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 بررسی کاربست تربیتی، آموزشی آیه 

 در قرآن کریم
 
 

 1شاهرخ حکمت
 

 چکیده  

آفریدگار هستی، پرتوی از ذات بیکران و جمیل خویش را از رهگذر اسمما  

ی آیات تکوین و تشریع و در دو عرصه آفما  و اففم ، جتی می وصفات در آیینه

دیده داشمتند بمرای افد که کاش صد هزار ساخته و اهل فظر همواره در این دریغ

هایی از آیات الهمی را از کوشد تا فموفهتماشای این صد هزار ج وه. این جقاله جی

جنظر تربیتی  وآجوزشی جورد فظر و توجه و واکاوی قرار دهد و ثمرات هر یک از 

 ها، به پیشگاه ارباب جعرفت پیشکش گردد. این فگرش

 

 کلید واژه ها 
 یتی ،آجوزشی.آیات الهی، تکوین، تشریع، ترب

  

                                                
  فارسی، دافشگاه آزاد اسالجی اراک. استادیار گروه زبان و ادبیات 1

Email: Sh- hekmat@iau- arak. ac. ir 
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 طرح مسأله
جکرربندگان خویش  -قرآن کریم  -آفریدگار هستی در بزرگترین صنع خود در عالم تشریع 

را به تأجل وتدبر در آیات بیکران خود در عالم تکوین فرا خوافده است وجصادیق بسیار جتنوعی را 
آفان را که به سادگی از سوره جبارکه یوسف،  101از آیات شگفت خود جطرح فموده است ودر آیه 

گذرفد جورد جالجمت قمرار داده اسمت. از ایمن هممه ها و زجین جیشمار او در آسمانکنار آیات بی
شود که خداوفد حکیم از این تأکید خمود همدفی داشمته کمه تأکید بر تأجل در آیات، جشخص جی

وده است و لمذا شماری برای بندگان ببدون شک این هدف وغرض جبتنی بر ثمرات و جصالح بی
 شایسته است این تأجل در آیات  الهی جورد توجه و بررسی بیشتری قرار گیرد. 

 ادبیات تحقیق 
ای فوشمته های جخت ف، به طور جستقل کتاب یما جقالمهی بررسی آیات الهی از جنبهدرباره

ه بمه هر گما« فموفه»وتفسیر « المیزان»فشده است، اجا اکثر جفسرین به خصوص صاحبان تفسیر 
 افد. افد توضیحات جفیدی را دراین باب ذکر کردهی آیه و آیات رسیدهک مه

از قدجا و « ابن ابی الحدید»و « ابن جیثم بحرافی»بعضی از شارحین فهج البالغه، هم چون 
جرحوم عالجه جعفری و آیت اهلل جکارم شیرازی از جتأخرین، ذیمل ایمن دو ک ممه در کمالم اجیمر 

 افد. ای ارائه دادهارزفدهجؤجنان توضیحات 
، آقمای رضمایی «پژوهشمی در تماریق قمرآن»هم چنین آقای جحمدباقر حیتمی در کتماب 

قمرآن و »، آقمای جهمدی گ شمنی در کتماب «پژوهشی در اعیاز ع می قرآن»اصفهافی در کتاب 
آقمای حسمین فموری در « جعارف قمرآن»آقای جحمد تقی جصباح یزدی در کتاب « ع وم طبیعت

، ذیل جباحثی هم چون اعیاز ع ممی قمرآن، فکمات جفیمدی ارائمه «های آفرینششگفتی»کتاب 
های آفرینش اشاراتی ی ع می به آیات و شگفتیافد، اجا تماجی این افدیشمندان بیشتر از جنبهداده
ی اول بمه طمور جسمتقل بمه ای که دروه هافد و این خال  جعرفتی در فرهنگ جا، که فوشتهداشته

های جتعدد ع می، ف سفی، هنری و ت الهی بپردازد ودر جرتبه دوم آیات الهی را از جنبهجوضوع آیا
ها را استخراج و تبیین فمایمد  وجمود تربیتی، جورد بررسی قرار داده و ثمرات هریک از این فگرش

 دارد. 

 بندي آيات بیکران الهي تقسیم
ت آفرینش از همه سو افسمان را دارد که آیات بیکران الهی در پهن دشقرآن کریم بیان جی

بندی ک می، بمه دو دسمته های بی شمار حضرت حق، در یک تقسیماحاطه کرده است. این فشافه
شوفد. گسترده ترین و با شکوه ترین ج وه گاه تقسیم جی« آیات تکوین»و « آیات تشریع»بزرگ 

م جسمتقیم الهمی آیات تشریع، جعیزه جاویدان یزدان، قرآن کریم است که صوت و سخن و کمال
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)فیض « وَ اهلل لَقَد تَیَ ّی اهلل لِخَ قِهِ فی کالجه و لکن ال یبصرون»است به فرجوده اجام صاد )ع(: 
به خدا سوگند قطعاً خداوفد برای بندگافش از طریق کمالم خمویش، ( »242: 2، ج 1131کاشافی، 

 «. خود را آشکار فموده است و لیکن جردم چشم بصیرت فدارفد
های گم کرده راهی کمه بما شمنیدن صمدای دلنشمین تاریق کم فبوده شمار افسان در طول

ی قرآن، آن چنان فطرت خداجوی آفها حساس و بیدار گشمته کمه خداوفد از رهگذر حتی یک آیه
افد. وجمود قمرآن و آیمات خود را از زیر آوار سنگینِ چندین ساله گناه، یمک بماره بیمرون کشمیده

ای شمفاف بمرای جمنعک  استوار بر اثبات وجود خدای تعالی و هم آئینه ی آن، هم دلی یفروزفده
ی ایمن صمفات، دل همر صماحي دلمی را فمودن صفات زیبا و جمیل حضرت حق است که فظاره

هما را سازد. ظاهر زیبای الفاظ قرآن، ق يرباید و او را در کمند عشق آفریدگار هستی جبتال جیجی
ی جاویدان، زجمین ها را بر آستان این جعیزهعمیق آن، عقلهای جیذوب و باطن ژرف و حکمت

 گردافد. بوس جی
 شود: دسته دوم از آیات الهی که آیات تکوین است خود به دو دسته بزرگ تقسیم جی

گیرد که عممر ی وسیع و بیکرافی را در بر جیآیات آفاقی و آیات اففسی، آیات آفاقی گستره
ها و کرات و سیارات مت فاچیز از آن را فمی کند، عالم کهکشانهزاران ساله کفاف فظاره یک قس

های جتعمدد و تماشمایی و ستارگان بی شمار آسممان، عمالم جوجمودات هموایی و اقسمام و گوفمه
پرفدگان، عالم جوجودات برّی و افواع زیاده از حد حیوافات، درفمدگان، خزفمدگان، افمواع حشمرات، 

ها. عالم گیاهان و سر بر دفیای شگفت و اسرار آجیز هر یک از اینها، زفبورها و ها، جوریافهجورچه
های جتنموع از خماک تیمره، عمالم جوجمودات ها، درختان با جیوهها، روئیدفیافراشتن آن همه گل

ی آن چنمدین برابمر هما شمناورفد کمه گسمتره بحری و آن چه که در اعمما  دریاهما و اقیافوس
ها. . . اگر بخمواهیم ها و غوغای درون آنها و اتملم جولکولها و جوجودات برّی است. عاخشکی

ای به عالم فرشتگان و عقول و دیگر جوجودات فاجرئی هم بگشماییم، در س س ه آیات آفاقی روزفه
 کشد. که سر به بی فهایت جی

ها دسته دوم از آیات تکوین، آیات اففسی است که ق مرو آن جسم و جان هر یک از افسمان
هما، دقمایق و ها، گ بولر سماحت آیمات جسممی، کمافی اسمت تموجهی بمه عمالم سم ولاست. د
های اعضایی هم چون: ق ي، چشم، ک یه، جعده، دسمتگاههای عصمبی، گموارش، تمنف ، ظرافت

 گردش خون و ... داشته باشیم. 
ق مرو دوم آیات اففسی دفیای شگفت افگیز و بیکران و اسرار آجیمز روح و بععمد غیمر جمادی 

ی ارتباط تنگاتنگ و تاثیر شدید جسم جادی بما روح غیمر جمادی، عمالم د افسان است. جسألهوجو
خواب و رویا و قدرت خ ق کنندگی عییي و سریع روح در عالم خواب، جسمأله قمدرت بیکمران و 

های زیرین روان که گاهی شبنمی از ایمن اقیمافوس قمدرت در های پنهان و فهفته در الیهافرژی
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هنر، عرفان، اصالح جاجعه، شکیبائی و فستوهی و استقاجت در برابر افبوه جصائي و ی ع م، عرصه
 یابند که شگفتی آفرین است. شداید در زفدگی افسان هایی جیال ظهور و بروز جی

تصور این همه افبوهی آیات از فظر شمار و تعداد و از جنبه تنوع در شکل، بی اختیمار جما را 
 دارد. ن آن صورت گر بزرگ و فقاش چیره دست ازلی وا جیبه تحسین و ستایش بر آستا

و شگفت این که این همه آیات بی شمار ثمره یک فروغ، یک شعاع فاچیز از قدرت بیکران 
 اوست به گفته شوریده شیراز: 

 گفتمت پیدا و پنهان فیز هم هر دو عالم یک فروغ روی اوست          
 (291: 1112)حافظ، 

 نظر به آيات  منظرهاي مختلف در
های جخت ف قرآن کریم، توجه دادن و حساس کردن بندگان خداوفد به آیمات یکی از آجوزه
ی این که آیا طرز فگرش به آیات الهی و ثمراتی که از این رهگمذر بمه افسمان الهی است. درباره

جورد فظاره توان های جتعدد جیرسد برای همه یکسان است یا این که آیات الهی را از فظر گاهجی
قرار داد و ثمرات جتفاوتی را به دست آورد  فظرات جخت فی جطرح است  اجا طبیعمی اسمت کمه از 

 توان جورد تاجل و توجه قرار داد:های جخت ف آیات الهی را جیجنبه

 نگاهي علمي به آيات الهي – 1
از این رهگمذر فگریم  در این طرز فگرش با ابزار ع م و ره آوردهای ع می به آیات الهی جی

شمویم. های طبیعت آگاه جیی پدیدهاز اسرار ساختار بسیار دقیق و جنظم و پیچیده و حساب شده
ی جادی و دفیوی این تأجل، کشف قوافین حاکم بر طبیعت و به دفبال آن تس ط بر طبیعت و ثمره

رتباط جمادی بهره جند شدن از جواهي آن و رسیدن به رفاه جادی و آسایش دفیوی است که این ا
 است. « ابتغا  فضل الهی»با طبیعت و آیات الهی و به فرجوده قرآن: به راه افتادن در زجین جهت 

فَاذا قعضیتِ الصَّ وهع فَافتَشرِوا فی االَرضِ وَ ابتَغعوا جِن فَضلِ  اهللِ  وَ اذکعرعوا اهلل کَثیمراً لَعَ ّکعمم »
 ( 10)سوره جمعه / آیه « تعف ِحون
که فماز پایان یافت باز در پی کار و تالش در زجین جنتشر و پراکنده شوید  پ  آن هنگام»

 «. و از فضل خداوفد روزی بط بید و یاد خداوفد بسیار بکنید تا جگر رستگار و سعادتمند گردید
ی جعنوی و فرهنگی فگرش ع می به آیات الهی، فایل شدن به جقام خشیت اسمت اجا ثمره

، در آجدن به رضوان الهی اسمت کمه فمو  آن جقماجی و سمعادتمندی ی این جقام عظیمکه ثمره
 فیست و به تعبیر قرآن فوز عظیم است. 

 ( 22)سوره توبه/ آیه« و َ رضوانٌ جِنَ اهللِ اکبر ذلک هعوَ الفَوزع العَظیم. »
های بهشتی است و سعادتمندی بزرگ رسیدن بمه آن رضوان الهی بسیار برتر از آن فعمت»
بهشت حاصل از رضایت جعبود است  یعنی غوطه ور شدن در لذتی کمه از جمن   رضوان،« است
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رضایت خداست که لذتی بسیار فراتر از لذت حاصل از افهار شیر و شراب و حمور و قصمور اسمت. 
 افد. بهشت وصال،  خاص کسافی است که به جقام خشیت رسیده

 ( 3ه/ آیه)سوره بین« رضی اهلل عنهم و رضوا عنه ذلک لِمَن خشی ربه»
ها از خداوفد راضی هستند و ایمن )بهشمت( جخصموص ها رضایت دارد و آنخداوفد از این»

 «. کسی است که خشیت پروردگارش را در دل دارد
جنظور از جقام خشیت، این است که کسی در برابر عظممت و بزرگمی و شمکوه و جمالل و 

هوت گمردد  بمر خمالف خموف، کمه زیبایی بی جنتهای خداوفد ق بش فرو ریزد و شگفت زده و جب
ها و ترس حاصمل از احسماس خطمر و عمدم اجنیمت اسمت. توجمه بمه همول و همراس و عمذاب

کند و فظر در زیبایی بیکران خداوفد و بزرگمواری و شمکوه و های جهنم، خوف اییاد جیگرفتاری
 آورد. عظمت و ع م و حکمت بی فهایت او، خشیت جی

 و خداوفد جقام خشیت را در افحصار اهل دافش دافسته است: 
 ( 23)سوره فاطر / آیه « اِفّما یَخشی اهللَ جِن عبادِهِ العع َما »
 «. جز این فیست که از بندگان خداوفد فقط اهل دافش خشیت الهی را در دل دارفد»

فهااز رهگمذر ع ت جنحصر شدن جقام خشیت در دافشمندان راستین، این است که چشمان آ
ها عظممت صمنع و بمه دافش به عمق و گستردگی و فظم شدید آیات الهی گشوده شده است. آن

افد. بنابراین شعاع شکوه و هیبت الهی در جافشان تابیمده اسمت. دفبال آن عظمت صافع را دریافته
ای یمرهفگمرد، داشناسی، وقتمی بمه آسممان جیبه عنوان جثال: یک افسان، به دور از دافش ستاره

بیند که برای او سقف هستی و افتهای آسمان است، آسمافی که جینایی در چند کی وجتری خود جی
 بارها خداوفد در قرآن به عنوان ج وه گاه آیات خود از آن یاد کرده است. 

آل )سموره « اِنَّ فی خَ قِ السَّموات و االرض وَ اختالفِ ال ّیل وَ  النَهار لَایاتٍ لِاولِی االلبماب»
 ( 139عمران/ آیه 

ها و زجین و آجد و شد شي و روز قطعاً آیات و فشافه هایی اسمت همافا در آفرینش آسمان»
 «. برای خردجندان

های قوی، آسمان را به فظاره فشسمته اسمت  افدیشمه اش در اجا دافشمندی که با ت سکوپ
گمردد و بمی اختیمار در برابر این همه بیکرافگی کرات و گستردگی هستی، سرگشته و جبهوت جی

گشاید و به عمق ایمن عتماب خداوفمد ها، زبان به ستایش جیی این شگفتیبرابر عظمت آفریننده
 گذرفد. ها و زجین چه بی تفاوت و ساده جیفرجاید از کنار آیات جا در آسمانبرد که جیپی جی
)سوره یوسف « هعم عَنها جععرِضونَ  وَ کَأیّن جِن آیهٍ فی السّمواتِ وَ االرضِ یَمعرّونَ عَ َیها وَ»
 ( 101/ آیه 

گذرفد در حالی که ایشان ها و زجین که بر آن جیها و آیات در آسمانو چه بسیار از فشافه»
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 «.  تابنداز آن روی بر جی
 کوته فظر ببین که سخن جختصر گرفت   زین قصه هفت گنبد افالک پر صداست   

 (119: 1112)حافظ، 
ع م، فگاه افسان را به طبیعت که آیات آشکار الهی است، جعنی دار، راز آلود و از سر اعیاب 

های زیمرین و فاپیمدای طبیعمت ی الیهکند، ع م حتی چشمان جا را به روی جشاهدهو احترام جی
ها و فظم و حساب گری غیر قابل توصیفی کمه در ها و اتمگشاید، توجه جا را به عالم جولکولجی

 92هسته اتمم اورافیموم دارای »دهد. که جثالً کشافد. ع م به جا خبر جیاین عوالم وجود دارد، جی
الکترون است که با سرعتی جتیاوز از دویست هزار کی وجتر در ثافیه به گرد پروتون یعنمی هسمته 

 (  110: 1122)صدر، «. گردفدجرکزی جی
شود، آن هم با آن سرعت عییي، طمی الکترون در اتمی که با چشم دیده فمی 92چرا این 

 کنند؟! ها سال یک بار با همدیگر برخورد فمیجی یون
ی هستی، آیت است و با رسماترین فریماد، کنیم که ذره ذرهاین چنین است که جالحظه جی

بِح  هلل جما فمی السمموات وَ جما فمی »گویند: افد و تسبیح جیی خویش را گواه و دلیلآفریننده یعسمَ
 (1)سوره جمعه / آیه «. الم کع القعدوسع العزیز الحکیم االرض
ها و هر چه در زجین است  آن فرجافروای پاک از گویند هر چه در آسمانخدا را تسبیح جی»

 «  عیي را، آن پیروزجند حکیم را.

 نگاهي فلسفي به آيات الهي  – 2
شویم که غیمر از جه جیهای هستی بنگریم، جتواگر با فگاهی ف سفی به آیات الهی و پدیده

ای و هویتی تع قی دارفد، وجود وابسمته افد، یعنی وجودی ظ ّی و سایهذات پاک الهی، همه جع ول
زفنمد، آفها عین ربط و اتصال به خدای واحد است و با تمام وجود، هستی بخش خود را فریماد جی

 حي سایه را. کشد، وجود و حضور صاهم چنان که سر تا پای وجود یک سایه فریاد جی
افد، ب که وجودشان عین ربط به صماحي سمایه ها وجود خود را از صاحي سایه فگرفتهسایه

است وجودشان همان پرتو و شعاع صاحي سایه است. با بودن او هستند و با فبودن او فیستند. بمه 
 گردفد. ها بر جا پدیدار جیطفیل صاحي سایه، سایه

 ( 11)سوره فاطر / آیه « قرا ع الی اهلل و اهللع هعوَ الغَنی  الحَمیدیا اَیّها النّاسع اَفتعم الفع»
 «. ای جردم شما سراسر وجودتان فیاز به سوی خداست و اوست که بی فیاز ستوده است»

افمد اگر گفته شود به چه دلیل جوجودات هستی تماجاً وجودی تع قی و ظ ّمی دارفمد و جع ول
بمریم  جوجمودات هسمتی ها به وضوح به این واقعیت پی جیآن باید گفت: با فظر از روی تاجل در

همگی در حال تغییر و حرکت و دگرگوفی و کاهش و فرسایش و پیدایش و فنا هستند. تمام آفهما 
ها، داغ جع ول بودن و وابستگی به غیر را برای همیشمه افد و جتشکل از اجزا  و این خص تجرکي
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 بر پیشافی آفها زده است. 
ی خداوفد با وضوح تمام بما ای از هستی، جشاهدهترتیي، فگاهی ف سفی به هر پدیدهبه این 

ی فمور اسمت، جما فخسمت فمور را ی عقل است. هم چنان که دیدن اشیا ، دلیل بر جشماهدهدیده
 «. اهللع فورع السموات وَ االّرض»کنیم: بینیم و در پناه و پرتو فور، اشیا  را جشاهده جیجی

 (11آیه )سوره فور / 
 «ها و زجین استخدا فور آسمان»

فظر ف سفی به آیات الهی، عالوه بر این که یقین بیش از پیش فسبت به وجود خدای تعالی 
دهد، باعث دور شدن از شمرک و ریما و در آجمدن در سماحت اخالصمی فماب و پایمدار را ثمر جی

جوجودات هستی را دریافتیم، بعد  ایگردد، به این ترتیي که: وقتی ذات تع قی و وابسته و سایهجی
ها را جالک همی  ففمع و ضمرر و حمول و قموه و ها استقالل قائل فخواهیم شد  آناز آن برای آن

جنشا  اثر و ثمری فخمواهیم دافسمت. بمه دفبمال رسمیدن بمه ایمن واقعیمت، بمه همی  جوجمودی 
ودی هراسمی فخمواهیم غیرازخدااجید فخواهیم بست  به دفبال رسیدن به این واقعیت، ازهی  جوجم

ی همر شمرک و ریمایی، ی اص ی و اساس اخالص است  هم چنان که ریشمهداشت و این شالوده
 اجید بستن و احساس بزرگی از جافي غیر خداست. 

ها، بعد از این، به جای ج ي ها ودرک وجود وابسته و سراسر فیاز آنبا فگاه ف سفی به پدیده
ها، با فشان دادن اعمال خوب و حسناتمان به این و آن، تماجی همت جا جصمروف ج مي توجه آن

ای، به فرجان و حمول و قموه او فظر آن ذات صمدی و سرجدی خواهد شد که این جوجودات سایه
یابند که به جا جنفعتی برسمافند و یما ضمرر و گردفد و جاجوریت جید و جنشا  اثر و ثمر جیجنبنجی

 ای جتوجه جا فمایند. ضربه

 شناسي نظر به آيات الهي از جنبه زيبايي – 3
ها و جنظرهای فظر به آیات الهی، فگماهی هنمری و زیبما شمناختی بمه یکی دیگر از دیدگاه

گاه آثار زیبای ذات ازلی است. عالم وجود، بسیار جاهرافه آراسته هستی است، تماجی هستی فمایش
 و زینت داده شده و چشم فواز گشته است. 

تمایل به زیبایی از خصوصیات ذاتی و عمیق و فطری افسان اسمت، فهماد افسمان بمه طمور 
های ی پدیمدهی زیبایی است و هم جویمای آن. جشماهدهطبیعی هم زیبایی شناس و درک کننده

بخشد. دلیل جا بر این جدعا آیات جتعمددی از قمرآن اسمت کمه با، افبساطی دروفی به افسان جیزی
خوافد. اگر در افسان استعداد درک زیبمایی های هستی فرا جیجخاطي خویش را به فظر در زیبایی

 کرد. بود، خدای حکیم بندگافش را به تاجل در آیات زیبای خویش دعوت فمیو تمایل به آن فمی

 بعاد زيبايي در آيینه آيات و احاديث ا
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 آفريدگار هستي، زيباست –الف 
ی زیبایی بیکران الهی تصریح شده اسمت پیماجبر در روایات جتعددی از جعصوجین به جسأله

 فرجاید: اکرم جی
انَّ اهلل تعالی جمیلٌ یٌحيٌ الیَمالَ وَ یعحِيٌّ اَن یَری اَثَرَ فعمَتِهِ عَ ی عَبدِهِ وَ یعبغضع البعؤس وَ » 
 ( 414: 1419)الریشهری، « التّباؤسَ
دارد که آثار فعمت و فضل همافا خدای تعالی زیباست و زیبایی را دوست دارد و دوست جی»

 «. فقر و فقرفمایی را دشمن دارد خودش را بر )ظاهر( بنده اش ببیند و
های جادی و جعنوی پراکنده در در جنطق اسالم، خداوفد جمیل جط ق است و تماجی زیبایی

 هستی، پرتو و فروغی فاچیز از زیبایی اوست: 
 چراغ چشم عالم روشممن از اوست  بهار از او گل از او گ شن از اوست 

 هر بی رفگ و بویی رفگ و بو داد به  ها او فمرستممماد به بماغ این تازگی
 ( 112: 1122)فظمی تبریزی، 

 ابعاد متعدد جمال آفريدگار 
شود که جهمتمرین آفهما شود خدای تعالی زیباست ابعاد جتعددی را شاجل جیوقتی گفته جی

 عبارتند از: 
 ذات خداوفد جمیل است.  – 1
سمت، جممال یکمی صفات خداوفد جمیل است. در هممان حمال کمه ذات خمداجمیل ا – 2

 ازصفات الهی فیزهست ! 
 « یا اَجمَلَ جِن کعلِّ جمیل  –یا جَن لَهع العِزَّهع وَ الیَمال »
ازطمرف دیگرصمفات « ای زیبماترازهر زیبماای آن که درافحصمار اوسمت عمزّت وزیبمائی،»

 اوفیززیبا وجمیل است. 
فظمر افمدازیم، دلربماترین  اگر به قرآن کریم« لَهع االسما  ع الحعسنی »که خود فرجوده است: 

ی بینیم که خداوفد خودش به توصیف خویش پرداخته و افدکی پمرده از رخسمارهآیات را آیاتی جی
 خویش بر افکنده است آیاتی هم چون: 

ی ها و زجمین اسمت یعنمی اییماد کننمدهخداوفد فور آسممان«: اهلل فعورع السّموات وَ االَرضِ»
ها و زجین است. چون فور، به خودی خمود از عواجمل اصم ی آسمانها و زجین و زیبا کننده آسمان

هما کمه یکمی ی هر زیبایی اسمت  رفگی هر زیبایی، ب که به وجود آورفدهزیبایی و آشکار کننده
شوفد، ب که بمه وسمی ه فمور بمه دیگر از عواجل اص ی آفریدن زیبایی است، در پرتو فور فمایان جی

خواهد بفرجاید که: خدا زیبایی آسممان و زجمین اسمت همم فو  جی یآیند  بنابراین آیهوجود جی
 فرجاید: چنان که حضرت اجیر الموجنین )ع( در دعای کمیل جی
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دهم بمه فمور جمالمت کمه همر تو را سوگند جی« »وَ بِنورِ وَجهِکَ الذی اَضا  لَهع کعل  شَی ٍ» 
 است:ودر دعای جوشن کبیر آجده « چیزی در پرتو آن جنور گشته است

یا فعور النّور یا جنوّر النور یا خالق النور یا جدبر النور یا جقدّر النور یا فور کعلّ فورٍ یا فوراً قبملَ »
 ( 43)جفاتیح الینان / بند «. کلِّ فورٍ یا فوراً بعدَ کلّ فور یا فوراً فو  کلّ فورٍ یا فوراً لی َ کَمِث هِ فعورٌ

ای افمدازه ای تدبیر کننمده فمور،ی فور،ای آفریننده، ای روشنی بخش فور،ای روشنایی فور»
ای فمور بماالتر از همر ای فور بعد از هر فور،ای فور قبل از هر فور،ای روشنی هر فور،ی فور،گیرفده
 «. ، ای فوری که جثل او فوری فیستفور

ست و عبارات فو  در فهایت لطافت و زیبایی است، آن چنان که زبان از توصیف آن عاجز ا
خبر بده بندگان جرا که همافا جن بسیار آجرزفده « فبّأ عِبادی اِفّی اَفَا الغَفعورع الرّحیم»ی شریفه: یا آیه

 ( 49و فو  العاده جهربافم. )سوره حیر/ آیه 
 ی فو  در فهایت لطافت و اجید بخشی است. که آیه

تاجل در صفاتی هم چون لطیف، رحیم، رئوف، رحمان، قدوس، جهیمن، شفیق، رفیق، خبیر، 
 سازد. افی ، طبیي، ستار و غفار، فطرت زیبایی ط ي افسان را به شدت جیذوب جی

بععد سوم از زیبایی خداوفد، صنع اوست که در جبحث بعدی کمه زیبمایی عمالم هسمتی  – 1
 پرداخت. است به طور جشروح به آن خواهیم 

بعد چهارم از صفت جمال خداوفد، زیبایی فعل خداوفمد اسمت  یعنمی رفتماری کمه بما  – 4
ها، هما، غمم گسماریبندگان خود حتی بندگان سرکش و فافرجان خویش داشته و دارد، بزرگواری

های های بیکران او حتی فسبت به افسانها، فضل و بخششها، بنده فوازیها، بردباریپوشیپرده
 ها و. . . ها، قارونجعصیت کار فاسپاس و جسوری هم چون: فمرودها، فرعون

ی ی کالم اوست، فظر به سخنان دلربمای اودرآیینمهبععد پنیم از زیبایی خداوفد، فظاره – 1
رآن عظیم، کتابی که فصاحت و شمیوایی و شمیرینی گفتمار آن، حتمی دل ی جاویدان او، قجعیزه

ها از بسمتر خمواب بیمرون تمرین افمراد را همم، فیممه شميترین و لیموجسیاه ترین، بی احساس
افمد و در لمذت و دادهکشیده و جخفیافه گوش به فوای دلنشین تمالوت پیماجبر اکمرم)ص( جمیجی

رفتند. جیذوب زیبایی کالم خدا غ فگرفته بودفد، فرو جیافبساطی که از هی  شراب و شاهدی سرا
 جا هستیم.  آن دراین کند که فاگزیر از طرح و پاسق بهذهن افسان جتبادر جی کفار،سوالی را به شدن

 طرح يک سوال 
دافد که خداوفد زیباست به این آیا چون افسان به طور فطری زیبایی ط ي است و فطرتاً جی

کند یا بر عک  چمون افسمان ی خدا جینی زیبایی خداوفد، افسان را شیفتهجهت خداجو است؟ یع
بیند که خداوفد زیباست  بنابراین ی خداوفد و در جست و جوی اوست و جیفطرتاً جشتا  و شیفته

چون خدا زیباست افسان هم زیبایی را دوست دارد و به آن تمایمل و گمرایش دارد. حقیقمت ایمن 
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طری در جستیوی خداوفد است و خداوفد جط مق کممال اسمت و چمون است که افسان به طور ف
جط ق کمال است، جط ق زیبایی است. بنابراین خداوفد کمال جط ق و زیبایی جط ق اسمت. اولیما  

ی جممال جمیمل اوهسمتند و کنیم که در جناجاتشان با جعبود، جشمتا  فظمارهالهی را جشاهده جی
 دهند. رسیدن به هر فعمت دیگری از او ترجیح جی ی جمال را برجند شدن از جشاهدهبهره

 ( 43: بند 1131)قمی، « و َ ال تَحیعي جشتاقیک عَنِ النّظَر اِلی جمیلِ رعؤیتک». . . 
 «ی دیدار زیبایت جحیوب جفرجا! جعبودا: جشتاقان جمالت را از فظاره»
ال ّهم افّی اسئَ عکَ بِبَهائکَ کع ّه ال ّهم  ال ّهعمَ افّی اَسئ عکَ جَن بَهائکَ بأبهاهع وَ کعل  بهائک بَهی »

)قممی، «. افّی اسئَ ّکَ جِن جَمالِکَ بِأجمَ ِهِ وَ کعل  جَمالِکَ جَمیلٌ ال ّهم افّمی اسمئِ عکَ بِیمالِمکَ کع ّمه
 ( 41: بند 1131
ی افوار تو پر فروغ اسمت. خمدایا کنم و همهپروردگارا از پر فروغ ترین افوار تو جسألت جی»

ی جممال تمو کنم و هممهمه درخشندگیت را خواهافم  جعبودا از زیباترین جمالمت جسمألت جمیه
 «.  زیباست  خدایا تماجی زیباییت را خواهافم

 معناي جمیل بودن خداوند 
در جقام پاسق به این سوال که آیا صفت جمال خداوفد قابل درک برای افسان هسمت و یما 

ن فیست؟ باید دافست آن چه جسم م اسمت زیبمایی آیمات این که بشر را هی  راهی برای تصور آ
توان جثالی کوچک از جمال الهی دافست و با آن قیاس کرد. جممال الهی در جهان هستی را فمی

شناسیم، فیست. اجا باید بینیم و جیهایی که جیخداوفد صفتی جحسوس و جادی و از جقوله زیبایی
خت برای افسان است. دلیل این جمدعا ایمن اسمت یقین کرد که این صفت الهی قابل درک و شنا

همای دینمی جطمرح شمده ها به عنوان یک وظیفه در آجوزهکه تفکر در صفات الهی و شناخت آن
شمود کمه شمناخت ایمن قبیح است  بنابراین ثابمت جی« تک یف بما الیطا »است و از آن جا که 

 صفت در توافایی افسان است. 
 فویسد: ره جیجرحوم عالجه جعفری در این با

اگر چنین استعدادی در درون جا فبود خداوفد جتعال این صفت را به پیاجبران و اوصیا  و »... 
 (  101: 1131)جعفری، «. فرجود که آن را بر جردم القا  فمایند. . . اولیای عظام ت قین فمی

 رابطه نظر در زيبايي آيات و شناخت جمال خداوند 
همای جمادی پراکنمده در طبیعمت توان زیبایی الهی را با زیباییهم چنان که گفته شد، فمی

ای از کمال است، چون ها و درک هر چه بیشتر آن، درک و فهم جرتبهقیاس کرد  اجا تاجل در آن
 زیبایی فشان دهنده فوعی از کمال است. 

 « یده شده است. . . زیبایی فمودیست فگارین و شفاف که بر روی کمال کش». . . 
 ( 21)همان: 
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بنابراین با درک هر چه بیشتر زیبایی، اسمتعداد افسمان بمرای درک همر چمه بیشمتر کممال 
شود. هنر درک کمال و فهم هر چه بیشتر آن، جا را در شمناخت و درک خداوفمد کمه شکوفاتر جی

جما را بمه تاجمل در سازد. شاید به این ع ت است که خداوفمد جکمرر کمال جط ق است توافاتر جی
 فرجاید. های طبیعت تشویق جیزیبایی

ی بسیار با ارزش را هم در بمر ها، این فتییهپرداختن به توضیح و تح یل افواع زیبایی». . . 
رسافد و ال به ها، فوع خاصی از شهود دروفی جا را به فع یت جیدارد که دریافت هر فوعی از زیبایی

 ( 13)همان: «. گرددبازتر و شکوفاتر جی الی سطوح و ابعاد دروفی جا
های طبیعت که آیات الهی است با درک صفت جممال خداوفمد، بنابراین در خصوص زیبایی

باید گفت فگاه از سر زیبایی شناختی به آیات الهی، تمرین هنر زیبا دیدن، زیبایی را درک کمردن 
درک جط مق زیبمایی و زیبمایی و از زیبایی جنبسط و شکفته شدن است که جان جما را در جهمت 

 فماید. جط ق )خداوفد ( تحریک و تقویت جی

 عالم هستي زيباست.  –ب 
 ( 1)سوره فحل / آیه « وَ لَکعم فیها جَمالٌ حینَ تعریحونَ وَ حینَ تَسرَحونَ»
گردفد و)باجدادان( که به چراگاه و برای شما در چهار پایان )شبافگاهان که از چراگاه بر جی»

 «. ی زیبایی استتید شکوه و ج وهفرسجی
های او هم که ظملّ و سمایه و فمروغ آن ذات همچنان که آفریدگار هستی زیباست، آفریده

 جمیل هستند زیبایند. 
در جنطق قرآن، هستی زفده و زیباست. در جای جای این کتاب عظمیم آسممافی، شماخص 

ها، جشمهود اسمت. های عالم وجود و دعوت به چشم بصیرت گشودن به این زیباییفمودن زیبایی
گاه به زینت ستارگان، گاهی به زیبایی گیاهان رسته از زجین، گاهی به خورشید پرفروغ، به سپیده 

خشنده، به شي که فشافی از زلف سیاه اوست. گماهی بمه پرفمدگان بمال گشموده در دم، به جاه در
آسمان، گاهی به حیوافات جتنوع و بی شمار گسترده در زجین، بمه افبموه جوجمودات غوطمه ور در 

فرجایدکه به ایمن ها، به جوج دریاها و. . . و تاکید جیها، رودخافهها، چشمهها، دشتدریاها، به کوه
ها بنگر، باز هم بنگر، آیا هی  کاستی، عدم تقمارن، فماجوزوفی، یکران جوجودات و پدیدهی بعرصه

 توافی بیابی؟ ها جیبی س یقگی در رفگ و شکل و کارکرد آن
الّذی خَ َقَ سَبَعَ سمواتٍ طباقاً جا تَری فی خَ قِ الرحمنِ جِن تفاوتٍ فَارجِعِ البَصَرَ هَلَ تَمری »

 (  4و  1)سوره ج ک /آیه «. البَصَر کرَّتَینَ یَنقَ ِي اِلیکَ البَصَرع خاسِئاً وَ هعوَ حَسیرجِن فعطورٍ ثمًّ ارجعِ 
آن خدایی که( هفت آسمان را به طبقاتی بیافریمد. در آفمرینش خمدای رحممان فقصمافی »)

ی بینی؟ بار دیگر باز بنگر تا دیمدهبینی، دو جرتبه فظر کن آیا هی  سستی و کاستی در آن جیفمی
 «. تو خسته و درجافده به سوی تو باز گردد
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ها، اگر از سر جیال و دقت، به رفگ آجیزی بسمیار دقیمق و ظریفمی کمه در بعضمی سمنگ
شمویم  ها، پرفدگان و . . . فظر کنمیم از ایمن هممه فگمارگری جبهموت جیها، حشرات، گلصدف
بساط و سرجستی و شکفتگی ی این همه زیبایی، جان زیبائی ط ي افسان را جاالجال از افجشاهده

ها و دارد و گاهی فیمز بمی اختیمار بمه یماد کاسمتیفماید و روح جا را به سپاس و تعظیم وا جیجی
افتیم و از سر فقر و جسکنت و سوز و فیاز دست بر داجمنش های خویش جیها و فسردگیفازیبایی

را، این طبیعت را، این هممه  ای تصویر گر بزرگ، یا جصور، تو که این جوجوداتگوئیم:آویخته جی
ی کنمی، کمویر تفتیمدهآرایش گری، تو که خاک تیره را در هر بهار این همه زیبا و گل باران جی

ی جا را هم قدری زینت و زیبایی بهاری ببخش وبه فسمیمی جان جا را هم دریاب، ق ي خزان زده
 بنواز. 

 افممد چممون کاینممات جم ممه بممه بمموی تممو زفده
 و گل فیض حسن توسمت چون آب روی الله

 

 ای آفتممماب سمممایه ز جممما بمممر جمممدار همممم 
 ای ابممر لطممف بممر جممن خمماکی ببممار هممم

 

 (291: 1112)دیوان حافظ، 
هما، سمه های شگفت افگیمز آنی درک زیباییی جشاهدهفظر و تاجل در آیات الهی از جنبه

زیبایی است، پاسمق ثمر دارد، اول این که: به یکی از فیازهای عمیق و فطری افسان که تمایل به 
 گردد. ایم و پاسق به یک فیاز روحی، خود به خود باعث شکفتگی و پرورش کمال روح جیداده

دوم اینکه: توجه به این همه ظرافت، قرینه سازی، صورت گری، رفگ آجیزی، بی اختیار جا 
او بیش از پمیش افدازد و به وجود او، ع م و حکمت را به یاد آفریننده این همه زیبایی و حعسن جی

آیمد و ی زیبای زیبا آفرینی، روحممان بمه اهتمزار در جیآوریم و از داشتن چنین آفرینندهیقین جی
 سازد. عشق و ارادت به او جان جا را لبریز جی

ی سوم اینکه: این شکفتگی روحی، فیروهای فهفته درون جا را تقویت کرده و برای جشاهده
 سازد. جمال بی جثال او فعال جی

افد و بردهبه این ترتیي راز این که افبیای الهی، قبل از بعثت، اغ ي به داجن طبیعت پناه جی
 یابیم. افد  را در جیهفموداز این رهگذر لوح دلشان را شایسته دریافت اجواج وحی جی

قبالً جتذکر شدیم که یکی از راههای فعال و بالنده کردن فطرت الهی خویش، فظر کمردن 
ای از آیات الهی که توجه جا را بمه خمود جعطموف از سر بصیرت به آیات الهی است و اولین جنبه

همای اهده زیباییی آن هاست. این زیبایی چشم دل جا را بمرای جشمدارد، زیبایی خیره کنندهجی
 گشاید: غیر حسی جی
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 یمممممار بمممممی پمممممرده از در و دیممممموار 
 شمممممع جمممموئی و آفتمممماب ب نممممد ؟!
 گمممر ز ظ ممممات خمممود رهمممی بینمممی 
 چشمممم بگشممما بمممه گ سمممتان و ببمممین 
 ز آب بیرفمممگ صمممد همممزاران رفمممگ 
 پممما بمممه راه ط مممي فمممه از ره عشمممق 
 یمممممممارگو بالغمممممممدو و االصمممممممال
 صمممد رهمممت لمممن ترافمممی ار گویمممد

 

 یممما اولمممی االبصمممار در تی ّمممی اسمممت    
 روز بممم  روشمممن و تمممو در شمممي تمممار ؟
 هممممممه عمممممالم جشمممممار  االفممممموار 

 ی آب صمممماف در گممممل و خممممارج مممموه
 اللمممممه و گمممممل فگمممممر در آن گ مممممزار 

 ای بمممممردار بهمممممر ایمممممن راه، توشمممممه
ی وَ ا بکممممممار  یممممممار جممممممو بِالعَشممممممِ

 دار دیمممممده بمممممر دیمممممداربممممماز جمممممی
 

 (112)دیوان هاتف اصفهافی، 

 ال باطن( هاي معنوي )جمزيبائي –ج 

های طبیعت و اقسام گوفاگون جافداران( زیبا هسمتند. عالم هستی و ابعاد جخت ف آن )پدیده

ها بسیار گسترده تمر های روحی و غیر جادی است که عمق زیبایی آنسوجین فوع زیبایی، زیبایی

 های حسی و جرئی است. و پایدار تر از زیبایی

در جنطق قرآن، کسی که دارای فضی ت صبر و شکیبایی است  برخوردار از روحی زیباسمت: 

( عفو و گذشت از خطا کار، زجافی که جفای او را به روی 1)فاصبر صبراً جمیال سوره جعارج / آیه 

فحَ الیَمیمل: سموره »خود فیاوریم و کوچکترین پر خاش به او فکرده باشیم، زیباست:  فَاصفَحِ الصمَّ

هما کمرده جدا شدن و هیرت از فاپاکان و فروجایگان بدون این که تموهین بمه آن« 31حیر آیه 

 ( 1وَ اهیعرهعم هَیراً جمیالً: سوره جزجل / آیه »باشیم زیباست: 

 هایی هم چون: در روایات جعصوجین فضی ت

ن، ایمان، عقل، تقوی، ح م، ع م توام با عمل، عدالت، سخاوت، فصاحت و شیوا سخن گفمت

ایثار، آراجش و وقار، ادب، گشاده رویی، اطاعت توام با خشوع برای خداوفد، گریمه، عفمت، شمکر، 

 تواضع، فرو خوردن خشم، ص ممح و آشتی برقرار کردن بین جردم، زیبا شمرده شده است. 

 نگاه تربیتي به آيات الهي  – 1

فِهِ جَن بَینِ فَمرٍٍ وَ دَمٍ لَبنماً خالِصماً سمائغاً وَ اِنَّ لَکعم فِی االفعام لَعبرَهً فعسقیکعم جِمّا فی بعطو»

 ( 11)سوره فحل / آیه « لِ شّاربین

ها از جیمان غمذاهای و قطعاً در وجود چهار پایان برای شما عبرتی است از درون شکم آن»

 «. فوشافیم که خالص و گوارا برای فوشندگان است هضم شده و خون، شما را شیری جی

توان آیات بی شمار الهمی را بمه تماشما فشسمت، از هایی که از آن جیاهیکی دیگر از فظرگ
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های بسمیار جموثر جهمت جنظر جربی و جع م بودن پدیده هاست. بدون تردید یکمی از پرورشمگاه

های پراکنمده در آفما  هما، پدیمدهپرورش و تربیت افسان، طبیعت است و یکمی از بهتمرین جربی

بینیم در قرآن این همه به فظمر هایی را که جیگر از حکمتهستی هستند و بدین ترتیي یکی دی

یابیم. پیاجبران قبل از جبعوٍ شدن به رسالت، اکثراً در داجن ایمن شود، در جیدر آیات توصیه جی

ها با جان پاک و ضمیر فافوشته و افد  آنکردهشده و آجادگی دریافت وحی پیدا جیجربی تربیت جی

گفتمه و از آن افد، به راحتی با طبیعت جافوس شده با آن سمخن جیداشتهفگاه فافذ و بصیرتی که 

 افد. آجوختهدرس جی

 فرجاید: فگرد و جیکنیم حضرت پیاجبر اسالم )ص( به کوه احد جیاین که جالحظه جی

این کوهی است که جا را دوسمت دارد و »(، 19، 1123)جحدثی، «. هذا جَبَلٌ یعحِب نا وَ فعحب هع»

 «. داریمم آن را دوست جیجا ه

ی از همین باب است که در طول تاریق کم فبوده شمار دافشمندافی که از دیدن یک پدیمده

افد که جسیر زفدگی شان به ک ی دگرگون شدهطبیعی یا رفتار یک جوجود زفده، آن چنان جتاثر جی

 گشته است. ها اییاد جیشده و افقالبی در روح و روان آنجی

ریمما، درس تممالش و تکمماپوی جممدام و پرهیممز از تممن آسممافی و رکممود و سممکون از جمموج د

افد و از کوه، درس صالبت و سختی و فستوهی و جقاوجت، بما فظماره ط موع خورشمید، آجوختهجی

افد و از غروب خورشید، پایان جیمال را و بمر اغتنمام گرفتهتالش و سرزفدگی و فشاط را الهام جی

افد. از فگاه بمر آسممان هموای بستهات پر شتاب عمر، کمر همت جیها و قدر دافستن لحظفرصت

افد و از فظاره درختان و گوسمفندان، درس از کردهپرواز و پر کشیدن به ج کوت را در خود زفده جی

کمترین و فاچیزترین اجکافات، با شکوه ترین بازدهی را داشتن، از آب بی رفگ و خاک تیره و کود 

های چشم فواز و خوش رفگ و زیبا و جعطمر! از کماه و ع مف، شمیری ایمن جتعفن، این همه جیوه

 چنین سفید و یک دست و خوش طعم! 

ی رستاخیز را با صراحت تممام بمر گموش بمی خبمران غنموده در بسمتر لمذت بهار، هنگاجه

 کند. کشد، رستاخیزی که شدائد آن، یک روزه، کودکان را پیر جیهای حقیر، فریاد جیپرستی

رسمیم کمه: تمماجی ا فگاهی فافذ به پیراجون خویش بنگریم به ایمن قطمع و یقمین جیاگر ب

جوجودات کوچک و بزرگ جنتشر در طبیعت با رفتار خویش با طرز زفدگی خود با شکل و شممائل 

های طبیعت بر آفند تما جما را بمه سممت ای به جا بیاجوزفد، هر یک از پدیدهخواهند فکتهخود، جی

هما بمرای جما آیمه یا از رذی تی بر حذر بدارفد و در این صورت هر یمک از آن فضی تی سو  دهند
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رافند. جا را با کاروان بیکران هستی که تسمبیح گمو گردفد و جا را به ج و جیشوفد، دلیل راه جیجی

 کنند. افد، هماهنگ و همراه جیبه سوی او در حرکت

هایی عبرت شنو، داشمته باشمیم و وشاجا این همه زجافی است که جا دیدگافی آیت بین و گ

 ط بد. این جهم، آجادگی جی

 شوند؟ چه کساني از آيات الهي متاثر مي

شمود کمه پردازد اجما اکثمراً جتمذکر جیهایی از آفرینش جیقرآن کریم جکرر به ذکر شگفتی

ی آفهما ی تحرک و تنبه و تکاجل و تعالها برای همه آیت فیست و تنها برای شایستگان، جایهاین

 خواهدبود. 

 ی قرآن، آیات الهی برای اهل ایمان آیت و دلیل راه است: در آینه

 ( 29لِقومٍ یعوجنونَ: )سوره فحل / آیه 

 ( 22برای دافشمندان: الیات ل عالمین: )سوره روم / آیه 

 ( 14برای صاحبان جغز: الیات الولی الن هی )سوره طه / آیه 

 ( 21ل متوسّمِین )سوره حیر / آیه  برای صاحبان هوش سرشار: آلیات

 ( 19برای صاحبان یقین: آیات ل موقنین )سوره ذاریات / آیه 

 ( 1برای صاحبان شکر و شکیي: آلیات لکعلِّ صَبّارٍ شکور)سوره ابراهیم / آیه 

 ( 4برای صاحبان تعقّل: لِقوم یعق ون )سوره رعد / آیه 

 ( 1رعد / آیه  برای صاحبان تفکر: لقومٍ یَتَفکَّرون )سوره

 ( 12برای صاحبان گوش شنوا: لقوم یَسمَعون )سوره یوف  / آیه 

گیمری از آیمات بمی شممار و دهد که برای استفاده و بهرهاین تعبیرات به خوبی فشان جی»

ای الزم ی آجادههای بسیار که برای وجود پاک او در سراسر عالم آفرینش وجود دارد، زجینهفشافه

است، چشمی بینا، گوشی شنوا، فکری بیدار، دلی هشیار، روحی حسماس، ق بمی تشمنه و آجماده و 

ها در البه الی آیات زفمدگی کنمد اجما همچمون الزم است و گر فه جمکن است افسان سالپذیرا 

 ( 140: 22، ج1121)جکارم شیرازی، « حیوافات جز اصطبل و ع ف فشناسد. . . 

وَ لَقَد ذَرَأفا لِیَهَنَّمَ کثیراً جَنَ الیَنَّ وَ االف ِ لَهعمم قع عموبٌ الیَفقهعمونَ بهما وَ لَهعمم اَعمیعن ال »

)سموره «. بصِرونَ بِها وَ لَهعم اذانٌ الیَسمَععونَ بِها اولئکَ کَاالفعام بَل هعم اَضَل  اولئک هعمع الغافِ ونیَ

 ( 23اعراف / آیه 

ها ق ي و افدیشه دارفد اجا با آن و قطعاً بسیاری از جن و اف  را برای جهنم واگذاریم  این»
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ها همان شنوفد  اینهایی که با آن فمیبینند و گوشهایی دارفد که با آن فمیافدیشند و چشمفمی

 «. هاچهارپایافند ب که بسی راه گم کرده تر از آن

 گیرينتیجه 

 قرآن کریم با تأکیدات بسیار جا را به تأجل در آیات آفا  وافف  فراخوافده است.  -1

 جتعدد ع می، اعتقادی ،اخالقی وآجوزشی دارد. تأجل در آیات الهی ثمرات  -2

توان فگرشی ع می داشت وفگرشی ف سفی و هنری وتربیتی کمه هریمک از به آیات الهی جی -1

 ها ثمرات جختص به خود را دارفد. این فگرش

شوفد درآیات الهی تأجل وتفکر صاحبان ایمان ویقین وخردو افدیشه وعقل وبصیرت، جوفق جی -4

ای ضعیف ودرکی فه چندان قوی دارفد، از کنمار آیمات الهمی بمه ند وکسافی که افدیشهداشته باش

 تابند. توجهی از آن روی بر جیگذرفد و با بیراحتی جی
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 اخالق تجاری و تجارت اخالقی
 

 

 1حمید رضافیا شیرازی 

 چکیده
 اقتصماد در طورک ی به و تیارت در اخالقی جسائل به توجه اجروز دفیای در

 از ای شاخه تیاری اخال  . است کرده کسي ای العاده خار  ،اهمیت الم  ی بین

 اخالقمی ئمل جسما یما وجعنوی اخالقی اصول که است(  عم ی) کاربردی اخال 

 جمی قمرار بررسمی کمارجورد و کسمي فضای یا تیاری جحیط در ا ر آن از فاشی

 آن فتییمه در و ارتباطمات توسمعه اقتصاد، شدن جهافی به توجه با همچنین.دهد

 دیگمر زجمان همر از بیش تیارت در اخالقی فکات رعایت فیازبه بازارها، گسترش

 تاکیمد (ع)بیمت اهمل قرائمت بما اسمالم جکتي بویژه و ادیان.است یافته افزایش

 ی روحیمه بما جسافخت و زیستن بهتر جنظور به اخالقی بستری اییاد در بسزائی

 ، هما آجموزه در که افد بوده است ادیان ی همه اهداف از که افسافی گرای کمال

 همای اجموزه اساس بر واقع در.  است جشهود بخوبی دینی بزرگان تقریر و جنش

 در و غ طمش جعنمای بمه رهبافیت و دفیا از دورفبودن برای واقعی راهبرد اسالجی

 تیمارتی بمه آوردن رو راهکار بهترین فمافدن باز گراوی کمال جسیر از حال عین

 .گردد جحقق و فراگیرگشته دقت به اخالقی های بایسته و اخال  آن در که است
 

 ها واژه کلید
 ایحرفه اخال  دینی، اخال  سودگرایافه، اخال  اخال  ،تیارت اخالقی ، 
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 طرح مسأله

 بمدون لمذت اصمول، بمدون سیاسمت: اسمت قرار این از کشافد خواهد فابودی به را جا آفچه
 جهاتماگافدی "اخال  بدون تیارت و شخصیت بدون ع م وجدان،

 داده وذهنمی روافشناسمافه بعمدی را، جدرن افسان اجروزی زفدگی جهت چهار  گافدی کالم
 جبنمای بر را یافته وتوسعه جدرن جهان وجبافی اصول استواری چیز هر از بیش توافد جی است که

  .سازد فمایان افسان " فردی وشخصیت جنش"

 اخالق مفهوم و تعريف
 اسمت افسان اساسی فیازهای و بشری فطرت به جربوط است که اخال  یکی از جوضوعاتی

 هممواره جا ج ت ج ت هایی همچون گذشته هرچند. شود فمی اصالت بی و کهنه، قدیمی هیچگاه
 ای چهمره بما فوظهور های برخی پدیده که آفیایی از است، داشته جدفظر را این جوضوع به توجه
 فیز آفها اخالقی ویژه به و بشری های برجنبه است الزم افد، شده جا وکار کسي دفیای وارد جدید
 .شود توجه

 الم  می بمین اقتصماد در طمورک ی بمه و تیارت در اخالقی جسائل به توجه اجروز دفیای در
جیمافگین  که است داده فشان شده افیام بررسی های.  است کرده کسي ای العاده خار  ،اهمیت
را  ای حرفمه اخمال  شمده شمناخته ضموابط و جعیارهما ، اخالقی رهنمودهای که شرکتهایی سود

 این واز بوده توجه کم جهم اجر این به که است شرکتهایی سود جیافگین از باالتر کنند جی رعایت
 .افد جافده بهره بی رقابتی جزیت
 جعنمی بمه morals))  جورالز و عادت و جنش جعنی (ethics)  اتیک  واژه افگ یسی در 
 در اجما رود جمی بکار دیگر هم جای به جذکور های واژه چه گر رود جی بکار اخال  بیای عادات
 و قواعمد)  عادتهمایی و ارزشمها از همایی فظمام دارفمد دیگر یک با هایی تفاوت آن دقیق جعنای

 عنموان بمه اسمت یافتمه تحقمق افسافها از خاصی ی گروه زفدگی در که(  رفتاری های استافدارد
 حرفمه اخمال  و شرکت اخال   ، خافواده اخال  جافند شود جی توصیف گروه این( اتیک )اخال 
 کند جی تعیین را فردی شخصیت جورالز اجا.  ای

«  راغمي» گفتمه به باشد، جى( افق وزن بر« ) خع عق» و( قفل وزن بر« ) خع ق» جمع اخال 
 و هیئمت جعنمى بمه خ مق گردد، جى باز ریشه یک به اصل در واژه دو این ،« جفردات» کتاب در

 دروفمى صمفات و سمیایا و قموا جعنى به خ ق و بیند جى چشم با افسان که است صورتى و شکل
 .شود جى دیده دل چشم با که است

 به گاه دافشمندان، از بعضى گفته به و«  است افسان باطنى و روحى صفات جیموعه اخال 
 شمود جمى گفتمه اخال  فیز شود، جى فاشى افسان دروفى خ قیات از که رفتارى و اعمال از بعضى

 (.رفتارى اخال  دوجى و است صفاتى اخال  اولى)
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 جعقمول حیات جسیر در آدجى شخصیت شکفتن اخال » جعفرى، تقى جحمد عالجه فگاه از
 .«است

 داوری و ارزشمیابی بمه جمع را هنیارهمایی و اصمول از ای جیموعه از است عبارت اخال 
 و آفها بدی و خوبی تشخیص و شود جی افیام اختیاری و ارادی صورت به که افسافی افعال درباره
 . افسافها برای وظایف و جسئولیت( وفبایدها بایدها) الزاجات

 افسمان از که فع ى گاه» که این آن و کرد، تعریف توان جى فیز آثارش طریق از را«  اخال 
 زفمد جمى سمر کسمى از جسمتمر بطور کارى که هنگاجى ولى ;فدارد جستمرى شکل زفد، جى سر
 و دروفمى ریشمه یمک که است این بر دلیل( دیگران به کمک و بخشش و بذل در اجساک جافند)

 .فاجند جى اخال  و خ ق را ریشه آن دارد، او روح و جان اعما  در باطنى

 اخالق علم تعاريف
 و بمد و خموب صفات و ج کات از که است ع مى اخال : »کرد تعریف چنین را اخال  ع م

 فیمک صفات این اکتساب هاى چشمه سر» دیگر، تعبیر به و «گوید جى سخن آن آثار و ها ریشه
 البتمه. «دهمد جمى قمرار بررسمى جمورد جاجعه و فرد در را یک هر آثار و بد صفات با جبارزه راه و

 اطمال «  اخمال » واژه فیمز صفات این از فاشى افعال و عم ى آثار به گاه شد، گفته که همافطور
 ایمن: گوینمد جمى او بمه دهمد جى فشان عصبافیت و خشم آثار پیوسته کسى اگر جثال، ;شود جى

 خموبى اخمال  ایمن: گویند جى کند جى بخشش و بذل که هنگاجى بالعک  و است، بدى اخال 
 اطال  دیگرى بر یکى فام که یکدیگرفد جع ول و ع ت دو، این واقع در ;دارد ک  فالن که است
 .شود جى

 هایى تعریف با فتییه فظر از که افد کرده تعریف چنان را اخال  ع م فیز ها غربی از بعضى
 فمام به غرب فالسفه از یکى از«  اخال  ف سفه» کتاب در جم ه از است، یکسان کنیم جى جا که
 آن بمه آدجمى رفتمار در تحقیمق از است عبارت اخال  ع م: »گوید جى که خوافیم جى«  ژک »

 (9 اخال / ف سفه.« )باشد باید که گوفه
 اخمال  ع مم تعریف در( فولکیه جافند) دارفد جتفاوتى بینشهاى که دیگر بعضى که حالى در

 ع مم برسد، هدفش به توافد جى آن جراعات واسطه به افسان که رفتار قوافین جیموع: »گوید جى
 (10 النظریه/ االخال .« )است اخال 

  دارد؟ هاگزاره ساير با تفاوتي چه اخالقي گزاره 

 یما افسمان ففسمافی حماالت یما افسان یا گزاره این جوضوع که است ایگزاره اخالقی گزاره
 جفهموم بمد، خموب، جفهموم اسمت  جفاهیم این از یکی گزاره این جحمول و افسان ظاهری افعال
 جفهموم جسمؤولیت، جفهموم تک یف، یا وظیفه جفهوم اخالقی، فباید و باید جفهوم فادرست، درست،
 افعال یا افسان ففسافی حاالت یا افسان جوضوعش که باشیم داشته ایگزاره اگر. رذی ت و فضی ت
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 اخالقمی گمزاره یمک بما جا گفتم که باشد جفاهیم آن از یکی جحمولش یا و باشد افسان ظاهری
 چمون است اخالقی گزاره یک این است وظیفه راستگویی گوییمجی که وقتی جثالً. داریم سروکار
 یمک اخال  ف سفه . همچنین است آن جحمول وظیفه و آن جوضوع افسان ظاهری افعال از یکی
 ف سمفی همایروش تابع دقیقاً باید بنابراین است ف سفه از شاخه یک چون و است ف سفه از شاخه
 شمودجی گفتمه اخمال  ف سمفه در چه آن است ف سفی روشهای تابع که رو آن از بنابراین و باشد
 آفهما ولمی باشمند فداشمته عق ی جنبة که سخنافی گفت اخال  جورد توان درجی دارد عق ی جنبه
. هسمتند تیربمی ع وم اینها اجا داشت اخال  روافشناسی توانجی جثالً فیستند اخال  ف سفه دیگر
 اسمت عق ی کاجالً ع م یک فیست تیربی ع م یک اخال  ف سفه فیستند اخال  ف سفه جزو اینها
 اخمال  ف سمفه گموییمجی اخمال  پدیده جورد در سخنی هر بنابراین است ف سفه از شاخه یک و

 وقت آن بیان جیگردد عق ی سخن فقط اخال  دربارة وقتی شودفمی جربوط حیطه این به و فیست
 جخت مف هایشاخه سایر به شود جی جربوط بگوییم این از غیر چه آن. ایمشده اخال  ف سفه وارد

  و اخال  با جرتبط

 اخالق چیستي فلسفه
 بمه گماهی. را در برگیرد  ع م ذیل جی توافد سه که رودجی کار به جعنایی به اخال  ف سفه 
 بماز جعنمای به گاهی و شودجی تا سه این از تا دو فقط شاجل که رودجی کار به تریخاص جفهوم
 که است ع می . فحست،  شودجی تا سه این از یکی شاجل فقط که رودجی کار به تریخاص هم

 توصمیفی اخمال (  Descriptive ethics)  توصمیفی اخمال  بمه کنندجی تعبیر آن از گاهی

 و جسالک و جخت ف ادیان و هافرهنگ و هاتمدن – که کندجی بیان فقط و فقط که است اخالقی
 اخمال  کمافتی، اخمال  بمودایی، اخمال  جمثالً چیسمت؟ اخالقشمان ف سمفی جخت ف هایجکتي

 تممدن یک که را ایاخالقی فظام جا جوارد گوفه این در. ژاپنی اخال  اسالجی، اخال  اسپینوزایی،
کمه . کنیمجمی توصیف دارفد، جاجعه یا ج ت، یا قوم، یک یا جذهي، یا دین یک یا فرهنگ یک یا
 بماب در اگمر یعنی دارد تاریخی – تیربی صبغه اخال  این توصیفی فام جی فهند.  اخال   ان به

 در اگمر و یابمدجی تیربمی جنبه بگوید سخن جوجودی ج ت یا قوم جذهي، دین، فرهنگ، تمدن،
 سمخن افمد،کردهجی زفمدگی گذشمته در کمه ج تی و قوجی یا جذهي، یا دین فرهنگ، تمدن، باب

این بخش البته جز  ف سمفه قمرار . دارد تاریخی – تیربی صبغه کند،جی پیدا تاریخی جنبه بگوید
 . باشد توافدفمی اخال  ف سفه باشد، داشته تاریخی – تیربی جنبه که ع می فمی گیرد زیرا

 Ethics یما Ethics normative) هنیماری اخمال  یما دسمتوری اخمال  دوم ع م

prescriptive ) و ادیمان یما همایفرهنگ یا هاتمدن در که گفته فمی شود  ع م در این است 
 خوب را چیزهایی چه. هاست چه اخالقیشان هایفظام جخت ف هایجاجعه و اقوام ج ل، یا جذاهي
 فضمی ت را چمه دافند؟جی فادرست یا درست را چیزهایی چه دافند،جی بد را چیزهایی چه دافند،جی
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 اینهما به کاری. دافندجی جسؤولیت و تک یف و وظیفه را چه. دافندجی رذی ت را چیز چه یا دافندجی
 جشخص جی کند که کدام کارهماخوب یعنی. کندجی ارایه اخالقی فظام یک آیدجی خودش فدارد،
 یمنا جخت مف هایجصمدا  . هارذی ت و هافضی ت ها ،وفادرست هادرست و کدام ها بد ، هستند،
 اخمال  یما دسمتوری اخمال  یا هنیاری اخال   که این جوارد. کندجی ذکر را ایاخالقی جفاهیم
 .ای را تشکیل جی دهدتوصیه

 گویندجی(  Analytic ethics)  تح ی ی اخال  آن به گاهی که آن است سوم و باالخره
گذشمت  ع ممی کمه سمه همر شماجل گماهی اخال  ف سفه(  Meta _ Ethics)  اخال  فرا یا
 را اخمال  ف سفه گاهی. اخال ( فرا یا تح ی ی اخال  ، دستوری اخال  ، توصیفی )اخال  شودجی
 اخال  و هنیاری اخال  به یعنی کنندجی اطال  سوجی و دوجی به فقط کنندفمی اطال  اولی به

بمر . کننمدجی اطمال  اخمال  فمرا یا تح ی ی ف سفه به فقط را اخال  ف سفه هم گاهی و تح ی ی،
 یمک و دارد جضمیق جعنمای یمک. دارد عمام بسمیار جعنی یک اخال  ف سفه عنوان همین اساس

 به را اخال  ف سفه که کسافی حتی.فیستند ف سفه تعبیری به اول ع م تر . دوجضیق هم باز جعنای
 عممده قسممت جعترفنمد همه هم باز بشود هم دو و یک قسمت شاجل که برفدجی کار به جعنایی
 فمرا یما تح ی می اخمال  بمه تعبیمر آن از که سوم قسمت. است سوم قسمت همین اخال  ف سفه

 Moral) اخمال  جعناشناسمی یکمی. اسمت قسممت سمه دارای خمود اخمال  همم جمی شمود،

Semantics  )اخال  شناسیجعرفت یکی  (Moral Epistemology )وجمود همم یکمی 
 اخمال  بمه شموفدجی جربموط سمه هر قسمت سه این(.  Moral Ontology) اخال  شناسی
 دافسمته شمود کمه  اینکمه بمرای. اسمت اخمال  جعناشناسمی اول . قسممت اخمال  فرا یا تح ی ی

 دافیمجمی اینکمه جثمل جعمموالً جا که باید شود توجه باید فکته این به چیست؟ اخال  جعناشناسی
 همیشمه یعنمی گمردیمجی جصادیقشمان دفبمال به فقط. چیست جعنایشان اخالقی جفاهیم و الفاظ
 تک یمف، و وظیفمه فبایمد، باید، فادرست، درست، بد، خوب، دافیمجی گویا که کنیمجی رفتار جوری

 اینهما جصمدا  چیزهمایی چمه کمه دافیمفمی فقط و چیست جعنایشان رذی ت و فضی ت جسئولیت،
. اسمت بمد کمه شمنویمجی پاسمق و بمد یا است خوب دروغگویی پرسیم جی جثالً وقت آن هستند

 درسمت اسمت؟ فادرسمت یما است درست عهد به وفای.  است خوب بد؟ یا است خوب راستگویی
 اسمت جفاهیم این هایجصدا  جشکل جا جشکل اینکه جثل فقط. است فادرست وعده خ ف. است
 یما درسمت دافیمجمی یعنمی. چیسمت الفماظ ایمن جعنای دافیمجی که است براین فرض گویا ولی

 در کمه الفماظی ایمن کمه جمی گمردد فرض هم اخال  در. چه یعنی رذی ت یا فضی ت یا فادرست
 از یک کدام جصادیق از راستگویی جثالً گوییمجی بعد. دافیمجی را اشجعافی رودجی کار به اخال 
 جع موم فمه، گفمت کسمی اگمر حاال است؟ جفهوم کدام جصادیق از دروغگویی است؟ جفاهیم این

 وقتمی. بکنمیم را اخالقمی الفاظ جعنایی تح یل باید آفوقت. بدافیم هم را الفاظ این جاجعنای فیست
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 جعناشناسمی ایمن در. ایمشمده اخمال  جعناشناسمی وارد شمدیم اخالقی الفاظ جعنایی تح یل وارد
 کمه دارفمد اخال  در را جعافی همان اخالقی الفاظ آیا که است این جخصوصاً جهم جسأله اخالقی
 دارفد . شوفدجی استعمال اخال  غیر در وقتی

 حکمم یمک جما وقتمی اوالً کمه است این سر بر بحث اخالقی شناسیجعرفت در حقیقت در
 در کسمی هر چون بیاوریم؟ دلیل اخالقی حکم این برای توافیمجی چگوفه کنیمجی صادر اخالقی

 بپمذیریم او از جما کمه ایمن برای کندجی صادر حکم وقتی اخال  غیر چه و اخال  چه ع می، هر
 کمه ایمن بمرای کند اقاجه دلی ی بتوافد باید او کنیمجی دلیل جطالبة وقتی و کنیمجی دلیل جطالبة
 طمرف اگمر کنیمجمی صمادر اخالقمی حکم یک جا وقتی حاال است درست کرده صادر که حکمی
 دلیمل بتموافیم باید جا ایدکرده صادر حکمی چنین دلی ی چه به گفت و کرد دلی ی جطالبة جا جقابل
 جعنمای بمه توجیمه) اسمت؟ چگوفمه اخمال  در توجیمه تعبیمری بمه یما آوری دلیمل کنمیم، اقاجه

 صمادر کمه را احکاجی توافیمجی اخال  در چگوفه جا(  Justification یعنی اششناسیجعرفت
 همر وظیفه اجافت ادا  یا است خوب اجافت ادا  فرضاً که گفتید شما اگر یعنی کنیم توجیه کنیمجی

 که همچنین این. شودجی جربوط اخال  شناسیجعرفت وبه است اخال  توجیه بحث این ، افسافی
 صماد  اخالقمی حکمم فمالن کنمیم جع وم کیا از. کنیم جع وم کیا از را اخالقی احکام صد  جا

 اخمال  از قسممت یمک کمه اخالقمی شناسمیجعرفت بمه شودجی جربوط جباحث قبیل این. است
 اخالقمی وجودشناسی در. است اخالقی شناسیوجود تح ی ی اخال  سوم قسمت اجا. است تح ی ی
 جما را هماواقعیت ایمن یا دارفد وجود عالم در اخالقی هایواقعیت آیا که جی شود این سر بر بحث
 هسمت؟ فرقمی چمه جکتشف یک کار با جخترع یک کار بین جثل اینکه ببینیم که. آوریمجی پدید

 افمدبوده خبربی وجودش از دیگران ولی است داشته وجود هستی جهان در که را واقعیتی جکتشف
 واقعیمت از اکتشاف در شما که است این در اختراع و اکتشاف فر . رسافدجی شما و جن اطالع به
 واقعیمت اختمراع در. رسافیدجی هم دیگران گوش به را خبر بعد شوید،جی باخبر فقط بوده پیش از

 در حمال. اسمت اکتشماف و اختمراع و جکتشمف و جختمرع فمر  ایمن. آوریدجی وجود به را فابوده
 حماال. کشمف لغمت اکتشماف جای به و برفدجی کار به جعل لغت اختراع جای به فنی اصطالحات

 فمه، یما کنیمجمی کشمف را آفها فقط جا و دارفد وجود اخالقی هایواقعیت آیا که است این سؤال
 وجمود به را آفها خودجان کنیم جی جعل چیزهایی س س ه یک جا فدارد وجود اخالقی واقعیت اصالً
 .(قرارداد راه از جثالً.) آوریمجی

 :( morals 8 Ethics) اخالقیات
 : در فظر گرفت زیر فوع دو بر را افسان اخال  جیتوان ک ی بطور
 در کمه اسمت استعدادهایی و احساسات و غرایز ، فطری صفات: طبیعی و فطری اخال  -1
 حم  جافنمد. فمدارد دخمالتی گوفههی  آن تحصیل در عمل و اختیار و شده آفریده افسان طبیعت
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 . . . و کمال حيّ و عدالتخواهی کنیکاوی، خداجویی،
 عممل جقام در که گویند را صفاتی گوفه آن اکتسابی صفات: اختیاری و اکتسابی اخال  -2

 .شودجی حاصل افسان برای تدریج به اختیار و
 جمی شمکل عقالیمی سمیر یک اساس بر افسان اختیاری افعال از که است جعرفتی ، اخال 

 الیمه دو که شود جی تشکیل ضوابطی و اصول جیموعه یک از اخال  که داشت توجه باید گیرد
 .است تمایز قابل آن در جدی

 عمل روح " به توجه دوم قالي و است اخالقی ضوابط و اصول ، شکل به جربوط اول قالي
 کمد از تموان جی اول بخش در. باشد جی اخالقی عمل در " جعنا "  عنصر دخالت یا و " اخالقی
 پمذیر اجکمان آن تعریف سادگی به که است اجری دوم بخش در ولی   کرد صحبت اخالقی های
 . " اخالقی های کد " با لزوجا فه است " اخالقی های آل ایده " با بیان قابل بیشتر و فیست

 تجاري اخالق
 بررسمی به که است اخال  از ای شاخه تیارت جیان شاخه های جخت ف اخال  ،اخال در 
 بمه اخمال  جسئ ه به پرداختن لزوم تیارت حیطه در. پردازد جی تیاری جحیط در اخالقی جسائل
 رعایمت عدم دریافتند، تیار که ای گوفه به است  رسیده اثبات به زجان جرور به و تیربی طریقی
 فیماز بنابراین کرد، خواهد س ي ها آن از را فعالیت اداجه حتی و بازار به ورود شاف  اصول، برخی
 اصمول، ایمن به توجه 1990 و1930 های دهه در. شد جطرح بازرگافان سوی از تیارت اخال  به
 اخمال  عنموان تحمت ای رشمته ظهمور بمه جنیمر و یافت شدت دافشگاهی و تیاری جحافل در

 .شد ها دافشگاه در تیارت،
 جهافی سازجان گذاران پایه توسط 1990 دهه در بار اولین تیارت، در اخال  رعایت به فیاز
 غیمر تیماری همای رویمه» عنموان تحت ای فاجه جوافقت تدوین به افتها در و شد جطرح تیارت
 و جحکموم( جکارافمه فروشمی ارزان) داجپینمگ فاجمه عهمد ایمن طبمق بمر. شمد جنیر «جنصفافه

 .شد ارائه جعضل این با جقاب ه برای راهکارهایی
 شناخته اساسی اهداف جزو تیاری فرهنگ و اخال  ارتقای اجروز اقتصادی های افیمن در

 رعایت بر و گرفته قرار افتشار و تدوین جورد تیارت، اخال  عنوان تحت جقرراتی و ضوابط و شده
 افراد سالجت کنندگان، جصرف حقو  حفظ جهت قوافینی فیز جوارد برخی در. است شده تاکید آن

 اخالقمی اصمول از که شده وضع کشور الم  ی بین اعتبار به خدشه شدن وارد از جمافعت یا جاجعه
 (19 کار ، و کسي اخال  کاجنیش، )پاول. است گرفته فشات

 جنمابع جصمرف کماهش طریمق از پایمدار توسمعه جم ه از جثبتی فتایج تیارت، اخال  رواج
 تب یغمات از ج موگیری جمداری، جشمتری زیست، جحیط حفاظت بهداشتی، جقررات فاپذیر، تیدید
 هسمتند، جیزا بحث دو تیارت در اخال  و اقتصاد در اخال  داشت . پی در را آن فظیر و فریبنده
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 و آن تیماری بخش به تیارت در اخال  کند، جی فگاه تولید و صنعت کالن به اقتصاد در اخال 
 .پردازدجی کننده جصرف و کارفرجا کارگر، بین اخالقی اصول و روابط

 و ارسطویی دیدگاه از بکنیم، فگاهی اقتصاد و اخال  بین رابطه بحث سابقه به بخواهیم اگر
 همای سمال بمرای و گرفتهجی جای جدن سیاست و ع م جبافی حوزه در اقتصاد و اخال  اروپایی،
 و اخال  حوزه دو بین اشتقا  جدرن، دوران در اجا است، بوده جطرح جعرفتی حوزه این در طوالفی

  ..است آجده وجود به اقتصاد

 "حقوق"و  "اخالق  "تفاوت مبنايي 
 دو دوم، جهمافی جنگ از بعد تا است کرده گزارش بشر جکتوب تاریق که زجافی دورترین از
 اسمت «عدالت» اخال  رکن اینکه یکی است  بوده اخال  فی سوفان همة اجماع جورد تقریباً فکته
 بمدین فیمز عمدالت آفکه دیگر و م است زیستن عادالفه جعنایبه زیستن اخالقی دیگر، تعبیر به م

 دیگر افسان، خود جم ه از هستی، جوجودات همة شود  رعایت حقی صاحي هر حق که است جعنا
 اگمر کمه دارفمد حقموقی خمدا، خدا، به داشتن اعتقاد صورت در و او پیراجون طبیعت او، فوعانهم

 اجمماع ایمن اجا. است زیسته ظالمافه فکند، رعایت اگر و عادالفه کند، رعایت را حقو  این افسان
 اخمال  رکمن را عمدالت کمه داشمتند وجمود فیمز کسمافی جعدود داشت  فیز هاییاستثنا  تقریبی،
. دافسمتجی اخال  رکن را «شفقت» که بود بودا ایشان جیان در چهره ترینشاخص. دافستندفمی
 را آن و کمرد وارد اخمال  ف سمفة به را «اخالقی ح » جفهوم بات ر جوزف فیز اروپائیان جیان در

 اخمال  رکمن عنوانبمه را «خواهیفیمک» جفهموم فیز هیوم دیوید او جز. دافستجی اخال  رکن
 بودا، تبع به شوپنهاور فهایت در. فداشتند چندافی تأکید جفهوم دو این بر ففر دو این اجا کرد جعرفی

 زجمافی و دوم جهمافی جنگ از پ . کرد جطرح اخال  رکن عنوانبه را «شفقت» جفهوم دیگر بار
 بمه داشمتند، هماییگرایش چنمین کمه فی سموفافی شمد، پدیدار غرب در فگرزفافه هایگرایش که

 بودفمد جعتقد ایشان. بود( care) «خواریغم» جفهوم، آن و کردفد توجه «شفقت» شبیه جفهوجی
 عقیده این از فگریزفافه جوضع از فی سوفان این گرچه. عدالت فه و است اخال  رکن جفهوم، این
 .پرداخت فظریه این از دفاع به فیز دیگر جنظری از توانجی اجا افدکرده دفاع

 بمه را اخمال  توانفمی و اخال  ع م فه است حقو  ع م جبنای ،«عدالت» رسدجی فظربه 
 جخصوص کارکردهایی یک هر که هستند هم از جدا جقولة دو حقو ، و اخال . فروکاست حقو 
 یکهی  توانفمی اجا باشد جبتنی دیگری بر یکی جیان، این در است جمکن گرچه. دارفد را خودبه
 حقمو  عمدالت، جبنمای و عمدالت ،(Law) حقمو  ع مم جبنای واقع در. فشافد دیگری برجای را
(Rights )جیان افد،دافستهجی عدالت بر جبتنی را اخال  قدیم، از که کسافی اساس این بر. است 

 اخمال  جبنمای را خمواریغم عمدالت، جایبمه بایمد عوض در. افدکرده خ ط اخال  و حقو  ع م
 خواهمد باربمه فرزفد سه خود، خواریغم آفگاه بدافیم، اخال  جبنای را خواریغم اگر. کنیم ق مداد
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 ایمن بما. هسمتند عشمق و احسمان فیز فرزفد سوجین و دوجین است  عدالت آفها فخستین که آورد
 عمدالت بمر جبتنمی حقمو ، که چرا است، اخال  بر جبتنی حقو ، ع م کنیم ادعا توافیمجی وصف
 (  1190)ج کیان ، .است خواریغم فرزفدان از یکی عدالت، و است

 بمه کسمي، بودن حالل و باشد الهی سعادت به رسیدن افگیزه به باید جادی فیازهای تأجین
 .فیست آخرت کردن فراجوش جعنای

 اخالقی اصول ترین از دیگر فکات جهم دیگر در عرصه ی اخال  تیاری آن است که جهم
 تعهمدات بمه و پایبنمدی تیماری اسرار پذیری،حفظ جسئولیت افصاف صداقت، را تیارت بر حاکم
تیمارت  عرصمه در جهم بسیار بتیرقا جزیت یک اخالقی جوازین به بودن پایبند .دهد جی تشکیل
 اسمت کمه داده فشمان بریتافیما ای حرفمه اخمال  افسمتیتوی آجاری بررسیهای.  است الم  ی بین

 و جعیارهما بموده و خمود کارکنان برای اخالقی رهنمودهای دارای که هایی شرکت سود جیافگین
 شمرکت سمود جیمافگین بماالتراز. افد کرده رعایت درتیارت را شده شناخته اخالقی استافداردهای

 ویژه به  غربی کشورهای اگرچه .افد پایبند فبوده استافداردها یا جعیارها این به که است بوده هایی
 دهمد جمی فشان تاریخی بررسی های اجا دافند تیاری جی اخال  گذار پایه را خود  جتحده ایاالت
 حمدود کمه1 حممورابی قمافون در و ارد د تیارت تاریق به قدجت ای پیشینه تیاری اخال  که که

 در و  تیماری اخال  با رابطه در جتعددی جواد است شده تدوین بابل جیالد در از پیش قرن هفده
 ج ل آثارف سفی در ارزشمندی اخالقی رهنمودهای و دارد وجود ای حرفه اخال  ک ی یک فگرش

 باسممتان ، ایممران پیرفیمما،). شود جی جشاهده تیارت باب در آفان کالسیک ادبیات یا زجین جشر 
1120) 

 کشورهای غربی پژوهشی جراکز و ها دافشگاه اقتصادی، های بنگاه که است آن جس م قدر

 اخالقمی و جعیارهای اصول تدوین زجینه در فراوافی تالشهای آفان بازاریابی تشک های همچنین و

 و فماجط وب همای تیماری رویه کردن جشخص اخالقی، های فاجه فظام تهیه و تیارت با جرتبط

 همای همچنمین رویمه.داده افمد افیمام جخت ف ج ل تیاری های رویه و خ قیات پیراجون تحقیق

 بمه گیرفمد جمی قمرار جورد بحث تفصیل به تیاری اخال  در که غیرجنصفافه یا فاجط وب تیاری

 بمروز جوجمي و بموده اخمال  خمالف دادن آفها افیام تیارت در که شد گفته اقداجاتی یا رفتارها

                                                
 حقو  و جزا حقو  باب در جاده 232 شاجل شد، فوشته بابل شاه حمورابی دستور به که حَمورابی قافون 1

 در و اسمت بازالمت از گردیمده حمک آن روی بر حمورابی قوافین که ستوفی. است تیارت حقو  و جدفی
 .اسمتشده فوشمته جیخی خط به ردیف 14 در ستون این گرداگرد قوافین جتن. دارد ارتفاع جتر 2٫1 حدود
 جیموعه یک عموجی اعالن به فرجافروا یک آن در که ستایشده شناخته سند فخستین حمورابی قافون
 کند جی اقدام خود ج ت برای قوافین کاجل
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 .شود تیاری جی های طرف یا ف طر به خسارت

بمرای  بازاریمابی کننده، گمراه تب یغات به توان جی فاجط وب تیاری های رویه ترین جهم از

 فگهداشتن عیمي پوشیده توافق، جورد فموفه با شده عرضه کاالی تطبیق عدم آور، زیان کاالهای

 کاال فروش تبعیض در ،( داجپینگ) جکارافه فروشی ارزان آگاهافه، طور به خریدار دید از کاال ذاتی

 .برد فام را کاال جوقع به ارسال یا تحویل عدم و جشتریان به

 جمی پیدا اهمیت تیاری اخال  ق مروی در که که جوضوعاتی است ان دیگر جهم فکات از 

 درعرضمه فاسمالم رقابمت تشدید جیالدی سوم درهزاره .باشد توافدجتفاوت هردوره ای جی در کند

 ارزان فروشمی.  اسمت کمرده وارد اقتصمادی های بنگاه از برخی به زیادی خسارات اقتصادجهافی

 تهدید را های اقتصادی بنگاه از برخی حیات اداجه  الم  ی بین های فاجه جوافقت رغم به  جکارافه

 فنماوری توسمعه و الم  می جبمادالت بمین حیمم گسمترش جموازات به  جرایم اینترفتی. کند جی

 فمروش جعنموی، همای دارایمی سرقت. گرفته است خود به ای فزاینده روفد ارتباطات و اطالعات

 اخمال  شده شناخته جعیارهای به توجهی بی فعالیت فشافگر رواج و شخصی های فایل اطالعات

 سموخت بمه اساسی غذایی جواد است یا تبدیل الم  ی بین سطح« هکرها» در ای حرفه یا تیاری

  فقیمر یا توسعه درحال کشورهای غذایی دراجنیت آن جنفی اثرات به توجه بدون  بیولوژیکی های

  کیوتو کنوافسیون های توافق برخالف و سابقه بی ای به گوفه  ای گ خافه گازهای حیم افزایش

 بیمافگر  اسمت خطمر جعمرض در فهما آ فسل که حیوافی و های فباتی گوفه افقراض روفد تشدید و

 فسم های بشمرو رفماه تمأجین برای پایداررا توسعه که است ای یاحرفه تیاری اخال  آشکار فقض

 .است داده قرار تأکید جورد اخالقی ازارزشهای یکی عنوان وبه شناخته ضروری آینده

 ضموابط و جعیارهما با گردید تشریح که دالی ی به کشورها اقتصادی و باالخره آفکه تحریم 

 در تعهمدات خمود به اقتصادی های بنگاه که شود جی آن از جافع زیرا دارد جغایرت اخال  تیاری

 همای شمرکت تحریم اقتصادی.  کنند عمل فها آ فروش از بعد خدجات تأجین و کاال تحویل جورد

 بمی تیماری همای فرصمت از کمرده اسمت جبمادرت به تحریم که را کشوری بازرگافی یا تولیدی

  .کند جی جحروم تحریم جورد کشور در شماری

 خود به را آدجی توافد جی که است چنان تیارت ظاهری بر اساس آجوزه های دینی طبیعت

 در آفچه و جادی جهان آفرینش از هدف درحقیقت،. بینیاجد فرد جعنوی هالکت به و دارد جشغول

 و دفیما باید افسان بنابراین،. است الهی سعادت سوی به بشر حرکت زجینه آوردن فراهم است، آن

 ارزش بمرایش اجمور این آفکه فه بدافد، خود جتعالی هدف به رسیدن برای ای وسی ه را آن جظاهر



 33  │ اخالق تجاری و تجارت اخالقی                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 زفدگی هدف را اجور این فباید افسان دیگر، عبارت به. شود فراجوش اص ی هدف و بیابد استقاللی

 .کند فراجوش را آخرت و ببندد دل آفها به و دهد قرار خویش

. بمود فمروش و خرید حال در که شد جردی جتوجه بصره بازار در السالم ع یه ع ی حضرت

 کمارگزاران و دفیا بندگان ای: » فرجود سپ . گریست سخت و کرد فگاه او کار در قدری حضرت

. غاف یمد آخمرت از که حالی در گذرد، جی زجان و خوابید جی شي و خورید جی قسم روز دفیا، اهل

 عرضمه حضمرت به فردی «کنید؟ فکری آخرت برای و برگیرید توشه خواهید جی هنگام چه پ 

 ط مي: »فرجمود اجمام کنمیم؟ چه پ  فداریم، جعاش تهیه از ای چاره جا اجیرالمؤجنین، ای: داشت

 از فماگزیر جما بگوییمد اگر پ . کند فمی غافل آخرت برای تالش از را افسان حالل، راه از جعاش

 فهمج.)  .شمد جمدا جرد از گریست، جی که حالی در حضرت.« بود فخواهید جعذور هستیم، احتکار

 (البالغه

 حمالل و باشد الهی سعادت به رسیدن افگیزه به باید جادی فیازهای به دیگر سخن ،  تأجین

فیست و چنافکه از دستورات دینی به دست جی آیمد  آخرت کردن فراجوش جعنای به کسي، بودن

بکار گیمری  آجدهای پی از رباخواری، با جبارزه و اقتصاد پویایی دوستی، فوع حفظ جعنوی، پاداش

 بمه عممل که دارد وجود تیارت زجینه در فراوافی اخالقی روایات .است اصول اخالقی در تیارت 

جافند آفکه  .سازد جی تبدیل تیارت و کسي برای جط وب و سالم جحیطی به را جحل تیارت آفها،

 :است آن دار عهده فرد که کسبی فقهی اصول از دقیق ، آگاهی

 تیمارت آگماهی بمدون ک  هر:»فرجاید جی جضمون این به اشاره با السالم ع یه ع ی اجام

 (البالغه فهج.) «رود جی فرو ربا باتال  در ای فزاینده طور به کند،

 پشمیمافی صورت در قرارداد فسق همان یا از دیگر جهمات جطروحه در آداب تیارت ، اقاله 

 را داد قرار فسق تقاضای ک  هر: »است فقل باره این در السالم ع یه صاد  اجام خریدار است ،از

 )جی سی ،بحار االفوار (.«کند جی برطرف او از قیاجت در را اش سختی خداوفد بپذیرد،

 شود سنییده کاجل طور به اجر های ویژگی و ها جنبه قرارداد، عقد از پیش است الزم البته

 . فینیاجد فسق به قرارداد تا

. دارد درپمی را جمال فزوفمی و برکمت فروش که بر اساس روایات و خرید در گرفتن آسان 

 بخشمید خداوفمد: »دهد جی جژده گوفه این تاجران به حدیثی در آله و ع یه اهلل ص ی اعظم پیاجبر

  )همان(.«بود گیر آسان فروش، و خرید هنگام و بوده شما از پیش که را کسی

 جمی السمالم ع یمه اجیرالمؤجنین: است تاجر شیاعت اخالقی پسندیده های ویژگی دیگر از
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 (همان.)«دهد جی روزی شیاع تاجر به خداوفد و جافد جی جحروم ترسو تاجر: »فرجاید

 گیري نتیجه

 از ای شاخه تیاری که : اخال  شود جی رهنمون فتییه این به را جا ذکر شده جطالي جرور

 در ا ر آن از فاشمی اخالقمی ئل جسا یا وجعنوی اخالقی اصول که است(  عم ی) کاربردی اخال 

 شمدن جهمافی به توجه همچنین با.دهد جی قرار بررسی کارجورد و کسي فضای یا تیاری جحیط

 تیمارت در اخالقمی فکات رعایت فیازبه بازارها، گسترش آن فتییه در و ارتباطات توسعه اقتصاد،

و بویژه جکتي اسالم با قرائت اهل بیت ع تاکیمد  ادیان.است یافته افزایش دیگر زجان هر از بیش

بسزائی در اییاد بستری اخالقی به جنظور بهتر زیستن و جسمافخت بما روحیمه ی کممال گمرای 

افسافی که از اهداف همه ی ادیان است بوده افد که در آجوزه ها ، جنش و تقریمر بزرگمان دینمی 

جی راهبرد واقعی برای دورفبودن از دفیا و بخوبی جشهود است . در واقع بر اساس اجوزه های اسال

رهبافیت به جعنای غ طش و در عین حال از جسیر کمال گراوی بماز فمافمدن بهتمرین راهکمار رو 

آوردن به تیارتی است که در آن اخال  و بایسته های اخالقی بمه دقمت فراگیرگشمته و جحقمق 

 گردد.

  



 35  │ اخالق تجاری و تجارت اخالقی                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 منابع فهرست
 قران کریم .1
 فهج البالغه .2
 اخال  در فوین های کاوش و ها چالش کاربردی  اخال (، 1131) دیگران، و جحمدتقی اسالجی، .1

 .اسالجی فرهنگ و ع وم پژوهشکاه قم، عم ی،

 کار و کسي اخال  در دینی هایرویکرد به پاسخی اخالقی، گراییکل از حمایت گاستافسون، افدور .4

 www.hadith.net.شیعه حدیث رسافیاطالع پایگاه .1

 .پنیم چاپ کتاب، دفیای: تهران. یک ج د. باستان ایران ،(1120) .حسن پیرفیا، .1

 و آجوزشی جوسسه قم، قرآن، اقتصادی آیات جوضوعی جعیم ،(1132) همکاران، و سیدکاظم رجائی، .2

 .(ره)خمینی اجام پژوهشی

 های کاوش و ها چالش کاربردی، اخال  کتاب در ،«تیارت اخال »(، 1131) سی، آلبرت ساالجون، .3

 .اسالجی فرهنگ و ع وم پژوهشگاه فشر قم، فویسندگان، از جمعی عم ی، اخال  در فوین

 .سوم چ السالجیه، الکتي دار القرآن، تفسیر فی المیزان  ، 1192، سیدجحمدحسین طباطبائی، .9

 وکار، سازجان کسي در جوفقیت برای اخالقی تیارت :رهنمودهای در اخال  (،1123) ، ع می جحمد .10

 .ایران تیارت توسعه

 کوشش به خوارزجی، جحمد الدین جوید ترجمه الدین، ع وم احیا  (،1111) جحمد، بن جحمد غزالی، .11

 .فرهنگی و ع می افتشارات جم، خدیو حسین

: تع یق و تصحیح االحیا ، تهذیي فی البیضا  المحیة (،1131) جحسن، جحمد جال کاشافی، فیض .12

 .الثافیة الطبعة قم، اسالجی، افتشارات دفتر غفاری، اکبر ع ی

 جیمع رجائی، جهدی سید: تحقیق الشرایع، جفاتیح (، 1401) جحسن، جحمد جال کاشافی، فیض .11

 .قم االسالجیة، الذخائر

بحاراالفوارالیاجعة  لدرراالخبار االئمة االطهار،داراحیا التراٍ العربی ،   (،1193) جی سی جحمد باقر ، .14

 .بیروت

 1191آبان ،  21جی ه افدیشه پویا ، شماره  .11

 .سخنان گافدی ،تهران ، فشر کاج (،1190) جحالتی جحمد کاظم ، .11

 البیت آل جوسسه بیروت، الشریعه، جسائل تحصیل الی الشیعه وسائل  (،1412) حسن، ابن جحمد .12

 .التراٍ إلحیا 



 36 5931 اتبستان   –   چهار  شماره  –ششم سال  –ژپوهش اهی اخالقی  │     

18. Catherwood، Fred، The Protestant Work Ethics: Attitudes and 

Applications Give it Meaning، in Stackhouse، p.684  

19. Charles F. Horne (1915)The Code of Hammurabi : Introduction 

Lillian Goldman Law Library، Yale Law School 

20. Azmi، DR، Sabahuddin، An Islamic Approach to Business Ethics، 

Colledge of Islamic Banking، World Al-Lootah University، Dubai 

21. Bird، Frederick (2007)، The Globalization of Business Ethics 

Cambridge University Press، London. 

22. Blowfield، Mike (1999)، Ethical Trade: A Review of 

Development and Issues، Natural Resource Institute، U.K. 

23. Bose، N.K.، Selections from Gandhi، Navajivan publishing 

house،Ahmedabad ،India 1972 

24. Gandhi، M. K. In Search Of the Supreme، Volume III، Navajivan 

Publishing House، Ahmedabad، reprint 2002. 

25. International Chamber of Commerce، Commission on Marketing، 

Icc International Code of Environmental Advertising، June 2001. 

26. Santa Clara University، Markkula Center for Applied Ethics، 

History of Business Ethics، 2007. 

27. Simon، Nicholas (2007)، Ethics، Royal Roads University، Faculty 

of Management – Business Commerce، Canada. 

28. UN General Assembly، Global Code of Ethics for Tourism، 

Resolution Adopted On، dec 21، 2001. 

29. Johnson، Roy B.، Hospital Ethics Review Committees & Business 

Ethics، What Managers CAN Learn، International Journal of 

Management، Sep، 2004. 

30. http://www.oxfamamerica، History of Fair Trade، July 31، 2008. 

 



تحلیل ااقتندی از ایده قرارداد اجتماعی اسکرمز                                                                           
لت رب پاهی میثاق اهی ربآمده:   37   │عدا

 

تحلیلی  های برآمده:عدالت بر پایۀ میثاق

 اجتماعی انتقادی از ایدۀ قرارداد

 اِسکِرمز 
 1وفاجحمدهادی زاهدی

 2داود جنظور
 1جحمد جواد رضائی

 چکیده

طی دو دهة اخیر برخمی فالسمفه ع موم اجتمماعی و اقتصماددافان عالقمه   

افد. برایمان اسمکرجز یکمی از فشان داده عدالتهای تکاج ی از خویش را به تبیین

قمرارداد تکاجمل هایی اسمت. دو اثمر جهمم وی، یعنمی فوآوران اص ی چنین تبیین

همایی (، تمالش2004) شکار گوزن و تکاجل ساختار اجتماعی( و 1991) اجتماعی

های تکاج ی از عدالت با استفاده از فظریه بازی هاییچنین تبییندر راستای طرح 

و جبمافی ایمدة اسمکرجز  تح ی یهستند. هدف این جقاله، شرح و ارزیابی چارچوب 

عناصمر بناکننمدة ت قمی ظمری و تح ی می روش ف از این رو، جقاله بر اساس است.

جبمافی  اسکرجز از قرارداد اجتماعی را شناسمایی کمرده و سمپ  بمه ارزیمابی آن

های ایمن تحقیمق حماکی از آن اسمت کمه اسمکرجز در پمی یافته پرداخته است.

هایی چون ت قمی ای که با کاستیسازی جفاهیمی چون عدالت است  پروژهطبیعی

 .دم سازگاری دروفی روبروستها و عاثباتی از ارزش
 

 ها کلیدواژه

همای فظریمه بمازیف سفة سیاسمی، قرارداد اجتماعی،  اخال ، عدالت،ف سفة 
 .تکاج ی
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 طرح مسأله

به بیان ساده، ف سفة اخال  به پژوهش حول روایی یا فاروایی، حق یا باطل، درست یا غ ط، 
پمردازد. همای افسمافی جمیفتایج افتخابهای شخصیتی یا جط وب یا فاجط وب بودن افعال، ویژگی

براین اساس جفاهیمی چون عدالت، حق، آزادی و ... از جوضوعات جورد توجه فالسفه اخال  بوده 
افمد. یکمی از رویکردهمای جمورد که حول آن به فظریه پردازی و ارائة تبیین و گاه تیویز پرداخته

ارداد اجتماعی یا توافق است. رهیافتی که توجه در جکاتي و فظریات اخالقی، رهیافت جبتنی بر قر
هایی چون ف سفه سیاسی و ف سفه گرفته پیراجون آن در حیطهها و جستارهای شکلگسترة داللت

ها تبدیل به جبنایی برای جطالعات ع موم اجتمماعی شمده اقتصاد قابل توجه بوده و در برخی حوزه
 است.

عدالت یا افصاف را وابسته به بروز فوعی تعارض توان فراخوافیِ فضائل یا جقوالتی چون جی
هما، ایشمان جنافع جیان افراد ت قی فمود. در وضعیت تعارض جنافع یا وابستگی جنافع جیان افسمان

یابی جط وب تعاجالت هستند. ایدة همواره به دفبال راهکاری عادالفه برای رفع تعارضات و ساجان
ان وی را از پیشگاجان جدرن ایدة قرارداد اجتمماعی تو( ، که جیThomas Hobbesتوجاس هابز )

در تبیین  در حوزه ف سفه اخال  و ف سفة سیاسی دافست، برخورداز از چنین خاستگاهی است. وی
و وجمود فموعی  وضع طبیعیایدة خویش در باب قرارداد اجتماعی و توجیه فهاد دولت، از توصیف 

پیگیری جنافع شخصیِ  به دفبالفرد در این وضعیت  کند. از آفیا که هرساجافی در آن آغاز جیبی
آدجیمان  در »]رسمد  در چنمان جموقعیتی خویش است، بروز فوعی ترس در آن طبیعی به فظر جی

شود  و چنین جنگی جنمگ هممه بمر ضمد هممه اسمت. ... وضعی قرار دارفد که جنگ خوافده جی
بار ]وجود دارد   و زفمدگی رگِ خشوفتاجکافی برای کار و فعالیت فیست، ... ترس دائمی و خطرِ ج

اینیاسمت (. « 113 : 1111]1130بار، زشت، ددجنشافه و کوتماه ]اسمت  )آدجی گسیخته، جسکنت
کند، افرادِ جیتمع شده بر اساس قراردادهایی جیان خمود عممل کننمد. بمرای که احتیاط حکم جی

» ... بهره برده شمود  چمه آفکمه  ایالزم است که از قوة فائقهفیز تضمین اجرای چنین قراردادی 
قوافین طبیعی )همچون عدالت، افصاف، ...( به خودی خمود و بمدون وجمود تمرس از قمدرتی کمه 

بمدون  (Covenants) هاها گردد، جغایر با اجیال طبیعی جاست ... عهد و پیمانجوجي رعایت آن
 (. «139 : 1111]1130افد )پشتوافة شمشیر تنها حرف
ه و در از خمود گمذارد پم  تح یل تأثیر بسیاری بر جطالعات ف سفة اخال ِ هرچند این شیوة

های ایمدة همابز برافگیختمه هایی با ک ّیت یا بخشی از جؤلفهصریحاً یا ت ویحاً جواجهه همین راستا
 ی ازپیمرودر جقابل و به ها، تمسکِ به ظاهر حداکثریِ هابز به دولت است. شد. یکی از این جؤلفه

« دولمت حمداق ی»جبنی بر طرفداری از  -در رویکرد برخی از فالسفه و اقتصاددافانسنت جوجود 
جنگ همه بمر ضمد »باید طرحی دیگر در جواجهه با وضعیت  -«تأکید بیشتر بر افراد تا دولت»یا 
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به اصولی چون افصاف یا عدالت، چنان فیمازی  یبندیدر افداخت  طرحی که برای تح یلِ پا« همه
 روفی فباشد.به قوة فائقة بی
عالمان ع موم سیاسمی و اقتصماددافان بمرای طمرح ایمدة  ة اخال  و حتیای از فالسفدسته

ساجافی از یکی از ابزارهمای جمورد خویش در باب جاهیت قرارداد یا توافق جیان افراد در شرایط بی
ایمن فالسمفه و  ها، همان ابزار جورد استفاده توسطفظریة بازی 1افد.استفادة اقتصاددافان بهره برده

( فتییة عایمد 1ها آن است که )های جورد تح یل فظریه بازیاقتصاددافان است. جشخصة جوقعیت
های سایر افراد فیز هست. شده برای افراد، فه تنها جحصول افتخاب خویش، ب که جتأثر از افتخاب

جیان افراد جواجهیم. افمزون  (Interaction) هایی با فوعی تعاجلبه دیگر بیان در چنین جوقعیت
ها تنها عواجل تأثیرگذار در فتییه، همان افراد یما بازیکنمان هسمتند و ( جعموالً در بازی2بر این، )

طور کمه آشمکار زفد. همانگیری یا افتخاب فمیقوة فائقه یا فهادی بیروفی در آن دست به تصمیم
گفتمه بمرای جوضموعی وب عالمان پیشاست این دو ویژگی تناسي بسیاری با شیوة تح ی یِ جط 

 چون قرارداد اجتماعی دارد.
ها فیز قابل تفکیمک شیوة عموجی جورد استفاده برای تح یل به کمک ابزارهای فظریه بازی

 Equilibrium) ( تح یمل فراینمد گمزینش تعمادل2سازی وضعیت جمورد فظمر و )( جدل1به )

Selection) همایی اسمتفاده سعی بر آن است که از بازیسازی توسط بازیکنان است. برای جدل
تموان ترین قرابت با جوقعیت جورد تح یل را داراسمت. از آفیما کمه تعمادل را جمیشود که فزدیک

ها، گزینش فقطه یا فقاط تعادلی ها دافست، فتییة تح یل آن بازیترین جفهوم در تح یل بازیجهم
 های تعادلی خواهد بود.یا استراتژی یا استراتژی

ها در قرارداد اجتماعی و بالتّبَع جفاهیمی چمون افصماف و گیری از فظریة بازیدر زجینة بهره
 David) روتیو دیویمد گم (David Lewis) توان از پیشگاجافی چون دیوید لوئی عدالت جی

Gauthier)  .( این ایده را جطمرح 1919] 2002) ای ف سفیها: جطالعهجیثا در  لوئیسفام برد 

شمود، کمه در زفمدگی اجتمماعی جشماهده جمی (Conventions) هماییکه افواع جیثا  کندجی
همای تعماج ی کمه وی از آن بمه های تعاج ی است  جوقعیمتهایی برای جواجهه با جوقعیتحلراه
آهنگمی داجنمة وسمیعی از کنمد. جسمائل هممیاد جمی«  (Coordination) آهنگیجسائل هم»

                                                
همای تع یممی همای جتمداول رشمتهبنمدیهمای خمارج از جمرزگیری از ابزارهایی در تح یملالبته بهره .1
(Disciplines اجری جعمول و جسبو  به سابقه است. در اینیا بمه پیمروی از جمان بمروم )(2015: 

فظریة »و (« Social Choice Theoryفظریة افتخاب اجتماعی )»، «فظریة جط وبیت»باید از  (90
)فرجمال( اقتصمادی در ف سمفة  از ابزارهمای صموری یایهبه عنوان فموفه(« Game Theoryها )بازی

 اخال  یاد کنیم.
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هایی برای دهد  در چنین جوقعیتوم اجتماعی را در خود جای جیهای جورد جطالعه در ع جوقعیت
آهنگی جیان بازیکنان هستیم. در صورت عمدم بمروز دستیابی به جنافع جشترک، فیازجند فوعی هم

توافد جنیمر آهنگی، جمکن است فه تنها بهترین فتییه برای افراد حاصل فشود حتی جیچنین هم

( جتأثر از 1931) اخالقیات بر اساس توافقفیز در  گوتیر. 1د شودبه بروز بدترین عایدی برای افرا

ها، سعی داشته که قرارداد اجتماعی را به عنوان جحصول افتخماب هابز و با استفاده از فظریه بازی
گیمرد فیمز بمه فموعی پم  آجمد آفچه در این جقاله جورد فظر قمرار جمی عقالئی افراد جطرح کند.

بما اسمتفاده از فموع  2( Brian Skyrms)گفته اسمت. برایمان اسمکرجزپیشهای فوآورانِ تالش
هما و جفماهیمی چمون هنیارهمای اجتمماعی و افصماف ها به تح یل پدیمدهخاصی از فظریة بازی

 پرداخته است.
رو در وه مة فخسمت سمراغ رویکرد این جقاله، فظری و از فوع تح یل افتقادی است  از ایمن

های اص ی ایدة وی خواهیم رفت )بخمش سکرجز و فشان دادن جؤلفهتشخیص ساختار استداللی ا
ترین اثمر دوم جقاله(. روش جورد استفاده در این بخش جبتنی بر جیموعة آثار اسکرجز است. جهم

برخی زیباترین تبیمین  ( است  کتابی که به فظر1991ِ) تکاجل قرارداد اجتماعیوی در این حوزه، 
ی به جنظور جطالعة تطور درک افراد از افصاف و قراردادهای اجتمماعی های تکاج از کاربرد پویایی
( و البته پر استنادترین اثر جؤلمف فیمز هسمت. تأکیمد Bergstrom 2002: 85را ارائه فموده )

فرضمیه جقالمه ( فیز جورد فظر خواهد بود. 2004) شکار گوزن و تکاجل ساختار اجتماعیای بر ویژه
ی است. به بیافی صریح در این بخش فشان خواهیم داد که اسکرجز با در این بخش از فوع اکتشاف

هایی برای ت قی غیرجتافیزیکی از عمدالت و های تکاج ی سعی در طرح بنیانتأکید بر فظریه بازی
اش از قمرارداد در پی ارزیمابی ایمدة اسمکرجز در بماب تبیمین تکماج یفیز پ  از آن افصاف دارد. 

های فرضیة جقاله در این بخش فیز آن است که تح یل .1سوم جقاله( اجتماعی خواهیم بود )بخش

                                                
( یما جعممای زفمدافی Impure Coordination Gamesآهنگمی غیرخمالص )همای هممبمازی .1
(Prisoner’s Dilemma) هایی هستند.ای از چنین جوقعیتفموفه 
( و فیمز اسمتاد ف سمفه UCIاد جدرسه ع وم اجتماعی دافشگاه کالیفرفیما در اِرویمن )وی هم اکنون است. 2

( و عضویت در هیمأت جمدیره جوسسمه 2004-2001دافشگاه استنفورد است. ریاست افیمن ف سفه ع م )
 Institute for Mathematical Behavioral Sciences( )1993ع موم رفتماری ریاضمی )

همای اجتمماعی، ی وی است. حوزه پژوهشی وی جطالعه حمول تطمور جیثما تاکنون( از جم ه سوابق ع م
 گیری و جبافی احتماالت است.فظریه تصمیم

. شایان ذکر است که ایمبهره برده «Evolution»برای « تکاجل»در جقاله، در غالي جوارد از جعادل  .1
در زبمان فارسمی « تکاجل»که ترجمة رو ، اجا از آناین جعادل همواره ترجمه دقیقی از واژه جربوطه فیست

 ایم.رایج شده است، بر آن تکیه کرده
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های جبنایی و روشمی جواجمه بموده و عممالً تمسمک بمه ابمزار جدیمد فظریمه اسکرجز با دشواری
 کند.ها فمیهای تکاج ی کمکی برای تخفیف این کاستیبازی

کار شمد اجما گفته، اهمیت فظری جوضوع ایمن پمژوهش آشمهرچند با توجه به جطالي پیش
خالی از لطمف های این تحقیق فیز است، که به فوعی بیافگر فوآوریجنبة اص ی آن  چندتأکید بر 

تموان از ایدة اسکرجز در باب قرارداد اجتماعی، یکی از جیموعه فظریاتی است که جی .فخواهد بود
یما فظریماتی کمه بما  هماهای فوین تکاج ی از عدالت یا افصاف یاد کرد. ایدهها به عنوان تبیینآن

و کنمث  (Herbert Gintis) ، هربرت جینتمی  (Robert Sugden) پیشگاجی افرادی چون رابرت ساگدن
، «افصماف»، جنشا  رویکردهای جدیدی در تح یمل جوضموعاتی چمون  (Kenneth Binmore) بینمور

 هنیارهممای اجتممماعی»و «  (Social Conventions) هممای اجتممماعیجیثمما »، «عممدالت»
(Social Norms)  »ها، ع یرغم جورد توجه بودن در جیاجع اقتصمای، ع موم این ایده افد.بوده

 1افمد.سیاسی و ف سفیِ غیربوجی، در جتون ع می به زبان فارسی جورد تبیین و بررسی قرار فگرفته
 رشتگی دردهندة فوعی جیانفشانگوفه که خواهیم دید جباحث فوینی چون ایدة اسکرجز ( همان1)

یکی  ها توسط جتخصصانِاین جطالعات است  به دلیل همین جاهیت است که به چنگ آوردن آن
بما « ع وم سیاسی یا ف سفه سیاسمی»یا  «هااقتصاد یا فظریة بازی» ،«ف سفه اخال »هایاز حوزه
، اخمال جطالعة اسکرجز بمه ف سمفه  جوردِ جوضوعِ هایی روبروست  چه آفکه ع یرغم تع قِدشواری
ها برای جنظور خود بهره برده و البته جدعی تبیین فموعی ز ابزارهای اقتصادی و فظریة بازیوی ا

وجود چنین جشخصاتی است که طرح و بررسی چنین  به واسطة فیز هست. تحققی فظریة اخالقیِ
ای در ادبیات ف سفة اقتصاد، ف سفة اخال  یا ف سفة سیاسی به عنموان فموعی فموآوری قابمل ایده

 ت.ت قی اس

                                                
افد، . تنها به عنوان چند فموفه، برخی از جطالعات در جیالت جعتبر ف سفی که به ایدة اسکرجز اشاره کرده1

 شوفد:فهرست جی
Bicchieri, Cristina (1990). Norms of cooperation." Ethics 100, no. 4: 

838-861. 

Ernst, Zachary (2001). "Explaining the social contract." The British 

journal for the philosophy of science 52, no. 1: 1-24. 

Heugens, Pursey PMAR, J. Hans van Oosterhout, and Muel Kaptein 

(2006). "Foundations and applications for contractualist business 

ethics." Journal of Business Ethics 68, no. 3: 211-228. 

Sacconi, Lorenzo (2007). "A social contract account for CSR as an 

extended model of corporate governance (II): Compliance, reputation 

and reciprocity." Journal of business ethics 75, no. 1: 77-96. 
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 قرارداد اجتماعي . تطور1

آن، همچمون همابز و رالمز، کماربردی از  دهندگانو توسعه قرارداد اجتماعی برای پیشگاجان

، جحروم کردن خود از برخی حقو  برای دستیابی به لویاتاناست. در  1نظريۀ انتخاب عقالئي

کنمد کمه احتیاط حکم جیفوعی توافق، فتییة افتخاب عقالئی افراد اجتماع است. در اینیا عقل و 
کند که آدجیمان اصول جناسبی برای ص ح پیشنهاد جی (Reason) عقل»عمل شود   وهیش نیبد
در یکی از اجزای فظریة عمدالتِ (.« 110 : 1111]1130ها به توافق برسند )توافند بر اساس آنجی

. البتمه رالمز در 2گیردرالز فیز فظریة افتخاب عقالئی جبنای توجیهیِ گزینش اصول عدالت قرار جی
فاپمذیرِ دکتمرین ایمن فتییمة اجتنماب»بندی، به خوبی تصریح کمرده اسمت کمه جقام فوعی جمع

 2001پندارد )قراردادگرایی است که ف سفة اخال  را به جثابه بخشی از فظریة افتخاب عقالئی جی
ت کممه همممان اسمم یمما جط مموب بممر ایممن اسمماس، ترتیبممات عادالفممه، اخالقممی(.« 122 : 1921]

 یابند.در وضع طبیعی بدان دست جی گیران عقالئيتصمیم

در جقابل رویکرد جسم ط در دکتمرین قراردادگرایمی، اسمکرجز سمعی دارد بمدون توجمه بمه 
چه که در افراد اجتماع قابل جشماهده هایی چون فظریة افتخاب عقالئی و صرفاً بر اساس آنحوزه

رسد که اسکرجز و اقتصاددافان و فالسمفة به فظر جی است، به تح یل قرارداد اجتماعی دست بزفد.
افد یا سعی دارفد از تمسک به جفاهیم افتزاعمی یما تح یمل جفماهیم بمر اسماس فکر وی جدعیهم

افمراد چگوفمه بمر »در واقعیت  نکهیهای جتافیزیکی اجتناب ورزفد  از فظر ایشان، تح یل اچارچوب
همای فظمری و تر از آن است کمه بما کماوشجهم« جافندافواعی از قراردادهای اجتماعی پایبند جی

گیری از فظریه افتخاب عقالئی، ترتیبات عادالفه جاجعه یا قراردادهمای بایسمته را کشمف یما بهره
 توصیه کنیم.

 از عدالت تطوريقرارداد اجتماعي و تبیین  1.1

تموان توان در فظمر گرفمت. جمیترین جسئ ه در باب عدالت توزیعی را جیبرای شروع، ساده
فرض کرد قرار است که یک کیک جیان دو ففر تقسیم شود. همچنین هنوز حقو  جالکیتی راجمع 

                                                
 Rationalهمچون غالي جطالعات اقتصادی و ف سفی، در این جقاله فیمز فظریمة افتخماب عقالئمی ) .1

Choice Theory/Theory of Rational Choiceگیممری عقالئممی ( و فظریممة تصمممیم
(Rational Decision-making Theory به یک جعنما و )«فیمز « گیمریتصممیم»و « افتخماب

 فد.اجعادل یکدیگر در فظر گرفته شده
جنظور، گزینش اصل دوم عدالت جورد فظر رالز است. البته با توجه به جیمال ایمن جقالمه، اجکمان وارد  .2

گیمری فمرد شمیوة تصممیم»های وی راجع به عقالئی بودن شدن به فقدهای وارد آجده بر رالز و فیز دفاع
 فیست.« جورد فظر رالز در پ  پردة جهل
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  البته هر یک تالش دارفد که بیشترین سمهم از ایمن قرار فگرفته استتصریح جورد به این کیک 

را بمه خمود گرفتمه، در پمی  باازيرا تصاحي کنند. این جسئ ه که البته شکل یک  جنبع بادآورده

 است. تعادلدستیابی به یک 

رسد که تقسیم جسماوی کیمک جیمان دو ففمر، فتییمة جحتممل در فگاه فخست به فظر جی
. اجما چمرا آن میدافمیکنیم که پاسق درست/روا را ججا فکر جی»تعاجالت بازیکنان باشد. در اینیا 

در اینیا، دغدغة اص ی اسکرجز فتییمة فهمایی («. Skyrms 1996: 4راه حل  درست است؟ )]
 دافد.تر جییابی به این فتییه را پراهمیتهایی فیست، وی چگوفگی تح یل دستچنین بازی

های جتعارف و فیز شیوة تح یل جورد فظمر اسمکرجز شیوة تح یل فظریة بازیبرای اطالع از 
(. 1دهمیم )جمدول اساس همین بازی، جاتری  پیاجدی جربوطه را تشکیل جی در این جوقعیت، بر

توافند اتخاذ کننمد یکمی از هایی که دو بازیکن در این بازی جیکنیم جیموعه استراتژیفرض جی
تموان از همر بمازیکن باشد. همچنمین جمی« آزجندی»و « اعتدال»، «فروتنی»سه فوع استراتژی 

کمه جیمموع ای بنویسد  در صمورتیظر خویش از کیک را در برگهدرخواست کرد که سهم جورد ف
تر یا جساوی یمک باشمد، بمر هممان اسماس تقسمیم تقاضاهای جطالبه شده توسط دو ففر کوچک

های تقاضا شده بیش از یک باشد، به هی  یمک از بازیکنمان پذیرد و اگر جیموع سهمصورت جی
 سهمی فخواهد رسید.

ها، تقسیم جساوی ایمن کیمک جیمان دو ففمر ف در فظریة بازیهای جتعاربر اساس تح یل 
تموان گفمت اگمر دو بمازیکن اسمتراتژی توافد فقطه تعادلی بازی باشد. در چنین وضمعیتی جمیجی
را برگزینند، به وضعیتی خواهند رسید که هی  از طرفین با فرض ثبموت « جطالبة فیمی از کیک»

جما بمه رسمد در ایمناستراتژی خویش فدارد. به فظر جی استراتژی بازیکن جقابل، تمای ی به تغییر
دهد استفاده شمده  اجما چه در واقعیت روی جیها برای توجیه آنهای فظریه بازیخوبی از تح یل

این همة جاجرا فیست. در این بازی دو فقطة تعادلی دیگر فیمز وجمود دارد  یکمی از بازیکنمان بمر 
زیکن دیگر استراتژی فروتنی را برگزینمد. در ایمن حالمت اساس استراتژی آزجندی عمل کرده و با

 فیز به لحاظ تعریف، با یک تعادل جواجهیم.
های قابل افتخماب توسمط بازیکنمان را بمه بمیش از سمه افزون بر این، اگر تعداد استراتژی

را درصد تقاضا شده از جافي بمازیکن  𝑥تر خواهد شد  اگر استراتژی افزایش دهیم، وضعیت بغرفج

x ، 100های )در فظر بگیریم، در این حالت همة استراتژی − xافمد. تعبیمر همای فمش( تعمادل
ها به یک جیمزان های جتعارف، همة این تعادلدیگر این واقعیت آن است که از جنظر فظریه بازی

اینیا آن است که جفهوم تعادل  پاسق خوب یا درست به این جسئ ه هستند. فتییه و فکتة جهم در
 کند.توافد ت قی جا راجع به عدالت را تبیین فش فمی
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 پذیرجاتری  پیاجدهای بازی جربوط به تسهیم یک کاالی تقسیم 1جدول 
 بازیکن دوم

آزجنمممممدی  
 )جطالبة دو سوم(

اعتممممممدال 
 )جطالبه فیم(

فروتنمممممی 
 )جطالبة یک سوم(

1
3⁄  ، 2

3⁄  1
3⁄  ، 1

2⁄  1
3⁄  ، 1

3⁄  
فروتنی )جطالبة یک 

 سوم(
بمماز
1 0 ، 0 یکن اول

2⁄  ، 1
2⁄  1

2⁄  ، 1
3⁄  اعتدال )جطالبه فیم( 

0 ، 0 0 ، 0 2
3⁄  ، 1

3⁄  
آزجندی )جطالبمة دو 

 سوم(
با توجه به رویکرد تبیینی اسکرجز، پرسشی که در اینیا جطرح خواهمد شمد، آن اسمت کمه 

عادالفه است؟ به دیگر بیان عمل بمر اسماس کمدام کدام یک از قواعد تسهیم کیک در این بازی 
های جتعمارف در طور که دیدیم، فظریة بازیشود. همانقاعده جوجبات دستیابی به یک تعادل جی

توافد بردارد  با یک بازی جواجهیم که سه تعادل ارائة پاسق به این پرسش، گاجی بیش از این فمی
 ها اظهار فظر فمود.افتخاب یکی از این تعادلتوان راجع به چگوفگی داشته که البته فمی

 Evolutionary Game) همای تکماج یفظریة بازیکند با استفاده از اسکرجز سعی جی

Theory)  گاجی به ج و برداشته و به تح یل جسئ ه، البته با رویکمرد تبیینمی، بپمردازد. آفچمه در

های تکاج ی جهم است، جشاهدة رفتار خاصی در افمراد جمعیمت های جبتنی بر فظریه بازیتح یل
است. در اینیا دیگر خود بازیکنان جهم فیستند  به جای افتخاب استراتژی توسط بازیکنان، فرض 

کرده و عممالً  عملهای جورد فظر هر بازیکن صرفاً و همواره بر اساس یکی از استراتژیشود جی
های تکاج ی گویا با جمعیتی از افراد جمواجهیم کمه یمک زفد. در فظریة بازیدست به افتخاب فمی

 رو را از خود بروز داده و به تناسيِ جوفقیتِ به بارهای پیشرفتار خاص در جواجهه با همة جوقعیت
 زفند.آجده در کسيِ پیاجد، به تولید افرادی از فوع خود دست جی

کنمد و فیمز های تکاج ی آشکار جمیطور که تبیین فو  از شیوة تح یل در فظریة بازیهمان
همای دفیمای حیوافمات وجمود دهد، تناظر بسیاری جیان آن و تح یلخاستگاه این فظریه فشان جی

تموان بمرای یمک و جمی جهاز ذهنی شده رفتارها تبدیل به فوعیدارد. در دفیای حیوافات، جعموالً 
رو در اینیما فمه بما دو یما چنمد حیوان همواره رفتار یکسافی در جقابل سایر افواع قائل شد. از این

گیر، که با جمعیتی جواجهیم که سه گوفه یا سه فوع رفتمار جتفماوت در آن اجکمان بازیکنِ تصمیم
گافه در این بمازی، آن همم برای افواع سه (Fitnessتناسي )تابع  ظهور خواهند داشت. با تعریف

بر اساس پیاجدهای حاص ه برای هر یک، به فمودار تغییر ترکیي جمعیتی ایمن سمه گوفمه دسمت 
(. در این شکل، بر اساس جحاسبة پیاجد جتوسط هر بازیکن در جقایسه با پیاجمد 1یابیم )شکل جی
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در اینیما  سهم جمعیتی همر فموع جشمخص شمده اسمت. جتوسط کل جمعیت، کاهش یا افزایش
(، اسمتراتژی پایمدار 1تقاضای فیمی از کیک )رفتار اعتدالی، همان رأس جنموب غربمی در شمکل 

یعنی کشیده شدن ترکیي جمعیتی بمه جمعیتمی –( این فتییه 20: 1991. اسکرجز )1تطوری است
 (Darwinian Veil of Ignorance) را بمه آفچمه پمرده جهمل داروینمی -از فموع اعتمدالی

 .دهدیفاجد، فسبت ججی

جنبمع: )پذیر  تغییر ترکیي جمعیتی سه گوفه در جوقعیت تصاحي یک کاالی تقسیم 1شکل 
طراحممی شممده  Dynamoو برفاجممة  Mathematica، ver. 8 افممزاربمما اسممتفاده از فممرم

 ( Sandholm، Dokumaci and Franchetti 2014توسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هاي همبستهمیثاقو  هااستراتژي 1.1.1

ها بما گیری از تح یل جبتنی بر فظریة بازیالبته این همة جاجرا فیست. اگر دقت کنیم، بهره
های پایمدار تکماج ی طور که اشاره شد، یکی از تعادلخود جشکالت جدیدی به همراه دارد. همان

دهد که شاهد وجود یک فوع بازیکن در جمعیت باشیم، یعنی گفته هنگاجی روی جیدر بازی پیش
گران فیمی از کیک بوده که البته در این حالمت، در طمی زجمان بقیمة بازیکنان از فوع جطالبه همة

                                                
( هممة جمعیمت از فموع اعتمدالی 1و استراتژی پایدار تکاج ی جواجهیم: )به بیان دقیق در این بازی با د. 1

همای طمور کمه از پویمایی( فیمی از جمعیت از فوع فروتن و فیمی از فوع آزجنمد باشمند. هممان2باشند و )
تغییرترکیي جمعیتی در شکل جربوطه آشکار است، هر چند با دو تعادل پایدار تطوری جواجهیم اجا کاسمة 

( تعادل فخست بسیار بزرگتر از تعادل دوم است. بنابراین افمزون بمر Bassin of Attractionجاذب )
های جتعارف کاهش یافته، تصویر درستی از فسبت ها در اینیا در جقایسه با فظریه بازیاینکه تعداد تعادل

اینیما جحاسمبات شود کمه درگرایش به دو استراتژی پایدار تطوری فیز برای جا ارائه خواهد شد. تأکید جی
هما یما هممان هما راجمع بمه فموع اسمتراتژیجربوط به پیاجد جعطوف به یک بازیکن فیست ب کمه تح یمل

 هاست.گوفه
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دیگری فیز داریم کمه در آن فیممی از جمعیمت از  يختيتعادل چند رافد. اجا افواع جنقرض شده

تکماج ی، در ایمن  یهمافوع آزجند و فیمی از فوع فروتن هستند. بنا به شیوة تح ی ی فظریمة بمازی
آزجند به طور تصادفی با بازیکنافی از فموع فمروتن و فیمز بازیکنمافی از گوفمة  یت هر بازیکنِوضع

شود )جنظور همان وضعیت قابل جشاهده در وسط ضم ع سممت راسمت خویش )آزجند( جواجه جی
است.(. اگر بازیکنِ آزجند با بازیکنی از فوع فروتن روبرو شود، هر یک بر اساس  1جث ث در شکل 

یابند، اجا اگمر بما بمازیکنی از فموع خمویش کنندة خویش به بخشی از کیک دست جیسهم ط ي 
کنند چرا که جیموع جطالبه شده بیش از یک واحد کیک روبرو شود، هی  یک پیاجدی کسي فمی

کنمد، پیاجمد یماد جمی« یختمیدام چنمد ر»( از آن بمه 11: 1991است. در این حالت که اسکرجز )
ک سوم کیک است، اجا پیاجد جتوسط جکتسمبه بمرای بازیکنمان از فموع بازیکنان فروتن همواره ی

فموع خمویش جواجمه آزجند فیز یک سوم کیک خواهد بود، چرا که در پنیاه درصد از جوارد با همم
همای پایمدار در تعمادل یختمی( از وجود چند ر11: 1991کند.  اسکرجز )شده و عایدی کسي فمی

کند چرا که در حالت جواجهة دو بازیکن از فوع آزجنمد، از کیمک تکاج ی به عنوان فاکارایی یاد جی
 دهد.برداری فشده و به فوعی اتالف جنابع روی جیجورد بحث بهره

بازیکنمانِ »کنمد  ، اسکرجز از یک فرض کمکی اسمتفاده جمییختیبرای غ به بر دام چند ر
این فرض را «. یکنافی از فوع دیگرفوع بیشتر تمایل دارفد با یکدیگر تعاجل داشته باشند تا با بازهم

فاجمد، کممک شمایافی بمه حمذف های افواع بازیکنان در جمعیت جمیجواجهه همبسته بودنکه 

. البته برای جنتفع شدن از جزایای این همبستگی، فیماز بمه وجمود 1کندجی یختیهای چند رتعادل
دهمد کمه تنهما ای فشان جمیهای رایافهسازیهمبستگی کاجل فیست. اسکرجز با استفاده از شبیه
سمت.  یکاف یختیها برای از بین بردن دام چند رجیزان افدکی از همبستگی جثبت جیان استراتژی

ای جنصمفافه و توان به یک تعادل و آن هم تسهیم جساوی کیک، به عنموان قاعمدهدر فتییه جی

                                                
بمدین شمکل قابمل طمرح اسمت  همچمون  ، پماورقی(113: 1994) توضیح بیشتر به پیروی از اسکرجز .1

 𝑠1یکی از سمه اسمتراتژی زیمر را در جسمئ ه تقسمیم جنمابع دارفمد،  بازیکناناسکرجز اگر تصور کنیم که 

استراتژی جطالبة دو سموم  𝑠3استراتژی جطالبة فیم )اعتدالی( و  𝑠2استراتژی جطالبة یک سوم )فروتنی(، 

 برابر است با  𝑠𝑗با استراتژی  𝑠𝑖جنبع جورد فظر )آزجندی( باشد، احتمال جواجهه استراتژی 

  𝑃(𝑠𝑗|𝑠𝑖) =  𝑝(𝑠𝑗) − 𝜀𝑝(𝑠𝑗)  

𝑃(𝑠𝑖|𝑠𝑖)با استراتژی از فوع خودش برابر اسمت بما : 𝑠𝑖به همین ترتیي احتمال جواجهه استراتژی  =

𝑝(𝑠𝑖) + 𝜀𝑝(𝑛𝑜𝑡 − 𝑠𝑖)  
εاگر  = εها غیرهمبسته و اگر باشد جواجهه 0 = باشد، یعنی عبارت فخست برابمر . و عبمارت دوم  1

 ها کاجالً همبسته هستند.گردد، جواجهه 1برابر با 
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تکاج ی تنها بازیکنافی از نی یا توصیفی دست یافت  به بیان رویکرد یالبته در چارچوب رویکرد تبی
فوع اعتدالی بقا  خواهند یافت. البته اگر این همبستگی به شکل کاجل باشد، به بیان اسمکرجز بما 

گوفه عمل کن که اگر دیگمران فیمز تنها آن»جواجه خواهیم شد:  1فسخة داروینی اجر جط ق کافت
 (.«12: 1991طور عمل کردفد، تناسي حداکثر شود )آن
 اجتماعي و شکار گوزن قرارداد 1.2

اسکرجز افزون بر تالش برای تبیین تطور جفهوم عدالت یا ترجممان قمرارداد اجتمماعی بمه 
شکار گوزن و تطور سماختار (، در 1991) تکاجل قرارداد اجتماعیهای تکاج ی در زبان فظریة بازی

پردازد. اسمکرجز جیسازی قرارداد اجتماعی ای دیگر به طرح ایدة طبیعی( به شیوه2004) اجتماعی
، بهمره بازی که فمایندة خوبی برای جوضوع قمرارداد اجتمماعی باشمدیک کند از در ابتدا سعی جی

ای کمه شود، اجا  بازی پایهبه طور سنتی برای این جنظور از بازی جعمای زفدافی استفاده جی ببرد.
 Skyrms) 2ر گوزن اسمتدهد، بازی شکااسکرجز در تح یل قرارداد اجتماعی جورد فظر قرار جی

2004: xiiتر، بازی شکار گوزن تمثیل جورد اسمتفاده روسمو بمرای تبیمین (. البته به بیان دقیق
 (.Skyrms 2004: 1قرارداد اجتماعی بوده که اسکرجز از آن بهره جسته است)
به تصویر کشیده شده است، دستیابی بمه  2در این بازی، که جاتری  پیاجدی آن در جدول 

شمود. در بیشترین پیاجد از رهگذر اتفا  فظر و عمل هر دو بازیکن برای شکار گوزن حاصمل جمی
توافند دست به شکار خرگوش زده و در صید آن جوفق شوفد، اجا این بازی بازیکنان به تنهایی جی

ر گوزن فیاز به جشارکت دو بازیکن است. بر اساس این جدول، اگر بازیکن اول خمود را برای شکا
برای شکار گوزن جهیا سازد اجا بازیکن دوم در پمی شمکار خرگموش رود، عایمدی حاصم ه بمرای 

بوده و بازیکن اول فیز عایدی به دست فخواهد آورد. اینیاست کمه یکمی از  1بازیکن دوم جعادل 
پیاجد شکار خرگوش جط قاً جستقل از عمل طمرف جقابمل » شود: ازی آشکار جیهای این بویژگی

 سازد.جی غالب ريسکياین ویژگی، شکار خرگوش را استراتژی بدون جخاطره یا « است.

 

 

                                                
تنهما بمر طبمق آیینمی »گوفه است: اش ایناصل جتعالی اخالقی از فظر کافت که یکی از اَشکال تبیین. 1

 Kant)اشمدعمل کن که با ]عمل به  آن ]آیین  در عین حمال بخمواهی کمه آن قمافوفی جهافشممول ب

1998: 302».) 

شکار گوزن، کیفیمت ج مودرام جعممای زفمدافی را فمدارد » طور که خواهیم دید، به بیان اسکرجز همان .2
(Skyrms 2004: 2 ».) در بازی جعمای زفدافی جیان عقالفیت فردی و جنافع جمعمی تعمارض وجمود

 د.شورو دستیابی به همکاری با دشواری بسیار حاصل جیدارد و از این
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 (Skyrms 2001: 32جنبع: برگرفته از ) جاتری  پیاجدی بازی شکار گوزن2جدول 

 2شکارچی 

خرگمممموش  
(H) 

 (Sگوزن )

 (Sگوزن )  4،4  3 ، 0
 1شکارچی 

 (Hخرگوش ) 0 ، 3  3،3 
 

هما بمه تح یمل بپمردازیم، بمر های جتمداول در فظریمه بمازیاگر بخواهیم بر اساس تح یل
شویم. این بازی دو جیموعه استراتژی تعادلی خالص فش، یعنمی های این بازی جتمرکز جیتعادل

)گوزن ، گوزن( و )خرگوش ، خرگوش( دارد  تعادل فخست که واجد شرط بهینگی پمارتو اسمت را 
فاجند، چرا که این فقطه تعادلی از فظر عایدی باالترین جنافع را برای بازیکنان به جی غالي پیاجدی
های غالي ریسکی وجمود دارفمد کمه در های غالي پیاجدی، تعادلآورد. در جقابل تعادلارجغان جی

اینیا، تعادل )خرگوش ، خرگوش( از این فوع است  دستیابی به ایمن تعمادل از جخماطره کمتمری 
ست. به دیگر بیان در شرایطی که اطالعاتی دیگر راجمع بمه سماختار بمازی و افتخماب برخوردار ا

تمر از افتخماب اسمتراتژی شمکار بازیکنان جقابل فداریم، افتخاب استراتژی شکار خرگوش جطمئن
 گوزن است.

توان جشابه وضع طبیعی همابز در فظمر گرفمت و تعمادل تعادل )خرگوش ، خرگوش( را جی
تموان تمرکمز بمر )گوزن ، گوزن( را فوعی قرارداد اجتماعی ت قی کرد. تالش اسمکرجز را فیمز جمی

 Skyrmsدافسمت ) افتقال جاجعه از تعادل غالي ریسمکی بمه تعمادل غالمي پیاجمدیچگوفگی 

جا شاهد بروز کمدام یمک از ایمن فقماط »اینیا آن خواهد بود که  (. پرسش اساسی در9 :2004
اگر دغدغة تح یل قرارداد اجتماعی داریم، پرسش اساسمی آن خواهمد بمود کمه « تعادلی هستیم؟

 «چگوفه از تعادل )خرگوش ، خرگوش( به تعادل )گوزن ، گوزن( جنتقل شویم؟»
دارد بیمان جمی آنور فزدیک شدن به ارائة تح یل به جنظ جواجهه با این جسأله و اسکرجز در

توان دست به این کار زد: رویکرد هابزی و دار در سنت قرارداد اجتماعی جیکه با دو رویکرد ریشه
. در رویکرد هابزی، تمرکز بر عواجل عقالئمی و پیگیمر (Skyrms 2004: 10) رویکرد هیوجی

همای جبتنمی بمر فظریة بمازی توافدجیجنافع شخصی است. به دیگر بیان ابزار فوین جورد استفاده 
های جتعارف باشد. در این رویکمرد آفچمه بمازیکن افتخاب عقالئی بازیکنان، یا همان فظریة بازی

دهمد، اسمت. در عقالئی قصد افیام دارد وابسته به تصورش راجع به آفچه طرف جقابل افیام جمی

جوجمي تغییمر  دهمد،افیمام جمیهای فردی راجع به آفچه بازیکن جقابمل باورچنین حالتی تغییر 

های جتعارف راجع بمه چگموفگی یما جوقعیت به حالت قرارداد اجتماعی خواهد شد  اجا فظریة بازی
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 چرایی چنین تغییری چیزی برای گفتن فدارد.
بسمتری پویما بمرای تح یمل گفته بر اساس رویکرد هیموم، جسمت زم جواجهه با جسئ ه پیش

چگوفگی افتقال جیان دو تعادل و دستیابی به قرارداد اجتماعی )گموزن ، گموزن( اسمت. بمه بیمان 
: 2004. اسمکرجز )رفمدییاسکرجز، هیوم بر این باور است که هنیارهای اجتماعی به کندی قابل تغ

تموان بمه چطور جمی»نکه کند  پاسق ایگوفه آغاز جی( تح یل جبتنی بر این رویکرد را این11–10
توان چنین تغییر یا تحولی را تضممین کمرد. در جحمدودة آن است که فمی« تعادل جربوطه رسید؟

پردازفد، شکار خرگوش بیشترین پیاجد را داشمته و اگمر جکافی که همه افراد به شکار خرگوش جی
هما فاصم ه آنخمود جتضمرر شمده و از ها فزدیمک شمویم، خودبمهبه عنوان شکارچی گوزن به آن

اهمیمت بسمیاری در تح یمل اسمکرجز «  (Location) جکان»گیریم. بر همین اساس جفهومجی
 دارد.

 

جمدل جمورد فظمر اسمکرجز  ، به تبیین1ابتداً به بیان خی ی ساده و بر اساس رسم توضیحی 
فمرض  توانپردازیم. جیجی« جکان»های بازیکنان با لحاظ فمودن جؤلفه راجع به تغییر استراتژی

کرد که در جیان همسایگافی که همه شکارچی گوزن هستند، یک فرد از فوع شکارچی خرگموش 
های . پ  از این واقعه، برخی افراد ترغیي خواهند شد که شکار خرگوش را در افتخاب1ظهور کند

خود جورد توجه قرار دهند. از این رو در دوره دوم جمکن است دو فمردی کمه تماکنون بمه شمکار 
پرداختند و در همسایگی فرد جهاجم قرار داشتند، به شکار خرگوش دست بزفند چرا کمه جیگوزن 

یکی از همسایه هاشان شکارچی خرگوش و دیگری شکارچی گوزن اسمت. بمر اسماس جماتری  
، آشکار است که احتمال بروز پیاجد صفر بمرای وی جوجمي تغییمر 2پیاجدی تبیین شده در جدول 

ین دوره شکارچی جهاجم به دلیل وجمود دو همسمایه شمکارچی گموزن شود. در هماستراتژی جی
، تغییمر 4کسي عایمدی  یگیرد افتخاب خود را عوض کند از این رو در دوره دوم و براتصمیم جی

اش اسمتراتژی شمکار خرگموش را دهمد. البتمه چمون در دوره دوم همر دو همسمایهاستراتژی جی
آورد. ایمن را عوض کرده و به شمکار خرگموش روی جمیافد، در دوره سوم استراتژی خود برگزیده

و از آفیایی که در این جدل ساده تعداد بازیکنان زوج بموده و  ابدییفرایند به همین شکل اداجه ج
                                                

 توان از آن به بازیکن جهاجم یاد کرد.به دلیل تفاوت استراتژی این بازیکن فسبت به سایر بازیکنان جی .1

تطور ( و Sای از شکارچيان گوزن )( به حلقهHخرگوش ) تهاجم شکارچي 1رسم توضيحي 

انتخاب استراتژی توسط بازیکنان. هر بازیکن در هر مرحله پيامد خویش و همسایگان خود 

ش را در مرحلۀ بعد را مشاهده کرده و با فرض ثبوت رفتار همسایگان، استراتژی خوی

 Skyrms 2004: 36)منبع:  ). کندانتخاب مي
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طور که آشمکار اسمت، جفروضات خاصی حاکم است، به فقطه پایدار خاصی فخواهیم رسید. همان
ر جیان همسایگان و گزینش استراتژی جوفق اسمت. ایدة اساسی اسکرجز، توجه به جوقعیت افراد د

 در این جوارد، وی تبیینی از تطور گزینش تعادل توسط افراد ارائه کرده است.
زفی راجع به تصاحي کیک فیمز بمه کمار اسکرجز همین رویکرد پویا را در تح یل بازی چافه

بمدان  1تکاج ی در شکل  یهایکه بر اساس فظریة باز–ای جشابه فتییة پیشین برده و به فتییه
رسید. برای اییاد پویایی در این بازی، اگر فرض شود که هر بازیکن به تق یدِ رفتارِ  -دست یافتیم

 1سازی افیام شده بمه شمکل جمدول ترین همسایه بپردازد، فتایج همگرایی بر اساس شبیهجوفق
بمه بیمان دهد، فشان جی 2ی ای در رسم توضیحسازی رایافهطور که فتایج شبیهخواهد بود. همان

 Alexander and Skyrms)عمدالت جسمری/واگیردار اسمت »آشمکار اسمت کمه اسکرجز، 

1999: 594».)1 
زفی تقسیم کیک. در رویکرد جورد جرح ه از بازی چافه10000فتایج جربوط به تکرار  1جدول

جیمان  رونی. از اهاستهیاستفاده توسط اسکرجز، رفتار بهینة فردی وابسته به جحیط و تنوع همسا
ها و تعاجل با همسایگان. در اولی تعاجل جیان توان تفکیک فمود: تعاجل با غریبهدو فوع تعاجل جی
افمد اجما در دوجمی همر دهد که به طور تصادفی از جیان جمعیت، افتخاب شمدهدو فردی روی جی
کمه ایمن تق یمد، و فمه  کنمد. پرواضمح اسمتترین همسایگافش را تق یمد جمیبازیکن، رفتار جوفق

همای تکماج ی گیری راجع افتخاب استراتژی، جنطقاً این شیوة تح یل را وارد فظریمة بمازیتصمیم
 (Alexander and Skyrms 1999: 595برگرفته از  : جنبع) .کندجی

 

                                                
شناسند و بحمث جکمان از اهمیمت برخموردار فیسمت، زفی بازیکنافی که یکدیگر را فمیدر تح یل چافه .1

ازیکنمان بمه شمکل تصمادفی فتاییی جشابه همین جشاهده شد. در این حالت، به هم رسافی دو به دوی ب
 گیرد.صورت جی

 زفی با همسایگانچافه هازفی با غریبهچافه 

0-100 0 0 

10-90 0 0 

20-80 54 0 

30-70 550 0 

40-60 2560 26 

50-50 6833 9972 
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لت رب پاهی میثاق اهی ربآمده:   51   │عدا

با توجه به وجود جؤلفه جکان در تح یل پویای اسکرجز، اهمیت دو جؤلفة جهم دیگمر، یعنمی 

آشکار خواهد بود. وجود ارتباط قبمل از همر تعاجمل جیمان بازیکنمان از  انجمن شدنو  ارتباط

اهمیت فراوافی برخموردار اسمت. در جثمال پویمای شمکار گموزن، شمکارچی گموزفی کمه توسمط 
همسایگافی از فوع شکارچی خرگوش احاطه شده است، جشروط به وجود چنین ارتبماطی، خمود را 

هما یاد ارتباط و بر اساس سازوکار پویای تغییر اسمتراتژیکند. با ایبرای تغییر استراتژی آجاده جی
 گیری شبکه و اجتماعاتی از شکارچیان گوزن دور از افتظار فخواهد بود.که بیان شد، شکل

شدن تأکید شود، این است که جنطق قابمل قبمولی بمرای آن آفچه که باید راجع به افیمن 
توان ارائه فمود: باال بودن لذت یا جنافع حاصل از یک تعاجل به جعنای احتمال باالتر جالقمات جی

آتی و تکرار آن تعاجل است. اسکرجز ضمن تبیین جثالی از شروعِ تعاجل ده فردِ بیگافه با یکمدیگر، 
. در فهایت به طور خالصه، آشکار خواهمد شمد 1شمردعیت را برجیافواع حاالت جمکن در این وض
شود. فکته آفیاست کمه جالقمات ها برای فرد جییابییابی و دشمنکه این فرایند جنیر به دوست

کننمدة لذت بخش برای هر دو طرف افگیزه تکرار آن تعاجل را جوجمي شمده و بمه فموعی تبیمین
 از بازیکنان جشابه خواهد شد. های جتشکل گیری اجتماعپایداری شکل

شکار گوزن و تکاجمل توان رویکرد تبیینی اسکرجز راجع به قرارداد اجتماعی در بنابراین جی
همایی چمون جکمان، گیری از جؤلفمهطور خالصه کرد: وی با بهره( را این2004) ساختار اجتماعی

بمه زعمم  کنمد کمها ارائه جمیها رارتباط و افیمن شدن، توصیفی از چگوفگی رفتار تعاج ی افسان
ها و استدالالت جتافیزیکی برای درک چیستی افصاف یا عدالت اسمت فه تنها فاقد ویژگی خویش

                                                
به عناون جثال دو فوع جالقات فاجطبوع را برجی شمرد: اینکه جالقات برای جالقات کننده فاجطبوع اجما  .1

 .(Skyrms 2004: 91) برای جیزبان خنثی است یا اینکه جالقات برای هر دور طرف فاجطبوع است

پيشرفت تسهيم منصفانه در جمعيتي از بازیکنان. در اینجا ده هزار بازیکن در  2رسم توضيحي 

 اند.صفحۀ شطرنج مانند که با هشت بازیکن در اطراف خود همسایه هستند مورد تحليل قرار گرفته

در این بازی فرض بر آن است که بازیکنان بهترین استراتژی در ميان همسایگانشان را در دور بعدی 

 (Alexander & Skyrms, 1999, p. 594منبع: ) کنند.تقليد مي



 52 5931 اتبستان   –   چهار  شماره  –ششم سال  –ژپوهش اهی اخالقی  │     

 ها برخوردار است.های جتداول فظریة بازیب که به فوعی از عمق بیشتری فسبت به تح یل

 هامباني ايدۀ اسکرمز و ارزيابي آن. 2 
اسمکرجز در  در جیموعه آثارپ  از تقریر فشردة چارچوب فظری و استدالالت جطرح شده 
جحور، به برشمردن برخمی  4تح یل قرارداد اجتماعی و جاهیت عدالت، در این بخش با تمرکز بر 

 ها یا جبافی طرح پیشنهادی وی و ارزیابی آن خواهیم پرداخت.ویژگی
 ي تبیین تطور قرارداد اجتماعيها در راستاانسجام مجموعه ايده 2.1

اسکرجز در جیموعة آثاری که جورد بررسی قرار دادیمم، تمالش داشمته کمه حمول جاهیمت 
گیری آن با رویکردی تبیینی و فه هنیاری به طرح ایدة خویش بپمردازد. قرارداد اجتماعی و شکل

پیوسمتگی قابمل  رسد جیموعه جطالبی که توسط وی طرح شده از افسیام و به هماجا به فظر جی
ارائمة یمک فظریمة کاجمل از »... قبولی برخوردار فیست. هرچند تالش اسکرجز به تصریح خویش 

(.«. 101: 2004ای است )تطور قرارداد اجتماعی فیست ...]ب که  جعرفی برخی عناصر چنین فظریه
ار باشمند. وی های تح ی ی از سازگاری برخموردهرحال افتظار بر آن است این عناصر و شیوهاجا به

کنمد، از زفی برای تصاحي کیک ارائه جیهای چافهدر تبیینی که از جاهیت عدالت و در قالي بازی
کند  این در حالی است که در استفاده و تح یل بمازی شمکار های تکاج ی استفاده جیفظریة بازی

ولی بمر اسماس بمروز ای دیگر اصرار ورزد. در اکند بر پویا کردن تعاجالت بر شیوهگوزن سعی جی
به پمیش رفتمه  -که البته بعد با فرض همبستگی تعدیل گردید–های تصادفی جیان افراد جواجهه

گمری بازیکنمان تح یمل صمورت اجا در دوجی با توجه به جکان و فوع همسایگان و فرض افتخاب
رفمدة گرفته است. آفچه واضح است، اینکه این اختالف در روشِ تح یل بمه یمک جعنما فمراهم آو

 فیست.« فظریة قرارداد اجتماعی يکبرخی عناصر »

ت قی کمرد.  «جواجهه با قرارداد اجتماعی از زوایای جتفاوت»توان تالش اسکرجز را البته جی
توان اعالم داشت کمه وی بنما بمه جفروضمات جمورد های اسکرجز جیبا چنین برداشتی از تح یل

های تعاج ی جتفاوت، به طرح فظرهایی تبیینی یا توصیفی در باب قرارداد اجتماعی استفاده در جدل
قتمی پمای پایه اجکان دفاع از جیموعة فظرات وی وجمود دارد  چمه آفکمه و نیپرداخته است. بر ا

سمازی از برخمی ابعماد آید، به فراخور سمادهها به جیان جیسازی در قالي بازییا ساده یسازجدل
یما  همایسمازکنیم. افمواع جخت مف جدلفظر جیپیچیده که در واقعیتِ آن پدیده وجود دارد، صرف

تمالً تما های تح ی ی جتفاوتی هسمتند.  هرچنمد جحمها فیز جتکی بر جفروضات و شیوهسازیساده
آیا بمه »جا بتوان در دفاع از اسکرجز تالش کرد، اجا سؤالی که پیش خواهد آجد آن است که  نیبد

یما  یسمازواقع برای تح یل جفاهیمی چون عمدالت و بمالتّبَع قمرارداد اجتمماعی، اسمتفاده از جدل
جمورد این پرسمش جحمور اصم ی « گوفه که اسکرجز استفاده کرده، ضرورت دارد؟سازی، آنساده

 توجه در جحور بعدی است.



تحلیل ااقتندی از ایده قرارداد اجتماعی اسکرمز                                                                           
لت رب پاهی میثاق اهی ربآمده:   53   │عدا

 اشهاي هنجاري ايدهتلقي اسکرمز از اخالق و عدالت و داللت 2.2

هایی که در جواجهه با ایدة اسکرجز قابل طرح است، ت قی وی العملیکی از فخستین عک 
و بالتّبَع عدالت است. از فظر اسکرجز، ف سفة اخال ، جطالعمة افمواع جمکمن  راجع به ف سفة اخال 

( و فه جطالعه حول افواع بایستة زفدگی است. بمر هممین جنموال وی اعمالم 109: 2004فدگی  )ز
: 2004ف سفه سیاسی جطالعة آن است که چگوفه جواجع جمکن است سازجان یابنمد )»کند که جی
109».) 

رسد ت قی اسمکرجز از اخمال  و عمدالت، الاقمل بمرخالف ت قمی جریمان غالمي به فظر جی
هایی عدم تأکید اسکرجز بر جؤلفهدر همین راستا،  شد که در ف سفة اخال  شاهدیم.افدیشمندافی با

همای ایمدة چون بایستگی یا جط وب بودن جنحصر در شیوة تح یل وی فبوده و آن را بمه داللمت
پمروژه تطمور »دهد. اسکرجز در برابر این اصرار جخاطبافش کمه در فهایمت خویش فیز تسری جی

، بمه «کنمد؟دقیقاً چه ارتباطی با ف سفه اخال  و ف سفه سیاسمی برقمرار جمی ،اشیقرارداد اجتماع
کند در جورد اینکه افسان چگوفه باید زفدگی کند یا جاجعه چگوفه باید سمازجان صراحت اعالم جی

 (.103: 1991یابد، چیزی برای گفتن فدارد )
قمی همچمون فظریمه رسد که اگر قصد ارزیابی از جنظر برخی جکاتي اخالواضح به فظر جی

اخالقی قابل افتساب به اسالم را داشته باشیم، افتقاد قابل توجهی به جبنای اسکرجز در این جقوله 
های اسالجی راجع به اجور روا یا اخالقمی ب کمه رسد فه تنها براساس آجوزهآید. به فظر جیوارد جی

جثابه جبنمای تعیمین وضمعیت توان از بروز یک وضعیت به براساس ت قی عرفی از اخال  فیز فمی
دهی جط وب یابی جواجع جا را از ع م به شیوة سازجافیعادالفه یاد کرد. درک افواع جخت ف سازجان

کند. چه بسا در جوارد بسیاری تالش بمرای خمروج از وضمعیت یما قواعمد یا عادالفه جستغنی فمی
افسان بودن افسمان یما باورجنمد شود. چه بسا جوجود در جاجعه، عم ی عادالفه یا اخالقی ت قی جی
 هایی با وضعیت جوجود باشد.بودفش به یک جس ک یا دین جست زم چنین جواجهه

رسمد بما توجمه بمه ایمدة به فظمر جمی ای دیگر به این جوضوع بنگریماگر بخواهیم از زاویه
اذ کمرد  اش از اخال ، عدالت و قرارداد اجتماعی، فتوان جوضعی افتقادی اتخماسکرجز در باب ت قی

چه آفکه وجود افتقاد فسبت به این جوضوع، به اختالف در ت قی اسکرجز و جخالفافش از عمدالت و 
رسد که اگر سطح تباین جیان دو یا چند فظر بمه ایمن سمطح گردد. به فظر جیسایر جفاهیم بازجی

 .رفدیفاپذ رسد، چندان عرصه برای گفتگو وجود فداشته و به یک جعنا چنین اختالفاتی استداللجی
های تح یل در آثمار وی، تر به برخی جقدجات و شیوهرسد فگاه دقیقبا این وجود به فظر جی
هایی هنیاری و افواعی از بایستگی است. اسکرجز ع یرغم تبری جویی بیافگر لزوم توجه به جالک

همای در تعمادل یختگمیای چون چنمد رهای از پیش تعیین شدة اخالقی، وقتی با پدیدهاز جالک
به طور ضمنی قائل به  نکهیکند، غافل از اشود از آن به عنوان دام یاد جیپایدار تکاج ی جواجه جی
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این گزاره خود جبتنی بمر « تعادل تک ریختی بهتر از تعادل چند ریختی است.»آن شده است که 
ک وضمعیت فسمبت بمه جفروضاتی راجع به خوبی، روایی، درستی، بهتر، کاراتر یا عادالفه بودن یم

در توزیع کیک، ت ف شمدن کیمک یما  یختیکه وی در جثال دام چند روضعیت دیگر است. همین
 فایمده»یما « کمارایی»دافد، بیافگر اعتقماد بمه جعیارهمایی چمون عدم کارایی را فوعی اختالل جی

(Utility) »رد اش جمویاست، جعیارهایی که در سیر اسمتدالالتش و جبتنمی بمر رویکمرد تبیینم
شود. همچنین اگر وی جعتقمد باشمد استدالل قرار فگرفته و به فوعی جعیاری جتافیزیکی ت قی جی

توافد فرض همبسمتگی دهد، دست به تح یل زد، جنطقاً فمیکه باید صرفاً بر اساس آفچه روی جی
 را برای فرار از دام چند ریختی جطرح کند.

 فرض همبستگي  2.3

همای تطموری اعممال در شیوة تح ی ی جتعارف در فظریة بازی یکی از تغییراتی که اسکرجز
طمور کمه دیمدیم بود. همان« همبستگی»بازیکنان با فرض « جواجهه تصادفی»فمود، جایگزینی 

وی تح یل خود در جوضوع عدالت توزیعی را بر این فرض استوار فموده که بازیکنان با توجمه بمه 
جمواری دهنمد: احتممال هممجهه با ایشان قمرار جمیفوع دیگر بازیکنان، خویش را در جعرض جوا

فوعان خویش و بازیکنمان فوعان خویش، جواجهة بازیکنان فروتن با همبازیکنان آزجند در کنار هم
گیمری از ایمن اعتدالی فیز با یکدیگر باالتر از جواجهه بازیکنافی از افواع دیگر است. فتییمة بهمره

 تصویر کشیده شده است. به 2تر در شکل فرض فیز به طور واضح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

بر های تکاملي. شکل سمت راست، تأثير وارد کردن فرض همبستگي بر نتایج تحليلي نظریۀ بازی 2شکل 

( تغيير ترکيب جمعيتي را Trajectoriesهای تکاملي، خط سيرهای )شيوۀ معمول در نظریۀ بازی اساس

ترین تعادل در این وضعيت، در حالت مشاهدۀ جمعيتي از نوع اعتدالي است دهد. هر چند مهمنشان مي

𝒆توضيحات مربوط به فرض همبستگي، اگر  بر اساساما به هر حال با تعادلي دیگر نيز مواجهيم.  = 𝟎. 𝟏 ،

چپ  ظاهر شده و به نوعي احتمال بروز تعادل دو  های همتاساز در این بازی به شکل سمتنمودار پویایي

𝒆اندکي بعد با اعمال فرض  (20-19 :1996) یابد. اسکرمزریختي به شدت کاهش مي = 𝟎. دهد نشان مي 𝟐

که تقریباً تعادل دو ریختي حذف شده و با یک تعادل پایدار تطوری یک ریختي مواجه خواهيم بود. 

 (Skyrms, 1996: 15 , 19 منبع: برگرفته از)
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بعمرِ زیرکافمه و شماید رسد این فرض ع یرغم ظماهر قابمل دفماع خمویش، جیمانبه فظر جی
ای از جافي اسکرجز برای دستیابی بمه توزیمع جنصمفافة جمورد فظمر خمویش باشمد. ط بافهفرصت

تمالف جنمابعی فیمز ( ا2( قرار بر آن است که یک کیک جیان دو ففر تقسیم شود، )1هنگاجی که )
 شمکل جعمینهای تکاج ی بمه یمک ( هر فرد فیز بر اساس جفروضات فظریة بازی1روی فدهد و )

گر اعتدالی در این بازی باشند. کند، پر واضح خواهد بود که هر یک از دو ففر باید جطالبهرفتار جی
جبنی بر عدم پایبندی اسکرجز به فظمرات خمویش در سمیر -به دیگر بیان با توجه به افتقاد پیشین

ل، خمود ( در این استدال2و ورود جقدجه ) -های هنیاریگیری از جؤلفهاستدالالت خویش و بهره
( 2به خود فتییة جربوطه حاصل شده و فرض همبستگی صرفاً بمرای عمدم تصمریح بمه جقدجمه )

 استفاده شده است.
 گسترۀ قابل تصور براي ايدۀ اسکرمز به عنوان قرارداد اجتماعي 2.1

ها بیافگر یک واقعیت جهم است. سازیِ جفاهیم یا پدیدههای ساده یا جدلگیری از بازیبهره
ساز هستند. اگمر در ترین ابعاد جوضوع جربوطه از فظر جدلح ی ی جورد تأکید، بیافگر جهمعناصر ت

شمود، جعنمای تح یل قرارداد اجتماعی از جاتری  پیاجدی جربوط به بازی شکار گوزن استفاده جی
، «اجکان بمروز همکماری جیمان افمراد»آن این است که این بازی به خوبی بیافگر واقعیاتی چون 

باالتر بودن عایدی همکاری در جقایسه »و « تر بودن کسي پیاجد از طریق رفتار اففرادیجطمئن»
 است.« با عایدی عدم همکاری

توافد در تح یل راهگشما باشمد، جوجمي جحمدود شمدن گوفه که جیوجود این واقعیت همان
ی ارائه شده توسط هاتوان با استفاده از تح یلشود. به سختی جیها فیز جیگیری از آنداجنة بهره

های اجتماعی ظاهر شده در جواجع بشری را تبیین کرد. اگر اسمکرجز اسکرجز همة قواعد یا جیثا 
آن طمور کمه واقعماً در حمال جشماهده -گیری روابمط و قواعمد اجتمماعیجند چرایی شکلدغدغه

توان فه جیگیری از ایدة خویش باشد. به عنوان یک فمواست، باید جتوجه گسترة بهره -هاستآن
گفته راجمع به بازی شکار گوزن و تطبیق آن با واقعیت فظر افکند. ع یرغم وجود جشخصات پیش

توافمد گیری از این بازی، فرض جهمی در جماتری  پیاجمدی وجمود دارد کمه جمیبه جزایای بهره
ه پذیری تح یل وی را فراهم آورد. در این بازی فرض شده که افرادی کمجوجبات دشواری تطبیق

بما یکمدیگر  به طاور مسااويزفند، پ  از شکار گوزن، عواید حاص ه را دست به همکاری جی

کنند. این در حالی است که شیوة تسهیم عوایدِ حاصمل از همکماری از اهمیتمی افکمار تقسیم جی
ها فیمز وجمود فمدارد. ایمن اهمیمت فاپذیر برخوردار بوده و اصالً تضمینی برای تسهیم جساوی آن

 کنندة تمایل فرد برای همکاری است.یابد که بپذیریم شیوة تسهیم تعیین وه بیشتری جیگاه جآن

در  سواري مجااني ةفموفة دیگر، توجه فکردن چارچوب تح ی ی اسکرجز فسبت به جسمئ 

جواجع با جمعیت فراوان است. چه بسا جمکن باشد یکی از بازیکنان پ  از اعالم جوافقت خود بما 
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های پیشین، حین افیام فعالیت همکارافة جربوطه، تالش و ه همکاری در دوره همکاری یا اقدام ب
هزینة جتعهد شده را صرف فکرده و در عین حال در فهایت به عنوان یکی از افمرادِ گمروه جنتفمع 

دهد اجا هنگاجی که های دوففره کمتر روی داده یا روی فمیشود. هرچند این جشخصه برای بازی
آیمد، بمروز سمواری جیمافی های چندففره پمیش جمیجورد استفاده به فعالیتجوضوع تعمیم جدل 

رسد با توجه به عدم تأکید بمر دو جؤلفمة جهممِ رو به فظر جیتر باشد. از اینتوافد بسیار جحتملجی
عدم توجه به بروز برخی »و « اجکان بروز تقسیم فاجساوی عایدی در بازی همکارافة شکار گوزن»

 ، گسترة جورد ادعا برای ایدة اسکرجز جحدود خواهد شد.«جیافی غیرقابل رصدرفتارهای سواری 

 گیرينتیجه

ای قمدیمی در ف سمفه اخمال  و ف سمفه برایان اسکرجز از ابزارهای جدید برای حل جسمئ ه
سیاسی بهره جسته است  اینکه چطور افرادی که در پی جنافع شخصی خویش هستند، با یکدیگر 

کنمد؟ کنند و چه چیز ایمن رفتارشمان را پایمدار جمیقواعد جشخصی پیروی جیآهنگ شده، از هم
چممارچوب تح ی ممی اسممکرجز در جطالعممة قممرارداد اجتممماعی و تفمماوتش بمما برخممی رویکردهممای 

 جورد اشاره قرار گرفته است. 4قراردادگرایافه به شکل خالصه در جدول 

شمایان . در تقابل با سایر رویکردها در قرارداد اجتماعیجشخصات رویکرد اسکرجز  1جدول 
جنبع: )قابل استخراج است.  1های جشخصة سطر به فوعی از داللت 1و  1ذکر است جوارد سطور 

 فتایج جقاله(بندی جمع

 در تقابل با ... مشخصۀ رويکرد اسکرمز 

1 
وجود کمترین توجه بمه فیروهمای فائقمة 

 بیروفی جافند دولت
توجمه بمه فیروهمای فائقمة بیروفمی   تمسک یا

 همچون هابز

2 
رویکرد تبیینی یما توصمیفی بمه قمرارداد 

 اجتماعی
رویکرد هنیاری به قرارداد اجتماعی  همچمون 
رویکرد رالز در توجیه اصول عدالت بما تمسمک 

 به فظریه افتخاب عقالئی

1 

اییماد »گیمری از ابزارهمایی چمون بهره
تکاجمل تقارن جیمان تکاجمل زیسمتی بما 

و « های تکاج یفظریة بازی»، «فرهنگی
 «همبستگی»جزئیاتی چون 

اصمممول »گیمممری از ابزارهمممایی چمممون بهمممره
همای فظریمة بمازی»یا « گیری عقالئیتصمیم
ها   همچون اصل حداکثرسازی حداقل«جتعارف

 یا تعادل فش

4 
ای یما های توصمیهسکوت در باب داللت
 هنیاری فظریة خویش

اصول برآجده از قرارداد »جه به تأکید بر لزوم تو
اصول عدالت جستخرج از فموعی »یا « اجتماعی
دهمی سماختارهای بنیممادین در سماجان« توافمق
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 ترتیبات اقتصادی و سیاسی  همچون رالز

1 

تمرکز بر تغییر ترکیي جمعیتی بازیکنمان 
همای جتفماوت در برخوردار از اسمتراتژی

طی زجان )در تطور قمرارداد اجتمماعی و 
 وع عدالت(جوض

عدم توجه به تغییر ترکیي جمعیتی و تمرکز بمر 
گیمران عقالئمی  همچمون گیر یا تصمیمتصمیم
 هابز

1 

توجممه بممه جوقعیممت جکممافی افممراد و 
تأثیرپذیری از جیموعه بازیکنان همسایه 
برای اعطای ویژگی پویمایی بمه تح یمل 

 )در شکار گوزن(

 عدم جالحظة جوقعیت جکافی افراد

 

زجینی سازی جفاهیمی چمون عمدالت ت قمی یا  سازیپروژة اسکرجز را فوعی طبیعیتوان جی
هایی که اسکرجز در حوزة تح یل پویما و های فظری و فوآوریفمود. در فهایت فیز ع یرغم کنکاش

های تبیینی از قرارداد اجتماعی و جفاهیمی چون عدالت ارائه کرده است، باید به وجود برخی رخنه
و فیمز سمازگاری بما بعضمی  ها در عرصة تطبیق با واقعیاتِ جورد ادعای اسکرجزدشواریفظری و 

چمون فموع ت قمی وی از  هماییکاسمتیاذعان داشمت   حقایق جورد ادعای برهی فظریات اخالقی
هایی چون فوع تسهیم عایدی حاصل شمده از همکماری و جواجهمه بما اخال  و عدالت و دشواری

 جسأله سواری جیافی.
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بررسی تأثیر اخالق حسابرسان بر کشف 

 دستکاری اطالعات مالی
 1سحر سپاسی
 2فائزه فیفی

 چکیده
که  کنداین فرصت را برای شرکتها اییاد جی حسابداری در پذیری افعطاف

 همای فوسان پوشش هایی جهتاستفادهاز طریق دستکاری اطالعات جالی، سو  
-شمفاف در حسابرسمان ایاز طرفی اخال  و رفتارحرفه .داشته باشند واقعی جالی

کنمد. جی خطیری ایفا جسئولیت و فقش عموم، به اعتمادبخشی و اطالعات سازی
از اینرو، هدف این پژوهش بررسی تاثیر اخال  حسابرسان بمر کشمف دسمتکاری 

های استقالل، صمداقت و ای این جنظور اطالعات شاخصاطالعات جالی است. بر
طرفی و قوافین اخال  جدارافه در خصوص چگوفگی اخال  حسابرسان، بوسی ه بی

آوری و تح یمل ابزار پرسشناجه از جاجعه حسابرسمان و حسمابداران رسممی جممع
های استنباطی جیافگین و تح یمل عماج ی تاییمدی جعمادالت گردید. فتایج آزجون

ساختاری فشان داد که توافایی حسابرسان برای کشف دستکاری اطالعات جمالی 
جدارافه حسابرسمی، اسمتقالل، صمداقت و بطور قابل توجهی بوسی ه قوافین اخال 

گیمرد. جدارافه حسابرسی تحت تاثیر قمرار جمیهای اخال طرفی و تماجی جنبهبی
ن عاجل جوثر در کشف طرفی حسابرسان به عنوان جهمتریبطوریکه صداقت و بی

 .اطالعات جالی دستکاری شده تعیین گردید
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 طرح مسأله 

 دست آن با وبیش کم جهان های کشور ک یه که است ای پدیده دستکاری اطالعات جالی
 الم  می بمین ، سمازجان1سمازی الم  می شمفاف بین سازجان جم ه از جهافی سازجان .گریبافند به

عالی  جوسسات آسیایی سازجان جافنده ای جنطقه جوسسات سایر و فیز2 حسابرسی عالی جوسسات
 رهنممود ارائمه بمه جهان در دستکاری اطالعات جالی به توجه ضمن جهافی بافک و1 حسابرسی

 در افمد و کمرده اقدام عضو ها وسازجافهای کشور در خصوصا این پدیده، از ج وگیری برای هایی
 پاسمخگویی و ، جسئولیت کشف دستکاری اطالعات جالی، صداقت فرهنگ ارتقای به توجه آفها
 .است گرفته قرار توجه جورد کننده عواجل پیشگیری عنوان به

 افعطماف .برفد جی رفج جخت فی های دستکاری از حسابداری اطالعات از کنندگان استفاده
همایی جافنمد جمدیریت شرکتها سو  استفاده  که کنداین فرصت را اییاد جی حسابداری در پذیری

 وقتمی .کننمد استفاده واقعی جالی های فوسان پوشش برای افحرافات این از سود داشته باشند تا
در  کنندگان استفاده توافایی گیرفد، قرار اطالعات دستکاری جورد شده اعالم حسابداری اطالعات

 ایمن کمردن جحمدود جنظمور بمه جبرجمی فیماز بنابراین. .آید جی پایین جناسي تصمیمات گرفتن

 .شد آشکار جشکل این برای جناسي حل راه یافتن چنین و هم ها دستکاری
سمرجایه  رسمافه هما، جاجعمه، عمموم توجه چشم گیری به شکل جالی صورتهای دستکاری

 جشهوری تق ي چندین به خاطر این و ج ي کرده به خود را گذارانقافون  و جالی جاجعه گذاران،
 داده روی سالیان گذشته طول در ورلدکام و لوسنت افرون، قبیل از بزرگی شرکتهای در که است
کم  و سود و ها فروش داراییها، بیش اظهاری طریق از بیشتر جالی صورتهای در دستکاری .است

 .(2002)یویی و همکاران،  .جی شود افیام ها،زیان  و هزینه ها اظهاری بدهیها،
بمه  و شرکتها است از بسیاری شکست برای بااهمیت دلیل یک دستکاری صورتهای جالی، 
تح یمل  و اعتبمارد هنمدگان سرجایه گمذاران، که چرا جی رسافد  آسیي بازارهای سرجایه به ویژه،
 بمه و هسمتند جتکمی عموم، دسترسدر  جالی صورتهای بر تصمیم گیری هایشان در جالی گران
 (.  2009جیکنند )اتا و سیریک،  اعتماد آفها

 گمروه همه جنافع جالی های صورت یابند اطمینان که است این حسابرسان از طرفی فقش
 افمزایش را جمالی همای و صورت اطالعات کند و باورپذیری جی جط وب تأجین صورت به را ها

 جمدیریت دستکاری همای کشف به ج زم را حسابرسی شرکتهای حسابرسی، دهند. استافداردهای

                                                
1 Transparency International(TI). 

2 International Organization of supreme Audit Institutions(INTOSAI) 

3 Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI) 
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 اجما، .جیدهمد افمزایش را اطالعمات این الزام فیاز به کشف اثر بخش دستکاری همای  . جی کند

 .است دشوار ب  کاری جعمول، حسابرسی های رویه از استفاده با آفها کشف
 ، عمموم بمه بخشی اعتماد و اطالعات سازی شفاف در حسابرسان اخال  و رفتارحرفه ای

 جصمادیق تابا رعایت آیین رفتار حرفه ای، دارفد حسابرسان وظیفه .است خطیر جسئولیتی و فقش

 جاجعمه تشکیل از بعد جهم این .فمایند گزارش را جدیریت سود و تق ي فظیر دستکاری اطالعات
 با فیز و کشور الیج فظام در فساد و دستکاری اطالعات جالی بروز هم چنین و رسمی حسابداران
 خمارجی گمذاری به سرجایه فیاز و بهادار اورا  بورس در شده پذیرفته شرکتهای رشد و گسترش
اخمال   تمأثیر درک دفبمال ازین بابمت، پمژوهش حاضمر بمه .است گرفته خود به خاصی اهمیت

بمر  اخمال  افمدازه صورتهای جالی جی باشد. بعبارتی دیگر، تاچمه  دستکاری کشف بر حسابرسان
 کشف دستکاری اطالعات جالی تاثیر گذار است.

 مباني نظري و پیشینه پژوهش
 بررسی در الزم های زجینه ساختن فراهم جنظور به و تحقیق جوضوعی ادبیات راستای در
 جمورد در فخست فظری، جبافی و حسابرسان اخال  و کشف دستکاری اطالعات جالی بین رابطه

 . شمد خواهمد ارائمه اخالقیات از تعریف کاج ی آن اول بخش در که شود جی صحبت اخالقیات
اسمتقالل حسمابرس، صمداقت و بمی  زجینمه در رویکرد چهار از جتشکل الگویی جعرفی به سپ 

 شد. خواهد پرداخته طرفی حسابرس، قوافین اخال  جدارافه حسابرس و تماجی جنبه های اخالقی

 دستکاري اطالعات مالي: کشف و اخالقي گیري جهت
به ارائه واکنش در  ج زم را حسابرسی جوسسه های حسابرسی، حرفه ای آیین رفتار به توجه

 دیگمران رفتار بر سوئی آثار رفتارشان و اعمال که برابر فعالیت های غیر قافوفی افرادی جی کند
 پایبنمد خمود قمافوفی همچنین این جوسسات باید برای حفظ شهرت و اعتبار، به تعهدهای  .دارد

 بمر حسابرسان، و حسابداران حرفه ای آیین رفتار زجینه در کنوفی افیام شده تحقیق های .باشند

 دوسمکا (است شده جتمرکز پذیرفته شده حرفه ای اخالقی اصول پذیرش و افزایش فهم پذیری
1 ،2004.) 

جفهوم اخال  جیموعه ایده آل های جاجعه، ارزش هایی که شمخص را بمه پرهیزگماری و 
 ق جی کند.پاکداجنی تشوی

 تصمیم گیری اخالقی فردی در سه جرح ه افیام جی شود:
 آگاهی از جبافی اخالقی: تشخیص اینکه یک جسئ ه اخالقی وجود دارد. -1

                                                
1 Duska 
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 قضاوت اخالقی: تصمیم گیری در جورد اینکه چه چیزی درست است -2
 رفتار اخالقی: افیام کار درست. -1

-جذهبی، اجتماعی و فرهنگی و حرفه ای جمی اخال  از جنبه های ف سفی، آرجافی، افسافی،

توافد جعافی، جحدوده و جحتوای ویژه ای داشته باشد. فرهنگ دهخدا اخال  را به جعنی خوی هما 
 بیان کرده است.

بی طرفی حسابرس را جی توان بر دو پایه استوار کمرد و بمه آن دسمت یافمت: اسمتقالل و 
گزارش جمی کننمد، عممال بمه وسمی ه جمدیران درستکاری حسابرسان در حالی که به سهاجداران 

افتخاب جی شوفد. حسابرس تحت فشار جدیریت ها قرار دارد تا تحریف های صورت های جالی را 
در گزارش خود جطرح فکند. بنابراین براساس تئوری اثباتی جنافع کوتاه جدت او اییاب جمی کنمد 

کند، اجا به دلیل اینکه در صمورت که بی طرفی خود را به ففع جدیریت واحد جورد رسیدگی فقض 
عدم رعایت بی طرفی، فظام پاسق گویی در ب ندجمدت زیمان همایی بمه او وارد جمی کنمد، جنمافع 
ب ندجدت او اییاب جی کند که بی طرفی را فقض فکند یا به گوفه ای فقض کنمد کمه بتوافمد بمه 

 احتمال زیاد از جخاطرات فاشی از فظام پاسخگویی رهایی یابد.

 رفتار حرفه اي:آئین 
حسابرسان به لحاظ جایگاهی که در اجتماع دارفد، بایمد آن چنمان رفتمار کننمد کمه از دیمد 
جاجعه و استفاده کنندگان از خدجات آفها، قابل اعتماد و درستکار به فظر برسند. این رفتار جست زم 

ی ارتبماط بما وضع جقررات و الزاجات جربوط به شیوه رفتار و اخال  شخصی و اجتمماعی، چگموفگ
صاحي کار، حسابرسان دیگر و همکاران است که در جیموعه ای تحت عنوان آئین رفتمار حرفمه 

 ای تنظیم و تدوین جی شود.
( دستکاری در حساب ها حوزه ی وسیع تری فسبت بمه 2004به اعتقاد استولوی و بریتون )

ه های طبقمه بنمدی اقمالم در آفچه کاپالفد بدان اشاره کرده است را در بر جی گیرد. از جم ه شیو
صورت سود و زیان که به طور وسیعی در ادبیات حسابداری جطرح شده است، و یا جوارد جرتبط با 

 (.1134ترازفاجه که البته کمتر بدان اشاره شده است )جشایخی و همکاران، 
د که افاستولوی و بریتون چارچوبی برای طبقه بندی افواع دستکاری در حساب ها ارائه داده

این چارچوب بر این اصل بنیادی بنا فهاده شده است که اطالعات جالی تاثیر عمده ای بر کاهش 
هزینه های تاجین جالی شرکت دارفد. این کاهش جنوط به بهبود تصور سرجایه گذاران از ریسمک 

 (.2004شرکت است )استولوی و بریتون، 

 پیشینه پژوهش

 خود به را روزافزوفی توجه شرکتها در عات جالیدستکاری اطال پیگیری اخیر، سالهای طی
 بیمان شمرکتها در حسابداری هایاشتباه و رسوایی زجینه در که فراوافی است. جطالي کرده ج ي
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 .دهنمد بهبمود را خمود فظمارت و راهبری گروه تا دارفد فیاز دولتها و سازجافها دهدجی فشان شده،
 و داخ ی کنترلهای فظام استقرار چگوفگی جستقل،داخ ی و  حسابرسان اص ی هایدغدغه از یکی

 ایمن گذشمته، هایتحقیق طبق .است سازجان سطح در دستکاری خطر با کارآجد و جوثر برخورد
 اصمالح و کشمف ج موگیری، بمرای ایاولیمه ابمزار جوثر، داخ ی کنترل فظام که دارد وجود ادعا

 پی در آکس ی ساربنز قافون که زجافی  2002 سال است. در هااشتباه و دستکاری اطالعات جالی
 شمرکتهای در افشما و گزارشمگری فحموه بمر را شمدیدی کنترل شد، تصویي جالی هایرسوایی
 گزارشهای بر باید خودشان ارشد اجرایی و جالی جدیران قافون، این کرد. براساس الزاجی سهاجی
-جریممه جافند جدی بسیار بالقوه هایجیازات شاجل جذکور قافون بگذارفد. همچنین، صحه جالی

 ایمن طبمق .باشدجی شرکت اجرایی جدیران برای زفدان فوع از هاییجریمه و سنگین جالی های
دهنمد  افمزایش را خمود جالی گزارشگری بر حاکم داخ ی کنترلهای تا دارفد وظیفه شرکتها قافون،
 (.2010، 1)بارا

( در پژوهش اکتشافی بررسی فشارها و جسائل اخالقی جتحممل 2011) 2اسپینوسا و برینکوآ
توافنمد بر حسابرسان در تضاد جنافع حسابرسی، به این جوضوع پرداختند که چگوفه حسابرسان جی

-ها جقاب ه کنند. آفها با جمعبه وسی ه اخال  قابل پذیرش خود برای حل تضاد جنافع با دیگر گروه

افدازه جوسسه حسابرسی و تیربه آفها در تقابل با فشارهای جحتم مه آوری اطالعاتی در خصوص 
دریافتند کمه توسمعه یمک جیموعمه اسمتافداردهای اخالقمی در جهمت ارتقما  قضماوت اخالقمی 

 ای آفها را در برابر فشارهای وارده و تضاد جنافع بهبود بخشد.توافد رفتار حرفهحسابرسان جی

چمین  در دولتمی احکمام فقش و حسابرسی سی رابطه( در برر2014)1 و همکاران لی لینگ

 حسابرسی، بزرگ هایشرکت توسط شده حسابرسی هایشرکت دریافتند که) دولتی حسابداری(
 برای و جنظم صنایع برای اثر، شوفد. این جالی دستکاری اطالعات جرتکي که دارد احتمال کمتر

 دستکاری اطالعات جالی، بر شدت به فتایج.باشدجی ترقوی درآجد، به جربوط دستکاری اطالعات
 اقمداجات از و داشمته توجمه قضمایی، همایحموزه دیگر در شده فهرست هایشرکت استثنای به

 حسابرسمی خمود افتخاب به حسابرسان برای و کرده، استفاده دستکاری اطالعات جالی جایگزین
 احکام فقش پژوهش، این فتایجاست.  کرده کنترل را شرکتی حاکمیت هایجکافیزم سایر و کرده،
 کمک برای عم ی جهم پیاجدهای دارای و کرده، جشخص حسابرسی کیفیت تضمین در را دولتی
 چین در جوفق رقابت جنظور به وکارها کسي تر،ک ی طور وبه الم  ی بین حسابرسی شرکتهای به

                                                
1 Barra 

2 Marcela Espinosa-Pike, Itsaso Barrainkua 

3 Ling Lei Lisic 
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 .باشندجی

 کشمف در حسابرسمان پاسمخگویی جیمزان چمین در (2011)1 کوفمگ هوآ فن و چی شان

 از یکمی شمرکت در دسمتکاری اطالعمات دریافتنمد آفهما .فمودفد بررسی را دستکاری اطالعات

 درفتییمه .اسمت یمافتن رواج حمال در غربی درکشورهای افزون روز صورت به که است جباحثی
 فرضهستند.  جواجه آفها فسبت به اطمینان عدم و هابدگمافی با دائما کشورها این در حسابرسان

 افتظمار بمین است. شمکاف آجده وجود به حسابرسان از افتظارات در شکاف یک که است این بر
 در دسمتکاری اطالعمات جمالی شناسمایی در آفهما وافعی ففش و حسابرسان از کنندگان استفاده
 چطمور کمه دریافتنمد شمود. آفمان کشمف جالی صورتهای حسابرسی در شاید بطوریکه شرکتها،

دسمتکاری  کشمف بمرای را حسابرسمان پاسمخگویی جسمئولیت کننمدگان اسمتفاده و حسابرسان

 .افدکرده درک اطالعات جالی
( در تحقیق خود بما عنموان جسمئولیت پاسمق گموئی و تماثیر آن در قضماوت 2002) 2شیفر

حسابرس به آزجون این جوضوع پرداخته است که آیا تمایل عاطفی حسابرسان به طرف جمدیریت 
بی طرفافه شواهد را در قضاوت های احتمالی تق ي جحدود جی کند یا خیر. فتایج  جشتری، ارزیابی

فشان جی دهد که دوست داشتنی بودن جشتری، تیربه و پاسق گوئی به طور جتقابل بمر قضماوت 
ک ی احتمال تق ي اثر جی گذارفد. به ویژه، حسابرسان کم تیربه و غیر پاسخگو سهواً تمایل خمود 

 ک ی احتمال تق ي جنظور جی کنند.را در قضاوت های 
 حسابرسمی پیشمرفته حسابرسمی عنوان با تحقیقی افیام به (1191) همکاران و جمشیدی

 عموم توجه چشمگیری شکل به افد. دستکاری اطالعات جالی پرداخته دستکاری اطالعات جالی
 ایمن بمه و کمرده ج مي خود به را گذاران قافون و جالی جاجعه گذاران، سرجایه ها، رسافه جاجعه،
 در ورلمدکام و لوسنت افرون، قبیل از بزرگی شرکتهای در که است جشهوری تق ي چندین ع ت
 طریق از بیشتر جالی صورتهای در دستکاری شده اطالعات داده است. روی گذشته سالیان طول
 .شودجی افیام زیافها و هاها، هزینهبدهی اظهاری کم و ، هافروش و سود داراییها، اظهاری بیش
سمرجایه  بازارهمای ویژه، بمه به و ستشرکتها از بسیاری شکست برای اهمیت با دلیل یک تق ي

 .رسافدجی آسیي
-فمموده بررسی دستکاری اطالعات جالی کشف برای هاداده کاوش (1192) آیسک جهرداد

 شرکتها جالی صورتهای از جالی استخراج شده فسبتهای رویِ بر کاویداده هایروش کاربرد .افد
 دسمتکاری اطالعمات جمالی کشمف در حسابرسان به توافدجی دسترس، در اطالعات دیگر فیز و

                                                
1 Chih-shun .and fun-Hua kung 

2 Schafer 
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 اولیمه عالجمت یمک بمه عنموان هماتح یل این فتایج از توافندجی آفان که کند  به طوری کمک
 فشمافگرهای کنند. کشف استفاده دستکاری اطالعات جالی احتمالی وقوع به فسبت هشداردهنده

 .دارد دستکاری اطالعات جالی تعیین بر بااهمیت اثری جالی، صورتهای در دستکاری اطالعات
راجمورد  حسابرسمان اخالقمی و فیمات فمردی هایارزش بین ( رابطه1191جهدوبیگی ) بنی
 درگمرو رهبمری حسابرسمی حرفمه آینمده دهد کهجی فشان تحقیق این قرار دادفد. فتایج بررسی
و آجموزش،  اخالقی واال جعیارهای اهمیت آفها با تبیین است لذا الزم.است حرفه این جتصدیان اخالقی

 .دهند سو  رفتار اخالقی رعایت سوی رابه وآتی فع ی فردی، حسابرسان کاریدرست ضرورت
دسمتکاری  کشمف بمرای حسابرسان جسئولیت عنوان با تحقیقی افیام به (1190) پاکروان
 صورت دستکاری اطالعات جالی سو  جریافات و تحقیق این در که است پرداخته اطالعات جالی

 شمناور و سمرجایه بمازار در جوجمود هایپیچیدگی به توجه با جهان جخت ف کشورهای در گرفته
 بمیش از بمیش فظمارتی فهادهمای فقمش بمه را جاجعه آحاد توجه جهان در سراسر سرجایه شدن

 عنموان بمه حسابرسمان که است افتظار داشته همواره جاجعه ارتباط این است. در فموده جعطوف
اطمینمان  و کننمد کشمف را جمذکور دسمتکاری حسابداری جاجعه ایحرفه و تخصصی هایگروه
 طرفمی کننمد. از اییاد جالی صورتهای از کنندگان استفاده و گذارانسرجایه برای را الزم بخشی
 در شمده جشمخص وظایف در جوجود هایویژگی به توجه با حسابرسی فیز ایحرفه جاجعه دیگر

دسمتکاری  کشمف جشمخص و طیمف در را خمود وضمعیت آفهما بمرای حسابرسمی استافداردهای
 جسئولیت افکار یعنی آن دیگر طرف به حسابرسی، اساسی و اولیه هدف عنوان به اطالعات جالی،

 آجمدن بوجمود در جهمم بسمیار چالشی عنوان به همواره این است و داده تغییر اجر این به فسبت
 .باشدجی جاجعه آحاد و ایحرفه جاجعه جابین فی افتظاراتی فاص ه

 هممه فبایمد ولمی شمده، گزارش حسابرسان غیراخالقی رفتارهای از بسیاری های داستان
 آن از حاکی هاداستان گوفهکرد. این رفتاری چنین جتهم به را حسابرسی جؤسسات و حسابرسان

-جمی ضروریات از و حسابرسی حسابداری یحرفه در اخالقی رفتار و اخالقی حساسیت که است

 طور ک می به اخالقی رفتار و اخال  اهمیت به فسبت آگاهی اخیر قرن ربع در خوشبختافه .باشند
 یافتمه افمزایش خماص، طور به حسابرسی در آن، همراه به و تیارت در اخالقی اصول و کاربرد

 (.1132است )سرلک، 
بیشتر تحقیقات جربوط گذشته درباره فقش حسابرسان در کشف دستکاری اطالعات تحقیق 
کردفد، درحالیکه تحقیق حاضر بر جنبه همای اخالقمی حرفمه حسابرسمی و فقمش آن در کشمف 

و  2002دستکاری اطالعات تمرکز جی کند. عمالوه بمر آن برخمی از تحقیقمات گذشمته )شمیفر، 
اهمیت جهارت حسابرس تمرکز جی کردفمد و از جسمائل اخالقمی  ( بر2001فردینافد و همکاران، 
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اجتناب ورزیدفد. از آفیایی که تحقیقی درباره فقشی که اخال  حسابرسی جمکن است در جحمدود 
توافد فموآوری بسمزایی در کردن دستکاری اطالعات ایفا کند افیام فشده است، تحقیق حاضر جی

 این حیطه جوضوعی به ارجغان آورد.

 ژوهشروش پ
 توسمعه آن همدف زیمرا .اسمت کماربردی تحقیقات فوع از ، جاهیت به توجه با تحقیق این

 حسمابداری حرفمه در حسمابرس اخالقمی بر قضاوت آن اثر و تق ي کشف زجینه آگاهی و دافش
 پیشمینه فظمری و چمارچوب .اسمت کیفی تحقیق ازفوع و پیمایشی روش فظر از چنین هم .است

 فرضیه پذیرش یا رد آزجون برای فهایی، وفتییه ها داده آوری جمع و استقرایی راه از فیز تحقیق
 یمک در تحقیمق ایمن آفیاییکمه از . شمود جی افیام فاجه پرسش از طریق و استقرایی راه از ها

 جمزو ، اسمت شده افیام خصوصی حسابرسی جوسسات و حسابرسی سازجان یعنی واقعی جحیط
 سنیش جتغیرهای و فظر جورد اطالعات آوری جمع جنظور به .آید جی شمار به جیدافی تحقیقات

پرسشناجه فهایی در دو بخش تهیه گردید. بخش ابتدایی  .است شده استفاده پرسشناجه از تحقیق

هایی در جمورد های جمعیت شناختی جورد لزوم و قسمت دوم در برگیرفدة پرسمشدر جورد ویژگی

بمرای دو فموفمه  tآزجمون  از ، هما فرضمیه آزجمون باشد. برایهر یک از جتغیرهای شاخص جی

 .جستقل، آزجون همبستگی پیرسون و تح یل واریاف  استفاده شده است
جاجعه آجاری این پژوهش ک یه جدیران و کارکنان شاغل در جوسسات و سازجان حسابرسی 

جمدول عضو چاجعه حسابداران رسمی ایران جی باشند. تعداد فموفة آجاری این تحقیمق از طریمق 
حیم فموفه، به روش کرجسی و جورگان افیام گرفته است.  بر طبق این جدول تعداد فموفه  تعیین
پرسشمناجه  110پرسشناجه توزیع گردیمد کمه تعمداد  211براین اساس، تعداد  باشد.جی 110برابر 

 بطور کاجل تکمیل گردید.
تعیین پایایی پرسشناجه بر اساس روش بازآزجایی ضریي آلفای کروفباخ کل پرسشناجه  جهت

و در حد قابل قبول اسمت. همچنمین ضمریي  2/0برآورد شد، که جیزان آن باالی  08331برابر با 
 های جخت ف پرسشناجه فیز برآورد شد که به تفصیل ارائه شده است:آلفای کروفباخ برای بخش

 

 ضرایي آلفای کروفباخ -(1جدول )

 آلفای کروفباخ تعداد سوال شاخص جتغیر جکنون

 عواجل جموثر بمر کشمف
 اطالعات دستکاری شده

 0/811 17 استقالل

 0/707 11 صداقت و بی طرفی

 0/898 10 قوافین اخال  جدارافه

 0/702 25 تماجی جنبه های اخال  جدارافه حرفه ای
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اطالعمات دسمتکاری شمده بمه عنموان جتغیمر وابسمته و در پژوهش حاضر، جتغیمر کشمف 
جتغیرهای استقالل حسابرس، صداقت و بی طرفی حسابرس، قوافین اخال  جدارافه و تماجی جنبه 
های اخال  جدارافه حرفه ای حسابرسان به عنوان جتغیرهای جسمتقل در فظمر گرفتمه شمده افمد. 

 درخواسمت حسابرسمان از و داشمته وجمود فاجه پرسش در تحقیق جتغیرهای به جربوط اطالعات
 و فظمری جبمافی بمه توجمه با .دهند پاسق تحقیق به جتغیرهای جربوط سواالت به که است شده

 :شود جی تدوین زیر شرح به تحقیق های فرضیه تحقیق اهداف

 : استقالل حسابرسان بر توافایی آفها در کشف دستکاری اطالعات تأثیر دارد. فرضیه اول

صداقت و بمی طرفمی حسابرسمان بمر توافمایی آفهما در کشمف دسمتکاری فرضیه دوم : 

 اطالعات تأثیر دارد.

قوافین اخال  جدارافه حسابرسان در حق الزحمه جشروط، حقو  تب یغمات،  فرضیه سوم :

جحاسبه کمیسیون، و استفاده از فوع سازجان و شهرت بر توافایی حسابرسان در کشف دسمتکاری 
 ثیر دارد.اطالعات تأ

: تمماجی جنبمه همای اخمال  جدارافمه ی حرفمه حسابرسمی بمر توافمایی  فرضیه چهارم

 حسابرسان در کشف دستکاری اطالعات تأثیر دارد.
 گوفه بدین است آزجون از حاصل جعناداری سطح اساس بر فرضها آزجون جورد در استنباط

 در و جیشمود رد درصد 91 یناناطم سطح در باشد 01/0کمتر از  جعناداری سطح جقدار هرگاه که
 افمزار فمرم از اسمتفاده بما جحاسمبات .فمیگردد رد درصد 95 سطح در صفر اینصورت فرض غیر

SPSS است گرفته افیام. 
 اطالعاتی صورت به دادهها کردن خالصه و تنظیم جنظور به تح یل و تیزیه ک ی طور به
 جسمایل در جوجود روابط بتوان که گوفهای به جیرود، به کار پذیر تفسیر و جستدل خوافا، روشن،
 :است زیر بخش دو جشتمل بر دادهها تح یل و تیزیه .فمود آزجون و بررسی کشف، را پژوهش

 ها داده تح یل (2 ها و  داده توصیف (1
و در  اسمت شمده شمروع فموفه هما فردی جشخصات برای ها داده توصیف با پژوهش این

های پژوهش پرداخته شده و جیافگین دو جاجعه به تح یل فرضیهاداجه با استفاده از آزجون جقایسه 
لیزرر، بمار عماج ی هریمک از عواجمل در پایان با استفاده از جعادالت ساختاری به کمک فرم افزار 
   جورد بررسی بر کشف دستکاری اطالعات جالی تعیین گردید.

 هاي پژوهشيافته

 آمارهاي توصیفي
جهت بررسی تأثیر اخال  حسابرسان بر کشف دستکاری اطالعات جالی ، از پاسق دهندگان 
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)  1ای از یمک ) کمتمرین تمایمل ( تما خواسته شد که به هر یک از عواجل اخالقی جوجود فممره
 فمایش داده شده است. 2بیشترین تمایل ( بدهند که فتایج آن بر حسي جنسیت در جدول شماره 

 

 بندی عوجل اخالقی از دیدگاه جنسیت پاسق دهندگاه رتبه-(2جدول )

 درصد زفان درصد جردان عواجل جوثر بر کشف دستکاری اطالعات جالی

 42/04 73/23 استقالل

 36/59 67/82 صداقت و بی طرفی

 35/76 66/1 قوافین اخال  جدارافه

 34/12 66/06 تماجی جنبه های اخال  جدارافه حرفه حسابرسی
 

گیری است که فشان بیافگر فراوافی جوقعیت شغ ی پاسق دهندگان در فموفه 1شماره جدول 
 %7/3حسابرس ارشد ،  %24باشند وهمچنین جی از پاسق دهندگان، حسابرس %42دهد تقریبا جی

 ها را تشکیل جی دهند.جدیر شرکت %4/5کمک حسابرس و  %16/6شریک،  %1سرپرست،  
 

 جوقعیت شغ ی(. 1)جدول 

 فراوافی تیمعی فراوافی فسبی فراوافی عنوان شغ ی ردیف

 %46/6 %46/6 20 حسابرس 1
 %70/6 %24 11 حسابرس ارشد 2
 %77/9 %7/3 11 سرپرست 1
 %78/9 %1 1 شریک 4
 %95/5 %16/6 21 کمک حسابرس 1

 %100 %4/5 2 جدیر 1

   %100 110   جیموع
 

 جی باشد. 4شرح جدول شماره  جاجعه آجاری این تحقیق به تفکیک جدرک به
 

 وضعیت تحصیالت(. 4)جدول 

 فراوافی تیمعی فراوافی فسبی فراوافی سطح تحصیالت ردیف

 %1 %1 1 دیپ م 1
 %6 %5 2 کاردافی 2
 %54 %48 22 کارشناسی 1
 %99 %45 13 کارشناسی ارشد 4

 %100 %1 2 دکتری 1

   %100 110   جیموع
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 جی باشد. 1جدول شماره  به تفکیک سن به شرحجاجعه آجاری این تحقیق 
 

 سن پاسق دهندگان           ( . 1)جدول 

 فراوافی تیمعی فراوافی فسبی فراوافی سابقه کاری ردیف

 %20 %20 10 سال 29الی  21 1

 %60/6 %40/6 11 سال 19الی  10 2

 %89/2 %28/6 41 سال 49الی  40 1

 %100 %10/8 11 سال 10الی  10 4

   %100 110   جیموع
 

فرجمال بمودن جتغیرهما بررسمی شمده   1اسمیرفف -در اداجه با استفاده از آزجون ک موگروف
اسمیرفف برای بررسی فرجمال بمودن توزیمع جتغیرهما در دو گمروه از  –آزجون ک موگروف  است.

است یعنی فرض صمفر در سمطح  01/0است که  بیشتر از  012/0جقادیر سطح جعناداری برابر با 
درصد اطمینان رد فمیشود پ  توزیع عواجل پذیرش دورکاری برای جتغیرهای تحقیق فرجمال  91

رجال بودن توزیع جتغیر وابسمته یعنمی کشمف دسمتکاری فیز ف (1)شکل  است. در هیستوگرام زیر
 اطالعات جالی جشهود است.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هاآزمون فرضیه

 فرضیه اول:
 استقالل حسابرسان بر توافایی آفها در کشف دستکاری اطالعات تأثیر فدارد.:  0Hفرض 
 دارد.استقالل حسابرسان بر توافایی آفها در کشف دستکاری اطالعات تأثیر  : 1Hفرض 

                                                
1  Kolmogorev-smirnov test 
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سؤاالت در خصوص استقالل حسابرسان بر توافایی آفها  12برای بررسی این فرضیه، تعداد 
بمه همیج "در کشف دستکاری اطالعات تهیه شد و با استفاده از جقیاس پنج فقطه ای لیکمرت از 

در جمدول گه ها طبقه بندی گردید. فتایج حاصل از آزجون جقایسه جیافگین "خی ی زیاد"تا  "وجه
فمرض صمفر  p=0/00و  t=32/92آورده شده بیافگر این است که با جقدار جعناداری  1شماره 

که ادعای پژوهش جی باشد تایید جمی شمود. بنمابراین جمی  1Hفرضیه اول رد جی شود و فرض 
 استقالل حسابرسان بر توافایی آفها در کشف دستکاری اطالعات تأثیر دارد.توان گفت 

 فرضیه دوم:
: صداقت و بی طرفی حسابرسان بر توافایی آفها در کشف دسمتکاری اطالعمات  0H فرض
 تأثیر فدارد.

صداقت و بی طرفی حسابرسان بر توافایی آفها در کشمف دسمتکاری اطالعمات  : 1Hفرض 
 تأثیر دارد.

سؤاالت در خصوص صداقت و بمی طرفمی حسابرسمان  11برای بررسی این فرضیه، تعداد 
طبقمه  "خی می زیماد"تما  "به هیج وجه"اده از جقیاس پنج فقطه ای لیکرت از تهیه شد و با استف

آورده شمده بیمافگر  1در جدول شماره گه ها بندی گردید. فتایج حاصل از آزجون جقایسه جیافگین
فرضمیه دوم رد جمی شمود و  0Hفرض  p=0/00و  t=31/58این است که با جقدار جعناداری 

صمداقت و بمی که ادعای پژوهش جی باشد تایید جی شود. بنابراین جمی تموان گفمت  1Hفرض 
 طرفی حسابرسان بر توافایی آفها در کشف دستکاری اطالعات تأثیر دارد.

 
 فتایج آجار استنباطی -(1جدول )

  
 

 فرضیه ها
افحمممراف 
 استافدارد

 فاص ه اطمینان

سممطح جعنممی 
 tجقدار  داری

 
 فتییه گیری

(sig)  

 0Hفرض  رد X ≤ 8/48  0/000 32/92 ≥ 7/52 8/25 فرضیه اول

 0Hفرض  رد X ≤ 1/06  0/000 31/58 ≥ 4/46 4/76 فرضیه دوم

 0Hفرض  رد X ≤ 7/07  0/000 21/67 ≥ 5/88 6/47 فرضیه سوم

 0Hفرض  رد X ≤ 6/50  0/000 17/24 ≥  5/16 5/83 فرضیه چهارم
 

 فرضیه سوم:
اخال  جدارافه حسابرسان در حمق الزحممه جشمروط، حقمو  تب یغمات، : قوافین  0Hفرض 

جحاسبه کمیسیون، و استفاده از فوع سازجان و شهرت بر توافایی حسابرسان در کشف دسمتکاری 
 اطالعات تأثیر فدارد.

قوافین اخال  جدارافه حسابرسمان در حمق الزحممه جشمروط، حقمو  تب یغمات،  : 1Hفرض 
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ده از فوع سازجان و شهرت بر توافایی حسابرسان در کشف دسمتکاری جحاسبه کمیسیون، و استفا
 اطالعات تأثیر دارد.

سمؤاالت در خصموص قموافین اخمال  جدارافمه  10برای بررسمی ایمن فرضمیه، تعمداد      
حسابرسان در حق الزحمه جشروط، حقو  تب یغات، جحاسبه کمیسیون، و استفاده از فوع سازجان و 

 "خی می زیماد"تما  "به هیج وجه"تفاده از جقیاس پنج فقطه ای لیکرت از شهرت تهیه شد و با اس
آورده شمده  1در جمدول شمماره گه ها طبقه بندی گردید. فتایج حاصل از آزجون جقایسه جیافگین

فرضمیه سموم رد جمی  0Hفرض  p=0/00و  t=21/67بیافگر این است که با جقدار جعناداری 
قموافین اشد تایید جی شود. بنمابراین جمی تموان گفمت که ادعای پژوهش جی ب 1Hشود و فرض 

اخال  جدارافه حسابرسان در حق الزحمه جشروط، حقو  تب یغات، جحاسبه کمیسیون، و استفاده از 
 فوع سازجان و شهرت بر توافایی حسابرسان در کشف دستکاری اطالعات تأثیر دارد.

 فرضیه چهارم:
ی حرفه حسابرسی بر توافمایی حسابرسمان در : تماجی جنبه های اخال  جدارافه  0Hفرض 

 کشف دستکاری اطالعات تأثیر فدارد.
تماجی جنبه های اخال  جدارافه ی حرفه حسابرسی بر توافمایی حسابرسمان در  : 1Hفرض 

 کشف دستکاری اطالعات تأثیر دارد.

سؤاالت در خصوص تماجی جنبه های اخال  جدارافه ی  21برای بررسی این فرضیه، تعداد 
خی ی "تا  "به هیج وجه"حرفه حسابرسی تهیه شد و با استفاده از جقیاس پنج فقطه ای لیکرت از 

آورده  1در جمدول شمماره که ها طبقه بندی گردید. فتایج حاصل از آزجون جقایسه جیافگین "زیاد
فرضیه چهارم رد  0Hفرض  p=0/00و  t=17/24شده بیافگر این است که با جقدار جعناداری 

تمماجی که ادعای پژوهش جی باشد تایید جی شود. بنابراین جی توان گفت  1Hد و فرض جی شو
جنبه های اخال  جدارافه ی حرفه حسابرسی بر توافایی حسابرسان در کشف دستکاری اطالعمات 

 تأثیر دارد.

 تحلیل عاملي
تح یمل درابتدا هر کدام از ابعماد جمورد  جهت تح یل عاج ی تاییدی جقیاس عواجل اخال  ،

گیمری جتغیرهمای عواجمل اخالقمی تح یمل قرار گرفتند. بنابراین برای تایید جعناداری جدل افدازه

 2افمزار لیمزرل صمورت گرفمت. شمکل های ساختاری و فرمعاج ی تایید با استفاده از جدل جعادله
 باشند.دهنده روابط بین جتغیرها در جدلهای جفهوجی ابعاد جو سازجافی جیفشان

ها در تح یل عاج ی تاییدی فشمان های برازفدگی و جقادیر این شاخصقبول شاخصداجنه ج
گیری همه ابعاد عواجل اخالقی جوثر بر کشف دستکاری اطالعات جالی های افدازهجیدهد که جدل
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روا هستند.  در اداجه، به جنظور تایید جعناداری روابط و جدل افدازه گیری جتغیمر جسمتقل )عواجمل 

( جمدل 2های ساختاری افیام شد. شکل )یل عاج ی تاییدی با استفاده از جدل جعادلهاخالقی( تح 

افدازه گیری عواجل اخالقی جوثر بر کشف دستکاری اطالعات جالی و فیز اعداد جعناداری را فشان 

dfدهد. با توجه به خروجی لیزرل جقدارجی

2

پمایین  بدست آجد که جقدار جناسبی اسمت. 31/1، 
های جشماهده شمده بودن این شاخص فشان دهند تفاوت افدک جیان جدل جفهوی پژوهش باداده

را برای جمدل فشمان جیدهمد.  =RMSEA 01/0پژوهش است. همچنین خروجی جیزان جناسي

های بسمیار جناسمبی بمرای جمدل هسمتند. فیز تخمین =AGFI     91/0و =GFI 99/0جقادیر 

جدل عواجل اخالقی جوثر بر کشف دستکاری اطالعات جالی فشمان  های برازفدگیجقادیر شاخص
دهد که  ابعاد جخت ف عواجل اخالقی جوثر بر کشف دستکاری اطالعات جمالی بمه درسمتی در جی

 افد.قالي عاجل عواجل اخالقی جوثر بر کشف دستکاری اطالعات جالی جای گرفته

 
 عوامل اخالقيگیري (: اعداد معناداري ضرايب مدل اندازه2شکل )

فتایج جربوط به ضرایي جسیر )بار عاج ی( و جقادیر جعناداری تی بمرای هریمک از عواجمل  
فمایش داده شده که همافطور کمه آزجمون جقایسمه جیمافگین هما  2جورد بررسی در جدول شماره 

عواجل جوثر بر کشف اطالعات دستکاری شده را تایید کرد، تح یل عماج ی فیمز بیمافگر آن اسمت  
 با ضریي جسیر جط وبی بر کشف دستکاری ازالعات جالی جوثر هستند. تماجی عواجل از
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 فتایج تح یل عاج ی تاییدی -(7جدول )

 فتییه t-value بار عاج ی شاخص جتغیر جکنون

 عواجل جموثر بمر کشمف
 اطالعات دستکاری شده 

 قبول 2/21 0/68 استقالل

 قبول 3/43 0/73 صداقت و بی طرفی

 قبول 2/86 0/62 جدارافهقوافین اخال  

 قبول 3/15 0/68 ایتماجی جنبه های اخال  جدارافه حرفه
 

 گیريبحث و نتیجه
 قمرار جطالعمه جورد را حسابرسان بر آن اخال  تاثیر و دستکاری اطالعات کشف جقاله این

 کمه است جتعددی هایهمه توافایی گیرفده بر و در عام اصطالحی داد. دستکاری اطالعات جالی
 دیگمران بمه اطالعمات فادرسمت ارائمه با را جزایایی تا گیرد کار به جهارت با است قادر فرد یک

 فریي فرآیند توصیف برای که است اصطالحی دیگر، دستکاری اطالعات عبارت به .بدست آورد
 جعمموالً کمه دیگر اشخاص یا از شخص جنفعت فوعی آوردن بدست برای وفیرفگ دادن، اعتماد

 بمرای دارد تفماوت بسیار عمدی غیر اشتباه دستکاری اطالعات با .شودجی برده کار به جالی ففع
 بدسمت برای قصد روی از و عمد روی از باید جتق ي دهد، شخص رخ دستکاری اطالعات اینکه
 (.1133فرد،  کند )وکی ی اغفال را جنفعت، دیگران آوردن

 و اطالعات جالی دستکاری شمده کشف که دارفد تاکید فکته این بر گذشته تحقیقات فتایج
 دهد. اجا کاهش را حسابرس کار توافد کیفیتجی صاحبکار و حسابرس جیان دوستافه ارتباط وجود
 ارتقمای کیفیمت باعمث جوضموع ایمن افمدداده فشان فیز تحقیقات از دیگر برخی دیگر، سوی از

 .شودجی حسابرسی
این جطالعه فشان داد که توافایی حسابرسان بمرای کشمف  یهاها و آفالیز دادهآزجون فرضیه

گیمرد. بمه طمور دستکاری اطالعات جالی بوسی ه قوافین اخال  حسابرسی تحت تماثیر قمرار جمی
خالصه جطالعه فشان داد که وجود قوافین اخالقی حسابرسان بمر توافمایی حسابرسمان در کشمف 

یابد ، همافطور که توافایی حسابرسان افزایش جی. بعبارت دیگردستکاری اطالعات جالی تاثیر دارد
توان همسو با یابد. این فتییه را جیتوافایی آفها در کشف دستکاری اطالعات جالی فیز افزایش جی

( دافسمت 2002( و واتروبما و همکماران )2002(، پی جناگراف و همکاران )1933تحقیقات فورین )
ي توسط حسابرسان را جطرح فمودفد. فتییمه فمو  را تر بر کشف تق که تاثیر جحیط اخالقی قوی

جی توان به خاطر افزایش جسئولیت پاسخگویی جدیران حسابرسی فسبت بمه قموافین و جقمررات 
 توجیه کرد.

دوجین فتییه بدست آجده از این جطالعه اینست که توافایی حسابرسان در کشف دسمتکاری 
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گیرد. جطالعه آشکار کمرد حت تاثیر قرار جیطرفی حسابرسان تاطالعات جالی توسط صداقت و بی
تر هستند توافایی کشف دسمتکاری اطالعمات که حسابرسافی که دارای صداقت بیشتر و بی طرف

( 2001( و پیرز و سموینی )2014شود. فتایج تحقیقات لینگ لی و همکاران )توسط آفها بیشتر جی
طرفمی حسابرسمان دالت، صداقت و بمیدارفد عباشد که بیان جیفیز با فتییه حاضر هم جهت جی

 تاثیر بسزایی در عم کرد آفها داشته باشد.
باشمد، ایمن ( همسو جمی2011سوجین فتییه از جطالعه حاضر که با فتایج تحقیق چی شان )

ها و قموافین است که توافایی حسابرسان در کشف دستکاری اطالعات جالی تحت تاثیر دیگر جنبه
دهد که این چهار قافون اخمال  حسابرسمان بمر گیرد. جطالعه فشان جیاخال  حسابرسی قرار جی

گذارد. و طرفی تاثیر جیتوافایی آفها در کشف دستکاری اطالعات بیشتر از استقالل، صداقت و بی
های اخال  حسابرسمی در جقمدارهای جتفماوت بمر توافمایی کشمف فتییه آخر اینکه تماجی جنبه
تر این جطالعه دریافت که توافایی حسابرسان در کشف گاهی جزییدستکاری اطالعات جوثرفد. با ف

 دستکاری اطالعات جالی تحت تاثیر تماجی قوافین اخالقی است.
 پیشمنهاد حسابرسمی حرفه در گذاران قافون در فهایت، با توجه به فتایج پژوهش حاضر به

 فیازجند آن است کمه تقویمت افشا استافداردهای و زجینه این در ایحرفه رفتار آیین شود که جی
 در حسمابداری یکسان هایرویه استفاده تحصی ی، از جخت ف سطوح حسابرسان شود و همچنین

تحمت تماثیر  کمتمر حسابرسمی کیفیمت فتییه در و حسابرس قضاوت کنند تا حمایت زجان طول
 گیرد. قرار رابطه جداری
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 اتانازی و تفاوت فقهی، اخالقی دو نوع 

 فعال و انفعالی آن 
 

  1جاریه سید قریشی
 2س طافیجحمد جهدی 

 چکیده
 تممایز. افدجتفاوت یکدیگر فقهی از اخالقی و حیث از که دارد اتافازی افواعی

 بیممار اول، فموع در کمه است این جنفعل، و فعال اتافازی یعنی آن، فوع عمده دو
درجان او را  دوجی، در اجا کشیم،جی بهبودی به اجید بدون را رفج زیاد با و العالج
 بمه پاسمخگو توافدتمایز، جی و تقسیم این ارزیابی و تح یل .کنیم تا بمیردرها جی

-فقهمی لحماظ از فیز جرگ برای وافهادن ک یدی باشد که آیا و جهم پرسش این
است؟ بسیاری از فالسمفه اخمال  ایمن دو فموع را از حیمث  کشتن جافند اخالقی

تمر از قمیدافند یا اینکه گاهی حتی اتافازی جنفعل را غیراخالاخالقی جافند هم جی
دافند  لکن در این جقاله با بررسمی و برجسمته کمردن تفماوت و فوع فعال آن جی

شود که از حیمث اخالقمی و فقهمی تمایز این دو فوعِ عمده اتافازی، جشخص جی
 حرجمت فعال، قسم در که طورتوافند با هم یکسان باشند  ب که همانگاه فمیهی 
 روشمن آن حرجمت عمدم فیز، جنفعل قسم در است، روشن آن بودن غیراخالقی و

 و فیسمت بیممار فمرد بهبمودی بمه اجیدی هی  که العالجی جوارد در و شود جی
 و تک یف اخالقی ضرورت هی  دیگر است، پیشرفت حال در روز به روز او بیماری
 پیشرفت روفد بخواهد تا فیست بیمار شخص حتی یا و پزشک عهده به ایشرعی
 . داشت فگه زفده بیشتر را شخص یا و داد کاهش را بیماری
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 طرح مسأله

خموب، »به جعنای « Eu»یک واژه یوفافی و جرکي از دو بخش « Euthanasiaاتافازی»
 اسمت. در« الهمه جمرگThanatos »برگرفتمه از « جمرگ»به جعنی « Thanasi»و « راحت

جمرگ »یما « خوش جرگمی، بمه جرگمی»( از فظر لغت به جعنی Euthanasiaجیموع اتافازی )
قمرار « به زیستی»یا « خوش زیستی»( به جعنی Eudaimoneiaاست  و در برابر آن )« راحت
( جولفان و جترجمان فارسی زبان و عرب، گاه ایمن Webster's Dictionary: 1982 دارد.)

افگ یسی ولی با رسم الخط فارسی یما عربمی جافنمد: اتافمازی، یوتافمازی )در واژه را با همان ت فظ 
هایی جافند: جرگ آسمان، بمه افد و گاه جعادلفارسی( و االثنیزیا، االوتافازی )در عربی( به کار برده

جرگی، خوش جرگی، هوجرگی، جرگ شیرین، جرگ داوط بافه، قتل ترحم آجیز )در زبان فارسی(، و 
افمد. اکثمر القتل الرحمه، القتل الرحیم و ... )در زبان عربی( را، در برابر آن قمرار داده الموت الهین،
اسمت کمه در  Mercy Killing، Easy Deathهما ترجممه عبماراتی از قبیمل: این جعمادل

( ریشه این واژه 40-21م:1993ها برای بیان جعنی این واژه آجده است.)ع می، فرهنگ لغت غربی
( اجما Horsfall، 2001:618گمردد.)سال پیش از جیالد جسمیح بمر جمی 100-200یوفافی به 

بمه « جرگ آرام و آسان»م بوده که به جعنای 1141فخستین کاربرد آن در زبان افگ یسی در سال 
این واژه در ابتمدا بما جسمایل پزشمکی و  (Simpson & Weiner، 1989:444کار رفت.)

شد و در جوقعیتی سنتی در جعنای جرگ راحت جطرح جیدرجان بیماران ارتباطی فداشته و به طور 
رفت که فرد با جرگی فاگهافی در زجافی بسیار کوتاهی بدون درد و رفج بمیمرد. تفماوتی به کار جی

ای به فبود که از اصابت گ وله در جنگ در یک لحظه بمیرد و یا این که به صورت تصادفی ضربه
 او وارد شود و یا دالی ی دیگر.

فیست. « یا راحت خوب جرگ»حاضر، جهت این واژه تغییر کرده و صرفاً به جعنای  در حال
های جهم دافش پزشکی، به یکی از بحث در اصطالح یک عنوان به ب که وارد ع م پزشکی شده و

توافد در اجر جرگ بیماران جداخ ه در اخال  پزشکی تبدیل شده است  این که آیا کارد پزشکی جی
های سخت باعمث جمرگ ی پزشک و یا عدم اقدام او در درجان بیماریکه جداخ های کند به گوفه

و یا اهدای « قتل از روی ترحم»بیماران شود؟ این اجر باعث شد که اصوال اوتافازی تحت عنوان 
جرگ به بیماری که داری درد و رفج زیاد است، جطرح گردد  یعنی فقش داشتن پزشک در تسریع 

فاپذیری که تر، اتافازی یعنی کوتاه کردن جدت درد و رفج بیمار درجانروشنجرگ بیمار. به عبارت 
 با توجه به دافش فع ی، هی  پزشکی اجیدی به درجان و بهبودی او فدارد.

 بمه دادن پایمان»جعنمی  بمه زبان افگ یسمی در اتافازی واژه کاربرد فخستین وبستر فرهنگ
 بمه را« درد از او رهایی بخشیدن قصد به درد بدون و سریع روشى با العالجِ دردجند بیمار زفدگی
 (Merriam-Webster، 1982:401).گردافدبر جی م1319 سال
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اخالقی اوتافازی، بمه فماگزیر بمه بحمث و  -بحث و گفتگو درباره جواز و یا عدم جواز فقهی
افیاجد و های جهم و جناقشه برافگیزی در باب تمایز جشهور جیان اتافازی فعال و جنفعل جیتح یل

گویی به این پرسمش جهمم و ک یمدی هممراه جعموال تح یل و ارزیابی این تقسیم و تمایز با پاسق
اخالقی تفاوتی بین کشتن از روی عمد و اختیار و این که فردی را -شود که آیا از لحاظ فقهیجی

آیا وافهمادن به حال خود رها کنیم تا بمیرد، وجود دارد؟  -کندکه با جرگ دست و پنیه فرم جی–
 اخالقی جافند کشتن است؟-برای جرگ فیز از لحاظ فقهی

 اتافازی، به طموری کمه یمک از با توجه به این پرسش ک یدی و افزایش روز افزون حمایت
 درصمد 2/19 از جمرگ حال در برای بیماران اتافازی با عموجی جوافقت که دهدجی فشان پژوهش
 در همایمابیزجینه است  و همچنین یافته افزایش م1931 سال در درصد 2/49 به م1922 در سال
 حکایمت اتافمازی از درصمدی 13 و 12 حمایت از فیز م1933 و 1931 هایسال در جتحده ایاالت
 در افمدکی همایپمژوهش ایمران و باتوجه به این جط ي که درRogers، 1996:64) کند )جی
 بمه جوافقمان، و جخالفان فدارد، و وجود اتافازی درباره فیز جدوفی قافون و شده است افیام بارهاین

 خأل این رفع ( برای3: 1132کنند، )پارساپور، جی استناد خود دیدگاه ففع به قوافین جاری از برخی
دقیق جوضوع و شناخت تفاوت جیان اتافازی فعال و اتافازی جنفعل هستیم   شناخت فیازجند قافوفی

شود که: تفاوت جیان اتافازی فعال و این بحث روشن جیاینک اهمیت جوضوع و سوال اساسی در 
اتافازی جنفعل در چیست؟ آیا از جنظر فقه و اخال  جیان این دو تفاوتی وجود دارد یما همر دو بمه 

تطبیمق دو فموع  و اتافمازی جوضموع تبیین به حاضر جقاله آید؟جثابه حکم قتل عمد به حساب جی
 .پردازدجی آن )فعال و اففعالی( اص ی

 بحث يتاريخچه و پیشینه
 فرافسی  جحققان، اغ ي. است اجروز پیموده به تا را طوالفی فسبتا راهی درغرب« اتافازی»
 واژه را ایمن کمه دافنمد جی کسی اولین را( شافزدهم قرن و طبیي ، فی سوف1121-1111) 1بیکن
 ایمن، از پمیش هما قمرن کمه است آن حاکی از تاریخی اسناد اجا. کرد پزشکی دافش عرصه وارد

 باسمتان دوران بمین طبیبمان در هایی بحث بیمار، زفدگی به دادن پایان عدم جواز یا جواز درجورد
 باستان یوفان در .فبود جصط ح زجان درآن اجروزی جعنای به «اتافازی»عنوان  اگرچه. داشت وجود
 و کمرده بمود جمنموع دلیمل هر به را بیماران کردن جسموم جشهور خود، سوگند در پزشک بقراط
 کمه طموالفی های بیماری درجورد اجا افالطون. شمرد جی جردود را کشی خود فوع هر فیز ارسطو
 .دافستجی جیاز را «جرگ» اهدای فبود، بیمار زفده جافدن به اجید

 ایمن فیز دیگری افرادی کرد،جی را تب یغ بدون رفج جرگ از بیکن که غیر شافزدهم قرن در

                                                
1   . Francis Bacon. 
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 جعتقمد بسمیار افگ یسمی وکاتولیمک ( فی سوف1111-1423) 1جور توجاس. جطرح کردفد را جساله
 طاقت فرسما رفیی که العالج بیماران برای را جرگ زجینه فراهم کردن او. بود افراد این از یکی
شهر یا همان جدینمه آرجان) آرجافی جاجعه طرح 2در اتوپیا. جیدافست ضروری کردفد، جی تحمل را

 این در افیام را آفها باید ب که شود، داده خودکشی اجازه باید فه تنها بیمارافی چنین به وی( فاض ه
 .کرد حمایت و تشویق کار

یکمی . افمد کمرده بحمث جوضوع در این فیز دیگر پزشک دو جور بر عالوه دوران همین در
ارایمه داد و دیگمری  ترحممی جمرگ پیراجمون هماییبحث ( که1111 -1141) 1فرافکوییز رافچین

 آیما» سوال  این پیراجون بحث به را خود رساله از ( بود که بخشی1131-1101) 4بودوینز جایکل
 (.11: 1191)افض ی، « تسهیل کند؟ درد، از جنظور رهایی به را جرگ توافدجی پزشک
 بمح. فبمود برافگیمز چمالش و جمدی جورد اتافازی چندان در بحث بیستم قرن تا حال این با
 هیت مر شکست و دوم جهافی جنگ از پ  و شد آغاز بیستم قرن اوایل از جنیالیو  اساسی ثهای

 تیمویز» فمام  با کتابی آلمان در 1920 سال در. یافت اداجه شدت دفبال به تحول و تطور کمی با
 1کتماب آلفمرد هوخمه ایمن جنتشر شد. فویسندگان« فدارفد زیستن ارزش که هایی زفدگی اجحای

 ایمن در الیپزیمک، دافشمگاه استاد حقمو  1بیندینگ و کارل فرایبورگ دافشگاه استاد روافپزشکی
 وظیفمه آن کمک بمه ب که است، جاجعه افراد حق تنها فه داوط بافه کردفدکه جرگ استدالل کتاب
 شمده کنتمرل دقیقما شمرایط یمک در هستند برای جردن کمک دفبال به که را کسافی باید. است
 شمایافی کممک اجبماری هیت مر اتافمازی بمه کتماب ایمن. آورفمد دسمت بمه را آن کرد تما کمک
 (.:Hoche & Binding، 2012کرد.)

 و یافتمه تریبیش روفق روز به روز قرن بیستم در غرب در اتافازی درجورد بحث هرحال به
 حمق جافنمد آن ف سمفی و جسایل حقموقی پیراجون جباحث عمده. آورد پدید را تریجناقشات بیش

 خمود آیا که این است سر بر بحث اکنون .شودجی جطرح جرگ ابزار و جردن، شیوه چگوفه جردن،
 از جم ه حقمو « حق حیات»همافند  "جردن حق" آیا اتخاذ کند؟ را جرگ تصمیم دارد حق بیمار
 و) فوع جردن و شیوه افتخاب یا "جرگ افتخاب حق" شاجل "حقو  بشر" آیا است؟ افسان طبیعی

                                                
1   . Thomas More. 
2   . Utopia. 
1   . Francois Ranchin. 
4   . Michael Boudewijns. 
1   . Alfred Hoche. 
1   . Karl Binding. 
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 در بیممار تموان عمدم صمورت در و شمود؟جمی هم ... ( و کیفیت جکان، زجان، جثل جزئیات دیگر
حمق تصممیم ...  و جاجعمه جسئوالن بیمارستان، ،پزشک، خافواده جافند  دیگران آیا تصمیم گیری
و  الهیمات عالمان که آجده پدید بسیاری اخالقی و های الهیاتیجناقشه که اینیاست گیری دارفد؟
 افد.کشیده و فظریات و جقاالت جتفاوتی را ارائه کرده چالش جیدان به را اخال  فی سوفان

در جورد پیشینه این بحث در ایران فیز باید گفت که جقاالت جخت فی در این جورد )اتافازی( 
فوشته شده است که یا بدون در فظر گرفتن حکم فقهی و یما اخالقمی بمه تبیمین و تح یمل واژه 

قسام و تقسیم بندی اتافازی، بمدون در فظمر گمرفتن حکمم آن، اشماره افد و یا به ااتافازی پرداخته
افد، هر دو فوع فعال و جنفعمل افد، و یا اینکه اگر حکمی شرعی و یا اخالقی آن را بیان کردهکرده

افمد  اتافازی را یکسان ت قی کرده و از جنظر دینی و اخالقی آن را اجری فاپسند و حرام بیان کمرده
شمود جقاله عالوه بر بیان حکم، به وجود تفاوت بین اتافازی فعال و جنفعل اشاره جمیلکن در این 

 توافد جبنای حکم فقهی و اخالقی قرار گیرد و این دو فوع را از هم جدا کند.که این تفاوت جی

 اتانازي انواع
 و شمودجمی تقسیم 2جنفعل و 1فعال فوع دو به بندی تقسیم فخستین جرگی، دراتافازی یا به

 1اجبماری و 4غیرداوط بافمه، 1داوط بافمه، افواع به ثافویه بندی تقسیم یک در فیز این دو از هر یک
 پزشمک که است این جنفعل و فعال فوع دو ( تفاوتMishara، 2003:267) .شوفدتقسیم جی

 فعال جرگیبه این بیان که در به .دارد غیرفعال یا فعال فقشی زفدگی بیمار، به دادن پایان روفد در
 فظمر جمورد شمخص جمرگ به جستقیماً که کند اقداجی )جافند تزریق جاده کشنده(( پزشک) عاجل

 یما غیرفعمال جرگمیبمه در که آن حال. باشد او به ترحم و کمک کار، این از اشهدف و بینیاجد
 از دهمد، اداجمه خود حیات به بیمار تا دهند افیام کاری باید که جایی در عاجالن یا عاجل اففعالی
 .است شخص آن به کمک فیز شانهدف و بمیرد او تا کنند خودداری آن افیام

 روفمد بیممار در خواسمت و اراده فقمش بمه اجبماری، و غیرداوط بافه داوط بافه، بندی تقسیم
 بیممار دوم، فوع در .دارد اتافازی رخداد به آگاهافه رضایت بیمار فخست، فوع در. دارد اشاره اتافاری
 تصممیم صمالحیت یما بیمار اجکان که است حالتی در فوع این. فدارد اتافازی رخداد از آگاهی هی 
 را گیمری تصممیم صالحیت اجباری، بیمار فوع در(. اغماست حالت در جثال، برای) فدارد را گیری

                                                
1   . active 

2   . passive 

1   . voluntary 
4   . non-voluntary 

1   . involuntary 
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 سمؤال یما فشمده سؤال جرگش جورد او در از فدارد  اتافازی برای آشکاری درخواست هی  اجا دارد،
 .بمافم زفده خواهمجی که است گفته صراحتاً او و شده

 به اتافمازی غالبا است، رفته کار به اتافازی جترادف گاهی که 1ترحم روی از کشتن اصطالح
 اتافمازی بما کاربرد و جعنا فظر از و (Mishara، 2003:267دارد) اشاره اجباری و غیرداوط بافه

 کممک بما خودکشمی»رفته  کار به اتافازی جترادف( اشتباه به) که دیگری اصطالح .است جتفاوت
 تفماوت اخالقمی و قافوفی پزشکی، فظر از «پزشک کمک با خودکشی»با  اتافازی. است 2«پزشک
، «پزشمک کممک بما جمرگ یا خودکشی»در . شوفد جی گرفته اشتباه هم با اوقات خی ی دارد، اجا
 از عبارت است جعموال که آورد جی فراهم بیمار برای را زفدگی دادن پایان برای الزم ابزار پزشک
 و کنمد جصمرف جمی را دارو جسمتقال بیممار. دارو یک از باری جرگ جقدار کردن فراهم یا تیویز
 ،Ardelt).فیسمت حاضمر جمردن، و دارو جصمرف بمرای بیممار تصممیم زجمان در لزوجاً پزشک

در  اجما اسمت، بیمار زفدگی به دادن پایان جباشر پزشک اتافازی، در دیگر، ( به بیان2003:424
 .(1: 1132 پارساپور،)است  کار این جباشر ، بیمار«پزشک کمک با خودکشی»

 اصطالح .(1: 1132 پارساپور،)شود جی خوافده 4غیرجستقیم اتافازی گاهی فیز 1«دوگافه اثر»
 اثمر و ، اسمت شمده قصد اثر یک: افدعمل یک افیام فتییه که دارد اشاره اثری به دو دوگافه اثر

 آیمد )جوحمدی وگ مزارجمی وجمود بمه عممل افیمام اثمر بمر فاخواسته و شود جی بینی دیگر پیش
 بما دارو از اسمتفاده بمه را دوگافمه اثر اصطالح پایان حیات، هایجراقبت در (.40: 1139اصفهافی،

 جوجمي و داشمته جمافبی اثر توافدجی ایاستفاده چنین به اینکه آگاهی با گویند، درد کاهش قصد
 (.30: 1190حاتمی،  شود )آقابابایی و بیمار عمر کاهش

  :کرد تقسیم شش فوع به را جرگیبه توانجی درفتییه

 درخواسمت بمه پزشمک حالمت، ایمن در 1:فعال إرادي )يا داوطلباناه( مرگيبه. يک

 پایمان او زفمدگی بمه فاپذیرش، درجان بیماری و پایانبی درد به پایان دادن برای و بیمار شخص
 .دهدجی

 شمخص یما پزشمک حالت، این در 1:غیرإرادي )يا غیرداوطلبانه( فعال مرگيبه. دو

                                                
1   . mercy killing 

2  .  Physician assisted suicide. 

1   . Double effect. 

4   . Indirect euthanasia. 
1   . Active voluntary euthanasia. 
1   . Active non-voluntary euthanasia. 
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 ایمن اجمازه بتوافد که فیست حالتی در بیمار اجا دهد جی پایان بیمار زفدگی دیگری، به باصالحیت
 شمدت اثمر بمر یا باشد برده سر به گیاهی زفدگی حالت در هاسال است جمکن بدهد  چون را کار

 بیممار اراده و رضمایت عنصمر حالمت، این در. باشد داده دست از را خود تشخیص بیماری، قدرت
 .باشد شده کسي رضایتی چنین ک ی ایگوفه به قبالً آن که جگر وجود فدارد،

 داده پایان بیمار زفدگی به حالت، این در 1:ضدإرادي )يا اجباري( فعال مرگيبه. سه

 یما و گیمردفمی صورت کار این دارد، وجود او رضایت و اجازه تحصیل آفکه اجکان با اجا شود  جی
 ایمن او، از فگهمداری فمراوان هزینمه و باال سن جافند دالی ی به بیمار، اراده درست برخالف حتی

 .شودجی عمل افیام

 درخواسمت بمه پزشمک حالت، این در 2(:داوطلبانه يا)إرادي انفعالي مرگيبه. چهار

-فعالیمت یاداجمه دارو، تزریق به جای و کندفمی خاصی اقدام اجا دهد پایان جی او حیات به بیمار

 .بمیرد تا گذاردجی خود به حال را او و کندجتوقف جی را درجافی های

 در بیممار حالمت، ایمن در 1(:غیرداوطلباناه ياا)غیارإرادي انفعالي مرگيبه . پنج

 دارد قرار فاپذیر برگشت اغمای حالت در جثالً دارد  ابراز را رضایت خود یا اراده که فیست جوقعیتی
-جی جتوقف را درجان اداجه رضایت، عنصر حضور بدون الف و شخص است الخ قه فاقص فوزاد یا

 .بمیرد تا بیمار دهدجی اجازه و کند

 اجکمان آن کمه بما صمورت، این در 4(:اجباري يا)ضدإرادي انفعالي مرگيبه. شش

 جیرد جی درجافگر شخص وسی ه به او اراده برخالف درست گاه و دارد بیمار وجود رضایت تحصیل
 گمرددجی جتوقف درجان اداجه تنها و شودفمی استفاده خاص دارویی از او جرگ برای تحقق لیکن

 .گرددجی جدا او از بیمار وضعیت دارفدة فگه هایو دستگاه
 و در(  چهمارم و اول صمور) دارد وجمود بیمار درخواست و اراده باال، شقو  از برخی در تنها

 شده قربافی عمل شخص اراده برخالف جواردی در و شودفمی دیده درخواستی چنین دیگر، جوارد
 بحث به و جخالفان جوافقان و روفدجی شمار به جرگیبه هایفموفه از باال جوارد حال، این با. است
 .افدپرداخته آن اخالقی جایگاه درباره

 چنمین باشمد، داشمته وجمود قربافی شخص اراده که جایی در تنها اخال ، فالسفه از برخی
 آن بمه احتمرام و شمخص اراده جرگمی،به اخالقی جواز جحور جعتقدفد و شمارفدجیاز جی را عم ی

                                                
1   . Active involuntary euthanasia. 
2   . Passive voluntary euthanasia. 
1   . Passive non-voluntary euthanasia. 
4   . Passive involuntary euthanasia. 
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 جوضمع ایمن از 1فی یپما فموت. است جیاز عمل این داشت، وجود عنصر این هرجا است  در فتییه
قربمافی  شمخص اراده کمه آفیما از جم مه شمارد جی جیاز را جرگیبه از هاییگوفه و کنددفاع جی
 را جشممول دو همر و گذارفدفمی تفاوتی اففعالی و فعال جرگیبه جیان فیز برخی. باشد داشته وجود
آن اسمت  بر 2ریچ ز جیمز برخی فیز جافند .شمارفدجی جیاز را هاآن دافسته، واحدی اخالقی حکم

 تفاوتی فدارد و لکن هی  کدام جیاز فیست و حتی بر این باور اسمت کمه که هر دو فوع آن با هم
 بیممار کمه در جمواردی در فتییه است  فعال جرگیبه از ترغیراخالقی جاهایی در اففعالی جرگیبه
 دارویمی کمک به درد بمیرد، با تا وی کردن رها جای به که است آن تراخالقی کار کشد،جی رفج

 ،Curzer Howard) .دهمیم پایمان او بماررفمج به وضمع دردبی و آسان ایگوفه به و کشنده
 بما کسمی کشمتن عاجدافه به اقدام جیان و برفتافت را تفاوت این 1ستاینباک لیکن (1998:705

 ،White James)).گذاشمت فمر  اسمت دیگمری جمرگ آن، فتییه که فاگزیری کار به اقدام
 بمه ک می شمک ی جزئیات بمه قبیل این به ورود بدون فیز اخال  فالسفه از برخی 201 :1997

توجه به جزئیات و تفاوت بین دو فموع  فیز فوشته این جحور. افد پرداخته آن فقد یا جرگیبه از دفاع
 توافد جبنا  حکم فقهی و اخالقی قرار گیرد.ها جیفعال و جنفعل اتافازی است که این تفاوت

 و منفعل اخالقي اتانازي فعال-هاي فقهيبررسي تفاوت
قبل از ورود به بحث باید یادآور شویم که جوضوع بحث، در وجمود اخمتالف و تفماوت بمین 
اتافازی فعال و جنفعل است و قصد داریم این اخمتالف و تفماوت را روشمن و برجسمته سمازیم تما 
جشخص کنیم که اتافازی جنفعل یا اففعالی از فظر اخالقی و فقهی جافند اتافمازی فعمال فیسمت و 

 توان حکم حرجت و غیراخالقی بودن اتافازی فعال را به فوع جنفعل آن فیز سرایت داد.فمی
در جورد حرجت و غیراخالقی بودن اتافازی فعال شکی فیست و در این جقمام بمه اهمم ایمن 

 کنیم:دالیل اشاره جی
سبت . با توجه به تعریف اتافازی که در جقدجه ذکر شد، باید گفت که رضایت و اذن بیمار ف1

-به پایان بخشیدن به حیاتش توسط پزشک هی  گوفه جیوز شرعی را برای پزشک فراهم فممی

سازد و هی  تاثیری در رفع حرجت تک یفی آن فدارد و چیزی که پروردگار حمرام سماخته اسمت از 
گمردد و ایمن جهت حرجت تک یفی و جنبه حق اهلل بودن آن با رضایت بیمار حالل و جشروع فمی

 (.121، 2: 1121و عوده،  11، 42م: 1931ماجی فر  اسالجی جشترک است )فیفی، حکم جیان ت
گمردد کمه باعث فمی (رفج و درد از رهایی). قصد و فیت پزشک و بیمار در جسئ ه اتافازی 2

                                                
1   . Philippa foot. 
2   . James Rachels. 
1   . Steinbock. 
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حکم قتل عمد جحقق فشود زیرا اگرچه قصد و افگیزه هر دو آسوده کردن و آسوده شدن از رفج و 
اجا چون اوالً به هر حال قصد س ي حیات )قتمل( وجمود دارد و ثافیماً بمه  باشدفرسا جیدرد طاقت

گمردد دهد، قتل عمد جحقق جیدلیل عم کرد جستقیم پزشک، فرد بیمار جان خود را از دست جی
چرا که از جهت فقهی و قافوفی هرگاه فردی با افیام کاری قصد فیت کشمتن شمخص جعمین یما 

ارد، خواه آن کا فوعاً کشنده باشد یا خواه فباشد، ولمی در عممل افرادی غیر جعین از یک جمع را د
 جیازات و قافون 113، 2 :1402 خمینی، گردد )جوسویسبي قتل شود از جصادیق قتل عمد جی

 (.201جاده اسالجی،
ها بر اساس ف سفه خاصی است کمه طبمق . از دیدگاه جذهبی وجود بیماری و دردها و رفج1

-هایی در دو بعد جعنوی و جادی دارفد که فمیها، آثارها و حکمتو غم هاها و سختیآن جصیبت

ها جزئی جدا فشدفی از زفدگی بشر است و قرآن کریم ها و رفجتوان آفها را فادیده گرفت و جحنت

 او زفدگى و) آفریدیم رفج در را افسان جا ( )که4/)ب دکَبَدٍ  فِي االنسَانَ خَلَقْنَا لَقَدْ فرجاید: جی

 .(هاست!رفج از پر

 االمَاوَالِ مِّانَ وَنَقْا ٍ وَالْجُاوعِ الْخَوفْ مِّنَ بِشَيْءٍ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْفرجایمد: و فیز جی

 تمرس، از چیمزى بما را شمما هممه )قطعماً (111/)بقرهالصَّابِرِينَ  وَبَشِّرِ وَالثَّمَرَاتِ وَاالنفُسِ

 بممه ده بشممارت کنممیم وجممى آزجممایش همما،جیمموه و همماجممان و همماجممال در کمماهش گرسممنگى،و
 (.!کنندگاناستقاجت

هاسمت و هما و پیشمرفتهما جقدجمه کممالها و گرفتماریو به تعبیر شهید جطهری سختی
 (.112: 1121ها و شدائد برای تکاجل بشر ضرورت دارفد )جطهری،جصیبت
جفاسمد . از جم ه عواجل دیگری که در صدور حکم عدم جواز اتافمازی فعمال جموثر اسمت 4

 گردد: باشد  که به برخی جوارد اشاره جیهای فراوان از آن جیجترتي به آن و سو  استفاده

الف( کم شدن و از بین رفتن قبح و زشاتي و حرمات عمال قتال در میاان 

افمدرکاران اجمور و افیام گرفتن قتل و افتخاب جرگ برای افراد بنا بر س یقه دست جامعه و فرد

ج آن جیریان بر اساس فظر خود راجع به سختی و درد و رفج بیمار دست به پزشکی چرا که با روا

(. به عنوان 111: 1131کنند )کرجی،آن را توجیح جی "از روي ترحم"زفند و با دلیل اتافازی جی

ها از کشتن از روی ترحم بیماران جحتضر بمه کشمتن از روی تمرحم بیمماران دچمار فموفه ه ندی
آن به کشتن بیماران روافی و سرافیام از کشتن از روی ترحم بنما بمه  وضعیت وخیم و سخت و از

از  %40بمیش از  1991افمد و در سمال درخواست فرد یعنی داوط بافه به جوارد غیرداوط بافه رسیده
های ذهنی بودفد به دالیل افمزایش داروهمای جسمکن یما تزریمق ک یه بیمارافی که دچار جع ولیت

 (.211و211، 4: 1123افد )عباسی،از دست دادهآجپول کشنده جان خود را 
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 ب( موجه کردن و رسمیت بخشیدن به خودکشي

و القای این پیام به افراد بیممار دارای درد و رفمج و  تحمیل کردن مرگ به بیمارانج( 

توافید فقش این به ففع شماست که تصمیم بگیرید فوری بمیرید، زیرا شما فمی"در حال جرگ که 
زودتمر بایمد تصممیم خمود را "و یما  "جعه داشته باشید و برای جاجعه جفید فیسمتیدبیشتری در جا

 (.121و 122: 1131کرجی،)"بگیری که با عمل اتافازی هم خود و هم دیگران را راحت کنی
. فه تنها دین اسالم ب که هر دینی که حیمات را جقمدس و جحتمرم و بمه عنموان هدیمه و 1

-بدافد جس ماً چنین جرگی )اتافازی فعال( را فاپسند و جذجوم جمیجوهبتی از جافي پروردگار جتعال 

 1کند.شمارد و با آن جخالفت جی
 فعمال قسم به جربوط دارد داللت فعل این حرجت و جنع به که اخالقی فقهی دالیل تماجی

. شمودجمی _بینیاجد، فظر جورد شخص جرگ به جستقیماً که کند پزشک اقداجی اینکه یعنی_ آن
 خود حیات به بیمار تا دهند افیام کاری آن که جایی پزشک به که_ جنفعل اتافازی جورد در لکن
 اتافازی با که کنیم ثابت باید ابتدا در _بمیرد، او تا کنند خودداری آن )درجان( افیام از دهد، اداجه
 حکمم در داخل باشد، و غیراخالقی و جتفاوت حکمش اخالقی، و فقهی فظر از تا دارد تفاوت فعال
 فباشد. حرجت

 منفعل و فعال تفاوت اتانازي

همای بحمث دو آن تفماوت دارفمد، سمافییک پیاجدهای جنفعل، و فعال روفد دو هر اینکه با
 سمنتی طمور به اتافازی، جخالفان و جوافقان (. Ho، 1998: 720است ) داشته درپی را بسیاری

 تفماوت بمر جبتنمی جنفعل و فعال اتافازی تمایز. افدشده قائل تمایز آن، و جنفعل فعال فوع دو بین
 بمه (. البته11: 1190بمیرد )آقابابایی، ]الف   بگذاریم یا بکشیم را فردی که این است بین اخالقی
 ،Rea Blackفیسمت ) جهمم اخالقی فظر از باشد هم و اگر فیست روشن تمایز، این برخی باور

2006: iii.) 
تح یل شده « اجازه دادن»و  «دادن افیام»به تفاوت  2«جردن دادن اجازه»و  کشتن تفاوت
 را آن توافمدکمه جمی عماج ی و اسمت شده آغاز رخدادها از ایزفییره قبال« اجازه دادن»است. در 
 اجمازه رخدادها در زفییره فرد فقش. یابد اداجه زفییره گذاردجی و کندفمی را کار این کند، جتوقف
 کشمیده چمالش به دو این تفاوت اخالقی رو این از فدارد، فتییه در تفاوتی آغازگر، یا باشد دهنده
 کمه اتافمازی آجموزه در جقاله اتافازی فعال و جنفعمل، ایمن 1ریچ ز جیمز جبنا، همین بر. است شده

                                                
 فیز جنعک  است. 1گوفه که در جدول شماره. همان 1

2   . letting die. 
1   . Rachels. 
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 او. کشمیده اسمت چمالش به فه، را فعال اتافازی اجا باشد، پذیرفتنی توافدجی اخالقی فظر از جنفعل
 رو ایمن از بمیرد فیسمت، کسی بگذاریم اینکه از بدتر خود، خودی به فرد یک کشتن که دارد باور

است  (. از همین روی جعتقدRachels، 1975: 63فیست) جنفعل اتافازی از بدتر فعال، اتافازی
اتافازی فعال و جنفعل به لحاظ اخالقی هی  تفاوتی با هم فدارفد، و ب که اگر بنا باشد جیان این دو 

اخالقی تفاوت و تمایزی قائل شویم، و یکمی از آن دو را جمایز، اخالقمی و افسمان قسم به لحاظ 
 دوستافه به حساب آوریم، چه بسا اوتافازی فعال بر اتافازی جنفعل ترجیح و برتری داشته باشد.

 .Moreland، 1988: 81-90)فدارفمد ) ایرابطه اعمال اخالقی با هایفیت او باور به 
 دیگمری بمر را آسیبی شودجی عاطفه جوجي و هییان جافند روافی، جسائل که است باور این بر او

 اییماد اخالقمی تفماوت جمردن اجمازه دادن و کشمتن) جوقعیمت دو بمین اینکمه فه دهیم، ترجیح
 (. (Rachels، 2001:947-950کنند

 چرا که: نیست، ايپذيرفته ينظريه او رأي اکنون 

 در هییمان یا عاطفه. فیست اخالقی قضاوت از بیگافه ایپدیده هییان اخالقی، لحاظ . از1
 ( جؤلفة Haidt،834-2001: 814هایت، )  1«اجتماعیِ شهود الگوی»جدید جافند  هایفظریه
جمل،  الگوی و در Haidt، 2004: 283-290)است) اخالقی قضاوت و استدالل اص ی جؤلفة

(Moll، 2005: 799) و هییمافی همایحالمت جم مه از فراینمد، چنمدین از اخالقمی استدالل 
دارفمد )آقابابمایی، ]ب   ارتبماط جغمز کنماری-قشمری جسیر فعالیت با که گیردجی افگیزشی فشئت

1190 :141.) 
 است:  شده ارائه تبیین چندین« جردن دادن اجازه»و « کشتن»تفاوت اخالقی  درباره

چیمز  بمیمرد بگمذاریم اگر اجا ایم،شده او جرگ جوجي بکشیم را کسی اگر اینکه نخست،

 اتافمازی جنفعمل، در جرگ ع ت. سرزفشیم سزاوار کمتر رو این از است، شده جرگ جوجي دیگری
 شده ق مداد فعال، بدتر اتافازی رو این از است، پزشک فعال، اتافازی در اجا است، ایزجینه بیماری
 .است

کنمیم  سپری را عمرجان همه توافیم جی) اجراست قابل کاجالً ایوظیفه فکشتن، آفکه دوم،

-جمی .کنمیم پرهیز بمیرفد، دیگران بگذاریم اینکه از توافیمفمی ولی ،(بکشیم را کسی اینکه بدون

 آفهما را هممه تموافیم فممی اجا کنیم، خطر جعرض در افراد به کمک صرف را وقتمان همه توافیم
 افیماجش کمه اسمت ایوظیفمه بمیرفمد، دیگران فگذاریم اینکه برای عموجی وظیفه. دهیم فیات
 .است فاجمکن

جمرگ  دهیم فیات را او فتوافیم اگر اجا است، جرده فرد آن بکشیم را کسی اگر آفکه سوم،

                                                
1   . Social Intuitionist Model (SIM). 
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 .دهد فیات را او دیگری فرد تا دارد وجود فرصت این چراکه ایم،فکرده حتمی را وی

های فیت چون فیست، کشتن بدی به« دادن جردن اجازه»که  جعتقدفد برخی آفکه چهارم،

 جی کسی که ولی شود، جرگ جوجي دارد قصد کشد جی که کسی است  جتفاوت دو آن به جربوط
 این به کند تبیین جی را اتافازی فوع دو تفاوت فیز فکته این. دارد جتفاوتی فیت بمیرد فردی گذارد
 دادن پایمان صرفاً توافدجنفعل جی اتافازی در اجا است، جرگ اییاب فعال، اتافازی در قصد که جعنا
 (.Moreland، 1988: 81-90.)باشد بیمار رفج به

تموان آن را در جیان فقها حکمی وجود دارد که جی تک یفی، حکم جورد . از لحاظ فقهی در2
ای با اتافازی جنفعل جرتبط ساخت و عبارتست از این که اگر در جواردی درجان و جعالیمه وظیفمه

ر( جحسوب فگردد، ترک درجان فیز حرام فخواهمد بمود و واجي و الزاجی برای پزشک )و حتی بیما
اثر بمودن آن، لذا چنافچه شرعاً دلی ی داشته باشیم که در جورد بیماران العالج درجان به دلیل بی

توافمد فسمبت بمه بیممار واجي فباشد و یا تاخیر جرگ افراد جحتضر واجي فباشد، آفگاه پزشک جی
فعل یا اففعالی است را به کار بندد و جسئولیتی فیمز فداشمته شیوه ترک درجان که همان اتافازی جن

تمرک فعمل  -که همان بیمماری اسمت -باشد زیرا در چنین جواردی به دلیل وجود جقتضی جرگ
شود، چرا که حتی افیام فعل درجان فیز جافع تاثیر جقتضی فخواهمد درجان عاجل قتل شمرده فمی

 بود و ج و جرگ را فخواهد گرفت.
های ساس و طبق این حکم فقهی که بنا بر اجماع جنقول در جورد جوت و یا بیماریبر این ا

غیرقابل درجان و العالج، جداوا و درجان واجي فیست  یعنی بر فرد بیمار واجي فیسمت بمه جمداوا 
پمور،  ( و حفظ جحتضر و تاخیر جرگ او واجمي فیسمت )حکممت122، 2: 1131بپردازد )جواهری، 

( و وجوب جعالیه بر طبیي از فظر برخی فاظر به جمواردی اسمت کمه بمر 1/12110 استفتا  شماره
جعالیه اثری جترتي باشد و لذا جعالیه بیمارافی که اجیدی به بهبودی آفهما فیسمت و قطعماً قابمل 

توان ( جی1130)صافعی،  -اگرچه احتیاط در جعالیه است-جعالیه فیستند بر پزشک واجي فیست 
ن بیمارافی، خودداری از اداجه جداوا یعنی اتافازی اففعالی شرعاً اشمکالی قائل شد که فسبت به چنی

شود که این حکم در حالتی است کمه پزشمک شمرعاً فدارد و حرام فخواهد بود  البته باز تاکید جی
 و درجمان غیرقابمل ( یعنمی بیمماری111: 1134جک ف و جوظف به درجان فباشمد، )پورجمواهری،

 جعالیه جترتي فباشد.العالج باشد و اثری بر 
وضعی فیز بمین اتافمازی فعمال و افافمازی جنفعمل  حکم جورد در فقهی لحاظ . همچنین از1

تفاوت وجود دارد، به این بیان که در اتافازی فعمال چمه در حیمات جسمتقر )اتافمازی داوط بافمه و 
که در إغمما بمه  غیرداوط بافه( و چه در حیات غیرجستقر )اتافازی ضدإرادی یا اجباری، جافند کسی

برد( شخص پزشک چون با فعل اییابی و اییادی جافند تزریق جاده کشنده، باعمث جمرگ سر جی
بیمار شده، قتل عمد جحسوب شده و ضاجن دیه یا قصاص است اجما در اتافمازی جنفعمل چمه در 
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بمر  حیات جستقر و چه در حیات غیرجستقر، که قتل به خاطر بیماری بوده فه با فعل اییابی، لکن
اثر عدم فعل درجان روفد بیماری و جرگ تسریع شده است، در این صورت اگر پزشکی بیمماری را 

 (.142-113: 1134جعالیه فکند و در فتییه بیمار بمیرد، پزشک ضاجن فخواهد بود )افصاری، 
عدم ضمان در این فوع جرگ که پزشک از درجان بیمار ج موگیری کمرده اسمت خمود فیمز 

 وت بین این دو فوع افافازی است.گر این تفافشان
 اسمالم، شماجل) ادیمان جمنعک  اسمت، گرچمه بیشمتر 1گوفه که در جدول شماره. همان4
 بما( کنفوسیوسمیزم و بودائیسمم یهودیمت، ارتمدوک ، ارتدوک ، و پروتستان کاتولیک، جسیحیت
 ،Bülowدارفمد ) تمریجنعطمف جوضمع اتافمازی جنفعمل برابمر در ولی افد،جخالف فعال اتافازی

 گر وجود تفاوت بین این دو فوع اتافازی است.گیری فیز بیان( که این جوضع424 :2008
: جوضع ادیان بمه جوضموع پایمان دادن بمه زفمدگی. اقتبماس از بموالف و دیگمران 1جدول

 م(.2003)

 اثر دوگافه قطع درجان جمافعت از درجان اتافای فعال جوضوع

 جیاز جیاز جیاز جمنوع اسالم

 جیاز جیاز جیاز جمنوع جسیحت کاتولیک

 جیاز جیاز جیاز برخی جسیحیت پرتستان

 جمنوع جمنوع جمنوع جمنوع جسحیت ارتدوک 

 جیاز جیاز جمنوع جمنوع یهودیت ارتدوک 

 جیاز جیاز جیاز جمنوع بودائیزم

 ؟ جمنوع جمنوع جمنوع کنفوسیوسیزم
 

 گیري نتیجه

 غیراخالقمی و حرجمت جمورد حکمم شود، که درجی تقسیم جنفعل و فعال فوع دو به اتافازی
 داللت فعل این حرجت و جنع به که اخالقی فقهی دالیل فیست. تماجی شکی فعال اتافازی بودن
 اتافمازی بما کمه کمردیم ثابت جنفعل، اتافازی جورد در لکن. شودجی آن فعال قسم به جربوط دارد
 حکمم در داخل و غیراخالقی و باشد، جتفاوت حکمش اخالقی، و فقهی فظر از تا دارد تفاوت فعال
 .فباشد حرجت

ریچ ز که اتافازی فعال و جنفعل را یکسان و همر  فظریه برخی از فالسفه اخال  جافند جیمز
 های ذیل دیگر قابل پذیرش فیست: پندارفد با توجه به تفاوتدو را غیراخالقی جی

 در اجما اسمت، ایزجینمه بیمماری جنفعمل، اتافازی در جرگ . ع ت1 هاي اخالقي:تفاوت

 اگمر . اجا1کنیم.  پرهیز بمیرفد، دیگران بگذاریم اینکه از توافیم. فمی2است.  پزشک فعال، اتافازی
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 جوجمي دارد قصمد کشمدجمی که . کسی4ایم، فکرده حتمی را وی جرگ دهیم فیات را او فتوافیم
  .دارد جتفاوتی فیت بمیرد فردی گذاردجی که کسی ولی شود، جرگ

جمداوا و  اداجمه از . اتافازی فعمال حمرام لکمن خمودداری1 هاي فقهي:همچنین تفاوت

 اتافمازی فیسمتند، یعنمی جعالیمه قابمل قطعماً و فیست آفها بهبودی به اجیدی که بیمارافی جعالیه
 و اییمابی فعل با چون . در اتافازی فعال پزشک2بود   فخواهد حرام و فدارد اشکالی شرعاً اففعالی
 در اجما اسمت قصماص یما دیمه ضاجن و شده جحسوب عمد قتل شده، بیمار جرگ باعث اییادی،
. 1 .بمود فخواهمد ضماجن اییابی، پزشمک فعل با فه بوده بیماری خاطر به قتل جنفعل که اتافازی

 تریجنعطف جوضع آن، افواع از دیگر برخی درباره اجا افد،جخالف فعال اتافازی با ادیان اینکه اغ ي
 دارفد.

دارد و  وجمود اساسمی تفاوتی اخالقی-اففعالی، از لحاظ فقهی و فعال جرگیبه جیان بنابراین
 فعمال اتافمازی از تمرغیراخالقمی و بمدتر یا جافند، را اففعالی یا جنفعل اتافازی حکم توانفمی دیگر

 حمق کسمی جنظمر، ایمن از است  جیاز اففعالی جرگیبه تنها ب که بر خالف اتافازی فعال، دافست،
 فگه زفده قبال در فیز ایشرعی تک یف لیکن ضرورت اخالقی و کند  دیگری کشتن به اقدام فدارد
 فدارد. دیگران )بیماران العالج( داشتن
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 اخالق کار اسالمیتحلیلی بر مطالعات مربوط به  فرا

 1حکیمه السادات شریف زاده
 2سید احمد جیرجحمدتبار
 1جریم سهرابی

 چکیده

ها به اخال  کار و ضعف در رعایت اصول اخالقی در برخمورد بما توجهی سازجانبی
-هما بمهتوافد جشکالتی را برای سمازجانففعان بیروفی، جیفیروهای افسافی سازجان و ذی

 ایمران جاجعة در اسالجی کار اخال  ویژهبه و اخالقی اصول از بحث. همچنین وجود آورد
های اخیر تحقیقات زیمادی به دلیل اهمیت جوضوع، در سال .است اسالجی دارای اهمیت

اخمال  کمار . با توجمه بمه افمزایش تحقیقماتِ درباره اخال  کار اسالجی افیام شده است
و شناسایی جتغیرهای جتعدد جرتبط با آن، تحقیق حاضر درصدد بررسی جهمترین اسالجی 

در تحقیقمات افیمام شمده در ایمران اسمت. روش اخال  کار اسالجی جتغیرهای جرتبط با 
جعتبر ع ممی ی جقاالت باشد. جاجعه آجاری تحقیق همهتحقیق جقاله حاضر، فراتح یل جی

افمد. در با جوضوع اخال  کار اسالجی جنتشر شمده 1194تا  1130های هستند که در سال
  جورد تح یل قرار گرفتند. 2CMAافزار تحقیق افتخاب و با فرم 11فهایت 

جتغیر بما اخمال  کمار اسمالجی در  11فتایج تحقیق فشان داد که در جیموع رابطه 
ز بین این جتغیرها، سه جتغیر تعهد سازجافی، عمدالت تحقیقات جخت ف بررسی شده است. ا

فتایج فراتح یمل سازجافی و رضایت شغ ی بیشترین تاثیر را بر اخال  کار اسالجی داشمتند.
-در حد باال جمی 11/0با اخال  کار اسالجی و  تعهد سازجافیفشان داد که افدازه اثر بین 

در حد باال  11/0با اخال  کار اسالجی و عدالت سازجافی باشد. همچنین افدازه اثر ترکیبی 
 22/0، در تحقیقات جرور شده جعادل اخال  کار اسالجیو  رضایت شغ یقرار دارد. رابطه 

 باشد.و در حد ضعیف جی

 ها کلیدواژه

 .تعهد سازجافی،عدالت سازجافی، رضایت شغ یاخال  کار اسالجی، فراتح یل،
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 طرح مسأله
 طمول در هممواره زفدگی جخت ف هایعرصه در اخالقی هایارزش و اخال  فقش به توجه

 کمه بموده جهت آن از بیشتر اخالقیات فقش به توجه این. داشت خواهد و داشته بشر وجود تاریق
دارد)حریمری و همکماران،  و داشمته افسمافی و الهی هایارزش به افکارفاپذیر بشر گرایشی فطرت
1191 :11.) 
 و غیراخالقمی، غیرقمافوفی کارهمای جیزان افزایش و هاسازجان روزافزون شدن ترپیچیده با

 جمدیریت و کمار اخال  به بحث را صاحبنظران و جدیران توجه کاری هایجحیط در غیرجسؤوالفه
 هما ارزش بنمدیاولویمت و شناسایی از عبارت است اخال  جدیریت است. ساخته جعطوف  اخال 
 توافنمد جمی اخمال  جمدیریت برفاجمه یمک اییماد با ها سازجان، سازجان در رفتارها هدایت برای

 بتوافند تا کنندجی کمک هاسازجان به اخال  هایبرفاجه کنند. کار جدیریت جحیط در را اخالقیات
همای  زجینمه از یکمی اخمال  جدیریت اجروزه کند حفظ را خود اخالقی عم کرد شرایط آشفته در

 ابزارهما این عم ی است ابزار چندین و ای برفاجه رویکرد دارای که رودجی شمار به جدیریت عم ی
 اخالقمی جعضالت حل هایها، روشرویه و هاجشی خط رفتار، کدهای اخال ، کدهای از عبارتند

 (.10: 1191فیروزآبادی، جیبدی و دهقافی پور)رجبیآجوزش و
همای ارزش و اخمال  در بایمد را کارکنان و جدیران های فعالیت و رفتارها از بسیاری ریشة

اسمالجی  اخمال  کمه کسمافی دهمدجمی فشمان گرفته صورت تحقیقات. کرد وجو جست اخالقی
 در کمار بیشمتری تعهمد دارفمد تمایمل فتییه در و هستند راضی خود شغل از است ارزش برایشان
 (2000، 1باشند)یوسف داشته

به افتظارات اسالم درباره جحترم شمردن و ارج فهمادن بمه رفتارهمایی  2اخال  کار اسالجی
های کماری پذیری، روابط اجتماعی و خالقیت در جحیطجثل تالش، فداکاری، همکاری، جسئولیت

اشاره دارد. وقتی افراد یک ارتباط صمیمی و تنگاتنگ با خدا داشته باشمند، گمرایش و رفتارهمای 
(. در این 2001و همکاران،  1اری با قوافین و قیود جذهبی دارد)رحمانآفها تمایل بیشتری به سازگ

کند که درگیری و جشمغولیت هدفمنمد در کمار، اسماس اخمال  کمار ( بیان جی1992)4راستا، ع ی
اسالجی است. او جدعی است که این فوع جشمغولیت دسمتیابی بمه اهمداف فمردی و اجتمماعی را 

شمود. بمه ت است که توسط افراد جاجعه بکار گرفتمه جمیکند. کار در اسالم یک فضی تسهیل جی

                                                
1 - Yousef 
2 -Islamic work ethics 
1 -Rahman 
4 -Ali 
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صورت جعنوی، جشغولیت خال  برای اییاد جوازفه بین زفدگی فردی و اجتماعی ضمروری اسمت، 
 (. 2012، 1این در حالی است که افیام وظایف در زفدگی برای خدا است)حیاتی و کافیاگو

وم اصم ی تمالش، رقابمت، ( جدعی است که اخال  اسالجی کمار از چهمار جفهم2001ع ی)
کند که اگر این چهمار اصمل پذیری اخالقی تشکیل شده است. ع ی بیان جیشفافیت و جسئولیت

باهم جمع شوفد، اطمینان و اعتماد جعنوی را در بازار اییاد، ارتبماط اجتمماعی و درک اخالقمی را 
پمذیری در بر روی جسئولیتکند تا ای برای فعاالن کسي و کار در بازار اییاد جیتقویت و افگیزیه

هایشمان کار خود تمرکز کنند. بنابراین، جدیران و کارجندان باید ایمان و اعتقاد جذهبی را در فیمت
 هایشان را در حد کافی و جناسي در جحیط کار افیام دهند. بکار گیرفد و جسئولیت

کمار و ضمعف ها به اخال  توجهی سازجانتوان گفت که بیدر بحث اهمیت جوضوع جی    
توافمد ففعمان بیروفمی، جمیدر رعایت اصول اخالقی در برخورد با فیروهای افسمافی سمازجان و ذی

وجود آورد و جشروعیت سازجان و اقداجات آن را زیر سموال ببمرد. ها بهجشکالتی را برای سازجان
اخالقمی،  ای کار کنند زیرا یمک جحمیطهای حرفهدهند در سازجانها ترجیح جیکارکنان سازجان
ای بودن، باعث کاهش عواجل فاخوشایند در کار گروهی و افزایش رضایت شمغ ی و فاشی از حرفه

ای بر فگرش افراد (. اخال  حرفه1191شود)فیازآذری و همکاران، روابط جناسي بین همکاران جی
تگی شغ ی گذارد. در جنابع ع می، از تعهد سازجافی، رضایت شغ ی و وابسفسبت به شغل، تاثیر جی

 (.2010، 2شود)والنتینهای شغ ی فام برده جیبه عنوان فگرش
 ایمران جاجعمة در اسالجی کار اخال  ویژهبه و اخالقی اصول از بحث با توجه به این جوارد،

 جاجعمه فرهنگ بر حاکم ک ی هایفگرش از جتأثر کار، اخالقیات واقع در. یابد جی اسالجی اهمیت
ایمن  رعایت به را خود جیزان چه به و افداخالقی اصول پایبند حد چه تا افسافی جواجع است  اینکه

-همین. است پژوهشگران توجه جورد جوضوعات اهم از دافندجی ج زم کاری هایجحیط در اصول

 هما وفگرش احساسات، باورها، از جتأثر و برگرفته آیا هاسازجان در افراد با برخورد شیوة اینکه طور
   .(1191خیر)حسنی و همکاران،  یا است رفتارشان
جوضموع  بما جمرتبط جطالعاتی هایحوزه در ع می تحقیقات جیزان گذشته دهه چند طی در

و  وسمیع اطالعمات با ع می جاجعة که طوری به افزایش یافته است، کشور اخال  کار اسالجی در
 الوصمف تحقیقماتجمع. است گردیده عواجل جوثر بر اخال  کار اسالجی جواجه باب در ایافباشته
 همایجاحصمل پمژوهش و عصماره چکیمده، که ترکیبی و ت فیقی تحقیقات هیأت در افدکی بسیار
فمراروی  عم می شمیوهای بمه و فظاجنمد ایگوفه به اخال  کار اسالجی را یحوزه در یافته افیام

                                                
1 -Hayati  and Caniago 
2 - Valentine 
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و جوشمکافه  است. لذا در این تحقیق سعی شده بما بررسمی دقیمق یافته افیام دهد، قرار جحققان
اخال  کار اسالجی، چکیده و جاحصل آفهما را بمه صمورت فظاجنمد  تحقیقات افیام شده در زجینه

 ایمن کماربرد بمه فراتح یل روش قواعد و اصول از گیریبهره با حاضر تحقیق فشان داده شود. در
 اسمت شده و کوشیده اخال  کار اسالجی پرداخته حوزة در شده افیام تحقیقات در خصوص روش
شود که: چه جتغیرهایی بیشمترین رابطمه را بمر اخمال  کمار اسمالجی در  داده پاسق سؤال به این

 تحقیقات جرور شده در ایران دارد؟

 پیشینه نظري
کنمد کمه در قسممت پیشمینه ( در بررسی جراحل افیام فراتح یل، اشماره جمی2009) 1کوپر

های جستقل بر جتغیر وابسته رابطه بین جتغیرتحقیق بیشتر به فظریات و تحقیقاتی اشاره شود که 
دهند تا خوافنده در ابتدا درکی ک ی از جهمترین فظریاتی که جورد بررسی در فراتح یل را فشان جی

در این حوزه وجود دارد، پیدا کند. در همین راستا، در این قسمت از تحقیق حاضر، ابتدا تعریفی از 
 د فظریه جهم درباره اخال  کار اسالجی اشاره گردید.اخال  کار اسالجی ارائه شد و به چن

 تأکیمد جاجعمه جمورد در آن کارگیریبه که است جباحثی جم ه از اخالقی اصول و اخالقیات
 جکمارم رسمافدن کمال را به خویش رسالت از هدف( ص) اسالم پیاجبر که طوری به است اسالم
 فبایمدها و بایمدها هما،ارزش از ایعنوان جیموعه به اخالقیات رو این از. افدکرده جعرفی اخالقی

 جهمرورزی، کماری، افضمباط. کنمد ایفما هماسازجان اثر بخش جدیریت در را جهمی فقش توافدجی
 همایشیوه جم ه از جدارا خدجتگزاری، عهد، به وفای تواضع، سازفده، جشاورت، جعاشرت دادورزی،

 تحقمق آفهما جهت که شودجی جحسوب هاسازجان جدیریت در اسالم تأکید جورد جط وب اخالقی
 جیبدی و دهقافی پور)رجبیاست ضروری سازجافها در آن ساختن عم ی و اخالقیات جنشور تدوین

 (.11: 1191فیروزآبادی،
 تقویمت سمازجان در را اخالقی اصول و کار اخال  توانجی اسالجی دیدگاه فظریه اساس بر

 سمازجافی روحیه افزایش فارضایتی، عدالتی، بی تبعیض، کاهش اجر این تحقق در صورت که کرد
 پیشمرفت و هاسازجان بالندگی ها، افسان تعالی و رشد سو، یک از کارکنان در رضایت را و تعهد و

 و فضمی ت کمار بمه اسمالجی کمار اخمال  های دیدگاه. شد خواهد دیگر جوجي سوی از را جاجعه
 (.1: 1190است)خسروی،  بخشیده شرافت

 در فمرد تالشی که. است گرفته فظر در فضی ت و عبادت سان به را کار اسالجی، کار اخال 
. رسمدفظر جی به الزم کار، آن جستعد فرد برای که باشد ای افدازه به باید دهد، جی افیام خود کار

 رفع جوافع برای روشی را جشورت و کند جی تأکید کار در تعاون و همکاری بر اسالجی کار اخال 

                                                
1-Cooper 
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(. در اداجمه بمه برخمی از جتغیرهمایی کمه 121: 1933گیرد)ع می، جمی فظر در خطاها، از دوری و
 شود:بیشترین رابطه را با اخال  کار اسالجی دارفد، اشاره جی

 رضايت شغلي-
شمان یما کننده احسماس افمراد دربماره شمغلرضایت شغ ی به صورت یک فگرش جنعک  

(. دافمت و 11: 2012و همکماران،  1شود)شمرجرهونشان در زجان خاص تعریف جمیشرایط شغ ی
 کننمد. رضمایت( رضایت شغ ی را به عنوان یک فگرش جثبت به کار تعریف جمی2011)2جارسیک
 و سمازجافی شمغ ی جحمیط بمه فسبت کارکنان جنفی یا جثبت احساسات و رفتارها طریق از شغ ی
 و شمود)عبدالهیجی اییاد سازجافی درون و سازجافی برون جنابع با احساسات این. گیرد جی شکل

 بما عماطفی سمازگاری فموعی و باشدجی دروفی عاج ی شغ ی را رضایت(. 113: 1133 رضاخافی،

 تأجین فرد برای را جط وب لذت فظر جورد شغل گردد یعنی اگرق مداد جی اشتغال شرایط و شغل

 فمرد بمه را جط موب لذت و رضایت فظر جورد اگر شغل جقابل، در. است راضی شغ ش از او کند

 آید. جی بر آن درصدد تغییر و کندجی جذجت خود کار از او فدهد
 فاشمی رضایت دروفی که وجود دارد بیروفی و دروفی رضایت عنوان با شغ ی رضایت فوع دو

 و دسمتمزد جیمزان از فاشمی رضایت بیروفی و  دارد که کاری به اشتغال از افسافی لذت احساس از
 کنند. کارکنمانجی ذکر جحیطی باالخره وضعیت و جحیط بر حاکم افسافی روابط کار، فوع پاداش،

 بما تعاجمل و سرپرسمت تحسین ارتقا، پرداخت، جثل عواج ی از را خود رضایت بیروفی، رضایت در
 هما،ارزش از را خود رضایت دروفی، رضایت در و دهندجی بروز( وظایف گرفته از فشاَت) همکاران

 و وظایف از جتأثر فف  عزت و استقالل جوقعیت، اجتماعی، جایگاه و رتبه پذیری،جسئولیت  ح 
کارکنمان  قضاوت یا ت قی طرز فگرش، جهمترین عنوان به شغ ی رضایت به. دهندجی کارها فشان

( و روخمن 2001یوسف)(. 1191شود)حسنی و همکاران، جی استناد خود سازجان و شغل به فسبت
 شان تاثیر جثبت اخال  کار اسالجی را بر رضایت شغ ی را یافتند. تحقیق( در 2003)1و عمر

 تعهد سازماني-
شود)ف سمون و یابی افراد بما یمک سمازجان تعریمف جمیاین جفهوم به صورت شدت هویت 
 سمه بمه را تعهمد شانسازجافی سه بعدی تعهد جدل ( در1990)1(. آلن و جایر110: 2012، 4کویک

                                                
1 - Schermerhon 
2 - Daft and Marcic 
1 - Rokhman and Omar 
4 - Nelson and Quick 
1 - Meyer and Allen 
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 بمه احساسمی وابسمتگی بمه عماطفی کردفد. تعهمد تقسیم و هنیاری تمرجس عاطفی، تعهد دسته
 شمدید یدرجه با کارکنان .شودجی اطال  سازجان در درگیری و سازجان، با تعیین هویت سازجان،
 .دهنمد افیمام را آن خواهنمدجی آفها که ع ت بدان دهنداداجه جی سازجان در کار به عاطفی تعهد

 تعهد. باشند آن از بخشی خواهندو جی دارفد دوست را آن چون کنندجی کار شرکت برای کارکنان
فخستین  که برای کارکنافی. شودجی اطال  سازجان ترک با جرتبط هایاز هزینه آگاهی به جستمر

 را کمار تما دارفد فیاز آفها اینکه دلیلبه تعهد جستمرفد  بر جبتنی کنند،جی پیدا ارتباط سازجان با بار
. دهنمدجمی دسمت را از چیمز هممه کنند ترک را سازجان آفها اگر. جافندجی سازجان دردهند  افیام

کارجنمدی  بمه دادن اداجمه بمرای را آورالزام و اخالقی احساس تعهد هنیاری تعهد اینکه سرافیام
 سازجان با باید آفها که جیکنند هنیاری احساس تعهد باالی سطوح با کارجندان. سازدجی جنعک 

 (.1990بمافند)آلن و جایر،
 کمه است این گرفته قرار و پژوهشگران جحققان توجه جورد بسیار سازجافی تعهد که ع تی 
 از بسیاری و بر گذاشته اثر سازجان در کارکنان رفتار بر که است هاییجم ه سازه از سازجافی تعهد

 ،سمازجافی شمهروفدی رفتمار ،شمغ ی عم کرد ،جابیایی کارکنان قصد جم ه از سازجافی جتغیرهای
 رفمتن یما جافمدن و گمذاردتأثیر جمی افراد شغ ی استرس و تعارض همچنین، و ،آفها جیزان غیبت

عمواج ی  و سازه این یجطالعه اهمیت و دلیل یفشافدهنده خود سازد. کهجی جشخص را کارکنان
 .(39: 1192اردکمافی، است)افصماری و شماکر  جیگذارفد، اثر سازجافی تعهد بر که کار اخال  چون

 1فتایج تحقیقات پیشین هم حکایت از رابطه بین اخال  کار اسالجی و تعهد سازجافی دارد. اوتمان
ای به این فتییه رسیدفد که یک رابطه جثبت و جعنادار بمین اخمال  ( در جطالعه2004و همکاران)

( 2003( و روخمن و عمر)2001های تحقیق یوسف)کار اسالجی و تعهد سازجافی وجود دارد. یافته
 حکایت از این دارد که  اخال  کار اسالجی بر تعهد سازجافی تاثیر جثبت دارد.

 سازماني عدالت-
 کننمد احساس ها آن که طوری به پردازدجی کارکنان با رفتار های شیوه به سازجافی عدالت

 عدالت فقش توضیح و تشریح جهت در تالشی دیگر، عبارت به است، شده رفتار هاآن با  عادالفه
 سمه تماکنون پژوهشمی شواهد براساس. شود جی شناخته سازجافی عدالت عنوان به جحیط کار در
 شمده پذیرفتمه (1990)2فظمران عمدالت سمازجافی جثمل گرینربمرگ صماحي از جافي عدالت فوع

 از: افد عبارت که (،11: 1190 همکاران، و است)پورس طافی
 کمه هماییتخصمیص یما جنافع در شده جشاهده افصاف از است عبارت :توزیعی عدالت الف(

                                                
1 - Othman 
2 -Greenberg 



تحلیلی رب مطالعات مربوط هب اخالق کار اسالمی                                                                 
 111  │  فرا 

 رویمه عدالت (. ب(131 :1131 همکاران، و جوادی است)جشرف کرده دریافت از سازجان فرد یک
 است)افیه، شده اتخاذ اختصاصی تصمیم آن وسی ه به که است روشی از ارزشیابی حالت این :ای

 از شمده ادراک افصماف بیمافگر ای جمراوده یما تعماج ی عمدالت :تعاج ی عدالت ج((.  112: 1133
تموان گفمت کمه است. به طور ک ی جمی سازجافی های رویه به توجه با شخصی ارتباطات جتقابل
کنمد. فتمایج  جمی اشماره شمغ ی عادالفه رفتارهای و افصاف از کارکنان ادراک به عدالت سازجافی

عدالت سازجافی و اخال  کمار بین  که داد ( فشان1191تحقیقات جخت ف جثل حسنی و همکاران)
 اسالجی رابطه وجود دارد.

 فرهنگ سازماني-
 هما،ارزش بمر خمود فوبمه بمه است اجتماعی فرعی فرهنگ جحصول که سازجافی، فرهنگ

شمود. جمی گمرج وه وی رفتار در و گذاردجی اثر افتظارهای فرد و ها،فرضپیش ها،فگرش اخال ،
 بشمدت را کارکنمان جماییجابمه کمه اسمت ایمن قوی سازجافی فرهنگ وجود عمده از فتایج یکی

دربماره  سمازجان اعضمای شمودجی جوجي قوی (. فرهنگ294: 1190 رضائیان،) دهد.کاهش جی
 و افسیام، وفاداری باعث کاج ی فظر اتفا  چنین. باشند داشته کاجل فظر اتفا  آن جحل و جایگاه
 بمر تموجهی قابل طور به سازجافی طور فرهنگ همینشود. جی سازجان به فسبت زیاد تعهد اییاد
 سازجافی فرهنگ. گذاردجی تأثیر فیز شغ ی و رضایت کاری غیبت وری،بهره جثل کارکنان بروفداد
 شمده ریمزیبرفاجه اهداف به رسیدن جنظور به را روزافه کارکنان هایفعالیت که دارد را توان این
 پاسمق جنظمور بمه خمارجی جحیط با بخوبی تا کندجی کمکها سازجان به و کند یکپارچه و ادغام
 (.121: 1190 رابینز،)کنند پیدا و سازگاری افطبا  جناسي، و سریع
توافمد رفتمار پردازان فرهنگ سازجافی بر این باورفد که فرهنگ سمازجافی قموی جمیفظریه 

دهمد. وقتمی کارکنمان توافد سازجان را با جحمیط وفمق سازجافی را کنترل کند. چنین فرهنگی جی
گوید بما جسماله چگوفمه شوفد، فرهنگ سازجافی به آفها جیای اخالقی روبرو جیسازجافی با جساله

، 1فیملبرخورد کنند، آن را چگوفه تعریف فمایند و چگوفه تح یل و سرافیام حل و فصل کنند)جک
2009.) 

جهمی وجمود دارد. شناسان بین فرهنگ و اخمال  در کمار یمک رابطمه چنمد واز فظر جاجعه
فرهنگ سازجافی بیشتر به قوافین و ساختار جوجود در داخل سازجان توجه دارد اجا اخمال  در کمار 

تموان فتییمه طور ک ی جمیباشد. بهتر جیهای فکری عمیقها، باورها و روشی ارزشدهندهفشان
حقیقمات جخت مف جثمل فتایج تگرفت که فرهنگ سازجافی با اخال  کار رابطه دارد. در این راستا، 

بین فرهنگ سازجافی و اخمال  کمار اسمالجی رابطمه  که دهدجی ( فشان1191حسنی و همکاران)

                                                
1 - Mcneal 
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 وجود دارد.

 روش
 و آن را بمه عنموان ترکیميفاجنمد ها جیرا هنر ترکیي تحقیقات و تح یل تح یل 1فراتح یل

کند. یک فراتح یمل از های آن تعریف جیفتایج از جطالعات جستقل به جنظور جنسیم کردن یافته
های جشترک یا تعریف عم یاتی جشترک از جتغیرهمای جسمتقل و یک گروه از جطالعات با فرضیه
فراتح یمل را ترکیمي فتمایجِ جطالعمات   (2001)1(. پتیتی1922، 2وابسته تشکیل شده است)گالس

هما بمر هممه آزجایشمات  یملدافد که همگی به یک سوال خاص پرداختند. تحآزجایشی جتعدد جی
هما ها یا خالصه فتایج جنتشمر شمده یما از دادهجوجود در این جوضوع جتمرکز است که این تح یل

های آجماری را به عنوان تح یل ( فراتح یل2012)4شود. پیگوتبدست آجده از آزجایشات افیام جی
کننمد. اجمروزه، فراتح یمل را بمه دی تعریف جیای فتایج حاص ه از جطالعات اففراکمی از جیموعه

گیرفد که یک سوال تحقیق جشخص و تعریف شده در فظر جی 1عنوان بخش آجاریِ جرور فظاجند
آوری های دقیق و جنظم برای شناسایی، افتخاب و ارزیابی تحقیقات جرتبط و جممعدارد و از روش
کنند. بنابراین جرور فظاجنمد شوفد، استفاده جیه شاجل این جرور جیها از تحقیقاتی کو تح یل داده

جند جرور فظاجند اسمت کمه از ابزارهمای و روش فیاز فراتح یل است و فراتح یل فوع پیشرفتهپیش
کند و تفاوت اص ی آفها این است که در فراتح یل افدازه اثمر جطالعمات آجاری استفاده بیشتری جی

 (.1،2011شود ولی چنین لزوجی برای جروهای فظاجند وجود فدارد)کاردجخت ف باید جحاسبه 

گیرد تا جشخص فظاجند قرار جی جروردر فراتح یل، ادبیات جوضوع از جنابع جکتوب، جورد    
شود که بر جبنای تحقیقات گذشته، اثر یک جتغیر روی جتغیر دیگر چقدر است. این روش جشمابه 

وضوع جورد جطالعمه بمه جمای افمراد، فتمایج تحقیقمات اسمت. تحقیقات جقطعی است که در آن ج
های جخت فی که های پژوهشفراتح یل یک فوع جرور ادبیات است که در آن برای ت خیص یافته

شود. در اینیا به ایمن فکتمه های کمی استفاده جیروی جوضوع واحدی افیام شده است، از روش
رود کمه جطالعمات جمورد بررسمی کممی جمی شود کمه فراتح یمل فقمط زجمافی بمه کمارتاکید جی

و  شمده فرجولمه جسمئ ه سمپ . شودجی افتخاب جوضوع ابتدا فراتح یل، در (.1192باشند)هوجن، 

                                                
1 -Meta-analysis 

2 -Glass 

1 - Petitti 
4 - Pigott 
1 -Systematic review 

1- Card 
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-بررسی کرده را یکسافی فرضیة همگی و بوده جرتبط جوضوع با که شوفدجی آوریجمع جطالعاتی

 آجماری هایسایر داده و جیافگین و هاآجاره شده، استخراج و کدگذاری جطالعات هایجشخصه. افد
 شده، ترکیي اثرهای و افدازة شده ترکیي هم با اثرها افدازة در فهایت،. شودجی تبدیل اثر افدازة به

-شود. در این تحقیق ابتدا با استفاده با روش جرور فظاجند جقاالت جورد بررسی قرار جیجی تفسیر

افواع جیزان همکاری جحققان، روش تحقیمق جقماالت، گیرد. در جرور فظاجند به جوضوعاتی جافند 
شود. بعمد واحد تح یل تحقیق جقاالت، جتغیرهای استفاده شده و فوع چارچوب فظری پرداخته جی

 از جرور فظاجند به بررسی افدازه اثر هر یک از جتغیرها پرداخته شد.
دو جتغیمر را جمنعک  ای است که اهمیت اثر آزجایشی یا شدت رابطه بمین آجاره 1اثر افدازة

ی اثر جطالعات جخت ف بما همم گردد و سپ  افدازهکند. ابتدا افدازه اثر هر جطالعه جحاسبه جیجی
شوفد و در فهایت افدازه اثر ک ی رابطه بین دو جتغیر یا اثمر آزجایشمی در چنمد جطالعمه جقایسه جی
گیمری ین دو جتغیمر فتییمهشود تا درباره تاثیرگمذاری آن اثمر آزجایشمی یما رابطمه بمجحاسبه جی
(. در فراتح یل دو جدل افدازه اثرات ثابمت و تصمادفی وجمود 2009و همکاران،  2استینشود)برون

ی جطالعات وجود واقعی برای همه گیریم که یک افدازه اثر، جا فرض جیدارد. در جدل اثرات ثابت
باشمد. در جمدل اثمرات گیری جمیه در افدازه اثرات بخاطر خطای فموفهدارد و تفاوت جشاهده شد

ی دیگر جتفاوت باشد. جعیار ای تا جطالعهواقعی، از جطالعه دهیم که افدازه اثر، جا اجازه جیتصادفی
اگر بمر  جطالعات است. جطالعات جوجود در فراتح یل، فاهمگوفی افتخاب جدل جناسي در فراتح یل

حسي خصوصیاتی جثل فموفه، آزجودفی، فوع درجان و جداخ ه و کیفیت طمرح تحقیمق فماهمگون 
سمتین و اشمود)بروناسمتفاده جمی و اگر همگمون باشمند از اثمرات ثابمت باشند از اثرات تصادفی

 (.2010همکاران، 

جاجعه آجاری تحقیق حاضر، ک یه جقاالتی بما جوضموع اخمال  کمار اسمالجی اسمت کمه در 
چماپ شمده  1194تما پایمان سمال  1130جیالت جعتبر وزارت ع وم، تحقیقات و فناوری از سال 

ای است. دلیل افتخاب این بازه زجافی این بود که بیشتر جقاالت اخال  کار اسمالجی جناسمي بمر
به بعد چاپ شدفد. شمرط افتخماب جقماالت همم پمرداختن بمه  1130فراتح یل در ایران، از سال 

جقاله جرتبط بما جوضموع از  11باشد. در فهایت جوضوع اخال  کار اسالجی در جوضوع جقاالت جی
 جیالت جعتبر وزارت ع وم، تحقیقات و فناوری افتخاب و جورد تح یل قرار گرفتند.

از  کدگمذاری، از پم  فظمر، جمورد همایپژوهش از شده آوری عات جمعاطاّل تح یل برای

                                                
1 - Effect size 
2 - Borenstein 
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 کمه بمدین ترتیمي گردید، استفاده فراتح یل آجاری جحاسبات افیام برای 1جاجع فراتح یل برفاجه
 2شمده توسمط وولمف ارائمه هایفرجول طریق از پ  فرضیات در شده استفاده آجاری هایآزجون
. گرفتنمد قمرار تح یل جورد 1اشمیت و هافتز روش به اثر هایافدازه ترکیي و با اثر افدازه به تبدیل

 . (1شد)جطابق جدول  گرفته بهره 4از جدول کوهن اثر افدازه تفسیر برای همچنین
 (1977کوهن،) ها: جدول توزيع طبقات اندازه اثر بر مبناي برآورد آماره1جدول 

 dمقدار  rمقدار  معني اندازه اثر

 1/0کمتر از  1/0کمتر از  افدازه اثر کم

 3/0تا  1/0از  1/0تا  1/0از  افدازه اثر جتوسط

 و بیشتر 3/0 و بیشتر 1/0 افدازه اثر زیاد

 هاي تحقیق:يافته

 مرور نظامند:
دهد همه این فتایج حاص ه از جرور جتون تحقیقاتی برگزیده برحسي روش تحقیق فشان جی

ی توزیمع فراوافمی و دهنمدهفشمان 2افد. جمدول کرده تح ی ی استفاده-تحقیقات از روش توصیفی
باشمد. درصدی بر حسي حوزه جطالعاتی در تحقیقات جرور شده در زجینه اخال  کار اسالجی جمی

جورد( از تحقیقات افیمام شمده جمورد بررسمی در  3درصد) 10دهد که فتایج این جدول فشان جی
جیزان است. بعد از آن، حوزه روافشناسمی بما  حوزه جدیریت بوده است و این جقدار دارای بیشترین

جمورد(  2درصمد)  1/12باشمد. حموزه پزشمکی بما جورد( دارای بیشترین جیزان جی 1درصد) 1/12
 کمترین جیزان را به خود اختصاص داده است.

 : توزيع فراواني و درصدي بر حسب حوزه مطالعاتي تحقیقات مرور شده2جدول 

 درصد تعداد حوزه مطالعاتي

 10 3 دیریتج

 1/12 1 روافشناسی

 1/12 2 پزشکی

 100 11 جمع کل

                                                
1 - comprehensive meta-analysis 
2 - Wolf 
1 - Haunter and Schmite 

4 - Cohen 
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توزیع فراوافی و درصدی بر حسي جاجعه جورد بررسمی تحقیقمات جمرور شمده در  1جدول 
جمورد(  4درصمد) 1/12، 1های جدول شماره دهد. طبق دادهزجینه اخال  کار اسالجی را فشان جی

ادارات دولتی تمرکز کردفد که این دارای بیشترین جیزان از تحقیقات جرور شده بر روی کارجندان 
پرستاران و کارکنان بیمارستان همر و  کارکنان و اساتید دافشگاهباشد. بعد از آن، جاجعه آجاری جی
افد. جاجعه آجاری فظاجیمان بما های بعدی را به خود اختصاص دادهجورد( رتبه 4درصد) 21با  کدام
   باشد.ترین جیزان جیجورد( دارای کم 2درصد) 13

 : توزيع فراواني و درصدي بر حسب جامعه مورد بررسي3جدول 

 درصد تعداد جامعه آماري

 1/12 1 کارجندان ادارات دولتی

 21 4 کارکنان و اساتید دافشگاه

 21 4 پرستاران و کارکنان بیمارستان

 1/12 2 فظاجیان

 100 11 جمع کل

اخال  کار اسالجی تحقیقمات  سنیش ابزار بر حسي فوعتوزیع فراوافی و درصدی  4جدول 
 9درصمد) 11های این جمدول، دهد. طبق دادهجرور شده در زجینه اخال  کار اسالجی را فشان جی

جورد( از تحقیقات جرور شده از پرسشناجه ع ی برای سنیش اخال  کار اسالجی اسمتفاده کردفمد 
 1/11آن، پرسشناجه اخال  کار اسالجی یوسمف بما  باشد. بعد ازکه این دارای بیشترین جیزان جی

بما  جحقق ساختهاست. همچنین پرسشناجه  ی بعدی را به خود اختصاص دادهجورد( رتبه 1درصد)
  باشد.جورد( دارای کمترین جیزان جی 2درصد) 1/12

 ابزار سنجش اخالق کار اسالميو درصدي برحسب نوع  : توزيع فراواني1جدول 

 درصد تعداد اخالق کار اسالميابزار سنجش 

 11 9 پرسشناجه ع ی

 1/11 1 پرسشناجه یوسف

 1/12 2 جحقق ساخته

 100 11 جمع کل

 2دهد. اخال  کار اسالجی را فشان جی توزیع فراوافی و درصدی بر حسي جیافگین 1جدول 
جحققمان افمد کمه تحقیق جرور شده جیافگین اخال  کار اسمالجی را گمزارش کمرده 11تحقیق از 
ها را با توجه به حد پایین و باال و تعداد سواالت هر جتغیر به درصد تبدیل ی جیافگینتحقیق همه

درصد از جطالعمات  40دهد حدود ارائه دادفد. فتایج این جدول فشان جی 2کردفد و در قالي جدول 
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افد گزارش فموده درصد  100تا  21و بین  21تا  11جرور شده جیافگین اخال  کار اسالجی را بین 
درصمد رده  20بیشمترین بما  10تا  21و این دارای بیشترین جیزان است. بعد از آن جیافگین بین 

 11است. جیافگین اخال  کار اسالجی در تحقیقات جرور شمده بما  بعدی را به خود اختصاص داده
 در حد بیش از جتوسط قرار دارد.

 اخالق کار اسالمي نگین: توزيع فراواني و درصدي بر حسب میا5جدول 

 درصد تعداد جیافگین اخال  کار اسالجی

1-21 0  

21-10 2 20 

11-21 4 40 

21-100 4 40 

 100 10 جمع کل

 11 جیافگین

توزیع فراوافی و درصدی بر حسي جتغیرهای حاضر در فرضیه تحقیقات جرور شده  1جدول 
فرضیات طرح شده در تحقیقات جرور شده  دهد. براساسدر زجینه اخال  کار اسالجی را فشان جی

جتغیرهای جرتبط با اخال  کار اسالجی پرداختمه شمد. ایمن جتغیرهما در  بندیبه استخراج و طبقه
هریک از جتغیرهای  1ی جتغیر است. در جدول شماره 11فرضیات تحقیقات جرور شده جشتمل بر 

حضمور هریمک در فرضمیات آورده حاضر در فرضیات تحقیقات برگزیده، برحسي تعدد و فراوافی 
دهد با توجه به تعدد حضمور جتغیرهما در فرضمیات افد: همان طوری که این جدول فشان جیشده

جورد بیشترین جیزان را به خود اختصاص داده اسمت.  2با سازجافی  تعهدتحقیقات برگزیده، جتغیر 
جورد بیشترین جیمزان را دارا  1سازجافی هر کدام با  و عدالتشغ ی  رضایتبعد از این، دو جتغیر و 

باشند. بعد از این جوارد جتغیر فرهنگ سازجافی با دو با حضمور در فرضمیه در رده بعمدی قمرار جی
سمرجایه روافشمناختی، ارزش شمغ ی، دارفد. همچنین جتغیرهمای افگیمزش، شمهروفدی سمازجافی، 

و جن  هر کمدام  دینداری، سختکوشی، خالقیت، درگیری شغ ی، وجدان کاری، تحصیالت، سن
 تنها یک بار در فرضیات تحقیقات جرور شده حضور داشتند.

 : توزيع فراواني و درصدي بر حسب متغیرهاي حاضر در فرضیه6جدول 

 تعداد متغیر

 2 تعهد سازجافی

 1 رضایت شغ ی، عدالت سازجافی

 2 فرهنگ سازجافی

 1دینمداری،  افگیزش، شهروفدی سمازجافی، ارزش شمغ ی، سمرجایه روافشمناختی،
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 سختکوشی، خالقیت، درگیری شغ ی، وجدان کاری، تحصیالت، سن، جن 

 اندازه اثر هر يک از متغیرهاي حاضر در فرضیات:    

های اثر جتغیرهای جرتبط بمر اخمال  کمار اسمالجی را ، سه جورد از بیشترین افدازه2جدول 
فاهمگوفی حکایمت از جعنماداری ایمن آزجمون ، فتایج آزجون سازجافی تعهددهد. در جتغیر فشان جی

ها با جدل آثمار ثابمت جوجمه افد، ت فیق آندهد جطالعات تا حد زیادی فاهمگوندارد، که فشان جی
فیست و باید از جدل آثار تصادفی به جنظور ترکیي فتایج استفاده کرد. درواقع، این آزجمون بمه جما 

و اخال  کار اسالجی، بمه شمدت بمه لحماظ  جافیتعهد سازفرضیة جربوط به رابطة  2گوید که جی
تعهمد دهد که رابطه افد. فتایج اثرات تصادفی فشان جیهای جطالعات جتفاوتها و جشخصهویژگی
باشمد. ، جثبت و جعنادار جمی11/0فرضیه بررسی شده جعادل  2و اخال  کار اسالجی، در  سازجافی

و اخمال  کمار  تعهمد سمازجافی، افدازه اثر بین (1با توجه به جدول تفسیر افدازه اثر کوهن)جدول 
 باشد.جطالعه در حد باال جی 2اسالجی  در 

جطالعمه  1و اخال  کمار اسمالجی در فرهنگ سازجافی جعناداری در آزجون فاهمگوفی رابطه 
-ها با جدل آثار تصادفی جوجمه جمیافد، ت فیق آنحکایت از این دارد که جطالعات تا حد فاهمگون

و اخال  کار اسالجی فرهنگ سازجافی دهد که رابطه یج اثرات ترکیبی تصادفی فشان جیباشد. فتا
توان فتییه گرفت کمه  ، جثبت و جعنادار بود. با توجه به جدول کوهن جی49/0فرضیه حدود  1در 

 باشد.جطالعه در حد جتوسط جی 1و اخال  کار اسالجی در فرهنگ سازجافی افدازه اثر ترکیبی 
دهد جطالعمات تما حمدی جعناداری در آزجون فاهمگوفی فشان جی عدالت سازجافی،در جتغیر 

باشد. فتایج اثمرات تصمادفی ثابمت فشمان ها با جدل آثار تصادفی جوجه جیافد، ت فیق آنفاهمگون
 11/0فرضیه بررسمی شمده جعمادل  1و اخال  کار اسالجی، در  عدالت سازجافیدهد که رابطه جی

باشد. با توجه به جدول تفسیر افدازه اثر کوهن، این افدازه اثر در حد بماال قمرار جثبت و جعنادار جی
 دارد.

جطالعمه  1و اخمال  کمار اسمالجی در  رضمایت شمغ یجعناداری در آزجون فاهمگوفی رابطه 
-ها با جدل آثار تصادفی جوجمه جمیافد، ت فیق آنحکایت از این دارد که جطالعات تا حد فاهمگون

و اخال  کار اسالجی در  رضایت شغ یدهد که رابطه اثرات ترکیبی تصادفی فشان جیباشد. فتایج 
تموان فتییمه گرفمت کمه  ، جثبت و جعنادار بود. با توجه به جدول کوهن جی22/0فرضیه حدود  1

 باشد.جطالعه در حد ضعیف جی 1و اخال  کار اسالجی در شهروفدی سازجافی افدازه اثر ترکیبی 
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 هاي فراتحلیل پژوهش با ترکیب اندازه اثر به روش اشمیت و هانتزيافته: 9جدول 

 آجاره
جتغیرهممممای 

 جرتبط

تعمممداد 
 جطالعه

اثمممرات 
ترکیبممی 

 ثابت

اثممممرات 
ترکیبمممی 
 تصادفی

-فاصممم ه

اطمینمممان 
اثمممممرات 

 ثابت

-فاصممم ه

اطمینمممان  
اثمممممرات 
 تصادفی

آزجمممون 
 همگنی

درچه 
 آزادی

تعهممممممممد 
 سازجافی

2 *14/0 *11/0 12/0-
10/0 

19/0-
13/0 

*1/101 1 

عمممممممدالت 
 سازجافی

1 *42/0 *11/0 43/0-
12/0 

21/0-
12/0 

*1/19 2 

رضممممممایت 
 شغ ی

1 *21/0 *22/0 11/0-
13/0 

43/0-
01/0 

*9/21 2 

 و جعناداری دارد. 01/0به جعنای سطح جعناداری کمتر از  *

 گیرينتیجه
کشورها شناخته شمده اسمت. اخال  کار به عنوان یکی از عواجل جوثر بر پیشرفت و توسعه 

کشورهای صنعتی را، توجه آفها بمه اخمال  کمار و  در این راستا، بسیاری از پژوهشگران، جوفقیت
افمد کمه دافند. در همین زجینمه، اقتصماددافان هشمدار دادههایی برای ارتقای آن جیاتخاذ جکافیزم

. بمه دلیمل اهمیمت جبحمث ضعف اخال  کار باعث فراگیر شدن فقر و فساد در جاجعه خواهد شد
اخال  کار به خصوص اخال  کار اسالجی، در چند دهه اخیر تحقیقات زیادی درباره اخمال  کمار 
 اسالجی افیام شده است که افبوهی از جتغیرهای جرتبط با اخال  کار اسالجی را بررسمی کردفمد.

، درصدد بررسمی الجیاخال  کار استحقیق حاضر با استفاده از رویکرد ترکیبی به تحقیقات حوزه 
 باشد.در تحقیقات جرور شده در این حوزه جی  اخال  کار اسالجیجهمترین جتغیرهای جرتبط با 

درصد از تحقیقات افیام شمده جمورد بررسمی در حموزه  10فتایج جرور فظاجند فشان داد که 
نموان تح ی می بمه ع-جدیریت بوده است و این جقدار دارای بیشترین جیزان است. روش توصمیفی

درصد از تحقیقات جرور شده بر روی  1/12روش شایع و غالي در تحقیقات جرور شده جطرح بود. 
 درصمد از 11باشمد. کارجندان ادارات دولتی تمرکز کردفد که این دارای بیشترین جیزان جمی روی

جتغیمر  کردفمد. اسمتفاده اسمالجی کار اخال  سنیش برای ع ی پرسشناجه از شده جرور تحقیقات
افمد. جیمافگین جورد بیشترین جیزان حضور در فرضیه را به خود اختصماص داده 2با  سازجافی تعهد

در حد بیش از جتوسط قرار دارد.  فتایج فراتح یل  11اخال  کار اسالجی در تحقیقات جرور شده با 
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در حمد  11/0جطالعه با  2و اخال  کار اسالجی  در  تعهد سازجافیدهد که افدازه اثر بین فشان جی
جطالعمه بما  1و اخال  کمار اسمالجی در عدالت سازجافی باشد. همچنین افدازه اثر ترکیبی باال جی

فرضیه بررسمی شمده  1و اخال  کار اسالجی، در  رضایت شغ یدر حد باال قرار دارد. رابطه  11/0
 باشد. جثبت و جعنادار جی 22/0جعادل 

و جتغیمر در قالمي سمطح درون سمازجافی بمر به طور ک ی فتایج این بررسی فشان داد کمه د
در ایران، تاثیر زیادی دارفد. جوید این ادعا، افدازه اثرات ترکیبی عواجل جرتبط اخال  کار اسالجی 

در تحقیقات جرور شده در ایران بود. فتایج تحقیمق فشمان داد کمه تعهمد  و اخال  کار اسالجی با 
در ایران دارد که این اخال  کار اسالجی ه زیادی با عدالت سازجافی، به فسبت سایر جتغیرها، رابط

 تاثیر در سطح درون سازجافی است. 
ها جشارکت ( تاکید داشتند که با افزایش تعهد در سازجان، افراد در سازجان1990آلن و جایر)

برفد که در این حالمت فمرد رفتارهمای اخالقمی در کنند و از عضویت در آن لذت جیبیشتری جی
فتایج تحقیق حاضر هم حکایت از رابطمه جثبمت و جعنمادار کند. ایبندی بیشتری پیدا جیسازجان پ

تعهد سازجافی با اخال  کار اسالجی دارد. فتایج ایمن فراتح یمل در راسمتای تاییمد تحقیقمات بین 
 باشد.جی (2003)عمر و روخمن و( 2004)همکاران و  پیشین جثل اوتمان

دارفمد ( بیمان جمی1990در سازجان جثل فظریه گرینبرگ)همچنین فظریات جرتبط با عدالت 
اسمت، دارای حم  عمدالت سمازجافی  شمده رفتار هاآن با عادالفه کنند که  هر چه افراد احساس
توافد با داشتن اخال  کار اسالجی تقویت شود.  فتایج تحقیق حاضمر در هستند و این احساس جی

( حکایت از رابطمه جثبمت و جعنمادار بمین 1191راستای تحقیقات گذشته جثل حسنی و همکاران)
 دارد.اخال  کار اسالجی با عدالت سازجافی 

 
 
 
 
 

 

 

 

 کار اسالمي در ايران : مدل عوامل موثر بر اخالق1مدل 
دهد. طبق این جدل، جتغیر ، عواجل جوثر بر اخال  کار اسالجی را در ایران فشان جی1جدل 

تعهد 

 سازمانی

 عدالت

 سازمانی

اخالق کار 

 اسالمی

نظریه آلن و 

 مایر

نظریه 

 گرینبرگ

متغیرهااااااا  

 مستقل

 نظریات متغیر وابسته
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( گرفته شد، تاثیر جسقیم و جعنمادار بمر اخمال  کمار 1990تعهد سازجافی که از فظریه آلن و جایر)
( اخذ شد تاثیر 1990رگ)اسالجی در ایران دارد. همچنین جتغیر عدالت سازجافی که از فظریه گرینب

 گذارد.جستقیم و جعناداری بر اخال  کار اسالجی جی
اخمال  کمار  های تحقیق، برخی از فواقص تحقیقات جمرور شمده در زجینمهبا توجه به یافته

 باشد:اسالجی به شرح زیر جی

تعداد افدکی از تحقیقات جرور شده در زجینمه اخمال  کمار اسمالجی بما روش کیفمی و  -
 صورت گرفته است.جیدافی 

 ساخته بودفد، بسیار کم بود.تعداد تحقیقاتی که دارای پرسشناجه جحقق -

باشد سطح تح یل اکثر جطالعات جرور شده در زجینه اخال  کار اسالجی خرد و جیافه جی -
های ساختاری و کالن اخال  کار اسالجی الزم است تحقیقات بیشتری با واحد و با توجه به ریشه

 از فرد صورت گیرد. تح یل فراتر

شود که با توجمه بمه فرهنمگ ج می و به جحققان در زجینه اخال  کار اسالجی پیشنهاد جی
های اخال  کار جرتبط با این فرهنگ را طراحی و بعمد از جذهبی ایران، سعی کنند ابتدا پرسشناجه
بیین اخمال  در های کالن بیشتری برای تشود از تح یلآن استفاده فمایند. همچنین پیشنهاد جی

داجنمه در جاجعمه ایمران تح یمل سازجان استفاده کنند و این جعضل را با ساختارها و فهادهای پهن
ی فمیافد و خود را به بررسی فردی صرف جحدود فنمایند. همچنین بمرای فرضمیات جطمرح شمده

 خود چهارچوب فظری جعینی تعیین کنند.
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 فهرست منابع
 .سمت ، تهران،سازجافی رفتار و رهبری هایتئوری و ف سفی جبافی. (1133اکبر) ع ی افیه،- .1
 کارکنمان جیمان در تعهدسمازجافی و اسمالجی کمار (. اخمال 1192جحمد) اردکافی، جحمد، افصاری،- .2

 .93-31: 1شماره  پزشکی، تاریق و اخال  ایرافی جی هاصفهان،  ع وم پزشکی دافشگاه
 با رضایت عدالت از ادراک بین (، ارتباط1190حسین) زارعیان، فهیمه، حسین، جیرزایی، پورس طافی،- .1
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 بررسی همسویی ارزشهای اخالقی و ارتباطات سازمانی

 )مورد مطالعه : شرکت ارتباطات زیرساخت( 
 

 1جحمد ذاکری 

 2سارا فیاری 

 چکیده
هدف این پژوهش بررسی همسویی ارزش های اخالقمی و ارتباطمات سمازجافی 
است که جطالعه آن در شرکت ارتباطات زیرساخت افیام گردیده است . با توجمه بمه 
این که تا کنون در جورد همسویی ارزش های اخالقی و ارتباطات سازجافی تحقیقمی 

های اخالقی با ارتباطمات صورت فگرفته ، بررسی افیام شده جی توافد همسویی ارزش
جدیران و کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت سازجافی را فمایان سازد. جاجعه آجاری 
ففمر بمه صمورت فموفمه گیمری طبقمه ای  234جی باشد که با توجه به فموفه آجاری 

افتخاب شده افد . روش پژوهش توصیفی پیمایشی جی باشمد . گمرداوری داده هما از 
م و از پرسشمناجه همای پژوهشمی اعمم از پرسشمناجه هافمت و طریق پرسشناجه افیا

( استفاده شمده 1194( و جقیمی )1991( ، سینگاپکدی و همکاران )1939همکاران )
است .  برای روایی ، ابتدا پرسشناجه در اختیار چند تن از جتخصصان و جدیران ارشد 

طریمق فمرم افمزار سازجان قرار گرفت و به تائید آفها رسمید و جهمت پایمایی فیمز از 
SPSS  با آزجون کروفباخ قاب یت اعتماد فشان داده شمد . یافتمه همای پمژوهش فیمز

فشان داد که در روابط رسمی حماکم در سمازجان تنهما جولفمه جسمئولیت پمذیری در 
ارزشهای اخالقی رابطه جستقیم و جعنی داری را اییاد و در روابط غیر رسمی جولفمه 

پمذیری و جشمارکت در ارزشمهای اخالقمی  رابطمه  های تعهد ، عدالت ، جسمئولیت
جستقیم و جعنی داری را اییاد جی کند و همچنین با تح یل رگرسیون تعیین گردیمد 

 .که همسویی ارزشهای اخالقی و ارتباطات سازجافی در سازجان وجود دارد
 

  هاکلیدواژه

 و جشارکت. ارزش های اخالقی،ارتباطات سازجافی ، تعهد ، عدالت ، جسئولیت پذیری
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 طرح مسأله

در جهان سازجافی اجروز ، ارزشهای اخالقی تنها به چگوفگی رفتار سازجان با کارکنان خمتم 
شود ب که جاهیت روابط سازجان و توجه به گروههای ذی ففعان جخت فی همچون سهاجداران  فمی

 1)یوروفداپ جی گیرد، جشتریان ، ارباب رجوعان، جاجعه ، جحیط و حتی فس های آینده را فیز در بر
. بی تردید ارزش های اخالقی در سازجافها ضرورتی افکارفاپذیر است و رعایت ارزش های  (1993،

اخالقی به صورت یکی از جهمترین پدیده هایی در آجده است که در بیشتر سازجافها بمدان توجمه 
رسمی سازجافها شود. ارزش های اخالقی به صورت بخشی از روابط رسمی  و فرهنگهای غیر  جی

 در آجده است و به صورت جنشورهای اخالقی در اختیار کارکنان سازجان ها قرار جی گیرد .
ارزش های اخالقی بعنوان زیرجیموعه ای از فرهنگ سازجافی ، تاثیر جتقابمل چنمد بعمدی 
جیان روابط رسمی  و غیر رسمی و کنترل رفتاری دارد . روابط غیر رسمی شاجل جیموعمه ای از 

اورها ، هنیارها و اقداجاتی است که در افراد درون یک سازجان جشمترک هسمتند . ارزش همای ب
اخالقی سازجان، عالوه بر جنبه های غیر رسمی، جمی توافمد از طریمق روابمط رسممی تمر جافنمد 
سیستمهای پاداش ، خط جشی ها و رویه ها فشان داده شوفد. در صورتیکه کارکنان جعتقد باشمند 

ا و رویه ها به صورت روابط رسمی توسط جدیران و سایر افراد سازجان با توجه به که خط جشی ه
اخالقیات پیگیری جی شوفد جی توان گفت ارزش های اخالقی در سازجان وجود دارد. جطالعات و 
تحقیقات فیز فشان داده است که تاثیر بافت اخالقی بر ارتباطات سازجافی، رضمایت شمغ ی، تعهمد 

ترک خدجت ، تعارض اخالقی و ... وجود دارد و به طور جنطقی جی توان گفت که سازجافی ، فیت 
 ( .   2،2009روابط سازجافی در جحیط اخالقی بر رفتارهای کارکنان تاثیر گذار است)هافت و ویتل

ارزش های اخالقی تعیین گر استافداردهایی است جبنی بر اینکمه از فظمر رفتمار و تصممیم 
ه چیزی بد است و ارتباطمات سمازجافی فراگمردی اسمت کمه طمی آن گیری چه چیزی خوب و چ

جدیران به تبادل اطالعات و جعافی بما افمراد و واحمدهای داخمل و خمارج سمازجان جمی پردازفمد 
. ارزشهای اخالقی وقتی که در درون یک سازجان توسعه جی یابد، رفتار ( 421،  1139)رضائیان، 

ه روابط بین افراد در شغل و فیز بیرون از شمغل قمویتر اعضای سازجان را هدایت جی کند و هر چ
باشد ، احتمال آفکه افراد اخالقی عمل کنند بیشتر خواهد بود. برای برقراری ارتباطمات اثمربخش 
عواجل زیادی دخیل هستند که بعضی از آفها عبارتند از: احترام گذاشتن به افمراد، بما ادب سمخن 

ستی و درستی، اعتماد گرایی، همدلی، خودگشودگی، گموش گفتن، فوع دوستی و افسان گرایی، را
(. این ویژگی هما جمز  1139دادن، عادل بودن، جردم را بنده خدا دافستن و ...)فرهنگی و دیگران،

                                                
1 eurofedop.org 

2 Hunt & Vitell 
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ویژگی های اخالقی کارکنان است که جی توافد زجینه ارتباطات اثربخش در جحیط سازجان بموده 
سازجان های جدرن ایفا کنمد. لمذا همسمویی و همراسمتایی  و بتوافد کارکرد خود را به عنوان بنیاد

ارزش های اخالقی و الگوهای ارتباط سازجافی جهت افزایش اثربخشی جتقابمل ایمن دو پدیمده و 
به همین جنظور جقاله حاضر بر ان است که تعیین فماید،   بهبود عم کرد سازجان اهمیت جی یابد.

وافد همسو با روابط سازجافی ، سمازجافها را بمه اهمداف ارزشهای اخالقی جوجود در سازجافها جی ت
خود فزدیک تر فماید و در راستای این جساله به بررسی و تعیین همسویی ارزش همای اخالقمی و 

 ارتباطات سازجافی پرداخته است.

 چارچوب نظري پژوهش
هما و با توجه به فقش و فعالیت افسافها در ارتباطات سازجافی خمال  همایی در جمورد ارزش 

اخال  در سازجان احساس جی گردد که ارزش های اخالقی جی توافد بر ارتباطات سازجافی تماثیر 
قابل توجهی داشته و باعث عم کرد جناسي، تعهد و جسئولیت پذیری کارکنان شمود و سمازجان را 

 به اهداف خود فزدیکتر فماید.
ین فتییه رسیدفد که روابمط ( به ا2001در همین راستا ، در پژوهشی، سینگاپاکدی و ویتل )

همکارافه حاکم بر سازجان از عواجل جوثر بر جقاصد ارزشها و رفتاری افراد در جحمیط کماری جمی 
( اظهارداشمته افمد کمه هنیارهمای ذهنمی )درحکمم 2009باشد. همچنین دوبینسکی و اینگمرام )

یر قرار جی  دهند که زیربنای اص ی اخالقیات و ارزش های افسافی( رفتار عمدی افراد را تحت تاث
 در روابط سازجافی اهمیت بسزایی دارفد. 

( جعتقد است کمه وجمود فضمای جم مو از ارزش همای اخالقمی 2001عالوه بر این شوابئر )
عالوه بر رفتارهای اخالقی، روابط جفید افراد در سازجان را فیز ارتقا  جی  بخشد اجما ارزش همای 

فوع ادراکات افراد در جحمیط کمار قابمل پیگیمری اسمت. اخالقی به جیزان قابل توجهی از طریق 
بعبارت دیگر صرف فظر از افراد جتفاوت ، در کل هر عمل عادالفه در ارتباطات سازجافی ، اخالقی 

 (1139و هر عمل اخالقی ، عادالفه و جنصفافه ت قی جی شود . )گل پرور ، 
( جطمرح اسمت کمه در آن 1993فظریات دیگری فظیر دیدگاه براس ، باترفی د و اسگاگ  )

تح یل شبکه اجتماعی )این فظریه بعنوان فظریه پیوفد افتراقی فیز جطرح است( کمه بمرای تعیمین 
رفتار اخالقی از غیر اخالقی جحوریت دارد . بر اساس فظریه رابطه افتراقی ، افراد از طریمق اتکما 

رها و ارزش هایی حماکم اسمت( به روابطی که با دیگران دارفد )و در این روابط بطور طبیعی هنیا
یا از فظر جوقعیت خود در شبکه اجتمماعی فمرا جمی گیرفمد کمه دسمت بمه رفتارهمای اخالقمی و 

(. هر چه روابط بین افراد در شغل و فیز بیمرون از شمغل 1،2003غیراخالقی بزفند)براس و دیگران

                                                
1 Brass, et al 
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عنوان جثال بیشتر جحتممل قویتر باشد ، احتمال آفکه افراد اخالقی عمل کنند بیشتر خواهد بود ، ب
است که یک تعمیرکار خودرو با یک جشتری غریبمه بصمورت غیمر اخالقمی عممل فمایمد )جمثال 
دستمزد را چند برابر جحاسبه فماید ( در جقایسمه بما فمردی کمه جشمتری دائممی یما ب نمد جمدت 

 ( . 1،2004اوست)دوربین
بر این باور باشند کمه روابمط ( فیز جعتقد است که اگر کارکنان 1992در همین راستا دس ر )

عادالفه و جنصفافه در سازجان جاری جی باشد شاید تمایل بیشتری داشته باشند کمه بمار )کماری( 
( اشاره کمرده افمد کمه ارزش هما حم  1932(. دیل و کندی)2003بیشتری را تحمل کنند)دس ر،

ی  دهند و تصمیمات هویت را به اعضای سازجان جنتقل جی کنند، ثبات اجتماعی آن را افزایش ج
( فیز بر ایمن باورفمد کمه جمدیریت ارزش 1990جدیران را هدایت جی کنند و دوفالسون و دیوی )

های اخالقی در جحیط کار جوجي جشروعیت اقداجات جدیریتی شده و روابط سمازجافی را تقویمت 
جافها جی کند . بر همین اساس جی توان گفت ، جوضوع جطرح شده عنوافی است که در همه سماز

به کار برده جی شود و همیشه فرد برخوردار از دغدغه های اخالقمی در زفمدگی شمغ ی و روابمط 
جربوط به آن با جسائل فراوافی روبروست که اساسا با جسائل زفدگی شخصی تفماوت دارد و غالبما 
در جقام تصمیم گیری اخالقا خود را بال تک یف یافته و جی پرسد تک یمف اخالقمی جمن چیسمت؟ 

( سازجافهای اخالقی در ارتباطات خود به کارکنان بمه دیمده حرجمت جمی 211،  1191راج کی، )ق
تاکیمد  ،فگرفد و بر جنزلت افسافی آفان در هر شغ ی و با هر پیوفدی که با سازجان جمرتبط گردفمد 

 جیکنند و پایبندی به حقو  همه آفان را وظیفه اخالقی خود جی دافند .
زجان همسو با ارتباطات سازجافی جی توافد به جنزله سند اخالقی تدوین اصول اخالقی در سا

 (221)همان، و فهرست اجمالی جسئولیتهای اخالقی در سازجان ت قی شود. 
ابعماد اخالقمی در  "PUBSEC"( با ارائه جدلی با عنموان جقیماس 2014) 2سوفسون و وود

جحمیط کماری ، جسمئولیت پمذیری سازجافها را به هفت بعد تقسیم جی فمایند:  ف سفه و فظریه ، 
جدیران ، جسئولیت پذیری کارکنان ، جساوات و برابری ، روابط با جردم ، روابط بما تمماجی اقشمار 

که این جدل فشان جی دهد روابط درون و بیرون سازجافی ، تاثیر   ( .2011جاجعه)اسوفسون و وود،
 گذار بر اخال  سازجافی است.

ع ارتباطات سازجافی را به صورت ارگافیک ، جکافیکی یا تیمی فوع ساختار سازجافی فیز که فو
فمایش جی دهد، در جاری کردن اصول اخالقی دخیل جی باشد. وقتی ساختار سازجافی بمه گوفمه 
ای طراحی شده باشد که جیزان جشارکت کارکنان در تصمیم گیریهای جربوط به جسائل سمازجان 

                                                
1 Durbin 

2 Svensson & Wood 
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یت اخالقی فراهم جی شود زیرا جشارکت یک درگیمری افزایش یابد ، زجینه های الزم برای جدیر
ذهنی ، عاطفی و اخالقی افراد در کمار گروهمی اسمت . خمود درگیمری ، یماری دادن و پمذیرش 
جسئولیت از جولفه های اص ی جشارکت است  که جنبه اخالقی دارد ، بنابراین کارکنمان سمازجان 

را زفده کنند ، بیشمتر در کمار جشمارکت و برای اینکه بیشتر اخالقمند شوفد و ارزش های اخالقی 
جسئولیت پذیری بیشتری خواهند داشت . بطور ک ی جدیریت اخالقی دارای ساختاری پویاسمت و 

 از فظر بهبود ساختار دائما ارزش های اخالقی جدیدی تولید جی فماید. 

( اظهار جی دارد ، اخال  و ارتباطات در فهاد فمرد و سمازجان بمه اجافمت 2001) 1جیمز وبر 
ها در سازجان است و روابط رسمی سازجان  ک ی ارزش سازجافی چارچوب گذارده شده است.فرهنگ

)به توجه به سیستمهای پاداش و سیاست ک ی سازجان( بر ارزش ها اثمر جمی گمذارد . همچنمین 
در برابر گروههمای جخمالف از خمود واکمنش « خوب»و « بد»و تبیین  سازجافها از جیرای تعیین

فشان جی  دهند . آفها به گوفه ای عمل جی کنند که از دیدگاه دیگران دارای کرداری فیکو باشند 
و فگران این جسأله هستند که جبادا یکی از کارهایشان اثراتی فاگوار در برداشته باشد . تممام ایمن 

 ه سازجان به هنگام تصمیم گیری به اصول اخالقی پای بند باشد. عواجل باعث جی شود ک
در این بین ضوابط اخالقی در طیفی قرار جی گیرد که یک سموی آن جمی توافمد بمر پایمه 
اطاعت و پذیرش و سوی دیگر طیف بر پایمه ارزش همای سمازجان باشمد . جعمموال سمازجافها در 

یرفد که همسویی روابط سازجافی بما ارزشمهای تنظیم ضوابط اخالقی بین این دو طیف قرار جی گ
 (.  2،2001اخالقی را جیسر جی سازد)ویری 

پژوهش حاضر فیز بر این اجر استوار است که به بررسی و تعیین همسویی ارزشهای اخالقی 
 و ارتباطات حاکم در سازجان بپردازد.

ی باشمد کمه ( جم1939چارچوب فظری این جقاله  بر اساس بررسیهای هافت و همکارافش )
جعتقد هستند ، ارزش های اخالقی سازجان ترکیبی از ارزش های اخالقی فرد، جمدیران و روابمط 
رسمی و غیر رسمی جی باشد و با بررسی ارزشهای فرد جی توان آفها را بمه ارزش همای اخالقمی 
اص ی و ارزش های اخالقی فرهنگی تقسمیم کمرد . ارزش همای اخالقمی اصم ی جبنما و اسماس 

ت اخالقی هستند . این ارزش ها صرف فظر از زجان، فرهنگ و دیمن ، ارزش همای پایمه تصمیما
ای جی باشند . جعموال این ارزش ها توسط ک ماتی جافند قابل اعتماد بودن ، احتمرام ، جسمئولیت 
،عدالت و افصاف، آداب اجتماعی، تعهد ، جشارکت و... تعریف جی شوفد . که در جدل طراحی شده 

فی ، عدالت ، جسئولیت پذیری و جشارکت به عنوان ارزشهای اخالقمی اصم ی در فظمر تعهد سازجا

                                                
1 Weber 

2 Wihrich 
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 )کمالرک، گرفته جی شوفد که جیتوافند بر روابط رسمی و غیر رسمی در سازجان تاثیر گذار باشمند
(. و جدل جفهوجی طراحمی شمده جهمت تعیمین همسمویی ارزشمهای اخالقمی و ارتباطمات 2003

 است: سازجافی در شکل زیر فمایان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( : چارچوب نظري پژوهش1شماره ) شکل

 روش شناسي پژوهش
و از فظر جهت گیری، کار بردی و از فظر  ، توصیفیاز فظر هدف در این جقاله روش تحقیق

این تحقیق از فظر زجان جورد بررسی حال فگر و از فظر شیوه جمع  جسیر اجرا، پیمایشی جی باشد.
آوری داده ها از فوع کمی و از فظر جقطع زجافی جورد بررسی از فوع تحقیمق جقطعمی جمی باشمد. 
، جاجعه آجاری بر اساس تعیین همسویی ارزشهای اخالقی حاکم در سازجان و ارتباطات سمازجافی 

ففر کمه در  1100زیرساخت در فظر گرفته شده افد که شاجل  جدیران و کارکنان شرکت ارتباطات
ساختمان جرکزی فعالیت جی فمایند و روش فموفه گیری، طبقه ای که از فظر صفات گروه بنمدی 

 ففر افتخاب شدفد .  234شده افد و بر اساس فرجول کوکران 
 پرسشمناجه ایمن. شد استفاده پرسشناجه از فیاز جورد هایدادهی گردآور برای تحقیق این در

 سطوح مختلف سازمان : 

مدیران ، سرپرستان و 

 کارکنان

ارتباطات 

 سازماني

روابط غير 

 رسمي 

 روابط رسمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ك 

ارزشهای 

اخالقي اصلي 

و پایه ای 

 سازمان

مسئوليت 

 پذیری 

 عدالت و انصاف 

 تعهد 

 مشارکت 
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که بمه شمرح ذیمل  پژوهش اتیفرض آزجون برای فیاز جورد اطالعات و تحقیق اهداف به توجه با
 :دیگرد میتنظ جی باشد،

 فرضیه اص ی :
 بین ارزشهای اخالقی و ارتباطات سازجافی همسویی وجود دارد 

 فرضیه های فرعی :
 ارزشهای اخالقی با روابط رسمی سازجان رابطه جستقیم دارد 
 ارزشهای اخالقی با روابط غیررسمی سازجان رابطه جستقیم دارد 
 جنظمور بمه. شمد استفاده جرتبطی ها اسیجق از جکنون یا فهفتهی ها صفت سنیشی برا 

 جتغیرها ،یاختصاص و ک ی اهداف به توجه بای جقدجات پرسشناجه فخست پرسشناجه، میتنظ و هیته
اخالقی شاجل جولفمه همای تعهدسمازجافی ، عمدالت ، ، در دو بخش ارزشهای  تحقیق اتیفرض و

جسئولیت پذیری و جشارکت و ارتباطات سازجافی شماجل دو جولفمه روابمط رسممی و روابمط غیمر 
 در پرسشمناجه لمذا. شمد اسمتفادهی صوریی روا از هیاول اعتبار نییتعی برا و دیگردی طراح رسمی
 اعممال اصمالحات و گرفمت قمرارخت جدیران ارشد شرکت ارتباطات زیرسما جتخصصان و اریاخت
فتایج آلفای کروفبماخ  .شد استفاده کروفباخی آلفا آزجون از هیاولیی ایپا نییتع جهت سپ . دیگرد
(0829 =α.فشان داد که پرسشناجه از پایایی باالیی برخوردار است ) 

گردید.کمه از آزجمون همای  اسمتفاده SPSSبرای تیزیه و تح یل داده ها فیز  از فرم افزار 
 –جیافگین و افحراف جعیار جهت آجار توصیفی و در آجار اسمتنباطی از آزجمون همای ک مموگروف 

اسمیرفوف جهت تعیین فرجال بودن توزیع داده ها و از آزجون همبستگی )اسپیرجن( جهت رابطمه 
بین جتغیرها و از آزجون تح یل رگرسیون جهت پیش بینی و تعیین همسویی ارزشهای اخالقی بما 

 ارتباطات سازجافی به جنظور تح یل فرضیه ها استفاده گردید.

 تجزيه و تحلیل داده ها
اسمتفاده  به جنظور تیزیه و تح یل داده هاتوصیفی و آجار استنباطی  آجارش از پژوهاین در 

از فموفه های تحقیمق زفمان و  %3/41در تیزیه و تح یل آجار توصیفی در خصوص جنسیت . شد
تحصیالت فموفه های آجاری تحقیق فشمان  های تحقیق را جردان تشکیل دادفد،از فموفه % 2/11

بمود و کمتمرین فراوافمی  %1181جربوط به جقطع تحصمی ی لیسماف  بما  داد که بیشترین فراوافی
فتمایج تحقیمق فشمان داد کمه جمی باشمد. همچنمین   %183جربوط به جقطع تحصی ی دکتری بما 

بود و کمترین جیزان سمابقة  %2382سال با  19-24بیشترین جیزان سابقة کار جربوط به جحدودة 
درصد جی باشد که فشان دهنده جیافسالی سازجان جی  1183سال با  2-12کار جربوط به جحدودة 

 باشد. 
(  1131در تیزیه و تح یل جیافگین جولفه ها ، بر اساس فظر آقای بازرگمان و همکمارافش )
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که جعتقد هستند، با توجه به جیافگین های عددی به دست آجده از جقیاس پنج ارزشمی لیکمرت ، 
، فسبتاً جط وب )جتوسط( 2811تا  1ای عددی بین در سه سطح فاجط وب )پائین( شاجل جیافگین ه

، و جط وب )باال( شاجل جیافگین های عمددی بمین 1811تا  2811شاجل جیافگین های عددی بین 
( ، 1812، طبقه بندی جی شوفد ، جیافگین به دست آجده در جؤلفمة ارزشمهای اخالقمی )1تا  1811

( و ارتباطمات 1822جشمارکت ) (،4803یری )جسئولیت پمذ( ، 1821( ، عدالت )1830تعهد سازجافی )
( فشان داد که ارزشهای اخالقی 2839( و روابط غیر رسمی )1834( ، روابط رسمی )4841سازجافی )

درحد فسبتا جط وب و سایر جولفه هما در حمد جط موب در سمازجان  ، جشارکت و روابط غیر رسمی
 جاری جی باشند. 

هما از در بخش آجار استنباطی قبل از آزجون فرضیه ها برای بررسی فرجال بودن توزیع داده
اسمیرفوف استفاده شد. فتایج این آزجون فشان داد که به جمز جتغیرهمای ارزش -آزجون ک موگرف

( که توزیع داده ها در جورد این جتغیرها فرجال اسمت، <01/0p)های اخالقی و ارتباطات سازجافی 
برای رسیدن به هدف اص ی ابتمدا فرضمیه  های تحقیق توزیع داده ها فرجال فیست.قیه جؤلفهدر ب

های فرعی این تحقیق جورد بررسی قرار گرفت و تک تک جولفه ها جورد آزجون قمرار گرفتنمد ، 
فرضیه اول که رابطه جستقیم ارزشهای اخالقی بر روابط رسمی سازجان را جورد بررسی قمرار داده 

جشارکت جهمت رابطمه بما روابمط و  جسئولیت پذیری،  عدالتولفه های تعهد سازجافی ، است ، ج
رسمی جورد آزجون قرار گرفتنمد و چمون ایمن جولفمه هما توزیمع فاپاراجتریمک داشمتند از آزجمون 

 همبستگی اسپیرجن استفاده گردید که در جدول ذیل جشاهده جی شود: 

سي رابطۀ بین مولفه هاي تعهاد ( آزمون همبستگي اسپیرمن براي برر1جدول  )

 با  روابط رسمي مشارکت و  مسئولیت پذيري،  عدالتسازماني ، 

 روابط رسمی  

 تعهد سازجافی

 08191 همبستگی رتبه ای اسپیرجن

 08001 سطح جعنی داری )دو طرفه(

 234 تعداد

 عدالت

 همبستگی رتبه ای اسپیرجن

 سطح جعنی داری )دو طرفه(

 تعداد

08132 

08001 

234 
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 جسئولیت پذیری

 همبستگی رتبه ای اسپیرجن

 سطح جعنی داری )دو طرفه(

 تعداد

08122 

08001 

234 

 جشارکت

 همبستگی رتبه ای اسپیرجن

 سطح جعنی داری )دو طرفه(

 تعداد

08221 

08001 

234 
 

( ، رابطمه جتغیرهما = P 001/0)در جدول فو  فمایان است که سطح جعنی داری جولفه ها 
را با روابط رسمی فشان جی دهد اجا در شدت همبستگی با هم جتفاوت هسمتند . در جولفمه همای 

جی باشد بنابراین شدت همبستگی این جولفمه هما  (r<21/0) تعهد سازجافی ، عدالت و جشارکت 
جی باشد بنابراین شمدت همبسمتگی آن  (<21/0r) در جولفه جسئولیت پذیری ضعیف است ، اجا 
پ  در ارتباط جستقیم بین ارزشهای اخالقی با روابط رسمی فقط جولفه جسمئولیت جط وب است. 

 پذیری رابطه جستقیم و جعنی داری را فشان جی دهد.
فرضیه دوم که رابطه جستقیم ارزشهای اخالقی بر روابط غیررسمی سازجان را جورد بررسی 

جشارکت جهت رابطمه بما و  جسئولیت پذیری،  عدالتولفه های تعهد سازجافی ، قرار جی دهد ، ج
روابط غیر رسمی جورد آزجون قرار گرفتند و چون این جولفمه هما توزیمع فاپاراجتریمک داشمتند از 

 آزجون همبستگی اسپیرجن استفاده گردید که در جدول ذیل جشاهده جی شود. 

بررسي رابطۀ بین مولفه هاي تعهاد  ( آزمون همبستگي اسپیرمن براي2جدول  )

 با  روابط غیررسمي مشارکت و  مسئولیت پذيري،  عدالتسازماني ، 

 روابط رسمي  

 تعهد سازجافی

 08239 همبستگی رتبه ای اسپیرجن

 08001 سطح جعنی داری )دو طرفه(

 234 تعداد

 عدالت

 همبستگی رتبه ای اسپیرجن

 سطح جعنی داری )دو طرفه(

 تعداد

08221 

08001 

234 
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 جسئولیت پذیری

 همبستگی رتبه ای اسپیرجن

 سطح جعنی داری )دو طرفه(

 تعداد

08112 

08001 

234 

 جشارکت

 همبستگی رتبه ای اسپیرجن

 سطح جعنی داری )دو طرفه(

 تعداد

08231 

08001 

234 
 

( ، رابطمه جتغیرهما = P 001/0)در جدول فو  فمایان است که سطح جعنی داری جولفه ها 
جمی باشمد کمه  (<21/0r) را با روابط غیررسمی فشان جی دهد و شدت همبستگی هممه جولفمه 

جشخص جی گردد در روابط غیر رسمی جولفه های ارزشهای اخالقی رابطه جستقیم و جعنی داری 
 را اییاد جی کنند.

روی جولفه همای  سپ  برای پیش بینی همسویی ارزشهای اخالقی با ارتباطات سازجافی از
ها در جورد جتغیمر جمالک )ارتباطمات سمازجافی( و توزیع دادهارزشهای اخالقی بدلیل فرجال بودن 

های جتغیر پیش بین )ارزش های اخالقی( از روش رگرسمیون خطمی عدم وجود رابطه بین جؤلفه
. فتمایج چندگافه با روش ورود جتغیرهای پیش بین به صورت همزجان در جعادلمه اسمتفاده گردیمد

برای بررسی جعنی دار بودن جعادلة رگرسیون فشمان  ANOVA (01/0 P =)حاصل از آزجون 
جؤلفمة جعادلة رگرسیون جعنی دار و قابمل تعممیم اسمت.   01/0داری جی دهد که در سطح جعنی

 %11، حدود = F  10/11و با جقدار   α=  01/0داری جسئولیت پذیری به تنهایی در سطح جعنی
ها به دلیل داشمتن ضمریي همبسمتگی ات ارتباطات سازجافی را تبیین جی کند. بقیة جولفهاز تغییر

دست آجده در آزجون رگرسمیون از فظمر آجماری قاب یمت پمیش بینمی داری بهپایین و سطح جعنی
تغییرات جربوط به ارتباطات سازجافی را فدارفد. بنابراین از جعادلة رگرسیون حذف گردیدفد و جعادلة 

 ون به این شکل تدوین شد: رگرسی
 )جسئولیت پذیری( 4/0+  112/1ارتباطات سازجافی = 

در بخش بعدی پیش بینی همسویی ارتباطات سازجافی از طریق جؤلفة ارزش های اخالقمی 
در سمطح به صورت جداگافه با استفاده از رگرسیون خطی ساده صورت گرفت. فتایج فشان داد که 

جؤلفمة ارزش همای اخالقمی در یون جعنی دار و قابل تعمیم است.  جعادلة رگرس 01/0داری جعنی
از ارتباطمات سمازجافی را تبیمین  %2/2، حدود = F  13/21و با جقدار  α=01/0داری سطح جعنی

ارزش های اخالقی به جیمزان  جی کند. جقدار بتا فیز فشان جی دهد که با هر واحد تغییر در جؤلفه
شود.  بنابراین جعادلة رگرسیون را به این فحمو ارتباطات سازجافی اییاد جیتغییر در جؤلفة  223/0

 جی توان فوشت:
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 )ارزش های اخالقی( 223/0+  11/1ارتباطات سازجافی = 

با آزجون افیام شده جیتوان فتییمه گرفمت کمه همسمویی ارزشمهای اخالقمی و ارتباطمات 
 سازجافی برقرار جی باشد.

 ها در جدول های زیر فشان داده شده است. فتایج جربوط به این یافته 

 b( خالصه مدل رگرسیون3جدول )

 افحراف جعیار تخمین جیذور R R جدل

1 400/0a 110/0 13/0 

a.  تعهمد سمازجافی، عمدالت سمازجافی، جسمئولیت پمذیری و  جتغیرهای پیش بمین :
 جشارکت

b.  جتغیر جالک: ارتباطات سازجافی  
 

 b( آزمون 1جدول )ANOVAبراي بررسي معني دار بودن معادلۀ رگرسیون 

 سطح جعنی داری F درجة آزادی جیموع جیذورات جدل

1 

 08001a 11810 4 3800 رگرسیون

   229 41891 باقیمافده

   231 49891 کل

a.  تعهد سازجافی، عدالت سازجافی، جسئولیت پذیری و جشارکت جتغیرهای پیش بین : 

b.  جتغیر جالک: ارتباطات سازجافی 

 a( جدول ضرايب5جدول )

 جدل
 ضرایي استافدارد ضرایي غیراستافدارد

t 
سطح 

 بتا افحراف جعیار B جعنی داری

1 

 08001 13891  0812 1812 (جقدارثابت)

 08411 0823 0801 0822 0821 تعهد سازجافی

 08931 0824- 08002- 0801 -08001 عدالت سازجافی

 08001 1811 0812 0804 08242 جسئولیت پذیری

 08311 08209 0814 0802 08001 جشارکت
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 b( آزمون 1جدول )ANOVAبراي بررسي معني دار بودن معادلۀ رگرسیون 

 سطح جعنی داری F درجة آزادی جیموع جیذورات جدل

1 

 08001a 11810 4 3800 رگرسیون

   229 41891 باقیمافده

   231 49891 کل

 a.   جتغیممر وابسممته: ارتباطممات
 سازجافی

      

 نتیجه گیري
هدف این پژوهش بررسی و تعیین همسویی ارزشهای اخالقی و ارتباطمات سمازجافی اسمت 

فتییه رسیدیم که در روابط رسممی حماکم در سمازجان که با تیزیه و تح یل افیام شده ، به این 
تنها جولفه جسئولیت پذیری رابطه جستقیم و جعنی داری را اییماد جمی کنمد بمه ایمن جعنمی کمه 
جسئولیت پذیری به عنوان ارزشهای اخالقی به رسمیت شمرده شده و با روابط رسممی حماکم در 

در روابمط رسممی جسمئولیت پمذیری افمراد سازجان رابطه جستقیم و جعنی داری را دارد ، چنافچه 
( 1932باالتر شود، ارزشهای اخالقی فیز ارتقا  جی یابدو بالعک . این یافته با یافته دیل و کندی )

که به بررسی پیاجدهای ارزش های اخالقی در سازجافها پرداخته است فزدیک جی باشمد ، ایشمان 
ضای سازجان جنتقل جی کنند و ثبات فظام به این فتییه رسیدفد که ارزش ها ح  هویت را به اع

( کمه بمه ایمن فتییمه 1133اجتماعی را افزایش جی دهند و همین طور با یافته لینگ و کی یل )
رسیدفد ، جسئولیت پذیری پیاجدهای حاصل از عم کرد جی باشد که این عم کرد جنطبق با اصول 

 اخالقی است.
همچنین در روابط غیر رسمی همه جولفه همای ارزشمهای اخالقمی قابمل تعممیم و رابطمه 
جستقیم و جعنی داری را اییاد جی کنند ، چنافچه در روابط غیر رسمی تعهد ، عدالت ، جسمئولیت 
پذیری و جشارکت در افراد سازجان باال باشد ارزشهای اخالقی ارتقا  جی یابد و بالعک . بنمابراین 

گفت که رابطه جستقیم و جعنی داری بین ارزشمهای اخالقمی و روابمط غیمر رسممی در  جی توان
( فزدیک است کمه ایشمان بمه ایمن 2000سازجان وجود دارد . این فتییه گیری با یافته شفریتز  )

فتییه رسیدفد، ارتباطات حاکم در سازجان جی توافد هدایت گر رفتارهای اخالقی فرد باشند.دعایی 
( در پژوهش خود به این فتییه رسیدفد کمه جشمارکت کارکنمان در ارتباطمات 1191و ج ک زاده )

( اظهمار جمی دارفمد کمه ویژگیهمای 1194سازجافی اثربخش تر جی باشد و غضنفری و جزروعی )
فردی و فرهنگی افراد در روابط غیر رسمی ارزش هایی هستند کمه تماثیر بسمزایی در ارتباطمات 
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 سازجافی دارد.
ی همسویی ارزشهای اخالقی با ارتباطات سازجافی با تح یل رگرسمیون ایمن برای پیش بین 

فتییه حاصل شد که همسویی بین ارزشهای اخالقی و ارتباطات سازجافی وجود دارد و جسمئولیت 
پذیری بیشتر کارکنان در سازجان جی توافد به همسمویی بیشمتر ارزشمهای اخالقمی و ارتباطمات 

( ، فزدیک است که ایشان اظهار جمی 2011فتییه با یافته بوئن )سازجافی کمک بسزایی کند. این 
دارد جوضوعات اخالقی با تعاجل افراد در ارتباطات سازجافی ارتقا  جی یابد.  با توجه بمه اینکمه تما 
کنون هی  پژوهشی در جورد تعیین همسمویی ارتباطمات سمازجافی و ارزشمهای اخالقمی صمورت 

جسئولیت پذیری بمه عنموان یکمی از جولفمه همای ارزشمهای فگرفته پیشنهاد جی شود با تقویت 
 اخالقی جی توان روابط سازجافی را فیز ارتقا  و سازجان را در پیشبرد اهداف هدایت فمود.

 پیشنهادها
بر اساس فتایج حاص ه از آزجون فرضیه ها، پیشنهاد جی گردد سمازجان تمرکمز خمود را بمر 

اط و افراد جرجع و ذینفوذ در این ارتباطمات و شمکل شناسایی شبکه های ارتباطی غیر رسمی، فق
دهی و هدف گذاری روابط غیر رسمی در سازجان قرار دهد. تاکید و تقویت ارزش هایی همچمون 
تعهد، عدالت، جسئولیت و جشمارکت در گمروه همای غیررسممی و تمرویج ایمن شمعائر در روابمط 

ری در این فرهنمگ سمازی بمرای غیررسمی کارکنان در سطوح جخت ف جی توافد اثربخشی بیشت
سازجان به همراه داشته باشد. ضمن آفکه از جسیر ابزارهای ارتباطی رسممی سمازجان جمی توافمد 

 برای تقویت ح  جسئولیت پذیری کارکنان بهره جوید. 
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( بررسی ارتباطات سازجافی بر اثربخشمی عم کمرد 1191دعایی ، حبیي اله ، ج ک زاده ، غالجرضا ، ) .2
 1جدیرات و رضایتمندی کارکنان ، فص ناجه جدیریت شماره 
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 کارکردهای تربیتی عزت نفس و نقش

 آن در سالمت روان از منظر  

  قرآن و روایات
 

 

 1جهدیه عسکری

 2 ابراهیم فوری

 1حسین خاکپور

 چکیده

زفمدگی همر افسمان جمی باشمد کمه در عزت فف  از جوضوعات ک یمدی در 

جوفقیت ها و شکست های وی تأثیر جستقیم دارد ایمن جسمأله در فظمام تربیتمی 

اسالم به عنوان یک هدف جطرح است تا افسافها را به سوی سالجت روان سمو  

دهد، هدف از این جقاله شناخت ک ید های دستیابی به عزت فف  و تمأثیر آن در 

-تح ی ی بما رویکمرد قرآفمی-اضر به روش توصیفیسالجت روان است، فوشته ح

روایی بر آن شده تا فشان دهد که راههایی برای دست یابی به عزت فف  وجود 

دارد از جهمترین آفها جی توان به توکل به خداوفد،تمسک به قرآن و... اشاره فمود 

و در پایان هم ضمن بیان کارکردهای تربیتی عزت فف  به چگوفگی تأثیر آفهما 

 .ر پیدایش عزت فف  و تأجین سالجت روان جی پردازدب
 

  هاکلیدواژه

 .عزت ، عزت فف ، سالجت روان، قرآن، روایات

                                                
  . دافشیوی کارشناسی ارشد ع وم قرآفی دافشکده ع وم قرآفی زاهدان - 1

Email: Mahdiye.A.0skari91@gmail.com 

 Email: Enoori@theo.usb.ac.irزاهدان  استادیار دافشگاه سیستان و ب وچستان )استاد راهنما( -2

  Email:r.khakpur@yahoo.comن    دافشیار دافشگاه سیستان و ب وچستان)استادجشاور( زاهدا -1
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 مسأله طرح
عزت فف  از جم ه فضایل اخالقی است که خداوفد خمیر جایه آن را در سرشت افسمان بمه 
ودیعت فهاده است. هر ک  در زفدگی به طور فطری و با شدت و ضعف در برابر تحقیر ها،اهافت 
ها،فابرابری ها،تحمیل و...واکنشی کم و بیش جتناسي با خوی وجنش خود بروز جی دهمد. عمزت 

ه هایی است که در جتون دینی جس مافان بر آن تأکید فراوان شده است. آیاتی بخشی یکی از آجوز
چند از قرآن کریم خدا،رسول و جمؤجنین را صماحبان عمزت وصمالبت ففم  جعرفمی فمموده افمد 

یقولون لئن رجعنا الی المدینة لیخرجن اال عمز جنهما ا ذل وهلل العمزة ولرسموله ول ممؤجنین »جافند
( ) جی گویند اگر به جدینه برگردیم قطعا عزیز تر،ذلیل تر 3جنافقون،«) مونوالکن المنافقین ال یع

را از آفیا بیرون خواهد کرد،و حال آفکه عزت از آن خدا و از آن رسول او و از آن جؤجنمان اسمت، 
لیکن جنافقان فمی دافند( اهمیت و ضرورت پرداختن به این بحث این است کمه در روایمات اهمل 

المنیة وال دفیة ولتق ل »تأکید فراوان شده، چنافکه ع ی ع یه السالم جی فرجاید: بیت بر این جسأله
وال التوسل: جرگ آری اجا تن دادن به پستی هرگز،قناعت به کم آری،اجما دسمت فیماز بمه سموی 

چند جهت ضمروری جمی (. چنین پژوهشهایی از 119،ص191فهج البالغه،حکمت«)دیگران هرگز
ز فابساجافیهای فردی و اجتماعی در پرتو احساس عزّت ففم  رخمت باشد فخست اینکه بسیاری ا

بر جی بندد، آیا افسافی که دارای عزّت فف  است دست به تکدّی گری)گدایی(، فحاشی، شموخی 
غیر جتعارف، عمل غیراخالقی، دزدی و اختالس جیزفد؟ وجه دوم ضرورت این پژوهش آن اسمت 

ابی به عزّت فف  از فگاه قرآن کریم، راههای عم می که با شناسایی و استخراج راهکارهای دستی
حصول عزّت فف  به کمک ع م اخال  و تع یم و تربیت جی آید. زیرا عزت فف  فقمش اساسمی 
درسالجت روان و تربیت افسافها دارد و افسان را از هر گوفه ذلت وپستی وآلوده شدن به گنماه بماز 

راههای دست یابی بمه عمزّت ففم  در  -1ز: جی دارد. پرسش های اص ی این پژوهش عبارتند ا
افمراد  چگوفه عزت فف  جی توافد در سالجت روان جؤثر باشد؟رضایت -2آیات و روایات کداجند؟ 

از زفدگی به جیزان ارزش آفها فزد خویش بستگی دارد و سالجت روان هم جسمت زم داشمتن یمک 
است که خود باعمث سمالجت  ف سفه با جعنی و زفدگی هدفمند است عزت فف  از جم ه جواردی

 روان جی شود و به افکار ورفتارهای فرد عمق وجعنا جی دهد .

 پیشینه تحقیق

تا آن جا که فگارفدگان بررسی فموده افد در زجینه جورد بحث جقاله و فوشته ای به صمورت 
سمیری در » جستقل یافت فشده، اجا برخی فوشته های فزدیک به این جوضوع عبارتنمد از: کتماب 

( : در این کتاب بمه فقمش همای عمزت ففم  در تربیمت 1131دلشاد تهرافی ،« ) ربیت اسالجیت
( : این کتماب 1132شهیدی ،« ) جیموعه جقاالت عزت و افتخار حسینی » پرداخته است. کتاب 

توکمل » به جؤلفه های عزت در سیره جعصوجان و به ویژه اجام حسین )ع( را بیان کمرده، کتماب 
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» ( در این کتاب به افواع عزت و جؤلفه های آن پرداختمه، پایمان فاجمه 1131، شیاعی« ) برخدا 
(:  ایمن اثمر بمه 1191)فعمتی،« تأثیر عزت فف  بر تع یم وتربیت فرزفدان از دیدگاه قرآن وروایات

جنظور به فع یت رسافدن زجینه های عزت فف  در کودکان و فوجوافمان و تمأثیر عمزت ففم  در 
( در 1139)حق پنماه، « عزت از جنظر قرآن و سنت» دان پرداخته است، جقاله تع یم و تربیت فرزف

» این جقاله راه های دستیابی به عزت فف  و آثار و پیاجد های آن جورد بررسی قرار داده و جقاله 
ش( در این جقالمه فقمش خمافواده در 1134)شیاعی،« شیوه های پرورش عزت فف  در کودکان

ای اخالقی جورد بررسی قرار گرفتمه اسمت. آفچمه ایمن پمژوهش را از تربیت و شکوفایی ارزش ه
کارهای جشابه افیام شده در این جحور ک ی جتمایز جی فماید تمرکز فوشمته حاضمر بمر راه همای 
دست یابی به عزت فف  و تأثیر آن در سالجت روان از جنظر قرآن و روایات جمی باشمد. کمارکرد 

رشمردن و تح یل چگموفگی تمأثیر آن بمر سمالجت روان بما روحی و روافی عزّت فف ، به ویژه ب
جحوریت قرآن کریم و روایات شریف از فو آوریهای ایمن پمژوهش اسمت کمه در پمژوهش همای 

 ارزشمند فو  الذکر فیاجده است.

 . مفهوم شناسي1
از آفیاکه بررسی جفهوم واژگان ک یدی جا را در فهم بهتر جطالي یاری جی فماید فخست به 

 ختصر دو واژه جهم عزّت و سالجت روان پرداخته جی شود:توضیح ج

 . عزت1-1
( عمزت آن 131،ص9 ،ج1403یعز(است)ابن جنظمور،-عزت جصدر ثالثی جیرد از جاده)عز 

حالتی است در شخص که فمی گذارد جغ وب کسی شود وشکست بخورد از همین روست کمه بمه 
عمزت ففم  بمه جعنمی ( »111 ،ص1412زجین سخت وسفت)عزاز( جیگوینمد)راغي اصمفهافی،

کی از برجسته ترین صفات بارز همر جمؤجنی ( ی934،ص2،ج1131دهخدا،«)شرافت وجناعت است
است وی که با ایمان خویش به غیي خود را جتصل به جبدأ الیتناهی وعبد برای جوالی حقیقمی 
گشته حاضر فیست خود را ذلیل بندگان فموده ودر جقابل دیگر خالیق خداوفد بمرای رسمیدن بمه 

( وفیز ج که ففسافی اسمت کمه 112،ص1132حاجتی از حوائج دفیا خود را تحقیر فماید )غضنفری،
افسان را قادر جی سازد تا حوادثی را که برای او پیش جی آید همر چنمد خطیمر باشمند بمه خموبی 

( جی توان فتییه گرفت کمه عمزت ففم  بمه جعنمی شمرافت و 121،ص1132تحمل کند)دی می،
ت کمه جناعت و یکی از تمایالت عالیه افسان وبرجسته ترین صفت بارزهر جمؤجن اسمت وآن اسم

 شخص حقیقت خویش را آن چنان که هست بیابد وروح خود را به جنزله یک شی ففی  بشناسد.

 . سالمت روان1-2
قاب یت ارتباط جوزون وهماهنگ با دیگران تغیر و اصمالح جحمیط فمردی واجتمماعی وحمل 
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تضادها وتمایالت شخصی به طمور جنطقی،عادالفمه وجناسي)سمازجان جهمافی بهداشت،بهداشمت 
(و در گستره وسیع تر عبارت است از آگاهی به عواجل جعنوی وجادی و افگیمزه همایی 11روان،ص

که سالجت فکر و وضع جثبت واعتدال رفتار و کردار را سبي جی شود که بدان وسی ه ساز وکار با 
ارزشممی در جممورد تحممرک و پیشممرفت جعنمموی وجممادی افسممان در همممه زجینممه همما فممراهم 

نظورفشان دادن وضع جثبت وسالجت روافی است که خود جیتوافد ( و به ج22،ص1122آید)صافعی،
 جوجي اییاد تحرک و پیشرفت تکاجل فرد شود  وبه جعنای سالجت جسم وروان جی باشد.

پ  از جفهوم شناسی ابتدا به راه های رسیدن به عزت فف  وسپ  به فقش عمزت ففم  
 در سالجت روان جی پردازیم:

 از منظر آيات و روايات  . راههاي دستیابي به عزت نفس2
بر اساس آجوزه های دین جبین اسالم سرچشمه اص ی عزت خداوفد است وتمام عمزت هما 

پم  هممه عمزت هما از آن خداوفمد «ف  مه العمزة جمیعماً»ازآن اوست چنافکه خداوفد جی فرجایمد
تمام ( جیل و عالقه به عزت و فرار و تنفر از ذلت یک اجر فطری هست که در فهاد 10است)فاطر،

افسافها وجود دارد و شکوفایی عزت فیاز به ع ل وعواج ی دارد و عدم توجه به این عواجمل سمبي 
خاجوشی آن جی شود و حالت ذلت و جغ وب شدن و پذیرش شکست در افسان تقویت جی شود. با 
تأجل در آیات و روایات جی توان عواجل جؤثر بر حصول عزّت فف  را به دو دسته تقسمیم فممود: 

جل شناختی)جعرفتی(و عواجل رفتاری)غیرجعرفتی( در این پژوهش با جحوریت قرآن کمریم بمه عوا
 بررسی برخی عناصرک یدی دستیابی به عزت فف  در دو حوزه جذکور پرداخته شده است:

 . شناختي)معرفتي( 2-1
درجیان عواجل جمؤثردر سمالجت روان، جعیارهمای شمناختی از اهمیمت بیشمتری برخموردار 

از این رو درجنابع اسمالجی . در اکثر جوارد سالجت و یا بیماری روافی ریشه شناختی دارد است زیرا
اسمالم بمرای . بر اصالح جعرفت ها و باورهای وهمی و تغییرآن به جعارف حق تأکید شمده اسمت

پیشگیری ودرجان اختالل های روافی درزجینه  شناخت و فگرش صحیح افمراد فسمبت بمه  خمود، 
گی، دفیا، افراد دیگر و سنت های حاکم بر جریان تکوینی، آجوزش همای الزم را هستی، خدا، زفد

داده است، با دقت درآیات و روایات و جراجعمه بمه جنمابع دینمی برخمی از جهمتمرین راهکارهمای 
 شناختی رسیدن عزت فف  به شرح ذلیل جی باشد :

 . حاکمیت ارزشهاي اسالمي2-1-1
د عزت و تقویت آن حاکم شمدن ارزشمهای اسمالجی در یکی از عواجل جؤثر و جهم در اییا

همه زجینه ها و در زفدگی فردی و اجتماعی است. این ارزشها در یک تعبیر ک ی، هممان فمراجین 
الهی و خواسته هایی است که جکتي اسالم، جردم را به رعایمت آن المزام کمرده اسمت. از قبیمل 
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ماعی، آبادافی و عمران، ارتقای سطح فکمر تحقق کاجل عدالت، اجنیت، اصالح اجور فرهنگی واجت
و افدیشه، پرهیز از غف ت، ففا ،  تم ق و رفتارهای تحقیر آجیز، بها دادن به افسان به عنوان خ یفه 
خدا، دوری از ظ م و تبعیض و هر گوفه فساد،تساوی در برابر قافون، اجر به جعروف و فهی از جنکر 

جور، اجرای دقیق قوافین و.....با ارزشممد شمدن ایمن و رعایت اصل اه یت وشایستگی در تصدی ا
گوفه ارزشها اجت اسالجی عزتمند گشته و زیر بمار همی  ذلتمی فخواهمد رفمت. اجما قطعماً چنمین 
حاکمیت فراگیری از ارزشها بدون وجود حکوجت دینی که خود فیمز ازجم مه ارزشهاسمت، اجکمان 

و قوافین عزت آفمرین، بمر روی جیمری  پذیر فیست. ع ت این که اسالم عالوه بر عرضه ارزشها
قافون و تحقق آن آرجافها چه با فصي یا توصیف تأکید دارد، همین است که ارزشهای دینی چون 
با اجتماع سر وکار دارد و جاجعه ای بدون رهبری ره به جایی فمی برد، فیاز بمه حکموجتی آگماه و 

نا شده و تع میم و تربیمت و تکاجمل قوی دارد. حکوجت دینی بر اساس شرافت و کراجت افسافها ب
فرهنگی و جعنوی و پیشرفت، سرجایه کار آن است. در حکوجت غیر دینمی، جمکمن اسمت برخمی 
افراد با همت ب ند، کراجت و عزت خود را حفظ کنند، اجا اکثریت جاجعه تابع برفاجه های حاکممان 

حکیم همه جافبمه و عمزت آور هستند که فه از عزت آگاهند و فه از ارزش های دینی. از این رو ت
( ایمن کمه 141،ص1131ارزش های دینی، فیازجند حکوجت آگاه و جقتدر دینی اسمت.)حق پنماه، 

قرآن کریم از والیت دشمنان خدا، دوستی غیر جؤجنان و والیت پذیری کفار و جنافقان به شمدت 
م فیست و عزتی فهی جی فرجاید، برای این است که در چنان والیت هایی چنین ارزش هایی حاک

وجود فدارد، پ  عزت در سایه تحکیم ارزش ها حاصل جمی شمود و حاکمیمت ارزش هما بمدون 
 حکوجت دینی، قابل پیاده سازی و اجرا فمی باشند.

 . تقويت هنجارهاي اخالقي 2-1-2
عزت فف ، با پستی، فاپاکی اخالقی و آلودگی به گناهان، فاسازگار اسمت. عمزت ففم  و  

ست که خود به خود، جردم را به راه وظیفه شناسی و تعهد اخالقی سمو  داده، و شرافت فیرویی ا
جن کرجت ع یه ففسه لمم یهنهما :»از اعمال خالف اخال  باز جی دارد. اجام ع ی )ع( جی فرجایند 

کسممی کممه ففسممش را گراجممی جممی دارد ، آن را بمما جعصممیت خمموار و پسممت فمممی « بالمعصممیه
ن عزت ففم  و هنیارهمای اخالقمی، رابطمه داد و سمتدی و ( رابطه بی122،ص1111کند)آجدی،

تعاجل جثبت و سازفده است. افسمان عزتمنمد، هنیارهمای اخالقمی را رعایمت جمی کنمد رعایمت 
هنیارهای اخالقی به تقویت و پایدار شدن عزت جی افیاجد. اساس و جحور اخال  در اسالم بمر 

ر داده شده است. تهذیي فف ،آزاد سازی عزت و تکریم فف  و تطهیر آن از هر گوفه آلودگی قرا
آن از بند شهوات و جبارزه با اجیال حیوافی، در اسالم جهاد اکبر فام گرفته، زیمرا جوفقیمت در ایمن 
جیدان، وی را کریم النف  جی سازد و به سادگی دچار آلودگی فمی شود کسمی کمه بمرای ففم  

برده و اسیر خواسته های ففسافی جمی  خود ارزشی قائل فیست، هوای فف  او رها شده و در واقع
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( جنظور از این فف  همان خود حیوافی است کمه در واقمع، فماخود اسمت.روح 141شود)همان،ص
افسان، جیدان جبارزه دائمی جیان خود اص ی و فاخود)اجیال حیوافی( است هر جا عقل حاکم فباشمد 

ه شمده و شمهوات، یکمه تماز و جیل های حیوافی پیروز گردفد، روی عقل و فطرت افسافی پوشمید
جیدان روح او جی شود و از عزت و ارجمندی، اثری فمی جافد. در این صورت خود اصم ی افسمان، 

قمل ان الخاسمرین المذین » شده است و باید آن را پیدا کرد« گم»جغ وب و فراجوش و به تعبیری
 (11)زجر،....« خسروا اففسهم 

 . تمسک به قرآن2-1-3
قرآن کتاب هدایت است و سر شار از فکات اخالقی است و در آیات جخت ف به عزت ففم  
و چگوفگی کسي آن اشاره فموده است. بنا بر آجوزه های قمرآن کمریم تمسمک بمه کمالم خمداو 

ایمن کتمابی «تنزیل الکتاب جن اهلل العزیمز الحکمیم»استمداد از آن عاجل عزت و سرب ندی است 
(چون خداوفد جتعال جنشمأ عظممت 10عزیز وحکیم فازل شده است)زجر، است که از سوی خداوفد

وعزت است قرآن کریم فیز سخن اوست دربردارفده عواجل عزت و بزرگواری افسان است. تمسک 
به قرآن وعمل کردن به دستورات آن عاجل عزت وشکست فاپذیری است اجام ع می )ع( در ایمن 

راٌ ال تطفاٌ جصابیحه...وشمفا  ال تخشمی اسمقاجه وعمزاٌ ال ثم افزل ع یه الکتاب فو»باره جی فرجایند
)خداوفد( قمرآن را بمر او « تهزم افصاره وحقاٌ ال تخذل و اعوافه..وجعقال جنیعاٌ ذروته و عزاٌلمن تواله

)پیاجبرش( فازل فرجود قرآن فوری است که چراغهای آن خاجوش فمی شود..شفادهنده ای اسمت 
فدارد عزتی است که یارافش شکست فدارفد و حقی است که یاری که از بیماریهایش ترسی وجود 

کنندگافش خوار فشوفد و پناهی است ق ه آن ب ند است و عزتی است برای کسی که والیت آن را 
( یاوران قرآن باید بدافند کمه از دیمدگاه حضمرت ع می)ع( 413،ص193بپذیرد)فهج البالغه،خطبه 

رکافش فرو فمی ریزد و عزت و قمدرتی اسمت کمه هرگمز قرآن خافه ای است که هرگز پایه ها وا
( زیرا خداوفد یاورشان خواهد بود و آفمان را 122،ص111یارافش شکست فمی خورفد)همان،خطبه 

 که خداوفد یار و جدد کار باشد هرگز شکست فخواهند خورد و فتح و پیروزی آفها قطعی است. 

 .توکل بر خداوند2-1-1 
جمن »عزت فف  توکل بر خداوفد است قرآن کریم جی فرجایمد یکی از راههای دستیابی به
کسی که خواهان عزت است،عزت یکسره از آن خداست جعنمای «کان یرید العزة ف  ه العزة جمیعاً

آیه این است که هر ک  عزت جی خواهد باید آن را از خداوفد ط ي کند زیرا همه عمزت وج مک 
خدا وتس یم در برابر او و ایمان و عمل صالح بمه از آن خداست و افسان در سایه عبادت وپرستش 

عزت جی رسد و کسافی که به خدا توکل جی کنند به احساس ارزشمندی دست جی یابند و دیگمر 
حاضر به پذیرش ذلت و دراز کردن دست به سوی دیگران فیستند اجام صماد )ع(جی فرجایمد:بی 

دسمت یافتنمد در آن جسمتقر جمی فیازی وعزت به هر طرف جی گردفد و چون به جایگماه توکمل 
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(و باعمث جمی شمود صمفات فاپسمند اخالقمی از قبیمل 12-20،ص14،ج1122شوفد)ری شمهری،
حسد،دفیا پرستی،و تنگ فظری از وجود افسان زدوده جی شود، شخصی که بر خداوفد توکل کرده 

وفمد صمالح باور دارد که تأثیر همه اسباب و ع ل به اذن خداوفد است و باور به ایمن دارد کمه خدا
وخوبی بنده خود را جی خواهد و با سپردن اجور به خداوفد آراجش جی یابد.و از طرفی دلیل عممده 
اضطراب و افسردگی، تفسیر فادرست از حوادٍ و رخدادهای زفدگی و احساس فاتوافی و اسمت،که 

 دافد.با توکل به خدا فرد احساس تنهایی فمی کند و خود را بر فیروی شکست فاپذیر جتکی جی 

 .ايمان و تقوا 2-1-5
تقوای الهی همراه و پیرو ایمان است به این جعناست که افسان با دوری از ارتکاب گناهمان 
و التزام به روش الهی در زفدگی که قرآن بر ایمان ترسیم فرجوده و رسول خدا بیان کرده،خمود را 

هی الهمی هممان تقواسمت از غضي و عذاب خداوفدی حفظ کند بنابراین افیام اواجر و ترک جنما
( ایمان عاجل سرب ندی و تکاجل افسان، همان باور داشتن به اهلل، به هممه 111، ص1119)فیاتی،

پیاجبران دیگر، همچون پیاجبر اکرم ص ی اهلل ع یه و آله ، به همه کتابهای آسمافی همچون قرآن 
ا جی تموان اعتقماد ق بمی بمه کریم ، به اجاجت پیشوایان جعصوم ، و اعتقاد به جعاد است . ایمان ر

خداوفد همراه با تس یم به آن دافست ، و خداوفد در قرآن این عزت را به اهل ایمان اختصاص داد 
( 3عزت از آن خدا و رسولش و اهل ایمان اسمت )جنمافقون ، « وهلل العزة و لرسوله و ل مؤجنین » 

ی  بزرگی و کراجتی باالتر از عمزت ه«الکرم اعز جن التقوی :» اجام ع ی ع یه السالم جی فرجاید 
( تقوا و خدا ترسی از اجوری است که جنشأ آراجش روحی 11، ص 3، ج 1131تقوا فیست )ک ینی، 

هر جؤجنی است.و از عواجل اص ی تکاجل و تعادل شخصیت و رسیدن به کمال افسمافی و تحقمق 
 سعادت و بهداشت و سالجت روافی است.

 .  رفتاري)غیرمعرفتي(2-2
ل رفتاری)غیر جعرفتی(جتعددی در پیدایش و پرورش عزّت فف  جوثرفد که به برخی از عواج

 جهمترین جؤلفه های تربیتی رفتاری عزت فف  اشاره جی شود:

 . واليت مداري2-2-1
خداوفد پیروی از فرستادگان الهی را بر جردم واجي شمرده و ثمره این پیروی را سرب ندی و 

فالذین آجنو به و عزروه و فصروه و اتبعوا فمور المذی افمزل جمه »... عزتمندی و رستگاری جی دافد
سپ  آفان که به او یعنی )پیاجبر( گرویدفمد و از او عمزت و حرجمت فگمه « اولئک هم المف حون 

داشتند و یاری او کردفد و فوری را که به او فازل شد پیروی فمودفد آن گروه به حقیقت رستگاران 
طاعمة واله :» ( اجام سیاد )ع( با تکیه بر فقش رهبران دینی جی فرجاید  112اعراف ،« ) عالمند 

پیروی از اولی االجر و رهبران دینی فهایت عزت و سر ب نمدی اسمت ) حرافمی، « االجر تمام العزه 
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(از آفیا که رسول اکرم و اهل بیت عزیز آن حضرت جصمدا  اکممل ارتبماط بما 231 ، ص1404
و عمل صالح وعزت آفرینی هستند قرآن درباره پیماجبر اکمرم )ص(جمی خداوفد از راه ایمان به او 

( هنگماجی کمه از 4وتو اخال  بمزرگ و برجسمته ای داری )ق مم،« افک لع ی خ ق عظیم»فرجاید
حضرت اجام حسین ع یه السالم در خواست شد که سخنی که با گموش خمود از پیماجبراکرم)ص( 

قل کردفد:خداوفد کارهای بزرگ ورفیع و با شمرافت را شنیده اید را فقل کنید ایشان این سخن را ف
( پیماجبر گراجمی 129،ص1دوست دارد و کارهای پست وذلیل را خوش فمی دارد)احسائی،بی تا،ج

هی  وقت از خود ذلت فشان فداد و به کسی از جؤجنان اجازه فداد تا تمن بمه ذلمت دهمد بنمابراین 
(.در حقیقمت کسمافی 113،ص11 ،ج1409،توسل به ایشان جوجي عزت فرد جی شود )حر عاج ی

 که با خدا و پیاجبر او به دشمنی برجی خیزفد آفان در زجره خوارترین خواهند بود.

 . قناعت 2-2-2
یکی از راه ها و عواجل رسیدن به عمزت، قناعمت و دوری از رفماه زدگمی اسمت قناعمت از 

خمود سماخته و آراسمته دارای ویژگی های جؤجنان و از اجتیازات افسافهای با فضی ت اسمت افمراد 
روحیه قناعت و عزتند و با این روحیه عالی هیچگاه چشم طمع به جال دیگمران فدوختمه و بمرای 
کسي جال و جقام شخصیت واالی خویش را خرد و حقیر فمی کنند در روایات اسالجی از قناعمت 

قابل اسراف و تبمذیر و به عنوان وسی ه عزت و بی فیازی و گنج فنا فاپذیر یاد شده است و فقطه ج
جصرف گرایی وسی ه شکست و ذلت جعرفی شده است اجام راحل بما حساسمیت فسمبت بمه ایمن 

جردم بر سر دو راهی عزت و ذلت قرار داشته و باید تصمیم بگیرفد : یا رفاه » جوضوع جی فرجود : 
قناعمت  ( یکمی از آثمار93ص1111)اجام خمینی،« و جصرف گرایی ، یا تحمل سختی و استقالل 

عزت و سر افرازی است افسان با عزت ،تالش کرده و به جبارزه با عواجل ذلت آور بر خیمزد و بما 
قناعت پیشگی،ریشه طمع وخواری را از بین جی بمرد اجمام ع می)ع( در توصمیه،به قناعمت بمرای 

قناعمت عمزت در پمی دارد)لیثمی « القناعمة تمؤدی المی العمز»  بدست آوردن عزت جی فرجاینمد
( روافشناسان از قناعت به عنوان اصل شادکاجی یاد کرده افد و جمی گوینمد: 41،ص1121واسطی،

هر چه توقع کمتر، آراجش بیشتر و هر چه توقع بیشتر ، آراجش کمتر . جقداری که جما از توقعمات 
خودجان بکاهیم از احتمال فاکاجی ها و شکست های خود کاسته ایم و در فتییه از بمیم و اجیمد و 

و فا آراجی و افتظار جافکاهی که قبل از فیل به جوفقیت ها دست به گریبان جی شمود ،  بی قراری
خود به خود کاسته جی شود. در واقع رعایت اصل اعتدال و قناعت به آدجی آراجش و اجنیت خاطر 

( بنابراین جی توان گفمت افسمان سمالم بمه چیمز 111، ص1190خاصی جی بخشد.) سبحافی فیا، 
اختیار دارد توجه جی کند و از زیاده خمواهی و طممع جبراسمت، چمرا کمه زیماده  هایی که خود در

خواهی و حرص، افسان را دچار اضطراب و فمارحتی جمی کنمد از ایمن رو شمخص بماعزت و حیما 
خویشتن دار بوده و دست فیاز به سوی دیگران دراز فمی کند، چرا که این عمل جوجي جی شمود 
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ت به داشته هایشان قناعت ورزفمد و دسمت فیماز بمه سموی شخص پست و تحقیر شود لذا با عز
 دیگران دراز فکنند. 

 . عفو وگذشت 2-2-3
عفو یعنی چشم پوشیدن و گذشتن ازجرم وگناه کسی، خداوفد جتعال یکی از صمفات پرهیمز 
کاران را عفو وبخشش بیان کرده، خوی عفو و بخششدر پرورش روح و تقویت ایمان آدجی جمؤثر 

به کمال جی رسد که خوی و خ قی الهی یابد قرآن کریم در جوارد جتعددی عفو را است و افسافی 
،  1131( .) اسمکندر لمو ، 10)حمج ، « ان اهلل لعفمو غفمور» جز اوصاف الهی بر جی شمارد جافند 

(، یکی از آثار عفو و گذشت عزت و سر افرازی است کمه در روایتمی پیماجبر اکمرم 119-140ص
)بر شما بماد « ع یکم بالعفو فان العفو ال یزید العبد اال عزا»س م جی فر جایند:ص ی اهلل ع یه وآله و

، 1 ، ج1429بر عفو و گذشت چرا که عفو چیزی جمز بمر عمزت افسمان فممی افزایمد( )ک ینمی، 
( همچنین عفو وگذشت باعث جی شود افسان به سالجت روان برسد وبرای داشتن بمدفی 229ص

آراجش باید عفو وبخشش داشته باشیم )جؤسسه فرهنگمی هنمری سالم و روحی بافشاط و داشتن 
( از این رو جی توان گفت گذشت جایه افسمیام جاجعمه، کمم رفمگ 90-39،ص1133قدر والیت،

شدن کینه ها و آراجش اجتماعی است.و از سوی دیگر کینه توزی، دوسمتی، جحبمت و همر گوفمه 
ای داشمتن بمدفی سمالم، روحمی پرفشماط،و صفا، صمیمیت و آراجش را از بین جی برد، بنابراین بر

 داشتن آراجش باید عفو و بخشش داشته باشیم.
  . صبر2-2-1

یکی دیگر از اجتیازاتی که سبي پدید آجدن عزت پایدار جی شود، صبر و بردباری است، کمه 
بزرگواری را برای افسان رقم جی زفد و او را از ذلت و خواری جی رهافد و او را به وسمی ه صمفات 

خداوفد افسمان را بمه » فبیا  آراسته جی سازد چرا که رسول خدا ص ی اهلل ع یه و آله فرجوده افد : ا
واسطه صبر و بردباری عزیز خواهد فمود و او را از خواری و ذلت جی رهافد خشنود خواهد سماخت 

 ( .یکی از عواج ی که در تحصیل آراجش ورفع اضطراب و فگرافمی141، ص4، ج1121)ک ینی ، « 
جؤثر است استفاده از فیروی بزرگ صبر وشکیبایی در برابر حوادٍ وجشکالت زفدگی جی باشد که 
فقش بسیار در زفدگی افسان وسالجت روان دارد آفیا که اجام ع ی)ع(جی فرجاید:شکیبایی داشمته 

بما  باشید زیرا که صبر برای ایمان همافند سر است برای بدن ، بدفی که سر فدارد و فیز ایمافی که
(.صبر آثار ارزشممندی دارد در 412،ص32شکیبایی همراه فیست ارزشی فدارد)فهج البالغه،حکمت 

واقع به هی  هدفی جزبا صیر فمی توان دست یافت یکی از آفها دستیابی به عزت وسرب ندی کمه 
( یکی از 1111،234اجام ع ی)ع( جی فرجاید:آفکه صبر پیشه  کند عزیز وسر ب ند جی شود )آجدی، 

شاخص های جهم بهداشت وسالجت روافی قدرت تحمل سختی های زفدگی و پایداری در برابمر 
 جشکالت است.وبحران ها صبر وشکیبایی است.
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 . انصاف در معاشرت2-2-5
بما « فصمف»یکی از فشافه های جهم اخال  حسنه و آداب جعاشرت افصاف است. و از جاده 

به فصف رسافیدن است. در روابمط اجتمماعی باضم یعنی چیزی را فصف کردن و « فصف»فتح و 
افصاف بدین جعناست که سود و زیان را جیان خود و دیگران تقسیم کمن، بمرای دیگمران حقمو  

( 121،ص1121برابر قائل باش و جزایای زفدگی را جیان خود و جردم تقسیم کن. )جهدوی کنمی، 
و فصف کردن سود و زیان  پاس داشتن عدل و داد و حفظ حقو  دیگران همافند حفظ حقو  خود

جیان خود و دیگران و در جقام دیگران حقو  طمرفین را یکسمان و برابمر رعایمت کمردن، یعنمی 
افصاف از اجوری است که آدم را عزت جی بخشد. اجام ع ی)ع( در ضمن سمخنی ایمن حقیقمت را 

ک  با جردم بما  هر« اال افة جن ینصف الن   جن ففسه لم یزده اهلل عزا » اشاره کرده و فرجوده: 
 (144،ص2،ج1121افصاف رفتار کند، خداوفد عزت و حرجت او را افزون کند.) ک ینی، 

 . کارکردها و مؤلفه هاي تربیتي عزت نفس و نقش آن در سالمت روان3
یکی از وظایف جهم تربیت اییاد روان سالم است که بی تردید عمزت ففم  فقمش بسمیار 

 از کارکردهای تربیتی عزت فف  از این قرار جی باشد:  جهمی در این اجر در پی دارد، برخی

 . خودباوري و تقويت اراده 3-1
از جهمترین آثار و پیاجد های عزت فف ، داشتن اراده آهنگین و قوی اسمت کمه در افیمام 
هی  کاری احساس درجافدگی و شکست فمی شود، اجا شخصی که به خودش شک جی کند، جثل 

صف آرایی فموده، ع یه خودش وارد جنگ جی کند. شکسمت چنمین جردی است که دشمنافش را 
( 112،ص1130شخصی قطعی است، زیرا خود جعتقد به شکست خمویش اسمت.) صمدر السمادات،

شخصی که از درون خود را عزیز جی دافد و عزت فف  را باور دارد هرگز در جقابل گردفکشمان و 
افمد خمودرا فخواهمد باخمت.روزی حضمرت آفافی که با اجکافات دیگران جال و جماهی بمرهم زده 

ع ی)ع( شیبه پسر عبدالبر را دید که به جهت ک ید داری خافه کعبه به دیگران فخمر جمی فروشمد 
وعباس پسر عبدالمط ي فیز به جهت این که جسؤلیت آب دادن به حاجیان را بمر عهمده دارد بمه 

از این هما جمالک برتمری فیسمت خود جی بالد اجام ع ی ع یه السالم وارد شد و فرجود هی  کدام 
ب که جالک برتری ایمان به خداوفد وپیکار در راه اوست.این سخن بر ابن عبماس و شمیبه کمه از 
بزرگان جحسوب جی شدفد گران آجد خدجت پیاجبر )ص( آجدفد وشکایت کردفد که ع ی)ع( غمرور 

ع می)ع( فمازل شمد وبمر  سوره توبه جبنی بر تأیید این دیدگاه19آفها را شکسته در این حالت آیه 
( این فگماه دیمن عاجمل عمزت، 121،ص2،ج1121پندارهای آفها خط باطل کشید)جکارم شیرازی،

اجری قابل دسترس برای همه است هر ک  جی توافد آن را بمه دسمت آورد و ایمن خمود باعمث 
خودباوری جی شود . شخص کمریم المنف  بماخود بماوری و فهراسمیدن از شکسمت بمر خمود و 
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به جی کند و به همین جهت جخالفت با شهوات حیوافی برایش آسان است جشکل جا جشکالت غ 
آدجیان بر زجین جافدن کارهای ضروری سرفوشت ساز سخت است که فاشی از فبود همت ب نمد و 
غیرت جردافگی است و این خود فاشی از عدم عزت فف  کافیست به هر جقدار که فف  عزیمز و 

اش فیز قوی جی شود و از افیام کارهای دشموار، اجما جفیمد و افسمافی  ارجمند باشد اراده و افگیزه
ابایی فدارد،روح ب ند و عزتمند جسم را به دفبال خود جی کشافد و فمی گذارد به خواب و کم کاری 

خداوفد تماجی اجمر »(.از اجام صاد  فقل شده است که فرجود:122، ص1111عادت کند )جطهری، 
 ،14،ج 1401)جی سمی، «جز این که به او اجازه فداد ذلت پذیر باشمد جؤجن را به خودش واگذارده

( جا برای سالجت روافی خود فیاز به احساس اعتماد به فف  جثبت و قوی داریمم ایمن 42ح ،2ص
اجر وقتی روشن جی شود که بدافیم ضعف اعتماد به فف ، عوارضی چون بمی ثبماتی،  اضمطراب، 

و غیره دارد :وقتی که یمک افسمان سمالم و فیروجنمد بمی پرخاشگری ، افسردگی ، خود کم بینی 
جهت در خود احساس ضعف و سستی و رخوت جی کند جعنایش این اسمت کمه روحمش فاسمالم 

( با این بینش جنشأ بسیاری ازاختالل های روافی و رفتاری را باید در 114،ص1124است )افروز ، 
 فقدان اعتماد به فف  جست و جو کرد. 

 ندي. خود ارزشم3-2
اعتماد به فف  در گرو احترام به خود و فگرش جثبت بمه خویشمتن اسمت اسمالم در تممام 
برفاجه های عبادی و اخالقی، اجتماعی و اقتصادی عزت فف  را لحاظ کرده و فادیده گمرفتن آن 
را در هی  شرایطی فمی پذیرد احساس ارزشمندی یا عزت ففم  اجمری فطمری هسمت، افسمان 

و جی افتد که افگیزه دروفی یابیروفی داشته باشد جهمترین افگیزه های کمه زجافی به حرکت وتکاپ
در افسان پ  از ارضای فیاز های جادی و غریزی پا به عرصه وجود جی گذارد، فیاز بمه احسماس 
ارزشمندی و عزت فف  است. شهید  جطهری جی گوید:از فظر اسالجی جادر همه احسماس همای 

رف و عمزت و قمدرت در درون خمود اسمت و در خمود واقعمی اخالقی افسان،احساس کراجت و ش
(اختالل در رفتار بمی اعتممادی بمه خمود فاشمی از بمی 13، ص1139خویش است. )سبحافی فیا، 

جن هافت ع یه ففسه فمال »توجهی به کراجت فف  وشخصیت افسافی است اجام هادی )ع( فرجود
( 431، ص1112اش)ابن شعبه حرافی، کسی که خود را خوارجی یابد،از شر او ایمن جب« تأجن شره

احساس ارزشمندی و عزت فف  جوجي جی شود افسان با شکم گرسمنه،تن برهنمه و در سمخت 
ترین شرایط زفدگی کند ولی تن به ذلت و پستی فدهد، جتکی به خمود باشمد و بمه دلیمل قمدرت 

یمه روحی خویش از دیگران احساس بی فیازی کند واز سموی دیگمر عمزت ففم  و داشمتن روح
شکست فاپذیری در برابر سختی ها و دوری از ذلت وخواری فیز باعث ارجمندی و بزرگواری فمرد 

 فزد خداوفد،خود و دیگران جی شود.
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 . خود اتکايي3-3

روحیه استقالل و خود اتکایی از آثار کراجت و عزت فف  است، کمه در آجموزه همای دیمن 

رسیدن به خود باوری بی فیازی از دیگران و اتکما همواره جورد تأکید قرار گرفته، یکی از راههای 

به خود است فردی که چنین احساسی در درون خود دارد از سالجت روان بر خوردار است بعضمی 

افراد همواره در افتظار کمک ویاری دیگرافند و از این رو هرگز به خود اطمینان پیدا فممی کننمد و 

عز المؤجن استغنائه عمن » صاد  )ع( جی فرجاید  این حالت فشافه ضعف و بی اعتمادی است اجام

( . فحموه 113، ص  91  ، ج1404عزت جؤجن در بی فیازی او از جردم است )جی سی ، « الناس

جعاشرت باجردم باید به طریقی باشد کمه بمه اصمل جهمم خمود اتکمایی آسمیبی وارد فشمود اجمام 

فیمازی و فیازجنمدی داشمته در بمر خمورد بما جمردم دو حم  جتضماد بمی :» ع ی)ع(جی فرجایمد 

باش،فیازجندی تو به جردم در فرجی سخن وحسن سیرت وتواضع است و بی فیازی تو از جمردم در 

( بزرگان دین بمرای اجمرار وجعماش 111،ص1،ج1401)حر عاج ی، « حفظ آبرو وعزت فف  است

سمر  هرگز دست طمع به سوی دیگران دراز فکردفد وبا ب ند طبعی دوران سخت زفمدگی را پشمت

گذاشتند وهمین احساس بی فیازی از دیگران باعث جی شود که افسان از سالجت روحمی ورافمی 

برخوردار شود وبه عزت فف  برسد. چرا که یکی از سرجایه های جعنوی پیاجبران الهی که جوجي 

 عزت و اقتدار جوقعیت اجتماعی آفها شده، همان احساس بی فیازی از دیگران است.

 . خودشکوفايي3-1

در جکتي افسان گرایی باالترین جرح ه فیازهای فردی افسان ،فیاز به خود شکوفایی و کمال 

 است. خودشکوفایی در فظریه جزلو 

اشاره به این است که افسان باید به چیزی تبدیل شود کمه از توافمایی بمالقوه آن برخموردار 

نوان یک فیاز اساسمی و (راجرز فیز از فیاز به خود شکوفایی به ع Maslow، 1970: 46است.)

بنیادی در افسان یاد فموده و جعتقد است هنیار ک ی طبیعت در شکوفا شدن و به فع یت رسمیدن 

توافایی های هستی است ، از فظر او فیاز به خود شکوفایی در ساختار افسان پایه ریزی شده است. 

ز تیربه و یماد گیمری فیمز اجا در جریان رشد ، این تمایل جاهیت روان شناختی به خود گرفته و ا

 (  111: 1190تأثیر جی پذیرد.)ساالری فر و همکاران،

بعد جعنوی خودشکوفایی از دیگر ابعاد آن بسیار وسیع تر است. ق مرو آن بدون ژرفما و بمی 

کرافه است. هنگاجی که افسان به خودشکوفایی برسد، و استعدادهای بالقوه خود را بشناسد ، دچار 

ده و اعتماد به فف  دروفش اییاد جی شود  این احساس رضایت از خویشتن احساسی خوشایند ش
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زجینه ساز صفت فیکوی عزت فف  در افسان است. بنابراین جیمان عمزت ففم  و خودشمکوفایی 

رابطه ای جستقیم وجود دارد  یعنی اگر افسان به خودشکوفایی برسد، عزت فف  در او تقویت جی 

شخصی بمه حمد اعمال برسمد، وی فیمز روز بمه روز در جهمت شود و از طرفی اگر عزت فف  در 

خودشکوفایی و کشف استعدادهای بالقوه خود گام برجی دارد. و گمام برداشمتن در جسمیر تقویمت 

اسممتعدادها ، آراجممش و سممالجت روان را در پممی خواهممد داشممت. بنممابراین جیممان عممزت ففمم  و 

 یه وجوددارد. خودشکوفایی و در پی این دو، سالجت روان رابطه ای دوسو

 . آرامش3-5

اضطراب و فگرافی یکی از بزرگترین جعضالت زفدگی افسان است از سموی دیگمر آراجمش 

یکی از گمشده های جهم بشر است در آن هنگام که تمام درهای عالم به روی افسان بسته جمی 

شود  از هر فظر درجافده وجضطرب جی شود تنها کسی که جمی توافمد در همای رحممت بمه روی 

آن کریم راه در جان فگرافی واضطراب ها را یاد خود جعرفی جمی کنمد افسان بگشاید خداوفد در قر

آگاه باشید،تنها با یاد خدا دل ها آراجش جی « اال بذکراهلل تطمئن الق وب»به طوری که جی فرجاید

( بنابراین برای اییاد آراجش در زفدگی باید دعا کنیم زیرا دعا چه جستیاب شود چمه 23یابد)رعد،

و سالجت روان افسان اثر دارد، آفیا که از اجمام خمینمی بمه عنموان الگموی  فشود در آراجش روح

آراجش یاد کرده که اجام در تمام فراز ها وفشیي ها و فاجالیمات زفدگی همچون کوهی ایسمتاد و 

حتی لحظه ای دچار اضطراب فگردیدبا آن که در سال های اول زفدگی پدر جهربافش را از دسمت 

اجام اثر جنفی فگذاشت ب که او افسافی کار آزجوده  با روحی جستقل واستوار  داد ولی این رفج ها در

بود آن روزی که به زفدان جی رفت یا آواره جرزها بود با روزی که ج یمون هما ففمر جمان خمود را 

تقدیم راهش جی کردفد در قدرت وصالبت تغییری فکرد،فه از تنهایی هراس به دل راه داد وفه از 

ال یزیدفی »ال کننده جغرور گشت و به حق جصدا  سخن ع ی)ع( بود که فرجود:آن جمعیت استقب

فراوافی جمردم پیراجموفم بمر عمزت جمن فیفزایمد « کثرة الناس حولی عزة وال تفرقهم عنی وحشة

 ( 132،ص11وپراکندگی آفان از گردم جرا هراسان فنماید.)فهج البالغه،فاجه

 نتیجه گیري

القی و ب که یکی از اصول اخالقی اسمت کمه در جتمون عزت فف ، یکی از آجوزه های اخ

دینی  از جم ه در آیات و روایات جورد تأکید ویژه ای قرار گرفته است. قرآن کریم در بسمیاری از 

آیات، خدا، رسول و جؤجنین را صاحبان عزت و صالبت فف  جعرفی جی کند، از فگاه قرآن کمریم 

صورت ارادی و در پرتو عواجل جعرفتی و رفتاری  حقیقت عزت فف  ج که ای ففسافی است که به
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حاصل جی شود و  قدرتی است که در دل و جان افسان ظاهر جی شود و او را از ذلت در برابمر فما 

دارد، چنین قدرتی از ایمان به خدا سرچشمه جمی گیمرد، از جهمتمرین تماثیراتی کمه اهالن باز جی

ی از گناه و جعصیت است که تماجین کننمده عزت فف  درافسان جی گذارد احساس کراجت و دور

سالجت روح و روان است. راههایی برای دست یابی به عزت فف  وجود دارد کمه بمه دو بخمش 

شناختی شاجل، تقویت هنیارهای اخالقی، حاکمیت ارزش های اسالجی و غیره و رفتاری شماجل 

تربیتی جتعدد بوده و فقش صبر، عفو و گذشت، قناعت، و...جی شود. عزّت فف  دارای  کاکردهای 

به سزایی در سالجت روان دارد. از جهمتمرین کارکردهمای ک یمدی عمزّت ففم  جمی تموان بمه 

 خودباوری، آراجش روحی و روافی، خود شکوفایی، خود ارزشمندی اشاره فمود.
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  تحلیل عناصر معنایی واژه اخالقی ایثار

 در قران کریم
  

      1قطبی ثریا
 2جقدم داودی فریده

 1عزیزی بیتا
 چکیده

 عرصمه در جدیمد همایپمژوهش از های اخالقی قرآن یکیجعناشناسی واژه
 الیمه کشمف جوشکافافه درصدد و روشمند ای جطالعه قرآفی است که با تحقیقات

 . است قران الفاظ جعافی از جدید های

 بما و فگمر جزیمی فگماه بما ایثار واژه اخالقی تا شده تالش حاضر فوشتار در
 تیزیمه خمود جعنمایی های جؤلفه ذاتی اجزا  و عناصر به شناسافه، جعنا رویکردی

 همنشمینی، روابط شاجل  آن بیناجتنی روابط واژه، این شناسی ریشه فرای و شود
حاصمل .  شود واقع جداقه  جورد قران سورهای و آیات سطح در سیا  و جافشینی

در همم  جرزهای دارای ب که فیست الیهتمک جفهوجی قمرآن در آفکه جعنای ایثار
 افتخماب» اساسی جعنای حفظ با خود جعنایی تکاجل سیر در این واژه. تنیده است

،  ،اختیمار واسمطه هایی از جم ه عدم و جؤلفه شد قران جعنایی فظام وارد «کردن
 در بمر گرفمت . ایمن را جنفی و جثبت ارزشی بار ،جط وبیت و گزینه های جخت ف

جعنمایی  تخصمیص دچمار بتدریج قرافی از پ  فظاجهای افتقال به فرایند در واژه
 شود بما جفهموم جی جتبادر ذهن به ایثار جعنای از اجروز آفچه که طوری گشت به
 .دارد جط ق خصوص و عموم ،رابطه قران آن در
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 طرح مسأله
 جفماهیم بمین جعنایی روابط شناسایی با که است شناسیزبان هایشاخه از یکی جعناشناسی

 ایمن. دارد قرآفمی جطالعمات حوزه در بسزایی فقش ، جرتبط جعافی از ایشبکه استخراج و جخت ف
 جعنای به «semaino»  فعل و «فشافه» جعنای به «sema» یوفافی اسم از شناسیزبان شاخه
 ع مم»  یما « الداللمه ع مم » عربمی زبان در و است شده گرفته «دادن جعنا» و« دادن عالجت»

 جعنما ع ممی جطالعمه به  ع م این( .1190،ص 111افخم، پور و عباسی) شود جی فاجیده  «المعنی
 پمیش هرگوفمه از بمدور چمارچوبی در هما پدیمده توصیف جعنا ع می جطالعه از جنظور. پردازد جی

 .داد قمرار ارزیمابی جمورد را آن فادرسمتی یما و درسمتی بتموان  کمه ای گوفمه بمه اسمت افگاری
 (  31،ص 1192شریفی،)

 بما تما است آن دفبال به قرافی جطالعات در فوین روشهای از یکی عنوان به «شناسی جعنا»
 قمران واژگمان جعنمایی همای الیمه کشمف و جتن در فهفته جعافی استخراج به جعنا ع می جطالعه
( جعنایی های جؤلفه) ذاتی اجزا  و عناصر به را ک یدی جفهوم یک ازسویی دلیل، همین به. بپردازد
 آن از کاجل تصویری تا آورده گرد پیراجوفی جفاهیم با را آن دیگر سوی از و فماید تح یل جی خود
 جطالعمه را جعناشناسمی ، ع م این برجسته چهره ایزوتسو(31ص ،1192جطیع، و حسینی.)کند ارائه

 یافتن دست جهت  گسترده شبکه یک در واژگان جعنایی ارتباط وکشف ک یدی ک مات در تح ی ی
 (31 ص ،1192 شریفی،) دافد جی آن ورای در فهفته بینی جهان به

 جدیمد همای روش از یکمی عنموان به قرآفی های پژوهش در شناسی جعنا جطالعات اجروزه
 جخت مف  همای الیمه از قمران برخمورداری. اسمت  شده واقع پژوهشگران توجه جورد جتن تفسیر
 جطالعمات ایمن فموع از اهمیمت  قمران تدرییی فزول  به توجه با جنسیم  حال عین در و جعنایی
 واژگان جعنایی هایجیدان در که جتعددی روابط از توان جی روش این با.سازد جی آشکار  را قرافی
 و جنمد فظمام جفماهیم از ک می جیموعمة یمک قالي در را آن و کرد برداریپرده دارد، وجود قران

 . فمود ترسیم جستقل
 داده اختصماص خود به را یجتعدّد هایپژوهش اخالقی پسندیده ویژگی یک عنوان به ایثار

 لغموی جنابع اساس بر"کریم قران در ایثار جعناشناسی" پژوهش در( 1191)رفیعی و سیدی .است
تالش فموده افد تا  تطور جعنایی واژه ایثار در قبل و بعد از اسالم  پرداخته و ایثار وضعی جعنای به

را بیان فموده و حوزه جعناشناسی و فیز کاربرد وحیافی این واژه را با فظر گمرفتن تمرادف و تقابمل 
 فرهنمگ بررسمی "عنموان تحت خود پژوهش در( 1133)فریمافی عکاسیجعنایی واکاوی فمایند. 

 در را شمهادت و ایثمار جقولمه شده افیام تح ی ی- توصیفی روش با که "جاجعه در شهادت و ایثار
 ایثماراز ارزش "عنوان خود با فاجه پایان در( 1134)جزی رباط .داده است  قرار بررسی جورد جاجعه
 جقولمه بمه اخال  ک یات بیان از پ   "آن واجتماعی فردی وپیاجدهای وآثار وسنت قرآن دیدگاه
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 و فمردی پیاجدهای و فموده بررسی روایات و آیات ازجنظر را ایثار ابتدا وی جی پردازد جهاد و ایثار
 جی دهد. قرار توجه جورد را آن اجتماعی

روایمی سمعی در  هرچند جحقّقین با روش های جخت ف و با بهره گیمری از قمرآن و جتمون
جنمد بمرای روش و جاجع تالش یک آشکار فمودن جعنای ایثار داشته افد اجا به فظر جی رسد جای

 تمالش حاضمر فوشمتار درباشمد.  خالی ای تیزیه جؤلّفه با رویکرد واژه ایثار عناصر جعنایی تح یل
 قرار توچه جورد شناسافه جعنا رویکردی با و فگر جزیی فگاه با ایثار واژه جعنایی های جولفه تا شده
 روابمط شماجل  هما واژه سمایر بما  آن بینماجتنی روابمط واژه، ایمن شناسمی ریشه فرای و  گرفته

 بما واژه ایمن افتخماب. گمردد بررسی قران سورهای و آیات سطح در سیا  و جافشینی همنشینی،
 .   است بوده اجتماعی روابط گستره در آن اهمیت و اخالقی حوزه در آن وسیع کاربرد به توجه

 ایثار واژه لغوی بررسی -1
 در  سمپ  و لغمت کتي در  واژه  این ابتدا  تا است الزم ایثار لغوی جعنای یافتن جنظور به
 .شود واقع بررسی جورد  قران

 عربی زبان در  ایثار.   1-1

(. 211ص ، 3ج  ،1409فراهیمدی،)اسمت«ر أٍ»  ریشمه از  افعال باب جصدر  «ایثار» واژه
 چیمزی «جافمدن بماقى» و «یمادکردن»،« افداختن پیش» جعنایی اصل سه دارای  «ر أٍ»  جاده
 جعنمای بمه ریشمه ایمن افعمال بماب جصمدر که است گفتنی(.11 ص ،1،ج1404فارس، ابن)است
 بکار «آثر» فعل زجافی گوید جی زبیدی. است« داشتن جقدم »و «دادن برتری»، «کردن افتخاب»
 بمه فسمبت را کسمی یا و چیزی یا و برگزیند را یکی ک  چند یا چیز چند بین کسی که رود جی

 ( .20 ص ،10،ج1414زبیدی،) بدارد جقدم  را آن یا و داده برتری دیگری
 سموره 9 آیمه بمه توجمه با دیگران حوائج داشتن جقدم به  ایثار لغوی جعنای بیان در راغي 
  13 آیه در آخرت بر دفیا برگزیدن و  یوسف سوره 91 آیه در خداوفد شایسته بندگان افتخاب حشر،
 9 آیمه بمه اشماره بما  طریحی(. 12 ص ،1 ،ج1412اصفهافی، راغي) کند جی اشاره فازعات سوره
 از برآجمده اصم ی دوجعنمای را «دادن برتمری» و «داشتن جقدم »اع ی سوره 11 وآیه حشر سوره
 اول بمرای لغمت دافشمندان از .ازهری(19ص ، 1،ج 1121طریحی،)دافد جی  «ر أٍ» جاده جفهوم

 جمی «کمردن اختیار» جفهوم به را آن و فموده استشهاد شعر به واژه این جعنای بیان جنظور به بار
 فیمز دیگمران و فارس ابن های فگاشته در وی شعر او از بعد   (39ص ، 11،ج1421، ازهری) دافد
بکار رفته آفیما « جتمم بن فویره»همچنین جعنای ترجیح دادن در شعر  .گرفت قرار استفاده جورد

به تمرجیح کفمن کمردن بما لبماس جنمدرس و « ه اآثرت هدجا بالیا و سوی» که با بکار بردن تعبیر
 فرسوده اشاره دارد. 

 جماده ایمن جعنای در اصل که گفت باید  «ایثار» واژه ریشه تالزم و جعنایی رابطه توجیه در
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 اسمت اثر دارای افتخاب ایثار، اص ی جعنای. دارد داللت چیزی بر که عالجتی یعنی است «فشافه»
با توجمه  فیز «دادن برتری» و  «افداختن پیش » .جعافی است جرتبطاین واژه  جعنای ریشة  با که

 . گردد بازجی جعنا این به دارای اثر بودن به
  سریافی و  آراجی ، عبری زبان در  «ر اٍ» ریشه. 1-2

 جفهموم بمه  واژه ایمن ابتمدا در کمه دهمد جمی فشان  عبری زبان در " اثر "  واژه جطالعه 
 واژه این. است گردیده اطال  «کاروافی جاده» یک فام  و« گام» جعنای به سپ  و بوده «جای»
 در و «جمای» جعنمای در زفیبی ی های فبشته سنگ در همچنین و سریافی آراجی و های زبان در

 در جماده ایمن جعنای در اصل لذا (1112جشکور،) باشد جی «خدائی فشان »جعنای به آشوری زبان
 داللمت چیمزی بر که عالجتی است و به جعنای است  «فشافه» فیز سریافی آراجی و ، عبری زبان
  دارد.

 تفاسیر در آن مفهوم و قران در  «ر اث» ماده مشتقات. 1-3

 در بمار 21 «ر ٍ ا» ی ریشمه اجما است فیاجده شکل همین به دقیقاً قرآن در «ایثار » واژه
 اٍ» جماده جشتقات .باشد جی 91 و22،34آیات طه سوره در آن تکرار بیشترین و  رفته بکار قرآن
 22 یوسف، 91 درآیات بار 1 «دادن ترجیح»و «افتخاب کردن  »، «شدن برگزیده» جفاهیم با  «ر

 جمی قمرار بررسمی جورد جداگافه بطور یک هر که  رفته بکار اع ی 11 فازعات و 13 حشر، 9 طه،
  .گیرد
 تؤثرون  .1-1-1

 11آیمه  در «تؤثرون» جضارع فعل صورت به بار یک  «ر اٍ» جاده جشتقات از جفهوم این
 .است رفته کار به «الدعفیَا الحَیَوة تعؤثِرعونَ بَل» اع ی 

 عالجمه.  اسمت«  ایثمار» جصمدر از افعمال باب در «توثرون »جضارع فعل  که است گفتنی
: 20،ج1412طباطبایی،) دافسته «دادن ترجیح»و «کردن افتخاب» جعنای به را واژه این طباطبایی

 جکمارم و (222 ،ص10،ج1122طبرسمی،) «کمردن اختیمار» جعنمای  طبرسمی که همافطور( 220
 جکمممارم.)اسمممت فمممموده اتخممماذ را «دادن برتمممری» و «شممممردن جقمممدم» جعمممافی شمممیرازی
 و( 130ص ،1،ج1413ثعمالبی،) گمذر زود عالقه و فابخردی ثعالبی( .404ص ،21،ج1124شیرازی،
آخمرت  بمر دفیما افتخماب ع مت را( 111 ،ص 1ج،1411، شیبافی)  آخرت فگرفتن فظر در شیبافی
 .است فموده جعرفی

   َأَثَرَ.  1-1-2
 وَ:» فازعات 13 آیه در « َأَثَر »فعل صورت به بار یک  «ر اٍ» جاده جشتقات از جفهوم این

 .است رفته کار به «الد فیَا الحَیَوةَ  َأَثَرَ
 «دادن تمرجیح» و« برگزیمدن» جعنمای بمه ایثمار جصمدر از افعمال باب جاضی «آثَرَ» ک مه
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 الزم کمه رود جمی بکمار جایی در «ایثار» واژه که است گفتنی(.199 ،ص1،ج1121طریحی،)است
را  یکمی ،تنهما فیسمت پمذیر اجکمان یکدیگر با آفها جمع که جخت ف گزینه چند یا دو جیان از آید

 زفمدگی » جیمان فیز  بحث جورد آیه همافطور که در( 32ص ،10،ج1992عاشور، ابن) کرد افتخاب
 . است گردیده افتخاب ای عده سوی از دفیا  زفدگی  «آخرت همیشگی زفدگی» و «دفیا فافی

در جقایسه با سایرین را ع ت افتخاب گزینه جورد  گزینه یکبرتری  طبرسی که فمافد فاگفته
 گمرفتن فیمز فادیمده  قطمي بمن سید که همافگوفه( 110 ص ،10،ج1122طبرسی،) دافد فظر جی
 افسافی ی ها ارزش
 جکمممارم) عقیمممده تبممماهی شمممیرازی  جکمممارم و( 1313 ص ،1،ج1412قطمممي، ابمممن)

 ابممن) پسممت هممای لممذت بممه جنممدی عالقممه عربممی ابممن و(101 ص ،21،ج1124شممیرازی،
 .افد فموده جعرفی برآخرت دفیا اختیار سبي را(401 ص ،2،ج1422عربی،

  یؤثرون. 1-1-1
 وَ:» حشمر 9آیمه در «یؤثرون»فعل صورت به بار یک  «ر اٍ» جاده جشتقات از جفهوم این

 جِمّا حَاجَة صعدعورِهِم فِی یَیِدعونَ لَا وَ إلیهِم هَاجَرَ جَن یعحِبّونَ قَب ِهِم جِن االیمَنَ وَ الدّارَ و تَبَوَّ ع الذَّینَ
 «المعف ِحعمونَ هعمع فأعولَئِکَ فَفسِهِ شعحَّ یعو َ جَن وَ خَصَاصَة بِهِم کَانَ لَو وَ أَففعسِهِم عَ َی یعؤثِرونَ وَ أعوتعوا
 . است رفته کار به

 فعل این. است رفته بکار «أثر» ریشه از جرفوع جضارع صورت به قران در  «یوثرون» ک مه
 (191 ص ،9،ج1122طبرسی،) طبرسی که جفهوجی همان یعنی  است «داشتن جقدم» جعنای  به

 ایمن توضمیح در شبّر چند هر. افد فموده تصریح آن به فیز( 219ص ،1،ج1414شوکافی،)وشوکافی
 (.133 ص ،1،ج1402شبر،) است فموده استفاده «یخصون» تعبیر از واژه

 جم مه از جخت فمی طمر  بمه دیگمران داشتن جقدم  که ورزید غف ت فکته این از فباید البته
 جخت فمی آثمار دارای و( 293 ص ،14تما،ج بمی طنطماوی،) پذیرد جی صورت رسافی وسود تکریم
 ،21،ج1124شمیرازی، جکارم) افصار های  ویژگی از یکی ایثار( .2122ص ،1،ج1413زحی ی،)است
 تمرین کاجمل و( 410 ص ،1،ج1413ثعالبی،) زهد ی دهنده فشان و خ ق ترین گراجی ،(113 ص
. باشمد جی خواهی خود جعنای به  «االثره» آن جتضاد و(  314 ص ،14تا،ج بی خطیي،)جود افواع
  وجود رازی همافطور که فخر (290 ص ،2ج ،1412جغنیه،) دافد جی گذشتگی خود از را ایثار جغنیه

 ص ،29،ج1420رازی، فخمر)اسمت دافسمته ضروری اصل یک ایثار تحقق در را فیاز و حاجتمندی
  فیازجنمدی وجمود بما فمرد کمه زجافی جعنا جی یابد خودگذشتگی از جعنای به ایثار  که   چرا( 103

 .جقدم دارد. خویشتن بر را دیگری دست کشیده و  دارد که دوست آفچه از خویش
  فؤثِرکَ لن.  1-1-4

 22 آیه در «فؤثرک لن »جنفی فعل صورت به بار یک  «ر اٍ» جاده جشتقات از جفهوم این
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 هَمذهِ تَقضِی إفّما قَاضٍ أفتَ جَا فَاقضِ فَطَرَفا الذِی و البَیِنَتِ جِنَ جَآ َفا جَا عَ َی فعؤثِرَکَ لَن قالوا:» طه
 .است رفته کار به «الد فیَا الحَیَوة
 ابمن ،( 190 ،ص2تما،ج بی طوسی،)طوسی شیق سوی از «کردن اختیار» جعنای به توجه با
 ،(111 ،ص1،ج1411کاشممافی، فممیض)کاشممافی ،فممیض(213ص ،1،ج1419کثیممر، ابممن) کثیممر
 در و بما( 131 ص ،14،ج1412طباطبایی،)  طباطبایی عالجه  و (229 ص ،1،ج1424جغنیه،)جغنیه
 طنطاوی سوی از «داشتن جقدم» جعنای گرفتن فظر

  فیمز طمه 22 آیمه در  ایثمار جعنمای کمه کرد ادعا توان جی( 129 ص ،9تا،ج طنطاوی،بی) 
 .است داشته داللت آن بر  لغوی جعنای داردکه  را جعنایی بار همان

    َأثَرَکَ.1-1-1
:» یوسمف 91آیه در « َأثَرَکَ »فعل صورت به بار یک  «ر اٍ» جاده جشتقات از جفهوم این

 .است رفته کار به «لخطِئینَ کعنّا إن و عَ َینا اهللع أثَرَکَ  َ لَقَد تَاهللِ قالعوا
 اختیمار» جعنمای  بمه آیمه ایمن در  را  «آثمرک »واژه طباطبایی طبرسی و که است گفتنی

 عاشمور ،ابمن(212،ص11،ج1412،   طباطبایی401 ص ،1،ج1122طبرسی،)افد کرده ذکر «کردن
 ابمن و و ثعمالبی (114 ص ،12،ج1992 عاشمور، ابمن) دفیموی های فعمت در دادن برتری آن را 
 عطیمه  ابمن149 ص 1،ج1413 ثعمالبی،) دفیموی های فعمت دادفی عام تر از آن را برتری عطیه

 صادقی)دافسته افد.  «دادن ترجیح» جعنای به را آن تهرافی صادقی و( 223ص ،1،ج1422افدلسی،
 (241: 1،ج1419تهرافی،
. باشمد جی شیرازی جکارم دافسته «داشتن جقدم» جعنای به را «آثرک »که کسافی جم ه از

 (11 ص ،10،ج1124شیرازی، جکارم) .دافد جی چیزی اثر جستیوی جعنی به اصل در را «ایثار» وی

 داده ارائمه «آثمرک »ک ممه از جفسران دیگر به فسبت جتفاوتی جعنای خود تفسیر در فیضی
 اکثر( . 144: 1،ج1412فیضی،)است برده کار به«  داشتن گراجی» جعنای به را واژه این وی. است

 ، افمد فکمرده ای اشماره  شمده ارائمه  جفسمر ایمن توسمط که  داشتن گراجی جعنای  به جفسران
 (.203: 2،ج1122،طبرسی،41: 1،ج1413کاشافی، ،فیض43: 2،ج1411آلوسی،)

 ايثار بینامتني روابط بررسي.2

 بینماجتنی روابمط کمه است الزم کریم قرآن در «ایثار» واژه جعنایی های جولفه کشف برای
 همم رابطمه و  سیا  به توجه با سور و آیات سطح در واژگان سایر با «ر ٍ ا»ریشه از جفهوم این

 و اع می 11 و فازعات 13 حشر، 9 طه، 22 یوسف، 91 درآیات ها واژه سایر با جفهوم این  فشینی
 .گیرد قرار بررسی جورد ها سوره سایر در آن جافشینی رابطه
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 ها سیاق البالي در ايثار مفهوم. 2-1
 آن برخی (411 ،ص1412 ، اصفهافی راغي)  است شتر  رافدن جعنای به (   و س)  جاده 

 بمه «سمیا » فارسی .در(110   ،ص 1،ج1410 جصطفوی،) دافند جی پشت جافي از برافگیختن را
 ،1121جعمین،)است.«سخن اس وب»جعنای به «کالم سیا » و آجده «روش» و «اس وب » جعنای

برخمی   آفکه جم ه از جتعددی است دارای تعاریف   اصطالحی فظر از سیا ( سیا  واژه ذیل ،2ج
 همم کنمار در جممالت و ک ممات گمرفتن قمرار از که دافند جی جعنایی فضای و خصوصیت را آن

 (  420،ص1132اصفهافی، رضایی.) گذارد جی تاثیر عبارت یا واژه جعنای در و شده حاصل
 22 یوسمف، 91، فازعات 13 اع ی، 11 های آیه از بعد و قبل سیا  به توجه که است گفتنی

 ایثمار واژه جعنمایی همای جولفه یافتن برای جتنی درون پیوسته های قرینه عنوان به حشر 9 طه،
 .است ضروری

 جولفمه یمک عنموان  بمه «بماور» عنصر که دهد جی فشان اع ی سوره آیات سیا  به توجه
  اتوجبیمل فرجمان همچون «باور » دیگر عبارت به. شود جی ت قی ایثار جفهوم برای  بنیادی کاجال
 داده قمرار خود تاثیر تحت را ایثار فوع کند، جی تعیین را اتوجبیل حرکت جهت خود چرخیدن با که

افسان را از  سوره اع ی، جی توافد 12 آیه در  دفیا بودن پذیر فنا و آخرت بودن بهتر به باور.   است
 . آخرت بازدارد افتخاب فابیای دفیا بیای

 جی حساب به  دفیا بر آخرت ایثار  برای بنایی زیر جولفه «باور» عنصر چند هر است گفتنی
  بماوری است چنمین الزم ب که فیست کافی تنهایی به اع ی سوره  11 و 14 آیه اساس بر اجا  آید
 .باشد فماز برپایی و خدا کرد یاد ،  ها آلودگی از فف  کردن پاک با  توام فیز رفتار گستره در

 در دخیل عارضی عواجل فازعات جی توان فتییه گرفت که سوره در آیات  سیا  به توجه با
 از آن  سم بی و اییمابی فقمش بمه توجمه و بما دارد طرفینی دو هویتی آخرت بر دفیا ایثار جفهوم
 یک  عنوان به 12 آیه در افسان سرکشی عنصر آخرت بر دفیا ایثار  در.  شود جی تفکیک یکدیگر
 بازدارفده عواجل به عنوان  40 آیه در فف  هواى جهار و خداوفد از داشتن پروا و ساز زجینه  عاجل
 .آید جی حساب به ایثار از فوع این

 آفهما جورد در که خورد جی پیوفد افرادی  ویژگی با  ایثار جفهوم حشر سوره  آیات سیا  در
 دسمت به که است کسافی باره در ایثار از  سخن 3 آیه در.   است گرفته صورت گذشتگی خود از

 وطن ترک خداوفد رضوان و فضل به رسیدن اجید به و شدفد رافده بیرون خود هاىخافه از دشمن
 آن  حشمر سموره آیات سیا  در توجه قابل . فکته رسافدفد یارى را رسولش و خدا همواره و فموده
 جدفی سوره این در بار یک تنها  جثبت ارزشی بار وبا «گذشتگی خود  از »جفهوم با ایثار که است
 جسمأله کمه جایی. است اهمیت قابل جدینه در  اسالجىِ فوپاى حکوجت استقرار جهت به که آجده
 بما جدفی جاجعه یک ریزی طرح و جان از گذشتن با اسالجی جرزهای و جس مافان از دفاع و جهاد
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 فممود ق ممداد برادری پیمان همان پیرو توان جی را ایثار از فوع این. است جطرح جال از گذشتن با
 .است بوده آن دفبال به جدینه در( ص)پیاجبر که

. آیمد جی شمار به ایثار  برای بنیادی جولفه یک «باور» عنصر  فیز طه سوره آیات سیا  در
 و دسمت شدن بریده از هراس عدم  و خدا غیر از افقطاع خود بدفبال که جستحکم و عمیق باوری
 فاپمذیری فنما بمه  بماور داردهمچنمین دفبمال بمه  21 آیه در را فخل هاىتنه از شدن آویزان پا و

 بمر آخرت ایثار در بنیادی فگرش یک عنوان به  21 آیه در الهی اقدس ذات بودن خیر و پروردگار
 .است جطرح دفیا

  تعاجل  دارای جفهوجی جهت از ایثار های جولفه دهد جی فشان(ع) یوسف سوره آیات سیا 
 از( ع) یوسمف ایثمار تحقق برای  سوره این از 90 آیه اساس بر  که طوری به است  عناصری بینا

 .است داشته دخالت  فیز صبر و تقوا عنصر دو الهی جنت بر عالوه پروردگار سوی

 ايثار واژه با همنشیني روابط.2-3
 ایمن  بمه توجه.است کالجی زفییره یک در الفاظ جیان ترکیي فوع از ای رابطه فشینی هم

 جعنما یک از بیش دارای ای ک مه که شود جی جواردی در باالخص جعنا شدن روشن باعث رابطه
 ( 41ص ، 1129 صفوی،)  است برخوردار جبهم جفهوجی از ویا بوده

 قالعوا:» یوسف سوره  91آیه در " َأثَرَکَ" واژه کنار در  که ک ماتی فشینی هم رابطه  بررسی
 یکی خطا صدور عدم که دهد جی فشان  شده واقع «لخطِئینَ کعنّا إن و عَ َینا اهللع أثَرَکَ  َ لَقَد تَاهللِ
 . شود جی جحسوب خداوفد سوی از ایثار  های شاخصه از

 و تَبَموَّ ع المذَّینَ وَ:»   حشر سوره 9 آیه در  "یعؤثِرونَ" کنار در  که ک ماتی فشینی هم رابطه
دعورِهِم فِمی یَیِدعونَ لَا وَ إلیهِم هَاجَرَ جَن یعحِبّونَ قَب ِهِم جِن االیمَنَ وَ الدّارَ  وَ أعوتعموا جِمّما حَاجَمة صمع

 واقمع   «المعف ِحعونَ هعمع فأعولَئِکَ فَفسِهِ شعحَّ یعو َ جَن وَ خَصَاصَة بِهِم کَانَ لَو وَ أَففعسِهِم عَ َی یعؤثِرونَ
 . است جرتبط «داشتن دوست» عنصر با  خود بر دیگری ایثار  که دهد جی فشان  شده

 احسماس فوعی وجود بیافگر  «أعوتعوا جِمّا حَاجَة صعدعورِهِم فِی یَیِدعونَ لَا» تعبیر آن بر افزون 
 بما حتمی ایثمارگر که کرد ادعا چنین توان جی دیگر عبارت به.  است ایثارکننده فرد در فیازی بی

 جمی فیمازی بی احساس همچنان داده، ترجیح آن به  را دیگری که آفچه به خویش احتیاج وجود
 . کند

 بازدارفده عنصر «بخل» که است حشرآن سوره 9 آیه  فشینی هم رابطه در توجه قابل فکته
 جمی آن از جمافع رذی ه صفت این  دهد جی فشان بخوبی «فَفسِهِ شعحَّ یعو َ جَن»  تعبیر. است ایثار
 . دهد قرار دیگری اختیار در را دارد احتیاج آن به خود که آفچه افسان که شود

 همم رابطمه در زیمرا دارد ارتبماط «تقوا»  با  خود بر دیگران ایثار که داشت توجه باید البته 
 و» جاده جشتقات  از«  یو  »فعل ، ایثار جافع عنوان به بخل از  فف   فگهداری جنظور به فشینی
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 .  است رفته بکار «ی  
 این ارتباط از حاکی ایثار  با  «المعف ِحعونَ هعمع فأعولَئکَ» ک مات فشینی هم رابطه است گفتنی

 دارای فیز ایثار و  است فیکی و خیر و الهی های فعمت در جافدگاری «فالح».  است فالح با  واژه
 ایثمار در همچنین.  فمود جشاهده توان جی  جان ایثار در را آن بارز جصدا  که است جافدگاری اثر

 زینمت «فمالح» دیگمر جعنای. جورد توجه قرار گرفته است دفیا با جقایسه در آن جافدگاری آخرت،
 . شود جی آخرت بر دفیا ایثار سبي که عاج ی همان.  است خریدار فزد کاال دادن

  13  ی آیمه در و« المد فْیَا الْحَیَموةَ تعؤْثِرعونَ بَلْ» اع ی 11 ی آیه در ک مات فشینی هم رابطه
 آن داشمتن وجقدم   «دفیا زفدگی»   ایثار  جتع ًّق که دهد جی فشان «الد فْیَا الحَیَوةَ  َاثَرَ وَ» فازعات

 . است آخرت بر
 لَمن قمالوا:» طمه سموره  22 آیمه در " فعمؤثِرَکَ لَن " کنار در  که ک ماتی فشینی هم رابطه

 «المد فیَا الحَیَوة هَذهِ تَقضِی إفّما قَاضٍ أفتَ جَا فَاقضِ فَطَرَفا الذِی و البَیِنَتِ جِنَ جَآ َفا جَا عَ َی فعؤثِرَکَ
   که  روشن دالیل وجود دهد جی فشان ، شده واقع

 همچنمین.  است بوده فرعون بر( ع) جوسی ایثار اص ی عاجل  شده « بینات» به تعبیر آن از
 را شمود افتخماب حمق بمه بایمد  که آفچه ایثار در فطری خداشناسی اهمیت  «فَطَرَفا الذِی»تعبیر
 . سازد جی فمایان

 ايثار جانشیني  رابطه. 2-1
 تشمابه حسي به دیگر زبافی فشافة جمای به زبافی فشافة یک که است این جافشینی  رابطه

 . گرفت فظر در آیات جیان جعنایی روابط از توان جی را آن و(101 ص ،1129 صفوی،) رود کار به
  اشترا ( الف
 سوره 31 آیه در «اشْتَرَوعا» جثبت جاضی فعل  شده ایثار جفهوم جافشین قران در که ای واژه

 )اسمت  خریمدن جعنمی بمه «ی ر ش»  ریشه از  اشترا  .است «بِالْآخِرَةِ الد فْیا الْحَیاةَ اشْتَرَوعا» بقره
 (  222ص ، 11ج ،1421 ازهرى،

 روی هممین از. خریدفمد آخمرت بهاى به را دفیا زفدگى که است کسافی از سخن آیه دراین
 ال َّمهَ إِنَّ»  توبمه سموره از 111  آیمه. گیرفمد فمی قرار یارى وجورد شود فمی کاسته ایشان عذاب
 کمه اسمت گسترده چنان ایثار داجنه  دهد جی فیز فشان «أَجْوالَهعمْ وَ أَفْفعسَهعمْ الْمعؤْجِنِینَ جِنَ اشْتَرى
 .گیرد جی بر در را افسان اجوال و جان

   شرا ( ب
رعونَ» جثبمت جضمارع فعمل ، شمده ایثار جفهوم جافشین قرآن در که دیگری واژة  در«  یَشمْ

 فمىِ یعقَتِملْ جَمن وَ بِماالَخِرَةِ الد فْیَا الْحَیَوةَ یَشرعونَ الَّذِینَ ال َّهِ سَبِیلِ فىِ فَ ْیعقَاتِلْ»  فسا  سوره 24آیه
 جعنمای بمه «ی ر ش»  ریشه از شرا . است «عَظِیمًا أَجْرًا فعؤْتِیهِ فَسَوْفَ یَغْ ِيْ أَوْ فَیعقْتَلْ ال َّهِ سَبِیلِ
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 (  241ص ، 1،ج1121 طریحى،) است ستد و داد
 را دفیما زفمدگى کمه رفتمه سمخن کسمافی توسمط  خمدا راه در پیکمار وظیفه از آیه این در

 تما کننمدجمى پیکمار خدا راه در که کسافى عظیم اجرى اداجه در و خرفدجى را آخرت و فروشندجى
 جَمنْ »بقمره سموره 202 آیه   همچنین.فرجاید جی بیان را گردفد چیره دشمن بر یا و شوفد کشته
 خمدا هماىخوشنودى برابر در را خود جان که دیگرفد بعضى و«»  ال َّهِ جَرْضاتِ ابْتِغا َ فَفْسَهع یَشْرِی
 دارد ارتباط خداوفد رضای کسي  با ایثار دهد جی فشان «فروشندجى

 استحباب( ج
تَحِب ونَ»  جثبمت جضمارع فعل  ایثار جفهوم جافشین هایواژه از دیگر  یکی  1 آیمه در «یَسمْ

 عِوَجًا یَبْغعوفهََْا وَ ال َّهِ سَبِیلِ عَن یَصعد ونَ وَ االَْْخِرَةِ عَ ىَ الد فْیَا الْحَیَوةَ یَسْتَحِب ونَ الَّذِینَ » ابراهیم سوره
 راغمي،.  است داشتن دوست بمعنى «ب ب ح » ریشه از استحباب .است «بَعِیدٍ ضَ َالِ فىِ أعوْلَئکَ
 آفرا خواست تا که دافد جی جعنا این به را « الشّى استحيّ» و فموده لحاظ  آن در را  ط ي جعنای
 (  211،ص1412 اصفهافی، راغي.) بدارد دوست
 جهمان بمر را دفیما این زفدگى که فرجاید جی اشاره کسافى گمراهى به آیه این در خداوفد  
 .دارفد را حق راه از آفها فمودن جنحرف قصد و داشته باز خدا راه از( را جردم) و داده ترجیح دیگر

 دافمد جی آخرت کاجل ترک و دفیا اختیار  را آخرت بر دفیا استحباب جعناى طباطبایی عالجه
 دفیوى هاىکوشش هدف و غرض آخرت، که ای گوفه به است دفیا بر آخرت اختیار آن، جقابل که
 (    11 ،ص 12،ج1412 طباطبایی،.)بدافد برای آخرت جقدجه را دفیا و بوده فرد

  غرور( د

 در «غَمرَّتْهعمع»  جثبمت جاضمی فعل شده ایثار جفهوم جافشین  قمرآن در که ک ماتی از یکی
 است چیزی به جعنای هر «رر غ » ریشه از غرور. است «َْ الد فْیا الْحَیاةع غَرَّتْهعمع»  أفعام سوره 20آیه
 شهوت و جاه جال، از اعم آن جصادیق و( 92ص   1ج ،1121 قرشی،)شود افسان فریي باعث  که

 (همو)است.
 پسمتی دیگمر طمرف از و بیند جی را آن زیبای جظاهر طرف یک از  دفیا با ارتباط در افسان

زینت یافته دفیا جوجبات اغوا افسان را فراهم آورد ، وی را گممراه  جظاهر اگر آن را ،  پایداری فا و
 «ایثمار» جفهموم با را «غرور» واژة که جؤلفة جعنایی است «زینت» عنصر ساخته است .بمنابراین،

  سموره 14 آیمه در برآخمرت شمده  و دفیما ایثمار باعمث چیزی کمه ،درست همان  دهد جی پیوفد
 وَ الْفِضَّةِ وَ الذَّهَيِ جِنَ الْمعقَنْطَرَةِ الْقَناطیرِ وَ الْبَنینَ وَ النِّسا ِ جِنَ الشَّهَواتِ حعي  لِ نَّاسِ زعیِّنَ»عمرانآل

 از آن با تعبیمر «الْمَآبِ حعسْنع عِنْدَهع ال َّهع وَ الد فْیا الْحَیاةِ جَتاعع ذلِکَ الْحَرٍِْ وَ الْأَفْعامِ وَ الْمعسَوَّجَةِ الْخَیْلِ
 .یاد شده است« لِ نَّاسِ زیِّنَ»

 شمرا ، اشترا ، های واژه قرآن آن که آیات در ایثار جافشینی  رابطه بررسی از فتییه حاصل
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 فع می شمکل فسمبی همای جترادف عنوان به توافد جی قرآن در  آفها جشتقات و غرور ، استحباب
 . جرتبطند« افتخاب»جعنای  به ایثار اص ی جفهوم با واژگان این. شود جطرح ایثار جفهوم

  شمود جمی دیگمری  سمتد و داد به فسبت جعاج ه  یا و خرید  افتخاب یک  باعث که چه آن
 بیشتر جافدگاری دارای و بهتر حاصل جنفعت دفیا بر آخرت جهان ایثار در .است بیشتر  سود کسي
 . دارد اشاره آن به «ابقی و خیر» تعبیر همان. است

  افتخاب جی کند در و فموده ط ي را آن دارد دوست را  فردی یا و چیزی که همچنین کسی
 آخمرت به جمای جوجي افتخاب آن  دفیا فیز ط ي و دوستی  «االَخِرَةِ عَ ىَ الد فْیَا الْحَیَوةَ یَسْتَحِب ونَ

،گزینشی  فا بیا داشته و آفچه که دارای برتری فبوده را  به  خورده فریي افزون بر آن افراد .است
 جایبه  را دفیا خورده فریي افراد«  َْ الد فْیا الْحَیاةع غَرَّتْهعمع» در که اشتباه  افتخاب فمودفد ،همافگوفه

 آخرت برگزیدفد.

  ايثار واژه تحول فرايند بررسي. 5
 آیما اینکمه جمورد در دارد توجمه زجمان طول در جعنا تحول به جعناشناسی اینکه به توجه با
 بکمار جدیمدی جعنمای در را آن آفکه یا گرفته فظر در را آن رایج جعنای همان ایثار واژه از خداوفد
 سمیر در واژه ایمن دهدکمه جی فشان  ایثار جفهوم با «اثر» ریشه جشتقات بررسی  گفت باید برده

 و جثبت ارزشی بار با جعنایی عناصر با و« دادن برتری» اساسی جعنای حفظ با خود جعنایی تکاجل
 فزد ایثار جفهوم چند هر که گفت توان دیگرجی عبارت به. است شده قران جعنایی فظام وارد جنفی
 آن جتع مق اسماس بر که کرد پیدا را دادفی برتری جعنای اجا بود شده شناخته کاجال روز آن عرب
 .بکشافد سقوط و پرتگاه به را وی یا و تاجین را افسان سعادت توافست جی

 ارزشمی بمار دارای صرفا یا و ارزشی بار بدون جفهوجی ایثار قران جعنایی فظام در این بنابر 
 کمما فممود ت قی دیگران با رابطه در اخالقی فضی ت عنوان به صرفا را آن بتوان که فیست جثبت
 و کمم جفهموجی به تبدیل غالي، ارزشی بربافت اشتمال دلیل به جخاطبان افدیشه در اجروزه آفکه
 آفچیمزی  بمه توجمه با و( افتخاب کردن  )خود اص ی جعنای حفظ با واژه این ب که  شده پایا بیش
 و جثبت سویه دو جیان همواره که گردد جی جنفی و جثبت  ارزشی بار دارای شود، افتخاب جی  که

 دارای ایثمار جفهوم جاه ی عرب جیان در که است حالی در این و دارد وجود جدی تقابل آن جنفی
 .است فداشته وجود تقاب ی  چنین

 جمی چشمم بمه المزام ویژگمی جثبت ارزشی بار با ایثار واژه تحول فرایند در که است گفتنی
 افتقمال در اجما آید جی بدست گران ایثار جورد در  المعف ِحعونَ هعمع فأعولَئِکَ  تعبیر از الزام این.  خورد
 به  تر جحدود جعنایی شده جعنایی تخصیص دچار بتدریج واژه این قرافی از پ  فظاجهای به ایثار
 تصویر به آن از خاصی های صحنه و جخت ف های جتع ق  آن ظاهری سطح زیر در گرفته و خود

  .است شده کشیده
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 تعبیمر بمه یما ازخودگذشمتگی جفهموم شود جی جتبادر ذهن به ایثار جعنای از اجروز آفچه اجا
 آن جعنای با جفهوم این.  است ضرر از پرهیز یا سود کسي در خود به جای دیگران افتخاب دیگر
 قمران جعنمایی فظمام در ازخودگذشتگی هر زیرا دارد جط ق خصوص و عموم رابطه قرافی فظام در
 فیست. ازخودگذشتگی ایثاری هر ولی است ایثار

 کريم قران در ايثار معنايي هاي مولفه -6
 دهنمده عناصرتشکیل طریق از واژه این جعنای شناسایی ایثار جعنایی های جولفه از جنظور 

 یکمدیگر در جتمداخل جعنمایی همای بنیاد و ساختاری روابمط بمراساس  تر دقیق تعبیر به یا و آن
 فتییمه چنمین تموان جمی  حاضمر پژوهش در شده شناسایی های جولفه و بر اساس عناصر.است
 گزینمه چنمد یا دو جیان اختیار روی از و واسطه بدون افتخاب»  جعنای به قران در ایثار که گرفت

 همای جیدان و جعنایی های حوزه بررسی .«است جنفی یا جثبت ارزشی بار با و جط وبیت اساس بر
 .فیست آن جیال فوشتار این در که ط بد جی را دیگری جستقل تحقیق ایثار واژه جعناشناسی
 گیري نتیجه

 جعمافی دریافمت  بمرای روشمند ای جطالعه ای جؤلّفه تح یل رویکرد با واژگافی جعناشناسی
 شناسمایی و جفهموم یمک جتفماوت ابعاد بررسی با روش این .است قرآن جفاهیم اخالقی از جدید
 دسمتیابی صمدد ،در آن بر حاکم تنیده هم در ساختاری روابمط وکشف جعنایی های بنیاد و عناصر

  است. کریم قرآن ازدیدگاه آن فظر جورد جعنای به
 جعنای .است یکدیگر با جتداخل جرزهای دارای ب که فیست الیهتمک  قمرآن در ایثار جفهوم

حق افتخاب ،  ، جط وبیت ،ارزش چون واژگافی کنار آن در فسبی و جعنای است افتخاب ایثار اص ی
 تممام در اساسمی جمذکور  عناصرالبته باید توجه داشت که  .شودجی تنوع و عدم واسطه جشخص

 از ایثمار افمواع شمدن جمدا سبي که چیزی وآن دارد وجود جمدوح غیر و جمدوح از اعم ایثار افواع
 بکمار جیمازی فه و اص ی صورت کریم بهاین جفهوم در قران .است ایثار جتع ق شود جی یکدیگر

 ابعماد در برخورداری گزینه جنتخي از جط وبیت جهت به رفته و فوعی رفتار بدون واسطه است که
 همچمون اراده صماحي غیمر جوجمودات جعنوی شکل جی گیرد. این واژه همافطور که در و جادی

 جولفمه در جراتمي س س ه و ،کمیت سرعت ، زجان ، جکان فدارد عناصر کاربرد جمادات و حیوافات
 فمدارد. بمر چند گزینه فیمز وجمود زجان هم افتخاب است و اجکان فشده لحاظ  ایثار  جعنایی های
 یما دو جیمان اختیار روی از و واسطه بدون افتخاب را  آن توان جی ایثار جعنایی های جولفه اساس
 دافست.  جنفی یا جثبت ارزشی بار با و جط وبیت اساس بر گزینه چند

 آن جتع مق اسماس بر بنده ایثار. پذیرد جی صورت بنده جافي از یا و خداوفد جافي از یا ایثار
 بر ایثار از فوع این بودن فاپسند یا و  پسندیده جالک . شود جی تقسیم فاپسند و پسندیده اقسام به

 باشمد  خداوفمد رضمای کسمي آن غایت اگر.  شود جی اساس غرض ایثارکننده وجتع ق آن تعیین
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 افتخماب فموعی پسندیده ایثار. باشد جی فاپسند اجری  باشد  دفیا زفدگی کسي برای اگر و جمدوح
 شناختی عناصر ، الهی سرشت بر عالوه  آن در که است

 و دارد دخالمت داشمتن دوسمت همچمون هییمافی عناصمر و  روشن دالیل وجود  همچون
 ایثمار.  اسمت آخمرت ایثمار همچون جعنوی اجور و جال ایثار همچون جادی اجور شاجل آن گستره
 از  ففم   فگهمداری و بموده  همراه کننده ایثار فرد فیازی بی احساس با جادی اجور در  پسندیده
 در. اسمت دفیمایی زودگمذر تع قات اساس بر گذاری هدف فاپسند ایثار در. است دخیل آن در بخل
 اشتباه به است آخرتی هدفهای به رسیدن برای فردبان و وسی ه که دفیوی اهداف ایثار از فوع این
 .شده است ت قی غایی هدف
 فظمام وارد« کمردن افتخماب» اساسمی جعنای حفظ با خود جعنایی تکاجل سیر ایثار در واژه 
 کمه  گردیمد ارزشمی جعنای دارای جاه ی عرب جیان در آن جعنای خالف بر اجا شد قران جعنایی
 جمی آن جتع مق اسماس بر که طوری به  دارد وجود جدی تقابل  آن جنفی و جثبت سویه دو جیان

 ایثمار واژه افتقال فرایند در   بکشافد سقوط و پرتگاه به را وی یا و تاجین را افسان سعادت توافست
 از اجروز آفچه که طوری به شده جعنایی تخصیص دچار واژه این بتدریج قرافی از پ  فظاجهای به

 شناسمایی جفهوم با آن  رابطه که است ازخودگذشتگی جفهوم شود جی جتبادر ذهن به ایثار جعنای
 .جط ق است خصوص و عموم ،رابطه قران در شده

 
  



 161 5931 اتبستان   –   چهار  شماره  –ششم سال  –ژپوهش اهی اخالقی  │     

 

 منابعفهرست 
 کریم قران .1
 الع میه. دارالکتي: بیروت العظیم، القرآن تفسیر فى المعافى ،روح(1411)جحمود سید آلوسی .2
 التاریق.  جوسسه: ،بیروت التنویر و التحریر ،(1992) طاهر بن جحمد عاشور، ابن .1
 .العربی التراٍ احیا  دار : بیروت عربى، ابن تفسیر ،(1422)ع ى بن جحمد عربى، ابن .4
 .الع میه دارالکتي: العزیز،بیروت الکتاب تفسیر فی الوجیز ،المحرر(1422) الحق عبد عطیه، ابن .1
 االعالم جکتي: جحمد،قم هارون،عبدالسالم:ال غه،جحقق جقایی  ،جعیم(1404) فارس،احمد ابن .1

 . االسالجی
 دارالشرو : قاهره القرآن، ظالل فى ،(1412) سید قطي، ابن .2
: ،بیروت الدین شم  حسین جحمد: ،تحقیقالعظیم القرآن ،تفسیر(1419)عمر بن اسماعیل کثیر، ابن .3
 .الع میة الکتي دار
 .العربی تراٍ االحیا  دار: بیروت ال غه، تهذیي ،(1421) احمد بن جحمد ازهری، .9
 التراٍ داراحیا : بیروت ،القرآن تفسیر فى الحسان ،جواهر)1413 (جحمد بن عبدالرحمن ثعالبى، .10

 .العربى
 های روش سازی جتناسي بر الگویی پیشنهاد»،(1192)جهدی جطیع،    السادات اعظم ، حسینی .11

 سال کریم، قرآن شناختی زبان های پژوهش در فو کاوشی فص ناجه ،دو«قرآفی جطالعات در جعناشناسی
 .1 پیاپی ، اول، شماره دوم،
 .العربی الفکر دار: بیروت ل قرآن، القرآفى التفسیر،(تا بی) ،عبدالکریم خطیي .12
 العربی التراٍ داراحیا : بیروت الغیي، ،جفاتیح(1420)عمر بن فخرالدین جحمد رازی، .11
آن  اجتماعی و فردی پیاجدهای و آثار و سنت و قرآن دیدگاه از ایثار ارزش( 1134)جزی،لی ی رباط .14

 سبزوار (س) فرج  حضرت ع میه ،حوزه
 عدفان صفوان: ،تحقیق القران غریي فی ،المفردات(1412) جحمد بن اصفهافی،حسین راغي .11

 .الشاجیه الدار: داودی،دجشق
 العالمیه المصطفی جاجعه: قم ،(1)قران تفسیر جنطق ،(1132) ع ی جحمد اصفهافی، رضایی .11
 .دارالفکر: بیروت العروس، ،تاج(1414) جحمد بن جحمد زبیدی، .12

 الفکر دار:  بیروت المنهج، و الشریعة و العقیدة فى المنیر التفسیر ،(1413) جصطفى بن وهبة زحی ى، .13
 . المعاصر

،جی ه ع می پژوهشی «جعناشناسی ایثار در قران کریم»( ،1191سیدی،سید حسین و رفیعی،ع ی) .19
 . 31 -102،صص 12افیمن ایرافی زبان و ادبیات عربی،ش 

 . ا لفین جکتبة:  ،کویت المبین الکتاب تفسیر فی الثمین الیوهر ،(1402) اهلل عبد سید شبر،  .20
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   ،«جعاصر حکمت کریم، قران جعناشناسی حوزه در ایزوتسو آرای بررسی و فقد»،( 1192)شریفی،ع ی .21
 .سوم شماره چهارم، سال ، فرهنگی جطالعات و افسافی ع وم پژوهشگاه

 کثیر. ابن دار :دجشق القدیر، ،فتح( 1414) ع ى بن جحمد شوکافى .22
: ،تهراندرگاهى حسین: تحقیق ،القرآن جعافى کشف عن البیان فهج ،(1411) حسن بن ،جحمد شیبافى .21
 .اسالجى المعارف دایرة بنیاد
 .قم بالقرآن، القرآن تفسیر فى البالغ ،(1419) جحمد تهرافى، صادقى .24
 .اسالجی تب یغات سازجان تهران، جعناشناسی، بر درآجدی ،(1129) کوروش صفوی، .21
 .قم ع میه حوزه جدرسین جاجعه :القرآن،قم تفسیر فی ،المیزان(1412) حسین جحمد طباطبایی، .21

 بالغى، جواد جحمد: ،تحقیقالقرآن تفسیر فى البیان جیمع ،(1122) حسن بن فضل طبرسى، .22
 خسرو فاصر:تهران
 .جرتضوی: تهران البحرین، ،جیمع(1121) الدین فخر طریحی، .23
 النشر. و ل طباعه جصر فهضه دار: قاهرهالکریم، ل قرآن الوسیط ،التفسیر(تا بی) جحمد ،سید طنطاوى .29
: قرآن اعتقادی جفاهیم تبیین در زجافی در جعناشناسی کاربرد»،( 1190)پورافخم،جریم عباسی،جهرداد  .10

 .49 شماره ، جبین ،صحیفه «ایزوتسو فگاه از اهلل جفهوم
،پایان فاجه کارشناسی «بررسی فرهنگ ایثار و شهادت در جاجعه«(،1133عکاسی فریمافی،پروافه) .11

 ع وم اجتماعی دافشگاه آزاد اسالجی،واحد تهران جرکزی.ارشد،دافشکده روان شناسی و 
 .هیرت افتشارات: قم العین، کتاب ،(1409)احمد بن فراهیدی،خ یل .12
 و درایتى جحمدحسین: تحقیق تفسیرالقرآن، فى ا صفى ،(1413) جحسن ،جال کاشافى فیض .11

 .اسالجى تب یغات دفتر افتشارات جرکز: قم فعمتى، جحمدرضا

 زاده اهلل آیت جرتضى سید: ،تحقیق القرآن تفسیر فى االلهام ،سواطع )1412(،ابوالفضل دکنى فیضى .14
 .دارالمنار: قمشیرازى،

  .اإلسالجیة الکتي دار: تهران ،قرآن ،قاجوس( 1121) اکبر ع ى ،سید قرشى .11
 فرهنگ بنیاد: تهران ایرافی، و ساجی های زبان با عربی تطبیقی ،فرهنگ(1112) جواد جحمد جشکور، .11

 ایران

 . الع میة الکتي دار: ،بیروت الکریم القرآن ک مات فى التحقیق ،(1410) حسن جصطفوى، .12

 .اجیرکبیر: تهران جعین، فرهنگ ،(1121)جحمد جعین،  .13
 ،تفسیر(1124) فاصر شیرازی، جکارم.االسالجیه دارالکتي: تهران ،الکاشف،(1424) جواد جحمد جغنیه، .19

 .االسالجیه دارالکتي:تهران فموفه،
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تفکر انتقادی و تربیت اسالمی ؛ وجوه افتراق و 

  اشتراک
 

  1حسین کریمیان

  2فائزه فاطقی 

  1جحمد سیفی
 چکیده

بما تع میم و  تفکمر افتقمادی، شناسایی وجوه افترا  و اشمتراک هدف تحقیق
اسمنادی اسمت. ابمزار  تح یل از فوعروش جطالعه توصیفی  و تربیت اسالجی است

جمع آوری اطالعات فیش برداری از جنابع و اسمناد جکتموب در تع میم و تربیمت 
اسالجی و تفکر افتقادی ب اساس جدل فاشمیون اسمت. تح یمل اطالعمات جممع 

تح یل ، تفسیر، ارزشمیابی ، اسمتنباط، توضمیح و خمود  -1:  آوری شده فشان داد
ی از وجوه اشتراک تفکر افتقادی با تع یم و تربیت اسالجی است کمه جمورد تنظیم

هدف تربیت اسالجی قرب المی اهلل، ولمی  -2توجه و تاکید هردو قرارگرفته است.
های ذهنی است که از وجموه افتمرا  اساسمی بمین دو تفکر افتقادی رشد جهارت

افتقادی یکمی از اهمداف باتوجه به دیدگاه تربیتی اسالم تفکر  -1باشد. جقوله جی
تربیتی در راستای تحقق تعقل و سیر در آفا  و افف  و به عبارتی سمیر المی اهلل 

باتوجه به تاکید اسالم جبنی بر عدم پذیرش اجور بدون دلیمل و برهمان  -4است.
توان استدالل کرد که تفکر افتقادی یکی از جبافی رشد اجتماعی و عقالفی در جی

تفکر افتقادی به عنوان جهمترین فرایند رشمد و تحمول  -1تربیت اسالجی است. 
 .سازگاری دارد. "عقالفی با رویکرد تربیت اسالجی کاجال

 

  هاکلیدواژه

 .، تفکر افتقادی اسالجی تربیتوجوه اشتراک، وجوه افترا  ، 

                                                
 گروه ف سفه تع یم وتربیت، واحد اراک، دافشگاه آزاد اسالجی، اراک، ایران.  - 1

Email: hosein.karimian46@yahoo.com  

 گروه ف سفه تع یم وتربیت، واحد اراک، دافشگاه آزاد اسالجی، اراک، ایران. )فویسنده جسئول(                      - 2
Email:f-nateghi@iau-araak.ac.ir  

 ، واحد اراک، دافشگاه آزاد اسالجی، اراک، ایران.گروه ف سفه تع یم وتربیت - 1
Email:Seifi ir 2000@yahoo.com                                                 
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 طرح مسأله
اسمتعدادها و ای از استعدادهای بالقوه است که برای به فع یت در آوردن این افسان جیموعه

سالجی است حقیقمت جمویی و ا تربیتآفچه هدف تع یم و  .ستا تربیتها، فیازجند تع یم و توافایی
در  شمود.حصول رستگاری است و این جساله جز از طریق تع م و تعقل در کنار تزکیه حاصل فمی

جن و اف  را جز برای  (:11ذاریات/)نِ وَجَا خَ َقْتع الْیِنَّ وَاإلفْ َ إاِل لِیَعْبعدعو قرآن کریم جی خوافیم 
رشمد در تربیمت اسمالجی  «تا از این راه تکاجل یابند و به جمن فزدیمک شموفد»پرستش فیافریدم 

 گیرد و به تعبیمری ایمن دو الزم و ج مزوم یکدیگرفمد.عقالفی به جوازات رشد اخالقی صورت جی
که بیشترین توجه  ر شده و جکتبیهمواره در کتي دینی و اخالقی جا ع م و اخال  درکنار هم ذک

، هدف بعثت پیاجبر خود را تکمیل جکارم اخمال  ذکمر کمرده اسمت داشته ورا به فراگیری دافش 
که در اسالم بمرای درگیمری ذهنمی و  هایی عمده ترین روشیاز طرف دیگر  جکتي اسالم است.
آگماهی  افمزایشاسمت کمه همدف آن روش جباحثه یا جناظره جورد تاکید است فکری یادگیرفده 

و باعث تحکیم آجوخته ها، یاد آوری جیدد، داشته  تاثیر بسزایی در رشد تفکر افتقادی باشد کهجی
گردد. بر این اساس به فظر جی رسد یکمی آفها جیبروز استعدادها، افتقال و تعمیم جهارت و دافش 

کمه درصمدد  دافسمت افتقمادی شمهروفدان دارای تفکمراز اهداف عمده آجوزش و پرورش، تربیت 
کننمد)حاجی  تبمدیل اسمت، آرجمافی فظرشمان از آفچه به را آن و تغییر را جوجود هستند وضعیت

 (.            11، ص1133آخوفدی، 
جحافمل آجوزشمی پدیمدة جدیمدی  های تفکّر افتقمادی و خمال  درعالقه به توسعة توافایی
د است جنشمأ چنمین عالقمه ای بمه جعتمق« آجوزش تفکّر افتقادی»فیست. چت جایرز جؤلف کتاب 

سمال پمیش اهمیمت پرسمش سمؤاالت  2100سقراط در  همچنین گرددآکادجی افالطمون بر جی
ای به تفکّر درآن بپمردازد و فیمز اهمیمت شوفد افسان قبل از پذیرش ایمدهعمیق را که جوجي جی

سمی را فشمان داد. ها وتحم یل جفاهیمم اساجستیوی شواهد، آزجایش دقیمق، استمدالل، فرضیمه
باشد. روش سقراط بمه وسمی ه افالطمون و جی روش او بهتمرین راهبمرد آجمموزش تفکّر افتقمادی

جوافان آتن را به تدبیر و تفکر فمرا ( پرسش و پاسق)با روش خاص دیالکتیک  او ارسطو دفبال شد
، 1131، ترجمه ابی ی، 1931 جایرز،افدیشیدن را بیاجوزفد) فرآیندخوافد و بر این باور بود که آفها جی
 (.13ص

ها در جکتي افسان ساز اسالم به بحث و فظر توجه خاصی شده است و بدون اجبمار، افسمان
ال » خموافیم:افد، بطوری کمه در قمرآن کمریم جیها دعوت شدهبه تفکر افتقادی و افتخاب بهترین

قبمول دیمن اکراهمی فیسمت، راه ( یعنی: در 211بقره/«)اکراه فی الدین قد تبین الرشد جن الغی...
درست از راه جنحرف آشکار شده است بنابراین کسی که به طاغوت کافر شمود و بمه خمدا ایممان 
 .آورد به دستگیره جحکمی دست زده است که گسستی برای آن فیست و خداوفد شنوا و دافاسمت
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جم ه خبریمه باشمد، در افد یکی این که جفسران دو احتمال داده« ال اکراه فی الدین»درباره جم ه 
دهد و آن واقعیت این است که دینمداری و ایممان بمر این صورت از یک واقعیت تکوینی خبر جی

توافمد فقشمی باور و عشق و اعتقاد ق بی استوار است و اجبار و اکراه در اجور ق بمی و فکمری فممی
است اجا جقصمود از آن داشته باشد. احتمال دوم این که هر چند در ظاهر، این جم ه، جم ه خبریه 

رسد که با افشائیه است  یعنی فباید در دیندار کردن جردم به زور و اجبار جتوسل شوید. به فظر جی
توجه به تح یل ذیل این جم ه م راه هدایت از ضاللت و حق از باطل روشن شمده اسمت م ایمن 

کنمد کمه در اعالم جمی احتمال جعقولتر و سازگارتر است. در هر دو صورت این آیه با وضوح تمام
 .اصل پذیرش دین اجبار و اکراه وجود فدارد
داشته  ایداوری هوشمندافه ،کند تا در جسائل عموجیتفکر افتقادی به شهروفدان کمک جی

جربی بزرگ تع میم  جان دیویی باشند و بطور جردم ساالرافه در حل جسائل اجتماعی سهیم گردفد.
کنمد. او تفکمر تعریمف جی« تردیمد سمالم»یما « قضاوت جع ق»جاهیت تفکر افتقادی را  و تربیت

 (.1134،  آبادیدافد)لطفافتقادی را شاجل بررسی فعال، پایدار و دقیق هر عقیده یا دافش جی
از  یکی جهارت تصمیم گیری و تفکر افتقادی را (درآخرین تقسیم بندی خود،2001یوفیسف)

اجروز هر افسافی برای درست زیستن فیازجند فراگیمری درجهان است.رشمردههای زفدگی بجهارت
و  هافقد و تح یمل کشمیدن تمأثیرات رسمافه واقع به افتقادی در تفکر درست فکر کردن جی باشد.
، هنیارهای اجتماعی و اعتقادات و عواجل تأثیرگذار بر آفها و هاها، ارزشهمساالن، تح یل فگرش

   (.1134ت جرتبط و جنابع اطالعاتی است)کردفوقایی و پاشا شریفی ، شناسایی اطالعا
در اهمیت و ضرورت تفکر افتقادی، باید گفت که تفکر جوابگو یی و  جاهرافه است کمه بمه 

فکر افتقمادی در قضاوت خوب افراد فسبت به خود، دیگران و جاجعه در زجان حال جنیر جی شود. 
بخشمد تما همایی جمی ها و توافایی آورد و به آفها جهارتبیرون جی افراد را از حالت اففعالی ،جاجعه

-سیاستمداران و رسمافه ،جع مان ،چون و چرا والدینبیای تق ید کورکورافه از الگوها و پذیرش بی

بتوافند با تمسک به تفکر و افدیشه افتقادی در جستیوی حقیقت و دافمایی باشمند و هرگمز از  ،ها
های اجتماعی غف ت فورزفد. در ارتباط بما ضمرورت ای درک پدیدهجستیوی حقیقت و کوشش بر

صمرفا حفمظ و افباشمتن  :افتقادی در کالس درس تحقیق افیام شده فشان جی دهد تفکر آجوزش
جطالي در ذهن فمی توافد جالک عمل باشد، ب که برای رشد تفکر افتقمادی الزم اسمت اسمتادان 

شیویان به خوب تاجل کمردن، خموب افدیشمیدن، چارچوب های جقتضی از جم ه عادت دادن داف
، 1132س طان قرایمی، )های الزم را به دافشیویان آجوزش دهندخوب گوش دادن و دیگر جهارت

 (.190ص
همچنین باید در فظر داشت که  زفدگی در جاجعه پیچیده اجروزی فیازجند افرادی است کمه 
قادر هستند با تکیه بر تفکر و افدیشه خود بر جسائل پیراجون خویش فائق آینمد و در چمارچوب و 
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آوری و ترکیي کنند و بما یمک چشم افداز روشنی،  اطالعات الزم را در جورد زفدگی خویش جمع
ب ، آفها را ارزیابی فماینمد و از کارهمای فماجمکن بپرهیزفمد. در حقیقمت ، افمراد بمرای داوری خو

جواجهه با جسائل زفدگی و اتخاذ تصمیمهای اساسی فیازجند جهارتها و صالحیتهای تفکر افتقمادی 
کند، توصیف جمی شمود زیمرا بمر  تفکر افتقادی با عنوان تفکری که قضاوت را آسان جیهستند. 

   (.1993،  1کند، خودجصحح است و فسبت به جتن حساس است)لیپمنجیجعیار تکیه 
بر این اساس فرد باید  بتوافد تصمیم جهممی در زفمدگی بگیمرد، قمدرت تیزیمه و تح یمل، 
ارزیابی و قضاوت فسبت به شرایط زفدگی خود را داشته باشد . جهارتهای تفکر افتقادی به دافمش 

زفدگی ،  اطالعات پیراجون خمود را پمردازش فماینمد ، بطمور  آجوزان  اجازه جی دهد تا بتوافند در
عینی به استدالل و استخراج فتایج از افواع جتنوع اطالعمات پرداختمه و بمه طمور جمؤثر، عینمی و 

گیری جعقول و جستدلی ج موس به ارزیابی جشکالت بپردازفد و با وجود اطالعات فاقص،  تصمیم
 .  کاری را  به  فرجان خرد و افدیشه افیام جی دهد اتخاذ فمایند . در واقع  خردجند هر

 بطور ک ی در زجینه ضرورت و اهمیت تفکر افتقادی به جوارد زیر جی توان اشاره کرد:
 شود.تفکر افتقادی یکی از ابعاد اساسی وجود افسان است و پرورش آن سبي رشد آدجی جی

 کنیکاوی و ترقی ط بی است.تفکر افتقادی جنطبق با ویژگی های عقالفی افسان جافند 

تفکر افتقادی کاربردی کردن یادگیری یا یادگیری بر اساس فعالیت خود یادگیرفده جد فظمر 
 گیرد.قرار جی

 (. 1130تفکر افتقادی برگرفته از اهداف تع یم و تربیت است)هاشمیان فژاد، 

وحیمد بماالترین و دین اسالم رکن اساسی و پایه اص ی خود را توحید قرار داده اسمت، ت     
عظیم ترین افدیشه ای است که به تفکر بشر رسیده، بسیار دقت و فازک کاری جمی خواهمد، و از 
طرفی در اصول این دین و باالخص در اصل اصول آن یعنی توحید، تق ید جحکوم شده و تحقیق 

رض بشمارد، را ف« تحقیق و جستیو»و « تدّبر»و « تفکّر»الزم شمرده شده، فاچار باید این دین، 
و قسمت جهمی از آیات )کتاب( خود را به این جوضموع اختصماص بدهمد و هممین کمار را کمرده 

   (.202، ص1113است)جطهری، 
ها و ثمرات تفکر افتقادی از دیدگاه بررسی ویژگی "تحت عنوانای جقاله (1190)جحمودی 

 فشمان داده کمهتحقیمق فتایج  .افیام داده افدبا استفاده از روش توصیفی م تح ی ی  "اجام ع ی)ع(
ی است که ایشان از تفکر افتقادی ارائمه یهااجام ع ی)ع( بر اساس شاخصه گاهتفکر افتقادی از دید

توان به تدبیر، استدالل بر جبنای قضایای پیشین، خمود سمنیی، ها جیترین آنافد و از جهمفموده
 کرد.                                           شک و تردید راهبردی اشاره گری، توجه به آرا  جخت ف، و توجه به تفکر واگرا، پرسش

                                                
4 - Lipman 
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تفکمر  تح یل جحتوای قرآن کریم بر اساس جفهموم "تحت عنوانای جقاله (1194)جحمدی
یافته های پژوهش به تبیین جولفه های فمه گافمه ای بمرای تفکمر افتقمادی افیام داده،  "افتقادی

پرسش گری، قضاوت با جعیار، استدالل، تیزیه و تح یل، بی طرفمی،  افیاجید که عبارت است از:
روشمندی، عینیت گرایی، حقیقت جویی و افعطاف پذیری. در فهایت، برای هریمک از جولفمه هما، 
جصادیقی از قرآن کریم استخراج شد. فتایج پژوهش حاکی از تاکید قرآن کمریم بمر هممه جولفمه 

        .                                                                                                                            رسش گری استهای تفکر افتقادی به ویژه جولفه پ
بر اساس جدل فاشیون  تفکر افتقادیبا در این جقاله کوشش شده است تا دیدگاه اسالم      

 جورد جقایسه و تحقیق قرار گیرد.

 از ديدگاه فاشیون مدل نظري تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بوده که جهمتمرین  فاشیوندر پژوهش حاضر جدل جفهوجی تفکرافتقادی با توجه به دیدگاه 
 وارزشمیابی  تح یمل، ترکیمي، و تیزیمههای تفکر افتقمادی را شماجل  ی شناختی جهارتهاجولفه
 (.  19، ص1132دافد)خ ی ی و همکاران،جی توضیح

 سواالت پژوهش عبارتند از:

 دیدگاه اسالم فسبت به تع یم و تربیت بر جبنای تفکر افتقادی چیست؟ -1

                      

 

های مهارت

 تفکرانتقادی
 توضیح ترکیب

 ارزشیابی

 وتحلیل تجزیه
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 ؟چه اهمیتی برخوردار استدر اسالم از  تفکرافتقادی -2
 چیست؟وجوه اشتراک تفکر افتقادی و تربیت اسالجی  -1

 چیست؟وجوه افترا  تفکر افتقادی و تربیت اسالجی  -4

در  با تفکمر افتقمادیو جقایسه آن تع یم و تربیت در این جقاله توجه خاص دیدگاه اسالم در 
تفکمر  پرداخته شده است . البته در تحقیقات جشابه بیشتر بمه ابعماد و جنبمه همای تع یم و تربیت

وجموه افتمرا  و با رویکرد اسالجی توجه شده است ولمی در پمژوهش حاضمر بیشمتر بمه  افتقادی
همای تفکر افتقادی در تربیت اسالجی عنایت شده است که بما توجمه بمه بررسمی و ابعاد  اشتراک

ایر تحقیقات بوده، جی توان فتییه گرفت که با این شمکل و شممایل فاقمد افیام شده جتمایز از س
 پیشینه قب ی است.

 ادبیات تحقیق

فکر در لغت یعنی افدیشمه، تأجمل،  تفکر بر وزن تفعل از واژه فکر به جعنی افدیشیدن است.
، 1111ه)قرشممی، همما و غیراعمممال فظممر و تممدبر، بممرای بممه دسممت آوردن واقعیممات، عبرت

فکر یا افدیشه، اجمرای عم یمات عق می در جع وجمات جوجمود بمرای »:جعنای اصطالحی (.199ص
   (.19، ص1132)جظفر، یابی به جط وب استدست
: تفکر جستدل و تیزبینافه در باره ایمن کمه چمه به جعنای را تفکر افتقادی( 1931،  1)افی  

را  تفکر افتقادی( 1931،  2ریزچیزی را باور کنیم و چه اعمالی را افیام دهیم توصیف جی کند. )فو
تصمیم گیری عقالفی است در باره این که چه چیمزی را بایمد بماور کمرد و چمه چیمزی را فبایمد 

عبارت است از آزجون و بررسی قاب یمت  تفکر افتقادی( 1932،  1باورکرد. )لیندزی، هال و تاجسون
  تفکمر افتقمادی بمه جعنمای( 1939،  4کارآیی راه حل های پیشنهاد شده است. )سیمون و کماپ ن
توسعه الگوهمای  تفکر افتقادی( 1991،  1صورت بندی استنتاج های جنطقی است. )استل و استل

فرآیند تفکر را بما روش و قاعمده  تفکر افتقادی( 2001، 1استدالل جنسیم و جنطقی است. )چافی
درک و جنطقمی کشف جی کند که این فه تنها به جعنای تعمق هدفمدافه است، ب کمه آزجمودن جم

یعنمی   تفکمر افتقمادی( 110، ص 1129است که جا و دیگران از آن استفاده جی کنمیم. )سمیف ، 
 ،اگن و کاوچاک)ارزیابی تصمیمات از راه بررسی جنطقی و جنظم جسایل و شواهد راه حل هاست. 

                                                
1  - Robert H. Ennis  
2 - Norris 

3 - Lindsg & Hall & Thomson 
4 - Simon & Caplan 

5- Stel & Stel  

6 - Chaffee 
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توافایی و گرایش فرد برای سنیش فتایج اجور و تصمیم گیری در باره  یعنی  تفکر افتقادی (2010
داوری در باره صحت، اعتبار،  یعنی  تفکر افتقادی (404، ص  1191سیف، . )آفها بر اساس شواهد

  .و ارزش اطالعات و استداللهای ارایه شده
اجل جولفه همای افیمن ف سفه آجریکا که جورد توافق ک ی قرار گرفته ارایه داده است که ش

ای است کمه بمه تعبیمر، عاطفی و شناختی است  تفکر افتقادی قضاوت هدفمند و خود فظم دهنده
تح یل، ارزیمابی و اسمتنباط و همچنمین تبیمین جالحظمات جموقعیتی، روش شمناختی، جالکمی و 

 جتفکر افتقادی ایده آل کسی است که به صورت دایمی کنیکاو، آگاه، دقیق .جفهوجی جبتنی است
در قضاوت، ارزیابی کننده عینی و بدون سوگیری، تمایل به بررسی جیدد، روشمن بینمی جسمایل 

 .جدی در یافتن اطالعات جرتبط و جنطقی در افتخاب جعیارهاست

تفکر افتقادی جعتقد است که  تفکر افتقادی فسبت به تفکر عمادی،  صاحي فظراناز  1لیپمن
بمر  .ذهن و داوری بر اساس شواهد و جمدارک اسمت پیچیده تر است و جست زم فرآیند های عالی

این اساس، جشخص کردن و بیان کمردن جسمایل، جممع آوری اطالعمات، تح یمل پرسمش هما، 
باره اعتبار یک جنبع، سازجان دهی اطالعات و فتییه گیری و بررسی فتایج،  در جشاهده و قضاوت

    (.1993ن، لیپم)دهندی هستند که در تفکر افتقادی رخ جییهمه فعالیتها
                         و تفکر عادیبه شکل جقایسه ای ارایه شده است. تفکر افتقادی در زیر ویژکی های

 جدول مقايسه تفکر عادي و تفکر انتقادي

 تفکر انتقادي تفکر عادي
 تخمین زدن حدس زدن

 ارزشیابی کردن ترجیح دادن

 طبقه بندی گروه بندی

 فرض کردن باور کردن

 استنتاج جنطقی استنتاج

 اصول درک شده جفاهیم همخوان

 توجه به روابط جتقابل توجه به ارتباطات

 فرض کردن تصورکردن

 پیشنهاد با دلیل پیشنهاد بدون دلیل

 قضاوت با جعیار قضاوت بدون جعیار 

 (43، ص1190)عارفی و همکاران،

                                                
11- Lipman 
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اطالعات، استنباط، پیش فرض  پل شاجل  هدف، طرح پرسش،را تفکر افتقادی های ویژگی
ها، عواقي، فقطه فظرها و دیدگاه های گوفاگون، افضباط ذهنی، رشادت ذهنی، همراهمی ذهنمی، 
استحکام فکری، پشتکار فکری، اطمینان در تفکر، خودگردافی ذهنمی، تسم ط برخمود جحموری و 

 (.101، ص 1139جکتبی فرد ، )باشدقاب یت های استدالل اخالقی جی

 تفکر انتقادي مهارتهاي
از فظر صاحبنظران جخت ف دارای جهارتهای جخت فی است در زیر ویژگی ها و  افتقادی تفکر

 که جورد تاکید افدیشمندان این حوزه است ارایه شده است. افتقادی تفکرجهارتهای اص ی 
 تفسیر  به جعنی درک و بیان جعافی جربوط به تیربیات جتنوع است.   -1
ی تشخیص هدف جطالي و پی بردن به ارتباطات جوجمود در بمین آفهما تح یل  به جعن  -2
 جی باشد.

 ارزشیابی  به جعنی تعیین اعتبار جطالي و ارزیابی فحوه  ارتباطات بین آفها جی باشد.   -1

 استنباط  به جعنی توافایی فتییه گیری از جطالي جی باشد.   -4
 توضیح  به جعنی جوجه فمایی و بیان فتایج استدالل فرد است.   -1

خود تنظیمی  به جعنی اصالح و بازبینی تفکرات خود بر اساس جطالي جورد بررسی جی  -1
 باشد.   

این جهارتها در گذشته و به طور جعمول تحت عناوین استدالل استقرایی و قیاسی دسته     
ایی به جعنی استخراج فتییه بمر اسماس دالیمل جنطقمی اسمت و بندی جی شدفد، استدالل استقر

استداللهای قیاسی به عنوان فتییه گیری بر اساس یک استنباط یا اصل ک ی جی باشمد)خ ی ی و 
 (.19، ص1132همکاران،
شمفاف  و تعریمف ( جهارت1عبارتند از   افتقادی جهارتهای تفکر ( 1934) فیدلر فظر از     

 و جسمئ ه حمل جهمارت (1جسمئ ه بمه جربموط دربارة اطالعات قضاوت جهارت (2سازی جسئ ه
 (.  1131استخراج فتایج )ج کی و حبیبی پور،

                                                         سطوح انتقادي تفکر

 افتقادی دارای سطوح زیر است  تفکر

بمه  کمه اعتممادی حم  با یادگیرفده این سطح، در  انتقادي تفکر پايۀ الف ( سطح

 تفکر سطح، در این جی دهد.  ارائه درستی راه حل و جشکل پاسق هر برای دارد، خود تخصص

 .پایه است قوافین یا و واقعیات، اصول به توجه با

 همدایت از جنابع جدا شدن فرد پیچیده، سطح   درانتقادي تفکر پیچیدۀ ب ( سطح

 .جی کند تفکر طور جستقل به دیگر، هایشیوه  تح یل و آزجایش با و آغاز را کننده
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کمک  حل بدون راه افتخاب یادگیرفده سطح،   در اینانتقادي تفکر تعهد ج ( سطح

 ج مزم دیگمران به پاسخگویی را به خود و جی کند احساس فیاز به صورت را دیگران از گرفتن

 فرایند در توافد جی که دست جی یابد تهایی جهار به افتقادی، به تفکر جیهز جی بیند یادگیرفدة

 (.1134کند)فرخ جهر، ارزشیابی و گیری قضاوت، تصمیم صحیحی شیوة به یادگیری آجوزش و

 در تعلیم و تربیت موانع تفکر انتقادي
آوردن افمرادی و بمارتفکمر افتقمادی  و توسعهآجوزش  رسالت و هدف اص ی تع یم و تربیت،

دیگران اکتفا فکنند  یعنی پرورش افرادی که جایمل است که بتوافند تفکر کنند و به جاحصل تفکر 
بمر  (.1131شمود)کدیور، چه گفتمه جی به تحقیق و بررسی هستند فه کسافی که صرفاً پذیرای آن

روبرو است که در زیر به جواردها ن آجوزا دافشجخت فی در بین  با جوافعاین اساس تع یم و تربیت 
 پرداخته شده است   

جشخص برای رشد وآجوزش جهارتهای تفکر افتقمادی در برفاجمه  فقدان برفاجه درسی   -1
 درسی 

بمه  جع ممانن و آجموزا فقدان اطالع رسافی و اییاد افگیزه برای ج مي توجمه دافمش   -2
  کارکردها و اهمیت تفکر افتقادی

 به روش های تدری  جتناسي با الزاجات تفکر افتقادی  جع مانتوجه فاکافی    -1

ن در راسمتای ویژگمی هما و آجموزا دافمش سمیدهی برفاجه درتوجه فاکافی به جهت    -4
 گری ، تفکر، فرضیه سازی و غیره  الزاجات تفکر افتقادی از قبیل: پرسش

توجه فاکافی به فظریه ها و یادگیری جتناسي با تفکر افتقادی در تدوین برفاجمه هما و    -1
 (.  19، ص 1190اده ، )عارفی و رضایی زجطرح شده است که جای تاجل دارد  روش های آجوزشی

اسمت. ایمن جمافع بمه آن « تک سبي بینی»یکی از جوافع بنیادین برای تفکر افتقادی،   -1
که افسان هستند فمی توافند همه عواجل دخیمل در پدیمده ای را  جعناست که افسافها از آن جایی

فماقص تشخیص دهند و جعموالً بر یک عاجل جتمرکز جی شوفد. تک سبي بینی فه تنها توصیف 
ارائه جی دهد، ب که راه حل ها و جواب ها را فیز در جحدوده تنگ و بسته فگاه جمی دارد و باعمث 

 . جی شود تا از عواجل دیگر غف ت شود

تأکید بیش از افدازه به حافظه است  در حالی که حافظه افمراد بما وجمود دیگر از جوافع  -2
یه بیش از افدازه به آن، به رواج گوفمه ای اهمیتی که دارد، به هی  عنوان قابل اعتماد فیست و تک

 فرهنگ شفاهی فادرست داجن جی زفد. 

خستگی، ترس، اضطراب، وحشت و بی جی ی فیمز از   جوافع جسمی و احساسی همچون -3
 جم ه عواج ی هستند که باعث جی شوفد تفکر افتقادی جسیر طبیعی خود را طی فکند. 
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از جوافع روان شناختی و جاجعه شمناختی  فقدان جسارت و اییاد فضایی واهمه آجیز هم -9
 تفکر افتقادی جی باشد. 

از عواجل اجتماعی که ج وی تفکر را جی گیرد، عدم اجنیت الزم برای ارائمه دیمدگاه   -10
های جخت ف است. این جافع از جم ه جوافعی است که خاستگاه اجتماعی دارد و با آن فممی تموان 

 تفکری جدی را ساجان داد. 

یه بیش از افدازه بر احساسات هم جی توافد سمد راه تفکمر سمالم و غنمی تأکید و تک  -11
باشد. تفکر به احساس فیاز دارد. بدون شور و شو  جدی برای آجوختن و رسیدن به حقیقت، تفکر 

که به تفکمر  و افدیشه ای ساجان فمی گیرد. با این همه، احساسات جخت ف جی توافند به جای آن
فقش جافعی برای آن وارد شوفد. جافند فردی که در جریان یک گفت و و استدالل کمک کنند، در 

یما ، گو، طرف دیگر را تهدید کند. در چنین وضعیتی، فرد ج وی تفکر سالم سد اییاد کرده اسمت
، 1191کماوه، تحریک ح  دل سوزی و شفقت بی جهت جی توافد ج موی تفکمر سمالم را بگیرد)

       (.  19 ص

وجود یادگیری به عنوان جریافی یک سویه و تاکید بر افتقال دافمش در فظمام همای   -12
آجوزشی جافعی جهت پرورش تفکر افتقادی در دافش آجوزان است. اجمروزه سمخنرافی بمه عنموان 
روش غالي در بسیاری از جراکز آجوزشی باعث ترویج سبک اففعالی تع یم و تربیت جی شمود کمه 

 فقط به طور ضمنی آجوزش داده جی شود و یا هرگز یاد داده فمی شود.  در آن تفکر افتقادی یا

درفظاجهای آجوزشی، س س ه جراتي اداری و آیین فاجه هما تقویمت و پمرورش تفکمر   -11
جده برای فراخ افدیشی و چالش را از بمین جمی آکند و جوقعیتهای به دست  افتقادی را جحدود جی

ار جع مان است، فمی توان افتظار داشت که زجینه رشد تفکر برد. تا زجافی که فمره دادن عاجل اقتد
 (.1129افتقادی در کالس درس فراهم شود)شعبافی، 

ن یادگیری شاگردان بی فممایده اسمت جگمر ایمم»با کالم جعمروف خمود که :  1وایتمهد    
 ثممرة که دارد اشاره جعنا این به ت ویحاً «های خود را گم کنند، جزوات خود را بسوزافند تابک که

 از فمه آیمد جمی بوجمود رشته یک جطالعة از که باشد فکری فرایند یک باید تربیت و تع یم واقعی
 (. 3، ص1131، ترجمه ابی ی، 1931جایرز، )شده آوری جمع اطالعات طریق

البته باید در فظر داشت که توافایی و جهارتهای تفکمر افتقمادی دافمش آجموزان در طمی     
جع م و صرفا با گوش دادن به سخنرافی ها و خوافدن کتي درسی و اجتحان  تحصیل بدون کمک

دادن توسعه فمی یابد. جع مان باید بطور واضح هدف از تفکر افتقادی را جشخص فموده و فرصت 
هایی را برای تمرین جهارتها و روشهای تفکر افتقادی برای دافش آجوزان تدارک ببینند به عبارت 

                                                
1- Whitehead 
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طالعات برای افدیشیدن و تفکرکافی فیست ب که باید شرایط افدیشمیدن فمراهم دیگر تنها افتقال ا
شود و با افدیشیدن به شناخت و باور برسند جع مان باید دائما دافمش آجموزان را در برابمر جسمایل 
وجوقعیتهای جخت ف قرار دهند و آفان را به تالش ذهنی وادار فمایند و جوقعیت آجوزشی را طوری 

 که دافش آجوزان خود را در فعالیتهای آجوزشی و یادگیری سهیم و دخیل بدافند.فراهم فمایند 
است از فظم بخشیمدن به اطالعماتی کمه از  اساس جعمرفت عبمارت کافمت جعتقد بودکه   

اطالعات به شاگرد فیست ب کمه  ه، پ  جنظور از تدری  تنها ارائم شوفدراه حمواس گردآوری جی
جقصمود از آن یاری بمه شاگمرد است تا اطالعمات را ک یمت بخشیمده و با جعنما سازد. جعم م باید 

، 1114، زاده ذهمن شماگرد را برافگیممزد تما تصممورات جوجمود در ذهمن وی زفمده شمود)فقیممي
 (.  141ص

و جربیان تع یم وتربیت و  فقدان فگرش جثبت فسبت به تفکر افتقادی در بین جتولیان  -14
دشواریهای آجوزش جوجود به جهت عادت در شیوه های تدری  و جع م جحوری بشکل سخنرافی 
و ارائه جحتوا بصورت یک طرفه، همچنین عدم پمذیرش افتقماد و فقمد سمازفده فراگیمران توسمط 

ده آفان ت قمی جز  فرهنگ آجوخته ش "جربیان و پایین بودن آستافه تحمل برای افتقادات که گاها
شده و جز  جدایی فاپذیر فرآیند تع یم و تربیت جحسوب جی شمود و فقمدان افگیمزه در فراگیمران 
برای ارائه فقطه فظرات و افتقادات و پیشداوری در خصوص فتایج افتقادات در بین فراگیران و غیر 

                                                     یمماگیری از جوافممع جممدی توسممعه تفکممر افتقممادی اسممت.  –فعممال بممودن فراینممد یمماددهی 
  در سیستم آجوزشی ارائه شده است: تفکر افتقادیجوافع در زیر بخشی از جهمترین 

کار گیمری تفکمر افتقمادی فداشمته که شاگردان افگیزه ای برای به: تا زجافی انگیزهالف( 

 شماگردان بایمد بمه اتفما  .ث خواهمد بمودباشند، تع یم چارچوبی برای تیزیه و تح یل، کاری عب
خود فعاالفه با جسائل و جشکالت واقعی در ستیز باشند. پرداختن به جنبه همای ع ممی و  جع مان

 .رفتاری تفکر افتقادی بهتر از جوعظه و سخنرافی درباره آن است

همافنمد  : افراد جخت ف اعم از شماگردان و دافشمیویان نگرش و ديد کنوني افرادب( 

آجوزشمی فممی شموفد.  یطوارد جح جع مین لوحه هایی عاری از فوشته و صرفاً برای پذیرش عقاید

آفها از دوران کودکی بینش، طرز تفکر و روشهای حل جسأله خود را تنظیم کمرده افمد. فراگیمری 

خمود  تصمورات و فگرشمها جاورای به سیر  تفکر افتقادی شاجل توسعه فرایندهای فکری از طریق

 .فقش اساسی در توسعه این فرایند دارفد جع مان تیربه حسی است و و جحور

: یکی از جشکالت دشوار در آجموزش  انتقال از تجربه عیني به امور انتزاعيج(     

 از تفکر افتقادی چگوفگی کمک به شاگردان در فاص ه گرفتن از عقاید و ارزشهای خود اسمت، تما
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در افتقال تفکر عینی به افتزاعی فکته  .کار گیرفدتصور را بهاین طریق قادر باشند افواع افتزاعی تر 

های آجوزش سنتی بمر عکم   جهم، ترتیي آن است : اول تیربه عینی و بعد افتزاعی ولی روش

  .است 

بدون عالقه، رشد فکری اجکان فخواهد داشمت و عالقمه  پرورش عالقه در افراد :د( 

( طمرح جسمائل المفهای تشویق عالقمه : روش برخی از .جز  الینفک توجه و درک کردن است

 پاسق است. و پرسش( ج تمثیل ، و استعاره( ب ،تعیي آور و سؤال برافگیز

بمرای ایمن  .شاگردان باید به تمرین تفکر افتقادی بپردازفد رشد تدريجي مهارتها :ه( 

جفماهیم ای چون خالصمه کمردن، شمناخت جسمائل اساسمی و کار شاگردان باید با عم یات ساده

ک یدی و یادگیری پرسش جناسي شروع کنند، سپ  جی توافند به جهارتهای پیچیده تمری چمون 

فراگیمری تفکمر افتقمادی همافنمد رشمد دیگمر  .شناخت فرضیات و اییاد و فقد جباحمث بپردازفمد

توافاییهای فرد است و باید برای تس ط بیشتر پیوسته در سطوح پیچیده آن را تممرین کمرد. آفهما 

درگیر جوضوعات واقعی افد فه اینکه صرفاً لحظات فکمری را جمی  به این جساله پی ببرفد که باید

 .گذرافند

حمایت و تشویق به افمدازه  جع میدر تدری  هر : جّو اعتماد و حمايت عدم وجودو( 

، 1931جمایرز، )ی تیزیه و تح یل در شاگردان اهمیمت داردچارچوبها اییاد یا تهیه جحتوای درس

 (.1131ابی ی، ترجمه 

 در اسالم تفکرانتقادي
بیمان . همواره خرد و خرد ورزی از جایگاهی خاص در تعالیم اسمالم برخموردار بموده اسمت

آیه در قرآن خود دلی ی آشکار بر این جدعاسمت. (  100)اهمیت جایگاه خرد و خرد ورزی در قالي 
جی کمه جعتبرتمرین کتمي شمود هنگماجس ما چنین تاکید و اهمیتی در جکتي شیعه دوچنمدان جی
العقمل و باب»های فخستین خود را بمه حدیثی این جکتي همچون اصول کافی و بحاراالفوار، باب

پیاجبر  .پردازفدافد و سپ  به بحث پیراجون اصول دین جیاختصاص داده« فضل الع م»و« الیهل
یشیدن بهتر از شصمت فکره ساعه خیر جن عباده ستین سنه: ساعتی افد»فرجایند: جی (ص) اسالم

در آجوزه های دینی، واژه های فصیحت، تذکر، جوعظه، اسمتماع قمول، « سال عبادت کردن است.
اتّباع احسن، تواصی به حق، دعوت به خیر، و اجر به جعروف و فهی از جنکر، هر یک به گوفمه ای، 

 .کننداهمیت و جایگاه افتقاد و افتقادپذیری را بیان جی
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جخصوص افسافهای باهوش و دارای حکمت الهی اسمت کمه فکمری  تفکر افتقادی جهارت
همچون حضرت ابمراهیم  بررسی فمی پذیرفد، و بدون فقد عقیده ای را و هی  فظر فقاد افه دارفد و

فی بی خاصیت افتقاد کرد و چمه زیبما و جحترجافمه آجهت پرستش جعبود به قوم خودش)ع(که از 
ی فر جاید: چرا چیزی را که فه جی شنود وفه جی بیند وفه همی  فیمازی از افتقاد جی کند آفیا که ج

جرا دافشی داده افد، پ  از جن پیروی کن تما تمو را بمه راه  ای جردم ؟دجی پرستی تو بر جی آورد،
اولیا  الهی را الگوی خویش قرار دهمیم از  ( آری اگر پیاجبران و41و  42راست هدایت کنم )جریم 

بما  سی قرار دهیم وربر را فپذیریم ب که جورد فقد و جوخت که طوطی وار همه چیزها خواهیم آ آن
قرآن (. 21فماییم )افبیا،  جعیار های الهی بسنییم اگر با آن همخوافی داشت پذیرفته و بدان عمل

الذین یستمعون القول فیتبعمون  فبشرعباد» فرجاید: کریم در جایگاه کتاب آسمافی دین اسالم جی
که  آفان   بندگافم را بشارت ده،(12)زجر،«اولواااللباب هدئهم اهلل و اؤلئک هم لئک الذیناحسنه او

هستند که خداوفد بمه لطمف خماص خمود  چون سخنی بشنوفد به فیکوترین وجه عمل کنند، آفان
 :                                                               فکته است د. این آیة شریفه دارای چندنآفان به حقیقت خردجندان عالماف هدایتشان فرجوده و هم

خواسته است بفرجاید که بنمدة  آغاز کرده، گویی« عبادی»م خداوفد جتعال، کالم را با لفظ 1
                         .                                                                      صفت باشد جن چنین است و باید دارای این

 و را درحکم غربمال تأکید و آن و تفکر افتقادی م آیه شریفه، صریحاً بر استقالل قوة عقل2
 جی کند.          وسی ة هدایت جعرفی

م قرآن کریم در این 1 بر جی شمارد. را هدایت الهی« هدایت عق ی» فرجاید و آفگاه این جی
خصموص در ایمن  و بمه -کار برده است  هرجا به ف و لطیفی راظریقرآن فکته آیه تعبیر و تشبیه 

 کار جمی را به «اولواااللباب»از حقایق پشت پردة ظواهر سخنی بیاورد، تعبیر  خواهد که جی -آیه
، و این از اصمطالحات خماصّ «یابند درجی تنها اولواااللباب، این حقیقت را»فرجاید که  برد و جی

 استعمال شمده «عقل»کار فرفته و آن هم فقط و فقط دربارة  به جای دیگر قرآفی است و در هی 
 است.                             

 .                                    قدرت تیزیه و تح یل دارد م فرد عاقل کسی است که با تکیه بر فیروی عقالفی خود،4

إن »فرجاینمد: افد. اجمام کماظم)ع( جیجرتبطواژگان تعقّل و تفکر گرچه جترادف فیستند، اجا 
ای است و فشافه برای هر چیز فشافه(. 12، ص 1ک ینی، ج )«لکلِّ شی ٍ دلیالً و دلیل العقل التّفکر

شود، اجا عک  آن صماد  فیسمت  عقل، تفکر است. طبق این جعنا، تعقّل بدون تفکّر جحقق فمی
بودن از صمفات تفکّمر   ی باشد. خال  و افتقادییعنی تفکر جمکن است تخی ی، توهّمی و غیرتعقّ

رسد اتصاف عقالفیت فیمز بمه ایمن دو صمفت است، ولی به دلیل تالزم تفکر با تعقّل، به فظر جی
خوافد، جنابع تفکّمر را فیمز بمه او ارایمه که افسان را به تفکّر فرا جیقرآن افزون برآن .صحیح است

سان را در جسیری همدایت فمایمد کمه بمرای او سمودجند دهد تا بدین وسی ه، سرجایه فکری افجی
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باشد. بررسی دقیق آیات این فکته را به دفبال خواهد داشت که در فگاه قرآن، جنابع تفکّر در سمه 
گردد: عالم آفاقی)جهان طبیعت(، عالم اففسی)جهان افسافی(، عالم تاریق )جهمان جنبع خالصه جی
                                                                                                                                            (.   33، 1ج ،1402تاریق( )طباطبایی،

بایسته است که جوجن دقیق النظر و ریز بین باشد، سخن جز به استواری فگوید، برگمان بی 
گیری هما جافمي تقموا و عمدالت را فروفگمذارد، هت و ج وجه خود استناد فکند، در بررسی جسائل

، و برای فهم و عمل به بهترین ها جیاهدت فمایمد، کالجمش بیان کندکه  بیش از آن دهدگوش 
دلیل باشد، با هر تصمیم تفکر فماید و در هر عمل عاقبمت اجمور را در فظمر آورد، با جتین، فرم، و 

، فمافمد فسازد و از ریشمه یمابی و تفقمه در اجمور بماز ژرف فگر باشد، ظاهری فریبنده او را جتوقف
بیشترین عبادت اش تفکر، و دافش های اکتسابی، را بی بهره از دافش همای طبیعمی و سرشمتی 

جا کمه جقمام  )جن قول(، برتری فدهد، و آن اش، فرا فگیرد، بررسی گفته را )جا قول( را بر گوینده
فته و باطل را از اهل حق فپذیرد، و فقاب از صمورت بررسی دالیل است، حق را از اهل باطل پذیر
آشکارا، حمق را آشمکار فمایمد و جمدال بشمارت عبماد  .باط ی که لباس حق پوشیده است، برفماید

 .الرحمن و جقیمان خوبِ شنوا را، از کالم وزین الهی دریافت فماید

 وجوه افتراق و اشتراک تفکر انتقادي و تربیت اسالمي

 اشتراکالف( وجوه  
با عنایت به جطالي عنوان شده جی توان فتییه گرفت که بین دیمدگاه جحققمان و دیمدگاه 

اسالم در زجینه تفکر افتقادی، تشابهات وتفاوتهایی وجود دارد که از تشابهات جی تموان بمه  ایمن 

 جطالي اشاره فمود  

فمد جمد فظمر رشد تفکر افتقادی، آجوزش و پرورش آن که جتخصصان به آن پرداختمه ا  -1

اسالم فیز جی باشد. در اسالم فیز روش های جباحثه و جناظره در جهمت رشمد تفکمر افتقمادی در 

آجوزه های تربیتی جورد توجه خاص قرار دارد. خرد ورزی، استنباط، استدالل، افتخاب بهترین هما، 

عقالفیت به  افدیشیدن، تعقل، تفکر همه به جعنای آن است که افسافها در جکتي اسالم بایستی با

جسایل پرداخته و از تبعیت کورکورافه از دیگران پرهیز فمایند. اسالم حتی در اصول دین بیان جی 

کند که هر شخصی خود  باید در این زجینه به یقین برسد و تق ید در اصمول دیمن جمایز فیسمت. 

جخت مف  افسان جوجودى است جختار و افتخابگر، یعنى در پرتو قوه عقل پم  از بررسمى جوافمي

افا هدیناه السبیل اجا شماکرا و اجما  ››فرجاید: گزیند. قرآن کریم جىفعل، افیام یا ترک آن را برجى

فیمز ایم، او یا سپاسمگزار اسمت و یما کفمران کننمده. (: جا راه را به او فشان داده1،)افسان‹‹  کفورا

(: بگمو حمق از 29،همفک‹‹)وقل الحق جن ربکم فمن شا  ف یؤجن و جمن شما ف یکفر››فرجاید: جى
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خواهد کفر خواهد ایمان آورد و هرک  جىجافي پروردگارتان فازل گردیده است. پ  هرک  جى

رشد قوه قضاوت صحیح، جشاهده دقیق، تفسیر، تح یمل، اسمتنباط کمه از جهارتهمای تفکمر ورزد. 

ز هفتماد افتقادی است به حدی در اسالم جورد عنایت قرار دارد که یک ساعت فکر کمردن بهتمر ا

 سال عبادت جی باشد، لذا تاکید اسالم بر جهارتهای تفکر افتقادی قابل توجه است.

اسالم فقد سازفده را جی پذیرد و توصیه به افسافها جی فمایمد کمه جموجن آینمه جموجن   -2

است، یعنی هر فردی عیي و ایرادی دارد و بی عیي خداست، لذا شایسته است که افسافها همافند 

گر باشند و عیي های همدیگر را در جهت رفع آن به یکدیگر گوش زد فموده و با فیمت آینه یکدی

 خیر خواهی در رفع فقایص کوشش فمایند.

از وجوه تشابه دیگر این که هم در تفکر افتقادی و هم در دیمدگاه اسمالم تموام بمودن   -1

در جتمون  آن است.دافش و عمل است. فگرش اسالم فیز هم به جنبه فظری و هم به جنبه عم ی 

گیری از استدالل عق ی، فقش تیربه جهم توصیف شده است. هممواره ع مم اسالجی در کنار بهره

الع م بالعمل »فاقد عمل جورد ذم واقع شده و چنین ع می به درختی فاقد جیوه تشبیه شده است 

بیمات در فظمر در عین حال راه گریز از سقوط و تباهی، بنای اجور بمر پایمه تیر«. کشیره بالثمر

هر ک  کمه کمار خمود را بمر پایمه جحکمم »فرجاید: گرفته شده است، چنان که حضرت ع ی جی

 « جافد.تیربیات بنا فهد از سقوط و تباهی به سالجت جی

 افتراق ب( وجوه

در اسالم تفکر جهت دار است ولی در تفکر افتقمادی جهتمی بمر آن تصمور فیسمت در   -1

 اسالم قرب الی اهلل است.

در اسالم تق ید در اصول جایز فیست و فرد خود بایمد بمه ایمن شمناخت دسمت یابمد در  -2

 صورتیکه در تفکر افتقادی جبنا آجوزش است. 

هدف اص ی از پرورش تفکر افتقادی از فظر جتخصصان بار آوردن افسافهایی است کمه  -1 

گر چه این جساله جمورد صرفا پذیرای فظر دیگران فباشند و خود دست به تحقیق و بررسی بزفند، 

توجه اسالم هست ولی هدف اص ی در اسالم پرورش افسافهایی است که در جهت قرب المی اهلل 

بی دلیل چیزی را فپذیرفد و تفکر افتقادی خود را با هدف فزدیک شدن به حق تعالی رشد دهند فه 

نمام عقمل بمه در جهت جادیات و بدست آوردن ارزش های صرفا دفیوی، زیرا خداوفمد جموهبتی ب

افسان داده است تا خیر را از شر تشخیص دهد و راه سعادت و رستگاری را پیشه خود سمازد، لمذا 

در اسالم هر تفکری جمدوح و جقبول فیست و سعادت افسان را تاجین فمی کند، ب که تنها افدیشه 
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 جی شود.ای که افسان را به قرب الهی برسافد، سعادت او را فراهم جی کند و عبادت شمرده 

از تفاوتهای دیگر تفکر افتقادی و دیدگاه اسالم این است که تربیت شهروفدافی بما رشمد -4

عق ی و تفکر افتقادی با جبافی دجوکراسی جد فظر دیدگاه تفکر افتقادی است ولی در اسمالم فگماه 

بررسی قرار دهند ولی به این دارد که افسافها آزادافه و با اختیار افتخابگر باشد و اجور را جورد فقد و 

جبنای آن بر اساس آن چه که شرع جقدس اسالم جی گوید جی باشد، لذا تفکر افتقادی در جهمت 

 سعادت و هدایت افسان جی باشد که در راستای تهذیي و تزکیه فف  جی باشد.

 نتیجه گیري

ی است تفکر افتقادی یکی از جهمترین ابعاد تربیتی در جکاتي جخت ف و بویژه تربیت اسالج

که از طریق رشد عقالفی و اجتماعی زجینه را برای پرورش افسافهایی برخوردار از افدیشه و قدرت 

آیند، و این ها با قدرت افدیشه افتقادی به دفیا فمیافسانرد یا قبول افدیشه ها جهیا جی فماید البته 

کنمد. از دارفمد، کسمي فمیای که برای زفده جافمدن فیمقاب یت را به طور طبیعی فیز جاورای افدازه

سادگی توسط والمدین و آجوزگماران  گیرفد. این روش بهگاه آن را یاد فمیها هی بسیاری از افسان

همای ای بمرای آجموزش جهارتآجوزان فیست  ب که به جربیان ویژهجعمولی قابل آجوزش به دافش

اییماد   .تع میم وتربیمت اسمت بعبارت دیگر رشد تفکر افتقمادی جسمت زم افدیشه افتقادی فیاز دارد

جحیط های درسی که باعث تشویق بحث، پرسش و تعمیق جی شود، تفکر افتقادی را پمرورش و 

رشد جی دهند. چنین جحیط هایی را جی توان تا حدی از طریق تنظیم وقمت کمالس کمه شماجل 

خوافمدفی  ت فیق جطالي. بحث بیشتر باشد و با طرح تکالیف فوشتاری صریح و اثربخش اییاد کرد

 .دافش آجوزان جی شود، اهمیت دارد عالقه رشد فیز که باعث توسعه و

فتایج تحقیق حاضر باهدف شناسایی وجوه افترا  و اشتراک تفکر افتقادی و تربیت اسالجی 

 فشان داد:

اسالم اهمیت خاصی بمه تفکمر و تعقمل و بمه ویمژه تفکمر بررسی بیافگر این است که  -1

قرآن کریم آیات جتعددی وجود دارد که افسان هما را بمه افدیشمه و تعقمل در  .افتقادی داده است

و در بسیاری از آیات، جتفکران ، افدیشه وران و آفان که در جقام فهم واقعیمات و  ،فراخوافده است

شکل گیری از آن واقعیات هستند را به بهترین صورت، تمیید کرده است و آفان را که از حقیقت 

 .د فکوهش قرار داده استگریزافند، سخت جور

در جکتي اسالم هدف از خ قت افسان قرب الی اهلل جمی باشمد کمه یکمی از راه همای  -2

فزدیکی به خداوفد تفکر و تدبیر در فظام هستی است. بنا بر این اسالم افسافها را تشویق به تفکمر 
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فکمر افتقمادی و تعقل فموده که بی دلیل چیزی را فپذیرفد و صرفا جق د فباشمند ب کمه خمود بمه ت

پرداخته و بهترین را افتخاب فمایند. این فوع تفکر هم در جهت حق تعالی بایستی هدایت شود، فه 

تفکری که افسان را به راه فادرست هدایت کند، لذا تفکری که صرفا در جهت جادیگرایی باشمد از 

الی اهلل قمرار داده فظر اسالم جمدوح فیست ب که تفکر افتقادیی جقبول است که افسان را در جسیر 

 و باعث یقین گردد و افسان را از ظن و گمان دور فموده و به حقیقت برسافد. 

تق ید کورکورافه، پیروی بی دلیل از گذشتگان، عمدم تاجمل و تفکمر در اجمور، پمذیرفتن  -1

بدون استدالل و یقین حتی در اصول دین جورد توجه ویژه قرار گرفته است، لذا شایسته اسمت در 

و تربیت جهت رشد و پرورش تفکر افتقادی در دافش آجوزان به این آجوزه های دینی توجمه  تع یم

 خاصی جبذول فمود.

اجتماعی که جی توافد باعث تحول فکری در افسافها  –از فرایندهای جهم رشد عقالفی  -4

دوری تفکر افتقادی است که در تع یم و تربیت اسالجی به جنظور رسیدن افسان به یقمین و گردد، 

از شک و تردید جورد عنایت خاص قرار گرفته است و پذیرفتن اجمور بمدون دلیمل سمخت جمورد 

 فکوهش و جذجت قرار گرفته است.
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 باورگراییِ معرفتیِ اخالقِ تبیین جایگاه تفکر انتقادی در وظیفه
      1فراجرز جحمدی پویا
 2سعید ضرغاجی همراه
 1سید جهدی سیادی

 4یحیی قائدی

 1ع یرضا جحمودفیا
 چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه تفکر افتقادی در وظیفه گراییِ جعرفتیِ اخمال ِ 
گرایمیِ باشد. برای ایمن جنظمور از روش تح یمل جفهموجی بمرای تح یمل وظیفمهباور جی
گرایمیِ جعرفتمی تفکر افتقادی و همچنین تبیین جایگاه تفکر افتقادی در وظیفمهجعرفتی، 

جنظور عقالفیت بخشمی دهد که بههای پژوهش حاضر فشان جیاستفاده شده است. یافته
به باورها و رعایت اخال ِ بماور، بایمد دالیمل و قمرائن الزم و کمافی بمرای بماور فمراهم 

ی ین دالیل و قرائن، جست زم تحقیمق و تفحمص دربمارهگرایی(. فائل آجدن به اآید)قرینه
گراییِ جعرفتی(. برای افیمام تحقیمق و بررسمی اصمولی، بایمد باور جورد فظر است)وظیفه

فحو احسن صورت گراییِ جعرفتی بهوظیفه ها فرایندقواعدی را تبیین کرد که با کاربرد آن
عنموان یمک توافنمد بمهکدام جی هایی است که هرپذیرد. تفکر افتقادی جتشکل از جهارت

 قضاوت»کار روفد. این قواعد عبارتند از قاعده در فرایند تحقیق و بررسی در جورد باور به
 تمییمز»، «اصمالحی خمود»، «پرسشگری»، «عیوالفه قضاوت از پرهیز و روشن جعیار با

، «کمردن تح یل»، «جوییحقیقت و اکثریت از پیروی عدم»، «ضعیف دلیل از قوی دلیل
، «فگمریجاجعیت»، «تعصي و جمود از اجتناب»، «ابهام از پرهیز و بداهت»، «استقصا »
 از بماور تفکیمک»، «جخمالف فظمرات اسمتماع»، «تردیمدها پیگیری»، «پذیریافعطاف»

-که با ورود به فرایند اخال ِ بماور، جسمیر وظیفمه« هافرضبررسی پیش»، «باور صاحي

 .به پیش خواهد بردجندافه گرایی جعرفتی را قاعده
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 طرح مسأله
شود و با گزینش یکی از آفهما های جتعددی جواجه جیافسان هنگام اعتقاد ورزیدن با گزینه

همای شمناختی، تح یملشمناختی و روانگردد. این فرایند از جنظرهای جعرفمتبه اجری جعتقد جی
گزینمد؟ آیما بمرای پیچیده و فراوافی دارد  از جم ه اینکه آیا او واقعاً از روی اختیار باوری را برجمی

هایی جواجه است؟ جیزان تأثیر عواطف و احساسات در ایمن فرآینمد چقمدر افتخاب خود، با بایسته
خت؟... . در قرن فوزدهم رهیمافتی ی باورها پرداتوان به داوری دربارههایی جیاست؟ با چه جالک

شناسافه، تخ مف از قموافین جعرفتمی را گنماهی های جعرفتگیریجطرح شد که با تأکید بر سخت
(  اعالم کرد: همیشه، هممه جما و بمرای هممه کم ، 1321) 1شمرد. وی یام ک یفورداخالقی برجی

« اخالقاً»البته قید ( خطاست. الزم و کافی، اجری)اخالقاً 2اعتقاد به اجری بدون فراهم شدن قراین
صریحاً در عبارت خود ک یفورد فیاجده است  اجا قراین جتعددی وجود دارد که فاگزیر این قید را در 

. همچنمین بسمیاری از 1دهد که یکی از آفها خودِ عنوان جقاله جشهور اوسمتاین عبارت جای جی
در  (.41، ص1919، 4افمد)ارویرا ذکر کمردهافد، این قید افرادی که به تح یل این رهیافت پرداخته

های جعرفتی را گناه اخالقی شمرد و جدعی شد هر فردی بمرای این رهیافت، وی تخ ف از بایسته
گزیند، باید ادله و استدالل کافی داشته باشد و اگر چنین فکرد، با ظ م به خود هر باوری که بر جی

آورد تما همر است. این ایده، افراد را به خود جی و همنوعان خود، یک عمل غیراخالقی افیام داده
عمل آورفد. ع ت اص ی ایمن ادعما، چیزی را باور فکنند و در باورهای پیشین خود فیز تیدیدفظر به

رواج یافتن خوی زودباوری در افراد و فیز آثار جخرب باورهای بدون پشتوافه است. بمدین ترتیمي 
 11را اولین بار در جقاله جعروفی با همین عنموان، در « 1راخال ِ باو»ک یفورد اصطالحی با عنوان 

کند. به اعتقماد او، اخمال  بماور بمه در فشست افیمن جتافیزیک در لندن، جطرح جی 1321آپریل 
ارزش و دافد و باورهای احساسی و دلبخواهی را بیهی  وجه، اعتقاد بدون استدالل را جقبول فمی

توان گفت جنظور از اخال  باور این است طور ک ی جیبه(. 1901دافد)ک یفورد، جی ب که ضد ارزش
ها باید قبل از رسیدن به یک باور، به جعرفت کافی در جورد آن باور رسیده و باورشان از که افسان

جعقولیت برخوردار باشد. از آفیا که باور فرد با عمل خود او و همچنین با باور و عمل دیگر افمراد 
ای دارد  چنافچه باور فرد از جعقولیت برخوردار فباشد، این باورِ غیرجعقول در بکهای شجاجعه رابطه

                                                
1 - William Kingdom Clifford 

2 - Evidences 

1 - The Ethics of Belief 

4 - Arvey 

1 - The Ethics of Belief  
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شود. به همین دلیل فمه تنهما بماوری باور و به تبع آن عمل افراد جاجعه تأثیر گذاشته و تکثیر جی
ع ت تأثیر باور غیرجعقول فرد بر باورهای دیگران کمه عمدم غیرجعقول شکل گرفته است ب که به

ای عدم جسئولیت در قبال جاجعه بشری است، اجری غیر اخالقی فیز صورت ری از آن گوفهپیشگی
-239، صمص1322آورد)هممان، ک یفورد برای بیان بهتر فظر خود، جثال زیر را جیپذیرفته است. 

291.) 
خود را به هممراه تعمدادی از جسمافران، بمه  یجهاجرت یکشت قصد دارد یایکشت صاحي»

-جی جوفق کند... . اجادر جورد سالم بودن کشتی به ذهنش خطور جی ییدهای. تردبفرستد...  ایدر

 گوید کمهخود جی کرده و وجدان خود را آسوده فماید. او با دهنده غ به آزار تفکرات نیا بر شود

 جمان ها،طوفان از یاریبس و از کرده تیربه سفرها را از یاریبس ی  خطریه بدون یکشت نیا

 سان،نیفگردد. بد باز سالم زیسفر ف نیا از یکشت کنم گمان است لیدلبی برده، لذا در به سالم

 یست. اجا فاگهان کشتیگرفجی را یکشت حرکت آسوده، یخاطر دست آورد و با به باوری راسق
 گفت میخواه گفت؟ جس ماً میخواه چه یکشت صاحي یدرباره غر  شد... . جا افوسیجیان اق در

ش یپم که یشواهد چنان اساس بر فداشت حق او رایاست. ز جرگ جهاجران یواقع جقصر او که
 بود، ب کمه اوردهیف دست به صبورافه یبررس با را باورش شود. او جعتقد یزیچ به بود، وی یرو

 بمه سمفر را نیا یکشت که میکنجی افته بود... . فرضی دست آن به شیدهایترد فشافدن فرو با

-یفمم یاکاهد؟ خیر، ذرهیج یکشت صاحي ریتقص از اجر نیا ایباشد، آ رسافده انیپا به سالجت
 توافمدیفمم وجمه  یه به باشد، داشته یپ در یبد ای خوب جیچه فع ی تصادفاً فتاکاهد... . چنان

 کمار از کماذب ای صاد  ا باورشیآ که ستیف نیا ر دهد. پرسشییتغ را فعل یفادرست ای یدرست

 بمه بمود شیمرو شیپم که یشواهد چنان اساس بر داشت حق او ایآ که ن استیا ب که درآجد،
 «.برسد؟چنین باوری 

خواهد با این جثال فشان دهد کسی که بدون بررسمی قراین)حتمی قمراین کمم ک یفورد جی
جرتکمي شمده و « شناسمافهخطمایی جعرفمت»اهمیت له و ع یه یک باور(، باوری را اتخماذ کنمد، 

« خطایی اخالقی»تر اینکه این خطای وی، برگزیده است. افزونجعرفتی بر اساس شواهد فاکافی 
 باور که است واقعیت فتییه این اخالقی بععد این هم هست و جذجت اخالقی را فیز به دفبال دارد.

 باشمد، افسمان حیمات ایهمهجنبم دیگمر از تفکیمک قابل که چیزی یا شخصی اجر صرفاً یک

 ب کمه او، خمود بمرای تنهما فه شخص یک باورهای واقع، (. در292، ص 1322فیست)ک یفورد، 

 جیان دروفی ارتباط این بر ک یفورد در بر دارد. در حقیقت، را فتاییی و فیز پیاجدها دیگران برای

 (. دیمدگاه22، ص2003، 1است)آجسمبوری کمرده برجسمته را آن و گذاشمته دست و عمل باور

                                                
1- Amesbury  
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جتافیزیمک  کسمافی همچمون  افیممن اعضمای سموی از هم آن، طرح از بعد بالفاص ه ک یفورد
، و هم از سوی دیگر جتفکرافی کمه عضمو افیممن فبودفمد جثمل 4، وارد1، استون2، هاکس ی1هاتن
، و 2، وَن اینمویگن1همای اخیمر فی سموفافی همچمون جمارتینفقد و بررسی شمد. در سمال 1آرفولد

فی سوفان دیگری همچمون  افد و در جقابل،بر وجه جعرفتی دیدگاه ک یفورد تمرکز کرده 3پالفتینگا
افمد. برخمی دیگمر فیمز همچمون ، وجه اخالقی دیدگاه او را جورد توجه قمرار داده10و رورتی 9گِیل
های جعرفتی و اخالقی ک یفمورد را جمورد جداقمه ، ارتباط جیان دیدگاه11، و کود12، کوئینتن11هاک

 که افدجدعی فی سوفان از دیگر (. در همین راستا برخی1-4، صص2009، 14افد)جدیگانقرار داده

دیگمری  و اخالقمی است: یکی جدعای هم جستقل از جدعای دو بر جشتمل باورِ ک یفورد اخال 
است که باور پیدا کردن به چیزی برای شخصی که  این اخالقی شناختی. جدعایجدعایی جعرفت

شمناختی ایمن اسمت کمه ایمن آن فیست، خطاست. جمدعای  جعرفمت 11از حیث جعرفتی جستحق
استحقا  جعرفتی حاصل قرائن و ادله است  یعنی برای اینکه کسمی از حیمث جعرفتمی جسمتحق 

-جمدعای جعرفمت فمرض البته باشد، داشته دلی ی یا قرینه باور آن برای باوری شود، الزم است

)آجسمبوری، دارد بیمان را جما ادلمه فموع و جیمزان خاصی جورد هر در که این فیست بر شناختی
جنظور ادعای یک باور، ابتدا باید به لذا برای داشتن قرائن و شواهد الزم به(. 22-23، صص2003

تحقیق و تفحص و بررسی پرداخته و این تحقیق و بررسی در جورد ادعا، فوعی وظیفمه جحسموب 

                                                
1 - Hutton 

2 - Huxly 

1 - Stephen 

4 - Ward 

1 - Arnold 

1 - Martin 

2 - Van Inwagen 

3 - Plantinga 

9 - Gale 

10 - Rorty 

11 - Haack 

12 - Quinton 

11 - Code 

14- Madigan 

11- Entitled 
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شود که اگر به آن عمل فشود فه تنها استحقا  جعرفتی برای ادعای خود را فداریم، ب که طبق جی
رسمد کمه افیمام فظر جیاخالقی هم صورت گرفته است. با این توصیفات به فظر ک یفورد خطایی

جنظمور اسمتحقا  جعرفتمی و ی الزم بمهزجینمهی تحقیق و بررسی در جورد یک باور، پیشوظیفه
گرایمی جعرفتمی در اخمال ِ پیشگیری از خطای اخالقی است. این تحقیق و تفحص، همان وظیفه

تحقیق و بررسی باید اصول و قواعدی وجود داشته باشد تما بما  باور است. برای افیام صحیح این
ی اساسی تبیین قواعدی است که با تبعیت از آفها، بررسی را به فحو احسن افیام دهیم. لذا جسأله

 گرایی جعرفتی را به بهترین شکل جمکن به سرافیام رسافد. رعایت آفها بتوان وظیفه
گیری عاقالفه است جبنی بر اینکمه چمه بماوری میمفوعی تص 1تفکر افتقادیاز طرف دیگر، 
 پمردازدچه باور داریم فیز جمیبه تح یل و بررسی آن ( و حتی40، ص1931، 2داشته باشیم)فوری 

 و تع میم جتخصصان که است سال 100دود (. ح2002و  1931  افی ، 1939، 1)فوری  و افی 
 آجموزش اصم ی همدف جز  هشمت راتفکر افتقادی  پرورش خود، هایگذاری سیاست در تربیت
 اجتمماعی، همایجسأله، جهمارت حل و افتقادی تفکر پایه، آکادجیک هایجهارت یعنی  ایجدرسه

شمغ ی قمرار  آجمادگی و ادبیمات و هنر عاطفی، و جسمی بهداشت های شهروفدی،اخال ، جهارت

 آرجمان عنموان بمه افتقادی تفکر که است سال  25از بیش ( و2003، 4افد)اسنایدر و اسنایدرداده
 تقاضمای و اسمتدالل ی توافاییتوسعه بر تأکید. (2001، 1است)هاتچر تأکید جورد تربیت و تع یم

 پایه و اساسی عنصر آجوزش چهارجین عنوان به درسی هایبرفاجه در آجوزش استدالل گنیافدن
 در عصر افتقادی تفکر به فسبت سابقهبی توجه فشافگر ،)حساب کردن و فوشتن خوافدن، از )پ 
جعنمای المعارفِ جاجعِ آجوزش و پمرورش، تفکمر افتقمادی را بمهدایره(. 1993، 1است)سیگل حاضر

هما، ها و رویکردهای ارزیابی شده به جای پذیرش سماده و بمدون ارزیمابی قضماوتکاربرد دیدگاه
جتفماوت تفکمر همای فاجمه(. لغت222، ص2003ها و اطالعات تعریف فموده است)تیواری، فگرش

گیرفمد)فیکولز، افتقادی را استفاده از ذهن برای قضاوت و ارزیمابی دقیمق و سمنییده در فظمر جمی
(. در همین رابطه دیموئی، تفکر افتقادی را بررسی فعال، پایدار و دقیق هر عقیده یما دافمش 2001
ه برخمی از (. در خصوص تفکر افتقادی جطالعاتی صورت گرفته که بم24،ص1932دافد)دیویی، جی

                                                
1- Critical Thinking 

2- Norris  
1- Ennis 

4- Snyder & Snyder 

1- Hatcher 

1- Siegel 
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کارگیری آجوزش تفکر به»( در پژوهش خود با عنوان 1121ولی)پردازیم. شاهها جیترین آنجرتبط
هما رسمید کمه بمه ایمن یافتمه« جنظور پاسخگویی به فیازهای جاجعمهافتقادی در آجوزش عالی به

از: تعمق یادگیری توافایی تشخیص جشکالت و پرسشگری، فتایج جثبتی را درپی دارد که عبارتند 
جنظور رفع آفها، خودارزیابی، کسمي ها و اییاد دافش الزم بهدر جشکالت برای ج وگیری از ابهام

( بمه 1130فف ، آجاده شدن برای سمازگاری بما جحمیط. در پمژوهش دیگمری، جهمافی)اعتماد به
ن تمریپرداخته که جهم« فقد و بررسی جبافی ف سفی الگوی آجوزش تفکر افتقادی لیپمن»جوضوع 
که آجموزش تفکمر افتقمادی جنحصمراً از طریمق فراینمدهای ی این تحقیق عبارت بود از اینیافته

گردد. پ  جع مان و جیمریان با عنمایت به این فکتمه بایمد بمه پمرورش روح پژوهشی جمکن جی
( بما عنموان 1130آجوزان بپردازفد. در پژوهشی که توسمط هاشممیان فمژاد)گری در دافشپژوهش

ی ابتمدایی بما چارچوب فظری در خصوص برفاجه درسی جبتنی بر تفکر افتقمادی در دورهی ارائه»
( 2( سمؤال کمردن 1افیام شده است، هشت جهمارت: « تأکید بر برفاجه درسی جطالعات اجتماعی

( سازجافدهی جفاهیم ع می جربموط 1( استدالل کردن 1( ارتباط دادن 4( ارزیابی 1تح یل کردن  
( فراشممناخت، بممرای تفکممر افتقممادی در فظممر گرفتممه شممده اسممت. 3افتقممادی  ( کمماربرد واژگممان2

بمه  های ع موم افسمافیبررسی گرایش دافشیویان رشمته»با عنوان در پژوهشی  (1132)فوشادی
و  اشتغال ذهنی، ب وغ فکری، فوآوریی در چهار جؤلفهرا گرایش به تفکر افتقادی  ،«تفکر افتقادی

همای تحصمیالت فشمان داد کمه دافشمیویان دورهها یافته .کرده استبررسی و جطالعه  ذهن باز،
های و در بمین رشمته داشمتهخصوص دوره دکتری گرایش بیشتری به تفکمر افتقمادی هتکمی ی ب

. فشمان دادفمدی شناسمی بیشمترین گمرایش را بمه تفکمر افتقمادجاجعمهرشته جخت ف، دافشیویان
سمازی جشمترک در جمورد تفکمر بمه یمک جفهومرسمیدن »ای با عنموان جطالعه (1990)1ونسیفا

در جورد تفکمر افتقمادی کمه دارای دو بعمد را یک توافق جفهوجی  هاو یافته هافیام داد، «افتقادی
. در این جطالعه جسمتیوی حقیقمت، داشمتن دهدفشان جیگرایش عاطفی و جهارت شناختی بود، 

عد عماطفی تفکمر بعجز   ...به خود و ذهن باز، تح ی ی بودن، سیستماتیک بودن، کنیکاوی، اعتماد
افتقادی و فرایندهای شناختی جافند جشاهده شواهد، افتخاب اطالعات جرتبط، تممایز بمین حقمایق 

بودفد)به فقل از عد شناختی تفکر افتقادی بع جز  جربوط و فاجربوط، تح یل و بررسی اعتبار جنابع و...
هایی در افراد جتفکر بررسی جالک»ق دیگری به ( در تحقی2001)1(. پعل و الدر2،2004دام و ولمن

صورت واضح و ها و جسائل ضروری بهطرح پرسش -1ها عبارتند از: پرداختند. این جالک« جنتقد

                                                
1 - Facione 

2- Dam & Voloman  
1 - Paul & Elder 
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های جستدل و ارزیابی آفها حلتأکید بر راه -1آوری و ارزیابی اطالعات تفسیر آفها جمع -2دقیق. 
تعاجمل بما  -1ها و فتمایج کماربردی آفهما خیص فرضیهتش -4ها و استافداردهای جربوط با جالک

ای که توسط پمل و المدر جطالعات گستردهحل جشکالت پیچیده. دست آوردن راهدیگران برای به
افیام شد، فشان داد هر چند که واقعماً « های ع می اساتید دافشگاهاعتبار فاجه»( با جوضوع 2000)

شناسمند و بماور ن یک هدف اولیه برای آجوزش خمود جمیی اساتید، تفکر افتقادی را به عنواهمه
کنند ولی تعداد کمی از آن ها توافستند: تعریف واضحی از تفکمر دارفد که به خاطر آن تدری  جی

هاست را توضیح دهند، ی آنافتقادی ارائه دهند، استافداردهای عقالفی را که تفکر افتقادی بر پایه
های عقالفی یما تممایالت ضمروری را تشخیص دهند، و ویژگیی آن های تشکیل دهندهتوافایی

-(، طمی بررسمی2001فاسیون و همکاران)همچنین  برای تفکر افتقادی را جورد بحث قرار دهند.

-ی تفکر افتقادی و جتفکر افتقمادی از جم مه  حقیقمتهای ویژههای دیگری، فهرستی از جهارت

و همچنمین  1و فممو یمافتگی 1، پیگیری4فف به ، اعتماد1، تح یل، فظاجداری2، روشنفکری1جویی
آوری اطالعات جرتبط به یک جوضموع، افتخماب بمر اسماس دلیمل، پشتکار فو  العاده برای جمع

را ( 1991ی کنیکاوی و کارآگاهی، جحتاط در قضاوت)فاسیون و همکماران، برخورداری از روحیه
 باشند. جند جیی قاعدهگرایی جعرفتی وظیفهفوعی الزجهجشخص کردفد که همگی به

گرایی جعرفتمی جشمخص با این اوصاف با تح یل جفهوم تفکر افتقادی، جایگاه آن در وظیفه
گراییِ جعرفتی به اهمیمت و ضمرورت تحقیمق و تفحمص خواهد شد. لذا در اداجه با تبیین  وظیفه

تقمادی، بمه جهت جتقن کردن باورها خواهیم پرداخت و سپ  با توجه به تح یل جفهموم تفکمر اف
ی یک تحقیق و بررسی صحیح بوده و به این ترتیي بما تبیمین رسیم که الزجهتبیین قواعدی جی

گرایی جعرفتی، زجینه برای جعقولیت باورهما و اخمال ِ بماور فمراهم جایگاه تفکر افتقادی در وظیفه
-تح یل وظیفهبرای  2در این پژوهش از روش توصیفی و تح یل جفهوجیآید. به همین جنظور جی

، بمه جعنمای 3استفاده شده است. تح یمل از فگماه جمورگرایی جعرفتیِ اخال ِ باور و تفکر افتقادی 

                                                
1 - Truth-Seeking 

2 - Open-Mindedness 
1 - Systematicity 
4 - Self-Confidence 
1 - Inquisitiveness 
1 - Maturity 
2 - Conceptual Analysis 

3 - Moore 
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ی روشمن  ی فاروشن است به افدیشه یا جفهوم یا گمزارهبرگردافدن یک افدیشه یا جفهوم یا گزاره
همای هما و گمزارههما، واژهتر گردد. یعنمی جفهمومآفکه دگرگون شود، روشنسان که جعنا بیبدان

عبارت دیگر، آن فموع به (.11، ص1190تر شوفد)فقیي زاده، تر، رساتر و روشنجافشین شده، دقیق
ای از جفماهیم ی آن به فهم جعتبر از جعنای عادی یک جفهوم یا جیموعه ی ی که جا به واسطهتح

اسمت بمه فمراهم  شود. تح یل جفهوجی فاظرفاجیده جی« تح یل جفهوجی»یابیم، جرتبط دست جی
ی توضیح دقیمق ارتبماط آن بما سمایر واسطهآوردن تبیین صریح و روشن از جعنای یک جفهوم به
شمود. از ی جهان را شماجل جمیهایمان دربارهجفاهیم و فقش آن در اعمال اجتماعی جا که داوری

جعنمای  جا که جفاهیم در زبان تیسم یافته، فنون تح یل جفهوجی فنوفی بمرای آزجمون دقیمقآن
های فاظر به فحو جؤثری در پژوهشاصطالحات است. برخی از پژوهشگران، از تح یل جفهوجی به

افد، اجا هممه جتضممن ایمن کنند. هر چند فنون تح یل جفهوم جخت فتفسیر جفهوجی استفاده جی
شمده صورت دقیق جعمین گان توافمند زبان در شرایط جخت فی که بهکنندهفکته هستند که استفاده

باشد، چه خواهند گفت یا چه فخواهند گفت)کوجبز و دفی مز، ترجممه بماقری  در شمورت، ترجممه 
گرایمی (. در فهایت با توجه به توصمیف و تح یمل وظیفمه42، ص 1133جهرجحمدی و همکاران، 

ی ورود و گرایی جعرفتی و فحوهجعرفتی و تفکر افتقادی، به تح یل جایگاه تفکر افتقادی در وظیفه
 ثیر آن به فرایند اخال  باور پرداخته شده است.تأ

 گرايي معرفتيِ اخالقِ باوروظیفه
همای سری اصول پذیرفته شده است که از آن بما عنموان بایسمتهاخال ِ باور جبتنی بر یک

-عبارت دیگر برای پذیرش اخال ِ باور، باید این بایستهبریم. بهشناختی اخال  باور فام جیجعرفت

ای گرایمی، ارتبماط شمبکههما عبارتنمد از: ارادهترین این بایسمتهفته باشیم. از جم ه جهمها را پذیر
، درون گرایی. بر اساس اخال ِ باور، افتخماب 2گرایی، قرینه1گراییباورها، فعل جتعاقي باور، وظیفه

توافمد توافد باوری را برگزیند، جمیگوفه که جیشود و فرد همانیک باور اجری ارادی جحسوب جی
گرایی(. باورهای یک فرد با یکدیگر و همچنین باورهای افراد جخت ف و جواجمع آن را رَد کند)اراده

ای باورها(. در اخمال ِ بماور، گذارفد)ارتباط شبکهجخت ف با هم در ارتباط بوده و روی هم تأثیر جی
ذارد)فعل جتعاقي بماور(. گاعتقاد بر این است که باور با عمل در ارتباط بوده و روی عمل تأثیر جی

در این صورت با توجه به اراده و اختیار افسان در فرایند بماور، و همچنمین تمأثیر باورهمای او بمر 
آید. یعنمی فمرد جیماز فیسمت همر بماوری را گرایی به جیان جیباورهای دیگران، سخن از وظیفه

جنیمر بمه کسمي جعرفتمی  افتخاب کند  ب که باید قبل از افتخاب خود وظایفی را افیام دهمد کمه

                                                
1 - Deontology 

2 - Evidentialism  
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گرایمی(. بما عقالفی شود. این وظیفه، همان فرایند تحقیق و تفحص در جورد باور     است)وظیفه
افیام دادن این وظایف است که فرد قراین و شواهد الزم و کافی را برای پمذیرش و یما رَد یمک 

آگاهی فرد بوده و او قمادر  گرایی(. این قراین باید در دسترس و در حیطهآورد)قرینهباور فراهم جی
شمناختی جعرفمی شمد، بمه همای جعرفمتگرایی(. حال که بایستهی خود  باشد)درونبه تبیین ادله

 پردازیم.گرایی جیی وظیفهبایسته
-ی توجیه در جعرفت است و یکی از دغدغهشناسان، جؤلفهترین جباحث جعرفتیکی از جهم

ای دارد کمه بما رعایمت ه باورها خمود تک یمف و وظیفمههای آفها این است که آیا افسان فسبت ب
سموی تحقیمق و گرایمی، فمرد را بمهها در توجیه جعرفت خود فاکام بمافد یا خیر. وظیفهفکردن آن

گرایی را بمه (. جعموالً جنشأ وظیفه10، ص1139دهد)جوادپور، ی باور خود سو  جیتفحص درباره
ای گرایی به چند دسته تقسیم شمدفد. عمدهبعدها وظیفه گردافند که البتهجان الک و دکارت برجی

ای همم بمر وظیفمه تأکید کردفد و عده 2ای بر وظیفه اخالقیتأکید کردفد، عده 1بر وظیفه جعرفتی
(. جمان الک و دکمارت بمر وظمایف 141-144، صمص 1994، 1()پموجمن4)غایت افگارافمه1عم ی

 قبل از پذیرش یا ادعای باوری تعریمف جمی جعرفتی تأکید داشته و آن را همان تحقیق و بررسی
داشت که پذیرش باوری که همراه بما کردفد. ک یفورد بر وظایف اخالقی تأکید داشته و اذعان جی

قرائن و شواهد کافی فباشمد، غیراخالقمی اسمت. او ایمن وظیفمه را همگمافی دافسمته و از آن بمه 
ل از یمک بماور بمدون قمرائن الزم و کند، چرا که ضمرر حاصمجسئولیت در قبال بشریت تعبیر جی

ی افراد یک جاجعه و ب که کل بشریت جی شمود و از ایمن بابمت غیراخالقمی کافی، داجنگیر همه
گرایافی هسمتند کمه ی وظیفه(. وی یام جیمز و پاسکال فماینده24-29، صص1139است)جوادپور، 

افد و جعتقدفد افسمان اور دافستهبر وظایف جعرفتی یا اخالقی تأکیدی فدارفد  ب که جالک را غایت ب
گرایی عم ی، جالک را باید باوری را برگزیند که او را به بهترین سود و فرجام راهنما سازد. وظیفه

-ی عمل گزینهچه از جنظر او جهم است، این است که در جرح هبیند و آنبر ذهن و استدالل فمی

تموان فتییمه (. لمذا جمی12، ص1139دپور، ای را افتخاب کنیم که بیشترین سود با آن باشمد)جوا
ی جعرفتی و اخالقی بیشتر جدفظر هستند. این دو وظیفمه فیمز گرفت که در اخال ِ باور، دو وظیفه

ی فمراهم ای طولی با هم دارفد. یعنی تحقیق و بررسی در جورد باور)وظیفه جعرفتی( الزجمهرابطه

                                                
1 - Epistemic duty 
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-بوده و با افیام وظیفه جعرفتی است که جمی آوردن قرائن الزم در جورد یک باور)وظیفه اخالقی(

عبارت دیگر تا روش صحیح تحقیق توان شرایط الزم برای افیام وظیفه اخالقی را فراهم آورد. به
توان قرائن و شواهد الزم برای یک باور را احصا  فمموده و وظیفمه و بررسی در دست فباشد، فمی

شناسمی را توان جباحث جعرفمتجعتقد است، جی 1یزمدر این زجینه چخوبی افیام داد. اخالقی را به
(  بمه ایمن جعنما کمه همافنمد 240، ص 1911با استفاده از جفاهیم اخالقی بازتعریف فممود)چیزم، 

ی جعرفتی و ای بین وظیفهک یفورد، فرایند کسي جعرفت را فرایندی اخالقی تشریح کرده و رابطه
 کند.اخالقی برقرار جی

دکارت را یافت که به فوعی از اخمال  و توان جان الک از آن، جی در عصر رفساف  و پ 
الک و دکمارت بما بنیمان (. 221، ص1132افد)پترسمون و همکماران، باور صحبت به جیمان آورده

گرایی، فوع جعرفتیِ آن را برجسته کردفد و جعتقمد بودفمد کمه اوالً  افسمان در ی وظیفهفهادن ایده
ف جعرفتی را دارد که صاد  را بپذیرد و کاذب را برفتابد. ثافیاً  این جقام جوجودی عقالفی، این هد

ی ط بد تا بدان فائل شویم. ثالثاً  به دلیل برخورداری از قموههدف جعرفتی، وظایفی جعرفتی را جی
ی جعرفتمی، عقالفی و توان سنیش اشیا  و قضایا، در برابر همر فموع کوتماهی در افیمام وظیفمه

لذا در پی هر باوری، وظایفی وجود دارد که باید ج زم به افیام آفهما باشمیم و  جسئول خواهیم بود.
 (.  14-11، صص1134را در پی خواهد داشت)شم ، « 2گناهی جعرفتی»تخ ف از آن 

هایی بمود کمه همان« اعتقاد جعتبر»گراهایی است که جعیارهایش درباره الک یکی از عقل
توافمد ایمن جعیارهما را بمرآورده او جعتقد بود که جسیحیت جی بعدها ک یفورد ارائه کرد  با این حال

، 1132که به درستی فهمیده شمود و از آن دفماع گردد)پترسمون و همکماران، کند، جشروط به آن
، قضایا را جطابق، جخالف یا جافو  عقمل «1جستاری در باب فهم بشر»ی (. او در جیموعه24ص
صورت قطعی یا احتممالی را با آزجایش و از راه قیاس بهشمارد. قضایایی که بتوان صحت آفها جی

دریافت، جطابق عقل هستند  قضایایی که با صورت یا اصل جشخصی فاسازگار یما جبماین باشمند، 
ی واسمطهباشند  و باالخره قضایایی که فتوان صحت یا احتمالی بودن آفها را بمهجخالف عقل جی

خواهند بود  جثالً وجود خدای جتعال جطمابق بما عقمل، عقل از اصول استخراج کرد، جافو  عقل 
(. او وحمی 440، ص 1131وجود خدایان جتعدد جخالف عقل، و رستاخیز جافو  عقل اسمت)الک، 

صمورت، چمون که در این تابد  جگر اینکه جافو  عقل باشدرا اگر برخالف دلیل عقل باشد، برفمی
ازد، جوضوع ایمان خواهمد بمود فمه در سماحت توافد به آن دست یکند که فمیخود عقل حکم جی

                                                
1 - Chisholm 

2 - Epistemic Sin 

1 - An essay Concerning Human Understanding 
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(. الک اعالم کرد که جا تنها در صورتی در باور به خدا جوجه هستیم که آن 441عقل)همان، ص 
را بر جبنایی جوجه باور کرده و استداللی داشته باشیم کمه جقمدجات آن یقینمی باشمد. البتمه او دو 

ی واسطه و قضایای بدیهی. این ایدهبه تیربه بیدافد: قضایای جربوط دسته از باورها را یقینی جی
گرایی در قرون بعدی شد. او با سمخن گفمتن از تک یمف، المزام و شمرایط الک، سنگ بنای قرینه
ها گذاشت که بعدها ک یفورد با فظم ای پیش روی افسانگیرافههای سختجعرفتی یا عق ی، جالک

، 1در حق کمل بشمریت خوافمد. برافمد بالفشمارد و فسج آن، تخ ف از این وظیفه را گناهی اخالقی
فیز کسافی بودفد که این سیر را پیش گرفتنمد و پمذیرش بماور بمدون  1و جایکل اسکریون 2راسل

 (. 14، ص 1130استدالل را گناه جعرفتی فاجیدفد)استاجپ و همکاران، 
د دریافمت دافست و جعتقد بمودکارت، عقل و ارکان عق ی را جقدم بر دین و ارکان دینی جی

همای یقینمی، های اوسمت. بنمابراین بمرای اکتسماب  دافمشعق ی افسان، جقدم بر اراده و تصمیم
های عقالً اثبات فشده در ذهن ج وگیری خواهمد وظایفی وجود دارد که افیام آفها از حضور گزاره

ن جثمال عنواهای دیگری فیز صورت پذیرفته و به(. در این رابطه تالش2001کرد)چیگنل و دال، 
کنمد. در ایمن رهیافمت، بمر را جطمرح جمی 1 شناسی فضی ت جحور)ارزشمی(رهیافت جعرفت 4سوزا

شمود. بمر ایمن اسماس، ارزش سالجت جحیط و حواس در فرایند توجیه و ارزشیابی باور تأکید جمی
 (.  241-211، صص 1999جعرفت به تأجالت عقالفیِ صحیح است)پوجمن، 

بخشی بمه باورهما و که برای حرکت در راستای جعقولیتبدین ترتیي تا اینیا جشخص شد 
گیری ی جعرفتی خود یعنی کسي جعرفت و شناخت قبل از شکلاخال ِ باور، باید به افیام وظیفه

باور، جتعهد باشیم. یعنی به جعرفت و شناختی برسیم که با توجه به آن بتموان از شمواهد و قمرائن 
ای دافمیم وظیفمهردار باشیم. فکته اینیاست کمه جما جمیالزم و کافی برای ادعای یک باور برخو

جعرفتی بر عهده داریم و آن این است که باید به شناخت و جعرفتِ صحیح قبمل از ادعمای یمک 
عبارت دیگر هدف جشمخص باور برسیم، اجا چگوفگی کسي این شناخت برای جا روشن فیست. به

همای جخت مف و  فمت، فیازجنمد اسمتراتژیکسي دافش و جعراست اجا ساز و کار آن فراهم فیست. 
-فائمل آجمدن بمه وظیفمه عبارتیبه( و 11، ص1194های الزم است)غائبی و اجیری پری، جهارت

-گوفهباشد. این قواعد باید بهگراییِ جعرفتی و شناخت عمیق قبل از باور، فیازجند قواعد خاصی جی
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ی الزم بمرای سن صورت گرفتمه و زجینمهی جعرفتی به فحو احای باشد که با کاربرد آفها، وظیفه
ی اخالقی را فراهم فمائیم. در این پژوهش به تح یل تفکمر افتقمادی پرداختمه و حصول به وظیفه

-دهمد. بمهفشان خواهیم داد که چگوفه تفکر افتقادی، جا را در فراهم آجدن این قواعد یماری جمی

ی جعرفتی تبیین فموده قواعدی برای وظیفهعبارت دیگر با توجه به تح یل تفکر افتقادی، در واقع 
 کنیم. ی اخالقی و فهایتاً اخال ِ باور فراهم جیو شرایط را برای حصول وظیفه

 
 
 
 

 

 گراييِ معرفتيجايگاه تفکر انتقادي در وظیفه
در فرایند کسي باور، قواعدی باید وجود داشته باشمد کمه رعایمت آفهما جنیمر بمه حصمول 

بدین ترتیي زجینه برای اخال ِ باور فراهم آید. از طرف دیگر عدم رعایت جعرفتی عقالفی شده و 
این قواعد، جنیر به جعرفتی غیر عقالفی شده و بدین ترتیي باور حاصل شده فیز قطعاً باوری غیر 

توان باورهمای پیشمین خمود را جمورد جندی از این قواعد، جیاخالقی خواهد شد. همچنین با بهره
شناختی کسي باورهای خود، و این سؤال را از خود پرسید که آیا در فرایند جعرفت ارزیابی قرار داد

ای ام؟ و ایمن جقدجمهام و در جسیر اخال ِ باور حرکت کردهبه تحقیق و تفحص صحیحی پرداخته
توافد جا را در فراهم آوردن این قواعد شود برای از فو افکندن بنیاد باورهای خود. رویکردی که جی

ی جعرفتی کمک فموده و اصطالحاً جا را بمه اخالقمی کمردن باورهما رهنممون افیام وظیفهبرای 
گیری عاقالفه است جبنی بمر اینکمه سازد، تفکر افتقادی است. چرا که تفکر افتقادی فوعی تصمیم

چه باور داریمم فیمز به تح یل و بررسی آن ( و حتی40، ص1931چه باوری داشته باشیم)فوری ، 
(. دیموئی فیمز تفکمر افتقمادی را بررسمی 2002و  1931  افی ، 1939پردازد)فوری  و افی ، جی

(. بما ایمن اوصماف تفکمر 24،ص1932دافمد)دیویی، فعال، پایدار و دقیق هر عقیده یا دافمش جمی
گیری باورهای اخالقی دارد. برای تبیین بهتر این جمدعا، افتقادی، ارتباط خاصی با ارزیابی و شکل

 پردازیم.ل به بررسی تفکر افتقادی جیدر ذی
سمال قبل جؤیمد  2100تفکر افتقادی قدجتی دیرینه دارد، روش تدری  و دیدگاه سقراط در 

طور ک ی، تفکمر افتقمادی از زجمان سمقراط و روش گفتگموی (. به1134این جط ي است)شهابی، 
فی سموفی بمود کمه داور سقراط فخستین (. 2002اکتشافی وی با ف سفه در ارتباط است)جافسون، 

ی گفتمان بنا شمده بمود و فقمادی یکمی از روش تربیتی سقراط برپایهروزگار خویش خوافده شد، 
. او در روش پرسش و پاسق، همواره از حرکت جدالی فکر آجدحساب جیارکان جهم این روش  به
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ی در افدیشمه طمور ک میفمود برای هر چیز یک تعریف پیدا کنمد. بمهکرد و سعی جیاستفاده جی
-جمی ی افتقادی جحورِ کار است و تغییرات اجتماعی فاشی از آن با ارزش ت قمیسقراطی، افدیشه

سقراط تا آن افدازه برای تفکر افتقمادی و فقمش آن در زفمدگی ارزش قایمل (. 1130)جهافی، شود
بی فشمده زفمدگی ارزیما»گوید: کند، آفیا که جیبوده که شعار جعروفش را بر آن اساس عرضه جی

بینمد و بر این اساس، ارزش زفدگی را به حضور یا عدم حضور ارزیمابی جمی«. ارزش زیستن فدارد
)عباسی یادکوری، کندبدین ترتیي به عنصر اساسی تفکر افتقادی یعنی تح یل و ارزیابی تأکید جی

ع یمک خوافد. روش افتقادی، در واقجی "افتقادی"کافت فیز روش ف سفی خودش را روش . (1131
گوفه که توجه اص ی سقراط جعطوف بمه بررسمی صورت جدید از روش سقراطی است  زیرا همان

-خودش و دیگران در جسیر جستیوی حکمت بود، روش فقادی همم فیازجنمد بررسمی عقمل بمه

-جعنای دقیق ک مه برای کافت فرایندی است که بهی خودش بود. به عبارت دیگر، فقد بهواسطه

)شاقول کندهای قوای خودش سؤال جیی گستره و جحدودیتز خودش دربارهی آن عقل اواسطه
ی کافت، دگماتیسم جقابل کریتیسیسم قرار دارد. چیمزی کمه باعمث در ف سفه(. 1133و جحسنی، 

گردد  عصمر روشمنگری، ف سمفه و شود کافت ف سفه را فقادی بدافد، به عصر روشنگری بر جیجی
کوشمد تما دافد و فیمز جمیشان هماهنگ با یکدیگر جیر غیر جستقیمفقد را وابسته به هم و در آثا

( جعتقمد اسمت کمه تفکمر 1، ص1991افمی )(. 1120)کاسمیرر، برای هر دو سرشتی واحمد بیابند
تفکری جستدل و جتأجالفه بوده که تمرکز آن بر این فکته است که چه چیمزی را بماور »افتقادی، 

که در این تعریف، سه جفهوم اساسمی وجمود دارد: قاب یمت  او جعتقد است«. کنیم و یا افیام دهیم
( در همین رابطه ده ویژگی را بمرای جتفکمر افتقمادی 1991گیری. افی )استدالل، تأجل و تصمیم

هما  ارزیمابی فرضشمرد که عبارتند از: ارزشیابی اعتبار جنابع  تشخیص دالیل، فتایج و پیشبرجی
گیمری در هاست  جوضعفرضی اعتبار دالیل، فتایج و پیشکفایت یک استدالل که شاجل ارزشیاب

ریزی شمرایطی بمرای تیربمه و ارزیمابی ایمن سازی جسأله  طرحجورد جسأله  پرسش برای روشن
ها  تعریف جفاهیم جرتبط با جوقعیت  داشتن ذهن باز  تالش برای کسمي اطالعمات بیشمتر  طرح

کند)البته با در فظر گمرفتن جافمي احتیماط(. در جیاستخراج فتایج وقتی که شواهد از آفها حمایت 
شوفد کمه فمرد صورت در هم تنیده عمل کرده و جوجي جیفرایند تفکر افتقادی، این ده ویژگی به

( جعتقد است که در 1991بتوافد بر اساس جوقعیت خود تصمیمی جستدل و جتأجالفه بگیرد. افی )
ی ابعماد آن را جمورد بررسمی کند و همهح ترسیم جیفرایند تفکر افتقادی، فرد جوقعیت را به وضو

باشد(  بر شواهد ی جان دیوئی جیدهد)این همان فرایند فهم جسأله در جراحل حل جسألهقرار جی
های جخت ف را کند  جایگزینصورت کل درک جیکند  جوقعیت را بهو سؤاالت و فتایج تمرکز جی

-ایی بیفتد، با احتیاط تصمیمی جتناسي با جوقعیت جمیگرگیرد  بدون اینکه به دام شکدرفظر جی

ی اختصماری گیمری را در غالمي واژهگیرد. او شش جهارت جهمم تفکمر افتقمادی بمرای تصممیم
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1FRISCO فگمری( جطمرح      سنیی، شفافیت، جاجعیمتشاجل)تمرکز، استدالل، استنتاج، جوقعیت
جباحمث  تح یمل و تیزیه در دقت به جتفکر که است وقتی افتقادی افی  تفکر اعتقاد بهکند. جی

 برسد. افی  جعتبر گیریفتییه و به قضاوت و باشد جعتبر جدارک و شواهد دفبال به کند، کوشش
بموده و  به دور اغراض شخصی از که دافدجی هاییافسان تربیت را افتقادی آجوزش تفکر از هدف
فموعی شماجل تفکمر در تعریف افی  بهتفکر افتقادی (. 1931باشند)افی ،  دقت و صراحت دارای

طمور جوقمت از توافد بمهگیری از تفکر خال  جیشود  چرا که جتفکر افتقادی با بهرهخال  فیز جی
های جخت ف را بمه درسمتی جمورد بررسمی قمرار دهمد)پایثرز و جوضع خود خارج شده و جایگزین

دهمد. تفکر افتقادی را تشکیل جی(. از جنظر افی ، ارزشیابیِ جوقعیت جحور، جبنای 2000، 2سادن
او جعتقد است که جتفکر افتقادی باید بر اساس شواهد جوجود در جوقعیت، فتایج را استخراج کند و 

هایی از عقملِ عم می ارسمطو در این راه با احتیاط پیش رود. به این ترتیي، تفکر افی  دارای رگه
یر جنزل، افراد باید بر حسي عقلِ عم می است. ارسطو جعتقد بود که در باب اخال ، سیاست و تدب

همای گیمری کننمد. بنمابراین یافتمهو با توجه به جوقعیت، اقدام به تصمیم« ی حد وسطقاعده»و 
این فوع تفکر، فوعی هاست. های جوقعیتی جافند ارزشعقالفی آفها در این جوارد وابسته به ویژگی

( که از طرفی به تفکمر سممت و 19، ص2002دار بوده)فاسیون، قضاوت خودتنظیم کننده و هدف
دهد و از طرف دیگر یک فرایند شناختی است که با استدالل و تفکمر افعکاسمی سوی ف سفی جی

همای هما یما جهمارت(، و بما اسمتفاده از اسمتراتژی1934بروفمر،   1991، 1گ نشمود)جشخص جی
ریچمارد (. 1993برد)هالپرن ،ی، احتمال دستیابی به بازده جط وب را باال ج(1991)هالوفن، شناختی

 سازی،ی جفهومفرایند خردجندافه، فعال و جاهرافه»جعتقد است که تفکر افتقادی عبارتست از:  4پعل
 جشماهده، طریمق از شمده، تولید یا شده آوری اطالعات جمع ارزشیابی و ترکیي تح یل، کاربرد،

و پمل،  1اسمکریون«)و عممل بماور فمودن هدایت جنظور به فظر، تبادل یا استدالل تیربه، تأجل،
بخشیده  بهبود را تفکر ی تفکر،جاهرافه بازسازی و ارزیابی (. تفکر افتقادی از طریق تح یل،2002

 را ی واقعیافدیشه غ ط، از را ی درستافدیشه تا سازدجی قادر را یادگیرفدگان و کندجی و تقویت
 به(. 2003و پل،  1)الدردهند تمییز و تشخیص فظرات سطحی از را عمیق فظرات و واقعی غیر از

                                                
1- Focus, Reason, Inference, Situation, Clarity, Overview 

2 - Pithers & Soden 

1- Glen 

4- Paul. R 

1 - Scriven 

1 - Elder 



گاه تفکر ااقتندی رد وظیفه گرایی معرفتی اخالق باور                                                           │نییبت جای

 

197 

-و جعرفمت جفهموجی تح یمل های جنطمق،جهارت افتقادی  تفکر بنیادین ابزار (،1990پل) اعتقاد

 است. شناسی

 بمه افتقمادی تفکمر :از شمرد که عبارتندرا برجی هایافتقادی، ویژگی راسل هم برای تفکر
 فیازجند تمأج ی فقادافمه افتقادی آفهاست  تفکر جورد در و ارزیابی استدالل و شواهد بررسی دفبال

 دیگمر و طمرف فیست س بی خطیر اجر یک اساساً افتقادی است  تفکر فیز خود هایدرباره تالش
 جعموالً و بوده فهایی فدرتبه هستند، خود افتقادی تفکر ثمره که هااست  ابطال سازفده شک آن،

. ت قمی جتفکمران (19، ص1191)وجدافی و سمیادی، هسمتند همای بعمدیاصالح برای ایجقدجه
همایی از ای است از بععد هگ ی جارک  و همچنین رگهجکتي فرافکفورت از تفکر افتقادی، آجیخته

ها همافند هگل جعتقد بودفد که فرایند تفکر افتقادی فرایندی دیالکتیکی است که تفکر کافتی. آن
جعتقد بودفد که در فرایند تفکمر افتقمادی، شمناخت اساس آن بر ففی است و همچنین جافند کافت 

(. تفکر افتقادی از این جنظمر فعمالیتی اسمت 1139عنوان یک سوژه اهمیت زیادی دارد)فوذری، به
های اساسی تیارب و فرضصورت استعالیی)جتأثر از کافت(، پیشدیالکتیک)جتأثر از هگل( که به

-ی اول ت قمی اثبماتر تبیین تفکر افتقادی، در وه مه( د1923)1کشافد. ژیروباورها را به سؤال جی

گرایان، تفکر افتقادی را به دهد و جعتقد است که اثباتگرایافه از تفکر افتقادی را جورد فقد قرار جی
-بعدی از تفکر افتقادی ارائه جیکاهند و این جنظری تکجی« سنیش سازواری جنطقی افدیشه»

اول اینکمه  بمین فظریمه و »فرض اساسی است: دارای دو پیشدهد. تفکر افتقادی در جنظر ژیرو 
ها و هنیارهای بشری جمدا توافد از عالئق، ارزشواقعیت ارتباط وجود دارد. دوم اینکه  دافش فمی

گرایافه دور گرایی خام اثبات(. ت قی ژیرو فسبت به واقعیت، از واقعیت293، ص 1923ژیرو، «)شود
شود. در این حالت بین تفکر افسان و واقعیمت، ی اجتماعی فزدیک جیگرایفوعی سازهشود و بهجی

شموفد. ها تبدیل به عناصری فعمال در فراینمد شمناخت جمیشود و افسانپیوفدی عمیق برقرار جی
جنمد اینیاست که تفکر افتقادی به فرایند اخال ِ باور وارد شده و فقش خود را برای شناخت قاعده

 کند.یفا جیگرایی جعرفتی ادر وظیفه
جباحث جطرح شده در جورد تفکر افتقادی، همگی به فوعی حاکی از اهمیمت جایگماه تفکمر 

جعرفتی(  چرا که تفکر افتقادی دارای  یباشد)وظیفهافتقادی در بررسی دقیق هر باور یا عقیده جی
یِ ی جعرفتمهایی برای بررسی جوافي جخت ف یک باور بموده و قواعمد الزم بمرای وظیفمهجهارت

ی دالیل الزم و کافی برای اخالقی کمردن باورهما را ی اقاجهاخال ِ باور را تضمین کرده و زجینه
اجتمماعی، تفکمر افتقمادی برآجمده از دو  -از همین روست که در رویکرد افتقمادی آورد.فراهم جی

 (.109، ص1191شناختی است)حاج حسینی، عنصر اخالقی و عقالفی جعرفت

                                                
1- Giroux 
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توان پمافزده قاعمده را در فراینمد فظران، جیتفکر افتقادی از دیدگاه صاحيتح یل جفهوم با 
جنمد صورت اصمولی و قاعمدهی جعرفتی بهها، وظیفهبررسی یک باور اعمال فمود که با رعایت آن

آیمد. ایمن قواعمد عبارتنمد از: افیام خواهد گرفت و زجینه جعقولیت و اخال  در باورها فراهم جمی
 تمییمز»، «اصالحی خود»، «پرسشگری»، «عیوالفه قضاوت از پرهیز و روشن جعیار با قضاوت»

، «کمردن تح یمل»، «جموییحقیقمت و اکثریمت از پیمروی عمدم»، «ضمعیف دلیمل از قوی دلیل
، «فگممریجاجعیممت»، «تعصممي و جمممود از اجتنمماب»، «ابهممام از پرهیممز و بممداهت»، «استقصمما »
، «بماور صاحي از باور تفکیک»، «جخالف فظرات استماع»، «تردیدها پیگیری»، «پذیریافعطاف»
ها را تشریح کرده بدین ترتیي در اداجه، این قواعد و چگوفگی کاربرد آن«. هافرضبررسی پیش»

 ترسیم شده است.  1گرایی جعرفتیِ فرایند اخال ِ باور در شکل و جایگاه این قواعد در وظیفه
روشن و همه فهمی برای قضاوت داشمته باشمیم و در تفحص و بررسی یک باور باید جعیار 

زفدگی قول سقراط ی جعقول و جنطقی، قضاوت خود را در تع یق فگه داریم. بهتا رسیدن به فتییه

(، اجا فباید در این ارزیابی تعییل فمود و 1131)عباسی یادکوری، ارزیابی فشده ارزش زیستن فدارد

  2001دورون و همکماران، )باید قضاوت را جع مق و جسمکوت فگهداشمت غیاب جدارک کافیدر 

فیکرسمون  بمه فقمل از   1991لیمپمن،   1933سمیگل،   2001وولفولک،  2001کالرک و هولت،

 قضماوت از پرهیمز و روشن جعیار با قضاوت) (1131فقل از جایمرز، دیوئی  بهو 1991اسکیفرزجن، 

الزاجات یک بررسی دقیق و جوشکافافه  سؤال از چیستی، چرایمی و چگموفگی از دیگر (. عیوالفه

و پرسیدن سمؤاالت  (2000)پل و الدر، گیری باور جورد فظر و ف سفی افدیشیدن فسبت به آنشکل

 ی روش. این فموع پرسشمگری، شماک ه(1134  به فقل از شهابی،عمیق در جورد آن است)سقراط

به همین جنظور باید توجه کنیم که (. پرسشگری()2002گفتگوی اکتشافی سقراط است)جافسون، 

افمد، فیسمت. از ها، شرایط و باورهایی که جوجي تشکیل آن شمدهباور جورد بررسی جدای از زجینه

تمر یمقها و شرایط را فیز جد فظر قرار داد  چرا که جا را در بررسی بهتمر و دقرو باید این زجینهاین

بر تشخیص ( 1930واتسون و گ یزر)( و 2001برک)کند. در همین جعناست که باور فع ی یاری جی

ها تأکید داشته و از اینرو به آگاه شدن از شرایطی کمه در آن فرضو جورد پرسش قرار دادن پیش

 (.همافرضبررسی پیشکنند)کنیم یعنی فرهنگی که جحیطِ بر زفدگی جاست، تأکید جیزفدگی جی

سازد و باید توجه داشت بمین دالیمل جمتقن و بررسی دقیق یک باور، جا را به دالی ی رهنمون جی

تر را بر دیگر دالیل تمرجیح دهمیم. یفه چندان جتقن و قوی، تفاوت قائل شده و دالیل قو دالیل

به پیشنهادِ پیشنهادِ با دلیل را  (1121فقل از ارفشتاین و هافکین ،)بهدر همین راستاست که لیپمن

در فرایند بررسی یمک بماور، کشمف . دلیل ضعیف( از قوی دلیل تمییزدهد)بدون دلیل ترجیح جی
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صرف اینکمه روی از فظرات دیگران و پیرو فظرات جمع بودن)بهحقیقت تنها هدف جاست و دفباله

بررسمی خمود و اکثریت آن فظر را قبول دارفد( فباید جا را از حقیقت دور کنمد و بایمد هممواره بمه 

 )عمدم (1133فقل از شماقول و جحسمنی، دیگران در جسیر جستیوی حکمت پرداخت)سقراط  به

(، فباید همی  چیمز را 19، ص1119قول دکارت)به در این جسیر .جویی(حقیقت و اکثریت از پیروی

ق ذهن عبارتی در تصدیقات خود از شتابزدگی و سبحقیقت بدافیم، جگر آفکه بر جا بدیهی باشد. به

گوفه شک و که چنان روشن و جتمایز باشد که هی و تمایل بپرهیزیم و چیزی را فپذیریم، جگر آن

(، 2004لیمپ و بیزلمی)(، 1130فقل از ویمل دورافمت،) بهای در آن فباشد. افالطون و ارسطوشبهه

افدیشمی و بررسمی فیمز بمر ایمن روشمن ( 1991سیفرت)( و 2001کالرک و هولت)(، 2002اودی)

. هر یک از باورهای جورد بررسمی را بایمد بمه بداهت(افد)جزئیات، تأکید بسیاری داشتهوشکافافه ج

ای که برای تسهیل فهم آن الزم است به اجزا  تقسیم کمرده و ایمن هممان عممل تح یمل افدازه

( بمرای تحقیمق و بررسمی 2001وینینگهمام و پروسمر)( و 2004پاپاستفاف و)( و 2001فیشر)است. 

عبارت دیگر، چمون جیهمول اجمری جرکمي بهکنند. جؤکداً بر ویژگی تح یل اشاره جی جوضوعات

کنیم تا بمه جزئمی بسمیط کمه جع موم اسمت، قدری تیزیه جیاست، برای جع وم کردفش آن را به

تقسیم کردن یک جسأله به اجمزای آن،  (1131زاده)فقیيقول رسیده و گره را بگشاییم، چرا که به

ی (. پ  از آفکه جبادی و اجزای بسیط یمک جسمألهکردن تح یل)گرددآن جیتر جوجي حل ساده

ی جا چگوفه از آن جبمادی و بسمائط جرکمي کنیم که جسألهجرکي را استخراج کردیم، بررسی جی

(. دکمارت تأکیمد 19، ص1133شده است. با این روش حقیقت جسأله جکشوف خواهد شمد)عرب، 

ها آسان ترین چیزها که ع م به آنرتیي جاری سازم و از سادهکند که باید افکار خویش را به تجی

باشد آغاز کنم، کم کم به جعرفت جرکبات برسم و حتی برای اجوری که طبعاً تقدم و تأخر فدارفد، 

جاجعیت فگری(. همچنین وی جعتقد است که در همر جقمام، شممارش -ترتیي فرض کنم )ترکیي

ای ک می سمازم کمه جطممئن باشمم چیمزی ل را بمه افمدازهاجور را چنان کاجل کنم و بازدید جسائ

ای ی جرکمي، همچمون زفییمرهکه یک جسمأله(. توضیح آن1120فروگذارده فشده است)دکارت، 

هما را توان اجزا  زفییره را یکان یکان دید و پیوستگی آنهای جتعدد، که جیاست جرکي از ح قه

ها با یکدیگر را جشاهده کمرد. ی ح قهپیوستگی همهبا یکدیگر سنیید، اگر چه فتوان در یک فظر 

کمال و تماجیت حصول فتییه فیز به آن است که خواه در تح یل و خواه در ترکیي، جمیع جراحل 

شمود و چنافکمه در ی استنتاج گسیخته جیاجر را بپیماییم )و استقصا  به عمل آوریم( وگرفه رشته

خواهد بود، در کشف جیهول هم اگر جزئی از اجمزا  زفییر اگر یک ح قه بگس د پیوستگی جحال 
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، 1133گردد)عممرب، رود و فتییممه حاصممل فمممیجهمممل بمماقی بمافممد، جط مموب از دسممت جممی

باید توجه کنیم که در جورد یک باور، جمکن است فقطه فظرات جتفاوتی وجمود ()استقصا (. 10ص

ند فباید کنمار گذاشمته شموفد، داشته باشد و فظرات جتفاوت به صرف اینکه جخالف با فظر جا هست

(. همچنین جمکمن اسمت استماع فظرات جخالف) ب که ارزش شنیده شدن و بررسی شدن را دارفد

شخصی عاجل به باور خود فباشد اجا باوری را جطرح کند کمه سرشمار از شمواهد و دالئمل الزم و 

باور پرداخت و آن را از  کافی باشد و بالعک . لذا در فرایند تحقیق و بررسی یک باور باید به خود

(. همر جما کمه تفکیمک بماور از صماحي بماور) شخصیت جدعیِ باور و یا حاجیان آن جدا بپنداریم

چه باوری در عبارت دیگر، چنانآید از سرپوش گذاشتن بر آن اجتناب کنیم و بهتردیدی پیش جی

تردیمدهایی در آن، دیگمر  بررسی جا جورد تأیید قرار گرفت، بدان جعنی فیست که در آینده با ورود

رود و چون قبالً بمرای جما فیازی به بررسی جیدد فدارد و احتمال ابطال و یا اصالح آن از بین جی

تأیید شده است بدان جعنی فیست که اکنون تموجهی بمه تردیمدهای شمکل گرفتمه در جمورد آن 

تمر از تر و جمتقنلی ی قویچه دفداشته باشیم)پیگیری تردیدها(. لذا باید به بررسی پرداخته و چنان

پمذیری فشمان آن دالی ی که جوجي پیدایش بماور جما شمده اسمت یافمت شمد، از خمود افعطماف

تر را پذیرفته و از جوضع خود پائین آجده و فرجش فشمان و دلیل قوی (2001)کالرک و هولت،داده

یده ب که باید بمدون پذیری(. بدین ترتیي فباید جتعصبافه بر روی فظر خود اصرار ورزدهیم)افعطاف

از گوفه احساس جافبدارافه از جعرفتِ پیش رو استقبال کرده و فقط به کشف حقیقت افدیشید. هی 

عنوان خطر بررسی وقمایع بما همین روست که احتمال خطای فظر شخص، جطرح شده و از آن به

باید در فظمر (. اجتناب از جمود و تعصي()1991شود)اسکیفرزجن، توجه به جنافع شخصی تعبیر جی

گرایی جعرفتی، به اصمالح جعرفمتِ حاصمل داشته باشیم که با برداشتن هر گاجی در فرایند وظیفه

عنوان فاعل شناسا بپردازیم  چرا که این اجر به اصالح دیدگاه جا در جمورد بماور و شده در خود به

واعمد در فراینمد (. با این اوصماف، بما کماربرد ایمن قخود اصالحیافیاجد)کشف شدن حقیقت جی

ی آن را جعقولیمت گرایی جعرفتی، به جعرفت و به تبع آن به باوری خواهیم رسید که شاک هوظیفه

در این راستا، جایگاه تفکر افتقادی در فرایند اخال ِ باور در  و در پی آن اخال  تشکیل خواهد داد.

 .ترسیم شده است 1شکل 
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عبارت دیگر، ایمن شمکل فشمان را به تصویر کشیده است. به شکل فو ، فرایند اخال ِ باور

ی ای وجمود دارد کمه الزجمهگافمهشناختی ششهای جعرفتدهد که برای اخال ِ باور،  بایستهجی

ها عبارتند از، اعتقاد به ارادی بودن باورها و فقمش حرکت به سمت اخال ِ باور هستند. این بایسته

های فردی و جمعمی و اینیاسمت ای بین باوری شبکهوجود رابطه گیری باور اختیار فرد در شکل

توان از جسئولیت اجتماعی فاشی از باورهای جعقول سخن گفت  تأثیر باورهما بمر اعممال و که جی

شناسمافه ی تحقیمق و بررسمی جعرفمتگیرد  افیام وظیفهاینکه اعمال جا از باورهای جا فشأت جی

ی شواهد و دالیل الزم و کافی برای باور  باوری را داشتن  اقاجهگیری باور و ادعای قبل از شکل

هما همگمی آگاهی دروفی فسبت به شواهد قابل جطرح و درک دالیل جطمرح شمده. ایمن بایسمته

گرایی جعرفتی فقش جهممی را ایفما باشند. در این بین، وظیفهی جحقق شدن اخال ِ باور جیالزجه

گرایمی جعرفتمی بمه سمرافیام صورت فگیرد، فه تنها وظیفمه کند  چرا که اگر صحیح و اصولیجی

کماری قمرار گرفتمه و آن گرایی دستخوش این اِهممالها باالخص قرینهفرسیده ب که دیگر بایسته

جنمد صورت قائدهی جعرفتی بهتوان ادعای اخال  باور را داشت. اجا چنافچه وظیفهجوقع دیگر فمی

ی دالیل و شمواهد الزم و کمافی ی اقاجهتوافد زجینهآن جی پیش رود، جعرفت و شناختِ حاصل از

گرایی( و از را فراهم آورده و باورهای جا بر دالیل و شواهد جحکم و استواری بنا فهاده گردد)قرینه

شناسی ب که بععد اخالقیِ اخال ِ باور همم حاصمل گمردد. از طمرف این رهگذر فه تنها بععد جعرفت

ی کمار خمود گیرد که قواعدی را سمرلوحهجافی به فحو احسن افیام جیی جعرفتی زدیگر، وظیفه

ی تحقیق و بررسی خود از چیزی فروگمذار فشمویم. قرار داده تا با در پیش گرفتن آفها، در وظیفه

گرایمی ی وظیفمهطور که در شکل واضح است، تفکر افتقادی با تبیین این قواعد، بر پیکمرههمان
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ی عملِ تحقیمق و بررسمیِ کند که در صحنههایی جیهز جیا به جهارتجعرفتی فرود آجده و آن ر

گیمری بماور عقالفمی را ی شکلجعرفتی به جعرفت و شناختی دست یابد که عقالفی بوده و زجینه

فراهم آورد. این باور عقالفی هم از حیث جعرفتی و هم از حیث اخالقی شرایط الزم را احراز کرده 

کند. بدین ترتیي، جایگاه تفکر افتقمادی اخال ِ باور در جوردش صد  جیو اینیاست که اصطالح 

 گراییِ جعرفتیِ اخال  باور با ترسیم شکل فو  به خوبی قابل درک و تبیین است.در فرایند وظیفه

 گیرينتیجه

ای در ی عممل، فقمش عممدهو تمأثیر در حیطمهای ارتباط شبکهدلیل داشتن باورهای جا به

اجتماعی دارفد. لذا باید در فرایند کسي باورها، اخال ِ باور را رعایت کنیم. اخال ِ زفدگی فردی و 

باور بر این جوضوع تکیه دارد که فباید بدون قمرائن و شمواهد الزم و کمافی، بماوری را بپمذیریم. 

ر بماور چنافچه غیر از این باشد جا فه تنها باوری داریم که بنیاد عقالفی فدارد، ب که با توجه به تأثی

ای باورهای فردی و اجتماعی، باور فاجعقول جا بمر روی ی عمل و همچنین ارتباط شبکهدر حیطه

دیگران هم تأثیر گذاشته و آفها را هم به گمراهی خواهیم کشافد)یعنی باور فاجعقول جا، به شمکل 

خود به بیمماری گوفه که در پیشگیری از ابتالی شود(. از اینرو هماناپیدجی و در جاجعه تکثیر جی

کنیم، باید فسبت به پیشگیری از و یا پیشگیری از افتقال بیماری به دیگران احساس جسئولیت جی

تشکیل باور فاجعقول و تأثیر آن در باور و عمل دیگران فیز احساس جسمئولیت داشمته باشمیم. در 

اخال ِ باور شاجل باشد. پ  اخال ِ باور، این عدم جسئولیت فسبت به دیگران، گناهی اخالقی جی

شمناختی جربموط بمه ی جعرفمتباشد. جنبهی اخالقی جیشناختی و یک جنبهی جعرفتیک جنبه

ی اخالقی جربوط به جسئولیت جا در قبال بشریت است. یعنی چنافچه جعقولیت باورهای جا و جنبه

جنظمور بمهی اخالقمی فیمز فمراهم شمده اسمت. ی رعایت جنبمهباورهای جا عقالفی باشند، زجینه

گرایی(. بخشی به باورها، باید به دفبال دالیل و قرائن الزم و کافی برای آفها باشیم)قرینهجعقولیت

فائل شدن به قرائن و شواهد الزم و کافی برای یک باور، جست زم تحقیق و تفحص در جورد بماور 

رد بماور، قواعمد از فوع جعرفتی(. تحقیق و بررسمی جعرفتمی در جمو -گراییجورد فظر است)وظیفه

گرایمی و اجتنماب از گنماه اخالقمی ها شرایط الزم برای قرینمهخاص خود را دارد که با رعایت آن

ی فائل آجدن بمه باورهمایی ها زجینهآید. لذا باید به تبیین قواعدی برآئیم که رعایت آنفراهم جی

های فردی و اجتماعی اهیعقالفی و جنطقی )و به قول ک یفورد، اخالقی( را فراهم کرده و از گمر

-فظران از جفهوم تفکر افتقادی به چشم جیپیشگیری فماید. این قواعد به وفور در تح یل صاحي

گیری عاقالفه است جبنی بر اینکمه چمه بماوری داشمته تفکر افتقادی فوعی تصمیمخورد  چرا که 
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پردازد) فموری  یز جیچه باور داریم فبه تح یل و بررسی آن ( و حتی40، ص1931باشیم)فوری ، 

فظران جخت مف بمه اهمیمت ی تأکیدی که صاحي(. با همه2002و  1931  افی ، 1939و افی ، 

  2004  گی فورد و همکماران،2004  دام و ولمن، 1993  هالپرن، 1992تفکر افتقادی دارفد)پائول، 

ادی در جاجعمه و هما از پمایین بمودن تفکمر افتقم( جتأسفافه فتایج پژوهش2001هاتچر و اسپنسر، 

احممدی،   1130،همکمارانجمارزافو و   1190بیینوفمد،باالخص فظام تع یم و تربیت حکایمت دارد)

ی خمود ( که همین جوضوع به فوبه1134  بهمنی و همکاران، 1131  باباجحمدی و خ ی ی، 1130

شده اسمت. جوجي به خطر افداختن اخال ِ باور در جاجعه باز هم باالخص در فظام تع یم و تربیت 

توان با آجوزش تفکمر گرایی جعرفتی اخال ِ باور، جیلذا با توجه به اهمیت تفکر افتقادی در وظیفه

افتقادی از یکسو به پرورش تفکر افتقادی در فظام تع یم و تربیت و کل جاجعه پرداخمت  چمرا کمه 

زشمی اعمم از همای آجوعنوان یکی از اهمداف بنیمادی فظمامهای تفکر افتقادی بهپرورش جهارت

فظمران، آجموزش ی صماحي( و به عقیمده1132ها ت قی شده)دیناروفد و ایمافی، جدارس و دافشگاه

بمه فقمل از  1991  لموجزدافی، 1991، 1پذیر است)پاسمکارال و ترفزینمیتفکر افتقادی اجری اجکان

، 1اکسم ی   دفیمک و1993، 4  تینیاال1933، 1  ریستو1991، 2  کارابنیک و کولینز1132اسالجی، 

  2002، 3ن و بماونو  اسپورگ2001، 2  لیو2001، 1  یافگ و بیتز2001  فاسیون و همکاران،1993

، 11  لمرچ و همکماران1131  سمیف، 2001، 10  وان گ مدر2001، 9  بمام برگمر2004دام و ولممن، 

بی ینگمز و   2،2009بوی مو اوزون و   کماووس1،2009گمایالرد و رافمزدل  2002، 12  چایرجما2001

                                                
1 - Pascarella & Terenzini 

2 - Karabenick & Collins 

1 - Ristow 

4 - Tynjala 

1 - Dennick & Exley 

1 - Young and Beitz 

2 - Liou 

3 - Sporgeon & Bawen 

9 - Bamberger 

10 - Van Gelder 

11 - Lerch and Et al 

12 - Chirema 
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  و از (1139بدری گرگری و همکاران،   1130  جعطری، 1132و  1123  شعبافی، 2009، 1الستده

گراییِ جعرفتی و به تبع آن اخمال ِ بماور را در فظمام تع میم و سوی دیگر قواعد الزم برای وظیفه

 تربیت و جاجعه احیا فمود. 

  

                                                                                                               
1 - Ransdell & Gaillard 

2 - Cavus & Uzunboylu 

1 - Billings & Hulsted 
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های جتکثر در پرورش تفکر افتقادی و الزاجات عم ی فماظر (، تبیین افگاره1191حاج حسینی، جنصوره) .11
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 .دافشگاهی فشر تهران، جرکز احمدی، احمد یترجمه ،اولیی هف سف در جالتتأ(، 1119رفه) دکارت، .14
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جرکزافتشمارات  تهمران، ی عباس زریاب، چماپ شمافزدهم،، ترجمهتاریق ف سفه(، 1130دورافت، ویل) .11

 ع می و فرهنگی.
همای تع یم و تربیت افتقادی و داللت(، تبیین فظریه افتقادی، 1132دیناروفد، حسن و ایمافی، جحسن) .12

 . 141-121، صص 1، شماره 4، دوره های فوین تربیتیفدیشهآن از جنظر فریره و ژیرو و فقد آن، ا
 تهران،چاپ پافزدهم، ، روافشناسی پرورشی )روافشناسی یادگیری و آجوزش( ،(1131سیف، ع ی اکبر ) .13

 آگاه. افتشارات 

پمژوهش (، تفکر افتقادی با تأکید بر افقالب کپرفیکی کافمت، 1133شاقول، یوسف و جحسنی، اعظم) .19
 .212-234، صص21، شماره 10، سال ع وم افسافی

جنظمور پاسمخگویی بمه کارگیری آجوزش تفکر افتقادی در آجوزش عالی به(، به1121ولی، جنصور)شاه .20
، ج مد دوم، افتشمارات دافشمگاه آجوزش عالی در ایمران جیموعه جقاالت فخستین سمینارفیازهای جاجعه، 

 .29-43عالجه طباطبایی، صص

له به صورت کار گروهی بر روی تفکر افتقادی و پیشرفت أثیر روش حل جسأت، (1123شعبافی، حسن) .21
دافشمگاه  دافشمکده ع موم افسمافی، دکتمری، رساله، آجوزان پایه چهارم ابتدائی شهر تهرانتحصی ی دافش
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چماپ اول،  تفکمر(، راهبردهمای هما وجهارت پیشرفته)آجوزش تدری  روش(، 1132شعبافی، حسن) .22
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، پایان فاجمه کارشناسمی ارشمد، های تفکر افتقادی بر جبنای دیدگاه اجتماعی برفاجه درسیپرورش جهارت

 شناسی و ع وم تربیتی، دافشگاه عالجه طباطبائی. ریزی درسی، دافشکده روانی برفاجهرشته

، سمال حکمت و ف سفهشناسی در ف سفه دکارت و آرا  پوپر، (، فقد و بررسی روش1133عرب، جهین) .21
 .11-24، صص 4، شماره1
  یابی در وب و تفکمر افتقمادیبررسی رابطه بین رفتار اطالع(، 1194غائبی، اجیر و اجیری پری، ربابه) .22

، 11، دوره همای فموین تربیتمیافدیشمه، جطالعه جوردی: دافشیویان کارشناسی ارشد دافشگاه الزهمرا)س(
 .49-13، صص 2شماره 

 ی یداهلل جوفق، تهران، افتشارات فی وفر.، ترجمهف سفه روشنگری(، 1120کاسیرر، ارفست) .23

ی خسرو بماقری، ، ترجمهجفهوجیپژوهش ف سفی: تح یل (، 1133کوجبز، جرالد. ار  لو روی بی. دفی ز) .29
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ی جحممود ، ترجممهشناسی جطالعات برفاجه درسمیروش(، 1133، در : شورت، ادجوفد سی)41-11صص 
 جهرجحمدی و همکاران، چاپ دوم، افتشارات سمت و پژوهشگاه جطالعات آجوزش و پرورش.

ن، افتشمارات ی رضمازاده شمفق، چماپ دوم، تهمرا، ترجممهجستاری در فهم بشر(، 1131الک، جان) .10
 شفیعی.

، قدسمی احقر یترجمه ،برفاجه ریزی درسی وتدری  در تفکر ابعاد ،(1130)همکاران رابرت و جارزافو، .11
 .یسطرون افتشارات ،تهران

 ی خدایار ابی ی، تهران، افتشارات سمت.، ترجمهآجوزش تفکر افتقادی(، 1131جایرز، چت) .12

 دافشمیویان افتقمادی تفکمر همایجهمارت بمر بازافدیشی تأثیر (،1130و همکاران) جرضیه جعطری، .11

 .11-10، صص4 شماره ،پزشکی ع وم در آجوزش ،زتبری پرستاری

، چاپ فوزدهم، تهران، افتشارات فگاهی به ف سفه آجوزش و پرورش(، 1131زاده، جیرعبدالحسین)فقیي .14
 طهوری.

، چماپ دوم، تهمران، بیسمتم یهای ف سفی سمدهفگاهی به فگرش(، 1190زاده، جیرعبدالحسین)فقیي .11
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، چاپ سوم، ی افتقادی جکتي فرافکفورت در ع وم اجتماعی و افسافیفظریه(، 1139فوذری، حسینع ی) .11
 تهران، فشر آگه.

بمه تفکمر افتقمادی: ارائمه  های ع وم افسافی(، بررسی گرایش دافشیویان رشته1132فوشادی، فاصر) .12
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Explain the Position of critical Thinking in Epistemic 

Deontology of Ethic of Belief 
 

Faramarz Mohammadi Poya 

Saeed Zarghami Hamrah 

Sayyed Mahdi Sajadi 

Yahya Ghaedi 

Alireza Mahmudniya 

Abstract 

The aim of this study is explain the position of critical 

thinking in epistemic deontology of ethic of belief.  So، used 

from conceptual analysis method for analyzing epistemic 

deontology and critical thinking and explain the position of 

critical thinking in epistemic deontology. The findings show that 

for rationality to the beliefs and regard of ethic of Belief، should 

provide the necessary and sufficient reasons for belief 

(Evidentialism). Achieving to this reasons and evidences needed 

to investigate about the belief (Epistemic Deontology). For to 

conduct the research، should have rules that their application 

cause done efficiently epistemic deontology process. Critical 

thinking consists of skills that each can be as a rule and will use 

in the process of investigation a belief. These rules include 

"judge with clear criteria and avoid hasty judgments"، 
"questioning"، "self-correction"، "to distinguish strong from weak 

reason"، "Failure to follow the majority and truth-seeking"، 
"analyzing"، "perfect review"، "obvious and avoid ambiguity"، 
"avoid prejudice"، "comprehensive review"، " flexibility"، " 

follow up doubts"، "listening to opposite opinions"، "separate 

belief from the owner belief"، "review defaults" that with use in 

process of ethic of belief، cause epistemic deontology be lawful. 
 

Key Words 

 Ethic of Belief، Epistemic Deontology، Evidentialism، 
Critical Thinking 
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Critical thinking and Islamic training: Difference 

and similarity's dimensions 
 

Hosain Karimiyan 

Faezeh Nateghi 

Mohammad Siafi 
 

Abstract                                                                                                                                        

The goal of research is the dimension of differences and 

similarities thinking and Islamic educating and training and the 

method of studying in describing document analysis. The tool of 

data gathering is indexing from resources and written documents 

in educating and Islamic training and critical thinking. The 

information which gather are shown follows; 1- analysis، 
comment، evaluation، presumption، explaining and self-

regulating from critical thinking that has paid attention and 

emphasis on both matters.2. The goal of Islamic training is of 

please God، but critical thinking is the growth of mental skills 

that is the basic differences between two categories. 3. With 

respect to Islamic training view point critical thinking is one the 

thinking goals in achieving intellectualization and moving all 

around nel the world or and where or one and God direction. 4. 

With attendance to Islamic emphasis on unrecieieving works 

without reason and proof contradiction that critical thinking is 

one of the social and rational growth principles in Islamic 

training. 5. Critical thinking is the most important growth and 

movement process that  is completing dated. 

 

Key Words 

Similarity dimensions ، Differences dimensions ، Islamic 

training ، Critical thinking. 
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The analysis of meaning elements of the ethic word 

“sacrifice" in Holey Quran 
 

Soraya Ghtbi 

Farideh Davoodi Moghadam 

Bita Azizi 

Abstract 
The semiotics about ethic words in Quran is among the latest 

studies in the field of Qoranic researches aiming to discover new 

layers of meaning from Quran words through a systematic and 

accurate study. in the current text، it has been  attempted to analyze 

the ethic word ''sacrifice" to its essential  elements of meaning 

components through a semiotic and detailed look; in addition to  

the etymology of this word، its intersexual relations including 

collocation، substituational، and stylistic relations should be 

considerate. It must be concluded that the meaning of “sacrifice" in 

Quran is not a single-layered concept، but، it has interwebbed 

borders. Saving the essential meaning of “choose"، this word 

entered the Quran’s semantic system in its developmental path and 

covered components such as no intermediating، choice or authority، 

various alternatives، desirability، and positive and negative value 

weights. In the process of its meaning development، this word 

involved meaning allocation to the extent that today، whatever is 

suggested by the meaning of "sacrifice" has an absolute special and 

general relation. 

 

Key Words 

 Quran، semiotics، meaning components، sacrifice، substitution، 

collocation، style. 
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Educational function of self-esteem and its role on 

mental health from Quran and hadithsperspective 
 

Mahdiyeh Askari 

Ebrahim Noori 

Hosain Khakpoor 

Abstract 

Self-esteem is of key topics in the life of the human beings 

and has direct impact on his success and defeats. This case is 

proposed as a target in the Islamic educational system in order to 

lead them in the way of health. The purpose of this article is 

recognition of the keys to achieve the Self-esteem. This article in 

descriptive- analytical method and in the Quran-narrative view is 

going to showthe ways of Self-esteem، and the most importantof 

them are: Trust in God، resorting to Quran and …. In the end this 

article describes the educational functions of self-esteem and its 

impacts on the emergence of self-esteem and providing mental 

health. 

 

Key Words 

Dignity، Self-esteem، Mental health، Quran، Tradditions 
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Investigation The Alignment of moral values and 

organizational communication 

(Case of Study: Infrastructure communication co.) 
 

Mohammad Zakeri 

Sara Najjari 

Abstract 

The aim of this study was to evaluate the alignment of moral 

values and organizational communication that the study was 

conducted in Telecommunication Infrastructure Company. Since 

no study has been done on the alignment of moral values and 

organizational communication ، This study could reveal 

alignment moral values with organizational communication. 

Statistical Society is Managers and employees of 

Telecommunication Infrastructure Company، which according to 

the sample of 284 people were selected for sampling. The 

research method is survey. Data were collected through 

questionnaires and The research questionnaires، including 

questionnaires Hunt et al (1989)، Syngapkdy et al. (1996) and 

residents (1394) is used. The validity of the questionnaire was 

given to a number of specialists and senior managers and 

reached to confirm them and The Reliability of  SPSS software 

through Cronbach test of reliability was demonstrated. The 

findings also showed، In the official relations only component in 

the ethical values of responsibility creates a direct and significant 

relationship and In informal relations components of 

commitment، fairness، responsibility and participation in a direct 

and significant relationship creates moral values and It was 

determined by regression analysis ، There is a alignment moral 

values and organizational communication. 

 

Key Words 

moral values، organizational communication، Commitment ، 
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Justice، responsibility and participation 

. 

Meta-analysis of studies related to Islamic 

 Work Ethics 
 

Hkimeh Al-Sadat Sharifzadeh 

Sayyed Ahmad Mirtabar 

Maryam Sohrabi 
Abstract 

Subject: Neglect organizations work ethic and weakness in ethics 

in dealing with human resources can create problems for 

organizations. Also discussion of ethics and especially Islamic work 

ethics is important in Iranian society. This attention to Islamic work 

ethics has made in recent years much research done on the related 

variable in the workplace. Due to an increase in Islamic work ethics 

research and identify the related variable to it، this study aimed to 

investigate the related variable to Islamic work ethics in research 

conducted in Iran.  Method: The research method of this paper is the 

meta-analysis. Population of the study almost scientific papers that are 

the subject Islamic work ethics in 2001 and 2015 were published. 

Finally، 16 papers selected and analyzed with the Comprehensive 

Meta-analysis software. Results: The results showed that relationship 

of 16 variables was evaluated with Islamic work ethics in previous 

research. Among these variables، organizational commitment، 
organizational justice and job satisfaction had the most related to 

Islamic work ethics. The results of the meta-analysis showed that the 

effect size between organizational commitment and Islamic work 

ethics approximately 0.55، was in high level. Also relationship 

between justice culture and Islamic work ethics was about 0.53 and in 

high level. Results show that the combined effects of the relationship 

between job satisfaction and Islamic work ethics the equivalent of 

0.27، was in weak level. 

 

Key Words 
 Islamic work ethics، meta-analysis، organizational commitment، 

organizational justice، job satisfaction  
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Euthanasia and differences in Jurisprudential، 
ethical between two kinds of active and passive 

 

Marie S. Qureshi 

Mohammad Mahdi Soltani 

 

Abstract 
There are several different types of euthanasia That morally and 

fiqh are different from each other. Distinguish two major types، it is in 

the first type، Kill terminally ill with no hope of recovery، But the 

second type، leaves him to die. Evaluation of this distinction، can be 

responsive to the important question is whether the fiqh-ethical 

leaving for death is like killing? Many of moral  philosophers consider 

the two types of morally equal. But in this paper highlight the 

distinction between the two types of euthanasia is clear that in terms 

of moral and juridical never be able to match; But as the active kind، it 
is clear forbidden and unethical، In a passive kind، it becomes clear 

that it is not forbidden. And the patients is terminally ill with no hope 

of recovery، There is no moral and religious duty to the patient's 

physician or even the sick person، to try to be kept him alive more. 

 

Key Words 
Active euthanasia، Passive Euthanasia، Jurisprudential differences، 

Moral difference 
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Investigate the impact of Auditors ethical on 

the discovery of manipulated financial data 
 

Sahar Sepasi 

Faezeh Najafi 

Abstract 
Flexibility in accounting an opportunity for the company that 

through the manipulation of financial information، have some 

abuses to cover their actual financial swing. Therefore، the aim 

of this study is investigate the impact of Auditors ethical on the 

discovery of manipulated financial data. For this purpose the 

indicators information of independence، integrity، impartiality 

and ethical rules on how the ethics of auditors، by means of 

questionnaires from the auditors and CPAs were collected and 

analyzed. Inferential tests results of mean and confirmatory 

factor analysis of structural equation showed that Auditor's 

ability to detect manipulated of financial information is impacted 

by Ethical rules of auditing، independence، impartiality and 

integrity and ethical aspects of the audit considerably. So that the 

integrity and impartiality of auditors were determined as the 

most important factor discovered by manipulating financial data. 
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audit Ethics، manipulated finance information، ethical rules، 
confirmatory factor analysis 

 

   

 
 

 

  

4 / Abstract 

 



 226  5932 اتبستان  – چهارم شماره   – پنجمسال   –ژپوهش اهی اخالقی  │         

 

 

Justice Based on Emerged Conventions: A Critical 

Analysis of Skyrms’ Idea of Social Contract 
 
 

Mohammad Hadizahedivafa 

Davood Manzoor 

Mohammad Javad Rezaee 

 

Abstract 

 Last two decades، some philosophers of social sciences and 

economists showed their interest in evolutionary explanations of 

Justice. Brian Skyrms is one of great contributor of these 

explanations. His two major works، Evolution of the social contract 

(1996) and stag hunt and evolution of social structure (2004)، are 

attempting to lay such explanations of justice by evolutionary game 

theory. The purpose of this paper is to present and evaluate the 

analytical framework and foundations of Skyrms’ idea.  
Accordingly، the paper، based on theoretical and analytical method، 
finds basic building blocks of Skyrms’ account of the social 

contract and then examines those foundations. Research findings 

show that skyrms seeks to naturalization of concepts such as 

justice; Project that meet with shortcomings such positive 

conception of values and inner inconsistency. 

 
Key Words 

 Moral Philosophy، Justice، Social Contract، Political Philosophy، 
Evolutionary Game Theory. 
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Business ethics and ethical trading 
 

Hamid Rezania Shirazi 
Abstract 

 In today's world due to ethical issues in international trade and 

the economy in general, has gained extraordinary importance. 

Business ethics is a branch of applied ethics and spiritual morality 

or ethical issues arising from what I have in the business 

environment or business environment examined. Also due to 

economic globalization, the development of communication and 

thereby expanding markets, the need for ethical points in trade has 

increased more than any other time. Religions and especially Islam 

and Ahlul Bayt(a.s) 's interpretation emphasizes important in 

creating moral basis for better life of all faiths have been targets of 

religious teachings is evident. In fact, according to Islamic 

teachings real strategy for a better life and stay ahead of the 

opening perfectionism best solution is to resort to trade where 

ethics to be done carefully. 

 
Key Words 

Ethics, Ethical trading, Utilitarian ethics, Religious ethics, 

Professional ethics 
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The investigation of  the educational  training  

application  of  the verse  in the holg  Quran 
 

 
Shahrokh Hekmat 

 

Abstract 
 

Creator of the universe ، infinite rays of the essence and 

Jamil their names through the mirror verses traits and legislation 

development in the field of souls ، made manifest and people 

always comment that I hesitate to see hundreds of thousands had 

been the hundreds of thousands effects ، in this paper an attempt 

has been made to the divine revelations of academic perspectives 

، philosophical، spiritual ، artistic ، educational ، and desired to be 

considered and the results of each of these attitudes ، to be 

presented before the Lord of wisdom.  

 

Key Words  

Divine revelations ، development ، legislation ، ، educational - 

training 
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