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اعتبارنامۀ علمی  -ترویجی فصلنامۀ اخالق

شر اخ اعطا خ مجر،ها و امی ا،هاخ علمر ار،ۀ علم ه به اسویناا مصوربۀ شوما ۀ 585
مر ّ خ  1387/6/24شر اخ عالر ار،ههاخ علم ه و بوا سرجوه بوه ا ،دوابر م هو رن
شیدا علمر ار،هی ا جلهۀ مور ّ خ  1391/6/28خورا سهوهخ علمور -سیودجور
شیدۀ اخالق ا سصردب و نر امۀ شما ۀ  31/5707مر ّ خ  1391/7/30ابالغ مرا
مصربۀ شما ۀ ( 625مااۀ وااره) جلهوۀ مور ّ خ  1387/3/21شور اخ عوالر ا الوال
فیهن ر:
« مصربا شر اخ عالر ار،ۀ علم ۀ قم ا خصرص اعطواخ امی وا ،علمور بوه مجوال
علمری سأس س ا جم هاخ علمر و

اا اخ اعیها

سمر براه و مرجر امی ا،ا قا ر ر

ا اا ش اهها و ار،ههاخ علم ه مرباشر »

تارنمای اینترنتی فصلنامۀ اخالق

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

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

شوور «»Magiranیمیجوود اا وو

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

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
پژوهشکدۀ الهیات و خانواده

فصلنامۀ علمی – ترویجی اخالق
سال دهم /شماره ( ،38پیاپی  )60تابستان 1399
*
صاحب امتیاز :دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیّۀ قم
مدیر مسئول :محمد قطبی جشوقانی
سردبیر :اصغر هادی
*
هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):

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

همکاران علمی این شماره:
سیدحسن اسالمی اردکانی ،مهدی حبیب اللهی ،حسن سراجزاده ،سیدمهدی سلطانی رنانی ،مریم فاتحیزاده،
اصغر هادی
*
دبیر تحریریه :محمد بهارلو
ویراستار :مریم شیرانی
مترجم انگلیسی :مهدی حبیباللهی
صفحهآرا :فاطمه رجبی
*
نشر :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان
چاپ  :مؤسسه بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
نشانی :اصفهان ،خیابان حافظ ،دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان ،فصلنامۀ علمی  -ترویجی اخالق
تارنما akhlagh.morsalat.ir :پست الکترونیکakhlagh@dte.ir :
تلفن 7651( :داخلی)  4ـ )031( 32344410صندوق پستی81465- 697:
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راهنمای تنظیم مقاله
ویژگیهای شکلی مقاله

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

 14بههرای مههتو و

10برای انگلینی) حروفچینی گردد.

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


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

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


مقاله( :نام خانوادگی سال انتشار ا ر :شمار :صفحه .مثال :یاسری  :1385ا.)75

تذکر:

 اگر اک یک نویننده بیخ اک یک ا ر در مقاله استفاده شود در صورت اشهترا

کمهان

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

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

به جای (ع)؛

بهه جهای

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

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


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

چاپ محل نشر :ناشر.


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

شماره نشریه شماره صفحات مقاله.


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

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


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

گروه نام دانشکده دانشگاه.
ویژگیهای محتوایی مقاله

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


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

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


مقدمه
فهرست مطالب

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

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

دیگر متاهد نباشد.
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اعضای هیأت علمی اساتید و محققان مراکز آموکشی و وژوهشهی موظفانهد در مقالهه

خود ونت الکترونیکی ساکمانی خود را وارد کنند.


در صورتیکه مقاله مشتر

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

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

تولید و توساۀ دانخ در گنتر :اختق؛ با اولویت اختق خانواده
ارایه و نقد م الاات نظاممند اختقوژوهان حوکه و دانشگاه؛
م الاات بیو رشتهای و مضاف اختمی
توساۀ روزشناسی اختق متناسب با نیاکهای وژوهشی جهان مااصر؛
احیاء تراث در کمینۀ اختق؛
تولید و توساه اختق کاربردی و حرفهای.
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یادآوری
 .1باتوجهبه اینکه رویکرد فصلنامه ناظر به مباحث نظری اختق اسهت مقهاالت ویمایشهی
در اولویت وذیرز نینتند.
 .2مقالۀ ارسالی باید گویای نوآوری در منائل اختق و حوکهههای مهرتب بههویژه اخهتق
اجتماعی باشد.
 .3هیئت تحریریه در رد یا مبول و نیز اصتح مقاالت آکاد است.
 .4دیدگاههای م رح شده در مقاالت صرف ًا نشانگر نظر نوینندگان آنهاست.
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سخن فصلنامه
هوالمحبوب

در شههههمارههههههای ویشههههیو در «سههههصو فصههههلنامه» دربههههار :گنههههتردگی دانههههخ
اخهتق سههصو گفتههه شههد؛ در ایههو شههماره نیهز اک کاویهههای دیگههر بههه ایههو گنههتردگی
اشاره میشود.
در وهههژوهخههههای مااصهههر نگهههرز دانشهههمندان بهههه دانهههخ اخهههتق بههها نگهههرز
دانشههمندان سههلف بههه ایههو دانههخ متفههاوت اسههت؛ در گذشههته مبحثههی بههه نههام فلنههفۀ
اخههتق وجههود نداشههت و دانههخ اخههتق بههه اخههتق هنجههاری منحصههر بههود در
حههالی کههه در وههژوهخهههای امههروکی اخههتق بههه سههه بصههخ اخههتق توصههیفی
اخههتق هنجههاری و فههرا اخههتق تقنههیم م هیگههردد .در اخههتق توصههیفی داوری راه
نههدارد و اخههتق یههک دیههو یهها یههک مههوم یهها یههک ملههت و یهها فههرد خاصهی بههه شههیو:
تههاریصی تبیههیو مهیشههود .مهههمتههریو بصههخ اخههتق اخههتق هنجههاری اسههت کههه در
گذشهههته مواعهههد اختمهههی و راه کنهههب فضهههایل و ورهیهههز اک رذایهههل اختمهههی را
بیههان م کههرد و اکنههون بهها گنههتردگی بیشههتر بههه اخههتق کههاربردی و حرفهههای و
اخهتق اسهت کهه بهها شهیوهای نقادانهه بهه بههاکتاریف بنیانههای اخهتق و خهوِّ و بههد
و بایههد و نبایههد  -کههه اک دیههدگاه دانشههمندان سههلف اخههتق وذیرفتههه شههده بههود -
روی آورده است.

فصلنامه
سخن مطالب
فهرست

موضههوعات جدیهههد نیههز میوهههرداکد .فههرا اخهههتق بههه یهههک مانههی همهههان فلنهههفۀ

در ایههو شههماره چهههار مقالههۀ «الگههوی عفههاف برمبنههای تحلیههل محتههوایی سههوره
ننههاء» «ویامدشناسههی حنههد اک منظههر مههرآن و روایههات» «سههور :حجههرات (سههور:
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اخههتق) الگههویی بههرای کنههدگی خههانوادگی» و «اخههتق حرفههه ای مالمههی و تههأ یر
نگهههرز صهههحیر در وهههرورز متربهههی» در بصهههخ اخهههتق هنجهههاری و دو مقالهههۀ
«مههدیریت سههود بهمنزلههۀ موضههوعی اختمههی بهها توجههه بههه نظریههۀ اسههتدالل اختمههی
کلبههرگ» و «تحلیههل راب ههۀ رویکههرد اخههتق فلنههفی اسههتمی بهها فلنههفۀ اخههتق
مااصر» در بصخ فرا اختق یا فلنفۀ اختق جای میگیرند.
بهها توجههه بههه گنههتردگی دانههخ اخههتق در وههژوهخهههای مااصههر ضههرورت دارد
فرهیصتگههان عتمهمنههد بههه دانههخ اخههتق همههۀ حههوکههههای ایههو دانههخ را بهها بهههره اک
فرهنههغ غن هی اسههتمیایران هی بکاونههد و گنههترز علههوم اننههانی را در ایههو عرصههه
نمایان ساکند.
مدیر مسئول
محمد قطبیجشوقانی
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فصلنامۀ علمی – ترویجی در حوک :اختق
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الگوی عفاف بر مبنای تحلیل محتوایی سورۀ نساء
اشرف جناتی

*

چکیده
منئله عفاف اک مهمتریو آموکهههای اختمهی مهرآن کهریم اسهت و اباهاد گنهتردهای
دارد .رعایت ایو فضیلت اختمی دارای آ ار فردی و اجتماعی واالیهی اسهت؛ اک ایهو
رو شناخت ابااد و حی ههای آن در مرآن کریم حائز اهمیت است .هدف اصلی ایهو
وههژوهخ م الاههۀ تحلیلههی گههزارههههای عفههاف در سههور :ننههاء اس هت .بههدیو منظههور
سهپس ربقهههبنههدی موضههوعی گردیههده و در نهایهت یههک مههدل من قههی بههرای اباههاد
عفاف در سور :نناء ترسیم شده اسهت .نتهایپ وهژوهخ نشهان داد کهه عفهاف در ایهو
سهوره اک نظهر رفتهاری گفتهاری مهالی خویشهتوداری و مراعهات عفهاف در ههر دو
جنس مرد و کن اک ابااد گنتردهای برخوردار است .عفاف نهتنها بهرای کنهان  -کهه بها
توجههه بههه منههئله واکههدامنی اننههانههها  -بههرای هههر دو جههنس مههرد و کن ضههرورت
کمی اباهاد عفهاف در ایهو سهوره نشهان میدههد کهه عفهاف رفتهاری اک
دارد .بررسی ه
بیشتریو بنامد برخوردار است؛ ایو امر بیانگر آن است که عفاف باید بیشتر در رفتهار
اننانها تجل هی و ظهور یابد.

فصلنامه
سورة نساء
سخن
الگوی عفاف بر مبنای تحلیل محتوایی

با استفاده اک روز تحلیل محتوا گزارههای مرتب با مفهوم عفاف تجزیهه و تحلیهل و

*استادیار گروه ماارف علوم وزشکی دانشگاه گیتن گیتن ایران.
تاری دریافت 1399 /05 /23 :

ashjannati@gmail.com
تاری تأیید1399 /06 /16 :
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کلیدواژهها
سور :نناء عفاف خویشتوداری عفاف رفتاری تحلیل محتوا.
بیان مسئله
موضوع عفاف و واکدامنی اک جمله منائلی است که تقریبهاً بهه انهداک :تهاری بشهریت
مدمت دارد .ایو فضیلت اختمی بهمنزلۀ یک عامل فرهنگی روز و منخ منهلمانان
را به تصویر مهیکشهد .عفهاف در اصه تح دینهی یانهی غلبهۀ عقهل بهر احناسهات و
شهوات اننان در فکر و ورهیز اک هرگونه ماصیت و خ ا در عمل و توجه به کرامهت
اننانی در برمراری ارتباط با دیگران .اگر ایو هنجار دینی در جاماهۀ اسهتمی حهاکم
شود ارتبارات اننانی نمود متفاوتی خواهد داشت.
مهرآن کهریم کهه مأخهذ مههم مارفهت منهلمانان و گنجینهۀ شهایگان تجربیهات
بشری است اننان را به رعایت عفاف در س ر گنترده فراخوانده است .سهور :ننهاء
چهارمیو سور :مرآن و در ترتیب نزول نود و دومهیو سهوره (مارفهت 1425ق ج:1
 ) 137و ششمیو سور :مهدنی و سهومیو سهوره اک سهورهههای هفهتگانهۀ رهوال اسهت
(کرکشی 1415ق ج .)194 :1یکی اک موضوعات کلی ماارف سور :نناء بها توجهه
به مدنی بودن آن ب یان باضی اک احکام اختمی و فقهی در حهوک :عفهاف و حیاسهت؛
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

احکامی مانند ورهیز اک آلودگی جننی نهی اک اشاعۀ فحشا راه اصتح کنهان تبهکهار
و غیره .در وژوهخ حاضر سای شده بهرای بههرهبهرداری بهتهر و بیشهتر اک ایهو سهوره
مضامیو آن در موضوع عفاف کشف و شبکۀ محتوایی آن ترسیم شود .در ایو مقالهه
با استفاده اک روز تحلیل محتوا (بهمثابۀ یک روز تحقیق میان رشتهای و متو محهور)
سور :نناء بهدمت بررسی شد و با تجزیه و تحلیل مفاهیم ایو سوره تصویر جهامای اک
عفاف به دست آمد.
گفتنی است تحقیقات مصتلفی دربار :عفاف در مهرآن صهورت گرفتهه اسهت کهه
تنها به بصشی اک آنهها اشهاره میشهود؛ کاههدی و همکهاران ( )1389در مقالهۀ «روز
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مرآن کریم در نهادینهساکی عفاف و حجاِّ بها رویکهرد بهه ترتیهب نهزول» وهژوهخ

تفنیری اک آیات مرتب با عفاف و حجاِّ در مرآن کهریم ارائهه دادهانهد .شهابانپور و
همکاران ( )1396در مقالۀ «تحلیلی بهر حجهاِّ و عفهاف اک منظهر مهرآن بها تکیهه بهر
مصلحت در نظریۀ ادراکات اعتباری عتمه رباربایی» ،چرایی عفاف و حجاِّ را بهر
اساس نظریۀ ادراکات اعتباری بها تمرکهز بهر آ هار عتمهه رباربهایی تبیهیو کهردهانهد.
میرخانی و صفایی( )1393در وژوهخ «جایگاه عف ههت جننهی در شهریات اسهتمی و
تأ یر آن بر تحکیم بنیان خانواده» با استناد به متون دینهی جایگهاه عف ههت جننهی را در
شریات استمی واکاوی کردهاند.
بنابرایو باید گفت کتاِّ یا مقالۀ منتقلی دربهار :موضهوع عفهاف در سهوره ننهاء
نگاشته نشهده اسهت و وهژوهخ حاضهر اک ایهو وژوهخههای متمهایز و دارای رویکهرد
جدید است.
 -1مفاهیم نظری پژوهش
وههیخ اک تبیههیو تحلیههل محتههوای سههور :ننههاء الکم اسههت واهگههان کلیههدی وههژوهخ
تبییو شود:

«عفاف» به مانی ورهیز و خودداری اک ههر چیهز غیهرحتل اسهت (فراهیهدی 1410ق
ج :1ا .)92راغب اصفهانی ماتقد است عف هت یانی حاصل شدن حالتی برای نفهس
اننان که بهوسیلۀ آن اک غلبه و تنهل ه شههوت جلهوگیری مهیشهود و در اصهل یانهی
بننده کهردن در گهرفتو چیهز انهد

(راغهب 1412ق ا .)573صهاحب التحقیهق

ماتقد است عفت یانی حف نفس اک تمایتت و شهوات نفنانی چنانکه تقوا حف
محرمات بیرونی است (مص فوی 1430ق ج :8ا .)180تمایتت نفنهانی
نفس اک ه

بنا بر تفاوت افراد و مصادیق مصتلف است؛ بدیو دلیل عفاف کن مرد ویر جهوان

فصلنامه
سورة نساء
سخن
الگوی عفاف بر مبنای تحلیل محتوایی

 -1-1عفاف

فقیر غنی و ...متناسب با خود اوست؛ برای مثال تاف هف فقیر به مناعت او و ساختو به
دارایی اند

است .مرآن کریم در ایو باره میفرمایهد :لِ ْل ُف َق ِ
راء ال ِ
ذب ُُ ُُ
ینْ ...
َّذِ َ
یح َس ُ
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ال ِ
یاء ِم َن التَّ َعفُّف ؛ « ایو صدمات اک آن بینوایانی است که ...چنهان در وهرد:
ل َأغْنِ َ
ْجاه ُ
عفافند که هر که حال ایشان را نداند وندارد اک توانگرانند» (بقره.)273 :

عفاف اص تحی اختمهی اسهت کهه عالمهان اخهتق آن را در شهمار مهمتهریو
فضایل برشمردهاند .متصدرا در تاریف عفاف مهینوینهد« :عفهاف منشهی اسهت کهه
منشأ صدور کارهای ماتهدل میشهود؛ نهه وهردهدری مهیکنهد و نهه گرفتهار خمهودی
مههیشههود» (صههدرالدیو شههیراکی 1981م ج :4ا .)116یکههی اک عالمههان مااصههر
کهم و کیهف م یهف و
مینویند« :عف هت در اص تح آن است که مو :شهویه اک حیهث ه
حهد اعتهدال
فرمانبر عقل باشد و اک آنچه عقل نهی میکند اجتناِّ کند و ایهو همهان ه
است که عقل و شرع ونندیده است» (مجتبوی  1364ج :2ا.)15
شهید م هری عفهاف و واکهدامنی را یهک حالهت نفنهانی مهیدانهد کهه عبهارت
مهو :شههوانی تحهت حکومهت عقهل و ایمهان؛ بهه عبهارت دیگهر
اسهت اک رام بهودن ه
برخورداری اک عف هت یانی اینکه اننان تحت تأ یر موای شهوانی خود نباشد (م ههری
 1379ا .)104البته باید توجه داشت که رعایهت عفهاف و حیها بهرای کن و مهرد بهه
تناسب آفرینخ آنان متفاوت است.
گفتنی است ضایف گردیدن عف هت بارنی که به دلیل افهراط غلبهۀ مهدام شههوت بهر
عقل ودید میآید عف هت ظاهری را هم اک میان خواهد برد؛ لهذا شاینهته اسهت کهه بهه
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

تابییر حکما اننان عفت و واکی را با رهارت بارنی آغاک کنهد .هنگامیکهه اننهان اک
ایو فضیلت برخوردار گردید مادر به رعایت عف هت در کتم و نگهاه و دیگهر جهوارح
نیز خواهد شد (سیدعرِّ  1384ج :11ا.)311
 -2-1واژگان همگون با عفاف در سورۀ نساء

مفهوم عف هت در سور :نناء با ریشههای فالی حصو سفر ریب ماهروف (عهرف) و
حف تداعی مهیشهود و ایهو کلمهات بهه نهوعی در حهوک :مانهایی عفهاف در سهور:
نناء جای دارنهد؛ اک ایهو رو وهیخ اک بررسهی آیهات مهرتب
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ورداخته میشود:

بهه تبیهیو ایهو واهگهان

 -1-2-1محصنات

یکی اک مصادیق عفاف «حصو» به مانی حف م لق در ظاهر و بارو است .به ملاهه و
ل
حصنة» یانی کن حف شهده
جای امو که مانف نفوذ خ ر است «ح ْ
صو» گویند .کن «م َ
و واکدامو .بیشتریو استامال ایو کلمه دربار :کنان آکاد باعفت و سپس دربهار :کنهان
همنردا لر محفوظ است (مص فوی 1430ق ج :2ا .)275کنان شهوهردار را اک ایهو
محصنات» میخوانند .مهراد اک «محصهنات» در
نظر که همنر او را حف کرده است « َ

نات ِم َن النِّساء (نناء ) 24:کنهان شهوهردار و کنهان عفیهف و واکهدامو
آیۀ
حص ُ
والم َ
ُ
است که اک آمیزز جننی با دیگران خود را حف میکنند یا در حمایت و سرورستی
حص ٍ
نات غَیر ُم ِ
سذاِحات (ننهاء:
مردان مرار دارند .مراد اک «محصنات» در عبهارت ُم َ
َ

 ) 25کنیزان واکدامو است نه کنهان آکاد و نهه کنهان شهوهردار .اشهتراط واکهدامنی در
اکدواج حکمی اختمی است نه فقههی .واکهدامنی بهرای همگهان م لهوِّ و بهاارکز
است اما تأکید آن برای کنیزان اک آن روست که آنهان بهر ا هر تحمیهل و سهودجویی
مادی برخهی مالکهان بیشهتر در ماهرا فنهاد اختمهی اجتمهاعی و بزهکهاری بودنهد
(جوادی آملی  1389ج :18ا)371

یکی دیگر اک مصادیق عفاف «حافظات للغیب» است .منظور اک حافظات غیب کنانی
است که در غیبت شوهران ناموس خود را حف میکننهد .کنهان در غیهاِّ شهوهران
حاف اموال ایشان هنتند و حقوق و احترامشهان را حفه مهیکننهد (ربرسهی 1372
ج :3ا .) 69لهذا کنههان صهالر و راکدار هههم اک آبهروی دیگههر مهردان و کنههان هههم اک
عرا و حرمت شوهر خود و هم اک اموال و اسرار خانه صیانت میکنند.
 -3-2-1معروف

فصلنامه
سورة نساء
سخن
الگوی عفاف بر مبنای تحلیل محتوایی

 -2-2-1حافظات للغیب

ماروف اک ریشۀ «عرف» در اصل لغوی به مانی آرامخ و سکون است (ابو فهارس
1404ق ج :4ا .) 281ایو واهه در مفهوم کلهی خهود بهه مانهی روشهو بهودن نهزد
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شصص یا جماعتی بهکار میرود (عنکری 1400ق ا .)88عتمه رباربهایی ماتقهد
است ماروف به مانای هر امری است که مردم در جاماۀ خود آن را بشناسند و انکهار
نکنند بلکه بپنندند (رباربایی 1417ق ج :4ا .)255عتمه فضل ِهال نیز مینوینهد:

«ماههروف فاههل ونههندیده اک ناحیههۀ عقههل و شههرع اسههت» (فضههل ِهال 1419ق ج:7
ا .)163بر ایو اساس ماروف یانی شناخته شده اک روی عقل عرف و شرع .اصهل
مااشرت به ماروف در خانواده یکی اک مصادیق استامال مرآنی ایهو واهه اسهت .ایهو
اصل بر رفتار حقومی و اختمی شوهر در خهانواده داللهت دارد (عقلهه 1420ق ج:2
ا )19و می تهوان آن را یکهی اک مصهادیق عفهاف در کمینهۀ رفتهاری داننهت کهه در
سور :نناء به شوهران توصیه شده تا با همنرانشان مااشرت ماروف داشته باشند.
 -4-2-1غیر مسافحات

«سفر» ریصتو در موردی است که باید محفهوظ باشهد (ریصهتو بیجها) و مقابهل آن
«حصانت» به مانی حف خود در ظاهر و بارو است .بنابرایو «سهفر» یانهی محفهوظ
نبودن شیء فی نفنه و خارج شدن اک حد عفهت و ومهار .امها « لسهفاح» اک بهاِّ مفاعلهه
است و چون ایو باِّ بر استمرار داللت میکند سهفاح یانهی کوال عفهت و اسهتمرار
بیعفتی که با فجور و کنا همراه است (مصه فوی 1430ق ج :5ا .)164-163لهذا
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

«غیرمنافر» یانی کنی که اک کنا خودداری کند.
 -5-2-1طیّب

واه« :ریهب» در سوره نناء صرفاً در حوک :مانایی عفهاف در مهال بهه کهار رفتهه اسهت
(نناء .)2 :ایو واهه به مانای دلچنبی و ربفونندی است و اصل ریب آن اسهت کهه
حواس و نفس اک آن لذت میبرد .ریههب دربهار :اننهان تجلهی اعمهال وها و صهالر و

مؤمنانه است و دربار :غیر اننان مفید بودن و واکی اک آلهودگی را میرسهاند .ریبهات
عموماً حتل و خبائث حرامانهد (مرشهی  1371ج :4ا .)257لهذا ریهب بهه غهذایی
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گفته میشود که هم لذیذ باشد و هم حتل.

 -3-1تحلیل محتوا

تحلیل محتوا فرآیندی بهرای تحلیهل دادهههای متنهی اسهت و دادهههای وراکنهده را بهه
دادههای غنی تبدیل میساکد ( .)Braun & Clarke, 2006, P.80ایو روز اک جمله
روزهای غیرمداخلهای است که مهمتریو نقخ آن مقولهبندی مفاهیم است (صهدیق
سروسههتانی  1385ا .)47در حقیقههت تحلیههل محتههوا فرآینههد نظههاممنههد شناسههایی
ربقهبندی تبییو تفنیر استنباط و استصراج ویهامهها و نمادهها آ هار و مفهاهیم ویهدا و
ونهان در متون نوشهتاری رسهانههها و دیگهر مجموعههههای مهورد بررسهی بهر اسهاس
کمی و کیفی است .در ایو روز به دلیل توجه به عناصر فیزیکهی
روزهای وژوهخ ه
و نیز ویامهای منتتر در متو اک دو رویکرد س حی و عمقهی اسهتفاده مهیشهود (ر: .
هومو  1393ا80؛ جانیوور  1390ا.)83
روز تحلیل محتوا روشی علمی برای تفنیر متو است و نتایپ به دسهت آمهده اک
آن اک اعتبار و روایی بنیاری برخوردار است؛ اک ایو رو ایو نگارنده بر آن شد تها بها
استفاده اک ایو روز به بررسی آیهات عفهاف و حیها در سهور :ننهاء بپهرداکد .گفتنهی
است روز تحلیل محتهوا در ایهو تحقیهق را مهیتهوان در مراحهل کیهر ختصهه کهرد:
آیات؛  .3تجزیۀ عناصر تشکیلدهنده و تق یف موضوعی جمتت در جداول؛  .4یافتو
موضوعات اصلی؛  .5تبدیل عناصر مرتب در یک جمله به گزارههها و مضهامیو بهرای
یههافتو موضههوعات فرعههی و نقههاط تمرکههز مههتو؛  .6اسههتصراج ارتعههات آمههاری اک
موضوعات اصلی و فرعی در مالب شکل؛  .7تحلیل کیفی بر اسهاس نتهایپ حاصهل اک
تحلیل کمی؛  .8مقولهبنهدی موضهوعات و مضهامینی کهه فراوانهی بیشهتری دارنهد؛ .9
مدلساکی و ارائه نتیجه (جانیوور  1390ا.)87
 -2تحلیل محتوای آیات مربوط به عفاف در سورۀ نساء

فصلنامه
سورة نساء
سخن
الگوی عفاف بر مبنای تحلیل محتوایی

 .1استصراج آیات مربوط به عفاف اک سهور :ننهاء؛  .2یهافتو واهگهان کلیهدی در ایهو

در ایو بصخ ابتدا متو آیهات مربهوط بهه عفهاف در ایهو سهوره تق یهف و در جهدول
تحلیل محتوا درج شده است که گویای جههتگیهری و موضهوعات اصهلی و فرعهی
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میباشد .ایو سوره  46آیهه در کمینهۀ عفهاف و اباهاد مصتلهف آن دارد و حهدود 250
مضمون و ویام اک آن برداشت شده است .برای ورهیز اک ارناِّ و رعایهت اختصهار اک
درج همۀ عبارات صرف نظر و فق منمتهایی اک جدول ارائه شده است:
ردیف

آیه

جهت گیری

موضوع
اصلی

موضوع فرعی

دادن اموال یتیمان به
خودشان
َو آتوا ال ْیتهامی َأ ْمهوال َه ْم َو
یث بلال َّ ل
یب
ال تَتَب َ َّدلوا الْصَب ل َ
1

َو ال تَهأْکلوا َأ ْمههوال َه ْم لىلههی
َأ ْمههواللک ْم لىنَّههه کهها َن حوب هاً

اجتماعی

عفاف در
مال

(اختتط) مال حتل به
اموال یتیمان را با اموال
خود مصلوط نکنید
یتیمان گناه بزرگی است
حمایت اک اموال یتیمان

اجتماعی
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هدلوا ف ل
َأ َّال تَاه ل
هد ًَ َأ ْو مهها
َواحه َ
ْ
ل
َ
َ
ك أ ْدنی
َملَک ْ
َت أیمانک ْم ذل َ

عفاف در

دستور آیه دربار :اینکه

مال و

در صورت عدم رعایت

چندهمنری

در اکدواج با یتیمان به

تصرف در مال خود

م َْو ًال َم ْاروفا (نناء)5 :

موام کندگی و اهرم نظام
اجتماعی

عفاف در
مال

در مال و روت است

A5

A6

A7
A8

اهتمام و توجه به ابااد
روحی و شصصیت

A9

محرومان
رفتار شاینته و نیکو با
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A4

بروید
ممنوعیهت سفیه اک

3

A3

سراغ کنان غیر یتیم

َأ َّال تَاولوا (نناء)3 :

َهاء
َو ال ت ْؤتهههههوا ء
النهههههف َ
ل
ههل ِهال
َأ ْمههوال َکم ال َّتههی َج َا َ
ل َک ْم ملیاماً َو ا ْرکموه ْم فلیهها
هم
َو اک ْنههوه ْم َو مولههوا ل َهه ْ

A2

حرام

تادی و تجاوک در مال

2

A1

ورهیز اک تبدیل

کَبلیرا (نناء)2 :

َو لى ْن لخفْت ْم َأ َّال تق لْن وا فلی
رهاِّ
ال ْیتامی فَان ْ لکحوا مها
َ
ل َکههم ملههو الننه ل
هاء َمثْنههی َو
ْ َ
تث َو ربها َع ف لَهن ْن لخفْهت ْم
َ

کد شناسه

یتیمان

A10

 -1-2سنجش فراوانی جهتگیری

موضوعات اصلی استصراج شده اک سور :نناء دربار :موضوع عفهاف را مهیتهوان در
مالب سه عنوان کلی اجتماعی خانوادگی و فردی دستهبندی کرد:

بر اساس ایو دستهبندی فراوانی آیات عفاف در سور :نناء بهترتیب چنیو است:
اجتماعی خانوادگی و فردی .تأکید مرآن کریم بر رعایت عفهاف در حهوک :منهائل
اجتماعی مابل توجه است و اهمیت حف آرامخ و امنیت روانهی افهراد را در محهی
ویژهای دارد .شاید بتوان گفت ومتی عفاف در جاماه تجل هی یابد به تبف آن در حهوک:
خانواده و در نهایت در افراد ظهور مییابد.
 -2-2سنجش ِراوانی ابعاد عفاف
تحلیل محتوای سنجخ فراوانی ابااد عفاف در سهور :ننهاء گویهای آن اسهت کهه
عفاف در ایو سوره تک بادی نینت و ابااد متفاوتی دارد.

فصلنامه
سورة نساء
سخن
الگوی عفاف بر مبنای تحلیل محتوایی

اجتماعی نشان میدهد .در مرتبۀ باد عفاف در حوک :خانواده در سور :ننهاء اهمیهت
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چنانکه مشاهده میشود نمودار فراوانی اباهاد عفهاف در سهور :ننهاء نشهاندهند:
آن اسههت کههه عفههاف در رفتههار عفههاف در گفتههار و عفههاف در خویشههتوداری
ورتکرارتریو موضوعاتی هنتند که در ایهو سهوره در حهوک :عفهاف م هرح شهدهاند.
همچنیو با توجه به نمودار باال روشو میشود که برختف تصهور عهام کهه عفهاف را
بیشتر به مانی واکدامنی و مصارب آن را کنان میدانند ایو مانا تنها یکی اک مصهادیق
عفاف است و عفاف مصادیق دیگری اک جمله عفاف در گفتار و رفتار و مهال را نیهز
شامل میگردد.
 -3-2تحلیل مضمونی ابعاد عفاف در سورۀ نساء

کمی راه ورود به تحلیلهای کیفی است و به محقق نشان میدهد که بایهد
تحلیلهای ه
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

به دنبال چه موضوعاتی باشد و چه منائلی را تحلیهل کنهد .همانگونهه کهه در تحلیهل

کمی گذشت عفاف رفتاری گفتاری خویشتوداری عفاف در ههر دو جهنس (کن
ه
و مرد) و مال اک گونههای شاخص عفاف در سور :نناء است .در ایو بصخ ههر یهک
اک ایو ابااد بررسی و تحلیل میشوند:
 -1-3-2عفاف در رفتار

تأکید و اهتمام سور :نناء در موضوع عفاف در حوک :عفاف رفتاری است .خداوند
در ایو سوره به بیان حوکههای مصتلف عفاف در رفتار مهیوهرداکد و مهواردی چهون
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بهکارگیری روز صحیر عملی دربار :ایتام (نناء )9 :ورهیهز اک جهالهت (ننهاء)17 :

توصیه به رفتار شاینته با کنان (نناء )19:تر کبائر (ننهاء )31 :ورهیهز اک خودسهتایی
تادی بهه خهود و دیگهران (ننهاء )110-107 :رعایهت
(نناء )49 :ورهیز اک خیانت و ه
عدالت (ننهاء )127 :شههادت حهق (ننهاء )135 :دمهت در انتصهاِّ همنشهیو (ننهاء:
 )140ورهیز اک ریا (نناء )142 :و اهتمام به وفای به عهد (نناء )155 :را بیان میکند.
رعایت حنو مااشرت با کوجه و حف رواب بهر اسهاس ماهروف و بههدور اک ههر
بی عدالتی و ظلم اک دیگر موارد حوک :رفتاری عفاف در سور :نناء است .فضای خانه
و خانواده ماعده و ضاب ۀ رفتاری مناسب را امتضا میکند؛ اک ایهو رو مهرآن بها بیهان
اصل «مااشرت به ماهروف» بهه مؤمنهان دربهار :همنرانشهان چنهیو توصهیه مهیکنهد:
ُن بِال َْم ْعر ِ
ِ
وف (ننهاء« .)19 :مااشهرت ماهروف» را مهیتهوان شاخصهی عهام
عاش ُروه َّ
ُ
برای ارکیابی تاامل کوجیو مرار داد و هر راب های را بها آن محهک کد .بهدیهی اسهت

«ماروف» و در مقابل آن «منکر» را باید با ارجاع به مایارههای عرفهی عقلهی و مواعهد
اختمی و حقومی تشهصیص داد .خداونهد متاهال در ادامهۀ آیهه فهوق توصهیه مهیکنهد
مردان تا حهد ممکهو مااشهرت بهه ماهروف و رفتهار شاینهته را تهر

نکننهدَِ :ذ ِِ ْن

اّلل ِِ ِ
یه خَ یذر ًا کَِِیذر ًا ؛ «چنانچهه دلپنهند
ُن ِ ََعسی َأ ْن تَکْ َرهُوا شَ یئ ًا وَ ْ
کَ ِر ْه ُت ُموه َّ
ل هَ ُ
یج َع َ

فرموده است» (نناء .)19 :همچنیو مرآن ضمو یادآوری ل هفههای کن و شهوهر بهه
یکدیگر توصیه میکند به واسداشت آن خوبیها اک هر گونه ستم بپرهیزند و مرامهب
ذه وَ َقذأْ َأ ِْ ذی
ذف تَ ْْخُ ُِونَ ُ
ویمانی که در شروع کندگی با هم بنتهاند باشهند :وَ کَیْ َ
ُ ِإلذی بَ ْع ٍ
ذِ َن ِمذنْ ُک ُْ میِاقذ ًا غَلی ذ ًا ؛ «و چگونهه آن مهال را بهاک وهس
ذٍ وَ َأخَ ْ
بَ ْع ُ ُک ْ
میگیرید و حال آنکه هر یک اک شما اک دیگرى بهرهمنهد شهده اسهت و کنهان اک شهما

ویمانی استوار گرفته اند» (نناء.)21 :
دم هت در انتصاِّ همنشیو شاینته اک دیگر موضهوعات عفهاف و حیهای رفتهاری در
سور :نناء است .خداوند متاال اک همنشهینی بها منافقهان و کهافران نههی کهرده اسهت؛

فصلنامه
سورة نساء
سخن
الگوی عفاف بر مبنای تحلیل محتوایی

مقهدر
شما نباشد بنا چیزها ناونند شماست و حال آنکه در آن خیر بنیاری برای شهما ه

چراکه حضور و سکوت در جمف آنان به نوعی اظهار رضهایت عملهی اسهت :وَ َقذأْ
آیات ه َ ِ
ِ
ُ ِِی ال ِْک ِ
ذُ
ُ
نَ َّز َ
اّلل یکْ َف ُر بُِا وَ ْ
یس َت ُْ َز ُأ بُِا َِال تَ ْق ُع ُأوا َم َع ُُ ْ
تاب َأ ْن ِإذا َس ِم ْع ُت ْ
ل َعلَی ُک ْ
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ذأ ٍ
وضوا ِِی َح ِ
ذُ ِإذ ًا ِمذِْل ُُُُ (ننهاء .)140 :بهه اعتقهاد عتمهه
َحتَّی یخُ ُ
یٍ غَیذ ِر ِ ِإن َّ ُک ْ
هم لىذاً ملهثْله ْم» اسهت؛ کیهرا ایهو
رباربایی علت نهی اک ایو نوع همنشینی عبهارت « لىنَّک ْ

عبارت تالیلی براى نهی است یانی اگهر شهما منهلمیو را اک نشنهت و برخاسهت بها
افراد ایرادگیر نهی کرده ایم براى ایو است که مجالنت تأ یر دارد و در ا هر آن شهما
نیز مثل آنان خواهید شد (رباربهایی 1417ق ج :5ا .)116بهدیو ترتیهب همنشهیو
ممکو است اننان را به گنهاه و فنهق و فجهور دعهوت کنهد و او را اک مقهام اننهانیتخ
دور کنهد یهها او را دائههم بههه یهاد خههدا انههداکد؛ چنانکههه مهرآن کههریم در ضههمو آیههات
گوناگون (اک جمله آلعمران ) 28 :مردم و مؤمنان را اک برمرار کردن ویوند دوسهتی و
مهیفرمایهد:

مودت بها کهافران و مشهرکان و منافقهان برحهذر مهیدارد .امهام علهی
ه
«ف ََم لو اشْ تَب َ َه َعل َیک ْم َأ ْمره َو ل َْم ت َ ْا لرفوا لدینَه فَانْظروا لىل َی خل َ َ ائله؛ اگر حهال کنهی بهر شهما

مشتبه شد و نمیتوانید بفهمید که خوِّ است یا بهد بهه دوسهتان و همنشهینان او نگهاه
کنید» (ابو بابویه  1362ا .)6اک ایو بیان امام

میتوان بهه میهزان تهأ یر همنشهیو

در افراد وی برد.
بر ایو اساس همنشیو اگر مؤمو باشد دوستان خود را به یاد خدا مهیانهداکد اگهر
عالم باشد بر علم و دانخ آنان میافزاید و اگر در مول و فاهل مرامبهت داشهته باشهد و
خدا و میامت را در نظر بگیرد خواه نهاخواه دیگهران را بهه یهاد خهدا و حنهاِّ و روک
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

رستاخیز میانداکد .حال اگر همنشیو ایهو سهه ویژگهی را بها ههم داشهته باشهد م اهاً
بهتریو همنشیو خواهد بود .رسول اکرم

فرموده است« :بهتریو همنشیو آن اسهت

که دیدنخ شما را به یاد خدا بینداکد و سصنخ بر دانخ شهما بیفزایهد و رفتهارز شهما
را به یاد میامت وادارد» (روسی 1414ق ا.)157
یکی دیگر اک مصداقهای عفاف رفتاری که در سور :نناء بیان شده ورهیز اک ریها
الصذال ِ
ِ
ِ
اسهتِ :إ َّن ال ُْم ِ
قذاموا
اّلل وَ ه َُو
ین
یخاد ُع َ
ناِ ِق َ
ُ
قذاموا ِإلَذی َّ
ُ وَ ِإذا ُ
خذاد ُع ُُ ْ
ون ه َ َ
ال (ننههاء .)142 :ریهها یکههی اک
اّلل ِإ َّال َقلِذذی ً
ک ُر َ
ذذاَ وَ ال یذذِْ ُ
ُ
ون ه َ َ
کسذذالی یذذرانُ َن الن َّ َ

بیماری های روحی و روانی است .ریاکاری و ظاهرساکی در عقیهده عمهل عبهادت
22

مااشرت ووشخ و میافه کاری کشت و ناونهند اسهت و حرمهت و مهبر آن در بیهنخ

ت روشو است .در دیو استم ریا سبب کفر و خروج ایمان اک ملب اننهان و
الهی کام ً
حب اعمال و اک مهلکات و سبب شقاوت ابدی و سقوط در جهنم شمرده شده اسهت.
عفاف در رفتار حکم میکند که اننان اعمال خود را بهرای خودنمهایی انجهام ندههد؛
چرا که ایو امر موجب شر در اعمال است .در روایهات اک حهب جهاه و دنیهارلبی
فرمهود« :سهیأتی علهی الن َّ ل
هاس
بهمنزلۀ ریشۀ ریاکاری یاد شده اسهت؛ رسهول خهدا
َ
َ
ون ب ل ل
َکما ٌن تَصبث ل
هد
الهدنیا الی لریهد َ
فیه َسرائلرهم و ت َ ْحنو فیه َعتنلیته ْم رَ َمااً فلهی ء
هه َمها علن ْ َ
ل
ل
ل
ف» (کلینی 1407ق ج :2ا.)296
یاء الیصال ل ه ْم َخ ْو ٌ
َربه ْم یکون دینه ْم ر ً
 -2-3-2عفّت در گفتار

در نظام اندیشگانی مرآن کریم بهویژه در سور :نناء عفاف در گفتار اک موضهوعات
برجنته است .عفت در کتم اک سه جنبۀ آهنغ صدا کیفیت بیهان سهصو و محتهوای
کتم اهمیت دارد .ایو سه جنبه با عبارتهای مول لیهو مهول سهدید و مهول بلیها بیهان
شده است .کتم عفیف اک اندیشۀ عفیف نشأت میگیرد؛ اک ایو رو عفت در اندیشهه
مقدمۀ عفت در کتم و رفتار است .افترا نبنتو سفارز به مول ماروف و بلیها تهأ یر
که در سور :نناء به آنها اشاره شده است .نصنتیو آیهای که در ایو سوره به مبحهث
عفاف در گفتار ورداخته آیۀ ونجم اسهت .مفنهران در موضهوع عفهاف در گفتهار بهر
منمت انتهایی ایو آیه تأکید کردهاند که خداوند اننانها را به مهول ماهروف دعهوت
ُُ ِِیُذا وَ
میکند :وَ ال ت ُْؤتُوا ُّ
ذُ ِقیامذ ًا وَ ارْ زُ ُقذوه ْ
اّلل لَ ُک ْ
الس َف َ
ذل ه َ ُ
ُاء َأ ْموالَ ُک ُُ الَّتِذی َج َع َ

اکْ ُسوه ُُْ وَ ُقولُوا لَ ُُ ُْ َق ْوالً َم ْع ُروِ ًا (نناء .)5 :جوادی آملی ماتقد است عبهارت آخهر
ایو آیه محتوای برتری را بیان میکند؛ کیرا رعایت ادِّ و اختق نیک در مااشهرت
با مردم اک تاالیم عمومی مرآن کریم است :قولوا لِلنَ ِاَ ُحسن ًا (البقره )83:و شهرط
«اننان» بودن برای عمل به ایو وظیفه کافی است  -خهواه منهلمان باشهد یها اک ویهروان

فصلنامه
سورة نساء
سخن
الگوی عفاف بر مبنای تحلیل محتوایی

اجتماعی ستم کردن ورهیز اک ناسزا گفتو و غلو نمونههایی اک عفاف در گفتار اسهت

ت به هیچ یک اک مذاهب آسمانی ماتقهد نباشهد .بنهابرایو رعایهت
ادیان دیگر و یا اص ً
ادِّ گفتههاری اک حقههوق اننههانی در اسههتم اسههت و تابیههر «مولههوا ل َهههم مَههوالً َماروفهاً»
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محتوای برتری را بیان میکنهد؛ کیهرا افهزون بهر لهزوم رعایهت ادِّ در مبهال همگهان
دربار :سفیهان توصیۀ خاا شده اسهت کیهرا خهودداری اک دادن مهال آنهان بهه خهود
آنها مایۀ دلصوری و رنجوری است .افزون بر ایو آنها به کمبود عارفی مبتتینهد و
بایههد بههه مشههکل روانههیشههان اعتنهها شههود .اک ایههو رو بایههد بهها رویههی گشههاده و لحنههی
محبت آمیز با آنان سصو گفهت چهون ایشهان نیهز بهه مقهدار فههم و شاورشهان دارای
عارفهاند (جوادی آملهی  1389ج :17ا .)333نظیهر همهیو عبهارت دربهار :ارحهام
ذم َ ُأولُذوا الْ ُق ْربذی وَ
ذر ال ِْق ْس َ
نیاکمند و یتیمهان و منهاکیو نیهز وجهود دارد :وَ ِإذا َح َ َ
ین َِارْ زُ ُقوه ُُْ ِمنْ ُه وَ ُقولُوا ل َُُ ُْ َق ْو ًال َم ْع ُروِ ًا (ننهاء .)8 :در ایهو آیهه
الْیتامی وَ ال َْمساکِ ُ

عتوه بر سفارز امتصادی دربار :ارحام نیاکمند امر شده که با آنان بها گفتهار شاینهته
سصو گفته شود .توضیر آنکه «اننان متمک هو نیاکی ندارد در تقنهیم میهراث دیگهران
حضور یابد ولی ارحام نیاکمند شاید برای دریافت کمک مالی بیاینهد و چهون برخهی
وار ان ممکو است با سصنان خود خارر آنهان را آکرده کننهد مهرآن کهریم سهفارز
میکند با آنان به نیکی سصو بگویید» (جوادی آملی  1389ج :17ا.)427-426
ذل
مول بلیا نیز اک نمونههای عفاف در گفتار است ْ َْ َِ ...عر ْ
ُ وَ ِع ْ ُُ ْ
ِض َعنْ ُُ ْ
ذُ وَ ُق ْ
ُِ َق ْو ًال بَلِیغ ًا (نناء .)63 :در ایو آیه امر به مول بلیا  -عتوه بر تصهدیق
ُ ِِی َأنْ ُف ِسُ ْ
لَ ُُ ْ
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عفاف در گفتار  -مصداق صریحی اک موعظۀ مؤ ر دیگهران حتهی منهافقیو اسهت کهه
میتواند به صورت امر بهه ماهروف و نههی اک منکهر در جاماهه ظهاهر شهود (فضهل ِهال
1419ق ج :7ا .) 340در حقیقت بتغت فضیلت است و خداوند ویامبر را تشهویق
می کند تا با بتغت گفتار اعتماد منافقیو را جلب کنهد؛ کیهرا بتغهت یکهی اک امنهام
حکمت است و مانی را به نحوى شاینهته و مهوجز بهه دیگهران مهیرسهاند (ربرسهی
 1372ج :3ا« .)104مول سدید» نیهز یکهی اک مصهادیق عفهاف در گفتهار بها یتیمهان
ِذُ
ین ل َْو ت ََرکُوا ِم ْ
ش ال َِِّ َ
است که در سور :نناء اک آن یاد شده است :وَ لْیخْ َ
ذن خَ ل ِْفُ ْ
ذُری ً ِ
اّلل وَ لْی ُقولُوا َق ْو ًال َس ِأیأ ًا (نناء« .)9 :مول» کنایهه اک
ِّ
ضعاِ ًا خاُِوا َعلَیُ ْ
ُِ َِلْیتَّ ُقوا ه َ َ

هر نوع عمل است و چون سصو گفتو بارکتریو فال اننان اسهت واه :مهول انتصهاِّ
24

شده است« .سدید» نیز که مصدر آن «سداد» است ومتی دربار :سهصو اسهتامال شهود

به مانهی سهصو هواِّ و منهتقیم اسهت (فراهیهدی 1409ق ج :7ا .)184بنهابرایو
عبارت «مول سدید» یانی کار درست و محکهم انجهام دهیهد (جهوادی آملهی 1389
ج :17ا .) 447مقصود آیه ایو است که مبادا به حقوق یتیمان تجاوک کنید و حقشهان
را نپرداکید یا با آنها رفتار ناشاینت داشته باشید.
ستم کردن اک دیگر مصادیق عفهاف در گفتهار اسهت کهه در سهور :ننهاء بهه آن
تصریر شده اسهت :وَ ِإذا ُحیی ُت ُْ بِتَ ِحی ٍ ِ ََحیوا بِ َْ ْح َس َن ِمنُْذا َأوْ رُ ُّدوهذا (ننهاء.)86 :
«تحیة» اک ماد« :حی» به مانی درخواست حیات اک خدا برای گهروه یها شصصهی اسهت
(ابو ا یر  1367ج :1ا .)183تحیت اعهم اک سهتم (عنهکری 1400ق ا )50و
ستم برتر اک تحیت است؛ چون ستمدهنده ضمو رلب کنده بهودن سهتمت الههی را
نیز برای ررف مقابل خواستار است .سهتم کهردن یکهی اک امهوری اسهت کهه اسهتم
بهرور خاا برای تو یق رواب بیو منلمانان آن را توصیه کهرده اسهت .در حقیقهت
منظور اک ستم کردن و جواِّ ستم در ایو آیه صرفاً جنبۀ کتمهی آن نینهت بلکهه
هدف استم اک امر به ایو ماروف رعایت اختق استمی و ایجاد محبت و عتمه بیو
برادران منلمان است (فضل ِهال 1419ق ج :7ا.)383
غلو در دینشان و اک هرگونه گفتار بارل دربهار :خداونهد برحهذر داشهته و
کتاِّ را اک ه

ْل ال ِْک ِ
ُ وَ
تاب ال تَ ْغلُوا ِِذی ِدیذنِ ُک ْ
به لزوم حقمداری در عقاید فرا خوانده است :یا َأه َ

ذول ه َ ِ
ال تَ ُقولُوا َعلَی ه َ ِ
اّلل وَ کَلِ َم ُتذ ُه َألْقاهذا
یُ رَ ُس ُ
یسی ابْ ُ
اّلل ِإ َّال ال َْحقَّ ِإن َّ َما ال َْم ِس ُ
یح ِع َ
ن َم ْر َ
َآم ُنوا ب ه َ ِ
وح ِمنْ ُه ِ ِ
ِاّلل وَ رُ ُسلِ ِه وَ ال تَ ُقولُوا ثَالثَذ ٌ ( ...ننهاء .)171 :تفهری و
یُ وَ ُر ٌ
ِإلی َم ْر َ

کوتاهی در مارفت خدا و افراط و تندروی دربار :ویهامبران و بهاال بهردن آنهان اک حهد
اننان کمینهساک عقید :تثلیث و سهگانهورستی منیحیان شد .مرآن کهریم بهرای مبهارکه
بهها اندیشههۀ افرارههی منههیحیانی کههه حضههرت عینههی
میوندارند هماره نام حضرت منیر

را یکههی اک خههدایان سهههگانههه

را بها وصهف «فرکنهد حضهرت مهریم

»

فصلنامه
سورة نساء
سخن
الگوی عفاف بر مبنای تحلیل محتوایی

غلو کردن اک دیگهر مصهادیق عفهاف در گفتهار اسهت .مهرآن کهریم اههل
ورهیز اک ه

آورده است در حالی که هنگام یادکرد اک دیگر ویامبران تنهها نهام آنهان را مهیآورد.
غلوآمیز و نشهان دادن راه حهق حضهرت عینهی
در آیۀ باال نیز برای اب ال ایو وندار ه
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فرکند حضرت مریم

و فرستاد :خدا خوانده شده که بها اراد :خداونهد بهدون وهدر

کاده شد .او کلمۀ خهدادادی بهه مهادرز و روحهی اسهت اک خهدای سهبحان (جهوادی
آملی  1389ج :21ا.)432
 -3-3-2عفاف در خویشتنداری

یکی دیگر اک حوکههای عفهاف در سهور :ننهاء عفهاف در خویشهتوداری اسهت .بهر
اساس آیات ایو سوره عفاف در ایو حوکه بیشتر در منائل خانوادگی نمهود دارد .اک
دیدگاه استم تشکیل خانواده اهمیهت کیهادی دارد و ههر کهس خواههان اکدواجههای
متادد است افزون بر عدالت عمومی (انجام واجبات و تر

محرمات) باید عهدالت

بیو ه منران را نیز واس بدارد و چون عدالت شرط تحصهیلی اسهت نهه حصهولی ههر
کس که توان تحصیل عدالت را ندارد باید عفاف ویشه کند و بهه یهک اکدواج بنهنده

نماید :وَ ِإن ِخ ْف ُتُ َأال َّ تُ ْق ِسطوا ِِی الْیتامی َِانْ ِکحوا ما طاب لَکُ ِمذن الن ِ
سذاء َمِْنذی وَ
َ ِّ
ُ
ْ
ُ
َ ُ ْ
ْ

ذألُوا ِ ِ
ُ َأال َّ ت َْع ِ
ث َ
ذْ َأ ْدنذی َأال َّ
َواحذأَ ً َأوْ مذا َم َلکَ ْ
ُ ذلِ َ
ذت َأیمذانُ ُک ْ
ُالث وَ رُ باعَ َِ ِِ ْن ِخ ْف ُت ْ

تَعولُوا (نناء .)3 :مفنران دربهار« :ف ل
َهانکحوا» اخهتتف نظهر دارنهد؛ عهدهای ماتقدنهد
ُ
«ف ل
َههانکحوا» صههیغه امههر اسههت و ظهههور در وجههوِّ دارد (فصههر راکی 1420ق ج:9

ا .)486شماری دیگر آن را بر اباحه حمل کردهاند همانرور که در باضی دیگهر
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اک آیات مرآن همچون وَ ُکلُوا وَ اشْ َر ُبوا وَ ال ت ُْس ِرُِوا (اعراف )31 :صیغۀ امهر آمهده
است اما آیه ظهور بر اباحه دارد (اندلنی 1420ق ج :3ا .)506-505باید در نظهر
داشت که ویخ اک استم عرِّها میتواننتند تاهداد بهیشهماری همنهر داشهته باشهند.
تادد کوجات در آیه فقه بهرای تهأمیو عهدالت یتیمهان تشهریف شهده اسهت و بهمنزلهۀ
راه حلی برای بچهدار شدن یا ارضای تمایتت جننی مرد نینت.
در مرآن کریم تأکید شده که تادد کوجات در صورت عدالت بیو همنران جهایز
است و در وامف ویخبینی شده که هرگز نمهیتوانیهد منهاوات را میهان آنهان رعایهت
َن ت َْستَ ِ
یعوا
کنید ( .)Barlas, 2002, P.191بنابرایو جواک ه
تادد کوجات در آیه وَ ل ْ
ط ُ
ِ
ذِ ُروها کَال ُْم َعلَّ َقذ ِ وَ ِإ ْن
یذل َِ َت َ
ذل ال َْم ِ
ُ َِال ت َِمیلُذوا ُ
َأ ْن ت َْع ِألُوا بَ َ
ین النِّساء وَ ل َْو َح َر ْص ُت ْ
ک َّ

کذان َغ ُفذور ًا رَ ِحیمذ ًا (ننهاء )129 :تالیهل شهده و آن لهزوم
اّلل
َ
ت ُْصلِ ُحوا وَ تَتَّ ُقوا َِ ِِ َّن ه َ َ
عدالت میان همنهران اسهت (رباربهایی 1417ق ج :14ا267؛ فضهل ِهال 1419ق
ج :7ا .)44در وامهف ایهو مفنهران نشهان دادهانهد کهه در جاماهۀ عصهر نهزول ههیچ
تادد کوجات مرد نبوده و استم آن را بهه چههار محهدود کهرده اسهت.
تحدیدی برای ه
بنابرایو جواک چند همنری م لق و بدون شرط نینت بلکه بر اساس آیهات  3و 129
سور :نناء مشروط به رعایت عدالت است .لذا خویشتوداری در حوک :عهدالت یکهی
اک مصادیق عفاف در ایو آیات است.

ِ
ُ َعلی بَ ْع ٍ
ٍ وَ بِما َأنْ َف ُقوا
ربق آیهۀ
جال َق َّو ُام َ
الر ُ
اّلل بَ ْع َ ُُ ْ
ل هَ ُ
ون َعلَی النِّساء بِما َِ َّ َ
ِّ
تات ِ
ُون
حاِ
ذات لِ ْلغَیذ ِ بِمذا َح ِف َ
اّلل وَ َّ
ٌ
حات قانِ ٌ
َالصالِ ُ
الالتِذی تَخذاِ َ
ِم ْ
ُِ ِ َّ
ن َأ ْموالُِ ْ
ذّلل ه َ ُ

ُن ( ...نناء )34 :کنان نیهز در حی هۀ خویشهتوداری وظهایفی دارنهد :اک خهدا
نُشُ وزَ ه َّ
بترسند بهه عههد و میثامشهان ملتهزم باشهند اسهرار کنهدگی و راک همنهر خهود را نهزد
دیگران فاز نکنند اک مال همنرشان بدون اجاک :او به دیگری نبصشند و خهود را در
اختیار دیگهران مهرار ندهنهد .ایوهها امانهتههای الههی اسهت کهه بهه ذمهۀ کنهان اسهت
(فضل ِهال 1419ق ج :7ا .)228مقصود اک «صهالحات» همنهران صهالر اسهت نهه
میورداکد تا اک او بهره ببهرد وهس بهر کن ههم واجهب اسهت تها در منهائل مربهوط بهه
استمتاع و همصوابگی اک او اراعت کند و ومتی مرد غایب اسهت مهرد دیگهری را بهه
بنتر راه ندهد (رباربایی 1417ق ج :4ا.)344
ایو موارد اک حقوق شوهران است و بر اساس عمل به وظایف الهی کن میتوانهد
در منیر کمال مرار گیرد و ایو کمهال جهز بها خهودداری اک ناشاینهتیهها و تمهایتت
نفنانی حاصل نمیشود .مرآن کریم کنان را در برابهر همنهران خهویخ بهه دو دسهته
تقنیم کرده است :صالحه و ناشزه .کنان شاینته را متصف به دو وصف کهرده اسهت؛
یکی اینکه «مانت» و اراعتکننده اک شهوهران هنهتند و دیگهر اینکهه «حهاف للغیهب»
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هر کن صالر و دلیل شهمردن ایهو وظهایف ایهو اسهت کهه مهرد هزینهۀ کنهدگی کن را

هنتند .کنانی که ایو دو ویژگی را ندارند ناشره محنوِّ مهیشهوند .ناشهزه بهه مانهی
سرویچیکننده اک اراعت شوهر اک روى تکبهر است.
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یکی دیگر اک مصادیق خویشتوداری در سهور :ننهاء عتمهۀ غیرشهرعی و گهرفتو
دوست است که با عبارت «متهصذات أخدان» بیان شده است« :اخهدان» جمهف «خهدن»
در اصل به مانی دوست و رفیق است ولی مامهوالً بهه کنهانی گفتهه مهیشهود کهه بها
جنس مصالف خود ارتبهاط ونههانی و نامشهروع برمهرار مهیسهاکند« .خهدن» در مهرآن
کریم هم بر مرد و ههم بهر کن ارهتق شهده اسهت (ر : .راغهب 1412ق ا.)277
بنابرایو «متهصذات اخدان» به کنانی گفته میشود کهه بههرور ونههانی مرتکهب عمهل
منافی عف هت شده باشند .به نظر میرسد کمانی که تبییو صهحیحی اک روابه کن و مهرد
در خههانواده وجههود نداشههته باشههد و همنههران بههه وظههایف شههرعی و تاهههدات کنههدگی
کناشویی وایبند نباشند ممکهو اسهت ایهو منهئله دامنگیهر خهانواده شهود .ناآگهاهی اک
مهارت های کندگی خانوادگی ناتوانی در حل و فصل مشهکتت خهانوادگی بههویژه
منائل عارفی بیتوجهی مرد به همنر و بروک رفتارهای شبه مالقه دربهار :او نادیهده
گرفتو کن به بهانههای مصتلفی چون اشتغال و تحصیل و تنهایی مدام کن و نیهاک عمیهق
و وافر او به توجه همنر در تمهامی جنبههههای کنهدگی مشهتر

فقهدان عامهل مههم و

اساسی تقوا و تاهد و در موارد اندکی تنوعرلبی کن اک عوامهل اصهلی گهرایخ کنهان
متأهل به دوستیابیهای ونهانی است .استاد م هری دربار :نفی آکادیهای جننهی اک
منظر استم چنیو مینویند:
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«اک نظر استم محدودیت کامیهابیههای جننهی بهه محهی خهانوادگی و همنهران
مشروع اک جنبۀ روانی به بهداشت روانی اجتماع کمک میکند و اک جنبۀ خهانوادگی
سبب تحکهیم روابه افهراد خهانواده و برمهراری صهمیمیت بهیو کوجهیو ...و اک جنبهۀ
اجتماعی موجب حف و استیفای نیروی کهار و فاالیهت اجتمهاع مهیگهردد و اک نظهر
وضف کن در برابر مرد سبب میشود کهه ارکز کن در برابهر مهرد بهاال رود» (م ههری
 1379ا.)76
باید توجه داشت ایو گونه دوستیها ماموالً بها مصهاررات روانهی گونهاگونی اک
جمله اض راِّ و تشویخهای روحهی افنهردگیهها و دلبنهتگیهها همهراه اسهت .اک
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سوی دیگر احناس گناه و نگرانی اک فهاز شهدن روابه

نهوعی تاهارا درونهی و

اضه راِّ منههتمر را بههه دنبههال دارد .ایههو دلهههرهههها و اضه راِّههها گههاهی ل مههههههای
جبرانناوذیری بر جنم و روان اننان وارد میکند .اک ایو رو در سور :نناء به مهردان
سفارز شده با دخترانی که رواب دوسهتی مصفیانههای بها دیگهران داشهتهانهد اکدواج
ٍ
ِ
َیذر
ُن ُأ ُجذورَ ه َّ
ِذن وَ آتُذوه َّ
ُن بِذ ِِذ ِْن َأهْلُِ َّ
نکنیهدَِ :انْ ِک ُحوه َّ
ُن بِذال َْم ْع ُروف ُم ْح َصذنات غ َ
ساِحا ٍ
ِ
ُم ِ
ِات َأخْ ٍ
أان ؛ آنان را با اجاک :خانوادههایشهان بهه همنهری خهود
ت وَ ال ُمتَّ ِخ

درآورید و مهرشان را بهرور ونندیده به آنان بدهید [به شرط آنکه] واکدامو باشهند و
کناکار و دوستگیران ونهانی نباشند» (نناء.)25 :
 -4-3-2عمومیّت عفاف برای زن و مرد

یکی دیگر اک ملزوما ت و بایهدهای رعایهت عفهاف کهه در سهور :ننهاء بهرای نیهل بهه
تکامل اختمی اننان مارفی شده است رعایهت عفهاف اک سهوی ههر دو جهنس کن و
مرد اسهت .بها بررسهی آیهات و تحلیهل مضهامیو آنهها ( )124 32 16 1ایهو نتیجهه
حاصل میشود که عفاف موضوعی فراجننی است و تنها به کنان اختصاا نهدارد -
هر چند مصارب باضی اک آیات فق کنان (نناء )34 :و مصارب شهماری دیگهر فقه
حف شود .اک سوی دیگر ووشخ تنها هدف مهرآن نینهت بلکهه نمهاد عفهاف بهرای
ِ
َّذِان ی ْْتِیانُِذا ِمذنْ ُک ُْ ...
آحاد جاماه اعم اک کن و مرد است (احزاِّ .)59 :آیهۀ وَ ال

(نناء ) 16 :به موضوع لواط اشاره دارد .ایو آیه نشهان مهیدههد عفهاف مصهتص کنهان
نینت و «ال ههذان» در ایهو آیهه بهر اراد :لهواط داللهت دارد کهه فاعهل و مفاهول ههر دو
مذکرند (فضهل ِهال 1419ق ج :7ا .)136بهر اسهاس آیهات  32و  124سهور :ننهاء
واداز عمل صالر شامل همه اننانها اعم اک کن و مرد است اما شهرط وهاداز ایمهان
است؛ چرا که غیرمؤمو نزد خداونهد شاینهتۀ وهاداز نینهت و عملهی کهه اک سهر ریها
است با عملی که برای مرِّ ىلی ِهال است تفاوت دارد (همهان  .)246بهدیو ترتیهب

فصلنامه
سورة نساء
سخن
الگوی عفاف بر مبنای تحلیل محتوایی

مردان (نناء )16 :هنتند .تحلیل و بررسی آیات نشان میدهد که عف هت باید در جاماهه

میتوان گفت رعایت عفاف یک دستور عام است و خداوند متاهال ههر دو جهنس را
مورد خ اِّ مرار داده است.
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نکتهای که باید در نظهر داشهت ایهو اسهت کهه اک منظهر مهرآن کهریم بهر اسهاس
مصلحتهایی کن و مرد در امر تربیت نفس و واسداشهت عفهاف بها ههم تفاوتههایی
ِن (نهور:
ن زِینَذتُِ َّ
ین ِم ْ
َُ ما یخْ ِف َ
ن بِ َْرْ ُجلُِ َّ
دارند؛ برای نمونه در آیۀ وَ ال ی ْ رِبْ َ
یعل َ
ِن لِ ْ
 )31اک کنان خواسته شده هنگام راه رفتو واهاى خود را محکهم بهر کمهیو نکوبنهد تها
صداى کینتهایشان مانند خلصال گوشواره و دسهتبند توسه مهردان نهامحرم شهنیده
نشود (رباربایی 1417ق ج :15ا .)112بدیو ترتیب کنان باید در رعایت عفت و
دورى اک امورى که آتخ شهوت را در دل مردان شالهور میساکد و ممکو است بهه
انحراف اک جاد :عفت منتهی شود چنان دمیق و سصتگیر باشند کهه حتهی اک رسهاندن
صهداى خلصهال وهای خهود بهه گهوز مهردان بیگانهه خهوددارى کننهد و ایهو گهواه
باریهکبینی اسهتم در ایهو کمینهه اسهت (مکهارم شهیراکی و همکهاران  1374ج:14
ا.)441
 -5-3-2عفاف در مال

همانرور که در دیو استم به عفت در مانای واکهدامنی توصهیه شهده بهه عفهت در
شکم و مال نیز امر شده است .امام بامر

فرمود« :خداونهد بهه چیهزى برتهر اک عف ههت

شکم و شهوت عبادت نشده است» (کلینی 1407ق ج :2ا .)79در ایو روایت اک
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عف هت در شکم و شهوت با عنوان عبهادت برتهر یهاد شهده اسهت .در حقیقهت مقصهود
حضرت اک ایو سصو بیان اهمیت ایو دو منئله است.
ُ
دومیو آیۀ سهور :ننهاء دربهار :عفهاف در مهال اسهت :وَ آتُذوا الْیتذامی َأ ْمذوالَ ُُ ْ
کذان ُحوبذ ًا کَبِیذر ًا
ُ ِإن َّ ُه
وَ ال تَتَبَأَّ لُوا الْخَ ب َ
َ
ِیٍ ب َّ
ُ ِإلی َأ ْموالِکُ ْ
ِالطی ِ وَ ال تَ ْْکُلُوا َأ ْموالَ ُُ ْ

(نناء .) 2 :ایو آیه بینخ و روز جاهلی در سودجویی اک یتیمان را اب ال کهرده و بهر
وجوِّ باکگرداندن اموال یتیمان به آنان در بلهوغ شهرعی و مهالی تأکیهد مهیکنهد .در
شأن نزول ایو آیه اخبار مصتلفی وجهود دارد؛ ربرسهی ماتقهد اسهت ایهو آیهه دربهار:
دختری است که سرورستخ به مال و جمال او چشهم داشهت و تصهمیم داشهت بهدون
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ورداخت مهریه بها او اکدواج کنهد (ربرسهی  1372ج :3ا .)11باضهی اک مفنهران

مورد نزول آیه را اکدواج سرورستان ایتام با دختهران یتهیم بها ههدف اسهتفاده اک امهوال
آنان و تهر

آنهان در ایهام تهیدسهتی و کهولهت داننهتهانهد (سهیوری 1404ق ج:2

ا117؛ ربری 1412ق ج :4ا .)153خداونهد متاهال سرورسهتان را اک ایهو عمهل
باکداشته و به آنان امر کرده کهه بهرای دوری اک سهتم در حهق دختهران یتهیم بها کنهانی
تادی بهه اموالشهان
اکدواج کنند که مومایت اجتماعی و خانوادگی آنها کمینۀ ستم و ه
را فراهم نمیکند؛ کیرا اکدواج با یتیمان بدون محبههت ملبهی و بها فاصهله سهنی کیهاد و
عدم در

متقابل کوجیو ظلم فاحشی در حق آنهاست (سهید م هب 1412ق ج:1

ا.)577
همچنیو در ایو سوره با شدیدتریو لحهو اک خهوردن مهال یتیمهان و ظلهم در حهق
ُون ِِذی
ُون َأ ْم
ذوال الْیتذامی ُظلْمذ ًا ِإنَّمذا یذ ْْکُل َ
ین ی ْْکُل َ
َ
ایشان نهی شده استِ :إ َّن ال َِِّ َ

یصل َْو َن َس ِعیر ًا (نناء .)10:در ایو آیه حقیقت تجاوک بهه مهال یتهیم بها
ُِ نار ًا وَ َس ْ
ُب ُطونُِ ْ
آتخ خواری تصویر شهده اسهت .البتهه تصهویر خهوردن آتهخ اک بهاِّ مجهاک و تشهبیه
نینت؛ به عبارتی منظور ایو نینت که خوردن مال یتیم ماصیت است و گناهکهار بهه
جهنم میرود بلکه ربق ظاهر آیه تصرف ظالمانه در مال یتهیم واماهاً خهوردن آتهخ
آتخ مریو است ولی در عهالم ربیاهت آن را ادرا نمهیکنهد بلکهه باهد اک مهرگ
سوختو خود را احناس میکند (جوادی آملی  1389ج :17ا.)472
تصهرف آنهان در اموالشهان نافهذ نینهت
اک سوی دیگر چون یتیمان محجورنهد و
ه

برای رفف حجر و استرداد اموالشان باید به سو بلهوغ و رشهد امتصهادی برسهند؛ اک ایهو
ُ
رو خداوند متاال میفرمایهد :وَ ابْتَلُوا الْیتامی َحتَّی ِإذا بَ َلغُوا الن ِّ َ
ُ ِمنْ ُُ ْ
کاح َِ ِِ ْن آنَ ْس ُت ْ
َ
کذان غَنِیذا
ذن
َ
ُ وَ ال تَ ْْ ُ
رُ شْ أ ًا ِ ْ
ذروا وَ َم ْ
ُِ َأ ْموالَ ُُ ْ
َادِ َُعوا ِإلَیُ ْ
کلُوها ِإ ْسراِ ًا وَ بِأار ًا أ ْن یکْبَ ُ
ل بِال َْم ْع ُروف (نناء .)6 :اک نظر فقها اک ایو آیه چنیو
ن َ
ف وَ َم ْ
ْیستَ ْع ِف ْ
َِل ْ
کان ِ َِقیر ًا َِلْی ْْکُ ْ

برمیآید که دادن اموال به محجور یا به تابیر دیگر رفف حجهر او بهه احهراک دو شهرط
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سورة نساء
سخن
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است .متجاوک به حقوق و اموال یتیمان اک هماکنون آتخخواری را شهروع کهرده و بها

اساسی بلهوغ و رشهد منهوط اسهت (خواننهاری  1364ج :3ا .)73در آیهۀ  6ولهی
اموال یتیمان به عف هتورکی و دوری جنتو اک اموال یتیم سفارز شهده اسهتَ « :و َمهو
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کهان غَنلیهاً فَلینهتَافلف»؛ یانههی اگههر سرورسهت یتیمههان غنههی اسهت عفهههت بههورکد و اک
َ
برداشتو اجرت خودداری کند .البته گرفتو اجرت کار مشروط به فقهر نینهت و الکم
توانگر بهودن نیهز رایگهان کهارکردن نینهت .امهر «فَلینهتَافلف» نیهز دسهتور اختمهی و
ارشادی و استحبابی است و بر وجوِّ داللت ندارد؛ کیهرا در مقابهل مهیفرمایهد :اگهر
سرورست یتیم تهیدست و نیاکمند باشد میتواند اجرت کارز را اک اموال یتیم بههنحو
کهان فَقلیهراً فَلیأکهل
(ومهو
َ
شاینته بردارد و بهه انهداک :حهق خهود اک آن مصهرف کنهد َ
الماروف)» (جوادی آملی  1389ج :17ا.)358
بل َ
آیۀ  38خ اِّ به افراد ریاکاری اسهت کهه در انفهاق مهال نیهز ریها مهیکننهد :وَ

ون ب ه َ ِ
ِئاء الن َّ ِ
ذن
ذن ی ُک ِ
اَ وَ ال ْ
یؤ ِمنُ َ
ین ینْ ِف ُق َ
ْیو ِ ْاخ ِخذ ِر وَ َم ْ
ال َِِّ َ
ِذاّلل وَ ال بِذال ْ
ون َأ ْموالَ ُُ ْ
ُر َ

َساء َقرِین ًا  .عتمه فضل ِهال ضمو تأکید بر لهزوم اختقمحهوری در
الش
ُ
َّیطان لَ ُه َقرِین ًا ِ َ
انفاق ریا در انفاق را عمل تجاری خوانده مینویند« :افرادی کهه اموالشهان را بهرای
ریا انفاق میکنند برای ایو است که در چشم مردم بیایند و غرور خودشهان را ارضها
کنند و هدفشان اک ایو کار به دست آوردن امتیاکات اجتماعی یا سیاسی یها امتصهادی
است .ایو کار آنها یک کار اختمی نینت بلکه صرفاً یهک عمهل تجهاری اسهت و
فرد انفاقکننهده اک انفهاق مهال خهویخ سهود شصصهی را دنبهال مهیکنهد» (فضهل ِهال
1419ق ج :7ا .)268لذا ریا هم شر
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399
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اعتقادی است (کیرا اعتماد فرد بهه دیهدگاه

مردم است) و هم شهر عملهی (چهون اک عمهل خهود هواِّ آخهرت را نمیخواههد)
(رباربایی 1417ق ج :4ا.)355

نتیجهگیری
رویکرد سور :نناء برای تحقق اهداف واالی ارکشهی در موضهوع عفهاف اک اسهلوِّ
ویهژه و تأمههلبرانگیزی برخهوردار اسههت .بیشهتریو سههفارز ایهو سههوره در موضههوع
عفاف در حی ۀ رفتاری است .اننان باید در تاامل با دیگران بهتهریو شهیوه را اتصهاذ
کند .حی ۀ گفتهاری عفهاف و مرامبهت اننهان در گفتهار در مرتبهۀ باهدی مهرار دارد.
خداوند با بیان ایو حی ه نهتنها به جنبه فردی توجه کرده اسهت بلکهه گنهترز آن را
در اجتماع بهخوبی نشهان داده اسهت .عفهاف در حی هۀ خویشهتوداری و مههار نفهس
حریم خاصی را برای اننان ودید میآورد و ارکز او را دوچندان میکنهد .همچنهیو
تحلیل آیات سور :نناء نشان داد عفاف تنها یک منئله فردی نینهت و بهه مهرد یها کن
اختصاا ندارد بلکهه خداونهد متاهال رعایهت عفهاف را اک ههر دو جهنس کن و مهرد
رلبیده است .در مرحلۀ آخر عفهاف در مهال و ورهیهز اک تصهرف بیاجهاکه در امهوال
دیگران بیان شده و به نوعی اننان اک دکدیدن امهوال دیگهران نههی شهده اسهت .بهدیو
ترتیب اهتمام به مضامیو سور :نناء و کاربنت آنها در جاماهه موجهب مهیشهود اک
جاماهای عفیف برخوردار باشیم.
فصلنامه
سورة نساء
سخن
الگوی عفاف بر مبنای تحلیل محتوایی
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کتابنامه
 .1مرآن کریم ( )1373ترجمۀ محمدمهدی فوالدوند تهران :دفتر م الاهات تهاری
و ماارف استمی.
 .2ابو ا یهر مبهار

بهو محمهد ( )1367النهایهة فهی غریهب الحهدیث و ا هر چ4

مم :اسماعیلیان.
 .3ابو بابویه محمد بو علی ( )1362صفات الشیاة تهران :أعلمی.
 .4ابههو فههارس احمههد (1404ق) ماجههم مقههاییس اللغ هة تحقی هق عبدالنههتم محمههد
هارون مم :مکتب ا عتم اإلستمی.
 .5اندلنی ابوحیان محمدبو یوسف (1420ق) البحر المحی فهی التفنهیر بیهروت:
دار الفکر.
عبدال ( )1389تننیم مم :اسراء.
 .6جوادی آملی
ِه

 .7جههانیوور محمههد ( )1390اخههتق در جنههغ؛ تحلیههل محتههوایی مکاتبههات امههام
علی

و مااویه تهران :دانشگاه امام صادق

.

 .8خوانناری موسوی احمد ( )1364جامف المهدار

فهی شهرح المصتصهر النهافف

تهران :مکتبه الصدوق.

 .9راغههب اصههفهانی حنههیو بههو محمههد (1412ق) المفههردات فههی غریههب القههرآن
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بیروت :دار الکتم.

هدال (1415ق) البرهههان فههی علههوم القههرآن
 .10کرکشههی بدرالههدیو محمههد بههو عبه ِه
بیروت :دار المارفه.
 .11سید م ب ابراهیم شاذلی (1412ق) فی ظتل القرآن بیروت :دار الشروق.
 .12سههیدعرِّ حنههیو ( )1384دایههره الماههارف تشههیف ج 11تهههران :نشههر شهههید
ساید محبی.
 .13سیوری جتلالدیو (1404ق) الدر المنثور فهی تفنهیر بالمهأ ور مهم :کتابصانهه
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 .14صدرالدیو شیراکی محمد بو ابراهیم (1981م) الحکمة المتاالیهة فهی االسهفار
االرباة بیروت :دار ىحیاء التراث الاربی.
 .15صدیق سروسهتانی رحمهت ِهال ( )1385آسهیبشناسهی اجتمهاعی چ 2تههران:
دانشگاه تهران.
 .16رباربایی سید محمدحنیو (1417ق) المیزان فی تفنیر القرآن چ 5مهم :دفتهر
انتشارات استمی جاماه مدرسیو حوکه علمیه مم.
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عبهههدال (1400ق) الفهههروق فهههی اللغهههة بیهههروت:
 .20عنهههکری حنهههو بهههو
ِه
دارا فاف الجدیدَ.

التراث الاربی.
 .23فراهیدی خلیل بو احمد (1409ق) کتاِّ الایو مم :هجرت.
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 .28م هری مرتضی ( )1379منئله حجاِّ تهران :صدرا.
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نبردن اک کندگی اک مهمتریو ویامدهای مادی حنهد اسهت .کمینههسهاکی بهرای تهرویپ
آموکههای اختمهی و ویشهگیری اک ابهتت بهه رذایهل اختمهی اک یافتهههای اساسهی ایهو
تحقیق بهشمار میرود.
کلیدواژهها
رذایل اختمی حند ویامدها آ ار مانوی آ ار مادی.
مقدمه
اخههتتالت روانههی در جوامههف اننههانی روک بههه روک در حههال گنههترزاند و بشههر را در
مارا آسیبهای جدی مرار دادهاند .همانرور کهه اخهتتل در نظهام جنهمی اننهان
باعههث بههروک امههراا جنههمی میشههود اخههتتل در نظههام روح او نیههز باعههث ابههتت بههه
مراهای روحی میشود .در میان مباحث مهم روانشهناختی هیجانهاتی کهه موجهب
اختتل در کارکرد عادی فهرد در کنهدگی میشهوند و گهاه حتهی سهتمت جنهمی و
روانی وی را به خ ر می انداکند اک اهمیت خاصی برخوردارنهد .متأسهفانه امهروکه در
م الاات اختمی به یافتههای جدید علومی چهون روانشناسهی و علهوم تربیتهی کمتهر
توجه میشود و در وژوهخهای مربوط به تربیت اختمی و علهم اخهتق اک تحقیقهات
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

میدانی در کمینۀ اختق بهر :الکم گرفته نمیشود.
حنادت یکی اک مهمتریو اختتالت روانی و اک رفتارهای ضد اختمهی اسهت کهه
اننان همواره با خ ر ابتت به آن مواجه است .مرآن کریم و ماصهومیو

بها بیانهات

مصتلههف خ ههر ابههتت بههه حنههد را گوشههزد کههرده و اننههان را بههه رفههف ایههو اخههتتل
فراخوانده اند .در مرآن کریم بیخ اک هفت بار اک حنادت و خ هر آن سهصو بهه میهان
آمده است :سور :مائهده ( )30-27سهور :یوسهف ( )9-8سهور :بقهره ( )109سهور:
نناء ( )54سور :حشر ( )10سور :حجر ( )47و سور :فلق (.)5
در علومی مانند اختق و روانشناسی همواره به ابااد مصتلف ایهو رذیلهۀ اختمهی
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توجه شده است ولهی امهروکه دسهتاوردهای ایهو علهوم دربهار :بیشهتر ناهنجاریههای

اختمی و رفتاری اک جمله حنادت ناکافی است؛ اک ایهو رو الکم اسهت در درمهان
اختتالتی چون حند اک رهنمودهای مرآن کریم و حضرات ماصومیو بههره بگیهریم.
ساماندهی منائل فردی و اجتماعی اک یک سو و فقدان تحلیل اختمهی جهامف و مهتقو
در ایو موضوع اک سوی دیگر ضرورت انجام ایو وژوهخ را آشکار میساکد.
یکی اک راهههای رههایی اک حنهد یهادآوری ویامهدها و عهوارا منفهی آن اسهت.
ویامدهایی که برای حنادت در احادیث استمی برشمرده شده به انهداکهای هولنها
است که به نظر می رسد در بهیو رذایهل اختمهی ههیچ یهک بهه انهداکه حنهد دارای
ویامدهای متنوع فردی اجتماعی مادی و مانوی نینت .در روایات ماصومیو حنهد
ریشههۀ همههۀ رذایههل و رأس همههۀ عیبههها مارفههی شههده اسههت (تمیمیآمههدی 1346
ا.)300- 299
وژوهخ حاضر در صدد است تا خه موجهود در ایهو کمینهه را بها بررسهی آ هار و
ویامدهای حند اک منظر آیات و روایات برررف کند و بهه ورسهخ «آ هار و ویامهدهای
حنادت در مرآن و روایات چینت؟» واس علمی و منتدل بدهد.
پیشینۀ تحقیق
انجام گرفته ولی نگاشتههای اختصاا یافته به موضهوع ویامهدهای حنهد اند انهد؛
برای مثال اسهماعیل صهادمی در کتهاِّ «حنهد و مضهرات و عوامهب آن» گورنیهه و
روسو در کتاِّ «غلبه بر حنادت» و محمدعلی سهروز در کتهاِّ «شهالههای سهرد»
عههتوه بههر بیههان اسههباِّ و کمینهههها و روزهههای ویشههگیری و درمههان حنههادت بههه
ویامدشناسی آن نیز ورداختهاند.
همچنههههیو حمیههههده خوشههههبصت در وایاننامههههۀ «مبههههانی نظههههری و ویامههههدهای
روانشناسی حنادت در مرآن و حدیث» ماصومه حاجیکاده در وایاننامهۀ «حنهد اک

سخنو روایات
پیامدشناسی حسد از منظرقرآن
فصلنامه

تاکنون دربار :حند م الاهات و تحقیقهات کیهادی در متهون اختمهی و روانشناسهی

دیهههدگاه مهههرآن و سهههنت آ هههار و ویامهههدهای فهههردی و اجتمهههاعی آن» نورسهههته
منبرکاده و کهره نریمانی در مقالۀ «تحلیل آ ار مادی حنادت در کهتم امیرمؤمنهان» و
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شهاِّ الدیو ذوفقهاری ککیهه نجاریهان و بتهول نجاریهان در مقالهۀ «بررسهی برخهی اک
ا رات حنادتورکی بر ستمت روان اک دیهدگاه اسهتم و روانشناسهی» دربهار :آ هار
حنادت بحث کردهاند.
بههه بههاور نگارنههدگان آ ههار حنههد تههاکنون هههم اک منظههر اخههتق و هههم اک منظههر
روانشناسی بررسی شده است اما اندیشمندان علوم اسهتمی (بههویژه دانهخ اخهتق)
به جنبههای روانشناختی آن نپرداختهاند و روانشناسان که بر وایهۀ تحقیقهات تجربهی
کار میکنند به متون دینی توجه نداشتهاند که ایو یهک کاسهتی جهدی در م الاهات
میانرشتهای محنوِّ میشود.
اشکال عمد :باضی اک وژوهخههای اختمهی منهتند نبهودن بیشهتر آ هار حنهد بهه
آیات و روایات است؛ بهروری که مالوم نینت ایو آ هار اک منهابف اسهتمی اسهتصراج
شده یا حاصل تتز و تجربه و ذوق شصصی است .نوآوری ایو وهژوهخ ایهو اسهت
که اوالً در بیشتر موارد شواهد مرآنی و روایی آ ار و ویامدها ذکر شده است و انیهاً
کوشخ شده به تمام آیات و روایهات مربهوط بهه آ هار حنهد اسهتناد و باضهی اک ایهو
ویامدها نیز با نگاه روانشناختی بررسی شود.
روش تحقیق
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

در ایو وژوهخ اک روز تحلیهل محتهوا اسهتفاده شهد و ویامهدهای حنهد بها بررسهی و
م الاۀ کتب اختق و تربیت اسهتمی متهون دینهی و منهابف روانشناسهی تحلیهل شهد.
بدیو ترتیب که باد اک م الاه آیات و روایات مرتب با موضوع حند آ ار و ویامهدها
استصراج و سصنان دانشهمندان اخهتق و در مهواردی محققهان روانشناسهی بررسهی و
تحلیل شد .بنابرایو روز در ایو تحقیق توصیفی -تحلیلی است.
سهههاختار تحقیهههق چنهههیو اسهههت کهههه نصنهههت آ هههار در دو بصهههخ مانهههوی و
دنیههوی دسههتهبندی شههدهاند باههد هههر یههک اک آ ههار بههر اسههاس یافتههههای علمههی و
دینههی مصههداقیابی و سههاماندهی شههده و سههپس بهها بهرهگیههری اک آیههات و روایههات
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منتندساکی شدهاند.

مفهومشناسی حسد
حند در اص تح صاحبنظران استمی «حالتی است نفنهانی کهه صهاحب آن آرکو
کند سلب کمال و نامت متوهمی را اک غیر چه آن نامت را خهود دارا باشهد یها نهه و
چه بصواهد به خودز برسد یا نه» (موسوی الصمینهی  1372ا )105و در اصه تح
روانشناسان «واکنشی هیجانی است که اک حدود دو سالگی آغاک میشود و بها رشهد
کود

ممکو است تا بزرگنالی ادامه یابد و ربهق الگوههای مصتلهف فرهنگهی بهه

صورتهای متفاوتی جلوهگر شود.
حنادت در کود

واسصی ربیای است به محر ها و هنگامی ایجهاد میشهود کهه

به اعتقاد وی عارفه یا محبتی را اک دست داده باشد .در الگوی حنادت غالبهاً نهوعی
تههرس نیههز وجههود دارد؛ کیههرا حنههود احنههاس میکنههد کههه دیگههری محبههت شههصص
موردعتمۀ او را به او به خ ر انداخته است یا مقامی را که او انتظهار رسهیدن بهه آن را
داشته دیگری احراک کرده است .بنابرایو مومایتی که حنادت را برمیانگیهزد غالبهاً
یک مومایت اجتماعی است» (.)Hurlock, 1959; Idem, 1978, p.203
 .1تبیین آثار حسد

حند نیز بیشتر روح اننان است و به دلیهل تأ یروهذیری روح اننهان اک نظهر مانهوی و
دنیوی آسیبهای کیادی میبیند .با مرور آیهات و روایهات میتهوان آ هار حنهادت را
در دو باد مانوی و دنیوی دستهبندی کرد؛ دستۀ نصنت به بررسهی ویامهدهای مانهوی
و روانههی حنههد میوههرداکد و دسههتۀ دوم بههه ویامههدهای مههادی و جنههمانی آن در دنیهها
اختصاا دارد.
 .1-2آثار و پیامدهای معنوی

سخنو روایات
پیامدشناسی حسد از منظرقرآن
فصلنامه

محل اصلی بروک بیماریهای روانی روح اننان اسهت .محهل بهروک آ هار و ویامهدهای

کیانهای مانوی حند به مراتب بیشتر اک کیانههای مهادی و جنهمانی آن اسهت؛ کیهرا
حند ریشه های ایمان را نابود و اننان را به عدل و حکمت الهی بدبیو میکنهد چهرا
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که حنود در اعماق ملبخ به بصشند :نامتها یانی خداوند متاال ماتهرا اسهت .بهر
اساس آیات و روایات شماری اک ویامدهای دینی و مانوی حند عبارتند اک:
 .1-1-2زایل شدن ایمان

اک امام صادق

نقل شده که فرمود« :و الت ل
حاسدوا فا هن الحنهد یأکهل االیمهان کمها

تأکل النار الح ب؛ بهه یکهدیگر حنهادت نورکیهد .بهدرسهتی کهه حنهادت ایمهان را
میخههورد؛ چنانکههه آتههخ هیههزم را نههابود میکنههد» (کلینههی 1381ق ج :2ا.)306
همیو روایت را سید رضی اک حضرت علی

نقل کرده است (نهپ البتغهه خ بهه

 .) 86تنافی ایمان و حند به حدی است که حضرت حنهد را بهه آتشهی تشهبیه کهرده
که ایمان را اک بیو میبرد؛ کیرا دل حنود به خشم محنود سرگرم است .وس بهه یهاد
خدا و آخرت نمیافتد تا نور ایمانی نصیبخ شهود عیهوِّ نفهس خهود را نمیبینهد تها
آنها را اصتح کند گناهان بیشمارز را یاد نمیکنهد تها اک آنهها توبهه نمایهد و در
نماک و دیگر عبادات حضور ملبی ندارد تا عمل صالحی داشته باشد.
حضرت علی

فرمود« :الحند یمیث االیمان فی القلب کما یمیث المهاء الهثلپ؛

حند ایمان را در ملب میمیراند چنانکه آِّ برف را اک بیو میبرد» (نوری ربرسهی
1408ق ج :12ا .)18حند باعث میشود ایمان در ملب حنود همانند حهل شهدن
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نمک در آِّ ذوِّ شود و اک بیو برود .در یکی اک توصیههای امام صادق

به ابهو

جندِّ آمده است« :و مو حند مؤمنا انماث االیمان فی ملبهه کمها ینمهاث الملهر فهی
المههاء؛ کنههی کههه بههه مههؤمنی حنههادت بههورکد ایمههان در ملههب او محههو میشههود
چنانکه نمک در آِّ حل میشهود» (ابهو شهابه  1385ا .)303بنهابرایو ایمهان و
حنههد بهها هههم جمههف نمیشههوند و حنههد بهها روح ایمههان سههاکگار نینههت؛ چنانکههه
حضههرت امیههر فرمههود« :االیمههان بههریء مههو الحنههد؛ ایمههان اک حنههادت خهههالی
است» (تمیمیآمدی  1346ا.)299
شماری اک محققان روانشناسی نیز بهه ایهو ویامهد حنهد اشهاره کردهانهد (وهلهوان
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 1383ا48؛ سروز  1385ا.)28

 .2-1-2از میان رفتن نیکیها

حنادت باِّ گناهان دیگر را به روی اننان میگشهاید و حنهنات و نیکیههای اننهان
نیز با حنادت اک بیو میرود .تشبیه ایمان و حند بهه هیهزم و آتهخ دربهار :حنهنات و
حند نیز آمده است؛ ویامبر اعظم

فرمهود« :ایهاکم و الحنهد فانههه یأکهل الحنهنات

کما تأکل النار الح ب؛ اک حند بپرهیزید؛ چرا که حننات را اک بیو میبرد چنانکهه
آتخ هیزم را نابود میکند» (شهید انی  1362ا.)52
آن حضهرت در ضههمو خ بههۀ غههدیر نیههز فرمهود« :مااشههر النههاس ان ابلههیس اخههرج
آدم مو الجنهة بالحند فت تحندوا فتحهب اعمهالکم و تهز هل امهدامکم؛ ای مهردم همانها
شی ان بهوسیلۀ حند آدم را اک بهشت بیرون کرد .وهس حنهد نورکیهد کهه اعمالتهان
نههابود شههده و مههدمهایتان میلغههزد (نههوری ربرسههی 1408ق ج :12ا)16؛ یانههی
حنههادت باعههث نههابودی اعمههال گذشههته و لغززهههای آینههده میشههود .عههدهای اک
روانشناسههان نیههز تبههاهی نیکیههها را اک ویامههدهای حنههد شههمردهاند (وهلههوان 1383
ا49؛ سروز  1385ا.)29
 .3-1-2ایجاد رذیلتهای اخالقی

را به گناهان دیگری اک جمله تهمت دروغگویی نفاق غیبهت اهانهت کتهک کدن
متل و نابودی دیگهران سهوق میدههد؛ اک ایهو رو حضهرت علهی

حنهد را ریشهۀ

صفات رذیله داننته اسهت« :رأس الرذائهل الحنهد؛ حنهد ریشهۀ تمهام رذیلتهاسهت»
(تمیمیآمدی  1346ا) 300؛ یانی در ا ر حنادت است که رذایل اختمهی دیگهر
اک اننان صادر میشود .حضرت امیر در جایی دیگر میفرماید« :مو َوللف بالحنهد ولهف
به الشؤم؛ کنی کهه بهه حنهادت تمایهل دارد بهه بهدیها نیهز گهرایخ ویهدا میکنهد»
(مجلنی 1403ق ج :75ا.)12

سخنو روایات
پیامدشناسی حسد از منظرقرآن
فصلنامه

باضی اک گناهان کایند :گناهان دیگرند .یکی اک ایو گناهان حند است .حنهد اننهان
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 .4-1-2آفتزدگی دین

حنههود بهها حنههادتورکی در برابههر اراده و مشههیت الهههی اینههتاده بههه مصالفههت بهها آن
میورداکد و میکوشد حکمهت الههی را تغییهر دههد .در حهدیث مدسهی آمهده اسهت:
منهمت بهیو عبهادی و مهو یهک کهذلک
«الحاسد ساخ لنلامتی
ه
ضاد لقنمی ال ههذی ه
فلنت منه و لیس منهی؛ حنود اک نامتهای مو ناراحت و مصهالف تقنهیم روکی بهیو
بندگانم است و ههر کهس چنهیو باشهد مهو اک او نینهتم و او اک مهو نینهت» (کلینهی
1381ق ج :2ا.)306
هههر چیههزی آفتههی دارد و هنگامیکههه آفههت بههر نامتههی هجههوم آورد آن را فاسههد
میکند و اک بیو میبرد .دیو نیز آفاتی دارد که یکی اک آنها حنهد اسهت .امهام علهی
فرمود« :الحند آفة الهدیو؛ حنهد آفهت دیهو اسهت» (همهان ج :8ا .)19امهام
صادق

نیز حند را یکی اک اصول کفر داننته است« :اصول الکفر ت ة :الحهرا

و االستکبار و الحند؛ ریشههای کفر سه چیز است :حرا برتریجویی و حنهادت»
(همان ج :2ا.)289
در تحقیقات روانشناسی استمی نیز به ایو ویامد مهم توجه شهده اسهت (سهروز
 1385ا.)29
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 .5-1-2فرو رفتن در گناه

حنادت یك امر ملبی است و اگر حنود بصواهد حنادت خود را ابراک کنهد بایهد آن
را بهصورتهای گونهاگونی مثهل غیبهت تهمهت دروغ فحهخ ضهرِّ و شهتم و ...
بروک دهد .حنود برای رسیدن به مقصد خود یانهی کایهل کهردن نامهت اک دیگهران
تمام نیروی خود را به کار میگیرد و میکوشد ررف مقابل را به کمیو بزند.
حضرت امیر

سه خصلت حرا تکبر و حند را انگیزهههای افتهادن در گنهاه

الهتقحم فهی الهذنوِّ؛ حهرا
مارفی میکند« :و الحرا و الکبر و الحند دوا ٍع الهی
ه
تکبر و حند انگیزههای فرو رفتو در گناهانانهد» (نههپ البتغهه حکمهت  .)371بایهد
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گفت حند اولیو خ است و باعث گناهان دیگر شده است .در روایتهی اک جنهاده بهو

ابی امیه چنیو نقل شده است« :اول خ یئة کانت الحند حند ابلیس آدم ان ینجد لهه
حیو امره فحمله الحند علی الماصیة؛ اولیو خ ایی که سر کد حنهد بهود؛ شهی ان بهه
آدم حنادت کرد که مومف دستور الهی به آدم سجده کند وس ایو حنادت او را بهر
گناه واداشت» (مجلنی 1403ق ج :60ا.)281
 .6-1-2دور شدن از رحمت الهی

امام صادق

یضهر بالمحنهود کهابلیس اورث
مضهر بنفنهه مبهل ان
فرمود« :الحاسد
ه
ه

هل حقههائق الاهههد و
هاء و الهههدی و الرفههف الههی محه ه
بحنههده لنفنههه اللانههة و جدم االجتبه َ
االص فاء ...و بالحند ومف ابو آدم فی حنهرَ االبهد و هلهك َمهلکها ال ینجهو و ال توبهة

مصر علیه ماتقد به م بوع فیه یبدو بهت ماهارا لهه و ال سهبب و ال بهف ال
للحاسد النهه ه
یتغیر عو االصل و ان عولپ؛ حنود مبل اک آنکهه بهه محنهود ضهرر بزنهد بهه خهودز

ضرر می کند؛ مانند ابلیس که با حنادت برای خودز لانت الهی را به جها گذاشهت و
برای آدم برگزیدگی و هدایت و صاود به مقهام حقیقهت عههد و انتصهاِّ الههی را بهه
ارث گذاشت .به خارر حند بود که ونر آدم (مابیل) در حنرت همیشگی وامهف شهد
و در مهلکه ای افتاد که نجات نیافت .و حنود توبه ندارد؛ چرا که بر حنهادت اصهرار
و ربیات اک اصلخ دگرگون نمیشود گرچه درمان شود» (همان ج :70ا.)255
در مقابل حنادت نکهردن بهر نامتههای دیگهران موجهب جلهب رحمهت الههی
ظل الارز
میشود .در روایتی آمده است« :ا هن موسی
لما ه
تاجل الی ربهه رأی فی ه
ه
ت فغب ه بمکانه و مال ا هن هذا لکریم علی ربهه فنأل ربهه ان یصبهر باسهمه فلهم یصبهره
رج ً
احد ك عو عمله کان ال یحند الناس علی ما آتهاهم ِهال مهو فضهله و ال
باسمه و مال :ه
یاق والدیه و ال یمشی بالنمیمة؛ هنگامیکه موسی با خهدا مناجهات میکهرد چشهمخ
ه
به مردی افتاد که در سایۀ عرز الههی مهرار داشهت .وهس بهه مقهام او غب هه خهورد و

سخنو روایات
پیامدشناسی حسد از منظرقرآن
فصلنامه

میورکد به آن ماتقد است و اک آن خوشخ میآید .بدون مانف و علتی بهروک میکنهد

گفههت :او حتمهاً بههرای وروردگههارز گرامههی اسههت .سههپس اک وروردگههار اسههمخ را
ورسید ولی خداوند اسمخ را نگفت و فرمود :اک عملخ برایت خبهر مهیدهم؛ او بهه
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اینکه خداوند اک فضل خویخ به مردم ع ا میکرد حنهد نمیورکیهد و والهدینخ را
اذیت نمیکرد و برای خبرچینی نمیرفت» (فیض کاشانی  1363ج :5ا.)326
باضی اک روانشناسان مااصر دوری اک خدا و کیان رساندن به خویخ را اک جملهه
ویامدهای حند داننهتهاند (گورنیهه  1384ا51؛ وهلهوان  1383ا51؛ سهروز
 1385ا.)27
 .7-1-2عدم قبولی طاعات

یکی دیگر اک ویامدهای مانوی حند ایو است که اعمهال حنهود مهورد مبهول درگهاه
الهی مرار نمیگیرد .در بصشهی اک خ بهۀ ویهامبر در روک غهدیر آمهده اسهت« :فهت
تحندوا فتحب اعمالکم و تز هل امدامکم؛ حنادت نکنید که اعمالتان اک بیو مهیرود و
مدمهایتان میلرکد» (نوری ربرسی 1408ق ج :12ا.)16
مهر
تمر به االعمال فربما ه
در روایتی نقل شده است که« :ا هن فی النماء الصامنة ملکاً ه
فیرده و یقول هذا فیه حند فاضربوا به وجهه صهاحبه؛ در
به عمل کالشمس یضیء نوراً ه
آسمان ونجم فرشتهای است که اعمال بندگان اک نظر او میگذرد .چه بنا عملهی را اک
نظر او میگذرانند که مانند خورشید میدرخشد .وس آن فرشته آن را برمیگردانهد و
میگوید در ای و عمل حند اسهت وهس آن را بهه صهورت صهاحبخ بزنیهد (دیلمهی
 1372ج :1ا.)129
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 .8-1-2عذاب جهنم

ویامبر اعظم در وصف ومایف شب ماراج فرمود« :کنانی که به صهورت سهغ بودنهد و
آتههخ اک دهانشههان خههارج میشههد حنههودان بودنههد» (حههر عههاملی 1412ق ج:20
ا .)213در روایتی دیگر میخوانیم« :و ِهال لو مدم احدکم م االرا ذهبهاً علهی ِهال
م حند مؤمناً لکان ذلك الذهب مما یکوی به فهی النهار؛ بهه خهدا منهم اگهر یکهی اک
شما به انداک :کمیو در راه خدا رت بدههد سهپس مهؤمنی را حنهادت ورکد ههر آینهه
آن رهههت اک چیزههههایی خواههههد بهههود کهههه او را در آتهههخ میسهههوکاند» (نهههوری
ربرسی 1408ق ج :12ا.)19

خ ر ایو صفت رذیله برای فقها بیشتر اک بقیه است؛ هرچند کار علما بیشتر مربهوط
بههه امههور مانههوی اسههت کههه هههیچ مزاحمتههی در آن راه نههدارد و هههر کههس بههدون
کوچکتریو ضرر و کیانی برای دیگهری میتوانهد بهه بهاالتریو مرتبهه صهاود کنهد.
حضرت امیر فرمود« :ا هن ِهال یاهذه ِّ النهتهة بالنهتهة ...و الفقههاء بالحنهد؛ همانها خداونهد
شخ گروه را بهخارر شخ چیز عذاِّ میکند ...و فقیهان را بهخارر حنهد» (کلینهی
1381ق ج :8ا.)162
دوری اک حنادت اننان را به مقامات عالی میرساند .نقل شده اسهت کهه ویهامبر
اعظم دربار :مردی اک انصار شهادت داد که او اهل بهشت است .عدهای به ایهو منهئله
حنههاس شههدند و رفتههار آن مههرد را کیههر نظههر گرفتنههد .باههد اک بررسههی دریافتنههد او
اعمال کیادی ندارد جز آنکه هنگام خوابیدن در رختصواِّ ذکر خهدا را میگویهد و
واجبههاتی چههون نمههاک صههبر را انجههام میدهههد .بههه او گفتنههد« :راک اینکههه ویههامبر تههو را
اهل بهشت داننت چه بود؟» گفت« :میبینید کهه مهو اعمهال کیهادی نهدارم امها ایهو
حالت در مو وجود دارد که هیچگاه به منلمانی حتی در دلم خیانهت روا نمهیدارم و
بر خیر و نامتی که خدا بر او ع ها فرمهوده اسهت حنهد نمهیورکم» (فهیض کاشهانی
بیتا ج :5ا.)325

 .1-2-2تفرقه و اختالف

حنادت آستانۀ تحمل اننان را کم میکند و باعث بهروک اخهتتف و تفرمهه میشهود.
خداوند در بیان علت تفرمۀ مومهای حضرت نوح ابراهیم موسی و عینهی

مهی

جاءه ُُُ ال ِْعل ُُْ بَغْی ًا بَیذنَ ُُ ُْ ؛ «آنهان وراکنهده نشهدند
فرمایهد :وَ ما تَ َف َّر ُقوا ِإال َّ ِم ْ
ن بَ ْع ِأ ما َ
مگر باد اکآنکه علم و آگاهی سراغشان آمد و ایهو تفرمههجویی بههخارر انحهراف اک
حههق (و عههداوت و حنههد) بههود» (شههوری .)14 :خداونههد در آیهههای دیگههر نیههز عامههل

سخنو روایات
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 .2-2آثار و پیامدهای دنیوی

َف ِِ ِ
ین ُأوتُو ُ ِمن بَ ْع ِأ َما
یه ِإال َّ ال َِِّ َ
اختتف در دیو را «بغی» مارفی میکند :وَ َما اخْ تَل َ

ذات بَغْیذذا بَیذنَ ُُ ُْ ؛ «تنههها کنهانیکه کتههاِّ را دریافهت داشههته بودنههد و
َجذاءتْ ُُ ُُ الْبَینَذ ُ
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نشانههای روشو به آنها رسیده بود بهخارر انحراف اک حق در آن اختتف کردنهد»
(بقره.)213 :
مفنران اک جمله فصرالدیو راکی در «التفنهیر الکبیهر» (1411ق) مرربهی در
بیشتر ه
«الجامف الحکهام القهرآن» (1967م) و مراغهی در «تفنهیر المراغهی» (1985م) بغهی را
حند تفنیر کردهاند .همچنیو ربرسی در «مجمف البیان» (1406ق) آلوسی در «روح
الماانی» (1405ق) و کمصشری در «الکشاف» (1415ق ذیهل آیهه) بغهی را بهه مانهی
«ظلم و حند» داننتهاند.
 .2-2-2بیماریهای جسمی

بیو تو و روان آدمی راب ۀ منتحکمی وجود دارد؛ چنانکه با بیمار شهدن تهو آدمهی
روح و روان وی نیز بیحال و کنهل میشهود و نشهاط خهود را اک دسهت میدههد .در
مقابل در صور ت اختتل در روان اننان جنم وی نیهز دچهار بیمهاری میگهردد .در
رب امروک مباحث مبنوری با عنوان «بیماریههای روانتنهی» وجهود دارد .منظهور اک
ایو بیماریها بیماریهایی جنمی است که در اختتالت روحی ریشه دارند.
حند آ ار نام لوبی بهر جنهم و سهتمت اننهان میگهذارد .افهراد حنهود مامهوالً
افرادی رنجور حناس عصبی ورخاشهگر و افنهردهاند و دسهتگاههای مصتلهف بهدن
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آنان بر تأ یر ایو حاالت روحی دچار بیماری میگردد .افهزایخ میهزان چربهی خهون
ورفشاری خون مند (دیابت) گواتر و ...در بنهیاری اک مهوارد منشهأ عصهبی و روحهی
دارد کههه ایههو کمینههه در افههراد حنههود وجههود دارد و آنههها را منههتاد ایههو بیماریههها
می کند؛ اک ایو رو گاهی اگر درمان ایو بیماران با داروهای آرامبصخ همهراه نباشهد
مؤ ر وامف نمیشود و جنم فرد بیمار بهبود نمییابد.
در روایات بنیاری به آ ار جنمی حند توجهه شهده اسهت؛ بهرای مثهال حضهرت
علی

در بیان آ ار حند بر وجود اننان فرمود« :الحند یف ْنی الجند؛ حند بهدن را

هحة
اک بههیو میبههرد» (تمیمیآمههدی  1346ا .)301همچنههیو حضههرت فرمههود« :صه ه
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الجند مو مل هة الحند؛ تندرستی حاصل کمی حنادت است» (نههپ البتغهه حکمهت

 .)256حضرت علی

در روایت دیگری حند را به «کنگهار» و بهدن را بهه «آههو»

تشبیه کرده است« :کما ا هن الصهدأ تأکهل الحدیهد حتهی یفنیهه کهذلک الحنهد یکمهد
الجند حتی یفنیه؛ چنانکه کنگار آهو را میخورد تا اینکه اک بهیو میبهرد حنهد نیهز
بدن را ناتوان میکند تا اینکه اک بیو میبرد (تمیمیآمدی  1346ا.)300
گاهی ایو آ ار جنمی در افراد حنود بهوضوح مشاهده میشود اما آنان بهه منشهأ
آن توجه ندارند و نمیدانند اک کجا سرچشمه گرفته است و فق به درمهان ظهاهری و
رفف عوامل غیروامای میورداکند .در اینجا سصو امیرالمؤمنیو

مانی ویهدا میکنهد

که فرمود« :الاجب لغفلة الح هناد عو ستمة االجناد؛ تاجب اک ایو است که حنهودان
اک ستمتی بدنشان غفلت میکنند» (نهپ البتغه حکمت .)225
حاصل آنکه حنود همیشه مریض اسهت و ایهو امهراا جنهمانی چهون در حنهد
ریشه دارد تا حند درمان نشود شفا نمییابد .نفس آدمی باید صدها کار انجهام دههد
که یکی اک آنها ادار :بدن و حف موای آن است .آدمی کهه بهه حنهد مبهتت باشهد
نفنخ سرگرم محنود است؛ لذا در دیگر شهئون (حتههی در هضهم غهذا) کمبهود ویهدا
میکند .نفس اگهر نشهاط داشهته باشهد کارههایخ را درسهت انجهام میدههد و گرنهه
خوراکخ را نیز درست هضم نمیکند یا با بیمیلی همراه اسهت؛ در نتیجهه بهدن ههم
دانشگاه  1374ا.)487
 .3-2-2نداشتن آرامش روان

حنههود آرامههخ و اسههتراحت نههدارد و همیشههه در رنههپ و عههذاِّ و اضه راِّ اسههت.
حضههرت امیههر

فرمههود« :الحنههد ینکهههد الاههیخ؛ حنههد کنههدگی را بههر اننههان تل ه

میساکد» (تمیمیآمدی  1346ا)29؛ کیهرا بها دیهدن موفقیتههای دیگهران دچهار
حنادت شده خودخوری میکند و آتشی کهه در عمهق جهان خهود افروختهه اسهت

سخنو روایات
پیامدشناسی حسد از منظرقرآن
فصلنامه

مریض میشود (وهلوان  1383ا54؛ سهروز  1385ا25؛ وژوهشهگاه حهوکه و

همۀ وجودز را مشتال میگرداند.
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حنود همیشه در ذهو خود نابودی و ویرانی را بهرای دیگهران ترسهیم میکنهد؛ اک
مههروَ لک َههذوِّ و ال راحههة لحنههود؛ دروغگههو
ایههو رو حضههرت امیههر فرمههود« :ال ه
جههوانمردی نههدارد و حنههود راحتههی» (نههوری ربرسههی 1408ق ج :12ا .)17امههام
صادق

ماو الحنود فی راحة القلب؛ حنهود آرکوی
نیز در ایو باره فرمود« :ال ی
ه

آرامخ روانهی نداشهته باشهد» (مجلنهی 1403ق ج :70ا .)252شهاید دلیهل اینکهه
حنهود آرامهخ روان نهدارد ایهو اسهت کهه دلهخ همهواره بهه داشهتههای دیگههران و
آرکوی اک بیو رفتو آنها مشغول است.
بنیاری اک روانشناسهان نیهز بهر ایهو ویامهد حنهادت تأکیهد کردهانهد (وژوهشهگاه
حههوکه و دانشههگاه  1374ا488؛ گورنیههه  1384ا35؛ وهلههوان  1383ا54؛
.)Briant Gold department of psychology, 1995
 .4-2-2افسردگی

در کندگی همۀ ما روکهایی ویخ میآید که در آن روکها همه چیز را سیاه مهیبینیم و
ههیچ چیههزی شهادی مهها را برنمیانگیهزد .آنچههه موجهب میشههود چنهیو احنههاسهایی
بهصورت اخهتتالت روانهی درآینهد نهوع و تاهداد نشهانهها شهدت و مهدت آنهها و
حدی است که به جریان بهنجار کنهدگی روکمهره آسهیب میرسهاند .غمگینهی ماهادل
ه
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

افنههردگی ( )depressionنینههت امهها بیتردیههد افنههردگی شههامل حالههت غمگینههی
است که بر کندگی روک مره فاالیت ارکشیابی خهود مضهاوت و کنخههای ابتهدایی
مانند خواِّ و اشتها ا ر میگذارد .ممکو اسهت غمگینهی واکنشهی بهه یهک رویهداد
رنپآور باشد و هنگامی مرا محنوِّ میشود که اک نظر شدت و مهدت بها در نظهر
گرفتو اهمیت ایو رویداد جنبۀ افراری ویدا کند؛ بهویژه ومتهی بهدون علهت ظهاهری
آشکار شود.
بنابرایو غمگینی افراری یا بدون علت موجه ظاهری در چهارچوِّ افنهردگی مهرار
میگیههرد .افههراد افنههرده مامههوالً دور :شههخ ماهههۀ افنههردگی را سههپری میکننههد
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کنخوری آنها کم است و کندگی عادیشان مصتل میشهود (دادسهتان  1380ج:1

ا .)270-269حنود نیز همیشهه ملبهی حیهران دارد و غهم و انهدوه همنشهیو اوسهت.
حضرت علی فرمود« :مو کثر حنده رال کمده؛ کنهی کهه حنهدز کیهاد شهد غهم
جانکاهخ نیز روالنی میشود» (تمیمیآمدی  1346ا.)300
حنود همیشه در ذهو خود نابودی دیگران را ترسیم میکند .او به جهای اینکهه بهه
کار و کوشخ بپرداکد به سنتی و رکود میگراید و به جای اینکه خهود را بهه مرتبهۀ
اننانهای کامل برساند میکوشهد بها کوال نامهت اک آنهان آنهها را بهه خهود ملحهق
ساکد .حضرت امیر در ایو باره فرمود« :رهروا ملوبَکم مو الحند فانههه مکمهد مضهنی؛

ملب هایتان را اک حند وا

کنید؛ کیرا حند شهما را بهه غهم جانکهاه و نهاتوانی مبهتت

میساکد» (همانجا) .آن حضرت در روایتی دیگر حنود را به مهرد :متحهر

تشهبیه

کرده است« :مو لم یقهر حنده کان جنده مبرا لنفنه؛ ههر کهس بهر حنهادتخ چیهره
نشود بدنخ بهمنزلۀ مبرز خواهد بود» (ابو ابیالحدید 1418ق ج :20ا.)258
روانشناسان ماتقدند اندوه و افنردگی یکی اک آ ار مهم حند است (وژوهشهگاه
حههوکه و دانشههگاه  1374ا489؛ وهلههوان  1383ا53؛ سههروز  1385ا22؛
.)Briant Gold department of psychology, 1995

حنادت هم مانند هر احناس منفهی دیگهری اک خهود انهرهیای سهارف میکنهد کهه
دیگهران در برابههر آن بیاعتنهها نمیماننهد .حنههادت فههرد را نهزد مههردم منفههور میکنههد
(صدر  1378ا)235؛ کیرا کخم کبانهای حضوری و بدگوییهای غیابی او مردم
را میرنجاند و باعث میشود با او رفتاری سرد و گاه تههاجمی داشهته باشهند .مامهوالً
کنی دوست نهدارد بها افهراد حنهود ارتبهاط داشهته باشهد .لهذا همهه اک حنهود دوری
میکنند و او در کندگی تنها میمانهد .حضهرت امیهر میفرمایهد« :الحنهود الخل ههة لهه؛
حنود دوستی و رفامتی ندارد» (نوری ربرسی 1408ق ج :12ا.)21

سخنو روایات
پیامدشناسی حسد از منظرقرآن
فصلنامه

 .5-2-2تنهایی
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 .6-2-2ناامنی اجتماعی

حنود به دیگهران سهوءظو دارد و در جاماههای کهه شهمار افهراد حنهود در آن کیهاد
است مردم به یکدیگر اعتماد ندارند و به دشمنی و کینهتوکی بها ههم میورداکنهد؛ در
نتیجه خیانهت و جنایهت افهزایخ یافتهه امنیهت جاماهه بهه خ هر میافتهد .بهه فرمهود:
حضرت علی

شهدَ الحنهد؛ شهدت کینههتوکی اک شهدت حنهد
شدَ الحقد مو ه
 «:ه

ناشی میشود» (تمیمیآمدی  1346ا.)299
افهزون بهر ایهو شههدت حنهادت در مهواردی بهه جنههغ و درگیهری و متهل منجههر
میشود .حضرت امیر فرمود« :ما ذ هل موم حتی ضافوا و مها ضهافوا حتهی تفرمهوا و مها
تفرموا حتی اختلفوا و مها اختلفهوا حتهی تباغضهوا و مها تباغضهوا حتهی تحاسهدوا و مها
تحاسدوا حتی استأ ر باضهم علی باض؛ هیچ مهومی خهوار نشهد مگهر اینکهه ضهایف
شدند و ضایف نشدند مگر اینکه جدا شدند و جدا نشهدند مگهر اینکهه اخهتتف ویهدا
کردند و اخهتتف ویهدا نکردنهد مگهر اینکهه بهه ههم کینههتوکی کردنهد و کینههتوکی
نکردند مگر اینکه به هم حنادت ورکیدند و حنهادت نکردنهد مگهر اینکهه باضهی اک
آنها بر باضی دیگر انحصاررلبی و خودخواهی کردنهد» (ابهو ابیالحدیهد 1418ق
ج :1ا.)318
روانشناسههان رفتارهههایی ماننههد کینهههتوکی (وهلههوان  1383ا )56چشههم و
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

همچشههمی (همههان ا )57و روابهه نامناسههب اجتمههاعی (گورنیههه  1384ا41؛
Duffy, Shaw & Schaubroeck, 2008, p.168؛  )Vecchio, 1995, p.202را اک
ویامدهای حند داننتهاند.
 .7-2-2عدم پیشرفت

اگر حنادت در جاماه ای راه یابد حنودان نصواهند گذاشهت افهراد شاینهته م هرح
شوند؛ کیرا حنودان همیشه میکوشند تا دیگران را بهه عقهب براننهد و مهانف ویشهرفت
آنان شوند و ایو برختف روح تکامل و ترمی جاماه است .تدبیر چنهیو جاماههای بهه
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دست یک گروه حنود بیلیامت میافتد .متأسفانه ایو افراد حنود در میهان خهود بهه

حنادت مشغول شده مانف رشد و ویشرفت جاماه میشوند؛ چهرا کهه همهواره در وهی
مچ گیری و رسوا کردن یکدیگرند تا بلکه یکهدیگر را تضهایف کننهد .اننهان حنهود
هرگز مومایت روحی فکری مانوی خانوادگی و اجتماعی مناسبی برای سروری و
بزرگی نصواهد یافت و هر جا مدم بگذارد اسباِّ کوچکی و ذلت را با خهود میبهرد
و م رود اررافیان میشود .بهراستی حضهرت علهی

چهه کیبها فرمهوده اسهت کهه:

«الحنود الینود؛ حنود بزرگی و برتری نمییابد» (تمیمیآمدی  1346ا.)299
ویامبر اعظم

چند گروه را اک رسیدن به مقامات باال محروم داننته کهه یکهی اک

هل الهدرجات الالههی اللاهان ...و ال حنههود؛ چنهد گههروه بههه
آنهها حنههود اسهت« :الیحه ه
درجات عهالی نمیرسهند :لاانکننهده ...و حنهود» (سهیوری 1414ق ج :8ا.)691
امام علی

نیز فرمود« :ال یکون الابد عالما حتهی ال یحند مهو فومهه و ال یحق ههر مهو

هو دونه؛ هیچ بندهای دانشمند نمیشود مگر اینکه بر بهاالتر اک خهود حنهادت نکنهد و
واییوتر اک خود را تحقیر نکند» (نوری ربرسی 1408ق ج :12ا.)19
 .8-2-2لذت نبردن از زندگی

حنههود مههدام در رنههپ و عههذاِّ اسههت و اک کنههدگی خههود هههیچ لههذتی نمیبههرد.
(ممی  1363ج :2ا.)176
اگر بائر داشته باشیم که روکی ما تاییو شهده اسهت و ههیچ کهس نمیتوانهد اک آن
بکاهد و ههیچ مهدرتی نمیتوانهد مهانف آن شهود آن گهاه احنهاس آرامهخ و راحتهی
میکنیم و می توانیم اک کندگی خود لهذت ببهریم .حنهود همهواره لهذت را در داشهتو
چیههزی میدانههد کههه دیگههران اک آن برخوردارنههد .لههذا اک آنچههه خههودز دارد بهههره
نمیبههرد بلکههه اک داشههتههایخ ناراضههی اسههت و همههواره در آرکو و حنههرت بههه سههر
میبرد .حنود آنچه را که دیگران دارند مایۀ خوشهبصتی خهود میدانهد امها ومتهی بهه

سخنو روایات
پیامدشناسی حسد از منظرقرآن
فصلنامه

ویامبر

فرمهود« :امهل النهاس لهذَ الحنهود؛ کهم لهذتتریو مهردم حنهود اسهت»

آرکوهای خود دست مییابد باک هم احناس بهرهمنهدی و خوشهبصتی نمیکنهد و بهه
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آنچه در دوردستها وجود دارد میاندیشد .بنابرایو حنهود ههیچ لهذتی اک کنهدگی
نمیبرد (وژوهشگاه حوکه و دانشگاه  1374ا.)489
 .9-2-2تشخیص نادرست

حنادت حجاِّ ضصیمی در برابر شناخت حقایق میافکند و موجب میشود چشهم
و گوز اندیشه کور و کهر شهود؛ اک ایهو رو حنهود اک تشهصیص کیباییهها و نقهاط
موت دیگران و ناهنجاریهای رفتهار خهود نهاتوان میگهردد؛ چنانکهه ابلهیس در ا هر
حنادت اک دیدن کیباییهای خدادادی آدم و مابیل اک دیهدن محاسهو هابیهل نهاتوان
شدند و اک سوی دیگر ماایب خود را ندیدند و گمهراه شهدند .حضهرت امیهر فرمهود:
«الحنهد حههبس الههروح؛ حنهد روح اننههان را کنههدانی میکنهد و اک در

حقههایق بههاک

میدارد (تمیمیآمدی  1346ا .)299ومتی روح کندانی تمایتت دنیهوی باشهد اک
در

حقایق ناتوان و در تشصیص دچار اشتباه میشود.
بنههابرایو همههان ور کههه غزالههی میگویههد« :حنههود را اک مجههالس و مجههامف عائههد

مذمت و ذل هت و اک متئکه به او نمیرسد مگر بغهض و لانهت و اک خلهق
نمیشود مگر ه
نفای نمیبرد مگر غم و محنهت و در ومهت مهردن نمیبینهد مگهر ههول و شهدت و در
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میامت چیزی به او نمیرسد مگر عذاِّ و فضیحت» (غزالهی 1406ق ج :3ا.)189
در یک کتم همانرور که حضرت علی فرمود « :مرَ الحند لشهقاء الهدنیا و اجخهرَ؛
نتیجۀ حند شقاوت دنیا و آخرت است» (همان ا.)301
گفتنی است در بیماریهای روانی نیز همانند بیماریهای جنمانی هرگاه صهفات
رذیله بر محی اجتماعی منتولی شود  -بهروری که همه در خ ر ابتت مهرار گیرنهد -
کنی که می خواهد روانخ اک ایو رذایل واکیزه باشد باید بهداشت روانی را مراعهات
کند .اننانی که نمیخواهد دچار حنادت شود باید هر شهب هنگهام خهواِّ رفتهار و
افکار خود را بررسی کند تا دریابد که آیا گرفتهار حنهادت شهده اسهت یها نهه؟ اگهر
نتیجۀ ایو دروننگری بروک بیماری بود فوراً باید برای ریشهکنی آن امدام کنهد؛ کیهرا
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درمان آن در ابتدا آسان است .کنی که میخواهد اک حند دور بماند باید خهود را بهه

کردارهای نیک بیارایهد و اک انجهام خواسهتههای نفهس خهودداری کنهد .البتهه درمهان
اختتالت روانی در مقاینه با بیماریهای جنمانی دشهوارتر اسهت؛ چهرا کهه بیمهاری
روانی امر ابت نهانی است و برای درمهان آن بهه گذشهت کمهان دراکی نیهاک اسهت و
اگر در مداوای آن منامحه شود ریشهدارتر و حادتر خواهد شد.
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نتیجهگیری
با توجه به بررسیهای انجام شده ری ایو نوشتار مالوم شد کهه دانشهمندان اخهتق و
روانشناسی به همۀ ویامدهای حنهد دسهت نیافتهانهد و بررسهی کامهل ایهو ویامهدها بها
رویکرد جامف وژوهشی نیاکمند واکاوی متون دینی است .بر اسهاس آیهات و روایهات
ویامدهای حند به دو نوع مانوی و مادی تقنیم میشهوند .اک جملهه آ هار و ویامهدهای
حند میتوان به کایهل شهدن ایمهان آفهتکدگی دیهو فهرو رفهتو در گنهاه تفرمهه و
اختتف بیماریهای جنمی نداشتو آرامخ افنردگی و تنهایی اشاره کرد .گرچهه
شماری اک ایو ویامدها اک یافتههای روانشناختی است بیتوجهی به آیهات و روایهات
در ایو موضوع به نقص در ویامدشناسی حند میانجامد.
همۀ ویامدهای حند با صفات بارنی و ظهاهری کهه مهؤمو بایهد بهه آنهها آراسهته
باشد بیگانهانهد؛ مهؤمو بهه خداونهد متاهال و آنچهه در میهان بنهدگانخ تقنهیم کهرده
خوز گمان است در حالی که حنود به ایو امر ناراضی است .مهؤمو بهرای دیگهران
بد نمیخواهد اما حنود همیشه به کوال نامت و نابودی محنهود میاندیشهد .دوسهتی
دنیا بر مؤمو چیره نمیشود و خوزرفتار و گشادهرو و متواضهف اسهت در حهالی کهه
حنود ختف ایو صفات را داراست .در نهایت باید گفت ارتباط تنگاتنغ مذهب و
ستمت روان برجنتهتریو نتیجهای است که اک ایو تحقیق استنباط میشود.
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399
56

کتابنامه
 .1مرآن مجید ترجمۀ ناصر مکارم شیراکی مم :مدرسۀ امام امیرالمؤمنیو.
 .2نهههپ البتغههه ( )1386گههردآوری سههید رضههی ترجمههۀ محمههد دشههتی مههم:
بنیاد نهپ البتغه.
 .3آلوسی بغهدادی سهید محمهود (1405ق) روح الماهانی چ 4بیهروت :دار احیهاء
التراث الاربی.
 .4ابههههو ابیالحدیههههد عبدالحمیههههد (1418ق) شههههرح نهههههپ البتغههههه .بیههههروت:
دار الکتب الالمیة.
حرانی ابومحمد ( )1385تحف الاقول ترجمۀ صادق حنهوکاده چ5
 .5ابو شابه ه
مم :آل علی.
 .6انصاری مرربی محمد بو احمد (1967م) الجامف الحکهام القهرآن چ 2بیهروت:
دار احیاء تراث عربی.

 .7وژوهشگاه حوکه و دانشهگاه ( )1374روانشناسهی رشهد ( :)1بها نگهرز بهه منهابف
استمی تهران :سمت.
 .8وهلهوان حمیهد ( )1383حنههادت کمینهههای رشههد و راهههای جلههوگیری اک آن
 .9تمیمیآمدی عبدالواحد بو محمد ( )1346غرر الحکم و درر الکلم تنظیم سهید
جتلالدیو ارموی تهران :دانشگاه تهران.
حر عاملی محمد بو حنو (1412ق) وسائل الشیاه مم :آل البیت.
 .10ه
 .11دادستان وریرخ ( )1380روانشناسی مرضی تحولی تهران :سمت.
 .12دیلمی حنو بو محمد ( )1372ارشاد القلوِّ مم :دفتر انتشارات استمی.
 .13راکی فصرالهههدیو (1411ق) التفنهههیر الکبیهههر أو مفهههاتیر الغیهههب بیهههروت:
دار الکتب الالمیة.

سخنو روایات
پیامدشناسی حسد از منظرقرآن
فصلنامه

تهران :مرکز وژوهخهای استمی صدا و سیما.

(جارال) محمود بو عمهر (1415ق) الکشهاف عهو حقهائق غهوامض
 .14کمصشری
ِه
التنزیل چ  2مم :نشر البتغه.

57

 .15سروز محمدعلی ( )1385شالههای سرد مم :دار الحدیث.

 .16سیوری عبدالرحمو بو ابیبکر (1414ق) الهد هر المنثهور فهی التفنهیر بالمهأ ور
بیروت :دار الفکر.

 .17شهید انی (کیوالدیو عاملی جبای) ( )1362کشهف الریبهة عهو احکهام الغیبهة
تحقیق علی خراسانی عراق :مکتبة االمام صاحب الزمان.
 .18صادمی اسماعیل ( )1382حند و مضرهات و عوامب آن مم :ناصر.
 .19صدر سید رضا ( )1378حند چ 2مم :دفتر تبلیغات.

 .20ربرسی فضل بهو حنهو (1408ق) مجمهف البیهان فهی تفنهیر القهرآن بیهروت:
دار المارفة.
 .21غزالههی ابوحامههد محمههد بههو محمههد (1406ق) احیههاء علههوم الههدیو بیههروت:
دار الکتب الالمیة.
 .22فیض کاشانی مهت محنهو (بیتها) مح هجهة البیضهاء فهی تههذیب االحیهاء چ2
مم :استمی.
 .23ممی شی عباس ( )1363سفینة البحار تهران :فراهانی.
 .24کلینی محمد بو یاقوِّ (1381ق) الکافی تصحیر و تالیق علیاکبر غفهاری
چ 2تهران :مکتبة الصدوق.
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

 .25گورنیه بئهاتریس و اگهنس روسهو ( )1384غلبهه بهر حنهادت ترجمهۀ فهروکان
تجویدی تهران :جیحون.
 .26مجلنی محمدبامر (1403ق) بحار االنوار چ 2بیروت :موسنة الوفاء.
 .27مراغههی احمههد مصهه فی (1985م) تفنههیر المراغههی چ 2بیههروت :دار احیههاء
التراث الاربی.
 .28مصباح یزدی محمدتقی ( )1373اختق در مرآن مم :مؤسنه امام خمینی .
 .29موسوی الصمینی سید روح ِهال ( )1372شرح چهل حدیث چ 3تهران :مؤسنهه
تنظیم و نشر آ ار امام خمینی .

58

 .30نوری ربرسی حنیو (1408ق) منتدر

الوسائل مم :آل البیت

.

31. Briant Gold department of psychology. (1995), Envous nessandits relation shipto
malapyust mentandpsychology ,yorkuni versity, conada.
32. Duffy, M. K., Shaw, J. D. & Schaubroeck, J. M. (2008), “Envy in organizational
life. Envy: theory andresearch”, Oxford University Press, P.167-189.
33. Hurlock, E.B. (1959), Developmental Psychology, 2th ed, Mc Graw Hill.
34. Hurlock, E. B. (1978), child development, 6th ed, Mc Graw Hill.
35. Vecchio,R. P. (1995), “Its not easy being green: Jealousy and Envy in the
workplace”, Research in Personneland Human Resources Management, Vol.13,

سخنو روایات
پیامدشناسی حسد از منظرقرآن
فصلنامه

P.201-244.

59

فصلنامۀ علمی – ترویجی در حوک :اختق
س 10ز  38ویاوی  60تابنتان1399

Quarterly Journal of Extension in Ethics
No.38/ Summer 2020/ Tenth Year

صفحات 61-83

سورۀ حجرات (سورۀ اخالق)؛ الگویی برای زندگی خانوادگی
کهرا سادات روکافزای

*

چکیده
تمام سورههای مرآن کریم محتوای وندآموکی و علمآوری دارنهد و شاینهته و باینهته
است که ایو مصحف شریف الگوی هر منلمان دیندار مرار گیهرد .در مقالهۀ حاضهر
جوامف استمی باکبینی شده است .هدف اصلی در ایو وژوهخ واسصگویی به منهائل
ارتباری درون خانواده و یافتو رهنمودهای رفتاری برای ارتبارات خانوادگی صهحیر
و ساکند :مبتنی بر آموکههای استمی اسهت .بهدیو منظهور سهور :حجهرات بهه روز
توصیفی و کاربردی بررسهی شهده اسهت؛ آیههههایی کهه حهاوی اصهول و هنهتهههای
آموکشی فرهنگی و اختمی بهرای ارائهه الگوههای صهحیر ایجهاد و بههسهاکی روابه
خانوادگی هنتند انتصاِّ و جایگاه آنها در خانواده شهفافتهر بیهان شهده اسهت .در
وایان مابلیت و کارکرد عملهی آیهات ایهو سهوره بهرای اسهتصراج الگوههای رفتهاری
صحیر و مناسب دینی در چهارچوِّ نظام اختمی و فرهنگهی خهانواده آشهکار شهد.
رعایت ادِّ تحقیق دربار :صحت و سقم اخبهار و آنگهاه وهذیرز یها عهدم وهذیرز
آنها لزوم ایمان و تقوا بهرای دوری جنهتو اک اختتفهات ایجهاد اخهوت و برابهری
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احقاق حقوق بر اساس عدالت ورهیز اک سوءظو غیبت تجنهس در امهور و تمنهصر
دیگران اک آموکههای مهم ایو سوره است.
کلیدواژهها
اخههتق اسههتمی الگههوی رواب ه خههانوادگی اخههتق فرهنگ هی -اجتمههاعی اصههول
ارتباری سور :اختق.
مقدمه
آسیبهای اختمی ناشی اک فرهنغهای ناصواِّ سنتی و بداختمیهای نشتیافتهه اک
فضای مجاکی به درون خانوادهها موجب دوری جنتو اعضای خهانواده اک یکهدیگر
کثرت سوءظوها افزایخ تهمهت و غیبهت در مکالمهات رو در رو و مجهاکی بیشهتر
شدن فاصلههای عارفی و مانوی کاهخ صهمیمیت و سهتمت روابه میهان اعضهای
خانواده و نهایت ًا سنتی بنیهاد خهانواده شهده اسهت؛ اک ایهو رو بنهیار بههجا و ضهروری
است که برای جنتجوی راهکار حل ایهو منهائل اختمهی بهه سهور :اخهتق (سهور:
حجرات) مراجاه کنهیم .باشهد کهه بها بههکارگیری آموکهههای ارکشهمند ایهو سهوره
الگوهای رفتاری بیو فردی در نهاد خانواده بهبود و ارتقا یابد.
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

لذا وژوهخ حاضر کوششی است برای واسصگویی بهه ایهو ورسهخ کهه الگوههای
رفتاری صحیر کهه بهرای شهکلگیری یهک جاماهۀ سهالم اسهتمی در سهور :مبارکهه
حجرات توصیه شده است کدامند و آیا ایو الگوهها بهرای اصهتح جاماهۀ سهقیم نیهز
کارآمد هنتند؟
سور :مدنی حجرات هجده آیه دارد و بهه سهور :آداِّ و اخهتق ماهروف اسهت.
موضوع ایو سوره بیان سوءمااشرت و رفتار نادرست مردم در حضور ویامبر و تجمهف
آنان در وشت حجرههای منزل ایشان و راهکارهای اصتح آن اسهت .مهرآن بها اسهتناد
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به ایو ماجرا بر رعایت اختق و آداِّ اجتماعی تأکیهد کهرده (ربرسهی  1379ق) و

به همیو دلیل ایو سوره «حجرات» نام گرفته است .ونپ آیۀ ایهو سهوره (11 6 2 1
و  )12با عبارت «یها أیهها الهذیو آمنهوا »...آغهاک شهده کهه نشهان مهیدههد ایهو آیهات
دربردارند :مشصصات اختمی-اجتماعی یهک جاماهۀ اسهتمی هنهتند .در آیهات  9و
 10به تبییو اختق فرهنگهی-سیاسهی در اداره و حاکمیهت ممالهک اسهتمی ورداختهه
شده است .در آیۀ  14تفاوت میان «ایمان آوردن» و «استم آوردن» بههنحهوی ظریهف
بی هان شههده اسههت .در آی هات  15و  16در ادام هۀ عبههارت «ىنمهها المؤمنههون الههذیو»...
خصایص مؤمنان وامای برشمرده شده و در نهایهت سهوره بها لهزوم تشهکر صهادمانه و
خاشاانۀ بندگان به وایان رسیده است.
اک آموکههای اختق اجتماعی در ایو سوره میتوان به موارد کیر اشاره کرد:
 .1ویشی نگرفتو اک حضرت محمد ( )9و رعایهت ادِّ در رفتارههای اجتمهاعی بها
ایشان (حجرات)5-1:؛
 .3لزوم ایمان و تقوا برای دوری جنتو اک کفر و فنق و گناه (حجرات)7 :؛
 .4ایجههاد اخههوت و برابههری ویکههار علی هه تجههاوک و تجههاوکگر و بروههایی عههدالت
(حجرات 9 :و)10؛
 .5ورهی هز اک سههوءظو غیبههت و تجنههس در امههور و تمنههصر دیگههران (حجههرات:
.)13 -11
اک آن رو که در ایو دنیای واگرا و در مهواردی مهقرایهی امهروکی نظهام و روابه
خانوادگی رو به افول نههاده و الگوههای رفتهاری صهحیر دچهار انح ارهات متنهوع و
همهجانبه شده است در ایو وژوهخ سای شده با باککاوی و بررسی باضی اک نکهات
اختمی و رفتاری سور :حجرات (سهوره اخهتق) بهرای بهبهود روابه در خهانواده و
جوامف بزرگتر اننانی راهکاری مبیو و متیو یافته شود .نهاد خانواده یکهی اک اجهزاء
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 .2تحقیق دربار :صحت و سقم اخبار و آنگاه وذیرز یا رد آنها (حجرات)6 :؛

تشکیلدهند :جاماۀ استمی است؛ بنابرایو میتهوان همهان اصهول اختمهی سیاسهی-
الهی جوامف بزرگ اننانی را در ساکمان خانواده نیز حاکم کرد .بدیو ترتیهب اصهول

63

اختمی حاکم بر نظام جاماه و خانواده را مهیتهوان اک نظهر روانشناسهی اجتمهاعی و
الهی میاس به الغای فارق 1کرد.
در میهاس شههرط ایهو اسههت کههه بههرای مههورد میهاسشههده هههم در ذات (ماهیهت)
و هم در جنس (نهوع) علتهی ماننهد علهت اصهل در فهرع نیهز وجهود داشهته باشهد تها
اک راه ایو تشابه حکهم اصهل بهه فهرع سهرایت داده شهود .بهه بیهان دیگهر میهان اصهل
و فرع گونه مشابهت و مما لتی وجود دارد و علت در فهرع بها علهت در اصهل هماننهد
است.
وس بدان دلیل که ساختار مدیریت و نمودار ساکمانی خانواده بهعنوان یک نههاد
هم اک نظر ماهیت ساکمانی تشکیل ترکیب و مهدیریت و ههم اک نظهر نهوع جمایهت و
جمایتشناسی با جاماۀ بیرونی متشابه و مابلمیاس است میتوان هریک اک ونپ مورد
باال را کهه مشهتمل بهر نکهات اختمهی اسهتمی-اجتمهاعی اسهت در ههر دو جمایهت
بررسی و تحلیل کرد .آنچه اک بررسی هر یک اک ایو موارد ونپگانه به دست میآیهد
واسصی خواهد بود برای شهماری اک منهائل روابه خهانوادگی کهه در ادامهه بررسهی
خواهند شد.
پیشینۀ تحقیق
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

در سور :اننانساک و جاماهساک حجهرات منهائل بنهیار مههم اختمهی دربهار :اصهول
برمراری راب ه با شهصص ویهامبر

و جاماهه اسهتمی م هرح گردیهده اسهت .آیهات

آغاکیو سوره به بیان آداِّ و اصولی که منلمانان باید در محضر ویهامبر مکهرم اسهتم
به کار میبنتند اختصاا دارد .در ادامۀ سوره اصول اختق اجتمهاعی کهه رعایهت
آنها مایۀ امنیت اتحاد محبهت و صهمیمیت اسهت و غفلهت اک آنهها موجهب نفهاق
ناامنی بدبینی و وراکندگی میگردد بیان شده و در نهایت دسهتورالاملههایی بهرای
چگونگی مبارکه با اختتفات و درگیریها و لزوم ایمان و اعتقاد ملبی و عملی م هرح
 .1میاس به الغای فارق به مانای سرایت دادن حکم اصل به فرع بر وایۀ الغای فارق است (جافری لنگهرودی 1378
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ج :2ا.)498

شده است .ویخ اک ایو وژوهخهایی دربار :آموکههای ایو سهوره انجهام شهده کهه بهه
شماری اک آنها اشاره میکنیم:
شکربیگی مروتی و ماسمی ( )1396در مقالۀ خود با بیان مؤلفههایی مانند رعایهت
ادِّ و احتههرام انجههام تمههام امههور بههر اسههاس مایارهههای دینههی ویشههی نگههرفتو بههر
دستورها و تاالیم خدا و رسول اکرم

آگاهی اک نظارت دائمی خداوند متاهال بهر

بندگان انضهباط اجتمهاعی اخهوت و بهرادری وحهدت و یکپارچههنگری تحلیهل و
ریشهههههیههههابی صههههحت اخبههههار و دوری اک موانههههف مصتلکننههههده و سههههلبی ماننههههد
سوءظو عیبجویی غیبت تمنصر و القهاِّ نهاروا گذاشهتو بهر دیگهران بهه بررسهی
اجتماعی ایو سوره ورداختهاند.
دیالمه ( )1392در م الاهای دربار :همراهی تاقل و تابد و در

جایگاه عقهل در

نظههام مارفتهی دیهو مضههامیو خردوههذیر سههور :حجههرات (همچههون تشههبیه محنههوس
تبییو کرده و هندسۀ مارفتی سهور :حجهرات را کهه متضهمو آداِّ و سهبک کنهدگی
دینی و مشتمل بر ادِّ بندگان با حق تاالی ادِّ ویهروان بها رسهول خهدا و ادِّ اههل
ایمان با یکدیگر است یک هرم چند وجهی میداند.
سبحانینژاد جافری هرندی و نجفی ( )1394تحقیق گنتردهتری دربهار :کتهب
درسی دیو و کندگی دور :متوسه ه انجهام دادنهد تها دریابنهد مباحهث سهبک کنهدگی
استمی در ایو کتاِّها تا چه انداکه بر آموکههای سور :مبارکۀ حجرات مبتنی اسهت.
آنها دریافتند که:
 )1اک مجموع  4912واحد ضب شهمارز شهده در چههار کتهاِّ دیهو و کنهدگی
 732فراوانی یا  %14/9به مباحث و مؤلفههای سبک کندگی اسهتمی مبتنهی بهر سهور:
مبارکه حجرات توجه شده و میهزان آن در کتاِّههای دیهو و کنهدگی وایهههای اول
دوم سوم و چهارم دور :متوس ه به ترتیب  154 139 213و  226مرتبه است؛
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مص اِّ مرار دادن و وضف احکام اعتباری) و بنترسهاکی آن گزارهههای خردوهذیر را

 )2محور آداِّ کندگی ایجابی و مؤلفهۀ عهدالتخهواهی و حهقرلبهی بهه ترتیهب
بهها  584و  68مرتبههه تکههرار بیشههتریو و محههور آداِّ کنههدگی سههلبی و مؤلفههۀ بلنههد
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سههصو نگفههتو بههه ترتی هب بهها  148و  17مرتبههه تکههرار کمتههریو فراوان هی را بههه خههود
اختصاا دادهاند.
بنههابرایو نگههاه وسههیف و عمیههق بههر ایههو سههور :اجتمههاعی و فرهنگههی نهههتنههها
نمایهانگر تصههویر رسههایی اک رههرح مدینهۀ نبههوی آن کمههان و انتقههال فرهنگهی افههراد اک
جاهلی هت مکههه بههه فضههای مههدنیت مدینههه (خههوزمههنخ  )1394اسههت بلکههه مب هیو
الگوهای صحیر کنهدگی فهردی و اجتمهاعی در محهی ههای خهانوادگی و اجتمهاعی
دیگر در هر کمان نیز است .بههعتوه اک آن رو کهه ماهیهت روابه در دنیهای مجهاکی
برگرفته اک ارتبارات دنیای واماهی اسهت متأسهفانه منهائل ویچیهده و سهوءرفتارها در
رواب افراد در فضای مجاکی بهر کیفیهت روابه افهراد در دنیهای واماهی مصصوصهاً
رواب خانوادگی تأ یرات نام لوِّ و بحرانکا گذارده است و تنهها راه برونرفهت اک
ایههو وررههه اجههرای آمههوکههههای سههور :اخههتق منههتقل اک مرکهههای جغرافیههایی و
ننلها و نژادهاست.
بنابرایو یکی اک مزایای منحصر به نهوع ایهو م الاهه ایهو اسهت کهه نتهایپ م الاهۀ
حاضر هم میتواند راهبرد و مایار عملی بهبود ارتبارات خانوادگی و کوجدرمهانی در
دنیای وامای باشد و ههم ننهصۀ درمهانی یها مهانای در برابهر آسهیبهای نشهتیافتهه اک
رواب بیو فردی در دنیای مجاکی.
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

روش تحقیق
با توجه به مت

دستهبندی وژوهخها بهر اسهاس ههدف و بهر اسهاس نیهاک داشهتو بهه

فرضیه م الاۀ حاضر در گروه اول مرار مهیگیهرد .ایهو وهژوهخ بها ههدف گنهترز
دانخ عمومی یک تحقیق توساهای است که میکوشد با م الاۀ آموکهههای اختمهی
و اجتماعی سور :حجرات یهک الگهوی صهحیر بهرای کنهدگی خهانوادگی و بهبهود
رواب فردی و خانوادگی ارائه دهد و اک ایو رو یک م الاهۀ توصهیفی محنهوِّ مهی
شههود .همچن هیو ای هو تحقی هق بهها توسههاۀ دانههخ کههاربردی و رفههف مشههکتت رواب ه
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خانوادگی در شمار وژوهخهای کاربردی مرار میگیرد.

وههس اک ارائههه توضهیحات اصههولی و مقههدمات در ادامههه نکههات راهبههردی سههور:
مبارکۀ حجرات با هدف رفف منائل و بهبود رواب خانوادگی تبییو میشود:
 .1پیشی نگرفتن از حضرت محمد

و رعایت ادب در رفتارهای اجتماعی با ایشان

ن یَذأَ ی َّ ِ
اّلل َس ِ
یع
آمنُوا ال تُ َق ِّأ ُموا بَیْ َ
 یا َأی ُّ َُا ال َِِّ َذم ٌ
ین َ
اّلل ِإ َّن َّ َ
اّلل وَ رَ ُسذولِ ِه وَ ات َّ ُقذوا َّ َ
یُ ؛ «اى کنانی که ایمان آوردهاید (در هیچ کارى) بر (حکهم) خهدا و ویهامبر او
َعلِ ٌ

ویشی نگیرید و اک خداوند وروا کنید که خداوند شنوا و داناست» (حجرات.)1 :
ق َص ْ ِ
ذروا لَذ ُه
َذو َ
 یا َأی ُّ َُا ال َِِّ َُِ ْ
ین َ
آمنُوا ال ت َْرِ َُعوا َأ ْصذواتَکُ ْ
ذوت النَّبِذی وَ ال ت َْج َُ ُ
ُ لِبَ ْع ٍ
ون ؛ «اى کنهانی کهه
بِالْ َق ْو ِ
ذع ُر َ
ُ ال تَ ْش ُ
ُ وَ َأنْ ُت ْ
ٍ َأ ْن ت َْحبَ َط َأ ْعما ُل ُک ْ
ل کَ َج ُْ ِر بَ ْع ِ ُک ْ

ایمان آوردهاید (در گفتگو با ویامبر) صدایتان را بلندتر اک صهداى ویهامبر نکنیهد و آن
گونه که با یکدیگر بلند گفتگو میکنید با ویامبر بلند سصو مگویید .مبهادا (بهه خهارر
ول َّ ِ
ُ
ُ ِعنْأَ رَ ُس ِ
ین یَ ُغ ُّ َ
ین ْامذتَ َح َ
ْ ال َِِّ َ
اّلل ُأولئِ َ
 ِإ َّن ال َِِّ َاّلل ُقلُذوبَ ُُ ْ
ون َأ ْصواتَ ُُ ْ
ن َّ ُ
لِلتَّ ْقوى لَ ُُ ْ ِ
َ
ذیُ ؛ «همانها کنهانی کهه نهزد ویهامبر (اک روى ادِّ و
ذر َع ِ ٌ
ذر ٌ وَ أ ْج ٌ
ُ َمغْف َ

احترام) صدایشان را واییو میآورند آنان کنهانی هنهتند کهه خداونهد دلهایشهان را
براى (و ذیرز) تقوا آکمایخ (و آماده) کرده و آمرکز و وهاداز بهزرگ مصصهوا
آنهاست» (حجرات.)3 :

 ِإن ال َِِّین ینادونَْ ِمن وَ ِراء ال ُْح ُج ِ
ُون ؛ همانا کنانی کهه
ُُ ال یَ ْع ِقل َ
َّ
َ ُ ُ
َ ْ
رات َأکِْ َُره ْ
اک وشت حجرهها تو را میخوانند اکثرشان تاقل نمیکنند» (حجرات.)4 :

یُ ؛ «و اگر
اّلل َغ ُف ٌ
ُِ ل َ
ُ َصبَ ُروا َحتَّی تَخْ ُر َ
ور رَ ِح ٌ
َکان خَ یْر ًا لَ ُُ ْ
ج ِإلَیُْ ْ
 وَ لَ ْو َأن َّ ُُ ُْ وَ َّ ُ
صبر کنند تا به سوى آنان خارج شوى م ااً برایشهان بهتهر اسهت و خداونهد آمرکنهد:
مهربان است» (حجرات.)5 :
در اولیو آیۀ ایو سور :مبارکه خداوند مؤمنان را به ویروی و نه ویشی گهرفتو

سورة حجرات (سورة اخالق)؛ الگویی برای زندگی خانوادگی

ایو بیادبی) اعمالتان نابود شود و شما آگاه نشوید» (حجرات.)2 :

اک حکم خدا و ویامبرز مکلف کهرده و بهه تقواویشهگی و وهروای الههی فراخوانهده و
متذکر شده است که خداوند شنوا و داناست .در تفنیر نور اک ایو آیه چنهیو برداشهت
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شده است« :عمل به ایو آیه جلوی بنیاری اک خ اها را میگیرد .کیرا گاهی خواسهتۀ
مردم ویروی اننان اک حهد سهوء تصمهیو یها میهل بهه ابتکهار و نهوآوری و یها مضهاوت
عجوالنههه و ی ها گمههان آکاداندیش هی اننههان را وادار بههه گفههتو نوشههتو و ی ها گههرفتو
تصمیماتی میکند که ناخودآگاه اک خواسهتۀ خهدا و رسهول جلهو مهیافتهد» (مرائتهی
 1374ج :9ا.)154
اک آن رو که وموع ودید :آکاداندیشی تمایهل بهه نواندیشهی و نهوآوری بهرای ههر
شصص و در هر جاماهای مابل توجه است خداوند مؤمنان را به ویروی اک حکم الههی
که توس ویامبر

ابهتغ و تبیهیو شهده مکلهف کهرده اسهت .البتهه حجهت االسهتم

مرائتی نمونهای دیگر اک ویشی گرفتو را ایوگونه بیان میدارد:
مقهررات و
«وذیرز و عمل به آن دسته اک آداِّ و عادات و رسوم اجتمهاعی و یها ه

موانیو بشری که ریشه در مرآن و حدیث ندارد و برخاسهته اک عقهل و ف هرت نینهت
نوعی ویخ افتادن اک خدا و رسول است» (همانجا).

عدهای اک اصحاِّ ویامبر به عبادات ویخ اک موعد می ورداختند یها در مهواردی بهه
ایشان ویشنهاد میکردند خانه و خانواده را تر

کنند و به عبادت مشهغول شهوند امها

ویامبر چنیو سبک کندگی را مویاً تقبیر میکردند؛ کیرا ایوگونه رفتار نیز نمونههای اک
ویشی گرفتو اک حکم خدا و ویامبر است (مکارم شیراکی .)1353
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399
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لذا اک یک سو خداوند مؤمنان را اک ایوگونه بدعات و مبالغات در دیو بههعنهوان
منکر نهی کرده است و اک سوی دیگر آنان را به ماروف تقهوا و وهروا امهر کهرده تها
افراطگراییهای خود را تادیل کنند که خداوند شنوا و داناست.
اک منظری دیگر اک آنجا که مرآن کریم در آیۀ  27سور :انبیا دربهار :خصوصهیات
ُون ؛ «هیچگهاه در سهصو بهر
فرشتگان میفرماید :ال یَ ْسبِ ُقونَ ُه بِالْ َق ْو ِ
ُُ بِ َْ ْم ِر ِ یَ ْع َمل َ
ل وَ ه ْ
او (خدا) سبقت نم گیرند و فرمان او را بهکار میبندند» (انبیا )27 :در آیۀ اول سور:
حجرات نیز با ایو فرمان میتوان استنتاج کرد که خداوند بها ایهو بیهان مابلیهت فرشهته
شدن اننان را بهعنوان ِعبَ ِ
منزه و ماظه م او» (انبیها )27 :بهه او
اد ِ ال ُْمکْ َر ِم َ
ین ؛ «بندگان ه
یادآور میشود؛ همان گونه که در تفنیر نور آمده است «ایو آیه میخواههد مؤمنهان

را همچون فرشتگان تربیت کند کیرا مرآن دربار :آنها میفرماید :در سصو بهر خهدا
ُذُ بِذ َْ ْم ِر ِ
سبقت نمیگیرند و تنها ربق دستور او عمل میکنند؛ الیَ ْسبِ ُقونَ ُه بِالْ َق ْو ِ
ل وَ ه ْ

ُون » (مرائتی  1374ج :9ا.)154
یَ ْع َمل َ
در مدیریت نظام جاماه خانواده نیز اگر هرکدام اک کوجیو اک حقهوق خهود تاهدی
نکننههد بههه وظههایف خههویخ در چهههارچوِّ بایهدها و نبایهدهای یهک جاماهۀ ایمههانی
بپرداکند اک افراط و تفری بپرهیزند و تقوا ویخ گیرنهد بهرای ههر یهک اک آنهان ایهو
ل
ل لل
یو» و فرشتگان نائهل گردنهد
ظرفیت وجود دارد که نهتنها خود به مقام «عبَاده ال ْمک َْرم َ
بلکه نظام خانواده را به نحو احنو ساکماندهی کنند .بنابرایو آنچه خداونهد اک اننهان
مؤمو میخواهد نه ویشی گرفتو است و نه عقب افتادن بلکه همراهی اسهت و حهرف
شنوی اک احکام خدا و ویامبرز.
همراستا با ایو فریضه در جاماه میتوان همراهی کن و مهرد در کنهدگی مشهتر
چه نیکوست که بهدور اک افراط و ویشی گرفتو مرد اک احکام م روحه در مهرآن (کهه
در آنها کن به ویروی اک همنر خود ملزم شده است) کن نیز با ریب خهارر اک شهوهر
خود حرف شنوی داشته باشد؛ همانگونه که حضرت کینب

فرمودهاند« :بیگمهان

نیای گرانقدرم محمد برای ما کنهان حقهومی مقهرر داشهته کهه همنهرانمان بایهد آن را
رعایت کنند درست همان رور که بر آنان حقومی مقرر فرموده که رعایت آنهها بهر
ما الکم است» (مزوینی .)1390
حضرت کینب در روایتی دیگر اک مول ویامبر

چنیو نقل کردهاند« :هنگامیکهه

کن درستاندیخ و درستکردار نماکهای ونپگانههاز را بصوانهد و روک :رمضهان را
بگیرد و دامان خود را وا

و واکیزه دارد و با همنرز هماهنهغ گهردد و حقهوق او

را رعایت کند به او گفته میشود :اک هریهک اک درههای بهشهت کهه مهیخهواهی بهر
بهشت کیبا و ورنامت خدا درآی» (همان).
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و همفکری آنان در تصمیمگیریها و مشورتها را در کانون خهانواده م هرح کهرد و

دربار :آیات  2و  3سور :حجرات نقل شده است که هیئتی بهه نماینهدگی اک مبیلهۀ
بنیتمیم وارد مدینهه شهد .هنگهامی کهه وارد منهجد شهدند بها صهدای بلنهد اک وشهت
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حجرههای منکونی ویامبر

ایشهان را صهدا کدنهد و ایهو رفتهار ایشهان را ناراحهت

کههرد .در حههالی کههه اگههر بهها بیههانی آهنههته و مؤدبانههه سههصو گفتههه شههود دلههها در
آکمایخهههای الهههی مشههمول تقههوای خداونههد میشههوند مصههون میمانههد آمرکیههده
میگردند و واداز بزرگی به آنها اختصاا خواهد یافت.
ایو دو آیه برای جلوگیری اک تکرار ایو رفتارهای ناشاینت در محضر ویهامبر
ناکل گردید .ربق ایو آیات نتیجۀ ایو عمهل کشهت «حهب » و نهابودی ارکز اعمهال
خیر است« .مرآن حب اعمال را یك جا بهراى کفهر و شهر آورده و یهك جها بهراى
بیادبی در محضر ویامبر اکرم

وس کیفر بیاحترامی به ویامبر هموکن کیفر کفهر

و شر است» (مرائتی  1383ج :9ا.)158
باید توجه داشته باشیم که ایهو گونهه احتهرام گذاشهتو بهه علمها ویشهوایان دینهی
استادان والدیو و همچنیو همنران بنیار شاینته و باینته اسهت .احتهرام گذاشهتو بهه
همنر ههم در کهتم و ههم در رفتهار باعهث ایجهاد محبهت و دلگرمهی و مهانف ایجهاد
کدورت و دلنردی میگردد.
بنابر تفنیر نور الثقلیو وجه تنمیۀ سور :حجرات در آیۀ  4ایو سوره نمایان اسهت
و به سال نهم هجرت که آن را «عام الوفهود» مهینامنهد برمهیگهردد (حهویزی 1415
ق) .در آن کمان هیئتها و دستههایی اک مبایل ارراف برای تشرف بهه دیهو اسهتم بهه
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مدینه میآمدند .افراد تاکهوارد ومت و بیومت وشت در اتهاق ویهامبر مهیاینهتادند و
فریاد میکشیدند که «ای محمد بیرون بیا».
ایو کار عتوه بر ایهو کهه مصهل اسهتراحت و آسهایخ رسهول خهدا

مهیشهد

نوعی بیاحترامهی بهه شصصهیت ویهامبر بهود؛ اک ایهو رو مهرآن در آیهۀ چههارم سهور:
حجرات ایوگونه افراد را کمفهم و بهیخهرد شهمرده و در آیهۀ وهنجم عمهل صهحیر
در ایههو مههوارد را بیههان کههرده اسههت .البتههه آن حضههرت فقهه اک چگههونگی آداِّ
مااشهههرت بیگانگهههان و عهههرِّههههای بیابهههانی نهههاراحتی نداشهههتند بلکهههه باضهههی اک
یاران و اصحاِّ نزدیک ویهامبر ههم ادِّ سهصو گفهتو را در محضهر ایشهان مراعهات
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نمیکردند (همانجا(.

بنابر تفاسیر ایو گونه نینت کهه رعایهت ادِّ و احتهرام تنهها در ارتبارهات دور و
بیگانه و خارج اک محی خهانواده بهرای حفه آبهرو یها نیهات دیگهر واجهب باشهد یها
توصهیه شههود بلکههه آداِّ و آیهیو حفه آبههرو و احتهرام اک نزدیهکتههریو روابه در
خانواده و اک ابتداییتریو و ظریفتریو مرحلۀ یهک راب هه کهه همهان خ هاِّ کهردن
است آغاک میشود.
 .2تحقیق دربارۀ صحت و سقم اخبار و آنگاه پذیرش یا رد آن
ُصذذیبُوا َق ْومذ ًا ب َِجُالَ ذ ٍ
ذق بِنَبَذ ٍِ َِتَبَیَّنُذذوا َأ ْن ت ِ
ُ ِ
یذذا َأی ُّ َُذذا الَّذ ِ
ِاسذ ٌ
ذِ َ
ین َ
ذاءکُ ْ
آمنُذذوا ِإ ْن جذ َ
ُ ِ
ین ؛ اى کنهانیکه ایمهان آوردهایهد اگهر فاسهقی بهراى
ناد ِم َ
َِ ُت ْصب ُِحوا َعلی ما ِ ََع ْل ُت ْ

شههما خبههرى مهههم آورد تحقیههق کنیههد مبههادا (اک روى کودبههاورى و شههتاِّکدگی
تصههمیم بگیریههد و) ناآگاهانههه بههه گروهههی آسههیب رسههانید سههپس اک کههرد :خههود
در شأن نزول ایو آیه نقل شده که دربهار« :ولیهد بهو عقبهه» نهاکل شهده اسهت کهه
ویامبر

او را برای گرفتو ککات اک مبیلۀ بنیالمص لق اعزام کهرد .هنگهامیکهه اههل

مبیله باخبر شدند که نمایند :ویامبر میآید با خوشهحالی بهه اسهتقبال او شهتافتند ولهی
چون میان آنها و ولید در جاهلیت خصومت شدیدی بود ولید تصور کهرد آنهها بهه
مصد کشتو او آمدهاند.
وس نزد ویامبر باکگشت و گفت« :آنها اک وهرداختو ککهات خهودداری کردنهد».
میدانیم که امتناع اک ورداخت ککات نوعی میام ضد حکومت استمی تلقی میشود.
بنابرایو او مدعی بود که آنها مرتد شدهاند .ویامبر

سصت خشمگیو شد و تصهمیم

گرفت با آنها ویکار کند .ایهو آیهه نهاکل شهد و بهه منهلمانان دسهتور داد کهه هرگهاه
فاسقی خبری آورد دربار :آن تحقیق کنید (مرائتی  1383ج :9ا.)168
چنانک هه محتههوای ای هو آی هه نشههان م هیدهههد هرگههاه یک هی اک اعضههای خههانواده
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وشیمان شوید» (حجرات.)6 :

مصصوصاً کن یا شوهر خبری اک ناراستی و کهپروی همنهر یها فرکنهدان خهود ماننهد
دروغ دکدی خیانت و ...دریافت کند موظف و مکلف است تا ابتدا دربار :صهحت
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آن خبر تحقیق کند .در غیر ایو صورت به احتمهال مهوی وایههههای خهانواده متزلهزل
میشود و فرو میریزد .وس باید ههم اک اشهتباه ولیهد بهو عقبهه و ههم اک واکنخههای
س حی و شتابزد :جمای اک منلمانان دربار :خبر ولید مبنی بر اعتن جنغ و تقابهل بها
مبیله بنی المص لق درس آموخهت و بها خهودداری اک مضهاوتهای عجوالنهه و وهیخ
داوری بر وایۀ الگوی حف و ویشرفت اجتماع ایمانی خانواده کندگی کرد.
رعایت ایو نکته به اصتح و ارتقای کیفیهت روابه در فضهای مجهاکی و کهاهخ
آس هیبهای شههبکههای مجههاکی بههر سههتمت و صههمیمیت و وای هداری خانوادهههها نی هز
کمک میکند .بنابرایو شاینته است مبل اک وذیرز هر خبر چه در فضهای واماهی و
چههه در فضههای مجههاکی ابتههدا آن را راسههتیآکمههایی کن هیم و سههپس متناسههب بهها آن
واکنخ نشان دهیم.
 .3لزوم ایمان و تقوا برای دوری جستن از کفر و فسق و گناه
ول َّ ِ
ن ْاْلَ ْم ِر ل ََعنِت ُُّْ وَ ِ
اّلل ل َْو ُی ِ
اّلل َحبَّذ َ
لک َّ
ُ ِِی کَِِی ٍر ِم َ
ُ رَ ُس َ
یع ُک ْ
ط ُ
وَ ا ْعل َُموا َأ َّن ِِی ُک ْ
ذن َّ َ
ِإلَیْکُ ُُ ْ ِ
ُذُ
وق وَ ال ِْع ْص َ
ُ وَ کَ َّر َ ِإلَیْکُ ُُ الْکُ ْف َر وَ الْ ُف ُس َ
اْل َ
یان ُأولئِ َ
ذْ ه ُ
یمان وَ زَ یَّنَ ُه ِِی ُقلُوبِکُ ْ
الر ِ
ون ؛ و بدانید که در میان شما رسول خداست که (شما باید اک او ویروى کنیهد
اش ُأ َ
َّ

و) اگر او در بنیارى اک امور ویرو شما باشد م ااً به سهصتی و مشهق هت خواهیهد افتهاد
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ولی خدا ایمان را محبوِّ شما مرار داده و در دلهایتان آن را کینت بصشهیده اسهت و
کفر فنق و گناه را مورد تنف هر شما مرار داده است .آنها همهان رشهدیافتگان هنهتند»
(حجرات.)7 :
بر اساس شأن نزول ایو آیه و تفنیر آن باد اک خبر ولید بو عقبهه مبنهی بهر مرتهد
شدن رایفۀ بنهیالمصه لق جماهی اک منهلمانان سهادهدل و ظهاهربیو بهه ویغمبهر فشهار
میآوردند که بر ضد ایو رایفه امدام به جنغ کند« .مرآن مهیگویهد" :اک خوشهبصتی
شما ایو است که رسول خدا در میان شماست و راب ۀ او با عالم وحی برمهرار اسهت و
هرگاه انحرافی در میان شما ویدا شود اک ایو رریهق شهما را آگهاه مهیکهو" .او رهبهر
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است؛ انتظار نداشته باشید که اک شما اراعهت کنهد و دسهتور بگیهرد .او بهه شهما اک ههر

کس دیگر مهربانتر است .وس برای تحمیل افکار خود به او فشار نیاورید که ایو بهه
کیان شماست .اصوالً وجود رهبر الهی برای رشد جاماهه ضهروری اسهت .مهردم بایهد
فرمان رهبر الههی را بهر دیهده گذارنهد نهه اینکهه او را بهرای اجهرای مقاصهد و افکهار
محدود خود در فشار مرار دهند .ایو اصل نهتنها دربهار :رهبهران الههی صهادق اسهت
بلکه در موضوع مدیریت و فرماندهی هم صادق است .البتهه حاکمیهت ایهو اصهل بهه
مانی استبداد رهبران و تر

مشورت نینت و ویام ایو آیه را نباید تحمیل فکهر تلقهی

کرد» (مکارم شیراکی  1353ج  22ا .)165
بنابرایو شاینته است در تصمیمگیریهای خهرد و کهتن خهانوادگی والهدیو نهه
تنها نظر یکدیگر را که نظر فرکندان را هم جویا شوند و آنگهاه بهه اتصهاذ تصهمیمات
خانوادگی مبادرت ورکند؛ کیرا نتهایپ ههر تصهمیمی در جاماهۀ خهانواده متوجهه همهۀ
اعضا خواهد بود.
حف و صیانت و نگهداری است .مانی اتهقای احتفاظ است ولی تهاکنون در ترجمهه
های فارسی ایو کلمه به حف و نگهداری ترجمه نشده است» .او اضهافه کهرده اسهت
که کنی مدعی نشده که مانای تقوا ترس یا ورهیز و اجتناِّ است بلکه چون دیهده
شده الکمۀ صیانت خود اک چیزی تهر

و ورهیهز اسهت در باضهی مهوارد بهه مانهای

خوف و ترس استامال شده است (م هری  1382ا.)7
نتیجه آنکه به نظر میرسد مانی مناسب برای واه :تقوا «خودنگههداری» اسهت .در
تأیید ایو نکته که «ومایة» به مانی حفاظت و نگههداری اک شهرور و آفهات اسهت مهی
ِ
هر ذللهک الیَه ل
ضهر ًَ َو
توان آیهات مهرآن اسهتناد کهرد؛ ماننهد« :ف ََهومهم هال شَ َّ
وم َو لَقَّههم ن َ َ
شر و فتنۀ آن روک آنان را محفوظ داشت و به آنها روی خنهدان و
سروراً؛ خدا هم اک ه
دل شادمان ع ا نمود» (دهر .)11 :بنابرایو برداشت میشهود کهه اک ملزومهات رشهد و
تکامل در نهاد خهانواده بروهایی تقهوا و نگههداری اک ارکزههای خهانواده اسهت .اگهر
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شهید م هری در مانی واه :تقوا نوشته است که «ایو کلمه اک ماد« :ومی» بهه مانهی

والدیو که همان رهبران خانوادهاند خود دچار فنق و گناه گردند نهتنها خهانواده بهه
رشد و ترمی دست نصواهد یافت بلکه محکوم به افول و انح اط خواهد شد.

73

 .4ایجاد اخوت ،برابری و پیکار علیه تجاوز و تجاوزگر و برپایی عدالت

در کتاِّ ترجمۀ تفنیر المیهزان (موسهوی همهدانی  )1378در ترجمهۀ آیهات  9و 10
سور :حجرات آمده است:
وَ ِإ ْن طائِ َفتذ ِ
ذت ِإ ْحذذأاهُما
ین ا ْقتَتَ ُلذذوا َِ َْ ْصذذلِ ُحوا بَیْنَ ُُمذذا َِذ ِِ ْن بَ َغذ ْ
ذن ال ُْمذ ْ
ذؤ ِمنِ َ
ذان ِمذ َ
اْلخْ رى َِقاتِلُوا الَّتِی تَبْ ِغذی َحتَّذی ت َِفذ ء ِإلذی َأ ْمذ ِر َّ ِ
َعلَی ْ ُ
ت َِ َْ ْصذلِ ُحوا
اّلل َِذ ِِ ْن
ِذاء ْ
َ
َ
اّلل یُ ِح ُّ ال ُْم ْق ِس ِ
ین ؛ «اگهر دو رهائفه اک مؤمنیو بهه جهان
بَیْنَ ُُما بِال َْعأْ ِ
ط َ
ل وَ َأ ْق ِس ُطوا ِإ َّن َّ َ
هم افتادند بینشان اصتح کنید .وس اگر مالوم شهد یکهی اک آن دو رائفهه بهر دیگهرى

ستم میکند با آن رائفه کهارکار کنیهد تها بهه حکهم اجبهار تنهلیم امههر خههدا شههود و
اگهر بهه سهوى خهدا بهرگهشهت بهیهو آن دو رهائفهه بهه عهدل اصههتح کهنههید (و بهاک
هم توصیه میکنم که) عدالت را گنترز دهید که خهدا عهدالتگنهتران را دوسهت
دارد» (حجرات.)9 :
ذون ؛
ذُ ت ُْر َح ُم َ
ِإن َّ َما ال ُْم ْؤ ِمنُ َ
ون ِإخْ َو ٌ َِ َْ ْصذلِ ُحوا بَذیْ َ
ن َأخَ َ
اّلل ل ََعلَّکُ ْ
ذویْکُ ْ
ُ وَ ات َّ ُقذوا َّ َ
«مؤمنیو برادر یکدیگرند وس بیو برادران خود اصهتح کنیهد و اک خهدا وهروا کنیهد
شاید مورد رحمخ مرار گیرید» (حجرات.)10 :
در کتاِّ تفنیر نور بیان گردیده است که آیۀ  9سور :حجرات آیهاى است کهه
براى تتوتخ دو دست م ف شهد (مرائتهی  1374ج :9ا .)176در مهاجراى جنهغ
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جمل هر چند حضرت علی

مصالفان را اک جنهغ نههی فرمهود ررفهداران عایشهه

گوز ندادند و حضرت به خداوند شکایت کرد که مهردم نافرمهانی میکننهد .آنگهاه
َتهان ملهو ال ْم ْ ل ل
مرآن را به دست گرفت و فرمود :کینهت کهه آیهۀ «و لى ْن رائلف ل
یو »...را
هؤمن َ
َ
َ
براى مردم بصواند؟ شصصی به نام منلم مجاشای گفت :مو ایو آیه را با صهداى بلنهد
می خوانم .امام فرمود :دستان تو را م ف و تو را شهید خواهند کرد .گفهت« :ههذا ملیهل
فی ذات ِهال؛ شهادت مو در راه خدا چیزى نینت».
آنگاه مرآن را به دست گرفت و در برابر لشگر عایشه اینتاد و مردم را به ایمان بهه
خدا دعوت کرد تا شاید خونی ریصته نشود و جنگی صهورت نگیهرد امها آنهان بهر او
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حمله کردند و دست راست او را م ف کردند مرآن را به دست چهپ گرفهت دسهت

چپ او را نیز جدا کردند مرآن را به دندان گرفت و سرانجام ایو تتوتکنند :مهرآن
را بههه شهههادت رسههاندند .حضههرت علههی

باههد اک شهههادت او دسههتور حملههه داد

(مجلنی 1411ق ج :32ا.)175
بر ایو اسهاس گرچهه دورى اک نهزاع میهان مؤمنهان اک ملزومهات و امتضهاى ایمهان
است مواردی نیز ویخ میآید که اک مؤمنهان خ هایی سهر مهیکنهد و چهه بنها گفهتو
جملهاى یا انجام کارى موجب بروک درگیرى میان آنان میگردد .بنابرایو باید آمهاده
بود تا در صورت بروک چنیو برخوردههایی ضهمو خهاموز کهردن آتهخ فتنهه حهق
مظلوم وایمال نشود و بها ظهالم چنهان رفتهار شهود کهه تجهاوک تکهرار نشهود .در چنهیو
حجهت کهرد و سهپس شهجاعانه تها
مومایتهایی ابتدا باید با استناد بهه مهرآن اتمهام ه
آخریو نفس در راه هدف مبارکه کرد.
در حدیث میخوانیم« :برادر دینی خود را خواه ظهالم باشهد خهواه مظلهوم یهارى
عاملی  1372ج :12ا(212؛ همچنان که در آیات  9و  10سور :حجرات سهه بهار
امر «اصلحوا» تکرار شده که نشانۀ اهمیت برمرارى صلر و دوستی میهان افهراد جاماهه
در دیو استم است .خداوند در آیۀ  9میفرماید« :فَ َأ ْصهللحواَ ...و َأم لْنه وا؛ بهه عهدالت
صلر برمرار کنید» و درآیۀ  10میفرماید« :فَ َأ ْصهللحواَ ...و اتَّقهوا؛ در برمهرارى صهلر اک
خدا بترسید».
افزون بر ایو ربق آیۀ  10راب ۀ مؤمنان با یکدیگر همچون راب هۀ دو بهرادر اسهت
که در ایو تابیر نکاتی نهفته است اک جمله:
الف) دوستی دو برادر عمیق و وایدار است؛
ِّ) دوستی دو برادر متقابل است نه یک سویه؛
ج) دوسهههتی دو بهههرادر بهههر اسهههاس ف هههرت و ربیاهههت اسهههت نهههه جاذبهههههاى
مادى و دنیوى؛
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حق و اگر ظالم است در جلهوگیرى اک ظلهم» (حهر
کو .اگر مظلوم است در گرفتو ه

د) دو برادر در برابر بیگانه یگانهاند و باکوى یکدیگر؛
هه) اصل و ریشۀ دو برادر یکی است؛
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و) توجه به برادرى مایۀ گذشت و چشمووشی است؛
ک) در شادى او شاد و در غم او غمگیو است (مرائتی  1374ج :9ا.(180
امهروکه مههردم بههراى اظهههار عتمههه بههه یکههدیگر اک کلمههاتی چههون دوسههت رفیهق
همشهرى و ...استفاده میکنند اما ایو آیه کلمۀ برادر را توصهیه مهیکنهد کهه مفههوم
تمام ایو واههها را در بر دارد.
بنابر آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت هنگامیکهه میهان اعضهای یهک خهانواده
اختتف یا نزاعی هرچند کوچک ایجاد میشود الکم اسهت در کهمتهریو کمهان آن
اختتف رفف و صلر و آشتی برمرار گردد .البته رعایت یک امهر مههم در برگردانهدن
صلر و صمیمیت میان اعضای خانواده ضرورت دارد و آن بروایی عهدل اسهت .بهرای
تحقق ایو امر مهم به ظرافت عملی نیاک است؛ به گونهای که میتوان رفتهار باصهتبت
با شصص خاری را وس اک رفتار بامتیمت روا داننت .گفتنی است ایهو نکتهه بها نظهر
بنیاری اک روانشناسان مانند گری چهاومو موافهق اسهت؛ بهه گفتهۀ او هنگهامیکهه در
یک اختتف کناشویی برنده میشهوید در حقیقهت در راب هه باکنهده شهدهاید .ومتهی
یک اختتف حل میشود که شما و همنرتان هر دو برنده شوید .اکدواجههای خهوِّ
بر اساس دوستی و ایو برابری استوارند نه بر اساس برنده شدن در اختتفات (چهاومو
.)1379
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 .5پرهیز از سوءظن ،غیبت ،تجسس در امور و تمسخر دیگران
ن
ساء ِم ْ
آم ُنوا ال یَ ْسخَ ْر َق ْو ٌ ِم ْ
 یا َأی ُّ َُا ال َِِّ َین َ
ن َق ْو ٍ َعسی َأ ْن یَ ُکو ُنوا خَ یْر ًا ِمنْ ُُ ْ
ُ وَ ال نِ ٌ
ٍ
ِ
ذُ
ُ وَ ال تَنذابَ ُزوا ب ِْاْلَل
ن خَ یْر ًا ِمنْ ُُ َّ
نِساء َعسی َأ ْن یَکُ َّ
ْقذاب بِذئْ َا ِاال ْس ُ
ن وَ ال تَل ِْم ُزوا َأنْ ُف َسکُ ْ
اْل ِ
وق بَ ْعأَ ْ ِ
ون ؛ «اى کنهانی کهه ایمهان
ُذُ ال َّ ذالِ ُم َ
الْ ُف ُس ُ
ن ل َُْ یَ ُت ْ َِ ُْولئِ َ
یمان وَ َم ْ
ْه ُ

آوردهایههد مبههادا گروهههی (اک شههما) گروهههی دیگههر را منههصره کنههد چههه بنهها کههه
منصرهشدگان بهتر اک منصرهکنندگان باشند و کنان نیز کنان دیگهر را منهصره نکننهد
شاید که آنان بهتر اک اینان باشند و در میان خودتان عیبجویی نکنید و یکهدیگر را بها
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لقب هاى بد نصوانید (کیرا) فنق (و بهدنام بهودن) وهس اک ایمهان بهد رسهمی اسهت (و

سزاوار شما نینت) و هرکس (اک ایو اعمال) توبه نکند وس آنهان همهان سهتمگرانند»
(حجرات.)11 :
ن ِإث ٌُْ وَ ال ت ََج َّس ُسذوا وَ
اجتَنِ ُبوا کَِِیر ًا ِم َ
آمنُوا ْ
 یا َأی ُّ َُا ال َِِّ َن ِإ َّن بَ ْع َ
ٍ ال َّ ِّ
ن ال َّ ِّ
ین َ
ُ َأ ِخ ِ
اّلل
ل ل َْح َ
ُ بَ ْع ًا َأ ُی ِح ُّ َأ َح ُأکُ ْ
ال یَ ْغ َت ْ بَ ْع ُ کُ ْ
یه َمیْت ًا َِکَ ِر ْه ُت ُمذو ُ وَ ات َّ ُقذوا َّ َ
ُ َأ ْن یَ ْْکُ َ
یُ ؛ «اى کنهانی کهه ایمهان آوردهایهد اک بنهیارى گمانهها دورى
اّلل ت ََّو ٌ
اب رَ ِح ٌ
ِإ َّن َّ َ

تجنهس نکنیهد و باضهی اک
کنید کیرا باضی گمانها گناه است .و (در کار دیگران) ه
شما دیگرى را غیبت نکند آیا هیچ یک اک شما دوست دارد که گوشت بهرادر مهرد:
خههود را بصههورد؟ (هرگههز) بلکههه آن را ناونههند میدانیههد و اک خههدا وههروا کنیههد همانهها
خداوند بنیار توبهوذیر مهربان است» (حجرات.)16 :
ذل لِتَعذارَ ُِوا
ُ ِم ْ
ُ شُ ُ
ن َذکَ ٍر وَ ُأنِْی وَ َج َعلْناکُ ْ
اَ ِإنَّا خَ َل ْقناکُ ْ
ذعوب ًا وَ َقبائِ َ
 -یا َأی ُّ َُا الن َّ ُ

گرامیتههریو شههما نههزد خههدا بههاتقواتریو شماسههت همانهها خههدا دانههاى خبیههر اسههت»
(حجرات.)13 :
بنیاری اک افراد بیبندوبار اصرار دارند بر دیگران القاِّ کشهت بگذارنهد و اک ایهو
رریق آنها را تحقیر کنند و عدهای نیز ایو عمل را نشانۀ صهمیمیت مهیداننهد .گهاهی
کنی سابقۀ بدی داشته و سپس توبه کرده است اما دیگران باک هم لقبهی کهه یهادآور
ت فهتن
وضف سابق است بر او میگذارند تا به او بگویند تو همان کنی هنهتی کهه مهب ً
ختف یا گناه را انجام میدادی یا ممکو است کنی را بهخارر اشتباه وهدر و مهادرز
سرکنخ کنند.
استم بهصراحت ایو عمل کشت را در آیۀ  11نهی میکنهد و انتنهاِّ ههر اسهم و
لقبی را که کوچکتریو مفهوم نام لوبی دارد و مایۀ تحقیر منلمانی میشود ممنهوع
کرده است .در تفنیر نور آمده است که روکی صفیه دختر حیی بو اخ هب – همهان
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ُ ِعنْأَ َّ ِ
یُ خَ ب ٌِیر ؛ «اى مهردم مها شهما را اک مهرد و کن
اّلل َأتْقا ُ
اّلل َعلِ ٌ
ک ْ
ِإ َّن َأکْ َر َم ُک ْ
ُ ِإ َّن َّ َ
آفریههدیم و شههما را تیرهههها و مبیلهههها مههرار دادیههم تهها یکههدیگر را بشناسههید همانهها

کن یهودی که باد اک ماجرای فتر خیبر منلمان شد و به همنری ویغمبهر درآمهد – در
حالی که اشک میریصت خدمت ویامبر رسید.

77

ویامبر اک ماجرا ورسید .صفیه گفت« :عایشه مرا سهرکنخ مهیکنهد و مهیگویهد :ای
یهودیکاده!» ویامبر فرمود« :چرا نگفتی ودرم هارون و عمویم موسی و همنرم محمهد
است؟» در اینجا بود که آیۀ  11سور :حجرات ناکل شد.
سرمایۀ بزرگ اننان در کندگی حیثیت و آبرو و شصصیت اوست و در استم ههر
چیزی کهه آن را بهه خ هر بینهداکد تقبهیر شهده و ماننهد آن اسهت کهه جهان او را بهه
مصارره انداخته باشد؛ چنانچهه مهیتهوان تهرور شصصهیت را مههمتهر اک تهرور شهصص
تلقی کرد .آبروی برادر منلمان بهمنزلهۀ گوشهت تهو اوسهت و غیبهت ماننهد خهوردن
گوشت مرد :برادر است.
تابیر «مرده» به دلیل آن است که غیبت در غیاِّ افراد صورت مهیگیهرد و غایهب
همچون مردگان مادر به دفاع اک خویشتو نینت .ایو ناجوانمردانههتهریو سهتمی اسهت
که ممکو است اننان بر برادر خود بکند .در روایات تابیرات بنهیار تکهاندهنهدهای
در ایو باره دیده میشود .ویامبر

فرمهود« :درهمهی کهه اننهان اک ربها بهه دسهت مهی

آورد نزد خدا اک سی و شخ بار کنا بزرگتر است و اک هر ربا باالتر ریصهتو آبهروی
منلمان است» (مکارم شیراکی  1353ج :22ا.)189
دلیل ایو مقاینه آن است که کنا هر انداکه کشهت باشهد جنبهۀ حهق ِهال دارد ولهی
ربهاخواری و اک آن بههدتر ریصهتو آبههروی مهردم جنبهۀ حهق النههاس دارد .در حههدیث
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دیگری اک ویامبر میخوانیم« :تأ یر غیبت در دیو منلمان اک تهأ یر خهوره در جنهم او
سریفتر است» (کلینهی  1365ج :2ا .)357امهام خمینهی فرمهوده اسهت« :غیبهت
عبارت است اک ذکر کردن اننان را در حال غایب بودنخ به چیهزى کهه خهوزآینهد
نینت ننبت دادن آن را به سوى او اک چیزهایی که ویخ عرف مردم نقصهان اسهت
به مصد انتقاا و مهذمت او» )موسهوی خمینهی  1380ا .)301در روایتهی اک امهام
سجاد ( )7آمده است« :اک غیبت بهشدت ورهیز کنید که غیبهت خهورا

سهغههای

جهنم است» (کلینی  1365ج :2ا.)358
بر مبنای اصول کافی مانی غیبت ایو است که در غیاِّ کنی سصنی بگوینهد کهه
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عیبی اک عیوِّ او را فاز کند؛ جنهمانی باشهد یها اختمهی در اعمهال او باشهد یها در

سصنانخ و حتی در اموری که مربوط به اوست مانند لباس خانه همنر و فرکنهدان و
مانند اینها (ر : .همانجا) .البته همۀ اینها در صهورتی اسهت کهه ایهو صهفات در آن
ت وجود نداشته باشد ایو کار تهمت شمرده میشهود کهه
فرد باشد اما اگر صفتی اص ً
گناه آن به مراتب شدیدتر و سنگیوتر اک غیبت است.
تنها مواردی که غیبت در آنها حرام و ممنوع نینت عبارتند اک :غیبت اک متجهاهر
به فنق ستمگر و بدعتگذار (تهرانی  .)1390بنابرایو روشو میشود که عهذرهای
ت گهاهی غیبهتکننهده
عوامانهای که باضی برای غیبت میآورند وذیرفته نینهت؛ مهث ً
میگوید :ایو غیبت نینت بلکه صفت اوست درحالی که اگر صفتخ نباشد تهمهت
است و نه غیبت یا اینکه میگوید :ایو سصنی است که در حضهور او نیهز مهیگهویم
در حالی که گفتو آن سصو ویخ روی فرد نهتنها اک گناه غیبت نمیکاههد بههخهارر
آکردن او گناه سنگیوتری محنوِّ میشود .گفتنی است در باضی اک مهوارد غیبهت
همنر – سؤالی اک اننان میکند .در اینجها امانهت در مشهورت ایجهاِّ مهیکنهد اگهر
عیوبی اک ررف سراغ دارد بگوید تا منلمانی بهه دام نیفتهد (مکهارم شهیراکی 1380
ج :22ا.)203
آیه  13بر تمام تاصبات و امتیاکات مادی و ظاهری خ ب تن میکشد و اصهل را
بر ورهیزگاری و تقوا میگذارد و میگوید :برای نزدیک شدن به خهدا ههیچ امتیهاکی
جز وروا اک خدا به حناِّ نمیآید .ایو آیه سه اصل اساسی را بیان میکند« :منهاوات
درآفههرینخ کن و مههرد» «تفههاوت در ویژگیهههای بشههرى» و «تقههوا مههت

برتههرى»

(مرائتی  1374ج :9ا .)195بر اسهاس ایهو آیهه «مهرآن تمهام تبایضههاى نهژادى
حزبی مومی مبیلههاى املیمهی امتصهادى فکهرى فرهنگهی اجتمهاعی و نظهامی را
مردود میشمارد و مت

فضیلت را تقوا میداند» (همانجا).

لههذا ایهو آیهات آداِّ مااشههرت در روابه

بهههویهژه روابه خههانوادگی را بیهان
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ت بهرای انتصهاِّ
کردن جایز است؛ اک جمله ومتهی کهه کنهی در مقهام مشهورت – مهث ً

میکند .میتوان اک ایو چند آیه چنهیو برداشهت کهرد کهه حتهی در محهی صهمیمانۀ
خانواده نیز افراد مجاک به صدا کدن یکهدیگر بها ههر لفه و صهفت و لقبهی بها توجیهه
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صمیمیت نینتند بلکه اعضای یک خانواد :صمیمی ملزم بهه رعایهت ادِّ و اخهتق
حتی در موارد ظریفی مانند صدا کدن یکدیگر و موارد مهمی چون ورهیهز اک غیبهت و
تهمت میباشند.
اک موارد دیگری کهه وجهود صهمیمیت در خهانواده آن را کایهل نمهیکنهد حفه
حریم خصوصی اعضای یک خانواده و رعایت فاصلهها (بنهته بهه تاریهف راب هههها)
است؛ چه اگر حریم افراد رعایت نگردد حرمت آنان هم به خ هر مهیافتهد .نهایتهاً اک
ایو آیات چنیو برمیآید که مرآن یک خانواد :اصیل را خانوادهای باتقوا میداند که
راب ۀ اعضای آن بهدور اک برتریجوییهها و سهل هرلبیههای جننهیتی کن و مهرد یها
نژادی و کبانی و غیره باشد .همۀ اننانها با هم برابرند و باید در رواب خانوادگی  -بها
احترام به مومایتهای یکدیگر  -اک حقوق مناوی برخوردار باشهند؛ گرچهه متأسهفانه
هنوک در میان منلمانان کنانی هنتند که بر نژاد و کبهان تکیهه مهیکننهد و حتهی آن را
بر وحدت دینی مقدم میشمارند.
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نتیجهگیری
همانرور که یک نظهام اجتمهاعی اسهتمی بایهد بهر وایهۀ عهدل و برابهری و دوسهتی و
اختق منتظم باشد شاینته و باینته است که نظام خانواده نیز بهر همهیو اصهول بروها و
اداره گردد .م لوِّ است کهه در نههاد اجتمهاعی خهانواده ادِّ و اخهتق میهان اعضها
حاکم باشد؛ همانگونه که منهلمانان صهدر اسهتم موظهف بودنهد در همهۀ رفتارههای
ارتبههاری خههود اک صههدا کدن یکههدیگر تهها مههواردی چههون تجنههس نکههردن در امههور
خصوصی یکدیگر ورهیز اک سوءظو و غیبت دوری جنهتو اک کفهر و فنهق و گنهاه
تحقیق دربار :صحت و سقم اخبار و حف آبروی یکهدیگر ادِّ و اخهتق اننهانی و
اسههتمی را رعای هت کننههد .همچن هیو توص هیه م هیشههود در صههورت بههروک اختتف هات
خانوادگی باید برای برمراری صلر بر وایۀ عدل امهدامات مفیهد و مهؤ ر انجهام شهود و
بدیو منظور میتوان اک اعضای خانواده یا متصصصان و مشاوران آگاه کمک گرفهت.
رحمان جاماۀ متاالیتری خواهیم داشت.
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اگر نهاد خانواده بر اساس آموکهههای سهور :حجهرات اداره شهود بها یهاری خداونهد
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چکیده
موضوع مقالهۀ حاضهر توجهه بهه نگهرز و اعتقهاد صهحیر در وهرورز متربهی اسهت.
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واگذاری امور به خداوند نظام احنو آفرینخ ماهیت کندگی دنیا آمیصتگی دنیا بها
رنپ و سصتی کرامت ذاتی اننان اراده و اختیار اننان ذواباهاد بهودن وجهود اننهان
هدفمندی آفرینخ اننان آسانی دیو وذیرز اختیاری دیو تفاوت نههادن بهیو دیهو
و دینداران و اعتقاد به سیاست دینهی مهمتهریو موضهوعاتی اسهت کهه در ایهو مقالهه
م رح و تأ یر آن در حرفۀ مالمی تبییو شده است.
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تاری دریافت1399/06/05 :

اخالق حرفهای معلمی و تأثیر نگرش صحیح در پرورش متربی

بررسی متون دینی نشان میدهد نوع نگرز اننان به خداوند جههان هنهتی اننهان و

تاری تأیید 1399/06/27:
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کلیدواژهها
اختق حرفهای نگرز صحیر توحید جهان هنتی اننان دیو.
مقدمه
متصدیان امر تربیت اذعان دارند که مهمتریو عامل صدور رفتار صهحیر کهه بایهد در
اننان ایجاد و تقویت گردد اعتقاد و نگرز صهحیر اسهت .بررسهی منهابف مربهوط بهه
آداِّ و ملزومات شهغل مالمهی و مربیگهری نشهان میدههد کهه نوینهندگان آ هاری
همچون «آداِّ المتال همیو» «آییو دانشوری» و «اختق حرفهای در مدرسه» و ...بیشهتر
اهتمام خود را در دو کمینۀ کیر مصروف داشتهاند:
اول :تصلهههق بههه آداِّ و احکههام اسههتمی؛ مربههی در مرحلههۀ نصنههت بایههد بههه آنچههه
دیگههههران را بههههه آن توصههههیه میکنههههد متهصههههف باشههههد؛ همانگونههههه کههههه
امیرالمؤمنیو

میفرماید« :کنی که خود را ویشوای مردم مرار میدههد بایهد وهیخ

اک دیگران خود را تربیت کند و آموکز عملی او ویخ اک آمهوکز کبهانیاز باشهد»
(نهپالبتغه حکمت.)73
دوم :تأکید بر تصصصهای مورد نیاک مالمی و مربیگری مانند تصصهص علمهی
فو کتسداری ارتعات کافی ویخم الاه فو بیان و....
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بررسی آیات مرآن کریم نشان میدهد بیشتریو اهتمام ایو کتهاِّ کهه مهمتهریو و
اساسیتریو کتاِّ تربیت و هدایت است (بقره 2 :آلعمران 138 :یونس 57 :نحهل:
 89جا یه 20 :جماه 2 :انفال )2 :تصحیر و تغییهر نگهرز مصارهب اسهت نهه بیهان
جزییات احکام و دستورهای استمی .بنابرایو به نظر میرسد کنانی که دغدغهۀ امهر
تالیم و تربیهت را دارنهد بایهد وهیخ اک ههر کهار همهت خهود را بهرای تغییهر نگهرز
مصاربان دربار :موضوعات اساسی خلقهت صهرف کننهد .در مقالهۀ حاضهر ههدف آن
است که اساسیتریو نگرزهای مالمان و مربیان دربار :مهمتریو موضهوعات هنهتی
 -که به اصتح رفتار مصاربان نیز منجر خواهد شد  -بیان گردد؛ چیهزی کهه متأسهفانه
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جای آن در بنیاری اک کتاِّهای اختمی خالی است (برای نمونه ر : .شههید هانی

1409ق؛ روسی 1356؛ ورام بو ابیفراس 1410ق؛ فرامرک مراملکهی  .)1395یکهی
اک کتاِّهایی که برختف رویۀ کتاِّهای اختمی به مباحث مهم اعتقهادی ورداختهه
«کیمیای ساادت» است .غزالی مبهاحثی همچهون مارفهت نفهس (غزالهی  1380ج:1
ا )13شناخت حق تاالی (همان ا )47متابات شریات (همان ا )63مارفت
دنیا (همان ا )71و مارفهت آخهرت (همهان ا )81را وهیخ اک مباحهث احکهام و
اختق بیان کرده است .آنچه موجهب تمهایز وهژوهخ حاضهر میشهود آن اسهت کهه
اغلب مباحث به آیات مرآن کریم منهتند اسهت و متناسهب بها نیاکههای مارفتهی دور:
مااصر تبییو شده است.
البته شاید عالمان اخهتق ایهو موضهوعات را ویخفهرا داننهته و ماتقهد بودهانهد
کنی که در وی تهذیب نفس و کنب اختق حننه است اک اعتقاد و نگرز صهحیر
برخوردار است .در عصر کنونی کهه الکم اسهت مباحهث دینهی بهر مبنهای «عقتنیهت»

بیان مسئله
بررسی اجمالی عملکرد کلی دستگاههای مرتب با امهر تربیهت در جمههوری اسهتمی
ایران نشان میدهد کهه در کمینهۀ تربیهت مهوفقیتی کهه بها ظرفیتههای نظهام اسهتمی
متناسب باشد به دست نیامهده و دسهتگاههای منهئول در امهر تربیهت دانخآمهوکان و
دانشجویان ربق آموکههای دینی چندان موفق نبودهانهد .اکایهورو ایهو سهؤال اساسهی
م رح میشود که علت عدم موفقیت دستگاههای گوناگون در امهر تربیهت چینهت و
عملکرد آنها چگونه بهبود مییابد؟
در مقالههۀ حاضههر تههتز میشههود بهها الهههام اک مههرآن کههریم و آموکههههای اهههل
بیت

که وظیفۀ تبییو ایو کتهاِّ ههدایت را برعههده دارنهد (نحهل )44 :مهمتهریو

نگرزهای مؤ ر بر اختق حرفهای مالمی و به تبف مؤ ر بهر مصارهب بررسهی گهردد؛

اخالق حرفهای معلمی و تأثیر نگرش صحیح در پرورش متربی

ویگیری و نهادینه شود ضرورت ورداختو به ایو موضوعات بیشتر احناس میشود.

کیرا برخورداری مربی اک نگرزها و اعتقادات صحیر بیشهتریو تهأ یر را در متربهی ایجهاد
میکند و دانخآموک و دانشجوی تراک انقتِّ استمی ایران را به جاماه هدیه میدهد.
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ایهو نگرزههها را میتههوان در چههار دسههته شههامل نگهرز دربههار :وجههود خداونههد
(توحید) نگرز دربار :جههان هنهتی نگهرز دربهار :اننهان و نگهرز دربهار :دیهو
بررسی و تبییو کرد.
مفهومشناسی اخالق حرفهای معلمی
«اختق» جمف خلق در لغت به مانی «سرشهت و سهجیه» اسهت (فراهیهدی 1409ق
ج :4ا)151؛ اعهههم اک سهههجایای نیکهههو و ونهههندیده و سهههجایای کشهههت و ناونهههند.
اندیشههمندان اسهههتمی اصهه تح «اخهههتق» را چنهههیو مانههی کردهانهههد« :صهههفات و
ویژگیهای وایدار در نفس کهه موجهب میشهوند کارههایی متناسهب بها آن صهفات
بهههرور خودجههوز و بههدون نیههاک بههه تفکههر و تأمههل اک اننههان صههادر شههود» (ر: .
فیضکاشانی بیتا ج :5ا95؛ مجلنی 1403ق ج :67ا.)372
حرفه و شغل در کبان فارسی ماموالً بهه یهک مانها بهه کهار میرونهد؛ در فرهنهغ
مایو واه :حرفه به «ویشه کنب و کهار و صهناعت» مانها شهده اسهت (ماهیو 1386
ج :1ا .)588امهها بهها نگههاهی عمیههقتر مشههصص میگههردد کههه حرفههه بههه مانههی کههار
تصصصی ( )professionalاست .درنتیجه اختق حرفههای یانهی «اصهول وظهایف و
اسههتانداردهای رفتههار فههردی و سههاکمانی مههورد انتظههار اک افههراد حرفهههای در مشههاغل
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گوناگون» و اختق حرفهای مالمی شامل تکالیف و منئولیتهایی اسهت کهه فهرد بها
اشتغال به حرفۀ مالمی باید آنها را بشناسد تا بهرور حرفهای مهادر بهه تربیهت متربیهان
باشد .چنانکه متحظه میشود در هیچیک اک تااریف اختق حرفهای بهه «نگهرز»
و «اعتقاد مربی» بهرور منتقیم توجه نشده است .در نوشتار حاضر تتز میشهود ایهو
دو مؤلفه بهدرستی تبییو گردد تا امر تالیم و تربیت با موفقیت بیشتری همراه شود.
1ـ نگرش دربارۀ وجود خداوند (توحید)
1ـ 1اعتقاد به علم ،قدرت و حکمت بیپایان خداوند
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م ابق آموکههای دینهی اعتقهاد بهه وجهود خداونهد متاهال بایهد بهر اسهاس برهانههای

عقلههی و ف ههری ماننههد برهههان علیههت برهههان نظههم و ...باشههد .اعتقههاد بههه وجههود
خداوند کیربنای تمام اعتقادات است؛ بهگونهای کهه سهایر اعتقهادات نیهز بههنحوی بها
ایو نگرز ویوند دارند.
چنیو نگرشی در اننان تقوای درونی ایجاد میکند؛ کیرا کنی که خداوند متاال
را حاضر و ناظر بر اعمال و رفتار خهویخ میدانهد اک رفتارههای نامناسهب خهودداری
میکند و اگر ایو نگرز در جان او نهادینه شود به نظارتهای بیرونی نیهاکی نهدارد.
ن وَ ما یَخْ فی َعلَی
ْ ت َْعل َُُ ما نُخْ فی وَ ما نُ ْعلِ ُ
آیات کیر ناظر به ایو اعتقاد اسهت :رَ بَّنا ِإن َّ َ
هَ ِ
السماء ؛ وروردگارا تو میدانی آنچه را ما ونههان یها
ن شَ ْ ٍء ِِی اْلرْ ِ
اّلل ِم ْ
ض وَ ال ِِی َّ
آشکار میکنیم و چیزى در کمیو و آسمان بر خهدا ونههان نینهت» (ابهراهیم )38 :وَ
ذن وَ رَ َقذ ٍ ِإال َّ
ح الْغَیْ ِ ال یَ ْعل َُمُا ِإ َال ه َُو وَ یَ ْعل َُُ ما ِِی الْبَ ِّر وَ الْبَ ْح ِر وَ ما ت َْسذ ُق ُط ِم ْ
ِعنْأَ ُ َمفاتِ ُ

آن آگاه است( »...اناام.)59 :
نتایپ عملی چنیو نگرشی در رفتارهای کیر بروک مییابد:
ه مربی برای خوشامد دیگران ه اک جمله حزِّ و گروه ه کار نمیکند و تنهها بهرای
انجام وظیفه در برابر خداوند متاال گام برمیدارد.
ه در انتصاِّ همکاران برای منئولیتهای گوناگون به شاینتگیهای وامای توجهه
میکند نه مصلحت حزِّ و گروه و....
ه کتس را به بهانههای گونهاگون تا یهل نمیکنهد و اک ومهت کهتس بهرای امهور
شصصی استفاده نمیکند.
ه در آکمونهای گوناگون شغلی تنها به داننتهها و مالومات خود تکیهه میکنهد و
دچار آسیبهایی مثل «تقل هب» نمیشود .گاهی در ساکمان آمهوکز و وهرورز باضهی
اک مالمان که خود مرار است الگوی دانخآموکان باشند در آکمون دورهههای ضهمو
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یَ ْعل َُمُا ...؛ «کلیدهاى غیب تنها نزد اوست و جز او کنی آنها را نمیدانهد .او آنچهه
را در خشکی و دریاست میداند و هیچ برگی (اک درختی) نمیافتد مگهر اینکهه او اک

خدمت تقلب میکنند که بنیار تأسفآور است.
هه بههه بنههیاری اک گناهههان مبههتت نمیشههود ظههاهر او بهها بههارنخ هماهنههغ اسههت و
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رفتارهای تصنهای اک او سرنمیکند .درنتیجه سصو او در متربههی مهؤ ر وامهف میشهود و

تربیت وامای تحقق مییابد؛ به سصنی دیگر چنیو کنی اک ههر گونهه نفهاق عقیهدتی
اختمی علمی و ...عاری است.

هه بهههجای اعتقههاد بههه الگوهههای جاماههۀ غربههی و «اننههانمحوری» در آمههوکز بههه
«خدامحوری» ماتقد اس ت؛ چراکه مالمی که خداباور است به الگوهای دینی و الههی
ماتقد اسهت نهه بهه الگوههای غربهی و محهور کنهدگی او خداونهد اسهت نهه مکاتهب
اومانینتی و اننانمحور .در اینجا ایو سؤال اساسی م هرح اسهت کهه آیها در تالهیم و
تربیت استمی مرار است صرفاً به مالومات بشری تکیه کنیم یها آموکهههای دینهی ههم
باید محور تالیم و تربیت ما باشند؟ بدیهی است که ایو سصو به مانهی نادیهده گهرفتو
و بیبههره مانههدن اک دسههتاوردهای دانشههمندان دیگههر ه اک جملههه اندیشههمندان غربههی ه
نینت بلکه به ایو ماناست که باید با دیهد بهاک و هدفمنهد اک آن نتهایپ بههره بهرد و در
جاهایی که نظریههای آنان با آموکههای دینی در تاهارا اسهت بایهد بهر آموکهههای
دینی وافشاری کرد.
ه صدامت امانتداری و تواضف در رفتار او نمایان است؛ چهون اگهر علهم و دانشهی
دارد آن را ع یهای اک جانب خداوند میداند و ماتقد است مادر متاال هر لحظهه کهه
صتح بدانهد میتوانهد توانایی ههای فهرد اک جملهه علهم و دانهخ او را باکسهتاند .ایهو
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399
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صفات اک اعتقاد ملبی به حضور خداوند در همۀ عرصههای کندگی برآمده است.
1ـ 2اعتقاد به ربوبیت خداوند متعال

اعتقاد به ربوبیت خداوند اک موضوعاتی است که مرآن کریم در آیات بنهیاری بهر آن
تأکید کرده است .مشکل عمد :ویامبر اکرم

با مشهرکان بهر سهر ربوبیهت خداونهد

ِ
اّلل ؛ [ای
الس
ذموات وَ
اْلرض لَیَ ُقذول َّ
َ
بود نه خالقیت او :وَ لَئِن َسْلتَ ُُُ َمذن خَ لَذقَ َّ
ُن ه َ ُ

ویههامبر] اگههر اک آنههان بپرسههی چههه کنههی آسههمانها و کمههیو را آفریههده اسههت بهههیقیو
میگویندِ :هال» (کمر 38 :لقمان.)25 :
محاجۀ حضرت موسی و هارون با فرعون آن دو گفتند :رَ بُّنَذا الَّذِی أعطذی
در
ه

کل شَ ٍ
یء خَ ل َق ُه ث َُُّ هَأی ؛ وروردگار ما کنی است که هر چیزی را آفریهده سهپس
ُ َّ
او را هدایت میکند» (ره .)50:بنابرایو خداوند نهتنها موجودات عالم را خلق کرده

هههدایت و تربیههت آنههان را نیههز برعهههده دارد؛ چنانکههه خداونههد متاههال بههه ویههامبر
اکرم

ذَ ال
که خود بهتریو مربی و مالم بشر است (جماه )2 :خ اِّ میکند :إن َّ َ

بت وَ ِ
اّلل یَُأی َمن یَشذاء ...؛ «تهو ههر کهس را بصهواهی ههدایت
تَُأی َمن أحبَ َ
لک َّ
ن هَ َ

نمیکنی اما خداوند هر کس را بصواهد هدایت میکند» (مصص.)56 :
اک ایو آیهات مالهوم میگهردد کهه امهر تربیهت و ههدایت اوالً و بالهذات کهاری
خدایی است .بر همیو اساس اننان مؤمو همواره دعا میکنهد :رَ بَّنذا ال تُذزِق ُقلُوبَنذا
َاب ؛ «وروردگارا دلهایمان
َ َ
حم ً إن َّ َ
بَعأَ إذ هَأَ یتَنا وَ َه لَنا ِمن لَأُ َ
الوه ُ
أنت َ
نَ رَ َ

را باد اک آنکه ما را هدایت کردى [اک راه حهق] منحهرف مگهردان و اک سهوى خهود
رحمتی بر ما ببصخ کیرا تو بصشندهاى» (آلعمران .)8 :حضرت ابراهیم

نیز بهرای

خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان بصواند و آنها را کتهاِّ و حکمهت بیهاموکد و
ب
واکیزه کند( »...بقره )129 :و برای نماکخوانشدن ننهل خهود چنهیو دعها کهرد :رَ ِّ
ذُریتی رَ بنا وَ تَ َقبل د ِ
عاء ؛ «وروردگارا مهرا برواکننهد :نمهاک
َّ ْ ُ
الصال ِ وَ ِم ْ
ْ
قیُ َّ
َّ
ن ِّ َّ
اج َعلْنی ُم َ

مرار ده و اک فرکندانم [نیز چنیو فرما] .وروردگارا دعاى مرا بپذیر» (ابراهیم.)40:
نتیجۀ چنیو نگرشی در مربی در موارد کیر ظهور دارد:
ه مربی عتوه بر آنکه وظیفۀ خود را برای تصل هق به الزامات حرفههای مالمهی انجهام
میدهد تربیت و هدایت متربهی را اک خداوند میداند و خود را صرفاً واسه های بهرای
توسهل در تربیهت
تحقق اراد :خداوند ملمداد میکند .بر همیو اساس به نقهخ دعها و ه
اعتقاد دارد.
ه مربی در وی رفف تکلیف نینت بلکه نگرشی حرفهای به شهغل مالمهی دارد و بهه

اخالق حرفهای معلمی و تأثیر نگرش صحیح در پرورش متربی

ذْ
تربیت ننل خود چنیو دعا کرد :رَ بَّنا وَ ابْ َع ْ
ُِ آیاتِ َ
ُ یَتْلُذوا َعلَذیُْ ْ
ُِ رَ ُسوالً ِمنْ ُُ ْ
ٍ ِیُ ْ
ُِ ...؛ «وروردگههارا در میههان آنههها ویههامبرى اک
ذاب وَ ال ِْحکْ َم ذ َ وَ ُیذ َ
ذُ ال ِْکتذ َ
ذزکِّیُ ْ
وَ ُی َع ِّل ُم ُُذ ُ

آن عشق میورکد؛ چون ایو کار را شغلی خهدایی و ویامبرگونهه میانگهارد و اک خهدا
می خواهد که او را در راه تبلیا و یاری دیو توفیق دههد .در یکهی اک دعاههایی کهه اک
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امام بامر

هه ل ل ل
صهر ب ل ل
نقل شده میخوانیم...« :واجال ْن لی ملمو تَنْت ل
ك َو َال ت َ ْنهتَب ْ لد ْل بهی
هدین ل َ
َّ ْ َ
َ ْ َ

غَیْري؛ مرا اک یهاریگران دینهت مهرار بهده و کنهی را جهایگزیو مهو مکهو» (کلینهی
1407ق ج :2ا589؛ روسی 1407ق ج :3ا.)92
1ـ 3اعتقاد به نصرت و یاری خداوند و طلب خیر از او

خداوند در آیات فراوانی نصرت و یهاری خهود را بهه اههل ایمهان و کنهانی کهه او را
زیز ؛ «و
اّلل لَ َق ِوی َع ٌ
اّلل َم ْ
ن یَنْ ُص ُر ُ ِإ َّن ه َ َ
یاری میکنند وعده داده است... :وَ لَیَنْ ُص َر َن ه َ ُ
خداوند کنهانی را کهه او را یهارى کننهد [و اک آیهیو او دفهاع کننهد] یهارى مهیکنهد.
خداوند موى و شکنتناوذیر است» (حپ .)40:براساس ایهو شهناخت ویهامبران الههی
در مواجهه با افراد کافر و لجوج اک خداوند نصرت میرلبیدند .اک کبان حضهرت نهوح
ذرنی بِمذذا کَذذَِّ ُب ِ
ون ؛ [نههوح] گفههت:
و حضههرت لههوط آمههده اسههت :قذ َ
ذال رَ ِّ
ب انْ ُصذ ْ

وروردگارا مهرا در برابهر تکهذیبهاى آنهان یهارى کهو» (مؤمنهون)26 :

ب
َ
قذال رَ ِّ

أین ؛ «[لهوط] گفهت :وروردگهارا مهرا در برابهر ایهو مهوم
انْ ُص ْرنی َعلَی الْ َق ْو ِ ال ُْم ْف ِس َ
تبهکار یارى فرما» (عنکبوت.)30:
مؤمنان بنی اسرائیل و ویروان رالوت نیهز در مواجههه بها جهالوت بها خداونهد چنهیو
مناجات کردند « :وروردگارا ویمانۀ شکیبایی و استقامت را بر ما بریز و مهدمهاى مها را
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ابت بدار و ما را بر جمایت کافران ویروک گردان» (بقره.)250:
کنی که به ربوبیت خداوند اعتقاد دارد دست نصرت خداوند را در تمام مراحهل
کندگی خود میبیند و در مشکتت روکمره دچار یهأس و سهرخوردگی نمیشهود .در
حرفۀ مالمی نیز میتوان آ ار ایو نگرز را متحظه کرد؛ برای نمونه روحیهۀ یهأس و
نومیدی بر وجود او حاکم نینت؛ شاداِّ و خوزرو است و نگاه مثبتهی بهه مجموعهۀ
کنههدگی دنیههوی دارد؛ اکایههورو اک مشههکتت شههغلی و اجتمههاعی هراسههی بههه دل راه
نمیدهد شکایت نمیکند و یقیو دارد خداوند جبههۀ حهق را یهاری میکنهد .بهدیهی
است ایو سصو به مانی م البۀ حقهوق صهنفی نینهت؛ کیهرا در صهورتی کهه حقهی اک
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اننان ضایف شود وظیفه دارد اک حق خود دفاع کند.

1ـ 4توکل و واگذاری امور به خداوند

اک دیگر نتایپ اعتقاد به ذات ربوبی خداوند و نصرت و یاری او ایهو اسهت کهه اننهان
همۀ امور را به خداوند واگذار و به او توکل میکنهد؛ کیهرا خداونهد را مهؤ ر حقیقهی
میداند .مرآن کریم به اهل ایمان دستور میدهد که در همۀ امور به خداونهد توکهل و
ُ
ذُ وَ ِإ ْن یَخْ ُ
کارهای خود را به او واگذار کننهدِ :إ ْن یَنْ ُص ْر ُ
ذِلْ ُک ْ
اّلل َِال غالِذ َ لَ ُک ْ
ک ُُ ه َ ُ
ن بَ ْع ِأ ِ وَ َعلَی ه َ ِ
ون ؛ «اگهر خداونهد شهما
اّلل َِلْیَتَ َوک َّ ِل ال ُْم ْؤ ِمنُ َ
ُ ِم ْ
ِ ََم ْ
ن ذَا الَِّی یَنْ ُص ُرکُ ْ

را یارى کند هیچ کس بر شما ویروک نصواهد شد و اگر دست اک یهارى شهما بهردارد
کینت که باد اک او شما را یارى کند؟ و مؤمنان باید تنهها بهر خداونهد توکهل کننهد»
(آلعمران.)160:
َن ُیصذیبَنا
لل ْ
در آیهای دیگر دلیل روانی ایو موضوع بهخوبی بیان شده استُ :ق ْ
اّلل لَنا ه َُو َم ْوالنا وَ َعلَی ه َ ِ
ذون ؛ «بگهو :ههیچ حاد ههاى
اّلل َِلْیَتَ َوک َّ ِل ال ُْم ْؤ ِمنُ َ
ِإ َال ما کَتَ َ ه َ ُ

سرورست] ماست و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند» (توبه .)51 :ربق آیه اوالً ههر
اتفامی در عالم وجود رخ میدهد بر اسهاس ربوبیهت خداونهد اسهت و انیهاً خداونهد
موال و سرورست مؤمنان است و خیر آنان را رمم میکند .در نتیجه مؤمنهان بایهد امهور
خود را به وی واگذار کنند.
حضهرت ابههراهیم

و یهاران او کههه اسهوه و الگههوی مؤمنهان مارفههی شههدهاند در

ذو ٌ َح َسذنَ ٌ ِذی
مناجات خود توک هل به خداوند را یادآوری میکنندَ :قأْ کانَ ْ
ذُ ُا ْس َ
ت لَکُ ْ
صیر ؛ «در کندگی ابهراهیم
ْ َأنَبْنا وَ ِإلَیْ َ
ْ ت ََوکَّلْنا وَ ِإلَیْ َ
َِّین َم َع ُه ...رَ بَّنا َعلَیْ َ
راهیُ وَ ال َ
َ
ِإبْ
ْ ال َْم ُ

و کنانی که با او بودند براى شما سرمشق خهوبی وجهود داشهت ...وروردگهارا مها بهر تهو
توکل کردیم و به سوى تو باکگشتیم و همۀ فرجامها به سوى توست» (ممتحنه.)4 :
2ـ نگرش دربارۀ جهان هستی
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براى ما رخ نمیدهد مگر آنچه خداوند براى ما نوشته و مقرر داشته است .او مهوال [و

نگرز اننان به کنهدگی تهابف تفنهیر اننهان اک کنهدگی و جههان هنهتی اسهت و ایهو
نگرز بر تمام ابااد کندگی او تأ یر میگذارد.
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2ـ 1باور به نظام احسن آفرینش

در نگاه توحیدی آفرینخ جهان هنتی بهه بهتهریو وجهه انجهام شهده اسهت؛ کیهرا بهر
اساس برهانهای عقلی ا بات شده که در ذات واجب الوجهود (خداونهد متاهال) ههیچ
بصلی وجود ندارد و جهان هنهتی بهر اسهاس علهم و حکمهت آفریهده شهده اسهت .اک
ررفی خداوند مادر م لق است و بنابرایو م ااً نظام هنهتی را بهه بهتهریو وجهه خلهق

کرده و ربوبیت میکند :الَِّی أحسن کل شَ ٍ
یء خَ ل َق ُه ...؛ «او همان کنی است کهه
َ َ ُ َّ

هر چه آفرید نیکو آفرید» (سجده.)7 :
ِ
ض
الس
ذماوات وَ ْاْلَرْ َ
ایو ویژگی بهگونهای دیگر نیهز تصهویر شهده اسهت :خَ لَذقَ َّ
ِ
صیر ؛ «آسمانها و کمیو را به حق آفریهد
بِال َْح ِّ
ن ُص َورَ ُ
ق وَ َص َّورَ ُ
ُ َِ َْ ْح َس َ
ک ْ
ک ْ
ُ وَ ِإلَیْه ال َْم ُ

و شما را [در عالم جنینی] تصویر کرد تصویرى کیبها و دلپهذیر و سهرانجام [همهه] بهه
سوى اوست» (تغابو .) 3 :بر همیو مبنا آنچه در کندگی روکمره بهه ومهوع میویونهدد
ن هَ ِ
ن َسذی َئ ٍ
ْ ِم ْ
اّلل وَ ما أصابَ َ
ن َح َسنَ ٍ ِ َِم َ
ْ ِم ْ
مشمول نظام احنو الهی است :ما أصابَ َ
ِّ
ْ ...؛ «[ای ویامبر] آنچه اک نیکیهها بهه تهو مهیرسهد اک رهرف خداسهت و
ن نَ ْف ِس َ
ِ َِم ْ

آنچه اک بهدى بهه تهو مهیرسهد اک سهوى خهود توسهت( »...ننهاء .)79 :بنهابرایو همهۀ
خیرهای عالم هنتی اک جانب خداونهد و نابنهامانیهای آن بهواسه ۀ اعمهال نادرسهت

کات ِمن الس ِ
ض
ماء وَ اْلرْ ِ
بشر اسهت :وَ ل َْو َّ
ُِ بَ َر ٍ َ َّ
ْل الْ ُقرى َ
آمنُوا وَ ات َّ َق ْوا لَ َفتَ ْحنا َعلَیُْ ْ
أن أه َ
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وَ ِ
ذبون ؛ «و اگهر اههل شههرها و آبادیهها ایمهان
لک ْ
ُُ بِما کذانُوا یَکْ ِس ُ
ن کََِّ ُبوا َِْخَ ِْناه ْ
میآوردند و تقوا ویشه میکردند برکات آسهمان و کمهیو را بهر آنهها مهیگشهودیم

ولی [آنها حق را] تکذیب کردند .ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجهاکات کهردیم»
(اعراف.)96 :
مالمی که کندگی دنیا را کیبا میبیند اک اظهار ناخرسهندی خهودداری مهیورکد و
روحیۀ امید به آینده و ویشرفت کشور را در دانخآموکان تقویت میکند؛ کیرا کنهی
که به نظام احنو آفرینخ ماتقد است برای بهتر شهدن اوضهاع دنیها گهام برمهیدارد
وظیفۀ خود را اک نظر فردی خانوادگی و اجتماعی بهخوبی انجام میدههد و اک مهانون
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و مقررات اجتماعی تصل هف نمیکند.

2ـ 2ماهیت زندگی دنیا

نگرز آموکههای دینی به ماهیت کندگی دنیها بهر گهذرا بهودن و اصهالت نداشهتو آن
مبتنی است؛ به عبارت دیگر دنیا مق ای اک کنهدگی اسهت کهه اک نظهر کمهانی بصهخ
ناچیزی اک حیات اننان را تشکیل میدههد .در وامهف دنیها و همهۀ آنچهه در آن اسهت
برای اننان و در خدمت اننان آفریده شهده و همچهون ابهزاری بهرای کنهدگی واماهی
اوست .کندگی وامای کندگی اخروی است و کندگی دنیوی چهون مزرعههای اسهت
که باید تا می توان در آن کاشت تا در جهان دیگر درو کرد و به هدف اصلی رسید.
ویههامبر

دنیهها را بههرای کنههی کههه اک آن بههرای آخههرتخ توشههه برمیگیههرد تهها

وروردگارز را خشنود ساکد بهتریو سرا میداند .بر ایو اساس دنیا بهرای کنهی کهه
او را اک آخرت باکمیدارد و نمی گذارد موجبات خشنودی وروردگار را فراهم آورد
در روایهت

ون ال َْحیذا َ
ذل ت ْ
ُذؤثِ ُر َ
به همیو دلیل مرآن بر ماندگاری حیات اخروی تأکیهد دارد :بَ ْ
ِ
اخخ َر ُ خَ یْ ٌر و أبْقی ؛ بلکه کندگی دنیا را برمیگزینند در حهالی کهه آخهرت
الأُّ نْیَا وَ
بهتر و ماندگارتر است» (اعلی12 :ه.)17

مالمی که دربار :دنیا چنیو نگرشی دارد دنیا را ههدف خهود نمیدانهد .در ادعیهه
نیز بنای آموکز بر همیو رکو است« :و َال تَجال م ل
صهیبَتَنَا فلهی لدینلنَها َو َال ت َ ْج َا ل
الهدنْیَا
هل ء
َ
ْ َ ْ
َأک ْب َ َر َهمن َا َو َال َمبْل َاَ علل ْملنَا؛ مصهیبت مها را در دیهو مها مهرار مهده و دنیها را بهزرگتهریو
اندیشه و نهایت دانخ ما مرار مده» (ابو راووس 1409ق ج :2ا.)700
2ـ 3آمیختگی دنیا با رنج و سختی

اک ویژگیهای دنیا آمیصتگی آن با نقمت و سصتی اسهت .عهدهای دنیها را فقه بهرای

اخالق حرفهای معلمی و تأثیر نگرش صحیح در پرورش متربی

بد سرایی است (حاکم نیشابوری 1411ق ج :4ا .)348ویامبر اکهرم
الدنیا خللقَت ل َکم واَنتم خللقتم ل ل ل
آلخ َرَ؛ دنیها بهرای شهما آفریهده
دیگری میفرماید« :انَّ ء
َ
شده و شما برای آخرت خلق شهدهاید (محمهدی ریشههری  1377ج :4ا)1692؛

سرمنتی و سرخوشی میخواهند در حالی که وضف دنیا ایوگونه نینهت .بهه تصهریر
مرآن کریم کندگی اننان ور اک رنپ است :لَ َقأ خَ لَقنَا ِ
نسان ِی کَبَ ٍأ ؛ ما اننهان را
اال َ
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در رنپ آفریدیم» (بلد .)4 :در روایتهی نیهز شهناخت دنیها عامهل مهؤ ری در جههانبینی
أصابَه»؛ کنی که دنیها را بشناسهد
مارفی شده استَ « :م ْو َع َر َف ء
الدنْیَا ل َْم ی َ ْح َز ْن َعلی َما َ
بر آنچه به او میرسد غمگهیو نمیشهود» (لیثهی واسه ی  1376ا)435؛ بنهابرایو
باید گفت ایو سصتی و رنهپ دنیها در راسهتای رشهد و تکامهل اننهان اسهت نهه اینکهه
(ناوذبال) بصواهد اننان را اذیت کند؛ چنانکه در مرآن کریم تصهریر شهده
خداوند
ِه
اّلل بِکُ ُُ الْیُ ْس َر وَ ال یُ ِریأُ بِکُ ُُ ال ُْع ْسر (بقره.)185 :
است :یُ ِریأُ ه َ ُ
تجربه نشان داده است کنانی که اک کودکی با مشکتت دست و ونجه نهرم کهرده
و در سههصتی رشههد کردهانههد ننههبت بههه آنههها کههه کنههدگی را در لههذت و راحتههی
گذراندهاند اک مدرت اراده و تصمیمگیری بهتر و موفقیتهای بیشهتری برخوردارنهد.
امیرالمههؤمنیو

بههرای ترسههیم ایههو م لههب فرمههود« :بدانیههد چههوِّ درختههان بیابههانی

سصتتر و ووست درختان سرسبز ناک

تر است و آتخ گیاهان صهحرایی مهوىتهر و

خاموشی آنها دیرتر است» (نهپالبتغه نامه .)45کنی کهه بدانهد دنیها جهای راحتهی
نینت موفقیت را در لذتجویی نمیداند و اک سصتیها و گرفتاریهای دنیا ناراحهت
و ناخرسند نمیگردد.
مال همی کهه بهه دنیها چنهیو نگرشهی دارد بیشهتریو تهأ یر را در ایجهاد ایهو نگهرز
در مصاربههان خههود (دانخآمههوکان) خواهههد داشههت .او در مواجهههه بهها مشههکتت دنیهها
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مثل دشواری کهار و کمبودههای امتصهادی ابهراک ناخرسهندی و نارضهایتی نمیکنهد
بلکه در امر تربیت با ایجاد سهصتیهای هوشهمندانه کمینهۀ رشهد و تربیهت متربیهان را
فراهم میکند.
3ـ نگرش دربارۀ انسان
3ـ 1کرامت ذاتی انسان

اک نظر مرآن کریم اننان موجودی است کهه اک روح خهدا در او دمیهده شهده (حجهر:
 29ا ) 72 :و اک چنان گوهر وجودی برخوردار است که خداوند دیگر موجهودات
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جهان را برای او خلق کرده و جهان را بهگونهای آفریده است که اننهان بتوانهد بهرای

بهرهوری خود اک آن استفاده کند و تا آنجا او را برتری داده است که به فرشتگان امهر
کرده به او تاظیم کنند (بقره .) 30:ایو موارد بیهانگر ایهو حقیقهت اسهت کهه اننهان اک
کرامت و فضیلت ذاتی برخوردار است و ایو کرامت در مقام اننانیت اوسهت و نهوع
اننان «کریم» است .ایو کرامت بالقوه در وجود تمام اننانها وجود دارد کهه بایهد بها
آد َ  ...؛ «مها آدمیزادگهان را
ری منیر کمال بهه فالیهت برسهد :وَ لَقَذأْ کَ َّر ْمنذا بَنذی َ
گرامی داشتیم( »...اسراء.)70 :
امام بامر

میفرماید« :خداوند هیچ موجودی کریمتر اک اننان مؤمو خلق نکرد؛

چراکه متئکه نیز خادمان مؤمنان هنتند و جوار خدا بهرای مؤمنهان اسهت و بهشهت و
حورالایو برای مؤمنان آفریده شدهاند» (کلینی ق 1407ج :2ا .)33ایو روایت بهه
کرامت ذاتی «مؤمنان» تصریر دارد نه همۀ اننانها .چنانکه گفته شد ایهو کرامهت
بالقوه در همۀ اننهانها موجهود اسهت و ههر کهس بهرای بهه فالیهت رسهاندن آن گهام
ه
کرامت اننانی باکمیمانند اک چهاروایان نیز ونتترند (اعراف 179 :فرمان.)44 :
بر همیو اساس امام بامر

فرمود« :همانا خداوند روح کافر را گرامی نمهیدارد

ولی ارواح مؤمنان را گرامهی مهیدارد و کرامهت نفهس و خهون فقه بهه روح اسهت»
(ممی 1404ق ج :2ا.)22
استاد م هری کرامت نفهس را محهور اخهتق اسهتمی میدانهد (ر : .م ههری
 1370ا .)148بنهابرایو مالمههی کهه بههرای تربیههت و وهرورز دانخآمههوکان همههت
میگمارد رفتار کریمانه بها متربهی را مبنهای کهار خهود مهرار میدههد و در نتیجهه بها
متربیان دلنوک و مهربان است و به استادادهای متفاوت آنان توجه دارد؛ کیهرا میدانهد
اّلل
خداوند به حکم مصالر اجتماعی باضی را بهر باضهی برتهری بصشهیده اسهت :وَ ه َ ُ
ُ َعلی بَ ْع ٍ
ٍ (نحل.)71 :
ل بَ ْع َ کُ ْ
َِ َّ َ

اخالق حرفهای معلمی و تأثیر نگرش صحیح در پرورش متربی

بردارد اک آن برخوردار میشود .به تصریر مرآن کریم کنانی که اک منهیر کمهال و

3ـ 2اراده و اختیار انسان

بر اساس تفکر شیاه تحقق امور مربوط به سرنوشت بشر به خواسهت و فاالیهت خهود
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بهر َو
او بنتگی دارد و ایو امر نه کام ً
ت به وی واگذار شده و نهه اجبهاری اسهت« :ال َج َ
یو اال َمر ٍ
یو» (بحرانهی 1416ق ج :3ا 514و ج :5ا .)432بشهر
َ
ال ت َ
َمر ب َ َ
فویض بَل ا ٌ
َ
اختیار دارد و میتواند برنامۀ تنظیمشده اک سوی خداوند یا غیر او را بهه اجهرا درآورد.

البته گام نهادن در راهی جز راه حق بیشک به ساادت او ختم نمیشهود امها وی در
بیل ِإ َّما شاکِر ًا وَ ِإ َّما کَ ُفذور ًا ؛
اینکه کدام را انتصاِّ کند مصتار اسهتِ :إنَّا هَأَ یْنا ُ َّ
الس َ
«ما راه را به او نشان دادیم خواه شاکر باشد [و بپذیرد] خواه ناسهپاس» (اننهان .)3 :در
ذل
آیهای دیگر تأکید میشودَ :م ِ
ن ا ْهتَأى َِ ِِنَّما یَ ُْتَأی لِنَ ْف ِس ِه وَ َم ْ
ذل َِ ِِنَّمذا یَ ِ ُّ
ذن َض َّ

َعلَیُْا ...؛ «هر کس ههدایت شهود بهراى خهود ههدایت یافتهه و آن کهس کهه گمهراه
گردد به کیان خود گمراه شده است( »...اسراء.)15 :
بنابرایو مالم و مربی شاینته باید مبحهث اختیهار و آکادی اراده را بهرای مصارهب
به خوبی ترسیم کند و بداند اگر در منیر دیهو الههی گهام بهردارد در راسهتای تکامهل
خود مرار گرفته است .در امر تربیت مرار نینت با اهرمهای بیرونی همهواره بهر رفتهار
متربی نظارت شود؛ کیرا خود فهرد بها آگهاهی اک اختیهار و اراد :خهود میتوانهد کمینهۀ
رشد و تاالی خویخ را فراهم ساکد .امام صادق

در ایو باره فرمود« :مؤمو نیاکمنهد

سه چیز است؛ توفیق اک جانب خداوند ونددهندهای درونی و وذیرز اک کنهی کهه او
را نصیحت میکند» (ابوشابه 1404ق ا.)457
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3ـ 3انسان موجودی ذوابعاد

اک نگاه مرآن اننان موجودی است دوبادی و مرکب اک روح الهی و جنم مهادی یها
مرکب اک عقل و شهوت .روح الهی و عقل به باد ملکوتی و جنم و شههوت بهه باهد
ملکی اننان اشاره دارد .آیاتی که دربار :آفهرینخ بشهر اک خها

(روم 30 :صهافات:

 )11آِّ (فرمان 54 :مرستت )20 :و ن فه (اننان 2 :عبس )19 :سصو گفتهاند باد
ملکی او را وصف کردهاند و آیات مشار به دمیدن روح الهی در وجود اننان (حجهر:
 29ا )72 :باد ملکوتی او را ترسیم کردهاند.
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بر همیو اساس در امر تربیت باید هم به باد جنمی اننان توجه کرد و هم به باهد

روحی او .مالم و مربی درصورتی میتواند در امر تربیت موفق عمل کند کهه بهه ههر
دو جنبۀ وجودی متربی توجه کند .امام کاظم

میفرماید« :بکوشهید کهه کمانتهان را

به چهار بصخ تقنیم کنید :بصشی براى مناجات با خدا؛ بصشهی بهراى امهور کنهدگی؛
بصشی براى آمیزز با برادران و ماتمدانی که عیبهاى شما را به شما بشناسهانند و در
بارو به شما اختا داشته باشند؛ و بصشهی بهراى وهرداختو بهه لهذتهایی کهه حهرام
نباشد و با ایو بصخ براى گذراندن آن سه بصخ توانایی ویدا مهیکنیهد» (ابهو شهابه
1404ق ا409؛ مجلنی 1403ق ج :75ا.)321
گاهی مربیان و والدیو با وجود توجه به محی تربیهت دوسهتان و ...اک کوتهاهی
فرکندانشان در امور عبادی مثل نماک شکایت میکنند .ربق ایو روایت بیتهوجهی بهه
نیاکهای گوناگون متربیان عامل عدم موفقیت در منائل تربیتی است.
اگههر مالمههان و مربیههان عههتوه بههر توجههه بههه وههرورز روحههی و اختمههی بههرای
دست مییابند.
3ـ 4هدفمندی آفرینش انسان

یکی اک موضوعات مهم در متون دینی هدفمندی خلقهت اننهان و حکمهت آفهرینخ
اوست؛ اننان بیهوده آفریده نشده است بلکه در خلقت او ههدف و حکمتهی وجهود
ون ؛ آیا گمهان کردیهد شهما را
ُ ِإلَیْنا الت ُْر َج ُع َ
ُ َعبَِ ًا وَ أنَّکُ ْ
ُ أنَّما خَ َل ْقناکُ ْ
دارد :أِ ََح ِسبْ ُت ْ
بیهوده آفریدهایم و بهسوى ما باک نمیگردید؟» (مؤمنون.)115 :
مبحث مفصل هدف خلقت باید در وژوهشهی منهتقل بررسهی شهود؛ در اینجها ههدف
خلقت اننان و جهان هنتی بهاختصار بیان میشود:

اخالق حرفهای معلمی و تأثیر نگرش صحیح در پرورش متربی

مااشرت صحیر و ورورز جنمانی متربیان نیز برنامه داشته باشهند بهه نتهایپ م لهوبی

الف) شناخت خداوند متعال

اّلل الَّذِی خَ لَذقَ ...
اک نگاه مرآن فلنفۀ آفرینخ اننان و جهان خداشناسی اسهت :ه َ ُ
ٍ
ذل شَ ذ ْ ٍء ِعلْمذ ًا ؛ «خداونهد
َ
اّلل َقأْ
أیر وَ َّ
اّلل َعلی ُ
لِ َت ْعل َُموا َّ
أن ه َ َ
أن ه َ َ
أحاط بِ ُک ِّ
ک ِّ
ل شَ ْ ء َق ٌ
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همان کنی است که آفرید ...تا بدانید خداوند بر هر چیز تواناسهت و علهم او بهه همهه
چیز احاره دارد» (رتق.)12 :
ب) آزمایش انسان

ال ؛
ذن َع َمذ ً
حکمت دیگر خلقت اننان ابتت و آکمایخ است... :لِیَبْل َُو ُ
أح َس ُ
ُ ْ
ُ أی ُّ ُک ْ
ک ْ
«...تا شما را بیاکماید کهه کهدامیک اک شهما بهتهر عمهل مهیکنیهد» (الملهک .)2 :البتهه
آکمههایخ خداونههد بههرای آگاهییههافتو نینههت بلکههه حکمههت آن شههکوفا شههدن
استادادهای اننان است.
امیرالمههؤمنیو

میفرمایههد« :بدانیههد کههه خداونههد متاههال درون مردمههان را آشههکار

ساخت؛ نه اینکه اک راکهاى نهفته و درونهاى ووشیدهشان آگاه نبود بلکه تها آنهان را
بیاکماید که کدامیک بهتهر عمهل میکننهد .آنگهاه هواِّ سهزاى کهار نیهك باشهد و
عقاِّ کیفر کار بد» (نهپالبتغه خ به.)144
ج) عبادت خداوند متعال

ذت
حکمت دیگر آفرینخ اننان به تصریر مرآن عبادت آفریدگار است :وَ مذا خَ َل ْق ُ

اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

اْلنْ َا ِإ َال لِیَ ْع ُب ُأ ِ
ِن وَ ْ ِ
ون ؛ «مو جو و انس را نیافریدم جز بهراى اینکهه مهرا عبهادت
الْج َّ
کنند» (ذاریات .) 56 :ایو حکمت در روایات مارفهت و شهناخت تفنهیر شهده اسهت

(ابوحیهههان 1420ق ج :10ا560؛ متصهههدرا  1366ج :4ا 386و ج :6ا)155
که خود کمینۀ عبادت آگاهانۀ خداوند و موجب جلب رحمت الههی اسهت (بحرانهی
1416ق ج :5ا.)171
د) رحمت الهی

چهههارمیو حکمههت آفههرینخ اننههان رسههیدن بههه رحمههت آفریههدگار اسههت .امههام
صادق
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ذْ
در واس ابوبصیر دربار :آیۀ وَ ال یَزال َ
ذُ رَ ب ُّ َ
ذین ِإ َّال َم ْ
ُذون ُمخْ تَلِ ِف َ
ذن رَ ِح َ

ْ خَ َل َق ُُ ُْ (هود.)119 :
وَ لِِلِ َ

فرمههود« :خداونههد آنههها را آفریههد تهها عملههی را کههه بهها انجههام آن منههتوجب رحمههتخ
میشوند به جا آورند و بدیو ترتیب مشمول رحمت واسهاه مهرار گیرنهد» (صهدوق
 1385ج :1ا.)13
هـ) بازگشت به خداوند

اک نگاه مرآن کریم حکمت غایی و فلنفۀ نهایی آفرینخ اننان و جهان باکگشت بهه
خداونهد اسهت (بقهره 156 :شههوری 15 :تغهابو )3 :و اگهر ایههو ههدف نباشهد نهههتنها
آفرینخ اننان بلکه آفرینخ جهان بارل و بیهوده است.
با تأمل در ایو آیات و آیات مشابه آن مالوم میشود مقصود اک باکگشهت بهه خداونهد
متاال رستاخیز اننان و حضور وی در میامت و دیدن دستاورد کارهای نیک خهویخ
در مالب درجات بهشت است یا روبهرو شدن با نتیجۀ کارهای ناروای خهود در مالهب
آمده مقدمۀ ایو هدف نهایی است.
به عبارت دیگر حکمت آفرینخ اننان ایو است که با بهکارگیری اندیشه و عقل بها
آفریدگار خود آشنا شود و با عمل به برنامههایی که خداوند بهواسه ۀ ویهامبران بهرای
ساادت دنیا و آخرت اننان ارائه کرده بهسوی رحمت م لق وروردگار حرکت کنهد
و برای همیشه اک بهتریو کندگی برخوردار شود .اما اگر اننان فرمهان عقهل را نادیهده
بگیههرد و بهههجای ویههروی اک آن تنههلیم هوسهههای حیههوانی خههود شههود آینههۀ دلههخ
کنگارمیگیرد خدا را فراموز میکند اک رحمت واساۀ او دور میگهردد و بهدتریو
کندگی ابدی را برای خود رمم میکند.
مالههم و مربههی نقههخ بیبههدیلی در اع ههای ایههو بیههنخ دارد؛ بهگونهههای کههه
میتوانههد هدفمنههدی آفههرینخ را بهههخوبی در وجههود متربههی و دانخآمههوک نهادینههه
سههاکد .کنههی کههه هههدف آفههرینخ را بشناسههد کنههدگی او مانههادار و جهههتدار
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درکات دوکخ .بنابرایو همهۀ آنچهه در تبیهیو حکمهت آفهرینخ در مهرآن و حهدیث

میشهههود و درنتیجهههه در عرصهههههای گونهههاگون فهههردی و اجتمهههاعی بهههه رشهههد
و تاالی میرسد.
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4ـ نگرش دربارۀ دین

دیو روز ویژهای است کهه سهاادت و صهتح دنیهوی اننهان را هماهنهغ و همهراه
با کمال اخروی و حیهات حقیقهی جهاودانی او تهأمیو مهیکنهد؛ اکایهورو الکم اسهت
شههریات دربردارنههد :مههوانینی باشههد کههه بههه نیاکهههای دنیههوی اننههان نیههز واسه گویههد
(رباربایی 1417ق ج :2ا.)130
با ایو وصف مالوم می گردد برختف نظر برخی اک روشنفکران و نواندیشهان دینهی -
که به «دیو حداملی» ماتقدند و با محصورکردن دیو در سهاادت اخهروی دخالهت و
حضور دیو را در عرصۀ اجتماع و امور سیاسی انکار میکنند و بهدیو رریهق دیهو را
سکوالریزه کرده به جدایی دیو اک سیاست مائلانهد (ر : .سهروز  1378ا)84
 دیو الهی «دیو حداکثری» و جهامفنگهر اسهت و امهور دنیهوی و اخهروی را شهاملمیشود .به عبارت دیگر رسالت ویهامبران بهه تهأمیو سهاادت اخهروی اننهان محهدود
نینت بلکه نیاکمندیهای بشر را در عرصههای اجتماع سیاست تالهیم و تربیهت و...
نیز دربرمیگیرد (م هری  1372ا.)63
بر اساس تاریهف دیهو اگهر اننهان شهناخت درسهتی اک دیهو و گزارهههای دینهی
داشته باشد با میل و رغبت به دستورهای دیو گردن مینهد؛ کیرا ههر اننهانی بههرور
ف ری به دنبال سهاادت اسهت امها گهاهی در انتصهاِّ مصهداق سهاادت دچهار اشهتباه
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میشود .خداوند با استفاده اک حجهت ظهاهری کهه همهان رسهوالن ویهامبران و امامهان
(اوصیای آنان) هنتند و حجت بهارنی کهه همهان عقهل اسهت (کلینهی 1407ق ج:1
ا ) 16منیر دستیابی به خوشبصتی را برای اننان هموار میساکد.
بنابرایو مربی و مالم باید در ایجاد چنیو شناختی در متربهی همهت گمهارد .مالهم
در راه انبیا گام مینهد و تحمل مشهقتهای ایهو راه بهرایخ لهذتبصخ اسهت و دعها
میکند« :واجال ْن لی ملمو تَنْت ل
ك َو َال ت َ ْنتَب ْ لد ْل بی غَیْهري» (همهان ج :2ا589؛
صر ب ل له ل ل لدین ل َ
َّ ْ َ
َ ْ َ
روسی 1407ق ج :3ا.)92
نکتۀ درخور توجه آن است که ایو دعا در ضهمو دعهای «وسهات رکق» اک امهام
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بامر

نقل شده است؛ بنابرایو اگر کنی بهه دنبهال عمهل بهه دسهتورهای خداونهد و

کنهب سهاادت دنیها و آخهرت باشههد خداونهد رکق دنیهای او را نیهز فهراهم میکنههد.
مالمی که چنیو نگرشی دارد در عیو اینکه برای تأمیو نیاکهای مادی خهانواد :خهود
تهتز میکنههد هیچگههاه دغدغهۀ تههأمیو رکق و روکی را نههدارد و م مهئو اسههت کههه
خداوند متاال اک فضل خود روکیرسان اوست.
4ـ 1آسانی دین

بر اساس آیهات مهرآن و آموکهههای دیهو اسهتم گرچهه عمهل بهه دسهتورهای دینهی
«تکلیف» نام دارد و ظاهراً با مشقت و سصتی همراه است اگهر ذهنیهت اننهان دربهار:
احکام دیو اصتح شود و اعتقاد ملبهی داشهته باشهد کهه ههدف اک بایهدها و نبایهدهای
دیو بهتر شدن کندگی دنیوی و اخروی اننان است با میل و رغبت به احکهام اسهتم
عمل میکند.
اسهههت .بههها شهههناخت ماهیهههت حقیقهههی دیهههو رضهههایت اک تشهههریف و دیهههو حاصهههل
میگردد؛ اکایهورو بصشهی اک متهون دینهی بهه مارفهی ویژگیههای دیهو ورداختهانهد.
در آموکههههای دینههی اک دیههو بهها عنههوان «شههریات آسههان و راحههت» یههاد شههده اسههت.
خداونههد متاههال بهصههراحت تشههریاات خههویخ را م ههابق تههوان بشههر میخوانههد:
ذذر ؛ «خداونهههد راحتهههی شهههما را
ُیریذ ُ
ذذر وَ ال ُیریذذذأُ بِ ُکذ ُ
اّلل بِ ُکذ ُ
ذذأ ه َ ُ
ذذُ الْ ُع ْسذ َ
ذذُ ال ُْی ْسذ َ
مههیخواهههد نههه کحمههت شههما را» (بقههره .)185 :ایههو حقیقههت بهها تابیههر «سههمحه»
و «سهههله سههمحه» نیههز در بیههان ویههامبر دربههار :دیههو خههدا آمههده اسههت« :بالثههت
ل
ههمحة؛ مههو بههه شههریاتی راحههت مباههوث شههدهام» (ابههو ابیجمهههور
الن َ
بل َ
الحنیفیَّههة َّ
1405ق ا.)381
اگر چنیو نگرشی در عمق جان مالم و مربی نفوذ کند نهتنها خود نصنتیو عامهل
به احکام دیو خواهد شد بلکه هماهنگی مول و فاهل کهه شهرط اساسهی تهأ یر سهصو
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در وامهههف عامهههل اساسهههی نارضهههایتی اک تشهههریف و دیهههو نشهههناختو شهههریات

مالم در مصارب است نیز محقق میشهود و او میتوانهد آسهانی احکهام و آموکهههای
دینی را برای متربیان خویخ نمایان کند.
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4ـ 2پذیرش اختیاری دین

کنی که به آموکههای دینی چنیو نگاهی دارد بهخوبی مانی اختیهاریبودن وهذیرز
میکند و اگهر سهصتیهای مهومتی باضهی اک احکهام دیهو (ماننهد روکه

دیو را در

جهاد حهپ و )...را تحمهل میکنهد میدانهد کهه در وهس ایهو سهصتیها گشهایخ و
راحتی در انتظار اوست .اگر مهرآن کهریم تأکیهد میکنهد کهه وهذیرز دیهو اجبهاری
نینت براساس تحقق ایو شناخت در مصارب است؛ کیرا کنی کهه سهاادت خهود را
در گرو عمل به دستورهای دیو میداند اک صمیم دل به ایو آموکهها عمل میکنهد و
ذأ
الأ ِ
الرشْ ُ
به مرامبتها و نظارتهای بیرونی نیاکی نهدارد :ال ِإکْرا َ ِِی ِّ
ین َقأْ تَبَذی َّ َ
ن ُّ
ن الْ َغ
ِم َ

؛ «در مبول دیو اکراهی نینهت [کیهرا] راه درسهت اک راه انحرافهی روشهو

است» (بقره .)256 :درست مانند دانخآموکی کهه بهرای وذیرفتهه شهدن در رشهتههای
خوِّ دانشگاهی اک عمق جان و بدون اجبهار سهصتی کمخهوابی را بهر خهود همهوار
میکند و اک تفریر و سرگرمی خود چشمووشی میکند.
در اینجا ایو سؤال م رح است که اگهر دیهو اسهتم در وهی ایجهاد چنهیو نگرشهی
است چرا گاهی اک اهرمهایی ه مانند تاییو حهدود (حهد سهرمت کنها و )...یها امهر بهه
ماروف و نهی اک منکر ه استفاده میکند؟
در واس باید گفت :اتفاماً ایو م لهب برآمهده اک جامایهت دیهو اسهتم اسهت کهه
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عتوه بر آنکه به درونیساکی فضائل اختمی اهمیت میدهد اک ابزارهای نظهارتی نیهز
بهههره میگیههرد .دلیههل اسههتفاده اک ایههو ابههزار آن اسههت کههه اوالً همههه اک بیههنخ الکم
برخوردار نینتند و انیاً ممکو است عدهای به دالیل گوناگون اک رعایت دسهتورهای
الهههی سههرویچی کننههد؛ همانگونههه کههه بههرای رعایههت مههوانیو و مقههررات راهنمههایی و
رانندگی هم فرهنغساکی الکم اسهت و ههم جریمهه و سهصتگیریهایی مثهل تومیهف
وسیلۀ نقلیه.
4ـ 3تفاوت نهادن بین دین و دینداری
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دیو داراى دو وایهه یها دو بصهخ اسهت؛ اعتقهادات و دسهتورالاملها .بهدان دلیهل کهه

دستورالامل ها بر اعتقادات اسهتوارند اعتقهادات اصهل و دسهتورالاملها فهرع دیهو
شمرده میشوند .بنابرایو «دیودار» به کنی گفته میشود که ایو حقیقهت را بپهذیرد.
وس باید حناِّ «دیو» را اک «دیوداری» جدا کرد.
به عبارت دیگر دیو حقیقتی است که درجه و مرتبه ندارد ولی کنهانی کهه ایهو
حقیقت را میوذیرند در عملکردن بهه آن درجهات و مراتبهی دارنهد؛ یانهی ممکهو
است کنی دیو را بپذیرد ولی بر اساس آن عمهل نکنهد بهرای مثهال بهه خهدا ایمهان
داشته باشد اما نماک نصواند یا دروغ بگوید.
البته ایمان وامای بر عمهل تهأ یر میگهذارد و ایمهانی کهه بها عمهل همهراه نباشهد
ادعایی بیخ نینهت؛ همانگونهه کهه مهرآن کهریم میفرمایهد« :عرِّههاى بادیههنشهیو
گفتند :ایمان آوردهایم .بگو :شما ایمان نیاوردهاید ولی بگویید اسهتم آوردهایهم امها
هنوک ایمان وارد ملب شما نشده است» (حجرات.)14 :
دارند .باضی اک آنها تنها به ظواهر مقیدند باضی دیگر بهه لهواکم متوسه اعتقهادات
خود وایبندند و عده ای به لواکم باید اعتقادت خود مقیدند .ایو وامایهت چیهزى اسهت
که اک آن با «مراتب دیودارى» یا «مراتب ایمان» یاد میشود .ایمهان ده مرتبهه دارد کهه
هر کس به فراخور میزان وایبندی به اعتقادات و عملکهرد خهویخ اک مراتهب آن بههره
میبرد (فتال نیشابوری  1375ج :2ا.)280
هنگامیکه مالم و مربی به ایو وامایت اذعان داشته باشد و بیو آموکههای دینهی و
عملکرد دینداران تفاوت مائل باشد رفتار نامناسب برخی اک متدیهنان و کنهانی کهه بهه
مؤمنان وابنتگی دارند اک مبیل منئوالن نظام آماکادهها مننوبان به روحانیهت و ...بهه
اعتقاد و رفتار او ضرری نمیرساند .برهمیو اسهاس مهرآن کهریم خ هاِّ بهه مؤمنهان
ذل ِإذَا ا ْهتَذأَ یْ ُت ُْ ...؛
ُ َم ْ
میفرماید :یا أی ُّ َُا ال َ
َِّین َ
ُ ال یَ ُ ُّرکُ ْ
ُ أنْ ُف َسکُ ْ
آمنُوا َعلَیْکُ ْ
ذن َض َّ
«اى کنانی که ایمان آوردهاید مرامب خهود باشهید؛ اگهر شهما ههدایت یافتهه باشهید
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حتی کنانی هم کهه درعمهل ملتهزم بهه دیهو هنهتند درجهات و مراتهب متفهاوتی

گمراهی کنانی که گمراه شدهاند به شما کیانی نمیرساند» (مائده.)105 :
امیرالمؤمنیو

نیز میفرماید« :ای مردم در منیر هدایت به دلیل کمبهودن اههل

105

آن وحشت نکنید» (نهپالبتغه خ به .)201بنابرایو اگر همهۀ افهراد جاماهه حجهاِّ
برتر را وانهند و تحتتأ یر تهاجم فرهنگی و تبلیغات فضای مجاکی ووشخ نامناسهب
اختیار کنند مالم تراک جمهوری استمی تنلیم فضا و اررافیان نمیشهود و در منهیر
خود دچار وحشت نمی گردد؛ حتی اگر دیگران او را متمت کنند.
4ـ 4اعتقاد به سیاست دینی؛ نه دین سیاسی

تأمل در سیر :ماصومان نشان میدهد ویوند دیو و سیاسهت جدانشهدنی اسهت .در
کیههارت جاماههۀ کبیههره خ ههاِّ بههه ائمههه هههدی میخههوانیم« :و ساسه َة الالبه ل
هاد؛ شههما
َ
سیاسههتمدارتریو بنههدگان هنههتید» (صههدوق 1413ق ج :2ا .)610البتههه برخههی اک
دینداران بهجای آنکه سیاستشهان دینهی و م هابق بها احکهام و آموکهههای دیهو باشهد
دینشان سیاسی است؛ یانی سیاست نحهو :دینهداری آنهان را مشهصهص میکنهد .دیهو
سیاسی یانی ابزاریشدن دیو در راستای منافف فردی و گروهی و استفاده اک عوارهف
دینی برای اغراا شصصی.
امیرالمؤمنیو

فرمود« :به خدا سهوگند مااویهه اک مهو سیاسهتمدارتر و کیر تهر

نینت ولی او نیرنغ میکند و مرتکب انواع گناه میشود .اگر غدر و خیانهت ناونهند
نبود مو سیاستمدارتریو مردم بودم» (نهپالبتغه خ به .)200نمونۀ بارک ایو ویژگهی
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را در کمان انتصاِّ عثمان در شورای شخ نفره متحظه میکنیم کهه امهام علهی

وهههذیرز شهههرط سهههوم ختفهههت کهههه در آن جلنهههه م هههرح شهههد خهههودداری
ورکید و بهصراحت فرمود :مهو بیاهت تهو را میوهذیرم مشهروط بهر اینکهه بهه کتهاِّ
خههدا و سههنت ویههامبر

و ربههق اجتهههاد و آگههاهی خههود عمههل کههنم (جافریههان

 1382ا .)142چههون عبههدالرحمو اک علههی

جههواِّ منفههی شههنید در خ ههاِّ بههه

عثمان همان سصو را تکرار کرد.
عثمان فوراً گفت :آری یانی وذیرفتم و ختفت به نام عثمان تمهام شهد .در اینجها
کافی بود حضرت علی
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اک

ظاهراً شهرط یهاد شهده را بپهذیرد و سهپس کیهر وها نههد و

هرگونه که خود صتح میداننت رفتهار کنهد؛ همانگونهه کهه عثمهان چنهیو کهرد و

هرگز به سیر :شیصیو رفتار نکرد .امیرالمؤمنیو

بهمدری به گفتار خهود وایبنهد بهود

که حتی در ایو مورد نیز برختف صدامت و درستکاری گام برنداشت و به اصه تح
سیاسیکاری نکرد.
مالمی که به سیاست دینی اعتقاد دارد اک سیاسهیکاری خهودداری میکنهد و در
عمل به وظایف فهردی و اجتمهاعی خهود مصهلحت سهاکمان را در نظهر میگیهرد نهه
منهههافف فهههردی و جنهههاحی را .سهههاکمان آمهههوکز و وهههرورز سالهاسهههت اک آفهههت
سیاستکدگی رنپ میبرد؛ هر جناح و گروهی که مهدرت را بهدسهت میگیهرد تنهها
به منافف حزبی خود میاندیشد و با کنار کدن رمبا در ردههای گونهاگون آسهیبهایی
جدی به بدنۀ مدیریتی ایو ساکمان وارد میآورد که در شهأن نظهام مقهدس جمههوری
استمی نینت.
اخالق حرفهای معلمی و تأثیر نگرش صحیح در پرورش متربی
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نتیجهگیری
مهم تریو چیزی که مالمان و مربیان را به عوامل کارآمد برای تربیت ننلی در شهأن و
تراک نظام استمی تبدیل میکند تغییر نگرز آنان دربار :موضهوعات اساسهی جههان
هنتی است که عبارتند اک:
1هه در نگههرز صههحیر بههه توحیههد «اعتقههاد بههه علههم مههدرت و حکمههت بیوایههان
خداوند» «اعتقاد به ربوبیهت خداونهد متاهال» «اعتقهاد بهه نصهرت و یهاری خداونهد و
رلب خیر اک او» و «توکل و واگذاری امور به خداوند» دسهتاوردهای عملهی بنهیاری
بههرای مالمههان و مربیههان دارد .مهمتههریو ایههو دسههتاوردها عبارتنههد اک :خههدامحوری
صدامت امانتداری تواضهف اخهتا در عمهل ورهیهز اک گنهاه و تقلهب همهاهنگی
گفتار و کردار شاینتهساالری و شاینهتهگزینی اهتمهام بهه دعها و توسهل در تربیهت
اعتقاد به نصرت خداوند عشقورکیدن بهه حرفهۀ مالمهی ورهیهز اک یهأس و ناامیهدی
شادابی و نشاط مثبتنگری و....
2ه در نگرز صحیر به جههان هنهتی توجهه بهه موضهوعاتی ماننهد «نظهام احنهو
آفرینخ» «ماهیت کندگی دنیا» و «آمیصتگی دنیا با رنپ و سصتی» مالمان و مربیان بهه
نتایپ ارکندهای دست مییابنهد؛ اک جملهه :رعایهت نظهم و مقهررات امیهد بهه آینهده و
ویشرفت کشور نگاه ابزاری به دنیا ورهیز اک لذتجویی صرف ورهیهز اک شهکایت و
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ابراک ناخرسندی و....
3ههه در نگههرز صههحیر بههه اننههان موضههوعاتی ماننههد «کرامههت ذاتههی اننههان»
«اراده و اختیهههار اننهههان» «ذواباهههاد بهههودن وجهههود اننهههان» و «هدفمنهههدی آفهههرینخ
اننههان» دسههتاوردهایی عملههی بههرای مالمههان و مربیههان در وههی دارد .مهمتههریو نتههایپ
ایو نگرز عبارتنهد اک :توجهه بهه کرامهت نفهس متربهی احتهرام بهه حقهوق دیگهران
دلنههوکی و مهربههانی بهها متربههی توجههه بههه اسههتادادهای متفههاوت متربیههان توجههه بههه
اراده و اختیار متربی توجه به نیاکهای گوناگون جنهمی و روحهی متربهی و توجهه بهه
هدفمندی آفرینخ.
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4ه در نگرز صحیر به دیو موضوعاتی مانند «آسهانی دیهو» «وهذیرز اختیهاری

دیهههو» «تفهههاوت نههههادن بهههیو دیهههو و دینهههداران» و «اعتقهههاد بهههه سیاسهههت دینهههی»
مهم تریو موضهوعاتی اسهت کهه در حرفهۀ مالمهی تأ یرگهذار اسهت .اعتقهاد بهه رکاق
بههودن خداونههد اشههتیاق بههه انجههام دسههتورهای دیههو هههراس نداشههتو اک دینههداری
ورهیههز اک جههوکدگی ورهیههز اک سیاسههیکاری در نظههر گههرفتو مصههلحت سههاکمان بههه
جای مصالر فردی و حزبی و عمل به وظهایف فهردی و اجتمهاعی اک مهمتهریو نتهایپ
ایو نگرز است.
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کتابنامه

 .1مرآن کریم.
 .2نهپالبتغه شریف رضی محمهد بهو حنهیو (1414ق) تحقیهق صهبحی صهالر
مم :هجرت.

 .3ابههو ابیجمهههور محمههد بههو کیوالههدیو (1405ق) عههوالی الآلل هی الازیزیههة ف هی
ا حادیث الدینیة تصحیر مجتبی عرامی مم :دار سیدالشهداء للنشر.
 .4ابو شابه حرانی حنو بو علی (1404ق) تحف الاقول عو آل الرسول تصحیر
علیاکبر غفارى چ 2مم :جاماه مدرسیو.
 .5ابهههو رهههاووس علهههی بهههو موسهههی (1409ق) ىمبهههال ا عمهههال چ 2تههههران:
دارالکتب اإلستمیة.
 .6ابوحیان اندلنی محمد بو یوسف (1420ق) البحر المحهی فهی التفنهیر تحقیهق
صدمی محمد جمیل بیروت :دار الفکر.
 .7بحرانی سید هاشم ( 1416ق) البرهان فی تفنیر القرآن تهران :بنیاد باثت.
 .8جافریان رسول ( )1382تاری خلفا چ 2مم :دلیل ما.
عبدال (1411ق) المنتدر علی الصهحیحیو تحقیهق
 .9حاکم نیشابوری محمد بو ِه
مص فی عبدالقادر ع ا بیروت :دارالکتب الالمیة.
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 .10سهههروز عبهههدالکریم ( )1378بنههه تجربهههۀ نبهههوی چ 2تههههران :مؤسنهههه
فرهنگی صراط.
 .11شههههید هههانی کیوالهههدیو بهههو علهههی (1409ق) منیهههة المریهههد مهههم :مکتهههب
االعتم االستمی.
 .12صدوق محمد بو علهی ابهو بابویهه ( 1413ق) مهو ال یحضهره الفقیهه تصهحیر
علیاکبر غفارى چ 2مم :دفتر انتشارات استمی.
.13

( )1385علل الشرایف مم :کتابفروشی داورى.

 .14رباربایی سید محمدحنیو (1417ق) المیزان فی تفنیر القرآن چ 5مهم :دفتهر
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انتشارات استمی.

 .15روسی خواجه نصیرالدیو ( )1356اختق ناصری تهران :چاوصانۀ کر.
 .16روسهههی محمهههد بهههو حنهههو (1407ق) تههههذیب ا حکهههام چ 4تههههران:
دارالکتب اإلستمیة.
 .17غزالی محمد بو محمد ( )1380کیمیای ساادت به کوشخ حنیو خهدیوجم
چ 9تهران :شرکت انتشارت علمی و فرهنگی.

 .18فتال نیشابوری محمد بو احمهد ( )1375روضهة الهواعظیو و بصهیرَ المتاظهیو
مم :رضی.
 .19فرامههرک مراملکههی احههد و دیگههران ( )1395اخههتق حرفهههای در مدرسههه چ2
تهران :مؤسنه خیریه آموکشی فرهنگی شهید مهدوری.
 .20فراهیدى خلیل بو احمد (1409ق) کتاِّ الایو چ 2مم :هجرت.

 .21فیض کاشانی محمد بو مرتضی (بیتها) المحجةالبیضهاء فهی تههذیب االحیهاء
 .22ممی علی بو ابراهیم (1404ق) تفنیر القمی چ 3مم :دار الکتاِّ.

 .23کلینی محمد بو یاقوِّ (1407ق) الکاف

تصحیر علیاکبر غفهارى و محمهد

آخوندی چ 4تهران :دار الکتب اإلستمیة.

 .24لیثههی واسهه ی علههی بههو محمههد ( )1376عیههون الحکههم و المههواع

مههم:

دار الحدیث.
 .25مجلنههههی محمههههدبامر (1403ق) بحههههارا نوار چ 2بیههههروت :دار ىحیههههاء
التراث الارب .
 .26محمدی ریشهری محمد ( )1377میزان الحکمة ترجمهه حمیدرضها شهیصی
مم :دار الحدیث.
 .27م هری مرتضی ( )1370فلنفۀ اختق چ 9تهران :صدرا.
.28

( )1372مقدمهای بر جهان بینی استمی (مجموعهه آ هار) ج2
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تصحیر علیاکبر غفاری تهران :مکتبة الصدوق.

تهران :صدرا.
 .29مایو محمد ( )1386فرهنغ مایو چ 4تهران :ادنا.
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 .30متصدرا محمد بو ابراهیم ( )1366تفنیر القرآن الکریم مم :بیدار.

 .31ورام بو أبیفراس مناود بهو عینهی (1410ق) تنبیهه الصهوارر و نزههة النهواظر
الماروف بمجموعة و هرام مم :مکتبه فقیه.
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میتههوان یههک تحلیههل توصههیفی داننههت کههه تههتز میکنههد ویشههرفت اختمههی
افراد را توصیف کند .یکپارچهساکی اصول اختمی توصیفی و هنجهاری بهنوبهۀ خهود
باعث میشود برای بررسی اسهتدالل اختمهی مهدیر اک روشهی مفیهدتر اسهتفاده شهود.
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ویشههینه و اسههتداللهای نهفتههه در اخههتق مههدیر در مههدیریت سههود اسههت .ایههو نظریههه
توضیر میدهد که افهراد چگونهه احنهاس درسهت یها غله بهودن را تایهیو و توجیهه
میکنند .بهرور کلی نتایپ وژوهخ در راستای بینخهای مفهومی دربهار :اخهتق در
مههدیریت سههود اسههت و ارتبههاط اخههتق مههدیران در مههدیریت سههود را بهها مههدل
اسههتدالل اختمههی کلبههرگ م ههرح میکنههد .بههر ایههو اسههاس میتههوان اک دیههدگاه
نظری مفاهیم بیشتری را دربار :استدالل اختمی در موضوع مدیریت سهود بررسهی و
تحلیل کرد.
کلیدواژهها
مدیریت سود اختق نظریۀ استدالل اختمی کلبرگ.
مقدمه
یکی اک اهداف اساسی وضف استانداردهای حنابداری ایو است کهه اسهتفادهکنندگان
بتوانند با اتکا بر صورتهای مهالی تصهمیمات ننهبتاً مربهوط و صهحیحی بگیرنهد .بهه
نههوعی حرفههۀ حنههابداری بههه شههیوهای اک گزارشههگری نیههاک دارد تهها منههافف تمههام
استفادهکنندگان را لحاظ کند .اک سوی دیگر همانرور که اک تاریف مدیریت سهود
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( )EMبرمیآید به علهت مابلیهت انا افوهذیری ذاتهی کهه باضهی اک اسهتانداردهای
حنابداری دارنهد و همچنهیو بهه دلیهل نحهو :تفنهیر و بههکارگیری ایهو رویههها در
بنیاری اک موارد سود تابف مضاوت و اعمال نظهر مهدیران اسهت و ایهو فرصهت بهرای
آنان فراهم شده تا با استفاده اک راهکارهای متنوع اک جمله امتم تاههدی حنهابداری
سود گزارز شده را مدیریت کنند.
بنابرایو سود حنابداری ممکو اسهت گویهای عملکهرد واماهی حنهابداری شهرکت
نباشههد (احمههدوور و مهرمههانی صههغیر  1388ا .)3ایههو امههر ممکههو اسههت موجههب
تصصیص نادرست منابف کمیاِّ امتصادی به سرمایهگذاریهای با کارایی اند
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(خلیفهسل انی و برکگر  1395ا.)67

شهود

بهرور کلی سود حنابداری گزارز شده میتواند ارتعهات مفیهد و مربهوری را
برای سرمایهگذاران و دیگران فراهم کند و استفادهکنندگان اک صورتهای مهالی بها
توجه به مابل اتکا بودن رمم سود میتوانند در تصمیمات خود اک آن بهره بگیرند.
مشکل مدیریت سود یک ودید :جهانی و اک مهمتریو منهائل اختمهی در مابلیهت
اتکا و اعتبار ارتعات مالی است .نواحی خاکنتری در استانداردهای حنهابداری بهه
نههوعی فضههایی را بههرای حنههابداری فرصههترلبانه بههاک میکننههد و بههه مههدیران امکههان
میدهند وضایت مالی شرکت را بهبود بصشند تا سود گزارز شده ضرورتاً عملکهرد
مالی وامای شرکت را مناکس نکند .مدیر واحد تجاری در مقام یک تصهمیمگیرنده
مهم و اساسی است (.)Belgasem-Hussain & Hussaien, 2020, P.3
هدف اک ایو تحقیق آن اسهت کهه اخهتق در مهدیریت سهود بها توجهه بهه نظریهۀ
کلبرگ برای محققان و دانشجویان مارفی و تبیهیو شهود .وهس اک بررسهی تحقیقهات
انجام شده مالوم شد مقاالت مصتلفی بههرور مجهزا دربهار :اخهتق و مهدیریت سهود
نوشته شده است؛ بهرای نمونهه مایوالهدیو و همکهاران ( 1394ا )119بهه بررسهی
راب ۀ اختق با رفتار مدیریت سود ورداخته و بیان کردهاند رفتار غیراختمی مهدیریت
سود چه در میان ننهبیگراها و چهه در میهان آرمانگراهها میتوانهد عامهل شکنهت
اختمی شرکتها و ورشکنتگی آنها باشد .خلیفهسهل انی و برکگهر ( 1395ا)67
در بررسی راب ٔه مصاررات اختمهی و مهدیریت سهود نشهان دادنهد کهه راب هۀ ایهو دو
متغیر مثبت و مانادار است.
به رور کلی اختق و رعایت آن در محی کهار بنهیار مههم اسهت .بها ایهو حهال
وژوهشی که مدیریت سود را بهعنوان موضوعی اختمهی بها توجهه بهه نظریهۀ اسهتدالل
اختمی کلبرگ نقد و تحلیل کند ویدا نشهد .تحقیهق حاضهر ایهو موضهوع را نقهد و
تحلیل و مفاهیم کلیدی آن را بررسی کرده است .در حقیقت ایو موضوع ضهرورت
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هر بصخ اک ساکمان را هدایت میکند و نقخ وی در ایجهاد یکپهارچگی ایهو فرآینهد

انجام وژوهخ حاضر را نشان میدهد .با توجه به ضرورت انجام ایهو وهژوهخ سهؤال
اصلی که در ایو تحقیق م رح میگردد بدیو شرح است :آیا میتوان مهدیریت سهود
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را بهمنزلهۀ موضهوعی اختمههی بهر اسههاس نظریهۀ اسهتدالل اختمههی کلبهرگ تحلیههل و
بررسی کرد؟
تحقیق حاضر با هدف بررسی مدیریت سود بهمنزلۀ موضوعی اختمی با توجه بهه
نظریۀ استدالل اختمی کلبهرگ میکوشهد تها ابتهدا تاریفهی اک مهدیریت سهود ارائهه
دهههد و الزامههات اختمههی در گزارشههگری سههود را بررسههی کنههد و باههد اک آن نظریههۀ
اسههتدالل اختمههی کلبههرگ و مراحههل آن را م ههرح نمایههد .سههپس ایههو وههژوهخ بههه
تحلیههل دسههتاوردهای نظریههۀ کلبههرگ در در

بیشههتر اخههتق در مههدیریت سههود

میورداکد و در نهایت در بصخ نتیجهگیری به دنبهال ارائهه مهدل ویشهنهادی مراحهل
ویشرفت اختمی است که میتواند دربار :مدیری که تصمیم بهر مهدیریت سهود دارد
اعمال گردد.
روز تحقیههق در گههردآوری ارتعههات کتابصانهههای و اک نظههر ارائههه تحلیلههی و
کاربردی است و برای تدویو تحقیق اک مقاالت داخلی و خارجی استفاده شده است.
مدیریت سود چیست؟
در تاریف مدیریت سهود تقریبهاً هیچگونهه اجمهاع عمهومی وجهود نهدارد؛ در نتیجهه
تااریف مصتلفی را می توان در ادبیات مالی یافت .هیلی و واهلو در تاریف مدیریت
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سود چنیو نوشتهاند:
«مههدیریت سههود ومتههی اسههت کهههه مههدیران اک مضههاوت در گزارشههگری مهههالی و
سههاختاردهی ماههامتت اسههتفاده میکننههد تهها گزارزهههای مههالی را تغییههر دهنههد و
ذی نفاان را دربار :عملکرد امتصهادی واماهی شهرکت گمهراه کننهد یها خروجیههای
مراردادی را که به ارمام حنابداری گزارز شده بنتگی دارد تحت تأ یر مرار دهنهد»
( .)Healy & Wahlen, 1999, P.365ایهو تاریهف گنهترده را میتهوان همچهون
نلنون و همکارانخ چنیو تفنیر کرد:

 مههدیریت سههودی کههه بهها اصههول عمههومی وذیرفتههه شههد :حنههابداری ()GAAP

116

م ابقت دارد؛

 مدیریت سودی که توضیر آن بر اساس اصول عمومی وذیرفته شد :حنهابداری
آسان نینت؛

 و مدیریت سودی که بهرور واضر با اصول وذیرفته شد :حنابداری مغایر اسهت

(.)Nelson, Elliott & Tarpley, 2003, P.17
شهیپر مهدیریت سهود را ایوگونهه تاریهف میکنهد« :دخالهت هدفمنهد در فرآینهد
گزارشگری با مصد دستیابی به برخی منافف شصصی» (.)Schipper, 1989, P.91
با ایهو حهال دیچهو و اسهکینر اذعهان میکننهد کهه افشهای فریبکارانهه (کهه بهرای
فریههب برنامهههریزی میگههردد) بایههد اک انتصههاِّ مههواردی اک جملههه مضههاوتهای
(.)Dechow & Skinner, 2000, P.235
در حقیقت شیپر در تاریف خود بر ایو نکته تأکید میکند کهه تصهمیم مهدیریت
با هدف ویگیهری منهافف شصصهی ممکهو اسهت کمهانی موجهب شهود میمهت سههام بها
سودهای دستکاری شهده (کهه مبهل اک کمهان واماهی تحقهق سهود گهزارز گردیهده)
گزینههای مصتلف انجام سرمایهگذاری را تحریک کند.
هیلی و واهلو دادن ارتعات غل به ذینفاان را با هدف ویشبرد مصهد مهدیریت
و استفاده اک ابزارهای حنابداری بهرای تأ یرگهذاری عمهدی بهر سهود گهزارز شهده
مدیریت سود مینامند (.)Healy & Wahlen, 1999, P.365
رویکرد دیچو و اسکینر دربار :مدیریت سود متفهاوت اسهت و ایوگونهه اسهتدالل
میکنند که کتهبرداری واضر و مشصص نوعی مدیریت سود غیرمابهل مبهول اسهت
( .)Dechow & Skinner, 2000, P.235ایو امدام کمهانی میتوانهد مابهلمبول باشهد
که مربوط به اصول حنابداری باشد و ا بات شود که ننبت بهه دیگهر روزهها سهود
باالتری گزارز میکند (.)Mintz & Morris, 2008, P.850
مککی مدیریت سود را ایوگونه تاریف میکند« :گزارشگری و تصهمیمگیری
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حنهههابداری مابهههل مبهههول (کهههه بهههرای تایهههیو سهههود اسهههت) تفکیهههک شهههوند

من قی و مانونی مهدیریت بها ههدف دسهتیابی بهه نتهایپ مهالی ابهت و مابهل ویخبینهی»
(.)McKee, 2005, P.81
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وی ماتقد است مدیریت سود به مانای «دستکاری دفاتر و اسناد مالی» نینهت امها
نشاندهند :مضاوت آگاهانۀ مدیر برای هموارساکی سود ری کمهان اسهت .ایهو بهدان
ماناست که مدیریت با اضافه کردن درآمد یا حذف آن به جهای داشهتو عملکهردی
خوِّ یا بد تقریباً به دنبال ابت نگهداشتو ارمام سود است.
به گفتۀ دیچو و اسکینر مابلیت وذیرز مدیریت سود با اصول حنهابداری ارتبهاط
دارد (.)Dechow & Skinner, 2000, P.235
مههککی نیههز مههدیریت سههود را حفهه

بههات و دسههتیابی بههه مابلیههت ویخبینههی

سود آتی بهرور من قی و مابل مبهول میدانهد .بنهابرایو بهه نظهر میرسهد نوینهندگان
یادشهههده مهههدیریت سهههود را اک منظهههر مهههانونی تأییهههد میکننهههد (اک کمهههانی کهههه
اصول حنابداری رعایت میشود) و شمار دیگری اک نوینندگان مابلیت وذیرز ایو
امدام را در سایۀ نتهایپ مهورد انتظهار ( بهات و مابلیهت ویخبینهی سهود) و توکیهف سهود
میدانند (.)Belgasem-Hussain & Hussaien, 2020, P.3
مدیریت سود با تقلب و تحریف صورتهای مالی متفهاوت اسهت؛ کیهرا مهدیریت
ت در چارچوِّ استاندارهای حنهابداری انجهام میشهود .هموارسهاکی سهود
سود کام ً
یکی اک روزهای رایپ مدیریت سود بهه شهمار مهیرود و ههدف اک همهوار کهردن سهود
ایجههاد جریههان رشههد ابههت سههود و کههاهخ نوسههانات آن اسههت .مههدیریت سههود یکههی اک
شاخصهای انداکهگیری کیفیت سود در نظر گرفته میشود؛ به ایهو مانهی کهه سهودهایی
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که کمتر مدیریت شوند کیفیت باالتری دارند (بنیمهد و همکاران  1396ا.)514
بهرور کلی میتوان گفت مدیریت سود دخالت مدیر در راستای منهافف شصصهی
اسهت؛ اکایههورو گهاهی مههدیران اک رویهههای حنههابداری بهرای دسههتیابی بهه اهههداف
خاصی مانند واداز امتیاکات و ...استفاده میکنند تا بتوانند سهود واحهد تجهاری را اک
دیدگاه خودشان در حد ماقول افزایخ دهند.
الزامات اخالقی در گزارشگری سود
به دلیل شکنت شرکتهای مشهوری نظیهر انهرون ( )Enronوارمهاالت ()Parmalat
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و مکنهول ( ) Maxwellکیفیهت ارتعهات و گزارشهگری صهادمانه توجهه کنههب و

کارها و رسانه را ری چند دهۀ اخیر جلب کهرده اسهت ( .)ICAEW, 2007بنهابرایو
ویژگی شصصیتی مدیران و تأ یرات بالقو :سهوءرفتار افهراد بهر جاماهه اک موضهوعات
مورد عتمۀ محققان و جاماۀ کنب و کار است (.)Mele, 2008, P.291
عتوه بر ایو اهمیت فزایند :مانونگهذاری دولتهی و فشهارهای ذینفاهان اصهول
اختق شصصی را تضایف کهرده اسهت ( .)Berrone et al, 2007, P.35آتکیننهون
در وی واس به ایو ورسخ بود کهه آیها در چنهیو شهرای ی م الاههای بهرای ارکیهابی
اصهول اختمهی انجهام شهده اسهت؟ ( )Atkinson, 2002, P.212در وامهف وی ایهو
موضوع را بررسی کرد که اکنون اصول اختمی گزارشگری مهالی چگونهه آمهوکز
با توجه به ادبیات مربوط به روزهای مدیریت سهود مهککی دربهار« :مهرک بهیو
مدیریت سود اختمی و غیراختمی» چالشی م رح کرد و گمان میکند تمایز شهفافی
بیو آنها نینت« :ایو سؤالی است که همۀ مها بایهد بها اسهتفاده اک ارکزههای اختمهی
خودمان به آن واس دهیم» (.)McKee, 2005, P.81
مدیران مانند دیگر افرادی که در دنیای کنب و کار فاالیهت میکننهد بها منهائل
اختمی مصتلفهی روبههرو میشهوند ( .)Ethics in Accounting, 2009, P.108آنهان
در انجام مدیریت سود با دو محدودیت مواجهند :اول مشکل رعایهت اسهتانداردهای
حنابداری و دوم میزان ارتعات افراد برونساکمانی دربار :عملکرد شرکت .بهدیهی
است هر چه سرمایهگذاران ارتعات بیشتری دربهار :عملکهرد شهرکت داشهته باشهند
امکان مدیریت سود کمتهر میشهود و بهرعکس ههر چهه میهزان ارتعهات مهدیران و
سهامداران نامتقارنتر و مصهاررات اختمهی آنهان بیشهتر باشهد انگیهز :مهدیران بهرای
مدیریت سود بیشتر میشود.
بههه بیههان دیگههر عههدم تقههارن ارتعههاتی امکههان انجههام مههدیریت سههود را بهههرور
فرصترلبانه برای مدیران فراهم میسهاکد .همچنهیو عهدم تقهارن ارتعهاتی موجهب
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داده میشود.

میشود مدیران برای ارمینهان سهرمایهگذاران بهه شهکل عتمهتدهی مهدیریت سهود
انجام دهند ( قفی و همکاران .)1393
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برخههی ماتقدنههد مههدیریت سههود در بهههکارگیری اصههول عمههومی وذیرفتههه شههد:
حنابداری دچار انحراف میشهود؛ در ایهو روز تضهایف اخهتق در عمهل م هرح
است (.)Mintz & Morris, 2008, P.851; Healy & Wahlen, 1999
دربار :اینکه آیا انحراف وامااً نتیجۀ تصمیماتی است که بهرور کلهی در محهدود:
اصول عمومی وذیرفته شد :حنهابداری گرفتهه میشهود و یها اینکهه انحهراف ناشهی اک
تصمیم آگاهانه برای دستکاری سود است شک و شهبهههایی وجهود دارد؛ بیشهک
مورد دوم انحراف (تصمیم آگاهانه برای دستکاری سهود) نهوعی کتهبهرداری تلقهی
میشود (.)Mintz & Morris, 2008, P.851
اک آنجایی که حنابرسهی و دیگهر سهاختارهای حاکمیهت شهرکتی کهافی نینهتند
چنانچه مدیر اک مضاوت اسهتفاده کنهد فرصهتی بهرای مهدیریت سهود ایجهاد میشهود
(.)Belgasem-Hussain & Hussaien,2020, P.5
وضایت فالی حرفۀ حنابداری نشاندهند :رسواییهای مالی عظیمهی اسهت .ایهو
رسواییها ناشی اک آن است که مواکیو اختمی که وجود آنها در حرفهۀ حنهابداری
اک ضههروریات اسههت چنههدان رعایههت نمیشههود .حههال اگههر حنههابداران ایههو مههواکیو
اختمی را رعایت نکنند ممکو است منافف سهامداران ضایف شود؛ در نتیجهه رعایهت
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اصول اختمی در مدیریت سود بنیار مهم است.
نظریۀ استدالل اخالقی کلبرگ
الرنههههس کلبههههرگ ( )Lawrence Kohlbergمحقههههق و اسههههتاد روانشناسههههی
آموکشی و اجتماعی در دانشگاه هاروارد است و تحقیقهات بنهیار گنهتردهای دربهار:
ویشرفت اختمی انجام داده است .نظریۀ استدالل اختمی او دربار :ایو موضوع اسهت
که افراد چگونه فکر میکنند و در یک مومایت اختمهی چهه چیهزی را مهدنظر مهرار
میدهنههد .ایههو فرآینههد تشههصیص درسههت و غلهه در یههک مومایههت ماههیو اسههت
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(.)Belgasem-Hussain & Hussaien,2020, P.5

کلبرگ دربار :رشد مضاوت اختمی اک نظریههای مربیهان و روانشناسهانی چهون
روسهههو دیهههویی بالهههدویو ههههاِّ ههههاوس ( )Hobhouseوهههک هاویگهرسهههت
( )Havighurstو ویاهه ( )Piagetبهره گرفت.
وی نظریۀ رشد اختمی ویاهه را گنترز داد و تکمیل کرد .او همچهون ویهاهه بهر
ایو باور بود که رشد اختمی بهر اسهاس تواناییههای شهناختی افهراد شهکل میگیهرد.
همچنیو وی اختق را بها مفههوم عهدالت تبیهیو میکهرد و ماتقهد بهود مضهاوتهای
اختمی افراد با برداشتهای متفاوت اک ایو مفهوم همراه اسهت (عصهاره و همکهاران
 1397ا.)94
مههدنظر مههرار دادن منههائل اختمههی بههه تحریههک مضههاوت اختمههی منجههر میشههود
( .)Smith, 1978, P.53نظریۀ کلبرگ بنیار مشهور اسهت و بههرور گنهترده دربهار:
آن بحث شده است .در علوم رفتاری مااصر نیز بهه ایهو نظریهه بنهیار اسهتناد میشهود
( ;Weber, 1991, P.293; Trevino, 1992, P.445; Hayes, 1994, P.261
& Fisher & Lovell, 2006, P.294; ICAEW, 2007, P.371; Weber

.)McGivern, 2010, P.149
مهمتریو ابااد نظریۀ کلبرگ ( 1981ا )51عبارتند اک:
 .1اختق مفهومی م لق در وجود بشر نینت بلکه ابنهاء بشهر اک سه وح متفهاوت
رشد اختمی برخوردارند (موضف خاکنتری میان اختق م لق و ننبی)؛
 . 2رشد اختمی مراحلی دارد و ایو مراحهل دارای تقهدم و تهأخر اسهت .بنهابرایو
می توان نگاهی فرایندی به آن داشت که نتیجه رویکهرد مزبهور ایهو خواههد بهود کهه
اختق مقوله ای تربیتی تحلیلی و دارای ابااد مشصص است؛
 .3رشد اختمی با نوع مضاوت افراد مابل انداکهگیری و تحلیل است .بنهابرایو در

مدیریت سود به منزلۀ موضوعی اخالقی (با توجه به نظریۀ استدالل اخالقی کلبرگ)

ربهههق گفتهههۀ کلبهههرگ داشهههتو فرصهههت بهههرای اخهههذ تصهههمیمات اختمهههی و

بیانی تقلیل یافته نشانههای اختمی همان نشانههای مضهاوت افهراد و شهرح و تاریفهی
است که اک عدالت دارند (جهانگیرکاده  1390ا)101؛
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 . 4مراحل رشد اختمی در میان افراد گوناگون همگون و ابت است؛ یانی فراینهد
رشد اختمی در افراد متفاوت یکی است و تنهها تفهاوت مضهاوت افهراد در جایگهاه
ایشان در مراحل رشدی است (عصاره و همکاران  1397ا.)93
تحقیقات استدالل اختمهی مربهوط بهه اخهتق کنهب و کهار همچهون تحقیقهات
تروینههو ( 1992ا )445بههر نظریههۀ ویشههرفت اختمههی شههناختی کلبههرگ (1969
ا )107تأکید میکنند .فیشر و روکنویغ ماتقدنهد «ویهروی اک مهانون و سیاسهتهای
کنب و کاری مشصص تضمیو کافی برای اینکه رفتار فهرد اختمهی باشهد نینهت و
نمیتواند باشد» ( .)Fischer & Rosenzweig, 1995, P.443به عبارت دیگهر یهک
رفتار اجتماعی ممکو است مجوک رسمی (مانونی) داشهته باشهد امها آن رفتهار ممکهو
است فامد اختق اجتماعی یا فردی باشد.
به دلیل اخهتتف مضهاوت اننهانی در گزارشهگری مهالی مائهل شهدن تمهایز میهان
تصمیمات خیرخواهانه و تصمیماتی که با نیت کیروا گذاشهتو مهانون گرفتهه میشهود
دشوار است ( .)Maines, 2007, P.359با توجه به ایهو موضهوع و بهر اسهاس اعتقهاد
کلبرگ به ارتباط بی و استدالل اختمی تاامل اجتماعی (مثهل وفهاداری بهه جاماهه) و
رفتار اختمی میتوان دسهتاوردهای ارکشهمندی دربهار :مابلیهت ویخبینهی و ههدایت
رفتار مدیریت سود ارائه داد که میتوانهد بهه کهاهخ فاالیتههای ماکهوس مهدیریت
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سود کمک کند .اک ایو رو نظریۀ کلبرگ برای بررسهی توضهیحات و توجیههات در
موضوع مدیریت سود کارآمد است.
همچنیو موضوع اختق در مدیریت سود در سایۀ نظریۀ کلبرگ و رعایت آن بها
هدف گزارشگری مناسب و صادمانۀ سود بنیار مهم و مؤ ر اسهت و موجهب میشهود
صورتهای مالی مابل اتکا و ماتبر ارائه شود.
حقیقتاً بر اساس ایو صورتهای مالی ماتبر میتوان تصمیمات صهحیحی گرفهت
و منافف ذینفاان را تأمیو کرد .روز تحلیل نظریۀ کلبرگ میتواند در آگاهی یهافتو
اک تقلب و کتهبرداری (مثهل مهدیریت سهود) کارآمهد باشهد .در ایهو راسهتا سلنهله
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مراتب اختمی نظریۀ کلبرگ را میتوان بهعنوان مدلی مناسب برای بررسی اسهتدالل

اختمی مدیر دربار :رفتار مدیریت سود ویشهنهاد کهرد .ایهو نظریهه حتهی میتوانهد بهه
بررسی میزان اختمی بودن مدیریت سود بر اساس جننیت مدیر نیز کمهک کنهد؛ بهه
بیان دیگر میتوان بر اساس نظریۀ کلبرگ رفتار مدیران کن و مدیران مرد را دربهار:
مدیریت سود بررسی و مقاینه کرد.
افههزون بههر ایههو بههه دالیههل مصتلههف اک جملههه انا افوههذیری ذاتههی برخههی اک
اسههتانداردها سههود تههابف مضههاوت و اعمههال نظههر مههدیران اسههت و مههدیران بهها فنههون و
روزهای مصتلف میتوانند سود را همنو بها منهافف شصصهی مهدیریت کننهد تها سهود

مدنظرشان متفاوت با سود وامای گهزارز شهود .بها ایهو وصهف ضهرورت دارد مهدیر –
و مدیریت سود رعایت کند تا موجبات گمراهی استفادهکنندگان فراهم نشود.
در وامف ایو موضوع در نظریۀ کلبرگ تبلور یافته است به نحوی کهه ایهو نظریهه
با ارائه بینخهای مفید دربار :استدالل اختمی مدیران در موضهوع روزهها و مفهاهیم
عملیاتی مدیریت سهود موجهب میشهود ذهنیهت افهراد دربهار :دیهدگاههای اختمهی
بهبود یابد .به بیان دیگر الزام اختمی نظریۀ کلبرگ الزام احترام بهه حقهوق دیگهران
اعم اک فرد و جاماه است و بهتر اسهت ایهو دیهدگاه هنگهام گزارشهگری و مهدیریت
سود به کار گرفته شود.
مراحل قضاوت اخالقی کلبرگ
کلبهرگ در بههاِّ ویشههرفت تفکههر اختمههی دیههدگاهی بیوالمللههی ارائههه میکنههد .وی
میگوید افراد در مومایتهای اختمی ماموالً بر اساس رویکردهای مشصصهی رفتهار
میکنند .ایو رویکردها نه بهر مبنهای ارکز یها مومایتههای اختمهی ماهیو بلکهه بهر
اساس شکل استدالل اختمهی فهرد مشهصص میشهوند .بهه اعتقهاد کهولبرگ مراحهل
جهانی ویشرفت اختمی بهگونهای است که افهراد بهدون توجهه بهه فرهنهغ یها جاماهه

مدیریت سود به منزلۀ موضوعی اخالقی (با توجه به نظریۀ استدالل اخالقی کلبرگ)

صرف نظر اک منافف شصصی  -الزامات و مواکیو اختمی را در مضاوت برای گزارشهگری

وارد آن میشوند .همچنیو ایو مراحل ابتند و توالی منحصر بهه فهردی دارنهد؛ ههیچ
کس نمیتواند بدون آن که ترتیب ایو مراحل را رعایت کند به مراحل باالتر برسد.
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کلبرگ در مدل خود برای استدالل اختمی شخ مرحله مالوم کرده است:

 مراحل اول و دوم هنجارهای رفتهاری مربهوط بهه اجتنهاِّ اک تنبیهه و بهرآورده
کردن نیاکهای خود را ووشخ میدهند؛

 مراحل سوم و چهارم به افرادی مربوط میشوند که موانیو اجتماعی را رعایت

میکنند و آنها را در رفتارشان در نظر میگیرند؛

 مراحههل وههنجم و ششههم اعتقههاد بههه اعتبههار اصههول اختمههی جهههانی را نشههان

میدهنههد و احنههاس عههدالتخواهی و تاهههد شصصههی را در فههرد ایجههاد میکننههد
(.)Belgasem-Hussain & Hussaien, 2020, P.11
در شکل و جدول ( )1ختصۀ ایو سه س ر متمایز بر اسهاس اسهتداللهای انجهام
کار درست آمده است:
شکل ( ،)1مراحل استدالل اخالقی کلبرگ ()Kohlberg, 1981, P.207
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جدول ( ،)1مراحل استدالل اخالقی کلبرگ ()Kohlberg, 1981, P.207

سطح و مرحله

استداللها برای انجام کار درست

سطح  :1استأالل پیش
قراردادی
مرحله :1

اجتناِّ اک تنبیه و مجاکات و اختیارات مدرت برتر

اختق ناهمگون

فردگرایی هدف ابزاری و مبادله

افراد دیگری را که منافای دارند به رسمیت
بشناسید.

سطح  :2استأالل قراردادی
مرحله :3
انتظارات بیو فردی بالا رواب و

نیاک به خوِّ بودن اعتقاد به ماعد :رتیی و تمایل به
رعایت موانیو

تأیید بیو فردی
مرحله :4
امتدار و نظم اجتماعی
سطح  :3استأالل پسا
قراردادی
مرحله :5
مرارداد یا سودمندی اجتماعی و

«اگر همه آن را انجام دهند» نهاد حف میشود و اک
ایجاد مشکل ساختاری جلوگیری میشود.

احناس الزام به مانون به خارر مراردادهای اجتماعی
فرد برای تدویو و رعایت موانیو برای رفاه و حف
حقوق همۀ مردم

حقوق افراد
مرحله :6

اعتقاد شصص من قی به اعتبار اصول اختمی جهانی

اصول اختمی جهانی

و احناس تاهد شصصی به آنها

مدیریت سود به منزلۀ موضوعی اخالقی (با توجه به نظریۀ استدالل اخالقی کلبرگ)

مرحله :2

برآورده کردن نیاکها یا منافف خود در دنیایی که باید
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بررسی اخالق و تحلیل نقش آن در مدیریت سود ،با تکیه بر نظریه کلبرگ
دیدگاههای مصتلفی دربار :اختق وجود دارد .عدهای با نگاهی سادهانگارانه اخهتق
را بینیاک اک تاریف داننتهاند .استاد م هری در ایو باره میگوید:
«برختف تصور مردم جهان  -مبنی بر اینکه چون همۀ مردم دنیا اخهتق و ضهداختق
را میشناسند وس نیهاکی بهه تاریهف کهردن اخهتق نینهت  -اخهتق اک مشهکلتریو
لغات برای تاریف کردن است» .ایشان منشأ تفاوتها در تاریف اختق را برآمهده اک
تفاوت بینخها و جهانبینیهای م رح شهده در مکاتهب مصتلهف میداننهد (م ههری
 1375ا.)289
عتمه مصباح یزدی در تاریف اختق میگوید« :اختق دانشی است کهه اک انهواع
صفات خوِّ و بد و چگهونگی اکتنهاِّ صهفات خهوِّ و کدودن صهفات بهد بحهث
میکند» (مصباح یزدی  1381ا .)18همچنیو مجموعه صفات وایدار در نفهس را
اختق گفتهاند (مصباح  1382ا.)15
کلبرگ م الاۀ رشد اختمهی را بهه یهک فرآینهد غالهب در روانشناسهی رشهد و
روانشناسی تربیتی تبدیل کرد و نظریۀ او احتمهاالً هنهوک ههم شناختهشهدهتریو نظریهۀ
رشهد اختمههی اسههت .اک دیههد مههرآن اننهان رههی کنههدگی اک مراحلههی بهها ویژگیهههای
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مصصهوا ههر مرحلههه میگهذرد و ایههو دیهدگاه در نظریهۀ رشههد شهناختی و اختمههی
روانشناسان مااصر اک جمله ویاهه و کلبرگ نیز م رح شده است.
اک دیههدگاه کلبههرگ مراحههل رشههد اختمههی ابههت و بیتغییرنههد و اسههتدالل و
داوریهای اختمی با جنبهههای شهناختی ارتبهاط دارنهد امها اک نظهر اسهتم مهوانیو و
احکام اختمی م لق و وامایانهد؛ اکایهورو در باضهی مهوارد نظریهات روانشناسهان
ت متفاوت و حتی متضاد با رویکرد استمی است.
غربی کام ً
به عبارتی روانشناسان غربی به تمامیت رشد اختمی اننان کمتر توجهه دارنهد یها
چنان بر س وح واییو تحول اخهتق آدمهی متمرکزنهد کهه سه وح متاهالی روحهانی و
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عقتنی را در اختق نادیده میگیرند (جاویدان و همکاران  1391ا .)1

با ایو وصهف اخهتق در حنهابداری اهمیهت خاصهی دارد؛ کیهرا ایهو رشهته نیهز
همانند رشتههای دیگر دارای الزامات اختمی خاصی با عنوان «آییو رفتهار حرفههای»
است (عباسکاده  1385ا.)102
افزون بر ایو در چند دهۀ اخیر ودید :مهدیریت سهود بهمنزلهۀ یکهی اک مشهکتت
حرفۀ حنابداری م رح گردیده است .مدیریت سود وضایت مالی واماهی سهاکمانها
را نشان نمیدههد و ارتعهاتی را کهه سهرمایهگذاران بایهد اک آن م لهف باشهند ونههان
میکند .به نظهر محققهان رفتهار غیراختمهی مهدیریت سهود میتوانهد عامهل شکنهت
اختمی در شرکتها باشد (اعتمادی و همکاران  1389ا.)35
مدیریت سود به منزلۀ موضوعی اخالقی (با توجه به نظریۀ استدالل اخالقی کلبرگ)
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نتیجهگیری
در علوم رفتاری مااصر به نظریۀ مشهور تحلیلی و توصیفی کلبرگ بنیار استناد شده
است .ایو نظریه تتز کرده تا ویشرفت اختمی افراد را وصف کند .در وامف در ایهو
نظریه م الاۀ رشد اختمی به یک فرآیند غالب در روانشناسی رشد و تربیتی تبهدیل
شده است.
ربق نظریۀ کلبرگ افراد اک س وح متفاوت رشد اختمی برخوردارند که مراحلی
دارد .ایهو مراحههل رشههد اختمههی ابههت و بیتغییههر و در تمههام افههراد یکنههاناند .تنههها
تفاوت مربوط به مضاوت استدالل و داوری اختمی افراد در مراحل رشد اسهت کهه
با جنبههای شناختی آنان ویوند دارد.
در حقیقت کلبرگ ماتقد است رشد مضاوت اختمی بر اساس توانهایی شهناختی
افراد شکل میگیرد و اک آن رو که اننانها ری کنهدگی خهود اک مراحهل مصتلفهی بها
ویژگیهای مصصوا هر مرحله میگذرند ایو نظریه به ایهو مبحهث میوهرداکد کهه
افههراد چگونههه فکههر میکننههد در یههک مومایههت اختمههی چههه چیههزی را مههدنظر مههرار
میدهند و آیا آن موضوع درست است یا غل .
اک سوی دیگر کلبرگ اختق را بر اساس مفههوم عهدالت تبیهیو کهرده و ماتقهد
است مضاوت اختمی افراد با برداشت متفاوت آنان اک مفهوم عهدالت همهراه اسهت و
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

اک ایو رو رشد اختمی افراد با نوع مضاوت آنان مابل انهداکهگیری و تحلیهل اسهت و
نشانۀ اختمی آنان بیانگر مضاوت و شرح و تاریفی است که اک عدالت دارند .به بیهان
دیگههر داشههتو فرصههت بههرای مههدنظر مههرار دادن منههائل اختمههی و اخههذ تصههمیمات
اختمی موجب تحریک مضاوت اختمی افراد میشود.
بنابرابو نوع بررسی اختق بهنوبهۀ خهود موجهب میشهود تها ایهو نظریهه بررسهی
استدالل اختمی مدیر را روشی مفید مارفی کند.
با وجود اختتفات در ویشهرفت اختمهی سهاکمانی و بها توجهه بهه اینکهه سهاکمانها
متشهههکل اک افهههراد گونهههاگون بههها باورهههها ارکزهههها و منهههافف مصتلهههف در سههه وح
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متفاوتند م ابقت ساکمان با مراحل اختمی فردی اک اهمیت ویژهای برخوردار اسهت.

بههدیو منظههور ویشههرفت اختمههی فههردی در منههائل مربههوط بههه کنههب و کههار بههرای
ساکمان مفیدتر است.
در وژوهخ حاضر کوشیدیم مدیریت سود را اک منظر اختق بررسهی کنهیم .بهدیو
منظور نظریۀ استدالل اختمی کلبرگ را تحلیل کردیم و دریافتیم کهه بهرای بررسهی
استدالل مدیر دربار :ویشرفت اختمی میتوان اک مدل نظریهۀ کلبهرگ اسهتفاده کهرد.
بنابرایو تتز شد بر وایهۀ نظریهۀ اسهتدالل اختمهی کلبهرگ و بها تأکیهد بهر رعایهت
اختق در محی کار مبحث مدیریت سود بهمنزلۀ موضوع اختمهی نقهد و بررسهی و
مفاهیم اصلی آن تحلیل شود .در حقیقت مدل کلبرگ اک ایو منظر بررسهی شهد کهه
مناکس کند.
همچنیو در ایو تحقیق سای شد مراحل اختمی کلبرگ بههویژه در

مهدیر اک

اختمی بودن مدیریت سود بیان گردد .ایهو تحقیهق بیهان میکنهد کهه مهدیران ماننهد
دیگر افراد ممکو است س وح متفاوتی اک استدالل اختمی را بها اشهاره بهه مهدیریت
سود داشته باشند که به نوعی شبیهساکی افراد (غیرمدیر) را داشته باشهند؛ بهرای مثهال
بر اساس مراحل استدالل اختمی کلبرگ
در س ر ( 1استدالل ویخ مراردادی) دو مرحلهه را وهیخ رو داریهم؛ مرحلهۀ اول
اختق ناهمگون و مرحلۀ دوم فردگرایهی و ههدف ابهزاری و مبادلهه .در مرحلهۀ اول
مدیرعامل به دنبال کاهخ هزینههاست تا بتوانهد درآمهد را بههرور غیرواماهی افهزایخ
دهد و به نوعی در وی اجتناِّ اک گهزارز ضهرر و کیهان اسهت .اک ررفهی بهر اسهاس
مرحلۀ دوم مدیر به دنبال ایو است که نظر ذینفاان را جلب کنهد و بهه همهیو دلیهل
حاضر است درآمدها را فراتر اک حد ممکو افزایخ بدهد.
بهرور کلی برای مدیریت سود اک روزهای مصتلفی مانند دسهتکاری روزههای
حنههابداری نظههارت بههر امههتم تاهههدی و تصههمیمهای امتصههادی اسههتفاده میشههود.

مدیریت سود به منزلۀ موضوعی اخالقی (با توجه به نظریۀ استدالل اخالقی کلبرگ)

چگونه ویشرفت اختمی میتوانهد اسهتدالل اختمهی مهدیر را در بهاِّ مهدیریت سهود

دستکاری روزهای حنابداری شامل انتصاِّ اک بیو روزهای مصتلهف (ماننهد تغییهر
اک روز میانگیو به روز اولیو صادره اک اولیو وارده در ارکیابی موجهودی کهاال) یها
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تغییر در نرخهای برآوردی (ماننهد کهاهخ نهرخ م البهات مشکو الوصهول یها عمهر
مفیههد داراییهههای ابههت ذخیههر :هزینههههای تضههمیو کههاال و ذخیههر :کههاهخ ارکز
موجودی کاال) است و نظارت بر امتم تاههدی بها امهداماتی ماننهد انتصهاِّ رویههها و
سیاستهای اعتباری فروز بها ههدف افهزایخ فهروز صهورت میگیهرد .تصهمیمات
امتصادی نیز شامل روزهایی مانند کهاهخ هزینهههای تحقیهق و توسهاه و هزینهههای
تبلیغات است.
بر اساس س ر ( 2اسهتدالل مهراردادی) مهدیرعامل دو مرحلهۀ دیگهر را وهیخ رو
دارد؛ مرحلۀ سوم :انتظارات بیو فردی بالا رواب و تأیید بیو فردی و مرحلۀ چههارم:
امتدار و نظم اجتمهاعی .در مرحلهۀ سهوم مهدیر بها اسهتفاده اک راهههای مهدیریت سهود
می تواند اصول اختمی را نادیده بگیرد .همچنیو مدیر اخهتق در مهدیریت سهود را
عههاملی میدانههد کههه بههر اصههول حنههابداری و افشههای اسههتانداردها و بههرآورده کههردن
انتظارات ذینفاان و جاماه (حف مهوانیو و هنجارههای اجتمهاعی) اسهتوار اسهت .بهر
اساس مرحلۀ چهارم هنگامی که مدیر اک تصمیمگیری دربار :مدیریت سهود اسهتفاده
میکند انتظار میرود حقوق و منافف استفادهکنندگان اک صورتهای مالی را فراتر اک
الزامات مانونی مدنظر مرار دهد تا به حف حقوق ذینفاان منجر شود.
در نهایت بر اساس س ر ( 3استدالل ونا مراردادی) مهدیرعامل دو مرحلهۀ دیگهر
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

را ویخ رو دارد؛ مرحلۀ ونجم :مرارداد یا سودمندی اجتماعی و حقوق افهراد و مرحلهۀ
ششم :اصول اختمی جهانی.
با توجه به اینکه شرکت باید صورت های مهالی خهود را بهر اسهاس اسهتانداردهای
حنابداری تهیه کند و بدان دلیهل کهه یکهی دیگهر اک اههداف مهدیرعامل اک مهدیریت
سود ارائه وضایت بهتر به سهامداران است در مرحلۀ وهنجم مهدیرعامل بهه دنبهال آن
است که برای حف حقوق همۀ ذینفاان گهاهی در مهدیریت سهود اک اسهتانداردهای
حنابداری بهره بگیرد.
بر اساس مرحلۀ ششم بهرور کلی مدیران باید به اصول اختق جهانی که بههجای
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عههرف عههدالت را مههدنظر دارد ماتقههد باشههند .بنههابرایو در موضههوع مههدیریت سههود

میتوان رواب ی با مفاهیم گزارشگری مالی و اختق خلق کرد تا بتوان بر مبنهای آن و
بر اساس نظریۀ استدالل اختمهی کلبهرگ مهدیران را اک ههم تفکیهک کهرد .در ایهو
راستا ویشنهاداتی به شرح کیر ارائه میگردد:
 با توجه بهه اهمیهت رعایهت اخهتق در اسهتانداردهای حنهابداری و اجتنهاِّ اکمههدیریت سههود و بههرای آنکههه منههافف سههرمایهگذاران حف ه شههود ویشههنهاد میگههردد
استانداردهای حنابداری برای اجرای حاکمیت شرکتی اک مابلیهت اجرایهی بیشهتری
برخوردار شوند.
 بهها توجههه بههه اهمیههت اخههتق در حنههابداری ویشههنهاد میگههردد مههدیران عامههلدیگر حف منافف فردی ممکهو اسهت ضهررهای مهادی و غیرمهادی بهرای شهرکت و
جاماه ایجاد کند.
 بهههه محققهههان و افهههراد عتمهمنهههد بهههه موضهههوع اخهههتق در مهههدیریت سهههودویشنهاد می گردد نتهایپ ایهو تحقیهق را بهر اسهاس نظریهۀ اسهتدالل اختمهی کلبهرگ
بهههرور عملههی در شههرکتها و دیههد گزارشههگری واحههدهای تجههاری بههه کههار ببندنههد
و در تحقیههق و تحلیههل خههود بههه ویژگیهههای فههردی و شصصههیتی مههدیران نیههز توجههه
و دمت داشته باشند.

مدیریت سود به منزلۀ موضوعی اخالقی (با توجه به نظریۀ استدالل اخالقی کلبرگ)

شرکتها برای آنکه منافف جماهی حفه شهود اخهتق را رعایهت کننهد .بهه عبهارتی

131

کتابنامه
 .1احمدوور احمد و حننا مهرمانی صهغیر (« )1388بررسهی ویژگهی کیفهی مابلیهت

اتکههاء ارتعههات در ارکیههابی کیفیههت سههود شههرکتها» بررسههیهای حنههابداری و
حنابرسی دوره  16ز  58ا .19-3
 .2اعتمههادی حنههیو حجههت ِهال فرکانههی رضهها غتمههی حنههیوآباد و مهههدی نههاظمی
اردکانی (« )1389بررسی تأ یر ارکزهای اختق شرکتی بهر در

مهدیریت سهود»

اختق در علوم و فناوری ز  4-3ا .46-35

 .3بنیمهد بهمو مههدی عربهی و شهیوا حنهوکاده ( )1396وژوهخههای تجربهی و
روزشناسی در حنابداری چ 2تهران :ترمه.
 .4قفی علی محنو مرادی جز و حنینالی سهرابی (« )1393راب هۀ بهیو مهدیریت
سود و عدم تقارن ارتعاتی در شرای ناارمینانی محی هی» دانهخ حنهابداری سهال
 5ز 17ا .27-7
 .5جهههانگیرکاده محمدرضهها (« )1390دیههدگاههای شههناختی-تحههولی در رشهههد
اختمی» فصلنامه مارفت اختمی دوره  2ز  4ا.122 -101
 .6جاویدان فارمه محمدصادق دهقان احنان شمنی گوشهکی و محمهود عباسهی
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

(« )1391تحلیل نظریه رشد اختمی کهولبرگ بها رویکهرد مرآنهی» فصهلنامه اخهتق
کینتی .سال  2ز 6ا.48-11
 .7خلیفهسل انی سید احمهد و غزالهه برکگهر (« )1395راب ٔهه مصهاررات اختمهی و
مدیریت سود» مجله علمی دانخ حنابداری دوره  7ز 24ا.90-67
 .8عصاره علیرضا آیدیو مهدیکاده تهرانی علیرضا امینی کریهو و شهادی عظیمهی
نظریه رشد مضاوت اختمی الرنس کلبرگ :وژوهشهی در بررسهی
(« )1397نقدی بر ٔ

درباره مراحل رشدی او» فصلنامه علمی -
نظریه کلبرگ و ارائه رهنمودی
چندجانبه ٔ
ٔ
وژوهشی تالیم و تربیت دوره  34ز  2ا.112-93
 .9عباسکاده حنو (« )1385اختمیات در ساکمانها با تأکید بر دیهدگاه اسهتمی»

132

ماهنامۀ تدبیر ز 177ا.101-102

 مایوالههدیو محمههود شهههناک نایههبکاده الهههام یههاوری و محمههد میرمحمههدی.10
) «راب ههۀ اخههتق بهها رفتههار مههدیریت سههود و تههأ یر ویژگیهههای1394( صههدرآبادی
.132-120 ا2 ز10 جمایتشناختی بر آن» اختق در علوم و فناوری دوره
) فلنفه اختق تحقیق و نگارز احمد حنهیو1381(  مصباح یزدی محمدتقی.11
. ارمغان بصیر:شریفی مم
 مؤسنههه آموکشههی و ورورشههی:) فلنههفه اخههتق مههم1382(  مصههباح مجتبههی.12
.

امام خمینی

)مدیریت سود به منزلۀ موضوعی اخالقی (با توجه به نظریۀ استدالل اخالقی کلبرگ

. صدرا: تهران17 ) چ2( ) آشنایی با علوم استمی1375(  م هری مرتضی.13
14. Atkinson, A.S. (2002), “Ethics in financial reporting and the
corporate communication professional”, Corporate Communications:
An International Journal, Vol. 7, No. 4, pp. 212-218.
15. Ball, R., Brown, P. (1968), an empirical evaluation of accounting
income
numbers, Journal of Accounting Research, 2(6), 159-178.
16. Belgasem-Hussain, A.A. and Hussaien, Y.I. (2020), "Earnings
management as an ethical issue in view of Kohlberg’s theory of moral
reasoning", Journal of Financial Crime, Vol. ahead-of-print No.
ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JFC-11-2019-0138
17. Berrone, P., Surroca, J. and Tribo, J. (2007), “Corporate ethical
identity as determinant of firm
performance: a test of the mediating role of stakeholder satisfaction”,
Journal of Business Ethics,Vol. 76 No. 1, pp. 35-53.
18. Dechow, P.M. and Skinner, D.J. (2000), “Earnings management:
reconciling the views of accounting academics, practitioners, and
133

regulators”, Accounting Horizons, Vol. 14 No. 2, pp. 235-250.

19. Et hics in Accounting (2009), Available at: http:// highered.
mcgraw -hill.com/sites/0072994029/
student_view0/ebook/chapter1/chbody1/ethics_in_accounting.html
(accessed 14 June 2009).
20. Fisher, C. and Lovell, A. (2006), Business ethics and values:
individual, Corporate and International Perspective, 2nd ed, London:
FT Prentice Hall.
21. Fischer, M. and Rosenzweig, K. (1995), “Attitudes of students
and accounting practitioners concerning the ethical acceptability of e
arnings management”, Journal of Business Ethics, Vol. 14 No. 6, pp.
433-444.
22. Hayes, R.L. (1994), “The legacy of lawrence Kohlberg:
implications for counseling and human development”, Journal of
Counseling and Development, Vol. 72, pp. 261-267
23. Healy, P.M. and Wahlen, J.M. (1999), “A review of earnings

Accounting Horizons, Vol. 13 No. 4, pp. 365-383.
24. ICAEW (2007), “Reporting with integrity: an initiative from the
institute of chartered accountants in England and Wales”, Information
for Better Markets, available at:
www.icaew.com/index.cfm/route/127759/icaew_ga/en/Technical_am
p_Business_Topics/Topics/Information_for_better_ markets /
Reporting_with_Integrity

1399  تابستان/ سی و هشتم/اخالق

management in literature and its implications for standard setting”,

25. Kohlberg, L. and Hersh, R.H. (1977), “Moral development: a
review of the theory”, Theory into Practice, Vol. 16 No. 2, pp. 53-59.

134

26. Kohlberg, L. (1986), a current statement on some theoretical
issues, in Modgil, S. and Modgil, C. Lawrence Kohlberg: Consensus
and Controversy, GB: Taylor & Francis.
27. Kohlberg, L. (1969), Stages in the Development of Moral Thought
and Action, New York: Holt Rinehart and Winston.
28. Kohlberg, L. (1981), Essays on Moral Development: The
Philosophy of Moral Developmen’t, Harper and Row.
)مدیریت سود به منزلۀ موضوعی اخالقی (با توجه به نظریۀ استدالل اخالقی کلبرگ

29. Mintz, S.M. and Morris, R.E. (2008), Ethical Obligations and
Decision Making in Accounting, New York, NY: McGRAWHILL.
30. McKee, T.E. (2005), Earnings Management: An Executive
Perspective, Thomson.
31. Maines, L.A. (2007), “Spotlight on principles-based financial
reporting”, Business Horizons, Vol. 50 No. 5, pp. 359-364.
32. Mele, D. (2008), “Integrating ethics into management”, Journal of
Business Ethics, Vol. 78, pp. 291-297.
33. Nelson, M.W., Elliott, J.A. and Tarpley, R.L. (2003), “How are
earnings managed? Examples from auditors”, Accounting Horizons,
Vol. 17 No. s-1, pp. 17-5.
34. Piaget, J. (1932/1965), the Moral Judgment of the Child, New
York. NY: The Free Press, available at:
www.archive.org/texts/flipbook/flippy.php?id=moraljudgmentoft0056
13mbp (accessed 3 April 2009).
35. Schipper, K. (1989), “Commentary on earnings management”,
135

Accounting Horizons, Vol. 3 No. 4, pp. 91-102.

36. Smith, A.F. (1978), “Lawrence Kohlberg’s cognitive stage theory
of the development of moral
judgment”, New Directions for Student Services, Vol. 4, pp. 53-67.
37. Trevino, L.K. (1992), “Moral reasoning and business ethics:
implications for research, education, and management”, Journal of
Business Ethics, Vol. 11, No’s 5/6, pp. 445-459.
38. Weber, J. (1991), “Adapting Kohlberg to enhance the assessment
of manager’s moral reasoning”, Business Ethics Quarterly, Vol. 1 No.
3, pp. 293-318.
39. Weber, J. and McGivern, E. (2010), “A new methodological
approach for studying moral reasoning among managers in business

1399  تابستان/ سی و هشتم/اخالق

settings”, Journal of Business Ethics, Vol. 92, pp. 149-166.

136

فصلنامۀ علمی – ترویجی در حوک :اختق

Quarterly Journal of Extension in Ethics

س 10ز  38ویاوی  60تابنتان 1399

No.38 / Summer 2020/ Tenth Year

صفحات 137-154

تحلیل رابطه رویکرد اخالق فلسفی اسالمی با فلسفه اخالق معاصر
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چکیده

ایو مقاله مصد دارد با بررسی دمیق رویکرد اخهتق فلنهفی اسهتمی و فلنهفۀ اخهتق
ایو مقاینه جایگاه تفکر فلنفی منلمانان را در کمینۀ اختق در مقابل دیگر فتسهفه
روشو میکند .بررسیها نشان میدهد هر دو مورد شامل اختق هنجاری هنهتند امها
شماری اک مباحث فلنفۀ اختق مااصر مانند فرا اختق و اختق کاربردی در اخهتق
فلنفی استمی وجود ندارند یا ظهور بنیار کمرنگی دارند.
اختق فلنفی استمی رویکردی فاعلمحور دارد و کیرمجموعهۀ اخهتق فضهیلت
مهرار مهیگیهرد امها بیشههتر فتسهفۀ مااصهر در اخهتق بههه رویکهرد فاهلمحهور توجههه
دارند .برختف اختق فلنفی استمی نظامهای اختمهی مااصهر سهکوالر هنهتند و
حتههی بههه ویههروان دیههو خاصههی منتنههب نینههتند .در دهههههههای اخیههر رویکردهههای
تههاکهای دربههار :اخههتق در میههان فتسههفۀ منههلمان ودیههد آمههده اسههت .نتیجههۀ ایههو
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تغییر نگرز استقتل بیشتر اختق فلنفی استمی اک عقبۀ یونانی و ارتباط بیشتر آن با
آموکههای دیو استم است.
کلیدواژهها
اختق فلنفی اختق عقلی اختق استمی فلنفۀ اختق اختق مااصر.
مقدمه
مقاینۀ دو اص تح نزدیک به هم ابهامات را برررف و اک خله مباحهث جلهوگیری
میکنهد .در علهم اخهتق نزدیکهی دو اصه تح «اخهتق فلنهفی اسهتمی» و «فلنههفۀ
اختق» سؤاالتی را در ذهو ایجاد میکند؛ سؤاالتی که تا انداک :کیادی به مانهی ایهو
دو اص تح مربوط میگردد :آیا مباحثی که در اختق فلنفی استمی ررح مهیشهود
با فلنهفۀ اخهتق مااصهر در غهرِّ تفهاوت دارد؟ ننهبت بهیو آنهها چینهت؟ در چهه
مباحثی اشترا

دارند؟ تفاوت بنیادیو آنها در چینت؟ آیا اساساً اختق فلنفی نهزد

منلمانان همان فلنفۀ اختق استمی است؟ واس دادن به ایو ورسخها منئله اصهلی
مقالۀ ویخ رو است.
وژوهخهایی که تهاکنون انجهام شهده اسهت بهه روز تهاریصی و توصهیفی اسهت
اخالق /سر و هشیم /سابهیان 1399

و مقالۀ حاضهر مصهد نهدارد بهه رد یها تأییهد ایهو وژوهخهها بپهرداکد .شهماری اک ایهو
وههژوهخههها بههه بررسههی اخههتق فلنههفی در اسههتم (احمههدوور و دیگههران 1389
ا155-61؛ استمی  )1385یها بهه تاریهف فلنهفۀ اخهتق مااصهر (مصهباح 1394
ا )21ورداختهاند.
باضی اک محققان به موضوع فلنفۀ اختق مااصر در ایران نظهر داشهتهاند و گهاهی
بصخ مصتصری اک کار را به مقاینۀ فلنفۀ اختق مااصر در ایران و کشورهای غربهی
اختصههاا دادهانههد (امیههد  .)1391موضههوع اصههلی ایههو گونههه وژهخههها بررسههی
رویکردهای اختمی مااصر در ایران است (همو 1382؛ همو  .)1385بر ایو اسهاس
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وژوهشی که هدف اصلی آن مقاینۀ رویکرد اختق فلنفی استمی با فلنهفۀ اخهتق

مااصر باشد یافته نشهد .وهیخ اک مقاینهۀ محهدوده و محتهوای ایهو دو اصه تح بایهد
مانای آنها تا حد امکان روشو گردد.
تعاریف
 .1رویکرد فلسفی در اخالق اسالمی

شماری اک عالمان اختق استمی را در چهار رویکرد دسهتهبندی مهیکننهد؛ فلنهفی
عرفانی نقلی و تلفیقی (احمهدوور و دیگهران  1389ا  .)29خهواه ایهو دسهتهبندی
چهارگانه بهرور کامل وذیرفته شود یا خیر در وجود شهاخۀ اخهتق فلنهفی در منهابف
اختمی منلمانان تردید وجود ندارد (ر : .همان ا.)32-29
هر کدام اک رویکردهای یادشده تهتز مهیکنهد ارکزههای اختمهی را م هابق منبهف
خاصی به دست آورد .در ایو میان اختق فلنفی عقل را منبف دسهتیابی بهه ارکزهها
باد اک دوران ترجمه با ترجمۀ منابف اختق یونانی به کبان عربی بهه جاماهۀ منهلمانان
وارد شد (هدایتی  1395ا .)178ههر چنهد منهابف اصهلی اسهتمی اعهم اک مهرآن و
سنت آموکههای اختمی متاددی را ارائه میدادند (جوادی آملهی 1398؛ عهالمکاده
نوری  )1397ویخ اک عصر ترجمه منلمانان آموکههای اختمی استمی را در مالب
یک علم تدویو نکرده بودند (هدایتی  1395ا.)178
باد اک ورود مباحث فلنفی یونانیهان اندیشهمندان منهلمان سهای کردنهد تألیفهات
فلنهفی منهتقلی ایجههاد کننهد (ر : .فههاخوری و جهر  .)1386ایههو ههدف در فلنههفۀ
متافیزیک بیشتر اک اختق تحقق یافت؛ اک ایو رو فلنفۀ استمی (متافیزیهک) بهیخ اک
اخههتق فلنههفی اک علههوم یونههانی اسههتقتل ویههدا کههرد و در نهایههت فیلنههوفانی ماننههد
متصدار وا به عرصۀ فلنفه استمی گذاشتند.
به عبارت دیگر بنیاری اک کتب اختق فلنفی تا ویخ اک دوران مااصر بهیخ اک

تحلیل رابطۀ رویکرد اخالق فلسفی اسالمی با فلسفۀ اخالق معاصر

فرا میکند و می کوشد اختق را به روز فلنفی (عقلی) بیهان کنهد .ایهو رویکهرد

انداکه مقلد کتب اختق یونانی بودند .ایو منهئله بها مقاینهۀ م الهب و عنهاویو کتهب
اختق فلنفی استمی با کتب فلنفۀ اختق یونانیان آشکار میشود .بنهابرایو ارهتق
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استمی بر باضی اک کتب که با رویکرد اختق فلنفی نوشته شدهاند با تنامر همهراه
است و در وامهف مهیتهوان آنهها را اخهتق فلنهفی منهلمانان نامیهد .بها وجهود ایهو
منههلمانان تألیفههات اختمههی ارکشههمندی را ارائههه کردهانههد .در ایههو میههان برخههی اک
اندیشمندان برای استمی کردن اختق فلنفی بیشتر کوشیدهاند .عالمانی که رویکهرد
تلفیقی داشته و اصول اختق را با توجه به آموکههای استم ارائه کردهانهد در ایهو را
موفقتر بودهاند (نرامی بیتا).
بنا بر آنچه گذشت وایۀ رویکرد اختق فلنفی در میان منهلمانان اخهتق یونهانی
اسههت .لههذا مؤلفههههههای اصههلی اخههتق فلنههفی اسههتمی بهها اخههتق یونههانی مشههتر
است؛ اک جمله غایت اختق (ارس و بیتها :ا )219-167بهر وایهۀ فضهیلت بهودن و
ورداختو به علم النفس موضوع (ر : .هلمز  1396ا )108-77و غیهره .رویکهرد
اخهههتق فلنهههفی اسهههتمی را مهههیتهههوان چنهههیو تاریهههف کهههرد« :اخهههتق فلنهههفی
استمی رویکرد باضی اک اندیشمندان منلمان است که میکوشهند مباحهث اختمهی
را که با تکیه بر منبف عقل و بهر وایهۀ منهابف اخهتق یونهانی دریافتهانهد بها آمهوکهههای
اختق استمی ترکیب کنند».
ِ .2لسفۀ اخالق معاصر و Ethics
اخالق /سر و هشیم /سابهیان 1399

مامهوالً  Ethicsرا ماهادل فلنهفۀ اخهتق ( )Moral philosophyدر نظهر مهیگیرنهد.
در دسهتهبندی مباحهث نیهز آن را بهه سههه بصهخ فهرا اخهتق ( )Meta-ethicsاخههتق
هنجهههههاری ( )Normative-ethicsو اخهههههتق کهههههاربردی (ethics

)Applied

تقنههیم مههیکننههد ( .)Gensler, 2008, P.89فههرا اخههتق بههه بنیههادیتههریو مباحههث
اختمی مانند هنتیشناسی مانیشناسی و مارفتشناسی اختق مهیوهرداکد (گننهلر
 1390ا.)5
اختق هنجاری شامل نظریۀ ارکز و مواعهد عهام اختمهی اسهت (مصهباح 1394
ا .)26اک نظر عدهای اختق کهاربردی بصشهی اک اخهتق هنجهاری اسهت (گننهلر
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 1390ا6؛ علیا  1391ا .)7در چنیو فرضی اختق کاربردی به دلیل وسهات و

اهمیت مباحث اک بصخهای دیگر جدا شده اسهت و بهه شهیوهههای عمهل و کاربنهت
مواعد اختمی در محدودههای خاا و جزیهی مهیوهرداکد (علیها  1391ا .)7ایهو
شههاخه اک اخههتق عموم هاً منههائل کههابردی و چالشههی را بررسههی مههیکنههد (اسههتمی و
دیگران  1390ا.)46-45
در درستی کاربرد واه Ethics :برای مفهوم عام فلنفۀ اختق شکی وجود نهدارد
اما در ترادف دو مانای واه Ethics :که یکی فلنفۀ اختق است و دیگری شامل سهه
بصخ فرا اختق اختق هنجاری و کاربردی میگردد تردید وجود دارد.
به عبارتی در تایهیو محهدود :فلنهفه اخهتق تردیهد وجهود دارد؛ باضهی فلنهفۀ
اختق را شامل هر سه بصخ بهرای  ethicsمهیداننهد (گننهلر  1390ا )6عهدهای
دایهر :فلنههفۀ اخهتق را کوچههکتر فههرا مهیکننههد و آن را بههه فهرا اخههتق محههدود
مههیداننههد (علیهها  1391ا )37و عههدهای دیگههر نظریههۀ ارکز (بصشههی اک اخههتق
در ایههو تقریههر مواعههد عههام اختمههی (بصههخ دیگههر اخههتق هنجههاری) و اخههتق
کاربردی جزء فلنفۀ اختق نینتند؛ به ایو بیان که فلنفۀ اختق شامل مبهانی عقتنهی
مقدم بر علم اختق است.
در ایو صورت علم اختق منحصر در بصخ مواعد اختق هنجاری است کهه بهه
نوعی شامل اختق کاربردی نیز میگهردد (ر : .مصهباح  1394ا)25؛ ههر چنهد
اختق کاربردی به دلیل وسات مباحث شاخهای جدا شمرده میشود.
بههه نظههر مههیرسههد ایههو تقریههر بیشههتر بهها روز مامههول در شههاخهبنههدی علههوم
هههمخههوانی دارد؛ چههون فلنههفه مضههاف بههه یههک ودیههده یهها دانههخ مباحههث وایههه و
مبههانی مقههدم بههر منههائل آن ودیههده یهها دانههخ را نیههز شههامل میشههود (خههواا
 1381ا .)39
البته روز وژوهخ در اختق هنجاری و کهاربردی فلنهفی و عقتنهی اسهت امها

تحلیل رابطۀ رویکرد اخالق فلسفی اسالمی با فلسفۀ اخالق معاصر

هنجاری) را نیز به آن ملحق میکنند (ر : .مصباح  1394ا.)25

سزاوار نینت هر دانشی را که روز عقتنی دارد فلنفه بنامیم .بایهد دانهخ فلنهفه را
اک روز فلنفی (عقتنی صرف) تفکیک کرد.
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فلنفه م ابق ماعده بایهد بهه دانشهی ارهتق شهود کهه مباحهث بنیهادیو را بهه روز
عقتنی بررسی میکند در حالی کهه روز فلنهفی یها عقتنهی در بنهیاری اک علهوم
مانند بصخهایی اک کتم اصول فقه و ...کاربرد دارد.
با توجه به توضیحات باال بهتر اسهت ماهادل فارسهی واه ethics :را (در کهاربردی
که شامل فرا اختق اختق هنجاری و کاربردی است) «اختق عقتنی یا فلنفی» در
نظر بگیریم و فلنفۀ اخهتق ( )moral philosophyرا بهه فهرا اخهتق و بصهخ نظریهۀ
ارکز اک اختق هنجاری منحصهر کنهیم؛ ههر چنهد مهیتهوان  ethicsرا نیهز در مانهای
فلنفۀ اختق ( )moral philosophyبا محدودیت مذکور به کار برد.
نسبت اخالق فلسفی اسالمی و فلسفۀ اخالق معاصر از حیث محدوده و مباحث طرح شده

اک حیث محدوده و موضوع میتوان چهار تفاوت بیو اختق فلنفی اسهتمی و فلنهفۀ
اختق مااصر در نظر گرفت:
 .1تفکیک و عدم تفکیک شاخههای ethics

اص تح  ethicsآن گونه که امروکه با مباحث تفکیکشده تصور میشهود در کمهان
گذشته وجود نداشت .به عبهارتی ایهو رهور نبهود کهه در اخهتق یونهانی بصهخ فهرا
اخالق /سر و هشیم /سابهیان 1399

اختق یا مانیشناسی اک اختق هنجاری جدا باشهد بلکهه مباحهث بهصهورت مزجهی
ارائه میشد.
اختق فلنفی استمی نیز بهصورت تفکیک نشهده گهاهی بهه مباحهث مانیشهناختی
مشههابه فههرا اخههتق مههیورداخههت (روسههی 1413ق ا )67-66گههاهی نظریههۀ
ارکز (فهههارابی  1384ا )86-85و غایهههت اخهههتق (ابهههو منهههکویه 1426ق
ا )126را بیان میکرد و گاهی سهای داشهت مواعهد اختمهی را ارائهه دههد (عزتهی
خلصالی  1381ا.)81
در مقابل امروکه باد اک گذشتو اک دور :مدرن در فلنفۀ اختق شهاخهههای اخهتق
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عقتنی ethics/تا انداکه کیادی تفکیک شدهاند .البته هنوک ههم باضهی اک نوینهندگان

مباحث را در مالبی نهچندان تفکیک شده ارائه میدهند ولی حهدامل در درخهتوار:
مباحث اختمی ایو امور اک یکدیگر تفکیک شدهاند (.)Fieser, n.d.
 .2شمولیت نسبت به اخالق هنجاری

همان رور که اشاره شد در تاریف فلنفۀ اختق اختتف وجود دارد .م ابق تاریهف
وذیرفتهشههده فلنههفۀ اخههتق شههامل بصههخ مواعههد اک اخههتق هنجههاری و اخههتق
کاربردی نمی گردد .ایو در حالی است که اختق هنجاری اک مههمتهریو بصهخههای
اخههتق فلنههفی اسههتمی اسههت؛ چههون بههه دنبههال یههافتو مصههادیق خههوِّ و بههد اسههت
(نرامی بیتها ا .)123-84لهذا مهیتهوان اخهتق فلنهفی را ماهادل  ethicsامهروکی
یانی اختق عقتنهی داننهت .امها اگهر بگهوییم همهۀ بصهخههای  ethicsجهزء فلنهفۀ
اختق هنتند نمیتوانیم اک ایو نظر بیو اختق فلنفی استمی و فلنفۀ اختق مااصهر

 .3شمولیت نسبت به اخالق کاربردی و حرفهای

اختق کاربردی با رویکرد منئلهمحوری دربار :منهائلی کهه تصهمیمگیری در آنهها
دشوار است شاخهای اک اختق عقتنی ethics/محنوِّ میشود که در دنیای مهدرن
شکل گرفت (استمی و دیگران  1390ا.)49
اک ایو رو ربیای اسهت کهه اخهتق کهاربردی بهه شهکل امهروکی در اخهتق فلنهفی
استمی وجود نداشته باشد .بهرور کلهی روز وهژوهخ منهئلهمحهور صهبغۀ تهاریصی
چندانی ندارد.

ل
هرف خهاا
وژوهخهای موضوعمحور در حوک :اختق حرفهای در برخهی اک ح َ

در متون اختق فلنفی استمی وجهود داشهت (جهاح

1332ق)؛ البتهه اگهر اخهتق

حرفهای را جزئی اک اختق کاربردی بهدانیم (اسهتمی و دیگهران  1390ا .)27بهر
ایو اساس میتوان گفهت اخهتق فلنهفی اسهتمی تنهها بصشهی اک اخهتق کهاربردی
امروکی را در بر داشت .در غیهر ایهو صهورت بایهد گفهت اخهتق فلنهفی اسهتمی

تحلیل رابطۀ رویکرد اخالق فلسفی اسالمی با فلسفۀ اخالق معاصر

تفاوت بگذاریم.
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مبحث اختق کاربردی را نداشت و تنها برخی اک عناویو اختق حرفههای را متناسهب
با نیاک روک بررسی میکرد.
 .4حجم مباحث فرا اخالقی

یکی اک مهمتریو بصخهای فرا اختق به مانیشناسی مفاهیم وایۀ اختمی مثل خهوِّ
و بد و باید و نباید میورداکد (فرانکنا  1398ا .)19-18ایو بصخ باهد اک اهمیهت
یافتو فلنفۀ کبان در دوران مااصر بنیار مورد توجه مرار گرفت .لذا ربیای اسهت کهه
حجم ایو مباحث در فلنفۀ اختق مااصر بنیار بیشتر اک اختق فلنفی اسهتمی باشهد.
گفتنههی اسههت بهههرور ربیاههی شههماری اک مباحههث مانیشههناختی وجههود داشههت (ابههو
منکویه 1426ق ا )161اما بیشتر بصخ مانیشناسهی در اخهتق فلنهفی اسهتمی
به بررسی مانای فضائل و رذائل میورداخت (شهرکوری  1383ا )479که منهمی
اک اختق هنجاری محنوِّ میشود نه فرا اختق.
همچنیو مباحثی چهون واماهی بهودن یها نبهودن اخهتق (در بصهخ هنهتیشناسهی
فههرا اخههتق) راب ههۀ بایههد و هنههت و امکههان و چگههونگی مارفههت بههه اصههل اخههتق
(در بصخ مارفتشناسی فرا اختق) که اک مههمتهریو مباحهث فلنهفۀ اخهتق مااصهر
(فههرا اخههتق) هنههتند در اخههتق فلنههفی اسههتمی چنههدان موضههوع بحههث نبههود امهها
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شههماری اک مباحههث مارفههتشههناختی کههه بیشههتر بههه اخههتق هنجههاری و نظریههۀ ارکز
مربههوط مههیشههوند در اخههتق فلنههفی اسههتمی وجههود داشههت؛ ماننههد ماعههد :اعتههدال
(فارابی  1384ا.)102-93
نسبت اخالق فلسفی اسالمی و فلسفۀ اخالق معاصر از حیث محتوا
 .1اخالق فضیلت و اخالق عملمحور

اختق یونانی بر وایۀ اختق فضیلت بنا نهاده شهده بهود و اخهتق فلنهفی اسهتمی نیهز
همان بنیان را حف کرد .اص تح اختق فضیلت تا انداکهای ابهام دارد؛ به ایهو دلیهل
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که اک «نظریۀ فضیلت» تفکیک نمیگردد.

اختق فضیلت یکی اک نظریه های اصلی ارکز است .خود نظریهۀ ارکز فضهیلت نیهز
به دو مانا به کار میرود که با دو اص تح فضهیلتمحهوری و فضهیلتگرایهی متمهایز
میشوند .وس الکم است ایو سه اص تح اک یکدیگر تفکیک شوند:
اخهتق فضهیلت ( )Virtue ethicsبههعنوان یهک نظریهۀ ارکز سهای مهیکنهد
مههت

صههدق خههوِّ و بههد اختمههی را بههر وایههۀ فضههائل نفنههانی اننههان بنهها کنههد

( .)Hursthouse & Pettigrove, 2018خود ایو نظریهه بهه دو صهورت مابهل تصهور
است؛ در یک حالت مت

فال خوِّ و بد را صادر شدن اک ملکۀ نفنانی خهوِّ یها

بد میداند که میتوان آن را فضیلتمحوری نامید.
ایو نهوع اک نظریهۀ ارکز مهت

عمهل اختمهی را در منشهأ نفنهانی آن جنهتجو

میکند .بهرور عادی فضیلتمحوری در مقابل نظریههای رمیب مانند وظیفههگرایهی
غایتگرایی و حقگرایی بهکار مهیرود .تقریهر دوم اخهتق فضهیلت مهت

خهوِّ

فضیلتگرایی نامید .فضیلتگرایی نوعی اک غایتگرایی اسهت و نظریهۀ جداگانههای
محنوِّ نمیشود .همانگونه که سودگرایی غایت اختق را رسیدن به سود میدانهد
فضیلتگرایی غایت اختق را رسیدن به فضائل میداند.
امهها اصهه تح نظریههۀ فضههیلت ( )Virtue theoryرا مصصوصههاً در دور :مااصههر
میتوان اک اختق فضیلت متمایز ساخت ( .)Hursthouse & Pettigrove, 2018ایو
اص ه تح در مقابههل اخههتق عمههلمحههور ( )Action base ethicsمههرار مههیگیههرد
( .)Massey, n.d., P.1توضیر اینکه ویخ اک عصهر مهدرن بیشهتر نظهامههای فلنهفی
اختمی به نوعی بر وایۀ اختق فضیلت بنا شده بودند؛ اک ایو رو ربیای بود که چنهیو
نظامهایی در تبییو مواعد اختمهی بهه بیهان فضهائل و رذائهل اننهانی بپرداکنهد و نهوعی
اختق فاعلمحور ارائه دهند.
بهها ورود بههه دنیههای مههدرن و تنههل اخههتقهههای جدیههدی ماننههد نظریههات هیههوم

تحلیل رابطۀ رویکرد اخالق فلسفی اسالمی با فلسفۀ اخالق معاصر

یا بد بهودن عمهل را منهتپ شهدن بهه فضهیلت یها رذیلهت مهیدانهد کهه مهیتهوان آن را

کانت بنتام میل و ...اختق فضیلت بهرای مهدتی بههکلی اک دایهر :مباحهث علمهی در
غرِّ خارج شد.
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نظامهای اختمی جدید دیگر به فضائل و رذائل اننان بهمنزلۀ فاعل اختمی نمهی-

ورداختند؛ چون غایت اختق را رسیدن به فضائل و رذائل نمهیداننهتند .لهذا اخهتق-
های جدید عملمحور یا ماعدهمحور شدند (ایو ماعدهمحوری به مانای وظیفهگرایهی
که در مقابل غایتگرایی بهکار میرود نینت).
در دهههای اخیر شماری اک فیلنوفان اخهتق مجهدداً بهه اخهتق فضهیلت گهرایخ
ویدا کردهاند (وینکافس  1382ا .)60-53اک جمله اشکاالت وارد شهده بهه اخهتق
عملمحور ایو است که اختق بدون تأکید بهر فضهائل و رذائهل تنهها مواعهدی را در
اختیار اننهان مهرار مهیدههد و اننهان را در کنهب توانهایی بهرای عمهل بهه آن مواعهد
راهنمایی نمیکند (هینمو  1398ا .)534اک سوی دیگر چه بنا اختق فضیلت بها
باضی رویکردهای کنانهنگهر ماننهد اخهتق مرامبهت (ر : .هیهنمو  1398ا)608
همخوانی بیشتری دارد .شاید ایو منئله عامل دیگری برای رشهد اخهتق فضهیلت در
دنیای مااصر باشد.
به ههر حهال ررفهداران فضهیلت در دور :مااصهر لزومهاً در صهدد وهذیرز نظریهۀ
ارکز فضیلت یا اختق فضیلت نینتند و اص تح نظریۀ فضهیلت مانهایی جدیهد ویهدا
کرده است؛ در وامهف امهروکه بهه نظریههای کهه غیهر اک وهرداختو بهه صهرف مواعهد و
خوِّ و بد در عمل فضائل و رذائل فاعل اختمهی را ههم بیهان کنهد نظریهۀ فضهیلت
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میگویند؛ چه غایت یا منشأ ارکزهای اختمی را فضیلت بداند چه نداند .لذا امکهان
دارد کنی در عیو اینکه عملگرا محنوِّ میشود بهه فضهائل و رذائهل بپهرداکد .در
نتیجه برخی اک نظریههای فضیلت که برخاسته اک اخهتق وظیفهه یها نتیجهه هنهتند بهه
وجود میآید (.)Hursthouse & Pettigrove, 2018
با توجه به ایو تفاصیل تبییو شهماری اک اندیشهمندان مااصهر کهه سهای مهیکننهد
باکگشت اختق مااصهر غربهی بهه مباحهث فضهیلت را بهه نهوعی باکگشهت کامهل بهه
نظریات ارس و تلقی کنند و مهداومت اخهتق فلنهفی اسهتمی را بهر اخهتق فضهیلت
موجه جلوه دهند چندان وذیرفتنی نینت؛ کیرا اختق فضیلت مااصر لزومهاً در صهدد
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وذیرز اختق فضهیلت بهمثابهۀ نظریهۀ ارکز چنانچهه در اخهتق فضهیلت اسهتمی

وذیرفتههه شههده اسههت – نینههت؛ حتههی اگههر شههماری اک فضههیلتگرایههان مااصههر چنههیو
رویکردی داشته باشند .به هر حال نمیتوان انکار کرد که باضهی اک فتسهفۀ مااصهر
اک حیث تأکید بر بیان فضائل و رذائل به اختق یونانی روی آوردهاند.
در نتیجه اختق فلنفی استمی نهتنها نوعی اک اخهتق فضهیلت در دنیهای مااصهر
محنوِّ میشود بلکه نظریۀ ارکز فضیلت را هم وذیرفته است .در حالی کهه بیشهتر
فلنفههای اختق مااصر عملمحورند و با اینکه اخیراً به رویکردههای فضهیلت توجهه
نشان دادهاند لزوماً نظریۀ ارکز فضیلت را نمیوذیرند.
ممکو است کنی فقه استمی را نوعی اختق بهه حنهاِّ آورد و بهر ایهو اسهاس
بگوید اختق عملمحهور در اسهتم وجهود داشهته اسهت امها بایهد گفهت ایهو منهئله
ارتباری با رویکرد اختق فلنفی ندارد.

آخریو مقاینهای که در ایو نوشتار بیو اختق فلنفی استمی و فلنفۀ اختق مااصهر
انجام میگیرد دربار :نقخ دیو و خداوند است .کلمهۀ «مااصهر» در عبهارت «فلنهفۀ
اختق مااصر» را میتوان دو گونه تفنیر کهرد؛ اگهر فلنهفۀ اخهتق مااصهر بها فلنهفۀ
اختق مدرن یا ونت مدرن مناوی باشد و منظور اک آنهها فلنهفهههایی باشهد کهه در
ت سهکوالر هنهتند.
دنیای مااصر ایجاد شدهاند باید اذعان کرد که ایو فلنفههها کهام ً
همۀ ایو فلنفهها باد اک سقوط سی ر :منیحیت در ارووا شهکل گرفتنهد (ر : .بکهر
 1387ا ) 122و ربیای است که ارتبهاط چنهدانی بها مباحهث دینهی و الههی نداشهته
باشند .البته سکوالر بودن متکمهای با ضد دیو بودن ندارد.
شاید بتوان استدالل اختمی کانت بهر وجهود خداونهد را نمونههای اک ارتبهاط ایهو
گونه اختقها با خداوند تلقی کرد (ر : .رضانژاد  .)1374البته ایو مورد نیهز بیشهتر
به مباحث الهیات مربوط است تا اختق.

تحلیل رابطۀ رویکرد اخالق فلسفی اسالمی با فلسفۀ اخالق معاصر

 .2نقش دین در اخالق

در وامف اینجا الهیات اک فلنفۀ اختق تأ یر وذیرفتهه اسهت نهه اینکهه بهر آن تهأ یر
گذاشته باشد .اینکه فلنفههای اختق مااصر سهکوالر هنهتند بهدیو مانها نینهت کهه
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فتسفۀ اختق مااصر متدیو نینتند .ممکو است بنیاری اک آنها گرایخهای مهذهبی
داشته باشند و حتی امور اختمی را به نوعی بهه خداونهد ارتبهاط دهنهد امها در دنیهای
مااصر نظام فلنفیای که بر وایۀ دیو استوار باشد و بتوان آن را اک اساس اختق دینهی
خواند شکل نگرفته است.
تفنیر دیگر ای و است که بگوییم مراد اک فلنفۀ اخهتق مااصهر فلنهفهههایی اسهت
که در دنیای مااصر وجود دارند حتی اگر در کمانهای دور ریشه داشهته باشهند .ایهو
تفنیر فلنفههای اختق منیحی یهودی و دیگر ادیهان موجهود در دنیهای مااصهر را
در بر میگیرد؛ بهویژه رویکردهای اختمی مرتب با ادیانی ماننهد منهیحیت را کهه در
باضی اک مباحث اختق کاربردی مثل سهق جنهیو و دیگهر منهائل اخهتق وزشهکی
نمود دارند.
در مقابل منلمانان در ایجاد فلنفۀ اختمهی منهتقل بهر وایهۀ آمهوکهههای اسهتمی
موفقیت چندانی نداشتند و اختق فلنفی استمی بر وایۀ اختق یونانی بنها شهد کهه اک
اساس سکوالر بود.
اما حتی اگر مراد اک واه« :استمی» در اخهتق فلنهفی اسهتمی «منهلمیو» باشهد
ایو اختق با دیهو ارتبهاط ویهدا میکنهد؛ چهون صهاحبان آن (منهلمیو) واجهد دیهو
خاصی در نظر گرفته شدهاند.
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لههذا در بنههیاری اک منههابف اخههتق فلنههفی در تبیههیو فضههائل و رذائههل مههرتب بهها
مباحث دینهی و الههی ماننهد تنهلیم توکهل و عبهادت کوشهیدهاند (روسهی 1413ق
ا )80و گههاهی نیههز اک روایههات و آیههات اسههتفاده کردهانههد کههه در اخههتق تلفیقههی
نمههود بیشههتری دارد .بههه هههر حههال بایههد وههذیرفت کههه در مقابههل اخههتق فلنههفی
اختق عرفانی در استم ارتباط بیشتری با خداوند دارد؛ چهون غایهت عرفهان وصهول
به خداوند و غایت اختق عرفانی دستیابی به صفات الهی یا امهور مهرتب بها خداونهد
اسههت (احمههدوور و دیگههران  1389ا .)42حههال آنکههه هههدف اخههتق فلنههفی
ایجاد تاادل در موای نفس و رسیدن به خیر و ساادت است کهه مهیتوانهد بهه مباحهث
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دینی و الهی مربوط باشد یا خیر.

تغییر نگرش در اخالق فلسفی اسالمی در دوران معاصر
باد اک رویارویی منلمانان با دنیای مدرن اندیشمندان منهلمان بهه بررسهی بنهیاری اک
مباحث فلنفۀ غربی ورداختند؛ مباحث مرتب با اختق اک جملۀ ایهو مباحهث بهود کهه
در دهههای اخیر بیشتر مهورد توجهه منهلمانان مهرار گرفهت .آیهت ِهال جهوادی آملهی

آیت ِهال مصباح و آیت ِهال الریجانی اک جملهه اندیشهمندان شهیاه هنهتند کهه در تبیهیو
فلنفی آموکههای اختمی استم به شیوهای متفاوت بها منهابف مهدیمی اخهتق اسهتمی
همت گماشتهاند (امید 1385؛ مصباح یزدی .)1393
شماری اک نوآوریهای صورت گرفتهه عبارتنهد اک :تهتز در تبیهیو راب هۀ بایهد و
هنت با اص تحات مرسوم در فلنفۀ اختق مااصهر (احمهدی  )1395ارائهه شهکل
جدیدی اک غایتگرایی (مصباح یزدی  :1395ا )343که آن را بیشتر مهرِّگرایهی

مینامند شکل گرفتو اص تحات جدیدی مثل اختق کهاربردی اسهتمی (اسهتمی
ایو موارد بیانگر ایو است کهه اندیشهمندان منهلمان در صهددند در تبیهیو فلنهفی

آموکههای اختمی استم اک ویشینۀ یونانی منتقل شوند .مرِّگرایهی نهوعی اک غایهت-
گرایی محنوِّ میشود که ارتباط عمیقتری بیو اختق استمی و ارکزههای دینهی
و الهی برمرار میکند.
نکته مهم آن است که گویی تمایل به مرِّگرایی فلنهفۀ اخهتق منهلمانان را بهه
اختق عرفانی نزدیک کرده است .شکلگیری اص تح اختق کهاربردی اسهتمی و
ورداختو به مباحث فقه و اختق نشان اک گرایخ به اختقهای عمهلمحهور دارد کهه
اک ایو نظر نیز اک اختق یونانی فاصله میگیرد .بهرور کلی باید گفت هنوک ههم بیشهتر
اندیشمندان استم گرا اساس اختق فضیلت را انکار نمیکنند و ورداختو به فضائل و
رذائل نفنانی را اک جمله موضوعات اصلی علم اختق میدانند.
اگر شکل گیری ایو مباحث جدید در میان اندیشمندان منهلمان را ادامهۀ رویکهرد

تحلیل رابطۀ رویکرد اخالق فلسفی اسالمی با فلسفۀ اخالق معاصر

 ) 1396و اهمیت دادن به راب ۀ فقه و اختق (هدایتی .)1395

اختق فلنفی استمی محنوِّ کنیم تبیهیو راب هۀ اخهتق فلنهفی اسهتمی و فلنهفۀ
اختق مااصر ننبت به آنچه در ایو نوشتار بیان شد تغییرات کیادی خواهد کرد.
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نتیجهگیری
رویکرد اختق فلنفی استمی یهافتو فضهائل و رذائهل و رسهیدن بهه تاهادل در مهوای
نفس به روز عقتنی است که وامدار اختق یونانی است.
شههماری اک اندیشههمندان سههای کردهانههد ایههو رویکههرد را بهها آمههوکههههای اسههتمی
ترکیهههب کننهههد کهههه تههها انهههداکهای ههههم موفهههق شهههدهاند .فلنهههفۀ اخهههتق مااصهههر
ترکیبههی اک مباحههث فههرا اختمههی (ماهیههت مارفههتشناسههی و مانیشناسههی) و نظریههۀ
ارکز است و بنا بر نظر عدهای شامل مواعد عام اختق هنجهاری و اخهتق کهاربردی
نیز میگردد.
اختق فلنفی اسهتمی و فلنهفۀ اخهتق مااصهر ههر دو شهامل مباحهث هنجهاری
اعههم اک نظریههۀ ارکز و مواعههد اختمهههی میشههوند .منههائل اخههتق کهههاربردی در
فلنههفۀ اخههتق اسههتمی م ههرح نبههود و تنههها بصشههی اک آن بههه اخههتق حرفهههای
اختصاا داشت.
در حالی که هر دو مورد (اختق کهاربردی و حرفههای) بصهخ کیهادی اک اخهتق
مااصر را به خود اختصاا دادهاند .همچنیو مباحهث فهرا اختمهی نمهود چنهدانی در
اختق فلنفی استمی نداشت.
فلنفۀ مدرن و ونهتمدرن سهکوالر اسهت هرچنهد در دور :مااصهر اخهتقههای
اخالق /سر و هشیم /سابهیان 1399

فلنههفی دینههی وجههود دارد کههه در گذشههته ریشههه دارنههد ماننههد اخههتق منههیحیت و
یهودیت در حا لی که اختق فلنفی استمی حتی اگر در اختق یونانی ریشهه داشهته
باشد به منلمانان منتنب است.
بر ختف اختق فلنفی استمی فلنفههای اختق مدرن فالمحورند و باضهی اک
فتسفه اخیراً به سوی اختق فضیلت باکگشتهاند.
در دهههای اخیر باد اک رویارویی منلمانان با مباحث فلنفۀ اختق مااصر تغییهر
نگرشی در میان آنان ودیدار شد .شماری اک اندیشمندان استمی مباحث تهاکهای را در
حوک :اختق م رح کردند و شکل جدیدی اک غایهتگرایهی بهه نهام مهرِّگرایهی در
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فلنفۀ اختق منلمانان به وجود آمد.

با شکلگیری ایهو نگهرز منهائلی چهون راب هۀ هنهت و بایهد در فلنهفۀ اخهتق
مااصر بر اساس رویکردهای استمی تبییو شدند مباحث اختق کاربردی کیر عنوان
اختق کاربردی استمی مرار گرفتند و راب ۀ فقهه و اخهتق بیشهتر مهورد توجهه مهرار
گرفت .ایو تغییرات نشهان میدههد اخهتق فلنهفی اسهتمی بهیخ اک وهیخ اک اخهتق
یونانی استقتل یافته و تا انداکهای به اختق عملمحور گراییده است.

تحلیل رابطۀ رویکرد اخالق فلسفی اسالمی با فلسفۀ اخالق معاصر
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Analyzing the Relationship between the Approach of Islamic
Philosophical Ethics and Contemporary Ethics
Ali Asghar Mohammadzadeh*,Sakineh Kalantary**

Akhlagh / 38 –Tenth/ Summer 2020

Abstract
There are ambiguities in the relationship between the approach of
Islamic philosophical ethics and contemporary moral philosophy due
to semantic similarity. This article tries to remove any ambiguity in
this field by carefully analyzing their relationship in a historical and
descriptive way. Based on the findings of the study, both cases include
normative ethics, but some topics of contemporary philosophy of
ethics, such as meta-ethics and applied ethics, are not in Islamic
philosophical ethics or have very little emergence. Islamic
philosophical ethics has a subject-oriented approach and is a subset of
virtue ethics, but most contemporary philosophers have an actionoriented approach to ethics. Unlike Islamic philosophical ethics,
modern moral systems are secular and are not even assigned to
followers of a particular religion. Finally, it will be noted that in recent
decades, new approaches to ethics can be seen among Muslim
philosophers. The result of this change in attitude is the greater
independence of Islamic philosophical ethics from the Greek Aqaba
and a greater connection to Islamic religious teachings
Keywords
Philosophical ethics, rational ethics, Islamic ethics, philosophy of
ethics, contemporary ethics.
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Earnings management as an ethical issue )In view of Kohlberg’s theory
of moral reasoning(
Jafar Ahmadpour*,Habibollah Nakhaei**

The importance and implications of Kohlberg’s theory, in terms of earnings
management, resides within the fact that the theory is concerned with
questions about how one ought to act – being as it acknowledges the wellknown ethical theories. The work of Kohlberg can be classified as a
descriptive analysis to the extent that it attempts to describe individuals’
moral development. This integration of normative and descriptive ethics, in
turn, enables the theory to be used to explore managers’ moral reasoning in a
more helpful way. The purpose of this paper is to shed light on and introduce
the ethics of earnings management in the academic community in light of
Kohlberg’s theory. In other words, by analyzing the relevant literature to
provide insights around the key concepts of the issue of ethics of earnings
management. Therefore, theoretical approach has been adopted by reviewing
the literature using a descriptive method. The study suggests relevance of the
theory of moral development and reasoning by Kohlberg as an approach in
the process of exploring the background and the reasons behind ethics of
managers regarding earnings management. This theory helps to explain how
individuals demonstrate and justify a sense of right or wrong. In general, the
results show provides conceptual insights about the ethics of Earnings
management, and it proposes a link between manager’s ethics regarding the
phenomenon of Earnings management and the framework of moral
reasoning theory by Kohlberg. From this point of view, it is possible to
increase the concept of ethics reasoning about earnings management from a
theoretical point of view.
Keywords
Earnings management, Ethics, Kohlberg’s theory of moral reasoning.
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Professional Ethics of Teaching & the Appropriate Attitude in
Educating Students
Rahmat Shayestefard*, Abdullah Gholami**
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Abstract
Attention to the correct attitude and belief in educating educators is
the subject of this article. Examination of religious texts reveals that
the type of human attitude towards God, the universe, man and
religion are the most fundamental issues that affect human behavior.
Since these topics have a great impact on the teaching profession in
particular, in the present article, which has been prepared in a library
method, with a brief explanation of these issues, its impact on the
teaching profession has been investigated. Belief in the infinite
knowledge, power and wisdom of God, Belief in the Lordship of God
Almighty, Belief in God's help and assistance and asking for good
from Him, Trust and entrustment of affairs to God, Creation of a good
system, The nature of the life of the world, The combination of the
world with suffering and hardship, Intrinsic human dignity, Human
will and free will, Dimensionality of human existence, Purpose of
human creation, Ease of religion, Voluntary acceptance of religion,
Distinguishing between religion and religious people and Belief in
religious politics are the most important issues in the article that its
impact on the teaching profession is explained.
Keywords
Professional ethics, appropriate attitude, Monotheism, The universe,
Man, Religion.
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Abstract
Given the fact that all the verses of the Holy Quran are instructive and
scientific, and worthy of being exemplified by every faithful Muslim,
in the current research paper, the Hujurāt Surah, known as the Surah
of Ethics, as a light in the path of cultural progress in Islamic
societies, has been reconsidered. The current study aims to investigate
Surah al-Hujurāt, Surah of Ethics of the Holy Quran in the descriptive
and practical approach to find behavioral guidelines for correct and
constructive family relationships based on Islamic teachings to find
answers to intra-family communication problems. To this end, the
verses containing cultural and ethical teaching principles and cores
have been selected and explained to provide an accurate model for
building and improving family relationships, and their position in the
context of family were discussed and clarified. In the end, the
capability and practical application of the verses of this Surah became
more comprehensible in the framework of the family's ethical and
cultural system to elicit correct and proper behavior models. In other
words, in response to the question of what patterns of improvement in
family relationships can be extracted and applied from this noble
surah, one can consider patterns of polite observation, inquiry into the
validity and reliability of news and then whether or not to accept it,
the necessity of faith and piety for avoiding disagreements, creating
equality of brotherhood, the pursuit of justice based on justice,
omission of suspicion, absenteeism, and other mockery as the findings
and conclusion.
Keywords
Islamic Ethics, Family Relationship Model, Socio-Cultural Ethics,
Communicative Principles, Surah of Ethics.
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Examining the consequences of jealousy from the perspective of
the Qur'an and the books of hadith
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Abstract
Today, the use of religious teachings in the process of counseling and
psychotherapy has attracted a lot of attention and many studies have
been done in this field. The main purpose of the research is to provide
a new interpretation and explanation of Islam's approach to the
consequences of jealousy using religious findings and moral
knowledge, and in some cases, it has been accompanied by a
psychological perspective. The research method is descriptiveanalytical, ie using the Holy Quran, interpretations of the Quran,
books of hadiths and humanities resources, the effects of jealousy
have been identified and analyzed.
In this regard, the consequences of jealousy are divided into two
types, spiritual and material; The disappearance of faith, the
disappearance of goodness, the immersion in sin, the avoidance of
divine mercy and the rejection of obedience are known to be the
spiritual effects of jealousy. Life is considered one of the most
important material consequences of jealousy. Preparing to promote
moral teachings and prevent moral vices is one of the basic findings of
research.
Keywords
Moral vices, jealousy, consequences, spiritual effects, material effects.
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The Pattern of chastity Based on the Content Analysis of Surah al-Nisa

Ashraf Janati*

Abstract
Chastity (Ifaf) is one of the significant moral teachings in the Holy
Quran that has considerable aspects. Following the virtue of chastity
has uplifting social and individual effects so studying the issue and its
aspects are the matters of importance. Thus, I aim to develop a
statement analysis of chastity in Surah al-Nisa. Applying the
technique of scientific content analysis, I would analyze and assess the
statements containing the issue of chastity, classify subjects, and make
a logical pattern based on the issue. Results indicated that Chastity in
this chapter has considerable aspects in various fields of manner,
speech, finance, Self-control, and both man and woman should obey
its rules. Chastity is not only defined in terms of women's manners but
due to the general rule of human purity, should be applied equally to
men and women. The quantitative analysis reveals that chastity has a
high frequency in the statements related to manners, so chastity is a
virtue that should be represented in manners.
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