19 ،فراز آ عرفانی و تیها در  5فراز آ  ،از استیباطهای االالقوی اسوتفاده
شده است به ایا معیی کوه 79/16درفود از اسوتفاد ایوا کتوام از ادعیوه را
استیباطهای عرفانی تشکیل میدهید .همچیویا از  201فوراز از ادعیوه کوه در
سراِلسراء حیور دارند ،در  200فراز از استیباطهای عرفانی اسوتفاده شوده و
تیها در  1فراز از ایا ادعیه ،از آموزههای االالقی استفاده شده اسوت بوه ایوا
معیی که  99/5 %درفود کوارکرد ادعیوه در رویکورد اسوتیباطی سراِلسوراء را
مباحث عرفانی تشکیل میدهد.
ادعیۀ استفادهشده ایا دو میب نیز افق تازهای در شویاالت میواب اسوتیباط
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عرفانی ترسیم میکیید .فراوانی اسوتفاده از ادعیوه در دو میبو مو کور نیوز در
جداول شماره  3و  4و نمودارهای شماره  3و  4بیا شده است.

جدول شماره  :3ادعیة استفادهشده در جامعالسعادات در استنباطهای عرفانی

1

دعای عرفه

2

8/33%

2

میاجات المسعشر

8

33/33%

3

سایر ادعیه

14

58/33%

24

99/99%

مجموع

نمودار شماره  :3ادعیة استفادهشده در جامعالسعادات در استنباطهای عرفانی

فراوانی
16

14

14
12
10

8

8

6
2

نام
دعا

4
2
0

ساير ادعيه

مناجات خمس عشر

دعای عرفه
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ردیف

نام دعا

فراوانی

درصد

145

جدول شماره  :4ادعیة استفادهشده در سراالسراء در استنباطهای عرفانی

ردیف
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نام دعا

فراوانی

1

ادعیة صحیفة مبارکة سجادیه

64

2

مناجات خمسعشر

27

3

دعای ابوحمزه

15

4

دعای سحر

2

5

دعای کمیل

8

6

دعای عرفه

30

7

مناجات شعبانیه

11

8

دعای صباح

2

9

دعای سمات

6

10

دعای نوف بِکالی

4

11

دعای آنس اآلنسین

4

12

سایر ادعیه

29
مجموع

202

نمودار شماره  :4ادعیة استفادهشده در سراالسراء در استنباطهای عرفانی

فراوانی

60
50
40

30

29

11

27

20

15

8

10

4

4

6

سایر دعا

دعا

دعا

ادعیه آهس

هوپ سمات صلاح شعلاهیه عرفه کمیل سحر ابو میه خمس سجادیه

2

30

2

0

نام
دعا

اآلهسین بمکالی

دعا مناجات دعا

دعا

دعا

دعا مناجات صحیاه
عنر

مقصود از سایر ادعیه ،دعاهایی اس؛ که هه ماهند دعا عرفه ،شرارت بره
متن عرفاهیبودن دارهد و هه بیش از یك مورد در این منابع استااده شدهاهدی
جداول و همودارها شماره  3و  4هنان مریدهنرد کره هرر دو منلرع برر
مناجات خمس عنر و دعا عرفه به عنوان منلع استنلاط ها عرفراهی تاکیرد
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64

70

دارهرردی صررحیاة سررجادیه و دعررا سررحر و مناجررات شررعلاهیه و ییی کرره در
سراالسرا استااده شدهاهد هیی از منلعبودن این ادعیه در عرفران اسرالمی ،برر
اسام گسترش تحقیقات عرفان مأرور توسط مول محترم ،کای؛ داردی
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 .5ارزیابی تحلیل کمّی (روایی و پایایی)
اعتلار ( )Validityبه معنا عرام کلمره ،اسمینران بره هترایج تحقیرق اسر؛ و
براسام آن ،هتایج تحقیقی معتلرر اسر؛ کره تمرام فراینردها آن مطرابق برا
معیارها علمی باشدی (محمد مار )129 :1387 ،اعتلار یا روایی این بارش
از تحقیق ،از سریق اعتلار صرور ترأمین شرده اسر؛ ( )Face Validityکره
علارت اس؛ از داور اجتماع علمی دربراره سررح ،روش ،تحلیرل و هترایج
تحقیق باتوجه به شاخ

علمیی (رای  )166 :1381 ،اعتلار صور بره ایرن

معنی اس؛ که داوران صالح و ماهر ،صال ی؛ تحقیق را تأیید کررده و اعرالم
کنند که یافته ها تحقیق جیئی از داهش علمی اسر؛ی (رایر )156 :1381 ،
در بینررتر تحقیقررات تحلیررل محترروا توصرریای ،اعتلررار را بررا همررین روش
میسنجندی (بیاباهگرد)330 ،1 :1388 ،
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394
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%OA − %EA
1 − %EA

= 𝑖𝑝

درصد توافق مناهده شده = OA

درصد توافق مورد هظر= EA
p2i

= درصد توافق مورد هظر

درصد هسل؛ها هر سلقه از یك متغیر=Pi

فرمول 𝐢𝐩 اسکات جا؛ محاسله شایایی تحلیل محتوا
(تحلیل شلامها رساهها ،

150و )151

شایایی ) (reliabilityرا قابلی؛ اعتماد هم هامیدهاهدی این به این معنی اسر؛
که اگر کدگذاران ماتل  ،یك دستورالعمل کدگذار را دربراره یرك محتروا

بهکار بلرهد به یك هتیجه برسندی (رایر  )59 :1381 ،ارزیرابی شایرایی ایرن
تحقیق از سریق آزمونم آزمرون مجردد ( )test – retest metodکره یکری از
شایایی با کمك فرمول شا اسکات (𝒊𝒑) محاسله خواهد شدی
هموهررها کرره برررا اهجررام شایررایی هیرراز اسرر؛ ،از سریررق هموهررهگیررر
تصررادفی ) (random samplingاهتارراب مرریشررودی علرر؛ اهتارراب ایررن
روش این اس؛ که هموهه گیرر تصرادفی یکری از مطمرئن تررین روشهرا
هموهه گیر اس؛ (بلی )398 :1385 ،که در آن همه اعضا تعری شده بررا
اهتاررابشرردن شرراهس برابررر دارهررد (دالور )116 :1386 ،و هتررایج ایررن
هموهه ها قابلی؛ تعمیم به کل جامعه مردهظر را داردی ( راف هیرا)123 :1386 ،
برا اهتااب افرا ِد هموهرة ا تمرالی سراده از جامعره هیری از روش مرنظم یرا
سیستماتیك ) (sistematic samplingاستااده میشرود کره باعرث مریشرود
افراد هموهه به سور یکنواخ؛ در سراسر جامعره شراکنرده باشرندی ( راف هیرا،
)126 - 123 :1386
درصد توافق دو کدگذار بهاین شرح اس؛ کره در کرل کدگرذار هرا دو
کدگررذار در ایررن هموهرره ،هررردو کدگررذار هررم در جررامعالسررعادات و هررم در
سراالسرا  ،در تمام کدگذار ها توافق داشتهاهدی توافق مورداهتظرار در ردود
 8/1درصد اس؛ بنابراین ،ضریب شایایی در هر دو علارت برابر  1خواهد بود
و شاخ

در ارزش ضریب شایایی آن اس؛ که از  +0/7کمتر هلاشد ،در غیرر
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روش ها بررسی شایایی اس؛ (وام )62 :1389 ،اهجام میگیررد و ضرریب

این صورت ششوهنگر برا تاسیر دسرتاوردها خرود و تکررار تحقیرق برا
منکل روبهرو خواهد بودی (رای  )151 :1381 ،از آنجاکره هتیجره محاسرله
اهجام شده ،بینتر از این مییان اس؛ ،این تحقیق شایا اس؛ی
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 .6نتیجهگیری
دسررتاوردها ایررن تحقیررق براسررام تحلیررل کیارریتطلیقرری یافتررههررا،
علارتاهد از:
اولین و اساسی ترین قاعده ا که این تحقیق تواهسرته اسر؛ بره آن دسر؛
یابد ،تثلی؛ جایگاه مغاولماهده ادعیه و تاکید بر اصل اهمی؛ ادعیه برهعنروان
بانی از سن؛ در استنلاط ها عرفاهی اس؛ زیرا بسیار از معارپ الاری و
عرفراهی در ادعیره منرردرج اسر؛ی خصوصراً برا وجررود رواجهیرافتن اسررالق
سن؛ بر ادعیه بره عنروان یکری از منرابع اسرتنلاط در منرابع اسرتنلاسی و در
ایةالحدیث ،این دستاورد می تواهد درخورتوجه باشدی اللتره کسری در صرح؛
اسالق «سن؛» بر ادعیه شك هدارد زیرا مصداقی برا «قول معصوم» اسر؛
که در چارچوب هظر  ،آن را به عنوان تعری

سن؛ معرفی کردیم امرا ادعیرة
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مررأروره ،در ملا ررث رایررج عرفرراهی و اخالقرری ،دارا

ضررور کررمرهررگ

هسرتندی ارائرة میریان کمری ضرور ادعیره در دو کتراب جرامعالسرعادات و
سراالسرا  ،متکاّل ارلات این مسئله اس؛ بهاینمعنا که این دو کتراب (گرچره
در سطو ی متاراوت کره در بنرد بعرد بره ایرن تاراوت خرواهیم شرداخر؛)
به ادعیه توجه داشتهاهد و در استنلاط آموزهها عرفراهی و اخالقری از آنهرا
باره بردهاهدی
دستاورد دوم این تحقیق این اس؛ که تواهسرته فراواهری زیراد اسرتااده دو
کتاب جامع السعادات و سراالسررا از ادعیره در ملا رث عرفراهی هسرل؛ بره
ملا ث اخالقی را ارلات کند بنابراین ،هرر دو کتراب ایرن اهگراره را ترداعی
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می کنند که ادعیه ،منلعی غنی برا ملا ث عرفاهی اس؛ و هسل؛ این ملا رث
در ادعیه به ملا ث اخالقی بسیار زیادتر اس؛ی

دستاورد دیگر این تحقیق این اس؛ که تواهسته با مقایسه مییان استااده دو
کتاب جامعالسعادات و سراالسرا از ادعیره ،روهرد صرعود میریان اسرتااده
اسام ادعیه را ارلات کندی این صعود دارا سه معنا اس؛:
1ی کتاب سراالسرا در مقایسره برا جرامعالسرعادات ،توجره فروقالعراده
زیادتر به ادعیه در استنلاط ملا ث عرفاهی دارد
2ی کتاب سراالسرا این قابلی؛ را دارد که بهعنوان منلعی در ارائه کلیردها
و کرردها الزم در تحقیررق عرفرراهی براسررام ادعیرره ارزیررابی شررود و هرروع
استااده ها سراالسرا در این زمینه در کاهون توجه قرار گرفته ،زمینره بررا
تحقیقات گسترده تر در آموزهها عرفاهی استاادهشده از ادعیه در ایرن کتراب
هموار شودی
تعیین هام ادعیه ا که ظرفی؛ زیاد در تولید آمروزههرا عرفران مرأرور
دارهد ،دستاورد دیگر این تحقیق اس؛ی این تعیین هام ،با منا

کردن بسرامد

ادعیه استاادهشده در این دو کتاب به دس؛ آمده اس؛ی در این میران ضرور
دعا عرفه امام سین
عرفه امام سجاد

 ،مناجات خمسعنر ،مناجات شرعلاهیه و دعرا

 ،به عنوان ادعیه شاخ

درخورتوجه هستند و استااده از

این ادعیه در مطالعات عرفان مأرور می تواهد اصل و قاعده باشدی هاْس ضور
برخی ادعیه غیرمعروپ ماهند دعا هوپ بمکالی و دعرا آهرساآلهسرین هیری
گرچرره در کمیرر؛ اهرردك اسرر؛ امررا برره علرر؛ منرراورهلررودن ،ضورشرران
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سراالسرا از ادعیه در مقایسه با جرامع السرعادات در اسرتنلاط عرفراهی برر

درخورتوجه اس؛ی
ارائه عملی کاربرد استااده از روش تحلیل محتوا در تحقیقرات عرفراهی در
منابع عرفان اسالمی ،ضمن رعای؛ کامل اجیا منطقی ایرن روش ،خصوصراً
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ارزیابی (روایی و شایایی) دقیق هتایج و تحلیل کیای داده ها کمی و اسرتااده
از تطلیق دو مجموعه داده ها (سراالسرا و جامعالسعادات) در راستا بررسی
معنادار داده ها کمی ،آخرین دستاورد این تحقیق اس؛ی
الزم به ذکر اس؛ که متأسرااهه دو محرور اخیرر در بسریار از تحقیقرات
تحلیلمحتوا در علوم اجتماعی و اهساهی مغاول ماهده اس؛ی
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اعتلار شرسننامه با استااده از ضریب آلاا کروهلاخ (  )0/98محاسله گردیده
اس؛ی هتایج هنان داد ،میاهگین همره تاریر روشها رشد دینششوهری اسراتید
در یطه ها تنای

مسئله ،تغییر مسرئله ،ارزیرابی مسرئله ،برهامرهریری

تدریس و فعالی؛ ها آگاهاهه ،بینتر از میراهگین فرضری( )3اسر؛ بنرابراین
راهکارها مطرح شده در این یطه ها از لحاظ مؤرربودن در روشها رشد
دینششوهنی به اساتید ،بینتر از سطح متوسط اسر؛ی همچنرین برین هظررات
شاسخ دهندگان در خصو

روشهرا رشرد دیرنششوهنری در یطرههرا

مذکور ،تااوت وجود داشته اس؛()p = 0/001ی در میان یطهها باال یطة
تنای

مسئله بینترین میاهگین همره را داشته اس؛ () 3/87ی همچنین برین

هظرات شاسخ دهندگان در خصو

روش ها رشد دینششوهنی اسراتید ،برر

سب جنسی؛ تااوت منراهده شرده اسر؛( ) p ≥ 0/05امرا برین هظررات
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شاسخ دهندگان در خصو

روش ها رشد دینششوهنی اسراتید برر سرب

سابقة خدم؛ و مرتلة علمی تااوت معنادار مناهده هنده اس؛ی
واژههای کلیدی
دینششوهنی ،آموزش ،رشد دینششوهنی ،الگو اخالقیی
مقدّمه
امروزه دیگر ششوهش گیینها اهتاابی هیس؛ ،بلکه ضرورتی برا رسیدن بره
جامعها شینرفته و توسعه یافته اس؛ی همه ششوهشها بهدهلال خلرق داهرش و
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به کارگیر داهش برا
)11 :1381

ل مسائل جامعه و رفع اباامرات هسرتندی (علاسری،

همرانسورکره اجتاراد ( )1380بیران مریکنرد ،در کنرار اهتقرال داهرش
(آموزش) ،تولید (داهش) ششوهش و هنر داهش (خدمات) هیی از کارکردهرا
داهنگاه قلمداد میشوهدی از میان سه کارکرد مذکور ،تولیرد و اهتقرال داهرش
اهمیتی مضاع

دارهد (شارعشور )87 ،و از میان کنشگران آموزش عالی هیی

فقط اساتید قادرهد به باترین وجه ،فعالی؛ها مربوط به تولید و اهتقال داهش
را اهجام دهندی بناکردن آموزش بر تحقیق در شررایط کملرود فرصر؛ ،بررا
روش ها ششوهش در میان اساتید از جمله فرص؛هایی اس؛ کره بره توسرعة
فرهنگ ششوهش منجر خواهد شدی(عابد  )49 :1382 ،ایدة معلرم برهعنروان
ششوهنگر و اقدام ششوهی 1به عنوان راهی ماید در آموزش رفها مطرح شده
اس؛ی(مك هی  )6 :2002 ،2اقدام ششوهی فرایند اس؛ کره معلمران را بررا
کن

راه ها بالود عملکرد خود و شینرف؛ فراگیران تواهمند میسازدی آنها

تأریر تصمیم ها خود را رو یادگیر بررسی میکنند و بینشها باارزشی
دربارة عمل خود کسب می کنند و به تلرع آن ،داهنرجو و اسرتاد بره موفقیر؛
میرسندی (الیوت)41 :2007 ، 3
در اسالم ملحث اخالق ائی اهمی؛ اس؛ و وجود اسوه در وزة اخرالق
و آموزش ،ارکان اصلی تربی؛ محسوب میشودی در تربیر؛ اسرالمی رسرال؛
معلم منحصربهفرد اس؛ی با توجه به اینکه ماارتها دینششوهنی به توسرعة
فرهنگی اساتید می اهجامد ،در این راستا تحقیرق اضرر بره بررسری هقرش و
1-Action Research.
2-Mc Niff.
3-Elliot.
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کسب اسالعات در وزة تاصصی ،اهمیتی مضاع

داردی آمروزش و اشراعة
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جایگاه اقدام ششوهی در رشرد دیرن ششوهری اسراتید برهعنروان الگرو اخالقری
شرداخته اس؛ی
توسعة شایدار بدون آمروزش و هرر دو بردون هاراد شردن شرشوهش بره
فعل درهمیآیدی به هظرر مریرسرد ،اولرین شررط گسرترش تحقیقرات ،اعتقراد
برره تحقیررق اسرر؛ (ایراهرری و باتیررار  )31 :1382 ،امررا دومررین عامررل،
تسررلط اعضررا آکادمیررك بررر روشهررا تحقیررق هرروین و کررار بررا
هرم افیارهرا ششوهنری اسر؛ی وضرع مطلروب در هظرامهرا ششوهنری ،در
گرو ترکیب ششوهش ها علمری متکری بره اصرول و ضروابط شرناختهشرده
و تسلط اعضا هیأت علمی بر آنها اس؛ی
والر )2004( 1از اهمی؛ ویشگی ها شاصی ،ارتلاسات رفها  ،تجرارب
رفها  ،تسلط و هوع تاکر آن ها هسل؛ به ششوهش برهعنروان عوامرل ترأریر
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منارک؛ در ششوهش هام می بردی و همچنین برگریار دوره بررا اسراتید،
عالقة اساتید به داشتن اسالعرات دائمری و مرترب دربرارة عملکررد خرود و
تواهایی برا تأریر گذار در آموزش را عامل درگیرر اسراتید برا شرشوهش
می داهدی(به هقل از وات کینی )14 :2006 ، 2اساتید در درجرة هاسر؛ بایرد از
درون ،ا سررام تعاررد و تعلررق کننررد و باواهنررد کرره برررا اصررالح امررر
آموزش دس؛ به ششوهش بیهند و اهگییها برا باساز در آمروزش داشرته
باشند تا بتوان از آهان ششوهنگر ساخ؛ی (کادهو 469 :2006 ،3قاسمی شویرا،
)45 :1382
1-Waller.
2-Watkins.
3-Cadno.

بنابراین تسایل تاکر ششوهشمحور ،تسلط و شناخ؛ مارارتهرا هروین
ششوهنی در اساتید یکی از ملیومات آموزش عالی معاصر اس؛ و باید شریش
از شیش به آن توجه شودی بررسی یافتهها ششوهنی ذکایی ( )1382میدى
( )1384وا رد چوکرده ( )1384اسرماعیلى و ربیعرى ( )1387عصراره و
همکاران ( )1391لى کویاهگ وو ( )2000تررى گررین ( )2008و برهردان
بارتام ( ،)2009هنان میدهند که باش عمده داهنجویان داهنگاهها هیازهاى
محققان بسیار بر این باورهد که منکالت یادگیر در زمینة آشرنایی برا
روشها تحقیق شینرفته و فناور ها هوین ششوهشمحور ،ماهع از عالقرة
داهنجویان و اساتید ،به ششوهش در آینده خواهد شدی (ویلر و ایلیو)2008 ،1
عوامل متعدد در منرکالت مربروط بره یرادگیر روشهرا تحقیرق
شینرفته دخیلاهدی مطالعة دروم مرتلط با فناور ها هروین ،اغلرب باعرث
بروز اضطراب و مقاوم؛ در اساتید و داهنجویان میشودی (شرهیرز)2010، 2
اساتید خودارربانی شایینی را بروز میدهند که همراه با بیکاایتی آمروزش
در دورهها اس؛ی (بیناب و بیسه)1998،3
به علارت دیگر اهگییش کمتر در کرالمهرا ششوهنری و راهکارهرا
آموزشی هامتناسب ،موجب تاصی هیافتن عالقه بره باررهور در کارهرا
تحقیقی آتی خواهد شدی (بارهر؛ )2005،4آمروزشهرا زمراهی تأریرگرذار و
سودمند خواهند بود که به اهدازة کافی ،فعالی؛ها ششوهنری مدرسران هیری
1-Wheeler& Elliott.
2-Sheperis.
3-Bishop & Bieschke.
4- Barnett.
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مدهظر قرار گیرد و عوامل مؤرر در این زمینه بررسری شروهدی ارتلراط میران
آموزش و ششوهش در میران ششوهنرگران خرارجی ،موضروعی شرجاذبره و
بحثاهگیی اس؛ی (هارلوگ 1991،1برهرات 1992،2هراتی و مرارش1996،3
التون 2000،4مارش و هاتی 2002،5برا)2003،6
جعار و کرامتی ( )1391هنان دادهد کره وضرعی؛ شرشوهش ،وضرعی؛
تدریس را شیشبینی میکند .رومیاهی ( )1382هنان داد کره ضرع اهگیریه و
در برهکرارگیر

هلود رضای؛ شغلی ،ضع

در قدرداهی از ششوهنگر ،ضرع

یافته ها ششوهنی ،ضع

در یادگیر ششوهنرگر و آمروزش کرافی بررا

ششوهش ،از جمله مامترین مواهع ششوهنی دبیران اس؛ی
آزاد ( )1383هنان می دهرد آگراهی هداشرتن معلمران از روش تحقیرق،
هلرود وجررود امکاهررات ،هگرررشهرا هامناسررب مرردیران و هداشررتن فرصرر؛
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الزم برررا معلررم ،مررواهعی هسررتند کرره در منررارک؛ معلمرران در شررشوهش
وجود دارهدی
عموزاده مادیرجی ( )1384هنان داد ،عوامل سرازماهی ،مرالی ،آموزشری،
فرهنگی – اجتماعی در گسترش سرح معلم ششوهنده مؤرر اس؛ی
دیقی ( )1385هنان داد که برگیار دورة اقردام ششوهری باعرث بالرود
سرا ی آموزشی ،به کارگیر روش ها هوین تدریس ،ارزشیابی ،ل مسرائل
آموزشی و تربیتی توسط دبیران شده اس؛ی
1-Horlock.
2-Barnett.
3-Hattie and Marsh.
4-Elton.
5-Marsh and Hattie.
6-Brew.

لقمانهیا و خامسران ( )1389هیری علرل ضرع

در توجره مؤسسرههرا

آموزشی به هوی؛ فرهنگی را بیارتلاسی محتوا برهامهها درسی با هویر؛
ملی و فرهنگی داهستهاهدی
همچنین هتایج مرراد و همکراران ( )1392هنران داد کره چارار گرروه
ماتل

ماهع ها ششوهنری علرارتاهرد از مواهرع1 :ی محیطری 2ی فررد

3ی

ریس )2000( 1هنان داد ،علل بی رغلتی اساتید به ششوهشم به دس؛ آمرده
علارت اهد 1 :ی هلود اسالعات کافی از چگروهگی اهجرام شرشوهش 2ی هداشرتن
وق؛ کافی بررا اهجرام شرشوهش 3ی ترراکم زیراد برهامرههرا درسری 4ی
شایینبودن اعتمادبههاس آنها در یك ششوهشی
فلدمان و کاشوبیاهك )2000(2مطرح میکنند کره از سریرق همکرار برین
اساتید از سویی با یکدیگر و با ششوهنگران داهنرگاهی از سرو دیگرر ،بره
درك جدید از فرایند یادگیر هائل میآیندی
میلی ( )2000بیان می کند که برهامه درسی موضوعمحور بینتر به مناهده
و بررسی آهچه در مجموعة آموزشی رخ می دهد ،مری شرردازدی در صرورتیکه
در برهامرره درسرری ملتنرری بررر اقرردام ششوهرری منررارکتیبررودن و آزاد در
اقدام ششوهی ،خلق داهنی را باعث میشود که در آن داهشآمروزان ،معلمران و
مدیران برا افیایش یادگیر  ،تدریس و تصمیمگیر آزاد دارهدی
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سازماهی و4ی فنیی

1-Reece.
2-Feldman & Capobiance.
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بران ( )2002بیان می کند ،گیارش اساتید از تأریر تسلط بر تواهمند هرا
ششوهنی آن ها  4یطه را دربرمیگیرد1 :ی هقش کلی اساتید 2ی داهش اساتید
دربارة تدریس 3ی عمل تدریس  4ی بازتاب عملکردی هتایج بررسی هنران داده
اس؛ که در این  4یطه ،تغییر ایجاد شده اس؛ و درگیر و تسلط اساتید برر
تواهمند ها ششوهنی ،آنها را با روشی هظراممنرد بررا اجررا و تجییره و
تحلیل فرایند یادگیر و تدریس مجای میکندی
کراکر ،فی؛ فال و سوارتی )2003( 1توضیح دادهد که اقدام ششوهری ،رفرة
تدریس را به عنوان بانی از شغل معلمی با تمرکری برر یرادگیر و اسرتنتاج
تغییر داده اسر؛ و داهنرجو معلمران بره بررسری عملکررد خرود شرداختره و
ایدههایی برا روش ها متاراوت بررسری ارائره دادهاهردی لیترل و هوسرتن

2

( )2003برهامه آموزشی اقدامششوهمحرور را در مردارم بررسری کردهرد و از
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جمله هتایج مثل؛ این برهامره را ،اهرداپ روشرن ،تمرکری و برابرر کیاری و
استراتش آموزشی علمی میداهندی
کوکران )2006( 3سر ی ملتنی بر اقدام ششوهی برا بالود رفها اسراتید
جدید داهنگاه مریلند تدوین کردی هتایج هنران داد کره ایرن سررح بره بالرود
رفه ا اساتید منجر شده و اقدام ششوهی برا شناسایی استراتش هرا مارم
برا موفقی؛ داهنجویان اهمی؛ داردی
1-Crocco & Faithfull & Schwartz.
2- Little & Houston.
3-Cochran.

سوالهای پژوهش
1ی تاریر روش ها رشد دینششوهنی در یطة تنای

مسرئله بره چره

مییان اس؛؟
2ی تاریر روشها رشد دیرنششوهنری در یطرة تغییرر مسرئله بره چره
مییان اس؛؟
3ی تاریر روشها رشد دینششوهنی در یطة ارزیابی ل مسئله به چره
4ی ترراریر روشهررا رشررد در یطررة فعالیرر؛هررا آگاهاهرره ،بررا کمررك
فناور ها هوین ششوهشمحور ،به چه مییان اس؛؟
5ی بین هظرات اعضا هیأت علمی دربرارة روش هرا رشرد برر اسرام
متغیرها جنسی؛ ،مرتلة علمی و سابقه خدم؛ تااوت وجود دارد؟
روش تحقیق
ششوهش اضر از هوع کاربرد و از هوع توصیای -شیماینری اسر؛ی جامعرة
آمار شامل  503عضو هیأت علمی در داهنگاه اصااان بود کره  106عضرو
هیأت علمی در داهنگاه اصرااان از سریرق هموهرهگیرر تصرادفی سلقرها
متناسب با جم بهعنوان هموهرة آمرار اهتاراب شردهدی جار؛ جمرعآور
اسالعات از شرسننامة محققسراخته (سرنجش شراخ

هرا دیرن ششوهری)

استااده شده اس؛ی شرسننامه شامل  59سؤال در  5یطه به شکل بستهشاسخ
با سی

لیکرت و یك سؤال بازشاسخ (مصا له) اس؛ی جا؛ سرنجش شایرایی

ابیار اهدازهگیر از الاا کروهلاخ استااده شده اسر؛ی اعتلرار شرسنرنامه برر
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اسام مطالعة مقدماتی  0/98برآورد گردید که راکی از شایرایی زیراد ابریار
اهدازهگیر اس؛ی
سؤال اول :تاریر روش ها رشد دینششوهنی در یطة تنای

مسئله به

چه مییان اس؛؟
توزیع فراواهی و درصد شاسخ سؤال ها مرتلط هنان مری دهرد ،بینرترین
میاهگین همرة شاسخها مربوط به «آموزش تکنیكها مسئله یابی و آشناکردن
اساتید با مسائل کالم و داهنگاه» برا میراهگین  4/07و کمتررین میراهگین
مربروط برره « ارائرره موضروعات و مسررائل شینررنااد بره اسرراتید بررهعنرروان
اولوی؛ها مسائل دینششوهنی» با  3/70بوده اس؛ی
جدول ( )1حیطة تشخیص مسئله
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فراوانی

درصد

گویهها
1ی آموزش مسئلهیابی به اساتید از سریق آشنایی با شایگاهها اسالعاتی و ییی

20

80

2ی آشناکردن اساتید با روشها تحقیقییی

18

72

14

56

4ی ایجاد فضا مناسب برا منارک؛ اساتیدییی

10

40

5ی هیازسنجی و هظرخواهی از اساتید درباره مسائل موجودییی

8

32

6ی آشناکردن اساتید با روشها هوین تدریس ،ارزشیابی ،ییی

6

24

7ی بررسی فعالی؛ها دینششوهی اساتید در گروهها

5

20

3ی تنویق اساتید ششوهنده و بررسی فعالی؛ها آنها در زمینة تنای

مسئله و اهتااب ییی

هتررایج هنرران مرریدهررد  80درصررد مصررا لهشرروهدگان «آمرروزش
مسئله یابی به اساتید از سریرق آشرنایی برا شایگراه هرا اسالعراتی ،کارگراه
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آموزشرری وییی» 70 ،درصررد افررراد «آشررناکردن اسرراتید بررا روشهررا
تحقیق و هررمافیاهرا هروین دیرنششوهری» را برهعنروان روش هرا رشرد

دین ششوهری مریداهنردی «آشرناکردن اسراتید برا روش هرا هروین تردریس،
ارزشرریابی ،مرردیری؛ دیررنششوهرری» و «بررسرری فعالیرر؛هررا دیررنششوهرری
اساتید در گروهها» روش هرایی هسرتند کره درصرد کمری از افرراد آنهرا را
برهعنرروان روش آمرروزشدهرری تواهمنررد هررا مرررتلط بررا دیررنششوهرری در
اساتید اهتااب کردهاهدی

حیطه تشخیص
مسئله

براسام یافتهها

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار

t

3/78

/838

/054

15/83

جدول ( t )2مناهدهشده از مقدار بحراهری جردول در

سطح خطا  5درصد بیرگتر اسر؛ بنرابراین راهکارهرا

یطرة تنرای

مسئله ،بیش از سطح متوسط ،یعنی میاهگین فرضی 3بوده اس؛ی
سؤال دوم :تاریر روشها رشد دینششوهنی در یطة تغییر مسئله به چه
مییان اس؛؟
شاسخ سؤال ها مربوط به یطة تغییر مسرئله هنران مریدهرد ،بینرترین
میاهگین همرة شاسخها مربوط به «تنویق هوآور ها اسراتید در ارتلراط برا
مسائل دینششوهی» با میاهگین  3/94و کمترین میاهگین مربوط به «تنرکیل
سمینارهایی در زمینة آموزش مالكها تغییر مسئلههرا دیرن ششوهری» برا
میاهگین  3/55بوده اس؛ی
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جدول ( ) 3حیطة تغییر مسئله

فراوانی

درصد

گویهها
1ی برگیار دورهها آموزشی با کمك هرمافیارها و فناور ها دینششوهیییی

23

92

2ی برگیار هنس؛هایی جا؛ بررسی راه ل مسائل با همکار صا بهظرانییی

20

80

3ی هدای؛ شورا اساتید به تغییر وضع موجودییی

18

72

4ی برگیار مسابقات بین اساتید با محوری؛ موضوعاتی چون دینششوهیییی

10

40

5ی شناسایی قابلی؛ها ،هیازها و استعدادها اساتید و ارتقا قابلی؛هاییی

6

24

6ی قلول هقد و ایجاد زمینههایی برا اهتقاد از وضع موجودییی

4

16

7ی توجه به تغییر مسئله و تأریر آن در بالود کارایی فرد و تحصیلیییی

2

8

هتایج هنان می دهد  92درصد مصا لهشروهدگان« ،برگریار دورههرا
آموزشی با کمك هرمافیارها و فناور ها دین ششوهی دربارة تغییرر مسرئله»
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و 80درصد آهان «برگیار هنس؛ هایی جار؛ بررسری راه رل مسرائل برا
همکار صا بهظران در زمینة تواهمنرد هرا دیرن ششوهری» را برهعنروان
روش ها رشد دین ششوهی می داهندی روشها «قلول هقد و ایجاد زمینههایی
برا اهتقاد از وضع موجود برا هیل به وضع مطلروب» و «توجره بره تغییرر
مسئله و تأریر آن در بالود کرارایی فررد و تحصریلی داهنرجویان و برازده
دین ششوهی اساتید» به ترتیب با  16و  8درصد ،کمترین فراواهی از شاسخها را
به خود اختصا

دادهاهدی

جدول ( )4مقایسة میانگین نمره روشها در حیطة تغییر مسئله

حیطه تغییر

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار

t

مسئله

3/74

/872

/057

13/01

براسام یافتهها جدول ( t )4مناهدهشده از مقردار بحراهری جردول در
بیش از سطح متوسط ،یعنی میاهگین فرضی  3بوده اس؛ی
سؤال سوم :تاریر روش ها رشد دینششوهنری در یطرة ارزیرابی رل
مسئله به چه مییان اس؛؟
شاسخ سؤالها مربوط به یطه ارزیابی مسئله هنان مریدهرد ،بینرترین
میاهگین همره شاسخها مربوط به «افیایش تعامرل و تلرادل تجربره اسراتید در
زمینه روش ها آموزش تواهمند هرا دیرنششوهری» برا میراهگین  3/75و
کمترین میاهگین مربوط به «شیگیر تصادفی فعالی؛ها دین ششوهری اسراتید
توسط اساتید» با میاهگین  3/53بوده اس؛ی
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سطح خطا  5درصد بیرگتر اس؛ بنابراین راهکارها

یطة تغییرر مسرئله،
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جدول ( )5ارزیابی مسئله

فراوانی

درصد

گویهها
1ی تنکیل کالمها ضمن خدم؛ ،کارگاهها آموزشی و همایشهاییی

24

96

2ی بررسی تصادفی فعالی؛ها دینششوهی اساتید و دادن بازخوردییی

18

72

3ی تدوین هناهگرها دینششوهی برا ارزیابی تغییراتییی

16

64

4ی امتیازبند سرحها دینششوهی اهجامشده بر اسام ارزیابی مسئلهییی

16

64

5ی ارزیابی تغییرات اهجامشده توسطییی

12

48

6ی ایجاد جو تعاملی بین اساتید و سایر کارکنان داهنگاه جا؛ییی

8

32

7ی ایجاد مراکی و منابع اسالعاتی جا؛ کمك به اساتیدییی

4

16

8ی آموزش مدیران و کارشناسان ارزیابیکنندهییی

3

12

هتایج هنان میدهد  96درصد مصا لهشوهدگان «تنکیل کالمها ضمن
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خدم؛ ،کارگاه ها آموزشی و همایش هرا بررا آمروزش اسراتید در زمینرة
ارزیابی مسئله دین ششوهی» و  72درصد آهان «بررسی تصادفی فعالیر؛هرا
دین ششوهی اساتید ،دادن بازخورد به آن ها و ارائة هتایج به اساتید» را بهعنوان
روشهرا رشررد دیرنششوهرری اسرراتید عنروان کررردهاهردی همچنررین «ایجرراد
مراکی و منابع اسالعاتی جار؛ کمرك بره اسراتید در ارزیرابی فعالیر؛هرا
دیررنششوهرری» و «آمرروزش مرردیران و اسرراتید ارزیررابیکننررده فعالیرر؛هررا
دین ششوهی» به ترتیرب برا  16و  12درصرد کمتررین فراواهری از شاسرخهرا
را به خود اختصا

دادهاهدی

جدول ( )6مقایسه میانگین نمرة روشها در ارزیابی مسئله

حیطه ارزیابی مسئله

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار

t

3/64

/878

/057

11/19

یافته ها جدول ( t )6مناهده شرده از مقردار بحراهری جردول در سرطح
ارزیابی مسئله ،بیش از سطح متوسط ،یعنی میاهگین فرضی  3بوده اس؛ی
سؤال چهارم :تاریر روشها رشد دینششوهنری در یطره فعالیر؛هرا
آگاهاهه به چه مییان اس؛؟
شاسخ سؤال ها مرتلط هنان می دهد ،بینترین میراهگین همررة شاسرخهرا
مربوط به «ارتقا سطح آگاهی و اسالعات علمی اساتید با برگیار دورههرا،
همایش ها ششوهنی ،مسابقات دین ششوهی وییی» با میاهگین  4/07و کمترین
میاهگین مربوط به «ارائه گیارش عملکرد توسط اساتید دینششوهنده و دفراع
از گیارش در میان همکاران» با میاهگین  3/57بوده اس؛ی
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خطا  5درصد بیرگتر اس؛ بنابراین تاریر روشها رشد دین ششوهی یطة
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جدول ( )7فعالیتهای آگاهانه

فراواهی

درصد

گویهها
1ی برگیار کالمها و دورهها آموزشی برا رشد شاصی اساتیدییی

19

76

2ی ایجاد مراکی و منابع اسالعاتی دینششوهیییی

19

76

3ی آگاهی اساتید از فعالی؛ها دینششوهی داهنگاهییی

15

60

4ی تایة چكلیس؛ از مرا ل فعالی؛ها ششوهنی و تسلط بر روشها هوینیی

14

56

5ی ارائه گیارش اقدامات اهجامشده و دفاع از آنها توسط اساتید دینششوهندهییی

11

44

6ی بررسی هقاط قوت و ضع فعالی؛ها دینششوهیییی

9

36

7ی دادن بازخورد مناسب به اساتید از سریق بررسی سرحها دینششوهیییی

6

24

5

20

8ی بررسی دیدگاهها منتقداهه هسل؛ به دادهها

اصل از فعالی؛ها

دینششوهیییی
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هتایج هنان میدهد  76درصرد شاسرخدهنردگان «برگریار کرالمهرا و
دوره ها آموزشی برا رشد شاصی اساتید در زمینة فعالیر؛هرا آگاهاهرة
دینششوهی» و «ایجاد مراکی و منابع اسالعراتی دیرنششوهری جار؛ اسرتاادة
اساتید» و 60درصد آهان «آگاهی اساتید از فعالی؛ها دین ششوهی داهنرگاه،
عملکرد مدیران و کارکنان» را به عنوان روشها رشد دیرن ششوهری اسراتید
عنوان کرده اهد و به ترتیرب  24و  20درصرد از افرراد بره روشهرا «دادن
بازخورد مناسب به اساتید از سریق بررسی سرحها دین ششوهی اهجرامشرده
توسط اساتید» و «بررسی دیدگاه ها منتقداهه هسل؛ به دادههرا

اصرل از

فعالی؛ها دین ششوهی توسط اساتید» بهعنوان روشها رشرد دیرنششوهری
اساتید اشاره کردهاهدی

جدول ( )8مقایسة میانگین نمرة روشها در حیطة فعالیتهای آگاهانه

حیطة فعالیتهای آگاهانه

میانگین

3/76

انحراف معیار

/882

خطای معیار

/057

t

13/19

براسام یافتهها جدول ( t ) 8مناهدهشده از مقدار بحراهری جردول در
دین ششوهی ،بیش از سطح متوسط ،یعنی میاهگین فرضی  3بوده اس؛ی
سوال پنجم :آیا بین هظرات اعضا هیأت علمی دربارة روش هرا رشرد
دین ششوهی بر اسام متغیرها جنسری؛ ،مرتلرة علمری ،داهنرکده و سرابقة
خدم؛ ،تااوت معنادار وجود دارد؟
ازآهجاکه  fمنراهدهشرده در سرطح  p ≤ /05برر سرب مولارة مرتلره
علمی ،سابقه و جنسری؛ معنرادار هلروده بنرابراین برین دیردگاه اسراتید برر
سب این مولاهها در خصو

روشها رشد دینششوهری تاراوت معنرادار

وجود هداردی
نتیجهگیری
سوال اول :بر اسام یافته ها بینترین میاهگین همرره شاسرخ هرا مربروط بره
روشها رشد دین ششوهی در یطه تنای

مسرئله مربروط بره «آمروزش

تکنیك ها مسئله یابی و آشناکردن اساتید با مسرائل دیرن ششوهری کرالم و
داهنگاه» اس؛ و کمترین میاهگین مربروط بره «ارائره موضروعات و مسرائل
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سطح خطا  5درصد بیرگتر اس؛ بنابراین تاریر یطة روشهرا آگاهاهرة
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شیننااد به اساتید بهعنوان اولوی؛ها مسرائل دیرنششوهری» بروده اسر؛ی
همچنین درمییابیم  80درصد شاسخ مصا له شوهدگان مربروط بره «آمروزش
مسئله یابی به اساتید از سریق آموزش ضمن خدم؛ ،کارگاه و غیره در زمینرة
دین ششوهی» اس؛ و روش «بررسی فعالی؛ها دین ششوهی اساتید در گروهها
و جلسات اساتید» با 20درصد ،کمترین فراواهی شاسخ ها را به خود اختصا
داده اس؛ی در واقع دادهها

اصل از شرسننامه و مصرا له در زمینرة روش

«آموزش مسئله یابی دین ششوهی به اساتید» همسو بودهدی هتایج هنان میدهرد
میاهگین همرة روشها رشد دین ششوهی از میاهگین فرضی  3بیرگترر اسر؛
بنابراین در مجموع روشها ارائه شرده در یطرة تنرای

مسرئله از هظرر

مؤرربودن در آموزش دین ششوهی بینتر از سطح متوسط اسر؛ی هترایج هنران
می دهد میاهگین همرات یطه ها ماتلر

برا هرم متاراوت اسر؛ بنرابراین

می توان گا؛ بین هظرات اساتید در خصو

روشها رشد دیرنششوهری در
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یطة تنای

مسئله و یطه ها دیگر تااوت وجود داردی یافترههرا هنران

می دهد بین میاهگین همرات روشها آموزشدهی رشد دین ششوهی مرردان و
زهان در یطة تنای

مسئله تااوت وجود دارد بنابراین می توان گا؛ برین

هظرات شاسخ دهندگان زن و مرد ،در یطة تنای

مسئلة دین ششوهی تااوت

وجود داردی هظرات شاسخ دهندگان بر سب مرتلة علمی و سرابقة خردم؛ در
خصو

روش ها رشد دین ششوهی در یطة تنای

مسئله ،تااوت وجود

هداردی سلق هتایج این ششوهش ،درصد بینتر از شاسخدهندگان به شرسنرنامه
و مصا له شوهدگان روش ها «آموزش تکنیكها مسئله یابی و آشرناکردن
اساتید برا مسرائل کرالم و داهنرگاه» را بره عنروان مارم تررین روشهرا
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آموزش دهی تواهمند ها مرتلط با دین ششوهی در یطة تنای

مسرئله در

اساتید عنوان کردهاهد و روش «ارائه موضوعات و مسائل شیننااد به اساتید

بهعنوان اولوی؛ها مسائل دینششوهی» و «بررسی فعالی؛ها دیرنششوهری
اساتید در گروهها و جلسات» توسط درصد کمتر از شاسخدهندگان بهعنوان
روشها رشد دین ششوهی اهتااب شدهاهدی توجه به این هترایج مریتواهرد در
فراهم کردن زمینة رشد دین ششوهی مؤرر باشدی همچنین یافته ها ششوهنی برا
هتایج تحقیقات زاهد ( )1373که کملود آموزش ضمن خردم؛ را برهعنروان
عامل مؤرر در هلود گرایش اساتید به اهجام ششوهش میداهد ،شمس مورکراهی
گرایش به فعالی؛ هرا ششوهنری عنروان کررده اسر؛ ،عمروزاده ماردیرجی
( )1384که عوامل آموزشی را در گسترش سرح معلم ششوهنده مؤرر میداهرد،
هماررواهی دارد بنررابراین دورههررا آمرروزش اقرردامششوهرری مرریتواهررد در
هاادینهشدن تاکر اقدامششوهی مؤرر باشدی
سؤال دوم :بر اسام یافته ها بینترین میاهگین همره در یطه تغییر مسرئله
مربوط به گویة «تنویق هوآور ها اساتید در ارتلاط با مسائل دینششوهی»
اس؛ و کمترین میاهگین مربروط بره گویره «تنرکیل سرمینارهایی در زمینره
آموزش مالكها تغییر مسئله» بوده اس؛ی
همچنین هترایج هنران مریدهرد بینرتر مصرا لهشروهدگان در خصرو
روش ها رشد دین ششوهی در یطة تغییر مسرئله بره «برگریار دورههرا
آموزشی دربارة تغییر مسئله» با 92درصد اشاره کرده اهد و روشری کره تعرداد
کمتر از افراد آن را عنوان کردهاهد « توجه بره تغییرر مسرئله و ترأریر آن در
بالود کارایی فرد و تحصیلی داهنجویان و بازده دین ششوهی اسراتید» برا 8
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( )1380که شرک؛ معلمان در دورههرا ضرمن خردم؛ را برهعنروان عامرل

درصد اس؛ی
هتایج در مقایسه میاهگین همره روشها رشد دین ششوهی در یطة تغییرر
مسئله از میاهگین فرضی  3بینتر بوده و می توان گا؛ روشها

مطرحشرده
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در یطه تغییر مسئله در مجموع بینتر از سطح متوسط بوده اس؛ی بر اسرام
یافتهها بین هظرات شاسخ دهندگان دربارة روشها رشد دین ششوهی در یطه
تغییر مسئله با یطه ها دیگر تااوت وجود داردی هتایج هنان مریدهرد برین
دیدگاه شاسخ دهندگان مرد و زن در خصو

روشها رشد دین ششوهری در

یطة تغییر مسئله و دیدگاه آهان در یطه ها دیگر تااوت وجرود داردی برر
اسام یافتههرا درمرییرابیم کره برین هظررات شاسرخدهنردگان در خصرو
روشها رشد دین ششوهی در یطه تغییر مسئله و هظرات آهان ،در یطهها
دیگر بر سب متغیرها مرتلة علمی و سابقة خدم؛ تااوت معنادار وجود
هداردی یافته ها این ششوهش هنان داد که تنرویق هروآور هرا اسراتید در
ارتلاط با مسائل آموزشی و برگیار دورهها آموزشی دربارة تغییرر مسرئله
از روش هایی هستند که درصد بینتر از شاسخدهنردگان آنهرا را برهعنروان
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روش ها رشد دین ششوهی عنوان کردهاهدی این موارد ،لیوم توجره بینرتر بره
هوآور ها اساتید در ل مسائل و هیراز آنهرا بره آمروزش را بررا

رل

مسائل آموزشی میرساهدی بدینترتیب یافتهها شرشوهش برا تحقیقرات امرام
جمعرره( ،)1379رومیرراهی( ،)1382رضررایی کمررالآبرراد ( ،)1384چررایچی و
همکاران( ،)1385فلدمان و کاشوبیاهك( )2000هماواهی داردی
هتایج ششوهش ها مذکور هنان داد که اساتید بره تجربیرات ،ابتکرارات و
هوآور ها دیگران عالقه هنان میدهند و فرراهمکرردن شررایط الزم بررا
قدرداهی و تنویق ششوهنگران و ایجاد زمینة منارک؛ اساتید در هوآور ها
کالسی می تواهد به عنوان عواملی مؤرر در ششوهنگرشردن اسراتید باشرد و از
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سرفی همکار هکردن مدیران با هوآور ها دیرن ششوهری برهعنروان تادیرد
محسوب میشودی

بر اسام یافتهها بینترین میاهگین همرات مربروط بره «افریایش تعامرل و
تلادل تجربه اساتید در زمینه تواهمند ها دینششوهی»« ،آموزش مردیران و
مسئوالن مربوسه در زمینة ارزیابی تغییر مسئله» و کمترین میاهگین مربوط بره
گویة «شیگیر تصادفی فعالی؛ها دین ششوهی اسراتید توسرط کارشناسران»
بوده اس؛ی یافتهها هنان می دهد در میان شاسخ مصا لهشوهدگان در خصو
روشها رشد دین ششوهی در یطه ارزیابی مسئله ،بینترین درصرد مربروط
توجیه اساتید در زمینه ارزیابی مسئله» و کمترین درصد مربوط به «آمروزش
مدیران وکارشناسان ارزیابیکنندة فعالی؛ها دیرن ششوهری» بروده اسر؛ی در
مجموع روشها ارائهشده در یطه ارزیابی مسئله از هظر مؤرربودن در رشد
دین ششوهی بینتر از سطح متوسط اس؛ی
می توان گا؛ بین هظرات اساتید در خصو

روشها رشد دیرنششوهری

در یطة ارزیابی مسئله و یطهها دیگر تااوت وجود داردی یافتههرا هنران
می دهد بین میاهگین همرات روشها رشرد دیرنششوهری مرردان و زهران در
یطة ارزیابی مسئله تااوت وجود داردی
براسام یافتهها درمییابیم که بین هظرات شاسخدهندگان بر سرب مرتلره
علمی و سابقه خدم؛ در خصو

روشهرا رشرد دیرنششوهری در یطره

ارزیابی مسئله تااوت وجود هداردی
سلق هتایج این ششوهش ،شاسخدهندگان روشهرا رشرد دیرن ششوهری را
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به «برگیار کالمه ا ضمن خدم؛ ،تنرکیل همرایش و کارگراههرا بررا

تعامل تجربه اساتید در زمینه دین ششوهی ،آموزش مدیران و مسئوالن مربوسه
در زمینة ارزیابی تغییر مسئله ،برگیار کالم هرا ضرمن خردم؛ ،تنرکیل
همایش و کارگاه ها در زمینة ارزیابی مسئله می داهندی اللته شایان ذکرر اسر؛،
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درصررد بینررتر از شاسررخ دهنرردگان برره شرسنررنامه ،آمرروزش مرردیران و
کارشناسان را روش مؤرر عنوان کرده اهد در الی که مصا له شوهدگان کمتر
بره ایرن مرورد اشرراره کرردهاهردی فرراهم کررردن بسرتر تلرادل هظرر در زمینره
تواهمند ها دینششوهی و آموزش ،میتواهد در رشد دینششوهری در اسراتید
مررؤرر باشرردی همچنررین یافتررههررا شررشوهش بررا تحقیقررات و هظرررات
زاهد ( ،)1373شمس مورکراهی ( ،)1380امرام جمعره( ،)1379چرایچی و
همکررراران ( ،)1385فلررردمان و کررراشو بیاهرررك ( )2000همارررواهی داردی
هتایج این ششوهش ها هنان داد که همکار اسراتید برا یکردیگر از سرویی و
برگیار کالم ها ضرمن خردم؛ ،مری تواهرد برهعنروان روشهرا رشرد
دینششوهی باشدی
بینترین میاهگین همره شاسخ در فعالی؛ ها آگاهاهره مربروط بره «ارتقرا
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سطح آگاهی و اسالعات علمی اساتید برا برگریار دورههرا ،همرایشهرا
ششوهنی و مسابقات دینششوهی» و کمترین میاهگین همره مربروط بره «ارائره
گیارش عملکرد توسط اسراتید دیرنششوهنرده و دفراع از گریارش در میران
همکاران» بوده اس؛ی
همچنین اعضا هیأت علمی روشها «برگیار کالمهرا و دورههرا
آموزشی برا رشد شاصی اساتید در زمینة فعالی؛ها آگاهاهه دینششوهی»
و «ایجاد مراکی و منابع اسالعراتی دیرن ششوهری جار؛ اسرتااده اسراتید» را
به عنوان روش ها رشد دین ششوهی در یطه فعالیر؛ هرا آگاهاهره و روش
«بررسی دیدگاه ها منتقداهره هسرل؛ بره داده هرا

اصرل از فعالیر؛هرا

دین ششوهی توسط اساتید» را بیان کردهاهردی همچنرین درمری یرابیم برگریار

دوره ها آموزشی در زمینه ها ششوهنی را بهعنوان روش رشد دین ششوهری
اصرل از مصرا له ،هترایج اصرل از

در هظر گرفتهاهد و در واقع داده هرا
شرسننامه را تأیید میکندی
راهکارها

یطره فعالیر؛ هرا آگاهاهره از لحراظ مؤرربرودن در رشرد

دین ششوهی در اساتید ،بینتر از سطح متوسط اس؛ی
بین هظرات شاسخ دهندگان در خصو

روشهرا رشرد دیرنششوهری در

معنادار وجود هداردی بر اسام یافتهها روشها رشد دینششوهی در زمینره
فعالی؛ ها آگاهاهه علارت اهد از ارتقا سرطح آگراهی و اسالعرات علمری
اساتید به وسیلة برگیار دورهها ،برگیار همایشها ششوهنی و مسرابقات
دینششوهی ،برگیار کالمها و دورهها آموزشی برا رشد شاصی اساتید
در زمینة فعالی؛ها آگاهاهة دینششوهی و ایجاد مراکی و منابع اسالعاتی دین
ششوهی جا؛ استااده اساتیدی بردین ترتیرب یافتره هرا برا دون ( ،)1375هرامی
( ،)1376روشن (  ،)1377شرمس مورکراهی ( ،)1380رق شرسر؛ (،)1380
جوکار و رستمی فروشاهی ( ،)1382رضایی کمرالآبراد ( ،)1384رومیراهی
( ،)1386ریس ( )2000هماواهی داردی
هتایج هنان داد که کملود اسالعات ،ماهع گرایش به ششوهش اس؛ و وجود
شلکه ها اسالعرساهی تمایل آن ها به ششوهش را افیایش می دهردی همچنرین
ششوهش باعث افریایش اسالعرات شرده و مامتررین اهگیریة جسر؛وجرو
اسالعات محسوب میشودی
بین میاهگین همره ها تنرای

مسرئله ،تغییرر مسرئله ،ارزیرابی مسرئله،

فعالی؛ ها آگاهاهه ،تااوت معنادار وجود دارد و بینترین میاهگین به یطة
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زمینه فعالی؛ها آگاهاهه بر سب مرتلره علمری و سرابقة خردم؛ ،تاراوت
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تنای

مسئله و کم ترین میاهگین به یطة ارزیابی مسرئله اختصرا

داردی

هتایج هنان می دهد در مقایسة میاهگین همرة روشها رشرد دیرن ششوهری از
دیدگاه اساتید زن و مرد ،تااوت وجود داردی میاهگین همرره روشهرا رشرد
دین ششوهی بین هظرات بر سب مرتله علمی و سابقه خردم؛ تاراوتی وجرود
هررداردی برردین ترتیررب هتررایج بررا تحقیقررات رضررایی کمررالآبرراد(،)1384
دیقی( ،)1385صدیق میرعظیمی( ،)1386هماواهی وجود داردی هترایج ایرن
ششوهش ها هنان داده اس؛ که بین هظرات دربارة تواهرایی هرا ششوهنری برا
توجه به جنسی؛ و سابقة خدم؛ تااوت معنادار وجود هداردی همچنین برین
هظرات شاسخ دهندگان با توجه به سنوات خدم؛ و مییان عالقة اعضا هیأت
علمرری برره شررشوهش رابطررة معنررادار وجررود هرردارد و بررا شررشوهش علرری
محمد ( ) 1378هماواهی هداردی در این ششوهش بین هروع مردرك تحصریلی
دبیران محقق و غیرمحقق تااوت مناهده شده اس؛ی
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پیشنهادهای کاربردی
1ی آشنایی اساتید با روشها دینششوهی
2ی به کارگیر سازوکارها تنویقی برا اساتید دینششوه
3ی برگیار دوره هایی برا تلادل هظرر در جار؛ یرادگیر

رل مسرئله

دینششوهی
4ی تلادل تجربه اساتید در ارزیابی مسئله با یکدیگر در زمینة دینششوهریی
سرا ی دورههایی برا آموزش ارزیابی مسئله دینششوهی به اساتید
5ی ایجاد مراکی برا اشراعة اسالعرات موردهیراز در رابطره برا مسرائل
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ماتل آموزشی
6ی ایجاد شرایطی برا آشنایی اساتید با فرایند دینششوهیی
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چکیده
از ابتدا تاریخ فلساه تراکنون دیردگاه هرا ماتلاری دربراره هسرل؛ ارزش
اخالقی و ارزش زیلاشناختی ارر هنر ارائه شده اس؛ی گوهه شناسی دیدگاهها
در این زمینه اهمی؛ بسیایی در مطالعات هنر و اخالق داردی در این هوشتار با
روش گردآور کتابااهها و تحلیل محتوا ،مام ترین دیدگاه ها موجرود در
باب هسل؛ هنر و اخالق در بستر فلساه غرب تحلیل و دستهبند مریشرودی
هتایج این ششوهش هنان میدهد که دیدگاههرا را مریتروان ذیرل سره عنروان
«خودآیینیگرایی»« ،هااخالقگرایی» و «اخالقگرایی» دستهبند کرد که هرر
کدام دو گروه افراسی و میاههرو دارهدی مناسبتررین تقسریمبنرد برر ملنرا
 - دانشجوی دکترای جامعه شیاسی فرهیگی ،دانشگاه علوم و تحقیقات تهرا .
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«ارتلاط زیلاشناختی» اس؛ی بررسی دیدگاه ها هنان می دهد که در میان آن ها
دیدگاهها میاههرو و در میان دیدگاهها میاههرو« ،اخالقگرایی میاهرهرو» و
در میان اخالقگرایان میاههرو ،دیدگاه گات (اصال؛ اخالق) مقلولتر اس؛ی
واژههای کلیدی
ارزش اخالقرری ،ارزش زیلاشررناختی ،خررودآیینیگرایرری ،هررااخالقگرایرری،
اخالقگراییی
مقدّمه
از منظر فلسای ،در وهله هاسر؛ ممکرن اسر؛ اخرالق 1و زیلاشناسری 2دو
وزه کامالً جردا تصرور شروهد امرا ارتلراط زیلاشناسری و اخرالق زمراهی
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394
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باتر آشکار می شود که مال ظه می کنیم ارزیابی اخالقری و هنرر از ماراهیم
منترکی همچون «خوب» و «بد» و «ارزشمند» و «بیارزش» سود میجویند
و هر دو در شراخها برههرام «هظریره ارزش» 3یرا «ارزششناسری» 4جرا
می گیرهدی از سو دیگر ،همین امر مری تواهرد وجره تمرایی هرم باشرد زیررا
جایگاه ارزیابی و قضاوت 5در این دو با یکدیگر متااوت اسر؛ی قضراوت در
اخالق امر تردیدهاشذیر و در هنر در خور تردید و تی هاممکن شمرده شده
اسرر؛ی (تنررر )22 :1387 ،درهررر ررال از دوران یوهرران باسررتان تررا کنررون،
1-ethics.
2-aesthetics.
3-value theory.
4-axiology.
5-judgement.

هوعی جریان فلسای قائل بدان بوده اس؛ که میان کیای؛ اخالقی آرار هنر و
ارزش زیلاشررناختی 1آنهررا شیوهررد هیدیررك و متقابررل برقرررار اسرر؛ی
گوههشناسی دیدگاه ها در این زمینه اهمی؛ بسیایی در مطالعات هنر و اخرالق
داردی بااین ال در شینینه داخلی دراین باره ارر تألیای وجود هرداردی در میران
آهچه به عنوان شینینه خارجی این موضوع وجود دارد هیی ارر هیس؛ کره بره
تمام دیدگاه ها بهردازدی در این هوشتار با روش گردآور کتابااهها و تحلیل
محتوا مام ترین دیدگاه ها موجود در براب هسرل؛ هنرر و اخرالق در بسرتر

دستهبندی دیدگاهها
به دو صورت می توان دیدگاه ها موجود در باب هسل؛ جنله اخالقی و جنله
زیلاشناختی ارر هنر را دستهبند کرد:
 .1ارتباط زیباشناختی

در این دستهبند با توجه به هوع ارتلاط میران سرن (قرلح) اخالقری برا
ارزش (هق

) زیلاشناختی ،دیدگاهها تقسیم مریشروهدی از ایرن منظرر ،گرروه

هاس؛ قائل به هلود ارتلاط سن (قلح) اخالقی با ارزش (هق

) زیلاشناختی

هستند که خود دارا دو زیرگروه اس؛ :زیرگروه هاس؛ ،هقد اخالقی را هرم
جایی همی داهندی ایرن زیرگرروه برا هرام هرا «خرودآیینیگرایری افراسری»،

2
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فلساه غرب تحلیل و دستهبند میشودی

1-aesthetic value.
2-radical autonomism.
191

«خودآیینی گرایی هامحدود» 1یا «زیلاگرایی» 2خواهده می شودی زیرگرروه دوم
ارتلاط میان ارزش اخالقی و ارزش زیلاشرناختی را هاری مری کنرد امرا هقرد
اخالقی را جایی می داهد کره برا هرامهرا «خرودآیینیگرایری میاهرهرو» 3یرا
«زیلاگرایی شیچیده» 4خواهده میشودی
گروه دوم قائل به ارتلاط میان سرن (قرلح) اخالقری برا ارزش (هقر

)

زیلاشناختی هستندی این گروه هیی دارا دو زیرگروه اس؛ :زیرگرروه هاسر؛
ارتلاط میان سن (قلح) اخالقی برا ارزش (هقر

) زیلاشرناختی را در تمرام

موارد جار می داهد و دارا دو شاخه اسر؛ :شراخه هاسر؛ سرن (قرلح)
اخالقی را در تمام موارد ارزش (هق
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) زیلاشناختی می شمارهد که با هامهرا

«اخالق گرایی»« 5،اخالق گرایری افراسری» 6یرا «اخرالقگرایری هامحردود»

7

خواهررده مرری شررودی ایررن شرراخه برره سرره زیرشرراخه «افالسررونگرایرری»،

8

«آرمان شارباور » 9و «اخالق گرایی متغیر جامع» 10تقسیم می شود که شررح
آن ها در باشها بعد میآیدی شاخه دوم از زیرگروه هاسر؛ گرروه دوم،
قررلح اخالقرری را در تمررام مرروارد ارزش زیلاشررناختی مرریشررمارد کرره
«هااخالقگرایی» 11یا «هااخالقگرایی هامحدود» 12هام داردی اما زیرگرروه دوم
1-extreme autonomism.
2-aestheticism.
3-moderate autonomism.
4-sophisticated aestheticism.
5-moralism, ethicism.
6-radical moralism.
7-extreme moralism, unqualified moralism.
8-platonism.
9-utopianism.
10-comprehensive variable moralism.
11-immoralism.
12-extreme immoralism.

گروه دوم ،دیدگاهی اس؛ که ارتلاط میران سرن (قرلح) اخالقری برا ارزش
) زیلاشناختی را فقط در برخی موارد جار می داهدی این زیرگرروه هیری

(هق

دو شاخه دارد :شاخه هاس؛ ،سن (قلح) اخالقی را در برخی مروارد ارزش
) زیلاشناختی می شمارد که با هامها «اصال؛ اخالق»« 1،اخالقگرایری

(هق

میاههرو»« 2،میاهه روترین اخالق گرایی» 3خواهده مری شرودی شراخه دوم قرلح
اخالقی را در برخی موارد ارزش زیلاشناختی می شمارد که «هرااخالقگرایری
این هامگذار ها براسام منابعی اس؛ که از آنها در این ششوهش اسرتااده
شده اس؛ و به همین جا؛ ،گاهی در هام گذار با یکدیگر تداخل دارهدی اللته
این دستهبند بهاین شکل در هیچ کدام از این منابع یاف؛ همریشرودی همرودار
شماره یك ،به سور ماتصر ،وضعی؛ دیدگاه ها را براسام دستهبند هاسر؛
منا

میکندی

1-ethicism.
2-moderate moralism.
3-most moderate moralism.
4-moderate immoralism.
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میاههرو» 4هام داردی
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 .2نسبت ارزشی

این دسته بند با آهکه تا دود به دستهبنرد شینرین شرلاه؛ دارد ،از
جنله دیگر دیدگاهها را دستهبند میکندی این دستهبند که برریس گرات

1

آن را مطرح کرده اس؛ ( ،)Gaut, 2007: 52-56براسام چند مااوم کلیرد
در زمینه هسل؛ میان سن (قلح) اخالقی با ارزش (هق

) زیلاشناختی شرکل

گرفته اس؛ی این مااهیم اقسامی از «هسل؛ ر ارزش» 2به شرمار مریآینردی در
این دسته بند هسل؛ میان دو ارزش یا برقرار اسر؛ یرا برقررار هیسر؛ی اگرر
1-Berys Gaut.
2-value-relation.

194

هسل؛ برقرار باشد ،بر اسام این دستهبند  ،هسل؛ میان سن (قلح) اخالقری
با ارزش (هق

) زیلاشناختی از دو منظر لحراظ مریشرود :از منظرر هاسر؛،

هسل؛ میران سرن (قرلح) اخالقری برا ارزش (هقر ) زیلاشرناختی ،رابر؛

1

(یکنواخ؛) 2یا شیچیده( 3چندهواخ؛) 4اس؛ی در دیردگاهی کره هسرل؛ رابر؛
اس؛ ،همواره میان سن (قلح) اخالقی با ارزش (هق

) زیلاشرناختی هسرل؛

برقرار اس؛ و همواره سن (قلح) اخالقری ،ارزش (هقر

) زیلاشرناختی یرا

هسل؛ ،شیچیده اس؛ ،تناا در بعضی مثال ها میان سن (قلح) اخالقی با ارزش
(هق

) زیلاشناختی هسل؛ برقرار اس؛ و فقط گاهی و در برخی موارد سرن

(قلح) اخالقی ،ارزش (هق

) زیلاشناختی یا گراهی و در برخری مروارد قرلح

اخالقی ،ارزش زیلاشناختی به شمار میرودی
این دستهبند به همینجا ختم همی شود ،بلکه جا؛ دیگر را هیی در هظر
می گیردی از منظر دوم ،هسل؛ میان سرن (قرلح) اخالقری برا ارزش (هقر

)

زیلاشناختی ،مثل؛( 5متناسب) 6یا منای( 7معکوم) 8اسر؛ی در دیردگاهی کره
هسل؛ مثل؛ اس؛ ،سن اخالقی ارزش زیلاشرناختی و قرلح اخالقری ،هقر
زیلاشناختی درهظر گرفته می شودی همچنین در دیدگاهی که هسل؛ منای اس؛،
قلح اخالقی ،ارزش زیلاشناختی تلقی میشودی
1-invariant.
2-monotonic.
3-complex.
4-polytonic.
5-positive.
6-symmetrical.
7-negative.
8-inverted.
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همواره قلح اخالقی ،ارزش زیلاشناختی به شمار میرود اما در دیدگاهی کره
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اکنون براسام این دستهبند می توان جایگاه هر دیدگاه را در اقسام زیرر
منا

کرد:

1ی هسل؛ وجود هدارد :خودآیینیگرایی افراسی و خودآیینیگرایی میاههرو
2ی هسل؛ راب؛ و مثل؛ :اخالق گرایری افراسری (شرامل :افالسرونگرایری،
آرمانشارباور و اخرالقگرایری متغیرر جرامع) و اصرال؛ اخرالق (دیردگاه
میاههرو گات)
3ی هسل؛ راب؛ و منای :هااخالقگرایی افراسی
4ی هسررل؛ شیچیررده و مثلرر؛ :اخررالقگرایرری میاهررهرو و میاهررهروترررین
اخالقگرایی
5ی هسل؛ شیچیده و منای :هااخالقگرایی میاههرو
این اقسام شنج گاهه بر اسام ملاهی گات اس؛ اما خودِ او براسام وجود/عدم
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394

هسل؛ و مؤلاه ها راب؛/شیچیده و مثل؛/منای ،تمام دیدگاهها را به سه گرروه
اصلی اخالقگرایی ،باف؛محور  1و خودآیینیگرایی تقسیم میکندی او توضیح
میدهد که ( )3از اقسام شنجگاهه باال مدافعی هدارد و ذپ مریشرودی ( )2برا
تمام اقسامش ذیل اخالقگرایی قرار میگیرد و ( )1هیری برا دو قسرمش ذیرل
خرررودآیینیگرایررری قررررار مررریگیررررد امرررا ( )4و ( )5هرررر دو ذیرررل
باف؛ محرور قررار مری گیرهردی گرات در جرا دیگرر بافر؛محرور را
تنارررا معرررادل هرررااخالقگرایررری میاهرررهرو تعریررر

کررررده اسررر؛ی

( )Gaut, 2005: 432 and 435-438امررا در اینجررا تعری ر جدیررد از
باف؛ محور ارائه می دهد بهصورتی که شرامل هرر دو گرروه اخرالقگرایری

196

1-contextualism.

میاههرو و هااخالقگرایی میاههرو شودی ( )Gaut, 2007:53-54او باف؛محور
را در این معنا بیان می کند که ارر هنر  ،گاهی از منظر زیلاشناختی معیروب
اس؛ تاآهجاکه دیدگاه اخالقیم معیوبم مررتلط برا ارزش زیلاشرناختی داشرته
باشد و گاهی از منظر زیلاشناختی ارزشمند اس؛ تاآهجاکره دیردگاه اخالقریم
معیرررروبم مرررررتلط بررررا ارزش زیلاشررررناختی داشررررته باشرررردی ارررررر
هنر گاهی از منظر زیلاشناختی ارزشمند اسر؛ تاآهجاکره دیردگاه اخالقری
شایسررته ا مرررتلط بررا ارزش زیلاشررناختی داشررته باشررد و گرراهی از منظررر
زیلاشناختی داشته باشدی
در این دیدگاه ،چگوهگی هسل؛ ،به باف؛ ارر بستگی دارد و باف؛ اس؛ که
تعیین می کند این هسل؛ چگوهه برقرار اس؛ی ازآهجاییکه در این دیدگاه ممکن
اس؛ گراهی قرلح اخالقری ،هقر

زیلاشرناختی بره شرمار آیرد ،برا دیردگاه

اخالقگرایی میاههرو همخواهی دارد و ازآهجاییکه در این دیدگاه ممکن اسر؛
گاهی قلح اخالقی ،ارزش زیلاشناختی باشد ،با دیدگاه هااخالقگرایی میاهرهرو
هماواهی داردی باف؛محور  ،خود هه اخالقگرایی اس؛ و هه هرااخالقگرایری
اما هر دو را در خود جا میدهدی دسرتهبنرد دوم برهصرورت خالصره در
همودار شماره دو آمده اس؛ی
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زیلاشناختی هق

دارد تاآهجاکه دیدگاه اخالقی شایسرتها مررتلط برا ارزش
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 .3تحلیل و بررسی

تااوت اصلی دو دستهبند در این اس؛ که اخالقگرایی یا اصال؛ اخرالق
گات که هوعی از اخالقگرایی میاههرو بهشمار میرود ،در تقسیمبند هاسر؛
در جایی قرار میگیرد که در آن دیدگاه هایی وجود دارد که تناا گراهی قائرل
به ارتلاط سن (قلح) با ارزش (هق

) زیلاشناختی هستند اما در دستهبنرد

دوم ذیل هسل؛ راب؛ و مثل؛ قرار میگیرد که بیانگر هسرل؛ همینرگی میران
سن (قلح) با ارزش (هق

) زیلاشناختی اس؛ی این امر با آهکه هوعی تناقض

به هظر می رسد اما در واقع تناقض هیس؛ زیرا دیدگاه گات هم هسل؛ اخالقی
را در برخی موارد جار میداهد و هرم ایرن هسرل؛ را همینرگی مریداهردی
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توضیح اینکه سلق دیدگاه گات ،همرانسورکره در بارشهرا بعرد تلیرین
می شود ،هسل؛ میان سن (قلح) با ارزش (هق

) زیلاشناختی همواره برقررار

اس؛ی این همان چیی اس؛ که از آن به عنوان هسل؛ راب؛ و مثل؛ یراد شرد
اما در همین دیدگاه ،تحلیل اخالقی و این هسل؛ فقرط در براره برخری آررار
هنر صادق اس؛ و شامل تمام آهاا همی شود زیرا برخی آرار همچون هقاشی
اهتیاعی 1اصالً چنین تحلیلی را همی شذیرهد تا هسلتی برقرار باشد یرا هلاشرد و
ازاینرو در دیدگاه گات در این آرار هسل؛ برقرار هیسر؛ی ایرن برهمعنرا آن
اس؛ که هسل؛ تناا در برخی موارد جار اس؛ بنابراین شاید بتوان گا؛ دو
دستهبند  ،آنگوهه که گات دومی را برتر میداهد ( ،)Gaut, 2005: 52تااوت
در واقع با آهکه با اضرافهکرردن مؤلاره هرا راب؛/شیچیرده و مثلر؛/منای،
دستهبند دوم تصویر روشن تر از اختالپ دیدگاهها ارائه میدهد اما بههظر
میرسد بینتر با هدپ هقد دیدگاه اخالقگرایی میاههرو ازجاهب گات سرا ری
شده اس؛ زیرا در این دستهبند «اخالقگرایی میاههرو» ذیل شراخها قررار
می گیرد که هااخالق گرایی میاهه رو را هیی در خرود داردی دلیرل ایرن امرر قیرد
«گاهی» 2در صورتبند دیدگاه اخالقگرایی میاههرو اس؛ کره تنارا هسرل؛
سن (قلح) با ارزش (هق

) زیلاشناختی را گاهی جار می داهد و این بردان

معنا اس؛ که دیدگاه او هه تناا فقط در برخی از آرار (آرار که چنین تحلیلری
بهذیرهد) جار اس؛ ،در همین آرار هم تناا «گراهی» هسرل؛ برقررار اسر؛ی
هتیجه این دیدگاه ایرن اسر؛ کره در برخری آررار هیری قرلح اخالقری ،ارزش
زیلاشناختی تلقی شود و این ،مطابق دیدگاه هااخالقگرایی میاههرو اس؛ی
1-abstract painting.
2-sometimes.
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مامی با یکدیگر هداشته باشند زیرا در هتیجه با یکدیگر یکسان هستندی
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بااین ال باید توجه داش؛ که دسته بند گات اشکالی اساسری دارد و آن
اینکه در هقد دیدگاه اخالقگرایی میاههرو ،این دیدگاه را از زمره اخالقگرایری
در تقسیم سه گاهه خودآیینی گرایی ،اخالقگرایی و باف؛محور خارج میکند
و این امر می تواهد منکلی اساسی باشد زیرا در اخالقگرایی میاههرو ،شس از
جار بودن تمام شرایط ر آنگوههکه در باشها بعد بیران خواهرد شرد ر
هسل؛ راب؛ برقرار اس؛ و موارد که از این هسل؛ خارج هسرتند ،بره دلیرل
دیگر از موضوع تحلیل اخالقی خارج میشروهدی همچنرین در دسرتهبنرد
دوم ،جایگاه جواز هقرد اخالقری یرا ممنوعیر؛ آن ،کره باعرث تمرایی میران
خودآیینی گرایی میاههرو و خودآیینیگرایی افراسی می شود ،ذپ شده اسر؛
و این سلب می شود که این اختالپ اساسی (جواز هقد اخالقی) در دستهبنرد
هادیده اهگاشته شود و دو جریان خودآیینیگرا با هرم در یرك جایگراه قررار
گیرهدی همین اشکال درباره اخالق گرایی افراسی و اصرال؛ اخرالق کره خرود
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هوعی از اخالقگرایی میاههرو اس؛ ،دیده میشود و سلق دستهبنرد دوم ایرن
دو جریان با وجود اختالپ ها فراواهی که با یکدیگر دارهد ،در یك جایگراه
قرار گرفتهاهدی
در مجموع بههظر میرسد ،دسرتهبنرد هاسر؛ براآهکره در هریچ منلعری
بهاین صورت و کامل بیان هنده و استاراج این مقاله اس؛ ،تمایی دقیرقترر
میان دیدگاه ها موجود برقرار می کند و ترداخل دیردگاههرا هراهمگون برا
یکدیگر را هیی در خود هداردی
مروری بر دیدگاهها
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دراین باش دیدگاه هایی که در دستهبند هرا جایگراه آنهرا منرا
تعری

شرد،

و تلیین می شودی در هر دیدگاه تمام قائالن آن بیران همریشرود زیررا

هدپ این هوشتار تماییبانی به دیدگاهها اس؛ و جس؛وجو تمرام قرائالن
برا هر دیدگاه ضرور هیس؛ی
 .1خودآیینیگرایی

«خودآیینیگرایی» جریاهی اس؛ که هسل؛ و ارتلراط میران سرن (قرلح)
بررا ارزش (هق ر

) زیلاشررناختی را همرریشررذیردی ایررن جریرران برره دو گررروه

تقسیم میشود:

زیلاگرایی (خودآیینیگرایی افراسی) هاستینبار در قرن هوزدهم بهاینمعنرا
ظاور یاف؛ و بیان می کند که هنر فقط هنر اسر؛ و هره چیری دیگرر و اینکره
ارزش هنر را باید در تجربه بی واسطه آن دریاف؛ و هه در تأریرها و شیامدها
ادعایی آن بر هحوه رفتار مردمی (جاهسرون 3 :1390 ،و 11رر )12از ایرنرو
مالك ارزیابی یك ارر ،لذت زیلاشناختی 1بیواسطها اس؛ که از آرار هنرر
اصل می شودی اینکه هنر ارزش ذاتی دارد از کاه؛ 2شرروع شرد و یکری از
مامترین مؤلاههایش این بود که لذت باید به شریوها خرا

ادراك شرود و

برا آن هام لذت زیلاشناختی در هظر گرف؛ی (کاه؛ :1377 ،دیلاچه 86 ،VII
و ب)126 ،13
از منظر زیلاگرایی ،سن یا قلح اخالقی آرار هنر بههیچوجه برهمعنرا
سن یا قلح زیلاشناختی آن ها هیس؛ و هقد اخالقی ،ارتلاسی به هقد هنرر و
1-aesthetic pleasure.
2-Immanuel Kant.
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 .1.1زیباگرایی
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زیلاشرناختی اررر هرداردی ()Graham, 2006: 339 and Guyer, 2006: 68
تی برخی از زیلاگرایان می گویند کره هقرد اخالقری آررار هنرر از لحراظ
هستیشناختی هامعقول اس؛ زیرا تناا فاعالن را می توان چنین هقرد کررد و
آرار هنر بهمعنا دقیق خود فاعل هیستندی (کرول ،1392 ،ال )14 :
 .2.1خودآیینیگرایی میانهرو

اهدرسون 1و دین 2هاستینبار خودآیینیگرایری میاهرهرو را صرورتبنرد
کردهدی در این دیدگاه بیان می شود که برخی از آرار را که قابلی؛ هقد اخالقری
داشته باشند ،می توان هقد اخالقی کرد اما سن (قلح) اخالقی هریچ ارتلراسی
با ارزش (هق

3

) اخالقی هدارد و از لحاظ مااومی جدایندی ( Anderson and

 )Dean, 1998: 152این دیدگاه شله فرمالیستی 4بیان مریکنرد کره ویشگری
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اخالقی ارر هنر  ،به شیوه غیرمستقیمی بر ارزش هنر آن تراریر مری گرذاردی
این تاریر فقط در صورتی اس؛ که ویشگری هرا زیلاشرناختی ارزشرمند اررر
هنر همچون اهسجام ،شیچیدگی ،شدت یا کیای؛ گسترش دراماتیك را ضایع
کند یا ارتقا دهدی برایناسام ،هقدکردن اررر هنرر بررملنرا ایرن دلیرل کره
توصی

ویشگی ها اخالقی آن ارر منطلق با قیق؛ هیس؛ ،ربطری بره ارزش

آن ارر در مقام هنر هدارد اما اگر مضمون اخالقاً معیوب بههحرو هاخوشرایند
و هامسنجم شکل گرفته باشد کره ایرن هرر دو ممکرن اسر؛ هاشری از ترأریر
1-James C. Anderson.
2-Jeffrey T. Dean.
3-conceptually.
4-quasi-formalist.

غیرمستقیم سرش؛ اخالقی ارر هنر باشد ،آن گاه ارزش آن ارر در مقام هنرر
تا د درخورتوجای کاهش مییابدی (کییران239 :1387 ،ر)240
در واقع تااوت این هوع از خودآیینی گرایی هسل؛ به زیلاگرایی ایرن اسر؛
که در زیلراگرایی ،هقرد اخالقری بره کلری مرردود شرمرده مری شرود امرا در
خودآیینی گرایی میاهه رو ،در آرار که شرط الزم را دارهد ،هقد اخالقی جرایی
اس؛ی اللته هردو دیدگاه در این امر که جنله اخالقی و جنله زیلاشناختی هریچ
ارتلاط مااومی با یکدیگر هدارهد ،اشتراك دارهدی

«هااخالقگرایی» بیانگر هسل؛ جنله اخالقری و زیلاشرناختی بره صرورت
منای اس؛ یعنی وجود قلح اخالقی در ارر ر به همانگوهها که بیانگر قرلح و
تجوییکننده شاسای اخالقاً معیوب باشد ر باعث افریایش ارزش زیلاشرناختی
ارر میشودی این دیدگاهها به دو گروه تقسیم میشوهد:
 .1.2نااخالقگرایی افراطی

از منظر «هااخالقگرایی افراسی» آرار هنر همواره برهدلیرل وجرود قرلح
اخالقیشان از لحاظ زیلاشناختی ارزشمندهدی برایرناسرام ،اررر غیراخالقری
به دلیل داشتن دیدگاه اخالقاً معیروب ،اررر ارزشرمند از منظرر زیلاشرناختی
به شمار میرودی در این دیدگاه تی اخالقیبودن ارر هق

زیلاشرناختی آن

بهشمار میرودی این دیدگاه در واقع با جریان اهحطراط اخالقری 1هیری ارتلراط
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 .2نااخالقگرایی

1-Decadent movement.
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داردی (جاهسون )181 :1390 ،اللته این دیدگاه هیچ سرفدار و مردافعی هردارد
( )Gaut, 2005: 53و در اینجا صرفاً بهمنظور تلیرین ایرن دیردگاه و تکمیرل
دستهبند دیدگاهها به آن اشاره شدی
 .2.2نااخالقگرایی میانهرو

هوع شیچیده هااخالق گرایی با عنوان «هااخالق گرایی میاهرهرو» برر خرالپ
دیدگاه افراسی ،قلح اخالقی را همواره سن زیلاشناختی یا سن اخالقری را
همواره هق

زیلاشناختی تلقی همیکندی این دیدگاه بیان میکند که گاهی قرلح

اخالقی ارر ،سن زیلاشناختی را افیایش می دهد ،تا آهجا که دیدگاه اخالقری
مرتلط با ارزش زیلاشناختی ارر باشدی اللته این امر همینره جرار هیسر؛ و
جار شدن آن بستگی به شرایط ارر داردی هاسرتینبرار هرااخالقگرایری میاهرهرو
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توسط جیکوبسن 1صورتبند شرد ( )Jacobson, 1997 and 2006و شرس از
او کییران 2هیی باآهکه هوشتارهایی در دفاع از هوعی اخالقگرایی میاههرو بره هرام
«میاههروترین اخالقگرایری» دارد ( )Kieran, 2001از هرااخالقگرایری میاهرهرو
دفاع کرده اس؛ی( کییران ،1387 ،ال 79 :ر 91و  ،1387ب253 :ر)274
 .3اخالقگرایی

گروه سوم از دیدگاهها مربوط به هسل؛ هنر و اخالق ،بره رابطره مثلر؛
میان جنله اخالقی و جنله زیلاشناختی ارر قائل هستند یعنی قلح اخالقی اررر
باعررث ضررع زیلاشررناختی آن و سررن اخالقرری باعررث افرریایش ارزش
1-Daniel Jacobson.
2-Matthew Kieran.

زیلاشناختی ارر می شودی اخالق گرایی خود دو زیرگروه دارد که در ادامره بره
آنها اشاره میشود:
 .1.3اخالقگرایی افراطی

از این منظر ،میان سن و قلح اخالقی و سن و قرلح زیلاشرناختی اررر
هنر ارتلاط وجود دارد و آرار هنر بره دلیرل قرلح اخالقری شران از منظرر
زیلاشناختی بد بهشمار میروهردی ( )Gaut, 2005: 432وجره منرترك تمرام
دیدگاه ها ادعا می شود هنر وجای از اخالق اس؛ و لذا هنگرام ارزیرابی بایرد
هقش اخالقی آن را لحاظ کردی ( )Carroll, 1998: 279این دیدگاه خرود بره
چند گروه تقسیم میشود:
 .1.1.3افالطونگرایی

از منظر افالسون ،هظمی مابعدالطلیعی و اخالقی بر جاان راکم اسر؛ کره
فیلسوپ باید آن را از سریق تاکر عقالهی کن

کند و هنر تناا زمراهی ارزش

قیقی دارد که این هظم را دقیقاً هنان دهد یا به ما کمك کند که در جریان آن
قرار گیریمی ( )Janaway, 2005: 3باآهکه افالسون به موسیقی هظر ویرشه دارد
و آمرروزش آن را از دوران جنینرری الزم مرریداهررد (افالسررون،4 :1367 ،
2228ر )2231اما شاعران را از آرمانشار خود میراهد به دالیلری همچرون
بی داهنی ،هداشتن تواهایی در تنرای

خروب و برد ،هداشرتن علرم قیقری،

درو گویی آن ها و همچنین وجود اباام در زبان شعر و ارائة تلیین هادرس؛ از
قایق همچون روای؛ اشتلاه شاعران درباره سرش؛ الاری ،زهردگی خردایان،
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دیدگاه هایی که ذیل اخالقگرایی افراسی قرار میگیرهد ،این اس؛ کره در ایرن
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هام گذار و توصی جاان دیگر ،داور هادرسر؛ دربراره اهسران هرا ،ارائره
تصویر هادرس؛ از قارماهان و بیه کار هنان دادن آن ها و ماردوش هنران دادن
تصویر اهسان هرا بریرگی (افالسرون941 ،2 17 ،1 :1367 ،رر،947 ،943
951ررر 959 ،955و  1255و 2152 ،4ررر 2153و  )2244برررا افالسررون
بازهمایی ارزش ها اخالقی واالتر از بازهمایی واقع اس؛ی برر همرین اسرام،
برخی از داستان ها اسطوره ا که تصویرگر خنوه؛اهرد ،قیقر؛ هدارهرد و
تی اگر هم قیق؛ داشرته باشرند ،هلایرد آن هرا را بره جروان هرا بازگار؛ی
()Janaway, 2005: 4 and 7
بر ملنا دیدگاه افالسون ،جریاهی بههام «افالسونباور » در زمینه هسرل؛
اخالق با هنر به وجود آمد که یکی از دیدگاهها اخالقگرایی افراسی بهشمار
می رود و مدعی اس؛ که هنر را باید بهاعتلار اخرالق ارزیرابی کرردی از منظرر
افالسونگرایی همه هنرها از لحاظ اخالقی زیانمند برهشرمار مریآینردی ایرن
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دیدگاه با قدر تسامح ،بر اسام این هگرش افالسون شکل گرفتره اسر؛ کره
شعر به لحاظ ماهی؛ تقلید اش چیی فاقد اعتلار به شمار می رودی شکل هایی
از افالسون گرایی تا این زمان باقی ماهده اس؛ چنان که منتقدان وسایل ارتلاط
جمعی ،هگراهی منابای را هسل؛ به تلویییون ،سینما و موسیقی به دلیل تررویج
خنوه؛ ابراز کردهاهدی ()Carroll, 1998: 279
 .2.1.3آرمانشهرباوری

در الیکه افالسونگرایی تمام هنرها را اخالقاً به چنم تردیرد مریهگررد،
«آرمان شارباور » هنر را مایه ارتقا اخالق به شرمار مریآوردی هموهرها از
سن؛ آرمانشارباور را میتوان در زیلاشناسی مرارکوزه 1یافر؛ کره عقیرده
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1-Herbert Marcuse.

داش؛ هنر بهدلیل هستیشناسریاش ،همینره مردافع فرشرتگان اسر؛ یعنری
ویشگی ها اساسی هنر همچون داستان گویی و بازهمایی ،میتواهند هنان دهند
که جاان میتواهد بهگوهها دیگر باشد و بهاینترتیب این براور را بره ارمغران
میآورد که دس؛ کم می توان مسیر چییها را عو

کردی این امر هنان از عمل

اخالقی و شارسایی اخالقی اس؛ی از منظر او ،هنرمند یا در جامعها بهسرامان
و یكدس؛ زهدگی می کند که هنرش بازتاب رویکرد اخالق اجتماعی خواهرد
بود یا در جامعها هابهسامان بهسر میبرد که دراینصورت هنرش همریتواهرد
زیلاشناختی را بیان میدارد که در آن زیلایی همراد اخرالق اسر؛ی (ا مرد ،
 247 :1391و  )251باور به اینکه آرار هنر از اشیا واقعی صررپ ،تمرایی
دارهد ،تأیید اس؛ بر امکان وجود قلمرویی از اهرداپ و در هتیجره شرذیرش
آزاد اخالقی فعلی در هنری امرروزه بارش عمرده شرعارها ا ساسراتی و
متاصصان آموزش وشرورش و همچنین اصالحسللاهی که برا براور بره کیایر؛
اخالقی هنر از گسترش موزه ها و آموزش هنر دفراع مری کننرد ،از ایرن دسر؛
بهشمار میروهدی ()Carroll, 1998: 279
 .3.1.3اخالقگرایی متغیر جامع

دیدگاه دیگر «اخالقگرایی متغیر جامع» اس؛ که بهگوهها  ،شرذیرفتنیترر
به هظر میرسدی این هگرش که تولستو  1آن را صورتبند کرده اسر؛ ،همره
آرار را شایسته ارزیابی اخالقی می داهد اما این ارزیابی ،متغیر 2اس؛ زیرا در
1-Leo Tolstoy.
2-variable.
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دیدگاه جامعی ارائه کند که همان ایده اخالقی جامعه باشدی او هوعی از اخالق
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این دیدگاه هنر هه یکسره خوب اس؛ و هه بردی بلکره برخری آررار از لحراظ
اخالقی خوب اهد و برخی بد و مصادیق هنر بد و خوب را برا هر ارر تعیرین
میکندی ( )Carroll, 1998: 279-280در ایرن دیردگاه ،هنرر وسریله ارتلراط
اهسان ها اس؛ و برا زهدگی و سعادت فرد و جامعه اهساهی ضررور اسر؛ی
(تولسررتو  ) 57 :1372 ،تولسررتو تمررام آرررار هنررر را واجررد صررال ی؛
برا ارزیابی اخالقی قرار می دهد و تی سلق باور او باید ارر هنر براسام
برترین معیارها دینی زماهش قضراوت شرودی ( )Beardsley, 2006: 57برر
همین اسام اس؛ کره او باتررین هنرر را هنرر کره در راسرتا اخرالق و
زهدگی اخالقی اس؛ ،می داهد که هموهه بارز آن هنرر مسریحی اسر؛ی (سرارل،
40 :1390ر)41

اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394

 .2.3دیدگاههای میانهرو

اخالقگرایان معاصر گوهة جدید از اخالقگرایی را شیننااد کردهاهرد کره
فاقد اشکاالت وارد بر اخالقگرایی افراسی اس؛ی دیردگاه هرا میاهرهرو سره
جریان اصلی دارهد:
 .1.2.3اخالقگرایی میانهرو

هاسررتین صررورتبنررد م دیرردگاه میاهررهرو ،دیرردگاه کرررول 1بررا عنرروان
«اخالقگرایی میاههرو» اس؛ که هه تناا ارزیابی اخالقی آررار هنرر را جرایی
می شمارد ،بلکه در شی ارلات هسل؛ میان جنله اخالقی برا جنلره زیلاشرناختی
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1-Noël Carroll.

ارر هنر اس؛ی ( )Carroll, 2001در دیدگاه کرول ،ارزیرابی اخالقری بررا
تمام گوهه ها هنر جایی هیس؛ و این امر منوط به ویشگریهرا ذاتری اررر
خواهد بود قلح اخالقی ممکن اس؛ هق

زیلاشناختی شمرده شود و سرن

اخالقی ممکن اس؛ سن زیلاشناختی به شمار آیرد ،زمراهی کره در آن اررر
شاسخ ها عاسای که ارر تجویی می کند تا به مقاصدش دس؛ یابرد ،بره سرلب
ویشگی اخالقی ،مااسب به آن شاسخ شایسرته و درخرور همریدهردی در ایرن
ال؛ آن ارر هنر که در دس؛ یافتن به مقاصدش (شاسخ درخور مااسب در
میآیدی در هتیجه قلح اخالقی ،هق

زیلاشناختی به شمار میرودی

 .2.2.3اصالت اخالق

دیدگاه «اصال؛ اخالق» یکی دیگر از دیدگاهها میاههرو اس؛ که توسط
گرات صرورتبنرد شرده اسر؛ی () Gaut, 2001 and 2007: 227-233
«اخالقگرایی میاههرو» و «اصال؛ اخالق» درایرنامرر کره ارزیرابی اخالقری
درباره تمام آرار هنر جار هیس؛ و باید سرا آرار رف؛ که این ارزیابی
را بهذیرهد ،با هم اشرتراك دارهردی از منظرر «اصرال؛ اخرالق» ،اررر از منظرر
زیلاشناختی دارا هق

اس؛ ،تاآهجاکه بیان گر قلح اخالقی مررتلط برا جنلره

زیلاشناختی اس؛ و از منظر زیلاشناختی دارا

سن اس؛ ،تاآهجاکه بیان گرر

سن اخالقی مرتلط با جنله زیلاشناختی اس؛ی گات بر این باور اس؛ که اگر
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مقابل آهچه تجویی می کند) هاکام بماهد ،از هظر زیلاشناختی شکس؛ بره شرمار

شرایط کافی برا ارزیابی اخالقی محقق شد« ،همواره» عیب اخالقری هقر
زیلاشناختی به شمار می رود ولی کرول با وجود شرایط هیی میگوید «گاهی»
عیب اخالقی هق

زیلاشناختی به شمار میرودی
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 .3.2.3میانهروترین اخالق

آخرین دیدگاه میاهره رو از میران سره دیردگاه برجسرته« ،میاهرهروتررین
اخرررالق» اسررر؛ کررره برررهوسررریله کرررییرررران صرررورتبنرررد شرررده
اس؛ی ( )Kieran, 1996 and 2001همانگوههکره شریشترر هرم اشراره شرد،
کی یران با توجه به برخی مقاالتش ذیل هااخالقگرایان میاههرو قرار میگیررد
اما برخی مقاالت هیی او را ذیل دیدگاههرا میاهرهرو در اخرالقگرایری قررار
می دهندی کی یران دیدگاه منابه کررول دارد و تری از کررول دایرره شرمول
مصادیق جایی برا ارزیابی اخالقی را محدودتر میکندی
از منظر کی یران ،معیار ارتلاط با توجره بره ارزش اررر روایری بره عنروان
هنر ،مربروط بره باورشرذیر تجربره تایلری آن اررر مرورد هظرر اسر؛ی در
برخرری از آرررار موجررود ،میرران ویشگرریهررا اخالقرری و باورشررذیر ارررر
ارتلرراط زیرراد برره چنررم مرریخرروردی زمرراهی کرره ارررر ،دارا هگرررشهررا،
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دیدگاه ها و ویشگی ها اخالقی اس؛ ،مال ظات اخالقی با باورشذیر آن ارر
ارتلاط تنگاتنگی داردی با این ال ،هاق

بودن دیدگاه اخالقی موجرود در اررر

با باور شذیر آن ارتلاسی هرداردی اگرر اررر هنرر  ،غیرر قابرل فارم و براور
باشد ،معنا خود را از دس؛ خواهد دادی از این رو ،مااسب همی تواهد به خوبی
درگیر داستان مدهظر شودی بنابراین ،ویشگری هرا اخالقری اررر «گراهی» بره
افیایش یا کاهش ارزش هنر آن کمرك مری کننردی برخری از ویشگری هرا
اخالقی ارر از هظر باورشذیر و برخی دیگر از هظر مییان شایسرتگی بررسری
میشوهد و تناا هوع اول به جنله زیلاشناختی ارر مربوط اس؛ی
 .4تحلیل و بررسی
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بررسی هر یك از دیدگاه ها باال هیراز بره هوشرتار جداگاهرها دارد امرا
میتوان در اینجا به چند هکته اشاره کرد:

1ی ُسن اصلی دیدگاهها خودآیینی گرا این اس؛ کره شاسرخگرو ایرن
شرسشاهد که چرا ارزش ارر هنر به شیام آن تقلیلشذیر هیس؛ی ازایرنرو ،اررر
هنر خوب را همی توان جایگیین اررر کررد کره تنارا همران محتروا را در
چارچوب موعظه ،تاریخ ،جامعه شناسی یا فلساه بازساز مریکنرد زیررا آن
ارر واجد ویشگی ها زیلاشناختی اس؛ که ما هنگام درك هر اررر هنرر بره
آن ها توجه می کنیمی همچنین این دیدگاه به ما این امکان را مری دهرد کره برا
تأکید بر هیاز به تمایی جنله ها شناختی ،تایلی و زیلاشناختی ،توضیح دهریم
دیدگاه هدپ خا

و مستقل هنر ،ارتقرا ارزش هرا زیلاشرناختی اسر؛

هدفی که هر موضوع دیگر در مقایسه با آن فرعی میهمایردی ازایرنرو ایرن
دیدگاه می تواهد تمایی را که اغلب میان هنرها فراخر یرا زیلرا و فرهنرگ
عامهشسند مطرح میشود ،با تأکید برر متمراییبرودن لرذتهرا زیلاشرناختی
توضیح دهدی با آهکه کی یران در جایی این ویشگی را سن خرودآیینیگرایری
میداهد ( )Kieran, 2005: 297-298اما درواقع با توجه به دیدگاهها دیگر
همچون اخرالق گرایری میاهره رو هیری مری تروان بره ایرن دسرتاوردها دسر؛
یاف؛ و همی توان این هکات را هکرات اختصاصری خرودآیینیگرایری قلمرداد
کرد زیرا عالوه بر آهکه اخالقگرایان میاههرو به تکثر ارزش هرا براور دارهرد
( )Gaut, 2001: 183 and 2007: 66و ارزشها دیگر همچون ارزشها
زیلاشناختی را هادیده همیگیرهد ،ارزش اخالقی را بهگوهها تلیین میکنند کره
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که چرا به تحسین آرار می شردازیم که با مضموهنان سا؛ ماالایمی در ایرن

با ارزش زیلاشناختی در ارتلاط اس؛ و این به معنا جداساز فرم و محتروا
هیس؛ی همچنین برا دیردگاه اخرالقگرایری میاهرهرو تاسریر آررار براارزش و
غیراخالقی امکان شذیر اس؛ی اللته اگر ،سلق آهچه در اخالقگرایی میاههرو بیان
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می شود ،بهذیریم که ارزش اخالقی ارر هنر گاهی همان ارزش زیلاشرناختی
اس؛ ،دیگر همی توان امر یاد شده را سن داهس؛ی
2ی از جملرره اهتقادهررایی کرره برره خررودآیینیگرایرری وارد شررده اسرر؛
( )Kieran, 2005: 298-300اینکه دیدگاه اینران در زمینره اهمیر؛ تجربره
زیلاشناختی درباره برخی هنرها همچون هنر مااومی 1به منکل برمیخرورد
زیرا هنر مااومی غاللاً آشکارا فاقد ویشگی ها زیلاشناختی اس؛ی در واقع ،در
اکثر آرار هنر مااومی ،همچون آرار دوشان 2،ظاهراً تجربه ارر به خود خرود
اغلب مسئله اصلی هیسر؛ زیررا هنرر ماارومی متوجره بازشناسری ماارومی
منا

اس؛ی بر این اسام ،می توان ادعا کرد که تمام آرار هنر خوب ،توان

اهتقال تجربه زیلاشناختی الزم را هدارهدی اهتقاد مام تر زماهی آشکار می شود که
با آرار مواجه می شویم که ارزش آن ها فار از امتیازات زیلاشرناختی شران
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بهدلیل ضع

محتوایی کاهش مییابردی برهسرورمعمرول ،منتقردان رفرها و

همچنین هنردوستان عاد از اصطال اتی همچون شر سوز وگداز ،غیررمنطقری،
عمیق ،هنیاراهه ،خام ،کودکاهه ،هارتاهگیی ،بی اهسجام یا سادهاهگاراهه اسرتااده
می کنندی چنین ارزیابی هایی اغلب به سور مستقیم متوجه محتوا اررهد و شیوه
فام و درك آن ها را تجویی می کنندی همچنین بر اسام دیدگاه اینان ،توضریح
این مطلب دشوار اس؛ که چرا هنر از دیگر اهواع لذت هایی که کسب می کنیم،
خواه باز فوتلال باشد یا هوشیدن قاوه مام تر اس؛ زیرا اگر قرار باشد هنرر
با معیار لذت سنجیده شود ،در جایگاه واالیی همیایستدی
1-conceptual art.
2-Marcel Duchamp.
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 3ی اهتقرراد دیگررر کرره بایررد در ادامرره اهتقرراد شینررین دربرراره دیرردگاه
خودآیینی گرایی ذکر کرد ،این اس؛ که معمروالً در ایرن دیردگاه ،تری هروع
شیچیده و میاهه رو آن ،دو امر با اباام روبرو اس؛ی ایرن دو امرر علرارتاهرد از
اینکه ارزش زیلاشناختی دقیقاً شامل چه یطها مری شرود و ماهیر؛ دقیرق
تعامل دو سرفه میان ارزش ها اخالقی و زیلاشناختی چیس؛؟ بررا هموهره،
دین و اهدرسون که در یکی از مامترین مقاالت خود به اهتقاد از اخالقگرایری
میاههرو و تلیین دیدگاه خودآیینیگرایی میاههرو مریشردازهرد ،ایرن دو امرر را
اخالقی و ارزش زیلاشناختی ،برتر دیدگاه خودآیینیگرایری میاهرهرو بررا
تاسیر آرار خوب غیر اخالقی اس؛ و این مطلرب کره در برخری آررار ،قرلح
اخالقری باعررث افرریایش ارزش زیلاشررناختی مرریشررود ،معطرروپ مرریکننرردی
( )Anderson and Dean, 1998: 150-166برخی همرین اهتقراد را یکری از
مامترین منکالت دیدگاه اینان میداهندی ()Todd, 2007: 217-218
4ی هااخالق گرایی افراسی اگر سرفدار هم میداش؛ ،همیتواهس؛ دیردگاه
مناسلی باشد و همی توان شذیرف؛ که ارزش زیلاشناختی آرار فررد همچرون
ساد 1به دلیل داشتن قلح اخالقی از آرار الیوت 2بهدلیل داشتن سرن اخالقری
بینتر باشدی همچنین کرول هنان میدهد که هااخالقگرایی میاههرو هیی صررفاً
توجیه مصلح؛ اهدیناهه هنر غیراخالقی اس؛ که با دغدغه رفع ممیری بیران
شده اس؛ی (کرول ،1392 ،ب )129 :این دیدگاه می تواهد صرفاً دلیلری بررا

اخالق * بررسي ديدگاههای فلسفي دربارة نسبت ارزش زيباشناختي و ارزش اخالقي

تلیین همیکنند و به جا آن ،تمرکی خرود را برر تمرایی ماارومی میران ارزش

1-Marquis de Sade.
2-T. S. Eliot.
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رفع ممیی ارر اخالقاً معیوب باشد و راب؛ همی کند کره قرلح اخالقری باعرث
افیایش ُسن زیلاشناختی شودی
5ی هر سه جریان اخالق گرا افراسی با ایرن منرکل مواجره هسرتند کره
ارزیابی اخالقی را دارا شمول عام می داهند و تمام هنرهرا را در ایرن مقولره
جا می دهند اما برخی از هنرها همچون موسیقی هاب یرا هقاشری اهتیاعری،
وجه اخالقی هدارهد که بتوان آنهرا را ارزیرابی اخالقری کرردی ازایرنرو ،هرر
دیدگاهی که ارزیابی اخالقی را درباره تمام آررار هنرر و تمرام گوهره هرا
هنر جار بداهد ،همیتواهد دیدگاه درستی باشدی
6ی اهتقاد دیگر به اخالق گرایی افراسی این اس؛ که اگر ارزش اررر هنرر
(شامل تمام گوهه ها و مصادیق) کامالً برراسرام سرشر؛ اخالقری آن تعیرین
می شود ،شس چگوهه ما معموالً تصدیق میکنریم کره سرشر؛ اخالقری اررر
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هنر ممکرن اسر؛ اخالقراً مسرئلهآفررین باشرد و برا ایرن رال ،آن را اررر
هنر ارزشمند بداهیم؟ برا هموهه ،فیلم «شیروز اراده» ( )1935را در هظر
بگیریدی ازیك سرو ،ایرن فریلم تاکرر هازیسرم را مطررح و سرتایش مریکنرد
و از سو دیگر همیتوان جنله هرا زیلاشرناختی اررر را هادیرده اهگاشر؛ی
( )See: Devereaux, 2001: 230-234در دیردگاه افراسری ،اگرر سررح و
ستایش هازیسم غیراخالقی باشد ،این ارر باید محکروم شرودی اخرالقگرایری
افراسی در هیچ کدام از رویکردهایش همی تواهد شاسخ درخور به این مسرئله
داده و ارزش زیلاشناختی ارر را به رغم وجود قلح اخالقیاش توضیح دهدی
7ی افالسون گرایی و آرمان شارباور هر دو به شکل افراسی ،هنر را با تمام
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گوهه ها و مصادیقش اخالقی یا هااخالقی توصی می کنند و این در الی اس؛
که توجه به مصادیق همی تواهد چنین امر را هنان دهدی برا مقابله با هرر دو

دیدگاه آرار فراواهی یافر؛ مری شرود کره همری تواهنرد اخالقری باشرند (ضرد
آرمانشارباور ) یا همیتواهند غیراخالقی بهشمار آیند (ضد افالسونگرایی)ی
8ی مامترین هقاط افتراق دیدگاهها افراسری و میاهرهرو اخرالقگررا در
گستره شوشش ارزیابی اخالقی در گوهه ها هنر و مصادیق آن هرا ،اسرتااده
از اصول «تا آهجا که» و «از تمام جاات» و قائل برودن بره کثررت ارزش هرا
اس؛ی این هقاط برتر دیدگاهها میاههرو به افراسی را هنان میدهدی
9ی دیدگاه ها میاهه رو اخالق گرا در چند امر برا هرم اخرتالپ دارهرد و
دیدگاه گات به واسطه محدوده شمول بینتر ،تالقی هداشتن برا هرااخالق گرایری
میاههرو ،همخواهی با دیدگاهها دیگر اخالقگرا ،بارههلردن از مااسب اخالقاً
سام ،استااده از قید «همواره» ،تأکید بینتر بر اصول «تا آهجا کره» و «از
تمام جاات» و هماواهی با دیدگاه ها بومی و اسالمی ،موجه تررین دیردگاه
میاههرو بهشمار میرودی
نتیجهگیری
1یمناسب ترین تقسیم بند برا دیدگاه ها مربوط به هسل؛ جنله اخالقی
با جنله زیلاشناختی ،تقسیم بند بر ملنا «ارتلراط زیلاشرناختی» اسر؛ کره
دیدگاه ها را ذیرل سره عنروان کلری «اخرالق گرایری»« ،هرااخالق گرایری» و
«خودآیینیگرایی» قرار میدهدی
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براین اسام از یکدیگر متمایی می شوهدی با توجه به این تااوتها می توان گا؛

2ی بررسی دیدگاهها هنان میدهد کره دیردگاههرا میاهرهرو در هرر سره
جریان «خودآیینیگرایی»« ،هااخالقگرایی» و «اخالقگرایی» صرورتبنرد
دقیقتر و قابل قلولتر دارهدی
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3ی درمیان دیردگاههرا میاهرهرو« ،اخرالقگرایری میاهرهرو» و در میران
اخالقگرایان میاههرو ،دیدگاه گات (اصال؛ اخالق) موجهتر اس؛ی
4ی ارلات و شذیرفتن هسل؛ میان جنله اخالقی و زیلاشناختی فیلم میتواهرد
زمینه ورود به موضوعات دیگر همچون توجیره یرا رد ممیری  ،چگروهگی
تأریر اخالقی ارر بر مااسب ،چگوهگی قاهونگذار ملتنی برر درهظررداشرتن
اخالق در هنر ،مییان قراب؛ دیدگاه ها یادشده برا دیردگاههرا موجرود در
فلساه و عرفان اسالمی شود که در اینجا بررسی هندهاهرد و برهعنروان آینرده
بحث این هوشتار به شمار میروهدی
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حل تعارض میان دو اصل احترام به حریم خصوصی و اطالعرسانی
علیرضا والیاصل

*

یکی از موضوعات مام و شرچرالش کره در روزة اخرالق کراربرد بحرث
مرریشررود ،اخررالق روزهامررههگررار اسرر؛ی اخررالق روزهامررههگررار از
زیرمجموعهها اخالق رساهه به شمار مریرودی روزهامرههگراران همرواره برا
مسائل اخالقی در روزهامههگار روبه رو هستند و گاه این مسرائل چنران در
تعار

با یکدیگر قرار میگیرهد که تصمیمگیر دربارة آنها هیازمند بصیرت

اخالقری قررو و شایلنرد برره اصرولی اخالقرری اسر؛ اصررولی کره یرراریگر
روزهامههگاران در تصمیمگیر هاینان باشد اما گاهی همین اصرول در مقرام
عمررل در تعررار

بررا یکرردیگر قرررار مرریگیرهرردی در ایررن مقالرره ،بررا روش
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توصیای تحلیلی ضمن بررسی دو اصل «ا ترام به ریم خصوصری» و « رق
دستیابی مردم بره اسالعرات» و تعرار

میران ایرن دو ،خرواهیم گار؛ کره

وظیاهگرایی هتیجه گرا با تقریر جدیرد کره از آن مطررح شرده ،قرادر اسر؛
روزهامههگار را در تصمیمگیرر و رل تعرار

هرا اخالقری یرار کنردی

بر اسام این هظریه ،ق ریم خصوصی ،مطلق هیس؛ و در تعار

برا رق

مامتر میتواهد هقض شودی عالوهبرآن ،ق داهستن عموم هیی مطلق هیسر؛ و
اگر میل به داهستن عموم ملتنیبر «هیاز» و « ق» هلاشد ،ق ریم خصوصی
همچنان شابرجاس؛ و در مقام عمل ارجحی؛ داردی
واژههای کلیدی
ریم خصوصی ،اسالعرساهی ،اخالق روزهامههگار  ،تعار
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هرا اخالقری،

وظیاهگرایی هتیجهگرای
مقدّمه
قلل از اهجامدادن هر عملی هیاز به تصمیمگیر دربراره آن هسرتیمی تصرمیمی کره
خوب یا بدبودن عمل ما وابسته به آن اس؛ی اینکه چه تصمیمی عقالهی و شایسرته
دفاع اس؛ و باترین گیینه برا اهتااب در موضوعی خا  ،کدام اس؛ ،بسرتگی
به فاکتورهایی دارد که معیارها ما در تصمیمگیر به ساب میآینردی بنرابراین،
همینه باید برا تصمیمگیر بهدهلال عقالهیترین معیار باشیم یعنی اگر در مقرام
تئور  ،خوب اهتااب کنیم ،در مقام عمل موفقتر خواهیم بودی بهعلارت سادهترر،
اگر خوب تصمیم بگیریم ،عمل ما خوب خواهد بود و اگر عمل ما بد باشد ،برد
آن هتیجة تصمیم هادرستی اس؛ که گرفتهایمی

گاهی اصول و معیارهایی که براسام آنها تصمیمگیر میکنیم ،در مقرام
عمل با یکدیگر تعار

شیدا میکنند و همینه هگران این خواهیم بود که کدام

اصل را کنار بگذاریم؟ آیا اصلی را که براسام آن اهتااب کردهایرم ،از اصرل
دیگر مام تر بوده یا هه؟ این مسئله در ارتلاط با اعمالی کره شرمار زیراد از
افراد جامعه را تح؛ تأریر قرار میدهند ،بهصورت جد ترر خرود را هنران
میدهدی یکی از وزه هایی که چنین وضرعیتی دارد ،رسراهه بروده و یکری از
فعالی؛ ها مام رساهها  ،روزهامههگار 1اس؛ی تصمیمگیرر در ایرن روزه
بسیار دشوار اس؛ و دس؛اهدرکاران آن ،اغلب دچرار تعرار هرا اخالقری
ریم خصوصی و اسرالعرسراهی و رل آن از دیردگاه یکری از تقریرهرا
وظیاره گرایرری اخالقرری در اخررالق هنجررار  ،تحرر؛ عنرروان «وظیاررهگرایرری
هتیجهگرا» 2خواهد بودی
طرح مسئله
موقعی؛ها زیر را درهظر بگیرید:
موقعیت اول:

شاصی به جرم کالهلردار  ،با ارائة شواهد و مدارك مورق ،دال بر بعضی
از کالهلردار هایش ،دستگیر شده اس؛ اما بعضی از اتاامهرا واردشرده را
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هسررتندی هرردپ مررا در ایررن مقالرره ،بررسرری تعررار

دو اصررل ا ترررام برره

1-Journalism.
2-Consequentialist Deontology.
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درباره دیگر جرمهایی که مدارك و شواهد کافی بررا آنهرا وجرود هردارد،
همی شذیردی آیا خلرهگار که برا یکی از روزهامهها کار مریکنرد ،مریتواهرد
ضمن تایة گیارش از فررد مجررم ،بررا اینکره اسالعرات بینرتر از او در
روزهامه چاپ کند تا شاید مالباختها با شناسایی او ،برا شسگررفتن رق
خود به مراجع قضایی مراجعه کند ،سؤاالتی را بهرسد کره مربروط بره روزة
خصوصی مجرم میشود؟
موقعیت دوم:

هنرمند مناور در یکی از جادهها کم تردد و خلوت ،جایی کره کسری
فکر همیکرد او به آهجا برود ،به تناایی تصادپ میکند و جان خود را از دس؛
می دهدی هنگامی که خلر مررگ و در روزهامره چراپ مریشرود ،هرواداران
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بی شمار و  ،از خلرهگاران میخواهنرد بررا آگراهی آنهرا از چنردوچرون
ادره ،درباره عل؛ رفرتن بره آن محرل و سرؤاالتی ازایرندسر؛ ،گیارشری
تایه و در روزهامه منتنر کنندی تصمیم روزهامههگار دربراره ایرن مسرئله چره
میتواهد باشد؟
موقعی؛ ها مذکور ،ساختگی اس؛ اما در کرار روزهامرههگراران از ایرن
موقعی؛ ها زیاد شیش میآیدی دو اصل از اصول بینالمللی اخالق رفرها در
روزهامههگار وجود دارد که روزهامههگاران در مقام هظرر ،ملریم بره رعایر؛
آنها هستند اما بههظر میرسد در مقام عمل با یکدیگر تعار

شیدا میکننردی

یکی از آن اصول « ،ق مردم در دستیابی به اسالعات قیقی» و اصل دیگرر
«ا ترام به ریم خصوصی 1و شئون اهساهی» اسر؛ی (فروالد -48 :1387 ،
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 )50در هرکدام از این موقعی؛ها ،خلرهگار با مواجهشدن با تعرار

مرذکور،

باید کدام اصل را زیر شا بگذارد؟ کدامیك وظیاة روزهامههگار اس؛؟ کدامیرك
از این دو ق مام تر اس؛ و بر دیگر اولوی؛ دارد؟ در ادامه ایرن مسرئله و
شاسخ به آن از دیدگاه وظیاهگرایی هتیجهگرا را بررسی میکنریم و شریوة رل
این تعار

را از دیدگاه این هظریه جویا خواهیم شدی

اخالق روزنامهنگاری
یکی از وزههایی که در اخالق کاربرد بحث میشود ،رساهه اسر؛ی رسراهه
اهواع و اقسام ماتلای دارد که روزهامه به مثابه یکی از اقسام مام آن ،رسرال؛
بسته به آرار که مراعاتکردن و مراعاتهکرردن آن برههمرراه دارد ،اهمیتری
متااوت می یابدی برا مثال ،در شیشکی کره موضروع مررگ و زهردگی افرراد
جامعه در میان اس؛ و همچنین در محیط زیس؛ کره سرالمتی جسرمی مرردم
مطرح اس؛ ،اخالق اهمی؛ فوقالعاده بینتر داردی دراینمیان ،رسراهه چرون
با سی

وسیعی از افرراد جامعره در ارتلراط اسر؛ و برهصرورت آگاهاهره و

هاخودآگاه بر رفتار مااسلان تأریر میگذارد ،مراعاتهکردن اصول اخالقی در
آن ،میتواهد فجایع عظیمی ،چه از لحراظ رو ری و رواهری و چره از لحراظ
فرهنگی و اقتصاد به بار آورد بنابراین ،روزهامه رساهها مام و تأریرگرذار
اس؛ که باید جایگاه اخالق را در خود باز یابد و دس؛اهدرکاران خرود را بره
رعای؛ اصول اخالقی وادار کندی

اصطالح «اخالق روزهامههگار » 1بهسور کلری در اصرطال ات ملتنری برر

اسررتقالل فرررد و بررا توجرره برره گرررفتن تصررمیمات ماررم اخالقرری از سررو
1-Journalism Ethics.
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مامی را در آگاهیبانی به مردم بهدوش میکندی اخرالق ،در هرر رفرها ،
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روزهامررههگرراران ،وضررع شررده اسرر؛ی ) (Becker, 2001, p. 91اخررالق
روزهامههگار  ،محل تقراسع اخرالق و عمرل روزهامرههگراران اسر؛ یعنری
روزهامههگاران باید چه جایگاهی را برا اصول اخالقری در راسرتا اهجرام
وظای

خود در روزهامههگار در هظر بگیرهرد و چره خلرهرا و اسالعراتی را

شوشش دهند یا از آوردن آنها در روزهامه خوددار کنندی
اصول جهانی اخالق حرفهای در روزنامهنگاری
اصول اخالقی ،راهکارهایی در قلال ارزشها یا شایهها اخالقی استاادهشرده
سازمانها برا هدای؛ خرودِ سرازمانهرا و دسر؛اهدرکاراهنران اسر؛ کره
میتواهند در فعالی؛ها کار خود از آنها استااده کنندی روزهامههگراران برا
سی

وسیعی از مردم در ارتلاط هستند و چگوهگی عملکرد آهان ،خواههاخواه

بر زهدگی مردم تأریر میگذاردی بهعلارتدیگر این رفه ،بریش از هرر رفرة
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دیگر هیازمند اصول اخالقی اس؛ اصول اخالقی کره راهنمرا و خرط قرمری
اصحاب روزهامه در راستا عملکردشان خواهد بودی
تالش ها جااهی که برا تدوین این اصول اخالقی اهجام شد ،باالخره در
سالها  1983-1978بره رمرر هنسر؛ و اصرولی بررا روزهامرههگرار
به تصویب رسیدی در واقع این اصول مربوط به همه رساههها میشودی دراینجرا،
بعضی از اصول بین المللی اخالق رفها در روزهامههگار کره سرنگبنرا
تایة قواهین اخالقی در سطوح ملی و منطقها هستند ،بهاختصار بیان میشرود
(فوالد :)50-48 :1387 ،
اصل اول:
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ق مردم در دستیابی به اسالعات قیقیی

اصل دوم :روزهامههگار ،وق

واقعی؛ عینی اس؛ بهاینمعنری کره برا وقر

صادقاهه خویش در خدم؛ واقعی؛ عینری ،مسریر مرردم بررا دسرتیابی بره

اسالعات قیقی و مورق را هموارتر کند تا آنها از این سریرق بره تصرویر
جامع و صحیح از جاان دس؛ یابندی
اصل سوم :مسؤلی؛ اجتماعی روزهامههگار اسالعات در روزهامرههگرار ،
هه هوعی کاال بلکه هوعی «خلر اجتماعی» اس؛ی این امر به ایرن معناسر؛ کره
روزهامه هگار در مسئولی؛ اهتقال اسالعات سرایم اسر؛ی مسرئولی؛ اجتمراعی
روزهامههگار ،و را ملیم می سازد که تح؛ هر شررایطی همسرو برا وجردان
اخالقی خود عمل کندی
اصل چهارم :شراف؛ رفها روزهامههگار

هقش اجتماعی روزهامههگرار

روزهامههگار برا خوددار از کار بر خالپ اعتقاد شاصی ،ق افناهکرردن
منلع اسالعات و همچنین ق شرک؛ در روهد تصمیمگیرر در رسراهها کره
برا آن کار میکند ،محاوظ بماهدی
اصل پنجم :دسترسی همگاهی و منارک؛ ماهی؛ این رفه اقتضا میکنرد
که روزهامه هگار دسترسی همگاهی به اسالعات و منارک؛ مردم در رساهههرا،
منتمل بر ق تصحیح یا اصالح و ق شاسخگویی را ارتقا دهدی
اصل ششم :ا ترام به ریم خصوصی و شئون اهساهیی
اصل هفتم :ا ترام به منافع عمرومی معیارهرا

رفرها روزهامرههگرار،

ا ترام بایسته را برا جامعة ملری ،هاادهرا دموکراتیرك و عار؛ عمرومی
تجویی میکنندی

اخالق * حل تعارض میان دو اصل احترام به حريم شخصي و اطالعرساني

اقتضا می کند که معیارها عرالی شرراف؛ در ایرن رفره ،منرتمل برر رق

اصل هشتم :ا ترام به ارزشها جااهی و تنوع فرهنگهای
اصل نهم :امحا جنگ و سایر مصایب فرارو بنری
اصل دهم :ارتقا هظم هوین اسالعاتی و ارتلاسی جااهیی
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آهچه در این مقاله مد هظر اس؛ ،همانسورکه در سرح مسئله به آن اشراره
شد ،ارائه راهکار برا تصمیم گیر صحیح به هنگامی اسر؛ کره دو اصرل
اول و شنم در مقام عمل با یکدیگر تعار

شیدا میکنندی قلل از اینکه دربارة

تنش میان این دو اصل ،یعنی «هیاز قاهوهی و معقول عموم به داشتن اسالعرات
منا

» و «میل به وزه خصوصی که افرراد مریخواهنرد داشرته باشرند»

صحل؛ کنیم ،الزم اس؛ اهدکی بینتر دربارة چیستی این دو و ردود و رغرور
آنها به بحث بهردازیمی
حق حریم خصوصی
هر فررد از رریم خصوصری درك ابتردایی دارد فضرایی کره هرر کسری
میخواهد در آن به تناایی آرامش داشته باشد و از دخال؛ هرکس یا هر چیری
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به آن ریم ،جلوگیر کندی اصطالح « ریم خصوصی» بارها در زبان عاد
و همینسور در بحثها قاهوهی ،سیاسی و فلسای بره کرار رفتره اسر؛ امرا
همچنانکه خواهیم گا؛ ،تعریر  ،تحلیرل و معنرا وا رد از آن ،ازسرو
صا ب هظران ارائه هنده اس؛ی این مااوم رینرة تراریای بسریار سروالهی در
بحثها اهسانشناسی و جامعهشناسی دارد بحثهایی دربارة اینکه چگوهره
ریم خصوصی به سور گسترده در فرهنگها ماتل

ارزشمند تلقی شده و

ا میشودی عالوهبراین ،ریم خصوصی خاسرتگاه تراریای در ملا ثرات
فیلسوفان مناور داشته اس؛ بهگوهها که ارسطو میان قلمرو فعالی؛ سیاسری
و قلمرو خصوصی مربروط بره زهردگی خراهوادگی ،تمرایی قائرل مریشرودی
تحقیقها اولیه در برارة رریم خصوصری برا شینررف؛ ااظر؛ از رریم
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خصوصی در قاهون آمریکا از سال 1890آغاز شد و از ا
در زمینهها

ریم خصوصی

اخالقی ،بهسور وسیعی مای؛ شدی )(Decew, 2013, p.1

تعاری

گوهاگوهی که از ریم خصوصی به میان آمده ،درك درس؛ ایرن

مااوم را با دشوار مواجه کرده اسر؛ی برخری آن را «دلبسرتگی بره ارزش
اخالقی» توصی

کردهاهد و برخی دیگر از آن به « ق قاهوهی که باید جامعره

یا قاهون ،آن را ار کننرد» یراد کرردهاهردی ) (Ibid, p.2عردها هیری آن را
دس؛ هیافتن به اسالعات شاصی فرد و ق اینکره دیگرران بره اسالعرات او
دسترسی هداشته باشند ،تعری

کردهاهدی )(Gavison, 1980, pp.436-438

ررریم خصوصرری اصررلی اسرر؛ کرره از مکتوبررات و آرررار معنررو ،
تاکرررات و ا ساسررات فرررد محافظرر؛ کرررده و رقم داشررتن چررارچوبی را
چاررارچوب معررین ،مصررون از تعررر

باشررد و قرراهون از آن مایرر؛ کنرردی

)(Warren & Brandeis, 1890, p.10

رابرت الیس اسمی؛ دراینباره میگوید:
تحلیل هر یك از ما به داشتن فضا فیییکی که میتواهیم در آن ،از مداخله،
میا م؛ ،اضطراب و آشاتگی یا شاسخگویی رها باشیم و تالش برا کنترل
زمان و شیوة افنا اسالعات شاصی دربارة خودمانی

براسام تعریای دیگر ،ریم خصوصی علارت اس؛ از:
ق افراد برا اینکه از مداخله بیاجرازه و بریمرورد دیگرران در امرور و
زهدگی خود و خاهواده شان جلوگیر کنند ،خواه این عمل با ابریار مسرتقیم
فیییکی صورت شذیرد یا بهوسیلة هنر اسالعاتی (فوالد )123 :1386 ،

تعاری
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بدون دخال؛ دیگران به افراد میدهرد ترا گاترههرا و اعمرال آنهرا در ایرن

ارائه شده از رریم خصوصری را مریتروان در دو مقولره مجریا

دستهبند کردی در برخی از تعاری  ،تناا به معنا محردود رریم خصوصری
اشاره شده اس؛ این مااوم از ریم خصوصری علرارت اسر؛ از کنتررل برر
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اسالعات شاصی و اهدازه ا کره دیگرران مجراز هیسرتند بره ایرن اسالعرات
دسترسی داشته باشندی برخی دیگر معنا وسیع ریم خصوصی را در تعری
خود مدهظر قرار دادهاهدی در این معنا ،رریم خصوصری بره چیری فراترر از
قلمرو اسالعرات شاصری بسرط داده مریشرود و تمرام جنلرههرا زهردگی
خصوصی ،از جمله افکار ،ریم فیییکی ،اموال و ییی را دربرمیگیرد بنرابراین،
رریم خصوصری بره معنررا آن اهردازه و مییاهری اسرر؛ کره فررد از فضررا
قاهوهی و اجتماعی اصل کرده اس؛ تا بدینسریق بتواهد تواهاییها عاسای،
شناختی ،رو ی و اخالقی خود را ماهند فراعلی خودماترار ،شررورش دهردی
)(Craig, 1998, P.1382

همانسور که از دل تعاری مطرحشده برمیآید ،تی هظریهشردازاهی کره
ررریم خصوصرری را مااررومی منسررجم مرریداهنررد ،در برخرری موضرروعات
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راجع به آن اختالپهظر دارهد به همین دلیل اس؛ که اتااقهظر دربارة تعریر
ررریم خصوصرری وجررود هررداردی عرردها از هظریررهشررردازان برره هقررد ررریم
خصوصی شرداخته و هیچ قری بررا آن درهظرر همریگیرهرد زیررا از هظرر
آنها ریم خصوصی میتواهد به قوق و امیال دیگرر (بررا مثرال ،امنیر؛
جسماهی و مرالی) تقلیرل داده شرده و برراسرام آنهرا توضریح داده شرودی
)(Thomson, 1975, P.297

برخی دیگر آن را به این صورت همیشذیرهد و معتقدهد ،رریم خصوصری
هیچ زمینه و رینه ا در قاهون و هظریات قراهوهی هردارد و بنرابراین ،ادعرایی
بیشنتواهه اسر؛ی ) (Bork, 1990, P.58منتقردان دیگررم رریم خصوصری،
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فمنیس؛ هایی هستند که معتقدهد شذیرش شرایط خا

برا

ریم خصوصری

دربارة زهان زیانآور اس؛ زیرا از این مااوم ،به عنوان شوشنی برا تسلط و

کمفرمایی بر آنها و هیی برا کنترل و آرامکردن آنها اسرتااده مریشرود و
در هاای؛ با استااده از این مااوم ملام ،رو تجاوزهایی که به آنها میشرود،
سرشوش میگذارهدی )(Mackinnon, 1989, P.96

در مقابل این گروه ،کساهی هستند که ریم خصوصری را الزمره زهردگی
اهسان داهسته و برآناهد که بردون رد از آن ،زهردگی بنرر امکرانشرذیر
هاواهد بود همانسور که سالو 1میگوید ،جامعه بردون ا تررام بره رریم
خصوصی افراد ،تلدیل به «جامعه ا خاموش» 2میشرودی شروفسرور هراجی

3

ریم خصوصی را ضرورتی برا ضماه؛ دیگر قوق درهظر میگیرد به این
هاواهند رسیدی و

ریم خصوصی را قی مسلم برا افراد جامعه میداهد و

آن را اینگوهه تعری میکند:
داشتن قدرت برا جلوگیر از کسی که ممکن اس؛ باواهد بره اسالعرات
شا

دیگر دسترسی شیدا کندی

او معتقد اس؛ ریم خصوصی هقنی اساسی در رفتارهرا اهسران دارد و
بدون داشرتن رد از آن ،زهردگی متمردن امرروز ممکرن هاواهرد برودی
) (foreman,2010, p.231عدها معتقدهد ،کرامر؛ و منیلر؛ اهسراهی بردون
ریم خصوصی بیمعنا خواهد بود و برخی دیگر از ماسران ،ریم خصوصی
را برا شینرف؛ ارتلاسات یا دستها از هنجارها ضرور داهستهاهرد کره آن
هنجارها ،هم دیگران را از دسترسی به خود منع میکنند و هرم اهتارابهرا و
1-Solove.
2-suffocating society.
3-Professor Louis W. Hodges of Washington and Lee University.
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معنی که بدون داشتن د از آن ،افراد به هیچکردام از قروق اهسراهی خرود
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ال؛ ها ما را تسایل میهمایندی از هظر برخی ،ریم خصوصری تنارا بررا
افررراد هیسرر؛ ،بلکرره برررا جامعرره هیرری ارزشررمند اسرر؛ی ررریم خصوصرری
ارزشی رایج و معمولی اس؛ ،بره گوهرها کره همرة افرراد درجرها از آن را
ارزشمند می داهنرد و درکری از آن دارهرد همچنرین ارزشری عمرومی اسر؛،
بهسور که هه صرفاً برا فررد بره عنروان یرك فررد و هره بررا همره افرراد
به سور معمولی ،بلکه همچنین برا هظام سیاسری دموکراتیرك 1هیری ارزشرمند
اس؛ی )(Decew, 2013, p.3

ریم خصوصی از افراد در جامعه محافظ؛ میکند ،بهگوهها کره مرردم را
از اینکه فنارها و قواهین اجتماعی ،شا را از د خود فراتر گذارهد و به آنهرا
بیش از د فنار بیاورهد ،مصون میداردی بهعلارت دیگر ،ریم خصوصری از
مردم در برابر زیادهخواهیها قواهین و فنارها اجتماعی محافظ؛ میکندی
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) (Craig, 1998, P.1383برخی دیگر معتقدهد ریم خصوصی استقالل افراد
را در تصمیمگیر بالود میباند و برا تصمیمگیر آنهرا ا تررام زیراد
قائل اس؛ی ریم خصوصی موجب می شرود اعتمراد متقابرل و هیری عنرق و
دوستی میان افراد فیوهی یافته و بهسورکلیتر ،ارتلاسات میان افراد را تعردیل
کرده و منظم میکندی بره تعلیرر دیگرر ،بنرا بره عقیرده ششوهنرگران معاصرر،
هنجارها

ریم خصوصی به کنتررل و تعردیل ارتلاسرات اجتمراعی کمرك

میکنند هظیر ارتلاسات صمیمی ،ارتلاسات خاهوادگی و ارتلاسرات رفرها ،
ماهند :ارتلاط میان شیشك و بیمار ،وکیل و موکل ،اسرتاد و داهنرجو و غیررهی
 - 1ریم خصوصی برا ابعاد سیاسی جامعها که به ریم خصوصی افرادش ا ترام میگذارد و آن را ماهند ابیار در
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محافظ؛ از آزاد افراد ،قوق معاشرت و محدودی؛ کنترل دولتی بر افکار و اعمال بهکار میگیرد ،ارزشمند اس؛ی

بنابراین ،ریم خصوصی تعامالت اجتماعی را در ابعاد گوهاگون افریایش داده
و بالود میباندی )(Ibid, p.1382

همانسور که در خالل بحث هیی اشاره شد ،برخی برهسرور کلری ،رریم
خصوصی را « ق» 1همیداهند و در برابرر ایرن سرؤال کره رریم خصوصری
به عنوان قی اهساهی ،قی سلیعری اسر؛ یرا هره؟ معتقدهرد کره بایرد رریم
خصوصی را به «امتیازها»« ،2مدعاها»« ،3قدرت» 4و «آزاد » 5تقلیرل داد و
آن را بررراسررام ایررنهررا تحلیررل کررردی )(Wolkman, 2003, p.199

به علارت دیگر ،ریم خصوصی ارزش ذاتی هیس؛ی ارزشها ذاتی که در هر
و سعادت9ی این افراد معتقدهد ریم خصوصی برا امنی؛ ،ابیار تلقی میشرود
و از قوق بنیاد سلیعی ،ماهند آزاد

گرفته شده اس؛ی )(Ibid, p.205

به هظر میرسد یکی از دالیلی که صا بهظران در تعاری

خود از ریم

خصوصی اتااق هظر هدارهد ،این اس؛ که دود ریم خصوصی از فرهنگی بره
فرهنگ دیگر متااوت اس؛ی درس؛ اس؛ کره رریم خصوصری بررا همرة
اهسانها ارزشمند اس؛ اما ارزش آن هسرل؛ بره اختالفرات فرهنگری تغییرر
میکندی عالوه بر آن ،جنلههایی از زهدگی وجود دارد که بهسورذاتی خصوصری
1-Right.
2-Privileges.
3-Claims.
4-Power.
5-Immunities.
6-Knowledge.
7-Security.
8-Life.
9-happiness.
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فرهنگی وجود دارهد ،علارتاهد از :آزاد  ،علم و معرف؛ 6،امنیر؛ 7،زهردگی
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اسرر؛ و هرره صرررفاً بررهدلیررل قررراردادی ) (Westin, 1967, p.118برخرری از
هویسندگان بر این مطلب توافق کردهد که تقریلاً همه فرهنگهرا بررا

رریم

خصوصری ارزش زیرراد قائرلاهررد امررا در شریوههررا سلربکررردن و هیرری
بهدس؛آوردن آن با هم اختالپ هظر دارهد و ا تماالً بهگوهها متااوت ،هسرل؛
به مییاهی که برا

ریم خصوصی ارزشگرذار کرردهاهرد ،عمرل مریکننردی

) .(Decew, 2013, p.8درهاای؛ برخی معتقدهد موضوعات مرتلط برا درون
فرد ،بهسور سازگار  ،خصوصیاهد اما از منا

کردن این روزه و ردود

آن شاهه خالی کردهاهدی ازاین رو ،یکی از منکالتی که تعری

ریم خصوصی

را با دشوار مواجه کرده ،این اس؛ که ریم خصوصری ماارومی اسر؛ کره
بهشدت هسل؛ به فرهنگها هسلی اس؛ی )(Ibid, p.9

رو هم رفته ،باوجود منکالتی که در تعریر

رریم خصوصری وجرود
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دارد ،اغلب هویسرندگان از آن دفراع کرردهاهرد بنرابراین ،ا تررام بره رریم
خصوصی در تمام کنورها جاان به رسمی؛ شناخته شرده و قرواهینی بررا
ممنوعی؛ هقض آن وضع شده اس؛ی توجه خا

به یثی؛ شاصی و زهدگی

خصوصی افراد ،یکی از ضرورتها اهجام صحیح فعالی؛ روزهامرههگرار و
هیی جلوگیر از توسعه جرائم مطلوعاتی و ماصوصاً توهین و افترا بره افرراد
اس؛ی به همین سلب ،در تمام موارد که ممکن اس؛ اهتنار مطلب یا خلرر
از سریق مطلوعات یا رادیو و تلویییون ،به یثی؛ افراد لطمه وارد آورد ،باید
ق تصحیح یا ق شاسخ برا آهان محاوظ بماهردی برهبیراندیگرر ،هررگراه
رساهه ها موضوعی را برضد فرد مطرح کنند ،او ق دارد درباره آن توضریح
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دهد و مطلوعات و رادیو و تلویییون هیی موظ به اهعکام آن شاسخ هسرتندی
اگر روزهامههگاران به موقرع شاسرخهرا افرراد را مرنعکس کننرد یرا دربراره

موضوعی که به آن اعترا

شرده اسر؛ ،توضریح کرافی بدهنرد ،از مراجعره

بسیار از شاکیان به دادگاهها هیی شیشگیر میشودی (معتمدهشاد ،بیتا)57 :
در قاهون قوقی وضعشده ایران ،بهصورت واضح و روشرن در دفراع از
ریم خصوصی قاهوهی ارائه هنده اس؛ اما این موضوع بهصورت غیرمستقیم
و با الاام از منابع و فتراوا معتلرر اسرالمی وجرود داردی اصرل  167قراهون
اساسی مقرر میکند:
قاضی موظ

اس؛ کوشش کند کم هر دعوا را در قواهین مدونشده بیابرد

و اگر هیابد ،با استناد به منابع معتلر اسالمی یا فتاوا معتلر ،کرم قضریه را
مدون شده ،از رسیدگی بره دعروا و صردور کرم امتنراع ورزدی (اهصرار ،
)136 :1386

برخی از قواهین مصوب ،بره وضروح بره ایرن موضروع ههرداخترهاهرد امرا
جستهو گریاته به ریم خصوصی اشاره هموده و افراد را از آن منع کردهاهدی

1

حق دانستن عموم
بنر همواره هسل؛ به محیط و افراد اسرافش کنجکاو بروده و سرعی مریکررد
آنها را بهگوهها بنناسد زیرا ا سام میکرد وادری که در اسرافش اتااق
میافتد ،میتواهد بر او ارر بگذارد و با شناختن آنها میتواهرد از آنهرا بارره
بینتر بلرد بنابراین:
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صادر هماید و همیتواهد به بااهه سکوت یا هقض یا اجمال یا تعار

قواهین

 - 1برا هموهه نیك به .1 :قاهون ا تررام بره آزاد هرا منرروع مصروب - 2 1383/2/15قراهون آئرین دادرسری
دادگاهها عمومی و اهقالب مصوب .3 1378/6/28قاهون مطلوعات مصوب 1364/12/22ی
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اهسررانهررا همررواره آرزویرری قررو تررر از آرزو داهسررتن هداشررتهاهرردی
)(Becker, 2001, p. 918

یکی از مامترین ارزش هایی که با تصویب قواهین جدید ریم خصوصری
به خطر افتاده اس؛ ،جریان اسالعاتی اس؛ کره بررا دموکراسری و فعالیر؛
مطلوعات آزاد ضرور اس؛ی اعطا آزاد به افراد برا ا اسه بر اسالعات
محیط شیراموهنان ،الجرم به این معناس؛ که به آهان اجازه میدهد ،دسترسری
و کاربرد آن اسالعات از سو عموم و مطلوعرات ،محردود شرودی برراسرام
اصول بین المللی ،مردم و افراد ق دارهد از سریق اسالعات دقیق و جامع ،بره
تصویر عینری از واقعیر؛ دسر؛ یابنرد و آرا خرود را آزاداهره از سریرق
رساهه ها گوهاگون فرهنگ و ارتلاسرات بیران کننردی (فروالد )49 :1387 ،
اصل شنجم از اصول مذکور هیی به گوهها دیگر بر دستیابی مردم به اسالعرات
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394

تأکید کرده و آن را ق مردم میداهدی
به هر ال ،چیی که برا ما معلوم اس؛ ،اینکه شاروهدان برا

ااظر؛

از خودشان ق دارهد درباره جرائمی که ممکن اسر؛ جران و مرال آنهرا را
به خطر بیاهدازد ،آگاه شوهدی عالوهبرآن ،افراد دلبسرتگی شردید دارهرد کره
درباره رویدادهایی بداهند که باعث کوتاه شردن زهردگی مریشرود یرا دربراره
صدمات و زیانها شاصی بداهند که ممکن اسر؛ در اررر آن رویردادها بره
آنها وارد میشودی ) (foreman,2010, p.231ق داهستن ،به شراروهد ایرن
امکان را میدهد که از وضعی؛ تابعی؛ صِرپ ،به سطحی برتر ،یعنی شاروهد
منتقل شودی در این جایگاه ،و دیگر متعاد و فرمانبُردار (سلطهشرذیر) بررا
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اجرا اوامر و هواهی مدیران و مسئوالن کنور و محلی هیس؛ هرچند کره
این مقامات خیرخواه باشند زیررا و برا داهسرتن ،مریداهرد و مریتواهرد از

چندوچون مسائل اجتماعی و سیاسی آگراه شرود و از ایرن یرث ،تواهرایی
تصمیمگیر و هظارت را بر آهچه برا او یا به هام او صورت میگیرد ،کسرب
خواهد کردی از همین رو ،بند دوم از اصل سوم قاهون اساسری ،بررا هیرل بره
اهداپ هظام جماور اسالمی ایران ،دول؛ (به مااوم کامالً عام) را موظ

بره

«افیایش سطح آگاهیها عمومی در همه زمینرههرا ،برا اسرتااده صرحیح از
مطلوعات و رساههها گروهی و وسایل دیگر» میکندی در این راستا ،قاهوهی
تح؛ عنوان «قاهون اهتنار و دسترسی آزاد به اسالعات» به تصویب مجلرس
شورا اسالمی رسیدی این قاهون داهستن را ق مردم و تکلی

دسرتگاههرا

ق دسترسی به اسالعات عمومی را داردی» قاهونگذار برا تضمین این ق،
متالاان را در « مماهع؛ از دسترسری بره اسالعرات بررخالپ مقرررات ایرن
قاهون» ،براسام ماده  22مجازات میکندی (غمامی)1390 ،
این مسئله در گریارش هارایی «کمسریون آزاد مطلوعرات» آمریکرا و
مای؛ از مسئولی؛ اجتماعی روزهامههگاران 1،برا عنروان «مطلوعرات آزاد و
مسئول» در سرال 1947هیری بررسری و تأکیرد شردی برا توجره بره اینکره )1
روزهامههگار مسئول اهتقال اسالعات عینی مربوط به زهردگی جمعری اسر؛
(اسالعاتی که ق همگان اس؛ آن را دریاف؛ کنند) و  )2همگان رق دارهرد
که از آزاد بیان و همچنین اهتقاد برخوردار باشند ،وظیاه آگاهیدهی آهان در
رأم وظای

رفه روزهامههگار قرار گرفته اس؛ی در این گیارش ،یکری از
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دولتی و عمومی غیردولتی داهسته و تصریح کرده اس؛ که «هر شا

ایراهری

 - 1این کمیسیون در سالها 1945و 1946به ریاس؛ رئیس وق؛ داهنگاه شیکاگو و شرک؛ دوازده تن از قوقداهان،
سیاس؛شناسان و اقتصادداهان آمریکا در داهنگاه یادشده ،برگیار گردیدی
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وظای

اجتماعی وسایل ارتلاط جمعی مد هظر کمسیون ،توجه وسایل ارتلاسی

به «تدارك دستیابی کامل به اسالعات روز» برا مردم ،معرفی شده اس؛ی در
این زمینه ،به عقیدة اعض ا کمسریون ،وسرایل ارتلراط جمعری بایرد تعارد و
مسؤلی؛ اجتماعی مربوط به ار «آزاد اسالعرات» را بهذیرهرد و توجره
داشته باشند که بهموازات دستیابی آنها به بازار وسیعتر خواهندگان ،مسئولی؛
آهان در برابر «همگان» افیایش مییابد زیررا« ،همگران» رق دسرتیابی بره
اسالعات و « ق اساسی مطلع شدن» را دارا هستندی این رق کره در اواخرر
قرن هجدهم ،از سو رهلران اهقالب آمریکا ،با عنروان «هیراز شراروهدان بره
جامعها دموکراتیك» ،تأکیرد شرد ،در عصرر اضرر « رق همگران بررا
داهستن» هامیده میشودی (معتمدهشاد ،بیتا)49-48 :
در اینکه داشتن ریم خصوصی ق ه ر اهسراهی اسر؛ ،شرکی هیسر؛ و
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اینکه هر فرد

ق دارد از خود و خاهوادة خود در مقابرل دیگرران مراقلر؛

کند ،مسئلها اس؛ که هرکسی بهسور شاود میتواهرد آن را دریابرد و ایرن
چیی اس؛ که هر روزهامه هگار باید به آن توجه ویشه داشته باشد امرا ایرن
موضوع را که مردم ق دارهد از محیط و وادث اسرافنان مطلع شوهد هیری،
همیتوان اهکار کرد چرا که آنها اغلب تصمیمهاینان را براسرام اسالعراتی
میگیرهد که رساههها در اختیارشان قرار میدهند و وادث ماتل مریتواهرد
در اهتاابهاینان تأریر داشته باشدی ازاینرو ،گاهی ایرن دو رق برا هرم در
تعار

قرار میگیرهد و روزهامههگاران موقع تصمیمگیر با منرکل روبرهرو

میشوهدی رفع این تعار
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و ل آن میتواهد روزهامرههگراران را در ایرن راه

یار کندی به عقیدة ما ،تقریر جدید از هظریه وظیاهگرایی که تحر؛ عنروان
«وظیاهگرایی هتیجهگرا» مطرح شده اس؛ ،از عادة این موضوع برخواهد آمدی

حل تعارض مطرحشده براساس وظیفهگرایی نتیجهگرا
اخالق هنجاری و شاخههای مختلف آن

یکی از شاخهها فلساة اخالق ،اخالق هنجار

1

اس؛ی اخالق هنجرار

اصول و معیارها کلی برا تصمیمگیرر را در اختیرار مرا قررار مریدهردی
) (Bayles,1968, p.2ازاینرو ،برایناسام که معیار درسرتی عمرل چیسر؛،
هظریه ها ماتلای در اخالق هنجار  ،ازجمله وظیاهگرایی 2،هتیجهگرایری 3و
فضیل؛گرایی 4شدید آمده اس؛ و هر کدام تالش کردهاهد بهگوهها متااوت بره
این سؤال شاسخ دهندی

سلق وظیاهگرایی ،اخالق ،ملتنی بر عملم مطابق با وظیاه اس؛ی ایرن هظریره
به اهگییهها اخالقی 5توجره و وظیاره و الریام 6را عقیرده اصرلی آن مطررح
میکندی وظیاهگرایی بر آن اسر؛ کره چییهرا مناصری وجرود دارهرد کره
ذاتاً خوب یا بدهد و باید آن ها را اهجام دهیم یا اهجام هردهیم ،تنارا برهخراسر
آهچه هستند ،بدون توجه به هتایجی که با اهجامدادن آنها برهدسر؛ مریآیردی
) (lyons, 2004, p.9براسرام وظیارهگرایری اخالقری ،اهسران وظیارههرا
منا

و متمایی دارد و برخی از اعمال و رفتارها اهسان برهسرور ذاتری

درس؛ و برخی دیگر ذاتاً بد و هادرس؛ اس؛ی اهسان به هنگام روبهروشدن برا
1-Normative Ethics.
2-Deontology.
3-Consequentialism.
4-Virtue Ethics.
5-Moral Motives.
6-Obligation.
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وظیفهگرایی اخالقی
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افعال ،فقط باید به وظیاه خود بنگرد و ارزیرابی هترایج و تأریرهرا همریتواهرد
بیاهگر خوبی و بد افعال باشدی برا مثال ،قتل اهسان بیگناه ،امر زشر؛ و
هاشسند اس؛ تی اگر باعث جلوگیر از کارها بد دیگرر شرودی ظلرم برد
اس؛ تی اگر سودمند باشدی بنابراین ،هر فعل یا اهجامدادن قاعردها  ،تری
اگر ماهند آهچه در فایدهگرایی مطرح اس؛ ،بره بینرترین غللره خیرر برر شرر
هینجامد ،می تواهد درس؛ یا الیامی باشدی (فراهکنا )47 :1376 ،وظیاهگرایی به
دو قسم وظیاهگرایی عملهگر 1و وظیاهگرایی قاعردههگرر  2تقسریم مریشرودی
وظیاهگرایی قاعدههگر میگوید :آهچه درس؛ اسر؛ ،مطابقر؛ برا دسرتها از
قواعد کاربرد کلّی اس؛ ،در الیکه وظیاهگرایی عملهگر معتقد اس؛ در هر
موقعیتی ،با هظر به اوصاپ آن موقعی؛ و بدون تمسرك بره قواعرد و ا کرام
کلی ،می بینیم چه چیی درس؛ یرا هادرسر؛ اسر؛ی از ایرن منظرر ،تکرالی
اخالقی ،جیئی و وابسته به موقعی؛اهرد و ا کرام و قواعرد کلّری در باتررین
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ال؛ ،برگرفته از ا کام جیئری و اصرل اسرتقرا از امرور جیئری هسرتندی
)(Bunnin & Yu, 2004, p.171

وظیاهگرایی با منکالت اساسی روبه روس؛ که اسرتااده از آن را در مقرام
عمل ،برا فاعل اخالقی ،با دشوار مواجه کرده و او را سرردرگم مریکنردی
وظیاهگرایی اخالقی بهسورکلی به هتایج اعمال توجای همیکند و مرا را صررفاً
به اهجام تکلی

ملیم می کند اما در برخی موارد ،اصل وظیاه با اصرل هتیجره

که یکی از فاکتورهرا مارم در اهجرام دادن اعمرال اسر؛ ،در تعرار

قررار

میگیردی (اترك )16 :1392 ،عالوهبرآن ،وظیاهگرایی قاعدههگرر هیری برا ایرن
1-Act Deontology.
2-Rule Deontology.

منکل مواجه اس؛ که در برخی موارد ،قواعد با یکدیگر متعار

میشوهد و

در آن صورت ،بر اسام کدام قاعده باید عمل کنریم؟ ویلیرام فراهکنرا 1معتقرد
اس؛ وظیاهگرایان عملهگر ،قواعد استعجالی یا جیئی را در اختیار مریهانرد
ولی مالك یا اصل راهنما دیگر وجود هداردی بهعلرارتدیگرر ،آنهرا بره
تعمرریم شررذیر کرره از لرروازم هظررامی اخالقرری و همررواره راهنمررا افررراد در
موقعی؛ها منابه اس؛ ،توجای هکردهاهدی (فراهکنا)62 :1376 ،
نتیجهگرایی اخالقی

میشود ،با این عقیده آغاز میشود که ارزشهایی وجود دارهد کره مقردم برر
اخالق هستند به علارت دیگر ،تی اگرر هریچ درسرتی و هادرسرتی اخالقری
وجود هداشته باشد ،همواره بعضی چییها خوب و بعضی چییهرا برد خواهنرد
بودی )(Darwall, 2003, p.1

برایناسام ،هتیجهگرایی یا اخالق غای؛گرا 2هظریها در اخالق هنجرار

اس؛ که معتقد اس؛ ،ارزش هر فعل تماماً به هتایج آن وابسته اسر؛ بنرابراین
بر آن اس؛ که زهدگی اخالقی بایرد بره آینرده بنگررد بردینمعنری کره بایرد
دلمنرغول بینررینه کرردن خرروبی و کاسرتن هتررایج برد افعررال باشردی از هظررر
هتیجهگرایی ،عامل تعیین کننده درستی یا هادرستی اعمال در هتایج آنها هااتره
اس؛ی (هولمی)268 :1389 ،
1-Wiliam K Frankena.
2-Teleological Ethics.
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هتیجهگرایی که به آن اخالق غایر؛گررا یرا اخرالق شیامردگرا هیری گاتره
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هتیجهگرایی ماهند وظیاهگرایی به دو قسم عملهگر و قاعدههگر تقسیم شده
اس؛ی هتیجهگرایی قاعدههگر معتقد اس؛ درستی هر عمل ،به هتایج مسرتقیم آن
وابسته اس؛ اما هتایج مستقیمی که با مجموعه قواعد مطابق باشند که منجر
به هتایج باتر هسل؛ به اعمال بدیل دیگر باشدی هتیجهگرایی عمرلهگرر ،عمرل
درس؛ را عملی میداهد که هسل؛ به اعمال منابای که فاعل میتواهرد اهجرام
دهرد ،هترایج باترر دربررداشرته باشردی )(Bunnin & James, 2003, p.9

هتیجهگرایی بر خالپ وظیاهگرایی به ذات عمل توجره همریکنردی ارتکازهرا
اخالقی ما ظلم را عملی قلیح و هادرس؛ میداهند ،تی اگر هتایج خوبی بررا
ما به همراه داشته باشد بنابراین هیازمند هظریها هستیم کره در آنم وا رد هرم
هقیصه هظریه هتیجهگرایری (بریتروجای بره ذات عمرل) و هرم هقیصره هظریره
وظیاهگرایی (بی توجای به هتیجة عمل) را برسرپ کرده و بتواهد ما را بههنگام
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تصمیمگیر در مواجاه با تعار

ها یار کندی (اترك)12 :1392 ،

وظیفهگرایی نتیجهگرا و حل تعارض مطرحشده براساس آن
همان سورکه گاته شد ،هتایج اعمرال هیری عرالوهبرر ذات آنهرا ،در درسرتی و
هادرستی اعمال دخیل هستند اما این سؤال که در مقام تعار م ایرن دو اصرل
با یکدیگر ،کدام یك از اولوی؛ بینتر برخوردار اسر؛ ،از سرو دو هظریره
مذکور بیشاسخ خواهد ماهدی ویشگی مام وظیاهگرایری هتیجرهگررا کره هظریره
تلایقی به ساب میآید ،تعیین اولویر؛ برین اصرل هتیجره و اصرل وظیاره و
هظاممندساختن رابطه آنهاس؛ تا فاعل اخالقی را در موقعیر؛هرا ماتلر
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تصمیمگیر هدای؛ کندی (همان)13 ،

بنابراین ،این هظریه برخالپ هظریهها قللی ،در اهجامدادن اعمال ،هرم بره
هتیجه و هم به وظیاه توجه میکند ازاینرو در رل تعرار

هرا اخالقری،

هظریه ا کارآمد اس؛ی تعارضی که در این مقالره مطررح شرده اسر؛ ،وظیارة
هاشی از قی اس؛ ( ق داهستن عموم) که در هتیجه با وظیارة هاشری از رق
دیگر( ق ریم خصوصری) در تعرار
وظیاهگرایی هتیجهگرا ،اولوی؛بند

قررار مریگیرردی برراسرام هظریرة

قوق بدین شرح اس؛:

وقتی عملی را که میخواهیم اهجام دهیم ،موضوع کمی اخالقری هلاشرد،
معموالً تصمیمگیر ما براسام هتیجه اس؛ اما هنگامی که عمل مرا موضروع
هاستین ،اصل وظیاه اس؛ که براسام سن و قرلح ذاتری اعمرال ،در هگراه
هاس؛ ،وظیاه ما را منا

میکندی شس از شناخ؛ وظیاه در هگاه هاس؛:

اگر وظیاه در هگاه هاس؛ِ هاشی از ق ،با هتیجها وظیاههگر در تعرار
اس؛ یعنی اگر باواهیم به وظیاة خود عمل کنیم ،موجب هقض وظیارة دیگرر
خواهیم شد ،به این شیوه عمل میکنیم که اگر وظیاه در هگاه هاس؛ِ هاشری از
ق ،موجب هقض وظیاة هاشی از ق دیگر شود ،درایرنصرورت دو وظیارة
هاشی از ق با یکدیگر در تعار

هسرتند در ایرنگوهره مواقرع درصرورت

امکان باید سعی در جمع هر دو وظیاه کرد اما درصورت ممکنهلرودن ،بایرد
جاهب وظیاة هاشی از قِّ قو تر را گرف؛ی متأسااهه برهدلیرل تنروع و تکثرر
شرایط عمل و موقعی؛ها جیئی که شیش میآیند ،مالکی کلی برا تنای
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کمی اخالقی می شود و مصداقی از اهصاپ یا ظلرم واقرع مریشرود ،اصرل

این قوت و اولوی؛ همی توان ارائه کرد و فاعل اخالقری خرود بایرد بر سرب
هموهه ،با تاکر در جاات ماتل

هر دو امر وظیاه و سنجش شرایط ،تنای

دهد که کدام وظیاه مامتر اسر؛ی فاعرل هرچره از علرم و کمر؛ بینرتر
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برخوردار باشد ،باتر میتواهد وظیاه مام تر را تنرای

دهرد ولری از براب

تسایل در تصمیمگیر میتوان چنین اولوی؛هایی ارائه کرد:
در تعار
و در تعار

ق خود با ق دیگران ،ق دیگران مقدم بر ق خود اسر؛
قوق اهسانها دیگر برا هرم ،مریتروان وظرای

اخالقری را

بر اسام تعداد یا شاصی؛ صا لان ق اولوی؛بند کردی مسلماً رق چنرد
فرد ،مقدم بر ق یك فرد اس؛ی همچنین ،گاهی اولوی؛بند وظای میتواهد
بر اسام شاصی؛ صا لان ق باشد برا مثال ق والردین ،خوینراوهدان،
دوستان و آشنایان ،مقدم بر ق افراد هاآشنا و غریله اس؛ یا رق مسرلمان
مقدم بر ق کافر اس؛ی عالوهبرآن ،در تعار

اهواع رق برا یکردیگر ،رق

دینی مقدم بر ق جاهی و مالی اسر؛ رق جراهی مقردم برر رق مرالی و
قالنام مقدم بر ق خداس؛ی (همان)21-19 ،
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وظیاه روزهامه هگار در هگاه هاس؛ ،دادن اسالعات به مردم اس؛ و مرردم
هیی ق دارهد این اسالعات را داشته باشند بنابراین این وظیاه روزهامههگرار،
وظیاة هاشی از ق اس؛ امرا گراهی هتیجرة عمرل بره ایرن وظیاره ازسرو
روزهامههگار ،هقض ریم خصوصی دیگران اس؛ که برا آنها ق مسرلمی
به ساب میآید و در هتیجه از این سریق آسیب خواهنرد دیردی اینجاسر؛ کره
تعار  ،خود را میهمایاهدی بر اسام مطالب مطرح شده از دیدگاه وظیاهگرایی
هتیجهگرا ،تعرار

مرذکور را بره ایرن صرورت مریتروان برسررپ کررد کره

روزهامه هگار بتواهد به وظیاه در هگاه هاس؛ عمل کررده ،بردون اینکره رریم
خصوصی دیگران را هقض کند بنابراین ،اگر بین این دو ق جمع کررده و برا

244

داقل تجاوز به ریم خصوصی دیگران ،وظیاة خرود را بره اهجرام برسراهد،
خیلی خوب اس؛ اما اگرر چنرین وضرعیتی مقردور هلاشرد ،بایرد شررایط را

بسنجد و وظیاه مامتر را براسام شناسایی ق قو تر تنای

داده و سلق

آن عمل کندی
اهتااب مامترین وظیاه روزهامههگار درباره این موضوع باید به این سریق
اهجام گیرد که اگر قی از مردم ضایع شده اس؛ ،ماهند جایی کره شاصری از
مردم کالهلردار کرده و مال آن ها را تصا ب کررده اسر؛ ،ماهنرد آهچره در
سرح بحث ذکر کردیم ،دراینصورت روزهامههگار وظیاه دارد این موضروع را
به اسالع مردم برساهد و اسالعات خصوصی مجرم را در اختیار آنها بگرذارد
تا از این سریق اگر دستگیر هنده باشد ،به دستگیر او کمك کند یا اگرر بره
به مراجع قضایی مراجعه کنندی
هر فرد

ق یات دارد و هیچکس ق هدارد به دیگرر آسریب وارد

کند بنابراین اگر موضوع در ارتلاط برا شاصری باشرد کره شنارانکرردن آن
می تواهد جان اهسانهرا را بره خطرر بیاهردازد ،بایرد درصرورت مطلرعشردن
روزهامههگار ،آن را به اسالع مردم هیی برساهد و آنها را از این موضروع آگراه
کندی برا مثال ،اگر فرد جاهی و خطرهاکی از زهدان فرار کند یا اینکره وجرود
چنین فرد در جامعه تصدیق شده باشد ،باید ریم خصوصی چنین فرد را
هقض کرد و به وظیاه در هگاه هاس؛ خود عمرل کرردی یرا اگرر شاصری بره
بیمار واگیردار ملتالس؛ که دیگران را در خطر ابتال به این بیمرار قررار
می دهد ،هقض ریم خصوصی آن فرد مجاز اس؛ی شاصی که به عن

تجاوز
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دام افتاده اس؛ ،دیگر مالباختگان ،مطّلع شده و برا بازشسگرفتن مال خود،

کرده و هیی کسی که به اعتقادات مردم هتك رمر؛ کررده اسر؛ هیری چنرین
وضعیتی داردی
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شاصی که به ملّ؛ و وسن خود خیاه؛ کرده و برضد آنها با بیگاهگان و
در راستا اهدافنان همکار کرده و بدینسریق به آنها خسارت وارد کرده
اس؛ ،تجاوز به ریم خصوصی او منروط به این اس؛ که او آگاهاهه مرتکب
چنین عملی شده اس؛ اما اگر ارلات شد که او اغارال یرا از او سرو اسرتااده
شده اس؛ ،هقض ریم خصوصی او تناا تا جایی مجاز اس؛ که بیگنراهی او
را راب؛ کندی
اللته باید داهس؛ کره در مثرال هرا ذکرر شرده تعرداد صرا لان رق را
میبایس؛ در هظر گرف؛ و در تصمیمگیر خود ،آنها را لحاظ کرد ،بره ایرن
صورت که اگر مالباخته یك هار باشد و کساهی که ریم خصوصی آنها باید
هقض شود ،ده هار باشند و ق ضایع شده چندان مام هلاشد ،تجاوز بره رریم
خصوصی درس؛ هاواهد بودی
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در مثالها ذکرشرده و ماهنرد آن ،وظیارة روزهامرههگرار ،هقرض رریم
خصوصی و دادن اسالعات به مردم اس؛ اما در جایی که تجراوز بره رریم
خصوصی دیگران درد را دوا همی کنرد و در راسرتا برازشسگررفتن رق
مام تر هلاشد ،ریم خصوصی محترم بوده و به آن هلاید متعر

کردی

بنابراین در راستا شاسخگویی به سؤاالت مطرحشده در موقعی؛هایی که
در سرح مسئله به آنها اشاره شد ،باید گا؛ همانسور که هاجی معتقد اس؛
) ، (foreman, 2010, p.231درس؛ اس؛ که رریم خصوصری رق مامری
اس؛ اما مطلق هیس؛ و در تعار

با قوق مامتر افراد جامعره ،بایرد آن را

زیر شا گذاش؛ زیرا هتیجها که از این سریق اصل میشود ،بهمراتب بینرتر
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اس؛ و عموم مردم در این باره ق دارهد بداهند چه کسی از آنها کالهلردار
هموده و مال آنها را تصا ب کرده اس؛ی دراینمیان ق مردم قو تر اسر؛ی

ازاینرو ،وظیاه روزهامههگار در اینباره ،عمل به وظیاه در هگاه هاس؛ خرود،
یعنی دادن اسالعات درباره مجرم به مردم اس؛ی
در موقعی؛ دوم ،درس؛ اس؛ که مردم ق دارهد بداهند اما رق هدارهرد
همه چیی را بداهندی باید هیاز به داهستن را از کنجکراو تاکیرك کرردی هیراز و
کنجکاو دو مقوله متمایی از یکدیگر هسرتندی اسالعرات مردهظرر مااسلران
دربارة هنرمند که به او عالقه مند هستند ،تناا س کنجکاو آنها را ارضا
میکندی مردم دراینباره مُحِق هیستندی وزه خصوصی را درصورتی مریتروان
هقض کرد که شا

قی قو تر درمیان باشد یا بتوان بدین وسیله قی را برا

راجع به هنرمند که به او عالقهمندهد ،هدارهد شس الزم هیس؛ روزهامرههگرار
به وزة خصوصی دیگران وارد شود و برا دیگران میا م؛ ایجاد کندی
نتیجهگیری
روزهامههگار  ،رفها اس؛ که مسئولیتی مارم را در آگراهیبانری مرردم
بهدوش میکند و بیش از هر رفه دیگر  ،هیازمنرد اصرول اخالقری اسر؛
اصول اخالقی کره راهنمرا عمرل دسر؛اهردرکاران آن در راسرتا گررفتن
تصمیمات مام در امر روزهامههگار اس؛ی اصول اخالقی گاهی برا یکردیگر
در مقام عمل در تعار

قرار میگیرهد و تصمیمگیر را برا روزهامههگاران

سا؛ و دشوار میکنندی روزهامههگاران دربراره تعرار
عموم و قم داشتن ریم خصوصی ،با تعار

میران رقم داهسرتن

روبهرو مریشروهدی بنرابراین،

روزهامررههگررار هیازمنررد هظریرره ا اسرر؛ کرره بررا اسررتااده از آن ،قررادر باشررد
تعار
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مردم شس گرف؛ اما هواداران هنرمند مذکور ،هیاز به داشتن اسالعات بینتر

ها اخالقی را در مقرام عمرل ،برسررپ کنردی از میران هظریرههرا
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مطرحشده در شاخه هنجار فلساه اخالق ،وظیاهگرایی هتیجهگرا که تقریرر
جدید از هظریة وظیاهگرایی و به بیان باتر ،هظریها تلایقی به ساب میآیرد،
میتواهد گیینه خوبی برا

ل تعار

ها اخالقی باشد که فاعالن اخالقری

در موقعی؛ها سا؛ تصمیمگیر با آنها مواجه میشوهدی
وظیاهگرایی هتیجه گرا در ارزیابی درسرتی و هادرسرتی اعمرال ،هرم اصرل
هتیجه و هم اصل وظیاه را دخیل داهسته و رابطه میان این دو اصل را هظاممنرد
هموده و آنها را اولوی؛بند کرده اس؛ تا فاعل اخالقری در مقرام عمرل در
برخورد با تعار ها اخ القی متحیرر هماهرده و بتواهرد وظرای خرود را برا
درهظرگرفتن قوق مامتر به اهجام برساهدی براسام وظیاهگرایری هتیجرهگررا،
ق ریم خصوصی مطلق هیس؛ و در تعار

با رق مارمتررم عمروم کنرار

گذاشته میشودی عالوهبر آن ،قم داهستن عموم هیی مطلق هیسر؛ و دربرارة آن
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باید هیاز را از کنجکاو تاکیك کرد و اگر میل به داهسرتن عمروم ملتنری برر
«هیاز» و « ق» هلاشد ،ق ریم خصوصی همچنان شابرجاسر؛ و در مقرام
عمل مقدم اس؛ و ارجحی؛ داردی
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مقدمهای بر اخالق مالکیّت معنوی در کتابخانة دیجیتالی
*

هیره جعار فر
چکیده

 )2قّ معنو ی قّ ماد این اس؛ که مُید ز مات شدیدآورهرده از آن خرودِ
او باشد و شا

دیگر از آن سو استااده هکندی قّ معنو کره گراه رقّ

اخالقی هیی به آن اسالق میشود ،با عنوان "مالکی؛ معنو " شناخته میشرود
و از مقدمترین اهواع مالکی؛ها اس؛ که محدود به زمان و اهتقالشذیر هیس؛ی
با شینرف؛ علم و تکنولوژ و به ویرشه اینترهر؛ ،تحروالتی در صرنع؛ هنرر
اسالعات رخ داده اس؛ که این تغییرات باعث هاکارآمد قرواهین مربروط بره
این عرصه شدی با توجه به اینکه از الیامات اصول اخالق رفها کتابردار ،
ا ترام به قّ مؤل

و مالکی؛ معنو و تالش در راستا رعای؛ آن در هرر

* -کارشیا ارشد علم اطالعات و دانتشیاسی دانشگاه قم.
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شرایطی ،ا ترام به قوق مراجعان در مورد محرماهه بودن اسالعرات مربروط
به آهاا ،ااظ؛ از مجموعه و فراهم کردن امکان دسترسی همره کراربران بره
اسالعات مورد هیازشان اس؛ی این مقالره برهسرلب هلرود قرواهین الزم دربراره
مالکی؛ معنو در فضا دیجیتال ،با استااده از روش سرند (کتابااهرها )،
منابع مرتلط را واکاو و به یافته ها آن ها استناد کررده اسر؛ ترا برا ارائره
رویکرد اخالقاهه درباره مسئله مالکی؛ معنو  ،به تلیرین تعاردات اخالقری
کتابااهه ها دیجیترالی در سره ملحرث کلری تعاردات اخالقری درخصرو
صا لان آررار ،تعاردات اخالقری درخصرو
درخصو

کراربران و تعاردات اخالقری

مجموعه کتابااهه دیجیتالی بهردازدی

واژههای کلیدی
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اخالق ،مالکی؛ معنو  ،کتابااهه دیجیتالی ،فضا مجاز  ،اخالق رفها ی
مقدّمه
یکی از مااهیم مام و اساسی که امروزه با شینرف؛ علم و تکنولوژ و به ویشه
اینتره؛ درباره مالکی؛ مطرح می شود ،بحث مالکی؛ معنو اس؛ی در هگراهی
کُلی ،مالکی؛ معنو به قّی اسالق می شود که هر فرد خلّاق ،هنرمند ،سرراح
و هویسنده شایسته آن اس؛ ازاین رو ،آرار غیرمراد کره برا ترالش فرراوان
بهوجود میآیند و در ظاهر ،جنله ماد هدارهرد ،برهواسرطه مالکیر؛ معنرویی
مای؛ می شوهد و همچنین باعث می شود علم و اهگییه در جامعره شینررف؛
کند و قوق افرادِ صا ب ارر ا شودی
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مالکی؛ معنو  ،امروزه بهاهدازها اهمی؛ دارد که دیگر تقسیمبند

قّ به

دو گوهه عینی و دینی ،تقسیمبند کاملی هیس؛ و سلیع؛ این قروق ایجراب

می کند که آن ها را به سه دسته عینی ،دینی و معنو تقسیم کنیم زیرا مالکی؛
معنو  ،قّ مالکی؛ معمولی هیس؛ ،بلکه ا ترام و اعتلار به مراتب بینرتر از
مالکی؛ ماد و عاد دارد چرا که قروق فکرر و مالکیر؛ هاشری از آن،
محصول فکر و ابتکار عقلی اهسان اس؛ که با روح و روان و بستگی کامرل
دارد و شاصی؛ صا ب تاکر در اررر شدیرد آمرده متللرور شرده اسر؛ لرذا
مقایسهشدهی با مالکی؛ ماد هیس؛ و باید اعتلار بینرتر داشرته باشرد و از
هر جا؛ مای؛ شودی به همین سلب اس؛ که مالکیر؛ معنرو را مریتروان
مقدم ترین مالکی؛ داهس؛ چرا که مالکی؛ معنرو  ،هاشری از عقرل و فکرر
صا ب ارر اس؛ ،برخالپ مالکی؛ ماد که اصوالً مالك در ساخ؛ و ایجراد
آن هقنی هداردی
بانی از مالکی؛ معنو محسوب می شوهدی مالکی؛ معنو را داقل از سره
بُعد اقتصراد  ،قروقی و اخالقری مری تروان بررسری کررد و از سره زاویره
درآمدآفرینی ،مرزها

قوقی و ارزشی می توان تحلیل کرد اما تحلیلگرران،

از هگاه اخالقی کمتر به آن شرداخته اهد (اسالمی)53 :1380 ،ی قیق؛ آن اس؛
که اخالق هتواهسته اس؛ به همراه فنراور اسالعرات رشرد و توسرعه همایرد
(امیرخاهی ،و دت ،خضریان)60 :1389 ،ی
از سویی در سی چند دهه اخیر جار؛ شاسراگویی بره هیازهرا دهیرا
جدید ،در صنع؛ هنر اسالعات با رشد روزافیون هنر و اهتقرال اسالعرات از
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مطابق با این تعری  ،هوی؛ و اسالعات شاصی افراد و سرازمانهرا هرم

سریق رساهه ها و در محیط ها دیجیتال هسرتیم (مطللری)137 :1386 ،ی بره
همین سلب قواهین مالکی؛ معنو با ورود تکنولوژ هوین و تغییراتی کره در
اشاعه اسالعات به وجود آمد ،هیازمند بازهگر شده اسر؛ی هرچنرد از زمران
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توسعه چاپ تاکنون همواره این قراهون توسرعه یافتره اسر؛ امرا فررم هرا و
شکل ها تازه آرار و تغییر شکل آن ها به یکدیگر بدون تغییرر در ماهیر؛ و
کیای؛ کار موجب سردرگمی در قواهین مربوسره در ایرن زمینره شرده اسر؛
(سهار)28 :1381 ،ی
با توجه به اینکه از الیامات اصول اخالق رفرها کتابردار  ،ا تررام بره
قّ مؤل

و تالش برا رعای؛ آن در هر شرایطی ،ا ترام به قوق مراجعان

در مورد محرماههبودن اسالعرات مربروط بره آنهرا ،ااظر؛ از مجموعره و
فراهم کردن امکان دسترسی همه کاربران به اسالعرات مرورد هیازشران اسر؛
(کاظم شور ،اشرفیریی  ،سراهر  )801 :1390 ،ازایرنرو ،برهسرلب هقصران
قواهین مربوط به این موضوع برا صرا لان صرنایع ضرلط دیجیترالی ماهنرد
کتابااههها دیجیتالی ،چالشها فراواهی ایجاد شده اس؛ی
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با توجه به اینکه محیط دیجیتال ،شرکل دیگرر از جاران واقعری اسر؛،
عناصر اولیه این دو جاان ،منترك هستند و فقط چگروهگی ،جرنس و هقرش
این عناصر با یکدیگر متااوت اس؛ی شس اصول اخالقی اکم و ماارت هرا
فنی و رفتار که الزمه تعامل در این محیط ها اس؛ ،با وام گررفتن از فضرا
واقعی وارد این فضا خواهند شد و اصول اخالقی اکم با گرذر زمران تغییرر
هکرده اس؛ (بیرگوار )1388 ،ی این مقاله به سلب هلرود قرواهین الزم دربراره
مالکی؛ معنو در فضا دیجیتال ،با ارائه رویکرد اخالقاهه در شی آن اس؛
تا با شاسخ به سؤاالت زیر ،کتابااهه ها دیجیتالی را در این باره یار هماید:
1ی با لحاظ مالکی؛ معنرویی ،کتابااهره دیجیترالی چره تعاردات اخالقری
درقلال صا لان آرار دارد؟
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2ی با لحاظ مالکی؛ معنرویی ،کتابااهره دیجیترالی چره تعاردات اخالقری
درقلال کاربران دارد؟

3ی با لحاظ مالکی؛ معنرویی ،کتابااهره دیجیترالی چره تعاردات اخالقری
درقلال مجموعه دارد؟
پیشینة تحقیق
درباره موضوع ششوهش اضر ،به سور خا

مطالعه جرد صرورت هگرفتره

اس؛ ولی تحقیقات متعدد بهصرورت شراکنرده ،ملحرث مالکیر؛ معنرو را
بررسی کردهاهد که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشودی
کریمشور ( )1393در شایانهامرها دربراره رقّ مالکیر؛ برر محصروالت
الکتروهیکی در آموزش مجاز  ،به ارلات مالکی؛ بر محصروالت الکتروهیکری
برا شدیدآورهدگان و مای؛ هرا قراهوهی بررا مالکران ایرن محصروالت
درخصو

مای؛ از مؤلاان ،مصرناان وییی وجرود دارد ،مسرؤلی؛ مردهی و

ضماه؛ اجراها

قوقی برا برخوردها الزم در برابر متالاان این قرواهین

را تنریح کرده اس؛ی
رضو ( )1391در شایان هامه خود ،با عنوان «ضماه؛ اجراهرا

قروقی

تعد به دادهشیامها الکتروهیکی» هنان داد کره تمرامی اسالعرات ذخیرره و
شردازش شده با وسایل الکتروهیکی و فناور ها هروین ،هرچنرد از مایر؛
قاهونگذار برخوردار میشوهد ،امرا در رأم ایرن مجموعره دادههرا
قوق مؤل  ،سرازمان هرا ،هرام هرا افرراد ،از لحراظ قراهوهی دارا

راو
رریم
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شرداخته و با اتکا به قواهین و هظریهها فقای کره در براب مالکیر؛ معنرو

خصوصی اسالعاتی هستند که با هقض ،هاروذ ،تغییرر ،اهتنرار ،اهتقرال توسرط
ویروم ها رایاهه ا  ،مورد تعد قرار مری گیرردی مسرؤلی؛ مردهی هاشری از
تعد به داده شیام ها الکتروهیکی مای؛ شده ،علی االصول ملتنی برر تقصریر
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اس؛ی زیاندیده در اکثر موارد برا ارلات تقصیرم عاملم زیان با دشروار و در
دسترم هلودن ادله ارلاتی روبه رو مری شرود کره ایرن امرر گراهی منجرر بره
جلرانهندن خسارتها میشرود و در مروارد هرم کره شناسرایی و اعمرال
ضماه؛ اجرا میسر اس؛ ،قاهون گذار ،ضماه؛ اجرا کافی در هظرر هگرفتره و
تعد را با اخطار ،توقی

مجوز ،جریمه هقرد خاتمره مری دهردی و بررا

رویارویی با این منکل ،ترویج فرهنگ تکنولوژ همراه برا براالبردن سرطح
ااظتی داده شیام ها و استااده از داهش متاصصان قوقی در فرآینرد تردوین
قواهین قوقی را شیننااد داده اس؛ی
در شایانهامه دیگر از اولیایی ( )1391با عنوان «بررسی فقای و قروقی
مالکی؛ معنو با تأکید بر دیدگاه امرام خمینری

» منرا

مری شرود کره

موضوع ا مالکی؛ معنو که در هتیجه گسترش ارتلاسات از سریق شرلکه
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جااهی اینتره؛ و قابلیر؛ دسترسری سرریع و آسران بره تمرامی اسالعرات و
سو استااده برخی افراد از آرار و دستاوردها دیگران اس؛ ،اعتلار بینرتر
داردی به همین سلب ،به بررسی فقای و قوقی مالکی؛ معنو برا هگراهی بره
دیدگاه و آرا فقای ضرت امام خمینی

شرداخته اس؛ی

ملکی سورکی ( )1388در تحقیق خود هنان داده اس؛ که رعای؛ قروق
مالکی؛ معنو (فکر ) بر اختراع ،اهتقال تکنولوژ و رشرد اقتصراد ترأریر
بسیایی دارد و یافتهها شایانهامه عربزاده ( ،)1387بیاهگر آن بود که فقدان
این مقررات باعث میشود ،هرمافیارها رایاهها بهساول؛ و غیرمجاز تکثیرر
و باعث ضرر ملتکران و شدیدآورهدگان این آرار در فضا مجاز شوهد و از
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سویی دیگر ،بارهور منصااهه از آن برهامهها محقق هنودی هترایج شایرانهامره
ر یمی ( ،)1384درخصو

ملاهی فقای و قوقی مالکی؛ معنو هنران داد،

همه فقاا اسالم بر شذیرش بُعد معنو یا اخالقری قروق مالکیر؛ معنرو
اتااقهظر دارهدی
از سویی ،در ششوهش ها
بره صرورت اخر

وزه کتابدار  ،تاکنون ملحث مالکی؛ معنرو

بررسری هنرده اسر؛ی فقرط در آررار از تراجالرردینی و

همکاراهش ( ،)1390اسداغی ( ،)1390هاشمی هسب ( ،)1389اساندیار مقدم
و سررنلو ( ،)1389مرراتیی و فررایلس ،)2008( 1فررایلس ،)2007( 2اسررتاان
مگینو )2001( 3که کوشیده اهد در تحقیقاتنان به اخرالق رفرها در روزه
علم اسالعات جایگاه ویشه ا بدهند ،این موضوع به صرورت خیلری ماتصرر
شرداخته شده اس؛ی
مرور شینینه ها ششوهش هنان می دهد که ششوهش ها اهجام شده دربراره
که این امر خود دلیلی بر کملود قواهین اکم اس؛ و در اغلب تحقیقات وزه
کتابدار که درباره اخالق رفه ا اهجام شده اس؛ ،موضوع مالکی؛ معنرو
به صورت خیلی جیئی بحث و کنکاش شده اس؛ی همچنین ششوهشهرایی کره
به بررسی جنله اخالقی ملحث مالکی؛ معنو در فضرا دیجیترالی شرداختره
باشند ،کمتر دیده می شوهد و مربوط به سال ها اخیر هستند که این امر هنان
از هوظاوربودن ملحث اضر اس؛ی
با توجه به اینکه کتابااهه ها دیجیترالی در ایرران هوشرا هسرتند ،تراکنون
ششوهنی که بهسور جامع بره مقولره مالکیر؛ معنرو در کتابااهره دیجیترالی
1-Mathiesen & Fallis.
2-Fallis.
3-Stephenalmagno.
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مالکی؛ معنو  ،در اکثر موارد بُعد قاهوهی مالکی؛ معنو را بررسی کرردهاهرد
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شرداخته باشد ،اهجام هنده اس؛ ازاین رو ،در این مقالره برر آن شردیم ترا برا
استااده از روش سند (کتابااهها ) ،منابع مرتلط بررسی و به یافتهها آن ها
بهعنوان شاهد استناد کنیمی
مالکیّت معنوی در فضای مجازی
امروزه فضا
در معر

وب ،محیطی را فراهم آورده تا همگان بتواهند اسالعات خود را

دید و استااده دیگران قرار دهندی همین ویشگری و فراگیربرودن آن

باعث شده تا افراد جا؛ کسب اسالعات مورد هیاز خود ،به وب مراجعه کنند
و با استااده از اینتره؛ به اسالعات مرورد هیراز خرود دسر؛ یابنرد (علیهرور
افظی) 9 :1390 ،ی
قّ مالکی؛ معنو  ،یکی از موضوعاتی اس؛ که با رشد و توسعه علرم و
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تکنولوژ در جاان امروز بره وجرود آمرد و بره سررع؛ در کراهون توجره
اهدینمندان قرار گرف؛ی شاید مامترین عامل بهوجودآمدن قّ یادشده ،شدیده
ارتلاسات و گستره داهرش ملرادالتی در دهیاسر؛ کره موجرب هقرل و اهتقرال
اطالعات و علوم جوامع ماتل بنر در زمان ها بسیار کوتاه و محدود شرده
اس؛ی استااده غیرمسؤالهه از ایرن منلرع ارتلراسی ،تادیرد بیرگری بررا جامعره
محسوب میشودی این مسئله در وزه مالکی؛ معنرو در فضرا مجراز و در
زمینهها

ریم خصوصی افراد و سازمانها ،امنی؛ اسالعات موجرود در فضرا

وب و قّ مؤل چالشهایی را ایجاد کرده اس؛ی شرلکه جاراهی اینترهر؛ از دو
سریق به اهمی؛ توجه به قّ مالکی؛ معنو دامن زده اس؛:
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ال

ر تلادل آرار علمی و هظر به وجودآمده در جاان کره لیومراً قروق

شدیدآورهدگان در این میان لحاظ شده اس؛.

ب ر سو استااده ها متعدد از ریم خصوصی افراد و سازمان ها و امنی؛
اسالعات که دغدغههایی را برا شدیدآورهدگان و تولیدکنندگان اسالعرات در
اینتره؛ بهوجود آورده اس؛.
ازاین رو ،هاس؛ در کنورها توسرعه یافتره و مارد ایرن شدیرده هروین و
شس از آن در سایر کنورها دهیا ،تدوین و تصویب قواهین و مقرراتی بررا
ا

قوق و مالکی؛ معنو مؤلاان و شدیدآورهدگانم آررار فکرر و هنرر

آغاز شدی
در ایران هیی ،سی سال ها اخیر شاهد تصرویب مقرراتری در ایرن زمینره
بوده ایم که اللته هق

و کاستی ها متعردد داشرته اسر؛ی از سرو دیگرر،

عمدهترین منکلی که در کنور با آن روبهرو هستیم ،اجراهندن قاهون و هلرود
هاادها و دستگاهها مسؤل در این زمینه کمکار کردهاهد (روزهامره رسرال؛،
)5 :1389ی
در چنین شرایطی ،تناا سازوکار که میتوان در زمینره رعایر؛ مالکیر؛
معنو در فضا مجاز در هظر گرف؛ ،داشتن رویکرد اخالقی در این مسئله
اس؛ چرا که اگر کاربران اینتره؛ تواهرایی رفترارکردن بره شریوه اخالقری را
داشته باشند ،هیچ تضمینی وجود هدارد که آن گوهه عمل کنند ،مگر اینکه آن ها
قصد اخالقی عمل کردن داشته باشندی در واقع ،در موقعیتی که کنتررل بیروهری
در زمینه استااده از اسالعات در فضا مجاز کمرهگ اس؛ ،داشتن رویکرد
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سازوکارهایی الزم برا اجرا این قاهون اس؛ی ایرن امرر فرامروش شرده و

اخالقی از سو صا لان صنایع ضلط دیجیتالی ماهند کتابااههها دیجیترالی
در این زمینه می تواهد هوعی کنترل دروهی را ایجاد کند و از برروز بسریار از
منکالت جلوگیر کند (توالیی)47 :1388 ،ی
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ضرورت توجه کتابخانههای دیجیتالی به مالکیّت معنوی
امروزه وب و استااده از محتروا موجرود در آن عمومیر؛ یافتره اسر؛ی در
قیق؛ هاستین منلع برا کسب اسالعات و شاسخ گویی بره هیازهرا افرراد،
جس؛ وجو در وب و استااده از محتوا آن اس؛ ،در رالی کره چنرد سرال
شیش ،کتابااهه ها از چنین موقعیتی هداشتندی هرچنرد همره هروع اسالعراتی در
وب وجررود دارد ،امررا متأسررااهه غالررب اسالعررات موجررود در وب داور
همی شوهد بنابراین ،در محریط وب بسریار از اسالعراتی ماهیتراً اسالعرات
هادرس؛ یا ذاتاً اسالعات مغرضاهه هستندی با این وجود ،بسریار از افرراد در
وهله اول به این منلع اسالعاتی مراجعه میکنندی
اسالعات موجود در کتابااهه ها تماً باید از فیلتر برا عنروان اهتاراب و
مجموعه ساز علور کنند و سهس سازماهدهی شوهدی این در رالی اسر؛ کره
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اسالعات موجود در وب فار از این دو ویشگی ذاتی کتابااهه ها هسرتندی برا
توجه به اینکه اصوالً می توان گا؛ محیط وب این امکان را فراهم سراخته ترا
هر کس بتواهد در آن به اشاعه اسالعات بهردازد ،شس کتابااههها هیی میتواهند
اسالعات خود را از سریق وب اشاعه دهند و کاربران خرود را تحر؛ کنتررل
درآورهد (علیهور افظی)21 :1390 ،ی
به همین سلب کتابااهه ها برآن شدهد تا با استااده از موقعی؛ها و امکاهات
اصل از فناور ها هوین ،ضور مؤرر در وب داشته باشرند ایرنگوهره
کتابااهه ها که در فضا اینتره؛ فعالی؛ دارهد ،با عنوان کتابااههها دیجیتالی
شناخته می شوهد اما همزمان برا ضرور کتابااهره هرا در فضرا دیجیترال،
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چالش ها زیاد هیی فرارو آن ها قرار گرفته اس؛ی یکی از این چرالش هرا
بحث مالکی؛ معنو در فضا مجاز اس؛ی با توجه به اینکه کتابااهرههرا

دیجیتالی هیی یکی از عناصر موجرود در وب محسروب مریشروهد ،ازایرنرو،
مالکی؛ معنو این مراکی با توجه به رایجشدن بریاخالقریهرا گسرتردها
ماهند هك ،دسترسی غیرمجاز به اسالعات ،ویرومها ،کالهلرردار و جعرل
رایاهها و موارد منابه که در فضا مجاز صورت می گیررد ،مرورد تادیرد
قرار گرفته اس؛ (شورقارمراهی 1391،تررکمن ،ا مرد )1385 ،ی بره همرین
سلب ،توجه به ملحرث مالکیر؛ معنرو در کتابااهره هرا دیجیترالی بررا
رویارویی با عوامل تادیدکننده از ضروریات اس؛ی
تعهدات اخالقی کتابخانة دیجیتالی درخصوص مالکیّت معنوی
علم فناور اسالعات ،اهدکی دیر به عرصه قواهین و رفتارهرا اخالقری وارد
تأمین د مطلوب ارائه خدمات به کاربران وضع کننرد و دسرتوراتی را بررا
روابط داخلی علم فناور اسالعات منا

سازهدی

از موضوعات مام تأکیدشده در وزه اخرالق رفره ا م علرم اسالعرات،
ملحث مالکی؛ معنو و ا ترام به قّ مؤل

و تالش برا رعای؛ آن در هر

شرایطی ،ا ترام به قوق مراجعان دربراره محرماهرهبرودن اسالعرات آنهرا،
ااظ؛ از مجموعه و فراهم کردن امکان دسترسی همه کاربران بره اسالعرات
مورد هیازشان اس؛ (دایره المعارپ کتابدار )111 :1381،ی
با اهقالب در عرصه اسالعات و فراگیرشدن ایرن تاکرر کره همره چیری از
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شدی قواعد اخالق رفها در علم اسالعات کوشیدهاهد ترا مقرراتری را بررا

سریق وب در دسترم اس؛ ،چالش ها جدید شیش رو اخرالق سرنتی و
رفه ا در علم اسالعات ایجاد شده اس؛ی یکی از چالشها اخالقیم مطرح
در فضا مجاز که به علارتی جی ملاهی آن شمرده می شود ،هقض اصرول و
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قواعد مالکی؛ معنو اس؛ی اصول و قواعد اخالقیم مطرح علرم اسالعرات در
فضا مجاز  ،به وزه هایی ماهند مالکی؛ اسالعات ،قوق مالکی؛ فکرر ،
دسترسی آزاد یا محدود به اسالعات ،استااده از اسالعات دولتی ،ا

رریم

خصوصی و تأمین محرماهگی در جریان بین المللری اهتقرال اسالعرات توجره
میکند (سایلی ،قیقی)86 :1387 ،ی
از این رو می توان هتیجه گرف؛ که اصول و قواعد اخالقیم علرم اسالعرات
در فضا مجاز هه تناا به این هکته اشاره دارد که کتابااههها دیجیتالی باید
در فضا مجاز  ،رفتار اخالقمداراهه داشته باشند ،بلکه میتوان بانری از
تعادات اخالقی کتابااهه ها دیجیترالی در فضرا مجراز را ،راهری بررا
مقابله با بیاخالقیها موجود داهس؛ی
کتابداران دیجیتالی برا رویرارویی برا چرالش هرا اخالقریم مطررح در
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خصو

مالکی؛ معنو در عصر فناور اسالعات ،بایرد برا مسرؤلی؛ هرا

اخالقی خود آشنایی کامل داشته باشند که این امر در سایه فراگیر اصرول و
قواعد اخالقی مطرحم علرم اسالعرات در زمینره مالکیر؛ معنرو در فضرا
مجاز محقق می شودی با توجه به اینکه در وزه موضروعی مردهظر تراکنون
تحقیق جامعی صورت هگرفته اس؛ ،در ادامه با بررسی و مررور شینرینه هرا
مرتلط و با در هظرگرفتن هدفی که هر یك از آن ها در شرشوهش خرود دهلرال
کرده بودهد ،مسؤلی؛ ها اخالقیم کتابااهه ها دیجیترالی در زمینره مالکیر؛
معنو در قالب جدول شماره یك ارائه شده اس؛:

جدول شمارة ( )1شناسایی مسؤلیتهای اخالقی کتابخانه های دیجیتالی در زمینة مالکیت معنوی

مسؤلیت اخالقی
مؤلف

شناساییشده
نسبت به:

صا لان آرار

هدف پژوهش

شاریار ()1390

آشنایی با اخالق فناور اسالعات

لیتمن)2001( 1

چگوهگی رعای؛ قّ مؤل در فضا مجاز

فرامررررز قراملکررری و
همکاراهش ()1390
دوراه؛ ()1389
شورهقد ()1388

زمینههای
تأکیدشده

ق مؤل

ششوهش در اخالق رفها کتابدار
آشنایی با مذاکره و قررارداد بررا منرابع اسالعراتی
دیجیتالی

برا اهتقال اسالعات

آسیبشناسی اخالق ارتلاسات

جیاررا و گیوسررینگ 2بررسی قرواهین سرطح دسترسری در کتابااهره هرا
()2001

دیجیتالی

کاربران

فرامررررز قراملکررری و
همکاراهش ()1390
صمیعی ()1383
مجموعه

فرامررررز قراملکررری و
همکاراهش ()1390
اوریك)2000( 4

بیان ارزشها اخالقی از هظر متاصصان کتابدار و
اسالعرساهی ایران
ششوهش در اخالق رفها کتابدار
تلیین مدیری؛ مجموعه منابع الکتروهیکی
ششوهش در اخالق رفها کتابدار
تلیین چالشها اخالقی کتابداران دیجیتالی

دسترسی به اسالعات
ا

ریم

خصوصی و تأمین
محرماهگی اسالعات
کاربران

سازماهدهی و
ااظ؛
از مجموعه

1-Litman.
2-Jihai, Guoxiang.
3-Bollen, Rick.
4-Orick.
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بولن و لویس )2002( 3اقدامات مایتی از کاربران دیجیتالی
موسو زاده ()1384

مذاکره و قرارداد
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با هگاهی کلی به جدول شماره یك مریتروان تعاردات اخالقری کتابااهره
دیجیتالی را در زمینه مالکی؛ معنو در سره ملحرث کلری تعاردات اخالقری
هسل؛ به صا لان آرار ،تعادات اخالقی هسل؛ به کراربران ،تعاردات اخالقری
هسل؛ به مجموعه برشمردی
تعهدات اخالقی در خصوص صاحبان آمار
کتابااهه ها دیجیتالی تح؛ وب در ایران ،دسترسی آزاد به منرابع اسالعراتی
در هررر قرراللی را یرركجررا و در اسرررع وقرر؛ برررا مراجعرران و جامعرره
اسررتاادهکننرردگان خررود فررراهم مرریکننررد و ترری بررا اشررتراك منررابع و
شرداخ؛ اجاره باا شایگاه ها اسالعاتی معتلر در فضا اینترهر؛ ،بره ارائره
خدمات اسالع رسراهی بررخط و رایگران مری شردازهرد (و ردت ،مازهردراهی،
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 )1388ازایررنرو ،امررروزه هنررر الکتروهیررك بررهسررور فیآینرردها یکرری از
کارآمدترین محورها تأمین و توسعه منابع بررا کتابااهره هرا دیجیترالی
محسوب میشودی
با فراگیرشدن کتابااهه ها دیجیتالی در آینده ا هیدیك ،توسعه منابع این
هوع کتابااهه ها وابستگی زیاد به هاشران الکتروهیکی خواهد داش؛ چرا کره
کتابااهه دیجیتالی توسعه یافته به معنا واقعی ،کتابااهه ا اس؛ که تمام منابع
آن به صورت الکتروهیکی برا کراربران در دسرترم قررار گیررد (هروروز ،
جعار فر)29 :1393 ،ی
اللته با وجود کالهلردار هایی که ممکن اس؛ از سو هاشران الکتروهیکی

266

صورت گیرد ،کتابداران کتابااهرههرا دیجیترالی بایرد مارارتهرا الزم را
درخصو

گرفتن مجوزها و تنظیم قراردادها رسمی و قاهوهی کسرب کننرد

ق مؤلاران در فضرا وب ار و از هرگوهره
تا ضمن رعایر؛ قرواهین ،ر ّ
سو اسررتااده ا تمررالی از کتابااهرره دیجیتررالی جلرروگیر شررودی بررسرری
صورت سابها برا تأیید قلل از شرداخ؛ هیری از جملره تعاردات اخالقری
اینان محسوب میشود (رادفر)34 :1390 ،ی
عالوه بر آن ،دیجیتالیکردن آرار چاشی کره در کتابااهره دیجیترالی اهجرام
می شود ،خطر تجاوز به قوق مؤلاان و شدیدآوران را هیی افریایش مریدهرد
زیرا یکی از ویشگی ها

مام محیط دیجیتالی ،شکلشرذیر و قابلیر؛ تغییرر

شکل آرار اس؛ی هاشرران الکتروهیرك و کتابااهرههرا دیجیترالی بره عنروان
هگالاهان قوق معنو  ،هقش فراواهری در جلروگیر از زوال قروق مؤلاران
الکتروهیکی آن و دسترسی به جم عظیمی از اسالعرات وجرود داردی بردیای
اس؛ ،چنین سرقتی در محیط چاشی امکانشذیر هیس؛ (علیهور افظی مطللی،
 )1382ازاین رو ،الزم اس؛ قلل از هرگوهه اقدامی در این زمینره از صرا لان
ارر اجازه ها الزم کسب و تمایدات الزم برا مقابله با هرگوهه سو اسرتااده
شیشبینی شوهدی
تعهدات اخالقی نسبت به کاربران
ریم خصوصی ،محردوده معقرولی اسر؛ کره فررد اهتظرار دارد از دسرترم
دیگر مصون بماهدی امروزه ریم خصوصی بهسلب ظاور فناور اسالعراتی
و ارتلراسی ،تادیرد شرده اسر؛ی در واقرع اینترهر؛ ،دسترسری بره دادههررا
شاصی ،همچنین تحری و تاریب آنها و هیی بارهبردار از هوی؛ اشاا
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دارهد زیرا شس از اهتنار یك ارر به صرورت آهالیرن ،امکران هسراهبرردار
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و اهتنررار ایررن اسالعررات را برررا اهررداپ غیرمجرراز تسررایل کرررده اسرر؛
(زرکالم)173 :1386 ،ی
بدیای اس؛ که ریم خصوصی ،مااومی اس؛ که شامل اسالعات شاصی
و ریم اسالعاتی افراد میشود (شاریار )111 :1386 ،ی با توجه بره اصرول
اخالق رفه ا علم اسالعات ،برا رعای؛ قوق اسالعات شاصی کاربران،
تأمین محرماهگی ریم خصوصی کاربران از ضروریات اس؛ی از سویی ،برا
تأمین ریم اسالعاتی کاربران سرازوکار کره در کتابااهره هرا دیجیترالی
می توان در هظر گرف؛ ،تعیین سطح دسترسی به اسالعات برا سلقات ماتل
کاربران (مثالً عضو و غیر عضو) اس؛ (تساکوهام ،شاشاتئودور)24 :2009 1،ی
تعهدات اخالقی نسبت به مجموعه
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عنصر اولیه و مارم در کتابااهره هرا ،محتروا و منرابع اسالعراتی آن کتابااهره
اس؛ و باش اعظم بودجه و هیرو اهساهی برا تایه و سازماهدهی مجموعره
در کتابااهه دیجیتالی صرپ میشوهدی کتابااههها دیجیترالی ایرن قابلیر؛ را
دارهد که هرگوهه اسالعات را به صورت مجموعها از بیر؛ هرا کرامهیوتر
هگادار کنندی
برخی اوقات اینها هساهها دیجیتالیشده رساهه ها معمول ماهند متن،
تصویر ،موسیقی ،مواد شنیدار و مناصات سرح ها و بسیار از رساههها
این چنینی هسرتند امرا بانری از مجموعره در هتیجره اشرتراك کتابااهره برا
شایگاهها علمی فراهم می گردد که بررا کتابااهره برار مرالی داردی قلمرروم
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1-Tsakkonas, Papateodoros.

توصی

شده کتابااههها دیجیتالی ،برخالپ کتابااههها سنتی ،بسیار وسیع

اس؛ ازاین رو ،با توجه به مدیریتی که رو اسالعات اهجام میگیرد ،کتابااهه
دیجیتالی ،مجموعه ارزشمند از لحراظ محتروایی اسر؛ی در کتابااهرههرا
دیجیتالی ،کاربر به مرواد و منرابع متنروعی دسترسری دارد و مجموعرههرا و
امکاهررات موجررود ،هسررل؛ برره کتابااهررههررا سررنتی در معررر

خطرهررا

بینتر قرار دارهدی
با توجه به اینکه هیینه ها فراواهی صرپ تایه و آمراده سراز محتروا
کتابااهه ها دیجیتالی شده اس؛ و از سرفی ،کتابااههها دیجیتالی از لحراظ
اخالقی هسل؛ به صا لان آرار موجود در مجموعه خرود مسرؤل هسرتند ،بره
شیادهساز برهامههرا دقیرقم کنتررل و سرازوکارها الزم بررا هگاردار
هستند ازاینرو ،درخصو

خطمنی امنی؛ ،سرازماهدهی امنیر؛ اسالعرات،

مدیری؛ داراییها ،امنی؛ منابع اهساهی ،امنیر؛ فیییکری و محیطری ،مردیری؛
ارتلاسات و عملیات ،کنترل دسترسی ،تایه ،توسعه و هگاردار سیسرتمهرا
اسالعرراتی ،مرردیری؛ رروادث ،امنیرر؛ اسالعررات وییی در فضررا وب بایررد
سیاس؛ گذار ها الزم را اتااذ کنند ،تا بتواهند مالکی؛ معنرو خرود را در
فضا وب ا کنندی
با توجه به شیچیدگی و وسرع؛ محریط اینترهر؛ ،سیسرتمهرا رایاهرها ،
ساماههها اسالعاتی و فعالی؛ ها و زیرساخ؛ ها
معر

یاتی وابسته به آن ها ،در
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دارایرریهررا اسالعرراتی خررود در دراز مرردت در فضررا وب هیازمنررد

خطرهرا گسرتردها هسرتندی هرم چنرین ،اهرواع خطرهرایی ،ماهنرد

دستکار اسالعرات مرجرع یرا سررق؛ اسالعرات یراتی و سررمایههرا
اسالعاتی ،تمامی ارکان و عناصر موجود در اینترهر؛ را تادیرد مریکننردی در
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چنین شرایطی ،اگر عواملی که میتواهند از میایا سیستم ها بره شرمار روهرد
(مثل سرع؛ و قابلی؛ دسترسی فراوان) کنترل هنوهد ،ممکن اس؛ باعث بروز
آسیب شوهد و سو استااده افراد بد هی؛ از این آسیب ها ،به هاوذ و خرابکار ،
کالهلردار یا اخاذ بینجامدی
عالوه برر ایرن ،در صرورت هلرود روش هرا صرحیح بررا

ااظر؛ از

اسالعات ،منکالت سلیعی و خطاها غیرعمد که توسط کاربران رایاهرها
رخ میدهد ،میتواهد هترایج ماربری را بره برار آوردی ااظر؛ سیسرتم هرا
اسالعاتی از مالت امنیتی ،چالنی مستمر اس؛ که بسیار از سازمان هرا در
فضا وب با آن مواجهاهد .با این اوصاپ ،تدوین و اجرا تردابیر امنیتری در
قلال این تادیدها گسترده ،ضررورتی اجتنرابهاشرذیر بررا کتابااهرههرا
دیجیتالی بهعنوان یکی از عناصر موجود در وب اس؛ی
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اتااذ تدابیر مناسب میتواهد ا تمال وقوع مااسرات را به داقل برسراهد
یا در صورت وقوع آن ها ،مییان خسارتها وارده را در د بسیار هراچیی
شایین هگه داردی اینگوهه تدابیر امنیتی ،موجب افیایش قابلی؛ واکنش سریع و
مؤرر میشوهد و به این ترتیب کتابااهه ها دیجیتالی قادر خواهند برود بررا
ترمیم خسارت ها از فرآیندها از شیش تعیین شده استااده کنند و باررهور و
ایمنی اسالعات ،افیایش یافته و به صورت مطمئنتر تداوم یابنرد ( ریرر ،
هظر  69 :1391 ،هاکی ،ال شایی 2013 ،1آللاهس)2008 ،2ی
1-Naqvi, Al-Shihi.
2-Albanese.

270

نتیجهگیری
در واقع ،مای؛ از قوق شدیدآورهدگان منابع دیجیترالی سرلب رشرد ،توسرعه و
گسترش فرهنگ دیجیتالی در جامعره مریشرودی در قیقر؛ ،بایرد تعرادلی برین
دس؛یابی عمومی به اسالعات و اهگییهها اقتصاد برا ضلطکنندگان دیجیتالی،
ماهند کتابااههها دیجیتالی و هاشران اسالعات به وجود آیردی اسرتااده از قراهون
مالکی؛ معنو در محریط مجراز باعرث مریشرود ترا هرم منرافع اصرل از
دیجیتالیکردن اسالعات به قوت خود باقی بماهد و هم هاشرران و مؤلاران در ایرن
میان متضرر هنوهد و قوق ماد و معنو این افراد محاوظ باقی بماهدی
با توجه به تصویب قاهون قّ مؤل  ،باز هم شاهد عدم توجه کافی به این
مساله در بسیار از جوامع هستیم ،بهخصو

در زمینه آرار دیجیتال این امر

منکل تر از منابع چاشی اس؛ که روهد این امر ،زیان قابل توجای را به جوامع
وارد میآورد و آنها را از شینرف؛ هایی که بعد از این تکنولروژ وارد برازار
خواهد شد ،باز خواهد داش؛ ازاین رو ،این مقاله با توجه به فقدان قروقی و
ضماه؛ اجرایی که در زمینه مالکی؛ معنو در فضرا مجراز وجرود دارد،
سعی کرده اس؛ مطابق با اصول اخرالق رفرها علرم اسالعرات برا تلیرین
تعادات اخالقی کتابااهه دیجیتالی هسرل؛ بره مالکیر؛ معنرو در سره بُعرد
صا لان آرار ،کاربران و مجموعه کتابااهه دیجیتالی بره ارائره راه رل بررا
رویارویی با چالشها شیش رو بهردازدی در ادامه راهکارهایی برا توفیق در
این زمینه ارائه میگردد:

 شینررنااد مرری گررردد ،اهجمررن کتابرردار ایررران بررا توجرره برره اهمیرر؛

موضرروعم مالکیرر؛ معنررو در فضررا مجرراز  ،برره برگرریار دورههررا
آموزشی در زمینه آشنایی با قرواهین رقّ مؤلر
کتابداران دیجیتال بهردازدی

در فضرا مجراز بررا
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 ملتنی بر یافتهها ر یمی ( ،)1384همه فقاا اسالم بر شرذیرش بُعرد
معنو یا اخالقی قوق مالکی؛ معنو اتااق هظر دارهرد ازایرن رو ،کتابااهره
دیجیتالی می تواهد ملتنی بر آرا فقاا ،سطح آگاهی کاربراهش را در این زمینه
افیایش دهد و از این سریق باعرث ایجراد تعارد اخالقری هسرل؛ بره ملحرث
مالکی؛ معنو در فضا مجاز شودی

 کتابداران دیجیتالی برا عمل به وظای اخرالق رفرها خرود بایرد

بتواهند فرآیند مذاکره با هاشران الکتروهیکری و شایگراه اسالعراتی را مردیری؛
کنند و شیگیر قراردادها باشند تا از متعادبودن اینان اسمینان اصل کنندی

 برا ا ترام به قّ مؤل  ،به کتابداران دیجیتالی توصیه مریگرردد ترا

وضعی؛ قّ مؤل

هر یك از اشیا دیجیتالی را منا

کنند و ضروابطی را

برا محدودی؛ها استااده از منابع برا کاربرد رایگان یا شرداخر؛ هیینره
برا استااده از منابع تعیین همایندی
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394
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 همان گوهه که رضرو ( ،)1391خاسرهنران کررده اسر؛ ،قاهوهگرذار

ضماه؛ اجرا کافی در زمینه تعد به قوق مالکی؛ معنو در فضا مجاز
در هظر هگرفته اس؛ی به همین خراسر شینرنااد مری گرردد ،در کتابااهرههرا
دیجیتالی سطح ااظتی اسالعات ارتقا یابد تا از برروز تعرد بره کتابااهره
دیجیتالی جلوگیر شودی از جمله شینناادات عملی در این زمینه علارتند از:
 تعیین و تأیید کراربران از سریرق هویر؛ کراربر و کلمره علرور بررا

دسترسی به اسالعات در کتابااهه دیجیتالی

 تعیین سطح دسترسی به اسالعات برا اهواع اعضا

 تأمین امنی؛ سا؛ افریار و هررمافریار از سریرق تعیرین قرواهین و
مقررات اکم بر سای؛ ،هرمافیارها ضد ویروم و ییی ی
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امکانِ استخراج اخالق تکنولوژی از اندیشه و عمل مارتین هایدگر
*

سید مرتضی سلاسلایی
چکیده

شرداخته اس؛ی او درعین ال در مظان این اتاام قررار دارد کره هریچ راه رل
روشنی برا مواجاة صحیح با این شدیده مدرهیته ارائه هکرده ،بلکه صررفاً در
کار بررسی شدیدارشناساهه و غیرمتعاداهة آن بوده اس؛ی اکنون شرسرش اصرلی
این اس؛ که آیا می توان از تاکر و هحوه زیس؛ هایدگر ،راه لی عملی بررا
مواجاه باتر با تکنولوژ ارائه کرد؟ اگر شاسخ مثل؛ اسر؛ ،آن راه رل دارا
چه مؤلاه هایی اس؛؟ در این هوشتار ،برا بررسری برخری از مارمتررین آررار
هایدگر که در آن ها به تکنولوژ شرداخته شده اس؛ و با هیمهگاهی به زهردگی
خودِ هایدگر و مواجاه شاصیاش با تکنولوژ مدرن ،بهاین هتیجه رسریدیرم
که اوالً این متاکر آلماهی ،دیدگاهها ارزشداوراهه بسریار را ،هرم دربراره
* -دانشجوی دکتری فلسفه ،دانشگاه اففها .
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«مارتین هایدگر» از هاستین فیلسوفاهی اس؛ که عمیقاً به مسرئله تکنولروژ
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کلی؛ تکنولوژ و هم دربارة برخی از گوهرههرا ویرشه آن ،ارائره کررده اسر؛ی
برایناسام ،کامالً مقدور اس؛ که از دستگاه فکر او ،هلایدها و بایردهایی بررا
مواجاه صحیح با تکنولوژ استاراج شود راهیاً برخی از مارمتررین مؤلارههرا
اخالق تکنولوژ و را که خودش بهصرا ؛ بر آنها تأکید کرده یا از گاترار و
رفتار او استاراج میشود ،با اتکا به قراین و شواهد برشمردهایمی
واژههای کلیدی
تکنولوژ  ،گنتل ،شوئسیس ،هنر ،اخالق تکنولوژ  ،هایدگری
مقدّمه
آللرت بورگمان ،تکنولوژ ششوه مناور معاصر میگوید:
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مامترین بحث در فلساة هایدگر ،بحث تکنولوژ اس؛ی
او در شنرررتیلاهی از ایرررن مررردعا ادله تاصررریلی ارائررره مررریکنررردی
( )Borgman, 2005, p240از سررو دیگررر دون آیررد  ،دیگررر فیلسرروپ
تکنولوژ آمریکایی ،فلساه تکنولوژ هایدگر را از عمیرقتررین فلسراههرا
داهسته و او را هاستین کسی بره شرمار آورده کره کوشریده ،تکنولروژ را از
دس؛ تعابیر ذهنیگرا و ابیارگرا برهاهد و آن را به یکی از شرسشها اصرلی
فلساه بدل کندی (ریك :کاجی )175 :1392 ،این در الی اسر؛ کره بره هظرر
علدالکریم سروش ،امثال هایدگر ،هیچ راهکار برا رویرارویی صرحیح برا
تکنولوژ مدرن ارائه همیدهند ،بلکه صرفاً میگویند:
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این بالیی اس؛ که به سر اهسان آمده و مقتضا تاریخ و عین بسرط تمردن
غربی اس؛ ،از آن گی یر هلوده و هیچ راهی برا اصالح امر یا بازگرداهدن

آب به جو هاستین یا خاتمه بانیدن بره شررارتهرا آن هیسر؛ی بایرد
دورهاش به سر برسد و به ا تضار تاریای بیاتدی فکرر دسر؛برردن در آن و
برهامة اصال ی دادن و شیننااد شیافکندن صنعتی اهساهی ،سادهلو ی اسر؛،
توأم با بوالاضولیی تکنیك از اهسان برمیخیید و ایرن هرم بره هوبره خرود،
وجود تکنیکی داردی تغییر این وجود هم در دسر؛ مرا هیسر؛ ،والسرالمی
(سروش)287-286 :1370 ،

در دامنه گستردهتر

تی ممکن اس؛ هایدگر را بهسلب هگرش ویرشهاش

به علم اخالق ،اساسر ًا فاقرد تاکرر اخالقری و مارال

برا تجرویی قواعرد و

اخالق هنجار هنوشته ،بلکه بهوفور هسل؛ به اخالق ،بهمنیلره هظرامی کره در
دورة متافیییك ایجاد شد ،اهتقاد کرده اس؛ی بنابراین میتوان اهتقاد سرروش را
که گویی صرفاً متوجه اخالق تکنولوژ هایدگر اس؛ ،تری هسرل؛ بره کرل
تاکر هایدگر دربارة علم اخالق بازگویی و تقوی؛ کردی
در مقابل ،برخی شار ان هایدگر  ،همچون برهنتاین این دس؛ اهتقادهرا را
سطحی میداهند و معتقدهد:
توجه بنیاد و تی وسواسی هایدگر به همین امر [اخالق] معطروپ اسر؛ی
(برهنتاین)34 :1373 ،

شرسش اصلی این مقاله آن اس؛ که آیا میتوان از هظرام فکرر هایردگر،
اهتظار ارائه مجموعه ا از بایدها و هلایدها مرتلط با تکنولوژ برا اهسران
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دستورها اخالقی بداهیم چراکه و ههتناا هریچ اررر مسرتقلی برا محتروا

معاصر ،بهعنوان اخالق تکنولوژ داش؛؟ برا شاسخ به این شرسش ،هاسر؛
با مرور بر آرار مام و  ،هگاه کلری و را هسرل؛ بره تکنولروژ بررسری
میکنیم و سهس به هحوه برخورد عملی خودِ او با تکنولوژ مریشرردازیم ترا
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بلینیم آیا می توان از اهدینه و عمل او ،اخالقری را بررا مواجرهه صرحیح برا
تکنولوژ استاراج کرد یا هه؟
گاتنی اس؛ دربارة اخالق تکنولروژ هایردگر ،تراکنون کتراب یرا مقالره
مستقلی به فارسی تألی

یا ترجمه هنده اس؛ ،مگر دو مقاله مررتلط برا ایرن

موضوع :یکی «تکنولوژ و منش اخالقیم» برهنتاین و دیگرر «چگروهگی
تصدیق تکنولوژ هید هایدگر و بورگمان» 1هوشته دریاوم و ترجمه سیاوش
جماد ی مقاله اول ،صرفاً شرح و تاسیر «شرسش از تکنولوژ » هایردگر ،برا
هگاهی به توصی

هایدگر از منش اخالقی و مقاله دوم مقالها تطلیقی اسر؛

با محوری؛ بررسی هگاه کلی آللرت بورگمان به تکنولروژ و مقایسرة آن برا
هظرات هایدگرم متقدم و متأخری با این وص  ،در هریچیرك از ایرن دو مقالره،
شرح جامع و کاملی از مؤلاه ها اخالق تکنولوژ هایدگر ارائه هنده اس؛ی
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 .1معنای اخالق تکنولوژی
برا فام دقیق ترکیب «اخالق تکنولوژ » ،اوالً باید روشن شود کره اخرالق
در کدام معنا مدهظر اس؛ و راهیاً چه مااومی از تکنولوژ شیشفرر

گرفتره

شده اس؛ی
هنگامی که از اخالق سان گاته میشرود ،سره معنرا اخرالق توصریای،
اخررالق هنجررار و فرررااخالق برره ذهررن مرریرسرردی اخررالق توصرریای کرره
جامعهشناسان بینتر به آن توجه میکنند ،در شیم توصی این امر اسر؛ کره از
- 1برای الواند ترجمۀ مقالۀ مزبور ،ر.ک :جمعی از مترجما  ،جستارهایی در رسانه ،1 ،خ.190- 153
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هگاه عموم یا باش خاصی از مردم ،کدام عمل خوب و کدام عمل برد اسر؛ی
اخالق توصیای صرفاً در مقام گیارش اس؛ ،هه داور یا صدور کم یا تی
تحلیل چراییم این عقایدی در مقابل ،اخالق هنجار بره بررسری اهرواع امرور
خوب و بد و هحوة تعیین اعمال خوب و بد میشردازد همان اخالقری کره بره
هظر هایدگر ،هظام ساز برا آن از زمان افالسون و ارسطو آغراز شرده و در
سن؛ متافیییك غرب جار بوده اس؛ی (ریك :هایدگر )311 :1381 ،سومین
برداش؛ از علم اخالق ،میتواهد «فرااخالق» باشد بدینمعناکه اصرطال ات و
در مجموع ،زبان اخالق ،به گوهه فلسای تحلیل و بررسری شرود مرثالً اینکره
روشن اس؛ که باتوجه به اهتقاد که در مقدمه از سرو کسراهی همچرون
علدالکریم سروش بیان شد ،منظور اخالق توصیای یا فرااخالق هیسر؛ بلکره
اینان از متاکر همچون هایدگر اهتظار دارد که روشن سازد در دوره مردرن
چه رویکرد خوب اس؛ و چه مواجاها بد چه برخرورد بایرد داشر؛ و
چه برخورد هلاید بنابراین شرواضح اس؛ که در ترکیب اخرالق تکنولروژ ،
منظورمان از اخالق ،اخالق هنجار اس؛ همران اخالقری کره در هگراه اول،
هایدگر هیچ تمایلی به شرداختن به آن هدارد و تی اهتقراداتی را هیری متوجره
چنین اخالقی بهمنیلة علم میداهدی بااین همه ،چنین هیس؛ که او هریچ سرانی
 - 1برای توضیح بیشتر دربار ایا سه گونۀ االالپ و تفاوتهای آ ها ،ر.ک :مایکل پوالمر ،مسوائل االالقوی،
ترجمۀ علیرضا آل بویه ،خ.25- 19

اخالق * امكان استخراج اخالق تكنولوژی از انديشه و عمل مارتین هايدگر

«خوب» به چه معناس؛؟

1
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در این باب هگاته باشد ،بلکه در ملا ث او میتوان مطراللی یافر؛ کره جنلره
ارزشگذاراهه هیی دارهدی

1

دربارة تکنولوژ چطور؟ منظور از تکنولوژ در این ترکیب چیس؛؟ آیرا
هرگوهه ابیار اعم از قد یمی و جدید که برا اهداپ اهساهی استااده میشود،
مد هظر اس؛ یا صرفاً تکنولروژ هرا شیچیرده عصرر جدیرد؟ آیرا منظرور از
تکنولوژ  ،مااومی «کلی» اس؛ یا بهمنیله یك «کل» که دربرگیرهردة اقسرام
خا

و گوهاگون ابیارهرا مردرن اسر؛؟ در ایرن براره ،ملا رث هظرر و

جدالها فراواهی م وجود اس؛ و در چنین مجال کوتاهی ،چارها هیس؛ جی
شذیرش یکی از رویکردها بهمنیله اصل موضوعه بنابراین ،باتوجه به التاراتی
که خودِ هایدگر به تکنولوژ جدید دارد و باتوجه به هظر او راجع به تاراوت
آن با صرپِ ابیار و تانه ،بحث ما هیی معطوپ بره تکنولروژ شیچیرده مردرن
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خواهد بودی
بااینوص  ،اخالق تکنولوژ در این مقاله به معنا داهنی اس؛ که با هگراهی
هنجار و ارزشگذاراهه ،به ما هنان میدهد که اوالً اهسان در برخرورد برا خرودِ
تکنولوژ مدرن و راهیراً باتوجره بره ضرور ایرن شدیرده در زهردگی ،در سرایر
برخوردها اهساهیاش ،چگوهه باید رفتار کنرد و چره مراقلر؛هرایی را در هظرر
گیردی 2اللته شیشفر

ما این اس؛ کره تکنولروژ برر اخرالق ترأریر گذاشرته و

میگذارد بنابراین باید بینتر مراقب اخالق بودی هایدگر هیی دراینباره میهویسد:
 - 1برای مطالعۀ مقاله ایدراثباتاینمدعا،ر.ک:محمدجوادموحدی«،جایگاهاخالقدراندیشۀهایددر  
پهوهتهایفلسفی ،شمار  ،12بهار و تابستا .1392

جایگاههایدر درفلسفۀاخالق»،
پرستهایهنجاریعدا »

 - 2در ایا معیا از االالپ تکیولوژی ،پهوهشگر االالپ تکیولوژی در پی پاسخ به «
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است.اگر مالک ،پرستهای مفهومی یا فرااالالقی یا پرستهای هیجاری الواخ یوا پرسوتهداییدربدار 

اشتیاق برا علم االخالق زماهی بررا بررآوردهشردن شرعله مریکنرد کره
سردرگمیها آشکار اهسان شابرهشرا سرردرگمیهرا شناران او بره قلرل
هاسنجیدهی شرمیکندی در زماهی که هنیار باقی ماهدن اهسان تکنولوژیکی که
به دس؛ جامعه تودها رها شده اس؛ ،فقرط در گررو آن اسر؛ کره بتواهرد
هقنهها و فعالی؛ها خود را در اهطلاق با تکنولوژ سرا ی و سرازماهدهی
کند ،قیود اخالقی هیازمند بینترین مراقل؛ اس؛ی (برهنتاین)31 :1373 ،

1

با این هگاه ،در باش دوم مقاله ،به سرا کترابهرا مارم خرود مرارتین
هایدگر میرویم تا بلینیم اوالً آیا او در اظاارات خرویش دربراره تکنولروژ
ارزشداوراهه او دربارة تکنولوژ  ،چه هنجارهایی را میتوان استاراج کرردی
ازآهجاکه در بسیار از آرار شرشمار هایدگر ،تکنولوژ کراهون بحرث هلروده

اس؛ ،تناا به بررسی سه ارر مام او میشردازیم :هستی و زمان 2،تصویر عرالم
عصر جدید 3،شرسش از تکنولوژ ی 4بررسی هستی و زمان ،برهسرلب اهمیر؛
هایتکنولوژیکباشد،رونههایدیگد یا اخدالقتکنولدوژیشدک مدیرید دهده

پیامدهای االالقی پیشرفت
مباحثشانمتفا تبا االالپ تکیولوژی موردبحث است .برای آشیایی بیشتر با ایا معانی ،ر.ک :کریسوتیا شوریدر
فرشت« ،تکیولوژی و االالقیات» ،ترجمۀ غالمرضا آنری در :جستارهایی در رسانه ،1 ،خ.290- 288

 - 1همچییا برای دید ترجمهای دیگر ،ر.ک :مارتیا هایدگر ،نامه دربار انسا ر ایدی،ت جمدۀعبددالک ی 
رشیدیاندرِ :لرنس کهو  ،از مدرنیسم تا پستمدرنیس ،خ .310ازآنجاکه در ایوا موورد الواخ ،ترجموۀ
مستقیم دکتر رشیدیا بسیار دشوارفهم و نارساست ،نقل قول از میب دست دوم فورت گرفته است.
2-Being and Time.
3-Age of the New World Picture.
4-The Question concerning Technology.
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جدیررد ،بایررد و هلایررد را مطرررح کرررده اسرر؛ یررا هرره و راهیراً از اظاررارات
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فراوان آن در شناخ؛ همه جاهلة تاکر هایدگر متقدم اس؛ و آررار دیگرر هیری
بهدلیل ارتلاط مستقیم آنها با تکنولوژ جدید بررسی خواهند شدی
 .2بررسی آمار مرتبط
هستی و زمان

هایدگر در هستی و زمان ،به تکنولوژ ها جدید و هحوه مواجاة مرا برا
آن ها ههرداخته اس؛ی تناامطالب مرتلط با این مسئله که بتوان به آنهرا اشراره
کرد ،ارتلاط دازاین با ابیار ،تقدم بصیرت ( )sightو کنش برر معرفر؛ هظرر
هنگام مواجاه با ابیار ،تاراوت وجرودِ تودسرتی ) )ready to handو وجرود
دممدستی ( )present at handو تأکید بر کارکرد فاصرلهزدایری ابریار اسر؛ی
(ریك :هایدگر )120-112 :1389 ،هایدگر در بانری از ایرن کتراب برر آن
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اس؛ تا هنان دهد ،تحلیل عمیق ابیار ،با عالمی؛ عالم بررا دازایرن ارتلراط
داردی چنانکه شیداس؛ ،منظور هایدگر در اینجا هره صررفاً ابریار تکنولوژیرك
مدرن ،بلکه هرگوهه ابیار اس؛ که «بهمنظورم کار » استااده شود و تعریاش
وابسته به «قابلی؛ استااده» باشدی
به هظر هایدگر در برخورد عاد اهسان با ابیار و درمجموع با هسرتی ،برا
داهش ماارتی سروکار داریم ،هه داهش هظر و این داهش ماارتی 1،مقردم برر
ه
ه
دانستا که نیز از آ یاد مویشدود،دریدی
دانستا چگونه و
 - 1تقابل دانت مهارتی با دانت نظری که گاه با تقابل میا
یژریهاییب خوردارندهدهدردیگد ی

ب جستهه دنتمایزمیانمهارت ها فنونبامعلوماتذهنیاست ه یکا 
موجودنیست.ا جملهتمایزاتایند نوعدانشایا است که معموِلً دانت مهارتی ،بهسجتی از دست میر ؛ لیدانش
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اینباره،ر.ک.Ryle, 2009, p.14-30 :
نظ ی،بهراحتیدرمع ضف اموشیاست.ب ایمطالعۀبیشت در 

داهش هظر اس؛ی بنابر اهدینه هایدگر ،چکش هنگام استااده ،بررا دازایرن
امر تودستی اس؛ و تناا هنگامی امر دممدستی خواهد شد کره در یکری از
مرا ل کوبیدن میخ منکلی ایجاد شرود و مجلرور شرویم اسالعراتی هظرر
دربارة چکش شیدا کنیم یعنی تا وقتی ابیار ،کارمان را راه مریاهردازد ،مرا بره
ابیار ،توجه مستقل و علمی هداریمی گویا ابیار ،بانی از بدن ماسر؛ و صررفاً
می کوشیم با داشتن ماارت هرچه بینتر ،باترین استااده را از آن بلریم اما بره
محض اینکه منکلی شیش میآید ،سعی میکنیم با کسب داهنی هظر دربرارة
خود ابیار ،به عیبیابی بهر دازیم و برا مدتی ،داهش ماارتی شینین را متوق
وجود تودستی ابیار ،بر وجود دممدستی آن تقدم داردی
این تقدم وجود تودستی بر وجود دمم دستی ،مقدمها اسر؛ بررا بحرث
دربارة تقدم تکنولوژ بر علم که با صرا ؛ بینتر در تاکر هایردگر مترأخر
همود مییابدی روشن اس؛ که هایدگر در اینجا ماال

رأ غالرب اسر؛ کره

علم را مقدم بر تکنولوژ می شمارهدی هتیجة تقدم داهرش مارارتی برر داهرش
هظر  ،این اس؛ که ابیار برا دازاین ،همینه برا کار مدهظر اس؛ و اشریا
هرگی جدا از هم و بدون درهظرگرفتن کاربر شان مال ظه همیشوهد ،بلکره از
یث هستیشناختی ،با هم و باتوجه به کاربردشان معنا مییابندی
ابیار بودنم ابیار همینه از تعلق ابیار به ابیارها دیگرر هاشری مریشرود
هوش؛ابیار ،قلم ،مرکب ،زیردستی ،میی ،المپ ،ملل ،شنجرهها و درهرای ابتردا
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می سازیم بنابراین روشن اس؛ که داهش ماارتی ،بر داهش هظر مقدم اس؛ و

در بعد کرالن ،مرا جرایی بره هرام اتراق را مردهظر داریرم و ذیرل همرین
سکوه؛ افیار اس؛ که ابیارها ماتل  ،معنا و مااوم مرییابنردی (هایردگر،
)205-204 :1388
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این ملا ث هناندهنده هگاه کلگرایاهه و بسرترگرایاهه هایردگر بره ابریار
ال هریچ ابریار  ،جردا از ابریار دیگرر معنرادار هیسر؛
اس؛ بدین معناکره او ً
راهیاً کلی؛ اشیا صرفاً برآمده از مجموع اشیا هیس؛ ،بلکره مرثالً کننری ماهنرد
هوشتن باید از مجموع کنشها و ابیارها فراتر رود و درعین ال ،مجموعرها
از کنشها و ابیارها را در بستر خرا

مردهظر قررار دهردی (ریك :کراجی،

)166 :1392
هایدگر هحوة ارتلاط دازاین برا اشریا را التارات ( )concernو ارتلراط برا
دیگران را دلگرایی ( )solicitudeمیهامدی دلگرایی ،گوههها مثلر؛ و مناری
دارد و گوهه ها منای هستند که مرا را دچرار وجرود غیراصریل مریكهنرد
بدینمعناکه دازاین در ال؛ میاهه بودن و روزمرگی ،خود را به دس؛ «اینان»
میسهارد تا برایش تعیین کنند که با چه چیی میتوان مواجه شدی این دازاین
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394
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بدونم استقالل ،در مقابل دازاین اصیلی قرار میگیرد که خرودش را برراسرام
امکاهاتش برمیگییند بنابراین به هظر هایدگر ،چنان هیس؛ که اهسان مدرن ،با
رشد علم و تکنولوژ  ،لیوماً به وجود اصیل رسیده باشد ،بلکه اهسران مردرن
در همهجا و هیچجاس؛ی فقدان «مکان» ،به چیری مریاهجامرد کره هایردگر
متقدم آن را بیاصالتی میخواهد و ایرن بریاصرالتی را برا ابارام و وراجری و
کنجکاو م بیهردپ و سرسرر منرا

مریسرازدی هایردگر مترأخر آن را

«بیخاهماهی» میهامد بدینمعناکه اهسان مدرن رینهدار اش را از دس؛ داده
اس؛ی ()Smith, 1991, p.377
بنابراین اگر باواهیم تاسریر اخالقری و ارزشگذاراهره از مجمروع ایرن
ملا ث در کتاب هستی و زمان ارائره دهریم ،دسر؛ِکرم دو هتیجره عایردمان
میشود :اوالً هگاه هظر و تجییهگرایاهة مدرن به ابیار و اشیا ،هگاه صرحیحی
هیس؛ و گویی برخورد سلیعیم شینامدرن با اشیا و جاان ،بر برخورد علمری و

ملتنی بر اهدازهگیر م مدرن با اشیا ارجحی؛ دارد راهیاً اهسان مدرن کره گمران
میرف؛ از تعلد و تقید و تقلید رهیده و با جاان اسراپ خود برخورد اصیل
و آزاداهه دارد ،همچنان غیراصیل و ازخودبیگاهه و تح؛ سریطره جرو غالرب
سن؛ متافیییك اس؛ و همی تواهد هسلتی اصیل با وجود برقررار کنردی دربراره
هتیجه اول ،همان گوهه که بعدها خواهیم دید ،هایدگر اصرار دارد که همریتروان
به هگاه شینامدرن بازگن؛ و او چنین توصیها هداردی در باب هتیجه دوم کره
می تواهد دس؛مایها برا اخالق تکنولوژ باشرد ،گرویی از هظرر هایردگر،
گرچه تکنولوژ جدید اسلاب رفاه ماد هرچه بینتر را برا اهسران فرراهم
زیس؛ اصیل و تاکر او تأریر هداشته اس؛ی
تصویر عالم عصر جدید

هایدگر در مقالة «تصویر عالم عصر جدیرد» کره در مجموعره «راههرا
جنگلی» به چاپ رسیده ،عصر جدید را با شنج شدیده هوظاور معرفی میکنرد:
علم جدید ،تکنیك ،هگاه استحساهی به ارر هنر  ،فرهنرگ برهمنیلره الگرو
رفتار و خدازدایی بنرابراین ،عصرر جدیرد از دیردگاه هایردگر ،صررفاً دوره
تاریای سادها هیس؛ که آن را فقط براسام مقراسع زمراهی از دوره قرللش
مجیا کنیم بلکه دارا ویشگیها خاصی اس؛ که
ههتناا تااوت فا ش برا دیگرر اعصرار دارد ،بلکره همچنرین دارا مااروم
خاصی از مقیام و عظم؛ اس؛ی (هایدگر)136 :1378 ،
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آورده و از این یث ،شینرف؛ها چنمگیر را هصیب اهسان کرده ،در هحوه

هایدگر در این هوشتار به شدیده علم جدید میشردازد کره گروهرش علرارت
اس؛ از «ششوهش»ی او شس از بررسی جایگراه علرومی همچرون ریاضری،
فیییك و تاریخ در دورة جدید و برشمار ویشگیهایی همچون آزمایش و
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محاسله و هیی مااهیمی ماهند داهنگاه ،میکوشد ماهی؛ ششوهش را منرا
سازد و هنان دهد که تاصصیشدن علوم« ،هه معلول ،بلکه علر؛ شینررف؛
هر ششوهنی اس؛( ».همان)108 ،

خالصه سان و این اس؛ که در ششوهش ،اهسران در مقرام سروژه ،هرر
هستندها را موضوع تحقیق میداهد و در هتیجه ،همه هستندگان ،ابشه اهگاشته
میشوهد شس اهسان خود را بهعنوان موجود میشناسد که میتواهد همهچیی
را بنناسد و بر همهچیی مسلط شود بنابراین جاان هیی در هگاه او ،تلردیل بره
تصویر میشود ،تصویر که میتوان آن را دید و شناخ؛:
ما در اینجا درباره ماهی؛ علم عصر جدید میاهدینیم تا به این سریق بنیراد
متافیییکی را بنناسیمی کردام دریافر؛ در براره «موجرود» و کردام معنرا از
« قیقر؛» در بنیرراد قررار دارد کرره «علررم» را چوهران «شررشوهش» تحقررق
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394

میباند؟ شناخ؛ برهعنروان شرشوهش ،موجرود را بره جار؛ محاسرلها
(ریاضی -عدد ) سوق میدهد که این موجود ،چگوهه و تا چره گسرترها
برا تصور کسبشدهی اس؛ی وضعی؛ «موجود» در برابر ششوهش اینگوهره
اس؛ که «موجود» را یا در روهد بعد آن محاسله میکند یا آن را بهعنروان
چیی که دوراهش سهر شده ،میتواهد ارزیابی کندی (همان)113 ،

هایدگر یادآور می شود که اهسان شینامدرن چنین هگاهی به جاان هداشر؛
و بر این اعتقاد هلود که میتواهد جاان را بهکلی بنناسد و آن را تسایر کنرد
بنابراین جاان بررا آن هرا «تصرویر» هلرودی همچنرین بررا اهسران قررون
وسطا ،شناخ؛ « علارت از ششوهش عصر جدید هلروده ،بلکره ادراك راسرتین
کالم الای و مللغان دینی بوده اس؛ی» (همان )106 ،بنابراین قرون وسرطاییان
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اگر هم به تصویر از جاان قایل بودهد ،تناا خردا را دارهرده ایرن تصرویر و
مسلط بر آن میداهستندی

ارتلاط و هسل؛ این علم با تکنولوژ روشن اس؛ی علمی که برا شناخ؛
جاان به ششوهش فروکاسته میشود ،برآمرده از گسرترش گنرتل تکنولروژ
مدرن اس؛ و این تکنولوژ می کوشد تا در عمل ،جاان را بره تسرایر خرود
در آورد بنابراین «در همهجا و در گوهاگونترین ساختارها ،عنصر غرولآسرا
ظاهر میشودی» (همان)137-136 ،
در این هوشتار ،هرگی تالشی برا اهکار علم جدید و متافیییرك صرورت
همی گیرد و هایدگر تی کساهی همچون دیلتا را که در این مقام برآمدهاهرد،
سرزهش میکند (همان،

 )116-115زیرا او این منتقدان و تری خرود را

از این بررسی شدیدارشناساهه ،توصیه به تاریب و اهکار بنیاد متافیییك و علم
عصر جدید اس؛ی بااین ال لحن او در سرتاسر هوشتار ،لحنی ستا هرده هرم
هیس؛ و علم جدید را هیی در ادامه همان غال؛  2500ساله عصرر متافیییرك
از «وجود» و بسا غافالههتر ارزیابی میکند و این ارزیابی غیرخروشبیناهره و
منتقداهه با اشاره او به شعر سرتبار هولدرلین در شایران خطابره ،صررا ؛
بینتر مییابدی (همان)138 ،
اگر باواهیم تاسیر اخالقی از این متن به دس؛ دهیم ،میتروان بره ایرن
هتیجه رسید کره هایردگر ،تلردیل جاران را بره ابرشها کره بایرد برا هگراهی
محاسلهگراهه و مناع؛هگر ،آن را شناخ؛ و بر آن چیره شد ،خوش همریدارد
بنابراین هاروا هیس؛ که دسر؛مکرم «هلایرد» اخالقری را از ایرن مرتن سراسرر

اخالق * امكان استخراج اخالق تكنولوژی از انديشه و عمل مارتین هايدگر

شیامد چنین دوران و هحوة تاکر میداهد و خطاس؛ که تصور کنیم منظرور او

توصرریای اسررتنتاج کنرریم و آن اینکرره در برخررورد بررا جارران و برره تعلیررر
کاربرد ترش ،در مواجاه با محیطزیس؛ ،هلاید تنارا شرناخ؛ِ ششوهنرگراهه
موجودات ،آن هم به قصد تسلط بر آنها مدهظر باشدی
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اگر به صورت تطلیقی باواهیم این رویکرد اخالقی را با هظریات مطرح در
وزة اخالق محیطزیس؛ بسنجیم ،گویی هایدگر مرا را فرامریخواهرد ترا از
«محیطزیس؛گرایی سلی روشن» فراتر رویم و به «محیطزیس؛گرایری سرلی
تیره» هظر داشته باشیمی بنابر هظریره اول ،مراقلر؛ و توجره اخرالقری مرا بره
محیطزیس؛ ،تناا از آن روس؛ که رعای؛هکردن مال ظرات زیسر؛محیطری،
برا اهسان آسیبزا و منکلآفرین اسر؛ بنرابراین در ایرنگوهره از اخرالق
محیطزیس؛ ،توصیه میشود به شناخ؛ هر گوهه رفتارم مضرر از ایرن یرث و
ملادرت ورزیدن به اهجام اقدام ها شینگیراهه اما شیروان محیطزیسر؛گرایری
سلی تیره با توسل به استداللها «واشسین اهسان» ،برآناهد تا راب؛ کنند ،اگر
در برخورد با جاان ،مالك فقط سود و زیان اهساهی باشرد ،منرکالتی برروز
می کند مثالً اینکه در این صورت ،واشسین اهسران موجرود رو کرره زمرین،
مجاز خواهد بود که هر آسیلی به سلیع؛ برساهد زیرا اعمال او ،به هیچ اهسان
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دیگر آسیب همیزهدی بااین ال میداهیم که کار او از هظر اخالقی خطاسر؛
بنابراین هظریه محیطزیسر؛گرایری سرلی روشرن ،هراق

اسر؛ی (جمعری از

هویسندگان)205-202 :1389 ،ی
هایدگر هیی هماهند محیطزیس؛گرایان سلی تیره ،معتقد اس؛ تلدیل جاران
به صرپ ابشها برا اهسان ،هاصحیح اس؛ و هلاید بهگوهها با جاان روبرهرو
شویم که گویا جاان ،تناا برا اهسان و هیازها او اس؛ی اتااقاً هایدگر بر این
عقیده اس؛ که تکنولوژ و سیطره آن بر اهسان« ،سرابی هاایی را دامن میزهد
که گویی بنر همهجا فقط خودش را میبیند و برسی» (هایردگر)21 :1373 ،
بدین معنا ،اوالً هایدگر معتقد اس؛ هظر محیطزیس؛گرایان سلی روشن ،هتیجره
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سلیعی و برآیند تقدیر تکنولوژیك عصرر جدیرد اسر؛ راهیراً هظرر خرود او،
میتواهد مؤید یا دس؛مایه رأ محیطزیس؛گرایان سلی تیره باشدی

پرسش از تکنولوژی

هایدگر در سرال 1955سرانراهی ویرشها در براب قیقر؛ یرا ماهیر؛
تکنولوژ اهجام دادی او در این سانراهی برا آهکه هنان دهرد تکنولروژ و
قیق؛ (الثیا) با هم شیوستگی دارهد ،به تحلیل ماهی؛ اصلی و ذاتی تکنولوژ
می شردازد یعنی در شیم آن اس؛ که هنان دهد تکنولوژ هیی ماهند تانره بایرد
در ارتلاط با ظاور و خاا وجود فام شودی بحث مامتر برا ما ،مر له بعرد
اس؛ جایی که این شرسش مطرح میشود :در عصر تکنولوژ  ،اهسان چگوهه
به آهچه به او عرضه میشود ،شاسخ میدهد و میان او و موجرود ،چره هسرلتی
هایدگر میگوید اینکه تاکنون تکنولوژ را شکل سازمانیافته سراختن و
تولید ،یعنی شینرف؛ هظاممند اهطلراق ابریار برا اهرداپ و رابطره محصروالت
تولید با هیازها تعری

کردهاهد ،صحیح اس؛ اما قیقی هیس؛ زیررا چنرین

تعری هایی محدودهد و راهی به فارم گروهر تکنولروژ همرییابنرد گروهر
تکنولوژ  ،تکنولوژیك هیس؛ی (ریك :همان )3-2 ،او با بحثری واژهشناسراهه
هنان میدهد که یوهاهیان علی؛ را در هرر چارار شرکلش (مراد  ،صرور ،
فاعلی و غایی) بهمعنا مسئول یا مدیونبودن میفامیدهاهد مسرئولیتی بررا
منا

کردن ضور امر اضر یعنی عل؛ آن اس؛ که «امر را بره ظارور

میآورد و به آن امکان میدهد تا به قلمررو ضرور درآیرد و آن را در ایرن
قلمرو رها کرده ،در راه رسیدن به ضور کامل قرارش میدهدی» (همان)6 ،
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برقرار اس؛؟

اللته تااوت تکنولوژ جدید در این اس؛ که اهکناپ آن ،خرود را هره در
فرا-آوردن ،بلکه به منیله هوعی تعر

به سلیع؛ برا ترأمین اهررژ محقرق

میسازدی در تکنولوژ جدید ،برخالپ فنون قدیم ،با سلیع؛ درافتاده میشود
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تا همه اهرژ موردهیاز به دس؛ آید درافتادهی که «هوعی اکتنراپ اسر؛ ،آن
هم به دو معنا از سویی اکتناپ اس؛ زیرا اهرژ را لس و عرضه میکنرد
لیکن این اکتناپ از همان ابتدا اصرار به شینلرد امر دیگر دارد یعنی آهکره
جا؛ آن معطوپ اس؛ به داکثر بازدهی برا رداقل هیینرهی» (همران)10 ،
بدینترتیب رودخاهه راین که با زیلرایی و شرکوهش روزگرار الارامبارش
اشعار هولدرلین بود ،اکنون صرفاً جیئی از یك منلع برا تأمین برق اس؛ی
اما این تکنولوژ  ،به چه معنا اهکناپ اس؛؟ یعنی به چه معنا ،هامسرتور
و آشکارگی وجود اس؛؟ هایدگر میگوید اهکناپ تعر آمیی بدین معناس؛
که اکنون ،در «اهضلاسی» هو ،همهچیی در ال آمادهباش اس؛ تا در هر زمران
که الزم اس؛ ،ساارش داده شودی در این ال؛ ،خودِ شی و شیئیتش شناران
میشود و تناا کاربرد آن بهمنیله «منلع راب؛» اس؛ که رخ میهمایردی چرخره
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394

منضلط تکنولوژ که اهسانها درگیر آن شدهاهد ،اهکنرافی اسر؛ کره صررفاً
ساختة بنر هیس؛ و اهسان به آن فراخوا هده شده اس؛ی این فراخرواهی چنران
تعیین کننده اس؛ که بنر در هر لحظه ،فقط به اعتلار فراخواهردهشردهش بنرر
به شمار میآیدی ه ر شاسای که اهسان به ایرن فراخروان بدهرد ،تری اگرر در
تعار

با آن باشد ،للیکی به هدا مستترهلودن و اهکناپ تعر آمیری اسر؛

بنابراین همة مواد برا تعیین ماهی؛ تکنولوژ بهعنوان «گنتل» ،فراهم آمده
اس؛ که هایدگر آن را اینچنین تعری میکند:
اکنون آن هدا متعرضی را که آدمیان را گرد هم میآورد تا امرم «از خود
کن
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جرابکننرده» را همچرون منلرع رابر؛ اهضرلاط بانردGe-stell ،

(گنتل) میخواهیمی ییی گنتل بهمعنا آن امر گردآورهدة تعر آمیی اسر؛
که اهسان را مااسب قرار میدهد و به معارضه مریخواهرد ترا امرر واقرع را

به هحو منضلط بهمنیلة منلع راب؛ منکنر

کنردی گنرتل علرارت اسر؛ از

هحو اهکناپ که بر ماهی؛ تکنولوژ جدید استیال دارد و خود بههیچوجه
امر تکنولوژیك هیس؛ی (همان)15-14 ،

هایدگر در ادامه مقاله ،گنتل را به منیلة ماهی؛ تکنولروژ  ،برا تقردیر در
ارتلاط میداهد بدینمعن اکه تکنولوژ به آدمی مررتلط اسر؛ امرا در اختیرار
اهسان هیس؛ و تعینی غیراختیار داردی بدینترتیرب« ،گنرتل ]هیری[ والر؛
تقدیر اس؛ ،مثل همة اهحا اهکناپی» (همان )19 ،اللته این تقدیر ،بهمعنرا
جلر سرهوش؛ هیس؛ زیرا «آدمی هنگامی بهراستی آزاد میشود که به قلمررو
میشنود[و هه کسی که فقط گوش میسهارد ]و اساع؛ میکند[ی»
از همین بحث که تکنولوژ

وال؛ تقدیر اس؛ ،هه امرر صررفاً جلرر یرا

اختیار  ،هایدگر بهسور مستقیم وارد یکی از ملا ث اخالق تکنولوژ میشود:
وقتی ماهی؛ تکنولوژ را درهظر مریگیرریم ،آهگراه گنرتل را همچرون تقردیر
اهکناپ تجربه میکنریمی برهایرنترتیرب از قلرل در فضرا براز تقردیر اقامر؛
میگیینیم تقدیر که بههیچوجه ما را واهمیدارد تا با جلر تحمیقکننده ،خرود
را کورکوراهه به دس؛ تکنولوژ بسهاریم یا آهکه سراسیمه برضد آن قیام کنیم و
آن را بهعنوان امر شیطاهی لعن کنیم – کره ایرن هرردو یکری اسر؛ی درسر؛
بهعکس ،وقتی ما خرود را برهصررا ؛ در معرر

ماهیر؛ تکنولروژ قررار

میدهیم ،بههاگاان خود را درگیر فراخواهی آزاد باش مییابیمی (همان)20 ،

میتوان از این سان هایدگر بهخوبی دریاف؛ که و  ،هه تسرلیمشردن در

اخالق * امكان استخراج اخالق تكنولوژی از انديشه و عمل مارتین هايدگر

تقدیر تعلق داشته باشد و در هتیجره کسری شرود کره گروش فرامریدهرد ]و

برابر تکنولوژ و استاادة هیندینیده و خوشلیناهه از آن را میشذیرد ،هه هاری و
سرد کلیاش رای بااین ال معتقد اس؛ تکنولوژ این خطر را دارد که بهدلیرل
ضررورش ،امررر قیقرری در البرره ال ا کررام صررحیح هاشرری از مجموعرره
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محاسلهشذیر هیروها محو شودی اینکره تقردیر در قالرب گنرتل راکم شرود،
بیرگ ترین خطر اس؛ی به رغم این مااسره ،بنرر خرود را متکلراهره در مقرام
خداوهد زمین میستایدی
خالصه سان اینکه گنتل به معنا واقعی ،خطرر اسر؛ و ایرن خطرر آن
اس؛ که اهسان خود را در مقابل سلطه گنرتل واداده و راه را بررا هررگوهره
اهکناپ و ظاور قیق؛ دیگر بسته باشدی خطر دیگر این اس؛ که بنرر بره
«اهضلاط» به منیله تناا راه تصورشذیر اهکناپ ،توسل یابد و درهتیجه ماهیر؛
آزاد خود را تسلیم کندی (همان)26 ،
هایدگر توجه میدهد که اهسان همی تواهد با کردار یا دسرتاوردها خرود،
به سور مستقیم با این مااسرات مقابله کند ،بلکه باید با تأمل هرچه بینرتر در
ماهی؛ تکنولوژ  ،دریابد که هرجا خطر هس؛ ،امر هجاتدهنده هیی ظاور خواهد
کرد و هیرو منجی در عین خویناوهد با گنتل ،ماهی؛ واالتر هسل؛ بره آن
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394
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داردی با این تأمل روشن میشود که ایرن هیررو منجری ،هنرر اسر؛ زیررا اوالً
خویناوهد تکنولوژ اس؛ (هنر از خاهواده شوئسیس و ذیل مااوم عرامترر تانره
اس؛) و راهیاً هسل؛ به تکنولوژ ماهیتی واالتر دارد چراکه در هنرر ،اهکنراپ و
ظاور وا د و درعین ال چندجاهلره قیقر؛ اسر؛ی هنرر ،اهکنرافی اسر؛ کره
فرامیآورد و ضور میباند و بر همه هنرها زیلا و هیری برر شرعر و هرر امرر
شاعراهها که درخور هام شوئسیس باشد ،استیال داردی (همان)30-28 ،
بر خالپ هایدگر که در «تصویر عالم عصر جدید» ،معتقد بود جاان برر
فام سوژهها و کاربرد ابشهها ملتنی اس؛ ،هایدگر جدید میگوید آدمی سروژه
می شود و جاان ابشه ،شیامد ذات تکنولوژ اس؛ کره آن را خرود تکنولروژ
بنیان میهاد و هه بهعکسی (دریاوم و اسهینوزا )159 :1388 ،بر ملنرا ایرن
خواهش از رساله شرسش تکنولوژ  ،میتروان بایردها روشرنی را در براب
اخالق تکنولوژ استاراج کرد:

1ی هلاید به واسطه اشتغال تمامعیار بره تکنولروژ  ،از ماهیر؛ تکنولروژ
غال؛ کرد و آن را امر تکنولوژیك شنداش؛ بلکه باید آن را بینرتر جرد
گرف؛ و با وسوام بینتر و با «شرسنگر » که تقوا فکر اسر؛ ،دقیقراً بره
قیق؛ تکنولوژ اهدینیدی
2ی هلاید تکنولوژ را ابیار شنداش؛ زیرا همین سادهاهگرار  ،مرا را وسوسره
میکند که باواهیم بر آن سلطه یابیم و درهتیجه از ماهی؛ تکنولوژ بیخلر بماهیمی
3ی هلاید با تغافل از معارضهجویی گنتل ،اسیر اهضلاط خنرك آن شرد و
آزاد خود را فراموش کردی
دراین صورت ،تناا اسیر همین اهکناپ باقی خواهیم ماهد و راه را بر هر ظاور
و اهکناپ دیگر از جاهب قیق؛ خواهیم بس؛ی
5ی باید به هیرو هجاتدهنده که هماها علارت اس؛ از هنر ،اهدینرید و از
خطر گنتل ،به دامان هنر شناه بردی
6ی اللته هلاید « تأمل در هنر ،به سام خود ،چنمان ما را بره رو منظومره
قیق؛ که موضوع شرسنگر ماس؛ بلنددی» (همان)29 ،
بنابراین می توان هتیجه گرف؛ که هایدگر ،اشتغال تمامعیار بره تکنولروژ
را بهدلیل تأریرش بر تاکر ،مااسرهآمیی میداهد و از این جنلره هیری مریتروان
«هلاید » را از سانان او استنتاج کرد که هلاید با اشتغال هیندینیده و دائم بره
تکنولوژ  ،راه را بر تاکر بس؛ و خود را دچار تاکر تكخطه کردی

اخالق * امكان استخراج اخالق تكنولوژی از انديشه و عمل مارتین هايدگر

4ی هلاید بیاعتنا از کنار خطر اهکناپ تعار سلب گنرتل گذشر؛ زیررا

 .3زندگی عملی هایدگر ،دستمایهای برای رهنمودهایی در اخالق تکنولوژی

هحوه زهدگی هایدگر ،کمی متااوت بوده و اَدَم شار ،در کتاب خرود ،کللره
هایدگر  ،هنان داده اس؛ که تاکرر او ،عمیقراً برر معمرار و اهتاراب محرل
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زهدگیاش اررگذار بوده اس؛ی (ریك :شار )1389 ،با توجه به این هحوه زیس؛
اهدینیده ،خوب اس؛ بلینیم هایدگر در برخورد با تکنولروژ چگوهره رفترار
میکرد چهبسا بدینسریق بایدها و هلایدها واضحتر برا هحروه مواجاره
صحیح با تکنولوژ بهدس؛ دهیمی
هایدگر در دورها میزیس؛ که آلمانم واشسماهده ،با سرعتی شرگا؛آور،
به یکی از قدرت ها بیرگ صنعتی اروشا تلدیل شد و شارها و روسرتاهایش
بهسرع؛ مدرن شدهدی بااین ال در روستایی که او متولد شده بود ،برق هلرودی
اللته در جواهی و میان سالی به شارهایی همچون فرایلرورگ و مراربورگ کره
شینرف؛ سریع صنعتی را تجربه مریکردهرد ،رفر؛وآمرد داشر؛ و در آن هرا
تدریس میکردی درعین ال او با دگرگوهی جامعة سرنتی آلمران بره کنرور
مرردرن همررراه هلررود و برره شینرررف؛هررا صررنعتی و اقتصرراد بررا برردگماهی
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394

میهگریس؛ و جنگ و ویراهیها اهساهی و ماد آن را هتیجة زهدگی مردرن
معرفی میکردی (ا مد 1381 ،ب)455-453 :
شاید مامترین جنله برا بررسی مواجاة هایدگر با تکنولوژ  ،بررسی هحروة
سکوه؛ هایدگر و اهتااب مکان زهدگی اس؛ :شار بهمنیلة همرود برارز شینررف؛
تمدن و تکنولوژ با ابیار رفاهیم برق و آب لولهکنریشرده و تلارن و تجایریات
هقلیة جدید یا روستا بهمثابة زیس؛بوم سلیع؛شناه و صنع؛گریی ،با شرایط دشروار
و سلیعی زهدگی؟ برج و آشارتمان ،بهعنوان دستاورد معمار تکنولوژیك یا کللره
در مقام سادهترین و سلیعیترین مأمن بنر ؟ شاسخ ساده اس؛ی هایردگر سراکن
روستا و کلله بود ،هه از سرم اضطرار ،بلکه با میل و عالقهی او این هحوه سرکوه؛ را
تی کمکی برا آرامش و تاکر فلسای میداهس؛:
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وقتی که در شب ژرپ زمستاهی ،توفان و نیم برپ برا ضرربات خرود برر
اسراپ کلله میکوبد و همه چیی شوشیده و شناان میشود ،آهگاه فرصتی عالی

برا فلساه دس؛ میدهدی آنوق؛ باید شرسشها فلساه سراده و اساسری
شودی (هایدگر1389 ،ال )26 :

ضمناً هایدگر در این هحوة سکوه؛ ،کرامالً بره تاراوت و تری تعرار
شارهنینی و روستاهنینی ملتا؛ اس؛ و با لحنی اکی از هگاه ارزشداوراهره،
از روستا و کللهاش با علارت «آن باال» یاد میکند و از شرار و داهنرگاه برا
عنوان قارتآمیی «ایرن شرایین»ی او اللتره اقامر؛ چنردروزه شارهنرینی در
روستا را با روستاهنینی یکی همیداهردی بیران او آشرکارا هنران آن دارد کره
شارهنینی را عاملی برا سطحیهگر بهشمار میآورد و جداشدن از روسرتا
کار فلسای مثل کار هامتعارپ شرداختن به امور غیرعاد هیس؛ی این کار سرر از
وسط کار روستاییان درمیآوردی یییکار من مستقیماٌ به کار و زهردگی کنراورزان
مربوط اس؛ی یك شارهنین میشندارد که بهمحض آهکه با یك روستایی مردتی
سوالهی گا؛وگو کند ،به د «عروام» تنریل کررده اسر؛ی ییی دسر؛براال یرك
شارهنین «تح؛ تأریر» بهاصطالح اقام؛ در روستا قرار میگیرد اما تمرام کرار
من هتیجة عالم این کوهها و روستاییاهش و از ارر هدای؛ آنهاسر؛ی اکنرون کرار
من در آن باال ]یعنی روستا توتنابرگ[ هر از گاه بهمدت سروالهی برهواسرطة
گا؛وگوها ،سارهایی برا اهجام سانراهی و کنارراهس و فعالیر؛ آموزشری در
این شایین]فرایلورگ[ از هم گسیاته میشود اما باز بهمحض اینکه بره آن براال
میروم ،در هاستین ساعات سکوه؛ در کلله ،تمام عالم شرسشها شینرین برر

اخالق * امكان استخراج اخالق تكنولوژی از انديشه و عمل مارتین هايدگر

را برا تاکر عمیق خود زیانبار میشندارد:

من زورآور میشودی (همان)27-26 ،ی

در روستاس؛ که خلوتگیینی تحقق مییابدی هایدگر شارهنرینی را مراهع
خلوتگیینی و اللته عاملی برا شدیدترین هوع تناایی میداهدی خلوتگیینی
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از هظر او د ارا بار معنایی مثل؛ اسر؛ و تنارایی دارا برار معنرایی مناری
بدینمعناکه خلوتگیینی را دربردارهده قدرت اصیل خاصی میداهد کره مرا را
شراکنده همی کند ،بلکه کرل وجرود اهسراهی مرا را بره جروار ذات همره اشریا
فرامی فکندی هایدگر تی در محیط داهنگاهیم شار هیی آن آرامرش روسرتایی
خود را همییاف؛ و در هامها به کارل یاسهرم ،محریط داهنرگاهی خرود را
چنین توصی میکند:
ال و هوا خنك و خاقانآور که برار دیگرر همرهجرا را فرامریگیرردی
()Ott, 1994, p.125

در الیکه دربارة کللهاش و مقایسه آن با شار میگوید:
بهسم؛ کلله میروم و شدیداً منتاق آبوهروا خروش کوهسرتاهیامی ایرن
روشنایی اهدك در این شایین تحمیل می شود و برا زماهی دراز آدم را تلراه
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394

میکندی ()Safranski, 1998, p.142-143

این ملا ث هنگامی شررهگتر و مارمترر مریهماینرد کره برداهیم هایردگر
سکنا گییدن را دارا معنایی بسیار ویرشه و مررتلط برا سراختن و اهدینریدن
میداهدی هایدگر در مقالها با عنوان «ساختن ،سکناگییدن و اهدینریدن» ،برا
هگاهی شدیدارشناساهه به بررسی مااوم سکوه؛ میشرردازد و در جرا جرا م
مقاله هنان میدهد که واسش به دغدغره کملرودِ مسرکن هاشری از افریایش
جمعی؛ در عصر تکنولوژ هس؛ی او میخواهد هنران دهرد کره در سراختن
کللها روستایی ،سکناگییدن با سراختن و بنرابراین برا اهدینریدن در شیوهرد
عمیق بوده اس؛ اما اکنون ،شیدا کردن مسکن با بسنده کردن به کمترین فضرا
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مکاهی با داقل امکاهات ،دغدغها

یاتی شده اسر؛ کره دیگرر برهمعنرا

سکنا گییدن هیس؛ و شیوهد با آن دو امر بنیادین ،یعنی سراختن و اهدینریدن

هداردی اللته هایدگر خود میگوید در اینجا منظورش توصیه بره بازگنر؛ بره
خاههها دهقاهی در جنگل سیاه هیس؛ ،بلکره اشراره بره چنرین خاهرههرایی
«سکنا گییدهی در گذشته را همودار میسازد که چگوهه قادر به سراختن بروده
اس؛ی» (هایدگر1389 ،ب)44 :
به هر ال هایدگر در روستا به دهیا آمد ،در روستا زیس؛ و بهرغمآهکه در

شار فرایلورگ مُرد ،به وصی؛ خود ،در روستا دفرن شردی او تری هسرتی و
زمان را در کلله خود در توتنابرگ هوشر؛ی بردبینی هسرل؛ بره شارهنرینی و
تکنولوژ م همراه با آن ،تی تا واشسین روزها زهردگی او همرراه و بروده
بگذار روح تعمقگر مردم مسکیرش متحد باشد زیرا امروز در تمدن متحرد
تکنولوژیك ،بیش از همه هیاز به تعمق و دلبستگی به خاهره مطررح اسر؛ی
(ا مد -1381 ،ال )87 :

سوا بحث سکوه؛ ،تاریحات او هیی تاریحاتی ساده در شیوهد با سلیع؛ و
بره دور از تکنولرروژ بررودی و عاشررق شیررادهرو و کوهنررورد بررود و در
ورزشها اسکی و قایقراهی ماارت داش؛ی (همان )83 ،از میان ابریارآالت
تکنولوژیك زمان خود ،تناا با رادیو سرم سرازگار داشرته اسر؛ او هرگری
تلویییون هارید و با ماشین تحریر ماالا؛ شدید داش؛ی بااین ال چنین هلود
که تلویییون هلیند یا خاههاش دارا برقکنی هلاشدی (ریك :همان دریاوم و
اسهینوزا )175 :1388 ،گویا او به استااده از وسایل هقلیه مدرن هیی دللسرتگی
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اس؛ زماهی که تناا چاار روز شیش از مرگش به مردم مسکیرش هوش؛:

چنداهی هداشته اس؛ بهگوهرها کره گراه فاصرله هجردهکیلرومتر داهنرگاه
فرایلورگ تا کللهاش در توتنابرگ را شیاده میشیمرود (شرار )121 :1389 ،و
وسیلة هقلیهاش هیی دوچرخهاش بودی (اتینگر)73 :1377 ،
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ممکن اس؛ گاته شود که این شرهییهرا هایردگر در اسرتااده از ابریار و
ادوات شینرفتة مدرن ،لیوماً بدین معنا هیس؛ که و قصرد و منظرور داشرته
اس؛ بلکه او هیی ماهند بسیار از سالاوردگانم روسرتایی ،صررفاً برر سرب
عادت ،امور خود را بدون توسل ابیار مدرن رتقوفتق میکردی در شاسخ بایرد
گا؛ اوالً هایدگر بهسلب موقعی؛ شغلیاش مرتب به شار رف؛وآمد میکرد و
با داهنجویان جوان و شینرف؛ها تکنولوژیك سروکار داشر؛ و برا علروم
جدید و تی هحوة کار بسیار از تکنولروژ هرا مردرن آشرنا برود راهیراً
بهسلب مکن؛ و شارتش ،توانم بارهمند از باتررین تکنولروژ هرا روز را
داش؛ و همیتوان گا؛ چون دستش همیرسید ،استااده همیکرد رالثاً هنگامی
که هایدگر در برخی موارد به تحلیل ابیار مدرن و تأریر منای آنها بر هگررش
و آزاد اهسان میشردازد ،کامالً روشن میشود که او از شرهیی خرود ،منظرور
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دارد و این کار برایش معنادار اس؛ی برا مثال ،تحلیل او از ماشرین تحریرر،
همایاهگر چنین مطللی اس؛ی او معتقد اسر؛ کره در جریران هگرارش دسرتی،
گوهها تداعی آزاداهه و مجموعها از امکاهرات بررا برگییردن واژگران در
دسترم اس؛ که هگارش با ماشین تحریر ،به این امکاهات آسیب مریرسراهدی
برا مثال ،در هحوه هگارش دو کلمه با قلم ،اهواع اهتاابها شیش رو اهسان
اس؛ تا فاصلة میان روپ ،هقطهها و کلمات و هیی شیوسرتگی یرا گسسرتگی
روپ را به اهحا گوهاگون تعیین کند و در هر مرورد ،دسرتاطی دلارواه را
مثالً از یث اهحنا یا اهحناهداشتن روپ به کار گیردی این آزادبرودن هگارهرده
هسل؛ به االت ماتل
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در هگارش دسرتی ،ممکرن اسر؛ رال هگارهرده را

دگرگون کند و موجب یافتن واژها شود که جمله بعد با آن آغاز میشرود و
بدینسان ،خود هگارش ،هحوها تاکر را جریان میباندی روشرن اسر؛ کره

هگارش با ماشین تحریر ،همره ایرن امکاهرات را سرلب مریکنردی (ا مرد ،
1381ب)379-378 :
از میان هنرها هیی هایدگر با هنرها مدرنم آمیاته با تکنولروژ سرروکار
چنداهی هداش؛ و مثالً به موسیقیها مدرن رو خوش هنان همیداد بلکره
تناا به موسیقی کالسیك ،به ویرشه آررار موتسرارت عالقره داشر؛ی همچنرین
به هدرت شیش آمده که و به هنر صنعتی عصر جدیرد ،یعنری فریلم و سرینما
اشارها کرده باشدی (ا مرد 1381 ،الر  )83 :او دربرارة تکنولروژ هرا
صوتی تصویر و بازار جدید ،در کتاب مااهیم بنیادین ،با صرا ؛ «دوران
معنا فرهنگ را به جلوهها

قیر خود کاهش دادهاهد» به باد اهتقراد گرفتره

اس؛ی (ا مد 1381 ،ب)378 :
درکل او هسل؛ به تکنولوژ ها مدرن خوشلین هلود و در «گار؛وگرو
شلاهه در اردوگاه زهداهیان جنگری در روسریه میران مررد جروان و مررد
سالاورده» هوشته اس؛ که « شاید تکنولوژ مواهرب مراد و رفراه زهردگی
هرروزه را به همراه بیاورد اما آهچه در مقابل از اهسان میگیررد ،اهدینرههرا
اصیل اس؛ و آزاد گیینش و زیستنی» (همان )377 ،به گمان او ،ترا زمراهی
که همهچیی فقط از زاویه بارهمند محاسله شود ،امکان شیدایش هرر خطرر
برا سیاره و زهدگی اهسان وجود داردی (همان)
بههظر میرسد بتوان از رویکرد کلی هایدگر هسرل؛ بره تکنولروژ  ،بررا
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مجلهها مصور ،برهامهها ملتذل رادیویی و سالنها مُرد للرام ]را[ کره

اخالق تکنولوژ برداشتی مام کررد و آن اینکره هلایرد خرود را بریمحابرا و
هیند ینیده به دسر؛ تکنولروژ بسرهاریم بلکره بایرد در برخرورد برا ادوات
شینرفته مدرن ،بدون اینکه مقاور و ماتون شیچیدگی و عظمر؛ آنهرا شرویم،
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بیندینیم که آنها چه چیی را از ما میگیرهد و چه چیی را به ما میدهنردی
شیداس؛ که هایدگر در این برخورد ،همه ابیار تکنولوژیك را به یرك چروب
همیراهد بلکه همهجا با هوعی وسوام و دق؛ ،دسر؛ بره گریینش مریزهرد
تلویییون را شس میزهد و رادیو را برمیگیرد با ماشین تحریر ماالا؛ میکند
اما خاههاش را برقکنی میکندی بنابراین چنین هیس؛ که کرامالً دسر؛ رد بره
سینه تکنولوژ بیهد یا اینکه برعکس تسلیم بیچونوچرا آن باشدی
نتیجهگیری
مسئله اصلی این بود که آیا هایدگر ،که بره مسرئله تکنولروژ بسریار توجره
داشته ،راه ل عملی هم برا مواجاه با آن ارائه کرده یا صرفاً هنردار داده
و بیهیچ ساارشی ،ما را میان سیل امکاهات و مااسرات تکنولوژ رهرا سراخته
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اس؛؟ با بررسی برخی از آرار مام هایدگر ،دیدگاهی کلری از هحروة هگراه او بره
تکنولوژ و برخی ارزشگذار ها و هنردارها او برهدسر؛ آوردیرم کره ایرن
دیدگاه کلی را میتوان سی عناوینی فارس؛وار بدین شرح خالصه کرد:
1ی هظر غیرخوشلیناهه هسل؛ به تکنولوژ  ،بهسلب هداشتن تأریر مثلر؛ برر
اهسان مدرن جا؛ زهدگی اصیل
2ی توجهداد ن به تأریر سو ِ علم و تکنولوژ جدید بر هگاه مرا بره جاران
اسراپ و افیایش میلم تسلط بر جاان
3ی توجه عمیق و درشیشگرفتن هگاه هو ،هسل؛ به ماهی؛ تکنولوژ
4ی تکنولوژیكههنداشتن ماهی؛ تکنولوژ
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5ی التاات به مااسرات سیطره «گنتل» (به منیلة ماهی؛ تکنولوژ جدید)
بر اهسانی ازجمله آنها می توان به مااسرات زیر اشاره کرد1 :ی اسارت اهسان

در دس؛ تکنولوژ و به یغمارفتن آزاد او 2ی جلروگیر از اهکنراپهرا و
ظاورها دیگر قیق؛ 3ی بههمراهآوردن تاکرر تركخطره و مراهعشردن از
تاکر اصیل
6ی شذیرفتن «گنتل» بهمنیله تقدیر تاریای بدینمعناکه گنرتل هره امرر
اس؛ کامالً جلر و هه امر کامالً در اختیار اهسران ،بلکره روالتی تراریای
اس؛ ازسو وجود برا ما بنابراین همیتوان به دوران شینامدرن بازگن؛
7ی توجه به «هنر» و بهویشه شعر ،بهمثابه منجیم مااسرات تکنولوژ ی
هایدگر تمایلی به ساارش ها اخالقی در برخورد با تکنولوژ هرداردی او
هگاه تو صیای و شدیدارشناساهه دارد ،هه رویکررد توصریها و هنجرار بره
تکنولوژ

بنابراین خود او ،باصرا ؛ و بهسور هظاممند ،راه لری بررا مواجارة

صحیح با تکنولوژ عرضه هکرده اس؛ی بااین ال باتوجه بره قرراین متنری آررار
هایدگر و لحن او و هیی با هگاهی به زهدگی خود این اهدینمند آلمراهی و مواجارة
شاصیاش با دهیا تکنولوژیك مدرن ،مریتروان «هلایردها » بسریار و برخری
«بایدها» را استنتاج و استاراج کرد که اهم آنها بدین شرح اس؛:
 1ی در برخررورد بررا جارران و بررهتعلیررر کرراربرد ترررش ،در مواجارره بررا
محیطزیس؛ ،هلاید تناا شناخ؛ِ ششوهنگراهه موجودات ،آن هم به قصد تسلط
بر آنها ،مدهظر باشد
2ی هلاید به واسطه اشتغال تمامعیار بره تکنولروژ  ،از ماهیر؛ تکنولروژ
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بازگن؛ به عصر شیش از تکنولوژ را باسل و هادرس؛ مریشرمارد و بینرتر

غال؛ کرد و آن را امر تکنولوژیك شنداش؛ بلکه باید آن را بینرتر جرد
گرف؛ و با وسروام و «شرسنرگر » کره تقروا فکرر اسر؛ ،بره قیقر؛
تکنولوژ اهدینید
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 3ی هلاید تکنولوژ را ابریار شنداشر؛ زیررا همرین سرادهاهگرار  ،مرا را
وسوسه میکند که باواهیم بر آن سلطه یابیم و درهتیجه از ماهی؛ تکنولروژ
بیخلر بماهیم
4ی هلاید با تغافل از معارضهجویی گنتل ،اسیر اهضلاط خنرك آن شرد و
آزاد خود را فراموش کرد
5ی هلاید بیاعتنا از کنار خطر اهکناپ تعار سلب گنرتل گذشر؛ زیررا
دراین صورت ،تناا اسیر همین اهکناپ باقی خواهیم ماهد و راه را بر هر ظاور
و اهکناپ دیگر ازسو

قیق؛ خواهیم بس؛

 6ی باید به هیرو منجی که هماها علارت اس؛ از هنر ،اهدینرید و از خطرر
گنتل به دامان هنر شناه برد
7ی درعین ال ،تأمل در هنر ،هلاید چنمان ما را بهرو منظومرة قیقر؛
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که موضوع شرسنگر ما اس؛ بلندد
8ی هلاید با اشتغال هیندینیده و دائم به تکنولوژ  ،راه را بر تاکرر بسر؛ و
خود را دچار تاکر تكخطه کرد
9ی در هحوه سکوه؛ ،تاریح ها ،هنرها و اسرتااده از ابریار و ادوات مردرن،
باید بدون اینکه مناعالهه مقاور و ماتون تکنولوژ جدید شویم ،مرتب بهایرن
بیندینیم که تکنولوژ چهچییهایی را به ما میدهد و چهچییهرایی را از مرا
می گیرد ،سهس با وسوام و دق؛ دس؛ به گیینش بیهیمی
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A Review of Ahl al-Bayt's Teachings Concerning Children’s
Moral Education
Ali Naghi Faghihi*, Hassan Najafi**, Reza Jafari Harandi***
Abstract
Moral education is a process of preparation and implementation of
methods for creating prosperity and virtues, as well as modifying or
eliminating the vices in every field (Instinctive Qualities, Moral
Behaviors and Social Etiquettes). The purpose of this study is to
investigate the teachings of Ahl al-Bayt (AS) and their suggested
solutions in performing moral education of children. The research has
been
done
using
the
descriptive-analytic
method.
The study collected anecdotal texts related to the subject and then
analyzed the data through qualitative methods. The results show that
the most fundamental element in providing welfare and human
development, is learning the ways of moral education and the relevant
solutions based on the principles in conformity with the objectives of
creation. These solutions can be explained in four categories:
background, knowledge, motivation and guidance.
Key words
The teachings of Ahl al-Bayt (AS), Moral education, Guidelines,
Educational Technology.

*

-Associate Professor, Department of Educational Sciences in University of Qom
an-faghihi@qom.ac.ir
**
- Corresponding author, MA of curriculum studies in Shahed University
hnajafih@yahoo.com
***
- Assistant Professor, Department of Educational Sciences in University of Qom
rjafarih@yahoo.com

Affection towards Ahlul Bayt; a Living Strategy and an Educating
Approach
Mohammad Najafi* Zohreh Motaghi**
Abstract
Loving the Ahlul Bayt (AS) as one of the basic principles of Shiite
thought is, with a little difference, as important as the belief in the
Prophet's mission. This fact has already been approved by intellectual
and narrative reasoning, but its significance as a living strategy and an
educating tactic has received less attention.
The present study, applying a qualitative approach and a descriptiveinferring method, aims at investigating this strategy. After collecting
the data and corresponding documents, first the principles and
purposes of the project are theoretically analyzed and then its
educating elements are extracted .
Based on the findings of the study, the love towards the saints of God
is an improving and linking means which is considered the ultimate
aim of the creation and is capable of revolutionizing the knowledge
and cognition and can shape the attitudes and positive beliefs. This
love can also serve as an ultimate educating goal .
Attention to the element of will, the embodiment of love to God,
promoting the notion of cognition and knowledge are some of the
significant principles of this educating strategy which can be applied
by emotional role model.
The comprehensiveness of the Imam's modeling demands that the
followers select them as their role models with deep sentiments and
develop their own personalities.
Keywords
Love towards Ahlul Bayt, Emotional Aspect, Emotional Educating,
Moral Education.
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- assouicat professor of faculty of edmcationd sciences, Isfahan university.
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Objectives, Principles and Methods of Moral Education from the
Perspective of Imam Husein (A.S.)
Esmaiel Kharestani'* , Fateme Seifi**
Abstract
In the present study, using the document analysis method, objectives,
principles and methods of moral education from the perspective of
Imam Hussein (A.S.) are investigated. The statistical population
includes all primary sources (all the works attributed to him or about
him) and secondary sources encompassing Islamic traditions narrating
his speeches as mentioned in books, theses, magazines and other
researches associated with this subject. For sampling the purposive
sampling method has been used and for this reason the abovementioned sources were used in the study. Note-taking is the major
research instrument in the study. The outcomes of the study have been
analyzed and the following results were extracted:
1. Moral Education from the perspective of Imam Hussein (A.S.)
includes three objectives: God satisfaction, reviving the truth of
human existence and restoring the Resurrection and the Day of
Reckoning .
2. Moral Education from the Perspective of Imam Hussein (A.S.)
contains eight principles: generosity, popular piety, love, devotion and
God-centering, liberty, dignity, honor, warning and encouragement.
3. Moral Education from the Perspective of Imam Hussein (A.S.)
includes 23 methods which are separately extracted and presented
based on the mentioned objectives and principles.
Keywords
Imam Hussein (A.S.), Ethics, Ethical Training, Objectives, Principles,
Methods.
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-PhD student in Philosophy of Education (Islamic Education).
-MA Graduate in Cultural Management.
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The Analysis of the Concept of Discrimination and the Strategies
to Resist against it based on Imam Ali's Recommendations
Marjan Kian* ,Fahimeh Nezameslami**, Sahar Musivand***
Abstract
The purpose of the present study is to elaborate on Imam Ali's views
regarding the racial discrimination as one of the most important
challenges faced by human beings. For this purpose, the descriptiveanalytic method was used to do this research. The studied case was the
complete text of Nahjulbalaqah, scientific authentic documents and
sources through library method. Based on the findings of the study, it
can be concluded that Imam Ali considers piety as
the criterion of the supremacy of every individual. To solve the
problem of racial discrimination in both theoretical and practical
fields, some solutions such as unity and comprehensive solidarity,
cooperation derived from piety, and spreading of the notion of
consultation… have been suggested.
Based on Imam Ali's remarks, wherever there is a sign of pride and
arrogance, the rights of deprived people are violated. Unlike the
racists who value the notions like color of the skin, language, race,
talent, ethnicity and nationality as the criteria of supremacy, in Islam
the only reason for one's superiority is his piety.
Keyword
Racial discrimination, Imam Ali, Nahjulbalaghah, Piety
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**
-MA in Philosophy of Education, University of Al-Khwarazmi.
***
-MA in Islamic Philosophy and Theology, University of Al-Khwarazmi.

Investigation of the Potenciality of the Supplications in Mystical
Inferences based on "Content Analysis" (Case study: Comparison
of Jami al- Saādāt and Serr al- Isrā)
mostafa hamedani*
Abstract
This study seeks to analyze the content of Mullā Mohammad Mahdi
Narāqi's "Jami al- Saādāt" and Āyat Allāh Saādatparvar's "Serr alIsrā" to determine the amount of supplication they have used in their
mystical and moral analysis. In this study, after clarifying the practical
functions of the method of content analysis in the field of Islamic
mystical texts, the role of supplications in inferring mystical teachings
in comparison with inferring moral teachings from the two books have
been discussed.
The theoretic framework of this research is based on the doctrines of
"Usul al-Istinbat" and "Dirayat al-Hadith" which are applied for the
extracting of mystical teachings from supplications.
The type of research method in this study is descriptive – analytic and
is based on two methods of library research, and content analysis .
approach.
The content analysis of the two texts indicate that both works have
extensively refered to the suplications in their mystical and moral
inferences. Also, it shows that the book " Serr al- Isrā": has used a
wider range of supplications than " Jami al- Saādāt" and has managed
to depict the authority and potencial of supplications in playing the
role of sources for narrative mysticism. The teachings embeded in
Islamic Supplications are mostly mystical rather than ethical.
Identification of the supplications used in mystical inferrences is
another achievement of this essay.
Keywords
Serr al- Isrā, Jami al- Saādāt, Supplication, Mysticism, Mystical
Inference.

*

-seminary school graduate.

Investigation of the Role and Status of Action Research in
Growing Religious studies of the Professors as an Ethical Role
Model
Muhammad Reza Nili *, Setareh Musavi **
Abstract
The purpose of this essay is to investigate the methods concerning
improvement of religious studies done by the professors based on
action research. This study is an applied kind and for its fulfillment
the Descriptive survey method was used. The statistical population
included 503 faculty members of Isfahan University among whom
106 members through stratified random sampling, proportional to the
size were selected as statistical sample. To collect the information, a
researcher- made questionnaire was used.
In order to assess the validity, content validity was used; the reliability
of the questionnaire was calculated through Cronbach's alpha
coefficient (0.98). The mean score for the methods of growing
professors' religious studies in the areas of problem diagnosis,
problem changing, problem assessment, planning, teaching, and
conscious activities is above the assumed mean (3). Thus, the
proposed guidelines in the mentioned areas from the perspective of
their effectiveness in growing religious studies among the professors,
are higher than average.
Also, there is a variation in respondents' views about the methods of
growing religious studies in the mentioned areas (P=0.001), among
which the highest average is in the area of problem detection (3.87).
There is also variation in the answers in terms of gender (P ≥ 0.05).
But among respondents' answers about the impact of the growth of
religious studies of the professors, no significant difference in terms of
job experience and academic degree was seen.
Keywords: Religious study, Education, Growth of religious study,
Ethical role model.
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- Assistant Professor and Faculty Member of University of Isfahan.
- Ph.D. Student of Curriculum development, University of Isfahan, Lecturer at
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A Study of the Perspectives Concerning the Relationship of Art
and Morality
Javad Amin Khandaqi *
Abstract
From the beginning of philosophy to the present, different views have
been expressed about the relationship between the moral and aesthetic
values of artworks. The typology of the perspectives presented about
this issue is important in art and moral studies. This paper, using
library method in data collection and content analysis approach,
analyzes and classifies the most important perspectives about the
relation between art and morality, within Western philosophy. The
results of this study show that we can classify perspectives in the three
groups of: autonomism, immoralism and moralism, each of which
includes radical and moderate subgroups. The most appropriate
classification is the classification on the basis of aesthetic relationship.
The study of the perspectives shows that moderate views are more
acceptable than others and among the moderate views; moderate
moralism is the most acceptable view. Also, Gaut’s view (ethicism) is
the most acceptable moderate moralist view.
Key words
Moral Value, Aesthetic Value, Autonomism, Immoralism, Moralism.

*

- Ph.D. student of Philosophy of Islamic Art, University of Religions.

Solving the Contradiction between the Two Elements of Rights of
Privacy and Accessing Information
Alireza Valiasl
Abstract
One of the most important and most challenging issues dealt with in
the field of applied ethics, is the ethics of journalism as one of the subbranches of ethics. The journalists are always subject to ethical issues
while at work and sometimes these issues are so closely contradicted
that their solution requires a strong ethical insight and a strong loyalty
to the ethical principles. These principles, however, are occasionally
paradoxical in practice.
This study which has been done though descriptive-analytic method,
aims at reviewing the two principles of respecting"The right of
privacy" and "The right of accessing information" and the seemingly
existing paradox between them, will later discuss about how
consequentialist Deontology with its new reading is able to assist the
journalists in making decisions in ethical dilemmas. Based on this
theory, the right of privacy is not absolute and in contradiction with a
more important right can be annulled. Furthermore, the right of
accessing information by the public is not absolute either. So if the
public’s willingness to know does not stem from "need" and "right",
the right of privacy is preferred.
Keyword
Privacy, information, Ethics of Journalism, Ethical Dilemmas,
consequentialist Deontology
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An Introduction to the Ethics of Intellectual Property in a Digital Library

Nayyereh Jafarifar
Abstract
Every writer is entitled with two kinds of rights: 1) material, 2) intellectual.
By material right we mean that the entire writer's wages ought to be paid and
no one should deprive him/her of the right. By intellectual property we mean
that in addition to the wages, the writer should be rewarded by another kind
of right which is known as intellectual or ethical. This kind of right which is
usually known as intellectual property is one the holiest kinds of ownership
and is not time-limited and is often non-transferable. With the advancement
of science and technology, especially the Internet, various changes have
occurred in the industry of publishing information. These changes have
caused a state of confusion in the relevant legislation in this field.
Given the fact that respect for copyright and intellectual property and
attempts to observe them in all circumstances and respecting the rights of
users in regard with the confidentiality of their information and also
preserving the collection of data and providing access to the necessary
information to all users are the necessary principles of professional ethics, the
present article tries to address the lack of laws on intellectual property in the
digital space, using a documentary method (library) based on which the
resources associated with the article have been checked out. The findings
have been offered as the evidences for establishing an ethical approach
toward the concept of intellectual property, also it elaborates on the ethical
commitments of digital libraries in regard with intellectual property in digital
space in three scopes of ethical commitments towards the writers, the users
and the collected data of the digital library.
Keywords
Ethics, Intellectual property, Digital library, Digital space, Professional
ethics.
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The Possibility of Extracting Technological Ethics from the Views
and Practices of Martin Heidegger
Sayyed Murtaza Tabatabaie
Abstract
Martin Heidegger is among the first philosophers who have deeply
dealt with the concept of technology. However, he has been accused
of not suggesting any vivid solutions for the problems arising from
facing this modern phenomenon; rather he merely focused on the
investigation of phenomenological aspect of it.
Now, the basic question in this regard is whether it is possible,
considering Heidegger's views and his way of life, to present a
practical way for proper encountering with technology or not. If the
answer is positive, what are the elements of the solution? In this essay,
reviewing some of the most important works of Heidegger in which
he has discussed technology and having a glance at his own life and
his attitude towards technology in his personal life, it was concluded
that firstly, this German thinker has expressed a lot of views about the
technology itself as well as its different kinds. Thus, it is quite
possible to extract the do’s and don'ts he believes in to properly
encounter with technology from his system of thoughts. Secondly,
some of the most important elements of his model for technological
ethics which can be inferred from his explicit remarks or indirect
practices were introduced.
Keywords: Technology, Gestell , Poesis, Art, Technological Ethics,
Heidegger
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